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)توفان(پیشگفتار حزب کار ایران 

 خورشیدی  توسط ١٣٦٢کتابی را کھ دردست دارید، نخستین بار درسال 
این اثر ارزشمند بھ آرش حزب . ترجمھ و انتشاریافت) توفان(حزب کارایران 

 ھا خود را درپیکان رھائی تودهییق بابا پورسعادت کھ ھستی و ارادهما، رف
ی سیاسی ــ اجتماعی ھااین کتاب سندی است زنده از رویداد. نھاد، تقدیم گردید

).١٩٤٥( روسیھ تا پایان جنگ دوم  جھانی ١٩١٧شوروی از آغاز انقالب 
 بزرگ، انقالب و ضد انقالب بعد ازمدت ینخستین جلد کتاب توطئھ

 یکوتاھی نایاب گردید و بنابر درخواست مکرر بسیاری از رھروان طبقھ
کارگر و پژوھشگران بی غرض، چاپ مجدد آن در دستور شعبھ انتشارات 

.  حزب قرارگرفت
در سایت اینترنتی این  سند تاریخی و ارزشمند جلد سوم اکنون بھ انتشار 

از مونیخ تا "ارم مبادرت می ورزیم بھ این امید کھ بزودی جلد چھتوفان 
انتشاردھیم  تا سھم خود را درتنویر افکار و معرفی این  را ھم" سانفرانسیسکو

اری و امپریالیسم جھانی و دشرایطی کھ سرمایھ تریبون حقیقت، در
 رنگارنگ، آنی از تحریف و دروغ و پرده پوشی حقایق  ھایرویزیونیست

نقش آموزگاران جنبش درمورد انقالب کبیر اکتبر، ساختمان سوسیالیسم و 
 بی شک درھیچ زمانی از. کارگری جھانی فروگزار نمی کنند، ادا کرده باشیم

تاریخ جنبش کمونیستی تا این حد کھ امروزه شاھد آنیم، کمونیسم مورد ھجوم 
این دوران، حملھ بھ   حملھ بھ کمونیسم دریصفت مشخصھ. قرار نگرفتھ است

سالھ کھ ھمگی آنھا فاقد کمترین ر خروارھا کتاب و. رفیق استالین است
 تروتسکی و ھایبھترین حالت خود تکرار ھمان حرف ند و درااستدالالت علمی
باشند، انتشاریافتھ تا این رھبر بزرگ جنبش کمونیستی را کھ خروشچف می

بیش از سھ دھھ پرچم ظفرنمون پرولتاریای جھان را بھ عالی ترین وجھی در 
. زنداھتزاز داشتھ، بی اعتبار سا

ئی ھامعرض آن آگاھی این است کھ خواننده را در اما ویژگی این کتاب در
 ست با صرف نیرو وھاعمال آن سال اری جھانی وددھد کھ سرمایھقرارمی

انتشار  این روست کھ پس از از. اختفای آن دارند صنایع مالی عظیم سعی در
 ن محافل درتوسط ھمی) کان. آلبرت ای( نویسندگان آن  این کتاب یکی از

بدین طریق جان عزیز خویش را برای دفاع از حقیقت  شود وآمریکا ترور می
ند با بیانی جذاب  و دلنشین، انویسندگان این کتاب توفیق یافتھ. دھددست می از

برابر خواننده  تصاویری زنده و طبیعی از رویدادھا و وقایع این دوره در
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را از بسیاری "  بزرگیتوطئھ" ، کتاب  بیان یاین  شیوه استفاده از. قراردھند
 با آن سر و کار داریم، متمایز ًاتاریخنگارھای خشک و بی روح کھ اکثر

 آن است کھ یدید منطقی و سالم نویسندگان این کتاب نشان  دھنده. گرداندمی
 ھامورد پدیده توان بدون قالب سازی مصنوعی و بدون این کھ درچگونھ می

با روشی عینی و . قضاوت کرد" سفید مطلق"و " مطلقسیاه " تنھا بھ صورت 
.  سیستماتیک بھ پژوھش پرداختھ و سره را از ناسره بازشناخت

 بزرگ توسط رفیق ماکان ی جلد اول و دوم کتاب توطئھیترجمھ
 خورشیدی صورت گرفت و جلد سوم و چھارم این کتاب ٦٥ و ٦٢  ھاىدرسال

است و حزب ما نھایت سپاسگزاری و  نسیم  انجام یافتھ -بھ ھمت رفیق الف 
.فشارداین رفقا دارد و دستشان را بھ گرمی می قدردانی را از
 سایت حزب نصب ی ابتدا بھ صورت جداگانھ در کتابخانھھااین کتاب

عالقمندان  اختیار خواھند شد و سپس بھ صورت یک جلد کامل چاپ  و در
.قرارخواھد گرفت

)توفان( حزب کارایران
انتشارت   ىشعبھ

١٣٨٩ اردیبھشت  ــ  ٢٠١٠ مھ



٥

 پیشگفتار
آمریکا از فلوریداى سناتور ایاالت متحده

تر از این کتاب من برای حراست از صلح جھانی، کمکی برجستھ
کان و میشائیل سیرز کھ شوروی . ِاى نوشتھ" شورویى علیھ بزرگى توطئھ"

.شناسمکند، نمیش بررسی میاکنونی را از گذشتھ
انگلیسی ــ آمریکائی ھاى فقط یک تفاھم واقعی بین شوروی و گروه قدرت

غربی، ى ما ساکنان نیم کره. تواند بھ یک صلح پایدار و حقیقی بیانجامدمی
. بینیمتجارب خود میى ًشناسیم، کھ طبیعتا آن را در آئینھخود را میى گذشتھ

فھمیم کھ  روسیھ باخبریم، نمیاما تا آنجا کھ اکثر ما بسیار کم از تکامل خلق
.چگونھ روسیھ بھ این دیدگاه کنونی نائل گشتھ است

نگارندگان این کتاب این وظیفھ را متقبل شدند کھ رخدادھای جھانی را از 
.زمان شروع انقالب در روسیھ، یک بار از دیدگاه روسی بررسی کنند

صریح بھ ضد شوروی کھ در این کتاب بسیار ھاى سیاست توطئھى ادامھ
.ًبایستی ناچارا بھ یک جنگ جھانی سوم بیانجامدنمایش گذاشتھ شده است، می

ئی کھ برای تحکیم صلح جھانی مبارزه ھابایستی تمامی انسانبنابراین می
بایستی این کتاب میى مطالعھ. کنند، آن را مطالعھ و بررسی دقیق نمایندمی

آن کھ برای یک یک شھروندان برای ھر دولتمرد آمریکائی و انگلیسی و بھتر 
. این کشورھا وظیفھ شود

جھان ھمدردی و تفاھم واقعی برای ھم ھاى بزرگ و خلقھاى ھرگاه ملت
توانیم بیش از ھمیشھ خوش بین باشیم کھ امید صلح احساس کنند، در آن وقت می

ما ھمھ مدیون سپاس بھ نویسندگان این کتاب تکان . یمان حمل نمائیمھارا در قلب
.باشیمنده و مملو از گزارشات رویدادھای تراژیک، میدھ

 ١٩٤٦ى ژوئیھ
Claudeکالود پپر  Pepper

آمریکا از فلوریداى سناتور ایاالت متحده
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ئی برای آشنائی با کتابھایادداشت

:کنندنویسندگان در تألیف این کتاب بھ طور جامع بر منابع زیر تکیھ می
ھاى کمیسیونى ولتی آمریکا، گزارشات مذاکرهگزارشات رسمی ادارات د

آمریکا، انتشارات رسمی دولت انگلستان و برداشت منطبق با ى مختلف کنگره
ى علیھ بعد از انقالبھاى اصل گزارشاتی کھ از طرف دولت شوروی در دادگاه

.جاسوسی، خرابکاری و خیانت
ذکر برجستھ کھ در این کتاب ھاى ما ھم چنین از کتب خاطرات شخصیت

.شده، استفاده نمودیم
رسمی و یا ھاى از این خاطرات، یادداشتھا تمامی مکالمات و نقل قول

. ندامنابع مستند دیگر برداشتھ شده
Index(,فھرست نیویورک تایمز                           New york Times(

)LiteratureThe Readers´ Guide to Periodical(
(The International Index to Periodicals),

کھ خدمات بسیار با ارزشی را بھ عنوان مراجع راھنما ایفا نمودند 
Harpeper)بخصوص ما مدیون سپاس بھ انتشارات    and Brothers),کھ

سیدنی ریلی  توضیحات ازو ھابسیاری از نقل قولى چاپ دوبارهى اجازه
(Britain´s Master Spy, Sidney Reilly)ى  و ویرایش و تکمیل شده بھ وسیلھ

.باشیمش را بھ ما داده است، میازوجھ
Cedric(ھم چنین ما از  Beifrage(ى  کھ بھ ما از شروع کارمان بھ وسیلھ

ند، ابا ارزشی نمودهھاى مطبوعاتی و اطالعاتی کمکھاى ھمکاری
.اریمسپاسگذ

را بر " بزرگى توطئھ" فھرستی از منابع مھمی را کھ آخر ھر بخشدر 
این فھرست نبایستی بھ ھیچ وجھ بھ عنوان . گذاریمیم، در اختیار میاآن بنا نموده

این برای نویسندگان مھم بود، آثاری را کھ . آور تصور شودتوضیحات مالل
آن برای اساس کارمان ى تفادهقابل استفاده بوده و در برخی موارد ناگزیر از اس

. بود، بخصوص نام بریممی
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راه خیانت ــ  پانزدھمبخش

شورشگری در میان انقالبیونــ ١

 ارتباط با ضد انقالب ،"کسب قدرت توسط ھیتلر"ى از ھمان لحظھ
آلمان نازی آغاز بھ بسیج .  قرار گرفتھا نازیھاىلمللی در صدر برنامھابین

 خود را در سراسر جھان ھای کھ سالئ نیروھا،قالبی کردنیروھای ضدان
 بھ ستون پنجم آلمان نازی جھت ھااین سازمان. سازماندھی کرده بودند

 جاسوسی  و ترور تبدیل شده  و از پیشقراوالن سازمان امینت آلمان ،خرابکاری
.مدندآنازی  بھ حساب می

  کھ در داخل  این ستون پنجمھاىترین بخشترین و قویمھمیکی از  
 توسط فردی بھ نام ترتسکی کھ یکی از خیانتکارترین ،کردشوروی فعالیت می

.شد رھبری می،رود سیاسی تاریخ بھ شمار میھاىچھره
لمللی ا ترتسکی رھبری یک سازمان بین،وجود آمدھ کھ آلمان نازی ب زمانی

 داخل ی مقتدر درئتوطئھ گر ضد روسی را بھ عھده داشت کھ از طرف نیروھا
 بازگشت ،بھ تدارک سرنگونی دولت شوروی،در تبعید. شدشوروی حمایت می

یک بارتصاحب آن را پیش  او کھاى بھ روسیھ و دستیابی بھ آن قدرت شخصی
.دید؛ پرداختچشم خود می

:نویسدچنین می" بزرگان معاصر"وینستون چرچیل در کتاب خود بھ نام 

صاحب در کنار تاج بیبدون واسطھ ترتسکی  بود کھ  زمانی»
«.  ایستاده بودھاُرومانف

ناپلئون "با اشتیاق ترتسکی را مطبوعات جھان  ١٩٢٠ -١٩١٩  در سال 
ملبس بھ یک پالتوی بلند و .  کمیسر جنگ بود در آن زمان او. نامیدندمی" سرخ

 ھاى در امتداد جبھھ، کمریى براق و یک اسلحھھاى با پوتین،زیبای ارتشی
 یکاو . کرد پر شور و آتشین میھاىربازان ارتش سرخ نطقجنگ برای س

ای گارد محافظی بود را تبدیل کرده  و د زرھی را بھ مقر فرماندھی خویشقطار
 در ،او در درون حزب بلشویک. کھ لباس متحدالشکل مخصوص بھ تن داشتند

. خود را داشتپیروان ھمھ جا  و در دولت شوروی،میان فرماندھان ارتش



٨

 موھای سیاه ــ ظاھر ترتسکی ،یشھا سخنرانی، نگھبانانش،رتسکیقطار ت
  ــ ریش کوتاه و نوک تیزش و چشمان نافذ او در پشت عینک پنسیش،پر پشتش

 ارتش سرخ  بھ ھاىدر اروپا  و در آمریکا پیروزی. معرف خاص و عام بود
.شد گذاشتھ میی وى"رھبری داھیانھ"حساب 
ی این چنین ئی و سرشناس آمریکا مفسر خارج،مارکوسن. اک افزای
یش ھا ترتسکی را کھ در حال انجام یکی از پرشورترین نطق جنگ،کمیسر

:کند توصیف می،برای مردم در مسکو بود

  یک آغاز ،ترتسکی بھترین نمایش خود را  کھ در عالم ھنر» 
مل و در زمانی أ تاىپس از لحظھ. شود انجام دادخوب نامیده می

 سریع بھ ئیھا او از پشت پرده با قدم،ز لحاظ روانی مناسب اًکامال
 محلی کھ جھت انجام سخنرانی در جلسات ،سمت سکوی خطابھ رفت

.گرفتروسی مورد استفاده قرار می
 عظیم شرکت ى لرزشی در میان توده،قبل از ورود بھ صحنھ

."!ترتسکی آمد " :آنھا با ھم این چنین نجوا میکردند. کننده ایجاد شد
او .  رسا و شیوا بود،وی صندلی سخنرانی صدایش پر طنیندر ر

شور  و اشتیاق . کرد او تسلط داشت و کنترل می،کردجذب و دفع می
او شنوندگان .  سمبلی از انرژی عظیم انسانی ــاو جوھر فردی او بود 

گاه در  امری کھ من ھیچ،کردی از سخنان اشباع میئخود را با دریا
 «.غرور و تکبر از سراپای او نمایان بود. ه بودمی بھ آن برنخوردئجا

 کھ بھ تبعید ترتسکی انجامید،عناصر ضد ١٩٢٩بعد از حوادث ناگوار سال 
 .از افسانھ پوشاندنداى شوروی تمام کشورھا نام و شخصیت ترتسکی را در ھالھ

 لنین خود چنین ، یک ماه قبل از سرنگونی تزار،١٩١٧اما در فوریھ 
:نویسدمی

ا بایجاد جبھھ نام ترتسکی بھ معنای عبارت پردازی چپ  و »  
« . باشدجناح چپ میى علیھجناح راست 
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١.روس لقب دادانقالب " یھودای"لنین ترتسکی را 

:پردازیمذکر چند نقل قول از لنین در مورد ترتسکی میینجا بھ ا در ــ١
١٩١١ :
 از ١٩٠٤ او در سال ، ترتسکی یک منشویک بود،١٩٠٣  سالدر »

 دردر این فاصلھ  .  پیوستھایکمنشو  بھ ١٩٠٥ در سال ، جدا شدھامنشویک
 سال در را مشغول کرده بود، دوباره خود ،یانقالب مافوق ھاىیلفاظ باکھ  حالی

. کردھاشت بھ منشویکپ١٩٠٦
 وداند یمی جناحی فکر خود را مدافع  امروزی کسی است کھ ترتسک

حال خود   اما با این،دھدمورد حمایت قرار می را نظرات جناحی دیگر فردا
 کھ ترتسکی تنھا توانم بگویمفقط میمن . داندرا برتر از ھر دو جناح می

«. کندگروه شخصی خویش را نمایندگی می
١٩١١:
یماری عصر ما ب جمالت بی سر و تھ خود بایر ترتسکی نظی افراد »

 و ھا از دروغ،کندی را پشتیبانی میترتسک گروه کھکسی ... شوندمحسوب می
.کندیم پشتیبانی ، او برای فریب کارگرانھاىسیاست
این .  کھ خاک بھ چشم کارگران بپاشداوستین مأموریت مخصوص ا

 چرا کھ او ، منطق وارد شددروان با ترتسکی از امری غیر ممکن است کھ بت
ترین سیاستمدار از حقیراو را بھ عنوان توانیم فقط می ما .ھیچ نظری ندارد

«.ُنوع خود افشاء کنیم
١٩١٢:
 اصول، تظاھر و سخنان بی محتوی  از کمبودىاجبھھ بر پایھین ا »

د کھ برای او دھترتسکی آن را با جمالت انقالبی زینت میتشکیل یافتھ و 
 «.کند را پای بند بھ چیزی نمیاو و نداردخرجی 
١٩١٤:
ًدقیقا رای ترتسک شخص روسیھ دریمی جنبش کمونیستی قد مبارزان »

 ولی کارگران نسل جدید او را ،ی او برای آنھا ارزشی نداردافشا ،شناسندمی
بیانگر  یشخاصچنین ا.  ما باید از او صحبت کنیمجھتشناسند و بھ ھمین نمی

 کھ جنبش اىند، گذشتھاگذشتھھاى بندیتاریخی اشکال و صورت ھاىبازمانده
 «.بود کارگران روسیھ ھنوز در حال سکون اىتوده

١٩١٤:
 مستقل در مسائل مارکسیستی ى صاحب یک نظریھھرگزترتسکی » 

 عقیده اختالف این یا آن ھاىشکاف و درزبھ درون ھمیشھ  او ،نبوده است
 «. آن سو در نوسان استبھ ھمواره از این سو این جھتو از  خزیده 

١٩١٥:
یسم مخالف نویشو اصول با سوسیال در ًمثل ھمیشھ کامال.....ی ترتسک »

 «.با آنھا موافقدر تمام نکات  ولی در عمل ،است
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 پییره ،مانند بنیتو موسولینی. شوند زاده نمی،شوندخیانتکاران ساختھ می
وی  و دیگر - وانگ چینگ،واک دوریژ ، گوبلز ژوزفپائول. الوال

عنوان یک ھ بمسیر خود را  لئو ترتسکی ،اماجراجویان سرشناس در دوران م
یالت چپ افراطی اجنبش انقالبی کشورش با تمى عنصر مخالف رژیم در دایره

.آغاز کرد
تین  ش برنچنام واقعی او در اصل  لئو داویدوی.  ترتسکی یک نام مستعار بود

 متوسط در یک ى متمول از طبقھىده در یک خانوا١٨٧٩او بھ سال . بود
 ،ی بھ نام  یانوکا  کھ در نزدیکی چرسون در جنوب اوکرائین قرار داشتئروستا

 .او در اصل آرزو داشت کھ نویسنده شود. زاده شد
:نویسدچنین می" زندگی من" او در کتاب خود بھ نام 

 بھ یک  روزنامھ نگاران و ھنرمندان، از نظر من نویسندگان»
ًن خاص زیباتری تعلق دارند، جھانی کھ منحصرا بھ روی جھا

 «.باشدبرگزیدگان باز می

 نمایشنامھ آغاز کرد  و سپس در  نوشتن یک کار خود را با،ترتسکی جوان
 با ،گان بلوزھای آبی ھنرپیشھار ودپاشنھھاى چکمھ ادبی اودسا با ھاىسالن

 در حالی. شدمیھر یک کاله گرد حصیری بر سر و یک چوب دستی سیاه ظا
 سالگی ١٨در سن .  پیوستبوھیمین چپ جوانی بود بھ گروھی از جویکھ دانش

 دستگیر و بھ ھمراه سوسیالیستیجرم پخش نشریات ھ  پلیس تزار بىوسیلھھ ب
یز ئاو در پا. صدھا تن از دیگر دانشجویان و انقالبیون بھ سیبری تبعید شد

ی کھ او قسمت اعظم ئ جا،ور رفت از آنجا گریختھ  و بھ خارج از کش١٩٠٢
 و مھاجرى ھازندگی خود را صرف تبلیغات و توطئھ در میان روس

.اروپا نمودھاى دیگر در پایتختھاى ملت ھاىسوسیالیست
ى ھیئت تحریریھ ترتسکی بھ عضویت ١٩٠٣ سال ھاىدر اولین ماه

 انشعاب بھ دنبال.  در آمد،کرد کھ  لنین در تبعید منتشر میاى روزنامھ،ایسکرا
 کھ از ھا ترتسکی بھ منشویک١٩٠٣ در تابستان ھا از بلشویکھامنشویک

.پیوست ،مخالفان لنین بودند
ثیر گذار و فراست او در بھ أاستعداد او در سخنوری و ادبیات، شخصیت ت

 ھاترین مبلغان منشویکسرعت او را بھ یکی از جوانھ ش بینمایش گذاردن خو
ژ و  لی، پاریس،لژیکب در  آزادیخواهجویان روسیاو بھ میان دانش. مشھور کرد

 کھ تشکیل یک حزب ،ھا لنین و دیگر بلشویکىعلیھ سوئیس و آلمان رفتھ و در
 تبلیغ ، تزار در دستور کار خود داشتندىعلیھمنظم انقالبی را جھت مبارزه 

. کردمی
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 او ، منتشر شد١٩٠٤کھ در سال " وظایف سیاسی ما" با تیتر اىدر اعالمیھ
روسی جھت ایجاد ھاى بھ کوشش در تحمیل  و اعمال نفوذ در میان چپلنین را 

ًدر ضمن او در آن زبانی را بھ کار برده بود کھ قویا  .  متھم کرد،نظم ارتشی

. بود استالین ى علیھ یادآور حمالت بعدی او
کھ تزار در جنگ میان روسیھ و ژاپن مغلوب   در حالی١٩٠٥ در سال 

ترتسکی  با . قیام کارگران  و دھقانان نیز با شکست روبرو شد" ناولی"شده  بود 
  ،ھامت یکی از اعضای رھبری منشویکِ بھ روسیھ بازگشت  و بھ سدستپاچگی

و ھا دسیسھمملو از داغ در آن شرایط . مستقر در سن پطرزبورگ  انتخاب شد
لوقوع قدرت سیاسی، ترتسکی ااختالفات سیاسی و با دورنمای کسب قریب

.  نشان داداوھر ذاتی خود رج
 سالھ را در آن کھ او بھ رھبری انقالب ٢٦این حوادث اعتقاد ترتسکی 

و ...." اقبال ى ستاره"او پیش از این از . روسیھ برگزیده شده است، تقویت نمود
.نمودفراست انقالبی خود صحبت می

:نوشت" زندگی من" چند سال بعد در کتاب

 رھبران مھاجر ى بقیھ،روسیھ آمدم بھ ١٩٠٥من در فوریھ » 
 ،میان رفقای روسی.  مدندآاکتبر و نوامبر بھ آنجا زه در انقالبی تا

چیزی از او توانستھ باشم نداشت  کھ  من حتی یک نفر ھم وجود 
در ماه اکتبر . بر عکس جای معلم را برای آنھا گرفتھ بودمموزم، یاب

غوطھ ور شدم    حوادث غول آسائیسرعت در درون گردابھ من ب
. ترین نوعی  بھ آزمایش گذاشتتمرا بھ سخاز نظر من، نیروی کھ 

من دراینجا . شدترین شرایط مبارزه اتخاذ میتتصمیمات باید در سخ
توانم از ذکر این مسئلھ خودداری کنم  کھ  اتخاذ این تصمیمات در نمی

«.آن زمان برای من امری بدیھی بود

 ھاىکردم سال  احساس میًمن از لحاظ جسمی کامال» 
 من بھ ،طی  سھ سال گذشتھ . .....کارآموزی من بھ پایان رسیده است

ھیچ ......... یک شاگردى یک استاد آموختھ بودم و نھ بھ اندازهىاندازه
این اتفاقات  . کافی عملی نیستکار بزرگی بدون داشتن بصیرت

آشکار  بود کھ این بصیرت  و آگاھی را برای من ١٩٠٥ ھاىسال
 باقی ھاى و بھ من آموخت  کھ بھ این دانش کسب شده در سال،کرد

 من درکلیت خود درمسائل سیاسی و ،صادقانھ بگویم. عمرم اعتماد کنم
مورد سرزنش  توانم خود رادورنمای انقالبی فاقد خطا بودم  و نمی

  «.قرار دھم
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اجرت  ترتسکی  دوباره بھ خارج از کشور مھ١٩٠٥پس از شکست انقالب 
نامزد " او لنین را بھ عنوان . ر پا داشتکرده و مقر فرماندھی خود را در وین ب

مورد حملھ قرار داد و تبلیغات وسیعی را جھت سازماندھی " پست دیکتاتوری
آغاز " انقالب بین المللیمدافع "تشکیالت خود و مطرح کردن نام خود بھ عنوان 

 جلبترکیھ مسافرت کرد و بھ  و سھ فران، سوئیس،او از وین بھ رومانی. دنمو
ی و ئ اروپاھاى با ارزشی را با سوسیالیستھاىن خود پرداختھ و تماساھوادار

 او با تالشی سخت در میان سوسیال . برقرار کرد افراطیجریانات چپ
و روشنفکران کافھ نشین مھاجر روسی، باالخره بھ ھا رولوسیونرھا، منشویک

نین در درون جنبش انقالبی روسیھ شناختھ ترین رقیب لآنجا رسید کھ مھم
شدمی

 ، منشویکه شخصی بھ  تیچیدزاى طی نامھ١٩٠٣ترتسکی درفوریھ سال 
:نویسدچنین می

 دروغ بنا شده  و در درون خود بذری ىتمام عقاید لنین بر پایھ» 
. خواھد شدھارا داراست کھ عامل درھم شکستگی این تئوری

نویسد کھ بر طبق شویک خود میاو در ادامھ برای ھمکار من
 کھ از عقب ماندگی جنبش ،اى لنین شارالتانی است حرفھ،عقاید او

 «.کند سوء استفاده میھاکارگری روس

 ترتسکی در نیویورک ، سقوط  کرد،١٩١٧کھ دولت تزار در سال  زمانی
را با ) دنیای جدید( میر ویو دست چپی  نىدر آنجا او روزنامھ. بردسر میھ ب

 یک ،ھمکاری یکی از دوستان و یکی از مخالفان لنین بھ نام نیکالی بوخارین
یاول بلوند  در کیک ما" کھ یک ناظر او را بھ ًشدیدا افراطیِدست چپی ى پناھنده

.کرد اداره می،تشبیھ کرده بود  ٢ "یک ژاکت چرمی
  اما مسافرت او توسط دولت کانادا  کھ. ترتسکی با عجلھ بھ روسیھ بازگشت

 بھ در ،پس از یک ماه در بند.   متوقف شد،او را در ھالیفاکس دستگیر کرده بود
دولت انگلستان .  آزاد شده و بھ پتروگراد آمد،خواست دولت موقت روسیھ

 ،طبق خاطرات جاسوس انگلیسی .تصمیم گرفتھ بود کھ او بھ روسیھ باز گردد

 اواخر در از اخراج از فرانسھ  پس ،تزار ماه قبل از سقوط دو  فقطترتسکی   ــ٢
یکا آمر از ورود او از اطریش بھ قبلیز نبوخارین .  آمریکا آمده بودبھ  ١٩١٦یز سال ئپا

. آمده بود
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تواند از ود کھ می دستگاه جاسوسی انگلستان بر این نظر ب،بروس لوکھارت
٣....استفاده کند"  میان لنین و ترتسکیاتاختالف"

در ابتدا او تالش کرد در اتحاد . ترتسکی در ماه مھ  بھ پتروگراد بازگشت
 افراطی از سایر احزاب چپ، حزبی برای ىبا مھاجران قدیمی و عناصر بریده

رنمای این حرکت دو ىاما بزودی آشکار شد کھ آینده.. خود تشکیل دھد
 حمایت ھا از بلشویک یک پارچھ  انقالبیھاىتوده. نخواھد داشتآمیزی موفقیت

.کردندمی
 ترتسکی  دست بھ چرخش سیاسی غیر قابل پیش بینی ١٩١٧آگوست   در

 او تقاضای عضویت در ،ھا لنین و بلشویکىعلیھسال مبارزه ١٤پس از . زد
. را کردھاحزب بلشویک

زمان   اما در آن،ی  و مقاصدش اخطار داده بوددر مورد ترتسک  لنین بارھا
 در جھت کسب قدرت سیاسی توسط ،در شرایطی حساس کھ مبارزه در اوج خود

 ى لنین صالح را در آن دید  کھ  در جھت ایجاد یک جبھھ،دولت شوراھا بود
در . بودترتسکی سخنگوی گروه  سیزابل. متحد از انقالبیون مخالف تالش کند

عالوه .  بودھانام او در میان  شناختھ ترین نام، بھ جز نام لنین خارج از مرزھا
بلغ و سازمانده ُ م، استعداد بی نظیر ترتسکی بھ عنوان یک سخنران،بر آن

درخواست ترتسکی جھت .  قرار گیردھاتوانست مورد استفاده  بلشویکمی
.  مورد قبول واقع شدھاعضویت در حزب بلشویک

ین باور بود ا بر" انگلیسی جاسوس نام بھ" لوکھارت در خاطرات خود بروس ــ  ٣
ی  ترتسک چگونگی برخورد با  موردکھ دولت انگلستان در ابتدا اشتباه بزرگی را در 

:نویسداو می. ه است شدمرتکب
 او در آمریکا ،در جریانات اولین انقالب. نھ نبودھوشیارا ما با ترتسکی برخورد »

طور کھ  او ھمان. او در آن زمان نھ منشویک بود و نھ بلشویک. برد سر میبھدر تبعید 
 بھ عبارت دیگر شخصی فردگرا و ، یک ترتسکیست بودکردمیلنین او را خطاب 

 بدون شک با قدرت و با ووی یک آرتیست  خویک انقالبی با خلق .. فرصت طلب 
 روش ومواضع . توانست یک فرد تشکیالتی با انضباط باشدنمی  ولی ھرگز،شھامت

 ... مورد سرزنش لنین قرار گرفتھ بودشدتھ ببرخورد او بھ مسائل قبل از اولین انقالب 
 بازگشت  ، پلیس انگلستاننزد در با میانجیگری کرنسکی ١٩١٧ سال بھار در

 ما ،شدیھ میروس از صحبت وقتی ، طبق معمول....امکان یافت روسیھ بھی  رتسکت
 ،در ھالیفاکس. شد یک جانی رفتار میمانندبا ترتسکی . کردیمبدترین راه را انتخاب می

 ىًآن کھ ما شدیدا نفرت او را علیھپس از درست ....کردنداو را در یک بازداشتگاه زندانی 
.یھ داده شدروس بازگشت بھ ى اجازه بھ او،خود برانگیختیم
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 تمام طرفداران جنجالی خود و مخالفان ، او با ورود خود بھ حزب
چنین بھ نظر "گفت کھ  لنین  با تمسخر می.  را بھ درون حزب آوردھابلشویک

".ماید کھ با قدرتی بزرگ پیمان صلح بستھآمی
 محلی کھ او در ،ترتسکی بھ سمت رھبری شوراھای  پتروگراد  انتخاب شد

او این سمت را . شده بود سیاست ظاھر ى برای اولین بار در صحنھ١٩٠٥سال 
.در اختیار خود نگھ داشتسخت تصمیم گیری بعدی در روزھای 

  سوسیالیست،ھااتحادی میان بلشویک (،اولین دولت شوراھاھنگام تشکیل 
 ترتسکی بھ سمت کمیسر امور ،) سابقھاى چپ و منشویکھاىرولوسیونر

یر او در مورد دانش بی حد او در زبان  و معلومات بی نظ. خارجی انتخاب شد
.  او را الیق داشتن این سمت نمود،کشورھای دیگر

اپوزیسیون چپــ ٢

خارجی و سپس بھ عنوان خلق برای امور ترتسکی ابتدا بھ عنوان کمیسر 
  کمونیستدر درون حزبھا  سخنگوی مخالفان بلشویکترینھم م،کمیسر جنگ

]١[ .بود

آنھا از لحاظ کمی اندک بود، ا ھدر میان بلشویک طرفداران اپوزیسیون چپ
و سوسیال ھا ارتباطات بسیار وسیعی با خارج داشتند و با منشویک

.رولوسیونرھا در تماس بودند
مھمی را در ارتش، در میان ھاى طی روزھای اول انقالب آنھا پست

 .سیاسی و در باالترین مقامات اداری بھ اشغال خود در آوردندھاى ھیئت
 نیکالی ،افراطی اندیشاندگریسیون را با دو نفر از ترتسکی رھبری اپوز

 ایدئولوگ"خود ی بوخارین الغر اندام با موھای طالئی روشن و بھ گفتھ
و گریگوری زینویف " چپھای کمونیست"و رھبر گروھی بھ نام " مارکسیسم

بلغ ماھر دست چپی  کھ با ھمراھی برادر زن ترتسکی لئو ُ سخنور و م،تنومند
 ،کردندرا رھبری می" طرفداران زینویف"خود بھ نام ی ھکامنف کھ فرق

.نمودًمشترکا اعمال می
 ھاى بوخارین و زینویف اگر چھ بر سر مسائل تاکتیکی و رقابت،ترتسکی

 ولی در ،کردندشخصی بر سر مقاصد مختلف سیاسی با یک دیگر مشاجره می
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 لت شوروی،رأس دولحظات تعیین کننده جھت بھ دست گرفتن قدرت سیاسی در 
. بودندبا یک دیگر متحد 

 پسر یک  اوکراینی  ،توان از  یوری پیاتاکفاز میان پیروان  ترتسکی  می
Η�ΖΤΗ�Ύ̡ϭέ�έΩ�Ϫ̯�ΪϨϤΗϭή՜΄ΩϮΑ�ϪΘϓή̳ �έήϗ��̶̰ δΗήΗ�ήϴ՜ˬ�̶ˬ ϧΎΘδϬϟ�̭ Ωέ�ϝέΎ̯�

کھ در سوئیس و در رابطھ با " دست چپی "ىبلغ برجستھُیک روزنامھ نگار و م
 یک وکیل ، نیکالی کرستینسکی، با ترتسکی ھمنوا شده بود،ن با لنیبارزهم

 گریگوری ، در دوماھا سوسیال دموکراتىطلب قدیمی و نمایندهجاه
 کھ با کمک  ترتسکی  مقامی وطنیانھدست چپی ججوان  یک ،سوکولنیکوف

 و کریستین ،دست آورده بودھ  بی خارجکمیساریای خلق برای اموررا در 
رومانی  کمک ھای  فردی متمول کھ بھ سوسیالیست،تباریبلغاریک راکوسکی 

ϭ�ΩϮϤϧΎ̡ϭέ�̵مالی می ΎϫήϬη�ή՝̯�έΩ�ϩΩή̯ �̶ ̳ Ϊϧί �̶ˬ�̭ έΪϣ�Ϫδϧήϓ�έΩ�
 .پزشکی خود را گرفتھ  بود، را نام برد

 گروھی افراد میان ترتسکی خود را در ،ین ترتیب بھ عنوان کمیسر جنگدب
را تشکیل داده  " گارد ترتسکی " بھ اصطالح سربازانی بی ھویت کھ،سرسخت

از مشھورترین یکی . محصور کرده بود ،کردندو بھ رھبر خود خدمت می
 با طبعی ، با قدی بھ درازای دو متر، ترتسکی نیکالی مورالوفگارداعضای 

نقش مھمی را ایفاء  شت،عھده دابھ گستاخ  کھ سمت فرماندھی پادگان مسکو را 
 سرگئی مراچکوفسکی ،ایوان سمیرنوف کھ  در رأس این گارد محافظ.کردمی

بھ آن تعلق داشتند؛ فردی بھ نام  بلومکین، تروریست و   و افرائیم  درایتسر
   قرار داشت٤سوسیال انقالبی سابق، قاتل گراف میرباخ،

او با . ترتسکی  تعداد بسیاری افسران تزاری را نیز مجذوب خود کرده بود
حزب  قرار کرده و علیرغم اخطارھای مکرر ی برا بسیار دوستانھىآنھا رابطھ

یکی از افسران . واگذار کرده بودبھ آنھا را اى ، وظائف مھم نظامیبلشویک
بسیار ی  رابطھ١٩٢٠ در سال تزاری کھ او طی عملیات جنگی در لھستان

. فسکی نام داشتئائیل نیکوالیویچ توخاچخ با او برقرار کرده بود، مینزدیکی
.پلئونی با افکار نامردیک 

 قاتل  بلومکین با شا رابطھ نظرات خود را در مورد  ترتسکی١٩٣٧وریل آدر  ــ٤
:داردیم چنین بیانبھ شرح زیر 
 تماس شخصی در ًو مستقیما  من در دوران جنگ دفتر نظامی عضو او »

ن چپ او از اعضای فراکسیو. یبی داشتعج بسیار یاو سابقھ. با من بود
 او .داشت شرکت ھا بلشویکى در شورش علیھ و   بودسوسیال رولوسیونرھا

بھ  خود دفتر نظامیمن او را در .  میرباخ را بھ قتل رساند،آلمانیر  سفبود کھ  
«. بود او در خدمت من ، کھ بھ مردی شجاع نیاز داشتم گاهو ھرکار گرفتم 
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 سرنگونی لنین و بھ دست آوردن قدرت در  ،ھدف این اپوزیسیون چپ متحد
.شوروی بود

ی  آن سئوال بزرگی کھ انقالبیون روسی پس از شکست حملھ و مداخلھ
از چھ طریق  آن بود کھ ،سفید با آن روبرو بودندمتجاوز و گارد ھای ارتش

 بوخارین و زینویف بر ،یترتسک. اھا بھ کار گرفتھ شوندقدرت شوربایستی می
"  روسیھىعقب افتاده"این نظر بودند کھ ساختمان سوسیالیسم در کشور 

 نبع قدرتی اپوزیسیون چپ قصد داشت کھ انقالب روسیھ را بھ م.غیرممکن است
 جھت ترویج انقالب در  جھانی مرکز،تبدیل کند" انقالب جھانی"برای 

کید کرده بودند کھ اگر لباس أن امر تلنین و استالین بارھا بر ای. کشورھای دیگر
جنگ  چیزی بھ جز ،در آوریممافوق انقالبی را از مواضع اپوزیسیون چپ 

  یک شودو در آنجا کھ بھ روسیھ مربوط می" آنارشی افسار گسیختھ"قدرت، 
 باقی ترتسکی و ھوادارانشجنگ،  کمیسر رھبریدیکتاتوری نظامی، تحت 

 .ماندنمی
.  کشیده شد١٩٢٠ در دسامبر شورویحزب در ی نگرهحل این مسئلھ بھ ک

. شدنداز گرسنگی و سرما تلف میھا ترین سال انقالب بود، انساناین بحرانی
شھر مملو از . شد در مسکو برگذار میھاکنگره در سالنی بھ نام سالن ستون

  و بھ علت کمبود سوخت،در آن سالن بزرگ.  سرمازدگان و بیماران بود،برف
 خود را در پتوھا و پالتوھای پوستی نمایندگان شوراھا  لخ ماه دسامبر،سرمای ت

. لرزیدندپیچیده و از سرما می
بعدی جراحات  شکستھ، متأثر از نتایج ،لنین با صورتی رنگ پریده

 در جلسھ ،زھرآگین شلیک شده از طرف فانیا کاپالنی از گلولھخطرناک 
 بھ اپوزیسیون چپ جواب خود کھت او از سکوی خطابھ باال رف. حاضر شده بود

 در روسیھ را برای حضار در جلسھ حاکماو شرایط  وحشتناک . دھرا ارائھ د
مردم را جھت بازسازی اقتصاد  و زندگی اجتماعی دعوت ی  ھمھ،توضیح داد

 بایست جایگزینمیکھ ) نپ(د و متعاقب آن سیاست نوین  اقتصادی نموبھ اتحاد 
 اىاو گفت کھ باید تا اندازه. شود را مطرح کرد" کمونیسم جنگی" سخت سیاست

 از این طریق راه برای تاداده شود ،اجازه بھ برقراری روابط  خصوصی تجاری
:لنین  گفت. ددرگتر  باز و آسانشوروی اقتصاد باز سازی

 دو ،داریم تا این کھ بتوانیم در آیندهما یک قدم بھ عقب برمی»  
«. پیش رویمقدم بھ 

 سیاست نوین  در آن رابطھو" عقب نشینی موقت" لنین ی کھھنگام
: فریاد زد ترتسکی  را اعالم نمود،اقتصادی



١٧

«ناقوس مرگ دولت شوراھا بھ صدا در آمد      » 

 لنین  بر این باور بود کھ کار دولت شوروی تازه آغاز شده برعکساما 
:او خطاب بھ کنگره گفت. است

 ھنگامی کھ ، بھ نیروی برق شدتنھا زمانی کھ کشور مجھز» 
متناسب با  تکنیک ىل حمل و نقل بر پایھئ کشاورزی و وسا،صنایع

ما کامل پیروزی نیاز تولید انبوه مدرن احیاء شدند آن وقت 
«.گرددمی

اتحاد جماھیر شوروی آویزان بود بزرگی از ی نقشھدر پس سکوی خطابھ 
تعداد بسیاری . شودوشن میدست لنین ناگھان با نور برق رى کھ با اشاره

درخشیدند، آنھا بھ نمایندگان گرسنھ و از کوچک بر روی نقشھ میھاى المپ
برق و دیگر ھاى شوراھا، محل سدھای بزرگ، نیروگاهى کنگرهى سرما یخ زده

دادند، کھ روزی جریان نیروی برق از آنھا را نشان می تجھیزات بزرگ
بھ کشوری مدرن، صنعتی و کھن را ى سرازیر خواھند شد، تا روسیھ

 در  و اظھار پشتیبانی ھیاھو و بدگمانی، موجی از ھیجان. تبدیل کنندتیسوسیالیس
.میان اعضای شرکت کننده در سالن بزرگ یخ زده آغاز شد

 از میان عینک کلفت نگاھی بھ آن نمایش ، کارل رادک،    دوست ترتسکی
: کنان گفتجوانو کشید خود را باال ھای  شانھ، انداختنویدبخش

.  شد تبدیل رادک بھ شعار ترتسکیستیکالم پر معنی!" الکتریفیکاسیون"
ھای حرف"با را و کارگران کند دھقانان بوخارین گفت لنین کوشش می

.فریب دھد" الکتریفیکاسیون"در مورد  موھومی
دوستان و ھواداران بین المللی ترتسکی در میان جریانات سوسیالیستی و 

. دانستندمیمحکوم بھ شکست و دولت او را لنین  ،در خارج کمونیستی چپ
 ،حتی بسیاری از دیگر ناظران بر این باور بودند کھ ترتسکی و اپوزیسیون چپ

. ی ایزاک افئمفسر خارجی آمریکا. قدرت را در دست خواھند گرفت
 اکثریت ،از پشتیبانی جوانان کمونیست"کرد کھ ترتسکی می دعا ا،مارکوسن
اما دنیای خارج ھمانند خود ". و فرماندھان اصلی ارتش برخوردار استافسران 

.کردند میمبالغھ یخود و و محبوبیت ترتسکی ھمانند ترتسکی در مورد قدرت 
 بھ شھرھای مختلف ،ان خودھوادار پیوندتوسعھ و تحکیم جھت ترتسکی 

 نمایشی و احساساتیھاى سخنرانیکرد و با ایراد میکشور مسافرت 
بھ پیوستن بھ  و جوانان را نمود می"انحطاط"را متھم بھ " قدیمیھای ویکبلش"

تازه از  کھ ، کارگران و دھقانان،اما سربازان روسی. خواندجنبش خود فرا می
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این را کمتر احساس  ،ندھ بودزگشت سفید باھاى ناپلئونىعلیھ ندانھپیروزمجنگ 
برنارد سر . دھندشد ر ىاجازه" سرخناپلئون  " یک بھدر صفوف خودداشتند 

تروتسکی  آن موقع رفتار ی   درباره"تاریخ روسیھ"پاورس در کتاب خود بھ نام 
:نوشت

 ، کھ ترتسکی را از نزدیک مالقات کرده بود، یک منتقد تیزبین»
خود بھ دوران ھای  این مرد با این طبع و روش، کھفھمید بھ درستی 

ن ھوچی بھ پایان رسیده تاریخ آدم فریبا. داردتعلق قبل از انقالب 
« ....است

 ى کمیتھ١٩٢١ در مارس ، شورویحزب بلشویکی در دھمین کنگره
ھاى گروه"قراری را بھ تصویب رسانید کھ تمام  ،لنینبھ رھبری مرکزی 

ند، زیرا کھ تھدیدی برای اتحاد رھبری ادر داخل حزب ممنوع" فراکسیونی
  وان حزب باید در مقابل قوانین از این بھ بعد تمامی رھبرباشندانقالبی می

ΪϧϮη�ϢϴϠδΗ�ΏΰΣ�̵Ύπ ϋ�Ζϳή՝̯�ϑ ήρ�ί �ϩΪη�ϪΘϓή̳ �ΕΎϤϴϤμ Ηˬ�Ϧϳ�ήϴϏ�έΩ�
رفیق "خصوص بھ ھ مرکزی بی کمیتھ. صورت از حزب اخراج خواھند شد

ش در حزب ھشدار داد و تأکید کرد ا خرابکارانھھاىبھ خاطر فعالیت" ترتسکی
وجود آمده سود ھ او بھای ھ خاطر فعالیتاق  کھ بفاز این ن" دشمنان دولت"کھ 

تعدادی از رھبران . نامندمی" ترتسکیست"  در حزب نفوذ کرده و خود را،برده
رھبری نظامی پادگان . فتندیاو دیگر مخالفان چپ  تنزل رتبھ ھا ترتسکیست

 یکی از ھمکاران نزدیک ترتسکی  بود ،لوفامسکو کھ در اختیار نیکالی مور
 وروشیلوف بھ یجای او یک بلشویک قدیمی بھ نام  کلمنتھ و باز او گرفتھ شد 

.  فرماندھی پادگان منصوب شد
ى کمیتھژوزف استالین  بھ سمت دبیر اول ، ١٩٢٢ل آوریسال بعد در 

لنین  را بھ عھده ھای حزب انتخاب شد و مسئولیت عملی کردن طرحمرکزی 
.گرفت

 باعث از ھم ، طرفداران ترتسکی،یاخطارھای روشن و تنزل درجھ
انتخاب . قدرت و نفوذ او رو بھ زوال رفت. پاشیدگی ھواداران ترتسکی شد

 بزرگی بر اپوزیسیون ترتسکی در سازمان حزب وارد ىژوزف استالین ضربھ
.بیرون رفت از دست ترتسکی قدرت . کرد
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:توضیح

سر خارجی او بھ عنوان کمیی ستیزه گرانھھای ــ ما در گذشتھ در مورد فعالیت] ١[
رجوع شود بھ کتاب . (یمادر جریانات موسوم بھ بحران برست لیتوفسک صحبت کرده

).دوم
 آشکارا ،پس از این کھ ترتسکی از سمت کمیسر خلق برای امور خارجی خلع شد

د کھ موضعی غلط در مورد برخورد بھ  لنین در جریانات برست ــ لیتوفسک نمواعتراف 
الم داشت  کھ  بدون ھیچ قید و شرطی آماده است کھ با  لنین ً و مجددا اعاستاتخاذ کرده 

و بدین ترتیب ترتسکی بھ سمت جدیدی کھ بھ نظر بیشتر مناسب . ھمکاری کند
او بھ عنوان کمیسر . خصوصیاتش کھ شامل سازماندھی و سخنوری او بود، منسوب شد

.جنگ انتخاب شد
 ، فرونزه،اقع در دست استالین    رھبری نظامی و عملیاتی ارتش سرخ در بیشتر مو

 نھ تنھا بھ ،ترتسکی بھ عنوان کمیسر جنگ.  شچورز و بودیونی  بود، کیروف،وروشیلوف
باقیمانده از دوران تزار کھ او را احاطھ کرده بودند، اکتفا ھای مشاورت با ژنرال

ات داده شده فراتر گذاشتھ و با تصمیمھای  بلکھ پای خود را از مرز مسئولیت،کردنمی
در صورت ھا نظامیان ھوادار بلشویک. کردمخالفت میھا اتخاذ شده از طرف بلشویک

شدند کھ بارھا با دخالت مخالفت با تصمیمات متخذه از طرف ترتسکی تھدید بھ اعدام می
مرکزی حزب از اعدام نمایندگان ارتشی در جبھھ توسط  ترتسکی ى مستقیم کمیتھ
.  جلوگیری شد

ُرتسکی اعالم کرد کھ کلچاک در شرق دیگر تھدیدی بھ حساب  ت١٩١٩در تابستان 

 دنیکین در جنوب، از علیھ  و پیشنھاد نمود کھ سربازان ارتش سرخ  برای نبرد،آیدنمی
ُاستالین ثابت کرد کھ بھ این وسیلھ بھ کلچاک فرصتی جھت سازماندھی . جبھھ خارج گردند

استالین بھ عنوان . باره  داده میشودارتشش جھت تھاجمی دوی مجدد و مجھز کردن دوباره
:نویسدمرکزی میى نیروھای مسلح کمیتھی نماینده

ُش نباید بھ دست کلچاک بیافتد، ااورال با کارخانجات و صنایع راه آھن » 

آنجا را جلب کرده   ) ھاکوالک(تواند بھ آسانی دھقانان بزرگ زیرا کھ او می
«. و بھ سمت  ولگا پیشروی کند

شرق کھ بھ  ی مرکزی واقع نشد و در جبھھى تسکی مورد قبول کمیتھ طرح تر
.ُشکست نھائی کلچاک انجامید، دیگر شرکت نداشت

بر اساس . دنیکین  پیشنھاد کردى  علیھ را اى ترتسکی طرحی جنگی١٩١٩در پائیز 
ئی غیر قابل ھادون  کھ از میان راهھاى  دنیکین از میان استپعلیھ یورشی ،این طرح

استالین  کھ از طرف . شدگذشت انجام می و مملو از ضد انقالبیون قزاق میعبور
 پیشروی ، پیشنھاد نمود کھ بھ جای آن،جنوب فرستاده شده بودی مرکزی بھ جبھھی کمیتھ

 معادن ذغال و ،وسیع راه آھنى  کھ دارای شبکھ دونباسارتش سرخ باید از مناطقی از
طرح استالین مورد .  آغاز شود،کنندآن زندگی میطرفداران و کارگران پشتیبان ما در 

" پیشنھاد"شرق باز خواندند و بھ او ى ترتسکی را از جبھھ. مرکزی واقع شدی قبول کمیتھ
.جنوب عبور ننمایدى شد کھ دیگر در عملیات جنوب دخالت نکند و از خط مرزی جبھھ
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.ی شدااستالین دچار شکست مفتضحانھی  دنیکین بر اساس نقشھ
 سرھنگی باقی مانده از دوران تزار بنام ،ی از رفقای نزدیک کمیسر ترتسکییک

ى علیھشرق ھمراه با  ترتسکی ى ارشد در جبھھی واتستیس بود کھ بھ عنوان فرمانده
فرماندھان ارتش ى علیھاو ھای دولت شوروی موفق بھ کشف توطئھ. جنگیدُکلچاک می

در حمایت از "  زندگی من"ی  در کتاب ترتسک. او را از پست خود خلع کردند. سرخ شد
:نویسدھمکار قدیمی خود می

کرد بدون آن  دستوراتی صادر می،وقتی کھ واتستیس بر سر ذوق بود» 
اجرائی مرکزی تمام روسیھ ى کھ بھ وجود شورای کمیساریای خلق و کمیتھ

ًتقریبا یک سال بعد واتستیس بھ مناسبت داشتن نیات و ارتباط . فکر کند

ولی در این . شدوک متھم گشت کھ بھ خاطر آن باید از کار برکنار میمشک
 کھ ،این مرد قبل از رفتن بھ رختخوابشاید کھ . اتھام چیزی جدی نھفتھ نبود

داستان زندگی ناپلئون را خوانده و یا با یک و یا چند افسر جوان از رویاھای 
«. خود صحبت کرده بودى خودخواھانھ

ــ راه خیانت٣

از باالی سکوی .  کرد اپوزیسیون چپ بھ دو طریق عمل می،از ھمان ابتدا
 مخالفت خود ،سخنرانیشانھای و نشریات و در سالنھا  در روزنامھ،سخنرانی

  در،زمان در پشت صحنھھم. کردندرا در مقابل مردم آشکارا بیان می
 ، رادک، زینویف، بوخارین، ترتسکی،کوچک و دور از انظار مردمھای مکان

پیاتاکوف و دیگران جلساتی تشکیل داده و استراتژی و تاکتیک اپوزیسیون را 
. مورد طرح و بحث  قرار می دادند

 ترتسکی سازمانی مخفی جھت ایجاد ،با تکیھ بر این جنبش اپوزیسیون
مطابق طرح ریلی کھ " سیستم پنج نفری"ی توطئھ در روسیھ بر پایھ

گران ضد شوروی از آن استفاده طئھرولوسیونرھا و دیگر توسوسیال
.کردند، را تأسیس کردمی

 بھ تشکیالتی قوی و گسترده ، سازمان زیر زمینی ترتسکی١٩٢٣سال 
غیر قانونی خود از حروف و ھاى برای تماسھا ترتسکیست. تبدیل شده بود

مخفی در سراسر کشور بر پا شده ھای نمودند چاپخانھکلمات رمز استفاده می
 سیاستمداران و خدمتگذاران دولت ،ترتسکیستی در میان نظامیانھای ھستھ. بود

. حزبی  سازمان دھی شده بودھای و ارگان
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بعد ترتسکی افشاء کرد کھ پسر او بھ نام  لئو سدوف عضو این ھا سال
گر ترتسکیستی بوده است، کھ در آن ھنگام از مرزھای یک گروه دستگاه توطئھ

ب بلشویک گذشتھ و دست اندر کار یک جنگ ًصرفا اپوزیسیون در داخل حز
.بوددولت شوروی میى علیھ مخفی

 تحت نام ١٩٣٨خود کھ در سال ھاى  ترتسکی در یادداشت١٩٢٣ در سال 
: انتشار یافت، نوشت"  رفیق و مبارز،لئو سدوف ــ پسر"

بھ این .... کردًمستقیما در کارھای اپوزیسیون شرکت می » 
او بھ . الگی یک مبارز سیاسی آگاه بود س١٧ او در سن ،ترتیب

 تشکیل جلسات غیر قانونی و چگونگی ،طرح توطئھھاى سرعت شیوه
سازمان (کومسومول . انتشار و پخش انتشارات اپوزیسیون را آموخت

ترین مدت کادرھای خود را از رھبران در کوتاه) جوانان کمونیست
«. اپوزیسیون بھ وجود آورد

. گرانھ در شوروی بسنده نکردتوطئھھای جرای نقشھاما ترتسکی فقط بھ ا
 شخصی بھ نام نیکالی کرستینسکی سیھ چرده و ١٩٢٢ــ ١٩٢١در زمستان 

ًقوی ھیکل کھ سابقا بھ شغل وکالت اشتغال داشت و در ضمن از رھبران 

. رفت بھ سمت سفیر شوروی در آلمان انتخاب شدبھ شمار میھا ترتسکیست
متش در برلین،  رئیس دفاع کشور، ژنرال ھانس کرستینسکی طی دوران خد

Hansفون زکت  Von Seeckt)(زکت از طریق اطالعاتی کھ .  را مالقات کرد
ژنرال . دانست کھ او ترتسکیست است می،از سازمان امنیت دریافت کرده بود

آلمانی بھ  کرستینسکی فھماند کھ ارتش آلمان از گروه اپوزیسیون بھ رھبری 
.نگردتمایل میى  بھ دیدهکمیسر جنگ را

مذاکرات خود را ی چند ماه بعد کرستینسکی در مسکو طی گزارشی نتیجھ
ترتسکی در آن زمان نیاز مبرمی . با  ژنرال آلمانی برای  ترتسکی بیان داشت

او بھ کرستینسکی . بھ پول جھت گسترش دائم سازمان زیر زمینی خود داشت
 خارجی دارند و باید جھت اتحاد با گفت کھ مخالفان روسی نیاز بھ متحدان

 ترتسکی گفت کھ آلمان دشمن روسیھ ،در ادامھ. خارجی آماده باشندھای قدرت
 بھ این دلیل ،نیست و در حال حاضر احتمال جنگ میان آن دو کشور منتفی است

بھ سوی غرب است و در آتش انتفام از فرانسھ و انگلستان ھا  نظر آلمانی،کھ
. بایستی از این جریان حداکثر استفاده را بنمایندزیسیون میگروه اپو. سوزدمی

 او دستورالعملی از ، بھ برلین باز گشت١٩٢٢وقتی  کرستینسکی در سال 
در طی مذاکرات " زکت"ترتسکی داشت کھ بر طبق آن باید در مالقات با 
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ش اش، بھ او پیشنھاد نماید کھ بھ  ترتسکی جھت گسترش سازمان مخفیارسمی
.معینی کمک مالی نمایدمبلغ 

:در اینجا رخدادھا را از زبان خود کرستینسکی مالحظھ کنید

 ٢٥٠تعریف کردم و مبلغ " ژنرال زکت"من موضوع را برای » 
ژنرال زکت پس از مشاورت با . ھزار مارک طال را پیشنھاد نمودم

 در اساس با پیشنھاد )Haase(ھمکار خود، رئیس ستاد ارتش، ھازه 
ت کرد و در ازای آن از ما خواست کھ اطالعات مھم نظامی من موافق

را با مضمون محرمانھ ــ نھ بھ صورت دائمی ــ از طریق من و یا  
در ضمن جھت گرفتن . ترتسکی در مسکو در اختیار او گذاشتھ شود

خواستند بھ عنوان جاسوس بھ روسیھ ویزا برای افرادی کھ آنھا می
این پیشنھاد ژنرال زکت مورد . ردبفرستند، از ما تقاضای کمک ک

 پیمان منعقده میان ما  بھ عمل در ١٩٢٣قبول واقع شد  و درسال 
٥«.آمد

گذار و رھبر حزب بلشویک،  والدیمیر ایلیچ  بنیان١٩٢٤ ژانویھ ٢١در 
ترتسکی در آن موقع در قفقاز بود و بھ خاطر ابتالء بھ آنفوالنزا . لنین درگذشت

او برای شرکت در مراسم بھ خاک سپاری لنین بھ . بردت بھ سر میدر استراح
.ساحلی بھ نام  سوخوم باقی ماندای  بلکھ در منطقھ،مسکو نیامد

:نوشت"  زندگی من"ترتسکی در کتاب  

در سوخوم روزھای زیادی را در بالکن لم داده و بھ  دریا » 
. م و شفاف بود ولی خورشید گر،شدم اگر چھ ماه ژانویھ بودخیره می

 با تمام وجود این واقعیت را کھ در مبارزه ،ھنگام استنشاق ھوای دریا
«  . شدباشد، بھ من القاء میحق تاریخی با من می

کھ مربوط بھ فعالیت مخفی ) III(و گفتگوھا در کتاب سوم ھا نقل قولى  ــ کلیھ٥
 کھ ھنگام ندا، از اقرارھای شھودی برداشت شدهشونددر داخل شوروی میھا ترتسکیست

محاکمھ در مقابل ھیئت نظامی دادگاه عالی اتحاد جماھیر شوروی در مسکو، در ماه اوت 
ند ــ بجز در صورتی کھ در نوشتھ ا ابراز شده١٩٣٨ و مارس ١٩٣٧ى  و ژانویھ١٩٣٦

.چیزی مخالف آن نوشتھ نشده باشد
ند، از تقریر متھمین اًگفتگوھا و اتفاقاتی کھ ترتسکی و سدوف مستقیما در آن دست داشتھ

.ند، ــ اگر خالف آن ذکر نشده باشدادر این محاکمات برداشت شده
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یابی بھ قدرتــ مبارزه برای دست٤

بالفاصلھ پس از مرگ لنین، ترتسکی با ادعای بھ دست گرفتن قدرت بھ  
بایستی کرد کھ او می او تقاضا می١٩٢٤ل حزب در سای در کنگره. میدان آمد

 سعی ،علیرغم این کھ ھوادارانش. بھ جای استالین بھ رھبری حزب شناختھ شود
 او توانست کنگره را بھ رأی گیری ،داشتند کھ او را از انجام این کار باز دارند

شرکت کننده در جلسھ یک دست بھ رھبری ھای  نفر از بلشویک٧٤٨. وادار کند
ن بھ عنوان  دبیر کل  حزب رأی دادند و ترتسکی را بھ دلیل قدرت طلبی استالی

 ،مخالفت با ترتسکی چنان واضح و روشن بود کھ حتی بوخارین. محکوم کردند
ترتسکی رأی ى علیھزینویف و کامنف مجبور شدند کھ بھ اکثریت پیوستھ و 

 بھ شدت ،وبھ ا" خیانت"ترتسکی آنان را بھ دلیل اتخاذ این سیاست و . دھند
اما چند ماه بعد ترتسکی و زینویف دوباره قوای خود را با . مورد انتفاد قرار داد

. جدیدی را تشکیل دھند" اپوزیسیون"ھم ادغام کرده، تا 
این اپوزیسیون در جھت رسیدن بھ اھدافش چنان با سرعت گام برداشت کھ 

" رھبری جدید"ای بھ صورتی آشکار تقاض. ًنظیرش قبال در جائی دیده نشده بود
ى علیھ و در یک سری تبلیغات سیاسی در سراسر کشور ،را در شوروی داشتھ

.  تمام نیروھای مخالف و ناراضیان را بھ گرد خود در آورد،دولت شوروی
:ھمان طور کھ خود ترتسکی بعدھا نوشت

 بیچارگان و ورشکستگان ، تمام ناراضیان،بھ دنبال این سیاست» 
«. بھ ما پیوستند

ھای  در ھستھ،ھاجاسوسان، خرابکاران، ضد انقالبیون سفید و تروریست
آوری اسلحھ آغاز بھ جمعھا ھستھ. این اپوزیسیون مخفی سازماندھی شدند

در واقع یک ارتش سری ترتسکیستی در خاک شوروی در حال تشکیل . کردند
.بود

: کھشودبھ زینویف وکامنف یاد آور می" زندگی من" ترتسکی در کتاب 

ئی دراز مدت طرح ریزی کرده و خود را ھاما باید برنامھ» 
«. ی طوالنی و جدی آماده کنیماجھت مبارزه

