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و محاکمات سياسى در مسکو در  ٬يا محروميت از حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروى ٬پاکسازيها

بمنظور ارائه اين مسائل . است بوده ىدو مسئله مورد عالقه مبلغان سرمايه دار ۱۰۳۹خالل دهه 

در  ٬محاکمات سياسى و اتحاد جماهير شوروى در آنزمان ٬تصويرى کامال دروغين از پاکسازيها

 ·مطرح ميشوند پى در پى بصورتى رسانه هاى خبرى سرمايه داران 

 

بى اعتنايى به  ٬دهندکه سوسياليسم و اتحاد جماهير شوروى را بى اعتبار جلوه  هدف اينست 

 .که سرمايه دارى امريست اجتناب ناپذير نمايندآنان را متقاعد کمونيستها را در نزد توده ها ترويج و 

 

سرمايه  کاذيبابا بمنظور مبارزه  ٬بهمين دليل آشنايى با اين فصل از تاريخ اتحاد جماهير شوروى 

از اهميت  ٬با مشکالتى که بلشويکها در جريان تغيير تاريخ با آن برخورد نمودندآشنايى داران و 

 .بسيارى برخوردار است

 

در اين مورد انجام شده  ٬تحقيقاتى که اساس اين جزوه را تشکيل ميدهند ٬تحقيقات جديد تاريخى

بهره  ۱٤و  – ۱۰۳۹ده و اسناد متعلق به دههدر غير اينصورت اين جزوه از ادبيات تاييد ش .است

درازيست به فراموشى سپرده شده اند و يا براى اغلب زمان اسنادى که مدت  ٬نموده است بردارى

 .ناشناخته اندکامال مردم 

 

 ۰۳۹۱حقايق در مورد دهه 
 ۱۰۳۹هه تصويرى از اتحاد جماهير شوروى در د ارائهبا  خواننده گاناما به ما اجازه بدهيد که به 

 ·کشورتعيين کننده ده ساله از تاريخ  دورهيک در حقيقت  ٬آغاز نماييم

 

و اشتراکى نمودن تحقق يافت  دومين برنامه هاى پنج سالهو  بود که اولين ۱۰۳۹از جمله طى دهه  

ميليارد روبل  ٩۳ ٬ ۰۳٩۳درآمد ملى کشور که در سال  .به مرحله عمل در آمدزمينهاى کشاورزى 

 ٬درصد در عرض ده سال ۱۹٣افزايشى با . ميليارد روبل افزايش يافت ٥۱۰تا  ۰۳۹١ال در س ٬بود

ميليون نفر  ۰٤٬٥تعداد کارگران و مستخدمين دولت از ! ىصنعتنظام منحصر بفرد در تاريخ  رويدادى

 .ارتقاء يافت ۰۳۹١ميليون نفر در سال  ٩١به  ۱۰۳۹در سال 

 

روبل و رقم  ۹٤٤٣تا  ۱۰۳۹روبل در سال  ۳۳۰ دستمزد متوسط ساالنه کارگران صنعتى از

ميليارد روبل در سال  ٩تخصيص داده شده به اهداف فرهنگى و اجتماعى در بودجه دولت از تقريبا 

  .افزايش يافت ۰۳۹١ميليارد روبل در سال  ۹٥به  ۱۰۳۹

 

يافت  ساعت کار در روز تقليل ٣ساعات کار کليه مراکز صنعتى به حداکثر  ۱۰۳۹در آغاز دهه 

بدليل آماده  ۱۰۳۹رفرمى که در اواخر دهه  ٬(دنابراى مثال ساعات کار کمتر براى کارگران مع)

  .کنار گذاشته ميشدبايد مقابله با تهديدات جنگى آلمان نازى  براىنمودن شرايط 

 

ن سرعتى رشد نمود که در تاريخ حجم توليدات در اتحاد جماهير شوروى با چنا ۱۰۳۹طى دهه 

بالغ  ارزش کل توليدات صنعتى مبلعى ۱۰۳۹ سال در آغاز .ير آن هرگز مشاهده نشده بودنظ بشرى



ميليارد روبل  ۱۱۰بيش از  تاهشت سال بعد ارزش توليدات صنعتى . ميليارد روبل بود ٩۰بر 

 (. محاسبه شده اند ۰۳٩٣ -۰۳٩٣به قيمتهاى جارى  رقمهر دو . )افزايش يافته بود

 

مساحت زمينهاى  ۱۰۳۹درآغاز  !ه بودليدات صنعتى تقريبا دو برابر شددر عرض هشت سال حجم تو

اين مساحت برابر  ۰۳۹١در سال . ميليون هکتار بود ۰۰١کشت شده براى کليه محصوالت برابر با 

همزمان کشور اشتراکى نمودن کامل زمينهاى کشاورزى را بپايان . ه بودميليون هکتار شد ۰۹٣٬۳با 

مشکالت مرور و را مسائل مهمى ا مدرنيزه و اشتراکى نمودن کشاورزى در ارتباط ب ورسانده 

 .حل نموده بود را ىعظيم

 

رقم آنها  ۰۳۹١در سال  ·وجود داشتاتحاد جماهير شوروى تراکتور در  ۱۱۹٤۳ ٬ ۰۳۹۱در آغاز  

طى ! سال تقريبا دو برابر شده بود ١تعداد تراکتورها در طى . دستگاه افزايش يافته بود ۱۱٤١۹٥به 

به  ۱۱٤۹و ماشينهاى خرمن کوب از  ۱۱۰٥۹٥تا  ۱۱۰٣از  ماشينهاى دروهمان دوران رقم 

توسعه فرهنگى اتحاد جماهير شوروى  ۱۰۳۹دهه  در خالل· دستگاه افزايش يافته بودند ۱۱١۱۰۹

سال . ميليون نفر بود ۰٤رقم دانش آموزان در کليه مدارس تقريبا  ۰۳٩۳در سال . نيز بى نظير بود

حتى  ٬دانش آموزان در کليه اشکال خودشمار ميليون نفر افزايش و  ۹٤اين رقم به تقريبا  ۹١۰۳

تقريبا يک سوم از جمعيت کشور از ! ميليون نفر رشد نموده بود ٤٣تا  ٬دانش آموزان نيمه وقت

 . سيستم آموزشى کشور بهره ميبردند

 

روى توان خواندن و نوشتن نداشتند درصد از مردم اتحاد جماهير شو ۹۹هنوز  ۱۰۳۹در آغاز دهه 

کامال ريشه کن چند سالى بود که بيسوادى  ۰۳۹١در سال  (.درصد  شصت و هفت ٬ ۰۳۰۹در سال )

نفر افزايش يافته  ۱۱۱۰۱٣نفر تا  ۱۱۱٣۱٩دانشجويان دانشگاهها از  رقمطى اين دوران . ه بودشد

 ٬ ۰۳۹۹ در سال ۱۱۱۱٤در مقايسه با  ٬ ۰۳۹١کتابخانه ها در سال  تعداد! تقريبا سه برابر ٬بود

 .بودند ۱۱۱۱٣

 

به  ٬ ۰۳۹۹ ميليون در سال ١٣در مقايسه با  ٬در کتابخانه هاى موجود حجم کتابها ۰۳۹١در سال 

اقدام منحصر بفرد ديگرى نيز به  ۱۰۳۹طى دهه  ·ميليون افزايش يافته بود ۰٩٣نى رقم باورنکرد

اد جماهير شوروى را در حوضه ايدئولوژيکى و مادى به توان اتح همکه اقدامى  ٬اجرا گذاشته شد

آموزش ابتدايى در : تمايل دولت را به عادالنه رفتار نمودن با همشهريان خودو هم  اثبات ميرساند

اين يک کار فرهنگى بزرگ با رقم  .مدارس در سراسر اتحاد جماهير شوروى به زبان خود ملتها

به زبانى که در گذشته بصورت  ٬و ديگر ابزار آموزشىى درس ىکتابها ٬بود بيشمارى از کتابها

 ·وجود داشتندبسختى نوشته 

 

بر اساس اين . کشور ادبياتى به زبان خود آنها منتشر شد اقوامبراى اولين بار براى بسيارى از  

اينرا . بايد مورد بازنگرى قرار گيرد ٬ ۱۰۳۹ ٬پيشينه است که مبارزه طبقاتى اتحاد جماهير شوروى

.جزوه در خاطر داشته باشيدخواندن اين  نگامه
۰

 

 توسعه حزب کمونيست
 براىميليونها نفر عضو جديد به حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروى پيوستند و  ۱۰۳۹طى دهه 

اين هجوم عظيم توده ها و افزايش حجم توليد هميشه . شرکت نمودنددر مبارزه توليد و توسعه جامعه 

اشتباهات قادر به تصحيح عه سوسياليستى خواهان انتقاد و مباحثيست که توسعه جام .سودمند نبود

 .نمايدراه کارهاى جديدى را ارائه  و بوده

 



 ۱۰۳۹طى دهه  .اما پاکسازيها نيز بداليل سياستهاى خارجى از اهميت بسزائى برخوردار بودند 

به استثناى . فزايش يافتتهديدات خارجى بر عليه اتحاد جماهير شوروى با دشمنانى از نوع جديد ا

دشمن جديدى  ٬خرابکارى و تهديد به تجاوز از جانب کشورهاى قديمى سرمايه دارى آنزمان ٬تحريم

ظاهر شد که قبل از هر چيز هدفش در هم شکستن اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى بود در 

 .تهديد مينمودنيز حاليکه همزمان هستى و موجوديت مردم اسالوى را 

 

کلنيهاى جديد در شرق و تهيه  ٬کمونيسمنابودى از جمله با دادن وعده  ۰۳۹۹م در ژانويه نازيس

  .قدرت را بدست گرفت ٬بعنوان نيروى کار در اقتصاد آلمان هامردم آنبهره بردارى از 

 

ما بدين ترتيب : "در مورد اين فتوحات نوشته بود" مبارزه من"هيتلر در کتاب خود  ۰۳٩٥در سال 

از همان نقطه اى  ٬يستها آگاهانه خط بطالنى بر روى سياست خارجى قبل از جنگ ميکشيمناسيونال

مهاجرت ابدى مردم آلمان را بسوى جنوب و  ٬آغاز ميکنيم که آنها در شش قرن پيش تمام کردند

ما در نهايت به . غرب اروپا متوقف و بجاى آن به کشورى که در شرق قرار دارد اشاره ميکنيم

و سياستهاى تجارى پايان داده و در آينده به سياست کشاورزى روى  –ل از جنگ استعمار قب

بايد قبل از هر چيز  ٬در اروپاى امروزى در مورد مناطق جديد صحبت ميکنيم اما زمانيکه ٬مياوريم

.به روسيه و اياالت مرزى تحت کنترل آن بيانديشيم
٩ 

 

بسزايى برخوردار و يکى از علل مهم از اهميت  ۱۰۳۹دهه  درپيشرفت اتحاد جماهير شوروى 

در امر توليد و امنيت کشور  کسب کاميابيها. بر آلمان نازى در جنگ جهانى دوم بود کشورپيروزى 

در سرمايه داران . را مطالبه مينمودپاکسازيها  کارزارمبارزه بر عليه مشکالت در حزب کمونيست و 

  .اين مورد بندرت صحبت ميکنند

 

 ٬تعقيب خشونت بار منتقدان دولت بودهدف پاکسازيها پردازيهاى سرمايه دارى بر اساس افسانه 

از يک دستگاه خشن ادارى گسترده و وحشتناکترين  ٬دولتى که از يک بروکراسى ديوانه قدرت

حتى  ٬بله ٬بهره بردارى مينمودنابودى يک اپوزيسيون پيشرو براى  ٬به معنى واقعى کلمه ٬روشها

" واقعى"سوسياليستها و کمونيستهاى  ٬اساس توصيفات مورخان سرمايه دارىبر  ٬اپوزيسيونى که

  .در آن فعال بودند

 

در پس اين تعقيب و آزارها البته استالين با سوء ظنهاى  ادعايى و رفتار بيمار گونه اش وجود 

و  مخالفانکشتار  براى را طرح دراز مدتى ٬بر اساس اظهارات سرمايه داران ٬استالين که. داشت

توسط مورخان سرمايه  . شت و هدفش قبضه نمودن قدرت بودکليه بلشويکهاى قديمى در دست دا

اينگونه بدين سال طى دهها  ۱۰۳۹دهه  پاکسازيها و محاکمات سياسىدارى و چهره هاى فرهنگى 

  .اندشده توضيح داده 

 

آنها را  ٬ن ثبت مينمايندنام کمونيستها را در کشورهاى خودشا اما فقط اين حقيقت که سرمايه داران

زندانى و اعدام ميکنند و همزمان اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى را متهم به تعقيب  ٬تعقيب

 . نشان ميدهد که همه چيز آنطورى که به نظر ميايد نيست ٬مينمايد" واقعى"کمونيستهاى 

 

از يت به مراتب وخيمتر اما وضع ·هدف اٽبات آنستدر اينجا مورخان سرمايه دارى دروغ ميگويند و 

را شرايط که  ه اندداشتاختيار مدارکى را در  ۰۳٤٥سال  متعلق بهه  –مورخان سرمايه دارى  ٬آن شد

زياده  هاکه در مورد آن نشان ميدهد ىيخالف آن افسانه پردازيها بطور کلى در اتحاد جماهير شوروى

 ·شده استروى 



 بايگانى اسمولنسک
توسعه توليد و محاکمات سياسى بخشى از تاريخ حزب کمونيست اتحاد  ٬حقايق در مورد پاکسازيها

جماهير شورويست و مانند بسيارى از حقايق ديگر در بايگانى حزب بصورت مجموعه اى وجود 

بر روى محققان خارجى  ٬زمانيکه گورباچف آن را تغيير داد ٬ ۰۳١۳بايگانى حزب تا سال . دندار

 .بسته بود

 

. وارد شدبه غرب و آمريکا گسترده اى مطالب بايگانى شده  ۰۳٤٥در سال  .دارداما اسثتنايى وجود 

آلمان نازى طى جنگ جهانى دوم به اتحاد جماهير شوروى هجوم . تاريخ ساده اما حقيقتا واقعىيست

 . برد وتا نزديکى مسکو و لنينگراد پيشروى نمود

 

شهر اسمولنسک قرار داشت به اشغال نيروهاى آلمانى منطقه غرب را که مرکزش در  ۰۳٤۰از سال 

منطقه غرب يکى از واحدهاى در جمهورى فدرال اتحاد جماهير شوروى سوسياليستى  .خود درآوردند

ضربدر  ۱۱٣ميليون نفر جمعيت داشت و مساحتى برابر با تقريبا  ٣٬٥اين منطقه بالغ بر . ادارى بود

کيلومتر  ۱۱۱۱٤٥سوئد )مساحت سوئد تقريبا يک سوم  ٬کيلو متر مربع ۱۱۰٤٤ –کيلومتر  ۱٩٤

بايگانى که نيروهاى در حال عقب  ٬در اسمولنسک بايگانى منطقه غربى را پيدا کردندآلمانيها  (.مربع

 .ميان برداشتن آنرا بدست نياورده بودنداز فرصت  بدليلى نشينى اتحاد جماهير شوروى 

 

بايگانى  ۰۳٤٥ن پايانى جنگ در سال در دورا .اين بايگانى به آلمان فرستاده شد ۰۳٤۰در سال 

 ٬بايگانى اسمولنسک به متحد آمريکا. اسمولنسک از منطقه اشغالى آمريکاييها در آلمان سر در آورد

ارسال آن به ژنرالهاى آمريکايى  اما براى افکار کاپيتاليستى ٬تعلق داشت اتحاد جماهير شوروى

  .موجود استگانى ملى اياالت متحده آمريکا در باي اسناددر حال حاضر اين  ·طبيعى بودآمريکا 

 

با تعداد اندکى  ٬مهمترين فعاليتهاى حزب کمونيست در منطقه غرب و اين  بايگانى بسيار گسترده

از ثبت نام اعضاء و دستورالعملهاى سياسى در تمام سطوح تا . جمع آورى شده است ٬استثنا در آن

راجع به همه چيز  .ارگانهاى مناطق و دفاتر سازمانى خالصه گفتگوها و مباحث از جلسات تا رهبران

از سياستهاى کشاورزى و اهداف صنعتى تا طرحهاى مختلف در مورد تعطيالت  ٬در آن وجود دارد

  .دندر بايگانى وجود داراسنادى در منطقه غرب نيز  در مورد پاکسازيهاى حزب. ساالنه کارگران

 

بايگانى  هستند ىمايل به کسب اطالعاتاد جماهير شوروى جامعه اتحدر مورد براى همه آنهايى که 

بمنظور اتحاد جماهير شوروى و سوسياليسم  مخالفانبخصوص . باشد بايد يک معدن طالاسمولنسک 

با اينحال از اين بايگانى در سطح بسيار نازلى  ·باشند حقايقىيافتن  بهبايد قادر  اناٽبات نظراتش

  .استفاده شد

 

 موجود در  اسناد و مدارکتجسس در ميان اولين کسى بود که به  رل فينسودم مورخ آمريکايى

اسمولنسک تحت سلطه اتحاد جماهير " کتابى رادر اين باب  ۰۳٥١در سال او . پرداخت بايگانى

اثرى مغرضانه با کمبودهاى بزرگ و تقريبا متمرکز بر روى دادن توضيحات  ٬منتشر نمود "شوروى

بجز در مواردى از آن پس دست اين بايگانى  .ولتى اتحاد جماهير شوروىمنفى در مورد دستگاه د

 .نخورده باقى مانده است

دليل آن اين . ر صفحات اول روزنامه هاى کشورهاى غربى به مطالب بايگانى هرگز جايى داده نشدد 

که در بايگانى اسمولنسک مورد  ٬است که زندگى سياسى در منطقه غرب اتحاد جماهير شوروى

و افسانه هايى که در رسانه هاى خبرى  اکاذيبوجه مشترکى با ترکيب  ٬جزيه و تحليل قرار ميگيردت

  .نداشت( و نشان داده ميشود)غرب نشان داده ميشد 



 

با کمک و يارى صدها نفر نظرات مختلف در مورد که در آن مجموعه مطالبيست  ٬مطالب بايگانى

مطالب براى جنگ تبليغاتى کثيف بر عليه اتحاد جماهير اين . جوانب مختلف زندگى ارائه شده است

  .نبود بهره بردارىشوروى قابل 

 

افسانه  اساس توجيه "اسمولنسک تحت سلطه اتحاد جماهير شوروى" مرل فينسودبا اينحال کتاب 

 ٬قرار گرفت ۰۳۹۱دهه ه  –پاکسازيها در حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروى و محاکمات سياسى 

 .ندشدمنتشر  ٬در دانشگاهها و رسانه هاى خبرى ٬ايى که در سراسر جهان غربافسانه ه

 حقايقى جديد براى نتيجه گيرى خودمان
بر روى کارهاى تحقيقاتى در بايگانى  يشکتابى منتشر شد که داده ها ۰۳١٥ابتدا در سال 

کتاب او  و رچ گتىجى آ ٬مورخ آمريکايى استادنويسنده اين کتاب . بنيان نهاده شده بوداسمولنسک 

 ·نام دارد ٬ ۰۳۹١ -۰۳۹۹ ٬تجديد نظر حزب کمونيست شوروى  -ريشه هاى پاکسازى بزرگ "

 

مطالعه تاريخ اتحاد  براىکه  آمارى ٬اين کتاب آمار و اسنادى ديگرى را در اختيار ما ميگذارند

در  رومحققان  اتيکى از شخصيتهايست که در انتشار گزارش گتى. جماهير شوروى بسيار با ارزشند

سهم بزرگى  ٬در آمريکا ۰۳۹۹ ٬مورد سيستم کيفرى اتحاد جماهير شورى در دوران رياست استالين

.داشت
*

 

 
منتشر و توسط من ترجمه شده " حقيقتى که آشکار نشد"نام تحت با امضاى نويسنده در جزوه اى اين تحقيقات  *

 مترجم -آنرا براى شما ارسال ميکنمدر صورت تمايل · است

 

که طى دهها سال توسط رسانه هاى خبرى  مينمايندرا افشاء  اکاذيبىمحققان روسى  اتگزارش

 .سرمايه دارى منتشر شده اند

 

راه "با نام  ۱۰۳۹کتاب جديدى را در  مورد شوروى در دهه  ٬ ۰۳۳۳ ٬سال بعد ۰٥همان نويسنده 

کتاب حاوى اسناديست از  اين .منتشر نمود "۰۳۹٩-۰۳۹۳ ٬استالين و خودکشى بلشويکها –ترور 

 .شدقرار داده  عمومبايگانى قديمى و سرى اتحاد جماهير شوروى که براى اولين بار در دسترس 

 

ميتوان را اسناد از ميان بخش بزرگى دستچين شده اند و سوال  ٬مينويسد گتىاما همانطور که 

مانند " –عبير و تفسير شده اند به روش درستى تيا و بودند که آيا آنها مهمترين  نموداينگونه مطرح 

"به اشکال مختلف خواندآنها را تمام اسناد تاريخى ميتوان 
۹
.  

 

مطالعات ما "مينويسد  هنگاميکه در واقع  نويسنده ٬و در ادامه ميتوان سوال را اينگونه مطرح نمود

مسائل مربوط  درکقابليت بصورتى کامل ما ..... دنهمه سواالت را مورد تجزيه و تحليل قرار نميده

نداريميا مسائل فرهنگى را  ٬يا کشاورزى –معامالت صنعتى  ٬سياست خارجىبه 
٤

چه هدفى را دنبال  ٬

مورد نيست که بايد  از جمله مبارزه در حزب کمونيست بلشويک ٬اين سياستاينجا در آيا  ؟ميکند

 ؟ بررسى قرار گيرد

 

تجزيه و تحليل قرار ميگيرند اما حقايق کمى  درونى حزب مورد در اين سند مقدار بسيارى از مباحثات

اين را بايد بخاطر . دننشان داده ميشو ٬ ۱۰۳۹طى دهه  ٬در مورد توسعه اتحاد جماهير شوروى

در مورد اتحاد جماهير شوروى منتشره  اکاذيببخش بزرگى از افسانه ها و  گتىکار تحقيقاتى  .سپرد



خواننده جهت درک براى شرايط را ر اينست که را در هم شکسته است اما قبل از هر چيز مهمت

 .نداز اهميت خاصى برخوردار که شخصى ايجىنت ٬فراهم مياورداز آنها  ايجو گرفتن نت مطالب

 

به ما پاسخى بدهد  بابدر اين در مورد اتحاد جماهير شوروى که در غرب فرد با نفوذى وجود ندارد 

ى رک شرايط مبارزه طبقاتى در اتحاد جماهير شورود براى. مسئله را درک نموده باشد او يا اساس

  .استيک نويسنده سرمايه دارى با امکانات محدود  گتى

 

را در منافشات  شانبلشويکها خودکه  اينستدادن نشان  هدفشکه  ٬راه ترور در کتاببراى مٽال 

ل مقايسه در کلمه اى در مورد بزرگترين توسعه اجتماعى غير قاب ٬منقرض نمودند ۱۰۳۹داخلى دهه 

 ·رخ داد ۱۰۳۹جماهير شوروى طى دههکه در اتحاد  توسعه اى ٬وجود ندارد تاريخ بشريت

 

 ٬اشاره ميشود" راه ترور"به  از جملهدر مورد تهديدات از جانب آلمان نازى  بحٽ و گفتگوهنگام 

بگان نخ" ٬در مجموع پنج عبارت ٬با يک خط در يک بند تابع ٬صفحه ٣۹٥کتاب ضخيمى متشکل از 

احساس بحرانى مداوم را بصورتى آشکار  ٬در پى اشتراکى نمودن و عروج فاشيسم آلمانى ٬آنزمان

"مينمودند
٥

در اتحاد جماهير  ۱۰۳۹که بخش بزرگى از دهه توجه داشته باشيد !همين و بس. 

متاثر تهاجم آلمان نازى  براى مقابله بانظامى  اى شديد جهت آماده نمودن تدارکاتشوروى از مبارزه 

  .خواهد شددر نظر نگرفتن اين امر مسلما ما را به گرفتن نياتجى نادرست رهمنون . شد

 

خود را منقرض  ٬اگر بلشويکها بجاى توسعه و مستحکم نمودن قدرت دفاعى کشور تا حد ممکن

. مينمودندنازيها در جنگ پيروز و اتحاد جماهير شوروى و مردم اسالوى را منقرض  ٬نموده بودند

اتحاد جماهير شوروى در جنگ پيروز شد و نازيسم را منقرض  .بلکه بر عکس ٬اينچنين نشد اما

 .نمود

 

واقعيتهاى  هنگاميکه ٬که تحقيقات آکادميکو بداند اين گفته شد به دليل اينکه خواننده آگاه باشد 

و  باه ميکندبصورتى بنيانى اشت کنار ميگذارد ٬از همه نوع آن ٬زندگى را به نفع دسيسه و مزخرفات

نتايج گرفته شده از با برابر است ارزش آنها نتايجى رهمنون ميشوند که ناگزير ما را به گرفتن 

 .دسيسه هاى يک کتاب پليسى ارزان قيمت در يک دکه

 "ريشه هاى تصفيه بزرگ"
 .است دادهتشکيل اساس اين جزوه  ٬که در ميان آثار ادبى وجود دارند ٬گتىدو کتاب 

کتابيست بسته بندى شده از آمار و مطالب  راه ترور بر خالف کتاب اخير يه بزرگريشه هاى تصف

ازهمان آغاز عوامل شگفتى را فراهم کتاب . به نمايش ميگذاردرا  حقيقىتصويرى ديگر که از جامعه 

 . مياورد

 

. ىسوئد استادان جانب  ازهر حال ب ·غير معمول استما شنيدن سخنى روشن از جانب استادان براى 

تحقيقات در بايگانى اسمولنسک نشان ميدهند که اغلب : در آغاز تاييد مينمايد آرچ گتى استاد

ى يپيش فرضها"داستانهاى کشورهاى غربى در مورد پاکسازيها در اتحاد جماهير شوروى بر روى 

"غير قابل دفاع
٣

 ۱۹هه که حوادث سياسى د به اٽبات ميرساننداوال نتيجه پژوهشها  .استوار شده اند 

توسط استالين و نزديکان " آماده شده و به اجرا گذاشته شده ٬طراحى شده----يک فرايند يکنواخت 

 . او نبود

 

(و استالين)از نسل لنين  باقيمانده ه-اهداف پاکسازيها بلشويکهاى قديمى" ٬که اين ادعادوما 
  

"بودند
٣

فرا  ۱۰۳۹موزه هاى دههآارزيابى زمان  ٬ميگويد گتىدر ادامه  .استبدور از واقعيت  



 ٬نه ترانه و اگر مدارک قانع کننده اى در مورد آنها وجود نداشتو اينها عبارات هستند · رسيده است

 .مورخ در مورد آنها مينوشت استادبه نظر نميايد که يک پژوهشگر و 

 

 اسمولنسک تحت" کتاب خوددر  فينسود بخصوص بخاطر اينکه اين مدارک بر خالف مدارکيست که

 .ارائه ميدهد ٬ ۰۳٥١از سال  ٬"حکومت شوروى

 

دور جديدى از تقريبا  ۰۳۹٤ترور کيروف در دسامبر با : "مينويسددر مورد پاکسازيها  فينسود

که خود را بصورت فزاينده اى گسترش داد و تا سرکوب  پاکسازيهايى ٬آغاز شد پاکسازيهاى بى پايان

"توسعه يافت ۰۳۹٣ر سال رو به افزايش رهبران واقعى منطقه اى حزب د
١

مسئله تنها اين نيست  

 .کليه تحريف کنندگان بى ارزش تاريخ را غافلگير مينمايد گتىکه کتاب 

 

مشخصا در اين زمينه بوده است " کتاب مرجع"درازى زمان را که طى مدت  فينسوداسمولنسک  گتى

 . مورد سوال قرار ميدهد

نه بخشى از همان ترور  ٬ابدا ۰۳۹۳-۰۳۹۹دث حوا"با اشاره به اسمولنسک ميگويد که گتى 

  .فزاينده برنامه ريزى شده و نه حتى بخشى از يک پديده و يا فرايند بود

نبود و تنها بصورتى  ۰۳۹٣ساده براى ترور پليس در سال اى  مقدمه ۰۳۹٣-۰۳۹۹پاکسازيهاى 

"ارتباط داشتغير مستقيم به آن 
۳

در و  است ۱۰۳۹ههپاکسازيهاى داز گتى  حقايقطرح ما هدف  

از پس زمينه کوتاهى با  بنابراين. اخذ خواهيم نمودخود را  جياتناو  از آمار ارائه شده از جانبادامه 

 ·ميکنيمآغاز  ۱۰۳٩دههدر شرايط در حزب کمونيست اتحاديه جماهير شوروى 

 ۱۰۳٩مختصرى در مورد تاريخ پاکسازيها در خالل دهه 
نفوذ ناگزير لنين و رهبرى حزب  ٬حزب کمونيست ى قدرت توسطو بدست گير پس از پيروزى انقالب

با هدف  آنها. را مورد تاييد قرار دادندبخشى از عناصر نامطلوب به ميان حزب و دستگاه دولتى 

اين  ۰۳۰۳در جريان کنگره هشتم در دسامبر  لنين .در آمده بودندحزب عضويت کسب پيشرفت به 

 .مسئله را مطرح نمود

 

حزب  ٬تنها به اين دليل که آن حزب ٬پيوستن نامطلوبترين عوامل به حزب" اوارات بر اساس اظه

"حاکم است
۰۱

از اهميت خاصى عملکرد اعضاى حزب ارزيابى همين دليل ب ·طبيعى بودامرى  ٬ 

هر · به پيشنهاد لنين سازماندهى دوباره کليه اعضاى حزب به اجرا گذاشته شد ·برخوردار بود

کسانى که قابل اطمينان به نظر  –شد ميل خود اعما پاسخگوىديگر  ىاعضادر مقابل عضوى 

  .نميامدند اخراج ميشدند

 

تقويت حزب از طريق پاکسازى آن از عناصر  ٬اين روش. اين اولين پاکسازى در دستگاه حزبى بود

 ٬عواملى همچونپاکسازى اعضاى حزب براى  .طى دورانى طوالنى مشخصه حزب شد ٬فرصت طلب

ى معمو ىمعياربه تبهکارى و افکار ضد يهودى  ٬اعتياد به الکل ٬نقض انضباط حزبى ٬بى عملى

 ·ندشدمبدل 

 

ريشه هاى و  پيشينهحذف افسران قديمى تزار که  ٬کوالکها ٬براى اخراج سرمايه دارانروش اين 

قع شده اما نه براى آنهايى که مورد قبول حزب وا) افتاد موٽرنيز  ان مينمودندطبقاتى خود را پنه

کليه حذف شده گان ميتوانستند به نوبه (. بودند و به پيشينه طبقاتى واقعى خود اعتراف نموده بودند

در مورد  ى راتجديد نظر تقاضاىسطح باالتر يک در مراجعه و  کميسيون مرکزى کنترلخود به 

 .ارائه دهنداحکامشان 

 



تصميم . اره به عضويت حزب پذيرفته شدنددوب تقريبا زيادى تعداد خواهيم ديدهمانطور که در آينده 

شديدتر از تصميم گيرى در مرکزيت  ٬در مجموع ٬گيرى در جلسات عمومى اعضاء با صدها عضو

  .حزب بود

 

قبل از هر  ٬که پاکسازيها را آغاز و در مورد اشکال آن تصميم گرفته بود ٬کميته مرکزى حزبتالش 

مقاومت در مقابل مقامات فاسد و شرکاى آنها در و  راضبه اعترا  اوليهاعضاى بر اين بود که چيز 

 .حزب ترغيب نمايد

 

مقامات ادارى فاسد با بکارگيرى هزاران ترفند . دشوار بودن اين امر را به اٽبات رساندگذشت زمان  

 .مينمودندخود را از شر انتقادات و شرايط دشوار خالص 

 

اعضاى اوليه حزب بودند که در  ذف شده گانآن حبخش بزرگى از در بسيارى از موارد در عوض  

از خود دفاعى  ٬جهل سياسى يا عادات بد نوشيدن ٬بى عملى اتهاماتى نظير ٬مقابل اتهامات دبير حزب

 .نداشتند

 ۱۰۳٩پاکسازيهاى دهه 
 در حزب ى راوجود کمبودهاى آشکار ۰۳۰۳پس از ثبت نام مجدد در سال لنين و رهبرى حزب 

به عضويت حزب  تعداد زيادى. به اهداف خود دست نيافته بودثبت نام مجدد  ·ندمورد تاييد قرار داد

فقط کارگران و عناصر قابل اطمينان از ميان طبقات ديگر  کهاينتوجه به بدون  ٬ه بودندانتخاب شد

پاکسازيهاى جديدى به اجرا  ۰۳٩۳و  ۰۳٩١ ٬ ۰۳٩۰در سال . در ميامدندبايد به عضويت حزب 

پاکسازيهاى  ·جدول زير شمار اعضاى حذف شده در آن سالها کامال مشهود است در ·ندگذاشته شد

 .بودميان سه تا پنج درصد رقمى در خالل سالهاى ديگر اعضاى حزب 

۱۰۳٩پاکسازيهاى بزرگ در خالل دهه 
۰۰

 
 (ريشه هاى تصفيه بزرگ: گتى)

 درصد حذف شده گان

 ١١١١ مجدد نام ثبت ١١-١۰

 ١١٥١ پاکسازى ٥١

 در شده انجام سىبرر ١١
 منطقه هفت

١١٥١ 

 ١١٥١ پاکسازى ١١
 

آن توضيحات در حقيقت اطالعات . دنوجود دارتوضيحات دقيقى  ۰۳۰۳در مورد پاکسازيهاى سال 

اينکه پاکسازيها ميتوانست راهى باشد  –به ما ارائه داده و الاقل به يک افسانه پايان ميدهد را  مفيدى

ميليون نفر از اعضاى حزب فرايند  ۰٥۹  ٬ ۰۳٩۳در سال . حزباز شر مخالفان در  رهايى براى

 .درصد حذف شدند ۰۰يا  ۱۱۱۱۰٣از اين تعداد تقريبا . پاکسازيها را طى نمودند

 

نفر مجددا به عضويت حزب  ۱۱۱۹٣ ٬تجديد نظر به کميسيون مرکزى کنترل درخواست با افزايش

درصد از حذف شده  ٤۹نسک رقمى بالغ بر در اسمول(. درصد از ميان حذف شده گان ٩٩)درآمدند 

 . حزب بازگردانده شدندگان به 

 

 ٬نشان داده شد که اغلب آنها اعضاى اوليه از ميان طبقه کارگر بودند در جريان تحقيقات بيشتر

 شانکه شرکت ٬به شرايط زندگى آنها. حذف شده بودند انفعالکه از جانب مقامات حزب بدليل  اعضايى

 .نشده بودتوجهى  ٬ى حزب دشوار مينمودرا در فعاليتها



۰۳٩۳پاکسازيهاى سال 
۰٩

 
 (ريشه هاى تصفيه بزرگ: گتى)

 

 درصد اخراج دليل

 ٥٥% الکل به اعتياد مثال براى ٬شخصى رفتار در کمبود

 اب ارتباط يا( طبقاتى پيشينه) ناشناخته عنصر
 مشابه مسائلى

%١١ 

 ١١% انفعال

 ۰٩% %١٥جنايت و جرم

 %۱۰ وابط حزبتخطى از ض

 ٩٩% بقيه

 

 

جناح بندى " –که بداليل سياسى وجود دارند در ميان حذف شده گان افرداى  گتىبر اساس اظهارات 

درصد از  ۱۰گروه اخير . نداخراج شد "نقض انضباط حزبى"و يا بدليل " يا فعاليتهاى اپوزيسيونى

 . ده درصد را تشکيل ميدهد

 

تنها يک درصد از کليه حذف شده گان  ٬به همين دليل ٬دندآنهايى که بداليل سياسى اخراج ش

تشکيل ميدهندرا  ۰۳٩۳پاکسازيهاى سال 
۰۹

اين را با افسانه هاى رايج در مورد اينکه  . 

 ·مقايسه کنيد" استالينيستها کليه مخالفان را حذف نمودند"

 

جان دادند  گوالگاههاى که حذف شده گان يا در اردوگنشان داده اند در ضمن اينچنين سرمايه داران 

 . اما واقعيت چيز ديگريست. و يا ناپديد شدند

 

از  اى از ميان حذف شده گان تنها آنهايى در مقابل دادگاه قرار گرفتند که در جريان اعمال جنايتکارانه

براى بقيه اخراج شده گان . خرابکارى يا مانند آن گرفتار شده بودند ٬باج گيرى ٬اختالس ٬قبيل دزدى

اما در  مطالبه مينمودکه عضويت در حزب اکنون بدون تعهداتى  ٬دگى به روال عادى ادامه يافتزن

 .ميدادارائه که عضويت در حزب هايى واقع نه آن حمايت

در  حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروى پاکسازيها در

 ۱۰۳۹خالل دهه 
ه به بررسى اوضاع اتحاد اجازه بدهيد کبه ما  ۰۳۹۱به دليل طرح پى در پى پاکسازيهاى دهه 

 ·بپردازيم آنزمانجماهير شوروى در 

 

و افسانه هايى را در  اندسوسياليسم خواهان بد نام نمودن که ميشوند  ارائهتوسط کسانى  اين شايعات

 .کنندميمورد اتحاد جماهير شوروى بعنوان دولتى ظالم سر هم بندى 

 

 ٬يسانگل جاسوسىدر دستگاه تاريخ جاسوس پليس  جاعالندر ميان مشهورترين ما 

روى مدودف را پيدا دمکرات  سوسيال ىفاشيست و روس آلکساندر شولژنتسين ٬رابرت کانکوست

 .ميکنيم

 

 ٬استافان اسکوت  فردى اساسا ناموفق ٬شاعر ناموفق پر آلمارک ٬در سوئد براى مٽال



و ]![ علوم نظامى بتازگى انتخاب شده در آکادمى سلطنتى )تروتسکيست " مورخ" پيتر انگلوند

از جمله  (غيروکارلسون و  ٬سالمون ٬جرنرمانند )ديگر برخى ديگر از شخصيتهاى مبهم و مشکوک 

 .مقلدان آنها محسوب ميشوند

 

مقامات  ۵آى  امو  سيااين فقط در آمريکا و انگلستان نيست که سرمايه داران و پليسهاى سياسى 

و  موسساتدر ( سازمان امنيت سوئد) سپورمايه و جاى پاى سنيز در سوئد  ٬دانشگاه را ميخرند

 .اوپساال و لوند ديده ميشود ٬استکهلم ٬براى مثال ٬هادانشگاه

  

حاميان ناگزير نمودن  بمنظورها آن· بسيارى برخوردار استاهميت از تاريخ  جاعالنافشاء 

بهره ل تودهها از جه کمونيستها از تاريخ خوددور نمودن سوسياليسم به گرفتن موضعى دفاعى و 

 .بردارى مينمايند

 

در تمام دوران پس از جنگ نقش برجسته اى را در لجن پراکنى به سوسيالسم و  رابرت کانکوست

در بزرگترين و  ٬متخصص انتشار اخبار گمراه کننده ٬او. اتـحاد جماهير شوروى ايفا نموده است

آموزش ديد ٬يسسرويس جاسوسى انگل ٬قديميترين دستگاه جاسوسى
۰٤

٬
 

از جمله مشهورترين 

 .جاسوسان آنها شد و در انتشار اخبار جعلى در مورد اتحاد جماهير شوروى متخصص بود

 

اطالعات و تبديل سفيد به سياه امريست که شخصيت او را از ديگران متمايز  جعلروش او در 

 ·انصراف دادبراى دستگاه جاسوسى انگلستان  از کار ۱٥در پايان دهه او . مينمايد

 

کتابها و  سيازمانيست که او در آمريکا بسر ميبرد و  ٬بار ديگرى که ما از او با خبر ميشويم

در مقايسه با  کانکوست ٬اين ماجراجانب ما از رفته شده از گ نتيجه! را منتشر مينمايد شجزوات

 . نمودنمود و به همين دليل به آمريکا مهاجرت ميمبلغ بيشترى دريافت  سياانگليسيها از 

 

. يک کار پژوهشى در دانشگاه ٬ه بوددر ضمن او را با پوشش معقول و مناسبى مجهز نمودسيا 

در رسانه هاى خبرى سراسر سيا داستانهاى او در مورد اتحاد جماهير شوروى طى ده ها سال توسط 

 .ندجهان منتشر و متاسفانه در نزد بسيارى از مردم بعنوان حقيقت پذيرفته شد

 

 ۰۳٣١در سال  ۰٣حکومت وحشت و هراس استالين در دهه  –ترور بزرگ ن اثر او شناخته شده تري

مورد استفاده بر عليه سوسياليسم توسط سرمايه دارن بعنوان مهمترين سالح منتشر شد و از آن پس 

بنيان  ٬يسدر دستگاه امنيتى انگ کانکوست اين کتاب بخشا بر روى مطالب زمان. است قرار گرفته

 .ه استنهاده شد

 

 ·تروريستها و فراريان ٬جاسوسان نازى :منابع گرفته شده اند مشکوک ترين از کانکوست منابع

مورخان سرمايه دارى اخبار جعلى او را تا سطح يک تاريخ واقعى ترفيع داده و با کمال ميل 

 . منتشر نموده اند کتبداستانهاى او را در روزنامه ها و 

 

 ٬در جزوه اى هشت صفحه اى ٬ ۰۳٤٤در فوريه " هاى مدرنزمان"در نشريه  پر انگلونداستاد 

به همين ترتيب  ٬در اتحاد جماهير شوروى ۰۳۹٣در مورد سال  اکاذيبمملو از جعليات تاريخى و 

با برخى تغييرات دوباره تکرار  مطالبهمان " از نقطه صفر" ٬انگلونددر کتاب . عمل نموده است

"اثرى الزم و بايسته است" ترور بزرگ" کوستکانبر اساس اظهارات او کتاب . دنميشو
۰٥ 

. 

 



حقيقت تنها از طريق "ميگويد  ىروشنب (٤۳٥ص )در منابع ارجاع کتاب با اينحال  کانکوست

منبع به  ٬هر چند بدور از خطا ٬در مسائل مربوط به سياست: "و در ادامه" کندميشايعات رخنه 

."نهاى پليسى و سياسى به گردش در ميايداحتمال زياد بهترين شايعه ايست که در ميان ارگا
۰٣ 

 . 

 

" ترور"از آن بعنوان اساس  کانکوستانتشار شايعات فاشيستها و جاسوسان نازى شيوه ايست که 

براى  هااما اين ٬نموده است بهره بردارىدر اتحاد جماهير شوروى  ۱۰۳۹خود در مورد دهه

 .وقعى نمينهند" شايعات و شنيدهها"به  مورخان جدى. کفايت مينمايد انگلوندنظير " مورخانى"

 ۰۳۹۹پاکسازيهاى سال 
و  ۰۳۹٥ ٬ ۰۳۹۹: ردبه اجرا گذا ٬سه مرحله در ٬ى راپاکسازى بزرگدستگاه حزب  ۱۰۳۹طى دهه

۰۳۹٣. 

