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  مقدمه
  

 خورشيدی  توسط ١٣٦٢کتابی را که دردست داريد، نخستين بار درسال 
اين اثر ارزشمند به آرش حزب . ترجمه و انتشاريافت) توفان(حزب کارايران 

 ها خود را درپيکان رهائی تودهیما، رفيق بابا پورسعادت که هستی و اراده
ی سياسی ــ اجتماعی هارويداداين کتاب سندی است زنده از . نهاد، تقديم گرديد

  ).١٩٤٥( روسيه تا پايان جنگ دوم  جهانی ١٩١٧شوروی از آغاز انقالب 
 بزرگ، انقالب و ضد انقالب بعد ازمدت ینخستين جلد کتاب توطئه

 یکوتاهی ناياب گرديد و بنابر درخواست مکرر بسياری از رهروان طبقه
ور شعبه انتشارات کارگر و پژوهشگران بی غرض، چاپ مجدد آن در دست

 .  حزب قرارگرفت
اکنون که شرايط تجديد چاپ کتاب يکم و همين طور چاپ کتاب دوم،       

فراهم گرديد، به انتشار اين  سند تاريخی و ارزشمند " اسرار خط قرنطينه"
و " ستون پنجم روسيه" مبادرت می ورزيم به اين اميد که بزودی  جلد سوم، 

را همراه با دوجلد اول و دوم دريک "  سانفرانسيسکومونيخ تا" جلد چهارم از
 کامل انتشاردهيم  تا سهم خود را درتنوير افکار و معرفی اين تريبون یمجموعه

 هایاری و امپرياليسم جهانی و رويزيونيستدحقيقت، درشرايطی که سرمايه
رنگارنگ، آنی از تحريف و دروغ و پرده پوشی حقايق  درمورد انقالب کبير 

ر، ساختمان سوسياليسم و نقش آموزگاران جنبش کارگری جهانی فروگزار اکتب
بی شک درهيچ زمانی ازتاريخ جنبش کمونيستی تا اين . نمی کنند، ادا کرده باشيم

صفت . حد که امروزه شاهد آنيم، کمونيسم مورد هجوم قرار نگرفته است
. است حمله به کمونيسم دراين دوران، حمله به رفيق استالين یمشخصه

ند و اخروارها کتاب ورساله که همگی آنها فاقد کمترين استدالالت علمی
 تروتسکی و خروشچف ميباشند، هایدربهترين حالت خود تکرار همان حرف

انتشاريافته تا اين رهبر بزرگ جنبش کمونيستی را که بيش از سه دهه پرچم 
اشته، بی اعتبار ظفرنمون پرولتاريای جهان را به عالی ترين وجهی در اهتزاز د

  . سازند
ئی هااما ويژگی اين کتاب دراين است که خواننده را درمعرض آن آگاهی

قرارميدهد که سرمايه داری جهانی وعمال آن سالهاست با صرف نيرو وصنايع 
ازاين روست که پس ازانتشار اين کتاب . مالی عظيم سعی دراختفای آن دارند

توسط همين محافل درآمريکا ترور ) کان. آلبرت ای( يکی ازنويسندگان آن 
. ميشود وبدين طريق جان عزيز خويش را برای دفاع از حقيقت ازدست ميدهد



 ٤

ند با بيانی جذاب  و دلنشين، تصاويری زنده و انويسندگان اين کتاب توفيق يافته
استفاده ازاين  . طبيعی  از رويدادها و وقايع اين دوره دربرابر خواننده قراردهند

را از بسياری تاريخ نگارهای خشک و "  بزرگیتوطئه" يان ، کتاب  بیشيوه
ديد منطقی و سالم . بی روح که اکثرًا با آن سر و کار داريم، متمايز می گرداند

 آن است که چگونه ميتوان بدون قالب سازی ینويسندگان اين کتاب نشان  دهنده
سفيد "و " اه مطلقسي"  تنها به صورت هامصنوعی و بدون اين که درمورد پديده

با روشی عينی و سيستماتيک به پژوهش پرداخته و سره . قضاوت کرد" مطلق
  .  را از ناسره بازشناخت

 بزرگ توسط رفيق ماکان درسالهای  ی جلد اول و دوم کتاب توطئهیترجمه
 خورشيدی صورت گرفت و جلد سوم و چهارم اين کتاب به همت ٦٥ و ٦٢

 خورشيدی انجام يافته است و حزب ما نهايت ١٣٨٥ نسيم  در سال -رفيق الف 
  .سپاسگزاری و قدردانی را ازاين رفقا دارد و دستشان را به گرمی ميفشارد

 سايت حزب نصب خواهند یاين کتابها ابتدا به صورت جداگانه در کتابخانه
شد و سپس به صورت يک جلد کامل چاپ  و دراختيارعالقمندان قرارخواهد 

  .گرفت
  

  )توفان(رانحزب کاراي
  شعبه انتشارت  

  ١٣٨٥ ــ  آ ذر ٢٠٠٦دسامبر 
  

  
  
  
  
  
  
  



 ٥

  شگفتاريپ
١٣٦٢  

 
 

 است زنده از ی گذرد ، سندی جلد آن از نظر خوانندگان مدومين که یکتاب
 ) ١٩١٧(  اکتبر ري از آغاز انقالب کبی در شوروی اجتماع-یاسي سیدادهايرو
 در ١٩٤٦ بار در سال نيل اوی، که برا ) ١٩٤٥ ( ی جنگ دوم جهانانيتا پا

  .  استدهيآمريکا به چاپ رس
 ی هوش و فرزانه ، با بررسزي و آلبرت کان پژوهشگران ترزي سکليما

و ...  ، آمريکا ، انگلستان ی شوروی منتشره از جانب دولت هایمدارک رسم
 دوره از کي آن دوران ، سرگذشت هاى و نوشتههامرور در روزنامه ها ، کتاب

 به نينش دلاىوهيشه  بشر را ، باتي دوران حنيوسرنوشت ساز تر نيحساس تر
  . ندانگارش درآورده

       کتاب هاىیژگي جذاب واني و بکيستماتي موشکافانه ، روش سکاوش
 ني ای همه پندارهارشيخواننده اما اجبار به پذ.  باشندیم" توطئه بزرگ " 

 در چهارچوب هاهدي است قضاوت در مورد پدیچه ضرور کتاب ندارد ، آن
 ی آگاه خود پژوهشگرى خوانندهکي.  رخداد آن هاست طيزمان ، مکان و شرا

 ىهي از روحی مزمن روشنفکران که ناشیماري بني ا-ی بردارشهي که از کلتاس
  .  استزانيشدت گره  ب، در جامعه ما استی و نه نوآورديتقل

 و یهان جیاردهي زمان که سرماني در اقتي حقبوني ترني اانتشار
 در مورد نقش رهبران و قي حقای و پرده پوشفي از تحریکارگزارانش آن

 قي است به تعواىفهي کنند ، وظی فرو گزار نمی جهانیآموزگاران جنبش کارگر
  . افتاده
 که ني است ، مگر نه اخي تارکي بلکه ستينامه ن  پاسخکي کتاب اما نيا
   هاست ؟ی نا راستيیگو  پاسخني خود بهترخيتار

  : ردي گیچهار کتاب را در برم"  بزرگ ىتوطئه "
 انقالب اکتبر ، دخالت یدادهايرو) : انقالب و ضد انقالب  ( کمي کتاب

  . ی داخلهاى و جنگی شوروىهي در روسنيمتفق
 ی درون و برون مرزهاىسهيدس ) : نهياسرار خط قرنط(  دوم کتاب

 ی براهاستيايت امپر ، تدارکاهي در روسني پس از شکست متفقهاستيتزار
  . سمي و ظهور نازهي به روسدي جدی نظامىحمله
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 درون حزب ونيسي اپوزهاىتيفعال ) : هيستون پنجم روس(  سوم کتاب
  .  حزب با آنىو مبارزه ... ) نري ، بوخایترتسک ( کيبلشو

 ، ضد یجنگ دوم جهان ) : سکوي تا سانفرانسخياز مون(  چهارم کتاب
  . سميو شکست فاش در آمريکا سميکمون

در . کار برده شود ه  امانت بنيشتري کتاب کوشش شده بني ای برگرداندر
ه  کتاب بني نامأنوس، که در اهاى و اصطالحات و اشارهژهي وهاىمورد نام

   .عمل آورده شوده  بحي شود، تالش شده تا حد امکان توضی مافتيوفور 
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  جهاد سفيد ــ بخش هشتم
  

    سرانجام متالطم- ١
  

 کم و بيش برابر ایيجهنت جنگ عليه روسيه شوروی به ینخستين دوره
دولت شوروی بخش اعظم قلمروی خود را باز يافت  . برای دو طرف انجاميد

دول .  ديگر به آن تحميل گرديدهایی که از سوی دولتئاما  به بهای انزوا
وابسته، روسيه شوروی  های  مرکب از رژيمایمزبور از طريق نوار قرنطينه

را به هر گونه روابط اقتصادی و سياسی عادی با جهان  را احاطه و دست آن
ه ی زمين، بئ کره زمين، اين يک ششم شوراخشکیيک ششم  . خارج بسته بودند

  .که به رسميت شناخته نشده بود طور رسمی موجوديت نداشت چرا
 درهم هایانهکارخ: دولت شوروی در درون با وادی ويران اقتصادی

کوبيده شده، معادن آب گرفته، کشاورزی مضمحل، ترابری درهم شکسته، 
 ناشی از هفت هایويرانه. بيماری، قحطی و بيسوادی تقريبًا همگانی روبرو بود

 یسال جنگ نا گسسته، انقالب، ضد انقالب و تجاوز بيگانه بر ميراث ورشکسته
يرون اما، هنوز در جستجوی صلح جهان ب. رژيم فئودالی تزارها افزوده شده بود

 ارتباط با  در)Boner Law(بانر الو دولتمرد انگيسی  . را نمی يافت بود و آن
شرايط جهان در طی چهار سال پس از امضای قرارداد صلح ورسای به مجلس 

 جهان شعله یيس اطالع داد که آتش جنگ هنوز در بيست و سه نقطهلعوام انگ
 کره ین را در اشغال داشت و جنبش استقالل طلبانهژاپن نواحی از چي. ور است

نفرات نظامی انگليسی به سرکوب . نمود را با قساوت تمام سرکوب می
 هافرانسوی.  در ايرلند، افغانستان، مصر و هند مشغول بودندای تودههایشورش
 های در سوريه که برغم ميل آنها به مسلسل)Drusen( "ووزرد"ف با طواي

سر ه ترو ويکرز مسلح بودند، در حالت جنگ علنی ب میساخت کارخانه
 به توطئه ريماا جمهوری ویستاد فرماندهی آلمان نيز در پس پرده. ميبردند

  . برای محو عناصر دمکرات آلمانی و احيای آلمان امپرياليستی مشغول بود
 عناصر فاشيست، ناسيوناليست، ميليتاريست، و های و ضد توطئهاهتوطئه

عناصر مزبور .  کشورهای اروپا را در بر گرفته بودیهسلطنت طلب کلي
 اجرا یبه مرحله" آنتی بلشويسم"کوشيدند اهداف خود را در زير پوشش  می

   .درآورند
توصيف وضعيت اروپا را، نخستين روزهای پس از جنگ، در يادداشتی 

 انگليس تدوين شده بود ميتوان یمحرمانه که در آن زمان توسط وزارت خارجه
  :ظه کردمالح
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:  اصلی تجزيه شده استی اروپا در حال حاضر به سه پيکره»

 ایمنبع آن احساس نا شناخته. پيروزمندان، شکست خوردگان و روسيه
 غير قابل ایکه اروپای غربی را به ضعف مزاج دچار ساخته به گونه

.  يک نيرو، نهفته استیچشم پوشی، در ناپديد شدن روسيه به مثابه
ی، بر روی آن ئ بين المللی اروپاهایگذشته، در توافقکه در  یئنيرو

 یکليه. اين است هراس آورترين ابهامات ما. حساب ميشده است
تمام متفقين . نداند  سر خوردهاچه از دست داده دشمنان اخير ما از آن

  . می باشند ،نداچه بدست آورده آن  هرنما در هراس از دست داد
و نيمی ديگر به طرزی نيمی از اروپا در خشمی خوفناک 

 تحريکات، تسليحات، یترس و بيم زاينده. خطرناک در هراس است
 یاينها نيز به نوبه.  می باشدهااتحادهای مخفيانه و بد رفتاری به اقليت

تری است که ميل به انتقام را   شديدهای و نفرتهاخود مولد کينه
 رواج  از اين جا ترس و بيم شدت گرفته و عواقب آن. تحريک ميکند
  .بيشتری می يايد

اگر چه آلمان کنونی از عمل کردی تعرض آميز ناتوان است اما 
 نظامی که داراست، به یيد که با نيروی بالقوهئديری نخواهد پا

 هابسياری از  آلمانی. صورت عامل نظامی نيرومندی سر بر افرازد
بر  - پس از احيای آن-هستند که جدًا در آرزوی استفاده از اين نيرو

  «. عليه امپراتوری بريتانيا می باشند
  

 انگليس با خشنودی، نوسازی تسليحاتی یمادام که وزارت امور خارجه
هراس آورترين  "یآلمان را می نگريست و توجه خود را به روسيه به مثابه

معطوف می داشت در آن سوی اقيانوس اطلس، اياالت متحده غرقه در " ابهامات
را در " انزوای باشکوه"ن پس از ويلسون، رويای جنون و هرج و مرج دورا

بازگشت به وضع " در آن زمان در عبارت آمريکاتوهم بزرگ . برابر خود ميديد
 ی والتر ليپمن، که در آن دوران برای نشريهیبه گفته. خالصه ميشد" عادی

 :شامل اعتقادات  زير می شد" وضع عادی"نيويورک ورلد قلم می زد، 
   

 به هيچ وجه قابل مالحظه به سرنوشت مريکاآ که سرنوشت »
. اروپا پيوسته نيست، که اروپا بايد نان خود را خود به تنور بچسباند

. که از آن چيزی بخريم که ما ميتوانيم به اروپا کاال بفروشيم بدون آن
و اين که اگر اين وضعيت مورد پسند اروپا نيست می توانند خود را 

  « .کار را نکند نکنار بکشد ولی بهتر است اي
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  :والتر ليپمن نتيجه می گيرد  که

  
 نوعی جنون ها از ميان ترس و واهمه و از ميان اين اغتشاش»

 ديوانه وار، زد و بندها و های، تعرفههازاده شده که به ظهور ارتش
س وانواع ناسيوناليسم بيمارگونه از فاشيسم گرفته تا نهضت کوکل

) م -  اياالت متحدهیطی و وحشيانه افراىجنبش نژاد پرستانه( ،نکال
  «.و غيره انجاميد

  
 و آنارشی اقتصادی که اروپا را در خود هاعليرغم اين تالطمات، کوفتگی

  برای تهاجم نظامی جديدی به اتحاد شوروی همهافرو برده بود، طرح نقشه
 ستادهای فرماندهی لهستان، فنالند، یوسيلهه چنان دنبال گشته و با دقت تمام ب

  .مانی، يوگسالوی، فرانسه، آلمان و انگلستان مطالعه ميگرديدرو
  .چنان ادامه داشت تبليغات جنون آسای ضد شوروی نيز هم

 پايان ميداد، هااز جنگ عظيمی که می بايستی به تمام جنگ چهار سال بعد
بر " آنتی بلشويسم"ی دومين جنگ جهانی، با شعار ئ شرايط برای برپایکليه

  .انی آماده بودعليه دمکراسی جه
  
  
  

  سفيد   مهاجرت- ٢
  
  

 سفيد کالچاک، يودنيچ، دنيکين، ورانگل و سميونف هاىبا تالشی ارتش
 تزاری برای هميشه فرو ريخت و با اين فرو ريختگی آن ىبنای عظيم و کهنه

 طوالنی در هاىعناصر چرکين وحشيگری، بربريت و ارتجاع را که طی زمان
ماجراجويان بيرحم، . ه اطراف و اکناف جهان پراکنددامان خود پناه داده بود، ب
 مخوف هاى، نظاميان راهزن، پليس مخفیاى حرفههاىاشراف فاسد، تروريست

 ضد انقالب سفيد را د دمکراتيکی که قبًال نيروهای فئودال منش و ضىو کليه
متالطم از روسيه به بيرون سرازير  تشکيل ميدادند، اکنون مانند گندابی متعفن و

  . ندشد
ه جريانی که به جانب خاور و باختر و جنوب، به اروپا و خاور دور و ب

 هاىی شمالی و جنوبی سرازير شد و به همراه خود ساديسم ژنرالآمريکاسوی 
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 سياه، نفرت تزاريسم از دمکراسی، هاى صدهىگارد سفيد، دکترين جنايت کارانه
  . را به ارمغان آورد سلطنتی قديم ى سياه روسيههاى و جنونها، تبعيضهاکينه

 توسط آن کشتار خراناوُايا جعليات ضد سامی که " پروتکل صهيون"
 سياه  درآمده بود  اىهصدهيهوديان را تحريک کرده و مانند کتاب مقدسی برای  

"  بين المللی يهودىتوطئه" مصائب و باليای جهان را با تز ىکه  توسط آن کليه
نی در لندن و نيويورک، پاريس  و  بوئنوس  علاىتوضيح ميدادند، اکنون به گونه

   .آيرس، شانگهای و مادريد انتشار می يافت
    هر کجا که اين مهاجران سفيد پای می گذاشتند، بذر ضد انقالب جهانی 

  . پاشيدند و فاشيسم را بر زمين می
. کردند  نيم ميليون روس سفيد در آلمان زندگی می١٩٢٣تا قبل از سال 

نفر به لهستان مهاجرت کرده و هزار  ٩٠  نفر به فرانسه وار هز٤٠٠بيش از 
 هزار نفر ديگر در اياالت بالتيک و بالکان، در چين و ژاپن، در کانادا، هاده

تنها در شهر نيويورک سه . ی جنوبی سکونت گزيده بودندآمريکااياالت متحده و 
  . هزار افسر سفيد و خانواده شان مستقر بودند

   ١. سی بين يک و نيم تا دو ميليون تخمين زده ميشدشمار مهاجران رو
 نظامی روسيه که ستادش در پاريس مستقر بود، ىتحت سرپرستی اتحاديه

اين .  برپا گرديدندآمريکا مسلح سفيد در سراسر اروپا، خاور دور و هاىيکان
کردند که برای تهاجم جديدی به روسيه شوروی آماده   علنًا اعالم میهايکان

   .ميشوند
 سفيد در بندر هاىی برای تعليم روسئدولت فرانسه يک آموزشگاه دريا

ی تزاری ئسيس نمود؛ سی کشتی نيروی درياأ در شمال آفريقا ت)Biserta( اتربيز
  .  افسر و نفرات به اين بندر فرستاده شدند٦٠٠٠با 

 برای آموزش به افسران سابق اى ويژههاىدولت يوگسالوی نيز آکادمی
 . سيس نمودأپسران آنان تارتش تزار و 

صورت دست نخورده به شبه ه  بزرگی از ارتش بارون ورانگل بهاىبخش
  .  بالکان انتقال يافتىجزيره

                              
هزاران نفر از افرادی که از تحولی بنيادی . ندا پناهندگان، ضد انقالبی بودهىپنداشت که کليه  نبايد ــ١

. پيوستند  که برايشان مفهوم نبود وحشت زده شده بودند، پريشان فکر و درمانده به خيل مهاجران می
چيز در اين جهان جديد و اعجاب آنان با گذار از کشوری به کشور ديگر، ناميدانه برای کسب معاشی نا 

 شبانه، آشپز و هاىبرخی راننده تاکسی، پيشخدمت کافه، خدمتکار، رامشگر کافه. آور تالش ميکردند
، )شهری در شمال خاوری چين(بسياری ديگر با گرسنگی در شهرهای هاربين . راهنما گرديدند

  . شانگهای و پکن از پناهندگان سفيد سرشار بود
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 گاردهجده هزار قزاق و نفرات سواره نظام به يوگسالوی و هفده هزار 
  .فرستاده شدندسفيد به بلغارستان 

 ضد شوروی هاى پليس مخفی را در ايالتهاى بخشى سفيد کليههاىروس
 حساس دولتی را هاىبالتيک و بالکان تحت اختيار کامل خود گرفته و جايگاه

  .اشغال نمودند
 نيز با مساعدت )Boris Sawinkow(تروريست روسی بوريس ساوينکف 

 نفر را در  هزار٣٠، ارتش سفيدی مرکب از)Pilsudskis( کیمارشال پيلسودس
  .لهستان سامان داد
 خود به خاک هاى بقايای ارتش با)Ataman Semjonow( فوونآتامان سمي
 او از نو به صورت ارتشی سفيد  تحت نظر سر هاىيکان. ژاپن گريخت

  .فرماندهی نظامی ژاپن، تجديد سازمان  يافتند
 )Simon Petljura(ورایيپتلبارون ورانگل، ژنرال دنيکين و سيمون 

و بيدرنگ به  در پاريس مستقر شده ) هاطرفدار کشتار اقليت (ميستوگروپ
   ٢ . گوناگون ضد شوروی سر گرم شدندهاىتوطئه

 Hetman(و هتمان سکوروپادسکی  )Krassnow(ف وژنرال کراسن
Skoropadski( همکاری کرده اوکرائين نيز که قبًال با ارتش قيصر آلمان در 

 بودند برای اقامت به برلين رهسپار شدند و در زير بال سازمان جاسوسی نظامی
   ٣. ی گرفتندآلمان جا

 گروه کوچکی از مهاجران فوق العاده ثروتمند روسی که ١٩٢٠در سال 
همگی از سرمايه گذاری های عظيم در فرانسه و ساير کشورهای خارجی 
برخوردار بودند، در  پاريس گرد آمده و تشکيالتی را پايه ريزی کردند که 
                              

، ژنرال آنتون دنيکين به عنوان مقيم دائمی، با ويزائی که در ١٩٤٥بر سال  ــ در دسام٢
 آمريکا صادر شده بود، به خاک آمريکا ىپاريس توسط مقامات وزارت امور خارجه

  . پذيرفته شد
 اشغالگر خارجی عليه روسيه هاى که ارتشئیها بعدی بسياری از ژنرالى ــ مشغله٣

 و گايدا )Sirovy( چک سيرووی هاىژنرال. جه استشوروی را رهبری ميکردند جالب تو
)Gaida(ستادى کل قوای چک گرديد و دومی فرماندهىاولی فرمانده.  به پراگ باز گشتند  .

 ژنرال گايدا در يک کودتای فاشيستی نا فرجام شرکت و به دنبال آن در ١٩٢٦در سال 
  کوئيزلينگ نظامی  نقش١٩٣٨ژنرال سيروی در سال .  فاشيستی غرقه گرديدهاىتوطئه

اشاره به کوئيزلينگ رئيس شورای دولتی نروژ که به هنگام جنگ . ( چک را بازی نمود
  ) مترجم . جهانی دوم با اشغالگران نازی همکاری نمود

ژنرال ناکس به  انگلستان  باز گشت  تا عضو محافظه کار  مجلس عوام  و ُمبلغ خشن ضد 
.) طرفدار فرانکو ــ م" ( اسپانيای ناسيوناليستدوستان"شوروی  و بنيان گذار جريان 

  ضد شوروی و فاشيستی دوران پس از جنگ اول؛ تبديل گرديدندهاى رهبران جنبش
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اين .  ايفا کند شووریى بعدی عليه روسيههاىميرفت نقش بزرگی را در دسيسه
 بازرگانی، مالی و صنعتی ىکميته"ا ي )Torgprom( تورگ پرومسازمان که نام  

را بر خود نهاده بود از بانکداران و صاحبان صنايع و بازرگانان سابق " روسيه
نوبل که از . ان.گ: خی از اعضای آن عبارت بودند ازبر. تزاری تشکيل ميشد

ف يا واکو برخوردار بود؛ استپان ليانوز نفتی بهاى در ميداناىمنافع عمده
ر ريابوشينسکی يکی از اعضای ي، والديم)Stepan Lianosow(روسی" راکفلر"

ی ئ که دارا)N. K. Denisow(دنيسوف . ک.  معروف تجار تزاری، انىخانواده
بی پايانش بيشتر در صنايع پوالد متمرکز بود، و ساير اقتصاد گران سلطنت 

ن در مجامع صنعتی و مالی سراسر جهان شناخته شده طلب روسيه که نامشا
  . بود

با اين افراد " تورگ پروم"سسات انگليسی، فرانسوی و آلمانی نيز در ؤم
 از دست رفته و هاىاينان هنوز آرزوی دستيابی دوباره به سرمايه. شريک بودند

امتيازات نوين در روسيه را که تنها با سرنگونی رژيم شوروی  می توانست 
  . ايدشان گردد، رها نکرده بودندع

 هدف خود را بر تورگ پروم" دنيسوف، سرپرست سازمان، ىبه گفته
نهاده "  اقتصادی، به هر گونه و شکل ممکنى در جبهههامبارزه عليه  بلشويک

به رستاخيز هر چه  "تورگ پرومگونه که نوبل مطرح ميکرد، اعضای  آن. بود
  .عالقمند بودند"  در آنزود تر سر زمين مادری و امکان کار

يکی .  اقتصادی محدود نبودىبه جبهه" تورگ پروم"عمليات ضد شوروی 
  :  رسمی منتشره از طرف آن اعالم ميکرد  کههاىاز اطالعيه

 بی امان عليه دولت شوروی، به ى بازرگانی و صنعتی به مبارزهىکميته"
فهوم واقعی  اهميت و مىروشنگری آراء همگانی در کشورهای متمدن درباره

رويدادهای روسيه و به تدارک برای قيام آينده به نام آزادی و حقيقت، ادامه 
  ." خواهد  داد 
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  جنتلمنی از روال  ٣ - 
 

 
  گروهی از افسران، صاحبان صنايع و اشراف ،١٩٢١در ماه ژوئن سال 

 در رايشن هالسابق تزاری کنفرانس بين المللی بر ضد شوروی را 
)Reichenhall( کنفرانس مزبور که نمايندگان . باواريای آلمان بر پا نمودند در

 يک ى ضد شوروی سراسر اروپا را دور خود گرد آورده بود، نقشههاىسازمان
  . طراحی نمود، تبليغاتی ضد شوروی در سطح جهان راىمبارزه

. توسط کنفرانس مزبور برگزيده شد" شورای عالی سلطنت طلبان"يک 
احيای سيستم سلطنتی، به رهبری "ورا عبارت بود از فعاليت برای نقش اين ش

فرد ارشد قانونی خاندان رومانوف و در انطباق با قوانين اساسی امپراتوری 
  ".روسيه

 اىنيز فرستاده) حزب نازی( ناسيونال سوسياليست آلمان ىحزب نو خاسته
آلفرد .... بود  وزنبرگنام اين فرستاده آلفرد ر. به اين کنفرانس اعزام داشته بود

 نازک، موهای تيره هاىروزنبرگ مردی جوان و رنگ پريده و استخوانی با لب
 هاىنل رفت و آمد به سا١٩١٩از تابستان سال . و حالتی فرسوده و گرفته بود

 آوگوستينر در آبجو خوری  وی معموًال٤ .آبجو خوری مونيخ را آغاز نموده بود
)Augustiner(یاوانر بُرانتزيسکر و يا ف )Franziskanerbräu(يافت می شد  .