 کاپیتان سیدنی جرج ریلی عضو سازمان جاسوسی ،بیرون از روسیھ
.  از خارج بھ این نتیجھ رسید کھ زمان عملیات آغاز گشتھ است،انگلستان
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روسیھ و عروسک دست ی یین شده دیکتاتور از قبل تع،بوریس ساوینکف
 کھ زمینھ را برای ، در آن تابستان بھ روسیھ فرستاده شد،ھاانگلیسیى نشانده

 کھ خود در ، بھ نقل قول از وینستون چرچیل٦. شورش ضد انقالبیون آماده کند

 در سال شوروی ارتشی ی دادگاه عالی کمیتھدرین جریان را راکووسکی ا ــ  ٦
 ھای در سال، بھ آن اشاره کرد راکووسکیدرھمان زمان کھ  . کرد اعتراف ١٩٣٨
 داشت کھ اجازهی بود کھ  مترجمستمن  ایماکسی ئیسنده و خبرنگار آمریکانو ١٩٢٠
او یکی از کسانی بود کھ نظریات ترتسکی را در .  کندترجمھ رای ترتسک ھاینوشتھ

بھ قول ستمن بود کھ ای کرد و در اصل ماکس پخش میوایاالت متحده آمریکا منتشر 
 واقعی کھ توسط بود ایشد وصیتنامھ میگفتھین را کھ لن ی "یت نامھوص"معروف 

 . استالین آن را در گاو صندوقی پنھان کرده،واشخص لنین نوشتھ شده و بر طبق نظر 
طور نوشتھ شده بود کھ ترتسکی در مقایسھ با   این،شده ارائھ ی وصیت نامھدر
.  را داشتھامقام رھبری حزب بلشویک یشتری در احرازبد کھ لیاقت  فردی بو،استالین

یت وضع" تیتر با  راتبلیغاتی از ترتسکیی نوشتھ سری یک   ایستمن١٩٢٨در سال 
ی در پاورق وصیت نامھ را بھ صورت یو سپس ترجمھ.  کردترجمھ" واقعی در روسیھ

:ترتسکی نوشت چاپ رسانده و در مورد خدمات خود بھ اپوزیسیون  بھذیل آن
 ملموس اپوزیسیون بیش از ھر زمان دیگری  یکھ کھ مبارزه یزمان »

 چاپ نیویورک تایمز ی کامل این وصیت نامھ را در روزنامھی من ترجمھ،شد
  استفادهھاکرده و پول دریافت شده را جھت تبلیغات در مورد بلشویک

« . کردم) یگر عقاید ترتسکیستیدعبارت بھ(
 از خود اینامھ کرد کھ لنین ھیچ وصیتاعترافابتدا  ترتسکی در خود

 ١٩٢٥ اوت  ٨یلی ورکر در درک  یو نیوبھ ایدر نامھ. استبھ جای نگذاشتھ 
:ترتسکی نوشت

از اى نامھیچ وصیتید بگویم کھ لنین ھبا" نامھیتوص" ارتباط با در »
 با چون با روابطی کھ نامبرده با حزب داشتھ و. رده استاذخود بھ جای نگ

یک چنین ى ًمناسبات داخلی حزب بھ طریق اولی، اساسا لزوم و تھیھ
« .غیر ممکن است ای"نامھوصیت"

 ھاى خارجی و روزنامھاراند سرمایھ، نشریات مھاجرین،نامھ نام یک وصیتتحت
را ) تحریف شده ًی کامالصورتبھ (  لنین ھای بخشی از نامھ،دیگر منشویکی با کمک یک

پیشنھاد در مورد مسائل تشکیالتی  و پند تعدادی یر حقیقت در بر گیرندهکنند کھ دنقل می
 .است

 سخنی است ، مخفی و دست کاری شدهىنامھتیوص در مورد یک ھا صحبتتمام
.  و مصالح حزبی کھ او ایجاد نمودهاوواقعی  لنین و ھدف ى علیھ،من در آوردی

 لنین چنان استناد ىھنام ترتسکی بھ وصیتطرفداران ھنوز کھ ھنوز است اما
 ترتسکی را بھ جانشینی خود ً در آن لنین واقعاکھی نوشتھ ایست واقعی ئکنند کھ تو گومی

. انتخاب کرده بود
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 ساوینکف بھ صورت مخفیانھ با ترتسکی ،این جریان دستی در آتش داشت
. رابطھ داشت

:نویسدچرچیل می" ان معاصربزرگ"در کتاب 

 کامنف و ترتسکی با پافشاری از او ١٩٢٤در ژوئن » 
«.خواستند، کھ بھ روسیھ بازگردد) ساوینکف(

در ھمان سال یکی از افراد زیر دست ترتسکی بھ نام کریستین 
راکووسکی کھ .  بھ سمت سفیر شوروی در انگلستان منصوب شد،راکووسکی

خطاب "  دوست صادق و قدیمی من،دوست من"ا  ترتسکی او ر١٩٣٧در سال 
 با دو نفر از  افسران دستگاه ، پس از مدت کوتاھی اقامت در لندن،کرده بود

کاپیتان آرمسترانگ و کاپیتان لوکھارت در دفتر ھاى جاسوسی انگلستان بھ نام
روسیھ در ی دولت انگلستان قبال از پذیرفتن نماینده. خود در لندن مالقات کرد

:راکووسکی افسران انگلیسی بھ او گفتندی بھ گفتھ. سر باز زده بودلندن 

ما . دانید کھ چرا ما با ورود شما بھ لندن موافقت کردیم؟می» 
پس از گرفتن اطالعات از آقای ایستمن راجع بھ شما متوجھ شدیم کھ  

تنھا بھ . شما بھ گروه ترتسکی تعلق داشتھ و مورد اعتماد او ھستید
 دستگاه جاسوسی ما، شما را بھ عنوان سفیری ،این اطالعاتاستناد بر 

«. معتبر در کشور پذیرفتھ است

راکووسکی پس از مالقات با دو افسر ستاد جاسوسی انگلستان بھ مسکو 
سازمان . مذاکرات خود را برای ترتسکی گزارش دادى او نتیجھ. بازگشت

.باشندا اپوزیسیون میجاسوسی انگلستان و آلمان عالقمند بھ ایجاد رابطھ ب
:در ھمین رابطھ  ترتسکی گفت

« . است قابل تعمقاى این مسئلھ» 

: داد کھمأموریتبعد ازچند روز ترتسکی  بھ  راکووسکی  

«. با سازمان جاسوسی انگلستان ارتباط بر قرار کند»  

قبل .  از انگلستان بھ پاریس منتقل شد١٩٢٦کریستیان راکووسکی در سال 
ترتسکی بھ او .  ترتسکی را در مسکو مالقات کرد،رھسپار شدن بھ پاریساز 
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برد و این ضروری است کھ  گفت کھ روسیھ در شرایط  وخیمی بھ سر می
.فھرستی از نیروھای خارجی  کھ حاضرند بھ ما کمک کنند، تھیھ شود

 ، کھ ما باید بھ متحدان خود،ما من بھ این نتیجھ رسیده،ترتسکی گفت
 نمایندگان تجاری و ھواداران محافظھ کارمان کھ در کشورھای ،گانفرستاد
الزم را جھت آگاھی بھ این کھ  ھای  دستورالعمل،کننداری فعالیت میدسرمایھ

. توانند از کمک آنھا برخوردار شوند را بدھیمتا چھ اندازه میھا ترتسکیست
 تالش نمود بھ نیابت از طرف ،وقتی راکووسکی بھ فرانسھ آمد

توانستند بھ جنبش بھ مقدار کمکی کھ جریانات فرانسوی میھا ترتسکیست
 ،تورگ پروم بودھای  فرانسھ در آن زمان مرکز توطئھ. ترتسکی کنند، پی ببرد

حملھ بھ ی فرانسوی بھ رھبری فوش و پتن  در حال بررسی نقشھھای و ژنرال
ئی کھ ھاعملراکووسکی بعدھا مطالب زیر را در مورد دستورال. روسیھ بودند

:ترتسکی بھ او در ھنگام مذاکره  داده بود، اعتراف کرد

نیکل فردی است . من وکیل نیکل را در روژه مالقات کردم» 
مھم و با نفوذ از اھالی شمال و از ھواداران دست راستی جمھوری 

من در مورد امکانات و دور نمای پیروزی اپوزیسیون از او . خواھان
توانست بر روی کمک  این کھ او میسئوال کردم؛ در مورد

اتحاد جماھیر ى علیھاران فرانسوی کھ سیاستی تھاجمی دسرمایھ
« . شوروی دارند، حسابی باز کند یا نھ

:او در جواب گفت
« .  بیشتر از آن چیزی کھ تصور میکنید،البتھ» 
: او در ادامھ گفت،اما
یون باید بھ  اپوزیسً،اوال. این در اصل بھ دو امر بستگی دارد» 

 تا چھ ً،نیروئی  تبدیل شود کھ بتوان  بر روی آن حساب کرد، و دوما
ى اجازهھا فرانسویھای تواند بھ سرمایھاپوزیسیون میای اندازه

 با عمده ١٩٢٧دومین مکالمھ را در پاریس و در سال . فعالیت دھد
.  فرد با نفوذی بھ نام وکیل لوئی دریفوز داشتم،فروش بزرگ حبوبات

 باید ادعا کنم کھ گفتگوھا و نتایج حاصلھ از آن  شباھت بسیاری بھ من
«. گفتگوھای من با  نیکل  داشت

 بھ ،کردوقتی کاپیتان ریلی خود را برای آخرین کودتا در روسیھ آماده می
:ھمسر خود چنین نوشت
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ًدر روسیھ جریانی کامال بزرگ و باور نکردنی و پر ارزش » 

« . در جریان است

  از این خبر اطالع ،).E( کاپیتان ائی ، از کارمند مشورتی،اسوس ریلیج
.یافت کھ رابطھ با جریانات مخالف در روسیھ برقرار شده است

اما وقتی کھ ریلی در پائیز جھت مالقاتی مخفیانھ با رھبران اپوزیسیون بھ 
.کشتھ شدای یک نگھبان مرزی با شلیک گلولھی   بھ وسیلھ،روسیھ آمد
 ترتسکی بھ مرضی مبتال شد کھ  او خود ،ماه بعد پس از مرگ ریلیچند 

 چیزی کھ ،از آن یاد کرد" تبی مرموز"، بھ عنوان "زندگی من"در کتاب 
". طبیبان مسکو را گیج و سر در گم کرده و آنھا  توضیحی برای آن نداشتند"

:خود نوشتی نامھاو در زندگی. ترتسکی تصمیم گرفت بھ آلمان برود

مسافرت من بھ خارج از کشور در دفتر سیاسی حزب ی مسئلھ» 
در آنجا آنھا مسافرت من را بھ دلیل اطالعاتی کھ آنھا . مطرح شد

گرفتھ بودند، و در مجموع اوضاع عمومی سیاسی را بسیار خطرناک 
 تصمیم گیری قطعی در این مورد را بھ خود من ،دادندتشخیص می

.او.پ.از طرف گای نوشتھ با ،این توضیحات. واگذار کردند
)G.P.U.(این . کرد کھ انجام این سفر را توصیھ نمی، ھمراه بود

امکان ھم وجود داشت کھ دفتر سیاسی بر این امر مشکوک شده بود 
پس از . کھ من قصد مشاورت با مخالفان  در خارج از کشور را دارم

«.  تصمیم بھ مسافرت گرفتم،مشورت با دوستانم

در یک مطب خصوصی در "خود ترتسکی ھای ر طبق گفتھدر آلمان ب
 فردی بھ نام نیکالی کرستینسکی را کھ از فرستادگان ،او رابط  خود" برلین

در حالی کھ  کرستینسکی و .  مالقات کرد،سازمان جاسوسی و ارتش آلمان بود
ی  طبق گفتھ،ترتسکی در داخل مطب با یک دیگر در حال مشورت بودند

رس پلیس آلمانی بھ دفتر وارد شده و اطالع داد کھ پلیس مخفی  یک باز،ترتسکی
آلمان تصمیمات بسیار جدی جدیدی جھت حفظ جان ترتسکی اتخاذ نموده،  زیرا 

.ندارا برای قتل ترتسکی کشف کردهای کھ آنھا توطئھ
ًکامال آشکار و قدیمی گرفتھ شد، این بود ی یکی از نتایجی کھ از این حقھ

ستینسکی ساعات بیشتری را بھ مباحثھ و مشورت با پلیس کھ  ترتسکی و کر
در آن تابستان پیمان جدیدی میان ترتسکی و . مخفی آلمان در اختیار گرفتند

کرستینسکی موارد مورد توافق در این . سازمان جاسوسی آلمان منعقد شد
:نامھ را چنین شرح دادپیمان
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تب امری درآن زمان برای ما دریافت پول بھ صورتی مر» 
ΩϮΑ�ϩΪη�̵ΩΎϋ��ϝϮ̡ �Ϧϳ�ΎϫΏΎΘ̯�ήϴ՝̰Η�ϭ�Εϼϴ̰θΗ�̶ϫΪϧΎϣί Ύγ�ΝήΧ�Ύϫ

، کھ در کشورھای مختلف فعالیت ھاترتسکیست... و غیره و غیره
در ھا ترتسکیستى  زمانی کھ مبارزه١٩٢٨در سال . شدداشتند، می

 ،ئی مشابھ آنھا چھ در مسکو و چھ درمیان گروه،ھازمینھی ھمھ
 زکت با پیشنھاد این کھ ،ھ اوج خود رسیده بودرھبری حزب بى علیھ

 بلکھ بھ ، کھ تا آن زمان نھ بھ صورتی دائمی،اطالعات جاسوسی
 باید نظم بیشتری بھ خود ،شد برای او فرستاده می،صورتی نامنظم

 و در ،معین بھ او ارسال شودھای گرفتھ و با در نظر گرفتن زمان
کھ اگر در جریان یک جنگ  دولت ترتسکیستی باید متعھد شود ،ادامھ

 باید قبل از ھر چیز نھ تنھا ،ً احیانا قدرت را بھ دست آورد،جھانی
ی اری آلمان را در مورد دادن امتیاز و اجازهدمنافع دولت سرمایھ

 بلکھ در مورد قراردادھای از نوع دیگر ،آلمانیھای فعالیت شرکت
. نیز، در نظر گیرد

 بھ ژنرال زکت ، کردمپس از این کھ من با  ترتسکی مشورت
اطالعات میان ما از حالت ی جوابی مثبت داده و پس از آن مبادلھ

ما . تری را بھ خود گرفتپراکندگی سابق در آمده و شکل منظم
ضمانتی شفاھی نیز در رابطھ با قراردادھای پس از یک جنگ 

از . احتمالی در آینده را ھم داده و بھ گرفتن کمک مالی  ادامھ دادیم
 و در مجموع ، ھزار مارک طال٢٥٠ ما سالیانھ ١٩٣٠ تا ١٩٢٣ سال

«.  میلیون مارک طال دریافت کردیم٢حدود 

ى علیھ تبلیغات شدیدی را ،وقتی ترتسکی از آلمان بھ مسکو بازگشت
ترتسکی در "  ١٩٢٨طی سال . "رھبران اتحاد جماھیر شوروی آغاز کرد

:چنین نوشت" خاطرات من"

تر رو بھ افزایش  حزب با شدت ھر چھ تمامتضادھای درون» 
. در پائیز اپوزیسیون حتی بھ جلسات محلی حزب نیز یورش برد. بود

این روش، شکست خورده و موجب برانگیختن خشم کارگران 
را جھت از ھم پاشیدن حزب بھ شدت ھا ترتسکیستھای آنھا تالش. شد

«. محکوم کردند
: ترتسکی نوشت

«. کردقب نشینی میاپوزیسیون باید ع»  
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شد، در روسیھ احساس می١٩٢٧وقتی کھ خطر آغاز جنگ در تابستان 
ى او در بیانیھ. دولت شوروی آغاز کردى علیھترتسکی دوباره حمالت خود را 

:علنی در مسکو اعالم کرد

.  دنبال کنیم،ما باید روش کلمانسو را کھ ھمھ با آن آشنا ھستند» 
 کیلومتری ٨٠روھای آلمان در کھ نیای او درست در لحظھ

«.دولت فرانسھ قیام کردى علیھ! پاریس تجمع کرده بودندھای دروازه

.   استالین سخنان ترتسکی را بھ عنوان تھدید اعالم کرد

 آغاز ٧متحد را کھ از چمبرلین ی ما چیزی شبیھ یک جبھھ  » 
«. شده و بھ  ترتسکی رسیده است، در برابر خود داریم

.  بھ رأی گیری گذاشتھ شد،ر دیگر ترتسکی و روش اپوزیسیون اویک با
 بخش اعظم اعضای حزب متشکل از ،ھادر رأی گیری عمومی حزب بلشویک

.  بھ ترتسکی رأی دادند٨ ھزار  نفر٤ ھزار نفر بھ استالین  و فقط ٧٤٠

 وزارت امور پست ، یک روسیھی دشمن شماره،وستن چمبرلینیدر آن زمان آ ــ ٧
.  در اختیار داشت را انگلستانیخارجھ

 و حیات در تمام دوران توانستود کھ اپوزیسیون  نفر باالترین رقمی ب٤٠٠٠ ــ ٨
 حزب و تقاضای آشکار درونعلیرغم محکومیت ایجاد فرقھ در . ش کسب کندامبارزه

 دولت ، اساس سیاست داخلی روسیھو عنوان پایھ  بھ متحد انقالبی  یجھت ایجاد یک جبھھ
ن عقایدشان و  و اپوزیسیون او جھت بیا یترتسک   حد و حصری را بھیشوروی آزادی ب

 مرگ لنین وقتی کھ روسیھ دورانی از ازبخصوص پس . برقراری جلساتشان داده بود
ی از این شرایط سود جستھ و یک ترتسک ،کرد داخلی و خارجی را تجربھ میھایبحران

 در ،اپوزیسیون. ی کرده بودسازماندھ خود ی را جھت پشتیبانی از فرقھایجنبش توده
ستفاده ا دولت شوروی ىی آشکار علیھصورتمام امکانات بھ  خود از تىجریان مبارزه

 ،" بازی نامحدودکاغذ "،" در مدیریتییاقتلی ب" از قبیل ئیھابا انتخاب شعار. کردمی
 ..ه، غیرو"  رھبران قدیمیفساد "،" یک رھبر و یک حزبیوسیلھھ اعمال دیکتاتوری ب

 کوششی در جھت ؛دادند میارقر مورد حملھ رای و اقتصادی استالینی  اجتماعمدیریت 
بودن شوروی  ضد ،روشنی  صورتکھ بھ   تا این،مقابلھ با تبلیغات ترتسکی بھ عمل نیامد

 در وبو بئاتریس  سیدنی.  آشکار شدشوروی ضد ھای آن بھ قدرتبودن وابستھ   و آن
ى بقیھ در زیرنویس صفحھ:  کھنوشتند"  تمدنی جدید؟، کمونیستییھروس" کتاب خود

*بعد
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 و شکستش را در رأی ،توطئھ گرانھھای ترتسکی فعالیت" زندگی من"در 
:این چنین توضیح دادگیری عمومی 

مختلفی در مسکو و لنینگراد جلساتی مخفی با ھای در مکان   » 
آنھا بھ . شدشرکت کارگران زن و مرد و دانشجویان تشکیل داده می

 نفر جھت شنیدن سخنان ٢٠٠ و ١٠٠ تا ٢٠صورت گروھی از 
در طی یک روز من . آمدندنمایندگان اپوزیسیون گرد ھم می

اپوزیسیون .  سھ و گاھی چھار جلسھ شرکت کنم،وتوانستم در دمی
ھوشیارانھ جلسات بزرگی را در سالن دانشگاه بزرگ صنعتی کھ از 

رھبری دانشگاه جھت ھای کوشش. نمودداخل اشغال شده بود بر پا می
. شدایجاد مانعی در سر راه برقراری جلسھ با شکست روبرو می

«. کردیمکامنف و من حدود دو ساعت در آنجا صحبت می

. کردبعدی آماده میی ترتسکی بھ سرعت خود را جھت شرکت در جلسھ
 ١٩٢٧ نوامبر ٧در . خود را آماده کرده بودھای  او طرح١٩٢٧در پایان اکتبر 

 نظر کسانی کھ گمان دررخ داد کھ باید ای مسئلھ ١٩٢٧ تا ١٩٢٤ سال از »* 
 ،دوشمییکتاتور اداره د فردی ىوسیلھھ کردند کھ اتحاد جماھیر شوروی بمی

 مختلفی ھایشکل، ھاجدلاین .  یعنی یک تضاد و جدل سھ سالھ،مدآآور بھ نظر میتعجب
ی مرکز ی از قبیل کمیتھ،بری حزبمجادالت بسیاری در سطوح مختلف رھ. داشت
مباحث بسیاری در میان .  مرکزی حزب کمونیست رخ دادی و کمیتھشورویی ئاجرا

 و ھاتعداد بسیاری از کتاب.  حزبی در گرفتھایمحلی و در میان سازمانھای روس
 ھای در واقع در چاپخانھ، بدون ھیچ مانعی و بدون سانسور، بھ اپوزیسیونمتعلقجزوات 

تعداد بھ  ،صورتی سر سری خوانده بودھ نھا را بآبر طبق اطالعات فردی کھ  ودولتی 
«. رسیدمیی بھ چاپ ئ تا١٠٠٠ صفحاتزیادی کتاب در 

:              زوج وب اضافھ کردند کھ
 مرکزی ی جھت تصمیم گیری بھ کمیتھ،باالخره مسئلھ ١٩٢٦ سال در» 

ی در اضافورد بحث   چند م ازپس یک تصمیم کھ ،حزب مراجعھ داده شد
 بھ تصویب ١٩٢٧ و دسامبر ١٩٢٦ در اکتبر حزب ١٥ و ١٤ یکنگره
«.رسید

: کھ و این  
 این تصمیم گیری بر روی تبلیغات خود پافشاری و ازی پس ترتسک  »

 خرابکارانھ سقوط ھای در فعالیتآخر مخالفت کرد و دست ىکوشش در ادامھ
« . کرد
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و مصادف با دھمین سالگرد انقالب بلشویکی، انجام  شورشی طرح ریزی شده 
 در ،ھای ارتشی او اعضای قدیمی و گارد،اغلب ھواداران مصمم ترتسکی. بود

مناطق مختلف سوق الجیشی در سراسر کشور جھت . رأس شورش قرار داشتند
 قرار بود کھ تظاھراتی بھ ، نوامبر٧در روز . اشغال آنھا نشانھ گذاری شده بود

ترتسکی ھمان روز را برای . نفع دولت شوروی توسط کارگران بر پا شود
:نوشت" زندگی من "ترتسکی در. شروع شورش خود انتخاب کرده بود

گر این حرکت رھبری گروه اپوزیسیون با چشمانی باز نظاره» 
ھای ًما کامال متقاعد شده بودیم کھ ما با ھنرھا و حقھ. پایانی بود

 بلکھ فقط ،سیاسی قادر نیستیم کھ عقاید خود را بھ نسل جدید بھ قبوالنیم
.آشکار و بدون ترس از عواقبشی یک مبارزهی بھ وسیلھ
 ، از طرفی بھ سوی یک شکست گریز ناپذیر قدم برداشتھ بودیمما

دور ای ولی از طرفی دیگر راه را برای پیروزی عقایدمان در آینده
«. کردیمھموار می

ھنگامی کھ  . شورش ترتسکی از ھمان ابتدا محکوم بھ شکست بود
 ،مسکو بھ حرکت درآمدندھای  نوامبر در خیابان٧کارگران در صبح 

" رھبری جدید"کھ در آن کارگران را بھ انتخاب ھا ترتسکیستھای اعالمیھ
. بلند بر سر آنھا سرازیر شدھای  از باالی سقف ساختمان،کردتھییج می

ظاھر شده و بیرق و ھا بھ ناگھان در خیابانھا کوچکی از ترتسکیستھای گروه
گین از کارگران خشمی آنھا بھ وسیلھ. پالکاردھای خود را بھ اھتزاز در آوردند

. سر راه برداشتھ شدند
 ، اسمیرنوف دریتسر،مورالوف. دولت شوروی بھ سرعت عمل کرد

 اداره کنندگان و دیگر اعضای گارد ارتش ترتسکی بھ سرعت ،مراچکوفسکی
مأموران دولت . کامنف و پیاتاکوف در مسکو بازداشت شدند. دستگیر شدند

. مصادره خود در آوردندترتسکی را بھ ی چاپ و انبارھای اسلحھھای ماشین
زینویف و رادک در لنینگراد در حالی کھ سعی داشتند تظاھراتی ھم زمان را بر 

سفیر سابق در ژاپن و یکی از ھواداران ترتسکی بھ نام . پا کنند، دستگیر شدند
ھمراه با افسران ھا  ترتسکیست،در بعضی نقاط. جوف  دست بھ خودکشی زد
یونرھای تروریست و جاسوسان خارجی رولوسگاردھای سفید و سوسیال

. دستگیر شدند
.             ترتسکی از حزب بلشویک اخراج و بھ تبعید محکوم شد
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ــ آلما آتا٥

 محلی نزدیک مرز کشور ، پایتخت جمھوری قزاقستان،ترتسکی بھ آلما آتا
ی او بھ اتفاق ھمسرش ناتالی و فرزندش سدوف در یک خانھ. چین تبعید شد

دولت شوروی چون ھنوز بھ عمق و معنای واقعی . شخصی ساکن شدند
.نموداو پی نبرده بود، با  او با مالیمت رفتار میھای توطئھ

 از جملھ افسر سابق ،او اجازه داشت کھ بخشی از نگھبانان شخصی خود
دریافت و ى بھ او اجازه.  افریم دریستر را در خدمت خود نگھ دارد،ارتش سرخ

شخصی و یک ى او دارای یک کتابخانھ. خصوصی نیز داده شدھاى ھارسال نام
. کردندّبایگانی سری بود و گاھگاھی دوستان و مریدانش او را مالقات می

....دادچینی خود ھمچنان ادامھ میترتسکی در تبعید بھ دسیسھ
 ،ترین ھواداران ترتسکی یکی از سرسخت١٩٢٧ نوامبر ٢٧در 

خصوصی برای ای نی، نیکوالی کرستینسکی نامھسیاستمدار و جاسوس آلما
باید در چند ھا ترتسکی ارسال داشت و در آن اھداف و اعمالی را کھ ترتسکیست

وی گفت این احمقانھ است کھ اپوزیسیون . سال آینده انجام دھند، توضیح داده بود
آنھا باید روش خود را . ترتسکی بھ صورتی آشکار با دولت روسیھ مبارزه کند

کلیدی اداری را در روسیھ  ھای یر داده و بھ حزب بلشویک باز گردند،  پستتغی
بھ دست آورده و سعی کنند کھ برای تصاحب قدرت از درون خود دستگاه دولت 

باید کوشش ھا کرستینسکی تشریح نمود  کھ ترتسکیست.  مبارزه را  ادامھ دھند
:  کنند

وم در داخل کھ آرام، مرحلھ بھ مرحلھ و از طریق کار مدا» 
را بھ دست آورده و ھا حزب و با معتقدان بھ حزب دوباره اعتماد توده

«. نفوذ خود را گسترش دھند

طبق .  ترتسکی را متقاعد کرد،پیشنھادی و جالب کرستینسکیھای روش
خود را بھ سرعت ھای  ترتسکی نقشھ،مطالبی کھ کرستینسکی بعدھا افشاء کرد

ی بر طبق این شیوه. "و تبعید شده بودند، فرستادبرای ھواداران خود کھ دستگیر 
بایست طلب بخشش نموده و تقاضای بازگشت بھ حزب را  آنھا می،جدید
ھای ما را عملی ساختھ و کم و بیش پستھای  و سپس در خفا نقشھ،کردندمی

 زینویف، کامنف و دیگر ، رادک،پیاتاکوف" .آوردندحساس را بھ دست می
 بھ انتخاب ،زیسیون بھ یکباره از ترتسکی فاصلھ گرفتھاپوی اعضای تبعید شده

مبارزه با کمک اپوزیسیون اعتراف کرده و تفاضای بازگشت " روش غلط"
.را کردندھا دوباره بھ حزب بلشویک
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آتا تبدیل بھ مرکزی جھت مبارزه با دولت شوروی ترتسکی در آلمای خانھ
:  نوشت" فیق و مبارز ر،لئو سدوف، پسر"اى ترتسکی در اعالمیھ. شده بود

ایدئولوژیکی در میان اپوزیسیون، آن زمان بھ شدت ى مبارزه» 
«. جریان داشت

ّآتا، ترتسکی یک سازمان وسیع سری تبلیغاتی را با اھدافی از آلما
٩. کرددولت شوروی رھبری میى علیھ در سراسر کشور ،خرابکارانھ

 اعضای اپوزیسیون در کشور یی رھبری باقیماندهمدت برای ، غیاب ترتسکیدر ــ ٩
ور و آ و بھ صورتی تعجب،ی ترتسکی ناراضیرھبر ینیکالی بوخارین کھ از شیوهرا 

. بھ دست گرفت ، شرکت نکرده بود  ترتسکیی کودتای شکست خوردهدرعاقالنھ 
 ىمدرسھ"در . آوردمیو تئوریسین واقعی حزب بھ حساب  بوخارین خود را رھبر

 افراد ،"کادرھا" گروھی از ،کردیستی کھ او در مسکو رھبری میمارکس" صوصمخ
 .بھ دور خود جمع کرده بود ،جوانی کھ از میان دانشجویان جوان انتخاب شده بودند

 مختلف توطئھ گری ھایاو روش. ی بود کھ او خود برای آنھا انتخاب کرده بودنام" کادر"
 دانشجویان ازتباطی بسیار نزدیک با برخی او حتی ار. دادنھا آموزش میآرا بھ 

   گذشتھدر بوخارین.  داشت، کھ بھ حزب صنعت پیوستھ بودند،روشنفکر آشنا با صنعت
 کردن فرمولھ آغاز بھ ، اما پس از شکست ترتسکی،خواندیم" یست چپکمون" خود را

 بھ. گیردخواست نام اپوزیسیون راست را بھ خود بقوانین و اصولی کرد کھ بھ زودی می
 ترتسکی بھ سرعت عمل کرده و یکی از دالیل شکست او این بود کھ او ، بوخارینیعقیده

بوخارین بر آن بود کھ این خالء .  ھمکاری نکرد،با دیگر مخالفان فعال روسی در کشور
اولین بایستی می ،ھاست ترتسکیافشای کامل پس از .  با اپوزیسیون راست خود پر کندرا

 و ھا سختی،کشور با مشکالت. گردیدبا موفقیت کامل اجراء میالھ پنج سی برنامھ
 ، و رھبر اتحادیھفلکسی ریکوآ ، دولتی نمایندهھمراهبھ . ھیجانات جدیدی روبرو بود

  ،ھا و منشویک  پرومگی با جاسوسان تورھمکارو بھ صورتی مخفیانھ در  تومسکی.ام
.  بلشویک سازماندھی کردین تشکیالت دست راستی خود را در داخل حزببوخار
پنج سالھ پایھ ی  برنامھىعلیھ آشکارای مبارزهی بر پایھ،اپوزیسیون دست راستیی برنامھ

 واقعی اپوزیسیون دست راستی را در ی بوخارین برنامھ، پشت صحنھدر. ریزی شده بود
 زیرزمینی طرح ھایو نمایندگان دیگر سازمان  نمایندگان ترتسکیباجلسات توطئھ گرانھ 

.کردریزی می
: کردادعاین بعدھا بوخار 
شد آن را از نظر  میت،گرفمی من در عمل مورد آزمایش قرار ی اگر برنامھ»

 بھ کشاورزان منفرد، مساعدت، این برنامھ. اری دولتی معنی کرددیھسرما ،اقتصادی
 خارجی و آزادی ھایسرمایھ امتیاز بھ کی، دادنای کشاورزی اشترالغا ویت دمحدو

 بھ کشور کمک ،اریدیھسرما بازگشتبھ   ،ی را در نظر داشتانحصاررت خارجی تجا
*  بعدىبقیھ در زیرنویس صفحھ                                                 .کردمی



٣٤

 ھواداران بسیاری در میان  ،ونمواضع جدید بوخارین برای اپوزیسی و در نتیجھ
.  پیدا کرد،پنج سالھ نداشتندی کارمندان عالی رتبھ، کھ امیدی بھ موفقیت برنامھ

کوالکی کھ سرسختانھ با اشتراکی کردن در روستاھا ھای رھبران سازمان
 آغاز بھ حمایت از مواضع دست راستی بوخارین از طریق ،مخالفت می کردند

 کھ ترتسکی تا آن زمان بیھوده برای ،تا آن سطح کردنددادن مواد مورد نیاز او 
در ابتدا ترتسکی از بوخارین بھ تصور این کھ . بھ دست آوردنش تالش کرده بود

او عنان کاری را کھ او بنیان گذارش بود از دست او در آورده است، آزرده 
 آرامش میان آنھا ، ولی پس از مدت کوتاھی رقابت و دشمنی،خاطر شده بود

 طول ١٩٢٩و آشکار اپوزیسیون راست تا نوامبر " قانونی"دوران . رقرار شدب
مرکزی حزب کمونیست اعالم کرد کھ تبلیغات دست ی  در آن سال کمیتھ،کشید

 ریکوف و تومسکی ،بوخارین. راستی در حزب منافی عضویت در حزب است
.خود بر کنار شدندھای از پست

 محول ،سیستم سری ارتباطیی  پست اداره،بھ پسر ترتسکی  لئو سدوف
سمتی کھ ترتسکی  با کمک آن با ھواداران و دیگر مخالفان در سراسر . شده بود

 پر از ، سالھ٢٠ ًسدوف جوانی بود تقریبا. کردکشور ارتباط بر قرار می
او با تمام وجود، خود را وقف . ای و توطئھ گری حرفھ، خوش قامت،انرژی

حالی کھ تمام وجودش مملو از خودخواھی و  مقاصد اپوزیسیون کرده بود، در
.پدرش بودی رفتار دیکتاتور منشانھ

 نقش مھمی ،" رفیق و یک مبارز، پسر،لئو سدوف"ش اترتسکی در نوشتھ
. آتا داشت افشاء کردسیستم سری ارتباطی در آلمای را کھ سدوف در اداره

:ترتسکی نوشت

 کار او در در آن سال.  سالھ شد٢٠ لئو ١٩٢٧در زمستان » 
 پلیس و ،ما او را وزیر امور خارجھ. ً واقعا قابل تحسین بود،آتاآلما

«. وزیر امور ارتباطات لقب داده بودیم

 او باید بھ یک دستگاه غیر قانونی اعتماد ،ھامأموریت برای انجام این 
آتا  خود بھ آلماھای  کھ با پیغام،او بھ عنوان رابط میان قاصدان سری. کردمی

 ،ھامنشویک با  واقعی ما از این قرار بود کھیدر داخل کشور برنامھ* 
ین معنی بود بدد نمائیم این امشترک ایجى بھھ ج انقالبی و احزاب شبیھ آنھاھاىسوسیالیست

 کھ بدون ھیچ ابھامی عناصری نظیر ،سیاسی بود ئیھاروش یکھ این برنامھ در بر گیرنده
«.داد جای میخودزاریسم و فاشیسم را در ت
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 ،بردندترتسکی را با خود  بھ ھمراه می" دستورات"مده و بھ ھمراه خود آ
.کردخدمت می

. نبودای مالقات با آنھا کار ساده. آمدندگاھی از مسکو نیز قاصدانی می
توانست کھ خانھ او می. شدسدوف اداره میی  بھ وسیلھًارتباطات خارجی کامال

آمد ترک کند  و یا جھت بھ گمراه یرا در شبی بارانی و یا وقتی برف سنگینی م
توانست تمام روز، خود را در کتابخانھ مخفی  می،کشیدن فعالیت جاسوسان

 یا در میان ، نظیر ساحل عمومی،کرده و سپس قاصدان را در محلی آشکار
 جائی کھ  قرقیزھا  با ،ھا یا در بازار آسیائی،انبوه خارج از شھرھای جنگل
او ھر بار با . کردند، مالقات کندود اجتماع می خرھا و کاالھای خ،ھااسب

 چشمانی پیروزمند و با غنیمتی کھ در زیر لباس خود مخفی ،صورتی خندان
. گشتکرده بود باز می

سپس ترتسکی تعداد . رسیدبھ  سدوف می"  پیام سری در ھفتھ١٠٠"حدود 
آتا  ماپست از آلی شخصی را بھ وسیلھھای ی تبلیغاتی و نامھھازیادی نوشتھ

حاوی رھنمودھائی بھ ھواداران و برای ھا بسیاری از این نامھ. کردپست می
:کرد کھ ترتسکی بدین افتخار می،. تبلیغات ضد شوروی بود

عدد نامھ و ١٠٠٠ً، ما تقریبا ١٩٢٨بین آوریل و اکتبر  » 
طی ھمان .  تلگراف دریافت کردیم٧٠٠ًسیاسی و تقریبا ی نوشتھ

سیاسی را ارسال ی  نامھ٨٠٠ًراف و تقریبا  تلگ٥٠٠زمان، ما 
«.داشتیم

 جھت ،آتااز طرف دولت شوروی بھ آلماای  نماینده١٩٢٨در دسامبر 
او بھ ترتسکی چنین " زندگی من"بنا بر کتاب . صحبت با ترتسکی فرستاده شد

:گفت

 ماھیتی ضد انقالبی بھ ،ًاخیرا فعالیت ھواداران شما در کشور » 
ًآتا  این امکان را  کامال بھ  و شرایط زندگی شما در آلمانداخود گرفتھ

«. را از اینجا رھبری کنیدھا دھد کھ این فعالیتشما می

باشد چنانچھ میھا  دولت شوروی خواستار پایان دادن بھ این فعالیت
ترتسکی بھ قول خود وفا ننماید، دولت شوروی با او بدون مالحظھ رفتار خواھد 

او توسط  دادگاه ی پرونده.  از قبول اخطاریھ سر باز زدترتسکی.. نمود
در بخشی از .  در مسکو بھ جریان انداختھ شد).G.P.U(. او.پ.مخصوص گ

:خوانیم چنین می١٩٢٩ ژانویھ ١٨بھ تاریخ . او.پ.گھای یادداشت
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 بر اساس ، لئو داویدویچ،ترتسکیی پرونده:  رسیدگی شده» 
ضد انقالبی در ھای بھ فعالیت متھم ، از حقوق جزائی٥٨١٠فصل 

ً کھ اخیرا فعالیتش معطوف بھ ،سازمانی از یک حزب ضد شوروی

دولت ى علیھمسلحانھ ی تبلیعات ضد شوروی و آماده کردن مبارزه
.باشد می،شوروی شده بود

 از مرزھای شوروی ، لئو داویدویچ،شھروند ترتسکی: تصمیم
«. شوداخراج می

.راج ترتسکی از روسیھ بھ اجرا گذاشتھ شد اخ١٩٢٩ ژانویھ ٢٢در صبح 
.زندگی ترتسکی بودی این آغاز عجیب ترین قسمت دوره

 ولی در مورد ،ًاخراج معموال بھ معنای خاموشی است » 
«. ترتسکی عکس آن عمل شد

:نوشت و ادامھ داد" توفانھاى سال"مارکوسون در کتاب .  بعدھا ایزاک پ

 البتھ تا زمانی کھ در ،بودھا اناو یک زنبور در ساحل انس » 
 اما زمانی کھ او صدھا میل از ،کردمیان مرزھای روسیھ زیست می

بھ دلیل فعالیت . شد درد نیش او کمتر احساس نمی،آنجا فاصلھ داشت
. یک شوروی بودی ً او رسما دشمن شماره،از راه دور

 کھ بھ زندگی او ،بود)   Helena.St(ھلنا ناپلئون فقط مالک یک
ھر .  سنت ھلنا  بود٥ترتسکی مالک . بھ عنوان جنگ افروز پایان داد

 او ،قھرمان در تبلیغات. یک پشت ھم انداز بودی یک از آنھا آشیانھ
 شبیھ شخصیتی نمایشی ،در فضای بی نظیر ملی و بین المللی توطئھ

«. ک اوپن ھایمر زندگی کرده استترسناھای در قصھ
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بخش شانزدھم ــ پیدایش ستون پنجم

ِــ ترتسکی در البا١

جھان ورود ھای روزنامھ.  ترتسکی بھ استانبول رفت١٩٢٩ فوریھ ١٣در 
مفسران خارجی ایستاده و منتظر قایق . او را با تیترھائی بزرگ خبر دادند
ترتسکی آنھا .  بود او را بھ اسکلھ بیاوردموتوری خصوصی او بودند کھ قرار

را بھ کناری زد و بھ سمت اتوموبیلی کھ توسط یکی از محافظان خصوصی او 
ًکھ قبال برای ای اتوموبیل بھ حرکت در آمد و بھ سمت خانھ. شد رفترانده می

. او در نظر گرفتھ شده بود، رفت
حافل ھواداران سخنگوی م. موجی از مباحثات سیاسی در ترکیھ آغاز شد

 در حالی کھ مخالفان شوروی ورود ،شوروی تقاضای اخراج ترتسکی را داشتند
دولت ترکیھ ھیچ موضعی اتخاذ . او را بھ عنوان دشمن شوروی خوش آمد گفتند

خواستند  نیروھائی بودند کھ می،شایعاتی در جریان بود کھ بر اساس آنھا. ننمود
 این ،در آخر. روی مسکن داده شود در نزدیکی مرز شو،ترتسکی در ترکیھ

 ولی با این حال نھ ،ماندن در ترکیھ را  داردی ترتسکی اجازه. چنین سازش شد
ناپلئون"بھ نام پرینکیپو بھ ای  در جزیره،در ترکیھای در ترکیھ، بلکھ در منطقھ

پس از چند ھفتھ ترتسکی با ھمسر و پسرش و . اخراجی پناھندگی داده شد" سرخ
. حافظانش بھ آنجا منتقل شدندتعدادی ازم

درو ویلسون ُ جائی کھ و،واقع در دریای مرمرهای  در جزیره،در پرینکیپو
 ترتسکی تبعیدی ،آرزوی تشکیل کنفرانس صلح میان متفقین و شوروی را داشت

بعدھا .  مقر خود را دایر کرد،ترین ھمکارھمراه با پسرش بھ عنوان نزدیک
:ترتسکی نوشت

ن موفق شدیم با ھمکاری پسرم یک گروه ھمکارانی در این میا» 
« .از کشورھای مختلف را آموزش دھیمجوان 

کوچکی کھ ترتسکی در آن زندگی می کرد، در فضائی عجیب و ی درخانھ
ی او از بیرون بھ وسیلھی خانھ. گیج کننده مملو از رمز و دسیسھ حاکم بود

خل خانھ از دا. شدپلیس و نگھبانان مخصوص محافظت میھای سگ
 اسپانیا و دیگر کشورھا کھ بھ ، آلمان،ماجراجویان تندروئی از اھالی شوروی
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خود " منشی"او آنھا را . زدترتسکی در پرینکیپو پیوستھ بودند موج می
او بھ صورتی ی خانھ. دادندآنھا گارد جدید ترتسکی را تشکیل می. نامیدمی

ّروجان تبلیغات ضد شورویُ م،پیوستھ توسط  ، روزنامھ نگاران، سیاستمداران ،َ
زمانی . گرفتآینده، مورد بازدید قرار می" انقالبیون جھانی"قھرمان پرستان و 

خود ى ی خائن در کتابخانھھا، سوسیالیستھاکھ ترتسکی با انواع  کمونیست
او ایستاده و نگھبانی ى جلسات مشورتی داشت، نگھبانان در خارج از کتابخانھ

جاسوسی و دیگر ھای  افرادی از طرف سازمان،ند گاھیھر از چ. دادندمی
مرموز با رعایت کامل اصول مخفی کاری برای صحبت با ھای شخصیت

رولوسیونر و مزدور، بلومکین از ھمان ابتدا سوسیال. آمدندترتسکی بھ آنجا می
 از ترتسکی پیروی کرده ١٩٢٠ھای کھ مانند سگی وفادار از ھمان آغاز سال

در پایان سال . رد مسلح ترتسکی در پرینکیپو را بھ عھده گرفت ریاست گا،بود
.  مخصوص بھ شوروی فرستادمأموریت ترتسکی او را جھت انجام یک ١٩٣٠

 بھ دلیل قاچاق اسلحھ و انتشار جزوات ضد ،بلومکین توسط پلیس شوروی
 ،پس از بلومکین.  دستگیر و پس از محکومیت در دادگاه تیرباران شد،شوروی
گارد ترتسکی را یک  فرانسوی بھ نام ریموند مولینیر و یک آمریکائی ریاست 

.بھ نام شلدون ھارت بھ عھده گرفتند
کرد کھ شھرت خود  تالش زیادی می،ترتسکی در تمام دوران تبعید موقتش

او اکنون بیش از پنجاه سال . لکھ دار نکند" انقالبی بزرگ"را بھ عنوان یک 
چربی ھای قوز دار او تغییر فرم داده و الیھای ازهبدن عضالنی و تا اند. داشت

کاکل سیاه و ریش نوک تیزمشھور او سفید شده . جای عضالت را گرفتھ بود
چشمان سیاه او در . داد اما ھنوز بھ صورتی سریع عکس العمل نشان می،بودند

درخشید کینھ جوئی را در   کھ بر روی بینی نوک تیزش می،پشت عینک پنسیش
بسیاری پس از مالقات با او . کرداو منعکس میی ھم رفتھ و خستھصورت در

ًند و بسیاری دیگر تقریبا بھ ا از صورت شیطانی او بھ ھراس افتاده،گفتند کھمی

ΪϧΩϮΑ�ϪΘϓή̳ έήϗ�ϭ�ϥΎϤθ̩ �ϭ�Ϊλ �ήϴ՜́Η�ΖΤΗ�έϭ�ΕήϴΣ�̶ΗέϮλ�
ترتسکی جھت حفظ شھرت خود در بیرون از مرزھای شوروی از ھیچ 

او دوست داشت کھ از جمالت آنارشیست فرانسوی . کردگذار نمیکوششی فرو 
:نقل قول بیاورد" پرودون"

خندم و در مورد آن چھ کھ بھ مردم سرنوشت؛ من بھ آن می» 
ً آنھا کامال ناآگاھند و من ھرگز بھ آنھا اھمیت نداده و ،شودمربوط می

« .دھمبھ خاطر آنھا کنترل خود را از دست نمی
خود را تکرار کرده و حتی ی مردم سخنان دلسوزانھضور  اما در ح

مقاالت روزنامھ نگارانی . کردتمرین میای در مقابل آینھ ًحرکات خود را قبال
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 باید قبل از انتشار توسط ترتسکی ،کردندکھ در پرینکیپو او را مالقات می
  ترتسکی موجی از شعارھای ضد شوروی را بھ،در مکالماتش. شدکنترل می

خود مورد تأکید ی  تمام جمالت را با ادا و اطوارھای تئاتر گونھ،بردکار می
 بالفاصلھ بعد از آمدنش ، امیل لودویگ،میانھ رو آلمانیی نویسنده. دادقرار می

شوروی با . ترتسکی بسیار خوشبین بود. بھ پرینکیپو با ترتسکی مصاحبھ کرد
پنج سالھ محکوم ی برنامھ: فت او بھ لودویگ گ،بسیاری در گیر بودھای بحران

ی  فروپاشی اقتصادی و صنعتی و شکست برنامھ،بیکاری. بھ شکست است
 استالین شوروی را بھ سوی ،باشداشتراکی کردن کشاورزی اجتناب ناپذیر می

. شودکند و ھر لحظھ بر شدت مخالفت اضافھ میورشکستگی رھبری می
وروی دارید؟ آیا ھواداران زیادی در ش: لودویگ سؤال کرد

خود ی  سفید و مانیکور شده،او دست چاق. ترتسکی ناگھان کمی محتاط شد
او گفت کھ طرفداران او در کشور ! شود جواب دادبھ سختی می:  را تکانی داد

.کنندباشند و در ضمن بھ صورتی غیر قانونی و مخفیانھ عمل میپخش می

ھ کار کنند؟  ــ چھ زمانی آنھا قادر خواھند شد کھ آزادان

:ترتسکی پس از کمی مکث  جواب داد

شاید یک جنگ و یا یک حملھ از . ــ وقتی کھ از بیرون کمکی دریافت کنند
! ؛ وقتی کھ ضعف دولت این امکان را بھ ما بدھدھاطرف اروپائی

شدید تمام جریانات ضد شوروی را ای  کھ با عالقھ،وینستون چرچیل
پو را بھ صورت مخصوصی مورد مطالعھ  وقایع پرینکی،کرددنبال می
: در مورد ترتسکی چنین گفت١٩٤٤چرچیل در سال . قرار داد

«. من ھرگز ترتسکی را دوست نداشتم» 

 ،گری اما این طور بھ نظر آمد کھ استعداد سرشار ترتسکی در توطئھ
چرچیل ی و انرژی بی حد او توانست خوش آیند طبع ماجراجویانھھا سخنرانی

بین المللی ترتسکی، از ھای بندی تمام توطئھچرچیل پس از جمع. شودواقع 
" بزرگان معاصر" در ،کھ خاک شوروی را ترک کرده بودای ھمان لحظھ

:نوشت
 سعی در ،ترتسکی جھت بھ زانو در آوردن ارتش شوروی» 

«. سازماندھی تمام نیروھای مافیائی اروپائی را دارد
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مفسر خارجی ی رینکیپو بھ وسیلھدر ھمان زمان مقر ترتسکی در پ
او با ترتسکی و چند تن از . آمریکائی جان گانتر مورد بازدید قرار گرفت
بر خالف تصور گانتر  رفتار . شرکای روسی و اروپای غربی او صحبت کرد
 او مانند یک ،ً کامال برعکس،ترتسکی مانند یک فراری شکست خورده نبود

گانتر در آن لحظھ بھ ناپلئون در . دادنشان میپادشاه و یا دیکتاتور عکس العمل 
.  درست قبل از بازگشت غم انگیز او و آن حکومت صد روزه فکر کرد،ِالبا

:گانتر نوشت

در ھر . اروپا رشد کرده استی جنبش ترتسکی در ھمھ» 
ًآنھا مستقیما .  وابستھ بھ ترتسکی وجود دارد،آشوبگرای کشوری ھستھ

ھای نوعی از تماس  میان این گروه. یرندگاز پرینکیپو دستور می
 اما بیش از ھر چیز از ،یشانھامختلف از طریق تظاھرات و نوشتھ

مرکزی مختلف با ھای کمیتھ. طریق رد و بدل نمودن نامھ وجود دارد
«. یک دفتر بین المللی در برلین تماس دارند

د و گونتر تالش کرد کھ ترتسکی را وادار بھ سخن گفتن در مورد مقاص
. خواست در آن مورد حرفی بزنداما ترتسکی نمی. ، کند٤عملکرد انترناسیونال 

کتاب جاسازی "ترتسکی با او احساس صمیمت کرده و چند ای پس از لحظھ
را کھ حاوی مدارکی سری بود و بھ صورتی سری نیز بھ نقاط مختلف " شده

در اسپانیا را  ١٠آندریاس نینھای او فعالیت. شد بھ گونتر نشان دادحمل می
. مورد ستایش قرار داده و ھواداران با نفوذی نیز در ایاالت متحده آمریکا داشت

در حال " نیمھ مخفی است"ترتسکیستی کھ فعالیتشان ھای او متذکر شد کھ ھستھ
.ندا نروژ و چکسلواکی،شکل گرفتن در فرانسھ

:گونتر نوشت کھ

ًوقتا از دست  و یا حداقل م،ترتسکی شوروی را ازدست داده» 

توانست آن را در توانست بگوید کھ آیا او میھیچ کس نمی. داده است
اصلی ی وظیفھ. ده و یا بیست سال آینده دوباره بھ دست خواھد آورد؟

 منتظر سقوط استالین در شوروی شده ،تحمل کند"ترتسکی این بود کھ 

.  بیشتر در مورد آن صحبت خواھیم کرد٤ پاورقی قسمت نوزدھم بخشکھ ما در  ــ١٠
 بان آلمانی بھ ز٣٠٠.  ــ ص١٢٢. ص
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زمان تمام نیروی خود را بھ صورت کامل صرف سازماندھی و ھم
«. کیالت خود در خارج از کشور کندتش

توانست امکان بود کھ می" مرگ استالین"گونتر معتقد بود کھ فقط 
. بازگشت ترتسکی بھ شوروی را میسر سازد

 شکل جدیدی از ،، ترتسکی از پرینکیپو١٩٣١-١٩٣٠ھای طی سال
شوروی مورد ى علیھخواست در کشورھای دیگر نیز تبلیغات را کھ بزودی می

 کھ بھ ،ًنوع کامال جدیدی از تبلیغات ضد شوروی.  آغاز کرد،اده قرار گیرداستف
ریزی طرحاى زیرکانھ و ھر چھ بیشتر گمراه کنندهای صورت غیر قابل مقایسھ

ھیچ یک از نیروھای ضد بلشویکی مورد ی تبلیغاتی کھ قبال بھ وسیلھ. شده بود
.استفاده قرار نگرفتھ بود

 تمام ،عمیق اقتصادیھای  دنبال بروز بحرانبھ. زمانھ تغییر کرده بود
جھان متمایل بھ انجام نوعی از انقالب شده بودند کھ در آن خطر بازگشت بھ 

ئی کھ بھ دنبال خود رنج و درد بسیاری را بھ ھمراه ھا روش،گذشتھھای روش
. رساندداشت  را بھ حداقل می

 بنیتو ،وسیالیستّمروج سابق سی ضد انقالب فاشیستی در ایتالیا بھ وسیلھ
معرفی شده " انقالب ایتالیائی" بھ عنوان ،ً بھ صورتی کامال مؤثر،موسولینی

ضد بلشویکی ھای توانستھ بودند کھ با سازماندھی واکنشھا  نازی،در آلمان. بود
در میان کارگران و " ناسیونال سوسیالیستی"ھای و با گرفتن ژستھا توده

 ١٩٠٣حتی در سال . رای خود فراھم آورندوسیعی را بای  پایگاه توده،دھقانان
را در خدمت خود گرفتھ بود کھ لنین از آنھا بھ عنوان اى ترتسکی روش تبلیغاتی

.کند، یاد می"داردمافوق انقالبی کھ خرجی بر نمی"شعارھائی 
 ،کنداکنون ترتسکی در سطحی جھانی آغاز بھ تکامل روشی تبلیغاتی می

در تعداد زیادی از . استفاده کرده بودھا لشویکلنین و بى علیھکھ از ابتدا 
 بھ ،مافوق چپ و بھ نظر او اساسیھای  جزوات و سخنرانی،ھا کتاب،مقاالت

 نھ بھ دلیل  ،خشونتی دولت شوروی حملھ کرده و خواھان سقوط آن بھ وسیلھ
. بودنش شد" ارتجاعی"و " ضد انقالبی"  بلکھ بھ قول او بھ دلیل ،انقالبی بودنش

 مواضع قدیمی ،قدیمیھای  بسیاری از ضد بلشویک،ض یک شبدر عر
خود را رھا کردند و بھ صورتی علنی مواضع ضد انقالبی و ی دوستانھتزار

. پذیرفتند" چپی ناحیھ"پیچ در پیج ترتسکی را جھت حملھ بھ شوروی از 
از طرف لرد " خیانت بھ انقالب" متھم کردن استالین بھ ،بعدھای طی سال

. ا ویلیام راندولف امری عادی شده بودروترمیر ی
ش ااولین کار بزرگ تبلیغاتی ترتسکی جھت معرفی خط جدید ضد شوروی

دراماتیک و نیمھ رومانتیک  نقل داستان زندگی  ملو،بھ ضد انقالب بین المللی
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او برای  اولین بار آن را بھ صورت . بود" زندگی من" در کتابی بھ نام ،خودش
این ی وظیفھ. آمریکائی و اروپائی منتشر کردھای  روزنامھسلسلھ مقاالتی در

 جنبش ترتسکی را تقویت کند ،کتاب آن بود کھ استالین را مورد حملھ قرار داده
. آماده سازد" انقالبی جھانی"و زمینھ را جھت معرفی ترتسکی بھ عنوان یک 

ب خود را بھ عنوان سازمانده و الھام بخش انقال" زندگی من"ترتسکی در 
مخالفان متوسط آسیائی آب زیرکاه از ی  کھ سپس بھ طریقی بھ وسیلھ،روسیھ
 معرفی کرده ،قدرت بھ عنوان رھبر شوروی بھ زیر کشیده شده بودی اریکھ

. بود
ناشران و جاسوسان ضد شوروی سر و صدای شدیدی در مورد کتاب 

اوضاع شد  کھ گفتھ می، بھ عنوان پرفروش ترین کتاب در سطح جھان،ترتسکی
.  بھ راه انداختند،مورد تجزیھ و تحلیل قرار داده است" از داخل"شوروی را 

. آدولف ھیتلر داستان زندگی ترتسکی را بالفاصلھ پس از انتشار آن خواند
Derرھبر ــ "داستان زندگی ھیتلر در ی کنراد ھایدن نویسنده Führer"

تی ناگھانی در  چگونھ بھ صور١٩٣٠در سال ھا نویسد کھ رھبر نازیمی
زندگی "حضور دوستان خود، موجی از کلمات زیبا را در مورد کتاب ترتسکی 

ھیتلر فریاد کشید و آن را در مقابل دوستان خود ! بسیار زیبا. "بھ کار برد" من
من چیزھای بسیاری از آن آموختم و شما نیز ازآن " بر سر دست بلند کرد

. خواھید آموخت
ی  کتابی جیبی تبدیل شد کھ مورد استفادهکتاب ترتسکی بھ سرعت بھ

جاسوسی ضد شوروی قرار گرفتھ و بھ عنوان راھنمائی اصولی ھای سازمان
پلیس مخفی ژاپن خواندن آن .  شوروی مورد قبول واقع شدىعلیھجھت تبلیغات 

 بی ،زندانی چینی و ژاپنیھای کتاب را برای در ھم شکستن مقاومت کمونیست
آنھا و برای این کھ بھ آنھا بھ قبوالند کھ ی  مبارزهارزش نشان دادن دالیل

و بھ ھمان طریق . شوروی بھ انقالب چین خیانت کرده است، اجباری اعالم کرد
.کردگشتاپو از آن کتاب استفاده می

بھ . شوروی بودى علیھتنھا آغاز مبارزات تبلیغاتی ترتسکی " زندگی من"
اقتصاد شوروی در مقابل  "،"ت شدانقالبی کھ بدان خیان"ھای دنبال آن کتاب
 ،"استالین و انقالب چین "،"ناموفقی پنج سالھی برنامھ "،"لوقوعاخطری قریب

ضد ھای و تعداد زیادی از مقاالت و دست نویس" تقلبی استالینی مدرسھ"
ارتجاعی ھای شوروی دیگر کھ بسیاری از آنھا با تیترھائی درشت در روزنامھ

ترتسکی بولتن رسمی خود بھ نام .  بھ بازار آمد،اروپا و آمریکا منتشر شد
آن را در خارج . را جھت استفاده در داخل شوروی منتشر کرد" بولتن مخالفان"

 نروژ و دیگر کشورھا بھ ، آلمان، ابتدا در ترکیھ سپس در فرانسھ،از شوروی 
چاپ رسانده و بھ صورت قاچاق توسط قاصدان ترتسکیست بھ شوروی ولی نھ 
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 ،آنھا برای سیاستمداران. شد فرستاده می، این کھ بھ دست عموم برسدبھ منظور
 نظامیان و روشنفکرانی کھ زمانی ھوادار ترتسکی بوده و یا ،کارمندان دولت

این بولتن حاوی . شد کھ ھوادار او بشوند، در نظر گرفتھ شده بودتصور می
در آن بھ  در خارج و داخل شوروی بود، کھ ،ھااصول تبلیغاتی ترتسکیست

شد و دولت شوروی داده میی صورتی مداوم تصویر بسیار بدی از آینده
داخلی جدید و در ھای  شیوع جنگ،صنعتیھای اوضاع اقتصادی وخیم و بحران

در این . کرداز خارج پیش بینی میای ھم ریختن ارتش سرخ را با اولین حملھ
نی نسبت بھ آینده کھ با روشی بسیار زیرکانھ از شک و نگراھا بولتن ترتسکیست

بازسازی در اذھان افراد بی ثبات بھ وجود آورده ی مشکالت و فشار مرحلھ
در آن بھ صورتی آشکار عناصر متزلزل و . کردندکامل را میى  استفاده،بود

ناراضی، بھ اعمال خشونت آمیز جھت سرنگونی دولت شوروی تشویق 
. شدندمی

ت و تحریکات خشونت آمیزی کھ چند از میان تبلیغااى در اینجا نمونھ
 ،اخراج خود از شوروی جھت براندازی دولت شورویھای ترتسکی طی سال

:کرددر سراسر جھان پخش می

 کشور را با ،سیاست رھبری فعلی و گروه کوچک استالین» 
عظیم ھدایت ھاى سرعت کامل بھ سوی از ھم پاشیدگی و بحران

« . کندمی
)١٩٣٠ مارس ،ت شوروینامھ بھ اعضای حزب کمونیس(

 بھ صورتی ،لوقع اقتصادی در شورویاقریبھای وقوع بحران» 
شیرین ی  تقلبی بودن افسانھ،گریز ناپذیر و در مدتی بسیار کوتاه

برپائی سوسیالیسم در یک کشور را اثبات خواھد کرد و بدون شک 
اقتصاد شوروی بدون محاسبھ و . موجب مرگ بسیاری خواھد شد

 ،بوروکراسی خارج از کنترل. کندمادی عمل میی بدون ذخیره
 گره ،اعتبار خود را با اشتباھات مکرر و بی حساب جمع آوری شده