 

زمانيکه  ٬بوقوع پيوست در جامعه در فضايى مملو از شور و شوق ٬ ۹۰۳۹ ٬اولين پاکسازى

گسترش  ىجامعه اتحاد جماهير شوروى با موفقيتهاى بزرگاشتراکى نمودن کشاورزى در سراسر 

 ·يافته و دستاوردهاى توليدات صنعتى به نتيجه اى رسيده بودند که در گذشته نظير آن ديده نشده بود

 

و دهها  ه بودکردباز بود سوسياليسم هدفشان توسعه حزب آغوش خود را به روى تمام کسانى که 

 .انتخاب شده بودند حزببه عضويت  ۱۰۳۹هزار نفر طى سه سال اول دهه

 

آنها به دنبال . گرفتلياقتهاى اعضاى حزب  تصميم به بازبينىبدليل اين هجوم بزرگ رهبرى حزب  

معتادان به الکل يا اعضايى که از  ٬يهودى ستيزان ٬تبهکاران ٬کارمندان فاسد ٬فرصت طلبان سياسى

 .بودند ٬بط حزب تخطى مينمودنداضو

 

بايد در فضايى رفيقانه انجام ميشد و کند و کاو غير پاکسازيها العملهاى حزب  دستوربر اساس 

  .تحمل نميشد به هيچ عنوان ضرورى در مورد زندگى خصوصى مردم  

 

تشويق بوروکراتهاهاى محلى از انتقادات خود به طرح در ادامه اعضاى اوليه حزب را رهبرى حزب 

 .ليه بدليل انفعال يا عدم درک سياسى هشدار دادبه رهبران محلى بخاطر اخراج اعضاى اوو 

 

مقام يک عضو آنها بايد به تکامل کلى اعضاء توجه ميکردند و . نبايد تکرار ميشد ۰۳٩۳اشتباه سال 

بخشيده نکه آن عضو دانش سياسى خود را بهبود  داده ميشدتقليل زمانى و يا هوادار  نامزدحزب به 

  ·اديدمنزب افزايش و يا شرکت خود را در فعاليتهاى ح

 

عليرغم دستورالعملها  ۰۳۹۹پاکسازيهاى سال . تا حد ممکن بايد پرهيز ميشداز حذف يک عضو 

 .آنچيزى نشد که کمتيه مرکزى آرزو نموده بود

 

برخوردار بسيارى در کشورى به وسعت اتحاد جماهير شوروى وزراى امور محلى حزب از نفوذ 

وزراى امور محلى حقايق نشان ميدهند که . مياوردى را به همراه نتايج مصيبتبارگاهى و اين  بودند

 ·بکار گرفتندخود را توان  تمامبمنظور رها نمودن خود و نزديکانشان از شر پاکسازيها 

  

 ٬به يک پاکسازى موفق برخى از اعضاى اوليهخود نشان دادن عالقه  براىاينحال با وزراى محلى 

دقيقا همانهايى که نبايد اخراج  ٬ادار را اخراج نموده بودندکارگران و کشاورزان و اعضاى وف

 .ميشدند



 

 در حزبعضويت به  ۰۳۹۹ – ۱۰۳۹بودند که طى سالهاى  افرادىبخش بزرگى از حذف شده گان 

براى مطالعه بسيارى . فرصت کافى بدست نياورده بودند همه مسائل حزببا يى براى آشناآمده و 

و از جانب وزراى محلى جاهل بشمار پيدا نکرده فرصتى لنينيسم  برنامه حزب و مارکسيسمعميق 

 . آمدند

 

در فعاليتهاى بصورتى کامل بودند که بدليل شرايط کارى و يا مسائل خانوادگى  افرادىبخش ديگر 

 ٬نامزدهادرصد از اعضاى حزب و  ۰١٬٥ ٬ ۰۳۹۹طى پاکسازى سال . ننموده بودندحزبى شرکت 

 .راج شدندنفر اخ ٬ ۱۱۱٣۳٩تقريبا 

 

 

 

 ۰۳۹۹پاکسازى 
[۰٣]

 

 ريشه هاى تصفيه بزرگ: گتى
 

 درصد دليل اخراج

 ٬جاه طلبى ٬اخالقى فساد

 بروکراتيسم

۰٣٬٥ 

پيشينه مخفى . عناصر خارجى

 ناشناخته

۰٣٬٥ 

 ٩۱٬۳ تخطى از انضباط حزبى

 ٩۹٬٩ انفعال

 ۰٣٬۳ بقيه

ريشه هاى "تذکر داده نشده در 

 "تصفيه بزرگ

٤٬۱ 

 

نشاندهنده وجود يک تناقص جدى در  ٬پايان يافت ۰۳۹٤سال  اواسطکه در  ٬ ۰۳۹۹ى سال پاکساز

در  ٬اما بزرگترين گروه تمايل داشتدزدها و فاسدان بوروکرات  به اخراجکمتيه مرکزى . حزب بود

 .ه بودندبه دليل انفعال اخراج شد ٬حقيقت يک چهارم

 

بدون توجه به رهبران محلى . اخراج قرار نداشتبى عملى بعنوان دليلى براى در دستور کار حزب 

آنچه  ٬بدليل خدمات انجام شده در گذشته با کمک روشهاى بروکراتيک يا شهرتدستور العمل حزب و 

 .دادندميبه انجام آن بودند انجام مايل را که 

 

ميته کاز جانب . است استنباط قابل دامنه تضادها از يک چهارمى که بخاطر انفعال اخراج شدند 

با گذشت اما  ٬دميشمرکزى بايد تدابيرى بر عليه تخطى رهبران محلى حزب از دستور العملها اتخاذ 

اتحاد جماهير شوروى به  هنگاميکه ٬در سالهاى پيش رو. زمان دشوارى انجام آن به اٽبات رسيد

مهم  ىه امرپرداختن به حل اين مسئله ب ٬ميفزود سرعت توسعه خودبايد بر خاطر بقاى خود ناگزير 

 .شدمبدل 

 



در مورد  و بقيه افراد دست راستى کانکوستاتهامات به بررسى  گتىبخش ديگرى از آمار 

اخراج  بمنظورسازمان داده شده پاکسازيهاى  :اختصاص يافته است ٬ ۰۳۹۹ ٬پاکسازيهاى حزب

 ·رار گرفته بودندکه در تضاد با استالين ق کادرهايى ٬کادرهاى حزبى از زمان لنين ٬بلشويکهاى قديمى

 

در حقيقت دو  ٬بخش بزرگى از اخراج شده گان. اين اتهامات بعيد به نظر ميايند گتىبنا بر اظهارات 

در نظر گرفته جديد نسبتا بعنوان اعضاى در نتيجه شده بودند و ملحق حزب  به ۰۳٩١پس از  ٬سوم

 .شده بودند

 

 ىدرصد ٣٩کارمندان و حدودا  ىدرصد ۰٤٬٣ ٬کشاورزان/درصدى کارگران کشاورز ٩۹تقسيم 

بودند که بطور منظم  افرادى ٬درصد ١٥ ٬نشان ميدهد که بخش بزرگى از اخراج شده گان ٬کارگران

 .تعلق نداشتندلنين  دورانکادرهاى حزبى  بهکار ميکردند و 

 

مورد بررسى قرار ميدهد و اعالم  ۰۳۹۹ را در پاکسازى حزب "ترور بزرگ"در رابرت کانکوست 

تاريخ در نزد افراد آشنا با . ايد که بيش از يک ميليون عضو بداليل سياسى اخراج شدندممين

 .تلقى نميشوندبيش  اکاذيبىکانکوست  اظهارات پاکسازيها

 ۰۳۹٥ کنترل کارتهاى حزب در سال – "بررسى"
يک بى نظمى جدى در سازمانهاى حزب در سراسر تاييدى بود بر وجود  ۰۳۹۹پاکسازى سال 

 اعضاى حزب شمارمناطق از در بسيارى : هرست اعضاى حزب با واقعيت همخوانى نداشتف ·کشور

 ٬از عضويت حزب انصراف داده ٬بسيارى از اعضاء نقل مکان نموده. ت نمينمودبا فهرست مطابق

رهبران محلى . اخراج شده يا مرده بودند بدون اينکه اين داليل در فهرست اعضا ثبت شده باشند

 .کار ميکردندبرنامه اقتصادى پنج ساله و تعاونيها  روندوان بر روى تمام تحزب با 

 

 دادهفهرست اعضاء اهميتى  سازىروز آمد  به ٬بهسهل انگارى خالص يا بى عالقگى  ٬همين دليلبه 

 .بنا بر داليل گفته شده اختالل بزرگى در محاسبات حزب بوجود آمده بود. نشده بود

 

توسط  عضويت ىهاآمدن تصويرى کلى از وضعيت اسفبار کارتبدست اين مسئله و پس از کشف 

در . در دستور کار قرار گرفتعضويت کليه اعضاى حزب  هاىکارتبررسى دوباره  ٬مرکزيت حزب

در کمتيه مرکزى حزب درباره ثبت نام مجدد اعضاى حزب تصميمى دوباره گرفته  ۰۳۹٤اکتبر سال 

 .شد

 

حل  مطالبه در صورت امکان حزب وو مدارک اسناد عى واق بمنظور بررسى وضعيت ٬کمتيه مرکزى

به کميته · ارسال نمودبه مناطق حزبى در سراسر کشور نمايندگان خود را  ٬ثبت نامکمک به مسئله و 

 .فرستاده شد آستروفسکیرفيق ( gorraikom)شهرستان اسمولنسک 

 

از جمله اينکه آنها مسئولى  ٬آغاز نمود از کميته شهر او با درخواست گرفتن برخى تصميمات ساده

انتخاب  ٬ندکه بايد در اتاقى قفل شده و يا صندوقى امن نگاهدارى ميشد اسنادى ٬را براى حفظ اسناد

که کارت عضويت خود را گم کرده  ىبه افراد سهل انگارکه  درخواست ديگر او اين بود. مينمودند

 .ه نشودکارت عضويت جديدى داد ٬بدون تحقيقات کافى و دقيق ٬بودند

 

فهرست جديدى  ۰۳۹٥از ژانويه که بر اساس آن  ٬نيز ارائه نمود راديگرى ى درخواست آستروفسکی

و اينکه کمتيه حزب تحت رياست کميته شهر همان فرايند را به اجرا ميشد  تنظيم از نام اعضاء

 ·ميگذاشت



 

در بسيارى کمتيه مرکزى نمايندگان . تصور نموده بود آستروفسکیمسئله بزرگتر از آنى بود که  اما

 ايجاد يک دفتر ثبت جديد براى ۱۰۳۹در پايان آوريل . همان مسئله را تجربه نموده بودنداز مناطق 

در جريان "معلوم شد که گزارشى از کميته شهرستان اسمولنسک در . انجام نشده بود کار زيادى

حل که يک راه  بى نظميهايى ٬رخ داده بود ى بسيارىتحقيقات از اسناد و مدارک حزب بى نظميها

"دنباله دار را مطالبه مينمود ىمناسب و تحقيقات
۰١

· 

 ۱۰۳۹حزب کمونيست در آغاز دهه
 .بيايد کمى دشوار بنظراين جزوه درک براى خواننده ممکن است که 

با اين تربيتى  ٬اغلب مردم در جهان غرب توسط رسانه هاى خبرى سرمايه دارى تربيت ميشوند

 درو ترجيحا بارها  ٬نظم حيوانى در اتحاد جماهير شوروى حکومت ميکرد و نام همه اعتقاد که يک

که بصورتى پيوسته در جامعه  ٬گسترده ىکنترلهمه تحت  -دقيقا ثبت و کنترل ميشد ٬بلند ىفهرست

و در ضمن براى جامعه مخارج بسيار سنگينى را در بر داشت و به دفاتر حزب قدرت بى  روى ميداد

 .قرار ميگرفتند ٬اعطا مينمود نهايتى را

 

ميتوان به حقيقت با سر و ته  نمودن اين اتهامات و در اساس  ·نادرست کامال يستاين تصوير

که رکورد  ٬درگير در مبارزه براى توليد و سرمست از نتايج غير قابل باور بدست آمده. شدنزديکتر 

ق بخش مهمى از ديگر امور مورد رهبران محلى حزب در بسيارى از مناط ٬ه بودجهانى را شکست

 . ه بودندعالقه حزب را ناديده گرفت

     

به فائق آمدن بر ديگر مسائل نتايج خوب در توليد از همه چيز مهمتر بود و به  دستيابىآنها تصور به 

در بسيارى از . بودندکمترى برخوردار اهميت از به زعم آنها مسائل ديگر . آسانتر ميشداين ترتيب 

به عبارت  ٬بويژه حزبى که قدرت دولتى را در دست داشت ٬براى يک حزب مسئله اساسى اين مناطق

ه بعنوان مسئله اى ثانوى تلقى شد ٬که فقط اعضاى حزب بايد صاحب کارت حزبى ميبودنداين ديگر

 .بود

 

 بر روى يک ميز معمولى و يا کمدى که در دسترس همه قرار ٬حزبى دفاترکارتهاى حزب معموال در 

به کارت حزب . نده بوداز آنها در سراسر کشور ناپديد شد عددنگاهدارى ميشدند و هزاران  ٬داشت

داده  ٬شيوه اى مشابه و غير مسئوالنه به ٬مطرح مينمودآنرا ى از دست دادن ادعافردى که هر 

 .صورت نميگرفتچگونگى گم شدن آن در اغلب موارد هيچ تحقيقاتى در مورد . ميشد

 

در . ها نميشداسترداد آنخواهان کارت حزب را با خود داشتند و هيچکس نيز ج شده اعضاى اخرا

معموال به حزب فرد مرحوم کارت حزب  ٬مورد اعضاى مرحوم حزب جريان از اين قرار بود

سوء استفاده از آن کارت و  براىدر بسيارى از موارد ميتوانست شرايط را اين که  ٬بازگردانده نميشد

دشواريهاى و مازاد حاصل از آن  ندبنا بر اظهارات رهبران محلى نتايج عظيم بود. ردفساد فراهم آو

 .ندمينمودديگر را بر طرف 

 هزار کارت حزبى در گردش٩۱۱۱۱۱
ه در گردش را  – هزار کارت حزبى ۱۱۱۱۱٩بيش از ناگزير وجود  ۰۳۹٥در آغاز کمتيه مرکزى 

. که آنرا گم کرده و يا از آنها ربوده شده بود ندشده بود اغلب آنها به کسانى داده! مورد تاييد قرار داد

کارت حزب به  ۱۱۱٤٣و به سرقت رفته استفاده نشده ه –کارت جديد  ۱۱۱۰بيش از حزبى  دفاتراز 

 .کارت حزب سند مهمى بود ·که هرگز ثبت نام نشده بودندداده شده بود کسانى 

 



که در آنها اسناد با  ٬حزبى در سراسر کشور اتردفاز جمله يک فرد ميتوانست با کارت حزب به همه 

مطلوب براى بود ى يکارت حزب کاال. وارد شود ٬ندارزشى نگاهدارى و جلسات مهمى تشکيل ميشد

 ·جاسوسان بيگانه و مخالفان ٬جاسوسان ٬ناندشم

 

متاسفانه نشان داده شد که در حزب کمونيست تهيه يک کارت حزبى و استفاده از آن جهت پوششى 

کارت يک يک تشخيص اينکه مالک  ۰۳۹٥در سال . راى فعاليتهاى خرابکارانه ابدا دشوار نبودب

جاسوس يا خرابکار  ٬در حقيقت او ميتوانست يک دشمنو عضو وفادار به حزب بود بسيار دشوار 

اسناد حزب در سراسر را در مورد کنترل دوباره  حکمىکميته مرکزى  ۰۳۹٥مى  ۰۹در  .باشد

کنترل کارتها از ناحيه مرکز توسط کميته اى در دبيرخانه . صادر نمود  –"erkaProv" -کشور

 .شدميرهبرى  ٬مالنکوف تمعاونو  رهبرى يژوفتحت  ٬کميته مرکزى

 
که از جانب دبير حزب در سواالتى  ٬پاسخ ميداد کنترل هر عضو حزب بايد به سواالتىبر اساس اين 

اطالعات  اين· ندکار و ديگر مسائل مطرح ميشد ٬پيشينه ٬در مورد زندگى ٬منطقه يا در محل کارش

با واقعيت همخوانى نداشت بازجويى  موردىاگر  و به روز نمودن فهرست حزب استفاده براى

 .در اين فاصله کارت حزبى او از اعتبار ساقط ميشدو  دقيقترى از آن شخص صورت ميگرفت

کليه اخراج شده . ميشد مستردو کارت حزبى آنها اخراج  نبودندعضويت خود  قادر به تاييدآنهايى که 

 به دادگاه تجديد نظرجهت بر اساس ضوابط حزب از اين حق برخوردار بودند که آن تصميم را گان 

جديدى را ابالغ  تصميمدو هفته تحقيقات جديدى را انجام داده و بايد طى که دادگاهى  ٬ارجاع دهند

 ·مينمود

 نظم بلشويکى
"فرا رسيده بودنظم بلشويکى در حزب " ردنبه اجرا گذازمان 

۰۳ 
. 

 

کميته هشدار : "اشاره نمود ٬عوامل اصلى بى نظمى ٬کمتيه مرکزى بخصوص به رهبران منطقه اى

راه  در صورت عدم يافتن :ىاز سازمانهاى اوليه تا منطقه ا ٬مرکزى به رهبران سازمانهاى حزبى

 ٬شرايط در اين زمينه پر اهميتن نبخشيدن سريع سر و ساماحل اين مسئله مهم و  براى حل مناسبى

به اجرا خواهد گذاشت ٬از جمله اخراج آنها از حزب ٬را کميته مرکزى مجازات سختترى
۱٩

. 

 

خاص اجتماعى  دليلهيچگونه  بر خالف پاکسازيهاى قبلى ٬ ۰۳۹٥ ٬حزبى هاىکنترل کارتجريان در 

واقعى بودن کارت  ۰۳۹٥در سال . نداشت و يا سياسى که ميتوانست به اخراجى منجر شود وجود

 .بعمل ميامدحزب تنها مسئله اى بود که بايد در مورد آن تفحص 
 

بعنوان بخشى از يک  ۰۳۹٥در تبليغات سرمايه دارى از کنترل سال . اشاره به اين امر ضرورت دارد

کامال  يستاماين اته. صحبت ميشود ٬بر عليه مخالفان رهبرى حزب يک پاکسازى ٬پاکسازىکارزار 

 .ما در اين نوشته به اين مسئله باز خواهيم گشت ·نادرست

 کنترل کارتهاى حزبى چه نتايجى را در بر داشت؟
در اکثر مواقع اين  ٬بر عهده داشتندرا که البته مسئوليت کنترلها  ٬نشان داده شد که رهبران محلى

بر . ندنداده بودرکزى تقاضا نموده بود به اين وظيفه آن اهميتى را که کميته م و هکار را جدى نگرفت

فقط به خاطر اينکه کنترلى انجام  ٬يک کنترل سريع به کمتيه مرکزى ارسال شده ىگزارشهااساس 

 .به اجرا گذاشته شده بود ٬شده باشد

 



. مسئله در منطقه غرب قابل توجه بود. صفر بودبا در بسيارى از موارد اشتياق رهبران محلى برابر 

آشکارا  ٬کيسلف ٬منطقهکميسيون کنترل و رئيس  A. L. Shil’manحزب در منطقه دبير دوم 

بشدت  ٬توسط کميته مرکزى به عنوان مثالى که کار کنترل کارتها چگونه بايد برنامه ريزى ميشد

 .مورد انتقاد قرار گرفتند

 

او در ناحيه . از حزب کنار گذاشته شد ٬رهبر يکى از نواحى در منطقه غرب ٬استپانوفدبير حزب 

 .فقط پنج دقيقه از وقت خود را صرف کنترل آنها نموده بود ٬تشخيص واقعى بودن کارتها براى ٬خود

 

اين  دبير حزب فقط بهشده بود ر اين امر مهم در حاليکه کميته مرکزى خواهان مشارکت مستقيم او د

نشان کشف کرده بود که اعضاى قالبى تعداد در مورد شيوه عملش را چگونگى که  کرده بودفکر 

 ·به نمايش بگذاردرا افراد کنترل شده از يى باال ه-درصدىشمار و  بدهد

 

تحقيقات دقيقى خواستار آنها . اشاره نمود به اين روش بوروکراتيک حل مسئله بمنظورکميته مرکزى 

 ·به اٽبات ميرسيد ٬بعنوان عضو ٬در حزب به ترتيبى که عضويت افراد ٽبت شده ٬بودند

 ترل حزبى جديديک کن
بايد تاييد مينمود که پروژه کنترل کارتهاى حزبى در جهتى ناموفق به پيش در اينجا کمتيه مرکزى 

 .ميرفت

کميته مرکزى در مورد دور ديگرى از کنترل کارتهاى حزب که اکنون بايد در  ۰۳۹٥ژوئن  ٩٣در 

 اعضاىبر عليه  بودند که دارى اين حقکليه اعضاء . تصميم گرفت ٬سه عمومى اعضا انجام ميشدجل

 .اکنون مسئله شکل جديدى به خود گرفت ·اظهار نظر نمايند حزب نااليق

 

در . انتقاد قرار داده بودمورد علنا حزب را بخاطر انجام يک کار غير قابل قبول  دبيرانکمتيه مرکزى 

امرى که جلسه  ٬دندرا مطرح نمو در جلسه تقاضاى انتقاد و انتقاد از خودحاضر که اعضاء اينجا بود 

 .نمود مبدلرا به انجمن بزرگى براى بحث و تبادل نظر 

 

رهبرى  موجود درکه ادامه کنترل ايرادات بود از اين هراس داشت  ضعيت خودونگران که  حزب دبير

يک کارزار نه  ٬کارزارکه  گفتندبرخى از آنها جهت فرونشاندن مباحث . را بر مالء سازدمحلى حزب 

 ·حزب هاىکنترل کارته کارزارى بود براى بلکپاکسازى 

 

" ريشه هاى تصفيه بزرگ"در  گتى. نشدندانتقاد اعضاء قادر به متوقف نمودن با اينحال بطور کامل 

در مورد اتهامات مطرح شده در جلسه اعضاء در کمتيه شهرستان اسمولنسک در  جالبىاطالعات 

 ·ميدهدارائه به ما  ٬ ۰۳۹٥جوالى 

 ۰۳۹٥در اسمولنسک در ژوئيه " رسيهابر"اتهامات طى 
٩۰ 

 (ريشه هاى تصفيه بزرگ :گتى)

 

 ۲۲۲ تجار ٬خويشاوندان ٬کوالکها

 ٬الکليها ٬تنزل رتبه داده شده ها ٬الکليها

 سرکوب کننده گان زنان ٬نقض ضوابط

۳۴٣ 

 ۳۰۲ اختالس ٬دزدها ٬مقامات شرور

کارتهاى حزبى گمشده يا کارتهاى حزبى 

 مشکوک

۲۲ 

 ۲۲ منشويکها و غيرو ٬ستهاترتسکي



ماموران پليس  ٬افسران ارتش سفيد

 تزارى

۴۳ 

 ۳۰ ضد يهوديان

 ۲۳۲ مجموع

    

که در جريان طرح  مربوط ميشودافرادى يک سوم از اتهامات به کوالکها و  ديده ميشودهمانطور که 

سوم از اتهامات به بيش از يک  عالوه بر اين. بودند اندوختهبراى خود ثروتى  ٬نپ ٬اقتصادى جديد

 .اشاره مينمود که مرتکب تخلفات شديد اقتصادى و اخالقى شده بودند افرادى

 

 ٬همزمان يکى از شش اتهام وبه اپوزيسون سياسى  ٬درصد ٥کمتر از  ٬فقط بخش کمى از اتهامات

اين  .به کادرهاى رهبرى کننده و رفتار تبهکارانه کارمندان سياسى مربوط ميشد( درصد ۰٣تقريبا )

 ۱۱۱۱۰٣ ٬هبازرسى قرار گرفتمورد ميليون نفر عضو  ۰٬١بدين معناست که از ميان  از ديدگاه ملى

 .اخراج شدند ٬درصد از آنها ۳٬۰يا 

 

مبارزه بر عليه کارمندان متکبر دولتى و ديگر  براىبه يک گردهمايى  ۰۳۹٥جلسه حزبى جوالى 

خود از جمله سياستهاى حزب بود اما هميشه مسلم  اگر چه انتقاد و انتقاد از. قلدران حزبى مبدل شد

 .نبود که اين امر واقعا در سطوح پايينى به اجرا گذاشته ميشد

 

. شرايط بصورتى اساسى به سود اعضاى پايينى تغيير نموده بود ٬حداقل طى دوره اى ٬اما اکنون

ن داده شد که کمبود انتقاد استالين در مورد نياز به انتقاد و انتقاد از خود اظهار نظر نمود و نشا

به نابودى  ٬عدم گفتگو در مورد ضعفهايشانبدليل  ٬کادرها را"که  اشتباهى ٬اشتباهى مرگبار بود

 ".کشاند

 

کارت آسان جعل : جدى ديگر نيز در حزب بود نقصاننشان دهنده يک  ۰۳۹٥کنترل کارتها در سال 

مبدل شده  ٬مينمود که راه حلى فورى را مطالبه ٬کارت حزبى جديد به مسئله اى ·نبودندقابل اعتماد  و

 · بود

 کاذب سرمايه دارى و واقعيت کارزارهاى
رسانه هاى خبرى سرمايه دارى در مورد در  منتشر شده اکاذيباجازه بدهيد که براى لحظه اى به 

 .نگاه کنيم ۰۳۹٥کنترلهاى سال 

 

بر پيکر را شديدى  ضربهوهاى آزاد گفتگ ديد همانطور که در مثال جلسه اعضاى اسمولنسک ميتوان

ه بدنبال منافع اجتماعى و اقتصادى و بکه بصورتى مخفيانه به داخل حزب نفوذ کرده  ٬سرمايه داران

 .وارد آورد ٬افسران ارتش و پليسهاى تزارى سابق ٬همه از کوالکها و تجار تا دزدها ٬بودند

 

به مخالفان در عرصه بسيار محدودى  ٬تاريخ ارائه شده از جانب جاعالنبر خالف نقل قولهاى 

 ه-اين بود که حزبقبل از هر چيز که در جريان کنترل کارتهاى حزبى رخ داد  آنچه. برخورد شد

تاريخ  جاعالنو همين مسئله . شدسرمايه داران قاچاق شده به درون حزب موفق به اخراج کارگران 

 .را خشمگين ميسازد

 

محدود به   يهاىن آزاديهاى مخصوص در جامعه و دادن آزادسرمايه داران داشت به روال معمول

و بر همين اساس خشمگين ميشوند  آوردهرا از حقوق مسلم خود بشمار  ٬"اوباش" ٬کارگران



کارگران تصميم ميگيرند و اينکه  ٬به اين مسئله تن در دهند که در حزب کارگرانبايد  زمانيکه ناگزير

 . ت با اخراجکشف ارزشهاى سرمايه دارى برابر اس

 

به  ٬باال بگيردسر خود را کارگران بهره بردارى از  در اينکه پس از سالها شانس سرمايه دارى 

 .ه بودصفر رسيد

 

آنها  –ديگر اينست که کنترل کارتهاى حزب اقدامى انتقام جويانه از جانب رهبرى حزب   سخن کذب

 .وده استبخاطر ترور کيروف ب –البته به استالين اشاره مينمايند 

 

در  ۰۳۹٤دسامبر  ۰در  ٬در لنينگراد بود آنکيروف که يکى از اعضاى کمتيه مرکزى حزب و رئيس 

از طريق استفاده از يک کارت بى  ٬نيکاليف ٬قاتل. )دفتر مرکزى حزب در اين شهر به قتل رسيد

 (.اعتبار قديمى وارد دفتر مرکزى حزب شده بود

 

از جانب  ٬خونين و همراه با اعدامهاى دسته جمعى باشد ٬ککه ميتوانست هولنا ٬ادعاى انتقام 

 .مطرح شد رابرت کانکوستجاسوس پليس 

 

را ميخواند و با مسائل تاريخى آن  ٬"ترور بزرگ" ٬او که کتاب فردىبراى  ٬کشف اکاذيب کانکوست

 ·دشوار است ٬آشنا نيست

 

کنترل کارتهاى . کامال مهمل است که ميخواهد به عمق مطالب پى ببرد اتهام انتقام فردىاما براى 

در مورد ايجاد يک فهرست جديد از  و تنها بر اساس تصميم کميته مرکزى ۰۳۹٥حزبى در سال 

 .صورت گرفت ۰۳۹٤اعضاء در اکتبر 

 

که دو ماه قبل از اينکه ترور بشود به اجرا گذاشته  ٬ر حقيقت در جريان اين تصميم گيرىدکيروف 

بايد در مورد يک اقدام انتقامى در مورد ترور خودش که ميخواست دو  آيا کيروف. شرکت داشت ٬شد

 !ماه بعد صورت بگيرد تصميم گيرى ميکرد؟

 گيج ميکند کانکوست
کنترل کارتهاى حزب را با وقايع حول تجسس پليس در مورد ترور کيروف  ٬ادامهر د کانکوست

وارونه جلوه دادن و جعل  ٬ج کردنجهت گي اواين نمونه ايست معمولى از روشهاى  .مخلوط مينمايد

ترور يک گروه تروريستى که توطئه  ٬تحقيقات در مورد کيروف به افشاى گروه لنينگراد. نمودن

 .قاتل و شرکاى او به مرگ محکوم شدند ه - نيکاليف. انجاميد ٬طراحى نموده بودرا کيروف 

 

منتهى نيز کامنف ناميده ميشود  –ف به دادگاهى که اصطالحا دادگاه زينوي ۰۳۹٥اما تحقيقات ژانويه 

از شخصيتهاى سرشناس و سياستمداران بلند پايه به زندان محکوم و يا به  در آن شمارىکه  ٬شد

 .اماکنى که با شهرهاى بزرگ فاصله بسيارى زيادى داشتند تبعيد شدند

 

در ميان مخالفان  اوال بدليل با خبر بودن از وجود فضاى تروريستى ٬محکوم شدند متهمان به دو دليل

ه جانى با  - نيکاليف ·دوما تقويت آن فضا و ٬نيکاليفاقامتگاه سياسى قاتل کيروف  ٬در لنينگراد

کامنف از حمايت سياسى آن دو متهم برخوردار خواهد شد به  –اعتقاد بر اينکه در محاکمه زينويف 

 .انجام اين عمل مبادرت ورزيده بود

 



توجه  .مسئوليت اخالقى و سياسى ترور کيروف را بر عهده گرفتندآن دو متهم در مقابل دادگاه  

اين تاريخ . تشکيل شد ۰۳۹٥ژانويه  ٩۹تا  ۰٣کامنف ميان  -داشتيد باشيد که دادگاه زينويف

 ٬گرفته در مورد آن تصميم ۰۳۹٤مصادف شد با تهيه فهرست جديدى از اعضاى حزب که در اکتبر 

 ·شده بود ٬تقريبا منسوخن نتيجه اى از آن بدون گرفت ۰۳۹٥در ژانويه  و اينکه

 

 ٬يک اقدام انتقام جويانه بر عليه مخالفان بود کانکوستکه بر اساس اظهارات  ٬کنترل کارتهاى حزبى

 ٬در برابر مسائل بزرگى که آشکار شد ٬بعنوان نتيجه اى نشان داد که آن کنترل انجام شده در گذشته

 .بودنکارآمد 

 

کامنف به پايان رسيده و  –پنج ماه پس از اينکه دادگاه زينويف  ٬آغاز شد ۳۹٥۰اين ابتدا در ژوئن 

 .مخالفان احکام خود را دريافت نموده بودند

 

کنترل کارت حزبى نميتوانست اثرى بر روى دادگاه داشته و بخاطر گرفتن انتقام از متهمان تشکيل 

مسائل تاريخى سوسياليسم آگاه است و از جهل و نادانى بزرگ متداول در مورد  کانکوست. شده باشد

 ·اکراهى نداردناآگاهى توده ها در جهت انتشار تبليغات کثيف خود از بهره بر دارى از 

  ؟بلشويکهاى قديمىاز ميان برداشتن 
پيدا کرد اينست که  رابرت کانکوستديگرى که ريشه اش را ميتوان در نزد جاسوس پليس قول ناحق 

 .از ميان برداشتن بلشويکهاى قديمى بود ۰۳۹٥هدف کنترلهاى سال 

 

اين يک داستان قديمى و تکرارى در مورد يک استالين ديوانه قدرت است که ميخواست کليه 

 نابودى. زندقدرت تکيه  اريکهبلشويکهاى قديمى را از سر راه خود بردارد و به تنهايى بر 

 .يت نداردکه هيچ ارتباطى با واقعى قالبيست کمونيستهاى قديمى داستان

 

 ازنفر اخراج شده  ٤٥٥از ميان آن "اعالم ميکند که " ريشه هاى تصفيه بزرگ"در کتاب  آرچ گتى

 ۰۳۹٩ – ۰۳٩۹نفر در سالهاى ميان  ٩۹٥ ٬کميته شهرستان اسمولنسک
٩٩ 

به عضويت حزب در 

  .حداقل نيمى از آن اخراج شده گان نميتوانستند بلشويکهاى قديمى باشند .آمده بودند

 

" بلشويکهاى قديمى"عليرغم اينکه اغلب پاکسازيهاى بزرگ به از ميان بردن "در ادامه ميگويد و ا

اعتبار داشته خالف اين امر  ۰۳۹٥به نظر ميايد که در مورد اسمولنسک در سال  ٬ربط داده ميشود

 ."باشد

 

به  ۰۳٩١در سال  ٬بطور متوسط ٬شدهداده درجه ه  –کار برکنار شده و يا تقليل از ه – رهبران حزبى

 ۰۳٩٣در سال  ٬دو سال قبل ٬بطور متوسط ٬در حاليکه جانشينان آنها ٬عضويت حزب در آمده بودند

 .به حزب پيوسته بودند

 

 "رهبران بى لياقت"در نتيجه . سال مسنتر از رهبران خلع شده بودند ٣٬۹رهبران جانشين تقريبا 

در نـشان ميدهد که  بررسيهانتيجه اين  .ن شدندجايگزي با تجربه تر وتوسط کارکنان حزبى ارشدتر 

 .نشده است ٽبت" از ميان برداشتن بلشويکهاى قديمى"در بايگانى اسمولنسک  انجام شده تحقيقات

 

پيشينه  شمار افراد با شهرستانها سازمانهاى حزبى ه-دبيران جديددر ميان "ميگويد  گتىدر ادامه 

با پيشينه اجتماعى از شمار افراد ( در گذشته ۹۳از  ٩٣ا نفر در مقايسه ب ۹۳نفر از  ۱۹)کارگرى 



"بيشتر بود کشاورزان و کارمندان
٩۹

افزايش قدرت کارگران در حزب است که تفاله  ٬دقيقا همين امر 

 .ميسازدرنجيده خاطر را  اسکوتو  آلمارکتا  کانکوستهاى مرتجعى از قبيل 

 تعويض کارتهاى حزبى  -۰۳۹۱
در مورد  ٬و به دليل نتايج حاصل از آن ۰۳۹٥نترل کارتهاى حزبى در سال پس از ک ٬کمتيه مرکزى

تفسيم کارتها حزبى ميان  ٬تا حد امکان ٬آنهاتالش . تعويض کارتهاى حزبى کليه اعضاء تصميم گرفت

 · ى که واقعا به عضويت خود ميباليدنديکمونيستها ٬واقعى بودى عضاا

 

اجازه بى  ىکسبه بنحوى که  ٬ندو مملو از جزئيات بود دستور العملهاى کميته مرکزى بسيار دقيق

 .به آنها را نميدادتوجهى 

 

دوما  .ميدادرخ نبايد  هيچگونه تعويض کارتىدر منطقه  ۰۳۹٥کنترل سال قبل از پايان وال تا ا

در ادامه اين تعويضها . گذاشته شده بودمنشى اول حزب بر عهده تنها مسئوليت صدور کارت جدىد 

ساختمانى  و منشى حزب در آن هسته اى که عضو را شامل ميشد ٬حضور عضو مورد سوالدر بايد 

 ·انجام ميشد ٬که منشى حزب دفتر خود را داشت

 

پر ميکرد و در آن به سواالت اى را نسخه دو پرسشنامه يک انجام اينکار بايد  بمنظورعضو 

ام خود را بر روى کارت جديد ن ٬او بايد در حضور منشى حزب بعنوان شاهد. ضرورى پاسخ ميداد

نيز  ٬که بر روى کارت جديد مهر ميزد ٬همين کار را منشى حزب. حزبى و دو پرسشنامه مينوشت

 .انجام ميداد

 

کليه کارتها بايد تصويرى از عضو چسبانده ميشد در غير اينصورت آن کارت بى اعتبار  بر روى

منيتى فقط براى منشيهاى منطقه اى فرستاده اين کارتهاى جديد از طريق پست پليس ا. بحساب ميامد

 .و فقط با جوهرى که از جانب کمتيه مرکزى فرستاده شده بود پر ميشدند

 

در ( به عبارت ديگر آنهايى که اجازه صدور کارتهاى حزبى را داشتند)امضاى کليه دبيران حزب 

 .بايگانى مخصوصى در مرکزيت حزب وجود داشت

 

فراهم آوردن  براىجدى از جانب مرکزيت حزب بود يونها عضو تالشى تعويض کارت حزبى براى ميل

هدف از تعويـض کارتهاى حزبى . مدارکى که جعل آنها بسيار دشوار باشند ٬مدارک عضويت واقعى

 .کشف و اخراج هر چه بيشتر دشمنان حزب در يک پاکسازى جديد نبود

 

اگر : "تعويض کارت برجسته نمودبراى خالف اين امر را کمتيه مرکزى در دستورالعمل خود 

 ٬حزبدر جاسوسان  نفوذبر روى  بويژهخود را  ٬کارتهاى حزبىکنترل سازمانهاى حزبى در جريان 

توجه خود را بايد کارتها  تعويضسازمانهاى حزبى در جريان  ٬ميکنندکالهبرداران و متقلبان متمرکز 

بر و يا واالى عضو حزب را  ندارند  رزش عنواناکه  اعضايى ٬نمايندمنفعل حزبى معطوف اعضاى 

 ٩٤"·حسب اتفاق به عضويت حزب درآمده اند 
. 

 فقط دو درصد محروميت
انجام ميشد اما تا اواخر نوامبر  ۰۳۹٣تعويض کارتهاى حزبى بايد ميان ماههاى ژانويه تا آوريل 

 .بطول انجاميد ۰۳۹٣

 



د اما ارقام بدست آمده از اسمولنسک وجود ندارآمارى ملى اعضاى اخراج شده اين دوره تعداد از 

کارت حزبى  ٤۹٤١در سازمان حزبى اسمولنسک . نشان از اين دارد که تعداد قليلى اخراج شدند

درصد از اعضاى سازمانى ٩٬۰تقريبا  ٬نفر اخراج شدند ۳٣صادر شد و 
٩٥ 

. 

 

خش بزرگى از بمتاسفانه . همان ارقام درصدى براى بقيه مناطق در غرب گزارش شده استتقريبا 

افرادى با پيشينه اى  ٬از اعضاى اوليه حزب مهر منفعل بر آنان زده شده بودکه  اخراج شده گان

 ·بودند ٬کارگرى

 

يض کارت از تعورابرت کانکوست و ديگر جاعالن تاريخ در جنگ کٽيف خود بر عليه سوسياليسم 

 ·نيز بهره بردارى نموده اند ۰۳۹۱سال 

 

تعويضها پاکسازيهاى گسترده اى در حزب رخ داد که در گذشته وران دميگويد که طى  کانکوست

در باعث و بانى همه چيز استالين بود که ميخواست  کانکوستبر اساس اظهارات . حزب بيسابقه بود

 -با انجام مانورى فضا را بر عليه مخالفان مرکز ترتسکى ۰۳۹٣اوت  ٩٤-۰۳ پيش روى دادگاه

 .کامنف و اسميرنوف از افراد اصلى آن بشمار ميامدند ٬که زينويفدادگاهى  ٬آلوده سازدزينويف 

 

شرکت کرده بودند که توسط ترتسکى در توطئه اى با هدف بدست گيرى قدرت که اتهام آنها اين بود 

 ·از خارج رهبرى ميشد و ترور رهبران اصلى اتحاد جماهير شوروى را در نظر داشت

 

ارقام ارائه شده . بدون پاسخ ماندسالها  ۰۳۹٣دسته جمعى  در مورد پاکسازيهاى کانکوست اتهامات

 . به اٽبات ميرساندرا  کانکوست اظهاراتنادرست بودن از بايگانى اسمولنسک  گتىدر آمار 

 

 .در تاريخ حزب بود ٬درصد ۹تا  ٩ميان  ٬پايينترين در واقع  ۰۳۹٣پاکسازيهاى 

 ۰۳۹١-۰۳۹٣ محاکمات سياسى در اتحاد جماهير شوروى
که ارتباط مستقيمى با يکديگر  ٬حاکمات سياسى و پاکسازيها در حزب کمونيست دو امر متفاوتم

 .بودند ٬نداشتند

 

شرکت در فعاليتهاى تبهکارانه و ضد  دليلو محاکمه شده در دادگاه  ب حزباخراج شده از اعضايى 

محاکمات سياستى آشنايى با تارىخ . انقالبى بخش کوچکى از اخراج شده گان را تشکيل ميدادند

 ·از اهميت خاصى برخوردار استمطلب  بهترهر چه درک براى  ۰۳۹۱دهه

 

رخ حوادث  توضيحاتاين . را در اختيار ما نميگذارند ىت مورخان سرمايه دارى چنين امکانتوضيحا

در اتحاد جماهير شوروى را به داستانى گيج کننده و مجموعه اى بشدت جعل شده  ۱۰۳۹دههداده در 

جعلياتى که در آن  ٬نموده است مبدلو حقايق نيمه واقعى  اکاذيب ٬ادث متفرقه و افسانه هااز حو

 .ميشوند ارائهواحد  اى پاکسازيها و محاکمه خائنان بعنوان حادثه

 

يکى از چهار دادگاه  ٬آغاز شد ۰۳۹٣زينويف در اوت  –محاکمات سياسى با دادگاه مرکز ترتسکى 

 .۰۳۹١و  ۰۳۹٣ميان سالهاى 

 

و همواره بعنوان  لقب گرفته انددادگاههاى مسکو  در رسانه هاى خبرى سرمايه دارى اين دادگاهها

که طى آن  داستانهايى ٬به تصوير کشيده شده اند" انتقام استالين"داستانهايى هراسناک در مورد 



رين شرايط براى اينکه تحت بدت بيرون کشيده ميشوندميليونها انسان در نيمه هاى شب از خانه يشان 

 ·ممکن اعدام شوند

 

و با شليک گلوله " عايق بندى شده"آنها در اطاقى  نامه از نقطه صفر پيتر انگلوند بر اساس کتاب

از همان نوعى که در  ٬شيارهاى عميق بر روى زمين"براى روى زمين يا " برزنت"اى در گردن  با 

 ".به قتل رسيدند ٬کشتارگاهها ديده ميشود

 

دستکشهاى  ٬دپيش بن ٬پالتوهاى محافظ"مجهز به  افرادىتوسط " اجساد"ات او بر اساس اظهار

که اجساد ملبس شده  کاميونهايى ٬حمل و در کاميونها بار زده شدند "چرمى و قالبهاى گوشت

با سرعت ميرفتند و ميامدند و  کاميونها ٬انگلوندبه گفته . بودند در انتظارگرفته و  در آن قرارديگرى 

!د آثار خون را بر روى زمين خيابانهاى مسکو باقى ميگذاشتندبدنبال خو
٩٣

از  انگلوندداستنهاى   

 .شده اند اقتباس سياو ديگر نويسنده گان مزد بگير  کانکوست

 

دانش ضرورى به خواننده گان  ارائهبه  ىتمايلبدون داشتن  ٬بيچاره و جاهل يستفردخود  انگلوند

او در مقابل دريافت مبلغى  ·در اتحاد جماهير شوروى ۱۰۳۹ههدر دحقايق رخ داده سوئدى در مورد 

مناسب نام خود را با کمال ميل به هر گونه حمله اى به سوسياليسم و اتحاد جماهير شوروى عاريه 

 .ميدهد

 

از  مجرماناغلب . نفر به زندان محکوم شدند ٣نفر به مرگ و  ٥٥در به اصطحالح محاکمات مسکو  

 ٬تروريسم ٬جاسوسى ٬به خيانتآنها · بودند دستگاه دولتى و نظامى ٬ىه حزبافراد بلند پايميان 

 ·بودندمتهم شده  ٬آلمان نازى ٬يا همکارى با دشمنو فساد  ٬خرابکارى

 

به متهمان که با  ندافرادى انجام شدبر عليه  آنها· در ساير نقاط کشور دنبال شدمحاکمات مسکو 

جاسوس و  ٬صدها خرابکار اين محاکماتدر طى  ·ودندهمکارى نموده بمسکو خيانت در دادگاه 

 .به زندان و يا مرگ محکوم شدند ٬از همه نوع آن ٬خائن

 

که به دليل محرمانه بودن طرحهاى دفاعى نظامى بر عليه آلمان نازى  ٬به استثناى محاکمات نظاميان

 .بقيه محاکمات بصورتى عمومى برگذار شدند ٬در پشت درهاى بسته تشکيل شد

 

با صندليهاى  ٬محاکمات مسکو توسط رسانه هاى خبرى جهان و گروهى از سياستمداران معتبر

اسناد موجود از سه دادگاه مسکو به شکل . دنبال شد ٬در سالن دادگاهتخصيص داده شده به آنها 

ه کتابى توسط دولت اتحاد جماهير شوروى منتشر و به زبانهاى متعددى از جمله سوئدى ترجمه شد

 .است

-۰۳۹٣پيشينه محاکمات خيانت و پاکسازيهاى حزبى 

 ۰۳٩۱دهه " دوران آزادى" ۰۳۹١
بسيارى  "دست چپى" يا " سوسياليست"مورخان سرمايه دارى و فعاالن سياسى خرده سرمايه دار

اتحاد جماهير ه  – ۱۰۳٩با اشتياق از دهه  ٬ ۱۰۳۹دهه " سخت"بر خالف دوران  ٬از اوقات

 .شوروى صحبت ميکنند

 



هنر  ٬در همه جا بحث و گفتگو انجام ميشد ٬آزادى حکومت ميکرد ۱۰۳٩دههدر ا بر اظهارات آنها بن

ابراز عقيده و تاثير بر روى توسعه  جهتو براى هر فردى امکانات فراوانى  ه بودو فرهنگ رشد کرد

 .اين يک تصوير تحريف شده از تکامل تاريخ است. جامعه وجود داشت

 

 ٬وجود داشتآزادى ى بحث و گفتگو و شرکت گسترده در فعاليتهاى فرهنگى برا ۱۰۳٩يقينا در دهه

همزمان با توسعه جامعه و ساختمان سوسياليسم در . اما اين امر  مخصوص اين دهه نبود

که در مباحٽ  ه بودندبه اين امکان دست يافتبخش بزرگى از مردم اتحاد جماهير شوروى  ۱۰۳۹دهه

در عرصه اى که نظير آن در گذشته مشاهده نشده  ٬رهنگى غنىيک زندگى فازو اجتماعى شرکت 

 .شوندبهره مند  ٬بود

 

هستند که طى اين  ىکه ما در مورد آن صحبت ميکنيم آن دهها و باز هم دهها ميليون نفر مسئله اى

اما با . علم و دانش يک جامعه مدرن دسترسى پيدا کردند ٬اجتماعى ٬فرهنگى دهه به امکانات جديد

با مقايسه آن . از اين امکانات فرهنگى و اجتماعى بهره مند شدندبسيار کوچک اقليت فقط يک ل اينحا

 فرهنگى بهره مند شدنداز اين امکانات  ۱۰۳۹دهها ميليون نفرى که در طول جهش بزرگ دهه

 .امکانپذير نيست

 با ايجاد سوسياليسم مخالفت نمود
هنگى آن تکامل اجتماعى و فر ميگيرد ان قرار سرمايه دارمورد ستايش  ۰۳٩۱در طى دهه ه کهآنچ

ه مبارزه با سوسياليسم ايجاد شد جهتکه براى مخالفان سياسى تى بود بلکه امکانا ٬دوران نيست

 ·بود

 

که گروهها و  مورد ستايش قرار ميدهندمستمرى را فعاليتهاى جدايى طلبانه  ٬بويژهسرمايه داران 

 .بودند مشغولدر حزب کمونيست به آن  ٬نام آزادى تحت ٬ ۰۳٩۱در طول دهه جناههاى مختلف

   

 ٬کامنف ٬زينويف ٬مانند ترتسکى ٬مشخص ىتقريبا توسط اشخاص کليه اين گروهها طى سالها

 بر عليهبراى فعاليت  ٬رادک و اسکولنيکوف در راس آنها ٬پياتاکوف ٬رياکف ٬اسميرنوف ٬بوخارين

 .ه بودندتشکيل شد ٬احداث سوسياليسم

 

امرى در کميته مرکزى امکان برپا نمودن سوسياليسم در روسيه عقب مانده موجود قليت براى ا

 .اين موضع ترتسکى بود. موهوم بود

 

براى  در انتظار توسعه بين المللى مطلوب ٬از روابط بازارى اين بود کهدر عوض آنها هدف  

 .بهره بردارى نمايند ٬در آينده اى دوردستيابى به جامعه سوسيالىستى 

 

 ·۰۳٩۵در سال  از ريشه تناقضات يستمثالى ديگرنگاه بوخارين به توسعه کشور 

 

دهقانان  ٬در آنزمان بوخارين که از اعضاى کميته مرکزى بود در نطقى در مورد سياست کشاورزى

پيام او در مورد توسعه کشاورزى در اتحاد جماهير بود اين . تشويق نمود "ىخود غنى سازبه "را 

 .شوروى

 

اگر چه در اين مورد از خود انتقاد نمود و کميته مرکزى و استالين آنرا شخصا پذيرفتندخارين بو
٩٣ 

 .اما تئوريها در آنجا وجود داشتند و با انتقاد از خود ناپديد نميشدند

 



. تنها يک راه وجود داشت و آن از طريق استثمار انسانهاى ديگر امکان پذير بودغنى شدن  براى

بوخارين بايد ميفهميد که برانگيختن کوالکها  ٬قادر به انجام اين کار بودند گ و کوالکهازمينداران بزر

 .تمام ميشدافزايش استثمار کشاورزان فقير  قيمتغنى ساختن خودشان به  براى

 

بر اساس اين تئورى کشاورزان ثروتمند بايد مشاغل جديدى را براى کشاورزان کوچک فقير ايجاد 

چرخها به "درآمد دولت با دريافت ماليات بيشتر افزايش ميافت و بدين ترتيب همزمان  ٬مينمودند

 .ميامدنددر " گردش

 سرمايه دارى يا سوسياليسم؟
سرمايه دارى يا  ٬تشکيل ميدادتضاد ميان مخالفان و اکثريت کميته مرکزى را آينده کشور 

 .مبدل شد ۳٩٥۰موضوع اصلى چهاردهمين کنگره در دسامبر به اين سوال  .سوسياليسم

 

برپايى يک جامعه  براى ٬کشور ديکتاتورى پرولتاريا" ٬کنگره اعالم نمود که اتحاد جماهير شوروى

و در ادامه اينکه وظيفه اصلى حزب ". برخوردار استاز همه امکانات الزم کامل سوسياليستى 

"مبارزه براى پيروزى ساختمان سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروى بود"
٩١ 

. 