گاه افرادی سر   سالن می نشست، گهىی سر ميزی در گوشهئ به تنهاهاساعت
ميز به وی می پيوستند و اگر چه با آنان به سردی برخورد ميکرد ولی رفتارش 

ش اافت و در صورت گچ گونه يش حيات میا تيرههاىشوری گرفته و چشم
  .ميدرخشيد

آلمانی و . ی ضعيف ولی پر شور به صحبت می پرداختئا صداوی سپس ب
  .روسی را با سهولتی يکسان صحبت ميکرد
 بالتيک بود که زمانی از امالک ىروزنبرگ فرزند زمينداری از ناحيه

پدرش ادعا ميکرد .  برخوردار بود)Reval( روالوسيع در نزديکی بندر تزاری 
است که در ) .م ــ  آلمان قديمل شمالاز قباي ( توتنیهاىکه از اخالف شواليه

روزنبرگ جوان با غرور تمام . قرون وسطی به ايالت بالتيک تجاوز کرده بودند

                              
 در ايران را دارند و هاآبجوخوری در آلمان، از لحاظ اجتماعی، حالتی شبيه قهوه خانه ــ ٤

 هاىين جا از آبجوخوریدر ا. محل اجتماع و تماس برای افراد گوناگون به شمار ميروند
 - تشکيالت فاشيستی آلمان در آنها شکل گرفته است ىمونيخ از اين نظر ياد شده که نطفه

  . مترجم
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وی قبل از انقالب روسيه در پلی تکنيک مسکو در . خود را يک آلمانی ميدانست
 قدرت را بدست گرفتند از هازمانی که بلشويک.  معماری تحصيل ميکردىرشته

 گارد سفيد زير فرماندهی هاىته و به صفوف تروريستخاک شوروی گريخ
 که در ،)Graf Rüdiger von der Goltz( گولتز روديگر فون در گرافژنرال 

 روزنبرگ در مونيخ آفتابی ١٩١٩در سال . نواحی بالتيک می جنگيدند، پيوست
 هاىشد، در آن حال افکارش از نظريات ضد دمکراتيک و ضد يهودی صده

  .باشته شده بودسياه تزاری ان
 بالتيک، ىی باختهئ داراهاىگروه کوچکی از مهاجران گارد سفيد و بارون

 و ها روزنبرگ بر عليه کمونيستى خشن و سيه دالنههاىبرای شنيدن سخنرانی
اين شنوندگان .  مرتب را در مونيخ آغاز نمودندهاىیئآ ، گرد همهايهودی
 )Awalow - Bermondt(  برمونت-فو مرکب بودند از پرنس آوالمعموًال

 گارد سفيد که زير فرمان فن ىو خشن ترين فرمانده ٥ دوست سابق راسپوتين
 Baron( ترش ري-ويبرئ بالتيک فعاليت ميکرد، بارون شىدرگولتز، در ناحيه

Scheuber - Richter(ن شيکه دانتزو و آرنو ف )Arno von Schckedanz( دو 
 - Iwan Poltawetz( سترانيتزااوپولتاوتز اشرافی بيرحم و فاسد بالتيک و ايوان 

Ostranitza(ينی که وزير ارتباطات در دولت وابسته به ئميست اوکراوگرو، پ
 سياه و هاىاين افراد با صده.  بوداوکرائين در آلمان هتمان سکورو پادسکی

 بين المللی يهوديان هم ىروزنبرگ در مورد پوسيدگی دمکراسی و نيز توطئه
هر يهودی " زهر آلود روزنبرگ اين بود که هاى دائمی سخنرانیتم. ی بودندأر

  !"در باطن يک بلشويک است
 وی نسبت ى بيمارگونهىاز ژرفنای ذهن تاريک و معذب روزنبرگ و کينه

 جهانی ىبه يهوديان و دشمنی ديوانه وار وی نسبت به شوروی، به تدريج فلسفه
 ىت تعصب آلود روسيه که به تبليغااىگرفت، فلسفه ضد انقالب شکل می

  :مينويسد" افسانه قرن بيستم"روزنبرگ در . تزاری آغشته بود
 

ی جهان از چنگال دمکراسی و بلشويسم فاسد يهودی ئرها »
  «. بايستی از طريق آلمان و ايجاد دولتی جديد در آلمان شروع گردد

 
  :و اضافه ميکند

  

                              
ه  دربار تزار که خود تزار و همسر و اطرافيانش را بىکشيش بدکاره: تينوراسپــ ٥

  .  مترجم-طرزی عميق تحت نفوذ داشت 
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ز افراد بر  بنيانگذار اين دولت جديد ايجاد تشکيالتی اىوظيفه »
بر مردان آلمانی بايستی نژاد َا.  خط مشی نظام توتنی استىپايه

 تسخير دنيا را دنبال کند؛ تاريخ جهان مفهوم خود را در شمال ىوظيفه
يافته و سپس توسط نژادی چشم آبی و مو بور که در چندين موج ، 

  « . ند، تولد يافته استا روحانی جهان را شکل دادهىچهره
  

 هاى نوشتهى شوروی در کليهىد مقدس عليه روسيه جهاىنظريه
 نيرومند هاىوی در رويای آن روز مقدسی بود که ارتش. روزنبرگ غالب بود

را " منفور "هاى به داخل مرزهای روسيه هجوم آورده و بلشويک"نظام توتنی"
جهت حرکت از باختر به خاور و از راين "وی اعالم ميکرد که . داغان نمايند

از باختر به خاور اين عبارت بايستی از مسکو تا .  است)Weichsel( سلکيابه و
 ."تومسک طنين انداز شود

سر ميبرد، دوران ه آلمان در دوران بحران وحشتناک پس از جنگ ب
 ٦يمار ادر پشت سر در جمهوری و. هاسابقه و گرسنگی توده بيکاری، تورم بی

زان آلمانی با تبانی دنبال سرکوب خونين شوراهای کارگران و سرباه که ب
گر از  سيس شده بود، گروهی دسيسهأسرفرماندهی نظامی آلمان ت

اران صنعتی مخفيانه به د پروس به نام يونکرها به همراه سرمايههاىميليتاريست
 تسليح ىبرنامه. تدارک برای تولد و گسترش مجدد آلمان سلطنتی سر گرم بودند

دس نهانيان با دقت تمام توسط صدها مه آلمان در آينده، دور از انظار جىدوباره
ژه، زير نظر سر فرماندهی نظامی آلمان و در آزمايشگاه طراح و تکنيسين وي

 در ٧ )Borsig( يگمخفی تحقيقات و برنامه ريزی که توسط کمپانی بورس
از ظواهر امر چنين . جنگلی در بيرون برلين ساخته شده بود، تنظيم می شد

 )III B(  بــ٣ اطالعاتی نظامی آلمان بخش ىادارهآيد که پس از جنگ،  برمی
 مزبور از طريق وجوه ىاداره. منحل شده باشد ، اما واقعيت چيز ديگری بود

  هوگنبرگ،)Krupp(  کروپهاى کمپانیىوسيلهه سرسام آوری که ب
)Hugenberg(و تيسن  )Thyssen( در اختيار آن گذاشته شده بود، تجديد سازمان 

بسيار، زير سرپرستی رئيس سابق ضد يهوديش سرهنگ والتر يافته و با حدت 
  . فعاليت ميکرد نيکالی

                              
ی ئ يعنی تا قبل از برپا١٩٣٣ تا ١٩١٩ان از سال رژيم سياسی آلم: يماراجمهوری و ــ ٦

نبورگ   و صدراعظمی هيتلر، آخرين رئيس اين دولت مارشال هيندهارژيم نازی
)Hindenberg(  مترجم-بود  .  
 
  
   . ميشدتأمين ــ بعدها با کمک مالی کمپانی بورسيگ عمليات ستون پنجم در شوروی ٧
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طور ه  جزئيات آن بى يک جنگ جديد از جانب آلمان با کليهىنقشه
نو يکی از مشارکين مالی عمده در مبارزه برای ... .  آماده ميشد ىاموشکافانه

ر انرژی به نام آرنولد سازی امپرياليسم آلمان، سرمايه دار صنعتی با نزاکت و پ
 آجودان شخصی سابق وليعهد آلمان و وا.  بود)Arnold Rechberg( برگشر

دوست نزديک اعضای سر فرماندهی نظامی سلطنتی آلمان، از سهامداران 
 هاى تراست عظيم پتاسيم آلمان و يکی از مشوقين اصلی دارو دستهىعمده

ه مين عاليق او بود که وی را به. مخفی ناسيوناليستی و ضد يهودی در آلمان بود
  .دسوی آلفرد روزنبرگ جلب کر

 شديدی ى ترتيب مالقاتی را با روزنبرگ داد و بيدرنگ عالقهبرگشر
نسبت به اين متعصب ضد انقالبی اهل روال پيدا کرد؛ سپس او را به يکی ديگر 

 اتريشی و جاسوس رايش ىاز افراد تحت حمايت خويش سرچماقدار سی ساله
  .دولف هيتلر معرفی نمودآ نام  به)Reichswehr( ور

 و ساير مخارج ها بود وجوهی را برای خريد يونيفورمها مدتبرگشر
اکنون وی و دوستان ثروتمندش امتياز . نازی هيتلر اختصاس داده بودحزب 
 را) Völkischen Beobachter(  گمنامی به نام فولکيشر بئوباخترىروزنامه

  .ه جنبش نازی متعلق نمودندرا ب يداری کرده و آنخر
اين نشريه سپس ارگان رسمی حزب نازی گرديد و هيتلر، آلفرد روزنبرگ 

  .را به سمت سر دبيری آن برگماشت
که فولکيشر بئوباختر به تملک   ده روز پس از آن،١٩٢١در روز سال نو 

  : درآمد، مفاد اصلی سياست خارجی حزب هيتلر در آن انتشار يافتهانازی
 

گامی که موقعيت الزم فرا رسد و طوفان مرزهای شرقی هن» 
آلمان را فراگيرد، آن زمان، زمان گرد آوری صدها هزار مرد از جان 

ند در هر امری جسارت خود را به اآنان که اراده کرده... گذشته است 
آزمون بگذارند بايستی در برابر واکنش يهوديان غربی آمادگی داشته 

ادهای خصم آلود خود را به حمايت از يهوديان اين ها فري.... باشند 
آنچه مسلم .... ند بلند خواهند کرد اشرقی که مورد حمله قرار گرفته

 اين است که ارتش روسيه پس از يک تاننبرگ دوم از ،است
اين امريست کامال مربوط به . مرزهايش به عقب رانده خواهد شد

   «. تآلمان و به معنی آغاز تجديد بنای آن توسط ماس
 

  .اين سر مقاله توسط آلفرد روزنبرگ نوشته شده بود
اندک اندک نازيسم از آميزش تزاريسم فئودالی و امپرياليسم آلمان قرن 

 .گرفت بيستم، شکل می
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 طرح هوفمان ٤ -
  
 

استراتژی . آلفرد روزنبرگ طراح ايدئولوژی سياسی حزب نازی بود
ل ماکس هوفمان تدوين  ژنرابرگ،شرنظامی آن اما از طرف دوست ديگر 

 .ميگرديد
 آلمان ىژنرال ماکس هوفمان بيشتر دوران جوانی خود را به عنوان وابسته

تر از  طوری که در آن هنگام روسی را روان. در دربار تزار گذرانيده بود
 که ىاعنوان سروان سی و پنج سالهه ، ب١٩٠٥در سال . آلمانی صحبت ميکرد

عنوان ه  استخدام شده و ب)Von Schlieffen( ليفنفون شبه تازگی در ستاد ژنرال 
 بين روسيه و ژاپن خدمت ١٩٠٤ -١٩٠٥افسر رابط با ارتش ژاپن در جنگ 

 منچوری مشاهده کرده بود از خاطر هاىچه را در دشت وی هرگز آن. ميکرد
  :نبرد

 
يک نيروی مهاجم فشرده و . رسيد تها مینجبهه به نظر بی ا »

ش مدافع بسيار بزرگ تری را که دارای منابع کامال تعليم ديده، ارت
عظيم ولی کيفيتی بی رمق و فرماندهی ناشی بود، چنان می شکافت 

  « .ی کاردی قالب پنيری را بشکافدئکه گو
  

در آغاز نخستين جنگ جهانی، هوفمان رهبر عملياتی سپاه هشتم آلمان 
 از جانب  پيش بينی شدهاىمستقر در شرق پروس گرديد تا در برابر ضربه

 اما استراتژی که اضمحالل ارتش تزاری در تاننبرگ. روسيه، بايستد
)Tannenberg( را به همراه آورد، توسط مقامات نظامی نه به هيندنبورگ و 

 معروف آلمان به هنگام نخستين جنگ هاىژنرال ( )Ludendorff( لودندورف
 ى، هوفمان فرماندهپس از تاننبرگ.  شدبلکه به هوفمان نسبت داده) م . جهانی 

در . وی شاهد سقوط ارتش سلطنتی تزار بود. قوای آلمان در جبهه شرق گرديد
برست ليتوفسک او بود که شرايط صلح آلمان را به فرستادگان دولت شوروی 

  . ... ديکته نمود
هوفمان ارتش روسيه را در دو جنگ، به هنگام عمل ديده بود و در هر 

 وی ارتش سرخ همان ارتش ىبه عقيده. ن بودنوبت شاهد شکست وحشتناک آ
 ".به يک گروه الت استحاله شده است"قديم روسيه بود که 

 از پيش ساخته اى، ژنرال ماکس هوفمان، با نقشه١٩١٩در آغاز بهار 
س، در کنفرانس صلح پاريس أبرای پيشروی به سوی مسکو با قوای آلمان در ر

اروپا " نه تنها  : دارای دو حسن بوداين نقشه از نظر خود هوفمان. حضور يافت
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بلکه به موازات آن ارتش امپراتوری آلمان را " رهانيد را از چنگ بلشويسم می
يک نسخه از طرح هوفمان .  آن جلوگيری می نمودىنجات بخشيده و از تجزيه

  .ييد مارشال فوش قرار گرفتأکه تغييراتی در آن داده شده بود، مورد ت
 ى با روزنامهاى، ژنرال هوفمان طی مصاحبه١٩١٩ نوامبر ٢٣در روز 

  :ديلی تلگراف اظهار داشت
 

م که اتيجه رسيدهندر طی دو سال گذشته من به تدريج به اين » 
، اروپا را مورد تهديد هابلشويسم بزرگترين خطری است که طی قرن

  « ...قرار داده است
  

از " ته از دست رفهاى موقعيت؛جنگ"وی در خاطرات خود تحت عنوان 
  ىقصور جهانيان نسبت به امر پيشروی به سمت مسکو طبق طرح اصلی نقشه

 .وی، تاسف می خورد
 پس از مالقاتی با )Lord D'Abernon( برنون، ِاسفير کبير انگليس لرد د

  : سياسی خود نوشتهاى، در دفتر ياد داشت١٩٢٣هوفمان در برلين سال 
  

 کلی است که هيچ تمام اعتقادات اين شخص تابع اين تصور» 
 هاىامری در جهان به خوبی پيش نخواهد رفت مگر اين که قدرت

 از او .... متمدن غرب متحد شده و دولت شوروی را بدار بياويزند
چه احتمال اتحادی بين فرانسه، آلمان و انگليس را برای  پرسيدم چنان

 چنين اتحادی ،ضرورت: "حمله به روسيه پيش بينی ميکند، جواب داد
  «!" ا ايجاب ميکند و اين بايد حتما عملی گرددر
 

دنبال شکست تجاوز نظامی عليه شوروی، ه  پس از جنگ، بهاىدر سال
صورت ياد داشتی محرمانه، ه  خود را تهيه و بى جديدی از نقشهىهوفمان نسخه

سرعت ه ياد داشت مزبور ب. در ستادهای فرماندهی کشورهای اروپا توزيع نمود
. ر حال رشد طرفدار فاشيسم اروپا را به خود جلب نمود مجامع دىعالقه

که هر دو دوستان نزديک هوفمان بودند،   ستاد وی پتنىو فرمانده مارشال فوش
 ديگری که طرح مزبور هاىشخصيت. گرمی استقبال نمودنده از طرح جديد ب

ن پاين، ژنرال بارون کارل فون وس فتييد کردند عبارت بودند از فرانأرا ت
نيروی و رئيس سازمان اطالعات  ، دريا ساالر هورثی)Mannerheim( هايمنرام

 .)Admiral Sir Barry( ی انگليس، دريا ساالر سربری دامويلئدريا
يش، پشتيبانی بخش بزرگ و قدرتمند ها هوفمان در آخرين نسخهىنقشه

 اىسرفرماندهی نظامی آلمان را کسب کرد، عليرغم آن که چرخش قابل توجه



 ١٩

 مکتب سنتی استراتژی نظامی و سياسی بيسمارکی آلمان بشمار نسبت به
 طرح جديد هوفمان اتحادی با فرانسه، ايتاليا، انگلستان و لهستان را بر  ٨.ميرفت

. اساس خواستی مشترک که همانا مخالفت با روسيه شوروی بود، پيشنهاد ميکرد
هيتلر بر فراز "در کتابش  ی، ارنست هنریئ امور اروپاى مفسر فرزانهىبه گفته
  : هوفمان بر اين پايه بودى، نقشه" روسيه
 

به اسلوب ناپلئون؛  )Dwina(وينا ِدو  سلکياو جديد در هاىتمرکز ارتش
 در حال عقب نشينی هاىپيشروی برق آسا، تحت رهبری آلمان، به سوی دسته

ی کشور تا ئبلشويک؛ اشغال لنينگراد و مسکو در عرض چند هفته؛ پاکسازی نها
ی يک تمدن بی رمق از ارواح خبيثه، از ئحی اورال و به اين ترتيب رهانوا

 .طريق اشغال نيمی از قاره
 اروپا ميرفت زير رهبری آلمان بسيج شده و يورشی بر عليه ىتمامی قاره

  .اتحاد شوروی را سامان دهد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
نده رايش ور آلمان ، با نقشه هوفمان مخالفت در ابتدا ژنرال هانس فن سيکت فرما ــ ٨

وی آرزو ميکرد که در طی . سيکت در رويای جنگی انتقام جويانه با غرب بود . ميکرد 
اين جنگ بتواند از مواد خام و نيروی انسانی روسيه استفاده کند و اعتقاد داشت که ميتواند 

بعدها .  برسدئیهاتوافقبا عناصر اپوزيسيون در درون ارتش سرخ و دولت شوروی به 
  . گرويدها هوفمان پشتيبانی کرد و خود نيز به نازیىسيکت از نقشه
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 : منابع بخش هشتم
 

ن برای عنوان قسمت اول اين که توسط نگارندگا" سرانجام متالطم"عبارت 
مطالبی که . عاريت گرفته شده استه کار رفته از وينستون چرچيل به بخش ب

را ترسيم ميکند ) نخست (  پس از جنگ ىفضای نا مطمئن، آشفته و نا امن دوره
 جرايد و تفسير آن زمان آنهاست که توسط جرج هاى از بريدهاىاز مجموعه

 )World Panorama( وان پانورامای جهان تحت عن)George Seldes( سسلِد
چنين  نويسندگان هم.   تدوين شده است،١٩٣٥ چاپ نيويورک، ١٩١٨ -١٩٣٥

 ىياد داشت روشنگرانه. ندا و مجالت زمان رويدادها رجوع نمودههابه روزنامه
 انگليس که در اين بخش آورده شده است نخستين بار ى امور خارجهىاداره

 .John L( بالدرستون. مايشنامه نويس جان التوسط روزنامه نگار و ن
Balderstone(س آورده شده  رو گشته و سپس با جزئيات بيشتری در کتاب سلِد

 هاى مهاجرت ارتشىمطالب در مورد سر گذشت شگفت آور و نا شناخته. است
 George( سفيد روسيه را می توان در کتاب جرج استوارت ىشکست خورده

Stewarts(  ش های سفيدارت"به نام" )The White Armies of Russia( چاپ 
 و نيز در خاطرات بعضی افراد درگير ماجرا چون ورانگل ، ،١٩٣٣نيويورک 

 .دنيکين ، کراسنف و غيره يافت
، تشکيالت، کيفيت و ترکيب آن در کتاب تورگ پرومماجرای کامل 

 Wreckers on Trial, A Record of the Trial of the( ويرانگران در دادگاه"
Industrial Party, held hn Moscow.....(حزبی صنعتی منعقده ى، سند محاکمه 

. ، آورده شده است١٩٣١ چاپ نيويورک  "١٩٣٠ دسامبر -در مسکو، نوامبر
 ايدئولوژی نازی و نقش آلفرد ى اوليهىجالب ترين و کامل ترين شرح توسعه

 اثر کنراد )Der Führer( "رهبر"روزنبرگ و شرکای سفيد روسی وی در کتاب 
چنين  نويسندگان هم. ، يافت ميشود١٩٤٤ چاپ بوستن )Konrad Heiden( هيدن

 A History of National(" تاريخ ناسيونال سوسياليسم"از کتاب ديگر هيدن، 
Socialism(  و مدارک منتشره از طرف وزارت امور ١٩٣٥چاپ نيويورک 

. ندا، سود برده١٩٤٣م چاپ واشنگتن  بنام ناسيونال سوسياليسآمريکا ىخارجه
 سفيدهای روسی و هاىنقشی که توسط ژنرال ماکس هوفمان در توطئه

امپرياليسم آلمان قبل از پيروزی نازيسم و در خدمت پيروزی آن داشت در کتاب 
 Ernst(  اثر ارنست هنری)Hitler over Russia( "هيتلر بر فراز روسيه"

Henri( نگارندگان . ور درخشانی تصوير شده استطه ، ب١٩٣٦ چاپ نيويورک
 The War of( "جنگ موقعيتها  "  : زير مراجعه داشته اندهاىچنين به کتاب هم

Lost Opportunities( ١٩٢٥ اثر هوفمان چاپ نيويورک  
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 War Diaries and other( " جنگ و ساير مقاالتىخاطرات روزانه "
Papers( ، ١٩٢٩ چاپ لندن  

  )Lord D'Abernon( وننبرِا .ی سفير کبير لرد دخاطرات معروف سياس
 The Diary of an(ورسای تا راپالو   يک سفير کبيرىخاطرات روزانه"

Ambassador: Versailles( ،مطالب ١٩٢٩ چاپ نيويورک ، ١٩٢٠ -١٩٢٢ 
نازيسم و مهاجرين سفيد روسی  ىاوليه هاىگران بهای ديگر در مورد همکاری

 چاپ نيويورک، )The Brown Network(" اى قهوهىکهشب"را ميتوان در کتاب 
  . ، يافت١٩٣٦
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  شگفت انگيز يک تروريستىحرفه ــ  بخش نهم
 

 بازگشت سيدنی ريلی ــ ١
  
 

ی آلمان به همراه يک افسر ئ  يک افسر نيروی دريا،١٩٢٢برلين، دسامبر 
 جوان و شيک پوش در سالن ،ای انگليسی در حال گفتگو با زنی زيبعاتالاط

و يا  )Pepita Bobadilla(باديال وتا بيپئاين زن پ. شلوغ هتل معروف آدلون بودند
کمدی موزيکال هاى  نمايشى ستاره)Chambers( به عبارت ديگر خانم چمبرز

 .بود  نمايشنامه نويس موفق انگليسی هدان چمبرزى و بيوهلندن
 هاىفرد انگليسی به شرح فعاليت. گفتگو به عمليات جاسوسی کشيده شد

آغاز .  شوروی به نام آقای سیىی انگليسی در روسيهمأمورمافوق تصور 
 ئیهاآن دو با نقل حکايت. با اطالع بود. مرد آلمانی از شهرت آقای سی. نمود

سرانجام خانم . ديگر را سرگرم نمودند  وی يکاىی افسانهئدر مورد ماجراجو
  کيست؟. اين آقای سی: ظ کنجکاوی خود نبود پرسيدچمبرز، که ديگر قادر به حف

. کی نيست؟ به شما بگويم خانم چمبرز، اين آقای سی: انگليسی در جواب
راستی اين را هم بايد . مردی است اسرار آميز، اسرار آميز ترين مرد اروپا
 يک استان هابلشويک. بگويم که نرخ سر او از هر موجود ديگری باال تر است

مردی است که در خطر زندگی .  وی تحويل ميدهندىی زنده يا مردهرا در ازا
 چشم و گوش ما در روسيه بوده است و بين هاميکند و در بسياری موقعيت

خودمان بماند، اگر بلشويسم خطر بزرگ تری از اين که هست نشده علتش وجود 
  .همين فرد ميباشد

مرد اسرار آميز اين .  آقای سیىخانم چمبرز مشتاق بود بيشتر درباره
من همين امروز بعد از ظهر وی : همراه انگليسی وی لبخندی زده گفت. بشنود
  . ... او هم اکنون در همين هتل اقامت دارد. را ديدم

طور  افتاد و آن. همان شب خانم چمبرز برای اولين بار چشمش به آقای سی
باس، با سر و روی آراسته و خوش ل"مردی با . که بعدها نوشت، آقای سی

 استخوانی و گرفته و حالتی تمسخر آميز که می توانست تحقير آميز اىچهره
 مرگ ىبار بلکه بارها به چهره برداشت شود، بود، حالت مردی که نه يک

اين . خانم چمبرز در همان نگاه اول به عشق اين مرد گرفتار شد". خنديده است
اوضاع اروپا، "رد آن شب در مو. آقای سی. ديگر معرفی شدند دو به يک

با خانم چمبرز " خطر بلشويسم "ىتر درباره و از همه مهم" روسيه و چکا
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کاپيتن : وی سپس نام واقعی خود را به خانم چمبرز اعتراف کرد. صحبت کرد
  . ... سيدنی جرج ريلی

ش عليه شوروی در سال ا توطئهىسيدنی ريلی به دنبال شکست مذبوحانه
 جنگ انگليس، وينستون چرچيل به روسيه ، بار ديگر توسط وزير١٩١٨

. فرستاده شد تا در امر سازماندهی دستگاه جاسوسی ژنرال دنيکين کمک کند
ی او ئعنوان رابطی بين دنيکين و متحدين ضد شوروی اروپاه ريلی در ضمن ب

، جاسوس انگليسی با حرارات ١٩٢٠، و ١٩١٩ هاىدر طی سال. عمل ميکرد
 ضد شوروی و هاىپراگ فعاليت کرده و ارتشفراوان در پاريس، ورشو و 

ی مأمورعنوان ه بعدها وی ب.  خرابکاری را سازمان داد- جاسوسیهاىآژانس
نيمه رسمی برای برخی مهاجران ميليونر تزاری از جمله دوست و صاحبکار 

يکی از جاه طلبانه .  خدمت نمود)Graf Schuberski( چوبرسکی گرافقديميش 
، کارتل  تورگ پرومی آن کمک نمود، ئی به برپا که ريلئیهاترين نقشه

  . فرانسوی آنان بود- اران مهاجر تزاری و همکاران انگليسیدسرمايه
 اندوخته و اى عمليات ماليش، ثروت شخصی قابل مالحظهىريلی در نتيجه

گانی روسی زرسسات بزرگ باؤ را که در سابق با مهارياست تعدادی شرکت
 بين المللی مهمی هاىچنين از تماس وی هم. فته بوددست گره ارتباط داشتند، ب

ش افرادی چون وينستون چرچيل، ژنرال ابرخوردار بود و دوستان شخصی
 می  را شامل)Wallenius( والنيوسماکس هوفمان و رئيس ستاد نظامی فنالند، 

 تعصب آلود جاسوس انگليسی نسبت به روسيه هيچ گونه کاهشی ىدر کينه. شدند
نابود سازی بلشويسم اکنون به هدف اساسی زندگی وی تبديل . ودپيدا نشده ب
 بی حد وی به ناپلئون بناپارت، به اصطالح فاتح روسيه، او را ىعالقه. ميگرديد

. به يکی از پر شورترين گرد آورندگان آثار و اشياء زمان ناپلئون بدل ساخته بود
صيت ديکتاتور اهل شخ.  استرلينگ ميرسيدىارزش کلکيسون او به هزاران ليره

  : رس وی را مجذوب خويش ساخته بود، ريلی می گفتُک
 يک  بقايای انقالب فرانسه را به زير پا له کرد، قطعًا،يک ستون توپخانه

 جاسوسی انگليس با عوامل بسياری که به نفع وی موجودند، قادر خواهد مأمور
  .بود ساالر مسکو گردد

.  ازدواج کاپيتن سيدنی ريلی درآمد، خانم چمبرز به١٩٢٣ مه ١٨در روز 
کاپيتن جرج هيل، همدست قديمی ريلی در روزهای مسکو، نقش شاهد اين 

 .ازدواج را داشت
 اى افسانههاىو اما ديری نگذشت که خانم چمبرز نيز شريک دسيسه

  :وی بعدها نوشت. شوهرش گرديد
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 اروپائی هاى سياستى که در پس پردهئیهارفته رفته با فعاليت» 
 با اروپائیدريافتم که قلب هر پايتخت . جريان داشت آشنا گشتم

 تبعيديان بر عليه ظالمين کنونی کشورشان در تپش است، که ىتوطئه
 کوچک تبعيدی به هاىدر برلين و پاريس، در پراگ و لندن گروه

هلسينکی در آن دوره از ضد . طرح ريزی و توطئه مشغولند
 حمايت مالی اروپائیدين دولت انقالبيونی سرشار بود که توسط چن

مند بود و وقت و  طور شديدی به اين جنبش عالقهه سيدنی ب. ميشدند
  «. انرژی بسياری را به آن اختصاص ميداد

 
روزی مردی مرموز برای مالقات با سيدنی ريلی به آپارتمان وی در لندن 

 هاىتخواندارای اس. معرفی نمود" آقای وارنر"عنوان ه در ابتدا خود را ب. آمد
 تمام گونه برجسته و چشمانی سرد خاکستری و ريش بلند سياهی بود که تقريبًا

تنومند بود و بازوان بلندش تقريبا به زانوانش .  وی را می پوشانيدىچهره
 انگليسی، جوازی که در پاريس اى او شامل گذرنامههاىاعتبار نامه. ميرسيد

 و نوشته )Boris Sawinkow( ساوينکف بوريس ،هاتوسط رهبر سوسيال انقالبی
 از طرف يک شخصيت سياسی معروف اىچنين نامه  شده بود و همءامضا

ت کننده به ريلی گفت که يک هفته در لندن برای امالق. انگليسی ميگرديد
 .مشورت با وزارت خارجه خواهد ماند

نام حقيقی او . سپس هويت واقعی خود را آشکار نمود" آقای وارنر "
 بود که دستگاه توطئه اى پنجگانههاى رهبر يکی از گروه)Drebkow( دربکوف

اکنون وی . ، تشکيل ميداد١٩١٨گری ضد شوروی ريلی را در روسيه در سال 
 .رهبر سازمان زير زمينی سفيد در مسکو شده بود

  :دربکوف به ريلی چنين گفت
 

اکنون ما .  عالی در روسيه داشتيدیکاپيتن ريلی شما سازمان» 
 ىيم، کليهاکار انداختهه را ب را دوباره بدست گرفته و آن سر نخ آن

آوريد؟ او با ماست  بالکوف را بياد می. ان قديميتان آنجا هستندمأمور
يکی از همين روزها اين سرخ پوستان را درهم ميکوبيم و دوران .... 