 بحرانی ،لوقوع قرار دارداشوروی در مقابل بحرانی قریب. زده است
شده و بھ دنبال خود بیکاری ھا شرکتھای کھ منجر بھ قطع فعالیت

«. کارگران را بھ ھمراه دارد
)١٩٣٢ ،لوقوعاشوروی در خطر قریباقتصاد (
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. کارگران گرسنھ در شوروی از سیاست حزب ناخشنودند» 
دھقانان از صنعتی کردن، اشتراکی . حزب از رھبری ناخشنود است

«. کردن و از شھرھا ناخشنودند
)١٩٣٣ فوریھ ٤ ،آمریکائی میلیتانتی در روزنامھای مقالھ(

ی تواند جامعھ می،داخلی خارجی و یا ،اولین تشنج اجتماعی» 
«. شوروی را در یک جنگ داخلی فروبردی  از ھم پاشیده

)١٩٣٣ ،شوروی و بین الملل چھارم(

این باور کھ بوروکراسی استالینی با کمک حزب و یا یک » 
عادی ھای روش. ً کامال بچگانھ است،شوروی از میان برودی کنگره

. کند حاکمھ کفایت نمی دیگر برای از میان بردن رھبریت،و قانونی
آنھا را باید با خشونت مجبور بھ واگذار کردن قدرت بھ کارگران 

«. پیشرو کرد
)١٩٣٣ اکتبر ،بولتن مخالفان(

عمومی ادغام شده  و آن را بھ ھای سیاسی با بحرانھای بحران» 
«. بردجلو می
)١٩٣٥ ،قتل کیروف(

مام انتقادھا و دولت در درون حزب، استالین خود را باالتر از ت» 
بھ جز بھ قتل رساندن استالین راه دیگری برای بر . جای داده است

ھر کدام از مخالفان در واقع یک . قدرت نیستی کناری او از اریکھ
«. شودتروریست می

ویلیام راندولف، نیویورک ایوینینگ ی سخنانی برای روزنامھ(
)١٩٣٧ ژانویھ ٢٦ژورنال 

جنگ ی ظار داشتھ باشیم کھ شوروی از عھدهتوانیم ما انتمی» 
لوقع آینده بدون تحمل خسارات بر آید؟  بھ این سؤال صریح ما اقریب

 در ،خواست فقط جنگ باقی بمانداگر جنگ می: جوابی صریح داریم
 ،قدرت تکنیکی.  این صورت سقوط شوروی اجتناب ناپذیر است

اگر .  مقایسھ است امپریالیسم با شوروی غیر قابل،اقتصادی و نظامی
 امپریالیسم رژیم ،انقالب در غرب فلج نشودی بھ وسیلھھا این برتری

.فعلی را جاروب خواھد کرد
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)١٩٣٧ مارس ،آمریکن مرکوریی مقالھ در روزنامھ(

 اگر این جنگ جدید راه ،فروپاشی شوروی اجتناب ناپذیر است» 
در صورت ...........را برای ایجاد یک انقالب جدید ھموار نکند

 باید ھم چنین پذیرفت کھ شکست ،پذیرفتن تئوری جنگ بدون انقالب
«. اتحاد جماھیر شوروی اجتناب ناپذیر است

)                ١٩٣٧ آوریل ،شھادت در مسکو(
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ــ مالقات در برلین٦

سوسان  جا،کھ ترتسکی خاک شوروی را ترک کردای از ھمان لحظھ
بسیار زیادی بھ برقراری تماس با ی  عالقھ،امنیتی کشورھای بیگانھھای دستگاه

بین المللی ضد شوروی نشان ھای او جھت استفاده از دانش او در مورد سازمان
  سازمان جاسوسی ــ )OVRA(ُ اورا ، لھستانی)Defensiva(دفنسیوای . دادند

 گاردھای سفید مھاجر کھ ،فنالند دستگاه جاسوسی ــ نظامی ،فاشیستی ایتالیائی
تشکیالتی ضد شوروی را در رومانی، یوگسالوی و مجارستان رھبری 

 عناصر ارتجاعی دستگاه ضد جاسوسی انگلستان و دیکسیمھ ،کردندمی
 فرانسوی؛ ھر یک با منظور خاص خود آماده و )DeuxiemeBureau(بورو

پول و . ھمکاری کنند" دشمن شماره یک و رسمی شوروی"حاضر بودند کھ با 
 جھت حفظ و گسترش ،از جاسوسی و خدمات خبر رسانیای امکانات و شبکھ

بین المللی تبلیغاتی او و ھم زمان جھت دادن پشتیبانی و دوباره ھای فعالیت
 در اختیار ترتسکی قرار داده ،سازمان دھی دستگاه توطئھ چینی او در شوروی

. شد
سازمان نظامی و جاسوسی آلمان بخش ترتسکی با ی قبل از ھر چیز رابطھ

B( ٣ب ــ  III(، کھ تحت رھبری کلنل والتر نیکوالی در آن زمان با تشکیالت 
. شدتر می دوستانھ،کرد ھمکاری می،در حال رشد گشتاپو، ھاینریش ھیملر

 میلیون مارک طال از ٢ جاسوس ترتسکی، کرستینسکی حدود١٩٣٠تا سال 
 در ،رف مخارج جنبش ترتسکیستی در شورویدستگاه جاسوسی آلمان جھت ص

بھ رھبری ھا  کھ از طرف ترتسکیست،اطالعات جاسوسیی ازای مبادلھ
کرستینسکی  .   دریافت کرده بود،شدسازمان جاسوسی ارتش آلمان داده می

:بعدھا افشاء کرد

 بھ ، ھزار مارک طال٢٥٠ ما سالیانھ ١٩٣٠ تا ١٩٢٣از سال » 
تا .  میلیون مارک طال دریافت کردیم٢دود عبارت دیگر در مجموع ح

 خطوط اصلی مورد توافق و مندرج در آن قرارداد ١٩٢٧پایان سال 
بھ صورت عمده در مسکو بھ انجام رسید، پس از آن از پایان سال 

 ، تقریبا بھ مدت ده ماه در جریان پرداخت پول١٩٢٨ تا پایان ١٩٢٧
 ، من منزوی شده بودمبھ دلیل این کھ ترتسکیسم شکست خورده بود و

دانستم و ترتسکی نمیھای چیزی در مورد نقشھ. وقفھ ایجاد شد
این . دستورالعمل و اطالعات جاسوسی نیز از او دریافت نکردم

از ای  تا این کھ من نامھ، ادامھ پیدا کرد١٩٢٨جریان تا اکتبر سال 
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برد دریافت آتا در تبعید بھ سر میترتسکی کھ در آن زمان درآلما
بر اساس آنھا . ترتسکی بودھای این نامھ حاوی دستورالعمل. .....کردم

دریافت کرده و سپس بھ من پیشنھاد داده ھا من باید پول را از آلمانی
 ،بود کھ آنھا را یا بھ مسکو منتقل کنم و یا بھ رفقای فرانسوی او

من با ژنرال فون زکت  تماس .  مادلین پاز و دیگران بدھم،رومر
نرال فون زکت در آن زمان از کار خود کناره گیری کرده ژ. گرفتم

او تمایل نشان داد کھ با   . نداشتای بود و ھیچ مسئولیتی در ھیچ زمینھ
او .   صحبت کرده و پول را فراھم آورد)Hammerstein(ھامر اشتاین 

در آن زمان ھامر اشتاین ریاست کل قوای نظامی . پول را فراھم کرد
کل قوای ی  بھ سمت فرمانده١٩٣٠ او در سال .را بھ عھده داشت
«.نظامی منصوب شد

 کرستینسکی بھ عنوان معاون کمیساریای خارجی انتخاب ١٩٣٠در سال 
 بھ ھمراه بحران داخلی ،انتفال او از آلمان. شده و از مسکو بھ برلین منتقل شد

بھ ھا کھ در میان نیروھای قوای نظامی بھ علت ھر چھ بیشتر قدرت گرفتن نازی
 جریان انتفال پول بھ ترتسکی را دوباره بھ صورت موقت بھ ،وجود آمده بود
اما ترتسکی در آن زمان آماده بود کھ قرارداد جدیدی را با . تعویق انداخت

.سازمان نظامی و جاسوسی آلمان بھ امضاء برساند
پسر ترتسکی، لئو سدوف آپارتمانی را در برلین ١٩٣١در فوریھ سال 

بود کھ بھ " دانش آموز" سدوف در آلمان یک ،بر طبق پاسپورت او. داجاره کر
اما در حقیقت . آمده بود" علمی آلمانیی موسسھ"برلین برای شرکت در کالس 

.او در آن سال بھ خاطر دالیل دیگری بھ آلمان آمده بود
آلمان راه حل مشکالت "را با تیتر ای چند ماه قبل ترتسکی نشریھ

از طریق انتخابات بھ ھا  نفر از نازی١٠٧. پ رسانده بودبھ چا" لمللیابین
وقتی .  میلیون رأی بھ دست آورده بود٦٫٤ھا حزب نازی. مجلس راه یافتھ بودند

در حالی کھ پیراھن . سدوف  بھ برلین آمد فضائی تب آلود بر شھر مستولی بود
ھای ازه مغ،برلین رژه رفتھھای گارد حملھ  عربده کشان در خیابانایھای قھوه

 کارگران و اماکن تجمع آنھا ،آزادیخواھانى یھودیان را بھ آتش کشیده و بھ خانھ
.ًکامال  راضی و خوش بین بھ اوضاع بودندھا کردند، نازیحملھ می

کھ این روزھا شاد و اى من در تمام طول زندگیم ھیچ گاه بھ این اندازه» 
«. ماخوشحالم، شاد و خوشحال نبوده
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.  آدولف ھیتلر در ستونی از فولکیشر بئوباختر نوشت این جملھ را
)BeobachterVölkischen(

معامالت تجاری میان . شدًآلمان ھنوز رسما یک دمکراسی محسوب می
دولت شوروی ماشین . آلمان و شوروی در باالترین سطح خود جریان داشت

مھندسان آلمانی . کردآلمانی خریداری میھای آالت صنعتی از شرکت
برق رسانی شوروی بھ عھده ھای مھمی را در معادن و شرکتھای مأموریت

 ،نمایندگان تجاری شوروی. کردندمھندسان شوروی از آلمان بازدید می. داشتند
ئی در ھامأموریتخریداران و فرستادگان تجاری بھ صورتی مداوم جھت انجام 

بخشی از . دندکرپنج سالھ میان مسکو و برلین مسافرت میی رابطھ با برنامھ
. گران  ترتسکی بودنداین شھروندان روسی از طرفداران و یا از ستایش

توطئھ گرانھ ھای مأموریتسدوف بھ نمایندگی از طرف پدرش جھت انجام 
لئو سدوف " ترتسکی در کتاب ،"لئو ھمیشھ در کمین بود. "بھ برلین آمده بود

:نوشت"  دوست و مبارز،پسر

 ،گشتارتباطی با شوروی میھای  سر نخاو لجوجانھ بھ دنبال» 
 دانشجویان شوروی را کھ بھ ،در حال بازگشتھاى رد پای توریست

خارج از کشور فرستاده شده و یا کارمندان ھوادار میان نمایندگان 
 اصلی سدوف در برلین این بود مأموریت. کردخارجی را دنبال می

ھای ھا دستورالعمل بھ آن،کھ با اعضای قدیمی اپوزیسیون تماس گرفتھ
ترتسکی را ابالغ کند و خبرھای مھم را جمع آوری کرده و بھ پدرش 

«. منتقل کند

:خود نوشتھاى ترتسکی در یادداشت

برای احتراز از برمالء شدن این روابط جدید و برای گمراه کردن » 
برلین ھای در خیابانھا توانست ساعت سدوف می،).G.P.U(ُاو .پ.مأموران گ

« . بزندپرسھ 

مشھور موفق شده بودند کھ در کمیسیون ھای بسیاری از ترتسکیست
از جملھ . معامالت خارجی شوروی شغل مھمی را برای خود دست و پا کنند

 کھ زمانی افسر ارتش سرخ و یکی از رھبران گارد ،اسمیرنوف. ایوان ان
یگر  اسمیرنوف روش د،پس از مدت کوتاھی در تبعید. شدترتسکی محسوب می

 از ترتسکی دوری کرد و تقاضای بازگشت بھ ،را دنبال کردهھا ترتسکیست
 شغل مھمی در ، کھ یک مھندس بود،بھ اسمیرنوف. را کردھا حزب بلشویک
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 او بھ عنوان مھندس مشاور ١٩٣١در آغاز سال . صنعت حمل و نقل واگذار شد
. در یک ھیئت تجاری انتخاب شد و بھ برلین مسافرت کرد

. ف بالفاصلھ پس از ورود خود بھ برلین با سدوف تماس گرفتاسمیرنو
آبجوخوری دور از ھای ًطی جلساتی کامال مخفی در خانھ سدوف و در سالن

ترتسکی کھ شامل  سازماندھی ھای  اسمیرنوف را در جریان نقشھ، سدوف،شھر
اپوزیسیون با ھمکاری جاسوسان سازمان جاسوسی و نظامی آلمان بود ى دوباره

.  دادقرار
جدید ی دستھ جمعی شیوهی  حملھ،سدوف، بھ اسمیرنوف گفت از این بھ بعد

تمام اختالفات قدیمی میان . دولت شوروی استى علیھما ى مبارزه
، سوسیال ھا زینویفست،ھا منشویک،ھا بوخارینیست،ھاترتسکیست

متحدی ى باید جبھھ. مخالف باید فراموش شودھای رولوسیونرھا و دیگر گروه
 از این بھ بعد باید شکلی ،مبارزه مای در ادامھ. ام مخالفان سازماندھی شوداز تم

دولت ى علیھتروریستی و خرابکاری باید ھای شیوه. نظامی بھ خود بگیرد
ًاینھا باید بھ صورتی کامال حساب شده . شوروی در سراسر کشور آغاز شود

 ،دقیقھای یضربات گسترده و خرابکاری بھ وسیلھ. مورد بررسی قرار گیرند
 تا جائی کھ تضعیف روحیھ ،اپوزیسیون باید رژیم شوروی را نا امید و گیج کرده

پس از آن برای اپوزیسیون سھل خواھد بود کھ قدرت را بھ . بر آنھا غالب شود
ترتسکی در ھای فوری اسمیرنوف این بود کھ دستورالعملی وظیفھ. چنگ آورد

برای انجام ترور و خرابکاری را بھ مورد بازسازی کار مخفیانھ و آماده شدن 
او در ضمن باید . اطالع اعضای قابل اعتماد اپوزیسیون در مسکو برساند

آورد کھ اطالعات بھ صورتی منظم بھ برلین شرایط را بھ شکلی فراھم می
 و ،کردندقاصدان ترتسکیست باید آنھا را بھ سدوف منتقل می. شدفرستاده می

ئی از ھاسالم. "رساندآنھا را بھ اطالع پدر خود میخود ی سدوف باید بھ نوبھ
آن مورد شناسائی قرار ی حرف رمزی بود کھ قاصدان باید بھ وسیلھ" گالیا دارم

. گرفتندمی
 قبل از سفرش از ،سدوف از اسمیرنوف تفاضای انجام کار دیگری را

خواست کھ با رھبران یک ھیئت تجاری شوروی کھ بھ او می. برلین نمود
ای گی بھ برلین آمده بودند در تماس قرار گرفتھ و با آنھا در رابطھ با مسئلھتاز

. داشتھ باشدای بسیار مھم جلسھ
رھبر این ھیئت تجاری یکی از ھواداران و دوستان قدیمی ترتسکی و بیش 

پا قرص او فردی بھ نام یوری  و از ھر چیز یکی از ستایش کنندگان پر
.لئونیدویچ پیاتاکوف بود

پیشانی او بلند و برجستھ بود و . تاکوف الغر و بلند قد و خوش لباس بودپیا
او بیشتر شبیھ یک پروفسور تحصیل کرده بود تا . ریش بزی مرتبی نیز داشت
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 او اولین رھبر ١٩٢٧پس از کودتای . ایگر حرفھاین کھ یک توطئھ
 در تروتسکیست بود کھ با ترتسکی قطع رابطھ کرده و تقاضای عضویت دوباره

برد ولی اگر چھ ھنوز در آن زمان در تبعید بھ سر می. را کردھا حزب بلشویک
ھای مأموریتاستعداد بی نظیر او در مسائل تجاری و سازماندھی موجب شد کھ 

بسیاری را در کشوری مانند شوروی کھ از نظر صنعتی در حال رشد بود بھ او 
یشی در حزب بلشویک  عضویت او بھ صورت آزما١٩٢٩در پایان . محول کنند

در دست ھای او در آن زمان رھبری تعداد زیادی از طرح. مورد قبول واقع شد
 او بھ عنوان یکی ١٩٣١در سال . اجرا در صنایع شیمی و حمل و نقل را داشت

 باالترین مقام مشاورتی در ،از اعضای رھبری سازمان برنامھ ریزی اقتصادی
ر ھمان سال با سمت رھبری یک ھیئت و د. اتحاد جماھیر شوروی، انتخاب شد

 جھت خرید ماشین آالت صنعتی برای دولت شوروی بھ ،مخصوص تجاری
.         برلین فرستاده شد

 ایوان اسمیرنوف؛ پیاتاکوف را در دفتر کارش ،بنا بر دستورالعمل سدوف
او بھ پیاتاکوف خبر داد کھ لئو سدوف در برلین بھ سر . در برلین مالقات کرد

چند روز بعد  . برد و از طرف ترتسکی  پیغام مخصوصی را برای او داردمی
در اینجا گزارش مالقات آنھا را از زبان . سدوف و پیاتاکوف با ھم مالقات کردند

:کنیمخود پیاتاکوف نقل می

Cafe(باغ وحش کنارمعروف بھ کافھای من بھ کافھ»  am Zoo(

وف را دیدم کھ سر میز نزدیک باغ وحش رفتم و در آنجا لئو سد
او . شناختیمما از قبل یک دیگر را بھ خوبی می. کوچکی نشستھ بود

 بلکھ از طرف پدرش با من تماس ،گفت کھ او نھ از طرف خودش
 و این کھ ترتسکی  پس از این کھ بھ اقامت من در برلین ،گرفتھ است

ً بھ او اکیدا فرمان داده بود کھ شخصا با من تم،پی برده بود اس گرفتھ ً
سدوف در ادامھ گفت کھ ترتسکی حتی برای یک . و با من صحبت کند

رھبری استالین را رھا نکرده ى علیھلحظھ فکر از سر گیری مبارزه 
و علت یک آتش بس موقتی در این جریان فقط و فقط مربوط بھ انتقال 

 اما این مبارزه ،مکرر ترتسکی ازکشوری بھ کشوری دیگر بوده است
 مایل بود ، چیزی کھ او، ترتسکی، حال شکل گرفتن استدوباره در

ک و پوست کنده از ُپس از آن سدوف ر. مورد آگاه کندکھ مرا در آن 
پیاتاکف آیا مایل بھ : پرسدو االن ترتسکی از شما می: من سؤال کرد

«.شرکت در این مبارزه ھستید؟ من موافقت خود را اعالم کردم
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یح دادن در مورد خطوط اصلی پیشنھادات پس از آن سدوف آغاز بھ  توض
:اپوزیسیون کردی ترتسکی در مورد سازمان دھی دوباره

ھای سدوف با توضیح در مورد نشان دادن اشکال جدید شیوه» 
ًکامال ای  تودهىصحبت از اشکال مختلف مبارزه. مبارزاتی ادامھ داد

، اگر ما ای در صورت سازماندھی یک جنبش توده،بی مورد است
 این امکان وجود دارد کھ با ،کنیمای غاز بھ انجام نوعی کار تودهآ

ی ُترتسکی با سرنگونی سلطھ. بسیاری روبرو شویمھای دشواری
سدوف . ترور و خرابکاری موافق استی استالین با استفاده از اسلحھ

خواھد بھ این مسئلھ توجھ شود کھ در ادامھ گفت کھ ترتسکی می
ً کامال بی معنی است و این کھ ما ، کشورمحدود کردن مبارزه بھ یک

در این . بین المللی نگاه کنیمای باید بدون قید و شرط بھ مسئلھ از زاویھ
لمللی ارائھ امناسب را برای حل مسائل بینھای مبارزه ما باید راه حل

سدوف از قول ترتسکی . ھا بھ عبارت دیگر مسائل میان دولت،دھیم
جھ نکند زیر سند فقر دانش خود امضاء   کسی کھ بھ این مسائل تو،گفت

«. می گذارد

: سدوف  بھ  پیاتاکوف گفت،در مالقات بعدی آنھا

شوید کھ ھر چھ مبارزه  شما متوجھ می،یوری لئونیدویچ» 
ھای توانید کمکشما می.  بھ پول بیشتری نیاز است،شودشدیدتر می

فت کھ این سدوف بھ او گ. ضروری را برای این مبارزه فراھم کنید
ی در مقام رسمی خود بھ عنوان نماینده. کار چگونھ باید عملی شود

توانست تا حد زیادی و  او می،تجاری از طرف شوروی در آلمان
١١آلمانی بورسیگ و دماگھای بھ شرکت" بدون توجھ بھ ارزش آنھا"

.با بورسیگ و دماگ  داشتای ترتسکی توافق نامھ. کاال سفارش بدھد

 سازمان توسط" اییلھوس" بھ عنوان تنھاو دماگ  بورسیگھای شرکت ــ ١١
 ،ھا طریق معامالت خود با این شرکتاز. شدجاسوسی و نظامی آلمان استفاده می

 ،یک شاھد بی طرف. داد میقرار پول بسیار زیادی را در اختیار ترتسکی ،پیاتاکوف
 ھای پیاتاکوف با شرکت یبندھا ناظر زد و ًشخصا ،لیتل پیج. ی جان دیئمھندس آمریکا

.  دولت شوروی بوداستخدامج بھ عنوان متخصص طال و صنایع مس در یلیتل پ. آلمانی بود
 او ،اپ رسیدچ بھ ١٩٣٨در یک سری مقاالت کھ در ساتردی ایوینینگ پست در ژانویھ 

*     عد بى حھ       بقیھ زیرنویس در صف: در شوروی نوشتخودیات تجربدر مورد  
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 پیاتاکوف   تجاری کھ توسطبزرگ من با یک ھیئت ١٩٣١ بھار در» * 
 کھ تجربیات بود من این یدر آنجا وظیفھ. شد بھ برلین سفر کردمرھبری می

.فنی خود را در ھنگام خرید ماشین آالت معدنی در اختیار آنھا بگذارم
 تا ١٠٠فیت  تعدادی آسانسور معدن را با ظرجملھ از ،ھیئت تجاری

ھیئت اعزامی تقاضا کرد کھ مخارج این . کرداسب خریداری ى وه ق١٠٠٠
)  مارک آلمان١\١٠٠ ارزشواحد پول بھ ( در کیلو نیگِمعاملھ را برحسب ف

 و دماگ   بورسیگــ آلمانی ھای از مذاکرات طوالنی شرکتپس. محاسبھ کنند
. ر کیلو موافقت کردندنیگ در ھِ ف٦ تا ٥ مقدار بھ ھا با کاھش قیمت ماشینــ

 ھای در قیمتھا شرکتکھدریافتم ،کردمی من این محاسبات را بازرسی وقت
 تن چند را با سکوھای چدنی بھ وزن فلز سبک سکوھای ،پیشنھادی خود

و باال رفتن ین آمدن مخارج تولید ئپا این امر موجب  ھ ک،عوض کرده بودند
.دادمی افزایشر  برای خریداراو در واقع ھزینھ . شده بودوزن 

یلی از کشف این مطلب خوشحال شده و با غرور تمام و خ من البتھ
  قضیھ چنان تنظیم شده بود کھ. کردمبالفاصلھ آن را بھ اعضای ھیئت گزارش 

 نشان دھد کھ چگونھ تمامتوانست بھ مسکو بازگشتھ و با افتخار پیاتاکوف می
 پول را برای واقعکھ او در  ی در حال،است شده ھاین آوردن قیمتئموفق بھ پا

ی براخرید مقدار زیادی چدن بی مصرف پرداخت کرده و بھ این ترتیب این را 
او موفق شده بود . بھ او مقدار زیادی تخفیف بدھند  کھ  میسر کرده بودھاآلمانی

 ولی من انجام آن را ، این حیلھ در مورد تعدادی معادن دیگر استفاده کند ازکھ
 «. کردممتوقفدر این رابطھ 

 صنعتی در ھای بعدھا موفق بھ کشف چند مورد از این نوع خرابکاریجیپیتل ل
 سکیست بھ نامتمھندس ترای ھ فعالیتی بھ وسیلھً سطح تولید عمداکھ در معادنی ،اورال
 بھ "ف کاباکو،کند کھج نقل میی لیتل پ١٩٣٧در سال .  شد، بودشدهین آورده ئ پافکاباکو

 بھ شدت ،پس از شنیدن خبر دستگیری او. ی صنعتی بازداشت شدکارخرابدلیل ایجاد 
 مدارک بیشتری را در رابطھ با خرابکاری در ١٩٣٧ در جییتل پل .متعجب شدم

.  پیدا کرد،رھبری شده بود پیاتاکوفى وسیلھھ  بً مستقیماکھ ،کارخانجات صنعتی شوروی
زاقستان بازسازی کرده و  با ارزش را در جنوب قمعادنی تعدادی از ئمھندس آمریکا

 را جھت تضمین تولید ھر چھ بیشتر در اختیار خود دست نویس و دقیق ھایدستورالعمل
:ج نوشتیلیتل پ. کارگران شوروی قرار داده بود

 بھ سرعت بھ کھ من در شوروی آن بود ھای یکی از آخرین مأموریت» 
صورتی غیر ھزاران تن سنگ معدن با درصد باال بھ . ھمان معادن برگردم

کھ اگر بھ سرعت کاری جھت باز سازی آنھا   جبران نابود شده بودند و اینقابل
 شاید کھ تمام مواد ذخیره شده در عرض چند ھفتھ از میان ،شدینمداده انجام 

. ندایئتی از طرف مقر پیاتاکوف در آنجا بودهھدم کھ متوجھ شمن . رفتمی
 را مین گذاری کرده معدن و تمام  من در آتش ریختھ شده بودھایدستورالعمل

 در سنگ معدن را یتوانست بخش بزرگی از ذخیره کاری کھ می،بودند
*عد بى                   بقیھ زیرنویس در صفحھ «.عرض چند ماه نابود کند
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توانید پول بیشتری پرداخت کنید ــ اما این  شما میسدوف گفت ــ
«. ما خواھد شدھای خرج فعالیتھا پول

 در برلین دو نفر دیگر از اعضای مخفی اپوزیسیون بھ ١٩٣١در سال 
Alexei(آلکسی شستوف ھای نام Schestow(، مھندس در ھیئت تجاری 

Sergei(پیاتاکوف و سرگئی بسونوف  Bessonow(دگان بازرگانی  کھ از نماین
 جھت فعالیت برای سازمان ،شداتحاد جماھیر شوروی در برلین محسوب می

بسونوف .  توسط سدوف بھ کار گرفتھ شده بودند،ھاجدید ترتسکیست
 سالھ با اندامی چاق و پوستی تیره و با ٤٠ مردی ،رولوسیونر سابقسوسیال

  نماینده و،ھیئت تجاری کھ بسونوف عضو آن بود. ظاھری خوش اخالق بود
شد تشکیالت مرکزی کشور اتحاد جماھیر شوروی در مرکز اروپا محسوب می

بھ . کردتشکیالتی کھ ھم زمان با ده کشور مختلف اروپائی معامالت تجاری می
صورت دائمی در برلین مستقر شده بود و بھ ھمین دلیل فرد مطلوبی بود کھ 

 و رھبر تبعیدیشان استفاده ھامیان ترتسکیست" رابط"شد از او بھ عنوان می
برای ھا مخفی ترتسکیستھای چنین برنامھ ریزی شده بود کھ ابتدا پیغام. کرد

خود آنھا را بھ سدوف و یا  ترتسکی ی بسونوف فرستاده میشد و سپس او بھ نوبھ
.رساندمی

ی داده مأموریتً شخصیتی کامال متفاوت با او داشت، بھ او ،آلکسی شستوف
او می خواست کھ . ًامال متناسب با مزاج و خلق و خوی او بودشده بود  کھ  ک

خرابکاری ھای یکی از باالترین رھبران جاسوسان ترتسکیست آلمانی و ھستھ
ائتالفی ذغال ھای در سیبری، جائی کھ او یکی از اعضای مدیریت شرکت

 بھ عنوان دانشجو ١٩٢٣در سال .  سال داشت٣٠او بیش از .  بشود،سیبری بود
 رھبری ١٩٢٧پیوست و در سال ھا معدن مسکو بھ ترتسکیستی انشکدهدر د

 با ،او جوانی الغر اندام. مخفی در مسکو را عھده دار بودھای یکی از چاپخانھ

 کامل خود گزارشکھ او   از ترک اتحاد جماھیر شوروی و پس از اینقبل  درست *
 سازمان تعداد بسیاری از اعضای ،مات دولت شوروی دادرا با جزئیات کامل بھ مقا

ھای نقشھج کشف کرد کھ خرابکاران برای انجام یلیتل پ. ی بازداشت شدندرتسکخرابکار ت
 معدن در جھت ایجاد خرابکاری آگاھانھ ای عنوان وسیلھبھ" او ھای از دستورالعمل،خود

 ". استفاده کرده بودند،د او عمل کنندستورات برخالف ًیمامستقکھ    طریق ایناز"
:تعریف کرد ساندی پست در جییتل پل ،خرابکاران بھ اعمال خود اعتراف کردند

 کھ آنھا را در ،یسیوناپوز ھای کمونیستھای آنھا ناخواستھ بھ توطئھکھ »
 و ھواداران   استالین کھ ند،ا کھ بھ اندازه کافی قوینداین مورد متقاعد کرده بود

 « .بودند کشیده شده ،دست گیرندھ و خود قدرت را ب او را سرنگون کرده
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چشمانی روشن و بھ شدت تند مزاج بود و از ترتسکی با وفاداری کامل 
.کردفرمانبرداری می

«. ماًمن ترتسکی را شخصا بارھا مالقات کرده» 

شستوف، ترتسکی را بھ . او عادت داشت کھ در آن مورد الف زنی کند
لقبی کھ او ھمیشھ در مورد ترتسکی استفاده . شناختمی" رھبر"عنوان 

. کردمی
سدوف در مالقاتی کھ با شستوف در برلین داشت بھ او گفت کھ، این کافی 

سائل و امکانات ما باید از تمام و. نیست کھ نشستھ و منتظر ھوای بھتری بشویم
ترتسکی معتقد . خود برای سلب اعتبار رھبری و سیاست استالین استفاده کنیم

 این است کھ با استفاده از خشونت و ،تنھا راه حل مشکل ولی مطمئن"بود کھ 
".ابزار ترور بتوان استالین و دیگر رھبران را از قدرت بر کنار کرد

اه برگشت نداریم، یا باید از اسلحھ  ما ر،بلھ. ًشستوف کامال با او موافق بود
!جدیدی برای مبارزه پیدا کنیمھای استفاده کنیم و یا راه

اری بھ نام دھلمان دسدوف از شستوف سئوال کرد کھ آیا او کارخانھ
)Dehlmann(در جائی ًشستوف بھ او گفت کھ این نام را قبال. شناسد را می 

تعداد زیادی از . کلوپفل بود-یچدھلمان مدیر شرکتی بھ نام فرول. شنیده است
. سیبری غربی بودندھای مھندسان این شرکت در استخدام معدن

سدوف بھ شستوف  گفت کھ قبل از بازگشت بھ شوروی با  دھلمان تماس 
تواند کمک خوبی برای سازمان سدوف گفت کھ شرکت دھلمان می. بگیرد

. در سیبری باشد" رویفلج کردن اقتصاد اتحاد جماھیر شو"جھت ھا ترتسکیست
و جاسوسی بھ خاک ھا آقای دھلمان درآن زمان در قاچاق نشریات ترتسکیست

در عوض شستوف اطالعات صنعتی در . اتحاد جماھیر شوروی شرکت داشت
 کھ در ضمن دیکتاتور آلمانی نیز عالقھ بسیاری بھ آنھا ،مورد معادن سیبری

. داد بھ او می،داشت را
" گوئید کھ با شرکت قرارداد بنویسم؟بھ من میشستوف پرسید، شما "
آید؟ اگر آنھا پسر ترتسکی جواب داد، این قدر وحشتناک بھ نظر می"

 چرا ما نباید با دادن اطالعات بھ آنھا خدمت آنھا را تالفی ،کنندخدمتی بھ ما می
"کنیم؟

کنید کھ من شما رک و پوست کنده پیشنھاد می: شستوف فریاد کشید"
" ؟! کنمجاسوسی

این کمی ناعاقالنھ است کھ از این "خود را باال انداخت، ھاى سدوف شانھ
در شرایط جنگی استفاده از این لغات بی فایده " کھ ،، او گفت"لغات استفاده کنیم
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اگر شما تروریسم و نابودی صنعتی را قبول دارید، باید با پیشنھاد من ھم . است
."موافق باشید

سمیرنوف را مالقات کرد و بھ او گفت کھ پسر شستوف چند روز بعد ا
سدوف بھ من دستور . "ترتسکی در مورد چھ مسائلی با او صحبت کرده است

.  شستوف  گفت،"کلوپفل  ارتباط برقرار کنم-داده است کھ با شرکت  فرولیچ
ھای ًاو صریحا بھ من فرمان داد کھ با شرکتی تماس بگیرم کھ بھ فعالیت

اشتغال ) کوسباس ()Kusnezk(ی در منطقھ کوزنتسکجاسوسی و خرابکار
.شومدر این صورت من جاسوس و خرابکار محسوب می. دارد

و " جاسوس"صحبت در مورد لغاتی از قبیل : اسمیرنوف فریاد کشید
چھ چیز ! رود و ما باید کاری بکنیمزمان بھ جلو می! را تمام کن" خرابکار"

یج تمام نیروھای ضد انقالبی برای تعجب آوری در قضاوت ما در مورد بس
بینی؟ چھ مشکلی در گرفتن کمک سرنگونی رھبری استالین در کوزنتسک می

ما باید آن . بینی؟ راه دیگری وجود ندارداز جاسوسان آلمانی در این جریان می
. را قبول کنیم

خوب نظر شما چیست؟: "اسمیرنوف گفت. شستوف سکوت کرد
من کاری را انجام .  شخصی در این مورد ندارمایمن عقیده: شستوف گفت

دھم کھ رھبر ما ترتسکی بھ ما آموختھ است، در خدمت و منتظر فرمان می
.ھستم

 کھ کمک ، مدیر شرکت آلمانی،قبل از ترک برلین، شستوف، آقای دھلمان
شستوف تحت نام قالبی آلیوشا . کرد را مالقات کردمالی بھ ترتسکی می

)Aljoscha(او بعدھا تعریف . مت سازمان جاسوسی و نظامی آلمان در آمد بھ خد
:کرد

 را مالقات )Koch(من مدیر شرکت دھلمان و معاون او  کوخ » 
 ابتدا ، دھلمان،کلوپفلــگفتگوی من با رھبران شرکت  فرولیچ. کردم

کھ این اطالعات باید بھ نمایندگان با رد و بدل اطالعات سری و این
شد؛ شروع  داده می،کردندقھ  کوزنتسک کار میشرکت کھ در منط

خواھند  با وارد آوردن خسارات و شد و سپس این کھ آنھا می
را آغاز ھا سازماندھی شده ھمکاری با ترتسکیستھای خرابکاری

خود قصد دارند کھ بنا ی در ادامھ او بھ من گفت کھ آنھا بھ نوبھ. کنند
آنھا . ک ما بفرستندبر خواھش سازمان ما افراد بیشتری بھ کم
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را کمک کنند کھ بھ ھا خواستند کھ بھ ھر شکل ممکن ترتسکیستمی
١٢« . قدرت برسند

 سیبری غرب یزیادی بھ پایگاه صنعتی کھ استالین در منطقھى عالقھھا ی آلمان ــ١٢
این پایگاه خارج از دید خلبانان جنگی در . دادندیم نشان ،در دست اجرا داشتو اورال 

 برای ای تعیین کننده آغاز یک جنگ نقشصورتتوانست در ھنگام بمباران بود و می
 از طریق ھاخواستند کھ بھ این پایگاه میھایآلمان. اتحاد جماھیر شوروی داشتھ باشد
. کنندجاسوسان و خرابکاران خود نفوذ 

 کھ قراردادی در مورد تحویل ،دھلمانــکلوپفلــو فرولیچ دماگ ،یگبورس
 توسط ، داشتندھج سال شوروی برای تکمیل طرح پندولت فنی با  ھای و کمکھاماشین

. گرفت میقرار سوء استفاده مورد"  گم کردنرد"سازمان جاسوسی و نظامی آلمان برای 
 روسیھ فرستاده بھ" متخصص "و" مھندس"بھ عنوان جاسوسان و خرابکاران آلمانی

شد مورد  میان مھندسان روسی کھ میاز جاسوسانی را ،دستگاه امنیتی آلمان. شدندمی
یک .  در آلمان سازماندھی کرد،نداشتندی ئجی قرار داد و از گرفتن رشوه ابافشارھای خار

Michail(ف یل استرویلوئ میشا مھندس روسی بھ نام Stroilow(، در ١٩٣٠ سال کھ در 
 بھ یک سازمان سیبری شده و سپس در استخدام ھایآلمانبرلین بھ عنوان جاسوس توسط  

 شوروی در مقابل یک دادگاه ١٩٣٧ سال در  پس از دستگیری،بودیوستھ پترتسکیستی 
:گفت

   طریق مالقات من با جاسوس آلمانیاز جریان بھ صورتی بسیار جالب تمام» 
 تا ١٠ چرا کھ او ، زبان روسی تسلط کامل داشتبھاو . شروع شد ون برگ ف

این مرد دفاتر .  پطرزبورگ زندگی کرده بود، روسیھدرسال قبل از انقالب ١٥
من در مورد معامالت تجاری و   داد و باقراربارھا مورد بازدید فنی ما را 

   توسط شرکت والرام  کھ سختبخصوص در آن زمان در مورد نوعی فوالد 
 را" ی منزندگ" خواندن کتاب ترتسکی بھ نام ،رگِب. شد صحبت کردتولید می

ی بھ آلمان متخصصان  ،)Nowosibrisk( در نووسیبریسک. بھ من توصیھ کرد
بھ . کردند بھ من معرفی میتوافقمانراغ من آمده و خود را با نام رمز مورد س

 استخدامی در مھندسان ،لمانیآ با شش مھندس ١٩٣٤ب من تا سال یاین ترت
 ،ورمئُو ،نگرا سامرھای بھ نام،دھلمانــکلوپفلــشرکت آلمانی فرولیچ

اولین . قات داشتم مال)نام مھندسان شرکت ( و فلیسا ھایور ماس،مگارتنیوبا
 حاوی ، بھ من داده شد یق مھندس فلیساطر از ١٩٢٣گزارش کھ در ژانویھ 

 بود کھ زنتسککو یساز بزرگی در مورد باز ھای طرحیاطالعاتی در زمینھ
ًیمامسقمن . مدآدر واقع و بھ زبان ساده اطالعات جاسوسی بھ حساب می

ی برا ایاری و نقشھو خرابک دستورالعملی در مورد انجام ایجاد خسارت
 طراحی شده  سیبری غربی در  سازمان ترتسکیستییوسیلھھ خرابکاری کھ ب

«.بود را دریافت کردم
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از طرف سدوف برای ای  با خود نامھ،وقتی شستوف بھ شوروی بازگشت
ی شستوف نامھ را در پاشنھ. پیاتاکوف کھ بھ مسکو بازگشتھ بود بھ ھمراه داشت

ا بھ  پیاتاکوف  در کمیسیون صنایع سنگین او نامھ ر. کفش خود مخفی کرده بود
وظایف "خود ترتسکی بھ پیاتاکوف نوشتھ شده بود و در آن ی نامھ بھ وسیلھ. داد

:اپوزیسیون در شوروی بھ شکل زیر طراحی شده بود" فوری

سرنگون کردن استالین و ھوادارانش با "ما ی اولین وظیفھ» 
.تروریسم استو آن بھ معنای " استای توسل بھ ھر وسیلھ
آن بھ ." متحد کردن دشمنان استالین است"ما ى دومین وظیفھ

نیروھای ضد ى معنای ادغام با ارتش و سازمان جاسوسی آلمان و بقیھ
. باشدند، میاشوروی، کھ در واقع خواھان  ھمکاری  با اپوزیسیون

حزب و دولت ھای برھم زدن برنامھ: "مای سومین وظیفھ
و این بھ معنی ." اقتصادی استی وزه بھ خصوص در ح،شوروی

«. خرابکاری است

بایستی بھ عنوان معاون ترتسکی، رھبری دستگاه پیاتاکوف می
.ار شوددشوروی را عھدهى علیھ چینیتوطئھ

ــ سھ بخش٧

ھای  با اتخاذ سیاست فعالیت،در شوروی، ستون پنجم آینده١٩٣٢طی سال
ھای در جلسات و کنفرانس. یری کردمخفی بھ صورتی واقعی آغاز بھ شکل گ

 از مواضع جدید سازمان ،توطئھ گری  اعضای قسم خورده،کوچک و سری
ھای از گروهای شبکھ. کردندشدند و وظایف خود را تمرین میمطلع می
در . خرابکاری و پیغام بران در خاک شوروی احیاء شدھای  گروه،تروریستی

 دونباس و اورال سازمان دھندگان  در،مسکو، لنینگراد و در قفقاز و سیبری
: ترتسکیست برای تجمعات ھرج و مرج طلب و دشمنان دولت شوروی از جملھ

 ، افرادی با مواضع چپ و راست،ھا منشویک،سوسیال رولوسیونرھا
 گاردھای سفید فاشیستی و ، ھرج و مرج طلبان،افراطیھاى ناسیونالیست

ھواداران ی ترتسکی بھ وسیلھی ھاپیغام. کردند سخنرانی می،ھواداران سلطنت
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 جدیدی ىتوطئھ. شدو جاسوسان شناختھ و ناشناختھ بھ صورت مخفی منتشر می
. دولت کشور شوروی در جریان بودى علیھ

مواضع و اقدامات ترتسکی ابتدا بھ مذاق گروھی از روشنفکران قدیمی 
واضع  زمانی کھ پیاتاکف م،کارل رادک روزنامھ نگار. ترتسکیست خوش نیامد

 ١٩٣٢در فوریھ . ش نمایان شدا نگرانی در چھره،جدید را برای او تشریح نمود
و ھا ًمعموال تمام نامھ. خصوصی از ترتسکی دریافت داشتاى رادک نامھ

. ترتسکی محتوای محرمانھ داشتندھاى پیغام
:ترتسکی بھ ھوادار مردد خود نوشتھ بود

 دقت کنید کھ برای شما باید تجربیات گذشتھ را بیاد آورده و» 
ی  کھ مبارزه وارد مرحلھ،شما راه بازگشتی بھ گذشتھ وجود ندارد

جدید مبارزاتی را ى  و عالئمی کھ این مرحلھ،جدیدی شده است
کند این است کھ یا ما باید بھ ھمراه دولت شوروی از مشخص می

« . سرنگونی این رھبریت را مطرح کنیمی میان برویم و یا مسئلھ

 باالخره رادک را متقاعد ،پیاتاکفھای  بھ ھمراه پافشاری،رتسکیتى نامھ
نیروھای "کرد کھ با مواضع جدید کھ شامل ترور، خرابکاری و ھمکاری با 

.شد، موافقت کندمی" خارجی
تروریستی کھ در آن زمان در سطح تمام ھای ترین ھستھیکی از فعال

تان قدیمی و اعضای ایوان اسمیرنف و دوسی  ھستھ،شوروی تشکیل شده بود
. سرگئی ماراچکوفسکی و افرایم درایتسر بود،گارد ترتسکی

کوچکی را ھای  گروه، ماراچکوفسکی و درایستر،تحت رھبری اسمیرنف
 دوستان قدیمی ترتسکیست باقی مانده از دوران ،ایاز میان تبھکاران حرفھ

. کھ آماده برای اعمال خشونت بودند، تشکیل دادند،جنگ داخلی
در مسکو در سال ھا راچکوفسکی در یک سخنرانی برای تروریستما
: گفت١٩٣٢

حزب ھای ئی کھ ما در مورد متالشی شدن سیاستھاامید» 
متدھای استفاده شده، تا بھ حال .  غلط از آب در آمده است،داشتیم
ϪΠϴΘϧ�̵Ζγ�ϪΘηΪϧ�ήΑ�έΩ�̶ΘΒ՝ϣ��ϩί έΎΒϣ�̵ήΑ�ϩέ�̮ ϳ�ΎϬϨΗ�ϯ�̶ϗΎΑ�Ύϣ

. فاده از قھر برای براندازی رھبری حزب است و آن است،ماندمی
«! اصلی ماستى این وظیفھ. رھبران باید نابود شوندی استالین و بقیھ
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 بھ ،حساسھای گران در پست پیاتاکف در تالش بود کھ بھ توطئھ،ھم زمان
خصوص در صنایع جنگ و حمل و نقل مسئولیتی داده شود و آنان را با 

. اتحاد جماھیر شوروی آغاز کرده بود، ھمراه کندىعلیھترتسکی کھ ھای توطئھ
 پیاتاکف بھ عنوان جانشین ترتسکی در شوروی و ١٩٣٢در تابستان 

اپوزیسیون، بھ توافق رسیدند کھ ھاى بوخارین بھ عنوان رھبر دست راستی
گذشتھ را کنار گذاشتھ و با یک دیگر تحت رھبری ترتسکی ھاى دشمنی

 زینویف و ،توسط افراد قدیمی اپوزیسیونگروه کوچکی کھ . ھمکاری کنند
خود را تابع رھبری ترتسکی ھاى  قبول کردند کھ فعالیت،شدکامنف رھبری می

:بوخارین مذاکرات میان توطئھ گران در آن زمان را این چنین توضیح داد. کنند

.  تومسکی و ریکوف صحبت کرده بودم،من با پیاتاکف» 
در تابستان . اکف مذاکره نمودندریکوف با کامنف و زینویف و پیات

 با ، من برای بار دوم در کمیساریای خلق برای صنایع سنگین١٩٣٢
 ،بوداى این بار این مسئلھ برای من امر ساده. پیاتاکف صحبت کردم

من . او رئیس من بود. کردمچون من زیر دست پیاتاکوف کار می
سوء ظن  بدون این کھ ،اجازه داشتم کھ بھ دفتر خصوصی او بروم

 پیاتاکف با ١٩٣٢طی این گفتگو در تابستان .... کسی را تحریک کنم
ترور ھای من در مورد گفتگوھایش با سدوف و در مورد سیاست

 و ما بھ این نتیجھ رسیدیم کھ بھ زودی ،ترتسکی صحبت کرد
مان توانیم تضادھای خود را کنار گذاشتھ و با ھم در مبارزهمی

«. شویمحکومت شوروی متحد ى علیھ

محرمانھ کھ در ی مذاکرات تعیین کننده در پائیز، در جریان یک جلسھ
.  بھ پایان رسید،خارج از شھر مسکو و در یک ویالی تابستانی برگذار شد

 برای جلوگیری از غافلگیر شدن و ،منتھی بھ آنھای نگھبانان از خانھ و راه
چیزی شبیھ یک در این جلسھ . کردندحفاظت جان توطئھ گران مراقبت می

این رھبران ارشد . رھبری ارشد برای نیروھای متحد شده، انتخاب شد
را در سراسر ھا اپوزیسیون کھ قصد سازماندھی  ترورھای آینده و خرابکاری

آنھا در . شدنامیده می" ھاراست و بلوک ترتسکیستى جبھھ"شوروی داشت 
 ،شدندکشف میھا ھسھ مرکزیت و یا بخش با این ھدف کھ اگر یکی از این ھست

.  تشکیل شده بودند،کار باشندی بقیھ قادر بھ ادامھ
 بود کھ توسط ،"مرکز ترور ترتسکیستی ــ زینویفیستی"اولین بخش، 
ش این بود کھ اعمال تروریستی را سازماندھی اشد و وظیفھزینویف رھبری می

.کند
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اتاکف پیی  کھ بھ وسیلھ،نام داشت" ھامرکز موازی ترتسکیست"بخش دوم 
.کردرھبری شده و اعمال خرابکاری را سازماندھی می

ترتسکیستی، کھ توسط ى  آن بخش واقعی و جبھھ،سومین و مھم ترین بخش
بسیاری از رھبران و ی شد کھ در برگیرندهبوخارین و کرستینسکی رھبری می

. بیشترین اعضای نیروھای اپوزیسیون بود
 کھ ، نفر رھبر٣٠ تا ٢٠ً و تقریبا تمام سازمان فقط بیش از چند ھزار عضو

 ، صنایع، سازمان امنیت، کمیساریای خارجی،ی مھمی را در ارتشھاپست
.  نداشت،دولتی بر عھده داشتندھای  حزب و ارگان،ھااتحادیھ

نمایندگان ی کھ بھ وسیلھ" ھاراست و ترتسکیستى جبھھ"از ھمان آغاز 
ان جاسوسی آلمان کھ بھ  بخصوص سازم،امنیتی بیگانھھای مزدور و سازمان

در اینجا نام چند تن از جاسوسان . شد رھبری می،درون آن نفوذ کرده بودند
توطئھ گران بودند را ذکر ى بیگانھ را کھ اعضای رھبری جبھھھای قدرت

:کنیممی

Nikolai( ،نیکالی کرستینسکی Krestinsky( ترتسکیست و معاون 
 مأموریت کھ اولین ١٩٢٣ سال  جاسوس ارتش آلمان از،کمیساریای خارجی

.جاسوسی خود را از جانب ژنرال ھانس فون زکت دریافت کرد
 ترتسکیست و عضو ،)RosengolzArkadi(آرکادی روزنگولتز 

کمیساریای خلق برای بازرگانی خارجی، شاغل بھ عنوان جاسوس برای 
:بعدھا روزنگولتز تعریف کرد. ١٩٢٣فرماندھی ارشد آلمان از سال 

 وقتی کھ با راھنمایی ترتسکی ،جاسوسی منھای پس از فعالیت» 
کل قوا، فون زکت و ی بخشی از اطالعات محرمانھ را بھ فرمانده

 ١٩٢٦سال .  م آغاز شدمأموریت ،ستاد ارتش ھازه دادمی فرمانده
روزنگولتز ھمکاری خود را با سازمان جاسوسی انگلستان در حالی 

«.  آغاز کرد،حفظ کرده بودھا مانیکھ ھم زمان روابط خود را با آل

Christian(کریستین راکوسکی  Rakowski(، ترتسکیست و سفیر سابق در 
 اینتلیجنت سرویس از ، جاسوس دستگاه جاسوسی انگلستان،انگلستان و فرانسھ

:، از سخنان خود راکوسکی١٩٢٤سال 

لستان م را با سازمان جاسوسی انگا روابط  تبھکارانھ١٩٢٤من در سال » 
«.آغاز کردم
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.کرد برای سازمان جاسوسی  ژاپن ھم جاسوسی می١٩٣٤ او در سال 

Stanislaw(استانیسالو راتایچاک  Rataischak(، ترتسکیست و رئیس 
پس از انقالب بھ .  جاسوس سازمان اطالعاتی آلمان،مرکز نظارت صنعت شیمی

انھ را در داخل آن او عملیات جاسوسی و اعمال خرابکار. شوروی فرستاده شد
.کرد سازماندھی می،کارخانجاتی کھ دولت شوروی در اورال ساختھ بود

Iwan(ایوان حئراشھ  Hrasche(،مدیر در صنایع شیمی ، ترتسکیست 
 ، ملبس بھ لباس اسیر جنگی روسی در حال بازگشت١٩١٩ در سال ،شوروی

. روی آمدبرای جاسوسی بھ نفع سازمان اطالعاتی کشور چکسلواکی بھ شو
.سپس بھ خدمت سازمان جاسوسی آلمان در آمد

Alexei(آلکسی شستوف  Schestow(، ترتسکیست و یکی از اعضای 
 کھ در ،ذغال سنگ خاور دور و سیبریھای ائتالفی معدنھای رھبری شرکت

او از طریق شرکت .  بھ خدمت سازمان جاسوسی آلمان در آمد١٩٣١سال 
کرد و جریانات خرابکاری و کار میھا  برای آلمانیــ دھلمانکلئوپفلــفرولیچ

.کردجاسوسی را در سیبری سازماندھی می

Gawril(گاوریل پوشین  Puschin(، ترتسکیست و مدیر کارخانجات شیمی 
.  بھ عضویت سازمان جاسوسی آلمان در آمد١٩٣٥ در سال ،در گورلووکا

 او اطالعات ،رویبعدھا طبق اعترافات خودش در حضور مقامات دولت شو
:دادمیھا زیر را بھ آلمانی

ت شیمیائی در کارخانجات شوروی طی سال اارقام تولید) ١(» 
١٩٣٤،
 و ١٩٣٥کار ھمان کارخانھ برای سال ی برنامھ) ٢(
«. ١٩٣٨در دست اجرا تا سال ھای طرح) ٣(

Jakow(یاکوف لیفشیتس  Lifschitz(، ترتسکیست و از اداره کنندگان 
 جاسوس سازمان جاسوسی و نظامی ژاپن، بھ طور ،راه آھن خاور دورصنایع 

.فرستادمیھا مرتب اطالعات در مورد راه آھن شوروی را برای ژاپنی

Iwan(ایوان کنیاسف  Knjasew(،ترتسکیست و مدیر راه آھن اورال ، 
عملیات خرابکاری را در ھا بھ دستور ژاپنی. جاسوس سازمان اطالعاتی ژاپن
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کرد و برای فرماندھان ژاپنی در مورد وسائل حمل و نقل داره میاورال ا
.کردشوروی اطالعات جمع آوری می

Josef(ژوزف توروک  Turok(، ترتسکیست و معاون مدیر کل ترافیک در 
، او در قبال ١٩٣٥در سال . ھا جاسوس ژاپنی، ــ راه آھن اورال)Perm(پرم 

ھا  ھزار روبل از ژاپنی٣٥مبلغ  خرابکاری در اورال مأموریتجاسوسی و 
.دریافت کرد

Michail( ،میکائیل چرنف Tschernow( ،عضو اپوزیسیون راست ،
کمیساریای خلق برای کشاورزی، جاسوس سازمان اطالعاتی و نظامی آلمان از 

وسیعی را ی بھ دستور سازمان جاسوسی آلمان عملیات خرابکارانھ. ١٩٢٨سال 
.کرددر اوکرائین سازماندھی می

Wassili(واسیلی شارانگویچ  Scharangowitsch(، از اعضای راست و 
 برای ١٩٢١سفید، در سال ى مرکزی حزب کمونیست روسیھی منشی کمیتھ

بعد نیز بھ کار ھای او سال.  بھ شوروی فرستاده شد،جاسوسی از طرف لھستان
 جاسوسی از برای سازمان جاسوسی لھستان ادامھ داد و آنھا را با دادن اطالعات

و در ضمن عملیات خرابکارانھ در . کردوضعیت داخلی شوروی مطلع می
.کردسفید را نیز سازماندھی میی روسیھ

Grigori(گریگوری گرینکو  Grinko(، از اعضای دست راستی و کارمند 
. ١٩٣٢جاسوس سازمان اطالعاتی آلمان و لھستان از سال . کمیساریای دارائی

بود و بھ کسانی کھ " اوکرائین" فاشیستی و ناسیونالیستی او از رھبران جنبش
او بھ نفع . کردکردند، کمک میاسلحھ و مواد منفجره بھ شوروی قاچاق می

. کردجاسوسی و خرابکاری میھا و لھستانیھا آلمانی
 در ،"ھازینویفیست"و ھا  دست راستی،ھاگر ترتسکیستسازمان توطئھ

.کردندتحاد جماھیر شوروی، فعالیت میواقع بھ عنوان ستون پنجم در ا
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:منابع بخش پانزدھم و شانزدھم

ش را اتوبیوگرافی خود، او نوشتجات سیاسیھا ترتسکی شروع فعالیت
New(زندگی من  York, Charles Scribner’g Sonn, ١٩٣١-My Life,( بیان
 ١٩١٨ر سال نقش ترتسکی دى گزارشاتی از دیدگاه شخصی درباره. داشتھ است
اثر بروس لوکھارت " جاسوس انگلیسی"در کتاب 

(British Agent, Bruce Lockharts)

 ١٩١٩ از سال "Overmann-Komitee" و در استشھاداتی در برابر 
.توان دیدمی

اول از منتخبات ى در انتخاب نظرات لنین در مقابل ترتسکی، در درجھ
,Lenin(لنین  Selected Works- New York, International Publishers( و 

انستیتوی مارکس ــ ى لنین، یک زندگی سیاسی، تنظیم بھ وسیلھ. والدیمیر ای
انگلس، مسکو

(Lenin, A Political Biography- Prepared by the Marx-Engels-Lenin-
Institute, Moscow١٩٤٣)

 تکامل حزب بھترین اثر موجود بھ زبان انگلیسی در مورد. ندااستفاده شده
کمونیست و ماھیت مبارزه بین ترتسکی از یک سو و لنین و استالین از سوی 

 پوپوف، تاریخ مختصر حزب کمونیست شوروی، .دیگر از دیدگاه شوروی از ن
.باشددر دو جلد می

(N. Popov, Outline History of the Communist Party of the Soviet
Union- Moscow-Leningrad, Co-Operative Publishing Society of
Foreign Workers in the U.S.S.R., ١٩٣٤)

ھاى بعدی دولت شوروی، کھ در آن از اسناد جدید دادگاهى یک نوشتھ
تحریر بھ )  بلشویک(مسکو استفاده شده، تاریخ رسمی حزب کمونیست شوروی 

مرکزی حزب کمونیست شوروی بلشویک ى کمیسیونی از کمیتھى وسیلھ
(History of the Communist Party of the Soviet Union ــ  Bolsheviks, -
Edited by a Commission of the Central Committee of the C.P.S.U.(B)
(New York, International Publishers, ١٩٣٩).

سیاسی ترتسکی، قبل و بعد از انقالب ھاى فعالیتى اسناد جالبی درباره
"اشتباھات ترتسکی"اب روسیھ، در کت

(The Errors of Trotskyism, - London, Centropress, ١٩٢٥)

رسمی شوروی، از جملھ استالین، ھاى از سخنان شخصیتاى مجموعھ
.شوندکروپسکایا، زینویف و کامنیف یافت می
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Isaac(مارکوسن . از اف" طوفانیھاى سال"کتاب  F. Murcossons(
(Turbulent Years - New York, Dodd, Mead and Company, ١٩٣٨)

ى حاوی اسناد ژورنالیستی در مورد ترتسکی و از جملھ یک مصاحبھ
.باشد می١٩٢٤مکتوب بسیار زنده از سال 

Great(آمیز در کتاب چرچیل، تصویری کنایھ Contemporaries(

. دھد، گواھی از موضع این دولتمرد در مقابل ترتسکی می"بزرگان معاصر"
اثر جیبی دیگری در مورد مبارزات اپوزیسیون ترتسکی در داخل حزب 

.کندعرضھ می" روسیھ"ِکمونیست شوروی، سر برنارد پارس در کتاب 
(Sir Bernard Pares in Russia- New York, Penguin Books, ١٩٤٣).

را ھا سیاسی ترتسکیستى برنامھى یک قضاوت آرام و عینی درباره
" کمونیسم شوروی، یک تمدن جدید؟"در کتاب ) زوجھ(وب سیدنی و بئاتریس 

.دارندبیان می
(Sidney und Beatrice Webb, in Soviet Communism, A
NewCivilization? - New York, Charles Scribner’s Sons, ١٩٣٧).

در یک چاپ بعدی نگارندگان این کتاب عالمت سؤال را در زیرنویس 
ى علیھ ترتسکیھاى دسیسھ چینی و توطئھى  دربارهجزئیات. نداحذف نموده

کمتر معروفی کھ ى دولت شوروی در قبل و بعد از مرگ لنین، در نوشتھ
توان  در پاریس منتشر نموده، می١٩٣٨ترتسکی بعد از مرگ پسرش در سال 

:مشاھده نمود
"پسر ــ رفیق ــ مبارز"لئون سدوف، 

(Leon Sedov, "Son-Friend-Fighter" - New York, Young People’s
Socialist Leagne - Fourth International - ١٩٣٨).

آتا و ترتسکی و پسرش در آلماى این نوشتھ ھم چنین حاوی اسنادی درباره
ّمخابراتی سری بھ رھبری سدوف میھاى یک گزارش از فعالیت تبعید . باشدِ

نگاران بھ تحریر مھترتسکی بھ قسطنطنیھ و پرینکیپو، از طرف بسیاری روزنا
و مجالت آن زمان پیدا ھا توان در روزنامھند، مقاالت مربوطھ را میاآمدهدر

:باشندزیرین میى ترین آنھا این سھ مقالھجالب. نمود
" ترتسکی در تبعید"؛ امیل لودویگ "با ترتسکی در قسطنطنیھ"زنگر . اس

"ِترتسکی در البا"و جان گونتر 
(S. Saenger, "With Trotsky in Constantinople", - Living Age, Juli

١٩٢٩); (Emil Ludwig, "Trotsky in Exile" - Living Age, Februar ١٩٣٠)
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(John Günther, "Trotsky at Elba", - Harper’s Magazine, April ١٩٣٢).
J. R. Campbell, Soviet Policy and Its Critics - London, Victor
Gollancz, Ltd., ١٩٣٩).