 

از آن موضعى که کليه اعضاء بايد  ٬طعنامه به تصويب رسيده شده به عنوان موضع حزب اعالم شدق

به ادامه توسعه سياسى در اتحاد جماهير شوروى و در حزب کمونيست در قطعنامه . مينمودند پيروى

 .قرار گرفته بودتاييد مورد طريقى تعيين کننده 

 

آنها  پس از کنگره به روشى سازمان داده شده کار . ننمودند هرگز دنبالرا اما مخالفان مفاد قطعنامه 

 .مخالفت با کمتيه مرکزى و ساختمان سوسياليسم را آغاز نمودند

 

نتيجه  ٬از جمله ٬درستى سياست کمتيه مرکزى در موردبا گذشت زمان و شواهد ملموس مخالفان 

و جايگاه خود را در  ه اى منزوىبطور فزايند ٬شگفت انگيز توليد در طول اولين برنامه پنج ساله

 .درون حزب و دستگاه دولتى از دست دادند

 

به مرور زمان کار سازمان داده شده و پنهانى مخالفان هر چه بيشتر به توطئه چينى بر عليه دولت 

از ترور و خرابکارى تا جاسوسى و همکارى با  ٬که در آن همه چيزتوطئه هايى  ٬مبدل شدکشور 

 ·مجاز بود[ زىآلمان نا]دشمن 

 کمبود دانش
 .پديدار شده بود در درون حزب کمونيست ٬با ماهيتى متفاوتو  ديگر ىتضاد ٬ ۱۰۳۹در طول دهه

 

بروکراتى جايگاه بسيار نيرومندى را در حزب  ٬يدشد بدليل بيسوادى ٬ ۱۰۳٩از دهه ميراٽىبعنوان 

از توجه به  ٬گاهى ناگزير ٬با سواداستخدام افراد  بمنظور ٬ ۱۰۳٩در طول دههحزب پيدا کرده بود و 

 .مينمودبرخى از مسائل مهم چشم پوشى 

 

با گذشت زمان اين . آمده بودنددر حزب عضويت متاسفانه بدنبال منافع شخصى به از آنها برخى 

کارمندان حزبى نيرومندتر و در برخى از موارد اين بروکراسى حزبى قدرت کارگران را در حزب 

 .دادميمورد تهديد قرار 

 



سوء استفاده کننده يا  افراد فاسد وخلع عدم وجود کارگران آموزش ديده شهامت شرايط حاصل از 

 .اما آه که چه کارمندان سخنورى ٬را در نزد بسيارى از ميان برده بود گان از قدرت

 

همراه  ٬پس از گام نهادن قطعى حزب در راه سوسياليسمو  ۰۳٩٣پس از کنگره پانزدهم در دسامبر 

کارگران بر عليه بورکراسى در  حکومتمبارزه  ٬مخالفان از نظر سياسىبا در هم شکسته شدن 

 .درون حزب در دستور کار قرار گرفت

 

سيدانف و ديگر رفقا در کميته مرکزى حزب از جمله افراد برجسته اى بودند که در اين  ٬استالين

به . يکى از آنها بود ٬ ۰۳۹٤پتامبر اول س ٬سال بعد ترور شد ٣کيروف که . مبارزه شرکت نمودند

 .بود" انديشه انسانها"گفته استالين نبرد بر سر 

 

اعالم نمود که بخش بزرگى از مسئله از طريق تعليم و تربيت  ٬همراه با کيروف و سيدانف ٬استالين

امرى که در سالهاى پيش رو بصورتى پيوسته از جمله  ٬سياسى اعضا در درون حزب قابل حل بود

 .اصلى بشمار آمد ردموا

 

 روکراسى در دستگاه حزبىومبارزه بر عليه ب
مسئله مبارزه با بروکراسى جاى خاصى را براى خود  ٬در کنگره هفدهم حزب ۰۳۹٤در ژانويه سال 

 .اشغال نموده بود

 

سازمان دهى مجدد و حمله به بروکراسى  ٬انتقاد از خود ٬رهبران حزب از طريق تشويق به مطالعه

کنگره زمانى بوقوع پيوست که نتايج . کمونيستى مبارزه مينمودند آرمانبراى تجديد  ٬سطوح در کليه

به " کنگره پيروز"و در تاريخ بعنوان  ٬باور نکردنى در توليد صنعتى و تعاونيهاى کشاورزى حاصل

 .رسيده بودثبت 

 

هير شوروى در طى اتحاد جما: "در نطق خود وضعيت را بدينسان خالصه نمودو استالين در کنگره 

عقب ماندگى و اليه هاى باقيمانده قرون وسطايى را از خود زدوده  ٬اين دوران از بنيان دگرگون شده

از کشورى با کشاورزى کوچک شخصى به  ٬و از کشورى با ساختار کشاورزى به کشورى صنعتى

 ·شده است مبدل ٬کشورى با يک کشاورزى مکانيزه و جمعى

 

در حال تبديل شدن به  ٬يا به بيان دقيقتر ٬د و غيرمتمدن به کشورىبيسوا ٬از کشورى جاهل

 ٬با پوششى از شبکه هاى گسترده از مدارس عالى و دبيرستانها ٬کشوريست با فرهنگ و روشنفکر

.که بر اساس زبان ملل مختلف اتحاد جماهير شوروى کار ميکند
٩۳

 

 

براى  کارزاربرعکس  ٬داده نشددر اين جهت گيرى تغيير  ۰۳۹٤پس از ترور کيروف در سال 

 .اعضاى اوليه در حزب و بر عليه کارمندان فاسد در دفاتر حزب تقويت شد حکومت

 

 ٬در ادامه آنها. داشتکنترل کادرهاى برجسته حزبى و انتقاد از خود تاکيد بر روى رهبرى حزب 

استفاده ضمانت  که بوسيله آن دمکراسى داخلى و مبارزه با سوء ٬کاربرد صحيح ضوابط حزبى را

 .داشتندبر افزايش تماس ميان رهبران محلى و اعضاى حزب نيز تاکيد و مطالبه  ميشد

رهبران حزب بر اين عقيده بودند که آشنايى شخصى رهبران محلى با اعضاء قدم مهمى بود در راه 

 .بيرون آمدن از روشى بروکراتيک و غير شخصى



 

. نميدادند ىاستهاى اعضا و اعتراضات آنان پاسخ مناسبرهبران محلى در بسيارى از نقاط به درخو

 يا به سادگى ٬متهم به سوء استفاده از قدرت ه- تعداد بسيارى از رهبران محلى حزبى ٬پاکسازيها

اما کميته مرکزى در بسيارى از نقاط بطور اساسى . بدنبال خود کشيد ٬متهم به انفعال و جهالت را

 .موفق به حل مشکل نشد

 

فقط بخشا  ٬پاکسازى رهبران فاسد و بى عالقه در موردبه اعضاى حزب ى ارائه شده هادرخواست

محلى حزب هنگام دفاع از خود در مقابل انتقادات ارائه شده  ارگانهاى. گاهى ابدا ٬موفقيت آميز بود

 ·دادندمياز خود نشان  را گنجايش عظيمىاز جانب اعضاء 

 ات آلمان نازىکاميابيهاى اتحاد جماهير شوروى و تهديد
 حزب. اينچنين بودوضعيت سياسى در حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروى  ۱۰۳۹در اواسط دهه 

با جنبش  و دهقانان را در امر توليد و ساخت جامعه کارگران را ٬را به کسب کاميابيهايى کشور

 ·ه بودهدايت نمود ٬يىروستا در مناطق نيرومند تعاونيها

 

خود  ىزندگى ارائه جنبه هاى زيبا ·باشد خود کفادل شده بود که ميتوانست مب ىجهانبه قدرتى  کشور

اواسط در اما  ·تجربه ننموده بودندهرگز جنبه هايى که در گذشته  ٬را به کارگران عادى آغاز نمود

موجوديت ميتوانست که  ه بوددست يافتنيرومندى  جايگاهچنان در اروپا  به فاشيسم  ۱۰۳۹دهه

پشتيبانى و تامين مالى شده توسط  ٬هيتلر .قرار دهدتهديد مورد مستقيما  را روىاتحاد جماهير شو

حزب نازيها را بنيان و پيروزيهايى بزرگى را در  ٬ ۱۰۳٩سرمايه داران بزرگ آلمانى در اواخر دهه

 .ميليون نفر بدست آورد ۱۰انتخابات کشورى با نرخ بيکارى بالغ بر 

 

قبضه بسرعت اعظم منصوب شد و نازيها قدرت را در آلمان  به عنوان صدر ۰۳۹۹در ژانويه او 

و بايد به بود در آلمان متذکر شده را البته دولت اتحاد جماهير شوروى پيشروى نازيها . نمودند

 نابودىاز جمله با وعده قدرت را نازيها  .طرحهايى در جهت توسعه دفاعى کشور ميانديـشيدند

 .ه بودنددست گرفتکمونيستها و اتحاد جماهير شوروى ب

در آلمان در راى گيرى ميليونى ۰۳۹٩-۰۳٩١نمايش نتايج انتخابات مجلس 
۱۹ 

 .در طى اين دوران محاسبه شده استنيز بيکارى ميزان . پنج حزب بزرگ
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 نوامبر

 

 سوسيال
 دمکراتها

 ١٬  ١٬٦ ١.١۰  ١٬١  

  ٦٬۰  ١٬١  ١٬٦ ١٬١  کمونيستها

  ١٬١  ١٬١  ١٬٥ ١٬١  مرکز

  ١٬۰  ٥٬٥  ٥٬١ ١٬١  ناسيوناليستها

  ١١٬١  ١١٬١  ٦٬١ ۰٬١  نازيها

 ٥ بيکارى
 ميليون

  ١ 
 ميليون

 ٦ 
 ميليون

 ١۰ 
 ميليون

در آلمان ۹٩-۰۳٩١نمايش نتايج انتخابات پارلمان 
۹۰ 

 تعداد کرسيهاى پارلمان



 

 ۰۳٩١ ۰۳۹۱ ۰۳۹٩ ۰۳۹٩ ۰۳۹۹ 

 ٩۱ 

 مى

۰٤ 

 سپتامبر

۹۰ 

 جوالى

٣ 

 نوامبر

٤ 

 مارس

 ۰٩۱ ۰٩۰ ۰۹۹ ۰٤۹ ۰٥۹ سوسيال دمکراتها

 ١۰ ۰۱۱ ١۳ ٣٣ ٥٤ کمونيستها

 ٣۹ ٣۰ ٣٥ ٣١ ٣٩ مرکز

 ٥٩ ٥۰ ۹٣ ٤۰ ٣۹ ناسيوناليستها

 ٩١١ ۰۳٣ ٩۹۱ ۰۱٣ ۰٩ نازيها

 ۰۳ ۰۳ ٩٩ ۰۳ ۰٣ حزب مردم باواريا

 ٩ ۰۰ ٣ ۹۱ ٤٥ انحزب مردم آلم

 ٥ ٩ ٤ ٩۱ ٩٥ جدايى خواهان آلمان

 ۱ ٩ ٩ ٩۹ ٩۹ حزب اقتصاد آلمان

 ٣ ۳ ۳ ٤۳ ٩١ بقيه احزاب

 ٣٤٣ ٥١٩ ٣۱١ ٥٣٣ ٤۳۰ مجموع

 

 ٤قدرت را بدست گرفت و اينکه انتخابات در  ۰۳۹۹ژانويه  ۱۹توجه داشته باشيد که هيتلر در 

 ·شدانجام  ٬کيه زده بودندزمانيکه نازيها بر مسند قدرت ت ٬ ۰۳۹۹مارس 

 

نازيها يک هفته قبل  .گرفتمياين آخرين انتخاباتى بود که با شرکت تعداد بسيارى از احزاب صورت 

فوريه  ٩٣به دروغ متهم نمودند که در تاريخ  DKPکمونيست را در اعضاى حزب انتخابات  آغاز از

 .پارلمان را در برلين به آتش کشيده بودند

 

هزاران تن از . بصورت بيرحمانه اى ممنوع اعالم شد هفته هاى انتخابات خالل درحزب کمونيست 

ارى انتخابات در اردوگاههاى کار اجبارى زندانى و صدها تن از رفقاى زدر زمان برگ آن اعضاى

 .ندبرجسته بوسيله گشتاپو ترور شد

 

 .ميليون راى ٤٬٣: آميز بودبسيار موفقيت  حزبنتيجه انتخابات براى  ٬با اينحال و با توجه به شرايط

 

و تا بدست گيرى قدرت توسط  در آلمان ۱۰۳٩در پايان دهه موجود  محدوديهاى آزادوجود  بدليل

حمايت بخش بزرگى از کارگران آلمان  ٬طبقه در مقابل طبقه ٬در مبارزه طبقاتى خودکمونيستها هيتلر 

بخاطر سياست همکارى  ٬تهاى آلمانىهمزمان از محبوبيت سوسيال دمکرا. ه بودندنمودجلب خود  را

 .ه بودته شدسبشدت کا ٬طبقاتيشان

 

تهديدى بود بر عليه اتحاد جماهير قدرت نظاميش افزايش ميافت  با گذشت زمانکه آلمان نازى 

 .شوروى

 

به يکى از نيرومندترين ارتشهاى در حاليکه هدفش مبدل نمودن کشور ٬ ۱۰۳۹در اواسط دهههيتلر 

  ·بى اعتنايى نمود ميکردليه معاهدات بين المللى که تسليحات آلمان را محدود به ک ٬بود اروپا

 

 ۱۱۰۹فرانسه فقط داراى  ٬فروند هواپيماى نظامى آلمان نازى ۱۱۱٩در مقابل  ۰۳۹٣در سال 

شمار تانکهاى موجود . و صاحب نيمى از تعداد هواپيماى بمب افکن آلمان بود فروند هواپيما نظامى



اما آلمان در همان زمان هزاران نمونه آنرا در اختيار  نميرسيدبيش از چند صد دستگاه  در فرانسه به

اتحاد جماهير شوروى به سهم خود بازسازى نظامى عظيمى را بعنوان بخشى از آمادگيهاى . داشت

 .بر عليه آلمان نازى آغاز نموده بود رزمى

 

شوروى دو برابر بودجه نظامى هر دو ارتش اتحاد جماهير ه – ۰۳۹٣سال بازسازى نظامى بودجه 

 .و فرانسه بود يسکشور انگل

 

جامعه  ميتوانستکه  حزبى ٬مونيست بالنده نياز داشتکحزب يک به بيش از هر زمان ديگرى  کشور

 .را در جنگ دفاعى که آنها به خوبى از وقوع آن اطالع داشتند هدايت نمايد

 

براى حزبى که  ٬حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروى به همين دليل مبارزه با بروکراسى و فساد در

 .ه بودشد ى مبدلبه مسئله مهم ٬در حقيقت توسط اعضاى اوليه هدايت ميشد

 

اوت  ٩٤-۰۳زينويف  –دادگاه بر عليه مرکز ترتسکى 

 (کامنف –دادگاه زينويف ) ۰۳۹٣
کامنف و ديگران  ٬ينويفدادگاه ز ٬و گروه تروريستى لنينگراد ٬نيکاليف ٬پس از دادگاه قاتل کيروف

اتحاد جماهير شوروى وجود گروههاى مخالف بيشتر در  در مورديى ظنها سوء ٬ ۰۳۹٥در ژانويه 

 بخشى از توطئه اى بودند که هدفش گروههايى که ترور و حمالت را طراحى و اينکه ٬برانگيخته شد

 .سرنگونى دولت اتحاد جماهير شوروى بود

 

-ات آن با گروه زينويفو ارتباطنيکاليف  تحقيقات گروه لنينگرادى توسعه يافته ازى يهابد گمان

آنها از جانب مرکزى  –داشت اين گروههاى تروريستى از وجود وجه مشترکى ميان نشان  ٬کامنف

اعضاى مهم اپوزيسيون محکوم شده به زندان و مرکزى متشکل از  ٬الهام گرفته و رهبرى ميشدند

 ·۰۳۹٥نف در ژانويه کام –تبعيد در دادگاه زينويف 

 

. برخوردار بود عظيمىدر شرايط حاکم بر آنزمان اتحاد جماهير شوروى از اهميت بسيار اين امر 

هدايت در عوض بسوى تالشى مشترک بايد افکار  ٬با توجه به تهديدات آلمان نازى ٬لحظه اى حياتى

 .مقابله با نازيسم بمنظورکشور تجهيز ساخت و  براى تالشى ٬ميشد

 

جديدى بر عليه سياستمداران بلند پايه قديمى و کارمندان گروه  تحقيقات ۰۳۹٥اواسط سال  در

 به  ۰۳۹٣در سال  تحقيقاتاين . کامنف و فعاليتهاى آنان طى سالهاى قبل به جريان افتاد –زينويف 

 ·منجر شد" مرکز مسکو"زينويف يا  –دادگاهى بر عليه مرکز ترتسکى 

 

اغلب آنها کارمندان بلند پايه قديمى در حزب  ٬ديمى و هواداران زينويفاز ترتسکيستهاى ق تن ۰۱

  ٬باياکوف ٬اسميرنوف. آى ٬تر واگانيان ٬باکايف ٬کامنف ٬زينويف) ٬کمونيست و دولت

Mratjkovski٬ Dreitzer٬اولبرگ ٬پيکل ٬رين گولد ٬ولزمنگ ٬ Jurip-Bermanفريتز ديويد  ٬ 

[Krugljanski]٬خرابکارى ٬همدستى با سازمان ترتسکى در آلمان نازى به( ام لورى ٬ان لورى ٬ 

حمله به شخصيتهاى برجسته در دولت اتحاد جماهير و سازماندهى ى تفعاليتهاى تروريس ٬جاسوسى

 .متهم شدندشوروى و حزب کمونيست 

 



شکست  ٬متهمان. مخالفان سياسى قديمى به اعمال خشونت سازمان داده شده روى آورده بودند

که در آن کمتر از يک درصد  ٬در مورد موضع سياسى حزب ۰۳٩٣در راى گيرى حزبى سال  خورده

به عنوان تنها امکان دستيابى به قدرت را خشونت و کودتاى دولتى  ٬ه بودنداز آرا را بدست آورد

 .سياسى در اتحاد جماهير شوروى انتخاب نموده بودند

 

ج ساله و کشاورزى تعاونى متهمان را از لحاظ سياسى اولين برنامه پن ه-نتايج خيره کننده از توليد

 .براى يک برنامه سياسى برعليه دولت باقى نگذاشته بودرا نتايج توليد جايى و منزوى تر 

 ترور سازمان داده شده
در حل موانعى که اميد ما اين بود که کشور . "اينها عباراتيست که کامنف در طول تحقيقات بکار برد

وضعيت بحرانى در  ۰۳۹٩از همان نيمه اول اينکه  ٬گريبان بود شکست بخوره دست بهبا آنها 

کشور را بصورتى واضح و روشن دچار و  رهبرى حزب ٬اقتصاد و ورشکستگى سياست اقتصادى

 .ور شکستگى بکنه

 

با پيروزى در راه رونق  ٬مشکالتتمام  بهبا غلبه  ٬تحت رهبرى کمتيه مرکزى حزب کمونيستکشور 

بايد از مبارزه دست ما ميشه گفت که  ·ما نخواسته اونو ميديديم. به جلو پيشرفت ميکرداقتصادى 

 .برميداشتم

 

ما را به جهت  ٬تالش بى منطق آشکار بخاطر بدست آوردن قدرت ٬اما منطق مبارزاتى ضد انقالب

و نفرت  موج خشم ٬پيروز شدآن  درسياستى که کميته مرکزى  ٬يهاهمه سخت غلبه بر. کشاندديگه اى 

.جديدى رو بر ضد رهبرى حزب و بيشتر از همه بر ضد استالين بوجود آورد
۹٩

 

براى متهمان استفاده از هر گونه وسيله اى براى مبارزه با دولت استالين مجاز بود يا همانطور که 

اما در حال  ٬مارکسيسم يقينا با ترور مخالفه"گفت  ۰۳۹٩زينويف در يکى از جلسات گروه در سال 

کردچشم پوشى ون ضر بايد از احا
۹۹ 

. 

 

 شدهزينويف صادر  –مرکز ترتسکى ترور کيروف توسط فرمان از جمله اعتراف نمودند که متهمان 

همزمان معلوم شد که حمله . نيز آشکار شد وروشيلوفجزئيات حمله ناموفق به استالين و . بود

در دادگاه طرح يک . طراحى شده بودديگران  و کاگانويچ ٬جديدى بر عليه آنها و بر عليه سيدانف

 .کودتاى دولتى نيز افشاء شد

 ترتسکى در مرکز
دادگاهى که توسط گروهى از سياستمداران و رسانه هاى خبرى جهان  ٬در طول دادگاهى که علنى بود

مسائل غيرمنتظره بسيارى افشاء  ٬کردندمينظارت ميشد و متهمان در جريان آن آزادانه صحبت 

 .ندشد

 

برى از خارج رهرا توطئه ها که اى بود  شخص برجستهآن  ٬ترتسکى مثال نشان داده شد کهبراى 

 ·ميکرد

 

خرابکارى  ٬از خارج دستور العمل ارسال مينمود و حمله به اعضاى دولت اتحاد جماهير شوروىاو 

 بمنظورترتسکى  ٬بر اساس اظهارات متهمان در دادگاه. و عمليات تروريستى را مطالبه ميکرد

به برلين و کپنهاک آمده بارها برقرارى ارتباطى مستقيم با بخشى از اعضاى گروه از تبعيدگاه خود 

 .بود

 



توسط پسر او لئو  در ضمن طرحهاى تروريستى ترتسکى بر عليه دولت اتحاد جماهير شوروى

 .ن زندگى ميکرد و مرکز اين توطئه بود رهبرى ميشدسدوف که در برل

 

 ٬ ٬Dreitzerاسميرنوف · آى) سه نفر ٬زينويف –در دادگاه مرکز ترتسکى  حاضرمتهم  ۰٣از ميان 

در آنجا فرصت را غنيمت  ٬به برلين يا کپنهاک رفتهبارها انجام ماموريتهايى  بمنظور (گولزمان

از سدوف در مورد ترور و اقدامات تروريستى در اتحاد و رتسکى يا سدوف مالقات شمرده و با ت

 .دريافت نموده بودندرا ا دستورالعملهايى جماهير شوروى مستقيم

  

در  (ىو ان لور لورى· ما[  Krugljanski ]فريتز داويد  ٬يورين –برمان  ٬اولدبرگ)نفر ديگر پنج 

ترور به اتحاد جماهير شوروى  درآوردنآلمان نازى زندگى ميکردند و توسط ترتسکى جهت به اجرا 

 .فرستاده شده بودند

 

در . بودند دريافت نمودهاسلحه و ديگر تجهيزات از گشتاپو کمک  ٬اسپورتتهيه پهم براى بخشى 

ارتباط سازمان داده  ٬با توافق ترتسکى ٬ ۰۳۹۹مورد تاييد قرار گرفت که در سال نيز  دادگاه اين

 .ميان ترتسکيستهاى آلمانى و گشتاپو برقرار شده بوداى شده 

  

به گشتاپو که  ٬اهير شوروى از جاسوسان نازىدر جريان ورودشان به اتحاد جمبسيارى از آنها 

بر عليه تشکيل شده دادگاه . کمک دريافت نموده بودند ٬بود ارسال نمودهاتحاد جماهير شوروى 

 .زينويف با محکوميت کليه مجرمان به پايان رسيد –متهمان مرکز ترتسکى 

ل شخصىيشان محکوم اعدام و مصادره همه اموا: و به اشد مجازاتشده متهم مجرم شناخته  ۰٣

.شدند
۹٤ 

 ارتباطات در حزب کمونيست
 ٬ رينهولدکامنف و  ٬زينويف ٬مرکز ترورى در طول دادگاه معلوم شد که شخصيتهاى رهبرى کننده 

با اعضاى بلند پايه حزب کمونيست اتحاد جماهير شوروى در ارتباط  ٬مقاصد توطئه آميز بمنظور

 .بوده اند

 

در توطئه شرکت کارمندان بلند پايه حزبى هدف آيا . ادى برخوردار بوداين خبر از اهميت بسيار زي

 ؟ بودبر عليه حزب  ٬ترور و جنايت ٬با هدف خرابکارى ٬اى

 

در را فرمانى "اعالم نمود که  اوت ٩۰ه  – در دادگاه ويشينسکی -بدليل افشاى اين امر دادستان 

را صادر  " رادک و پياتاکوف ٬اوگالنف ٬بوخارين ٬ريکف ٬بررسى اتهامات وارده بر تومسکى مورد

مراجع قانونى با توجه به نتايج تحقيقات اجازه دهند که موضوع مسير قانونى خود را طى "اينکه و 

 ".کند

 

Serebrjakov  تحت پيگرد قانونى قرار " ٬که نام آنها در دادگاه برده شده بودنيز  سوکلينکوفو

"ميگرفتند
 نفعاالازبعنوان يک  ٬يک ترتسکيست قديمى ٬نيز رال پيوتناژنبه نام در طول دادگاه .  ۹٥

 .شده بوداشاره  ٬در عمليات تروريستى ترتسکيستها

 

مجموعه اى از سياستمداران واقعى سرمايه دارى و ضد  ٬گروه سياستمدارن حاضر در دادگاه

 .بيطرفى و درجه درستى دادگاه ترديد ننمودند ٬در مورد صداقت ٬تسوسياليس

 



در  ٬يسعضو پارلمان انگل ٬قاضى دنيس نوول پريت ٬حقوقدانان بين المللى و معروف آنزمان يکى از

 .نوشتاخبار کرونيکل تمام طول دادگاه حاضر شد و بعدها در مورد آن در روزنامه لندنى 

 

رسيدگى به دعواهاى حقوقى  ٬او تحصيالت حقوقى خود را در دانشگاه وينچستر و لندن گذرانده بود

از وضعيت دادگاههاى اتحاد جماهير  واسپانيا و اتحاد جماهير شوروى مطالعه  ٬سوئيس ٬آلمانرا در 

 .با خبر بودبه خوبى شوروى 

 

بر اساس اظهارات او . در مورد بيطرفى و اعتبار دادگاه شهادت داداخبار کرونيکل  قاضى پريت در

با  متنىدر در مباحث عمومى بعدها ريت قاضى پ. ندمتهمان در دادگاه به اثبات رسيد بهاتهامات وارده 

 ·قرار دادحمله مورد که در مورد صحت دادگاه ترديد داشتند را کسانى  ٬"دادگاه زينويف" عنوان

 

زينويف و کامنف " نام به " فرهنگ کارگر"توسط ۰۳۹٣به زبان سوئدى ترجمه و در سال  نمتاين 

درک قاضى پريت در عرضه  ٬ويژههاى تاريخى بخاطر دلبستگي ٬در اينجا. منتشر شد" در دادگاه خلق

 .جايز استمورد اين مسئله 

 

انتشار به همين دليل ما و  بر عليه اتحاد جماهير شوروى بيش از هر زمان ديگريست اکاذيب کارزار

در ضمن تجزيه و . حق خود ميدانيم ٬صفحه ايش ۱٥از نوشته  ٬نقل قولهاى طوالنى قاضى پريت را

 ٬هستند استفادهنيز قابل  ۰۳۹١ -۰۳۹٣سالهاى  ٬دگاه محاکمات سياسى پس از آناو از دا هاىتحليل

 .اندهمواره يکسان بوده  ٬همه بر اساس عرف و عادات  اتحاد جماهير شوروى ٬هااشکال آن چرا که

 

به ما اجازه بدهيد که نظرات يک حقوقدان انگليسى را خوانده و ببنيم که او در مورد روند حقوقى در 

 .داردبه ما براى ارائه جماهير شوروى چه چيزى  اتحاد

 ۹۱پريت· ان نوشته" زينويف و کامنف در دادگاه خلق"
ست که ى نيکردن اين باور ٬ميگويندمطرح شده  انتقادات ٬احتماال هستند ٬متداولترين و مهمترين"

ف نموده بصورتى آشکار و صريح به چنين جرائمى جدى اعترا ٬مانند افراد مورد سوال ٬افرادى

 .باشند

 

اعمال "افکار به سويى سوق داده ميشوند که اين اعترافها از طريق  ٬به اين ترتيب در اين زمينه

 ٬روشن است که مدارک ارائه شده -------گرفته شده اند  ديگريا ديگر روشهاى غير انسانى " فشار

مدارکى  ٬پيدا کردندها را که متهمان با آنها مواجه شده و فرصت بررسى و موضع گيرى در مقابل آن

 .انتخاب نمودندشيوه اعتراف به گناهان خود را  ٬بر همين اساس ٬آنهاو  ·بودند انکار ناپذير

 

در نتيجه به خوبى ميتوان گفت که  ٬و گفتند که خطاکارند ٬آنها افرادى با هوش و با تجربه بودند

 .مسئله بطور کامل حل شده بود

 

از طريق استفاده از  که اعترافات ميتوانند قضيه بدين نحو آغاز ميشود اما براى بسيارى از منتقدان

وجود در اين مورد  سندىاما کوچکترين  ---------تهديدات تا وعده ها  گرفته شده باشند  ٬خشونت

که به گونه اى ناممکن ميتوان در ت اس روشن شدهداليل مختلف بنا بر براى من   -----داشته است؟

 .گفتگو نمودرافات اجبارى مورد گرفتن اعت

 

 ٬هستندانقالبيونى سرسخت و بسيار با تجربه بايد بياد داشت که آنها اين متهمان مورد اغلب  در

آشنا با انواع مختلف زندانها و روشهاى تحقيقاتى  ٬از روى تجربيات شخصى ٬مردانى دانشمند و دانا



که اتهامات آنها را بررسى  دولتى و حتى و بيش از هر چيز آشنا با روحيه و مواضع ارگانهاى

 .مينمودند

     

به اطالعات و کارمندان دسترسى  پليس امنيتى شوروىدر که  ٬اگر کميسارياى خلق در امور داخلى

 ٬يقينا هيچکس ٬اعترافات را از طريق دادن وعده هاى کاذبى از قبيل احکام ماليم گرفته باشد ٬داشت

شايسته اين نيستند که  ٬ديدم من بر روى نيمکت متهمان در مسکو بجز آن انقالبيونى با تجربه اى که

 .قضاوت نمايند ٬تحت چنين شرايطى مانند اين دادگاه ٬در مورد بى ارزش بودن کامل اين وعده ها

 

 ٬اگر معمول بود که کميسارياى خلق اعترافات را با توسل به خشونت موجب گشته باشد ٬يکبار ديگر

 با اميدوارى کاملل خشونت مقاومت نموده و پس از آن بکه اين افراد در مقا بهتر از اين نبود ىچيز

شيوه رفتار آنها را  ٬در مقابل تمام جهان ٬مردمهمدردى و جلب دشمنان خود به بى اعتبار نمودن 

 ·مينمودندافشاء 

 

 ٬ه باشدشد بهره بردارىگرفتن اعتراف از برخى از اين افراد از نوعى ترفند و يا شوخى  براىاگر 

را خنثى و آنرا کشف توطئه بر روى زمين مناسب بود که فرد ديگرى از هر چيز ديگرى  يقينا بيش

 .مينمود

 

ارائه که اعترافات شفاهى  که مذاکرات را در دادگاه دنبال نموده آشکار بود فردىبه هر حال براى 

از  بدون شکمسخره اى شرکت در چنين نمايش · بودند از حفظ شدهنه تحميل و  نه شده در آنجا

 ·خارج است عادىتوانايى ذهنى يک انسان 

 

ميتوانست توسط يک يا دو  ٬بخوبى تعريف شده است" حقايق"از گر مسئله تنها بر سر تعداد اندکىا

 ·نفر آموخته و با صداى بلند خوانده شوند

 

که در  ٬نده و حوادثمکالمات پراکدر بسيارى موارد در و طى سالها که  متهم ۰٣اما در اين دادگاه 

سه يا چهار تن از  ٬دو ٬در هر يک اين يا آنو  ندمناطقى مختلف به فاصله هزار ميل انجام گرفته بود

 ·مورد بازجويى قرار گرفتند ٬دخالت داشته انددر آن متهمان 

 

يش چنين نمادر  بدون خيانت به کل توطئه ٬ميتوانستند بيش از يک يا دو تن از متهماناينکه  بهمن  

  -------ترديد دارم ه باشندبودنقش خود قادر به ايفاى  مصقره اى

 

زمانيکه يکى از متهمان چيزى ميگفت که به نفر ديگر مربوط ميشد يا چيزى را  ٬در جريان تحقيقات

از جاى خود که آن ديگرى بصورتى خود بخودى  ميفتاداتفاق  ٬ميکردکه ديگرى ادعا  ٬نفى مينمود

و به اين ترتيب مسئله مورد اختالف طى يک  ٬شدميط دادستان به جلو فراخوانده و يا توس خاستميبر

 .اظهارات و ضد اظهارات ٬سوال و جواب سريع روشن ميشد

 

 تنيز نميتوانست شرک ٬رهبرى شده توسط يکى از برجسته ترين هنرپيشگان ٬تمرينات ماهانهحتى 

بدون اينکه قالبى بودن آن  ٬محاکمه اى قالبىدر بمدت ده دقيقه در شرايطى قرار دهد که کننده گان را 

-----  شرکت کنند ٬نشان داده شود

 

مورد  ٬شنوندگان منتقد حاضربسيارى از از جانب  ارائه انتقادىبدون  ٬روش تحقيقاتىاين اينکه 

----- کننده از حقيقى بودن يک پرونده قانع بسيار بود نمايشى  استفاده قرار گرفت

 



در مقايسه با منتقدانى که فاصله ) روزنامه چاپ يکشنبه مفسرشده از جانب يک  ارائهتفسير اين 

تصور اينکه اين : "تاثير بهترى بر روى من گذاشت .(تذکرات من ٬بسيارى با سالن دادگاه دارند

بيانيه ادعايى دولت بر عليه متهمان . بيفايده استدادگاه قالبى بود و اتهامات طراحى شده بودند 

 ·"دواقعى بو

 

فقدان کامل دادگاه هايست که در کليه کشورها  ٬مدرک کامال مهم ديگر در مورد واقعى بودن اعترافات

اعترافات به گونه اى غير گرفتن از نشانه هايى  معموال که در آنپديد ه اى  ٬پديده ايست عمومى

باز  براى ٬دادگاه جريان طولدر  در فرصتى مناسب ٬به عبارت ديگر تالش متهم ٬ديده ميشوند انسانى

 .بخشى از اعترافات و يا کليه اعترافات خود گيرىپس 

 

 ٬شجاعت نياز بودانجام يک چنين عقب نشينى اگر به فراست و يا  براىبايد خاطر نشان نمود که 

 .متهمان اين دادگاه صاحب هر دو آنها بودند

 

 ٬تهمان بايد به آن توجه مينمودندامرى بود که متجربه يا عقل سليم  ٬حکم اعدامبراى رهايى از اگر 

قابل برگشت و قابل تکذيب  تا زمانيکه اعترافات آنها ٬فرصتها براى دستکم اغلب آنها که اعدام نشوند

 ·حداقل بود ٬باقى مانده بودند

 

 فرصتهاى بسيارى را در اختيار داشتندبراى باز پس گيرى اعترافات خود آنها  اينکهو دانستن 

هر يک از آنها طى . آن بودندانجام قادر به آنها پس از خواندن کيفر خواست  ·باشدميتواند ارزشمند 

با  ٬اعترافات خود را پس بگيرند در طول آن ميتوانستندمورد بازجويى قرار گرفتند و سه روز اول 

 .اينحال از انجام آن امتناع ورزيدند

  

ه بازجويى با برخى از آنها جريان در حاليک ٬در طول تحقيقاتهر يک از آن متهمان  ٬حتى بيشتر

که  هر چقدرحق داشتند که در صورت تمايل از جاى خود برخاسته و در دادگاه صحبت کنند و  ٬داشت

 .تاييد کنند و يا اظهارات خود را تصحيح نمايند ٬مخالفت کنند ٬مايل بودند توضيح دهند

 

در انطباق با  ٬متهم ۰٣هر يک از  ٬ستانو قبل از سخنان پايانى داد پس از پايان تحقيقات ٬در ادامه

  ·شدندبراى دفاع از خود فراخوانده  ٬لروش معمو

   

با توجه به اينکه آنها به معناى واقعى کلمه در جستجوى دفاع از خود  ٬قابل درک و طبيعى بصورتى

آنها  ٬سدبرنيامدند و اينکه قوانين عمومى آئين دادرسى همواره سخنان آخر متهم را به رسميت ميشنا

از سخن گفتن  ٬برخوردار بودارائه پاسخ به سخنان آنان زمانيکه دادستان از امکان  ٬در آن لحظه

 .امتناع ورزيدند

 

آخرين "بودند براى لحظه اى ذخيره نمودند که اجازه بيان  آنرا که مايل به بيان  سخنانىآنها 

 .به آنان داده شد" سخنان

 

پرمعنا در ماهيت هر چند آرام و بسيار کنترل شده در  ٬دادستانانى سخنرانى پاي  اتمامدر آخر پس و 

که در آزادى کامل و داشتند حق  ٬حق بيان سخنان آخر خود را داشتندمتهم  ۰٣هر يک از آن  ٬شکل

 .تا هر زمانى که مايل بودند در دادگاه سخن بگويند

 

مدت کوتاهى و برخى براى مدتى  براى آنهابرخى از . بهره بردارى نمودندالبته از اين حق آنها 

وظيفه  شانجامتو گويى  ٬دادگاه را مورد خطاب قرار دادند آنهابرخى از  ٬طوالنيترى صحبت کردند



بدون اينکه  ٬و برخى با بى تفاوتى روى  برگردانده و با حضار حاضر در دادگاه سخن گفتند ٬بود آنها

 .نده شوبه همين دليل به ايجاد اخالل در نظم فراخواند

 

از يک دهم درصد از زمان پذيرفته شده از جانب دادستان و دادگاه حتى متهمان  ٬در جريان دادگاه

 .نکردند استفاده

 

از هيچيک از اين فرصتها در  ٬اگر چه شجاعان تبهکار ٬با تجربه و ٬مجهزکامال از اينکه اين افراد 

ازين دادگاه مانند اسميرنوف شرکت که تا اندازه اى در جريان آغ هولزمنبجز )جهت اشاره کوچکى 

اگر چه در طول تحقيقات به انجام عملياتى از اين دست  ومستقيم در علميات تروريستى را تکذيب 

و يا  بهره بردارى ننمودندبه اينکه بصورتى غير عادالنه با آنها رفتار شده بود ( بود نمودهاعتراف 

نتيجه ديگرى بجز اين نميتوان گرفت که  ٬نشدند اينکه خواهان فراخواندن قسمتى از اعترافات خود

 .عده و يا شکنجه اى در کار نبوده استو و ٬و تهديد ٬آنها اعتراف نمودند بدليل اينکه گناهکار بودند

 

و اين مهمترين  ·تنها يک يا دو تن از آنها ميتوانستند اميدى به ترحم داشته باشند و اين در زمانيکه

 احکامدادستان در وضعيتى بسيار تاسف آور براى همه آنها چرا که  ٬دبخش مسئله را تشکيل ميده

 ·نموده بودتقاضا اعدام را 

 سفارت سوئد در مسکو
به وزارت امور خارجه در استکلهم در سفارت سوئد در مسکو پى بردن به محتواى گزارش ارسالى 

خالى از لطف  ۹٣۰۳محاکمات در اوت  وضعيت اتـحاد جماهير شوروى در جريان روزهاىمورد 

 .نيست

 

توجه . تکثير نماييمرا به وزارت ارائه شده دو نظرکوتاه از اين گزارش بلند باال که به ما اجاره بدهيد 

با تمام پيش داوريهايى که يک چنين فردى بر  ٬دست راستى کامالکنيد که اين سند توسط يک فرد 

اولين نظر در مورد . استنوشته شده  ٬اشدعليه اتحاد جماهير شوروى و سوسياليسم ميتواند داشته ب

 .وضعيت سياسى کشور سخن ميگويد

 

 ·به پادشاهبراى عرضه . ت امور خارجهروزا ازاعليحضرت  سفير"

 ۰۳۹٣سپتامبر  ٩٤مسکو 

Eric Gyllenstierna (سفير) 

 محرمانه

 تفتيش عقايد در حزب کمونيست. در مورد

 (نياداشت م ٬ ۱۰اينجا پايان صفحه  ٬صفحه ۰۰)
 

در ارتباط و  تمجيد از خود در که -اگر چه احتماال بيهوده است – ضرروى باشدشايد  تاکيد بر اين امر

طراحى  ٬در سطح وسيعى در مطبوعات خارجى منتشر ميشوندکه  ٬داستنهاى جعلى ٬با محاکمات اوت

ر حال انقراض شده بودند که به مردم زود باور اينچنين بقبوالنند که کشور اتحاد جماهير شورى د

در مواردى  ٬با اينحال ٬اگر ٬که اينها و امثال اين روزنامه نگاران افراطى با واقعيات بيگانه اند ٬بود

ميان تبليعات جنگى در مطبوعات خارجى و برخى از حقايق در اتحاد جماهير  بتوان ٬استثنايى

".نمودرديابى ارتباط را از نوعى شوروى 
۹٣ 

 

تحريکات کشورهاى سرمايه دارى بر عليه اتحاد جماهير شوروى چنان  ٬در طى روزهاى محاکمات

در را بخود گرفت که سفارت سوئد  ٬سازمان داده شده در مطبوعات کارزارىبشکل  ٬بعد گسترده اى



ناگزير  ٬اجتناب از قضاوتهاى غيره منصفانه بزرگ در مورد اتحاد جماهير شوروى بمنظور ٬مسکو

 ·به انکار آنها نمود
  

سفير . قول بعدى در مورد فرايند دادگاهها و در مورد جرائم متهمان صحبت ميکند نقل

Gyllenstierna  با اينحال ناگزير پس از آشفته شدن از رفتار دادگاه بر عليه اين افراد خوش قلب

 .وجود داشته استتروريسم به تاييد اين امر بود که در پس حوادث 

 

 سفارت سوئد

 ۰۳۹٣سپتامبر  ٩٥مسکو "

 محاکمات توطئه گران بزرگ

 محرمانه

 ·ياداشتهاى من ٬ ۹در اينجا ص  ٬صفحه ١)

 

از هر  ميتوان (.ياداشتهاى من ٬زينويف و کامنف) را که متهمان البته گفته نشده استگذشته از اين 

سر و کار داشتند اى با برخى از طرحهاى کم و بيش تدوين شده چه اگر  ٬برى ساختگونه سوءظنى 

کسب قدرت  و براى ٬با استالين در راس آن ٬سرنگون نمودن رهبران منفور دولت فعلىکه هدفش 

 .طراحى شده بودندبراى خودشان 

 

اينکه توسل  ٬فعاليت توطئه آميز آشکار احاطه شده بودند تا اين اندازه توسط برنامه هايىاينکه چنين 

اخلى مورد بحث و گفتگو قرار در ميان محافل ناخشنود د دستکم ٬به اينگونه روشهاى تروريستى

.محتمل به نظر ميرسند ٬ميگيرند
۹١
 · 

 دادگاه بر عليه مرکز ضد شوروى ترتسکيستى

 (رادک-دادگاه پىاتاکوف) ۰۳۹٣ ٬ ۹۱تا  ٩۹
براى مخالفان . در بسيارى از مناطق از ايده يک حزب بالنده برهبرى اعضاى اوليه استقبال نشد

يک حزب کارگرى واقعى تهديدى بود  ٬گروه ترتسکى در خارجبا متحد شده  ٬سياسى در درون حزب

 .بر عليه موجوديت آنها

 

توطئه بر عليه رهبرى حزب  ۰۳٩٣در راى گيرى حزبى سال  نتيجه اى فضاحت بار کسبپس از 

جامعه مراقب و شرايط  ۰۳۹٤اما پس از ترور کيروف در دسامبر . ادامه داشت بصورتى مخفيانه

 .دستيابى به مقاصدشان بسيار دشوار شده بود براى توطئه گران جهت

  

همزمان موفقيتها در زندگى اقتصادى کشور و نتايج حاصله از اولين برنامه پنج ساله و تعاونيهاى 

بخشى از آنها که سالها بصورتى . کشاورزى اتحاد ميان گروههاى توطئه گر را در هم شکسته بود

شوروى و جامعه سوسياليستى فعاليت نموده بودند  سرنگونى دولت اتحاد جماهير براىمخفيانه 

قرار  ٬ه صحت آن در سياست کمتيه مرکزى به اثبات رسيده بودک ٬نميتوانستند تحت تاثير نتايج توليد

 ·نگيرند

 

شکاف در ميان . ميديدندنتايج را نيز آنها در زندگى عملى  ٬اکنون مسئله فقط بر سر تئورى نبود

يارى  اطالعات بيشتردر مورد فعاليتهاى اين گروهها گردآورى براىس به پليگروههاى توطئه گر 

 .ه بودبسيارى بدست آمدمنتظره نتايج غير توطئه گران نادم با عرضه اطالعات از جانب . رساند

 به جرائم خود اعتراف کرد



 شوروى تن  از کارمندان بلند پايه دولت در دادگاه عالى نظامى ۰٣به دليل محاکمه  ۰۳۹٣در ژانويه 

 .هنگامه عظيمى برپا شد ٬به جرم خيانت به کشور

 

 Serebrjakov٬ ٬نورکين ٬رادک ٬سوکلينکوف ٬پياتاکوف) ازشخصيتهاى اصلى مرکزيت سازمان 

Livschitz٬نيازوف ٬بوگوسالويسکى ٬دروبنيس ٬مورالف ٬  Rataitjak٬سيستوف ٬نورکين ٬ 

تشکيل  Serebrjakovرادک و  ٬کلينکوفسو ٬پياتاکوف (.و آرنولد Pusjin٬ Hrasje٬ ٬توروک

 .شده بود

 

عمومى در مسکو به جرائمى که مرتکب شده بودند اقرار و در مورد فعاليتهاى در جريان دادگاه  آنها

 .خود و ديگر شرکت کننده گان سخن گفتند

 

توسط رهبرى شده که با گروهى سازمانى  ٬کارمند متهم از اعضاى يک سازمان سرى بودند ۰٣آن 

 براىهدف اصلى اين سازمان سرى آماده سازى شرايط . روه ترتسکى در آلمان تماس داشتگ

 ٬دزدى از منابع مالى دولت. بود ٬با استفاده از خشونت ٬سرنگونى دولت اتحاد جماهير شوروى

 .خرابکارى و عمليات تروريستى بخشى از فعاليتهاى اين گروه را تشکيل ميداد ٬جاسوسى

   

در خالل دادگاه عمومى از  ٬رهبر مهم مرکز ٬بازجويى پياتاکوفلب گفته شده در پى بردن به مطا

احساس ميکرد که ترتسکى او را  ٬پياتاکوف احساس پشيمانى ميکرد. اهميت بسيارى برخودار است

بود که هيچکس قادر برخوردار که  جرم او از طبعيت و درجه اى  دانستيمفريب داده بود و به خوبى 

 ·نبودبه نجات او 

 

اسميرنوف و  ٬که همراه با رادک ٬تروريستىدر دادگاه اطالعات مهمى را در مورد توطئه هاى  او

Serebrjakov ارائه داد ٬رهبرى نموده بود. 

 

در سال او . از گروه ترتسکى خارج شده بود ۰۳٩١در سال  ٬يک ترتسکيست قديمى ٬پياتاکوف

يت مديره صنعت شيمى ئمومى خانواده و رئيس هکارمند بلند پايه دولت در شوراى عالى ع ۰۳۹۰

 .بود

 

تقريبا يکسال بعد قرار بود که به معاونت کميسارياى مردمى اتحاد جماهير شوروى در صنايع  او

در مورد بسيارى از پياتاکوف  ٬برنامه پنج ساله در خالل اولين و بخشا دومين. سنگين برگزيده شود

اى نابود نمودن ساختمان سوسياليسم امکانات بسيارى را در بر و ودتصميم گرفته بطرحهاى صنعتى 

 .نمودنيز بهره بردارى اختيار داشت و همانطور که خواهيم ديد از آنها 

 

ارائه شده و به سوئدى ترجمه شده  ٬دادگاه عمومى اسناداز  ارائه شده در اين جزوهى کليه نقل قولها

 .شده اندگرفته  ٬ ۹٣۰۳کتاب در سال يک بعنوان  "فرهنگ کارگر"توسط 

 بازگشت دوباره پياتاکوف به ترتسکيسم
 ۱۰۳٩که از دوران فعاليتهاى ترتسکيستى دهه  ٬اسميرنوف آىپياتاکوف در دادگاه گفت که او توسط 

 .ه بوددوباره به عضويت سازمان ترتسکيستها در آمد ٬ميشناختبخوبى 

 

که پياتاکوف چند ماهى را در آنجا  ۰۳۹۰ان تابست/در بهار ٬طى انجام ماموريتى به برلن حادٽهاين 

ن اين بود که براى صنايع معدن ذغال بار در برل ماموريت پياتاکوف آن. بود داده رخ ٬بسر برده بود

 .الت سنگين و آسانسور خريدارى کندآسنگ شوروى ماشين 



 

بود در گارد طى دورانى که افسر ارتش سرخ او . ايوان اسميرنوف نيز عضو اين هئيت اعزامى بود

موسکالف و  ٬ديگر ترتسکيستهاى قديمى مانند لوگينوف.  داشت برجستهترتسکى موقعيتى 

 .عضو اين هئيت بودند نيز سيستوف

 

 ٬حاميان مخالف ساختمان سوسياليسمبه  دولت اتحاد جماهير شوروىاز جانب اعطاى فرصتى جديد 

 ·چندان موفقيت آميز نبود ٬ ۱۰۳٩هبر عليه مخالفان در پايان ده دشوارپس از جنگهاى آنهم 

 

ر حزب تعلق چپ داصطالحا  که به سياستهاى دست راستى و گروه ٬کليه ترتسکيستها و ديگرانبه 

که مشاغل  ه بودداده شداجازه  ٬کسانى که با دولت اتحاد جماهير شوروى مبارزه نموده بودند ٬داشتند

صدمات فراوانى را بر اتحاد  ۱۰۳۹در خالل دههامرى که  ٬خود را حفظ و يا دوباره بدست آورند مهم

 .آورد دوارشوروى جماهير 

 

· بهره بردارى مينمود اسميرنوف از ماموريتهاى خود به برلن در جهت برقرارى تماس با ترتسکى

اتحاد سازمان ترتسکى را در  او· برقرار ميشد ٬لئو سدوف ٬ترتسکىاز طريق پسر  اين ارتباط

مسئله اى که  ٬اين را اسميرنوف براى پياتاکوف در برلن ·رهبرى مينموداز برلن جماهير شوروى 

 .ه بودتعريف کرد ٬گزارش دادپياتاکوف در دادگاه 

 

مبارزه بر عليه که بر اساس آن  ٬را توضيح داددر دادگاه گفت که اسميرنوف پيغام ترتسکى پياتاکوف 

اما  ٬مجددا از سر گرفته ميشد ىجديد ىبا قوادر آنزمان دولت اتحاد جماهير شوروى و رهبرى حزب 

 .شرايط آنچنان بود که آنها بايد خود را خارج از مبارزه سياسى نگاه ميداشتند

 

 ٬ما بايد از شيوه هاى مبارزاتى جمعى دورى کنيم"بر اساس اظهارات پياتاکوف اسميرنوف گفته بود 

در حال که هستند بارزاتى م هاىروشترور و مخالفت با اقدامات حکومت اتحاد جماهير شوروى 

"مورد بهره بردارى قرار گيرندبايد  حاضر
۹۳ 

. 

 

دولت  حمله بهخرابکارى و  ٬و به ترور مينمودندمخالفان مبارزه سياسى را رها به گفته ترتسکى 

اسميرنوف همچنين به . نداتحاد جماهير شوروى و مهمترين افراد در کمتيه مرکزى روى مياورد

.با او بودنشستى  به برگزارىمايل  که سدوف ه بودپياتاکوف پيغام داد
  

پياتاکوف موافقت نمود و اين 

 .مالقات چند روز بعد انجام شد

 

 ٬براى بدست گرفتن قدرت با توسل به ترور سدوف براى پياتاکوف موضع جديد ترتسکى را

 .تاييد نمود ٬تکه در اتحاد جماهير شوروى جريان داش ٬و کار سازمان داده شده ٬خرابکارى و حمله
 

هواداران  ·در سراسر کشور بودند سازمانهاى خوددوباره  سازماندهىآنها در آنزمان در حال 

دعوت  هابه آن ٬ريکف و تومسکى ٬زينويف از اعضاى آن و دست راستيهايى هايى از قبيل بوخارين

  ·شده بودند

 

يک کشور واحد  چهارچوبمبارزه در "بر اساس اظهارات سدوف ترتسکى معتقد بود که 

بين  ٬يا ترجيحا ٬راه حلهاى  بين المللىبه به ناچار بايد در اين مبارزه "و اينکه " غيرعقالنيست

"·دآور روى دولتى
۱٤

 

 سدوفترغيب به دزدى توسط 



همراهى پياتاکوف خواست آيا  ٬را که سوالاين در اواخر اين جلسه صراحتا گفت که ترتسکى سدوف 

 ·مطرح نمود ٬با آنها بود

 

رضايت : "در دادگاه از پياتاکوف سوال کرد ويشنسکىزمانيکه دادستان . پاسخ پياتاکوف مثبت بود

" شما در مورد از سر گيرى مبارزه با حزب و اتحاد جماهير شوروى را چگونه بايد توضيح داد

 بدون شک ------آن فقط انگيزه اى بود ٬مکالمه با سدوف دليل آن نبود: "پياتاکوف پاسخ داد

چيزى که در ادامه هر چه بيشتر رشد  ٬باقيمانده افکار قديمى ترتسکيستى در من وجود داشت

"·کرد
٤۰ 

 

 

که  ٬سدوفبا برلن  ترکقبل از  او. برقرار نمودبدين ترتيب ارتباط خود را با ترتسکى پياتاکوف 

کوتاه  جلسهاين  در موردپياتاکوف . برقرار نمود جلسه اى ٬بود با اودوباره  ديدارمصرانه خواهان 

شما . براى مبارزه به پول احيتاج داريم" کردبازگو در دادگاه سدوف صراحتا گفته بود که آنچه را 

 ·"تهيه کنيدپولهاى مورد نياز را ميتونيد 

 

که من بدليل مقامم به بعضى از  گفتاو . "در ادامه در مورد پيشنهاد سدوف صحبت کردپياتاکوف 

 ".دزدى کنم ٬بگم ساده ٬منابع دولتى دسترسى دارم

 

شرکت  از دو ستمکه من تا جايى که ميتون: "سدوف به من گفت که خواست اونا فقط يک چيزه

براى دريافت شرايط را  ٬سدوف ٬در حاليکه او ٬ميدادمجنس سفارش  –دماگو  بورسيگ –آلمانى

 .من نبايد قيمتها را پايين مياوردم ٬ميکردفراهم مبالغ ضرورى از اونا 

 

بر روى سفارشات ه شده اضاف قيمتهاىکه  ٬بخوبى روشن بود ٬عباراتيل اين لد از تجزيه و تحبع

."شوروى کامال و يا بخشا به جيب ترتسکى بخاطر مقاصد ضد انقالبيش ريخته ميشد
٤٩ 

تالش . 

 .تحقق اهداف سدوف بوددر ادامه پياتاکوف 

 در مورد پياتاکوف ليتل پيج
که هرگز انجام نشد و صندوق ترتسکى را  ٬ ۰۳۹۰بهار در  امالتيکى از اين مع شرحدر اينجا 

حقيقتى که آشکار "در گذشته به اين داستان در جزوه اى به نام . خالى از لطف نيست ٬مينمودتقويت 

 .با امضا من اشاره شده است" نشد

 

وروى متخصص در صنعت معادن که در استخدام اتحاد جماهير ش ٬جان ليتل پيجمهندس آمريکايى 

 .ميگويددر اين مورد  ٬بدنبال طال در اتحاد جماهر شوروى ٬در کتاب ٬بود

 

به همراه هئيت بزرگ خريد  ٬بعنوان نماينده مدير صنعت معدن طال ٬ ۰۳۹۰او در بهار سال 

سفارش داده شده آسانسورهاى صنعتى تاييد کيفيت نازل از  ليتل پيج. پياتاکوف به برلن رفته بود

 ·البته معامله اى انجام نشد ·ه بودامتناع ورزيد ٬پياتاکوفتوسط 

   

نسبت به باالترين مقام  يشو سرب و سوء ظنها –او در مورد خرابکاريها در معادن مس  روايتهاى

دادگاه  تا زمان تشکيل ٬ ۰۳۹۳تا سال  ٬رئيس آن بودکه پياتاکوف  ٬سرب –رهبرى تراستهاى مس 

به گونه اى و در  ٬ ۰۳۹۳ ٬منتشر شده در لندن يتل پيجلکتاب . ندشناخته شده نبود ٬پياتاکوف

بر عليه مخالفان سياسى خرابکارى صنعتى  از هارائه شدبسيارى جهات مجموعه ايست از مدارک 

 .اتحاد جماهير شوروى

 



مسئله من  خودشان بخاطر اعضاى حزب مبه کارفرمايان کمونيست دادن هشدارالبته "او مينويسد 

تعدادى ازروسها از همان به شهادت  ٬چند ماهى کار در معادن مس در اورال پس ازمن اما · نبود

"·ظنهاى خودم تذکر داده بودم در مورد سوء ۰۳۹٩سال 
٤۹
  

 

معاون  ٬سرب بود که پياتاکوف سمت ارشدترين مقام اجرايى آنرا -معادن بخشى از تراست مس

از نظر هم توليد و  از نظرهم معادن  شرايط در. عهده داشترب ٬کميسارياى خلقى براى صنايع سنگين

اين بود که خرابکارى توسط باالترين  تل پيجلينتيجه گيرى  .بودمصيبتبار  ٬وضعيت رفاهى کارگران

 .سرب سازمان داده شده بود -مقام رهبرى در تراست مس 

سازماندهى مرکز ترتسکيستها و خرابکارى توسط 

 پياتاکوف 
صورت کشف آن توسط   در ٬زينويف –نى براى سازمان کامنف بعنوان جانشي در شوروىپياتاکوف 

 .ميکردروى سازماندهى يک مرکز ضد انقالبى جديد کار بر  ٬پليس

 

جايگزينى براى  ٬يک سازمان ترتسکيستى تمام عيار شد ٬با تاييد ترتسکى ٬بعدها سازمان پياتاکوف

 ·موازى ناميده ميشودهمانى که اصطالحا مرکز  ٬زينويف و فعاليتهاى احزاب چپ قديمى

 

 ٬خارکف تا شهرهايى مانند ٬بى و اوکراينسيبرى غر ٬از مسکو تا اورالفعاليتهاى مرکز موازى 

 .نده بودکيف و غيرو غيرو گسترش يافت ٬دنيپروپتروفسک ٬اودسا

 

 ارسال خرابکاران و جنايتکاران بمنظورپياتاکوف از قدرتى که باالترين مقام اجرايى به او داده بود 

در بسيارى از کارخانجات و مراکز آنها  .مينمودبهره بردارى به سراسر اتحاد جماهير شوروى 

عظيم و مهم در سراسر کشور بعنوان مديران  به اجرا گذاردن طرحهاى صنعتى بمنظورساخت و ساز 

 .ه بودنداجرايى منصوب شد

 

وط راه آهن در مدير خط: Livschitz ٬کوزنتسکدر حوضه  Schachtstojمدير : زينويف)

معاون رئيس ساخت و ساز در  دروبنيس ٬کمروومهندس مدير در اتحاديه : کارتسف ٬اوکراين

مدير ساخت و ساز کارخانه مس : يولين ٬مدير کارخانه مس اورال ميانى: کولگانيف ٬کمروواتحاديه 

 رئيس: Marjasin Glavhimprom٬مدير عامل صنايع شيميايى : Rataitjak ٬اورال ميانى

 ·(غيرو و غيرو ٬ساخت و ساز راه آهن اورال 

 

اجازه بدهيد . پياتاکوف در دادگاه فعاليتهاى سازمانهاى ترتسکيستى را همراه با جزئيات تشريح نمود

 .ند مثالى اشاره کنيمبه چ

 سيبرى غربى و اورال ٬خرابکارى در اوکراين وپياتاکوف 
در اوکراين  ٬بطور عمده در کک و صنعت شيمى ٬تخريبهانشون دادم که در گذشته من : "پياتاکوف

امال ساخته نشده شيمى وقتيکه هنوز ک –از براه اندازى کار در صنايع کک  تخريبها ·ندشروع شد

بطور عمده کار بخش شيمى اين يا البته نتيجش اين بود که بسرعت نابود و  ٬نبودن تشکيل ميشد

به نحوى که  ٬ساخت و سازى صورت نميگرفت کارخانه را به تعويق مينداخت و تقريبا بطور کلى

تا دو سوم بى ارزش بلکه نصف تا نه فقط صنايع شيميايى و  –جا داده شده در کک عظيم  مواد

جذب نميشد بلکه نه تنها  ٬به عبارت ديگه بخش شيميايى اون ٬اون بخش با ارزش از کربن. ميشدن

 ."نابود ميشدناز طرف ديگه باطريهاى جديد ککى . تو هوا منتشر ميشد

 



اين کار . انجام ميدادن فعاالنه در صنعت ذغال سنگتخريبها را گروه ترتسکيستى در غرب سيبرى "

 اى ذغالهگروههاى نسبتا زيادى کارشون فقط اين بود که انبار. ميشدزينويف و گروه او انجام توسط 

 .آتش بزنن معادندر  را

   

چيز اينطور برنامه ريزى شده بود  هرقبل از . رى ميشدخرابکا کمرووکارخونه اتحاديه شيمى در  در

و  ٬بدنبودجه رو بخاطر هدفهاى فرعى هدر  ٬که کار راه اندازى کارخانه ها رو عقب بندازن

تو همون مرحله اوليه باقى بجاى اينکه براى استفاده آماده بشن اينجورى ساختمانهاى بزرگ 

 .ميموندن

 

پايين  کوستنتجام ميشد که بدليل اونا ظرفيت شبکه برق حوضه ايستگاههاى برق فعاليتهايى ان در

اولين هدف صنايع مس و اون . تو اورال دو هدف اصلى بيشتر از همه مورد توجه بودن." ميومد

 .يکى کارخونه واگن راه آهن تو اورال بود

 

ى مس کارخونه ها دربرنامه هاى توليدى . بود اونامکانات توليدى کاهش صنعت مس منظور  در

Karabasj  وKrasnouralsk مسى که به کارخونه ميومد ضايع  سنگ ٬بدرستى پيش نميرفت

 .مياوردو ضررهاى زيادى بوجود  ميشد

 

 ٬هميشه بد پيش ميرفت کاتالينکارخونه  کار غنى سازى. هميشه بحران بود Karabasjکارخونه  در

 کارخانه اورال ميانى رئيس ٬کولگايف بوسيلهاساسا اين کارها . حتى اونجا هم خرابکارى پيش اومد

.ندرهبرى ميشد
٤٤

 

  و سرشکستگى در ميان ترتسکيستها دلسردى
که فعاليتهاى يحات خود در مورد خرابکاريها ادامه و نشان ميدهد ضپياتاکوف در دادگاه به تو

به  در صنعت دفاعاو  ·خرابکارانه در کارخانجات اغلب توسط رئوساى تحت نظر او صورت ميگرفتند

 ٬براى نابود نمودن کارخانجات ٬ىدر صورت بروز جنگ ٬را خود"که نورکين ماموريت داده بود 

·"آماده نگاه دارد ٬توسط به آتش کشيدن و يا ايجاد انفجار در آنها
۵۵

 
 

 

مسئله اين بود که ترتسکى در . ندمايان شدنبتدريج اما نشانه هاى شک و ترديد در پياتاکوف و رادک 

فقط صحبت "بود که مرکز موازى ترتسکى  بر اين اعتقادود به پياتاکوف و رادک رهنمودهاى خ

اين بر . مطالبه مينمودترور و خرابکارى  به اجرا گذاردندر مورد " اقدامات عمليترى"و " ميکند

يک "بلکه  "يکى از روشهاى مبارزاتىنه يک امر موقتى و يا به سادگى  نه"اساس نامه ترتسکى

"سيار مهمعنصر الينفکه ب
٤٣ 

 .بود ترتسکىاز سياست 

 

 مسئله رااين بود که  ۰۳۹٤اواسط سال ه  –دستور العمل در همان  او: "و پياتاکوف ادامه ميدهد

را در مورد  ٬ترتسکى ٬موضع او ٬بدست گيرى کامل قدرت توسط هيتلر حال حاضر در: مطرح کرد

اينکه جلوى يک درگيرى نظامى را  ٬تاييد ميکنهعدم امکان ايجاد سوسياليسم در کشورى واحد 

بنابراين  ٬بايد بعنوان نوعى از قدرت سياسى باقى بمونيم ٬ترتسکيسيها ٬نميشه گرفت و اينکه ما

و موضع گيرى در جنگ شکست  برابردر بايد از پيش بلکه  ٬نبايد بيعمل بشينيم و فقط تحسين کنيم

 .بخاطر ايجاد اون فعاليت کنيم

 

بايد در نتيجه · آماده کردن کادرها با حرف عملى نميشهو  ٬ه کردآماد را ادرهاکو به همين دليل بايد 

 .فراهم بياريمبراى انجام خرابکاريها را شرايط الزم 

 



مخالفهاى متحد با  –ائتالفى )من يادم مياد که ترتسکى تو اون فرمان گفته بود که يک دولت ائتالفى 

ون پشتيبانيهاى ضرورى از طرف دولتهاى خارجى نه بد( .M.S ٬تذکرمن ٬ترتسکيستها در راس آنها

 .اونو حفظ کنهو نه ميتونه  قدرتو بدست بگيرهميتونه 

 

با وحشيترين دولتهاى  ىه همين دليل مسئله ما براى آينده بايد اين باشه که از پيش قرارداد مشابهب

ضرورى  اتاقدام ٬خودمبه سهم  ٬ترتسکى ٬و اينکه من ٬امضاء کنيم ٬از قبيل آلمان و ژاپن ٬خارجى

."ارتباط با دولتهاى آلمان و ژاپن اتخاذ کردم ايجادبراى  ار
٤٣

 

شکست در فراهم نمودن شرايط فرمان ترتسکى براى 

 جنگ 
چگونگى بدست گيرى  براىجايگزين موضعى  ٬ظاهر شد با دستور العمل ترتسکى گزينه ديگرى

 ٬ترور افراد برجسته در کميته مرکزىقبيل  عملياتى ازدر آنزمان  ·قدرت توسط سازمان ترتسکيستى

 .بشمار نميامدند در کشورتنها عوامل ايجاد بى ٽباتى دولت و خرابکارى 

 

سازمان ترتسکيستى بايد براى شکست اتحاد جماهير شوروى ! اکنون راه حل جديدى ظاهر شده بود

بر اساس . ميگرفتدر جنگ آينده تالش و با کمک آلمان نازى و ژاپن فاشيست قدرت را بدست 

  ارائهاز طريق کسب حمايت الزم براى حفظ قدرت "و " کاپيتاليسمبازگشت به "اظهارات ترتسکى 

."ضرورى بود ٬بر اساس شرايط توافق شده قبلى ٬امجموعه اى از اميتازات به اين کشوره
٤١

 

در  ٬گفت نسکىويشدر پاسخ به سوالى از جانب دادستان  ٬مهمترين فرد وفادار به پياتاکوف ٬رادک

در  دستور العمل ترتسکىدر جنگ آينده  آلمان نازى در مقابلشکست اتحاد جماهير شوروى  صورت

بازسازى  ٬بازگشت به کاپيتاليسم" :اين بود رابطه با تصاحب قدرت توسط ائتالف ترتسکيستها

ه آلمانيها و ب ٬در قالب امتيازات ٬اقتصادى مهممسئله بر سر واگذارى موارد  ------سرمايه دارى

مواد غذايى و مواد روغنى ارزانتر از قيمت بازار به  ٬تعهدات در مورد تحويل مواد خام ٬ژاپنيها بود

"آلمان
٤۳ 

. 

 

که خودشو بهتر بود روسيه  درمنافع سرمايه خصوصى براى . عواقب داخلى اين مسئله روشن بود

بر اظهارات رادک ترتسکى همچنين معتقد بنا ". کنهحول و حوش امتيازات ژاپنيها و آلمانيها متمرکز 

 ".اهميت داره براشونبه آنها بديد که از نظر اقتصادى را  جاتىکارخان ٬در صورت نياز"بود که 

 

--شايد واگذارى مناطق ضرورى بشه" در ادامه گفت که ترتسکى در نامه هاى خود اعالم کردرادک 

چشم از در مورد ژاپن ترتسکى . هاوکراين توش در جريان پيشرفتراضى کردن آلمان  مسئله -----

و منطقه اقيانوس آرام صحبت کرده بود آموراز منطقه پوشى 
۱٥

. 

 ترتسکىتاييد همکارى با نازيها توسط 
پياتاکوف و رادک از دستور العمل ترتسکى وحشتزده و متحيرشده بودند و تصميم گرفتند که از 

 ى بدست آمد که زمان ۰۳۹٥اين فرصت در دسامبر  .مالقاتى دعوت بعمل آورندانجام  براىترتسکى 

 .ه بودپياتاکوف به برلن مسافرت کرد

 

سازمان داده شده توسط ترتسکيستهاى آلمانى و با پاسپورتى  ٬تحت اشکالى توطئه آميز پياتاکوف

 .پرواز کرد ٬محل زندگى آنزمانه ترتسکى ٬به اسلو شده از سدوف دريافتآلمانى 

 



در ضمن او . بطول انجاميد و ترتسکى دستور العمل نامه را مورد تاييد قرار دادجلسه آنها دو ساعت 

 .ناخشنود بود ٬به اعتقاد اوبسيار ناخوشايند  ٬از فعاليت مرکز موازى ترتسکيستها

 

گسترده ترى را بر ساختمانها و کارخانجات مطالبه  تخريبهاىدر کوتاه مدت خرابکاريها و ترتسکى 

بايد حمالت  ٬آنزمان استالين ٬ترور افراد برجسته در اتحاد جماهير شوروى و ربمنظونمود و اينکه 

 .ندبه اجرا گذاشته ميشدمتعددى 

 

مذاکراتى طوالنى را "او  ٬به پياتاکوف گفت امتيازات به آلمانيهاارائه در مورد گفتگو  هنگامترتسکى 

"انجام داده ٬ناسيونال سوسياليست معاون رئيس حزب ٬با هس
 .شده بود منعقدراردادى و ق ٥۰

 

در صورت "که مرکز موازى  ه بوداو از پياتاکوف خواست. اما ترتسکى پا را از اين هم فراتر گذاشت

 ٬تخريبى و براى عمليات انحرافىبه عبارت ديگر کادرهايى  ٬آموزش ميداد را بروز جنگ کادرهايى

."وىنيروهاى کمکى براى تجاوز فاشيستى بر عليه اتحاد جماهير شور
٥٩

 
 

جديد اين  عامل"جديدى وارد شد  عاملاين گفتگو با ترتسکى جريان پياتاکوف در دادگاه گفت که در 

سازمان ترتسکيستى در حقيقت به ضميمه اى : شده به زبان دقيقتر بندى فرمول ٬اگر شما مايليد ٬شد

"تازه اون موقع براى من روشن شد. از فاشيسم تبديل بشه
٥۹ 

. 

 

 –خيلى بدى دست داد و ما فکر کرديم که امتناع کنيم احساس  رادکبه من و "تسکى از صحبت با تر

و پياتاکوف " امتناع نکرديم بلکه به انجام همون کارى که انجام داده بوديم ادامه داديم نه تنهااما 

"ما تو چه بن بستى گير افتاده بوديم"فهميد که 
٥٤ 

. 

 

حمالتى سازماندهى  هدف اکنون ٬اى ترتسکى ادامه دادمرکز موازى ترتسکيستى به انجام درخواسته

 ٬ووروشيلوف ٬کاگانويچ ٬مولوتف ٬استالين –ترور اعضاى برجسته در کميته مرکزى بود که 

 .در نظر داشتو ديگران  ارژنيکيدزه

 

همه اينها را پياتاکوف در دادگاه عمومى در مقابل رسانه هاى خبرى و گروه سياستمدارن جهان 

زمانيکه کشف و اعضاى آن دستگير شدند  ۰۳۹٣عمليات مرکز موازى تا آغاز سال . دبازگو نمو

 .ادامه يافت

 عمليات ترتسکيستها در آلمان نازى و آمريکا
ترتسکيستهاى امروزى و شيفتگان ليبرال ضد کمونيست شان با اطالعات ارائه شده در مورد 

 .برخورد مينمايند همکارى ترتسکى با حزب نازى و گشتاپو با سوء ظن بزرگى

 

ما ا ·اندکه در بسيارى از دادگاههاى عمومى ارائه شده  حقايقى ٬ندارند حقايق تمايلى به قبولآنها 

در دادگاهها ارائه شده اظهارات عمومى به پذيرش نيازى  همکارىاز اين گرفتن نتيجه اى  براى

 ·نيست

 

کمتر از  کمى ٬آنکه در  کشورى ·بودمبدل شده پليسى  کامال ىکشوربه آلمان نازى  ۰۳۹٤از سال 

و دهها هزار تن از ترور زاران تن از کمونيستها آلمانى ه ٬يکسال پس از بدست گيرى قدرت

 در آلمان نازى بدون اجازه گشتاپو. بودندشده کمونيستها در اردوگاههاى کار اجبارى آلمان زندانى 

در هيچيک از اين  ٬انقالبيون روسى مدستک ٬مطلقا هيچ فعاليت سياسىو  رخ نميداد هيچ اتفاقى

 .جريانات دخالتى نداشتند



 

داده بود تنها با اجازه و  تخصيصسازماندهى بزرگ مجددى که لئو سدوف وقت خود را به آن 

 .بود مالى و مادى آنها امکان پذير هاىهمکارى با گشتاپو و کمک

 

لب حمايت گسترده مردم بر عليه انجام تبليغات براى جهدف با  ٬در آمريکايک گروه ترتسکيستى 

حمايت از مبارزه ترتسکى بر عليه اتحاد جماهير شورى  براىخود را  ٬اتحاد جماهير شوروى

 ·سازماندهى نمود

 

از روشنفکران را سازماندهى و در رسانه هاى خبرى امکانات گسترده اى به آن  تعدادىاين گروه 

 نشريه اى نموده بودجزوه هاى ترتسکى را دريافت که اجازه انتشار  نشريه اىاما . ه بودداده شد

 .ارسال مينمود ٬هرست ٬ترتسکى مقاالت خود را مستقيما به انتشارات هوادار نازيها. معمولى نبود

  

پس از . آشکارا با هيتلر و نازيسم همدردى مينمودکه  آمريکايىبود  ىويليام هرست روزنامه نگار

به عظيمترين ابزار تبليغاتى نازيها در آمريکا  اوروزنامه  ٬پس از ديدارش با هيتلر ٬ ۰۳۹٤سال 

 .ه بودشدمبدل 

 

در کنار نوشته هاى ترتسکى ستون . ارسال مينمودبه آنجا انتشار براى ترتسکى مقاالت خود را 

 ىستونها ٬با تبليغات نازيستى آشکار خود ٬او و و گورينگ ·کردپيدا ميتون بنديهاى موسولينى را 

بر عليه اتحاد جماهير  نازيهادر ميان تبليغات  .دشان را در روزنامه هاى هرست داشتنداختصاصى خو

 .جاى خاص خودشان را داشتندمقاالت ترتسکى شوروى 

 

 .صبح صادر شد ۹ساعت  ۰۳۹٣ژانويه  ۱۹احکام اعضاى مرکز  ترتسکيستى در 

 chitzLivs٬ ٬دوروبنيس ٬مورالف Serebrjakov٬ ٬پياتاکوف –تن از متهمان  ۰۹

به اشد  Hrasjeو  Pusjin ٬توروک ٬سيستوف ٬نورکين ٬  راتايتياک Knjasev٬ ٬بوگوسالويسکى

 .اعدام –مجازات محکوم شدند 

   

به هشت سال زندان استوريلوف  به ده سال و –و آرموند  سوکلينکوف ٬رادک –سه تن از متهمان 

 و از حقوق سياسى خود محروم حکاماتا پنج سال پس از پايان  محکومان به زندان. محکوم شدند

مصادره شد آنهااموال شخصى 
٥٥
. 

نظرات سفير آمريکا جوزف ديويس در مورد دادگاه 

 رادک -پياتاکوف
که اطالعات جامعى را کسانيست يکى از  ٬سفير آمريکا در مسکو در خالل اين دوران ٬جوزف ديويس

ارائه داده  ٬ ۹١ – ۰۳۹٣ ٬هير شورىشرايط اتحاد جما به مربوطمورد و ديگر موضوعات اين در 

 ·است

 

اين کتاب در سال . توصيه ميکنم شديداکتابى را به نگارش در آورده است که من خواندن آنرا  او

 .منتشر شد" ماموريت در مسکو"تحت عنوان  ۰۳٤٩

 

ياداشتهاى رسمى و   -مجالت  متونو  اسيرتف ٬گزارشات محرمانه" مجموعه ايست از اين کتاب

وزارت  ٬يويس در ارتباطات خود با رئيس جمهور آمريکا پرزيدنت روزولتاسنادى که د ٬"شخصى

 ·به نگارش در آوردامورخارجه و اقوام خود در آمريکا 



   

 تحت عنوان ۰۳٤٩سفير ديويس جزوه کوچکى را نيز به مناسبت سالگرد جنگ جهانى دوم 

به اتحاد جماهير شوروى و جنگ جهانى  جزوه با اشارهاين . نوشت" بدهى ما به متحدمان شوروى"

 ·جبهه جنگى ديگرى را در اروپا در مقابل آلمان نازى باز مينموداستدالل ميکند که آمريکا  دوم

 

او از جمله زعماى سرمايه . سرمايه دار و تاجر بود ٬يک ديپلمات حرفه اى بلکه يک وکيلنه  او

 .بشمار ميرفتين روزولت دارى در آمريکا و از دوستان شخصى پرزيدنت فرانکل

 

در . ديويس يکى از شيفتگان بزرگ دمکراسى آمريکايى و از سخنوران ضد سوسياليسم بود

 ٬زمانيکه ماموريت او در مسکو به پايان رسيده بود ٬سخنرانى خداحافظى خود براى کارکنان سفارت

 از جمله گفت

بهترين دستاورديست که تمدن به  ٬حرمت زندگى و حس شرافت نفس انسانى ٬آزادى ٬ارزش انسانى"

د که در هيچ کجاى جهان نوجود دار ابعادىو اينها در اياالت متحده آمريکا در . جهان اهدا نموده است

براى من مهم نيست که دولتهاى خودکامه و يا ديکتاتورها براى سالمتى . ديده نشده استنظيرش 

و آزاديها بايد بهاى  –انى نمودن حقوق فردى براى قرب. کودکان يا رفاه حال سالخوردگان چه ميکنند

"سنگينى را پرداخت نمود
٥٣
. 

      

تالشيست که او در جريان زندگيش در اتحاد جماهير شوروى تحسين برانگيزترين صفت ديويس 

 ·   براى آموختن از کشور و حکومت سوسياليسىتى بکار گرفت

 

امرى که با  ٬را درخواست نمودراسر کشور مسافرت به ساجازه او از دولت اتحاد جماهير شوروى 

 .موافقت شد ٬گرفتن هر گونه حمايت قابل تصور و با ٬آن

 

تعاونيهاى  ٬کارخانجات ٬سفير ديويس به باال و پايين اتحاد جماهير شوروى سفر کرد و از شهرها

ه بود او آنچيزى را که ديد. بيمارستانها و نقاط بسيار ديگرى بازديد نمود ٬مدارس ٬کشاورزى

 .بصورتى منصفانه براى وزارت امور خارجه و بوسيله نامه براى اقوام خود نوشت

 نامه ديويس به وزارت امور خارجه آمريکا

را به  " بسيار محرمانه اى"رادک نامه  –ديويس در مورد دادگاه پياتاکوف  ۰۳۹٣فوريه  ۰٣در 

 :تنوش( شده ماموريت در مسکو منتشر)وزارت امور خارجه آمريکا 

 

دنبال کردم و با کمال ميل اقرار دلسوزانه من مذاکرات را با کمک يک مترجم که در کنار من بود "

دوران طوالنى  ٬وحدت نظر آنها. ميکنم که نسبت به صداقت و درستى متهمان شک و ترديد داشتم

دى را در مورد شک و ترديد شديدر من  ٬بازداشت آنها امکان اجبار و فشار بر آنها و يا نزديکان آنها

 . بيدار نموده بود يشانقابل اطمينان بودن داده ها

 

پس از يک قضاوت بدون غرض و با استفاده از تجربه قبلى خودم از روند  ٬با اينحال من با اکراه

 ٬به اين نتيجه رسيدم که دادستان موضوع را روشن نموده است ٬مراحل قانونى و اعتبار اطالعات

بر عليه توطئه اى بزرگ در ميان محافل رهبرى کننده سياسى  ٬نشان ميدهدحداقل تا جايى که او 

به اٽبات با کاربست قوانين جارى را جرائم  طرحامرى که  ٬اتحاد جماهير شوروى وجود داشته است

."ميرساند
٥٣ 

 و دادگاه خيانت کانکوست



فوريه  ر دادگاه خيانتسرمايه داران در مقابل مسائل مطرح شده د پى بردن به واکنشاز روى عالقه 

 .تواند جالب باشدمي ۰۳۹٣

 

باصطالح . نوشته جاسوس پليس کتاب مرجع سرمايه داران است" ترور بزرگ"به روال معمول 

بشمار  کانکوست نويسندگان ديگر سوئدى و خارجى که در اين باب صحبت ميکنند فقط نوچه هاى

ما خود را با . در مورد دادگاه وجود ندارد اکاذيب کانکوستدر اينجا امکان بررسى کليه . ميروند

 .توضيحات او در مورد دادگاه پياتاکوف خشنود ميسازيم

 

او يقينا از . قربانى شدن پياتاکوف شايد روشنترين انگيزه استالين باشداشاره به : "او مينويسد

ا و از آن ازاپوزيسيون جد ۰۳٩١اما او در سال  ·اعضاى اپوزيسيون و يکى از مهمترين آنها بود

بر عليه او وجود داشت؟ او در دهه  مدرکىپس چه  ------بودباقى مانده پس کامال وفادار و ثابت قدم 

او بدست گيرى قدرت توسط استالين را بعنوان يک بد . يکى از منتقدان سرسخت استالين بود ۱۰۳٩

يک رهبر  –بى شخصيش بدون در نظر گرفتن جاه طل –بيش از هر چيز هنوز او . اقبالى پذيرفته بود

."بالقوه بشمار ميامد
٥١ 

 

اما . پياتاکوف خوانده ايم" وفادارى خلل ناپذير"در اسناد مربوط به دادگاه در مورد  در گذشته وما 

 .با حقيقت ارتباطى ندارد ٬"يک رهبر بالقوه باشد"ميتوانست " هنوز"پياتاکوف  ٬ کانکوست ادعاى

ز نظر سياسى شکست خورده بودند و نفوذى در سياست اتحاد ر آنزمان از مدتها قبل ادمخالفان 

 .جماهير شوروى نداشتند

 

در  ۰۳۹٣ژانويه  ٩١در او · اينچنين ميانديشيداريک جيلنزتيرنا  ٬براى مثال سفير سوئد در مسکو

او ميگويد . رادک نوشت –نامه اى به وزارت امور خارجه نظرات خود را در مورد دادگاه پياتاکوف 

 ٬به معناى واقعى کلمه حکومت حاکمان را مورد تهديد قرار دهدکه  ٬يچ اپوزيسيون سياسىاز ه"

."نميتوان صحبتى بميان آورد
٥۳ 

 

از ميان برداشتن تعداد  جهتبراى استالين وسيله اى فقط دادگاه خيانت  کانکوستبر اساس اظهارات 

براى آنهايى که با شهادت ! مت کندالبته براى اينکه به تنهايى حکو ٬ديگرى از رقباى بالقوه خود

 .ياوه هايى بيش نيستند کانکوست متنپياتاکوف در دادگاه عمومى آشنايى دارند 

 

را نقش بر آب و پياتاکوف را بعنوان دزد و خرابکار  کانکوست اکاذيب ٬ ۰۳۹۳ ٬نيز ليتل پيجکتاب 

ى خبرى منتشر ميشوند و هستند که در رسانه ها کانکوست اما اين افسانه هاى .افشاء مينمايد

چنين افسانه هايى هستند که طبقات حاکمه با آنها مغز  ٬دنانسانهاى غير آماده را تحت تاثير قرار ميده

 .توده ها را شتشو ميدهند

 

اجازه بدهيد به  ·براى شرح ماجرا از زبان ديگرى استفاده شد و ميشوددر ميان مـحافل طبقات حاکمه 

به وزارت امور خارجه در  ٬جيلنزتى ارنااريک  ٬ير سوئد در مسکوسندى محرمانه از جانب سف

 .نگاهى کنيم استکهلم

 

 در مورد دادگاه پياتاکوف جيلنزتيرنا سفير

 "نمايندگى سياسى سوئد"

 (صفحه ٣) ·ترتسکيستىاخير نقطه نظراتى بر اعترافات در دادگاه 

 :(۹ص " )محرمانه ۰۳۹٣فوريه  ۹مسکو 

 



عليرغم مدت زمان طوالنى  ٬با چند مورد استثناء چرا که آنها ٬رت انگيز بودحينيز وضعيت متهمان "

چندان شکسته  ٬و يقينا در بسيارى از موارد حتى شکنجه هاى بدنى –در زندان و فشارهاى روحى 

برخى از آنان حتى لبخندى هم بر لب  ٬برعکس هوشيار و سرحال بودند. يا افسرده به نظر نمى آمدند

 ."داشتند

 :(٤ص )

يافتن يک توضيح روانى خشنود کننده در مورد رفتار متهمان و شور و شوق آنها در ارائه بهترين "

در دادگاههاى مشابه قبلى در مورد حدسيات ناظران همانطور که . تعامل با دادستان دشوار است

 .مختلف گمانه زنى نموده اند

 

که در مورد متهمان از نوعى داروى اين ٬همانطور که ميدانيم فرضيه هايى نيز مطرح شده اند

به همين  ٬وجود نداردمدرکى فرضيه اى که براى آن  –استفاده شده  ٬مخدر و يا هيپنوتيزم ٬پزشکى

 .دليل تا اطالع ثانوى بايد بر روى آن حساب نکرد

 

 ٬براى دستگير شده گان اميد به نجات زندگى خودکه  توضيح اساسى پذيرفته شده معمولى اين است

در مقابل دادستان  چرا که آنها ٬تعيين کننده بود ٬از ميان اعضاى خانواده شان عضوىدستکم يا 

بايد به يک مشخصه  ٬ابراين شور و شوق اعترافو بن ٬سست اراده بودندغير عادى  بسياربطرزى 

 .خالص صيانت نسبت داده شود

 

ات گرفته شده از زينويف يتجرب. ندارم ىچنداناطمينان من به سهم خودم به واقعى بودن اين توضيح 

ديوانه وار ترين که حتى  ٬س عبرتى را به من داده باشندو ديگر دادگاههاى مشابه آن بايد اينچنين در

جهت صدور دادگاه براى متقاعد نمودن  ٬شريک جرماتهامات عليه و  حس خود مقصر دانستن

 ·کفايت نمايداحکامى ماليمتر 

 

براى دادگاه و  در زمان تحويل اعترافات خود بسيارى از آن متهمان عالوه بر اين بنظر نمى آمد که

بطوريکه من  ٬ضمنا تمام رفتار شخصى آنها. بهره بردارى نموده باشنداز حربه چاپلوسى حاکمان 

 .با اين فرصيه در تضاد بود ٬تالش کردم به آن اشاره کنم

 

جهت درک رمز و راز آن و در ته اين به صرفه نيست که به بطن اين اعترافات رف ٬بطور خالصه

.جيلنزتيرنااريک . باقى بماندنيز ى غير قابل حل ياين هست و بايد معما ·نماييمتالش 
۱٣

 

 تيرناجيلنز ۰۳۹٣آرچ گتى و  ۰۳۳۳
و پس از اعتراف به بازجويى  هنگام ٬متهمان در دادگاه پياتاکوف يرناجيلنزتبر اساس اظهارات سفير 

در  متهمان  ".بر لب داشتندهم برخى از آنان حتى لبخندى  ٬ل بودندهوشيار و سرحا" جرائمشان

معماى روانى حل "امرى که براى سفير يک  ٬نمودندصحبت و به جرائم خود اعتراف  آزادانهضمن 

 .بود" نشدنى

 

اينکه متهمان واقعا گناهکار بودند و در مقابل مدارک غير قابل انکار دادستان به جرائم خويش 

با  ٬شانبوژوازى و روزنامه نگارانهمه تقريبا  .را هرگز متقاعد ننمود يرناجيلنزت ٬دندنمواعتراف 

 .کامال از اعترافات متهمان سر در گم شده اند ٬نزمان مانند حالآ ٬چند مورد استثناء
 

 براى ٬براى مثال در جريان تحقيقات يا انتشار کتابها ٬مسئله روز بود ٬زمانيکه طى سالها اين مسئله

 .ندساخته شدتئوريهاى جديدى جيه جرائمى که متهمان در حقيقت مرتکب آن شده بودند تو

 



که بدون هيح پايه و اساسى و تنها  ٬آخرين مجموعه از اين دست تئوريهاى بى همتا و کامال تدريجى

خودکشى استالين و  ٬راه ترور" ٬آرچ گتى در کتاب اخير ٬اندبر اساس تصورات نويسنده بنا شده 

 ·در دسترس قرار دارد ٬" ۰۳۹٩-۰۳۹۳يکها بلشو

    

که يکى از معدود محققان جدى سرمايه دارى در زمينه تاريخ اتحاد جماهير شوروى  گتى استاد

قادر به او  ·نفهميده است چيزىدر مورد اعترافات متهمان در دادگاههاى سياسى  ٬بشمار ميرود

 .متهمان گناهکار بودندنيست که اين حقيقت پذيرش 

 

ضع اموو در آن  متعلق به آنست گتىکه  محافلى ٬دانشگاهى استمحافل حال چنين مواضعى مناسب 

به اتحاد جماهير شوروى و تقديس از ترتسکى کامال  متعصبانهعداوت جويانه و نگرشى 

بهره بردارى خويش  يهاىتئورتوضيح  جهتدر اعترافات متهمان از او در نتيجه  ·حکفرماست

.مينامد" مراسم اعتراف"که او آنرا  رديستمواين . مينمايد
٣۰

 

   

پس از  ٬در حزب بلشويکرا اعترافات تنها بخشى از مراسمى بود که اساس روابط  گتى اين براى

اساس که کليه اعضاء خود را تسليم مقامات اين بر  ى برنامه ريزى شدهتشريفات ٬تشکيل ميداد ٬لنين

حتى زمانيکه بيگناه  ٬ز آنان مطالبه ميشد اعتراف ميکردندحزب مينمودند و به جرائم خود زمانيکه ا

 .بودند

 

بر اساس اظهارات او بيگناهان در مورد خودشان دروغ ميگفتند و اجازه ميدادند که در مقابل ديگر 

کليه مردم زحمتکش اتحاد جماهير شوروى و همه جهان و براى هميشه بى آبرو و در  ٬رفقاى خود

بخاطر اتحاد حزب و گذاشتن احترام به سيستم اجرايى به مرگ محکوم و که ضمن اجازه ميدادند 

 !شوندبتيرباران 

 

پيدا نميکردند و از اعتراف به جرمى که مرتکب نشده  گتىو آنکسانى که خود را در مراسم اعتراف 

دست کم  بدور از ذهن نباشداين اگر ! بودند امتناع ميورزيدند با اينحال به مرگ محکوم ميشدند

 .صقره استم

 

پذيرش اينکه کليه متهمان خود را اما  ٬اينگونه بيانديشند امکانپذير است وجود افراد گيجى کهالبته 

در او . امکانپذير استگيج و منگ  ىمحققاز جانب تنها عليرغم بيگناه بودن گناهکار اعالم نمايند 

 ·دن تئوريهاى خويش استخواهان حقيقى جلوه دابلکه بسادگى  ٬آنزمان بدنبال کشف حقيقت نيست

 گتى پشت هم اندازيها و افکار احمقانه
که اغلب متهمان در دادگاههاى مسکو کارمندان سابق حزب کمونيست  نمودبايد تاييد  در ادامه 

 .دولتى ٬افرادى در مقامات اجرايى حزبى ٬بودند

 

ديگرى حمله ميکردند؟ اگر گناه و يا جرمى رخ نداده بود چرا بايد بخشى از مقامت دولتى به بخش 

جايى  ٬عليرغم صدها صفحه خسته کننده از مدارک و تئوريهاى پيشرفته ٬"جاده ترور"در کتاب  گتى

قادر به  ٬بدل ميشودمو پشت هم اندازيها در هم ريخته  که تاريخ در آن به همه نوع افکار احمقانه

 .نيستپاسخى به اين سوال  ارائه 

 

اينست که با اينحال در همه جا استالين مقصر  –مانند هميشه  – يشودبرجسته مآنچيزى که در پايان 

از دست ندادن کنترل بر روى بمنظور او با عطش قدرت خود باعث و بانى همه چيز بود و  ٬بود

 .ضربه ميزداز وحشت  سيستم سياسى



 

ر شوروى در اتحاد جماهي ٬خود مينويسدت کتاب اتا بدان جا پيش ميرود که در آخرين عبار گتىو 

مقامات دولتى از سوسياليسم جان سالم بدر برده و "و اينکه " اساسا انقالب کارگرى وجود نداشت"

بلکه مالکان  ۱۰۳۳دهه " جديد"و نه تنها نخبگان هدايت کننده "و " ه بودندکشور را به ارث برد

"قانونى منابع و داراييهاى کشور نيز شدند
٣٩ 

. 