اما خودتان می دانيد ما . خوش گذشته را از نو آغاز خواهيم کرد
نقشه می ريزيم و می ريزيم، طرح . مانی هستيم چگونه مردهاروس

پشت طرح تهيه می کنيم و سپس سر جزئيات بی اهميت با هم به نزاع 
ی يکی پس از ديگری از ئ طالهاىمی پردازيم در حالی که موقعيت

  « ! آه. کنارمان می خزد و هيچ کاری انجام نمی گيرد
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  :دربکوف موضوع مالقاتش را از سر گرفت
 

مردی که . يلی، ما در روسيه به يک مرد احتياج داريمکاپيتن ر» 
 انجام کارها گردد، مردی که در ىبتواند رهبری کند و انگيزه
مردی که يک ساالر و يا اگر دوست . دستوراتش چون و چرا نباشد

و . طور که موسولينی در ايتالياست همان. داريد يک ديکتاتور باشد
 اى کهنههاى آهنين به کشمکشاىهباالخره مردی که قادر باشد با اراد

 پايان دهد و از ما سالحی ،که دوستان ما را در آنجا از هم جدا ساخته
   «. ! بسازد که قلب ظالمين کنونی روسيه را از هم بشکافد

 
  :ريلی پرسيد

 
 او که اکنون در پاريس است درست همان  ف؟کو اما ساوين» 

. با شخصيتی بزرگمردی واقعا بزرگ . مرديست که خواهانش هستيد
  «  . ! کسی که از کودکی برای رهبری و سازماندهی ساخته شده است

 
  :خانم ريلی که اين گفتگو را در خاطراتش منعکس نموده می نويسد

 
توانستم بخوانم که با سپردن امور به  از لحن صدای سيدنی می» 

دست ساوينکف، آن رهبر روسی که با چنين صميميتی ستايشش 
 «.  چه از خود گذشتگی دست ميزندميکرد، به

  
  
  

  ! شغلی مانند هر شغل ديگر ــ  ٢
  
 

، از سوی سياست بازان داونينگ ١٩٢٤بوريس ساوينکف که از سال 
 'Quai d( ورسه،او که د) م. مقر نخست وزيری انگلستان در لندن (استريت 

Orsay()  تور عنوان ديکتاه  ب).م.  فرانسه در پاريسىوزارت امور خارجهمقر
 روسيه انگاشته می شد، از بسياری جهات يکی از قابل توجه ترين ىآينده

 ى بود که از ميان تالطمات و هرج و مرج ناشی از سقوط روسيهئیهاشخصيت
ی آرام ئکوچک اندام و رنگ پريده با سر کم مو و صدا. قديم، سر بلند کرده بودند

 چرمی هاىک و چکمهقص ملبس و دارای کت فران بی اىمعموال به گونه. بود
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 ) .م.  معروف انگليسیىنويسنده( بود و با اين هيئت، به قول سامرست موام 
به يک رئيس بانک شيبه بود تا يک تروريست معروف و يا ضد انقالبی "بيشتر 
وينستون چرچيل که . وی صاحب استعدادهای بسيار و گوناگون بود". خشن

خص آشنا شده بود، بعدها در کتاب برای اولين بار توسط سيدنی ريلی با اين ش
خرد يک "عنوان تجلی ه از تروريست روسی ب" معاصران بزرگ"خود 

ياد " سياستمدار، کيفيات يک فرمانده، شجاعت يک قهرمان و استقامت يک شهيد
". تمام زندگی ساوينکف در توطئه گذشته است"و اضافه کرد که . نمود

ری، يکی از اعضای رهبری حزب  تزاىساوينکف به هنگام جوانی، در روسيه
" سازمان نبرد"سوسيال انقالبی بود و به همراه چهار نفر ديگر از رهبران، 

 مخصوص تروريسم با مسئوليت تدارکاتی برای قتل ىحزب را که کميته
دوک اعظم سرگی عموی تزار و نيز . ان تزاری بود، هدايت می کردمأمور
ان تزاری بودند که توسط مأموراز  )W. K. Plehwe( پلهوه. ک. شور ووزير ک

 ٩. ، به قتل رسيدند١٩٠٠ ى نخستين دهههاىطی سال ، "سازمان نبرد"
، ١٩٠٥پس از اولين شکست، در ارتباط با سرنگونی تزاريسم در سال 

ساوينکف به نوعی نا اميدی در مورد زندگی انقالبی رسيد و خود را وقف 
نوشت " اسب رنگ پريده" نام وی شرح زندگی مهيجی به. کارهای ادبی نمود

وی . که در آن نقش خود را در قتل پلهوه و دوک اعظم سرگی توصيف ميکرد
 انگليسی، با مأمور خود به صورت يک ،توضيح ميداد که چگونه با تغيير چهره

" سه کيلو گرم ديناميت در زير ميز" قالبی انگليسی در جيب و ىگذرنامه
 دوک اعظم، در منزلی کوچک، ى کالسکهروزها از پس روزها، به اميد گذار

 .مشرف به يک خيابان به انتظار نشسته است

                              
 که يکی از خارق )Jewno Asew( رهبر سازمان نبرد شخصی بود به نام يونو آسف ــ ٩

اين فرد جاسوس که در خدمت پليس . العاده ترين مأموران و تحريک گران تاريخ بود
 خيانت ميکرد، در هااين که به تناوب به انقالبيون و تروريستمخقی تزار بود، عليرغم 

 ى قتل دوک اعظم سرگی و ساير مقامات تزاری را نيز ميريخت عالقههاىحقيقت طرح
دانست انجام موفقيت   مدد ميرساند چرا که میهاوی تنها به پول بود؛ او به انجام اين قتل
طبيعی . طلب کند. ار.  را از حزب اس بيشتریىآميز آنها وی را قادر ميسازد که هزينه

 بی خبر می ، بازی ميکردهااست که وی پليس مخفی تزاری را از نقشی که در اين قتل
 .گذاشت

طور نزديک با ساوينکف و آسف کار ميکرد، ويکتور ه رهبر سوسيال انقالبی ديگری که ب
وی  . گرديدچرنف نيز مانند ساوينکف بعدها در عمليات ضد شوروی فعال. چرنف بود 

 ىدرباره.  به آمريکا رفت و در پخش تبليغات ضد شوروی تخصص يافت١٩٤٠در سال 
 .يدئ کتاب مراجعه نما٢٣چرنف به بخش هاى فعاليت

  



 ٢٧

 بعد، در دوران جنگ جهانی اول، هنگامی که داستان نويس انگليسی هاسال
سامرست موام، توسط سرويس مخفی انگليس به روسيه فرستاده شد تا با 

رای چنين  از تروريست روسی پرسيد آيا اج١٠ ساوينکف تماس بر قرار کند،
 :ساوينکف در پاسخ گفت. ؟ احتياج به شجاعت فوق العاده داردئیهاقتل

انسان به آن . باور کنيد به هيچ وجه، اين هم شغلی است مانند هر شغل ديگر
 .عادت ميکند

، بنا به اى، بوريس ساوينکف، قاتل و داستان نويس حرفه١٩١٧در ژوئن 
 ىياسی ارتش هفتم در جبهه متفقين توسط کرنسکی به سمت کميسر سىتوصيه
 نفرات اين ارتش در حال شورش عليه.  گماشته شد)Galizischen Front( گاليسيا

 ساوينکف ى قلدر منشانههاىدولت موقت بودند و اين نظر در ميان بود که روش
ساوينکف به آشوب خاتمه . ی با اين موقعيت ميتواند موثر باشدئبرای رو در رو

دست خود، نمايندگان يکی از ه  يک موقعيت بداد و گزارش شده که در
  . ... شوراهای بلشويکی سربازان را اعدام نمود

با اصرار ساوينکف، کرنسکی ژنرال کرنيلف را به فرماندهی کل 
خود ساوينکف به معاونت وزارت جنگ منتصب شد .  روسيه گماشتهاىارتش

عاليت ميکرد و در  مخفی دولت فرانسه فمأمورعنوان ه در حالی که مدتی بود ب
حال توطئه برای سرنگونی دولت کرنسکی و استقرار يک ديکتاتوری نظامی 

 .تحت رهبری کرنيلف بود
پس از انقالب بلشويکی، ساوينکف شورش ضد شوروی را در ياروسالو 

 فرانسويان بوده و با ىاين شورش تحت حمايت مالی مخفيانه. رهبری نمود
نيروهای .  مسکو تطابق زمانی داده شده بودکودتای نا فرجام سيدنی ريلی در

ساوينکف توسط ارتش سرخ درهم کوبيده شدند و خود وی به زحمت توانست 
ه پس از گريز از روسيه، ساوينکف مقام خود را ب. جان سالم از مهلکه بدر برد

همان گونه که .  سفيد تثبيت کردهاىعنوان يکی از نمانيدگان سياسی روس
" معاصران بزرگ" ساوينکف در کتاب خود ىبارهوينستون چرچيل در 

  :مينويسد
 

 روابط با متفقين و با اياالت ىبا در دست داشتن مسئوليت کليه» 
 غرب را ى"نوار قرنطينه"بسيار مهم بالتيک، مرزی که در آن زمان 

                              
مأموريت خود " آشندون يا مأمور انگليسی"سامرست موام در پيش گفتار کتاب خود  ــ ١٠

مرا برای جلوگيری . ه رفتم به روسي١٩١٧در سال : "را در روسيه چنين توصيف ميکند
: و ميافزايد ." از انقالب بلشويکی و نگاه داشتن روسيه در حال جنگ فرستاده بودند

 ". من در اين زمينه به موفقيت نيانجاميدهاىخواننده البته مالحظه ميکند که کوشش"
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تشکيل ميداد، پوچی گرای سابق کفايت خود را چه از جهت فرماندهی 
  «.  نمايش گزاردو چه از جهت توطئه چينی به

 
، ساوينکف به لهستان مهاجرت نمود و در آنجا، با کمک ١٩٢٠در سال 

 افسر و نفرات را به دور خود  هزار٣٠دوست شفيقش مارشال پيلسودسکی،  
جمع کرده، آنها را تسليح و به تعليم آنها برای تدارک سوء قصد ديگری عليه 

 .روسيه شوروی پرداخت
اد خود را به پراگ منتقل کرد و در آنجا با فعاليت به دنبال آن، ساوينکف ست
گاردهای " گايدا، سازمانی تشکيل داد که به نام ،نزديک با ژنرال فاشيست چک

 ضد هاى از افسران سابق تزاری و تروريستشناخته ميشد و عمدتًا" سبز
 .انقالبی ترکيب شده بود

ند و در گاردهای سبز يک رشته حمالت را به مرز شوروی سازمان داد
کارگران و دهقانان را قتل عام و . اين راه مزارع را غارت کرده و سوزاندند

 همکاری نزديک هاساوينکف در اين فعاليت. ان محلی شوروی را کشتندمأمور
يکی از دستياران .  را با خود داشتاروپائیچندين سرويس مخفی کشورهای 

 اى شعبه)Fomitschow( فوچساوينکف، تروريستی سوسيال انقالبی بنام فومي
 پايتخت سابق )Wilna( از دستگاه توطئه چينی تروريستی ساوينکف را در ويلنا

گروه .  تصرف شده بود، بر پا نمودها توسط لهستانی١٩٢٠يتوانی که در سال ل
 مخفی در خاک هاىفوميچف با همکاری ضد اطالعت لهستان به تشکيل هسته

 ديگر تروريستی هاىری با گروه جاسوسی و همکاهاىشوروی، برای فعاليت
 تروريستی مجهز به اسلحه، پول و مدارک جعلی، توسط هاىاين گروه. دست زد

 .مقامات لهستانی به روسيه فرستاده ميشدند
، عملياتی را ١٩٢٤ سپتامبر ١٧ ايزوسيتا در ىفوميچف بعدها در روزنامه

  :اين صورت توصيف نموده که توسط گروه وی صورت ميگرفت ب
 

 ئیها پس از انجام جنايتهانگامی که اين جاسوسان و گروهه» 
 بين ى باز ميگشتند من مسئوليت حفظ رابطه، محول شده بود آنهاکه به

 چه اين من بودم که مدارک ؛عهده داشتمه آنان و مقامات لهستانی را ب
 هاىدسته. ربوده شده و وسائل جاسوسی را بين آنان رد و بدل ميکردم

 ، مونيچ)Trubnikow( فو، تروبنيک)Pawlowski( فسکیوسرگی پاول
)Monhtsch(چنين   کوچک تر و همهاىو ساير دسته ، دانيل، ايوانف

طور فردی عمل ميکردند، به ه  که بئیهاديگر جاسوسان و تروريست
از ميان ساير نکات اين را به ياد . اين شکل به روسيه فرستاده ميشدند
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 در سال )Sweschewski( فسکیشووآورم که چگونه سرهنگ س می
  «. .... برای قتل لنين به روسيه فرستاده شداى با نقشه١٩٢٢

 
ی و استعدادهای ئربا  خشن ساوينکف، شخصيت آهنهاىروش

 وی برای سازماندهی به مذاق آن مهاجران روسی سفيد و ىالعاده فوق
 ضد شوروی که هنوز رويای سرنگونی دولت شوروی را اروپائیدولتمردان 

 ماليم از اىمعهذا همين افراد در مواردی، به گونه. آمد  داشتند خوش میدر سر
، هنگامی که وينستون ١٩١٩در سال .  ساوينکف آزرده خاطر ميشدندىسابقه

 مشغول )Sasonow( سازانفچرچيل در پاريس با نخست وزير سابق تزاری 
  را درچرچيل بعدها اين برخورد. مذاکره بود، سخن از ساوينکف به ميان آمد

  :چنين روايت نمود" معاصران بزرگ"کتاب 
 

   وضعتان با ساوينکف چطور است ؟ :چرچيل» 
نخست وزير سابق تزار دستهايش را با حالتی نارضايتمندانه 

 :تکان داد و گفت
اما ! خودم از اين که با وی کار ميکنم در عجبم! او يک قاتل است

و سرشار از قريحه و چه ميشود کرد؟ وی مردی است با کفايت بسيار 
  «!. کس به خوبی او يافت نميشود هيچ. قاطعيت
  
  
 

  يکشنبه در چکرز ــ  ٣
  

 
، قحطی نواحی وسيعی از روسيه را در خود گرفته بود و ١٩٢٢در سال 

دولتمردان اروپا، . فروپاشی دولت شوروی اجتناب ناپذير به نظر ميرسيد
روسيه به شدت سرگرم انعقاد مهاجران روسی سفيد و اپوزيسيون سياسی داخلی 

 که ئیهاکابينه.  جديد برای روسيه بودندهاىقراردادهای سری و طرح کابينه
. دست گيرنده  مقرر زمام امور را بيدرنگ بىآمادگی داشته باشند در لحظه

در اين . مذاکرات شديدی در مورد ديکتاتوری احتمالی روسيه در جريان بود
  .نکف را نيز به نزد چرچيل آوردميان کاپيتن سيدنی ريلی، ساوي

طور  ، آن"قاتل و شخصيت ادبی"چرچيل مدتها بود تحت تاثير کاراکتر اين 
ه او که با ريلی در مورد ساوينکف ب. که خود از وی ياد ميکرد، قرار گرفته بود

هم عقيده " رهبری کارهای بزرگی را محول کرد"او ه عنوان مردی که ميتوان ب
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ی را به نخست وزير انگليس، للويد جرج معرفی نمايد، بود، تصميم گرفت و
کنفرانسی محرمانه در چکرز، آسايشگاه نخست وزير در بيرون شهر، ترتيب 

  .داده شد
. ديگر به سوی چکرز رهسپار شدند چرچيل و ساوينکف، در رکاب يک

  :آورد می" معاصران بزرگ"چرچيل در 
 

ی ئيت کليسايکشنبه بود، نخست وزير همراه با چند شخص» 
که ) .م.  اهل ويلز انگلستان ــWalis(  ولشىخوانندهتوسط يک گروه 

از زادگاه خود برای اجرای آوازهای دسته جمعی نزد وی آمده بودند، 
 ولش به زيباترين وجهی به هاىمدت چند ساعت ترانه. احاطه شده بود

  .پس از آن گفتگوهايمان را آغاز کرديم. اجرا درآمد
 للويد جرج تمايل و شتاب چندانی برای واداشتن با وجود اين

وی عقيده داشت . دولت انگليس به حمايت از بوريس ساوينکف نداشت
 بلشويکی ىو اين که تجربه"  سپری شده استهازمان سختی"که 

رهبران . "برای کنترل سوسياليستی صنايع البته به شکست می انجامد
يا از " ر شکل واقعی آن دولتی دهاىبلشويک در مقابله با مسئوليت

روبسپير و سن " مارکسيستی خود دست شسته و يا مانند هاىتئوری
ديگر به جدال برخاسته و عاقبت از قدرت به زير   با يک١١" ژوست

  .خواهند افتاد
که آن قدر چرچيل و " تهديد جهانی کمونيسم"و اما در مورد 

ج به سادگی اينتليجنت سرويس انگليس را منقلب کرده بود، للويد جر
  . ... را انکار نمود آن

بوريس ساوينکف با رفتار سنگين و رسمی خود، پس از آن که 
 :للويد جرج سخنانش را به پايان رساند چنين گفت

آقای نخست وزير اجازه می فرماييد اشاره کنم که پس از سقوط 
  «!امپراتوری رم نيز قرون وسطا آغاز گرديد

  
  
  
  

                              
 ١٧٨٩روبسپير و سن ژوست اعضاء دولت انقالبی پس از انقالب فرانسه در سال  ــ ١١
  مترجم. ديگر درآمدند ودند که بعدها از در مخالفت با يکب
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  ١٩٢٤  دادگاه مسکو  - ٤
 
 

 در دل  ريلی  ىا، اميدهای تازه١٩٢٤ ژانويه ٢١مرگ  لنين  در 
ان وی در  روسيه گزارش دادند که عناصر اپوزيسيون مساعی مأمور. پرورانيد

در درون حزب  بلشويک . نداقدرت تشديد نمودهه خود را برای رسيدن ب
 اختالفات حادی بروز کرده  و امکان استفاده از شکاف موجود در سطح قدرت

 استراتژيکی مهمی برای وارد ىريلی، اين لحظه نظر از نقطه. به چشم ميخورد
      .آوردن ضربه بود

 قديميش برای احيای تزاريسم از دور هاىوی  به اين انديشه رسيد که نقشه
ريلی  اکنون اعتقاد .  کنونی از تزاريسم فاصله گرفته استىخارج شده و روسيه

و نيروهای ) هاکوالک( دهقانان ثروتمند داشت که يک ديکتاتوری متکی بر
او . گوناگون سياسی و ارتش متخاصم با دولت شوروی ميبايستی بر پا شود

د شده بود  که  بوريس ساوينکف  آن مرد ايده آلی است که ميتواند  رژيمی عمتقا
جاسوس انگليسی . از نوع رژيم موسولينی در ايتاليا را به روسيه عرصه نمايد

 هاى پايتختی به پايتخت ديگر رفته و برای متقاعد ساختن سرويسدر اروپا از
  . ضد اطالعاتی و ستادهای فرماندهی در جهت حمايت از ساوينکف تالش نمود

 که در اين ايام به مبارزات ضد شوروی ئیهاترين شخصيت يکی از مهم
وست ديتردينگ رئيس تراست عظيم بين المللی آگکشيده ميشد سرهنری ويلهلم  

تقدير بر آن بود که .  امپراطوری انگليس بودىتی رويال داچ شل و شواليهنف
 بزرگ هاىترين حامی مالی و سخنگوی سرمايه صورت بزرگه ديتردينگ ب

  . در نبرد ضد  بلشويکی ظاهر شود
، سازمان تورگ پروم ريلی، سلطان نفتی انگليس به  هاىدر اثر کوشش

ستاخی تمام امتياز چند عدد از گوی با . ميليونرهای مهاجر تزاری عالقمند گرديد
 و )Lianosow( ليانوزوفطور کتبی از ه  نفتی روسيه را بهاىترين حوزه مهم

 ١٩٢٤هنگامی که در سال .  در پاريس خريداری کرد)Mantaschew( مانتاشف
از کسب کنترل نفت شوروی از طريق فشارهای ديپلماتيک عاجز ماند، خود را 

 ىاعالم و  رژيم شوروی را غير قانونی و خارج از دايرهنفت روسيه " ساالر"
 با منابع عظيم )Sir Henri Deterding( سر هنری ديتردينگ. تمدن اعالم نمود

ان مخفی بی شمارش به روسيه شوروی اعالن جنگ مأمورثروت و نفوذش و با 
  غنی نفت  قفقاز هاىاين اعالن جنگ را با هدف آشکار کسب تسلط بر چاه داد و

  . صورت داد
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جاسوس  . سيدنی ريلی بخشيدىعد نوينی به مبارزهدخالت ديتردينگ ُب
را  انگليسی به فوريت طرحی عملی برای حمله به روسيه شوروی تنظيم و آن

اين طرح که چيزی .  تحويل داداروپائیبه اعضای عالقمند در ستادهای نظامی 
نظامی را در بر شبيه طرح هوفمان بود هم عمليات سياسی و هم عمليات 

  . ميگرفت
طرح ريلی از لحاظ سياسی يک ضد انقالب را در روسيه  که توسط 

 ساوينکف آغاز ميشد، هاىعناصر مخفی اپوزيسيون و در رابطه با تروريست
 ىقرار بر آن بود که بمحض موفقيت اين ضد انقالب، مرحله. در نظر داشت

وروی را محکوم و بوريس لندن و پاريس رسمًا دولت ش. نظامی آن آغاز گردد
 سفيد هاىساوينکف را به عنوان ديکتاتور روسيه برسميت بشناسند، ارتش

مستقر در يوگسالوی و رومانی مرز شوروی را  در نوردند، لهستان  بسوی 
 در اىشورش مسلحانه. کيف پيشروی کند و فنالند راه لنينگراد را مسدود نمايد

 و ١٢ بر پا شده )Noi Jordania( ردانياژونوی قفقاز به رهبری منشويک گرجی، 
سراسری قفقاز تحت " مستقل"قفقاز از باقی روسيه جدا و به عنوان فدراسيون 

 نفتی به صاحبان هاى و شاه لولهها فرانسه درآيد و سپس چاه-حمايت انگليس
  .سابق و شرکای خارجيشان باز گردد

هستانی، ييد رهبران ضد بلشويک فرانسوی، لأطرح مزبور پذيرش و ت
طور ه  انگليس بىوزارت امور خارجه. ی را کسب نمودئفنالندی و رومانيا

ديکتاتور فاشيست ايتاليا، .  قفقاز از روسيه عالقمند بودى تجزيهىجدی به نقشه
بنيتو موسولينی، بوريس ساوينکف  را برای کنفرانسی ويژه به نزد خود  در  رم  

وی  همکاری  .  بود"  ديکتاتور روسيه "موسولينی  خواستار مالقات . فرا خواند
ان  ساوينکف  را ، در جريان تدارک حمله ، از طريق اعطای مأموربا  

ی برای تسهيل مسافرت آنان به داخل و خارج روسيه، ئ ايتالياىهاگذرنامه
بعالوه ) م. موسولينی به معنای رهبرلقب( )Duce(ل دوچه اي. پيشنهاد نمود

ن سياسی فاشيست و نيز پليس مخفی او،  هر گونه موافقت نمود تا نمايندگا
         .همکاری الزم  را با  ساوينکف  بعمل آورند

  ."         بزرگ ضد انقالبی در حال تکميل بودىيک توطئه" ريلی ىگفتهه ب
ی  ئ، بوريس ساوينکف پس از گفتگوی طوالنی و نها١٩٢٣ اوت ١٠روز 

وی . ی بسوی روسيه رهسپار شدئليا ايتااىخويش با ريلی، مجهز به گذرنامه

                              
در .  رژيم وابسته به آلمان در قفقاز را رهبری ميکردژوردانيا، نوی ١٩١٨ ــ در سال ١٢

 رهبر فدراسيون سراسری ژوردانيا را بيرون رانده و ها، آلمانیها، انگليسی١٩١٩سال 
، ستاد او در پاريس ١٩٢٤در سال . دقفقاز که تحت کنترل انگلستان قرار داشت، گردي

  .مستقر شده و دولت فرانسه مبلغ چهار ميليون فرانک را در اختيار او قرار داد
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. معدودی دستيار مورد اعتماد و افسران گاردهای سفيد خود را به همراه داشت
ی برای ئمحض گذشتن از مرز شوروی به تدارک نهاه ساوينکف موظف بود، ب
 برای جلوگيری از کشف هويت ها پيشگيریىکليه. شورش عمومی بپردازد

قرار بر . عمل آورده شده بوده دن جان او، بواقعی ساوينکف و يا به خطر افتا
محض ورود  به خاک شوروی، نمايندگان جنبش زير زمينی ه اين بود که وی ب
دست ه شهرهای مرزی ب  به عنوان مقامات شوروی درئیهاسفيد را که پست

  . آورده بودند، مالقات نمايد
پاريس در  . روزها سپری شد و هيچ گونه پيامی از ساوينکف بدست نرسيد

که پيک  او قبل از اين.  فزاينده در انتظار بوداىريلی با بی صبری و دلهره
  .....يک هفته گذشت، دو هفته . برسد، قادر به هيچ گونه عملی نبود فرا

سحرگاه  . به وقوع پيوست  اوت شورش طرح شده، در قفقاز٢٨در روز 
 در خواِب  هنوز  به شهرژوردانيا مسلح از افراد نوی ىروز يک دسته آن

 در گرجستان حمله برده و مقامات محلی شوروی را )Tsehiatury( چياتوری
آدمکشی و بمب  و عمليات ترور.  خود گرفتندىکشتند و شهر را در سلطه

ه  نفتی بهاى برای تصرف ميدانهاتالش. گذاری در سراسر قفقاز به اجرا درآمد
   .کار گرفته شد

 ٢٩. نکف  آمده بود اطالع حاصل کردچه بر سر ساوي روز بعد ريلی از آن
تروريست سابق و ضد " شوروی ايزوستيا اعالم کرد که ى روزنامه١٩٢٤اوت 

توسط "انقالبی کنونی، بوريس ساوينکف پس از اقدام به گذشتن از مرز شوروی 
       .مقامات شوروی  دستگير شده است

شدند، در هنگامی که ساوينکف و يارانش از مرز لهستان وارد شوروی مي
آنجا به گروهی که گمان ميبردند از همدستانشان باشند برخورده و توسط آنان به 

  مزبور نمیىمدت چندی از ورودشان به خانه. مينسک برده ميشوند  دراىخانه
گذرد که يک افسر مسلح شوروی ظاهر شده و اعالم ميکند که خانه تحت 

شورش در قفقاز نيز . بودندساوينکف و همکارنش در دام افتاده . محاصره است
اهالی کوهستان  که ضد انقالبيون  رويشان  . انجامد به همين ترتيب به ناکامی می

. خيزند دفاع از رژيم شوروی برمیه  ب،عنوان متحد حساب کرده بودند به
 نفتی را تا هاى آهن و ميدانهاىنشينان دوش به دوش کارگران نفتی، راه کوه

 پراکنده برای هاىگيرند، جنگ   در دست خود میورود نفرات نظامی شوروی
يابد اما از همان آغاز آشکار است  که  مقامات شوروی  مدت چند هفته ادامه می

، نيويورک تايمز  ١٩٢٤ سپتامبر ١٣روز . ابتکار عمليات را در دست دارند
" از پاريس توسط سرمايه داران مالی نيرومند"گزارش ميدهد  که شورش قفقاز 

چند روز ".  مالی شده استتأمين نفت  باکو هدايت و هاىحبان سابق چاهصا"و 
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 شوروی محاصره و هاى توسط يکانژوردانيا ارتش ضد انقالبی ىبعد باقيمانده
   .بازداشت ميشوند

اگر چه دستگيری ساوينکف و سرکوبی شورش قفقاز موجب نوميدی 
وی که  کمی بعد در   علنی ىفراوانی برای ريلی و دوستانش گرديد، اما محاکمه

 بود که تا آن هنگام به آنان وارد شده اىمسکو برگزار گرديد شديدترين ضربه
 ساوينکف دست داشتند ى بسيار معروفی که در توطئههاىبرای شخصيت. بود
 وحشت و شگفتی بسيار بود زمانی که وی به شرح کامل جزئيات اين  ىمايه

ام و موقر، در برابر دادگاه شوروی ساوينکف با حالتی آر. توطئه مبادرت نمود
اقرار نمود که در جريان گذار خويش از مرز شوروی همواره اين احساس را 

 ،وی به افسر شوروی که وی را دستگير کرده بود. داشته که پا در دام مينهد
  :گفته بود

کار خوبی کرديد مرا به تور انداختيد، واقعيت اين است که » 
 مظنون بودم، اما تصميم گرفتم به هر خود من به وجود اين دام

م ام مبارزهاتصميم گرفته... بهتان ميگويم چرا. صورت به روسيه بيايم
  «! را بر عليه شما متوقف کنم

      
ساوينکف اظهار داشت که چشم و گوش وی در مورد بيهودگی و کثافات 

ميهن  ىوی  در برابر دادگاه خود را به مثابه. جنبش ضد شوروی باز شده است
پرست صادق اما منحرفی معرفی نمود که اوهامش در مورد شخصيت و  

  .                شرکايش بتدريج محو گرديده استهاىهدف
  :وی  چنين افزود

        
 رفته رفته با وحشت بسيار متقاعد ميشدم که اينان نه به فکر »

قاتی منافع طب سرزمين مادری خود و نه به فکر مردم بلکه تنها به فکر
   «! خود ميباشند

  
 ، اين نولنس١٩١٨ساوينکف به دادگاه گفت که در گذشته، در سال 

)Noulens( سفير کبير فرانسه بوده که سازمان مخفی تروريستی وی در روسيه 
نولنس به ساوينکف دستور شروع طغيان ياروسالو .  مالی ميکرده استتأمينرا 

وی قول حمايت فعال را به شکل  ه ابالغ کرده و ب١٩١٨را در اوائل  ژوئيه 
طغيان مزبور طبق نقشه انجام شده بدون . ورود نفرات نظامی فرانسه  داده است

  .که حمايت مزبور تحقق بيابد آن
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کرديد و مبلغ آن چقدر   میتأمين عمليات را از کجا ىهزينه :رئيس دادگاه
  بوده است؟     
  :ساوينکف

    
 درمانده شده و نميدانستم که کامًالآورم که در آن زمان   بياد می»

 يک نفر حاوی چک، بدون اين که درخواستی از ،از کجا پول تهيه کنم
 روبل  هزار٢٠کسی کرده باشم، به نزد ما آمده و مبلغی بيش از  