آخر شرح حال سیاسی ترتسکی مستندانھ بررسی شده ى در این نوشتھ
تکامل گروه ى آمیز دربارهاست؛ این کتاب ھمزمان یک گزارش مشاجره

باشد، ھرگاه در گر ضد شوروی میبھ یک سازمان توطئھھا ترتسکیست
، ھابھ چیزی در خالف آن اشاره نشده است، ــ اسناد، نقل قولھا نوشتھ

و اپوزیسیون ھا مخفی ترتسکیستھاى اقات ــ کھ مربوط بھ دسیسھ، اتفھامکالمھ
مسکو برداشتھ ى ًباشد، مستقیما از گزارشات رسمی سھ محاکمھراست می

 در مقابل دادگاه ١٩٣٨ و مارس ١٩٣٧ى ، ژانویھ١٩٣٦ند، کھ در اوت اشده
.نداعالی نظامی اتحاد جماھیر شوروی برگزار گشتھ

ى نسکی با ژنرال زکت و ایجاد رابطھبیانات دقیق در مورد کرستی
راکوفسکی با سازمان مخفی انگلیسی بھ طور مثال از اعترافات این دو در مقابل 

و ھا گزارش در مورد مالقات. ندادادگاه عالی نظامی شوروی برداشتھ شده
مذاکرات کھ در برلین مابین سدوف، پیاتاکف، شستوف، اسمیرنوف و غیره، بر 

 و بیانات پیاتاکف، شستوف و بقیھ از ١٩٣٦نوف در سال بیانات اسمیرى پایھ
ھم چنین اظھارات ترتسکی و پسرش سدوف، چھ در این . باشند می١٩٣٧سال 

گر در ھنگام بعدی، با ھمان کلماتی کھ شرکای توطئھھاى بخش و چھ در بخش
 جلد موجود ٣گزارش محاکمات در . نداند، نقل قول شدهامحاکمات ابراز داشتھ

:شندبامی
" گزارش محاکمات در مورد جرائم مرکزیت ترتسکی ــ زینویفیستی"

کمیساریای خلق برای امور قضائی اتحاد  (١٩٣٦ام اوت ٢٤ ــ ١٩
؛)١٩٣٦جماھیر شوروی، مسکو 

"ضد شوروی مرکزیت ترتسکیستیھاى گزارش محاکمھ در مورد فعالیت"
ر قضائی اتحاد کمیساریای خلق برای امو (١٩٣٧ى ام ژانویھ٣٠ تا ٢٣

؛)١٩٣٧جماھیر شوروی، مسکو 

ضد شوروی گروه راست و ھاى گزارش محاکمھ در مورد جرائم فعالیت"
کمیساریای خلق برای امور قضائی  (١٩٣٨ام مارس ١٣ تا ٢" ھاترتسکیست

).١٩٣٨اتحاد جماھیر شوروی، مسکو 
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ضد شوروی، بھ ھاى اطالعات بسیاری در مورد توطئھھا این کتاب
مھاجرت ترتسکی و زمان بھ قدرت رسیدن ھیتلر در بر ھاى ص در سالخصو
، این گزارش رسمی محاکمات، کھ در ھاجدا از گیرائی محتوی این کتاب. دارند

دارد، توجھ  معترفین را بیان میى صفحھ اقرارات کلمھ بھ کلمھ١٥٠٠بیش از 
 یک ىدارد، زیرا کھ این تصویر ھمھ جانبھزیادی را بھ خود معطوف می

باشد، کھ برای اولین بار از طرف یک دولت بھ سری زمان خود میى توطئھ
جدا از این، این گزارشات حاوی اولین کشف در . افکار عمومی ارائھ گشتھ است
 ستون پنجم خود را )Achse(" کشورھای محور"مورد متدھائی کھ بر اساس آن 

ى رای بررسی یک مرحلھآنھا مراجع گرانبھائی ب. باشدند، میادادهسازمان می
مختلف ستون پنجم کشورھای محور ھاى باشند، کھ در آن بخشتاریخی می

. کردندنقشی تعین کننده کسب می
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بخش ھفدھم ــ خیانت و ترور

 ــ دیپلماسی خیانت١

آمد کھ تمام اروپا در  این طور بھ نظر می١٩٣٤ــ ١٩٣٣ھای طی سال
کشورھا یکی پس ازدیگری بھ ناگھان از .  تبی مرموز در آمده استیمحاصره

مرموز و کشف ھای  قتل، خرابکاری،نظامیھای  شورش،کودتاھای دولتی
بھ سختی یک ماه بدون خیانت و . بھ لرزه در آمده بودندھا و دسیسھھا توطئھ

 را یک بیماری ھمھ گیر از خیانت و ترور تمام اروپا. رسیدخشونت بھ پایان می
.فرا گرفتھ بود

 یونایتدپرس در ١٩٣٤ ژانویھ ١١در . آلمان نازی مرکز این عفونت بود
:لندن با انتشار تلگرافی اعالم کرد

 ،فاشیستیھای با آلمان نازی بھ عنوان مرکز جدید جنبش» 
ھای کسانی کھ معتقدند کھ اشکال دولتى خشونت و آشفتگی بھ وسیلھ

«. ا فرا گرفتھ است قاره ر،قدیمی بھ مرگ محکومند

اما پیشقراوالن ارتش مخفی آلمان . ھنوز ناشناختھ بود" ستون پنجم"ی واژه
. اروپائی آغاز کرده بودندھای دولتی علیھخود را ی در آن زمان حملھ

" ھایفاشیستى اتحادیھ "،فرانسوی" آتش صلیبی"و نیروھای " کاگوالردھا"
 ،در لھستان" POWــ . و.وا.پ" نیروھای ،بلژیکی" ھایرکسیت "،انگلیسی

 نیروھای ،نروژی" ھایکیسلینگ" چکی، ،"ھلینکای"و گاردھای " ھاھنالین"
گرگ  "،فنالندی" الپو "،بلغاری." او.ار.ام.ای "،اھل رومانی" گاردھای آھنین"

لتونی و بسیاری دیگر از نیروھای تازه " صلیب آتشین "،اھل لیتوانی" آھنین
 در ،ضد انقالبیون باز سازی شدهھای ی و یا گروهسازمان داده شده و مخفی ناز

حال فعالیت بودند کھ راه را برای پیروزی ارتش آلمان نازی و بھ تصرف در 
.آوردن قاره و حملھ بھ اتحاد جماھیر شوروی آماده کنند

 ،ھاترین حمالت تروریستی و فاشیستی نازیما در اینجا چند نمونھ از مھم
:شویمت رسیدن ھیتلر بھ وقوع پیوست را متذکر میکھ بالفاصلھ پس از بھ قدر
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.A(" مایلوف. آ"ــ ترور ١٩٣٣اکتبر  Mailow(، منشی سفارت روسیھ در 
." ان.یو.او" ناسیونالیستی ،در لھستان کھ توسط سازمان تروریستی" لوو"
)O.U.N.(شدندحمایت مالی میھا نازیی  اوکرائینی کھ بھ وسیلھ.

ی  بھ وسیلھ،)Duca("ایون دوکا"س دولت رومانی ــ قتل رئی١٩٣٣دسامبر 
.رومانی گارد آھنینھای نازی

 توسط  سازمان فاشیستی ــ فرانسوی ،ــ شورش در پاریس١٩٣٤فوریھ 
Croix(صلیب آتش  de Feu(.

توسط  سازمان " استونی"ــ تالش در انجام کودتای دولتی در ١٩٣٤مارس 
"مبارزان راه آزادی"فاشیستی 

ــ  کودتا فاشیستی در بلغارستان١٩٣٤مھ 

تشکیالت تحت ی بھ وسیلھ" لتونی"ــ  تالش در انجام کودتا در ١٩٣٤مھ 
".برادری بالتیکی" سازمان ،ھاکنترل نازی

)Bronislaw("برونیسالو پیراکی"ــ قتل وزیر داخلی لھستان ١٩٣٤ژوئن 

کھ بھ ." ان.یو.او"پرستان اوکرائینی، جاسوسان سازمان میھنی بھ وسیلھ
.شدحمایت مالی میھا نازیی وسیلھ

" ایوان بابی "،"آکسیون کاتولیکی"ــ رھبر سازمان لھستانی ١٩٣٤ژوئن 
)Iwan Babiy( بھ قتل رسید." ان.یو.او" توسط جاسوسان سازمان تروریستی.

سازمان ی ــ  تالش در انجام کودتا در لیتوانی بھ وسیلھ١٩٣٤ژوئن 
"گرگ آھنین"نازیستی 

 کھ در جریان آن ،در اطریشھا  کودتای ناموفق نازی١٩٣٤ژوئیھ
Engelbert(" انگلبرت دولفوس"تروریست، ھای نازی Dollfuß( رئیس ،

.جمھور اطریش را بھ قتل رساندند
 و وزیر امور )Alexander(" الکساندر"ــ پادشاه یوگسالوی ١٩٣٤اکتبر 

ان سازمان کرواتی  توسط جاسوس،)Barthou("بارتو"فرانسھ ی خارجھ
. بھ قتل رسیدند،ھا و تحت کنترل نازی)Ustaschi(" اوستاشی"
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 کھ بھ ،ھا سازمانده و رھبر عملیات ستون پنجم نازی،در اصل مسئول
ى سرعت گسترش یافتھ و از مرزھای اروپا عبور کرد و بھ ایاالت متحده

ژاپن بھ تمام  و در اتحاد با سازمان جاسوسی ، آفریقا، آمریکای التین،آمریکا
Alfred(" آلفرد روزنبرگ"ھاى  دو نفر بھ نام،مناطق خاور دور نفوذ کرد

Rosenberg( رودلف ھس" و ")Rudolf Heß(کھ " روزنبرگ. " بودند
ش سازماندھی ھزاران عملیات جاسوسی، خرابکاری و تبلیغاتی در مأموریت

ای شرقی و ھر چھ متمرکز کردن نیروھایش در اروپى سراسر اروپا با وظیفھ
خارجی حزب ھای ِاتحاد جماھیر شوروی بود، سمت رھبری بخش سیاست

.را نیز داشتھا نازی
 ریاست تمام مذاکرات سری ،بھ عنوان جانشین ھیتلر" رودلف ھس"

این آلفرد روزنبرگ؛ خود زمانی . خارجی برای حزب نازی را بھ عھده داشت
ن بار مذاکرات مخفی میان از پناھندگان تزاری اھل ریوال بود کھ برای اولی

بود " رودلف ھس"و این جانشین ھیتلر . را ترتیب دادھا و ترتسکیستھا نازی
. کھ آنھا را بھ ھم پیوند زد

 ، ھشت ماه پس از این کھ ھیتلر دیکتاتور آلمان شد١٩٣٣در سپتامبر 
 قبل از سفر ،"نیکالی کرستینسکی"سیاستمدار ترتسکیست و جاسوس آلمانی 

 چند ،)Kissingen(" کیسینگن"در آسایشگاھی در " تجدید قوا"برای ش اساالنھ
معاون کمیسر " کرستینسکی"در آن زمان . روزی را در برلین بھ سر برد
. خارجی اتحاد جماھیر شوروی بود

 رابط ترتسکی در ،)Bessonow( سرگئی بسونف ،در برلین کرستینسکی
تینسکی با ھیجانی شدید کرس. سفارت اتحاد جماھیر شوروی را مالقات کرد

:برای بسونف گفت کھ

 رھبر بخش سیاست خارجی حزب کارگری ،آلفرد روزنبرگ » 
 بھ صورتی مخفیانھ تالش ،)NSDAP(ناسیونال سوسیالیست آلمان 

 موقعیتی را برای ایجاد اتحاد ،بسیاری کرده بود کھ در صورت امکان
«.  بیاوردوجودروسی بھھای آلمانی و ترتسکیستھای میان نازی

بھ ھر . کرستینسکی بھ بسونف گفت کھ او باید ترتسکی را مالقات کند
کرستینسکی باید تا پایان سپتامبر در . تشکیل شودای قیمتی شده باید جلسھ

ای  منطقھ)Tirol (، در تیرول)Meran(سپس باید بھ مران. ماندآسایشگاه می
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ط کامل در یکی از آن توانست با احتیا ترتسکی می١٣.رفتدر ایتالیا می
. با او تماس بگیردھا مکان

 لئو ترتسکی با ١٩٣٣دوم اکتبر سال ی در ھفتھ. جلسھ ترتیب داده شد
 از مرز مشترک فرانسھ ــ ایتالیا با نشان دادن پاسپورتی ،ھمراھی پسرش سدوف

قالبی عبور کرد و کرستینسکی را در ھتلی بھ نام باواریا  در مران مالقات 
. کرد

 در روستائی در کنار ، )St.Palais" ( سنت ــ پالھ" ــ ترتسکی در آن زمان در ١٣
 و را ترک کرده بود" پرینکیپو "،او در ژوئیھ. کرددر فرانسھ زندگی می" پیرنھ "یدامنھ

 تحت مراقبت یبھ یک منطقھ" یشھامنشی"بالفاصلھ با جمعی از نگھبانان خصوصی و 
. در نزدیکی پاریس آمده بود

 بھ صورتی جداگانھ ھاارتجاعیون و فاشیست. در آن زمان ترتسکی بھ فرانسھ آمد
کردند کھ در بستن قرارداد دستھ جمعی امنیتی میان فرانسھ و اتحاد جماھیر کوشش می

 ورود بھ خاک ی کھ بھ ترتسکی اجازه،دولت فرانسھ. ممانعت بھ وجود آورندشوروی 
 توسط فردی بھ نام ،ش در آن کشور را داده بودافرانسھ و ایجاد مقر فرماندھی ضد روسی

Edouard(ادوارد داالدیھ  Daladier(او ى  مسالمت آمیزانھھایشد کھ سیاست رھبری می
ΦϴϧϮϣ�έΩˬϮΑ�ϩΪη�՛ϋΎΑ�̵ ΩΎϳί �ΪΣ�ΎΗ�ϪϴϘΑ�ϭ�Ϫδϧήϓ�Ϫ̯�Ωضد فاشیستی بھ ھای دولتى 

Henri(ھنری گوئرنو .  بیفتندھاچنگ نازی Guernot(، وکیل رادیکال فرانسوی شخصا از ً

.  زمانی کھ او تقاضای ورود بھ فرانسھ را کرد، پشتیبانی کرد،آمدن ترتسکی بھ فرانسھ
Camille(شاتم  کامیل ، وزیر امور داخلی،یآماده کردن شرایط ضروری بھ وسیلھ

Chautemps(،ى سیاستمدار مشکوک فرانسوی کھ بھ متوقف کردن بازرسی توطئھ 
او بعدھا بھ سمت معاون رئیس جمھور در دولت . کاگویوالرد کمک کرده بود، آماده شد

: گوئرنو نوشتیشاتم وزیر امور داخلی فرانسھ بھ نماینده. پتن انتخاب شد
کرد کھ بھ سیاستمدار تبعیدی روسی این لطف شما بود کھ مرا مجبور » 

 ، کھ بھ علت بیماری تقاضای سکونت در شرق فرانسھ را کرد،لئو ترتسکی
من این افتخار را دارم کھ بھ شما پیغام بدھم کھ متقاضی .  توجھ بیشتری بکنم

در ھنگام تقاضای ورود بھ فرانسھ با ھیچ مشکلی در مورد گرفتن ویزا 
«.برخورد نخواھد کرد

توان از جاسوس ان دیگر دوستان و ھواداران با نفوذ ترتسکی در فرانسھ میاز می
Jacques(آلمانی و کمونیست مرتد ژاک دوریو  Dorlot( و از پروفسور سوسیالیست و 

Marcel (، مارسل دیتھاجاسوس نازی Deat ( کھ پس از تسلیم فرانسھ رھبری تمام
.برد نام ، را بر عھده داشتھانیروھای ھوادار نازی

 حتی از طرف اعضای سازمان جاسوسی فرانسھ و ،حضور ترتسکی در فرانسھ
 ترتسکی طی یک بازجوئی ١٩٣٧در آوریل . پلیس مخفی نیز مورد تائید قرار گرفتھ بود

معاون رئیس پلیس و بخشدار کادو در شارنتھ اینفرییور » : در مکزیک چنین توضیح داد
)Charente Inferieure( پلیس بھ .  بھ خوبی از روابط ما خبر داشتند،پلیس و بقیھ رؤسای

 «. یکی از جاسوسان مخفی خود از تمام اقدامات من با خبر بودیوسیلھ
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 تعداد بسیار زیادی از سؤاالت ،ی میان ترتسکی و کرستینسکیا جلسھدر
ϪΌρϮΗ�ΩέϮϣ�έΩ�̶ Ϡλ �̵ ΎϫΖϓή̳ �έήϗ�՛ΤΑ�ΩέϮϣ�̵ ϭέϮη�έΩ�ΎϬϧ�̶ Η��

ًترتسکی مستقیما این چنین آغاز کرد کھ بھ دست گرفتن قدرت در روسیھ تنھا بھ 

چنان اما سازمان توطئھ گر آنھا آن . اعمال خشونت امکان پذیر استی وسیلھ
قوی نیست کھ بھ تنھائی و بدون کمک خارجی قادر باشد کھ قدرت را در دست 

 کھ ،خارجیھاى ًبھ ھمین دلیل این امری کامال بدیھی است کھ با قدرت. گیرد
 بھ ،خواستند بھ ترتسکی کمک کنندبرای دست یابی بھ اھداف شخصی خود می

.صورتی مشخص باید بھ توافق برسند
اصلی مسئلھ و قرارداد با ستاد ارتش ى ر سر ھستھما ب "،ترتسکی گفت

."توافق داشتیم

اما این قرارداد از دو جھت مورد پسند ترتسکی و طرف » 
 ،ًاوال، تنھا ستاد ارتش بھ تنھائی و نھ دولت آلمان. آلمانی آن نبود

 این قرارداد با ستاد ارتش چھ ً،دوما. طرف دوم این قرارداد بود
در برداشت؟ ما مبلغ بسیار کمی پول گرفتیم و آنھا را برای ما ای نتیجھ

مسلحانھ مورد ی توانست در ھنگام حملھ کھ می،اطالعات جاسوسی
 تنھا بھ گرفتن ، بھ خصوص ھیتلر،اما دولت آلمان. استفاده قرار گیرد

و تسخیر ھا  بلکھ آنھا خواھان مستعمره،کنداطالعات اکتفا نمی
وروی را بھ تصرف مناطقی کھ و او تصرف کشور ش. کشورھا ھستند

 آمریکا و یا فرانسھ بجنگد را ترجیح ،بھ خاطر آنھا باید با انگلستان
 ٢٥شود این است کھ ما بھ آن و چیزی کھ بھ ما مربوط می. دھدمی

 جھت بھ ،ھاما بھ ماشین جنگی آلمانی. ھزار مارک طال نیازی نداریم
بھ این ھدف باید و ما برای رسیدن . دست گرفتن قدرت نیاز داریم

«. خود را آماده کنیمھای طرح

:ترتسکی گفت

 این است کھ با دولت آلمان ،اولین کاری کھ باید انجام شود» 
ھم قدرتی ھستند کھ ما با آنھا ھم باید بھ ھا اما ژاپنی. قراردادی ببندیم

روسی باید بھ صورت ھای ترتسکیست.  او ادامھ داد،توافق برسیم
«. ندگان ژاپنی در مسکو تماس بگیرندمخفیانھ با نمای

: ترتسکی بھ کرستینسکی گفت،مأموریتبرای انجام این 



٧٢

از سوکولنیکوف استفاده کنید، کھ در کمیساریای خارجی کار » 
ترتسکی با دادن دستورالعمل بھ . کرده و مأمور حل مسائل شرق است

«. دادروسی ادامھ ی کرستینسکی در مورد بنای داخلی دستگاه توطئھ

: ترتسکی گفت

حتی اگر شوروی مورد حملھ قرار گیرد، آن ھم از طرف » 
 آماده برای انجام این کار نداشتھ ، بنابراین اگر نیروئی در داخل،آلمان
این .  برای ما غیر ممکن است کھ قدرت را بھ دست گیریم،باشیم

 روستاھا و در میان ،ضروریست کھ ما نیروھای خود را در شھرھا
ً این کامال ،و در پایان. تقویت کنیمھا اران و کوالکدده سرمایھخر

ضروریست کھ جای پائی و یا سازمانی در میان نیروھای ارتش سرخ 
ھای کھ ما با کوششای  بھ شیوه،و فرماندھانش بھ وجود بیاوریم

متشکلمان در لحظات تعیین کننده بتوانیم نقاط مھم را بھ تصرف خود 
ھ دست گیریم و دولت فعلی را کھ باید دستگیر  قدرت را ب،در آوریم

«. یم جایگزین کنیمادولتی کھ از قبل تشکیل دادهی شود بھ وسیلھ

 با ژنرال ،ترتسکی بھ کرستینسکی توصیھ کرد وقتی بھ روسیھ بازگشت
:ترتسکی گفت. ارتش سرخ بود تماس بگیردی فسکی کھ معاون فرماندهئتوخاچ

 ، یک ماجراجو و یک مرد با اراده ،"مردی از نوع بناپارت"» 
 بلکھ نقش یک فرد نظامی ــ سیاسی را ،کھ نھ تنھا نقش یک نظامی را

«.  و او بدون شک با ما ھمکاری خواھد کرد،کندنیز بازی می

ھواداران ترتسکی در شوروی آماده بودند کھ بھ طور کامل از 
د کھ ھواداران خود را  و ھم زمان در صدد آن بودن،فسکی  پشتیبانی کنندئتوخاچ

 و این بھ ،ئی کھ از نظر سوق الجیشی اھمیت داشتند، جایگزین کنندھادر مکان
فسکی ئ توخاچ،دلیل آن بود کھ وقتی انجام یک کودتای نظامی نزدیک شود

. نتواند دولت جدید را بدون کمک ترتسکی ھدایت کند،شجاع
 دستورداد کھ وی ً ترتسکی بھ او اکیدا،قبل از خداحافظی از کرستینسکی

 ،در این رابطھ. مربوط بھ خرابکاری در روسیھ را دنبال کندھای باید تمام طرح
ی ترتسکی توضیح داد کھ خرابکاری و عملیات تروریستی باید از دو زاویھ

 ھنگامی کھ زمینھ برای انجام کودتا مھیا ً،اوال. مختلف مورد بررسی قرار گیرند
ایط جنگی بھره برداری کرده و نیروی دفاعی توانند از این شر آنھا می،شد
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 ترتسکی ً،دوما. ارتش سرخ را تضعیف و مواضع دولت را از میان بردارند
تر کرده و اعتماد تواند مواضع او را قویئی میھا اتخاذ این چنین سیاست،گفت

 برای این کھ ،بیگانھ بدھدھای بھ نفس بیشتری بھ او در ھنگام مذاکراتش با دولت
ى تواند بھ این جریان اشاره کند کھ ھواداران او در روسیھ ھم بھ اندازهاو می

. نداکافی فعالى کافی قوی و ھم بھ اندازه
مخفی گزارش کاملی از ای  در جلسھ،وقتی کرستینسکی بھ مسکو بازگشت

برخی از . روسی ارائھ دادھای مالقات خود با ترتسکی را بھ ترتسکیست
وزیر "شد کھ بھ عنوان  کھ پیش بینی می،رادکگران بھ خصوص کارل توطئھ

 از این کھ ترتسکی بدون اجازه و قبل از ،ترتسکی انتخاب شود" امور خارجھ
.  بسیار عصبانی شد، دست بھ مذاکرات این چنین مھمی زده بود،مشورت با آنھا

 پیغام مھمی را برای ترتسکی ،رادک پس از شنیدن گزارش کرستینسکی
توضیحات بیشتری در مورد سیاست خارجی "خواھش کرد کھ فرستاد و از او 

.بدھد" خود
 پس از چند ھفتھ توسط ،جواب ترتسکی کھ در فرانسھ نوشتھ شده بود

Wladimir(جوانی بھ نام والدیمیر روم  Romm(، یکی از مفسران خارجی 
ی روم نامھ.  بھ رادک داده شدھا روسی تاس و قاصد ترتسکیستى روزنامھ

 در پاریس دریافت کرده بود و سپس آن را در جلد رمان معروف ترتسکی را
جاسازی  کرده و بعد بھ صورت قاچاقی بھ روسیھ " تسوشیما"روسی بھ نام 

.فرستاده بود
او ترتسکی .  ژنو و پاریس بود،مفسر ترتسکی در توکیو" والدیمیر روم"

ر دای  در کافھ، پس از توافق در مورد محلی مخصوص١٩٣٣را در سال 
پس از این کھ او بھ روم گفت .  مالقات کرد،پاریس بھ نام کافھ بویس دی بولون

تواند توطئھ گران را بھ ئی کھ در دراز مدت میھاتنھا اتخاذ راه حل"کھ فقط 
ΪϧΎγήΑ�ΩϮΧ�ϑ ΪϫˬΩή̯ �ϞϘϧ�έ�̶Ϡ՝Ϥϟ�Ώήο ��

 با آھن درمان ،شوددارو، درمان نمیى چیزی کھ بھ وسیلھ» 
 آتش درمان ،تواند درمان کند کھ آھن نمی و چیزی،کنندمی
«.کندمی

ى  روم بھ عنوان مفسر خبرگزاری تاس در ایاالت متحده١٩٣٤در سال 
 او سدوف را در پاریس مالقات ،قبل از رھسپار شدن بھ آنجا. آمریکا انتخاب شد

:روم بعدھا تعریف کرد. کرد
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 خواھش ،مریکا کھ ترتسکی با توجھ بھ مسافرت من بھ آ،سدوف گفت» 
در ایجاد رابطھ میان آمریکا و اتحاد اى کرده بود کھ اگر من در آنجا عالقھ

وقتی من سؤال کردم کھ .  بھ اطالع او برسانم،جماھیر شوروی مشاھده کردم
این بخشی از :  سدوف جواب داد،چرا این جریان تا این درجھ اھمیت دارد

. دھد تشکیل میترتسکی برای سرنگونی دولت شوروی راى برنامھ
گسترش رابطھ میان ى از آن جائی کھ تاریخ جنگ آلمان و ژاپن بھ درجھ

 بھ ھمین دلیل زیاد تعجب آورنیست کھ چرا ،شودآمریکا و شوروی مربوط می
«. دھدترتسکی بھ این جریان عالقھ نشان می

 بھ شرح زیر ،را کھ از ترتسکی گرفتھ بوداى رادک بعدھا محتوای نامھ
: دادتوضیح

:ترتسکی مسئلھ را بھ این شکل طرح کرد

 شرایط را بھ کلی تغییرداده ،بھ قدرت رسیدن فاشیسم در آلمان» 
 جنگی کھ ھم زمان ،نزدیک استاى این بھ معنای جنگ در آینده. است

تر شدن اوضاع در خاور دور، گریز ناپذیرتر با ھرچھ بیشتر وخیم
ین جنگ شکست خواھد ترتسکی در این کھ شوروی در ا. شودمی

 شرایط را برای اپوزیسیون جھت ،این شکست. خورد تردیدی نداشت
او تائید کرد کھ . کندبھ دست گرفتن قدرت ھر چھ بیشتر آماده می

روابطی را با کشوری در خاور دور و اروپای میانھ برقرار کرده و 
بھ مقامات نیمھ رسمی این کشورھا بھ صورتی آشکار گفتھ است کھ 

دین مخالف شوروی حاضرند کھ قراردادی را با آنھا امضاء کرده متح
«.و بھ آنھا امتیازات قابل توجھی بھ شکل اقتصادی و ارضی بدھند

نزدیک بعضی ای  ترتسکی بھ رادک اطالع داد کھ در آینده،در ھمان نامھ
روسی ھای از نمایندگان کشورھای خارجی قصد دارند کھ بعضی از ترتسکیست

او گفت کھ در این . کنند،مالقات کنندکار سیاسی انجام وظیفھ میرا کھ در 
 بر روی وفاداری خود بھ ترتسکی ،بایستی نمایندگان ترتسکیستمالقات می

ند در ھر شرایطی از اتأکید کنند و بھ نمایندگان خارجی اطمینان دھند کھ آماده
.ترتسکی پشتیبانی کنند

 ،مسئول آسیای شرقی معاون کمیسر ،پس از گذشت مدت کوتاھی
 خشمگین وارد دفتر رادک در ایزوستیا ،گریگوری سوکولنیکوف ترتسکیست

.شد
. پس از بستھ شدن در سوکولنیکوف از خشم منفجر شد
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من در کمیساریای خارجی نشستھ !. توانید تصور کنیدــ می» 
وقتی مذاکرات تمام شد و . کردمبودم و مذاکرات را اداره می

ژاپنی بھ طرف من ی  ناگھان فرستاده، را ترک کردندمترجمان اتاق
برگشت و از من سؤال کرد کھ آیا من از پیشنھاداتی کھ ترتسکی بھ 

«. دولت او داده بود اطالع دارم یا نھ

.سوکولنیکوف بھ شدت از وقایعی کھ اتفاق افتاده بود، خشمگین بود
کند؟ من بھ میاو از رادک سؤال کرد، ترتسکی چگونھ در این مورد فکر 

توانم مذاکراتی از این قبیل نمایم؟ ما عنوان معاون کمیساریای خلق چگونھ می
!یمادر شرایط بدی قرار گرفتھ

.رادک سعی کرد کھ دوست خود را آرام کند
ترتسکی از وضیعت اینجا سر در "ًیقینا . او گفت!". ھیجان زده نشو"

کھ این عمل دوباره تکرار رادک بھ سوکولنیکوف اطمینان داد ". آوردنمی
ھای او قبال بھ ترتسکی نوشتھ و گفتھ بود کھ این برای ترتسکیست. نخواھد شد

با نمایندگان ." او.پ.درست در جلوی چشمان گ"روسی غیر ممکن است کھ 
اگر ترتسکی خودسرانھ و بدون در جریان گذاشتن . روسی و ژاپنی مذاکره کنند

روسی باید در ھای  ترتسکیست،امھ دھددیگران بھ مذاکرات خصوصی خود اد
 در ، پس از گذشت مدت کوتاھی،مقابل ترتسکی ایستاده و با او مخالفت کنند

  یکی از سیاستمداران آلمانی ،سیاسی کھ رادک در آن شرکت کرده بودای جلسھ
:در کنار او نشست و با لحنی آرام گفت

ان بھ توافق داند کھ آقای ترتسکی قصد دارد با آلمرھبر ما می» 
ترتسکی چھ ھای خواھد بداند کھ این حرفحاال رھبر ما می. برسد

بد ھا اینھا شاید پیشنھادات مھاجری باشد کھ شب. معنی دارد
«. زیر نیم کاسھ است؟اى خوابد؟  چھ  کاسھمی

ى  عکس العمل خود را در مقابل این مکالمھ،بعدھا رادک این چنین
:نازیستی تشریح کردى غیرمنتظره

 فضای یک ،گفتگوی او با من بیشتر از چند دقیقھ طول نکشید» 
سیاسی متناسب با این گونھ تعبیرات و تفسیرات طوالنی ی جلسھ
من بھ . من باید بھ سرعت تصمیمی بگیرم و جوابی بھ او بدھم. نیست

 کھ سیاستمداران واقع بین در روسیھ بھ اھمیت یک ھمکاری ،او گفتم
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ند و حاضر بھ دادن امتیازات ضروری و اپی بردهمیان روسیھ و آلمان 
«. الزم جھت بھ وجود آوردن این نزدیکی اقدام کنند

 قربانی ترور ،ھا تعدادی از رھبران نازی١٩٣٤ ژوئن سال ٣٠در شب 
در این شب ھیتلر دست بھ از میان بردن تعدادی از اعضای . شدندھا خود نازی

 کاپیتان ، ساعت٢٤طی مدتی کمتر از . زدھا  در داخل خود جنبش نازی،مخالف
Ernst(ارنست روئھم  Röhm(،ادموند ھاینس .آ. رئیس ستاد گروه ھجوم اس ،

)Edmund Heines(، ژنرال )Obergruppenführerھا ــ درجھ نظامی نازی (
Karl( کارل ارنست ،رھبر گروه در شرق آلمان Ernst(، رئیس گروه ھجوم در 

وستان و ھمکارانشان در مونیخ و برلین قربانی  و بیست تن از دیگر د،برلین
. شورشیان ھیتلری شدندھای گلولھ

 یک جاسوس بین ،خود" منشیان"ترتسکی بالفاصلھ یکی از وفادارترین 
Karl(المللی بھ نام کارل رایش، با نام مستعار آلیاس یوھانسون  Reich, alias

Johanson(سرگئی بسانوفھا ت را از پاریس جھت مالقات با رابط ترتسکیس، 
بسانوف برای دادن یک گزارش کامل در مورد وضعیت آلمان . بھ برلین فرستاد

. بھ پاریس خوانده شد،بھ ترتسکی
بلکھ پایان ماه . بسانوف در شرایطی نبود کھ بتواند بالفاصلھ بھ پاریس برود

بسانوف ھمان . توانست برلین را ترک کندژوئن بھترین زمانی بود کھ او می
 پس از مالقات ترتسکی در یک ھتل و دادن گزارش در مورد موقعیت ،شب

 ترتسکی را بسیار ھیجان زده ،بسانوف در مالقاتش.  بھ برلین بازگشت،آلمان
و در رأس " افراطیھای نازی"اتفاقات جاری در آلمان و بھ قتل رساندن . دید

ما بسانوف بھ او ا. او را نقش بر آب کندھای توانست تمام طرح می،آنھا روئھم
 گورینگ و گوبلز قدرت را در تمام ، ھس، ھیملر،اطمینان داد کھ ھیتلر

.دولتی در دست خود دارندھای ارگان
او در !". پس ھنوز امیدی بھ پشتیبانی از طرف آنھا ھست: "ترتسکی گفت

مھمی را در ھای مأموریتادامھ بھ بسانوف گفت کھ او در روزھای آینده باید 
: او گفت، خوشبین باشیم،ما نباید بھ این چیزھا.  او انجام دھدبرلین برای

مھم و با ارزش از ھس و ھاى ما نباید برای گرفتن کمک» 
ما باید با دادن اوکرائین بھ آنھا موافقت . روزنبرگ اجتناب ورزیم

بھ یاد ھا این را شما باید در ھنگام کار و مذاکراتتان با آلمانی. کنیم
ی در این مورد بھ پیاتاکوف و کرستینسکی ا نامھمن. داشتھ باشید

«. خواھم نوشت
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سیاسی و دفاتر ھای ی بھ دور ھیئتاتارھائی از جنایت و خیانت مانند شبکھ
 ،ھا منشی،سفیران. مختلف اتحاد جماھیر شوروی پیچیده شده بودھای ارگان

 در  بلکھ ھم چنین، نھ فقط در اروپا،ھاوابستگان و اعضای پائین سفارتخانھ
.توطئھ گر کشیده شده بودندى خاور دور بھ داخل این شبکھ

 در این توطئھ دخالت )Jurenew( یورنوف ،حتی سفیر روسیھ در ژاپن
.  بھ صورتی مخفیانھ بھ تشکیالت ترتسکی پیوستھ بود١٩٢٦او از سال . داشت

.  او فقط در رابطھ با سازمان جاسوسی ژاپن بود،ترتسکیھای طبق دستورالعمل
 کریستین راکوسکی ، سفیر سابق انگلستان و فرانسھ،ست قدیمی ترتسکیدو

)ChristianRakowski(، یکی از کسانی بود کھ یورنوف را در مکاتباتش با 
راکوسکی ھیچ پست مھمی در وزارت امور خارجھ . کمک کردھا ژاپنی

مختلف بھداشتی کار ھای او بھ عنوان کارمند برای سازمان. شوروی نداشت
گر زیر توطئھھای  ولی در عین حال فردی بسیار مھم درمیان سازمان،ردکمی

.آمدزمینی بھ حساب می
 راکوسکی بھ ھمراه ھیئتی روسی برای حضور در ١٩٣٤در سپتامبر 

 کھ قرار بود در توکیو برگذار شود بھ ژاپن ،کنفرانس بین المللی صلیب سرخ
ای صنایع سنگین مسکو  پاکتی از کمیسری،قبل از ترک روسیھ. رھسپار شد
بود کھ راکوسکی ای پاکت ارسالی از طرف پیاتاکوف حاوی نامھ. دریافت کرد

نامھ در ظاھر فقط  شامل در . داد در توکیو می،بایست بھ سفیر یورنوفمی
 اما در پشت نامھ پیغامی بھ صورتی ،خواستی در مورد اطالعات تجاری بود
بایست در ھنگام مذاکره با اکوسکی مینامرئی برای یورنوف در مورد این کھ ر

 وقتی راکوسکی بھ ،روز بعد. مورد استفاده قرار گیرد، نوشتھ شده بودھا ژاپنی
آنھا یک دیگر را . ژاپنی او را در توکیو مالقات کردی  یک نماینده،ژاپن رفت
.  در یکی از کریدورھای ساختمان صلیب سرخ ژاپن مالقات کردند،در توکیو

روسی با مقاصد دولت ھای اکوسکی گفتھ شد کھ مقاصد ترتسکیستدر آنجا بھ ر
در ادامھ جاسوس ژاپنی گفت کھ او مطمئن است کھ . است" کامال منطبق"ژاپن 

راکوسکی از جملھ کسانی است کھ می تواند اطالعات با ارزشی در مورد 
. بدھدھا وضعیت داخل روسیھ بھ ژاپنی

را با جاسوس ژاپنی برای ھمان شب راکوسکی نتایج گفتگوھای خود 
: راکوسکی گفت. یورنوف تعریف کرد

خواستند من را در تمام داستان از این قرار بود کھ آنھا می» 
«.  استخدام کنند،سازمان جاسوسی ژاپن

:سفیر ترتسکیست جواب داد
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کار از کار گذشتھ و آب رفتھ دیگر بھ . ،نیازی بھ تردید نیست» 
«.گرددجوی برنمی

روز بعد راکوسکی بھ خوردن شام با یک افسر رده باالی سازمان چند 
او بھ . ًافسر ژاپنی مستقیما بھ اصل مطلب شروع کرد. جاسوسی ژاپن دعوت شد

:راکوسکی گفت

ما خبر داریم کھ شما از دوستان خوب و نزدیک آقای ترتسکی » 
در آن فرستاده و ای ما باید از شما خواھش کنیم کھ بھ او نامھ. ،ھستید

بنویسید کھ دولت ما از مقاالت او در مورد مسائل چین و مواضع 
ما انتظار برخورد بھتری را از . چینی راضی نیستھای ترتسکیست

ما نیازی نداریم کھ وارد . طرف آقای ترتسکی در این موارد داریم
غیر ی  اما این روشن است کھ یک اتفاق تحریک کننده،جزئیات بشویم

«. کندخوبی را برای یک مداخلھ در چین فراھم می موقعیت ،منتظره

افسر ژاپنی بھ راکوسکی گفت کھ دولت ژاپن عالقمند بھ گرفتن چھ نوع 
اطالعات در : باشدروسی میھای اطالعات محرمانھ از طرف ترتسکیست

 و بھ خصوص صنایع ، معادن و صنایع، راه آھن،مورد کشاورزی اشتراکی
ُبھ راکوسکی تعدادی کد و نام جاسوسان . ر شورویمستقر در شرق اتحاد جماھی

داده شد کھ او در موقع ضروری باید از آنھا برای دادن اطالعات استفاده 
 یکی از ،این مسئلھ بھ این شکل برنامھ ریزی شد کھ دکتر نایدا. کردمی

. رابط میان راکوسکی و سازمان امنیتی ژاپن شد،ھیئت صلیب سرخھای منشی
سفیر .  او با یورنوف برای آخرین بار گفتگو کرد،وکیوقبل از ترک ت

.ترتسکیست افسرده بود

ھا ی گیر کردیم کھ آدم بعضی وقتاما در چنان مخمصھ» 
«! داند چطور باید رفتار کندنمی

: او با حالتی خیلی غمگین گفت

ی دیگرى  نقشھ،ھاترسد کھ با عملی کردن یکی از نقشھآدم می» 
ΪϨ̯�ΏήΧ�έ��ΑϪϠΌδϣ�ήγ�ϥΎΘδϠ̴ϧ�ϭ�Ϧ̡̫�ϦϴΑ�ϝΎ՝ϣ�̵ ή�̵�Ϧϴ̩

ھم زمان ما باید با ھر دو سازمان امنیتی این . اختالف نظر بروز کرد
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و جالب این کھ ما باید میان تمام این . دو کشور ارتباط  داشتھ باشیم
«. بلبشوھا راه درست را انتخاب کنیم

:راکوسکی جواب داد

 ،کنیمبا سھ ورق بازی میدر حال حاضر ھا ما ترتسکیست» 
کاری کھ ما باید انجام دھیم، این است . ھاو انگلیسیھا  ژاپنی،ھاآلمانی

کھ ھمھ چیزمان را در معرض خطر قرار دھیم و وقتی کھ در انجام 
 این دولتمردان بزرگ ھستند کھ ،ی ماجراجویانھ موفق شدیممأموریت

«. شودبرایشان کف زده می

ى  گزارشی از یک جلسھ،توکیوئی میاکوى امھ روزن١٩٣٧ فوریھ ٢٠در 
در . بھ چاپ رساند" طرح ریزی و کمیساریای بودجھ"دولت ژاپن را در مورد 
 کھ آیا آنھا در مورد ، از ژنرال سوگییاما سؤال کرد،این جلسھ نماینده یوشیدا

وزیر جنگ . ند یا نھاروسیھ اطالعاتی را دریافت کردهھای گنجایش راه آھن
�ΖΒ՝ϣ�ΏϮΟΩΩ���ΖγΩ�ϪΑ�ϪϨϴϣί �Ϧϳ�έΩ�έ�ϡί ϻ�ΕΎϋϼρ�ϡΎϤΗ�ϭ�Ϫ̯�Ζϔ̳�ϭ

: ژنرال سوگییاما در ادامھ گفت. آورده است

در شوروی جریاناتی ھستند کھ مخالف دولت شوروی » 
«. یماباشند و ما این اطالعات را از طریق آنھا بھ دست آوردهمی

ادی در بین دست  سر وصدای زی،چاپ این مقالھ از طرف روزنامھ میاکو
روزنامھ بھ دلیل چاپ این . اندرکاران روزنامھ نگار در توکیو بھ راه انداخت

ی سنگین شد و ااسرار محرمانھ از طرف دولت مجبور بھ پرداخت جریمھ
.سردبیر آن یاگوچی جیلی بھ دستور وزارت جنگ از کار خود استعفا داد
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ــ دیپلماسی ترور٢

و ھا خیانت خود را با آلمانیی گران شوروی گرهدر حالی کھ توطئھ
اتحاد ى علیھمخفیانھ ی دیگری از حملھی  مرحلھ،کردندتر میمحکمھا ژاپنی

.خیانت با ترور در آمیختھ بود. جماھیر شوروی آغاز شده بود
 بھ )Bojarschinow( مھندسی بھ نام بویارشینوف ١٩٣٤در آوریل سال 

 در سیبری وارد شد و )Kusnezk(گ کوزنتسک دفتر رئیس معادن مھم ذغال سن
کند در جریان بھ او اطالع داد کھ اتفافاتی غیر عادی در قسمتی کھ او کار می

و اضافھ کرد کھ بھ صورتی غیر عادی بر تعداد حوادث خرابکاری و . است
زیر ای داد کھ کاسھاو احتمال می. زیر زمینی اضافھ شده استھای آتش سوزی

Alexei(ِرئیس معدن بھ نام آلکسی شستوف. نیم کاسھ باشد Schestow(، کھ از 
خرابکار در سیبری ھای از باالترین رھبران ترتسکیستجاسوسان آلمانی بود و

رفت از او تشکر کرد و بھ او اطمینان داد کھ این موضوع را بھ بھ شمار می
راجع اطالع مسئوالن مربوطھ خواھد رساند و در ضمن از او خواھش کرد کھ 

.بھ این موضوع با کسی صحبتی نکند
روستائی و دور ای چند روز بعد جسد بی جان بویارشینوف در کنار جاده

کامیونی کھ توسط تروریست معروفی بھ نام ی او بھ وسیلھ. افتاده پیدا شد
او  در ازای . شد، زیر گرفتھ شده بود رانندگی می)Tscherepuchin(چئرپوچین 

١٤.ِزار روبل از آلکسی شستوف دریافت کرده بودھ١٥این جنایت مبلغ 

 مولوتف، دبیر شورای کمیساریای خلق، برای بازرسی ١٩٣٤در سپتامبر 
در حال بازگشت از یکی از . معادن و مناطق صنعتی سیبری بھ آنجا آمد

 اتوموبیل او ناگھان از ،واقع در مناطق ذغال سنگ در کوزنتسکھای معدن
. واژگون شدای ًدقیقا در کنار رودخانھای شیبی جادهجاده منحرف شد و در سرا

او بھ سختی مجروح و درمانده بھ ھمراه دوستانش از اتوموبیل واژگون شده 
. آنھا  با خوش شانسی کامل توانستھ بودند کھ زنده بمانند. بیرون آمدند
Valentin(اتوموبیل، والنتین آرنولد ی راننده Arnold(ھای ، رئیس ایستگاه

ِشستوف . بودھا او عضو سازمان تروریستی ترتسکیست. بیل در ناحیھ بوداتومو
 با ، داده بود کھ مولوتف را بھ قتل برساند و او با شجاعت کاملمأموریتبھ او 

سری بھ ی  بخشی از یک سرمایھ،ِپولی کھ شستوف بھ قاتل بویارشینوف داده بود ــ ١٤
 از بانک ،ِتبھکار بھ رھبری شستوفھای  روبل بود کھ ترتسکیست١٦٤٠٠٠مبلغ 

این پول برای پشتیبانی از عملیات . دزدیده بودند) Ansherka(رکزی در آنشرکا م
.تروریستی در سیبری جمع آوری شده بودھای خرابکارانھ  و فعالیت
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 اتوموبیل را از جاده منحرف ،این منظور کھ خود و مولوتف را بھ قتل برساند
 کھ آرنولد در آخرین لحظات ولی تالش او ناموفق ماند فقط بھ این دلیل. کرده بود

 درست در ھمان ،عصبی شده و سرعت ماشین را در زمانی کھ بھ سرازیری
.  کم کرده بود،جائی کھ قرار بود جریان تصادف اتفاق بیفتد

تروریست در تمام سطح ھاى و دست راستیھا  ترتسکیست١٩٣٤در پائیز 
 ــ سوسیالتروریستی راھای اعضای این گروه. کردندشوروی فعالیت می

 و جاسوسان سابق تزاری ،ایکشان حرفھ اسلحھ،ھا منشویک،رولوسیونرھا
 در ، در گرجستان و ارمنستان،سفیدى در اوکرائین و روسیھ. دادندتشکیل می

ضد ھای ناسیونالیست،ازبکستان و آذربایجان و شھرھای ساحلی خاور دور
. کردندعوت میتروریستی دھای را بھ عضویت سازمانھا  و فاشیست،شوروی

ًمستقیما بر روی عملیات این ھا و ژاپنیھا  نازی،در بسیاری از مناطق

. نظارت داشتندھا سازمان
قبل . آنھا فھرستی از رھبران شوروی کھ باید ترور شوند، تھیھ کرده بودند

ھای از نام. خورد نام ژوزف استالین بھ چشم می،از ھر نامی در این فھرست
 ،)KlementiWoroschilow(وان مثال از کلمنتی وروشیلف توان بھ عندیگر می

Sergei(مولوتف، سرگئی کیروف . ام.و Kirow( الزار کاگانوویچ ،)Lasar

Kaganowitsch( آندری شدانوف ،)Andrei Shdanow( ویاچسالو منشینسکی ،
)Wjatscheslaw Menschinski(، ماکسیم گورکی و والرین کویبیشئوف 
)Valerian Kuibischew(نام برد  .

ئی از ترتسکی دریافت ھا پیغام،در فواصل زمانی معینیھا تروریست
. کردند کھ در آنھا بر ضرورت از میان بردن رھبران شوروی تأکید شده بودمی

ِ افریم ،بھ دست یکی از رفقای ترتسکیھا  یکی از این پیغام١٩٣٤در اکتبر سال 
یک ی صفحھی  نامرئی در حاشیھترتسکی پیغام خود را بھ شکلی. دریتسر رسید

خود آن ی  توسط خواھر او کھ او نیز بھ نوبھ،پیغام. آلمانی نوشتھ بودی نشریھ
پیغام . را از یک قاصد ترتسکیست در ورشو گرفتھ بود بھ دست او رسید

:ترتسکی بھ شرح زیر بود

بھ دیگران بگو کھ امروز انجام این ! دوست عزیز من» 
:ما قرار دارد مھم در مقابل مأموریت

 کھ استالین و وروشیلف را از کار بر کنار کنیم-١
را در میان نظامیان سازماندھی کنیمھا  کھ ھستھ-٢
و ھا  از تمام شکست، کھ در صورت وقوع یک جنگ-٣

« . رھبران اصلی استفاده کنیمھای سردرگمی
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شده کھ نام رمزی قدیم ترتسکی بود امضاء ) پیرمرد(پیغام با نام استاریک 
.بود

 مسیر رانندگی ،یک بار توطئھ گران قسم خورده پس از مباحثاتی طوالنی
سھ نفر از . کمیسر دفاعی وروشیلف را در مسکو عالمت گذاری کردند

 خیابانی ،)Frunse( چند روزی خیابان فرونزه ، مسلح بھ ھفت تیر،ھاتروریست
اما او با . فتند زیر نظر گر،راکردکھ اتوموبیل وروشیلف از آنجا عبور می

 ھمان طور کھ بعدھا یکی از آنھا ،ھاکرد و تروریستسرعتی زیاد رانندگی می
تیراندازی بھ اتوموبیلی با این سرعت " بھ این نتیجھ رسیدند کھ ،گزارش داد

".ًکامال بی معنی است
یکی از . طرح ترور استالین ھم چندین بار با شکست مواجھ شد

 تیراندازی بھ استالین را در یک موریتمأتروریست کھ ھای ترتسکیست
 موفق شد کھ بھ سالن کنفرانس ،کنفرانس مھم حزبی در مسکو بھ عھده گرفتھ بود

زیادی با ی خود بھ دلیل این کھ فاصلھی  ولی نتوانست از اسلحھ،راه پیدا کند
در سواحل دریای ھا یک بار دیگر تروریست. رھبر شوروی داشت استفاده کند

 در حالی کھ او در حال عبور با یک قایق ،پر قدرت بھ استالینای ھسیاه با اسلح
.  اما تیر آنھا بھ ھدف اصابت نکرد،موتوری بود تیراندازی کردند

Leo(کامنیف  Kamenew(متأسف شدم وقتی کھ شنیدم طرح ترور :  ، گفت
Iwan(استالین توسط  ایوان باکایف  Bakajew(امیدوارم .  با شکست روبرو شد

١٥.ا در نوبت بعدی شانس بھتری داشتھ باشیمکھ م

بیشتر " ظاھر سیاسیش" علیرغم ،ترتسکیستھای روابط حاکم میان تروریست ــ١٥
.بھ روابط میان باندھای مافیائی نیویورک شباھت داشت

 مسئولیت آماده نگھ ،یف کھ ھمکار سیاسی زینویف در پتروگراد روسیھ بودباکا
او از طرف زینویف مأموریت . تبھکار را بھ عھده داشتھای داشتن مرکز تروریست

در اواسط تابستان . ، ساکت کندردداشت کھ ھر کسی را کھ قصد مخالفت با سازمان را دا
)Bogdan(فقط بھ دلیل این کھ  بوگدان ترور استالین ھای  وقتی یکی از طرح١٩٣٤سال 

تروریست دست و پای خود را در ھنگام انجام مأموریت گم کرده بود، با شکست روبرو 
او بوگدان را در آپارتمانش مالقات کرد و . شدباکایف مأمور بھ قتل رساندن بوگدان . شد

ا ترک کرده بود وقتی صبح فردای آن روز باکایف آنجا ر. یک شب را نیز در آنجا گذراند
در اتاق .  قرار داشتاى روی زمین افتاده بود و در کنار او اسلحھنبوگدای جسد مرده

 بھ نطبق آن نامھ بوگدا.  پیدا شد کھ باکایف او را مجبور بھ نوشتن آن کرده بوداىنامھ
تعقیب و آزار و "دلیل این کھ دولت روسیھ مخالفان ترتسکیست ــ زینویفیست را مورد 

 *بعدى              بقیھ در پاورقی صفحھ.د خود کشی کرده بودھندقرار می" اذیت
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ئی کھ ھاآھنگ صدای او در پیغام. شدبھ تدریج ترتسکی کم صبرتر می
او آنھا . شدفرستاد روز بھ روز تندتر میبرای ھواداران خود در شوروی می

ًدائما بھ جنگ وجدل مشغولند و از یک فعالیت مشخص "کرد کھ را متھم می

 ،خود بھ شورویھای دریج آغاز بھ فرستادن جاسوساو بھ ت". خبری نیست
این جاسوسان اغلب مھاجران . برای کمک بھ سازماندھی و انجام ترور کرد

قالبی کھ توسط ھای آنھا با پاسپورت. آلمانی بودندھای روسی و یا ترتسکیست
 گشتاپو درست شده بود ،گران روسی و یا سازمان جاسوسی آلمانتوطئھ

.کردندمسافرت می
Lurie( ترتسکیستی بود بھ نام ناتان لوری ،اولین جاسوس ارسالی

Nathan( .کونون برمان ــ یورین ھای دو نفر ترتسکیست دیگر نیز با نام
)Konon Berman - Jurin( و فریتز داوید  )Fritz David(، با نام مستعار ایلیا 

Ijja(داوید کروگلیانسکی   David Krugljanski(کردندی او را ھمراھی م.
والنتین اولبرگ :  ترتسکی چھارمین و پنجمین جاسوس١٩٣٣در مارس 

)Valentin Olberg( و موشھ لوری )Moische Lurie(، با نام مستعار الکساندر 
ِامل  ِ)Alexander Emel(  ،)را نیز بھ ) لوری دومی با لوری اولی فامیل نبودند

.شوروی فرستاد
 بھ او دستور داده شد کھ پس ، را ترک کندقبل از این کھ ناتان لوری برلین

 تحت رھبری مھندس نقشھ کشی بھ نام  فرانتس وایتس ،از ورود بھ شوروی
)Franz Weitz(،فرانس وایتز از .  کھ در استخدام دولت شوروی بود کار کند

او . بودھا او عضو حزب ناسیونالیست سوسیالیست. ھواداران ترتسکی نبود
 ھاینریش ھیملر بھ شوروی فرستاده شده ،ئیس گشتاپوبرای جاسوسی از طرف ر

 داده بود کھ عملیات جاسوسی و ترور را در شوروی مأموریتاو بھ وایتس . بود
. با ھمکاری با سازمان ترتسکیستی ــ زینویفیستی  سازماندھی کند

گلد  ایزاک راین،یکی از اعضای مرکز تروریستی ترتسکیست ــ زینویفیست* 
)Isak Reingold(،زینویف و کامنیف تصمیم داشتند کھ در ، شھادت داد کھ ھر دو 

).G.P.U(.وا.پ.گ در دستگاه  بھ باکایف پست مھمی را،صورت بھ دست گرفتن قدرت

: راین گلد توضیح داد. بدھند
توانست کھ نھ تنھا رد پای  او می،"وا پ گ"با استفاده از تشکیالت » 
 بلکھ ھم ،میان ببرد شرکت داشتند ازھا  را کھ در توطئھ"واپگ"اعضای 

 چنین کسانی را کھ در ترور استالین و ھمکارانش شرکت داشتند را نیز نابود
توانستند با بھ قتل با کمک باکایف سازمان ترتسکیست ــ زینویفیست  می. کند

 رد پای شرکت خود را در ،رساندن کسانی کھ در این جریانات شرکت داشتند
 «.تبھکارانھ از میان ببرندھای این توطئھ
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وقتی یکی از طرفداران زینویف ھمکاری مستقیم با یک جاسوس نازی را 
:ھ او گفت زینویف ب،رد کرد

ًشما حتما . بھ چھ دلیل نگران ھستید؟ شما با تاریخ آشنا ھستید» 

ید و اخوانده) Lassalle(و السال در تاریخ در مورد بیسمارک
دانید کھ السال بھ خاطر انقالب قصد سوء استفاده از بیسمارک را می

«چرا ما امروز از ھیملر بھ خاطر انقالب سوء استفاده نکنیم؟ . داشت

کمی قبل از مسافرت جاسوسان ترتسکی کونون برمان ــ یورین و فریتز 
جلسھ در . با شرکت خود ترتسکی دعوت شدندای  آنھا بھ جلسھ،داوید بھ شوروی

:کونون برمان ــ یورین بعدھا تعریف کرد.در کپنھاک تشکیل شد١٩٣٢نوامبر 

ی او مرا در مورد کارھا. من دو بار با ترتسکی مالقات داشتم» 
: او گفت. بعد با موضوع شوروی شروع کرد. سابقم بازجوئی کرد

. استالین باید از نظر فیزیکی  نابود شود. ترین مسئلھ استاستالین مھم
او گفت  . او گفت کھ ھیچ روش مبارزاتی دیگری قابل استفاده نیست

برای انجام این کار افرادی الزمند کھ جرئت داشتھ باشند و آماده باشند 
 ،تاریخیی او این وظیفھى  و بھ گفتھ،ود را برای انجام این کارکھ خ

.قربانی کنند
من از او پرسیدم کھ کجای . ھمان شب ما بھ بحثمان ادامھ دادیم

ترورھای فردی با مارکسیسم ھم خوانی دارد؟ او در جواب سؤال من 
او گوشزد .  کھ ما نباید بھ این مسئلھ بھ طریقی خشک نگاه کنیم،گفت
توانست آنھا را  در شوروی اتفاقاتی افتاده است کھ مارکس نمینمود

 بھ جز استالین باید کاگانوویج و ،او در ادامھ بیان داشت. پیش بینی کند
«. وروشیلوف نیز کشتھ شوند

 و غضب در ظرفت و با غیطی مکالماتمان او در اطاق باال و پائین می
.کردمورد استالین صحبت می

: او گفت کھ

 ترور استالین باید در پلنوم و یا کنفرانسی با کمینترن انجام شود »
نشانھ گیری شده بھ طرف استالین در گوش بخش ى کھ صدای گلولھ

.بزرگی از شرکت کنندگان طنین اندازد
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 حتی بیرون از مرزھای ،توانست تأثیر بزرگیاین کار می
رین ترفت کھ یکی از بزرگاین حادثھ می. شوروی داشتھ باشد

«. حوادث تاریخ بھ حساب آید

: فریتز داوید گفتھ بود،ترتسکی بھ دومین جاسوس خود

یک انقالبی واقعی . تاریخیستی ترور استالین یک وظیفھ» 
در شوروی " نارضایتی عمومی"ترتسکی در مورد . لرزددستش نمی

داوید از او سؤال کرد کھ این نارضایتی با جنگ میان . صحبت کرد
 ،ــ نھ: ترتسکی جواب داد. شود یا نھ ژاپن ناپدید میشوروی و

 در چنین شرایطی دشمنان و نیروھای ناراضی با ھم متحد ،برعکس
 ،ناراضی را بھ عھده بگیرندھای کنند کھ رھبری تودهشده و سعی می

«.مأموران اداری سلطھ جو رھبری کنندى علیھآنھا را مسلح کنند و 

ستی ــ زینویفیستی بود کھ قصد داشت اولین این مرکز تروریستی ترتسکی
یکی از این . گرانھ را بر دولت شوروی وارد کندضربات بزرگ توطئھ

 منشی حزب در لنینگراد و یکی از ،ضربات بزرگ ترور سرگئی کیروف
.ترین ھمکاران استالین در رژیم شوروی بودنزدیک

ریدان خود را  یکی از م،زینویف کھ در مسکو بود١٩٣٤از نوامبر غدر آ
ھای بھ نام باکایف بھ لنینگراد فرستاد کھ برای آخرین بار بھ سازماندھی ھستھ

. تروریستی در لنینگراد نگاھی بیاندازد
 ،لنینگراد کھ بارھا سعی کرده بودند کیروف را ترور کنندھای تروریست

. زینویف زیاد خوشحال نشدندی از دیدن فرستاده
Grigori(گریگوری زینویف :  گفتیکی از تبھکاران بھ باکایف sinowjew(

 او کسی را بھ اینجا فرستاده کھ کار و رفتار ما را کنترل ،بھ ما اطمینان ندارد
!شود بھ ما توھین کردبھ این آسانی نمی. کند

 بھ ،تروریستی لنینگرادھای در نشستی با شرکت ھفت تروریست از ھستھ
مسیر ھا او فھمید کھ تروریست. ده شدسازمان داھای باکایف گزارشی از فعالیت

 بھ )Smolny(عبور کیروف را از محل زندگیش تا محل کارش در اسمولنی 
باکایف را بھ فردی کھ برای ترور کیروف  . صورتی منظم زیر نظر دارند
Leonid(لئونید نیکوالیف : انتخاب شده بود معرفی کردند Nikolajew( ٣٠ 

 کارمند کتابدار، اخراج بھ علت بی نظمی و عدم ً سابقا، الغر و رنگ پریده،سالھ
.  اعتماد، محروم از عضویت در سازمان جوانان کمونیست



٨٦

ش و یا ااو بھ باکایف گفت کھ او قصد دارد بھ  کیروف یا در نزدیکی خانھ
او گفت کھ بارھا تقاضای مالقات با کیروف را کرده . در اسمولنی تیراندازی کند

.موفق نشده استاست، ولی تا آن زمان 
: تکرار کرد،ئی را کھ زینویف بھ او داده بودھاباکایف دستورالعمل

تروریستی ھای تر از ھمھ چیز این است کھ بتوانیم فعالیتمھم» 
را بھ صورتی مخفی و بدون بھ مخاطره انداختن خود سازماندھی 

.کنیم
 باید ،مھم این است کھ اگر کسی مورد بازجوئی قرار گرفت

اگر کسی متھم . را با ما انکار کندای ھ، داشتن ھر نوع رابطھلجوجان
 باید قاطعانھ آن را انکار کند و ،تروریستی شدھای بھ داشتن فعالیت

«. مارکسیست استھای بگوید کھ ترور مخالف با عقاید بلشویک

ھر دو آنھا، او و . در لنینگراد راضی بودھا زینویف از پیشرفت فعالیت
آنھا بر این . شودمتقاعد شده بودند کھ بزودی کیروف ترور میً کامال ،کامنیف

عقیده بودند کھ ترور کیروف دولت شوروی را گیج کرده و عالمتی بود بر آغاز 
.رھبران شوروی در سراسر کشورى علیھترورھای مشابھ 
سر، خصوصیتی عجیب دارد و آن این است  کھ دوباره رشد : "کامنف گفت

."کندنمی
:ساعت ١٩٣٤ر سال در سپتامب  دقیقھ سرگـئی کیروف از دفتر خود ٢٧١٦

او در امتداد کریدوری مرمری بھ طرف اتاقی . واقع در اسمولنی بیرون آمد
مرکزی در مورد لغو جیره بندی نان ی رفت کھ قرار بود گزارش تصمیم  کمیتھ

. را ارائھ  دھد
 مردی با ،ودًدقیقا پس از این کھ کیروف از تقاطع راھرو عبور کرده ب

خود را بھ طرف سرش نشانھ گرفت و ی سرعت بھ طرف او آمد و اسلحھ
. شلیک کردای گلولھ

. کیروف بھ قتل رسید٣٠:١٦ساعت 
او ابتدا کوشش کرد کھ فرار کند و بعد . قاتل لئونید نیکوالیف نام داشت

ش را بھ طرف خودش نشانھ گرفت اما بال فاصلھ دستگیر شد و فرصتی ااسلحھ
. ی انجام این کار پیدا نکردبرا

 لئونید نیکوالیف در دادگاه نظامی عالی کشور اتحاد ١٩٣٤ دسامبر ٢٨در 
. جماھیر شوروی بھ محاکمھ کشیده شد

:  او اعتراف کرد
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وقتی بھ کیروف تیراندازی کردم بھ خودم گفتم کھ این فشنگ  » 
 حزب ھعلیباید  آغاز وعالمت  یک شورش و یا یک انقالب در کشور 

«.  رژیم شوروی باشدعلیھکمونیست و 

قتل کیروف با شادی تمام . دادگاه نظامی نیکوالیف را بھ مرگ محکوم کرد
. مورد ستایش قرار گرفتھا و ترتسکیستھا و دست راستیھا از طرف فاشیست

Graf(آناستازیا ونسیاتسکی " گراف" Anastasi Wonsiatzki(، یکی از افسران 
 در ١٩٣٥ در مارس ،در ایاالت متحده آمریکاھا سوس ژاپنیسابق تزاری و جا

:  گفت،شدخود بھ نام فاشیست کھ در تامپسون در کنتاکی منتشر میی روزنامھ
ای بعدی باید بھ طرف استالین شلیک شود و نشانھی گلولھ! کیروف را کشتیم"

برادر ما نیکوالیف صدای زیادی نداشت اما ی گلولھ! شود برای آغاز شورش
سرھای خود را در مقابل . جھان طنین انداز شدی نعکاسش در ھمھا

١٦!" زنده باد قھرمان بھ یاد ماندنی نیکالیف! اعالحضرت نیکوالیف راست کنید

رھبران مرکز ى نیکوالیف ھرگز بھ شرکت زینویف و کامنف و بقیھ
ترور کیروف اعتراف ی تروریستی ترتسکیست ــ زینویفیست در جریان توطئھ

.نکرد
ًاما این برای دولت شوروی کامال روشن بود کھ زمینھ سازی و طراحی 

 تنھا توسط یک نفر قابل اجرا نبود و تشکیالتی خطرناک و ،دقیق قتل کیروف
آنھا فقط مجرمی را پیدا . تروریستی بھ جز نیکوالیف در این جریان دست داشتند

.ضد انقالبی در شوروی شرکت داشتھای کردند کھ در فعالیت
:در تصمیم دادگاه آمده بود

آن ثابت کند ی دادگاه مدرکی در دست ندارد کھ بتواند بھ وسیلھ» 
کھ اعضای تشکیالت مرکزی مستقر در مسکو در جریان قتل رفیق 

ً و یا ادعا کنند کھ مستقیما ، شرکت داشتھ١٩٣٤کیروف در سال 

ًه کامال  دادگا، اما از طرف دیگر،دستور انجام این کار را داده باشند

ثابت نمود کھ اعضای تشکیالت مرکزی و ضد انقالبی مستقر در 
مسکو از نیات ضد انقالبی رھبران ترتسکیست در لنینگراد اطالع 

«. کردندداشتند و آنھا را بھ این کار تشویق می

شان بھ اگرانھتوطئھھای  بھ خاطر فعالیت،زینویف و کامنیف ھر یک
. ان محکوم شدند سال زند٥ترتیب بھ ده سال و 

).٢٣شوروی در بخش ھای توضیحات بیشتر در مورد ونسیاتسکی و فاشیست( ــ ١٦
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. طراحی شده پی ببردھای دادگاه فقط توانست بھ بخش کوچکی از توطئھ
ترین مسائلی بود کھ دادگاه نتوانست از جریانات مسائل زیر از جملھ عجیب

. از آن بگیردای لنینگراد نتیجھ
:زینویف بیان داشت

بایستی من عادت دارم کھ خود را رھبر احساس کنم و من می»
اى این قتل نفرت انگیز سایھ.... داشتم از ھمھ چیز اطالع میًطبیعتا

بایستی اندازد کھ من میحزب میى علیھ بر روی مبارزات سابق ما
ّحزب را محق بدانم کھ، مسئولیت سیاسی قتل نفرت انگیز کیروف را 

«. بھ گردن گروه سابق ضد حزبی زینویف بیاندازد

:او گفت. دکامنف ھم ھمان تاکتیک را بھ کار بر

من باید بگویم، کھ من بھ ھیچ وجھ انسان ترسوئی نیستم، اما » 
من ھمیشھ منتظر آن . من ھرگز بدان فکر نکردم کھ اسلحھ بھ کار برم

بودم کھ ھیئت مرکزی خود را مجبور بیند کھ با ما مذاکره اى لحظھ
«. شود و جا را برای ما خالی کند

یم زینویف و کامنف در این جنایت شرکت مستق. این حیلھ بھ ثمر رسید
دولت شوروی ى علیھ نتوانست ثابت شود، ولی آنھا بھ جرم رھبری دسیسھ

: در ابالغ رأی دادگاه چنین آمده است. محکوم شدند

کھ دلیل بر فعالیت اعضاء مرکزیت مسکو اى ھیچ مدرک کافی» 
 بھ ١٩٣٤کیروف در اول دسامبر . ام.در رابطھ با قتل رفیق اس

ان تشویق مستقیم بھ این جنایت نفرت انگیز باشد، بھ دادگاه ارائھ عنو
اما این محاکمھ توانست بھ طور روشن ثابت کند، کھ مرکزیت . نشد

ضد انقالبی در مسکو بھ نیت تروریستی گروه لنینگراد واقف بوده و 
«. ندااز آن پشتیبانی کرده

یک بھ ترتیب بھ ده گرانھ ھر توطئھھاى زینویف و کامنف بھ علت فعالیت
.و پنج سال زندان محکوم شدند

. چینی را کشف کنددستگاه توطئھى جریان دادگاه توانست فقط باالترین الیھ
بعضی از وقایع مشکوک کھ برای دادگاه لنینگراد روشن نشد، قابل توجھ 

:باشدمی
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چھار نفر از اعضای ی  بھ وسیلھ،زینویف و کامنف پس از دستگیر شدن
 رئیس بخش ،)Moltschanow(مولچانوف ھای امنیتی شوروی بھ نامسازمان 
 ولوویچ ، رئیس بخش عملیات)Pauker( پائوکر ،)N.K.W.D(. د.و.کا.سری ان

)Wolowitsch(، معاون بخش عملیات و بوالنوف )Bulanow(، معاون رئیس 
١٧.برده شدند. د.و.کا. بھ مقر ان،.د.و.کا.ان

امنف این چھار نفر رفتاری بسیار غیر در جریان دستگیری زینویف و ک
مظنونین برای بھ دست ی آنھا اجازه ندادند کھ خانھ. عادی از خود نشان دادند

آوردن مدارک مورد تفتیش قرار گیرد و در ضمن بھ زینویف و کامنف فرصت 
.داده شد کھ مقدار بسیار زیادی از مدارک قابل استفاده را نابود کنند

.بود.  د.و.کا.این چھار مأمور انی  تر  گذشتھاما از ھمھ چیز عجیب
گر جناح این جالب است کھ مولچانوف و بوالنوف عضو سازمان توطئھ

. از جاسوسان آلمان بودند،راست طرفدار ترتسکی و پائوکر و ولوویچ
 و ،ًاین چھار نفر عمدا برای دستگیری زینویف و کامنف انتخاب شده بودند

یاگودا .گ. گ،.د.و.کا. رئیس ان،رده بودکسی کھ آنھا را انتخاب ک
)G.G.Jagoda(نام داشت   .

