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ﺑﺨﺶ ﻧﻮزدھﻢ ــ روزھﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
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 ١ــ ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ
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ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ــ ﻗﺘﻞ در ﻣﮑﺰﯾﮏ
ﻗﺘﻞ در ﻣﮑﺰﯾﮏ
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٢

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر ﺣﺰب ﮐﺎر اﯾﺮان )ﺗﻮﻓﺎن(
ﮐﺘﺎﺑﯽ را ﮐﮫ دردﺳﺖ دارﯾﺪ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر درﺳﺎل  ١٣٦٢ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﻮﺳﻂ
ﺣﺰب ﮐﺎراﯾﺮان )ﺗﻮﻓﺎن( ﺗﺮﺟﻤﮫ و اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺖ .اﯾﻦ اﺛﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﮫ آرش ﺣﺰب
ﻣﺎ ،رﻓﯿﻖ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻮرﺳﻌﺎدت ﮐﮫ ھﺴﺘﯽ و ارادهی ﺧﻮد را درﭘﯿﮑﺎن رھﺎﺋﯽ ﺗﻮدهھﺎ
ﻧﮭﺎد ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺳﻨﺪی اﺳﺖ زﻧﺪه از روﯾﺪادھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺷﻮروی از آﻏﺎز اﻧﻘﻼب  ١٩١٧روﺳﯿﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ).(١٩٤٥
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮطﺌﮫی ﺑﺰرگ ،اﻧﻘﻼب و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﻌﺪ ازﻣﺪت
ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﻧﺎﯾﺎب ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﮑﺮر ﺑﺴﯿﺎری از رھﺮوان طﺒﻘﮫی
ﮐﺎرﮔﺮ و ﭘﮋوھﺸﮕﺮان ﺑﯽ ﻏﺮض ،ﭼﺎپ ﻣﺠﺪد آن در دﺳﺘﻮر ﺷﻌﺒﮫ اﻧﺘﺸﺎرات
ﺣﺰب ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻠﺪ ﺳﻮم اﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ارزﺷﻤﻨﺪ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺗﻮﻓﺎن ﻣﺒﺎدرت ﻣﯽ ورزﯾﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺰودی ﺟﻠﺪ ﭼﮭﺎرم "از ﻣﻮﻧﯿﺦ ﺗﺎ
ﺳﺎﻧﻔﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ" را ھﻢ اﻧﺘﺸﺎردھﯿﻢ ﺗﺎ ﺳﮭﻢ ﺧﻮد را درﺗﻨﻮﯾﺮ اﻓﮑﺎر و ﻣﻌﺮﻓﯽ اﯾﻦ
ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺣﻘﯿﻘﺖ ،در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ و
روﯾﺰﯾﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ،آﻧﯽ از ﺗﺤﺮﯾﻒ و دروغ و ﭘﺮده ﭘﻮﺷﯽ ﺣﻘﺎﯾﻖ
درﻣﻮرد اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ اﮐﺘﺒﺮ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﻧﻘﺶ آﻣﻮزﮔﺎران ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻓﺮوﮔﺰار ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ادا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺑﯽ ﺷﮏ درھﯿﭻ زﻣﺎﻧﯽ از
ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﺎ اﯾﻦ ﺣﺪ ﮐﮫ اﻣﺮوزه ﺷﺎھﺪ آﻧﯿﻢ ،ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﻣﻮرد ھﺠﻮم
ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺨﺼﮫی ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ در اﯾﻦ دوران ،ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ
رﻓﯿﻖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﺳﺖ .ﺧﺮوارھﺎ ﮐﺘﺎب و رﺳﺎﻟﮫ ﮐﮫ ھﻤﮕﯽ آﻧﮭﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
اﺳﺘﺪﻻﻻت ﻋﻠﻤﯽاﻧﺪ و در ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد ﺗﮑﺮار ھﻤﺎن ﺣﺮفھﺎی ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ و
ﺧﺮوﺷﭽﻒ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﺘﺸﺎرﯾﺎﻓﺘﮫ ﺗﺎ اﯾﻦ رھﺒﺮ ﺑﺰرگ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ را ﮐﮫ
ﺑﯿﺶ از ﺳﮫ دھﮫ ﭘﺮﭼﻢ ظﻔﺮﻧﻤﻮن ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎی ﺟﮭﺎن را ﺑﮫ ﻋﺎﻟﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﺟﮭﯽ در
اھﺘﺰاز داﺷﺘﮫ ،ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺳﺎزﻧﺪ.
اﻣﺎ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﻮاﻧﻨﺪه را در ﻣﻌﺮض آن آﮔﺎھﯽھﺎﺋﯽ
ﻗﺮارﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﺪاری ﺟﮭﺎﻧﯽ و ﻋﻤﺎل آن ﺳﺎلھﺎﺳﺖ ﺑﺎ ﺻﺮف ﻧﯿﺮو و
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻋﻈﯿﻢ ﺳﻌﯽ در اﺧﺘﻔﺎی آن دارﻧﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﮫ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن آن ) آﻟﺒﺮت ای .ﮐﺎن( ﺗﻮﺳﻂ ھﻤﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻞ در
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺮور ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ طﺮﯾﻖ ﺟﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺣﻘﯿﻘﺖ
از دﺳﺖ ﻣﯽ دھﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﻓﯿﻖ ﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﺟﺬاب و دﻟﻨﺸﯿﻦ،
ﺗﺼﺎوﯾﺮی زﻧﺪه و طﺒﯿﻌﯽ از روﯾﺪادھﺎ و وﻗﺎﯾﻊ اﯾﻦ دوره در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻧﻨﺪه
٣

ﻗﺮاردھﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی ﺑﯿﺎن  ،ﮐﺘﺎب " ﺗﻮطﺌﮫی ﺑﺰرگ" را از ﺑﺴﯿﺎری
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎرھﺎی ﺧﺸﮏ و ﺑﯽ روح ﮐﮫ اﮐﺜﺮاً ﺑﺎ آن ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﻣﯽ ﮔﺮداﻧﺪ .دﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎن دھﻨﺪهی آن اﺳﺖ ﮐﮫ
ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺪون ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺎزی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ و ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﭘﺪﯾﺪهھﺎ
ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت " ﺳﯿﺎه ﻣﻄﻠﻖ" و "ﺳﻔﯿﺪ ﻣﻄﻠﻖ" ﻗﻀﺎوت ﮐﺮد .ﺑﺎ روﺷﯽ ﻋﯿﻨﯽ و
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﮫ ﭘﮋوھﺶ ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺳﺮه را از ﻧﺎﺳﺮه ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﮫی ﺟﻠﺪ اول و دوم ﮐﺘﺎب ﺗﻮطﺌﮫی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺳﻂ رﻓﯿﻖ ﻣﺎﮐﺎن
درﺳﺎلھﺎى  ٦٢و  ٦٥ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﺟﻠﺪ ﺳﻮم و ﭼﮭﺎرم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
ﺑﮫ ھﻤﺖ رﻓﯿﻖ اﻟﻒ  -ﻧﺴﯿﻢ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﺣﺰب ﻣﺎ ﻧﮭﺎﯾﺖ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری و
ﻗﺪرداﻧﯽ را از اﯾﻦ رﻓﻘﺎ دارد و دﺳﺘﺸﺎن را ﺑﮫ ﮔﺮﻣﯽ ﻣﯽ ﻓﺸﺎرد.
اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫی ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺰب ﻧﺼﺐ
ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺟﻠﺪ ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺎپ و در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻗﺮارﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺣﺰب ﮐﺎراﯾﺮان )ﺗﻮﻓﺎن(
ﺷﻌﺒﮫى اﻧﺘﺸﺎرت
ﻣﮫ  ٢٠١٠ــ اردﯾﺒﮭﺸﺖ ١٣٨٩

٤

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺳﻨﺎﺗﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهى آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻓﻠﻮرﯾﺪا
ﻣﻦ ﺑﺮای ﺣﺮاﺳﺖ از ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ،ﮐﻤﮑﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺗﺮ از اﯾﻦ ﮐﺘﺎب
"ﺗﻮطﺌﮫى ﺑﺰرگ ﻋﻠﯿﮫى ﺷﻮروی" ﻧﻮﺷﺘﮫى اِ .ﮐﺎن و ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ ﺳﯿﺮز ﮐﮫ ﺷﻮروی
ﮐﻨﻮﻧﯽ را از ﮔﺬﺷﺘﮫاش ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ.
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺗﻔﺎھﻢ واﻗﻌﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﻮروی و ﮔﺮوه ﻗﺪرتھﺎى اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ــ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺻﻠﺢ ﭘﺎﯾﺪار و ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻣﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻧﯿﻢ ﮐﺮهى ﻏﺮﺑﯽ،
ﮔﺬﺷﺘﮫى ﺧﻮد را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﮐﮫ طﺒﯿﻌﺘﺎ ً آن را در آﺋﯿﻨﮫى ﺗﺠﺎرب ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ.
اﻣﺎ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ اﮐﺜﺮ ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ از ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻠﻖ روﺳﯿﮫ ﺑﺎﺧﺒﺮﯾﻢ ،ﻧﻤﯽ ﻓﮭﻤﯿﻢ ﮐﮫ
ﭼﮕﻮﻧﮫ روﺳﯿﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ را ﻣﺘﻘﺒﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ رﺧﺪادھﺎی ﺟﮭﺎﻧﯽ را از
زﻣﺎن ﺷﺮوع اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﮫ ،ﯾﮏ ﺑﺎر از دﯾﺪﮔﺎه روﺳﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اداﻣﮫى ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮطﺌﮫھﺎى ﺿﺪ ﺷﻮروی ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺴﯿﺎر ﺻﺮﯾﺢ ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﺎﭼﺎراً ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺳﻮم ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﺴﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺻﻠﺢ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﻣﺒﺎرزه
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻣﻄﺎﻟﻌﮫى اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺑﺮای ھﺮ دوﻟﺘﻤﺮد آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺑﮭﺘﺮ آن ﮐﮫ ﺑﺮای ﯾﮏ ﯾﮏ ﺷﮭﺮوﻧﺪان
اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ وظﯿﻔﮫ ﺷﻮد.
ھﺮﮔﺎه ﻣﻠﺖھﺎى ﺑﺰرگ و ﺧﻠﻖھﺎى ﺟﮭﺎن ھﻤﺪردی و ﺗﻔﺎھﻢ واﻗﻌﯽ ﺑﺮای ھﻢ
اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ،در آن وﻗﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﯿﺶ از ھﻤﯿﺸﮫ ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ اﻣﯿﺪ ﺻﻠﺢ
را در ﻗﻠﺐھﺎﯾﻤﺎن ﺣﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﻣﺎ ھﻤﮫ ﻣﺪﯾﻮن ﺳﭙﺎس ﺑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﮑﺎن
دھﻨﺪه و ﻣﻤﻠﻮ از ﮔﺰارﺷﺎت روﯾﺪادھﺎی ﺗﺮاژﯾﮏ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ژوﺋﯿﮫى ١٩٤٦
ﮐﻼود ﭘﭙﺮ Claude Pepper
ﺳﻨﺎﺗﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهى آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﻓﻠﻮرﯾﺪا
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ﯾﺎدداﺷﺖھﺎﺋﯽ ﺑﺮای آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﺗﺄﻟﯿﻒ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﮫ طﻮر ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﯾﺮ ﺗﮑﯿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ:
ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻤﯽ ادارات دوﻟﺘﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺬاﮐﺮهى ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنھﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﮕﺮهى آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات رﺳﻤﯽ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ
اﺻﻞ ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ ﮐﮫ از طﺮف دوﻟﺖ ﺷﻮروی در دادﮔﺎهھﺎى ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﻋﻠﯿﮫى
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﺧﯿﺎﻧﺖ.
ﻣﺎ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ از ﮐﺘﺐ ﺧﺎطﺮات ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎى ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ذﮐﺮ
ﺷﺪه ،اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﯾﻢ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت و ﻧﻘﻞ ﻗﻮلھﺎ از اﯾﻦ ﺧﺎطﺮات ،ﯾﺎدداﺷﺖھﺎى رﺳﻤﯽ و ﯾﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺴﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ.
(Index New york Times),
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ
)(The Readers´ Guide to Periodical Literature
(The International Index to Periodicals),

ﮐﮫ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ارزﺷﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮاﺟﻊ راھﻨﻤﺎ اﯾﻔﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺎ ﻣﺪﯾﻮن ﺳﭙﺎس ﺑﮫ اﻧﺘﺸﺎرات  (Harpeper and Brothers),ﮐﮫ
اﺟﺎزهى ﭼﺎپ دوﺑﺎرهى ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﻞ ﻗﻮلھﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت از ﺳﯿﺪﻧﯽ رﯾﻠﯽ
) (Britain´s Master Spy, Sidney Reillyو وﯾﺮاﯾﺶ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى
زوﺟﮫاش را ﺑﮫ ﻣﺎ داده اﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺎ از ) (Cedric Beifrageﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ از ﺷﺮوع ﮐﺎرﻣﺎن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى
ھﻤﮑﺎریھﺎى ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ و اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻤﮏھﺎى ﺑﺎ ارزﺷﯽ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ،
ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارﯾﻢ.
در آﺧﺮ ھﺮ ﺑﺨﺶ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﮭﻤﯽ را ﮐﮫ "ﺗﻮطﺌﮫى ﺑﺰرگ" را ﺑﺮ
آن ﺑﻨﺎ ﻧﻤﻮدهاﯾﻢ ،در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽ ﮔﺬارﯾﻢ .اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻼل آور ﺗﺼﻮر ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺮای ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﮭﻢ ﺑﻮد ،آﺛﺎری را ﮐﮫ
ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از اﺳﺘﻔﺎدهى آن ﺑﺮای اﺳﺎس ﮐﺎرﻣﺎن
ﻣﯽ ﺑﻮد ،ﺑﺨﺼﻮص ﻧﺎم ﺑﺮﯾﻢ.
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ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ــ راه ﺧﯿﺎﻧﺖ
١ــ ﺷﻮرﺷﮕﺮی در ﻣﯿﺎن اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن
از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫى "ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺘﻠﺮ" ،ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺻﺪر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎى ﻧﺎزیھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی آﻏﺎز ﺑﮫ ﺑﺴﯿﺞ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺮد ،ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﺧﻮد را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﺑﮫ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺟﮭﺖ
ﺧﺮاﺑﮑﺎری ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺗﺮور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و از ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﯿﻨﺖ آﻟﻤﺎن
ﻧﺎزی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ و ﻗﻮی ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶھﺎى اﯾﻦ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﮐﮫ در داﺧﻞ
ﺷﻮروی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎرﺗﺮﯾﻦ
ﭼﮭﺮهھﺎى ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ،رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ رھﺒﺮی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ ﺿﺪ روﺳﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ﮐﮫ از طﺮف ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﻣﻘﺘﺪر در داﺧﻞ
ﺷﻮروی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﺗﺒﻌﯿﺪ،ﺑﮫ ﺗﺪارک ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﮫ روﺳﯿﮫ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ آن ﻗﺪرت ﺷﺨﺼﯽاى ﮐﮫ او ﯾﮏ ﺑﺎرﺗﺼﺎﺣﺐ آن را ﭘﯿﺶ
ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪ؛ ﭘﺮداﺧﺖ.
وﯾﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﯿﻞ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ" ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
« زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺪون واﺳﻄﮫ در ﮐﻨﺎر ﺗﺎج ﺑﯽ ﺻﺎﺣﺐ
ُ
روﻣﺎﻧﻒھﺎ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد» .
در ﺳﺎل  ١٩٢٠ -١٩١٩ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺟﮭﺎن ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را "ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن
ﺳﺮخ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ .او در آن زﻣﺎن ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻮد .ﻣﻠﺒﺲ ﺑﮫ ﯾﮏ ﭘﺎﻟﺘﻮی ﺑﻠﻨﺪ و
زﯾﺒﺎی ارﺗﺸﯽ ،ﺑﺎ ﭘﻮﺗﯿﻦھﺎى ﺑﺮاق و ﯾﮏ اﺳﻠﺤﮫى ﮐﻤﺮی ،در اﻣﺘﺪاد ﺟﺒﮭﮫھﺎى
ﺟﻨﮓ ﺑﺮای ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﻧﻄﻖھﺎى ﭘﺮ ﺷﻮر و آﺗﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﯾﮏ
ﻗﻄﺎر زرھﯽ را ﺑﮫ ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده و دارای ﮔﺎرد ﻣﺤﺎﻓﻈﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﻟﺒﺎس ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﺗﻦ داﺷﺘﻨﺪ .او در درون ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،در
ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ ،و در دوﻟﺖ ﺷﻮروی ھﻤﮫ ﺟﺎ ﭘﯿﺮوان ﺧﻮد را داﺷﺖ.
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ﻗﻄﺎر ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎﻧﺶ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎﯾﺶ ،ظﺎھﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ــ ﻣﻮھﺎی ﺳﯿﺎه
ﭘﺮ ﭘﺸﺘﺶ ،رﯾﺶ ﮐﻮﺗﺎه و ﻧﻮک ﺗﯿﺰش و ﭼﺸﻤﺎن ﻧﺎﻓﺬ او در ﭘﺸﺖ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﻨﺴﯿﺶ ــ
ﻣﻌﺮف ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻮد .در اروﭘﺎ و در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﺮوزیھﺎى ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب "رھﺒﺮی داھﯿﺎﻧﮫ"ى وی ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ.
اﯾﺰاک اف .ﻣﺎرﮐﻮﺳﻦ ،ﻣﻔﺴﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﺮﺷﻨﺎس آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺟﻨﮓ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﮐﮫ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺷﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻧﻄﻖھﺎﯾﺶ
ﺑﺮای ﻣﺮدم در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻮد ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
« ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮد را ﮐﮫ در ﻋﺎﻟﻢ ھﻨﺮ ،ﯾﮏ آﻏﺎز
ﺧﻮب ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم داد .ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﮫاى ﺗﺄﻣﻞ و در زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ،او از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﺎ ﻗﺪمھﺎﺋﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﮫ
ﺳﻤﺖ ﺳﮑﻮی ﺧﻄﺎﺑﮫ رﻓﺖ ،ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﺟﻠﺴﺎت
روﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﮫ ﺻﺤﻨﮫ ،ﻟﺮزﺷﯽ در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهى ﻋﻈﯿﻢ ﺷﺮﮐﺖ
ﮐﻨﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ھﻢ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺠﻮا ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ " :ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ آﻣﺪ!".
در روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺻﺪاﯾﺶ ﭘﺮ طﻨﯿﻦ ،رﺳﺎ و ﺷﯿﻮا ﺑﻮد .او
ﺟﺬب و دﻓﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد ،او ﺗﺴﻠﻂ داﺷﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺷﻮر و اﺷﺘﯿﺎق
او ﺟﻮھﺮ ﻓﺮدی او ﺑﻮد ــ ﺳﻤﺒﻠﯽ از اﻧﺮژی ﻋﻈﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ  .او ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن
ﺧﻮد را ﺑﺎ درﯾﺎﺋﯽ از ﺳﺨﻨﺎن اﺷﺒﺎع ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺮی ﮐﮫ ﻣﻦ ھﯿﭻ ﮔﺎه در
ﺟﺎﺋﯽ ﺑﮫ آن ﺑﺮﻧﺨﻮرده ﺑﻮدم .ﻏﺮور و ﺗﮑﺒﺮ از ﺳﺮاﭘﺎی او ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺑﻮد» .
ﺑﻌﺪ از ﺣﻮادث ﻧﺎﮔﻮار ﺳﺎل  ١٩٢٩ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺿﺪ
ﺷﻮروی ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎ ﻧﺎم و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را در ھﺎﻟﮫاى از اﻓﺴﺎﻧﮫ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ در ﻓﻮرﯾﮫ  ،١٩١٧ﯾﮏ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺗﺰار ،ﻟﻨﯿﻦ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
« ﻧﺎم ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺒﺎرت ﭘﺮدازی ﭼﭗ و اﯾﺠﺎد ﺟﺒﮭﮫ ﺑﺎ
ﺟﻨﺎح راﺳﺖ ﻋﻠﯿﮫى ﺟﻨﺎح ﭼﭗ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ» .
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ﻟﻨﯿﻦ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را "ﯾﮭﻮدای" اﻧﻘﻼب روس ﻟﻘﺐ داد.

١

 ١ــ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﮫ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ:
:١٩١١
« در ﺳﺎل  ،١٩٠٣ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﺑﻮد ،او در ﺳﺎل  ١٩٠٤از
ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ ﺟﺪا ﺷﺪ ،در ﺳﺎل  ١٩٠٥ﺑﮫ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﮫ در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﻔﺎظﯽھﺎى ﻣﺎﻓﻮق اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﺧﻮد را ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﻮد ،دوﺑﺎره در ﺳﺎل
١٩٠٦ﭘﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ ﮐﺮد.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﺮوز ﺧﻮد را ﻣﺪاﻓﻊ ﻓﮑﺮی ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ و
ﻓﺮدا ﻧﻈﺮات ﺟﻨﺎﺣﯽ دﯾﮕﺮ را ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽ دھﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﻮد
را ﺑﺮﺗﺮ از ھﺮ دو ﺟﻨﺎح ﻣﯽ داﻧﺪ .ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺗﻨﮭﺎ
ﮔﺮوه ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮﯾﺶ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .
:١٩١١
« اﻓﺮادی ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻼت ﺑﯽ ﺳﺮ و ﺗﮫ ﺧﻮد ﺑﯿﻤﺎری ﻋﺼﺮ ﻣﺎ
ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ...ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﮔﺮوه ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،از دروغھﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎى او ﺑﺮای ﻓﺮﯾﺐ ﮐﺎرﮔﺮان ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮص اوﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺎک ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﭙﺎﺷﺪ .اﯾﻦ
اﻣﺮی ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از در ﻣﻨﻄﻖ وارد ﺷﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ او
ھﯿﭻ ﻧﻈﺮی ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ او را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺣﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار از
ﻧﻮع ﺧﻮد ُ
اﻓﺸﺎء ﮐﻨﯿﻢ» .
:١٩١٢
« اﯾﻦ ﺟﺒﮭﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫاى از ﮐﻤﺒﻮد اﺻﻮل ،ﺗﻈﺎھﺮ و ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ آن را ﺑﺎ ﺟﻤﻼت اﻧﻘﻼﺑﯽ زﯾﻨﺖ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای او
ﺧﺮﺟﯽ ﻧﺪارد و او را ﭘﺎی ﺑﻨﺪ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ» .
:١٩١٤
« ﻣﺒﺎرزان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ در روﺳﯿﮫ ﺷﺨﺺ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را دﻗﯿﻘﺎ ً
ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،اﻓﺸﺎی او ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ارزﺷﯽ ﻧﺪارد ،وﻟﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ او را
ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﭼﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهھﺎى ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺷﮑﺎل و ﺻﻮرت ﺑﻨﺪیھﺎى ﮔﺬﺷﺘﮫاﻧﺪ ،ﮔﺬﺷﺘﮫاى ﮐﮫ ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﻮدهاى ﮐﺎرﮔﺮان روﺳﯿﮫ ھﻨﻮز در ﺣﺎل ﺳﮑﻮن ﺑﻮد» .
:١٩١٤
« ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ھﺮﮔﺰ ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﮫى ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ
ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،او ھﻤﯿﺸﮫ ﺑﮫ درون ﺷﮑﺎف و درزھﺎى اﯾﻦ ﯾﺎ آن اﺧﺘﻼف ﻋﻘﯿﺪه
ﺧﺰﯾﺪه و از اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ھﻤﻮاره از اﯾﻦ ﺳﻮ ﺑﮫ آن ﺳﻮ در ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ» .

:١٩١٥

« ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ .....ﻣﺜﻞ ھﻤﯿﺸﮫ ﮐﺎﻣﻼً در اﺻﻮل ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل ﺷﻮوﯾﻨﯿﺴﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ
اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻋﻤﻞ در ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺎت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﻮاﻓﻖ» .
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ﺧﯿﺎﻧﺘﮑﺎران ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،زاده ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻨﯿﺘﻮ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﯿﺮه
ﻻوال .ﭘﺎﺋﻮل ژوزف ﮔﻮﺑﻠﺰ ،ژاک دورﯾﻮ ،واﻧﮓ ﭼﯿﻨﮓ  -وی و دﯾﮕﺮ
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس در دوران ﻣﺎ ،ﻟﺌﻮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ در داﯾﺮهى ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﺸﻮرش ﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻼت ﭼﭗ اﻓﺮاطﯽ
آﻏﺎز ﮐﺮد.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر ﺑﻮد .ﻧﺎم واﻗﻌﯽ او در اﺻﻞ ﻟﺌﻮ داوﯾﺪوﯾﭻ ﺑﺮﻧﺸﺘﯿﻦ
ﺑﻮد .او ﺑﮫ ﺳﺎل  ١٨٧٩در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮادهى ﻣﺘﻤﻮل از طﺒﻘﮫى ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﯾﮏ
روﺳﺘﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾﺎﻧﻮﮐﺎ ﮐﮫ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭼﺮﺳﻮن در ﺟﻨﻮب اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺖ،
زاده ﺷﺪ .او در اﺻﻞ آرزو داﺷﺖ ﮐﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺷﻮد.
او در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
« از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و ھﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﮫ ﯾﮏ
ﺟﮭﺎن ﺧﺎص زﯾﺒﺎﺗﺮی ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ ،ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻨﺤﺼﺮاً ﺑﮫ روی
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ» .
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺟﻮان ،ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮫ آﻏﺎز ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ در
ﺳﺎﻟﻦھﺎى ادﺑﯽ اودﺳﺎ ﺑﺎ ﭼﮑﻤﮫھﺎى ﭘﺎﺷﻨﮫ دار و ﺑﻠﻮزھﺎی آﺑﯽ ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫ ﮔﺎن ،ﺑﺎ
ﯾﮏ ﮐﻼه ﮔﺮد ﺣﺼﯿﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ و ﯾﮏ ﭼﻮب دﺳﺘﯽ ﺳﯿﺎه ظﺎھﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ داﻧﺸﺠﻮی ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ ﮔﺮوھﯽ از ﺑﻮھﯿﻤﯿﻦ ﭼﭗ ﭘﯿﻮﺳﺖ .در ﺳﻦ  ١٨ﺳﺎﻟﮕﯽ
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺰار ﺑﮫ ﺟﺮم ﭘﺨﺶ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺑﮫ ھﻤﺮاه
ﺻﺪھﺎ ﺗﻦ از دﯾﮕﺮ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﮫ ﺳﯿﺒﺮی ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .او در ﭘﺎﺋﯿﺰ
 ١٩٠٢از آﻧﺠﺎ ﮔﺮﯾﺨﺘﮫ و ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر رﻓﺖ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ او ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ
زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﻮطﺌﮫ در ﻣﯿﺎن روسھﺎى ﻣﮭﺎﺟﺮ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎى ﻣﻠﺖھﺎى دﯾﮕﺮ در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖھﺎى اروﭘﺎ ﻧﻤﻮد.
در اوﻟﯿﻦ ﻣﺎهھﺎى ﺳﺎل  ١٩٠٣ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ھﯿﺌﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﮫى
اﯾﺴﮑﺮا ،روزﻧﺎﻣﮫاى ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻦ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،در آﻣﺪ .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﻧﺸﻌﺎب
ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ از ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩٠٣ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ ﮐﮫ از
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻟﻨﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺖ.
اﺳﺘﻌﺪاد او در ﺳﺨﻨﻮری و ادﺑﯿﺎت ،ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار و ﻓﺮاﺳﺖ او در ﺑﮫ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاردن ﺧﻮﯾﺶ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ او را ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﺟﻮان ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ
ﻣﺸﮭﻮر ﮐﺮد .او ﺑﮫ ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن روﺳﯽ آزادﯾﺨﻮاه در ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﭘﺎرﯾﺲ ،ﻟﯿﮋ و
در ﺳﻮﺋﯿﺲ و آﻟﻤﺎن رﻓﺘﮫ و ﻋﻠﯿﮫى ﻟﻨﯿﻦ و دﯾﮕﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ،ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﮏ ﺣﺰب
ﻣﻨﻈﻢ اﻧﻘﻼﺑﯽ را ﺟﮭﺖ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫى ﺗﺰار در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ
ﻣﯽ ﮐﺮد.
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در اﻋﻼﻣﯿﮫاى ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ "وظﺎﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ" ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٠٤ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،او
ﻟﻨﯿﻦ را ﺑﮫ ﮐﻮﺷﺶ در ﺗﺤﻤﯿﻞ و اﻋﻤﺎل ﻧﻔﻮذ در ﻣﯿﺎن ﭼﭗھﺎى روﺳﯽ ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد
ﻧﻈﻢ ارﺗﺸﯽ ،ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮد .در ﺿﻤﻦ او در آن زﺑﺎﻧﯽ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﻮﯾﺎ ً
ﯾﺎدآور ﺣﻤﻼت ﺑﻌﺪی او ﻋﻠﯿﮫى اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ١٩٠٥در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﺰار در ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن روﺳﯿﮫ و ژاﭘﻦ ﻣﻐﻠﻮب
ﺷﺪه ﺑﻮد "اوﻟﯿﻦ" ﻗﯿﺎم ﮐﺎرﮔﺮان و دھﻘﺎﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ
دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ و ﺑﮫ ِﺳﻤﺖ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی رھﺒﺮی ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ،
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺳﻦ ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .در آن ﺷﺮاﯾﻂ داغ ﻣﻤﻠﻮ از دﺳﯿﺴﮫھﺎ و
اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺑﺎ دورﻧﻤﺎی ﮐﺴﺐ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﺟﻮھﺮ ذاﺗﯽ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد.
اﯾﻦ ﺣﻮادث اﻋﺘﻘﺎد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ  ٢٦ﺳﺎﻟﮫ را در آن ﮐﮫ او ﺑﮫ رھﺒﺮی اﻧﻘﻼب
روﺳﯿﮫ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﻤﻮد .او ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ از "ﺳﺘﺎرهى اﻗﺒﺎل  "....و
ﻓﺮاﺳﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در ﮐﺘﺎب "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" ﻧﻮﺷﺖ:
« ﻣﻦ در ﻓﻮرﯾﮫ  ١٩٠٥ﺑﮫ روﺳﯿﮫ آﻣﺪم ،ﺑﻘﯿﮫى رھﺒﺮان ﻣﮭﺎﺟﺮ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺗﺎزه در اﮐﺘﺒﺮ و ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﯿﺎن رﻓﻘﺎی روﺳﯽ،
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ھﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﺎﺷﻢ از او ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺎﻣﻮزم ،ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺟﺎی ﻣﻌﻠﻢ را ﺑﺮای آﻧﮭﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدم .در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ
ﻣﻦ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ در درون ﮔﺮداب ﺣﻮادث ﻏﻮل آﺳﺎﺋﯽ ﻏﻮطﮫ ور ﺷﺪم
ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ،ﻧﯿﺮوی ﻣﺮا ﺑﮫ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺒﺎرزه اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﻦ دراﯾﻨﺠﺎ
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺧﻮدداری ﮐﻨﻢ ﮐﮫ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت در
آن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﻦ اﻣﺮی ﺑﺪﯾﮭﯽ ﺑﻮد».
« ﻣﻦ از ﻟﺤﺎظ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﺎﻣﻼً اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﺮدم ﺳﺎلھﺎى
ﮐﺎرآﻣﻮزی ﻣﻦ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ..... .طﯽ ﺳﮫ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﮫ  ،ﻣﻦ ﺑﮫ
اﻧﺪازهى ﯾﮏ اﺳﺘﺎد آﻣﻮﺧﺘﮫ ﺑﻮدم و ﻧﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازهى ﯾﮏ ﺷﺎﮔﺮد.........ھﯿﭻ
ﮐﺎر ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺑﺼﯿﺮت ﮐﺎﻓﯽ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت
ﺳﺎلھﺎى  ١٩٠٥ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺼﯿﺮت و آﮔﺎھﯽ را ﺑﺮای ﻣﻦ آﺷﮑﺎر
ﮐﺮد ،و ﺑﮫ ﻣﻦ آﻣﻮﺧﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ داﻧﺶ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در ﺳﺎلھﺎى ﺑﺎﻗﯽ
ﻋﻤﺮم اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﻢ .ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﻣﻦ درﮐﻠﯿﺖ ﺧﻮد درﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
دورﻧﻤﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﺧﻄﺎ ﺑﻮدم و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ
ﻗﺮار دھﻢ» .
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ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ اﻧﻘﻼب  ١٩٠٥ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻣﮭﺎﺟﺮت
ﮐﺮده و ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد را در وﯾﻦ ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺖ .او ﻟﻨﯿﻦ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان " ﻧﺎﻣﺰد
ﭘﺴﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری" ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار داد و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻌﯽ را ﺟﮭﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد و ﻣﻄﺮح ﮐﺮدن ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﻣﺪاﻓﻊ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ" آﻏﺎز
ﻧﻤﻮد .او از وﯾﻦ ﺑﮫ روﻣﺎﻧﯽ ،ﺳﻮﺋﯿﺲ ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺟﻠﺐ
ھﻮاداران ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﮫ و ﺗﻤﺎسھﺎى ﺑﺎ ارزﺷﯽ را ﺑﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎى اروﭘﺎﺋﯽ و
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭼﭗ اﻓﺮاطﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد .او ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﺳﺨﺖ در ﻣﯿﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎل
روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ ،ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ و روﺷﻨﻔﮑﺮان ﮐﺎﻓﮫ ﻧﺸﯿﻦ ﻣﮭﺎﺟﺮ روﺳﯽ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﮫ
آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ رﻗﯿﺐ ﻟﻨﯿﻦ در درون ﺟﻨﺒﺶ اﻧﻘﻼﺑﯽ روﺳﯿﮫ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ درﻓﻮرﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩٠٣طﯽ ﻧﺎﻣﮫاى ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﺗﯿﭽﯿﺪزه ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ،
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
« ﺗﻤﺎم ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫى دروغ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و در درون ﺧﻮد ﺑﺬری
را داراﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﺎﻣﻞ درھﻢ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﯾﻦ ﺗﺌﻮریھﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.
او در اداﻣﮫ ﺑﺮای ھﻤﮑﺎر ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ طﺒﻖ
ﻋﻘﺎﯾﺪ او ،ﻟﻨﯿﻦ ﺷﺎرﻻﺗﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﺣﺮﻓﮫاى ،ﮐﮫ از ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﺟﻨﺒﺶ
ﮐﺎرﮔﺮی روسھﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺗﺰار در ﺳﺎل  ،١٩١٧ﺳﻘﻮط ﮐﺮد ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻧﯿﻮﯾﻮرک
ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .در آﻧﺠﺎ او روزﻧﺎﻣﮫى دﺳﺖ ﭼﭙﯽ ﻧﻮوی ﻣﯿﺮ ) دﻧﯿﺎی ﺟﺪﯾﺪ( را ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎری ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن و ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻟﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻼی ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ،ﯾﮏ
دﺳﺖ ﭼﭙﯽ ﺷﺪﯾﺪاً اﻓﺮاطﯽ ﮐﮫ ﯾﮏ ﻧﺎظﺮ او را ﺑﮫ "ﯾﮏ ﻣﺎﮐﯿﺎول ﺑﻠﻮﻧﺪ در
ﭘﻨﺎھﻨﺪهى
ِ
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ﯾﮏ ژاﮐﺖ ﭼﺮﻣﯽ" ﺗﺸﺒﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اداره ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﻋﺠﻠﮫ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت او ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﮫ
او را در ھﺎﻟﯿﻔﺎﮐﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻣﺎه در ﺑﻨﺪ ،ﺑﮫ در
ﺧﻮاﺳﺖ دوﻟﺖ ﻣﻮﻗﺖ روﺳﯿﮫ ،آزاد ﺷﺪه و ﺑﮫ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد آﻣﺪ .دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﺑﺎز ﮔﺮدد .طﺒﻖ ﺧﺎطﺮات ﺟﺎﺳﻮس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ،

 ٢ــ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻓﻘﻂ دو ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺳﻘﻮط ﺗﺰار ،ﭘﺲ از اﺧﺮاج از ﻓﺮاﻧﺴﮫ در اواﺧﺮ
ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  ١٩١٦ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺒﻞ از ورود او از اطﺮﯾﺶ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ
آﻣﺪه ﺑﻮد.
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ﺑﺮوس ﻟﻮﮐﮭﺎرت ،دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از
٣
"اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﯿﺎن ﻟﻨﯿﻦ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ" اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ....
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﮫ ﭘﺘﺮوﮔﺮاد ﺑﺎزﮔﺸﺖ .در اﺑﺘﺪا او ﺗﻼش ﮐﺮد در اﺗﺤﺎد
ﺑﺎ ﻣﮭﺎﺟﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺮﯾﺪهى اﻓﺮاطﯽ از ﺳﺎﯾﺮ اﺣﺰاب ﭼﭗ ،ﺣﺰﺑﯽ ﺑﺮای
ﺧﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﺪ ..اﻣﺎ ﺑﺰودی آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﮫ آﯾﻨﺪهى اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ دورﻧﻤﺎی
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰی ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ .ﺗﻮدهھﺎى اﻧﻘﻼﺑﯽ ﯾﮏ ﭘﺎرﭼﮫ از ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در آﮔﻮﺳﺖ  ١٩١٧ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ
زد .ﭘﺲ از ١٤ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫى ﻟﻨﯿﻦ و ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ،او ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ در
ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ را ﮐﺮد.
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎرھﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﻣﻘﺎﺻﺪش اﺧﻄﺎر داده ﺑﻮد ،اﻣﺎ در آن زﻣﺎن
در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺣﺴﺎس ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه در اوج ﺧﻮد ،در ﺟﮭﺖ ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻂ
دوﻟﺖ ﺷﻮراھﺎ ﺑﻮد ،ﻟﻨﯿﻦ ﺻﻼح را در آن دﯾﺪ ﮐﮫ در ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮫى
ﻣﺘﺤﺪ از اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﻼش ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﮔﺮوه ﺳﯿﺰاﺑﻞ ﺑﻮد .در
ﺧﺎرج از ﻣﺮزھﺎ ﺑﮫ ﺟﺰ ﻧﺎم ﻟﻨﯿﻦ ،ﻧﺎم او در ﻣﯿﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﺎمھﺎ ﺑﻮد .ﻋﻼوه
ﺑﺮ آن ،اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮانُ ،ﻣﺒﻠﻎ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺟﮭﺖ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪ.

 ٣ــ ﺑﺮوس ﻟﻮﮐﮭﺎرت در ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد "ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﺎﺳﻮس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ" ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد
ﮐﮫ دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در اﺑﺘﺪا اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ را در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
« ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ھﻮﺷﯿﺎراﻧﮫ ﻧﺒﻮد .در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اوﻟﯿﻦ اﻧﻘﻼب ،او در آﻣﺮﯾﮑﺎ
در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .او در آن زﻣﺎن ﻧﮫ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏ ﺑﻮد و ﻧﮫ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ .او ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ
ﻟﻨﯿﻦ او را ﺧﻄﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد ﯾﮏ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮدﮔﺮا و
ﻓﺮﺻﺖ طﻠﺐ  ..ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺎ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی ﯾﮏ آرﺗﯿﺴﺖ و ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ ﻗﺪرت و ﺑﺎ
ﺷﮭﺎﻣﺖ ،وﻟﯽ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﻓﺮد ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﺎ اﻧﻀﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻮاﺿﻊ و روش
ﺑﺮﺧﻮرد او ﺑﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺒﻞ از اوﻟﯿﻦ اﻧﻘﻼب ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﻟﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد...
در ﺑﮭﺎر ﺳﺎل  ١٩١٧ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﺠﯿﮕﺮی ﮐﺮﻧﺴﮑﯽ در ﻧﺰد ﭘﻠﯿﺲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ اﻣﮑﺎن ﯾﺎﻓﺖ ....طﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ،وﻗﺘﯽ ﺻﺤﺒﺖ از روﺳﯿﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﺎ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ راه را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﺷﺪ .در ھﺎﻟﯿﻔﺎﮐﺲ،
او را در ﯾﮏ ﺑﺎزداﺷﺘﮕﺎه زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدﻧﺪ....درﺳﺖ ﭘﺲ از آن ﮐﮫ ﻣﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﻧﻔﺮت او را ﻋﻠﯿﮫى
ﺧﻮد ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﯿﻢ ،ﺑﮫ او اﺟﺎزهى ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ داده ﺷﺪ.
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او ﺑﺎ ورود ﺧﻮد ﺑﮫ ﺣﺰب ،ﺗﻤﺎم طﺮﻓﺪاران ﺟﻨﺠﺎﻟﯽ ﺧﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ را ﺑﮫ درون ﺣﺰب آورد .ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ "ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﺑﺰرگ ﭘﯿﻤﺎن ﺻﻠﺢ ﺑﺴﺘﮫام".
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ رھﺒﺮی ﺷﻮراھﺎی ﭘﺘﺮوﮔﺮاد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ،ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ او در
ﺳﺎل  ١٩٠٥ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺻﺤﻨﮫى ﺳﯿﺎﺳﺖ ظﺎھﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .او اﯾﻦ ﺳﻤﺖ را
در روزھﺎی ﺳﺨﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻌﺪی در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﮫ داﺷﺖ.
ھﻨﮕﺎم ﺗﺸﮑﯿﻞ اوﻟﯿﻦ دوﻟﺖ ﺷﻮراھﺎ) ،اﺗﺤﺎدی ﻣﯿﺎن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ
روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎى ﭼﭗ و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎى ﺳﺎﺑﻖ( ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﮐﻤﯿﺴﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .داﻧﺶ ﺑﯽ ﺣﺪ او در زﺑﺎن و ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ او در ﻣﻮرد
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ،او را ﻻﯾﻖ داﺷﺘﻦ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﻮد.

٢ــ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺟﻨﮓ ،ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ در درون ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺑﻮد[١] .
طﺮﻓﺪاران اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ در ﻣﯿﺎن ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ از ﻟﺤﺎظ ﮐﻤﯽ اﻧﺪک ﺑﻮد ،آﻧﮭﺎ
ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺧﺎرج داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ و ﺳﻮﺳﯿﺎل
روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ.
طﯽ روزھﺎی اول اﻧﻘﻼب آﻧﮭﺎ ﭘﺴﺖھﺎى ﻣﮭﻤﯽ را در ارﺗﺶ ،در ﻣﯿﺎن
ھﯿﺌﺖھﺎى ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت اداری ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﺧﻮد در آوردﻧﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ رھﺒﺮی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن اﻓﺮاطﯽ ،ﻧﯿﮑﻼی
ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﻻﻏﺮ اﻧﺪام ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی طﻼﺋﯽ روﺷﻦ و ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫی ﺧﻮد "اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ" و رھﺒﺮ ﮔﺮوھﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی ﭼﭗ" و ﮔﺮﯾﮕﻮری زﯾﻨﻮﯾﻒ
ﺗﻨﻮﻣﻨﺪ ،ﺳﺨﻨﻮر و ُﻣﺒﻠﻎ ﻣﺎھﺮ دﺳﺖ ﭼﭙﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺮادر زن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻟﺌﻮ
ﮐﺎﻣﻨﻒ ﮐﮫ ﻓﺮﻗﮫی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم "طﺮﻓﺪاران زﯾﻨﻮﯾﻒ" را رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ ً اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ و زﯾﻨﻮﯾﻒ اﮔﺮ ﭼﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺎﮐﺘﯿﮑﯽ و رﻗﺎﺑﺖھﺎى
ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺎﺟﺮه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ در
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ﻟﺤﻈﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺟﮭﺖ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ در رأس دوﻟﺖ ﺷﻮروی،
ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.
از ﻣﯿﺎن ﭘﯿﺮوان ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﯾﻮری ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ،ﭘﺴﺮ ﯾﮏ اوﮐﺮاﯾﻨﯽ
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ﯾﮏ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ُﻣﺒﻠﻎ ﺑﺮﺟﺴﺘﮫى "دﺳﺖ ﭼﭙﯽ" ﮐﮫ در ﺳﻮﺋﯿﺲ و در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻟﻨﯿﻦ ،ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ھﻤﻨﻮا ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﯿﮑﻼی ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ،ﯾﮏ وﮐﯿﻞ
ﺟﺎه طﻠﺐ ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهى ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاتھﺎ در دوﻣﺎ ،ﮔﺮﯾﮕﻮری
ﺳﻮﮐﻮﻟﻨﯿﮑﻮف ،ﯾﮏ ﺟﻮان دﺳﺖ ﭼﭙﯽ ﺟﮭﺎن وطﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻘﺎﻣﯽ
را در ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد ،و ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ
راﮐﻮﺳﮑﯽ ﯾﮏ ﺑﻠﻐﺎری ﺗﺒﺎر ،ﻓﺮدی ﻣﺘﻤﻮل ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی روﻣﺎﻧﯽ ﮐﻤﮏ
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ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،را ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺟﻨﮓ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوھﯽ اﻓﺮاد
ﺳﺮﺳﺨﺖ ،ﺳﺮﺑﺎزاﻧﯽ ﺑﯽ ھﻮﯾﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح "ﮔﺎرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ" را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده
و ﺑﮫ رھﺒﺮ ﺧﻮد ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮭﻮرﺗﺮﯾﻦ
اﻋﻀﺎی ﮔﺎرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﯿﮑﻼی ﻣﻮراﻟﻮف ،ﺑﺎ ﻗﺪی ﺑﮫ درازای دو ﻣﺘﺮ ،ﺑﺎ طﺒﻌﯽ
ﮔﺴﺘﺎخ ﮐﮫ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﺴﮑﻮ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ،ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ را اﯾﻔﺎء
ﻣﯽ ﮐﺮد .در رأس اﯾﻦ ﮔﺎرد ﻣﺤﺎﻓﻆ ﮐﮫ اﯾﻮان ﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ،ﺳﺮﮔﺌﯽ ﻣﺮاﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ
و اﻓﺮاﺋﯿﻢ دراﯾﺘﺴﺮ ﺑﮫ آن ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻨﺪ؛ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﻠﻮﻣﮑﯿﻦ ،ﺗﺮورﯾﺴﺖ و
ﺳﻮﺳﯿﺎل اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻗﺎﺗﻞ ﮔﺮاف ﻣﯿﺮﺑﺎخ ٤،ﻗﺮار داﺷﺖ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری اﻓﺴﺮان ﺗﺰاری را ﻧﯿﺰ ﻣﺠﺬوب ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ راﺑﻄﮫى ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺎﻧﮫای ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮده و ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﺧﻄﺎرھﺎی ﻣﮑﺮر ﺣﺰب
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،وظﺎﺋﻒ ﻣﮭﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽاى را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ واﮔﺬار ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان
ﺗﺰاری ﮐﮫ او طﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﮕﯽ در ﻟﮭﺴﺘﺎن در ﺳﺎل  ١٩٢٠راﺑﻄﮫی ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ او ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻮﯾﭻ ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ.
ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻧﯽ.
 ٤ــ در آورﯾﻞ  ١٩٣٧ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﻣﻮرد راﺑﻄﮫاش ﺑﺎ ﺑﻠﻮﻣﮑﯿﻦ ﻗﺎﺗﻞ
ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد:
« او ﻋﻀﻮ دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻦ در دوران ﺟﻨﮓ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً در ﺗﻤﺎس ﺷﺨﺼﯽ
ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻮد .او ﺳﺎﺑﻘﮫی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ داﺷﺖ .او از اﻋﻀﺎی ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮن ﭼﭗ
ﺳﻮﺳﯿﺎل روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ ﺑﻮد و در ﺷﻮرش ﻋﻠﯿﮫى ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .او
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﻔﯿﺮ آﻟﻤﺎن ،ﻣﯿﺮﺑﺎخ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ .ﻣﻦ او را در دﻓﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ
ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻢ و ھﺮ ﮔﺎه ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدی ﺷﺠﺎع ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻢ ،او در ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻦ ﺑﻮد» .
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ھﺪف اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﻣﺘﺤﺪ ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻟﻨﯿﻦ و ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﻗﺪرت در
ﺷﻮروی ﺑﻮد.
آن ﺳﺌﻮال ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن روﺳﯽ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺣﻤﻠﮫ و ﻣﺪاﺧﻠﮫی
ارﺗﺶھﺎی ﻣﺘﺠﺎوز و ﮔﺎرد ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ ،آن ﺑﻮد ﮐﮫ از ﭼﮫ طﺮﯾﻖ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻗﺪرت ﺷﻮراھﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ و زﯾﻨﻮﯾﻒ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﮐﺸﻮر "ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهى روﺳﯿﮫ"
ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ را ﺑﮫ ﻣﻨﺒﻊ ﻗﺪرﺗﯽ
ﺑﺮای "اﻧﻘﻼب ﺟﮭﺎﻧﯽ" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﻘﻼب در
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ .ﻟﻨﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻟﺒﺎس
ﻣﺎﻓﻮق اﻧﻘﻼﺑﯽ را از ﻣﻮاﺿﻊ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ در آورﯾﻢ ،ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ ﺟﻨﮓ
ﻗﺪرت" ،آﻧﺎرﺷﯽ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ" و در آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﮏ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺟﻨﮓ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ ﮐﻨﮕﺮهی ﺣﺰب در ﺷﻮروی در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٢٠ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎل اﻧﻘﻼب ﺑﻮد ،اﻧﺴﺎنھﺎ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﺳﺮﻣﺎ ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﮐﻨﮕﺮه در ﺳﺎﻟﻨﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺘﻮنھﺎ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﮔﺬار ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺷﮭﺮ ﻣﻤﻠﻮ از
ﺑﺮف ،ﺳﺮﻣﺎزدﮔﺎن و ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻮد .در آن ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ ،ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﻮﺧﺖ و
ﺳﺮﻣﺎی ﺗﻠﺦ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﻮراھﺎ ﺧﻮد را در ﭘﺘﻮھﺎ و ﭘﺎﻟﺘﻮھﺎی ﭘﻮﺳﺘﯽ
ﭘﯿﭽﯿﺪه و از ﺳﺮﻣﺎ ﻣﯽ ﻟﺮزﯾﺪﻧﺪ.
ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﯽ رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ،ﺷﮑﺴﺘﮫ ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻌﺪی ﺟﺮاﺣﺎت
ﺧﻄﺮﻧﺎک از ﮔﻠﻮﻟﮫی زھﺮآﮔﯿﻦ ﺷﻠﯿﮏ ﺷﺪه از طﺮف ﻓﺎﻧﯿﺎ ﮐﺎﭘﻼن ،در ﺟﻠﺴﮫ
ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .او از ﺳﮑﻮی ﺧﻄﺎﺑﮫ ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﺟﻮاب ﺧﻮد
را اراﺋﮫ دھﺪ .او ﺷﺮاﯾﻂ وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺣﺎﮐﻢ در روﺳﯿﮫ را ﺑﺮای ﺣﻀﺎر در ﺟﻠﺴﮫ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،ھﻤﮫی ﻣﺮدم را ﺟﮭﺖ ﺑﺎزﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دﻋﻮت
ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﻧﻤﻮد و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی )ﻧﭗ( ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺳﺨﺖ "ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺟﻨﮕﯽ" ﺷﻮد را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ اﻧﺪازهاى
ﺑﮫ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺠﺎری،اﺟﺎزه داده ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ راه ﺑﺮای
ﺑﺎز ﺳﺎزی اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮروی ﺑﺎز و آﺳﺎن ﺗﺮ ﮔﺮدد .ﻟﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
« ﻣﺎ ﯾﮏ ﻗﺪم ﺑﮫ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﻣﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در آﯾﻨﺪه ،دو
ﻗﺪم ﺑﮫ ﭘﯿﺶ روﯾﻢ» .
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻦ "ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻮﻗﺖ" و در آن راﺑﻄﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮﯾﻦ
اﻗﺘﺼﺎدی را اﻋﻼم ﻧﻤﻮد ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻓﺮﯾﺎد زد:
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« ﻧﺎﻗﻮس ﻣﺮگ دوﻟﺖ ﺷﻮراھﺎ ﺑﮫ ﺻﺪا در آﻣﺪ »
اﻣﺎ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﻟﻨﯿﻦ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎر دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺗﺎزه آﻏﺎز ﺷﺪه
اﺳﺖ .او ﺧﻄﺎب ﺑﮫ ﮐﻨﮕﺮه ﮔﻔﺖ:
« ﺗﻨﮭﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﺸﻮر ﻣﺠﮭﺰ ﺑﮫ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺷﺪ ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﮐﺸﺎورزی و وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫى ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ
ﻧﯿﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﺪرن اﺣﯿﺎء ﺷﺪﻧﺪ آن وﻗﺖ ﭘﯿﺮوزی ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻞ
ﻣﯽ ﮔﺮدد» .
در ﭘﺲ ﺳﮑﻮی ﺧﻄﺎﺑﮫ ﻧﻘﺸﮫی ﺑﺰرﮔﯽ از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی آوﯾﺰان ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﺎ اﺷﺎرهى دﺳﺖ ﻟﻨﯿﻦ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﺎ ﻧﻮر ﺑﺮق روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری
ﻻﻣﭗھﺎى ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺸﮫ ﻣﯽ درﺧﺸﯿﺪﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﺳﻨﮫ و از
ﺳﺮﻣﺎ ﯾﺦ زدهى ﮐﻨﮕﺮهى ﺷﻮراھﺎ ،ﻣﺤﻞ ﺳﺪھﺎی ﺑﺰرگ ،ﻧﯿﺮوﮔﺎهھﺎى ﺑﺮق و دﯾﮕﺮ
ﺗﺠﮭﯿﺰات ﺑﺰرگ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﮐﮫ روزی ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق از آﻧﮭﺎ
ﺳﺮازﯾﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺗﺎ روﺳﯿﮫى ﮐﮭﻦ را ﺑﮫ ﮐﺸﻮری ﻣﺪرن ،ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺟﯽ از ھﯿﺠﺎن ،ھﯿﺎھﻮ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ و اظﮭﺎر ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ در
ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺰرگ ﯾﺦ زده آﻏﺎز ﺷﺪ.
دوﺳﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﮐﺎرل رادک ،از ﻣﯿﺎن ﻋﯿﻨﮏ ﮐﻠﻔﺖ ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ آن ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﻧﻮﯾﺪﺑﺨﺶ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺷﺎﻧﮫھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪ و ﻧﺠﻮاﮐﻨﺎن ﮔﻔﺖ:
"اﻟﮑﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن!" ﮐﻼم ﭘﺮ ﻣﻌﻨﯽ رادک ﺑﮫ ﺷﻌﺎر ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﮔﻔﺖ ﻟﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ دھﻘﺎﻧﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎ "ﺣﺮفھﺎی
ﻣﻮھﻮﻣﯽ در ﻣﻮرد "اﻟﮑﺘﺮﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن" ﻓﺮﯾﺐ دھﺪ.
دوﺳﺘﺎن و ھﻮاداران ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﭼﭗ در ﺧﺎرج ،ﻟﻨﯿﻦ و دوﻟﺖ او را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از دﯾﮕﺮ ﻧﺎظﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ،
ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻔﺴﺮ ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ اﯾﺰاک اف.
ﻣﺎرﮐﻮﺳﻦ ،ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ "از ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،اﮐﺜﺮﯾﺖ
اﻓﺴﺮان و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن اﺻﻠﯽ ارﺗﺶ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ" .اﻣﺎ دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺪرت و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد وی ﻣﺒﺎﻟﻐﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺟﮭﺖ ﺗﻮﺳﻌﮫ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ھﻮاداران ﺧﻮد ،ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺎ اﯾﺮاد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎى ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ
"ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ" را ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ "اﻧﺤﻄﺎط" ﻣﯽ ﻧﻤﻮد و ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﮫ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﺑﮫ
ﺟﻨﺒﺶ ﺧﻮد ﻓﺮا ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺳﺮﺑﺎزان روﺳﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان و دھﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﮫ ﺗﺎزه از
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ﺟﻨﮓ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫى ﻧﺎﭘﻠﺌﻮنھﺎى ﺳﻔﯿﺪ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس اﯾﻦ را
داﺷﺘﻨﺪ در ﺻﻔﻮف ﺧﻮد ﺑﮫ ﯾﮏ "ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺳﺮخ" اﺟﺎزهى رﺷﺪ دھﻨﺪ .ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎرد
ﭘﺎورس در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺗﺎرﯾﺦ روﺳﯿﮫ" درﺑﺎرهی رﻓﺘﺎر آن ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯽ
ﻧﻮﺷﺖ:
« ﯾﮏ ﻣﻨﺘﻘﺪ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ ،ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را از ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده ﺑﻮد،
ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ،اﯾﻦ ﻣﺮد ﺑﺎ اﯾﻦ طﺒﻊ و روشھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ دوران
ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺗﺎرﯾﺦ آدم ﻓﺮﯾﺒﺎن ھﻮﭼﯽ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه
اﺳﺖ» ....
در دھﻤﯿﻦ ﮐﻨﮕﺮهی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺷﻮروی ،در ﻣﺎرس  ١٩٢١ﮐﻤﯿﺘﮫى
ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ رھﺒﺮی ﻟﻨﯿﻦ ،ﻗﺮاری را ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﺎﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم "ﮔﺮوهھﺎى
ﻓﺮاﮐﺴﯿﻮﻧﯽ" در داﺧﻞ ﺣﺰب ﻣﻤﻨﻮعاﻧﺪ ،زﯾﺮا ﮐﮫ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﺮای اﺗﺤﺎد رھﺒﺮی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ رھﺒﺮان ﺣﺰب ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
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ﺻﻮرت از ﺣﺰب اﺧﺮاج ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ "رﻓﯿﻖ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ" ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫاش در ﺣﺰب ھﺸﺪار داد و ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد
ﮐﮫ "دﺷﻤﻨﺎن دوﻟﺖ" از اﯾﻦ ﻧﻔﺎق ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی او ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺳﻮد
ﺑﺮده ،در ﺣﺰب ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺧﻮد را" ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ .ﺗﻌﺪادی از رھﺒﺮان
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﭗ ﺗﻨﺰل رﺗﺒﮫ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .رھﺒﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎدﮔﺎن
ﻣﺴﮑﻮ ﮐﮫ در اﺧﺘﯿﺎر ﻧﯿﮑﻼی ﻣﻮراﻟﻮف ،ﯾﮑﯽ از ھﻤﮑﺎران ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮد
از او ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺟﺎی او ﯾﮏ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻠﻤﻨﺘﯽ وروﺷﯿﻠﻮف ﺑﮫ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ در آورﯾﻞ  ،١٩٢٢ژوزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ دﺑﯿﺮ اول ﮐﻤﯿﺘﮫى
ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن طﺮحھﺎی ﻟﻨﯿﻦ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه
ﮔﺮﻓﺖ.
اﺧﻄﺎرھﺎی روﺷﻦ و ﺗﻨﺰل درﺟﮫی ،طﺮﻓﺪاران ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ از ھﻢ
ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ھﻮاداران ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺷﺪ .ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ او رو ﺑﮫ زوال رﻓﺖ .اﻧﺘﺨﺎب
ژوزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺿﺮﺑﮫى ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﺰب وارد
ﮐﺮد .ﻗﺪرت از دﺳﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ .
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ﺗﻮﺿﯿﺢ:
] [١ــ ﻣﺎ در ﮔﺬﺷﺘﮫ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﺘﯿﺰه ﮔﺮاﻧﮫی او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺧﺎرﺟﯽ
در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﺑﺤﺮان ﺑﺮﺳﺖ ﻟﯿﺘﻮﻓﺴﮏ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدهاﯾﻢ) .رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﮫ ﮐﺘﺎب
دوم(.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از ﺳﻤﺖ ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺧﻠﻖ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻠﻊ ﺷﺪ ،آﺷﮑﺎرا
اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻏﻠﻂ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮫ ﻟﻨﯿﻦ در ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺮﺳﺖ ــ ﻟﯿﺘﻮﻓﺴﮏ
اﺗﺨﺎذ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻣﺠﺪداً اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻗﯿﺪ و ﺷﺮطﯽ آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻟﻨﯿﻦ
ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺗﺶ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و ﺳﺨﻨﻮری او ﺑﻮد ،ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪ .او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺴﺮ
ﺟﻨﮓ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
رھﺒﺮی ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ارﺗﺶ ﺳﺮخ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاﻗﻊ در دﺳﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﻓﺮوﻧﺰه،
وروﺷﯿﻠﻮف ،ﮐﯿﺮوف ،ﺷﭽﻮرز و ﺑﻮدﯾﻮﻧﯽ ﺑﻮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺟﻨﮓ ،ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﺸﺎورت ﺑﺎ ژﻧﺮالھﺎی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه از دوران ﺗﺰار ﮐﮫ او را اﺣﺎطﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،اﮐﺘﻔﺎ
ﻧﻤﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎی ﺧﻮد را از ﻣﺮز ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖھﺎی داده ﺷﺪه ﻓﺮاﺗﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت
اﺗﺨﺎذ ﺷﺪه از طﺮف ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ھﻮادار ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ در ﺻﻮرت
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﻣﺘﺨﺬه از طﺮف ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﮫ اﻋﺪام ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺑﺎ دﺧﺎﻟﺖ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﻤﯿﺘﮫى ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب از اﻋﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ارﺗﺸﯽ در ﺟﺒﮭﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﺪ.
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩١٩ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ُﮐﻠﭽﺎک در ﺷﺮق دﯾﮕﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪی ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﺮای ﻧﺒﺮد ﻋﻠﯿﮫ دﻧﯿﮑﯿﻦ در ﺟﻨﻮب ،از
ﺟﺒﮭﮫ ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺑﮫ ُﮐﻠﭽﺎک ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺟﮭﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﻣﺠﺪد و ﻣﺠﮭﺰ ﮐﺮدن دوﺑﺎرهی ارﺗﺸﺶ ﺟﮭﺖ ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ دوﺑﺎره داده ﻣﯿﺸﻮد .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻤﯿﺘﮫى ﻣﺮﮐﺰی ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
« اورال ﺑﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﺻﻨﺎﯾﻊ راه آھﻦاش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﺳﺖ ُﮐﻠﭽﺎک ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ،
زﯾﺮا ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ دھﻘﺎﻧﺎن ﺑﺰرگ )ﮐﻮﻻکھﺎ( آﻧﺠﺎ را ﺟﻠﺐ ﮐﺮده
و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ وﻟﮕﺎ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﻨﺪ» .
طﺮح ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﮐﻤﯿﺘﮫى ﻣﺮﮐﺰی واﻗﻊ ﻧﺸﺪ و در ﺟﺒﮭﮫی ﺷﺮق ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﮑﺴﺖ ﻧﮭﺎﺋﯽ ُﮐﻠﭽﺎک اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﭘﺎﺋﯿﺰ  ١٩١٩ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ طﺮﺣﯽ ﺟﻨﮕﯽاى را ﻋﻠﯿﮫى دﻧﯿﮑﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد .ﺑﺮ اﺳﺎس
اﯾﻦ طﺮح ،ﯾﻮرﺷﯽ ﻋﻠﯿﮫ دﻧﯿﮑﯿﻦ از ﻣﯿﺎن اﺳﺘﭗھﺎى دون ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن راهھﺎﺋﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
ﻋﺒﻮر و ﻣﻤﻠﻮ از ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﻗﺰاق ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮐﮫ از طﺮف
ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﺮﮐﺰی ﺑﮫ ﺟﺒﮭﮫی ﺟﻨﻮب ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی آن ،ﭘﯿﺸﺮوی
ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﻨﺎطﻘﯽ از دوﻧﺒﺎس ﮐﮫ دارای ﺷﺒﮑﮫى وﺳﯿﻊ راه آھﻦ ،ﻣﻌﺎدن ذﻏﺎل و
طﺮﻓﺪاران و ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﻣﺎ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻏﺎز ﺷﻮد .طﺮح اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﺮﮐﺰی واﻗﻊ ﺷﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را از ﺟﺒﮭﮫى ﺷﺮق ﺑﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ و ﺑﮫ او "ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد"
ﺷﺪ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﻨﻮب دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﻨﺪ و از ﺧﻂ ﻣﺮزی ﺟﺒﮭﮫى ﺟﻨﻮب ﻋﺒﻮر ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
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دﻧﯿﮑﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻘﺸﮫی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ دﭼﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻔﺘﻀﺤﺎﻧﮫای ﺷﺪ.
ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺳﺮھﻨﮕﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از دوران ﺗﺰار ﺑﻨﺎم
واﺗﺴﺘﯿﺲ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ارﺷﺪ در ﺟﺒﮭﮫى ﺷﺮق ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻋﻠﯿﮫى
ُﮐﻠﭽﺎک ﻣﯽ ﺟﻨﮕﯿﺪ .دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﮐﺸﻒ ﺗﻮطﺌﮫھﺎی او ﻋﻠﯿﮫى ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ارﺗﺶ
ﺳﺮخ ﺷﺪ .او را از ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﺧﻠﻊ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﮐﺘﺎب "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" در ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ھﻤﮑﺎر ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
« وﻗﺘﯽ ﮐﮫ واﺗﺴﺘﯿﺲ ﺑﺮ ﺳﺮ ذوق ﺑﻮد ،دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺪون آن
ﮐﮫ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ و ﮐﻤﯿﺘﮫى اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺮﮐﺰی ﺗﻤﺎم روﺳﯿﮫ
ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ واﺗﺴﺘﯿﺲ ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ داﺷﺘﻦ ﻧﯿﺎت و ارﺗﺒﺎط
ﻣﺸﮑﻮک ﻣﺘﮭﻢ ﮔﺸﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آن ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﻣﯽ ﺷﺪ .وﻟﯽ در اﯾﻦ
اﺗﮭﺎم ﭼﯿﺰی ﺟﺪی ﻧﮭﻔﺘﮫ ﻧﺒﻮد .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮد ﻗﺒﻞ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ رﺧﺘﺨﻮاب ،ﮐﮫ
داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن را ﺧﻮاﻧﺪه و ﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ اﻓﺴﺮ ﺟﻮان از روﯾﺎھﺎی
ﺧﻮدﺧﻮاھﺎﻧﮫى ﺧﻮد ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد» .

