
 “استالينيسم„افسانه 
 

 پيشگفتار
 

امپرياليسم با ماشين غول پيکر تبليغاتی اش، با سرمايه گذاری ميليارد دالری اش، با بخدمت گرفتن قلم و زبان روشنفکران 
بورژوازی و خرده بورژوازی و با جعل و تحريف  و تاريخ سازی قالبی اش  چنان فضائی در جهان حاکم  نموده که نه تنها 

های عادی بلکه حتی بسياری از روشنفکران طرفدار سوسياليسم و انقالب را نيز تحت تأ ثير قرار داده و آنها را از اين راه انسان
 .مقدس يعنی انقالب دورساخته است

 و تبليغات سرسام آور عليه ساختمان سوسياليسم و بويژه عليه استالين ١٩٩٠بعد از فروپاشی رسمی اتحاد شوروی در سال 
بخوانيد (“ سوسياليسم واقعا موجود„ن معمار بزرگ  ساختمان سوسياليسم درجهان ، ترتسکيست ها نيز سرمست ازفروپاشی اولي

فرصت را مغتنم شمرده وهمسو با )  توفان-سوسيال امپرياليسم شوروی که با روی کارآمدن خروشچف شالوده اش ريخته شد
تمان سوسياليسم در کشور واحد عليه لنينيسم بمثابه ادامه و تکامل مارکسيسم تبليغات امپرياليستی در نکوهش امکان پيروزی ساخ

ترتسکيسم در مقابل لننيسم را “ حقانيت„اينها همه به اين جهت  که تا شايد قادر گردند در اين دوران آشفته . به پايکوبی پرداختند
 .به اثبات رسانند

قبًال در سال “ افسانه استالينيسم„يخی بجا دانست اثری را که تحت نام بمنظور نشان دادن حقايق تار) توفان(حزب کارايران 
 انتشار داده بود، اثری که در جهت شناخت بهتر ساختمان سوسياليسم، احکام و قوانين آن و عملکرد ديکتاتوری پرولتاريا ١٩٨٦

 از يک دوره تاريخ حزب بلشويک به و بسياری از مفاهيم مخدوش شده در اين زمينه را روشن می سازد، برای آشنايی بيشتر
مقاالتی از توفان ارگان مرکزی حزب کار نيز ضميمه اين کتاب می گردد که خواندنش خالی از . انتشار مجدد آن مبادرت ورزد

جويان به اميد اينکه در آينده نزديک با انتشار بقيه مطالب اين اثر ارزنده قدمی در جهت تنوير افکار حقيقت . فايده نخواهد بود
 . بی غرض برداشته باشيم

 
 )توفان(حزب کارایران

 ١٣٨٣  بهمن 
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 ١٩٢٨ – ١٩٣٩مسائل داخلی شوروی در سالهای :  بخش اول
 

  ضرورت طرح مساله– ١
 

، چرا که بورژوازی البته اين امر تصادفی نيست. برای بورژوازی ضديت با کمونيسم از کانال ضديت با استالين می گذرد
کمونيسم ايده ای است مجرد، ولی استالين واقعيتی . بخوبی می داند که در ذهن توده های مردم، استالين مظهر کمونيسم است

برای بورژوازی مبارزه مستقيم با ايده ی کمونيسم غير ممکن است چرا که اين ايده حامی عاليترين . است تاريخی و قابل لمس
ولی واقعيت را، بخصوص وقايع تاريخی .  است و مشکل می توان آنرا از اذهان و قلوب مردم زحمتکش زدودآرمانهای انسانی

بدين جهت . را دگرگون جلوه دادن امری است بسيار ساده برای طبقه ايکه تمامی وسائل تبليغاتی جامعه را در انحصار خود دارد
از اين جاست که امروزه در . ضديت با استالين تشخيص داده استبورژوازی به درستی بهترين راه ضديت با کمونيسم را، 

 .جوامع بورژوازی وقتی نام استالين بميان می آيد موج عظيمی از احکام از قبل صادر شده ذهن شنونده را بخود مشغول ميسازد
 

  :                                                            مضمون این احکام روشن است
 

اس های نازی نداشته و يا بقول . تصفيه های استالينی فرقی با ترور فاشيستی اس.  استالين ديکتاتور خونخواری بود نظير هيتلر
  .دو روی يک سکه اند و غيره“ ترور سرخ و سياه„معروف 

عل اسناد و يا بهتر سرويسهای جاسوسی جهان سرمايه داری که به مدرن ترين دستگاههای تکنيکی قرن بيستم مجهزند و ج
بگوئيم توليد اسناد جعلی مورد لزوم برای تبليغات ضد کمونيست، فقط يکی از کارهايشان است، ميليارد ها دالر صرف مخدوش 

سولشنيتسين را که هدفش فقط و فقط سمپاشی عليه “مشهور„ديگر چه کسی است که کتاب . کردن حقايق تاريخی کرده و می کنند
که بفارسی نيز ترجمه شده “ در دادگاه تاريخ„را تحت عنوان “ روی مدودف„ صقحه ای ٧٠٠سد؟ و يا کتاب استالين است، نشنا

اسرار مرگ „و يا کتاب  . و ابتکارجالبش جمع آوری تمامی دروغهای تاريخ نويسان بورژوازی عليه استالين در يک جلد است
ها که هرکدام به سبک ديگری افسانه استالينيسم را نشخوار می ليست کامل اين کتاب. و غيره“ اسرار مرگ گورکی„، “استالين

شدت اين تبليغات آنقدر قوی است و وسعت آن انقدر گسترده که حتی انسانهائيکه هوادار . کنند، از توان اين نوشته خارج است
ط در بی اطالعی افراد ار حقايق در حاليکه علت اين ناتوانی فقط و فق. کمونيسم اند ، خود را در مقابل آن جلع سالح می بينند

البته قصد ما از اين بحث جوابگوئی به تبليغات بورژوازی نيست چرا که جواب اينها را لنين داده است ، . تاريخی نهفته است
 :وقتی می گويد

 
 .“ می شداگر قوانين هندسه در تضاد با منافع عده ای قرار ميگرفتند ، بدون شک صحت آنها بزیر عالمت  سئوال کشيده„
 ). لنين مارکسيسم و رويزيونيسم ( 
 

هيچ نيروئی در دنيا قادر نيست حقانيت سوسياليسم را به . پس در واقع وقتی منافع مطرح است، حقيقت از دستور خارج ميشود
يعی از طيف وس. فقط از طرف بورژوازی و امپرياليست ها مطرح نمی گردد“ افسانه استالينيسم„ولی . بورژوازی ثابت نمايد

ننيجه . يعنی کسانيکه حداقل از لحاظ عينی تضاد منافع آنچنانی با سوسياليسم ندارند. روشنفکران چپ حامی اين نظرات اند
بطور کلی جنبش . مستقيم اين امر اين است که در ادبيات سياسی ايران حتی يک جزوه تحقيقی در دفاع از استالين پيدا نميشود

بغير از تبليغات دروغين بورژوازی و نشخوار اين تبليغات توسط عده . ناآگاهی کامل بسر می بردچپ ايران در اين زمينه در 
ای فرصت طلب چپ نما هيچ اطالع صحيحی از دوران حاکميت سوسياليسم در شوروی به رهبری استالين در دسترس جنبش 

 لذا هدف ما در درجه اول تحقيق تاريخی جهت .بدين جهت قصد ما از اين بحث کوشش در پر کردن اين خال می باشد. ما نيست
“ استالينيسم„قصد ما اثبات تاريخی اين قضيه است که . روشن کردن حقايق تاريخی است و نه بحث تئوريک مسئله استالين

 .افسانه ای بيش نيست
 
 شمه ای کوتاه از زندگی دفيق استالين–٢
 
 و نمایندگان پيشروی خود که لياقت سازمان دادن نهضت و رهبری طی تاریخ هيچ طبقه ای بدون برگزیدن پيشوایان سياسی„

 ). لنين   ( .“آن را داشته باشد ، نتوانسته است بحکومت برسد
 

بگذاريد ببينيم .  قبل از انکه به موضوع اصلی بحثمان بپردازيم ، اجازه بدهيد ، نظری کوتاه به زندگی تاريخی اين مرد بيافکنيم
 سال بعداز درگذش اش هنوز بر زبان آوردن نام او لرزه بر اندام بورژوازی می اندازد؟ اين چه کسی ٣٤اين چه کسی بود که  

بود که بورژوازی تازه بدوران رسيده شوروی نام او را از تاريخ کشورش حذف کرد ؟    چرا بورژوازی در مورد استالين 
“ توفان„را درست در مسئله استالين مشخص می کند و يا بقول کوچکترين گذشت از خود نشان نداده و حد و مرز ليبراليسم خود 

 :که می نويسد
براستی شايد بتوان از گناه کسانی نظير مارکس و انگلس که سوسياليسم را در کتابها پی ريختند  چشم پوشيد و حتی شايد بتوان „

اما . اکمه بررژوازی متبلور است، درگذشتاز گناه کسانی نظير لنين که نتيجه عملی زندگی اشان بيشتر در سرنگونی قدرت ح
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چگونه می توان از جرم کسانی نظير استالين که به کتابها ماديت می بخشند و بورژوا های خلع شد ده را در ميان يخهای سيبری 
ياليسم لگد کوب می کنند و از همه مهمتر دندانهای سگهای هاری نظير هيتلر را که از جانب کل جهان امپرياليستی بطرف سوس

کيش داده شده بود ، می کشند و در جريان درهم کوفتن دهان اين سگ اردوی بزرگ سوسياليستی را پی ميريزند، درگذشت و 
 ).١٧٨توفان شماره  .( “آنها را عفو کرد

و اکتفا ما در اين جا فقط به شمه مختصر از زندگی ا. بيوگرافی کامل رفيق استالين می تواند خود موضوع نوشته ديگری باشد
 .ميکنيم

پدرش . نوزادی متولد شد که وی را يوسف نام گذاردند) منطقه گرجستان( در شهر گورکی واقع در قفقاز ١٨٧٩ دسامبر ٢١در 
) پايتخت گرجستان( سال داشت وقتی او را بعداز مدرسه به تفليس ١٥کارگر کفش دوز بود و مادرش دختر يک دهقان فقير، 

شرايط حاکم بر آموزشگاه که توسط کليسا به سبک فئودالی اداره ميشد و اوضاع اجتماعی آن . جهت ادامه تحصيل فرستادند
.  ساله برانگيخت١٥دوران که خلق های روسيه آرام به سوی آينده ای بزرگ پيش ميبرد، شعله انقالب را در قلب و مغز جوان 

و ساير “ کاپيتال„، “مانيفست حزب کمونيست„ مطالعه بالفاصله با محفلهای سوسيال دمکراسی تفليس تماس بر قرار کرده به
او با آثار لنين نيز آشنا شد و در کنار فعاليت علمی سياسی درچار چوب جنبش سوسيال . آثار مارکس و انگلس پرداخت

 ٢٠يوسف . دموکراتيک کارگری وقت خود را در آموزشگاه وقف مطالعه فلسفه، تاريخ، اقتصاد سياسی و علوم طبيعی نمود
يک سال بعد از اخراج يوسف از آموزشگاه در سال . سال داشت وقتی که بخاطر تبليغ مارکسيسم از آموزشگاه اخراج گرديد

ی لنين منتشر ميگردد که طبق تعريف خود لنين وظيفه تبليغ و ترويج و سازماندهی سوسيال “ايسکرا„ اولين شماره ١٩٠٠
او در . به مشعل فروزان فعاليت سياسی اش تبديل می گردد“ ايسکرا„ ساله ٢١برای يوسف . دموکراسی روسيه را بعهده داست

سازمان سوسيال دموکراتيک کارگری را پی ريزی کرده و کميته حزبی حزب سوسيال دموکرات کارگری روسيه “ باتوم„شهر 
بدنبال آن در سال .  بودبوجود می آورد که فعاليت اصلی اش سازماندهی اعتصابات کارگری آن شهر„ باتوم „ را در شهر 

 پس از رعبری نمايش اول ماه مه که ايسکرای لنين آنرا يک حادثه مهم تاريخی ارزيابی نمود، توسط پليس تزاری ١٩٠١
خودش در مورد اين واقعه . در تبعيدگاه برای اولين بار با لنين توسط ناخه تماس پيدا ميکند. دستگير و به سيبری تبعيد می شود

 :ش می نويسدمهم زندگی ا
با وجود اين . البته اين آشنائی شخصی نبود بلکه از طريق نامه انجام گرفت.  آشنا شدم١٩٠٣برای اولين بار با لنين در سال „

من درآن موقع در سيبری در تبعيد بسر . يک تاثير فراموش نشدنی روی من داشت و تمام زندگی حزبيم را  تحت تاثير قرار داد
ن نسبتًا کوتاه ولی  حاوی انتقاد جسورانه، واضح و روشن از پراتيک حزبمان و در عين حال طرح يک برنامه نامه لني. می بردم

 “                                                                                                             .عملی مختصر و عالی از وظائف حزب در آينده بود
تبعيد استالين در سيبری بطول نمی )  ١٩٧١ ل –ل از مقدمه مجموعه آثار استالين منتشره توسط حزب کمونيست آلمان م نق( 

اين اولين فرار او از اعماق يخزده سيبری است .  پا بفرار گذاشته و به قفقاز برميگردد١٩٠٤در اولين روز های سال . انجامد
بقول مقاله . ديگر دستگير و به سيبری تبعيد ميشود و شش بار موفق به فرار ميگردددر مجموع هفت بار . ولی نه آخرين آنها

 :٨٧نامبرده توفان شماره 
انقالبيون بسياری در اين تبعيدگاه ها تسليم مرگ گشتند و يا زنده زنده پوسيدند اما او که همچون   طبقه اش قوی، سخت جان و „

ش بهتر از هر کاری رنج  بردن و نناليدن و تسليم نشدن را بلد بود، توانست بر مرگ از پای نيفتادنی بود، او که همچون طبقه ا
همانگونه که هيچ قلم و هيچ توصيفی هر چند دقيق نميتواند، عظمت رنج و زحمت غير قابل تصور طبقه کارگر را . غلبه کند

صی ای را که توانسته است بار ها انسانی آنطور که هست  بيان دارد، هيچ کس هم نخواهد توانست آن عظمت های روحی و شخ
 “                                 .را پای پياده از قطب شمال تا چاههای نفت باکو برساند، توصيف کند

  شايد همين احساس توصيف ناپذير کاراکتر و روحيه يوسف گرجی بود که رفقا و همرزمان او را بر اين داشت که لقب استالين 
 .                                                                            د را باو بدهنديعنی پوال

در همين سالها جدال .  استالين به رهبری سازمان های حزبی قفقاز انتخاب ميگردد١٩٠٥ در سال های قبل از انقالب 
او .  اين جدال روشن است و لحظه ای به بزلزل درنمی آيدموضع استالين در. ايدئولوژيک بين بلشويسم و منشويسم جريان دارد

از اولين شماره ايسکرا بدون ترديد و استوار جانب مارکسيسم انقالبی، جانب لنينيسم را ميگيرد و نه تنها به دفاع سرسخت از 
های حزبی، چاپخانه های مواضع بلشويسم می پردازد بلکه عمًال با انرژی خستگی ناپذير خود با ايجادشبکه وسيعی از پايگاه

.                                    مخفی سنديکا های کارگری در سراسر کشور، ساختمان حزب بلشويکی را بر مبنای برنامه لنينی به پيش می برد
ن مسئول تشکيالت حزب در سراسر روسيه ، استالين به عضويت کميته مرکزی درآمده و بعنوا١٩١٢در کنفرانس پراگ 

برای اولين بار به رهبری و مسئوليت استالين در روسيه انتشار می “ پراودا„در اين زمان روزنامه مشهور . انتخاب ميگردد
 هزار نسخه انتشار می يافت، خدمات بسيار ارزنده و مهمی در ترويج سوسيال دمکراسی و ٤٠اين نشريه که روزانه در . يابد

پراودا يک نسل از کارگران انقالبی، صدها هزار مبارز . هدايت رهبری توده ها انجام داده و به کانون انقالب تبديل گرديد
.                  پيشرو و از جان گذشته در راه انقالب و سوسياليسم پروراند که تاريخ روسيه را ورق زدند

 ١٩١٧سقوط تزار باعث آزادی اش ميشود طوريکه در ماه مارس .  استالين بار ديگر در تبعيد بسر می برد١٩١٧در انقالب 
در اين مقطع حزب . ارگان مرکزی حزب را بعهده می گيرد“ پراودا„کمی زودتر از لنين به شهر پتروگراد می رسد و اداره  

با وجود اين خط و مشی حزب تبديل انقالب .  ميليونی عدد ناچيزی است١٦٠ هزار عضو است که البته در کشوری ٥٠دارای 
در مدت کوتاه بين . بورژوائی به انقالب سوسياليستی يعنی سرنگونی حکومت کرنسکی و استقرار ديکتاتوری پرو لتاريا است

در . عظيم بسيج ميليونی توده های روسيه و سازماندهی ارتش بلشويکی پرولتاريا انجام ميگيردماههای مارس و اکتبر، کار 
. تز های معروف آوريل مطرح ميگردد) لنين مجبور بود مخفی بماند( حزبی که استالين رهبری آنرا  به عهده داشت ٦کنگره 
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قيام مسلحانه توده ای تحت رهبری پرولتاريا دفاع کرده و در در اين لحظات تاريخساز استالين با تمام نيرو از تز لنين مبنی بر 
مقابل اپورتونيست های راست و چپ که از طرفی تحت رهبری ترتسکی انتظار پيروزی انقالب را در غرب می کشيدند، و از 

 خط و مشی طرف ديگر تحت رهبری بوخارين عدم پشتيبانی دهقانان را از انقالب مطرح ميکردند، اکثريت کنگره را روی
در اين کنگره تاريخی و سرنوشت ساز، استالين . لنينی قيام مسلحانه و پيشروی بسوی انقالب سوسياليستی متحد می سازد

در اين گزارش او با الهام از انديشه های لنين وظائف و تاکتيک های . عمليات کميته مرکزی و اوضاع سياسی را گزارش داد
سوسياليستی دقيقًا تشريح نموده و به ترتسکيست ها و ديگرانی که پيروزی سوسياليسم را در حزب را در مبارزه برای انقالب 

 . روسيه غير ممکن می شمردند، پاسخ دندان شکنی داد
 
  کلکتيویزه کردن کشاورزی و مسئله کوالکها-٣

در شرايط ويرانی کشور بعداز گفتيم برنامه لنينی جهت ايجاد اقتصاد سوسياليستی يعنی مسئله کليدی ساختمان سوسياليسم 
 :جنگهای داخلی و محاصره و مداخله امپرياليستی بر دو پايه استوار بود

 . کلکتيويزه کردن کشاورزی– ٢  ايجاد صنايع مدرن  - ١
از آنجائيکه يکی از زمينه های اصلی تبليغات ضد کمونيستی مسئله کلکتيويزه کردن کشاورزی است و از آن گذشته طرح اين 

وع برای کمونيستهای ايران که حل مساله ارضی را يکی از مهمترين وظايف انقالب دمکراتيک توده ای ميدانند، موض
 :آخرين کالم تبليغات ضد کمونيستی چنين است. ضرورت تاريخی دارد  ما به اين مساله می پردازيم

ای کشاورزی شده و مخالفين قتل عام شدند و از توده های ميليونی دهقانان بزور چماق و سرنيزه مجبور به عضويت در کلکتيوه
 .آنجا که تقريبًا همه مخالف بودند شوروی از وجود دهقانان پاک شد و گرسنگی و قحطی تمام کشور را فرا گرفت

ولی از آنجا که طراحان اين تبليغات ميدانند که همه اين شکل مبتذل . اين مبتذل ترين شکل تبليغات ضد کمونيستی است
هند پذيرفت، برای تيپ روشنفکر و تحصيلکرده شکل ديگری را نيز ارائه ميدهند ، بدين مضمون که بله ، درست است رانخوا

 .که کلکتيويزه کردن کشاورزی پيشرفت بزرگی بود ولی بقيمت قتل هام عظيمی بين دهقانان تمام شد
 حال بيائيم ببينيم واقعيت چه بود؟

 برای دهقانان داشت؟اشتراکی کردن زمين چه نتيجه مشخصی 
بين .  لنينيسم بما می آموزد که دهقانان يک طبقه واحدی مانند پرولتاريا با منافع طبقاتی واحدی نيستند–قبل از همه مارکسيسم 
 . يعنی دهقانان ميانه حال– يعنی کوالک پيدا می شود و هم استثمارشونده –دهقانان هم استثمارگر 

دهقان فقير قادر به امرار معاش از زمين خود .  فراد ديگری را نيز در استخدام خود داردکوالک دهقان ثروتمندی است که ا
دهقان . نيست و در نتيجه مجبور است اضافه بر کار روی زمين کوچک خود ، به کار دستمزدی روی زمين کوالک نيز بپردازد

. ی کار افراد خانواده اش کسی را در استخدام خود نداردميانه حال از زمين خود امرار معاش کرده و معموًال با استفاده از نيرو
روشن است که اشتراکی کردن .  درصد دهقان ميانه حال وجود داشتند٦٠ درصد دهقان فقير و ٥ در شوری ١٩٢٨در سال 