کمیساریای  خلق برای امنیت " ىمخفف جملھ. د.و.اک.ن، ا١٩٣٤اخر سال  ــ او١٧
.   عوض شد.)وا.پ.گ( است کھ در آن سال با "عمومی
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قتل در کرملینبخش ھیجدھم ــ 

  یاگوداــ ١

 بھ ،.او.پ. رئیس گ، شش ماه قبل از ترور سرگئی کیروف١٩٣٤ ھدر م
ی  پس از یک بیماری طوالنی بر اثر یک حملھ،منشینسکی . نام ویاچسالو ر

 یاگودا.گ.گ فردی بھ نام اوى  سالھ٤٣جای او را معاون . ر گذشتقلبی د
تو رفتھ و سبیلی ای  چانھ، آرام و در ظاھر پر انرژی،او کھ قدی کوتاه. گرفت

ھا و ترتسکیستھا دست راستیبلوک  در خفا بھ عضویت ،کوتاه و منظم داشت
علت توطئھ آمیز اپوزیسیون بھ ھای  او با طرح١٩٢٩سال . در آمده بود

ولی موافقت او نھ بھ این خاطر بود کھ . موافقت کردھا عضویت در این سازمان
 بلکھ موافقت او بھ این دلیل بود کھ ،ترتسکی و بوخارین موافق بودھای با برنامھ

 کھ قدرت را در است اپوزیسیون تصمیم قاطع گرفتھ ،کرداو تصور می
ی خواست در جبھھ می،او ھمان طور کھ خود گفت. وردآشوروی بھ دست 

. پیروزمندان باشد

 برای این ،کردممن جریان مبارزه را با اشتیاق تمام دنبال می» 
کھ از قبل تصمیم گرفتھ بودم کھ با آن سازمانی ھمکاری کنم کھ 

اقداماتی جھت  ھنگامی کھ ....توانست در این مبارزه پیروز شودمی
 کسی در این جدال چھجواب این سؤال کھ ، آغاز شدترتسکی فشار بر 

  ؛مرکزی حزب کمونیستی  یا کمیتھھاترتسکیست: پیروز خواھد شد
.ش ھنوز نامعلوم بود و من نیز پاسخی نداشتمانتیجھ

خواستم ترتسکی  می،او.پ.وقتی من بھ عنوان معاون رئیس گ
دادم کھ آنھا مرا مقصر  این کار را بھ روشی انجام می،را تنبیھ کنم
 سعی کردم کھ ،تی من ترتسکی را بھ تبعید فرستادمو وق. اعالم نکنند

ھای توانست بھ فعالیتشرایط را طوری برای او درست کنم کھ او می
«. عادی خود ادامھ دھد

 ریکوف و تومسکی بودند کھ از شرکت یاگودا در ،در ابتدا فقط بوخارین
عدھا وقتی نقش یاگودا در این جریانات ب. توطئھ گرانھ اطالع داشتندھای فعالیت
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 ، سازماندھی شد١٩٣٢در سال ھا و دست راستیھا تشکیالت متحد ترتسکیست
.ند شدھم در جریان گذاشتھپیاتاکف و کرستینسکی 

 او این امکان را داشت کھ از دستگیری ،.او.پ.بھ عنوان رئیس گ
:او بعدھا توضیح داد. خرابکاران جلوگیری کرده و مانع افشای آنھا شود

 این کھ از افشای سازمان جھتمن اقدامات الزم را ھا طی سال» 
«.  انجام دادم،خصوص مرکزیتش جلوگیری کنمھ و ب

را برای کار در ھا دست راستی و ترتسکیستھای  اعضای سازماناو
بھ ھمین ترتیب تعداد زیادی از . کرد انتخاب می.او.پ.حساس در گھای پست

 توانستند در دستگاه پلیس امنیتی کشورھای بیگانھھای جاسوسان سازمان
. شوروی نفوذ کرده و تحت حمایت یاگودا برای کشور متبوعشان جاسوسی کنند

و ولوویچ )(Pauker پائوکر،این خود یاگودا بود کھ جاسوسان آلمانی
(Wolowitsch) یاگودا بعدھا . را مأمور دستگیری زینویف و کامنف کرده بود

:در مورد جاسوسان خارجی گفت

 این طور فکر کردم، کھ آنھا قابلیت زیادی برای انجام من» 
ھای خصوص ایجاد رابطھ با سازمانھ خرابکاری و بھای طرح

«. درن دا راجاسوسی بیگانھ

ترین سازمان دھندگان مرکز  یکی از مھم، ایوان اسمیرنوف١٩٣٣در سال 
تروریستی تروتسکیست ــ زینویفیست در شوروی بھ صورتی ناگھانی توسط 

 جلوگیری اویاگودا نتوانست از دستگیری . مأموران دولت شوروی دستگیر شد
 یاگودا بھ سلول او رفت و بھ او گفت کھ در ،بازجوئی زینویفی بھ بھانھ. کند

.زمان بازجوئی، او چگونھ باید رفتارکند
 بھ ، لئونید نیکوالیف تروریست١٩٣٤قبل از ترور کیروف در سال 

آنھا یک اسلحھ و یک . در لنینگراد دستگیر شده بود .او.پ.اعضای گی وسیلھ
کیروف بر روی آن عالمت گذاری شده بود را ی نقشھ کھ مسیر حرکت روزانھ

 بھ ،وقتی یاگودا از خبر دستگیری نیکالیف با خبر شد. نزد او پیدا کرده بودند
دستور ،(Saporoschetz) ساپوروشئتس، در لنینگراد.او.پ.معاون رئیس گ

ساپوروشئتس یکی از . ود کھ زندانی تروریست را بدون بازجوئی آزاد کندداده ب
.دوستان یاگودا بود و او ھمان کاری را انجام داد کھ بھ او دستور داده شده بود

.چند ھفتھ بعد کیروف بھ دست نیکالیف بھ قتل رسید
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بلوک راست ی اما ترور کیروف فقط یکی از چند تروری بود کھ بھ وسیلھ
در پشت ظاھر آرام و . و با کمک مستقیم یاگودا انجام شدھا کیستو ترتس

. پنھان بودای گری بی اندازه بی رحمی و حیلھ،نیرومند یاگودا، یک جاه طلبی
، بھ ھابا ھر چھ بیشتر وابستھ شدن عملیات سری بلوک راست و ترتسکیست

 تر و تعیینمھمای  خود را مھره.او.پ. معاون رئیس گ،یاگوداھای کمک
 ، بازیگر نقشءدر رویااو . آوردتر در سازمان توطئھ گران بھ حساب میکننده

 یار و منشی او برای. خواندرا می"نبرد من"او کتاب . شوروی بوددر ھیتلر 
چیزی ".. این ارزش خواندن را دارد "،کردوفادارش پاول بوالنوف درد دل می

 این بود کھ ،بوالنوف گفتاو بھ . کھ بیش از ھر چیز بر روی او تاثیر گذاشت
". دوشب ،بایست کھ میاستساده بھ کسی تبدیل شده ی از یک سرجوخھ"ھیتلر 

.یاگودا خود با سمت گروھبانی، کار خود را در ارتش شوروی آغاز کرده بود
یاگودا عقاید شخصی خود را در مورد این کھ چگونھ دولتی باید بعد از 

او بھ بوالنوف گفتھ بود کھ .  بیاید، داشتسرنگونی احتمالی استالین بر سر کار
یاگودا در نظر داشت کھ . باشدھا این دولت باید دولتی از نوع دولت نازی

 ،شد ریکوف باید در جریان بازسازی حزب جانشین استالین می،شود" رھبر"
ھای باید مانند اتحادیھھا ، اتحادیھباالخره و ،شدمیھا تومسکی رئیس اتحادیھ

بوخارین از  و ،گرفت تحت کنترل کامل ارتش قرار میکارگری نازی
. روسی بسازد"دکتر گوبلز "خواست کھ یکاو می ،"فیلسوف"

داد کھ ً یاگودا کامال مطمئن نبود کھ آیا او اجازه می،در مورد ترتسکی
او تا . شدًاین کامال بھ شرایط موجود مربوط می. ازگرددترتسکی بھ شوروی ب
Ϫϗϼϋ�̵ ϮϧΎ՜�ωϼρو ھا مند بود کھ از روابط موجود میان ترتسکی با آلمانی

او گفت کھ کودتای دولتی باید ھم زمان با شروع جنگ . استفاده کندھا ژاپنی
. شوروی آغاز شودىعلیھ

:یاگودا بھ بوالنف گفت

 ، از تمام امکانات باید برای انجام این کودتا؛ دزدی مسلحانھ»
ًآدم باید آھستھ و کامال ھا ضی وقتبع. تحریک و حتی سم استفاده کرد

«.مراقب و گاھی با سرعت و ناگھانی عمل کند

بھ عنوان ھا تصمیم بھ انجام ترور از طرف بلوک راست و تروتسکیست
این .  دولت شوروی مورد تأیید یاگودا قرار گرفتھ بودىعلیھناگھانی ای اسلحھ

.A.S) هزنوکیدژ. اس.طرح توسط آ Jenukidse)،می سابق و کارمند یک نظا
 کھ یکی از سازمان دھندگان معروف عملیات تروریستی دست ،در کرملین
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. یاگودا تنھا با یک چیز مخالف بود. بودرسیده یاگودا اطالع  بھ ،بودھا راستی
 از نظر او ، کھ توطئھ گران قصد استفاده از آنھا را داشتند،تروریستیھای روش

ئی برای ھا دلیل او دست بھ دامن روشو بھ ھمین. خطرناک و کھنھ شده بود
 ،معمولیھای قدیمی از قبیل اسلحھھای انجام ترورھا شد کھ در مقایسھ با روش

.ندتر بود خنجر و فشنگ مدرن،بمب
او آزمایشگاھی را تأسیس کرد و . در آغاز او با استفاده از سم شروع کرد

منظور او کشف روش . دنمودان را برای انجام کار در آنجا استخدام چند شیمی
ΪηΎΑ�ΕΎΒ՜�ϞΑΎϗ�̶ ΘΨγ�ϪΑ�Ϫ̯�ΩϮΑ�̶ ϨΘθ̯��̶ ϣ�ϭ�Ϫ̯�έϮρ�ϥΎϤϫ قتل با "گفت

."ضمانت
طی مدت کوتاھی یاگودا . اما استفاده از سم ھم روشی ناپختھ و خام بود

او این را بھ عنوان . تکنیک مخصوص خود را برای قتل اختراع کرده بود
.ت ھا پیشنھاد کردروشی بی عیب بھ بلوک راست و ترتسکیس

فرد طی یک مدت طوالنی بھ . استای یاگودا گفت، این کار بسیار ساده
 کھ البتھ این ،اطرافیان او. دوشًشکلی کامال طبیعی مریض شده و یا مریض می

میرد و یا درمان کنند کھ فرد مریض یا می بھ این عادت می،ھم طبیعی است
 این عقیده را دارد کھ باید مرگ و یا ،کنددکتری کھ او را معالجھ می. شودمی

ی خوب؟ دیگھ بقیھ ماجرا یک مسئلھ. تر کندسالمتی بیمارش را برای او آسان
.ًکامال تکنیکی است

. دکترھای قابل اعتماد را پیدا کنیمآنحاال قضیھ اینجاست کھ 

ــ قتل منشینسکی٢

 ،انتخاب شداولین دکتری کھ از طرف یاگودا برای عملی کردن طرحش 
Leo(ِدکتر لئو لوین  Lewin(اومردی چاق، میانھ سال و چاپلوس بود و .  بود

این امر . او دکتر شخصی یاگودا بود. نداردای کرد بھ سیاست عالقھادعا می
 یکی از پزشکان سرشناس ،ِداشت کھ دکتر لوینای برای یاگودا اھمیت ویژه

. او.پ. از جملھ رئیس گ،یشوروی بسیاری از رھبران برجستھ. کرملین بود
 از )WjatscheslawMenschinski(شخص مافوق یاگودا، ویاچسالو منشینسکی 

.شدندبیماران او محسوب می
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 و ،او برای دکتر شراب. دادزیادی بھ او نشان میی یاگودا در ظاھر عالقھ
روستائی را بھ ای او خانھ. فرستادبرای ھمسر او گل و ھدایای مختلفی می

وقتی کھ دکتر لوین بھ خارج از . مجانی در اختیار دکتر گذاشتھ بودصورتی 
داد کھ کاالھائی را کھ خریده بود،  یاگودا بھ او اجازه می،کردکشور سفر می

دکتر از این ھمھ تعارف و .  بھ خانھ ببرد،بدون پرداخت مالیات گمرکی اجباری
. چاپلوسی مریض با نفوذش، کمی گیج و مغشوش شده بود

ودی یاگودا توانستھ بود کھ دکتر ساده لوح را با دادن رشوه و تشویق بھ بز
ًپس از آن یاگودا مستقیما بھ اصل .  گول بزند،انجام اعمال خالف قوانین کشور

 ،او بھ دکتر گفت کھ یک سازمان مخفی مخالف دولت شوروی. مطلب آغاز کرد
روی بھ دست  بزودی قدرت را در شو،کھ او نیز یکی از رھبران آن است

توانستند از دانش دکتر نھایت این سوگند خوردگان ھم پیمان می. خواھد گرفت
 از میان آنھا تعدادی از بیماران ،بعضی از رھبران شوروی. استفاده را بکنند

.ِلوین باید بھ قتل برسند
 کھ من شما را ،فراموش نکنید: یاگودا بھ دکتر کھ بھ شدت ترسیده بود گفت

وقتی من . توانید از دستورات من سرپیچی کنیدم و شما نمیتحت نظر دار
شما این است کھ تشکر ى  تنھا وظیفھ،دھم کھ باید کاری انجام بشودتشخیص می

کرده و آن کار را انجام بدھید و در ضمن شما حق ندارید کھ این موضوع را 
 مردم.  چرا کھ کسی حرف شما را باور نخواھد کرد،برای کسی تعریف کنید

.کنند نھ حرف شما راحرف مرا باور می
در خانھ بھ موضوع فکر . کنمــ در اینجا من جلسھ را تمام شده اعالم می

. برای این کھ من تصمیم دارم کھ تا چند روز دیگر با شما تماس بگیرم،کن
یاگودا بھ این ھاى دکتر لوین بعدھا عکس العمل خود را در مقابل حرف

:شکل توضیح داد
چقدر ھا بینم کھ بگویم شنیدن این حرف بھ توضیح نمیالزم» 

 چرا کھ من تصور ،بھ تن من انداختای تھوع آور بود و چھ لرزه
و سپس اضطرابی بی . تواند این را بفھمدکنم کھ آدم بھ راحتی میمی

!.پایان
ًشما کامال آگاه ھستید کھ چھ کسی و با چھ : او در ادامھ گفت

!ندکمقامی با شما صحبت می
کرد کھ اگر من از انجام دستورھای او سر ًاو مکررا تکرار می

من بھ این نتیجھ . کردم را نابود خواھدا او من و خانواده،باز زنم
«.رسیدم کھ راه دیگری بھ جز اطاعت از دستورھای او را ندارم
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کازاکف . ِ یاگودا با دکتر دیگری بھ نام ایگناتی ان،ِبا کمک دکتر لوین
)Ignati N. Kasakow(کرد و در ضمن ً  کھ غالبا منشینسکی را معاینھ می

ε ϭέ�̵Ύϫ�ϥΎ̰ηΰ̡ �ϥΎϴϣ�έΩ�έ�̵ΩΎϳί �ϝΪΟ�ϭ�̲ ϨΟ�ϭ�՛ΤΑ�ϭ�ϦηϭέΎϧ�̶ϧΎϣέΩ
دکتر کازاکف ادعا .  آشنا شد، ایجاد کرده بود١٩٣٠ھای شوروی در آغاز سال

را کھ ھا کرد کھ روش غیر قابل انکاری برای درمان تعداد زیادی از بیماریمی
.بردگذاشتھ بود، بھ کار می)Lysatotherapie(او اسمش را لیساتوتراپی 

 منشینسکی کھ از بیماری تنگی نفس و آنژین رنج ،.او.پ.رئیس گ
گذاشت و بھ صورتی منظم برای  بھ دانش کازاکف احترام زیادی می،بردمی

١٨. رفتمعاینھ پیش او می

دکتر لوین بھ . کازاکف تماس گرفتطبق دستور یاگودا؛ دکتر لوین با دکتر 
:او گفت

.کنیدشما فقط وقت خود را با او تلف می. ــ منشینسکی یک جسد زنده است
:ِدکتر لوین گفت. دکتر کازاکف با حیرت بھ ھمکار خود نگاه کرد

. ــ ما باید بھ صورتی جدی با ھم صحبت کنیم

Henry (سیگریست. یا ھنری دکتر ــ ١٨ E. Sigerist( پروفسور در تاریخ دارو 
نظران  ترین صاحب ھاپکنیز در بالتیمور و یکی از بزرگجانشناسی در دانشگاه 

بھ نویسندگان اى در اطالعیھ ١٩٤٣ در سال ،ی و دارو شناسیئی در امور داروئکاآمری
: اکف نوشتز دکتر کامورددر 

اکف با او زکا.  کلینیک دکتر ایگناتی اندر من یک روز کامل را ١٩٣٥ سال در» 
 پر پشت بود و بیشتر شبیھ یک ھنرپیشھ و یا وی بلند ئاو مردی قوی ھیکل با مو. گذراندم

 کھ از ایاولین نتیجھ. یھ یک دانشمند باشدشبکھ  مد تا اینآ اپرا بھ نظر مییندهخوان
و یا یک است  بزرگ ی این شخص یا یک نابغھکھ این بود ،صحبت با او گرفتھ شد

 کھ او خودش ،ی جدیدی را ابداع کردهدرماند کھ روش نکاو ادعا می. دروغگوی بزرگ
 کھ چگونگی فراھم یست نحاضر اما او ،استرده  برای آن انتخاب کرایساتوتراپیلنام 

او امتناع . نماید افشاء ،دنک آن بیماران خود را درمان میییلھوسھ ب کھ را لیستر کردن
 از آن غلط ی کھ روش او بھ دلیل استفادهردداد کھ احتمال دایمخود را چنین توضیح 

 بی ،استایش قرار نگرفتھ ًکھ درستی آن کامال مورد آزم  ایناز تا قبل ،یگراندتوسط  
 بھ صورتی کامل از او و ،بھداشت اتحاد جماھیر شورویى اداره. دواعتبار اعالم ش

د کھ روش خود را ھر چھ نمو را از ھمھ نظر کمک میاوکرد و کلینیکش حمایت می
 منتظر من بود و روزی کھ من بھ اکفزکا پروفسور. ده و بھتر کندنموزمایش آبیشتر 

 را بھ مطب دعوت کرده بود کھ در خود او تعداد زیادی از بیماران سابق ،مطب او رفتم
Ψδ�Ϫ̯�ϩήΗ΄Ζηάً̳نمایشی کامال م. ی کندئمقابل من خود نما �Ϧϣ�̵ϭέ�̵ ΪΑ�έΎϴδΑ�ήϴ՜���Ϧϣ

 شده بود را در کشورھای ارائھی کھ توسط افراد متقلب ئ درمانی معجزه آساھایروش
ϡΩϮΑ�ϩΪϳΩ�ή̴ ϳΩ��ΑΎ՜�Ϧϳ�ΪόΑ�ϝΎγ�ΪϨ̩�ϭ�ε ϭέ�Ϫ̯�Ϊη�ΖΖγέΩϦϳ�ϭ�ΩϮΒϧ����ϭ�Ϫ̯Ϫϧ�ΎϬϨΗ�

 «.ه است یک جنایتکار نیز بودبلکھ ،یک دروغگو
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چھ چیز؟ ى کازاکف سؤال کرد درباره
. جسمی منشینسکیــ در مورد اوضاع

: او بھ کازاکف گفت. دکتر لوین بھ تدریج بھ سر اصل مطلب رفت
شما ھنوز حرف مرا متوجھ . دانستمتر از این میمن شما را با ھوش

من از این کھ شما بھ صورتی جدی بھ دنبال درمان منشینسکی ھستید و . یدانشده
شما نباید بھ او . مشوید متعجب میااین کھ وضعیت جسمانی او را بھتر کرده

.گشتدادید کھ بھ سر کار خود برمیاجازه می
دانست کھ کازاکف ترسیده است و با این کھ این ترس ِلوین با این کھ می

:خود ادامھ دادھاى  بھ حرف،شدًکامال در صورت او دیده می
متحرک است و ی شما باید متوجھ بشوید کھ در اصل منشینسکی یک مرده

تر  درمان او و برگرداندن او بھ سر کارش، یاگودا را عصبانیاین کھ شما با
منشینسکی مانعی بر سر راه یاگودا است و یاگودا عالقمند است کھ او . کنیدمی

یاگودا آدمی است کھ گردن خودش را پیش کسی . را از سر راه خویش بردارد
:او اضافھ کرد. کندخم نمی

من بھ شما اخطار ! نشینسکی برسدبھ گوش مھا نباید یک کلمھ از این حرف
.  شما را بھ شدت تنبیھ خواھد کرد،اگر یاگودا بوئی از این مطلب ببرد. کنممی

. از دست یاگودا خالصی ندارید،شما حتی اگر بھ زیر زمین ھم پناه برید
تلفون از کازاکف خواستھ ى ، بھ وسیلھ١٩٣٣بعد از ظھر ششم نوامبر سال 

بھ . او.پ.ھنگامی کھ او برای دیدن رئیس گ.  برودشد کھ بھ دیدن منشینسکی
پس . َبوی بسیار تند رنگ و تروبانتین در خانھ شدی او وارد شد، متوجھى خانھ

منشینسکی بھ او ھای یکی از منشی. از چند دقیقھ نفس کشیدن برای او مشکل شد
َاطالع داد کھ خانھ بھ تازگی رنگ شده است و برای این کھ رنگ ھر چھ  َ

ى  و این ماده،جدیدی را با آن مخلوط کرده بودند"ی  ماده،تر خشک شودسریع
Ζγ�ϩΪη�ΪϳΪη�̵ϮΑ�Ϧϳ�ΩΎΠϳ�՛ϋΎΑ�Ϫ̯�Ζγ�ΪϳΪΟ��

او منشینسکی را با حالی بسیار بد پیدا . باال رفتى دکتر کازاکف بھ طبقھ
Εϼπبھ نظر می. کشیداو بھ سختی نفس می. کرد ϋ�̶ ̴ Θϓή̳ �ή՜�ήΑ�Ϫ̯�Ϊϣ�ˬ

. زدصورت و بدنش باد کرده بودند و بھ سختی حرف می. ودقوز کرده ب
او بھ سختی . او گوش دادھای کازاکف سرش را روی سینھ او گذاشت و بھ نفس

دکتر کازاکف . دادکشید و عالئم تنگی نفس شدیدی را از خود بروز مینفس می
را باز ھا برای کاھش درد او آمپولی را بھ او تزریق کرد و بالفاصلھ تمام پنجره

بھ تدریج بوی بد ناپدید . کرد و بھ منشی او دستور داد کھ تمام درھا را باز کنند
وقتی . دکتر کازاکف در آنجا ماند تا این کھ حال مریض او کمی بھتر شد. شد

. حملھ تمام شده بود، او بھ خانھ برگشت
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تلفن از طرف مقر . او ھنوز بھ داخل خانھ نرفتھ بود کھ تلفن زنگ زد
ًخواست کھ فورا بھ او پیغامی داده شد کھ بر اساس آن یاگودا می. بود. او.پ.گ

ش فرستاده اًاتوموبیلی قبال برای بردن دکتر کازاکف بھ خانھ. او را مالقات کند
.شده بود
این اولین حرفی بود کھ "   بھ نظر شما حال منشینسکی چطوراست؟،خوب"

 ،مرد کوتاه قد.  زد،کارش تنھا شدندیاگودا پس از این کھ او و کازاکف در دفتر 
.کردمرتب و سبزه روی، پشت میز خودش نشستھ بود و بھ دکتر نگاه می

 حال ، کھ بھ دلیل تنگی نفسی کھ ناگھان شدید شده بود،کازاکف جواب داد
. منشینسکی خیلی بد بود

.ساکت نشستای یاگودا لحظھ
"ِبا لوین حرف زدید؟"

.م زد،بلی: کازاکف جواب داد
یاگودا از روی صندلی خود بلند شد و جلوی میز کارش شروع بھ قدم زدن 

: اما ناگھان بھ طرف کازاکف برگشت و با عصبانیت زیادی فریاد کشید. کرد
کنید؟ چرا دست بھ کار  شما این قدر چاپلوسی می،برای کی و برای چی"

" دخالت کنید؟توانید در کارھای دیگرانشوید؟ چھ کسی بھ شما گفتھ کھ مینمی
" خواھید؟از جان من چی می: "دکتر کازاکف سؤال کرد

چھ کسی از شما خواست کھ بھ منشینسکی کمک پزشکی "یاگودا سؤال کرد 
".بکنید؟
. بریدکشید ھیچ سودی نمیشما از زحماتی کھ برای منشینسکی می"

دستور من بھ شما . او فقط یک مزاحم است. زندگی او برای کسی اھمیتی ندارد
ِدھم کھ با کمک لوین روشی را ابداع کنید کھ ھر چھ زودتر منشینسکی را می

."از پای در آورد
:و پس از مدت کوتاھی سکوت ادامھ داد

 ،اگر از دستورات من سرپیچی کنید! دھم من بھ شما اخطار می،کازاکف"
 شما ھیچ وقت از دست من. کاری با شما خواھم کرد کھ ھرگز فراموش نکنید

!"آسایش نخواھید داشت
 دلھره و ، روزھائی مملو از وحشت،برای دکتر کازاکف روزھای بعدی

ΩϮΑ�Ώήτ ο ��̶ ϣ�ΩϮΧ�έΎ̯�ήγ�ϪΑ�Ξϴ̳�ϡΩ�̮ ϳ�Ϟ՝ϣ�ϭباید او این مسئلھ . رفت
زد؟ از ًگذاشت یا نھ؟ اصال با چھ کسی باید حرف میرا با پلیس در میان می

بت یاگودا صحھاى توانست مطمئن بشود کھ با یکی از جاسوسکجا می
کند؟نمی

 برای او از وجود ،کردِدکتر لوین کھ اغلب او را در این دوران مالقات می
کند، صحبت دولت اتحاد جماھیر شوروی توطئھ میى علیھسازمانی سری کھ 
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 ریکف و پیاتاکف از ،خدمتگذاران با نفوذ و با قدرتی مانند یاگودا. کرده بود
و فیلسوفان معروفی مانند کارل نویسندگان . باشندمیھا طراحان این توطئھ

ند و بعضی از افراد نظامی در خفا از آنھا ارادک و بوخارین بھ آنھا پیوستھ
 ، مھمی را برای یاگودا انجام دھدمأموریتاگر کازاکف . کنندپشتیبانی می

. امکان خواھد داشت ھنگامی کھ یاگودا بھ قدرت برسد، آن را بھ یاد آورد
ھیر شوروی جریان دارد و پزشکان ھم مانند بقیھ جنگی سری در اتحاد جما

. باید طرفی را انتخاب کنند
ِاو بھ لوین گفت کھ آماده است ھمان کاری را انجام . دکتر کازاکف تسلیم شد

.دھد کھ یاگودا از او خواستھ است
اینجا ما داستان را از زبان خود دکتر کازاکف و این کھ چگونھ با کمک 

 را بھ قتل رساندند را دنبال ، ویاچسالو منشینسکی،.او.پ. رئیس گ،ِلوین
:کنیممی

ِمن لوین را مالقات کردم و با کمک او روشی را بھ شرح زیر » 
: ابداع کردیم

ھای تخم مرغ و ویتامینی ما از دو خصوصیت اساسی سفیده
تخم مرغ دارای ی  سفیدهً،اوال. موجود در تخم مرغ استفاده کردیم

έΩ�Ϫ̯�Ζγ�̶ Θϴλ ΎΧ̶ ϣ�ϻΎΑ�ϥ�̶ϭέΩ�ήϴ՜́Η�ϭ�ϩΪη�ϞΣ�Ώرود� .
و ما از . کند این خاصیت حساسیت سازمان بدن را بیشتر میً،دوما

ًو سوما ما از وضعیت . این دو صفت خاص بود کھ استفاده کردیم

 از تنگی نفس و آنژین کھ منشینسکی مبتال بھ آنھا بود، ،جسمانی
ϢϳΩϮϤϧ�έ�ϩΩΎϔΘγ�ή՝̯ΪΣ���ϪϠΌδϣ�Ϧϳ̵ �έΩ�Ϫ̯�Ζγ�ϩΪη�ϪΘΧΎϨη�ϼϣΎ̯�ً

 بخش پاراسمپاتی سیستم غیر فعال دستگاه ،صورت داشتن تنگی نفس
 این مواد تعیین کننده ،در مورد تنگی نفس. شود تحریک می،عصبی

حساس بدن و ھای  قسمت، بھ عبارت دیگر،ھستند کھ بخش مشابھ را
ئی آدرنالین از جملھ این مواد شیمیا. کنندتیروئید را تحریک میى غده

ًدر مورد آنژین این دقیقا قسمت حساس است کھ از آن نکتھ بھ . است

.خوبی استفاده کردیم
ًتدریجا ما خود را بر روی مواد شیمیائی بھ خصوصی متمرکز 

ما باید از تعدادی مواد .   در حالی کھ بقیھ را کنار گذاشتیم،کردیم
بنام دیژیتالیس برگ خشک گیاھی (قلب ــ دیژیتالیس ی تحریک کننده
 آدونیس ،)شودقلب مصرف میھای باشد کھ در نارسائیبوربورا می

کند، استفاده تر می اتروپھانتوس، کھ قلب را فعال،)نوعی گیاه(
 بعد ،اول لیساتر: ما این داروھا بھ ترتیب زیر تجویز کردیم. کردیممی
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 این ، نتیجھ این کھ،قلب داده شدی  داروی تحریک کننده،از کمی وقفھ
«. کند یک ضعف اساسی را در بدن ایجاد می،درمانیی شیوه

. منشینسکی  درگذشت١٩٣٤ مای ١٠در شب 
. انتخاب شد یاگودا نام داشت. او.پ.مردی کھ بھ جای او بھ ریاست گ

. شخصی نکشتمھای من منشینسکی را بھ خاطر انگیزه: یاگودا بعدھا گفت
 بلکھ بھ ،عالقھ نداشتم. او.پ.ست گمن بھ دلیل مالحظات شخصی بھ پست ریا

.گر ما بوددست آوردن این پست از اھداف سازمان توطئھ

ــ قتل با ضمانت٣

و بلوک ترتسکیست ھا فھرستی از نام کسانی را کھ دست راستی
:شدخواستند ترور کنند، شامل افراد زیر میمی

 ، کویبیشئف، مولوتف، منشینسکی، کیروف، وروشیلوف،استالین
رھبران . شدنداین افراد بھ خوبی محافظت می. ِکاگانوویچ، گورکی و شدانوف
ھا متمادی تجارب بسیار تلخی از تروریستھای اتحاد جماھیر شوروی طی سال

یاگودا از این جریان بھ خوبی اطالع .  داشتند و یاد گرفتھ بودند کھ ھوشیار باشند
بھ نام ھا وریستی دست راستیوقتی یکی از سازمان دھندگان عملیات تر. داشت

 بھ یاگودا اطالع داد کھ بلوک ترتسکیست ــ زینویفیست )Jenukidse(ژنوکیدزه 
او توضیح .  او در ابتدا با این تصمیم مخالفت کرد،قصد ترور کیروف را دارند

:داد

من بھ آنھا اخطار دادم کھ انجام یک چنین عملیاتی نھ تنھا » 
 بلکھ موجودیت تمام ،را بھ خطر اندازدامکان دارد کھ موقعیت من 

ھای من بھ ژنوکیدزه گفتم کھ راه. بردسازمان را بھ زیر سؤال می
تری ھم وجود دارد و بھ او یاد آوری کردم کھ چگونھ منشینسکی آسان

ژنوکیدزه بھ او جواب داد کھ ترور . پزشکان بھ قتل رسیدی بھ وسیلھ
و ھا  کھ تروتسکیستشد و اینکیروف باید طبق نقشھ عملی می

ما ی انجام این عمل را بھ عھده گرفتھ بودند و این وظیفھھا زینویفیست
و در مورد . داشتیممیبود کھ ھر نوع مانعی را از سر راه آنھا بر

 ژنوکیدزه ،شددکتر انجام میی تر ترور کھ بھ وسیلھآسانی شیوه
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�ϭ�ΪϫΩ�έήϗ�՛ΤΑ�ΩέϮϣ�έ�ϪϠΌδϣ�ΩέΩ�Ϊμ ϗ�Ζϳΰ̯ ήϣ�Ϫ̯�Ζϔ̳�Ϧϳ�έΩ
جریان تعیین کند کھ رھبران دولت و حزب چگونھ باید از میان 

«. برداشتھ شوند

 یکی از اعضای جوان ١٩٣٤در یکی از روزھای پایانی آگوست سال 
 بھ دفتر ژنوکیدزه در ،ماکسیموف. بھ نام بنیامین آھا ّسازمان سری دست راستی

ی  مدرسھ"ی ھا ماکسیموف در کالس١٩٢٨در سال . کرملین احضار شد
 شرکت ،شدکھ توسط بوخارین در مسکو اداره می" مخصوص مارکسیستی

. بوخارین او را برای انجام عملیات تروریستی سازماندھی کرده بود. داشت
رھبران دست راستی ی ماکسیموف جوانی بود با ھوش و با شھامت کھ بھ وسیلھ

ّر مشاغل سری مختلفی او پس از پایان تحصیالتش د. با دقت تعلیم داده شده بود
 او منشی مخصوص ،وقتی بھ دفتر ژنوکیدزه  احضار شد. انجام وظیفھ کرده بود

کویبیشئف در آن زمان ریاست باالترین شورای . کویبیشئف  بود. والرین و
اقتصادی در شوروی را عھده دار بود و در ضمن یکی از اعضای دفتر حزب 

.آمدر نزدیک استالین بھ حساب میکمونیست و از ھمکاران و از دوستان بسیا
ًقبال بر روی این ھا دست راستی"ژنوکیدزه بھ ماکسیموف توضیح داد 

مسئلھ حساب کرده بودند کھ دولت شوروی را از طریق سازماندھی بعضی از 
 ولی در حال حاضر ،سرنگون کنندھا  بخصوص کوالک،نیروھای ضد شوروی

تری برای رسیدن بھ قدرت عاالنھشرایط تغییر کرده است و باید بھ صورت ف
پس از توافق با . را توضیح دادھا او روش جدید تروریست". عمل کنند

بھ این نتیجھ رسیدند کھ بخشی از مخالفان سیاسی ھا  دست راستی،ھاترتسکیست
صدمھ زدن بھ "روش جدید شامل . ترور از میان بردارندى خود را بھ وسیلھ
". سالمت آنھا است

 چرا کھ نھ تنھا در ،ترین راه است مطمئن،این روش: "تژنوکیدزه گف
ھا  بلکھ از این طریق دست راستی،آیدظاھر فقط یک بیماری ساده بھ نظر می

." سری و تروریستی خود ادامھ بدھندھای توانستند بھ فعالیتمی
ند او برای ماکسیموف اتدارکات اکنون شروع شده"ژنوکیدزه اضافھ نمود، 

ھا  تمام این عملیات را برنامھ ریزی کرده است و تمام تروریستگفت کھ یاگودا
باشند و آنھا قصد دارند کھ برای ترور کویبیشئف از تحت حمایت او می

کویبیشئف از یک بیماری بسیار .  استفاده کنند،ماکسیموف بھ عنوان منشی او
. ه کنندبرد و توطئھ گران قصد داشتند کھ از این قضیھ استفادجدی قلبی رنج می

ماکسیموف از این درخواست آنھا کمی ناراحت شد و عالئم تردید در 
.صورت او ظاھر شد
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اگر چھ این . چند روز بعد ماکسیموف دوباره بھ دفتر ژنوکیدزه احضار شد
ΩϮΑ�ϪΘϓή̳ �έήϗ�՛ΤΑ�ΩέϮϣ�ϞϣΎ̯�ΖϗΩ�ΎΑ�ϒΌθϴΒϳϮ̯ �έϭήΗ�έΎΑ���έΩ�Ϣϫ�̶ϣϮγ�ήϔϧ

 اما ،حرف نزدای ی تمام مکالمات کلمھنفر سوم در ط. اتاق نشستھ بودی گوشھ
او یاگودا . ماکسیموف ھرگز چھره کسی را کھ در اتاق نشستھ بود فراموش نکرد

.بود
 این ،شودچیزی کھ از شما در خواست می: "ژنوکیدزه بھ ماکسیموف گفت

، )دکترھای یاگودا(ًاست کھ اوال شما شرایط را بھ طریقی آماده کنید کھ آنھا 
ً و دوما، در صورت بدتر شدن ،ً بھ راحتی و متوالیا مالقات کنندمریض خود را

 و در صورت لزوم ھیچ دکتری را بھ ، در احضار دکتر عجلھ نکنید،حال بیمار
. جز دکتر معالج او خبر نکنید

او .  وضعیت جسمانی کویبیشئف بھ شدت خراب شد١٩٣٤طی پائیز سال 
. توانست کار کنددرد شدیدی داشت و نمی

ِتر لوین بعدھا روشی را کھ بھ دستور یاگودا برای ھر چھ شدیدتر کردن دک
:بیماری کویبیشئف بھ کار برده بود را این چنین توضیح داد

 قلب او بود و این قسمت ،ضعیف ترین قسمت بدن کویبیشئف» 
. خود را بر روی آن متمرکز کرده بودیمى از بدن او بود کھ ما حملھ

او از . برد کھ او از یک بیماری قلبی رنج میدانستیمما از قبل می
در . بردآنژینی رنج میھای  و حملھ، التھاب قلب،درد عضالت قلب

ئی کھ آن را ھا باید بھ قلب کمک کرد و از تمام فعالیت،چنین شرایطی
 چرا کھ در غیر این صورت بھ قلب ،کند خودداری نمودتحریک می

ϒϴόοفشار وارد می �Ϫ̩ �ήϫ�՛ϋΎΑ�ϭ�ΩϮηدر . شدتر شدن آن خواھد
ئی استفاده ھاطوالنی از روشی مورد کویبیشئف ما طی یک دوره

 تا این کھ او بھ ،کردکردیم کھ قلب او را ھر چھ بیشتر تحریک می
 از ١٩٣٤از آگوست تا سپتامبر یا اکتبر . آسیای مرکزی مسافرت کرد

 در کنار برد استفاده کردیم وئی کھ فعالیت قلب او را باال میھاروش
مخصوص غده مترشحھ ی ی عصارهھاآن بدون وقفھ بھ او آمپول

�ϭ�ΩϮη�ήΗΪϳΪη�ϭ�Ϧϳ̬داخلی تزریق می ϧ�Ϫ̯�Ϊη�՛ϋΎΑ�Ϧϳ�ϭ�ϢϳΩή̯
«. کم بھ او دست دھدھای حمالت بیشتری با فاصلھ

 کویبیشئف در دفتر کار خود ١٩٣٥ ژانویھ سال ٢٥ بعد از ظھر ٢ساعت 
ماکسیموف . قلبی دچار شدی سکو بھ یک حملھدر شورای کمیساریای خلق در م

ِکھ در آن لحظھ در دفتر کار او بود قبال از دکتر لوین دستورالعملی گرفتھ بود  ً
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 بر خالف این کھ باید او را ،دچار شدای کھ بر اساس آن اگر کویبیشئف بھ حملھ
.ًکامال ساکن روی زمین بخواباند؛ عمل نماید

.  کرد کھ بھ خانھ برود او کویبیشئف را متقاعد
ϩΩήϣ�̮ ϳ�Ϟ՝ϣ�Ϫ̯�ϒΌθϴΒϳϮ̯�̵�ϭ�ΩΎΘϓ�ϩέ�̵ΩΎϳί �ΖϤΣί �ΎΑ�ΩϮΑ�ϩΪϳή̡ �̲ ϧέ

ماکسیموف بالفاصلھ بھ  ژنوکیدزه تلفن زد و برای او . از دفتر خود بیرون آمد
رھبر دست راستی بھ ماکسیموف گفت کھ آرام باشد و . جریان را تعریف کرد

. دکتر را خبر نکند
آھستھ و در حالی کھ از . ش رساندا درد شدیدی خود را بھ خانھکویبیشئف با

سوم ی برای رفتن بھ آپارتمانش کھ در طبقھھا برد از پلھدرد شدیدی رنج می
نگاھی بھ او انداخت و .  او را جلوی در خانھ دید،پیشخدمت او. بود باال رفت

برد و ر میبالفاصلھ بھ دفتر او تلفن زد و خبر داد کھ او در وضع بدی بھ س
. اما قبل از آمدن دکتر، کویبیشئف فوت کرده بود. احتیاج فوری بھ دکتر دارد

"ضرورت تاریخییک"ــ ٤

 قتل ماکسیم ،ترین جنایاتی کھ زیر نظر یاگودا انجام شدیکی از وحشتناک
. گورکی و پسرش پشکوف بود

ترین ن بزرگاو نھ تنھا بھ عنوا.  سال داشت٦٨گورکی وقتی بھ قتل رسید 
 بلکھ بھ عنوان یک انساندوست بزرگ معروف و ،شورویی زندهی نویسنده

. برداو از سل ریوی و بیماری قلبی رنج می. مورد احترام تمام مردم جھان بود
ϑ Ϯ̰ θ̡ �ϭ�ήδ̡ �̶δϔϨΗ�ϩΎ̴ΘγΩˬ̶ ՜έ�ΕέϮλ �ϪΑ�ˬ̶ ϣ�̭ ή̩ �ΎΒΗήϣ�ًکرد .

.ِگورکی و پسر او از بیماران دکتر لوین  بودند
و ھا ور گورکی و پسرش پس از توافق کامل میان دست راستیتر

 یاگودا تصمیم خود را بھ ١٩٣٤سال . یاگودا انجام شدی بھ وسیلھھا ترتسکیست
.ِدکتر لوین اطالع داد و بھ او فرمان داد کھ آن را عملی کند

ی حزب رابطھھای گورکی کسی است کھ با کلھ گنده: "ِیاگودا بھ لوین گفت
سیاسی دولت ھای  او از کسانی است کھ صد در صد موافق برنامھ،دنزدیکی دار

 باوفاترین انسان بھ استالین است و مردی است کھ ھرگز طرف ما را ،است
او چھ اھمیتی در داخل و خارج از ھای دانید کھ حرفًو حتما می. نخواھد گرفت

. آوردتواند بھ ما و جنبش ما وارد میای کشور دارد و با سخنانش چھ ضربھ
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 را بھ عھده بگیرید و مطمئن باشید کھ بعد از بھ مأموریتشما باید انجام این 
." قدرت رسیدن اپوزیسیون پاداش خوبی بھ شما داده خواھد شد

 ، عالئم نگرانی از خود نشان دادمأموریتِوقتی دکتر لوین برای انجام این 
:یاگودا ادامھ داد

 یک مأموریت متوجھ باشید کھ این  شما باید،نیازی بھ عصبانی شدن نیست"
تاریخی کھ ما ی یک مرحلھ. تاریخی استى ضرورت تاریخی در یک لحظھ

باید کھ شما می.  تاریخی را با ھم طی کنیمی  و ما باید این مرحلھ،باید طی کنیم
 و باید ما را با تمام امکاناتی کھ در ،خود شاھد این جریانات باشیدھای با چشم

١٩." مک کنیداختیار دارید، ک

:ِدکتر لوین بعدھا توضیح داد. پشکوف قبل از ترور پدرش بھ قتل رسید

 بود و آنھا از ھاکھ گورکی مسن بود ولی بھ شدت مورد تنفر ترتسکیست ینا با ــ ١٩
 سرگئی بسانف تعریف کرد کھ ترتسکی در ھمان ،ھابر ترتسکیستنامھ. ترسیدنداو می

ی از دوستان بسیار نزدیک گورک: " برای او گفتھ بود کھ١٩٣٤ سال ئیھوژاوایل ماه 
ھ  دنیا و بی بزرگی برای جلب افکار عمومی بھ نفع شوروی در ھمھنقشاو . استالین است

 کھ تا بھ حال از ما انیروشنفکر. کندی غربی بازی میاروپاخصوص در دنیای آزاد 
 ھمین دلیل من بھ بھ. رندیگما فاصلھ می فعالیت گورکی از و  ھمت بھ ردندکمیپشتیبانی 

 بھ ، کامال سریصورتبھ . م کھ گورکی باید از سر راه ما برداشتھ شوداهاین نتیجھ رسید
."ید گورکی را ترور کردباید کھ ئپیاتاکوف بگو

 ،کردند ھمکاری میھای ھم کھ با نازیروس مھاجر ھای فاشیستو ھایستترور
خواستند  شوروی در لیست اسامی خود داشتند و میرانرھبگورکی را بھ عنوان یکی از 

.  کھ او را بکشند
 کھ متعلق  سا روییا  ى بھ شرح زیر در روزنامھای مقالھ١٩٣٤ سال نوامبر اول در

 و در بلگراد پایتخت بود" یروس ىشده تازه متولد انجمن" نام بھیستی  فاشبھ سازمانی 
:  آمده بود،شدیوگسالوی منتشر می

 جنوب در زین را اویسیپوست  و وریکوس دیبا ما. بشود ترور نگرادیلن در دیبا وفریک"
ی جا بھ ،دیبکش را نیاستال دیتوانینم شما اگر ،ھاستیفاش ،برادران. میکن ترور شوروی

!"دیبکش را چیکاگانوو  ا یو  ییبدن انیدم پوتن ،یگورک آن
خواست پسر گورکی را از سر  سیاسی نبود کھ میھای بھ خاطر انگیزهتنھا اگودای

او دالیل خود را برای یکی از توطئھ گران این چنین توضیح داد کھ . برداردراه خود 
ی بی آدم" او را بھ وبزرگی بھ گورکی زده ى ضربھتوانست  می،یگورکمرگ پسر 

 ،کردند را در دادگاه محاکمھ میاو ١٩٣٨اگودا در سال یولی وقتی . یل کندتبد" مصرف
او تقاضا کرد .  خودداری کردعامن توضیح در مورد علل قتل پسر گورکی در مالء از داد

 مأموریت"یس در کتاب خود بھ نام ویدسفیر . دھدکھ این کار را پشت درھای بستھ انجام 
 بر: " قتل پسر گورکی دادھای مورد انگیزهدر منطقی را ًین توضیح نسبتاا" در مسکو

. .."یبای پسر گورکی بودزر اگودا عاشق ھمسی ،اساس شایعاتی
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توانستیم از  کھ ما می،ضعف داشتی سازمان بدن او سھ نقطھ» 
 ،مجراھای عروقی بسیار حساس قلب: آنھا بھ آسانی استفاده کنیم

قسمتی کھ ارتباطی با . دستگاه تنفسی کھ از پدرش بھ ارٽ برده بود
 و باالخره سیستم ،یوی نداشت ولی با این حال خیلی حساس بودسل ر

 حتی بھ مقدار کم برای او ،اگر چھ نوشیدن شراب. عصبی غیر فعال
«. کردداد و در نوشیدن آن افراط می ولی او اھمیت نمی،مضر بود

.کردحساس کار میھای ِدکتر لوین با دقت کامل بر روی این قسمت
.  پسر گورکی بھ سرما خوردگی شدیدی دچار شد١٩٣٤اواسط آوریل سال 

ولی وقتی معلوم شد کھ حال . لریھ شدااین سرماخوردگی بھ تدریج تبدیل بھ ذات
.  یاگودا بسیار عصبانی شد،او رو بھ بھبودی است

توانند با اینھا می!  لعنت بھ شما باد. "او باعصبانیت فریاد کشید
توانند یک آدم مریض را د ولی نمیداروھایشان جان یک آدم سالم را بگیرن

!"بکشند
کھ انتظار ای خودش آن نتیجھی  بھ گفتھ،ِزیاد دکتر لوینھای اما با کوشش

:او بعدھا تعریف کرد. رفت، بھ دست آمدمی

 قلب او وضعیت بدی داشت و ،بیمار بھ شدت ضعیف شده بود» 
ر  نقش بسیار بزرگی د،داننددستگاه عصبی ھمان طور کھ ھمھ می

او تمام نیروی خود را از . کندعفونی بازی میھای رابطھ با بیماری
دست داده بود و بیماری او ناگھان بھ صورتی جدی وضعیت او را 

. تغییر داد
در ادامھ، بیماری او بدتر و بدتر شد و آن بھ این دلیل بود کھ از 

توانست بھ بھبود او کمک کند استفاده نشد و بر داروھائی کھ می
کرد مورد استفاده قرار تر میس داروھائی کھ او را ضعیفعک

لریھ ا ماه می بھ خاطر بیماری ذات١١و باالخره او در. گرفت
«. درگذشت

پی در پی ھای البتھ مسافرت. ماکسیم گورکی ھم با ھمان روش بھ قتل رسید
از اما در آغ.  تا مدتی زندگی او را نجات داد،ِو دوری او از مسکو و دکتر لوین

گورکی در . ِ فرصتی کھ دکتر لوین مدتھا منتظرش بود بھ دست آمد١٩٣٥سال 
ًدکتر لوین عمدا وضعیت جسمانی او را . مسکو بھ بیماری آنفوالنزا دچار شد ِ

لریھ دچار شد و بھ این وسیلھ اً و دقیقا مانند  پشکوف بھ بیماری ذات،بدتر کرد
: قتل رساندِدکتر لوین یک بار دیگر یک بیمار دیگر را بھ
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�©�Ϟ՝ϣ�̶ ΎϫϭέΩ�ί �Ύϣ�̶ ̯ έϮ̳ �̨ ϳϭϮϤϴδ̯ Ύϣ�̶ δ̰ ϟ�ΩέϮϣ�έΩ
 کاردیاسول و دیاگالن استفاده کردیم کھ ھیچ گونھ شک ، کوفئین،کامفر

شد آنھا را برای تحریک کرد و در ضمن میایجاد نمیای و شبھھ
ًما کامال اجازه داریم کھ از این . حرکات قلب مورد استفاده قرار داد

اما . قلبی استفاده کنیمھای ا برای درمان تعداد زیادی از بیماریداروھ
���ϝΎ՝ϣ�̵ήΑًدر این مورد، ما عمدا در استفاده از آنھا زیاده روی کردیم

این مقدار .  آمپول کامفر بھ او تزریق شد٤٠ ساعت ٢٤در عرض 
 بھ ،و پس از آن دو آمپول از داروی دیاگالن. برای او بسیار زیاد بود

«.  آمپول کوفئین بھ اضافھ دو آمپول از داروی استریکنین٤اضافھ 

.  نویسنده بزرگ شوروی  درگذشت١٩٣٦ ژوئن ١٨در 
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گیریبخش نوزدھم ــ روزھای تصمیم

شودــ جنگ بھ سوی غرب کشیده می١

اتحاد جماھیر شوروی ى علیھآلمان و ژاپن ی لھ طرح حم١٩٣٥در سال 
نیروھای ژاپنی در منچوری بارھا از مرز شرقی عبور . بسیار پیش رفتھ بود

فرماندھان آلمانی در . کردندبھ شوروی می" حمالت آزمایشی"کرده و اقدام بھ 
خفا با بعضی از نظامیان فاشیست لھستانی برای بھ وجود آوردن اتحادی نظامی 

 در بالکان و کشورھای ،ھاستون پنجم نازی. کردندشوروی مذاکره میى علیھ
سیاستمداران . بالتیکی، در اطریش و چکسلواکی در حال آماده باش بودند

ى علیھ ارتجاعی انگلیسی و فرانسوی با اشتیاقی بسیار ھیتلر را تشویق بھ جنگ
.کردند شوروی می

Pierre(وال پس از مذاکرات میان نخست وزیر فرانسھ پیر ال Laval( و 
Sir)انگلیس سر جان سیمون ى وزیر امور خارجھ John Simon)، دو دولت 

فرانسھ و انگلستان در تاریخ سوم فوریھ تصمیم خود را مبنی بر این کھ آلمان 
نازی را از انجام بعضی از مفاد قرارداد صلح ورسای از جملھ کاھش تسلیحات 

. آزاد کنند، اعالم کردند
 آمده )Observer(ُلندنی ابزروری در روزنامھای فوریھ در مقالھ ١٧در 

:بود
 مشغول چھ کاری ،سیاستمداران توکیو در برلین و ورشو» 
 لھستان و ،سھ کشور  آلمان. است مسکو جواب این سؤال....ھستند؟

شوند  و در صورت لزوم اتحادی را تر میژاپن ھر روز بھم نزدیک
«. اھند آوردشوروی بھ وجود  خوى علیھ

اتحاد جماھیر شوروی استفاده ى علیھبھ این امید کھ در این رابطھ از اسلحھ 
 بھ صورتی کامل از ، دولتمردان ضد شوروی در انگلستان و فرانسھ،شود

. کردندتجھیز نظامی آلمان نازی حمایت می
 کھ با تبلیغات و ترور ،اول مارس پس از یک رأی گیری عمومی

ھای  با معدن)Saar(سار ی  منطقھ،در میان مردم ھمراه بودا ھنازیى وحشیانھ
. مھم  ذغال سنگش بھ آلمان واگذار شد
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 مارس دولت آلمان اعالم کرد کھ قرارداد ورسای را بھ رسمیت ١٦
 لھستان و ایتالیا در ، انگلستان،فرانسھھای شناسد و بھ فرستادگان دولتنمی

سرباز گیری ی در مورد آغاز دوبارهای ھبرلین اطالع داد کھ آلمان نازی اعالمی
. صادر کرده است

 آوریل دولت آلمان بھ ایجاد ناوگانی از ھواپیماھای بمب افکن ١٣در 
.اعتراف کرد

 روز پس از این کھ استانلی بالدوین ١١ ، ژوئن١٨در 
)Stanley Baldwin(، بھ سمت نخست وزیر انگلستان منصوب شد یک قرارداد 

بر اساس این قرارداد بھ آلمان نازی . ان و انگلستان علنی شد میان آلم،دریائی
ئی کھ ھاساختن ناوگان جدیدی را ھمراه با زیردریائی"اجازه داده شده بود کھ 

". انگلستان و متحدانش باشد، آغاز کندھای ظرفیتش برابر با ظرفیت زیر دریائی
آلمان نازی ی رجھمیان وزیر امور خاای توافق نامھ پس از رد و بدل نمودن نامھ

Joachim(یواخیم فون ریبن تروپ  von Ribbentrop(ی  و وزیر امور خارجھ
Sir(سر ساموئل ھوار جدید انگلستان Samuel Hoare(بھ تصویب رسید   .