٣ــ راه ﺧﯿﺎﻧﺖ
از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ﺑﮫ دو طﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد .از ﺑﺎﻻی ﺳﮑﻮی
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ،در روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت و در ﺳﺎﻟﻦھﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯿﺸﺎن ،ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد
را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدم آﺷﮑﺎرا ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ھﻢ زﻣﺎن در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﮫ ،در
ﻣﮑﺎنھﺎی ﮐﻮﭼﮏ و دور از اﻧﻈﺎر ﻣﺮدم ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ،زﯾﻨﻮﯾﻒ ،رادک،
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف و دﯾﮕﺮان ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را
ﻣﻮرد طﺮح و ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد
ﺗﻮطﺌﮫ در روﺳﯿﮫ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫی "ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮی" ﻣﻄﺎﺑﻖ طﺮح رﯾﻠﯽ ﮐﮫ
ﺳﻮﺳﯿﺎل روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ و دﯾﮕﺮ ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﺿﺪ ﺷﻮروی از آن اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد.
ﺳﺎل  ١٩٢٣ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﻗﻮی و ﮔﺴﺘﺮده
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺮای ﺗﻤﺎسھﺎى ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد از ﺣﺮوف و
ﮐﻠﻤﺎت رﻣﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺨﻔﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﺪه
ﺑﻮد .ھﺴﺘﮫھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاران دوﻟﺖ
و ارﮔﺎنھﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد.
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ﺳﺎلھﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﻓﺸﺎء ﮐﺮد ﮐﮫ ﭘﺴﺮ او ﺑﮫ ﻧﺎم ﻟﺌﻮ ﺳﺪوف ﻋﻀﻮ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﮫ در آن ھﻨﮕﺎم از ﻣﺮزھﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﺻﺮﻓﺎ ً اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در داﺧﻞ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﮔﺬﺷﺘﮫ و دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
ﻣﺨﻔﯽ ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻣﯽ ﺑﻮد.
در ﺳﺎل  ١٩٢٣ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﯾﺎدداﺷﺖھﺎى ﺧﻮد ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٣٨ﺗﺤﺖ ﻧﺎم
"ﻟﺌﻮ ﺳﺪوف ــ ﭘﺴﺮ ،رﻓﯿﻖ و ﻣﺒﺎرز" اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺖ ،ﻧﻮﺷﺖ:
« ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً در ﮐﺎرھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ....ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،او در ﺳﻦ  ١٧ﺳﺎﻟﮕﯽ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز ﺳﯿﺎﺳﯽ آﮔﺎه ﺑﻮد .او ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ ﺷﯿﻮهھﺎى طﺮح ﺗﻮطﺌﮫ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﻧﺘﺸﺎر و ﭘﺨﺶ اﻧﺘﺸﺎرات اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن را آﻣﻮﺧﺖ .ﮐﻮﻣﺴﻮﻣﻮل )ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ( در ﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪت ﮐﺎدرھﺎی ﺧﻮد را از رھﺒﺮان
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ وﺟﻮد آورد» .
اﻣﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﺟﺮای ﻧﻘﺸﮫھﺎی ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮاﻧﮫ در ﺷﻮروی ﺑﺴﻨﺪه ﻧﮑﺮد.
در زﻣﺴﺘﺎن ١٩٢١ــ  ١٩٢٢ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻼی ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺳﯿﮫ ﭼﺮده و
ﻗﻮی ھﯿﮑﻞ ﮐﮫ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺑﮫ ﺷﻐﻞ وﮐﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺖ و در ﺿﻤﻦ از رھﺒﺮان
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروی در آﻟﻤﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.
ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ طﯽ دوران ﺧﺪﻣﺘﺶ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،رﺋﯿﺲ دﻓﺎع ﮐﺸﻮر ،ژﻧﺮال ھﺎﻧﺲ
ﻓﻮن زﮐﺖ ) (Hans Von Seecktرا ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .زﮐﺖ از طﺮﯾﻖ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ
از ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ او ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ اﺳﺖ .ژﻧﺮال
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﻓﮭﻤﺎﻧﺪ ﮐﮫ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن از ﮔﺮوه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ رھﺒﺮی
ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺟﻨﮓ را ﺑﮫ دﯾﺪهى ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ در ﻣﺴﮑﻮ طﯽ ﮔﺰارﺷﯽ ﻧﺘﯿﺠﮫی ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد را
ﺑﺎ ژﻧﺮال آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در آن زﻣﺎن ﻧﯿﺎز ﻣﺒﺮﻣﯽ
ﺑﮫ ﭘﻮل ﺟﮭﺖ ﮔﺴﺘﺮش داﺋﻢ ﺳﺎزﻣﺎن زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﺧﻮد داﺷﺖ .او ﺑﮫ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ
ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن روﺳﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﺘﺤﺪان ﺧﺎرﺟﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﺟﮭﺖ اﺗﺤﺎد ﺑﺎ
ﻗﺪرتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .در اداﻣﮫ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ آﻟﻤﺎن دﺷﻤﻦ روﺳﯿﮫ
ﻧﯿﺴﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن آن دو ﮐﺸﻮر ﻣﻨﺘﻔﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
ﮐﮫ ،ﻧﻈﺮ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻏﺮب اﺳﺖ و در آﺗﺶ اﻧﺘﻔﺎم از ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
ﻣﯽ ﺳﻮزد .ﮔﺮوه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﻨﻤﺎﯾﻨﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ در ﺳﺎل  ١٩٢٢ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺎز ﮔﺸﺖ ،او دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ از
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺮ طﺒﻖ آن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ "زﮐﺖ" در طﯽ ﻣﺬاﮐﺮات
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رﺳﻤﯽاش ،ﺑﮫ او ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺟﮭﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽاش
ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ رﺧﺪادھﺎ را از زﺑﺎن ﺧﻮد ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﮐﻨﯿﺪ:
« ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮای "ژﻧﺮال زﮐﺖ" ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدم و ﻣﺒﻠﻎ ٢٥٠
ھﺰار ﻣﺎرک طﻼ را ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻧﻤﻮدم .ژﻧﺮال زﮐﺖ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎورت ﺑﺎ
ھﻤﮑﺎر ﺧﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ،ھﺎزه ) (Haaseدر اﺳﺎس ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد
ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد و در ازای آن از ﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ
را ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ــ ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت داﺋﻤﯽ ــ از طﺮﯾﻖ ﻣﻦ و ﯾﺎ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻣﺴﮑﻮ در اﺧﺘﯿﺎر او ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﻮد .در ﺿﻤﻦ ﺟﮭﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
وﯾﺰا ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس ﺑﮫ روﺳﯿﮫ
ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ ،از ﻣﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ژﻧﺮال زﮐﺖ ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪ و درﺳﺎل  ١٩٢٣ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪه ﻣﯿﺎن ﻣﺎ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ در
٥
آﻣﺪ» .
در  ٢١ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٢٤ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬار و رھﺒﺮ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ،وﻻدﯾﻤﯿﺮ اﯾﻠﯿﭻ
ﻟﻨﯿﻦ درﮔﺬﺷﺖ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در آن ﻣﻮﻗﻊ در ﻗﻔﻘﺎز ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﺑﺘﻼء ﺑﮫ آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا
در اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد .او ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﮫ ﺧﺎک ﺳﭙﺎری ﻟﻨﯿﻦ ﺑﮫ
ﻣﺴﮑﻮ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫای ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﻮﺧﻮم ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﮐﺘﺎب "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" ﻧﻮﺷﺖ:
« در ﺳﻮﺧﻮم روزھﺎی زﯾﺎدی را در ﺑﺎﻟﮑﻦ ﻟﻢ داده و ﺑﮫ درﯾﺎ
ﺧﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﺪم اﮔﺮ ﭼﮫ ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﮫ ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﮔﺮم و ﺷﻔﺎف ﺑﻮد.
ھﻨﮕﺎم اﺳﺘﻨﺸﺎق ھﻮای درﯾﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﮐﮫ در ﻣﺒﺎرزه
ﺣﻖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﺎء ﻣﯽ ﺷﺪ» .

 ٥ــ ﮐﻠﯿﮫى ﻧﻘﻞ ﻗﻮلھﺎ و ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ در ﮐﺘﺎب ﺳﻮم ) (IIIﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺨﻔﯽ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در داﺧﻞ ﺷﻮروی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،از اﻗﺮارھﺎی ﺷﮭﻮدی ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم
ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﯿﺌﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﻣﺴﮑﻮ ،در ﻣﺎه اوت
 ١٩٣٦و ژاﻧﻮﯾﮫى  ١٩٣٧و ﻣﺎرس  ١٩٣٨اﺑﺮاز ﺷﺪهاﻧﺪ ــ ﺑﺠﺰ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در ﻧﻮﺷﺘﮫ
ﭼﯿﺰی ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﺳﺪوف ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً در آن دﺳﺖ داﺷﺘﮫاﻧﺪ ،از ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ
در اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ــ اﮔﺮ ﺧﻼف آن ذﮐﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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٤ــ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻗﺪرت
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻟﻨﯿﻦ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ادﻋﺎی ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﮫ
ﻣﯿﺪان آﻣﺪ .در ﮐﻨﮕﺮهی ﺣﺰب در ﺳﺎل  ١٩٢٤او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺑﮫ ﺟﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﻮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﻮاداراﻧﺶ ،ﺳﻌﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ او را از اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎز دارﻧﺪ ،او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻨﮕﺮه را ﺑﮫ رأی ﮔﯿﺮی
وادار ﮐﻨﺪ ٧٤٨ .ﻧﻔﺮ از ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﺟﻠﺴﮫ ﯾﮏ دﺳﺖ ﺑﮫ رھﺒﺮی
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺣﺰب رأی دادﻧﺪ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻗﺪرت طﻠﺒﯽ
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭼﻨﺎن واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺣﺘﯽ ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ،
زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﻒ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ و ﻋﻠﯿﮫى ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ رأی
دھﻨﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ آﻧﺎن را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و "ﺧﯿﺎﻧﺖ" ﺑﮫ او ،ﺑﮫ ﺷﺪت
ﻣﻮرد اﻧﺘﻔﺎد ﻗﺮار داد .اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و زﯾﻨﻮﯾﻒ دوﺑﺎره ﻗﻮای ﺧﻮد را ﺑﺎ
ھﻢ ادﻏﺎم ﮐﺮده ،ﺗﺎ "اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" ﺟﺪﯾﺪی را ﺗﺸﮑﯿﻞ دھﻨﺪ.
اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاﻓﺶ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺎم ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﮫ
ﻧﻈﯿﺮش ﻗﺒﻼً در ﺟﺎﺋﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎی "رھﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ"
را در ﺷﻮروی داﺷﺘﮫ ،و در ﯾﮏ ﺳﺮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﮫى
دوﻟﺖ ﺷﻮروی ،ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ و ﻧﺎراﺿﯿﺎن را ﺑﮫ ﮔﺮد ﺧﻮد در آورد.
ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻌﺪھﺎ ﻧﻮﺷﺖ:
« ﺑﮫ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﻧﺎراﺿﯿﺎن ،ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن و ورﺷﮑﺴﺘﮕﺎن
ﺑﮫ ﻣﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ» .
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ،ﺧﺮاﺑﮑﺎران ،ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺳﻔﯿﺪ و ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ ،در ھﺴﺘﮫھﺎی
اﯾﻦ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺨﻔﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪﻧﺪ .ھﺴﺘﮫھﺎ آﻏﺎز ﺑﮫ ﺟﻤﻊ آوری اﺳﻠﺤﮫ
ﮐﺮدﻧﺪ .در واﻗﻊ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﺳﺮی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ در ﺧﺎک ﺷﻮروی در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺑﻮد.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﮐﺘﺎب " زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" ﺑﮫ زﯾﻨﻮﯾﻒ وﮐﺎﻣﻨﻒ ﯾﺎد آور ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ:
« ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎﺋﯽ دراز ﻣﺪت طﺮح رﯾﺰی ﮐﺮده و ﺧﻮد را
ﺟﮭﺖ ﻣﺒﺎرزهای طﻮﻻﻧﯽ و ﺟﺪی آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ» .
ﺑﯿﺮون از روﺳﯿﮫ ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﺳﯿﺪﻧﯽ ﺟﺮج رﯾﻠﯽ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،از ﺧﺎرج ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻏﺎز ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ.
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ﺑﻮرﯾﺲ ﺳﺎوﯾﻨﮑﻒ ،دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪهی روﺳﯿﮫ و ﻋﺮوﺳﮏ دﺳﺖ
ﻧﺸﺎﻧﺪهى اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ،در آن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ،ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای
ﺷﻮرش ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ٦ .ﺑﮫ ﻧﻘﻞ ﻗﻮل از وﯾﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﯿﻞ ،ﮐﮫ ﺧﻮد در

 ٦ــ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن را راﮐﻮوﺳﮑﯽ در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﮐﻤﯿﺘﮫی ارﺗﺸﯽ ﺷﻮروی در ﺳﺎل
 ١٩٣٨اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد .درھﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﮫ راﮐﻮوﺳﮑﯽ ﺑﮫ آن اﺷﺎره ﮐﺮد ،در ﺳﺎلھﺎی
 ١٩٢٠ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺎﮐﺲ اﯾﺴﺘﻤﻦ ﻣﺘﺮﺟﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﺟﺎزه داﺷﺖ ﮐﮫ
ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﻨﺪ .او ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را در
اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد و در اﺻﻞ ﻣﺎﮐﺲ اﯾﺴﺘﻤﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل
ﻣﻌﺮوف "وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮫ"ی ﻟﻨﯿﻦ را ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ وﺻﯿﺘﻨﺎﻣﮫای ﺑﻮد واﻗﻌﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
ﺷﺨﺺ ﻟﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه و ﺑﺮ طﺒﻖ ﻧﻈﺮ او ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ آن را در ﮔﺎو ﺻﻨﺪوﻗﯽ ﭘﻨﮭﺎن ﮐﺮده.
در وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮫی اراﺋﮫ ﺷﺪه ،اﯾﻦ طﻮر ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﻓﺮدی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﯿﺎﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﺣﺮاز ﻣﻘﺎم رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ را داﺷﺖ.
در ﺳﺎل  ١٩٢٨اﯾﺴﺘﻤﻦ ﯾﮏ ﺳﺮی ﻧﻮﺷﺘﮫی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ "وﺿﻌﯿﺖ
واﻗﻌﯽ در روﺳﯿﮫ" ﺗﺮﺟﻤﮫ ﮐﺮد .و ﺳﭙﺲ ﺗﺮﺟﻤﮫی وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﭘﺎورﻗﯽ در
ذﯾﻞ آن ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه و در ﻣﻮرد ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد ﺑﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻮﺷﺖ:
« زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزهی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﯿﺶ از ھﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﻠﻤﻮس
ﺷﺪ ،ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻤﮫی ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮫ را در روزﻧﺎﻣﮫی ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﭼﺎپ
ﮐﺮده و ﭘﻮل درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه را ﺟﮭﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت در ﻣﻮرد ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ اﺳﺘﻔﺎده
)ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ( ﮐﺮدم» .
ﺧﻮد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در اﺑﺘﺪا اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻦ ھﯿﭻ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮫای از ﺧﻮد
ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫ اﺳﺖ .در ﻧﺎﻣﮫای ﺑﮫ ﻧﯿﻮﯾﻮرک دﯾﻠﯽ ورﮐﺮ در  ٨اوت ١٩٢٥
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻮﺷﺖ:
« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ "وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮫ" ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻦ ھﯿﭻ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮫاى از
ﺧﻮد ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﮕﺬارده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺑﺎ رواﺑﻄﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺎ ﺣﺰب داﺷﺘﮫ و ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت داﺧﻠﯽ ﺣﺰب ﺑﮫ طﺮﯾﻖ اوﻟﯽ ،اﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﺰوم و ﺗﮭﯿﮫى ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ
"وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮫ"ای ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ» .
ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﯾﮏ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮫ ،ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﮭﺎﺟﺮﯾﻦ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران ﺧﺎرﺟﯽ و روزﻧﺎﻣﮫھﺎى
ﻣﻨﺸﻮﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﻟﻨﯿﻦ ) ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺤﺮﯾﻒ ﺷﺪه( را
ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺗﻌﺪادی ﭘﻨﺪ و ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ
اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎم ﺻﺤﺒﺖھﺎ در ﻣﻮرد ﯾﮏ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮫى ﻣﺨﻔﯽ و دﺳﺖ ﮐﺎری ﺷﺪه ،ﺳﺨﻨﯽ اﺳﺖ
ﻣﻦ در آوردی ،ﻋﻠﯿﮫى ﻟﻨﯿﻦ و ھﺪف واﻗﻌﯽ او و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺰﺑﯽ ﮐﮫ او اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده.
اﻣﺎ ھﻨﻮز ﮐﮫ ھﻨﻮز اﺳﺖ طﺮﻓﺪاران ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﮫى ﻟﻨﯿﻦ ﭼﻨﺎن اﺳﺘﻨﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﻮ ﮔﻮﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﯾﺴﺖ واﻗﻌﯽ ﮐﮫ در آن ﻟﻨﯿﻦ واﻗﻌﺎ ً ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد.
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اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﯽ در آﺗﺶ داﺷﺖ ،ﺳﺎوﯾﻨﮑﻒ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
راﺑﻄﮫ داﺷﺖ.
در ﮐﺘﺎب "ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ" ﭼﺮﭼﯿﻞ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
« در ژوﺋﻦ  ١٩٢٤ﮐﺎﻣﻨﻒ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﭘﺎﻓﺸﺎری از او
)ﺳﺎوﯾﻨﮑﻒ( ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ،ﮐﮫ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﺑﺎزﮔﺮدد».
در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد زﯾﺮ دﺳﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ
راﮐﻮوﺳﮑﯽ ،ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺳﻔﯿﺮ ﺷﻮروی در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .راﮐﻮوﺳﮑﯽ ﮐﮫ
در ﺳﺎل  ١٩٣٧ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ او را "دوﺳﺖ ﻣﻦ ،دوﺳﺖ ﺻﺎدق و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻦ" ﺧﻄﺎب
ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﻗﺎﻣﺖ در ﻟﻨﺪن ،ﺑﺎ دو ﻧﻔﺮ از اﻓﺴﺮان دﺳﺘﮕﺎه
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎى ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ و ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﻟﻮﮐﮭﺎرت در دﻓﺘﺮ
ﺧﻮد در ﻟﻨﺪن ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻗﺒﻼ از ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی روﺳﯿﮫ در
ﻟﻨﺪن ﺳﺮ ﺑﺎز زده ﺑﻮد .ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫی راﮐﻮوﺳﮑﯽ اﻓﺴﺮان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ او ﮔﻔﺘﻨﺪ:
« ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﺮا ﻣﺎ ﺑﺎ ورود ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻟﻨﺪن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﯾﻢ؟ .ﻣﺎ
ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ اطﻼﻋﺎت از آﻗﺎی اﯾﺴﺘﻤﻦ راﺟﻊ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪﯾﻢ ﮐﮫ
ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﮔﺮوه ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﮫ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد او ھﺴﺘﯿﺪ .ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ،دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺎ ،ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻔﯿﺮی
ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﮐﺸﻮر ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ» .
راﮐﻮوﺳﮑﯽ ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دو اﻓﺴﺮ ﺳﺘﺎد ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ .او ﻧﺘﯿﺠﮫى ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮔﺰارش داد .ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و آﻟﻤﺎن ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ اﯾﺠﺎد راﺑﻄﮫ ﺑﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در ھﻤﯿﻦ راﺑﻄﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ:
« اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫاى اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻖ» .
ﺑﻌﺪ ازﭼﻨﺪ روز ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ راﮐﻮوﺳﮑﯽ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داد ﮐﮫ:
« ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﻨﺪ» .
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن راﮐﻮوﺳﮑﯽ در ﺳﺎل  ١٩٢٦از اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ
از رھﺴﭙﺎر ﺷﺪن ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را در ﻣﺴﮑﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ او
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ﮔﻔﺖ ﮐﮫ روﺳﯿﮫ در ﺷﺮاﯾﻂ وﺧﯿﻤﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و اﯾﻦ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﮭﯿﮫ ﺷﻮد.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ ،ﻣﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪهام ،ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮد،
ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎری و ھﻮاداران ﻣﺤﺎﻓﻈﮫ ﮐﺎرﻣﺎن ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻻزم را ﺟﮭﺖ آﮔﺎھﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺗﺎ ﭼﮫ اﻧﺪازه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﮐﻤﮏ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ را ﺑﺪھﯿﻢ.
وﻗﺘﯽ راﮐﻮوﺳﮑﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ آﻣﺪ ،ﺗﻼش ﻧﻤﻮد ﺑﮫ ﻧﯿﺎﺑﺖ از طﺮف
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﮑﯽ ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﯽ ﺑﺒﺮد .ﻓﺮاﻧﺴﮫ در آن زﻣﺎن ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮطﺌﮫھﺎی ﺗﻮرگ ﭘﺮوم ﺑﻮد،
و ژﻧﺮالھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﮫ رھﺒﺮی ﻓﻮش و ﭘﺘﻦ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺸﮫی ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ
روﺳﯿﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .راﮐﻮوﺳﮑﯽ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را در ﻣﻮرد دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ او در ھﻨﮕﺎم ﻣﺬاﮐﺮه داده ﺑﻮد ،اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد:
« ﻣﻦ وﮐﯿﻞ ﻧﯿﮑﻞ را در روژه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .ﻧﯿﮑﻞ ﻓﺮدی اﺳﺖ
ﻣﮭﻢ و ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ از اھﺎﻟﯽ ﺷﻤﺎل و از ھﻮاداران دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺟﻤﮭﻮری
ﺧﻮاھﺎن .ﻣﻦ در ﻣﻮرد اﻣﮑﺎﻧﺎت و دور ﻧﻤﺎی ﭘﯿﺮوزی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از او
ﺳﺌﻮال ﮐﺮدم؛ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮ روی ﮐﻤﮏ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺗﮭﺎﺟﻤﯽ ﻋﻠﯿﮫى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی دارﻧﺪ ،ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺑﺎز ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ» .
او در ﺟﻮاب ﮔﻔﺖ:
« اﻟﺒﺘﮫ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ» .
اﻣﺎ ،او در اداﻣﮫ ﮔﻔﺖ:
« اﯾﻦ در اﺻﻞ ﺑﮫ دو اﻣﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .اوﻻً ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ روی آن ﺣﺴﺎب ﮐﺮد ،و دوﻣﺎ ً ،ﺗﺎ ﭼﮫ
اﻧﺪازهای اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎ اﺟﺎزهى
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دھﺪ .دوﻣﯿﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫ را در ﭘﺎرﯾﺲ و در ﺳﺎل  ١٩٢٧ﺑﺎ ﻋﻤﺪه
ﻓﺮوش ﺑﺰرگ ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﻓﺮد ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی ﺑﮫ ﻧﺎم وﮐﯿﻞ ﻟﻮﺋﯽ درﯾﻔﻮز داﺷﺘﻢ.
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻠﮫ از آن ﺷﺒﺎھﺖ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ
ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﻣﻦ ﺑﺎ ﻧﯿﮑﻞ داﺷﺖ» .
وﻗﺘﯽ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن رﯾﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ در روﺳﯿﮫ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﮫ
ھﻤﺴﺮ ﺧﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:

٢٦

« در روﺳﯿﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺰرگ و ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ و ﭘﺮ ارزش
در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ» .
ﺟﺎﺳﻮس رﯾﻠﯽ ،از ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺸﻮرﺗﯽ ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن اﺋﯽ ) ،(E.از اﯾﻦ ﺧﺒﺮ اطﻼع
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﮫ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ در روﺳﯿﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ رﯾﻠﯽ در ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎ رھﺒﺮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ
روﺳﯿﮫ آﻣﺪ ،ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﯾﮏ ﻧﮕﮭﺒﺎن ﻣﺮزی ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ ﮔﻠﻮﻟﮫای ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ رﯾﻠﯽ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺮﺿﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪ ﮐﮫ او ﺧﻮد
در ﮐﺘﺎب "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﺗﺒﯽ ﻣﺮﻣﻮز" از آن ﯾﺎد ﮐﺮد ،ﭼﯿﺰی ﮐﮫ
"طﺒﯿﺒﺎن ﻣﺴﮑﻮ را ﮔﯿﺞ و ﺳﺮ در ﮔﻢ ﮐﺮده و آﻧﮭﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺑﺮای آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ".
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﺑﺮود .او در زﻧﺪﮔﯽ ﻧﺎﻣﮫی ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ:
« ﻣﺴﺌﻠﮫی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻦ ﺑﮫ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب
ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .در آﻧﺠﺎ آﻧﮭﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻦ را ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،و در ﻣﺠﻤﻮع اوﺿﺎع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻗﻄﻌﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻦ
واﮔﺬار ﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ،ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﮫای از طﺮف گ .پ .او.
) (G.P.U.ھﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﮐﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺳﻔﺮ را ﺗﻮﺻﯿﮫ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن ھﻢ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﮫ دﻓﺘﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﮫ ﻣﻦ ﻗﺼﺪ ﻣﺸﺎورت ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر را دارم .ﭘﺲ از
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ دوﺳﺘﺎﻧﻢ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮔﺮﻓﺘﻢ» .
در آﻟﻤﺎن ﺑﺮ طﺒﻖ ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﺧﻮد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ "در ﯾﮏ ﻣﻄﺐ ﺧﺼﻮﺻﯽ در
ﺑﺮﻟﯿﻦ" او راﺑﻂ ﺧﻮد ،ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﯿﮑﻼی ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ را ﮐﮫ از ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ و
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در داﺧﻞ ﻣﻄﺐ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ در ﺣﺎل ﻣﺸﻮرت ﺑﻮدﻧﺪ ،طﺒﻖ ﮔﻔﺘﮫی
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﯾﮏ ﺑﺎزرس ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ وارد ﺷﺪه و اطﻼع داد ﮐﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ
آﻟﻤﺎن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی ﺟﺪﯾﺪی ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﺟﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده ،زﯾﺮا
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺗﻮطﺌﮫای را ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺣﻘﮫی ﮐﺎﻣﻼً آﺷﮑﺎر و ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺳﺎﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﮫ ﻣﺒﺎﺣﺜﮫ و ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ
ﻣﺨﻔﯽ آﻟﻤﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در آن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﭘﯿﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪی ﻣﯿﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﺷﺪ .ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﻣﻮارد ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ در اﯾﻦ
ﭘﯿﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ را ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح داد:
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« درآن زﻣﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺮﺗﺐ اﻣﺮی
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و ﻏﯿﺮه و ﻏﯿﺮه ...ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،ﮐﮫ در ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٩٢٨زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزهى ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در
ھﻤﮫی زﻣﯿﻨﮫھﺎ ،ﭼﮫ در ﻣﺴﮑﻮ و ﭼﮫ درﻣﯿﺎن ﮔﺮوهھﺎﺋﯽ ﻣﺸﺎﺑﮫ آن،
ﻋﻠﯿﮫى رھﺒﺮی ﺣﺰب ﺑﮫ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،زﮐﺖ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد اﯾﻦ ﮐﮫ
اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﮐﮫ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ داﺋﻤﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ،ﺑﺮای او ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻈﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻣﺎنھﺎی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﮫ او ارﺳﺎل ﺷﻮد ،و در
اداﻣﮫ ،دوﻟﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺷﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
ﺟﮭﺎﻧﯽ ،اﺣﯿﺎﻧﺎ ً ﻗﺪرت را ﺑﮫ دﺳﺖ آورد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری آﻟﻤﺎن را در ﻣﻮرد دادن اﻣﺘﯿﺎز و اﺟﺎزهی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻮرد ﻗﺮاردادھﺎی از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺰ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮدم ،ﺑﮫ ژﻧﺮال زﮐﺖ
ﺟﻮاﺑﯽ ﻣﺜﺒﺖ داده و ﭘﺲ از آن ﻣﺒﺎدﻟﮫی اطﻼﻋﺎت ﻣﯿﺎن ﻣﺎ از ﺣﺎﻟﺖ
ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎﺑﻖ در آﻣﺪه و ﺷﮑﻞ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺮی را ﺑﮫ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺎ
ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ ﺷﻔﺎھﯽ ﻧﯿﺰ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻗﺮاردادھﺎی ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در آﯾﻨﺪه را ھﻢ داده و ﺑﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اداﻣﮫ دادﯾﻢ .از
ﺳﺎل  ١٩٢٣ﺗﺎ  ١٩٣٠ﻣﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ  ٢٥٠ھﺰار ﻣﺎرک طﻼ ،و در ﻣﺠﻤﻮع
ﺣﺪود  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎرک طﻼ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ» .
وﻗﺘﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺪﯾﺪی را ﻋﻠﯿﮫى
رھﺒﺮان اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی آﻏﺎز ﮐﺮد" .طﯽ ﺳﺎل  "١٩٢٨ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در
"ﺧﺎطﺮات ﻣﻦ" ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻮﺷﺖ:
« ﺗﻀﺎدھﺎی درون ﺣﺰب ﺑﺎ ﺷﺪت ھﺮ ﭼﮫ ﺗﻤﺎم ﺗﺮ رو ﺑﮫ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﻮد .در ﭘﺎﺋﯿﺰ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﻠﯽ ﺣﺰب ﻧﯿﺰ ﯾﻮرش ﺑﺮد.
اﯾﻦ روش ،ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﺧﺸﻢ ﮐﺎرﮔﺮان
ﺷﺪ .آﻧﮭﺎ ﺗﻼشھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ را ﺟﮭﺖ از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﺣﺰب ﺑﮫ ﺷﺪت
ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدﻧﺪ» .
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻮﺷﺖ:
« اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد» .
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وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ آﻏﺎز ﺟﻨﮓ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ١٩٢٧در روﺳﯿﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺷﺪ،
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ دوﺑﺎره ﺣﻤﻼت ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﺷﻮروی آﻏﺎز ﮐﺮد .او در ﺑﯿﺎﻧﯿﮫى
ﻋﻠﻨﯽ در ﻣﺴﮑﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد:
« ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ روش ﮐﻠﻤﺎﻧﺴﻮ را ﮐﮫ ھﻤﮫ ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﻨﺪ ،دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﻢ.
او درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی آﻟﻤﺎن در  ٨٠ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی
دروازهھﺎی ﭘﺎرﯾﺲ ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ! ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد» .
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﮭﺪﯾﺪ اﻋﻼم ﮐﺮد.
« ﻣﺎ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮫی ﻣﺘﺤﺪ را ﮐﮫ از ﭼﻤﺒﺮﻟﯿﻦ
ﺷﺪه و ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد دارﯾﻢ» .
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آﻏﺎز

ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و روش اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن او ،ﺑﮫ رأی ﮔﯿﺮی ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ.
در رأی ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ،ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻣﺘﺸﮑﻞ از
 ٧٤٠ھﺰار ﻧﻔﺮ ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﻓﻘﻂ  ٤ھﺰار ﻧﻔﺮ ٨ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ رأی دادﻧﺪ.
 ٧ــ در آن زﻣﺎن آﯾﻮﺳﺘﻦ ﭼﻤﺒﺮﻟﯿﻦ ،دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎرهی ﯾﮏ روﺳﯿﮫ ،ﭘﺴﺖ وزارت اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﮫی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ.
 ٨ــ  ٤٠٠٠ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رﻗﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺗﻤﺎم دوران ﺣﯿﺎت و
ﻣﺒﺎرزهاش ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻗﮫ در درون ﺣﺰب و ﺗﻘﺎﺿﺎی آﺷﮑﺎر
ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺒﮭﮫی ﻣﺘﺤﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮫ و اﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ روﺳﯿﮫ ،دوﻟﺖ
ﺷﻮروی آزادی ﺑﯽ ﺣﺪ و ﺣﺼﺮی را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن او ﺟﮭﺖ ﺑﯿﺎن ﻋﻘﺎﯾﺪﺷﺎن و
ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻠﺴﺎﺗﺸﺎن داده ﺑﻮد .ﺑﺨﺼﻮص ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻟﻨﯿﻦ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ روﺳﯿﮫ دوراﻧﯽ از
ﺑﺤﺮانھﺎی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻮد ﺟﺴﺘﮫ و ﯾﮏ
ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای را ﺟﮭﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻓﺮﻗﮫی ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،در
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزهى ﺧﻮد از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﺷﻮروی اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ از ﻗﺒﯿﻞ "ﺑﯽ ﻟﯿﺎﻗﺘﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ"" ،ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺎزی ﻧﺎﻣﺤﺪود"،
اﻋﻤﺎل دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﯾﮏ رھﺒﺮ و ﯾﮏ ﺣﺰب"" ،ﻓﺴﺎد رھﺒﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ" و ﻏﯿﺮه..،
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﻣﯽ دادﻧﺪ؛ ﮐﻮﺷﺸﯽ در ﺟﮭﺖ
ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺎﻣﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ روﺷﻦ ،ﺿﺪ ﺷﻮروی ﺑﻮدن
آن و واﺑﺴﺘﮫ ﺑﻮدن آن ﺑﮫ ﻗﺪرتھﺎی ﺿﺪ ﺷﻮروی آﺷﮑﺎر ﺷﺪ .ﺳﯿﺪﻧﯽ و ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺲ وب در
ﮐﺘﺎب ﺧﻮد "روﺳﯿﮫی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ؟" ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ :ﺑﻘﯿﮫ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺻﻔﺤﮫى
ﺑﻌﺪ *
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در "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮاﻧﮫ ،و ﺷﮑﺴﺘﺶ را در رأی
ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
« در ﻣﮑﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﻣﺴﮑﻮ و ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﺑﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎرﮔﺮان زن و ﻣﺮد و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ﻣﯽ ﺷﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﮔﺮوھﯽ از  ٢٠ﺗﺎ  ١٠٠و  ٢٠٠ﻧﻔﺮ ﺟﮭﺖ ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺎن
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮔﺮد ھﻢ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .در طﯽ ﯾﮏ روز ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در دو ،ﺳﮫ و ﮔﺎھﯽ ﭼﮭﺎر ﺟﻠﺴﮫ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻢ .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ھﻮﺷﯿﺎراﻧﮫ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺳﺎﻟﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺰرگ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﮫ از
داﺧﻞ اﺷﻐﺎل ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﺮ ﭘﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد .ﮐﻮﺷﺶھﺎی رھﺒﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺟﮭﺖ
اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻌﯽ در ﺳﺮ راه ﺑﺮﻗﺮاری ﺟﻠﺴﮫ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﮐﺎﻣﻨﻒ و ﻣﻦ ﺣﺪود دو ﺳﺎﻋﺖ در آﻧﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ» .
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺟﮭﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﮫی ﺑﻌﺪی آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٢٧او طﺮحھﺎی ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .در  ٧ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٢٧

* « از ﺳﺎل  ١٩٢٤ﺗﺎ  ١٩٢٧ﻣﺴﺌﻠﮫای رخ داد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﮔﻤﺎن
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﻓﺮدی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر اداره ﻣﯽ ﺷﻮد،
ﺗﻌﺠﺐ آور ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺗﻀﺎد و ﺟﺪل ﺳﮫ ﺳﺎﻟﮫ .اﯾﻦ ﺟﺪلھﺎ ،ﺷﮑﻞھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
داﺷﺖ .ﻣﺠﺎدﻻت ﺑﺴﯿﺎری در ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ رھﺒﺮی ﺣﺰب ،از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﺮﮐﺰی
اﺟﺮاﺋﯽ ﺷﻮروی و ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ رخ داد .ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﯿﺎن
روسھﺎی ﻣﺤﻠﯽ و در ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺣﺰﺑﯽ در ﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺘﺎبھﺎ و
ﺟﺰوات ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺑﺪون ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ و ﺑﺪون ﺳﺎﻧﺴﻮر ،در واﻗﻊ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫھﺎی
دوﻟﺘﯽ و ﺑﺮ طﺒﻖ اطﻼﻋﺎت ﻓﺮدی ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺮ ﺳﺮی ﺧﻮاﻧﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی ﮐﺘﺎب در ﺻﻔﺤﺎت  ١٠٠٠ﺗﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ» .
زوج وب اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ:
« در ﺳﺎل  ١٩٢٦ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺴﺌﻠﮫ ،ﺟﮭﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﺮﮐﺰی
ﺣﺰب ﻣﺮاﺟﻌﮫ داده ﺷﺪ ،ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﮫ ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺿﺎﻓﯽ در
ﮐﻨﮕﺮهی  ١٤و  ١٥ﺣﺰب در اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٢٦و دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٢٧ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ
رﺳﯿﺪ» .
و اﯾﻦ ﮐﮫ:
« ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮ روی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﭘﺎﻓﺸﺎری و
ﮐﻮﺷﺶ در اداﻣﮫى ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و دﺳﺖ آﺧﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫ ﺳﻘﻮط
ﮐﺮد» .
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و ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ دھﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ،اﻧﺠﺎم ﺷﻮرﺷﯽ طﺮح رﯾﺰی ﺷﺪه
ﺑﻮد .اﻏﻠﺐ ھﻮاداران ﻣﺼﻤﻢ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،اﻋﻀﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﮔﺎردھﺎی ارﺗﺸﯽ او ،در
رأس ﺷﻮرش ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮق اﻟﺠﯿﺸﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺖ
اﺷﻐﺎل آﻧﮭﺎ ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد .در روز  ٧ﻧﻮاﻣﺒﺮ ،ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ﺑﮫ
ﻧﻔﻊ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮ ﭘﺎ ﺷﻮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ھﻤﺎن روز را ﺑﺮای
ﺷﺮوع ﺷﻮرش ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" ﻧﻮﺷﺖ:
« رھﺒﺮی ﮔﺮوه اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎز ﻧﻈﺎره ﮔﺮ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ
ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ھﻨﺮھﺎ و ﺣﻘﮫھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﺒﻮﻻﻧﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ ﻓﻘﻂ
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزهی آﺷﮑﺎر و ﺑﺪون ﺗﺮس از ﻋﻮاﻗﺒﺶ.
ﻣﺎ از طﺮﻓﯽ ﺑﮫ ﺳﻮی ﯾﮏ ﺷﮑﺴﺖ ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺑﻮدﯾﻢ،
وﻟﯽ از طﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ راه را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ﻋﻘﺎﯾﺪﻣﺎن در آﯾﻨﺪهای دور
ھﻤﻮار ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ» .
ﺷﻮرش ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺤﮑﻮم ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﮐﺎرﮔﺮان در ﺻﺒﺢ  ٧ﻧﻮاﻣﺒﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ درآﻣﺪﻧﺪ،
اﻋﻼﻣﯿﮫھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﮐﮫ در آن ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب "رھﺒﺮی ﺟﺪﯾﺪ"
ﺗﮭﯿﯿﺞ ﻣﯽ ﮐﺮد ،از ﺑﺎﻻی ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﮭﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪ.
ﮔﺮوهھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ ظﺎھﺮ ﺷﺪه و ﺑﯿﺮق و
ﭘﻼﮐﺎردھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ اھﺘﺰاز در آوردﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ از
ﺳﺮ راه ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد .ﻣﻮراﻟﻮف ،اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف درﯾﺘﺴﺮ،
ﻣﺮاﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ ،اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮔﺎرد ارﺗﺶ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﮐﺎﻣﻨﻒ و ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ
ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﭼﺎپ و اﻧﺒﺎرھﺎی اﺳﻠﺤﮫی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﮫ ﻣﺼﺎدره ﺧﻮد در آوردﻧﺪ.
زﯾﻨﻮﯾﻒ و رادک در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻈﺎھﺮاﺗﯽ ھﻢ زﻣﺎن را ﺑﺮ
ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ در ژاﭘﻦ و ﯾﮑﯽ از ھﻮاداران ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺟﻮف دﺳﺖ ﺑﮫ ﺧﻮدﮐﺸﯽ زد .در ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻘﺎط ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﻓﺴﺮان
ﮔﺎردھﺎی ﺳﻔﯿﺪ و ﺳﻮﺳﯿﺎل روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ اﺧﺮاج و ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
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٥ــ آﻟﻤﺎ آﺗﺎ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ آﻟﻤﺎ آﺗﺎ ،ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ،ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺮز ﮐﺸﻮر
ﭼﯿﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪ .او ﺑﮫ اﺗﻔﺎق ھﻤﺴﺮش ﻧﺎﺗﺎﻟﯽ و ﻓﺮزﻧﺪش ﺳﺪوف در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﮫی
ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﭼﻮن ھﻨﻮز ﺑﮫ ﻋﻤﻖ و ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ
ﺗﻮطﺌﮫھﺎی او ﭘﯽ ﻧﺒﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ او ﺑﺎ ﻣﻼﯾﻤﺖ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
او اﺟﺎزه داﺷﺖ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ،از ﺟﻤﻠﮫ اﻓﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ
ارﺗﺶ ﺳﺮخ ،اﻓﺮﯾﻢ درﯾﺴﺘﺮ را در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﮫ دارد .ﺑﮫ او اﺟﺎزهى درﯾﺎﻓﺖ و
ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﮫھﺎى ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ داده ﺷﺪ .او دارای ﯾﮏ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫى ﺷﺨﺼﯽ و ﯾﮏ
ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ّ
ﺳﺮی ﺑﻮد و ﮔﺎھﮕﺎھﯽ دوﺳﺘﺎن و ﻣﺮﯾﺪاﻧﺶ او را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﮫ دﺳﯿﺴﮫ ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮد ھﻤﭽﻨﺎن اداﻣﮫ ﻣﯽ داد....
در  ٢٧ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٢٧ﯾﮑﯽ از ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ھﻮاداران ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ،
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و ﺟﺎﺳﻮس آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﮑﻮﻻی ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﻧﺎﻣﮫای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ارﺳﺎل داﺷﺖ و در آن اھﺪاف و اﻋﻤﺎﻟﯽ را ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﭼﻨﺪ
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺑﻮد .وی ﮔﻔﺖ اﯾﻦ اﺣﻤﻘﺎﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺑﺎ دوﻟﺖ روﺳﯿﮫ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ روش ﺧﻮد را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و ﺑﮫ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺑﺎز ﮔﺮدﻧﺪ ،ﭘﺴﺖھﺎی ﮐﻠﯿﺪی اداری را در روﺳﯿﮫ
ﺑﮫ دﺳﺖ آورده و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت از درون ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺖ
ﻣﺒﺎرزه را اداﻣﮫ دھﻨﺪ .ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﻨﻨﺪ:
« ﮐﮫ آرام ،ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ و از طﺮﯾﻖ ﮐﺎر ﻣﺪاوم در داﺧﻞ
ﺣﺰب و ﺑﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﮫ ﺣﺰب دوﺑﺎره اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮدهھﺎ را ﺑﮫ دﺳﺖ آورده و
ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دھﻨﺪ» .
روشھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی و ﺟﺎﻟﺐ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد .طﺒﻖ
ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﮫ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﻌﺪھﺎ اﻓﺸﺎء ﮐﺮد ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻘﺸﮫھﺎی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
ﺑﺮای ھﻮاداران ﺧﻮد ﮐﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎد" .ﺑﺮ طﺒﻖ اﯾﻦ ﺷﯿﻮهی
ﺟﺪﯾﺪ ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ طﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﻧﻤﻮده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺣﺰب را
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺳﭙﺲ در ﺧﻔﺎ ﻧﻘﺸﮫھﺎی ﻣﺎ را ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ و ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﭘﺴﺖھﺎی
ﺣﺴﺎس را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آوردﻧﺪ" .ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ،رادک ،زﯾﻨﻮﯾﻒ ،ﮐﺎﻣﻨﻒ و دﯾﮕﺮ
اﻋﻀﺎی ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺷﺪهی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ ﯾﮑﺒﺎره از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺑﮫ اﻧﺘﺨﺎب
"روش ﻏﻠﻂ" ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده و ﺗﻔﺎﺿﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ
دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ را ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺧﺎﻧﮫی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در آﻟﻤﺎ آﺗﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﮭﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺷﻮروی
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در اﻋﻼﻣﯿﮫاى "ﻟﺌﻮ ﺳﺪوف ،ﭘﺴﺮ ،رﻓﯿﻖ و ﻣﺒﺎرز" ﻧﻮﺷﺖ:
« ﻣﺒﺎرزهى اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ در ﻣﯿﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺷﺪت
ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ» .
از آﻟﻤﺎ آﺗﺎ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن وﺳﯿﻊ ّ
ﺳﺮی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را ﺑﺎ اھﺪاﻓﯽ
٩
ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫ ،در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﺷﻮروی رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد.
 ٩ــ در ﻏﯿﺎب ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ رھﺒﺮی ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪهی اﻋﻀﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﮐﺸﻮر
را ﻧﯿﮑﻼی ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﮐﮫ از ﺷﯿﻮهی رھﺒﺮی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﺎراﺿﯽ ،و ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺗﻌﺠﺐآور و
ﻋﺎﻗﻼﻧﮫ در ﮐﻮدﺗﺎی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردهی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺧﻮد را رھﺒﺮ و ﺗﺌﻮرﯾﺴﯿﻦ واﻗﻌﯽ ﺣﺰب ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورد .در "ﻣﺪرﺳﮫى
ﻣﺨﺼﻮص" ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ او در ﻣﺴﮑﻮ رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﮔﺮوھﯽ از "ﮐﺎدرھﺎ" ،اﻓﺮاد
ﺟﻮاﻧﯽ ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻮان اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد.
"ﮐﺎدر" ﻧﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﺧﻮد ﺑﺮای آﻧﮭﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد .او روشھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮی
را ﺑﮫ آﻧﮭﺎ آﻣﻮزش ﻣﯽ داد .او ﺣﺘﯽ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
روﺷﻨﻔﮑﺮ آﺷﻨﺎ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺣﺰب ﺻﻨﻌﺖ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ،داﺷﺖ .ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ در ﮔﺬﺷﺘﮫ
ﺧﻮد را "ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﭼﭗ" ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،آﻏﺎز ﺑﮫ ﻓﺮﻣﻮﻟﮫ ﮐﺮدن
ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ زودی ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎم اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ را ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﮫ
ﻋﻘﯿﺪهی ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺷﮑﺴﺖ او اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ او
ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻓﻌﺎل روﺳﯽ در ﮐﺸﻮر ،ھﻤﮑﺎری ﻧﮑﺮد .ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺑﺮ آن ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﻼء
را ﺑﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ ﺧﻮد ﭘﺮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از اﻓﺸﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اوﻟﯿﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺟﺮاء ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ،ﺳﺨﺘﯽھﺎ و
ھﯿﺠﺎﻧﺎت ﺟﺪﯾﺪی روﺑﺮو ﺑﻮد .ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی دوﻟﺖ ،آﻟﮑﺴﯽ رﯾﮑﻮف و رھﺒﺮ اﺗﺤﺎدﯾﮫ،
ام .ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ و ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ در ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺗﻮرگ ﭘﺮوم و ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ،
ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺗﺸﮑﯿﻼت دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺧﻮد را در داﺧﻞ ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ،ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮫی ﻣﺒﺎرزهای آﺷﮑﺎرﻋﻠﯿﮫى ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﭘﺎﯾﮫ
رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﭘﺸﺖ ﺻﺤﻨﮫ ،ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی واﻗﻌﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن دﺳﺖ راﺳﺘﯽ را در
ﺟﻠﺴﺎت ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮاﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ طﺮح
رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺑﻌﺪھﺎ ادﻋﺎ ﮐﺮد:
« اﮔﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﻣﻦ در ﻋﻤﻞ ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽ ﺷﺪ آن را از ﻧﻈﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ ،ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺑﮫ ﮐﺸﺎورزان ﻣﻨﻔﺮد،
ﻣﺤﺪودﯾﺖ و اﻟﻐﺎی ﮐﺸﺎورزی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ،دادن اﻣﺘﯿﺎز ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ و آزادی
ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺤﺼﺎری را در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،ﺑﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ،ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ
ﺑﻘﯿﮫ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺻﻔﺤﮫى ﺑﻌﺪ *
ﻣﯽ ﮐﺮد.
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و در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﻮاﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺑﺮای اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ھﻮاداران ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﯿﺎن
ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﮫ ،ﮐﮫ اﻣﯿﺪی ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
رھﺒﺮان ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﮐﻮﻻﮐﯽ ﮐﮫ ﺳﺮﺳﺨﺘﺎﻧﮫ ﺑﺎ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﮐﺮدن در روﺳﺘﺎھﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻏﺎز ﺑﮫ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﻮاﺿﻊ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ از طﺮﯾﻖ
دادن ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز او ﺗﺎ آن ﺳﻄﺢ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﺑﯿﮭﻮده ﺑﺮای
ﺑﮫ دﺳﺖ آوردﻧﺶ ﺗﻼش ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﺑﺘﺪا ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺑﮫ ﺗﺼﻮر اﯾﻦ ﮐﮫ
او ﻋﻨﺎن ﮐﺎری را ﮐﮫ او ﺑﻨﯿﺎن ﮔﺬارش ﺑﻮد از دﺳﺖ او در آورده اﺳﺖ ،آزرده
ﺧﺎطﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ رﻗﺎﺑﺖ و دﺷﻤﻨﯽ ،آراﻣﺶ ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ
ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ .دوران "ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ" و آﺷﮑﺎر اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٢٩طﻮل
ﮐﺸﯿﺪ ،در آن ﺳﺎل ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دﺳﺖ
راﺳﺘﯽ در ﺣﺰب ﻣﻨﺎﻓﯽ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺣﺰب اﺳﺖ .ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ،رﯾﮑﻮف و ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ
از ﭘﺴﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﮫ ﭘﺴﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻟﺌﻮ ﺳﺪوف ،ﭘﺴﺖ ادارهی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮی ارﺗﺒﺎطﯽ ،ﻣﺤﻮل
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﻤﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺑﺎ ھﻮاداران و دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺳﺪوف ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ٢٠ﺳﺎﻟﮫ ،ﭘﺮ از
اﻧﺮژی ،ﺧﻮش ﻗﺎﻣﺖ ،و ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮی ﺣﺮﻓﮫای .او ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد ،ﺧﻮد را وﻗﻒ
ﻣﻘﺎﺻﺪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﺮده ﺑﻮد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﻣﻤﻠﻮ از ﺧﻮدﺧﻮاھﯽ و
رﻓﺘﺎر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﻨﺸﺎﻧﮫی ﭘﺪرش ﺑﻮد.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻧﻮﺷﺘﮫاش "ﻟﺌﻮ ﺳﺪوف ،ﭘﺴﺮ ،رﻓﯿﻖ و ﯾﮏ ﻣﺒﺎرز" ،ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ
را ﮐﮫ ﺳﺪوف در ادارهی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺮی ارﺗﺒﺎطﯽ در آﻟﻤﺎ آﺗﺎ داﺷﺖ اﻓﺸﺎء ﮐﺮد.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻮﺷﺖ:
« در زﻣﺴﺘﺎن  ١٩٢٧ﻟﺌﻮ  ٢٠ﺳﺎﻟﮫ ﺷﺪ .در آن ﺳﺎل ﮐﺎر او در
آﻟﻤﺎ آﺗﺎ ،واﻗﻌﺎ ً ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﺑﻮد .ﻣﺎ او را وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﭘﻠﯿﺲ و
وزﯾﺮ اﻣﻮر ارﺗﺒﺎطﺎت ﻟﻘﺐ داده ﺑﻮدﯾﻢ» .
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎ ،او ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺻﺪان ﺳﺮی ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘﯿﻐﺎمھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ آﻟﻤﺎ آﺗﺎ