، چرا که اين زمين در تضاد مستقيم با منافع طبقاتی کوالک ها ولی همسو و در جهت منافع طبقاتی دهقان ميانه حال و فقير بود
دگرگونی در مناسبات مالکيت باعث حذف امتيازات کوالک ها و از طرفی  بهبود وضع اقتصادی دهقانان ميانه حال و فقير می 

بهبود وضع اقتصادی از اين لحاظ که دهقانان کلکتيو قادر بودند با کار خود روی زمينهای بزرگ و با استفاده از تراکتورها . شد
در مقايسه با توليدی که روی زمين های . ن توليد کلکتيو بمراتب بيشتر محصوالت کشاورزی توليد کنندو ساير وسايل مدر

کلکتيويزه کردن . کوچک خود قبًال داشتند و در اثر رقابت کوالک ها همواره در خطر ورشکستگی اقتصادی بسر می بردند
ت داده و درآمد آنها را باال برده و کوالک ها را بعنوان طبقه کشاورزی، دهقانان ميانه حال و فقير را از رقابت کوالک ها نجا

 .به اين معنی که ميتوانستند يا عضو کلکتيو شوند و يا به توليد انفرادی بپردازند، البته بدون حق استخدام ديگران. حذف نمود
 و اما اشتراکی کردن زمين چه نتيجه مشخص برای کل کشور داشت؟

چرا که در توليد کوچک . وچک و ايجاد توليد بزرگ و بدنبال آن مکانيزه کردن کشاورزیدر درجه اول حذف توليد ک
در نتيجه توليد بزرگ که . مکانيزايسيون غير ممکن است و بدون مکانيزاسيون سطح توليد در نتيجه درآمد دهقانان رشد نمی کند

بعنوان مثال در توليد . اورزی رشد عظيمی نمودمی توانست فقط و فقط با دگرگونی مناسبات مالکيت بدست آيد، توليد کش
 به بزرگترين صادر کننده تبديل شد، در حاليکه بر ٣٠مهمترين محصول کشاورزی يعنی گندم شوروی در اواخر سال های 

در حاليکه در سال . همگان روشن است که امروزه شوروی رويزيونيستی شديدًا به وارد کردن گندم از آمريکا احتياج دارد
 سال کشاورزی شوروی عمدتًا و ١٠ يعنی در عرض ١٩٣٨ تمام کارهای کشاورزی با دست انجام می گرفت، در سال ١٩٢٨

جالب اينجاست که درست زمانيکه اين موفقيت های عظيم در شوروی بدست می . در بعضی مناطق کامًال مکانيزه شده بود
 درصد ٨در آمريکا و فرانسه وسعت زمين های کشاورزی .  بودآمدند، کشورهای سرمايه داری را بحران کشاورزی فراگرفته

در آمريکا جهت حفظ قيمت، گندم را می سوزاندند و در برزيل بهمين دليل نصف توليد ساالنه را به دريا می . تنزل يافته بود
روی زمين های  هکتار بودند، در حاليکه در شو١٠٠در آمريکا فقط يک پنجم زمين های کشاورزی بزرگتر از . ريختند

توليد بزرگ .  هکتار را در برمی گرفت٢٠٠٠بطور متوسط “ سوخوز„ هکتار و زمين های ٤٣٤بطور متوسط “ کلخوز„
سوسياليستی می رفت تا برتری تاريخی خود را بر توليد کوچک سرمايه داری در عمل به تمام دنيا به اثبات برساند و باالخره 

بهبود وضع ) منهای کوالک ها(ی قابل کشت بمالکيت اشتراکی درآمده بود و دهقانان  درصد زمين ها٩٣ وقتی ١٩٣٧در سال 
درست بهمين دليل بورژوازی غرب از . اقتصاديشان را با گوشت و پوست خود لمس می کردند، اين برتری در واقع ثابت شد
 امکانات مالی اش عليه کلکتيويزه کردن آنجا که در پيروزی سوسياليسم نابودی خود را می ديد ، تبليغات عظيمی را با تمام

البته جنبش کلکتيويزاسيون از فردای پيروزی انقالب اکتبر شروع شده بود ولی بخاطر . کشاورزی در شوروی براه انداخت
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 به ١٩٣٢ – ٣١جنگهای داخلی محاصره و مداخله امپرياليستی اقتصادی ناشی از آن و برخی شرايط عينی و ذهنی در سالهای 
البته اين جنبش از طرف حزب بلشويک رهبری می شد و از آنجائيکه يکی از ستونهای اصلی ساختمان . خود رسيداوج 

درست در همين رابطه به سياست حزب بلشويک به رهبری . سوسياليسم بود، سياستی کامًال آگاهانه و حساب شده برآن حاکم بود
 می گويند کلکتيويزاسيون زود شروع شد، عده ء ديگری معتقدند دير شروع عده ای. استالين از ديدگاه های مختلف انتقاد ميشود

قبل از همه بايد گفت که کلکتيويزاسيون انقالبی بود در انقالب . شد، انتقاد ديگری مطرح ميکند که به اجبار انجام گرفت و غيره
نقالب بالفاصله بعداز پيروزی انقالب اول يعنی اجرای اين ا. و مانند هر انقالب می بايستی شرايط عينی و ذهنی آن آماده گردد

 غير ممکن بود، همانطور که اگر بيش از اندازه به تاخير می افتاد لطمه های جبران ناپذيری به ساختمان ١٩١٧انقالب اکتبر 
. سيده بود تصادفی نبود، چرا که آن موقع شرايط عينی و ذهنی اجرای آن ر١٩٣٢ – ٣١پس انتخاب سالهای . سوسياليسم ميزد

 :شرايط عينی عبارت بود از
 
گفتيم کوالک ها فقط درصد کمی از دهقانان .  رشد توليد گندم توسط دهقانان ميانه حال در مقابل توليد گندم توسط کوالک ها– ١

ين و را تشکيل می دادند ولی بخاطر قدرت اقتصادی اشان بيش از يک سوم و در مواردی حتی تقريبًا نصف وسائل توليدی، زم
اين قدرت کوچکی نبود و آنها نی توانستند با استفاده از اين قدرت . در نتيجه محصوالت کشورزی را در مالکيت خود داشتند

حزب بلشويک طبعًا به اين مسئله اگاه بود و با سياست مالياتی معينی در صدد . توليدی خود ، کشاورزی کشور را فلج کنند
ه دهقانان ميانه حال بود، بطوريکه بعداز مدتی قدرت توليدی دهقانان ميانه حال در مقابل قدرت کاهش تعداد آنها و تبديل آنها ب

روشن است که به نتيجه رسيدن چنين . توليدی کوالک ها افزايش يافته و مشخصًا توليد گندم از کنترل کوالک ها بيرون آمد
و نه کسی می توانست لحظه به نتيجه رسيدن آنرا دقبقًا پيش سياستی احتياج به زمان داشت و نه از امروز به فردا عملی بود 

 .بينی کند
 
چنين صنايعی که تراکتور و ساير .  شرط عينی دوم برای اجرای کلکتيويزاسيون، مهيا کردن امکانات فنی توليد بزرگ بود– ٢

گين می توانست زمينه ايجاد چنين فقط توسعه صنايع سن. ماشين آالت کشاورزی را توليد کند، اصوًال در شوروی موجود نبود
بدين جهت نيروی اجتماعی . اشتراکی کردن کشاورزی بدون توسعه صنايع سنگين غير ممکن بود. کارخانجاتی را فراهم سازد

عظيمی در جهت ايجاد کارخانجات تراکتور و ماشين آالت سازماندهی شبکه سراسری کارگاه ها و تعميرگاه های مکانيکی و 
شرط . ش علمی دهها هزار مهندس کشاورزی از ميان دهقانان بکار رفت تا زمينه فنی توليد بزرگ آماده شودهمچنين آموز

گفتيم امکان عضويت در واحد های کلکتيو . ذهنی نيز عبارت بود از آمادگی ذهنی دهقانان برای عضويت در واحد های کلکتيو
ولی در سال . درصد از دهقانان از اين امکان استفاده نکرده بودند بيش از يک ١٩٢٩ به بعد وجود داشت ولی تا سال ١٩١٨از 

دهقانان بتدريج از مزايای کلخوز يعنی تعاونی های کشاورزی آگاهی يافته و داوطلبانه وارد .  درصد رسيد٥ اين رقم به ١٩٢٩
 درصد ٥٠رقم مزبور از  اين جريان به يک جنبش توده ای تبديل شد و ١٩٣٢ – ٣١آنها می شدند، طوريکه در سال های 

 .گذشت
و اما بپردازيم به مسئله قهر و يا به مضمون انتقادی که عضويت دهقانان در کلخوز ها گويا داوطلبانه نبوده بلکه بزور اسلحه 

 تا ٢٠ارقام نامبرده از آمادگی ذهنی دهقانان که بتدريج از يک درصد در سالهای . اين انتقاد کامًال بی اساس است. انجام گرفته
اگر قرار بود عضويت در .  رشد کرد، خود نشاندهنده بی اساس بودن اين انتقاد است٣٠ درصد در اواخر سالهای ٩٠بيش از 

کلخوزها اجباری باشد، کافی بود بعداز مهيا شدن شرايط عينی، قانونی صادر شده و از امروز به فردا همه دهقانان به عضويت 
حزب بلشويک دهقانان را نزديک ترين و مهمترين متحد پرولتاريا در . بلشويک اين نبودکلخوزها درآيند، ولی سياست حزب 

بدون . سال های سال سياست جلب دهقانان را به انقالب در تئوری و عمل دنبال گرده بود. ساختمان سوسياليسم می دانست
يک حکومت می تواند بزور .  به شکست بودحمايت داوطلبانه دهقانان از جنبش کلکتيويزاسيون يعنی بدون شرط ذهنی، محکوم

اسلحه از طبقه يا قشری سلب مالکيت بکند ولی هيچ نيروئی در دنيا قادر نيست توده های ميليونی را وادار به کار اجباری کند، 
ن و دل چرا که فقط عضويت در کلخوزها مسئله ای را حل نمی کرد بلکه مسئله بر سر اين بود که دهقانان در کلخوزها از جا

البته . کار کرده و چرخ های اقتصادی کشور را با سيستم جديد اشتراکی به حرکت درآورند و اين به زور اسلحه غير ممکن بود
آنها . صحبت می کنيم، منظور دهقانان ميانه حال و فقير است، حساب کوالک ها جدا است“ دهقانان„وقتی در اين رابطه از 

 کشاورزی مقاومت می کردند، چرا که تنها طبقه ای بودند که در اين انقالب عظيم امتيازات خود مسلمًا در مقابل اشتراکی کردن
کوالک ها آخرين طبقه استثمارگر جامعه بعداز انقالب اکتبر به شمار آمده و کلکتيويزاسيون کشاورزی را . را از دست می دادند

مسلم است که در مقابل . عنوان طبقه در دستور کار خود قرار داده بودکه گفتيم انقالبی بود در انقالب، محو و نابودی آنها را ب
همانطور که گفتيم کوالک ها دارای قدرت قابل . “قهر، مامای هر انقالب است„بقول انگلس . آنها قهر نيز بکار می رفت

م زمين های قابل کشت در گرچه کنترل توليد گندم از دست شان خارج شده بود ولی کمافی السابق يک سو. مالحظه ای بودند
 ميليون نفر می رسيد و وقتی بحساب آوريم که چندين ميليون نفر نيز از ٨/٥ به ٣٠مالکيت آنها بود و تعدادشان در سال های 

وقتی جنبش اشتراکی کردن به اوج خود . لحاظ اقتصادی وابسته به آنها بودند، اهميت اين فاکتور اجتماعی روشن تر می شود
ر قابل پيش بينی بود که اين جنبش چهره روستا های شوروی را دگرگون خواهد نمود، کوالک ها به مقاومت خود رسيد و ديگ

آنها با کمک کليسا تبليغات خود را مبنی بر اين که کلکتيويزاسيون دهقانان را ورشکست خواهد کرد، پخش . شکل سازمانی دادند
 ميليون اسب و دهها ١٠بيش از . بعدی دست به کشتن تمامی چارپايان خود زدنددر مرحله . ولی اين فقط اول کار بود. می کردند

. تا اين جا کارهايشان ظاهرًا خالف قانون نبود ولی به اين اکتفا نکردند. ميليون گاو را کشتند به اميد اين که کشاورزی فلج شود
بانه توسط آنها به آتش کشيده شد و باالخره از  سيلوی گندم کلکتيو های کشاورزی ش٢٧٠ بيش از ١٩٣١در سه ماهه اول سال 
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 بيش از ١٩٣١اوايل سال. آنجا که تعداد زيادی از آنها اسلحه داشتند گروه های مسلح تشکيل داده و به ترور بلشويک ها پرداختند
ين موج عکس العمل کميته مرکزی در مقابل ا.  عضو حزب بلشويک توسط باندهای مسلح کوالک ها به شهادت رسيدند١٠٠

مقاومت ، سابوتاژ ، خرابکاری و ترور ، بسيج توده های ميليونی دهقانان ميانه حال و فقير جهت دفاع از موسسات کلکتيوها و 
مبارزه طبقاتی شديدی بين توده های دهقان به رهبری حزب از يک طرف و . مصادره زمين ووسائل توليد کوالک ها بود

انند هر مبارزه بين طبقات آشتی ناپذير، روند و قانونمندی خاص خودرا داشت، روندی کوالک ها از طرف ديگر درگرفت که م
 :که قانون کلی آنرا مارکس در مانيفست بيان داشته است

 
برده و برده دار ، پاتریسين و پلبين ، اشرافيت و دهقان . تاریخ تمام  جوامع ،تا بحال تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است„

 شاگرد و در یک کالم استثمارگر و استثمارشونده همواره در تضاد با یکدیگر بوده و مبارزه ای بالانقطاع، سرف، استادکار و
گاه پنهان، گاه آشکار، به پيش می بردند، مبارزه ای که هر بار به یک دگرگونی انقالبی جامعه و یا به نابودی مشترک طبقات 

 .„در حال مبارزه منجر می شد
 

منتقدين همواره مطرح می . د طبقه کوالک ها بود که نابود شد و اين نابودی به دگرگونی انقالبی جامعه انجاميدالبته در اين مور
 شما هميشه فقط جوانب مثبت را می گوئيد ولی آيا هيچ اشتباهی در اين ميان رخ نداد؟: کنند که

 که يک چنين دگرگونی عظيم اجتماعی نمی تواند روشن است. ما ديالکتيسين نمی بوديم اگر باين سئوال جواب منفی می داديم
در پهناورترين کشور دنيا ، سازماندهی شبکه های سراسری حزبی ، سنديکائی، صنعتی و غيره کار . بدون اشتباه اجرا گردد

 می اجرای رهنمود های کميته مرکزی و کنترل آنها در دور افتاده ترين دهات سيبری قدرت سازماندهی عظيمی. آسانی نيست
بدين جهت مواردی پيش می آيد که بعضی از کادرهای حزبی در اجرای کلکتيويزاسيون، آن صبر و حوصله ای را که . طلبد

کميته مرکزی و استالين همواره توصيه می کردند، بکارنبرده و شتابزده دست به اقدامات نادرستی می زدند، با اين تصور که 
عمده ترين اقدامات از اين قبيل اعمال فشار روی دهقان ميانه . زودتر به اجرا درآورندکلکتيويزاسيون را هر چه بهتر و هرچه 

روشن است که اين . حال بود که تحت تاثير فکری کوالک ها بوده و يا در نوعی وابستگی اقتصادی به کوالک ها بسر می بردند
جهت . والک ها رانده شده و اوضاع بغرنج تر می گرديدعده از دهقانان ميانه حال در اثر اين اقدامات نادرست بيشتر به طرف ک

 به رشته تحرير ١٩٣٠در مارس „ سرگيجگی از موفقيت„ مبارزه با اين انحرافات استالين مقاله معروف خود را تحت عنوان 
ريان کلکتيويزاسيون درآورد که در آن به انتقاد شديد اقدامات عجوالنه و شتابزده پرداخته و اکيدًا اعمال هر نوع فشار را در ج

اين مقاله استالين منجريه تصويب قطعنامه ای توسط کميته مرکزی حزب گرديد که درآن به تمام اعضاء و . محکوم نمود
کادرهای حزب هشدار داده شد که دقيقًا خط و مشی حزب را اجراء نموده و از کوچکترين اقدام عليه دهقانان ميانه حال خود 

همچنين حاوی رهنمودهای مشخص برای کادرها بود و باالخره نظريه مخالفين درون حزبی را رد می قطعنامه . داری نمايند
 .کرد که معتقد بودند که کلکتيويزاسيون با مخارجی که دارد از لحاظ اقتصادی به صرفه نيست

 :می نويسد ) ١٩٣٥( „  جهانی نوين–استالين „هانری باربوس در کتاب خود تحت عنوان 
لحظ ای رسيد که .... منشاء و نيروی محرکه ء اين تضادها مقاومت جنون آميز کوالک ها بود.  جدی وجود داشتندتضادهای„ 

انحراف „ سرگيجگی از موفقيت „ مقاله استالين بنام . بعضی از رفقا از مسير اصلی منحرف شدند ، چرا که سرعتشان زياد بود
کمونيست ها و متخصصين به روستاها فرستاده . بسيج عظيمی انجام گرفت. ادبعداز آن می بايستی اتفاقی می افت. را باز کرد

 ٢٥٠٠٠بدين ترتيب . هرکارگاه تراکتور به يک پايگاه ايدئولوژيک جهت روشنگری بين توده های دهقان تبديل شد... شدند
و آنها از عهدهء . شتافتند مکانيسين و راننده تراکتور به کمک کالخوزها ١٩٠٠٠٠ متخصص و ١١٠٠٠٠کمونيست باتجربه ، 
بعضی کمونيست . بخش بزرگی از کلخوزها خرج خود را درنمی آورند. با وجود اين باز هم انتقاد می شود. وظايف شان برآمدند

در اين ميان بارديگر استالين جواب کوته . ها پيشنهاد می کنند که به اين خاطر بايد به اين آزمايش گران قيمت پايان داده شود
 :ان را می گويدبين
 خرج خود را درنمی آوردند ولی ما آنها را ١٩٢٧کلخوزها خرج خود را درنمی آورند ؟ کارخانجات صنعتی ما نيز در سال „ 

مسئله اقتصادی مهم است ولی نبايد به آن .... به کارخانجات سودآور تبديل کرديم و از همه مهمتر آنها اساس تمام سيستم ما هستند
 و خيز لحظه ای نرخ بازار نگريست بلکه از ديدگاه مجموعه سيستم اقتصادی ما در طول سال های متمادی ، فقط از ديدگاه افت

 .„يک چنين ديدگاهی واقعًا لنينيستی ، واقعًا مارکسيستی است
دهد از گزارش هانری باربوس روشن می شود که حزب با اشتباهات و انحرافات چه نوع برخوردی داشت و همچنين نشان مي

پيچيده به اين خاطر که شرايط کامًال جديد بود هم برای کادرهای . که در چه شرايط پيچيده ای کلکتيويزاسيون به پيش می رفت
طبعًا در چنين شرايطی کوالک . حزبی و هم برای توده های مردم و همه تاب و تحمل مبارزه را در چنين شرايط پيچيده نداشتند

ودند، به انواع مختلف به سزای اعمال خود می رسيدند، خيلی ها به زندان ميافتادند، عده ای تبعيد و هائيکه دست به جنايت زده ب
تعداد زيادی نيز از شلوغی اوضاع استفاده کرده پا بفرار گذاشتند و . آنهائيکه دستشان به خون آلوده شده بود تيرباران می شدند

 مخفيانه به خرابکاری پرداخته و يا در انتظار انتقامجوئی به زندگی خود در در مناطق ديگر شوروی وارد کلکتيو ها می شدند تا
 هزار نفر بود که تبليغات بورژوازی اين تعداد را با تعداد فرايان ٢٠تعداد تبعيد شدگان حدودًا . لباس دهقان کلکتيو ادامه دهند

خود را ساخته و بخورد مردم ميداد و „  کاشانهبيرون راندن صدها هزار دهقان شوروی از خانه و„ افسانه“رويهم ريخته و
 که حدودًا دوسوم کشاورزی شوروی کلکتيويزه شده بود، ١٩٣٣در سال .  سال می دهد٥٠هنوز هم که هنوز است بعداز گذشت 

 :استالين ميگويد
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دهقانان . ود نگشته اندبيالن کار حزب هم اکنون از اين قرار است که کوالک ها بعنوان طبقه داغان شده اند گرچه هنوز ناب
حکومت شوراها پايگاه اقتصادی محکمی برای خود در روستا ها بوجود . زحمتکش از بندگی و استثمار کوالک ها آزاد شده اند

اتحاد جماهير شوروی از يک کشور با کشاورزی خرده دهقانی به کشوری با . آورده که همان سيستم اقتصاد اشتراکی باشد
 .„اورزی تبديل شده استبزرگترين موسسات کش

آنجائی که سابقًا پاسگاه ژندارمری تزار قرار داشت ، اکنون . روستای شوروی چهرهء خود را تغيير داده بود. و اين واقعيتی بود
کلوب دهقانان کلکتيو درب های خود را گشوده و بجای کليسای سابق اکنون بيمارستان ، کتابخانه و ساير موسسات اجتماعی 