اين پول در آن هنگام . کرنسکی را در اختيار ما قرار داد) زمان(
ر داشتند که ميل دارند پرداخت کنندگان اظها. سازمان ما را نجات داد

آنها . کار گرفته شوده  تروريستی بهاىاين پول به قصد جنگ
دانستند و من اين حقيقت را مخفی نمی کنم که ترور برای من  می

 اين جهت پول را با تکيه بر اين امر که هب. ی برای مبارزه بوداوسيله
  «.  تروريستی خرج شود، پرداختندهاىبايستی عمدتًا با هدف

   
عنوان يک ميهن پرست ه  بعد برای او بهاىاوينکف اضافه کرد که سالس

روسی، آشکار شد که عناصر ضد شوروی در خارج از جنبش وی را نه بخاطر 
 نفت و ساير ذخاير غنی معدنی  هاىنفس جنبش بلکه بخاطر دستيابی به چاه

  : مشاوران انگليسی خود گفتىساوينکف  درباره. نداروسيه حمايت ميکرده
   

سيس يک أ مطلوب بودن تى آنها الينقطع با من درباره»
سيون مستقل در جنوب خاوری مرکب از نواحی شمال و سراسر افدر

قفقاز سخن ميگفتند و اين که ايجاد اين فدراسيون تنها آغاز کار بوده و 
اين جا بود که . آذريايجان و گرجستان نيز به آن اضافه خواهد گرديد

  «. نسان ميرسيدبوی  نفت  به مشام ا
   

  : وی زد و بند خود با وينستون چرچيل را نيز به اين شکل توصيف نمود
    

 جنوب روسيه را که در آن مواضع  ىبار نقشه  چرچيل يک»
من ه  ب، کوچکی مشخص شده بودهاىدنيکين و ارتش شما با پرچم

بيادم هست که چگونه غرق در حيرت شدم هنگامی که وی . نشان داد
من !  اين است ارتش من: دنيکين را به من نشان داده و گفت هاىپرچم

وقتی داشتم از اطاق خارج . جوابی ندادم و در جای خود خشکم زد
روی ه ميشدم فکر ميکردم که اگر رسوائی در اين جا بپا کنم و در را ب

  «. خود ببندم، سربازان ما در روسيه بدون چکمه خواهند شد
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 شما را با اين ها و فرانسویهاه چه منظور انگليسیب: رئيس دادگاه

  کردند؟          و غيره مجهز میها، مسلسلها، نارنجکهاچکمه
  : ساوينکف

   
طور رسمی دارای مقاصد نيکی بودند، ما متفقين ه  آنان ب»

در پشت پرده اما، اين . وفاداری بوديم اما شما خائن بوديد و غيره
د که چاه نفت چيز بسيار خوبی است و ، در حداقل آن، اين بوهاهدف

  به سر و روی يکهادر حداکثر عبارت بود از اين که بگذار روس
ديگر بپرند، هر چه کمتر از آنها زنده بماند بهتر خواهد بود و روسيه  

  «. ضعيف تر خواهد  گرديد
       

 ىطول انجاميد، او دربارهه اعترافات هيجان آور ساوينکف دو روز ب
عنوان يک توطئه گر سخن راند، از دولتمردان و سرمايه داران ه د ب خوىحرفه

 که با وی همکاری اروپائیمالی معروف انگستان، فرانسه و ساير کشورهای 
  . ابزار دست آنان گرديده استدون اطالع نام برد و گفت که ب،نددکرده بو
  

م، هيچ چيز رد زندگی ميکاىمانند اين بود که در قفسی شيشه»  
 را ها من توده......توانستم ببينم  خود نمیىجز توطئهه ی بديگر
م  گرچه آنان را از ته دل دوست داشتم  و حاضر بودم جان ختشنا نمی

 آيا -  اميال حقيقی آنان- اما منافع آنان. خود را برای آنان فدا کنم
   « .ترين اطالعی از آن داشته باشم ؟ توانستم کوچک می

       
اهميت عظيم " شروع به درک ١٩٢٣شت که از سال وی سپس اظهار دا

برای "انقالب بلشويکی نموده و ميل عميقی برای بازگشت به روسيه " جهانی
  .در  وی  پيدا شده است"ديدن با چشم خود و شنيدن با گوش خود 

  :کردم فکر می
   
م  تمامًا دروغ بوده ا ممکن است هر چه در مطبوعات خارجی خوانده»
کردم  که  امکان ندارد افرادی  که هيچ کس نتواند بر آنان چيره  فکر می. باشد

    «. شود، هيچ گونه خدمتی برای خلق  روسيه بعمل نياورده باشند
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عنوان خائن به کشور به مرگ ه دادگاه شوروی بوريس ساوينکف را ب
ه بود، اين  که ارائه نموداىمحکوم نموده اما به خاطر شهادت کامل و بی پرده

 به محض اين که خبر دستگيری  ١٣. محکوميت را به ده سال زندان تغيير داد
 سيدنی ريلی  ،ساوينکف و نيز خبر وحشتناک تر اعتراف وی به پاريس رسيد

 ١٩٢٤هشت سپتامبر . شتگ خود به لندن بازهاىبرای مشورت با مافوق
نگ پست، ارگان نيور مى از ريلی در روزنامهاىطوالنی و فوق العاده اىبيانيه

 علنی  ىوی اعالم ميکرد که محاکمه. توری  ضد بلشويکی انگليسی انتشار يافت
ريلی  با يقين  بسيار بيان . حقيقت هرگز انجام نشده است ساوينکف در مسکو در

ميکرد که ساوينکف به هنگام عبور از مرز  شوروی مورد اصابت گلوله قرار 
  : بندی بزرگ استگرفته و دادگاه مربوطه  يک چشم

     
 ساوينکف به هنگام گذار از مرز  روسيه  کشته شده و يک »
عنوان هنرپيشه ه ان چکا بمأمور قالبی با شرکت يکی از ىمحاکمه

اصلی توسط چکا در  مسکو و در پشت درهای بسته ترتيب داده شده 
   «١٤ .است

  
وروی  عنوان توطئه گر ضد شه ريلی با شور تمام از سرسختی ساوينکف ب

  : ياد نمود
  

                              
 ساوينکف در زندان ى ــ  مقامات شوروی  رفتاری بسيار مالحظه کارانه را درباره١٣

 که ميل داشت  ئیها کتابىبه کليه. وی از امتيازات خاصی برخوردار بود. داشتند
اما تنها ميل  وی  به . سترسی داشت و تسهيالت  برای امر نگارش برايش فراهم شده بودد

 ،)Dzierzynski(به فليکس دزيرژينسکی  طوالنی اى عريضه١٩٢٥ مه ٧روز. آزادی بود
من بر . يا مرا تيرباران کنيد و يا به من فرصت کار کردن را بدهيد"رئيس چکا  نوشت  

ن با شما هستم من نميتوانم اين هستی نيمه کاره نه با شما، نه بر  ولی اکنوماعليه شما بوده
."  عليه شما  را تحمل کنم و تنها در زندان نشسته به صورت يکی از ساکنان آن درآيم

ساوينکف  درخواست عفو نمود و گفت هر کاری که دولت از وی بخواهد انجام خواهد 
 چهارم قصد ىبا پرتاب خود از طبقهدرخواست وی پذيرفته نشد و اندکی بعد وی . داد

  .                   خودکشی نمود
  

افراطی بود  که توسط دشمنان اتحاد شوروی  در " توضيحات" ــ اين اولين از بسيار ١٤
 پس از انقالب با هدف بی اعتبار ساختن اعترافات توطئه گران خارجی  و هاىخالل سال

به هنگام  " توضيحات"اين .  به عمل می آمد قضائی شورویهاىخائنين روسی در دادگاه
به کتاب سوم . (  به اوج خود رسيد ١٩٣٦ -٣٨ هاىدر سال" محاکمات مسکو"باصطالح 

  )مراجعه شود 
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کنم که يکی از نزديکترين دوستان و وفادارترين   من اعالم می»
 حيثيت از وی را به ى مقدس اعادهىدنباله روان وی بوده ام و وظيفه

من يکی از معدود افرادی بودم که از قصد وی .  خود ميدانمىعهده
ز تا روز قبل ا... ند اداير بر نفوذ به داخل  شوروی خبردار بوده

عزيمت وی به سوی مرز شوروی  همواره همراه وی بوده و مورد 
 وی با مشارکت هاىطرح جزئيات نقشه. اعتماد کامل وی قرار داشتم

  «. من انجام ميگرفت
      

  :    گ پست پايان می يافتن ريلی با درخواستی از سر دبير مورنيىبيانيه
  
 قهرمان ضد بلشويسم   حضرت آقا، از شما که ارگانتان همواره پيامبرگونه»

 حيثيت  ىنمايم که به من در امر اعاده  درخواست می،و ضد  کمونيسم بوده است
  «. از بوريس ساوينکف مساعدت کنيد

  
 مخفيانه را، با کلماتی که با دقت تمام انتخاب اى در همان هنگام ريلی نامه

  :         شده بودند برای وينستون چرچيل ارسال داشت
  

ترين  ه بر ساوينکف گذشت بدون شک دردناک مصيبتی ک»
نه من و نه هيچ يک از دوستان . وجود آورده برداشت را در شما ب

 ىنزديک و همکاران وی  قادر نشديم هيچ گونه خبر موثقی درباره
باور ما  بر اين است که وی قربانی . دست آوريمه سرنوشت وی ب

 گرديده که چکا تا  ئیهاناجوانمردانه ترين و گستاخانه ترين دسيسه
 که همين امروز به  اىنظر ما در نامه. کنون برپا نموده است

با شناخت از نيات خير ... ..گ پست می فرستم، بيان شده استنمورني
را برای مزيد   از آناى شما به خود اجازه ميدهم نسخهىخواهانه

   «. اطالع شما ضميمه نمايم
  

  با ارادات خالصانه به شما آقای چرچيل 
  

  سيدنی ريلی  
  

اثبات ه  ساوينکف بىديری نگذشت که اصالت بدون چون و چرای محاکمه
. گ پست ارسال نمايدن به مورنياىرسيد و ريلی مجبور گرديد بار ديگر نامه

  : مزبور بدين مضمون بودىنامه
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تند ( موشکافانه و در بسياری موارد شورت هند هاى گزارش»
دادگاه ساوينکف  )  منشی دادگاه در جريان محاکمات توسطنويسی ــ

همراه با شهادت شهود عينی بی طرف و موثق، خيانت ساوينکف را 
او نه . ترين ترديدی به آن داشت ثابت نمود بدون آن که بتوان کوچک

طور تمام و ه تنها به دوستان، سازمان و آمال خود خيانت کرد بلکه ب
ترين   بزرگوی برای. کمال در خدمت دشمنان سابقش قرار گرفت

ضربت به جنبش ضد بلشويکی و تدارک يک پيروزی عظيم سياسی، 
 درونی و چه برونی، دست همکاری به سوی ىچه برای استفاده

  .   دستگيرکنندگانش دراز نمود
ساوينکف با اين عمل، نام خود را برای هميشه از دفتر افتخارات 

 از سقوط دوستان و پيروان سابق او. جنبش ضد کمونيستی محو نمود
وحشتناک و ننگين وی افسوس ميخوردند ولی از ميان آنان کسانی که  
تحت هيچ گونه شرايطی به همکاری با دشمنان بشريت تن در نخواهند 

 تزلزل باقی خواهند ماند و خودکشی رهبر  بدونچنان  داد، هم
سابقشان محرک جديدی برای آنان است تا صفوف خود را محکم کرده  

  . امه دهندکار اده و ب
  «سيدنی ريلی      ارادتمند

  
اندکی بعد، سيدنی ريلی ياد داشتی محرمانه از وينستون چرچيل دريافت 

  : کرد
  

  چارت ول منر »
  نت وست هم ، ِک

   ١٩٢٤ سپتامبر ١٥
  آقای  ريلی  عزيز 

وقايع در سمتی سير کرد .  شما نظر مرا بسيار جلب کردىنامه
فکر نميکنم بايستی قضاوتی چنين . شتمکه از همان اول انتظارش را دا

وی در موقعيت وحشتناکی . خشن در مورد ساوينکف داشته باشيد
ند با موفقيت چنين آزمايش اقرار گرفته بود و تنها آنانی که توانسته

تلخی را بگذرانند حق سرزنش وی را دارند بهر حال مايلم قبل از 
  . را بمانمتغيير عقيده در مورد ساوينکف منتظر پايان ماج

  
  با سالم های صادقانه 

  «چرچيل  . اس . دابليو 
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 درد سر فراوان برای آنانی ى ساوينکف مايههاىچاپ اعترافات  و شهادت
در گرما گرم اين  . بود که در انگلستان از دعاوی وی حمايت کرده بودند

طور ه چرچيل نيز ب. ، ريلی با شتاب به اياالت متحده رهسپار شدهایئرسوا
وزارت . نت گوشه گيری اختيار نمودوقت در اقامتگاه خارج از شهر خود در ِکم

  .                       انگليس نيز سکوتی معقوالنه را پيشه کردىامور خارجه
، چند روز قبل از انتخابات عمومی در انگلستان، ١٩٢٤در اواخر اکتبر 

 )Rothermere - Konzern( رمرترا کنسرنمتعلق به    ديلی ميلىروزنامه
) .م ــ انگلستانی ئپليس جنا( ناگهان با خطوط درشت اعالم کرد که اسکاتلند يارد

         . شيطانی از جانب  شوروی را بر عليه انگلستان کشف کرده استىاتوطئه
را که گويا شامل رهنمودهای زينويف  "  معروف زينويفىنامه"ديلی ميل 

، در هاليس جهت نبرد عليه توری انگهاىرهبر کمينترن برای کمونيست
  .              عنوان مدرک مستند  اين توطئه، درج کرده بوده انتخابات آتی بود، ب

 به اعترافات ساوينکف بود اثر خود را بجای هااين نامه که پاسخ توری
 .                   در انتخابات با پالتفرم خشن ضد بلشويکی خود پيروز شدندهاتوری. گذاشت

  از اسکاتلند)Sir Wyndham Childs( ندهم چايلدزچند سال بعد، سر وي
.  از زينويف در ميان نبوده استاىيارد اظهار داشت که در حقيقت هرگز نامه

. ندا آن دست داشتهىان گوناگون خارجی در تهيهمأمورمدرک مزبور جعلی و 
ت ا ضد اطالعرئيس سابق  مزبور ابتدا از دفتر سرهنگ والتر  نيکالیىنامه

نظامی امپراتوری  آلمان که هم اکنون همکاری نزديک با حزب نازی داشت، 
تحت  سرپرستی نيکالی، يک گارد سفيد اهل بالتيک بنام بارون . بيرون آمده بود

عهده ه  که بعدها سرپرستی مطبوعات نازی را ب)Uexkuell(اوئکسکويل 
توزيع هر چه وسيع تر  برای جعل مدارک ضد شوروی و اىگرفت، دفتر ويژه

  .         سيس نمودأو تبليغ هر چه موثرتر آنها در پايتخت آلمان ت
 جعلی زينويف به وزارت امورخارجه و ى نامهىگفته شده است که ارائه

 اسرار آميز بين المللی  مأمور در نتيجه درج آن در ديلی ميل توسط جرج بل
 سرمايه دار بزرگ نفتی نام بل در ليست حقوق بگيران. صورت گرفته است

  . هلندی سر هنری ديتردينگ قرار داشت-انگليسی
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 :منابع بخش نهم
 
  

 سيدنی ريلی و همسر وی، از جمله مکالمه و  هاىمطالب مربوط به فعاليت
اين بخش از خاطرات خانم ريلی است که از بخش دوم   آورده شده درهاىنامه

. گرفته شده است) منابع بخش سومرجوع کنيد به (کتاب جاسوس بزرگ 
 ضد شوروی است که خود پس از ىخاطرات خانم ريلی شرحی از توطئه

ازدواج  با  سيدنی ريلی در آن درگير شده و تا مدتی پس از مرگ وی به آن 
 بوريس ساوينکف به کتاب ىدر نقل  و توصيف شخصيت و حرفه. ادامه داد

 چاپ  ــ)Memoirs of a Terrorist( خاطرات يک تروريست"خود وی 
 اثر بوريس )Aseff, The Spy( جاسوس ،آسف"و " ١٩٣١نيويورک 

 بيوگرافيک زنده و هاىچنين طرح و هم "١٩٣٤نيکاليفسکی چاپ نيويورک 
ه ب" ١٩٣٧معاصران بزرگ چاپ نيويورک "طبيعی که چرچيل در کتاب خود 
  . تحرير آورده است، روی آورده ايم

 در مورد )Somerset Maugham( وآماحساس و نظرات سامرست م
 The( "عجيب ترين مردی که هرگز شناخته ام" وی ىساوينکف در مقاله

Strangest Man I Ever Knew(بوک د رى منتشره در مجله )Red Book 
Magazine( توصيف دستيار ساوينکف، فوميچف در . ، آمده است١٩٤٤، اکتبر

 سپتامبر ١٧که وی در  تروريستی ضد شوروی هاىمورد تشکيالت هسته
 مجله ١٩٢٤ اکتبر ٢ ى به ايزوستيا  ارسال داشته و در شماره١٩٢٤

، )International Press Correspondence(انترناشيونال پرس کورسپوندنس 
  . ، وين، نقل گرديده، گرفته شده است٧٠ شماره ٤چاپ انگليس جلد 
 در آن  شرحی کامل و روشنگرانه در مورد جنگی کهىبرای مطالعه

دوران، توسط منافع نفتی بين المللی، عليه دولت شوروی برپا شده بود به کتاب  
  "  چاپ نيويورکــ )The Most Powerful Man( نيرومند ترين مرد جهان"

در کتاب رابرت، بيوگرافی سرهنری ديتردينگ، نظر خاصی به . رجوع نماييد
ر اين کتاب نفوذ  د.  شوروی معطوف شده استى روسيهىجهاد وی برعليه

خوبی ه  زينويف و غيره بىديتردينگ  در جريان رويدادهای معروفی چون نامه
 ى رفتار منافع نفتی در قبال روسيهىمطالب اضافی درباره. ترسيم شده است

 )Oil, Its Influence on Politics( " تاثير آن بر سياست،نفت"شوروی در کتاب 
 هاىسياست" و کتاب )Francis Delaisi(  اثر فرنسيس ديلزی١٩٢٢چاپ  لندن 

  .  يافت ميشوند) R. Page(پيج . ، از ِار)The Politics of Oil( "١٩٢٤  لندن ،نفتی
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 تايمز، مورنينگ پست، ديلی ميل و  : لندنهاى روزنامههاىدر گزارش
 اقتصادی جنوا و الهه در خالل  هاىنيويورک تايمز مذاکرات مربوط به کنفرانس

 منافع هاىيک تصوير داخلی از دسيسه.  نقل شده است١٩٢٢ -١٩٢٤ هاىسال
 ساعت مخوف ")George Hills(ز نفتی در طی اين دوره در کتاب جرج هيل

)Dreaded Hour ( شرح کامل شورش . آورده شده است" ١٩٣٦ چاپ لندن ــ
 سری از مکالمات توطئه گران که هاى در قفقاز شامل نقل قولژوردانيانوی 

 مجله  ١٩٢٤ اکتبر ٩تواند در شماره  ت شوروی دريافت شده، میتوسط مقاما
گزارش . يافت شود) ٢٧جلد چهار شماره (انترناشيونال پرس کورسپوندنس  

 بوريس ساوينکف و  اعترافات هيجان آور وی در دادگاه در ىجالبی از محاکمه
ده   درج ش٦٥  شماره ٤ مزبور جلد ىچنين مجله ، هم١٩٢٤ سپتامبر ١١شماره 
  .                           است
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بسوی مرز فنالند ــ بخش دهم  
  
 
 

برُادوی آنتی بلشويسم در - ١  
   

  
، نمايندگانی از سفيدها برای استقبال از ١٩٢٤در يک روز پائيزی سال 

 آمريکامقصد به کشتی نيو آمستردام که حامل کاپيتن سيدنی ريلی و همسرش 
  .       بندر گرد آمده بودندىبود، در اسکله

 هاىامپانی و خطابهش گل، هاىبا دسته" قهرمان جهاد ضد بلشويکی"به 
بزودی ريلی به زندگی در اياالت متحده خو . مد گفته شدآ شورانگيز خوش

تعدادی . در آن هنگام اعطای وام به روسيه بحث روز را تشکيل می داد. گرفت
دولت شوروی . ی از اين امر پشتيبانی می کردندئآمريکااس گانان سرشنزراز با

 و از سوی آمريکای اشتياق فراوان برای برقراری روابط دوستانه با ئکه از سو
ديگر نياز شديد به سرمايه و ماشين آالت برای نوسازی اقتصاد ويران خود 

   .ی برای دريافت اين وام بودئداشت، حاضر به دادن امتيازها
  :لی  بعدها نوشتخانم  ري

     
اما  .  شوروی در رابطه با دريافت اين وام درخشان بودىآينده» 

بخش . سيدنی اراده کرده بود که از تحقق اين امر جلوگيری بعمل آورد
 در جهت اختالل در امر اعطای وام آمريکابزرگی از فعاليت او در 

   «.قرار داشت
       

 ىد را در امر مبارزه بر عليه خوهاى کوششىديری نگذشت که ريلی کليه
خيابان  (دویُابردفتری خصوصی در جنوب . اعطای وام مزبور متمرکز نمود

صورت مرکز عملياتی ه باز کرد که بزودی ب) . مــمعروفی در نيويورک 
 از نشريات اىبخش عمده. گران سفيد در سراسر اياالت متحده درآمد توطئه

 نقاط اياالت متحده به ىر و به کليهريلی صاد تبليغاتی ضد شوروی از دفتر
آدرس سردبيران، نويسندگان، استادان، سياستمداران و بازرگانان صاحب نفوذ  

  .      پست می گرديدآمريکا
 عمومی در مورد هاى سراسری را جهت ايراد سخنرانیئیهاريلی مسافرت

 وی .عهده گرفته ب" تهديد بلشويسم و خطر آن برای تمدن و بازرگانی جهانی"
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وال " کوچک و برگزيده از مردان هاىرا با گروه" اىگفتگوهای محرمانه"
خانم .  ترتيب دادآمريکاو صاحبان صنايع ثروتمند در برخی شهرهای " استريت

  :ريلی می نويسد
       

در  ئیهاسيدنی هم از طريق سخنرانی و هم توسط مقاله» 
الزم به . د مبارزه می کرها بر ضد اعطای وام به بلشويکهارسانه

توضيح نيست که وی با کشفی پس از کشف ديگر و درکی پس از 
اعطای وام به  شوروی  . درک ديگر به پيروزی کامل دست يافت

     ١٥« . هرگز عملی نگرديد
  

ی در امر اعطای وام به شوروی  تنها به خرابکارآمريکافعاليت ريلی در 
 اتحاديه بين ئیآمريکا ىتالش عمده وی در جهت ايجاد شاخه. محدود نمی شد

 که قبال در اروپا و روسيه بال و پر ىاالمللی ضدبلشويکی بود، اتحاديه
 مختلف آن مدتی بود کار خود را در برلين، لندن، هاىگسترانيده بود و شاخه

مرکب از اياالت بالتيک و بالکان، " نوار قرنطينه"پاريس و رم و نيز در طول 
 از اين سازمان که توسط ژاپن  اى نيز شاخهدر خاور دور. آغاز نموده بودند

   حمايت مالی شده و تحت سرپرستی تروريست معروف قزاق آتامان سميونف
 اما آمريکادر .  منچوری  مستقر شده بود)Charbin( اربينش در ،قرار داشت

 عالی ىاين شکل وجود نداشت اگر چه مواد اوليهه دستگاهی سازمان يافته ب
  ...    ود بود برای ايجاد آن موج

ترين و  شتاب تمام وی را به صاحب نفوذه دوستان روسی ريلی ب
 مالی عظيم در هاى که امکان پرداخت مساعدتآمريکاترين افراد در  ثروتمند

  .    معرفی نمودند،جهت گردانيدن جنبش ضد شوروی وی را داشتند
روپا انش در امأمور محرمانه که در آن سال به يکی از اىريلی در نامه
  : نوشت اظهار کرد

     

                              
اشخاص .  ــ ريلی  نمی توانست امتياز کامل اين پيروزی را  به خود اختصاص دهد١٥

جلوگيری از اين وام  نيرو ديگری در آمريکا يافت می شدند  که نه کمتر از او در جهت 
  وزير بازرگانی )Herbert Hoover(يکی از اين افراد هربرت هوور . نمودند مصرف می

اين شخص در .  گوی سبقت را از همه می ربودهاآمريکا بود که در دشمنی با بلشويک
  :    اطالع داد که) Maxim Litwinow( به  ماکسيم ليتوينوف ١٩٢١ مارس ٣١

گانی با روسيه  تا زمانی که اين کشور تحت رهبری   بازرىمسئله» 
  «.  قرار دارد، بيشتر امری سياسی است تا اقتصادیهابلشويک
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 مالی مطرح است، بازار برای فعاليتی اين ى تا آنجا که مسئله»
دست ه اما کسی که برای ب. چنين تنها  و تنها در اينجا فراهم است

 مشخص و عملی هاىآيد بايستی دارای نقشه آوردن پول به اينجا می
ليت مربوطه بوده و دارای برهان قاطع در مورد اين مسئله باشد که اق

در مدت زمانی قابل قبول  خود را تجديد سازمان داده و کار و کاسبی 
  «. را از سرخواهد گرفت

     
زبان رمز به آن اشاره می کرد همان ه که ريلی ب" اقليت مربوطه"اين 

تجديد سازمان و از سرگرفتن کار و . "جنبش ضد شوروی در روسيه بود
  :ريلی اضافه می کرد.   شوروی بودنيز اشاره به سرنگونی دولت" کاسبی

       
عنوان مثال به ه  بر اساس اين امر، امکان اين هست که ب»

در ( اتومبيلی نزديک شد که به کسب امتياز ىبزرگترين سازنده
که اثبات کافی برای تحقق اين حق  شرط آنه ب. عالقمند باشد) روسيه
 ىچه عالقه چنان. در برابر وی گزارده شود) نه فقط در حرف(امتياز 

 پول نيز حل ىوی به اين امر جلب شود، ميتوان ادعا کرد که مسئله
  «. شده است
       

 خانم ريلی، شوهر وی در اين جا به  هنری ىنوشته" خاطرات ريلی"بنابر 
 .  فورد اشاره ميکند

 
  
 

  يک.   بیمأموريت  - ٢
  
  

 تزاری،  با افسر سابقآمريکارهبری جنبش مهاجرين سفيد شوروی در 
عنوان ه  ب بود که قبًالاوخرانا مأمور )Boris Brasul( براسولريس وستوان ب

 ١٩١٦وی در سال . دادستان در دادگاه عالی سنت پترزبورگ خدمت کرده بود
ه  آمده و بآمريکا روسيه در کنفرانس متفقين در نيويورک، به ىعنوان نمايندهه ب

  .     مانده بود باقی آمريکا تزاری در ىعنوان افسر ويژه
عصبی با رفتاری زنانه و  مردی کوچک اندام، رنگ پريده و براسول

رکار  بلغ ُپعنوان ُمه ب. دارای پيشانی شيب دار، بينی برجسته و چشمانی تيره بود
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 نقش کليدی را در ١٩١٣و با جديت ضد يهود شهرت داشته وی در سال 
  .    ايفا  نموده  بود)Beilis(س  بيليىمحاکمه
ليس مخفی تزاری کوشش داشت در جريان اين محاکمه ثابت کند که  پ

 مسيحی را در شهر کيف برای اىقتلی مذهبی دست زده و پسر بچهه يهوديان  ب
      ١٦. ندااستفاده از خونش کشته

پس از انقالب، براسول نخستين سازمان توطئه چينی سفيد را در اياالت 
ی ئ افسران نيروی زمينی و درياىاتحاديهنام ه اين سازمان ب. متحده برپا نمود

 سياه  که  در هاىطور عمده از اعضای سابق  صدهه تزاری خوانده ميشد و ب
 براسول  ىدارو دسته.  مهاجرت کرده بودند تشکيل ميشدآمريکا به ١٩١٨سال 

 قرار داشته و بسياری از آمريکا ىدر تماس نزديکی با وزارت امور خارجه
 "نومدارک سيس"ارت خانه را در مورد مستند بودن  که اين وزئیهاداده

)Sisson Dokumente(ساخته بود، از طريق آنان تهيه شده بود متقاعد١٧  .
براسول با ادعای خبرگی در امور روسيه موفق گرديد برای خود در سرويس 

ه  او بهاىيکی از نخستين فعاليت.  مقامی دست و پا کند،مخفی اياالت متحده
 دختر يکی از ،، گماشتن ناتالی دو بوگوریآمريکا   يک.  بی مأمورعنوان 
پيش قراردادهای ريش سفيدان " انگليسی ى سابق تزاری، به ترجمههاىژنرال

                              
به ى ا ــ براسول به روزنامه نگاری که پس از ورودش به اياالت متحده  با او مصاحبه١٦

  :عمل آورد چنين گفت
 در من دومين سر بازجوی بزرگ روسيه بودم  و طرق کشف قتل را » 

سراسر اروپا، در سويس، آلمان، فرانسه  و انگلستان بنا به دستور دولتمان 
  «     . مطالعه کرده و در اين زمينه خبره شده بودم

روزنامه نگار آمريکائی از وی پرسيد که آيا به اين امر که يهوديان به قربانی کردن 
خبرنگار مزبور بعدها ". چرا نه ؟: "مذهبی افراد دست می زنند، اعتقاد دارد؟  گفت
  : احساس خود را به هنگام مصاحبه  چنين  بيان  نمود