* در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی واﻗﻌﯽ ﻣﺎ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ،
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎى اﻧﻘﻼﺑﯽ و اﺣﺰاب ﺷﺒﯿﮫ آﻧﮭﺎ ﺟﺒﮭﮫى ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻮد
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ در ﺑﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪهی روشھﺎﺋﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﮐﮫ ﺑﺪون ھﯿﭻ اﺑﮭﺎﻣﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻧﻈﯿﺮ
ﺗﺰارﯾﺴﻢ و ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ را در ﺧﻮد ﺟﺎی ﻣﯽ داد».
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آﻣﺪه و ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺧﻮد "دﺳﺘﻮرات" ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ،
ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﮔﺎھﯽ از ﻣﺴﮑﻮ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺻﺪاﻧﯽ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﮐﺎر ﺳﺎدهای ﻧﺒﻮد.
ارﺗﺒﺎطﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﺳﺪوف اداره ﻣﯽ ﺷﺪ .او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ
را در ﺷﺒﯽ ﺑﺎراﻧﯽ و ﯾﺎ وﻗﺘﯽ ﺑﺮف ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ ﻣﯽ آﻣﺪ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺟﮭﺖ ﺑﮫ ﮔﻤﺮاه
ﮐﺸﯿﺪن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم روز ،ﺧﻮد را در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫ ﻣﺨﻔﯽ
ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻗﺎﺻﺪان را در ﻣﺤﻠﯽ آﺷﮑﺎر ،ﻧﻈﯿﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﯾﺎ در ﻣﯿﺎن
ﺟﻨﮕﻞھﺎی اﻧﺒﻮه ﺧﺎرج از ﺷﮭﺮ ،ﯾﺎ در ﺑﺎزار آﺳﯿﺎﺋﯽھﺎ ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺮﻗﯿﺰھﺎ ﺑﺎ
اﺳﺐھﺎ ،ﺧﺮھﺎ و ﮐﺎﻻھﺎی ﺧﻮد اﺟﺘﻤﺎع ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .او ھﺮ ﺑﺎر ﺑﺎ
ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﻨﺪان ،ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ و ﺑﺎ ﻏﻨﯿﻤﺘﯽ ﮐﮫ در زﯾﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﺑﺎز ﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
ﺣﺪود " ١٠٠ﭘﯿﺎم ﺳﺮی در ھﻔﺘﮫ" ﺑﮫ ﺳﺪوف ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﭘﺴﺖ از آﻟﻤﺎ آﺗﺎ
ﭘﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﺣﺎوی رھﻨﻤﻮدھﺎﺋﯽ ﺑﮫ ھﻮاداران و ﺑﺮای
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ ﺷﻮروی ﺑﻮد ، .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺪﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ:
« ﺑﯿﻦ آورﯾﻞ و اﮐﺘﺒﺮ  ،١٩٢٨ﻣﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ١٠٠٠ﻋﺪد ﻧﺎﻣﮫ و
ﻧﻮﺷﺘﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ٧٠٠ﺗﻠﮕﺮاف درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .طﯽ ھﻤﺎن
زﻣﺎن ،ﻣﺎ  ٥٠٠ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ٨٠٠ﻧﺎﻣﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ارﺳﺎل
داﺷﺘﯿﻢ» .
در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٢٨ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهای از طﺮف دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﮫ آﻟﻤﺎ آﺗﺎ ،ﺟﮭﺖ
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮐﺘﺎب "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" او ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭼﻨﯿﻦ
ﮔﻔﺖ:
« اﺧﯿﺮاً ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ھﻮاداران ﺷﻤﺎ در ﮐﺸﻮر ،ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﮫ
ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫاﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻤﺎ در آﻟﻤﺎ آﺗﺎ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ
ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ را از اﯾﻨﺠﺎ رھﺒﺮی ﮐﻨﯿﺪ» .
دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻗﻮل ﺧﻮد وﻓﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ ،دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﺎ او ﺑﺪون ﻣﻼﺣﻈﮫ رﻓﺘﺎر ﺧﻮاھﺪ
ﻧﻤﻮد ..ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از ﻗﺒﻮل اﺧﻄﺎرﯾﮫ ﺳﺮ ﺑﺎز زد .ﭘﺮوﻧﺪهی او ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه
ﻣﺨﺼﻮص گ.پ.او (G.P.U.) .در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺷﺪ .در ﺑﺨﺸﯽ از
ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی گ.پ.او .ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٨ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٢٩ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﻢ:
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« رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷﺪه :ﭘﺮوﻧﺪهی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﻟﺌﻮ داوﯾﺪوﯾﭻ ،ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻓﺼﻞ  ٥٨١٠از ﺣﻘﻮق ﺟﺰاﺋﯽ ،ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﯾﮏ ﺣﺰب ﺿﺪ ﺷﻮروی ،ﮐﮫ اﺧﯿﺮاً ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺶ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﮫ
ﺗﺒﻠﯿﻌﺎت ﺿﺪ ﺷﻮروی و آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ
ﺷﻮروی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﻤﯿﻢ :ﺷﮭﺮوﻧﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﻟﺌﻮ داوﯾﺪوﯾﭻ ،از ﻣﺮزھﺎی ﺷﻮروی
اﺧﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد» .
در ﺻﺒﺢ  ٢٢ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٢٩اﺧﺮاج ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از روﺳﯿﮫ ﺑﮫ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ.
اﯾﻦ آﻏﺎز ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دورهی زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮد.
« اﺧﺮاج ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ اﺳﺖ ،وﻟﯽ در ﻣﻮرد
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻋﮑﺲ آن ﻋﻤﻞ ﺷﺪ» .
ﺑﻌﺪھﺎ اﯾﺰاک پ .ﻣﺎرﮐﻮﺳﻮن در ﮐﺘﺎب "ﺳﺎلھﺎى ﺗﻮﻓﺎن" ﻧﻮﺷﺖ و اداﻣﮫ داد:
« او ﯾﮏ زﻧﺒﻮر در ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺴﺎنھﺎ ﺑﻮد ،اﻟﺒﺘﮫ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در
ﻣﯿﺎن ﻣﺮزھﺎی روﺳﯿﮫ زﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﺻﺪھﺎ ﻣﯿﻞ از
آﻧﺠﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ داﺷﺖ ،درد ﻧﯿﺶ او ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
از راه دور ،او رﺳﻤﺎ ً دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎرهی ﯾﮏ ﺷﻮروی ﺑﻮد.
ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻟﮏ ﯾﮏ ھﻠﻨﺎ ) (St. Helenaﺑﻮد ،ﮐﮫ ﺑﮫ زﻧﺪﮔﯽ او
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﻨﮓ اﻓﺮوز ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺎﻟﮏ  ٥ﺳﻨﺖ ھﻠﻨﺎ ﺑﻮد .ھﺮ
ﯾﮏ از آﻧﮭﺎ آﺷﯿﺎﻧﮫی ﯾﮏ ﭘﺸﺖ ھﻢ اﻧﺪاز ﺑﻮد .ﻗﮭﺮﻣﺎن در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،او
در ﻓﻀﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮطﺌﮫ ،ﺷﺒﯿﮫ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ
در ﻗﺼﮫھﺎی ﺗﺮﺳﻨﺎک اوﭘﻦ ھﺎﯾﻤﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ» .
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ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻧﺰدھﻢ ــ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ
١ــ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ِاﻟﺒﺎ
در  ١٣ﻓﻮرﯾﮫ  ١٩٢٩ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل رﻓﺖ .روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺟﮭﺎن ورود
او را ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮھﺎﺋﯽ ﺑﺰرگ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ .ﻣﻔﺴﺮان ﺧﺎرﺟﯽ اﯾﺴﺘﺎده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻗﺎﯾﻖ
ﻣﻮﺗﻮری ﺧﺼﻮﺻﯽ او ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد او را ﺑﮫ اﺳﮑﻠﮫ ﺑﯿﺎورد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ آﻧﮭﺎ
را ﺑﮫ ﮐﻨﺎری زد و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ او
راﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ رﻓﺖ .اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺑﮫ ﺣﺮﮐﺖ در آﻣﺪ و ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﻧﮫای ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﺑﺮای
او در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،رﻓﺖ.
ﻣﻮﺟﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺗﺮﮐﯿﮫ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﺨﻨﮕﻮی ﻣﺤﺎﻓﻞ ھﻮاداران
ﺷﻮروی ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺧﺮاج ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را داﺷﺘﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺷﻮروی ورود
او را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ ﺷﻮروی ﺧﻮش آﻣﺪ ﮔﻔﺘﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺗﺮﮐﯿﮫ ھﯿﭻ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﺗﺨﺎذ
ﻧﻨﻤﻮد .ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﮭﺎ ،ﻧﯿﺮوھﺎﺋﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺗﺮﮐﯿﮫ ،در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮز ﺷﻮروی ﻣﺴﮑﻦ داده ﺷﻮد .در آﺧﺮ ،اﯾﻦ
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎزش ﺷﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﺟﺎزهی ﻣﺎﻧﺪن در ﺗﺮﮐﯿﮫ را دارد ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻧﮫ
در ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﺑﻠﮑﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫای در ﺗﺮﮐﯿﮫ ،در ﺟﺰﯾﺮهای ﺑﮫ ﻧﺎم ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ ﺑﮫ "ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن
ﺳﺮخ" اﺧﺮاﺟﯽ ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﯽ داده ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ھﻤﺴﺮ و ﭘﺴﺮش و
ﺗﻌﺪادی ازﻣﺤﺎﻓﻈﺎﻧﺶ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
در ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ ،در ﺟﺰﯾﺮهای واﻗﻊ در درﯾﺎی ﻣﺮﻣﺮه ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ُودرو وﯾﻠﺴﻮن
آرزوی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺻﻠﺢ ﻣﯿﺎن ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ و ﺷﻮروی را داﺷﺖ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺗﺒﻌﯿﺪی
ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺴﺮش ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ھﻤﮑﺎر ،ﻣﻘﺮ ﺧﻮد را داﯾﺮ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪھﺎ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻮﺷﺖ:
« در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﭘﺴﺮم ﯾﮏ ﮔﺮوه ھﻤﮑﺎراﻧﯽ
ﺟﻮان از ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را آﻣﻮزش دھﯿﻢ» .
درﺧﺎﻧﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،در ﻓﻀﺎﺋﯽ ﻋﺠﯿﺐ و
ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻤﻠﻮ از رﻣﺰ و دﺳﯿﺴﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد .ﺧﺎﻧﮫی او از ﺑﯿﺮون ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی
ﺳﮓھﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﺪ .داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ از
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن ﺗﻨﺪروﺋﯽ از اھﺎﻟﯽ ﺷﻮروی ،آﻟﻤﺎن ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ
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ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮج ﻣﯽ زد .او آﻧﮭﺎ را "ﻣﻨﺸﯽ" ﺧﻮد
ﻣﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪ .آﻧﮭﺎ ﮔﺎرد ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺧﺎﻧﮫی او ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ
ﺮوﺟﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ ﺷﻮروی ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران،
ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂُ ،ﻣ َ ّ
ﻗﮭﺮﻣﺎن ﭘﺮﺳﺘﺎن و "اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺟﮭﺎﻧﯽ" آﯾﻨﺪه ،ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎ ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﺧﺎﺋﻦ در ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫى ﺧﻮد
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﻮرﺗﯽ داﺷﺖ ،ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن در ﺧﺎرج از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﮫى او اﯾﺴﺘﺎده و ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ
ﻣﯽ دادﻧﺪ .ھﺮ از ﭼﻨﺪ ﮔﺎھﯽ ،اﻓﺮادی از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و دﯾﮕﺮ
ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎی ﻣﺮﻣﻮز ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ اﺻﻮل ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮای ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ .از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﺳﻮﺳﯿﺎل روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮ و ﻣﺰدور ،ﺑﻠﻮﻣﮑﯿﻦ
ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﮕﯽ وﻓﺎدار از ھﻤﺎن آﻏﺎز ﺳﺎلھﺎی  ١٩٢٠از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭘﯿﺮوی ﮐﺮده
ﺑﻮد ،رﯾﺎﺳﺖ ﮔﺎرد ﻣﺴﻠﺢ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ١٩٣٠ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ او را ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﮫ ﺷﻮروی ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﺑﻠﻮﻣﮑﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺷﻮروی ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﭼﺎق اﺳﻠﺤﮫ و اﻧﺘﺸﺎر ﺟﺰوات ﺿﺪ
ﺷﻮروی ،دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﭘﺲ از ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ در دادﮔﺎه ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺑﻠﻮﻣﮑﯿﻦ،
رﯾﺎﺳﺖ ﮔﺎرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﯾﮏ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﮫ ﻧﺎم رﯾﻤﻮﻧﺪ ﻣﻮﻟﯿﻨﯿﺮ و ﯾﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺷﻠﺪون ھﺎرت ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺗﻤﺎم دوران ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻣﻮﻗﺘﺶ ،ﺗﻼش زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺷﮭﺮت ﺧﻮد
را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ "اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺰرگ" ﻟﮑﮫ دار ﻧﮑﻨﺪ .او اﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل
داﺷﺖ .ﺑﺪن ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﻗﻮز دار او ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮم داده و ﻻﯾﮫھﺎی ﭼﺮﺑﯽ
ﺟﺎی ﻋﻀﻼت را ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﮐﺎﮐﻞ ﺳﯿﺎه و رﯾﺶ ﻧﻮک ﺗﯿﺰﻣﺸﮭﻮر او ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ھﻨﻮز ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .ﭼﺸﻤﺎن ﺳﯿﺎه او در
ﭘﺸﺖ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﻨﺴﯿﺶ ،ﮐﮫ ﺑﺮ روی ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻮک ﺗﯿﺰش ﻣﯽ درﺧﺸﯿﺪ ﮐﯿﻨﮫ ﺟﻮﺋﯽ را در
ﺻﻮرت درھﻢ رﻓﺘﮫ و ﺧﺴﺘﮫی او ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺴﯿﺎری ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ او
ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﮫ ،از ﺻﻮرت ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ او ﺑﮫ ھﺮاس اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺑﮫ
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ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﮭﺮت ﺧﻮد در ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزھﺎی ﺷﻮروی از ھﯿﭻ
ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻓﺮو ﮔﺬار ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .او دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﮫ از ﺟﻤﻼت آﻧﺎرﺷﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
"ﭘﺮودون" ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺑﯿﺎورد:
« ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ؛ ﻣﻦ ﺑﮫ آن ﻣﯽ ﺧﻨﺪم و در ﻣﻮرد آن ﭼﮫ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺮدم
ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻧﺎآﮔﺎھﻨﺪ و ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اھﻤﯿﺖ ﻧﺪاده و
ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آﻧﮭﺎ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﻤﯽ دھﻢ».
اﻣﺎ در ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم ﺳﺨﻨﺎن دﻟﺴﻮزاﻧﮫی ﺧﻮد را ﺗﮑﺮار ﮐﺮده و ﺣﺘﯽ
ﺣﺮﮐﺎت ﺧﻮد را ﻗﺒﻼً در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﯾﻨﮫای ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﻘﺎﻻت روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎراﻧﯽ
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ﮐﮫ در ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ او را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﺶ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻮﺟﯽ از ﺷﻌﺎرھﺎی ﺿﺪ ﺷﻮروی را ﺑﮫ
ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺗﻤﺎم ﺟﻤﻼت را ﺑﺎ ادا و اطﻮارھﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮔﻮﻧﮫی ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﻗﺮار ﻣﯽ داد .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی ﻣﯿﺎﻧﮫ رو آﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻣﯿﻞ ﻟﻮدوﯾﮓ ،ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از آﻣﺪﻧﺶ
ﺑﮫ ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﻮد .ﺷﻮروی ﺑﺎ
ﺑﺤﺮانھﺎی ﺑﺴﯿﺎری در ﮔﯿﺮ ﺑﻮد ،او ﺑﮫ ﻟﻮدوﯾﮓ ﮔﻔﺖ :ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﺤﮑﻮم
ﺑﮫ ﺷﮑﺴﺖ اﺳﺖ .ﺑﯿﮑﺎری ،ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی
اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﮐﺮدن ﮐﺸﺎورزی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺷﻮروی را ﺑﮫ ﺳﻮی
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ھﺮ ﻟﺤﻈﮫ ﺑﺮ ﺷﺪت ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻟﻮدوﯾﮓ ﺳﺆال ﮐﺮد :آﯾﺎ ھﻮاداران زﯾﺎدی در ﺷﻮروی دارﯾﺪ؟
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﮐﻤﯽ ﻣﺤﺘﺎط ﺷﺪ .او دﺳﺖ ﭼﺎق ،ﺳﻔﯿﺪ و ﻣﺎﻧﯿﮑﻮر ﺷﺪهی ﺧﻮد
را ﺗﮑﺎﻧﯽ داد :ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺟﻮاب داد! او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ طﺮﻓﺪاران او در ﮐﺸﻮر
ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ــ ﭼﮫ زﻣﺎﻧﯽ آﻧﮭﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﮫ آزاداﻧﮫ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭘﺲ از ﮐﻤﯽ ﻣﮑﺚ ﺟﻮاب داد:
ــ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ از ﺑﯿﺮون ﮐﻤﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﮫ از
طﺮف اروﭘﺎﺋﯽھﺎ؛ وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺿﻌﻒ دوﻟﺖ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ ﻣﺎ ﺑﺪھﺪ!
وﯾﻨﺴﺘﻮن ﭼﺮﭼﯿﻞ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻼﻗﮫای ﺷﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺿﺪ ﺷﻮروی را
دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد ،وﻗﺎﯾﻊ ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﻗﺮار داد .ﭼﺮﭼﯿﻞ در ﺳﺎل  ١٩٤٤در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
« ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻢ» .
اﻣﺎ اﯾﻦ طﻮر ﺑﮫ ﻧﻈﺮ آﻣﺪ ﮐﮫ اﺳﺘﻌﺪاد ﺳﺮﺷﺎر ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮی،
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎ و اﻧﺮژی ﺑﯽ ﺣﺪ او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮش آﯾﻨﺪ طﺒﻊ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﮫی ﭼﺮﭼﯿﻞ
واﻗﻊ ﺷﻮد .ﭼﺮﭼﯿﻞ ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺗﻤﺎم ﺗﻮطﺌﮫھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،از
ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ ﺧﺎک ﺷﻮروی را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد ،در "ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ"
ﻧﻮﺷﺖ:
« ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺟﮭﺖ ﺑﮫ زاﻧﻮ در آوردن ارﺗﺶ ﺷﻮروی ،ﺳﻌﯽ در
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ اروﭘﺎﺋﯽ را دارد» .
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در ھﻤﺎن زﻣﺎن ﻣﻘﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﻣﻔﺴﺮ ﺧﺎرﺟﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﺎن ﮔﺎﻧﺘﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .او ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از
ﺷﺮﮐﺎی روﺳﯽ و اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﺼﻮر ﮔﺎﻧﺘﺮ رﻓﺘﺎر
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮاری ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﻧﺒﻮد ،ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺮﻋﮑﺲ ،او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ
ﭘﺎدﺷﺎه و ﯾﺎ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .ﮔﺎﻧﺘﺮ در آن ﻟﺤﻈﮫ ﺑﮫ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن در
ِاﻟﺒﺎ ،درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ او و آن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺻﺪ روزه ﻓﮑﺮ ﮐﺮد.
ﮔﺎﻧﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ:
« ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ھﻤﮫی اروﭘﺎ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ھﺮ
ﮐﺸﻮری ھﺴﺘﮫای آﺷﻮﺑﮕﺮ ،واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ وﺟﻮد دارد .آﻧﮭﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً
از ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ دﺳﺘﻮر ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﻤﺎس ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از طﺮﯾﻖ ﺗﻈﺎھﺮات و ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎﯾﺸﺎن ،اﻣﺎ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ از
طﺮﯾﻖ رد و ﺑﺪل ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﻣﮫ وﺟﻮد دارد .ﮐﻤﯿﺘﮫھﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ
ﯾﮏ دﻓﺘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس دارﻧﺪ» .
ﮔﻮﻧﺘﺮ ﺗﻼش ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را وادار ﺑﮫ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺻﺪ و
ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل  ،٤ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در آن ﻣﻮرد ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺰﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﻟﺤﻈﮫای ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ او اﺣﺴﺎس ﺻﻤﯿﻤﺖ ﮐﺮده و ﭼﻨﺪ "ﮐﺘﺎب ﺟﺎﺳﺎزی
ﺷﺪه" را ﮐﮫ ﺣﺎوی ﻣﺪارﮐﯽ ﺳﺮی ﺑﻮد و ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺳﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﮔﻮﻧﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد .او ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی آﻧﺪرﯾﺎس ﻧﯿﻦ ١٠در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ را
ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار داده و ھﻮاداران ﺑﺎ ﻧﻔﻮذی ﻧﯿﺰ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ داﺷﺖ.
او ﻣﺘﺬﮐﺮ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﺴﺘﮫھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن "ﻧﯿﻤﮫ ﻣﺨﻔﯽ اﺳﺖ" در ﺣﺎل
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﻧﺮوژ و ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽاﻧﺪ.
ﮔﻮﻧﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ ﮐﮫ:
« ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺷﻮروی را ازدﺳﺖ داده ،و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮﻗﺘﺎ ً از دﺳﺖ
داده اﺳﺖ .ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ آﯾﺎ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آن را در
ده و ﯾﺎ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﯾﻨﺪه دوﺑﺎره ﺑﮫ دﺳﺖ ﺧﻮاھﺪ آورد؟ .وظﯿﻔﮫی اﺻﻠﯽ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ "ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺳﻘﻮط اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﺷﻮروی ﺷﺪه
 ١٠ــ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﻧﻮزدھﻢ ﭘﺎورﻗﯽ ﻗﺴﻤﺖ  ٤ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺮد.
ص ١٢٢ .ــ ص ٣٠٠ .ﺑﮫ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
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و ھﻢ زﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﺻﺮف ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺧﻮد در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮐﻨﺪ» .
ﮔﻮﻧﺘﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻓﻘﻂ "ﻣﺮگ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ" ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻣﮑﺎن
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻮروی را ﻣﯿﺴﺮ ﺳﺎزد.
طﯽ ﺳﺎلھﺎی  ،١٩٣١-١٩٣٠ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ ،ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت را ﮐﮫ ﺑﺰودی ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻋﻠﯿﮫى ﺷﻮروی ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻧﻮع ﮐﺎﻣﻼً ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ ﺷﻮروی ،ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫای زﯾﺮﮐﺎﻧﮫ و ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪهاى طﺮح رﯾﺰی
ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ھﯿﭻ ﯾﮏ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
زﻣﺎﻧﮫ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺑﺮوز ﺑﺤﺮانھﺎی ﻋﻤﯿﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﻤﺎم
ﺟﮭﺎن ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﻮﻋﯽ از اﻧﻘﻼب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در آن ﺧﻄﺮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ
روشھﺎی ﮔﺬﺷﺘﮫ ،روشھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد رﻧﺞ و درد ﺑﺴﯿﺎری را ﺑﮫ ھﻤﺮاه
داﺷﺖ را ﺑﮫ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺮوج ﺳﺎﺑﻖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ ،ﺑﻨﯿﺘﻮ
ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی
ّ
ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ،ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺆﺛﺮ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "اﻧﻘﻼب اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ" ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد .در آﻟﻤﺎن ،ﻧﺎزیھﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ واﮐﻨﺶھﺎی ﺿﺪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮑﯽ
ﺗﻮدهھﺎ و ﺑﺎ ﮔﺮﻓﺘﻦ ژﺳﺖھﺎی "ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮔﺮان و
دھﻘﺎﻧﺎن ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮدهای وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻓﺮاھﻢ آورﻧﺪ .ﺣﺘﯽ در ﺳﺎل ١٩٠٣
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ روش ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽاى را در ﺧﺪﻣﺖ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻟﻨﯿﻦ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺷﻌﺎرھﺎﺋﯽ "ﻣﺎﻓﻮق اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺧﺮﺟﯽ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ دارد" ،ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺳﻄﺤﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﺑﮫ ﺗﮑﺎﻣﻞ روﺷﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﮐﮫ از اﺑﺘﺪا ﻋﻠﯿﮫى ﻟﻨﯿﻦ و ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﻣﻘﺎﻻت ،ﮐﺘﺎبھﺎ ،ﺟﺰوات و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽھﺎی ﻣﺎﻓﻮق ﭼﭗ و ﺑﮫ ﻧﻈﺮ او اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ
دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮده و ﺧﻮاھﺎن ﺳﻘﻮط آن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺶ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻗﻮل او ﺑﮫ دﻟﯿﻞ "ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ" و "ارﺗﺠﺎﻋﯽ" ﺑﻮدﻧﺶ ﺷﺪ.
در ﻋﺮض ﯾﮏ ﺷﺐ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺿﺪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ،ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺗﺰار دوﺳﺘﺎﻧﮫی ﺧﻮد را رھﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﻣﻮاﺿﻊ ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ و
ﭘﯿﭻ در ﭘﯿﺞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺟﮭﺖ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﻮروی از "ﻧﺎﺣﯿﮫی ﭼﭗ" ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ.
طﯽ ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ،ﻣﺘﮭﻢ ﮐﺮدن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ "ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب" از طﺮف ﻟﺮد
روﺗﺮﻣﯿﺮ ﯾﺎ وﯾﻠﯿﺎم راﻧﺪوﻟﻒ اﻣﺮی ﻋﺎدی ﺷﺪه ﺑﻮد.
اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﺑﺰرگ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺟﮭﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺿﺪ ﺷﻮرویاش
ﺑﮫ ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻧﻘﻞ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻠﻮ دراﻣﺎﺗﯿﮏ و ﻧﯿﻤﮫ روﻣﺎﻧﺘﯿﮏ
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ﺧﻮدش ،در ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" ﺑﻮد .او ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر آن را ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﺳﻠﺴﻠﮫ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ در روزﻧﺎﻣﮫھﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .وظﯿﻔﮫی اﯾﻦ
ﮐﺘﺎب آن ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار داده ،ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ
و زﻣﯿﻨﮫ را ﺟﮭﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ "اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺟﮭﺎﻧﯽ" آﻣﺎده ﺳﺎزد.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه و اﻟﮭﺎم ﺑﺨﺶ اﻧﻘﻼب
روﺳﯿﮫ ،ﮐﮫ ﺳﭙﺲ ﺑﮫ طﺮﯾﻘﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺳﯿﺎﺋﯽ آب زﯾﺮﮐﺎه از
ارﯾﮑﮫی ﻗﺪرت ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ ﺷﻮروی ﺑﮫ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد.
ﻧﺎﺷﺮان و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺿﺪ ﺷﻮروی ﺳﺮ و ﺻﺪای ﺷﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﻄﺢ ﺟﮭﺎن ،ﮐﮫ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ اوﺿﺎع
ﺷﻮروی را "از داﺧﻞ" ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﮫ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از اﻧﺘﺸﺎر آن ﺧﻮاﻧﺪ.
ﮐﻨﺮاد ھﺎﯾﺪن ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی داﺳﺘﺎن زﻧﺪﮔﯽ ھﯿﺘﻠﺮ در "رھﺒﺮ ــ "Der Führer
ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ رھﺒﺮ ﻧﺎزیھﺎ در ﺳﺎل  ١٩٣٠ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ در
ﺣﻀﻮر دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ،ﻣﻮﺟﯽ از ﮐﻠﻤﺎت زﯾﺒﺎ را در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ "زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﻦ" ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮد" .ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺒﺎ! ھﯿﺘﻠﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ و آن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد
ﺑﺮ ﺳﺮ دﺳﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد" ﻣﻦ ﭼﯿﺰھﺎی ﺑﺴﯿﺎری از آن آﻣﻮﺧﺘﻢ و ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ازآن
ﺧﻮاھﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ.
ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﯿﺒﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهی
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺿﺪ ﺷﻮروی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﮫ ﻋﻨﻮان راھﻨﻤﺎﺋﯽ اﺻﻮﻟﯽ
ﺟﮭﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻋﻠﯿﮫى ﺷﻮروی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ژاﭘﻦ ﺧﻮاﻧﺪن آن
ﮐﺘﺎب را ﺑﺮای در ھﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی زﻧﺪاﻧﯽ ﭼﯿﻨﯽ و ژاﭘﻨﯽ ،ﺑﯽ
ارزش ﻧﺸﺎن دادن دﻻﯾﻞ ﻣﺒﺎرزهی آﻧﮭﺎ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻗﺒﻮﻻﻧﺪ ﮐﮫ
ﺷﻮروی ﺑﮫ اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﺟﺒﺎری اﻋﻼم ﮐﺮد .و ﺑﮫ ھﻤﺎن طﺮﯾﻖ
ﮔﺸﺘﺎﭘﻮ از آن ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد.
"زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" ﺗﻨﮭﺎ آﻏﺎز ﻣﺒﺎرزات ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻋﻠﯿﮫى ﺷﻮروی ﺑﻮد .ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل آن ﮐﺘﺎبھﺎی "اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺪان ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺷﺪ"" ،اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮروی در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺧﻄﺮی ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع"" ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ"" ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و اﻧﻘﻼب ﭼﯿﻦ"،
"ﻣﺪرﺳﮫی ﺗﻘﻠﺒﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ" و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﻘﺎﻻت و دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲھﺎی ﺿﺪ
ﺷﻮروی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮھﺎﺋﯽ درﺷﺖ در روزﻧﺎﻣﮫھﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ
اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺑﺎزار آﻣﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮﻟﺘﻦ رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم
"ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن" را ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻔﺎده در داﺧﻞ ﺷﻮروی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .آن را در ﺧﺎرج
از ﺷﻮروی  ،اﺑﺘﺪا در ﺗﺮﮐﯿﮫ ﺳﭙﺲ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،آﻟﻤﺎن ،ﻧﺮوژ و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ
ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎق ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺻﺪان ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﺷﻮروی وﻟﯽ ﻧﮫ
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ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﻋﻤﻮم ﺑﺮﺳﺪ ،ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران،
ﮐﺎرﻣﻨﺪان دوﻟﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن و روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ھﻮادار ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮده و ﯾﺎ
ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ھﻮادار او ﺑﺸﻮﻧﺪ ،در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺣﺎوی
اﺻﻮل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،در ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﺷﻮروی ﺑﻮد ،ﮐﮫ در آن ﺑﮫ
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺪاوم ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺪی از آﯾﻨﺪهی دوﻟﺖ ﺷﻮروی داده ﻣﯽ ﺷﺪ و
اوﺿﺎع اﻗﺘﺼﺎدی وﺧﯿﻢ و ﺑﺤﺮانھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺷﯿﻮع ﺟﻨﮓھﺎی داﺧﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ و در
ھﻢ رﯾﺨﺘﻦ ارﺗﺶ ﺳﺮخ را ﺑﺎ اوﻟﯿﻦ ﺣﻤﻠﮫای از ﺧﺎرج ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .در اﯾﻦ
ﺑﻮﻟﺘﻦ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎ روﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺮﮐﺎﻧﮫ از ﺷﮏ و ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ آﯾﻨﺪه ﮐﮫ
ﻣﺸﮑﻼت و ﻓﺸﺎر ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺑﺎزﺳﺎزی در اذھﺎن اﻓﺮاد ﺑﯽ ﺛﺒﺎت ﺑﮫ وﺟﻮد آورده
ﺑﻮد ،اﺳﺘﻔﺎدهى ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در آن ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﺰﻟﺰل و
ﻧﺎراﺿﯽ ،ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺟﮭﺖ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻤﻮﻧﮫاى ﭼﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺤﺮﯾﮑﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰی ﮐﮫ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ طﯽ ﺳﺎلھﺎی اﺧﺮاج ﺧﻮد از ﺷﻮروی ﺟﮭﺖ ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖ ﺷﻮروی،
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮد:
« ﺳﯿﺎﺳﺖ رھﺒﺮی ﻓﻌﻠﯽ و ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،ﮐﺸﻮر را ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺳﻮی از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ و ﺑﺤﺮانھﺎى ﻋﻈﯿﻢ ھﺪاﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .
)ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ،ﻣﺎرس (١٩٣٠
« وﻗﻮع ﺑﺤﺮانھﺎی ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻊ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﻮروی ،ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ
ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و در ﻣﺪﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺗﺎه ،ﺗﻘﻠﺒﯽ ﺑﻮدن اﻓﺴﺎﻧﮫی ﺷﯿﺮﯾﻦ
ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را اﺛﺒﺎت ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪون ﺷﮏ
ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮگ ﺑﺴﯿﺎری ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮروی ﺑﺪون ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ و
ﺑﺪون ذﺧﯿﺮهی ﻣﺎدی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل،
اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻣﮑﺮر و ﺑﯽ ﺣﺴﺎب ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ،ﮔﺮه
زده اﺳﺖ .ﺷﻮروی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع ﻗﺮار دارد ،ﺑﺤﺮاﻧﯽ
ﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﻗﻄﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺷﺮﮐﺖھﺎ ﺷﺪه و ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺧﻮد ﺑﯿﮑﺎری
ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﮫ ھﻤﺮاه دارد» .
)اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻮروی در ﺧﻄﺮ ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻮع(١٩٣٢ ،

٤٣

« ﮐﺎرﮔﺮان ﮔﺮﺳﻨﮫ در ﺷﻮروی از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺰب ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ.
ﺣﺰب از رھﺒﺮی ﻧﺎﺧﺸﻨﻮد اﺳﺖ .دھﻘﺎﻧﺎن از ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺮدن ،اﺷﺘﺮاﮐﯽ
ﮐﺮدن و از ﺷﮭﺮھﺎ ﻧﺎﺧﺸﻨﻮدﻧﺪ» .
)ﻣﻘﺎﻟﮫای در روزﻧﺎﻣﮫی آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺖ ٤ ،ﻓﻮرﯾﮫ (١٩٣٣
« اوﻟﯿﻦ ﺗﺸﻨﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺧﺎرﺟﯽ و ﯾﺎ داﺧﻠﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﮫی
از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪهی ﺷﻮروی را در ﯾﮏ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻓﺮوﺑﺮد» .
)ﺷﻮروی و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭼﮭﺎرم(١٩٣٣ ،
« اﯾﻦ ﺑﺎور ﮐﮫ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﺰب و ﯾﺎ ﯾﮏ
ﮐﻨﮕﺮهی ﺷﻮروی از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود ،ﮐﺎﻣﻼً ﺑﭽﮕﺎﻧﮫ اﺳﺖ .روشھﺎی ﻋﺎدی
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ،دﯾﮕﺮ ﺑﺮای از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن رھﺒﺮﯾﺖ ﺣﺎﮐﻤﮫ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ.
آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ واﮔﺬار ﮐﺮدن ﻗﺪرت ﺑﮫ ﮐﺎرﮔﺮان
ﭘﯿﺸﺮو ﮐﺮد» .
)ﺑﻮﻟﺘﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،اﮐﺘﺒﺮ (١٩٣٣
« ﺑﺤﺮانھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺑﺤﺮانھﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪه و آن را ﺑﮫ
ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﺑﺮد» .
)ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺮوف(١٩٣٥ ،
« در درون ﺣﺰب ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻤﺎم اﻧﺘﻘﺎدھﺎ و دوﻟﺖ
ﺟﺎی داده اﺳﺖ .ﺑﮫ ﺟﺰ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﺑﺮ
ﮐﻨﺎری او از ارﯾﮑﮫی ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺖ .ھﺮ ﮐﺪام از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در واﻗﻊ ﯾﮏ
ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد» .
)ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮای روزﻧﺎﻣﮫی وﯾﻠﯿﺎم راﻧﺪوﻟﻒ ،ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﯾﻮﯾﻨﯿﻨﮓ
ژورﻧﺎل  ٢٦ژاﻧﻮﯾﮫ (١٩٣٧
« ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺷﻮروی از ﻋﮭﺪهی ﺟﻨﮓ
ﻗﺮﯾﺐاﻟﻮﻗﻊ آﯾﻨﺪه ﺑﺪون ﺗﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرات ﺑﺮ آﯾﺪ؟ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆال ﺻﺮﯾﺢ ﻣﺎ
ﺟﻮاﺑﯽ ﺻﺮﯾﺢ دارﯾﻢ :اﮔﺮ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺟﻨﮓ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،در
اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺳﻘﻮط ﺷﻮروی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﻗﺪرت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ،
اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﺷﻮروی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﺳﺖ .اﮔﺮ
اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮیھﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی اﻧﻘﻼب در ﻏﺮب ﻓﻠﺞ ﻧﺸﻮد ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ رژﯾﻢ
ﻓﻌﻠﯽ را ﺟﺎروب ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
٤٤

)ﻣﻘﺎﻟﮫ در روزﻧﺎﻣﮫی آﻣﺮﯾﮑﻦ ﻣﺮﮐﻮری ،ﻣﺎرس (١٩٣٧
« ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺷﻮروی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺟﺪﯾﺪ راه
را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺟﺪﯾﺪ ھﻤﻮار ﻧﮑﻨﺪ...........در ﺻﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺗﺌﻮری ﺟﻨﮓ ﺑﺪون اﻧﻘﻼب ،ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺷﮑﺴﺖ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ» .
)ﺷﮭﺎدت در ﻣﺴﮑﻮ ،آورﯾﻞ (١٩٣٧

٤٥

٦ــ ﻣﻼﻗﺎت در ﺑﺮﻟﯿﻦ
از ھﻤﺎن ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺧﺎک ﺷﻮروی را ﺗﺮک ﮐﺮد ،ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
دﺳﺘﮕﺎهھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ،ﻋﻼﻗﮫی ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﮫ ﺑﺮﻗﺮاری ﺗﻤﺎس ﺑﺎ
او ﺟﮭﺖ اﺳﺘﻔﺎده از داﻧﺶ او در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺿﺪ ﺷﻮروی ﻧﺸﺎن
دادﻧﺪ .دﻓﻨﺴﯿﻮای ) (Defensivaﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽُ ،اورا ) (OVRAﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ــ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ــ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻨﻼﻧﺪ ،ﮔﺎردھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻣﮭﺎﺟﺮ ﮐﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺿﺪ ﺷﻮروی را در روﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﻮﮔﺴﻼوی و ﻣﺠﺎرﺳﺘﺎن رھﺒﺮی
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻋﻨﺎﺻﺮ ارﺗﺠﺎﻋﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺪ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و دﯾﮑﺴﯿﻤﮫ
ﺑﻮرو) (Bureau Deuxiemeﻓﺮاﻧﺴﻮی؛ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎص ﺧﻮد آﻣﺎده و
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ "دﺷﻤﻦ ﺷﻤﺎره ﯾﮏ و رﺳﻤﯽ ﺷﻮروی" ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﻮل و
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺷﺒﮑﮫای از ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺒﺮ رﺳﺎﻧﯽ ،ﺟﮭﺖ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ او و ھﻢ زﻣﺎن ﺟﮭﺖ دادن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و دوﺑﺎره
ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮطﺌﮫ ﭼﯿﻨﯽ او در ﺷﻮروی ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻗﺮار داده
ﺷﺪ.
ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ راﺑﻄﮫی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺨﺶ
ب ــ  ،(B III) ٣ﮐﮫ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﮐﻠﻨﻞ واﻟﺘﺮ ﻧﯿﮑﻮﻻی در آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻼت
در ﺣﺎل رﺷﺪ ﮔﺸﺘﺎﭘﻮ ،ھﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ھﯿﻤﻠﺮ ،ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد ،دوﺳﺘﺎﻧﮫ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٣٠ﺟﺎﺳﻮس ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺣﺪود ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎرک طﻼ از
دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺟﮭﺖ ﺻﺮف ﻣﺨﺎرج ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ در ﺷﻮروی ،در
ازای ﻣﺒﺎدﻟﮫی اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﮐﮫ از طﺮف ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ رھﺒﺮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن داده ﻣﯽ ﺷﺪ ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ
ﺑﻌﺪھﺎ اﻓﺸﺎء ﮐﺮد:
« از ﺳﺎل  ١٩٢٣ﺗﺎ  ١٩٣٠ﻣﺎ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﮫ  ٢٥٠ھﺰار ﻣﺎرک طﻼ ،ﺑﮫ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ﻣﺠﻤﻮع ﺣﺪود  ٢ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺎرک طﻼ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ١٩٢٧ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ و ﻣﻨﺪرج در آن ﻗﺮارداد
ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ ،ﭘﺲ از آن از ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 ١٩٢٧ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن  ١٩٢٨ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت ده ﻣﺎه در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﻮل،
ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﻢ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻣﻨﺰوی ﺷﺪه ﺑﻮدم،
وﻗﻔﮫ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ .ﭼﯿﺰی در ﻣﻮرد ﻧﻘﺸﮫھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺘﻢ و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ و اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﯿﺰ از او درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮدم .اﯾﻦ
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎ اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩٢٨اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻧﺎﻣﮫای از
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ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن درآﻟﻤﺎ آﺗﺎ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﺮدم..... .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺣﺎوی دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮد .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﮭﺎ
ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﻮل را از آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﻣﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد داده
ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﯾﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻢ و ﯾﺎ ﺑﮫ رﻓﻘﺎی ﻓﺮاﻧﺴﻮی او،
روﻣﺮ ،ﻣﺎدﻟﯿﻦ ﭘﺎز و دﯾﮕﺮان ﺑﺪھﻢ .ﻣﻦ ﺑﺎ ژﻧﺮال ﻓﻮن زﮐﺖ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺘﻢ .ژﻧﺮال ﻓﻮن زﮐﺖ در آن زﻣﺎن از ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی ﮐﺮده
ﺑﻮد و ھﯿﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ در ھﯿﭻ زﻣﯿﻨﮫای ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎ
ھﺎﻣﺮ اﺷﺘﺎﯾﻦ ) (Hammersteinﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﭘﻮل را ﻓﺮاھﻢ آورد .او
ﭘﻮل را ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮد .در آن زﻣﺎن ھﺎﻣﺮ اﺷﺘﺎﯾﻦ رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻞ ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ
را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ .او در ﺳﺎل  ١٩٣٠ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﮐﻞ ﻗﻮای
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ».
در ﺳﺎل  ١٩٣٠ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اﻧﺘﺨﺎب
ﺷﺪه و از ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ .اﻧﺘﻔﺎل او از آﻟﻤﺎن ،ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺑﺤﺮان داﺧﻠﯽ
ﮐﮫ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ﻗﻮای ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎزیھﺎ ﺑﮫ
وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺟﺮﯾﺎن اﻧﺘﻔﺎل ﭘﻮل ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺑﮫ
ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪاﺧﺖ .اﻣﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در آن زﻣﺎن آﻣﺎده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺮارداد ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ اﻣﻀﺎء ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
در ﻓﻮرﯾﮫ ﺳﺎل ١٩٣١ﭘﺴﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﻟﺌﻮ ﺳﺪوف آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ را در ﺑﺮﻟﯿﻦ
اﺟﺎره ﮐﺮد .ﺑﺮ طﺒﻖ ﭘﺎﺳﭙﻮرت او ،ﺳﺪوف در آﻟﻤﺎن ﯾﮏ "داﻧﺶ آﻣﻮز" ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﮐﻼس "ﻣﻮﺳﺴﮫی ﻋﻠﻤﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ" آﻣﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺣﻘﯿﻘﺖ
او در آن ﺳﺎل ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ آﻟﻤﺎن آﻣﺪه ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﺸﺮﯾﮫای را ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ "آﻟﻤﺎن راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ" ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد ١٠٧ .ﻧﻔﺮ از ﻧﺎزیھﺎ از طﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﮫ
ﻣﺠﻠﺲ راه ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺰب ﻧﺎزیھﺎ  ٦٫٤ﻣﯿﻠﯿﻮن رأی ﺑﮫ دﺳﺖ آورده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ
ﺳﺪوف ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ آﻣﺪ ﻓﻀﺎﺋﯽ ﺗﺐ آﻟﻮد ﺑﺮ ﺷﮭﺮ ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺮاھﻦ
ﻗﮭﻮهایھﺎی ﮔﺎرد ﺣﻤﻠﮫ ﻋﺮﺑﺪه ﮐﺸﺎن در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺑﺮﻟﯿﻦ رژه رﻓﺘﮫ ،ﻣﻐﺎزهھﺎی
ﯾﮭﻮدﯾﺎن را ﺑﮫ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه و ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫى آزادﯾﺨﻮاھﺎن ،ﮐﺎرﮔﺮان و اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﻤﻊ آﻧﮭﺎ
ﺣﻤﻠﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺎزیھﺎ ﮐﺎﻣﻼً راﺿﯽ و ﺧﻮش ﺑﯿﻦ ﺑﮫ اوﺿﺎع ﺑﻮدﻧﺪ.
« ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم طﻮل زﻧﺪﮔﯿﻢ ھﯿﭻ ﮔﺎه ﺑﮫ اﯾﻦ اﻧﺪازهاى ﮐﮫ اﯾﻦ روزھﺎ ﺷﺎد و
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻢ ،ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺒﻮدهام» .
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اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ در ﺳﺘﻮﻧﯽ از ﻓﻮﻟﮑﯿﺸﺮ ﺑﺌﻮﺑﺎﺧﺘﺮ ﻧﻮﺷﺖ.
)(Völkischen Beobachter

آﻟﻤﺎن ھﻨﻮز رﺳﻤﺎ ً ﯾﮏ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﻣﯿﺎن
آﻟﻤﺎن و ﺷﻮروی در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻣﺎﺷﯿﻦ
آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ از ﺷﺮﮐﺖھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﻣﮭﻤﯽ را در ﻣﻌﺎدن و ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﺮق رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮروی ﺑﮫ ﻋﮭﺪه
داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن ﺷﻮروی از آﻟﻤﺎن ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺠﺎری ﺷﻮروی،
ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﺗﺠﺎری ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺪاوم ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎﺋﯽ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ ﻣﯿﺎن ﻣﺴﮑﻮ و ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از
اﯾﻦ ﺷﮭﺮوﻧﺪان روﺳﯽ از طﺮﻓﺪاران و ﯾﺎ از ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﺮان ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺪوف ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از طﺮف ﭘﺪرش ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮاﻧﮫ
ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮد" .ﻟﺌﻮ ھﻤﯿﺸﮫ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﻮد" ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﮐﺘﺎب "ﻟﺌﻮ ﺳﺪوف
ﭘﺴﺮ ،دوﺳﺖ و ﻣﺒﺎرز" ﻧﻮﺷﺖ:
« او ﻟﺠﻮﺟﺎﻧﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺳﺮ ﻧﺦھﺎی ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ ﺷﻮروی ﻣﯽ ﮔﺸﺖ،
رد ﭘﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺖھﺎى در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺷﻮروی را ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه و ﯾﺎ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ھﻮادار ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺎرﺟﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺳﺪوف در ﺑﺮﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را اﺑﻼغ ﮐﻨﺪ و ﺧﺒﺮھﺎی ﻣﮭﻢ را ﺟﻤﻊ آوری ﮐﺮده و ﺑﮫ ﭘﺪرش
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ» .
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﯾﺎدداﺷﺖھﺎى ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ:
« ﺑﺮای اﺣﺘﺮاز از ﺑﺮﻣﻼء ﺷﺪن اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺮای ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن
ﻣﺄﻣﻮران گ.پُ.او ) ،(G.P.U.ﺳﺪوف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺳﺎﻋﺖھﺎ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎی ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﭘﺮﺳﮫ ﺑﺰﻧﺪ» .
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی ﻣﺸﮭﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﻮروی ﺷﻐﻞ ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد دﺳﺖ و ﭘﺎ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ
اﯾﻮان ان .اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ،ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺴﺮ ارﺗﺶ ﺳﺮخ و ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان ﮔﺎرد
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ،اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف روش دﯾﮕﺮ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ،از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ دوری ﮐﺮد و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ
ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ را ﮐﺮد .ﺑﮫ اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ،ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣﮭﻨﺪس ﺑﻮد ،ﺷﻐﻞ ﻣﮭﻤﯽ در
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ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ واﮔﺬار ﺷﺪ .در آﻏﺎز ﺳﺎل  ١٩٣١او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﮭﻨﺪس ﻣﺸﺎور
در ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ ﺗﺠﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد.
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ورود ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺪوف ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ.
طﯽ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﻔﯽ در ﺧﺎﻧﮫ ﺳﺪوف و در ﺳﺎﻟﻦھﺎی آﺑﺠﻮﺧﻮری دور از
ﺷﮭﺮ ،ﺳﺪوف ،اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف را در ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺸﮫھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
دوﺑﺎرهى اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد
ﻗﺮار داد.
ﺳﺪوف ،ﺑﮫ اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﮔﻔﺖ از اﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،ﺣﻤﻠﮫی دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﯿﻮهی ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺒﺎرزهى ﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﺷﻮروی اﺳﺖ .ﺗﻤﺎم اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﯿﺎن
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،ﺑﻮﺧﺎرﯾﻨﯿﺴﺖھﺎ ،ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ ،زﯾﻨﻮﯾﻔﺴﺖھﺎ ،ﺳﻮﺳﯿﺎل
روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ و دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺒﮭﮫى ﻣﺘﺤﺪی
از ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﻮد .در اداﻣﮫی ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ،از اﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻠﯽ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد .ﺷﯿﻮهھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ
ﺷﻮروی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﺷﻮد .اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﺣﺴﺎب ﺷﺪه
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﺿﺮﺑﺎت ﮔﺴﺘﺮده و ﺧﺮاﺑﮑﺎریھﺎی دﻗﯿﻖ،
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ رژﯾﻢ ﺷﻮروی را ﻧﺎ اﻣﯿﺪ و ﮔﯿﺞ ﮐﺮده ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﮫ
ﺑﺮ آﻧﮭﺎ ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد .ﭘﺲ از آن ﺑﺮای اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺳﮭﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺪرت را ﺑﮫ
ﭼﻨﮓ آورد .وظﯿﻔﮫی ﻓﻮری اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در
ﻣﻮرد ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺎر ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺮور و ﺧﺮاﺑﮑﺎری را ﺑﮫ
اطﻼع اﻋﻀﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .او در ﺿﻤﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ آورد ﮐﮫ اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻗﺎﺻﺪان ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﺪوف ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،و
ﺳﺪوف ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫی ﺧﻮد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اطﻼع ﭘﺪر ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ" .ﺳﻼمھﺎﺋﯽ از
ﮔﺎﻟﯿﺎ دارم" ﺣﺮف رﻣﺰی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺎﺻﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی آن ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺳﺪوف از اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﺗﻔﺎﺿﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎر دﯾﮕﺮی را ،ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮش از
ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻧﻤﻮد .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ رھﺒﺮان ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ ﺗﺠﺎری ﺷﻮروی ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﻤﺎس ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و ﺑﺎ آﻧﮭﺎ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫای
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ ﺟﻠﺴﮫای داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ.
رھﺒﺮ اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ ﺗﺠﺎری ﯾﮑﯽ از ھﻮاداران و دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﯿﺶ
از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص او ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻧﺎم ﯾﻮری
ﻟﺌﻮﻧﯿﺪوﯾﭻ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺑﻮد.
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﻻﻏﺮ و ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺪ و ﺧﻮش ﻟﺒﺎس ﺑﻮد .ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ او ﺑﻠﻨﺪ و ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﻮد و
رﯾﺶ ﺑﺰی ﻣﺮﺗﺒﯽ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ .او ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ﺗﺎ
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اﯾﻦ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ ﺣﺮﻓﮫای .ﭘﺲ از ﮐﻮدﺗﺎی  ١٩٢٧او اوﻟﯿﻦ رھﺒﺮ
ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻗﻄﻊ راﺑﻄﮫ ﮐﺮده و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻀﻮﯾﺖ دوﺑﺎره در
ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ را ﮐﺮد .اﮔﺮ ﭼﮫ ھﻨﻮز در آن زﻣﺎن در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد وﻟﯽ
اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ او در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺠﺎری و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی
ﺑﺴﯿﺎری را در ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮروی ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﺑﻮد ﺑﮫ او
ﻣﺤﻮل ﮐﻨﻨﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن  ١٩٢٩ﻋﻀﻮﯾﺖ او ﺑﮫ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ
ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﺷﺪ .او در آن زﻣﺎن رھﺒﺮی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از طﺮحھﺎی در دﺳﺖ
اﺟﺮا در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را داﺷﺖ .در ﺳﺎل  ١٩٣١او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ
از اﻋﻀﺎی رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺸﺎورﺗﯽ در
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .و در ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺑﺎ ﺳﻤﺖ رھﺒﺮی ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ
ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺠﺎری ،ﺟﮭﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﮫ
ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺪوف ،اﯾﻮان اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف؛ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف را در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش
در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .او ﺑﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺧﺒﺮ داد ﮐﮫ ﻟﺌﻮ ﺳﺪوف در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﺮ
ﻣﯽ ﺑﺮد و از طﺮف ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ را ﺑﺮای او دارد .ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ
ﺳﺪوف و ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺑﺎ ھﻢ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﮔﺰارش ﻣﻼﻗﺎت آﻧﮭﺎ را از زﺑﺎن
ﺧﻮد ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
« ﻣﻦ ﺑﮫ ﮐﺎﻓﮫای ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﮐﺎﻓﮫ ﮐﻨﺎر ﺑﺎغ وﺣﺶ )(Cafe am Zoo

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎغ وﺣﺶ رﻓﺘﻢ و در آﻧﺠﺎ ﻟﺌﻮ ﺳﺪوف را دﯾﺪم ﮐﮫ ﺳﺮ ﻣﯿﺰ
ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﻣﺎ از ﻗﺒﻞ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯿﻢ .او
ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او ﻧﮫ از طﺮف ﺧﻮدش ،ﺑﻠﮑﮫ از طﺮف ﭘﺪرش ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻦ در ﺑﺮﻟﯿﻦ
ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﮫ او اﮐﯿﺪاً ﻓﺮﻣﺎن داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺨﺼﺎ ً ﺑﺎ ﻣﻦ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﮫ
و ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺳﺪوف در اداﻣﮫ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻟﺤﻈﮫ ﻓﮑﺮ از ﺳﺮ ﮔﯿﺮی ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﮫى رھﺒﺮی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را رھﺎ ﻧﮑﺮده
و ﻋﻠﺖ ﯾﮏ آﺗﺶ ﺑﺲ ﻣﻮﻗﺘﯽ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ اﻧﺘﻘﺎل
ﻣﮑﺮر ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ازﮐﺸﻮری ﺑﮫ ﮐﺸﻮری دﯾﮕﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه
دوﺑﺎره در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ ،ﭼﯿﺰی ﮐﮫ او ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد
ﮐﮫ ﻣﺮا در آن ﻣﻮرد آﮔﺎه ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از آن ﺳﺪوف ُرک و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه از
ﻣﻦ ﺳﺆال ﮐﺮد :و اﻻن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ :ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ آﯾﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﺑﮫ
ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮدم».
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ﭘﺲ از آن ﺳﺪوف آﻏﺎز ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادن در ﻣﻮرد ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻣﻮرد ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ دوﺑﺎرهی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﺮد:
« ﺳﺪوف ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد ﻧﺸﺎن دادن اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺷﯿﻮهھﺎی
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ اداﻣﮫ داد .ﺻﺤﺒﺖ از اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺒﺎرزهى ﺗﻮدهای ﮐﺎﻣﻼً
ﺑﯽ ﻣﻮرد اﺳﺖ ،در ﺻﻮرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﻮدهای ،اﮔﺮ ﻣﺎ
آﻏﺎز ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﻧﻮﻋﯽ ﮐﺎر ﺗﻮدهای ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﮫ ﺑﺎ
دﺷﻮاریھﺎی ﺑﺴﯿﺎری روﺑﺮو ﺷﻮﯾﻢ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ُﺳﻠﻄﮫی
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﻠﺤﮫی ﺗﺮور و ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ .ﺳﺪوف
در اداﻣﮫ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺗﻮﺟﮫ ﺷﻮد ﮐﮫ
ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﻣﺒﺎرزه ﺑﮫ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ،ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻗﯿﺪ و ﺷﺮط ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ از زاوﯾﮫای ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ
ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ راه ﺣﻞھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اراﺋﮫ
دھﯿﻢ ،ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﯿﺎن دوﻟﺖھﺎ .ﺳﺪوف از ﻗﻮل ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﮔﻔﺖ ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺟﮫ ﻧﮑﻨﺪ زﯾﺮ ﺳﻨﺪ ﻓﻘﺮ داﻧﺶ ﺧﻮد اﻣﻀﺎء
ﻣﯽ ﮔﺬارد» .
در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﻌﺪی آﻧﮭﺎ ،ﺳﺪوف ﺑﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﮔﻔﺖ:
« ﯾﻮری ﻟﺌﻮﻧﯿﺪوﯾﭻ ،ﺷﻤﺎ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﻣﺒﺎرزه
ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻤﮏھﺎی
ﺿﺮوری را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﻓﺮاھﻢ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﺪوف ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﮐﺎر ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻠﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻘﺎم رﺳﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی
ﺗﺠﺎری از طﺮف ﺷﻮروی در آﻟﻤﺎن ،او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی و
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"ﺑﺪون ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ارزش آﻧﮭﺎ" ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮرﺳﯿﮓ و دﻣﺎگ
ﮐﺎﻻ ﺳﻔﺎرش ﺑﺪھﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫای ﺑﺎ ﺑﻮرﺳﯿﮓ و دﻣﺎگ داﺷﺖ.

 ١١ــ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺑﻮرﺳﯿﮓ و دﻣﺎگ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "وﺳﯿﻠﮫای" ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ .از طﺮﯾﻖ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖھﺎ،
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ،ﭘﻮل ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی را در اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ داد .ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ﺑﯽ طﺮف،
ﻣﮭﻨﺪس آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﺎن دی .ﻟﯿﺘﻞ ﭘﯿﺞ ،ﺷﺨﺼﺎ ً ﻧﺎظﺮ زد و ﺑﻨﺪھﺎی ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖھﺎی
آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻟﯿﺘﻞ ﭘﯿﺞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﺨﺼﺺ طﻼ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺲ در اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﻮد.
در ﯾﮏ ﺳﺮی ﻣﻘﺎﻻت ﮐﮫ در ﺳﺎﺗﺮدی اﯾﻮﯾﻨﯿﻨﮓ ﭘﺴﺖ در ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٣٨ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪ ،او
ﺑﻘﯿﮫ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ در ﺻﻔﺤﮫى ﺑﻌﺪ *
در ﻣﻮرد ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد در ﺷﻮروی ﻧﻮﺷﺖ:
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* « در ﺑﮭﺎر  ١٩٣١ﻣﻦ ﺑﺎ ﯾﮏ ھﯿﺌﺖ ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف
رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺳﻔﺮ ﮐﺮدم .در آﻧﺠﺎ وظﯿﻔﮫی ﻣﻦ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﻓﻨﯽ ﺧﻮد را در ھﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻣﻌﺪﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر آﻧﮭﺎ ﺑﮕﺬارم.
ھﯿﺌﺖ ﺗﺠﺎری ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺗﻌﺪادی آﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﻌﺪن را ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ  ١٠٠ﺗﺎ
 ١٠٠٠ﻗﻮهى اﺳﺐ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد .ھﯿﺌﺖ اﻋﺰاﻣﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻣﺨﺎرج اﯾﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﮫ را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻓِﻨﯿﮓ در ﮐﯿﻠﻮ )واﺣﺪ ﭘﻮل ﺑﮫ ارزش  ١\١٠٠ﻣﺎرک آﻟﻤﺎن(
ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات طﻮﻻﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ــ ﺑﻮرﺳﯿﮓ و دﻣﺎگ
ــ ﺑﺎ ﮐﺎھﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار  ٥ﺗﺎ  ٦ﻓِﻨﯿﮓ در ھﺮ ﮐﯿﻠﻮ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﺮدم،درﯾﺎﻓﺘﻢ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖھﺎ در ﻗﯿﻤﺖھﺎی
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی ﺧﻮد ،ﺳﮑﻮھﺎی ﻓﻠﺰ ﺳﺒﮏ را ﺑﺎ ﺳﮑﻮھﺎی ﭼﺪﻧﯽ ﺑﮫ وزن ﭼﻨﺪ ﺗﻦ
ﻋﻮض ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﮫ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﺋﯿﻦ آﻣﺪن ﻣﺨﺎرج ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ
وزن ﺷﺪه ﺑﻮد .و در واﻗﻊ ھﺰﯾﻨﮫ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ داد.
اﻟﺒﺘﮫ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺸﻒ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻏﺮور ﺗﻤﺎم و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ آن را ﺑﮫ اﻋﻀﺎی ھﯿﺌﺖ ﮔﺰارش ﮐﺮدم .ﻗﻀﯿﮫ ﭼﻨﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ و ﺑﺎ اﻓﺘﺨﺎر ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎن دھﺪ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ
ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﭘﺎﺋﯿﻦ آوردن ﻗﯿﻤﺖھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او در واﻗﻊ ﭘﻮل را ﺑﺮای
ﺧﺮﯾﺪ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﭼﺪن ﺑﯽ ﻣﺼﺮف ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ را ﺑﺮای
آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﻣﯿﺴﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﺪھﻨﺪ .او ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﮐﮫ از اﯾﻦ ﺣﯿﻠﮫ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪادی ﻣﻌﺎدن دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﻦ اﻧﺠﺎم آن را
در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدم» .
ﻟﯿﺘﻞ ﭘﯿﺞ ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﮫ ﮐﺸﻒ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺮاﺑﮑﺎریھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ در
اورال ،در ﻣﻌﺎدﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﺪاً ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﮭﻨﺪس ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﮐﺎﺑﺎﮐﻮف ﭘﺎﺋﯿﻦ آورده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٩٣٧ﻟﯿﺘﻞ ﭘﯿﺞ ﻧﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ،ﮐﺎﺑﺎﮐﻮف "ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ اﯾﺠﺎد ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی او ،ﺑﮫ ﺷﺪت
ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪم .ﻟﯿﺘﻞ ﭘﯿﺞ در  ١٩٣٧ﻣﺪارک ﺑﯿﺸﺘﺮی را در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺧﺮاﺑﮑﺎری در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﻮروی ،ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف رھﺒﺮی ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.
ﻣﮭﻨﺪس آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺗﻌﺪادی از ﻣﻌﺎدن ﺑﺎ ارزش را در ﺟﻨﻮب ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﮐﺮده و
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی دﺳﺖ ﻧﻮﯾﺲ و دﻗﯿﻖ ﺧﻮد را ﺟﮭﺖ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﺧﺘﯿﺎر
ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻮروی ﻗﺮار داده ﺑﻮد .ﻟﯿﺘﻞ ﭘﯿﺞ ﻧﻮﺷﺖ:
« ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﻣﻦ در ﺷﻮروی آن ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ
ھﻤﺎن ﻣﻌﺎدن ﺑﺮﮔﺮدم .ھﺰاران ﺗﻦ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺑﺎ درﺻﺪ ﺑﺎﻻ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﮫ اﮔﺮ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﺎری ﺟﮭﺖ ﺑﺎز ﺳﺎزی آﻧﮭﺎ
اﻧﺠﺎم داده ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ از ﻣﯿﺎن
ﻣﯽ رﻓﺖ .ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺷﺪم ﮐﮫ ھﯿﺌﺘﯽ از طﺮف ﻣﻘﺮ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف در آﻧﺠﺎ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﻣﻦ در آﺗﺶ رﯾﺨﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻤﺎم ﻣﻌﺪن را ﻣﯿﻦ ﮔﺬاری ﮐﺮده
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ذﺧﯿﺮهی ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن را در
ﺑﻘﯿﮫ زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ در ﺻﻔﺤﮫى ﺑﻌﺪ *
ﻋﺮض ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ».
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ﺳﺪوف ﮔﻔﺖ ــ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﭘﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ــ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﭘﻮلھﺎ ﺧﺮج ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ» .
در ﺳﺎل  ١٩٣١در ﺑﺮﻟﯿﻦ دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی ﻣﺨﻔﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ
ﻧﺎمھﺎی آﻟﮑﺴﯽ ﺷﺴﺘﻮف ) ،(Alexei Schestowﻣﮭﻨﺪس در ھﯿﺌﺖ ﺗﺠﺎری
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف و ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺴﻮﻧﻮف ) (Sergei Bessonowﮐﮫ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺟﮭﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺪوف ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﻮﻧﻮف
ﺳﻮﺳﯿﺎل روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮ ﺳﺎﺑﻖ ،ﻣﺮدی  ٤٠ﺳﺎﻟﮫ ﺑﺎ اﻧﺪاﻣﯽ ﭼﺎق و ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺗﯿﺮه و ﺑﺎ
ظﺎھﺮی ﺧﻮش اﺧﻼق ﺑﻮد .ھﯿﺌﺖ ﺗﺠﺎری ﮐﮫ ﺑﺴﻮﻧﻮف ﻋﻀﻮ آن ﺑﻮد ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺮﮐﺰی ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﻣﺮﮐﺰ اروﭘﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪ
ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﮫ ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ده ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﺋﯽ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﮫ
ﺻﻮرت داﺋﻤﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻓﺮد ﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺷﺪ از او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "راﺑﻂ" ﻣﯿﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ و رھﺒﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ اﺑﺘﺪا ﭘﯿﻐﺎمھﺎی ﻣﺨﻔﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺮای
ﺑﺴﻮﻧﻮف ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯿﺸﺪ و ﺳﭙﺲ او ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫی ﺧﻮد آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺳﺪوف و ﯾﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
آﻟﮑﺴﯽ ﺷﺴﺘﻮف ،ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ او داﺷﺖ ،ﺑﮫ او ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ داده
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺰاج و ﺧﻠﻖ و ﺧﻮی او ﺑﻮد .او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ
ﯾﮑﯽ از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رھﺒﺮان ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ھﺴﺘﮫھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎری
در ﺳﯿﺒﺮی ،ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ او ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺮﮐﺖھﺎی اﺋﺘﻼﻓﯽ ذﻏﺎل
ﺳﯿﺒﺮی ﺑﻮد ،ﺑﺸﻮد .او ﺑﯿﺶ از  ٣٠ﺳﺎل داﺷﺖ .در ﺳﺎل  ١٩٢٣ﺑﮫ ﻋﻨﻮان داﻧﺸﺠﻮ
در داﻧﺸﮑﺪهی ﻣﻌﺪن ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ و در ﺳﺎل  ١٩٢٧رھﺒﺮی
ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫھﺎی ﻣﺨﻔﯽ در ﻣﺴﮑﻮ را ﻋﮭﺪه دار ﺑﻮد .او ﺟﻮاﻧﯽ ﻻﻏﺮ اﻧﺪام ،ﺑﺎ

* درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ او ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﺷﻮروی داد ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺧﺮاﺑﮑﺎر ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﯿﺘﻞ ﭘﯿﺞ ﮐﺸﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺧﺮاﺑﮑﺎران ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺸﮫھﺎی
ﺧﻮد ،از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی او "ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﮫای ﺟﮭﺖ اﯾﺠﺎد ﺧﺮاﺑﮑﺎری آﮔﺎھﺎﻧﮫ در ﻣﻌﺪن
"از طﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﺮﺧﻼف دﺳﺘﻮرات او ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ".
ﺧﺮاﺑﮑﺎران ﺑﮫ اﻋﻤﺎل ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻟﯿﺘﻞ ﭘﯿﺞ در ﺳﺎﻧﺪی ﭘﺴﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:
« ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺑﮫ ﺗﻮطﺌﮫھﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻗﻮیاﻧﺪ ،ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ھﻮاداران
او را ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮده و ﺧﻮد ﻗﺪرت را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ» .
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ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ روﺷﻦ و ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﻨﺪ ﻣﺰاج ﺑﻮد و از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ وﻓﺎداری ﮐﺎﻣﻞ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﻣﯽ ﮐﺮد.
« ﻣﻦ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺷﺨﺼﺎ ً ﺑﺎرھﺎ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدهام» .
او ﻋﺎدت داﺷﺖ ﮐﮫ در آن ﻣﻮرد ﻻف زﻧﯽ ﮐﻨﺪ .ﺷﺴﺘﻮف ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان "رھﺒﺮ" ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﻟﻘﺒﯽ ﮐﮫ او ھﻤﯿﺸﮫ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺳﺪوف در ﻣﻼﻗﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻮف در ﺑﺮﻟﯿﻦ داﺷﺖ ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ،اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ھﻮای ﺑﮭﺘﺮی ﺑﺸﻮﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻤﺎم وﺳﺎﺋﻞ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﺧﻮد ﺑﺮای ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر رھﺒﺮی و ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮد ﮐﮫ "ﺗﻨﮭﺎ راه ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ وﻟﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﻮﻧﺖ و
اﺑﺰار ﺗﺮور ﺑﺘﻮان اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و دﯾﮕﺮ رھﺒﺮان را از ﻗﺪرت ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮐﺮد".
ﺷﺴﺘﻮف ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ او ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد .ﺑﻠﮫ ،ﻣﺎ راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ از اﺳﻠﺤﮫ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ و ﯾﺎ راهھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ!
ﺳﺪوف از ﺷﺴﺘﻮف ﺳﺌﻮال ﮐﺮد ﮐﮫ آﯾﺎ او ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫداری ﺑﮫ ﻧﺎم دھﻠﻤﺎن
) (Dehlmannرا ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ .ﺷﺴﺘﻮف ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺎم را ﻗﺒﻼً در ﺟﺎﺋﯽ
ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .دھﻠﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﺮوﻟﯿﭻ  -ﮐﻠﻮﭘﻔﻞ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪنھﺎی ﺳﯿﺒﺮی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺪوف ﺑﮫ ﺷﺴﺘﻮف ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﺷﻮروی ﺑﺎ دھﻠﻤﺎن ﺗﻤﺎس
ﺑﮕﯿﺮد .ﺳﺪوف ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺖ دھﻠﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺟﮭﺖ "ﻓﻠﺞ ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی" در ﺳﯿﺒﺮی ﺑﺎﺷﺪ.
آﻗﺎی دھﻠﻤﺎن درآن زﻣﺎن در ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﮫ ﺧﺎک
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ .در ﻋﻮض ﺷﺴﺘﻮف اطﻼﻋﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ در
ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدن ﺳﯿﺒﺮی ،ﮐﮫ در ﺿﻤﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻋﻼﻗﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ آﻧﮭﺎ
داﺷﺖ را ،ﺑﮫ او ﻣﯽ داد.
"ﺷﺴﺘﻮف ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮارداد ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ؟"
"ﭘﺴﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺟﻮاب داد ،اﯾﻦ ﻗﺪر وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ؟ اﮔﺮ آﻧﮭﺎ
ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﺮا ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ دادن اطﻼﻋﺎت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﮭﺎ را ﺗﻼﻓﯽ
ﮐﻨﯿﻢ؟"
"ﺷﺴﺘﻮف ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :ﺷﻤﺎ رک و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻨﻢ!؟"
ﺳﺪوف ﺷﺎﻧﮫھﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺖ" ،اﯾﻦ ﮐﻤﯽ ﻧﺎﻋﺎﻗﻼﻧﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ
ﻟﻐﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ" ،او ﮔﻔﺖ ،ﮐﮫ "در ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻟﻐﺎت ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪه
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اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺮورﯾﺴﻢ و ﻧﺎﺑﻮدی ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﻗﺒﻮل دارﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﻣﻦ ھﻢ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ".
ﺷﺴﺘﻮف ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﭘﺴﺮ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻣﻮرد ﭼﮫ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﺎ او ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ" .ﺳﺪوف ﺑﮫ ﻣﻦ دﺳﺘﻮر
داده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﻟﯿﭻ  -ﮐﻠﻮﭘﻔﻞ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻢ" ،ﺷﺴﺘﻮف ﮔﻔﺖ.
او ﺻﺮﯾﺤﺎ ً ﺑﮫ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﮫ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺧﺮاﺑﮑﺎری در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮزﻧﺘﺴﮏ )) (Kusnezkﮐﻮﺳﺒﺎس( اﺷﺘﻐﺎل
دارد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻦ ﺟﺎﺳﻮس و ﺧﺮاﺑﮑﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮم.
اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ :ﺻﺤﺒﺖ در ﻣﻮرد ﻟﻐﺎﺗﯽ از ﻗﺒﯿﻞ "ﺟﺎﺳﻮس" و
"ﺧﺮاﺑﮑﺎر" را ﺗﻤﺎم ﮐﻦ! زﻣﺎن ﺑﮫ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ رود و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری ﺑﮑﻨﯿﻢ! ﭼﮫ ﭼﯿﺰ
ﺗﻌﺠﺐ آوری در ﻗﻀﺎوت ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺞ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﺮای
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رھﺒﺮی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﮐﻮزﻧﺘﺴﮏ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ؟ ﭼﮫ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ
از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯽ؟ راه دﯾﮕﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن
را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ.
ﺷﺴﺘﻮف ﺳﮑﻮت ﮐﺮد .اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ﮔﻔﺖ" :ﺧﻮب ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺷﺴﺘﻮف ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻋﻘﯿﺪهای ﺷﺨﺼﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﺪارم .ﻣﻦ ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دھﻢ ﮐﮫ رھﺒﺮ ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﮫ اﺳﺖ ،در ﺧﺪﻣﺖ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎن
ھﺴﺘﻢ.
ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﺷﺴﺘﻮف ،آﻗﺎی دھﻠﻤﺎن ،ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﮐﮫ ﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .ﺷﺴﺘﻮف ﺗﺤﺖ ﻧﺎم ﻗﻼﺑﯽ آﻟﯿﻮﺷﺎ
) (Aljoschaﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن در آﻣﺪ .او ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮد:
« ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ دھﻠﻤﺎن و ﻣﻌﺎون او ﮐﻮخ ) (Kochرا ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮدم .ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﻦ ﺑﺎ رھﺒﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺮوﻟﯿﭻ ــ ﮐﻠﻮﭘﻔﻞ ،دھﻠﻤﺎن ،اﺑﺘﺪا
ﺑﺎ رد و ﺑﺪل اطﻼﻋﺎت ﺳﺮی و اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﮫ در ﻣﻨﻄﻘﮫ ﮐﻮزﻧﺘﺴﮏ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،داده ﻣﯽ ﺷﺪ؛ ﺷﺮوع
ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺑﺎ وارد آوردن ﺧﺴﺎرات و
ﺧﺮاﺑﮑﺎریھﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪه ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ را آﻏﺎز
ﮐﻨﻨﺪ .در اداﻣﮫ او ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫی ﺧﻮد ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ
ﺑﺮ ﺧﻮاھﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ
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ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ را ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ
١٢
ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﻨﺪ» .

 ١٢ــ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﻋﻼﻗﮫى زﯾﺎدی ﺑﮫ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﮫی ﻏﺮب ﺳﯿﺒﺮی
و اورال در دﺳﺖ اﺟﺮا داﺷﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺎرج از دﯾﺪ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎن ﺟﻨﮕﯽ در
ھﻨﮕﺎم ﺑﻤﺒﺎران ﺑﻮد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺻﻮرت آﻏﺎز ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای ﺑﺮای
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎهھﺎ از طﺮﯾﻖ
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﺧﺮاﺑﮑﺎران ﺧﻮد ﻧﻔﻮذ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻮرﺳﯿﮓ ،دﻣﺎگ و ﻓﺮوﻟﯿﭻ ــ ﮐﻠﻮﭘﻔﻞ ــ دھﻠﻤﺎن ،ﮐﮫ ﻗﺮاردادی در ﻣﻮرد ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ و ﮐﻤﮏھﺎی ﻓﻨﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ طﺮح ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮﺳﻂ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺮای "رد ﮔﻢ ﮐﺮدن" ﻣﻮرد ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﺧﺮاﺑﮑﺎران آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﻣﮭﻨﺪس" و "ﻣﺘﺨﺼﺺ" ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .دﺳﺘﮕﺎه اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻟﻤﺎن ،ﺟﺎﺳﻮﺳﺎﻧﯽ را از ﻣﯿﺎن ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن روﺳﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻣﻮرد
ﻓﺸﺎرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار داد و از ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺷﻮه اﺑﺎﺋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،در آﻟﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮد .ﯾﮏ
ﻣﮭﻨﺪس روﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﯿﺸﺎﺋﯿﻞ اﺳﺘﺮوﯾﻠﻮف ) ،(Michail Stroilowﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٣٠در
ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ در ﺳﯿﺒﺮی ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی در ﺳﺎل  ١٩٣٧در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ دادﮔﺎه ﺷﻮروی
ﮔﻔﺖ:
« ﺗﻤﺎم ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺎﻟﺐ از طﺮﯾﻖ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻮس آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﻓﻮن ﺑﺮگ ﺷﺮوع ﺷﺪ .او ﺑﮫ زﺑﺎن روﺳﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ داﺷﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ او  ١٠ﺗﺎ
١٥ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب در روﺳﯿﮫ ،ﭘﻄﺮزﺑﻮرگ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺮد دﻓﺎﺗﺮ
ﻓﻨﯽ ﻣﺎ را ﺑﺎرھﺎ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﯾﺪ ﻗﺮار داد و ﺑﺎ ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺠﺎری و
ﺑﺨﺼﻮص در آن زﻣﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻮﻋﯽ ﻓﻮﻻد ﺳﺨﺖ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ واﻟﺮام
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .ﺑِﺮگ ،ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﺘﺎب ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ" را
ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮد .در ﻧﻮوﺳﯿﺒﺮﯾﺴﮏ ) ،(Nowosibriskﻣﺘﺨﺼﺼﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ
ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪه و ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم رﻣﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻘﻤﺎن ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  ١٩٣٤ﺑﺎ ﺷﺶ ﻣﮭﻨﺪس آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در
ﺷﺮﮐﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﺮوﻟﯿﭻ ــ ﮐﻠﻮﭘﻔﻞ ــ دھﻠﻤﺎن ،ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎی ﺳﺎﻣﺮاﮔﺮنُ ،وﺋﻮرم،
ﺑﺎﯾﻮﻣﮕﺎرﺗﻦ ،ﻣﺎس ھﺎﯾﻮر و ﻓﻠﯿﺴﺎ )ﻧﺎم ﻣﮭﻨﺪﺳﺎن ﺷﺮﮐﺖ( ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻢ .اوﻟﯿﻦ
ﮔﺰارش ﮐﮫ در ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٢٣از طﺮﯾﻖ ﻣﮭﻨﺪس ﻓﻠﯿﺴﺎ ﺑﮫ ﻣﻦ داده ﺷﺪ ،ﺣﺎوی
اطﻼﻋﺎﺗﯽ در زﻣﯿﻨﮫی طﺮحھﺎی ﺑﺰرﮔﯽ در ﻣﻮرد ﺑﺎز ﺳﺎزی ﮐﻮزﻧﺘﺴﮏ ﺑﻮد ﮐﮫ
در واﻗﻊ و ﺑﮫ زﺑﺎن ﺳﺎده اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ .ﻣﻦ ﻣﺴﻘﯿﻤﺎ ً
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺠﺎم اﯾﺠﺎد ﺧﺴﺎرت و ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﻧﻘﺸﮫای ﺑﺮای
ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺒﺮی ﻏﺮﺑﯽ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
ﺑﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم».
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وﻗﺘﯽ ﺷﺴﺘﻮف ﺑﮫ ﺷﻮروی ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﺎﻣﮫای از طﺮف ﺳﺪوف ﺑﺮای
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺖ .ﺷﺴﺘﻮف ﻧﺎﻣﮫ را در ﭘﺎﺷﻨﮫی
ﮐﻔﺶ ﺧﻮد ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﻧﺎﻣﮫ را ﺑﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ
داد .ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﺧﻮد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد و در آن "وظﺎﯾﻒ
ﻓﻮری" اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در ﺷﻮروی ﺑﮫ ﺷﮑﻞ زﯾﺮ طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد:
« اوﻟﯿﻦ وظﯿﻔﮫی ﻣﺎ "ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ھﻮاداراﻧﺶ ﺑﺎ
ﺗﻮﺳﻞ ﺑﮫ ھﺮ وﺳﯿﻠﮫای اﺳﺖ" و آن ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﺮورﯾﺴﻢ اﺳﺖ.
دوﻣﯿﻦ وظﯿﻔﮫى ﻣﺎ "ﻣﺘﺤﺪ ﮐﺮدن دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﺳﺖ ".آن ﺑﮫ
ﻣﻌﻨﺎی ادﻏﺎم ﺑﺎ ارﺗﺶ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن و ﺑﻘﯿﮫى ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ
ﺷﻮروی ،ﮐﮫ در واﻗﻊ ﺧﻮاھﺎن ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮناﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻮﻣﯿﻦ وظﯿﻔﮫی ﻣﺎ" :ﺑﺮھﻢ زدن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺣﺰب و دوﻟﺖ
ﺷﻮروی ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزهی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ ".و اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﯽ
ﺧﺮاﺑﮑﺎری اﺳﺖ» .
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،رھﺒﺮی دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻮطﺌﮫ ﭼﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﮫى ﺷﻮروی را ﻋﮭﺪهدار ﺷﻮد.

٧ــ ﺳﮫ ﺑﺨﺶ
طﯽ ﺳﺎل ،١٩٣٢ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ آﯾﻨﺪه در ﺷﻮروی ،ﺑﺎ اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻣﺨﻔﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ واﻗﻌﯽ آﻏﺎز ﺑﮫ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﮐﺮد .در ﺟﻠﺴﺎت و ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی
ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺮی ،اﻋﻀﺎی ﻗﺴﻢ ﺧﻮردهی ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ ،از ﻣﻮاﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و وظﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﺒﮑﮫای از ﮔﺮوهھﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﮔﺮوهھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺮان در ﺧﺎک ﺷﻮروی اﺣﯿﺎء ﺷﺪ .در
ﻣﺴﮑﻮ ،ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد و در ﻗﻔﻘﺎز و ﺳﯿﺒﺮی ،در دوﻧﺒﺎس و اورال ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪﮔﺎن
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﺠﻤﻌﺎت ھﺮج و ﻣﺮج طﻠﺐ و دﺷﻤﻨﺎن دوﻟﺖ ﺷﻮروی از ﺟﻤﻠﮫ:
ﺳﻮﺳﯿﺎل روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ ،ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ ،اﻓﺮادی ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﭼﭗ و راﺳﺖ،
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖھﺎى اﻓﺮاطﯽ ،ھﺮج و ﻣﺮج طﻠﺒﺎن ،ﮔﺎردھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و
ھﻮاداران ﺳﻠﻄﻨﺖ ،ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﻐﺎمھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ھﻮاداران
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و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ و ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﺨﻔﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺗﻮطﺌﮫى ﺟﺪﯾﺪی
ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﻮروی در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﻮد.
ﻣﻮاﺿﻊ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﺑﺘﺪا ﺑﮫ ﻣﺬاق ﮔﺮوھﯽ از روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ .ﮐﺎرل رادک روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﻣﻮاﺿﻊ
ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺮای او ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ در ﭼﮭﺮهاش ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ .در ﻓﻮرﯾﮫ ١٩٣٢
رادک ﻧﺎﻣﮫاى ﺧﺼﻮﺻﯽ از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻤﺎم ﻧﺎﻣﮫھﺎ و
ﭘﯿﻐﺎمھﺎى ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ھﻮادار ﻣﺮدد ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد:
« ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﺑﯿﺎد آورده و دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ راه ﺑﺎزﮔﺸﺘﯽ ﺑﮫ ﮔﺬﺷﺘﮫ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﮐﮫ ﻣﺒﺎرزه وارد ﻣﺮﺣﻠﮫی
ﺟﺪﯾﺪی ﺷﺪه اﺳﺖ ،و ﻋﻼﺋﻤﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫى ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ را
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﺎ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ھﻤﺮاه دوﻟﺖ ﺷﻮروی از
ﻣﯿﺎن ﺑﺮوﯾﻢ و ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻠﮫی ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﯾﻦ رھﺒﺮﯾﺖ را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ» .
ﻧﺎﻣﮫى ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﭘﺎﻓﺸﺎریھﺎی ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه رادک را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ
ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮور ،ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ "ﻧﯿﺮوھﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ" ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎل ﺗﺮﯾﻦ ھﺴﺘﮫھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن در ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎم
ﺷﻮروی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ھﺴﺘﮫی اﯾﻮان اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ و دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ و اﻋﻀﺎی
ﮔﺎرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺳﺮﮔﺌﯽ ﻣﺎراﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ و اﻓﺮاﯾﻢ دراﯾﺘﺴﺮ ﺑﻮد.
ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی اﺳﻤﯿﺮﻧﻒ ،ﻣﺎراﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ و دراﯾﺴﺘﺮ ،ﮔﺮوهھﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ را
از ﻣﯿﺎن ﺗﺒﮭﮑﺎران ﺣﺮﻓﮫای ،دوﺳﺘﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از دوران
ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ،ﮐﮫ آﻣﺎده ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ.
ﻣﺎراﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ در ﯾﮏ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ در ﻣﺴﮑﻮ در ﺳﺎل
 ١٩٣٢ﮔﻔﺖ:
« اﻣﯿﺪھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺘﻼﺷﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺣﺰب
داﺷﺘﯿﻢ ،ﻏﻠﻂ از آب در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻣﺘﺪھﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل
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ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،و آن اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﮭﺮ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی رھﺒﺮی ﺣﺰب اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ﺑﻘﯿﮫی رھﺒﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ وظﯿﻔﮫى اﺻﻠﯽ ﻣﺎﺳﺖ! »
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ھﻢ زﻣﺎن ،ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ در ﺗﻼش ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان در ﭘﺴﺖھﺎی ﺣﺴﺎس ،ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻨﮓ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ داده ﺷﻮد و آﻧﺎن را ﺑﺎ
ﺗﻮطﺌﮫھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد ،ھﻤﺮاه ﮐﻨﺪ.
در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩٣٢ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺷﻮروی و
ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎى اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ
دﺷﻤﻨﯽھﺎى ﮔﺬﺷﺘﮫ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻗﺪﯾﻤﯽ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ،زﯾﻨﻮﯾﻒ و
ﮐﺎﻣﻨﻒ رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻗﺒﻮل ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى ﺧﻮد را ﺗﺎﺑﻊ رھﺒﺮی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯿﺎن ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان در آن زﻣﺎن را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
« ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ،ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ و رﯾﮑﻮف ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدم.
رﯾﮑﻮف ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻨﻒ و زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﻣﺬاﮐﺮه ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ١٩٣٢ﻣﻦ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم در ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺑﺎ
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .اﯾﻦ ﺑﺎر اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺮای ﻣﻦ اﻣﺮ ﺳﺎدهاى ﺑﻮد،
ﭼﻮن ﻣﻦ زﯾﺮ دﺳﺖ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم .او رﺋﯿﺲ ﻣﻦ ﺑﻮد .ﻣﻦ
اﺟﺎزه داﺷﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ او ﺑﺮوم ،ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﺳﻮء ظﻦ
ﮐﺴﯽ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻢ ....طﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩٣٢ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﺑﺎ
ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎﯾﺶ ﺑﺎ ﺳﺪوف و در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺗﺮور
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،و ﻣﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ زودی
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﻀﺎدھﺎی ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﮫ و ﺑﺎ ھﻢ در ﻣﺒﺎرزه ﻣﺎن
ﻋﻠﯿﮫى ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺷﻮروی ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﯾﻢ» .
ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﺎﺋﯿﺰ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮫی ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﮐﮫ در
ﺧﺎرج از ﺷﮭﺮ ﻣﺴﮑﻮ و در ﯾﮏ وﯾﻼی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ.
ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن از ﺧﺎﻧﮫ و راهھﺎی ﻣﻨﺘﮭﯽ ﺑﮫ آن ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪن و
ﺣﻔﺎظﺖ ﺟﺎن ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﮫ ﯾﮏ
رھﺒﺮی ارﺷﺪ ﺑﺮای ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪه ،اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .اﯾﻦ رھﺒﺮان ارﺷﺪ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﺮورھﺎی آﯾﻨﺪه و ﺧﺮاﺑﮑﺎریھﺎ را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺷﻮروی داﺷﺖ "ﺟﺒﮭﮫى راﺳﺖ و ﺑﻠﻮک ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ" ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .آﻧﮭﺎ در
ﺳﮫ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ اﯾﻦ ھﺪف ﮐﮫ اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ھﺴﺘﮫھﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ،
ﺑﻘﯿﮫ ﻗﺎدر ﺑﮫ اداﻣﮫی ﮐﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺑﺨﺶ" ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮور ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺘﯽ" ،ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
زﯾﻨﻮﯾﻒ رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ و وظﯿﻔﮫاش اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻋﻤﺎل ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺨﺶ دوم "ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮازی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ" ﻧﺎم داﺷﺖ ،ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ
رھﺒﺮی ﺷﺪه و اﻋﻤﺎل ﺧﺮاﺑﮑﺎری را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺳﻮﻣﯿﻦ و ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺶ ،آن ﺑﺨﺶ واﻗﻌﯽ و ﺟﺒﮭﮫى ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ و ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪهی ﺑﺴﯿﺎری از رھﺒﺮان و
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی ﻧﯿﺮوھﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻮد.
ﺗﻤﺎم ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﯿﺶ از ﭼﻨﺪ ھﺰار ﻋﻀﻮ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً  ٢٠ﺗﺎ  ٣٠ﻧﻔﺮ رھﺒﺮ ،ﮐﮫ
ﭘﺴﺖھﺎی ﻣﮭﻤﯽ را در ارﺗﺶ ،ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺖ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ،
اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎ ،ﺣﺰب و ارﮔﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﺪاﺷﺖ.
از ھﻤﺎن آﻏﺎز "ﺟﺒﮭﮫى راﺳﺖ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ" ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺰدور و ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ،ﺑﺨﺼﻮص ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ
درون آن ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﺎم ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
ﻗﺪرتھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ را ﮐﮫ اﻋﻀﺎی رھﺒﺮی ﺟﺒﮭﮫى ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﺑﻮدﻧﺪ را ذﮐﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
ﻧﯿﮑﻼی ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ (Nikolai Krestinsky) ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺎون
ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺟﺎﺳﻮس ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن از ﺳﺎل  ١٩٢٣ﮐﮫ اوﻟﯿﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺧﻮد را از ﺟﺎﻧﺐ ژﻧﺮال ھﺎﻧﺲ ﻓﻮن زﮐﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
آرﮐﺎدی روزﻧﮕﻮﻟﺘﺰ ) ،(Arkadi Rosengolzﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﻋﻀﻮ
ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺷﺎﻏﻞ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﺳﻮس ﺑﺮای
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺷﺪ آﻟﻤﺎن از ﺳﺎل  .١٩٢٣ﺑﻌﺪھﺎ روزﻧﮕﻮﻟﺘﺰ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:
« ﭘﺲ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﻦ ،وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﺑﺨﺸﯽ از اطﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ را ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﮐﻞ ﻗﻮا ،ﻓﻮن زﮐﺖ و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ھﺎزه دادم ،ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﺳﺎل ١٩٢٦
روزﻧﮕﻮﻟﺘﺰ ھﻤﮑﺎری ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ھﻢ زﻣﺎن رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻏﺎز ﮐﺮد» .
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ راﮐﻮﺳﮑﯽ ) ،(Christian Rakowskiﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ در
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺟﺎﺳﻮس دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،اﯾﻨﺘﻠﯿﺠﻨﺖ ﺳﺮوﯾﺲ از
ﺳﺎل  ،١٩٢٤از ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد راﮐﻮﺳﮑﯽ:
« ﻣﻦ در ﺳﺎل  ١٩٢٤رواﺑﻂ ﺗﺒﮭﮑﺎراﻧﮫام را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
آﻏﺎز ﮐﺮدم».
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او در ﺳﺎل  ١٩٣٤ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ژاﭘﻦ ھﻢ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﺳﺘﺎﻧﯿﺴﻼو راﺗﺎﯾﭽﺎک ) ،(Stanislaw Rataischakﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و رﺋﯿﺲ
ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻈﺎرت ﺻﻨﻌﺖ ﺷﯿﻤﯽ ،ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ آﻟﻤﺎن .ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺑﮫ
ﺷﻮروی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .او ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و اﻋﻤﺎل ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫ را در داﺧﻞ آن
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎﺗﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺷﻮروی در اورال ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
اﯾﻮان ﺣﺌﺮاﺷﮫ ) ،(Iwan Hrascheﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ،ﻣﺪﯾﺮ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯽ
ﺷﻮروی ،در ﺳﺎل  ١٩١٩ﻣﻠﺒﺲ ﺑﮫ ﻟﺒﺎس اﺳﯿﺮ ﺟﻨﮕﯽ روﺳﯽ در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ،
ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﺑﮫ ﺷﻮروی آﻣﺪ.
ﺳﭙﺲ ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن در آﻣﺪ.
آﻟﮑﺴﯽ ﺷﺴﺘﻮف ) ،(Alexei Schestowﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
رھﺒﺮی ﺷﺮﮐﺖھﺎی اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻣﻌﺪنھﺎی ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﺧﺎور دور و ﺳﯿﺒﺮی ،ﮐﮫ در
ﺳﺎل  ١٩٣١ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن در آﻣﺪ .او از طﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺖ
ﻓﺮوﻟﯿﭻ ــ ﮐﻠﺌﻮﭘﻔﻞ ــ دھﻠﻤﺎن ﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎری و
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ را در ﺳﯿﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﮔﺎورﯾﻞ ﭘﻮﺷﯿﻦ ) ،(Gawril Puschinﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﯿﻤﯽ
در ﮔﻮرﻟﻮوﮐﺎ ،در ﺳﺎل  ١٩٣٥ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن در آﻣﺪ.
ﺑﻌﺪھﺎ طﺒﻖ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺧﻮدش در ﺣﻀﻮر ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺖ ﺷﻮروی ،او اطﻼﻋﺎت
زﯾﺮ را ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﻣﯽ داد:
« ) (١ارﻗﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺷﻮروی طﯽ ﺳﺎل
،١٩٣٤
) (٢ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی ﮐﺎر ھﻤﺎن ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﺳﺎل  ١٩٣٥و
) (٣طﺮحھﺎی در دﺳﺖ اﺟﺮا ﺗﺎ ﺳﺎل » .١٩٣٨
ﯾﺎﮐﻮف ﻟﯿﻔﺸﯿﺘﺲ ) ،(Jakow Lifschitzﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و از اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺻﻨﺎﯾﻊ راه آھﻦ ﺧﺎور دور ،ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ژاﭘﻦ ،ﺑﮫ طﻮر
ﻣﺮﺗﺐ اطﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد راه آھﻦ ﺷﻮروی را ﺑﺮای ژاﭘﻨﯽھﺎ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد.
اﯾﻮان ﮐﻨﯿﺎﺳﻒ ) ،(Iwan Knjasewﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﻣﺪﯾﺮ راه آھﻦ اورال،
ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ ژاﭘﻦ .ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ژاﭘﻨﯽھﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎری را در
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اورال اداره ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﺮای ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ژاﭘﻨﯽ در ﻣﻮرد وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺷﻮروی اطﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوری ﻣﯽ ﮐﺮد.
ژوزف ﺗﻮروک ) ،(Josef Turokﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ ﮐﻞ ﺗﺮاﻓﯿﮏ در
ﭘﺮم ) (Permــ راه آھﻦ اورال ،ﺟﺎﺳﻮس ژاﭘﻨﯽھﺎ .در ﺳﺎل  ،١٩٣٥او در ﻗﺒﺎل
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﺮاﺑﮑﺎری در اورال ﻣﺒﻠﻎ  ٣٥ھﺰار روﺑﻞ از ژاﭘﻨﯽھﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﭼﺮﻧﻒ ،(Michail Tschernow) ،ﻋﻀﻮ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن راﺳﺖ،
ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ،ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن از
ﺳﺎل  .١٩٢٨ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫی وﺳﯿﻌﯽ را
در اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
واﺳﯿﻠﯽ ﺷﺎراﻧﮕﻮﯾﭻ ) ،(Wassili Scharangowitschاز اﻋﻀﺎی راﺳﺖ و
ﻣﻨﺸﯽ ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ روﺳﯿﮫى ﺳﻔﯿﺪ ،در ﺳﺎل  ١٩٢١ﺑﺮای
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از طﺮف ﻟﮭﺴﺘﺎن ،ﺑﮫ ﺷﻮروی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .او ﺳﺎلھﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻟﮭﺴﺘﺎن اداﻣﮫ داد و آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ دادن اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از
وﺿﻌﯿﺖ داﺧﻠﯽ ﺷﻮروی ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد .و در ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫ در
روﺳﯿﮫی ﺳﻔﯿﺪ را ﻧﯿﺰ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﮔﺮﯾﮕﻮری ﮔﺮﯾﻨﮑﻮ ) ،(Grigori Grinkoاز اﻋﻀﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ
ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی داراﺋﯽ .ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺎزﻣﺎن اطﻼﻋﺎﺗﯽ آﻟﻤﺎن و ﻟﮭﺴﺘﺎن از ﺳﺎل .١٩٣٢
او از رھﺒﺮان ﺟﻨﺒﺶ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ "اوﮐﺮاﺋﯿﻦ" ﺑﻮد و ﺑﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ
اﺳﻠﺤﮫ و ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﺑﮫ ﺷﻮروی ﻗﺎﭼﺎق ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﺑﮫ ﻧﻔﻊ
آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ و ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽھﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و "زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺖھﺎ" ،در
واﻗﻊ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻧﺰدھﻢ و ﺷﺎﻧﺰدھﻢ:
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ و ﻧﻮﺷﺘﺠﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽاش را اﺗﻮﺑﯿﻮﮔﺮاﻓﯽ ﺧﻮد،
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ) ( My Life, - New York, Charles Scribner’g Sonn, ١٩٣١ﺑﯿﺎن
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﮔﺰارﺷﺎﺗﯽ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﺨﺼﯽ درﺑﺎرهى ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺳﺎل ١٩١٨
در ﮐﺘﺎب "ﺟﺎﺳﻮس اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ" اﺛﺮ ﺑﺮوس ﻟﻮﮐﮭﺎرت
)(British Agent, Bruce Lockharts
و در اﺳﺘﺸﮭﺎداﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ " "Overmann-Komiteeاز ﺳﺎل ١٩١٩
ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ.
در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻈﺮات ﻟﻨﯿﻦ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،در درﺟﮫى اول از ﻣﻨﺘﺨﺒﺎت
ﻟﻨﯿﻦ ) (Lenin, Selected Works- New York, International Publishersو
وﻻدﯾﻤﯿﺮ ای .ﻟﻨﯿﻦ ،ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﺎرﮐﺲ ــ
اﻧﮕﻠﺲ ،ﻣﺴﮑﻮ
(Lenin, A Political Biography- Prepared by the Marx-Engels-Lenin)Institute, Moscow١٩٤٣

اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﮫ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ در ﻣﻮرد ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎھﯿﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﯿﻦ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﻟﻨﯿﻦ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﺷﻮروی از ن .ﭘﻮﭘﻮف ،ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی،
در دو ﺟﻠﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
(N. Popov, Outline History of the Communist Party of the Soviet
Union- Moscow-Leningrad, Co-Operative Publishing Society of
)Foreign Workers in the U.S.S.R., ١٩٣٤

ﯾﮏ ﻧﻮﺷﺘﮫى ﺑﻌﺪی دوﻟﺖ ﺷﻮروی ،ﮐﮫ در آن از اﺳﻨﺎد ﺟﺪﯾﺪ دادﮔﺎهھﺎى
ﻣﺴﮑﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ،ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﻤﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی )ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ( ﺗﺤﺮﯾﺮ ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫى ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ از ﮐﻤﯿﺘﮫى ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﺑﻠﺸﻮﯾﮏ
  Bolsheviks,ــ (History of the Communist Party of the Soviet Union)Edited by a Commission of the Central Committee of the C.P.S.U.(B
(New York, International Publishers, ١٩٣٩).

اﺳﻨﺎد ﺟﺎﻟﺒﯽ درﺑﺎرهى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب
روﺳﯿﮫ ،در ﮐﺘﺎب "اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ"
)(The Errors of Trotskyism, - London, Centropress, ١٩٢٥

ﻣﺠﻤﻮﻋﮫاى از ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎى رﺳﻤﯽ ﺷﻮروی ،از ﺟﻤﻠﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ،
ﮐﺮوﭘﺴﮑﺎﯾﺎ ،زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﯿﻒ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
٦٣

ﮐﺘﺎب "ﺳﺎلھﺎى طﻮﻓﺎﻧﯽ" از اف .ﻣﺎرﮐﻮﺳﻦ )(Isaac F. Murcossons
)(Turbulent Years - New York, Dodd, Mead and Company, ١٩٣٨

ﺣﺎوی اﺳﻨﺎد ژورﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و از ﺟﻤﻠﮫ ﯾﮏ ﻣﺼﺎﺣﺒﮫى
ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺴﯿﺎر زﻧﺪه از ﺳﺎل  ١٩٢٤ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻨﺎﯾﮫ آﻣﯿﺰ در ﮐﺘﺎب ﭼﺮﭼﯿﻞ(Great Contemporaries) ،
"ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ" ،ﮔﻮاھﯽ از ﻣﻮﺿﻊ اﯾﻦ دوﻟﺘﻤﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽ دھﺪ.
اﺛﺮ ﺟﯿﺒﯽ دﯾﮕﺮی در ﻣﻮرد ﻣﺒﺎرزات اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در داﺧﻞ ﺣﺰب
ﭘﺎرس در ﮐﺘﺎب "روﺳﯿﮫ" ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ،ﺳﺮ ﺑﺮﻧﺎرد ِ
(Sir Bernard Pares in Russia- New York, Penguin Books, ١٩٤٣).

ﯾﮏ ﻗﻀﺎوت آرام و ﻋﯿﻨﯽ درﺑﺎرهى ﺑﺮﻧﺎﻣﮫى ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ را
ﺳﯿﺪﻧﯽ و ﺑﺌﺎﺗﺮﯾﺲ وب )زوﺟﮫ( در ﮐﺘﺎب "ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺷﻮروی ،ﯾﮏ ﺗﻤﺪن ﺟﺪﯾﺪ؟"
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارﻧﺪ.
(Sidney und Beatrice Webb, in Soviet Communism, A
NewCivilization? - New York, Charles Scribner’s Sons, ١٩٣٧).

در ﯾﮏ ﭼﺎپ ﺑﻌﺪی ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻼﻣﺖ ﺳﺆال را در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ
ﺣﺬف ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .ﺟﺰﺋﯿﺎت درﺑﺎرهى دﺳﯿﺴﮫ ﭼﯿﻨﯽ و ﺗﻮطﺌﮫھﺎى ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻋﻠﯿﮫى
دوﻟﺖ ﺷﻮروی در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻟﻨﯿﻦ ،در ﻧﻮﺷﺘﮫى ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﮐﮫ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﭘﺴﺮش در ﺳﺎل  ١٩٣٨در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮده ،ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد:
ﻟﺌﻮن ﺳﺪوف" ،ﭘﺴﺮ ــ رﻓﯿﻖ ــ ﻣﺒﺎرز"
(Leon Sedov, "Son-Friend-Fighter" - New York, Young People’s
Socialist Leagne - Fourth International - ١٩٣٨).

اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎوی اﺳﻨﺎدی درﺑﺎرهى ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﭘﺴﺮش در آﻟﻤﺎ آﺗﺎ و
ﯾﮏ ﮔﺰارش از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ ِ ّ
ﺳﺮی ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺳﺪوف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺒﻌﯿﺪ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﮫ و ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ ،از طﺮف ﺑﺴﯿﺎری روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ﺑﮫ ﺗﺤﺮﯾﺮ
در آﻣﺪهاﻧﺪ ،ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺮﺑﻮطﮫ را ﻣﯽ ﺗﻮان در روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻣﺠﻼت آن زﻣﺎن ﭘﯿﺪا
ﻧﻤﻮد .ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﺳﮫ ﻣﻘﺎﻟﮫى زﯾﺮﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
اس .زﻧﮕﺮ "ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﯿﮫ"؛ اﻣﯿﻞ ﻟﻮدوﯾﮓ "ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪ"
و ﺟﺎن ﮔﻮﻧﺘﺮ "ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ِاﻟﺒﺎ"
(S. Saenger, "With Trotsky in Constantinople", - Living Age, Juli
)١٩٢٩); (Emil Ludwig, "Trotsky in Exile" - Living Age, Februar ١٩٣٠
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(John Günther, "Trotsky at Elba", - Harper’s Magazine, April ١٩٣٢).
J. R. Campbell, Soviet Policy and Its Critics - London, Victor
Gollancz, Ltd., ١٩٣٩).

در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﮫى آﺧﺮ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪاﻧﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ھﻤﺰﻣﺎن ﯾﮏ ﮔﺰارش ﻣﺸﺎﺟﺮه آﻣﯿﺰ درﺑﺎرهى ﺗﮑﺎﻣﻞ ﮔﺮوه
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ ﺿﺪ ﺷﻮروی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ھﺮﮔﺎه در
ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎ ﺑﮫ ﭼﯿﺰی در ﺧﻼف آن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ــ اﺳﻨﺎد ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮلھﺎ،
ﻣﮑﺎﻟﻤﮫھﺎ ،اﺗﻔﺎﻗﺎت ــ ﮐﮫ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ دﺳﯿﺴﮫھﺎى ﻣﺨﻔﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
راﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً از ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻤﯽ ﺳﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫى ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺮداﺷﺘﮫ
ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﮐﮫ در اوت  ،١٩٣٦ژاﻧﻮﯾﮫى  ١٩٣٧و ﻣﺎرس  ١٩٣٨در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﮔﺎه
ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ.
ﺑﯿﺎﻧﺎت دﻗﯿﻖ در ﻣﻮرد ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﺎ ژﻧﺮال زﮐﺖ و اﯾﺠﺎد راﺑﻄﮫى
راﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻣﺜﺎل از اﻋﺘﺮاﻓﺎت اﯾﻦ دو در ﻣﻘﺎﺑﻞ
دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﻣﻼﻗﺎتھﺎ و
ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﮫ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺪوف ،ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ،ﺷﺴﺘﻮف ،اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف و ﻏﯿﺮه ،ﺑﺮ
ﭘﺎﯾﮫى ﺑﯿﺎﻧﺎت اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف در ﺳﺎل  ١٩٣٦و ﺑﯿﺎﻧﺎت ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ،ﺷﺴﺘﻮف و ﺑﻘﯿﮫ از
ﺳﺎل  ١٩٣٧ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اظﮭﺎرات ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﭘﺴﺮش ﺳﺪوف ،ﭼﮫ در اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ و ﭼﮫ در ﺑﺨﺶھﺎى ﺑﻌﺪی ،ﺑﺎ ھﻤﺎن ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ در ھﻨﮕﺎم
ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت اﺑﺮاز داﺷﺘﮫاﻧﺪ ،ﻧﻘﻞ ﻗﻮل ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮔﺰارش ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت در  ٣ﺟﻠﺪ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
"ﮔﺰارش ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺘﯽ"
 ١٩ــ  ٢٤ام اوت ) ١٩٣٦ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﻣﺴﮑﻮ (١٩٣٦؛
"ﮔﺰارش ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى ﺿﺪ ﺷﻮروی ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ"
 ٢٣ﺗﺎ  ٣٠ام ژاﻧﻮﯾﮫى ) ١٩٣٧ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﻣﺴﮑﻮ (١٩٣٧؛
"ﮔﺰارش ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ در ﻣﻮرد ﺟﺮاﺋﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى ﺿﺪ ﺷﻮروی ﮔﺮوه راﺳﺖ و
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ"  ٢ﺗﺎ  ١٣ام ﻣﺎرس ) ١٩٣٨ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای اﻣﻮر ﻗﻀﺎﺋﯽ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﻣﺴﮑﻮ .(١٩٣٨
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اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ اطﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎری در ﻣﻮرد ﺗﻮطﺌﮫھﺎى ﺿﺪ ﺷﻮروی ،ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص در ﺳﺎلھﺎى ﻣﮭﺎﺟﺮت ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و زﻣﺎن ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ھﯿﺘﻠﺮ در ﺑﺮ
دارﻧﺪ .ﺟﺪا از ﮔﯿﺮاﺋﯽ ﻣﺤﺘﻮی اﯾﻦ ﮐﺘﺎبھﺎ ،اﯾﻦ ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ،ﮐﮫ در
ﺑﯿﺶ از  ١٥٠٠ﺻﻔﺤﮫ اﻗﺮارات ﮐﻠﻤﮫ ﺑﮫ ﮐﻠﻤﮫى ﻣﻌﺘﺮﻓﯿﻦ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد ،ﺗﻮﺟﮫ
زﯾﺎدی را ﺑﮫ ﺧﻮد ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ دارد ،زﯾﺮا ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ھﻤﮫ ﺟﺎﻧﺒﮫى ﯾﮏ
ﺗﻮطﺌﮫى ﺳﺮی زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از طﺮف ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺑﮫ
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ اراﺋﮫ ﮔﺸﺘﮫ اﺳﺖ .ﺟﺪا از اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﮔﺰارﺷﺎت ﺣﺎوی اوﻟﯿﻦ ﮐﺸﻒ در
ﻣﻮرد ﻣﺘﺪھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن "ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺤﻮر" ) (Achseﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺧﻮد را
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دادهاﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻊ ﮔﺮاﻧﺒﮭﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫى
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﮫ در آن ﺑﺨﺶھﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺤﻮر
ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
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ﺑﺨﺶ ھﻔﺪھﻢ ــ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺗﺮور
 ١ــ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺧﯿﺎﻧﺖ
طﯽ ﺳﺎلھﺎی ١٩٣٣ــ  ١٩٣٤اﯾﻦ طﻮر ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم اروﭘﺎ در
ﻣﺤﺎﺻﺮهی ﺗﺒﯽ ﻣﺮﻣﻮز در آﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرھﺎ ﯾﮑﯽ ﭘﺲ ازدﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن از
ﮐﻮدﺗﺎھﺎی دوﻟﺘﯽ ،ﺷﻮرشھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺧﺮاﺑﮑﺎری ،ﻗﺘﻞھﺎی ﻣﺮﻣﻮز و ﮐﺸﻒ
ﺗﻮطﺌﮫھﺎ و دﺳﯿﺴﮫھﺎ ﺑﮫ ﻟﺮزه در آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺪون ﺧﯿﺎﻧﺖ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ھﻤﮫ ﮔﯿﺮ از ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺗﺮور ﺗﻤﺎم اروﭘﺎ را
ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد.
آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﻣﺮﮐﺰ اﯾﻦ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﻮد .در  ١١ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٣٤ﯾﻮﻧﺎﯾﺘﺪﭘﺮس در
ﻟﻨﺪن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد:
« ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻨﺒﺶھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ و آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﮫ اﺷﮑﺎل دوﻟﺖھﺎی
ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺑﮫ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮﻣﻨﺪ ،ﻗﺎره را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ» .
واژهی "ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ" ھﻨﻮز ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﯿﺸﻘﺮاوﻻن ارﺗﺶ ﻣﺨﻔﯽ آﻟﻤﺎن
در آن زﻣﺎن ﺣﻤﻠﮫی ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﮫی دوﻟﺖھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
"ﮐﺎﮔﻮﻻردھﺎ" و ﻧﯿﺮوھﺎی "آﺗﺶ ﺻﻠﯿﺒﯽ" ﻓﺮاﻧﺴﻮی" ،اﺗﺤﺎدﯾﮫى ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎی"
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ" ،رﮐﺴﯿﺖھﺎی" ﺑﻠﮋﯾﮑﯽ ،ﻧﯿﺮوھﺎی "پ.او.و .ــ  "POWدر ﻟﮭﺴﺘﺎن،
"ھﻨﻼﯾﻦھﺎ" و ﮔﺎردھﺎی "ھﻠﯿﻨﮑﺎی" ،ﭼﮑﯽ" ،ﮐﯿﺴﻠﯿﻨﮓھﺎی" ﻧﺮوژی ،ﻧﯿﺮوھﺎی
"ﮔﺎردھﺎی آھﻨﯿﻦ" اھﻞ روﻣﺎﻧﯽ" ،ای.ام.ار.او ".ﺑﻠﻐﺎری" ،ﻻﭘﻮ" ﻓﻨﻼﻧﺪی" ،ﮔﺮگ
آھﻨﯿﻦ" اھﻞ ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ" ،ﺻﻠﯿﺐ آﺗﺸﯿﻦ" ﻟﺘﻮﻧﯽ و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺎزه
ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪه و ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺎزی و ﯾﺎ ﮔﺮوهھﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎز ﺳﺎزی ﺷﺪه ،در
ﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ راه را ﺑﺮای ﭘﯿﺮوزی ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی و ﺑﮫ ﺗﺼﺮف در
آوردن ﻗﺎره و ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی آﻣﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻧﺎزیھﺎ،
ﮐﮫ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘﺲ از ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﮫ وﻗﻮع ﭘﯿﻮﺳﺖ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ:
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اﮐﺘﺒﺮ ١٩٣٣ــ ﺗﺮور "آ .ﻣﺎﯾﻠﻮف" ) ،(A. Mailowﻣﻨﺸﯽ ﺳﻔﺎرت روﺳﯿﮫ در
"ﻟﻮو" در ﻟﮭﺴﺘﺎن ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ "او.ﯾﻮ.ان".
) (O.U.N.اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﻧﺎزیھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
دﺳﺎﻣﺒﺮ ١٩٣٣ــ ﻗﺘﻞ رﺋﯿﺲ دوﻟﺖ روﻣﺎﻧﯽ "اﯾﻮن دوﮐﺎ") ،(Ducaﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی
ﻧﺎزیھﺎی روﻣﺎﻧﯽ ﮔﺎرد آھﻨﯿﻦ.
ﻓﻮرﯾﮫ ١٩٣٤ــ ﺷﻮرش در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ــ ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﺻﻠﯿﺐ آﺗﺶ ).(Croix de Feu
ﻣﺎرس ١٩٣٤ــ ﺗﻼش در اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎی دوﻟﺘﯽ در "اﺳﺘﻮﻧﯽ" ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ "ﻣﺒﺎرزان راه آزادی"
ﻣﮫ ١٩٣٤ــ ﮐﻮدﺗﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن
ﻣﮫ ١٩٣٤ــ ﺗﻼش در اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ در "ﻟﺘﻮﻧﯽ" ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺤﺖ
ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎزیھﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎن "ﺑﺮادری ﺑﺎﻟﺘﯿﮑﯽ".
ژوﺋﻦ ١٩٣٤ــ ﻗﺘﻞ وزﯾﺮ داﺧﻠﯽ ﻟﮭﺴﺘﺎن "ﺑﺮوﻧﯿﺴﻼو ﭘﯿﺮاﮐﯽ")(Bronislaw

ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﮭﻦ ﭘﺮﺳﺘﺎن اوﮐﺮاﺋﯿﻨﯽ" ،او.ﯾﻮ.ان ".ﮐﮫ ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫی ﻧﺎزیھﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ژوﺋﻦ ١٩٣٤ــ رھﺒﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ "آﮐﺴﯿﻮن ﮐﺎﺗﻮﻟﯿﮑﯽ"" ،اﯾﻮان ﺑﺎﺑﯽ"
) (Iwan Babiyﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ "او.ﯾﻮ.ان ".ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
ژوﺋﻦ ١٩٣٤ــ ﺗﻼش در اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ در ﻟﯿﺘﻮاﻧﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﺎزﯾﺴﺘﯽ "ﮔﺮگ آھﻨﯿﻦ"
ژوﺋﯿﮫ ١٩٣٤ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻧﺎزیھﺎ در اطﺮﯾﺶ ،ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن آن
ﻧﺎزیھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ" ،اﻧﮕﻠﺒﺮت دوﻟﻔﻮس" ) ،(Engelbert Dollfußرﺋﯿﺲ
ﺟﻤﮭﻮر اطﺮﯾﺶ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
اﮐﺘﺒﺮ ١٩٣٤ــ ﭘﺎدﺷﺎه ﯾﻮﮔﺴﻼوی "اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر" ) (Alexanderو وزﯾﺮ اﻣﻮر
ﺧﺎرﺟﮫی ﻓﺮاﻧﺴﮫ "ﺑﺎرﺗﻮ") ،(Barthouﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺮواﺗﯽ
"اوﺳﺘﺎﺷﯽ" ) (Ustaschiو ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺎزیھﺎ ،ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪﻧﺪ.
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در اﺻﻞ ﻣﺴﺌﻮل ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه و رھﺒﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺎزیھﺎ ،ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﮫ و از ﻣﺮزھﺎی اروﭘﺎ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهى
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ ،و در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ژاﭘﻦ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم
ﻣﻨﺎطﻖ ﺧﺎور دور ﻧﻔﻮذ ﮐﺮد ،دو ﻧﻔﺮ ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎى "آﻟﻔﺮد روزﻧﺒﺮگ" ) Alfred
 (Rosenbergو "رودﻟﻒ ھﺲ" ) (Rudolf Heßﺑﻮدﻧﺪ" .روزﻧﺒﺮگ" ﮐﮫ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ھﺰاران ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در
ﺳﺮاﺳﺮ اروﭘﺎ ﺑﺎ وظﯿﻔﮫى ھﺮ ﭼﮫ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮدن ﻧﯿﺮوھﺎﯾﺶ در اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﯽ و
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻮدِ ،ﺳﻤﺖ رھﺒﺮی ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺰب
ﻧﺎزیھﺎ را ﻧﯿﺰ داﺷﺖ.
"رودﻟﻒ ھﺲ" ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﯿﺘﻠﺮ ،رﯾﺎﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺬاﮐﺮات ﺳﺮی
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮای ﺣﺰب ﻧﺎزی را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ .اﯾﻦ آﻟﻔﺮد روزﻧﺒﺮگ؛ ﺧﻮد زﻣﺎﻧﯽ
از ﭘﻨﺎھﻨﺪﮔﺎن ﺗﺰاری اھﻞ رﯾﻮال ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﺨﻔﯽ ﻣﯿﺎن
ﻧﺎزیھﺎ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ را ﺗﺮﺗﯿﺐ داد .و اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ھﯿﺘﻠﺮ "رودﻟﻒ ھﺲ" ﺑﻮد
ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ھﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ زد.
در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٣٣ھﺸﺖ ﻣﺎه ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ھﯿﺘﻠﺮ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر آﻟﻤﺎن ﺷﺪ،
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﺟﺎﺳﻮس آﻟﻤﺎﻧﯽ "ﻧﯿﮑﻼی ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ" ،ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ
ﺳﺎﻻﻧﮫاش ﺑﺮای "ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻗﻮا" در آﺳﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ در "ﮐﯿﺴﯿﻨﮕﻦ" ) ،(Kissingenﭼﻨﺪ
روزی را در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮد .در آن زﻣﺎن "ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ" ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺴﺮ
ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻮد.
در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ،ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺴﻮﻧﻒ ) ،(Bessonowراﺑﻂ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در
ﺳﻔﺎرت اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﺎ ھﯿﺠﺎﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ
ﺑﺮای ﺑﺴﻮﻧﻒ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ:
« آﻟﻔﺮد روزﻧﺒﺮگ ،رھﺒﺮ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮی
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ) ،(NSDAPﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﺗﻼش
ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎد
ﻣﯿﺎن ﻧﺎزیھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی روﺳﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد» .
ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺑﺴﻮﻧﻒ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ھﺮ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺴﮫای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد .ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ در
آﺳﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺮان ) ،(Meranدر ﺗﯿﺮول ) (Tirolﻣﻨﻄﻘﮫای
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در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽ رﻓﺖ ١٣.ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺎﻣﻞ در ﯾﮑﯽ از آن
ﻣﮑﺎنھﺎ ﺑﺎ او ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد.
ﺟﻠﺴﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪ .در ھﻔﺘﮫی دوم اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩٣٣ﻟﺌﻮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ
ھﻤﺮاھﯽ ﭘﺴﺮش ﺳﺪوف ،از ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮاﻧﺴﮫ ــ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺑﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﯽ
ﻗﻼﺑﯽ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ را در ھﺘﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎوارﯾﺎ در ﻣﺮان ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮد.
 ١٣ــ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در آن زﻣﺎن در "ﺳﻨﺖ ــ ﭘﺎﻟﮫ" )  ،( St.Palaisدر روﺳﺘﺎﺋﯽ در ﮐﻨﺎر
داﻣﻨﮫی "ﭘﯿﺮﻧﮫ" در ﻓﺮاﻧﺴﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .او در ژوﺋﯿﮫ" ،ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ" را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و "ﻣﻨﺸﯽھﺎﯾﺶ" ﺑﮫ ﯾﮏ ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ
در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎرﯾﺲ آﻣﺪه ﺑﻮد.
در آن زﻣﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ آﻣﺪ .ارﺗﺠﺎﻋﯿﻮن و ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﮫ وﺟﻮد آورﻧﺪ .دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﺟﺎزهی ورود ﺑﮫ ﺧﺎک
ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﯾﺠﺎد ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺿﺪ روﺳﯽاش در آن ﮐﺸﻮر را داده ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻧﺎم
ادوارد داﻻدﯾﮫ ) (Edouard Daladierرھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎی ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰاﻧﮫى او
ϪϴϘΑϭϪδϧى دوﻟﺖھﺎی ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ
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ΗˬΦϴϧϮϣέΩ
ﭼﻨﮓ ﻧﺎزیھﺎ ﺑﯿﻔﺘﻨﺪ .ھﻨﺮی ﮔﻮﺋﺮﻧﻮ ) ،(Henri Guernotوﮐﯿﻞ رادﯾﮑﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺷﺨﺼﺎ ً از
آﻣﺪن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﺗﻘﺎﺿﺎی ورود ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﮐﺮد ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮد.
آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮوری ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ،وزﯾﺮ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ،ﮐﺎﻣﯿﻞ ﺷﺎﺗﻢ ) Camille
 ،(Chautempsﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻣﺸﮑﻮک ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﺑﺎزرﺳﯽ ﺗﻮطﺌﮫى
ﮐﺎﮔﻮﯾﻮﻻرد ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﻣﺎده ﺷﺪ .او ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﮭﻮر در دوﻟﺖ
ﭘﺘﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﺷﺎﺗﻢ وزﯾﺮ اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﮔﻮﺋﺮﻧﻮ ﻧﻮﺷﺖ:
« اﯾﻦ ﻟﻄﻒ ﺷﻤﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮا ﻣﺠﺒﻮر ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺗﺒﻌﯿﺪی روﺳﯽ
ﻟﺌﻮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺷﺮق ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﮐﺮد،
ﺗﻮﺟﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮑﻨﻢ .ﻣﻦ اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر را دارم ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺪھﻢ ﮐﮫ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
در ھﻨﮕﺎم ﺗﻘﺎﺿﺎی ورود ﺑﮫ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻣﻮرد ﮔﺮﻓﺘﻦ وﯾﺰا
ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد».
از ﻣﯿﺎن دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎن و ھﻮاداران ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺟﺎﺳﻮس
آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮﺗﺪ ژاک دورﯾﻮ ) (Jacques Dorlotو از ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ و
ﺟﺎﺳﻮس ﻧﺎزیھﺎ ﻣﺎرﺳﻞ دﯾﺖ (Marcel Deat) ،ﮐﮫ ﭘﺲ از ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮاﻧﺴﮫ رھﺒﺮی ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوھﺎی ھﻮادار ﻧﺎزیھﺎ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ،ﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺣﻀﻮر ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺣﺘﯽ از طﺮف اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و
ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .در آورﯾﻞ  ١٩٣٧ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ طﯽ ﯾﮏ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ
در ﻣﮑﺰﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد « :ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ و ﺑﺨﺸﺪار ﮐﺎدو در ﺷﺎرﻧﺘﮫ اﯾﻨﻔﺮﯾﯿﻮر
) (Charente Inferieureو ﺑﻘﯿﮫ رؤﺳﺎی ﭘﻠﯿﺲ ،ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ از رواﺑﻂ ﻣﺎ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ .ﭘﻠﯿﺲ ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫی ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﺧﻮد از ﺗﻤﺎم اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻦ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﻮد» .
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در ﺟﻠﺴﮫای ﻣﯿﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ،ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﺳﺆاﻻت
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ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت در روﺳﯿﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫی اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ آﻧﮭﺎ آن ﭼﻨﺎن
ﻗﻮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ و ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻗﺪرت را در دﺳﺖ
ﮔﯿﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﻣﺮی ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺪﯾﮭﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻗﺪرتھﺎى ﺧﺎرﺟﯽ ،ﮐﮫ
ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯽ ﺑﮫ اھﺪاف ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﮫ
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ" ،ﻣﺎ ﺑﺮ ﺳﺮ ھﺴﺘﮫى اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ و ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ
ﺗﻮاﻓﻖ داﺷﺘﯿﻢ".
« اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺮارداد از دو ﺟﮭﺖ ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و طﺮف
ً
اوﻻ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ و ﻧﮫ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن،
آﻟﻤﺎﻧﯽ آن ﻧﺒﻮد.
طﺮف دوم اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻮد .دوﻣﺎ ً ،اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺳﺘﺎد ارﺗﺶ ﭼﮫ
ﻧﺘﯿﺠﮫای را ﺑﺮای ﻣﺎ در ﺑﺮداﺷﺖ؟ ﻣﺎ ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﯽ ﭘﻮل ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و آﻧﮭﺎ
اطﻼﻋﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ھﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﮫی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ،ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ھﯿﺘﻠﺮ ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ
اطﻼﻋﺎت اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﻮاھﺎن ﻣﺴﺘﻌﻤﺮهھﺎ و ﺗﺴﺨﯿﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎ ھﺴﺘﻨﺪ .و او ﺗﺼﺮف ﮐﺸﻮر ﺷﻮروی را ﺑﮫ ﺗﺼﺮف ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ
ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﯾﺎ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺠﻨﮕﺪ را ﺗﺮﺟﯿﺢ
ﻣﯽ دھﺪ .و ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ آن ٢٥
ھﺰار ﻣﺎرک طﻼ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﻨﮕﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ،ﺟﮭﺖ ﺑﮫ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .و ﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اﯾﻦ ھﺪف ﺑﺎﯾﺪ
طﺮحھﺎی ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﯿﻢ» .
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ:
« اوﻟﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن
ﻗﺮاردادی ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ .اﻣﺎ ژاﭘﻨﯽھﺎ ھﻢ ﻗﺪرﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ھﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،او اداﻣﮫ داد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی روﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت
ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ژاﭘﻨﯽ در ﻣﺴﮑﻮ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ» .
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ:
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« از ﺳﻮﮐﻮﻟﻨﯿﮑﻮف اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﮫ در ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﺎر
ﮐﺮده و ﻣﺄﻣﻮر ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮق اﺳﺖ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ دادن دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ
ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ در ﻣﻮرد ﺑﻨﺎی داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮطﺌﮫی روﺳﯽ اداﻣﮫ داد» .
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ:
« ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺷﻮروی ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،آن ھﻢ از طﺮف
آﻟﻤﺎن ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﯿﺮوﺋﯽ در داﺧﻞ ،آﻣﺎده ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺪاﺷﺘﮫ
ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪرت را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﻢ .اﯾﻦ
ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را در ﺷﮭﺮھﺎ ،روﺳﺘﺎھﺎ و در ﻣﯿﺎن
ﺧﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداران و ﮐﻮﻻکھﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ .و در ﭘﺎﯾﺎن ،اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً
ﺿﺮورﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﺟﺎی ﭘﺎﺋﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوھﺎی ارﺗﺶ ﺳﺮخ
و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎﻧﺶ ﺑﮫ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ ،ﺑﮫ ﺷﯿﻮهای ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶھﺎی
ﻣﺘﺸﮑﻠﻤﺎن در ﻟﺤﻈﺎت ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﻘﺎط ﻣﮭﻢ را ﺑﮫ ﺗﺼﺮف ﺧﻮد
در آورﯾﻢ ،ﻗﺪرت را ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮﯾﻢ و دوﻟﺖ ﻓﻌﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮕﯿﺮ
ﺷﻮد ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﯾﻢ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ» .
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺗﻮﺻﯿﮫ ﮐﺮد وﻗﺘﯽ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،ﺑﺎ ژﻧﺮال
ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﻌﺎون ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺑﻮد ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ:
« "ﻣﺮدی از ﻧﻮع ﺑﻨﺎﭘﺎرت" ،ﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ و ﯾﮏ ﻣﺮد ﺑﺎ اراده،
ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ،ﺑﻠﮑﮫ ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﻓﺮد ﻧﻈﺎﻣﯽ ــ ﺳﯿﺎﺳﯽ را
ﻧﯿﺰ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و او ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺎ ﻣﺎ ھﻤﮑﺎری ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد» .
ھﻮاداران ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺷﻮروی آﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ طﻮر ﮐﺎﻣﻞ از
ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ھﻢ زﻣﺎن در ﺻﺪد آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻮاداران ﺧﻮد را
در ﻣﮑﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺳﻮق اﻟﺠﯿﺸﯽ اھﻤﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ آن ﺑﻮد ﮐﮫ وﻗﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮد ،ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ
ﺷﺠﺎع ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ھﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ او اﮐﯿﺪاً دﺳﺘﻮرداد ﮐﮫ وی
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم طﺮحھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺧﺮاﺑﮑﺎری در روﺳﯿﮫ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ،
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ از دو زاوﯾﮫی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .اوﻻً ،ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﮭﯿﺎ
ﺷﺪ ،آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﮭﺮه ﺑﺮداری ﮐﺮده و ﻧﯿﺮوی دﻓﺎﻋﯽ
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ارﺗﺶ ﺳﺮخ را ﺗﻀﻌﯿﻒ و ﻣﻮاﺿﻊ دوﻟﺖ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .دوﻣﺎ ً ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﮔﻔﺖ ،اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮاﺿﻊ او را ﻗﻮی ﺗﺮ ﮐﺮده و اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﮫ ﻧﻔﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮫ او در ھﻨﮕﺎم ﻣﺬاﮐﺮاﺗﺶ ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺑﺪھﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ
او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن اﺷﺎره ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﻮاداران او در روﺳﯿﮫ ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازهى
ﮐﺎﻓﯽ ﻗﻮی و ھﻢ ﺑﮫ اﻧﺪازهى ﮐﺎﻓﯽ ﻓﻌﺎلاﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ،در ﺟﻠﺴﮫای ﻣﺨﻔﯽ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻠﯽ از
ﻣﻼﻗﺎت ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی روﺳﯽ اراﺋﮫ داد .ﺑﺮﺧﯽ از
ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﮐﺎرل رادک ،ﮐﮫ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "وزﯾﺮ
اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ" ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ،از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺪون اﺟﺎزه و ﻗﺒﻞ از
ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ،دﺳﺖ ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮات اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮭﻤﯽ زده ﺑﻮد ،ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
رادک ﭘﺲ از ﺷﻨﯿﺪن ﮔﺰارش ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ،ﭘﯿﻐﺎم ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﺮای ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﻓﺮﺳﺘﺎد و از او ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮد ﮐﮫ "ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ
ﺧﻮد" ﺑﺪھﺪ.
ﺟﻮاب ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﮫ در ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺗﻮﺳﻂ
ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم وﻻدﯾﻤﯿﺮ روم ) ،(Wladimir Rommﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﺧﺎرﺟﯽ
روزﻧﺎﻣﮫى روﺳﯽ ﺗﺎس و ﻗﺎﺻﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ رادک داده ﺷﺪ .روم ﻧﺎﻣﮫی
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را در ﭘﺎرﯾﺲ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺳﭙﺲ آن را در ﺟﻠﺪ رﻣﺎن ﻣﻌﺮوف
روﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺗﺴﻮﺷﯿﻤﺎ" ﺟﺎﺳﺎزی ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺎﭼﺎﻗﯽ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ
ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺑﻮد.
"وﻻدﯾﻤﯿﺮ روم" ﻣﻔﺴﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺗﻮﮐﯿﻮ ،ژﻧﻮ و ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد .او ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
را در ﺳﺎل  ١٩٣٣ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺤﻠﯽ ﻣﺨﺼﻮص ،در ﮐﺎﻓﮫای در
ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺎﻓﮫ ﺑﻮﯾﺲ دی ﺑﻮﻟﻮن ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ او ﺑﮫ روم ﮔﻔﺖ
ﮐﮫ ﻓﻘﻂ "ﺗﻨﮭﺎ اﺗﺨﺎذ راه ﺣﻞھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در دراز ﻣﺪت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان را ﺑﮫ
 ̯Ωή
ϞϘϧ

έ
̶ Ϡ
՝
Ϥϟ

 Ώήο
ˬΪϧΎ
γήΑ
ΩϮΧ
ϑ
Ϊϫ
« ﭼﯿﺰی ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى دارو ،درﻣﺎن ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﺎ آھﻦ درﻣﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﭼﯿﺰی ﮐﮫ آھﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ درﻣﺎن ﮐﻨﺪ ،آﺗﺶ درﻣﺎن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .
در ﺳﺎل  ١٩٣٤روم ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻔﺴﺮ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺗﺎس در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهى
آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از رھﺴﭙﺎر ﺷﺪن ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ،او ﺳﺪوف را در ﭘﺎرﯾﺲ ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮد .روم ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:
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« ﺳﺪوف ﮔﻔﺖ ،ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﻦ ﺑﮫ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺧﻮاھﺶ
ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﻦ در آﻧﺠﺎ ﻋﻼﻗﮫاى در اﯾﺠﺎد راﺑﻄﮫ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ و اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ،ﺑﮫ اطﻼع او ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮐﮫ
ﭼﺮا اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ درﺟﮫ اھﻤﯿﺖ دارد ،ﺳﺪوف ﺟﻮاب داد :اﯾﻦ ﺑﺨﺸﯽ از
ﺑﺮﻧﺎﻣﮫى ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺷﻮروی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دھﺪ.
از آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮓ آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ ﺑﮫ درﺟﮫى ﮔﺴﺘﺮش راﺑﻄﮫ ﻣﯿﺎن
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺷﻮروی ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﯾﺎد ﺗﻌﺠﺐ آورﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﺮا
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ» .
رادک ﺑﻌﺪھﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺎﻣﮫاى را ﮐﮫ از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ
ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ طﺮح ﮐﺮد:
« ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ در آﻟﻤﺎن ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﮫ ﮐﻠﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮداده
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻨﮓ در آﯾﻨﺪهاى ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،ﺟﻨﮕﯽ ﮐﮫ ھﻢ زﻣﺎن
ﺑﺎ ھﺮﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ وﺧﯿﻢ ﺗﺮ ﺷﺪن اوﺿﺎع در ﺧﺎور دور ،ﮔﺮﯾﺰ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﻮروی در اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاھﺪ
ﺧﻮرد ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﺪاﺷﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ،ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺟﮭﺖ
ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺗﺎﺋﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ
رواﺑﻄﯽ را ﺑﺎ ﮐﺸﻮری در ﺧﺎور دور و اروﭘﺎی ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و
ﺑﮫ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﯿﻤﮫ رﺳﻤﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺷﻮروی ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﮐﮫ ﻗﺮاردادی را ﺑﺎ آﻧﮭﺎ اﻣﻀﺎء ﮐﺮده
و ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﻣﺘﯿﺎزات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮭﯽ ﺑﮫ ﺷﮑﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ارﺿﯽ ﺑﺪھﻨﺪ».
در ھﻤﺎن ﻧﺎﻣﮫ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ رادک اطﻼع داد ﮐﮫ در آﯾﻨﺪهای ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻌﻀﯽ
از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی روﺳﯽ
را ﮐﮫ در ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در اﯾﻦ
ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ،ﺑﺮ روی وﻓﺎداری ﺧﻮد ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرﺟﯽ اطﻤﯿﻨﺎن دھﻨﺪ ﮐﮫ آﻣﺎدهاﻧﺪ در ھﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ از
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ،ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺴﺮ ﻣﺴﺌﻮل آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ،
ﮔﺮﯾﮕﻮری ﺳﻮﮐﻮﻟﻨﯿﮑﻮف ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ وارد دﻓﺘﺮ رادک در اﯾﺰوﺳﺘﯿﺎ
ﺷﺪ.
ﭘﺲ از ﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن در ﺳﻮﮐﻮﻟﻨﯿﮑﻮف از ﺧﺸﻢ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺷﺪ.
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« ــ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ! .ﻣﻦ در ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺸﺴﺘﮫ
ﺑﻮدم و ﻣﺬاﮐﺮات را اداره ﻣﯽ ﮐﺮدم .وﻗﺘﯽ ﻣﺬاﮐﺮات ﺗﻤﺎم ﺷﺪ و
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن اﺗﺎق را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ژاﭘﻨﯽ ﺑﮫ طﺮف ﻣﻦ
ﺑﺮﮔﺸﺖ و از ﻣﻦ ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﮫ آﯾﺎ ﻣﻦ از ﭘﯿﺸﻨﮭﺎداﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ
دوﻟﺖ او داده ﺑﻮد اطﻼع دارم ﯾﺎ ﻧﮫ» .
ﺳﻮﮐﻮﻟﻨﯿﮑﻮف ﺑﮫ ﺷﺪت از وﻗﺎﯾﻌﯽ ﮐﮫ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﺑﻮد.
او از رادک ﺳﺆال ﮐﺮد ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ ﻣﻦ ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﻣﺬاﮐﺮاﺗﯽ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ؟ ﻣﺎ
در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺪی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫاﯾﻢ!
رادک ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ دوﺳﺖ ﺧﻮد را آرام ﮐﻨﺪ.
"ھﯿﺠﺎن زده ﻧﺸﻮ!" .او ﮔﻔﺖ .ﯾﻘﯿﻨﺎ ً "ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از وﺿﯿﻌﺖ اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺮ در
ﻧﻤﯽ آورد" .رادک ﺑﮫ ﺳﻮﮐﻮﻟﻨﯿﮑﻮف اطﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻋﻤﻞ دوﺑﺎره ﺗﮑﺮار
ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ .او ﻗﺒﻼ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ و ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺮای ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی
روﺳﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ "درﺳﺖ در ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻤﺎن گ.پ.او ".ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
روﺳﯽ و ژاﭘﻨﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺧﻮدﺳﺮاﻧﮫ و ﺑﺪون در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ
دﯾﮕﺮان ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮات ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی روﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﯾﺴﺘﺎده و ﺑﺎ او ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ،در
ﺟﻠﺴﮫای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﮫ رادک در آن ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آﻟﻤﺎﻧﯽ
در ﮐﻨﺎر او ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺎ ﻟﺤﻨﯽ آرام ﮔﻔﺖ:
« رھﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ آﻗﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻗﺼﺪ دارد ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ ﺗﻮاﻓﻖ
ﺑﺮﺳﺪ .ﺣﺎﻻ رھﺒﺮ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭼﮫ
ﻣﻌﻨﯽ دارد .اﯾﻨﮭﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات ﻣﮭﺎﺟﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﺐھﺎ ﺑﺪ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﺪ؟ ﭼﮫ ﮐﺎﺳﮫاى زﯾﺮ ﻧﯿﻢ ﮐﺎﺳﮫ اﺳﺖ؟» .
ﺑﻌﺪھﺎ رادک اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ،ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﮫى
ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮهى ﻧﺎزﯾﺴﺘﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﺮد:
« ﮔﻔﺘﮕﻮی او ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ طﻮل ﻧﮑﺸﯿﺪ ،ﻓﻀﺎی ﯾﮏ
ﺟﻠﺴﮫی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ﺗﻌﺒﯿﺮات و ﺗﻔﺴﯿﺮات طﻮﻻﻧﯽ
ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﺑﮕﯿﺮم و ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﮫ او ﺑﺪھﻢ .ﻣﻦ ﺑﮫ
او ﮔﻔﺘﻢ ،ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران واﻗﻊ ﺑﯿﻦ در روﺳﯿﮫ ﺑﮫ اھﻤﯿﺖ ﯾﮏ ھﻤﮑﺎری
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ﻣﯿﺎن روﺳﯿﮫ و آﻟﻤﺎن ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﮫ دادن اﻣﺘﯿﺎزات ﺿﺮوری و
ﻻزم ﺟﮭﺖ ﺑﮫ وﺟﻮد آوردن اﯾﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ» .
در ﺷﺐ  ٣٠ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ١٩٣٤ﺗﻌﺪادی از رھﺒﺮان ﻧﺎزیھﺎ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﺮور
ﺧﻮد ﻧﺎزیھﺎ ﺷﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺷﺐ ھﯿﺘﻠﺮ دﺳﺖ ﺑﮫ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺗﻌﺪادی از اﻋﻀﺎی
ﻣﺨﺎﻟﻒ ،در داﺧﻞ ﺧﻮد ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎزیھﺎ زد .طﯽ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻤﺘﺮ از  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ،ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن
ارﻧﺴﺖ روﺋﮭﻢ ) ،(Ernst Röhmرﺋﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ھﺠﻮم اس.آ ،.ادﻣﻮﻧﺪ ھﺎﯾﻨﺲ
) ،(Edmund Heinesژﻧﺮال ) Obergruppenführerــ درﺟﮫ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺎزیھﺎ(
رھﺒﺮ ﮔﺮوه در ﺷﺮق آﻟﻤﺎن ،ﮐﺎرل ارﻧﺴﺖ ) ،(Karl Ernstرﺋﯿﺲ ﮔﺮوه ھﺠﻮم در
ﺑﺮﻟﯿﻦ ،و ﺑﯿﺴﺖ ﺗﻦ از دﯾﮕﺮ دوﺳﺘﺎن و ھﻤﮑﺎراﻧﺸﺎن در ﻣﻮﻧﯿﺦ و ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﮔﻠﻮﻟﮫھﺎی ﺷﻮرﺷﯿﺎن ھﯿﺘﻠﺮی ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﯾﮑﯽ از وﻓﺎدارﺗﺮﯾﻦ "ﻣﻨﺸﯿﺎن" ﺧﻮد ،ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮس ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﺎرل راﯾﺶ ،ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر آﻟﯿﺎس ﯾﻮھﺎﻧﺴﻮن ) Karl Reich, alias
 (Johansonرا از ﭘﺎرﯾﺲ ﺟﮭﺖ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ راﺑﻂ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺴﺎﻧﻮف،
ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎد .ﺑﺴﺎﻧﻮف ﺑﺮای دادن ﯾﮏ ﮔﺰارش ﮐﺎﻣﻞ در ﻣﻮرد وﺿﻌﯿﺖ آﻟﻤﺎن
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪ.
ﺑﺴﺎﻧﻮف در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﺮود .ﺑﻠﮑﮫ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه
ژوﺋﻦ ﺑﮭﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﻟﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﺎﻧﻮف ھﻤﺎن
ﺷﺐ ،ﭘﺲ از ﻣﻼﻗﺎت ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﯾﮏ ھﺘﻞ و دادن ﮔﺰارش در ﻣﻮرد ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
آﻟﻤﺎن ،ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﺴﺎﻧﻮف در ﻣﻼﻗﺎﺗﺶ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ھﯿﺠﺎن زده
دﯾﺪ .اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺟﺎری در آﻟﻤﺎن و ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن "ﻧﺎزیھﺎی اﻓﺮاطﯽ" و در رأس
آﻧﮭﺎ روﺋﮭﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎم طﺮحھﺎی او را ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺴﺎﻧﻮف ﺑﮫ او
اطﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﮫ ھﯿﺘﻠﺮ ،ھﯿﻤﻠﺮ ،ھﺲ ،ﮔﻮرﯾﻨﮓ و ﮔﻮﺑﻠﺰ ﻗﺪرت را در ﺗﻤﺎم
ارﮔﺎنھﺎی دوﻟﺘﯽ در دﺳﺖ ﺧﻮد دارﻧﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ" :ﭘﺲ ھﻨﻮز اﻣﯿﺪی ﺑﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از طﺮف آﻧﮭﺎ ھﺴﺖ!" .او در
اداﻣﮫ ﺑﮫ ﺑﺴﺎﻧﻮف ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او در روزھﺎی آﯾﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﻣﮭﻤﯽ را در
ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﺮای او اﻧﺠﺎم دھﺪ .ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ،ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،او ﮔﻔﺖ:
« ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏھﺎى ﻣﮭﻢ و ﺑﺎ ارزش از ھﺲ و
روزﻧﺒﺮگ اﺟﺘﻨﺎب ورزﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دادن اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ را ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ھﻨﮕﺎم ﮐﺎر و ﻣﺬاﮐﺮاﺗﺘﺎن ﺑﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺑﮫ ﯾﺎد
داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻦ ﻧﺎﻣﮫای در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف و ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ
ﺧﻮاھﻢ ﻧﻮﺷﺖ» .
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ﺗﺎرھﺎﺋﯽ از ﺟﻨﺎﯾﺖ و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﮑﮫای ﺑﮫ دور ھﯿﺌﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﻓﺎﺗﺮ
ارﮔﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺳﻔﯿﺮان ،ﻣﻨﺸﯽھﺎ،
واﺑﺴﺘﮕﺎن و اﻋﻀﺎی ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺳﻔﺎرﺗﺨﺎﻧﮫھﺎ ،ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در اروﭘﺎ ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در
ﺧﺎور دور ﺑﮫ داﺧﻞ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﮫى ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺣﺘﯽ ﺳﻔﯿﺮ روﺳﯿﮫ در ژاﭘﻦ ،ﯾﻮرﻧﻮف ) (Jurenewدر اﯾﻦ ﺗﻮطﺌﮫ دﺧﺎﻟﺖ
داﺷﺖ .او از ﺳﺎل  ١٩٢٦ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﻮد.
طﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،او ﻓﻘﻂ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ژاﭘﻦ ﺑﻮد.
دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ راﮐﻮﺳﮑﯽ
) ،(Rakowski Christianﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﯾﻮرﻧﻮف را در ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺗﺶ ﺑﺎ
ژاﭘﻨﯽھﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .راﮐﻮﺳﮑﯽ ھﯿﭻ ﭘﺴﺖ ﻣﮭﻤﯽ در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ
ﺷﻮروی ﻧﺪاﺷﺖ .او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ ﮐﺎر
ﻣﯽ ﮐﺮد ،وﻟﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮدی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮭﻢ درﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ زﯾﺮ
زﻣﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ.
در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٣٤راﮐﻮﺳﮑﯽ ﺑﮫ ھﻤﺮاه ھﯿﺌﺘﯽ روﺳﯽ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ،ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺑﺮﮔﺬار ﺷﻮد ﺑﮫ ژاﭘﻦ
رھﺴﭙﺎر ﺷﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک روﺳﯿﮫ ،ﭘﺎﮐﺘﯽ از ﮐﻤﯿﺴﺮﯾﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﺴﮑﻮ
درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .ﭘﺎﮐﺖ ارﺳﺎﻟﯽ از طﺮف ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺣﺎوی ﻧﺎﻣﮫای ﺑﻮد ﮐﮫ راﮐﻮﺳﮑﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﺳﻔﯿﺮ ﯾﻮرﻧﻮف ،در ﺗﻮﮐﯿﻮ ﻣﯽ داد .ﻧﺎﻣﮫ در ظﺎھﺮ ﻓﻘﻂ ﺷﺎﻣﻞ در
ﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﻣﻮرد اطﻼﻋﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﻮد ،اﻣﺎ در ﭘﺸﺖ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﺑﺮای ﯾﻮرﻧﻮف در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﮫ راﮐﻮﺳﮑﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ در ھﻨﮕﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ
ژاﭘﻨﯽھﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .روز ﺑﻌﺪ ،وﻗﺘﯽ راﮐﻮﺳﮑﯽ ﺑﮫ
ژاﭘﻦ رﻓﺖ ،ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ژاﭘﻨﯽ او را در ﺗﻮﮐﯿﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ را
در ﺗﻮﮐﯿﻮ ،در ﯾﮑﯽ از ﮐﺮﯾﺪورھﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ژاﭘﻦ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدﻧﺪ.
در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ راﮐﻮﺳﮑﯽ ﮔﻔﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی روﺳﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ دوﻟﺖ
ژاﭘﻦ "ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻨﻄﺒﻖ" اﺳﺖ .در اداﻣﮫ ﺟﺎﺳﻮس ژاﭘﻨﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
راﮐﻮﺳﮑﯽ از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ارزﺷﯽ در ﻣﻮرد
وﺿﻌﯿﺖ داﺧﻞ روﺳﯿﮫ ﺑﮫ ژاﭘﻨﯽھﺎ ﺑﺪھﺪ.
ھﻤﺎن ﺷﺐ راﮐﻮﺳﮑﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻔﺘﮕﻮھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻮس ژاﭘﻨﯽ ﺑﺮای
ﯾﻮرﻧﻮف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .راﮐﻮﺳﮑﯽ ﮔﻔﺖ:
« ﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎن از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﻦ را در
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ژاﭘﻦ ،اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ» .
ﺳﻔﯿﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﺟﻮاب داد:
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« ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ .،ﮐﺎر از ﮐﺎر ﮔﺬﺷﺘﮫ و آب رﻓﺘﮫ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ
ﺟﻮی ﺑﺮﻧﻤﯽ ﮔﺮدد».
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ راﮐﻮﺳﮑﯽ ﺑﮫ ﺧﻮردن ﺷﺎم ﺑﺎ ﯾﮏ اﻓﺴﺮ رده ﺑﺎﻻی ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ژاﭘﻦ دﻋﻮت ﺷﺪ .اﻓﺴﺮ ژاﭘﻨﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮫ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺷﺮوع ﮐﺮد .او ﺑﮫ
راﮐﻮﺳﮑﯽ ﮔﻔﺖ:
« ﻣﺎ ﺧﺒﺮ دارﯾﻢ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮب و ﻧﺰدﯾﮏ آﻗﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ھﺴﺘﯿﺪ .،ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﺶ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻧﺎﻣﮫای ﻓﺮﺳﺘﺎده و در آن
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﻣﺎ از ﻣﻘﺎﻻت او در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭼﯿﻦ و ﻣﻮاﺿﻊ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی ﭼﯿﻨﯽ راﺿﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﮭﺘﺮی را از
طﺮف آﻗﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮارد دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ ﮐﮫ وارد
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﺸﻮﯾﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ اﺗﻔﺎق ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪهی ﻏﯿﺮ
ﻣﻨﺘﻈﺮه ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮﺑﯽ را ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺪاﺧﻠﮫ در ﭼﯿﻦ ﻓﺮاھﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .
اﻓﺴﺮ ژاﭘﻨﯽ ﺑﮫ راﮐﻮﺳﮑﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ دوﻟﺖ ژاﭘﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﮫ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭼﮫ ﻧﻮع
اطﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ از طﺮف ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی روﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :اطﻼﻋﺎت در
ﻣﻮرد ﮐﺸﺎورزی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ،راه آھﻦ ،ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ،و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺻﻨﺎﯾﻊ
ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﺮق اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی .ﺑﮫ راﮐﻮﺳﮑﯽ ﺗﻌﺪادی ُﮐﺪ و ﻧﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
داده ﺷﺪ ﮐﮫ او در ﻣﻮﻗﻊ ﺿﺮوری ﺑﺎﯾﺪ از آﻧﮭﺎ ﺑﺮای دادن اطﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﺷﺪ ﮐﮫ دﮐﺘﺮ ﻧﺎﯾﺪا ،ﯾﮑﯽ از
ﻣﻨﺸﯽھﺎی ھﯿﺌﺖ ﺻﻠﯿﺐ ﺳﺮخ ،راﺑﻂ ﻣﯿﺎن راﮐﻮﺳﮑﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ژاﭘﻦ ﺷﺪ.
ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک ﺗﻮﮐﯿﻮ ،او ﺑﺎ ﯾﻮرﻧﻮف ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺮد .ﺳﻔﯿﺮ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ اﻓﺴﺮده ﺑﻮد.
« ﻣﺎ در ﭼﻨﺎن ﻣﺨﻤﺼﮫای ﮔﯿﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ آدم ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ
ﻧﻤﯽ داﻧﺪ ﭼﻄﻮر ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ! »
او ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮔﻔﺖ:
« آدم ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺸﮫھﺎ ،ﻧﻘﺸﮫى دﯾﮕﺮی
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اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ ﺑﺮوز ﮐﺮد .ھﻢ زﻣﺎن ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﺮ دو ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ
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دو ﮐﺸﻮر ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ .و ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم اﯾﻦ
ﺑﻠﺒﺸﻮھﺎ راه درﺳﺖ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ» .
راﮐﻮﺳﮑﯽ ﺟﻮاب داد:
« ﻣﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺳﮫ ورق ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ،ژاﭘﻨﯽھﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ .ﮐﺎری ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دھﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰﻣﺎن را در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دھﯿﻢ و وﻗﺘﯽ ﮐﮫ در اﻧﺠﺎم
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎﻧﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﯾﻢ ،اﯾﻦ دوﻟﺘﻤﺮدان ﺑﺰرگ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ
ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﻒ زده ﻣﯽ ﺷﻮد» .
در  ٢٠ﻓﻮرﯾﮫ  ١٩٣٧روزﻧﺎﻣﮫى ﺗﻮﮐﯿﻮﺋﯽ ﻣﯿﺎﮐﻮ ،ﮔﺰارﺷﯽ از ﯾﮏ ﺟﻠﺴﮫى
دوﻟﺖ ژاﭘﻦ را در ﻣﻮرد "طﺮح رﯾﺰی و ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺑﻮدﺟﮫ" ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﺎﻧﺪ .در
اﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﯾﻮﺷﯿﺪا ،از ژﻧﺮال ﺳﻮﮔﯿﯿﺎﻣﺎ ﺳﺆال ﮐﺮد ،ﮐﮫ آﯾﺎ آﻧﮭﺎ در ﻣﻮرد
ﮔﻨﺠﺎﯾﺶ راه آھﻦھﺎی روﺳﯿﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﮫ .وزﯾﺮ ﺟﻨﮓ
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آورده اﺳﺖ .ژﻧﺮال ﺳﻮﮔﯿﯿﺎﻣﺎ در اداﻣﮫ ﮔﻔﺖ:
« در ﺷﻮروی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ﺷﻮروی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺎ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت را از طﺮﯾﻖ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ آوردهاﯾﻢ» .
ﭼﺎپ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫ از طﺮف روزﻧﺎﻣﮫ ﻣﯿﺎﮐﻮ ،ﺳﺮ وﺻﺪای زﯾﺎدی در ﺑﯿﻦ دﺳﺖ
اﻧﺪرﮐﺎران روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر در ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺖ .روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﭼﺎپ اﯾﻦ
اﺳﺮار ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ از طﺮف دوﻟﺖ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﮫای ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﺪ و
ﺳﺮدﺑﯿﺮ آن ﯾﺎﮔﻮﭼﯽ ﺟﯿﻠﯽ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر وزارت ﺟﻨﮓ از ﮐﺎر ﺧﻮد اﺳﺘﻌﻔﺎ داد.
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٢ــ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ ﺗﺮور
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﺷﻮروی ﮔﺮهی ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ و
ژاﭘﻨﯽھﺎ ﻣﺤﮑﻢ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺮﺣﻠﮫی دﯾﮕﺮی از ﺣﻤﻠﮫی ﻣﺨﻔﯿﺎﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫى اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﺎ ﺗﺮور در آﻣﯿﺨﺘﮫ ﺑﻮد.
در آورﯾﻞ ﺳﺎل  ١٩٣٤ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﻮﯾﺎرﺷﯿﻨﻮف ) (Bojarschinowﺑﮫ
دﻓﺘﺮ رﺋﯿﺲ ﻣﻌﺎدن ﻣﮭﻢ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ ﮐﻮزﻧﺘﺴﮏ ) (Kusnezkدر ﺳﯿﺒﺮی وارد ﺷﺪ و
ﺑﮫ او اطﻼع داد ﮐﮫ اﺗﻔﺎﻓﺎﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی در ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﮫ او ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﺟﺮﯾﺎن
اﺳﺖ .و اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدی ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ﺣﻮادث ﺧﺮاﺑﮑﺎری و
آﺗﺶ ﺳﻮزیھﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .او اﺣﺘﻤﺎل ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﮐﺎﺳﮫای زﯾﺮ
ﻧﯿﻢ ﮐﺎﺳﮫ ﺑﺎﺷﺪ .رﺋﯿﺲ ﻣﻌﺪن ﺑﮫ ﻧﺎم آﻟﮑﺴﯽ ِﺷﺴﺘﻮف ) ،(Alexei Schestowﮐﮫ از
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮد و از ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ رھﺒﺮان ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎر در ﺳﯿﺒﺮی
ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺖ از او ﺗﺸﮑﺮ ﮐﺮد و ﺑﮫ او اطﻤﯿﻨﺎن داد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﮫ
اطﻼع ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺮﺑﻮطﮫ ﺧﻮاھﺪ رﺳﺎﻧﺪ و در ﺿﻤﻦ از او ﺧﻮاھﺶ ﮐﺮد ﮐﮫ راﺟﻊ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺻﺤﺒﺘﯽ ﻧﮑﻨﺪ.
ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺟﺴﺪ ﺑﯽ ﺟﺎن ﺑﻮﯾﺎرﺷﯿﻨﻮف در ﮐﻨﺎر ﺟﺎدهای روﺳﺘﺎﺋﯽ و دور
اﻓﺘﺎده ﭘﯿﺪا ﺷﺪ .او ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﮐﺎﻣﯿﻮﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﭼﺌﺮﭘﻮﭼﯿﻦ ) (Tscherepuchinراﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ،زﯾﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .او در ازای
١٤
اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻣﺒﻠﻎ ١٥ھﺰار روﺑﻞ از آﻟﮑﺴﯽ ِﺷﺴﺘﻮف درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٣٤ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ ،دﺑﯿﺮ ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ،ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﯽ
ﻣﻌﺎدن و ﻣﻨﺎطﻖ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺳﯿﺒﺮی ﺑﮫ آﻧﺠﺎ آﻣﺪ .در ﺣﺎل ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﯾﮑﯽ از
ﻣﻌﺪنھﺎی واﻗﻊ در ﻣﻨﺎطﻖ ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ در ﮐﻮزﻧﺘﺴﮏ ،اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ او ﻧﺎﮔﮭﺎن از
ﺟﺎده ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪ و در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ﺟﺎدهای دﻗﯿﻘﺎ ً در ﮐﻨﺎر رودﺧﺎﻧﮫای واژﮔﻮن ﺷﺪ.
او ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﺠﺮوح و درﻣﺎﻧﺪه ﺑﮫ ھﻤﺮاه دوﺳﺘﺎﻧﺶ از اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ واژﮔﻮن ﺷﺪه
ﺑﯿﺮون آﻣﺪﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺴﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
راﻧﻨﺪهی اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ،واﻟﻨﺘﯿﻦ آرﻧﻮﻟﺪ ) ،(Valentin Arnoldرﺋﯿﺲ اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی
اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ در ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺑﻮد .او ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮدِ .ﺷﺴﺘﻮف
ﺑﮫ او ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و او ﺑﺎ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺑﺎ
 ١٤ــ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﮫ ِﺷﺴﺘﻮف ﺑﮫ ﻗﺎﺗﻞ ﺑﻮﯾﺎرﺷﯿﻨﻮف داده ﺑﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫی ﺳﺮی ﺑﮫ
ﻣﺒﻠﻎ  ١٦٤٠٠٠روﺑﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی ﺗﺒﮭﮑﺎر ﺑﮫ رھﺒﺮی ِﺷﺴﺘﻮف ،از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی در آﻧﺸﺮﮐﺎ ) (Ansherkaدزدﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﻮل ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﺳﯿﺒﺮی ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه ﺑﻮد.
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اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﮫ ﺧﻮد و ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ را از ﺟﺎده ﻣﻨﺤﺮف
ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺗﻼش او ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﮫ آرﻧﻮﻟﺪ در آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت
ﻋﺼﺒﯽ ﺷﺪه و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦ را در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮازﯾﺮی ،درﺳﺖ در ھﻤﺎن
ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺼﺎدف اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ ،ﮐﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد.
در ﭘﺎﺋﯿﺰ  ١٩٣٤ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ و دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎى ﺗﺮورﯾﺴﺖ در ﺗﻤﺎم ﺳﻄﺢ
ﺷﻮروی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﺳﻮﺳﯿﺎل ــ
روﻟﻮﺳﯿﻮﻧﺮھﺎ ،ﻣﻨﺸﻮﯾﮏھﺎ ،اﺳﻠﺤﮫ ﮐﺸﺎن ﺣﺮﻓﮫای ،و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺰاری
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .در اوﮐﺮاﺋﯿﻦ و روﺳﯿﮫى ﺳﻔﯿﺪ ،در ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ،در
ازﺑﮑﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن و ﺷﮭﺮھﺎی ﺳﺎﺣﻠﯽ ﺧﺎور دور،ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖھﺎی ﺿﺪ
ﺷﻮروی ،و ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ را ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دﻋﻮت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻨﺎطﻖ ،ﻧﺎزیھﺎ و ژاﭘﻨﯽھﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﺮ روی ﻋﻤﻠﯿﺎت اﯾﻦ
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻨﺪ.
آﻧﮭﺎ ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از رھﺒﺮان ﺷﻮروی ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺮور ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﻗﺒﻞ
از ھﺮ ﻧﺎﻣﯽ در اﯾﻦ ﻓﮭﺮﺳﺖ ،ﻧﺎم ژوزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮرد .از ﻧﺎمھﺎی
دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل از ﮐﻠﻤﻨﺘﯽ وروﺷﯿﻠﻒ )،(KlementiWoroschilow
و.ام .ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ ،ﺳﺮﮔﺌﯽ ﮐﯿﺮوف ) ،(Sergei Kirowﻻزار ﮐﺎﮔﺎﻧﻮوﯾﭻ )Lasar
 ،(Kaganowitschآﻧﺪری ﺷﺪاﻧﻮف ) ،(Andrei Shdanowوﯾﺎﭼﺴﻼو ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ
) ،(Wjatscheslaw Menschinskiﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ و واﻟﺮﯾﻦ ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻮف
) (Valerian Kuibischewﻧﺎم ﺑﺮد.
ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﻐﺎمھﺎﺋﯽ از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﺿﺮورت از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن رھﺒﺮان ﺷﻮروی ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد.
در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩٣٤ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﯿﻐﺎمھﺎ ﺑﮫ دﺳﺖ ﯾﮑﯽ از رﻓﻘﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽِ ،اﻓﺮﯾﻢ
درﯾﺘﺴﺮ رﺳﯿﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭘﯿﻐﺎم ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﮑﻠﯽ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ در ﺣﺎﺷﯿﮫی ﺻﻔﺤﮫی ﯾﮏ
ﻧﺸﺮﯾﮫی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد .ﭘﯿﻐﺎم ،ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮاھﺮ او ﮐﮫ او ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻧﻮﺑﮫی ﺧﻮد آن
را از ﯾﮏ ﻗﺎﺻﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ در ورﺷﻮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ او رﺳﯿﺪ .ﭘﯿﻐﺎم
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮد:
« دوﺳﺖ ﻋﺰﯾﺰ ﻣﻦ! ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﮕﻮ ﮐﮫ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم اﯾﻦ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﮭﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد:
 -١ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و وروﺷﯿﻠﻒ را از ﮐﺎر ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﮐﻨﯿﻢ
 -٢ﮐﮫ ھﺴﺘﮫھﺎ را در ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﯿﻢ
 -٣ﮐﮫ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ،از ﺗﻤﺎم ﺷﮑﺴﺖھﺎ و
ﺳﺮدرﮔﻤﯽھﺎی رھﺒﺮان اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ» .
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ﭘﯿﻐﺎم ﺑﺎ ﻧﺎم اﺳﺘﺎرﯾﮏ )ﭘﯿﺮﻣﺮد( ﮐﮫ ﻧﺎم رﻣﺰی ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮد اﻣﻀﺎء ﺷﺪه
ﺑﻮد.
ﯾﮏ ﺑﺎر ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﻗﺴﻢ ﺧﻮرده ﭘﺲ از ﻣﺒﺎﺣﺜﺎﺗﯽ طﻮﻻﻧﯽ ،ﻣﺴﯿﺮ راﻧﻨﺪﮔﯽ
ﮐﻤﯿﺴﺮ دﻓﺎﻋﯽ وروﺷﯿﻠﻒ را در ﻣﺴﮑﻮ ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﮫ ﻧﻔﺮ از
ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ ،ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ ھﻔﺖ ﺗﯿﺮ ،ﭼﻨﺪ روزی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻓﺮوﻧﺰه ) ،(Frunseﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ
ﮐﮫ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ وروﺷﯿﻠﻒ از آﻧﺠﺎ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد را ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻣﺎ او ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺘﯽ زﯾﺎد راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ ،ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ
ﮔﺰارش داد ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ "ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﮫ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ
ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ".
طﺮح ﺗﺮور اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ھﻢ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﮫ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را در ﯾﮏ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻣﮭﻢ ﺣﺰﺑﯽ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ
راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از اﺳﻠﺤﮫی ﺧﻮد ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻓﺎﺻﻠﮫی زﯾﺎدی ﺑﺎ
رھﺒﺮ ﺷﻮروی داﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ درﯾﺎی
ﺳﯿﺎه ﺑﺎ اﺳﻠﺤﮫای ﭘﺮ ﻗﺪرت ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ او در ﺣﺎل ﻋﺒﻮر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻗﺎﯾﻖ
ﻣﻮﺗﻮری ﺑﻮد ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺗﯿﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ھﺪف اﺻﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮد.
ﮐﺎﻣﻨﯿﻒ ) ،(Leo Kamenewﮔﻔﺖ :ﻣﺘﺄﺳﻒ ﺷﺪم وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺷﻨﯿﺪم طﺮح ﺗﺮور
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻮان ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ ) (Iwan Bakajewﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو ﺷﺪ .اﻣﯿﺪوارم
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ﮐﮫ ﻣﺎ در ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻌﺪی ﺷﺎﻧﺲ ﺑﮭﺘﺮی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

 ١٥ــ رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯿﺎن ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ،ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ "ظﺎھﺮ ﺳﯿﺎﺳﯿﺶ" ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺑﮫ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﻧﺪھﺎی ﻣﺎﻓﯿﺎﺋﯽ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺷﺒﺎھﺖ داﺷﺖ.
ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ ﮐﮫ ھﻤﮑﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ زﯾﻨﻮﯾﻒ در ﭘﺘﺮوﮔﺮاد روﺳﯿﮫ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آﻣﺎده ﻧﮕﮫ
داﺷﺘﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎی ﺗﺒﮭﮑﺎر را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ .او از طﺮف زﯾﻨﻮﯾﻒ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
داﺷﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ ﻗﺼﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن را دارد ،ﺳﺎﮐﺖ ﮐﻨﺪ .در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺳﺎل  ١٩٣٤وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از طﺮحھﺎی ﺗﺮور اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﻮﮔﺪان )(Bogdan
ﺗﺮورﯾﺴﺖ دﺳﺖ و ﭘﺎی ﺧﻮد را در ھﻨﮕﺎم اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﮔﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ روﺑﺮو
ﺷﺪ .ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ ﻣﺄﻣﻮر ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻮﮔﺪان ﺷﺪ .او ﺑﻮﮔﺪان را در آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﺶ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد و
ﯾﮏ ﺷﺐ را ﻧﯿﺰ در آﻧﺠﺎ ﮔﺬراﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺻﺒﺢ ﻓﺮدای آن روز ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ آﻧﺠﺎ را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺑﻮد
ﺟﺴﺪ ﻣﺮدهی ﺑﻮﮔﺪان روی زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎده ﺑﻮد و در ﮐﻨﺎر او اﺳﻠﺤﮫاى ﻗﺮار داﺷﺖ .در اﺗﺎق
ﻧﺎﻣﮫاى ﭘﯿﺪا ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ او را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﻧﻮﺷﺘﻦ آن ﮐﺮده ﺑﻮد .طﺒﻖ آن ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻮﮔﺪان ﺑﮫ
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ دوﻟﺖ روﺳﯿﮫ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺖ را ﻣﻮرد "ﺗﻌﻘﯿﺐ و آزار و
ﺑﻘﯿﮫ در ﭘﺎورﻗﯽ ﺻﻔﺤﮫى ﺑﻌﺪ *
اذﯾﺖ" ﻗﺮار ﻣﯽ دھﻨﺪ ﺧﻮد ﮐﺸﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
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ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﻢ ﺻﺒﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .آھﻨﮓ ﺻﺪای او در ﭘﯿﻐﺎمھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ﺑﺮای ھﻮاداران ﺧﻮد در ﺷﻮروی ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد روز ﺑﮫ روز ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ .او آﻧﮭﺎ
را ﻣﺘﮭﻢ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ "داﺋﻤﺎ ً ﺑﮫ ﺟﻨﮓ وﺟﺪل ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ و از ﯾﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺨﺺ
ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ" .او ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ آﻏﺎز ﺑﮫ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺟﺎﺳﻮسھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﻮروی،
ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ و اﻧﺠﺎم ﺗﺮور ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن اﻏﻠﺐ ﻣﮭﺎﺟﺮان
روﺳﯽ و ﯾﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرتھﺎی ﻗﻼﺑﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان روﺳﯽ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ،ﮔﺸﺘﺎﭘﻮ درﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﺳﻮس ارﺳﺎﻟﯽ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﺎﺗﺎن ﻟﻮری )Lurie
 .(Nathanدو ﻧﻔﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﺎمھﺎی ﮐﻮﻧﻮن ﺑﺮﻣﺎن ــ ﯾﻮرﯾﻦ
) (Konon Berman - Jurinو ﻓﺮﯾﺘﺰ داوﯾﺪ ) ،(Fritz Davidﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر اﯾﻠﯿﺎ
داوﯾﺪ ﮐﺮوﮔﻠﯿﺎﻧﺴﮑﯽ ) (Ijja David Krugljanskiاو را ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﻣﺎرس  ١٩٣٣ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭼﮭﺎرﻣﯿﻦ و ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺟﺎﺳﻮس :واﻟﻨﺘﯿﻦ اوﻟﺒﺮگ
) (Valentin Olbergو ﻣﻮﺷﮫ ﻟﻮری ) ،(Moische Lurieﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺴﺘﻌﺎر اﻟﮑﺴﺎﻧﺪر
اﻣﻞ ) ) ،(Alexander Emelﻟﻮری دوﻣﯽ ﺑﺎ ﻟﻮری اوﻟﯽ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ( را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ
ِِ
ﺷﻮروی ﻓﺮﺳﺘﺎد.
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﺎﺗﺎن ﻟﻮری ﺑﺮﻟﯿﻦ را ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ او دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪ ﮐﮫ ﭘﺲ
از ورود ﺑﮫ ﺷﻮروی ،ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﻣﮭﻨﺪس ﻧﻘﺸﮫ ﮐﺸﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﺮاﻧﺘﺲ واﯾﺘﺲ
) ،(Franz Weitzﮐﮫ در اﺳﺘﺨﺪام دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﻮد ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﻓﺮاﻧﺲ واﯾﺘﺰ از
ھﻮاداران ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﺒﻮد .او ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد .او
ﺑﺮای ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ از طﺮف رﺋﯿﺲ ﮔﺸﺘﺎﭘﻮ ،ھﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ھﯿﻤﻠﺮ ﺑﮫ ﺷﻮروی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه
ﺑﻮد .او ﺑﮫ واﯾﺘﺲ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داده ﺑﻮد ﮐﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺗﺮور را در ﺷﻮروی
ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ.
* ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺖ ،اﯾﺰاک راﯾﻦ ﮔﻠﺪ
) ،(Isak Reingoldﺷﮭﺎدت داد ﮐﮫ ھﺮ دو ،زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﯿﻒ ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ در
ﺻﻮرت ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ،ﺑﮫ ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ ﭘﺴﺖ ﻣﮭﻤﯽ را در دﺳﺘﮕﺎه گ .پ .او(G.P.U.).
ﺑﺪھﻨﺪ .راﯾﻦ ﮔﻠﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
« ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺸﮑﯿﻼت "گ پ او" ،او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ رد ﭘﺎی
اﻋﻀﺎی "گ پ او" را ﮐﮫ در ﺗﻮطﺌﮫھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮد ،ﺑﻠﮑﮫ ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ در ﺗﺮور اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و ھﻤﮑﺎراﻧﺶ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ را ﻧﯿﺰ ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ
رﺳﺎﻧﺪن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،رد ﭘﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در
اﯾﻦ ﺗﻮطﺌﮫھﺎی ﺗﺒﮭﮑﺎراﻧﮫ از ﻣﯿﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ» .
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وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﺪاران زﯾﻨﻮﯾﻒ ھﻤﮑﺎری ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﺎزی را
رد ﮐﺮد ،زﯾﻨﻮﯾﻒ ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ:
« ﺑﮫ ﭼﮫ دﻟﯿﻞ ﻧﮕﺮان ھﺴﺘﯿﺪ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ آﺷﻨﺎ ھﺴﺘﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﻤﺎ ً
در ﺗﺎرﯾﺦ در ﻣﻮرد ﺑﯿﺴﻤﺎرک و ﻻﺳﺎل ) (Lassalleﺧﻮاﻧﺪهاﯾﺪ و
ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻻﺳﺎل ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﻧﻘﻼب ﻗﺼﺪ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺴﻤﺎرک را
داﺷﺖ .ﭼﺮا ﻣﺎ اﻣﺮوز از ھﯿﻤﻠﺮ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﻧﻘﻼب ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﯿﻢ؟ »
ﮐﻤﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﻮﻧﻮن ﺑﺮﻣﺎن ــ ﯾﻮرﯾﻦ و ﻓﺮﯾﺘﺰ
داوﯾﺪ ﺑﮫ ﺷﻮروی ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﻠﺴﮫای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ دﻋﻮت ﺷﺪﻧﺪ .ﺟﻠﺴﮫ در
ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٣٢در ﮐﭙﻨﮭﺎک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ.ﮐﻮﻧﻮن ﺑﺮﻣﺎن ــ ﯾﻮرﯾﻦ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:
« ﻣﻦ دو ﺑﺎر ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻼﻗﺎت داﺷﺘﻢ .او ﻣﺮا در ﻣﻮرد ﮐﺎرھﺎی
ﺳﺎﺑﻘﻢ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﮐﺮد .ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻮروی ﺷﺮوع ﮐﺮد .او ﮔﻔﺖ:
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ اﺳﺖ .اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮد.
او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ھﯿﭻ روش ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ دﯾﮕﺮی ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺴﺖ .او ﮔﻔﺖ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر اﻓﺮادی ﻻزﻣﻨﺪ ﮐﮫ ﺟﺮﺋﺖ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ،و ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫى او اﯾﻦ وظﯿﻔﮫی ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ھﻤﺎن ﺷﺐ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺑﺤﺜﻤﺎن اداﻣﮫ دادﯾﻢ .ﻣﻦ از او ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﮫ ﮐﺠﺎی
ﺗﺮورھﺎی ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ ھﻢ ﺧﻮاﻧﯽ دارد؟ او در ﺟﻮاب ﺳﺆال ﻣﻦ
ﮔﻔﺖ ،ﮐﮫ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﮫ طﺮﯾﻘﯽ ﺧﺸﮏ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ .او ﮔﻮﺷﺰد
ﻧﻤﻮد در ﺷﻮروی اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎرﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ آﻧﮭﺎ را
ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ .او در اداﻣﮫ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ ،ﺑﮫ ﺟﺰ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﮔﺎﻧﻮوﯾﺞ و
وروﺷﯿﻠﻮف ﻧﯿﺰ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ» .
طﯽ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎﺗﻤﺎن او در اطﺎق ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺖ و ﺑﺎ ﻏﯿﻆ و ﻏﻀﺐ در
ﻣﻮرد اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد.
او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ:
« ﺗﺮور اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ در ﭘﻠﻨﻮم و ﯾﺎ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن اﻧﺠﺎم ﺷﻮد
ﮐﮫ ﺻﺪای ﮔﻠﻮﻟﮫى ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﺷﺪه ﺑﮫ طﺮف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در ﮔﻮش ﺑﺨﺶ
ﺑﺰرﮔﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن طﻨﯿﻦ اﻧﺪازد.
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اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺰرﮔﯽ ،ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزھﺎی
ﺷﻮروی داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﮫ ﻣﯽ رﻓﺖ ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﺣﻮادث ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آﯾﺪ» .
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ دوﻣﯿﻦ ﺟﺎﺳﻮس ﺧﻮد ،ﻓﺮﯾﺘﺰ داوﯾﺪ ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد:
« ﺗﺮور اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﯾﮏ وظﯿﻔﮫی ﺗﺎرﯾﺨﯿﺴﺖ .ﯾﮏ اﻧﻘﻼﺑﯽ واﻗﻌﯽ
دﺳﺘﺶ ﻧﻤﯽ ﻟﺮزد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﻣﻮرد "ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ" در ﺷﻮروی
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد .داوﯾﺪ از او ﺳﺆال ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎن
ﺷﻮروی و ژاﭘﻦ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ ﻧﮫ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺟﻮاب داد :ــ ﻧﮫ،
ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ دﺷﻤﻨﺎن و ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺘﺤﺪ
ﺷﺪه و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ رھﺒﺮی ﺗﻮدهھﺎی ﻧﺎراﺿﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ،
آﻧﮭﺎ را ﻣﺴﻠﺢ ﮐﻨﻨﺪ و ﻋﻠﯿﮫى ﻣﺄﻣﻮران اداری ﺳﻠﻄﮫ ﺟﻮ رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪ» .
اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ اوﻟﯿﻦ
ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺰرگ ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮاﻧﮫ را ﺑﺮ دوﻟﺖ ﺷﻮروی وارد ﮐﻨﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ
ﺿﺮﺑﺎت ﺑﺰرگ ﺗﺮور ﺳﺮﮔﺌﯽ ﮐﯿﺮوف ،ﻣﻨﺸﯽ ﺣﺰب در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد و ﯾﮑﯽ از
ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ھﻤﮑﺎران اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در رژﯾﻢ ﺷﻮروی ﺑﻮد.
در آﻏﺎز ﻧﻮاﻣﺒﺮ ١٩٣٤زﯾﻨﻮﯾﻒ ﮐﮫ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻮد ،ﯾﮑﯽ از ﻣﺮﯾﺪان ﺧﻮد را
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ ﺑﮫ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﻓﺮﺳﺘﺎد ﮐﮫ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ھﺴﺘﮫھﺎی
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﯿﺎﻧﺪازد.
ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎی ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﯿﺮوف را ﺗﺮور ﮐﻨﻨﺪ،
از دﯾﺪن ﻓﺮﺳﺘﺎدهی زﯾﻨﻮﯾﻒ زﯾﺎد ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﮭﮑﺎران ﺑﮫ ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ ﮔﻔﺖ :ﮔﺮﯾﮕﻮری زﯾﻨﻮﯾﻒ )(Grigori sinowjew
ﺑﮫ ﻣﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارد ،او ﮐﺴﯽ را ﺑﮫ اﯾﻨﺠﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﮐﮫ ﮐﺎر و رﻓﺘﺎر ﻣﺎ را ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ آﺳﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﮫ ﻣﺎ ﺗﻮھﯿﻦ ﮐﺮد!
در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ھﻔﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺖ از ھﺴﺘﮫھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ،ﺑﮫ
ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﺎزﻣﺎن داده ﺷﺪ .او ﻓﮭﻤﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ ﻣﺴﯿﺮ
ﻋﺒﻮر ﮐﯿﺮوف را از ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯿﺶ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش در اﺳﻤﻮﻟﻨﯽ ) (Smolnyﺑﮫ
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ .ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ را ﺑﮫ ﻓﺮدی ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺮور ﮐﯿﺮوف
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﻧﺪ :ﻟﺌﻮﻧﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻒ )٣٠ (Leonid Nikolajew
ﺳﺎﻟﮫ ،ﻻﻏﺮ و رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه ،ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﺪار ،اﺧﺮاج ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ و ﻋﺪم
اﻋﺘﻤﺎد ،ﻣﺤﺮوم از ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ.
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او ﺑﮫ ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او ﻗﺼﺪ دارد ﺑﮫ ﮐﯿﺮوف ﯾﺎ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺧﺎﻧﮫاش و ﯾﺎ
در اﺳﻤﻮﻟﻨﯽ ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺎرھﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﮐﯿﺮوف را ﮐﺮده
اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺗﺎ آن زﻣﺎن ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ زﯾﻨﻮﯾﻒ ﺑﮫ او داده ﺑﻮد ،ﺗﮑﺮار ﮐﺮد:
« ﻣﮭﻢ ﺗﺮ از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ
را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺨﻔﯽ و ﺑﺪون ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺧﻮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﻣﮭﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ
ﻟﺠﻮﺟﺎﻧﮫ ،داﺷﺘﻦ ھﺮ ﻧﻮع راﺑﻄﮫای را ﺑﺎ ﻣﺎ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﺘﮭﻢ
ﺑﮫ داﺷﺘﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎطﻌﺎﻧﮫ آن را اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ و
ﺑﮕﻮﯾﺪ ﮐﮫ ﺗﺮور ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖ اﺳﺖ» .
زﯾﻨﻮﯾﻒ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎ در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد راﺿﯽ ﺑﻮد .ھﺮ دو آﻧﮭﺎ ،او و
ﮐﺎﻣﻨﯿﻒ ،ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺰودی ﮐﯿﺮوف ﺗﺮور ﻣﯽ ﺷﻮد .آﻧﮭﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺮور ﮐﯿﺮوف دوﻟﺖ ﺷﻮروی را ﮔﯿﺞ ﮐﺮده و ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ آﻏﺎز
ﺗﺮورھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻋﻠﯿﮫى رھﺒﺮان ﺷﻮروی در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر.
ﮐﺎﻣﻨﻒ ﮔﻔﺖ" :ﺳﺮ ،ﺧﺼﻮﺻﯿﺘﯽ ﻋﺠﯿﺐ دارد و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ دوﺑﺎره رﺷﺪ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ".
در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل ١٩٣٤ﺳﺎﻋﺖ  ١٦: ٢٧دﻗﯿﻘﮫ ﺳﺮﮔـﺌﯽ ﮐﯿﺮوف از دﻓﺘﺮ ﺧﻮد
واﻗﻊ در اﺳﻤﻮﻟﻨﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .او در اﻣﺘﺪاد ﮐﺮﯾﺪوری ﻣﺮﻣﺮی ﺑﮫ طﺮف اﺗﺎﻗﯽ
رﻓﺖ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮔﺰارش ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﻮرد ﻟﻐﻮ ﺟﯿﺮه ﺑﻨﺪی ﻧﺎن
را اراﺋﮫ دھﺪ.
دﻗﯿﻘﺎ ً ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﯿﺮوف از ﺗﻘﺎطﻊ راھﺮو ﻋﺒﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﺮدی ﺑﺎ
ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ طﺮف او آﻣﺪ و اﺳﻠﺤﮫی ﺧﻮد را ﺑﮫ طﺮف ﺳﺮش ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﺮﻓﺖ و
ﮔﻠﻮﻟﮫای ﺷﻠﯿﮏ ﮐﺮد.
ﺳﺎﻋﺖ  ١٦:٣٠ﮐﯿﺮوف ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺌﻮﻧﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻒ ﻧﺎم داﺷﺖ .او اﺑﺘﺪا ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮد ﮐﮫ ﻓﺮار ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﺪ
اﺳﻠﺤﮫاش را ﺑﮫ طﺮف ﺧﻮدش ﻧﺸﺎﻧﮫ ﮔﺮﻓﺖ اﻣﺎ ﺑﻼ ﻓﺎﺻﻠﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ و ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﯿﺪا ﻧﮑﺮد.
در  ٢٨دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٣٤ﻟﺌﻮﻧﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻒ در دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ.
او اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد:
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« وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﮐﯿﺮوف ﺗﯿﺮاﻧﺪازی ﮐﺮدم ﺑﮫ ﺧﻮدم ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻓﺸﻨﮓ
ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز وﻋﻼﻣﺖ ﯾﮏ ﺷﻮرش و ﯾﺎ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب در ﮐﺸﻮر ﻋﻠﯿﮫ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻠﯿﮫ رژﯾﻢ ﺷﻮروی ﺑﺎﺷﺪ» .
دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻒ را ﺑﮫ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮد .ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺮوف ﺑﺎ ﺷﺎدی ﺗﻤﺎم
از طﺮف ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ و دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
"ﮔﺮاف" آﻧﺎﺳﺘﺎزﯾﺎ وﻧﺴﯿﺎﺗﺴﮑﯽ ) ،(Graf Anastasi Wonsiatzkiﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮان
ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺰاری و ﺟﺎﺳﻮس ژاﭘﻨﯽھﺎ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در ﻣﺎرس  ١٩٣٥در
روزﻧﺎﻣﮫی ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﮐﮫ در ﺗﺎﻣﭙﺴﻮن در ﮐﻨﺘﺎﮐﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
"ﮐﯿﺮوف را ﮐﺸﺘﯿﻢ! ﮔﻠﻮﻟﮫی ﺑﻌﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ طﺮف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺷﻠﯿﮏ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎﻧﮫای
ﺷﻮد ﺑﺮای آﻏﺎز ﺷﻮرش! ﮔﻠﻮﻟﮫی ﺑﺮادر ﻣﺎ ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻒ ﺻﺪای زﯾﺎدی ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ
اﻧﻌﮑﺎﺳﺶ در ھﻤﮫی ﺟﮭﺎن طﻨﯿﻦ اﻧﺪاز ﺷﺪ .ﺳﺮھﺎی ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
١٦
اﻋﻼﺣﻀﺮت ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻒ راﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ! زﻧﺪه ﺑﺎد ﻗﮭﺮﻣﺎن ﺑﮫ ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﻧﯿﮑﻼﯾﻒ!"
ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻒ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﺷﺮﮐﺖ زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﻒ و ﺑﻘﯿﮫى رھﺒﺮان ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺖ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮطﺌﮫی ﺗﺮور ﮐﯿﺮوف اﻋﺘﺮاف
ﻧﮑﺮد.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ زﻣﯿﻨﮫ ﺳﺎزی و طﺮاﺣﯽ
دﻗﯿﻖ ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺮوف ،ﺗﻨﮭﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﻧﺒﻮد و ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک و
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺟﺰ ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻒ در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﻣﺠﺮﻣﯽ را ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﺷﻮروی ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ.
در ﺗﺼﻤﯿﻢ دادﮔﺎه آﻣﺪه ﺑﻮد:
« دادﮔﺎه ﻣﺪرﮐﯽ در دﺳﺖ ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی آن ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ
ﮐﮫ اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﺴﮑﻮ در ﺟﺮﯾﺎن ﻗﺘﻞ رﻓﯿﻖ
ﮐﯿﺮوف در ﺳﺎل  ١٩٣٤ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﮫ ،و ﯾﺎ ادﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً
دﺳﺘﻮر اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر را داده ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ از طﺮف دﯾﮕﺮ ،دادﮔﺎه ﮐﺎﻣﻼً
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ اﻋﻀﺎی ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺮﮐﺰی و ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در
ﻣﺴﮑﻮ از ﻧﯿﺎت ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ رھﺒﺮان ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد اطﻼع
داﺷﺘﻨﺪ و آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ» .
زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﯿﻒ ھﺮ ﯾﮏ ،ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮاﻧﮫاﺷﺎن ﺑﮫ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ده ﺳﺎل و  ٥ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
 ١٦ــ )ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد وﻧﺴﯿﺎﺗﺴﮑﯽ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎی ﺷﻮروی در ﺑﺨﺶ .(٢٣
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دادﮔﺎه ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺑﺨﺶ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﺗﻮطﺌﮫھﺎی طﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﭘﯽ ﺑﺒﺮد.
ﻣﺴﺎﺋﻞ زﯾﺮ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ دادﮔﺎه ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﻧﺘﯿﺠﮫای از آن ﺑﮕﯿﺮد.
زﯾﻨﻮﯾﻒ ﺑﯿﺎن داﺷﺖ:
«ﻣﻦ ﻋﺎدت دارم ﮐﮫ ﺧﻮد را رھﺒﺮ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ و ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
طﺒﯿﻌﺘﺎ ً از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ اطﻼع ﻣﯽ داﺷﺘﻢ ....اﯾﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺳﺎﯾﮫاى
ﺑﺮ روی ﻣﺒﺎرزات ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎ ﻋﻠﯿﮫى ﺣﺰب ﻣﯽ اﻧﺪازد ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ
ﺣﺰب را ّ
ﻣﺤﻖ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﮫ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﮐﯿﺮوف را
ﺑﮫ ﮔﺮدن ﮔﺮوه ﺳﺎﺑﻖ ﺿﺪ ﺣﺰﺑﯽ زﯾﻨﻮﯾﻒ ﺑﯿﺎﻧﺪازد» .
ﮐﺎﻣﻨﻒ ھﻢ ھﻤﺎن ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ را ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮد .او ﮔﻔﺖ:
« ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ اﻧﺴﺎن ﺗﺮﺳﻮﺋﯽ ﻧﯿﺴﺘﻢ ،اﻣﺎ
ﻣﻦ ھﺮﮔﺰ ﺑﺪان ﻓﮑﺮ ﻧﮑﺮدم ﮐﮫ اﺳﻠﺤﮫ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮم .ﻣﻦ ھﻤﯿﺸﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن
ﻟﺤﻈﮫاى ﺑﻮدم ﮐﮫ ھﯿﺌﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﯿﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻣﺬاﮐﺮه
ﺷﻮد و ﺟﺎ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﻨﺪ» .
اﯾﻦ ﺣﯿﻠﮫ ﺑﮫ ﺛﻤﺮ رﺳﯿﺪ .ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﻒ در اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد ،وﻟﯽ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺮم رھﺒﺮی دﺳﯿﺴﮫ ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﺷﻮروی
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .در اﺑﻼغ رأی دادﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:
« ھﯿﭻ ﻣﺪرک ﮐﺎﻓﯽاى ﮐﮫ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻋﻀﺎء ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﺴﮑﻮ
در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﻗﺘﻞ رﻓﯿﻖ اس.ام .ﮐﯿﺮوف در اول دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٣٤ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﻔﺮت اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫ دادﮔﺎه اراﺋﮫ
ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ طﻮر روﺷﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ ،ﮐﮫ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ
ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ ﻧﯿﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮔﺮوه ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد واﻗﻒ ﺑﻮده و
از آن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ» .
زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﻒ ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮاﻧﮫ ھﺮ ﯾﮏ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﮫ ده
و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻻﯾﮫى دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮطﺌﮫ ﭼﯿﻨﯽ را ﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺸﮑﻮک ﮐﮫ ﺑﺮای دادﮔﺎه ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد روﺷﻦ ﻧﺸﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﮫ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
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زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﻒ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪن ،ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ از اﻋﻀﺎی
ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺷﻮروی ﺑﮫ ﻧﺎمھﺎی ﻣﻮﻟﭽﺎﻧﻮف ) ،(Moltschanowرﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ
ﺳﺮی ان.ﮐﺎ.و.د ،(N.K.W.D) .ﭘﺎﺋﻮﮐﺮ ) (Paukerرﺋﯿﺲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت ،وﻟﻮوﯾﭻ
) ،(Wolowitschﻣﻌﺎون ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻠﯿﺎت و ﺑﻮﻻﻧﻮف ) ،(Bulanowﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ
١٧
ان.ﮐﺎ.و.د ،.ﺑﮫ ﻣﻘﺮ ان.ﮐﺎ.و.د .ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن دﺳﺘﮕﯿﺮی زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﻒ اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ رﻓﺘﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻏﯿﺮ
ﻋﺎدی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ .آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﻧﺪادﻧﺪ ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫی ﻣﻈﻨﻮﻧﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ
آوردن ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و در ﺿﻤﻦ ﺑﮫ زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﻒ ﻓﺮﺻﺖ
داده ﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از ﻣﺪارک ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ از ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺐ ﺗﺮ ﮔﺬﺷﺘﮫی اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﻣﺄﻣﻮر ان.ﮐﺎ.و.د .ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻮﻟﭽﺎﻧﻮف و ﺑﻮﻻﻧﻮف ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ ﺟﻨﺎح
راﺳﺖ طﺮﻓﺪار ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﭘﺎﺋﻮﮐﺮ و وﻟﻮوﯾﭻ ،از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻟﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭼﮭﺎر ﻧﻔﺮ ﻋﻤﺪاً ﺑﺮای دﺳﺘﮕﯿﺮی زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،و
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮد ،رﺋﯿﺲ ان.ﮐﺎ.و.د ،.گ.گ .ﯾﺎﮔﻮدا
) (G.G.Jagodaﻧﺎم داﺷﺖ.

 ١٧ــ اواﺧﺮ ﺳﺎل  ،١٩٣٤ان.ﮐﺎ.و.د .ﻣﺨﻔﻒ ﺟﻤﻠﮫى "ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای اﻣﻨﯿﺖ
ﻋﻤﻮﻣﯽ" اﺳﺖ ﮐﮫ در آن ﺳﺎل ﺑﺎ )گ.پ.او (.ﻋﻮض ﺷﺪ.
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ﺑﺨﺶ ھﯿﺠﺪھﻢ ــ ﻗﺘﻞ در ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ
١ــ ﯾﺎﮔﻮدا
در ﻣﮫ  ١٩٣٤ﺷﺶ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از ﺗﺮور ﺳﺮﮔﺌﯽ ﮐﯿﺮوف ،رﺋﯿﺲ گ.پ.او ،.ﺑﮫ
ﻧﺎم وﯾﺎﭼﺴﻼو ر .ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ  ،ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮ اﺛﺮ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﮫی
ﻗﻠﺒﯽ در ﮔﺬﺷﺖ .ﺟﺎی او را ﻣﻌﺎون  ٤٣ﺳﺎﻟﮫى او ﻓﺮدی ﺑﮫ ﻧﺎم گ .گ .ﯾﺎﮔﻮدا
ﮔﺮﻓﺖ .او ﮐﮫ ﻗﺪی ﮐﻮﺗﺎه ،آرام و در ظﺎھﺮ ﭘﺮ اﻧﺮژی ،ﭼﺎﻧﮫای ﺗﻮ رﻓﺘﮫ و ﺳﺒﯿﻠﯽ
ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﻨﻈﻢ داﺷﺖ ،در ﺧﻔﺎ ﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺑﻠﻮک دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ
در آﻣﺪه ﺑﻮد .ﺳﺎل  ١٩٢٩او ﺑﺎ طﺮحھﺎی ﺗﻮطﺌﮫ آﻣﯿﺰ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﮫ ﻋﻠﺖ
ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮد .وﻟﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ او ﻧﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﺎطﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻮاﻓﻘﺖ او ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ
او ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﺎطﻊ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺪرت را در
ﺷﻮروی ﺑﮫ دﺳﺖ آورد .او ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ در ﺟﺒﮭﮫی
ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪان ﺑﺎﺷﺪ.
« ﻣﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه را ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎق ﺗﻤﺎم دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮدم ،ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدم ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻢ ﮐﮫ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزه ﭘﯿﺮوز ﺷﻮد ....ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﮭﺖ
ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ در اﯾﻦ ﺟﺪال
ﭘﯿﺮوز ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ :ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﯾﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ؛
ﻧﺘﯿﺠﮫاش ھﻨﻮز ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﺑﻮد و ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ.
وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ گ.پ.او ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
را ﺗﻨﺒﯿﮫ ﮐﻨﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮫ روﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادم ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﺮا ﻣﻘﺼﺮ
اﻋﻼم ﻧﮑﻨﻨﺪ .و وﻗﺘﯽ ﻣﻦ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﮫ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎدم ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﮐﮫ
ﺷﺮاﯾﻂ را طﻮری ﺑﺮای او درﺳﺖ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﻋﺎدی ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ» .
در اﺑﺘﺪا ﻓﻘﻂ ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ،رﯾﮑﻮف و ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ از ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎﮔﻮدا در
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮاﻧﮫ اطﻼع داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﻘﺶ ﯾﺎﮔﻮدا در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﻌﺪھﺎ وﻗﺘﯽ
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ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺘﺤﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ و دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ در ﺳﺎل  ١٩٣٢ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪ،
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ و ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ھﻢ در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ گ.پ.او ،.او اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داﺷﺖ ﮐﮫ از دﺳﺘﮕﯿﺮی
ﺧﺮاﺑﮑﺎران ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺸﺎی آﻧﮭﺎ ﺷﻮد .او ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
« طﯽ ﺳﺎلھﺎ ﻣﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺟﮭﺖ اﯾﻦ ﮐﮫ از اﻓﺸﺎی ﺳﺎزﻣﺎن
و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﻣﺮﮐﺰﯾﺘﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻢ ،اﻧﺠﺎم دادم» .
او اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ را ﺑﺮای ﮐﺎر در
ﭘﺴﺖھﺎی ﺣﺴﺎس در گ.پ.او .اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﭘﻠﯿﺲ
ﺷﻮروی ﻧﻔﻮذ ﮐﺮده و ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﺮای ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮﻋﺸﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﭘﺎﺋﻮﮐﺮ ) (Paukerو وﻟﻮوﯾﭻ
) (Wolowitschرا ﻣﺄﻣﻮر دﺳﺘﮕﯿﺮی زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﻒ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﻌﺪھﺎ
در ﻣﻮرد ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﮔﻔﺖ:
« ﻣﻦ اﯾﻦ طﻮر ﻓﮑﺮ ﮐﺮدم ،ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
طﺮحھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص اﯾﺠﺎد راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ را دارﻧﺪ» .
در ﺳﺎل  ١٩٣٣اﯾﻮان اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ،ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺖ در ﺷﻮروی ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ ﺷﻮروی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﯾﺎﮔﻮدا ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ از دﺳﺘﮕﯿﺮی او ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی
ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ زﯾﻨﻮﯾﻒ ،ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﮫ ﺳﻠﻮل او رﻓﺖ و ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ در
زﻣﺎن ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ،او ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺘﺎرﮐﻨﺪ .
ﻗﺒﻞ از ﺗﺮور ﮐﯿﺮوف در ﺳﺎل  ١٩٣٤ﻟﺌﻮﻧﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮﻻﯾﻒ ﺗﺮورﯾﺴﺖ ،ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫی اﻋﻀﺎی گ.پ.او .در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .آﻧﮭﺎ ﯾﮏ اﺳﻠﺤﮫ و ﯾﮏ
ﻧﻘﺸﮫ ﮐﮫ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ روزاﻧﮫی ﮐﯿﺮوف ﺑﺮ روی آن ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاری ﺷﺪه ﺑﻮد را
ﻧﺰد او ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﯾﺎﮔﻮدا از ﺧﺒﺮ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﻧﯿﮑﻼﯾﻒ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪ ،ﺑﮫ
ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ گ.پ.او .در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ،ﺳﺎﭘﻮروﺷﺌﺘﺲ) ، (Saporoschetzدﺳﺘﻮر
داده ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯽ ﺗﺮورﯾﺴﺖ را ﺑﺪون ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ آزاد ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﭘﻮروﺷﺌﺘﺲ ﯾﮑﯽ از
دوﺳﺘﺎن ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﻮد و او ھﻤﺎن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم داد ﮐﮫ ﺑﮫ او دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﭼﻨﺪ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﮐﯿﺮوف ﺑﮫ دﺳﺖ ﻧﯿﮑﻼﯾﻒ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ.
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اﻣﺎ ﺗﺮور ﮐﯿﺮوف ﻓﻘﻂ ﯾﮑﯽ از ﭼﻨﺪ ﺗﺮوری ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﺑﻠﻮک راﺳﺖ
و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎﮔﻮدا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .در ﭘﺸﺖ ظﺎھﺮ آرام و
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﯾﺎﮔﻮدا ،ﯾﮏ ﺟﺎه طﻠﺒﯽ ،ﺑﯽ رﺣﻤﯽ و ﺣﯿﻠﮫ ﮔﺮی ﺑﯽ اﻧﺪازهای ﭘﻨﮭﺎن ﺑﻮد.
ﺑﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﺑﺴﺘﮫ ﺷﺪن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺳﺮی ﺑﻠﻮک راﺳﺖ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،ﺑﮫ
ﮐﻤﮏھﺎی ﯾﺎﮔﻮدا ،ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ گ.پ.او .ﺧﻮد را ﻣﮭﺮهای ﻣﮭﻢ ﺗﺮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورد .او در روﯾﺎء ،ﺑﺎزﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ
ھﯿﺘﻠﺮ در ﺷﻮروی ﺑﻮد .او ﮐﺘﺎب "ﻧﺒﺮد ﻣﻦ"را ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ .او ﺑﺮای ﯾﺎر و ﻣﻨﺸﯽ
وﻓﺎدارش ﭘﺎول ﺑﻮﻻﻧﻮف درد دل ﻣﯽ ﮐﺮد" ،اﯾﻦ ارزش ﺧﻮاﻧﺪن را دارد" ..ﭼﯿﺰی
ﮐﮫ ﺑﯿﺶ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺮ روی او ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬاﺷﺖ .او ﺑﮫ ﺑﻮﻻﻧﻮف ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ
ھﯿﺘﻠﺮ "از ﯾﮏ ﺳﺮﺟﻮﺧﮫی ﺳﺎده ﺑﮫ ﮐﺴﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ،ﺑﺸﻮد".
ﯾﺎﮔﻮدا ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﮔﺮوھﺒﺎﻧﯽ ،ﮐﺎر ﺧﻮد را در ارﺗﺶ ﺷﻮروی آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﯾﺎﮔﻮدا ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﯿﺎﯾﺪ ،داﺷﺖ .او ﺑﮫ ﺑﻮﻻﻧﻮف ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ
اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ دوﻟﺘﯽ از ﻧﻮع دوﻟﺖ ﻧﺎزیھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﺎﮔﻮدا در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﮫ
"رھﺒﺮ" ﺷﻮد ،رﯾﮑﻮف ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﺣﺰب ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ،
ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎ ﻣﯽ ﺷﺪ ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ،اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی ﻧﺎزی ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎﻣﻞ ارﺗﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ ،و از ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ
"ﻓﯿﻠﺴﻮف" ،او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ "دﮐﺘﺮ ﮔﻮﺑﻠﺰ" روﺳﯽ ﺑﺴﺎزد.
در ﻣﻮرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﯾﺎﮔﻮدا ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ آﯾﺎ او اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﮐﮫ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻮروی ﺑﺎزﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﮫ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ .او ﺗﺎ
 Ϫϗϼ ϋ̵ ϮϧΎﻣﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ از رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯿﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ و
՜
ωϼ ρ
ژاﭘﻨﯽھﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﮐﻮدﺗﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺟﻨﮓ
ﻋﻠﯿﮫى ﺷﻮروی آﻏﺎز ﺷﻮد.
ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﮫ ﺑﻮﻻﻧﻒ ﮔﻔﺖ:
« از ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ؛ دزدی ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ،
ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺣﺘﯽ ﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﺑﻌﻀﯽ وﻗﺖھﺎ آدم ﺑﺎﯾﺪ آھﺴﺘﮫ و ﮐﺎﻣﻼً
ﻣﺮاﻗﺐ و ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ و ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ» .
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم ﺗﺮور از طﺮف ﺑﻠﻮک راﺳﺖ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
اﺳﻠﺤﮫای ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﺎﮔﻮدا ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد .اﯾﻦ
طﺮح ﺗﻮﺳﻂ آ.اس .ژﻧﻮﮐﯿﺪزه ) ، (A.S. Jenukidseﯾﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ و ﮐﺎرﻣﻨﺪ
در ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ،ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪﮔﺎن ﻣﻌﺮوف ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دﺳﺖ
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راﺳﺘﯽھﺎ ﺑﻮد ،ﺑﮫ اطﻼع ﯾﺎﮔﻮدا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﯾﺎﮔﻮدا ﺗﻨﮭﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد.
روشھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﮐﮫ ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﻗﺼﺪ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ را داﺷﺘﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ او
ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﮐﮭﻨﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد .و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ او دﺳﺖ ﺑﮫ داﻣﻦ روشھﺎﺋﯽ ﺑﺮای
اﻧﺠﺎم ﺗﺮورھﺎ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ روشھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ اﺳﻠﺤﮫھﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ،
ﺑﻤﺐ ،ﺧﻨﺠﺮ و ﻓﺸﻨﮓ ﻣﺪرن ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
در آﻏﺎز او ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻢ ﺷﺮوع ﮐﺮد .او آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ را ﺗﺄﺳﯿﺲ ﮐﺮد و
ﭼﻨﺪ ﺷﯿﻤﯽ دان را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎر در آﻧﺠﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮد .ﻣﻨﻈﻮر او ﮐﺸﻒ روش
 ̶ ϣϭﮔﻔﺖ "ﻗﺘﻞ ﺑﺎ
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ﺿﻤﺎﻧﺖ".
اﻣﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻢ ھﻢ روﺷﯽ ﻧﺎﭘﺨﺘﮫ و ﺧﺎم ﺑﻮد .طﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﯾﺎﮔﻮدا
ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻗﺘﻞ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮده ﺑﻮد .او اﯾﻦ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
روﺷﯽ ﺑﯽ ﻋﯿﺐ ﺑﮫ ﺑﻠﻮک راﺳﺖ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ھﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮد .
ﯾﺎﮔﻮدا ﮔﻔﺖ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎدهای اﺳﺖ .ﻓﺮد طﯽ ﯾﮏ ﻣﺪت طﻮﻻﻧﯽ ﺑﮫ
ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎﻣﻼً طﺒﯿﻌﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﯽ ﺷﻮد .اطﺮاﻓﯿﺎن او ،ﮐﮫ اﻟﺒﺘﮫ اﯾﻦ
ھﻢ طﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﻓﺮد ﻣﺮﯾﺾ ﯾﺎ ﻣﯽ ﻣﯿﺮد و ﯾﺎ درﻣﺎن
ﻣﯽ ﺷﻮد .دﮐﺘﺮی ﮐﮫ او را ﻣﻌﺎﻟﺠﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه را دارد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮگ و ﯾﺎ
ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرش را ﺑﺮای او آﺳﺎن ﺗﺮ ﮐﻨﺪ .ﺧﻮب؟ دﯾﮕﮫ ﺑﻘﯿﮫ ﻣﺎﺟﺮا ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﮫی
ﮐﺎﻣﻼً ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ اﺳﺖ.
ﺣﺎﻻ ﻗﻀﯿﮫ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﮫ آن دﮐﺘﺮھﺎی ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .

٢ــ ﻗﺘﻞ ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ
اوﻟﯿﻦ دﮐﺘﺮی ﮐﮫ از طﺮف ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﺮای ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺮدن طﺮﺣﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ،
دﮐﺘﺮ ﻟﺌﻮ ِﻟﻮﯾﻦ ) (Leo Lewinﺑﻮد .اوﻣﺮدی ﭼﺎق ،ﻣﯿﺎﻧﮫ ﺳﺎل و ﭼﺎﭘﻠﻮس ﺑﻮد و
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻼﻗﮫای ﻧﺪارد .او دﮐﺘﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻣﺮ
ﺑﺮای ﯾﺎﮔﻮدا اھﻤﯿﺖ وﯾﮋهای داﺷﺖ ﮐﮫ دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺳﺮﺷﻨﺎس
ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از رھﺒﺮان ﺑﺮﺟﺴﺘﮫی ﺷﻮروی ،از ﺟﻤﻠﮫ رﺋﯿﺲ گ.پ.او.
ﺷﺨﺺ ﻣﺎﻓﻮق ﯾﺎﮔﻮدا ،وﯾﺎﭼﺴﻼو ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ) (WjatscheslawMenschinskiاز
ﺑﯿﻤﺎران او ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﯾﺎﮔﻮدا در ظﺎھﺮ ﻋﻼﻗﮫی زﯾﺎدی ﺑﮫ او ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .او ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﺷﺮاب ،و
ﺑﺮای ھﻤﺴﺮ او ﮔﻞ و ھﺪاﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد .او ﺧﺎﻧﮫای روﺳﺘﺎﺋﯽ را ﺑﮫ
ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺠﺎﻧﯽ در اﺧﺘﯿﺎر دﮐﺘﺮ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﮐﮫ دﮐﺘﺮ ﻟﻮﯾﻦ ﺑﮫ ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﮫ او اﺟﺎزه ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﮐﺎﻻھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ﺧﺮﯾﺪه ﺑﻮد،
ﺑﺪون ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﮔﻤﺮﮐﯽ اﺟﺒﺎری ،ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺒﺮد .دﮐﺘﺮ از اﯾﻦ ھﻤﮫ ﺗﻌﺎرف و
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذش ،ﮐﻤﯽ ﮔﯿﺞ و ﻣﻐﺸﻮش ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺑﺰودی ﯾﺎﮔﻮدا ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ دﮐﺘﺮ ﺳﺎده ﻟﻮح را ﺑﺎ دادن رﺷﻮه و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ
اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ،ﮔﻮل ﺑﺰﻧﺪ .ﭘﺲ از آن ﯾﺎﮔﻮدا ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮫ اﺻﻞ
ﻣﻄﻠﺐ آﻏﺎز ﮐﺮد .او ﺑﮫ دﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ دوﻟﺖ ﺷﻮروی،
ﮐﮫ او ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان آن اﺳﺖ ،ﺑﺰودی ﻗﺪرت را در ﺷﻮروی ﺑﮫ دﺳﺖ
ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺧﻮردﮔﺎن ھﻢ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از داﻧﺶ دﮐﺘﺮ ﻧﮭﺎﯾﺖ
اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ از رھﺒﺮان ﺷﻮروی ،از ﻣﯿﺎن آﻧﮭﺎ ﺗﻌﺪادی از ﺑﯿﻤﺎران
ِﻟﻮﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﮫ دﮐﺘﺮ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮔﻔﺖ :ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﮫ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را
ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ دارم و ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از دﺳﺘﻮرات ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﯿﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﺑﺸﻮد ،ﺗﻨﮭﺎ وظﯿﻔﮫى ﺷﻤﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﺮ
ﮐﺮده و آن ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﺑﺪھﯿﺪ و در ﺿﻤﻦ ﺷﻤﺎ ﺣﻖ ﻧﺪارﯾﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را
ﺑﺮای ﮐﺴﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﮐﺴﯽ ﺣﺮف ﺷﻤﺎ را ﺑﺎور ﻧﺨﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﺮدم
ﺣﺮف ﻣﺮا ﺑﺎور ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﮫ ﺣﺮف ﺷﻤﺎ را.
ــ در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻦ ﺟﻠﺴﮫ را ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻋﻼم ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ
ﮐﻦ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارم ﮐﮫ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮم.
دﮐﺘﺮ ﻟﻮﯾﻦ ﺑﻌﺪھﺎ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮفھﺎى ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺷﮑﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
« ﻻزم ﺑﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﮫ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ ﭼﻘﺪر
ﺗﮭﻮع آور ﺑﻮد و ﭼﮫ ﻟﺮزهای ﺑﮫ ﺗﻦ ﻣﻦ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻣﻦ ﺗﺼﻮر
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ آدم ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ را ﺑﻔﮭﻤﺪ .و ﺳﭙﺲ اﺿﻄﺮاﺑﯽ ﺑﯽ
ﭘﺎﯾﺎن!.
او در اداﻣﮫ ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻼً آﮔﺎه ھﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ و ﺑﺎ ﭼﮫ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ!
او ﻣﮑﺮراً ﺗﮑﺮار ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﻦ از اﻧﺠﺎم دﺳﺘﻮرھﺎی او ﺳﺮ
ﺑﺎز زﻧﻢ ،او ﻣﻦ و ﺧﺎﻧﻮادهام را ﻧﺎﺑﻮد ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ
رﺳﯿﺪم ﮐﮫ راه دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺟﺰ اطﺎﻋﺖ از دﺳﺘﻮرھﺎی او را ﻧﺪارم».

٩٤

ﺑﺎ ﮐﻤﮏ دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ،ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﺎ دﮐﺘﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻧﺎم اﯾﮕﻨﺎﺗﯽ ِان .ﮐﺎزاﮐﻒ
) (Ignati N. Kasakowﮐﮫ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ را ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﻣﯽ ﮐﺮد و در ﺿﻤﻦ
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ﺷﻮروی در آﻏﺎز ﺳﺎلھﺎی  ١٩٣٠اﯾﺠﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ،آﺷﻨﺎ ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﮐﺎزاﮐﻒ ادﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ روش ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎری ﺑﺮای درﻣﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎریھﺎ را ﮐﮫ
او اﺳﻤﺶ را ﻟﯿﺴﺎﺗﻮﺗﺮاﭘﯽ ) (Lysatotherapieﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد.
رﺋﯿﺲ گ.پ.او ،.ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﮐﮫ از ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و آﻧﮋﯾﻦ رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﮫ داﻧﺶ ﮐﺎزاﮐﻒ اﺣﺘﺮام زﯾﺎدی ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮای
١٨
ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﭘﯿﺶ او ﻣﯽ رﻓﺖ.
طﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﯾﺎﮔﻮدا؛ دﮐﺘﺮ ﻟﻮﯾﻦ ﺑﺎ دﮐﺘﺮ ﮐﺎزاﮐﻒ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ .دﮐﺘﺮ ﻟﻮﯾﻦ ﺑﮫ
او ﮔﻔﺖ:
ــ ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﯾﮏ ﺟﺴﺪ زﻧﺪه اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﺗﻠﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﺎزاﮐﻒ ﺑﺎ ﺣﯿﺮت ﺑﮫ ھﻤﮑﺎر ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ﮔﻔﺖ:
ــ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪی ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ.
 ١٨ــ دﮐﺘﺮ ھﻨﺮی ای .ﺳﯿﮕﺮﯾﺴﺖ ) (Henry E. Sigeristﭘﺮوﻓﺴﻮر در ﺗﺎرﯾﺦ دارو
ﺷﻨﺎﺳﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎن ھﺎﭘﮑﻨﯿﺰ در ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر و ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان
آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در اﻣﻮر داروﺋﯽ و دارو ﺷﻨﺎﺳﯽ ،در ﺳﺎل  ١٩٤٣در اطﻼﻋﯿﮫاى ﺑﮫ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن
در ﻣﻮرد دﮐﺘﺮ ﮐﺎزاﮐﻒ ﻧﻮﺷﺖ:
« در ﺳﺎل  ١٩٣٥ﻣﻦ ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ را در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ دﮐﺘﺮ اﯾﮕﻨﺎﺗﯽ ان .ﮐﺎزاﮐﻒ ﺑﺎ او
ﮔﺬراﻧﺪم .او ﻣﺮدی ﻗﻮی ھﯿﮑﻞ ﺑﺎ ﻣﻮﺋﯽ ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺮ ﭘﺸﺖ ﺑﻮد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺒﯿﮫ ﯾﮏ ھﻨﺮﭘﯿﺸﮫ و ﯾﺎ
ﺧﻮاﻧﻨﺪهی اﭘﺮا ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﺒﯿﮫ ﯾﮏ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .اوﻟﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫای ﮐﮫ از
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ او ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﯾﮏ ﻧﺎﺑﻐﮫی ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ
دروﻏﮕﻮی ﺑﺰرگ .او ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪی را اﺑﺪاع ﮐﺮده ،ﮐﮫ او ﺧﻮدش
ﻧﺎم ﻟﯿﺴﺎﺗﻮﺗﺮاﭘﯽ را ﺑﺮای آن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ او ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮاھﻢ
ﮐﺮدن ﻟﯿﺴﺘﺮ را ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی آن ﺑﯿﻤﺎران ﺧﻮد را درﻣﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﻓﺸﺎء ﻧﻤﺎﯾﺪ .او اﻣﺘﻨﺎع
ﺧﻮد را ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ داد ﮐﮫ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﮐﮫ روش او ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎدهی ﻏﻠﻂ از آن
ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮان ،ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﮫ درﺳﺘﯽ آن ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﯽ
اﻋﺘﺒﺎر اﻋﻼم ﺷﻮد .ادارهى ﺑﮭﺪاﺷﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ از او و
ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد و او را از ھﻤﮫ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ روش ﺧﻮد را ھﺮ ﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮده و ﺑﮭﺘﺮ ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﮐﺎزاﮐﻒ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ ﺑﻮد و روزی ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ
ﻣﻄﺐ او رﻓﺘﻢ ،او ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎران ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻣﻄﺐ دﻋﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ در
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ﮐﺎزاﮐﻒ ﺳﺆال ﮐﺮد درﺑﺎرهى ﭼﮫ ﭼﯿﺰ؟
ــ در ﻣﻮرد اوﺿﺎع ﺟﺴﻤﯽ ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ.
دﮐﺘﺮ ﻟﻮﯾﻦ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ ﺳﺮ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ رﻓﺖ .او ﺑﮫ ﮐﺎزاﮐﻒ ﮔﻔﺖ:
ﻣﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ھﻮش ﺗﺮ از اﯾﻦ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻢ .ﺷﻤﺎ ھﻨﻮز ﺣﺮف ﻣﺮا ﻣﺘﻮﺟﮫ
ﻧﺸﺪهاﯾﺪ .ﻣﻦ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪی ﺑﮫ دﻧﺒﺎل درﻣﺎن ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ھﺴﺘﯿﺪ و
اﯾﻦ ﮐﮫ وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ او را ﺑﮭﺘﺮ ﮐﺮدهاﯾﺪ ﻣﺘﻌﺠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮم .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﮫ او
اﺟﺎزه ﻣﯽ دادﯾﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺸﺖ.
ِﻟﻮﯾﻦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺎزاﮐﻒ ﺗﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﺮس
ﮐﺎﻣﻼً در ﺻﻮرت او دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺑﮫ ﺣﺮفھﺎى ﺧﻮد اداﻣﮫ داد:
ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺸﻮﯾﺪ ﮐﮫ در اﺻﻞ ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﯾﮏ ﻣﺮدهی ﻣﺘﺤﺮک اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ درﻣﺎن او و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن او ﺑﮫ ﺳﺮ ﮐﺎرش ،ﯾﺎﮔﻮدا را ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﯾﺎﮔﻮدا اﺳﺖ و ﯾﺎﮔﻮدا ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ او
را از ﺳﺮ راه ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮدارد .ﯾﺎﮔﻮدا آدﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮدن ﺧﻮدش را ﭘﯿﺶ ﮐﺴﯽ
ﺧﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .او اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد:
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﻠﻤﮫ از اﯾﻦ ﺣﺮفھﺎ ﺑﮫ ﮔﻮش ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﺮﺳﺪ! ﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎر
ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .اﮔﺮ ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﻮﺋﯽ از اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺒﺮد ،ﺷﻤﺎ را ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﻨﺒﯿﮫ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﮫ زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ھﻢ ﭘﻨﺎه ﺑﺮﯾﺪ ،از دﺳﺖ ﯾﺎﮔﻮدا ﺧﻼﺻﯽ ﻧﺪارﯾﺪ.
ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ ﺷﺸﻢ ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،١٩٣٣ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﺗﻠﻔﻮن از ﮐﺎزاﮐﻒ ﺧﻮاﺳﺘﮫ
ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﯾﺪن ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﺮود .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ او ﺑﺮای دﯾﺪن رﺋﯿﺲ گ.پ.او .ﺑﮫ
ﺧﺎﻧﮫى او وارد ﺷﺪ ،ﻣﺘﻮﺟﮫی ﺑﻮی ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻨﺪ َرﻧﮓ و ﺗﺮوﺑﺎﻧﺘﯿﻦ در ﺧﺎﻧﮫ ﺷﺪ .ﭘﺲ
از ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺮای او ﻣﺸﮑﻞ ﺷﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺸﯽھﺎی ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﮫ او
اطﻼع داد ﮐﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ َرﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ َرﻧﮓ ھﺮ ﭼﮫ
ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺧﺸﮏ ﺷﻮد ،ﻣﺎدهی "ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠﻮط ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻣﺎدهى
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ﮐﺮد .او ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ .ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽήΑϪ̯ Ϊϣ
ﻗﻮز ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺻﻮرت و ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺎد ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﺣﺮف ﻣﯽ زد.
ﮐﺎزاﮐﻒ ﺳﺮش را روی ﺳﯿﻨﮫ او ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ ﻧﻔﺲھﺎی او ﮔﻮش داد .او ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ
ﻧﻔﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ﺷﺪﯾﺪی را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽ داد .دﮐﺘﺮ ﮐﺎزاﮐﻒ
ﺑﺮای ﮐﺎھﺶ درد او آﻣﭙﻮﻟﯽ را ﺑﮫ او ﺗﺰرﯾﻖ ﮐﺮد و ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺠﺮهھﺎ را ﺑﺎز
ﮐﺮد و ﺑﮫ ﻣﻨﺸﯽ او دﺳﺘﻮر داد ﮐﮫ ﺗﻤﺎم درھﺎ را ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻮی ﺑﺪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ
ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ﮐﺎزاﮐﻒ در آﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺣﺎل ﻣﺮﯾﺾ او ﮐﻤﯽ ﺑﮭﺘﺮ ﺷﺪ .وﻗﺘﯽ
ﺣﻤﻠﮫ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،او ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮﮔﺸﺖ.
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او ھﻨﻮز ﺑﮫ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻠﻔﻦ زﻧﮓ زد .ﺗﻠﻔﻦ از طﺮف ﻣﻘﺮ
گ.پ.او .ﺑﻮد .ﺑﮫ او ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ داده ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﯾﺎﮔﻮدا ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻮراً
او را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﯽ ﻗﺒﻼً ﺑﺮای ﺑﺮدن دﮐﺘﺮ ﮐﺎزاﮐﻒ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش ﻓﺮﺳﺘﺎده
ﺷﺪه ﺑﻮد.
"ﺧﻮب ،ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﺎل ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﭼﻄﻮراﺳﺖ؟" اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ
ﯾﺎﮔﻮدا ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ او و ﮐﺎزاﮐﻒ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎرش ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺪﻧﺪ ،زد .ﻣﺮد ﮐﻮﺗﺎه ﻗﺪ،
ﻣﺮﺗﺐ و ﺳﺒﺰه روی ،ﭘﺸﺖ ﻣﯿﺰ ﺧﻮدش ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و ﺑﮫ دﮐﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﮐﺎزاﮐﻒ ﺟﻮاب داد ،ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺷﺪﯾﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺣﺎل
ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺪ ﺑﻮد.
ﯾﺎﮔﻮدا ﻟﺤﻈﮫای ﺳﺎﮐﺖ ﻧﺸﺴﺖ.
"ﺑﺎ ِﻟﻮﯾﻦ ﺣﺮف زدﯾﺪ؟"
ﮐﺎزاﮐﻒ ﺟﻮاب داد :ﺑﻠﯽ ،زدم.
ﯾﺎﮔﻮدا از روی ﺻﻨﺪﻟﯽ ﺧﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ و ﺟﻠﻮی ﻣﯿﺰ ﮐﺎرش ﺷﺮوع ﺑﮫ ﻗﺪم زدن
ﮐﺮد .اﻣﺎ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ طﺮف ﮐﺎزاﮐﻒ ﺑﺮﮔﺸﺖ و ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ زﯾﺎدی ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ:
"ﺑﺮای ﮐﯽ و ﺑﺮای ﭼﯽ ،ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﻗﺪر ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر
ﻧﻤﯽ ﺷﻮﯾﺪ؟ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ در ﮐﺎرھﺎی دﯾﮕﺮان دﺧﺎﻟﺖ ﮐﻨﯿﺪ؟"
دﮐﺘﺮ ﮐﺎزاﮐﻒ ﺳﺆال ﮐﺮد" :از ﺟﺎن ﻣﻦ ﭼﯽ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﺪ؟"
ﯾﺎﮔﻮدا ﺳﺆال ﮐﺮد "ﭼﮫ ﮐﺴﯽ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺑﮑﻨﯿﺪ؟".
"ﺷﻤﺎ از زﺣﻤﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ھﯿﭻ ﺳﻮدی ﻧﻤﯽ ﺑﺮﯾﺪ.
زﻧﺪﮔﯽ او ﺑﺮای ﮐﺴﯽ اھﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد .او ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺰاﺣﻢ اﺳﺖ .ﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ دﺳﺘﻮر
ﻣﯽ دھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ِﻟﻮﯾﻦ روﺷﯽ را اﺑﺪاع ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ را
از ﭘﺎی در آورد".
و ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺳﮑﻮت اداﻣﮫ داد:
"ﮐﺎزاﮐﻒ ،ﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ اﺧﻄﺎر ﻣﯽ دھﻢ! اﮔﺮ از دﺳﺘﻮرات ﻣﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ﮐﺎری ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ھﯿﭻ وﻗﺖ از دﺳﺖ ﻣﻦ
آﺳﺎﯾﺶ ﻧﺨﻮاھﯿﺪ داﺷﺖ!"
ﺑﺮای دﮐﺘﺮ ﮐﺎزاﮐﻒ روزھﺎی ﺑﻌﺪی ،روزھﺎﺋﯽ ﻣﻤﻠﻮ از وﺣﺸﺖ ،دﻟﮭﺮه و
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را ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ﯾﺎ ﻧﮫ؟ اﺻﻼً ﺑﺎ ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺮف ﻣﯽ زد؟ از
ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺸﻮد ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﺳﻮسھﺎى ﯾﺎﮔﻮدا ﺻﺤﺒﺖ
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ؟
دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ﮐﮫ اﻏﻠﺐ او را در اﯾﻦ دوران ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﺮای او از وﺟﻮد
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮی ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺗﻮطﺌﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ
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ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺧﺪﻣﺘﮕﺬاران ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾﺎﮔﻮدا ،رﯾﮑﻒ و ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ از
طﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﺗﻮطﺌﮫھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرل
رادک و ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫاﻧﺪ و ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺧﻔﺎ از آﻧﮭﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎزاﮐﻒ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﺮای ﯾﺎﮔﻮدا اﻧﺠﺎم دھﺪ،
اﻣﮑﺎن ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﺪ ،آن را ﺑﮫ ﯾﺎد آورد.
ﺟﻨﮕﯽ ﺳﺮی در اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺟﺮﯾﺎن دارد و ﭘﺰﺷﮑﺎن ھﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﮫ
ﺑﺎﯾﺪ طﺮﻓﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ﮐﺎزاﮐﻒ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪ .او ﺑﮫ ِﻟﻮﯾﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ آﻣﺎده اﺳﺖ ھﻤﺎن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم
دھﺪ ﮐﮫ ﯾﺎﮔﻮدا از او ﺧﻮاﺳﺘﮫ اﺳﺖ.
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎ داﺳﺘﺎن را از زﺑﺎن ﺧﻮد دﮐﺘﺮ ﮐﺎزاﮐﻒ و اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
ِﻟﻮﯾﻦ ،رﺋﯿﺲ گ.پ.او ،.وﯾﺎﭼﺴﻼو ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ،را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ را دﻧﺒﺎل
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
« ﻣﻦ ِﻟﻮﯾﻦ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ او روﺷﯽ را ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ
اﺑﺪاع ﮐﺮدﯾﻢ:
ﻣﺎ از دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﻔﯿﺪهی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦھﺎی
ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .اوﻻً ،ﺳﻔﯿﺪهی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ دارای
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دوﻣﺎ ً ،اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻣﺎ از
اﯾﻦ دو ﺻﻔﺖ ﺧﺎص ﺑﻮد ﮐﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ .و ﺳﻮﻣﺎ ً ﻣﺎ از وﺿﻌﯿﺖ
ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،از ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و آﻧﮋﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد،
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ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ،ﺑﺨﺶ ﭘﺎراﺳﻤﭙﺎﺗﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل دﺳﺘﮕﺎه
ﻋﺼﺒﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد .در ﻣﻮرد ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ ،اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺎﺑﮫ را ،ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺣﺴﺎس ﺑﺪن و
ﻏﺪهى ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ را ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ آدرﻧﺎﻟﯿﻦ
اﺳﺖ .در ﻣﻮرد آﻧﮋﯾﻦ اﯾﻦ دﻗﯿﻘﺎ ً ﻗﺴﻤﺖ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ ﮐﮫ از آن ﻧﮑﺘﮫ ﺑﮫ
ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺗﺪرﯾﺠﺎ ً ﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﮐﺮدﯾﻢ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﻘﯿﮫ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از ﺗﻌﺪادی ﻣﻮاد
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪهی ﻗﻠﺐ ــ دﯾﮋﯾﺘﺎﻟﯿﺲ )ﺑﺮگ ﺧﺸﮏ ﮔﯿﺎھﯽ ﺑﻨﺎم دﯾﮋﯾﺘﺎﻟﯿﺲ
ﺑﻮرﺑﻮرا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در ﻧﺎرﺳﺎﺋﯽھﺎی ﻗﻠﺐ ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد( ،آدوﻧﯿﺲ
)ﻧﻮﻋﯽ ﮔﯿﺎه( ،اﺗﺮوﭘﮭﺎﻧﺘﻮس ،ﮐﮫ ﻗﻠﺐ را ﻓﻌﺎل ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ اﯾﻦ داروھﺎ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮدﯾﻢ :اول ﻟﯿﺴﺎﺗﺮ ،ﺑﻌﺪ
٩٨

از ﮐﻤﯽ وﻗﻔﮫ ،داروی ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﻨﻨﺪهی ﻗﻠﺐ داده ﺷﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ ،اﯾﻦ
ﺷﯿﻮهی درﻣﺎﻧﯽ ،ﯾﮏ ﺿﻌﻒ اﺳﺎﺳﯽ را در ﺑﺪن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .
در ﺷﺐ  ١٠ﻣﺎی  ١٩٣٤ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ درﮔﺬﺷﺖ.
ﻣﺮدی ﮐﮫ ﺑﮫ ﺟﺎی او ﺑﮫ رﯾﺎﺳﺖ گ.پ.او .اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﯾﺎﮔﻮدا ﻧﺎم داﺷﺖ.
ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﻌﺪھﺎ ﮔﻔﺖ :ﻣﻦ ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻧﮑﺸﺘﻢ.
ﻣﻦ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﮫ ﭘﺴﺖ رﯾﺎﺳﺖ گ.پ.او .ﻋﻼﻗﮫ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ
دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ ﭘﺴﺖ از اھﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻮد.

٣ــ ﻗﺘﻞ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﻓﮭﺮﺳﺘﯽ از ﻧﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﮫ دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺑﻠﻮک ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺗﺮور ﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ:
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ،وروﺷﯿﻠﻮف ،ﮐﯿﺮوف ،ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ،ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ ،ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ،
ﮐﺎﮔﺎﻧﻮوﯾﭻ ،ﮔﻮرﮐﯽ و ِﺷﺪاﻧﻮف .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ .رھﺒﺮان
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی طﯽ ﺳﺎلھﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﺠﺎرب ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺨﯽ از ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ
داﺷﺘﻨﺪ و ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ھﻮﺷﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﯾﺎﮔﻮدا از اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ اطﻼع
داﺷﺖ .وﻗﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن دھﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم
ژﻧﻮﮐﯿﺪزه ) (Jenukidseﺑﮫ ﯾﺎﮔﻮدا اطﻼع داد ﮐﮫ ﺑﻠﻮک ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺖ
ﻗﺼﺪ ﺗﺮور ﮐﯿﺮوف را دارﻧﺪ ،او در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد .او ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد:
« ﻣﻦ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺧﻄﺎر دادم ﮐﮫ اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ
اﻣﮑﺎن دارد ﮐﮫ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻦ را ﺑﮫ ﺧﻄﺮ اﻧﺪازد ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﺗﻤﺎم
ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﮫ زﯾﺮ ﺳﺆال ﻣﯽ ﺑﺮد .ﻣﻦ ﺑﮫ ژﻧﻮﮐﯿﺪزه ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ راهھﺎی
آﺳﺎن ﺗﺮی ھﻢ وﺟﻮد دارد و ﺑﮫ او ﯾﺎد آوری ﮐﺮدم ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .ژﻧﻮﮐﯿﺪزه ﺑﮫ او ﺟﻮاب داد ﮐﮫ ﺗﺮور
ﮐﯿﺮوف ﺑﺎﯾﺪ طﺒﻖ ﻧﻘﺸﮫ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ و اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ و
زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺖھﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ و اﯾﻦ وظﯿﻔﮫی ﻣﺎ
ﺑﻮد ﮐﮫ ھﺮ ﻧﻮع ﻣﺎﻧﻌﯽ را از ﺳﺮ راه آﻧﮭﺎ ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺘﯿﻢ .و در ﻣﻮرد
ﺷﯿﻮهی آﺳﺎن ﺗﺮ ﺗﺮور ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی دﮐﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ ،ژﻧﻮﮐﯿﺪزه
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ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ رھﺒﺮان دوﻟﺖ و ﺣﺰب ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن
ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮﻧﺪ» .
در ﯾﮑﯽ از روزھﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ آﮔﻮﺳﺖ ﺳﺎل  ١٩٣٤ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﻮان
ﺳﺎزﻣﺎن ّ
ﺳﺮی دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ آ .ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف ،ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ژﻧﻮﮐﯿﺪزه در
ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ اﺣﻀﺎر ﺷﺪ .در ﺳﺎل  ١٩٢٨ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف در ﮐﻼسھﺎی "ﻣﺪرﺳﮫی
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ" ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ در ﻣﺴﮑﻮ اداره ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ
داﺷﺖ .ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ او را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ھﻮش و ﺑﺎ ﺷﮭﺎﻣﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی رھﺒﺮان دﺳﺖ راﺳﺘﯽ
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻌﻠﯿﻢ داده ﺷﺪه ﺑﻮد .او ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﺶ در ﻣﺸﺎﻏﻞ ّ
ﺳﺮی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .وﻗﺘﯽ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ژﻧﻮﮐﯿﺪزه اﺣﻀﺎر ﺷﺪ ،او ﻣﻨﺸﯽ ﻣﺨﺼﻮص
واﻟﺮﯾﻦ و .ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ ﺑﻮد .ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ در آن زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﻮرای
اﻗﺘﺼﺎدی در ﺷﻮروی را ﻋﮭﺪه دار ﺑﻮد و در ﺿﻤﻦ ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی دﻓﺘﺮ ﺣﺰب
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و از ھﻤﮑﺎران و از دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪ.
ژﻧﻮﮐﯿﺪزه ﺑﮫ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف ﺗﻮﺿﯿﺢ داد "دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ ﻗﺒﻼً ﺑﺮ روی اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺣﺴﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺷﻮروی را از طﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺑﻌﻀﯽ از
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ ﺷﻮروی ،ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻮﻻکھﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ
ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺗﺮی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت
ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ" .او روش ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺧﻮد را ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﺗﺮور از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدارﻧﺪ .روش ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺎﻣﻞ "ﺻﺪﻣﮫ زدن ﺑﮫ
ﺳﻼﻣﺖ آﻧﮭﺎ اﺳﺖ".
ژﻧﻮﮐﯿﺪزه ﮔﻔﺖ" :اﯾﻦ روش ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﺮﯾﻦ راه اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﮫ ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ در
ظﺎھﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﺎده ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﮫ از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺳﺮی و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد اداﻣﮫ ﺑﺪھﻨﺪ".
ژﻧﻮﮐﯿﺪزه اﺿﺎﻓﮫ ﻧﻤﻮد" ،ﺗﺪارﮐﺎت اﮐﻨﻮن ﺷﺮوع ﺷﺪهاﻧﺪ او ﺑﺮای ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف
ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﯾﺎﮔﻮدا ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ
ﺗﺤﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ او ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻧﮭﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺮای ﺗﺮور ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ از
ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﯽ او ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺴﯿﺎر
ﺟﺪی ﻗﻠﺒﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد و ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﻗﺼﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف از اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ آﻧﮭﺎ ﮐﻤﯽ ﻧﺎراﺣﺖ ﺷﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺮدﯾﺪ در
ﺻﻮرت او ظﺎھﺮ ﺷﺪ.
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ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف دوﺑﺎره ﺑﮫ دﻓﺘﺮ ژﻧﻮﮐﯿﺪزه اﺣﻀﺎر ﺷﺪ .اﮔﺮ ﭼﮫ اﯾﻦ
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ﮔﻮﺷﮫی اﺗﺎق ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد .ﻧﻔﺮ ﺳﻮم در طﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﮐﻠﻤﮫای ﺣﺮف ﻧﺰد ،اﻣﺎ
ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف ھﺮﮔﺰ ﭼﮭﺮه ﮐﺴﯽ را ﮐﮫ در اﺗﺎق ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﺮد .او ﯾﺎﮔﻮدا
ﺑﻮد.
ژﻧﻮﮐﯿﺪزه ﺑﮫ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف ﮔﻔﺖ" :ﭼﯿﺰی ﮐﮫ از ﺷﻤﺎ در ﺧﻮاﺳﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﮫ اوﻻً ﺷﻤﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﮫ طﺮﯾﻘﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ )دﮐﺘﺮھﺎی ﯾﺎﮔﻮدا(،
ً
دوﻣﺎ ،در ﺻﻮرت ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪن
ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻮد را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ و ﻣﺘﻮاﻟﯿﺎ ً ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻨﺪ ،و
ﺣﺎل ﺑﯿﻤﺎر ،در اﺣﻀﺎر دﮐﺘﺮ ﻋﺠﻠﮫ ﻧﮑﻨﯿﺪ ،و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ھﯿﭻ دﮐﺘﺮی را ﺑﮫ
ﺟﺰ دﮐﺘﺮ ﻣﻌﺎﻟﺞ او ﺧﺒﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
طﯽ ﭘﺎﺋﯿﺰ ﺳﺎل  ١٩٣٤وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺧﺮاب ﺷﺪ .او
درد ﺷﺪﯾﺪی داﺷﺖ و ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ.
دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ﺑﻌﺪھﺎ روﺷﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﺮای ھﺮ ﭼﮫ ﺷﺪﯾﺪﺗﺮ ﮐﺮدن
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
« ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪن ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ ،ﻗﻠﺐ او ﺑﻮد و اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ
از ﺑﺪن او ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺣﻤﻠﮫى ﺧﻮد را ﺑﺮ روی آن ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮده ﺑﻮدﯾﻢ.
ﻣﺎ از ﻗﺒﻞ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ او از ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .او از
درد ﻋﻀﻼت ﻗﻠﺐ ،اﻟﺘﮭﺎب ﻗﻠﺐ ،و ﺣﻤﻠﮫھﺎی آﻧﮋﯾﻨﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد .در
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻗﻠﺐ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد و از ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎﺋﯽ ﮐﮫ آن را
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮدداری ﻧﻤﻮد ،ﭼﺮا ﮐﮫ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﮫ ﻗﻠﺐ
 ϒϴόο Ϫ̩ ήϫ՛ϋΎﺗﺮ ﺷﺪن آن ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ .در
ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽ ΑϭΩϮη
ﻣﻮرد ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ ﻣﺎ طﯽ ﯾﮏ دورهی طﻮﻻﻧﯽ از روشھﺎﺋﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﻗﻠﺐ او را ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ او ﺑﮫ
آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﺮد .از آﮔﻮﺳﺖ ﺗﺎ ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎ اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٣٤از
روشھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻗﻠﺐ او را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ و در ﮐﻨﺎر
آن ﺑﺪون وﻗﻔﮫ ﺑﮫ او آﻣﭙﻮلھﺎی ﻋﺼﺎرهی ﻣﺨﺼﻮص ﻏﺪه ﻣﺘﺮﺷﺤﮫ
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ﺣﻤﻼت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫھﺎی ﮐﻢ ﺑﮫ او دﺳﺖ دھﺪ» .
ﺳﺎﻋﺖ  ٢ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ  ٢٥ژاﻧﻮﯾﮫ ﺳﺎل  ١٩٣٥ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎر ﺧﻮد
در ﺷﻮرای ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﻤﻠﮫی ﻗﻠﺒﯽ دﭼﺎر ﺷﺪ .ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف
ﮐﮫ در آن ﻟﺤﻈﮫ در دﻓﺘﺮ ﮐﺎر او ﺑﻮد ﻗﺒﻼً از دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد
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ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن اﮔﺮ ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ ﺑﮫ ﺣﻤﻠﮫای دﭼﺎر ﺷﺪ ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ او را
ﮐﺎﻣﻼً ﺳﺎﮐﻦ روی زﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮاﺑﺎﻧﺪ؛ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
او ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﺑﺮود.
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از دﻓﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺮون آﻣﺪ .ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ ژﻧﻮﮐﯿﺪزه ﺗﻠﻔﻦ زد و ﺑﺮای او
ﺟﺮﯾﺎن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد .رھﺒﺮ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻮف ﮔﻔﺖ ﮐﮫ آرام ﺑﺎﺷﺪ و
دﮐﺘﺮ را ﺧﺒﺮ ﻧﮑﻨﺪ.
ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ ﺑﺎ درد ﺷﺪﯾﺪی ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫاش رﺳﺎﻧﺪ .آھﺴﺘﮫ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ از
درد ﺷﺪﯾﺪی رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد از ﭘﻠﮫھﺎ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﺶ ﮐﮫ در طﺒﻘﮫی ﺳﻮم
ﺑﻮد ﺑﺎﻻ رﻓﺖ .ﭘﯿﺸﺨﺪﻣﺖ او ،او را ﺟﻠﻮی در ﺧﺎﻧﮫ دﯾﺪ .ﻧﮕﺎھﯽ ﺑﮫ او اﻧﺪاﺧﺖ و
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﮫ دﻓﺘﺮ او ﺗﻠﻔﻦ زد و ﺧﺒﺮ داد ﮐﮫ او در وﺿﻊ ﺑﺪی ﺑﮫ ﺳﺮ ﻣﯽ ﺑﺮد و
اﺣﺘﯿﺎج ﻓﻮری ﺑﮫ دﮐﺘﺮ دارد .اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن دﮐﺘﺮ ،ﮐﻮﯾﺒﯿﺸﺌﻒ ﻓﻮت ﮐﺮده ﺑﻮد.

٤ــ "ﯾﮏ ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ"
ﯾﮑﯽ از وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ ﮐﮫ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﯾﺎﮔﻮدا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻗﺘﻞ ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ
ﮔﻮرﮐﯽ و ﭘﺴﺮش ﭘﺸﮑﻮف ﺑﻮد.
ﮔﻮرﮐﯽ وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ  ٦٨ﺳﺎل داﺷﺖ .او ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی زﻧﺪهی ﺷﻮروی ،ﺑﻠﮑﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎﻧﺪوﺳﺖ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺮوف و
ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺗﻤﺎم ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن ﺑﻮد .او از ﺳﻞ رﯾﻮی و ﺑﯿﻤﺎری ﻗﻠﺒﯽ رﻧﺞ ﻣﯽ ﺑﺮد.
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ﮔﻮرﮐﯽ و ﭘﺴﺮ او از ﺑﯿﻤﺎران دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺗﺮور ﮔﻮرﮐﯽ و ﭘﺴﺮش ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﯾﺎﮔﻮدا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .ﺳﺎل  ١٩٣٤ﯾﺎﮔﻮدا ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﮫ
دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ اطﻼع داد و ﺑﮫ او ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﮫ آن را ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻨﺪ.
ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﮫ ِﻟﻮﯾﻦ ﮔﻔﺖ" :ﮔﻮرﮐﯽ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﻠﮫ ﮔﻨﺪهھﺎی ﺣﺰب راﺑﻄﮫی
ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارد ،او از ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ
اﺳﺖ ،ﺑﺎوﻓﺎﺗﺮﯾﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﺳﺖ و ﻣﺮدی اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮﮔﺰ طﺮف ﻣﺎ را
ﻧﺨﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ .و ﺣﺘﻤﺎ ً ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﺣﺮفھﺎی او ﭼﮫ اھﻤﯿﺘﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از
ﮐﺸﻮر دارد و ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ ﭼﮫ ﺿﺮﺑﮫای ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺎ و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺎ وارد آورد.
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ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﺑﮫ
ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭘﺎداش ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ داده ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ".
وﻗﺘﯽ دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن داد،
ﯾﺎﮔﻮدا اداﻣﮫ داد:
"ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﮏ
ﺿﺮورت ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫى ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺑﺎﯾﺪ طﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫی ﺗﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺎ ھﻢ طﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﭼﺸﻢھﺎی ﺧﻮد ﺷﺎھﺪ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ در
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اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ".
ﭘﺸﮑﻮف ﻗﺒﻞ از ﺗﺮور ﭘﺪرش ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:

 ١٩ــ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮔﻮرﮐﯽ ﻣﺴﻦ ﺑﻮد وﻟﯽ ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﻨﻔﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد و آﻧﮭﺎ از
او ﻣﯽ ﺗﺮﺳﯿﺪﻧﺪ .ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺴﺎﻧﻒ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ھﻤﺎن
اواﯾﻞ ﻣﺎه ژوﺋﯿﮫ ﺳﺎل  ١٩٣٤ﺑﺮای او ﮔﻔﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ" :ﮔﻮرﮐﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ اﺳﺖ .او ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺷﻮروی در ھﻤﮫی دﻧﯿﺎ و ﺑﮫ
ﺧﺼﻮص در دﻧﯿﺎی آزاد اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .روﺷﻨﻔﮑﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل از ﻣﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﮫ ھﻤﺖ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﻮرﮐﯽ از ﻣﺎ ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪهام ﮐﮫ ﮔﻮرﮐﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮ راه ﻣﺎ ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﻮد .ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻼ ﺳﺮی ،ﺑﮫ
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻮرﮐﯽ را ﺗﺮور ﮐﺮد".
ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ و ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎی ﻣﮭﺎﺟﺮ روﺳﯽ ھﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎزیھﺎ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
ﮔﻮرﮐﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان ﺷﻮروی در ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮد داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ
ﮐﮫ او را ﺑﮑﺸﻨﺪ.
در اول ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩٣٤ﻣﻘﺎﻟﮫای ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ در روزﻧﺎﻣﮫى ﺳﺎ روﯾﯿﺎ ﮐﮫ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﮫ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم "اﻧﺠﻤﻦ ﺗﺎزه ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪهى روﺳﯽ" ﺑﻮد و در ﺑﻠﮕﺮاد ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
ﯾﻮﮔﺴﻼوی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ ،آﻣﺪه ﺑﻮد:
"ﮐﯿﺮوف ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﺗﺮور ﺑﺸﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﺳﯿﻮر و ﭘﻮﺳﺘﯿﺴﯿﺎو را ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﻮب
ﺷﻮروی ﺗﺮور ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺮادران ،ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ ،اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﺑﮑﺸﯿﺪ ،ﺑﮫ ﺟﺎی
آن ﮔﻮرﮐﯽ ،ﭘﻮﺗﻦ دﻣﯿﺎن ﺑﺪﻧﯿﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﮔﺎﻧﻮوﯾﭻ را ﺑﮑﺸﯿﺪ!"
ﯾﺎﮔﻮدا ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﭘﺴﺮ ﮔﻮرﮐﯽ را از ﺳﺮ
راه ﺧﻮد ﺑﺮدارد .او دﻻﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﯾﮑﯽ از ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ
ﻣﺮگ ﭘﺴﺮ ﮔﻮرﮐﯽ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺿﺮﺑﮫى ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﮫ ﮔﻮرﮐﯽ زده و او را ﺑﮫ "آدﻣﯽ ﺑﯽ
ﻣﺼﺮف" ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﯾﺎﮔﻮدا در ﺳﺎل  ١٩٣٨او را در دادﮔﺎه ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ،
از دادن ﺗﻮﺿﯿﺢ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ ﻗﺘﻞ ﭘﺴﺮ ﮔﻮرﮐﯽ در ﻣﻼء ﻋﺎم ﺧﻮدداری ﮐﺮد .او ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﺮد
ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﭘﺸﺖ درھﺎی ﺑﺴﺘﮫ اﻧﺠﺎم دھﺪ .ﺳﻔﯿﺮ دﯾﻮﯾﺲ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم "ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ
در ﻣﺴﮑﻮ" اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ً ﻣﻨﻄﻘﯽ را در ﻣﻮرد اﻧﮕﯿﺰهھﺎی ﻗﺘﻞ ﭘﺴﺮ ﮔﻮرﮐﯽ داد" :ﺑﺮ
اﺳﺎس ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ،ﯾﺎﮔﻮدا ﻋﺎﺷﻖ ھﻤﺴﺮ زﯾﺒﺎی ﭘﺴﺮ ﮔﻮرﮐﯽ ﺑﻮد".. .
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« ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪن او ﺳﮫ ﻧﻘﻄﮫی ﺿﻌﻒ داﺷﺖ ،ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ :ﻣﺠﺮاھﺎی ﻋﺮوﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻗﻠﺐ،
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﮐﮫ از ﭘﺪرش ﺑﮫ ارٽ ﺑﺮده ﺑﻮد .ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﮫ ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ
ﺳﻞ رﯾﻮی ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺴﺎس ﺑﻮد ،و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﻋﺼﺒﯽ ﻏﯿﺮ ﻓﻌﺎل .اﮔﺮ ﭼﮫ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺷﺮاب ،ﺣﺘﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﺑﺮای او
ﻣﻀﺮ ﺑﻮد ،وﻟﯽ او اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽ داد و در ﻧﻮﺷﯿﺪن آن اﻓﺮاط ﻣﯽ ﮐﺮد» .
دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ﺑﺎ دﻗﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖھﺎی ﺣﺴﺎس ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد.
اواﺳﻂ آورﯾﻞ ﺳﺎل  ١٩٣٤ﭘﺴﺮ ﮔﻮرﮐﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺪﯾﺪی دﭼﺎر ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﮫ ذاتاﻟﺮﯾﮫ ﺷﺪ .وﻟﯽ وﻗﺘﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺣﺎل
او رو ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮدی اﺳﺖ ،ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
او ﺑﺎﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ" .ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد! اﯾﻨﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
داروھﺎﯾﺸﺎن ﺟﺎن ﯾﮏ آدم ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮏ آدم ﻣﺮﯾﺾ را
ﺑﮑﺸﻨﺪ!"
اﻣﺎ ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶھﺎی زﯾﺎد دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ،ﺑﮫ ﮔﻔﺘﮫی ﺧﻮدش آن ﻧﺘﯿﺠﮫای ﮐﮫ اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﯽ رﻓﺖ ،ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ .او ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد:
« ﺑﯿﻤﺎر ﺑﮫ ﺷﺪت ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﻠﺐ او وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪی داﺷﺖ و
دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺼﺒﯽ ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ در
راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .او ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد را از
دﺳﺖ داده ﺑﻮد و ﺑﯿﻤﺎری او ﻧﺎﮔﮭﺎن ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪی وﺿﻌﯿﺖ او را
ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
در اداﻣﮫ ،ﺑﯿﻤﺎری او ﺑﺪﺗﺮ و ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ و آن ﺑﮫ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ از
داروھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﺑﮭﺒﻮد او ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﺪ و ﺑﺮ
ﻋﮑﺲ داروھﺎﺋﯽ ﮐﮫ او را ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .و ﺑﺎﻻﺧﺮه او در ١١ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺑﯿﻤﺎری ذاتاﻟﺮﯾﮫ
درﮔﺬﺷﺖ» .
ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﮔﻮرﮐﯽ ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﺎن روش ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪ .اﻟﺒﺘﮫ ﻣﺴﺎﻓﺮتھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ
و دوری او از ﻣﺴﮑﻮ و دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ،ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ زﻧﺪﮔﯽ او را ﻧﺠﺎت داد .اﻣﺎ در آﻏﺎز
ﺳﺎل  ١٩٣٥ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮐﮫ دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮد ﺑﮫ دﺳﺖ آﻣﺪ .ﮔﻮرﮐﯽ در
ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا دﭼﺎر ﺷﺪ .دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ﻋﻤﺪاً وﺿﻌﯿﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ او را
ﺑﺪﺗﺮ ﮐﺮد ،و دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﮑﻮف ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ذاتاﻟﺮﯾﮫ دﭼﺎر ﺷﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ
دﮐﺘﺮ ِﻟﻮﯾﻦ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎر دﯾﮕﺮ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ:
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ﮐﺎﻣﻔﺮ ،ﮐﻮﻓﺌﯿﻦ ،ﮐﺎردﯾﺎﺳﻮل و دﯾﺎﮔﺎﻟﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ھﯿﭻ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﮏ
و ﺷﺒﮭﮫای اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﮐﺮد و در ﺿﻤﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﺗﺤﺮﯾﮏ
ﺣﺮﮐﺎت ﻗﻠﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد .ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً اﺟﺎزه دارﯾﻢ ﮐﮫ از اﯾﻦ
داروھﺎ ﺑﺮای درﻣﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﺑﯿﻤﺎریھﺎی ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ .اﻣﺎ
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در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻣﺎ ﻋﻤﺪاً در اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﮭﺎ زﯾﺎده روی ﮐﺮدﯾﻢ
در ﻋﺮض  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ  ٤٠آﻣﭙﻮل ﮐﺎﻣﻔﺮ ﺑﮫ او ﺗﺰرﯾﻖ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار
ﺑﺮای او ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮد .و ﭘﺲ از آن دو آﻣﭙﻮل از داروی دﯾﺎﮔﺎﻟﻦ ،ﺑﮫ
اﺿﺎﻓﮫ  ٤آﻣﭙﻮل ﮐﻮﻓﺌﯿﻦ ﺑﮫ اﺿﺎﻓﮫ دو آﻣﭙﻮل از داروی اﺳﺘﺮﯾﮑﻨﯿﻦ» .
در  ١٨ژوﺋﻦ  ١٩٣٦ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺰرگ ﺷﻮروی درﮔﺬﺷﺖ.
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ﺑﺨﺶ ﻧﻮزدھﻢ ــ روزھﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
١ــ ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﺳﻮی ﻏﺮب ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد
در ﺳﺎل  ١٩٣٥طﺮح ﺣﻤﻠﮫی آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ ﻋﻠﯿﮫى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی
ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ رﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻧﯿﺮوھﺎی ژاﭘﻨﯽ در ﻣﻨﭽﻮری ﺑﺎرھﺎ از ﻣﺮز ﺷﺮﻗﯽ ﻋﺒﻮر
ﮐﺮده و اﻗﺪام ﺑﮫ "ﺣﻤﻼت آزﻣﺎﯾﺸﯽ" ﺑﮫ ﺷﻮروی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ در
ﺧﻔﺎ ﺑﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﮫ وﺟﻮد آوردن اﺗﺤﺎدی ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻋﻠﯿﮫى ﺷﻮروی ﻣﺬاﮐﺮه ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺎزیھﺎ ،در ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﮐﺸﻮرھﺎی
ﺑﺎﻟﺘﯿﮑﯽ ،در اطﺮﯾﺶ و ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﺑﺎش ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
ارﺗﺠﺎﻋﯽ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ اﺷﺘﯿﺎﻗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ھﯿﺘﻠﺮ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﮫ ﺟﻨﮓ ﻋﻠﯿﮫى
ﺷﻮروی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .
ﭘﺲ از ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﭘﯿﺮ ﻻوال ) (Pierre Lavalو
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫى اﻧﮕﻠﯿﺲ ﺳﺮ ﺟﺎن ﺳﯿﻤﻮن ) ،(Sir John Simonدو دوﻟﺖ
ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻮم ﻓﻮرﯾﮫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ آﻟﻤﺎن
ﻧﺎزی را از اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﺻﻠﺢ ورﺳﺎی از ﺟﻤﻠﮫ ﮐﺎھﺶ ﺗﺴﻠﯿﺤﺎت
آزاد ﮐﻨﻨﺪ ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.
در  ١٧ﻓﻮرﯾﮫ در ﻣﻘﺎﻟﮫای در روزﻧﺎﻣﮫی ﻟﻨﺪﻧﯽ ُاﺑﺰرور) (Observerآﻣﺪه
ﺑﻮد:
« ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺗﻮﮐﯿﻮ در ﺑﺮﻟﯿﻦ و ورﺷﻮ ،ﻣﺸﻐﻮل ﭼﮫ ﮐﺎری
ھﺴﺘﻨﺪ؟ ....ﻣﺴﮑﻮ ﺟﻮاب اﯾﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ .ﺳﮫ ﮐﺸﻮر آﻟﻤﺎن ،ﻟﮭﺴﺘﺎن و
ژاﭘﻦ ھﺮ روز ﺑﮭﻢ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻟﺰوم اﺗﺤﺎدی را
ﻋﻠﯿﮫى ﺷﻮروی ﺑﮫ وﺟﻮد ﺧﻮاھﻨﺪ آورد» .
ﺑﮫ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ از اﺳﻠﺤﮫ ﻋﻠﯿﮫى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد ،دوﻟﺘﻤﺮدان ﺿﺪ ﺷﻮروی در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ از
ﺗﺠﮭﯿﺰ ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
اول ﻣﺎرس ﭘﺲ از ﯾﮏ رأی ﮔﯿﺮی ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺗﺮور
وﺣﺸﯿﺎﻧﮫى ﻧﺎزیھﺎ در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ھﻤﺮاه ﺑﻮد ،ﻣﻨﻄﻘﮫی ﺳﺎر ) (Saarﺑﺎ ﻣﻌﺪنھﺎی
ﻣﮭﻢ ذﻏﺎل ﺳﻨﮕﺶ ﺑﮫ آﻟﻤﺎن واﮔﺬار ﺷﺪ.
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 ١٦ﻣﺎرس دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ ﻗﺮارداد ورﺳﺎی را ﺑﮫ رﺳﻤﯿﺖ
ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ و ﺑﮫ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن دوﻟﺖھﺎی ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﻟﮭﺴﺘﺎن و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ در
ﺑﺮﻟﯿﻦ اطﻼع داد ﮐﮫ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی اﻋﻼﻣﯿﮫای در ﻣﻮرد آﻏﺎز دوﺑﺎرهی ﺳﺮﺑﺎز ﮔﯿﺮی
ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ.
در  ١٣آورﯾﻞ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﮫ اﯾﺠﺎد ﻧﺎوﮔﺎﻧﯽ از ھﻮاﭘﯿﻤﺎھﺎی ﺑﻤﺐ اﻓﮑﻦ
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد.
در  ١٨ژوﺋﻦ ١١ ،روز ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻧﻠﯽ ﺑﺎﻟﺪوﯾﻦ
) ،(Stanley Baldwinﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ ﯾﮏ ﻗﺮارداد
درﯾﺎﺋﯽ ،ﻣﯿﺎن آﻟﻤﺎن و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻋﻠﻨﯽ ﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی
اﺟﺎزه داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ "ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﺎوﮔﺎن ﺟﺪﯾﺪی را ھﻤﺮاه ﺑﺎ زﯾﺮدرﯾﺎﺋﯽھﺎﺋﯽ ﮐﮫ
ظﺮﻓﯿﺘﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ظﺮﻓﯿﺖ زﯾﺮ درﯾﺎﺋﯽھﺎی اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،آﻏﺎز ﮐﻨﺪ".
ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﮫ ﭘﺲ از رد و ﺑﺪل ﻧﻤﻮدن ﻧﺎﻣﮫای ﻣﯿﺎن وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫی آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی
ﯾﻮاﺧﯿﻢ ﻓﻮن رﯾﺒﻦ ﺗﺮوپ ) (Joachim von Ribbentropو وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫی
ﺟﺪﯾﺪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺳﺮ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ھﻮار ) (Sir Samuel Hoareﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ رﺳﯿﺪ.
در  ٣ﻧﻮاﻣﺒﺮ روزﻧﺎﻣﮫى اﮐﻮ ُدو ﭘﺎرﯾﺲ ) (Echo de Parisاطﻼع داد ،ﮐﮫ
ﺟﻠﺴﮫای ﻣﯿﺎن رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻧﺎزیھﺎ دﮐﺘﺮ ﯾﺎﻟﻤﺎر ﺷﺎﺧﺖ )(Dr. Hjalmar Schacht
و ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﻮﻧﺘﺎﮔﻮ ﻧﻮرﻣﻦ ) (Sir Montagu Normanو ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎﻧﮏ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ ُدو ﻓﺮاﻧﺲ ،آﻗﺎی ﺗﺎﻧﺮی ) (Monsieur Tanneryﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .طﺒﻖ اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ،دﮐﺘﺮ ﺷﺎﺧﺖ در ﺟﻠﺴﮫ ﮔﻔﺘﮫ اﺳﺖ:
« ﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﺮز ﻏﺮﺑﯽ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ دھﯿﻢ .دﯾﺮ ﯾﺎ زود
آﻟﻤﺎن و ﻟﮭﺴﺘﺎن ،اوﮐﺮاﺋﯿﻦ را ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ﻣﺎ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﯿﺮوھﺎﯾﻤﺎن در ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﺎﻟﺘﯿﮑﯽ ﺧﺸﻨﻮد
ﮐﻨﯿﻢ» .
در  ١١ﻧﻮاﻣﺒﺮ روزﻧﺎﻣﮫى ﻧﯿﻮﯾﻮرﮐﯽ ھﺮاﻟﺪ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﮔﺰارش داد:
« ﻧﺨﺴﺖ وزﯾﺮ ﻻوال ﮐﮫ ِﺳﻤﺖ وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ را ﻧﯿﺰ
ﻋﮭﺪهدار اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن
ﺟﻤﮭﻮری ﺳﻮم ﻓﺮاﻧﺴﮫ و آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی اﺳﺖ ،و ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ او ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺎﯾﻞ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺷﻮروی را ﮐﮫ اﻣﻀﺎء ﺷﺪه ،وﻟﯽ
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻗﺮاردادی
ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس آن رژﯾﻢ ھﯿﺘﻠﺮ ﻣﺮزھﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ را
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ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ در ﻋﻮض آزادی ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ در ﻣﻮرد
ﻣﻨﺎطﻖ ﻣﯿﺎﻧﯽ و اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﺪ» .
ﺑﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﺎﻻﺗﺮ رﻓﺘﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺟﻨﮓ ،دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻣﮑﺮراً از دوﻟﺖھﺎﺋﯽ
ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺗﮭﺪﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺷﺪﯾﺪ
ﺣﻤﻠﮫی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎرھﺎ ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ
ﻟﯿﺘﻮﯾﻨﻮف ،در ﺳﺎزﻣﺎن اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻞ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اروﭘﺎﺋﯽ،
درﺧﻮاﺳﺖ اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ و اﯾﺠﺎد اﺗﺤﺎدﯾﮫای ﻣﯿﺎن ﮐﺸﻮرھﺎی ﺻﻠﺢ ﺟﻮ را
ﮐﺮده ﺑﻮد .در  ٢ﻣﮫ  ١٩٣٥دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻗﺮاردادی را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻤﮏ دو طﺮﻓﮫ
ﺑﺎ دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ و در  ١٦ﻣﮫ ﻗﺮاردادی ﻣﺸﺎﺑﮫ را ﺑﺎ دوﻟﺖ ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ اﻣﻀﺎء
ﮐﺮد.
ﻟﯿﺘﻮﯾﻨﻒ در ﺟﻠﺴﮫی اﺗﺤﺎد ﻣﻠﻞ ﮔﻔﺖ ھﻤﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
آﻣﺎده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺻﻠﺢ ﮐﮫ ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﮭﻤﯽ را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺟﻨﮓ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﻌﺎل اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
در اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  ١٩٣٥ارﺗﺶ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ﺑﺎ اﺟﺎزه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺮ ﻻوال
و ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ھﻮار ،اﺗﯿﻮﭘﯽ را ﺑﮫ اﺷﻐﺎل ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد در آورد.
وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ژاﭘﻦ در ﺳﺎل  ١٩٣١ﺑﮫ ﻣﻨﭽﻮری ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮد ،ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ در
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ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﮭﺖ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻮد.
 ٢٠ــ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ طﺮﻓﺪاران ﺧﻮد در داﺧﻞ روﺳﯿﮫ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ ھﺮ وﺳﯿﻠﮫای
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ﺳﺎل  ١٩٣٥ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ راﮐﻮﺳﮑﯽ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﺟﺎﺳﻮس ژاﭘﻨﯽھﺎ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺳﻔﯿﺮ روﺳﯿﮫ
در ﭘﺎرﯾﺲ و ﻟﻨﺪن ﺑﻮد ،در ﻣﺴﮑﻮ ﻧﺎﻣﮫای را از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﺑﺮ ﺿﺮورت "ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ دوﻟﺖ ﺷﻮروی" ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻣﻮرد ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻮﺷﺖ ،ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان روﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ روی روشھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺴﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﯽ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت "ﭼﭗ ﺧﺎرﺟﯽ" ﺑﺎ روﺣﯿﮫی ﭘﺎﺳﯿﻔﯿﺴﺘﯽ را ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
آورﻧﺪ.
در ﻣﻮرد "ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت راﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ" ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻮد" .ﻣﻮﺿﻊ آﻧﮭﺎ ﺑﺮﻋﻠﯿﮫى
ﺷﻮروی ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ و روﺷﻦ ﺑﻮد" ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ" :ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ".
در ﻣﮫ  ١٩٣٥ھﯿﺌﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه درﻣﻮرد ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ و
ﺷﻮروی ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ آﻣﺪ .ﺑﮫ ھﻤﺮاه اﯾﻦ ھﯿﺌﺖ اﻣﯿﻞ ﺑﻮر) ،(Emil Bureرﺋﯿﺲ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ
روزﻧﺎﻣﮫى دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﭘﺎرﯾﺴﯽ ﻟـ ُﻮ ا ُردر )ﻧﻈﻢ ــ  (Ľ Ordreو ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮏ
راﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او ﺳﻔﯿﺮ روﺳﯿﮫ در ﭘﺎرﯾﺲ ﺑﻮد ،ﻧﯿﺰ ﺑﮫ روﺳﯿﮫ آﻣﺪه ﺑﻮد .راﮐﻮﻓﺴﮑﯽ
او را در ھﺘﻞ ﻣﺘﺮوﭘﻞ در ﻣﺴﮑﻮ ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮد .او ﺑﮫ ﺑﻮر ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ و
ﺑﻘﯿﮫ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺻﻔﺤﮫى ﺑﻌﺪ *
ﺷﻮروی ﻧﺘﯿﺠﮫای ﺧﻄﺮﻧﺎک را در ﺑﺮ دارد
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و در داﺧﻞ ﺷﻮروی ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﻧﺎزی ﺣﻤﻠﮫى ﺑﺰرﮔﯽ را
ﻋﻠﯿﮫى اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ ارﺗﺶ ﺳﺮخ آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮد .در اﺗﺤﺎد ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
و ژاﭘﻨﯽ ،راﺳﺖھﺎ و ﺑﻠﻮک ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺎل دﻗﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺧﻮد را
ﻋﻠﯿﮫى ﺻﻨﺎﯾﻊ ،وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮐﺸﺎورزی ﺷﻮروی آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ھﺪف
آﻧﮭﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﯿﺮوی دﻓﺎﻋﯽ ﺷﻮروی را در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت وﺳﯿﻊ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و رھﺒﺮی
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺷﻮروی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف در ﺟﻠﺴﮫای ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﻋﻀﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در
ﻣﺴﮑﻮ ﮔﻔﺖ:

̵ έϭήο Ϧϳ

Ζ δϴϧ̶ ϓ
Ύ
̯ Ύ
ϣ
ˬΖ γ
ή՜
©Άϣε ϭέ̮ ϳέϭήΗ
اﺳﺖ ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﻋﺘﺒﺎری را ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی
اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ ،ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮده و ﮐﺸﻮر را از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﺘﺰﻟﺰل ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻗﺪرت و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم
ﺗﻮاﻧﻤﺎن و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد اﻗﺪام ﮐﻨﯿﻢ و اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﻢ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی ﻣﺎﻧﻊ ﮐﺎر ﻣﺎ
ﺑﺸﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از ھﺮ وﺳﯿﻠﮫای ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ،اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺻﺎدر ﮐﺮده و ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ آن ﭘﺎی ﺑﻨﺪ اﺳﺖ!» .
در ﭘﺎﺋﯿﺰ  ١٩٣٥ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎط ﻣﮭﻢ،
در ﺳﺮاﺳﺮﺷﻮروی ﺑﮫ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ در اورال،
در ﻣﻌﺎدن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ در دوﻧﺒﺎس و ﮐﻮزﺑﺎس ،در ﺻﻨﺎﯾﻊ راه آھﻦ ،در
ﻧﯿﺮوﮔﺎهھﺎی ﺑﺮق و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنھﺎی در دﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎر
ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺗﻤﺎم ﺿﺮﺑﺎت ﻣﮭﻠﮑﯽ را ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﮭﻢ
ﮐﺸﻮر وارد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺧﺮاﺑﮑﺎریھﺎی ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ و دﯾﮕﺮ
رھﺒﺮان دﺳﺖ راﺳﺘﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﮐﺸﺎورزی ،ﺷﺮﮐﺖھﺎی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ،و
* و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺟﻨﮕﯽ دﻓﺎﻋﯽ از طﺮف آﻟﻤﺎن ﺑﺸﻮد" .او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ
ﺗﻨﮭﺎ ﻋﻘﯿﺪهی او ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و رھﺒﺮان ﺷﻮروی ھﻢ ﺑﺎ او ھﻢ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺑﻮر ﺑﯽ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﮐﮫ راﮐﻮﻓﺴﮑﯽ را ﻏﻀﺒﻨﺎک ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او ﺑﺎ دادن ھﺮ
اﻣﺘﯿﺎزی ﺑﮫ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ .او ﺑﮫ راﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ" :ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ارﺗﺶ رو ﺑﮫ رﺷﺪ آﻟﻤﺎن ،ﺗﻨﮭﺎ ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻣﺘﺠﺎوزان را ﺑﺎﯾﺪ در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار داد ،و اﯾﻦ ﺗﻨﮭﺎ راھﯽ
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد".
اﻣﺎ ﺑﻮر ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﮫ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﺒﻮد ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
رﯾﺎﺳﺖ ھﺌﯿﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻮی را ﭘﯿﺮ ﻻوال ﻋﮭﺪه دار ﺑﻮد.
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ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﻣﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺷﺪ .ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت را رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﮫ ﺷﺮح ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ از ﺧﺮاﺑﮑﺎریھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ژاﭘﻨﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺧﺮاﺑﮑﺎران ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ.
اﯾﻮان ﮐﻨﯿﺎﺳﻒ ) ،(Iwan Knjasewﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﺟﺎﺳﻮس ژاﭘﻨﯽ ،ﻣﺄﻣﻮر
راه آھﻦ اورال:
« در ﻣﻮرد ﺧﺮاﺑﮑﺎریھﺎ در راه آھﻦ و در ﻣﺤﻞھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد
راه آھﻨﯽ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ از ژاﭘﻨﯽھﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻢ ،دﻗﯿﻘﺎ ً ھﻤﺎن دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻼً از ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮدم.
در  ٢٧اﮐﺘﺒﺮ ،در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ُﺷﻮﻣﯿﺨﺎ ) ،(Schumichaﺑﮫ دﻧﺒﺎل
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫی ﻣﺎ ،ﯾﮏ ﻗﻄﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  ٤٠ﺗﺎ ٥٠
ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻗﻄﺎر ﺑﺎری دﯾﮕﺮی ﮐﮫ ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ﺣﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد
ﺗﺼﺎدف ﻧﻤﻮد ٢٠ .ﻧﻔﺮ از ﺳﺮﺑﺎزان ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﮐﺸﺘﮫ و  ٢٩ﻧﻔﺮ زﺧﻤﯽ
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﻮد ﺑﯿﻦ  ١٣ﺗﺎ  ١٥ﺗﺼﺎدف را
ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺸﺘﯿﻢ
ارﺗﺶ ژاﭘﻦ ﻗﻮﯾﺎ ً ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻗﻀﯿﮫ ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ در ﺻﻮرت
ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ از اﺳﻠﺤﮫى ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ ﺑﺮای ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن
ﺗﺤﺮک ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ،رﺳﺘﻮران ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﮫھﺎ و ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنھﺎی
ارﺗﺸﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد» .
ﻟﺌﻮﻧﯿﺪ ﺳﺮﺑﺮﯾﺎﮐﻮف ) ،(Leonid Serebrjakowﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ
ﺗﺪارﮐﺎت راه آھﻦ:
« ﻣﺎ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﻣﺸﺨﺼﯽ داﺷﺘﯿﻢ :ﺟﺮﯾﺎن
ﺣﺮﮐﺖ ﻗﻄﺎرھﺎی ﺑﺎرﺑﺮی را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﯿﻢ .ﺗﻌﺪاد واﮔﻦھﺎی ﺑﺎر زﻧﯽ را
ﮐﻢ ﮐﻨﯿﻢ و ھﻢ زﻣﺎن ﺑﮫ ﺗﻌﺪاد واﮔﻦھﺎی ﺧﺎﻟﯽ در ﺣﺮﮐﺖ اﺿﺎﻓﮫ ﮐﻨﯿﻢ،
ﺟﻠﻮی اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪن ﺳﺎﻋﺖھﺎی رﻓﺖ و آﻣﺪ واﮔﻦھﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را ﮐﮫ
در ظﺎھﺮ ﮐﻢ ھﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و ﻣﺮاﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﻘﺪار ظﺮﻓﯿﺖ
ﻗﻄﺎرھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد و ﻏﯿﺮو و ﻏﯿﺮو..
ﺑﮫ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ،ﻟﯿﻔﺸﯿﺘﺰ ) (Lifschitzﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﺟﺎﺳﻮس
ژاﭘﻨﯽھﺎ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻣﻦ ﺑﮫ ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎی ﺗﺮاﺑﺮی آﻣﺪ .او
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ﻣﺪﯾﺮ ﺧﻂ ﺟﻨﻮب ﺑﻮد .او ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او در ﺧﻂ ﺟﻨﻮب رﻓﯿﻘﯽ دارد
ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﻮرﯾﻦ ،ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺎ را
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رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد ﺑﻠﺒﺸﻮ و ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ در راه آھﻦھﺎ ،ﭼﮫ در
ﻣﺮﮐﺰ و ﭼﮫ در ﻣﻨﺎطﻖ ﺑﯿﺮون از ﺷﮭﺮ ،ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ
اﻣﮑﺎن را ﺑﮫ وﺟﻮد آورﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از اوﻟﯿﻦ روزھﺎی ﺑﺴﯿﺞ ،ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺤﻞھﺎی اﺗﺼﺎل ﺧﻄﻮط راه آھﻦ را ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ و ﺑﮫ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ اﺧﺘﻼل و ﺑﯽ
ﻧﻈﻤﯽ در ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ و در ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ ﻧﻘﺎط
ﻣﺸﺘﺮک را ھﻢ ﺗﻘﻠﯿﻞ ﻣﯽ دھﯿﻢ» .
آﻟﮑﺴﯽ ﺷﺴﺘﻮف ) ،(Alexei Schestowﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﺟﺎﺳﻮس ﻧﺎزیھﺎ ،از
اﻋﻀﺎی رھﺒﺮی اﺗﺤﺎدﯾﮫى ﺷﺮﮐﺖھﺎی ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ در ﺧﺎور دور و ﺳﯿﺒﺮی:
ُ
ﭘﺮوﮐﻮﭘﯿﻮﺳﮏ ) (Prokopjewskﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﮫ ﮐﺎر
« در ﻣﻌﺪنھﺎی
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ ﮐﮫ در ﻧﺘﯿﺠﮫ  ٥٠درﺻﺪ ذﻏﺎل از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رﻓﺖ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﮫ اﯾﻦ ﺧﺴﺎرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﯿﻦ  ١٥ﺗﺎ  ٢٠درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ .دوﻣﺎ ً دراﺛﺮ
اﺗﺨﺎذ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻋﻤﻖ اﯾﻦ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﺑﮫ آﻧﺠﺎ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
ُ
ﭘﺮوﮐﻮﭘﯿﻮﺳﮏ داﺷﺘﯿﻢ.
 ١٩٣٥ﺷﺼﺖ آﺗﺶ ﺳﻮزی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﻣﻌﺪن
در ﻣﻌﺪن ﻣﻮﻟﻮﺗﻮف ،ﯾﮏ رﮔﮫ از ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻌﺪن ﺑﮫ ﻗﻄﺮ  ١٠٠ﻣﺘﺮ ﮐﮫ
از ﺳﺎل  ١٩٣٣ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ً دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،وﯾﺮان
ﺷﺪ .در ﻧﺼﺐ ﮐﺮدن وﺳﺎﺋﻞ ،اﯾﺴﺘﮕﺎهھﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺷﯿﻦھﺎ،
ﺧﺮاﺑﮑﺎریھﺎی زﯾﺎدی ﺷﺪ» .
اﺳﺘﺎﻧﯿﺴﻼو راﺗﺎﯾﭽﺎک ) ،(Stanislaw Rataitschakﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﺟﺎﺳﻮس
ﻧﺎزی ،رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺎظﺮان ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯽ:
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ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮔﻮرﻟﻮوﮐﺎ ) ،(Gorlowkaدو ــ اﺧﻼل ﺑﺰرگ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫى
ِﻧﻮﺳﮑﯽ ) (Newskiو دﯾﮕﺮی در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﺘﺤﺪهی ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ در
ُوﺳﮑﺮﺳﻨﺴﮏ ) (Woskressenskﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪ» .
ﯾﺎﮐﻮف دروﺑﻨﯿﺲ ) ،(Jakow Drobnisﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ،ﻣﻌﺎون ﻣﺪﯾﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ
ﮐﺮﻧﺮو ):(Kernerowo
ُ ُ
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« ﺑﻌﺪ از ژوﺋﯿﮫ ﺳﺎل  ١٩٣٤ﻣﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻤﺎم ﺧﺮاﺑﮑﺎریھﺎ و
ﻧﺎﺑﻮدی ﺗﻮﻟﯿﺪات در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﻄﻘﮫی ﮐﻮزﺑﺎس ﺑﻮدم .طﯽ ﺗﻤﺎم ﺳﺎل ١٩٣٣
ﻣﻦ در آﺳﯿﺎی ﻣﺮﮐﺰی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪاً در ﺳﺎل ١٩٣٤ﺑﻨﺎ ﺑﺮ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ ﻏﺮب ﺳﯿﺒﺮی رﻓﺘﻢ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده
ﺑﻮد ،ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف در ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮا ﺑﮫ
راﺣﺘﯽ از ﯾﮏ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫی دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﺮاﺑﮑﺎریھﺎ ،ﺑﮫ ھﺪر دادن ﻣﻮاد و ﭘﻮلھﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری ﺷﺪه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻘﺎﺻﺪ
ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﮐﺎر ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ وﻗﻔﮫ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﮭﻢ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ وظﺎﺋﻔﯽ را ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺑﺮای آﻧﮭﺎ در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
ﻣﻨﺎطﻘﯽ ﮐﮫ ﻧﯿﺮوﮔﺎهھﺎی ﺑﺮق در آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ
داﺷﺖ ﮐﮫ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺧﯿﺎل ﺧﺮاﺑﮑﺎری در آﻧﺠﺎ را داﺷﺘﯿﻢ و ﯾﺎ دﺳﺘﻮری در
آن ﻣﻮرد ﺑﮫ ﻣﺎ داده ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﻌﺪن را ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ آب ﭘﺮ
ﮐﻨﯿﻢ .در ﺿﻤﻦ ﻣﺎ ذﻏﺎﻟﯽ را ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ دادﯾﻢ ﮐﮫ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ
اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮد و اﯾﺠﺎد اﻧﻔﺠﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت آﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
و در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﮔﺮان زﺧﻤﯽ ﺷﺪﻧﺪ» .
ﻣﯿﺨﺎﺋﯿﻞ ﭼﺮﻧﻮف) ،(Michail Tschernowاز اﻋﻀﺎی دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ،
ﺟﺎﺳﻮس ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن ،ﮐﻤﯿﺴﺮ ﮐﺸﺎورزی:
« ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ رﯾﺰی وﺳﯿﻌﯽ را ﺑﺮای ﺿﺮﺑﮫ زدن ﺑﮫ
اﺳﺐھﺎ از طﺮﯾﻖ دادن ﻏﺬای ﻏﻠﻂ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ آﻧﮭﺎ ﻗﺼﺪ
داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ دﺳﺘﺮﺳﯽ ارﺗﺶ ﺳﺮخ را ﺑﮫ اﺳﺐھﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد
ﺑﺬرھﺎی ﮐﺸﺎورزی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻌﯽ ﺧﻮد را ﻧﻤﻮدﯾﻢ ﮐﮫ در ﺑﺮﻧﺎﻣﮫی
ﺗﺤﻮﯾﻞ آﻧﮭﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﮫ وﺟﻮد آورﯾﻢ ،آﻧﮭﺎ را ﺑﺎ ھﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﮫ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ را در ﮐﺸﻮر ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽ آوردﯾﻢ.
در ﻣﻮرد ﭘﺮورش و ﻧﮕﮭﺪاری ﮔﺎوھﺎ و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪھﺎ ،ﻣﺎ ﻧﮋادھﺎی اﺻﯿﻞ ﺑﺮای
ﺑﺎرآوری ﺑﮭﺘﺮ دامھﺎ را ﻣﯽ ﮐﺸﺘﯿﻢ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﻣﺎﻧﻊ
دادن ﻏﺬای ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺷﻮﯾﻢ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻄﺢ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ را ﺑﺎﻻ
ﺑﺒﺮﯾﻢ .و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ روشھﺎى ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﻏﺬای آﻧﮭﺎ را آﻏﺸﺘﮫ ﺑﮫ ﻣﯿﮑﺮب
ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ.
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﮐﮫ آﻣﺎر ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ را ﺑﯿﻦ ﮔﻠﮫھﺎ در ﺷﺮق ﺳﯿﺒﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﺮﯾﻢ،
ﻣﻦ ﺑﮫ رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ داﻣﭙﺰﺷﮑﯽ ،ﮔﯿﻨﺴﺒﻮرگ ) (Ginsburgﮐﮫ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
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ﺳﺮم ﺿﺪ ﺳﯿﺎه زﺧﻢ را ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻧﻔﺮﺳﺘﺪ .وﻗﺘﯽ در
دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ ھﻢ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ ﮐﮫ ُ
ﺳﺮﻣﯽ ﺑﺮای
ﺳﺎل  ١٩٣٦اﭘﯿﺪﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﺳﯿﺎه زﺧﻢ در ﺷﺮق ﺳﯿﺒﺮی ﺷﺮوع ﺷﺪُ ،
اﺳﺘﻔﺎده وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ دﻗﯿﻘﺎ ً ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ اﺳﺐ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ از
ﻣﯿﺎن رﻓﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎ ً ﮐﻤﺘﺮ از  ٢٥٠٠٠ﻧﺒﻮدﻧﺪ» .
واﺳﯿﻠﯽ ﺷﺎراﻧﮕﻮوﯾﭻ ) ،(Wassili Scharangowitschﻋﻀﻮ دﺳﺖ
راﺳﺘﯽھﺎ ،ﺟﺎﺳﻮس ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽھﺎ ،ﻣﻨﺸﯽ ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ روﺳﯿﮫى
ﺳﻔﯿﺪ:
« ﻣﻦ در اﺻﻞ ﻣﺄﻣﻮر ﺧﺮاﺑﮑﺎری در ﻣﻨﺎطﻖ ﮐﺸﺎورزی ﺑﻮدم .در
ﺳﺎل  ١٩٣٢ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ً و ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺎ در ﮐﻞ ،ﺻﺪﻣﺎت زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﮐﺸﺎورزان وارد آوردﯾﻢ .و ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را از طﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در
ﺳﺮﻋﺖ اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﮐﺮدن ﮐﺸﺎورزی و ﺟﻤﻊ آوری ﻏﻠﮫ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دادﯾﻢ.
در اداﻣﮫ ﻣﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪن ﻏﺬا ﺑﮫ ﺷﮭﺮھﺎ
اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﯿﮑﺮوب طﺎﻋﻮن ﺧﻮک را از طﺮﯾﻖ اﺳﺘﻔﺎده از
واﮐﺴﻦ ﺧﻮک ﺑﺮای ﮐﺸﺘﻦ آﻧﮭﺎ ،ﺑﯿﻦ ﺧﻮد آﻧﮭﺎ ﭘﺨﺶ ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺧﻮک را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدﯾﻢ.
در ﺳﺎل  ١٩٣٦ﻣﺎ ﮐﺎری ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﮫ اﺳﺐھﺎ در روﺳﯿﮫی ﺳﻔﯿﺪ ﺑﮫ
ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻢ ﺧﻮﻧﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﻋﻤﺪی ﺑﻮد ،ﭼﺮا ﮐﮫ در
ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺟﻨﮓ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ،اﺳﺐ ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ را در ﺟﺮﯾﺎن
دﻓﺎع از ﮐﺸﻮر ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻧﺎﺑﻮد ﮐﺮدن ﯾﮑﯽ
از وﺳﺎﺋﻞ دﻓﺎﻋﯽ آﻧﮭﺎ اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ.
ﺗﺎ آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮم ﻣﯽ آﯾﺪ ،از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ  ٣٠ھﺰار اﺳﺐ ﺗﻠﻒ
ﺷﺪﻧﺪ» .
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٢ــ ﻧﺎﻣﮫاى از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل  ،١٩٣٥وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ھﺮ ﭼﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ،
ﻧﺎﻣﮫ ﺑﺮی ﻣﺨﺼﻮص از ﻣﺴﮑﻮ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﮫای از طﺮف ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ دﯾﺪن رادک آﻣﺪ.
٢١
ﻧﺎﻣﮫ از ﻧﺮوژ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد و رادک ﻣﺪت درازی ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ آن ﺑﻮد.
 ٢١ــ در ژوﺋﻦ  ١٩٣٥دوﻟﺖ ﺟﺒﮭﮫی ﻣﺮدﻣﯽ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را از ﻓﺮاﻧﺴﮫ اﺧﺮاج
ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﺑﮫ ﻧﺮوژ رﻓﺖ .او درﺧﺎرج از ا ُﺳﻠﻮ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻣﻘﺮ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻨﻄﻘﮫای
دور اﻓﺘﺎده و ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد .ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺮوژ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن ﻗﻄﻊ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﺮوژ ﺑﯿﺎﯾﺪ .طﺮﻓﺪاران ﺧﻮد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
در ﻧﺮوژ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺣﺰب ﺿﺪ
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ و ﺑﮫ ﺷﺪت دﺳﺖ راﺳﺘﯽ اﺗﺤﺎد ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ وزﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺟﻨﮓ ،ﺳﺮﮔﺮد
وﯾﺪﮐﻮن ﮐﻮﯾﺴﻠﯿﻨﮓ ) (Vidkun Quislingﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮﻋﻠﯿﮫى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی آﻏﺎز ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺳﺮﮔﺮد وﯾﺪﮐﻮن ﮐﻮﯾﺴﻠﯿﻨﮓ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان واﺑﺴﺘﮫﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ دوﻟﺖ ﻧﺮوژ در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد
اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺳﺎلھﺎی  ١٩٢٢و  ١٩٢٣او ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ
اوﮐﺮاﺋﯿﻦ و ﮐﺮﯾﻤﮫ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .او در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻤﯽ از ﻣﯿﺎن ﮔﺎردھﺎی ﺳﻔﯿﺪ ازدواج
ﮐﺮد .وﻗﺘﯽ در ﺳﺎل  ١٩٢٧دوﻟﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد را ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻗﻄﻊ ﮐﺮد،
ﮐﻮﯾﺴﻠﯿﻨﮓ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی دوﻟﺖ ﻧﺮوژ در ﻣﺴﮑﻮ ﺑﻮد ،از طﺮف دوﻟﺖ اﻧﮕﺴﺘﺎن
ﻣﺄﻣﻮر ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﮐﺸﻮر در ﺷﻮروی ﺷﺪ .ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ اﻧﺠﺎم ﺧﻮش ﺧﺪﻣﺘﯽھﺎی ﺧﻮد در آن
زﻣﺎن ،ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ او ﻣﻘﺎم "ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی اﻓﺘﺨﺎری" اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن داده ﺷﺪ.
در ﺳﺎل  ١٩٣٠دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﮫ ﮐﻮﯾﺴﻠﯿﻨﮓ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﺶ ،اﺟﺎزهی
ﺑﺎزﮔﺸﺖ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﮐﺸﻮر را ﻧﺪاد.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی "ﺳﯿﺎﺳﯽ" او در ﺷﻮروی ﭘﺎﯾﺎن داده ﺷﺪ ،ﮐﻮﯾﺴﻠﯿﻨﮓ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﺑﮫ ظﺎھﺮ ﺑﯽ طﺮف را در ﻧﺮوژ آﻏﺎز ﮐﺮد ،ﺗﺸﮑﯿﻼﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ
ﺻﻒ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ .طﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﻮﯾﺴﻠﯿﻨﮓ ﻋﻼوه ﺑﺮ رھﺒﺮی ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ
ﻧﺮوژیھﺎ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻋﻀﺎی آن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
ﺟﺎﺳﻮس ﺑﮫ ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ آﻟﻤﺎن در آﻣﺪ.
در ﻧﺮوژ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در آن ھﺴﺘﮫھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ﺑﺴﯿﺎری از اﻋﻀﺎی ﻣﺤﻠﯽ آﻧﮭﺎ در ﺟﮭﻞ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮده و از ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن رھﺒﺮان
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎی ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻗﺪرتھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ اطﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .در اﺻﻞ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از "اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺟﮭﺎن" را ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ او ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ را رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺴﯿﺎری از آﻧﮭﺎ از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از اﯾﻦ اﺷﺨﺎص ﻣﻨﻔﺮد ،ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪه و ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ھﻮاداران ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﻢ
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد.
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ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎری ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ،رادک ﻧﺎﻣﮫی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﺎز ﮐﺮد .در  ٨ﺻﻔﺤﮫى
ﮐﺎﻏﺬ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ،ﻗﺮارداد ّ
ﺳﺮی ﺧﻮد
را ،ﮐﮫ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮای اﻧﻌﻘﺎد ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎی آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻮﺿﯿﺢ داده
ﺑﻮد .در آﻏﺎز ،ﭘﺲ از ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ روی "ﭘﯿﺮوزی ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ" و ﻧﺰدﯾﮏ
ﺑﻮدن "ﺟﻨﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ" ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮫ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﮫ ﺑﻮد:
« ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت دو اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ وﺟﻮد دارد ،اﻣﮑﺎن
اول ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ و اﻣﮑﺎن دوم طﯽ ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﯾﺪ از ھﻢ اﮐﻨﻮن اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ ،ﻣﺎ ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴﺖ
ﺷﻮروی در ﺟﻨﮓ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮫ ﻗﺪرت ﺑﺮﺳﯿﻢ و اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﻠﻮک ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ دﻗﺖ دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ» .
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻮﺷﺖ :از اﯾﻦ ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫی
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در "ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺟﻨﮕﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﮐﺎﻣﻞ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ و ژاﭘﻨﯽھﺎ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد" .ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون اﺟﺎزهی آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ و ژاﭘﻨﯽھﺎ "ﻋﻤﻞ" ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ آﻧﮭﺎ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ آﻧﮭﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻞ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ و ژاﭘﻨﯽھﺎ ،اﻣﺮی ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺪون آن ﻗﺎدر ﺑﮫ
ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن ﻗﺪرت ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ و راﺳﺖھﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را آﻣﺎدهی
دادن اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد:
« آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺑﮫ ﻣﻮاد ﺧﺎم ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و زﻣﯿﻦ اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﮫ در اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﻨﮓ ﻣﻌﺪن ،طﻼ ،ﻧﻔﺖ و ﻓﺴﻔﺮ و
آﭘﺎﺗﯿﺖ )ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﮐﻠﺴﯿﻢ ،ﻓﻠﻮﺋﻮر ،اﮐﺴﯿﮋن( ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
و اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ و ﻣﻮاد ﭼﺮﺑﯽ را ﺑﮫ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از
ﻗﯿﻤﺖ واﻗﻌﯿﺶ در ﺑﺎزار ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﻔﺮوﺷﯿﻢ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ژاﭘﻨﯽھﺎ اﺟﺎزه ﺑﺪھﯿﻢ ﮐﮫ از ﻧﻔﺖ ﻣﺎ در ﺳﺎﺧﺎﻟﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﮫ در ﺻﻮرت وﻗﻮع ﯾﮏ
ﺟﻨﮓ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻧﻔﺖ ﺑﺪھﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اﺟﺎزه دھﯿﻢ
ﮐﮫ از ﻣﻌﺪنھﺎی ﻣﺎ طﻼ اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ درﺧﻮاﺳﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﺼﺮف ﮐﺸﻮرھﺎی ﻣﻨﻄﻘﮫى
رود داﻧﻮب و ﮐﺸﻮرھﺎی ﺑﺎﻟﮑﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﻧﮭﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﯿﻢ و در ﺿﻤﻦ
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺼﺮف ﭼﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ ژاﭘﻨﯽھﺎ ھﻢ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ .و ﺑﺎﯾﺪ
ﻧﺎﭼﺎراً ﺑﺎ دادن اﻣﺘﯿﺎزات ارﺿﯽ ھﻢ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮرﯾﻢ ﮐﮫ
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ﻣﻨﺎطﻖ ﺳﺎﺣﻠﯽ و ﻣﻨﻄﻘﮫى آﻣﻮر را ﺑﮫ ژاﭘﻨﯽھﺎ و اوﮐﺮاﺋﯿﻦ را ﺑﮫ
آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ واﮔﺬار ﮐﻨﯿﻢ» .
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در اداﻣﮫ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی از دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﻌﺪ از ﺳﻘﻮط
دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻗﺪرت را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮد را ،ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد:
« ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻮروی و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺟﺎری ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮرھﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻗﺪرت را در
دﺳﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﮭﺪارﯾﻢ.
ﺑﺎ دادن اﺟﺎزه ﺑﮫ ژاﭘﻨﯽھﺎ و آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ ﮔﺬاری در
ﺷﻮروی ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﮫ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در ﮐﺸﻮر ﺑﮫ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﯾﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ روش ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﻗﺸﺮھﺎﺋﯽ را ﮐﮫ ھﻨﻮز ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮات ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری در روﺳﺘﺎ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﺸﺎورزی اﺷﺘﺮاﮐﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ ،ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺟﻮ دﯾﮕﺮی را در
آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ و ژاﭘﻨﯽھﺎ از ﻣﺎ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ّ
روﺳﺘﺎھﺎ ﺑﮫ وﺟﻮد آورﯾﻢ .و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ دادن اﻣﺘﯿﺎز
ھﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﻣﺎ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺎورزی اﺷﺘﺮاﮐﯽ را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻨﺤﻞ ﮐﻨﯿﻢ
و ﯾﺎ در ﻣﻮرد آن ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ» .
ﭼﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﭼﮫ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﮭﻤﯽ
در اﻧﺘﻈﺎر روﺳﯿﮫی ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد:
« ﺻﺤﺒﺘﯽ در ﻣﻮرد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ .طﺒﻘﮫی
ﮐﺎرﮔﺮ طﯽ  ١٨ﺳﺎل اﻧﻘﻼب را ﺗﺠﺮﺑﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﺷﺘﮭﺎی زﯾﺎدی
دارد ،ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ طﺒﻘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ،ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﯾﺎ ﺑﮫ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫھﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫھﺎی ﺧﺎرﺟﯽ
رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﮫ ﺳﻄﺢ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﮐﺎھﺶ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد .در روﺳﺘﺎھﺎ ﻣﺒﺎرزهی
دھﻘﺎﻧﺎن ﻓﻘﯿﺮ و ﺧﺮده ﺳﺮﻣﺎﯾﮫدار ﻋﻠﯿﮫى ﮐﻮﻻکھﺎ ﺷﺪت ﺧﻮاھﺪ ﯾﺎﻓﺖ .و
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﮫ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻗﺪرت را در دﺳﺘﻤﺎن ﻧﮕﮫ دارﯾﻢ ،ﻧﯿﺎز ﺑﮫ دوﻟﺘﯽ
ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ دارﯾﻢ ﮐﮫ در زﻣﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﯿﺮی ﺣﮑﻮﻣﺖ از اﻧﺠﺎم ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ
ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت اﺣﺘﺮاز ﮐﻨﺪ» .
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ﻧﺎﻣﮫى ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد:
« ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻦ ﺑﮫ ھﺮ ﮐﺎری ﺑﺪھﯿﻢ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ و
در ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﯿﻢ ،اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ــ آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ ــ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
ﭘﯿﺮوزیھﺎﯾﺸﺎن ،ﭼﭙﺎول ﮔﺮیھﺎﯾﺸﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻐﺸﺎن در ﮔﯿﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .و ﺗﻤﺎم اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻣﺎﺳﺖ و ﻣﺎ را در
ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺘﻘﺎﻣﻤﺎن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد! »
رادک ﻧﺎﻣﮫی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﺎ اﺣﺴﺎس دوﮔﺎﻧﮫای ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد.
رادک ﮔﻔﺖ:
« ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن رھﻨﻤﻮدھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺐ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻓﮑﺮ
ﮐﺮدم ،و اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﺷﺪ ﮐﮫ ،اﮔﺮ ﭼﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎ
ﻣﺤﺘﻮی ھﻤﺎن دﻻﯾﻞ و راھﻨﻤﺎﺋﯽھﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻼً در ﻣﻮرد آن ﺻﺤﺒﺖ
ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﻣﺎ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات او در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎن ﮔﺴﯿﺨﺘﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ آن
اوﺟﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﻣﺮزی ﺑﺮ آن ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺒﻮد .ﻣﺎ دﯾﮕﺮ
ﻗﺎدر ﻧﺒﻮدﯾﻢ ،ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ارادهى ﺧﻮد ﺑﺎﺷﯿﻢ» .
ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌﺪ رادک ﻧﺎﻣﮫی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﻧﺸﺎن داد.
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﮔﻔﺖ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ً ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ .،او ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ
ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺘﯽ از ﺷﻮروی ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﭼﻨﺪ روزی را در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﺪ .او
از رادک ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺎﻣﮫای ﻓﻮری در ﻣﻮرد ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﺑﺮای ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و
از او ﺧﻮاھﺶ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد.

 ٣ــ ﭘﺮواز ﺑﮫ ُاﺳﻠﻮ
 ١٠دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٣٥ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ وارد ﺷﺪ .ﭘﯿﻐﺎم رادک ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﻗﺒﻞ از ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ از ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺎﺻﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ
ﺑﻮﺧﺎرﺗﺴﻒ ) (Dimitri Bucharzewﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻣﻔﺴﺮ روزﻧﺎﻣﮫی
ﻧﺎم دﯾﻤﯿﺘﺮی
ِ
اﯾﺰوﺳﺘﯿﺎ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺷﺪ .ﺑﻮﺧﺎرﺗﺴﻒ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﮔﻔﺖ:
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« ﻣﺮدی ﺑﮫ ﻧﺎم اﺷﺘﯿﺮﻧﺮ ) (Stirnerاز ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﮫ او
ﺧﻮاھﺪ داد .ﻗﺎﺻﺪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ،ﮐﮫ اﺷﺘﯿﺮﻧﺮ "راﺑﻂ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ" در ﺑﺮﻟﯿﻦ
٢٢
اﺳﺖ» .
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﺑﻮﺧﺎرﺗﺴﻒ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از ﮐﻮﭼﮫھﺎ در ﺗﯿﺮﮔﺎرﺗﻦ
) (Tiergartenرﻓﺖ .در آن ﺟﺎ ﻣﺮدی ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد .او "اﺷﺘﯿﺮﻧﺮ" ﺑﻮد .او
ﻧﺎﻣﮫای از طﺮف ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺮای او داﺷﺖ .در ﻧﺎﻣﮫ آﻣﺪه ﺑﻮد:
« ی.ل J.L.) .ــ ﺣﺮوف اول ﻧﺎم ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف( ،ﺗﻮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺑﮫ
ﺣﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻧﺎﻣﮫ ﮐﺎﻣﻼً اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯽ» .
ﭘﯿﻐﺎم ﺑﮫ ھﻤﺎن ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﻮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف را
ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ و ﺑﮫ اﺷﺘﯿﺮﻧﺮ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داده ﺑﻮد ﮐﮫ وﺳﺎﯾﻞ ﺿﺮوری در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ
را ﻣﮭﯿﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ .آﯾﺎ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ھﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﮫ ُاﺳﻠﻮ ﺳﻔﺮ ﮐﻨﺪ؟
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﺎﻣﻼً ﺧﻄﺮ اﻓﺸﺎء ﺷﺪن در ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻔﺮی را ﺣﺪس
ﺑﺰﻧﺪ .وﻟﯽ او ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﮫ ھﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪه ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﺪ .او
آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺳﻔﺮ اﻋﻼم ﮐﺮد .اﺷﺘﯿﺮﻧﺮ از او ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺻﺒﺢ
ﻓﺮدای آن روز ﺑﮫ ﻓﺮودﮔﺎه ﺗﻤﭙﻠﮭﻮف ) (Tempelhofﺑﯿﺎﯾﺪ .وﻗﺘﯽ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف در
ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺳﺆال ﮐﺮد ،اﺷﺘﯿﺮﻧﺮ ﺟﻮاب داد:
« ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ! ﻣﻦ آﻣﺎدهاش ﮐﺮدم .ﻣﻦ ارﺗﺒﺎطﺎﺗﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ
دارم» .
ﺻﺒﺢ ﻓﺮدای آن روز ،طﺒﻖ ﻗﺮار ،ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف در ﺗﻤﭙﻠﮭﻮف ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ.
اﺷﺘﯿﺮﻧﺮ ﺳﺮ ﺟﺎدهى ورودی ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﻮد .ﺑﺎ دادن ﻋﻼﻣﺘﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف
ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ .ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﺑﮫ طﺮف ﻓﺮودﮔﺎه ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ ،او ﺑﮫ
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﺮای او ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد ﻧﺸﺎن داد .ﭘﺎﺳﭙﻮرت از
طﺮف دوﻟﺖ ﻧﺎزی آﻟﻤﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺑﻮد.
در ﻓﺮودﮔﺎه ھﻮاﭘﯿﻤﺎﺋﯽ آﻣﺎدهی ﭘﺮواز ﻣﻨﺘﻈﺮ آﻧﮭﺎ ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ آن روز
ھﻮاﭘﯿﻤﺎ در ﻓﺮودﮔﺎھﯽ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ُاﺳﻠﻮ ﺑﮫ زﻣﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ .در آﻧﺠﺎ اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻠﯽ
 ٢٢ــ اﺷﺘﯿﺮﻧﺮ ــ ﺟﺎﺳﻮس ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﺎ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﮐﺎرل راﯾﺶ ) (Karl Reichو ﺑﺎ ﻧﺎم
ﻣﺴﺘﻌﺎر ﯾﻮھﺎﻧﺴﻮن ) (Johansonــ "ﻣﻨﺸﯽ" ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮد.
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ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف و اﺷﺘﯿﺮﻧﺮ ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ ﻣﻨﻄﻘﮫای روﺳﺘﺎﺋﯽ در
ﺧﺎرج از ﺷﮭﺮ ُاﺳﻠﻮ رﺳﯿﺪﻧﺪ .اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﺟﻠﻮی ﺧﺎﻧﮫی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺗﺮﻣﺰ ﮐﺮد.
در ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻼﻗﺎت دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﻮد.
ﺳﺎلھﺎ در ﺑﮫ دری و ﺗﺒﻌﯿﺪ ﭼﮭﺮهی ﻣﺮدی را ﮐﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رھﺒﺮ
ﺧﻮد ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭘﯿﺮﺗﺮ از ﭘﻨﺠﺎه و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﮐﮫ داﺷﺖ،
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد .ﻣﻮ و رﯾﺶ او ﺳﻔﯿﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .او ﮐﻤﯽ ﺧﻤﯿﺪه راه ﻣﯽ رﻓﺖ .ﭼﺸﻤﺎن
او ﭘﺸﺖ ﻋﯿﻨﮏ ﭘﻨﺴﯿﺶ ﺑﮫ ﺷﺪت ﺑﺮق ﻣﯽ زد.
وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺳﻼم و اﺣﻮال ﭘﺮﺳﯽ ﺻﺮف ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﮫ دﺳﺘﻮر
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،او و ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف در اﺗﺎق ﺗﻨﮭﺎ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻣﺪت دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ھﻢ ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﻮروی ﺷﺮوع ﮐﺮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﺣﺮفھﺎی او را ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮات ﺗﻨﺪ و طﻌﻨﮫ آﻣﯿﺰ ﻗﻄﻊ ﻣﯽ ﮐﺮد.
او ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ:
« ﺗﻮ ھﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯽ ﺧﻮدت را از ﺑﻨﺪ ﻧﺎف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺟﺪاﮐﻨﯽ! ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزﺳﺎزیھﺎی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﺑﺎ ﺑﺎزﺳﺎزیھﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎه
ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﺪ! »
او ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف و دﯾﮕﺮ ھﻮاداران روﺳﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﮐﻢ ﮐﺎری و ﭘﺮ ﺣﺮﻓﯽ ﻣﺘﮭﻢ
ﮐﺮد .او ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ طﻌﻨﮫ آﻣﯿﺰ ﮔﻔﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺷﻤﺎ در آﻧﺠﺎ
 ̶ ϣϒϠﮐﻨﯿﺪ .ﺷﻤﺎ در
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ﻋﻮض ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرھﺎی ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهی ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺮوﯾﺪ! و اﯾﻦ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ
ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺑﮭﺘﺮ از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ!
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ دوﺑﺎره ﻋﻘﯿﺪهى ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﺘﻤﯽ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﺗﮑﺮار ﮐﺮد.
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ وﻗﺎﯾﻊ ﺟﺎری در ﺷﻮروی را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در ﺷﻮروی ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در "ﺧﺮاﺑﮫھﺎی دوﻟﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ" ﻧﺎﺑﻮد ﺷﻮﻧﺪ
و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﮭﺘﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس ،آﻧﮭﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻟﺤﻈﮫ در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل
ﮐﻤﮏھﺎی ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدی از طﺮف ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ژاﭘﻨﯽ ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
اداﻣﮫ داد ،ھﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی و
ﻗﺪرتھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺑﺸﻮد ،ﻧﮫ زﻣﺎﻧﯽ در آﯾﻨﺪهای دور ،ﺑﻠﮑﮫ در آﯾﻨﺪهای ﺑﺴﯿﺎر
ﻧﺰدﯾﮏ ،ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺰدﯾﮏ.
او ﮔﻔﺖ:
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« زﻣﺎن آﻏﺎز ﺟﻨﮓ از اﮐﻨﻮن "ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎل  ١٩٣٧ﺳﺎل
آﻏﺎز ﺟﻨﮓ اﺳﺖ» .
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ اﯾﻦ اطﻼﻋﺎت ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺮای
او اﻓﺸﺎء ﮐﺮد ﮐﮫ او از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ ﻣﺬاﮐﺮات ﻣﮭﻤﯽ را ﺑﺎ ﻣﻌﺎون رھﺒﺮ ﺣﺰب
ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ ،ھﺲ) ،(Hessآﻏﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ.
او ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﺬاﮐﺮاﺗﺶ ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ،
ﻗﺮاردادی را "ﯾﮏ ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ" را ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن اﻣﻀﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻧﺎزیھﺎ آﻣﺎدهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ را ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﮫ ﻗﺪرت ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﮔﻔﺖ:
« ﻻزم ﺑﮫ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ اﯾﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻋﺸﻖ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ .ﺻﺮﯾﺤﺎ ً ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ
اﯾﻨﮭﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ آوردن آن ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﮫ دﺳﺖ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺪرت ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻗﻮل دادهاﯾﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻨﺪ» .
ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه ﻣﯿﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﻧﺎزیھﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮد .در
ازای ﮐﻤﮏھﺎى آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﻣﺘﻌﮭﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ:
١ــ ﮐﮫ ﺑﺮﺧﻮرد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺻﻮرت
ﻟﺰوم ﺑﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ.
٢ــ ﮐﮫ ﺑﺎ دادن اﻣﺘﯿﺎزات ارﺿﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ )اوﮐﺮاﺋﯿﻦ(
٣ــ ﮐﮫ اﺟﺎزه دھﻨﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت اﻣﺘﯿﺎز و ﯾﺎ )ﺑﮫ
ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ( ﻣﻮادی را در ﺷﻮروی اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪهی
اﻗﺘﺼﺎد آﻟﻤﺎن )ﻧﻔﺖ ،طﻼ ،ﺳﻨﮓ آھﻦ ،ﻣﻨﮕﻨﺰ ،ﻣﻮاد ﭼﻮﺑﯽ و ﻏﯿﺮه و
ﻏﯿﺮه( ،ﺑﺎﺷﺪ.
٤ــ ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖھﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ آﻟﻤﺎﻧﯽ آﻣﺎده
ﮐﻨﻨﺪ.
٥ــ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺟﻨﮓ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫی ﺧﻮد را در
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺟﻨﮕﯽ در ﺟﺒﮭﮫ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ژﻧﺮالھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺷﻮد.
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ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺷﻮروی ،ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺑﮫ اﯾﻦ
ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ھﻤﮑﺎری ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮای او ﺑﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ را،
ﺑﺮای رھﺒﺮان ﻣﺘﻌﺎرف دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺟﺒﮭﮫی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
"ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ھﯿﺠﺎن ﮔﻔﺖ:
« اﯾﻦ زاﺋﺪ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﺮای ﯾﮑﺎﯾﮏ طﺮﻓﺪاران ﺟﺒﮭﮫ ،ﺟﺰﺋﯿﺎت
ﻗﺮارداد ﺧﻮد را ﺑﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ اﻓﺸﺎء ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﮭﺎ را ﻣﯽ ﺗﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﻣﺎ در ﮐﻠﯿﺖاش ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ از ﺟﺰﺋﯿﺎت ﭘﯿﻤﺎنھﺎ ﺑﺎ
دوﻟﺖھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻧﮫ اﻣﮑﺎن دارد و ﻧﮫ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﯿﮫ اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺮارداد
در اﺧﺘﯿﺎر ھﻤﮫ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ آن را ﺑﮫ اطﻼع ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از
اﻓﺮاد ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﺤﺪود ﺑﺎﯾﺪ از
ﺗﻤﺎﻣﯽ آن اطﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﺪ».
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﮐﻤﺒﻮد وﻗﺖ اداﻣﮫ داد:
« ﻣﺴﺌﻠﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ ﯾﮏ دورهى زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎھﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻣﺎ زﻣﺎن را
ھﺪر ﺑﺪھﯿﻢ ،ﺑﺨﺸﺎ ً ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در ﺷﻮروی ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺨﺸﺎ ً
دوﻟﺖ ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎدهی اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﮫ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖھﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از طﺮف ﮐﺎدرھﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﮫ در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ رﺷﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
و ﺑﺮای ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ دوﻟﺖ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ دوﻟﺖ دﯾﮕﺮی را ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮاردھﻨﺪ .ﻟﺬا
وظﯿﻔﮫی ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫى اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﯿﻢ! »
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻋﺰﯾﻤﺖ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﭼﻨﯿﻦ
اظﮭﺎر داﺷﺖ:
« ﮐﮫ ﻣﺎ ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﮑﺮاتھﺎ در ﻣﺠﻤﻮع ﭘﯿﺸﺮﻓﺖھﺎی

έ
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ϣ̵ ϩΪϳΪ̡ ̮ ϳϥ
ϮϨϋϪΑ
έ̵ έ
ΩϪϳΎ
ϣήγ
ﻣﯽ دادﯾﻢ؛ ........اﻣﺎ ﻣﺎ وظﺎﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﯿﻢ ،ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،
ﻣﺒﺎرزه را ﻋﻠﯿﮫى ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری ﺳﺎزﻣﺎن دھﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﺗﺎ ﮔﻮرﮐﻨﺎن
)ﮐﺎرﮔﺮان( اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ را دﻓﻦ ﮐﻨﻨﺪ .اﮐﻨﻮن درﺳﺖ ھﻤﯿﻦ وظﯿﻔﮫ را
اﻣﺮوز دارﯾﻢ و ﻧﻘﺶ ﻣﺎ ﻧﮫ ﺗﻘﻮﯾﺖ رژﯾﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﻠﮑﮫ دﻓﻦ اﯾﻦ رژﯾﻢ
اﺳﺖ» .
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وﻗﺘﯽ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﻌﺪ از دوﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را در
ﺧﺎﻧﮫى ﮐﻮﭼﮑﺶ در ﺧﺎرج از ُاﺳﻠﻮ ﺗﻨﮭﺎ ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﮫ ﺑﺮﻟﯿﻦ ،از ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ آﻣﺪه ﺑﻮد
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ــ در ﯾﮏ ھﻮاﭘﯿﻤﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻧﺎزی.

٤ــ ﻟﺤﻈﮫى ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی
ﺟﻨﮓ دوم ﺟﮭﺎﻧﯽ ﮐﮫ طﺒﻖ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽھﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﻗﺮار ﺑﻮد در ﺳﺎل
١٩٣٧ﻋﻠﯿﮫى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی آﻏﺎز ﺷﻮد ﺑﮫ اروﭘﺎ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﺑﻌﺪ از اﺷﻐﺎل
اﺗﯿﻮﭘﯽ )ﺣﺒﺸﮫ( ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ،وﻗﺎﯾﻊ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ.
در ﻣﺎه ﻣﮫ  ،١٩٣٦ھﯿﺘﻠﺮ ﻣﻨﻄﻘﮫی راﯾﻦ ﻟﻨﺪ ) (Rheinlandرا اﺷﻐﺎل ﮐﺮد
در ژوﺋﻦ ﺳﺎل  ،١٩٣٦ھﯿﺘﻠﺮ ﮐﺸﻮر را ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺰه )ﻧﻈﺎﻣﯽ( ﮐﺮد.
در ژوﺋﯿﮫ اﻓﺴﺮان ﺷﻮرﺷﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری
ﺧﻮاھﺎن ،ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ و اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽھﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﺎم "ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ" و
"ﻋﻘﺐ راﻧﺪن اﻧﻘﻼب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ" ﺳﺮﺑﺎزان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﻓﺴﺮان
ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮ ﺑﮫ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﮔﺴﯿﻞ داﺷﺘﻨﺪ .رھﺒﺮ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ،ژﻧﺮال ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﮑﻮ
ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺎدرﯾﺪ ﭘﯿﺸﺮوی ﮐﺮد .ژﻧﺮال ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﮐﯿﻮﯾﺌﭙﻮ دی ﻟﯿﺎﻧﻮ ) Queipo
 (de Lianoﺳﺮﻣﺴﺖ از اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮوی ،ﺑﺎ ﻻف زﻧﯽ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ" :ﭼﮭﺎر ﺳﺘﻮن
ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺣﺎل ﭘﯿﺸﺮوی ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﻣﺎدرﯾﺪ ھﺴﺘﻨﺪ" ،و "ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺳﺘﻮن در داﺧﻞ
ﺷﮭﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎ اﺳﺖ ،ﮐﮫ از ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ" و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﻮد ﮐﮫ ﺟﮭﺎن واژهی
٢٣
ﺷﻮم "ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ" را ﻣﯽ ﺷﻨﯿﺪ.
 ٢٣ــ در آن زﻣﺎن  ١٩٣٦ــ  ١٩٣٨ﮐﮫ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ از ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،آﻧﺪرﯾﺎس ﻧﯿﻦ (Andreas Nin) ،رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﭼﭙﯽ ﺗﻨﺪرو ،و
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﺑﻨﺎم "ﺣﺰب اﺗﺤﺎد ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﮐﺎرﮔﺮی"
) (Partido Obrero de Unificacion Marxistaو ﯾﺎ "ﭘﯽ.او.ﯾﻮ.ام (POUM) ".را در
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد" .ﭘﯽ او ﯾﻮ ام" رﺳﻤﺎ ً ارﺗﺒﺎطﯽ ﺑﺎ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﭼﮭﺎر ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل در اﯾﻦ ﺣﻠﻘﮫ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ و در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻤﯽ از ﻗﺒﯿﻞ ﺷﻮروی و ﺟﺒﮭﮫی ﺧﻠﻖ" ،ﭘﯽ او ﯾﻮ ام" ﮐﺎﻣﻼً ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﮐﻮدﺗﺎی ﻓﺮاﻧﮑﻮ آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﻧﯿﻦ ،دوﺳﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮن وزﯾﺮ
دادﮔﺴﺘﺮی ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺑﮭﺎﻧﮫی ﮐﻤﮏ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ،ﺳﺎزﻣﺎن "ﭘﯽ او ﯾﻮ ام" ،ﻧﯿﻦ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﮫ راه اﻧﺪاﺧﺘﮫ ﺑﻮد.
ﺑﻘﯿﮫ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺻﻔﺤﮫى ﺑﻌﺪ *
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ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﯿﺘﻠﺮ در  ١٢ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٣٦در ﻧﻮرﻧﺒﺮگ در ﮐﻨﮕﺮهی ﺣﺰب
ﻧﺎزیھﺎ ،ﺑﺮای ھﺰاران ﻧﻔﺮ از ھﻮاداران ﺧﻮد ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ
آﺷﮑﺎر ﻧﻘﺸﮫھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﻮروی اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
ھﯿﺘﻠﺮ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ" :ﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً آﻣﺎدهاﯾﻢ! ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ دوﻟﺖھﺎى ﻓﺎﺳﺪ را
ﺑﯿﺮون از در ﺧﺎﻧﮫی ﺧﻮدم ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ! ﻣﻦ اﮔﺮ ﻣﺎﻟﮏ ﮐﻮهھﺎی اورال ﺑﺎ ﻣﻌﺪنھﺎ و
ﻣﻮاد ﺧﺎﻣﺶ ،ﺳﯿﺒﺮی ﺑﺎ ﺟﻨﮕﻞھﺎ و اوﮐﺮاﺋﯿﻦ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم زارھﺎی وﺳﯿﻌﺶ ﺑﻮدم ،آﻟﻤﺎن
و دﯾﮕﺮ" ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
در  ٢٥ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٣٦وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫی آﻟﻤﺎن رﯾﺒﻦ ﺗﺮوپ و ﺳﻔﯿﺮ ژاﭘﻦ
ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣﮫی اﺗﺤﺎد ﺿﺪ ﮐﻤﯿﻨﺘﺮن را در ﺑﺮﻟﯿﻦ اﻣﻀﺎء ﮐﺮدﻧﺪ و در آن ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺷﺪﻧﺪ
ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوھﺎی ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﮫى "ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ ﺟﮭﺎﻧﯽ" ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺧﻄﺮ ﺟﻨﮓ ،دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺣﻤﻠﮫى ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽاى را
ﻋﻠﯿﮫی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ در داﺧﻞ ﮐﺸﻮر آﻏﺎز ﮐﺮد .طﯽ ﺑﮭﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
 ١٩٣٦دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﮫ ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻧﯿﺮوھﺎی ﺿﺪ
اﻧﻘﻼب در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر زد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ارﮔﺎنھﺎی دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی
ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻧﺎزی ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎى ﻣﺨﻔﯽ و رھﺒﺮان دﺳﺖ راﺳﺘﯽ را ﺳﺮﮐﻮب
ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﯿﺒﺮی ،اﻣﯿﻞ اﺷﺘﯿﮑﻠﯿﻨﮓ ) (Emil Sticklingﺟﺎﺳﻮس ﻧﺎزیھﺎ ،ﺑﮫ ﺟﺮم
اﯾﻦ ﮐﮫ ،ﺑﺎ ھﻤﮑﺎری آﻟﮑﺴﯽ ِﺷﺴﺘﻮف ) (Schestow Alexeiو ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی
دﯾﮕﺮ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫ را در ﻣﻌﺎدن ﮐﻤﺮوو ) ،(Kemerowoﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
* در آﻏﺎز اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻧﯿﻦ ،ﻣﺎھﯿﺘﯽ "ﺳﯿﺎﺳﯽ" دارد،
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دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ "ﭘﯽ او ﯾﻮ ام" در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﺤﺮاﻧﯽ ١٩٣٧
ﯾﮏ ﺷﻮرش ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ را در ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ در ﭘﺸﺖ ﺟﺒﮭﮫى ﺳﺮﺑﺎزان دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،و
ﺧﻮاھﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ ﺷﺪﻧﺪ ،آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﯿﻦ و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی
رھﺒﺮی "ﭘﯽ.او.ﯾﻮ.ام" در واﻗﻊ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻓﺮاﻧﮑﻮ ھﻤﮑﺎری
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﮏ رﺷﺘﮫ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫ ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﻋﻠﯿﮫى
دوﻟﺖ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
در  ٢٣اﮐﺘﺒﺮ  ١٩٣٧رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ،ﺳﺮھﻨﮓ ﺑﻮرﯾﻠﻮ ) ،(Burilloﺗﻮطﺌﮫھﺎی
"ﭘﯽ.او.ﯾﻮ.ام" را ﮐﮫ در ﮐﺎﺗﺎﻟﻮن اﻓﺸﺎء ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺮح داد .ﯾﺎدداﺷﺖھﺎی
ﺳﺮی ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﺎرﺳﻠﻮﻧﺎ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ "ﭘﯽ او ﯾﻮ ام"
ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﯽ ﮐﺮده ،ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺎﻧﻊ رﺳﯿﺪن ﻣﻮاد
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ارﺗﺶ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺨﻮاه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ در اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ در
ﺟﺒﮭﮫھﺎ ﮐﺎر ﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺳﺮھﻨﮓ ﺑﻮرﯾﻠﻮ در اداﻣﮫی ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﺑﻮد
ﮐﮫ "ﺣﻤﻼت ﺑﮫ رھﺒﺮان ﺑﻠﻨﺪ ﭘﺎﯾﮫی ارﺗﺶ ﺧﻠﻖ در دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ"" ،ﻣﺎ ﻧﻘﺸﮫھﺎی طﺮح
ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺮور ﯾﮑﯽ از وزرای ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاه را ﮐﺸﻒ ﮐﺮدهاﯾﻢ".
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ﮐﺮده ﺑﻮد ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮس دﯾﮕﺮ ﻧﺎزیھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم واﻟﻨﺘﯿﻦ
اوﻟﺒﺮگ ) (Valentin Olbergدﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .او ﻓﻘﻂ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﺎزیھﺎ ﻧﺒﻮد ،او ﯾﮑﯽ
از ﻣﺄﻣﻮران ﻣﺨﻔﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﻓﺮﯾﺘﺰ داوﯾﺪ ،ﻧﺎﺗﺎن ﻟﻮری ،ﮐﻮﻧﻮن
ﺑﺮﻣﺎن ــ ﯾﻮرﯾﻦ و دﯾﮕﺮ ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی رھﺒﺮان
اوﻟﯿﻦ "ﻻﯾﮫ"ی ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﯾﮏ ﭘﯿﻐﺎم ﺳﺮی ﮐﮫ اﯾﻮان اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف
ﺑﺮای ھﻮاداران ﺧﻮد ﺑﮫ ﺑﯿﺮون از زﻧﺪان ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺄﻣﻮران دوﻟﺖ
ﺷﻮروی ﮐﺸﻒ ﺷﺪ .ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺖِ ،اﻓﺮاﯾﻢ دراﯾﺘﺴﺮ و ﺳﺮﮔﯽ
ﻣﺮاﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان روﺳﯽ را وﺣﺸﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺑﻮد اﮐﻨﻮن ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﮫ
ﯾﮏ ﺣﻤﻠﮫ از ﺧﺎرج ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﺪ .و در ﺿﻤﻦ ﺗﻼشھﺎی ﯾﺎﮔﻮدا ھﻢ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮫ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ! .
ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﯾﺎﮔﻮدا ،ﻣﺄﻣﻮر" ،ان.ﮐﺎ.و.د ".ﺑﮫ ﻧﺎم ﺑﻮرﯾﺴﻮف ،ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ
ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﻘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺼﻮص در اﺳﻤﻮﻟﻨﯽ در ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد ،ﺑﺮای ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ
اﺣﻀﺎر ﺷﺪ .او ﻧﻘﺸﯽ ﻣﮭﻢ در ﺟﺮﯾﺎن آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺮوف ﺑﺎزی
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﯾﺎﮔﻮدا ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﮐﺎﻣﻞ ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺸﺎن داد :ﺑﻮرﯾﺴﻮف در ﻣﺴﯿﺮ
اﺳﻤﻮﻟﻨﯽ در ﯾﮏ "ﺗﺼﺎدف" اﺗﻮﻣﻮﺑﯿﻞ ﮐﺸﺘﮫ ﺷﺪ.
ﻣﺮگ ﯾﮏ ﺷﺎھﺪ ،ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽ ﮐﺮد .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت رﺳﻤﯽ اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮد.
ھﺮ روز اﺧﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪی از دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮔﺰارش ﻣﯽ ﺷﺪ .ارﮔﺎنھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺗﮑﮫھﺎ و اﺟﺰای اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﻗﺘﻞ و ﺧﯿﺎﻧﺖ را ﺑﮭﻢ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در ﻣﺎه اوت ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی رھﺒﺮی ﺑﺨﺶ روﺳﯽ ﻣﺮﮐﺰ
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯽ ،دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .دوﻟﺖ ﺷﻮروی اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﮫ
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﺗﺮور ﮐﯿﺮوف ﺑﮫ ﻣﺪارک ﺗﺎزه و ﺗﮑﺎن دھﻨﺪهای
دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﻨﻒ و زﯾﻨﻮﯾﻒ دوﺑﺎره در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﮔﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ در  ١٩اوت  ١٩٣٦در ﺳﺎﻟﻦ اﮐﺘﺒﺮ در ﺧﺎﻧﮫی اﺗﺤﺎدﯾﮫھﺎى
ﺻﻨﻔﯽ در ﻣﺴﮑﻮ ﺗﻮﺳﻂ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی آﻏﺎز ﺷﺪ .زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﻒ
از زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﮫ در آن ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺟﺮاﺋﻤﯽ ﮐﮫ ﻗﺒﻼً ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،اﺣﻀﺎر
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ھﻤﺮاه ﺑﺎ  ١٤ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد ،ﺑﮫ اﺗﮭﺎم ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ
ﮐﺸﻮر در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﯿﺌﺖ داوران ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .رھﺒﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﮔﺎرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ،
اﯾﻮان اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف ،ﺳﺮﮔﺌﯽ ﻣﺮاﭼﮑﻮﻓﺴﮑﯽ و ِاﻓﺮاﯾﻢ دراﯾﺘﺴﺮ ،ﻣﻨﺸﯽ زﯾﻨﻮﯾﻒ،
ﮔﺮﯾﮕﻮری ﯾﻮدوﮐﯿﻤﻮف و ھﻤﮑﺎر او اﯾﻮان ﺑﺎﮐﺎﯾﻒ و ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
ﺗﺮورﯾﺴﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﻓﺮﯾﺘﺰ داوﯾﺪ ،ﻧﺎﺗﺎن ﻟﻮری ،ﻣﻮﺷﮫ ﻟﻮری ،ﮐﻮﻧﻮن
ﺑﺮﻣﺎن ــ ﯾﻮرﯾﻦ و واﻟﻨﺘﯿﻦ اوﻟﺒﺮگ از ﺟﻤﻠﮫ ﻣﺘﮭﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ــ ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ دادﮔﺎهھﺎی ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ "دادﮔﺎهھﺎی ﻣﺴﮑﻮ" ــ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻓﺸﺎء و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن اوﻟﯿﻦ ﻻﯾﮫى ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽھﺎ ﺷﺪ .و ھﻢ
١٢٤

زﻣﺎن ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ ﺗﻮطﺌﮫھﺎی ﺟﺎری ﻋﻠﯿﮫى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﺴﯿﺎر
وﺳﯿﻊ ﺗﺮ از آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻧﯿﺮوھﺎی ﭘﺮ ﻗﺪرت دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﺟﺰ
ﻣﺘﮭﻤﺎن در دادﮔﺎه ــ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ و زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺖھﺎ ــ در آن ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ.
در ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ﻣﺮدم ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﮫ ﻋﻤﻖ راﺑﻄﮫای ﮐﮫ ﻣﯿﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
و رھﺒﺮان آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺑﮫ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ دادﺳﺘﺎن ﺷﻮروی آ .ی
وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ (A.J.Wyschinski) ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎﻧﯽ واﻟﻨﯿﺘﻦ اوﻟﺒﺮگ را ﮐﮫ
ﺷﺨﺼﺎ ً از طﺮف ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻮروی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد ،در دادﮔﺎه ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺗﺎزه و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮهای اﻓﺸﺎء ﺷﺪ:
« ــ وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ :ﭼﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ از ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ ) (Friedmannدارﯾﺪ؟
ــ اوﻟﺒﺮگ :ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ از اﻋﻀﺎی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺷﻮروی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ.
ــ وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ :ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﮫ ﻓﺮﯾﺪﻣﻦ در راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد؟
ــ اوﻟﺒﺮگ :در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﺷﻨﯿﺪهام.
ــ وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ :آﯾﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ھﻢ
ارﺗﺒﺎط داﺋﻤﯽ داﺷﺘﻨﺪ؟
ــ اوﻟﺒﺮگ :ﺑﻠﮫ ،آﻧﮭﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط داﺋﻢ ﺑﺎ ھﻢ
ﺑﻮدﻧﺪ.
ــ وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ :از ﮐﺠﺎ اطﻼع دارﯾﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﺎ آﮔﺎھﯽ و ﻣﻮاﻓﻘﺖ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ھﻢ ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻨﺪ.
ــ اوﻟﺒﺮگ :ﻣﻦ ﺧﻮدم ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ارﺗﺒﺎطﺎت ﺑﻮدم و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﮫ
دﺳﺘﻮر ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ.
ــ وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ :ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﯽ؟
ــ اوﻟﺒﺮگ :ﺑﺎ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﺨﻔﯽ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
ــ وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ :در ﻧﺘﯿﺠﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﮐﮫ ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎﭘﻮ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﯾﺪ؟
ــ اوﻟﺒﺮگ :ﻣﻦ اﯾﻦ را اﻧﮑﺎر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ .ﺳﺎل  ١٩٣٣ارﺗﺒﺎطﺎت
ﻣﻨﻈﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ آﻟﻤﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﺷﺪ» .
او ﺑﺮای دادﮔﺎه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ او از ﭼﮫ طﺮﯾﻘﯽ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﻗﻼﺑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی
ﺟﻨﻮﺑﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى آن ﺑﮫ ﺷﻮروی آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ:
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« ﭘﺎﺳﭙﻮرت را ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﺮادرش از ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻠﯿﺲ آﻟﻤﺎن
ُﺗـﻮﮐﺎﻟﻮﺳﮑﯽ ) (Tukalewskisدر ﭘﺮاگ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ» .
ــ وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ :ﺑﺮادر ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﮔﺸﺘﺎﭘﻮ ﺗﻤﺎس داﺷﺖ؟
ــ اوﻟﺒﺮگ :ﺑﻠﮫ او ﻣﺄﻣﻮر ُﺗـﻮﮐﺎﻟﻮﺳﮑﯽ ﺑﻮد.
ــ وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ :ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻠﯿﺲ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ؟
ــ اوﻟﺒﺮگ :ﺑﻠﮫ.
ــ ﭘﯿﮏ ﻣﺨﻔﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،اوﻟﺒﺮگ ﻧﺎﺗﺎن ﻟﻮری در دادﮔﺎه ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﮫ او ﻗﺒﻞ از
ﺗﺮک آﻟﻤﺎن ،دﺳﺘﻮر داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ ﺷﻮروی ﺑﺎ ﻣﮭﻨﺪس
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻓﺮاﻧﺘﺲ واﯾﺘﺰ) (Franz Weitzﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد.
ــ وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ :ﻓﺮاﻧﺘﺲ واﯾﺘﺰ ﮐﯿﺴﺖ ؟
ــ ﻟﻮری :ﻓﺮاﻧﺘﺲ واﯾﺘﺰ از اﻋﻀﺎی ﺣﺰب ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖ آﻟﻤﺎن ﺑﻮد.
او از طﺮف ھﯿﻤﻠﺮ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن رھﺒﺮ اس.اس .و ﺑﻌﺪ رﯾﺎﺳﺖ ﮔﺸﺘﺎﭘﻮ را ﺑﮫ
ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﮫ ﺷﻮروی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.
ــ وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ :ﻓﺮاﻧﺘﺲ واﯾﺘﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهى ھﯿﻤﻠﺮ ﺑﻮد؟
ــ ﻟﻮری :ﻓﺮاﻧﺘﺲ واﯾﺘﺰ از طﺮف ھﯿﻤﻠﺮ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎى
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺷﻮروی ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد.
اﻣﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﮭﺎدت ﮐﺎﻣﻨﻒ ﺑﻮد ﮐﮫ رھﺒﺮان ﺑﻠﻮک راﺳﺖ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ھﺮ
ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺎﻣﻨﻒ اﻓﺸﺎء ﮐﺮد ﮐﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮطﺌﮫ ﺷﺎﻣﻞ
دو ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ــ ﮐﺎﻣﻨﻒ در دادﮔﺎه ﮔﻔﺖ:
« از آﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ اﻓﺸﺎء
ﺷﻮﯾﻢ ،ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﺮای اداﻣﮫی ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﮐﺮدﯾﻢ .ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ ﺳﻮﮐﻮﻟﻨﯿﮑﻮف را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﻢ .ﻣﺎ
ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺳﺮﺑﺮﯾﺎﮐﻒ ) (Serebrjakowو رادک
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ اﻧﺠﺎم
دھﻨﺪ .طﯽ ﺳﺎلھﺎی  ١٩٣٣ ،١٩٣٢و  ١٩٣٤ﻣﻦ ﺷﺨﺼﺎ ً در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ
ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ و ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺑﻮدم و در ﻣﻮرد ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﮭﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﻣﯽ ﮐﺮدم .آﻧﮭﺎ از طﺮﻓﺪاران ﻣﺎ ﺑﻮدﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﻣﻦ از ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ در ﻣﻮرد
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ﻣﯽ ﮐﻨﺪ" .در ﺟﻮاب ﺳﺆال ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ،او ﺟﻮاب داد:
 ̶ ϣή̰ ϓﮐﻨﺪ وﻟﯽ از روش دﯾﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
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او ﺑﺎ ﺧﻂ ﺣﺰب ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ ﻟﺠﻮﺟﺎﻧﮫ اﯾﻦ روش را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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ﮐﮫ ﺧﻮدش را در ﺣﺰب ﺟﺎ ﺑﺰﻧﺪ و ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺮ و اﻋﺘﻤﺎد
رھﺒﺮی را ﺑﮫ ﺧﻮدش ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ.» .
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﮭﻤﺎن طﻠﺐ ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮدﻧﺪ .و ﺗﻌﺪادی ھﻢ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد
ﺷﺪﻧﺪ.
رھﺒﺮ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﮔﺎرد ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎِ ،اﻓﺮاﯾﻢ دراﯾﺘﺴﺮ ﮔﻔﺖ:
« ﺳﺎﺑﻘﮫ و ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺎ ﯾﮑﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن در اﯾﻨﺠﺎ ،در
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آﻧﮭﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻋﻔﻮ و ﯾﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺟﺮم ﮐﻨﻨﺪ» .
وﻗﺘﯽ ﺑﮫ ﻓﺮﯾﺘﺰ داوﯾﺪ ،ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﮑﺎن دﻓﺎع داده ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ:
« ﻟﻌﻨﺖ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ! ﻣﻦ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻣﺮد ﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ روز ﺳﯿﺎه ﻧﺸﺎﻧﯿﺪ و
ﻣﺮا وادار ﺑﮫ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧﯽ ﮐﺮد ،ﻟﻌﻨﺖ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﻢ! »
در ﺑﻌﺪ از ظﮭﺮ  ٢٣اﮔﻮﺳﺖ ،دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی
ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﻧﻤﻮد .زﯾﻨﻮﯾﻒ ،ﮐﺎﻣﻨﻒ و اﺳﻤﯿﺮﻧﻮف و  ١٣ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از
اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯽ ﺑﮫ ﺟﺮم ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ ﺗﯿﺮﺑﺎران
ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ،رادک ،ﺳﻮﮐﻮﻟﻨﯿﮑﻒ و ﺳﺮﺑﺮﯾﺎﮐﻒ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .در
 ٢٧ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﯾﺎﮔﻮدا از ﺳﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ "ان.ﮐﺎ.و.د ".ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ.
ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ او "ان.ای .ﯾﺴﯿﻮف" ﺷﺪ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن رﯾﺎﺳﺖ ﮐﻤﯿﺘﮫی ﻣﺨﺼﻮص
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺣﺰب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ را ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ.
ﯾﺎﮔﻮدا ﯾﮏ روز ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک دﻓﺘﺮ ﺧﻮد در "ان.ﮐﺎ.و.د ،".ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر
ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺬﺑﻮﺣﺎﻧﮫای ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ،ﯾﺴﯿﻮف را ﺑﺎ دادن زھﺮ ﻣﺴﻤﻮم
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺳﺎﻋﺖھﺎی ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﺷﻮروی ﻓﺮا رﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
رھﺒﺮان دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ ،ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ،رﯾﮑﻒ و ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ ھﺮ روز ﻣﻨﺘﻈﺮ اﯾﻦ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﮫ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﻮﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺟﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻗﺪاﻣﯽ ﻓﻮری
ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ رھﺒﺮ وﺣﺸﺖ زدهی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎھﺎ و ﻋﻀﻮ ﺑﻠﻮک دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ،
ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺣﻤﻠﮫای ﻓﻮری و ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ را داد .اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﻮرد
ﻗﺒﻮل واﻗﻊ ﻧﺸﺪ .ﻧﯿﺮوی ﻻزم ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ،وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.
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در آﺧﺮﯾﻦ ﺟﻠﺴﮫ ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و رھﺒﺮان اﺻﻠﯽ ﺑﻠﻮک
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ و رادک ،ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ
اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی دوﻟﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ .ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻮدﺗﺎی دوﻟﺘﯽ و رھﺒﺮی ﺗﻤﺎم
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮاﻧﮫ ،ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﺑﺮ ﻋﮭﺪهى ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺴﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ،ﻧﯿﮑﻼی
ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺷﺪ .ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﮫ اﻧﺪازهى دﯾﮕﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﻧﺒﻮد و
اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﮫ ﻣﻮرد ﺳﻮء ظﻦ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﺑﻮد و در ﺿﻤﻦ ھﻨﻮز ارﺗﺒﺎط
ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ داﺷﺖ .او ھﻨﻮز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی
ﺧﻮد اداﻣﮫ دھﺪ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ و رﯾﮑﻒ و ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
او ،آرﮐﺎدی روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ را ﮐﮫ ﺳﺎلھﺎ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﺗﺠﺎرﺗﯽ اﺗﺤﺎد
ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ از آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ آﻣﺪه ﺑﻮد،
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ھﻤﮑﺎر ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ،ﻣﺮدی
ﺑﻮد ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺎﻣﺖ و ﻋﻀﻼﻧﯽ ،ﺑﺎ ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﻮﺋﯽ ﺳﻔﯿﺪ ،ﮐﮫ در ﭘﺴﺖھﺎی ﻣﮭﻤﯽ در
دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﺷﻮروی اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد و در ﺿﻤﻦ ﺗﻮاﻧﺴﺘﮫ ﺑﻮد ﺑﺎ ظﺮاﻓﺖ
ﮐﺎﻣﻞ راﺑﻄﮫی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﮫ دارد .ﻓﻘﻂ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و
ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ از ﻧﻘﺶ او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﺟﺎﺳﻮس ﻣﺰدور ﺳﺎزﻣﺎن
٢٤
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ١٩٢٣اطﻼع داﺷﺘﻨﺪ.
و از آن زﻣﺎن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﻠﻮک دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ً
در اﺧﺘﯿﺎر دو ﻧﻔﺮ ،ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ و روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ،ﮐﮫ ھﺮ دو از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ
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ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮروی ،ﺑﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرت ﺧﻮد را ﺑﺎزی ﮐﻨﺪ.

 ٢٤ــ روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهی ارﺗﺶ ﺳﺮخ در ﺟﻨﮓ ﻣﺪاﺧﻠﮫ ﮔﺮاﻧﮫ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ
ﮐﺮده ﺑﻮد .ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ،او ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺗﺠﺎری در ﺳﻔﺎرت اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﮫ
ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد .در ﺳﺎل  ١٩٢٣ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
آﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﺪ .در ازای ﭘﻮﻟﯽ ﮐﮫ ﺻﺮف ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ
ﻣﯽ ﺷﺪ ،روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ اطﻼﻋﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺮوی ھﻮاﺋﯽ ﺷﻮروی؛ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﮫ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﻤﺖ ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺟﻨﮕﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺖ ،را ﺑﮫ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﻣﯽ داد.
روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ھﺮﮔﺰ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻋﻠﻨﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ اﻋﻼم
ﻧﮑﺮد .در ﺳﺎل  ١٩٣٤او از ﺑﺴﻮﻧﻮف ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﮫ" ،زﻣﺎن آن ﻓﺮا
رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ،ﮐﮫ او ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﮐﻤﯽ آﺷﮑﺎرﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و در ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎری در
ﺣﻮزهی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﻓﻌﺎﻻﻧﮫ ﺗﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ" ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد .روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺠﺎری در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺑﻮد .ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ او
ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺠﺎرت ﺷﻮروی را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی و ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ژاﭘﻦ اداره ﮐﻨﺪ .در آﻏﺎز
 ١٩٣٦او ﺑﮫ ﻣﺴﮑﻮ اﺣﻀﺎر ﺷﺪ.
١٢٨

اﯾﻦ آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺎرت ،ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮد .و ﻣﺮدی ﮐﮫ ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ
ﺷﻮرش ﻣﺴﻠﺤﺎﻧﮫ را رھﺒﺮی ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺴﺮ دﻓﺎﻋﯽ ﺷﻮروی ،ﻣﺎرﺷﺎل
ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ.

١٢٩

ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺴﺘﻢ ــ ﭘﺎﯾﺎن
١ــ ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ
روﺳﯿﮫ ﺑﺮای ﺑﺎر دوم ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺒﺤﯽ از ﮐﻮرﺳﯿﮑﺎ ﻣﻮرد ھﺠﻮم ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﺴﯽ ﮐﮫ ﻧﺎﻣﺰد اﯾﻦ اﻓﺘﺨﺎر ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻧﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد! ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻧﻘﺶ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
ﺑﻮد ،اﻓﺴﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ و ﮐﺞ ُﺧﻠﻖ ارﺗﺶ ﺳﺮخ ،اﻓﺴﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺰاری و ﭘﺴﺮ ﯾﮏ
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ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﻧﺎم داﺷﺖ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ او در ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در ﻣﺪرﺳﮫی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮد
آﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺑﮫ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ ،ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ" :اﮔﺮ ﻣﻦ در ﺳﻦ  ٣٠ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﮫ
درﺟﮫی ژﻧﺮاﻟﯽ ﻧﺮﺳﻢ ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد!"
او در طﯽ ﺟﻨﮓ اول ﺟﮭﺎﻧﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻓﺴﺮ در ارﺗﺶ ﺗﺰار ﺟﻨﮕﯿﺪ .در ﺳﺎل
 ١٩١٥ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫی آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﯾﮏ اﻓﺴﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﮫ ﻧﺎم ﺳﺘﻮان
ﻓﺮواﮐﻮ ) (Fervaqueﮐﮫ ھﻢ ﺑﻨﺪ او در زﻧﺪان ﺑﻮد ،او را اﻓﺴﺮی ﺑﯿﺮﺣﻢ و ﺟﺎه طﻠﺐ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .او ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﺪاران ﭘﺮﺷﻮر ﻧﯿﭽﮫ ﺑﻮد.
« ﻣﻦ از وﻻدﯾﻤﯿﺮ ﻣﻘﺪس ،ﮐﮫ دﯾﻦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﮫ روﺳﯿﮫ آورد و
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آن ﮐﺸﻮر را ﺑﮫ دﺳﺖ ﺗﻤﺪن ﻏﺮﺑﯽھﺎ ﺳﭙﺮد ،ﻣﺘﻨﻔﺮم!
ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ رﺳﻤﺎ ً اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﺋﯿﻦ ﺧﺎم ﺑﯽ ﺧﺪاﺋﯽ و
وﺣﺸﯿﮕﺮی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ .اﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﮫ ھﺮ دو اﯾﻨﮭﺎ
ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ! »
وﻗﺘﯽ از اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻮد ،او ﮔﻔﺖ:
« ﺧﯿﻠﯽھﺎ آرزوی آن را دارﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﻠﺘﯽ ﺗﻨﺒﻞ و ﻋﻤﯿﻘﺎ ً ﻣﺨﺮﺑﯽ
ھﺴﺘﯿﻢ .ﻓﻘﻂ ﺧﺪا ﺧﻮدش ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت وﻗﻮع اﻧﻘﻼب ،ﮐﺎر ﻣﺎ
ﺑﮫ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ؟ .ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﮫ ﻣﻌﻨﺎی آﺧﺮ ﮐﺎر روﺳﯿﮫ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ
)دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر( اﺣﺘﯿﺎج دارﯾﻢ! »
١٣٠

ھﻢ زﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ،ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ از زﻧﺪان آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ
ﻓﺮار ﮐﺮده و ﺑﮫ روﺳﯿﮫ ﺑﺎزﮔﺸﺖ .او ﺑﮫ ﺻﻒ اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﺗﺰاری ﮐﮫ در ﺣﺎل
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺶ ﺳﻔﯿﺪ ﻋﻠﯿﮫى ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ
ﺟﺒﮭﮫی ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .او ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﺧﻮد ،دﯾﻤﯿﺘﺮی ﮔﻮﻟﻮم ــ ﺑﮏ
) ،(Dimitri Glum - Bekﺟﺮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻋﻘﯿﺪهی ﺧﻮد را اطﻼع داد.
ﮔﻮﻟﻮم ــ ﺑﮏ ﺑﻌﺪھﺎ ﮔﻔﺖ " ﻣﻦ از او ﺳﺆال ﮐﺮدم ﮐﮫ او ﭼﮫ ﻗﺼﺪی دارد .،او
ﺟﻮاب داد" :ﺧﺎﻟﺼﺎﻧﮫ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ ﺑﺎ ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ ﺑﺮوم .ﮐﺎری از
دﺳﺖ ارﺗﺶ ﺳﻔﯿﺪھﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ .ﻣﺎ رھﺒﺮی ﻧﺪارﯾﻢ" .او ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﮫاى دور ﺧﻮدش
ﭼﺮﺧﯿﺪ و ﻧﺎﮔﮭﺎن ﻓﺮﯾﺎد زد" :ﻣﻦ ﻣﯽ روم وﻟﯽ ﺗﻮ اﮔﺮ دوﺳﺖ ﻧﺪاری ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﮫ دﻧﺒﺎل ﻣﻦ ﺑﯿﺎﺋﯽ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﮐﺎر درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﻢ .روﺳﯿﮫ در
ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ!"
در ﺳﺎل  ،١٩١٨ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﺪ .او ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ
ﺟﺎی ﺧﻮد را در ﻣﯿﺎن ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮ ﮐﮫ از ھﻮاداران ﮐﻤﯿﺴﺮ ﺟﻨﮕﯽ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﻣﺎ او ﺗﺎ آن اﻧﺪازه ﺑﺎ ھﻮش ﺑﻮد ﮐﮫ ﺧﻮد را درﮔﯿﺮ ﻧﻘﺸﮫھﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﻓﺴﺮی ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده و ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﮫ ،او ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺪارج ﺗﺮﻗﯽ را در ﻣﯿﺎن اﻓﺴﺮان ﮐﻢ ﺗﺠﺮﺑﮫی ارﺗﺶ ﺳﺮخ طﯽ ﮐﻨﺪ .او
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ارﺗﺶ اول و ﭘﻨﺠﻢ را در ﺟﺒﮭﮫ ﻋﻠﯿﮫى وراﻧﮕﻞ ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ ،در
ﺣﻤﻠﮫی ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫى دﻧﯿﮑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮد و ﺑﮫ ھﻤﺮاه ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺿﺪ ﺣﻤﻠﮫى
ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫى ﻣﺘﺠﺎوزان ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ را رھﺒﺮی ﮐﺮد .در ﺳﺎل  ١٩٢٢او ﺑﮫ ﺳﻤﺖ
رﺋﯿﺲ آﮐﺎدﻣﯽ ارﺗﺶ ﺳﺮخ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ .او ﯾﮑﯽ از اﻓﺴﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ در ﻣﺬاﮐﺮات
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﮭﻮری واﯾﻤﺎر) ،(Weimarﮐﮫ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﮫ اﻣﻀﺎی ﻋﮭﺪ ﻧﺎﻣﮫی
راﭘﺎﻟﻮ) (Rapalloدر ھﻤﺎن ﺳﺎل ﺷﺪ ،ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ.
طﯽ ﺳﺎلھﺎى ﺑﻌﺪ ،او رھﺒﺮی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻓﺴﺮان ﺳﺎﺑﻖ
ﺗﺰاری ﺳﺘﺎد ﮐﻞ ارﺗﺶ ﺳﺮخ را ﮐﮫ از رھﺒﺮﯾﺖ ﻣﺒﺎرزان ﭘﺎرﺗﯿﺰان ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺎرﺷﺎل ﺑﻮدﯾﻮﻧﯽ و ﻣﺎرﺷﺎل وروﺷﯿﻠﻒ رﻧﺠﺶ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻋﮭﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﮔﺮوه
او اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ ﺳﺮخ ،ﯾﺎﮐﯿﺮ ) ،(Jakirﮐﻮرک ) ،(Korkاوﺑﻮرﺋﻮﯾﭻ
) (Uborewitschو ﻓﻠﺪﻣﺎن ) (Feldmanﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﮫ اﺣﺘﺮاﻣﯽ ﺑﯽ اﻧﺪازه
ﺑﺮای ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدﻧﺪ .اﻓﺴﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و.ای .ﭘﻮﺗﻨﺎ )،(V.I.Putna
واﺑﺴﺘﮫی ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺮﻟﯿﻦ ،ﻟﻨﺪن و ﺗﻮﮐﯿﻮ ،و ژﻧﺮال ﯾﺎن ب .ﮔﺎﻣﺎرﻧﯿﮏ
) (Jan B. Gamarnikﮐﮫ از دوﺳﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ژﻧﺮالھﺎی ارﺗﺶ
آﻟﻤﺎن ،زﮐﺖ ) (Seecktو ھﺎﻣﺮاﺷﺘﺎﯾﻦ ) (Hammersteinﺑﻮد ،ﮐﮫ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ
دوﺳﺘﺎن ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻨﺪ .طﻮﻟﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ ﮐﮫ ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﺑﮫ
ھﻤﺮاه ﭘﻮﺗﻨﺎ و ﮔﺎﻣﺎرﻧﯿﮏ ﮔﺮوھﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ و ھﻮادار آﻟﻤﺎن را در ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎد ﮐﻞ
ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺳﺎزﻣﺎن دادﻧﺪ .ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ و دوﺳﺘﺎن او از ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
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و آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ اطﻼع داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ آن را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺮار و ﻣﺪار "ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﺑﮫ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آوردﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان اﺋﺘﻼﻓﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه
ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﮫ دﺳﺖ
ﮔﯿﺮی ﻗﺪرت ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺘﻠﺮ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ اﺗﺤﺎد و ھﻢ ﻓﮑﺮی ﻣﯿﺎن ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ و
رھﺒﺮان ﻧﻈﺎﻣﯽ آﻟﻤﺎن را ﻣﺨﺘﻞ ﻧﮑﺮد .ھﯿﺘﻠﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﯾﮏ "ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار" ﺑﻮد.
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ از زاوﯾﮫى دﯾﮕﺮی ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫ را ﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ.
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﻠﻮک دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ،
ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرت ﺑﺮﻧﺪهای ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﻮطﺌﮫھﺎی ﺧﻮد ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
ﻣﯽ آورد ،ﮐﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ در ﻟﺤﻈﮫای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه آن را رو ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در
اﺻﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ و واﺑﺴﺘﮫی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ،ﭘﻮﺗﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﻮد .ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ داﺋﻤﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮔﺮوه
ارﺗﺸﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ھﺮ دو از ﺗﻨﻔﺮ ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ از
"ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران" و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگ اطﻼع داﺷﺘﻨﺪ ،و در ﺿﻤﻦ از ﺟﺎه طﻠﺒﯽھﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ
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ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﮔﻔﺖ:
« ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .ﻧﺘﯿﺠﮫی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد
از وﻗﺎﯾﻊ ﺟﺎری ﮔﺮﻓﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم
اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ ﻗﺪرت زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﻌﺪ از آن ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺧﻄﺮ اﯾﺠﺎد
ﺟﻮی ﺑﻨﺎﭘﺎرﺗﯽ ﺑﮫ وﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ .و ﺑﻨﺎﭘﺎرﺗﯽھﺎ ــ ﻣﻦ اﺑﺘﺪاء ﺑﮫ
ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ــ ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪان ﺧﻮﯾﺶ ﺗﻤﺎس
ﻣﺤﺪودی ﺧﻮاھﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ روﺷﯽ ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ روش ﻧﺎﭘﻠﺌﻮﻧﯽ در
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ را ﻣﯽ ﺷﻮد
ﯾﮏ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﮫ ﺣﺴﺎب آورد ،و ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮐﮫ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﺑﺎ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگھﺎ ﭼﮫ ﺑﺮﺧﻮردی داﺷﺖ! »
و او از ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ ﺳﺆال ﮐﺮد" :ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﮐﻮدﺗﺎ ﮐﻨﺪ؟"
ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ ﺟﻮاب داد" :اﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﺎر ﻧﻈﺎﻣﯽھﺎﺳﺖ" ،او اﺿﺎﻓﮫ ﮐﺮد،
ﻟﺤﻈﮫای ﮐﮫ ﻧﺎزیھﺎ ﺑﮫ ﺷﻮروی ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮوه ﻧﻈﺎﻣﯽھﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﮐﮫ "ﺟﺒﮭﮫ
را ﺑﺮای آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﺑﮕﺸﺎﯾﻨﺪ" ،ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺧﻮدﺷﺎن را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ طﺮح ﺑﮫ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ،ﭘﻮﺗﻨﺎ ،ﮔﺎﻣﺎرﻧﯿﮏ و
آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮاﻧﮫ ﮔﻔﺖ:
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« در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﮫ از دﺳﺖ
اﯾﻦ ﺧﻄﺮ ﺑﻨﺎﭘﺎرﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻓﮑﺮ واﻣﯽ دارد راﺣﺖ ﺷﻮﯾﻢ» .
ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ ﻣﺘﻮﺟﮫ ﻧﺸﺪ ﮐﮫ او ﭼﮫ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ﺑﮫ دادن ﺗﻮﺿﯿﺢ اداﻣﮫ
داد:
« ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ را
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﮐﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﻌﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫی ﮔﻨﺎھﮑﺎر ﺟﻠﻮه دادن ﺗﻮطﺌﮫھﺎی رھﺒﺮان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ آورد.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران در ﻗﺪرت ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﮐﺒﺎب را زﯾﺮ و رو
ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﻨﺎه را ﺑﮫ ﮔﺮدن ﮔﺮوه ﻧﻈﺎﻣﯽھﺎ ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ »
او ﺑﮫ ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ:
« ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ "ﺷﮑﺴﺖ" در ﺟﺒﮭﮫ ﺑﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ
ﺑﮑﺸﺎﻧﯿﻢ .و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ طﺮح ﺷﻌﺎرھﺎی ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ
ﺗﻮدهھﺎ را ﺑﮫ ﺳﻮی ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﺋﯿﻢ».
ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﺳﺘﺎدهی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی
ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺮاﺳﻢ ﺗﺪﻓﯿﻦ ﭘﺎدﺷﺎه اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺟﻮرج ﭘﻨﺠﻢ ﺑﮫ ﻟﻨﺪن رﻓﺖ .ﻗﺒﻞ از
ﻋﺰﯾﻤﺘﺶ ،از طﺮف دوﻟﺖ ﺷﻮروی ،ﺑﮫ ﻣﻘﺎم ﻣﺎرﺷﺎل ﺷﻮروی ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪ .او
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ ،و ﯾﮏ اﺗﺤﺎد
ﻧﻈﺎﻣﯽ روﺳﯿﮫی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ آﻧﮭﺎ را ﺑﺮ ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﮭﺎن آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در راه ﻟﻨﺪن ،ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ را در ورﺷﻮ و ﺑﺮﻟﯿﻦ ﺗﻮﻗﻒ ﻧﻤﻮد،
ﮐﮫ در آﻧﺠﺎ ﺑﺎ "ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻻﺋﯽھﺎ"ى ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ و ژﻧﺮالھﺎی آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﺮد .او ﺑﮫ
ﺧﻮدش ﮐﺎﻣﻼً اطﻤﯿﻨﺎن داﺷﺖ ،و در اﻧﻈﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺷﺸﯽ در
ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮕﮫ داﺷﺘﻦ ﻋﻼﻗﮫى ﺧﻮد ﺑﮫ ارﺗﺶ آﻟﻤﺎن ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.
ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ او از ﻟﻨﺪن ،در ﯾﮏ ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎم در ﺳﻔﺎرت اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی در ﭘﺎرﯾﺲ ،ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران اروﭘﺎﺋﯽ را ﺑﺎ ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ
دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﻼﺷﺸﺎن در ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺘﮫ ﺟﻤﻌﯽ ﺑﺎ
ﮐﺸﻮرھﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ .ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﮐﮫ در ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﺷﺎم ﮐﻨﺎر
وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫی روﻣﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﮑﻮﻻ ﺗﯿﺘﻮﻟﺴﮑﻮ ) (Nicola Titulescuﻧﺸﺴﺘﮫ
ﺑﻮد ،ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ:
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« ﻣﺴﯿﻮ ﺗﯿﺘﻮﻟﺴﮑﻮ ،ﺷﻤﺎ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﮫ ﻣﺪارج و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺧﻮد و
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ را ﺑﺎ ﮐﺸﻮرھﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ و از رﻣﻖ رﻓﺘﮫای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﮫ
و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﯿﺪ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﻖ دﯾﺪﻣﺎن را ﺑﮫ روی آﻟﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺴﻂ دھﯿﻢ .آﻟﻤﺎن ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اروﭘﺎ را رھﺒﺮی ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد.
ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ ﮐﮫ ھﯿﺘﻠﺮ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﻣﺎ ﺧﻮاھﺪ ﮐﺮد» .
ﮔﻔﺘﮫھﺎی ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ،ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و رﺋﯿﺲ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻔﺎرت
روﻣﺎﻧﯽ در ﭘﺎرﯾﺲ ،اِ .ﺷﺨﺎﻧﺎن اﯾﺴﺌﺰ ) ،(E. Schachanan Essezeﮐﮫ در ﺿﯿﺎﻓﺖ
ﺷﺎم ﺳﻔﺎرت اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮد ،ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﻔﺎرت ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﻮﯾﺲ ﻣﻌﺮوف ﺧﺎﻧﻢ ﺟﻨﻮﯾﻮ
ﺗﺎﺑﻮﺋﯽ ) ،(Genevieve Tabouisﺑﻌﺪھﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﮫ ﻧﺎم "آﻧﮭﺎ ﻣﺮا ﮐﺎﺳﺎﻧﺪرا
) (Kassandraﺻﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ" ،ﻧﻮﺷﺖ:
« ﻣﻦ ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ را ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر در روز ﺑﻌﺪ از ﻣﺮاﺳﻢ ﺑﮫ
ﺧﺎﮐﺴﭙﺎری ﭘﺎدﺷﺎه ﺟﻮرج ﭘﻨﺠﻢ ،ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮدم .در ﯾﮏ ﻣﮭﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎم در
ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی ،ژﻧﺮال روﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺸﺎده روﺋﯽ ﺳﺮﮔﺮم ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ
ﭘﻮﻟﯿﺘﯿﺲ ) ،(Politisﺗﯿﺘﻮﻟﺴﮑﻮ ،ھﺮرﯾﻮت ) (Herriotو ﺑﻮﻧﮑﻮر
) (Boncourﺑﻮد .او ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ از آﻟﻤﺎن ﺑﺮﮔﺸﺘﮫ و ﺑﺪون ﺧﺴﺘﮕﯽ
ﻧﺎزیھﺎ را ﻣﻮرد ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد .او ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻣﻦ
ﻧﺸﺴﺘﮫ ﺑﻮد و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ در ﻣﻮرد ﯾﮏ ﻗﺮارداد ھﻮاﺋﯽ ﻣﯿﺎن ھﯿﺘﻠﺮ و
 ̶ ϣﮐﺮد ،ﺑﺎرھﺎ و ﺑﺎرھﺎ ﮔﻔﺖ:
՛ΤΑ
̱ έΰΑ
ϯΎ
ϫΕ έΪϗ
"ﻣﺎدام ﺗﺎﺑﻮﺋﯽ ،آﻧﮭﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻧﺪ!"
ﭼﮕﻮﻧﮫ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ اطﻤﯿﻨﺎن اظﮭﺎر ﻧﻈﺮﮐﻨﺪ؟ آﯾﺎ او از
ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﺪرﺳﮫی
ﻗﺪﯾﻤﯽ روﺳﯿﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮد ،ﻧﺸﺌﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد؟ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ ﺑﺎ اطﻤﯿﻨﺎن
ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺒﻮدم ﮐﮫ در آن ﺷﺐ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ
از ﺣﺮفھﺎى ﻣﺠﺬوب ﮐﻨﻨﺪهی او ﻣﺘﻌﺠﺐ ﺷﺪم .ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ــ ﯾﮏ
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﻣﻌﺮوف ــ در ﺣﺎل ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻦ از ﺳﻔﺎرت در ﮔﻮش ﻣﻦ
زﻣﺰﻣﮫ ﮐﺮد:
ª

ΪϨϨ̰ ϧ
ή̰ ϓ

ϭ

Ϟ՝
ϣ
Ύ
 ϫα ϭέ
ϯ ϪϤϫ
 ̯Ϫ
ϡέ
ϭΪϴϣ

Ϧϣ
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وﻗﺎﯾﻊ اﻓﺸﺎء ﺷﺪه در دادﮔﺎه ﺑﻠﻮک ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺖ -زﯾﻨﻮﯾﻔﯿﺴﺖھﺎ در
اوت  ١٩٣٦و ﭘﺲ از آن دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف و رادک ﺑﮫ ﺷﺪت ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ را
ﻧﮕﺮان ﮐﺮده ﺑﻮد .او ﺑﺎ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﮫ او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﺸﮫھﺎی
ﻣﺘﺤﺪان ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﺻﻞ ﻗﻀﯿﮫ از اﯾﻦ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﮫ
ﮔﺮوه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺣﻤﻠﮫای از ﺧﺎرج ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ،در
ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .اﻣﺎ وﻗﺎﯾﻊ ﺟﮭﺎﻧﯽ ــ ﻗﺮارداد ﻣﯿﺎن ﻓﺮاﻧﺴﮫ و ﺷﻮروی،
دﻓﺎع ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮهی ﻣﺎدرﯾﺪ ــ ﻋﻤﻠﯿﺎت دﺧﺎﻟﺖ از ﺧﺎرج را داﺋﻤﺎ ﺑﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ
ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺖ .ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ :ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان در داﺧﻞ روﺳﯿﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺮﯾﺎن وﻗﺎﯾﻊ
را ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﻘﻂ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،آﻟﻤﺎنھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﺑﮫ ﻣﺘﺤﺪان روﺳﯽ ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺳﺮﯾﻌﺎ ً ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻓﺮﺳﺘﺎد و در آن ﺑﮫ
او اطﻼع ﺧﻮاھﺪ داد ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﮫ ﮐﺎر ﺷﺪ.
او در ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﮐﮫ در اﮐﺘﺒﺮ ﺑﺮای ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺑﻮد:
« ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎ ً زﯾﺎدی از ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻗﺴﻤﺖ
اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺎ دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ .ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻤﻠﮫى
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﺮای ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اھﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد ﮐﮫ
ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد را ھﺮ ﭼﮫ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ آﻏﺎز ﮐﻨﻨﺪ» .
ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ از "ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﯿﺮوھﺎی ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ" ،ﺣﻤﻠﮫى ﻧﯿﺮوھﺎی آﻟﻤﺎن
ﻧﺎزی ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻮد.
ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﮐﮫ ﭘﯿﻐﺎم ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ ،ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ در
ﮐﻨﮕﺮهى ھﺸﺘﻢ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،١٩٣٦ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ھﯿﺠﺎن
اﻧﮕﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ داﺷﺖ :دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎ ﺑﮫ ﺷﺪت اداﻣﮫ دارد و ھﯿﭻ دﻟﯿﻠﯽ وﺟﻮد
ﻧﺪارد ﮐﮫ ﺑﺎور ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﯿﺮیھﺎ در ردهى ﭘﺎﺋﯿﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان
ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮاھﻨﺪ ﺷﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﭘﻮﺗﻨﺎ ﻋﻀﻮ راﺑﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻣﻼً واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ وﺟﻮد ﯾﮏ ﺗﻮطﺌﮫى ﺑﺰرگ
ﻣﺸﮑﻮک ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﺪی را ﻋﻠﯿﮫى آن اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮدن ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ و دﯾﮕﺮان ﺑﮫ اﻧﺪازهى ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻤﻊآوری
ﺷﺪهاﻧﺪ .دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﻮﺗﻨﺎ و ﺑﺮﮐﻨﺎری ﯾﺎﮔﻮدا از ﭘﺴﺖ ان.ﮐﺎ.و.د .اﯾﻦ را ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ ارﮔﺎنھﺎى دوﻟﺘﯽ ﺷﻮروی ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ ﺑﮫ ﻋﻤﻖ ﺗﻮطﺌﮫھﺎى طﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه ﭘﯽ ﺑﺒﺮﻧﺪ .ھﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪس ﺑﺰﻧﺪ ﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫى اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﮫ ﮐﺠﺎ
ﺧﻮاھﺪ رﺳﯿﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ھﻨﻮز ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ.
١٣٥

ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺪام ﺷﻮد .ﺑﻠﻮک ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻠﯿﮫى ﻗﻮا را ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﮐﻮدﺗﺎ آﻣﺎده ﻧﮕﮫ داﺷﺖ.
ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﺎ روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ﻣﺸﺎوره ﮐﺮد .ھﺮ دو ﺟﺎﺳﻮس آﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺮات
ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮدﻧﺪ .ﭘﯿﻐﺎم ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪ .ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﮫ ﺟﺰ ﺷﺮح ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺣﻤﻠﮫى ﻗﺒﻞ
از آﻏﺎز ﺟﻨﮓ ،در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭼﻨﺪ ﻣﺴﺌﻠﮫى ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد .او ﻧﻮﺷﺘﮫ
ﺑﻮد:
« ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ھﺪف ﺧﻮد را در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﮐﮫ ﭼﺮا ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ،
ﭘﻨﮭﺎن دارﯾﻢ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ،ارﺗﺶ و ﺧﺎرﺟﯽھﺎ ﺑﺘﺮاﺷﯿﻢ.....
ﻗﺒﻞ از ھﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﻣﺮدم ﻧﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﮫ ،ﻗﺼﺪ ﻣﺎ از ﮐﻮدﺗﺎ ،از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ طﻮری واﻧﻤﻮد ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﮫ ﻣﺎ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺧﻮاھﯿﻢ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺎﺳﺪ را ﺳﺮﻧﮕﻮن
ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺟﺎی آن دوﻟﺖ ﺷﻮراﺋﯽ ﺑﮭﺘﺮی را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﺎ ﺑﮫ ھﺮ
ﺣﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ رک و ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻨﺪه ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ» .
در ﭘﺎﯾﺎن دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺟﻮاب ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ رﺳﯿﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺗﻤﺎم
ﻧﮑﺎت ﺑﺎ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮد .ﺑﻌﺪ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﮫ ﺗﻨﮭﺎﺋﯽ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪون ھﯿﭻ وﻗﻔﮫاى
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻗﺒﻞ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﮫى ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﮫ
روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ﻧﺎﻣﮫاى ﻧﻮﺷﺘﮫ و در آن ﺑﮫ او ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﻈﺎﻣﯽ را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.
ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ داد" ،ﭘﺲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻮاب از طﺮف ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ"
ﻣﺎ ﻓﻮراً دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎى ﺑﯿﺶ ﺗﺮی را ﺑﺮای آﻣﺎده ﮐﺮدن ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﯾﻢ .ﺑﮫ
ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ آزادی ﮐﺎﻣﻞ داده ﺷﺪ ﮐﮫ آزادﻧﮫ ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﺪ.

١٣٦

٢ــ دادﮔﺎه ﻋﻠﯿﮫى ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﻣﻮازی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ
دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻧﯿﺰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد را ﻋﻠﯿﮫى ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻣﻮارد
اﻓﺸﺎء ﺷﺪه در ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه زﯾﻨﻮﯾﻒ ــ ﮐﺎﻣﻨﻒ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﮫ
ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮطﺌﮫھﺎى ﺟﺎری ﺗﻨﮭﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ "اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ" ﻣﺨﺘﺺ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .ﻣﺮاﮐﺰ
واﻗﻌﯽ ﺗﻮطﺌﮫھﺎ ﺑﮫ ھﯿﭻ وﺟﮫ در داﺧﻞ ﺷﻮروی ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﮑﮫ در ﺗﻮﮐﯿﻮ و ﺑﺮﻟﯿﻦ ﻗﺮار
داﺷﺖ .ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اداﻣﮫ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﻧﻘﺶ واﻗﻌﯽ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ھﺮ ﭼﮫ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺷﻮروی روﺷﻦ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ.
در  ٢٣ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٣٧ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ،رادک ،ﺳﻮﮐﻮﻟﻨﯿﮑﻮف ،ﺷﺴﺘﻮف ،ﻣﻮراﻟﻮف
و دوازده ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﺷﺮﮐﺎﯾﺸﺎن ،از ﺟﻤﻠﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن واﺑﺴﺘﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ
آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ ﺑﮫ ﺟﺮم ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ ﮐﺸﻮر در دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ﺑﮫ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﻣﺎهھﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ اﻋﻀﺎی رھﺒﺮی ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﺮوﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ھﺮﮔﻮﻧﮫ اﺗﮭﺎم وارده ﺑﮫ
ﺧﻮد را اﻧﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻣﺪارک ﻋﻠﯿﮫى آﻧﮭﺎ ﮐﺎﻣﻞ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﺑﻮد .آﻧﮭﺎ
ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺧﺮاﺑﮑﺎری را در ﺷﻮروی رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .آﻧﮭﺎ در
اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫى ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ در دادﮔﺎه ،ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﺮاف ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
آﻧﮭﺎ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ در ﻣﻮرد آن ﮔﺮوه ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺰدﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ ﻧﺎﻣﯽ از
ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ و ﯾﺎ روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ﻧﺒﺮدﻧﺪ ،آﻧﮭﺎ در ﻣﻮرد ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ و آﺧﺮﯾﻦ
"ﺷﺎﺧﮫ"ى ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﻮک دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﮐﮫ ھﻢ
ﭼﻨﺎن ،ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽھﺎ اداﻣﮫ داﺷﺖ ،ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﮫ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﺪرت آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮدﻧﺪ.
در زﻧﺪان ﺳﻮﮐﻮﻟﯿﻨﮑﻮف ،ﻣﻌﺎون ﮐﻤﯿﺴﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﺮق ،ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻮدﺗﺎﮔﺮان ،ﻗﺮارداد ﺑﺎ ھﺲ ،طﺮحھﺎى ﺗﺠﺰﯾﮫى ﺷﻮروی و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن دوﻟﺖ
ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ را اﻓﺸﺎء ﮐﺮده ﺑﻮد .او در دادﮔﺎه اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد:
« ﻣﺎ اﯾﻦ طﻮر ﺗﺸﺨﯿﺺ دادﯾﻢ ﮐﮫ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﺑﺎﻻ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮم ﯾﮏ دوﻟﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫداری اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻌﺠﺰه ،ﺗﻤﺎم اروﭘﺎ را ﺗﺼﺮف و ﻣﺎ
را ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﺪ .و ﻟﺬا ﺑﮭﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ آن ﮐﻨﺎر ﻣﯽ آﻣﺪﯾﻢ ....ﺗﻤﺎم اﯾﻨﮭﺎ ﺑﺎ
دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﯿﮫ ﺷﺪ :اﯾﻦ ﺑﮭﺘﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺎ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰھﺎ را ،ﺣﺘﯽ از
ﻧﻮع ﻣﮭﻤﺶ را ،ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را از
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رﺳﯿﺪﯾﻢ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻀﯽ از رﯾﺴﮏھﺎ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﯿﻢ» .
١٣٧

ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ،اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﮫ رھﺒﺮی ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ را ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺘﮫ
اﺳﺖ .ﻋﻀﻮ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺴﺮدی و ﺻﺪاﺋﯽ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل و
ﺑﺎ ﻟﻐﺎﺗﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ،ﺑﮫ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﮐﮫ از ﻗﺒﻞ ﺗﺎ زﻣﺎن
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طﺒﻖ اظﮭﺎرات ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺟﻮزف اِ .دﯾﻮﯾﺲ ) ،(Joseph E. Daviesاو
ﺑﺎ ﺻﻮرت دراز ،ﻻﻏﺮ ،رﻧﮓ ﭘﺮﯾﺪه و ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ اﺣﺴﺎس و ﺑﯽ ﺗﻔﺎوت ﺧﻮد ،در
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺘﮭﻤﺎن اﯾﺴﺘﺎده و "ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﻓﺴﻮری ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﻣﺪ ﮐﮫ در ﺣﺎل ادای ﯾﮏ
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ" ﺑﻮد.
وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد از ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف در ﺑﯿﺎورد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
آﻟﻤﺎﻧﯽ و ژاﭘﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف از دادن
ﺟﻮاب طﻔﺮه ﻣﯽ رﻓﺖ:
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ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﺪ؟"
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف" :دو ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ"....
وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ" :او ﺧﻮد را ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮدﯾﺪ؟"
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف" :آﺷﻨﺎﺋﯽ دادن دو طﺮﻓﮫ ