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  پيشگفتار
  

 »گزارش محرمانه خروشچف«، ۱۹۳۹و آغاز جنگ دوم جهانی در  ۱۹۱۷پس از انقNب بلشویکی 

Секретный доклад Хрущева   
  ترین لحظات سرنوشت ساز قرن بیستم بود. در کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی از مهم

...  
فوریه  ۲۴بایست ده روز ادامه داشته باشد. روز آخر ( افتتاح شده بود و می ۱۹۵۶فوریه  ۱۴کنگره مزبور 

شدند خبر رسید بعد از رفتن خبرنگاران و عکاسان، نمایندگان در سالن  که همه آماده رفتن می )۱۹۵۶
  بمانند.

  دانیهدانیهدانیهدانیه    نیه راسخادیتسا... بوِدت زاکریتایه زاسهنیه راسخادیتسا... بوِدت زاکریتایه زاسهنیه راسخادیتسا... بوِدت زاکریتایه زاسهنیه راسخادیتسا... بوِدت زاکریتایه زاسه
»Не расходиться,... будет закрытое заседание«   

  کسی بیرون نره... نشست محرمانه داریم.
کمی بعد نیکیتا خروشچف اعNم نمود باید گزارش محرمانه ای را به اطNع شما برسانم. کلمـه ای از آن  

  نباید به خارج درز کند. هیچکس یاداشت بر ندارد و فقط سراپا گوش باشید.
...  

هـا در   د و بیش از چهار ساعت طول کشید. نفسبا شنیدن آن گزارش طو�نی که از نیمه شب شروع ش
  سینه حبس شده بود.

سخنان خروشچف که به جاهای حساس رسید، سکوت سنگینی سالن را گرفت. بسـیاری در خـود فـرو    
نفر به حالت اغما افتادند. خروشچف هم حین قرائت گزارش چهـار مرتبـه گریسـت.     ۳۰رفتند و حدود 

  فضای عجیبی بود.
  با اشاره مستقیم به عملکرد استالین بود.» کیش شخصیت و پیامدهای آن«ش موضوع اصلی گزار

های مندرج در گزارش خروشچف صحّه گذاشت و کمیته مرکزی را موظف  کنگره بیستم بر موضعگیری
ساخت تا به منظور غلبه کامل بر کیش شخصیت که با مارکسیسم لنینیسم بیگانه اسـت...تدابیر �زم را  

  به اجرا بگذارد.
...  

کشـور خـارجی و در مجمـوع     ۵۵های نمایندگی احزاب کمونیسـت و کـارگری از    در آن نشست هیئت
  نفر حضور داشتند. ۱۴۳۶
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فرستاد. را به کنگره بیستم »رضا رادمنش«و » غNمحسین فروتن«، »احمد قاسمی«حزب توده ایران هم 
(در کنگره بیست و دّوم هم عبدالصمد کامبخش، ایرج اسکندری، رضا رادمنش، فریدون کشاورز، و رضا 

  روستا شرکت نمودند.)
  

  نوشدارو بعد از مرگ سھراب
های اسـتالینی، از اتهـام خیانـت مّبـرا      کنگره بیستم پیامدهای زیادی داشت. گروهی از قربانیان تصفیه

  دومین چهره برجسته جنبش جنگل بود.» لّه خان دوستدار
  را منتشر نمود.» یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ«کتاب معروفش » سولژنیتسین«
ا نوشت کـه از  ر» گزارش محرمانه«نویسنده انگلیسی، ُرمان  Tom Rob Smith» تام راب اسمیت«

دهد، زمانی که استالین مرده و خروشچف سعی دارد تا حدودی پرده از  قضا داستانش در شوروی رخ می
کننـد کـه    همان کارهایی را می   رسند، های او بردارد. در آن ُرمان هم وقتی قربانیان به قدرت می جنایت

  گیرند. ترین نحو ممکن انتقام می سر خودشان آمده به شدید
روح استالین هنوز زنده است، نه در یک شخص بلکه «گوید:  ها در جایی از داستان می از شخصیتیکی 

  »به شکل پراکنده در بسیار از افراد...
  را افشا کرده بود!» گزارش محرمانه«انگار ُرمان مزبور 

  
  تأثير گزارش خروشچف در جنبش کمونيستی

ایجاد تردید و تزلزل کرد و خروج جمعی و تـوده وار از   ی جهان،گزارش خروشچف در جنبش کمونیست
  احزاب کمونیست را در سطح بین المللی شتاب بخشید.

نه تنهـا  » بریدگان«در بریتانیا تعداد بسیار زیادی از حزب کمونیست جدا شدند. در بین آن به اصطNح 
و » دوروتی تامپسـون «، »کریستوفر هیل«، »ادوارد تامپسون«کارگران، بلکه شماری از موّرخان و امثال 

  هم بودند.» جان سویل«
(+سرکوب مردم در پراگ و بوداپست و...که نظامیان و تانکهای شوروی » گزارش محرمانه خروشچف«َپر 

را نیز گرفت. او از حزب » ماکسیم رودنسون«در آن دخیل بودند)، دامن مورخ و جامعه شناس فرانسوی 
خط دیگری رفت. در خاطراتش با اشاره به گزارش خروشچف و عضـویتش در  کمونیست فرانسه برید و 

کـنم کـه چطـور     شناس دین از خودم تعجب مـی  به عنوان یک جامعه«حزب کمونیست فرانسه نوشته: 
  »درنیافتم که وارد یک نوع دین شده بودم.

  
  خيلی ھا با گزارش خروشچف کنار نيآمدند

با گزارش خروشچف کنار نیآمدند. زمامداران چین، » گاگانوویچ«و » مولوتف«و » یلفورش«شایع بود که 
  کره شمالی و آلبانی و... هم از آن استقبال نکردند.
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ادر نیـز  بربـه احـزاب   مسالمت آمیز» ر «گذح صطNامسئله به و ستالین گفته بود موضوع ا» چوئن �ی«
ستالین د. انه نتیجه گیری کراسرد خوادر، براب حزاقبلی با رت مشوون ی بدروشوط است. رهبـران  مربو

  نباید همه اشتباهات را به گردن او انداخت.لی د. وگیرار قرد نتقارد اباید مو
رهبر حزب کمونیست لهستان یـک مـاه بعـد از شـرکت در      Bolesław Bierut» روت �و یه بولس«

  کنگره بیستم دق کرد و َمرد.
شان استالین  خلع خروشچف از قدرت و احیاء خاطره همو�یتی جمعیت عظیمی در گرجستان خواستار

  شدند.
دبیر حزب کمونیست مجارستان که بد و بیراه به استالین برایش سـنگین بـود سـه    » ماتیاش راکوشی«

چهار ماه بعد از آن گزارش، تحت فشـاری کـه از سـوی    
شـد از دبیـر    دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی وارد 

  ارش رفت.کلی عزل شد و پی ک
از ستالین بیشتر ت اخدماکه معتقد بـود  » دون«مائوتسه

ستالین باید تجزیه انسبت به گفت  هات او است میشتباا
  د.جانبه کرهمه یابی ورد و ارزتحلیل مشخص به عمل آو 

خط مشی و صلی گفته بود رهنمـود ا » میکویان«مائو به 
و ه دصحیح بود ستالین بر سر حکومت بوانی کهدورا
شمن رد با دبرخو� شیود فیق خوا ربرد برخووان در ت نمی
  د.کرذ تخارا ا

نیز مضمون گزارش خروشچف را » انورخوچه«در آلبانی 
  زیر سؤال برد و علیه آن مقاله بلندی نوشت.

کنش به گزارش مورد بحث در حزب توده ایران هم در وا
و » عبدالحسین فروتن«و » احمد قاسمی«شکاف افتاد و 

  سفره خودشان را جدا کردند.» عباس سغایی«
ها فدائیان هم خط خودشان را از حـزب   گزارش خروشچف و پیامدهای آشکار و پنهان آن باعث شد بعد

  توده جدا کنند.
ها در طلب نظام کمونیستی با چهـره انسـانی تـری     کلید خورد. لهستانی» �گگو«البته آزادی زندانیان 
برای ایجـاد اصـNحات در نظـام کمونیسـتی و     » ایمره ناگی«های  ها پس از تNش برآمدند و مجارستانی

  تیرباران او، دیگر به مسکو اعتماد نکردند.
ی ریکتاتود» مستالینیزاه علیهرز«مبار با شعاو دوسـتانش  تیتو» مارشـال  «سوی دیگر در یوگسـNوی  از 
  را زیر سؤال بردند.یا رلتاوپر
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  دهد. شد کنگره بیستم جریانی را آغاز کرده که پایان خودکامگی شوروی را نوید می گفته می
هـا تروتسـکی را در شـمار ضـد      بار تبلیغ کردند گزارش خروشچف اگرچه» رمچهابین الملل «هواداران 

کـه سـال   » انقـNب خیانـت شـده   «هـای آن بـر ادّعـای تروتسـکی در کتـاب       انقNبیون آورده اما پیامد
  نوشته، صحه گذاشت.۱۹۳۵

جریانی بوروکراتیـک از قـدرت سـربرآورده و در    «تروتسکی در بررسی ماهیت انقNب شوروی گفته بود: 
با حذف طبقٔه کارگر و اعمال سیاست ترس بر آن ـ در دست خـود   جهت منافعش تمامی امتیازات را ـ  

  »خواهد گرفت.
  

  ی پُر گرد و غبار»گردباد«گزارش خروشچف 
رابطـه داشـت و   ۱۹۹۱، بـا وقـایع اوت   )۱۹۵۶آیا گزارش محرمانه خروشچف در کنگره بیسـتم (فوریـه   
  آن آب گل آلود ریشه داشت؟ سرچشمه آنچه در دوران گورباچف و یلتسین گذشت، در

آیا قدرت گرفتن خروشچف و همدستان او را باید نقطه عطفی در احیای سرمایه داری در شوروی تفسیر 
  نمود؟

همـی عجیبـی در   برُپر گرد و غبار بـود و درهـم   » گردباد«واقعش این است که گزارش خروشچف یک 
بـه جـای دیکتـاتوری    » ت تمام خلقـی دول«ت. جانشینی نگیخالمللی کمونیستی براجنبش بین ف صفو

م) و گـذار  یزیونیزبه جای حزب پرولتاریا و تجدید نظرطلبی (رو» حزب تمام خلقی«پرولتاریا، جانشینی 
  ها انداخت. مسالمت آمیز به سوسیالیسم را بر سر زبان

...  
ان سازم«در صورت جلسه رسمی کنگره بیستم آمده که گزارش در یک نشست خصوصی خوانده شد اما 

منتشر نمود. » نیویورک تایمز« ۱۹۵۶(از طریق لهستان و...) به متن آن دست یافت و چهارم ژوئن » سیا
  انتشار داد.» لوموند«ترجمه کرد و » خبرگزاری یونایتدپرس«سپس 

گزارش خروشچف به دست امثال تیمور بختیار و شکنجه گران زندان دو زرهی هم رسید که تا توانستند 
  رخ زندانیان کشیدند. جار زدند و به

دادنـد، امـا    زندانیان ابتدا آن را به سازمان سیا و دوز و کلک سرهنگ زیبایی و سرگرد سیاحتگر نسبت 
بعدها که معلوم شد گزارش مورد بحث در نشست محرمانه کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی ارائه 

  شده و واقعیت دارد، عبرت نویسی و ندامت طلبی اوج گرفت.
...  

پنج سال پس از کنگره بیستم، گزارش محرمانه خروشچف برای رهبران کشورهای سوسیالیستی ارسال 
سال بعد از آن  ۳۳( ۱۹۸۹های حزبی قرائت گردید. اما تا سال  شد و در سراسر اتحاد شوروی در جلسه

  نشست) عموم مردم به ریز سخنان خروشچف دسترسی نداشتند



  
      www.hamneshinbahar.net                                                                  گزارش محرمانه خروشچف        

۹ 

 

   
  توتاليتر با تحول پذير بيگانه اند  ھای سيستم

ستالین هش انکودر گز و هرشت ق دافروی مخفی» ارش شچف که منتشر شد با «گزونی خروبیرارش گز
د. در گزارش بیرونـی مسـائلی چـون از دور خـارج کـردن لوکوموتیوهـای قـدیمی، بحـث در مـورد          نبو

بوط به مزارع اشتراکی و... طرح شده لوکومتوهای دیزلی و کششی، همچنین برنامه برای حل مسائل مر
  بود.

کرد و با  را بحث می» کیش شخصیت و پیامدهای آن«شد گزارش محرمانه بود که  آنچه نباید علنی می
  استالین زدایی همراه بود،

علیـه  » کیش شخصیت«که امثال برژنف و کاسیگین خروشچف را پی نخود سیاه فرستادند  ۱۹۶۴سال 
  د.خودش هم به کار برده ش

توانند تحول پذیر گردند. خروشچف هم که روی  توتالیتر نمی  های تجارب تاریخی نشان داده که سیستم
مانـد. از قضـا زمـان خروشـچف، قیـام مـردم        کار آمد سیستم توتالیتر در تمامی ابعاد و جهـاتش بـاقی   

  شوروی نبود.» دوبچک«مجارستان توسط ارتش شوروی سرکوب شد. او 
Nًتوان همواره  حداقل نسبت به آن روحی از مارکس، که می«ربطی به مارکسیسم نداشت.  خروشچف اص

گرا، از جمله دولتی و سیستمی،  با آن همراه بود و در چالشی فکری و عملی قرار داشت که با نظم سلطه
  »سر سازگاری ندارد..

لیل دترین» قانع کننده «به اصطNح » یا نتلویزیوپ از آخرین پان دادن مبنی بر «نشاوشچف خر� عدو
دهـد.   ، افق دید او را نشان میفضا ندیدند!»ا را در خدروی، شوردان لین فضانواوگفت: «اش که  آتئیستی

  او بیشتر ضدمذهبی بود تا مارکسیست.
  

   کنند ھا باد می ھا را خروشچف استالين
کرد، کسی پرسید، رفیق خروشچف  انتقاد می در کنگره بیستم وقتی خروشچف از استالین« گفته شده 

شما آن زمان خودت کجا بودی؟ خروشچف به جمع نگریست و پرسید چه کسی بـود؟ صـدایی نیامـد،    
همان جـایی      مجددا پرسید چه کسی بود؟ باز هیچ صدایی در نیامد. سپس خروشچف پاسخ داد من در

  »بودم که تو اکنون هستی.
که خروشچف گزارش را خواند، کسی در سالن با وی سؤال و جواب نکرد. داستان فوق جعلی است شبی 

  کند. اما چون زمینه عینی دارد، واقعی جلوه می
...  

کننـد. خروشـچف و دوسـتانش در پـیش آمـدن       ها باد می ها را خروشچف واقعش این است که استالین
  کردند، مقصر بودند. اوضاعی که محکوم می
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، دشـمن خطـاب   نددمی کرحمله ستالین اکه به ، خروشچف کسانی را مسکوهرات تظادر  ۱۹۳۷ه نویژا
  ست.»النین و نگلس و اکس ربه مای حمله ستالین بهمعناافیق ربه حمله «گفت:  کرد و 

 ۱۹۳۸های  در سال» دشمنان خلق«در کنگره هجدهم... به دلیل اهمیت شرکتش در نابودی به اصطNح 
  حسین و تمجید قرار گرفت.مورد ت ۱۹۳۹و 

 Theای از قتلعام کـاتین   اش مدام از جنایات استالین سخن گفت اما کلمه خروشچف در گزارش مخفی

Katyn massacre .نگفت  
دانست نقش دولت شوروی در آن  او نیز مانند استالین و بریا و دیگران در جریان قتلعام کاتین بود و می

  دارد. تردید برنمی
ر مهم زیر مسؤول اول کا گ ب (کمیته امنیت دولتی) به خروشچف پیشنهاد از بین بردن در سند بسیا

نویسـد نقشـه مـا مبنـی بـر معرفـی        اش می دهد و در نامه بخشی از اوراق بازجویی و اسناد کاتین را می
  اند... ها به عنوان مّقصر کاتین، گرفته است و همه باور کرده فاشیست

 http://rusarchives.ru/publication/katyn/05.shtm  

  
  واکنش مريدان استالين به گزارش خروشچف

از کارمندان کمیته مرکـزی حـزب کمونیسـت کـه در      Владимир Суходеев» و�دیمر سوهادیف«
حضور داشته معتقد است خروشچف در مورد ) ۱۹۵۶فوریه  ۲۵ت (مورد استالین کتاب نوشته و در نشس

  خواست استالین را بکوبد و بس. عملیات خارکف، بر واقعیت سرپوش گذاشت. فقط می
گویند گزارش خروشچف دستکاری شده و در نسخه های مختلف منتشر شده اسـت. وقتـی    امثال او می

ساسات نکرد. همه در سکوت فـرو رفتـه بودنـد.    خروشچف علیه استالین سخن گفت اصNً کسی ابراز اح
  جور چیزها بعدًا اضافه شده است. این
...  

هیـت  ماخواست  ها بود. می مأموریت داشت و گماشته امپریالیستشچف وخرهواداران استالین گفته اند 
رکس و د. استالین هم مثل لنین یا مابرال ببرد و یر سئورا زیا رلتاوپرری یکتاتوو دگر رکاى طبقهب حز

خواسـت کسـی    انگلس از چاپلوسی بیزار بود و از او دو نامه در همین رابطه موجـود اسـت. او هـم نمـی    
  مدحش کند...

در پاسخ به مولوتف که از او ( از استالین) به عنوان معلم خود یـاد کـرد بـه     ۱۹۵۲اکتبر  ۱۶در اجNس 
  مولوتف توپید و گفت مزخرف نگو، معلم همه لنین است و بس.

کـیش  «کشـید حـا� کـه او زنـده نیسـت،       افتاد و هورا مـی  تر دنبال استالین راه می شچف که پیشخرو
یا رلتاوپرری یکتاتودتا کوبـد   را میستالین ، اکندرا وارد یزیونیسم روتا ده مکرـَلـَعرا ستالین اشخصیت» 

  ند.داگرل به نوکرمنشی بدی را لترونترناسیونالیسم پرو ابکوبد را 
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دید قبل از هر چیز استالین را از  افکار ضد مارکسیستی و ضد سوسیالیستی خود �زم می او برای تحقق
اعتبار بیندازد و تصـویر او را کـه وقتـی درگذشـت بیشـتر مـردم روسـیه (از جملـه خـود خروشـچف)           

  گریستند، سیاه کند. می
...  

نگـره نـوزدهم مبنـی بـر     بیند. برای مثال چه بسا پیشنهاد اسـتالین پـس از ک   تر می خروشچف بد را بد
تـر بـود.    نفر برای عضویت هیئت رئیسه کمیته مرکزی، برای جانشین کردن نیروهای جـوان  ۲۵انتحاب 

تر به عضویت  شویم. باید نیروهای جوان میریم و پیر می بخصوص که استالین در آغاز گفت با�خره ما می
تـر بـود نـه آنطـور کـه       یروهای جـوان هیئت رئیسه درآیند. چه بسا پیشنهاد وی برای جانشین کردن ن

ای بـود کـه از او تملـق     تجربه خروشچف گفت برای َدک کردن اعضای قدیمی و جانشین کردن افراد بی
  بگویند.

هم که در گـزارش آمـده،   » وصیتنامه لنین«دهد اعتماد کرد. در مورد  توان به آمار و ارقامی که می نمی
  .) و ابهاماتی در این رابطه وجود دارد..دهم در مورد آن صحبت کرده (..کنگره سیز

...  
کولـت  «بـار نـام اسـتالین را بـرد و اصـطNح       ۲۷۸خروشچف در کتگرٔه بیستم حزب کمونست شوروی 

  (کیش شخصیت) را بیش از جهل مرتبه (با گوشه زدن به استالین) تکرار نمود.» ناستی لیچ
شته گذاز دوران که ای  بورکراسی و نظام پوسیدهستالین. د نه اسی بواکرروبول شخصیت» محصو«کیش 
  د. سیده بوارث رسیه به ى روهندعقب ماى معهدر جامصیبتی ى به منزله
صــرفًا جــدا کــرد و یخی مشخص ریط تاایژگی شررا نبایــد از وستالین صــیات اخصون ین یا آوز اعلل بر
شخصی» ى هاراد«س ساابر را یخ رتاوی جلوه داد و خNقی» صیات ا«خصوو شخصی» ى هاراد«ل محصو

  اد تحلیل نمود.فرا
   

  گزارش محرمانه خروشچف در وب فارسی
ام، عـNوه بـر زنـدان     که تا کنون بیست قسمت آنرا همراه با ویدیو ارائه داده» خاطرات خانه زندگان«در 

و...به زندان لشکر دو زرهی و باغشـاه و دژبـان و قـزل قلعـه، و بـه بگیـر و       » کمیته مشترک«و » صرق«
   ببندهای بعد از کودتا پرداختم.

و   محمد علی مبشری...)  عزت الله سیامک،  ای (منوچهر مختاری گلپایگانی، وقتی از تیرباران افسران توده
کردم، دو واقعه مهم که  شاهرخ مسکوب و... تعریف می بان و مرتضی راوندی و اسارت امثال ثمین باغچه

  شود جلب نظرم کرد. به زندانیان سیاسی آن دوران مربوط می
در بوداپسـت  ) ۱۹۵۶هـا و نیـروی نظـامی ارتـش شـوروی زمـان خروشـچف (سـال          اّول: حضور تانـک 

  (مجارستان) که بسیار ناخوشایند بود و زندانیان شریف ایران را به شدت آزرد.
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  : گزارش محرمانه خروشچفدوم
گذاشـتند،   زدنـد و تـوی بـوق مـی     این گزارش سّری که در دوران تیمور بختیار، شکنجه گران جار مـی 

  به در کرد.» راه«زندانیان زیادی را از 
چون در وب فارسی (جز یکی دو جمله از) گزارش محرمانه خروشچف ثبت نشده من مثل کسـانی کـه   

رسـید کمـک گـرفتم و     روی آن کار کردم و از هرکه و هر جا دستم می روند شب و روز کNس اکابر می
   کلمه است آماده شده و ارائه خواهم داد. ۲۳۰۰۰اکنون همه آن که حدود 

شما را به تأمـل در آن   است. به آن به آن ربط دارد و خاطرات خانه زندگانخاطرات خانه زندگانخاطرات خانه زندگانخاطرات خانه زندگان این گزارش، به نوعی ادامه
  کنم. دعوت می

و زندانیان سیاسی آن دوران که در قزل قلعـه و لشـکر دو زرهـی بودنـد     ۳۶-۱۳۳۵توان از سالهای  نمی
سخن گفت و به گزارش محرمانه (کنگره بیستم) اشاره نکرد. آن گزارش ققط به شوروی (سابق) مربوط 

  نیست.
  

  است» بت شکنی«مضمون گزارش خروشچف 
  شد، نوشت: خروشچف اواخر عمرش وقتی مثل یک پرانتز بسته می

دادند.. امـا حتـی    دستان من به خون آلوده بودند. من همٔه آنچه را انجام دادم که دیگران نیز انجام می«
همان     همین امروز اگر قرار باشد به آن جایگاه برای سخنرانی جهت گزارش در بارٔه استالین بروم دوباره

  »شد. ها پشت سر گذارده می ید تا همٔه اینرس سخنان را بر زبان خواهم آورد. باید با�خره روزی می
...  

توان تاحدودی به انقNب اکتبر و دوران لنین و استالین پـی بـرد امـا آنچـه در      با گزارش خروشچف می
و خودخدابینی است  культ личностиسخنان مهم وی اهمّیت دارد این نیست. کیش شخصیت 

  شده ایم، از توجه به آن بی نیاز نیستیم.و از این نظر، ما که با ُبت های رنگارنگ روبرو 
یـی  »هـا  اسـتالین «ی که رفته است، نیسـت.  » استالین«نیت من نیز از پرداختن به گزارش خروشچف، 

  اند. است که آمده
...  

  ها تَبر کافی نیست! است و برای شکستن ُبت» بت شکنی«مضمون گزارش خروشچف 
گیرد و لباس  گونه خودخدابینی و کبر و غرور شکل میابتدا باید کیش شخصیت را بشناسیم و ببینیم چ

دهنـد، نیـایش اسـت.     هایی که بوی گند نمرود می پوشد. شکستن بت می» فروتنی«مقاومت و انقNب و 
  نیایشی ابراهیمی و اهورایی.
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  خروشچف щевХруخاطرات خانه زندگان و گزارش 
http://www.youtube.com/watch?v=sqB8KARzTBo  

  
  اصل گزارش (به زبان روسی)

http://lib.ru/MEMUARY/HRUSHEW/kult.txt 
  ترجمه انگلیسی

http://www.marxists.org/archive/khrushchev/1956/02/24.htm 
  ترجمه فرانسوی

http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMDictionnaire?iddictionnaire=1412
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        متن کامل گزارش خروشچفمتن کامل گزارش خروشچفمتن کامل گزارش خروشچفمتن کامل گزارش خروشچف
 حزب کمونیست شورویحزب کمونیست شورویحزب کمونیست شورویحزب کمونیست شورویدر بیستمین کنگره در بیستمین کنگره در بیستمین کنگره در بیستمین کنگره 

Секретный доклад Н. С. Хрущева 
  

  

  

  جلوه دادن يک انسان به مافوق انسان 
رفقا، در گزارش کمیته مرکزی حزب به بیسـتمین کنگـره، در سـخنرانی هـای مختلـف نماینـدگان، و       
همچنین پیش از آن در جلسات عمومی کمیته مرکزی، در مورد کـیش شخصـیت (سـتایش فـردی) و     

 م آن صحبت شد. عواقب شو

پس از درگذشت استالین کمیته مرکزی حزب به شدت و به طور مداوم سیاستی را پیش برد که تشریح 
کند ارتقا و جلوه دادن یک انسان به مافوق انسان، به موجودی خارق العاده که انگـار یـک خـدا اسـت،     

  باشد.  لنینیسم می -غیرقابل قبول و دور از روح مارکسیسم 
دهـد و اصـNً    کند، همه کاری را انجام مـی  بیند به جای همه فکر می ظاهرًا همه چیز را میچنین فردی 

  لغزش پذیر هم نیست! 
چنین مفهومی از انسان، به طور خاص در مورد استالین، سالهای زیادی برای ما جا افتاده و در اذهان ما 

 کاشته شده است! 

...  
ائه یک ارزیابی جامع از زندگی و کار استالین نیست. در باره (یادآوری کنم که) این گزارش تNش برای ار

شایستگی وی در مدت حیاتش به اندازه کافی کتاب و جزوه و رساله نوشـته شـده و نقـش او در تهیـه     
مقدمات و اجرای انقNب سوسیالیستی در جنگ داخلی و هم چنین در مبارزه برای استقرار سوسیالیسم 

  ه (از آن شنیده و) با آن آشنا هستند.در کشورمان روشن است و هم
... 

موضوعی که امروز مورد توجه ما است و در حال حاضر و آینده حزب از اهمیت بسیار برخوردار است این 
است که بدانیم چگونه ستایش شخص استالین روز به روز افزایش یافته و چگونه سر بزنگاه این ستایش 

  از اصول حزب و دموکراسی حزبی و منش انقNبی گردید.  منبع یک سلسله انحرافهای شدید و وخیم
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از آنجا که ظاهرًا همه تا کنون متوجه نتایج عملی ناشی از ستایش فرد نشده اند و به زیان های حاصـل  
حد و حصـر در دسـت یـک نفـر      از نقض رهبری دسته جمعی حزب که در اثر تمرکز قدرت عظیم و بی

دانـد   اند، کمیته مرکزی حزب کمونیست ضـروری مـی   ید) پی نبرده گردد (آنطور که باید و شا جمع می
  آنچه را مربوط به این موضوع است در بیستمین کنگره حزب طرح کند.

   

  کند. لنينيسم کيش شخصيت را محکوم می -مارکسيسم
سـتایش   با هرگونه تظـاهر لنینیسم  -مارکسیسمهای)  (کNسیکخواهم یادآور شوم که  درآغاز اجازه می

  به شدت مخالف بودند.د فر
  نوشت چنین اظهار نمود: مبارز آلمانی  Wilhelm Blos» ویلهم بلس«ای که به  کارل مارکس در نامه

ام ابـراز تشـکرهای متعـدد از     گـاه اجـازه نـداده     به دلیل بیزاری ام از هرگونه کـیش شخصـیت هـیچ    «
ستوه آورده بودند، عمومی شود. من  کشورهای مختلف در دوره موجودیت انترناسیونال (اول) که مرا به

  به استثنای چند مرتبه که نویسندگان را مورد عتاب قرار دادم.  گاه بدان ها پاسخ نداده ام هیچ 
ها پیوستیم به این شرط بود که از اساسنامه جمعیت  که انگلس و من به جمعیت سّری کمونیست موقعی

  » شد حذف گردد.هرچه که مربوط به پرستش خرافاتی مراجع قدرت با
Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса, т. XXVI, изд. 1-е, стр. 487—488  

مارکس و من همیشه مخالف تظاهرات عمومی به نفع اشخاص بـودیم  «مدتی بعد انگلس چنین نوشت: 
مگر در مواردیکه این تظاهرات هدف مهمی را در بر داشـت و مخصوصـًا مخـالف تظـاهراتی بـودیم کـه       

   ما بود.متوجه شخص 
(رهبر جنبش کارگری آلمان) نفوذ خود را در جهت خـNف آن اعمـال    Lassalleبعدها �سال (البته) 

  ».کرد
(Соч. К. Маркса и Ф. Энгельса, т. XXVIII, стр. 385) 

   

  قدرت آفريننده و زنده خلق
اشته)، نقش رهبری نابغه انقNب، همواره روی نقش تاریخ ساز مردم (انگشت گذ» و�دیمیر ایلیچ لنین«

 کننده حزب به عنوان یک سازمان زنده و خNق و همچنین نقش کمیته مرکزی، توجه داده است. 

کنـد. لنـین در    های آزادیبخش انقNبی انکار نمـی  مارکسیسم تاثیرگذاری طبقه کارگر را در اداره نهضت
قائـل بـود امـا بـه شـدت بـا       های مردم اهمیت زیادی  عین اینکه برای رهبران و متشکل کنندگان توده

کرد و بیرحمانـه بـر علیـه افکـار دور از مارکسیسـم (نقـش        تظاهرات مبنی بر ستایش فرد مخالفت می
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هـا)،   در رأس تـوده » قهرمـان «در مقابل عامه مردم و یا تNش بـرای تراشـیدن   » قهرمان«برجسته یک 
 کرد.  مبارزه می

ناپذیر آن با مردم است. یاد داد که حزب بایستی لنین به ما آموخت که قدرت حزب مولود وحدت خلل 
تنها آنکه به مـردم بـاور دارد و خـود را در     «گفت:  متکی به کارگران و کشاورزان و روشنفکران باشد و 

  .»کندقدرت را به دست گیرد و حفظ تواند  سازد می چشمه قدرت آفریننده و زنده خلق غوطه ور می
 (В. И. Ленин, т. 26, стр. 259) 

  
خواسـت کـه    گفت و می لنین از حزب کمونیست بلشویک به عنوان حزب راهبر و مربی مردم سخن می

به این قضاوت ما ایمان «گفت  ها واگذار شود. می حل مسائل مهم به قضاوت کارگران کاردان و حزب آن
  »دانیم. داریم و آنرا مظهر حکمت و افتخار و وجدان عصر خود می

 (Соч., т. 25, стр. 239). 
آمـد   با هر کوشش که به منظور کوچک کردن و تضعیف حزب در سازمان دولت شوروی بـه عمـل مـی   

شدیدًا مخالف بود، اصول بلشویکی اداره حزب و همچنین موازین زندگی حزبی را تدوین کـرد و تأکیـد   
 نمود که اصول اساسی اداره حرب بایستی متکی بر شرایط اداره دسته جمعی باشد. 

الهای قبل از انقNب کمیته مرکزی حزب را مجمع رهبران و حافظ و ترجمـان اصـول حـزب    حتی در س
های مختلف، کمیته مرکـزی نگهبـان و ترجمـان     کرد که در فاصله مدت بین کنگره نامید. تأکید می می

  اصول حزب است.
 (Соч., т. 13, стр. 116) 

کمیته مرکزی ما بـه  «گفت:  نماید میلنین برای اینکه نقش کمیته مرکزی حزب و قدرت آنرا مشخص 
  » صورت گروه متمرکز و فوق العاده صNحیت داری متشکل شده است.

 (Соч., т. 33, стр. 443) 
  در دوران حیات وی کمیته مرکزی حزب مظهر واقعی رهبری دسته جمعی حزب و ملت بود.

   

  لنين ھرگز نظرات خودش را به زور تحميل نکرد.
Nگذشت بود و در عـین حـال هرگـز     بی مبارزی بود که نسبت به مسائل اصولی بیلنین مارکسیست انق

هـا را متقاعـد سـازد و     کرد، بلکه کوشش داشت که آن نظریات خود را به زور بر همکارانش تحمیل نمی
 نمود.  بدین منظور با صبوری دیدگاه خود را برای دیگران تشریح می

عملی گردد و اساسنامه حزب رعایت شود و کنگره حزب با هوشیاری مواظب بود که اصول حیات حزب 
 و جلسات عمومی کمیته مرکزی در فواصل مقتضی تشکیل گردد. 
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او تنها به تNش برای پیروزی کارگران و کشاورزان و حزب و...اکتفـا نکـرد، بلکـه بـه ویژگیهـای منفـی       
 استالین هم که بعدها به نتایج وخیمی انجامید، پی برد. 

ت به سرنوشت حزب و اتحاد شوروی نگران شده بود بخـوبی اسـتالین را قضـاوت نمـود و     لنین که نسب
تأکید کرد که بعلت خشونت بیش از حد و رویه نامطلوبی که وی نسبت به رفقایش اتخاذ نموده و بعلت 
دمدمی مزاجی اش و سوءاستفاده از اختیارات، ضروری است موضوع تغئیر وی از دبیر کلی حزب مطرح 

  لعه شود. و مطا
...  

 چنین نوشت:  ۱۹۲۳ای به کنگره در دسامبر  لنین طی نامه

حـدی بدسـت آورده و مـن اطمینـان نـدارم       رفیق استالین پس از اشغال مقام دبیر کلی اختیارات بـی «
 » همیشه بتواند از آن اختیارات با احتیاط �زم استفاده نماید.

ـ    با این نامه که مدرک سیاسی فوق العاده مهمی مـی   завещаниеعنـوان  ه شـد در تـاریخ حـزب ب

ленина »شود و بین نمایندگان بیستمین کنگره حزب  (وصیتنامه لنین) شناخته می» زاویشانیه لنینا
اید و بدون تردید بازهم آنـرا مـرور خواهیـد کـرد و نسـبت بـه سـخنانی         توزیع گردید، شما آنرا خوانده

مردم و کشور و رهبری آینده و سیاسـت حـزب بـود،     صریحی که حاکی از نگرانی لنین در باره حزب و
 خواهید اندیشید. 

   
        گفت: استالین به منتها درجه خشن است.گفت: استالین به منتها درجه خشن است.گفت: استالین به منتها درجه خشن است.گفت: استالین به منتها درجه خشن است.    لنین میلنین میلنین میلنین می

استالین به منتها درجه خشن است و این عیب کـه میـان خودمـان و    «گفت:  و�دیمیر ایلیچ (لنین) می
دبیر کلی را احراز نموده است ها قابل تحمل است برای شخصی که مقام  هنگام تماس بین ما کمونیست

کنم که رفقا در باره امکان برکناری استالین از  عیب غیر قابل تحملی است. بدین جهت من پیشنهاد می
این سمت مطالعه کنند و گزینش شخص دیگری را ّمد نظر قرار دهند. (فردی) که قبـل از هـر چیـز از    

و نزاکـت و حسـن رفتـار بیشـتر بـا رفقـا، از        لحاظ گذشت بیشتر و درستی و وفاداری و مهربانی بیشتر
 » استالین متمایز بوده و کمتر از وی حالی به حالی شود.

ها موضوع تغئیر استالین را  کنگره حزبی قرار گرفت و آن سیزدهمیناین نامه لنین در اختیار نمایندگان 
هـای انتقـادآمیز    تالین گفتـه از مقام دبیرکلی حزب مورد بررسی قرار دادند، نمایندگان به امید اینکه اس

لنین را بخاطر سپرده و کژی هایی را که دلیل نگرانی شدید وی بود عمNً رفـع خواهـد کـرد بـا ابقـای      
  استالین در مقامش موافقت نمودند. 

باشد بایسـتی اطـNع    رفقا، کنگره حزب از دو سند جدید دیگر که مؤید نظر لنین در وصیتنامه خود می
  اسناد دو نامه است: حاصل نمایند. این 
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(همسر لنین) است کـه بـه کـامنف (کـه      Nadezhda Krupskaya» نادژدا کروپسکایا«یکی نامه 
  آنزمان در رأس هیئت سیاسی بود) نوشته و دیگری نامه خصوصی لنین به استالین. 

  .کنم ها را برای شما قرائت می این نامه
   

  (در مورد استالين) به کامنف ھمسر لنين نامه
(کامنف) در پی نامه کوتاهی که با اجازه پزشکان، و�دیمیر ایلیچ (لنین) به من دیکته  »لئون بوریسویچ«

نمود استالین دیروز نسبت به من خشم و غضب غیرعادی ابراز نمود. این اولین روز من در حزب نیست 
کارهـای حـزب و    ام. یک از رفقا نشنیده و در تمام مدت سی سال من هیچوقت یک کلمه درشت از هیچ

همان اندازه که نزد استالین گرامی است نزد من هم عزیز است، من امروز به حد   (لنین) به» ایلیچ«امور 
(لنین) » ایلیچ«شود با  دانم که چه چیزهایی را می اعNی خونسردی نیازمندم. من بهتر از هر پزشکی می

کند و چـه چیزهـایی    زهای او را عصبانی میدانم چه چی شود، زیرا می مطرح کرد و چه چیزهایی را نمی
 کند. بهرحال من بهتر از استالین بر این امور واقفم.  نمی

) که دوستان قدیمی و�دیمیر ایلیچ (لنین) هستید مراجعه کـرده و  زینوویف» (گریگوری«من به شما و 
و تهدیدگونـه  تمنا دارم مرا علیه مداخNت خشونت آمیز در زندگی شخصـیم و علیـه ناسـزاهای زشـت     

کند و من نسبت به تصمیم واحد آن کمسـیون   حمایت کنید. استالین مرا با کمسیون نظارت تهدید می
تردیدی ندارم منتها من نه نیرو و نه وقت زیادی دارم که آنرا صرف این مجادله احمقانه نمایم. من هـم  

 » ِکشد. آدمم و اعصابم بیش از این نمی

نوشته بودو دو ماه و نیم بعد لنین نامـه زیـر را خطـاب بـه      ۱۹۲۳دسامبر  ۲۳(همسر لنین این نامه را 
  استالین نوشت.)

  

 نامه لنين به استالين
 نامه و�دیمیر ایلیچ لنین به رفیق استالین

  رونوشت به کامنف و زینوویف
 رفیق استالین عزیز

ای مواخـذه   به شکل زننـده  شما به خود اجازه دادید که با گستاخی همسر مرا پای تلفن خواسته و او را
کنید. با وجود اینکه او به شما گفت که حاضر است آن مذاکرات را فراموش کند ولی زینوویف و کامنف 
در جریان قرار گرفتند و من قصد ندارم آنچه را که بر علیه من شده، بـه سـهولت فرامـوش کـنم و �زم     

نمایم. لذا تقاضـا دارم دقـت کنیـد و     لقی مینیست تأئید نمایم آنچه علیه همسر من شده، علیه خودم ت
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دهیـد کـه    ببینید آیا حاضرید اظهارات خودتان را پس بگیرید و معذرت بخواهید و یا اینکه ترجیح مـی 
 روابط بین ما قطع گردد. 

 ۱۹۲۳مارس  ۵ارادتمند لنین. 

  (ابراز احساسات شدید از طرف حضار)
 ... 

  نخواهم کرد زیرا باندازه کافی گویا هستند. رفقا، من در باره این اسناد اظهار نظر 
بنمایـد کـه حـزب بخـوبی وی را     » کروپسـکایا «وقتی استالین در زمان حیات لنین چنین رفتاری را با 

شناسد و بعنوان همسر باوفای لنین و مبارز فعال برای هدفهای حزب از ابتدای تأسـیس آن احتـرام    می
  یگران چه رفتاری داشته است. توانید حدس بزنید که با د گذارد، می می

این جنبه منفی شخصیت او مرتبًا توسعه یافت و در سالهای آخر وضع غیرقابل تحملی را بخود گرفـت.  
همانطوری که وقایع بعدی ثابت کرد نگرانی لنین موجه بود. در سـالهای اول پـس از درگذشـت لنـین،     

 دی لنین را پشت گوش انداخت.استالین هنوز به نصایح او توجه داشت ولی بعدًا هشدار ج

   

  کرد. استالين افکار خود را بر ديگران تحميل می
کنیم، وقتـی کـه بـه     وقتی ما طرز عمل استالین را در مورد رهبری حزب و مملکت تجزیه و تحلیل می

  شود که نگرانی لنین موجه بوده است.  شویم برای ما مسّلم می اعمال او دقیق می
در دوره حیات لنین کامNً ظاهر نشده بود در سالهای آخر بصورت سوءاسـتفاده  جنبه منفی استالین که 

 وخیم از اختیارات درآمد و لطمه غیرقابل وصفی به حزب ما وارد آورد. 

باید این موضوع را جدًا مطالعه نموده و آنرا تجزیه و تحلیل کنیم تا از امکـان تکـرارش بـه هـر صـورت      
تالین در دوران حیـاتش بهیچوجـه رهبـری و کـار دسـته جمعـی را       دیگری جلوگیری نمائیم، زیرا اسـ 

با هرچه که از دید بـی  آمد)، بلکه  گرفت (کنار نمی پذیرفت و نه تنها با آنچه در تضاد با وی قرار می نمی
 خاست. نمود هم، بیرحمانه به ستیزه برمی ثبات (و منش) خودکامه اش با برداشتهایش مغایر می

گفـت و) افکـار    کرد بلکه (زور می ع با توضیحات و همکاری صبورانه با مردم عمل نمیاستالین از راه اقنا
شد. هر کـس بـا    کرد و اطاعت محض سایرین را از عقاید خود خواستار می خود را بر دیگران تحمیل می

کرد نظریات و صحت عقیده خود را توضیح دهد محکوم به برکنـاری از   فکرش مخالف بود و یا سعی می
  رهبری کننده و زوال روحی و جسمی بود.  دسته

که بسیاری از رهبران برجسته مـا و   این موضوع در دوره بعد از تشکیل هفدهمین کنگره حزب، هنگامی
 مبارزین صدیق و فداکار مرام کمونیسم قربانی استبداد او شدند عمNً به ثبوت رسید. 
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  در مبارزه عليه دشمنان انق/ب کوشا بود.استالين 
ها و ملیون بورژوا دست به مبارزه سـختی زد و دشـمنان    زب علیه طرفداران تروتسکی و دست راستیح

  لنینیسم را به لحاظ ایدئولوژیک خلع سNح نمود. در این مبارزه موفقیت آمیز، حزب قوی و آبدیده شد. 
 (واقعش این است که) در این خصوص استالین نقش مثبتی را ایفا نمود. 

کردند و بر خNف مصالح اساسی حزب و هدفهای  نی که خط مشی ضد لنینی را طرح میحزب علیه کسا
سوسیالیسم اقدام نمودند، دست به مبارزه ایدئولوژیک وسیعی زد. این مبارزه سرسخت و دشواربود ولی 

، ما Бухаринضرورت داشت. زیرا مشی سیاسی هواداران تروتسکی و زینوویف و هم چنین بوخارین 
 کشانید.  احیای سرمایه داری و تسلیم در مقابل دنیای بورژوازی میرا بسوی 

مشـی سیاسـی منحـرفین راسـت، گـرایش بـه        ۱۹۲۹-۱۹۲۸ای فرض کنیم کـه در سـالهای    اگر لحظه
شـد   ها و یا بازسازی سرمایه داری و... بر ما غالـب مـی   ، تمایNت به طرف کو�ک»سوسیالیسم کند رو«

داشت. قدر مّسلم این بود که ما در حال حاضر یک صنعت سنگین نیرومند معلوم نبود چه نتایجی در بر
 یافتیم.  سNح و ضعیف می و مزارع اشتراکی نداشتیم و خود را در حال محاصره دنیای سرمایه داری، بی

بهمین دلیل حزب تصمیم گرفت که دست به یک مبارزه ایدئولوژیک خسـتگی ناپـذیری بزنـد و بـرای     
انی که عضو نبودند خطرات ناشی از پیشنهادات ضد لنینی و طرفداران تروتسکی و اعضای حزب و دیگر

 اعتقاد را توضیح دهد.  های بی دست راستی

   

  .سرکوب وقتی آغاز شد که نيازی به بگير و ببند نبود
این کار بزرگ یعنی توضیح و تشریح مشی حزب نتایج سـودمندی داد. طرفـداران تروتسـکی و دسـت     

لحاظ سیاسی منزوی شدند و اکثریت حزب از مشی لنین پشتیبانی نمود و بدین ترتیب مـا  ها از  راستی
 های کارگر را برای...استقرار سوسیالیسم آگاه و متشکل کنیم.  توانستیم توده

البته این موضوع قابل توجه است که حتی موقعی کـه مبـارزه شـدید ایـدئولوژیک بـر علیـه طرفـداران        
هـا بعمـل نیآمـد و     وخارین و دیگران ادامه داشـت اقـدامات شـدیدی علیـه آن    تروتسکی و زینوویف و ب

رویارویی فقط جنبه تئوریک داشت. اما چند سال بعد که سوسیالیسم در کشور ما اساسًا مستقر شـد و  
طبقه استثمارگر از بین رفت (ضربه اساسی خورد) و شالوده اجتماعی شوروی بکلی تغئیر یافت و زمینه 

تهای سیاسی مخالف حزب کوچک شد و مخالفین حزب از لحاظ سیاسی مغلوب شدند (و اجتماعی نهض
 نیازی به بگیر و ببند نبود، دیدیم که) سرکوب آغاز شد. 

...  
سرکوب دسته جمعی مخالفین توسـط دسـتگاه دولـت     ۱۹۳۸تا  ۱۹۳۵دقیقًا در همین ایام در سالهای 

 (استالین، در دستور قرار گرفت.) 
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در وهله اول علیه مخالفین لنین صورت گرفت یعنی طرفـداران تروتسـکی و زینوویـف و    (این سرکوب) 
  ها قبل از لحاظ سیاسی شکست خورده بودند. (اما در اینجا متوقف نشد) بوخارین که از مدت

بعد، علیه عده زیادی از کمونیستهای صدیق و علیه آن عده اعضای حزب که بار سنگین جنگ داخلی و 
ترین سالهای صنعتی و اشتراکی شدن کشور را بدوش کشیده بودند (صورت گرفت، یعنی  اولین و مشکل

ها به نفع پیروزی سیاسـت حـزب لنـین مبـارزه      علیه کسانی که) با طرفداران تروتسکی و دست راستی
 کرده بودند.

   

  کرد. ستم و سرکوب را توجيه می» دشمن خلق«برچسب 
 Враг народа» دشمن خلق = وراگ نارودا« народа Врагاستالین اولین کسی بود که اتهام 

گشت، بار دیگر) بر سر  برمی ۱۹۱۷رواج داشت و نخستین کاربرد رسمی اش به دسامبر  ۱۷۹۳را (که از 
  زبانها انداخت.

شد، دیگـر اثبـات خطاهـای ایـدئولوژیک آنهـا نیـاز نبـود و         وقتی این برچسب به فرد یا افرادی زده می
کرد. هر کس که به نحوی  ترین روشهای سرکوب را توجیه می استفاده از ظالمانه(برچسب دشمن خلق) 

رفت و سوء شهرت داشت با بگیر و  از انحاء با استالین مخالف بود یا فقط سوءظن مخالفت در باره او می
 شد و این تخطی از اصول و معیارها (و قانونیت ترین روشها سرکوب و حذف می ببند و استفاده از پست 

  انقNبی) بود.
  برد...  در حقیقت امکان هر نوع مبارزه ایدئولوژیک را از بین می» دشمن خلق«برچسب 

شد اعتراف متهم بود و آنطور که  تنها مدرک جرم که از آن علیرغم کلیه موازین علوم قضایی استفاده می
مال فشار جسمانی به متهم، ، با شکنجه یعنی با ِاع»اعترافات«تحقیقات بعدی ثابت نمود این به اصطNح 

 شد.  گرفته می

این طرز عمل منجر دور از منش انقNبی و معیارهای انقNب بود. (در جریان این سرکوب) بسیاری افراد 
  بیگناه که در گذشته از مشی حزب دفاع کرده بودند قربانی شدند (و نابود گشتند.)

نابود شدند، در زمان حیات لنین با » ن مردمدشم«بسیاری از کسانی که بعدها به عنوان دشمن حزب و 
 او همکاری کرده بودند.

  

  شد. داد و به اجبار متوسل نمی لنين به مردم آموزش می
اینجا بایستی تصریح کنیم که لنین حتی در مورد افرادی که مرتکب خطاهایی شده بودند، (انعطاف بـه  

کرد (و بـه جـای دفـع     و کار کنند) استقبال می خواستند در صفوف او بمانند داد و اگر آنها می خرج می
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کرد که  ها را تشویق می ها را اصNح نموده و برای این منظور از هیچ کوششی دریغ نداشت و آن آنها) آن
 از او سرمشق بگیرند. 

...  
 ۱۹۲۰ضمن این گزارش نمایندگان کنگره بایستی از یاداشتی که تاکنون منتشر نشده و لنین در اکتبر 

  کمیته مرکزی ارسال داشت مطلع شوند.  Политбюроان دفتر سیاسی (پولیت بورو) بعنو
را مشخص کرد و نوشت بایستی کمسیون بازرسـی بـه   » کمسیون بازرسی«لنین در آن یاداشت وظایف 

 یک ارگان واقعی حزبی و مظهر وجدان کارگری (پرولتاریایی)، تبدیل شود. 

...  
  یاداشت لنین:

ای که اقلیت نامیده  شود که با نمایندگان دسته صوص کمسیون بازرسی توصیه میاز لحاظ وظایف مخ«
که در وظایف خـود در داخـل     شوند روابط عمیق و شخصی برقرار گردد و در این موارد برای آنهائی می

  ای را ایفا نماید.  اند، کمسیون بازرسی نقش داروی شفادهنده ها یا حزب با عدم موفقیت مواجه شده شورا
باید دلگرمشان ساخت و خوب است مسائل را رفیقانه برایشان روشن کرد و بدون امر و نهی کردن کاری 

ها و نصایح و قواعدی که مربـوط بـه ایـن     را که که با وضع و روحیه آنان وفق دهد به آنها سپرد. توصیه
 » موضوع است باید از طرف دفتر سازمان کمیته مرکزی تنظیم گردد.

 ... 

شدند  دانند که لنین نسبت به دشمنان مارکسیسم و آنهائیکه از مشی صحیح حزب منحرف می همه می
تا چه اندازه بیرحم بود ولی همچنانکه از سند فوق برمی آید مطـابق بـا روش خـودش در امـر رهبـری      

هـا   حزب، با کسانی که تزلزل نشان داده یا بطور موقت از سیاست حزب جدا شده بودندولی بازگشت آن
  ه مشی حزب ممکن بود رابطه نزدیکی داشت.ب
  

نهایت شکیبایی و بدون توسل به شیوه های غلـط و شـدید تعلـیم و      کرد که آنان را در  لنین توصیه می
 تربیت دهند. (راهنمایی کنند.)

  خردمندی لنین در روابط او با مردم از طرز کار وی با اعضاء حزبی هویدا بود، (اما استالین چی؟)
 ستالین با مردم ، کامNً متفاوت بود. روابط ا

...  
  ) مشکNت را حل کند کرد با مردم (تNش می  لنین با سرسختی و دقت و کار صبورانه

داد و به اجبار متوسل  ها عاری بود. لنین به مردم آموزش می خصوصیاتی داشت که استالین کامNً از آن
ساختن و تربیت نمـودن صـرفنظر کـرده و بـه جـای      شد. اما استالین از روش وی مبنی بر متقاعد  نمی

  مبارزه ایدئولوژیک، به خشونت و سرکوب و ایجاد محیط وحشت رو آورد. 
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  اخراج و نابودی مبارزين صديق
آمد، با  استالین با تکیه بر دستگاه کیفری که اغلب با موازین موجود اخNقی و قوانین شوروی جور درنمی

 برد.  ش میهایش را پی خشونت تمام کار

استبداد رأی و رفتار خودسرانه او، دیگران را هم به خودسری تشـویق کـرد و بازداشـت دسـته جمعـی      
هایی که بدون تحقیقات و محاکمه صورت گرفت وحشت (و نومیدی) و خشم را حاکم  هزاران نفر و اعدام

 کرد. 

گر نکـرد، بلکـه بعکـس    چنین وضعی نه تنها کمکی به اتحاد صفوف حزب و قشرهای مختلف طبقه کار
 باعث اخراج و نابودی مبارزین صدیقی شد که مورد پسند استالین نبودند. 

حزب ما برای اجرای طرحهای لنین و استقرار سوسیالیسم پیکار نمود و این یک مبارزه ایدئولوژیک بود. 
با غمخواری برای  اگر اصول لنین در جریان این مبارزه رعایت شده بود و اگر وفاداری حزب به این اصول

بردند مطمئنًا اصـول و   ها استفاده �زم را می مردم توأم بود و اگر بعوض اینکه افراد را طرد نمایند از آن
شد و هزاران نفر قربانی وحشت و ترور  معیارهای انقNبی به این خشونت که ما شاهد آن بودیم نقض نمی

تی مرتکب کارهای جنایتکارانـه علیـه تشـکیNت    شدند و در آنصورت فقط در مورد کسانی که براس نمی
  شدیم. حزب و کشور شده بودند به اخذ تدابیر غیر عادی نیازمند می

   

  لنين به کامنف و زينوويف مسؤوليت داد.
 بگذارید چند حقیقت تاریخی را بیاد آوریم. 

و  Каменев »کـامنف «در روزهای قبل از انقNب اکتبر دو عضو کمیته مرکزی حزب بلشویک به نام 
مخالفت خود را با طرح لنین مبنی بر قیام مسلحانه ابراز داشـتند. آن دو در   Зиновьев» زینوویف«

ای نوشـتند و ضـمن آن اظهـار     مقالـه  Новая жизнь» نوایاژیزنـه «اکتبر در روزنامه منشویکی  ۱۸
یار مفیـد و مطلـوب   ها مقدمات قیام مسلحانه را تهیه و معتقدند که این نقشـه بسـ   داشتند که بلشویک

  است. 
(در واقع) کامنف و زینوویف تصمیم کمیته مرکزی را مبنی بر شورش در آینده نزدیک، به اطNع دشمن 

  رسانیدند. این عمل خیانت به حزب و انقNب بود. 
 لنین هم در این باره نوشت: 

» کرنسـکی «و » دزیانکورو«کامنف و زینوویف تصمیم کمیته مرکزی را مبنی بر قیام مسلحانه به اطNع 
  رسانیدند.

Соч., т. 26, стр. 194 
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 دانند پس از انقNب اکتبر مقامات مهمی به کامنف و زینوویف داده شد.  ولی بطوری که همه می

ها هم برای حزب کارهای بسـیار مهمـی انجـام داده و در     ها واگذار کرد و آن هایی به آن  لنین مسؤولیت
و دولت به نحو بسیار مؤثری شرکت داشتند. زینوویف و کامنف در زمان امور دستگاههای اساسی حزب 

خـود متـذکر گردیـد کـه     » وصیتنامه«حیات لنین مرتکب خطاهای بزرگ دیگری نیز شدند و لنین در 
، با اینحال هیچوقت به فکـر توقیـف   »نقش کامنف و زینوویف در حادثه اکتبر به تحقیق تصادفی نبود«

 ها.  به از بین بردن آنها نیافتاد چه رسد  آن

   

  شود ھمه طرفداران تروتسکی را به بورژوازی نسبت داد. نمی
توانیم بـا خونسـردی در    موضوع طرفداران تروتسکی را در نظر بگیریم. (اکنون) پس از گذشت زمان می

  بینی مورد بررسی قرار دهیم.  این مورد صحبت کرده و این مسأله را با واقع
ها را بـه بـورژوازی نسـبت داد.     شود) اصل و منشاء (همه) آن سانی بودند که (نمیاطرافیون تروتسکی ک

ها وابسته به روشنفکران حزب بودند و برخی دیگر از میان کارگران انتخـاب شـده بودنـد و     بعضی از آن
و  توانیم نام افراد زیادی را ذکر کنیم که گرچه در صف طرفداران تروتسکی بودند ولی پیش از انقNب می

حین انقNب و بعد از انقNب سوسیالیستی اکتبر برای نهضت کارگری زحمت زیـادی کشـیدند و بـرای    
 پیروزی انقNب تNش زیادی کردند.

ها روابط خود را با تروتسکی قطع کردند و به اصول لنین باز گشتند. آیا (واقعًا) �زم  (بعدًا) بسیاری از آن
 بود آنها (سرکوب و) نابود شوند؟ 

 شد.  ها انجام نمی قین داریم که اگر لنین زنده بود چنین اقدامات افراطی علیه بسیاری از آنی

...  
که اقدامات شدید علیه دشمنان انقNب  توان گفت موقعی (آنچه بیان شد) حقایق تاریخی بود. اما آیا می

 یی را بنماید. تواند چنین ادعا خودداری نمود؟ خیر. هیچکس نمی  �زم بود لنین از انجام آن

  
نمود  لنین نسبت به دشمنان انقNب و طبقه کارگر آشتی ناپذیر بود و هر وقت هم که ضرورت ایجاب می

در مقابـل رهیـران    ۱۹۱۸جست خوب است واکنشی را که در سـال   به طرق سخت و شدید متوسل می
SR  (بیNسوسیالیستهای انق)و (امثال آنان) داشت و کو�ک (بیNی ضدانق)در نظر بگیریم. ها ،  

  ترین روشها هم روآورد.  بدون اینکه تردیدی به خود راه دهد علیه آنان به افراطی
اما، توسل به این طریق فقط در باره دشمنان واقعی طبقه کـارگر بـود نـه علیـه کسـانی کـه بـا وجـود         

ست های رهبری هایی که مرتکب شدند، ممکن بود با مبارزه ایدئولوژیک تصحیح شوند و حتی در پ خطا
 باقی بمانند. 
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  استالين به سرکوب دسته جمعی روآورد.
  لنین فقط در موارد بسیار ضروری (واکنشهای تند و قاطع داشت.) 

کرد  در زمان جنگ داخلی و یا موقعی که طبقه استثمارگر در صحنه بود و با انقNب (عمNً) مخالفت می
  و مبارزه با آنها حکم هست و نیست را داشت.

اما استالین (به سرکوب دسته جمعی روآورد) آنهم زمانی که پیروز بود و کشور شوروی تثبیـت شـده و   
هـای قـوی    طبقات استثمارگر قلع و قمع شده بودند و شئون اقتصاد ملی و روابط سوسیالیسـتی ریشـه  

در این شرایط داشت و حزب ما هم به لحاظ سیاسی و هم از نظر کمیت و...کامNً مستحکم شده بود. (او 
 خط سرکوب را پیش گرفت.)

...  
در موارد بسیاری اسـتالین نابردبـاری و رفتـار خشـن خـود را بـه کرسـی نشـاند و از اختیـارات خـود           

های وسیع را مجهز  سوءاستفاده کرد و به جای اینکه درستی سیاست خود را در عمل نشان دهد و توده
  کند، (بگیر و ببند راه انداخت.)

حذف و) سرکوب (متوسل شد) و نابودی را نه تنها علیه دشمنان حقیقی بلکه افـرادی هـم    استالین (به
  که جنایتی علیه حزب و دولت شوروی مرتکب نشده بودند برگزید. 

نبود، و در گذشته لنین نسبت بـه  » عاقNنه و خردمندانه«و این عملکرد (برخNف تبلیغات هواداران او)، 
 آن اعNم خطر کرده بود. 

  

  باشند.و برکنارشدنی  انتخابیشورای رھبری بايد 
برداشته شد کمیته مرکزی به بررسی یـک سلسـله    Берия» بریا«پس از اینکه نقاب از چهره پیروان 

امور ساختگی و جعلی (مورد استناد او و هوادارانش) پرداخت و تصویر بسیار کریهی از منویات خشونت 
  رض دید قرار گرفت. آمیز و رفتار ناصحیح استالین در مع

حد و حصر خـود مرتکـب کـژروی هـای      دهد استالین با استفاده از قدرت بی آنطور که حقایق نشان می
زیادی شده و به نام کمیته مرکزی ولی بدون مشورت با اعضاء آن و حتی بدون مشورت با اعضای دفتر 

رد امور بسیار مهم حزبی و دولتی ها را از تصمیمات خود حتی در مو سیاسی، اقداماتی نموده و اغلب آن
 با خبر نکرده است. 

 ... 

با توجه به کیش شخصیت (و پیامدهای آن) زیانهای بزرگی را که حزب از ایـن نظـر دیـده اسـت بایـد      
  توضیح دهیم.
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دانید لنین همیشه اصرار داشـت کـه نقـش و اهمیـت حـزب بـه عنـوان راهبـر دولـت           همانطور که می
ارگران و کشاورزان باید روشن باشد. او این موضـوع را شـرط اصـلی و اسـاس     سوسیالیستی و (راهبر) ک

  دانست.  استقرار پیروزمندانه سوسیالیسم در کشور ما می
موقعی که به مسؤولیت بزرگ حزب بلشویک به عنوان حزب راهنما برای کشور شـوروی اشـاره داشـت،    

ه جمعی را هـم گوشـزد نمـوده و �زم    احترام دقیق کلیه قواعد حیات حزب و اجرای اصول رهبری دست
 شمرد.  می

کرد که) رهبری دسته جمعی ناشی از ماهیت حزب اسـت. حزبـی کـه بـر اسـاس مرکزیـت        (تأکید می
گفت مفهوم این امر این است که کلیه امـور حـزب بوسـیله همـه      دموکراتیک قوام یافته است. لنین می

جملگی مقید به اصول مشـابهی هسـتند بایـد حـل و     ها که بدون استثناء  اعضاء از طریق نمایندگان آن
داد که) تمام اعضاء اداری و شورای رهبری و هر کس که سـمتی   فصل شده و سرانجام گیرد. (توجه می

  در حزب دارد افراد منتخب هستند و موظفند که گزارش فعالیتهای خود را بدهند و برکنارشدنی باشند.
 Соч., т. 11, стр. 396 

 ... 

ایت این اصول، لنین خودش سرمشق بارزی بود. هیچ امر مهمی نبود کـه بـه تنهـایی و بـدون     برای رع
مشورت و تصویب اکثریت اعضای کمیته مرکزی و یا اعضای دفتر سیاسی کمیته مرکزی، نسبت بـه آن  

 تصمیم بگیرد. 

   

  شد. ھای حزب مرتب تشکيل می در زمان لنين کنگره
�زم دید مرتبًا کنگره و کنفرانسهای حزبی و جلسات عمومی کمیته ترین ادوار حزب و کشور،  در مشکل

هایی که با کمـال   ترین مسائل مورد بحث قرار گرفته و قطعنامه ها مهم مرکزی را تشکیل دهد تا طی آن
 شد به تصویب برسد.  دقت توسط کلیه رهبران تنظیم می

ما مورد تهدیـد حملـه جهـانخواران بـود     توان ذکر کرد. زمانی که کشور  را بعنوان مثال می ۱۹۱۸سال 
هفتمین کنگره حزب برای بحث در اطراف صلح که یک موضوع حیاتی غیرقابل اجتناب بود تشکیل شد. 

هنگامی که هنوز جنگ داخلی ادامـه داشـت، کنگـره هشـتم تشـکیل گردیـد و برنامـه         ۱۹۱۹در سال 
سـازمان   ط حـزب و کشـاورزان و  جدیدی برای حزب تصویب نمود و نسبت به مسائل مهمی چون روابـ 

 ارتش سرخ و تغئیرات در شالوده اجتماعی حزب و مسائل دیگر تصمیماتی گرفت. 

کنگره نهم را داشتیم که بنیان اصول سیاست حزب را در مورد توسعه اقتصادی گـذارد. در   ۱۹۲۰سال 
  دهمین کنگره، سیاست جدید اقتصادی(نپ) ۱۹۲۱سال 

 Новая экономическая политика (НЭП)  
 را تصویب نمود. » حزب در باره وحدت«و قطعنامه تاریخی موسوم به 
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شد و همینکه تحو�ت مهمی در اوضاع حزب و  های حزب مرتب تشکیل می در زمان حیات لنین کنگره
دانست که همه مسائل مربوط به سیاست داخلی و خـارجی و   آمد او �زم و حیاتی می یا کشور پیش می

  به تحو�ت حزب و دولت از طرف حزب مفصNً مورد بحث قرار گیرد.  مسائل مربوط
ها و نظرات خود را به کنگره یعنی عالیترین مقام حزب ارسال داشت کـامNً   اینکه آخرین مقا�ت و نامه

قابل توجه است. کمیته مرکزی حزب، در فواصل بین دو کنگره بعنوان شـورا و مرجـع نهـایی بـا دقـت      
 نمود.  ظر اصول حزب بوده و سیاست آنرا اجرا میتر نا هرچه تمام

 در زمان حیات لنین وضع بدین منوال بود. 

  شد؟  ولی آیا این اصول مقدس لنینی حزب پس از درگذشت لنین هم رعایت می
   

  کرد. استالين با نخوت، با اعضاء کميته مرکزی ديدار می
عمومی کمیته مرکزی کم و بـیش مرتبـًا    ها و جلسات گرچه در چند سال اول پس از مرگ لنین کنگره

شد ولی بعدًا وقتی که قدرت استالین بتدریج تحکیم یافت این اصول به شدت زیر پا گذاشته  تشکیل می
  شد. 

سال آخر زندگیش کامNً مشهود بود. آیا در خNل این مدت که حزب مـا و   ۱۵این جریان مخصوصًا در 
 طبیعی بود؟  ملت مواجه آنهمه وقایع مهم شد این وضع

هایی را راجع به دفاع کشور هنگام جنگ میهنـی و   طلبید که حزب قطعنامه این رویدادها بطور قطع می
ترمیم مسالمت آمیز و ساختمان بعد از جنگ تصویب نماید، ولی سالیان متمادی حتی پـس از خاتمـه   

 ای تشکیل نشد.  جنگ هم کنگره

شد و در تمام جنگ میهنـی حتـی یـک مرتبـه هـم       جلسات عمومی کمیته مرکزی بندرت تشکیل می
 جلسه عمومی کمیته مرکزی شکل نگرفت. 

سعی شد جلسه عمومی کمیته مرکزی پا بگیرد و اعضاء کمیته مرکزی  ۱۹۴۱اگرچه یکبار در ماه اکتبر 
از سراسر کشور به مسکو فرا خوانده شـدند ولـی اعضـا دو روز تمـام در انتظـار افتتـاح جلسـه عمـومی         

ها گفتگـو کنـد. خـود ایـن      و استالین حتی حاضر نشد که اعضا کمیته مرکزی را ببیند و با آن نشستند
کـرد و در   اعتنایی با اعضاء کمیته مرکزی دیـدار مـی   دهد که استالین با چه نخوت و بی مسأله نشان می

 . عمل قواعد زندگی حزبی را نادیده گرفته و اصول لنینی رهبری دسته جمعی را زیر پا گذاشت

 ۱۹۳۴نیات استالین نسبت به حزب و کمیته مرکـزی، پـس از هفـدهمین کنگـره حـزب کـه در سـال        
تشکیل گردید کامNً روشن شد. کمیته مرکزی که اطNعات گوناگونی دال بر اهداف شریرانه او نسبت به 
کادرهای حزب در دست داشت کمسیونی تحت نظارت هیئت رئیسه کمیته مرکزی تأسیس نمود و بـه  

ن ماموریت داد که در باره علل و عواملی که سرکوبی دسته جمعـی را علیـه اکثریـت اعضـای کمیتـه      آ
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مرکزی و اعضاء علی البدل منتخب در هفدهمین کنگره حـزب کمونیسـت (بلشـویک) اتحـاد شـوروی      
 امکان پذیر ساخته بود تحقیقات �زم را بنماید. 

   

  کند. می کميساريای خلق پرونده سازی
  بررسی اسناد و مدارک بیشمار کمسیون از

 Народный Комиссариат Внутренних Дел   = کمیساریای خلق برای امور داخلـی)
ها و جعل اتهامات و...که منجر به مـرگ افـراد    )، به پرونده سازی علیه کمونیستNKVDپلیس مخفی 

و دسـتگاههای   بیگناه شده بود، پی برد و معلوم شد کـه عـده زیـادی از اعضـای فعـال حـزب و دولـت       
دشمن خلق خوانده شده بودنـد در حقیقـت هیچوقـت دشـمن و     ۱۹۳۸-۱۹۳۷اقتصادی که در سالهای 

  جاسوس و اخNگر نبوده بلکه کمونیستهای صدیقی بودند.
هـای   زده بود و آنهـا چـون تـاب تحمـل شـکنجه     » دشمن خلق«) به آنان اتهام NKVD(پلیس مخفی 

قضات بازپرس و پرونده سازان) متهم به همه نوع جنایات بزرگ و وحشیانه را نداشتند خود را (بدستور 
 غیر محتمل نموده بودند. 

های دسـته جمعـی نماینـدگان هفـدهمین      کمسیون مزبور مدارک مهم و مستدلی در خصوص سرکوب
کنگره حزب و علیه اعضای کمیته مرکزی که طی همین کنگره انتخاب شده بودند، تسلیم هیئت رئیسه 

عضـو و عضـو علـی     ۱۳۹زی نمود و این مدارک مورد مطالعه قرار گرفت و معلوم شد کـه از  کمیته مرک
ها (اکثر در سـالهای   نفر آن ۹۸البدل کمیته مرکزی حزب که طی هفدهمین کنگره انتخاب شده بودند 

 درصدشان توقیف و تیرباران شده اند. (ابراز خشم و تنفر حضار)  ۷۰یعنی ) ۱۹۳۷-۱۹۳۸

   

  نفر از کنگره فاتحين ٩٨تيرباران 
دانیم که هشتاد در صد رأی دهندگان  نمایندگان هفدهمین کنگره از چه افرادی تشکیل شده بودند؟ می

هفدهمین کنگره در سالهای توطئه چینی قبل از انقNب و یا هنگام جنگ داخلـی یعنـی قبـل از سـال     
رأی دهندگان) از طبقـه کـارگر    درصد ۶۰به حزب پیوسته بودند و از لحاظ خاستگاه اجتماعی ( ۱۹۲۱
 بودند. 

ای کمیته مرکزی انتخاب نماید که اکثریـت اعضـاء آن    توان باور کرد که چنین کنگره به این د�ئل نمی
درصد نامزدهای کنگره هفدهم به نـام دشـمن حـزب و     ۷۰دشمن حزب از آب درآیند، تنها علت اینکه 

صدیقی بودند و با زیر پا گذاشتن (اصول و) قانونیـت   های ملت خوانده شدند این بود که آنان کمونیست
 ها اتهاماتی جعل شد. انقNبی (برایشان پاپوش دوختند و) علیه آن
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نه تنها اعضای کمیته مرکزی بلکه اکثریت نمایندگان کنگره هفدهم نیز بهمین سرنوشت دچار شدند از 
هـا بـه    ن یعنـی بـیش از اکثریـت آن   ت ۱۱۰۸نماینده دارای حق رأی و دارای نظر مشورتی، ۱۹۶۶میان 

کند که اتهامات  توان نمود، ثابت می اتهامات ضد انقNبی توقیف شدند. این ارقام با قضاوتی که اکنون می
جنایات ضد انقNبی علیه اکثریت اشخاصی که در هفدهمین کنگره حزب شرکت نمودند تـا چـه انـدازه    

  از تنفر حضار) جنون آمیز و بر خNف عقل سلیم بوده است. (ابر
  .مشهور است» کنگره فاتحین«باید به یاد آوریم که کنگره هفدهم از لحاظ تاریخی به نام 

   

  نمود. استالين خود را مافوق مردم تصور می
های کشور سوسیالیسـت مـا را    سازندگان کوشا (و خNقی) بودند که شالوده(فاتحین) نمایندگان کنگره 

ی حفظ منافع حـزب طـی سـالهای قبـل از انقـNب در جریـان فعالیتهـای        ها برا دند. اغلب آند نهابنیا
ها با دشمنان خـود بـا    های جنگ داخلی مبارزه نموده و رنج فراوان برده بودند. آن زیرزمینی و در جبهه

توان تصور نمود کـه   شجاعت جنگیده و اغلب مرگ را به چشم خود دیده بودند در اینصورت چگونه می
ها  وده و در زمان پس از انهدام سیاسی طرفداران زینوویف و تروتسکی و دست راستیاین اشخاص دورو ب

 های بزرگ استقرار سوسیالیسم به دسته دشمنان سوسیالیسم ملحق شده باشند؟  و پس از موفقیت

 استالین با سوءاستفاه از قدرت، مقدمات مرعوب نمودن دسته جمعی نیروهای حزب را فراهم آورد. 

های دسته جمعی علیه فعالیتهای حزبی پس از کنگـره هفـدهم روز بـه روز شـدت      سرکوبی دلیل اینکه
یافت این بود که استالین (در آنزمان) اعتنایی به کمیته مرکزی و حزب نداشت و خود را مافوق حزب و 

نمود، در حالیکه قبل از کنگره هفـدهم اسـتالین چنـین نبـود و او عقایـد دسـته        مافوق مردم تصور می
 شمرد.  معی را محترم میج

   

  »کيروف«قتل جنايتکارانه 
پس از انهدام کامل سیاسی طرفداران زینوویف و تروتسکی و بوخارین و هنگامیکه مبارزات و پیروزیهای 
سوسیالیستی منجر به وحدت حزب شد. استالین دیگر نسبت به اعضاء کمیتـه مرکـزی و اعضـاء دفتـر     

خواهـد بگیـرد    تواند شخصًا هر تصمیمی مـی  د که از این به بعد میکر سیاسی اعتنایی نداشت، تصور می
  ها نیازمند بود.  البته آمارگران تنها افرادی بودند که هنوز به آن

 توانستند بکنند.  کرد که جز فرمان برداری و تکریم کاری دیگر نمی استالین با سایرین جوری رفتار می

، سـرکوب عمـومی و زیرپـا گذاشـتن اصـول و      и́ровСерге́й К» کیروف«پس از قتل جنایتکارانه 
بنا به دستور استالین، بدون موافقت دفتر  ۱۹۳۴معیارهای سوسیالیستی شروع شد، در شب اول دسامبر 
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 Енукидзе» ینوکیـدزه »  سیاسی (پولیت بورو) که از بطور اتفاقی، دو روز بعد از ماجرا با خبـر شـد،  
 زیر را صادر نمود:  دبیر هیئت رئیسه کمیته مرکزی بخشنامه

های اشخاصی که متهم به  شود که در تصمیم نسبت به پرونده به سازمانهای بازرسی دستور داده می -۱
 تهیه مقدمات و اجرای عملیات تروریستی هستند تسریع به عمل آید. 

را بـه   شود که اجرای احکام اعدام ناشی از این قبیـل جنایـات   های قضایی دستور داده می به دستگاه -۲
امید امکان عفو به تعویق نیاندازند. زیرا هیئت رئیسه کمیته مرکزی اتحاد جماهیر شوروی قبول چنـین  

 داند.  تقاضایی را ممکن نمی

شود که احکام اعدام جنایتکاران مذکور فـوق   های کمیساریای امور داخلی دستور داده می به دستگاه -۳
 ذارند. را فورًا پس از صدور حکم به مورد اجرا گ

   

  سرکوب عمومی به طرز شگفتی اوج گرفت.
  این دستورالعمل سوءاستفاده از قانونیت سوسیالیسی قرار گرفت.

مقدمات برای عملیات تروریستی شده بودند حتی اگـر  » تهیه«(با بخشنامه فوق) اشخاصی که متهم به 
بـه زور گرفتـه شـده،    » تاعترافـا «گفتنـد کـه    کردنـد و در محکمـه مـی    مجعول بودن اتهام را ثابت می

 توانستند تقاضای تجدید نظر بدهند (تا حکمشان بازبینی شود.)  نمی

حاوی واقعیت های بسیاری است که تاریک مانده و شایان  ،»سرگی کیروف«رویدادهای مربوط به قتل 
وف، از قاتل کیر» نیکو�یف«توان تصور نمود که  ها می بررسی دقیق است. د�یلی داریم که به موجب آن

 یکی از محافظین کیروف کمک گرفته است. 

یکماه و نیم قبل از قتل، نیکو�یف به خاطر رفتار مشکوکش توقیف شد ولی آزاد گردید و دیگر مجـددًا  
 تعقیب نشد. 

کند این است کـه عضـو چکـا کـه مـامور محـافظ        موضوع دیگری که ایجاد سوءظن فوق العاده زیاد می
اتومبیل » تصادف«از وی بازجویی به عمل آید در یک  ۱۹۳۴ریخ دوم دسامبر کیروف بود و بنابود در تا

  به قتل رسید. درحالیکه هیچیک از سرنشینان اتومبیل حامل وی آسیبی ندیدند. 
لنینگراد به جرائم خفیفی محکـوم شـدند   » ان. ک. و. د«پس از قتل کیروف صاحب منصبان عای رتبه 

رسـید، از میـان بـرود.     سر نخهایی که به طراحان قتل کیروف می تیرباران شدند تا ۱۹۳۷ولی در سال 
 (همهمه حضار) 
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  دستگيری ھا و اعدام دسته جمعی
 ۱۹۳۶سـپتامبر   ۲۵سرکوب عمومی به طرز شگفتی اوج گرفت. تلگراف مـورخ   ۱۹۳۶بعد از پایان سال 

و مولوتـف   Кагановичبـه کاگـانویچ    Ждановاز طرف استالین و ژدانـف  » سوچی«که از شهر 
Молотов  :اعضاء دفتر سیاسی مخابره شد بدین مضمون بود 

دانیم که رفیق یژوف به سمت کمیسر مردم برای امور داخلی منصوب گردد، پاگودا  ما �زم و فوری می«
Ягода Г. Г. آید،  ثابت کردکه از عهده برداشتن نقاب از چهره طرفداران تروتسکی و زینوویف بر نمی

چهار سال در انجام امر تأخیر نموده و این تأخیر جلب توجه فعالین حزبی و ) ОГПУ)OGPU» گپئو«
  » را کرده است.» ان. ک. و. د«اکثریت نمایندگان 

هـا   در حقیقت باید گفت که استالین بـا فعـالین حزبـی مNقـات نکـرده بـه همـین دلیـل از عقایـد آن         
  توانست اطNعی داشته باشد.  نمی

�زم بـه  » جبران تعلـل «در اجرای سرکوبی عمومی تاخیر نموده (و » ان. ک. و. د«این نظر استالین که 
 را یکسره به سمت دستگیری ها و اعدام دسته جمعی سوق داد. » ان. ک. و. د«رسد.)، کارکنان  نظر می

مارس کمیته مرکزی حـزب تحمیـل   -بر اجNس عمومی فوریه ۱۹۳۷باید گفت که این دیدگاه در سال 
  قطعنامه جلسه عمومی به شرح زیر آن را تأئید نمود. Ежовاس گزارش یژوف شد، و بر اس

فعالیت زیانبار و تخریب و جاسوسی عمال ژاپن و آلمان و تروتسکی و، نظر کمیتـه مرکـزی حـزب در    «
خصوص موضوع طرفداران تروتسکی در و�بات (همه) نشانگر این است که کمیساریای مردم برای امـور  

 » ود برای افشای دشمنان سرسخت مردم، حداقل چهار سال تأخیر کرده است.داخلی در تNش خ

   

  يابد.لنين دستور داد رّويه ارعاب عمومی خاتمه 
گرفـت. آیـا واقعـًا طرفـداران      سرکوب عمومی تحت شعار مبارزه علیه طرفـداران تروتسـکی انجـام مـی    

داشتند؟ بایستی بیاد آورد که در تروتسکی در آن دوران برای حزب ما و کشور شوروی چنین خطری را 
رأی  ۴۰۰۰قبل از هفدهمین کنگره حزب به طرفداران اقلیت نروتسـکی و زینوویـف فقـط     ۱۹۲۷سال 

 بود.  ۷۲۴۰۰۰شد بالغ بر  داده شد در صورتیکه آرائی که به سیاست حزب داده می

یتـه مرکـزی در   (توجه کنیم که) در خNل ده سال فاصله بین هفدهمین کنگـره و جلسـه عمـومی کم   
های مختلف برای اسـتقرار   مارس، طرفداران تروتسکی از عقاید قبلی خود عدول نموده و در رشته-فوریه

  کردند.  سوسیالیسم تNش می
  نداشت.  برای پیروزی سوسیالیسم دلیلی برای ارعاب دسته جمعی در مرکز وجود

نقائص «ارائه شد و از  ۱۹۳۷ر سال مارس کمیته مرکزی که د -گزارش استالین به جلسه عمومی فوریه
کار و رویه حزب برای انهدام طرفداران تروتسـکی و سـایر مـزدوران در آن صـحبت شـده بـود، حـاوی        



  
      www.hamneshinbahar.net                                                                  گزارش محرمانه خروشچف        

۳۲ 

 

کرد هرچه به سوی سوسیالیسـم   نظریاتی جهت توجیه تئوریک سیاست ارعاب عمومی بود و توجیه می
  رویم مبارزه طبقاتی هم باید شدت یابد. تر می پیش

 و آموزشهای لنین گرفته است.  گیری را، از تاریخ أکید نمود که این نتیجهاستالین ت

(درست است که) لنین گفته بود اعمال زور برای مقابله با طبقات استثمارگر ضروری است. اما این نظـر  
  وقتی صادق بود که طبقات استثمارگر موجود و نیرومند باشند. 

 Rostov» روستوف«بهبود یافت و ارتش سرخ با تصرف وقتی وضع سیاسی ملت  ۱۹۲۰در ژانویه سال 
 Дзержинский» دژرژینسـکی «به دست آورد، لنین بـه   Denikin» دنیکن«پیروزی عظیمی بر 

  دستور داد که به رّویه ارعاب عمومی خاتمه دهد و مجازات اعدام را لغو نماید. 
مـود، ایـن اقـدام مهـم سیاسـی      که تسلیم جلسه کمیته مرکزی ن ۱۹۲۰فوریه  ۲لنین در گزارش مورخ 

 کشور شوروی را چنین توجیه نمود: 

و مخالفینی که علیه ما دست به یکی کرده بودند  Ententeبه علت سیاست ارعاب کشورهای آنتانت «
توانسـت جلودارشـان    و هنگامی که سیل لشکریان بزرگ جهان به سوی ما سرازیر شد و هیچ چیز نمـی 

آنکه به رویه سیاست ارعاب توسل جوئیم. اگر در مقابل عملیات افسـران  شود، ما چاره ای نداشتیم جز 
 ماندیم.  کردیم حتی دو روز هم باقی نمی گارد سفید قاطعانه برخورد نمی

به پیروزی نهائی نائل آمدیم، حتی قبل از خاتمه جنگ، فورًا از مجازات » روستوف«ولی وقتی با تصرف 
ای کـه داده بـودیم اجـرا     ه قصد داریم تبلیغات خود را طبق وعدهاعدام صرفنظر نموده و نشان دادیم ک

  نمائیم. 
تصمیم مبنی بر سرکوب استثمارگران و مالکین بزرگ و سرمایه داران موجب اعمال زور شد و...(اکنـون  

  شود. که آن ّسد کنار رفته) از توّسل به ارعاب شدید عمومی صرفنظر می
Соч., т. 30, стр. 303—304 

   

  مزدور، توطئه گر و...  تھمت گرم شد.بازار 
اما سیاست ارعاب (که استالین پیش گرفت) نه علیه بقایـای طبقـه اسـتثمارگر مغلـوب، بلکـه متوجـه       

های ساختگی و افترا آمیز و مضحک (مثـل)   کارکنان صدیق حزب و کشور شوروی بود و به آنان تهمت
 و... زدند. » گرتوطئه «و » اخNلگر«و » مزدور«و » جاسوس«و » مزّور«

بسیاری از اعضـاء نسـبت بـه صـحت      ۱۹۳۷در جلسه عمومی کمیته مرکزی در ماههای فوریه و مارس 
(صورت گرفته بود)، تشکیک » تزویر«رویه اتخاذشده در خصوص سرکوب عمومی (که به بهانه) مبارزه با 

 کردند. 

 ود و اظهار داشت: در کمال وضوح ترجمان این شک و تردید ب Постышев» پوستیشف«رفیق 
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کنم که سالهای پر مشقت مبارزه سپری شده است و اعضاء حـزب کـه اراده    پس از تفکر کافی تصور می
اند و عناصر سالم بـه   اند و یا اینکه به جبهه دشمن پیوسته اند یا خرد شده مقاومت خود را از دست داده

  اکی نمودن کشور پیش آمد. خاطر حزب مبارزه نمودند. این جریان در دوران صنعتی و اشتر
و نظایر او در جبهه دشـمن   Карпов» کارپف«کردم که پس از آن ایام پر مشقت،  هیچوقت باور نمی

دست به دست یکدیگر بدهند (کارپف عضو کمیته مرکـزی اوکـرائین بـود و پوستیشـف اورا بـه خـوبی       
در جبهه دشمن باشد، من باور  ۱۹۳۴شود که کارپف از سال  شناخت) و اکنون با شواهدی معلوم می می

  کنم. نمی
توانم تصور کنم چگونه ممکن است کسی طی سالهای مشکل و پر رنج بـه نفـع    کنم و نمی من باور نمی

به طرفدارات نروتسکی بپیوندد. این امر بسیار عجیبـی اسـت... (خنـده     ۱۹۳۴حزب کار کند و در سال 
 حضار) 

   

  .شدندمبارزين قربانی سوءرفتار استالين 
وجدان، با استفاده از  آشوبگرانی که در دستگاههای امنیتی کشور رخنه کرده بودند باتفاق مقام طلبان بی

منطق استالین مبنی بر اینکه هرچه بـه سوسیالیسـم نزدیـک شـویم مشـکNت بیشـتر خواهـد شـد (و         
ارش یـژوف  مارس که بر اساس گـز  -دشمنان بیشتر خواهیم داشت) و با تکیه بر قطعنامه مصوب فوریه

تصویب شده بود، به نام حزب شروع به ارعاب عمومی علیه نیروهای حزب (روشـنفکران) و حتـی افـراد    
  عادی شوروی نمودند. 

ده برابر شـد   ۱۹۳۷و  ۱۹۳۶شماره افرادی که به اتهام جنایات ضدانقNبی به زندان افتادند بین سالهای 
  م حزب قربانی این سوءرفتار شدند. دانند که مبارزین و فرماندهان عالی مقا و همه می

...  
مرامنامه حزب که به تصویب هفدهمین کنگره رسید بر اساس اصول لنینی که ضـمن دهمـین کنگـره    

برای اتخـاذ تصـمیمات شـدید ماننـد     «حزب ابراز گردید استوار بود. در این مرامنامه گفته شده بود که 
�زم «و یا یک عضو کمسیون نظـارت از حـزب    اخراج یک عضو کمیته مرکزی و یا یک عضو علی البدل

است که جلسه عمومی (پلنوم) کمیته مرکزی تشکیل شود و همه اعضاء علی البـدل کمیتـه مرکـزی و    
کلیه اعضاء کمسیون نظارت دعوت شوند که در آن شرکت نمایند. و فقط درصورتیکه دوسوم اعضاء این 

ضو علی البدل کمیتـه مرکـزی ممکـن اسـت از     مجمع عمومی رهبران حزب ضروری بدانند عضو و یا ع
 » حزب اخراج شود.
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  ھای ظالمانه و غيرانسانی استفاده از شکنجه
اما اکثریت اعضاء و اعضای علی البدل کمیتـه مرکـزی کـه در هفـدهمین کنگـره انتخـاب شـدند و در        

حزب اخراج شدند  بازداشت شدند در اثر سوء تعبیر مرامنامه حزب بطور غیرقانونی از ۳۸-۱۹۳۷سالهای 
ها هرگز مورد مطالعه جلسه عمومی کمیته مرکزی قرار نگرفـت و هنگامیکـه وضـع     و موضوع اخراج آن

های  مورد بررسی قرار گرفت معلوم شد که پرونده» اخNلگران«و » ها جاسوس«بعصی از این به اصطNح 
های خصمانه دستگیر شـده بودنـد بـا    ها ساختگی بوده و اعترافات بسیاری از آنهائیکه به اتهام فعالیت آن

 های ظالمانه و غیرانسانی گرفته شده بود.  استفاده از شکنجه

 ... 

آنطور که اعضاء دفتر سیاسی وقت گفته اند، استالین متن بیانات بسیاری از متهمین و فعالین سیاسی را 
اعضـای دفتـر سیاسـی    که اعترافات خود را در محکمه نظامی تکذیب و تقاضای تجدید نظر داشتند بـه  

  ها مطلع بود.  نشان نداده بود. از این نوع اظهارات بسیار بود و بدون تردید استالین از چگونگی آن
داند که کنگره را از چند فقره پرونده ساختگی علیه اعضای کمیته مرکزی  کمیته مرکزی حزب �زم می

 حزب که در هفدهمین کنگره انتخاب شده بودند مطلع سازد. 

نمونه از تحریکات شرم آور و پرونده سازی نفـرت انگیـز و نقـض جنایتکارانـه اصـول و معیارهـای       یک 
ترین مبارزین  انقNب، موضوع عضو علی البدل سابق دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب و یکی از برجسته

به عضویت حزب درآمد. (سر  ۱۹۰۵است که در سال  Эйхе» آیخه«حزب و دولت شوروی یعنی رفیق 
 صدای حضار)  و

  

  » نيکاBيف«و» اوشاکف«ھای  و شکنجه »آيخه«
به استناد مدارک افترا آمیز بدون حکم دادستان اتحاد جماهیر شوروی  ۱۹۳۸آوریل  ۲۹رفیق آیخه در 

 ماه پس از توقیف صادر گردید. (تیرباران شد)  ۱۵توقیف شد و حکم، 

همـراه بـود، پایمـال شـدن قـوانین شـوروی (و       رسیدگی به پرونده آیخه که با تبـانی و پرونـده سـازی    
  کند.  معیارهای انقNبی) را اثبات می

آیخه در اثر شکنجه مجبور شد که صورت جلسه ای را که تاریخش به عقـب بـرده شـده بـود و حـاوی      
اعترافاتی بود که به وسیله قاضی بازپرس تنظیم گردیده بود امضا کند، ضـمن آن صـورت مجلـس او و    

  قدر دیگر متهم به فعالیت بر ضد شوروی شده بودند. مبارزین عالی
ای برای اسـتالین فرسـتاد و ضـمن آن صـریحًا مجرمیـت خـود را        نامه ۱۹۳۹آیخه، در تاریخ اول اکتبر 

 تکذیب نمود و تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده را نمود. وی در نامه خود چنین نوشت: 

 » ام. باشم که همیشه بخاطر آن مبارزه کرده رنجی تلخ تر از این نیست که در زندان دولتی«
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در اختیار ما است. آیخـه در   ۱۹۳۷اکتبر  ۲۷اظهاریه دیگری از جانب آیخه خطاب به استالین به تاریخ 
ای را تذکر داده و اتهامات افترا آمیزی را که علیه او عنوان شـده تکـذیب    این نامه حقایق متقاعد کننده

روتسکی در پرونده سازی علیه او دست داشـته و خواسـته انـد نسـبت بـه      نویسد طرفداران ت کرده و می
دستگیری خودشان که پیشتر توسط وی روی داده، انتقام بگیرند. (آیخه زمانی دبیر اول کمیته مرکزی 

  ناحیه سیبری غربی بود.) 
 داند. آیخه همچنین قضات بازپرس را هم در پرونده سازی علیه خودش دخیل می

اکتبر امسال اطNع دادند تحقیقاتی که در باره من شروع شـده   ۲۵در «چنین نوشته است: در نامه دوم 
بود خاتمه یافته و اجازه داده شد که از مدارک تحقیق اطNع حاصل نمایم. اگر یک صدم جنایاتی را که 

شـما  کردم این نامه را قبـل از اعـدام بـرای     به من نسبت داده شده مرتکب شده بودم هرگز جرأت نمی
  ام.  بفرستم. ولی من حتی مرتکب یکی از جنایات که به من نسبت داده اند، نشده

ترین عمل خNفی هم آلوده نیست. هرگز در دوران عمـرم بـه    وجدانم پاک است و حتی یه سایه کوچک
را گویم. وضع من نمونه بارز تحریک و افت شما دروغ نگفتم و امروز هم که تقریبًا در قبر هستم دروغ نمی

اند نه تنهـا   و نقض اصول ابتدایی اصول و معیارهای انقNب است. اعترافاتی که در پرونده من درج نموده
مضجک است، بلکه بر علیه کمیته مرکزی حزب کمونیست و شورای کمیسرهای مـردم هـم افتراهـایی    

  دارد. 
رای کمیسـرهای  (در پرونده ام) تصمیمات صحیح کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی و شـو  

مردم به عنوان اقدامات خصمانه سازمان های ضد انقNبی (زیر سؤال رفته و) و گفته شده با پیشنهاد من 
  انجام گرفته، درحالیکه من اصNً در آن شرکت نداشته ام.

ام و از مجرمیت بزرگ خودم در مقابـل شـما و حـزب     ترین قسمت زندگی  خواهم از شرم آور اکنون می
... این اعتراف فعالیت ضد انقNبی من است... حقیقت بدین منوال است چون قادر به تحمل سخن بگویم

و مخصوصـًا اوشـاکف نبـودم کـه      Николаев» نیکـا�یف «و  Ушаков» اوشـاکف «هـای   شکنجه
ام به خوبی جوش نخورده و باعث دردهای شدیدی بود مجبور شدم خود و  های شکسته دانست دنده می

  کنم.دیگران را متهم 
   

   فرومايگی چون مار، به دور ما پيچيده است.
ام از  قسمت اعظم اعترافاتم توسط اوشاکف تلقین و یا دیکته شد و بقیـه ناشـی از یادبودهـای شخصـی    

پذیرم. هرگـاه بخشـی از داسـتان     سیبری غربی است که مسؤولیت کامل آنرا می» ان. ک. و. د«مدارک 
کردند کـه مـتن جدیـدی را     کرد مرا مجبور می هم تطبیق نمی ساختگی اوشاکف که من امضا نمودم با

که قبNٍ به عنوان عضو شبکه احتیاط  Рухимович» روخیموویچ«امضا کنم. چنین جریانی هم برای 
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منصوب و سپس بدون اطNعم نامش حذف شد روی داد. برای رهبر شبکه احتیاط که بوخارین تشکیل 
داد همین ماجرا اتفاق افتاد. در وهله اول من نام خود را نوشـتم   به خود نسبت می ۱۹۳۵آن را در سال 

را هم بنویسم. وقایع مشابه دیگـری   Межлаука» مژو�ک«ولی بعدًا به من دستور داده شد که نام 
 هم بعدًا روی داد. 

کنم نه بخاطر رهایی جانم بلکه بخاطر کشف تحریکات پست و مخصوصًا به علت  من از شما خواهش می
غهای جنایت آمیز و روح فرومایگی که مانند ماری به دور افراد بیشماری پیچیده است پرونـده مـرا   درو

دانم که در اثر اعمـال پسـت و فرومایـه دشـمنان      بازینی کنید. من هرگز به شما خیانت نکردم. من می
  » حزب و ملت که تحریکات علیه مرا باعث شدند کشته و نابود خواهم شد.

   

 ری تحت شکنجه قرار گرفتم.از روز دستگي
رسد که اظهارات به این مهمی شایان مطالعه کمیته مرکزی بود اما این کار انجام نشـد و در   به نظر می

 گردید و بدرفتاری شدید با رفیق آیخه نامزد دفتر سیاسی ادامه یافت. » بریا«عوض متن اظهارات تسلیم 

وانده شد و مجرمیـت خـود را تکـذیب و چنـین اظهـار      آیخه به دادگاه فرا خ ۱۹۴۰در تاریخ دوم فوریه 
 نمود: 

در آنچه که به اصطNح اعترافات من نامیده شده به استثنای امضاهائی که در ذیل صورت مجلـس بـه   «
ای توسط خود من نوشته نشده است. اعترافاتم تحت فشار قاضی بازپرس که  زور از من گرفته شد کلمه

قرار داد به زور گرفته شد و مـن (از سـر ناچـاری) ایـن مهمـNت را       از روز دستگیری مرا تحت شکنجه
نوشتم. مطلبی که برای من حائز اهمیت است این است که به دادگاه و حزب و استالین بگویم کـه مـن   

ای را به گردن ندارم. من با ایمان به حقانیت سیاست حـزب   مقصر نیستم. من هرگز تقصیر هیچ توطئه
  » یاتم هم به آن ایمان داشتم خواهم ُمردهمانطوری که در طی ح

(Дело Эйхе, том 1.) 
...  

 همان سال تیرباران شد. (ابراز انزجار حضار)    آیخه در جهارم فوریه

 اکنون کامNً مّسلم است که پرونده آیخه از ابتدا تا انتها ساختگی بوده و پس از مرگ اعاده حیثیت شد. 

   

  کوم و تيرباران شد.رودزوتاک در عرض بيست دقيقه مح
عضـو   ۱۹۰۵نامزد دفتر سیاسی اسـت. او سـال    Рудзутак» رودزوتاک«(نمونه دیگر داستان) رفیق 

  حزب بود و ده سال در اردوگاههای اعمال شاقه تزاری گذرانیده بود. 
  رود زوتاک در دادگاه کلیه اعترافاتی را که به وی تحمیل شده بود انکار نمود. 
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 رای دادگاه عالی نظامی در مورد رودزوتاک:صورت مجلس جلسه شو

تنها تقاضایی که وی از دادگاه دارد این است که به کمیته مرکـزی حـزب کمونیسـت (بلشـویک)     «...  
مرکزی وجود دارد که هنوز قلع و قمع نشده » ان. ک. و. د«اتحاد شوروی اطNع داده شود که در محیط 

نمایـد و راهـی نیسـت کـه      یگناه را به زور مجبور به اعتراف میکند و افراد ب و موذیانه پرونده سازی می
انسان عدم شرکت خود را در جنایاتی که در اثر اعترافات سایرین بدان متهم شده است به ثبوت برساند. 

پردازی و افترا بستن به افراد بیگناه  شیوه های بازجویی و تحقیق جوری است که مردم را مجبور به دروغ
ز دادگاه تقاضا دارد به وی اجازه داده شود همه این مطالب را کتبًا به اطNع کمیته مرکـزی  کند. او ا می

دهـد کـه هرگـز     حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد جماهیر شوروی برساند. وی به دادگاه اطمینـان مـی  
شخصًا اندیشه سوء نسبت به سیاست حزب ما نداشته است. زیرا وی همیشه با سیاست حـزب در تمـام   

 » های اقتصادی و فرهنگی موافق بوده است. تهرش

به بیانات رودزوتاک با وجود اینکه خود او زمانی رئیس کمسیون مرکزی بازرسی بود که طبق افکار لنین 
تـرین   برای وحدت حزب تأسیس شده بود، بهیچوجه ترتیب اثر داده نشد و بدین ترتیب رئیس پراختیار

شد. او حتی به دفتر سیاسی کمیته مرکزی هم احضار نشد   حشیانهسازمان حزب نابود و قربانی توطئه و
خواست با وی روبرو شده و گفتگو نماید. در عرض بیست دقیقه محکومیت وی اعNم و  زیرا استالین نمی

 تیرباران شد. (ابراز تنفر حضار) 

تـاک از اسـاس   ثابت شد که اتهامـات وارده علیـه رودزو   ۱۹۵۵پس از بررسی دقیق این پرونده در سال 
 دروغ و ساختگی و مبتنی بر مدارک افترا آمیز بوده است و از او اعاده حیثیت شد. 

   

  حرف بازجوھا را تکرار کن تا آزاد شوی.
به » ان. ک. و. د«ی گوناگون و چگونگی توسل »بلوک ها«و » کانون های ضد شوروی«نحوه راه اندازی 

توان پـی بـرد.    می Розенблюм» روزن بلوم«ت رفیق شیوه های حشن و تحریک آمیز را، از اعترافا
لنینگـراد توقیـف   » ان. ک. و. د«توسط شعبه  ۱۹۳۷عضو حزب بود و در سال  ۱۹۰۶روزن بلوم از سال 

 شد، 

 ...حقایق زیر افشا شد: ۱۹۵۵در سال  Комаров» کوماروف«در جریان بررسی پرونده 

دسـتگیر شـد در معـرض شـکنجه هـای      » . دان. ک. و«توسـط   ۱۹۳۷وقتی که روزن بلـوم در سـال   «
وحشتناک قرار گرفت و در حین شکنجه به وی دستور داده شد که به اطNعات جعلـی در بـاره خـود و    

  اشخاص دیگر اعتراف نماید. 
بردند و زاکوفسکی به وی وعده آزادی داد بـه شـرط اینکـه     Заковский» زاکوفسکی«او را به دفتر 

راجـع بـه خرابکـاری و    » ان. ک. و. د«توسط  ۱۹۳۷فات جعلی را که در سال روزن بلوم در دادگاه اعترا



  
      www.hamneshinbahar.net                                                                  گزارش محرمانه خروشچف        

۳۸ 

 

جاسوسی و انحراف در مرکز تروریستی لنینگراد تنظیم شده بود خودش در دادگاه تکرار کند (همهمـه  
 حضار) 

هـای ضـد شـوروی     زاکوفسکی با وقاحت غیرقابل تصوری چکونگی عمل کثیـف ایجـاد تصـنعی توطئـه    
 مود. ساختگی را تشریح ن

روزن بلوم گفت: برای اینکه زاکوفسکی موضوع را برای من مجسم کند چند نوع سازمان احتمـالی ایـن   
» ان. ک. و. د«مرکز خیالی و انشعابات آنرا تشریح نمود و پس از تشریح جزئیات این مرکز خیالی، گفت 

 خودش پرونده علیه این مراکز را تنظیم و دادرسی هم علنی خواهد بود. 

» اوگـارف «براین شده بود که چهار یا پنج نفر از اعضا این به اصـطNح مراکـز توطئـه گـر را یعنـی       قرار
Угаров  اسورودین«و «Смородин ،»پوزرون«Позерн  ،»شابوشنیکوا«و همسرش » شودف «

Шапошникова        و تعدادی دیگر را در دادگاه حاضر کنند تـا پرونـده مرکـز لنینگـراد بـر اسـاس
�زم بود. خاستگاه اجتماعی، موقعیت حزبی و گذشته » شهود«باشد.بدین منظور حضور  محکمی استوار

 شهود هم اهمیت نداشت. 

خودش ترتیب کار را خواهد » ان. ک. و. د«بندی کنی.  زاکوفسکی گفت تو �زم نیست تو داستانی سرهم
دقـت آنـرا مطالعـه کنـی و      داد و طرحی برای هر یک از این انشعابات خواهد داد. فقط تو باید با کمال

سؤال و جوابهای دادگاه را تمرین کنی و به خاطر بسپاری. این محاکمه در عرض چهار پنج ماه... حاضر 
خواهد شد. ظرف این مدت خودت را آماده کن (و حواس خودت را جمع کن که یک وقـت) بـازپرس و   

  خودت را رسوا نکنی. 
خـوری و   حفط خواهی کرد و تا پایان عمر به خرج دولـت مـی  اگر بتوانی از عهده این کار برآیی سرت را

 خوابی. (همهمه حضار)  می

 شد.  ای از اعمال پست که در آن زمان انجام می این بود نمونه

   

  .نابود شدندھزاران کمونسيت صديق و بيگناه 
  پرونده سازی در استان ها از این هم بیشتر بود. 

را کشـف  » سـتاد کـل قیـام در اورال   « Свердловской» سوردلف«در استان » ان. ک. و. د«مقر 
  نمود! 

ها و طرفـداران تروتسـکی، سوسیالیسـتهای انقNبـی      این به اصطNح ستاد (قیام) مرکب از دست راستی
(اس. ار) و رهبران کلیسا بوده و (طبق آن پرونده ساختگی) رئیس آن، (قرار شد) دبیـر کمیتـه ایـالتی    

کـه از   Кабаков» کباکف«حزب کمونیست (بلشویک) (باشد) یعنی  سوردلف و عضو کمیته مرکزی
 عضو حزب بود.  ۱۹۱۴سال 
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ها قـرار بـود    ها و جمهوری ها و استان دهد که در تمام شهرستان های بازپرسی و تحقیق نشان می پرونده
داران ها و طرفـ  سازمانهای به اصطNح جاسوسی و ارعاب و انحراف و خرابکاری (متعلق به) دست راستی

ای و  بایست دبیر اول کمیته ناحیه تروتسکی و... وجود داشته باشد و رؤسای آنها هم به د�ئل نامعلوم می
 یا کمیته مرکزی ایالتی و یا کمیته مرکزی جمهوری باشد! (همهمه حضار) 

 ... 

  در نتیجه این پرونده سازی عظیم و هولناک هزاران کمونسیت صدیق و بیگناه از بین رفتند.
   

  رواج تھمت و تھمت پراکنی
=پلیس مخفی) همه گونه اعترافات افترا آمیز و شیوه های جعل تهمت در بـاره  NKVD(ان. ک. و. د = 

» چوبـار »  و Косиор» کسـیور «خود و دیگران را باب کـرد و افـراد برجسـته حـزب و کشـور ماننـد       
Чубарь  کساریف«و » پوستیشف«و «Косарев  می دامنـه داری کـه   نابود شدند و سرکوب عمـو

هیچ اساس درستی نداشت (و ناحق بود) اوج گرفت. سرکوبی که تلفات سنگینی بـه (جامعـه و) حـزب    
 وارد کرد. 

...  
هـا در صـNحیت دادگـاه     در تهیه فهرست کسانی که رسیدگی به وضع آن» ان. ک. و. د«روش ظالمانه 

 شد.  ری قابل قبول و بسیار عادی تلقی میها که قبNً تهیه شده بود ام نظامی بود و حکم محکومیت آن

داشت تا اینکه وی مجازاتهای پیشنهادشده را  این فهرست ها را برای شخص استالین ارسال می» یژوف«
 تصویب نماید. 

فهرست حاوی نام هزاران نفر از خدمتگزاران حزب و شورا و سـازمان   ۳۸۳تعداد  ۳۸-۱۹۳۷در سالهای 
شدند) برای استالین فرسـتاده شـده و او تأئیـد     تصادی (که باید تیرباران میجوانان و ارتش و سازمان اق

 نموده است. 

اساس بودند  ها که ساختگی و بی ها اکنون مجددًا رسیدگی شده و بسیاری از آن قسمت اعظم این پرونده
بـرای  تا به امروز شورای نظامی دادگـاه عـالی    ۱۹۵۴باطل شده است. کافی است گفته شود که از سال 

 ها دیگر در قید حیات نیستند.  نفر اعاده حیثیت کرده که البته بسیاری از آن ۷۶۷۹

...  
دستگیری دسته جمعی کارکنان حزب و شورا و دوائر اقتصادی و ارتش لطمات عظیمی به منافع کشور 

 و پیشرفت سوسیالیسم وارد آورد. 
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گذاشت و وضع عدم اطمینان بوجود  اخNقی حزب -سرکوبگری های جمعی، تاثیر بدی بر وضع سیاسی
ها رواج داد و بـازار تهمـت و    های زشت کمک کرد و بدگمانی را میان کمونست آورد و به اشاعه سوءظن
 تهمت پراکنی گرم شد. 

   

  ٣٧- ١٩٣٨سالھای  درّجو سرکوب 
کمیته مرکزی حزب تـا حـدودی بـه بهبـودی     ۱۹۳۸های اجNس عمومی ماه ژانویه سال  البته قطعنامه

 روی داد.  ۱۹۳۸اوضاع کمک کرد اما سرکوب بزرگ هم در همین سال 

فقط به علت اینکه حزب دارای قدرت سیاسی و روحی بزرگی بود توانست در برابر وقایع سخت سالهای 
باقی مانده و نیروهای جدیدی تربیت کند. ولی شکی نیست که اگر ّجو سرکوب و افترا های  ۱۹۳۷-۳۸

در بین نبود که تلفات عظیم نیروهای حزب نتیجه آن است، پیشرفت ما به  ۳۷-۱۹۳۸اساس سالهای  بی
 سوی سوسیالیسم و به سوی تهیه مقدمات دفاع کشور، بهتر و با موفقیت بسیار بیشتری توأم بود. 

 ... 

شناسیم ولی در عین حال بایستی به این سؤال هـم   می ۱۹۳۷را مسؤول وقایع سال » یژوف«ما به حق 
 : پاسخ گوئیم

را بازداشـت کنـد؟ آیـا دفتـر سیاسـی در ایـن       » کوسپور«توانست بدون نظر استالین مثNً  آیا یژوف می
خصوص به تبادل نظر پرداخت و تصمیمی اتخاد کرد؟ خیر چنین چیزی عملـی نشـد و در بـاره سـایر     

  موارد هم چنین کاری نشد. 
سرنوشت افـراد برجسـته حـزب خـودش     توانست در باره مسائل بسیار مهمی مانند تعئین  آیا یژوف می

 بدوزد و ببرد؟ 

خیر، بسیار بچه گانه است اگر تصور کنیم تمام این کار را یژوف سر بر خود انجام داده است. روشن است 
که تصمیم در باره این مسائل از سـوی اسـتالین اتخـاذ شـده و بـدون دسـتور و اجـازه او، یـژوف ابـدا          

 توانست بدین نحو عمل کند.  نمی

» کوسـاِرف «و » پوستیشـف «و » رودزوتـاک «و » کسـیور «هـا را بـازبینی کـردیم و بـرای      ا این پروندهم
Косарев  .و سایرین اعاده حیثیت نمودیم  

   

  استالين آدم بسيار شکاک و بدگمانی بود.
کند که اصNً دلیلی  ها چه بود؟ بررسی شواهد و مدارک ثابت می راستی د�ئل بازداشت و محکومیت آن

ای �زم نبـود.   ها و سایرین بدون نظر دادستان توقیف شده بودند و در اینصورت اجازه ود نداشت. آنوج
 گرفت و کسب اجازه چه صورتی داشت؟  استالین همه تصمیمات را خودش می
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کـرد بلکـه بـا     هـا موافقـت مـی    در این مواقع استالین خودش دادستان کل بود و نه تنها با ایـن توقیـف  
کرد. ما باید این مطالب را بگوئیم تا نمایندگان کنگره با اطـNع   م توقیف هم صادر میتشخیص خود حک

 ها را سنجیده و به نتیجه مطلوب برسند.  کامل آن

دهد که به دستور استالین و بدون توجه به اصول حزب و قانون اساسی شـوروی، سـوء    حقایق نشان می
  های بسیار زیادی شده است.  استفاده

...  
وری کنم که) استالین آدم بسیار شکاک و بدگمانی بود و بیماری سوءظن داشت. ما چون با او کار (یادآ
توانست به کسی نگاه کند و به او بگوید: چرا این جوری نگـاه   کردیم به این حقیقت پی بردیم. او می می
چشـمان مـا    گردانی و تـوی  کنی و چشم هات اینقدر مشوش است؟ یا چرا امروز هی سرت را بر می می

 کنی؟  نگاه نمی

بیماری سوء ظن یک بدگمانی عمومی در وی ایجاد کرده بود بطوریکه نسبت به کارکنان برجسته حزب 
و » دورو«و » دشـمن «شـناخت اعتمـاد نداشـت. همـه جـا و در همـه چیـز         هم که از سالیان دراز مـی 

 دید.  می» مزدور«و » جاسوس«

کرد و او  پنداشت نابود می رجه لجوج بود و هر که را مخالف میانتهایی داشت به منتها د چون قدرت بی
شد. وضع ناشی از این جریـان خیلـی سـاده     عNوه بر محو فیزیکی، به لحاظ شخصیتی هم باید ترور می

 اش را نداشت.  بود، هیچکس جرأت ابراز عقیده

   

 دستور شکنجه مخالفين) پيام رمز استالين (
Nن کس یا فNن کس بایستی دستگیر شود، بـه عنـوان حقیقتـی بایسـتی     گفت که ف وقتی استالین می

» بریـا «(وراگ نارودا) است. سپس دار و دسته » دشمن خلق«کردیم که �بد شخص مورد نظر  قبول می
که مسؤول دستگاههای اطNعات و امنیت کشور بودند برای اثبـات محکومیـت شـخص توقیـف شـده و      

 بستند.  ه بودند در این مسابقه دست یکدیگر را از پشت میصحت مدارکی که خودشان جعل کرد

...  
ها صرفًا اعترافات خود افـراد بازداشـتی بـود. ولـی چگونـه       شد؟ مدارک آن چه مدارک و د�ئلی ارائه می

ها نشده است؟ فقط از یک راه و آنهم شکنجه  شود شخص جنایاتی را اعتراف کند که اصNً مرتکب آن می
 است. 

آورد و قوه تعقل و قضاوت و  هایی که وی را به حالت اغماء درمی عمال فشارجسمانی و شکنجهاز طریق ِا
 شد.  نمود. فقط بدین طریق به اصطNح آن اعترافات کسب می حیثیت انسانی را از او سلب می
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از شدت و حّدت بازداشـتهای سرتاسـری و عمـومی کاسـته شـد و رهبـران        ۱۹۳۹هنگامی که در سال 
را متهم به اعمال فشار جسمانی علیه توقیف شدگان » ان. ک. و. د«ای و حزب، اعضاء  ای ناحیهه سازمان

هـای   ای و بـه کمیتـه   های ناحیه پیامی رمزی به دبیران کل کمیته ۱۹۳۹ژانویه  ۲۰نمودند، استالین در 
مانهای ها و به کمیسرهای مردم برای امور داخلی و به رؤسای سـاز  مرکزی و حزب کمونیست جمهوری

 فرستاد و ضمن آن چنین اظهار داشت: » ان. ک. و. د«

دهـد کـه اسـتعمال طـرق فشـار       کمیته مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی توضیح می«
به موجب اجازه کمیته مرکزی احزاب کمونیسـت (بلشـویک) سراسـری    » ان. ک. و. د«جسمانی توسط 

است و بر همه روشن است که دستگاههای ضدجاسوسی  به بعد مجاز بوده ۱۹۳۷اتحاد شوروی از سال 
کشورهای بورژوازی نیز از طریق اعمال فشار جسمانی علیه نمایندگان کـارگری سوسیالیسـت اسـتفاده    

کنند. باید دانست که چرا دستگاههای ضد حاسوسی  کرده و اکنون هم به اشکال شرم آوری استفاده می
ال خطرناک بورژوازی و در مقابل دشمنان خونی طبقه کارگر و سوسیالیستی باید در مقابل عناصر و عم

کارکنان مزارع اشتراکی روش انسانی تری اتخاذ نمایند؟ کمیته مرکزی احزاب کمونیست اتحاد شوروی 
معتقد است که از فشار جسمانی هنوز باید اجبارًا اسـتفاده شـود و بـه طـور اسـتثنایی علیـه دشـمنان        

 » عنوان یک طریقه موجه و مقتضی بایستی از آن استفاده نمود.شناس و سرسخت مردم به  سر

 ... 

بدین طریق استالین به نام کمیته مرکزی احزاب کمونیست اتحاد شوروی شکنجه را که منجر به جنایت 
 و متهم نمودن اشخاص بیگناه گردید، با زیرپاگذاشتن اصول انقNب تصویب نمود. 

   

  اعتراف کنم.ھا را وادار به  وظيفه داشتم آن
» رودس«اخیرًا یعنی چند روز قبل از کنگـره فعلـی، مـا در جلسـه کمیتـه مرکـزی حضـور یافتـه و از         

Родоса  را بـازجویی نمـوده بـود    » کسـاریف «و » چوبار«و » کسیور«قاضی بازپرسی که در آن موقع
  سؤا�تی نمودیم. 

  ک است. وی شخصی فرومایه و پستی بیش نیست و گویی مغزش به اندازه گنجش
سرنوشت افراد برجسته حزب به دست او بود و نسبت به جنبـه سیاسـی ایـن مسـائل هـم اظهـار نظـر        

داشت که  کرد. چون پس از اثبات به اصطNح جنایت اشخاص و برای تکمیل پرونده مطالبی اظهار می می
  ها استنباط سیاسی مهمی ممکن بود بشود.  از آن

توانست به تنهـایی بـازجویی را بـه نحـوی      با این سطح فکر میآمد که آیا شخصی  این پرسش پیش می
و دیگران را اثبات کند؟ ابدا، وی بدون تعلیمات مخصوص » کسیور«انجام دهد که گناه اشخاصی مانند 

 آمد.  از عهده چنین کاری بر نمی
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ملـت   به من گفته بودند که کسیور و چوبـار، دشـمنان  «(آن قاضی) در جلسه کمیته مرکزی شرح داد: 
» ها را وادار به اعتراف به این امر بکـنم.  بوده و بدین جهت به عنوان قاضی بازپرس وظیفه داشتم که آن

 (ابراز تنفر حضار) 

» بریـا «تنها راهی که ممکن بود موفق گردد شکنجه ممتد بود و او پس از کسـب دسـتورات مفصـل از    
 کرد. همین کار را می

کردم که اوامر و دستورات حـزب را   من فکر می«شرمی گفت:  ت بینهای  در جلسه کمیته مرکزی وی در 
 » کنم. اجرا می

دستورات استالین در مورد استفاده از فشار جسمانی در باره توقیف شدگان در عمل به این صورت اجرا 
  شد.  می

   

  نقش استالين در جنگ ميھنی کام/ً تخيلی بوده است. 
که کلیه موازین حزبی راجع به حـل صـحیح مسـائل بـه هـیچ       کند این حقایق و حقایق دیگر ثابت می

 تبدیل شده و همه چیز بسته به اراده یک شخص بود. 

قدرتی که در دست یک نفر یعنی استالین متمرکز شده بود در دوره جنگ بزرگ میهنی منجر به عواقب 
یخی (و در واقع تبلیغاتی) و تار» مطالعات علمی«ها و  ها و فیلم وخیمی گردید. علی رغم بسیاری از رمان

 نقش استالین در جنگ میهنی کامNً تخیلی بوده است. 

ای  گویند که ارتش شوروی بر اسـاس نقشـه   گویند که استالین همه چیز را پیش بینی کرده بود. می می
شـد   نامیده می» دفاع فعال«ها پیش از طرف استالین تنظیم شده بود و به اصطNح تاکتیک  که از مدت

  کرده و فقط در اثر نبوغ وی این تاکتیک تبدیل به حمله شد و دشمن را تسلیم نمود!  عمل
دانیم آن) پیروزی بزرگ در جنگ، در اثر تNش نیروی زمینی و ملت رشید شـوروی بـه    (در حالیکه می

یـاد  به نبوغ استراتژیک استالین ز» مطالعات علمی«ها و به اصطNح  ها فیلم دست آمد. در این نوع رمان
 شود.  اشاره می

ما باید موضوع را به دقت بررسی کنیم زیرا نه تنها از لحاظ تاریخی بلکـه مخصوصـًا از لحـاظ سیاسـی،     
  آموزشی و عملی حائز اثرات زیادی است. 

  ببینیم حقایق در خصوص این قضیه چگونه است؟
   

  آلمان به شوروی!» غافلگيرانه«استالين و حمله 
لیغاتی ما، جراید و تمام کارهای سیاسی و آموزشـی مـا لحـن گـزاف گـویی و      قبل از جنگ، دستگاه تب

شد که اگر دشمن به خاک مقدس شوروی تعرض نماید برای هر ضربتی که  رجزخوانی داشت. گفته می
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زنیم و دشمن را در خاک خودش شکست خواهیم داد و پیروزی را بدون  وارد آورد، سه ضربه به وی می
واهیم آورد. اما این اظهارات قاطع همیشه آن مبنای حقیقی کـه واقعـًا مصـونیت    تلفات زیاد به دست خ

  مرزهای ما را تضمین کند نداشت.
کرد فاجعه ای که ملت ما دچار شد نتیجه حملـه   استالین طی جنگ جهانی دوم و بعد از آن، مطرح می

  غافلگیرانه آلمانی ها به اتحاد جماهیر شوروی بود. 
گفت) درست نیست. چرا؟ چون هیتلر به محض اینکـه بـه قـدرت     مله غافلگیرانه می(آنچه استالین از ح

رسید از شکست کمونیسم دم زد (و نشان داد نازی ها چه در سر دارند)، هیتلر طرح های خود را پنهان 
 – رم –کرد. برنامه های تهاجمی داشت و برای همین همه جور پیمان و بلوک مانند محـور بـرلین    نمی

 به حمله برای آلمان ارتش که دهد می نشان جنگ از پیش دوره متعدد های واقعیت. آمد وجود به توکیو
 شوروی مرزهای نزدیکی در را... و تانک جمله از زرهی واحدهای و مسلح نیروهای و شد می مهیا شوروی
  بود. ساخته متمرکز

   

  کند. چرچيل به استالين ھشدار داده بود که آلمان حمله می
چرچیل از طریق سفیر بریتانیا (کریپس) به استالین هشدار داده بـود کـه نیروهـای     ۱۹۴۱ریل سوم آو

   -اند  آلمانی، واحدهای نظامی خود را به منظور حمله به اتحاد شوروی متمرکز نموده
نیاز به گفتن ندارد که چرچیل این حرف را بخاطر عNقه و موّدت نسـبت بـه شـوروی نـزد. او خـودش      

خواست آلمان و شوروی را به جان هم انـدازد و زیـر پـای خـودش را      مپریالیستی داشت و میهای ا ایده
کوشد به اسـتالین هشـدار دهـد و     کرد که می های خودش تأئید می محکم کند. البته چرچیل در نوشته

 » کرد جلب کند. توجه او را به خطری که او را تهدید می

) و روزهای بعد هم هشدار خودش را به کرات تائید ۱۹۴۱(آوریل  ۱۸چرچیل در تلگراف خود به تاریخ 
نمود. ولی استالین توجهی به آن نکرد و تازه دستور داد به منظور جلوگیری از تحریک شـروع عملیـات   

 نظامی، در آینده هم به چنین تذکراتی توجه نشود. 

می و دیپلماتیک خودمان اطNعات مشابه مبنی بر خطر تعارض قوای آلمان به خاک شوروی از منابع نظا
رسید. ولی چون استالین هم از این اخبار اطNع داشت اطNعات مزبور را با ترس و تحت عبـارات   هم می

 نمودند.  احتیاط آمیز گزارش می

وابسته نظامی شوروی به  Воронцов» ورونتزوف«به وسیله سروان  ۱۹۴۱مه  ۶مثNً اخباری که در 
ن بود که یک تبعه شوروی (بوزر) به معاون وابسته نیروی دریـایی اطـNع   برلن فرستاده شد حاکی از ای

مه از  ۱۴داده که طبق گفته یک افسر آلمان در ستاد کل هیتلر، آلمان مقدمات حمله به شوروی را در 
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همان موقع شهرهای مسکو و لنینگراد بـه     بیند و در طریق فنNند و کشورهای بالتیک و لتونی تهیه می
 باران خواهد شد و چتربازان در شهرهای مرزی فرود خواهند آمد. سرعت بم

معاون وابسته نظامی در برلن اظهار داشـته بـود    Хлопов» خلوپوف« ۱۹۴۱مه  ۲۲در گزارش مورخ 
ژوئن پیش بینی شده است ولی ممکن است که در روزهای اول ماه ژوئن شـروع   ۱۵حمله ظاهرًا برای «

 » شود.

کـامКриппс   Nً» کـریپس «اکنـون  «سفارت ما در لندن خبر داد کـه   ۱۹۴۱ ژوئن ۱۸تلگراف مورخ 
تر از اواسط ژوئـن شـروع    معتقد است که جنگ بین آلمان و اتحاد شوروی غیر قابل اجتناب است و دیر

لشکر شـامل واحـدهای هـوایی و زمینـی در طـول مـرز        ۱۴۷ها  نخواهد شد. طیق نظر کریپس، آلمانی
 . اند شوروی متمرکز کرده

   

 برای راندن دشمن به اندازه کافی توپ و تانک و ھواپيما نداشتيم. 
وجود این اخطارهای وخیم اقدامات �زم برای آماده کردن کشور جهت دفاع و ممانعت از غافلگیرشدن  با

 به عمل نیامد. 

ه نحوی توسعه آیا فرصت و امکان آماده شدن را داشتیم؟ بله، ما فرصت و امکان آنرا داشتیم. صنایع ما ب
یافته بود که با وجود اینکه هنگام جنگ نیمی از صنایع و نواحی اوکرائین و قفقاز شمالی و سایر نواحی 
غربی کشور را، از دست دادیم ملت شوروی توانست به تولید ساز و برگ نظامی در نواحی شرقی کشـور  

قـل و قـوای مسـلح مـا را بـه تمـام       سر و صورتی داده، وسائل و کارخانجات نواحی غربی را به آنجا منت
 وسائلی که برای نابودی دشمن �زم بود مجهز نماید. 

اگر صنایع ما به موقع و به نحو مقتضی تجهیز شده بود تا احتیاجات ارتش را تأمین کند خسارات جنگی 
ما به مراتب کمتر بود ولی این تجهیز به موقـع انجـام نشـد. از روزهـای اول جنـگ معلـوم گشـت کـه         

 جهیزات ارتش ما بسیار ناقص است و برای راندن دشمن به اندازه کافی توپ و تانک و هواپیما نداشتیم. ت

های تانک و توپ را تهیه کرده بود ولی تولید زنجیـره   علم و صنعت شوروی قبل از جنگ، بهترین نمونه
ا شروع به تازه کردن ها عملی نشده بود و در حقیقت هنگامی که جنگ در شرف آغاز بود م ای این سNح

وسائل نظامی خود نمودیم. در نتیجه موقع حمله دشمن نه ماشین آ�ت قدیمی داشتیم که برای تولید 
  ها بشود مهیا شده بود.  ها از آن استفاده کنیم نه ماشین آ�ت جدید که قرار بود جانشین قدیمی سNح

های ضد تانـک را نـداده بـودیم. در عمـل      وضع توپهای ضدهوایی مخصوصًا خیلی بد بود و ترتیب گلوله
هـا   ای بـرای آن  ثابت شد که بسیاری از قلعه های نظامی ما به علت اینکه سنگرهای جدید قابل استفاده

درست نشده بود قابل دفاع نیستند. این مNحظات متاسفانه فقط در مـورد تانـک و توپخانـه و هواپیمـا     
 فنگ هم برای سربازانی که بسیج کرده بودیم نداشتیم. نبود. در اوائل جنگ حتی به اندازه کافی ت
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تلفنـی   Маленков» مـالنکف «به رفیـق   Киев» کیف«ها از شهر  من به خاطر دارم که در آن روز
 » خواهند برای ما بفرستید در ارتش داوطلبانی داریم که اسلحه می«کرده و گفتم: 

سـتیم زیـرا هرچـه تفنـگ داریـم بـه لنینگـراد        توانیم برای شما اسـلحه بفر  ما نمی«مالنکف جواب داد 
 فرستیم و شما باید شخصًا فکر سNح خودتان باشید. (همهمه حضار)  می

   

  مرزھای ما به اندازه کافی مجھز نشدند. 
 توان فراموش کرد.  این وضع تسلیحات بود. برای نمونه موضوع زیر را نمی

رئـیس ناحیـه مخصـوص نطـامی      Кирпонос» کرپونس«کمی قبل از حمله قوای هیتلر به شوروی 
 Буг» بوگ«ها در جنگ کشته شد) به استالین نوشت که قوای آلمان در ناحیه رودخانه  (او بعد» کیف«

رود که در آینده بسیار نزدیکی حمNت خود را  کنند و احتمال می هستند و خود را برای حمله حاضر می
  آغاز نمایند. 

رتیب داده شود و سیصد هزار نفر از اهالی مناطق مرزی تخلیه شوند و او پیشنهاد نمود که دفاع سختی ت
های ضد تانک و خندقهای سربازان و غیره آماده شود. جواب مسـکو   چند پایگاه در این مناطق با خندق

ها  به این پیشنهاد این بود که چنین عملی تحریک آمیز بوده و هیچ نوع عملیات مقدماتی دفاعی در مرز
ها برای شروع عملیات نظامی علیه مـا داده   ای به آلمانی ترین بهانه جام شود زیرا نباید کوچکنبایستی ان

 شود. بدین ترتیب مرزهای ما برای دفع دشمن به اندازه کافی مجهز نشدند. 

وقتی ارتشهای فاشیست عمNً به شوروی حمله کردند و عملیات نظامی شروع شد مسکو دستورداد کـه  
پنداشت کـه   ها پاسخ داده نشود. چرا؟ برای اینکه استالین علی رغم همه شواهد، می مانبه تیراندازی آل

انضباط در ارتش  ها چیزی جز عمل تحریک آمیز چند واحد بی جنگ هنوز آغاز نشده و تیراندازی آلمانی
 ای برای آغاز جنگ به دست بدهد.  آن کشور نیست و واکنش ما ممکن است بهانه

دانند. مقارن تهاجم ارتش هیتلر به خاک شوروی یک نفر تبعه آلمان از مـرز   همه می موضوع زیر را هم،
ما عبور کرده و اظهار داشت که به قوای آلمان دستور داده شده که حمNت خود را علیه شوروی ساعت 

ژوئن آغاز کنند. استالین فورًا از این جریان مطلع شد ولی حتی ایـن اعـNم خطـر هـم      ۲۲نیمه شب  ۳
 شنیده گرفته شد. ن

شود همه چیز از اخطارهای فرماندهان ارتـش گرفتـه تـا اظهـارات فراریـان قـوای        بطوریکه مNحظه می
اعتنایی تلقی شد. آیا این نمونه هوشیاری رهبر حزب و رئـیس   دشمن و حتی کارزار علنی دشمن، با بی

 کشور در چنین لحظات حساس تاریخی بود؟ 
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  ی و تأثير آن در نتيجه جنگتيرباران فرماندھان نظام
اعتنایی به حقایق به کجا انجامید؟ نتیجه این شد که دشمن در ساعات و روزهای  این سهل انگاری و بی

نخست جنگ در نواحی مرزی، قسمت اعظم نیروی هـوایی و توپخانـه و سـایر تجهیـزات نظـامی مـا را       
ستاد فرماندهی ما را بکلی برهم زد و طبیعتًا های نظامی ما را نابود و  منهدم کند. تعداد زیادی از دسته

 ما نتوانستیم از پیشروی عمیق دشمن در خاک خودمان جلوگیری کنیم. 

و  ۱۹۳۷نتایج وخیم روزهای اول جنگ نیز تا حدی مربوط به اقداماتی بود که اسـتالین بـین سـالهای    
  مندان سیاسی را از بین برد. انجام داد. عملکردی که عده بیشماری از فرماندهان نظامی و کار ۱۹۴۱

ها گرفته تا مقامات عالیه ارتش  در طی سالهای مورد بحث، سرکوب کادرهای نظامی از فرماندهان گردان
  اثر خود را گذاشته بود.

در این مدت فرماندهانی که در اسپانیا و خاور دور تجارب نظامی آمیخته بودنـد تقریبـًا همـه تیربـاران     
 شدند. 

وب دامنه دار علیه کادرهای نظامی منجر به تزلزل انضباط نظامی گردید. زیرا در خNل این سیاست سرک
سالیان زیادی به کلیه افسران و حتی سربازان حزب و افراد سازمان جوانان کمونیست گفته شده بود که 

 رؤسای خود را به عنوان دشمنان خلق (دشمنان مخفی) رسوا نمایند. (همهمه حضار) 

  ین جریانی در انضباط نظامی در مرحله اول جنگ اثر منفی داشت. البته که چن
   

  »ھر آنچه که لنين بوجود آورده بود از دست داديم.«
حتمًا اطNع دارید که قبل از جنگ ما کادرهای نظامی ممتازی داشتیم. کسانیکه بـدون هـیچ تردیـدی    

 نسبت به حزب و میهن، صدیق و خدمتگزار بودند. 

ها جان به سNمت به در بردند از همـان روزهـای اول    های طاقت فرسای زندان شکنجه ای که از آن عده
  جنگ مثل میهن پرستان واقعی رشیدانه برای افتخار کشورشان به جنگ پرداختند. 

دانید زندانی شده بود و  است که می Рокоссовский» روکوسوفسکی«منظور من افرادی مثل رفیق 
» پـود�س «یکی از نماینـدگان حاضـر در ایـن جلسـه اسـت و نیـز        که Мерецков» تسکف مره«یا 

Подлас   که فرمانده ممتازی بود و در جبهه جنگ کشته شد و بسیاری از رفقای دیگر و فرمانـدهان
 ها را ندید.  ها نابود شدند و ارتش دیگر رنگ آن ها و زندان بیشماری که در اردوگاه

د که در ابتدای جنگ وجود داشت و متضمن خطـر بزرگـی   کن همه این جریانات حکایت از اوضاعی می
 برای میهن بود. 
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نمـود کـه    ها و مصائب اولیه در جبهه جنگ، استالین تصور می نبایستی فراموش کرد که پس از شکست
ما «دیگر امیدی باقی نیست و همه چیز تمام شد و در یکی از نطقهایی که در آن موقع ایراد نمود گفت: 

 » ین بوجود آورده بود برای همیشه از دست دادیم.هر آنچه که لن

پس از آن استالین برای مدتی طو�نی دیگر شخصًا ابتکار عملیات نظامی را به دست نگرفت و دست به 
زد. وی فقط هنگامی مجددًا زمام امور را به دست گرفت که چنـد نفـر از اعضـای دفتـر      هیچ کاری نمی

و گفتند برای بهبود اوضاع جنگ �زم است فوری اقداماتی به عمـل  سیاسی با وی مNقات نمودند و به ا
 آید. 

بنابراین خطراتی که در دوران اولیه جنگ متوجه کشور ما شده بود بیشـتر معلـول اشـتباهات شـخص     
 برد.  استالین و روشهایی بود که وی در رهبری به کار می

Nت ارتش و تلفـات سـنگین   ما فقط در باره ان دقائق اولیه آغاز جنگ که منجر به متNشی شدن تشکی
اش که عملیات نظامی را به  زنیم. حتی پس از آغاز جنگ عصبانیت استالین و حالت ویژه شد حرف نمی
 کرد باعث زیانهای بزرگی به ارتش ما شد.  کلی مختل می

به جبهه استالین از فهم وضع حقیقی جبهه بسیار دور بود. چرا؟ چون در تمام مدت جنگ میهنی هرگز 
آنهم در دوره تثبیـت جبهـه    Можайское» موزائیسک«نرفته و به جز یک سرکشی کوتاه از جاده 

  جنگ، از هیچ یک از شهرهای آزادشده حتی دیدن نکرده بود. 
  برای همان سرکشی کوتاه چه بسا آثار ادبی مملو از تجلیل و تصویر که تهیه نشد. 

   

  کرد! ه جغرافيايی تنظيم مینظامی را از روی يک کر  استالين نقشه
داد که چون  در عین حال استالین در ابتکار عملیات نظامی دخالتهای خودش را داشت و دستوراتی می

 شد.  ها می آمد باعث تلفات سنگین به نیرو با وضع حقیقی قسمت بخصوص جبهه جور درنمی

هبـری عملیـات جبهـه هـا توسـط      ای از طـرز ر  دهم که یک واقعه را به عنوان نمونه به خودم اجازه می
 استالین تعریف کنم. 

که در آنوقت فرمانده عملیات ستاد کل جبهه جنوب شـرقی بـود و    Баграмян» باگرامیان«مارشال 
در ۱۹۴۲تواند آنچه را خواهم گفت تإئید کند. هنگامی که در سـال   در این جلسه کنگره حضور دارد می

وخیم شده بود ما تصمیم گرفتیم که از اجرای یک نقشه  اندازه اوضاع بی Харьков» خارکف«ناحیه 
که در آن موقع ممکن بود در صورت ادامه عملیات نتایج حیاتی برای ارتش ما داشته باشـد جلـوگیری   

کند تغئیراتـی در نقشـه عملیـات     کنیم و جریان را به استالین گزارش کردیم و گفتیم اوضاع ایجاب می
مده نیروهای ما جلوگیری به عمل آید. بر خـNف عقـل سـلیم، اسـتالین     داده شود تا از انهدام قسمت ع
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پیشنهاد ما را رد کرد و دستور داد که عملیات نظامی برای محاصره خارکف ادامه یابد در صـورتیکه در  
 آن موقع چند دسته از نیروهای ما در خطر محاصره و نابودی بودند. 

 ده و مارشال نظامی) تلفن کردم و گفتم: (فرمان Василевский» واسیلوسکی«من خودم به 

الکساندر میخائیلوویج (واسلوسیکی) لطفًا خودتان نقشه را بردارید و به رفیق اسـتالین توضـیح دهیـد،    «
کرد (همهمه در  های نظامی خود را از روی یک کره جغرافیایی تنظیم می یادآوری کنم که استالین نقشه

  تا�ر) 
 نمود.  کره جغرافیایی خط جبهه را مشخص می بله، رفقا، استالین روی یک

   

  ھا ھزار نفر از سربازان خودمان را از دست داديم. صد
 خNصه، به رفیق واسیلوسکی گفتم: 

تـوان عملیـات را طبـق     موقعیت را روی نقشه به استالین نشان بدهید و بگوئید که در وضع فعلی نمی«
 » نتیجه نهایی تغئیر یابد.طرح قبلی پیش برد. تصمیم اولیه باید به نفع 

واسیلوسکی پاسخ داد که استالین قبNً مسأله را مطالعه کرده و او هم مایل نیست سر این موضوع وی را 
 مNقات کند چون استالین حاضر نیست که در خصوص عملیات مورد بحث، صحبتی با او بشود. 

لفن کردم ولی وی به تلفن جواب نداد پس از گفتگو با واسیلوفسکی من شخصًا به استالین در منزلش ت
کـنم و مـایلم    گوشی را برداشت. به وی گفتم من از جبهه جنگ دارم صحبت می» مالنکف«و در عوض 

توانم به خـود مـالنکف    مستقیمًا با استالین صحبت کنم. استالین از طریق مالنکف به من فهاماند که می
Маленков خواهم در باره وضع وخیمی که در جبهه  دم که میحرفم را بزنم. برای بار دوم اصرار کر

پیش امده گفتگو کنم ولی استالین با وجود اینکه در دوقدمی تلفن بود همچنـان از بـه دسـت گـرفتن     
گوشی امتناع کرد و فهماند از طریق مالنکف حرفم را بزنم. وقتی از این طریق توضیح ما را شنید گفـت  

 » رفته شده ندهید.تر گ هیچ تغئیری در تصمیمی که پیش«

 ها چه نتیجه ای حاصل شد؟  از تمام این

ها  ترین چیزی که ممکن بود پیش آید پیش آمد. نیروهای آلمان قوای متمرکز ما را دور زدند و ما صد بد
ها هزار نفر) از سربازان خودمان را از دست دادیم. این بود به اصطNح نبوغ نظامی استالین  هزار نفر (صد

 ی هنگفتی که ما دادیم. (همهمه حضار) ها و زیان
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  ھمه کس ممکن است خطا کند (ولی استالين؟ ابدا)
» آناستاس میکویان«پس از خاتمه جنگ طی نشستی که استالین و اعضای دفتر سیاسی حضور داشتند 

Анастас Микоян  اظهار نمود که موقعی که خروشچف راجع به عملیات نظامی خارکف تلفن کرد
 میکویان اضافه کرد باعث تأسف است که پیشنهادات خروشچف مورد توجه قرار نگرفت.  حق داشت.

خواست ناظر خشم و غضب استالین بودید. چگونه ممکن است تصور شـود کـه اسـتالین عمـل      دلم می
 صحیحی انجام نداده باشد! 

 کند.  نظامی بود و نابغه هم که جز کار صحیح نمی» نابغه«هرچه باشد استالین 

کنـد و   کرد که هیچوقت اشـتباه نمـی   مه کس ممکن است خطا کند (ولی استالین؟ ابدا). او خیال میه
همیشه حق با او است. قبول نداشت که خطای بزرگ یا کوچکی کرده باشد. درحالیکه چه در تئـوری و  

 زد.  چه در عمل کژروی از او بسیار سر می

دین عملیات نظامی زمان جنگ را مجددًا وارسی کنیم وقتی کنگره حزب پایان یابد احتماً� بایستی چن
 ها را به صورت حقیقی خود جلوه دهیم.  و آن

ها اصرار داشت تـا مـوقعی    هایی که استالین بدون اطNع از رهبری عملیات نظامی در اجرای آن تاکتیک
اری از که ما موفق شدیم دشمن را متوقف کرده و حمNت دفاعی را شروع کنیم بـه قیمـت خـون بسـی    

  سربازان ما تمام شد.
بعوض شروع مانورهای بزرگ جهت محاصره دشمن از دو سو و  ۱۹۴۱دانند که اواخر سال  ها می نظامی

نفوذ در پشت جبهه، (به جای آنکه مانورهای عملیاتی بزرگی آغاز شود تا بتوان از پهلو به دشمن ضـربه  
داد که دهـات یکـی پـس از     ه مستقیم را میزد و به پشت چبهه رخنه کرد) استالین مرتب دستور حمل

دیگری به تصرف درآیند. اتخاذ آن تاکتیک (اشتباه) باعث شد ما تلفات بسیار زیـادی بـدهیم. بـا�خره    
ها بود موفق به تغئیر اوضاع شدند و بـا شـروع    افسران عالی رتبه ما که بار سنگین اجرای عملیات با آن

 ها به نفع ما دادند.  بههمانورهای نرمتری تغئیرات بزرگی در ج

پس از پیروزی بزرگ بر دشمن که به قیمت سنگینی تمام شد، استالین برای تنزل درجه عده زیادی از 
  فرماندهان که در پیروزی نقش بزرگی را ایفا نمودند، تردیدی به خود راه نداد. 

  شود.  تحسین میتوانست بپذیرد برای خدماتی که در جبهه صورت گرفته، جز خودش کسی  او نمی
   

  کرد! استالين يک دست لباس را به تن ھفت نفر می
پی ببرد و گاهـًا دیـدگاه    Жуков» ژوکوف«استالین خیلی مایل بود به نظرات دیگران در مورد رفیق 

شناسم. او ژنرال و فرمانده نظـامی بسـیار    ژوکوف را از سالیان دراز می«شد. به او گفتم که  مرا جویا می
  »خوبی است.
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 Nًاید  گفت شما از ژوکوف تعریف کرده می جنگ که تمام شد شروع کرد پشت سر ژوکوف حرف زدن. مث
گویند ژوکف قبل از شروع عملیات نظامی مشتی خـاک از زمـین    در حالیکه او قابل تحسین نیست. می

ملیـات را طبـق   توانیم حمله را شروع کنیم و یا اینکه بعکـس ع  گفت: می کرد و آنگاه می برداشته، بو می
 توان پیش برد.  نقشه پیش بینی شده نمی

 ها واقعیت ندارد.  ها را به شما گفته ولی این گفته دانم کی این من جواب دادم رفیق استالین من نمی

چه بسا خود استالین این داستان را سرهم بندی کرده بود تا مهارت نظامی ژوکف را ناچیز جلوه دهد و 
 او را تحقیر کند. 

تالین خیلی سعی داشت که خودش را به عنوان یک رهبر نظامی بزرگ معرفی کند. از طرق مختلـف  اس
های ملت شوروی طی جنگ بزرگ  کوشید بین مردم همین را جا بیاندازد و القا کند که همه پیروزی می

 میهنی مرهون شجاعت و شهامت و نبوغ خود او بوده است (و �غیر). 

ها به عملیـات   (قزاق معروف که علیه آلمانی Кузьма Крючков» کفکوزما کریوش«درست مانند 
 کرد! (همهمه در تا�ر)  زد)، استالین در عین حال یک دست لباس را به تن هفت نفر می دست می

   

  »سقوط برلن«استالين و فيلم روسی 
نـیم، حقیقتـًا   در این زمینه خوب است به فیلمهای تاریخی و نظامی و چند اثر ادبی خودمان مراجعه ک

 ها نبوغ نظامی استالین است.  نفرت آور است. مضمون همه آن

را در نظر بگیرید. در این فیلم استالین همه کاره  Падение Берлина» سقوط برلن«فیلم روسی 
  کند.)  است. (در این فیلم تنها خودش بازی می

کند و تنها کسی  را صادر می وی از اتاقی که دارای چندین صندلی خالی است دستورات نظامی خودش
، »پاسکرو بیشـف « Поскребышевگوید همان  شود و چیزی در گوشش می که به وی نزدیک می

  (ملیجک و) سخنگوی باوفای او است. (خنده حضار) 
...  

کردند و مامور چـه کـاری بودنـد؟ در     پس فرماندهان نظامی و دفتر سیاسی و دولت کجا بودند؟ چه می
کند. اصNً متکـی   ها نیست. استالین به عوض همه کار می ای به آن برلن) اصNً اشاره فیلم (روسی سقوط

 پرسد.  به کسی نیست و عقیده کسی را هم نمی

بدین طریق همه چیز را تحت این ظواهر غیرواقعی به مردم نشان دادند. چرا؟ بـرای اینکـه اسـتالین را    
 هند. برخNق وقایع تاریخی نورانی و با افتخار جلوه د

شود پرسید که پس نظامیانی که بار اصلی جنگ را بر دوش داشتند کجا هستند؟  اصNً این سؤال را نمی
 اند. آخر مگر ممکن است با حضور استالین جا برای کس دیگری هم باشد؟  ها غایب آن
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وروی در حقیقت تمام سازمان حزب و دولت و ارتش شجاع و افسران با کفایت و سربازان دلیر مردم شـ 
 بودند که پیروزی را در جنگ بزرگ میهنی تضمین نمودند نه استالین (ابراز احساسات حضار) 

ای حزب  اعضای کمیته مرکزی، وزرا و مسؤولین اقتصادی و فرهنگی شوروی و رؤسای سازمانهای ناحیه
بـرای   ها در محل کار خـود از قـدرت و معلومـات خـود     شناسان هریک از آن و دولت و مهندسین و کار

 پیروزی بر دشمن دریغ نکردند. 

نظیر به مقابله بـا دشـمن پرداختنـد، کـارگران، دهقانـان مـزارع اشـتراکی و         مبارزان ما که با دلیری بی
روشنفکران شوروی که تحت رهبری سازمانهای حزب بر محرومیتهای ناگفتنی فائق آمده و تمام قدرت 

 واقعی هستند و) شایسته تقدیر و افتخارند. خود را وقف دفاع میهن نمودند، آنها (قهرمان 

زنان شوروی به نوبـه خـود کارهـای شـجاعانه ای انجـام دادنـد و در کارخانجـات و مـزارع اشـتراکی و          
هـا حتـی    های مختلف اقتصادی و فرهنگی کار تولید را با موفقیت دنبـال نمودنـد. بسـیاری از آن    رشته

 های جنگ شرکت کردند.  مستقیمًا در جبهه

انان د�ور ما هم چه در جبهه جنگ و چه در داخل برای دفاع میهن و انهدام دشمن تـNش فـراوان   جو
 کردند. 

  ها و مبارزین سیاسی در هر مقامی زنده خواهد ماند.  خدمات سربازان شوروی و رهبران آن
روحیـه   ها نبودند که عقـل و  ای از ارتش این در نخستین ماههای جنگ و با از دست دادن قسمت عمده

  خود را از دست دادند! 
توانستند حین جریان جنگ، ارتش قوی و شجاعی مجددًا تشکیل دهند و نه تنها در مقابل دشمن قوی 

 مقاومت نمودند بلکه آنرا به شکست هم کشیدند.   و با تجربه

ه بـا  ها میلیون مردم شرق و غرب در مبارزه علیه خطر بردگی فاشیسم ک اعمال برجسته و شجاعانه صد
 ها و هزاران سال در خاطره بشریت خواهد ماند. (کف زدن حضار)  آن خطر روبرو بودیم قرن

هـا   افتخار اصلی پایان پیروزمند آن نبرد متوجه حزب کمونیسـت و قـوای نظـامی اتحـاد شـوروی و ده     
هـا در ایـن موفقیـت نقـش حسـاس و       میلیون افرادی است که توسط حزب به میدان آمدنـد. همـه آن  

  ای داشتند. هعمد
   

  تبعيد و کوچ دادنھای دسته جمعی
رفقا بگذارید به حقایق دیگری توجه کنیم. اتحاد شوروی حقًا به عنوان نمونه یـک کشـور چنـد ملیتـی     

مـان زنـدگی    شود. زیرا ما عمNً تساوی حقوق و مودت ملـل را کـه در قلمـرو مـیهن وسـیع      شناخته می
 ایم.  کنند تأمین نموده می
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شد و در حقیقت بر اساس تخطی شـدید از اصـول    یل اعمالی که به ابتکار استالین انجام میبه همین دل
 نماید.  تر جلوه می اساسی لنین در مورد سیاست ملیون کشور شوروی استوار بود نفرت انگیز

هایی از افراد اسـت کـه بـدون اسـتثناء شـامل       منظور ما در اینجا تبعید و کوچ دادن دسته جمعی توده
بوده و مNحظات نظامی خاصی هم برای این  комсомольцыها و اعضاء سازمان جوانان  یستکمون

 اقدامات نبوده است. 

های جنگ میهنی شکافهایی به نفـع اتحـاد جمـاهیر     هنگامی که در سراسر جبهه ۱۹۴۳در اواخر سال 
مین اصلیشـان  از سرز карачаевцыها)  (قره چای» ها کاراچایی«شوروی بوجود آمد تصمیم تبعید 

تمـام اهـالی جمهـوری خودمختـار      ۱۹۴۳همـان ایـام یعنـی در اواخـر سـپتامبر         اتخاذ و اجرا شـد. در 
اهالی چچن و اینکوش  ۱۹۴۴دچار همین سرنوشت شدند و در ماه مارس  Калмыцкий» کالموک«

 تبعید و جمهوری خودمختار چچن و اینکوش منحل گردید. 

بالکاریــا -هــا بــه نقــاط دوردســت جمهــوری خودمختــار کابــاردینو  همــه بالکــار ۱۹۴۴در مــاه آوریــل 
яБалкари-Кабардино  هـا را هـم عـوض کردنـد و بـه       تبعید شدند و حتی اسم جمهـوری آن

  جمهوری خودمختار کابارد موسوم شد. 
(خوشبختانه) اهالی اوکرائین چون تعدادشان زیاد و محلی برای اسکان شان نبود به چنـین سرنوشـتی   

  گذشتند. (خنده و همهمه حضار)  دند وگرنه از سر تبعید و دربدرکردن آنها هم نمیدچار نش

   

  قضيه ساختگی لنينگراد
تواند فکر کند کـه چطـور ممکـن     کسی که پیرو مارکس و لنین است و هیج انسان با شعور دیگری نمی

ها و اعضـاء سـازمان    تاست ملتی را تمامًا (متهم کرد) و حتی زنان و کودکان و سالخوردگان و کمونیس
ها) را مسؤول اعمال غیردوستانه (علیه مقامـات کشـور) پنداشـت و دسـته جمعـی       جوانان (کومسومول

 ها را محکوم به تیره روزی و رنج نمود.  ای از آن شان را سرکوب و دسته همه

 ... 

حاصل شد، مردم های بیشمار و با تNش فراوان  پس از پایان جنگ میهنی و شکست دشمن که با قربانی
عظیم خودش را با افتخار تجلی بخشید و حزب هم از جنگ یکپارچـه و متحـد بیـرون      شوروی پیروزی

 تر شده و در چنین شرایطی کسی در فکر توطئه نبود.  آمد. نیروهای حزبی در جنگ آبدیده و قوی

  َعلم شد.  ленинградское делоاما درست در همین موقع قضیه معروف لنینگراد 
ا ن ثابت شده آن قضیه کامNً ساختگی بود در حالیکه کسانی بیگناه جان خود را در این رابطه از دست 

» رودیونــف« Кузнецов، »کوزنتســف«، Вознесенский» سنســکی  وازنــه«دادنــد. رفقــا  
Родионов ،»پوپکف «Попков  ...(و خیلی های دیگر) 
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...  
سته و عالیقدر بوده و زمـانی هـم بـه اسـتالین خیلـی      در شمار رهبران برج» کوزنتسف«و » وزنسنکی«

نزدیک بودند و استالین وزنزسکی را به معاونت اول شورای وزیـران و کوزنتسـف را بـه دبیـری کمیتـه      
مرکزی ارتقا داد. همچنین نظارت بر سازمانهای انتظامی کشور بـا کوزنتسـف بـود و ایـن خـود اعتمـاد       

  داد. استالین را به وی نشان می
 گونه ممکن است به عنوان دشمن مردم (وراگ نارودا) متهم و نابود شوند؟ پس چ

   

  ھای حزبی خودسری استالين در برابر توده
های حزبی بوده  کند که قضیه موسوم به لنینگراد نتیجه خودسری استالین در برابر توده حقایق ثابت می

 است. 

وضع عادی موجـود بـود مسـائلی از ایـن      اگر در کمیته مرکزی حزب و در دفتر سیاسی کمیته مرکزی
شد و اصوً� این قضیه و حوادث  قبیل طبق رسم معمول حزب در آنجا بررسی و همه حقایق سنجیده می

 آمد.  نظیر آن پیش نمی

...  
تر شـده و سـوء    تر و خشن تر شد و استالین حالی به حالی تر، عصبانی پس از پایان جنگ اوضاع پیچیده

و همه کس بیشتر شده بود. جنون اذیت و آزارش بیش از حد تصور شـدت گرفـت   اش به همه چیز  ظن
پنداشت. او خود را بیش از پیش از جامعه و مـردم جـدا    بطوریکه بسیاری از مبارزین را دشمن خلق می
 گرفت.  کرده و بدون شور و مشورت شخصًا تصمیم می

نیروهای صادق و پاک میهن را به قتل آن محرک پست و دشمن فرومایه که هزاران کمونیست و » بریا«
نهایت سوءاستفاده را کرد. شهرت و محبوبیت وزنزسکی و کوزنتسف بریـا را    رساند، از سوء ظن استالین 

  نگران کرده بود. 
اسم و نشان و نیز سخن  های بی حا� معلوم شده که بریا با تهیه مدارک ساختگی و انتشار اظهارات و نامه

 کنی، حذف آنان را به استالین پیشنهاد داد. چینی و شایعه پرا

کمیته مرکزی حزب، قضیه ساختگی و معروف لنینگراد را مورد بررسی قرار داد. در مورد بیگناهانی کـه  
  رنج دیده بودند اعاده حیثیت شد و سازمان پرافتخار حزب لنینگراد هم اعاده شرف گردید. 

هـا در   ل کرده بودند دادگاهی شـدند. محاکمـه آن  و دیگران که قضیه را جع Абакумов» آیاکومف«
 لنینگراد انجام شد و به سزای اعمال خود رسیدند. 
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  کرد. استالين بر قضيه لنينگراد شخصاً نظارت می
یک مسأله قابل طرح است. چگونه در خصوص این قضیه حقایق حا� روشن شـده و چـرا زمـان حیـات     

  انیان اقدامی نکردیم؟ استالین ما برای جلوگیری از نابودی قرب
کرد و در آنزمان اکثریـت اعضـای دفتـر     دلیلش این بود که استالین بر قضیه لنینگراد شخصًا نظارت می

 توانستند بکنند.  سیاسی از کم و کیف قضیه لنینگراد خبر نداشتند و دخالتی هم نمی

آنکه در آن افتراهای ساختگی  و آیاکومف به اصطNح مدارک را به استالین دادند، وی بدون» بریا«وقتی 
هـا را   وزنزنسکی و کوزنتسف صادر نمود و سرنوشت آن» قضیه«تأمل کند، دستور بازپرسی را نسبت به 

  مشخص کرد. (تیرباران شدند) 
   

 »مينگرلی«سازمان ملی 
 мингрельская(مینگرلسـکایا)  » مینگرلـی «نمونه عبـرت انگیـز دیگـر، موضـوع سـازمان ملـی       

националистическая организация  است که گویا در گرجستان وجود داشت. همانطور
هـایی در   قطعنامـه  ۱۹۵۲و مـارس   ۱۹۵۱دانید کمیته مرکزی حزب اتحـاد شـوروی در نـوامبر     که می

  اینخصوص صادر نمود. 
د. ها را انشاء کرده بو ها بدون طرح قبلی در دفتر سیاسی صادر گردید و استالین شخصًا آن این قطعنامه

ها علیه عده زیادی کمونیستهای صدیق اتهامات سنگینی عنوان شـده بـود. بـر اسـاس      در این قطعنامه
مدارک ساختگی ثابت کرده بودند که درگرجسـتان یـک سـازمان ملـی کـه هـدفش بـا همکـاری دول         

 ای از مبارزین مسـؤول  امپریالیستی انهدام قدرت شوروی در آن جمهوری است وجود دارد. خNصه، عده
  حزب و دولت توقیف شدند. 

 بعدًا ثابت شد تمام این جریانات افترایی علیه سازمان حزب گرجستان بود. 

دانیم که در گرجستان هم مانند چند جمهوری دیگر زمانی تظاهرات ملی بـورژوازی روی داد. حـال    می
یNت ملـی در  های مورد اشاره فوق چگونـه ممکـن بـود تمـا     بایذ سؤال کرد که پس از تصویب قطعنامه

گرجستان به حدی شدت یابد که خطر جداشدن گرجستان از شوروی و مثNً الحاق آن به ترکیه بـرود؟  
 (خنده حضار) 

چنین تصوری البته جنون آمیز است. تصور اینکه چنین افکـاری بتوانـد در مخیلـه کسـی خطـور کنـد       
های اقتصادی نائـل   یشرفداند چگونه گرجستان تحت حکومت شوروی به پ غیرممکن است. هرکس می

 آمد. 
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برابر شده است. صنایعی که قبل از  ۲۷تولید صنعتی جمهوری گرجستان نسبت به میزان قبل از انقNب 
انقNب در آنجا وجود نداشت از قبیل ذوب آهن، روغن گیری و کارخانجات مولد ماشین آ�ت و غیره (در 

 گرجستان تاسیس شد.) 

 درصد بود، دیگر وجود ندارد.  ۷۸از انقNب بیسوادی که در گرجستان پیش 

های کارگر ترکیه مقایسه کنند آیا هیچوقـت   اگر اهالی گرجستان اوضاع جمهوری خود را با شرایط توده
 برابر ترکیه فو�د تولید کرد.  ۱۸...، گرجستان ۱۹۵۵ممکن بود آرزوی الحاق به ترکیه را بکنند؟ در سال 

درصـد جمعیـت    ۶۵مـیNدی   ۱۹۵۰کند. طبق آمار سال  برق تولید می برابر ترکیه نیروی ۹گرجستان 
آموزشگاه  ۱۹رسد. گرجستان دارای  درصد می ۸۰ترکیه بیسواد است و نسبت بیسوادی در بین زنان به 

برابر ترکیه  ۸ها مشغول تحصیل هستند. یعنی  هزار دانش آموز در ان ۳۹تعلیمات عالیه است که تقریبًا 
فر جمعیت)، رفاه طبقه کارگر در گرجستان تحت حکومت شوروی خیلی زیاد افزایش ن ۱۰۰۰(برای هر 

یافته است. واضح است به نسبتی که اقتصاد و فرهنگ توسـعه یابـد و هوشـیاری سوسیالیسـتی مـردم      
  همان نسبت هم حس ملیت بورژوایی تقلیل خواهد یافت.   گرجستان اضافه شود به

د اصNًسازمان ملیونی در گرجستان وجود نداشت (کـه بخواهـد توطئـه    البته همانطور که بعدًا معلوم ش
  کند) 

» پر از نبوغ«قانونی شدند. ایگونه جریانات تحت رهیری  ها هزار افراد بیگناه قربانی سماجت و بی (اما) ده
ها دوست دارند همین جور او را خطاب کنند، اتفـاق   استالین و فرزند عظیم الشان گرجستان که گرجی

  تاد. (همهمه در تا�ر) اف
   

  نيست!» تيتو«انگشت کوچکم را تکان دھم، اثری از 
نمـود بلکـه در    خیره سری استالین نه تنها در تصمیماتی که مربوط به امور داخلی کشور بود بـروز مـی  

  کرد.  روابط بین المللی اتحاد جماهیر سوروی هم ظهور می
ل اختNفات با یوگسـNوی را مـورد مطالعـه قـرارداد.     جلسه عمومی ماه ژوئیه کمیته مرکزی جزئیات عل

جملگـی  » مـاجرای یوگسـNو  «نقش استالین در این خصوص براستی شرم آور اسـت. مسـائل ناشـی از    
شد با مذاکره بین احزاب و رفقا حل شود. هیچ مبنایی قابل توجهی وجود نداشـت   مسائلی بودند که می

 اعث شود... که قطع رابطه دو کشور و مسائل بعدی را ب

ها به شکل عجیبی از طرف  منظور این نیست که رهبران یوگسNوی از خطا و نقص مبرا بودند ولی خطا
 استالین بزرگ جلوه داده شد تا اینکه اوضاع به قطع رابطه دو کشور کشید. 

اطر شد بخ من روزهای اول بگو مگو بین اتحاد شوروی و یوگسNوی را که مخصوصًا بزرگ جلوه داده می
  گشتم از من دعوت شد به مNقات استالین بروم.  بر می» مسکو«به » کیف«دارم. یک روز که از شهر 
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فرستاده بود به من نشان داد و پرسید آیا این را  Титоای را که به تیتو  استالین درحالیکه رونوشت نامه
 اید؟  خوانده

شـت کـوچکم را تکـان دهـم و اثـری از      بعد بدون اینکه منتظر جواب من باشد گفت کافی است من انگ
دهم وازنسنسـکی و کوزنتسـف و دیگـران از     نماند.. انگشت کوچکم را تکان می» چوبار«و » پوستیشف«

 بین خواهند رفت. 

صدق نکرد. استالین نه فقط انگشت کوچک » تیتو«(بگذریم که) این جریان انگشت تکان دادن در مورد 
ان داد اما روی تیتو اثر نکرد و او پابرجا ماند. چرا؟ چون یک ملت با توانست تک خود بلکه هرچه را که می

  او بود.
    

  استالين حس درک حقايق را از دست داده بود.
مردمی که در مکتب دشوار مبارزات آزادیخواهانه و استقNل طلبانه تعلیم گرفته بودند و از رهبران خود 

  کردند. حمایت می
  خودبزرگ بینی) کار استالین را به کجا کشاند.  کنید جنون قدرت (و مNحظه می

او به کلی حس درک حقایق را از دست داده بود و تکبر و سوءظن خود را نه فقط در باره مردم شوروی 
 داد.  برد بلکه به تمام احزاب و ملل تعمیم می به کار می

أئید مردم اتحـاد شـوروی و   ما موضوع یوگسNوی را با دقت بازبینی کردیم و راه حل مناسبی که مورد ت
ای و بشریت مترقی است یافتیم. به روابط غیرعادی با یوگسNوی  یوگسNوی و همچنین دموکراسی توده

 به نفع تمام اردوی سوسیالیسم و به نفع تحکیم و تقویت صلح در سراسر جهان پایان داده شد. 

   

  بايستی زنجير شود.» وينوگرادف«آکادميسين 
را نیز  дело врачей-вредителей» ماجرای توطئه پزشکان«به اصطNح  حا� خوب است که

 یادآور شویم. (همهمه حضار) 

شد و اصNً مسأله ای نبود. دکتـر   در واقع این ماجرا فقط در گفته های خانم دکتر تیماشوک خNصه می
ون دکتر مزبور همکار رسمی مزبور را احتماً� تحت تاثیر قرار داده بودند و یا به او دستور داده بودند (چ

ای برای استالین بنویسد و ضمن ان اظهـار کنـد کـه پزشـکان بـه       دستگاههای امنیتی دولتی بود) نامه
 زنند.  های ناشایستی دست می درمان

ای برای استالین کافی بود که او فورًا نتیجه بگیرد که در اتحاد شوروی پزشکان توطئه چینی  چنین نامه
ای از پزشکان متخصص عالیقدر را دستگیر کنند و در باره طریقـه   یجه دستور داد دستهکنند و در نت می
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بازجویی و تحقیق و روش بازجویی آنها نظریات شخصی خود را اظهـار داشـت. اسـتالین امـر کـرد کـه       
  بایستی زنجیر شود و دیگری شNق بخورد.  Виноградов» وینوگرادف«آکادمیسین 

وزیر سابق امنیت کشور در این کنگره به عنوان نماینـده حضـور دارد.    Игнатьев» ایکناتیف«رفیق 
ها به دست نیاورید سـرتان را از تـن جـدا     استالین با خشونت به وی گفته بود که اگر اعترافاتی از دکتر

 خواهم کرد. (سر و صدای حضار) 

   

 ھای نوزاد کور ھستيد.  شما مثل بچه گربه
به حضور طلبید و به وی دستوراتی داد و نسبت به روشهای بازجویی و  استالین شخصًا قاضی بازپرس را

 هایی به وی کرد. روش مزبور خیلی ساده بود. زدن و زدن و زدن.  تحقیق توصیه

بـود بـه   » گناهـان «های مربوطه که حاکی از اعترافـات بـه    کمی پس از بازداشت پزشکان صورت جلسه
شما مثل بچه «ها استالین به ما گفت  وزیع این صورتمجلسدست ما اعضاء دفتر سیاسی رسید. پس از ت

دانید چگونه  رفت زیرا شما نمی شد؟ مملکت به باد فنا می های نوزاد کور هستید. بدون من چی می گربه
 » دشمنان را بشناسید.

توانست حقـایقی را کـه مبنـای تحقیقـات بـود       پرونده امر طوری جلوه داده شده بود که هیچکس نمی
ی نماید و امکان تماس با اشخاص که به گناهان خود اعتراف نموده بودند و تأئید حقـایق، وجـود   بازرس

 نداشت. 

هـا را کـه    کردیم که موضوع دکترهای توقیف شده مشکوک است زیرا برخی از آن معهذا ما احساس می
وع را رسـیدگی  شناختیم. وقتی که پس از وفات استالین موض گاهی ما را معالجه کرده بودند شخصا می

 کردیم متوجه شدیم که آن داستان از ابتدا تا انتها تمامًا ساختگی بوده است. 

این موضوع شرم اور را خود استالین جعل کرده بود ولی فرصت نیافـت کـه آنـرا بـه نتیجـه دلخـواهش       
و در شـان اعـاده حیثیـت شـده      برساند و به همین علت پزشکان مزبور هنوز زنده هستند. البته از همـه 

کننـد و از اعتمـاد مـا     رتبه و اعضای دولت را معالجه می های سابق خود مشغول کارند و افراد عالی پست
 دهند.  برخوردارند و وظایف خود را با کمال صداقت انجام می

   

  اعتماد استالين را جلب نموده بود. »بريا«
بعضی کارهای کثیف و شرم بریا، ان عامل دستگاه جاسوسی خارجی و دشمن سرسخت حزب در تنظیم 

  آور نقش بسیار پستی را بعهده داشت. بریا اعتماد استالین را جلب نموده بود. 
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واقعًا چگونه او توانست مقامات عالیه حزب و دولت را اشغال کرده تا به شغل معاونت اول ریاست شورای 
معلوم شـده کـه ایـن عنصـر     وزیران اتحاد شوروی و عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی با� بیآید؟ اکنون 

 پلید از تعداد بیشماری اجساد عبور کرده و بدین طریق مدارج عالی را طی کرده است. 

 هایی بر دشمنی بریا با حزب وجود داشت؟ در حقیقت بله.  آیا نشانه

کمیسـر   Каминский» کامینسـکی « طی یک جلسه عمومی کمیتـه مرکـزی،   ۱۹۳۷حتی در سال 
یـک انجمـن مخفـی    ( муссаватد که بریا برای دستگاه جاسوسی مساوات سابق بهداشت اظهار نمو

 کند.  ) کار میآذربایجانی

هنوز مدتی از انقعاد جلسه عمومی کمیته مرکزی نگذشته بود که کامینسکی بازداشت و تیربـاران شـد.   
عتماد داشت و کسی آیا استالین اظهارات کامینسکی را مورد مطالعه قرار داد؟ ابدا. زیرا استالین به بریا ا

کـرد عقیـده مخـالفی ابـراز دارد، دچـار سرنوشـت        قادر نبود عقیده مخالفی ابراز دارد. هرکه جرأت مـی 
  شد. کامینسکی می

   

  و...» کدرف«قتل  وروشھای وحشيانه بريا 
 عNئم دیگر هم وجود داشت. 

سـال   ۱۷ده بعد از در کمیته مرکزی حزب قابل توجه است. (نامبر Снегов» سنگف«اظهارات رفیق 
 کار اجباری، اکنون اعاده حیثیت شده است.) 

 او در بیانیه خود چنین نوشت: 

طی یکی از جلسات اداره سازمانی کمیتـه مرکـزی حـزی کمونیسـت اتحـاد       ۱۹۳۱اکتبر  ۲۰در تاریخ 
دبیر کمیته محلی ماوراء قفقاز گزارشی تسلیم نمود.  Картвелишвили» کارتولیشویلی«شوروی 

ام. استالین در آن  ها امروز فقط من زنده مانده ه اعضاء کمیته مرکزی حضور داشتند، ولی از میان آنکلی
جلسه در پایان نطق خود پیشنهادی در باره سازمان دبیرخانه کمیته محلی ماوراء قفقاز ارائه داشت که 

ای بود که اسـم بریـا بـه     بهبموجب آن کارتولبشویلی دبیر اول و بریا دبیر دوم انتخاب شوند. (اولین مرت
 شد)  عنوان نامزد شغلی در حزب برده می

شناسد و بهمین دلیل جدًا از همکاری با وی امتناع دارد.  اما کارتولبشویلی جواب داد که بریا را خوب می
استالین سپس پیشنهاد داد موضوع مسکوت بماند زیرا که در حین عمل ممکن است موضوع به خودی 

و روز بعد تصمیم گرفته شد که شغل مزبور به بریـا تفـویض گـردد و کارتولبشـویلی از     خود حل شود. د
کـه در آن   Кагановичناحیه ماوراء قفقاز تبعید گردد. این حقـایق را رفیـق میکویـان و گاگـانویج     

 توانند تأئید کنند.  جلسه بودند می
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بریا بسیار بد بود و این تیرگی روابط همه با خبر بودند که که از خیلی پیش روابط بین کارتولیشویلی و 
در ناحیه ماوراء قفقـاز جریـان داشـت. کارلیشـویلی از همکـاران بسـیار       » سرگی«از زمان فعالیت رفیق 

 نزدیک سزگی بود و با�خره این تیرگی روابط باعث شد که پریا برای کارتولیشویلی پرونده سازی کند. 

  یشویلی، وی متهم به اعمال تروریستی علیه بریا شده بود. موضوع جالب این است که در پرونده کارتول
اعNم جرم علیه بریا شامل جزئیات جرائم او بود. چون ممکن است برای همه نمایندگان کنگره موقعیتی 

 پیش نیامده باشند که سند اعNم جرم را خوانده باشند �زم است نکاتی را یادآور شوم. 

و همچنــین  Голубев» گــالوبف«و  Кедров» کــدرف«تــل روشــهای وحشــیانه بریــا در مــورد ق
 (مادر خوانده کالوییف)  Батурина» باتورینا«

   .این سه نفر که بدون محاکمه تیرباران شدند و رأی دادگاه پس از قتلشان صادر گردید 
 پیش از تیرباران) مایل بودند کمیته مرکزی را از فعالیتهای خائنانه بریا مطلع سازند.آنان (

   

  ھا خاتمه يابد. ترتيبی بدھيد که کابوس ھولناک بازجويی
کـه آنوقـت یکـی از دبیـران کمیتـه       Андреев» آندریو«از طریق رفیق » کدرف«کمونیست قدیمی 

 مرکزی بود، به کمیته مرکزی چنین نوشت: 

به شما متوسـل   Лефортовский(لفورتوفو) » لوفورتوسکی«من از اعماق سلول تیره و تار زندان «
تفاوت نمانید و مرا حمایت کنید.  شوم. امیدوارم که فریادهای وحشت آمیزم به گوش شما برسد و بی می

ها خاتمه یابد. مبنای پرونده من بر اثر  از شما تقاضا دارم که ترتیبی بدهید که کابوس ترسناک بازجویی
باور کنید. گذشـت زمـان    کنم که این امر را اشتباه گذارده شده است. من بیگناهم و ازتون خواهش می

ها ندارم. عامل  ام آمده) ربطی به تزار ثابت خواهد کرد که من حقیقت را گفتم. من (آنجور که در پرونده
نیستم. مزدور و جاسوس نبوده و نیسـتم. مـن عضـو سـازمان ضدشـوروی بطوریکـه       » اوخرانای تزاری«

ام. مـن   یه حزب و یا دولت مرتکب نشدهها سعی دارند مرا متهم به آن کنند نیستم. من جرمی عل بعضی
ای هستم و صادقانه در مدت بیش از چهل سال در صفوف حـزب   یک بلشویک قدیمی و مبرا از هر لکه

 ام.  برای خوشبختی و رفاه ملتم مبارزه کرده

   

  ی ھستند.ھای بيشتر شکنجه خواھاندر مورد من 
تر از  های جسمی بیرحمانه تر و و تحقیرآمیز هسالگی قاضی دادگاه مرا تهدید به شکنج ۶۲امروز در سن 

ها غیرقانونی و  کند. بازجوها قادر نیستند به اشتباهات خود پی برده و متوجه شوند که روش آن پیش می
کوشند عمل خود را توجیه کرده و مرا دشمن سرسختی معرفی کنند و در مورد من  غیر مجاز است. می
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ب باید بداند که من گناهی ندارم و هـیچ چیـز قـادر نیسـت یـک      های بیشتر دارند. حز تقاضای شکنجه
 کشد مبدل به دشمن کند.  فرزند صدیق حزب را حتی هنگامی که آخرین نفس خود را می

کنم که ضربات تازه و نیرومندی در انتظار من است. اما هـر چیـزی را    من راه نجاتی ندارم. احساس می
ده است. سNمتم متزلزل شده و نیرویم در حال زوال است و حّدی است. شکنجه من به منتها درجه رسی

تر از این است که در زندان  شود. چه چیزی برای یک انسان صدیق وحشتناک پایان عمر من نزدیک می
شوروی جان بدهد و او را خائن به مردم معرفی کنند. در حقیقت چقدر همه این جریانات هولناک است. 

کند. نه، نه این پیش آمد عملی نخواهـد شـد. ممکـن نیسـت      راوانی میقلب من احساس تلخی و رنج ف
ریزم. نه حزب، نه دولت شوروی و نه بریا کمیسر خلق، اجازه چنین ظلم شدید  عملی شود. من اشک می

نظری و آرامش، بدون خشم و تهدید  و غیر قابل جبرانی را نخواهند داد. اطمینان دارم درصورتیکه با بی
اسـاس بـوده    ضع من رسیدگی شود به آسانی ثابت خواهد شد که اتهامات علیه مـن بـی  به شکنجه به و

است. ایمان دارم که حقیقت و عدالت با�خره پیروز خواهد شد. آری، مـن ایمـان دارم. ایمـان دارم کـه     
 عدالت با�خره پیروز خواهد شد. 

 ... 

خیص داد ولی وی به دستور بریا آن کمونیست قدیمی را بیگناه تش» کدرف«هیئت قضات نظامی رفیق 
 تیرباران شد. (ابراز انزجار حضار) 

   

  چرا بريا در زمان حيات استالين رسوا نشد؟
(اورژونیکیدزه) هم با بیرحمی رفتار کـرد.  » اوردجنیکیدزه« Орджоникидзеبریا با خانواده رفیق 

های شرم آورش مانع شود. بریا تمام  چرا؟ برای اینکه اورجنیکیدزه سعی کرده بود بریا را از اجرای نقشه
 کسانی را که ممکن بود مشکلی برایش ایجاد کنند از سر راه خود برداشت. 

کـرد. اسـتالین بعـوض     اورجنیکیدزه همیشه مخالف بریا بود و این موضوع را از استالین هم پنهان نمـی 
ی وادار به خودکشی شد. (ابراز اینکه به موضوع رسیدگی کند اجازه از بین بردن اورجنیکیدزه را داد و و

 تنفر حضار) 

بریا یک چنین آدمی بود. البته کمی بعد از درگذشت استالین کمیته مرکزی حزب نقاب از چهـره بریـا   
  برداشت و با تحقیقات مستقل ثابت شد که بریا جنایات هولناکی را مرتکب شده است و او اعدام شد.

 ... 

ها هزار از افراد را از بـین بـرده بـود در زمـان حیـات       نه بریا که دهآید که چگو  حا� این سؤال پیش می
کـرد و   استالین رسوا نشد. دلیلش این است که وی با کمال مهارت از نقاط ضعف استالین اسـتفاده مـی  

 کرد و پشتش به استالین گرم بود.  دائم بیماری سوءظن او را تقویت می
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بود. مخصوصًا بدین لحاظ که خود استالین از کلیه طـرق  رفقا، پرستش فرد به درجات هولناکی رسیده 
  کرد.  قابل تصور برای تجلیل شخص خودش استفاده می

 این نظر متکی به حقایق زیادی است. 

   

  استالين خود را به پای خدايان رسانيده بود.
ایا کرادک Краткая биографияهای خود فقط بینی استالین، انتشار  ترین نمونه یکی از برجسته

  است.  ۱۹۴۸بیاگرافیا (شرح حال مختصر) خودش در سال 
تملق و تجلیل در این کتاب به حدی است که استالین خود را به پای خدایان رسانیده و خود را حکـیم  

ترین استادان  بزرگ  و» ترین راهبران بزرگ«لغزش ناپذیری جلوه داده است و ضمن آن در مورد خود از 
 کند...  صحبت می »سوق الجیشی همه ادوار

رسد. کافی است اضافه  مورد به نظر می ای که کتاب مزبور را پر کرده است بی بیان ستایشهای چاپلوسانه
ها مورد تأئید شخص استالین بوده و خودش هم با دست خود در نسخه پیش نویس کتـاب   شود که آن

 مقادیری اضافه کرده است. 

او را » شـرح حـال  «کرده بود از التهاب چاپلوسانی که کتـاب   آیا استالین با یاداشتهای خطی خود سعی
تهیه کرده بودند چیزی بکاهد؟ بعکس! استالین نهایت وسواس را بخرج داد تا قسمتهایی از کتاب را که 

 ها به نظر وی تجلیل و تحسین کامل به عمل نیامده است، معّین کند.  ضمن آن

 خط خود نموده بود:  های زیر تصحیحاتی است که استالین به نمونه

و کامنف پس از  در مبارزه علیه بدبینان و تسلیم شوندگان و طرفداران تروتسکی و زینوویف و بوخارین«
فوت لنین هسته رهبری حزب وظیفه داشت که یک مظهر اتحاد کامـل بیابـد. (بعـد یـک سـری اسـم       

کالینین، وروشـلف، کـویی    کتاب مزبور هست. اسم خودش استالین، مولوتف، ۸۹آورد که در صفحه  می
 بیشف، گاگانویج، اورجنیکیدزه، کیروف، پاروسNوسکی، میکویان...) 

این هسته مرکزی بود که تحت پرچم لنین حزب را با پیروی از دسـتورات او متشـکل سـاخت و مـردم     
شوروی را به شاهراه صنعتی کردن کشور و اشتراکی نمودن کشاورزی هدایت نمـود. رهبـر ایـن هسـته     

 » کزی و هادی حزب و دولت رفیق استالین بود.مر

 ها را خود استالین در باره خودش نوشته. حا� ببینیم در ادامه چی اضافه نموده است.  این

استالین اگرچه وظایف خودش را به عنوان رهبر حزب و ملت با مهارت کامل انجام داده و از پشتیبانی «  
 » عا و تجلیل شخصی پاک و مبرا بود. از خودپسندی و اد کامل تمام مردم شوروی برخوردار بود ولی

   



  
      www.hamneshinbahar.net                                                                  گزارش محرمانه خروشچف        

۶۳ 

 

  کند؟ چرا رھبری اين قدر از خودش تعريف می
کجا و کی دیده شده که رهبری این قدر از خودش تعریف کند؟ آیا این عمل شایسـته رهبـری از نـوع    

  لنین و مارکس است؟ ابدا. 
لنین هم به نوبه خود این رویه ناپسند را محکوم ها قیام کردند.  به تحقیق مارکس و انگلس علیه این کار

 کرد.  می

را تکمیـل کـرده و اضـافه نمـوده     » استالین، لنین امروز اسـت. «در نسخه پیش نویس کتاب وی جمله 
استالین ادامه دهنده کارهای گرانبهای لنین است و همانطور که در حزب مشهور است استالین لنـین  «

 »... امروزی است.

 نبوغ نظامی خودش هم پرداخته و اضافه نموده: استالین به 

ای کرده است. رفیق استالین نظریـه   علم جنگ جدید شوروی به دست رفیق استالین پیشرفتهای تازه«
کند و دفاع فعال و قوانین حمNت و حمNت متقابل و  ها را نعئین می عوامل دائمی را که سرنوشت جنگ

ر جنگهای جدید و نقش تعداد زیاد تانکهای سنگین و هواپیمایی را ها را د ها و نیرو همکاری کلیه قسمت
های قوای مسلح ابداع و تکمیل کرده اسـت.   ترین قسمت در جنگهای جدید و توپخانه را به عنوان مقتدر
» های صحیح که کلیه جوانب را در نظر بگیرد یافته است در مراحل مختلف جنگ نبوغ استالین راه حل

 (همهمه حضار) 

 نویسد:  صفحات بعد می در

تسلط نظامی استالین هم در حمله و هم در دفاع به منصه ظهور رسید. نبوغ رفیق استالین به وی امکان 
ها  ها را خنثی نماید. جنگهایی که رفیق استالین در آن های دشمن را پیش بینی کرده و آن داد که نقشه
 » شع مهارت نظامی او است.های مشع های شوروی را بعهده داشت نمونه رهبری ارتش

شناس فنی سوق الجیشی تمجید و تحسـین شـده اسـت. ایـن      از استالین بدین طریق به عنوان یک کار
  ها را خود استالین در مورد خودش کرده است... تعریف

   

   نويسنده کتابی است که ديگران نوشته اند!استالين 
 ی ازونیست (بلشویک) اتحاد شوروی توسط یکـ دانید کتاب مختصری از تاریخ حزب کم همانطور که می

 کمیته مرکزی نوشته شده است،  هایکمسیون

 این کتاب هم که پر است از ستایش فرد، توضیح زیر را بهمراه دارد: 

کمسیونی از کمیته مرکزی حزب تحت رهبری رفیق استالین و با مشارکت مجدانه شخص وی کتاب را «
 » به رشته تحریر درآورد.
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ال استالین (در مورد کتابی که در نگارش آن شرکت نداشته) جمله فوق را اینگونه تغئیر داده (و با اینح
 به همین ترتیب چاپ شده است): 

کتاب تاریخ حزب کمونیست (بلشویک) اتحاد شوروی در یک دوره مختصر به قلم رفیـق اسـتالین و بـا    
  »ید.منتشر گرد ۱۹۳۸تصویب کمسیونی از کمیته مرکزی... در سال 

 ... 

 آیا بیش از این �زم است چیزی اضافه شود؟ (همهمه حضار) 

 شود.  کنید کار گروهی از نویسندگان به اثر شخص استالین تبدیل می بطوریکه مشاهده می

 شود.  �زم نیست بگویم این مسخ حیرت آور چگونه و چرا انجام می

 آید.  اما اینجا یک سؤال پیش می

خواسته بقیه باور کنند که کتاب گروهی از نویسندگان، اثر خـود او اسـت، پـس     اگر اینطور که استالین
چرا اینهمه از خودش تعریف کرده و تمام دوره تاریخی پس از انقNب اکتبر حزب پر افتخار کمونیست را 

جلوه دهد؟ آیا تNشهای حزب در تحو�ت سوسیالیستی کشور و » نبوغ استالین«بصورت یکی از مظاهر 
ار جامعه سوسیالیستی و صنعتی و اشتراکی نمودن کشور و همچنین در سایر اقداماتی که از طرف استقر

حزب بدون انحراف از مشی لنین به عمل آمد در این کتاب بطور شایسته منعکس شده اسـت؟ در ایـن   
تـرین   هایش صـحبت شـده و همـه چیـز بـدون کوچـک       ها و گزارش کتاب اساسًا از استالین و سخنرانی

 ثنایی به نام او ارتباط داده شده است. است

را شخصًا نوشـته،  » مختصری از تاریخ حزب کمونیست...«گوید که کتاب  حال وقتی استالین صریحًا می
  این موضوع حداقل شگفت آور است.

   

  رساند. استالين تحسين خودش را به آسمان می
گویـد؟ و تحسـین    ین مـدح و ثنـا مـی   آیا یکی از پیروان واقعی مارکس و لنین در باره خودش این چنـ 

 رساند؟  خودش را به آسمان می

 اند.  ها هم جوائزی به نام خود به وجود نیآورده یا مثNً به موضوع جوائز استالین نظر کنیم. حتی تزار

ای در  داد کـه حتـی کلمـه    در مورد سرود ملی اتحاد شوروی، استالین متن اشعاری را بهتر تشخیص می
 ای تجلیل گردد.  سابقه یست در آن دیده نشود ولی از استالین بطور بیباره حزب کمون

استالین ما را با روح وفاداری به خلق آمـوزش داده اسـت. او مـا را در انجـام کـار پرشـکوه خـود و در        «
 » کردارمان الهام بخشیده است.
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ت و برانگیختن توده در اشعار این سرود، کلیه فعالیتهای حزب بزرگ لنین در عرضه های آموزش، هدای
ها به حساب استالین گذاشته شده، مشخص است که این امر انحراف صریح از اصـول مـارکس و لنـین    

 شود.  بوده و تصعیف و تحقیر حزب محسوب می

باید اضافه کنم که هیئت رئیسه کمیته مرکزی حزب، هم اکنون با یک قطعنامه، اشعار جدیدی کـه در  
  ه شده جهت سرود ملی برگزیده است. (کف زدن حضار) آن به نقش مردم و حزب اشار

   

 تن مس برای يک مجسمه ! سی و سه
شـود بگویـد    ها و مؤسسات به نام استالین بدون نظر وی ممکن بوده؟ (می آیا نامگذاری بسیاری از شهر

  ههای استالین در سرتاسر کشـور، مجسـم   اند؟) آیا نصب مجسمه بدون اینکه من بدانم خودشان گذاشته
 یادبود برای کسانی که هنوز نمرده اند، بدون اطNع وی بوده؟ 

استالین دستوری براساس یکی از تصمیمات هیئت وزیـران   ۱۹۵۱دانند که در تاریخ دوم ژوئیه  همه می
شخصًا امضاء و صـادر نمـود. در تـاریخ جهـارم     » کانال ولگا«شوروی در باره بنای یادبود عظیمی بر سر 

تن مس برای ساختمان ایـن بنـای بـزرگ صـادر      ۳۳سال دستور دیگری مبنی بر اجازه همان    سپتامبر
 نمود. 

اند حتی مجسمه عظیمی را که در آنجا نصب شده است دیده  کسانیکه نواحی استالینگراد را بازدید کرده
تفـاق  اند که چنین مجسمه در محلی قرار گرفته که عبور و مرور مردم از آنجا بـه نـدرت ا   و متوجه شده

  افتد.  می
کننـد مبـالغ    های کوچک (و فقیر) زندگی مـی  در حالیکه مردم آن ناحیه از زمان جنگ به بعد در کلبه 

  بسیار زیادی صرف بنای آن مجسمه (مجسمه استالین) شد. 
ترین تکبر و نخوت و تمجید نفـس را بـه    حتی کوچک«نویسد که  پس وقتی وی در شرح حال خود می

 گفت؟ قضاوت با شما است.  آیا صحیح نمی ،»دهد خود راه نمی

   

  بی احترامی استالين به لنين
سـال قبـل تصـمیم     ۳۰استالین نمونه عدم احترام به خود به لنین را هم نشان داد. زیرا بـاوجود اینکـه   

گرفته شده بود که به افتخار لنین یک کاخ بنا شود، هی به امروز و فردا انداخت و بعد بنـای آن کـNً از   
 تور خارج شد. دس

را » تأسیس جایزه لنین جهت کارهای آموزشی«اوت) به منظور  ۱۴تصویب نامه مورخه دولت شوروی (
توان از یاد برد. این تصمیم نامه در جراید درج شد اما در عمل اقدامی صورت نگرفت که البته بایـد   نمی

 به اجرا بگذاریم. (کف زدن حضار) 
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تر گفتم و یا نقل قسمتهایی مثNً از کتاب شـرح   ده از روشهایی که پیشدر زمان حیات استالین با استفا
شد که نشان دهد لنین حتی حین انقNب سوسیالیسـتی   حال مختصر استالین، وقایع جوری تشریح می

ها و آثار ادبـی، شخصـیت لنـین را تحریـف و      اکتبر در درجه دوم اهمیت بوده است. در بسیاری از فیلم
 تحقیر کردند. 

   

  آورد! استالين با شمشير دشمن را از پای درمی
را ببیند زیرا در آن فیلم او را روی پلکان  ۱۹۱۹استالین خیلی دوست داشت فیلم سال فراموش نشدنی 

 دادند.  آورد نشان می یک قطار زرهی در حالی که با شمشیر خودش عمNً دشمن را از پای درمی

شهامت �زم را پیدا کند و  Ворошилов» ویج وروشیلفکلیمان ایفرامو«باشد که دوست گرامی ما 
داند که استالین چگونه جنگید. البته انجام ایـن امـر بـرای     حقایق را در باره استالین بنویسد. زیرا او می

رفیق وروشیلوف مشکل است ولی چنانچه انرا انجام دهد کار بسیار خوبی کرده و همه کس یعنـی هـم   
 شوند. (کف زدن حضار)  ای خودش خوشحال میحزب و هم مردم و هم نواده

   

  گفت که چه بايد کرد! استالين به لنين می
کردند که اسـتالین   کردند چنین وانمود می هنگامی که از وقایع انقNب اکتبر و جنگ داخلی صحبت می

چگونه  همیشه نقش اصلی را انجام داده و در هر حال استالین به لنین پیشنهاد کرده که چه باید کرد و
  آنرا باید انجام داد. 

 واقعش این است که این جز لکه دارکردن خاطره لنین چیز دیگری نیست. 

نام استالین را خیلی به ندرت  ۱۹۲۴درصد اشخاصی که اینجا حاضر هستند قبل از سال  ۹۹اگر بگوئیم 
 ،. در حالیکه بعکسدانستند شاید برخNف حقیقت چیزی نگفته باشم شنیده و در باره او چیز مهمی نمی

شناس بود.  شناختند و وی نزد حزب و مردم و کودکان، ریش سفیدان و کهن سا�ن سر همه لنین را می
 (کف زدن حضار) 

...  
همه این مسائل باید بازبینی شود تا اینکه تاریخ و ادبیات و هنرهای زیبا، نقش لنین و کارهـای عظـیم   

  ای منعکس نمایند. (کف زدن حضار) کر را به نحو شایستهحزب کمونیست و مردم شوروی، این ملت مبت
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 ملت ما چاپلوسان بيشماری پرورش داده است.
رفقا ستایش فرد باعث یکار رفتن اصول غلط در امور حزب و فعالیتهای اقتصادی است. این امر به نقض 

همـه رقـم کـه بـر     هـایی از   اساسنامه دموکراتیک درونی حزب و شوراها، به مـدیرینی عقـیم و انحـراف   
انجامـد. (از همـین رو) ملـت مـا چاپلوسـان       کند، مـی  گذارد و واقعیتها را بزک می کمبودها سرپوش می

 بیشمار و متخصصین خوش باور و حقه باز زیادی پرورش داده است. 

ضمنًا نبایستی فراموش کرد که به علت بازداشت عـده بیشـماری از رهبـران حـزب، شـوراها و مـدیران       
کردند و احتیاط مفرط و هـراس از همـه    مبارزین زیادی کارشان را با عدم اطمینان شروع می اقتصادی،

 ترسیدند. هاشان نوآوری نبود و حتی از سایه خودشان هم می چیز باب شد. در کار

بینیـد کـه اغلـب بـدون در نظـر       های حزب و دولت توجه کنید می ها و تصویب نامه چنانچه به قطعنامه
ای و تکراری تهیه شده و کار به جایی کشیده بود که مبارزین حزب  احوال، همه کلیشه گرفتن اوضاع و

های خود را (حساب شده) قبNً تهیه کرده و از روی  های حتی در جلسات کوچک و کم اهمیت هم نطق
  خواندند (که برایشان مشکلی پیش نیاید!) نوشته می

های حزب و دولت و کاغذ بـازی و بوروکراسـی را در   این جریان خطر فورمالیسم و ظاهرسازی را در کار
 تمام تشکیNت بوجود آورده بود. 

   

  در حال شکسته شدن بود!  ميزھا زير بار بوقلمون و غاز
ها  نمونه دیگری از انزجار استالین نسبت به حقایق زندگانی و عدم اطNع وی از اوضاع حقیقی شهرستان

 کرد.  اداره می ای است که او کشاورزی کشور را طریقه

ای نسبت به امور مملکتی داشتند خـواهی نخـواهی متوجـه وضـع      همه کسانی که حتی کمترین عNقه
شدند، ولی استالین هرگز متوجه نشد. آیا توجه او را به وضع کشاورزی جلب نمودیم؟ بله.  کشاورزی می

هـا و   ر نکرد و با کـارگران شـهر  ولی او تأئید نکرد. چرا؟ برای اینکه استالین هرگز هیچوقت به جایی سف
ها از وضع  ها اطNعی نداشت. با دیدن فیلم گرفت و از اوضاع حقیقی شهرستان مزارع اشتراکی تماس نمی

ها وضع حقیقی کشاورزی را به مراتب بهتر از آنچه بود جلوه  شد و این فیلم کشاورزی و دهات مطلع می
 داد.  می

کشاورزی چنان خوب جلـوه داده شـده بـود کـه میزهـای زیـر بـار        ها وضع مزارع  در بعضی از این فیلم
پنداشـت   رسید و استالین هـم مـی   ها در حال شکسته شدن بود و خیره کننده به نظر می بوقلمون و غاز

 اوضاع حقیقتًا همین طور است. 
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  .لنين ديد ديگری نسبت به زندگی داشت
ـ   ا مـردم نزدیـک بـود و عـادتش ایـن بـود کـه        لنین کNً دید دیگری نسبت به زندگی داشت. همیشه ب

ها گفتگو کند. از دهات مرتبـًا   نمایندگان کشاورزان را بپذیرد و در اجتماع کارگران در کارخانجات با آن
رفت  کرد و با دهقانان تماس نزدیک داشت. استالین بعکس، از مردم دور بود و اصNً جایی نمی بازدید می

دامه داشت. آخرین باری که استالین از یک ده دیدن نمـود، ژوئیـه سـال    و این جریان بالغ بر ده سال ا
بود که برای تحویل غNت به سیبری سفر کرده بود. پس چگونه ممکن اسـت نسـبت بـه اوضـاع      ۱۹۲۸

 ها با خبر باشد و قضاوت صحیحی داشته باشد؟  شهرستان

لع شد کمسیونی تشـکیل داد و  زمانی از مشکNت کشاورزی و وضع ناجور دامپروری و تولید گوشت مط
تنظیم » وسائل توسعه دامپروری در مزارع اشتراکی و مزارع دولتی«به نام » ای قطعنامه«مقرر داشت که 

 شود. ما طرح مزبور را آماده کردیم. 

پیشنهادات آنزمان ما شامل کلیه امکانات نبود ولی راه توسعه دامپروری را در مزارع اشـتراکی و مـزارع   
ان داده بودیم. پیشنهاد ما این بود که قیمت معامله دام با� رود تا حس ابتکار کارگران مزارع دولتی نش

اشتراکی و مراکز ماشین آ�ت کشاورزی و تراکتور و مزارع دولتی تقویت شود. نظر ما پذیرفته نشد و در 
  مسکوت ماند.  ۱۹۵۳فوریه 

   

  .ھمان درست بود   گفت حتما استالين اگر چيزی می
الب اینجا است که استالین پیشنهاد کرده بود که مالیات مزارع اشتراکی و کارگران این مزارع به مبلغ ج

گفت وضع کشاورزی خوب است و کافی است کارگز مزارع کشـاورزی   میلیارد روبل افزایش یابد. می ۴۰
ین اقدام را تصور کنید. یک جوجه بیشتر بفروشد تا اینکه بتواند مالیات مورد نظر ما را بپردازد. معنای ا

میلیارد روبل تحصیل  ۴۰دادند  کارگران مزارع کشاورزی برای تمام محصو�ت خودشان که به دولت می
روبل بیشـتر نفروختنـد.    ۲۶۲۸۰ها روی هم  مزارع کشاورزی و کارگران آن ۱۹۵۲کردند و در سال  نمی

 د؟ البته که نه. پس آیا پیشنهاد استالین واقعی و بر اساس آمار و اطNعات بو

  اما استالین که توجهی به حقایق و آمار نداشت. 
بـود و نابغـه احتیـاجی بـه     » نابغـه «همان درست بود. زیرا با�خره او    گفت حتما اگر چیزی میاستالین 

دهد و پس از ابراز نظرش  محاسبه ندارد. همین که به اطراف نگاه کند طریق عمل را پی برده و نشان می
 اش آفرین بگویند.  آنرا تکرار کنند و به تدبیر و دانایی همه باید

میلیارد روبل چقدر دانـایی و تـدبیر    ۴۰واقعًا در پیشنهاد استالین مبنی بر افزایش مالیات کشاورزی به 
نهفته بود؟ هیچ. مطلقًا هیچ. زیرا این پیشنهاد متکی به سنجش واقعی اوضاع نبود. بلکه بر اساس افکـار  

 کسی که با حقایق هیچگونه تماس نداشت متکی بود.  عجیب و غریب
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رها شویم و نطقهای نماینـدگان بیسـتمین کنگـره       کنیم که از وضع مشکل کشاورزی ما حا� سعی می
رضایت بخش بوذ و چه خوب که بسیاری از نمایندگان در این مورد حرف زدند و شرایط بـرای اجـرای   

سال بلکه طی دو یا سه سال مهیـا و موجـود اسـت.     ۵ر عرض ششمین برنامه پنج ساله دامپروری، نه د
 ساله جدید انجام خواهد شد. (کف زدن حضار)  ۵اطمینان داریم که تعهدات برنامه 

   

  ستايش فرد چگونه امکان يافت؟
رفقا اگر امروز از ستایش فرد (از کیش شخصیت) که در زمان حیات استالین آنقـدر شـایع بـود انتقـاد     

ر از عوامل منفی بیشمار ناشی از این ستایش که با روح مارکسیسم لنینیسم خیلـی زیـاد   کنیم و اگ می
 کنیم باید روشن شود که این ستایش چگونه امکان یافت؟  فاصله دارد صحبت می

های بیشماری تحصیل کرد.  سال زمامدار حزب و کشور بود و در زمان حیاتش پیروزی ۳۰استالین مدت 
ایق را انکار کنیم؟ به عقیده من فقط کسانی که سـتایش فـرد کـور و مسحورشـان     توانیم این حق آیا می

کنند و آن کسانیکه از دریچه چشم  کرده و فقط افرادی که ماهیت انقNب و کشور شوروی را درک نمی
 توانند چنین سؤالی را بکنند.  بینند می لنین نقش حزب و ملت را در پیشرفت جامعه شوروی نمی

لیستی به وسیله طبقه کارگر و دهقانان فقیر و با پشتیبانی بخشی از طبقه متوسط عملی انقNب سوسیا
ترین خدمت لنین این  شد. انقNب به وسیله مردم و تحت رهبری حزب بلشویک به پیروزی رسید. بزرگ

 بود که حزب مبارزی مرکب از طبقه کارگر بوجود آمد و آنرا مجهز به دانش و علـم، بـه قـوانین تکامـل    
  اجتماعی و مارکسیسم...نمود.

های مردم صحبت کرد...  لنین از پیروزی پرولتاریا در مبارزه بر علیه سرمایه داری...از مبارزه انقNبی توده
جربه آن شد و کـارگران را بـه مقـام    منافع مردم دفاع نمود و رهبر با ت در این مبارزات حزب همیشه از

 ی را به وجود آورد. مسؤول رسانید و اولین کشور سوسیالیست

گفت کشور شوروی از این جهت نیرومند اسـت   حتمًا شما سخنان خردمندانه لنین را بیاد دارید که می
 اند.  ها میلیون افراد ملت بوجود آورده ها و ده اند که تاریخ را خودشان یعنی میلیون ها دریافته که توده

هـا و فـداکاری ملـت     زمانهای مختلف در شهرستانپیروزیهای تاریخی ما در اثر کار سازمانی حزب و سا
ها نتیجه مساعی عظیم و اقدامات ملت و حزب همه با هم است  بزرگ شوروی به دست آمد. این پیروزی

 شد ثمره رهبری شخص استالین.  تر وانمود می و نه آنجور که پیش

ون چون و چرا باید بگـوئیم  این مسئله را بررسی کنیم بد اگر بخواهیم جون رهروان راه مارکس و لنین 
 رهبری سالهای آخر عمر استالین مانع جدی پیشرفت در اتحاد شوروی شده بود. 
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استالین مسائل بسیار مهمی را که حیات حزب و کشور به آن وابسته بـود، توجـه نداشـت. در زمـان او     
او) مشکNت بزرگی را رابطه ما با کشورهای دیگر تقریبًا به هم خورده بود چون تصمیمات یک نفر (خود 

 آورد.  پیش می

ایم از ستایش فرد و کیش شخصیت فاصله بگیریم، در سیاست داخلـی و   در سالهای اخیر که ما توانسته
های عظـیم کـارگران    خارجی به اقدامات مقتضی دست زدیم و شاهدیم چکونه کار و فعالیت خNق توده

  را گذاشت. (کف زدن حضار)  پیشرفت نمود و در توسعه اقتصاد و فرهنگ اثر خودش
   

  در زمان استالين، اعضای دفتر سياسی کجا بودند؟
ممکن است بعضی از رفقا این پرسش را طرح کنند که در زمان اسـتالین، اعضـای دفتـر سیاسـی کجـا      
بودند؟ چرا در آن موقع اعتراض نکردند؟ چرا علیه ستایش فرد و کیش شخصیت بـر نخاسـتند و بـرای    

 شود...؟  ن موضوع صحبت میچی حا� از ای

نخست باید متوجه این حقیقت بود که اعضای دفتر سیاسی در دوران مختلف نظریات متفاوتی در بـاره  
کردنـد.   ها پشت استالین بودند و مجدانه از او طرفـداری مـی   این موضوع داشتند. در آغاز بسیاری از آن

 منطق و قدرتش در حزب نفوذ داشت. ها بود و  ترین مارکسیست با�خره استالین یکی از قوی

بعد از درگذشت لنین، بخصوص در ان سالهای اول، استالین برای اشاعه نظرات او زیاد مایـه گذاشـت و   
تNش نمود. او علیه دشمنان لنین و همه منحرفین مبارزه کرده بود و حزب و کمیته مرکزی هم با تکیه 

Nگـویم   ب صنعتی را در دستور کار داشت. دورانی کـه مـی  بر مرام لنین، اشتراکی کردن کشاورزی و انق
بایسـت بـا مخـالفین     محبوبیت استالین در اوج بود و او حمایت بسیاری به دست آورد. آنزمان حزب می

هـا و ملیـون بـورژوا مبـارزه کنـد. ایـن        لنین و با هواداران تروتسکی و زینوویف و خNصه دست راسـتی 
ن با سوءاستفاده از قدرت آن مبارزه را به رهبـران برجسـته حـزب و    رویارویی ضرورت داشت اما استالی

و » کسـیورم «دولت بسط داد و در برابر مردم صـادق شـوروی روش ارعـاب پـیش گرفـت و بـا امثـال        
 تر شرح دادم.  و... رفتاری کرد که پیش» پستیشف«و » آیخه«، »رودزتاک«

   

  و... » وزنزنسکی«سرنوشت غم انگيز رفيق 
اساس، به سرکوب فرد اعتراض کننده  گونه کوششی برای خنثی کردن سوءظن و اتهامات بیواقعش، هر
 اصNً همین بود. » پستیشف«شد. علت سقوط  کشیده می

پستیشـف  » تو واقعًا چی هسـتی؟ «هایش علیه وی حرف زد و از او پرسید  استالین در یکی از سخنرانی
 لشویکپاسخ داد: رفیق استالین من یک بلشویک هستم. ب
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(دشمن خلـق)  » وراگ نارودا«احترامی تلقی نمود و پستیشف تبدیل به  همین اظهار نظر را استالین بی
  شد و بعدًا جانش را از دست داد. 

 Николай» نـیکNی بولگـانین  «هـا بـا    در شرایطی که در آن دوران حکمفرما بـود مـن خـودم بـار    

Булганин پیش آمده که با دعـوت  «یم از او شنیدم که حرف زدم و روزی که هر دو در اتومبیل بود
داند از آنجا به کجـا خواهـد رفـت. بـه      نشیند نمی رود و وقتی پیش او می استالین شخصی به نزد او می

 » اش و یا زندان... خانه

خب در چنین شرایطی اعضای دفتر سیاسی در وضع بسیار مشکلی قرار داشتند و اگـر در نظـر داشـته    
شـد آنوقـت بخـوبی     ی اخر، جلسات عمومی کمیته مرکزی اصNً مرتب تشکیل نمـی باشیم که در سالها

تـر   ها چقدر مشکل بود. پـیش  ها و خطا عدالتی فهمیم که برای اعضای دفتر سیاسی مخالفت علیه بی می
شـد. سرنوشـت غـم انگیـز      هم گفتم تصمیمات بیشماری بدون مشورت دسته جمعی گرفته و عمل می

قربانی سرکوب استالین شد به اندازه کافی روشن اسـت. تصـمیم برکنـاری او از    که » وزنزنسکی«رفیق 
و » رودیونف«عضویت دفتر سیاسی بدون طرح موضوع و مذاکره گرفته شد. همچنین برکناری برکناری 

 » کوزنتسف«

   

  کرد. استالين اصول رھبری دسته جمعی را نقض می
پN شد. کمسیون پنج نفری، کمسیون شش نفـری،  های متعدد، دفتر سیاسی بخش و  با ایجاد کمسیون

 کمسیون هفت نفری، کمسیون نه نفری و الی آخر... 

 گشت.  شد و کارآئی آن مختل می از اهمیت دفتر سیاسی کاسته می

 آورم.  را اینجا می ۱۹۴۶اکتبر  ۳های مورخ  برای مثال یکی از قطعنامه

 پیشنهاد استالین

سی (کمسیون شش نفره) در آینده عNوه بر مسائل مربـوط بـه امـور    کمسیون امور خارجه دفتر سیا -۱
های داخلی و سیاسـی داخلـی کشـور را نیـز بـه عهـده        خارجه، رسیدگی به مسائل مربوط به ساختمان

 خواهد داشت. 

های اقتصادی هم اضافه شود و  به کمسیون شش نفره، رفیق وزنزنسکی رئیس کمسیون دولتی برنامه -۲
 نام خواهد داشت. » کمسیون هفت نفره«این به بعد  این کمسیون از

 امضاء 

 دبیر کمیته مرکزی 

 استالین

... 
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  هایی (این زبان قماربازان است) جه اصطNحات و نامگذاری
  (حنده حضار) 

های پنج نفری و شش نفری و هفت نفری و نه نفری ربطی بـه اصـول    پرواضح است که ایجاد کمسیون
شـد، عمـNً    یجه بعضی از اعضا در تصمیمات مهمی کـه اتخـاذ مـی   نتو در رهبری دسته جمعی نداشت 

 شرکت نداشتند. 

  از اعضاء قدیمی حزب در وضع عجیب و غیرقابل تحملی قرار داشت. » کلمنت وروشیلف«
توانست در جلسات دفتر سیاسی شرکت کند چون استالین قدغن کرده بود. اگر هـم   وی چند سال نمی

کرد که حضـور یابـد یـا نـه، غالبـًا پذیرفتـه        و او با تلفن از او کسب تکلیف می شد ای تشکیل می جلسه
 شد و یا با اکراه و نارضایتی استالین همراه بود.  نمی

   

  استالين نابودی اعضای دفتر سياسی را در سر داشت.
ت! آنقدر استالین به همه چیز ظنین بود که خیال برش داشته بود وروشـیلف، جاسـوس انگلیسـیها اسـ    

 (خنده حضار) 

ها است. بیبینید حتی در منزل وروشیلف دسـتور داد میکـرفن    کرد او عامل انگلیسی باور کنید. فکر می
 بگذارند تا صدا و مکالمات او ضبط شود. (ابراز تنفر حضار) 

را هـم از شـرکت در دفتـر     Андрей Андреев» آندره آندریف«استالین با تصمیم فردی خودش 
 ود. این استبدادی لجام گسیخته بود. سیاسی محروم نم

 بگذارید اولین جلسه عمومی کمیته مرکزی را که بعد از کنگره نوزدهم تشکیل شد در نظر بگیریم. 

جهت حمله نمود و ایـن   خود و بی بی» میکویان«و » مولوتف«در آن جلسه استالین ضمن نطق خود به 
اساس متهم نمود. بعید نیست که اگر استالین  ه بیمبارزین قدیمی حزب را غیر مستقیم به جنایات البت

 ماندند تا در این کنگره سخنرانی کنند.  ماند آن دو زنده می چند ماه دیگر زنده می

ها بایـد   گفت آن از قرار معلوم استالین نقشه از بین بردن اعضای دفتر سیاسی را کشیده بود و اغلب می
 جای خود را به افراد دیگر بدهند. 

نفر برای عضویت هیئت رئیسه کمیتـه مرکـزی    ۲۵اد وی پس از کنگره نوزدهم مبنی بر انتحاب پیشنه
 گفتند.  ای بود که بهر حال از او تملق می  تجربه برای َدک کردن اعضای قدیمی و جانشین کردن افراد بی

عـدًا از بـین   توان تصور نمود که این پیشنهاد همچنین به منظور اینکه اعضای قدیمی دفتر سیاسی ب می
  کنیم هیچوقت عیان نشود.  برده شوند عنوان شد، تا اعمال شرم آور وی که ما اکنون بررسی می
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  . حزب و طبقه کارگر انجام داد استالين خدمات بزرگی به
رفقا برای جلوگیری از اشتباهات گذشته کمیته مرکزی مخالفت جدی خود را نسبت به ستایش فـرد و  

اندازه از استالین تملق گفته شده، البته وی در گذشته بدون  کند. به نظر ما بی کیش شخصیت اعNم می
تردید خدمات بزرگی به حزب و طبقه کارگر و نهضت بین المللی کارگری انجام داده است. (ولی نیاز به 

 آنهمه تملق نبود) 

...  
د که اعمال وی برای دفـاع از  کند این است که استالین واقعًا معتقد بو موضوعی که مسأله را پیچیده می

 هایی دشمن و امیپریالیسم ضرورت داشته است...  منافع طبقه کارگر و علیه توطئه چینی

شـود گفـت    کنـد. نمـی   کرد که به نفع مردم و برای پیروزی سوسیالیسم و کمونیسم کـار مـی   تصور می
هـای   طر منافع حزب و تودهعملکردش مثل یک مستبد گیج بود. واقعًا ایمان داشت که اقداماتش به خا

  کارگر و برای دفاع از دستاوردهای انقNب است. بدبختی (و پیچیدگی مسأله هم) همین است.
   

 فروتنی و خودشکنی از صفات اصلی يک بلشويک حقيقی است.
کرد که فروتنی و خودشکنی از صفات اصـلی یـک بلشـویک حقیقـی      رفقا، لنین همیشه خاطرنشان می

توانیم بگوئیم که در تمام شئون از این سرمشـق   هر زنده چنین چیزی بود. ولی ما نمیاست. خود او مظ
 ایم.  لنین پیروی کرده

ها و کارخانجات و مؤسسـات صـنعتی و مـزارع دولتـی و      کافی است اشاره کنم که برای بسیاری از شهر
د حیات بودند. آیا این کـار را  ایم. در حالیکه آنان شاغل و در قی فرهنگی... نام این یا آن عضو را گذاشته

 نکردیم؟ 

ها و مؤسسات و مزارع اشتراکی شـرکت کـردیم.    خیلی از ما در نامگذاری اسم خودمان به بعضی از شهر
 این روش باید اصNح شود. (کف زدن حضار) 

 ... 

 البته آنرا با تأتی و به مرور باید انجام دهیم تا از افراط و تفریط جلوگیری شود. 

در » کیـف «بـا خبـر شـد، رادیـوی شـهر       »کسـیور «ست وقتی جمهوری اوکرائین از دستگیری یادم ه
 کرد: اینجا رادیو کسیور است.  اش را اینجور شروع می اوکرائین هر روز برنامه

 وقتی یکبار رادیو چنین چیزی را نگفت مردم تصور کردند حتما بNیی سر کسیور آمده است. 

کنند حتمًا کسانی که مؤسسات  امی را اتخاذ و اجرا کنیم مردم تصور میپس اگر امروز تصمیم تغئیر اس
 اند. (همهمه حضار)  ها به نامشان بود، دستگیر شده و مزارع اشترکی و شهر
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ها و مؤسسات صنعتی و کارخانجات و مزارع کشاورزی و مـزارع   قدرت و اهمیت رهبران را به تعداد شهر
 دهند.  ، تشخیص میها خوانده شده دولتی که به نام آن

خاتمه داده و مؤسسات صنعتی و کارخانجات و » امNک خصوصی«آیا وقت آن نرسیده که به وضع این 
 ؟ »ملی کنیم«مزارع کشاورزی و مزارع دولتی را 

 (خنده و کف زدن حضار و فریاد صحیح است صحیح است)  

کیش شخصـیت و سـتایش فـردی     این تصمیم به نفع هدف مشترک خواهد بود زیرا با�خره این هم به
 مربوط است. 

   

  کيش شخصيت را ريشه کن نمائيم.
ما بایستی جدًا موضوع ستایش فرد (کیش شخصیت) را مطالعه کنیم و نگذاریم که موضوع به خـارج و  

 ایم.  مخصوصًا به مطبوعات درز کند. به همین علت است که موضوع را اینجا در جلسه سّری مطرح کرده

به دست دشمن بـدهیم و مناقشـات خـود را در مقابـل او ظـاهر        ی دارد و ما نباید حربههر چیزی حّد
ها ارائـه خواهـد    کنم که نمایندگان کنگره کامNً متوجه بوده و پیشنهاداتی را که به آن سازیم. تصور می

 نهایت دقت مورد بررسی خواهند داد. (کف زدن نمایندگان)   شد در 

را قطعًا و برای همیشه از بین ببریم و بـرای امـور مرامـی و عملـی تصـمیمات      رفقا ما باید ستایش فرد 
 درست بگیریم. برای این منظور باید: 

به عنوان بلشویک کیش شخصیت را به شدت نکوهش کرده و آنرا ریشه کن نمائیم. چـرا؟ چـون بـا     -۱
ات حزب نیـز، همآهنـگ   آید. بعNوه با اصول رهبری حزب و اصول حی مرام مارکس و لنین جور در نمی

نیست. باید جلوی بازگشت این مسأله را به هر نحو که شده بگیریم و در این مورد بـه تـNش خسـتگی    
 ناپذیری دست بزنیم. 

لنینیسم در رابطه با مردم در مقام خالق تاریخ و کلیه نعمات -همچنین باید مهمترین تزهای مارکسیسم
ست) برای مبارزه انقNبی برای دگرگونی جامعه، و پیروزی مادی و معنوی بشر، نقش قاطع حزب (کمونی

  کمونیسم دقیقًا به کار بندیم. 
های نادرسـتی را کـه در    بایست با بینش مارکس و لنین به مسائل توجه کنیم و با نظر انتقادی، ایده می

یده شـده،  خصوص ستایش فرد است و به تاریخ و فلسفه و اقتصاد و ادبیات و هنرهای زیبا و... هم کشـ 
بزدائیم. �زم است در آینده نزدیک کتب جدیدی که مطابق با اصول علمی مارکس باشد نوشته و منتشر 

ای  کنیم و همچنین در مورد تاریخ جامعه بشری و وقایع جنگ داخلی و نیز جنگ بزرگ میهنی آثار تازه
 تألیف کنیم. 
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گیری کنیم. کارهایی که بر اسـاس رعایـت   آنچه در سالهای اخیر کمیته مرکزی حزب انجام داده، پی -۲
دقیق اصول لنین در مورد رهبری حزب و رهبری دسته جمعی است. رعایت موازین زندگی حزبی بدان 

 گونه که در اساسنامه حزب مقرر شده و بخصوص کاربست گسترده اصل انتقاد و انتقاد از خود. 

انون اساسی اتحاد شوروی تصریح شده اجرا اصول لنینی دموکراسی سوسیالیستی را آنچنان که در ق -۳
خواهند در رهبری از اختیارات خود سوء استفاده کنند  کنیم و جلوی خودرایی و لجبازی کسانی که می

بگیریم. باید نتایج مخرب اعمالی را که منشاء آن ستایش فرد و کیش شخصیت بوده و بدون توجـه بـه   
 ج داشته، بطور کامل برطرف ساخت.قانونیت سوسیالیستی انقNبی از دیرباز روا

 ... 

رفقا، بیستمین کنگره حزب کمونیست اتحاد شوروی با قدرت جدیدی اتحاد خلـل ناپـذیر حـزب مـا و     
همبستگی آنرا حول کمیته مرکزی نشان داد و تصمیم قاطع آن را بر انجام وظیفه و استقرار کمونیسـم  

 تأکید نمود. (کف زدن حضار) 

ه بیستم در مورد کیش شخصیت و نتـایج زیانبـار سـتایش فـرد صـحبت شـد، (از       ضمنًا اینکه در کنگر
  رساند.  اهمیت زیادی برخوردار است و) نیروی عظیم معنوی و سیاسی حزب ما را به اثبات می

 (کف زدن حضار) 

های تاریخی بیستمین کنگره، (در واقع) مسلح شده و با پیـروی از   مان با قطعنامه ایمان داریم که حزب
  های نوین پیش خواهد یرد.  های لنین، ملت شوروی را به سوی پیروزی ایده

 (کف زدن شدید حضار) 

 زنده باد لنینیسم. درفش پیروزمند حزب ما

  کنند.) های ممتد، ابراز احساسات می خیزند و با کف زدن (همه بپا می
  
  
 

 


