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انسان بيگناه به بند کشيده شده و کشتار آنها  در مورد ميليونها ىادعاي اتهامات

 ٬در دوران حکومت استالين در اتحاد جماهير شوروى. از هيتلر تا هرست

 شولژنتسين و  کانکوست

کشتار  ٬در مورد قتلبوده است که  ىشگفت انگيز ىاز داستانهادر جهان قادر به پرهيختن  چه کسى

ه منتشر شد و مرگهاى مشکوک در اردوگاههاى کار اجبارى گوالگ در اتحاد جماهير شوروى سابق

در  ى بوده است کهميليونها انسان در موردمنتشر شده روايتهاى چه کسى قادر به پرهيختن از  ؟اند

توسط او بصورتى و  باختندجان از گرسنگى دوران حکومت استالين بر اتحاد جماهير شوروى 

رسانه هاى خبرى و فيلمهاى منتشر شده در جهان  ٬نشريات ٬کتابهادر  ·شدنداعدام خودسرانه 

سرمايه دارى اين روايات دست بدست ميچرخند و افسانه هاى مربوط به ميليونها قربانى که بخاطر 

اما اين اعداد و  ·سوسىاليسم جان باختند تقريبا براى پنجاه سال بصورتى نامحدود رشد نموده اند

حقيقت  ميزان بااين داستانها تا چه  ٬چه کسى آنها را منتشر مينمايد؟ و در ادامهو  ارقام از کجا ميايند

توسط گورباچف  ٬؟ براى مٽال در بايگانيهاى محرمانه سابق در اتحاد جماهير شوروىى دارندهمخوان

 چه چيزى براى خواندن وجود دارد؟ ٬بمنظور تحقيقات در دسترس عموم قرار گرفت ۹۱۹۱در سال 

ميليونها مرگ و مير در اتحاد جماهير به سرمايه دارى داستانهاى مربوط  اسطوره شناسانبر اساس 

ماريو  آيا چنين شد؟· ندمورد تاييد قرار ميگرفتبا باز شده بايگانيها ان زمهمبايد ه استالين  -شوروى

شريه کارگر )ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد در نمنتشر شده در مجموعه اى از مقاالت  زاسو

به بازبينى گزارشات  او در ادامه ·ميپردازدها  اسطورهبه افشاى منابع اين  ۹۱۱۹ل[( در آوريل ·]م

مار واقعى مرگ و ش ٬نوع مجازات و مدت مجازات ٬ارقام واقعى زندانيان حرمانه پرداخته وبايگانى م

تحت رياست استالين را به روشنى محاسبه  ٬ه –وى ميرها و محکومان در اتحاد جماهير شور

 ·مينمايد

که مشخص کننده تاريخ جهان در دهه تغييراتى  ٬تغييراتى رخ داددر سياست آلمان  ۹۱١١در سال 

کمترين خشنى بر سر کار ميايد که  صدر اعظم ميشود و دولت ژانويه هيتلر ۰١آينده بود. در 

مستحکم نمودن مواضع نازيها در مورد در  بمنظورانتخابات جديد  ·قاٸل نيست براى قانون ىاحترام

يک روش تبليغاتى فوق  تضمين نتيجه انتخابات براىنازيها  مارس بسرعت تصميم گرفته ميشود. ٥

پارلمان را به آتش ميکشند  ٬فوريه ٧٢ ٬يک هفته قبل از آغاز انتخاباتآنها العاده را اتخاذ مينمايند. 

تعداد کثيرى از اعضاى  ٬حزب کمونيست ممنوع بدبنال آن. مينمايندو کمونيستها را به انجام آن متهم 

 ۹٢١در روز انتخابات پارلمان نازيها اوضاع کشور بشدت غير عادى ميشود.  و حزب دستگير

درصد )در مقايسه با  ٨۹تقريبا  ٬سى پارلمان را بخود اختصاص ميدهندکر ٧۹۹ميليون راى و 

 (.۹۱١٧کرسى در نوامبر  ۹۱١ميليون و  ٢٬۹۹

 



سوسيال دمکراتها و اتحاديه ها را متالشى  ٬پس از غيرقانونى اعالم نمودن حزب کمونيستنازيها 

 ٬مارس ٧٨ ٬نمودند. اولين اردوگاههاى کار اجبارى با هواداران کمونيستها پر شد. اندکى پس از آن

بدون قدرت را هيتلر با کمک جناح راست در مجلس قانونى را به تصويب رساند که بر اساس آن 

عقيب و آزار يهوديان آغاز و اولين گروه به بند ت .ميگرفتاستنطاق پارلمان بمدت چهار سال بدست 

در آن  چپدر اردوگاههاى کار اجبارى که در آنزمان کمونيستها وديگر جريانات ى آنها  کشيده شده

در ادامه کليه توافقنامه هاى بين المللى را نقض و در آلمان هيتلر جاى داده شدند.  ٬زندانى بودند

با تمام قدرت آغاز ميشود. وضعيت زمانيکه افسانه  ٬از هر نوع آن ٬نازى تجديد تسليحات نظامى

 .اينچنين بود گرفتميليونها انسان قربانى شده در اتحاد جماهير شوروى شکل 

 وکراين بعنوان بخشى از فضاى حياتى آلمانا
روياهاى نازيها به مردم  قبوالندن اشو مهمترين وظيفه  ٬بوددر کنار هيتلر گوبلز وزير تبليغات 

کشورى با نيازى بزرگ در مورد  ٬خالص در آلمان بزرگ ى. رويا در مورد نژادبودآلمان 

"Lebensraum"بايد  ٬يک منطقه وسيعتر از منطقه فعلى آلمان ٬فضاى حياتى. اين فضاى حياتى ٬

به اوکراين  مبارزه من هيتلر در کتاب خود ۹۱٧٥در سال  شرق تسخير و به آلمان اضافه ميشد.در 

به عنوان بخشى از فضاى حياتى آلمان اشاره نموده بود. اوکراين و ديگر مناطق گسترده ديگردر 

 شمشير آلمانى کشور را فتح ميشدند.توسط ملت آلمان  "شرق جهت استفاده از آن بطريقى "صحيح

آزاد مينمود! با تکنيک و کارآفرينى آلمانى اوکراين به انبار  جهت دادن فضاى بيشتر به گاوآهن آلمان

از مردم خود "مردم دون پايه" آزاد ميشد. "دون ابتدا بايد اوکراين ميشد! اما  مبدلغله آلمان 

 ٬زمينهاى کشاورزى کارخانه ها و ٬بعنوان برده در خانه هاى آلمانى ٬به گفته نازيها ٬پايگان" بايد

فتح اوکراين و  مورد استفاده قرار ميگرفتند. ٬آنجايى که اقتصاد آلمان به آنها نياز داشت ٬همه جا

ديگر مناطق در غرب اتحاد جماهير شوروى به معناى اعالم جنگ بر عليه اتحاد جماهير شوروى 

 کارزارىرت تبليغات گوبلز وزا ۹۱١٨امرى که بايد در دراز مدت برنامه ريزى ميشد. در سال  ٬بود

تبليغاتى در مورد يک قحطى  ٬تبليغاتى را در مورد يک نسل کشى بلشويکى در اوکراين آغاز نمود

مطيع نمودن کشاورزان و ناگزير نمودن آنها به قبول  بمنظور ٬دامن زده شده توسط استالين ٬گسترده

. بودافکار عمومى براى آزاد نمودن اوکراين توسط نيروهاى آلمانى آماده نمودن سوسياليسم. هدف 

طالعات نازيها اما ا ٬انگليسى واز مقاالت منتشر شده در روزنامه هاى آلمانى برخى انتشار عليرغم 

. در اينجا بايد از ه بوددر مورد "نسل کشى" در اوکراين به آن شکل دلخواه در جهان منعکس نشد

آمريکا  ٬وبلز کمک ميشد. نشان داده شد که اين کمک در کشورى بزرگ در غربجايى به هيتلر و گ

 وجود داشت.

 يليام هرست يک دوست خوب براى هيتلرو
. هرست داشت ويليام راندولف هرست نام ٬در اين جنگ روانى بر عليه اتحاد جماهير شوروى ٬کمک

معروف  ٬روزنامه هاى جنجال برانگيزبعنوان پدر واقعى  ٬يىروزنامه نگار و ناشر روزنامه آمريکا

 ٬ميليونر در صنعت معدن ٬هرست پدر او جرج ۹۹۹٥در سال  شناخته شده است. ٬به مطبوعات زرد

منصوب نمود. اين  فرانسيسکو ديلى اگزامينر او را به رياست روزنامه ٬سناتور و روزنامه نگار

وزانه و ارزشهاى مردم آمريکاى که زندگى ر مطبوعاتى ٬هرست بود آغاز امپراطورى مطبوعاتى 

کليه سهام خود را در صنعت  پس از مرگ پدرشويليام هرست  شمالى را بشدت برجسته مينمود.

نيويورک  معدن بفروش رساند و حکومت بر جهان مطبوعات را آغاز نمود. اولين خريد او روزنامه

نمود. اگر ظلم و ستم و جنايتى  مبدلکه او آنرا به روزنامه اى جنجال برانگيز  بود ژورنالمورنينگ 

بى  ٬روزنامه نگاران و عکاسان بايد آنرا "بوجود" مياوردند. اين ابتذال ٬وجود نداشت براى گزارش

  رحمى و بى توجهى به حقايق مشخصه "روزنامه زرد" است.

 



ميليون  ۰۰٧نمود. با ثروتى معادل  مبدلهرست او را به يک روزنامه نگار موفق و ميليونر  اکاذيب

با  مورنينگ ژورنال پس از خريداو يکى از ثروتمندترين مردان جهان بود.  ۰۹۱١او در سال  ٬دالر

ويليام  ۰٨در دهه خريد و يا شروع روزنامه هاى روزانه و هفتگى در سراسر آمريکا آغاز نمود.

يک نهاد خبرى  ٬دو نهاد خبرى ٬ايستگاه راديويى ۹٧ ٬نشريه ٧٨ ٬روزنامه ٧٥هرست صاحب 

در  ۹۱۹۹ در سالاو و غيرو و غيرو بود.  کوسموپوليتنشرکت فيلم  ٬براى صنعت فيلم سازى

روزانه  هرسترا خريدارى نمود.  ٬ ال اىدبليو بى  ٬يکى از شرکتهاى تلويزيونى ٬بالتيمور ٬آمريکا

تقريبا يک روزانه  ميليون خواننده در روز. ۰٨تقريبا  –ميليون روزنامه در آمريکا ميفروخت  ۹١

در سراسر جهان  نفرسوم از مردم بالغ آمريکا روزنامه هاى هرست را ميخواندند! ميليونها 

قامى بسيار فيلمها و تعداد بسيارى از نشريات که به ار ٬او را از طريق سرويسهاى خبرى هاىپيغام

را آن تاثيرى روشنى بارقام به ما  دريافت مينمودند. ٬زياد در سراسر جهان منتشر و ترجمه ميشد

بر روى زندگى سياسى آمريکاييها و زندگى سياسى   ه هاطى دهکه امپراطورى هرست نشان ميدهند 

بقيه جهان گذاشت )از جمله بر عليه شرکت آمريکا در جنگ جهانى به نفع اتحاد جماهير شوروى و 

ارزشهاى مورد قبول ويليام هرست بشدت  (.۰۹۱٥در دهه مک کارتىضد کمونيستى  کارزارهاى

در او و ضد کمونيستى بودند. سياست او بشدت متمايل به راست بود.  ناسيوناليستى ٬محافظه کارانه

به آلمان نازى سفر کرد و در آنجا توسط هيتلر بعنوان مهمان و يک دوست خوب مورد  ۹۱١٨سال 

اتحاد جماهير  ٬استقبال قرار گرفت. پس از آن روزنامه هاى او با چاپ مطالبى بر عليه سوسياليسم

تبليغات خالص نازى در براى انتشار ارتجاعيتر شدند. هرست  ٬شوروى و بخصوص رهبر آن استالين

مجموعه با  ٬هرمان گورينگ ٬در نشريه او به بزرگترين شريک هيتلر .نمود کوششنيز خود نشريات 

اعتراض خوانندگان او را به و  در اينجا زياده روىهرست . اما ه بوداز مقاالت فضايى داده شد اى

پس از مالقات با هيتلر تحريکات جنجال برانگيز  .نمودناگزير اجتناب از درج مقاالت گورينگ 

هرست خود را بر روى "افشاى" حوادث وحشتناک در اتحاد جماهير شوروى متمرکز  نشريات

قحطى و  ٬زندگى لوکس براى حکومتگران ٬بردگى ٬در آنجا قتلهاى من درآوردى و نسل کشى ·نمودند

او مطالب مورد نياز خود را از گشتاپو و آلمان نازى دريافت  مرگ براى مردم "اخبار روزانه" بود.

اغلب با کاريکاتورها و عکسهايى قالبى از اتحاد جماهير شوروى  نشرياتمود. صفحات اول مين

مزين و استالين اغلب بعنوان يک قصاب شرير و بزرگ مجسم ميشد. توجه داشته باشيد که کليه اين 

ميليون نفر در آمريکا و ميليونها نفر ديگر در سراسر جهان خوانده  ۰٨مقاالت روزانه توسط 

 د.ميشدن

 فسانه از  قحطى جان دادن در اوکراينا
مرگ ميليونها  ٬ندهرست بر عليه اتحاد جماهير شوروى به پيش ميبرد نشرياتاز جمله تبليغاتى که 

با  شيکاگو آمريکن در روزنامه ۹۱١٥فوريه  ۹۹در  کارزارنفر در اوکراين از قحطى بود. اين 

: "مرگ شش ميليون نفر از گرسنگى آغاز شد تيترى بزرگ که سراسر صفحه اول را پوشانده بود

 ٬روزنامه نگار نجيب زاده و هوادار نازيها هرست ٬به نفع آلمان نازى در اتحاد جماهير شوروى".

ميليونها انسان از قحطى  ٬داستانهاى شگفت انگيزى را در مورد يک نسل کشى به تحريک بلشويکها

مبارزه طبقاتى بزرگى بود که در سراسر روستاهاى  پس زمينه منتشر مينمود. ٬در اوکراينجان داده 

زمانيکه کشاورزان بدون زمين و فقير با  ٬جريان داشت ۰۹۱١اتحاد جماهير شوروى در آغاز دهه 

کشاورزى اشتراکى بپا  براىمبارزه  بمنظورکوالکها مبارزه مينمودند و  حکومتمالکان بزرگ و 

عدم ثبات را در  ٬ميليون انسان را شامل ميشد ۰۹٧ که ٬اين مبارزه بزرگ طبقاتى خواسته بودند.

توليد کشاورزى و در برخى از نقاط مرگ از گرسنگى را بوجود آورده بود. اين قحطى به نوبه خود 

 نمود.ميسيستم ايمنى بدن انسانها را ضعيفتر و آنها را به آسانى قربانى بيماريهاى عفونى و همه گير 

 

اما اينگونه بيماريهاى همه گير تنها به اتحاد جماهير  ٬انسانها ميميرندالبته تاسف بار است که 

همه گير در سراسر اروپا و  يىنفلوانزاآ ۰۹۱٧-۹۱۹۹شوروى اختصاص نداشت. ميان سالهاى 



ميليون نفر  ۰٧که جان چندين ميليون انسان را در آمريکا و  ٬آنفالنزاى اسپانيايى ٬آمريکا منتشر شد

کومتگران کشورهاى اروپايى را بدليل حنفر در سوٸد( را گرفت. هيچکس  ۰۰۰۰٧٥در اروپا )

حل اين بحران  براىکشورها و دولتها راهى  اينکه جان ميليونها انسان را گرفته باشند محکوم نکرد.

شرايط و طى جنگ جهانى دوم بود که  ۰٨نداشتند . تنها پس از پيشرفت پنى سيلين در اواخر دهه 

در مورد  ٬منتشر شده در روزنامه هاى هرست اتگزارش ·فراهم آمداين بيمارى براى مبارزه با 

همراه با جزيئات و دهشتناک  ٬ميليونها انسان قربانى در جريان قحطى اوکراين "توسط کمونيستها"

. بهره بردارى مينمودند نىامکا هر گونهاز  اکاذيباو در جهت واقعى جلوه دادن اين  نشريات .ندبود

تحت تاثير قرار گرفته و افسانه بشدت  بر عليه اتحاد جماهير شوروى عمومى در غربافکار 

  ميليونها مرگ و مير آغاز شده بود.

 ال براى افشاى يک دروغ!س۲٧
نه  ٬در تبليغاتى که دمکراسيهاى غربى بر عليه سوسياليسم و اتحاد جماهير شوروى به پيش ميبردند

توجه نيز به انکارهاى اتحاد جماهير شوروى بلکه  عالقه پيدا نميشداثرى از يافتن حقايق  براىتنها 

 ٬در اوکراين جان دادههرست در مورد ميليونها انسان از قحطى  نشريات اکاذيبافشاى  .اى نميشد

ماند! طى اين سالها چندين نسل از انسانها در سراسر  در انتظار ۹۱۹٢تا ناگزير  ٬ ۹۱١٨سال 

گرفته و به سوسياليسم و اتحاد جماهير شوروى به ديده اى منفى نگاه جهان تحت تاثير قرار 

درگذشت. او امپراطورى رسانه  بورلى هيلز در خانه خود در ۹۱٥۹ويليام هرست در سال  ميکردند.

اى از خود بجاى گذاشت که حتى امروز نيز به انتشار پيامهاى ارتجاعى خود در سراسر جهان ادامه 

يکى از شرکتهاى  ٬گرد هم آمده اند شرکت هرستشرکتهاى متعلق به او در در حال حاضر  ميدهد.

نفر به کار مشغولند. اين شرکت  ۰۰۰۹٥شرکت مختلف که در آن  ۰۰۹بزرگ در جهان با  رسانه اى

برنامه هاى راديويى  ٬کتبو  مجالت ٬دامنه فعاليت خود را در زمينه هاى صدور و توزيع روزنامه ها

 ٬فريبکارانه نازيها در مورد اوکراين کارزار و چند رسانه اى گسترش داده است. خبرى ٬و تلويزيونى

نازيستى  اکاذيبهمچنان ادامه يافت. انتشار  ٬حتى پس از شکست آلمان نازى در جنگ جهانى دوم

همواره انگليسى ادامه يافته و در جنگ تبليغاتى بر عليه اتحاد جماهير شوروى  ۲-ام آىو  سياتوسط 

با تيتر "مرگ و  اکاذيبنيز اين  . حتى پس از جنگ جهانى و در دوران مک کارتىاندوجود داشته 

کتابى در مورد اين  ۹۱٥١در سال  مير ميليونها انسان از قحطى در اوکراين" ادامه يافته است.

جاسوس نازيها و جنايتکار جنگى طى  ٬توسط يک پناهنده اوکراينى ٬اعمال سياه کرملين ٬موضوع

منتشر  ٬اکنون ملبس به لباس دمکراتها و از اعضاى دستگاه ادارى دولت آمريکا ٬جنگ جهانى دوم

توسط  ۰۹در دهه و همراه با آغاز کارزار ضد کمونيستى آمريکا  درريگان  روى کار آمدنبه با  ·شد

يکى از  ۹۱۹٨در اوکراين" دوباره از سر گرفته شد. در سال  جان دادهداستان "ميليونها انسان  ٬او

ه هاى هرست از سال منتشر شده در روزنام اکاذيببا از جمله  ٬دانشگاه هاروارد کتابى را استادان

تقلبات دوران نازيها و  به اکاذيب ۹۱۹٨منتشر نمود. در سال  زندگى بشر در روسيهر با تيت ٬ ۹۱١٨

کتاب ديگرى نيز در اين باب منتشر ۹۱۹١در سال  ·داده شددانشگاهى  پوششىدر آمريکا  ۰١دهه

رابرت  ٬دستگاه امنيتى انگليس نام دارد و توسط پليس جاسوس در برداشت غم و اندوه شد. اين کتاب

ب از نوشته شد. اين کتا ٬استانفورد در کاليفرنيا در حال حاضر استاد دانشگاه در دانشگاه ٬کانکوست

براى انجام  کانکوستسفارش داده شده بود.  ى انجمن ملى اکراينبشدت دست راست موسسهطرف 

از جمله با  ٬برداشت نوميدى ٬نيز فيلمى ۹۱۹١در سال  دالر دستمزد دريافت کرد. ۰۰۰۰۹اين کار 

ساخته شد. در  ٬و با مخارج اوکراينى هاى هوادار نازيسم در آمريکا کانکوستکمک نوشته هاى 

اما مرگ و مير چندين  ميليون نفر افزايش يافته بود! ۹٥زمان رقم مرگ و مير در اوکراين تا آن

آمريکايى هرست و ادامه دهندگاه راه او در  نشرياتمنتشر شده در  ٬ميليونى از قحطى در اوکراين

 ٬تقلبدر کتاب داگالس توتتل بيش نبودند. روزنامه نگار اتحاديه اهل کانادا  اکاذيبى ٬کتابها و فيملها

منتشر شده در تورنتو در سال  هيتلر تا هاوارد از اوکراین نسل کشی در افسانه قحطى و فاشيسم

از جمله او نشان داده است که  قالبى بودن اين اخبار را با دقت به اثبات رسانده است. ٬ ۹۱۹٢



زمانيکه ميليونها  ٬بودند ۹۱٧٧از انتشارات سال  ٬غم انگيز از کودکان باد کرده تصاوير ٬تصاوير

کشورخارجى به اتحاد جماهير شوروى  ۹در جريان جنگ و قحطى طى تجاوز نيروهاى نظامى انسان 

روزنامه ها  اتمنابع گزارش داگالس توتتلکشته شده بودند.  ۹۱٧۹ - ۹۱۹۹در دوران جنگ داخلى 

 ٬هرستنشريات در نوشته شده  ٬اکاذيب راو سفرهاى نويسنده را بررسى و معجون و آميزه اين 

زمانى دراز از مناطقى که ادعا ميشد در آنجا قحطى رخ مدت روزنامه نگارى که طى  نشان ميدهد.

هرگز در  ٬فردى که گفته ميشود توماس واکر نام داشت ٬"ارسال" نموده بود تصاويرداده گزارش و 

او فقط بمدت پنج روز در مسکو زندگى کرده بود. اين را روزنامه  ٬آن مناطق زندگى نکرده بود

فيشر اين را نيز افشاء نمود که  نمود. ءبرمال د نيشىنمفسر روزنامه  ٬نگارى به نام لوٸيس فيشر

در مورد برداشتهاى  ٬در مسکو هرستمفسر واقعى روزنامه  ٬ام پارروت به نامروزنامه نگارى 

و در مورد شکوفايى يک اوکراين تحت نظر  ۹۱١١بسيار موفق در اتحاد جماهير شوروى در سال 

نشان در ادامه  هرگز منتشر نشدند. گزارشاتارسال نموده بود اما اين به آمريکا  اتىگزارش ٬روسيه

يک  ٬ناميده ميشددر حقيقت رابرت گرين که هرست  کارمند روزنامه هاى ٬توماس واکرداده شد که 

بازگشت به آمريکا دستگير و  هنگام ٬گرين نام مستعاربا  ٬. واکربود محکوم فرارى از زندان کلورادو

ابتدا در سال  ٬توجه داشته باشيد ·اعتراف نموددر دادگاه به اينکه هرگز در اوکراين نبوده است 

در  ۰۹۱١که در دهه ىميليونها انساندر مورد به حقايق شرايط براى پى بردن بود که  ۹۱۹٢

به  ·فراهم آمد ٬که از "اعمال سياستهاى استالين" ناشى شده بود ٬اوکراين از قحطى جان داده بودند

با  ٬و بسيارى ديگر کانکوستجاسوس پليس  ٬ميليونها ميليون انسانى فکر کنيد که هرست نازيست

ه –تقلبى خود تحت تاثير خود قرار داده اند. در حال حاضر نيز داستانهاى هرست  اتو گزارش اکاذيب

 نامه از نقطه صفربراى مثال در کتاب پيتر انگلوند  ٬در سوٸد در کتابها منتشر شده ٬هوادار نازيسم

در بسيارى از شهرهاى بزرگ و دفاتر خبرى در آمريکا نشريات هرست  .مورد استفاده قرار ميگيرد

به بلند گوى گشتاپو در سراسر جهان  ٬مطبوعات دنياىاز جايگاه انحصارى خود در  بهره بردارىبا 

 اکاذيب ٬شدند. در جهانى که رسانه هاى خبرى توسط سرمايه هاى مونوپولى اداره ميشوندمبدل 

ايستگاههاى راديويى و بتدريج  ٬نشرياتدر بسيارى از  ٬مطبوعات هرست در سراسر جهان

 ٬با انحالل گشتاپو ٬ى دومندر پايان جنگ جها سيا شدند.مبدل  حقيقتبه  ايستگاههاى تلويزيونى

 کارزارهاىگرفت.  وظيفه جنگ تبليغاتى بر عليه سوسياليسم و اتحاد جماهير شوروى را بر عهده

 ٬ضد کمونيستى در مطبوعات آمريکايى در ابعادى وسيع ادامه يافت. "معامالت بر اساس معمول"

 .سياابتدا گشتاپو سپس 

   خالق افسانه -ابرت کانکوستر
·  حضور شما معرفى نماييم ٬نازپرورده براى سرمايه دارى کودکيک  ٬را فردىبجاست  در اين رابطه

ز او در مطبوعات سرمايه دارى افردى که در اين زمينه سزاوار برخى از توجهات خاص است و 

و بدفعات در اين مورد "مرگ ومير ميليونها انسان در  رابرت کانکوستنام او · نقل قول ميشودغالبا 

 .قلمدا ميشود"پدر" اصلى او در اين زمينه  ·است اتحاد جماهير شوروى" نوشته و سخن گفته

  برداشت غم و اندوهو  ۹۱١۱ ترور بزرگبخاطر کتابهاى خود  در درجه اول کانکوست

او در مورد ميليونها انسان کشته شده در اردوگاههاى کار اجبارى و  ٬مشهور شده است۹۱۹١

منابع او  مينويسد. ٬ ۰۹۱١طى پاکسازيها در اتحاد جماهير شوروى در پايان دهه ٬ميليونها قربانى

که طى جنگ جهانى با  پناهنده گانى ٬راستى اوکراينى هستنداغلب پناهدگان متعلق به احزاب دست 

جنايتکاران جنگى شناخته شده اى هستند  کانکوست. بسيارى از قهرمانان مينمودندنازيها همکارى 

 که در کشتار يهوديان در اوکراين شرکت و آنرا رهبرى نمودند.

 

بشدت ضد کمونيستى و با تعصب و کوته فکرى در کالس خودش  کانکوستسبک نگارش کتابهاى 

در اتحاد  قحطىمرگ و ميرهاى ناشى از رقم  در کتاب خود ۹۱۹۱ او در سال .قوام يافته است

 ·نيمى از آنها در اوکراين ·اعالم نمود پنج تا شش ميليون حدود ٬ ١١-۹۱١٧ ٬را جماهير شوروى



او سالهاى وقوع قحطيها را  ٬طى دوران هيستريک و ضد کمونيستى حکومت ريگان ۹۱۹١در سال 

. در  بعمل آمداو قدردانى  اقداماز  ميليون نفر افزايش داد! ۹٨گسترش و رقم کشته ها تا  ۹۱١٢تا 

شد.  نهاده کانکوستبر عهده ريگان به مردم آمريکا  کارزاروظيفه نوشتن بخش اصلى  ۹۱۹١سال 

ارتش سرخ اشغال  اگر آمريکا توسط ٬ين کتاب به مردم آمريکا ميگويد که چه بايد بکننداو در ا

نام دارد. کارى عجيب براى  ها مياند: یک راهنماى زنده ماندنچه بکنيد وقتى که روسبشود! اين کتاب 

  يک مورخ.

 اسوس و فريبکار در سازمان امنيت انگليسج
که تمام دوران جوانى خود را با دروغ و داستانهاى ديکته شده در مورد  فردىدر اساس براى اين 

 ٬چندان عجيب نيست. ابتدا بعنوان جاسوس پليس ٬اتحاد جماهير شوروى و استالين زندگى کرده است

در روزنامه  ۹۱٢۹در ژانويه  در کاليفرنيا. استانفوردسپس بعنوان نويسنده و معلم در دانشگاه 

"بخش اطالعات و  ٬بعنوان يک جاسوس در بخش انتشار اخبار نادرست کانکوسترابرت  گاردين به

با اين ماموريت  ۹۱٢٨اين سازمان در سال  اشاره شد. ٬تحقيقات" در سازمان امنيت انگلستان

روزنامه نگاران و ديگر  ٬از طريق "کشت" داستانهاى مناسب در مورد سياستمداران کهاصلى 

ارگانى  IRDتاسيس شد.  مبارزه نمايدنفوذ کمونيستها در سراسر جهان با  ٬سازندگان افکار عمومى

 همراه با انحالل رسمى ۹۱٢٢در سال  چه در خارج و چه در خود انگلستان. ٬بسيار گسترده بود

IRDروزنامه نگار مشهور شخصا با يک  ۰۰۹نشان داده شد که فقط در انگلستان قريب به  ٬

بصورتى مداوم خود را  نياز متوناطالعات مورد روزنامه نگاران در تماس بوده اند.  IRDنماينده 

 ٬گاردين ٬اکسپرس ٬فايننشىنال تايمز ٬تايمزما در مورد نشرياتى مانند  دريافت مينمودند.از آنجا 

 اين .صحبت ميکنيمغيرو و غيرو  ٬آبزرور ٬ساندى تايمز ٬تلگراف ٬اکونوميست ٬ديلى ميرور ٬ميرور

معيارى  ٬داشتو مطمٸنا خواهد  ٬ه استشتدا جريان اخبارپليس سياسى بر روى که ميزان تاٽيرى از 

بود.  IRDجاسوس  ٬ ۹۱٥١تا  ۹۱٢٨ ٬از همان زمان آغاز رابرت کانکوست ·ميدهدبدست 

براى رسانه هاى گروهى و  در مورد اتحاد جماهير شوروىبود  ىمطالبنوشتن و ارسال ماموريت او 

ناميده ميشدند )داستانهاى  ٬که اصطالحا "داستانهاى سياه" مطالبى ٬ديگر سازندگان افکار عمومى 

به  IRD٬او پس از اتمام کارش براى · قالبى که بايد بعنوان حقيقت مورد قبول واقع ميشدند(

در مورد "ميليونها انسان کشته  ترور بزرگ کتاب به نوشتن ادامه داد.  IRDپيشنهاد و پشتيبانى 

طى او بخشى از مطالبيست که  ٬ ۹۱٢١شده" طى پاکسازيها در اتحاد جماهير شوروى در سال 

و منتشر درآمد  به نگارش IRDنوشته بود. اين کتاب به پيشنهاد  IRD٬دوران جاسوسى خود در 

را  سيا مربوط به سازمانکه آثار ادبى  پريگرتوسط انتشارات  ترور بزرگ نسخ يک سوم از  شد.

به  کانکوستبشدت دست راستى  اکاذيبادامه انتشار  براىخريدارى شد. اين کتاب  ٬منتشر ميکند

مطالب منتشر شده از جانب کانکوست  شد.ميهديه داده و کارکنان رسانه هاى جمعى  –دانشگاهيان 

 ·بشمار ميروديکى از منابع اصلى مورخان جناح راست  اتحاد جماهير شوروى در مورد

 ارتجاعى و فاشيست -ژنتسينللکساندر سوآ
 ميليونها ى که در موردى فرد ديگريست که در ارتباط با کتابها و نشرياتروسسولژنتسين آلکساندر 

 ۰١او در اواخر دهه  ·ميشود داده قرار منتشر شدند کشته و اسير در اتحاد جماهير شوروى  انسان

ر اين کتاب در مورد وضعيت ددر غرب شناخته شد.  گوالگ مجمع الجزایراز طريق کتاب خود 

 ۹۱٨١زندانيان اردوگاههاى کار اجبارى در اتحاد جماهير شوروى صحبت شده است. او در سال 

 ۹بدليل انتشار تبليغات بر عليه مردم اتحاد جماهير شوروى محکوم و به اتهام فعاليتهاى ضد انقالبى 

مبارزه با آلمان نازى  سولژنتسينى کار اجبارى بسر برد. به گفته سال از عمر خود را در اردوگاهها

که به مردم روسيه  ىو رنج ىدردبنا بر اظهارات او طى جنگ جهانى امرى غير ضرروى بوده است. 

در ادامه دولت اتحاد جماهير شوروى و او . بودحل و فصل قابل با توافقى با هيتلر  ٬تحميل شد

 ٬نتيجه ويرانگر جنگ براى مردم اتحاد جماهير شوروى ٬گفته شدکه همانطور  ٬استالين را بخاطر

همدردى چاپلوسانه خود را با نازيها پنهان ننمود. او به  سولژنتسين. ارزيابى نموداز هيتلر  شريرتر



کتابهاى خود را از با کمک شخصى خروشچف منتشر  ۹۱١٧در سال او  خاطر خيانت محکوم شد.

که در مورد يک زندانى  کتابى ٬نام گرفت ایوان دنيسویچیک روز در زندگى نمود. اولين کتاب او 

مبارزه خود بر عليه ميراث سوسياليستى  براىرا که  آنچهمحکوم نوشته شده بود. خروشچف 

جايزه نوبل در  مجمع الجزایر گوالگاو بخاطر  ۰۹۱٢سال  در دريافت کرد. آرزو مينموداستالين 

در جريان جنگ به  سولژنتسيندريافت نمود و انتشار کتانهاى او در غرب آغاز شد. ادبيات را 

 يکى از چماقهاى بزرگ امپرياليسم اصطالح سرد بر عليه سوسياليسم و اتحاد جماهير شوروى به

در  تروردر مورد ميليونها ديگر  تبليغاتتشريحات او از اردوگاههاى کار اجبارى همراه با  بدل شد.م

اتحاد جماهير شوروى بسته بندى و به رسانه هاى امپرياليستى در سراسر جهان بعنوان حقيقتى 

آنجا را ترک و در سوٸيس و  ٬انصرافخود  شوروىحق شهروندى از  ۹۱٢٨در سال او  ارسال شد.

. در آنزمان او در رسانه هاى سرمايه دارى مظهر نمودآمريکا زندگى جديد خود را آغاز سپس در 

جنگ  براىمزاحمت عدم ايجاد واقعى مبارزه براى آزادى و دمکراسى شد. همدردى با نازيها بخاطر 

 ى معروفسخنرانبعنوان در آمريکا  سولژنتسين .به خاک سپرده شد تبليغاتى بر عليه سوسياليسم

AFL- ٬سخنران اصلى کنگره اتحاديه مرکزى آمريکايى او  ۹۱٢٥. از جمله در سال آفاق شدشهره 

CIOاو در مجلس سناى آمريکا سخنرانى کرد. سخنرانى  ۹۱٢٥جوالى  ۹٥بود. يک هفته بعد در  ٬

خشونت بار و تحريک آميز براى  ٬در استدالل خود يک سخنرانى تبليغاتى خالص سولژنتسين

پس از غلبه  ٬از جمله تا آخرين لحظه بر روى مداخله نظامى در ويتناماو  بود. تنظراارتجاعترين 

يک  ۹۱٢٨که در سال  ٬تاکيد نمود. او همچنين بر روى مداخله نظامى در پرتقال ٬آنها بر آمريکا

سال ديکتاتورى فاشيستى قدرت  ۰٨انقالب مردمى در آنجا رخ داده بود و افسران دست چپى پس از 

به  در مورد پرتقال بعنوان عضو جديد پيمان ورشو سولژنتسين اصرار ورزيد. ٬را بدست گرفته بودند

اخطار داد! و حتى بيشتر. در سخنرانى خود او از آزاد شدن مستعمرات پرتقال  مجلس سناى آمريکا

حمله به سوسياليسم بيش از هر چيز بر روى  سولژنتسينسخنان اما  در آفريقا اظهار تاسف نمود!

تا دهها هزار  ٬. از اعدامهاى ادعايى ميليونى و باز هم ميليونى در اتحاد جماهير شوروىبودمتمرکز 

در جريان سرباز آمريکايى زندانى و مورد سوء استفاده قرار گرفته شده مانند برده در ويتنام شمالى. 

از  .آوردتهيه فيلمهاى رامبو فراهم را براى زمينه  ٬ا بعنوان بردهآمريکاييه ٬او نظرجنگ ويتنام اين 

بر پيشانى خبرنگاران آمريکايى که از خود  شهامت نشان داده و در مورد  سولژنتسينجانب 

کاستن تشنجات ميان آمريکا و اتحاد جماهير شوروى و بر عليه نظاميگرى نوشته  ٬تالشهاى صلح

پر  بر عليه آزادى مطبوعات در سوٸد توسط کارزارمهر خاٸن بالقوه زده شد. )اين نوع  ٬بودند

در سخنرانى خود بر تجديد  سولژنتسين به پيش برده ميشود(. ٬دىيک فاشيست سوٸ ٬آلمارک

"برترى نظامى" در" تانکها  او گفت· نيز تاکيد نمود تسليحات نظامى بر عليه اتحاد جماهير شوروى

سه و باالخره پنج"  ٬دو مريکا" و در بمب اتم که "بزودىاز آ بيش پنج يا هفت برابر ٬يا هواپيماها

تا مرز حمايت خالص و  ٬راستجناح  بسمتاما  هر چه فراتر هدف او  ميشد! آمريکابرابر بزرگتر از 

 .بود ٬آشکار از فاشيستها

 به نفع فاشيسم فرانکو تبليغ 
شد. مبدل وقايع جارى در اسپانيا به ناگهان تکامل و بسرعت به يک امر جهانى  ۹۱٢١از آغاز سال 

بر روى در حال از دست دادن کنترل سياسى  ۹۱٢٥پس از مرگ فرانکو در اواخر سال فاشيسم 

 پادشاه ٬کشور بود. اعتصابات و تظاهرات خواستار آزادى و دمکراسى بودند و وارث فرانکواوضاع 

 کاهش ناآراميها ناگزير به دادن امتيازات محدودى در اين زمينه شد. براى ٬خوان کارلوس
 

در اين شرايط در مادريد ظاهر شد. در عصر يک روز شنبه و در بهترين زمان  سولژنتسينآلکساندر 

با او مصاحبه شد. او در صفحه تلويزيون  Directisimoپخش در يک برنامه تلويزيونى اسپانيايى 

انواع بيانيه هاى ارتجاعى را صادر نمود و آشکارا از به اصطالح آزاديهاى پادشاه حمايت نکرد. 

با در مقابل هم قرار دادن "آزادى واقعى در  او س! او در مورد رفرمهاى دمکراتيک اخطار داد!برعک



ميليون  ۰۹۹که در آنجا به گفته او سوسياليسم جان ٬اسپانيا" و "بردگى در اتحاد جماهير شوروى"

در ادامه "نيروهاى پيشرو اسپانيايى" را به  سولژنتسينآغاز نمود!  ٬انسان را گرفته بود

متهم نمود. پيشروان متشکل  ٬زمانيکه آنها اسپانيا را يک کشور ديکتاتورى ميدانند ٬"خيالپردازن"

"در پاييز گذشته" او  بودند از تمام مخالفان دمکرات از ليبرالها تا سوسيال دمکراتها و کمونيستها.

شيسم که به "افکار عمومى جهان نگران سرنوشت تروريستهاى اسپانيايى بودند )پنج ضد فا ٬گفت

تيرباران شدند(. اکنون پيشروان  min anm MS ٬مرگ محکوم شده بودند و توسط رژيم فرانکو

بدنبال رفرمهاى سياسى بوده و از عمليات تروريستى حمايت ميکنند. آيا آنهايى که بدنبال رفرمهاى 

سريع دمکراتيک هستند ميدانند که پس از آن چه اتقاقى خواهد افتاد؟ اگر اسپانيا فردا دمکراسى را 

افتاد؟ آيا ما پس از دستيابى به دمکراسى ميتوانيم چه اتفاقى در فرادى آنروز خواهد  ٬بدست بياورد

در پاسخ به سوال محتاطانه  سولژنتسين از در غلطيدن به يک رژيم ظالم ممانعت به عمل آوريم؟"

که در بحساب بيايد کشورهايى  روزنامه نگار که اظهارات او نميتوانست بعنوان حمايت از دولتهاى

زادى در جهان تنها يک کشور وجود دارد که در آن از آ» گفتاينچنين  ٬ز آزادى خبرى نبود آنجا ا

  «آنهم روسيه است –خبرى نيست 

يک ايدٸولوژى که او از  ٬سخنان او در تلويزيون اسپانيا حمايت مستقيمى بود از فاشيسم اسپانيا

دليل ضع سياسى حمايت ميکند. و دقيقا به همين اصميم قلب حامى آنست. او هنوز هم از اينگونه مو

ظهور او در هيجدهمين سالگرد تبعيدش به آمريکا بشدت غيرمعمول شده و باز هم دقيقا به همين 

اين براى سرمايه داران لذت بخش  دليل است که دولتهاى جهان نميخواهند با او تماسى داشته باشند.