 سياه قرار گرفته  و به هاىهنگامی که رو در روی اين روسی طرفدار صده» 
سخنان او  گوش دادم، به خود لرزيدم که در قرن بيستم شخصی با چنين 

         « . خونسردی از سبعيت قرون وسطائی مزدوران تزاری صحبت نمايد
  

سيسن که به اصطالح ثابت می کرد که لنين و ساير رهبران " مدارک" ــ اين ١٧
شوروی از سرفرمانده نظامی آلمان پول دريافت می کردند، پس از انقالب بلشويکی توسط 

مدارک مزبور که در .  آمريکا منتشر و در آن کشور پخش گرديدىوزارت امور خارجه
ش ارائه گرديده بود، از سوی سرويس مخفی انگليس به ابتدا توسط سفيدها برای فرو

ادگار سيسن يکی از مأموران وزارت امور . عنوان اسناد جعلی مردود شناخته شد
اما سرانجام .  آمريکا، اين مدارک را خريداری کرده با خود به واشينگتن بردىخارجه

  .     جعلی بودن آنها آشکار گرديد
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 امپراتوری توسط ىبود؛ جعليات معروف ضد يهودی که در روسيه" صهيون
کار گرفته ميشد ه عنوان محرکی برای قتل عام يهوديان به پليس مخفی تزاری ب

  .    زنبرگ در مونيخ منتشر می گشترکنون نيز توسط تزاريست مهاجر آلفرد و ا
انقالب "عنوان مدارک رسمی  که ه  را بها اين پروتکلىبراسول ترجمه

  .    گنجانيدآمريکا سرويس مخفی هاى، در پرونده"روسيه را توضيح می دهد
ن آنان  از سفيدها و متقاعد نموداهئیآمريکا حمايت تأميناين شخص برای 

می باشد، "  بين المللی يهودىتوطئه" به اين که  انقالب بلشويکی نيز بخشی از 
وی اين جعليات .  پرداختآمريکادر سراسر "  صهيونهاىپروتکل" به پخش 

، کتابی ١٩٢١در اوايل .  ضد يهودی خود همراه نمودهاىی را با نوشتهتزار
. ستن  منتشر گرديددر بو قلم براسوله  ب "دنيا بر سر دو راهی"تحت عنوان 

کتاب مزبور بر آن بود که انقالب روسيه بر اثر تحريک، حمايت و رهبری 
يهوديان صورت گرفته است و اين که سرنگونی تزار و تحوالت بين المللی  

است که يهوديان جهان و آقای ويلسون را ) منیبد ُي(جنبش مشئومی "بخشی از 
  اى، براسول در نامه١٩٢١ز آغاز ژوئيه کمی پيش ا". با هم متحد نموده است

 -چيرپ.  وگرافکه به يک مهاجر سفيد ديگر در اياالت متحده يعنی ژنرال 
خود می باليد ه  نوشت  ب)Graf W. Tscherep - Spiridowitsch(رودويچ سپي
  :که

     
م که ضررش به يهوديان ا در طی سال گذشته سه کتاب نوشته»

      « .استاز ده قتل عام بيشتر بوده 
ه وی ب. بلغ ضد يهودی بزرگی بودسهم خود ُمه  سپيرودويچ نيز ب-چيرپ

نام اين .  نيز حمايت مالی ميشدآمريکاعالوه از جانب سرمايه دار معروفی در 
ريس براسول که خود نيز در تماس نزديکی با وب. سرمايه دار هنری فورد بود

 را در اختيار هااز پروتکل ئیهاان کمپانی فورد  قرار داشت، رونوشتمأمور
       ١٨... اين ميليارد اتومبيل ساز قرار داد 

 
  
 

                              
 کتاب ٢٣ مخفی  براسول  در اياالت متحده  در بخش ىها شرح جزئيات فعاليت ــ ١٨
  .آمده است

  
  



 ٤٨

  سياه در ديترويتهاى صده- ٣
 
  
  

، ما بين مهاجران فئودال منش تزاری  آمريکااتحادی عجيب و شيطانی در 
 توليد را در هاى که يکی از مدرن ترين شيوهئیآمريکاو سرمايه دار صنعتی 
صورت ه  در پايان جنگ، هنری فورد ب.....رقرار گرديدجهان برپا کرده بود، ب

که وی  " کشتی صلح "ىطرح ساده لوحانه. فردی ترشرو و افسرده درآمده بود
فاحش انجاميده و در نتيجه   در زمان جنگ به اروپا فرستاده بود به شکستی
   .اتومبيل ساز مورد استهزای عموم قرار گرفته بود

منظور گسترش تجارتش به  ه وال استريت بناکامی وی در اخذ وامی از 
فورد به همان اندازه که در امور فنی دارای قريحه بود  . ش افزوده بوداتلخ کامی

همان انداره نيز از فرهنگ بی بهره بود و همين امر باعث شد که گوش شنوا ه ب
  هاىنزد وی آمده و يهوديان را مسبب شکسته ی داشته باشد که بئبرای سفيدها

 نتيجه فورد پس از بررسی دقيقی از پروتکل مزبور به اين. جلوه می دادندوی 
 که در مورد انگيزه مشکالت وی دارای ،رسيد که تنها افراد نامبرده هستند

وی سپس تصميم گرفت با چاپ اين جعليات ضد سامی در . نداتوضيح
ها  آن به)Dearborn Independent( "ر بورن ايندی پندنتدي" خود ىروزنامه

  .     فراگير بخشداىجنبه
ی گرديد  ئ موتور سازی فورد در ديترويت مأواىنتيجه اين که کارخانه

طرفداران  (هاىميستوگرو گارد سفيد، پهاىبرای اشراف روسی، تروريست
ان سابق پليس مخفی تزاری که پس از انقالب به  مأمورصده سياه و ) قتل عام
 خود در آمريکا را متقاعد نمودند که دولت اين افراد فورد.  گريخته بودندآمريکا

 و افراد ليبرال هاانقالبی قرار داشته و اين که گروه"  يهودیىتوطئه"خطر يک 
 هاى نظارتىدر سايه. می باشند"  يهودهاىجبهه" در حقيقت ئیآمريکا
وار اين افراد و نيز احترام و حمايت ناشی از ثروت و موقعيت فورد،  خبره

، پيشبرد ئیآمريکا هاىپيچيده برای جاسوسی در کار لبيرالسازمانی عظيم و 
 ضد يهودی و پخش هاى ارتجاعی ضد شوروی و جمع آوری ياوههاىپروژه

  .      تاسيس گرديد،تبليغات يهود آزار در اياالت متحده
اعضای آن . سازمان در کمپانی فورد موتورز واقع بودمرکز عمليات اين 

 ايکس خوانده ١٢١منشی خصوصی فورد . ودندی با کد ويژههاىدارای شماره
سردبير دير بورن ايندی ) W. J. Cameron(کامرون . جی. می شد و دابليو

 دستيار براسول، که )Natalie de Bogory(ناتالی دبوگوری .  ايکس١٢٢پندنت 
      .  بود. اچ٢٩ مأمور را به انگليسی ترجمه نموده بود، هالپروتک



 ٤٩

اکنون ديگر .  رخنه نمودآمريکازوايای زندگی سازمان فورد در تمامی 
 معروف هاى معروف، شرکتهاى بزرگ، دانشگاههاىاعضای آن در روزنامه

 Harris(دکتر هريس هاوتن .  فعال بودندآمريکا دولتی هاىو حتی آژانس
Houghton(، اصطالح ه ، بآمريکا عضو سابق سرويس خبر چينی نظامی

يژه از دستگاه توطئه چينی مزبور را يعنی بخشی و" سرويس آگاهی فورد"
 ىکرد عمده عمل.  بود. ای١٠٣  کد دکتر هاوتنىشماره. رهبری می کرد

 سرشناس هاى اطالعت مخفی در مورد ليبرالتأمينسرويس آگاهی فورد 
در ميان افراد . منظور تبليغات ضد شوروی و  ضد يهودی بوده  بئیآمريکا

قرار داشت نام  وودرو ويلسون،  که نامشان در ليست سياه اىکاوش شده
، هلمز )John Haynes(سرهنگ ريموند رابينز، پدر روحانی جان هينس 

)Holmes(ن کلر اي، ه)Heien Keller( جاستيس هيوز و قضات )Hughes (و 
 سرويس ى مخفيانههاىبر طبق گزارش. چشم ميخورده   ب)Brandeis( برانديس

برای تالشی دولت "  يهودىتوطئه"آگاهی، افراد مزبور و بسياری ديگر در 
  .     کار گرفته شده بودنده  بآمريکا

  فورد، ديربودن ايندی پندنت همى سرويس آگاهی در روزنامههاىيافته
اين يک نمونه از .  صهيون درج می گرديدهاىزمان با چاپ دنباله دار پروتکل

  : اين تفسيرهاست که در مورد ويلسون آورده شده است
     

هنگام رياست جمهوری به يهوديان بسيار ه ويلسون ب ی آقا»
طور ه دستگاه اداری وی همان گونه که همه آگاهند، ب. نزديک بود

عنوان يک روحانی  ه آقای ويلسون ب. عمده از يهوديان تشکيل شده بود
 هاىگاه در خطابه ، گه). م ــبخشی از کليسای پروتستان(پرسپی ترين 

) از اين رو(ر مسيحی پيدا می کرد و  تفکىی به شيوهش گذراعمومی
   «.  يهوديش کنترل شديد می شدهاىهمواره توسط سانسورچی

       
حکايتی در مورد ويليام هاوارد تفت در ديربودن ايندی پندنت با اين 

  : پارگراف خاتمه می يافت
  

 اين است داستان تالش ويليام هاوارد تفت برای مقابله در »    
او  شايد بی جا نباشد بدانيم که. کست وی توسط آنانبرابر يهوديان و ش

درآمد " نسبی  مسيحی با اصل وهاىجبهه"صورت يکی از آن ه نيز ب
  «. که يهوديان در دفاع از خود مورد استفاده قرار می دادند
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. ان مخصوص سازمان فورد به اطراف و اکناف جهان گسيل شدندمأمور
ی جعليات و اتهامات جديد بر عليه جمع آورآنان هزاران کيلومتر را در جهت 

 بود )Rodionow(سفيد بنام رودينف گارد ان مأموريکی از اين . يهوديان پيمودند
 سفيد هاى روسىدست آوردن مطالب تبليغی ضد سامی از جامعهه که برای ب

       .پن به آن ديار روانه شدادر ژ
اين شرح به چارلز  هحده، تلگرامی بترودينف پيش از خروج از اياالت م
  .    سازمان فورد ارسال نمودىدابليو اسميت يکی از اعضای عاليرتبه

  :شرح زير استه شرايط من ب
    

طور اخص ه در جريان شش ماهی که مواد مورد توافق را ب» 
 قابل ئیآمريکابرايتان می فرستم، ماهانه مبلغ هزار و پانصد دالر 

وجه مربوط به . خواهيد کردپرداخت در بانک يوکوهاما را حواله 
  .مطالب قبال فرستاده شده را نيز پرداخت خواهيد نمود

    «                                                               رودينف
     
 و ئیآمريکا نگار معروف  روزنامه)Norman Hapgood(هپ گود نورمن 

 در دانمارک، در توصيف شرايطی که در کمپانی آمريکابعدها وزير مختار 
  :فورد موتور ايجاد شده بود نوشت

       
 بر سر ان فورد کار می کردند بحث واقعًامأموری که ئدر فضا» 

ی که ئدر حقيقت همان بيمار. قتل عام يهوديان در اين کشور دور ميزد
د  زمان  صده های سياه وجود داشت دقيقا در دواير فورىدر روسيه

اين از لحاظ سياسی به اين مفهوم بود که تاريخ ... ..ظهور نموده بود
در حالی که براسول در اين کشور . در حال تکرار خويش است

 را داشت که در حال کوشش در ىاترک ديار کرده هاىرهبری روس
 به تخت سلطنت بودند، پيگردهای  فورد هاراه نشاندن مجدد رومانف

 صليبی بود که هاى همان جنگى دنبالهنيز در سير منطقی حوادث
طور مکرر برافروخته بودند تا از اين ه جباران اروپا در طی قرون، ب

 را در راه منافع شخصی خويش ها تودهىراه شور مذهبی  نا آگانه
   «.برانگيزند

        
، هنری فورد نيز همانند هنری ديتردينگ در آمريکااتومبيل سلطان 

 آلمان، خود را با آنتی بلشويسم و  در)Fritz Thyssen( انگلستان و فريتس تيسن
 ىبنابر گزارش روزنامه. گسترش فاشيسم هم هويت نموده بوده  رو بىپديده
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 دلنن شرييبا" ى معاون روزنامه)Auer( ، آور،١٩٢٣ فوريه ٨نيويورک تايمز 
  :طور آشکار اعالم کرد کهه ، ب)Bayrischen Landtages(" گات

     
دير زمانی است که در مورد حمايت مالی  "گا تدلن نشرييبا"» 
هيتلر آگاهی جنبش  هنری فورد از ،ئیآمريکاار  ضد سامی دسرمايه

 آقای فورد  به جنبش ضد يهودی باواريا از يک ىعالقه. يافته است
 کارتانش با ديتريش ِامأموراز زمانی که يکی از سال پيش، يعنی 

)Dietrich Eckart(نموده، آغاز تماس برقرار   نام، آلمان پرست بد 
  هاى بازگشت و بالفاصله پولآمريکا مربوطه به مأمور.... گرديد 

آقای هيتلر آشکارا از حمايت آقای . آقای فورد به مونيخ سرازير گرديد
عنوان شخصيتی ه فورد  اظهار مباهات کرده و آقای فورد را نه فقط ب

      «.ش می نمايدعنوان يک ضد سامی بزرگ ستايه بزرگ بلکه ب
  

رنليوس مونيخ، که  مرکز عمليات هيتلر را در دفتری کوچک در خيابان ُک
تصوير  :  ديوارآويخته شده بوده تشکيل می داد، تصويری منفرد و قاب شده ب

  .هنری فورد
 
 

  
  پايان کار سيدنی ريلی- ٤

 
  
  

با  اندکی پس از ورود به اياالت متحده، سيدنی ريلی به همکاری نزديکی 
ان دستگاه ضد سامی و ضد شوروی فورد پرداخت و با دستياری آنان مأمور

مخفيانه، برای آرمان  ه طور بآمريکافهرستی کامل از نام افرادی که در "
         ١٩. تهيه نمود"  بلشويکی فعاليت می کردند

                              
 مثبتی در ى ــ اين ليست در واقع نام هر آمريکائی سرشناسی که کوچکترين نکته١٩

 هاىمورد روسيه شوروی گفته بود، را در بر می گرفت و همين باعث گرديد که در سال
ُمبلغ ضد يهود .  نازی گرددآمريکائی و عمالاى هبعد الگوی مطلوبی برای فاشيست

جرج . خود از اين فهرست سود بسيار برد"  سرخىشبکه"اليزابت ديلينگ در تدوين کتاب 
، اسکار )Emerson(، کلنل امرسون )George Sylvester Viereck(سيلوسترفيرئک 

و ساير عمال نازی و  ستون پنجم آنان در آمريکا نيز از اين ) Oscar Pfaus(پفاوس 
  . در کارهای تبليغاتی خويش استفاده نمودئد هاداده
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 ضد يهود و ضد هاى مابين جنبشئیها ريلی، تماسهاى کوششىتيجهندر 
 سازمان بين المللی ضد هاىاالت متحده از يک سو و شاخهدموکراتيک در اي

اين ترتيب تا قبل از ه ب. بلشويک در اروپا و آسيا، از سوی ديگر، برقرار گرديد
، چهار چوب الزم برای ايجاد يک مرکز جاسوسی و تبليغاتی  ١٩٢٥بهار سال 

 ريلی   عالوه بر اين،.....، فراهم شده بود"آنتی بلشويسم"فاشيستی در لباس 
ی از  ئهمه روزه  نامه ها. انش در اروپا حفظ نمودمأمورتماس نزديک خود را با 

دست وی ه  ضد شوروی بىساير مراکز دسيسه روال، هلسينکی، رم، برلين و
 فرستاده ميشد برُادوی که به آدرس دفتر وی در هابسياری از اين نامه. می رسيد

 عادی تجارتی نوشته می هاىهيا مرکب نامرئی بر پشت نام با حروف رمز و
  .           شدند

طرزی ه هرگونه تغيير وتحول در جنبش ضد شوروی در اروپا ب
سقوط ساوينکف، موقتًا تضعيف . موشکافانه درين مکاتبات منعکس می گشت

شکل ه گاردهای سبز ب.  بخش بزرگی از اين جنبش را بهمراه آوردىروحيه
.  درآمده بودنداى و راهزنان حرفهها کوچک نامرتبطی از تروريستهاىدسته

 متقابل نيز نقش خود را در پراکندگی تشکيالتی هاى و سوء ظنهاحسادت
نظر می رسيد که ضد انقالب ه ب. جای می گذاشته  ضد شوروی بهاىگروه

  :خانم ريلی می نويسد. تعويق انداخته شوده عظيم می بايستی برای مدتی ب
      

که ضد انقالب بايستی در روسيه درستی می ديد ه  سيدنی  ب»
که فعاليت وی در خارج تنها به يک دشمنی خارجی  آغاز شود و اين

چندين بار از جانب . انجامد غير فعال نسبت به شوروی می
  در دربکف مسکو به وی نزديک شدند، همان گونه  که هاىسازمان

    « ...لندن  نزد وی آمده بود، معهذا وی با احتياط کامل حرکت می کرد
  

هر پستی روال، استونی دريافت  با ُماىيل بهار آن سال، ريلی نامهادر او
نامه که به رمز نوشته شده بود از دوست . کرد که وی را شديدًا به هيجان آورد

نگام جنگ جهانی، همراه وی، در   هبود که به."  ای"قديمی او فرمانده 
سرويس کنسولی انگليس در اينتليجنت سرويس انگليس خدمت کرده و اکنون به 

 ١٩٢٥ ژانويه ٢٤نامه که به تاريخ . يکی از  اياالت بالتيک وابسته شده بود
  :اين صورت آغاز می شده نوشته شده بود، ب

      
  . سيدنی  عزيز»

 فانووشتسننام کراه شوهری ب در پاريس زن و
)Krasnoschtanows(تو ه  از جانب من به مالقاتت خواهند آمد و ب
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د گفت که حامل پيامی از کاليفرنيا  هستند و ياد داشتی حاوی خواهن
تو ارائه ه ياد خواهی داشت، به يک بيت شعر از عمر خيام، که ب

چه مايلی بيشتر در جريان کار آنان قرار بگيری،  چنان. خواهند کرد
چه جريان مطلوب نظرت نباشد   ولی چنان.ازشان بخواه پيش تو بمانند

    « .تشکرم، خدا حافظخيلی م"خواهی گفت 
       

ريلی  ." ای" فرمانده ىوسيلهه منظور از کراشتوشتف، در رمزی که ب
" يانکاليفر"نام شولتز و همسرش  بود، ه ی ضد شوروی بمأموراستفاده می شد، 

ه مفهوم پيامی ويژه به ب" بيت شعر از عمر خيام"معنی اتحاد شوروی و ه ب
  :اين صورت ادامه  می يافته   ب."ای" فرمانده ىنامه. صورت رمز بود

     
آنان نمايندگان تراستی هستند  .  اين افرادى اما در مورد مشغله»

  ئیآمريکا و اروپائیکه بالشک در آينده تاثير عظيمی بر بازارهای 
طور ه آنان رونق کسب و کارشان در دو سال آينده را ب. خواهند داشت

ست که شرايطی بر قرار شود  کامل تضمين نمی کنند ولی امکان اين ه
.  مطلوب برای آنان ايجاد شودى نزديک، نيروی محرکهاىکه در آينده

فعاليت مربوطه  معياری وسيع دارد و صحبت بسيار در مورد آن بی 
  «... مورد است 
               

به مشارکت در اين "  آلمانیهگرو"اضافه می کرد  که يک ." ای" فرمانده 
گروه "و يک " گروه فرانسوی"که يک  عالقمند است و اينبسيار " معامله"

  .        طور فعال در اين معامله درگيرنده نيز ب"  انگليسی
 او در روسيه ىگفتهه مربوطه، که ب" تراست"سپس  با اشاره ديگری  به 
  :فعاليت داشت، ادامه می داد که

    
 در حال حاضر از افشای نام مردی که در راس اين تراست »

قرار دارد خود داری می شود، تنها اين را می توانم بگويم که برخی 
در .  اپوزيسيون می باشندهاى اصلی، اعضای گروههاىاز شخصيت

من اين .... به ضرورت مخفی کاری پی ميبریتيجه خودت کامًالن
شکل مصيبت باری با ه  قبلی که بهاىطرح را برای جايگزينی طرح
   «. دهمشکست روبرو شدند، ارائه می 

     
، سيدنی ريلی و همسرش نيويورک را ترک کرده  ١٩٢٦ اوت ١٦در روز 

 مردی که  ، ــريلی بالفاصله برای تماس با شولتز. و ماه بعد به پاريس رسيدند
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طور خالصه وضعيت ه آنان ب.  اقدام نمود ــش نوشته بودادرباره." ای"فرمانده 
جنبش  .  در ميان گذاشتندداخلی روسيه را، از زمان مرگ لنين، با وی

 که اىصورت دستگاه زير زمينی گستردهه  ترتسکی بئواپوزيسيون منسوب به ل
  .  استحاله يافته بود،نظر سرنگونی رژيم استالين را داشت

ريلی بزودی به اهميت تحوالت جديد پی برده و مشتاق تماس با رهبران اين 
ان مخفی رد و بدل  مأمور از طريق ئیهاپيام. فراکسيون ضد استالين گرديد

گرديد و سرانجام قرار براين شد که او يکی از نمايندگان مهم اين جنبش را در 
قصد مالقات رئيس ستاد ارتش فنالند که يکی از ه ريلی ب. شوروی مالقات نمايد

 ضد بلشويک بود به هلسينکی رهسپار  ىدوستان صميمی وی و عضو اتحاديه
بات الزم را برای عبور ريلی از مرز شخص اخير موظف بود ترتي. شد

اندکی بعد، ريلی به همسرش که در پاريس مانده بود چنين . شوروی، بدهد
  :نوشت

         
ه  حقيقتًا جريانی کامًال نوين، نيرومند و با ارزش در روسيه ب»
   «.  استهراه افتاد

             
ه، که از  داشتی شتابزد ، در ياد١٩٢٥ سپتامبر ٢٥يک هفته بعد، در 

  : چنين نوشت،ويبورگ فنالند برای همسرش فرستاد
      

 مطلقًا ضروری است که برای سه روز به پتروگراد و مسکو  »
ه همين امشب حرکت می کنم و روز سه شنبه صبح ب. رهسپار شوم

چه اين سفر اهميتی  می خواهم بدانی که چنان. اينجا باز خواهم گشت
 به بی خطری آن اطمينان نداشتيم، به حياتی در بر نداشت و در ضمن

خاطر آن موقعيت هر چند ه اين نامه را ب. آن اقدام نمی کردم
. مدی ناگوار برای من رخ دهد آمحتملی می نويسم که در آن پيش نا

چه اين امر اتفاق افتاد به هيچ گونه اقدامی دست نزن، هر چند   چنان
باشد ولی می تواند من ه که اقدام مربوطه ممکن است کمک کوچکی ب

 ىشکل تحقير آميز کلمه (هادر عين حال زنگ خطری برای بلشی
. بوده و اشکالی در امر اختفای هويت من ايجاد نمايد) .مــ . بلشويک
چه برحسب تصادف در روسيه دستگير شوم، اين تنها بر اساس  چنان

قدر صاحب  اتهامی کوچک و بی اهميت خواهد بود و دوستان جديد آن
  «.  کنندتأمينذ هستند که آزادی مرا نفو
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 اينتليجنت مأمور بود که توسط کاپيتن سيدنی ريلی اىاين آخرين نامه
  ... .  سرويس انگليس نوشته می شد 

 از اىترين نامه پس از گذشت چندين هفته، خانم ريلی که هنوز کوچک
تماس شوهرش دريافت نکرده بود، با ماری شولتز همدست ريلی در پاريس 

  : خود را در خاطراتش آوردىاو بعدها اين مذاکره. گرفت
        

اينجا آمد ، وضعيت دقيق اوضاع را ، تا آنجا ه  هنگامی  که  شوهر شما ب»
ما برخی از مقامات عمده . که  به سازمان ما مربوط می شد ، برايش شرح دادم 

 شور سرنگونی  اين مقامات . بلشويکی  در  مسکو  را در کنار خود  داريم 
رژيم کنونی را در سر دارند ، در صورتی که سالمتی خود آنان مورد تهديد 

  «. قرار نگيرد
        

  :خانم شولتز  در ادامه  گفت
          
 کاپيتن ريلی در ابتدا در مورد اين مسئله حالتی مظنون داشته  »

و اظهار داشت که کمک خارجی در راه يک حادثه آفرينی جديد بر 
 هاىليه روسيه شوروی تنها در صورتی امکان پذير است که  گروهع

وی  ه من ب. توطئه گر داخل کشور از قدرتی واقعی برخوردار باشند
اطمينان دادم که سازمان ما در روسيه نيرومند، صاحب نفوذ و از 

   «. بافتی محکم برخوردار است
         

ی بين ريلی و نمايندگان که  چگونه مالقات خانم شولتز  سپس در مورد اين
  : روسی در ويبورگ فنالند ترتيب داده شد، صحبت نمودىدستگاه توطئه

      
 کاپيتن از شناخت اين افراد بسيار خشنود شد، خصوصا در »

، مقامی بسيار عالی رتبه که در زير پوشش )ترتسکی(مورد رهبرشان
 ش يکی از پر کين ترين دشمنان رژيم کنونی بشمارامقام رسمی

   «. ميرود
           

روز بعد ريلی و توطئه گران روسی همراه محافظان فنالندی که برای اين 
خانم شولتز نقل . سوی مرز شوروی رهسپار شدنده وظيفه ارسال شده بودند، ب

  :کرد
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سهم خود تا سر مرز مشايعتشان کردم تا برايشان ه  من ب»
ه درون يک سنگر بتنی آنها تا رسيدن شامگا. آرزوی موفقيت نمايم

برای مدتی طوالنی در .  در انتظار ماندنداىفنالندی، در کنار رودخانه
 با نگرانی به صدای مرزبانان سرخ  گوش هافنالندی. انتظار ايستاديم

سرانجام يکی از . نظر ميرسيده می دادند، همه چيز اما آرام ب
مه شناور، داخل آب وارد شد و با حالت نيه  با احتياط بهافنالندی

  «... شوهر شما  نيز وی را دنبال کرد . عرض رودخانه را  پيمود
   

خانم شولتز در .  کاپيتن ريلی را می ديد،اين آخرين باری بود که شولتز
مضمون  .  ايزوستيا را به خانم ريلی دادى از روزنامهاىپايان سخنانش، بريده

  :آن چنين بود
        

 قاچاقچی قصد عبور از مرز   سپتامبر، چهار٢٨ -٢٩در شب  »
فنالند را داشتند که در نتيجه دو نفرشان کشته شده، يکی از آنان که 
سربازی فنالندی است دستگير و زندانی و نفر چهارم که جراحتش 

  «  ....عميق بود، بعدًا درگذشت
        

ريلی  :  اين صورت بوده گونه که بعدها منتشر گرديد ب جزئيات امر، آن
شود از مرز شوروی گذشته و با برخی از اعضای اپوزيسيون ضد موفق مي

هنگام بازگشت در حوالی مرز فنالند، او و ه ب. استالينی مالقات و گفتگو نمايد
. گارد محافظش ناگهان با يک واحد از نگهبانان مرزی شوروی برخورد می کند

ا به گلوله ريلی و سايرين سعی به فرار می کنند و در نتيجه مرزبانان آنان ر
  .   به پيشانی ريلی می خورد و او را در جا به قتل می رسانداىگلوله. بندند می

چندين روز می گذرد تا اين که سرانجام مقامات شوروی به هويت 
ی، مرگ کاپيتن سيدنی جرج ئپس از اين شناسا. معدوم پی می برند" قاچاقچی"

  .      م می گرددطور رسمی اعاله ريلی از اينتليجنت سرويس انگليس ب
  : اين مضمون انتشار می دهده  تايمز لندن ياد بودی دو خطی را بىروزنامه

                 
 سپتامبر، سيدنی جرج ريلی توسط واحدهای ٢٨ در روز »

      «. قتل رسيده ، در روستای آلکول روسيه ب.او.پ.گ
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  :منابع بخش دهم
  

پيتن سيدنی ريلی و آخرين  مربوط به عمليات ضد شوروی کاهاىفاکت
جاسوس بزرگ بريتانيا، " شوروی از کتاب ى سری او در روسيهمأموريت

 ,Britain's Master Spy ( "اهتمام همسرشه قلم خود وی و به سخنان ريلی ب
Sidney Reilly's(ضد سامی و هاىمطالب در مورد فعاليت.  استخراج شده است 

طور عمده از ه  ب١٩٢٠ دهه هاىضد دمکراتيک هنری فورد  در اولين سال
  تحت عنوان )Norman Hapgood( سری مقاالت هيجان آور نورمن هاپ گود

 The Inside Story of Henry( "عمق ماجرای جنون ضد يهودی هنری فورد"
Ford's Jew Mania(ژوئن تا نوامبر هرتز اينترناشونالهاى که در شماره  

)Hearst's International( آرشيوهای . اپ شده، گرفته شده است چ١٩٢٢ سال
از تبليغات ضد سامی  و ضد " دير بورن ايندی پندنت" هنری فورد، ىمجله

  .      دموکراتيک  سرشار است
 در آنها  ١٩٢٠ هاى که بوريس براسول در اوائل سالئیهاشرح دسيسه

توصيف چگونگی پخش . پ گرد آمده استادست داشت نيز در مقاالت نورمن ه
طوری ه ی که توسط بوريس براسول در اياالت متحده صورت می گرفته بتبليغات

 The World at(" دنيا بر سر چند راهی" خود وی چون هاىمبسوط در کتاب
the Crossroads(  درج شده ١٩٢١کمپانی، سامال، بوستون ، & چاپ  ماينارد ،

  .    است
 ريش سفيدان هاىپروتکل"گزارش جالبی از مبدأ و سرگذشت 

  که توسط )Geschichte der Protokolle der Weisen von Zion("يونصه
 )Konrad Heiden(  در کتاب کنراد هيدن. توزيع گرديدآمريکابراسول در 

، آورده شده ١٩٤٤، نيويورک   چاپ  لکسينکتون پرس)Der Führer("رهبر"
  .    است
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 گ  با  طبل جن٢٠ورتوریُا ــ بخش يازدهم
  

 
.  بيست غليان می کردىتوفانی سهمگين در ورای آرامش ظاهری دهه

 وسيع مستعمره  و نيمه مستعمره  را هاى سرزميناىهانقالب روسيه قلوب خلق
 هاظهور عالئق ملی در اين سرزمين. از اميدهای جديد ماال مال نموده بود

  ...     زد ميرفت تا  ساختار سنگين امپرياليسم مستعمراتی را درهم فرو  ري
انقالب  در چين  . غرش نهاده  سر ب١٩٢٦توفان مزبور سرانجام در بهار 

 متحد گومين دان و نيروهای کمونيست، ديکتاتوری ىوقوع پيوسته و جبههه ب
  . سيس نمودندأ  پکن را سرنگون و چين آزاد را ت،فاسد و وابسته به امپرياليسم

 در ىاوحشت زده و نا اميدانهاين رويداد با انفجار تبليغاتی ضد شوروی 
انقالب چين که تظاهر خيزش . سراسر آسيا و دنيای غرب طنين افکن گرديد

عنوان برآمد ه  ب، انسان رنجديده بر عليه ستم داخلی و خارجی بودهاميليون
  .      مورد حمالت وحشيانه  قرار گرفت"  مسکوىتوطئه"مستقيم 

سدی در برابر "ی ايفای نقش امپراتور ژاپن بيدرنگ تمايل خود را برا
 غربی، خود را برای هاىژاپن با تشويق قدرت. در آسيا آشکار ساخت" بلشويسم

نخست وزير ژاپن، ژنرال  . تجاوز و سرنگونی انقالب در چين آماده می ساخت
 آتی امپرياليسم ژاپن را  خالصه هاىتاناکا ياد داشت معروف خود را  که  هدف

       ٢١: ليم نمودمی کرد، به امپراتور تس
تصرف به ظور تسخير جهان، موظفيم ابتدا چين را نبم» 

ی مجاور درياهای جنوب از ترس در ئدرآوريم؛ کشورهای ديگر آسيا
گاه جهانيان آگاهی خواهند يافت که  آن. برابر ما تسليم خواهند شد

هنگامی که چين با تمام منابع خود  ... ..آسيای خاوری از آن ماست 
ر ما قرار گرفت، به تصرف هند، مجمع الجزاير، آسيای در اختيا

لکن اولين قدم  . صغير، آسيای مرکزی و حتی اروپا  اقدام خواهيم کرد

                              
  .     مترجم.  ــ ُاورتور؛ پيش درآمد  ارکستر، يک اپرا و يا  باله٢٠

  

اشاره به کتاب نبرد من (ژاپنی " نبرد من" ــ ياد داشت تاناکا که بعدها به عنوان ٢١
 ىه وسيله نگاشته شده و پس از آن که ب١٩٢٧معروف شد در سال .)  هيتلر ــ  م ىنوشته

، مارشال جوان منچوری، از يک مأمور  ژاپنی خريداری )Hsue - Liang(هوئه ليانگ 
 چين، مدرک -شورای روابط  پاسيفيک .  کشف گرديد١٩٢٩شد، برای اولين بار در سال 

  .            مزبور را در اياالت متحده منتشر و آن را در معرض ديد همگان قرار داد
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دير يا  .... بايستی در راه  تسخير و کنترل منچوری و مغولستان باشد 
...  روسيه شوروی وارد نبرد شويم ىزود مجبور خواهيم شد بر عليه

واهان دستيابی و کنترل چين باشيم، بايستی نخست چه در آينده خ چنان
  «. اياالت متحده را درهم بشکنيم

       
 ى فرمانده)Tschang Tso-lin(  تسولينگ، چان١٩٢٧در ماه مارس 

نيروهای چين و آدمک بدنام ژاپن، يورشی را به سفارت شوروی در پکن ترتيب 
 چين کشف ى بر عليههاک  بلشويىداده و اعالم کرد  که  شواهدی دال بر توطئه

نيروهای . شمار ميرفته  بر ضد انقالب چين باىاين عالمت حمله. کرده است
، مبنی بر ها و فرانسویها، انگليسیهاگومين دان نيز با تشويق و قول  ژاپنی

 ،با نيروهای کمونيسترا  متحد خود ىی، جبههئحمايت مالی و اسلحه  و شناسا
دنبال ه قتل عامی ب. دين انقالبيشان حمله بردندناگهان درهم شکسته  و  به  متح

هزاران کارگر، دانشجو و دهقان چينی مظنون به هواداری از . آن در گرفت
ساير نقاط دستگير و تيرباران    در شانگهای، پکن وها و يا کمونيستهاليبرال

جنگ .   فرستاده شده و از شدت شکنجه جان سپردندهاشده و يا به اردوگاه
  .      ن را در برگرفتداخلی چي

 آزاديخواهانه در سراسر آسيا را از بالقوه به  هاىانقالب چين اما، جنبش
. اندونزی، هندوچين، برمه و هند به جوش و خروش افتادند. بالفعل درآورد
 که خطر را با تمام وجود احساس کرده بودند، چشم اميد خود را  هاامپرياليست

در همين زمان در . رها نمايد" بلشويسم"ز گزند  به ژاپن  دوختند تا آنان را ا
 ى قديمی برای جهاد ضد بلشويکی و حملههاىستادهای فرماندهی اروپا، نقشه

  .  به بيرون کشيده شدهاعمومی به مسکو از قفسه
 انگليسی و فرانسوی با حدت تمام هاى، ديپلمات١٩٢٥-١٩٢٦ هاىطی سال

 به مذاکره هاروی، با  آلمانی شوى روسيهىبرای عمل کردی مشترک بر عليه
  .       نشستند

رمزبی وا. ِا. سی.سخنگوی حزب محافظه کار انگليس، عالی جناب دابليو
 اکتبر ٢٣تاريخ ه ، در نطقی در منچستر ب)W.C.A. Ormsby Gore(گور 
  : صريح  و اشتباه ناپذير در ميان نهاداىگونهه ، مذاکرات  لوکارنو را ب١٩٢٤

      
ی  ئمدن مسيحی برای ممانعت از شيطانی ترين نيرو همبستگی ت»

که نه فقط در زمان ما بلکه در گذشته نيز در اروپا  ظهور کرده است 
اين شکل ه مبارزه در لوکارنو از ديد من ب. امری است ضروری

 بزرگ غربی  هاى خويش را با سرنوشت قدرتىآيا آلمان آينده : است
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هم  مکاری با روسيه برای درکه خواهان ه گره می بيند يا اين هم
       . تمدن غربی است؟نشکست

ه اين معنا که تا آنجا که به ب. لوکارنو دارای اهميتی عظيم است
از روسيه جدا ساخته و ) آلمان را(دولت آلمان مربوط می شود آن را 

   «. سرنوشتش را با غرب مرتبط  می سازد
  
 وزير فرانسوی، )Raymond Poincare( يمون پوانکرهفرانسه، ر در

 شامل آلمان، بر اروپائی هاىآشکارا تهاجم نظامی مشترکی را با شرکت قدرت
  .   شوروی  توصيه می کردىعليه روسيه

در برلين، مطبوعات امپرياليستی و ضد دموکراتيک آلمان اعالم می کردند  
ژنرال ماکس هوفمان، پس . که زمان برای خرد کردن بلشويسم فرا رسيده است

و صاحبان صنايع نزديک  به   رايش ورهاى با ژنرالهاک رشته کنفرانساز ي
 ى معروف خود به وزارت امور خارجهى نقشهىحزب نازی، برای ارائه

انگليس و انتخاب گروهی از وکالی محافظه کار مجلس و نظاميان، به سوی  
نينگ پست لندن، ر موى، روزنامه١٩٢٦ ژانويه ٥صبح روز . لندن شتافت

ديتردينگ در . ور به امضای سرهنری ديتردينگ منتشر نمود آشگفت اىنامه
 برای آغاز يک جنگ تعرضی جديد ئیهاين نامه رسمًا اعالم می کرد که  نقشها

  : وی اظهار می کرد.  شوروی در حال تدارک استىعليه روسيه
  

يد که روسيه دوباره به دامان تمدن باز ئديری نخواهد پا .... »
بلشويسم در روسيه  .... ولتی بهتر از دولت تزاری گردد و لکن با د

ين صورت، روسيه   اقبل از پايان امسال خاتمه خواهد يافت و در
ه سوی خود خواهد کشيد و مرزهايش  به  اعتبارات جهانی را بىکليه

پول و  .  کسانی که ميل به فعاليت دارند باز خواهد گشتىروی کليه
داخل روسيه  ه  کار، از آن پس باعتبار و حتی بهتر از آن، نيروی

    «. سرازير خواهد شد
   

 Jacques(روزنامه نگار معروف و دست راستی فرانسوی، ژاک بنويل 
Bainville(در پاريس اظهار نظر نمود که :  

  
زمان ) .  م ــ کمپانی نفتی  ديتردينگ(اگر رئيس رويال  داچ »  

يلی برای اين سرنگونی رژيم شوروی را معين کرده است حتمًا دل
     «... کارش  داشته است 
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 در مجلس لردهای )Viscount Grey( ويکنت گری ،١٩٢٧ مارس ٣ روز
  : انگليس اظهار داشت

    
. وجه دولتی ملی در مفهوم عام نيست يچ ه دولت شوروی به»

گونه که دولت فرانسه فرانسوی و دولت آلمان  اين دولتی روسی، آن
   «. آلمانی است، نمی باشد

  
ان سرويس مخفی به دفاتر  مأمور، پليس انگليس و ١٩٢٧ مه ٢٧در روز 

آنان کارمندان را . آرکوس سازمان بازرگانی شوروی در لندن هجوم آوردند
 را ها را بيرون کشيده، گاو صندوقهاپرونده. دستگير و به تفتيش محل پرداختند

" يوهای مخفیآرش"را در جستجوی  هاطاقا و هاشکستند و حتی ديوارها، کف
دست نيامد اما مورنينگ پست، ديلی ه گونه مدرک جرمی ب هيچ. سوراخ نمودند

 جنون آميزی در مورد هاى ضد شوروی داستانهاىميل و ساير روزنامه
ه  شوروی برعليه بريتانيا که گويا در هجوم به آرکوس بهاىدسيسه" شواهد"

  . دست آمده بود، درج نمودند
 سياسی و بازرگانی خود را با اتحاد شوروی  دولت توری انگليس روابط

 و ساير ها ديگری به کنسولگریهاىدر همان تابستان، يورش. قطع نمود
در ماه ژوئن، سفير .  دولتی شوروی در برلين و پاريس انجام گرفتهاىآژانس

 در ورشو به قتل )W. I. Wojkow(ف ووئيک. یا. کبير شوروی در لهستان و
ی منفجر ئهاگراد نيز بمب زب بلشويک در لنين حىدر محل جلسه. رسيد
     .٢٢گرديد
  

 London( ساندی رفری  لندنى با روزنامهاىمارشال فوش در مصاحبه
Sunday Referee(سمت و سوی اين ١٩٢٧ اوت  ٢١تاريخ  ه  لندن ب ،

  : او گفت. وضوح نشان داده  را بهاخشونت
  

کنفرانس ، در نخستين روزهای لنينيسم، به ١٩١٩ در فوريه »
 روسيه به ىچه دول همسايه سفرا در پاريس اعالم کردم که چنان

 امحاء خطر بلشويسم ى من وظيفه،مهمات و ابزار جنگی مجهز گردند
                              

 جنبش اپوزيسيون ترتسکی در داخل اتحاد شوروی خود را  همين زماندر ــ ٢٢
 نوامبر ٧در کودتای نا فرجام  ترتسکی در . برای سرنگونی دولت شوروی آماده  می کرد

، ١٥به بخش (، جمعی از هواداران وی دستگير شدند و خود وی نيز تبعيد گرديد ١٩٢٧
  ).       مراجعه کنيد٤پاراگراف 
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 ىنظر من را به بهانه. را برای هميشه بر عهده خواهم گرفت
فرسودگی ناشی از جنگ رد کردند ولی وقايع بزودی نشان داد که حق 

  «. با من بوده است
        

 يکی از )Arnold Rechberg(برگ رش به آرنولد اىمارشال فوش در نامه
   :نوشتچنين حاميان فعال و اصلی  نهضت نازيسم در لندن 

         
قدر احمق نيستم که باور کنم که می توان به يک مشت ظالم   من آن»

ا   بزرگی از آسيهاى اروپا و بخشىجنايتکار اجازه داد تا بر نيمی از قاره
ند هيچ عملی را ای کنند، لکن تا زمانی که  آلمان و فرانسه متحد نشدهئحکمروا

لطفًا سالم مرا به ژنرال هوفمان، رهبر بزرگ اتحاد . نمی توان به انجام رسانيد
  «. يدئنظامی ضد بلشويسم، ابالغ  نما

         
    .اين ترتيب صحنه برای جنگ آماده می گرديده ب
  

      .  
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  :منابع بخش  يازدهم
      

مطالب و تفاسير در مورد فضای ديپلماتيک در اروپا و آسيا در اين دوره  
لمی اپ.  آرى نوشته)World Politics( " جهانیهاىسياست"می تواند در کتاب 

، نيويورک )Random Hause( چاپ  راندون هاوزه )R. Palme Dutt( دات
.  از  اف)International Politics("  بين المللیهاىسياست"، و نيز در ١٩٣٦

  .    ، يافت شود١٩٤١، نيويورک )F. L. Schuman(شومان . ال
 Japanese( "افشای امپرياليسم ژاپن "ىياد داشت تاناکا از جزوه

Imperialism Exposed, The Secret Tanaka Document(  مدرک سری ،
، نيويورک )International Publishers(لئشرز بتاناکا چاپ انترناشيونال پا

  .     ، گرفته شده است١٩٤٢
 )Glyn Roberts( گالين رابرنز ىنوشته بيوگرافی سر هنری ديتردينگ

 ضد شوروی است که ديتردينگ و شرکايش در اين هاىافشا گر بسياری  دسيسه
         .ندادوره، در آنها  دست داشته
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  ميليونرها  و  خرابکاران ــ بخش دوازدهم
  
  
 

  در پاريس   مالقاتی- ١
 
  

، تعدادی مهاجر بسيار ثروتمند ١٩٢٨در يک بعداز ظهر اواخر پائيز 
روسی با مخفی کاری فراوان، در يک سالن غذاخوری خصوصی در رستورانی 

جلوگيری قدامات احتياطی برای همه گونه ا. در گران بولوار پاريس گرد آمدند
 ىجلسه. عمل آورده شده بوده از کشف گفتگوهای آنان توسط افراد خارج، ب

، کارتل بين المللی ميليونرهای سابق تزاری تورگ پروممزبور توسط رهبران 
 قديم ىآمده بودند در روسيه نام مردانی که درين جلسه گرد. داده شده بودتربيب 
، )N.K. Denisow(ف ودنيس. ک.بل؛ انون.ان.گ:  ی داشتای افسانهاجنبه

  .         سرشناسهاى و ساير چهره)Riabuschinski( والديمير ريابوشينسکی
 ى فوق محرمانه با دو بازديد کنندهاىاين ميليونرهای مهاجر برای مذاکره

  .          شوروی گرد آمده بودندىبرجسته از روسيه
 روسی و ى دانشمند برجسته)Leonid Ramsin( پروفسور لئونيد رامزين

مدير انستيتوی  ترموتکنيک مسکو و عضو شورای عالی اقتصادی شوروی، 
 Viktor( ديگر ويکتور الريچف ىمالقات کننده. ين بازديد کنندگان بود ايکی از

Laritschew( رئيس بخش سوخت کميسيون برنامه ريزی دولتی اتحاد شوروی ،
  .        بود

اصطالح دولتی  ه ی بمأموريتن و ويکتور الريچف برای پروفسور رامزي
ين بازديد، گزارش دهی از  ا اصلی آنان درىبه پاريس آمده بودند اما انگيزه

 خرابکاری مخفی تحت رهبريشان، به رهبران   ــ سازمان جاسوسیهاىفعاليت
  .                       بودتورگ پروم

" حزب صنعتی"ف  قرار داشت سازمانی که زير رهبری رامزين والريچ
 قديم ىطور عمده از عناصر تکنوکرات روسيهه اين سازمان ب. ناميده ميشد

. تشکيل شده بود، عناصری که قشری ممتاز را در رژيم تزار تشکيل می دادند
بسياری از آنان . ادعای خود آنان دو هزار نفر بوده تعداد اعضای اين حزب ب

اعضای اين حزب با حمايت و .  بودندصاحب مشاغل مهم تکنيکی شوروی
 خرابکارانه و جاسوسی را در صنعت شوروی  هاى فعاليتتورگ پرومهدايت 

 رستوران ىپروفسور رامزين نخستين سخنران در جلسه. به پيش می بردند
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وی به شنوندگانش گفت که هرگونه اقدام ممکن در راه ممانعت از . مربوطه بود
 که توسط استالين در راستای تالش فشرده  و  اىله وسيع پنج ساىپيشرفت برنامه

 زمين برپا شده بود؛ ىوسيع وی برای صنعتی کردن روسيه يعنی يک ششم کره
 هاى شاخهىاو گفت که اعضای حزب صنعتی در کليه. عمل آمده استه ب

ه زه و علمی خرابکاری را بتيدقت سيستماه صنعت شوروی فعال بوده و فنون ب
     .    کار می برند

  : توضيحات خود گفتىرامزين در دنباله
  

ه  ما حداقل استانداردها می باشد و اين بهاى يکی از شيوه»
مفهوم کند سازی پيشرفت اقتصادی و انجماد در فرايند صنعتی سازی 

 مختلف هاىدومين شيوه ايجاد عدم تناسب ميان شاخه. کشور است
سرانجام  د و هر شاخه می باشهاىاقتصادی ملی و نيز مابين بخش

که عبارتست از سرمايه گذاری يا در امری " انجماد سرمايه"روش 
 غير ضروری و يا  در امری که در حال حاضر عمده نبوده و مطلقًا

  «. عويق انداخته شوده تممکن است ب
         

 ىدست آمده بويژه از شيوهه پروفسور رامزين خشنودی خود را از نتايج ب
  : داشتاظهار" انجماد سرمايه"

  
ه مفهوم پائين آوردن ضريب رشد صنعتی به  اين شيوه ب»

معياری سريع می باشد و بدون شک سبب نزول سطح زندگی 
 وسيعی از هاىميان توده اقتصادی کشور و در نتيجه نارضايتی در

  «. مردم گرديده است
          

پروفسور رامزين از سوی ديگر خاطر نشان ساخت که پيشرفت کارها اميد 
گروهی از اعضای حزب صنعتی که در معادن شاختی به کار . بخش نبوده است

چندين نفر ديگر نيز . ندادستگير شده.  او.پ. گ توسط  ند، اخيرًاامشغول بوده
. ندادام افتادهه همين ترتيب به ند باکه در حمل و نقل و صنايع نفتی کار می کرده

يد فرستاده شده و جنبش  ترتسکی به تبعئوين از زمانی که  ل اعالوه بر
 سياسی داخلی سابق نيز، ىاپوزيسيون وی از هم پاشيده، آن نارضايتی و مبارزه

موازات آن عمليات حزب صنعتی با دشواری بسيار ه در سطح وسيع خوابيده و ب
  :رامزين در خاتمه گفت. روبرو گرديده است
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ه چ اما چنان.  ما به حمايت بيشتری از جانب شما نيازمنديم» 
را بيش از هر   سرنگون شوند، دخالت نظامیهاقرار است بلشويک

  «. ميچيز ديگر ضروری می بين
       

ه  سخن را بى رشتهتورگ پروم ىدنيسف، گرداننده. ک. پس از آن  ان
  . سکوتی احترام آميز گروه کوچک را در بر گرفت .دست گرفت

      
پوانکره و آقای  طور که اطالع داريد، ما مالقاتی با آقای   همان»
آقای پوانکره مدتها است استقبال خود را از . يما داشته)Briand( دبريان
 سامان بخشی به يک دخالت نظامی بر عليه اتحاد جماهير ىنظريه

 هاىشوروی سوسياليستی اعالم داشته است و در يکی از کنفرانس
خاطر داشته باشيد، اظهار ه طور که ممکن است ب اخير با او، همان

داشت که مسئله قبال به ستاد فرماندهی نظامی فرانسه برای اجراء، 
اکنون افتخار دارم خبرهای جديدی که دارای اهميت . ارجاع شده است

  «. فوق العاده می باشد، به اين اطالعات اضافه نمايم
           

ی انتظار شنيدن سخنانش را ئدنيسف، در حالی که شنوندگانش با ناشکيبا
  :ثی دراماتيک کرده و سپس ادامه دادداشتند، مک

     
که برايتان دارم اين است که ستاد فرماندهی فرانسه   خبری»

برای سازماندهی تهاجم  کميسيونی ويژه به رهبری سرهنگ ژوانويل
           ٢٣ «. بر عليه اتحاد شوروی برپا نموده است

                              
 را  ١٩١٨بال ارتش متجاوز فرانسه در سيبری در سال  ــ سرهنگ ژوانويل ق٢٣

 تورگ پروم در  ىستاد فرماندهی نظامی فرانسه در زمانی که جلسه. فرماندهی کرده بود
پاريس تشکيل می شد، مرکب بود از مارشال فوش، که دخالت نظامی عليه روسيه را از 

ش تنها با وحشت و ا تبليغ کرده بود، مارشال پتن که احساسات ضد شوروی١٩١٩سال 
 که نيروهای لهستانی )Weygand(نفرتش از دموکراسی برابری می کرد و ژنرال وگان 

 عليه ارتش سرخ رهبری کرده و از آن زمان به صورت شريکی ١٩٢٠را در سال 
  .         ضد دموکراتيک و ضد شوروی شرکت نموده بودىخستگی ناپذير  در هر نوع توطئه

 )Rene l' Hôpital(پيتال  گذشت؛ آجودان شخصی او رنه لو در١٩٢٩فوش در سال 
 توسط ١٩٣٥ آلمان گرديد که در اواخر سال - معروف فرانسه ىمتعاقبًا رئيس کميته
، برای گسترش تبليغات نازی و ضد شوروی در )Otto Abetz(آبتس  مأمور نازی اتو

  .            فرانسه تأسيس شده بود
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ين ا  هيجان آلودی برخاست و همه به سخن گفتن درىبالفاصله همهمه
چندين دقيقه گذشت تا دنيسف سرانجام قادر . اطاق مملو از دود آغاز نمودند

  ...       دنبال نمايد تورگ پروم هاىگرديد سخن خود را با گزارش از فعاليت
  
  
  

     طرح  حمله-  ٢
    
  

 يا ١٩٢٩زمان تهاجم نظامی به اتحاد شوروی برای اواخر تابستان سال 
  .         گرديد تعيين١٩٣٠حداکثر تابستان 
ين شد که عمده نيروی نظامی توسط لهستان، رومانی و فنالند   اقرار بر

 استفاده از ستاد فرماندهی فرانسه، ارسال مربيان نظامی و احتماًال.  شودتأمين
 داوطلبان را هاى و هنگهاآلمان تکنيسين. عهده بگيرده ی را بئنيروی هوا

 حمله ىنقشه. عاريت دهنده  را بی خودئ نيروی درياهاتدارک و انگليسی
  .          اقتباسی از طرح هوفمان بود

 ىدنبال تحريک يک حادثهه اولين حرکت می بايستی توسط رومانی، ب
همراه اياالت ه  و سپس لهستان ب انجام گرفته)Bessarabien(بسارابيا مرزی در 

 مرکب از ارتش سفيد ورانگل که گفته می شد. مرزی  بالتيک مداخله نمايند
 نفر می باشد عرض رومانی را پيموده و به ارتش متعرض در  هزار١٠٠

ناوگان انگليس عمليات دريای سياه و خليج فنالند را حمايت . پيوندده جنوب ب
، در بالکان متمرکز شده ١٩٢١ی شامل قزاقان کراسنف که از سال ئنيرو. نمايد

 )Noworossijsk(سک سيوروبودند، در سواحل دريای سياه، در نواحی استان نو
طرف دون حرکت نمايند و در آنجا شورش قزاقان دون را دامن ه ب پياده شده و

هدف از اين ضربه قطع ارتباط بين .   گسترش دهنداوکرائينزده و آن را به  
 فلزات و تأمين زغال سنگ دونتس و  مسکو و ايجاد بحران در امر هاىميدان

زمان مورد حمله قرار می  طور همه گراد بمسکو و  لنين. سوخت شوروی بود
گرفتند و در همان حال ارتش جنوبی با جناحی از آن در ساحل راست دنبپر 

  .      نورديدند  را در میاوکرائيننواحی غربی 
  کامًالاىگونهه گونه اعالن جنگ و ب  حمالت می بايستی بدون هيچىکليه

تش سرخ در برابر چنان نظر می رسيد که اره ب. غافلگيرانه صورت گيرد
ه سرعت مضمحل شده و سقوط دولت شوروی چند روزی بيشتر به فشاری ب

  .        طول نخواهد انجاميد
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 ترتيب داده شده بود، سرهنگ تورگ پرومدر کنفرانسی که توسط رهبران 
 ىژوانويل از سوی ستاد فرماندهی نظامی فرانسه از پروفسور رامزين  درباره

ظامی فعال از سوی عناصر اپوزيسيون در داخل شوروی، امکان کسب کمک ن
  .        هنگام تهاجم از خارج، جويا شده ب

 ترتسکی  ئوچه پس از اخراج ل رامزين پاسخ داد که اين عناصر اگر
ند، ولی تعدادشان هنوز آن اندازه هست  که  ازير زمين پناه بردهه پراکنده شده و ب
سرهنگ ژوان ويل  توصيه نمود که حزب . ندين زمينه ايفا نماي انقشی را در

وی نام چندين . ويژه برپا نمايند"  نظامیىشاخه"صنعتی و متفقين آن يک 
ی چنين سازمانی ئ مخفی فرانسوی در مسکو را که می توانستند در برپامأمور

  ...     مدد برسانند، به  رامزين داد 
ی، برای مالقات عنوان مقام تجاری شوروه چنان ب پروفسور رامزين هم

نمايندگان رويال داچ شل متعلق به ديتردينگ و مترو ويکرز تراست تسليحاتی 
 )Sir Basil Zaharoff(ارف خبازيل زاسر تسلط غول آسای انگليس تحت 

 تزاری بود، از ىشيطان صفت که زمانی صاحب منافع عظيمی در روسيه
چه  يده شد که اگربه اطالع دانشمند روسی رسان. پاريس به لندن روانه شد

عهده دارد، ه  شوروی بىفرانسه نقش عمده را در طرح مداخله عليه روسيه
 هاىسرمايه. انگليس نيز آماده است که نقش خود را درين زمينه ايفا نمايد

ين عمليات حمايت مالی کرده، به آوردن فشارهای سياسی برای  اانگليس از
را در زمان حمله به عاريت منفرد ساختن شوروی ادامه و ناوگان انگليس 

  ...        خواهند داد 
 ىپروفسور رامزين در بازگشت به مسکو، به شرکايش در توطئه درباره

در نتيجه توافق شد که حزب صنعتی . نتايج سفر خود به خارج  گزارش داد
 ايجاد بحرانی ترين وضعيت در  :کوشش خود را صرف انجام دو وظيفه نمايد

ی عمومی و تضعيف دولت ئر جهت تحريک نارضاصنعت و کشاورزی د
 مهاجم از هاى دستگاهی برای اعطای کمک مستقيم به ارتشىشوروی و توسعه

  .         طريق عمليات خرابکارانه و تروريستی در پشت خطوط شوروی
ان فرانسوی در مسکو برای مأمور، از طريق تورگ پروموجوه مالی 

. داخل سرازير شده  گوناگون صنعت، بتضمين عمليات خرابکارانه در مراحل
 نفتی و زغالی - روبل، صنايع سوختی هزار٥٠٠سهم صنايع فلزی ازين بابت 

  هزار١٠٠ روبل و صنايع برقی  هزار٢٠٠ روبل، صنايع نساجی  هزار٣٠٠
  . روبل  بود
درخواست کارگزاران فرانسوی، انگليسی و آلمانی، اعضای حزب ه بنا ب

 جاسوسی در مورد ى منظم گزارشات ويژهاىگونهه صنعتی و متحدينشان ب
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ی و اسلحه ئ صنايع شيمياى، توسعههای، ساختمان فرودگاهئتوليدات هواپيما
  .                      آهن، تهيه می کردندهاىسازی و وضعيت راه

  آرزوهای ميليونرهای ،تر ميشد هر چه زمان تعرض نظامی نزديک
 يعنی  والديمير تورگ پرومی از رهبران يک. تزاری اوج بيشتری می گرفت

جنگی " حيرت آور بنام اىمقاله ١٩٣٠ ژوئيه ٧ريابوشينسکی در روز 
 )Wosroshdenje( دنيه  سروشُ سفيدهای پاريس، وىدر  روزنامه" ضروری

  : منتشر ساخت که در آن گفته می شد
     

نبردی که بر عليه انترناسيونال سوم، در راه تضمين آزادی » 
 هايه در پيش است بدون ترديد عادالنه ترين و سودمند ترين جنگروس
 قبلی برای دخالت در روسيه هاىکرد که تالش وی اضافه می. است
ين روی به شکست منتهی و در نتيجه رها شده که اجرايشان بسيار  ااز

، خبرگان نظامی حاضر ١٩٢٥ تا ١٩٢٠از سال : پر خرج بوده است
عرض مدت شش ماه و با ارتشی مرکب از به اجرای اين عمليات در 

 ى ميليون ليره١٠٠مخارج اين عمليات . ندايک ميليون نفر بوده
  «. استرلينگ  برآورده شده بود

       
دليل وجود مشکالت داخلی در ه ميليونر مهاجر تزاری می افزود که ب

 الزم برای درهم ى شوروی، هزينهى سياسی و اقتصادی در روسيهىزمينه
         .ميزانی قابل مالحظه کاهش يافته استه ژيم شوروی بشکستن ر

 نفر جنگی و سه تا چهار ماه کافی خواهد بود تا   هزار٥٠٠احتمال قوی ه ب
 کمونيست البته به زمان کمتری هاىدسته ی داروئسرکوبی نها. کار يکسره شود

                      .   نياز خواهد داشت و اين بيشتر عملياتی پليسی خواهد بود تا نظامی
که از تعرض  " تجاری"ريا بوشينسکی سپس به شمارش بسياری از منافع 

 پرداخته و اطمينان داد که يک اقتصاد شکوفا در روسيه  ،به روسيه حاصل ميشد
 عظيمی را باعث ى ثروت ساالنه،که تحت کنترل مردانی چون وی قرار دارد

  :              خواهد شد
 از طريق تقاضا برای کاالهای گوناگون به  اين ثروت که»

سيستم اقتصادی اروپا سرازير خواهد شد، ارتش پنج ميليونی افراد 
  . مشغله در اترش، آلمان و بريتانيای کبير را از بن برخواهد کند بی

 ىيک تعهد عظيم و مقدس و يک وظيفه"جهاد ضد شوروی البته 
ن امر را در نظر نگيريم  ولی حتی اگر اي"  اخالقی برای انسانيت است

 نظر مادی گرايانه و بی روح تجارت نگاه  ىاز نقطه"و به آن تنها 
گونه  اين امر اطمينان داشته باشيم که هيچه می توانيم ب... کنيم 
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از    در جهان از نظر بازرگانی توجيه پذيرتر و پرسودتراىمعامله
  .                   ی  روسيه  نيستئرها

چنگ ه  ميليارد روبل ب٥ميليارد روبل، نه کمتر از با صرف يک 
انسان می افتد، سودی معادل پانصد درصد در سال و با دورنمای  

  در کجا تجارتی از؛ برابر با صد تا دويست درصداىافزايش ساالنه
      «ين پر منفعت تر سراغ  داريد ؟ ا

  
  
  

    نگاهی به پشت صحنه- ٣
  
  

 حيرت انگيز ضد هاى از دسيسهاىان گوشه بيست در آلمهاىدر اواخر سال
 و هادمکراتيک و ضد شوروی که در آن روزها در دنيای زير زمينی سياست

معرض ديد ه  بزرگ اروپا جريان داشت، بر حسب تصادف، بهاىسرمايه
  ... ده  شد رهمگان گزا
 خود در شهر ىان آگاهی آلمان، در جريان سرکشی روزانهمأمور

ــ نتزچرُو( جعلی شوروی هاىه انبوهی اسکناسفرانکفورت، تصادفًا ب
Tscherwonz (بسيار بزرگ در يک انبار به منظور هاى که در بستهبرخوردند 

  .    شوروی روی هم چيده شده بودىارسال به  روسيه
دنبال اين ماجرا بنام  چرونتز تشکيل شد هيجان بسياری در ه دادگاهی که ب

که دادگاه پايان بيابد، نام سرشناس ترين  نتا قبل از اي. اطراف جهان برپا کرد
 در ميان اين افراد  . اروپا در اسناد و مدارک دادگاه آورده شده بودهاىشخصيت
 اسرار آميز وی جرج بل، مأمور چون سرهنری ديتردينگ و ئیهاشخصيت

و   ی طرفدار نازی ويلی اشميتئميليادر نفتی ترازی نوبل، سرمايه دار باواريا
 هوفمان معروف که اندکی پيش از پايان دادگاه درگذشت، قرار ژنرال ماکس

  .    داشتند
 شوروی، بل، اشميت و دو توطئه گر ضد هاىمتهمين به جعل اسکناس

 شويلی ا و ساداتير)Karumidse( کاروميدزه هاىشوروی گرجستانی بنام
)Sadatiraschwili(ن در جريان دادرسی روش.  بودندژوردانيا ، از شرکای سابق

 قفقاز شوروی را غرقه در ىند ناحيها داشتهشد که افراد مزبور قصد
  .    ين طريق در شوروی ايجاد تشنج و آشوب نمايند ا تقلبی نموده و ازهاىاسکناس

  :رئيس دادگاه مزبور خاطر نشان ساخت که
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نفتی و مواد  هاىآيد عوامل اقتصادی چون چاه یمنظر ه ب»  
  «.  ايفا مينمايندهارحين ط امعدنی، نقش عمده را در

       
 کوچکی از يک ى نامبرده تنها مرحلهىبزودی روشن شد که دسيسه

اشميت سرمايه دار نازی اذعان کرد که نظر وی .  غول آسا بوده استىتوطئه
که معتقد  بوده است و اين" سرکوبی کمونيسم در آلمان" اول در پی ىدر وحله

سرنگونی رژيم  شوروی در روسيه   ،است اولين گام ضروری برای اين منظور
 برای ١٩٢٦ سفر ژنرال هوفمان را که در سال ىوی پرداخت هزينه. می باشد

 انگليس، داير بر اتحاد ى خود به وزارت امور خارجهىتسليم رونوشتی از نقشه
اشميت  . ييد نمودأ بريتانيا  بر عليه روسيه، به لندن رفته بود، ت وفرانسه، آلمان
ت که بيشترين اطمينان از ژنرال هوفمان هم به لحاط شخصيت وی  به دادگاه گف

  .    و هم به جهت اشتراک وی با منافع بزرگ نفتی در انگليس، داراست
منافع بزرگ "    توطئه گر گرجی کاروميدزه، مشخص نمود که منظور از 

 ى، منافع سرهنری ديتردينگ بوده و هم اوست که حامی اصلی نقشه"نفتی
  . ربوطه می باشد مىدسيسه
 بعدی نشان داد که دسته های پر قدرت مالی و سياسی در هاىشهادت 

ه ی قفقاز از اتحاد شوروی، بئآلمان، فرانسه و بريتانيا مشترکًا در طرح جدا
 . روسيه، دست داشته اندىی جنگ عمدی بر عليهئعنوان اولين قدم در راه برپا

. برپا شده بود"  نواحی آزاد شدهبهره برداری اقتصادی از"ی برای ئسنديکاها
. ين نهاده شده بود که آنها نفرات نظامی، تکنيسين و اسلحه صادر نمايد اقرار بر
 فرانسوی نيز فشارهای مالی وسياسی به رومانی و لهستان - انگليسیهاىگروه

  ... ين جهاد تضمين شود اين طريق شرکت آنان در اوارد نمايند تا از
در صورت علنی شدن، ايمنی دولت آلمان را به ممکن بود " مدرکی که
گفته می شد که اين .  بسته برای دادگاه خوانده شداى، در جلسه"خطر اندازد

  .    ميان می کشيده مدرک پای  سرفرماندهی نظامی آلمان را نيز ب
اگرچه وزارت امور . "صورت خطری جدی در می آمده دادگاه داشت ب

يس اعالم کردند که هيچ چيز از انظار عمومی و سفارت انگل) آلمان (ىخارجه
اين " اما) "١٩٢٧ نوامبر ٢٣نيويورک تايمز (مخفی نگاه داشته نخواهد شد 

صورت رازی آشکار درآمد که پليس دستور داشت آن را در کل پرده ه مسئله ب
  ."     پوشی نمايد

ه اين دادگا. صورتی ناگهانی و غير عادی خاتمه يافته دادگاه چرونتز ب
جريان نيفتاده و قبل از ه  مزبور هرگز بهاىمدلل ساخت که از آنجا که اسکناس

معنی دقيق کلمه صورت ه چنگ پليس افتاده، هيچ گونه جعلی، به توزيع ب
اثبات ه عمل جعل ارز شوروی قطعًا ب" دادگاه ىگفتهه که ب با اين. نگرفته است
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  ياسی غير خود خواهانهداليل سه ب"ولی جعل کنندگان و همکارانشان " رسيده
."  ين جهت حکم تبرئه برايشان صادر ميگردد اند و ازابه اين اعمال تحريک شده

  .     نه ترک نمودندا دادگاه را آزادىتوطئه گران متهم شده، صحنه
 در مورد اين اىدنبال سخنان علنی سرهنری ديتردينگ هر گونه اشارهه ب
  : بربست رختها هيجان انگيز از روزنامهىمحاکمه
     

من او را . ماواقعيتی است که من ژنرال هوفمان را می شناخته» 
اکنون وی با . عنوان يک سرباز و يک فرمانده ستايش می کردمه ب

اما من از وی . کمال تاسف درگذشته و نمی تواند از خود دفاع کند
  ...     دفاع خواهم کرد 

 روی های سالو. ژنرال هوفمان دشمن آشتی ناپذير بلشويسم بود
منظور نبرد با خطر روسيه، ه  بزرگ بهاىطرحی برای اتحاد قدرت

اين امر که وی برای جنگ با مسکو سرسختی داشت، ... کار می کرد 
چقدر . برای هر دانشجوی امور سياسی پس از جنگ روشن است

 وگرنه پاسخی کامل به اين هتاکان ،حيف است که او درگذشته است
       «...می داد 

  
  
  

   پايان جهان- ٤
  
  

 معوق ،١٩٣٠ به تابستان ،١٩٢٩ حمله به اتحاد شوروی از سال ىنقشه
ه دليلی بود که در محافل سفيد برای اين تعويق ب" عدم آمادگی فرانسه. "گرديد

 اصلی اين امر ىبا وجود اين بر همه روشن بود که انگيزه. ميان آورده می شد
دوائر نفوذ در قلمروهای آزاد  "ىه مختلف بر سر مسئلهاىعدم توافق گروه

 بر سر کنترل قفقاز و مناطق زغال ها و فرانسویهاانگليسی. بوده است" شده
خيز دونتس در جدل بودند و در عين حال هر دو با ادعاهای آلمان در مورد 

با وجود اين، سرهنری ديتردينگ، رهبر واقعی اين .  مخالفت می کردنداوکرائين
نفس ه ن رفع اين اختالفات خوش بين مانده و با اعتماد بجنبش، در مورد امکا

وی در روز .  پيش بينی می کرد،١٩٣٠فراوان، آغاز جنگ را پيش از تابستان 
خاطر وجهی ه  تشکر آميز يک سفيد بى در پاسخ نامه،١٩٣٠ ژوئن ١٥

  :   دريافتی، نوشت
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چه واقعًا خواستار ابراز قدردانی می باشيد، از شما   چنان»
 جديد که تا چند ماه ديگر ىخواهم که تالش کنيد تا در روسيه می

 سر بر خواهد افراشت، يکی از بهترين فرزندان نياکان خود مجددًا
  «. باشيد

  
ه اه بعد، سرهنری ديتردينگ سخنگوی اصلی در ميتينگی بود که بميک 

روسی در پاريس  )Ecole Normale(س اکول نورمال سيأمناسبت دهمين سال ت
اين يک آکادمی نظامی برای فرزندان افسران سفيد و اشراف . زار شده بودبرگ

، دريا ها، ژنرالهامراسم مزبور با شرکت شاهزادگان، اسقف. روسيه بود
دوش افراد ه دوش ب. ساالران و افسران پائين مهاجر تزاری برپا گشته بود

 حضور  کامل رژههاى ارتش فرانسه در يونيفورمى، اعضای عالی رتبهرمزبو
  . داشتند

ه ديتردينگ در طی نطق خود به  حاضران گفت که نيازی به تشکر از او ب
 خود ىکه وی تنها به انجام وظيفه يشان نيست چراهاخاطر حمايت وی از فعاليت

وی سپس خطاب به گروهی از سفيدهای . در قبال تمدن غرب دست می زند
  : جوان يونيفورم پوش حاضر گفت

  
خاطر داشته باشيد که ه ب. خود متکی باشيده شما بايستی ب» 

.  و اعمال شما در خاک روسيه صورت خواهد گرفتها فعاليتىکليه
 که اکنون به دامان مصيبتی  ــاميد به آزادی هرچه سريع تر روسيه

ی ئزمان رها.  هر روز بيش از پيش افزايش می يابد ــملی افتاده است
   «.نياکان بزرگ شما دور نيست

   
حضار از جمله افسران فرانسوی که کمتر از سفيدها به شوق نيامده  ىکليه

  : سرهنری ابراز احساسات کردندىبودند، برای اين گفته
        

چه ما فکر می کنيم فرا  آزادی روسيه  خيلی زودتر از آن»
   «!خواهد رسيد و اين ممکن است چند ماهی بيشتر طول نکشد

    
 نا منتظره و اى آماده سازی جنگی، وقفه اين تدارکات وىو اما در بحبوحه

  .      بحران جهانی :وقوع پيوسته ب" مصيبت بار"
، موسولينی اثرات اين رخداد بی سابقه را در ١٩٣٠ دسامبر ١٨در روز 

  :اين صورت جمع بندی کرده اروپا ب
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که در پائيز  وضعيت در ايتاليا رضايت بخش بود تا اين» 
ار ناگهانی بمبی را تداعی نمود ج انفيکاآمر، ورشکستگی بازار ١٩٢٩

ما نيز مانند .  بی نوای اروپا غافلگيرانه بودهاىکه برای ما شهرستانی
...  ...جهانيان از شنيدن خبر مرگ ناپلئون، در تحير و ماتم  فرو رفتيم

. ناگهان آن چشم انداز زيبا درهم فرو ريخت و روزهای شوم فرا رسيد
 بحران عمق  :درصد سقوط نمودند سی، چهل و پنجاه هابورس

  ... بيشتری يافت 
 ما بار ديگر به درياهای شمالی اىهاز آن روز بود که کشتی

   «.رانده شدند و دريانوردی نيز برايمان بسيار مشکل گرديد
   

 عمومی و محروميت، همراهان ىبيکاری، گرسنگی، ضعف روحيه
استريت آغاز و بزودی اجتناب ناپذير ورشکستگی اقتصادی بودند که در وال 

ی که می بايستی  ئمانند سيالبی سراسر اروپا و آسيا را درنورديد و تمام کشورها
  اتحاد مقدس بر عليه بلشويسم را تشکيل می دادند، را در خود گرفت 

روز دچار ورشکستگی ه  صنعتی عظيم روز بهاى و تراستهابانک
 فرستاده ها خيابانشدند؛ سرمايه گزاران کوچک نابود و کارگران به می
 هاى نفر از گرسنگی جان می سپردند، گندمهادر حالی که ميليون. شدند می

 در ها به خاک سپرده می شدند، قهوههاانباشته در سيلوها می گنديدند، ذرت
دنيا ديگر قادر به . دريا ريخته می شدنده  بهاسوزانده شده و ماهی هااجاق

سيستم توزيع اقتصادی در . شده بود، نبودی که بيش از حد توليد ئپرداخت کاالها
  .  کل درهم شکسته شده بود

، رئيس کل )Montagu Norman(، مونتگيو نورمن ١٩٣١در اوائل سال 
 رئيس کل بانک مرکزی فرانسه چنين )Moret(بانک مرکزی انگليس به موره 

  : نوشت
   

عمل نيايد، سيستم سرمايه داری در ه چه اقدامات عاجل ب چنان» 
  «. اسر دنيای متمدن، در عرض يک سال، درهم خواهد شکستسر

   
ه  بهاويرانی کشيده شده بود و در ميان اين ويرانی هولناک، انسانه دنيا ب

  ... سان ارواح گمشده، سرگردان بودند
ياد داشت "در خاور دور، ژاپن موقعيت را مناسب يافته و نخستين بخش از 

  .   اجرا نهادىرا به مرحله" تاناکا



 ٧٥

، نيروهای نظامی ژاپن به منچوری هجوم ١٩٣١ سپتامبر ١٨شامگاه 
 سرگرم ها گومين دان چين که به جنگ داخلی عليه کمونيستهاىارتش. آوردند

 ىژاپن عرصه. بودند، ناگهان غافلگير شده و مقاومت اندکی از خود نشان دادند
  " .... تا چين را از چنگ بلشويسم برهاند"منچوری را درنورديد 

  .  که تدارک شده بوداىجنگ دوم جهانی آغاز شد، اما نه به آن گونه
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  : منابع بخش دوازدهم
  
  

 که در آن پروفسور ١٩٢٨ منعقده در پاريس در سال ىشرح کامل جلسه
ف طرح ستاد ارتش فرانسه برای حمله به روسيه را ونيسدرامزين شرکت و 

 برابر بخش نظامی دادگاه عالی اعالم نمود از شهادت پروفسور رامزين در
خرابکاران در دادگاه، شرح دادرسی حزب "اتحاد شوروی مندرج در کتاب 
 Wreckers on Trial, A( "١٩٣٠ دسامبر -صنعتی منعقده در مسکو، نوامبر

Record of the Trial of the Industrial Party, Held in Moscow ( آورده ،
زئيات طرح حمله به شوروی و شهادت در اين شرح دادرسی شامل ج. شده است

 هاىمورد مذاکرات گوناگونی است که توسط رامزين و سايرين با شخصيت
جريان اسرار . عمل آمده استه سياسی و صنعتی فرانسوی، انگليسی و آلمانی ب

 گالين رابرتز آورده شده ىآميز دادگاه چرونتز در بيوگرافی ديتردينگ نوشته
هيتلر " و نيز در کتاب ١٩٢٧ نيويورک تايمز سال هاىهچنين در شمار هم. است

، نيويورک )Simon and Schuster(  چاپ سيمون و شوتستر" بر فراز روسيه؟
  . ين باره سخن رفته است ا، در١٩٣٦
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  بخش سيزدهم ــ سه محاکمه
  
  
  

   حزب صنعتیى محاکمه- ١
  

  
ز  زمين که اىوسعت يک ششم کرهه اتحاد جماهير شوروی، سرزمينی ب

 مسائل جهانی به بيرون نهاده شده بود، تنها کشوری بود ى از دايره،١٩١٧سال 
  . که از گزند بحران جهانی برکنار ماند

مادام که مردم جهان در چنگال بحران دست و پا می زدند، اتحاد شوروی 
 . اقتصادی و صنعتی تاريخ به پيش می رفتىدر شاهراه عظيم ترين توسعه

 استالين روحی از تالش خالقانه را در کالبد روسيه ىهسال نخستين طرح پنج
ه  سترون سر بر می افراشتند و بهاىشهرهای نوين از دل دشت. دميده بود

ه باره ب ی يکئ روستاهاميليون.  تازههاى و کارخانههاموازات آنها، آسياب
صورت کارگران آموزش ديده، مهندسان، دانشوران، پزشکان، معماران و 

پيشرفت هزاران سال در عرض چندين سال تحقق يافت . حول يافتندآموزگاران ت
  ها ديرين، کمرشان با داسهاىکه از زمان.) مــ  روسی هاىسرف (هاو موژيک
 پر محصول خود را با تراکتور هاى چوبين خميده بود، اکنون زمينهاىو خيش

و کمباين درو می کردند و آفات را با سمپاشی از طريق هواپيما نابود 
 عظيم ملی و انقالبی، نسلی نوين که هاىدر جريان اين تالش. نمودند می

  ...  بلوغ می نهاد ىعرصهه چشم نديده بود پا به اضمحالل بساط ستم تزاری را ب
در همان هنگام، دولت شوروی دشمنان داخلی را با ضربات محکم خود 

 ىينده که نماتورگ پروم ىدر جريان سه محاکمه، توطئه. درهم می کوبيد
 روسی و ضد انقالب تزاری در روسيه هاى بزرگ امپرياليستهاىآخرين تالش

  .    شمار می رفت، افشاء و درهم شکسته شده ب
همراه بسياری سران و ه ، پروفسور رامزين ب١٩٣٠ اکتبر ٢٨روز 

 اىه يورش.او. پ .گ. اعضای ديگر حزب صنعتی، محاصره و دستگير شدند
اين ترتيب ه زمان سازمان داده و ب طور همه ه را بش در سراسر روسياناگهانی

، منشويک و گارد سفيد .)را.اس( زير زمينی سوسيال انقالبی هاىاعضای جنبش
  .    ی بازداشت شدندئان مخفی لهستانی، فرانسوی و رومانيامأمورهمراه با تعدادی 

 رهبران حزب صنعتی در برابر دادگاه عالی شوروی در مسکو ىمحاکمه
طول انجاميد، هشت متهم از جمله ه  ب،١٩٣٠ دسامبر ٧ نوامبر تا ٢٥ و از انجام
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کاری با ، به هم)Viktor Laritschew(ن و ويکتور الريچف پروفسور رامزي
 خرابکاری و جاسوسی هاىتوطئه گران خارجی بر عليه اتحاد شوروی و فعاليت
ر شواهد متهمين در براب. و توطئه برای سرنگونی دولت شوروی متهم شدند

ان مخفی شوروی، يک يک به گناه خود اعتراف مأمورارائه شده از سوی 
 خرابکاری را  ــ جزئيات عمليات جاسوسیىاقرار آنان نه تنها کليه. نمودند

روشن نمود بلکه هيچ افرادی چون سرهنری ديتردينگ، سرهنگ ژوانويل، 
 )Reymond Poincares( ، ريمون پوانکره)Leslie Urquharts(رکهارتولسلی ا

 را نيز که از حزب اروپائیو نظاميان، رجال سياسی و تجار سرشناس ديگر 
      . حمايت کرده بودند، باز  نمود تورگ پرومصنعتی و 

پنج نفر از متهمين از جمله پروفسور رامزين و ويکتور الريچف به 
سه نفر ديگر، . عنوان خيانتکار محکوم شدنده مجازات اشد يعنی اعدام ب

 که زير فرمان سايرين عمل کرده بودند هر يک به ده سال زندان ئیهاکنيسينت
    ٢٤. محکوم گرديدند

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
ان محاکمه، پروفسور رامزين و چهار متهم ديگر که  به  ــ دو روز پس از پاي٢٤

دادگاه تقاضای . مرگ محکوم شده بودند از دادگاه عالی شوروی تقاضای بخشش نمودند
آنان را تحت اين عنوان که رامزين و همکارانش آلت دست توطئه گران واقعی در خارج 

در . ه سال زندان تخفيف دادند، پذيرفت و محکوميت آنان را به دااز اتحاد شوروی گرديده
 وسائل ى بعد از محاکمه، پروفسور رامزين که توسط مقامات شوروی از کليههاىسال

 زندگی شوروی شده و به ى کارهای علمی برخوردار بود، به کلی جذب شيوهىبرای ادامه
 ژوئيه به ٧در روز .  صنعتی اتحاد شوروی نايل آمدىاهدای خدمات گرانبهائی به برنامه

 از  اى هزاردالر به خاطر اختراع مدل ساده٣٠٠ به مبلغ اىيافت نشان لنين و جايزهدر
بر اساس . توربو ژنراتور که گفته می شد بهترين نوع در جهان می باشد، مفتخر گرديد

  . حکم صادره از  کرملين، توربو ژنراتور مزبور به نام مخترع آن ناميده شد
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  ها منشويکى محاکمه- ٢
  
 

 ديگری ىاندکی پس از فروپاشی حزب صنعتی، مقامات شوروی ضربه
 ى، چهارده نفر از رهبران يک حلقه١٩٣١روز اول مارس . وارد آوردند

 سابق، برای دادرسی در برابر هاىکب از منشويک خرابکاری مرىگسترده
   ٢٥دادگاه عالی شوروی در مسکو حاضر شدند 

 مراکز اداری ى عاليرتبهمأمورين، شامل تعدادی هامتهمين دادگاه منشويک
 در نخستين روزهای رژيم هااين منشويک. و صنعتی حياتی شوروی بودند

. ندا پايان دادههابه بلشويکشوروی، وانمود کرده بودند که به دشمنی خود نسبت 
آنان سپس با همکاری حزب صنعتی و عناصر مخفی در شوروی به مشاغل 

ين توطئه گران  ا از، يکی)Groman( گرومان. کليدی دولتی دست يافته بودند
منشويک موقعيت مهمی در دفتر برنامه ريزی دولتی شوروی کسب کرده و 

ست و تقليل اهداف توليدی در مراحل  نادرهاى ارزيابیىسعی نموده بود با ارائه
 ١٩٢٨ هاىبين سال. عمل آورده  پنجساله خرابکاری بىمختلف نخستين برنامه

 مرکزی سازمان مخفی ىکه در واقع کميته" دفتر اتحاد سراسری"، ١٩٣٠تا  
 هزار روبل از منابع خارجی ٥٠٠منشويکی را تشکيل می داد، مبلغی در حدود 

لکن ساير .  بودتورگ پروم اهداگر اين مبلغ ترين بزرگ. دريافت نمود
 سخاوتمندانه نسبت به توطئه گران، در هاى ضد شوروی نيز با بخششهاىگروه

 از جانب انترناسيونال دوم، هامنشويک. تماس نزديک با آنان قرار داشتند
 ضد هاى و سوسياليستهاسازمان کارگری تحت کنترل سوسيال دموکرات

  .    مايت می شدندشکلی فعال، حه شوروی، ب
 اصلی آنان با محافل ضد شوروی خارجی، ىمتهمين، رابطه ىگفتهه ب

 بود )Raphail Abramowitsch(رهبر سابق منشويک روسی رافائل آبرامويچ 

                              
ال دموکرات روسيه، سازمان مارکسيستی  جناحی از حزب سوسيها ــ منشويک٢٥

 حزب سوسيال دموکرات روسيه منعقده در لندن ىدر دومين کنگره. مادر در روسيه بودند
اين دو گروه خود را به . ، سازمان مزبور به دو گروه رقيب تجزيه شد١٩٠٣بسال 

ی  روسىمشتق از کلمه (هاجناح  لنين بلشويک. صورت دو حزب جداگانه متشکل ساختند
 بعدها با هابلشويک. ناميده شدند) هااقليتی (هاو بخش ديگر منشويک) به معنی اکثريت

پيشنهاد لنين نام کمونيست بر خود نهادند و عنوان رسمی؛ حزب کمونيست روسيه 
 با احزاب سوسياليست و سوسيال دموکرات اروپائی که هامنشويک. تغيير يافت) بلشويک(

  .  نظر داشتندبا آنها مرتبط بودند ، انطباق
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 يکی از )Wassili Scher( ر ِشیواسيل. که پس از انقالب به آلمان گريخته بود
  : توطئه، شهادت داد کههاىسردسته
  

ما اعضای دفتر .  آبرامويچ از خارج بازگشت،١٩٢٨ در سال »
آبرامويچ لزوم ... اتحاد سراسری از قبل در مورد سفر او با خبر بوديم

 کارمند مسئول شوروی را هاى بر دوش گروههاتمرکز بار فعاليت
 بايستی متحد هاچنين خاطر نشان نمود که اين گروه هم. آوری کرد ياد

      «و مرج زا را شايع نمايند  هرج هاىگشته و قاطعانه فعاليت
  

 به )Lasar Salkind(يکی ديگر از توطئه چينان منشويک، الزار سالکيند 
  : دادگاه گفت

     
 هاىتيجه رسيده بود که الزم است روشنآبرامويچ به اين  .... »

 گوناگون سيستم اقتصادی شوروی به هاىفعال خرابکاری در بخش
 کارگر و ىدی در انظار طبقهمنظور بی آبرو سازی سياست اقتصا

وی اظهار کرد که دومين مبنای مبارزه عليه قدرت . دهقان آغاز شود
  «٢٦ . نظامی می باشدىشوروی مداخله

      
ی خود را اعالم ئی نهاأ، دادگاه عالی شوروی ر١٩٣١ مارس ٩در روز 

  . متهمين منشويک به پنج تا ده سال زندان محکوم شدند. کرد
  
  
  
  

                              
" سرکوب سياسی" را به عنوان يک ها منشويکى ــ انترناسيونال دوم محاکمه٢٦

 به منظور اىآبرامويچ بيانيه. استالين محکوم کرد" ديکتاتوری بوروکراتيک"توسط 
وی .  مخفيانه صادر نمودهاىتکذيب سفر خويش به اتحاد شوروی و شرکت در کنفرانس

در آنجا سازمانی از حزب ما فعاليت غير قانونی داشته و "با وجود اين تأييد کرد که 
اعضای آن از طريق نامه و از نظر سازمانی با نمايندگان ما در برلين در ارتباط بوده 

  ". اند
بخش (  بعدی خود رهسپار آمريکا گرديد هاى    آبرامويچ پس از آن برای فعاليت

٢٣ .(  
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  مهندسان ويکرز ى محاکمه- ٣
  
  

ی ئ نهاى، دولت شوروی ضربه١٩٣٣ مارس ١١ شب ٣٠/٩حدود ساعت 
او در مسکو .پ.ان گمأمور.  وارد نمودتورگ پروم ىخود را بر بقايای توطئه

 تراست مهندسی  ى نفر روسی، همگی کارمند اداره١٠ مهندس انگليسی و ٦
را دستگير کو  مسدر، )Metropolitan-Vickers( ويکرز  ــتنبرق متروپالي

شان اعمال جاسوسی و خرابکاری  جرم اتباع انگليسی و شرکای روسی. نمودند
  .    شوروی، در خدمت اينتليجنت سرويس انگليسی بودىدر روسيه
ريچاردز . اس. نام کاپيتن سیه  اصلی ويکرز در مسکو مردی بىنماينده

)C.S. Richards( را با شتاب به  مسکو هاين دستگيری اوی اندکی قبل از. بود
 انگليس در مأمور ،١٩١٧ريچاردز از سال . مقصد انگلستان ترک کرده بود

عنوان کاپيتن بخشی از اينتليجنت سرويس در ه  وی بهادر آن سال. روسيه بود
 ضد شوروی، قبل از اشغال آرخانگل توسط متفقين، شرکت نموده هاىدسيسه
  .   بود

ه کو تحت مديريت ريچاردز ب ويکرز در مس ــدنبال آن دفتر متروه ب
  .    صورت مرکز عمليات سرويس مخفی انگليسی در روسيه درآمده بود

انگليس که توسط مقامات شوروی در مسکو " هاىتکنيسين"از ميان 
ت اعزامی به ئهي دستگير شدند، يکی از شرکای سابق کاپيتن ريچاردز در

 که نقش معاونت  قرار داشت)Allan Monkhouse(آرخانگل، آلن مانکهاوس 
  . ريچاردز را ايفا کرده بود

 وارده، اعتراف کرد هاىمانکهاوس در حين اعالم بی گناهی در مورد جرم
  :وی شهادت داد که.  متفق ريچاردز بوده استکه سابقًا
    

 در مسکو و بعدها ،١٩١٧گونه که در سال  آقای ريچاردز، آن» 
ه ر اينتليجنت سرويس بدر آرخانگل با وی برخوردم، پست کاپيتن را د

 در ،١٩١٨اطالع دارم که وی در آوريل و مه سال . عهده داشت
نميدانم برای چه به مسکو آمده بود، ولی بنا به . مسکو بوده است

او . طور مخفی از مرز فنالند گذشته بوده سخنان خودش ميدانم که ب
 ـ ـ به مديريت کمپانی صادرات الکتريکی مترو پالتين،١٩٣٣در سال 

ويکرز گماشته شد و در همان سال بود که برای مذاکره در مورد 
   «. ماشين آالت و ابزار به مسکو آمدتأمين

     



 ٨١

 دوباره به روسيه فرستاده شده بود تا زير نظر ،١٩٢٤مانکهاوس در سال 
  .    ريچاردز در دفتر ويکرز در مسکو کار کند

 ديگر از کارمندان يکی )Leslie Charles Thornton(ثورن تن لی چارلز سل
عنوان سر مهندس ويکرز در امور نصب به مسکو ه دستگير شده ويکرز، که ب

فرستاده شده بود  فرزند يک سرمايه دار نساجی ترازی و در کودکی شهروند 
 اينتليجنت مأموريتپس از انقالب به تبعيت انگليس و . روسيه بشمار می رفت

 نوشته و امضاء خود اىگيری عريضهوی دو  روز پس از دست. سرويس در آمد
  :  مزبور شامل مفاد زير بودىعريضه. را در پای آن نهاد

    
شوروی توسط ى روسيه عمليات جاسوسی ما در خاک ى کليه»

ريچاردز . اس.  آن سیمأموراينتليجنت سرويس انگليسی و از طريق 
  ويکرزــ.که در مقام مديريت کمپانی صادرات الکتريکی مترو پاليتن

ى روسيهعمليات جاسوسی در خاک . قرار داشت، رهبری ميشده است
 توسط خود من و مانکهاوس که نمايندگی شرکت فوق الذکر شوروی

 توربين تأمينرا داشته و بر طبق قرارداد با دولت شوروی کنتراتچی 
بر اساس .  فنی بوديم، رهبری ميشدهاىو ابزار الکتريکی و کمک

دست من رسيده بود، ه  ريچاردز ب. اس.دستور کاری که از طرف سی
داخل ه تدريج به شان به شوروی، ب پرسنل انگليسی، پس از ورود

ين مورد به آنان  ا الزم درهاىسازمان جاسوسی کشيده شده و دانستنی
    «. داده می شد

  
مترو ويکرز به " مهندس ")William MacDonald( نالدوام مک دويلي

  :   تراف نموداتهامات وارده به اين شکل اع
  

 تحاد جماهير شوروی سوسياليستی رهبر عمليات شناسايی در ا»
 ويکرز پنهان شده بود، آقای ثورن تن  ــت سپر کمپانی متروشکه در پ

. کار مشغول بوده عنوان سر مهندس نصب به بود که در مسکو ب
ت نمايندگی، آقای مانکهاوس بود که درين کار غير قانونی ئرئيس هي
  .   رن تن دست داشتآقای ثو

دستياری آقای ثورن تن در امور مسافرتی و در عين حال شرکت 
 که قبال افسر ارتش  بود)Cushny(مهندس کاشنی در کار جاسوسی، با 

اين . بريتانيا و پس از آن مهندسی در مترو پالتين ويکرز گرديده بود
حاد اتی بود که در کار جاسوسی در ئگروه اصلی شامل کارکنان شناسا

   « دست داشتند جماهير شوروی سوسياليستی
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ی موج ئويکرز فرصتی بود برای بر پا" مهندسان"دستگيری اين 

 Stanley(نخست وزير استنلی بالدوين . اعتراضی ضد شوروی در بريتانيا
Baldwin(که برای شنيدن موارد اتهام و شواهد مربوطه درنگ نمايد،  ، بدون آن

.  بی گناهندد که شهروندان انگليسی دستگير شده مطلقًا نموبا قاطعيت اعالم
اعضای توری مجلس بار ديگر خواستار فشار اقتصادی و سياسی بر مسکو 

 Sir Esmond(وند ُاوی سمسفير انگليس در روسيه شوروی، سر ِا. گرديدند
Ovey(انيت  به دفتر امور خارجی ب، دوست سرهنری ديتردينگ، با عص

 شده و به ماکسيم ليتوينف گفت که تمام زندانيان  در مسکو واردشوروی
مدهای وخيم در  آپی" آزاد شوند تا از ،ميبايستی بی درنگ و بدون دادگاهی شدن

  .  جلوگيری شود" روابط مشترک دو کشور
 آوريل در تاالر آبی کلوپ قديمی اصيل ١٢سرانجام زمانی که دادگاه در 

اين گونه ه  ابزرور دادگاه را بىمهکار آغاز کرد، روزناه در مسکو ب زادگان
  :توصيف کرد

   
 دردناک تحت عنوان عدالت که شباهتی را هيچ يک اى تجربه»

  «. ی که تمدن می شناسد، نداردئاز دادرسی های قضا
  

اين شرح ه  آوريل دادستان شوروی ويشينسکی را ب١٨ديلی اکسپرس 
  :توصيف کرد

  
 کرد و بر  و اين روسی سرخ صورت مو حنائی فحاشی می»

  «. ميز می کوبيد
  

 را )Braude(ايوينينگ استاندارد همان هفته مشاور دفاعی شوروی براود 
نوعی از جهودان که می توان هر شب در خيابان شفتز بری  "ىمثابهه ب
)Shaftsbury Avenue(وصف  نمود"  با آنها برخورد  .  

 دادرسی اصيلی گونه يچبرای مردم انگليس چنين وانمود شده بود که گويا ه
 برای وادار نمودن مهندسان هاکه ترسناک ترين شکنجه صورت نگرفته و اين

  . انگليس برای اقرار به جرم اعمال شده است
  : مارس اعالم کرد که٢٠روزنامه ديلی اکسپرس در روز 

  
 هم ميهنان ما وحشت زندان روسيه را در برابر چشمان خود »
  «! دارند
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   : آوريل نوشت١٧ تايمز 

  
 بين دو نشست دادگاه، در مورد احوال آقای مک دانالد در »

ی ئ چکا آشناهاىآنانی که با شيوه. وجود آمده زندان، نگرانی بسياری ب
  «. ين باورند که جان شخص مزبور در خطر می باشد ادارند بر

  
که می رفت به ارگان نيمه رسمی حزب فاشيست  يلی ميل دىروزنامه

ل گردد، از  تبدي)Sir Oswald Mosley(موزلی  وسوالدارهبری سر ه انگليس ب
 .او .پ. عجيب و غريب صحبت ميکرد که گويا توسط گ" داروی تبتی"يک 

  . داده می شد تا قدرت اراده را از آنان سلب نمايد" قربانيان"بخورد 
   

 اما بعدها آشکار کردند که با آنان از طرف مقامات شوروی با هاانگليسی
هيچ کدام از آنان مورد فشار و شکنجه . الحظه رفتار شده استنهايت ادب و م
چنان بر عدم  آلن مانکهاوس، که عليرغم کوهی از شواهد هم. نداقرار نگرفته

چ ئ ديس پ لندنىآگاهی خود از فعاليت همکارانش پا می فشرد، در نشريه
)London Dispatch(اين چنين اظهار نظر . او. پ. گ.  مورد بازرسان، در
  :ودنم

    
ی بسيار معقول ئرفتار و در بازجو آنان فوق العاده خوش» 
نظر می رسيدند که در ه بازجويان من مردان درجه اولی ب. بودند

ه شده  و راد در نهايت کفايت ا.او. پ. گزندان . کارشان بسيار واردند
اين اولين باری بود که در عمرم . بسيار تميز، با نظم و مجهز است

م و می توانم ا انگليس را بازديد کردههاىنم، اما زندادستگير می شد
 تمام مالحظات را برای راحتی من .او. پ. گشهادت بدهم که مراکز 

   «. نشان می دادند
با وجود اين، دولت انگليس، زير فشار حزب محافظه کار، واردات از 

  ...  بارزگانی بين دو کشور متوقف گرديد. روسيه را تحريم کرد
 خصوصی با نمايندگان اى آوريل، لزلی ثورن تن در مصاحبه١٥در روز 

 خود در دادگاه را پس ىناگاه اعتراف به جرم امضاء شدهه انگليسی در مسکو، ب
 که نوشته بوده درست ئیهادر حالی که در دادگاه قبول کرده بود که فاکت. گرفت
که  يح ايندر توض. عبارت نا دقيقی بوده است" جاسوس "ىند و تنها کلمهابوده

آمده " هيجان"کار برده است گفت که به ه  اول اين کلمه را بىچرا در وحله
وی در بازپرسی عمومی در دادگاه که توسط دادستان شوروی ويشينسکی . است
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بدون هيچ "و "  آزاد خودىاراده"ييد کرد که اعترافات وی به أعمل می آمد ته ب
  :صورت گرفته است" گونه فشار و اعمال زور

   
  آيا در هيچ يک از عبارات دست برده شده   : ويشينسکی
  . يداخير، هيچ چيز را تغيير نداده: ثورن تن

  .  در آنها دست برده باشد) دستيار دادستان ــ Roginski (نسکی يگشايد رو: و
  . خير: ث
  ؟ .او .پ. گشايد هم : و
  . خير من آنها را با دست خودم امضاء کردم: ث
   آيا موقعی که در حال نوشتن بوديد فکرتان کار می کرد؟   و با مغزتان؟: و
  )  جواب نمی دهد: (ث
  و اما مغز چه کسی در حال حاضر برای شما کار ميکند؟  : و
  . در حال حاضر خود را متفاوت احساس ميکنم: ث

 خصوصی با نمايندگان انگليس در مسکو، ويليام مک اىپس از مصاحبه
ی با ئ را پس گرفت، اما پس از آن در روياروشااوليهت اهان بيانگدانالد نيز نا

شواهدی که توسط مقامات شوروی جمع آوری شده بود، نظرش را تغيير داده و 
آخرين سخن او خظاب . کار بودن بازگشت زه خود داير بر ُبىبه اعتراف اوليه
  :به دادگاه اين بود

  
فه آن اضاه  به جرم خود اقرار کرده و چيز ديگری ندارم ب» 
    «. کنم

 ىکليه. ی خود را صادر نمودأ آوريل، دادگاه عالی شوروی ر١٨روز 
 سال زندان ١٠ تا ٣نفر مجرم شناخته شده و به  استثنای يکه متهمين روسی ب
علت عدم ه  ب)Albert Gregory(انگليسی رت گرگوری بآل. محکوم گشتند

. جرم شناخته شدند ديگر می نفر انگليس٥.  تبرئه شد،مدارک کافی در مورد وی
لزلی ثورن .  شوروی اخراج گرديدندد دوال و کاشنی از اتحا،مانکهاوس، نور

  .    نديد سال زندان محکوم گرد٣ و ٢ترتيب به ه تن و ويليام مک دانالد ب
دولت شوروی . سرعت خاتمه داده شده  سبک و بی مورد بهاىمحکوميت

 و مرکز عمليات رگ پرومتو ىدر هدف خويش داير بر نابودی بقايای توطئه
 دو جانبه بين ىامصالحه.  اطالعاتی برينانيا در روسيه توفيق يافتىاداره
 شوروی و انگليس برقرار و بازرگانی بين دو کشور از سر گرفته هاىدولت
محکومين انگليسی شامل ثورن تن و مک دانالد به انگلستان فرستاده شدند . شد
 از دشمنی توری در آسمان سياسی جهانی مراتب خطرناک تره  باىپديده.....

  .    دست گرفته بوده آدولف هيتلر قدرت را در آلمان ب. سر بر می افراشت
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  :منابع بخش سيزدهم
  
  

 توطئه گران حزب صنعتی در زمستان ىمدارک مربوط به محاکمه
گونه که در کتاب   از جرايد همان زمان و نيز شرح جلسات دادگاه آن،١٩٣٠

 حزب صنعتی، منعقده در مسکو ىدر دادگاه، شرح مفصل محاکمهخرابکاران "
 Workers Library( ابليشرزبراری پي لزچاپ ورکر" ١٩٣٠ دسامبر -نوامبر

Publishers( هاى آمده است، استخراج گرديده شهادت١٩٣١، نيويورک 
 The( " منشويکىمحاکمه"، در کتاب ١٩٣١ در مارس ها منشويکىمحاکمه

Menshevik Trial( ثبت شده ١٩٣١نيويورک ورکرز ليبراری پابليشرز،  چاپ ،
  .است

 توسط ها منشويکىاز مطالب معاصر در رابطه با محاکمه اىمجموعه
 ى مهاجر روسی و شرکای آنان در انترناسيونال دوم در اعالميههاىمنشويک

 The Moscow Trial( " مسکو و انترناسيونال کارگری وسوسياليستیىمحاکمه"
and the Labour and Socialist International( ،از سوی حزب کار انگلستان 

قلم رافائل آبرامويچ تحت ه  باىاين اعالميه شامل مقاله. ، آمده است١٩٣١لندن 
 می باشد که در آن )My Journey to Moscow( "مسافرت من به مسکو"عنوان 

در عين حال  وی در دادگاه آورده شده تکذيب و ى که عليهیوی برخی اتهامات
ييد أ شوروی را تىنی منشويکی مخفی در روسيهيوجود يک دستگاه توطئه چ

  می نمايد 
 در کتاب ،١٩٣٣ دادگاه مهندسان ويکرز در آوريل ىکلمهه شرح کلمه ب

 ؛)Prozeß gegen die Vickers-Ingenieure(  مهندسان ويکرزىمحاکمه"
عالی شوروی در  دادگاه ى ويژهىيات جلسهئ شرح جز؛ رسمیىصورت جلسه

، ) حقوقی دولتیىچاپخانه( ، سه جلد چاپ "،١٩٣٣ آوريل ١٩ تا ١٢مسکو، 
  .   درج شده است،١٩٣٣مسکو 

 مذاکرات بين سفير کبير انگليس در روسيه، ىشرح بسيار جالب  و بی پرده
 ىسر ازموند اوی و کميسر شوروی در امور خارجه، ماکسيم ليتوينف درباره

 منتشره )Rotbuch( " سرخکتاب"هندسان ويکرز در  مىدستگيری و محاکمه
.       در مسکو، يافت می شود،١٩٣٣ آوريل ١٦توسط دولت شوروی در 

 دولت ىش به وسيلهاروايت آلن مانکهاوس در مورد دستگيری و محاکمه
تل و ي، چاپ ل)Moscow( "١٩١١-١٩٩٣مسکو، "نام ه شوروی در کتاب وی ب

 )Boston, Little,Brown and Company( ،١٩٣٤ستن، وکمپانی، ُب& براون 
  .    آورده شده است
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شرح مختصر ولی کامل در مورد واکنش مطبوعات انگليسی در قبال 
 The("  مسکوىمطبوعات و محاکمه" مهندسان ويکرز در کتاب ىمحاکمه

Press and the Moscow Trial( نگاشته شده است،١٩٣٣ چاپ  لندن   .  
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  پايان يک دوران ــ بخش چهاردهم
  
  
  

آدولف .  را به قدرت رسانيدهانازی" خطر بلشويسم" تبليغاتی ىافسانه
 گمنام و جاسوس رايش ور، با ادعای نجات آلمان از کمونيسم ىهيتلر، سرجوخه

، هيتلر با ١٩٣٣ فوريه ٢٧در شب . مقام صدراعظمی آلمان ارتقاء يافته ب
يک عمليات تحريک آميز مافوق تصور يعنی آتش زدن رايشتاگ ترتيب 

  .  دست آورده ، مرتبتی از آن هم باالتر ب). مــپارلمان آلمان (
وی  برافروخته شده بود، هااين آتش که توسط خود نازیبا وجود اين که 

. عالمتی است برای يک شورش کمونيستی عليه دولت آلماناعالم کرد که 
 هاىهانه وضعيت را غير عادی اعالم کردند، ضد فاشيستاين به  بهانازی

. قتل رساندند و سنديکاهای کارگری را درهم کوبيدنده سرشناس را زندانی و ب
عنوان پيشوای رايش سوم سر ه  رايشتاگ، هيتلر بى سوختههاىاز ورای خرابه

   .برافراشت
ع  ارتجاىعنوان سرنيزهه رايش سوم جای ضد انقالب سفيد تزاری را ب

نازيسم تجلی آمال ضد انقالب بود که . جهانی و ضديت با دموکراسی، پر نمود
 آلمان مجهز بود، ىبا منابع غول آسای صنعتی و نظامی امپرياليسم نوخاسته

 سياه و تبعيضات جنون هاىآن مولد رستاخيزی بود برای کينهاصول سياسی 
 سياهی بودند هاىه صد، آن)Die Sturmtrupps(  صاعقههاىيکان. آميز تزاريسم

کشتار جمعی و . صورت يک دستگاه نظامی عادی تولد يافته بودنده بار ب که اين
پروتکل .  رسمی دولت رايش سوم بودى بخشی از برنامههاريشه کنی مليت

  .  صهيون اساس ايدئولوژی نازی را تشکيل می داد
 سفيد روسيه، چون هاى روحانی وحشتهاىرهبران نازی خود وابسته

پانزده سال صلح قالبی و جنگ سری عليه .  بودندها و اونگرنهانگلورا
 تلخ خود ىالجرم ميوه" ضد بلشويسم"دموکراسی و پيشرفت جهانی تحت شعار 

 می رفت بزودی گسترش ، که رايشتاگ راسوزاندئیهاشعله. بار آورده بوده را ب
  ...    زمين را در برگيردىيافته، شدت گرفته و تمام کره

  :ر نبرد من نوشتتلر ديه
    

. چه را که شش قرن پيش پايان داديم از نو آغاز می کنيم  آن»
مهاجرت ازلی آلمان به جنوب و باختر اروپا را وارونه کرده و نگاه 

 هاىاين ترتيب به سياسته ب. خود را به جانب خاور می اندازيم
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تجاری و استعماری دوران قبل از جنگ پايان داده و سياست منطقی 
گفتگو از يک خاک جديد نظر ما را . نده را در پيش خواهيم گرفتآي

  « . آن متوجه خواهد کردى همسايههاىطبعًا به روسيه و دولت
  

چون آهنربا، نيروهای ارتجاع و امپرياليسم  هم" آتنی بلشويسم"فريب 
  .   جهانی را به حمايت از آدولف هيتلر جذب نمود
 سفيد ىابقًا هرگونه دسيسه و توطئههمان دولتمردان و نظامی گرانی که س

صورت توجيه گران و مبلغين ه بر ضد روسيه را حمايت می کردند، اکنون ب
دور مارشال فوش ه  ضد بلشويکی که بىدر فرانسه، حلقه. نازيسم سر برآوردند

و دستياران سابق وی پتن و وگان گرد آمده بود، در عطش اتحاد با اين جنبش 
. شويکی، خطر آن را برای کشور خود نا ديده گرفتجديد و نيرومند ضد بل

 دست نشاندگان ىی و کليهئنرهايم فنالندی، هورتی مجار، سيروی چکوسلواکياام
 به خاور ها تعرض نازیىديگر جنگ سری ضد شوروی، يک شبه به سرنيزه

  .  بدل شدند
 قدرت توسط هيتلر، آلفرد ى، تنها چند ماه قبل از قبضه١٩٣٣در ماه مه 

. برای گفتگو با سرهنری ديتردينگ به انگلستان رهسپار شد نبرگروز
ی ميلياردر نفتی در باک هرست ئنازی به يکی از امالک روستا" فيلسوف"

.  شده بود دعوت)Windsor( ويندسور ى نزديک قلعه)Buckhurst Park(پارک 
يان تا قبل از اين تاريخ، يک گروه نيرومند و در حال رشد طرفدار نازيسم در م

انگلستان شکل ) محافظه کار(مبلغين جهاد ضد بلشويکی درون حزب توری 
  .  گرفته بود
 را موضوعی، راذرمير لرد ، ديلی ميلى، روزنامه١٩٣٣ نوامبر ٢٨

مطرح نمود که می بايست بزودی سياست خارجی بريتانيا را تحت الشعاع خود 
  : قرار دهد

  
ن اروپا در برابر  نازی های جوان و نيرومند آلمان نگهبانا»

ر انرژی آلمان و قدرت ئجهت گيری ذخا... خطر کمونيسم می باشند
 ى بلشويکی به حيات بخشی دوبارهىسازماندهی آن به سوی روسيه

ملت روس و ايجاد موجوديتی متمدن کمک کرده و ممکن است 
     «. سوی کاميابی سوق دهده بارديگر بازرگانی جهانی را ب

  
ه تنی بلشويک، ضد دموکراتيک و ضد انقالب جهان ب آىنيروهای پراکنده

صورت يک نيروی يگانه و بين المللی، برای درهم شکستن دموکراسی 
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 شوروی و احتماًال تالش برای سلطه بر جهان، ى، تجاوز به روسيهاروپائی
  .   بسيج می شدند

 غربی يافت هاىاما با اين همه، دولتمردان دور انديشی در دموکراسی
عنوان توجيه و گذشت در قبال ه  که از پذيرش آتنی بلشويسم هيتلر بشدند می

 دو رهبر آمريکادر انگلستان و .  نازی سرباز می زدندهاىجنايات و توطئه
ه  از تاريخ جهان باىبرجسته دريافتند که با پيروزی نازيسم در آلمان، دوره

 یهيوالين اپانزده سال جنگ مخفی بر عليه شوروی، . پايان خود رسيده است
 ىهيوالی نظامی که صلح و امنيت کليه.  در قلب اروپا پرورانيده بودرا مخوف

امروز آلمان از آن "با آواز  حمله هاىيکانزمانی که . ملل آزاد را تهديد می کرد
 آلمان رژه می رفتند، هاى، چماق در دست در خيابان".!ماست، فردا تمام جهان

 دهنده  و اخطار کننده شنيده  هشدارپيامیآن ی از انگلستان برخاست که از ئصدا
 پر اىشيوهه اين صدا، هر چند نا مترقبه، صدای وينستون چرچيل ب. می شد

 خطری برای ىمثابهه احساس، از همکاران توری خود بريده و نازيسم را ب
 لرد راذرمير که ىامپراتوری بريتانيا محکوم کرد و در پاسخی مستقيم به گفته

، "ومند و جوان نگهبانان اروپا در برابر خطر کمونيسم می باشند نيرهاىنازی"
  :  چنين گفت

  
 جوانان توتنی قوی هيکل که در هاى اين دارو دستهى کليه»
ند و ادر جستجوی اسلحه... ند اآلمان در حال رژه هاى و جادههاخيابان

دست آوردند خواهان بازگشت ه باور کنيد هنگامی که اسلحه را ب
 مستعمرات از دست رفته می گردند و بر آورده شدن اين  وهاسرزمين
 ى آنان نمی تواند به لرزانيدن و حتی ريشه کنی مبنای کليهىخواسته

  «. نجامداکشورهای ديگر ني
     

چرچيل خواستار توافقی با فرانسه و حتی اتحاد شوروی بر عليه آلمان 
ين او  ا که قبل ازعنوان خائن و جنگ طلب از جانب آنانیه وی ب. نازی گرديد

  ... عنوان قهرمان دعوی ضد بلشويکی ستايش می کردند، محکوم گرديده را ب
سوی اقيانوس اطلس دريافت که دورانی از تاريخ جهان  مرد ديگری در آن
، فرانکلين دالنو آمريکااين رئيس جمهور تازه منتخب . به سر رسيده است

 ناگهان سياست ضد شوروی  بود که)Franklin Delano Roosevelt(روزولت 
 دنبال کرده )Herbert Hoover(را که پيش کسوتش، پرزيدنت هربرت هوور 

، روابط سياسی کامل بين اياالت ١٩٣٣ نوامبر ١٦ نمود؛ در روز بود، وارونه
اين ه  باىدر همان روز، روزولت نامه. متحده و اتحاد شوروی بر قرار شد

  :   مضمون به ماکسيم ليتوينف ارسال نمود
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 ما برقرار هاى اطمينان دارم که روابط نوينی که بين ملت»

 ما هاىکه ملت رديده برای هميشه عادی و دوستانه باقی بماند و اينگ
ديگر  در مسير منافع متقابل خويش و حفظ صلح در جهان با يک

   ٢٧ «. همکاری کنند
  

د و  ملل بيرون کشيىسال نگذشت که آلمان نازی خود را از اتحاديه يک
دوران . جای آن در شورای ملل توسط اتحاد شوروی سوسياليستی پر گرديد

 ترين و عظيم ترين خيانت در تاريخ، دورانی که ديپلماسی سری از اىافسانه
طريق وحشت، قنل، توطئه، کودتا و جعل و فريبی که در گذشته همانند نداشت، 

  .  جلو می نهاده قدم ب
 خود را در قالب جنگ دوم جهانی  اعتالیىدورانی که می رفت نقطه

    .بيابد
  
  
  
  
  
  

                              
  
     
  

  :    منابع بخش چهاردهم
  

                              
ديداری دوباره را از اتحاد شوروی، در  ــ در همان سال سرهنگ ريموند رابينز ٢٧

قالب يک ديدار سه ماهه به منظور بازرسی از مؤسسات اقتصادی و اجتماعی شوروی به 
در جريان اين بازديد، مسافتی معادل پانزده هزار کيلومتر را درنورديده . عمل آورده بود 

وی . ع آوری نمودو مدارک و ارقام پر بهائی در مورد پيشرفت کشور از زمان انقالب جم
 طوالنی با استالين به ى برای يک مصاحبهاىقبل از اين که مسکو را ترک کند، اجازه

رابينز در . دست آورد که در جريان آن در مورد روابط  بين  آمريکا و روسيه  گفتگو شد
بازگشت خود به اياالت متحده، به  کاخ سفيد دعوت شد تا گزارشی شخصی را به 

اندکی بعد از اين بود که روزولت شناسائی رسمی رژيم شوروی را . نمايدروزولت  تسليم 
  .    اعالم نمود
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طور ه  قدرت، نگارندگان بىونگی ظهور هيتلر بر عرصهگدر مورد چ
 کنوف .چاپ آلفرد آ" تاريخ ناسيونال سوسياليسم"اخص به کتاب کنراد هيدن 

)Alfred A. Knof( مطالبی نيز از کتاب .  مراجعه کرده اند١٩٣٥، نيويورک
 به اهتمام و تفسير رائول )My New Order( "نظم نوين من"نام ه هيتلر ب

، بيرون ١٩٤١، چاپ نيويورک )Raoul de Roussy de Sales(دروسی دسال 
  . آورده شده است

هيتلر بهترين مثال ممکن در مورد  )Mein Kampf(" نبرد من"کتاب 
منابع . می باشد" خطر بلشويسم" انقالب فاشيست از ابزار تبليغاتی  ضدىاستفاده

: سيس رايش سوم عبارتست ازأسودمند در مورد دوران بالفاصله پس از ت
 ,Roosevelt's Foreign Policy(" ١٩٣٣ -١٩٤١سياست خارجی روزولت "

؛ ١٩٤٢، نيويورک ),.William Funk, Inc(چاپ ويليام فونک  )١٩٤١ - ١٩٣٣
بعداز ظهر در : ")Frederick L. Schuman( شومان.  فردريک الهاىکتاب
، و ١٩٣٩کنوف، چاپ نيويورک . چاپ آلفرد آ ),Europe on the Eve(" اروپا

، )١٩٣٦ Knight Publications( ليکئشنباچاپ نايت پ" اى قهوهىشبکه"
  .   ١٩٣٦نيويورک 

هيتلر  "هاىنامه  ب)Ernst Henri(دو کتاب ارزنده و پيامبرانه ارنست هنری 
هيتلر بر فراز "  و ١٩٣٦تر ، نيويورک سچاپ سيمون و شو" بر فراز اروپا ؟

  .   ١٩٣٦تر، نيويورک سچاپ سيمون و شو "روسيه ؟
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