Echo(ُاکو دو پاریس ى  نوامبر روزنامھ٣در  de Paris(کھ ، اطالع داد 
.Dr( دکتر یالمار شاختھا میان رئیس بانک نازیای جلسھ Hjalmar Schacht(

Sir(و مدیر بانک انگلستان مونتاگو نورمن  Montagu Norman( و مدیر بانک 
Monsieur( آقای تانری ،ُفرانسوی بھ نام بانک دو فرانس Tannery( تشکیل  

:طبق این خبر، دکتر شاخت در جلسھ گفتھ است. شده است

 دیر یا زود .خواھیم کھ مرز غربی خود را تغییر دھیمما نمی» 
 اما در این لحظھ ما ،آلمان و لھستان، اوکرائین را تقسیم خواھند کرد

توانیم خود را با تمرکز نیروھایمان در مناطق بالتیکی خشنود می
«. کنیم

:نیویورکی ھرالد تریبون گزارش دادى  نوامبر روزنامھ١١در 

ِنخست وزیر الوال کھ سمت وزیر امور خارجھ را نیز » 
 یکی از طرفداران پر و پا قرص قرارداد میان ،ار استدعھده

شود کھ او بسیار  و گفتھ می،جمھوری سوم فرانسھ و آلمان نازی است
مایل است کھ قرارداد میان فرانسھ و شوروی را کھ امضاء شده، ولی 

 قربانی قراردادی ،پارلمان فرانسھ بھ تصویب نرسیده استی بھ وسیلھ
س آن رژیم ھیتلر مرزھای شرقی فرانسھ را با آلمان کند کھ بر اسا
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کند ولی در عوض آزادی کامل خواھد داشت کھ در مورد تھدید نمی
«. مناطق میانی و اوکرائین مذاکره کند

ئی ھاً دولت شوروی مکررا از دولت،با ھر چھ باالتر رفتن احتمال جنگ
مایل شدید کرد کھ بھ صورت جمعی در مقابل تکھ مورد تھدید بودند تقاضا می

بارھا کمیسر خارجی اتحاد جماھیر شوروی ماکسیم . بایستندھا فاشیستی حملھ
 ، در سازمان اتحاد ملل و پایتخت کشورھای مختلف اروپائی،لیتوینوف

میان کشورھای صلح جو را ای درخواست امنیت دستھ جمعی و ایجاد اتحادیھ
بر کمک دو طرفھ  دولت شوروی قراردادی را مبنی ١٩٣٥ مھ ٢در . کرده بود

 مھ قراردادی مشابھ را با دولت چکسلواکی امضاء ١٦با دولت فرانسھ و در 
.کرد

اتحاد ملل گفت ھمھ باید برای بروز یک جنگ احتمالی ی لیتوینف در جلسھ
سازماندھی صلح کھ تا بھ حال کار مھمی را انجام نداده است باید در . آماده باشند

.  فعال است، قرار گیردمقابل سازماندھی جنگ کھ بسیار
 ارتش فاشیستی موسولینی با اجازه سیاسی پیر الوال ١٩٣٥در اکتبر سال 

.  اتیوپی را بھ اشغال نظامی خود در آورد،و ساموئل ھوار
 جنگ دوم جھانی در ، بھ منچوری حملھ کرد١٩٣١وقتی کھ ژاپن در سال 

٢٠. حال تغییر جھت بھ سمت غرب بود

 ایگفت کھ بھ ھر وسیلھ روسیھ میداخلترتسکی بھ طرفداران خود در  ــ ٢٠
ζ ηϮ̵̯ Ύϫ�ΩΩέήϗ�ϦΘδΑ�̵ήΑ�έ�̵ ϭέϮη�ΖϟϭΩ�ϨϣΪϨϨ̯�̶՝ϨΧ�̶όϤΟ�ϪΘγΩ�Ζϴ���ί ΎϏ�έΩ

 کھ زمانی سفیر روسیھ ھایست و جاسوس ژاپنیترتسک،  کریستین راکوسکی١٩٣٥سال 
ی ترتسکدر این نامھ .  را از ترتسکی دریافت کردای در مسکو نامھ،بود پاریس و لندن در

در مورد مذاکره با . ید کرده بودکأت" یشوروی کردن بین المللی دولت منزو"بر ضرورت 
مختلف ھای روشی باید بر روی روس گران توطئھ ،ی نوشتترتسک ،کشورھای بیگانھ

 پاسیفیستی را بھ حساب ی روحیھبا " خارجیچپ"یانات جر یباید حت. سیاسی حساب کنند
.آورند

ى  آنھا برعلیھموضع. "تر بود سادهمسئلھ" یانات راست خارجیجر "مورد در
 راحتی بھتوانیم با آنھا  میما ": ترتسکی گفت،" واضح و روشن بودً کامالشوروی

."صحبت کنیم
و   فرانسھ قرارداد میانرد ھیئتی سیاسی از فرانسھ برای مذاکره درمو١٩٣٥ ھ مدر

Emil(بھ ھمراه این ھیئت امیل بور.  آمدمسکو بھشوروی  Bure(، رئیس با نفوذ 
و یکی از دوستان نزدیک ) Ľ Ordreنظم ــ   (ردرُ اُوـ راستی پاریسی لدست ىروزنامھ

  راکوفسکی.  نیز بھ روسیھ آمده بود، پاریس بوددر زمانی کھ او سفیر روسیھ ،راکوفسکی
 گفت کھ قرارداد میان فرانسھ و   بور او بھ.  کردمالقاتل در مسکو او را در ھتل متروپ

 *بعدى           بقیھ در زیرنویس صفحھ رد دابر خطرناک را در ای نتیجھشوروی



١٠٩

بزرگی را ى حال حاضر ستون پنجم نازی حملھ در ،و در داخل شوروی
در اتحاد با جاسوسان آلمانی . امکانات نظامی ارتش سرخ آغاز کرده بودى علیھ

 اقدامات منسجم خود را ، با کمال دقت،ھاو بلوک ترتسکیستھا  راست،و ژاپنی
ھدف .  وسائل حمل و نقل و کشاورزی شوروی آغاز کرده بودند،صنایعى علیھ

د کھ نیروی دفاعی شوروی را در صورت بروز یک جنگ احتمالی آنھا این بو
.نابود کنند

تمام این اقدامات وسیع خرابکاری تحت نظر کارشناسی و رھبری 
. شد معاون کمیسر صنایع سنگین شوروی انجام می،پیاتاکوف ترتسکیست

در ھا با شرکت اعضای دست راستی و ترتسکیستای پیاتاکوف در جلسھ
:مسکو گفت

©��Ζγ�ή՜Άϣ�ε ϭέ�̮ ϳ�έϭήΗ�ˬΖδϴϧ�̶ϓΎ̯�Ύϣ����̵έϭήο �Ϧϳ
است کھ امکانات و اعتباری را کھ دولت شوروی تحت رھبری 
استالین بھ دست آورده است، نابود کرده و کشور را از نظر اقتصادی 

ما باید با تمام . ما باید با کمال قدرت و با دقت عمل نمائیم. متزلزل کنیم
د اقدام کنیم و اجازه ندھیم کھ چیزی مانع کار ما توانمان و با تمام وجو

مجاز است، این دستوراتی است کھ ای استفاده از ھر وسیلھ. بشود
« . !بھ آن پای بند استھا ترتسکی صادر کرده و مرکز ترتسکیست

 ،بر روی نقاط مھمھا ترتسکیستی خرابکارانھھای  فعالیت١٩٣٥در پائیز 
 ،در صنایع سنگین جدید در اورال. ده بوددر سراسرشوروی بھ اوج خود رسی

 در ، در صنایع راه آھن،در معادن ذغال سنگ در دونباس و کوزباس
خرابکار ھای  ترتسکیست،در دست ساختھای برق و ساختمانھای نیروگاه

تحت رھبری پیاتاکف با قدرت تمام ضربات مھلکی را بر تولیدات صنایع مھم 
 مشابھی تحت رھبری بوخارین و دیگر ھایخرابکاری. کردندکشور وارد می

 و ،اشتراکیھای  شرکت،رھبران دست راستی در صنایع مشترک کشاورزی

 کھ این گفتاو ".  منجر بھ یک جنگی دفاعی از طرف آلمان بشوددتوان می و بھ آسانی* 
. ندایدهعق ھم با او ھم شوروین و رھبران  و بسیاری از سیاستمدارایست او نیتنھا عقیده

 ھر دادن گفت کھ او با ،کردکھ راکوفسکی را غضبناک می اما بور بی توجھ بھ این
تواند در مقابل ینمفرانسھ : "او بھ راکوفسکی گفت.استامتیازی بھ آلمان نازی مخالف 

 و این تنھا راھی ،ر داد قراتنگنامتجاوزان را باید در .  تنھا بماند،ارتش رو بھ رشد آلمان
 ".توان از بروز جنگ جلوگیری کرداست کھ می

. سفانھ صاحب آن قدرتی نبود کھ بتواند سیاست خارجی فرانسھ را تعیین کندأمت بور اما
.یاست ھئیت فرانسوی را پیر الوال عھده دار بودر
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امنیتی آلمان و ژاپن ھای جاسوسان سازمان. مالی سازماندھی شدھای سازمان
.کردندتعداد زیادی از این عملیات را رھبری می

دستور ئی کھ بھ ھادر این قسمت بھ شرح چند نمونھ از خرابکاری
. پردازیمانجام شد میھا و ترتسکیستھا  دست راستی، آلمانی،جاسوسان ژاپنی

.چگونگی انجام این عملیات بعدھا توسط خود خرابکاران توضیح داده شد
Iwan(ایوان کنیاسف  Knjasew(،مأمور ، ترتسکیست و جاسوس ژاپنی 

: آھن اورالراه

ئی کھ قرار بود اھدر راه آھن و در محلھا در مورد خرابکاری» 
ھا  باید بگویم کھ دستوراتی کھ من از ژاپنی،راه آھنی تأسیس شود

ً دقیقا ھمان دستوراتی بود کھ من قبال،گرفتم گرفتھ ھا  از ترتسکیستً
. بودم

 بھ دنبال ،)Schumicha(ُ در محلی  بھ نام شومیخا ، اکتبر٢٧در 
 ٥٠ تا ٤٠ یک قطار نظامی با سرعت ،مای خرابکارانھھای فعالیت

نمود کیلومتر در ساعت با قطار باری دیگری کھ سنگ معدن حمل می
 نفر زخمی ٢٩ نفر از سربازان ارتش سرخ کشتھ و ٢٠. تصادف نمود

 تصادف را ١٥ تا ١٣خود بین ھای بھ این ترتیب ما با فعالیت. شدند
موجب گشتیم

ًارتش ژاپن قویا بر روی این قضیھ تأکید داشت کھ در صورت 

میکروبی برای نابود کردن ى خواستند از اسلحھنگ آنھا میبروز ج
ھای و بیمارستانھا تحرک نیروھای نظامی، رستوران سربازخانھ

«. ارتشی، استفاده شود

Leonid(لئونید سربریاکوف  Serebrjakow(، ترتسکیست و معاون رئیس 
:تدارکات راه آھن

ن جریا: مشخصی داشتیمھای مأموریتما برای خودمان » 
بار زنی را ھای تعداد واگن. حرکت قطارھای باربری را متوقف کنیم

 ،خالی در حرکت اضافھ کنیمھای کم کنیم و ھم زمان بھ تعداد واگن
حمل و نقل را کھ ھای رفت و آمد واگنھای جلوی اضافھ شدن ساعت
 بگیریم و مراقب باشیم کھ مقدار ظرفیت ،در ظاھر کم ھم بودند

..استفاده نشود و غیرو و غیروقطارھا بھ صورت کامل 
 ترتسکیست و جاسوس )Lifschitz(بھ پیشنھاد پیاتاکوف، لیفشیتز 

او . ترابری آمدھای برای دیدن من بھ مرکز مدیریت ماشینھا ژاپنی
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او بھ من گفت کھ او در خط جنوب رفیقی دارد . مدیر خط جنوب بود
ما را ی ھاتواند بھ ما کمک کند و فعالیت کھ می،بھ نام سورین
ΪϫΩ�ε ήΘδ̳���ϪΠϴΘϧ�Ϧϳ�ϪΑ�ϭ�ϢϳΩή̯ �՛ΤΑ�ΩέϮϣ�Ϧϳ�έΩ�Ϧϣ�ϭ�ΰΘϴθϔϴϟ

 چھ در ،ھارسیدیم کھ ما عالوه بر ایجاد بلبشو و بی نظمی در راه آھن
 این ، ضروری است کھ بتوانیم،مرکز و چھ در مناطق بیرون از شھر

ترین  مھم،امکان را بھ وجود آوریم کھ بعد از اولین روزھای بسیج
اتصال خطوط راه آھن را ببندیم و بھ این وسیلھ اختالل و بی ھای محل

نظمی در جریان حمل و نقل ایجاد کنیم و در ضمن تعداد این نقاط 
«. دھیممشترک را ھم تقلیل می

Alexei(آلکسی شستوف  Schestow(،از ،ھا تروتسکیست و جاسوس نازی 
:ور و سیبریذغال سنگ در خاور دھای شرکتى اعضای رھبری اتحادیھ

 سیستمی بھ کار )Prokopjewsk(ُپروکوپیوسک ھای در معدن» 
رفت در صورتی  درصد ذغال از بین می٥٠گرفتھ شد کھ در نتیجھ 

ًدوما دراثر .  درصد باشد٢٠ تا ١٥توانست بین کھ این خسارت می

تا پایان سال  عمق این خرابکاری بھ آنجا رسید کھ،اتخاذ این سیاست
.ُش سوزی زیرزمینی در معدن پروکوپیوسک داشتیم شصت آت١٩٣٥

 متر کھ ١٠٠ یک رگھ از بستر معدن بھ قطر ،در معدن مولوتوف
ً بھ بعد مخصوصا دست نخورده باقی مانده بود، ویران ١٩٣٣از سال 

 ،ھازیرزمینی و دیگر ماشینھای  ایستگاه،در نصب کردن وسائل. شد
«. زیادی شدھای خرابکاری

Stanislaw(اتایچاک استانیسالو ر Rataitschak(، ترتسکیست و جاسوس 
: رئیس مرکز ناظران صنایع شیمی،نازی

�©Ϫ՜ΩΎΣ�Ϫγ�Ϧϣ�έϮΘγΩ�ϪΑ�̵�̱ έΰΑ�����έΩ�έΎ̯�ϒϗϮΗ�˰˰�̮ ϳ
ى  دو ــ اخالل بزرگ در کارخانھ،)Gorlowka(کارخانجات گورلووکا 

شیمیائی در ی و دیگری در کارخانجات متحده)Newski(ِنوسکی 
«.  ترتیب داده شد)Woskressensk(رسنسک ُوسک

 معاون مدیر کارخانھ ، ترتسکیست،)DrobnisJakow(یاکوف دروبنیس 
ُکرنرو  ُ)Kernerowo(:
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و ھا  من مسئول تمام خرابکاری١٩٣٤بعد از ژوئیھ سال » 
 ١٩٣٣طی تمام سال . کوزباس بودمی نابودی تولیدات در تمام منطقھ
بنا بر ١٩٣٤ًکردم و بعدا در سال میمن در آسیای مرکزی زندگی 

این کار خیلی ساده . بھ غرب سیبری رفتمھا تصمیم مرکز ترتسکیست
توانست مرا بھ   بھ این جھت کھ پیاتاکوف در مقامی بود کھ می،بود

.دیگری منتقل کندی راحتی از یک کارخانھ بھ کارخانھ
ھای ، بھ ھدر دادن مواد و پولھایکی از مقاصد خرابکاری

یکی دیگر از مقاصد . رمایھ گذاری شده در کارخانجات کوچک بودس
 تا این کھ ،ما این بود کھ در کار کارگران ساختمانی  وقفھ ایجاد کنیم

کارخانجات صنعتی مھم نتوانند وظائفی را کھ دولت برای آنھا در نظر 
.گرفتھ بود، بھ موقع خود انجام دھند

 موقعیتی ، گرفتھ بودبرق در آن قرارھای مناطقی کھ نیروگاه
داشت کھ اگر ما خیال خرابکاری در آنجا را داشتیم و یا دستوری در 

توانستیم معدن را بھ راحتی با آب پر  می،شدآن مورد بھ ما داده می
دادیم کھ غیر قابل در ضمن ما ذغالی را بھ آنجا تحویل می. کنیم

 آگاھانھ انجام شد تمام این عملیات. کرداستفاده بود و ایجاد انفجار می
«. و در این رابطھ تعداد زیادی از کارگران زخمی شدند

Michail(میخائیل چرنوف Tschernow(،ھا از اعضای دست راستی، 
: کمیسر کشاورزی،جاسوس سازمان جاسوسی و نظامی آلمان

سازمان جاسوسی آلمان برنامھ ریزی وسیعی را برای ضربھ زدن بھ » 
و از این طریق آنھا قصد . غذای غلط بھ آنھا کرده بودنداز طریق دادن ھا اسب

در مورد . ھر چھ کمتر کنندھا داشتند کھ دسترسی ارتش سرخ را بھ اسب
ی بذرھای کشاورزی باید بگویم کھ ما تمام سعی خود را نمودیم کھ در برنامھ

کردیم و بھ این  آنھا را با ھم مخلوط می،تحویل آنھا اختالل بھ وجود آوریم
. رتیب سطح تولید را در کشور پائین می آوردیمت

 ما نژادھای اصیل برای ،در مورد پرورش و نگھداری گاوھا و گوسفندھا
کردیم کھ با ایجاد خرابکاری مانع کشتیم  و سعی میرا میھا بارآوری بھتر دام

دادن غذای کافی بھ آنھا شویم و بھ این ترتیب سطح مرگ و میر بین آنھا را باال 
مصنوعی، غذای آنھا را آغشتھ بھ میکرب ھاى و در ضمن با روش. ریمبب

.کردیممی
 ،در شرق سیبری باال بریمھا بھ منظور این کھ آمار مرگ و میر را بین گلھ

  کھ عضو سازمان )Ginsburg( گینسبورگ ،من بھ رئیس مرکز دامپزشکی
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وقتی در . رستدُھم بود گفتم کھ سرم ضد سیاه زخم را بھ آنجا نفھا دست راستی
ُ سرمی برای ، اپیدمی بیماری سیاه زخم در شرق سیبری شروع شد١٩٣٦سال 

ًتوانم دقیقا بگویم کھ چند اسب در این رابطھ از من نمی. استفاده وجود نداشت

«.  نبودند٢٥٠٠٠ً ولی مسلما کمتر از ،میان رفتند

Wassili(واسیلی شارانگوویچ  Scharangowitsch(، عضو دست 
ى مرکزی حزب کمونیست روسیھی  منشی کمیتھ،ھا جاسوس لھستانی،ھاتیراس
:سفید

در . من در اصل مأمور خرابکاری در مناطق کشاورزی بودم» 
ً من شخصا و تشکیالت ما در کل، صدمات زیادی بھ ١٩٣٢سال 

و ما این کار را از طریق ایجاد مانع در . کشاورزان وارد آوردیم
.دادیمآوری غلھ انجام میزی و جمعسرعت اشتراکی کردن کشاور

در ادامھ ما سعی کردیم کھ در جریان رساندن غذا بھ شھرھا 
ما میکروب طاعون خوک را از طریق استفاده از . اختالل ایجاد کنیم

با این کار ما  .  بین خود آنھا پخش کردیم،واکسن خوک برای کشتن آنھا
. تعداد زیادی خوک را از بین بردیم

سفید بھ ی در روسیھھا  ما کاری کردیم کھ اسب١٩٣٦در سال 
 چرا کھ در ،ًاین کار ما کامال عمدی بود. بیماری کم خونی مبتال شدند

صورت بروز یک جنگ احتمالی، اسب نقش بزرگی را در جریان 
ما این کار را بھ خاطر نابود کردن یکی . کرددفاع از کشور بازی می

.از وسائل دفاعی آنھا انجام دادیم
 ھزار اسب تلف ٣٠ از این طریق ،تا آنجائی کھ بھ خاطرم می آید

« . شدند
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از ترتسکیاى ــ نامھ٢

 ،شدتر می، وقتی کھ خطر جنگ ھر چھ نزدیک١٩٣٥در پایان سال 
. از طرف ترتسکی بھ دیدن رادک آمدای بری مخصوص از مسکو با نامھنامھ

٢١. ادک مدت درازی بود کھ منتظر آن بودنامھ از نروژ فرستاده شده بود و ر

راج  مردمی فرانسھ، ترتسکی را از فرانسھ اخی دولت جبھھ١٩٣٥ ژوئن در ــ ٢١
 ایسلو سومین مقر تبعید خود را در منطقھُاو درخارج از ا. رفتاو بھ نروژ . کرده بود

حزب کارگران نروژ کھ در آن زمان ارتباط خود را با .  بر پا کردکنترلدور افتاده و تحت 
طرفداران خود ترتسکی .  بھ ترتسکی کمک کرد کھ بھ نروژ بیاید، بودکردهکمینترن قطع 
حزب ضد . راه انداختھ بودندھ  دولت شوروی بىیدی را برعلیھشدات در نروژ تبلیغ

 سرگرد ، با کمک وزیر سابق جنگھای اتحاد ناسیونالیستراستشدت دست ھ کمونیست و ب
Vidkun(ویدکون کویسلینگ  Quisling( اتحاد جماھیر ىیدی را برعلیھشدتبلیغات 

.      شوروی آغاز کرده بودند
 نظامی دولت نروژ در لنینگراد یگ زمانی بھ عنوان وابستھیدکون کویسلینو سرگرد
   سیاسی بھھای او برای انجام مأموریت١٩٢٣ و ١٩٢٢ ھایسال.  بودکردهانجام وظیفھ 

او در آنجا با خانمی از میان گاردھای سفید ازدواج .  شده بودفرستاده ھاوکرائین و کریم
 ،د را با دولت شوروی قطع کرد دولت انگلستان ارتباط خو١٩٢٧ سالوقتی در . کرد

 از طرف دولت انگستان ، دولت نروژ در مسکو بودی نمایندهزمانکویسلینگ کھ در آن 
 خود در آن ھایخاطر انجام خوش خدمتیھ ب.  شوروی شددرمور حفظ منافع آن کشور أم

.  انگلستان داده شد" افتخارییفرمانده" مقام او بعدھا بھ ،زمان
 ی اجازه، کویسلینگ بھ دلیل عملیات ضد انقالبیشبھوروی  شدولت ١٩٣٠ سال در
. بھ کشور را نداددوبارهبازگشت 
 کویسلینگ ، در شوروی پایان داده شداو" یاسیس "ھایکھ بھ فعالیت ینا از پس

 تشکیالتی کھ بعدھا بھ ، را در نروژ آغاز کردطرفبییالتی بھ ظاھر تشکسازماندھی 
وتاھی کویسلینگ عالوه بر رھبری ستون پنجم طی مدت ک. یوستپ ھاصف فاشیست

 بھ عنوان ،دادندین اعضای آن را تشکیل میترمھم ازی بخش ھا کھ ترتسکیستھانروژی
. یتی آلمان در آمدامنجاسوس بھ خدمت سازمان نظامی و 

 ، ترتسکیستی ساختھ شده بودھای ھستھ در آنی کھئ تمام کشورھامانند ، نروژدر
سر برده و از ارتباط میان رھبران ھ  در جھل کامل بآنھالی بسیاری از اعضای مح

در اصل . خارجی اطالعی نداشتندھای قدرت جاسوسی ھای با سازمانھاترتسکیست
 متقاعد کند کھ او یک سیاست را" یون جھانانقالب"ترتسکی توانستھ بود کھ تعداد زیادی از 

. کردندا از او حمایت می این ترتیب بسیاری از آنھبھ و ندکمستقل را رھبری می
 عنوان سازمانده و ھم بھ عنوان ھواداران ترتسکیسم بھ ھم ،ترتسکی از این اشخاص منفرد

. کرداستفاده می
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ى  صفحھ٨در . ترتسکی را باز کردی  رادک نامھ،با انتظاری بیش از حد
ّ قرارداد سری خود ، ترتسکی با ذکر جزئیات کامل،کاغذ انگلیسی با کیفیت باال

 توضیح داده ،آلمان و ژاپن آماده شده بودھای  کھ باالخره برای انعقاد با دولت،را
و نزدیک " آلمانیھای پیروزی فاشیست" پس از تأکید بر روی ، آغازدر. بود

:ً مستقیما بھ اصل مطلب پرداختھ بود،"جنگ جھانی"بودن 

 امکان ،برای رسیدن بھ قدرت دو امکان برای ما وجود دارد» 
.باشداول قبل از جنگ و امکان دوم طی جنگ می

رت شکست  ما فقط در صو،باید از ھم اکنون اعتراف کنیم کھ
توانیم بھ قدرت برسیم و این سیاستی است کھ شوروی در جنگ می

«. بلوک ما باید با دقت دنبال کند

ی خرابکارانھھای  باید تمام فعالیت،از این بھ بعد: ترتسکی نوشت
انجام ھا و ژاپنیھا صنایع جنگی تحت نظارت کامل آلمانی"در ھا ترتسکیست

کنند و باید " عمل"ھا  و ژاپنیھا آلمانیی زهنباید بدون اجاھا ترتسکیست". شود
. آنھا مورد موافقت آنھا قرار گیردمأموریت

 امری کھ ما بدون آن قادر بھ ،ھاو ژاپنیھا برای جلب پشتیبانی کامل آلمانی
ی باید خود را آمادهھا و راستھا   ترتسکیست،بھ دست آوردن قدرت نیستیم

:ترتسکی توضیح داد. دادن امتیاز کنند

ما باید .  مواد غذائی و زمین احتیاج دارند،بھ مواد خامھا آلمانی» 
 نفت و فسفر و ، طال،بھ آنھا اجازه بدھیم کھ در استخراج سنگ معدن

 ، شرکت کنند،) اکسیژن، فلوئور،مواد معدنی متشکل از کلسیم(آپاتیت 
و این کھ برای مدتی مواد غذائی و مواد چربی را بھ قیمت پائین تر از 

.مت واقعیش در بازار جھانی بھ آنھا بفروشیمقی
اجازه بدھیم کھ از نفت ما در ساخالین استفاده ھا ما باید بھ ژاپنی

کنند و این مسئولیت را نیز بھ عھده بگیریم کھ در صورت وقوع یک 
ما باید بھ آنھا اجازه دھیم .  بھ آنھا نفت بدھیم،جنگ احتمالی با آمریکا

. ستخراج کنندما طال اھای کھ از معدن
ى مبنی بر تصرف کشورھای منطقھھا ما باید با درخواست آلمانی

رود دانوب و کشورھای بالکان توسط آنھا مخالفت نکنیم و در ضمن 
و باید . ھم نباشیمھا مانعی بر سر راه تصرف چین  توسط  ژاپنی

ما مجبوریم کھ . ًناچارا با دادن امتیازات ارضی ھم موافقت کنیم
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و اوکرائین را بھ ھا آمور را بھ ژاپنیى لی و منطقھمناطق ساح
«. واگذار کنیمھا آلمانی

ترتسکی در ادامھ، تصویری از دولت جدیدی کھ قرار بود بعد از سقوط 
:دولت شوروی قدرت را بھ دست بگیرد را، ترسیم کرده بود

ما باید این را در نظر داشتھ باشیم کھ با نفی کامل سازمان » 
جود در شوروی و با تکیھ کامل بر سازمان اجتماعی اجتماعی مو

توانیم قدرت را در اری نمیدجاری موجود در کشورھای سرمایھ
.دست  خود  نگھداریم

برای سرمایھ گذاری در ھا و آلمانیھا با دادن اجازه بھ ژاپنی
توانیم دلبستگی ھر چھ بیشتری را بھ سیستم  ما می،شوروی
توانیم با این روش ما می. د بیاوریماری در کشور بھ وجودسرمایھ

اری در روستا زندگی دقشرھائی را کھ ھنوز با تفکرات سرمایھ
.  بھ سوی خود جلب کنیم،کنند و با کشاورزی اشتراکی مخالفندمی

ّاز ما خواھند خواست کھ ما جو دیگری را در ھا و ژاپنیھا آلمانی
بھ دادن امتیاز و بھ ھمین دلیل ما مجبور . روستاھا بھ وجود آوریم

ًدر این رابطھ ما یا باید کشاورزی اشتراکی را کامال منحل کنیم . ھستیم

«. و یا در مورد آن عقب نشینی کنیم

چھ از لحاظ سیاسی و اقتصادی و چھ از لحاظ جغرافیائی تغییرات مھمی 
:جدید خواھد بودی در انتظار روسیھ

ی طبقھ.  باشدصحبتی در مورد دموکراسی نمی تواند در میان» 
 سال انقالب را تجربھ کرده است و اشتھای زیادی ١٨کارگر طی 

خصوصی و یا بھ ھای  یا بھ کارخانھ، بخشی از این طبقھ باید،دارد
خارجی ھای دولتی کھ مجبور خواھند شد با سرمایھھای کارخانھ

این بھ این معناست کھ سطح زندگی .  پس فرستاده شوند،رقابت کنند
ی در روستاھا مبارزه. د زیادی کاھش پیدا خواھد کردکارگران تا ح

و . شدت خواھد یافتھا کوالکى علیھار ددھقانان فقیر و خرده سرمایھ
برای این کھ قادر باشیم قدرت را در دستمان نگھ داریم، نیاز بھ دولتی 
نیرومند داریم کھ در زمان بھ دست گیری حکومت از انجام ھر گونھ 

«. تشریفات احتراز کند
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:ترتسکی بھ این شکل تمام شده بودى نامھ

 اما اگر ما بتوانیم زنده بمانیم و ،ما باید تن بھ ھر کاری بدھیم» 
 این دو کشور ــ آلمان و ژاپن ــ  بھ خاطر ،در قدرت باشیم

یشان و منافغشان در گیر جنگ با ھاگری چپاول،یشانھاپیروزی
بھ نفع ماست و ما را در و تمام اینھا . کشورھای دیگر خواھند شد

«! گرفتن انتقاممان کمک خواھد کرد

.قرائت کردای ترتسکی را با احساس دوگانھی رادک نامھ
:رادک گفت

 تمام شب بھ آنھا فکر ،ترتسکیھای بعد از خواندن رھنمود» 
ھا  اگر چھ این دستورالعمل،ً و این برای من کامال روشن شد کھ،کردم

ًئی بود کھ قبال در مورد آن صحبت ھاھنمائیمحتوی ھمان دالیل و را

 اما در اینجا پیشنھادات او در تکامل عنان گسیختھ خود بھ آن ،شده بود
ما دیگر . اوجی رسیده بود کھ دیگر ھیچ مرزی بر آن متصور نبود

«. خود باشیمى قادر نبودیم، کھ حاکم بر اراده

. ن دادترتسکی را بھ پیاتاکف نشای صبح روز بعد رادک نامھ
خواست کھ او می. ،ًپیاتاکف گفت ما باید حتما با ترتسکی صحبت کنیم

او . ی از شوروی خارج شده و چند روزی را در برلین بماندمأموریتبرای انجام 
فوری در مورد سفر پیاتاکف برای ترتسکی بفرستد و ای از رادک خواست نامھ

. برلین تماس بگیرداز او خواھش کند کھ ھر چھ سریع تر با پیاتاکوف در

ُ ــ پرواز بھ اسلو٣

پیغام رادک بھ ترتسکی .  پیاتاکوف بھ برلین وارد شد١٩٣٥ دسامبر ١٠
قبل از سفر پیاتاکوف بھ ترتسکی رسیده بود پیاتاکف از جانب قاصد ترتسکی بھ 

Dimitri(ِنام دیمیتری بوخارتسف  Bucharzew(ی  کھ با سمت مفسر روزنامھ
:بوخارتسف بھ پیاتاکوف گفت. کرد، استقبال شد برلین کار میایزوستیا در
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 از جانب ترتسکی پیغامی بھ او )Stirner(مردی بھ نام اشتیرنر » 
در برلین " رابط ترتسکی" کھ اشتیرنر ،قاصد توضیح داد. خواھد داد

٢٢ « .است

در تیرگارتن ھا پیاتاکوف بھ دنبال بوخارتسف بھ یکی از کوچھ
)Tiergarten(او . بود" اشتیرنر"او . در آن جا مردی منتظر آنھا بود.  رفت

:در نامھ آمده بود. از طرف ترتسکی برای او داشتای نامھ

توانی بھ  تو می،)حروف اول نام پیاتاکوفــ.J.L. (ل.ی» 
«.ًحامل این نامھ کامال اعتماد کنی

ھ پیاتاکوف را ًترتسکی شدیدا مایل بود ک. پیغام بھ ھمان کوچکی نامھ بود
 داده بود کھ وسایل ضروری در این رابطھ مأموریتمالقات کند و بھ اشتیرنر 

ُآیا پیاتاکوف آماده است کھ با یک ھواپیما بھ اسلو سفر کند؟. را مھیا نماید

ًتوانست کامال خطر افشاء شدن در یک چنین سفری را حدس پیاتاکوف می

او . ی را بھ ھر قیمتی شده مالقات کندولی او تصمیم گرفتھ بود کھ ترتسک. بزند
اشتیرنر از او خواست کھ صبح . آمادگی خود را برای انجام این سفر اعالم کرد

وقتی پیاتاکوف در .  بیاید)Tempelhof(فردای آن روز بھ فرودگاه تمپلھوف 
: اشتیرنر جواب داد،مورد پاسپورت سؤال کرد

باطاتی در برلین من ارت. ش کردمامن آماده! نگران نباشید» 
 «.دارم

.  پیاتاکوف در تمپلھوف حاضر شد، طبق قرار،صبح فردای آن روز
با دادن عالمتی بھ پیاتاکوف . ورودی فرودگاه منتظر او بودى اشتیرنر سر جاده

 او بھ ،رفتندھمان طور کھ بھ طرف فرودگاه می. گفت کھ او را دنبال کند
پاسپورت از . ر کرده بود نشان دادپیاتاکوف پاسپورتی را کھ برای او حاض

. طرف دولت نازی آلمان صادر شده بود
بعد از ظھر آن روز . پرواز منتظر آنھا بودی در فرودگاه ھواپیمائی آماده

در آنجا اتوموبیلی . ُھواپیما در فرودگاھی در نزدیکی اسلو بھ زمین نشست

Karl(ش یا با نام اصلی کارل ر،ین المللیب جاسوس ــ اشتیرنر ــ ٢٢ Reich( و با نام 
.ی بودترتسک" یمنش " ــ)Johanson( مستعار یوھانسون
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روستائی در ای پس از نیم ساعت بھ منطقھ. منتظر پیاتاکوف و اشتیرنر بود
.کوچکی ترمز کردی اتوموبیل جلوی خانھ. ُخارج از شھر اسلو رسیدند

. در خانھ ترتسکی منتظر مالقات دوست قدیمی خود بود
مردی را کھ پیاتاکوف بھ عنوان رھبر ی در بھ دری و تبعید چھرهھا سال
شت، ترتسکی پیرتر از پنجاه و چند سالی کھ دا. شناخت تغییر داده بودخود می
چشمان . رفتاو کمی خمیده راه می. مو و ریش او سفید شده بودند. دادنشان می

. زداو پشت عینک پنسیش بھ شدت برق می
بھ دستور . وقت زیادی را برای سالم و احوال پرسی صرف نکردند

آنھا بھ مدت دو ساعت با ھم صحبت .  او و پیاتاکوف در اتاق تنھا شدند،ترتسکی
ترتسکی . ف با گزارشی از وضعیت شوروی شروع کردپیاتاکو. کردند
. کرداو را با تفسیرات تند و طعنھ آمیز قطع میھای حرف

:او فریاد کشید

شما ! توانی خودت را از بند ناف استالین جداکنیتو ھرگز نمی» 
سوسیالیستی اشتباه ھای استالین را با بازسازیھای بازسازی

«! گیریدمی

ر ھواداران روسی خود را بھ کم کاری و پر حرفی متھم او پیاتاکوف و دیگ
 کھ شما در آنجا ،ًاین کامال واضح است: او بھ صورتی طعنھ آمیز گفت. کرد

̶ ϣ�ϒϠΗ�̶ϠϠϤϟ�ϦϴΑ�ϞΎδϣ�ΩέϮϣ�έΩ�՛ΤΑ�ΎΑ�έ�ΩϮΧ�Ζϗϭ�ήΘθϴΑشما در . کنید
 کھ و این را باید بگویم! خودتان برویدی عوض باید بھ دنبال کارھای عقب افتاده
!شناسممن مسائل بین المللی را بھتر از شما می

خود را در مورد سرنگونی حتمی دولت استالین ى ترتسکی دوباره عقیده
. تکرار کرد

. توانند وقایع جاری در شوروی را تحمل کنندبیشتر از این نمیھا فاشیست
 نابود شوند" دولت استالینھای خرابھ"در شوروی یا باید در ھا ترتسکیست

و یا این کھ ھر چھ بیشتر و بھتر خود را برای سرنگونی دولت استالین 
در این لحظات حساس، آنھا نباید یک لحظھ در مورد قبول . سازماندھی کنند

ترتسکی . پیشنھادی از طرف فرماندھان آلمانی و ژاپنی شک کنندھای کمک
ی و تواند مانع جنگی بین اتحاد جماھیر شورو ھیچ چیز نمی،ادامھ داد

بسیار ای  بلکھ در آینده،دورای  نھ زمانی در آینده،فاشیستی بشودھای قدرت
. خیلی نزدیک،نزدیک

:او گفت
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 سال ١٩٣٧سال . تعیین شده است"زمان آغاز جنگ از اکنون » 
 «.آغاز جنگ است

ترتسکی برای . ًپیاتاکوف کامال مطمئن بود کھ این اطالعات ساختگی نیست
از مدتی قبل مذاکرات مھمی را با معاون رھبر حزب او افشاء کرد کھ او 
. آغاز کرده است،)Hess( ھس،ھاناسیونال سوسیالیست

 ،او ھم چنین توضیح داد کھ بھ دنبال مذاکراتش با جانشین آدولف ھیتلر
. را با دولت آلمان امضاء کرده است" یک قرارداد با ضمانت"قراردادی را 

.ا برای رسیدن بھ قدرت کمک کنندرھا ند کھ ترتسکیستاآمادهھا نازی
:ترتسکی بھ پیاتاکوف گفت

ھا  الزم بھ گفتن نیست کھ اینھا بھ خاطر عشق بھ ترتسکیست»
ًصریحا بگویم کھ . خواھند این کار را برای ما انجام دھندنیست کھ می

اینھا فقط برای بھ دست آوردن آن چیزھائی کھ ما بعد از بھ دست 
«. دھندیم، این کار را برای ما انجام میال دادهگرفتن قدرت بھ آنھا قو

در . شامل پنج قسمت بودھا مفاد قرارداد نوشتھ شده میان ترتسکی و نازی
: متعھد شده بودندھا  ترتسکیست،ھاآلمانیھاى ازای کمک

 کھ برخورد خوبی با دولت آلمان داشتھ باشند و در صورت ــ١
. المللی ھمکاری کنندلزوم با آنھا برای حل مسائل مھم بین

)اوکرائین( کھ با دادن امتیازات ارضی مخالفت نکنند ــ٢
بھ ( کھ اجازه دھند صنایع آلمانی بھ صورت امتیاز و یا ــ٣

ی موادی را در شوروی استخراج کنند کھ تکمیل کننده) صورتی دیگر
 مواد چوبی و غیره و ، منگنز، سنگ آھن، طال،نفت(اقتصاد آلمان 

.شد با،)غیره
خصوصی آلمانی آماده ھای  کھ شرایط را برای فعالیت شرکتــ٤

.کنند
خود را در ی  فعالیت خرابکارانھ، کھ در صورت بروز جنگــ٥

خرابکارانھ ھای این فعالیت. کارخانجات جنگی در جبھھ تشدید کنند
آلمانی سازماندھی ھای باید توسط ترتسکی و با مشورت با ژنرال

.شود
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ترین جانشین ترتسکی در شوروی، پیاتاکوف بھ این ھ شدهبھ عنوان شناخت
را، ھا شود ھمکاری بی چون و چرای او با آلمانینتیجھ رسید کھ بھ سختی می

. توضیح دادھا ترتسکیستی و جبھھھا برای رھبران متعارف دست راستی
:ترتسکی با ھیجان گفت"

ات  این زائد است کھ ما برای یکایک طرفداران جبھھ، جزئی»
. ترساند این کار آنھا را می،افشاء کنیمھا قرارداد خود را با آلمانی

با ھا ش الزم نیست کھ از جزئیات پیماناتشکیالت ما در کلیت
.فاشیستی مطلع شودھای دولت

 کھ متن کامل قرارداد ،این نھ امکان دارد و نھ قابل توصیھ است
از ی  تعداد زیاددر اختیار ھمھ قرار گیرد و یا حتی آن را بھ اطالع

در حال حاضر فقط یک گروه محدود باید از . افراد خودمان برسانیم
«.تمامی آن اطالعات با خبر باشد

:ترتسکی با تأکید بر کمبود وقت ادامھ داد

اگر ما زمان را . زمانی کوتاھی استى مسئلھ بر سر یک دوره» 
ًو بخشا شوند در شوروی نابود میھا ً بخشا ترتسکیست،ھدر بدھیم

اقتصادی و ھای استالین با تکیھ بر بعضی موفقیتی دولت عقب افتاده
کنند با پشتیبانی از طرف کادرھای جدیدی کھ در این سیستم رشد می

و برای تأیید این دولت بھ عنوان یک دولت سوسیالیستی تربیت 
لذا . توانند دولت دیگری را مورد تأیید قراردھندشوند، نمیمی

 «!این دولت مبارزه کنیمى علیھین است  کھ ما ای وظیفھ

 ترتسکی  چنین ،شددر حالی کھ زمان برای عزیمت پیاتاکوف نزدیک می
:اظھار داشت

ھای در مجموع پیشرفتھا کھ ما سوسیال دمکرات» 
ϪϳΎϣήγΩϩΪϳΪ̡ �̮ ϳ�ϥϮϨϋ�ϪΑ�έ�̵ έ�̵�έήϗ�Ϊϴϳ΄Η�ΩέϮϣ�ΖΒ՝ϣ

 ، بھ عبارت دیگر،یماما ما وظایف مختلفی داشت........ دادیم؛می
کردیم تا گورکنان اری سازمان دھی میدسرمایھى مبارزه را علیھ

اکنون درست ھمین وظیفھ را . این سیستم را دفن کنند) کارگران(
امروز داریم و نقش ما نھ تقویت رژیم استالینی بلکھ دفن این رژیم 

 «.است
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سکی را در وقتی این گفتگو بعد از دوساعت پایان یافت پیاتاکوف ترت
ُکوچکش در خارج از اسلو تنھا گذاشت و بھ برلین، از جائی کھ آمده بود ى خانھ

. بازگشت ــ در یک ھواپیمای خصوصی و با یک پاسپورت نازی

تصمیم گیری ى ــ لحظھ٤

 قرار بود در سال ،ترتسکیھای جنگ دوم جھانی کھ طبق پیش بینی
بعد از اشغال . د بھ اروپا رسیده بوداتحاد جماھیر شوروی آغاز شوى علیھ١٩٣٧
. رفتندتوسط موسولینی، وقایع بھ سرعت پیش می) حبشھ(اتیوپی 

 را اشغال کرد)Rheinland(راین لند ی ، ھیتلر منطقھ١٩٣٦در ماه مھ 
.کرد) نظامی(، ھیتلر کشور را میلیتاریزه ١٩٣٦سال در ژوئن 

دولت جمھوری ى یھعلدر ژوئیھ افسران شورشی فاشیست در اسپانیا 
و " مبارزه با بلشویسم"تحت نام ھا و ایتالیائیھا آلمانی. خواھان، کودتا کردند

سربازان خود را برای پشتیبانی از افسران " عقب راندن انقالب کمونیستی"
 ژنرال فرانسیسکو ،رھبر فاشیست اسپانیائی. کودتاگر بھ اسپانیا گسیل داشتند
Queipo(ژنرال فاشیست کیویئپو دی لیانو . کردفرانکو بھ سمت مادرید پیشروی 

de Liano(چھار ستون : "گفتسرمست از این پیشروی، با الف زنی می
پنجمین ستون در داخل " و ،"نظامی  در حال پیشروی بھ سمت مادرید ھستند

ی و این اولین بار بود کھ جھان واژه" شھر منتظر ما است، کھ از ما استقبال کند
٢٣. شنیدرا می" جمستون پن"شوم 

 کھ نیروھای فاشیستی از فرانکو حمایت ١٩٣٨ ــ ١٩٣٦ زمان آن در  ــ٢٣
Andreas( ، آندریاس نین،کردندمی Nin( و ،چپی تندرودست رھبری سازمانی 

"حزب اتحاد مارکسیستی کارگری"ترتسکیستی بنام 
)Partido Obrero de Unificacion Marxista(ام.یو.او.یپ" یا و.")POUM(  در را 

ی ترتسک انترناسیونال چھار با ارتباطی ًرسما" ی او یو امپ. "کردیمرھبری اسپانیا 
 بسیاری وجود داشتند و در رابطھ با ھاییستترتسک ،حال در این حلقھ با این. نداشت

 ترتسکی مواضع با ًکامال" ی او یو امپ"، خلقی جبھھمسائل مھمی از قبیل شوروی و 
یر وز کاتالون دوست ترتسکی در ، نین، شدزآغا فرانکو کودتایوقتی . موافق بودند

ین ن ،"ی او یو امپ" سازمان ، کمک بھ جریانات ضد فاشیستییبھ بھانھ. دادگستری بود
 .بودراه انداختھ ھ  دولت جمھوری خواه اسپانیا بىتبلیغات شدیدی را برعلیھ

*بعد ى رنویس صفحھ                                                           بقیھ در زی
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حزب ی  در نورنبرگ در کنگره١٩٣٦ سپتامبر ١٢ھنگامی کھ ھیتلر در 
 بھ صورتی ،کرد برای ھزاران نفر از ھواداران خود سخنرانی می،ھانازی

. خود را برای حملھ بھ شوروی اعالم نمودھای آشکار نقشھ
فاسد را ھاى توانم دولتمن نمی! یماًما کامال آماده: "ھیتلر فریاد کشید

و ھا اورال با معدنھای من اگر مالک کوه! خودم تحمل کنمی بیرون از در خانھ
 آلمان ،زارھای وسیعش بودمو اوکرائین با گندمھا  سیبری با جنگل،مواد خامش

. توانستند در ناز و نعمت زندگی کنندمی" ھاناسیونال سوسیالیست" و دیگر
ان ریبن تروپ و سفیر ژاپن آلمی  وزیر امور خارجھ١٩٣٦ نوامبر ٢٥در 

اتحاد ضد کمینترن را در برلین امضاء کردند و در آن متضمن شدند ی موافقتنامھ
.سازماندھی کنند" بلشویسم جھانی"ى علیھکھ تمام نیروھای خود را 

را اى ناگھانیى  دولت شوروی حملھ،با آگاھی از نزدیک شدن خطر جنگ
طی بھار و تابستان .  آغاز کردجریانات ضد انقالبی در داخل کشوری علیھ

 دولت شوروی بھ صورتی ناگھانی دست بھ پاکسازی نیروھای ضد ١٩٣٦
دولت شوروی تعداد زیادی ھای در این میان ارگان. انقالب در سطح کشور زد

مخفی و رھبران دست راستی را سرکوب ھاى  ترتسکیست،جاسوسان نازی
Emil( امیل اشتیکلینگ ،در سیبری. کردند Stickling(بھ جرم ،ھا جاسوس نازی 

ھای  و ترتسکیست)AlexeiSchestow(ِ با ھمکاری آلکسی شستوف،این کھ
 سازماندھی ،)Kemerowo(خرابکارانھ را در معادن کمروو ھای  فعالیت،دیگر

 ،رددا" یاسیس" ماھیتی ، مبارزاتی نینھایمد کھ فعالیتآ در آغاز این چنین بھ نظر می*
�̵Ύπ ϋ�Ϫ̯�ή̩�̡ϡ�Ϯϳ�ϭ�̶��έΩϩ̫ ϭ�ί �ϥΎθΗΎ՝ΣΎΒϣ�ϥΎϳήΟ�Ύϫ�ϭ�ϻΩ�Ϟϳ�̶ ΑϼϘϧ��ϪϴϠϋήΑ�

 ١٩٣٧ی  تابستان بحراندر" ی او یو امپ "ھنگامی کھ اما. کردنددولت اسپانیا استفاده می
 و ، نمایش گذاشتندبھ سربازان دولتی ى جبھھپشت در ایک شورش ناموفق را در بارسلون

 دیگر اعضای و آشکار شد کھ نین خواھان اقداماتی شدید برای سرنگونی رژیم شدند،
 ھمکاریفرانکو کھ با باشندمی ھاجاسوسان فاشیست  واقعدر" ام.یو.او.یپ"رھبری 

 ى علیھرا جاسوسی و عملیات تروریستی ،ات خرابکارانھ و یک رشتھ اقدام،ندنکمی
. دولت اسپانیا سازماندھی کرده بودند

 ھای توطئھ،)Burillo(  بوریلورھنگ س،ابارسلون رئیس پلیس ١٩٣٧ اکتبر ٢٣ در
 ھایداشتدیا.  با جزئیات کامل شرح داد، بودشده افشاء کاتالون کھ در را" ام.یو.او.یپ"

" امی او یو پ"داد کھ چگونھ   نشان می،بود مصادره شده اونلسسری کھ توسط پلیس بار
 مواد کھ چگونھ مانع رسیدن ،کرده جاسوسی میھا صورتی گسترده بھ نفع فاشیستبھ

 نظامی در ھایمأموریتکھ آنھا در انجام  یاز ارتش جمھوریخواه اسپانیا شده و اینن مورد
 عنوان کرده بود خود گزارش یادامھ در بوریلو رھنگس . کار شکنی کرده بودندھاجبھھ

 طرح ھای نقشھما "،" دست بررسی استدر خلق ارتش ییھپا بھ رھبران بلند حمالت"کھ 
".  یماشده برای ترور یکی از وزرای جمھوری خواه را کشف کرده
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بھ نام والنتین ھا در لنینگراد یک جاسوس دیگر نازی. کرده بود، دستگیر شد
Valentin(اولبرگ  Olberg(او یکی ،نبودھا او فقط جاسوس نازی. یر شد دستگ 

 کونون ، ناتان لوری،او با فریتز داوید. نیز بودھا از مأموران مخفی ترتسکیست
یکی پس از دیگری رھبران . در ارتباط بودھا برمان ــ یورین و دیگر تروریست

یک پیغام سری کھ ایوان اسمیرنوف . توطئھ گران دستگیر شدندی "الیھ"اولین 
 توسط مأموران دولت ، ھواداران خود بھ بیرون از زندان قاچاق کرده بودبرای

ِ افرایم درایتسر و سرگی ،تروریستھای تروتسکیست. شوروی کشف شد
.مراچکوفسکی دستگیر شدند

 توطئھ گران روسی را وحشت شدیدی فرا گرفتھ بود اکنون ھمھ چیز بھ 
 یاگودا ھم برای ایجاد ھایو در ضمن تالش. شدیک حملھ از خارج مربوط می

. !شدتر میمانعی بر سر راه تحقیقات رسمی بیرحمانھ
 بھ صورتی ،بھ نام بوریسوف." د.و.کا.ان"یکی از افراد یاگودا، مأمور، 

 برای بازجوئی ،ناگھانی بھ مقر تحقیقات مخصوص در اسمولنی در لنینگراد
 قتل کیروف بازی او نقشی مھم در جریان آماده کردن شرایط برای. احضار شد

بوریسوف در مسیر : یاگودا با ناامیدی کامل عکس العمل نشان داد. کرده بود
. اتوموبیل کشتھ شد" تصادف"اسمولنی در یک 

. تحقیقات رسمی ادامھ پیدا نمود. کردمرگ یک شاھد، مشکلی را حل نمی
مختلف ھای ارگان. شدجدید گزارش میھای ھر روز اخبار جدیدی از دستگیری

و اجزای این مکانیسم بغرنج قتل و خیانت را بھم ھا اتحاد جماھیر شوروی تکھ
ًدر ماه اوت تقریبا تمام اعضای رھبری بخش روسی مرکز . نمودندمرتبط می

دولت شوروی اعالم کرد کھ . تروریستی ترتسکیستی ــ زینویفی، دستگیر شدند
ای و تکان دھندهتحقیقات در مورد ترور کیروف بھ مدارک تازه ی بھ وسیلھ

. کامنف و زینویف دوباره در مقابل دادگاه قرار گرفتند. دست پیدا کرده است
ھاى اتحادیھی  در سالن اکتبر در خانھ١٩٣٦ اوت  ١٩جریان محاکمھ در 

زینویف و کامنف . صنفی در مسکو توسط دادگاه عالی نظامی شوروی آغاز شد
 احضار ، مرتکب شده بودندًاز زندانی کھ در آن بھ خاطر جرائمی کھ قبال

 بھ اتھام  خیانت بھ ، نفر دیگر از شرکای خود١٤گردیدند، این بار ھمراه با 
 ،ھارھبر سابق گارد ترتسکیست. کشور در مقابل ھیئت داوران قرار گرفتند

 ، منشی زینویف،ِ سرگئی مراچکوفسکی و افرایم درایتسر،ایوان اسمیرنوف
ایوان باکایف و پنج نفر از جاسوسان گریگوری یودوکیموف و ھمکار او 

 کونون ، موشھ لوری، ناتان لوری، فریتز داوید،تروریست مخصوص ترتسکی
. برمان ــ یورین و والنتین اولبرگ از جملھ متھمان بودند

ــ " مسکوھای دادگاه"معروف بھ ھای جریان دادگاه ــ یکی از اولین دادگاه
و ھم . شدھا مرکزیت تروریستیى  الیھمنجر بھ  افشاء و از ھم پاشیدن اولین
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اتحاد جماھیر شوروی بسیار ى علیھجاری ھای زمان نشان داد کھ توطئھ
شد و نیروھای پر قدرت دیگری بھ جز تر از آن است کھ تصور میوسیع

.ــ  در آن شرکت دارندھا و زینویفیستھا متھمان در دادگاه ــ ترتسکیست
کھ میان ترتسکی ای  بار بھ عمق رابطھدر جریان دادگاه مردم برای اولین

ی  .وقتی دادستان شوروی آ. و رھبران آلمان نازی بھ وجود آمده بود، پی بردند
 ترتسکیست آلمانی والنیتن اولبرگ را کھ )(A.J.Wyschinskiیشینسکی، و

 در دادگاه بازجوئی ،ًشخصا از طرف ترتسکی بھ شوروی فرستاده شده بود
:افشاء شدای غیر منتظره حقایق تازه و ،کردمی

 دارید؟)Friedmann(چھ اطالعاتی از فریدمن : ــ  ویشینسکی» 
در برلین بود کھ بھ ھا فریدمن از اعضای ترتسکیست: ــ  اولبرگ

.شوروی فرستاده شد
دانستید کھ فریدمن در رابطھ با سازمان می: ــ  ویشینسکی
جاسوسی آلمان بود؟

. ماھائی شنیدهدر این مورد چیز: ــ  اولبرگ
آلمانی و پلیس آلمان با ھم ھای آیا ترتسکیست: ــ  ویشینسکی

ارتباط  دائمی داشتند؟
 آنھا با موافقت ترتسکی در ارتباط دائم با ھم ،بلھ: ــ  اولبرگ

.بودند
از کجا اطالع دارید کھ آنھا با آگاھی و موافقت : ــ  ویشینسکی

.ترتسکی با ھم ارتباط داشتند
من خودم یکی از این ارتباطات بودم و این ارتباط بھ : گــ  اولبر

.دستور ترتسکی برقرار شد
ارتباط شما با کی؟: ــ  ویشینسکی

با پلیس مخفی فاشیستی : ــ  اولبرگ
کنید شود گفت کھ شما اعتراف میدر نتیجھ می: ــ  ویشینسکی

کھ با گشتاپو در تماس بودید؟
 ارتباطات ١٩٣٣سال . ی کنممن این را انکار نم: ــ  اولبرگ

 آلمان سازماندھی یآلمانی و پلیس فاشیستھای منظمی میان ترتسکیست
«. شد

او برای دادگاه توضیح داد کھ او از چھ طریقی پاسپورت قالبی آمریکای 
:او گفت. آن بھ شوروی آمده بود، تھیھ کرده استى جنوبی را کھ بھ وسیلھ
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امل پلیس آلمان را با کمک برادرش از عپاسپورت» 
« .  گرفتھ استپراگ در)Tukalewskis(ُتـوکالوسکی 

برادر شما با گشتاپو تماس داشت؟:  ــ  ویشینسکی
.ُبلھ او مأمور تـوکالوسکی بود: ــ  اولبرگ

یک عامل پلیس فاشیستی؟: ــ   ویشینسکی
.بلھ: ــ  اولبرگ

گفت کھ بھ او قبل از ــ پیک مخفی ترتسکی، اولبرگ ناتان لوری در دادگاه 
 دستور داده شده بود کھ پس از ورود بھ شوروی با مھندس ،ترک آلمان

Franz( فرانتس وایتز،ساختمان Weitz(تماس بگیرد .
فرانتس وایتز کیست ؟:  ــ  ویشینسکی

. فرانتس وایتز از اعضای حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان بود: ــ  لوری
و بعد ریاست گشتاپو را بھ . اس.مان رھبر اساو از طرف ھیملر کھ در آن ز

.  بھ شوروی فرستاده شده بود،عھده گرفت
ھیملر بود؟ى فرانتس وایتز نماینده: ــ   ویشینسکی

ھاى مأموریتفرانتس وایتز از طرف ھیملر برای انجام : ــ  لوری
.تروریستی بھ شوروی فرستاده شده بود

ھر ھا ان بلوک راست و ترتسکیستاما ابتدا با شھادت کامنف بود کھ رھبر
کامنف افشاء کرد کھ این دستگاه توطئھ شامل . چھ بیشتر در تنگنا قرار گرفتند

. شوددو بخش دیگر می
:ــ کامنف در دادگاه گفت

دانستیم کھ امکان خواھد داشت کھ افشاء  از آنجائی کھ ما می»
ماندھی عملیات تروریستی سازی  گروه کوچکی را برای ادامھ،شویم

ما .  ما سوکولنیکوف را انتخاب کردیممأموریتبرای انجام این  .کردیم
 و رادک )Serebrjakow(بھ این نتیجھ رسیدیم کھ سربریاکف 

انجام ھا  را بھ نفع ترتسکیستمأموریتتوانستند با موفقیت این می
ً من شخصا در ارتباط  با ١٩٣٤ و ١٩٣٣، ١٩٣٢ھای طی سال. دھند

ین بودم و در مورد مواضع سیاسی آنھا تحقیق تومسکی و بوخار
وقتی من از تومسکی در مورد . آنھا از طرفداران ما بودند. کردممی
ϩϮϴη�̵ϡΩή̯ �ϝΆγ�ϒ̰ ϳέ�ή̰ ϔΗˬΩΩ�ΏϮΟ�ϭ�����ή̰ ϓ�ΎϤη�Ϟ՝ϣ�ϒ̰ ϳέ

: در جواب سؤال من در مورد عقاید بوخارین، او جواب داد". کندمی
�̶ ϣ�ή̰ ϓ�Ϧϣ�Ϟ՝ϣ�ϦϳέΎΧϮΑ کندروش دیگری استفاده میکند ولی از، 

کند  اما لجوجانھ این روش را دنبال می،او با خط حزب موافق نیست
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کند کھ نظر و اعتماد کھ خودش را در حزب جا بزند و سعی می
.«. رھبری را بھ خودش جلب کند

و تعدادی ھم تسلیم سرنوشت خود . تعدادی از متھمان طلب بخشش کردند
.شدند

:ِ، افرایم درایتسر گفتھاترتسکیسترھبر قدیمی گارد 

 سابقھ و مواضع سیاسی ما یکی نبود، اما اکنون در اینجا، در »
ϢϴΘδϫ�Ϣϫ�Ϟ՝ϣ�ϪϤϫ�ˬϞΗΎϗ�ϥϮϨϋ�ϪΑ�ϩΎ̳ΩΩ���ί �̶ ̰ ϳ�ϝΎΣ�ήϫ�έΩ�Ϧϣ

 «.آنھائی ھستم کھ حق ندارند تقاضای عفو و یا تخفیف جرم کنند

: گفت،اع داده شد برای آخرین بار امکان دف،وقتی بھ فریتز داوید

من بھ این مرد کھ مرا بھ روز سیاه نشانید و !  لعنت بھ ترتسکی»
 «!فرستم لعنت می،مرا وادار بھ انجام این جنایت نابخشودنی کرد

 دادگاه عالی نظامی اتحاد جماھیر شوروی ، اگوست٢٣در بعد از ظھر 
 دیگر از  نفر١٣ کامنف و اسمیرنوف و ،زینویف. حکم خود را صادر نمود

اعضای سازمان ترتسکیست ــ زینویفی بھ جرم خیانت بھ کشور بھ تیرباران 
.محکوم شدند

در .  سوکولنیکف و سربریاکف دستگیر شدند، رادک،یک ھفتھ بعد پیاتاکف
. برکنار شد." د.و.کا.ان" سپتامبر یاگودا از سمت خود بھ عنوان رئیس ٢٧

مخصوص ی زمان ریاست کمیتھشد کھ در آن " یسیوف. ای.ان"جانشین او 
.را بر عھده داشتھا تحقیقات حزب بلشویک

، برای آخرین بار ."د.و.کا.ان"یاگودا یک روز قبل از ترک دفتر خود در 
 یسیوف را با دادن زھر مسموم ،سعی کرد کھ جانشین خودای با تالش مذبوحانھ

.اما در انجام این کار ناموفق ماند. کند
. گران شوروی فرا رسیده بودندگی توطئھسرنوشت ساز زھای ساعت

 ریکف و تومسکی ھر روز منتظر این بودند ، بوخارین،ھارھبران دست راستی
آنھا بدون این کھ منتظر جنگ شوند خواستار اقدامی فوری . کھ دستگیر شوند

 ،ھاسندیکاھا و عضو بلوک دست راستیی تومسکی رھبر وحشت زده. شدند
این پیشنھاد خطرناک مورد . لحانھ بھ کرملین را دادفوری و مسای پیشنھاد حملھ

. خطرناک، وجود نداشتمأموریتنیروی الزم برای انجام این . قبول واقع نشد
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و رھبران اصلی بلوک ھا در آخرین جلسھ، با شرکت دست راستی
 تصمیمی مبنی بر ، درست قبل از دستگیری پیاتاکف و رادک،ھاترتسکیست

سازماندھی کودتای دولتی و رھبری تمام . گرفتھ شدانجام یک کودتای دولتی 
معاون کمیسر امور خارجھ، نیکالی ى ً تماما بر عھده،عملیات توطئھ گرانھ

دیگران شناختھ شده نبود و ى کرستینسکی بھ اندازه. کرستینسکی گذاشتھ شد
احتمال این کھ مورد سوء ظن قرار بگیرد بسیار کم بود و در ضمن ھنوز ارتباط 

ھای توانست بھ فعالیتاو ھنوز می. داشتھا  نزدیکی با ترتسکی و آلمانیبسیار
.شدند حتی اگر بوخارین و ریکف و تومسکی دستگیر می،خود ادامھ دھد

تجارتی اتحاد ی با سمت نمایندهھا  آرکادی روزنگولتس را کھ سال،او
 ،بودکرد و بھ تازگی از آنجا بھ مسکو آمده جماھیر شوروی در برلین کار می

 مردی ،روزنگولتس. ترین ھمکار خود انتخاب کردبھ عنوان جانشین و نزدیک
مھمی در ھای  کھ در پست، با پوست و موئی سفید،بود بلند قامت و عضالنی

دستگاه دولتی شوروی انجام وظیفھ کرده بود و در ضمن توانستھ بود با ظرافت 
فقط ترتسکی و . مخفی نگھ داردھا خود را با ترتسکیستی کامل رابطھ

کرستینسکی از نقش او بھ عنوان  ترتسکیست و جاسوس مزدور سازمان 
٢٤.  اطالع داشتند١٩٢٣جاسوسی آلمان بعد از سال 

ًمستقیما ھا و تروتسکیستھا و از آن زمان بھ بعد کنترل بلوک دست راستی

ھا  کھ ھر دو از جاسوسان آلمانی، کرستینسکی و روزنگولتس،در اختیار دو نفر
ϮΑΖϓή̳ �έήϗ�ˬΪϧΩ���ϥϮΘγ�Ϫ̯�ΪϧΪϴγέ�ϪΠϴΘϧ�Ϧϳ�ϪΑ�ΎϬϧ�̶ϧϻϮρ�՛ΤΑ�̮ ϳ�ί �β ̡

.  باید آخرین کارت خود را بازی کند،پنجم شوروی

 انجام وظیفھ گرانھ ارتش سرخ در جنگ مداخلھی بھ عنوان فرماندهنگولتسزرو ــ ٢٤
یر شوروی بھ جماھ او با سمت نماینده تجاری در سفارت اتحاد ، جنگپس از. کرده بود

 جاسوسی سازمان ارتباط او با کمک ترتسکی با ١٩٢٣در سال . برلین فرستاده شده بود
 ھا غیر قانونی تروتسکیستھاییتفعالدر ازای پولی کھ صرف  . آلمان بر قرار شد

 اطالعاتی کھ ؛ی شورویئا مورد نیروی ھودرنگولتس اطالعات نظامی ز رو،شدمی
. داد میھا بھ آلمانیرا ،داشتترتسکی با سمت کمیسر جنگی بھ آنھا دسترسی 

 اعالم ھا بھ صورتی علنی حمایت خود را از اپوزیسیون ترتسکیستھرگزنگولتس زرو
 آن فرا زمان "،کھ این ف پیغامی از ترتسکی مبنی برونو از بساو ١٩٣٤در سال . نکرد

بایست کمی آشکارتر عمل کرده و در عملیات خرابکاری در یمو  کھ ا است،رسیده
نگولتس کمیسر تجارت زرو.  دریافت کرد،" شرکت کندتر تجارت خارجی فعاالنھیحوزه

برای مدت کوتاھی او .  کمیسیون تجاری در برلین بوددرخارجی اتحاد جماھیر شوروی 
در آغاز .  بھ نفع ژاپن اداره کند نازی و حتی بعدھاآلمانتوانست تجارت شوروی را بھ نفع 

. او بھ مسکو احضار شد١٩٣٦
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و مردی کھ قرار بود این . این آخرین کارت، یک کودتای نظامی بود
 مارشال ، معاون کمیسر دفاعی شوروی،شورش مسلحانھ را رھبری کند

.  توخاچئفسکی نام داشت
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بخش بیستم ــ پایان

فسکیئــ توخاچ١

. برای بار دوم توسط شبحی از کورسیکا مورد ھجوم قرار گرفتروسیھ
برای اجرای این نقش انتخاب شده ! کسی کھ نامزد این افتخار ناپلئونی شده بود

ی و پسر یک  افسر سابق تزار،لق ارتش سرخُ افسر بلند باال و کج خ،بود
ϩΩί�̵Υήγ�ζنجیب Ηέ�ϥΎϫΪϧΎϣήϓ�ί �̶ ̰ ϳ�ϭ�ΪϨϤΗϭή՜ˬ�̨ϳϮϳϼ ̰ ϴϧ�ϞϴΎθϴϣ�
. فسکی نام داشتئتوخاچ

منحصر بھ فرد ی زمانی کھ او در سن جوانی تحصیالت خود را در مدرسھ
 سالگی بھ ٣٠اگر من در سن : " ضمانت نمود کھ،آلکساندر بھ پایان رساند

!"ھم کرد خودکشی خوا،ژنرالی نرسمی درجھ
در سال . او در طی جنگ اول جھانی بھ عنوان افسر در ارتش تزار جنگید

یک افسر فرانسوی بھ نام ستوان . دستگیر شدھا آلمانیی  بھ وسیلھ١٩١٥
 او را افسری بیرحم و جاه طلب ، کھ ھم بند او در زندان بود)Fervaque(فرواکو 

.داو یکی از طرفداران پرشور نیچھ بو. کردمعرفی می

 کھ دین مسیحیت را بھ روسیھ آورد و ،من از والدیمیر مقدس» 
! سپرد، متنفرمھا بھ دنبال آن کشور را بھ دست تمدن غربی

ما باید آئین خام بی خدائی و . ًفسکی رسما اعالم نمودئتوخاچ
اما من مطمئنم کھ ھر دو اینھا . کردیموحشیگری خود را حفظ می

«! گردندبازمی

: ب روسیھ صحبت بود، او گفتوقتی از انقال

ًما ملتی تنبل و عمیقا مخربی . آرزوی آن را دارندھا خیلی» 

 کار ما ،داند کھ در صورت وقوع انقالبفقط  خدا خودش می. ھستیم
کنم کھ یک رژیم منطبق با قانون من فکر می. کشد؟بھ کجا می

ما بھ یک حاکم مطلق .  بھ معنای آخر کار روسیھ است،اساسی
«! احتیاج داریم) دیکتاتور(



١٣١

ھا فسکی از زندان آلمانیئ توخاچ،ھاھم زمان با پیروزی انقالب بلشویک
او بھ صف افسران ارتش تزاری کھ در حال . فرار کرده و بھ روسیھ بازگشت

اما بھ صورتی ناگھانی . بودند پیوستھا بلشویکى علیھسازماندھی ارتش سفید 
 دیمیتری گولوم ــ بک ،کی از دوستان خوداو بھ ی. خود را تغییر دادی جبھھ

)Dimitri Glum - Bek(،خود را اطالع دادی  جریان تغییر عقیده .
او . ،من از او سؤال کردم کھ او چھ قصدی دارد" گولوم ــ بک  بعدھا گفت 

کاری از . برومھا خواھم با بلشویکخالصانھ بگویم کھ من می: "جواب داد
دور خودش اى او چند دقیقھ". ما رھبری نداریم. یدآدست ارتش سفیدھا بر نمی
روم ولی تو اگر دوست نداری الزم نیست من می: "چرخید و ناگھان فریاد زد

روسیھ در . دھمکنم کھ کار درستی انجام می اما من فکر می،کھ دنبال من بیائی
!"حال تغییر است
ت او بھ سرع. فسکی عضو حزب کمونیست شدئ توخاچ،١٩١٨در سال 

 ترتسکی ،جای خود را در میان نظامیان ماجراجو کھ از ھواداران کمیسر جنگی
ھای  اما او تا آن اندازه با ھوش بود کھ خود را درگیر نقشھ،بودند، پیدا کرد

 او توانست بھ ،بھ عنوان افسری تحصیل کرده و با تجربھ. سیاسی ترتسکی نکند
او .  ارتش سرخ طی کندیسرعت مدارج ترقی را در میان افسران کم تجربھ

 در ،ورانگل بھ عھده داشتى علیھفرماندھی ارتش اول و پنجم را در جبھھ 
ى دنیکین شرکت کرد و بھ ھمراه ترتسکی ضد حملھى علیھپیروزمندانھ ی حملھ

 او بھ سمت ١٩٢٢در سال .  متجاوزان لھستانی را رھبری کردىعلیھناموفق 
کی از افسرانی بود کھ در مذاکرات او ی. رئیس آکادمی ارتش سرخ انتخاب شد

ی  کھ منجر بھ امضای عھد نامھ،)Weimar(نظامی با جمھوری وایمار
.  شرکت داشت، در ھمان سال شد)Rapallo(راپالو

 او رھبری یک گروه کوچک نظامی و افسران سابق ،بعدھاى طی سال
ند تزاری ستاد کل ارتش سرخ را کھ از رھبریت مبارزان پارتیزان سابق مان

در گروه . مارشال بودیونی و مارشال وروشیلف رنجش داشتند، بھ عھده گرفت
 اوبورئویچ ،)Kork( کورک ،)Jakir( یاکیر ،او افسران ارتش سرخ

)Uborewitsch( و فلدمان )Feldman(اندازه  شرکت داشتند، کھ احترامی بی
 ،)V.I.Putna(پوتنا . ای.افسر ترتسکیست و. برای ارتش آلمان قائل بودند

گامارنیک.  و ژنرال یان ب، لندن و توکیو،نظامی در برلینی وابستھ
)Jan B. Gamarnik(ی ارتش ھا ژنرالی کھ از دوستان بسیار نزدیک فرماندھ

ترین  کھ از نزدیک، بود)Hammerstein( و ھامراشتاین )Seeckt( زکت ،آلمان
فسکی بھ ئاچطولی نکشید کھ توخ. رفتندفسکی بھ شمار میئدوستان توخاچ

ھمراه پوتنا و گامارنیک گروھی با نفوذ و ھوادار آلمان را در میان ستاد کل 
و دوستان او از قرارداد میان ترتسکیفسکیئتوخاچ. ارتش سرخ سازمان دادند
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بھ " سیاسی" اما آن را بھ عنوان یک قرار و مدار ،اطالع داشتندھا و آلمانی
 عنوان ائتالفی نظامی میان گروه بایست بھاین امر می. آوردندحساب می

بھ دست . گرفتفسکی و فرماندھان نظامی آلمان مورد بررسی قرار میئتوخاچ
فسکی و ئگیری قدرت توسط ھیتلر بھ ھیچ وجھ اتحاد و ھم فکری میان توخاچ

. بود" سیاستمدار"ھیتلر مانند ترتسکی یک . رھبران نظامی آلمان را مختل نکرد
.دیگری بھ مسئلھ را می نگریستندى یھنیروھای نظامی از زاو

 ، ترتسکی،شکل گرفتھا و ترتسکیستھا از زمانی کھ بلوک دست راستی
خود بھ حساب ھای برای انجام توطئھای فسکی را بھ عنوان کارت برندهئتوخاچ

ترتسکی در . کردتعیین کننده آن را رو میای  کارتی کھ باید در لحظھ،آوردمی
فسکی ئ پوتنا با توخاچ،نظامی ترتسکیستی وابستھاصل توسط کرستینسکی و 

بوخارین بعدھا تومسکی را بھ عنوان رابط دائمی خود با گروه . در ارتباط بود
فسکی از ئترتسکی و بوخارین ھر دو از تنفر توخاچ. ارتشی انتخاب کرد

نظامی ھای  و در ضمن از جاه طلبی،و ایدئولوگ اطالع داشتند" سیاستمداران"
Ω�ϢϴΑ�ϭΪϨΘη���ϩϭή̳ �ΖϟΎΧΩ�ϥΎ̰ϣ�ΩέϮϣ�έΩ�̶ ̰ δϣϮΗ�ΎΑ�̶ ՝ΤΑ�ϥΎϳήΟ�έΩ

: بوخارین گفت،نظامیان

شود منطقی کھ میی نتیجھ. باید کودتای نظامی صورت گیرد» 
از وقایع جاری گرفت این است کھ گروه نظامیان توطئھ گر با انجام 

اد  و بعد از آن بھ آسانی خطر ایج،کننداین کودتا قدرت زیادی پیدا می
ــ من ابتداء بھ ھا و بناپارتی. آیدجوی بناپارتی بھ وجود می

کنم ــ قبل از ھر چیز با متحدان خویش تماس فسکی فکر میئتوخاچ
محدودی خواھد گرفت و با روشی معروف بھ روش ناپلئونی در 

شود فسکی را میئزمانی کوتاه با ما تسویھ حساب خواھد کرد توخاچ
دانید کھ ناپلئون با  و می، آوردیک ناپلئون کوچک بھ حساب

«! چھ برخوردی داشتھا ایدئولوگ

"خواھد کودتا کند؟فسکی چگونھ میئتوخاچ: "و او از تومسکی سؤال کرد
 ، او اضافھ کرد،"ستھااین دیگر کار نظامی: "تومسکی جواب داد

جبھھ "قصد دارند کھ ھا  گروه نظامی،بھ شوروی حملھ کنندھا کھ نازیای لحظھ
 بھ عبارت دیگر خودشان را تسلیم فرماندھان آلمانی ،"بگشایندھا برای آلمانیرا 
 گامارنیک و ، پوتنا،فسکیئاین طرح بھ دقت مورد بررسی و تأیید توخاچ. کنند

. قرار گرفتھا آلمانی
:بوخارین متفکرانھ گفت
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در این صورت ما شاید این امکان را داشتھ باشیم کھ از دست » 
«. دارد راحت شویمتی کھ مرا بھ فکر وامیاین خطر بناپار

بوخارین بھ دادن توضیح ادامھ . گویدتومسکی متوجھ نشد کھ او چھ می
:داد

کند کھ دیکتاتوری نظامی را فسکی سعی میئتوخاچ» 
ًسازماندھی کند و احتماال سعی خواھد نمود کھ پشتیبانی مردم را بھ 

. ران سیاسی بھ دست آوردرھبھای گناھکار جلوه دادن توطئھی وسیلھ
توانند کباب را زیر و رو اما وقتی سیاستمداران در قدرت باشند، می

« بیاندازندھا و گناه را بھ گردن گروه نظامیکنند 

:او بھ تومسکی گفت

در جبھھ بھ محاکمھ " شکست"توانیم آنھا را بھ خاطر  ما می»
توانیم لیستی میو بھ این ترتیب با طرح شعارھای ناسیونا. بکشانیم

«.را بھ سوی خود جلب نمائیمھا توده

 نظامی کشور اتحاد جماھیر شوروی یبھ عنوان فرستاده فسکیئتوخاچ
قبل از . برای شرکت در مراسم تدفین پادشاه انگلستان، جورج پنجم بھ لندن رفت

او .  برگزیده شد، بھ مقام مارشال شوروی، از طرف دولت شوروی،عزیمتش
 و یک اتحاد ،اعد شده بود کھ سرنگونی دولت شوروی نزدیک استًکامال متق

نوین با آلمان و ژاپن، مبارزه برای حکومت آنھا را بر سراسر ی نظامی روسیھ
.کندتر میجھان آسان

 ،فسکی مدت کوتاھی را در ورشو و برلین توقف نمودئ توخاچ،در راه لندن
او بھ . آلمانی مذاکره کردھای اللھستانی و ژنرى "ھاباال باالئی"کھ در آنجا با 

 و در انظار عمومی بھ ھیچ عنوان کوششی در ،ًخودش کامال اطمینان داشت
.کردخود بھ ارتش آلمان نمیى مخفی نگھ داشتن عالقھ

 در یک مھمانی شام در سفارت اتحاد جماھیر ،پس از بازگشت او از لندن
پائی را با حملھ بھ فسکی تعجب سیاستمداران اروئ توخاچ،شوروی در پاریس

دولت شوروی بھ خاطر تالششان در بستن قرارداد امنیت دستھ جمعی با 
فسکی کھ در سر میز شام  کنار ئتوخاچ. کشورھای دمکراتیک غربی برانگیخت

Nicola( نیکوال تیتولسکو ،رومانیی وزیر امور خارجھ Titulescu( نشستھ 
: بھ او گفت،بود
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کنید کھ مدارج و تکامل خود و ه می شما اشتبا،مسیو تیتولسکو» 
مانند فرانسھ ای سرنوشت ملت را با کشورھای قدیمی و از رمق رفتھ

ما باید افق دیدمان را بھ روی آلمان جدید . زنیدو انگلستان گره می
. آلمان حداقل در کوتاه مدت اروپا را رھبری خواھد کرد. بسط دھیم

« . ای نجات ما خواھد کردمن مطمئنم کھ ھیتلر تمام تالش خود را بر

 توسط سیاستمدار و رئیس روابط عمومی سفارت ،فسکیئتوخاچھای گفتھ
.E(شخانان ایسئز . ِ ا،رومانی در پاریس Schachanan Esseze(، کھ در ضیافت 

یکی دیگر از .  ثبت گردید،شام سفارت اتحاد جماھیر شوروی حاضر بود
نامھ نویس معروف خانم جنویو  سیاستمدار و روز،مھمانان حاضر در سفارت

Genevieve(تابوئی  Tabouis( آنھا مرا کاساندرا "، بعدھا در کتاب خود بھ نام
)Kassandra(نوشت"کنند صدا می ،:

فسکی را برای آخرین بار در روز بعد از مراسم بھ ئمن توخاچ» 
در یک مھمانی شام در . خاکسپاری پادشاه جورج پنجم، مالقات کردم

 ژنرال روسی با گشاده روئی سرگرم صحبت با ،ورویسفارت ش
 و بونکور )Herriot( ھرریوت ، تیتولسکو،)Politis(پولیتیس

)Boncour(او بھ تازگی از آلمان برگشتھ و بدون خستگی .  بود
او سمت راست من . را مورد مدح و ستایش خود قرار داده بودھا نازی

اد ھوائی میان ھیتلر و درنشستھ بود و در حالی کھ در مورد یک قرا
ΕέΪϗ�ϯ Ύϫ̶ ϣ�՛ΤΑ�̱ έΰΑبارھا و بارھا گفت،کرد :
" ! آنھا شکست ناپذیرند،مادام تابوئی"

توانست با این اطمینان اظھار نظرکند؟ آیا او از چگونھ او می
 بھ دلیل این کھ آنھا بھ ،برخورد بسیار گرمی کھ سیاستمداران آلمانی

ی شود با این شاگرد مدرسھحتی میاین نتیجھ رسیده بودند کھ بھ را
توانم با اطمینان من می نشئھ شده بود؟ ،قدیمی روسیھ صحبت کرد

بگویم کھ من تنھا کسی نبودم کھ در آن شب بھ صورتی باور نکردنی 
 از مھمانان ــ یک ییک. او متعجب شدمی مجذوب کنندهھاى از حرف

ر گوش من سیاستمدار معروف ــ در حال بیرون رفتن از سفارت د
:زمزمھ کرد

�ϪϤϫ�Ϫ̯�ϡέϭΪϴϣ�Ϧϣ�ϯα ϭέ�ΎϫΪϨϨ̰ ϧ�ή̰ ϓ�ϭ�Ϟ՝ϣ��ª �
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در ھا  زینویفیست-وقایع افشاء شده در دادگاه بلوک تروریستی تروتسکیست
فسکی را ئ و پس از آن دستگیری پیاتاکوف و رادک بھ شدت توخاچ١٩٣٦اوت 

ھای ھ نقشھاو با کرستینسکی تماس گرفت و بھ او گفت ک. نگران کرده بود
در اصل قضیھ از این قرار بود کھ . متحدان باید مورد تجدید نظر قرار گیرد

 در ،از خارج بھ اتحاد جماھیر شورویای گروه نظامی نباید تا قبل از حملھ
 ،اما وقایع جھانی ــ قرارداد میان فرانسھ و شوروی. کردجریانی دخالت می
از خارج را دائما بھ تعویق مادرید ــ عملیات دخالت ی دفاع غیر منتظره

توطئھ گران در داخل روسیھ باید جریان وقایع : فسکی گفتئتوخاچ. انداختمی
توانند میھا  آلمان،فقط در این صورت. تر کنندرا با انجام کودتا ھر چھ سریع

.ًسریعا بھ متحدان روسی خود کمک نمایند
تاد و در آن بھ ًکرستینسکی گفت کھ سریعا پیغامی بھ ترتسکی خواھد فرس

.او اطالع خواھد داد کھ باید ھر چھ زودتر دست بھ کار شد
: نوشتھ بود،او در پیغامی کھ در اکتبر برای ترتسکی فرستاد

 اما قسمت ،ندادستگیر شدهھاًتعداد نسبتا زیادی از ترتسکیست» 
ى توانیم حملھما می. ندااصلی نیروھای ما دست نخورده باقی مانده

 اما این برای مرکزیت اھمیت زیادی دارد کھ ،ز کنیمخود را آغا
«. نیروھای بیگانھ عملیات خود را ھر چھ سریع تر آغاز کنند

نیروھای آلمان ى ، حملھ"عملیات نیروھای بیگانھ"منظور کرستینسکی از 
.نازی بھ اتحاد جماھیر شوروی بود

سکی در فئ توخاچ،پس از مدت کوتاھی کھ پیغام کرستینسکی فرستاده شد
، گفتگوئی ھیجان ١٩٣٦ھشتم اتحاد جماھیر شوروی در نوامبر سال ى کنگره

بھ شدت ادامھ دارد و ھیچ دلیلی وجود ھا دستگیری: انگیز با کرستینسکی داشت
پائینی سازمان توطئھ گران ى در ردهھا ندارد کھ باور کنیم کھ این دستگیری

ھا ظامی ترتسکیستدر حال حاضر پوتنا عضو رابط ن. متوقف خواھند شد
بزرگ ى ًکامال واضح است کھ استالین بھ وجود یک توطئھ. دستگیر شده است

. آن اتخاذ کندى علیھمشکوک شده است و آماده است کھ اقداماتی جدی را 
وری آکافی جمعى مدارک الزم برای محکوم کردن پیاتاکف و دیگران بھ اندازه

این را نشان . د.و.کا. پست اندستگیری پوتنا و برکناری یاگودا از. نداشده
طراحی ھاى دولتی شوروی قصد دارند بھ عمق توطئھھاى دھد کھ ارگانمی

این تحقیقات بھ کجا ى تواند حدس بزند کھ نتیجھھیچ کس نمی. شده پی ببرند
. سرانجام عملیات ھنوز نامعلوم است. رسیدخواھد
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وک باید بدون تأمل بل. فسکی معتقد بود کھ بھ سرعت باید اقدام شودئتوخاچ
.قوا را برای پشتیبانی کودتا آماده نگھ داشتى تصمیم گیری کند، باید کلیھ

ھر دو جاسوس آلمان با نظرات . کرستینسکی با روزنگولتس مشاوره کرد
نامھ بھ . پیغام جدیدی برای ترتسکی فرستاده شد. فسکی موافق بودندئتوخاچ

قبل ى نی بر شروع یک حملھ بھ جز شرح تصمیمات کرستینسکی مب،ترتسکی
او نوشتھ . سیاسی مھم دیگر نیز بودى  در برگیرنده چند مسئلھ،از آغاز جنگ

:بود
کنیم، ما باید ھدف خود را در مورد این کھ چرا کودتا می» 

..... بتراشیمھا  ارتش و خارجی،ما باید دلیلی برای مردم. پنھان داریم
 قصد ما از کودتا، از ،کھقبل از ھر موضوعی باید بھ مردم نگوئیم 

ما باید طوری وانمود کنیم . بین بردن سیستم سوسیالیستی موجود است
خواھیم یک دولت فاسد را سرنگون کھ ما انقالبیونی ھستیم کھ می

ما بھ ھر . کرده و بھ جای آن دولت شورائی بھتری را جایگزین کنیم
«. حال نباید رک و پوست کنده ھمھ چیز را تعریف کنیم

ترتسکی در تمام . در پایان دسامبر جواب ترتسکی بھ کرستینسکی رسید
 ترتسکی در ،بعد از دستگیری پیاتاکوف. نکات با کرستینسکی موافقت نمود

اى حقیقت بھ تنھائی بھ این نتیجھ رسیده بود کھ گروه نظامی باید بدون ھیچ وقفھ
ستینسکی بھ کرى ترتسکی قبل از دریافت نامھ. عملیات خود را آغاز کند

نوشتھ و در آن بھ او پیشنھاد کرده بود کھ بدون تأخیر باید اى روزنگولتس نامھ
. عملیات نظامی را آغاز کند

" پس از گرفتن جواب از طرف ترتسکی "،بعدھا کرستینسکی توضیح داد
بھ . تری را برای آماده کردن کودتا ترتیب دادیمبیشھاى ًما فورا دستورالعمل

.ادی کامل داده شد کھ آزادنھ کار خود را آغاز کندفسکی آزئتوخاچ
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مرکزیت موازی ترتسکیستیى علیھــ دادگاه ٢

موارد . توطئھ گران آغاز کردى علیھدولت شوروی نیز عملیات خود را 
 بدون شک نشان داده بود کھ ،افشاء شده در جریان دادگاه زینویف ــ کامنف

مراکز . شودمختص نمی" اپوزیسیون چپ"بھ یک جاری تنھا ھاى جریان توطئھ
 بلکھ در توکیو و برلین قرار ،بھ ھیچ وجھ در داخل شوروی نبودھا واقعی توطئھ

کرد، نقش واقعی ستون پنجم ھر چھ ھمان طور کھ تحقیقات ادامھ پیدا می. داشت
. شدتر میبیشتر برای دولت شوروی روشن

 مورالوف ، شستوف،سوکولنیکوف ، رادک، پیاتاکوف١٩٣٧ ژانویھ ٢٣در 
 از جملھ جاسوسان وابستھ بھ دستگاه جاسوسی ،و دوازده نفر دیگر از شرکایشان

آلمان و ژاپن بھ جرم خیانت بھ کشور در دادگاه عالی نظامی اتحاد جماھیر 
. شوروی بھ محاکمھ کشیده شدند

 بھ بود کھ اعضای رھبری مرکزیت تروتسکیستی ھرگونھ اتھام واردهھا ماه
آنھا . آنھا کامل و غیر قابل انکار بودى علیھاما مدارک . کردندخود را انکار می

یکی پس از دیگری اعتراف کردند کھ بھ دستور ترتسکی و دولت  آلمان و ژاپن 
آنھا در . نداکردهعملیات تروریستی و خرابکاری را در شوروی رھبری می

. بھ تمام مسائل اعتراف نکردند ،بازجوئی و ھم چنین در دادگاهى اولین مرحلھ
 آنھا نامی از ،ترین حرفی در مورد آن گروه کوچک نظامی نزدندآنھا کوچک

ترین و آخرین  آنھا در مورد مھم،کرستینسکی و یا روزنگولتس نبردند
کھ ھم ھا و ترتسکیستھا  یعنی بلوک دست راستی،گرانتوطئھى "شاخھ"

 خود را برای بھ دست گرفتن ، داشتادامھھا  حتی در حالی کھ بازجوئی،چنان
.  سکوت اختیار کردند،کردندقدرت آماده می

 مقاصد سیاسی ، معاون کمیسر مسائل شرق،در زندان سوکولینکوف
شوروی و جایگزین کردن دولت ى تجزیھھاى  طرح، قرارداد با ھس،کودتاگران

:ف کرداو در دادگاه اعترا. فعلی با یک دولت فاشیستی را افشاء کرده بود

ترین فرم یک دولت  باال،ما این طور تشخیص دادیم کھ فاشیسم» 
 تمام اروپا را تصرف و ما ،تواند با معجزهاری است کھ میدسرمایھ

تمام اینھا با .... آمدیمو لذا بھتر است کھ با آن کنار می. را نابود کند
ز  حتی ا،این بھتر بود کھ ما بعضی چیزھا را: دالیل زیر توجیھ شد

 بھ جای این کھ ھمھ چیز را از ،کردیم قربانی می،نوع مھمش را
ϢϴϫΪΑ�ΖγΩ�����ϢϳΩή̯ �ϝϻΪΘγ�ΎϫέΪϤΘγΎϴγ�Ϟ՝ϣ�Ύϣˬ�ϪΠϴΘϧ�Ϧϳ�ϪΑ�ϭ�

« . را قبول کنیمھا رسیدیم کھ باید بعضی از ریسک
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 اعتراف کرد کھ رھبری مرکزیت ترتسکیستی را بھ عھده داشتھ ،پیاتاکوف
 با خونسردی و صدائی تحت کنترل و ،الی اقتصادعضو سابق شورای ع. است

 بھ تمام عملیات خرابکاری و تروریستی کھ از قبل تا زمان ،با لغاتی انتخاب شده
ΩϮΑ�ϩΪη�ΖΑΎ՜�ζ ϳήϴ̴ΘγΩˬΩή̯ �ϑ ήΘϋ���

Joseph( دیویس. ِی جوزف ائطبق اظھارات سفیر آمریکا E. Davies(، او 
 در ،بی احساس و بی تفاوت خودً رنگ پریده و کامال ، الغر،با صورت دراز

یک  یداامد کھ در حال آمانند پرفسوری بھ نظر می"جایگاه متھمان ایستاده و 
.بود" سخنرانی

 جاسوسان  چگونھ کھ بیاوردردپیاتاکوف از  نمودمیویشینسکی سعی 
پیاتاکوف از دادن . کردندمعرفی می ھاترتسکیستخود را بھ آلمانی و ژاپنی 
:فترجواب طفره می

̶ ̰ δϨϴθϳϭ���̶ ϧΎϤϟ�α ϮγΎΟ�Ϫ̯�Ϊη�՛ϋΎΑ�̶ϠϣΎϋ�Ϫ̩ˬϳΎΗέ�̪̭ Ύˬε ΩϮΧ�έ��
"؟بشناساندبھ شما 

...".دو نفر با من صحبت کردند"  :پیاتاکوف
" کردید؟شما شروع کھ   یا این، بھ شما معرفی کرد رااو خود": ویشینسکی

."بوددو طرفھ شنائی دادن آ": پیاتاکوف
" معرفی کردید؟ راشما اول خود": ینسکیشوی

".نماد  من نمی ــ  مرغ یا تخم مرغ ــ ،بود، او یا من اول کی": پیاتاکوف
John(جان گانتر Gunther(داخل اروپا " خودبعدھا در کتاب" 

)InsideEurope( نوشت:

بر بسیاری از محافل خارج این تصور نھ چندان درست حاکم » 
کردند، رفتار ت میبود کھ تمام متھمین داستان مشابھی را حکای

آنھا . گوسفندی در کشتارگاهى داشتند، بھ مثابھاى محقرانھ و چاپلوسانھ
ًکردند و عموما با سرسختی در مقابل دادستان نظرات خود را بیان می

« ...نمودند کھ مجبور بھ اعتراف آن بودندبھ چیزھائی اعتراف می

ان دادگاه با ھنگامی کھ چند نفری از متھمین، پیاتاکف را در جری
رحم و با ھدف معرفی نمودند، بھ  بھ یک قاتل و خائن بیاماناعترافاتشان بی

طنین صدای او بھ تدریج افسرده و . تدریج آرامش و توازن خود را از دست داد
مقامات مسئول مدارکی در دست داشتند کھ اعالم آنھا بھ او . شدنامطمئن می

او ادعا . کف رفتار خود را تغییر دادپیاتا. روحی عیانی وارد ساختى ضربھ
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. کرد کھ او حتی قبل از دستگیریش بھ رھبری ترتسکی مشکوک بوده استمی
: پیاتاکف بھ دادگاه توضیح داد کھ. او قرارداد با ھس را ھرگز قبول نکرده است

...."کردممن یک راه فرار جستجو می. بست رسیده بودیمما بھ یک بن"
:ود بیان نموداو در آخرین دفاع خ

من دست در دست ! متمادی ترتسکیست بودمھاى بلھ من سال» 
کھ من در طول .... کنید آقای قاضی، باور نمی..... کردمکار میھا ترتسکیست

م، اآور ترتسکیستی بھ سر بردهئی کھ در غیر قانونی بودن خفقانھااین سال
کنید، کھ من یباور نم! رفتھ استم کھ چگونھ این کشور پیش میاندیده

ھرگاه : گویمًم، چھ چیز در صنعت انجام یافتھ، من بھ شما صریحا میانفھمیده
پرداختم، من از غیر قانونیت ترتسکیستی بیرون آمده و بھ کار عملی خود می

داد و از نقطھ نظر انسانی، این دو گانگی نھ یک احساس سبکی بھ من دست می
....دو گانگی درونی نیز بودفقط یک رفتار ظاھری کھ ھم چنین یک 

یک خواھش .... در چند ساعت دیگر شما حکم خود را صادر خواھید نمود
مرا رد نکنید، آقای قاضی این را رد نکنید، کھ من این حق را احساس کنم، کھ 
من در پیش چشم شما ــ اگر چھ دیر ــ از درون خود این قدرت را یافتم، کھ خود 

«! خود خالص نمایمى ھجنایتکارانى را از گذشتھ

" قشر"وجود آخرین ى دربارهاى ولی تا آخرین لحظھ، پیاتاکف حتی کلمھ
.توطئھ ابراز ننمود

سابق پادگان مسکو و یکی از اعضای ى نیکوالی مورالف، کھ فرمانده
 ھمراه با شستوف و ١٩٣٢رھبری گارد قدیم ترتسکی بود، از سال 

او از . کردتی را در اورال اداره میترتسکیسھاى آلمانی، حوزهھاى "تکنسین"
دادگاه تقاضا نمود کھ اعترافات صریح او را دلیلی برای تعدیل جرم بھ حساب 

او مردی بلندباال، ریشو و با موھای خاکستری در ھنگام اعترافات خود . آورند
درونی طوالنی تصمیم ى او بیان نمود کھ بعد از یک مبارزه. شق ایستاده بود

Waltert(والتر دورانتی ". را لو بدھدھا نقشھ"ھ گرفتھ است ک Duranty( و سایر 
کنند کھ سخنانی کھ او از پس میز محاکمھ ابراز نمود، طنین شھود تائید می
:داشتاى ًکامال صادقانھ

من از داشتن وکیل مدافع صرفنظر نمودم و من ھم چنین صرفنظر نمودم » 
ى  من عادت دارم کھ از خود با اسلحھکھ در دفاع از خود چیزی بیان نمایم، چون

خوبی برای دفاع از ى من اسلحھ. خوب حملھ کنمى خوب دفاع نمایم و با اسلحھ
من نیست کھ کسی را سرزنش کنم، کھ مرا بھ ى این شیوه..... خود ندارم

من . دانممن کسی را مسئول آن نمی.... تشکیالت ترتسکیستی وارد کرده است
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بیش از ده سال .... این بخت بد من است. گیرمگردن میخود مسئولیت آن را بھ 
«. یک سرباز امین ترتسکی بودم

ضخیم عینکش بھ سالن پر از تماشاچی ھاى کارل رادک کھ از میان شیشھ
کرد، ھنگام بازپرسی از طرف ویشینسکی، گاھی با تواضع و چاپلوس نگاه می

خود ولی ى  عملیات خائنانھاو ھم چون پیاتاکف بھ. و گاھی پرمدعا و گستاخ بود
او ھم چنین مدعی بود کھ قبل از دستگیریش، . با توضیحات مفصل اعتراف نمود

نازی و ھاى کھ در آن ترتسکی قرارداد با دولتاى بالفاصلھ بعد از دریافت نامھ
ژاپنی را فاش نمود، تصمیم گرفت کھ خود را از ترتسکی جدا کند و توطئھ را 

.کردمادی با خود مشاوره میمتھاى ھفتھ. فاش نماید
"خوب چھ تصمیمی گرفتید؟: "ویشینسکی

توانست این باشد کھ، بھ ھیئت مرکزی حزب بروم، اولین قدم می: "رادک
. این را من ولی نکردم. بیانیھ بدھم و از تمام شرکت کنندگان در توطئھ نام ببرم

."بھ سراغ من آمد. او.پ.نرفتم، بلکھ گ. او.پ.من بھ گ
."یک جواب با تردستی: "سکیویشین
"یک جواب غم انگیز: "رادک

رادک در آخرین دفاعیات خود، خود را بھ عنوان شخصی کھ از تردد رنج 
ًگذاشت، کھ دائما میان وفاداری بھ دولت شوروی و برد، بھ نمایش میمی

ًوابستگی بھ اپوزیسیون چپ، کھ از روز اول انقالب عضو آن و دائما در نوسان 

.استبوده 
بایستی اعتقاد راسخ او بوده باشد کھ شوروی فشار دشمن از خارج این می

.تواند تحمل کندرا نمی
. اصلی نظر دیگری داشتمى من در مورد مسئلھ: "او بھ دادگاه توضیح داد

سالھ، ترتسکی از این تردید شدید من پنجى مبارزه برای برنامھى در مسئلھ
پس از آن رابطھ با .  داخل محفل توطئھ کشانده شداو بھ تدریج بھ." استفاده نمود

جاسوسی خارجی بر قرار شد و سرانجام مذاکره با آلفرد روزنبرگ ھاى سازمان
.ُو رودلف ھس

...."قرار داداى ترتسکی ما را در مقابل عمل انجام شده: "رادک گفت کھ
 کھ داند و آن چھ راسپس او توضیح داد کھ چرا باالخره خود را مقصر می

:دانستھ، اعتراف کرده استراجع بھ توطئھ می
ھنگامی کھ من در کمیساریای خلق برای امور داخلی در مقابل مدیر » 

. کوچک کھ نیستیدى کمیسیون تحقیق قرار گرفتم، او بھ من گفت کھ شما بچھ
توانید خود را شما نمی. دھندشما شھادت میى علیھ اینجا پانزده نفرند کھ ھمھ

... ید و شما بھ عنوان یک انسان معقول سعی نکنید کھ این کار را بکنید،توجیھ کن
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در اینجا سؤالی طرح شده کھ آیا . دو ماه و نیم من قاضی بازپرس را رنج دادم
م، بلکھ من امن باید بگویم کھ من شکنجھ نشده. یم؟اھنگام بازجوئی شکنجھ شده

کھ مقدار زیادی کار م و او را وادار نمودم اقاضی بازپرس را عذاب داده
دو ماه و نیم تمام قاضی بازپرس را مجبور نمودم کھ بھ . حاصل نمایدبی

یش را روکند، تا ھامتھمین ورقى سؤاالتش و رو در روئی من با بقیھى وسیلھ
من بدانم کھ، چھ کسی اعتراف کرده و چھ کسی نھ و چھ چیزی را اعتراف 

. شما آخرین نفرید: من آمد و گفتروزی قاضی بازپرس بھ سراغ ..... ندانموده
گوئید کھ چھ چیز برای کنید ھنوز ھم وقت تلف کنید؟ چرا نمیچرا سعی می

«. چشم، فردا بھ اعترافاتم شروع خواھم کرد: گفتن دارید؟، من جواب دادم

متھمین بھ خیانت بھ . رأی دادگاه ابالغ شد١٩٣٧م ژانویھ ادر روز سی
جاسوسی و خرابکاری "ا خود را در خدمت آنھ. کشور مقصر شناختھ شدند

متجاوزین "قرار داده و تصمیم داشتند کھ " فاشیستی آلمان و ژاپنھاى قدرت
.کمک نمایند" خارجی را برای غارت مناطق شوروی

نظامی دادگاه عالی اتحاد جماھیر شوروی، پیاتاکف، مورالف، ى کمیتھ
رادک، سوکولنیکف . نمودشستوف و ده نفر دیگر از متھمین را بھ مرگ محکوم 

.دراز مدت دریافت کردندھاى تر زندانپائینى و دو نفر دیگر از جاسوسان رده
 توضیح ١٩٣٧ ژانویھ ٢٨خود در ى دادستان ویشینسکی در نطق اتمامیھ

:داد

جاسوسی آلمان و ھاى کسانی کھ با دستور ترتسکی و پیاتاکف با سازمان» 
خواستند کھ با عملیات جاسوسی خود میژاپن رابطھ برقرار نموده بودند، 

موقعیتی را موجب شوند، کھ نھ فقط مصلحت کشور ما، کھ ھم چنین منافع 
کنند و ھمگام با ما برای بسیاری از کشورھای دیگر کھ مانند ما صلح آرزو می

این آرزوی قلبی ماست، کھ .... نمایند، بھ مخاطره بیاندازندصلح مبارزه می
کنند، ند و برای صلح مبارزه میارھائی کھ دوستدار صلحتمام کشوھاى دولت

جاسوسی، خرابکارانھ و ى جنایتکارانھھاى تصمیماتی قطعی اتخاذ نمایند تا نقشھ
تروریستی دشمنان صلح و دموکراسی را برھم زنند، آن نیروھای تباه فاشیستی، 

 تمامى صلح، یعنی مسئلھى کنند و مسئلھکھ خود را برای جنگ آماده می
«. اندازندآزادمنش و مترقی را بھ مخاطره میھاى انسان

بھ سخنان ویشینسکی در خارج از اتحاد جماھیر شوروی توجھ چندانی 
نگار بودند کھ آنھا را شنیدند و بھ خاطر نشد؛ اما چند سیاستمدار و روزنامھ

.سپردند
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دت یکی از افرادی بود کھ بھ شدیویس، . ِسفیر آمریکا در مسکو، ژوزف ا
Η�ΖΤΗ΄ΩϮΑ�ϪΘϓή̳ �έήϗ�ϩΎ̳ΩΩ�ήϴ՜���ί ϭέ�ήϫ�ϭ�ϦϟΎγ�έΩ�ϢΟήΘϣ�̮ ϳ�̶ϫήϤϫ�ΎΑ

. کردمحاکمات را دنبال میى شد و با ھیجان و دقت ادامھدادگاه حاضر می
 ، دادستان شورویرئیس سندیکا بود، با تمجید ازخود کھ زمانی سفیر دیویس 

مطبوعات ضد ى ھاز طرف مجموع کھ نمود، کسی  ابراز نظر میینسکیشوی
.شدوصف می"  بی رحمبازجوی"شوروی 

Homer( کومینگزھومر و ینسکیشویی بین بھاشدیویس ت Cummings(

ّمدبر،   ،با احساسخونسرد،  ،فردی آراماو ھم ھمان گونھ ".استنباط کرده بود
کرد کھ احترام میاو جریان دادگاه را بھ روشی رھبری . خبره و تیزھوش بود

." بھ عنوان یک وکیل بر انگیختتحسین مراو 
 سفیر دیویس بھ ١٩٣٧ نوامبر ١٧محرمانھ بھ تاریخ ى در یک اطالعیھ

Cordeil( ،لُکوردل ھووزیر کشور  Hüll(کند کھ نھ فقط او بلکھ  گوشزد می
. دانندًتقریبا تمام سیاستمداران خارجی در مسکو حکم دادگاه را بھ حق می

:نویسددیویس می

گروه سیاستمداران ى اعضاى اری، اگر نھ با ھمھمن با بسی» 
لقول بر ااینجا صحبت نمودم؛ آنھا ھمگی ــ شاید با یک استثناء ــ متفق

دولتی ى ند کھ جریان دادگاه وجود یک دسیسھ و یک توطئھااین عقیده
«. را بھ طور واضح اثبات نموده است

. ھ شده استاین واقعیت از چشم بخش عظیمی از مردم پنھان نگاه داشت
ِنیروھای عظیمی دست اندر کار بودند، تا این کھ از پخش واقعیت وجود ستون 

، سفیر دیویس در دفتر ١٩٣٧ مارس ١١در . پنجم در شوروی ممانعت شود
:خاطرات خود یادداشت کرد

جریان دادگاه تذکری ى دیروز دیپلمات دیگری در حین صحبت درباره» 
در مورد آن ما . در جرم متھمین شکی وجود ندارداو عقیده داشت، . پرمعنی داد

دنیای خارج برعکس، بھ جریان . یمابھ عنوان ناظران جریان دادگاه ھم عقیده
کند دادگاه بر اساس اخبار مطبوعات، بھ عنوان جریان ساختگی نگاه می
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و این شاید خوب باشد، دنیای خارج را بھ ) بردرا بھ کار می" رونما"لغت او(
٢٥« . ور بگذاریمھمین با

ماناگریل " کتاب ىی و نویسندهئترتسکیست معروف آمریکا ،جیمز برنھام
 مسکو را ھاى دادگاه، کھ تبلیغات زیادی ھم حول و حوش آن انجام شد "رولوشن

از جانبی بھ عنوان کوششی قابل درک از طرف استالین جھت جلب حمایت 

یک سری بیانیھ،  ، ترتسکی در اروپا و آمریکاگرانستایشطرفداران و  ــ ٢٥
 مسکو در آن بھ عنوانھاى  کھ دادگاه انتشار دادند،اعالمیھ و مقاالتجزوات انتقادی، 

 برای .ندابھ تصویر درآمدهوا" رقیتظاھرات انتقامجوئی ش"و " انتقام استالین از ترتسکی"
 نشریات بوداز مطبوعات برجستھ باز می سیاری ب آنھا، درب و متحدانھاترتسکیست

 و مقاالت آنھا در ھابیانیھ ،در ایاالت متحده آمریکا. مشھور و صاحب نام دسترسی داشتند
:نشریات معروفی نظیر

Foreign(  فارین آفر کوارترلیــ Affairs Quartery(؛

Reader´s( ریدر دایجستــ  Digest(؛
Saturday( ، ساتردی ایوینینگ پستــ Evening Post(؛
American( ،آمریکن مرکوریــ  Mercury(؛

New(  نیویورک تایمزــ York Times(،پر معروف و  و نشریات ھا و دیگر روزنامھ
از  کھ ،تسکیترگران  و ستایشداراندوستان، طرفاز برخی . رسیدچاپ میبھ  تیراژ

 بھ صورتی وسیع ھادادگاهجریان  در مورد طریق آنھا امکان پخش و نشر وسیع نظراتشان
:عبارتند از. شد معروف چاپ شده و در رادیو پخش میھاىدر روزنامھ

Max(  ماکس ایستمن،دوست قدیمی ترتسکی Eastman( رسمی آن  نماینده و مترجم
Alexander( ینآلکساندر بارمموقع ترتسکی در آمریکا؛  Barmine(، کارمند مرتد و سابق 

Albert(  آلبرت گلدمن؛هدوب  کھ زمانی عضو کمیساریای خلق برای امور خارجیشوروی

Goldman( ارتش بھ مناسبت دسیسھ در برانگیختن  ١٩٤١ وکیل ترتسکی کھ در سال
ی روس جاسوس و ماجراجوی ئی محکوم شده بود؛ آمریکاىیک محکمھ توسط  ،آمریکا

 دیسى  یک ماجراجوی روسی و شاھد در کمیتھ،)Kriwitzki( کیریویتسکی" ژنرال"
)Dies ــKomitee(،  بر عھده داشت.وا.پ.گ کھ پست مھمی را در ی بوددعمکھ  .) او

 کھ بعد از مرگش از خود بھ جای گذاشتھ بود علت این اىبعدھا خودکشی کرد و در نامھ
 ن لوینااک دیز ا.)معرفی کردمرتکب شده بود، کھ " جبران گناھان بزرگش"کار را 

)Isaac Don Levine(، ىروزنامھکارمند  معروف ضد شوروی و کارُمبلغ کھنھ یک 
William(  و ویلیام ھنری چمبرلین)PresseــHearst( تسریھ Henry Chamberlin(،ھم  

 ىروزنامھدر  ھات کھ نقطھ نظرات او در مورد دادگاهسری ھى روزنامھکارمند چنین 
پاکسازی خونین " تحت عنوان )Contemporary (تبلیغاتی ژاپنی کانتمپراری

The("شوروی Russian puge of 'Blood(رسید بھ چاپ می توکیو در. 
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 دول ىعلیھ" جنگ مقدس"ک  انگلستان و ایاالت متحده آمریکا در ی،فرانسھ
ھمھ "متحد و از جانبی دیگر آماده کردن شرایط جھت تعقیب و آزار بین المللی 

بھ عبارت (کنند  انقالبیون شکست خورده را نمایندگی میھاىکسانی کھ سیاست
.  توصیف کرد،)"ھادیگر ترتسکیست

سکیستی ت ترىگفتاری بر یک جزوه  برنھام در پیش١٩٣٧ آوریل ١٥در 
 با تشکیل این ھا استالینیست،بلھ: " نوشت، رادکــ دادگاه پیاتاکوف ىبارهدر

ھدف استالینیسم این است کھ . کننددادگاه زمینھ را برای آغاز جنگ آماده می
 امپریالیستی خود ھاىی را در ارتشئیکار انگلیسی و آم، فرانسویھاىهتود

ستالین در انتظار  کھ ا،متشکل کند و سپس جنگی مقدس را با آلمان و ژاپن
 و منعکس کردن ھا این دادگاهىبھ وسیلھ.  آغاز کند، آنھا بھ شوروی استىحملھ

 در صدد این ھستند کھ ھر گونھ صدای مخالفی را ھا استالینیست،جھانی آن
 .  وطن پرست در نطفھ خفھ کنندھاى این سوسیالیستىعلیھ

ــ آکسیون در ماه مھ٣

علیرغم این کھ از اعترافات رادک کامل بودن . بودتوطئھ ھنوز پایان نیافتھ 
دانست کھ چگونھ مسائل مھمی او ھم، ھم چون پیاتاکف میشد،آن استنباط می

ولی در روز دوم دادگاه رادک مرتکب .را از مقامات شوروی پنھان نگاه دارد
ھنگامی کھ سعی . زبان صریح او، او را لو داد. اشتباھی با نتایج وخیمی شد

فسکی ئ طفره رود، نام توخاچ)Wyschinski(رد از یک سؤال ویشینسکیکمی
.را بر زبان آورد

Vitali(ویتالی پوتنا : "رادک گفت کھ Putna( برای من پرسشی را از 
او بھ سرعت بھ سخنان خود ادامھ داد بدون این کھ دیگر ". فسکی آوردئتوخاچ

.فسکی را بار دیگر تکرار نمایدئنام توخاچ
:رادک را قرائت کرد و سؤال نمودى  ویشینسکی گفتھروز بعد

  «فسکی را بیان داشتید؟ئشما نام توخاچاى در چھ رابطھ» 

بعد از مکث کوتاھی بدون تأمل و لکنت زبان رادک توضیح خواستھ شده 
:را بیان نمود
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 بھ اطالعاتی مربوط بھ بعضی از کارھای ،فسکیئ توخاچ»
بھ آن دسترسی " ایزوستیا"ر بایگانی دولتی نیاز داشت، کھ رادک د

. فرمانده، پوتنا  را برای انجام این وظیفھ مأمور کرده بود. داشتھ است
. کل داستان ھمین بود

فسکی ھیچ اطالعی از این موضوع نداشتھ کھ چھ ئًطبیعتا توخاچ"
شناسم، فسکی را میئمن موضع توخاچ....کنمنقشی را من بازی می

«.ً حزب و دولت کامال وفادار استدانم کھ او بھمن می

گرانی کھ ھنوز اما توطئھ. فسکی از آن بھ بعد دیگر تکرار نشدئنام توخاچ
ى کودتای آخر، بھ مثابھى آزاد بودند بھ این نتیجھ رسیدند ، کھ تعویق دوباره

.خودکشی خواھد بود
فسکی و گامارنیک بھ ئ توخاچ،)Rosengolz( روزنگولتس ،کرستینسکی

فسکی شروع نمود ئتوخاچ. ّسری ترتیب دادندھاى یک سری کنفرانسسرعت 
تقسیم کنند، کھ ھنگام جدی شدن " فرماندھی ویژه"کھ افسران ارتش را بھ چند 

.مسئلھ، وظایف معینی را انجام دھند
ً تدارک برای انجام کودتا تقریبا آخرین مراحل ١٩٣٧در پایان ماه مارس 

.نمودخود را طی می
فسکی بھ او و ئ توخاچ،ره در آپارتمان روزنگولتس در مسکوھنگام مذاک

آینده آمادگی خواھد ى کرستینسکی اطالع داد کھ گروه نظامی در شش ھفتھ
تواند در ماه مھ و حداکثر در تاریخی قبل از پانزدھم ماه مھ کودتا می. داشت

 عمل تصرف قدرت در بین گروه نظامی اکنونھاى شیوهى درباره. انجام پذیرد
.بحثی در جریان است

فسکی ئکھ از نظر توخاچى "پیشنھاد"روزنگولتس بعدھا راجع بھ 
ھاى یک دستھ از نظامی: "ترین موفقیت را خواھد داشت، گزارش دادبیش

در منزل او جمع شوند، راه را برای خود اى بایستی با یک بھانھوفادار بھ او می
ال نمایند، اعضاء حزب و بھ طرف کرمل باز کنند، مرکز تلفن کرمل را اشغ

زمان ساختمان کمیساریای خلق برای در این نقشھ اشغال ھم." دولت را بکشند
.گامارنیک در نظر گرفتھ شده بودى امور داخلی بھ وسیلھ

پیشنھادات ى را از بقیھ" پیشنھاد"ھم چنین کرستینسکی و روزنگولتس این 
 موفق آمیزترین بھ نظر ترین و بدین سبببھتر دانستند، زیرا این جسورانھ

....آمدمی
حاکم اى روزنگولتس فضای امیدوار کنندهى مذاکرات در خانھى در خاتمھ

طرح شده از ى توانستند با دلیل کافی بھ موفقیت نقشھگران میتوطئھ. بود
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پیاتاکف و چندی دیگر از دست رفتھ بودند، . فسکی امیدوار باشندئطرف توخاچ
.گیری نزدیک بودولی آن روز موعود تصمیم

لود آخرین تدارکات دیده آبا شتابی تب: ماه آوریل بھ سرعت سپری شد
مسکو ھاى وسیعی از شخصیتھاى کرستینسکی شروع بھ تدوین لیست. شدمی

خود دور نگھداشتھ ھاى کھ ھنگام شروع کودتا دستگیر و یا از پست"کرد، 
." آزاد شدهھاى ئی برای متقاضیان این پستھاو ھم چنین لیست. شوند

کردند، برای قتل ، کھ بھ دستور گامارنیک عمل میاىحرفھھاى تروریست
روزنگولتس کھ شغل کمیساریای خلق برای . مولوتف و وروشیلف انتخاب شدند
خواست سعی نماید کھ عصر قبل از کودتا معامالت خارجی را داشت، می

مرکزیش در ى دارهرا با استالین بدھد و رھبر شوروی را در ااى ترتیب مذاکره
.کرمل بھ قتل برساند

. ماه مھ آغاز شدى دومین ھفتھ
 ماه ١١در روز . سنگینی را وارد ساختى بھ ناگھان دولت شوروی ضربھ

فسکی از پست خود بھ عنوان معاونت کمیساریای جنگ ئمھ مارشال توخاچ
.ولگا منصوب کردندى پائین در منطقھى برکنار شد؛ او را بھ فرماندھی رده

ھا و بھ ھمین ترتیب در مورد ژنرال. ژنرال گامارنیک از کار برکنار گشت
فسکی و گامارنیک دست داشتند، رفتار ئتوخاچى یاکیر، اوبوروویچ کھ در توطئھ

، بھ جرم روابط )Eidemann(ِ و آیدمن)Kork(دو ژنرال دیگر کورک . شد
.سری با آلمان نازی دستگیر شدند
کردم من من با دستگیری خودم حساب می: "بعدھا کرستینسکی بیان کرد

دید، چون او خود را در خطر نمی. اوضاع را با روزنگلولتس در میان گذاشتم
چند روز بعد من .... خود را داوطلب نمود کھ رابطھ با ترتسکی را حفظ نماید

."دستگیر شدم
رسمی اعالم شد کھ بوخارین، ریکوف و تومسکی با ى در یک اطالعیھ

بوخارین و ریکوف از . ندا دقیق و کامل متھم بھ خیانت بھ وطن گشتھتحقیقات
. تومسکی کھ موفق شده بود کھ زندانی نشود، خودکشی کرد. قبل در زندان بودند

فسکی و ئتوخاچ.  ماه مھ بھ تقلید از او نیز خودکشی کرد٣١ژنرال گارمانیک در 
چندی بعد از . گیر شدنددست. د.و.کا.ِتعدادی افسران رده باالی ارتش از طرف ان

ستون پنجم در تمام کشور ى علیھ عملیات پاکسازی. آن روزنگلولتس دستگیر شد
.آغاز گشت

نظامی ى  صبح، در مقابل یک محکمھ١١، ساعت ١٩٣٧ ژوئن ١١در 
.ِان.ِمارشال امى علیھ دادگاه عالی اتحاد جماھیر شوروی، محاکمھى لعادهافوق

از آن جائی کھ مسائل . ارتش سرخ آغاز شدفسکی و ھفت ژنرال دیگر ئتوخاچ
نظامی با ماھیت سری مطرح بود، جریان دادگاه غیر عمومی و در یک 
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 دشمنھاى چینی با قدرتآنھا بھ جرم دسیسھ. نظامی برگزار شدى محکمھ
.شوروی متھم شدندى علیھ

 ،)Woroschilow(وروشیلوف ھا تریبون دادگاه نظامی شامل مارشال
 و دیگر رھبران )Schaposchinkow( شاپوشینکوف ،)Budjonny(بودیونی 

فسکی، ھفت ژنرال دیگر بھ ترتیب زیر در ئبھ جز توخاچ. شدارتش سرخ می
:دادگاه در ردیف متھمین بودند

.V.(پوتنا. ای.ژنرال و I. Putna(توکیو و ،نظامی سابق در لندنى  وابستھ 
برلین

.I(یاکیر. ِا.ژنرال ای E. Jakir(،سابق پادگان لنینگرادى  فرمانده
.I.P(اوبوروویچ . پ.ژنرال ای Uborewitsch(،سابق ارتش ى  فرمانده
سفیدى سرخ در روسیھ
.R.P(ِآیدمن . پ.ژنرال ار Eidemann(، رھبر سابق اوسوآویاخیم 

)Ossoaviachim() یک سازمان دفاعی نظامیان داوطلب(
.A.J(کورک . ای.ژنرال آ Kork(، نظامی فرونزه مدیر سابق آکادمی

.B(فلدمن . ام.ژنرال ب M. Feldmann(، مدیر سابق بخش کارگزینی ستاد 
.کل ارتش

.V.M(پریماکوف . ام.ژنرال و Primakow(،پادگان خارکفى  فرمانده .
:رسمی بدین عبارت بودى قطعنامھ

انجام شده بھ این نتیجھ رسیده شده ھاى بر اساس بازجوئی» 
ى ور ژنرال یان گامارنیک روابط دشمنانھاست، کھ متھمین و ھمان ط

یک قدرت خارجی کھ ى رتبھنظامی عالیھاى ضد دولتی با گروه
. ندادھد، برقرار نمودهاتحاد جماھیر شوروی انجام میى علیھ سیاستی

آنھا بھ . کردندمتھمین برای این سازمان جاسوسی نظامی فعالیت می
ّمحافل نظامی این کشور منظما اطالعات سری  در مورد ارتش سرخ ً

خواستند ارتش سرخ متھمین با خرابکاری می. داشتندرا ارسال می
را تضعیف کنند، تا بدین وسیلھ، در صورت حملھ بھ شوروی، شکست 

«.ارتش سرخ را تدارک دیده باشند

تریبون دادگاه نظامی متھمین را . در دوازدھم ژوئن رأی دادگاه ابالغ شد
بایستی بھ عنوان خیانت بھ آنھا می.  مجرم شناختدر تمام موضوعات اتھام،

این حکم در . اعدام ارتش سرخ تیرباران شوندى کشور از طرف یک جوخھ
. ساعت بھ انجام رسید٢٤ظرف 
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ھم چنین این جریان دادگاه، موجی از شایعات و تبلیغات ضد شوروی را بھ 
ی قیام کرده دولت شوروى علیھشد کھ تمام ارتش سرخ شایع می. دنبال داشت

.است
طرف، در اثر این اتفاقات، احساس نگرانی شدید بسیاری از ناظران بی

.کردندمی
در . در آن زمان ھنوز کسی از وجود و تکنیک ستون پنجم اطالعی نداشت

با اى دیویس، سفیر کبیر آمریکا در مسکو، مذاکره. ، ای١٩٣٧چھارم ژوئیھ 
Maxim(م لیتوینوف کمیساریای خلق برای امور خارجی، ماکسی Litwinow( ،

و ھا او با کمال صراحت بھ لیتوینوف اظھار داشت، کھ اعدام ژنرال. داشت
سفیر . ندادر آمریکا و اروپا اثر خوبی بھ جای نگذاشتھھا ترتسکیستھاى دادگاه

: آمریکا بھ کمیساریای خلق اظھار داشت

ھ قدرت بھ نظر من این جریانات اعتقاد فرانسھ و انگلیس را ب» 
«. مقاومت اتحاد جماھیر شوروی در مقابل ھیتلر متزلزل ساختھ است

بایستی با این دولت شوروی می: لیتوینوف ھم با ھمان صراحت جواب داد
آورد، کھ ھنگام شروع یک جنگ اطمینان بھ دست میھا و دادگاهھا اعدام

نباشد، کھ با ناگزیر با برلین و یا توکیو، دیگر ھیچ خائنی در سرزمین شوروی 
:لیتوینوف گفت. آنھا ھمکاری کند

بایستی کھ دولت خود را از روزی دنیا خواھد فھمید، ما می» 
ما بھ تمام دنیا .... نمودیمکرد، حفظ میخیانتی کھ ما را تھدید می

خدمتی کردیم، کھ از خود در برابر تھدید ھیتلر و حاکمیت نازیستی بر 
ى علیھ وروی را بھ عنوان سنگریجھان از خود دفاع نمودیم و ش
«. تجاوز نازیستی بر پا نگاه داشتیم

تری از بعد از آن کھ دیویس با تحقیقات شخصی خودش تصویر دقیق
، بسیار ٤٥٧ى اوضاع در شوروی انجام داد، پیغامی فوری تحت شماره

ِش را برای وزیر کشور کردل ھال اّسری ُ)Cordeil Hüll(سفیر .  ارسال داشت
رشد ى مورد دربارهاز اتفاقات اخیر، شایعات بیاى خالصھى از ارائھبعد 

نارضایتی عمومی مردم و از ھم پاشیدن عنقریب دولت شوروی را مھمل 
:نویسداو می. دانست
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در میدان سرخ بھ راه ھا ئی کھ بنا بر اخبار روزنامھھااز قزاق» 
ی بھ چشم ند، چیزاند، یا این کھ در نزدیکی کرمل چادر زدهاافتاده
«. خوردنمی

فسکی با این جمالت بیان ئتوخاچى دیویس نظرش را راجع بھ مسئلھ
:داردمی

اگر ما از امکان یک قتل و یا یک جنگ خارجی صرفنظر » 
کنیم، موقعیت دولت و رژیم کنونی، ھم اکنون و بھ احتمال قوی در 

لئون و اشاره بھ جریان ناپ(شبح کورز. دور تزلزل ناپذیر استى آینده
«. اکنون طلسم شده است) در اینجا منظور شبح ترتسکیسم

نھائیى ــ صحنھ٤

ى ، در خانھ١٩٣٨ مارس ٢آخرین دادگاه از سھ دادگاه معروف مسکو در 
کارگران در مقابل دادگاه عالی نظامی اتحاد جماھیر شوروی تشکیل ى اتحادیھ

شدند جلسات برای یجلسات محاکمھ، در قبل از ظھر و غروب تشکیل م. شد
ّرسیدگی بھ جریاناتی کھ اسرار نظامی را مورد نظر داشت بھ طور سری 

. این تحقیقات، مدت ھفت روز بھ طول انجامید. شدتشکیل می
. او.پ. رئیس سابق گ،رسید نفر می٢٠در میان متھمان کھ تعدادشان بھ 

.G.G(یاگودا. گ.گ Jagoda(پاول بوالنوف ، و منشی او )Pawel Bulanow(، 
Alexei(رھبر دست راستی نیکالی بوخارین و آلکسی ریکوف  Rykow(، یکی 

از رھبران ترتسکیست و جاسوس آلمانی نیکالی کرستینسکی و آرکادی 
Christian(روزنگولتس ترتسکیست و جاسوس ژاپن کریستین راکوفسکی

Rakowski(، رھبر دست راستی و جاسوس آلمانی میکائیل چرنوف )Michail

Tschernow(و گریگوری گرینکو )Grigori Grinko(، جاسوس لھستانی 
Wassili(واسیلی شارانگوویچ  Scharangowitsch( نفر دیگر از ١١ و 

 از ،و جاسوسان خارجیھا  تروریست، اعضای گروه خرابکاران،گرانتوطئھ
Sergei(سرگئی بسونوف ھا جملھ رابط ترتسکیست Bessonow( و دکترھای 

 دیده )Kasakow( و کازاکوف )Pletnew(ِ، پلتنف )Levin(ار، لوین جنایتک
.شدندمی
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Walter( والتر دورانتی ،مفسر آمریکائی Duranty(،ھا  کھ در دادگاه
:نوشت" کرملین و مردم" در کتاب خود ،کردشرکت می

.دادگاهھاى ًاین دادگاه واقعا پایانی بود بر تمام پروسھ» 
دادستان دولتی بھ . ً مسئلھ کامال روشن بودبھ این جھت کھ این بار

آوری نموده بود، او دشمنان در خارج و کافی مدارک جمعى اندازه
شک و تردید و مالحظات قدیمی . شناختًداخل کشور را کامال می

 یکی پس از ،ھا بھ دلیل این کھ تشکیل دادگاه،دیگر وجود نداشتند
ً تدریجا آن ،ھاال دادگاه ژنر،منى دیگری؛ بھ خصوص بھ عقیده

«. تصویر ناقص و در ھم برھم از قتل کیروف را کامل کرد

ھاى ارگان. دولت شوروی ھمھ چیز را بھ صورتی کامل فراھم کرده بود
مدارک و اعترافات ى  با مقایسھ،اولیھھاى بازرسیھا  بعد از ماه،دولت شوروی

 بازجوئی اساسی  با، از رو در رو کردن متھمان و شاھدان،قبلیھاى از دادگاه
دولت . متھمان را تکمیل کرده بودندى  پرونده،گران بازداشت شدهتوطئھ

:شوروی دادخواست خود را بر این اساس تھیھ نموده بود

ھاى  بھ دستور سازمان١٩٣٣-١٩٣٢ھاى  متھمان طی سالــ١
 عملاتحاد جماھیر شوروی ى علیھ ئی کھ دشمنانھھاامنیتی قدرت

و ھا بلوک دست راستی"گر را تحت نام ھکنند، گروھی توطئمی
 انجام عملیات ،ھدف از تشکیل این گروه. تشکیل دادند" ھاترتسکیست

 تضعیف نیروھای ، کارشکنی و تروریستی، خرابکاری،جاسوسی
 ، تحریک این کشورھا بھ حملھ،نظامی کشور اتحاد جماھیر شوروی

ردن و تر ک فعالیت برای ھر چھ ضعیف،بھ اتحاد جماھیر شوروی
.تقسیم اتحاد جماھیر شوروی بود

با دریافت کردن " ھاو ترتسکیستھا بلوک دست راستی "ــ٢
ى جنایتکارانھھاى نظامی، جھت واقعیت بخشیدن بھ طرحھاى کمک

.بیگانھ در تماس بودندھاى خود با دولت

بھ صورتی فعال بھ " ھاو ترتسکیستھا بلوک دست راستی "ــ٣
سی بھ نفع این کشورھا دست زده و سازماندھی عملیات جاسو

امنیتی این کشورھا ھاى اطالعات مھم دولتی را در اختیار سازمان
.نداقرار داده
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بھ صورتی منظم بھ " ھاو ترتسکیستھا بلوک دست راستی "ــ٤
مختلف ساختمان ھاى عملیات خرابکارانھ و کارشکنی در بخش

 ،رائی تشکیالت دا، راه آھن، کشاورزی،صنایع(سوسیالیسم 
.ندادست زده) دولتی و غیرهھاى ارگان

یک سری اعمال " ھاو ترتسکیستھا بلوک دست راستی "ــ٥
رھبران حزب کمونیست  شوروی سازماندھی ى علیھتروریستی را 

بیشف ىکو.  و،منشینسکی. ار. و،کیروف. ام.کرده و از این طریق اس
.گورکی را بھ قتل رساندند. ام. و آ

 تشکیل ،ھاــ و ترتسکیستھا دست راستیى علیھئی کھ ھااز طریق دادگاه
 اسلوب کار ستون پنجم و چگونگی فعالیت در ، برای اولین بار در تاریخ،شد

ھا این قدرتھاى تمام روش. محور بھ روشنی نشان داده شدھاى ارتباط با قدرت
 طراحی توطئھ برای ، خیانت در میان مقامات باال، ترور، جاسوسی،تبلیغات(

 تاکتیک سازماندھی یک ارتش سری برای حملھ از داخل؛ ،م کشور بھ دشمنتسلی
از ھمان ابتدای کار ھا  و ھمراھی با نازی،ھاجزئیات کامل اھداف ستون پنجمی

 فرانسھ و دیگر ، بلژیک، نروژ، چکسلواکی، اطریش،برای تضعیف اسپانیا
 کامل برای کسب پیروزی از داخل بھ صورتی) کشورھای اروپائی و آمریکا

. افشاء شد
 ١٩٣٨ مارس ١١ ویشینسکی در سخنرانی پایانی خود در ،دادستان دولتی

 کرستینسکی و روزنگلولتس را ، یاگودا و بوالنف،افرادی مانند بوخارین
.اعضای ستون پنجم معرفی کرد

 این ،شرکت داشتھا  کھ در جریان دادگاه،دیویس. سفیر جوزف ای
.  یک تراژدی انسانی و سیاسی توصیف کرد،ئیجنائی را از لحاظ قضاى پرونده
:بھ دختر خویش نوشتاى  مارس در نامھ٨او در 

ھاى طبیعی درون انسانی؛ جاه طلبیھاى و پلیدیھا تمام ضعف» 
در اینجا . شد در بدترین شکلش؛ در این دادگاه دیده می،شخصی

 سرنگونی دولت ،ئی بر مالء شد کھ در صورت موفقیت آنھاتوطئھ
«. داشت را در بر میشوروی

 برای نجات جان خود تالش کردند کھ از زیر بار ،تعدادی از متھمان
�ϭ�ΪϨϨ̯�ϝϮΤϣ�ϥή̴ ϳΩ�ϪΑ�έ�ΎϬϧ�ΖϴϟϮΌδϣ�ϭ�ϩΩή̯ �̶ϟΎΧ�ϪϧΎη�ΩϮΧ�ϒϴ՝̯�ϥΎϫΎϨ̳
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بقیھ بدون نشان دادن احساس شرم و یا . بھ این وسیلھ سیاستمداران را گمراه کنند
و عملیات " سیاسی"ھاى  اعدام بھ خاطر قتلتوقع نجات جان خود از مجازات

کھ تحت رھبری سازمان نظامی و امنیتی اى خرابکارانھھاى جاسوسی، فعالیت
. سکوت اختیار کرده بودند،ژاپن و آلمان مرتکب شده بودند

 کھ بھ تازگی خود را بھ ،در آخرین اظھارات خود در دادگاه بوخارین
 تصویری روشن از وضعیت ،کرده بودتوطئھ گران معرفی " بنیانگذار"عنوان 
ئی کھ پس از دستگیری بر بسیاری از افراد ھا تشنجات درونی و دودلی،روانی

 کھ بھ خاطر خیانت و ھمراھی با ترتسکی در طرح توطئھ با ،آزادیخواه سابق
: داد،اتحاد جماھیر شوروی چیره شده بودى علیھآلمان نازی و ژاپن 

 چنین توضیح دادم کھ ما من در جریان اعترافاتم ھم» 
 بھ این ،گران ضد انقالبی نھ در جریان منطق عریان مبارزهتوطئھ

بدون آرایش ى بار کھ در جریان این دادگاه چھرهزندگی مخفی عفونت
این منطق عریان مبارزه دست در . خود را نشان داد، کشانده شدیم

 مردم ِدست با یک انحطاط فکری و روانی کھ ھم خود ما و ھم چنین
کافی برای ھاى در تاریخ نمونھ. شدرا احاطھ کرده بود، ھمراھی می

انسان کافی است کھ فقط . یک چنین تغییری بھ سوی انحطاط موجودند
Briand(موسولینی بنیتواز بریاند Benito Mussolini (و بقیھ نام ببرد .

 خودم و از ازخواھم من می.... این انحطاط بسیار تکامل یافتھ بودولی در ما
ًاینجا طبیعتا باید اقرار شود کھ مدارک . دالیل پشیمان شدنم صحبت کنم

سھ ماه تمام من از ھر . جرم نقش بزرگی در آن بازی کرده است
. چرا؟. بعد از آن شروع بھ صحبت کردم. نمودماقراری امتناع می

پس اگر انسان . خود را از نو ارزیابی نمودمى زیرا کھ من تمام گذشتھ
ًاز خود سؤال کند بھ چھ خاطر تو باید اصال بمیری؟ ــ ناگھان چیزی 

این آن جوابی است، . بینیجز یک خالء سیاه ترسناکی در پیش نمی
و اگر انسان بھ خود .... ھنگامی کھ انسان بدون پشیمانی بخواھد بمیرد

بسیار خوب، تصور کنیم من نیازی بھ مردن ندارم؛ تصور : بگوید
اى زنده بمانم، آن موقع چھ انگیزهاى معجزهى بھ وسیلھکنیم، کھ من 

 شناختھ شده بھ ،برای زنده ماندن دارید؟ رانده و مانده از ھمھ جا
 منزوی شده از تمام ، در موقعیتی متزلزل،عنوان دشمن مردم

چیزھائی کھ ارزش دارد کھ آدم بھ خاطرش زندگی کند و زنده 
و در این . گیردرا میاى فی و آدم بالفاصلھ ھمان جواب من،...باشد

 تمام چیزھائی کھ انسان ، تمام چیزھای شخصی، آقای قاضی،لحظات
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 و ، غرور،ھاو عداوتھا  تمام کینھ،بالد و مغرور استبھ آنھا می
.شوندپاشد و نابود میخیلی از چیزھای دیگر از ھم می

من . کنماین شاید آخرین بار باشد کھ من در زندگیم صحبت می
 حتی ،انم از قبل تصور کنم کھ ترتسکی و بقیھ ھمدستان منتومی

دیگران در بین الملل دوم از خود و بھ خصوص از من دفاع خواھند 
«.مانممن این دفاع را قبول ندارم و منتظر حکم دادگاه می. کرد

تمام متھمان گناھکار .  صادر شد١٩٣٨ مارس ١٣حکم دادگاه در صبح 
 بھ زندان محکوم ، بسانف و راکوفسکی،ِ پلتنف،آنھاسھ نفر از . شناختھ شدند

.بقیھ بھ مجازات مرگ محکوم شدند. شدند
 جوزف ،بھ شورویھا نازیى  پس از حملھ١٩٤١ در تابستان ،سھ سال بعد

: نوشت، سفیر سابق آمریکا در مسکو،دیویس. ای

 کھ با ،در شوروی نیروی بھ اصطالح متجاوز داخلی» 
تصرف پراگ . کرد وجود نداشتکاری میفرماندھان آلمانی ھم
ھاى  بھ صورتی فعال از طرف سازمان١٩٣٩توسط ھیتلر در سال 

.  در چکسلواکی مورد حمایت نظامی قرار گرفت)Henlein(ھنالین 
اما در شوروی، . در جریان اشغال نروژ نیز جریان بھ ھمان شکل بود

 بلژیکی )Degrelles( دگرل ، اسلواکی)Tisos( تیسو،زودتیھاى آلمانی
.و کیسلینگ نروژی دیگر وجود نداشتند

ھاى تواند دالیل را در تاریخ بھ اصطالح دادگاهانسان می
، جریاناتی ١٩٣٨ و ١٩٣٧ھاى پاکسازی و یا وطن فروشان در سال

ولی اکنون کھ .  دوباره قرائت کند،کھ من از نزدیک شاھد آنھا بودم
خود را از آن زمان ھاى  و یادداشت،ھابار دیگر جریان این دادگاه

خائنانھ و ھاى بینم کھ در عمل تمام طرح می،کنممرور می
 ھمان طور کھ ما اکنون ،ھاستون پنجم آلمانیى گرانھحیلھھاى فعالیت

 از طریق اعترافات و شھادت مردانی کھ بھ اعتراف ،دانیممی
مو بھ مو افشاء و ھا  در این دادگاه،خودشان خائنان شوروی بودند

«. نداال شدهبرم

 کھ در آن زمان خیلی ،ھاو تسویھ حسابھا  پاکسازی،ھاتمام این دادگاه
ى  بھ روشنی تالش آگاھانھ،وحشیانھ بھ نظر آمده و مردم جھان را منقلب کرد

 بلکھ تجاوز از خارج ،دولت استالین را در محافظت انقالب نھ فقط در داخل
وسان و خائنان کاری اساسی در او با از میان بردن تمام جاس. دھدنشان می
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. دولت تمام مسائل ناروشن را بھ نفع خود روشن کرد. داخل کشور انجام داد
.  ستون پنجمی در کشور وجود نداشت؛ آنھا تیرباران شده بودند١٩٤١درسال 

. ، کشور را از وجود خائنان پاک کرده بودھاپاکسازی
. ندمحور در کشور نابود شده بودھاى ستون پنجم قدرت

:منابع بخش ھفدھم تا بیستم

ترور نازیستی ــ فاشیستی و سازمان ستون پنجم در اروپا ى اسناد درباره
ى شبکھ: "ئی نظیرھادر سھ سال بعد از بھ قدرت رسیدن ھیتلر را در کتاب

.اثر ارنست ھنری"اىقھوه
(Ernst Henri ــ  The Brown Network)

اثر کنراد ھیدن"  ھیتلر در رأس روسیھ؟"و " ھیتلر در رأس اروپا"
(Konrad Heiden - Hitler over Europe und Hitler ovcr Russia?)

، انتشارات ھاتاریخ ناسیونال سوسیالیسم و گزارشات بیشماری در روزنامھ
جنگ برای "جونز بھ نام . در کتاب الوین اف. توان مشاھده نمودو مجالت می

" صلح
(In Elwyn F. Jenes’- The Battle for Peace - London, Victor Gollancz,
Ltd., ١٩٣٨)

" محورھاى دولت"دارد کھ چگونھ راعرضھ میاى تصویر متقاعد کننده
ھاى ھنگام بیان دسیسھ. نداکردهآماده می" تھاجم داخلی"ى اشغال را بھ وسیلھ
قبلی ھاى ش، نگارندگان ھم چنان مانند بخھاو ترتسکیستھا گروه دست راستی

 و ١٩٣٧ى ، ژانویھ١٩٣٦مسکو، کھ در اوت ھاى بر گزارشات رسمی دادگاه
ند، تکیھ ا در مقابل دادگاه عالی نظامی شوروی برگزار گشتھ١٩٣٨مارس 

بارنس . تلگرافات والتر دورانتی بھ نیورک تایمز و یوزف ای. کنندمی
)Josef E. Barnes(آن ھاى ت روزنامھمقاالى  بھ نیویورک ھرالد تریبون و بقیھ

گر و توطئھھاى سازمانھاى فعالیتى زمان، اطالعاتی بالواسطھ درباره
.دھندخرابکار در شوروی در آن زمان ارائھ می
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سھ دادگاه مسکو، در نیویورک تایمز، ى گزارشات شاھدان عینی درباره
آمریکائی و ھاى روزنامھى نیویورک ھرالد تریبون، منچستر گاردین و بقیھ

حاوی گزارشات و مباحثات " شوروی امروزى روسیھ. "ی موجودندانگلیس
والتر دورانتی در . باشداھمیت سیاسی این سھ دادگاه میى شماری دربارهبی

" کرملین و مردم"کتاب 
(The Kremlin and the People - New York, Reynal & Hitchcock, ١٩٤١)

ھاى کائی در دادگاهشخصی خود را بھ عنوان خبرنگار آمریھاى برداشت
" مسکوىمحاکمھ "(D.N.Pritt)پریت . ان. ِھم چنین د. دارد عرضھ میمسکو

(At the Moscow Trial - New York, Soviet Russia Today, ١٩٣٧)

ھم چنین جون گونتر در . نگردمسکو میھاى دیگری بھ دادگاهى از زاویھ
" اروپا داخلی"

John Günther (Inside Europe Revised Edition - New York, Harper and
Brothers, ١٩٣٨)

در ھاى با توطئھ. باشدمیھا حاوی یک خالصھ و ارزیابی از این دادگاه
ُ، ژنویف تابوئی ٣٠ھاى امنیت جمعی در سالى علیھسیاست خارجی 

(Genevieve Tabouis) نامندآنھا مرا کاساندرا می" در کتاب"
(They Call Me Cassandra - New York, Charles Scribners´s, ١٩٤٢)

Bela)و بال فروم  Fromm) پردازندمی" ضیافت و خون"در کتاب
(Blood and Banquets, A Berlin Social Diary - New York, Harper &
Brothers, ١٩٤٢)

این دو کتاب جزئیات جالبی در مورد روابط توخاچئفسکی با سیاستمداران 
Joseph)دیویس . ژوزف ای. دارندارجی عرضھ میو نظامیان خ E. Davies)

" در مسکومأموریت"در کتاب 
(Mission to Moscow, - New York, Simon and Schuster, ١٩٤١)

نظیر بھ دھد؛ این کتاب بیمدارکی غیر قابل چشم پوشی ارائھ می
رت مشاھدات شخصی سفیر آمریکا در شوروی و گزارشات رسمی وی بھ وزا

. کندکشور آمریکا اتکاء می
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بخش بیست و یکم ــ قتل در مکزیک

 با پنج ھزار میل فاصلھ از آنجا ،متھم اصلی در تمام سھ دادگاه مسکو
، بھ دنبال دادگاه زینویف ــ کامنف و ١٩٣٦در دسامبر . کردزندگی می

 ،اھ رادک و دیگر اعضای رھبری کادر مرکزی ترتسکیست،دستگیری پیاتاکف
او از اقیانوس اطلس عبور کرد و در سال . ترتسکی مجبور بھ ترک نروژ شد

پس از مدت کوتاھی وقفھ و استراحت در منزل دوست . بھ مکزیک رسید١٩٣٧
Diego(ش دیئگو ریورا اثروتمند و ھنرمند مکزیکی Rivera( ، مقر جدید خود را

نام کویواکان  بھ ،مکزیکو سیتیى در ویالئی واقع در شھر کوچکی در حومھ
)Coyoacan(طی چند ماه بعد در کویواکان .  بر پا کرد)Coyoacan( ترتسکی ،

در منزل خود نشستھ و با ناتوانی بر قطعھ قطعھ شدن ستون پنجم مقتدر و پیچیده 
.کردضربات چکش دولت شوروی نظارت میى در روسیھ بھ وسیلھ

خود را ى ء شدهامضاى  بیانیھ، ترتسکی در آمریکا١٩٣٧ ژانویھ ٢٦در 
Hearst(ھیرستى در مورد دادگاه رادک و پیاتاکوف در روزنامھ - Presse(

. منتشر کرد

 در رأس دولت و در رأس تمام ،استالین خود را در رأس حزب»
« . انتقادھا جای داده است

ترتسکی این جملھ را در تفسیر شھادت یکی از شھود در دادگاه 
.گفت

«. قدرت استى ھ زیر کشیدن او از اریکھکشتن او تنھا راه ب» 

 ،طرفداران اوى  بھ وسیلھ،آمریکائی برای دفاع از ترتسکیى یک کمیتھ
 روزنامھ نگاران و ،ضد شورویھاى اما در ظاھر بھ رھبری سوسیالیست
معروف از ھمان ھاى چند نفر از لیبرال. استادان در شھر نیویورک تشکیل شد

Mauritz(از آنھا بھ نام مائوریتز ھالگرن یکی . آغاز عضو کمیتھ بودند

Hallgern(،بالتیمور سان ى  نویسنده و سردبیر روزنامھ)Baltimore Sun(، بھ 
 پس از افشاء شدن اھداف واقعی و ضد شوروی این کمیتھ از آن جدا ،سرعت

را در این رابطھ اى  بیانیھ، ھالگرن بھ صورتی رسمی١٩٣٧ ژانویھ ٢٧در . شد
:بخشی از آن بھ شرح زیر استصادر کرد کھ 
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آمریکائی ى  کھ کمیتھ،مامن مطمئنم و بھ این نتیجھ رسیده» 
 ، شاید بھ صورتی غیر عمد،تشکیل شده برای حمایت از لئو ترتسکی

 علیھسیاسی ى جھت مداخلھھا در دست ترتسکیستاى بھ عنوان وسیلھ
از لیست بھ ھمین دلیل نام مرا . شوداتحاد جماھیر شوروی استفاده می

«. اعضای این کمیتھ حذف کنید

 کھ در آن ترتسکی بھ عنوان ، تبلیغات وسیعی را،دفاع از ترتسکیى کمیتھ
اى توطئھ"مسکو را بھ عنوان ھاى و دادگاه" قربانی و قھرمان انقالب روسیھ"

 تشکیل ،اولین اقدام کمیتھ. توصیف شده بود آغاز کرد" از طرف استالین
مورد اتھامات وارده بھ ترتسکی "جھت تحقیق در " قیقاتکمیسیون مقدماتی تح"

."  بود١٩٣٧ و ١٩٣٦ھاى مسکو در سالھاى در جریان دادگاه
فیلسوف و معلم سالخورده جان : شد ازاعضای این کمیسیون تشکیل می

John(ِدوی  Dewey(، کارلتون بلز)Carleton Beals(سوسیال ى  نویسنده
Otto( اتو کوھل ،ان آلمانسابق پارلمى دمکرات و نماینده Kühl( ، رادیکال

سابق آمریکائی و در حال حاضر روزنامھ نگار ضد شوروی، بنیامین 
Benjamin(استولبرگ  Stolberg( و سوزانھ ال فلوئتھ )Suzanne La Follette(

.روزنامھ نگار و یکی از طرفداران پر و پا قرص ترتسکی
 کار تحقیقاتی خود ،"سیون تحقیقاتکمی"با تبلیغات و جار و جنجال زیادی 

خود ترتسکی و یکی از .  آوریل در کویواکان مکزیک آغاز کرد١٠را در 
Jan(ِاو بھ نام جان فرانکل ھاى منشی Fränkel( در پرینکیپو ١٩٣٠ کھ در سال 

. تنھا شھود این  کمیسیون بودند،از نگھبانان مخصوص ترتسکی شده بود
 وکیل آمریکائی او بھ نام آلبرت گولدمن ،کیبھ عنوان دستیار حقوقی ترتس

)Albert Goldman(،وکالت ترتسکی را در این جریان بھ عھده داشت٢٦  .
ترتسکی کھ در " شھادت"تمام . جریان بازجوئی ھفت روز طول کشید

 در مجموع از ،آمریکائی و اروپائی انعکاس زیادی پیدا کردھاى روزنامھ
بی پایھ و نامعقول در ھاى شوروی و الف زنیاستالین و دولت ى علیھاتھامات 

. شدمورد نقش خودش در انقالب روسیھ تشکیل می
 ،ترتسکیى علیھمسکو ھاى قسمت بزرگی از مدارک ارائھ شده در دادگاه

.توسط کمیسیون تحقیقات نادیده گرفتھ شد

Albert( آلبرت گولدمن ــ ٢٦ Goldman( در یک دادگاه ،١٩٤١ در اول دسامبر سال 
 ارتش و نیروی ى در تضعیف روحیھ بھ جرم تالش)Minneapolis( دولتی در مینیاپولیس

.ی آمریکا محکوم شده بودئدریا
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 کارلتون بلز از عضویت خود در کمیسیون استعفا داد و ، آوریل١٧در 
: کھ بخشی از آن بھ شرح زیر است،لنی را در این رابطھ صادر کردعاى بیانیھ

دیگر اعضای کمیسیون از آقای ى ستایش و تحسین مخلصانھ» 
 امکان انجام یک تحقیقات شرافتمندانھ و ،ترتسکی در طی بازجوئی
از ھمان روز اول بھ من تذکر داده شد کھ . صحیح را از میان برده بود

از ابھام اى باز جوئی نھائی در چنان ھالھ. ندسؤاالت من معقول نیست
من بھ . کردپیچیده شده بود کھ شرایط را برای یافتن حقیقت دشوار می

 بھ شدت مورد انتفاد قرار ،خاطر انتقاد شدیدم بھ بایگانی ترتسکی
در جریان بازجوئی بھ ترتسکی در دادگاه اجازه داده شد کھ . گرفتم

 در حالی کھ ، عرضھ کند، اتھامات را انتقادات و،موجی از تبلیغات
ΪϨ̯�ΖΑΎ՜�έ�ζ ϳΎϫΎϋΩ�Ϫ̯�ΖγϮΨϧ�ϭ�ί �̶ δ̯���ϞϳΎϣ�ή̳ �ϥϮϴδϴϤ̯

 می تواند بھ صورتی آشکار تأسف خود را در این مورد ابراز ،باشد
ار د اما من نام خود را برای کمک بھ این نوع عملیات بچگانھ لکھ،کند
«. کنمنمی

 رشتھ اقداماتی جھت ،اع از لئو ترتسکیآمریکائی دفى تحت نفوذ کمیتھ
ھاى و بیانیھھا  نوشتھ،ھاکتاب. آوردن ترتسکی بھ ایاالت متحده آمریکا آغاز شد

 در حالی کھ حقایق در ،او بھ صورتی بسیار وسیع در ایاالت مختلف پخش شد
مسکو در بایگانی وزارت امور خارجھ یا در مغز مفسران ھاى مورد دادگاه

Walter(ئی کھ والتر دورانتیھامخفی ماند، ھمانمسکو ھاى دادگاه Duranty(

در بی رغبتی بیش از حد خوانندگان آمریکائی " کھ ،آنھا نوشتى بعدھا درباره
٢٧. آشنا بودند" در شنیدن ھر چیزی بھ جز اخبار بد در مورد شوروی

 ھاى زیردست،متفاوتی برای اعترافات رفقای قدیمیش" توضیحات"ترتسکی  ــ ٢٧
 زینویف و کامنیف گفت کھ از یھاابتدا او در توضیح دادگاه. خود و متحدانش ارائھ داد

توانند جان خود را در  ھ آنھا میطرف دولت شوروی بھ این دو متھم وعده داده شده بود ک
مطالبات و » :ترتسکی نوشت. اتھامات قالبی در مورد او نجات دھندى صورت ارائھ

 آنھا بھ شرطی بھ قربانیان خود شانس زندگی ، بیشتر از این نیست.وا.پ.گتقاضاھای 
شرکای  کامنف و ، زینویفبعد از تیرباران  «. کھ این تقاضاھا را بر آورده کنند،دھندمی

د نمو ترتسکی ادعا ، مرکزیت ترتسکیست ــ زینویفی تروریستیھاىجنایتکار او در ھستھ
کھ  اما پس از این. ه است خود عمل نکردھاى بھ آنھا خیانت کرده و بھ وعده.او.پ.گکھ 

 ، متھمان در دومین دادگاه مسکو بھ گناھان خود اعتراف کردندى رادک و بقیھ،تاکوفیاپ
 *بعدى        بقیھ در زیرنویس صفحھتوضیحات بی اعتباری این 
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 نروژ و ھر جائی کھ او زندگی کرده ، فرانسھ، مانند ترکیھ،در مکزیک
 ماجراجویان و نگھبانان ،تسکی بھ سرعت جمع کوچکی از کارآموزان تر،بود

او دوباره در یک فضای بی نظیر از توطئھ و . مسلح را بھ دور خود جمع آورد
.دسیسھ زندگی خود را شروع کرد

 ،ویالئی کھ ترتسکی مقر فرماندھی مکزیکی خود را در آن برپا کرده بود
اری بھ ارتفاع شش متر محاصره شده بود کھ توسط دیواى در اصل شبیھ قلعھ

 نگھبانان مسلح شب و روز ،ساختمانى مستقر در چھارگوشھھاى در برج. بود
بھ جز بخشی از پلیس مکزیک کھ فقط برای انجام وظیفھ در . دادندنگھبانی می

 نگھبانان مسلح و مخصوص خود ترتسکی بھ ،خارج از ویال انتخاب شده بودند
تمام بازدید . دادندقر فرماندھی او نگھبانی میصورتی دائم در اطراف م

کنندگان باید ھویت خود را مشخص کرده و بھ سؤاالتی کھ بھ سختی سؤاالتی 
مدارک . دادند جواب می،شوندمرزی مطرح میھاى ًبود کھ معموال در پست

 و آن امضاءھا باید دوباره مورد تأیید قرار ،شدعبور آنھا باید امضاء می
محاصره شده بھ ى بازدید کنندگان پس از عبور از دروازهھاى باسل. گرفتمی

قاچاق،  ى  برای کشف اسلحھ، در کنار در ورودی ویال،دیوارھای بلندى وسیلھ
. گرفتندمورد تفتیش قرار می

تری ھر چھ بیشتر نمایان شد و باعث شد کھ ترتسکی با اعترافات ھر چھ احمقانھ*
.بھ میدان بیاید

اعتراف " رّمواد مخد"ثیر أکند کھ متھمان بھ دلیل شکنجھ و تاکنون ترتسکی ادعا می
ترین  این ساده، پلیسی داردًامال ماھیتی ک.او.پ.گ ھاىدادگاه» : او نوشت. نداکرده

 در جھان قھرمانانی ،کھ امکان این! توان دادیست کھ در مورد این اعترافات میاتوضیحی
 ،دارند ھمسر او و فرزندان او روا می، بدنی و اخالقی را کھ بھ اوىکھ ھمھ گونھ شکنجھ

."شناسممن این چنین افرادی را نمی.  وجود دارد،تحمل کند
وفادار و " شریف" ترتسکی متھمان در آن دادگاه را مردانی اىدر مقالھ

"  استالین بھ انقالبھاىخیانت" اصیل و راستگو توصیف کرد  کھ بھ دلیل ئیھابلشویک
در . راه مبارزه را انتخاب کرده بودند و بھ ھمین دلیل توسط استالین از میان برداشتھ شدند

 بوخارین و دیگران ، رادک، بھ پیاتاکوف دیگری ترتسکی بھ صورتی بسیار شدیدىمقالھ
توصیف "  دست استالینى ضعیف و بازیچھاى با اراده،افرادی پست"حملھ کرد و آنھا را 

. کرد
 کھ اگر این ،الؤ در جواب بھ این س،یئ در جریان بازجو، ١٩٣٧ترتسکی در سال 

ΪϨΘδϫ�ϩΎϨ̳�̶Α�̶ϤϳΪϗ�ϥϮϴΑϼϘϧˬΎ̳ΩΩ�̮ ϳ�ί �ΎϬϧ�ί �ήϔϧ�̮ ϳ�̶ΘΣ�ή̩ �ϋ�ϩϨϠ�ΕΎΒ՜�̵ήΑ�̶
 : گفت، چرا باید این قبیل مسائل را اعتراف کنندًبی گناھی خود استفاده نکرده و اساسا

 «!مھدباالت جواب ؤ این قبیل س موظف نیستم کھ بھمندر چنین موردی »
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تعداد زیادی از کارمندان . در داخل فعالیت شدیدی جریان داشت
محولھ را انجام ھاى وریتمأمئی از رھبر خود دریافت کرده و ھادستورالعمل

ھا  مقالھ،رسمیھاى  بیانیھ،مخصوص تبلیغات ضد شورویھاى منشی. دادندمی
 اسپانیائی و ، فرانسوی، آلمانی،و مکاتبات سری ترتسکی را بھ روسیھا و کتاب

 تعدادی از ، مانند پاریس و اسلو،در پرینکیپو. کردندانگلیسی آماده می
ًکمری بودند و دقیقا ھمان جو حیلھ و ى ھترتسکی مسلح بھ اسلح" ھاىمنشی"

. نیز در اینجا بر توطئھ گران ضد شوروی حاکم بود،نیرنگ
جھان بھ مقر فرماندھی مکزیکی ى ئی کھ از چھار گوشھھاتعداد نامھ

 ،نیاز بھ مواد شیمیائی بودھا برای خواندن اغلب نامھ.  زیاد بود،شدارسال می
مرئی نوشتھ شده ى سادهھاى رئی میان خطواقعی با جوھر نامھاى چرا کھ پیام

 اروپا و آسیا ، ارتباط تلگرافی میان آمریکا،در آنجا بھ صورتی دائم. بودند
 سیاستمداران ، افراد سرشناس،موجی بی پایان از روزنامھ نگاران. برقرار بود

جنبش ضد " انقالبی"و افراد مرموز بی نام و نشان بھ آنجا می آمدند کھ با رھبر 
ھاى ترتسکیستی خارجی ــ ترتسکیستھاى ھئیت. ی صحبت کنندشورو

. ام.یو. او. چینی و عناصر اسپانیائی موسوم بھ پی، ھندی، آمریکائی،فرانسوی
. اسپانیائی بھ صورتی پیوستھ بھ آنجا می آمدند

بتی . کردپادشاھان مستبد استقبال میى ترتسکی از مھمانان خود بھ شیوه
Betty(کیرک  Kirk(،الیف در ى نامھ نگار آمریکائی کھ از طرف نشریھ روز

 رفتار دیکتاتور منشانھ ،مکزیک از ترتسکی عکس گرفت و با او مصاحبھ کرد
:او را این چنین توصیف کردى و تئاتر گونھ

ترتسکی بھ ساعت خود نگاه کرد و با رفتاری متکبرانھ گفت » 
اختیار او قرار تواند ھشت دقیقھ از وقت خود را در ًکھ او دقیقا می

وقتی او بھ منشی روسی خود دستور داد کھ برای عکس گرفتن . دھد
ھنگام دیکتھ خود را آماده کند، پرخاشگرانھ بر سر او بھ دلیل کند 

.بودنش فریاد کشید
Bernard( برنارد ولف ،پس از آن بھ منشی آمریکای شمالی خود

Wolfe(حال رفتن بود و در حالی کھ ولف در، دستور داد کھ بنشیند ، 
:کوبید و گفتترتسکی بھ طور عصبی مداد خود را بھ روی میز می

« . ما زیاد وقت نداریم!  عجلھ کن-

 ترتسکی سازمان ضد شوروی ،از مقر فرماندھی خود واقع در کویواکان
. کرد بین الملل چھارم را رھبری می،خود
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 بین الملل چھارم ،وبی در شمال ــ و آمریکای جن، در اروپا و آسیا،ھمھ جا
بزرگ با یک دیگر بھ صورتی نزدیک با ھم ھمکاری ھاى و ستون پنجم قدرت

.کردندمی
Konrad( کنراد ھنالین ،ھابا جاسوس نازیھا  ترتسکیست،در چکسلواکی

Henlein(١٩٣٨در سال . کردند ھمکاری می،زودتیھاى  و حزب آلمانی 
Sergei(بسونوف  سرگئی ،ھازمانی کھ قاصد سیاسی ترتسکیست Bessonow(

 در دادگاه بھ ،کردکھ بھ عنوان مشاور در سفارت شوروی در برلین کار می
 در پراگ با کنراد ھنالین ١٩٣٨ اعتراف کرد کھ در تابستان ،محاکمھ کشیده شد

او گفت کھ او بھ عنوان رابط میان لئو ترتسکی و . ارتباط بر قرار کرده است
. کرده استھ میکنراد ھنالین انجام وظیف

Jacques(ژاک دوریو : در فرانسھ Doriot( جاسوس نازی و کمونیست 
جاسوسان نازی و ى مانند بقیھ. مرتد، پایھ گذار حزب فاشیست فرانسھ بود

فرانسوی ى بسیار نزدیک با شاخھى  دوریو در رابطھ،فاشیستھاى فرانسوی
.بودھا بین الملل چھارم ترتسکیست
در صفوف سازمان ستون پنجم آنجا موسوم بھ ھا در اسپانیا ترتسکیست

.  رخنھ کرده بودند،کردکھ بھ شورش فاشیستی فرانکو کمک می. ،ام.یو.او.پی
اس نین ی را متحد و دوست قدیمی ترتسکی، آندر،.ام.یو.او.رھبری پی

)Andreas Nin(بھ عھده داشت .
 ژاپن سازمان نظامی و امنیتیى بھ وسیلھھا در چین عملیات ترتسکیست

سازمان ى ًعملیات آنھا شدیدا مورد تأیید افسران رھبری کننده.شدرھبری می
: گفت١٩٣٧رئیس سازمان جاسوسی ژاپن در پکن در سال . امنیتی ژاپن بود

را حمایت کنیم و کاری کنیم کھ آنھا ھا ما باید گروه ترتسکیست» 
ی برا. مختلف چین موفق شوندھاى در انجام عملیات خود در قسمت

شاید کھ موفقیت . زنندرا بر ھم می اتحاد کشورھا این کھ این چینی
آنھا بھ . آنھا بھ پیشرفت و ھر چھ قدرتمند شدن امپراطور کمک کند

«. کنندصورتی جدی و ھوشیارانھ کار می

لقب گرفتھ " مغز مورد اعتماد سازمان جاسوسی"ھا در ژاپن ترتسکیست
." بودند

در آنجا آنھا بھ جاسوسان مخفی . خصوصی بودندآنھا در استخدام مدارس م
ضد فاشیستی ھاى ژاپنی راه نفوذ در حزب کمونیست شوروی و مقابلھ با جنبش

. دادنددر چین و ژاپن را آموزش می
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Nils( یکی از رھبران ترتسکیست بھ نام نیلس ھیگ ،در سوئد Hyg(، از 
Ivar( ایوار کروگرھا سرمایھ دار و کالھبردار ھوادار فاشیست Krüger(، کمک 

پس از ھا مالی کروگر بھ جنبش ترتسکیستھاى کمک. کردمالی دریافت می
رسید از ھاى خودکشی او و پس از این کھ بازرسان در میان مدارک او قبض
.  افشاء شد،طرف سیاستمداران ماجراجوی مختلف از جملھ ھیتلر را پیدا کردند

ھاى  کھ سازمان،دیل شده بودندبھ ابزاری تبھا در سراسر جھان ترتسکیست
رادیکال و آزادیخواه و ھاى  از آن برای نفوذ در جنبش،بزرگھاى امنیتی قدرت

]١. [ استفاده می کردند،کارگری جھت رسیدن بھ اھداف خودھاى سازمان
بلوک ى علیھمسکو ھاى از ھم پاشیدگی ستون پنجم شوروی در دادگاه

ھاى بھ تدریج نشانھ.  ترتسکی بود، شکست سختی برایھاــ ترتسکیستھا راست
اتحاد جماھیر ى علیھتبلیغات او . او ظاھر شدھاى ناامیدی و تشنج در نوشتھ

او دائما از . تر شدندتر و نامعقول متناقض،ترشوروی ھر چھ بی رحمانھ
. گفتنظرات خود سخن می" صحت تاریخی"

تر  منطقتر و بیژوزف استالین ھر چھ بی محتواى علیھانتقادات او 
رھبر شوروی از این لذت "کرد کھ او مقاالتی نوشتھ و در آن ادعا می. شدمی
تنفر شدید ". نوزاد فوت کندھاى برد کھ دود سیگار را بھ صورت بچھمی

او بھ . شخصی او از استالین بھ یکی از اجزای اصلی زندگی او تبدیل شد
ا بھ صورتی وسیع و زندگی استالین رى  داد کھ شیوهمأموریتخود ھاى منشی

.تحریر در آورندى ًکامال اھانت آمیز بھ رشتھ
دوستان ترتسکی در ایاالت متحده آمریکا با ھم توافق کردند کھ این کتاب را 

اما در حالی . چاپ ھارپرز در نیویورک بھ چاپ برسانندى مؤسسھى بھ وسیلھ
ناع کرد و ھارپرز از انتشار آن امتى  مؤسسھ،کھ کتاب در حال چاپ شدن بود

. تعداد معدودی از آنھا کھ بھ بیرون داده شده بود بھ مؤسسھ باز گردانده شدند
ئی از کتاب قبال توسط ترتسکی بھ صورت مقاالت جداگانھ منتشر شده ھابخش

لیبرتی ى ً قبال در نشریھ،کھ قبل از مرگ ترتسکی منتشر شداى آخرین مقالھ. بود
بھ چاپ رسیده " سط استالین مسموم شد؟آیا لنین تو" با تیتر ١٩٤٠در آگوست 

کھ تبلیغات ضد شوروی در آمریکا اى ، درست در لحظھ١٩٤٠در آوریل . بود
ھارپرز نظر سابق خود را عوض کرد و ى  چاپخانھ،بھ شدت جریان داشت

. تصمیم گرفت کھ کتاب ضد استالینی ترتسکی را منتشر کند
ى  کنگره کھ توسط نمایندهدراى  ترتسکی در ارتباط با کمیتھ١٩٣٩در سال 

Martin(تگزاس مارتین دایز  Dies(این کمیتھ کھ . شد، قرار گرفت رھبری می
 بھ یک ،ضد آمریکائی تشکیل شده بودھاى  تحقیقات در مورد فعالیتمأموریتبا 

�ϪϟΩΎΠϣ�ϭ�՛ΤΑ�̶ΎϤϫ�Ωή̳ϪϴϠϋ�ϯΩϮΑ�ϩΪη�ϞϳΪΒΗ�̵ϭέϮη�ήϴϫΎϤΟ�ΩΎΤΗ���̶̰ δΗήΗ
ایز مورد احترام شدید قرار داشت و از او بھ عنوان دى کمیتھى توسط  نماینده
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. شد کھ نظرات خود را در مورد خطر مسکو ابراز کندشاھدی مطلع دعوت می
نیویورک تایمز مطلبی از ترتسکی بھ چاپ ى  در روزنامھ١٩٣٩ دسامبر ٨در 

دایز بھ عنوان بخشی از وظایف سیاسی ى او بیان این مطالب را در کمیتھ. رسید
Η�ΩϮΧΩή̯ �ϳήθ��ϪϠΌδϣ�ϯ�՛ΤΑ�ΩέϮϣ�Ύ̰ϳήϣ�ϩΪΤΘϣ�ΕϻΎϳ�ϪΑ�̶ ̰ δΗήΗ�ϥΩέϭ

.ھرگز عملی نشدھا با این وجود انجام این طرح. قرار گرفت
 یک جاسوس ترتسکیست اروپائی کھ با نام فرانک ١٩٣٩در سپتامبر 

Frank(جکسون  Jacson(فرانس . ِد. کرد با کشتی ھھ مسافرت می
)He de France( جکسون در سوربون پاریس ٢٨.متحده آمریکا آمد بھ ایاالت 

کرد و در ھمان جا بود کھ توسط  یک ترتسکیست آمریکائی بھ نام تحصیل می
Sylvia(ِسیلویا اگلوف  Ageloff(در . در آمدھا  بھ عضویت جنبش ترتسکیست

 توسط یکی از نمایندگان انترناسیونال چھارم بھ او اطالع داده شد کھ ١٩٣٩سال 
. بھ مکزیک برود" ترتسکیھاى یکی از منشی"ی انجام وظیفھ بھ عنوان باید برا

بھ او پاسپورتی کھ در اصل متعلق بھ یک فرد کانادائی بھ نام تونی بابیش
)Tony Babich(، کھ در ارتش جمھوری خواھان اسپانیا خدمت کرده و توسط 

پورت را بھ پاسھا ترتسکیست. در اسپانیا بھ قتل رسیده بود، داده شدھا فاشیست
. عکس او را با عکس جکسون عوض کردند،دست آورده بودند

جکسون پس از ورود بھ نیویورک مورد استقبال سیلویا آگلوف و دیگر 
 محلی کھ او قرار بود برای ،آنھا او را بھ کویواکان. قرار گرفتھا ترتسکیست

:او بعدھا بھ پلیس مکزیک گفت. ترتسکی کار کند، بردند

صد داشت کھ مرا بھ شوروی برای سازماندھی یک ترتسکی ق» 
او بھ من گفت کھ با یک کشتی بادبانی . بفرستدھا مأموریتسری از 

 در آنجا قرار بود کھ من جاسوسان ،چینی بھ شانگھای مسافرت کنم
دیگر از منچوری عبور دیگری را مالقات کرده و بعد بایستی با یک

ى  ما این بود کھ روحیھریتمأمو. شدیمکردیم و وارد شوروی میمی
ارتش سرخ را تضعیف و در کارخانجات اسلحھ سازی و سایر 

«. کارخانجات خرابکاری کنیم

 ھشرِن دِن دفا مورنارد ژاک  ،نام اصلی جکسون ــ ٢٨
)Jacques Mornard van den Dresche(اکومژ دیگری از قبیل لئون ھاىو از ناما.   بود 
)Leon Jacome( ایکیزک و لئون )Leon Kaikys(کرد نیز استفاده  می.
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 ٢٠در عصر .  خود بھ شوروی نرفتمأموریتجکسون ھرگز برای انجام 
 او رھبر خود ترتسکی را در ویالی او در کویواکان کھ بھ شدت ١٩٤٠آگوست 

.یک تبر بھ قتل رساندى  ضربھشد با وارد کردننگھبانی می
 گفت کھ او ،پلیس مکزیک دستگیر شدى وقتی جکسون بھ وسیلھ

ِخواست کھ با سیلویا اگلوف ازدواج کند و ترتسکی این ازدواج را ممنوع می
بر سر این موضوع گفتگو و بحث شدیدی بین آنھا در گرفتھ . اعالم کرده بود

.بود

ًکھ زندگی خود را کامال فدا بھ خاطر سیلویا من تصمیم گرفتم » 

«. کنم

:و بعد در اعتراف بعدی، او گفت

من بھ جای این کھ یک رھبر سیاسی را مالقات کنم کھ .....» 
 بھ آدمی برخورد کردم کھ ،کندکارگر مبارزه میى برای آزادی طبقھ

 کھ ھمان احساس تنفر و ،بھ دنبال چیزی بھ جز ارضاء نیازھای خود
کارگر برای چیزی بھ ى طبقھى او از مبارزه.  نبود،دانتقام جوئی بو

جز مخفی کردن فرومایگی و محاسبات تنفر انگیز خودش استفاده 
. کردنمی

 کھ او بھ درستی ادعا ،از روزی کھ من این خانھ را شناختم
 من اغلب از خودم ،کرد کھ آن را بھ یک قلعھ تبدیل کرده استمی
شاید .... رسدرای انجام این کارھا میبھا  از کجا این پول،پرسیدممی

کند جوابی برای این سفیر دولت بزرگی کھ او را اغلب مالقات می
....سؤال داشتھ باشد

مرا نابود ھاى مرا و دلبستگیى  آینده،این ترتسکی بود کھ مرا
در دست اى  بدون کشور و بھ  وسیلھ،او مرا بھ مردی بدون نام. کرد

وی مرا مثل کاغذی . بھ بن بست رسیده بودممن . خود تبدیل کرده بود
«. خودش مچالھ کردھاى در دست

پس از مرگ ترتسکی فقط یک نفر بود کھ می توانست جای ناپلئون روسیھ 
آدولف ھیتلر: را پر کند
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:توضیح

جاسوسی خود بھ ھاى لملل چھارم بھ فعالیتاحتی پس از مرگ ترتسکی، بینــ ] ١[
.امھ دادعنوان ستون پنجم اد

ى یارد و پلیس انگلستان پس از کشف توطئھ، مأموران اسکاتلند١٩٤٤در سال 
جھت برپائی اعتصابی ھمگانی در سراسر کشور جھت تضعیف سازمان ھا ترتسکیست

 و ،)Wallsend(ِاند در لندن، گالسکو، والسھا جنگی انگلستان، بھ دفاتر ترتسکیست
.ناتینگھام حملھ کردند
ھاى  نفر از رھبران ترتسکیست١٨ در ایاالت متحده آمریکا ١٩٤١ در اول دسامبر

مقیم آنجا از طرف دادگاھی در مینیاپولیس بھ دلیل طرح توطئھ جھت تضعیف انضباط و 
. وفاداری و ایجاد بی نظمی میان سربازان و ملوانان آمریکائی  محکوم شدند

نامی کھ (ھا ست منشی حزب سوسیالی، آلبرت گولدمن،ھمراه با وکیل ترتسکی
 مدیر ،کنون. جیمز پ) برای حزب خود در آمریکا انتخاب کرده بودندھا ترتسکیست

 یکی از نگھبانان مکزیکی ترتسکی بنام جیک کوپر ،ترتسکیستی فلیکس موروى روزنامھ
 بھ ،در آمریکاھا جنبش ترتسکیستى و چھارده نفر دیگر از اعضای رھبری شاخھ

. سال  محکوم شدند ماه تا یک١٦میان ھاى زندان
 ،آمریکائی فعال در جنبش کارگریھاى  یکی از معروفترین ترتسکیست،گرانت دونھ

. خودکشی کرد، سھ ھفتھ قبل از آغاز دادگاه،کھ نام او در جریان مذاکرات ذکر شد
تالش در ایجاد " بھ دلیل ،بھ نام مبارزھا ترتسکیستى  روزنامھ١٩٤٣در مارس 

پس از بررسی . ممنوع اعالم شد" لت جھت پیروزی نھائیدوھاى مانع در راه کوشش
 ٧پس از : "را بھ این شرح صادر کرداى  وزارت دادگستری اطالعیھ،سازمان نظامی

 این روزنامھ بھ صورتی آشکار مردم را بھ عدم شرکت در جنگ تشویق ،  ١٩٤١دسامبر 
 دموکراسی را در ضمن مواضع این روزنامھ خطی تمسخر آمیز در مورد.....کرده است
و حاوی مطالب دیگری است کھ مقصودی بھ جز ایجاد مانع در راه شرکت ..... دنبال کرده

".نیروھای مسلح نداشتھ استى در جنگ و نابودی روحیھ
Paul( دیلی نیوز پائول گالی ،شیکاگوى مفسر خارجی روزنامھ Ghali(، ٢٨ در 

ھاینریش ھیملر مصمم است از  از سوئیس گزارش داد کھ رئیس گشتاپو ١٩٤٤سپتامبر 
جھت ھا جنبش زیر زمینی نازیھاى اروپائی بھ عنوان بخشی از طرحھاى ترتسکیست

گالی گزارش داد کھ بھ اعضای . خرابکاری و توطئھ در دوران پس از جنگ استفاده کند
 مدارک ،شودترتسکیستی داده می" مارکسیسم"فاشیستی جوانان آموزش ھاى  سازمان

متحدان جھت نفوذ در ى یارشان گذاشتھ، آنھا را مسلح کرده و بھ پشت جبھھقالبی در اخت
در فرانسھ . شوندتشکیالت احزاب کمونیستی مستقر در مناطق آزاد شده فرستاده می

جھت انجام عملیات ھا نازیى بھ وسیلھاعضای سازمان فاشیستی جوزف دارناندس
ھاى این تفالھ"» : خود نوشتگالی در گزارش . شوندتروریستی و جاسوسی مسلح می

 زیر فرمان شخص ھاینریش ھیملر بلشویسم بھ رسم انترناسیونال ،"ملت فرانسھ
آنھا انجام عملیات خرابکاری در خطوط ى وظیفھ. شوندترتسکیستی آموزش داده می

شود کھ بھ بھ آنھا گفتھ می. ارتباطی متحدان و کشتن سیاستمداران فرانسوی است
اى اری ناقص و بدقوارهدود بگویند کھ شوروی در حال حاضر سرمایھھموطنان ھوادار خ
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کند را کھ بر اساس اصول اولیھ ارائھ شده از طرف لنین شکل گرفتھ است را معرفی می
. خود کنیمى را پیشھھا و وقت آن است کھ دوباره بھ صورتی جدی راه بلشویک
 با ھدف ،ھیملرھاى تاکتیکسازماندھی این گروه ھای تروریستی سرخ یکی از جدیدترین 

 با ھدف ھااین گروه. باشدست، میھاً کھ قویا تحت نفوذ نازی،ایجاد بین الملل چھارم
«. کنندعمل میھا و انگلیسیھا آمریکائیى علیھاصلی مبارزه با شوروی ھم زمان 

منابع بخش بیست و یکم

توان  می١٩٣٧ و ١٩٣٦سال ھاى لعمل ترتسکی را در مورد دادگاهاعکس
 :ىدر نوشتھ

(I Stake My Life, Trotsky’s Adress to the N. Y. Hippodrome Meeting -
New York, Pioneer Publishers, ١٩٣٧)

مورد  "ىتری از رفتار ترتسکی را در نوشتھتصویر کامل. مشاھده نمود
"ترتسکی

(The Case of Leon Trotsky - Harper and Brothers, ١٩٣٧)

دفاع از ى کمیتھى بازجوئی ترتسکی، کھ بھ وسیلھى ش دربارهگزار
اظھارات ترتسکی . دھدترتسکی، کھ در مکزیک ترتیب داده شده بود، ارائھ می

ھاى دادگاهى پشت پرده"، در کتاب ماکس شاختمان ھادادگاهى بیشتر درباره
موجودند" مسکو

(Max Schachtman, Behind the Moscow Trials - New York, Pioneer
Publishers, ١٩٣٦)

Max(مقاالتی کھ در آن زمان از طرف ماکس ایستمان  Eastman( ویلیام ،
William(ھنری چمبرلن  Henry Chamberlin( اویگن لیونز ،

)Eugene Lyons(ند، تکراریا و دیگر نویسندگان ضد شوروی انتشار یافتھ
ھم . ود نویسنگان مقاالتباشند از استدالالت تبلیغاتی ترتسکی، با سبک خمی

بعیدگاھش در مکزیک، نشریات تچنین در مورد نوع زندگی ترتسکی در 
ئی از تبلیغات ترتسکیستی اشاعھ ھانمونھ. دھندمنتشره در آن زمان آگاھی می

یک گزارش . شوندیافتھ در آمریکا، در انترناسیونال چھار و میلیتانت یافت می
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 شورش فاشیستی اسپانیا، جورج سوریا درھا نقش ترتسکیستى مستند درباره
)George Soria(ترتسکیسم در خدمت فرانکو"ى در جزوه"

Trotskysm in the Service of Franco, A Documented Record of the
Treachery by the P.O.U.M. in Spain - New York, International
Publishers, ١٩٣٨)

Agnes( آگنس اسمدلی در چین در کتابھا نقش ترتسکیست Smedley( ،
"سرود نبرد چین"و کتاب ". طغیان سرخ بر فراز چین"

(Red Flood over China - Moscow-Leningrad, Cooperative Publishing
Society of Foreign Workers in the U.S.S.R., ١٩٣٤) und (Battle Hymn
of China - New York, Alfred A. Knopf, ١٩٤٣)

آنا لوئیز " جنگدچین، یک پنجم نوع بشر برای صلح می" بعد کتاب و
Anna(استرانگ  Louise Strong(

(One-Fifth of Mankind, China Fights for Freedom - New York,
Modern Age Books, ١٩٣٨).

.موجودند
مرکزی حزب کمونیست ى گزارش معروف ژوزف استالین بھ پلنوم کمیتھ

" چیرگی در بلشویسم" عنوان شوروی کھ تحت
(Mastering Bolshevism (New York, Workers Library Publishers,
١٩٣٧)

ھاى جوھر خرابکاریى انتشار یافتھ است، با توضیحات کاملی درباره
انترناسیونال چھار در نروژ، ھاى در شوروی و ھم چنین فعالیتھا ترتسکیست

اسناد راجع بھ مذاکرات . پردازدکا میآمریى فرانسھ، آلمان و ایاالت متحده
اثر آگوست ریموند اوگدن " دیزى کمیتھ"دیز در کتاب ى ترتسکی با کمیتھ

)August Raymond Ogden(موجودند .
(The Dies Committee - Washington, The Catholic University of
America Press, ١٩٤٣).

قتل و ى شات مفصلی دربارهنیویورک تایمز در ھنگام قتل ترتسکی، گزار
روایت ترتسکیستی کھ این قتل را . دھد انتشار می)Jackson(" جکسون"مورد 

از آلبرت گلدمن " قتل لئون ترتسکی"ى نامد، در نوشتھمی" انتقام استالین"
)Albert Goldman(
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(The Assassination of Leon Trotsky - New York, Pioneer Publishers,
١٩٤١)

ترتسکیستی ــ آمریکائی میلیتانت و ھم ى انتشارات آن زمان روزنامھدر 
کھ در میلیتانت انتشار یافتھ از بتی کوھن اى چنین در یک مقالھ

)Betty Kuehn(" توان دیدمی" دادگاه قاتل ترتسکی.
(Trial of Trotsky’s Murder (April ١٩٤٣)
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