آنجائيکه سابق همه بيسواد بودند ، اکنون نه تنها مدرسه و دبيرستان بلکه انستيتوی علوم کشاورزی و . ول بودندبکار مشغ
. زن روستای کلکتيو ديگر وجه مشترکی با زن دهقان فقير سابق نداشت. انستيتوی دامپزشکی به آموزش دهقانان می پرداخت

يکسان کار کرده و در بسياری از کلکتيوها زنان در راس موسسات پست دهقان زن و مرد دوش بدوش هم در کلکتيو با حقوق 
کلکتيويزاسيون با شرکت دادن زنان در جريان توليد و رهائی آنان از وابستگی اقتصادی به . های حساسی را اشغال می نمودند

بيهوده نيست که . آزاد ساخته بودمردان برای اولين بار در تاريخ بشريت ، زنان روستائی را از قيد و بندهای قرون وسطائی 
پدر „دهقانان شوروی که در اثر سياست های حزب بلشويک به اين درجه ازرفاه و آزادی رسيده بودند، به رهبر حزب شان لقب 

 .را دادند„ استالين
 در تبليغات ضد اهميت بررسی اين مطلب از اينجا ناشی ميشود که دادگاههای مسکو. مطلب بعدی ما راجع به دادگاه های  است

اوج „بورژوازی، اين دوران از تاريخ سوسياليسم را . نقش ويژه ای دارند“ استالينيسم„کمونيستی و افسانه سازی تحت عنوان 
در هر کتاب و نوشته ی ضد کمونيستی حداقل اشاره ای به دادگاههای مسکو پيدا ميشود، گذشته از جلدهای . می نامد“ استالينيسم

اگر آنها موفق به جا انداختی اين . انگيزه طراحان اين تبليغات روشی است. ه اين موضوع اختصاص دارندقطوری که فقط ب
مسئله شوند که استالين حتی به سران حزب خود هم رحم نکرده و آنها را از ميان برداشته است، آنوقت جا انداختن دروغ های 

بدين .  اختناق فرا گرفته است و غيره، بمراتب ساده تر خواهد بودبعدی مبتنی برآن  است که تمام جامعه شوروی را ترور و
 .جهت افسانه سازی پيرامون دادگاههای مسکو يکی از مهمترين اشکال ضديت با کمونيسم برای بورژوازی است

 
 .می نامد“ اوج استالينيسم„  و چرا بورژوازی این دوران را ١٩٣٧/١٩٣٨ دادگاههای مسکو – ٤
 

 پيروزی بر کوالکها بدست آمده و دشمن اصلی کلکتيويزه کردن کشاورزی بقول استالين داغان ١٩٣٣ در سال ديديم که چگونه
با وجود اين جنبش کلکتيويزاسيون عليرغم بزرگترين پيروزی اش بعداز انقالب کبير اکتبر يعنی . شده ولی هنوز نابود نشده ا ئد

ه بود چرا که حدوًا يک سوم زمين ها هنوز در مالکيت خرده دهقانان بود که درهم شکستن مقاومت کوالکها هنوز به پايان نرسيد
.  به سير طبيعی خود ادامه داد٣٠اين جنبش تا اواخر سالهای . خود باز هم نشاندهنده خصلت داوطلبانه کلکتيويزاسيون است

 . آغاز مرحله جديدی از چند لحاظ بود١٩٣٣عليرغم اين، سال 
 
 :لی از لحاظ بين المل– ١
 

بورژوازی جهت نجات خود از بحرانها پی در پی و برای جلوگيری . در اين سال هيتلر در آلمان رسمًا قدرت را به دست گرفت
از انقالب پرولتاريا که از پيروزی های سوسياليسم در شوروی الهام ميگرفت حکومت را بدست وحشی ترين جناح خود يعنی 

 .فاشيسم سپرد
 
 : از لحاظ داخلی– ٢
 

در اين سال در شوروی سوسياليسم از لحاظ اقتصادی پيروز شد، يعنی نه تنها همانطورکه توضيح داديم در زمينه کشاورزی 
در اين . اصل مالکيت اشتراکی بر وسائل توليد عمدتًا پياده شد بلکه همچنين در ساير زمينه ها از قبيل صنايع، تجارت و غيره

از آنجائيکه .   ساله در حال تنظيم و تصويب بود٥وروی به پايان رسيده و دومين برنامه  ساله اقتصادی ش٥سال اولين برنامه 
شرايط داخلی اين دوران، زمينه بوجود آمدن اولين دادگاههای مسکو را روشن ميکند، در حاليکه شرايط بين المللی بيشتر در 

 .باشيم، اين دو بخش را جداگانه مطرح ميکنيمما برای اينکه تاريخی پيش رفته . رابطه با آخرين دادگاه قرار دارد
 

 زمينه مادی دادگاههای مسکو از لحاظ داخلی
 

.  را شامل ميشود١٩٢٨ / ٣٣ ساله اقتصادی، برنامه ايکه سالهای ٥گفتيم پيروزی بر کوالکها مصادف بود با پايان اولين برنامه 
 يک کشور فئودالی و عقب مانده بشکل ناگهانی به يک کشور روسيه از. برنامه پنجساله سيمای روسيه را بکلی دگرگون ساخت

درکنار آن فعاليت های دامنه . همه جا کارخانجات بزرگ، تاسيسات عظيم صنعتی برپا گرديد. مترقی و صنعتی مبدل گرديد
ه جديد مدرن داری در جهت توسعه آموزش و پرورش و پيشرفت علوم بوجود آمد، تعاونی ها گسترش يافت، ميليونها واحد خان

در زمينه فرهنگ و هنر پيشرفتهای . برای کارگران ساخته شد و کارگران و زحمتکشان شخصيت واقعی خود را باز يافتند
حيرت انگيزی صورت گرفت و خدمات عمومی، بهداشت، بيمه حوادث در شوروی از ثروتمندترين کشور های جهان پيشی 
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همه اين دستاوردها توسط برنامه عظيم . و امنيت اقتصادی وسيعی بوجود آمدبيکاری و ترس مهيب از آن ازبين رفت . گرفت
 .پنجساله که آنرا برخی از ما جاه طلبانه و ديوانگی بزرگ، توصيف ميکردند بوجود آمد

 
 :استالين نتايج و تجربيات بدست آمده از اجرای اين برنامه را چينن جمعبندی می نمايد

 
در زمينه صنایع، کشاورزی و تجارب این بود که ما در تمام شئون اقتصاد ملی اصل سوسياليسم  ساله ٥نتيجه اجرای برنامه „

 .را پياده کرده و تمام عناصر سرمایه داری را بيرون راندیم
این امر منطقًا می بایستی چه چيزی را بدنبال داشته و عمًال  باعث آن شد که آخرین بقایای طبقات ميرنده یعنی صاحبان 

 تجار، دالالن، اشرافيون سابق، کشيشان، کوالکها و دارو دسته اشان، افسران سابق تزار، اعضای سابق پليس و صنایع،
ژاندارمری، انواع مختلف روشنفکران بورژوائی با تمایالت شووینيستی و سایر عناصر ضد شوروی از موقعيت ممتاز 

 کشور پخش شده و خود را در کارخانجات ما، در موسسات ما، به تمام نقاط“ رانده شده ها„این . اجتماعی خود رانده شوند
آنها خود . در شرکت های کشتيرانی و راه آهن و بخصوص در کلکتيوهای کشاورزی کلخوزها و سوخوزهای ما پنهان کردند

 را همراه این ها چه چيزی. پنهان کرده و حتی برخی از آنها بداخل حزب رخنه کردند“ دهقان„و “ کارگر„را تحت عناوین 
خود آوردند؟ البته که احساس تنفر خود را، نسبت به قدرت شوراها، احساس دشمنی بی حد و مرز خود را نسبت به اشکال 

این آقایان مسلمًا قدرت حمله مستقيم نظامی را عليه قدرت شوراها ندارند، آنها و طبقاتشان . نوین زندگی، اقتصاد و فرهنگ ما
به این خاطر . بارزه مسلحانه قدرت شوراها را سرنگون کنند ولی شکست خورده و تار و مار شدندچندین بار سعی کردند با م

تنها کاری که از دستشان برميآید خرابکاری بعناوین مختلف عليه کارگران، دهقانا ن تعاونی، حکومت شوروی و حزب است 
 آتش می کشند ، ماشين آالت کارخانجات را خراب ميکنند انبارهای ما را به. و آنها این خرابکاری خود را مخفی انجام ميدهند

، به خرابکاری های سازمان یافته در کلخوزها و سوخوزها دست می زنند ، حتی برخی از آنها که استادان دانشگاه نيز در 
 .ميان آنها پيدا می شود ، سرم طاعون را به چهار پایان کلکتيوهای کشاورزی تزریق می کنند

کار اصلی . به اینجا ختم نميشود“ رانده شده ها„ولی فعاليت این . ت  را در ميان اسبان شيوع ميدهند و غيرهبيماری مننژی
اشان در زمينه دیگری است و آنهم سرقت و حيف و ميل کردن اموال و اجناس دولتی و یا تعاونی به مقياس بسيار وسيع 

ه تجارتخانه ها  و فروشگاهها، انبارهای راه آهن و از همه این سرقت و حيف و ميل در کارخانجات شروع شده و ب. است
آنها با غریزه طبقاتی شان حس ميکنند . ها است“ رانده شده„این فعاليت اصلی . مهمتر واحد های کشاورزی گسترش می یابد

رزه کنند ، باید پایه که پایه جامعه سوسياليستی را مالکيت اجتماعی تشکيل ميدهد و اگر بخواهند با جامعه سوسياليستی مبا
آنرا نابود سازند و آنها عمًال نيز کوشش ميکنند از طریق سرقت و حيف و ميل سازمان یافته در مقياس وسيع مالکيت 

 .اجتماعی را نابود کنند
آنها جهت سازماندهی سرقت های خود از طرز تفکر و عادت های قدیمی دهقانان که ریشه خود را در مالکيت خصوصی دارد 

. تفاده ميکنند، از طرز تفکر دهقانانی که تا دیروز به توليد فردی مشغول بوده و امروز عضو سازمان توليد اجتماعی انداس
دهقانان ما . اقًال برای مارکسيست ها روشن اشت که آگاهی انسانها در تکامل خود از شرایط عينی زندگی شان عقب می ماند

و کلکتيواند یعنی توليد کنندگان اجتماعی اند و نه توليد کنندگان فردی ولی آگاهی امروز از لحاظ شرایط عينی زندگيشان عض
باقيماندگان طبقات استثمارگر از این آگاهی دهقانان که مربوط به . شان هنوز آگاهی قدیمی است، یعنی آگاهی مالکان خصوصی

 سازمان داده و بدین ترتيب مبنای سيستم دوران مالکيت خصوصی می شود، استفاده می کنند تا سرقت اموال اجتماعی را
 .اجتماعی شوروی، یعنی مالکيت اجتماعی را نابود سازند

. آنها هيچ مسئله خاصی درآن نمی بينند. بسياری از رفقای ما نسبت به این پدیده بی تفاوت اند و اهميت آنرا درک نميکنند
ظام اجتماعی ما را مالکيت اجتماعی تشکيل می دهد، همانطورکه اساس و پایه ن. ولی این رفقا در اشتباه بزرگی بسر می برند

سرمایه داران، مالکيت خصوصی را مقدس اعالم کرده و . پایه و اساس سرمایه داری را مالکيت خصوصی تشکيل می دهد
ور یقين باید ما کمونيست ها بط. بدین ترتيب در دوران انقالب بورژوائی نظام اجتماعی سرمایه داری را استحکام بخشيدند

مالکيت اجتماعی را مقدس اعالم کنيم تا بتوانيم اشکال جدید اقتصاد سوسياليستی را در تمام زمينه های توليد و توزیع 
این قانون . بدین منظور چندی پيش حکومت شوروی قانون حفاظت از مالکيت اجتماعی را بتصویب رساند... استحکام بخشيم

اجرای بدون قيد و شرط آن اولين وظيفه هر کمونيست، هر . ی انقالبی ما را تشکيل ميدهددر مقطع کنونی اساس قانونگذار
. بدین خاطر مبارزه برای حفاظت از مالکيت اجتماعی یکی از وظائف عمده حزب است...  کارگر و هر دهقان تعاونی است

آن چيزی که .  می گذارد، به پيش برده شودمبارزه ایکه باید با تمام قوا و تمام وسائلی که قوانين شوروی در اختيارمان
جهت ریشه کن کردن بقایای آخرین طبقات ميرنده و . امروزه بدان احتياج داریم یک دیکتاتوری قوی و نيرومند پرولتاریاست

ن بعضی از رفقا، تز از بين رفتن طبقات، ایجاد جامعه بی طبقه و از بين رفت. درهم شکستن سرقت های سازمان یافته آنان
آنها این تز را با بی عملی، بی تفاوتی و حتی گاهی با تئوری ضد انقالبی تضعيف مبارزه طبقاتی و . دولت را اشتباه فهميده اند

الزم به گفتن نيست که چنين افرادی هيچ نکته اشتراکی با حزب ما . تضعيف قدرت دولتی در شرایط کنونی اشتباه گرفته اند
طبقات از طریق تقویت و پيشبرد مبارزه . اند و یا افرادی اند دو رو که باید از حزب اخراج شونداینها یا منحرف شده . ندارند

دولت از طریق تقویت حداکثر قدرت اجرائی اش جهت نابودی . طبقاتی ازبين می روند و نه از طریق تضعيف مبارزه طبقاتی
زبين خواهد رفت و نه از طریق تضعيف قدرت اجرائی بقایای طبقات ميرنده و درهم شکستن محاصره اقتصادی امپریاليسم ا

 ساله اقتصادی ٥ما با اجرای برنامه . محاصره ایکه نه تنها هنوز پابرجاست بلکه به این زودی هم ازبين نخواهد رفت. اش
ده زمينه به طبقه کوالک ها ضربه آور. امان آخرین بقایای طبقات دشمن را از مواضع اشان در زمينه توليد بيرون راندیم
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این نتيجه برنامه پنجساله ساله اقتصادی در زمينه مبارزه عليه آخرین گردان های بورژوازی . نابودیشان را فراهم ساختيم
وظيفه ما امروز این است که این راند شده ها را از کارخانجات و موسسات مان نيز بيرون . است، ولی این هنوز کافی نيست

 ....خلع سالح کنيمرانده، آنها را برای هميشه 
. باید در نظر داشت که تقویت قدرت حکومت شوروی تقویت مقاومت آخرین بقایای طبقات ميرنده را نيز بدنبال خواهد داشت

آنها درست بخاطر این که در حال مرگ اند و آخرین روزهای زندگی خود را می گذرانند، از یک شکل مقاومت به اشکال 
مقاومت دست خواهند زد و عقب مانده ترین اقشار جامعه را عليه قدرت شوراها بسيج خواهند دیگری، به اشکال حادتری از 

در این راه آنها از هيچ جنایتی، از هيچ اقدامی جهت بدنام کردن حکومت شوراها و جهت بسيج عقب مانده ترین عناصر . کرد
خورده احزاب ضد انقالبی اس ار ها، منشویک در یک چنين اوضاعی بعيد نيست که ارتش های شکست . ابا نخواهند ورزید

ها، ناسيوناليست ها و همچنين تکه پاره های عناصر ضد انقالبی ترتسکيست ها و منحرفين راست، تکانی بخود داده چه در 
تمامی ولی باید . البته ما هيچ خوفی از اینها نداریم. مرکز و چه در نواحی دور افتاده دست به اقدامات ماجراجویانه بزنند

 .احتماالت را در نظر بگيریم اگر ميخواهيم سریع و بدون قربانی زیادی کار این عناصر را یکسره کنيم
 .“بدین خاطر آن چيزی که بلشویک ها امروزه بيش از هر چيز بدان محتاج اند، هوشياری انقالبی است

 ).١٩٧٩ دورتموند – به زبان آلمانی ١٦٦ ص ٢نقل از آثار منتخب استالين جلد ( 
 

برنامه های پنجساله اقتصادی قدم به قدم طبقات استثمارگر را نابود ميکرد .  بود١٩٣٣اين بطور مختصر اوضاع حاکم در سال 
طبيعی است که آنها نمی خواستند امتيازات خود را از دست . و اين طبقات برای نجات از نابودی بهر توطئه ای دست می زدند

ود را بر انسانها از دست بدهند و همچنين گروههای سياسی شکست خورده در چنين فضائی بدهند و حاضر نبودند قدرت خ
در ذيل . موجی از تروريسم و خرابکاری شوروی را فراگرفته است. مجددًا سربلند کرده به فعاليت های تروريستی مشغول شدند

 .به ذکر فقط برخی از آنها می پردازيم
 

تحقيقات واحد امنيتی در اين مورد . تش سرخ، مشخصًا در پادگان پتروساودوسک  کشف شد توطئه ای در ار١٩٣٤در تابستان 
بعهده سرگئی کيروف  عضو دفتر سياسی و دبير سازمان حزبی شهر لنين گراد بود که بعداز تحقيقات الزمه و دنبال کردن 

رال  با يک شبکه اپوزيسيون در مسکو، سرنخ توطئه پتروساودوسک به اين نتيجه رسيدند که دبير سازمان حزبی منطقه او
 .لنينگراد، کی  ا ف  و تفليس  در ارتباط بوده و نشريات مخفی در چاپخانه حزب به چاپ می رسانده است

قاتل بالفاصله دستگير شده و تحقيقات اوليه نشان ميدهد .  کيروف در دفترش واقع در لنينگراد بقتل می رسد١٩٣٤در دسامبر 
اين عمل يعنی به قتل رساندن يکی از اعضای دفتر . تل جلوگيری از کشف توطئه های ديگری بوده استکه هدف از اين ق

می نامد، يعنی دادگاههای “ اوج استالينيسم„سياسی کميته مرکزی حزب بلشويک سرآغاز جريانی است که بورژوازی آنرا 
 .مسکو

کوی بيشف عضو دفتر سياسی . حزب و مملکت بقتل رسيدندسرآغاز گفتيم که بدنبال ترور سرگئی کيروف، افراد مهم ديگر 
فقط . کميته مرکزی، منشينسکی عضو کميته مرکزی و رئيس واحد امنيتی کشور، ماکسيم گورکی و همچنين پسر ماکسيم گورکی

يش از در همين مدت ب.  نفر از کادر های حزب و دولت مورد سوقصد قرار گرفته و بقتل رسيدند١٠٠ بيش از ١٩٣٥در سال 
وظيفه حزب بلشويک در .  مورد خرابکاری و عمل تروريستی در پرونده های دادگاههای شوروی به ثبت رسيده است١٠٠٠

مقابل اين همه جنايات چه بود ؟  آيا می بايستی آرام می نشست ؟  آيا می بايست در مقابل منطق بورژوازی تسليم ميشد ؟  منطق 
چرا که اگر تکان بخوری و از خودت دفاع کنی مهر استالينيسم را بر پيشانی “ رت را ببرمآرام بنشين تا س„بورژوازی می گفت 

 !بله اين است منطق بورژوازی. ات می کوبم
ولی حزب بلشويک چه کرد ؟  حزب بلشويک اول از خود شروع کرد و خود را مورد تصفيه قرار داد چرا که حزب بعداز 

 ٥٠در حاليکه در آستانه انقالب اکتبر بيش از .  ميليون عضو بود٣د کرده بود و دارای پيروزی انقالب و جنگ داخلی بسيار رش
طبيعی است که در اين موج عظيم عضوگيری بعد از پيروزی مقدار قابل مالحظه ای افراد فرصت طلب و . هزار عضو نداشت

برخی . د اين افراد بکار نبرده بودندنيز وارد حزب شده بودند و واحدهای حزبی هوشياری الزم را در مور“ کاريريست„
بدين خاطر عضويت هر عضو حزب . اعضاء نيز از فعاليت دوران انقالب اشان کاسته و به اعضای غير فعال تبديل شده بودند

نتيجه اين تصفيه . تجديد نظر قرار گرفته و تمامی کارت های عضويت جمع آوری شده و تک تک مورد بررسی قرار گرفتند
اعضای سابق را در بر % ٢٥اين رقم .  هشت صد هزار نفر از عضويت حزب برکنار شدند١٩٣٧ بود که تا سال حزبی اين

 .می گرفت، يعنی يک چهارم حزب شامل تصفيه گرديد
بعداز تصفيه حزب نوبت به سازمان های توده ای، دستگاههای دولتی و ادارات و موسسات دولتی رسيد و تمامی آنها از افراد نا 

در اين ميان افراديکه مرتکب جنايت شده و يا بنوعی . ق، عناصر دشمن و بقايای طبقات استثمارگر و ابزار آنها تصفيه گشتندالي
 .قوانين کشور را زير پا گذاشته بودند، مورد مجازات قرار گرفنتد

دگاه تشکيل شد که در اين  هزار نفر در تمام شوروی دا١٤٠ در مجموع برای ١٩٣٨ الی ١٩٣٥بدين ترتيب در طول سالهای 
  هزار نفر تصفيه شدگان از صفوف حزب يک بيستم٨٠٠ هزار نفر عضو سابق حزب بودند يعنی از ٤٠ميان 

بد نيست برای اينکه روشن شود تا چه اندازه تبليغات بورژوازی . تحت تعقيب قضائی قرار گرفتند)  نفر يک نفر٢٠از هر (
جمعيت شوروی در آن دوران . کمی بيشتر از ارقام و فاکت ها استفاده نمائيم. وآميز استپوچ و غل“ اوج استالينيسم„مبنی بر 