يه سوسياليسم بود که توانستند از فردى مانند او جهت به پيش بردن تبليغات کثيف جنگى خود بر عل

اما زياده روى در اين امر جايز نيست. در روسيه سرمايه دارى جديد امکانات  ٬بهره بردارى نمايند

انجام "معامالت خوب" جهت گيريهاى سياسى جهان غرب را تعيين ميکند. فاشيسم در روسيه 

پروژه سياسى  بعنوان يک جايگزين نميتواند معامالت را تشويق و يا تقويت نمايد. به همين دليل

او احتماال  براى روسيه در رابطه با دريافت کمک از غرب محکوم به شکست است. سولژنتسين

! ى استيک رژيم ظالم همراه با کليساى ارتدکس سنتى روسىقالب خواهان بازگشت سلطه تزار در 

جانوارانى حتى وحشيترين نوع امپرياليسم نيز حاضر به حمايت از چنين احمق سياسى نيست. تنها 

 آماده اند که از او حمايت نمايند.استفان اسکوت و پر آلمارک  ٬پيتر انگلوند مانند

 جاسوسان پليس و فاشيستها ٬نازيها
اراٸه کسانى که افسانه ميليونها انسان کشته و زندانى شده در اتحاد جماهير شوروى را  اينها هستند

 فاشيست. آلکساندر سولژنتسين و کانکوسترابرت جاسوس پليس  ٬نازى ويليام هرست –ميدهند

داشت. اطالعات او توسط رسانه هاى گروهى در  بر عهدهنقش رهبرى را  ۰١از دهه  کانکوست

و در حقيقت در دل برخى از دانشگاهها دانشکده اى را  ٬سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت

از نوع درجه يک  ٬پليسى گمراه کننده اقدامبدون شک بايد بعنوان يک اين امر تاسيس نموده است. 

و تعدادى از شخصيتهاى دست دوم  سولژنتسيناز   ۰٢در دهه کانکوست بحساب آورده شود. ٬آن

وجود جهان  برخى از نقاطکمک گرفت. در ضمن در  روى مدودف و آندرى ساراخوفديگر مانند 

که بر روى مردگان و زندانيان گمانه زنى نموده و در رسانه هاى اطالعاتى محافل  ىدالالنداشتند 

محرمانه حزب در سال  در دسترس قرار دادن بايگانى سرمايه دارى دستمزد خوبى دريافت ميکردند.

 ·نبودآنها قادر به پيش بينى نتايجى را ببار آورد که کسى  ٬توسط گورباچف ۹۱۹۱

 

 

 توسط بايگانىتبليغات کاذب افشاى 
 

گمانه زنيها در مورد ميليونها قربانى در اتحاد جماهير شوروى بخشى از يک جنگ تبليغاتى بر عليه 

جدى گرفته نه تنها سوسياليسم بود. به همين دليل انکارها و توضيحات رسمى اتحاد جماهير شوروى 



توضيحات اراٸه شده از جانب  ·در رسانه هاى سرمايه دارى نيز جايى به آنها داده نشد بلکهشد ن

در مورد تخيالت  آزادانهدر حاليکه "متخصصان" کشورهاى غربى شورويها به سخره گرفته شد 

اعالم شده از واقعا تخيالتى بيش نبودند! نقطه اشتراک ارقام ميليونى و آنها  ·ميگفتندخود سخن 

و مرگ و ميرها  زندانياندر مورد  و ديگر "منتقدان اتحاد جماهير شوروى" کانکوستجانب 

 ·تدوين شده ا ند قالبىروشها و برآوردهاى بر اساس  بلکهبر اساس تحقيقات عملى نه که آنها اينست

 روشهاى کاذب
مدودف و ديگران با استفاده از چه روشى به اين نياتج دست يافته بودند؟  ٬ژنتسينلسو ٬ستکانکو

براى مثال  ٬از زمان اتحاد جماهير شوروى ٬نقطه مشترک ميان آنها اينست که از ارقام آمارى مجزا

اين ارقام کار کردند بدون اينکه به  بااستفاده نموده اند. آنها با رشد فرضى جمعيت  ٬شمارش جمعيت

واقعى توجهى داشته باشند و در آخر به اين نتيجه رسيدند که در آنزمان خاص اتحاد جماهير وضعيت 

زندانى و يا به قتل رسيده  ٬شوروى چه مقدار جمعيت داشت. به گفته آنها جمعيتى که وجود نداشتند

جهان غرب  در مورد آسان اما از درون کاذب. اينچنين "محاسبه اى" از وقايع سياسى مهم بودند.

هرگز نميتوانست ارزشى داشته باشد. آنزمان پروفسورها و مورخان مانند يک انسان به پا خواسته و 

اتحاد جماهير شوروى هيچ اشکالى ندارد. بخصوص در مورد اين کالهبرارى را افشاء مينمودند. اما 

 که موفقيت شغلى را بر شرف شغلى ترجيح ميدهند. افرادى

 ز اين آمار خالص بدست آورد؟چه نتايجى ميتوان ا

شش ميليون نفر بدليل قحطى  ۰۹۱١( در آغاز دهه۹۱١۹)در محاسبه اى بسال  کانکوست به گفته

ميليون افزايش داد.  ۹٨به  ۹۱۹١در اتحاد جماهير شورى جان باختند. او اين ارقام را در سال 

 کانکوستآنجا وجود دارد. به گفته  گوالگ ٬زمانيکه در مورد اردوگاههاى کار اجبارى صحبت ميشود

پنج ميليون نفر زندانى در آنجا بسر ميبردند. پس از  ٬ندزمانيکه پاکسازيها آغاز شد ٬ ۹۱١٢در سال 

ميليون در  ۹٧ ٬نتيجه ٬ميليون زندانى ديگر به آنها اضافه شدند هفت ٬ ١۹-۹۱١٢آن ميان سالهاى 

 !۹۱١۱اردوگاههاى کار اجبارى در سال 

تنها در مورد زندانيان سياسى صحبت ميکند! در اردوگاه  کانکوستنکته قابل توجه اينجاست که 

تعدادشان بيشتر از زندانيان  ٬کانکوستکه به گفته  ٬تبهکاران زندانى معمولى نيز وجود داشتند

اقل حد ۹۱١۱اين بدين معناست که با احتساب کليه زندانيان در سال  کانکوستسياسى بود. به گفته 

 بنا بر اظهارات ميليون زندانى در اردوگاههاى اتحاد جماهير شوروى وجود داشتند. ۰١-٧٥

يک ميليون زندانى سياسى تير باران شدند و دو ميليون از  ١۹ - ۹۱١٢ميان سالهاى  کانکوست

ميليون در  ۱: ١١-۹۱١٢سالهاى ميان در مورد زندانيان . به گفته او نتيجه باختندقحطى جان 

از طريق انجام "کار آمارى" بيشتر بر روى اين  کانکوستاردوگاههاى اجبارى و سه ميليون کشته! 

به اين  ۹۱٥١تا  ۰۹۱١بدست آوردن تخمينى از تعداد کشته ها در اردوگاه از سال  بمنظورو  ارقام

ميليون نفر از زندانيان سياسى را در اردوگاه کشته  ۹٧نتيجه ميرسد که بلشويکها طى اين دوره 

 ترور شدهميليون  ٧١ ٬بر اثر قحطى جان داده بودند ۰۹۱١و همراه با افرادى که در دهه  بودند.

ميليون زندانى  ٧۹نيز تقريبا  ۰۹۱٥ميگويد که در سال  کانکوستتوسط بلشويکها! در ادامه 

 کانکوستنيز تقريبا از روشهاى آمارى  سولژنتسين .در اتحاد جماهير شوروى وجود داشتسياسى 

گاهى با مفروضاتى که  ٬نموده است. روشهاى غير علمى دوباره به کار گرفته ميشوند بهره بردارى

را در  کانکوستاطالعات  سولژنتسيند. نمنتهى ميشو کانکوستبه ارقامى هر چه افراطى تر از 

 سولژنتسين تاييد مينمايد. اما به گفته ١١-۹۱١٧ميليون کشته و قحطى زده ميان سالهاى  ١مورد 

 يک ميليون نفر به قتل رسيدند! ٬ ١۱-۹۱١١ميان  ٬در سال ٬در دوران پاکسازى
 

تا مرگ استالين در  ۰١در ادامه او حدس ميزند که از زمان آغاز اشتراکى نمودن کشاورزى در دهه

ميليون نفر را در اتحاد جماهير شوروى به قتل رساندند. در ضمن او  ١١کمونيستها  ۹۱٥١سال 

ميليون نفر در جريان جنگ جهانى دوم مقصر اعالم  ٨٨اتحاد جماهير شوروى را بخاطر کشته شدن 



سياليسم جان ميليون روس جهت واقعيت بخشيدن به سو ۰۹۹نتيجه گيرى او اينست که " نمود.

ارقام افرادى که در  ۹۱٥١زندانيان محاسبه او نشان ميداد که در سال  در مورد". باخته بودند

 ميليون نفر بود! ٧٥اردوگاهها بسر ميبردند 

 گورباچف بايگانى را باز ميکند
تخيالتى که مبلغ بسيار خوبى براى آنها پرداخت  ٬مجموعه ارقام نگران کننده فوق ۰١پس از دهه

بارها و بارها در رسانه هاى اطالعاتى سرمايه دارى غرب مطرح و بعنوان ارقامى که با  ٬بود شده

 ٬محرکان در پشت اين کالهبرداريها .ندواقعى قلمداد شده ا ٬استفاده از روشهاى علمى بدست آمده

انگليسى. نفوذ رسانه هاى  ۲-ام آىآمريکايى و  - سياعمدتا  ٬پليسهاى سياسى در غرب بودند

ر نزد تودهاى وسيع اطالعاتى بر روى افکار عمومى آنچنان نيرومند است که بخشى از اين ارقام د

در ۰۹۱۱اما اوضاع وخيمتر از اين شد. در سال  عنوان حقيقت پذيرفته شده است.مردم در غرب ب

و  آندرى ساخاروف مخالفان مانندو ديگر  سولژنتسين ٬وضعيت بدليل اينکه ٬اتحاد جماهير شوروى

در  تغيير کرد. ٬پاسخ قانع کننده اى در مورد تالشهاى ارقامى خود دريافت ننموده بودندروى مدودف 

 ٬در "فضاى جديد مطبوعاتى" هر چيزى که بر عليه سوسياليسم بود مثبت شدو حکومت گورباچف 

مقايسه در مورد ارقام کشته ها در دوران امرى که نتايج اسفبارى در بر داشت. تورمى غير قابل 

که با همان گروه متشکل از دهها ميليون نفر "قربانى" در دوران کمونيسم  ٬سوسياليسم اعالم شد

ترغيب را  کانکوستو  سولژنتسين اکاذيبهيسترى نشريات جديد و آزاد گورباچف  جمع زده شد.

امرى  ٬در دسترس قرار داد. همزمان گورباچف بايگانى کميته مرکزى را براى تحقيقات تاريخى نمود

در ميان کالف سر در گم  ٬باز نمودن بايگانى کمتيه مرکزى که مطبوعات آزاد آنرا تقاضا مينمود.

 نمودنکه قادر به روشنتر حقايقى  وجودى. بخشا بدليل يست اساسدر واقع مسئله ا ٬گمانه زنيها

و زندانيان در در مورد قربانيان کسانى که طى سالها  ادعاى. اما قبل از هر چيز بدليل هستندمساٸل 

آنروزى که بايگانى باز شود افسانه هاى آنان مورد تاييد  ى گمانه زنى نموده اند:اتحاد جماهير شورو

 گزارشاتاما زمانيکه بايگانى باز شد و  .بر اين عقيده بودندتمامى گمانه زنها د گرفت! نقرار خواه

به بيرون درز نمود اتفاق عجيبى افتاد. نه دالالنى که در مورد زندانيان و مرگ و ميرها گماه زنى 

 گزارشاتعالقمند به بايگانى نبودند! به  ٬هيچيک ٬نموده بودند و نه مطبوعات آزاد جديد گورباچف

که انتشار  ٬از بايگانى کميته مرکزى vnjukXleو   Dougin ٬زمسکوف ٬روسى نظير مورخان

موج  در برابرگزارش محققان  توجهى نشد! ٬در نشريات علمى آغاز شده بود ۰۹۱۱آنها در سال 

در فضاى آزاد اما  ٬تورم مرگ و ميرها و زندانيان در اردوگاههاى اجبارى بپا برخاسته بودند

در نشريات علمى ناشناس و با براى بخش بزرگى از مردم ناشناس باقى ماندند. آنها مطبوعاتى جديد 

پيدا امکانى رقابت با هيسترى مطبوعات آزاد براى علمى  اتتيراژ پايين به چاپ رسيدند. اين گزارش

در ميان اقشار گسترده مردم اتحاد جماهير شوروى مورد  سولژنتسينو  کانکوست  اکاذيبنکردند و 

محققان در مورد سيستم کيفرى اتحاد جماهير شوروى  اتگزارش حمايت قرار گرفتند. حتى در غرب

بدون اينکه در صفحات اول با تتير بزرگ چاپ و يا در تلويزيون منتشر بشود با  ٬در دوران  استالين

  چرا؟ ٬بى توجهى روبرو شد

 گزارش محققان
ايست بالغ بر گزارش محققان در مورد سيستم کيفرى اتحاد جماهير شوروى کار بسيار گسترده 

  و  Dougin ٬زمسکوفمورخان روسى  در درجه اول گزارشاتصفحه. نويسندگان اين  ۰۰۰۱

Xlevnjuk در  ۹۱۱١تکميل و در نهايت در سال  ٬انتشار کار آنها آغاز ۰۹۱۱هستند. در سال

روسيه منتشر شد. در غرب گزارش اين محققان روسى با ميانجيگرى ديگر محققان مورد توجه قرار 

 L’Histoireآن آثارى هستند که در فرانسه در نشريه  مآثارى که من آنها را بجا مياور گرفته شدند.

مرکز ملى  CNRS٬ مدير تحقيقات در انستيتوى تحقيقاتى ٬نيکالس ورستوسط   ۹۱۱١در سپتامبر 

آرچ  ٬جى توسط مرور تاريخى شريهکه در ندر آمريکا منتشر شده و آثار  منتشر شدندتحقيقات علمى 

محقق انستيتوى  ٬ريترسپون· ت· جهمراه با  ٬ريورسايد ٬پرفسور مورخ در دانشگاه کاليفرنيا ٬گتى



از انستيتوى تاريخ روسيه در اکادمى علمى  ن زمسکوف· و و محقق روسى CNRSفرانسوى 

در حال  ٬محققان گزارشاتحتى بخشى از کتابهاى تدوين شده بر اساس  روسيه نوشته شده بودند.

اغلب آنها نوشته شده توسط نويسندگان فوق و يا ديگر  ٬حاضر وجود داشته و قابل خريد ميباشند

اين محققان براى رفع سوء تفاهم ذکر اين امر که هيچيک از  در اينجا محققان در همان تيم تحقيقاتى.

اى پيشينه سرمايه دارى همگى آنها دار ٬ضرورت دارد نيستندداراى يک جهان بينى سوسياليستى 

و اغلب از نوع ارتجاعى آن. بر روى اين امر بايد تاکيد نمود بدليل اينکه  ٬ضد سوسياليستى هستند

 اکاذيبمحققان فوق  خوانندگان نبايد تصور نمايند که "توطئه اى کمونيستى" در جريان است.

 ٬آلمارک خالف بر  دليل که آنهاو ديگران را در هم ميکوبند به اين  مدودف ٬سولژنتسين ٬کانکوست

افتخار حرفه اى را مقدم دانسته و خود را بخاطر اهداف تبليغاتى  ٬و غيرو اسکوت ٬آنگلوند

به بسيارى از مساٸل محققان روسى در مورد شرايط سيستم کيفرى روسيه  گزارشات نميفروشند.

پاسخ ميدهند. براى ما مطالعه شرايط حاکم بر اتحاد جماهير شوروى در دوران رهبرى استالين جالب 

چند سوال مشخص را دريافت پاسخ  بمنظورما  .دارداهميت گفتگو در اينجا اين بحث و  ٬توجه است

اين تصور ميکنيم که به و  مطرح ميکنيم (AHRمرور تاريخى آمريکا ) و L’Histoire (L’H(از 

د. نطريق مهمترين نکات در مورد سيستم کيفرى اتحاد جماهير شوروى به بحث گذاشته ميشو

 سواالت از اين قرارند:

 را در بر ميگرفت؟ مواردىکيفرى اتحاد جماهير شوروى چه سيستم  -۹

 ؟وجود داشتند ""سياسى" و "معمولى ٬تعداد زندانى چه  -٧

 چه تعدادى به مرگ محکوم شدند؟ ١۹ – ۹۱١٢و بخصوص طى پاکسازيهاى  ۹۱٥١سال تا  -١

 دوران محکوميت آنها تا چه ميزانى بود؟  -۹

که اغلب موردى  ٬صحبت ميکنيمدو گروه مجازات پاسخ به اين چهار سوال در مورد  اراٸهپس از ما 

مورد بحٽ قرار  زندانيان و قربانيان در اتحاد جماهير شوروى مطرح ميشود مسٸلههنگاميکه اوقات 

محکوم شدند و ضد انقالبيون ميان سالهاى  ۰۹۱١به عبارت ديگر کوالکها که در سال  ٬ميگيرد

۹۱١ -١١۹  

 حقايق در مورد اردوگاههاى کار اجبارى
 ٬سيستم کيفرى اتحاد جماهير شوروى زندانها ۰۹۱١اجازه بدهيد که با سواالت آغاز کنيم. از دهه 

مناطق باز مخصوص و احکام جراٸمى را شامل  ٬و کلنيهاى کار گوالگاردوگاههاى کار اجبارى 

جهت بازجويى  ٬کسى که دستگير ميشد بمنظور تعقيب قانونى و يا آزاد شدندر شرايط عادى  ميشد.

امرى که به نوبه خود  ٬نگاهدارى ميشد. براى فرد متهم دادگاهى تشکيل ميشددر زندان مقدماتى 

زندان يا پرداخت جريمه منتهى بشود. آنهايى که به پرداخت جريمه محکوم  ٬ميتوانست به آزادى او

معموال در جريان بازجويى مقدماتى  ٬فقط به پرداخت جريمه منتهى ميشداگر جراٸم آنها  ٬ميشدند

باشد.  ٬معين زمانى طى مدت ٬احکام جريمه اى ميتوانست چند درصد از حقوق ند.دستگير نميشد

 فرستاده شود. ٬بسته به درجه جرم ٬فردى که به زندان محکوم ميشد ميتوانست به زندانهاى مختلف

 ٬افراد با سوابق جنايى سنگين )قتل ٬خش بزرگى از آنها که به فعاليتهاى ضد انقالبى محکوم ميشدندب

 ٬حتى ديگران ٬فرستاده ميشدند گوالگجنايات مالى و غيرو( به اردوگاه اجبارى  ٬تجاوز ٬دزدى

فرد ند. محکومان به بيش از سه سال زندان نيز ميتوانستند در اردوگاههاى کار اجبارى زندانى شو

 شود.بپس از مدتى در اردوگاه ميتوانست به کلنى کار و يا به يک منطقه مخصوص باز منتقل محکوم 

 

منطقه بزرگى بود که در آن محکومان تحت  ٬همانطور که از نام آن پيداست ٬اردوگاه کار اجبارى

کنترل شديد کار ميکردند. طى دوران محکوميت در زندان کار کردن و بارى به دوش جامعه نبودن 

بگويند که اين  شايدامرى واضح بود. هيچ فرد سالمى اجازه غير فعال بودن را نداشت. امروز برخى 

 ٥١تعداد اردوگاههاى کار اجبارى  ۰۹۱٨ه مارس وحشتناک بود اما به هر حال اينچنين بود. در ما

 نظامىبا  ٬از نظر مساحت کوچکتر از اردوگاههاى کار اجبارى ٬گوالگ تعداد کلنيهاى کار عدد بود.



فرستاده ميشدند که به احکام کوتاه به آنجا عدد بودند. معموال زندانيانى  ٨٧٥تقريبا  ٬آزادتر و آسانتر

در ميان مردم در کارخانه ها يا در  ٬مجرمان معمولى و سياسى ٬مدت زندان محکوم شده بودند

که بخشى از اقتصاد معمولى جامعه بودند کار ميکردند. در بسيارى از موارد به  ٬زمينهاى کشاوزرى

 منطق هر زندانى بخاطر کارش دستمزدى برابر با ديگر کارگران و کارمندان پرداخت ميشد.

کوالکهايى که  ٬کشاورزى بودند که کوالکها به آنجا منتقل ميشدندمخصوص باز معموال زمينهاى 

زمينهايشان طى برنامه اشتراکى نمودن زمينها مصادره شده بود. برخى از متهمان محکوم به 

 اقدامات ضد انقالبى نيز دوران محکوميت خود را در آنجا سپرى ميکردند.

 

ارقام زندانها در اتحاد جماهير شوروى ٥١-۹۱١٨. جدول گرفته شده از مرور تاريخ 
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 ميليون ۱بجاى  ۹۲۹۰۰۰

. در سيستم کيفرى اتحاد جماهير شوروى چه تعدادى در زندانها بسر ميبردند؟ اين سوال در ٧سوال 

اجازه بدهيد  کلنيهاى کار و زندانها را شامل ميشود. ٬گوالگ اردوگاههاى کار اجبارىحقيقت زندانيان 

زمانيکه سيستم کيفرى يک  ٬ ۹۱١٨سال از سال  ۰٧طى  AHRاراٸه شده از جانب  به ارقام

نگاه کنيم )به جدول فوق  ٬زمانيکه استالين جان سپرد ۹۱٥١مديريت مرکزى را تاسيس نمود و تا 

  نگاه کنيد(

براى شروع ارقام اراٸه شده در جدول را با ارقام و  از جدول فوق ميتوان نتايجى را بدست آورد

ميليون زندانى سياسى در  ۱ کانکوستبه گفته  ۹۱١۱. در سال نمودمقايسه  رابرت کانکوست

سه ميليون مرده  ٬ ١۱-۹۱١٢که در ضمن ميان سالهاى  ٬اردوگاههاى کار اجبارى وجود داشتند

فقط در مورد زندانيان سياسى صحبت ميکند! بجز اينها به گفته  کانکوست بياد بياوريد که بودند.

 ۰۹۱٥تعداد بسيارى از مجرمان معمولى در اردوگاه و زندانها بسر ميبردند. براى سال  کانکوست

اکنون بروشنى  اعالم نمود! ٬فقط محکومان بخاطر جراٸم سياسى ٬را ميليون زندانى ۹٧ کانکوست

سال چه حقه بازى است. حتى يک رقم از ميان اين ارقام واقعيت ندارد. در  کانکوستکه  ميتوان ديد

ميليون زندانى وجود داشتند. از ميان آنها تقريبا  ٧در کليه اردوگاهها و زندانها تقريبا  ۹۱١۱

ادعا  کانکوست ميليون نفرى که ۱نه  ٬نفر به خاطر جراٸم سياسى محکوم شده بودند ۰۰۰٨٥٨

ميليون  ١نه  ٬نفر بودند ۰۰۰۰۹١تقريبا  ٬ ١۱-۹۱١٢ميان سالهاى  ٬مينمايد! قربانيان در اردوگاه

زندانى سياسى وجود داشت و  ۰۰۰٥٢۹در اردوگاه تقريبا  ۰۹۱٥! سال کانکوستادعايى از جانب 

هنوز هم از جمله مهمترين منابع تبليغاتى  رابرت کانکوست به اين توجه کنيد که ميليون! ۹٧نه 

 استفان اسکوت ٬پيتر انگلوند بر عليه کمونيستها بحساب ميايد. او براى افرادى مانند محافظه کاران

ميليون قربانى ادعا  ۰١ايفا مينمايد. نقش يک گورو را )پيشواى روحانى در آيين هندو(  پر آلمارکو 

پوچى اين ادعا آشکار  ٬در اردوگاههاى اجبارى کار نيازى به تفسير ندارد سولژنتسينشده از جانب 

اکنون اجازه بدهيد اين  است. فقط يک مغز بيمار وقت خود را صرف اين گونه تخيالت ميکند.

را تجزيه و تحليل نماييم.  گوالگکالهبرداران را کنار بگذاريم و با خونسردى آمار اراٸه شده در مورد 

؟ کردچگونه بايد به ارقام مردم نگاه در سيستم کيفرى . ميشودمطرح  ىسوال بالفاصلهدر اينجا 

در زندان نشان  فردىنگاه کنيم؟ وجود هر چگونه ما بايد به آن  ٬ميليون ٧٬٥باالترين رقم بالغ بر 

يک  براىکه بدهد چيزى را  آن فرددهنده اينست که جامعه هنوز آماده نيست و نتوانسته است به 

ميليون يک نتيجه منفى براى جامعه محسوب  ٧٬٥با اين تفسير  ·نياز استمورد توسعه مثبت 

 ميشود.

  

 تهديدات داخلى و خارجى
؟ در دادپاسخى دقيقتر بايد نيز و شيوه بررسى ارقام انسانها در آن سيستم کيفرى  به مسٸلهاما 

ميراٽ درک  ٬به تازگى بر فئوداليسم و سرواژ غالب شده ٬کشورى مانند اتحاد جماهير شوروى

تحت سلطه  ٬در سيستم قديمى دشوار بود. کرامت انسانى براى جامعه از بسيارى جهات ازباقيمانده 

. زندگى يک انسان چندان ارزشى مينمودندمردم ناگزير در شرايط بسيار ناگوارى زندگى  ٬تزار



نداشت. دزدى و جنايت با خشونت شديدى پاسخ داده ميشد. شورش بر عليه حکمران معموال با 

اعدام و زندان پايان ميافت. اين شرايط و شيوه هاى تفکر متصل به آن را نميتوان در مدت  ٬کشتار

بشدت تحت را نيز غيير داد. اين امر توسعه اتحاد جماهير شوروى و نرخ جرم و جنايات يک شب ت

که کشور توسط دشمنان خارجى مورد تهديد  فراموش کردبايد نهمزمان  قرار داده بود.خود تاثير 

ميليون نفر داشت. دورانى نگران  ۰۹٢-۰۹١جمعيتى بالغ بر  ۰١بود. اتحاد جماهير شوروى در دهه

نازيها در آلمان و دمکراسيهاى سياسى در اروپا و  کننده همراه با تغييرات سياسى بزرگ در اروپا.

آمريکا اتحاد جماهير شوروى را با استفاده از حربه جنگ تهديد مينمودند. کشور نازيها بقاى 

استالين جدى بودن شرايط را  ۹۱١۹مورد تهديد قرار داده بود. در سال  قوماسالويها را بعنوان يک 

و  کشورهاى پيشرفته عقب افتاده ايم سال از ۰۰۹تا  ۰٥او گفت که "ما  در نطقى تاريخى نشان داد.

را جبران نماييم. يا در واقعيت بخشيدن به اين مهم موفق  ماندگىسال اين عقب  ۰۹بايد در عرض 

 که آنها ما را نابود ميکنند."ميشويم و يا اين

با  ۰١تمام دهه آلمان نازى به اتحاد جماهير شوروى يورش برد. ۹۱٨۹ژوٸن  ٧٧سال بعد در  ۹۰

تشنجات اجتماعى شديدى مشخص ميشود. آماده نمودن وسايل دفاعى در مقابل حمله قريب الوقوع 

با  ٬مردم به قبول يک زندگى آلمان نازى بخش بزرگى از امکانات جامعه را بخود اختصاص داده بود.

ساعت کار در  ٢ ٬اصالح ساعات کار ۹۱١٢ناگزير شده بودند. در سال  ٬کار بسيار اما بدون غرامت

در چنين شرايط  اکثر يکشنبه ها ساعات کارى اعالم شدند. ۹۱١۱بايد لغو ميشد. در سال  ٬روز

جنگى که  ٬يک جنگ بزرگ توسعه جامعه را شکل ميداد ٬ ۰٨و  ۰١ ٬زمانيکه طى دو دهه ٬دشوارى

 ٬همراه داشتب ٬ميليون نفر قربانى و نيمى از کشور را در خرابى ٧٥براى اتحاد جماهير شوروى 

ظهور  ٬فردى خواهان دست يافتن به چيزى بود که زندگى قادر  به اراٸه نبود هنگاميکه ٬تبهکارى

در اتحاد جماهير شوروى باالترين رقم افرادى که تحت نظر سيستم  ٬در چنين شرايط دشوارى نمود.