     

اينکه مقامات و  ى استهمه چيز به همين سادگمتقاعد نمايند که را ما  اين تاريخ است؟ اينکهآيا 

 کشور را به سرمايه فروختند؟ ۱۰۳۳سال پيش همانهايى هستند که در سال  ۱٣دولتى 

 

هر چيزى که  ساله را انجام دهيم و ۱٣پرشى طوالنى خود " تئورى"صحت بمنظور اٽبات اينکه 

ديده گرفتن مبارزه طبقاتى در مبارزه براى سوسياليسم و جامعه ميان آنها رخ داد ناديده بگيريم؟ نا

 .اى بدون طبقه

  

ناديده  ٬جنگ جهانى دوم بر عليه نازيسم و فاشيسم ٬و بخصوص بزرگترين تراژدى انسانى را

که  ٬پيروز شددر آن اتحاد جماهير شوروى که جنگى که بخش بزرگى از آن مبارزه اى بود . بگيريم

نه تنها براى کشور خود   ٬آزادى در راههترين کمونيستها و جوانان جان خود را بخش بزرگى از ب

 .اهدا نمودند ٬بلکه براى تمام بشريت

 

را صرف خود نموده بود و بخش بزرگى از اتحاد جماهير  شديدجنگى که کار دهها سال مبارزه 

ميتوان از تمامى اينها  آيا. اجتماعى در خاکستر باقى گذاشت ٬شوروى را با مسائل عظيم اقتصادى

آيا بزرگترين تراژدى انسانى هيچ تاثيرى بر روى توسعه اجتماعى کشورى که  چشم پوشى نمود؟

 بخش بزرگى از آن در آنجا روى داد نداشت؟

   

او . استو پرداخته  محصول قابل قبولى را براى طبقه سرمايه دار حاکم ساخته" جاده ترور"با  گتى

که امکان  اکاذيبى ٬را به زير سوال ميبرد کهنه شده اکاذيببرخى از ر شوروى در مورد اتحاد جماهي

 .وجود ندارد ٬زمانيکه بايگانى باز شده است ٬دفاع از آنها

 

که اتحاد جماهير شوروى را بدنام و مورد  تئوريهايى ٬ميگويد اما در مورد تئوريهاى کاذب جديداو 

 .ميدهدسوءظن قرار 

و مبارزه برعليه  ۳۹٣۰پاکسازيهاى حزبى سال 

  بروکراسى
 ىبرخورد ٬سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروىبراى ادامه ساخت و ساز  ۰۳۹٣در آغاز سال 

 .بود مبدل شده امرى ضرورىبه براى آنها و يافتن راه حلى  کامال روشنجدى با دو مسئله بزرگ 

 

درآنزمان . کامنف قرار داشت – رادک و زينويف –يکى از آنها در ارتباط با دادگاههاى پياتاکوف 

انتقاد آنها در گذشته از خود . به اٽبات رسيده بودبه مبارزه خود ادامه ميداد اپوزيسيون قديمى اينکه 

 برجستهدوباره به مقامات يابى دستبمنظور و تنها  ٬بيش نبودندنمايشى نموده بودند اما آن انتقادات 

 .انجام شده بودند در جامعه

 

ادامه يافته و هيچکس دقيقا نميدانست که بصورتى مداوم  ۱۰۳۹زمينى آنها از آغاز دههعمليات زير 

 .چه تعدادى در اين جريان شرکت داشتند



 

اين امر بخصوص شامل . فساد و فرصت طلبى در درون حزب بود ٬مسئله ديگر مبارزه با بروکراسى

وانستند و يا شهامت افشاى آنها را که اعضاى اوليه نميت رهبرانى ٬رهبران قدرتمند منطقه اى ميشد

کميته . پايدار و مطمئن در مقام رهبرى منطقه اى و محلى باقى مانده بودند ٬نداشته و به همان دليل

 .سه اى گرد هم آمدلبراى حل اين دو مسئله اصلى در ج ۰۳۹٣در فوريه مرکزى 

 

 .بشدت ادامه يافت ۰۳۹١ – ۰۳۹٣حزبى شد که در خالل سالهاى اى اين نشست آغاز مبارزه 

آنها به همکارى . حضور داشتند ٬اعضاى کميته مرکزى ٬در جريان آغاز نشست بوخارين و ريکوف

 ٬با دشمنان حزب متهم شدند و اينکه جهت سرنگون نمودن دولت اتحاد جماهير شوروى با ترتسکى

 .ضد انقالبى نيز پيوسته بودند گروهىبه 

 

رادک مطرح شده  –پياتاکوف  ه از دادگاه تازه به پايان رسيدهاتهامات بر اساس تحقيقات انجام شد

مطرح  ديگرانرادک و  ٬توسط پياتاکوف ٬در خالل خود دادگاه ٬بر عليه بوخارين و ريکوف و بودند

 .شده بودند

 

اما توسط کميته مرکزى بعنوان خائن محکوم و از حزب  به دفاع از خود برآمدندبوخارين و ريکوف 

ما در آينده . تحويل داده شدبه دادستان رونده آنها جهت انجام تحقيقات و صدور احکام پ. اخراج شدند

 .بازخواهيم گشت شانريکوف و ديگران در سازمان ٬به دادگاه بوخارين

 سخنرانى استالين
کمبودها در کار حزب و اقدامات "در خالل نشست کميته مرکزى نطق مهمى را تحت عنوان استالين 

"تسکيستها و ديگر جاسوسانجهت نابودى تر
۱۹

" سخنان پايانى"اين سخنرانى و . ايراد نمود 

که ميخواهند با جديت در مورد حوادث  آنهايىاستالين در جريان اين نـشست سنديست اساسى براى 

در اين نشست رفقاى . اطالعاتى کسب نمايند ۱۰۳۹جارى در اتحاد جماهير شوروى در خالل دهه

 .مسائل مهمى را مطرح نمودند نيز ٬يژوفف و سيادان ٬مولوتف ٬ديگر

 

با اين سوال که چگونه براى جاسوسان و  بقيه اعضاى کميته مرکزىبه اشاره با استالين نطق خود 

 ٬که بتوانند در دستگاه اقتصادى آمدراهم فو متحدان سياسى آنها اين امکان  ترتسکيستها ٬خارجى

 ٬خرابکارى ٬در سازمانهاى حزبى نفوذ نمودهسازمان ادارى دولت اتحاد جماهير شوروى و 

 .آغاز نمود ٬جاسوسى و تخريب کنند

 

مناصب پرمسئوليت را در  اين عناصر خارجىچه شد که  ٬مطرح نمودرا ديگرى در ادامه سوالى او 

دريافت پستهاى مهمى را توانستند  ٬رفقاى برجستهاز کمک اختيار خود گرفتند و حتى با دريافت 

 ؟نمايند

   

فهرستى از خرابکاريها و عمليات جاسوسى در خالل سال قبل و نامه هاى پس از آن با ارائه ستالين ا

 :هشدار دهنده کميته مرکزى به سازمانهاى حزبى ادامه داد

 

 درکد که رفقاى ما عالئم و هشدارها را کندتر از آنچيزى که انتظار ميرفت نحقايق نشان ميده"

حقيقت شناخته در مورد گويايى  طرزبه ض کارتهاى عضويت در حزب کنترل و تعويکارزار . نمودند

 که چرا اين هشدارها و عالئم آن نتيجه مورد نظر را فراهم نياورداين. شده عمومى شهادت ميدهند

 .چگونه بايد توضيح داده شود

 



و نظم و  ىآگاهى طبقاتآيا  ٬بدتر شده انداحتماال گذشته رفقاى حزبى ما در مقايسه با  ----------

! شايد که فساد در ميان آنها آغاز شده است؟ باز هم نه! مطلقا نه ٬ترتيب آنها کاهش يافته؟ نه

اين افراط  ٬بى دقتى ٬پس قضيه چيست؟ پس اين همه سستى. اينچنين تصورى کامال بى اساس است

 د؟نو نابينايى از کجا ناشى ميشو

 

اقتصادى و در کاميابيهاى شگفت انگيز در  ىکارزارهاکه در  ٬مسئله اينست که رفقاى حزبى ما

که  حقايقى ٬حقايقى مهم و کليدى را فراموش نموده اند ٬ترقى کرده اندکامال ساختمان اقتصادى 

 .بلشويکها حق فراموش نمودن آنها را ندارند

 

اينکه  ------فراموش کرده اند را  اساسىيک حقيقت آنها در مورد وضعيت اتحاد جماهير شوروى 

در ضمن کشورهاى  ----ومت اتحاد جماهير شوروى فقط در يک ششم کره زمين پيروز شده استحک

کشورهاى سرمايه دارى که به شيوه سرمايه دارى زندگى ميکنند و اتحاد  ٬بسيارى وجود دارند

آنرا متالشى سازند يا حداقل  ٬بدنبال فرصتى هستندبراى حمله جماهير شوروى را محاصره نموده و 

."حکومت آنرا به تحليل برده و تضعيف نماينداينکه 
٣٤

 

 جاسوسان کشورهاى سرمايه دارى
 .به توضيح روابط ميان کشورهاى سرمايه دارى پرداخت پس از آناستالين 

  

خرابکاران و گاهى تبهکاران خود را به کشورهاى  ٬جاسوسان ٬دولتهاى سرمايه دارى اينکه"

 .به اثبات رسيده است يکديگر ميفرستند

 

اينکه در آنجا  ٬باز کنندبزور و شرکتها  موسساتبه آنها اين ماموريت داده ميشود که راه خود را در 

 ٬شانجهت تضعيف و به تحليل بردن قدرت[ در صورت نياز]شبکه خود را بوجود بياورند و 

ان و از جاسوس يسدر فرانسه و انگل در حال حاضر --------سازماندهى آنها از داخل تخريب نمايند 

انگليسى به نوبه خود در آلمان کار  –جاسوسان فرانسوى  ٬انشعاگران آلمانى موج ميزند و برعکس

قانون حاکم بر . آمريکا غرق در جاسوسان و انشعابگران ژاپنيست و در ژاپن از آمريکاييها. ميکنند

 .اينچنين قوام يافته است روابط داخلى ميان کشورهاى سرمايه دارى

 

بجز  ٬آيا کشورهاى سرمايه دارى بايد آرامتر رفتار نموده و روابط بهترى را  –شود سوال مي -چرا

 با دولتهاى سوسياليستى داشته باشند؟ ٬آن روابطى که با کشورهايى از نوع خودشان دارند

 

در مقايسه با تعدادى که به  ٬کالهبرداران و تبهکاران کمترى را ٬خرابکاران ٬چرا آنها بايد جاسوسان

به اتحاد جماهير شوروى بفرستند؟ چه شد که شما  ٬هاى سرمايه دارى همجنس خود ميفرستندکشور

 ؟نموديداينچنين تصور 

 

در مقايسه با هر  ٬آيا از نقطه نظر مارکسيستى اين واقع بينانه تر نيست که دولتهاى سرمايه دارى

ن و تبهکار به اتحاد خائ ٬جاسوس ٬دو يا سه برابر بيشتر خرابکار ٬کشور سرمايه دارى ديگرى

 ؟نمايندجماهير شوروى اعزام 

 

طمعکاران  ٬جاسوسان ٬از آفات خرابکاران ٬محاصره سرمايه دارى زمان موجوديتتا  ٬که ماآيا اين

کامال روشن  ٬و تبهکارارانى که نمايندگان دولتهاى خارجى براى ما ميفرستند در امان نخواهيم بود

؟نيست
٣٥

 
 



کامال  ىکه بصورتعواملى  ٬فراموش نموده بودنداين عوامل را ن برجسته به عقيده استالين رهبرا

 .بود نمودهغير منتظره کشور را قربانى تعداد بسيارى از خرابکاريها و عمليات جاسوسى 

 

موفقيتهاى بزرگ واقعى . ستسى و بى خيالى وجود داشت براىدر مورد کاميابيهاى اقتصادى داليلى 

ه در ارزيابى نيروى خودى مبالغه ميکند و نيروى دشمن را دستکم ک ٬در ساختمان سوسياليسم

 .بود تمايالت الف زدن را با خود به همراه آورده ٬ميگيرد

 

که احساس  امرى ٬بوجود مياوردرا فضايى از رژه پيروزمندانه و تمجيد داخلى "کاميابيهاى بزرگ 

تکه تکه کرده و به آنها مياموزد که به  بينش سياسى را کم اثر و اينکه توده ها را ٬تناسب را نابود

دل خوش کنندموفقيتهاى خود 
٣٣ 

. 

 محاصره سرمايه دارى؟
 .ادامه ميدهدبصورتى طعنه آميز و استالين با مطرح نمودن افکار کارمندان محلى حزب 

 

اگر ما به طرحهاى اقتصادى خود جامعه ! اين چه حرف بيهوده ايست" محاصره سرمايه دارى؟"

 رويم محاصره سرمايه دارى چه معنايى ميتواند داشته باشد؟بنده و از آن هم فراتر عمل پوشا

 

 ٬جزئياتى از اين دست! مبارزه با ترتسکيسم؟ همه اينها چرنديات است ٬اشکال جديدى از خرابکارى

اهميتى خواهند چه  ٬اگر ما به طرحهاى اقتصادى خود جامعه عمل پوشانده و از آن هم فراتر رويم

تعهدات مالى رهبران حزب در مقابل توده هاى حزبى؟  ٬حزبى هاىانتخاب ارگان ٬؟ ضوابط حزبىداشت

 ؟ى هستندآيا همه اينها ضرور ٬بله

 

بصورت فزاينده اى وضعيت زندگى کارگران و دهقانان  وکند مياقتصاد ما رشد حاليکه در  ٬اساساآيا 

 سائل جزيى بنماييم؟اين م معطوفبه صرفه است که وقت خود را  ٬يافتهبهبود 

 

پس  ٬کمتيه مرکزى حزب ما نيز خوب است – به جلو ميروندطرحهاى ما ! همه اينها مزخرفات هستند

در مسکو در کمتيه مرکزى حزب  ٬عجيب و غريب که در آنجا افرادىبه چيز بيشترى نياز داريم؟ 

 ٬رابکاريها بحث ميکننددر مورد نوعى از خ و هستند مسائلدر حال کار کردن بر روى برخى  ٬نشسته

"·حرام ميکنند ديگران نيزلذت خواب را بر خوابند و ميخودشان نه 
٣٣ 

 دوره هاى حزبى و دوره هاى لنينى
به بررسى برخى از اشتباهات در کار حزب پرداخت و اقداماتى را گوشزد نمود که  پس از آناستالين 

 .به  تصور او جهت بر طرف نمودن نتايج غلـط ضرورى بودند

 

از هسته  ٬حزب برجستهمطالعات سازمان داده شده براى کادرهاى  در موردپيشنهادى  ارائهاو با 

 .برد سخنان خود را به پايان ٬سازمانهاى حزبى جمهورى شوراهاهاى پايينى تا رهبرى مناطق و 

 

گ در شهرهاى بزرچهار ماهه و براى رهبران نواحى " دوره هاى حزبى"براى هسته ها در مناطق 

 .شدميسازماندهى " دوره هشت ماهه لنينى"يک اتحاد جماهير شوروى 

 

. شدميدائر " دوره شش ماهه در مورد تاريخ و سياست حزب"براى رهبران سازمانهاى شهرى يک 

و سازمانهاى استانى و در  –براى رهبران حوزه ها نيز در پايان در کميته مرکزى حزب کمونيست 



" کنفرانسى شش ماهه در مورد سياست داخلى و بين المللى"مونيست کميته هاى ملى مرکزى حزب ک

شدميسازمان داده 
٣١
. 

 

 ٬موضعى که استالين ٬تحصيالت صحيحترين راه استحل مسائل و اختالفات در حزب  بمنظور

 .پايه ريزى نموده بودند ۰۳۹٤سيادانف و کيروف از ژانويه 

 

که در خالل گوشزد نمود را ى مرکزى اختالفات ه کميتهسلبه جخود " سخنان پايانى"در استالين 

 .ندگفتگوها روى داده بود

 

آنهايى که زمانى ترتسکيست و يا از هوادارن ترتسکى بودند : از جمله به اين مسئله اشاره نمود او

از اهداف مبارزه بر عليه  ٬بدرستى کار کرده و به حزب وفادار بوده اند ٬اما تغيير عقيده داده

وضعيت هر  ٬مانند ديگر موارد ٬در اين مورد. "بحساب نميامدند ىخرابکاريهاى ترتسکجاسوسيها و 

.شودببه گونه اى مشابه رفتار نبايد با همه . قرار گيرد ارزيابىمورد فرد بايد بصورت جداگانه اى 
٣۳

 

 کارمندان حزبىکنترل 
ان حزب با اعضاى اوليه تماما به يک انتقاد شديد از روابط کارمنددر سخنان پايانى  مسائلبقيه 

 .داشت صاختصا

 

کارکنان  . "با انتقاد از انتخاب کارمندان حزبى آغاز نمودو  استالين مواضع خويش را بروشنى اعالم

زمينه هاى عادالنه و بيطرف بلکه به طريقى بى روح و نامناسب استخدام بر اساس در اکثر موارد نه 

 .ميشوند

 

افرادى از همان محله و  ٬ميشوند که اصطالحا آشنا و دوست هستنددر اغلب موارد آنکسانى انتخاب 

بدون در  ٬افرادى که در تعريف و تمجيد رئوساى خود ٬يا کسانى که شخصا به آنها وابسته هستيم

 .قهرمانند ٬نظر گرفتن شايستگيهاى سياسى و دانشى آنها

 

افرادى را  از کارکنان مسئول يک گروه پيشروانتخاب به جاى دسته اى خودمانى اين واضح است که 

در آرامش زندگى کرده و بر آنست که اعضاى آن تالش که  ٬نوعى کارتل ٬برميگزينند که بهم نزديکند

در مورد کاميابيها که براى يکديگر چاپلوسى نموده و هر از گاهى  ٬اينکه با يکديگر درگير نشوند

 .رسال نمايندگزارشهايى بى محتوا و نفرت آور به کمتيه مرکزى حزب ا

  

ارائه درک اين امر چندان دشوار نيست که براى انتقاد در مورد کمبود کار يا در چنين فضاى آشنايى 

وجود داشته جايى نميتواند  ٬مسئوليت انجام کارها را بر عهده دارندکه از جانب افرادى انتقاد از خود 

 .باشد

 

افرادى  ٬براى چاپلوسان بوجود مياورداين روشن است که چنين فضاى خودمانى شرايط خوبى را 

.بدون ارزش که به همين دليل هيچ گونه وجه مشترکى با بلشويسم ندارند
۱٣

 

 

از  ٬نه فقط از جانب رئوسا بلکه مهمتر ٬در ادامه استالين ضرورت کنترل بر روى کارمندان حزب

 .را مطرح نمود ٬جانب اعضاى اوليه

 

بر اساس نتايج کاريشان مورد مندان زير دست خود را کاررهبران هنگاميکه  ٬برخى از رفقا"

 البته. اين صحيح نيست. کنندرا از باال کنترل  مردم دتصور ميکنند که ميتوان ٬قضاوت قرار ميدهند



آزمايش کارمندان و کنترل اينکه ماموريت انجام ميشود  براىموثر  ىبعنوان اقدام کنترل از باال

 .ى استضرور

 

نوع ديگرى از آزمايش نيز . با يک آزمايش واقعى و تعيين کننده فاصله بسيارى دارد اما کنترل از باال

 ٬رهبران را کنترل ميکنند ٬آنهايى که کنترل ميشوند ٬آنزمان توده ها ٬کنترل از پايين ٬وجود دارد

اين روش کنترل يکى از . آنها را ارائه ميدهندرفع چگونگى اشتباهات آنها را گوشزد مينمايند و 

.موثرترين روشها براى آزمايش مردم است
٣۰

 

 لنينيسمبکار بستن 
چرا که اين کار در مقابل دشمن  ٬استالين همچنين آنهايى را که نميخواستند آشکارا از خود انتقاد کنند

ميتوانست بعنوان نقطه ضغفى تلقى و اينکه در ضمن به از هم پاشيدگى سازمانى و ضعف منجر 

 .قرار داد بشدت مورد انتفاد ٬ميشد

  

يک اعتراف آشکار در مورد اشکاالتمان و . پاک و پاکيزه يک حرف مهمل ٬رفقا اين بى معنى است"

مخفى نمودن  ------دهد بافزايش  آنراتصحيح صادقانه آنها ميتواند برعکس حزب را تقويت و قدرت 

"برابر است با نابودى کادرها ٬اعمال خالف کادرها از طريق ترحم به آنها
٣٩
. 

   

بعنوان راهى مطمئن  ٬توده ها سخناندر پايان رهبران سازمانهاى حزبى را به گوش دادن به استالين 

 .ترغيب نمود ٬در جهت انجام يک رهبرى واقعى

 

رابطه بروکراتيک قانون پرستانه و عارى از احساسات برخى از رفقاى حزبى را با سرنوشت "او 

حزب يا مسئله بازگرداندن حقوق اعضاى اخراج شده از  مسئله اخراجها از ٬بخشى از اعضاى حزب

"مورد انتقاد شديد قرار داد ٬حزب
٣۹
. 

 

انجام يک ارزيابى فردى و منصفانه از تک تک اعضاى  براى ٬رهبرانبر اساس اظهارات استالين 

بدون داشتن چنين آنها . در جهت شناخت شيوه زندگى و پيشرفت اعـضاء گام بردارندبايد  ٬حزب

يا با همان روش به آنها  ٬ميکنند شانيا دريايى از ستايش را نثارو  بدون هدف اقدام معموال"شى دان

"حمله ميکنند و بدين ترتيب دهها هزار نفر را از حزب محروم مينمايند
٣٤ 

 

يا اينکه اعضاء وقت خود  ٬که اصطالحا انفغال ناميده ميشود هبه دليل آنچ ٬اخراجهااستالين با کليه 

 .کامال مخالفت نمود ٬برنامه حزبى ننموده اند را صرف

 

که به گفته او آنکسى  ٬رهبران حزب را به استفاده از فرمولهاى لنينىبراى عضويت در حزب  او

حق عضويت ميپردازد و در  ٬برنامه حزب را برسميت ميشناسد"عضو حزب محسوب ميشود که 

"يکى از سازمانهاى حزبى فعاليت ميکند
٣٥ 

 .ترغيب نمود

 

استالين . هيچ عضوى نبايد از حزب به دليل کمبود دانش در مورد برنامه و سياست آن اخراج ميشد

اخراج کارگران را بداليل خطاهاى کوچکى از قبيل حاضر نشدن بموقع در جلسات حزبى يا نپرداختن 

 .سياستى بى رحمانه و بينهايت بروکراتيک خواند ٬حق عضويت عقب مانده

 

يا زمانى جهت اصالح به فرد مورد نظر  ٬اخطار ٬تذکر ٬ئله اخراج مطرح شود بايدقبل از اينکه مس

که واقعا مراقب اعضاء باشند  ٬استالين سخنان خود را با اين درخواست از رهبران حزبى. داده شود

"که بسيارى از رفقاى ما کمبود آنرا احساس ميکنند مورديستاين دقيقا همان . "پايان داد
٣٣
. 



 

 اعضاى حزبقرار گرفتن انتقادات توسط  مورد بحٽ
نقطه  ٬يژوفسيادانف و  ٬همانند سخنرانيهاى ايراد شده توسط مولوتف ٬انتشار سخنرانى استالين

 .گفتگويى در جامعه شد آغاز

 

 ٬راى مخفى در انتخابات حزببرگه هاى استالين و پيشنهاد سيادانف در مورد " سخنان پايانى"

قدرت و رفتار . را تشکيل ميدادندگفتگوها  موضوعات اصلى ٬مرکزى در نشست کمتيه هتصويب شد

 .نده بودبعالوه دمکراسى حزبى بيشترين نظرها را بخود جلب نمود رهبران حزب

 

جاسوسان و خرابکاران بعالوه انتقاد بر  در برابر داشتن آمادگىنياز به  ٬ريکوف –دادگاه بوخارين 

اما مسئله اصلى استبداد . وابط حزبى مورد بحث قرار گرفتندعليه جرائم برخى از اعضاء بر عليه ض

 .و فساد در ميان رهبران محلى حزبى بود

 

انتقاد به رهبرى و افشاى دبيران فاسد و بى عالقه را ترغيب نموده  ۱۹کمتيه مرکزى در خالل دهه

در يته مرکزى فوريه کمى بخاطر جلسه نشستهاى حزبى ! گفتگو در اين موارد باالخره آغاز شد. بود

 .ندسازمان داده شدهمه جا 

 

در مورد دوستى بر اساس  دو دليهابا  ٬عادات مرسوم بروکراتيکو بر اساس که به تازگى  جلساتى

 .شدندگرفته  از سر به ناگهانپس از درخواستهاى فراوان از جانب اعضاء بودند فيصله يافته  ٬فساد

 

جلسه اى که در آن  ٬لسه رهبران محلى ارائه ميدهدبايگانى اسمولنسک مـثال خوبى را در مورد ج

رهبران به معناى واقعى کلمه در مقابل واقعيات قرار داده شدند و از آنها خواسته شد که داوطلبانه 

 .ناگزير به انتقاد از خود شدنددر مقابل اعضاء موارد ذکر شده را تاييد و بدينسان 

 

 ٬در بسيارى از جلسات کميته هاى ناحيه اىان محلى رهبر. توده هاى عضو رئوف و بخشنده نبودند

بجاى آنها · شدندبسرعت از سمتهاى خود محروم و افشاء  از پايه و بنيان نو مسک –کار  هسته هاى

 ·که از اعتماد اعضاء برخوردار بودندانتخاب شدند  ىرهبران

طرحها  ·نبود ٬ا راى مخفىب ٬رهبران براى انتخات جديد برنامه کميته مرکزىبخشى از اين انتخابات 

براى خارج نمودن قدرت از چنگ بروکراتهاى فاسد اما . در آنزمان فقط در مرحله آمادگى بودند

 ·نبود ءاراده اعضاقادر به ايجاد تزلزل در حزبى هيچ عاملى 

 بيلىنمونه اى در منطقه 
 ٬را در آنزمانقه کارگر که فضاى سياسى جارى در ميان طب نماييمنمونه اى اشاره به بايد در اينجا 

 .نمايديتشريح م ٬ ۰۳۹٣سه کمتيه مرکزى در فوريه لپس از ج

 

 ·تشکيل شدچهار روزه  اىجلسه بررسى فعاليتهاى حزب  براى( Belyi Raion) بيلىدر منطقه 

هستندجلسه در بايگانى اسمولنسک موجود اين مدارک بدست آمده از 
٣٣ 

.
 

 

جلسات صحبت ميکردند يا مهر منفعل بر پيشانى آنها خورده  اعضاى اوليه که در گذشته بندرت در

"بدون در نظر گرفتن اينکه در مورد چه کسى ميگفتند"عنان سخن را بدست گرفتند و ٬بود
٣١
 

.شديدا آغاز نمودندانتقادات خود را 
 

 



نفر در جلسه  ٣٣. نفر حاضر بودند ۱٩٩نفر عضو  ٩۵۱از ميان  بيلىدر خالل جلسه در منطقه 

مورد انتقاد قرار دادند بشدت را ٬کولوف ٬ت کردند و رهبر منطقه اىصحب
. 

 

 
دوره هاى مطالعات سياسى ه – اتگزارشجعل  ٬شدنميان اعضاء تفاوت قائل  ٬بودنبوروکرات به او 

 .ه بودمتهم شد ٬آنها سالنهاى مطالعاتى به بهانه ضرورى نبودنبستن و 

 

اعضايى که بدليلى به منطقه . اتورمابانه استفاده ميکردخشن و ديکت ٬از روشهاى جانبدارانه کولوف

منتظر درازى زمان براى انجام کارشان بايد ميشدند احساس راحتى نميکردند و ميدانستند که  احضار

 .بازميگشتندمانده و چندين بار به منطقه 

 

ه عدم باو اعضاء را . آمد کولوفبه کمک  ٬وينوگرادوف ٬بيلىرئيس حزب کمونيست در منطقه 

 .ترعيب نموددر مورد کار حزب گفتگو 

 

بود که اعضاء در  اينصادر شده از جانب کميته مرکزى به معناى بنا بر اظهارات او دستور العمل 

هسته  ٬مقامات پايينى را متوجه اتمورد کشت و کار بهار صحبت ميکردند و تالش نمود که انتقاد

 .مسئله حل نشده بود ٬نه در منطقهو  ٬آنجادر  ٬به گفته او. نمايدب ٬هاى حزبى

 

در جهت آرام نمودن او  .آمد کولوفبه کمک نيز  ٬کميته واليتىنماينده  ٬  Golovashenkoحتى

 .حمله کردانتقاد ميکردند  کولوفتالش و به اعضايى که بشدت به مباحٽ 

 

وقفه در طى تمام  بدون ٬انتقاد اعضاء. بى نتيجه ماند کولوفبه تمام تالشها براى دادن يارى اما 

توسط اعضاء و  ٬در محل ٬کولوفنشست با اخراج . ادامه يافت و فهرست اتهامات طوالنى شد ٬جلسه

 .بعنوان دبير اول منطقه اى حزب پايان يافت Karpovsskijانتخاب 

استالين ابزارى براى مبارزه" سخنان پايانى"
 

در جهت کمک به ل و نماينده منطقه رئيس حزب کمونيست در مح. داستان در اينجا تمام نميشود

را  Karpovsskijانتخاب دبير جديد ناحيه  ٬از جانب دبير منطقه حکمى ·تالش نموده بودند کولوف

 .را پيشنهاد نمود Boradulin ٬را متوقف و عضو ديگرى

در آنجا . بود کولوفنااليقتر از  Boradulinه بزرگ جديدى تشکيل و طى آن اعالم شد که سلج

 .را بعنوان دبير ناحيه انتخاب نمودند Karpovsskijيکبار ديگر  اعضاء

 

را به پذيرش پيشنهاد دبير خودش اعضاء  Karpovskijشخص  در شرايطى رخ داد کهاين امر  

 ·منطقه ترغيب نموده بود

  

استالين ه  -"سخنان پايانى"با اعضاى اوليه . پس از جلسه فوريه کميته مرکزى اين چنين بودشرايط 

را بدون توجه به  داخراج و رهبران خوبسرعت جاه طلبان و بروکراتهاى فاسد را  ٬بعنوان راهنما

 .تشخيص مقامات باالتر انتخاب نمودند

 

در  ٬بهمراه خودبايگانى اسمولنسک چنين برميايد که اين يک مبارزه خودبخودى بود و  اتاز گزارش

 .ببار آوردنتايج گسترده اى را  ٬آينده اى نزديک

 

در بخش کارگزينى براى مثال . همزمان بروکراتهاى فاسد در قدرت به حمايت از يکديگر ادامه دادند 

 .بود هديگر مبارزه تازه آغاز شد سويىاما از . شغل خوبى داده شد کولوفبه منطقه 



  ۰۳۹٣انتخابات حزبى سال 
در مورد انتخابات عمومى کميته مرکزى تصميى بود در نشست فوريه يکى از بيانيه هاى تاييد شده 

انجام  ٬انتخابات فردىدر با راى گيرى مخفى  ٬يک چهارچوب دقيق و شديدا دمکراتيک تحتکه 

 .ميشد

 

دستورالعملى را در مورد  ٬ ۰۳۹٣مارس  ۱٩ ٬دو هفته پس از نشست کميته مرکزىکمتيه مرکزى 

دمکراسى در  ٬د از خودصادر و در نشريات در مورد ضرورت انتقا" انتخابات سازمانهاى حزبى"

 .آغاز نمود يى راهاگفتگو حزب و کنترل کارکنان ارشد

 

در نشستهاى انتخاباتى رهبران محلى . به اجرا گذاشته شد ۰۳۹٣انتخابات در خالل آوريل سال 

 .بصورت گسترده اى مورد انتقاد قرار گرفتند

 

براى انتقاد از  انجمنىبه  اطقمندر بسيارى از پيش از آن و  ٬براى بحث و انتقاد نشستهاى حزبى

اکنون . مبدل شده بود شيوه زندگى نامناسب آنهاعدم رعايت نظم و انضباط توسط اعضاى اوليه يا 

 .ندوضعيت برعکس و انتقادات بر روى رهبران محلى متمرکز شده بود

 

باحث م. بعنوان هيئت اجرايى حزب انتخاب ميشدند ٬در جلساتبه روال معمول بسيارى از اعضاء 

در بايگانى اسمولنسک . در آخر انتخابات مخفى برگذار ميشد. طوالنى بودند و با دقت ياداشت ميشدند

مدارک بسيارى در مورد انتخابات فردى به اضافه برگه هاى نگاه داشته شده انتخاباتى از راى 

 .گيريها وجود دارند

 رهبران قديمى جايگزين شدند
که  ٬هزار سازمان حزبى ٥٤ ميان از. در نشريات گزارش داده شد نتيجه انتخابات داخلى حزب بعدها

درصد از رهبران قديمى  ٥٥بطور متوسط  ٬معلوم شده بود ۰۳۹٣نتيجه انتخابات در آنها در مى 

 .جايگزين شده بودند

 

را نمايان رهبران قديمى  شديد بهعدم اعتماد وجود اوال اين . بودنکردنى  باوربدست آمده نتيجه 

بمنظور برکنارى سياستمدارن نااليقى که از قدرت خود  ٬در عمل ٬دوما اينکه اعضاى اوليه ٬تميساخ

تبلور  ظاهرا نشست کميته مرکزى ·داراى نيروى جمعى مورد نياز بودندسوء استفاده مينمودند 

 .بودگذشته موجود در ناخشنودى وجود 

مناطق و  ٬محلى سطوحدر شده  اخراج رهبرانه  –اغلب . داشت نيزاما انتخابات حزبى جنبه ديگرى 

به راحتى ميتوانستند درست و غلط را در آن حزبى معمولى حى که اعضاى وسط ٬ودندفعال ب هسته ها

 .سوء استفاده از قدرت يا خرابکارى را افشاء نمايند ٬تعيين و فساد

 

براى اى  آنها. دادو منطقه اى انتخابات حزبى همان نتيجه را ن –بااليى کميته هاى شهرى سطوح در 

 .از خود نشان دادندقابليت فراوانى را در برابر انتقادات نشان دادن مقاومت 

 

که در مناطق خودشان همانند  ٬منطقه اى وحده اى از سياستمداران فاسد در سطموارد شناخته ش

ضاى اع ·ه بودندراى گيرى را به سود خود تمام کرد ٬کوچک بروکرات عمل مينمودند ه -پادشاهان

زمانيکه رهبران محلى را مورد مانند  ٬اتاز همان امکانوقايع حول اين رهبران براى ارزيابى اوليه 

 .برخوردار نبودند ٬ارزيابى قرار دادند

 



توسط رهبران نااليق شهرستانها و مناطق . به زيان اعضاى اوليه عامل ديگرى نيز سخن ميگفت

براى اعضاى اوليه . حمايت مينمودندهمواره ونه شرايط از آنها در اينگکه گروهى احاطه شده بودند 

 .نبوديافتن حقيقت امر چندان آسانى  براى هاگروهدر اين نفوذ 

 رهبران منطقه اى جايگزين شدند
 .مبارزه بر عليه بروکراسى و فساد ادامه يافت حزب کمونيستيى در رده هاى باالاما 

 

اين کنفرانسها اهميت بسيار . ندروال معمول آغاز شددر آغاز ژوئن کنفرانسهاى حزبى منطقه اى به 

اما . نطقه اى دور ميزدمسائل بيشتر حول و حوش گزارشها در مورد کار رهبران م ٬زيادى نداشتند

 .اق تازه اى رخ دادفاينبار ات

 

که ميدانست مرکزيت حزب . مورد انتقاد قرار گرفتندنيز در کنفرانسهاى منطقه اى رهبران حزبى 

مرکزيت  ·باشدتر ررساندن صداى اعتراصات خود به گوش ديگران بايد دشوااعضاى اوليه براى 

صادر نمايندگانى از کميته مرکزى به کنفرانسهاى منطقه اى حکمى را در مورد ارسال اينبار حزب 

 .نمود

 

در  اين امر. و در مباحث  شرکت نمودند ٬جايى نشستند ٬گاهى کامال ناشناس ٬اين نمايندگان آمدند

 ٩٥از . نمودبسيارى از کنفرانسهاى منطقه اى کفه ترازو به زيان رهبران حزبى منطقه اى سنگينتر 

چهار کنفرانس با اخراج رهبرى حزب پايان  ٬در نشرياتگزارش شده  ٬کنفرانس حزبى منطقه اى

 .يافت

 

ه تصميم پادشاهان کوچک منطقه اى باز بسيارى اغلب مناطق مشکل حل و فصل شده بود اما در 

 .ادامه دادند ٬حزب هاىدستورالعملتوجه به بدون  ٬را که مايلند آنچهو اينکه بکنند  ٬گيرى

  دادگاه نظامى بر عليه ژنرالها
حادثه اى در زندگى سياسى اتحاد جماهير شوروى  ٬همزمان با تشکيل کنفرانسهاى حزبى منطقه اى

 .در بر داشت رخ داد که اهميت تعيين کننده اى را براى آينده کشور

 

 ٬پوتنا بعالوه ژنرالها توخاچوسکیدر روزنامه پراودا منتشر شد که مارشال  ۰۳۹٣ژوئن  ۰۰در 

به جرم خيانت به وطن به زندان  Eideman پريماکوف و ٬کروک ٬فلدمن ٬ ٬Uborevitjياکير

 .محکوم شده بودند

 ٬دراززمانى طى مدت " اينکه بهبودند شده متهم دستگير و  ۰۳۹٣مى  ٩٣اين افسران بلند پايه در 

اسرار محرمانه نظامى را به يک قدرت فاشيستى خصمانه تسليم و بعنوان  ٬به شيوه اى خائنانه

جاسوس در جهت فراهم نمودن شرايط براى سقوط اتحاد جماهير شوروى و بازگرداندن سرمايه 

"دارى عمل نموده بودند
٣۳ 

بر عليه اتحاد جماهير توطئه ژنرالها بخش نظامى مبارزه مخالفان . 

 .شوروى را تشکيل ميداد

 

اما ژنرالها از انجام تصميمات خود  ٬مخالفان براىرادک ضربه محکمى بود  –دادگاه خيانت پياتاکوف 

 شانبر عکس فهميده بودند که هر تاخيرى به زيان ٬ک کودتاى نظامى منصرف نشده بودندمبنى بر ي

 .تمام ميشد

 



پس از توطئه گران نظامى . بودفرا رسيده اکنون زمان عمل  ٬شده بودندبرنامه ها از قبل طراحى 

بر تالشهاى  ريکف که در آنزمان در زندان بسر ميبردند –دادگاه پياتاکوف و افشاى گروه بوخارين 

 .ندخود افزوده بود

 

در مورد زمان اجراى کودتاى دولتى تصميم گيرى نموده و اين  ۰۳۹٣در پايان ماه مارس آنها 

 .ميشدبه اجرا گذاشته  ٬مى ۰٥فرصت  آخرين ٬مليات در عرض شش هفتهع

 بازگشت کميسرهاى سياسى
 .رهبران کودتا بسرعت وارد عمل شداقدامات با آگاهى در مورد دولت اتحاد جماهير شوروى 

 

 يکبار ديگرکميسرهاى سياسى در ارتش و در تمام سطوح : مى قطعنامه بسيار مهمى اتخاذ شد ١در 

 .ميشدندين جايگز

 

يک بلشويک قديمى و کادر بلند پايه حزبى که با گذشت زمان يکى از افسران  ٬فرانزبه پيشنهاد 

سيستم کميسرهاى سياسى که افسران و تصميمات نظامى را زير نظر  ٬برجسته نظامى شده بود

 .لغو شده بود ٬ ۰۳٩٣مى  ۰۹در  ٬ميگرفتند ده سال پيش

 

بود اما با گذشت زمان عالقه او به حرفه اش در ارتش تشديد و نظرات  از همان ابتدا انقالبى فرانز

او کميسرهاى سياسى را لغو و حاکميت افسران بر . خود را بسود سرمايه دارى تغيير داده بود

با تمام توان در جهت انتخاب افرادى  و دوباره جارى نموده بود ٬به تقليد از زمان تزار ٬سربازان را

  ·حمايت مينمودند بدست آوردن پستهاى ارشد نظامىز او براى اکه  ميکردتالش 

 

از مقام خود بعنوان معاون کميسر جنگى عزل و  توخاچفسکىمارشال  ۰۳۹٣مى  ۰۰در ادامه در  

در همان  ٬توطئه گرى که خودکشى کرد ٬گامارنيک ژنرال .با تنزل درجه به منطقه ولگا فرستاده شد

تنزل درجه داده  Uborevitjو  ياکيرژنرالها . از کار برکنار شدروز بعنوان معاون کميسر جنگى 

توطئه . به اتهام جاسوسى به نفع آلمان نازى روانه زندان شدند Eidemanو  کروکشدند و ژنرالها 

 ·از دست داده بودند راامکانات عملى  ردن يک کودتاى نظامىابه اجرا گذبراى گران 

 دجامعه سوسياليستى از خود دفاع ميکن
دخالت سريع دولت اتحاد جماهير شوروى اينبار مانع از تالشى شد که هدفش کودتاى نظامى بر عليه 

مختلف جهات و دامنه اين توطئه در جامعه مدنى و در ميان نظاميان اما  ٬اتحاد جماهير شوروى بود

 .بر همه روشن نبودهنوز آن 

 

را گرد خود  مهم حزبى و افسرانان کارمندز بسيارى اتعداد ارتباطى بودند که ژنرالها داراى شبکه 

دامنه توطئه . ادامه ميدادخود  راهبه با احساسى از عدم اطمينان و نا امنى زندگى سياسى  ·آورده بود

 .آشکار شد ۰۳۹١ابتدا در دادگاه بوخارين در سال 

 

 ٬و نابود شوند که قرار بود دستگير ٬هزاران کادر حزبىنام با  ٬براى مثال توطئه گران فهرستى را

از  شده بر جاى گذاشته ىنشانه هابا دنبال نمودن با اينحال  جامعه سوسياليستى ·تهيه نموده بودند

 .دفاع مينمود از خود ژنرالها و گروه پياتاکوفجانب 

 

در يک کنفرانس بزرگ نظامى در مسکو مدارک جرائم ژنرالها به تعداد  ٬قبل از آغاز دادگاه نظامى

بدليل اينکه در . ارائه شد ٬ران و نمايندگان کليه مناطق نظامى در اتحاد جماهير شوروىکثيرى از افس



تنها . مذاکرات پشت درهاى بسته انجام شد ٬خالل دادگاه اسرار نظامى مورد رسيدگى قرار ميگرفتند

افسر ارشد  ١و  اولريشدادگاه از قاضى . افسران بلند پايه اجازه ورود به دادگاه را داشتند

 .يگرتشکيل ميشدد

 

دو تن از اعدام توسط  احکام. دادگاه متهمان را مجرم شناخته و کليه آنان را به مرگ محکوم نمود

در . ندشدعالم ا Budjonnyj٬و مارشال قديمى بلشويک  Blücherمارشال  ٬اعضاى دادگاه

 ·شدنفر منتشر  ١خبر احکام اعدام  ٬مى ۰٩ ٬پروداروزنامه 

 ارجىتوطئه گران و روابط خ
بدنبال خود ايده هاى و محاکمه نظامى ژنرالها موضوع گمانه زنيهاى بى پايانى در طول سالها بوده 

توطئه توسط ارتش اتحاد جماهير شوروى گمانه ها متفقا مدعيند که  کليه. مضحکى را رقم زده است

 ·ساخته و پرداخته شده بودبمنظور سرنگون نمودن دولت  ٬با توسل به خشونت ٬اى

 

تفاوت ميان .  تى مرتجعترين مفسران تاريخ معتقدند که چنين توطئه اى وجود داشته استح

 .ظاهر ميشود ژنرالها در مورد متحدانپس از کند و کاو نويسندگان ابتدا 

 

با اينحال اتهامات دولت اتحاد جماهير شوروى را تاييد نموده در چند سال اخير تحقيقات تاريخى 

تقاضاى حمايت نموده و از آلمان نازى و گروه او براى کودتاى دولتى خود  توخاچفسکىاينکه : است

 .گروه پياتاکوف و بوخارين بخشى از اين توطئه بودند

 

 ٬باشدمهمى  ىيپيامدهاميتوانست حامل  ٬يک کودتاى دولتى در اتحاد جماهير شوروى ۰۳۹٣در سال 

 .که پيش بينى تماميت آن دشوار بود پيامدهايى

 

دولت اتحاد جماهير شوروى در ميان مردم و قواى نظامى از حمايت گسترده اى برخوردار از جانبى 

از جانبى ديگر توطئه گران طى سالها بصورتى مخفيانه عمل نموده و نيروهاى خود را آماده . بود

ز بسيارى ا. از ميان افسران ارتش تزار آمده بودند ٬توخاچفسکىمانند  ٬که عمدتا افرادى ٬کرده بودند

در اختيار خود مهمى را  مشاغل ۰۳۹٣انتخاب و در سال براى ادامه خدمت در ارتش سرخ آنها 

 .داشتند

 

مدرن و نيرومند  ٬در زمان برگزارى دادگاهها تا سطح يک ارتش بزرگارتش اتحاد جماهير شوروى 

 .با ميليونها عضو مسلح رشد نموده بود

 

دومى شمار اگر چه  ٬فادار به دولت و توطئه گرانميان نيروهاى و ٬يک رويارويى در چنين ارتشى

ايجاد جبران ناپذيرى را زيانهاى را در بر داشته و  پيامدهاى گسترده اىميتوانست  ٬ازل بودن بسيار

 .نمايد

 

گيج  وضعيتکه حوادثى از اين دست به روال معمول چنان است  آموختهما به  ىشرايط مشابه تاريخ

انديشيدن در مورد  براىبدون اينکه مجال زيادى  ٬که نيروهاى نظامى کننده اى را بوجود مياورند

 .به تاثير از آن از فرماندهان خود اطاعت مينمايند ٬صحت اعمال خود در اختيار داشته باشند

 

 .جى ويرانگر در انتظار بودياتجنگ کوچک با نيک  ٬کودتاى نظامىدر صورت وقوع يک 

 .اميد توطئه گران نيز همين بود

 



از نيروهاى نظامى کشورهاى  ٬از خارج ٬جهت داشتن امکانى  براى پيروزى ٬باالاجبارنها بايد آ

 ٬از آلمان نازى: دريافت مينمودندکمک  ٬مقتدر که مدتها اتحاد جماهير شوروى را تهديد نموده بودند

 .برنامه آنها نيز همين بود. ژاپن و ايتاليا

 

کراين آغاز و ژاپن سواحل اقيانوس آرام در اتحاد جماهير او" آزاد نمودن" براىنازيها يورشى را 

 .مينمودشوروى را اشغال 

 نشستهاى منطقه اى حزبى و مبارزه با ضد انقالب
 ازهيچکس . در وضعيت بسيار پرتنشى بسر ميبرد ۰۳۹٣در ژوئن سال اتحاد جماهير شوروى 

بزرگتر از آنها از اين داشت که  اما همه چيز نشان نبودخبر با بطور قطع وسعت توطئه هاى نظامى 

 .باشندافشاء شده  هاىآن گروه

 

و ريشه هاى آن  ندتوطئه هاى نظامى از باال ميامد. نمودتحقيقات گسترده اى را آغاز  کميته مرکزى

 .ندوجود داشت ٬برجسته در ميان افراد ٬نيز در جامعه مدنى

 

ف ارزيابى نظم و ترتيب کار در ميان اهدا با ٬اىجلسات فوق العاده با شرکت اعضاء در مناطق 

 .سازماندهى شد ٬رهبران حزب در مناطق و تحقيق در مورد دامنه توطئه ها

 

 کاگانويچ. تشکيل شدند۰۳۹٣ژوئن سال  ٩۰و  ۰۳اين جلسات در منطقه غرب در طى سه روز ميان 

دبير حزب مسئله اصلى ارزيابى کار . شرکت کرد آنهابعنوان نماينده کميته مرکزى در اين 

Rumjantsev در منطقه و فعاليتهاى مورد عالقه او بود. 

 Rumjantsev به انتقاد
Ivan Petrovich Rumjantsev  به عضويت حزب در  ٥۱۰۳در سال  ٬"بلشويک قديمى"يک

 ٬از جانب کمتيه مرکزى بعنوان دبير اول در اسمولنسک انتخاب شد ۰۳٩۳در سال او  .آمده بود

بسيارى از مشاغل مهم را به تصرف  ٬از رفقاى قديمى خود را زيادىتعداد  Rumjantsevمحلى که 

در نشست فوريه کميته مرکزى اين روش دوستى  را استالين . به آنجا برده بود ٬خود درآورده بودند

 .نگذاشته بود Rumjantsevاما تاثيرى بر روى  ٬ضد مارکسيسم خواند

موقعيتى بسيار قوى با  ٬و عضو کميته مرکزى ساله بود ٣۰ Rumjantsev ۰۳۹٣در ژوئن سال 

 .جايى که شرکتها و کارخانجات نام او را بر خود گذاشته بودندتا  ٬در منطقه غرب

 

طى سالها راه را براى يک  Rumjantsev" بلشويک قديمى. "انتقاد به او عمال غير ممکن بود

. وار نموده بودهم ٬تامين مينمودمنافع خود او را بيش از هر چيز که  ٬بروکراسى زرق و برق دار

حذف او از قدرت  براىدر منطقه غرب قابل مالحظه بود اما امکانات  Rumjantsev ناخشنودى از

 .در عمل ناچيز

 

نه فقط به دليل . تغيير کرده بود ىشرايط بصورت حيرت انگيز ۰۳۹٣ژوئن سال  ٩۰ -۰۳ جلسهدر 

يقينا مسئله اى مهم ديگرى وجود . ن پشتيبانى مينمودحضور داشت و از منتقدادر آن  کاگانويچاينکه 

 .داشت که بر روى صراحت و رک گويى اعضا تاثير گذاشته بود

 

عضو کميته منطقه  jUborevit٬ ٬نشان داده شد که يکى از ژنرالهاى توطئه گر و محکوم به اعدام

 .همکارى مينمودصميمانه  Rumjantsevبا در آنجا  و بود

 



تجاوزات قديمى . حدس و گمانهايى زده ميشددر توطئه هاى نظامى  umjantsevRدر مورد شرکت 

Rumjantsev  به پيش کشيده شدند چشم پوشىو گروه او به حقوق برخى از اعضاء بدون .

 .براى رهبرى منطقه غرب بطور فزاينده اى غم انگيز شدوضعيت 

 

توسط  بيلىنشست اعضاء در ناحيه در  کولوف. مطرح شد ٬کولوف ٬از جمله مسئله اخراج دبير حزب

........ توسط  ٬از کار برکنار اما در کارگزينى منطقه شعل خوبى به او داده شده بوداعضاى حزب 

Rumjantsev. 

 

چگونگى مخالفت با  Rumjantsevرخ داده يادآورى و ادعا مينمودند که  موارداکنون اعضاء 

را براى سوء استفاده از قدرت و افراط در شرايط و آموخته  کولوفخواست اعضاى حزب را به 

 .فراهم آورده بود بيلى ناحيه
 

Rumjantsev   نقد و انتقاد از خود را  ٬در رهبرى منطقه غرببا ايجاد روابط دوستانه و گروه او

"نموده بودندسرکوب 
۱١ 

داد بر عليه رهبرى منطقه غرب بتفهرست اتهامات در مورد فساد و اس. 

در تحقيقات بعدى . در آن جلسه تمام رهبران از کار برکنار شدند ٬نتيجه .شدطويلتر و طويلتر 

Rumjantsev و گروه او به جرم فساد و سوء استفاده از قدرت دستگير شدند. 

 کمتيه مرکزى در يک حمله متقابل گسترده
 ها که بر اساس آن در اختيار داشترا کميته مرکزى شواهد قانع کننده اى  ۰۳۹٣در جوالى سال 

توطئه ناموفق نظامى بخشى از دسيسه اى بود که تعداد کثيرى از کارمندان بلند پايه در آن شرکت 

 .داشتند

. در اين توطئه دست داشتندنيز در کميته مرکزى تعدادى از نماينده گان فاسد . اوضاع بشدت جدى بود

ببار ايجى را تنيسم ساختمان سوسيالبراى برخى از بلشويکهاى قديمى و کارمندان جديدتر حزب 

 .اش نبودند به پذيرفتن مايلکه آنها  آورده بود

 

اکنون در  ٬ ۰۳۰٣آن تصوير دور و کمى رمانتيک از حکومت کارگران در خالل روزهاى انقالب 

 .شده بود مبدلبه واقعيت  ٬کارگران اتحاد جماهير شوروى حکومت

زاتى کسب نموده بودند اين يک توسعه براى بخشى که به خوبى زندگى ميکردند و براى خود امتيا

متوقف نمودن توسعه سوسياليستى  بمنظورو  آنها راه ضد انقالب را انتخاب نمودند. ترسناک بود

براى کمتيه مرکزى . خارج از اتحاد جماهير شوروى پيدا کرده بودنددر متحدان بالقوه خويش را 

 ·اذ نمودمبارزه با ترور و خيانت سفيد تصميمم قطعى خود را اتخ

 

 .شد نهاده يژوف ٬تحت رهبرى ٬وظيفه پيگيرى رد پاى کودتاچيان نظامى خائن بر عهده پليس امنيتى

در سراسر کشور به دليل داشتن ارتباط با توطئه گران در گروه پياتاکوف يا  افراد شناخته شده 

نامطمئن و  وضعيت سياسى عميقا. بسيارى دستگير شدند. ژنرالها مورد بازجويى قرار گرفتند

 .بودنارتباطات خارجى توطئه گران کامال روشن 

 

ژنرالها اسرارى را در مورد وضعيت دفاعى اتحاد جماهير شوروى به بيرون فرستاده بودند و اين 

 .ميزان کشور را تضعيف نموده بود روشن نبود که اين امر تا چه

 نازيسم در اروپاپيروزى 
جنگ در اسپانيا با حمايت . آغاز نموده بودندآزادانه د را عمليات خودر اروپا ارتشهاى فاشيستى 

 .سرباز به کمک فرانکو فرستاده بود با تمام قوا جريان داشت ۱۱۱۱٥ايتاليا که 



 

 ابزارتانکها و ديگر  ٬سالح ٬هواپيماهاى شکارى و بمب افکن ٬آلمان نازى با مساعدتهاى اقتصادى

باهواپيما بمباران مادريد و بارسلون . فرانکو کمک ميکردبه تجهيز ايتالياييها و فاشيستهاى  ٬جنگى

 .بود يکى از اولين حمالت تروريستى در تاريخ بر عليه غير نظاميان

 

پس از يک جنگ بيرحمانه  ٬را( نام سابق اتيوپى) آبسينين –ايتاليا کشور پادشاهى اتيوپى  ٬در آفريقا

 ۰۳۹١در مارس . ه بوداشغال خود درآوردبه  ٬بر عليه مردم بى دفاع در مقابل يک ارتش مدرن

 .اشغال نمودند چکسلواکى را ۰۳۹۳نازيها اطريش و در مارس 

 

آلمان نازى لهستان را شکست  ۰۳۹۳در همان ماه مادريد بدست فاشيستها سقوط کرد و در سپتامبر 

و در  درآمداز پاى دانمارک پس از يورش نازيها  ۱۰۳٤در آوريل . داد و آنرا به اشغال خود درآورد

 .نروژ پس از يک مقاومت قهرمانانه ناگزيز به تسليم شد ۱۰۳٤ژوئن 

  

پنج هفته پس از حمالت  ٬لوکزامبورگ و قدرت نظامى بزرگ فرانسه ٬بلژيک ٬در همان ماه هلند

حضور داشت اما شکست خورد و  در محل ارتش انگيس جهت کمک به فرانسه! آلمان سقوط نمودند

 .اوان ناگزير به عقب نشينى شدبا تحمل زيانهاى فر

 

تجاوز فاشيستى با گامهاى بزرگ . موجوديت اتحاد جماهير شوروى در معرض تهديد قرار داشت

که بازسازى آنها به زمان زيادى نياز  ٬خيانت ژنرالهاايجاد شده توسط صدمات . نزديکتر ميشد

اومت در برابر نيروهاى آلمان مق براىدولت ميدانست که کشـور . تهديدى بود بر عليه کشور ٬داشت

 .داشتراه درازى را در پيش  ٬بزرگترين و مجهزترين ارتش جهان ٬نازى

 

در اختيار را ميليون نفر  ١ارتشى متشکل از  ٬در روز آغاز تجاوز ٬ ۰۳٤۰در ژوئن آلمان نازى 

. است چنين ارتشى وجود نداشته هيچگاه ٬پس از آننه در گذشته و نه  ٬در تاريخ بشريت. داشت

و با تالشى شگفت انگيز ارتش خود را  تا پنج بر پا سرعت باتحاد جماهير شوروى صنعتى مدرن را 

 .ميليون نفر افزايش داده بود

 پاکسازيها به مقامات ارشد ضربه ميزند
کميته  به زير سوال بردن وفادارى رهبران حزبى منطقه اى توسط پس از  ٬پاکسازيها در حزب

 .بوده تشديد شد ٬مرکزى

 

گرفته و صداى اعتراضات اعضاى اوليه بر قرار تنشهاى جامعه  شديد نشستهاى حزبى تحت تاثير

که خود را غير قابل دسترسى ميديدند به  افرادى. ه بودعليه فساد يا کارمندان ناکارآمد افزايش يافت

رهبران جلسات  بخشى از آنها توسط ٬ناگهان توسط توده هاى حزبى از مقام رهبرى خود برکنار شدند

 .بخاطر جرائم خود تسليم عدالت شدند

    

 ٬تاريخى خود از ترور کارمندان و مديران شرکتها سخن ميگويند تشريحاتسرمايه داران غربى در 

 ٬مورخان سرمايه دارى ميگويند. در مقايسه با بسيارى بهتر بود يشانکه وضعيت اقتصاد افرادى

 ".بالش بگذاردسر راحت بر روى "هيچيکس نميتوانست 

  

از پولهاى دولت در جهت  ٬غير قانونى معامله ميکردندبصورتى اما چرا کسانى که با اموال مردم 

مينمودند و بصورتى سخاوتمندانه هدايا و رشوه ها را ميان دوستان بهره بردارى انجام معامالت خود 

 ؟ميگرفتندقرار  بازجويىمورد نبايد  ٬و آشنايان خود تقسيم ميکردند



 

که از قدرت خود در جهت ظلم و ستم به اعضاى  ميشدرهبران حزبى  مبذول ىچرا بايد توجه خاص

 ؟مينمودنداوليه  بهره بردارى نموده و با آنها ظالمانه رفتار 

 

دشمن همکارى نموده  چرا ژنرالها و ديگر افسران ارشدى که به اسرار امنيتى کشور خيانت و با

و مانند تبهکاران با  مينمودند؟ چرا اينها بايد آزادانه زندگى ميگرفتند رمورد تعقيب قرانبايد بودند 

 آنها رفتار نميشد؟

 

 .همه در مقابل قانون برابر بودند ٬بر خالف دمکراسيهاى غربى ٬در اتحاد جماهير شوروى

 

امرى که آنها بايد بصورتى مثال  ٬در ضمن اعطاى مقامى به فردى در جامعه بر اساس اعتماد بود

قابل توجهند در واقع اينها . و قوانين را با دقت تمام دنبال مينمودند بهره بردارى نمودهزدنى از آن 

 .حقه بازى و گمانه زنى زندگى کرده است ٬فقط بدليل اينکه سرمايه دارى همواره در جرم و جنايت

 "بلشويکهاى قديمى"محروميتها و 
قربانى اصلى کسانى که  ٬"ويکهاى قديمىبلش"مورخان سرمايه دارى در مورد آزار و اذيت 

تحقيقات در بايگانى اسمولنسک مدرکى در جهت اثبات اين تئورى  ·بسيار گفته اند ٬بودندمحروميتها 

 .پيدا نميکند

 

که آنها از کادرهاى برجسته در  رخ دادبه اين دليل ساده " بلشويکهاى قديمى" اخراج و يا بازداشت

قلدر يا بى عالقه به انجام ماموريت خود اشاره  ٬آنها بعنوان فاسد عضاى اوليه بهاحزب بودند و 

 .ندبودنموده 

 

که در انقالب اکتبر  ٬از نسل استالين" قديمى بلشويکها"رهبر  ۰٩٣تحقيقات انجام شده در مورد 

اخراج آنها  .نشان ميدهد که آنها هدف اصلى پاکسازيها نبودند ٬در مسکو شرکت نموده بودند۰۳۰٣

 .به دليل شيوه رهبرى و انتقاد اعضاى اوليه بودتنها 

نفر  ۹١از ميان آنها . تا پايان عمر دنبال شد" بلشويک قديمى"نفر  ۰٩٣نفر از اين  ۰۱۳زندگى 

محاکمه شدنددر دادگاه  ۰۳۹٣اخراج و يا در سال 
١۰ 

. 

 

را بدست ميدهد توجهى جالب هنيز نتيج ۰۳۹٣و  ۰۳۹٤مقايسه اى ميان سالهاى 
١٩ 

. 

 

 در کنگره هجدهم. بود ۱۱۰١٩٣  ٬حزب  ۰٣در کنگره " بلشويکهاى قديمى"تعداد  ۰۳۹٤در سال 

در طى " بلشويکهاى قديمى"کاهش . کاهش يافته بود ۱۱۰٩٥٣تعداد آنها به  ۰۳۹۳حزب در سال 

 ۹۰يا تقريبا  ۱۱٥٣۳ ٬حتى بيماريها و مرگ بصورتى طبيعى ٬با توجه به کليه داليل ٬اين پنج سال

 .بود درصد

 

. اخراج شدند ۰۳۹٣در خالل پاکسازيها در سال  ٬نفر ۱۱٥٣۳از اين  مطمئنا بخش بزرگى ٬بخشى

در حقيقت اغلب آنها در مقامات  ٬"بلشويکهاى قديمى"تن از  ۱۱۰٩٥٣ ٬ ۰۳۹۳اما هنوز در سال 

 .فعال بودند ٬رهبرى حزب در سراسر کشور

 

و باز هم دروغى . است اسطورهيک  فقط" رکنداستالين بلشويکهاى قديمى را از ريشه ب" اين که

د نتحقيقات همچنين نشان ميده .که در زمان خودش توسط ترتسکى آغاز شد کانکوست -سيا ديگر از



اجازه بدهيد . که اغلب اخراج شده گان در خالل اين دوران افرادى از ميان محافل رهبرى کننده بودند

هيمبدارائه  بيلىمثالى روشن را از منطقه حزبى 
١۹
. 

 

 ۱۹از ميان آنها . نفر اخراج شدند ۹٣ بيلىعضو و نامزد در سازمان حزبى  ٩٤٤از  ۰۳۹٣در سال 

  .نماينده از ميان رهبران بودند

 

 ٬يک رئيس و دو تن از معاونان در کمتيه اجرايى حزب کمونيست ٬دو نفر اول از ميان دبيران حزب

مان جاسوسى اتحاد جماهير سازرئيس  ٬ن منطقهدادستا ٬سازمان جوانانيک دبير منطقه اى در 

دو  ٬چهار تن از مديران کارخانه ها ٬سه گرداننده مدرسه ٬منطقه و يکى از افسران اودر شوروى 

پنج رئيس از رئوساى تعاونيهاى کشاورزى و پنج تن از رئوساى اتحاد جماهير  ٬رهبر اتحاديه

 .شوروى

 ۰۳۹٣افسانه ها در مورد اخراجهاى سال 
 /۵رابرت کانکوست و ام آى در حقيقت از طريق جاسوس پليس  ٬ ۰۳۹٣سال وحشتناک  طوره ىاس

نموده  مبدلکه سرمايه دارى آنرا به يکى از ابزار عمده خويش  ٬پدران واقعى اين افسانه هاسيا  

 .داشته اندوجود  ۰۳۹٣به بهترين نحو توسط آمارى افشاء ميشود که در خالل دهه ٬است

حزب از شده اخراج اعضاى
١١

 

 اخراج تعداد درصد
 گان شده

 اخراج سال

١١ ١١۰۰۰۰ ١١٥١ 

١١٥ ١١٬١۰۰۰ ١١١١ 

١١ ١۰۰۰۰ ١١١١ 

 -  - ١١١٦ 

١ ١۰۰۰۰۰ ١١١١ 

١ ٥۰۰۰۰ ١١١١ 
 

درصد از اعضاء اخراج  ۹ – ٩در اسمولنسک . آمارى داخلى وجود ندارد ۰۳۹٣براى سال ! تذکر

 .شدند

 

در ۰۳۹٣سال در ارقام اخراجيها  .دنافشاء ميشوآمار تجزيه و تحليل با سرمايه دارن  اکاذيبدامنه 

بنا بر چه داليلى سرمايه داران و نوکران آنها ! تنها پنج درصد ٬کمتر از هر زمان ديگرى بودحقيقت 

 ٬ميليونها تبعيد شده ٬ميليونها اتهامات کاذب" با " را به سال باور نکردنى استالين ۰۳۹٣"سال

"ام و کشتارميليونها قتل ع
١٥ 

سالى ٬ل نموده انددمب
 

با کمال ميل در مورد آن  پيتر انگلوندکه 

 ؟شده اندپنهان در پشت اين تبليغات چه منافعى مينويسد؟ 

    

 ٬در آن شرکت داشتند نفرکه ميليونها  ٬از انتقاد و انتقاد از خود ىچنين جنبش عظيمجريان در اينکه 

اما در  ·براى ما قابل درک است ٬د بيگناهى را قربانى خود نمودکه افرا شدتصميمات نادرستى گرفته 

 .رخ داد چنين حادٽه اىجريان محروميتهاى قبلى نيز 

 

در  ارائه تقاضاى تجديد نظردهها هزار نفر از اعضاى حزب به خطا از حزب اخراج شدند اما پس از 

 .نزد مرکزيت حزب به حزب بازگشتند

 



بى عدالتيها که قبل از هر چيز کارگران را قربانى خود نمود اشتياقى در حقيقت کسى در غرب به اين 

توضيح داد؟ اينکه  ۰۳۹٣براى سال را چنين اشتياقى چگونه ميتوان دراينصورت . نشان نميدهد

 رخدر طى آن  حوادٽشنيعترين  کهمينمايند  مطرحبعنوان سالى  را ۰۳۹٣سرمايه داران دقيقا سال 

 ؟ندداد

 سخ ميدهدمسئله طبقاتى پا
حزب  ىو ديگر پاکسازيها ۰۳۹٣تفاوت بزرگ ميان پاکسازيهاى سال . اين امر توضيحى طبقاتى دارد

  –کارگران معمولى بودند که حذف شدند  ٬اينست که در خالل ديگر پاکسازيها اين اعضاى اوليهدر 

 .۰۳۹٣وضعيتى تقريبا برعکس با سال . درصد از اخراجيها را تشکيل ميدادند ۱١آنها تا 

 

درصد از اخراج شده گان از ميان دم کلفتان حزب و مقامات بلند پايه نظامى بودند ۱١تقريبا 
١٣ 

 

آماده بودند که با حفظ آنها  براىکه براى خود امتيازات و منافع اقتصادى دست و پا نموده و  افرادى

زير چکمه هاى خود ميل  با کمالبودند که اعضاى اوليه را  افرادى. همکارى نمايندنيز آلمان نازى 

 .نميکردندکه بر اساس خواسته هاى آنها عمل  مينمودنداخراج را  کسانىپايمال و 

 

اين افسران و کارکنان حزبى هوادار غرب و افکار سرمايه دارى بودند که اخراج  ۰۳۹٣در سال 

سوى سوسيال مسير حرکت اتحاد جماهير شوروى را ب ميخواستنداين جماعت آنهايى بودند که . شدند

 .ازگـشت به سرمايه دارى منحرف نموده و سرمايه داران به آنها دلبسته بودندبدمکراسى و 

  

اينها همانهايى بودند که اتحاد جماهير شوروى را تضعيف و با غرب جهت بازگرداندن سرمايه دارى 

 ٬دست داده بودندآنها جايگاه حکومتى خود را از . که واژگون شده بود همدردى و همکارى مينمودند

اتحاد  ۰۳۹٣تنفر سرمايه داران از سال  براى ما. از حزب اخراج و در مقابل دادگاه قرار گرفتند

 .استدرک قابل جماهير شوروى 

 

 

 سياست حزب و مشکالت مبارزه توده اى
به اجرا گذاردن بدون اشتباه . حزب و ارتش بود ازبروکراتهاى فاسد و خائن  اخراجهدف پاکسازيها 

 .چنين مبارزه گسترده اى با ميليونها تن از اعضاى حزب که در گير آن بودند امکان ناپذير بود

 

از جانبى ديگر بى . تضادهاى قديمى شخصى ميتوانست به اتخاذ تصميمات غيرعادالنه منجر بشود

هنگاميکه فاسد بودن فردى از ميان  ٬در يک سازمان حزبى شديد در مورد کليه کادرها ىاعتماد

 .منتشر ميشدبه آسانى  ٬کنان ارشد حزبى به دليل بروکرات بودنش به اٽبات ميرسيدرکا

 

مبارزه بر روى  .داد هشدارکمتيه مرکزى با آگاهى بر اين دشواريها از همان آغاز در مورد مبالغه 

 .ه بودمتمرکز شد ٬کادرهاى حزبى در مقامات رهبرى روىنه بر  و در مجموع ٬بروکراسى و خيانت

 

ى که با مشاغل ادارى کار يبراى مثال اعضا. دشوار بودانطباق اين قوانين مناطق از ر برخى د

خود به  نشان دادن وفادارىعليرغم  ٬ميکردند و عالقه خاصى به زندگى حزبى نشان نميدادند

  ·ميشدندبه آسانى کنار گذاشته  ٬سوسياليسم

 



نظر تقاضاى تجديد  هنگام دريافت ٬دالنه راکمتيه مرکزى با اين امر مخالفت و عملکردهاى غير عا

 دونباسدر جريان استقبال از کادرهاى فنى ناحيه استالين  ۰۳۹٣در اکتبر سال . تصحيح نمود ٬آنها

 .را مورد سوال قرار ميدادند سخن گفت برجستهشخصا بر عليه کليه کسانى که کادرهاى 

 

اتحاد جماهير شوروى از ميان طبقه کارگر آمده  بنا بر اظهارات استالين مهندسان و اقتصاددانان جديد

 .و سزاوار احترام مردم بودند

 سازمان جاسوسى و مبارزه بر سر قدرت
که نقش بسيار مهمى را در افشاى  ٬نيز يژوف و رئيس آن توسط کميته مرکزى به سازمان جاسوسى

 .اخطار داده شد ٬توطئه ها در ارتش ايفا نموده بود

 

و به آن خدمتگزار بايد بلکه فقط  ه بودداده نشدبر جامعه سوسياليستى رانى حکمبه پليس اجازه 

اين سازمان کشور را از  ٬کار سازمان جاسوسى مهم بود. ميگذاشتقوانين سوسياليستى احترام 

 .اما قدرتش وابسته به حزب کارگران و دهقانان بود ٬جنگ داخلى نجات

 

خودشان  ٬در راس آنيژوف  کمتيه مرکزى با عضو ٬در سازمان جاسوسى برخى از نيروها

ميخواستند در مورد اينکه چه کسى ضد انقالب بود و اينکه يک دشمن چه مشخصاتى داشت تصميم 

 . خواهان تصفيه هاى گسترده بودند ٬بدون چشم پوشى از کوچکترين جرم ٬اين نيروها .بگيرند

 

که در محل کار خود کوچکترين ارتباطى  کسانى ·و غير متعهد بودافراد بى عالقه نابودى کامل هدف 

سياسى که بود البته اين مسئله اى . ميشدنداخراج  برقرار مينمودندبا بروکراتهاى فاسد يا خائن 

 ·شدميکميته مرکزى و حزب در مورد آن تصميم گرفته بلکه نه سازمان جاسوسى توسط 

 

که بر اثر آن  ٬نموده بودروى  زيادهگاهى در شکار خائنان  سازمان جاسوسىبدليل اينکه  يژوف

 .بشدت مورد انتقاد قرار گرفت ٬بيگناه زندانى و سختيهاى بسيارى را تحمل نموده بودند افراد

 

تمايالتى  ٬عليرغم انتقادات کمتيه مرکزى ٬عالوه بر اين در جامعه و بخصوص در رسانه هاى خبرى

 .ونه  تمجيدها مخالفت نموداستالين شخصا با اينگ ·مبنى بر تمجيد از يژوف وجود داشت

 

که در يک نشست علنى با تجمل به افتخار  ٬ىسسازمان جاسودر سالگرد ۰۳۹٣دسامبر  ۱٩در 

به استالين در نشست حاضر نشد و  .صندلى افتخار خالى ماند ٬برگزار شد بولشوىپليس در تئاتر 

 .که بدون مقدمه بعنوان رئيس جلسه عمل نمايد شدداده اجازه  ميکويان

 

را  سازمان جاسوسىاستالين جلسه . ميشدجدى گرفته بايد سازمان جاسوسى و  يژوفانتقاد به 

 .رفت بولشوىتحريم نمود اما در طول شب با خيالى آسوده به کنسرت موزيک در تئاتر 
 

از جلساتى به  ٬که او اغلب در جلسات ديده ميشد نمودتوجه نيز غيبت استالين بايد به اين مطلب  به

ن صنايع يا انتخابات در محققان قطبى و زنان کالخوزى تا جلساتى با رهبرا ٬خلبانان قهرمانخاطر 

 .حوزه او

 ۰۳۹١مارس  ۰۹-٩ريکف -دادگاه خيانت بوخارين
بخاطر خيانت به وطن در دادگاه تن از افراد برجسته  ٩۰محاکمه در نشريات  ۰۳۹١فوريه  ٩٣ در

 ·رسما اعالم شد



 

 ٬ياگودا ٬ريکف ٬بوخارين)اعضاى قديمى کمتيه مرکزى و ديگر کارکنان ارشد تن از  ۳در ميان آنها 

 ٬ايکراموف ٬بسانف ٬سلينسکى ٬گرينکو ٬چرنف ٬ايوانف ٬روزنگولز ٬راکوفسکى ٬کرستينسکى

Chodsjajev٬ Sjarangovitsjماکسيموف  ٬کاساکف ٬پلتنف ٬لوين ٬بوالنف ٬سوباروف ٬– 

Dikovskij٬ Krjutsjkov)
١٣ 

 .تندوجود داش

 

سرنگون نمودن  هدفبا  ٬"بلوک ترستکيستها و دست راستيها"تحت نام  گروهىبه تشکيل آنها 

 ·شده بودند متهم ٬سرمايه دارى به کشوربازگرداندن دولت اتحاد جماهير شوروى و 

 

حمله به  ٬ژاپن و انگليس ٬همکارى با آلمان نازى ٬ترور ٬فعاليتهاى اين گروه شامل خرابکارى

پسر  ٬ل ماکسيم کورگىمشارکت در ترور کيروف و قت ٬يه مرکزى حزب کمونيست و دولتاعضاى کمت

 .ميشد Kujbysjevو عضو دفتر سياسى   منزينسکىرئيس اداره جاسوسى  ٬کوفشاو ماکسيم پ

 به جرائم خوداعتراف 
اء رادک افش –کامنف و پياتاکوف  –از توطئه اى که طى دادگاههاى زينويف  سالهادر ضمن متهمان 

بخشى از توطئه  عالوه بر اين ور صميمانه همکارى شده بود اطالع و با اين گروهها بصورتى بسيا

 .بودند ۰۳۹٣نظاميان و کودتاى دولتى در مى 

 

افرادى با  ٬و ياگودا رئيس سابق سازمان جاسوسى ٬ريکف ٬اعضاى سابق کميته مرکزى بوخارين

 ·متهمان بشمار ميرفتند تريناصلي ٬و با قدرت در جامعه در امر سياستنفوذ 

 

بر روى ساختمان سوسياليسم در اتحاد اى بودند که  کارکنان بلند پايه ٬ديگرشمارى از متهمان اما 

 . نفوذ فراوانى داشتند جماهير شوروى

 

اتهامات  که تقريبا جملگى متونى ٬اندمنتشر شده بسيارى و مقاالت  متوندر مورد اين دادگاهها 

اگر چه کليه متهمان به جرائمى که به آن متهم شده  ٬مينمايند ن و شرکاى او را انکاروارده بر بوخاري

 ·در دادگاه گناهکار بودندحاضر اند اقرار نموده اند و اينکه به نظر عموم سياستمداران 

 

برگزارى کليه روزهاى حاضر در دادگاه در  ٬سفير آنزمان آمريکا جوزف ديويس از جانببراى مثال  

ما در آينده به اين موضوع . ارائه شده استمدارکى مورد واقعى و بيطرف بودن دادگاه  در ٬آن

    .بازخواهيم گشت

 در برابر فاشيسم ىهشيار
فعاالنه ريکف عمومى بود و توسط گروه سياستمداران و رسانه هاى خبرى جهانى  –دادگاه بوخارين 

 .دنبال ميشد

 

کليه متهمان در طى تمام ساعات برگزارى  ٬هير شوروىدادگاههاى اتحاد جماه –به روال معمول 

آنها در طول همه ساعات برگزارى دادگاه . دادگاه با صندليهايى در کنار هم در دادگاه حضور داشتند

نظرات خود را در مورد گفته هاى ديگران  ٬برخوردار بودندآزادى کامل براى بيان نظرات خود از 

 .ميکردندسوال ديگر  و در صورت لزوم از متهمانابراز 

 

اتهامات دادستان و پاسخهاى متهمان  ٬دادگاهشناخت از  ٬بيش از هر زمان ديگرى ٬در حال حاضر

 ·هستنداز اهميت خاصى برخوردار  خود بعالوه امکان دفاع و داشتن آزادى در بيان نظرات



 

يه اتحاد جماهير شوروى پى بردن به حقايق بهترين راه مبارزه با لجن پراکنيهاى دست راستيها بر عل

باز  اسناد دادگاه عمومىکه به  نمودخواهيم ارائه مطالبى را  ماجرادر ادامه اين . و سوسياليسم است

انگليسى و آلمانى در اتحاد جماهير شوروى بسال  ٬در کتابى به زبان فرانسوىاين اسناد · ميگردند

هشيارى در برابر "حت نام ت" فرهنگ کارگر" انتشاراتىو به سوئدى توسط موسسه  ۰۳۹١

 ·منتشر شده است" فاشيسم

  

بدليل کمبود فضا اين مرور محدود ميشود اگر چه با اينحال روايتها طوالنى با نقل قولهاى بسيارى 

که امکان دسترسى به آنرا  آنهايىرا به  ٬هشيارى در برابر فاشيسم ٬ما خواندن اين کتاب. همراه است

 .دارد شديدا توصيه مينماييم

 

را بعنوان  ٬و ايوانف لينسکىز ٬چرنوف ٬که سه تن از متهمان ٬ما ابتدا با طرح بخشى از بازجوييها

پس از آن به سراغ دادگاه و آغاز  ٬مثالى در مورد فعاليتهاى عمومى دست راستيها در بر ميگيرد

 .ميرويمريکف و يوگادا  ٬رهبر دست راستيها بوخارين

 برابر با صفر حقيقاتت

بندرت  ٬موجود با حقايق( رادک –و پياتاکوف )ريکف  -دادگاه بوخارين معرفى  ٬اقدامى يک چنين

 .انجام شده است

نظرات در مورد اين دادگاهها در کتابها و مقاالت تازه نوشته شده در رسانه هاى خبرى امپرياليستى 

از کتابهاى متلعق به  ندهست اى اما اغلب آنها ياداشت برداريهاى ساده. اندمنتشر شده بارها و بارها 

در مجموع برابر تحقيقات در مورد اين دادگاهها  .فاشيستها تا ترتسکيستها( کانکوست مانند)پليسها 

 . است با صفر

 

 –اين را من تجربه کردم زمانيکه ميخواستم نسخه انگليسى پروتکل مربوط به دادگاه  پياتاکوف 

نشان . قرض بگيرم ۰۳۳۳ه اوپساال در نوامبر سال را از کتابخانه دانشگا ريکف -رادک و بوخارين

و در نزد همان فرد تا زمانيکه فرد قرض داده شده  ۰۳٣٣داده شد که پروتکل دادگاه از مى سال 

   ·ديگرى آنرا تقاضا کند باقى مانده بود

 

 .ميگرفتم قرضپروتکل دادگاهها را سال  ۹٩من شخصا اولين نفرى بودم که پس از 

براى مثال يکى از اعضاى آکادمى سوئد و آکادمى سلطنتى  ٬اهل اوپساال ٬نويسندهه –پيتر انگلوند 

اما در مورد اين دادگاهها صفحاتى بسيارى را  ٬هرگز اين پروتکلها را قرض نگرفته ٬علوم نظامى

 !سياه نموده است

 

ر کتابخانه دانـشگاه فرانسه و آلمانى د ٬متاسفانه بايد بگويم که پروتکل اين دادگاهها به زبان انگيسى

 .ديگر وجود ندارد ٬کارولينا رديويوا ٬اوپساال

 

اين را من زمانى کشف کردم که ميخواستم ترجمه اين نوشته را به زبان انگليسى و فرانسوى آماده 

بتدريج معلوم . آماده نبود که در مورد غيبت کتابها توضيحى ارائه بدهدى کسدر کتابخانه ابتدا . کنم

 !بودندشده به آتش کشيده  شد که آنها

 

. شده بودندسوزانده آتش در اين سوال در روزنامه هاى محلى  پاسخ گرفتم که آنها پس از طرح 

ناگزير بسيارى از کتابهاى  ٬پرداخت کرايه محل براىکتابخانه دانشگاه گفت که بدليل کمبود مالى 

 ·سوزانده بودآتش در قديمى و مجالت را 



 

تعداد بسيارى از کتابهاى تاريخى که در مورد . که انبارى از کتابها را آتش بزنندنها تصميم گرفتند آ

مثال خوبى براى احترام طبقه سرمايه دار براى . سوسياليسم صحبت ميکردند آتش زده بودند

 .فرهنگ

 کميسر مردمى براى کشاورزى ٬بازجويى از چرنوف
بيش از هر چيز بر روى خود را جرائمى که  ٬ددر خالل دادگاه به جرائم وحشتناکى اعتراف نمو متهم 

کميسر مردمى براى  ٬چرنوف. بودمتمرکز نموده خرابکارى بر روى دستگاههاى توليدى 

کشاورزى
١١ 

٬
  

تجارت در اوکراين براى مردمى سابق کميسر
١۳ 

در خالل بازجوييها گفت که  ٬

 ".را خشمگين کنن حالميانه  نکه کشاورزا"که اين بود او و ريکف در اوکراين ماموريت 

   

خرابکارى و غيرممکن نمودن مبارزه براى تشکيل تعاونيهاى  براىاين روش دست راستيها بود 

با برجسته نمودن تحريفات "در دستورالعمل ريکف به چرنوف همچنين گفته شده بود که . کشاورزى

نتيجه سياستهاى نها را آو در همه جا  بگذاريمروى احساسات ملى توده هاى اوکراينى دست  ٬سياسى

"قلمداد نماييممسکو 
۳۱ 

! 

 

در " ٬سفرهاى خارجى به آلمان که در جريان ٬ديگرى نيز سخن گفتماموريت در دادگاه از چرنوف 

"کندميان کارکنان هئيت امور تجارى يا سفارت سازماندهى  اسازمانى دست راستى رن برل
۳۰ 

. 

 

در اين مورد دستور العمل به چرنوف . رد شد انجام دادرا زمانيکه به آلمان واماموريت اين چرنوف 

عليه اتحاد جماهير بر مواضع کينه جويانه دولتهاى سرمايه دارى بمنظور تضمين " در خارج اين بود

با کمک انترناسيونال دوم افکار عمومى را در کشورهاى سرمايه دارى بر عليه اتحاد  ٬شوروى

 ."کندجماهير شوروى آشفته 

 

 ٬در هر دو زمينهرا توافقنامه هايى  ----پس از بدست گيرى قدرت "راستى آماده بود که  بلوک دست

.منعقد نمايدبا دولتهاى سرمايه دارى ارضى  ٬و در صورت نياز ٬اقتصادى و حتى
۳٩
 . 

  

شوروى نياز  قدرت به شکست اتحاد جماهير کسببراى  مااگر "ريکف به چرنوف پيغام داده بود که 

بايد از طريق  بلکه به همان ترتيبتالش کنيم جريان اين شکست در تسريع يد با ه تنهانپس  ٬داريم

سرعت  نيزجريان شروع جنگ به تضعيف نيروى نظامى و اقتصادى اتحاد جماهير شوروى 

"ببخشيم
۳۹ 

. 

 

کليه اين دستور العملها به به ارائه  ٬در دادگاه عمومى و در مقابل رسانه هاى خبرى جهانريکف 

 ·اعتراف نمودف چرن

 

کمک براى سرنگون نمودن اتحاد جماهير شوروى و  دريافتدست راستيها آماده بودند که در ازاى 

شکست و اعطاى اوکراين و بخشهايى از روسيه ايط فراهم نمودن شربراى  ٬قدرت بدست گرفتن

 .دنفعاليت نماي ٬سواحل اقيانوس آرام به ژاپن وسفيد به آلمان 

  ن نازىجاسوسى براى آلما
يکى از اعضاى بلوک دست . چرخش جديدى به خود گرفتبه ناگهان اما عمليات چرنوف در آلمان 

گزارش پليس آلمان  را بهفعاليتهاى توطئه گرانه چرنف  ٬راستى که براى پليس آلمان نيز کار ميکرد

 .داد



 

او در . ميشدشوروى افشاء يا در مقابل ارگانهاى  ديا براى آلمان کار کن ٬به چرنف التيماتوم داده شد

 .دادگاه گفت که پيشنهاد آلمانيها را پذيرفت

 

براى بصورتى منظم را يج کشاورزى و فعاليتهاى صنعتى اارسال اطالعات محرمانه در مورد نت او

که پليس آلمان درخواست نموده  ه بودو در ادامه دست به انجام خرابکاريهايى زدآغاز پليس آلمان 

 .بود

 

از نابود کردن " ٬چرنوف در دادگاه گفت ٬"لى که سازمان جاسوسى آلمان به من داده بودوظيفه اص"

 ٬نکشاورزا نابود کردن غله ها و خشمگين کردن: براى رسيدن به دو هدف. غله ها تشکيل ميشد

يجاد شکاف بين انبارهاى در حال رشد غله و متوقف کردن ساخت و ساز انبارها و آسانسورها براى ا

 ·ضرورى بود انبارها گنجايش

 

را در انبارها و  وسيعى که با کمک آفت ذرت سوسک مسموميتاز من خواستند آنها در ادامه 

بخصوص بر روى مسموم کردن انبار تجهيزات با باکتريها تاکيد "و " ايجاد کنمانبارهاى غله 

"داشتن
۳٤ 

. 

 

اعمالى که زيانهاى جبران  ٬ام دادرنف کليه اين اعمال خرابکارانه وحشتناک را براى آلمانيها انجچ

يکى از  در خالل سالها اوتوجه کنيد که . ناپذيرى را براى اتـحاد جماهير شوروى به همراه داشت

 .کارکنان ارشد در امور کشاورزى بود

 خرابکارى در کشاورزى
 .ت کردنيز صحبچرنف در دادگاه در مورد بخشهاى ديگرى از فعاليتهاى خرابکارانه ضد انقالبى خود 

   

بذر افشانى سر در گمى ايجاد کنيم و در  درمخلوط کردن بذرهاى جدا شده "از جمله اينکه از طريق 

و در مورد کشت آيشى طرحهاى غلط برنامه " قرار بديمکاهش برداشت را در مقابل نتيجه کشور 

آيشى درستى شرايطى قرار بديم که کشت  درريزى کنيم و در نتيجه زمينهاى کشاورزى تعاونى را 

 وها ربايد به کاهش برداشت منتهى بشه و کشاورز"اينها بر اساس اظهارات چرنف ". نجام نشها

"خشمگين کنه
۳٥ 

. 

 

کمباينها و ماشين  ٬ماموريت ما اين بود که تراکتورها"و ايستگاههاى تراکتورها  –در مورد ماشينها 

مالت تجارى ماشينها بى نظمى بوجود آالت کشاورزى را غير قابل استفاده کنيم و اينکه در معا

"بياريم
۳٣ 

. 

 

حيوانات اصيل و اصل نسب دار را "در مورد مديريت احشام از جمله اين بود دستور العمل ريکف 

حيوانات را از  ٬مانع از افزايش منابع غذايى بشيد ٬مرگ و مير را بين آنها باال ببرين ٬سالخى کنيد

"تلف باکتريها بکشيدطريق مبتال کردن آنها به انواع مخ
۳٣ 

. 

 

به چرنف کمک  ٬بعنوان دستيار در کار خرابکارى ٬کليه سازمانهاى دست راستى در سراسر کشور

در که  ٬دارو بر عليه بيماريهاى مصرى احشام به سيبرى شرقىممانعت از ورود از جمله · ميکردند

 .يکى از وظايف آنها بود ٬هزار اسب را سبب شد ٩٥۱۱۱مرگ  ۰۳۹٣سال 

  



بيمارى طاعون خوکى را در منطقه لنينگراد و  ٬عفونى بيماريهاىبا انتشار اعضاى دست راستى 

 در کارخانه هايى در. شايع نمودند ٬در مناطق درياى سياهواقع  ٬آسف – وورونژدر را طاعون 

Kasjinzevمواد شيميايى با  ٬دست راستى گروههاى رهبرىتحت  ٬استاوروپولو  اورولوسک ٬

 .ده هزار خوک جان دادنددر اين جريان حدود . لوده توليد شدمواد آ

   

قرار گرفته کامل  اعتمادمورد که بمنظور سازماندهى کشاورزى اتحاد جماهير شوروى  کسى ٬چرنف

 ·دعمليات مينموگونه وقت خود را صرف اين  ٬بود

 رئيس در ٬دبير هئيت رئيسه در مسکو ٬زلنسکى
۳١

Centrosojus
* 

(Centrosojus :بعالوه خريد و  ٬حمل و نقل و توزيع توليدات کشاورزى ٬سازمان مرکزى اتحاد جماهير شوروى براى طراحى

(.توزيع کاالهاى شوروى و خارجى در ميان توليد کننده گان مواد کشاورزى
 

 .اشاره کنيممثال ديگرى به فعاليتهاى يک خائن  که در مورداجازه بدهيد 

ه او در دوران تزار براى پليس سياسى بعنوان خبر چين کار و رفقاى دادگاه گفت ک خود در زلنسکى 

 .حزبى خود را در ازاى پول به پليس معرفى ميکرد

نمودن گذشته خود شد و به فعاليت و ساختن آينده اى در  پنهاناو يکى از آنهايى بود که موفق به 

 .حزب کمونيست ادامه داد

اولين  .ؤيت سازمان اسميرنوف در آمده بودضف به عتوسط بوخارين و ريک ۰۳٩۳در سال  زلنسکى

يک "او از اسميرنوف دستور گرفته بود که . ماموريت او خرابکارى در تعاونيهاى آسياى ميانه بود

در ساختن تعاونيها وقفه ايجاد کرده و آنها را "و " کشاورزى کوالکى نيرومند را بوجود بيارم

."تضعيف کنم
۳۳

 فعالکه در آنجا  Centrosojus٬در مسکو و در که اين بود  زلنسکىماموريت 

  ·صدمه وارد آوردبه انجمن تعاونيها  ٬بود

که آنها نيز به  ٬در کليه جمهوريهاى اتحاد جماهير شوروى داراى بخشهاى فرعى بود اين سازمان

 .نوبه خود تا سطح دفاتر مرکزى داراى بخشهاى فرعى بودند

 

اد هرج  مرج در بخشهايى که بيش از همه با مردم تماس با عرضه ضعيف و ايج"هدف اين بود 

"داشتند ناخشنودى بوجود بياريم
۰۱۱
. 

 

سازمان را  آشفتگى در معامالت شکر و در کورسک "چگونه  ۰۳۹٣گفت که آنها در سال  زلنسکى

"بسيارى از مغازه ها طى دو هفته شکرى براى عرضه نداشتند"جايى که " داده بودند
او در  . ۰۱۰

نان در روسيه سفيد و نمک در  ٬د همان شکل از خرابکاريها با کاالهاى تنباکويى در لنينگرادمور

  .صحبت کردسراسر کشور 

 کره اى که گلو و شکم مردم را پاره کرد
در مورد خرابکاريهاى سازمان  ويشنسکىدادستان  پس از طرح سوال مستقيمى از جانب ٬زلنسکى

اما  ٬ابتدا تمايلى به تاييد آن نداشت ٬در کره وک ترتسکيستهادست راستيها و بل داده شده توسط

 .باالخره ناگزير به ارائه همه داستان شداو به طرح سواالت خود ادامه و  ويشنسکى

 

فقط  ٬با کيفيت خوب و با قيمتى باالکره بود که  به شيوه اى برنامه ريزى کردهسازمان دست راستيها 

اما شرايط . امر ناخشنودى وسيعى را در ميان مردم بوجود آورد اين. بشودتوليد بصورت دوره اى 



اعضاى سازمان دست راستى در کره  ٬اطمينان خاطر در مورد ايجاد ناخشنودى بمنظور. بدتر شد

 ".که گلو و شکم مردم را پاره کرد"شيشه و ميخ مخلوط نمودند 

 

بر اساس اظهارات . مرغها نيز بودمسئول کليه اين خرابکاريها و حتى خرابکاريها در تخم  زلنسکى

را با تخم مرغ نابود کنن و مسکو  واگن قطار ٥۱ ٬ ۰۳۹٣در سال "دست راستيها موفق شدند که  او

"به هر چيزى که ميتونى آسيب بزن"شعار اين بود . را بدون تخم مرغ باقى بزارن
۰۱٩
. 

 حزب کارگران انگليس موافق با کودتاى دولتى
 نمودنفراهم  وظيفه اشرا بعهده داشت و  Centrosojus  رياست زلنسکى توجه داشته باشيد که

 .غذا و کاالهاى ضرورى براى مردم بود

 

هرج و مرج در گردش کاالها و تحويل کاالهاى غير " دهىاو در دادگاه همچنين در مورد سازمان

در تابستان  کاالهاى تابستانى در زمستان و کاالهاى زمستانى .سخن گفت" واقعى و يا نامناسب

"تحويل ميشدن
۰۱۹ 

. 

 

در ضمن دامنه فعاليتهاى ضد . براى مثال چکمه ها در تابستان و کفشهاى تابستانى در زمستان

تا استفاده از  Centrosojusاز اختالس پول از سازمان بزرگ  ٬گسترده بودزلنسکى انقالبى 

 .انقالبيونبراى سازماندهى ضد  ىبخشهاى سازمان در سراسر کشور بعنوان مرکز

 

حزب کارگر  بمنظور برقرارى تماس با Centrosojusاز مقام خود بعنوان رئيس همچنين او 

در صورت وقوع کودتايى در اتحاد جماهير  ٬دريافت کمکبراى سواالت خود طرح انگليس و 

 .مينمودبهره بردارى  ٬شوروى

 

 جانبو از  تقبال خواهد شداسيک کودتاى ضد انقالبى  ازاين حزب پيغام داده شد که جانب از 

 .تعاونيهاى انگيسى به آنها پرداخت کمک مالى پيشنهاد شد

دبير دوم حزب در قفقاز شمالى ٬ايوانف
۰۱٤

 
با اينحال . در دادگاه جرائم دهشتناکى بود بر عليه توده هاى زحمتکش زلنسکىتوضيحات چرنوف و 

مان تحت رهبرى بوخارين و ريکف رهبرى که توسط ساز هستنداينها فقط تعداد اندکى از آن جرائمى 

 . ندشد

 

در مورد ماموريتى که از جانب  ٬دبير دوم حزب در قفقاز شمالى ٬ايوانف ٬در دادگاه متهم ديگرى

با کمک سازمان دست راستى شرايط  ٬در صورت يک حملهاينکه "بوخارين به او داده شده بود گفت 

از دادن هيچ گونه کمکى به "و در اين رابطه " ه کنمالزم را براى شکست اتحاد جماهير شوروى آماد

دريغ  منصوب ميشدنيازهاى خدمات سازمان جاسوسى انگلستان براى رفع که  اىنماينده  ٬(لوبف)

 ". نکنم

   

ارائه شده از جانب  دستورات"و کشف کرد که عمل نمود بوخارين ديکته شده  به فرامينايوانف 

به او  سازمان دست راستيهااز جانب  که ندبودطابق با فرامينى م ٬به اوسازمان جاسوسى انگليس 

"·ندشده بود ابالغ
۰۱٥ 

. 

 



ميان اين کشور و اينکه "مالى گفته بود به گفته ايوانف بوخارين در مورد منافع انگليس در قفقاز ش

کمک به دست راستيها پس از سقوط اتحاد جماهير در مورد  ايىتوافقنامه مرکز دست راستيها 

 "·منعقد شده بود وروى و بدست گرفتن حکومت بدست سرمايه داران در اتحاد جماهير شوروىش

  

منافع صنايع چوب انگليس در کارخانجات قفقاز  تضيمنخود را بر روى "در اين توافقنامه آنها 

 ".شمالى متمرکز کرده بودن

 

واگذار به عنوان امتياز ا کارنجات بايد به انگليسيه" که بر اساس اظهارات ايوانف بوخارين گفت

بايد  ٬اتحاد جماهير شوروى بودن رهبرىکه تحت  ٬در حاليکه کارخانجات چوب برى جديد ٬بشن

 ".براى پرداخت بدهيهاى تزار واگذار ميشدن

 

. کنيمکه ما از حاال چيزى بايد پرداخت پيشنهاد کرده بود " ۰۳۹٤و در ادامه اينکه بوخارين از سال 

د به طبقه سرمايه دار انگليس از پيش پرداخت کنيم براى اينکه حمايت و اعتماد او گفت که ما باي

 ".اونارو از دست نديم

بهترين چوبها با : اين اقدامات را دنبال کردند روزنگولز لوبوف و"در تطابق با دستورات بوخارين 

يليون روبل به اتحاد و به اين ترتيب چندين  م ٬قيمتى کمتر از قيمت واقعى قيمت بازار فروخته شدند

"جماهير شوروى خسارت وارد آمد
۰۱٣
. 

 ترور در قفقاز شمالى
به  در قفقاز شمالىرا تروريستى  ىگروهسازماندهى  بوخارين ماموريتکه  يوانف در دادگاه گفتا

 واگذار نموده بود

 

ما بايد  ٬ترورهاى جداگانه نتيجه اى نداره"پس از ترور کيروف به ايوانف گفته بود که بوخارين 

موضع . و فقط اون موقع است که به نتيجه اى دست پيدا ميکنيم ٬ترورهاى دسته جمعى را آماده کنيم

 ".او نابود کردن رهبران حزب بود

 

ما ميايم که "بر عليه اتحاد جماهير شوروى موفق نشود  ٬از جنگ پيش رو پيش ٬اگر اين استراتژى

نيروهاى نظامى کشور را ضيعف  ٬يارهميجى بوجود امرى که گ ٬اين کار را طى جنگ انجام بديم

 ".ميشهو بطور کامل موجب شکست اتحاد جماهير شوروى ميکنه 

 

و  آرخانگلسکبراى اينکه در صورت تجاوز ارتباط ميان "فعاليت ميکرد  آرخانگلسکگروه ترور در 

بنادر را توسط   خطوط مرکزى ارتباطى در کشور را قطع و اينطورى اشغال مناطق جنگلى و مهمترين

"انگليسيها آسان کنه
۰۱٣ 

. 

 

ه نمودسازمان دهى  ٬در قفقاز شمالى ٬در کارخانجات چوب برىنيز گروه ايوانف خرابکاريهايى را 

اينکه اونارو کثيف و خراب  ٬براى اينکه تجهيزات جديد در کارخانجات چوب برى را نابود کنيم" بود

 .ور کاهش پيدا کنهکنيم طورى که مقدار چوبهاى شناور تو کش

 

 cellulosaبخصوص در  ٬ساختمانهاى نوسازى شده را"عالوه بر اين گروه خود را بر روى اينکه 

براى اينکه کشور را تو مرز قحطى کاغذ قرار بدن و اينطورى  ٬و صنايع کاغذ سازى نابود کنن

مکن کنن و در نتيجه اينکه امکان تهيه کتابو براى کشور غير م ٬ضربه اى به انقالب فرهنگى بزنن

"بيارن بزرگى از مردم عدم رضايت بوجودميان بخش 
۰۱١
 .متمرکز نموده بودند 

     



ظاهر شد امرى که او به بتدريج آثار دودلى  ٬بخاطر امکان پيروزى در اين مبارزه ٬اما در ايوانف

 .بوخارين اعالم نمود

 

الشى و اينکه اعضاى ما توسط توده مت مونبه بوخارين هشدار دادم که سازمان ۰۳۹٣من درسال " 

و من وقتى در مورد اين موضوع در سراسر کشور تحقيق کردم معلوم شد که بطور  ٬ها افشاء شدن

در . تمام سازمان در اضطراب بسر ميبرد ۰۳۹٣ -------. نااميدانه اى محکوم به ورشکستگى بوديم

"در حال افشاء شدن بود که عمليات دست راستيها در اساس به راحتى ميشه گفتحقيقت 
۰۱۳ 

 . 

 وخارين در مورد بازجويى ايوانفب
بر عليه بوخارين که در چند  نداعترافات ايوانف به گناهان خود همزمان اتهامات بسيار جدى بود

 .قدمى او در سالن دادگاه بر روى صندلى نشسته بود

 

د تاييد يا انکار اطالعات داده در مورطى بازجويى از ايوانف از فرصت استفاده و  ويشنسکىدادستان 

 ·سوال کردبوخارين از شده از جانب ايوانف 

قفقاز  دردست راستى را دهى يک گروه متهم ايوانف ميگه که شما به او سازمان -:ويشنسکى "

 .پيشنهاد دادىشمالى با وظايف مشخص 

 

 .ادممن تاييد ميکنم که به او دستوراتى در مورد ساختن اين سازمان د -:بوخارين

ديگه اى به ايوانف گفتيد که در همان زمان يک مرکز دست راستى فعال  آن بارآيا شما   -:ويشنسکى

 ؟وجود داشتهم 

 .گفتم ٬بله -:بوخارين

 با چه ترکيبى؟ -:ويشنسکى

 .بوخارين ٬ريکف و من ٬تومسکى ٬سه نفر متشکل از -:بوخارين

 "آماده ميکرد؟گونى اتحاد جماهير شوروى آيا شما گفتى که اين مرکز زمينه هاى سرن -:ويشنسکى

 .اما اين به او زمان مربوط ميشد ٬گفتم -:بوخارين

 کدام؟ -:ويشنسکى

 بود ۰۳۹۹-۰۳۹٩تصور ميکنم که تقريبا  -:بوخارين

 همچين گفتگويى را با ايوانف تاييد ميکنى؟ شما وجوداما  ٬به عبارت ديگه بعدها -:ويشنسکى

اما روز آشنايى  ٬ادنمييادم هيچکدام را  ٬نه اون روز و نه اون ماهمن . تاييد ميکنم -:بوخارين

 --------"عمومى با مرکز دست راستيها بود

 سوال در مورد گروههاى شورشى را چه زمانى مطرح کرديد؟شما آيا  -:ويشنسکى

----- " انجام شد ۰۳۹٩در سال تقريبا اقدامات خشونتبار  گذار به -:بوخارين

گروههاى دست  ٬بلوکى ميان ترتسکيستهاوجود  در موردکه از شما  يهمدعف ايوان -:ويشنسکى

 اينو تاييد ميکنيد؟. اطالعاتى کسب کرده بودراستى و گروههاى ناسيوناليستى 

 .تاييد ميکنم ٬بله -:بوخارين

 آيا شما از ايوانف و مذاکرات ديگران با کشورهاى سرمايه دارى خبر داشتيد؟ -:ويشنسکى

من در جريان آشنايى با سياست خارجى مرکز دست راستيها . اما خيلى طول کشيد ٬لهب -:بوخارين

ايوانف را عضو اين سازمان کردم و به او گفتم که از شرايط جنگى ميشه در مبارزه بر عليه اتحاد  

 .از چيزهاى ديگه استفاده کردتعداد زيادى جماهير شوروى و 

رکز دست راستى وظيفه داشتم که مواضع خودمونو به بعنوان يکى از رهبران ممن  ٬ر يک کالمد

مبارزه بر  دراينکه  ٬اين موضع چى بود؟ مختصرا. يکى از رهبران مراکز دست راستى اطالع بدم

و اينکه به  ٬عليه حکومت اتحاد جماهير شوروى امکان استفاده از شرايط جنگى وجود داره



يا اونارو بيطرف کنيم يا اينکه کمک گرفتن از  کشورهاى سرمايه دارى امتيازاتى بديم براى اينکه

 .اونارو امکان پذير کنيم

 آشنايى به منظور کمک به چندتا کشور خارجى؟؟؟ ٬به عبارت ديگه -:ويشنسکى

 .گفتميشه اينطورى  ٬بله -:بوخارين

 آشنايى به منظور شکست اتحاد جماهير شوروى؟ ٬به عبارت ديگه -:ويشنسکى

."بله: و خالصه جواب ميدم  من بطور کلى -"بوخارين
۰۰۱ 

 ازجويى از بوخارينب
 .ريکف و ياگودا برويم ٬بوخارين: اجازه بدهيد که به سراغ بازجويى سه متهم اصلىبه ما اکنون 

 

رهبر ايدئولوژيک و واقعى مرکز دست راستى که همراه با ريکف در مورد عمليات  ٬ما با بوخارين

که دادستان  ميکنندمشکوک تاريخ گاهى ادعا  جاعالن .آغاز ميکنيم ٬سازمان تصميم ميگرفت

اينکه بوخارين بصورتى شگفت انگيز از دادگاه  ·دگفتگوى خود با بوخارين بازنده بودر  ويشنسکى

 .بهره بردارى نمودجهت ترويج مواضع سياسى خود 

 

با مدارکى · ان استآسبا بازجوييهاى دادگاهها  آنها آشنايىبه دليل عدم به دام انداختن خواننده گان 

 .اجازه بدهيد که از پروتکل دادگاهها نقل قول کنيم. خودتان قضاوت کنيد ٬حاضر و آماده

 

 بصورتى خالصه بگو که دقيقا به چه جرمى اعتراف ميکنيد؟: ويشنسکى"

 .اوال عضويت در بلوک ترتسکيستها و ضد انقالبيون دست راستى -:بوخارىن

 بى چه مقاصدى را دنبال ميکرد؟اين سازمان ضد انفال -:ويشنسکى

اگر چه هيچوقت صاف و پوست کنده گفته نشد و اين سازمان ضد انقالبى به اندازه کافى  -:بوخارين

اما هدف اصلى اين سازمان ضد انقالبى در اساس اين بود که روابط سرمايه دارى رو به  ٬آگاه نبود

 .اتحاد جماهير شوروى برگردونه

 د جماهير شوروى را سرنگون کنيد؟اينکه اتحا -:ويشنسکى

اين وسيله اى بود براى واقعيت  ٬اينکه حکومت اتحاد جماهير شوروى را سرنگون کنيم -:بوخارين

 .بخشيدن به هدفمون

 بنابراين سرنگونى خشونت آميز اين حکومت؟ با کمک کى؟ -:ويشنسکى

در اين راه با اونا برخورد  از طريق استفاده از دشواريهايى که اتحاد جماهير شوروى -:بوخارين

 .خواهد گرفتبخصوص استفاده از جنگى که احتماال در دستور کار قرار  ٬ميکرد

 با کمک کى؟ -:ويشنسکى

 .کمک دولتهاى خارجىبا : بوخارين

 با چه شرايطى؟ -:ويشنسکى

 .امتيازات عرضى. مجموعه اى از امتيازات ٬بصورتى مشخص  -:بوخارين

 يگه؟به عبارت د  -:ويشنسکى

 .تکه پاره کردن اتحاد جماهير شوروى –اگر بخوام دقيق بگم  -:بوخارين

 .براى مثال متالشى کردن اتحاد جماهير شوروى -:ويشنسکى

 .روسيه سفيد ٬مناطق ساحلى در خاور دور ٬اوکراين -:بوخارين

 به چه کسانى؟ -:ويشنسکى

"بخشا انگليس ٬ژاپن ٬به آلمان -:بوخارين
۰۰۰ 

. 

در مورد " اطالعاتى رااز رادک  ۰۳۹٤در تابستان او که  ٬خالل بازجوييهاى دادگاه گفتبوخارين در 

اينکه  ٬اينکه ترتسکى با آلمانيها در حال مذاکره بود ٬از ترتسکى بدست آورده بود پيغامىدريافت 



ا ر ٬از جمله اوکراين ٬ترتسکى در همان زمان به آلمانيها وعده مجموعه اى از امتيازات منطقه اى

"داده بودارائه 
۰۰٩
. 

 رور کيروفت
در ادامه بازجوييهاى عمومى در دادگاه در مورد حمله به رفقاى برجسته حزبى  ويشنسکىدادستان 

 .نمودمطرح سوالى را 

آيا مواضع بلوک سازماندهى حمالت و ترور رهبران حزب و حکومت اتحاد جماهير  -:ويشنسکى

 شوروى بود؟

ر ميکنم که ما براى يک تاريخ گذارى مناسب بايد تقريبا تا پاييز سال بله بود و من تصو -:بوخارين

 .به عقب برگرديم ۰۳۹٩

 آيا ترور سرگئى کيروف با شناخت و دستور بلوک انجام شد؟ -:ويشنسکى

 .من از اين خبرى ندارم -:بوخارين

 شما از ترور کيروف چى ميدونى؟ ٬متهم ريکف -:ويشنسکى

 .تيها يا فاالنژ دست راستيهاى بلوک در اين ترور چيزى نميدونممن از شرکت دست راس -:ريکف

 ؟ارتباط داشتيد Jenukidseآيا با  -:ويشنسکى

 .خيلى کم -:ريکف

 آيا او از اعضاى بلوک دست راستيها و ترتسکيستها بود؟ -:ويشنسکى

 .۰۳۹۹بعد از سال  ٬او بود -:ريکف

 ؟ آيا او درست راستى بلوک را نمايندگى ميکردفاالنژ د Jenukidse آيا  ٬متهم ياگودا -:ويشنسکى

 ؟شرکت داشتسازماندهى ترور کيروف 

در جلسات با مرکز شرکت  Jenukidseريکف و . ريکف و بوخارين دروغ ميگن ٬هر دو -:ياگودا

 .راجع به ترور کيروف تصميم گرفتنداونا اونجا  ٬داشتند

 ن ترور داشتند؟آيا ريکف و بوخارين ارتباط بخصوصى با اي -:ويشنسکى

 .مستقيم -:ياگودا

آيا شما بعنوان يکى از اعضاى بلوک دست راستيها و ترتسکيستها با اين ترور ارتباطى  -:ويشنسکى

 داشتى؟

 بله -:ياگودا

 .حقيقت را ميگن ٬زماينکه ميگن از اين جريان هيچى نميدونستند ٬آيا بوخارين و ريکف -:ويشنسکى

به عبارت ديگه بلوک  – اوناکه  به من پيغام داد Jenukidseيل اينکه داره بدلناين امکان  -:ياگودا

در يک جلسه مشترک تصميم گرفته بودند که حمله اى را بر عليه  ٬دست راستيها و ترتسکيستها

"بدن ترتيبکيروف 
۰۰۹
 . 

 د انقالبيون بد خلقض
با سکوت کامل  ۰۳۹٤پرده بردارى ياگودا از دخالت بوخارين و ريکف در ترور کيروف در دسامبر 

 .آندو روبرو شد

 

 بهاز جزئيات ترور کيروف با خبر بود و  ٬ياگودا ٬آنها ميدانستند که رئيس سابق سازمان جاسوسى

روشن شدن هر چه بيشتر دخالت آنها در اين ترور تنها به که نتيجه اش گفتگو در موردى ادامه 

 .تمايلى نداشتند ميانجاميد

 

اين که چرا بلوک دست راستيها و ترتسکيستها  ٬رفت اغ مسئله تازه اىبه سرپس از آن  ويشنسکى

 ·اد جماهير شوروى به اجرا گذاشتنداين مبارزه تبهکارانه را بر عليه اتح
 



دادگاه يک  برابرکه در  ىمن متهم هستم و بايد مسئوليت اين کار را بعنوان جنايتکار -:بوخارين"

 . کشور کارگرى ايستاده بپذيرم

تروريستها  ٬ما جاسوس شديم ٬خائنينى بر عليه کشور سوسياليستى ٬انقالبيون بد خلقى شديمما ضد 

که  گروههاى سازماندهى شده تروريستى ٬ما يک گروه شورشى شديم. و بازگردانندگان سرمايه دارى

 .به خرابکارى روى آورديم و ميخواستيم حکومت کارگرى اتحاد جماهير شوروى را سرنگون کنيم

 

 مبارزه ضد انقالبى شما بر ضد اتحاد جماهير شوروى به چه ترتيبى شکل گرفت؟ -:سکىويشن

خوب از نظر اقتصادى سرمايه دارى  ٬اگر من برنامه خودمو بصورتى عملى فرموله کنم -:بوخارين

کنار گذاشتن مونوپل دولتى در  ٬امتيازات به خارجيها ٬کاهش استفاده از تعاونيها ٬دولتى معنى ميده

 .هميش سرمايه دارى به اين ترتيبکشور و · مالت خارجىمعا

 بود؟ پيش بينى هاى عمومى شما چى بود؟ هشدکار شما روى چه چيزى متمرکز  -:ويشنسکى

 .به کشور برگرودونيمبسرعت پيش بينيهاى ما اين بود که بتونيم سيستم کاپيتاليستى رو  -:بوخارين

 اما در حقيقت چه اتفاقى افتاد؟ -:ويشنسکى

شکست کامل براى پيش بينى ما يک يک پيروزى مطلق براى سوسياليسم و به در حقيقت  -:بوخارين

."شدمبدل 
۰۰٤

 

 ۰۳۰١در سال  سوردلوف استالين و ٬وطئه بر عليه لنينت
 ويشنسکىاتهاماتى که دادستان . در خالل بازجويى از بوخارين اتهامات جديدى بر عليه او مطرح شد

اگر چه نه در دادگاه عالى که بايد در چهارچوب  ٬متهمان بايد محاکمه بشوند اين"در مورد آن گفت 

نه محدويت زمانى براى جرائم بلکه در مقابل دادگاه تاريخ که  ٬محدوديت جرم و جنايت عمل نمايد

 ".و نه گذشتى قائل است

 

جريان  در ٬در برست ٬حول موافقتنامه صلح با آلمان ٬بازميگشت ۰۳۰١موضوع به حوادث سال 

 .پايانى جنگ اول جهانى

 

مسئله را در جريان بازجويى مطرح نمود و از بوخارين سوال  کرد که آيا او از  ويشنسکىدادستان 

 .هواداران کسانى بود که ميگفتند لنين بايد بازداشت ميشد

اشت بازد٩۵تصميم گرفته شد که لنين را براى اولين بار "پس از کمى دودلى پاسخ داد که بوخارين 

 :ادامه دادبه بازجويى  ويشنسکى". کنند

 تصميم گرفتيد که رفيق استالين را دستگير کنيد؟ ۰۳۰١و شما در سال  -:ويشنسکى

 .وجود داشت سوردلوفاستالين و   ٬طرحى براى دستگيرى لنين -:بوخارين

 را به قتل برسانيد؟ سوردلوف استالين و ٬و اينکه رفقا لنين -:ويشنسکى

."ت هيچ شرايطىتح -:بوخارين
۰۰٥
  

 

 :زير را به دادگاه ارائه نمود شاهدان درخواست فراخواندن ويشنسکىدر اين لحظه دادستان 

سابق در فراکسيون آنزمانه بوخارين  سه تن از اعضاى فعال ٬اوسينسکى و مانتسف ٬ياکوفلوا

کمتيه دو عضو سابق  ٬کامکوف و کارلين موسوم به کمونيستهاى دست چپى بعالوه ٬(۰۳۰١)

 ·"دست چپى" – سوسياليستمرکزى انقالبيون 

 

توطئه ايجاد مانعى بر سر راه صلح در برست  بمنظور ۰۳۰١در سال  ويشنسکىبر اساس دادستان 

و گروه " دست چپى – سوسياليستانقالبيون  ٬"کمونيستهاى دست چپى"اى توسط بوخارين 

 .ترتسکى سازمان دهى شده بود

 



نه جنگ نه " تئورىو  امتناعاز امضاى تواففقنامه صلح  ٬ا آلمانيهامسئول مذاکرات ب ٬ترتسکى

 .ه بودرا اعالم نمود" جنگ الهى بر عليه سرمايه دارى در سراسر جهان ٬صلح

 

 هنگاميکه ٬ه بودجهانى اول رخ داد از جنگ ه بعد - دراز مدت و وحشتناک دورانخالل در همه اينها 

و بخصوص اينکه ارتش تزار متالشى و ارتش سرخى  ادامه جنگ امکانى براى موفقيت نداشت

 .وجود نداشت

  ودتايى دولتى را آماده ميکندک
تقريبا  ٬شرايط را براى پيشروى آلمان در خاک روسيهامتناع ترتسکى از امضاى توافقنامه صلح 

 .هموار نمود ٬بدون برخورد با مانعى

 

 به تاييدا منزوى و کمتيه مرکزى را متقاعد لنين پس از گفتگو با کميته مرکزى ترتسکى و بوخارين ر

بلکه به  نداشتنداين تصميم و سياست لنين نه تنها تمايلى به قبول اما مخالفان  .کردقرارداد صلح 

 .تدارک ديدندرا جاى آن کودتايى نظامى 

 

ال نمودن دنببراى آنزمان در اما  آگاه بود حادٽه اىاز وقوع مخالفت با پيشنهاد لنين  درکمتيه مرکزى 

و باالخره در خالل تحقيقات اوليه از دست راستيها و  ·و نه مجالىى داشت نه وقتفتنه هاى مخالفان 

آنرا در دادگاه مطرح نمود اگر چه محدويت  ويشنسکى. مرکز ترتسکيستها همه داستان آشکار شد

 .زمانى جرم از ميان رفته بود

 

همراه با انقالبيون  گروههاى بوخارين و ترتسکىتوسط شاهدان در دادگاه گفتند که کليه همزمان 

بعالوه تغييرى در  ٬سوردلوفاستالين و  ٬بازداشت لنين براىتوطئه اى  ٬دست چپى - سوسياليست

در "بودند که  کردهگروهها توافق اين  ٬ياکوفلواشاهد  بر اساس اظهارات. بودشده  تدارک ديدهدولت 

"کى به زندانيان امتناع نکنندصورت حاد شدن مبارزه از زدن آسيب فيزي
۰۰٣ 

. 

 

 .بوخارين قرار داشت ٬و بعنوان برجسته ترين سازمان دهنده و محرک ٬در راس اين توطئه

 

هرگز تصميى  در مورد چگونگى رفتار با زندانيان در دادگاه اعتراف نمود اما اعالم کرد که بوخارين 

: ويشنسکىس از طرح اين سوال توسط پ ٬را ويشنسکىما گفتگوى ميان بوخارين و . گرفته نشد

 .ارائه ميدهيم ٬مد نظر داشتندچه کسى را دستگيرى توطئه گران  ۰۳۰١اينکه در سال 

 ه کسانى بايد دستگير ميشدند؟چ
 .سوردلوفاستالين و  ٬لنين -:بوخارين

 چرا؟و  دستگير ميشدند چگونهو آنها  -:ويشنسکى

 .براى تشکيل يک دولت جديد -:بوخارين

 و شما در نظر داشتيد که با زندانيان چکار کنيد؟ -:کىويشنس

 .در مورد زدن آسيب فيزيکى به آنها صحبتى نشد -:بوخارين

 از خشونت استفاده ميکنند؟ آنو دستگيرى يک دولت براى سرنگونى آيا  -:ويشنسکى

 بله -:بوخارين

 ؟ اين درست يا نه؟ کنيداز خشونت استفاده در زمان دستگيرى آيا شما قصد داشتيد که  -:ويشنسکى

 .صحت داره -:بوخارين

اما خشونت شما از چى تشکيل ميشد؟ آيا در مورد اين موضوع دقيقا تصميم گرفته  -:ويشنسکى

 بوديد؟



 .ما راجع به اين موضوع تصميم نگرفته بوديم ٬نه -:بوخارين

 ؟اگر شرايط اجازه و فرمان ميداد ٬به عبارت ديگه تصميم گرفته شد -:ويشنسکى

 .درسته. بله -:بوخارين

 بده که با قدرت عمل کن؟ پيشنهادو شرايط ميتونه  -:ويشنسکى

 بله -:بوخارين

 شما در اين مورد چى ميگى؟ آيا بوخارين حقيقتو ميگه؟ ٬ياکوفلواشاهد  -:ويشنسکى

."به عبارت ديگه قتل امکان پذير بود ٬او در مورد امکان نابودى فيزيکى صحبت کرد -:ياکوفلوا
۰۰٣ 

تقريبا از جريان وقوع حوادث و  ٬ ۰۳۰١يکى از نزديکترين رفقاى بوخارين در سال  ٬ياکوفلوا شاهد

 .با خبر بود موارد مورد بحٽ

 زجويى از ريکفبا
 ٬بوخارين ٬در حقيقت برجسته ترين طراح فعاليتهاى عملى سازمان مرکزى دست راستيهاريکف 

 .بود ٬ريکف و تومسکى

 

آغاز و کارکنان ارشد  ۰۳٩١ه خود را بر عليه اتحاد جماهير شوروى در سال او توطئه هاى مخفيان

را به عضويت سازمان ضد انقالبى در  Rumjantsevراسوموف و  ٬آنتىپوف ٬حزبى مانند ياگودا

 .اما آنها خود را از هواداران احزاب دست راستى اعالم نکرده بودند ٬آورده بود

 

سازماندهى اى خود و دوست صميميش بوخارين در مورد فعاليتهاز ميزان ريکف در دادگاه 

دست راستى را ارسال خرابکاران سازمانهاى  که آنهاجايى  ٬شورشهاى کوالکها در قفقاز و سيبرى

 ·پرده برداشت ٬مينمودند

 

از سال نمودند که اقرار ريکف و بوخارين . بودصحت اين موارد به تاييد ناگزيز در دادگاه بوخارين 

 .ضد انقالبيشان تا سطح خيانت به وطن ارتقاء يافته بود کار ۰۳۹٩

 

اما تقريبا در . توسعه يافته بود" فضاى تروريستى۰۳۹۱از سال  پيش " بر اساس اظهارات ريکف

مواضع ما نسبت به ترور بعنوان روشى مبارزاتى براى بدست گيرى قدرت "بود که  ۰۳۹٩سال 

"دنشکل گرفت و بازتابهاى عملى آنها ظاهر شد
۰۰١

 :و ريکف ادامه ميدهد ·

 ر اتحاد با انقالبيون سوسياليستد
به عبارت  ٬شروع کرديم آنجه سازمانى را از يگرفتن نت ٬نظر بالفاصله بعد از اتخاذ اين نقطهما 

 .ديگه مجموعه اى از گروههاى تروريستى را بوجود آورديم

 

در و رو به سازمانهاى داخلى اعالم نااو ٬کردم را صادرزيادى العملهاى تروريستى من شخصا دستور 

 .مورد ترور با اعضاى سازمانهاى ترکهاى ناسيوناليست و بالروسى صحبت کردم

 

 ٬يک عضو برجسته سازمان دست راستيهاى مسکو ٬با تروريستى بنام کوتوف ٬ ۰۳۹٥ ٬بعدهامن 

ب رفت و آمد به منشى سابق خودم آرتمنکف دستور دادم که مراق ۰۳۹٤سال در و  صحبتى داشتم

 .باشه ماشينهاى دولتى

 

ارتباطى بوجود  ٬سميونوف ٬سوسياليست ىبوخارين در مورد مسئله ترور با انقالب انطى همين دور

."بود حمله اى را بر عليه استالين ترتيب دادهسميونوف  بوخارين گفت که از طريق. آورد
۰۰۳

 

 



 .نمود قاضاتاز بوخارين قضيه آخرى را  تاييد ويشنسکىدادستان 
 

براى اتخاذ تصميماتى در مورد حمله به رفقا  ۰۳۹٩به عبارت ديگه شما در سال  -:ويشنسکى "

 گفتگويى داشتيد؟ استالين و کاگانويچ با سميونوف

 .اونبار صحبت در مورد حمله به رهبران برجسته در حزب بود -:بوخارين

 اين صحبت نظرى بود؟ -:ويشنسکى

 .وهها صحبتى نظرى نيستسازماندهى گر ٬نه -:بوخارين

 صحبت بر سر چى بود؟ -:ويشنسکى

اين طرحها بر  تحققو آماده کردن شرايط بخاطر  دهىبراى سازمان تروريستىطرحهاى  -: بوخارين

 . عليه اعضاى دفتر سياسى

 ميشه؟ ۰۳۹٩آيا اين قضيه دقيقا مربوط به سال  -:ويشنسکى

 .کامال -:بوخارين

به  ٬بر اساس تصميم مرکز دست راستيها ٬ ۰۳۹٩ا در سال به عبارت ديگه شم -:ويشنسکى

 اينطورى بود يا نه؟. ماموريت داديد که گروههاى تروريستى را سازمان بدهسميونوف 

 .همينطوره -:بوخارين

 چرا شما به او ماموريت داديد که يک گروه تروريستى تشکيل بده؟ -:ويشنسکى

 .ستى بزنيمبراى اينکه دست به عمليات تروري -:بوخارين

 بر عليه چه کسى؟ -:ويشنسکى

 .بر عليه اعضاى دفتر سياسى -:ويشنسکى

 از جمله بر عليه چه کسى؟ -:سميونوف

."از جمله بر عليه استالين: بوخارين
۰٩۱ 

 .در جريان بازجويى در مورد همکارى با نازيها نيز صحبت کردريکف 

به متحدانى که  ٬ار باقى ميمونن به ابزارىکه به مبارزه ضد انقالبى خودشون وفاد افرادى -:ريکف"

 .پناه ميبرن ٬داشتيم ۰۳۹۹از سال  در دوران بعدما 

 :در حقيقت قضيه اينطورى پيش ميرفت. اين به دليل ارتباط مرکز با فاشيستهاى آلمانى گفته شد

 

ما اينها ا. من و بوخارين بعدها اين قضيه را فهميديم .گرفته ميشدشخصا توسط تومسکى ابتکار عمل 

درستى در مورد  ٬به اضافه من و بوخارين ٬فقط چيزهاى رسمى هستند بدليل اينکه هيچکدوم از ما

کامال : اگر اون از ما سوال ميکرد ما اينطور جواب ميداديم. شک نکرديميک لحظه تومسکى  عملکرد

."ضروريه
۰٩۰ 

 رکز تماسم
بسيار سوال  ٬عضو بودندنات ديگرى چه جريا ٬مرکز تماس موسوم به ٬اينکه در بلوک توطئه گر

 .براى ريکف مطرح نمود ويشنسکىمهم ديگرى بود که دادستان 

 

جريانات ديگرى به آن چه . اين بلوک از دست راستيها تشکيل شده بود که شما گفتيد -": ويشنسکى

 ؟تعلق داشتند

 

 ."ترتسکيستها و زينويستها ٬دست راستيها -:ريکف

 

 .نيز بود کرستينسکىمتهم از جانب مسئله اين به تاييد دادستان مايل 

 



که ترتسکيستها به بلوک ترتسکيستها و دست  يدميدونست آيا ٬کرستينسکىمتهم  -:ويشنسکى"

 تعلق داشتند؟ ميشهراستيهايى که اينجا راجع بهش صحبت 

 

ضيه به اين ق ٬صحبت کرد ۰۳۹٥که با من در مورد اون در فوريه  ٬از طريق پياتاکوف -:ويشنسکى

ترتسکيستها و نظاميان را در اون  ٬او گفت که سازمانى رو تشکيل دادن که دست راستيها. پى بردم

 .سازمانى که هدفش سرنگونى دولت از طريق کودتاى نظاميه ٬با هم متحد ميکنه

 

و  Rudsutak ٬بوخارين ٬از راست ريکف: من ميدونستم که اين افراد از رهبران اين مرکز بودند

 .از ترتسکيستها پياتاکوف ٬و گامارنيک توکاچفسکىاز نظاميان  ٬ياگودا

 شما خودت عضو اين مرکز بودى؟آيا  -:ويشنسکى

 

 :اين افراد عضو اين مرکز بودن ۰۳۹٣از بازداشتها در سال تعداد زيادىبعد از  -:کرستينسکى

 وکاچفسکىت ٬و ياگودا از طرف دست راستيها Rudsutak ٬و من از طرف ترتسکيستها روسنگولز

."و گامارنيک از طرف نظاميان
۰٩٩ 

 فسکىچاتوخر اتحاد با د
طى بازجوييهاى بعدى اتحاد با نظاميان را تاييد کرد و همچنين گفت که هدف گروه نظامى  ريکف 

 ".بودجنگ براى سرنگونى دولت بهره بردارى از "اچفسکىتوخ

 

ز شکست براى بدست گرفتن حکومت براى آلمان و استفاده ا" فراهم کردن امکانات جنگى"مسئله 

 .بود

 

 بمنظور تحت ٬روسيه سفيداز جداشدن براى طرحهايى در مورد ريکف همچنين گفت که در مرکز 

بوخارين با طرح اين سوال از   ويشنسکىدادستان . و گفتگو شدبحث  ٬لهستانقرار گرفتن قيموميت 

 :ادامه داد

 

 جنگى براى آلمان تمايل داشتند؟به فراهم کردن امکانات کدام يک از نظاميان 

 

در پاسخ به  کرستينسکى". حتى ترتسکيستها ٬و اگر اشتباه نکنم ٬کورک ٬اچفسکىتوخ " بوخارين

 کورک Uborevitsj٬ ٬ياکير"شنيده بود که از  اچفسکىتوخاو از  ٬گفت ويشنسکىسوالى از جانب 

"کمک ميگرفت Eidemanو 
۰٩۹ 

. 

 

بمنظور طرح سوالى در مورد وجود محرکان در  بازجويى ريکفخالل  در ٬اولريش ٬رئيس دادگاه

 ·سازمانهاى کمونيستى رشته سخن را بدست گرفت

که سازمانهاى دست راستى در روسيه سفيد با همکارى با ژنرالهاى ستاد ارتش لهستان  اينراريکف 

 .مورد تاييد قرار داد محرکانى را به سازمانهاى کمونيستى قاچاق نموده بودند

 

که دست راستيها در  ٬ا بررسى هر چه بيشتر بازجوييها ميتوان تصوير روشنترى از خيانت به ميهنب

 .بدست آورد ٬حال سازمان دهى آن بودند

 

افراد برجسته در جامعه اتحاد جماهير شوروى  ٬در آندوران ٬توجه داشته باشيد که کليه اين خائنان

 .اى بشمار ميرفتند

 



به  ٬مبارزه با سوسياليسم بمنظورو در عوض  سياسى خود نبودند حاضر به پذيرش شکستآنها 

به عبارت  ٬مردمى ارياىکميسشوراى ريکف خودش زمانى رئيس . جبهه ضد انقالبيون پيوستند

 .بود ٬ديگر نخست وزير اتحاد جماهير شوروى

 اگودا و ترور ماکسيم گورکىي
 .وحشتناکى افشاء شد جرائم ٬رئيس سابق سازمان امنيت ٬در بازجويى از ياگودا

 

نزمان در آ او. با سازمان مخفى و دست راستى بوخارين و ريکف همراه شد ۰۳٩١ياگودا در سال 

از محافظت براى  بود و به همين دليل( NKVDبعدها ) OGPUمعاون رئيس سازمان امنيت 

 ·امکانات خوبى را در اختيار داشت ٬سازمانهاى دست راستى از خطر کشف و بازداشت

 

پستهاى رياست اين ارگان به افراد وابسته به  قادر به واگذار نمودندر پليس امنيتى  عالوه بر اين او

 .بود ٬از ميان سازمان دست راستى ٬خود

 

رياست ستاد محافظين کرملين با . بهره بردارى مينموداز اين امکانات  بصورت گسترده اى  ياگودا

 .نموده بود مبدلبه فردى کليدى دولتى طراحى شده او را در کودتاى  ٬بخشهايى زير دستى آن

      

جاسوسى و  ٬خرابکارى به طراحى توطئه و انجام ٬سازمان دست راستى اعضاى مانند ديگرياگودا 

 .اقرار نمودسرنگونى حکومت شوروى و بازگرداندن سرمايه دارى  براىحمله 

 

نيز هاى دزيده شده توسط او به ترتسکى به مشارکت در ترور کيروف و در اختيار قرار دادن پولاو 

 ·اعتراف نمود

 

را از ديگران متفاوت  اوپرونده ياگودا در خالل رهبرى هاى به اجرا گذاشته شده حمالت و ترور شيوه

 ·ميسازد

  

تعدادى پزشک و اشخاص  ٬او از طريق باج گيرى و تهديد. بهره بردارى مينمودياگودا از قدرت خود 

و  Kujbysjevعضو دفتر سياسى  ٬ماکسيم پشکوفپسر او  ٬ماکسيم گورکىور بمنظور ترديگر را 

ناگزير به انجام اعمال تبهکارانه نموده  Mensjinskij٬ ٬سازمان جاسوسىرئيس  ٬رئيس خودش

 .بود

 

 ٬پلتنف ٬مشاور دارويى لوين ٬لوين ٬دکتر خانگى گورکى: پزشکانى که اين ترورها را انجام دادند

که در همان  ٬وينوگرادوف ٬لوين ان ديگرهمکار ى ازو يک ٬کاساکف Mensjinskij٬پزشک خانگى 

منشى ياگودا : افراد ديگرى که در اين جنايات مشارکت داشتند ٬آغاز جريان بصورتى طبيعى درگذشت

 ·ماکسيموف Krjutjkov٬و منشى  ٬ Krjutjkovمنشى گورکى  ٬بوالنف

 رتسکى در مقابل گورکىت
گورکى از ترتسکى که او را بعنوان يک ماجراجوى . انب ترتسکى ميامددر اصل از جتهديدات 

 .بود بشدت فاصله گرفت نمودهسياسى طبقه بندى 

 

. نداشتامکانى ترتسکى در مبارزه خود بر عليه اتحاد جماهير شوروى براى جلب همدردى گورکى 

 .ه اى با استالين داشتحمايت مينمود و ارتباط بسيار دوستانبشدت گورکى از ساختمان سوسياليسم 

 



در جهت اگر چه تعداد بسيارى از خائنان  قادر به ايجاد خدشه اى ميان روابط آنها نشده بودهيچکس 

اين کار را زينويف و کامنيف و حتى  ·و تالش نموده بودندگرفته تماس با او گورکى جلب نظر 

 .ندتومسکى نيز انجام داده بود

 

داشت و تماس بسيار نزديکى او با روشنفکران اروپايى . نقالبيونضد ا بر عليهگورکى تهديدى بود 

ضد انقالبيون با بهره بردارى از نفوذ خود قادر به محکوم نمودن  ٬در صورت وقوع کودتايى دولتى

 مطالبهاين را ترتسکى . کمر به قتل او بستندبه همين دليل دست راستيها و مرکز ترتسکيستها  ·بود

 .نموده بود

 

 مبدلدر هم شکستن گورکى و بمنظور  ٬در دادگاه گفت که ياگودا Krjutjkov٬ ٬رکىمنشى گو

 .به او محول نموده بودرا  ماکسيم پشکوفپسر او ماموريت ترور  ٬"فردى بى ضرر"نمودن او به 

 

 .فريب داده بود ميشدرا با اين وعده که او وارث گورکى  Krjutjkov ٬ياگودا

 

را با نوشيدن دائم شرابى که از ياگودا گرفته بود اغوا  پشکوف ٬ Krjutjkov. اين اولين قدم بود

 .تضعيف شده بتدريج تسليم بيمارى شد موجود زندهيک . نمود

 

را معاينه و  پشکوففراهم آورد که  ٬وينوگرادوف لوين و ٬براى پزشکانرا اين امکان اين امر 

در پايان موجبات مرگ او را داروهايى که  ٬داروهايى را تجويز نمايند که بيمارى او را تشديد مينمود

 .فراهم آورد ۰۳۹٤در مى سال 

 

تحمل اين مصيبت براى گورکى بسيار دشوار بود اما فعاالنه به حمايت خود از انقالب و سوسياليسم 

به شکلى که پزشکان  ٬ايجاد اختالل در سالمت گورکى بود Krjutjkovماموريت بعدى . ادامه داد

ماکسيم گورکى از کودکى به بيمارى سل مزمن . بياورندجويز دارو براى او بدست دليلى را جهت ت

 .مبتال بود

 

 پس. گورکى را به سرما خوردگى مبتال نمايدکه اين بود  Krjutjkovدستور العمل بعدى ياگودا به 

 .چندين بار تالش ناموفق امکانى جهت بيمار نمودن او فراهم آمد از

 

به مسکويى بازگشت و  شتعطيالت به نيمه کاره گذاردنگورکى را  Krjutjkov ٬به دستور ياگودا

نوه گورکى · ترعيب نمود ٬با دختر پسرش زندگى ميکردند پشکوف جايى که بيوه ٬بارانى و سرد

بسختى سرما خورده بود و گورکى که بشدت به نوه خود عشق ميورزيد بسرعت به بيمارى او مبتال 

 .شد

 

فرصتى را که در انتظارش سرانجام  ٬پزشکان لوين و پلتنف. بسترى شد ۰۳۹٣مى  ۹۰گورکى در 

 .نمود مبدلدرمانى غلط بيمارى گورکى را به ذات الريه شديدى . بدست آوردندبودند 

 

حاکى از تاسف  ه اىبا چهرپزشکان در دادگاه در مورد درمانى که به گورکى ارائه نموده بودند 

 .چشم از جهان فرو بست ۰۳۹٣ژوئن  ۰١گورکى در . ر او بوددرمانى که هدفش ترو. شهادت دادند

 تلهاى بيشترق
انجام  ٬بوخارين و ريکف ٬تنها قربانيان توطئه هاى يوگادا ماکسيم پشکوفماکسيم گورکى و پسر او 

 .نبودند ٬پزشکانشده با کمک 



 

Kujbysjev   عضو دفتر سياسى وMensjinskij   ربانيان نيز از ديگر ق سازمان جاسوسىرئيس

و از ميان برداشتن تعداد زيادى از افراد برجسته کميته مرکزى از طريق ياگودا . اين توطئه ها بودند

 ·هدف مرکز دست راستيها را تشکيل ميدادکمبود کادرها ايجاد هرج و مرج با 

 

در نوبت بعدى  سازمان جاسوسىغصب رياست  براىکه  ٬راه را براى ياگودا Mensjinskijمرگ 

 ·مينمودهموار  ٬سر انجام رخ داد ٬اده بودايست

 

Mensjinskij   که از بيمارى قلبى شديدى رنج ميبرد از دارويى جانسپرد که تاثير نامطلوبى بر

در  ۰۳۹٤مى  ۰۱در تاريخ  پشکوفاو يک روز قبل از مرگ پسر گورکى . روى فعاليت قلب داشت

بعالوه منشى  ٬لوين و پلتنف ٬توسط پزشکان Kujbysjevترور عضو دفتر سياسى  .گذشت

Kujbysjevشده بوددهى سازمان ٬ماکسيموف ٬. 

 

 .پزشکان به او داروهاى نامناسبى دادند. عمدا بى توجهى شد Kujbysjevبه بيمارى قلبى 

 

در صورت وقوع يک بيمارى جدى يا حمله اى در فراخواندن "ماکسيموف ماموريت داشت که 

"پزشکانى را فراخواند که او را درمان ميکنند ٬صورت لزوم و در ٬شتابى به خرج ندهد انپزشک
۰٩٤
 

 .پزشکان لوين و پلتنف

 

. زمانيکه در دفتر خود کار ميکرد احساس بدى دست داد Kujbysjevدر يک روز معمولى کارى به 

او از فراخواندن . ماکسيموف فهميد که لحظه مورد انتظار فرا رسيده بود. رنگ او بشدت پريده بود

خود به تنهايى همه راه را تا خانه اش طى کرد و از سه پله  Kujbysjevک امتناع ورزيد و پزش

 .مدت کوتاهى پس از ورود به خانه اش بر اثر حمله قلبى در گذشت اما ٬مقابل خود باال رفت

 

Kujbysjev عضو دفتر سياسى از جمله مهمترين طراحان برنامه پنج ساله اول و دوم بود. 

در  ىکمونيست اتحاد جماهير شورو از سخنرانان هفدهمين کنفرانس حزبمولوتف يکى  همراه بااو 

 .بود ٬مطرح نمودو در مورد برنامه دوم پيشنهاد  جمعبندىکه برنامه پنج سال اول را   ٬ ۰۳۹٩سال 

 يک جمعبندى ٬ريکف –ادگاه خيانت بوخارين د
اقرار نمودند و گفتند که چگونه شان ئمکليه متهمان به جراريکف  –در دادگاههاى خيانت بوخارين 

 .در مورد همه چيز توافق و آنها را به اجرا گذاشته بودند

 

متهم  ٩۰ بر اساس آنهاکه  يى هستنددادگاههابدست آمده از اين هزاران و باز هم هزاران سند 

 ·از آزادى کامل برخوردار بودندبمنظور دفاع از خود و حتى انکار گناهان خود 

 

گاهى رخ ميداد که برخى از  ٬با آشکار شدن هر چه بيشتر اطالعات جديد از روند حوادثهمزمان 

از جاى خود برخاسته و  ٬خورده بودندکه تصور مينمودند توسط شخصيتهاى اصلى فريب  ٬متهمان

 .آنرا اعالم مينمودند

 

ين امر شد که منکر اهنگاميکه  ٬ Sjarangovitjسخنرانى دفاعى بوخارين در پايان دادگاه توسط 

براى يک : "با اين کلمات قطع شد ٬همانند ريکف يکى از سازمان دهندگان اصلى جاسوسى بود" او

"دروغ ميگى ٬دادگاه در ٬شما دارى اينجا! بار هم که شده در زندگيت دورغ نگو
۰٩٥ 



 دادستان نمونه يک
دهها سال در نشريات  طى ٬عاليرتبه ترين دادستان دولتى اتحاد جماهير شوروى ويشنسکىدادستان 

گفته هاى براى بيان او که  :قرار گرفته است از اين قبيل سرمايه دارى در معرض لجن پراکنيهاى

 ·نميشناسدمرزى را  گونههيچخالف حقيقت 

 

در مورد نقش و رفتار  ٬يشتا همتايان سوئد کانکوست از جاسوس پليس ٬جاعالن تاريخ همزمان

اما حقيقت کامال چيز . وقف فانتزيهاى وحشيانه اى نموده اندخود را درخالل دادگاه  ويشنسکى

 .ديگرى بود

  

مدارک بى چون و چراى ارائه شده از جانب  ·ميشودآسان با خواندن سند دادگاه تاييد اين امر 

 .ندباقى نگذاشتامکان ديگرى حقايق بيان متهمان بجز  بر عليه ويشنسکىدادستان 

 

در  ٬آشنا بودعميقا او با اين پرونده . تاريخ را ديوانه ميکند اعالنجدقيقا وجود همين امر است که 

 .توجه داشت مواردمورد هر گونه جزئياتى دانش و به همه 

 

دادستان . خطايى را از متهمان سلب نمود هر گونهنفى مدارک ارائه شده از جانب او امکان 

 . دادگاه با متهمان برخورد صحيحى داشت طولدر  کىويشنس

 

نتايج درستى را از گفته هاى  ٬ماموريت خود را بعنوان يک دادستان به نحوى مثال زدنى انجام داداو 

مشهور که بارها در نشريات سرمايه دارى اى دفاعيات خود را با اين بيانيه و  نمود متهمان استنتاج

 :رساندبه پايان جعل شده است 

 

 بر سرخائنان و جاسوسانى که : ک چيزندخواهان يو  درانتظار ٬جوان و پير ٬در سراسر کشور"

!"تيرباران بشوند ديوانهبايد مانند سگهاى  ٬ما با دشمنان معامله نمودندميهن مادرى 
۰٩٣ 

 

محکوم  -اعدام و مصادره کليه اموال شخصى آنها  –دادگاه هجده تن از متهمان را به اشد مجازات 

 Selenskij٬  ٬گرينکو ٬چرنف ٬ايوانف ٬روسنگولز ٬کرستينسکى ٬ياگودا ٬ريکف ٬بوخارين: نمود

سه نفر باقيمانده به زندان (. Krjutjkovو  ديکوفسکى –ماکسيموف  Chodsjajev٬ ٬ايکراموف

بعالوه مصادره  ٬پنج سال پس از دوران محکوميتشان در زندان ٬و از دست دادن حقوق مدنى خود

 (.سال ۰٥سال و بسانف  ٩۱ راکوفسکى ٬سال ٩٥پلتنف . )اموال عموميشان محکوم شدند

 طن فروشان روسى قهرمانان سرمايه دارى و

تنها نتيجه منطقى دادگاهها بر عليه اين دادگاه به آسانى ميتوان فهميد که  اسنادپس از مطالعه 

 .جاسوسان و تبهکاران بود ٬خائنان

 

مخالفت  متهم به مرگ محکوم شدند ۰١به دليل اينکه آن  با حکم اعدام برخى از نويسنده گان

سال پيش  ٣۱اما براى . در حال حاضر مجازات اعدام در جامعه انسانى منسوخ شده است. مىنمايند

 .اجراى  حکم اعدام عاديترتن مجازاتى بود که بر عليه خيانت به وطن در سراسر جهان اعمال ميشد

 

صد برجسته نمودن تاريخ در حقيقت ق جاعالناما در اين رابطه مجازات اعدام آن مسئله اى نيست که 

 ·۰۳۹۱دادگاههاى دهه بر عليه براى ترغيب توده هابلکه فقط بهانه ايست  ٬آنرا دارند

 



نشان دادن اينست که دادگاهها نمايش خنده دارى در واقع هدف از انتقاد به اتحاد جماهير شوروى 

بر اساس اظهارات مخالفانى که  ٬بودمخالفان  از ميان برداشتندادگاهها فقط  مقصوداينکه  ٬بودند

 ·شامل ميشدرا ديگران  و اصالح طلبان ٬شاعران ٬فليسوفان ٬از متفکراناى مجموعه  ٬منتقدان

  

اما قهرمانان . در کتابها و نشريات خود مينويسند انگلوندو  اسکوت ٬آلمارککه  ها هستند مواردىاين

گيرى قدرت در اتحاد جماهير  بدست بمنظورکه  کسانى ٬بى نظيرتاريخ تبهکارانى هستند جاعالن اين 

 ·ه بودندشوروى با آلمان نازى و ژاپن نازى متحد شد

 

قهرمانانى ميسازند و بعنوان الگويى به کودکان  آنهااز  انگلوندو  اسکوت ٬آلمارککه جماعتى 

 .بودندمتحدان نازيها و فاشيستها  دهندميارائه مدارس سوئدى 

 

از همان دست که اولف  افرادى ٬کيروف را به قتل رساندند که ماکسيم گورکى و بودندآنها جانيانى 

 .پالمه را ترور کردند

 

متوقف نمودن انقالب فرهنگى و غير ممکن نمودن تهيه کتاب براى  بمنظورکه  بودند افرادىآنها 

 .به راههاى عرضه کاغذ به کشور آسيب وارد آوردند ٬کودکان دبستانى

 

اينکه بدل و بدون ميکردند معادن و قطارهها را منفجر  ٬اتکه کارخانج بودندآنها خرابکارانى 

در کره که گلو و را کسانى که ميخ و شيشه  ٬رساندندميهزاران کارگر را به قتل  ترديدى راه دهند

که دهها هزار اسب و حيوانات  ٬کسانى که آفت گاوى را ٬شکم  مردم را پاره کرد مخلوط نمودند

 ·تشر کردندمن ٬خانگى را قربانى خود نمود

 

الگوى رسانه هاى خبرى سرمايه دارى و قهرمانان  ٬وطن فروشان روسى و همکاران نازيها ٬آنها

 .دست راستيهاى سوئدى هستند

 ريکف -سفارت سوئد در مورد دادگاه خيانت بوخارين 
با  ۰۳۹١سرمايه دارى کنونى نسبت به محکومان مسکو در مارس ى رفتار و توصيف خير انديشانه 

هيچ وجه مشترکى رشات ارسالى سفارت سوئد در مسکو به وزارت امور خارجه در آنزمان گزا

 .ندارد

 

که وزارت امور خارجه و سفارت سوئد همواره از افرادى دست نمود نبايد فراموش  پس از آنو 

 .تشکيل ميشوند ٬باالى سرمايه دارى جامعه سوئد اقشاراز  ٬راستى

 

 بمنظور ت به وزارت امور خارجه سوئد آن متهمانرکارکنان سفاجانب بنا بر اطالعات ارائه شده از 

 .سرنگون نمودن دولت شرکت نموده بودند براى در توطئه اىبدست گيرى قدرت 
  

 سفارت سوئد

 داده استنشان چه چيزى را ى يستترتسک آخرين روند"

 ۰۳۹١مارس  ۹۱مسکو 

 محرمانه
 

 .وعات خارجىبه جناب آقاى وزير امور خارجه در مورد موض

 



 بلوک"به پايان رسيده بر عليه ه  – در دادگاه اخير به آن متهم شده اند ميزان جرائمى که خطاکاران

 .هرگز بصورتى کامل بررسى نشده است" دست راستيها و ترتسکيستها

  

جايى که  ٬استق ادپس اين امر بخصوص در روسيه ص ٬اگر شنيدن حقيقت در جهان دشوار باشد

زير پا لگد مال  ٬و اگر در اساس روزى ظاهر شوندميشوند مبدل يک پرنده زيبا به مواره واقعيتها ه

ظهور نظرى قطعى محتمل  ٬ميان محافل حاضر در اينجاو جارى  اساسى ىهاگفتگو طولدر . ميشوند

 ·بنظر ميرسد

  

ار اين امر شدند تن از انقالبيون کهنه کار ناگزيز به اقر ٩۰ وارده برپس از مطالعه اتهامات بسيارى 

هنوز تا ميزانى حاوى  ٬برغم نامحتمل بودن و تناقضات مطالب ٬در بسيارى از موارد که اتهامات

تهيج و به تازگى محکوم ه – متهمان ٬بر اساس آنهاحقايقى که  ٬اندهسته اى از حقايق قابل توجه 

مهاى اوليه را اهداف خويش قد تحققبر آن شدند که در جهت  ٬شده بوسيله خواستى نيرومند

."برداشته و در اولين فرصت اقليت در قدرت را نابود سازند
۰٩٣

 

 

که در  ٬پس از دادگاههاى مسکو وىوضعيت عمومى در جامعه شورعليرغم  ٬گزارش سفير آنزمان

 ٬شريح ميشوندن پاکسازى و محکوم شده به اعدام تبه دروغ بعنوان بحرانى با ميليونها انسامقاالتى 

 ·را ارائه ميدهد تصوير ديگرى

 دئسفارت سو"

 پاکسازى تروريستى· در مورد

 ۰۳۹١ژوئيه  ۰۵مسکو 

 محرمانه

 عاليجناب

 وزير امور خارجه ٬آقاى سندلر

قبل از هر چيز در  ٬از اتحاد جماهير شوروى ىداستانهاي گسترشالبته در اينزمان از سر گرفته شدن 

يد با درجه حرارت باالى تابستانى ارتباط شا ٬نشريات غير روسى مناسب هاىدر ستون ٬مورد ترور

 ·داشته باشد

مدارک بيش از اندازه و بدون ترديد براى داستانهاى قابل توجه از اين سرزمين  در حال حاضر

 ٬اما اينچنين داستانهايى ٬دنوجود دار ٬بيست سال اخير همواره وجود داشته استچنانکه طى  ٬واقعى

 اشکال قرار داده شوندعجيب و غريب و مغرضانه  تزئينات چهارچوبى واقعى و عارى از اگر در

 ·ديگرى بخود خواهند گرفت

 کوچک موثر هستهيک  طور معمول بهبدر اينجا  بايد گفته شود کهنشريات خارجى  پيامهاى در مورد

سوء تفاهم و تخيلى شايد  که مواد اوليه آن در اکٽر موارد ٬هيجان  روزنامه نگارىقوى يک دوز 

اين سرزمين  سياسىات گرايشجانب کسانى که به نيز از ديگر يک دوز شديد  و ٬باشند ونهگ قمار

"·اعمال می شود ٬دارندداشتى  مچش
۰٩١
   



 ٬"نامناسب"فراد ا صحبت در مورد ٬"مٽالهاى گويا"پس از مرور تعدادى از  ٬سفارت خبرنگار

از کميساريا "ياى مردمى فاسد که و يا کميسار" نااليق"يا " يک تقريبا عملکرد متوسط"افرادى با 

 ·به دنبال علل پاکسازيها به کند و کاو ميپردازد ٬دنبرده ميشو" به زندان

به دليل از آنها  زيادىتعداد اما  ٬آزاد ميشوند"( در واقع تعداد کمى)"مخالفان رژيم  بر اساس گزارش

 ت و نارسايى و مضر بودنسوء رفتار و عدم صالحي ٬سوء استفاده از قدرتمتمايز نمودن از نظر 

 ·اخراج شدند

 ٬است خواهان جوان سازى مديريت زحمتکشبا بهره بردارى از طبقات رژيم اتحاد جماهير شوروى 

در اينجا در حال رخ و  اکنونآنچه که "تاييد نمود نيز که در واقع انجام شد و خبرنگار سفارت سوئد 

ى از انحالل و نابودى بلکه برعکس بايد بعنوان نبايد بعنوان نشانه او نميتوان دادن است واقعا 

 ·"قلمداد شود از يک تٽبيت سياسى اجتماعىنشانه اى 

 درصددو نازيها  ٬جنگ با اشغال اطريش جريان داشت· دارداهميت بسيارى  ٬بايد اضافه کنيم ٬اين

ل به ارتش بتواند بصورتى کامدر چنين شرايطى دولت بايد · هستندتجاوز به اتحاد جماهير شوروى 

 :سفير ادامه ميدهد· غيرنظامى و مديريت ادارى اعتماد کند

امپراطورى اتحاد جماهير  ترور همه گير درآنرا بتوان اگر  ٬که اينست در اينجا قابل توجه تريناما "

در واقع اندک است و بطور کلى بخش کوچکى از گروههاى تعداد آنها  ٬شوروى قلمداد نمود

 · يندگى مينمايندتروريست جامعه را نما

البته همانطور که در گذشته بارها داليلى براى بخاطر آوردن آن وجود داشته است و با چشم پوشى از 

ناظران خارجى يقينا بصورتى طبيعى منظره تکان  ٬اين مورد خاص که مقامات ارشد را شامل ميشود

 ·دهنده ترى را ارائه ميدهند

در گاه توان متفاوت بيبا گاه به مسئله اى  ٬باز ميگردد ۰۳۹۵به آغاز در اين گستره مسئله مهم 

و  ٬·اقتصادى و غيرو ٬-نظامى ٬-مدنى ٬کليه شاخه هاى ادارى از ميان حال انجامدر ه -پاکسازيهاى

 ·کليه اقشار جامعه

که در اغلب موارد مخالفانى  ٬را در نظر دارد نابودى مخالفان رژيم فعلىر يروش پاکسازى بى نظاين 

 ·ميشوندو به همين دليل شديدا قربانى را شامل از بلند پايگان اندکى  تعداد

که توسط سوء رفتار و سوء استفاده هدف قرار داده است عناصرى را پاکسازى و اينکه تا حد امکان 

 ·از قدرت و يا از طريق بى لياقتى عدم شايستگى و مضر بودن خود را به اٽبات رسانده اند

دوباره جوان سازى براى و از سويى ديگر نوسازى جامعه از يک سو براى ز اين فرايند خشونت آمي

 براى ٬تا حد امکان ٬کوششى ٬به پيش برده ميشوداز طريق تالشى آگاهانه  تمام دستگاه ادارى

که اساسا بار انقالب را بدوش گروههايى  ٬در دستگاه ادارىمعرفى گروههايى نشئت گرفته از جامعه 

 ·شرايط جديد را مطالبه نماينداز بردن لذت  تواننديمل حاضر بصورتى منطقى و در حااند کشيده 

اين قبل از هر چيز به معناى  ٬در شرايط يکدست اتحاد جماهير شوروى ٬که گفته ميشود همانطور

صفوف کارگران و ميان از  جوانترآموزش داده شده از ميان گروههاى گروههاى جذب  تالش در

 ٬متعدد از انواع مختلف کالج هاىکه در حال حاضر از طريق  ٬با لياقت ىجوانان ٬است شاورزانک

 ·به جامعه تحويل داده ميشوند ٬بمنظور انجام وظيفه



آنچه که زيرا  ٬بخاطر سپردآنرا و  نمودتوجه صرفا عملى  ىبه داليلبايد  به اين مسئلهبه نظر من 

نبايد بعنوان نشانه اى از انحالل و نابودى و  واقعا نميتوانرا اکنون و در اينجا در حال رخ دادن است 

اجازه بدهيد که  ٬شودبلکه برعکس بايد بعنوان نشانه اى از يک تٽبيت سياسى اجتماعى قلمداد 

قوم  ٬قومى ٬عوامل تاريخىو عجيب و غريب · ديدگاههاى عجيب و غريب خود را کنار بگذاريم

"٬وجود دارند بداليل طبيعى راين کشودر که هستند   يىجغرافيايى و غيرو ٬نگارى
۰٩۳ 

 

 ريکف –دادگاه بوخارين و فير جوزف ديويس س

جانب از به نمايندگى او . جوزف ديويس سفير آنزمان آمريکا هر روز در سالن دادگاه حاضر بود

و در مورد شرايط متهمان  تالش نمودهبا تمام فرايند دادگاه در جهت آشنايى ماموريت داشت که  دولت

 . دادگاهها گزارشى ارسال نمايد و اعتبار

مارس  ١اولين نقل قول از نامه ديويس در . نقل قول مياوريم" ماموريت در مسکو"ما از کتاب او 

آنزمان در در که قبال با خانواده خود در مسکو زندگى کرده بود و  است املينبه دخترش  ۰۳۹١

 .آمريکا زندگى ميکرد

 دادگاه خيانت بوخارين"

 ۰۳۹١مارس  ١

 عزيز املين

تو البته در نشريات در مورد آنها . حاضر بودمدر دادگاه خيانت بوخارين  ٬هر روز ٬هفته گذشتهمن 

 .خوانده اى

 

از نظر فکرى مرا بدليل به روز نمودن مسائل قديمى اين مسئله . اين يک داستان وحشتناک است

 ٬مربوط به تفکيک غلط از درست اىمسائلى از قبيل اعتبار شهادتها و دشواريه ٬عالقمند نموده است

 ·امرى که من خودم بارها در خالل اين دادگاهها با آن سر و کار داشته ام

 

خودخواهى در بدترين  –نقاط ضعف اساسى و نقائص در طبعيت انسان  امروز کليهدر خالل مذاکرات 

اين دولت را گونى سرنکه افشاء نمودند آنها رئوس توطئه هايى را . دنظاهر ميشو ٬خودممکن شکل 

 .محتمل ميساخت

 

رخ داد و ما آنزمان نتوانستيم  حوادٽىچه شهادتها نشان ميدهند که در بهار و تابستان سال گذشته 

تو به ياد دارى که افرادى به دفتر آمدند و در مورد جنبشى غير معمولى در اطراف کاخ  .آنرا بفهميم

 .انان تغيير داده شدنددرها بر روى عموم بسته و نگهب: کرملين گفتند

 

از ميان  ٬تقريبا بصورتى کامل ٬گفته شد که هنگ نگهبانان جديد ٬بخاطر مياورىهمانطور که تو 

 .دستچين شده بودند ٬قفقاز ٬افرادى از زادگاه استالين

 

و ديگران به توطئه  کرستينسکى ٬به نظر ميايد که شهادتهاى شگفت انگيز ارائه شده توسط بوخارين

از آغاز که  ٬که بر اساس آن در ماه مى آينده کودتايى دولتىاشاره ميکند مه ريزى شده برنا اى

 ·ميشدراه اندازى  اچفسکىتوختحت رهبرى  ٬وجود داشته است ۰۳۹٣نوامبر 

 

ژنرالهاى سرخ اعدام وسازمان حزبى از بنيان . اما دولت بسرعت و در کمال قدرت دخالت نمود

 .پاکسازى شد



 

شده بودند و با طرحهايى سر  آلودهاشف به عمل آمد که بخشى از ميان خوده رهبران به اين ترتيب ک

با سازمان جاسوسى آلمان و همکارى دولت و در واقع  نمودن سرنگون اهدافشو کار داشتند که 

."بودژاپن 
۰۹۱

 

 

 به وزارت امور خارجه آمريکا نامه
از نامه  که اکنون اجازه بدهيد. ين مينويسداين چن وکيلى با تجربه از غرب در مورد دادگاه بوخارين

به رئيس خود وزارت امور  ٬ ۰۳۹١از مارس  ۰۱۹۳شماره  ٬ارسالى و محرمانه سفير ديويس

 .ى ارائه دهيمنقل قول ٬خارجه آمريکا

     

و  بياناتشاندر  تاييدات ناآگاهانه ٬شيوه رفتار ٬من با اينحال پس از مشاهدات روزمره از متهمان"

عليرغم نگرانيهايى که ميتواند بر عليه يک سيستم  ٬زئيات مورد عالقه حقوقى در دادگاهديگر ج

پذيرفته و متهمان را در عمل  ىکه اعترافات را بعنوان سندنگرانيهايى  ٬وجود داشته باشد قضايى

ها اينچنين نتيجه گرفته ام که آن متهمان سياسى در انجام جرائمى که به آن ٬بدون محافظ رها ميکند

بر اساس  و بايددخيل بوده اند  ٬جرائمى بر خالف قوانين اتحاد جماهير شوروى ٬متهم شده اند

 .مجازات بشونداساسنامه جنايى اتحاد جماهير شوروى 

 

دادستان که استنباط  با ٬بطور کلى ٬سياستمدارانى که اغلب بصورتى منظم در دادگاهها حاضر بودند

که بر اساس آن اپوزيسونى نيرومند و توطئه اى بسيار ستنباطى ا ٬اٽبات نموده است هم داستانند

امرى که براى اين سياستمداران بسيارى از نکات تا بحال مبهم را در جريان  ٬جدى وجود داشته است

بر سر اين است که تنها اختالف . توسعه شش ماهه اخير در اتحاد جماهير شوروى توضيح ميدهد

"متمرکز بوده اندتا چه ميزان ند و توطئه ها تا چه ميزان دخيل هستمتهمان 
۰۹۰ 

 نازيهاشغال اروپا توسط ا
نتايجى که ميتوانستند بصورتى فوق العاده اى  ٬سفير جوزف ديويس دامنه جرائم متهمان را فهميد

 .وحشتناک باشند

 

س مار ۰۰نيروهاى نظامى نازيها در حقيقت در اروپا پيشروى و در جريان برگزارى دادگاهها در 

سپس لهستان و  ٬ميشدبزودى نوبت چکسلواکى . ه بودنداطريش را به اشغال خود در آورد ۰۳۹١

 .بعد تمام اروپا

 

که  ٬که آلمان نازى به جهان سرمايه دارى وعده نابودى آنرا داده بود ٬و در اتحاد جماهير شوروى

با هدف  ٬که با نازيها وجود داشتندگروهى از سياستمداران ارشد  ٬در اساس هدف اصلى نازيها بود

همکارى  ٬ترور حکومت فعلى و متالشى نمودن کشور بعالوه تقسيم آن ميان خود و آلمان نازى

 !مينمودند

 

براى اتحاد جماهير را فاجعه پيش رو احتمال وقوع اتحاد جماهير شوروى و برخورد صحيح استالين 

 .شوروى سوسياليستى و مردم اسالو متوقف نمود

 



توجه داشته باشيد که . سخن پوچ و توخالى نبوديک در مورد انقراض مردم اسالو فقط  تهديد هيتلر

روسيه سفيد و ديگر  ٬در خالل بيش از سه سال جنگ و اشغال اوکراين ٬نيروهاى نظامى نازيها

 !ميليون نفر کشتند ٩٥بيش از  ٬مناطق واقع در غرب اتحاد جماهير شوروى

 

از اهميت ت اتحاد جماهير شوروى و پيروزى در جنگ جهانى دوم براى ادامه حياپاکسازى خائنان 

 .بسيار زيادى برخودار بود

 

از آزادى و  ورىبراى بهره اين براى ريشه کن نمودن نازيها و توانايى جهان  در دراز مدت

اتحاد با پيروزى بر نازيها . تعيين کننده بود ٬که ما در حال حاضر از آن بهره منديم ٬دمکراسى

اما اين تنها ما کمونيستها نيستيم که اين را درک . ميشدندهمه جهان قادر به فتح ير شوروى جماه

با ما حتى سرمايه داران شريف و درستکار نيز در اين مورد . کرده و آشکارا اعالم مينماييم

 ·ندهمسنگر

 ستون پنجم هيتلر در روسيه نابودىو  خيانتدادگاههاى 

 توسط آن
. دهيمارائه را ديگرى نقل قولى " ماموريت در مسکو"سفير جوزف ديويس تاب کاز که اجازه بدهيد 

 .را در اتحاد جماهير شوروى مورد بررسى قرار ميدهد" ستون پنجم"او فعاليتهاى 

 

اصطالح ستون . که در خدمت نيروهاى خارجى رکاب ميزنند به خائنانى اطالق ميشودستون پنجم 

فاشيستها . سرچشمه گرفته است ٬در خالل جنگ داخلى اسپانيا ٬دمادري بهپنجم از حمالت فاشيستها 

در  ٬ميکرداز پشت به مدافعان حمله که  ٬داشتن ستون پنجمىمدعى در چهار ستون نظامى آمدند و 

 .شدندداخل مادريد 

 

توجه  ·در اتحاد جماهير شوروى" ستون پنجم"سفير جوزف ديويس در مورد  اينهم بخشى از کتاب

نوشته شد اما  ۰۳٤۰در خالل تابستان  ٬"ماموريت در مسکو" ه -کتاب ازکه اين بخش  داشته باشيد

در کتاب مستقيما  ۰۳۹١مارس  ۰٣پس از ارسال محرمانه آن به وزارت امور خارجه آمريکا در 

 .وارد شد

 

 به روسيه۰۳٤۰در تابستان اين بخش پس از تجاوز آلمان : "سفير ديويس توضيح ميدهد که چرا

در اين منطقيترين جايى بود که ميشد از آن به عقيده او · شد اما در اين جا قرار داده ميشودوشته ن

بهره در هم شکست چگونه نشان دادن اينکه دادگاههاى خيانت ستون پنجم هيتلر را در روسيه جهت 

 ."نمود بردارى

 

 :سفير جوزف ديويس

 مطالعه اى در جهت باز انديشى –ستون پنجم در روسيه "

 

از شيکاگوعبور زمانيکه  ٬ر راه بازگشت به خانه از جشن پايان تحصيلى دانشگاه قديمى خودمد

 .دعوت بعمل آمد ويسکانسن کلوب دانشگاه و انجمنبراى انجام سخنرانى در ميکردم از من 

  

حال ستون : "فردى از ميان جمعيت سوال کرد. دقيقا سه روز پس از آغاز حمله آلمان به روسيه بود

 ."همه تيرباران شدن ٬ستون پنجمى وجود نداره: "بدون تامل پاسخ دادم" م تو روسيه چطورهپنج

 



در حقيقت اين جالب توجه است  ·کنماز شر اين فکر خالص خودم را نروز در قطار نميتوانستم آمن 

همکارى  که با ٬در پشت جبهه روسى" داخلى اقدام"در مورد  حرفىکه در تجاوز اخير نازيها 

 .به ميان نيامده است ٬انجام شد ندهان نظامى آلمانىفرما

 

همراه  هنالين چکى با پشتيبانى نظاميان فعال در سازمانهاى ۰۳۹۳تجاوز هيتلر در پراگ در سال 

  – سودتيچ ه اتحاد جماهير شوروىدر . بکار گرفته شد اقدامهمين نروژ  بهتهاجمش در جريان  .شد

ىهنالين
*

اهل اسلواکى و يا تيوس 
*

٬ de grelles
*

وجود  ٬بلژيکى و هيچ وطن فروش نروژى - 

 .نداشت
 به زبان آلمانى صحبت ميکنند که بوهمن چکسلواکىدر  قومى* 

  بود" آزاد"با کمک آلمان رهبر اسلواکى  ٤٥تا  ۰۳۹۳تيوس رهبر حزب مردم اسلواکى که ميان سالهاى * 

 *http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Degrelle 

 

زمان اقامتم در روسيه شايد  موارد رخ داده در ٬به خود گفتم ٬مسائلدر حال فکر کردن در مورد 

 .من در گذشته به آنها فکر نکرده بودماما  ٬اهميتى داشتند

 

دريافت اجازه از وزارت امور خارجه  و يادآورى گذشته هابه منظور به واشنگتن  مبه محض ورود

 ·رفتم خاطراتمقديمى دفترچه براى بازبينى برخى از مراسالتم بسرعت بسراغ 

ستون  –فعاليت " نام بهموردى هيچيک از ما در روسيه به  ۰۳۹١و  ۰۳۹٣در سالهاى ميان 

 .اين اصطالح رايج نبود. فکر نکرده بوديم" پنجم

 

راه  ما زبان بهبه تازگى " تجاوز داخلى"و " ستون پنجم"از قبيل  عباراتى ٬نازيها روشدر توصيف 

توسط افراد مطلعتر و آگاهتر بطور کلى  ٬روشها توسط هيتلرگونه استفاده از اين گمان . نديافته بود

 .بود ننمودهرا پيش بينى تصور روى دادن آنهيچکس بود که  مواردىما اين يکى از ا ٬امکانپذير بود

   

سازمانها در شمال و  هاىو اف بى آى فعاليت ديزى دو سال آخر است که از طريق کمتيه تنها ط اين

با پشتيبانى از حمالت طراحى شده جنوب آمريکا افشاء شده اند و ما جاسوسان آلمانى را ديده ايم که 

 .به کشور خود خيانت ميکنند ٬چکى و اطريشى از داخل  ٬فعاالنه با خائنين نروژىهيتلر 

 

اين فعاليتها يا شيوه ها در روسيه  ٬ن بخشى از طرحهاى آلمان بر عليه اتحاد جماهير شوروىبعنوا

را ايراد و در آن  نورمبرگسخنرانى مشهور  ۰۳۹٣هيتلر در سال . بازميگردد ۰۳۹٥به سال 

 .نمودافشاء   به روشنى مقاصد خود را بر عليه اوکراين

 

از طرحهاى سياسى و نظامى در همانزمان هير شوروى در حال حاضر بنظر ميايد که دولت اتحاد جما

کامال  ٬حمالت آلمانيها جريان داشت براى تدارککه در روسيه  ٬آنها "داخلى"رهبران و از فعاليتهاى 

 ·آگاه بود

 

توجه خودش  زماندر بايد ه کاى برايم روشن شد  مسئلهبه ناگهان  موارددر حال تعمق در مورد اين 

 ٬ها خيانت و تصفيهدادگاههاى در مورد دادگاههاى موسوم به  ماجرا ·مينمودم ى را مبذول آنبيشتر

 .سخن ميگفت ٬در آنها حضور داشتم و شنيدم ۹١و  ۰۳۹٣که من در ميان سالهاى 

 

عمال متوجه  ٬من با بررسى دوباره اسناد اين دادگاهها و مرور ياداشتهاى برداشته شده توسط خودم

از  ٬ما اکنون با آنها آشنا ميشويمکه  ٬ستون پنجم آلمانبرده شده توسط  بکارترفندهاى کليه شدم که 

 .ه بودندروشن شد بيان شده از جانب خائنان روسى ىطريق اعترافات و داستانها

    

http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Degrelle


اين روشن بود که دولت اتحاد جماهير شوروى به وجود اين فعاليتها اعتقاد داشت و بصورتى جدى 

آلمان کليه و پس از يورش  ۰۳٤۰در سال . وب آن اقدام نمودنگران و بصورتى اساسى به سرک

 .نابود شده بودند ٬آلمانيهاسازمان داده شده توسط  ٬پنجمى ستوننيروهاى 

 

اهميت جديدى بخود  هرخ داد پس تحوالتو  در حال حاضر که ٬در آنزمان ديگرغير قابل درک حقيقت 

ر عليه کنسولگرى آلمان و ايتاليا در سال عکس العمل دولت اتحاد جماهير شوروى ب ٬گرفته است

 .بود ۰۳۹١و  ۰۳۹٣

 

 ·انجام شد ٬کشور مربوطه احساسات بی رحمانه به تقريبا بی تفاوتی با بی پروا و به شيوه ای ينا

 فعاليتهاى سياسىاز جانب دولت اتحاد جماهير شوروى اين بود که اين کنسولگريها با ارائه شده دليل 

 .د و به همين دليل بايد بسته ميشدندمحرمانه کار ميکردن

 

 ٬("تصفيه ها")اعدامها  ٬مورد دادگاهها در در پيامهاى ارائه شده از تمام نقاط کشورآنسال در 

به  دولت اتحاد جماهير شوروىسرنگونى براى " قدرتى بيگانه"به به منظور ارائه کمک متهمان 

 ."متهم شده بودندفعاليتهاى مخفى و خيانت آميز 

 

بررسى برخى از موارد قضايى در دادگاههاى ير جوزف ديويس سپس داستان خود را از طريق سف

 :خيانت ادامه داده و اين بخش را با اين عبارات به پايان ميبرد

 

از طريق اين و بسيارى از افسران بلند پايه نظامى در ارتش و نيروى دريايى اچفسکى توخژنرال "

تحت رهبرى و  کوتاهى پس از دادگاه بوخارين بازداشت مدت ٬مجرم شناخته شدندشهادتها 

  ٬در صورت حمله به اتحاد جماهير شوروى ٬به همکارى با فرمانده هان ارشد آلمانى اچفسکىتوخ

 ·نده بودمتهم شد

 

بر اساس . برمال شدنداز طريق اين شهادتها موارد بسيارى از فعاليتهاى مخفيانه در درون ارتش 

براى به طريقى آنها را و يا داده شده بود داد بسيارى از افسران ارشد رشوه اظهارات آنها به تع

 ·شرکت در انجام کودتايى متقاعد نموده بودند 
 

با فرماندهان ژاپنى  بر اساس شهادتها در ميان کليه شاخه هاى نيروهاى مسلح و سازمانهاى سياسى

افشاء گريها و  .اين بود آشکار شد که در دادگاهآنچه . يجاد شده بودکامل اهمکارى و آلمانى 

 .تاثير عميقى بر روى مقامات مربوطه در کرملين گذاشتبدون شک اعترافات متهمان 

 

را  کشوردولت . داشتمداخله سريع و کامل نشان از اعتقاد کامل دولت در مورد واقعى بودن آنها 

ورود يک دزد به : "گفت ٬شيلوفورو ٬فرمانده ارتش سرخ. و دقت تمام اقدام نمود قدرتو با پاکيزه 

ما مراقب چنين  ·ميشود آسانتر اوبه روى  در صورت داشتن همکارى براى باز نمودن در ٬اى خانه

 ."افرادى بوديم

 

مقام فرماندهى انتصاب او به شايعه . تاجگذارى در لندن شرکت نکرد مراسمدر  اچفسکىتوخژنرال 

او  .قبل از ورود خود به آنجا در قطار بازداشت شده بوداما نشان داده شد که او منتشر منطقه ولگا 

سه دادگاه نظامى لپس از ج ٬نفر ديگر از افسران فرمانده ۰۰همراه با  ٬ژوئن ۰۰ ٬چند هفته بعد

 .اعدام شدند ٬پشت درهاى بسته

 



ند که به نظر خشونبار ميامد ٬پاکسازيها و قتلها ٬وشن شده است که کليه اين محاکماتراکنون کامال 

از جانب از يک اقدام قاطعانه و نيرومند  نمايشى بود ٬و آنزمان تاثير عميقى بر روى جهان گذاشت

از خودش در مقابل آشوبى از دورن بلکه همچنين در مقابل  محافظتنه تنها براى  ٬دولت استالين

 .يورشى از خارج

 

تمام موارد . ن پاکسازى نموددولت وظيفه خود را بدرستى انجام داد و کشور را از کليه عناصر خائ

آنها  –در روسيه ستون پنجمى وجود نداشت  ۰۳٤۰در سال  .مشکوک به نفع دولت حل و فصل شدند

."دولت کشور را از لوث وجود خائنان پاک نموده بود. تيرباران شده بودند
۰۹٩ 

 

به تصفيه  او مسائل مربوط. اهميت روايات سفير ديويس بيش از هر زمان ديگريستدر حال حاضر 

هرگز باز بينى  ٬نيزاما اين امر مسائل ديگرى را . هاى دادگاههاى خيانت را به روشنى ارائه ميدهد

 .برجسته مينمايد ٬سرمايه دارى مورخانتوسط  نشده 

 

يک سوال مهم ديگر در اين رابطه اينست که در اساس چگونه براى نازيها ممکن شد که در عرض 

! مغلوب نمايد ٬را نيز در کنار خود داشت يسکه در ضمن ارتش انگل ٬پنج هفته ارتش فرانسه را

خيانت طبقه سرمايه دار فرانسه به کشور خودش و ديگر مسائل از دوران ميان دو جنگ جهانى 

 .مسائليست که توضيحى را مطالبه مينمايند

 ئنان و تهديدات بر عليه اتحاد جماهير شوروىخا
شديد تهديدات بر عليه اتحاد جماهير ت ۰۳۹۱ربوط به دوران دههمه  –معمولى  ورق زدن نشرياتبا 

از جانب بلکه  از جانب آلمان نازىنه تنها تهديدات اين . مشاهده نمودبه آسانى ميتوان را شوروى 

به  ۰۳۹۱و در دهه. نيز ميامدند ٬يساز جمله فرانسه و انگل ٬ديگر کشورهاى سرمايه دارى در غرب

 .ادامه يافت همين ترتيب

  

بر عليه آلمان اعالم  يسفرانسه و انگل ٬ ۰۳۹۱نازيها در سپتامبر همراه با اشغال لهستان توسط 

اين همان . جنگ نمودند اما دست به عملياتى جنگى نزدند و حتى در صدد نجات لهستان نيز برنيامدند

 .ميشود خوانده" مصقره"جنگ  بود که اصطالحا ىجنگ

 

با يورش نازيها به فرانسه در  ٬ماه ۳و آلمان نازى ابتدا پس از  يسانگل/جنگ واقعى ميان فرانسه

انگلستان و  ٬ ۰۳٤۱ژوئن   - ۰۳۹۳اما در خالل اين دوران سپتامبر . آغاز شد ٬ ۰۳٤۱ژوئن 

 .فرانسه بيکار ننشسته بودند

 

در فرانسه با  .جريان داشت بصورتى کامل در هر دو کشور سياستهاى ضد اتحاد جماهير شوروى 

اريان از اتحاد جماهير شوروى لشگرى اوکراينى سازمان داده شد و در ارتش ژنرال فرانسوى فر

زمانيکه فنالند جنگ بر عليه  ٬ ۰۳۹۳در سال . از قفقازيها ساخته شدند ملىواحدهاى جنگى  دانجوي

 .از فنالند حمايت نمودند يسفرانسه و انگل ٬اتحاد جماهير شوروى را آغاز کرد

 

فقره سالح سنگين و بمب افکن و صدها هزار نارنجک و  ۰۰٤ ٬هواپيماى جنگى ۰٤٤انگلستان 

مسلسل و تقريبا يک ميليون نارنجک از  ٥۰۱۱ ٬فقره سالح سنگين ٤٩٣ ٬هواپيما ۰٣۳فرانسه 

جنگ در جبهه فرانسه و بر عليه  بمنظورهمزمان اين کشورها . ارسال نمودندانواع مختلف به فنالند 

نفر به توافق  ۰٥۱۱۱۱ارسال ارتشى متشکل از  مبنى برطرحهايى با ى اتحاد جماهير شورو

 .رسيدند

 



 ۰۳۹۱در خالل دهه. بودبه آلمان " تمايالتشان"نشان دادن  يسدولتهاى فرانسه و انگل هدف

 ·بطور قابل توجهى عظيم بودتهديدات بر عليه اتحاد جماهير شوروى 

 

بر عليه  ىجنگافکار عمومى را براى آمادگى  در سراسر اروپاسرمايه دارى کشورهاى  ىدولتها

در اتحاد جماهير شوروى اين تهديدات امرى واقعى تلقى . تدارک ميديدنداتحاد جماهير شوروى 

 .ميشدند

 

ر کار براى توسعه اى دتوده ها اگر  کشور نابود ميشد :نداين نتيجه رسيدرهبران شوروى ناگزير به 

که بخش بزرگى از توليدات جامعه را به خود  ٬ضرورى دفاعى مهيا نمودن وسايل وسريع در جامعه 

 .با يکديگر متحد نميشدند ٬اختصاص داده بود

 

کشورهايى که اتحاد  ٬اين شدکشف موفق به اين فضاى متشنج  دردولت اتحاد جماهير شوروى 

دولت و روابطى که تا سطح  ٬جماهير شوروى را به جنگ و نابودى تهديد مينمودند مزدوران خود را

 .در کشور داشتند ٬حزب گسترش داشت

 

ناگزير شده به انجام کار شديد ادامه حيات کشور  بمنظورزمانيکه همه  ٬در اين وضعيت بحرانى

در جامعه بودند کسانى که به دشمن با دادن اطالعات يارى نموده و توليدات و دفاع را نابود  ٬بودند

 .مينمودند

 

آنجايى که آنها فعاليت کرده و  ٬در سراسر کشور شانائنين و محافلدولت اتحاد جماهير شوروى با خ

 .بسيارى به زندان و مرگ محکوم شدند. قاطعانه برخورد نمود ٬ارتباطى برقرار نموده بودند

 

قربانى شدن بيگناهان ." تمام موارد مشکوک به نفع دولت حل و فصل شدند"سفير ديويس ميگويد 

 .بهتر از اين نميشد عمل نمودن وضعيت است اما در آتاسف بار يقينا 

 

 .تهاجم نازيها و جنگى براى از ريش بر کندن اتحاد جماهير شوروى بسرعت نزديک ميشد

با موضعى کينه جويانه بر عليه دولت اتحاد جماهير شوروى در دستگاه و  ٬باقى نگاه داشتن افراد

 .برابر با خودکشى بود ٬وزناز يهاى متجاآماده به همکارى با افرادى  ٬ارگانها دولتى

 

شد و کشور و جهان از بربريت نازيها به نجات با اقدامى قاطعانه موفق  دولت اتحاد جماهير شوروى

اگر کشور  مينمودقضاوت چگونه تاريخ در مورد دولت اتحاد جماهير شوروى . نابود نمودرا ان آن

 ؟نابود ميشد و نازيها قدرت را در سراسر جهان بدست ميگرفتند

 نتايج برخى
ل ااسمولنسک تحت حکومت شوروى س ٬فينسودبه کتاب  ٬اجازه بدهيد که به ابتداى اين جزوه

 .بازگرديم ٬ ۰۳٥١

 

در حقيقت و بشدت گمراه کننده  فينسود که کتاب نمودبا توجه به حقايق بيان شده اکنون ميتوان تاييد 

يى از روشنفکران را پرورانده و راه را بدتر اين کتاب نسلهااز اين هم . است تحريف وقايع تاريخ

بعنوان يک منبع موثق در  رابرت کانکوستجاسوس پليس بى ارزشى مانند برجسته نمودن براى 

 .هموار نموده استمورد موضوع اتحاد جماهير شوروى 

 



 ٬وجود نداشته است تصفيه اىبه روشنى نشان ميدهد که  ٬ريشه هاى تصفيه بزرگ ٬آرچ گتىکتاب 

که  ۰۳۹۱پاکسازيها در خالل اى بود از موج طراحى شده  فينسودبر اساس اظهارات اى که تصفيه 

 ·شدگسترده تر و گسترده تر 

 

تغيير  بمنظور کمتيه مرکزىتوسط  ۰۳۹۱آغاز موجى از ترورها در سال  ٬فينسوداين ادعاى 

 .کمترين ارتباطى نداردبا واقعيت نيز  ٬کارتهاى حزبى

 

 ٬بودند براى نابودى مخالفان استاليناى مسخره نمايش فينسود اس اظهارات که بر اس يىدادگاهها

 .بر عليه خاىنين که اتحاد ميان آنها و آلمان نازى را به اٽبات ميرساندندحقوقى هستند  مواردى

 

بازپرسى شديدى بود از در حقيقت  ۰۳۹۱جنبش سياسى در اتحاد جماهير شوروى در خالل دهه

 .حزب و جامعه نيروهاى بروکراسى در

 

در صورت داشتن تمايل به توسعه  ٬اتحاد جماهير شوروىبراى اما  ٬همه چيز خوب و بى عيب نبود

 .مبارزه اى بود ضرورى ٬از تجاوز آلمان نازىنجات کشور و توليد سوسياليستى 

 

 ٬ه بزرگريشه هاى تصفي ٬از کتاب آرچ گتىپايانى پروفسور  جمالتبا که در اينجا  اجازه بدهيدبه ما 

 ·ادامه بدهيم

 

امرى که بسيارى آنرا  –( Jezjovsjtjinan  - ۰۳۹٣)جوزف  دورانمدارک نشان ميدهند که "

 .يکبار ديگر مورد بررسى قرار بگيردبايد  –بعنوان تصفيه بزرگ درک ميکنند 

 

 ديمىيک بروکراسى عهد عتيق از فراريان و تخريب انقالبيون ق برکندنريشه بمنظور از تصفيه اين 

 .در حقيقت ميتواند کامال برعکس باشد. انجام نشد

 

عليه راديکال و حتى هيستريکى بود بر  آن پاکسازيها عکس العمل ٬ميگويداين با سندى که 

صاحب منصبانى که در پشت پستهاى خود سنگر گرفته بودند از باال و . بروکراسى در تضاد نيست

."نابود شدند بى نظم نى انقالبىپايين توسط موجى از اراده گرايى و پاک دي
۰۹۹ 

 پايان
يافتن يک سرمايه  براىدر حال حاضر . اند جامعه ليبرالى اندکيک امثال سفير جوزف ديويس در 

 .دار روشنفکر مومن به ذره بينى به اندازه يک تلسکوپ نياز است

 

ديگر تشنگان و  انگلوند ٬آلمارک ٬اسکوتمانند  - دلقکهايىتوسط رسانه هاى خبرى سرمايه دارى 

سردبيران سياسى  ٬دانشگاههاى کشورکه جمعيت اداره ميشوند  -بى پروايى " نويسندگان"پول و 

 را ٬جرائم کمونيستهات حقيقت ياب در مورد موسسابه موسسات موسوم و بخصوص  ٬مجالت

 .تشکيل ميدهند

   

هى از کوتوله هاى بيش از هر چيز ما را به ياد گروحال حاضر در روشنفکران سرمايه دارى 

ميل در مقابل فرامين اربابان خود سر با کمال  ٬با کارتهاى پالستيکى در دست ٬روحانى مياندازند که

 .تسليم فرود مياورند

  



 هموارهتقريبا  آنها ·برايشان آسان نيستبيان حقيقت که روشنفکران صادقى نيز وجود دارند بااينحال 

اشاره به سرمايه داران و گفتن اينکه آنها جاعالن تاريخ اند ان برايشبسر ميبرند و  تدافعىدر حالت 

 .دشوار است

    

به  آنراعطا و ارا درک ديگرى به مردم سوئد در جريان گفتگوهاى عمومى کمى شهامت و شجاعت 

 .خواهد شدسطحى معقول رهنمون 

 

ردن کارگران يوغ ديگريست بر گ" نيروهاى بازار"در ضمن فرمانبردارى منفعل روشنفکران از

مبارزه بر عليه روشنفکران چاپلوس سرمايه دارى را به رهايى از استثمار و نادانى نياز . کشور

 .ضرورى مينمايد

 

از اهميت دانش تاريخى کسب سرمايه داران  اکاذيبدرک وضعيت فعلى و در هم شکستن  بمنظور

خواهان ا کمونيستها هستيم که اين فقط م ٬با کمى استثنا ٬در جامعه امروزى! خاصى برخوردار است

 ·نخواهيم نمودما به اين وظيفه خود خيانت . يمبه توده هاى کارگر ىدانش تاريخارائه 
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