از جمعيت را تشکيل می دادند % ٣طبق آمار شوروی طبقات استثمارگر بعداز انقالب اکتبر در مجموع .  ميليون نفر بود١٨٠
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 هزار نفر تحت تعقيب قضائی قرار ١٤٠ارگر، بيش از  ميليون نفر استثم٦همانطور که ديديم از اين .  ميليون نفر انسان٦يعنی 
 کل جمعيت کشور % ٦نگرفتند، يعنی 

 
 

 دادگاههای بزرگ مسکو
و اما برسيم به آن دادگاههای که بيش از همه مورد توجه افکار عمومی قرار گرفتند و بورژوازی نيز بيش از همه روی آنها در 

ادگاهها که متهمين آنها از جمله کادرهای باالی حزب بودند و بخاطر مبارزه اين د. تبليغات ضد کمونيستی خود تکيه ميکند
 :تروريستی عليه سوسياليسم مورد محاکمه قرار گرفتند، عبارت بودند از

ياد “  زينويف–مرکز تروريستی ترتسکی „ دادگاه  زينويف  و  کامنف  که در مدارک رسمی از آن بعنوان دادگاه عليه – ١
 . نفر ديگر بودند١٤ تشکيل گرديد و متهمين آن بغير از زينويف و کامنف ١٩٣٦دگاه در سال اين دا. ميشود

 ١٩٣٧که در ژانويه “  مرکزيت موازی ترتسکيستی و ضد شوروی„ دادگاه  پياتاکوف  و  رادک  تحت عنوان دادگاه عليه – ٢
  نفر ديگر بودند و باالخره١٣وف  و تشکيل شد و متهمين آن بغير از رادک، پياتاکوف، سوکولنيکوف، سربررياک

اين ، آخرين و بزرگترين . نام برده ميشود“ بلوک راستها و ترتسکيستها„ دادگاه  بوخارين  که از آن بعنوان دادگاه عليه – ٣
 . نفر ديگر بعنوان متهمين١٨ بود با بوخارين، ريکوف، ياگودا و ١٩٣٨دادگاههای مسکو در سال 

 افسر ارتش ١١که همگی علنی بودند، بايد از يک دادگاه نظامی نيز نام برد که غير علنی بود و متهمين آن  دادگاه ٣در کنار اين 
 نفر محکوم به اعدام شدند و بقيه ٥٠ نفر مورد محاکمه قرار گرفتند که از ميان آنها ٦٦ دادگاه در مجموع ٤سرخ بودند در اين 

 .به حبسهای طوالنی محکوم گرديدند
حکام مدارک بدست آمده از فعاليت متهمين، تعداد زيادی شواهد افراد مربوطه، اعترافات تعدادی از متهمين و روند مبنای اين ا

نه تنها علنی بلکه مستقيمًا با حضور توده های وسيعی از مردم شوروی تشکيل می گشتند، ) بغير از يکی(خود دادگاهها بود که 
تمامی پرونده های اين دادگاهها و کليه . صحبت می کند“ دادگاههای نمايشی„طوريکه بورژوازی در تبليغاتش همواره از 

منتشر شده و به مهمترين زبانهای خارجی ترجمه “ گزارش دادگاهی„مطالب رد و بدل شده در جلد های قطوری تحت عنوان 
 .شده و بعنوان مدارک تاريخی در دسترس عموم اند

ه دادگاه زينويف  و کامنف  می پردازيم و در آخر مهمترين دادگاه يعنی دادگاه بوخارين را ما نخست به دو دادگاه  اول  و عمدتًا ب
 .مورد بررسی قرار خواهيم داد

 :درباره دادگاه اول در پرونده چنين می خوانيم
 جماهير  قانون جزائی اتحاد٥٨ و ١٩بخاطر جنايت در رابطه با مواد ... ادعا نامه عليه زينويف، کامنف، يودوکيموف و„

 .شوروی سوسياليستی
 دادگاه نظامی ديوانعالی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در جلسه خود در لنينگراد فعاليت ١٩٣٥ ژانويه ١٦ و ١٥در تاريخ 

را که رهبران اصلی آن  زينويف، کامنف، يودوکيموف و باگايف بودند، مورد بررسی “ مرکز مسکو„گروه ضد انقالبی مخفی 
در طول چندين سال فعاليت ضد انقالبی چندين گروه “ مرکز مسکو„دادگاه به اين تنيجه رسيد که گروه موسوم به . قرار داد

مخفی متشکل از طرفداران زينويف را رهبری ميکرده از جمله فعاليت ضد انقالبی گروه نيکاليف، کوتولينوف را که در اول 
“ مرکز مسکو„دادگاه به اين نتيجه رسيد که . روف را به اجراء درآورد ترور ناجوانمردانه رفيق سرگئی کي١٩٣٤دسامبر سال 

رهبری ايدئولوژيک و سياسی گروه طرفداران زينويف را در لنينگراد بعهده داشته و از تمايالت تروريستی اين گروه نه تنها 
 نيز اعتراف ميکردند ولی شرکت در اين را حتی متهمين زينويف و کامنف. آگاهی داشته بلکه اين تمايالت را تشويق کرده است

 .ترور را منکر شده و فقط مسئوليت اخالقی و سياسی آنرا بعهده می گرفتند
اما طوريکه اکنون روشن شده است دادگاه در آن تاريخ يعنی يک سال و نيم پيش اطالعات کامل در مورد ترور رفيق سرگئی 

را از طرفی و رهبران گروههای مخفی ترتسکيستی را از “ مسکومرکز „اطالعاتی که نقش واقعی رهبران . کيروف نداشت
 .طرف ديگر در فعاليت های زيرزمينی و تروريستی طرفداران زينويف فاش می کند

 در رابطه با کشف تعدادی از گروههای ١٩٣٦بر مبنای فاکت هايی که امروزه در دست است، فاکت هايی که در سال 
زينويف توسط ارگان های تحقيقی بدست آمدند، بايد اين نتيجه را گرفت که محکومين دادگاه تروريستی ترتسکيستی و طرفداران 

يعنی زينويف، کامنف، يودوکيموف و باکايف در واقع نه تنها از تمايالت فاشيستی طرفداران خود در “ مرکز مسکو„عليه 
 نفر ٤تحقيقات اوليه روشن کرده است که . ف بوده اندلنينگراد مطلع بودند، بلکه سازماندهندگان مستقيم ترور رفيق سرگئی کيرو

نامبرده همراه با عده ديگری از متهمين که در ادعا نامه از آنها نام برده خواهد شد، مبتکرين و سازماندهندگان برنامه های 
 .تروريستی ديگری نيز بوده اند که عليه رهبران حزب بلشويک و دولت شوراها در حال تدارک بودند

تحقيقات همچنين فاش نمودند که طرفداران زينويف فعاليت جنايت آميز خود را در رابطه مستقيم و در وحدت کامل با اين 
فاکت های جديدی که از آنها نام برده شد، عبارتند . ترتسکيست ها و شخص ترتسکی که در خارج بسر می برد، انجام می دادند

 :از
شکل تشکيالتی اين وحدت؛  ايجاد مرکزيت واحدی . ا گروه زينويف بوجود آمد وحدت ترتسکيست ها ب١٩٣٢ اواخر سال – ١

بود متشکل از متهمين دادگاه يعنی زينويف، کامنف، يودوکيموف، و باکايف از طرف گروه زينويف و همچنين سيمرنف، 
 .ترواگانيان و مراچکوفسکی از طرف ترتسکيست ها
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، برسميت شناختن ترور فردی عليه رهبران حزب بلشويک و دولت شوراها  شراط اصلی وحدت اين دو جريان ضدانقالبی– ٢
 .توسط طرفين بود

اين بلوک تحت رهنمود های مستقيم ترتسکی که از طريق افراد معينی به مرکزيت  ) ١٩٣٢از سال (  از اين تاريخ به بعد – ٣
ًا روی سازماندهی عمليات ترور عليه رهبران واحد منتقل می گشت تمامی فعاليت دشمنانه خود را عليه حزب و دولت عمدت

 .عاليرتبه حزب بلشويک و دولت شوراها متمرکز نمود
 بدين جهت مرکزيت واحد اين بلوک سازماندهی گروههای تروريستی مشخص را تدارک می ديد و اين گروهها اقدامات – ٤

ژنيکيدزه، ژدانف، کوسيور، پوستيشف و عملی مشخص را جهت ترور رفقا استالين، وروشيلف، کاکانويچ، کيروف، اور
 .ديگران انجام داده بودند

 رفيق سرگئی کيروف توسط يکی از اين گروههای تروريستی متشکل از نيکاليف، روميانزف، ١٩٣٤ دسامبر ١ در تاريخ – ٥
احد، ناجوانمردانه به ماندلستام، لوين، کوتولينوف و ديگران بدستور مستقيم زينويف و ترتسکی تحت رهبری مستقيم مرکزيت و

 توسط دادگاه نظامی ديوانعالی جماهير شوروی سوسياليستی محکوم ١٩٣٤ دسامبر ٢٩ و ٢٨قتل رسيد و نامبردگان در تاريخ 
 .گشتند

بازجوئی های بعمل آمده ار زينوف، کامنف، يودوکيموف، مراچکوفسکی، ياکايف و تعداد ديگری از متهمين نشاندهنده اين „
انگيزه تشکيل بلوک واحد ترتسکی، زينويفسکی، تصرف قدرت بهر قيمت و موثر ترين وسيله جهت رسيدن به اين است که تنها 

 .هدف سازماندهی عمليات تروريستی عليه رهبران عاليرتبه حزب و دولت بوده است
ه سالح ايدئولوژيک و بدون کوچکترين تکيه گاه در طبقه کارگر و توده های زحمتکش اتحاد جماهير شوروی عاری از هر گون

برنامه سياسی و پر از تنفر بی حد و مرز عليه پيروزی های سوسياليستی ميهن، رهبران اين بلوک ضد انقالبی ترتسکی، 
زينويف و کامنف باالخره در باتالق تروريسم کامال فرو رفته با هارترين دشمنان حکومت شوراها پيمان اتحاد بسته و بدين 

آنها اوايل اميد . اندهنده بقايای طبقات استثمارگر که در اتحاد شوروی سرکوب شده اند، تبديل گشته اندترتيب به نيروی سازم
خود را به اين بسته بودند که بعداز موفقيت های اوليه سوسياليسم در شوروی مشکالتی ظهور خواهند کرد که حکومت شورا از 

مشکالت فائق گشته و ميهن مان سربلند بيرون آمد، تمامی اميد خود را به اما وقتيکه ديدند که حکومت بر . پس آن برنخواهد آمد
از آنجائيکه اين اميد نيز به ياس تبديل گشت، دست به اسلحه . حاد شدن روابط بين المللی، جنگ و شکست قدرت شوروی بستند

 .ور را بکار می برندبرده گروههای مخفی تروريستی تشکيل داده و ناجوانمردانه ترين وسيله مبارزه يعنی تر
 زينويفيستی امروزه مبارزه خود را عليه حزب و دولت، ديگر با اين دليل خود که سياست نادرست –توطئه گران ترتسکيستی 

حزب و دولت و اينکه حزب بلشويک کشور و دولت شوراها را به سوی نابودی سوق می دهد، توجيه نمی کنند، طوريکه در 
ها امروزه انگيزه اصلی خود را در استفاده از ترور در موفقيت های بدست آمده در زمينه ساختمان گذشته ادعا می کردند، آن

سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروی و در رابطه با شکو فائی اقتصادی و فرهنگی کشور می بينند، چرا که اين موفقيت ها، 
ا را بنمايش گذاشته و بدين جهت تنفر آنها را دامن می ورشکستگی کامل ايدئولوژيک و سياسی ترتسکيست ها و زينويفيست ه

امروزه تمامی انگيزه آنها در انتقامجوئی از قدرت شوروی بخاطر نقش بر آب ساختن تزهای سياسی شان خالصه می . زند
 .“گردد

 ).١٩٣٦ زينويف  ، مسکو –نقل ا ز گزارش دادگاه عليه مرکزيت ترتسکی (
در واقع يک دادگاه تجديد . ه در ميان سه دادگاه بزرگ علنی که در مسکو تشکيل شده بودند، بودپس اين دادگاه که اولين دادگا

 که ترور سرگئی کيروف مورد بررسی قرار گرفت زينويف و کامنف فقط ١٩٣٥نظر بود، چرا که يک سال پيش يعنی 
يک سال پيش . التی را با اين جنايت منکر شدنددر حاليکه هر نوع رابطه تشکي. مسئوليت اخالقی و سياسی اين ترور را پذيرفتند

آنها انکار کرده بودند که در تدارک و برنامه ريزی اين جنايت شرکت داشته و در واقع سازماندهندگان اصلی آن بودند، بدين 
يدًا بدست ولی اکنون توسط اسناد و فاکت های جد. جهت نيز بعنوان شريک جرم از لحاظ قضائی فقط به حبس محکوم شده بودند

آنها نه تنها در رابطه مشخص . آمده ثابت شده بود که اعتراف يکسال پيش آنها دروغ بوده و تمامی حقيقت را دربر نمی گرفت
 مخفيانه بلوک واحدی با ترتسکی ١٩٣٢تشکيالتی با گروه تروريستی که مرتکب اين جنايت شده بود، قرار داشتند، بلکه از سال 

بنابراين دو گروه سابق اپوزيسيون . اليکه در آن سالها از ترتسکی علنًا بعنوان دشمن خلق نام می بردندتشکيل داده بودند در ح
از طرفی ترتسکيست ها که از اوايل . داخل حزبی، عليه حزب و دولت متحد شده و تا حد اتحاد تشکيالتی نيز پيش رفته بودند

ر ساختمان سوسياليسم قرار داشته و باالخره بعد از سال ها بحث و  علنا در در تضاد با خط و مشی حزب مبنی ب٢٠سال های 
جدل در داخل حزب بر سر امکان ساختمان سوسياليسم در يک کشور و مخالفت شديد آنها با برنامه صنعتی کردن سوسياليستی 

حزب اخراج گشته  بخاطر فراکسيونيسم يعنی تشکيل مخفيانه سازمان خود در داخل حزب بلشويک از ١٩٢٧کشور در سال 
 .بودند

 مخالفت خود را با خط و مشی حزب شروع کرده و بخاطر ٢٠و از طرف ديگر طرفداران زينويف که از اواسط سال های 
فعاليت ضد حزبی اخراج شده ولی بعد که به اشتباه خود پی برده بودند، هيچگاه مورد مجازات قرار نگرفتند ولی مسلمًا مورد 

همانطور که خودشان مبارزه سياسی ميکردند، مورد حمالت سياسی قرار گرفته و از لحاظ تشکيالتی نيز انتقاد قرار گرفته و 
 عضو داشت، ٧٥٠٠٠٠ که حزب بلشويک بيش از ٢٠بعنوان مثال در اواسط سالهای . بالطبع اقداماتی عليه آنها انجام گرفته بود

مقدار رای که ترتسکی برای برنامه خود بدست آورد، از . شته شدبرنامه سياسی اپوزيسيون در مقابل برنامه حزب به رای گذا
 تمامًا از حوزه های دانشگاهی و واحدهای فرهنگی آمده ٧٤٦٠٠٠گذشته از اين، اين رای در مقابل .  تجاوز نمی کرد٤٠٠٠
وص بعداز پيروزی اين شکل مبارزه سياسی حزب بود که با مخالفين بکار بسته ميشد و روشن است که باالخره بخص. بودند

 مشخص شد که دست ٣٠وقتی در اواخر سال های .  منجر به انفراد سياسی کامل آنها گشت٣٠های سوسياليسم در سال های 
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هايشان را آلوده به خون بهترين و فداکارترين فرزندان طبقه کارگر و مومن ترين کادرهای حزب کرده اند مسلم است که به 
موقعيکه در دادگاه در حضور توده های مردم محکوم شدند، فقط باقيماندگان طبقات . دندسزای اعمال خائنانه خود رسي

آنها در نزد کارگران و دهقانان که بهبود وضع خود را تحت رهبری حزب بلشويک و در راس آن . استثمارگر اشک ريختند
اين آقايان بهيچ وجه رقبای استالين . نبودنداستالين روز بروز با تمام گوشت و پوست خود حس ميکردند، دارای ذره ای حيثيت 

نبودند آنطور که تبليغات دروغين بورژوازی ادعا می کند که گويا استالين جهت از صحنه حذف کردن رقبای خو در رهبری، 
ياسيون اين آقايان س. اين دادگاهها را راه انداخته و از اين طريق هژمونی خود را آنهم بخاطر قدرت طلبی مستحکم کرده است

پس مانده سابق بودند که بعداز انفراد سياسی کامل خود سال های سال هدفهای سياسی خود را با اعمال جنايت پيش می بردند و 
مورد تنفر عميق توده های مردم زحمتکش اولين کشور سوسياليستی جهان بودند، مردمی که بعداز قرن ها استثمار پاره شدن 

سخنان يکی از آنها . زب پرافتخار بلشويک و در راس آن رهبر محبوب خود استالين می دانستندزنجيرهای استثمار را مديون ح
 ):١٩٣٦اوت (يعنی کامنف در دادگاه گويای اين حقيقت است 

من به اين نتيجه رسيده بودم که سياست حزب و سياست . توطئه تروريستی توسط من، زينويف و ترتسکی رهبری ميشد„
د و منظورم از پيروزی، آن پيروزی سياسی ای است که در يک کشور سوسياليستی امکان پذير است رهبری پيروز شده بو

اميد ما مبنی بر امکان يک انشعاب در رهبری نيز نقش . يعنی اينکه اين سياست مورد قبول توده های زحمتکش قرار می گيرد
برکناری اين گروه از رهبری و بی . کرده بوديمما روی گروه راست ريکوف، بوخارين و تومسکی حساب . بر آب شده بود

مشکالت جدی که می توانست منجربه سقوط رهبری شود، نمی . حيثيت شدن آن در مقابل مردم اين امکان را مسدود ساخت
توانست حساب کرد، چرا که رهبری مشکل ترين دوران را يعنی صنعتی کردن کشور و کلکتيويزه کردن کشاورزی را پشت 

يا خاتمه مبارزه عليه حزب بطور قطعی و کامل و يا ادامه آن ولی اين بار بدون : فقط دو راه باقی می ماند. ذاشته بودسر خود گ
نقل از همان .  ( “ما راه دوم را برگزيديم. کوچکتری حمايت توده ای، بدون پالتفرم سياسی، بدون پرچم يعنی وسيله ترور فردی

 ).جا 
ازی مدعی است که تمام اظهارات متهمين در دادگاههای مسکو ساختگی بوده و دارای سنديت البته تبليغات دروغين بورژو

منتهی در مقابل اين دعا اين سئوال مطرح ميشود که اگر چنين است پس چرا زينويف و کامنف در دادگاه اولی شان يک . نيست
فقط مسئوليت اخالقی آنرا پذيرفتند؟ اگر شيوه سال پيش هر گونه شرکت مستقيم خود را در ترور سرگئی کيروف منکر شده و 

مقامات شوروی گرفتن اعترافات ساختگی و ديکته شده تحت فشار های روحی و جسمی می بود، چرا اين کار را يک سال پيش 
  يکسره نکردند؟ جالب توجه اين جا است که همانطور که١٩٣٥نکرده و کار متهمين را با صدور حکم اعدام در دادگاه سال 

به اظهارات . متهمين يکسال پيش موفق شدند، شرکت مستقيم خود را در قتل منکر شوند، اکنون نيز تمامی حقيقت را نمی گويند
او از گروه راستيون يعنی بوخارين و دارو دسته اش صحبت می کند و می گويد که او و رفقايش مدتی روی . کامنف توجه کنيد

که از آنجائيکه اين گروه حيثيت خود را در ميان زحمتکشان بکلی از دست داد، اميد او و آنها حساب ميکردند و اضافه می کند 
دو . او در اين ميان کامًال آگاهانه مسئله ديگری را مسکوت ميگذارد. رفقايش يعنی زينويف، کامنف و ترتسکی نقش بر آب گشت

 از رهبری به بلوک ترتسکيست ها و زينويفيست ها ملحق سال بعد ثابت شد و آن اين بود که گروه بوخارين بعد از برکناريشان
روشن است که تمام . شده بود، بطوريکه بلوک نامبرده در واقع از سه گروه ترتسکی، زينويف و بوخارين تشکيل شده بود

 کنند و هر چه متهمين اين را می دانستند ولی اعتراف نمی کردند چرا که تاکتيک شان اين بود که تا آنجا که می توانند سکوت
اعترافات آنها در واقع فقط شامل مطالبی ميشد که مقامات امنيتی کشف کرده بودند . که می توانند از دارو دسته خود نجات دهند
سکوت در مقابل اين مطالب برای متهمين غير ممکن بود ولی سير وقايع، حقيقت . و با سند و مدرک و شواهد ثابت کرده بودند

. گذشته از اين در ميان متهمين افراد کودنی نيز مانند سيمرنوف پيدا ميشد که همه چيز را نفی می کرد.  می کردرا قدم بقدم فاش
سيمرنوف حتی منکر شرکت خود در گروه بود در حاليکه متهمين ديگر شرکت او را تائيد ميکردند و بعد ها فاش شد که او 

 زينويف ائتالفی بود که گروه راست بوخارين نيز بآن ملحق شد – ترتسکی از آنجائيکه بلوک. رابط گروه با ترتسکی بوده است
و بعدها چندين گروه ناسيوناليستی و بقايای احزاب دوران تزاربه آن پيوستند، گسترش تشکيالتی آن نيز ناگزير بود طوريکه در 

وف و عده ای ديگر عمدتًا در مسکو کنار مرکزيت واحد آن مرکزيت ديگری نيز موازی آن بوجود آمد که تحت رهبری پياتاک
 عليه اين مرکزيت دوم تشکيل گرديد و بدنبال اعترافات پياتاکوف و رادک حتی ١٩٣٧دومين دادگاه در سال . فعاليت ميکرد

 .گروهی از توطئه گران در رهبری نظامی ارتش سرخ کشف شد که همچنين تحت تعقيب قضائی قرار گرفت
بعد از اولين دادگاه تروريست ها به فعاليت خود افزوده و در حال تدارک يک کودتای نظامی . شتمبارزه با شدت تمام ادامه دا

در اين مدت حزب وظيفه اصلی خود را در بسيج توده ای کارگران و . بود ولی دادگاههای بعدی نقشه آنان را نقش بر آب ساخت
 .زرگی بدست آورددهقانان عليه اين توطئه ها می ديد و در اين راه پيروزی های ب

 در مسکو تشکيل گرديد که از لحاظ اهميت بر دو دادگاه اول ١٩٣٨بدين ترتيب سومين و آخرين دادگاه بزرگ در ماه مارس 
برتری داشت چرا که هسته مرکزی فعاليت تروريستی را به محاکمه کشيده و مغز های رهبری کننده بلوک راست ها و 

اين بلوک بدين جهت به بلوک راست ها و ترتسکيست ها معروف شد چون گروه . د رساندترتسکيست ها را به سزای اعمال خو
 .راست بوخارين و ترتسکيست ها دو جريان اصلی آن بودند و رهبری ساير گروهها و عناصر را بعهده داشتند

 
 زمينه مادی دادگاههای مسکو از لحاظ بين الملل
خلی شوروی مربوط بود دادگاه بوخارين در رابطه مستقيم با شرايط بين المللی در حاليکه دو دادگاه اول بيشتر به مسائل دا

 .آنزمان قرار داشت و بدون درک اوضاع جهانی قابل بررسی نيست
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 فاشيسم هيتلر در آلمان ١٩٣٣ – ٣٥بياد بيآوريم که تقريبًا همزمان با اوج فعاليت های تروريستی در شوروی در سال های 
 هيتلر به قدرت رسيد و اولين اقدامش غيرقانونی ١٩٣٣در سال . شور امپرياليستی زمان سربلند کرده بودبعنوان عمده ترين ک

حداقل برای کمونيست ها ماهيت فاشيسم از اول . اعالم کردن حزب کمونيست و زندانی کردن و کشتار صدها کمونيست بود
 : در مسکو برگزار گرديد، فاشيسم را١٩٣٥که در سال ) کمينترن(هفتمين کنگره جهانی بين الملل کمونيست . روشن بود

 
 “دیکتاتوی علنی و تروریستی مرتجع ترین، شوونيستی ترین و امپریاليستی ترین عناصر سرمایه مالی„
 

 :تعريف نموده و اظهار داشت
 
 نابودی استقالل دول فاشيست های آلمان در حال تدارک جنگ انتقامجویانه عليه فرانسه، تقسيم چکسلواکی، الحاق اتریش،„

آنها قصد دارند از این مناطق بعنوان پایگاهی برای حمله به . بالتيک و جدا کردن اوکرائين از اتحاد شوروی می باشند
 .“هدف آنها جنگ جهانی برای تقسيم مجدد جهان است. شوروی استفاده نمایند

 ).  نيويورک – ١٩٣٥ چاپ ٥٥ و٥٦ بين الملل کمونيست صفحات ٧قطعنامه های کنگره ( 
.  سال بعداز اين پيش بينی داهيانه، فاشيسم آلمان جنگ را دقيقًا با سلسله مراتب پبيش بينی شده در قطعنامه کمينترن آغاز نمود٤

ولی برای کشور جوان شوروی سوسياليستی که با مشکالت عظيم ساختمان سوسياليسم و مبارزات طبقاتی ناشی ازآن دست به 
گ امپرياليستی در واقع با بقدرت رسيدن فاشيسم در آلمان آغاز گشته بود و اين فقط يک مسئله زمان بود که گريبان بود، جن

 .هيتلر کدام لحظه را برای حمله به شوروی مناست ببيند
 : گفت١٩٣٦استالين در مصاحبه خود با  روی خوار  در سال 

 
 “امروزه دیگر جنگ را اعالم نمی کنند بلکه شروع می کنند. جنگ می تواند هر لحظه و بطور غير مترقبانه آغاز گردد„
 

پس در چنين شرايط بين المللی که امپرياليسم جهانی به رهبری امپرياليسم آلمان روزانه موجوديت اولين و تنها کشور 
ر می توان نام سوسياليستی جهان را تهديد ميکرد، موج تروريسم و خرابکاری را در شوروی چگونه بايد ارزيابی نمود؟  مگ

بغير از تضعيف پشت جبهه آماده کردن زمينه برای تجاوز فاشيسم؟  در چنين شرايطی يک رهبری . ديگری برای آن قائل شد
بدون شک . با مسئوليت مجبور بود جهت تحکيم پشت جبهه دست به اقداماتی بزند که در شرايط ديگری آنچنان ضرورتی نداشته

 .م می نمود اگر انها دست کسانی را که قصد خنجر زدن از پشت را داشتند، قطع نمی کردندتاريخ چنين رهبرانی را محکو
ويليام فاستر دفع اين ستون پنجم دشمن را در شوروی عامل عمده ای در پيروزی فاشيسم در جنگ جهانی دوم ارزيابی نموده و 

 :می نويسد“  انترناسيونال٣تاريخ „در کتاب 
 
تحاد جماهير شوروی قرار داشت و اگر عالوه بر آن، هنگامی که به مبارزه مرگ و زندگی مشغول بار عمده جنگ بر دوش ا„

بود، مجبور می شد که با دسته های جاسوس، خرابکاران و ضد انقالبيون داخلی خود هم بجنگند، عواقب آن برای جنگ و 
 . “برای تمدن جهانی مسلمًا مصيبت بار می شد

 
ما زودتر از اين مطلب گذشته و وارد . لمللی در طول بررسی دادگاه بوخارين بيشتر روشن خواهد شداز آنجائيکه مسائل بين ا
 :اصل موضوع می شويم

 
 دادگاه بوخارین

 
آخرين و مهمترين دادگاههای مسکو که در آستانه جنگ دوم جهانی رسالت تاريخی درهم شکاندن ستون پنجم دشمن سوسياليسم 

 بطور علنی و در حضور سفيران دول خارجی و با نظارت خبرنگاران بين المللی در ١٩٣٨ارس را بعهده داشت، در ماه م
يکی از شاهدان عينی دادگاه بوخارين، سفير .  نفر ديگر بودند١٨مسکو تشکيل شد و متهمين آن بوخارين، ريکف، ياگودا و 

اين دادگاه به واشنگتن می فرستاد و بعد ها اين شخص روزانه گزارشات خود را از . آمريکا در شوروی، جوزف ديويس بود
از آنجائيکه اين سفير در گزارش . انتشار داد“ ماموريت در مسکو„مجموعه گزارشات و خاطرات خودرا در کتابی تحت عنوان 

ت دهی اش قصد تبليغات ضد کمونيستی نداشت بلکه سعی ميکرد واقعيات را هر چه دقيقتر برای دولت خود منعکس کند، خاطرا
در . او سند تاريخی قابل اعتمادی بوده و می تواند پايه قضاوت هر شخص بيطرفی که در جستجوی حقيقت است، را تشکيل دهد

 :اين کتاب خاطرات در مورد دادگاه بوخارين می خوانيم
 
 “١٩٣٨ مارس ٢مسکو „
 

به هر . خ کارگران نام دارد، آغاز گشتبوخارين و ريکف امروز در کاخ اشراف سابق که اکنون کا“ راست„دادگاه عليه گروه 
سفارتخانه خارجی فقط يک برگه ورودی تعلق داشت و بهمين خاطر من مترجم نداشتم و در رديف جلوی خبرنگاران آمريکائی 

 پهلويم نشسته بود و“ گوزنيچ„ولی همچنين وزير کشور استلند، سرگرد . نشسته بودم و مجبور بودم به مترجم آنها اطمينان کنم
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معاون سابق کميسر . موهايم بر تنم سيخ شد وقتی متهمين را ديدم... تمام گفتگوهای دادگاه را برايم با صدای آهسته ترجمه ميکرد
همچنين وزير . خارجی  کرستينسکی  که يکسال پيش معرفی نامه ام را به عنوان سفير به او تقديم کرده بودم، جزو متهمين بود

 .“روزهای سال گذشته با هم نهار خورده بوديمسابق تجارت که درست همين 
يکی علنی بودن آن چه در . خاطرات اين شاهد عينی دومساله را که جزو مشخصات برجسته اين دادگاه بودند، روشن ميسازد

تمام سفيران سفارتخانه های خارجی در مسکو و همچنين تمامی خبرنگاران مطبوعات . سطح ملی و چه در سطح بين المللی
رجی به شرکت دراين دادگاه دعوت شده بودند نکته برجسته ديگر اين بود که متهمين تا قبل از دستگيری در حساس ترين خا

سفير آمريکا فقط از چند نفر که شخصًا با آنها تماس داست نام می برد، در حاليکه . مقامات حزب و دولت قرار داشتند
دفتر سياسی کميته مرکزی حزب بلشويک و ياگودا کميسر سابق امور معروفترين متهمين بوخارين و ريکف اعضای سابق 

 .داخلی کشور بودند
. قبل از اينکه به بازجوئيهای متهمين برسيم که خود افشاء کننده بخش بزرگی از حقايق است، نظری به جرائم متهمين می افکنيم

گزارش دادگاه بلوک ضد „ و در کتاب قطوری تحت عنوان الزم به گفتن نيست که تمامی گفتگوهای اين دادگاه دقيقًا پروتکل شده
تمامی نقل قول های ما .  بزبان های مختلف ترجمه شده و به چاپ رسيده است١٩٣٨مسکو “ شوروی راست ها و ترتسکيستها

 :در ادعا نامه دادستان چنين ميخوانيم. از بازجوئيهای متهمين و سخنان دادستان از اين منبع است
عمل آمده ثابت ميکند که جريان موسوم به بلوک راستها و ترتسکيستها و دستجات و گروههای مختلفی در خود تحقيقات به „

از گروههای زير زمينی ضد شوروی ترتسکيستها، راستی ها، طرفداران زينويف، منشويکها و سوسيال : متحد ميساخت
اين . فيد، گرجستان، ارمنستان، آذربايجان و آسيای مرکزیرولوسيوندها گرفته تا بورژوا ناسيوناليست های اوکراين، روسيه س

نتيجه را نه تنها تحقيقات بعمل آمده در اين پرونده بدست می دهد، بلکه همچنين پرونده های دادگاههای ساير مناطق اتحاد 
 ژوئيه ١١يخ جماهير شوروی سوسياليستی بخصوص دادگاههای گروه توطئه گران نظامی توخاچفسکی  و ديگران که در تار

 در ديوان عالی اتحاد جماهير شوروی تشکيل شدند، آنرا تائيد می نمايد و به همين ترتيب دادگاه ديوانعالی جمهوری ١٩٣٧
 ناسيوناليست گرجی به رهبری  ميدوانی، اکوجاوا  و - ژوئيه گروه بورژوا٩شوروی سوسياليستی گرجستان که در تاريخ 

لوک راستها و ترتسکيستها بدون کوچکترين پشتيبانی در داخل اتحاد جماهير شوروی تمامی اعضای ب. ديگران را محکوم نمود
اميد خود را در مبارزه عليه نظام اجتماعی سوسياليستی حاکم در شوروی جهت کسب قدرت منحصرًا به کمک نظامی 

اد جماهير شوروی و جدا شدن تجاوزگران خارجی بسته بودند، تجاوزگرانی که اين قول کمک خود را به شرط تجزبه اتح
اوکراين، مناطق ساحلی باختر دور، روسيه سفيد جمهوری های آسيای مرکزی، گرجستان و آذربايجان از اتحاد جماهير 

 .„شوروی به توطئه گران داده بودند 
 خاطر حضور شخصی بهمين. اين ادعا نامه دادستان جنبه ديگر اين دادگاه را روشن ميسازد و اين جنبه بين المللی آن است

جالب اينجاست که وقتی متهمين اعتراف ميکنند که بنفع آلمان و ژاپن جاسوسی . سفيران دول خارجی نيز در دادگاه تصادفی نبود
ولی تا قبل از اينکه اين جنبه مهم بين المللی را . ميکردند، سفيران اين دو کشور جلسه دادگاه را بعنوان اعتراض ترک ميکنند

کنيم، اجازه بدهيد جهت روشن شدن اهميت متهمين و روشهای کار انها به چندين بازجوئی که ظاهرًا جنبی و کم بيشتر باز 
 :اهميت جلوه ميکنند، گوش فرا دهيم؛ يکی از متهمين بنام  چرنف، کميسر سابق کشاورزی در دادگاه چنين ميگويد

 رئيس بخش دامپزشکی که جزو راستها بود دستور دادم برای شيوع مرگ بين چهار پايان در شرق سيبری به  گيسنبورگ „
اين مساله به سال . را به شرق سيبری که شيوع اين بيماری در سطح باالئی بود، بفرستد) آنتی هوواکس ( واکسن سياه زخم 

اشت که  اپيدمی سياه زخم شرق سيبری را فراگرفت، واکسن به اندازه کافی وجود ند١٩٣٦وقتی در سال .  برميگردد١٩٣٥
 .“ هزار اسب در اثر بيماری به هالکت رسيدند٢٥بدنبال آن، رقم دقيق را نميدانم، ولی حداقل 

 :در بازجوئی متهم ديگری بنام  زلنسگی  ميخوانيم
 تخم مرغ در مسکو پيدا ، در اثر اقدامات شما و يا يکی ديگر از عناصر فعال گروه١٩٣٦  آيا اين درست که در سال -دادستان„

 د ؟نميش
 .  بله-متهم

   آيا يادتان هست در چه مقطعی اوضاع وخيم شد ؟-دادستان
 واگن تخم ٥٠ تقريبًا ١٩٣٦  دقيقًا يادم نيست در کدام ماه بود، ولی آن چيزی که می توانم بگويم اين است که در طول سال -متهم

 .“مرغ در اثر عمليات سابوتاژ نابود شدند
 :زلنسکیو يا در بخش ديگری از بازجوئی  

   آيا پيش می آيد که اعضای تشکيالت شما که در صنايع لبنيات کار ميکردند، خرده شيشه داخل کره می ريختند ؟-دادستان„
 .  اتفاق می افتاد که خرده شيشه داخل کره پيدا ميشد-متهم

آيا . اين دو مسئله را تشخيص دهيدشما ميبايستی فرق . بلکه با آن مخلوط ميشود. نميشود“ پيدا„  حرده شيشه در کره -دادستان
 چنين بود يا نه ؟

 .“  مواردی پيش می آمد که خرده شيشه در کره می ريختند-متهم
در رابطه با . يکی ضربه وارد آوردن به اقتصاد ملی و ديگری ايجاد نارضايتی بين مردم. هدف اين نوع اقدامات روشن است

 :تهم ديگری بنام شارانگويج  ميگويدم) ايجاد نارضايتی بين مردم ( اين هدف دوم 
در جريان کلکتيويزه کردن کشاورزی، ما در روسيه سفيد سياستی را دنبال ميکرديم که هر دهقانی که به کلکتيو کشاورزی „

. دنبال ميکرديم) تحريک ( ما اين سياست را به عنوان پرووکاسيون . نمی پيوست بعنوان دشمن نظام شوروی ارزيابی ميشد
دهقانانی که در مقابل کلکتيويزاسيون مقاومت ميکردند، چنان ماليات سنگينی می بستيم که موجب نارضايتی و ايجاد جو برای 
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بعدها کميته مرکزی حزب تصميماتی گرفت که سياست ما را . آشوب و اعتراض در ميان دهقانان کلکتيويزه نشده ميگرديد
 .“اثر تحريکات ما بين دهقانان کلکتيويزه نشده بوجود آمده بود بهتر شدجوی که در . اصالح نموده و اوضاع را تغيير داد

گر چه اين اعمال هر کدام برای خود خيانت به انقالب و مردم محسوب ميگردد بخصوص که بطور سازمان يافته و آگاهانه 
ولين گروه کامًال ناچيز جلوه انجام ميگرفت و اجرا کنندگان آن همگی اعضای حزب بودند، در مقابل جنايتهای رهبران و مسئ

تشکيالتی که در واقع حزبی زير زمينی در داخل حزب . بدون شک مهمترين رهبر اين تشکيالت مخفی بوخارين بود. ميکند
بر خالف افراد رده پائين گروه بوخارين در مورد شرکت مستقيم خود در عمليات مشخص گروه، تاکتيک . علنی بلشويک بود

م اطالع را انتخاب کرده بود و فقط مسئوليت کلی خود را بطور عام تقبل ميکرد، آنهم بعداز مشخص شدن سکوت، نفی و يا عد
او حتی سعی ميکرد در هر فرصتی دفاع سياسی و فلسفی از خود و مواضع . فاکت ها از طريق مدارک و شواهد انکار ناپذير

 :به فرمولبندی اعتراف بوخارين دقت نمائيد. خود بکند
تراف ميکنم که يکی از رهبران برجسته اين بلوک راستها و ترتسکيستها بوده ام، پس بنابراين مسئوليت تمامی جنايتهائی من اع„

حال چه از آنها اطالع داشته و چه نداشته و چه در آنها فعاالنه شرکت . را که اين تشکيالت ضد انقالبی انجام داده متقبل ميشوم
 .“داشته و چه نداشته باشم

 . تاکتيک از طرف ريکف يکی ديگر از رهبران گروه اتخاذ شده بودهمين
. جالب توجه اين است که بوخارين در طول تمام دادگاه شرکت خود را در عمليات مشخص و حتی اطالع از آنها نفی ميکند

 کمک از طرف دول بعنوان مثال او اعتراف ميکند که هدف گروه سرنگونی قهرآميز دولت شوروی بود و اين که انها انتظار
بود را داشتند و در مقابل اين کمک قرار بود مناطقی را از کشور در اختيار “ يک جنگی که قابل پيش بينی„خارجی را بواسطه 

 :وقتی دادستان سئوال ميکند. انها بگذارند
 „حتی از طريق تضعيف نيروهای نظامی ؟ „

 :بوخارين جواب ميدهد
 .“، می فهميد حداقل در حضور من صحبت از آن بميان نيآمداين سئوال مورد بحث قرار نگرفت„

مثًال بعداز اين که بوخارين اعتراف ميکند که يکی ديگر از . بازجوئی بوخارين پر است از اين نوع برخردها بين او و دادستان
 عضو دفتر سياسی اهداف گروه ترور رهبران حزب و دولت بود، دادستان از او سئوال ميکند که آيا ترور سرگئی کيروف

 .کميته مرکزی و مسئول حزب در لنينگراد بدستور گروه انجام گرفت
 .  اين را من نميدانم-بوخارين
 .انجام گرفت“ بلوک راستها  و ترتسکيستها„  من از شما سئوال ميکنم که ايا اين ترور بدستور -دادستان
 .   و من تکرار ميکنم که نميدانم، رفيق دادستان-بوخارين

   پس يعنی شما و مشخصًا در اين مورد يعنی ترور سرگئی کيروف اطالعی نداريد ؟-دستاندا
 ...  مشخصًا در اين مورد، نخير-بوخارين
 )قاضی قبول ميکند(„  .   اجازه ميخواهم از متهم ريکوف سئوال کنم-)رو به قاضی(دادستان 
 انيد ؟  متهم ريکف، شما در مورد ترور سرگئی کيروف چه ميد-دادستان
 .  من از شرکت راستها در ترور کيرف اطالعی ندارم-ريکف
   کلی تر،  آيا شما از تدارکاتی که هدف ترور اعضای حزب و دولت را داشته، اطالعی داريد؟-دادستان
  بعنوان يکی از رهبران جناح راست اين بلوک در سازماندهی تعدادی گروههای تروريستی و در تدارکات عمليات -ريکف

بلکه امروزه معتقدم که ترور کيروف از . من از رابطه جناح راست با ترور کيروف اطالعی ندارم... روريستی شرکت داشتمت
 .“البته ممکن است که فقط من اطالع نداشتم. طرف ترتسکيستها بدون اطالع جناح راست انجام گرفت

وال قرار ميدهد و ياگودا می گويد که بوخارين و ريکف هر دو بعد از اين بازجوئی دادستان متهم ديگری را بنام ياگودا مورد سئ
اتهام ديگری که دادستان مطرح ميکرد، اتهام . دروغ گفته و آنها در جلسه ای که مسئله مورد بررسی قرار گرفت شرکت داشتند

داشتند از طريق عوامل خود جريان از اين قرار بود که توطئه گران قصد . جاسوسی و مذاکره با دول خارجی از جمله المان بود
در دستگاه دولتی با دنبال کردن يک سياست تحريک آميز، جنگ زود رسی را باآالمان به شوروی تحميل نموده و بعد از 

چرا که . اين يک نقشه کامًال واقع بينانه و خطرناکی بود. شکست ارتش سرخ و سقوط دولت شوروی زمام امور را بدست گيرند
کيالت مخفی خود در داخل حزب و دستگاه دولتی مقامهای حساسی را اشغال کرده بودند و از آنجائيکه هنوز توطئه گران با تش

سفير آمريکا در آنزمان . جهت اثبات اين تز خود از اسناد تاريخ کمک ميگيريم. کشف نشده بودند قدرت اجرائی قوی ای داشتند
 : دنبال ميکرد، در خاطرات خود مينويسدکه دادگاه بوخارين را شخصًا“ جوزف ديويس„در شوروی 

 
 ).ده روز بعد از شروع دادگاه  (“١٩٣٨ مارس ١٢مسکو „
 

در آنجا  گرينگو . به نهار دعوت بوديم) يکی از متهمين دادگاه(فقط يکسال از آنروز گذشته که در منزل  رفون گولتس 
ضی  اولريش، ميکويان، روزف  و وروشيلف  نيز حضور ، دادستان  ويشسنسکی، قا)يکی ديگر از متهمين دادگاه(کرستينسکی 

بخشی . من اين بار موفق نشدم خطر يک جنگ احتمالی را به آنها توضيح داده و مسئله بدهکاری آنها را به ما مطرح کنم. داشتند
نه وروشيلف وعده ی ولی . از ميهمانان که امروز در اين دادگاه در رديف متهمين نشسته اند، در واقع آرزوی جنگ را داشتند

 .“ديگری، اين بار يعنی يک سال پيش او موافق پرداختن بدهکاريشان به اياالت متحده بود
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همه ميدانند که وروشيلف در واقع نماينده خط استالين بود، خطی که نه تنها خواهان يک جنگ زود رس نبود بلکه سياست جبهه 
دنبال ميکرد و حتی االمکان سعی در عقب انداختن تاريخ شروع جنگ را ضد فاشيستی جهت منفرد کردن آلمان جنگ افروز را 

در دادگاه دادستان . برخالف متهمين که برای رسيدن به قدرت حاضر بودند حتی ميهنشان را به فاشيست ها بفروشند. داشت
 اعتراف ميکند که ترتسکی در مورد مذاکرات با آلمان بوخارين. روی اين نکته انگشت گذاشته و از بوخارين جواب ميخواهد

. حاضر بوده اوکراين را در اختيار آلمان ها بگذارد ولی اضافه ميکند که او، بوخارين، خود را متعهد به ترتسکی نميدانست
 .بوخارين همچنين افزود که نقشه دستگيری استالين و سوردلف نيز موجود بود

   آيا شما موافق اين مذاکرات بوديد؟-دادستان
 .  من تکرار ميکنم، آقای دادستان، چون با آن مخالفت نکردم، بنابراين از آن پشتيبانی کردم-بوخارين
 .  ولی شما ادعا ميکنيد که تا قبل از مذاکرات از آن اطالعی نداشتيد-دادستان
 .“  اين ادعای من بهيچ وجه با اظهارات کنونی ام در تضاد نيست-بوخارين

رين که بنابر تبليغات بورژوازی نه تنها بی تقصير است بلکه روحيه اش در زندان در اثر مشاهده ميکنيد که اين آقای بوخا
! شکنجه شکسته شده و او را مجيور به اعترافات دروغين کرده اند، چگونه دادستان دادگاه را گستاخانه به بازی گرفته است؟

او از  ريکف . را در فعاليت جاسوسی به اثبات ميرساندالبته دادستان به کار خود ادامه ميدهد و شرکت مستقيم شخص بوخارين 
 :رهبر ديگر گروه سئوال ميکند

 .  آيا تماس های جاسوسی با لهستانی ها از طرف بخشی از تشکيالت شما و بدستور شما برقرار ميشود-دادستان„
 .  بله-ريکف
   جاسوسی؟-دادستان
 .  بله-ريکف
 س ها شرکت داشت؟  آيا بوخارين نيز در اين تما--دادستان
 .   بله-ريکف
   پس هم شما و هم بوخارين شرکت داشتيد؟--دادستان
 ...  درست است-ريکف
   آيا خود را در مورد جاسوسی مقصر ميدانيد؟-دادستان
 .  اگر مسئله بر سر سازماندهی ميباشد، من البته در اين مورد خودرا مقصر ميدانم-ريکف
 ا خود را در رابطه با جاسوسی مقصر ميدانيد؟  متهم بوخارين، آيا شم-دادستان
 !  نخير-بوخارين
   حتی بعد از اين که ريکف و شارانگوويچ  شرکت شما را در جاسوسی تائيد کردند؟--دادستان
 !  من ادعا ميکنم که بی تقصيرم--بوخارين

در آنجا دادستان رو به ريکف و بوخارين . منظور دادستان از تائيد  شارانگوويچ  بازجوئی ای است که قبًال بعمل آمده بود(
 ):ميگويد
  واقعيت اين است که شما گروهی مخفی از افرادتان را تحت رهبری  گلودد، چرياکف  و شارانگوويچ  در روسيه --دادستان

 آيا اين درست است  شارانگوويچ؟. سفيد داشتيد
 .  بله درست است--شارانگوويچ

بدستور بوخارين و ريکف و تحت رهبری آنها با سازمان جاسوسی و فرماندهی نظامی   آيا درست است که شما --دادستان
 لهستان تماس برقرار کرديد؟

 ...  بله--شارانگوويچ
   بنابراين چه کسانی جاسوسی شما را سازماندهی ميکردند؟--دادستان

 .  ريکف و بوخارين--شارانگوويچ
جاسوسی نميکردم بلکه جاسوسی ديگران را “ من خودم„تفسير نمود که بنابراين انکار بوخارين را بايد در واقع چنين 

يعنی انکار هر جنايت . همانطور که قبًال نيز گفتيم، اين تاکتيک دفاعی بوخارين در طول تمام دادگاه بود. سازماندهی ميکردم
.  خود، اين مفهوم را پيدا ميکندبوخارين از“ دفاع„در مورد ترور رهبران حزب ودولت نيز . مشخص و فقط تقبل مسئوليت کلی

البته که او يک . گروههای تروريستی را سازماندهی مينمود“ فقط„اين شخص بوخارين نبود که بلشويک ها را ترور ميکرد، او 
باالخره توطئه گری سازمان يافته نيز تقسيم کار مخصوص . رهبر و تئوريسين بود و کارهای عملی را بديگران واگذار مينمود

 !رئيس مافيا هم ممکن است شخصًا مرتکب هيچ جنايت مشخص نشود. را داردخود
البته در همين رابطه يعنی ترور رهبران حزب، موردی وجود داشت که منحصرًا به فرد بوخارين مربوط ميشد و ربطی به 

 سه نفر از رهبران سابق دادستان جهت اثبات ادعای خود.  بود١٩١٨ساير اعضاء گروه نداشت و آن نقشه ترور لنين در سال 
 .اپوزيسيون چپ در آن دوران را بعنوان شاهد آورد که همگی تائيد کردند که چنين نقشه ای وجود داشت

 جزو آن بود، مخالفت با صلح برست ليتووسک ١٩١٨محور اصلی اين اپوزيسيون را که بوخارين نيز در آن دوران يعنی سال 
گاه با اين استدالل از خود دفاع می نمود که گويا برکناری لنين از رهبری حزب آن موقع اکنون بوخارين در داد. تشکيل می داد

با پشتيبانی ترتسکيستها اکثريب ) يعنی مخالفان صلح برست(بهيچوجه جرم محسوب نميگرديد چرا که در اوائل، اين اپوزيسيون 
آنها ) رانی های معروف لنين در دفاع از صلح برستمنظورش بعد از بحث ها و سخن(داشته ولی بعد که در اقليت قرار گرفت 
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بوخارين همچنين افزود که نقشه دستگيری استالين و . طبق گفته بوخارين به فکر دستگيری لنين و تشکيل دولت جديدی افتادند
 .سوردلف نيز موجود بود

قليت قرار ميگرفت مغز توطئه گرش ؟ همينکه در ا!مالحظه ميکنيد اين کمونيست سترگ از چه روح دموکراتی برخودرار بود
 شروع شد و تا آخرين لحظه ١٩١٧ / ١٨توطئه گری اين مغز در همان اوايل پيروزی انقالب اکتبر سالهای . بکار می افتاد

 يک ١٩٣٠ /١٩٢٠يکی از دبيران کمينترن در سالهای . باز، جهت اثبات، از اسناد تاريخی کمک ميگيريم. عمرش ادامه داشت
 به مواضع سوسيال دمکراسی غرب گرويده و به دبيری ١٩٤٣وئيسی بنام ژول هومبرت درور  بود که در سال کمونيست س

. اين شخص خاطرات مفصلی نوشته که در چندين جلد بچاپ رسيده است. بخش فرانسوی حزب سوسيال دمکرات سوئيس درآمد
 :ن بميان آورده می نويسد در مسکو سخ١٩٢٩در اين خاطرات از مالقات خود با بوخارين در سال 

 کامنف جهت هماهنگی -دراين گفتگو بوخارين از تماسهای خود با فراکسيون زينويف. ما ساعتها بی پروا با هم صحبت کرديم„
من از او پنهان نکردم که با برقراری اين نوع ارتباطات بين گروههای اپوزيسيون . مبارزه عليه قدرت استالين تعريف کرد

.  بوخارين همچنين بمن گفت که آنها تصميم گرفته اند برای خالص شدن از شر استالين به ترور فردی دست بزنند.موافق نيستم
 .“همچنين در اين مورد مخالفت خودرا ابراز داشتم

ه  سال قبل از دستگيری اش توطئ٨ سال قبل از تاريخ دادگاه و ٩ يعنی ١٩٢٩اين سند تاريخی ثابت ميکند که بوخارين در سال 
مگر استفاده از . دبير کل حزبی را که خود در آن نه تنها عضو بوده بلکه مقام حساسی را نيز در اختيار داشته، می چيده است

هماهنگی مبارزه عليه قدرت „معنی ديگری دارد؟ منظور از “ خالص شدن از شر استالين„ترور فردی برای بقول خودشان 
نه تنها تشکيل فراکسيون بلکه ايجاد رابطه تشکيالتی بين فراکسيونهای چپ و راست که يعنی „ : هم کامًال روشن است“ استالين

هر دو ناقض اصل مرکزيت دموکراتيک يعنی اصول تشکيالتی حزب کمونيست می باشد، حزبی که بقول بوخارين با عضويت 
 ل و اصول و مرام و غيره؟خود مرامنامه و اساسنامه آنرا قبول کرده بود ولی مغز توطئه گر را چه کاری با اص

در اين جا سئوال پيش می آيد که چگونه افرادی مانند بوخارين که توطئه گری شان از فردای پيروزی انقالب اکتبر شروع شده 
 ١٩٣٨بود، سالهای سال در حساسترين مقامات حزب و دولت قرار داشتند، بدون اينکه کشف شوند و مد تها قبل از سالهای 

جواب اين سئوال خيلی روشن است؛ اتفاقًا درست بخاطر اينکه در جامعه سوسياليستی شوروی در . رار گيرندمورد محاکمه ق
همانطورکه می بينيم . دوران استالين شيوه های پليسی تفتيش عقايد بر جامعه حاکم نبود، آنطورکه تبليغات بورژوازی ادعا ميکند

مشغول بودند و فقط وقتی وارد مرحله عمل شدند و با ترور سرگئی کيروف توطئه گران سالهای سال به سازماندهی مخفی خود 
 موج تروريسم و خرابکاری سراسر شوروی را فراگرفت، تحقيقات ارگانهای ١٩٣٤يکی از همرزمان نزديک استالين، در سال 

. را بدادگاه تحويل دادندامنيتی شبکه های سازمان براندازی آنها يکی پس از ديگری کشف کرده و مسئولين و اعضای آنها 
دراينکه اين يک توطئه سراسری براندازی خطرناکی که بسيار نزديک به موفقيت بود، ناظران بين المللی آنزمان متفق القول 

که خود حقوقدان بوده و قبل از فعاليت ديپلماتيک اش بکار قضائی اشتغال ) ديويس(بعنوان مثال سفير آمريکا در شوروی . بودند
 : در خاطرات خود می نويسدداشته،

اين دادگاه از نظر فکری برايم جالب بود ... در هفته گذشته هر روز در دادگاه بوخارين حاضر بودم: ١٩٣٨ مارس ٨مسکو „
چرا که مسئله قديمی اعتبار شواهد و مشکل تشخيص حقيقت از دروغ را مطرح ميکرد، مسئله ايکه من بارها با آن، در دورانی 

تمامی ضعف های اساسی طبيعت انسان و خود خواهی در بدترين شکل . ت دادگاهی را اداره ميکردم، روبرو بودمکه خود جلسا
اين دادگاه خطوط اصلی توطئه ای را فاش نمود که خيلی نزديک بود، در سرنگونی . آن در طول جلسات دادگاه آشکار شد

 .“حکومت شوروی موفق شود
 :و در بخش ديگر خاطرات می خوانيم

بعداز مشاهدات روزانه ام از اوضاع و طرز برخورد متهمين، تائيدات ناآگاهانه ای که در گزارشات آنها : ١٩٣٨ مارس ١٧„
نهفته بود و جزئيات ديگری که از لحاظ حقوقی قابل توجه بودند، به اين تنيجه کلی رسيدم که مقصر بودن متهمين سياسی ثابت 

انون شوروی ذکر شده مجرم شناخته شده و می بايستی به مجازات مندرج در قانون محکوم شده، آنها نسبت به جناياتی که در ق
ديپلماتهائيکه دادگاه را مرتب دنبال کردند، در مجموع براين نظرند که دادستان ثابت نمود که يک اپوزيسيون سياسی قوی . شوند

د چنين توطئه ای بسياری از نکاتی را که در اوضاع و يک توطئه بيش از حد خطرناک وجود داشته و اظهار می دارند که وجو
 .“شوروی در شش ماه اخير برايشان مبهم بوده، روشن می سازد

 متهم را به حبسهای طوالنی محکوم ٣ نفر را به تيرباران و ١٨ دادگاه رای خود را اعالم نموده و ١٩٣٨ مارس ١٣در تاريخ 
ز دادگاههای مسکو بپايان رسيده و آخرين و مهمترين دسته از اعضاء، مسئولين نمود و بدين ترتيب بزرگترين و آخرين دادگاه ا

 .و رهبران بلوک راستها و ترتسکيستها به سزای اعمال خود رسيدند
 سال بعدازشروع جنگ چمکه پوشان ٢يکسال بعداز تاريخ اين دادگاه جنگ دوم بين المللی با حمله هيتلر به لهستان شروع شد و 

تح مناطق عمده اروپا و ايجاد يک پشت جبهه مطمئن در غرب به سرزمين اولين و تنها کشور سوسياليستی جهان نازی بعداز ف
به رابطه اين جنگ خانمانسوز با دادگاههای . سراز ير شد و بدين ترتيب به آرزوی ديرينه امپرياليسم جهانی جامه عمل پوشاندند

 از آنجائيکه اين جنبه دادگاهها را مهمتراز همه می دانيم و بواسطه اين جنبه مسکو در طول مقاله مختصراً  اشاره نموديم ولی
اهميت دادگاهها نه تنها برای مردم شوروی و بحث پيرامون دوران حکومت استالين بلکه برای سرنوشت بشريت روشن می 

بعداز حمله آلمان به شوروی تحت شود، ما بجای جمعبندی از خودمان تحليلی را در اين جا می آوريم که سفير وقت آمريکا 
درباره رابطه دادگاههای مسکو با اين حمله نوشته است الزم به توضيح است که اين تحليل “ ستون پنجم در روسيه„عنوان 

 .  بعداز برگشت او به اياالت متحده برشته تحرير درآمده است
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 می کردم، از من خواستند که برای کلوب دانشگاه و وقتی از مراسم جشن دانشگاه قديمی ام برميگشتم و از شيکا گو گذر„
:  روز بود که از حمله هيتلر به روسيه ميگذشت يکی از حضار سئوال کرد٣درست . جمعيت ويسکانيسن سخنرانی بکنم

 .“راستی ستون پنجم روسيه چه شد ؟„
پشت جبهه روسها در “ کارداخلی“وجود ندارند، در اين آخرين تجاوز نازی ها صحبتی از:بدون يک لحظه مکث جواب دادم

 به چکسالواکی حمله کرد، تشکلهای فاشيستی ١٩٣٩وقتی هيتلر در سال . تطابق با فرماندهی نظامی آلمان بميان نيامد
در حمله به نروژ نيز اوضاع همينطور بود . با فعاليت آکتيو نظامی خود به کمک او شتافتند“ هن الين„چکسالواکی موسوم به 

 بلژيکی و کيسلينگ  Grele  تيسوئی های اسالواکی، گرله های، Sudet های سودت“هن الينی„ه به شوروی از ولی در حمل
وقتی به اين مسائل فکر ميکردم، متوجه )  مترجم-اين ها همه ستون پنجم های هيتلر بودند(نروژی خبری نبود Quisling های 

هيچ ... ا اتفاق افتاد، اهميتی داشتند که آنموقع من به آن واقف نبودمشدم که جرياناتی که در روسيه در طول اقامت من در انج
تازه در ... اين اصطالح رايج نبود.  به چيزی شبيه فعاليت ستون پنجم فکر نمی کرد١٩٣٧ /٣٨کس از ما در روسيه سالهای 

 فاش شده و عمًال ديديم که آی. بی. طول دوسال اخير، فعاليت تشکلهای آلمانی ها در آمريکای شمالی و جنوبی توسط اف
جاسوسان آلمان چگونه در نروژ، چکسالواکی، و اطريش با همکاری فعال با عناصر خيانتکار از داخل زمينه را برای حمالت 

 .هيتلر آماده می ساختند
 ١٩٣٦سال در .  برميگردد١٩٣٥چنين فعاليتی و چنين روشی در روسيه بعنوان حلقه ای در زنجير نقشه آلمانی ها به سال 

امروز . هيتلر  سخنرانی معروف خود را در نورنبرگ ايراد کرد و در آن آشکارا هدف های خود را نسبت به اکراين فاش نمود
به نظر می آيد که دولت شوروی آنموقع از نقشه رهبری نظامی و سياسی آلمان و همچنين آماده ساختن زمينه از فعاليت های 

دولت شوروی بطور جدی از اين فعاليت ... ساختن زمينه برای حمله آلمان کامًال آگاه بوده استدر روسيه جهت آماده “ داخلی„
شروع شد، ستون پنجمی که آلمانی ها سازمان داده ) ١٩٤١(وقتی حمله آلمان . نگران بود و تصميم گرفت آنرا ريشه کن کند

 .بودند، متالشی شده بود
بود ولی اکنون که پروسه طی شده، مفهوم پيدا می کند، بستن سفارتخانه های آلمان و واقعه ديگری که در آنزمان غير قابل فهم 

اين عمل بدون کوچکترين مالحظه و با بی تفاوتی شديدی نسبت به .  توسط دولت شوروی بود١٩٣٧ / ٣٨ژاپن در سالهای 
، اين بود که اين سفارتخانه ها به احساسات کشورهای مربوطه انجام گرفت و تنها دليلی که از طرف دولت شوروی داده شد

 ...فعاليت سياسی اشتغال داشته اند
 فاش شد، در واقع قضيه جنجال آميز يک فعاليت زير زمينی ستون پنجم در روسيه ١٩٣٧ / ٣٨آنچيزيکه در دادگاههای سالهای 

ف کار ميکرد که استالين و مولوتوف را اين ستون پنجم مستقيمًا با اين هد.... بود که ارتباط مخفی با دول آلمان و ژاپن داشت
 ... ارتش سرخ بود، انجام دهد٢ترور کرده و يک کودتای نظامی عليه کرملين به رهبری ژنرال توخاچفسکی که مرد درجه 

 .دولت شوروی انرژی و دقت زيادی را وقف تصفيه صفوف خود نمود
 :فرمانده ارتش سرخ وروشيلف اظهار داشت

ما . انتر است وارد منزل شود، وقتی شرکای جرمی در داخل منزل دارد که در را بروی او باز می کنندبرای يک دزد خيلی آس„
 “.کار اين شرکای جرم را يکسره کرديم

ژنرال توخاچفسکی آنطور که قرار بود در مراسم تاجگذاری در لندن شرکت نکرد، بلکه او را جهت اجرای يک ماموريت به 
 ژوئن بعد از يک ١١گويند قبل از اينکه به هدف برسد او را دستگير کردند چند هفته بعد، در تاريخ می . منطقه ولگا فرستادند

 . نفر از افسران درجه اول ارتش سرخ تيرباران شد١١دادگاه نظامی پشت درهای بسته همراه با 
در آن زمان تاثير عميقی روی افکار تمامی اين دستگيری ها، تصفيه ها و اعدام ها که اين قدر وحشيانه به نظر می رسيدند و 

عمومی جهان گذاشتند در واقع نشانه ای از عکس العمل شديد و مصممانه دولت استالين جهت حفظ خود بودند نه تنها در مقابل 
دولت کار خودرا بسيار جدی انجام داد و کشور را از عناصر . يک يورش از داخل بلکه همچنين در مقابل يک حمله از خارج

 “.نتکار آزاد کردخيا
 )جوزف ديويس ماموريت مسکو(
 
 : روند تاریخی دیکتاتوری پرولتاریا-٥
 

 .در آخر مايليم به دو نکته اساسی که در بحث پيرامون استالين همواره مطرح می شود، بطور مختصر بپردازيم
 :مخالفين استالين را می توان به دو دسته تقسيم کرد

 . ديکتاتوری پرولتاريا را قبول ندارنددسته اول کسانی هستند که اصوًال
دسته دوم ديکتاتوری پرولتاريا را می پذيرد ولی معتقد است که استالين در اين زمينه افراط بخرج داده و مثًال لنين ديکتاتوری 

 .پرولتاريا را درست اجراء نموده است
 .ن ديکتاتوری پرولتاريا محسوب می گردندکسانی که لنين را نيز رد می کنند بنظر ما جزو دسته اول يعنی مخالفي

 : جواب دسته اول را خود لنين داده است وقتی می گويد
 
مارکسيست فقط آن کسی است که قبول نظریه ... کسيکه فقط مبارزه طبقاتی را قبول داشته باشد، هنوز مارکسيست نيست„

  ).١٩١٧دولت و انقالب ( “.مبارزه طبقاتی را تا قبول نظریه دیکتاتوری پرولتاریا بسط دهد
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بين جامعه سرمايه داری و کمونيستی دورانی وجود „: البته اين نظريه لنين بر آموزش های مارکس متکی است که می گويد
مطابق با اين دوران يک دوران گذار سياسی نيز وجود دارد و دولت اين . دارد که دوران تبديل انقالب اولی به دومی است

از اين الفبای مارکسيسم ) ١٨٧٥مارکس انتقاد از برنامه گوتا (“.اند باشد جز ديکتاتوری انقالبی پرولتاريادوران چيزی نمی تو
می گويند استالين در اجرای ديکتاتوری پرولتاريا دچار . که بگذريم بيشتر به استدالالت دسته دوم از مخالفين استالين می پردازيم

 .اشتباه شده و زياری ّرّوی کرده است
ظر ما استالين چه در زمينه ديکتاتوری پرولتاريا و چه در زمينه های ديگر دقيقًا آموزش های لنين را البته در شرايط تاريخی بن

ديگری پياده نموده است چرا که هر مقوله سياسی اجتماعی فقط در رابطه با شرايط زمانی و مکانی خاصی مفهوم پيدا می کند 
ع تابعی است از زمان و مکان مثًال شکل مشخص ديکتاتوری پرولتاريا در کمون پاريس در يعنی شکل مشخص هر مقوله در واق

 يعنی در آستانه يک جنگ ١٩٣٨  و شکل مشخص ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی در سال ١٨٧١فرانسه در سال 
 يکیتازه بگذريم از فرق اساسی بين اين دو که . امپرياليستی مسلم است که نمی تواند يکی باشد

درست بخاطر عدم قاطعيت در ديکتاتوری اش عليه ) يعنی کمون پاريس(پيروزمند بود و ديگری ) يعنی انقالب اکتبر(
 .بورژوازی شکست خورد

 :لنين در مورد ضرورت اين ديکتاتوری می نويسد
 
نخست . ده ضروریستدر هر انتقالی از سرمایه داری به سوسياليسم دیکتارتوری به دو علت عمده و یا در دو جهت عم„

اینکه سرمایه داری را نمی توان مغلوب نمود و ریشه کن ساخت مگر از طریق درهم شکستن بی امان مقاومت استثمارگران 
که بالفاصله نمی توان آنها را از ثروتشان و از برتری های تشکيالت و معلوماتشان محروم ساخت و بالنتيجه آنها طی دوران 

دوم آنکه هيچ . الش خواهند کرد تا حکومت تهيدستان را که نسبت به آن نفرت دارند واژگون سلزندنسبتًا مدیدی ناگزیر ت
انقالب کبير و بویژه انقالب سوسياليستی، حتی اگر جنگ خارجی هم در بين نباشد، ممکن نيست بدون جنگ داخلی یعنی جنگ 

خارجی هم بيشتر است و هزارها و ميليونها موارد بين همکشوران انجام پذیرد، جنگی که ویرانی حاصله از آن از جنگ 
تزلزل و نوسان از یکسو به سوی دیگر را در بردارد و حاکی از یک وضع بی نهایت نامعين و نامتعادل و آشفته می باشد و 

نمی (... ) د بدیهی است که هيچيک از عناصر فساد جامعه کهنه که ناگزیر بسيار کثيرالعده و اکثرًا با خرده بورژوازی مربوطن
کنند، مگر “ خود نمائی„و اما عناصر فساد هم نمی توانند طور دیگری . نکنند“ خود نمائی„توانند در یک چنين تحول عميقی 

برای اینکه بتوان از عهده همه آن ها برآمد، زمان و . از راه افزایش جرائم، اوباشی، ارتشاء، احتکار و انواع فضاحات دیگر
 “.استسرپنجه آهنين الزم 

هيچ انقالب کبيری در تاریخ نبوده است که در آن مردم این موضوع را بطور غریزی حس نکرده و با تيرباران دزدان در “
مصيبت انقالب های پيشين در این بود که شور انقالبی توده . محل ارتکاب جرم قاطعيت نجات بخشی از خود نشان نداده باشند

گاه می دارد و به آنها نيرو می دهد تا عناصر فساد را بطرز بی امانی سرکوب نمایند، برای ها، آنها را در حالت برانگيختگی ن
 ....علت اجتماعی یعنی طبقاتی این بی دوامی شور انقالبی، ضعف پرولتاریا بود. مدتی مدید کفایت نمی کرد

 که مارکس آنرا تخليص نمود و فرمول  سياسی بود-همين تجربه تاریخی تمام انقالب ها و همين درس تاریخی جهانی اقتصادی
 “.کوتاه صریح و دقيق و روشن دیکتاتوری پرولتاریا را بدست داد

 
حال ممکن است عده ای بگويند لنين از سرپنجه آهنين در مقابل عناصر فساد، اوباشان، محتکران و غيره بطور کلی صحبت 

ئه گران سياسی چی است؟ البته بنظر ما لنين با اشاره به کرده و تيرباران را نيز در مورد دزدان گفته ولی تکليف توط
های عناصر فاسد خرده بورژوا مسئله را روشن کرده ولی با اين همه باز هم مشخص تر در مورد به اصطالح “ خودنمائی„
د و  تشکيل ش١٩٢٢ حزب بلشويک که در سال ١١در کنگره . به آموزش های لنين گوش فرا می دهيم“ اپوزيسيون سياسی„

 :آخرين کنگره حزبی بود که لنين در آن شرکت داشت، لنين می گويد
 
در غير این صورت دادگاهها . دادگاههای انقالبی ما باید کسانی را که به اشاعه علنی منشویسم دست می زنند، تيرباران کنند„

 “.از آن ما نيستند و دیگر خدا می داند که از آن کی اند
 

چيست؟  آيا مبارزه مسلحانه است؟  آيا  فعاليت تروريستی است؟  آيا ايجاد تشکيالت “ شويسماشاعه علنی من„منظور از 
چرا لنين چنين موضعی می گيرد؟  . سراسری مخفی براندازی است؟  هيچکدام از اين ها نيست بلکه فقط ابراز عقيده علنی است

 حزب و دولت شوراها در مقابل مشکالت اقتصادی عظيمی برای اينکه جنگ خونين داخلی کشور را به ويرانه تبديل نموده بود،
برای اينکه شرايط تاريخی سال . پياده شود“ نپ„قرار داشتند و می بايستی جهت حل اين مشکالت سياست جديد اقتصادی 

عنوان  در شوروی سوسياليستی ايجاب می نمود که ديکتاتوری پرولتاريا چنين اعمال شود يعنی اينکه منشويک ها که ب١٩٢٢
، لنين خطاب ١١در گزارش سياسی به همين کنگره . نمايندگان بورژوازی ارزيابی شده بودند، حق فعاليت سياسی نداشته باشند

 :به سوسيال رولوسيونرها و منشويک ها می گويد
 
رت، یعنی اگر در در غير این صو. لطفًا از ابراز نظرات خود داری فرمائيد. اجازه بدهيد شما را به جوخه اعدام بسپاریم„

، مایليد )حمله گارد سفيد(شرایط فعلی که با مشکالت بزرگی روبرو هستيم، بمراتب بزرگتر از مشکالت دوران جنگ داخلی 



فحه  ٢٠ ص

نظرات سياسی خود را ابراز دارید، آنوقت، ببخشيد آقایان، ولی با شما همان کاری را خواهيم کرد که با بدترین و خطرناکترین 
 “.ردیمعناصر گارد سفيد ک

 
 :و يا وقتی از مبارزه با بوروکراتيسم صحبت می کند ، می گويد

 
کارمندان قدیمی، مالکان، بورژوا ها، و کثافات دیگر که در صفوف کمونيست ها رخنه کردند، زشت ترین رفتار و „

ر این جا یک تصفيه با د. تحقيرآميزترین برخوردها را نسبت به دهقانان داشته و در این رابطه مرتکب جنایت نيز ميشوند
بگذار مارتف ها، چرنف ها و خرده بورژوازی غير . تشکيل دادگاه و تيرباران در محل ارتکاب جرم: وسائل ترور الزم است

 :حزبی و امثال آنها بگویند
گان ترور این ورشکست. “نيستم، ترور را قبول نداشته و ندارم)  مترجم-منظور بلشویک ها(خدا را شکر من جزو این افراد „

. که نقش دست نشاندگان گارد سفيد را بعهده گرفته و قصد فریب کارگران و دهقانان را دارند“ قبول ندارند„را به این خاطر 
چرا که نقش آنها این است که توده ها را زیر پرچم “ ترور را قبول ندارند„سوسيال روولوسيونر ها و منشویک ها  

 “...رندترور گارد سفيد بگذا“ سوسياليسم„
 

در کشورهائيکه در يک بحران عظيم ناشی از هم گسيختن روابط „ولی ما اين حقيقت تلخ ولی غير قابل انکار را بيان می داريم 
 و اين در مورد تمام کشور های جهان صدق - بسر می برند١٩١٤ / ١٨کهن و تشديد مبارزه طبقاتی بعد از جنگ امپرياليستی 

يا ترور گارد های سفيد، ترور بورژوازی به سبک آمريکائی، . يبکارانه نفی ترور غير ممکن برخالف تبليغات فر-می کند
نيز وجود “ سومی„راه ميانه يا راه . ، آلمانی، مجاری و غيره و يا ترور سرخ پرولتاريا)فاشيسم( ايتاليائی ،)ايرلند(انگليسی 

  ).١٩٢١ جنسی ،  درباره ماليات-لنين( “.نداشته و نمی تواند وجود داشته باشد
 

اما . ديکتاتوری اصوال يک نقيصه است و ايکاش برای محو استثمار و آزادی واقعی انسان احتياجی به آن وجود نداشت
مارکسيست ها واقع بين تر از آنند که خود را با اوهام و آرزو های خوش بفريبند، آنها با پيروی از آموزش بزرگان و 

به از انقالبات گذشته نيک می دانند که برای رسيدن به کمونيسم، برای رهائی واقعی و هميشگی انديشمندان مارکسيسم و با تجر
اين نقيصه تا ماداميکه طبقات وجود دارند، ماداميکه . انسان از قيودات اسارت آور چاره ای جز گذار از يک ديکتاتوری نيست

اما ديکتاتوری پرولتاريا . ی نيافته است، وجود خواهد داشتپرولتاريا وجود دارد، و تا ماداميکه سيمای جهان تغييری اساس
ديکتاتوی . عليرغم جنبه قهری و خونين آن و عليرغم رعب و وحشت و جبری که حاکم می کند، جنبه ديگری نيز دارد

ليه مشت پرولتاريا، ديکتاتوری توده های رنجبران و زحمتکشان بر عليه استثمارگران، ديکتاتوری اکثريت عظيم ملت بر ع
ناچيزی چپاولگر است و در اين معنا با ديکتاتوری اقليت بر اکثريت و ديکتاتوری بورژوازی بر کارگران و زحمتکشان متفاوت 

رعب و وحشت ديکتاتوری پرولتاريا برای توده های خلق نيست، توده های خلق . بوده و هزاران بار از آنها دمکراتيک تر است
و برای پرولتاريائی که تحت اين ديکتاتوری صنعت و کشاورزی هنر و فرهنگ را رشد می . اندخود عامل اجرای ديکتاتوری 

اين . دهد، کشور را شکوفا و مدرن می کند و جهانی نو با قدرت سرپنجه های خود می سازد و خود از آن بهره ميگيرد
الم می دارد و هيچ سعی و کوششی در مخفی ديکتاتوری خفت آور نيست بلکه افتخار آفرين است و از آن رو آشکارا آنرا اع

 .داشتن آن انجام نمی دهد
 

اما بورژوازی از آنجا که بر توده های رنج و کار ديکتاتوری می کند، از آنجا که در سايه حکومت خود دست رنج کارگران را 
ی که در جستجوی کارند، می ربايد و از آنجا که فقر و فالکت عامه مردم را موجب شده و کارگران را بصورت گدايان

مجبور است که ماهيت حکومت خود را بپوشاند، دروغ بگويد، و آنرا دمکراسی بنامد و با تکه استخوانی که از ... درميآورند و
الشه غارت شده بسوی روشنفکر خرده بورژوازی پرتاب می کند، زبان و قلم انها را نيز به خدمت ميگيرد تا توده ها را از 

رياکارانی که بر جنايات بورژوازی و . و از سرپنجه آهنين آن برحذر دارند“ غول زشت و بدهيبت„رولتاريا اين ديکتاتوری پ
امپرياليسم که روزانه در جهان دهها هزار نفر را به انحاء گوناگون به قتل می رسانند سرپوش بگذارند وليکن برای نابودی 

 که بر عليه تنها حکومت زحمتکشان از هيچ اقدامی نيز خود داری نکرده استثمارگران و برای نابودی جاسوسان ضد کمونيست
 .اند، هزاران ضجه و زاری براه انداخته اند

اما . هر يک روز از جنايات امپرياليسم در جهان بمراتب بيش از تمام کشتار های دوران استقرار ديکتاتوری پرولتارياست
ايات خويش با مستمسک خصائل سرکوب شده در زير فشار محدوديت های بورژوازی برای منحرف کردن اذهان مردم از جن

ديکتاتوری پرلتری بيش از هر چيز کين تبليغات خود را بر يک دوران تاريخی و افتخار آميز بشريت که با ساختمان شکوهمند 
الب مادام که چون پهلوانان انق. سوسياليسم مزين است نشانه گرفته است و اين امر نه چيزی تصادفی و نه غيره منتظره است

افسانه ای به پيش می تازد و اميال ظالمانه و پست را به زنجير کشيده و برای صيانت نفس خويش در دل توطئه گران و دشمنان 
مگر انقالب کبير فرانسه و . داخلی و خارجیِ  شمشير بدست رعب و وحشت می آفريند،  مورد بدترين حمالت و افترائات است

نازک دل “ بشر دوستان„کم مورد اتهام دشمنانه “ اين مرد فساد ناپذير„و بقول مردم آن روزگار “ روبسپير„سته آن رهبر برج
 :ج ولز در کتاب تاريخيش متذکر شده است. ؟  خوبست همانگونه که  ه!بوده است
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. ر کشورها روی ميداد، فراموش نکنيمدر انگلستان و آمريکا و ساي) يعنی زمان انقالب کبير فرانسه(وقايعی را که همان زمان „
قانون جنائی مخصوصًا برای دفاع از مالکيت صورتی بسيار خشن و وحشيانه داشت و مردم بنام اين قانون برای تجاوز ناچيزی 

 .را بياد داشت“ به دار آويخته می شدند و در بعضی از جاها شکنجه دادن هنوز بصورت رسمی معمول بود
 

 :ولز می گويد
خيلی بيش از )  هزار نفر کشته شدند٤٠٠٠ ماهه رهبری روبسپير که ١٦منظور دوران (انقالب “ ترور„مان دوران در ه„

 نگاهی به - به نقل از نهرو(“.آنچه در فرانسه مردم با گيوتين اعدام شدند، در انگلستان و آمریکا اشخاص را بدار آویختند
 ).٧٣٧ صفحه ٢تاريخ جهان جلد 

 
هزاران جنايات امپرياليسم در سراسر جهان که . ژوازی همواره انقالبيونند که به ميز محاکمه کشيده می شونداما در جهان بور

بر قلب های ... تاريخ رشد آن با خون مردم ترسيم شده، کشتار ميليون ها کارگر و دهقان شوروی سوسياليستی آن روزگار و
اما برای مرگ . اين مردم بی نام و نشان شايسته به حساب آمدن نيستنداين روشنفکران اثر ندارد، گوئی که ! نازک تر از گل

ترتسکی اين ضد انقالبی مشهوری که دادگاههای خلق شوروی در مقابل هيئت منصفه و ميليون ها چشم ناظر برآن غيابًا به 
 !!اعدام محکوم گرديد، هزاران ضجه و زاری برپاست که نسل اندر نسل ادامه خواهد يافت
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 ضمایم به نقل از توفان ارگان مرکزی حزب کارایران
 

 )١٣٧٦ آبان ٣٦ توفا ن شماره ،١٣٧٧  خرداد ٤٣توفان شماره ( دو سند از توفان
 

 
 از نفی استالين تا نفی مارکس

مان، انگليسی و يا فرانسوی صرفنظر از مليت آنها چه ايرانی باشند چه آل. تاريخچه تکامل ضد کمونيست ها بسيار آموزنده است
 .خود ويژه گی های مشترکی دارند

آنها به بسياری سازمانهای سياسی سر می کشند، هر بار موضع صد در صدی . نخستين ويژه گی آنها بند بازی سياسی است
گروه می سازند، مريد جمع . يام می کننداند و بر عليه گذشته خود ق“ تکامل„دارند و هر بار نيز با لگد به گذشته خودشان مدعی 

 .آنها ناشران مشوب کردن افکارند. می کنند تا در مرکز نظر قرار گيرند و مانع شوند که کار مبارزه بدرستی پيش رود
رزه ديگر انيکه اين عده هيچوقت و هيچگاه اعتقادی به نظرات گذشته خود نداشته اند و در بهترين حالت، مد روز آنها را به مبا

اين خرده . آنها از همان روز نخست عامل و حامل افکار بورژوازی بوده اند و لباس کمونيسم بتن می کردند. کشانده بوده است
 .بورژواها در دشمنی با کمونيسم هميشه از حمله به استالين آغاز می کردند و اين يکی ديگر از وجوه مشترک آنهاست

قت بلشويک نبود قرار می دادند، دامن زدن به اختالفات استالين و تروتسکی دستوری وی را در مقابل ترتسکی دلقک که هيچو
بود که از باال می آمد و انديشمندان بورژوازی آنرا بهمه مامورين خود توصيه می کردند، حتی در ايران بخشی از ساواک شاه 

 تا در صفوف مبارزان تشتت ايدئولوژيک ايجاد به اين وظيفه عمل می کرد و برای پرداختنش اسناد و مدارک تهيه می ديدند
از مارکسيسم طرفی نبردند و نتوانستند با ظاهر “ دفاع„وقتی از اين راه در . مبارزه ای عليه کمونيسم در کليه زمينه ها. کند

دند و می گفتند انقالبی و در لباس تروتسکيسم نقط نظرات صحيح استالين را تحريف کنند، استالين را مقابل لنين قرار می دا
 لنين را بنفع “وصيت نامه„. اگر لنين زنده بود چنين و چنان می کرد و کار به اينجا نمی رسيد. استالين لنينيسم را نفهميده بود

از همان روز نخست تنها زبان مارکسيستها “ توفان„. خود جعل می کردند تا حربه ای از ترتسکی و لنين عليه استالين بيابند
.  ايران بود که ميگفت حمله به استالين، حمله به لنينيسم و حمله به لنين، حمله به مارکسيسم و حمله به سوسياليسم استلنينيستهای

تاريخ بلشويسم تاريخ زندگی لنين و . سوسياليسم بدون دوران پر عظمت پيروزی های شوروی استالينی قابل تصور نيست
 .استالين است

ی افتادند و از حمله به استالين و دفاع از دلقکی بنان تروتسکی و تقابل لنين با استالين سرانجام زمان سپری شد و پرده ها بکنار
آنها که در لباس وکيل مدافع لنين از استالين ديو ساختند، بيکباره دادستان لنين از کار درآمده و . دشمنی با لنين آشکار گشت

اين بار آنها به تائيد حرف مارکسيست لنينيستها پرداختند که . ز حمله نبودديگر استالين در مرک. ماموريت جديدی بعهده گرفتند
ولی آنها که تا ديروز در دشمنی با . می گفتند استالين لنينيسم را در شوروی پياده کرده و نماينده واقعی لنينيسم بوده است

اشتباهات در همان افکار لنين و لنينيسم است که کمونيسم اين حقيقت را نفی می کردند حال با قبول آن اضافه می کنند که اساس 
استالين به نظر آنها بيکباره به . مارکس را درست نفهميد و بصورت اراده گرايانه انقالب را به طبقه کارگر حقنه کرده است

 .دتغيير شکل داده ان“ رومانف ها„مجری نطريات لنين بدل شده است و آنها بيکباره و مطقًا به هوادار خاندان 
حال بايد اين ضد کمونيست های بورژوا . اين بار مبارزه با کمونيسم در زير لوای دفاع از مارکس عليه لنين صورت می گيرد

حمله به لنين و انقالب . که هيچوقت به کمونيسم ايمان نداشته اند اين بار از طريق حمله به لنين وظيفه نا پاک خود را انجام دهند
ز سلطنت تزار هاست زيرا اين شوراها بمثابه اکثريت عظيم خلق روسيه اعم از کارگران، دهقانان، اکتبر طبيعتًا حمايت ا

سربازان بودند که تحت لوای بلشويک ها، اعمال بالواسطه دموکراسی را آزمايش می کردند و به جنگ خانمانسوز امپرياليستی 
 در تمام جهان باطل اعالم نمودند، حق تعيين سرنوشت خلق ها جهانی خاتمه داده و قراردادهای تحميلی و استعماری تزارها را

انقالب اکتبر چهره جهان را از بنياد تغيير . را برسميت شناختند و نقطه پايانی بر شيوه استعمار کهن امپرياليستی باقی گذاردند
 . استالينی-ن حزب لنينیهما. و اين امر در زير رهبری خردمندانه حزب کمونيست بلشويک شوروی انجام مپذيرفت. داد

دشمنی ضد کمونيست ها که زمانی البسه ملی بتن کرده روزی عينک تروتسکيستی به چشم زده، روز ديگر لباسهای بی يقه 
الشه کائوتسکی مرتد را از زير خاک بدر می آورند که با حمايت خلف سوسيال . مائوئی می پوشيد به اين جا ختم نمی شود

و امثالهم، جان امپرياليسم آلمان را از چنگ “ الفونتن„، “ شرودر„، “ شارپينگ„نياکان همين آقايان دموکراسی آلمان يعنی 
تئوريهای پوسيده کائوتسکی که با تحريف . انقالب نجات دادند و فاجعه روی کار آمدن هيتلر را عليه بلشويسم تدارک ديدند

 را باثبات رسانيد و ميلياردها توده فقير جهان، شهيدان زنده نظام آشکار مارکسيسم همراه است در دو جنگ جهانی نادرستی خود
البته توسل به کائوتسکی که در زمان حياتش به مارکسيسم پشت کرد و به جعل وکتمان نظريات . مورد توجه وی بوده اند

ست ها و نه فقط در ايران است که به ميدان آمده ولی ضد کموني“ مناسبی„مارکس پرداخت ظاهرًا برای حمله به لنين، موجود 
 هدفشان مبارزه با مارکسيسم است و طولی - زيرا اين حرکت همه جائی است و بايد منبع واحدی داشته باشد-بلکه در جهان

آنگاه . نخواهد کشيد که ناچارند اعتراف کنند که اين لنين بود که نظريات مارکس و انگلس را تبليغ کرده و در شوروی پياده کرد
ه به مارکس و يا بی ضرر کردن وی، و يا تفسيرهای خود سرانه و ضد انقالبی نظريات وی که گويا مارکس خودش کار حمل

.... نيز مخالف انقالب و ديکتاتوری پرولتاريا بوده و دولت را آنطورها نيز که می گويند طبقاتی طبقاتی نيز قبول نداشته و
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در تکامل خود “  کمونيسم واقعی„حمله به استالين در زير لوای حمايت از . مما هنوز در آستانه اين راه هستي. شروع می گردد
به دشمنی کينه توزانه به مارکس رسيده و فرداست که اين روشنفکران ضد کمونيست، پرچمهای حمايت از سرمايه داری را 

 يک دستآورد ابدی بشری از آن ياد بدون خجالت بر دست گيرند و از مترقی بودن آن در دوران امپرياليسم صحبت کنند، بمنزله
برخی بی خردان هنوز . نفی استالين، نفی لنين و نفی مارکس و سوسياليسم است. کرده و آنرا در بر سر هر گذر حلوا حلوا نمايند

اين . وندرُسرکی و شرمگينانه به نفی لنين و بويژه به نفی مارکس و انگلس نزديک می شنمی خواهند تا به آخر بنگرند و دارند ُس
روشنفکران مانند همه روشنفکران خرده بورژوا فکر می کنند که آنها انديشمندان نکته سنج و مکشفينی هستند که کريستف 

آنچه که از ديده دهها هزار کمونيست انقالبی و دانشمندان مارکسيسم . کلمب وار به کشفيات جديدی در مارکسيسم نايل شده اند
اين بی خبران . ؟ آنها کشف کرده اند!هان در دوران سوسياليسم لنينی استالينی پنهان مانده است در دانشگاههای مارکسيستی ج

اين بحث . پر مدعا غافلند که جنبش کمونيستی يکبار اين بحث ها را پخته، تجربه کرده و در زباله دان تاريخ بگور سپرده است
تازه گی اين بحث . بدوران رسيده جديد آنرا حمل بر تازه گی کرده اندها تازه گی ندارد همان کاالهای بنجلی است که مشتی تازه 

و دوستداران سوسياليسم بزودی به اين پيشگوئی ما پی “ توفان„خوانندگان . ها فقط در برخی چهره های تازه ی مدعيان آن است
 ناپذير آنها با يکديگر، ماهيت چون دشمنان مارکسيسم ناچارا بر سر بحث راجع به وجود طبقات، مبارزه اجتناب. می برند

طبقاتی دولت، مبارزه آشتی ناپذير طبقاتی، ماهيت هر مبارزه سياسی، کسب قهر آميز قدرت سياسی، ديکتاتوری پرولتاريا، 
 .سراشيب سقوط بسيار تند است. دست خود را رو کنند... ضرورت حزب طبقه کارگر، ماهيت استثمار و ارزش اضافی و

 
 

 
 نيم نه به ا نبا ن اتهامبه عقل رجوع ک

 
آنها حاضرند برای اثبات دروغهايشان از جان مردم نيز مايه . در قاموس امپرياليست ها و نوکرانشان جان انسانها ارزشی ندارد

يکی از اين نمونه ها، کار مزدوران قلمبدستی است که برای خوش آمد اربابشان و دريافت مزد بيشتر هر روز و هر . بگذارند
آنجا که . برای آنها چه ارزشی دارد که از بيست نفر يا بيست ميليون نفر صحبت کنند. می افزايند“ جنايات استالين„ رقم شب به

پای اتهام مطرح است از روش گوبلز وزير تبليغات نازی سود می جويند که می گفت دروغ هر چه بزرگتر امکان باورش 
البته اين نويسنده لندنی اولين . اشرف پهلوی خواهر بدکاره شاه در لندن روبرو هستيمما با يکی از اين نمونه ها در کيهان . بيشتر

ولی . کسی نيست که به اين دروغ ها دامن می زند، سراپای نشريات بدون سانسور بورژوازی مملو از اين اکاذيب است
. لذا فقط بذکر دو نمونه بسنده می کنيم. د کنيماجازه نمی دهد که ما بخش بسياری از اين نقل قولها را يا“ توفان“ستونهای محدود

 :حال به نقل قول توجه کنيد
رئاليسم „ممکن نبود هنرمندی قلم بر کاغذ، قلم مو بر بوم يا انگشت بر شصتی پيانو بگذارد و آن هيوالی فرهنگی پاسدار „

 اثری می آفريد، ناگزير می شد طلب “پاپ فرهنگی„هر کس که، به هر سببی، خالف رای . را در برابر نبيند“ سوسياليستی
استغفار کند و اگر بخت با وی يار بود، توبه اش پذيرفته، و گرنه در شمار آن بيست ميليونی در می آمد که در متن تصفيه های 

 .١٣٧٦ شهريور ١٢ مورخ ٦٧٢ نقل از کيهان لندنی شماره -) “توفان„تکيه از ( „ . استالينی از قلم آمار جمعيت افتادند
در اتهام به استالين “ افسانه خدعه آميز تهاجم فرهنگی غرب„نويسنده ای در يکی ديگر از نشريات خارج از کشور تحت عنوان 

 :می آورد
می بينيم که همه ظاهرًا در راه ...  “جامعه بی طبقات و مرفه حتی معنوی„استالين بی خداست و در انديشه ی پرداخت يک „

 ميليون انسان ٢٠و برای تحقق همين سربلندی است که آن يک، ظرف کمتر از بيست سال، ... ارندگام برمی د“ مردم„تعالی  
 )١٣٧٦نشريه نيمروز مورخ شهريور ماه (“  .پای بندی به نظام طبقاتی سر به نيست می کند“ بجرم„را 

 لندنی که خود چيزی نيستند، می ولی حقيقت کدام است و چرا مردم شوروی استالين کبير را عليرغم اتهامات اربابان کيهان
پرستيدند و می پرستند و در هر تظاهرات و نمايشی با عکس وی ظاهر می گردند؟ آيا مردم شوروی در اشتباه بسر می برند و 
از قتل عام بيست ميليون مردم شوروی توسط استالين بی خبرند؟ مگر بيست ميليون نفر انسان رقم کمی است که بشود آنرا پنهان 

شده است؟ “ فراموشکار„د؟ مگر اين بيست ميليون، نبايد حداقل شصت ميليون خويشاوند داشته باشند؟ پس چرا ملت شوروی کر
پس چرا مردم ايران جنايات چند ده هزار نفری خاندان پهلوی را فراموش نمی کنند و جنايات چند صد هزار نفری آخوندها را 

ی در کار است و چه معمائی ناگشوده مانده است؟ و يا شايد اينکه تبليغات گوش خراش نيز فراموش نخواهند کرد؟ حقيقتًا چه سّر
 .و چندش آور امپرياليست ها و جيره و مواجب گيران آنها هنوز باندازه کافی از برائی و دروغپراکنی برخوردار نيست؟

 امپرياليستی، ما نه همدست رويزيونيستها ما نه به اسناد حزب کمونيست استالينی شوروی دست داريم و نه به منابع جاسوسی
 واقعًا موجود، سندی جعلی عليه استالين منتشر کنند و نه همدست هستيم که هر روز برای توجيه گذار شوروی به سرمايه دارِی

 نمايش بورژوا ها و دشمنان سوسياليسم که با نشر اکاذيب کينه حيوانی و خبث طينت طبقاتی شان را با حمله به استالين به
بگذارند، ولی ما کمونيستيم، ما صابون جعليات و دروغ های امپرياليست ها و نوکرانشان را از زمان مارکس به تن مان حس 

ما با خرد خود می انديشيم، ما . کرده ايم، همانطور که به تن همه انقالبيون تاريخ جهان، صابون متعفن ارتجاع سياه خورده است
ما . م از البالی کوهی از لجن و اتهام با روش علمی واقعيات را يافته و جعليات دشمنان را برمال کنيمتالشگريم و تالش می کني

 .عقل سليم را به داوری می خوانيم
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در طی چهار سال، بی وقفه به .  ميليون سرباز شرکت داشتند٦٥ طول کشيد، ١٩١٨ تا ١٩١٤در جنگ جهانی اول که از 
تی برای قتل عام حريف به گاز سمی متوسل گشتند و سرانجام پس از هشت سال که ملل اروپا کشتار يکديگر مشغول شدند و ح

اين جنگ فجيع .  ميليون نفر را قربانی مطامع آزمندانه خود کنند٥/٨قادر شدند “ تنها„با ارتشهای منظی به جان هم افتادند 
وائی حاضر نيست رهبران کشور خود را که فقط برای ولی هيچ بورژ.  ميليون مجروح از خود به جای گذارد٢١امپرياليستی 

بهره کشی از انسان و کسب سود حداکثر و به اسارت کشيدن بشر به چنين جنايت غير قابل انکاری دست زده است محکوم کند و 
ميليونی توسط مگر جنگ امپرياليستی جنايت نيست؟ مگر نبايد از کشتار . وی را در کنار جنايتکاران جنگی نظير هيتلر بنشاند

 ليبرال های اروپائی سخن گفت؟
صحنه سازان آن . و از جنگ جهانی اول مهيب تر بود.  بمدت شش سال طول کشيد١٩٤٥ تا ١٩٣٩جنگ جهانی دوم از سال 

 در اين جنگ کوره های آدم سوزی امپرياليست ها به کار افتاد و با ماشين.  آمريکائی بودند-همان دموکرات ليبرال های اروپا
آدمکشی که روز و شب در کار بود و با نقشه و کارشناس و تکنيک مدرن آدم می کشت، شش ميليون يهودی را در 
بازداشتگاهها و يا کوره های آدم سوزی کشتند، آمريکائی ها با بمب اتمی به جان ژاپنی ها افتادند و هيروشيما و ناکازاکی را، 

ولی هيچ .  بدل کرده صدها هزار انسان بی دفاع و پر اميد را نابود کردندحتی پس از آمادگی ژاپن به تسليم، به خاکستر
. بورژوائی حاضر نيست رهبران آدمکش بورژواهای اروپائی و آمريکائی را بخاطر اين جنايات دهشتناک محکوم کند

 اتريش، مجارستان، ارتش های چند ميليونی، آلمان،. محکوميت هيتلر که جنگ را باخت نيز برای خالی نبودن عريضه است
به شوروی حمله کرده و پشت سر خود زمين سوخته باقی می گذارند و هر جنبنده ای را می ... رومانی، چک، بلغارستان و

را در ) توفان- ميليون نفر٢٥به اساس آمار دقيقتری ( ميليون نفر٢٠آلمانی های امپرياليست در عرض چهار سال . کشتند
از دم تيغ بيدريغ نژاد ) توفان-ارتش آلمان(“وهرماخت„و “ گشتاپو„و „ اس آ „و “ اس اس„پيما، شوروی با تانک و توپ و هوا

 ٢٧.  ميليون سرباز شرکت داشتند که بجان هم افتاده و متقابًال همديگر را درو می کردند١١٠در اين جنگ . پرستی گذراندند
. شوروی بيست ميليون کشته داد. ه شش ميليون آن يهودی بودند ميليون افراد غير نظامی کشته شدند ک٢٥ميليون قربانی شدند، 

برای توليد وسايل نظامی که برای چنين کشتاری الزم بود صنايع کشورهای امپرياليستی سال ها و با تمام ظرفيت و بطور شبانه 
چه و توپ و خمپاره و بمب تهيه روزی توليد می کردند، صدها اسير را به بيگاری گرفته بودند، ميلياردها گلوله ی تفنگ و طپان

در الجزاير و ويتنام که سال ها بر عليه سلطه فرانسه و آمريکا جنگيدند و آمريکائی ها حتی . کردند و بر سر يکديگر ريختند
 يک ميليون نفر به“ تنها„بمب شيميائی ناپالم بر خالف تمام موازين بين المللی بکار بردند، در هر کدام در طی سال ها جنگ 

 .قتل رسيد
در اين مدت عراقی ها شهر های ايران را . همين جنگ ايران و عراق را در نظر بگيريم که هشت سال آزگار طول کشيد

موشک باران کردند، در جبهه های جنگ گاز شيميائی استفاده نمودند که صدای هيچ ليبرالی در دنيا درنيآمد و تازه رژيم 
و ادعای سرقفلی آن جوانان را دسته دسته بروی مين می فرستاد تا با کشتار موج انسانی جمهوری اسالمی با توزيع کليد بهشت 

هشت سال جنگ خانمانسوز و پر قربانی يک ميليون کشته به جای گذاشت که معلوم نيست . سنگرهای عراقی ها را اشغال کند
 .دبتوانند در بهشت حتی با توصيه نامه خمينی يک خانه اجاره ای نيز پيدا کنن

حال چگونه است که استالين يک تنه و يا حتی چند تنه و با تکيه بر حزب کمونيست بلشويک قادر شده در عرض مدت دبير کلی 
! آنهم در زمان تدارک و سپس جنگ جهانی دوم و دوران سازندگی شوروری بيست ميليون نفر را بکشد و بقولی تصفيه کند؟

طبيعی است که برای کشتن بيست ميليون نفر بايد حداقل چند ميليون !  ميليون نفرخوب اين تعداد را سبک سنگين کنيد، بيست
يعنی در شوروی مردم و رهبران آن کار ديگری نداشتند جز اينکه همديگر . نفر از آنها حفاظت کرده و سپس کلکشان را بکنند

يحات مدرن و سرسام آور خود، با صدها را طوری بکشند که حتی همه امپرياليست ها باتفاق در طی دو جنگ جهانی با تسل
 .؟!ميليون سرباز خود، قادر نشدند به حد کشتار آنها برسند

برای کشتن بيست ميليون نفر با محاسبه تير خالص حداقل به سه گلوله نياز است که شصت ميليون فشنگ را ضروری می 
 سال است ٢٢٨٣رقم بيست ميليون ساعت که معادل اگر برای تيرباران و دفن هر کدام يک ساعت در نظر بگيريم با . سازد

روبرو می شويم، حتی اگر تصور کنيم که قربانيان استالين را با بولدزر دفن کرده باشند و هر ساعت هزار نفر را بخاک سپرده 
نفر را دفن  ساعت بدون تنفس و هر ساعت هزار ٢٤توجه کنيد عده ای بايد .  سال روبرو هستيم٢٨/٢باشند باز با رقم عجيب 

اما برای دفن هزار نفر در هر ساعت و آنهم در سه شيفت به چند ده هزار آدم نياز هست که کاری جز تدفين مقتولين در . کنند
. آنها بايد سرزمينی را به وسعت حداقل بيست ميليون مترمربع کنده و خاکبرداری کرده باشند. عرض اين چند سال نداشته باشند

 سال از انقالب اکتبر قادر نشده اند اين قبور ٨٠دستگاههای امنيتی شرق و غرب چرا پس از گذشت حال معلوم نيست که 
آنها که در لهستان گور افسران لهستانی را که بدست نازی ها قتل عام . دستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای خود را مستند سازند

 اين گورهای “يلتسين„د، چرا قادر نيستند با دستياری نوکرشان شدند پيدا کرده و آنرا به دروغ به شوروی ها نسبت می دهن
 ميليونی را پيدا کنند؟

 روز توليد ٦٠٠٠برای قتل عام بيست ميليون نفر به . حال فرض کنيم که برای توليد ده هزار گلوله به يک روز زمان نياز باشد
ياآنکه بايد . ين رقم معادل کار خستگی ناپذير چند سال استناگفته پيداست که ا. گلوله بازاء هر نفر سه گلوله نياز خواهد بود

فرض را بر اين بگذاريم که صنايع نوپای شوروی بجای تدارک جنگ عليه نازيسم و فاشيسم سال ها در کار توليد فشنگ برای 
 تعويض شوند سخن ما از طول عمر سالحها که با اين همه شليک گلوله فرسوده شده و بايد. قتل عام مردم شوروی بوده است

برای کشتار بيست ميليون نفر بايد کارخانه های تسليحاتی برپا داشت، صنايع بولدزر سازی را براه انداخت، ميليونها . نمی گوئيم
تن مواد سوخت مصرف کرد، صدها هزار انسان را سال ها در صنايع آدمکشی به کار گرفت تا افسانه کشتار بيست ميليون نفر 

بيست الی بيست و پنج ميليون جنايات هيتلر را در زمان جنگ “ جنايات استالين„حال به بيست ميليون . رآيددرست از کار د
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اين مقدار در .  ميليون انسان خود را از دست داده است٤٥ تا ٤٠جهانی دوم در شوروی نيز اضافه کنيد خواهيد ديد که شوروی 
کشوری که در عرض سی سال يک چهارم . جمعيت آنروز ايران استآن تاريخ يک چهارم جمعيت شوری و دو برابر و نيم 

جمعيت خود را بدون محاسبه کشتار گارد سفيدها و جنگ اول جهانی از دست بدهد چگونه می تواند پوزه فاشيسم را به خاک 
يدا کند که به يکی از بمالد و بشريت را از دست عفريت نژاد پرستان امپرياليسم رها سازد و به ترقيات و توليدی عظيم دست پ

 قدرت های اقتصادی، سياسی و نظامی بزرگ جهان بدل شود؟ با کدام نيروی فعال؟
 ميليون سر به نيست شوند و مردم شوروی آنرا از چشم استالين نبينند و حاضر باشند بياد وی به ٤٥چطور ممکن است که 

 ن بورژوا را بسوزانند؟خيابانها بريزند و جگر کيهان لندنی و ساير جيره مواجب بگيرا
مبارزه . اين محاسبات ساده نشان می دهد که دشمنان کمونيسم از هيچ دروغ و دغلی برای بدنام کردن کمونيسم دريغ نمی کنند

کمونيست ها بايد چشمان خود را بر اين تحريکات و . ايدئولوژيک آنها عليه سوسياليسم همواره ادامه داشته و خواهد داشت
حال اگر شما تصور ميکنيد که اين دروغپردازان زين . يند و دستان کثيف دشمنان محيل طبقه کارگر را بشناسنداتهامات بگشا

پس از اکاذيب خود دست بر می دارند در اشتباهيد زيرا هدف آنها هيچگاه کشف حقيقت نبوده و نيست که حال با خجالت از 
 .ردن افکار بوده استدروغپراکنی دست بردارند، بلکه توسعه افترا و مشوب ک

يکی از قربانيان اين مبارزه شديد ايدئولوژيک امپرياليست ها و نوکرانش است و اين مبارزه ادامه دارد تا “ چپ دموکرات„
آنروز است که پرونده جنايات امپرياليست ها که سر به ميليارد ها خواهد زد از . روزی که سوسياليسم بطور قطعی پيروز شود

 افتد و ما از رفتن باين راه که امپرياليست ها و نوکران نقابدارشان را افشاء کنيم خسته نمی گرديم و دين خود را پرده بيرون می
 . خواهيم کردءبه طبقه کارگر اعطا
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