درصد از جمعيت بالغ کشور. يکبار  ٧٬٨از نظر تخمينى  ٬ميليون نفر بود ٧٬٥کيفرى قرار داشتند 

 ؟ آيا اين زياد است؟ اجازه بدهيد که مقايسه اى بکنيم.کردچگونه بايد به اين آمار نگاه  ٬ديگر

 تعداد بيشترى زندانى در آمريکا
کشورى با  ٬بعنوان مثال در حال حاضر چه تعدادى در آمريکا تحت نظر سيستم کيفرى قرار دارند

درصد از  ۰١ثروتمندترين کشور در جهان که به تنهايى صرف  ٬ميليون نفر جمعيت ۰٧٨تقريبا 

امکانات جهان را بخود اختصاص داده است؟ اوضاع در اين کشور ثروتمند که مورد تهديد جنگ قرار 

اوت  ۹١در  چگونه است؟ ٬آنرا تهديد نمينمايدندارد و هيچگونه تغييرات اجتماعى ثبات اقتصادى 

 ٬گذشتههرگز در " AP-FLTاز خبرگزارى  يک اطالعيه )کوچک( روزنامه اىبر اساس  ۹۱۱٢

ميليون نفر تحت نظر سيستم کيفرى نبوده اند". اين  ٥٬٥ برابر بارقمى  ٬ ۹۱۱١همانند سال 

رقم تبهکاران را در در حال حاضر امرى که  ۹۱۱٥نفر از سال  ۰۰۰۰۰٧افزايشيست بالغ بر 

درصد از جمعيت بالغ مينمايد". همه بر اساس اظهارات وزارت دادگسترى  ٧٬۹آمريکا "برابر با 

 آمريکا. )به وزارت دادگسترى نگاه کنيد. اطالعيه مطبوعاتى دفتر آمار و عدالت: 

ov/bjs/press.htmhttp://www.ojp.usdoj.g

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/press2.htm and  
 ۹۱۱١ ٬جمعيتمشروط  مشروط و عفو

 

بيش از آنچه که تا بحال در اتحاد جماهير وجود  ٬ميليون محکوم جنايى ١در حال حاضر در آمريکا 

درصد از جمعيت بالغ  ٧٬٨اتحاد جماهير شوروى باالترين رقم افراد محکوم  وجود دارد! در ٬داشت

بر اساس  درصد است و رشد آن ادامه دارد! ٧٬۹در حال حاضر در آمريکا اين رقم  –را تشکيل ميداد 

رقم زندانيان در آمريکا  ٬از جانب وزارت دادگسترى آمريکا ۹۱۱۹ژانويه  ۹۹به تاريخ اى اطالعيه 

نفر افزايش يافت. و يقينا شرايط در اردوگاههاى کار اجبارى اتحاد جماهير  ۰۰۱١۹ا طى يکسال ب

با  ٬اما به اين فکر کنيد که در حال حاضر اوضاع در زندانهاى آمريکا ٬شوروى دشوار و سنگين بود

http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/press.htm
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/press.htm
http://www.ojp.usdoj.gov/bjs/press2.htm


فقره تجاوز در زندانهاى  ۰۰۰۰٧۱فحشا و بردگى جنسى )ساالنه  ٬استفاده گسترده از مواد مخدر

آمريکا( چگونه است. جان هيچ انسانى در زندانهاى آمريکا محفوظ نيست! اينها در عصرى مدرن و 

 در جامعه اى ثروتمند و بى نظير.

 کمبود دارو
آمار حقايق را به · اردوگاههاى کار اجبارى جان دادند چه تعدادى درما به سراغ سوال سوم ميرويم. 

درصد در سال  ٥٬٧از  ٬د. ارقام مرگ و ميرها در اردوگاه بشکلى بزرگ متغير استما نشان ميدهن

در مجموع علل مرگ و ميرها در اردوگاه بيشتر به کمبود امکانات در  .۹۱٥١درصد  ٬١۰تا  ۹۱١٨

مبارزه با بيماريهاى واگير بود.  براىجامعه ارتباط داشت. قبل از هر چيز مسئله بر سر کمبود دارو 

بلکه مسئله اى بود همه گير که در ديگر جوامع و در  ٬تنها مختص به اردوگاه نبود ٬اين مسئله

پس از جنگ جهانى دوم و پس از کشف آنتى بيوتيک  بسيارى از کشورهاى جهان نيز وجود داشت.

شرايط بسيار  ٬بود ين دوراندشوارتردوران چهار ساله جنگ بهبود يافت.  جدىشرايط بصورتى 

اوضاع در عرض  سخت زندگى که نازيهاى بربر به مردم اتحاد جماهير شوروى تحميل نموده بودند.

که  ٬قربانى شدن بيش از نيم ميليون نفر در اردوگاههاى کار اجبارى براىاين چهار سال شرايط را 

. در اين ه بودفراهم آورد ٬بيش از نيمى از همه قربانيان اردوگاهها را طى بيست سال شامل ميشود

 ۰٥در طى دهه ميليون نفر بر اثر جنگ جان باختند. ٧٥که خارج از اردوگاه  آوردرابطه بايد به ياد 

نهاد و آنتى بيوتيکها در دسترس قرار گرفتند  اتحاد جماهير شوروى رو به بهبود در زمانيکه شرايط

 درصد کاهش يافت. ٬ ٬١۰تا  ٬رقم مرگ و ميرها در اردوگاهها بصورتى قابل توجه

 محکوم به مرگ ۹۰۰۰۰۰
تا  ۹۱١٢و بخصوص طى پاکسازيهاى  ۹۱٥١اجازه بدهيد که با سوال چهار ادامه بدهيم. تا سال 

ميليون زندانى سياسى را که  ۹٧بالغ بر   کانکوستچه تعدادى به مرگ محکوم شدند. ما رقم  ۹۱١۹

و يک ميليون اعدام شده طى  ٬به قتل رساندند ۹۱٥١تا  ۰۹۱١گفته ميشود بلشويکها ميان سالهاى 

ميليون  ١ن ميان از آ ٬دهها هزار مرگ و مير ٬سولژنتسينرا ديده ايم. رقم اراٸه شده  ١۹ -۹۱١٢

که با در حال حاضر اسنادى از بايگانى اتحاد جماهير شوروى  وصفبا اين  .١۹-۹۱١٢نفر طى 

جهت مطالعه موجود است. رقمى کلى در مورد محکومان به اعدام و  سخن ميگويندزبان ديگرى 

محققان بايد ارقام را وجود ندارد که به آن مراجعه نمود.  ١۹-۹۱١٢ميان سالهاى  ٬اعدام شده گان

البته با توجه به وجود خطر دوباره شمارى و بدست آوردن رقمى  ٬از بايگانيهاى مختلف جمع بزنند

که از جانب يلتسين  ٬ديميترى ولکوگونوف بر اساس اظهارات اقعيت دارد.بزرگتر از آنچيزى که و

 ۰١تا  ۹۱١١از ابتداى اکتبر  ٬شد منصوببعنوان مدير کليه بايگانيهاى قبلى اتحاد جماهير شوروى 

کا گ به گفته مطبوعات  ·نفر توسط دادگاه نظامى به مرگ محکوم شدند ٥۹٨۰١ ٬ ۹۱١۹سپتامبر 

نفر بخاطر فعاليتهاى  ۱۹۰٢۹١ ٬ ١۹تا  ۰۹۱١سال ميان سالهاى  ٧١طى  ٬ ۰۹۱۱در فوريه  ب

د را کنترل نمو کا گ بضد انقالبى به مرگ محکوم شده بودند. امکان ديگرى که بتوان اطالعات 

که آيا  انديشيدبه اين امر  در ادامه ميتوان .ملموس است توزيعىچنين اما عدم احتمال  ٬وجود ندارد

هوادار ى  –کا گ ب را در مورد  ىهوادار سرمايه دارى اطالعات صحيح ه -جديد کا گ ب

 سوسياليسم اراٸه ميدهد.

 

طى اين که محکومانى  ٬نشان داده شد کا گ ببه هر حال با توجه به شواهد و مدارک بدست آمده از 

سال به مرگ محکوم شده بودند مجرمان عادى و ضد انقالبيون بودند و نه فقط ضد انقالبيونى  ٧١

در ادامه کليه  به آن اعتبار ببخشد. ۰۹۱۱هواداره سرمايه دارى ميخواهد براى سال  کا گ بکه 

تقريبا به يک  –عادى و ضد انقالبيون  –اطالعات نشان از اين دارد که رقم مجرمان محکوم به مرگ 

مطالب اينست که رقم محکومان به مرگ ميان سالهاى اين از کليه قابل دريافت جه نتي· اندازه بودند

دادن آن معتبر جلوه خواهان نفر بود و نه ميليونها که مبلغان غربى  ۰۰۰۰۰۹تقريبا  ١۹-۹۱١٢

در اين رابطه به امر توجه کنيد که کليه محکومان به مرگ در اتحاد جماهير شوروى اعدام  .هستند



نشدند. بسيارى حکم اعدام آنها به زمان معينى از محکوميت در اردوگاههاى کار يا کلنيهاى کار تغيير 

صى نيز از اهميت خاميان مجرمان "معمولى" و ضد انقالبيون در اينجا گذاردن تفاوت داده شد. 

. بسيارى از محکوم شدگان به اعدام تبهکاران با سابقه اى بودند که مرتکب جراٸمى برخوردار است

چنين جهان نيز  در ديگر کشورهاى ٬سال پيش ۰١ ٬مانند قتل و تجاوز شده بودند. حتى در آنزمان

 تبهکارانى به مرگ محکوم ميشدند.

 دوران محکوميت؟ميزان 
. زمان مجازات تا چه مدتى بود؟ زمان مجازات محکومان يکى از مساٸليست که مبلغان ٥سوال 

به بدترين وجهى به آن دامن زده  ٬انتشار دهنده شايعات در مورد اتحاد جماهير شوروىه  –غربى 

اند. معموليترين آنها اينست که حکم زندان در اتحاد جماهير شوروى به معناى سالهاى غير قابل 

آنکسى که به زندان بيفتد هرگز بيرون نميامد. اين دروغى محض بيش  –شمارش در زندان بود 

سال زندان محکوم  ٥در اساس بخش بزرگى از محکومان در دوران استالين به حداکثر  نيست!

 ۹۱١١در سال  در اين مورد حقايق را به ما اراٸه ميدهد. AHRميشدند! آمار بدست آمده از 

حداکثر پنج سال زندان :  –در فدراسيون روسيه بر اساس اين قانون محکوم ميشدند مجرمان عادى 

 ۹۱١١درصد. در سراسر اتحاد جماهير شوروى در سال  ۹٢٬١سال:  ۰۹و  ٥ميان  –درصد  ۹٧٬٨

سال زندان:  ٥حداکثر تا   -احکام مجرمان سياسى در دادگاههاى عادى بر اين اساس تقسيم شدند 

افراد محکوم به زندان در اردوگاههاى کار در مورد  درصد. ٬٢۰٥ ٬ ۰۹و  ٥ميان  –درصد  ٨٨٬٧

 ۰۹۱٨آمار زندانيان در ژانويه  ٬ندت در آنجا به اجرا گذاشته ميشدمحلى که احکام دراز مد ٬اجبارى

بيش از  –درصد  ٨٧٬٧سال:  ۰۹تا  ٥ميان  –درصد  ٥١٬۹تا پنج سال زندان:  –از اين قرار است 

. در دست نيستدادگاههاى اتحاد جماهير شوروى ى از آمار ۹۱١۱براى سال  درصد. ۰۹٬سال:  ۰۹

سال:  ۰۹تا  ٥ميان  –درصد  ۱٥٬۱سال زندان:  ٥تا  –قرار است  تقسيم احکام محکومان از اين

حتى مسئله مربوط به دوران  ميتوان ديدهمانطور که  درصد. ٬۹۰سال:  ۰۹بيش از  –درصد  ۰٨٬

منتشر شده در غرب بخاطر لجن پراکنى به سوسياليسم  –مجازات نامحدود در اتحاد جماهير شوروى

 افسانه اى بيش نيست.  -

 بزرگ در مورد اتحاد جماهير شوروى اکاذيب 

 يک بحث و گفتگو –محققان روسى  گزارشات

به ما اجازه بدهيد که تالشى نموده و در مورد اتفاقاتى که واقعا در دوران رياست استالين در در اينجا 

در واقع نتيجه تحقيقات محققان روسى از  اتحاد جماهير شورى رخ داد خالصه اى اراٸه دهيم.

 ۰٥طى ما که معلمان آموزه هاى با عيتى را افشاء مينمايند که بايگانيهاى اتحاد جماهير شوورى واق

کامال متفاوت  در سراسر جهان آموزش داده اند سرمايه دارىسال اخير در مدارس و دانشگاههاى 

 .است

در مورد اتحاد و بزرگ انتشاراخبار کاذب سال از جنگ سرد با  ۰٥نسلهاى بسيارى از مردم طى اين 

 همه ما باقى گذاشتهاخبارى که اثرات خود را در نزد  ٬اندجماهير شوروى شستشوى مغزى داده شده 

به محققان از جانب · اندمحققان فرانسوى و آمريکايى برجسته شده  گزارشاتبه اشکال مختلف در و 

. ارقام با جزٸيات و ميشونددر مورد زندانيان و مرگ و ميرها در اردوگاهها اراٸه  اولىارقام و جدما 

به عبارت ديگر در موردعلل  ٬بصورتى جامع مورد بحث قرار ميگيرند. اما اصليترين و مهمترين

 و هرگز وسيله اى جهت انجام يک گفتگوى جدى قرار نميگيرد! –محکوميت آنها گفتگويى نميشود 

سى سرمايه داران همواره به زندانيانى در اتحاد جماهير شوروى اشاره نموده اند که تبليغات سيا

قربانى سرکوب سياسى شده اند. محققان اين امر را هرگز مورد سوال قرار نميدهند. آنها به محض 

برداشتهاى سرمايه  ٬اينکه از چهارخانه هاى آمارى بيرون ميايند و بايد حوادث را تفسير نمايند

شان به جلو خزيده و نتايج تفسيرها يشان از اين نظر گاهى بشدت ترسناک ميشود. کليه داري



 ٬اگر چه اغلب آنها دزد ٬محکومان در سيستم کيفرى اتحاد جماهير شوروى قربانى ناميده ميشوند

در مطبوعات اروپا و آمريکا به اينچنين مجرمانى هرگز نام  متجاوز و غيرو بودند. ٬راهزن ٬قاتل

دريغ  ٬انى" بيچاره داده نميشود. اما زمانيکه در مورد اتحاد جماهير شوروى صحبت ميشود"قرب

را "بيچاره" جنسى قاتالن و متجاوزان  ٬نميکنند. گستاخ حداقل ناميىست که ميتوان براى افرادى که

 ٬مجرمان "عادى" هنگام برخورد به ٬بايدعدالت روسى  بسود نقطه نظريک انتخاب نمود.  ٬مينامند

 ميتوانست ٬اگر نه در نوع مجازات بلکه در مورد خود احکام ٬مرتکبان به جراٸم و جنايات جدى

 .باشدبيانيه اى صحيح و روشن 

 ضد انقالب

بسيارى اهميت  از نيز بودندشده چه جراٸمى آنها مرتکب  اينکهدر مورد ضد انقالبيون گفتگو  هنگام

مسٸله را روشنتر  ياتٸمطرح نمودن چند مثال و با شرح جز. به ما اجازه بدهيد که با برخوردار است

 -۹۱١١ ٬و مهاجمان و ضد انقالبيون محکوم شده ۰۹۱١. ما کوالکهاى محکوم شده در دهه کنيم

آغاز ميکنيم. بر اساس گزارش  ٬کشاورزان ثروتمند ٬ما با مسئله کوالکها را انتخاب ميکنيم. ٬ ١۹

تقريبا  ٬نفر از کوالکها همراه با خويشاندانشان ۰۰۰١۹۹که اکنون در اختيار ما قرار دارند محققان 

به تبعيد و تعداد کمترى به کلنيهاى کار يا اردوگاههاى کار اجبارى محکوم شدند.  ٬ميليون نفر ۹٬۹

فقير را  براى صدها سال کشاورزان ٬کشاورز ثروتمند روسى  ٬کوالک اما چرا کوالکها مجازات شدند؟

ميليون  ۰۹ ٬ميليون کشاورز ۰۹٧با استثمار  ۹۱٧٢با بيرحمى کامل استثمار نموده بود. در سال 

ميليون کشاورز باقيمانده هنوز در فقر کامل  ۰۹۹کوالک در کمال راحتى زندگى ميکردند. بسيارى از 

در بدترين شرايط زندگى کرده بودند. ثروت کوالکها  هموارهقبل از انقالب آنها  –زندگى ميکردند 

 حاصل پرداخت دستمزد کم به کشاورزان بود.

 حمالت مسلحانه
بزرگترين منبع درآمد  ٬تشکيل مزارع اشتراکى هم پيمان شدند براىکشاورزان فقير  هنگاميکه

ايجاد قحطى استثمار را از وشش نمودند که از طريق و ک يد شد. اما کوالکها تسليم نشدندکوالکها ناپد

کشاورزان فقير  ٬دادندمياز کوالکها مزارع اشتراکى را مورد حمالت مسلحانه قرار  برخى سر گيرند.

محصوالت مزارع جمعى را به آتش کشيده و حيوانات بارکش را  ٬رساندندميو مقامات حزب را به قتل 

امرى که  ٬بوداز طريق ايجاد قحطى ميان کشاورزان فقير ادامه فقر گسترده  کوالکها هدف کشتند. مي

اما اينبار آنچنان نشد که قاتالن و خرابکاران تصور نموده  موقعيت آنها را در قدرت تضمين مينمود.

بودند. انقالب از دهقانان فقير حمايت نمود و اينبار آنها از کوالکها قويتر بودند. در عوض کوالکها 

ميليون  ۰۹دستگير شده و به تبعيد يا اردوگاههاى کار اجبارى محکوم شدند. از  ٬ست خوردندشک

 ميليون نفر به تبعيد فرستاده شدند. ۹٬۹کوالک 

 

ميليون  ۰۹٧امرى که  ٬در جريان اين مبارزه طبقاتى بزرگ در روستاهاى اتحاد جماهير شوروى

استثمار شده گان و  ٬ميتوان آن فقيران آيااما  رخ داد. نيزبى عدالتيهايى يقينا  ٬انسان را شامل ميشد

براى احقاق حقوق اشان در مبارزه و  ايجاد يک زندگى با ارزش براىگرسنگان را در مبارزه خود 

اندازه کافى در صدور احکام اينکه به  نمود بهمتهم  ٬کودکان خود که گرسنگانى جاهل باقى نمانند

پيشرفت و تمدن محروم  نعمتتوان آنهايى را که طى صدها سال از مي خود متمدن و معتدل نبودند؟

شده بودند به اين متهم نمود که متمدن نبودند؟ و چه وقت کوالکهاى ثروتمند طى اين صدها سال 

 با دهقانان فقيرمهربان بوده و متمدنانه رفتار نموده بودند؟ ٬استثمار بيرحمانه

 ۹۱١٢پاکسازيهاى 



نيروهاى نظامى و دستگاههاى و  حزبيها در پس از پاکسازمحکوم شده  نانقالبيوضد  ٬مثال دوم ما

که در  نفرميليونها  .ريشه در تاريخ جنبشهاى انقالبى روسيه دارد ٬ ١۹-۹۱١١در دادگاههاى  دولتى

بزرگ با حزب کمونيست همراه شده بودند به مبارزه موفقيت آميز بلشويکها بر عليه تزار  گروههاى

و سرمايه دارى روسى پيوستند. در ميان آنها متاسفانه وجود داشتند افرادى که به داليل ديگرى بجز 

اما مبارزه طبقاتى از چنان طبيعتى  مبارزه براى حکومت کارگران و سوسياليسم آمده بودند.

حتى  .باقى نميگذاشتبراى آزمايش اعضاى جديد را فرصت و يا امکانى  اغلبرخوردار بود که ب

به عنوان عضو در  ٬مخالفان سياسى سابق از ديگر گروهها که خود را پيرو سوسياليسم ميناميدند

دولت و ارتش بر اساس  ٬. به برخى از اين اعضاى جديد در حزبه بودندحزب کمونيست پذيرفته شد

براى دولت  .ه بودپستهاى مهمى نيز داده شد نيز ٬ن آنها جهت رهبرى مبارزه طبقاتى در آنزمانتوا

که قادر به خواندن و  افرادىيا بسادگى  ٬جوان روسيه دوران سختى بود و بعلت فقدان کادرهاى الزم

بتدريج از  .تالش نکردحزب ناگزير در پى آزمايش کيفيت واقعى اعضاى جديد خود  ٬نوشتن باشند

آنهايى  ىاز طرف –ميان تمام اينها تضادى رشد نمود که در نهايت حزب را به دو اردوگاه تقسيم نمود 

و از طرفى ديگر آنهايى که به  ٬که ميخواستند براى احياى جامعه اى سوسياليستى مبارزه نمايند

که زمان براى ايجاد حمايت از سياستهاى اجتماعى و دمکراتيک برخاستند و بر اين عقيده بودند 

و گروه هوادار  ٬ ۹۱۹٢انتخاب شده در حزب کمونيست در جوالى  ٬ترتسکى سوسياليسم آماده نبود.

او اشاعه دهنده گان ايده هاى اخير بودند. با گذشت زمان ترتسکى مورد حمايت بخشى از رهبرى 

دسامبر  ٧٢بلشويکها در نظرات اين اپوزيسيون متشکل بر عليه ايده هاى اصلى  حزب قرار گرفت.

به راى گذاشته شد. راى گيرى  ٬در مورد اينکه حزب کدام موضع را بايد دنبال مينمود ٬ ۹۱٧٢

نتيجه راى گيرى در حزب روشن بود.  حاصل چندين سال بحث و گفتگو سياسى و ايدٸولوژيکى بود.

کمتر از يک درصد  –راى را بخود اختصاص داد  ۰۰۰١اپوزيسيون متشکل تنها  ٬راى ۰۰۰٢٧٥از 

با توجه به نتيجه راى گيرى و بدليل اينکه  از اعضاى حزب از اپوزيسيون متشکل حمايت نمودند.

 ٬پافشارى مينمودند ٬بجز آن سياستى که حزب پيشنهاد مينمود ٬مخالفان بر اجراى سياست ديگرى

رهبر گروه  .تصميم گرفتحزب در افراد رهبرى کننده مخالفان  بر اخراجکميته مرکزى حزب 

 و کامنف ٬داستان مخالفان در اينجا پايان نيافت. زينويف ترتسکى از شوروى اخراج شد. ٬مخالفان

و  پريوبراجينسکى ٬رادک ٬ پياتاکوف ٬ديگر رهبران ترتسکيست ماننداز و بسيارى  ٬ادوکيموف

بهمين دليل دوباره به عضويت حزب و  اسميرنوف بسرعت از عملکرد گذشته خود انتقاد نمودند

انتقاد از  گذشت زمان نشان داد که به سر کارهاى خود بازگشتند.در حزب و دولت پذيرفته شدند و 

اغلب مخالفان  ٬واقعى نبود. هر بار که مبارزه طبقاتى در اتحاد جماهير شوروى تشديد ميشد خود آنها

پيش از اخراج نهايى ميگرفتند. اغلب آنها  شناخته شده بصورتى متحد در کنار ضد انقالب قرار

 ٬ترور کيروف ۹۱١٨در دسامبر  ·چند بارى در مقام عضو به حزب بازگردانده شدند ١۹-۹۱١٢

منجر به افشاى يک  ٬رٸيس حزب در لنينگراد و يکى از مهمترين رفقا در کميته مرکزى حزب

که قصد داشت با استفاده از خشونت رهبرى حزب و دولت را بدست  سازمانى ٬سازمان مخفى شد

در آن مغلوب شده بودند اکنون بايد  ۹۱٧٢نبرد سياسى که آنها در جريان راى گيرى در سال  گيرد.

ارتش و  ٬اين سازمان در حزب با  استفاده از خشونت سازماندهى شده بر عليه دولت جبران ميشد.

ر سراسر کشور داشت. آنها فعاليتهاى خود را بر روى خرابکارى در دانشعاباتى دستگاه دولتى 

 ٬ترور و فساد متمرکز نموده بودند. سر نخ تمام جريانات در دست توطئه گر بزرگ ٬کارخانجات

 قرار داشت. ٬در خارج از کشور نشسته بود ٬ترتسکى

 خرابکارى در صنايع
 ٬نتايج ويرانگرى را در بر داشت. هر دوخرابکارى در صنايع براى دولت اتحاد جماهير شوروى 

براى مثال ادوات ماشينى گران قيمت وارداتى که نابود شده و بايد دور انداخته ميشدند و مقدار بسيار 

هزينه بسيار گزافى را بر عهده  ٬زيادى مواد توليد شده غير قابل مصرف در معادن و کارخانجات

نام  جان ليتل پيج ن مورد نوشت مهندس آمريکايىدر اي ۹۱١۱که در سال  فردى دولت ميگذاشت.



ميان  ٬سال ۰۹او بمدت  متخصصى خارجى که در استخدام دولت اتحاد جماهير شوروى بود. ٬داشت

ه عمدتا در معادن طال کار کرد ٬دن اتحاد جماهير شوروىادر صنعت استخراج مع ٬ ۹۱١٢و  ۹۱٧٢

 مينويسد: «اتحاد جماهير شوروى ىدر جستجوى طال»در کتاب خود  ليتل پيج. بود

 

نبوده ام و تا آنجا هرگز عالقمند من به کشف ايده ها و مانورهاى سياسى در اتحاد جماهير شوروى »

انجام وظاٸف خود به روشى قانع کننده بايد  بمنظوراما  ٬که توانسته ام از آنها اجتناب ورزيده ام

م که مدت ندر صنايع اتحاد جماهير شوروى روى ميداد. من کامال مطمئ حوادٽىميدانستم که چه 

بسيار زيادى طول کشيد تا اينکه استالين و همکاران نزديک او پى بردند که کمونيستهاى اخراجى از 

 جمله خطرناکترين دشمنان آنها بودند."

 

 سرنگونى دولت براى خارجدر مورد اينکه توطئه اى از  او همچنين مينويسد که تجربيات شخصى او

 ۹۱١۹در  سال  تاييد مينمايد.يش را بيانيه رسمدر کارخانجات دست به خرابکاريهاى گسترده ميزنند 

در جريان انجام ماموريتى در معادن مس و سرب در اورال و قزاقستان ناگزير به تاييد اين  ليتل پيج

سرب بودند که باالترين مقام رهبرى  -مساين معادن بخشى از اتحاديه بزرگ معادن  امر شده بود.

 رفاهدر مورد توليد و  نام داشت که معاون کميسر مردمى براى صنايع سنگين بود. پياتاکوفکننده آن 

در آنزمان چنين نتيجه گرفته بود که  ليتل پيج. ندمعادن مصيبت بار بود شرايط بايد گفت که کارگران

کتاب او  تحاديه بزرگ مس و سرب رهبرى ميشد.اخرابکاريها توسط باالترين مقام رهبرى کننده در 

دريافت کمک مالى انجام فعاليتهاى ضد انقالبى از آنجا  براى  ترتسکيستمخالفان منابعى که  در مورد

برخى از اعضاى اپوزيسيون مخفى براى حمايت از  ·مشخص مينمايندى را اطالعاتنيز مينمودند 

از جايگاه خود در دستگاه دولتى اتحاد جماهير  ٬خريد ماشينهاى صنعتى از برخى از کشورها

محصوالت از کيفيتى پايين برخوردار بودند اما با اينحال باالترين  .بهره بردارى مينمودندشوروى 

به سازمان ترتسکى در  تفاوت ميان قيمتها را خارجىکارخانجات  مبلغ براى آنها پرداخت ميشد.

با اين شرط که همکاران توطئه گر او دولت اتحاد جماهير شوروى  ٬خارج از کشور پرداخت ميکردند

 به خريد از همان شرکت تشويق مينمودندرا 

 دزدى و فساد

بزرگ از آسانسورهاى در جريان خريد يک سفارش  ۹۱١۹در برلين در بهار  ٬در محل ليتل پيج رااين

 ليتل پيج – پياتاکوف هيئت روسى به رهبرى ·دادمورد تاييد قرار  ٬صنعتى جهت استفاده در معادن

ماموريت داشتند که کيفيت آسانسورهاى سفارشى را مورد تاييد قرار دهند. او  ٬بعنوان متخصص

 ٬معادن اتحاد جماهير شوروىغير قابل استفاده در  ٬ى با کيفيت نامرغوبارى با آسانسورهاکالهبرد

پس از افشاى اين امر براى او و ديگران در هٸيت اتحاد جماهير  ٬پياتاکوف کشف نمود.بسرعت را 

 سردى برخورد کرد و تاييد کيفيت و خريد آنها را درخواست نمود.با  وابا  ٬شوروى

 

و اينکه  ٬اين کار را نکرد. او در آنزمان متعقد بود که مسئله فساد در سطح شخصى بود ليتل پيج

پس از ۹۱١٢در سال  ليتل پيج اعضاء هئيت از کارخانه آسانسور سازى رشوه دريافت نموده بودند.

که حادٽه پيش آمده  تاييد نمود در دادگاه در مورد ارتباطش با اپوزيسيون ترتسکىپياتاکوف اعتراف 

براى حمايت از  ٬بعنوان رشوه ى پرداخت شدهپولها چيزى بزرگتر از يک فساد شخصى بود.

رشوه و تبليغات در  ٬تروريسم ٬فعاليتهاى اپوزيسيون مخفى جهت انجام عملياتى مانند خرابکارى

 ٬اسميرنوف ٬رادک ٬پياتاکوف ٬کامنف ٬زينويف اتحاد جماهير شوروى در نظر گرفته شده بودند.

که رسانه هاى اطالعاتى سرمايه دارى در غرب براى آنها بشدت  ٬بوخارين و ديگران ٬ترتسکى

 ٬از اعتماد مردم اتحاد جماهير شوروى و حزب جهت ربودن پول از صندوق دولت ٬دلسوزى ميکنند

زه بر خرابکارى و مبار ٬نابودى در جهتبراى اينکه توسط دشمنان سوسياليسم در خارج از کشور 



سوء استفاده  ٬مورد بهره بردارى قرار گيردعليه جامعه سوسياليستى در اتحاد جماهير شوروى 

    .نمودند

 کودتاى طراحى شده
جدى هستند. اما توسعه فعاليتهاى داراى ماهيتى خرابکارى و فساد  ٬جراٸمى از قبيل دزدى

اپوزيسيون فراتر از اينها رفته بود. ضد انقالبيون توطئه گر بدست گرفتن قدرت از طريق کودتا را 

 کودتايى که با عملى شدن آن رهبرى کشور اتحاد جماهير شوروى حذف ميشد. ٬تدارک ديده بودند

اينگونه برنامه ريزى ترور کليه رهبران در کميته مرکزى حزب کمونيست هدف اصلى اين کودتا بود. 

به اجرا  توخاچفسکىگروهى از ژنرالها تحت رهبرى مارشال  توسططرح کودتاى نظامى شده بود که 

در مورد استالين و  و نويسنده چندين کتاب ترتسکيست ٬دويچربر اساس اظهارات  .شودگذاشته 

کودتاى دولتى با عملياتى بر عليه کرملين و مهمترين واحدهاى نظامى مستقر  ٬اتحاد جماهير شوروى

هدف اين بود که توطٸه توسط به گفته او  در شهرهاى بزرگ در مسکو و لنينگراد آغاز ميشد.

فرمانده  ٬کيرژنرال يا ٬رٸيس کميسرهاى سياسى در ارتش ٬همراه با گامارنيک خاچفسکىوت

يکى از رٸوساى  ٬فرمانده آکادمى نظامى مسکو و ژنرال پريماکوف ٬ اوبرامويچ ژنرال  ٬لنينگراد

پس از انقالب  ٬دوران تزاراز قديمى  ىافسرتوخاچفسکى  مارشال .شودرهبرى  ٬واحد سواره نظام

افسر  ۰۰٨٥يا تقريبا  ٬درصد از گروه افسران ۰۹تقريبا  ۰۹۱١به ارتش سرخ پيوسته بود. سال 

بسيارى از افسران قديمى دوران تزار هرگز از ارزشهاى سرمايه دارى خود  .قديمى تزارى بودند

براى اين امکان بلکه جهت مبارزه براى آنها در کمين نشسته بودند. با تدارک مخالفان  ٬دست نشسته

اما توطئه گران نظامى و غير نظامى دوستان  ٬نيرومند بودندبلشويکها · کودتاى دولتى فراهم گشت

بر اساس اعترافات بوخارين در دادگاه عمومى سال  براى خود دست و پا نموده بودند. نيرومندى

بخش بزرگى از در مورد واگذار نمودن اپوزيسيون ترتسکيست در خارج با آلمان نازى  ٬ ۹۱١٢

به  کودتاى دولتى ضد انقالبى در اتحاد جماهير شوروى پس از ٬از جمله اوکراين ٬مناطق کشور

 مطالبهبود که آلمان نازى در ازاى پشتيبانى خود از ضد انقالبيون  بهايىاين  .توافق رسيده بود

از وجود اين  بود نمودهدريافت  فرمانىاز ترتسکى  در اينموردکه  مينمود. بوخارين توسط رادک

اداره و دفاع از  ٬رهبرىبمنظور توافقنامه مطلع شده بود. همه اين توطئه گران کسانى بودند که 

اما در عوض براى نابودى آن تالش  ٬انتخاب شده بودنددر مقامات باال  جامعه سوسياليستى

زمانيکه تهديدات  ٬رخ ميداد ۰۹۱١همه اين حوادث طى دهه توجه داشته باشيد که  مينمودند.

نيروهاى نظامى نازيها اروپا را به آتش کشيده بودند و برنامه اى  ٬نازيستى بسرعت رشد مينمود

توطئه چينان در دادگاههاى عمومى به  جهت يورش به اتحاد جماهير شوروى در دست تهيه بود.

فساد و آماده  ٬تروريسم ٬عنوان خاٸن به مرگ محکوم شدند. سرنوشت کسانى که مرتکب خرابکارى

 ٬و ميخواستند بخشى از کشور را به نازيها واگذار نمايند ٬نمودن شرايط براى جنايت شده بودند

 کامال بدور از منطق است."قربانى" خواندن آنها نميتوانست بنحو ديگرى تمام شود. 
    

 آمار و ارقام کاذب
را در  اکاذيبىچه  رابرت کانکوست توسطتبليغات کشورهاى غربى پى بردن به اينکه در اين رابطه 

در  کانکوست .جالب باشد ممکن است ارتش سرخ به ما اراٸه داده اند ى رويداده درمورد پاکسازيها

هزار افسر و کميسرهاى سياسى در ارتش  ۰۰۰۰٢ ٬ ۹۱١٢"ترور بزرگ" مينويسد که در سال 

توسط پليس سياسى يا  ٬کميسر ۰۰۰۰٧افسر و  ۰۰۰۹٥يا  ٬درصد ۰٥سرخ وجود داشتند و اينکه 

به قتل رسيده و يا بقيه عمر خود را در زندان بسر برده بودند. مانند بقيه کتابهاى او در اينجا نيز از 

بزرگ" حقايق را  ارتش سرخ و تصفيه "در مقاله خود مورخ -راجر ريس حقيقت خبرى نيست.

چه اهميتى براى نيروهاى  ١۹-۹۱١٢مطرح نموده و نشان داده است که پاکسازيهاى ميان سالهاى 

افسران و کميسرهاى  ٬رقم رهبران در ارتش سرخ و نيروى هوايى ۹۱١٢در سال  نظامى داشت.

به  ٬ ١۱۹۱نفر بود و اين رقم بصورتى داٸمى رشد نمود تا اينکه در آغاز سال  ۰۰۹٨٨١سياسى 



اما در  ٬نفر بداليل سياسى اخراج شدند ۰۰١٨١ ٬ ١۹-۹۱١٢ ٬طى پاکسازيها نفر رسيد. ۰۰٧۹٧١

نفر اعاده حيثيت شد و در پستهاى سابق خود ابقاء شدند. اين بدين معناست  ۹۹٥۱١از  ٬ ۰۹۱٨مى 

 ۰۰٨٢ ٬ارتش –افسر  ۰۰۰۹١نفر افسر و کميسر سياسى ) ۰٧٧٢٥ ٬ ١۹-۹۱١٢که طى سالهاى 

درصد از  ٢٬٢اين  نفر کميسرهاى سياسى( از ارتش اخراج شدند. ۰۰۰٥فر در نيروى هوايى و ن

اعالم نمود. ما ميدانيم که بخشى از اين  کانکوستکه  ٬درصد ۰٥و نه  ٬کليه افسران و کميسرهاست

اما مدارک موجود تاريخى نشان ميدهد که اغلب آنها به  ٬درصد بعنوان خاٸن محکوم شدند ٢٬٢

 زندگى غير نظامى بازگشتند.

با متهمان رفتار نمودند؟ اجازه  اى عادالنه بصورت ١۹-۹۱١٢خر. آيا دادگاههاى و باالخره سوال آ

حزب که براى اپوزيسيون مخفى ارشد  افراديکى از  ٬بدهيد که براى مثال در مورد دادگاه بوخارين

 ٬بر اساس اظهارات سفير آنزمانه آمريکا در مسکو و يک وکيل مشهور صحبت کنيم. ٬کار ميکرد

بوخارين در سراسر زمان  ٬که در طول روزهاى محاکمات در آنجا حضور داشت ٬جوزف ديويس

 صحبت کرد و خودش مساٸل خودش را بدون ايجاد هيچ مانعى مطرح نمود. آزادانهمحاکمه 

آنچيزى که در دادگاه افشاء شد به خوبى نشان : در گزارش خود به واشنگتن نوشت جوزف ديويس

موجود خبر از اينکه شواهد  داد که متهم "مرتکب جرمى شده بود که ثابت شد". و در ادامه: "

اين مسئله مشترکى بود که همه سياستمداران شرکت  ٬وقوع يک توطئه بسيار جدى را ميداده است

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

 از تاريخ بياموزيم!
دورانى که هزاران  ٬در مورد سيستم کيفرى اتحاد جماهير شوروى در دوران رياست استالين گفتگو

دروسى حاوى  ٬جعلى در مورد آن نوشته و صدها فيلم کاذب از آن ساخته شده است کتابمقاله و 

حقايق يک بار ديگر نشان ميدهند که اطالعات منتشر شده در  د.نکه بايد مورد باز بينى قرار گير است

 ٬از طريق مطبوعات دست راستيهامطبوعات سرمايه دارى در مورد سوسياليسم غير واقعى هستند. 

بمنظور و حقايق را را گيج نموده توده هاى مردم رخوردارند که از اين امکان براديو و تلويزيون 

بخصوص زمانيکه صحبت از مساٸل تاريخى به  ·وارونه جلوه دهندبعنوان حقيقت آنها  نپذيرفته شد

تا زمانيکه عکس آن ثابت نشده  ٬ميان ميايد. به همين دليل اطالعات جديد از جانب محافظه کاران

اگر چه  ٬در واقع محافظه کاران . ىضروريست اين نگرش محتاطانه امر .گردندبايد کاذب تلقى  ٬است

خود که طى پنجاه سال  اکاذيببا اينحال به ادامه انتشار  ٬محققان روسى باخبرند گزارشاتاز وجود 

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

تبديل به حقيقت  ٬يک دروغ بر اثر تکرار –ميدهند  وظيفه تاريخى خويش که به ارث برده اند ادامه

 بمنظور ٬محققان روسى در غرب گزارشاتپس از آغاز انتشار  ٬در بسيارى از کشورها ميشود.

واقعى جلوه  در جهتروسى انتشار کتابهايى آغاز شد که يکبار ديگر محققان  اتمبارزه با گزارش

هستند گران قيمت با اخبارى کاذب در مورد کمونيسم و  کتبى. اينها تالش دارندقديمى  اکاذيبدادن 

 از آغاز تا پايان. ٬سوسياليسم

د! و اين بخاطر نمحافظه کاران جهت مبارزه با کمونيستها تکرار ميشو اکاذيبدر حال حاضر نيز 

اينکه کارگران جانشينى را جهت جايگزين نمودن سرمايه دارى و نئو ليبراليسم پيدا نکنند. اين 

را براى آينده  ٬جامعه سوسياليستى ٬جايگزينىاز مبارزه کثيف بر عليه کمونيستهاست که  بخشى

کليه اين مساٸل مسئوليت بزرگى را در  د.نآشنا منتشر ميشو اکاذيبىبا  جديد کتبىدارند. بهمين دليل 

برابر ما که داراى درکى تاريخى از سوسياليسم هستيم قرار ميدهد. ما بايد قبول مسئوليت نموده و 

سرمايه داران مقاومت  اکاذيبو در مقابل  مبدلنشريات کمونيستى را به نشريات واقعى طبقه کارگر 

که طى مدت زمان  مبارزه اى ٬قاتى حال حاضر استاين يکى از مهمترين وظايف مبارزه طب نماييم!

 در آينده با توان بيشترى متحول خواهد شد. ىکوتاه
 

 ماريو سوسا

Mario.sousa@telia.com 



 

 


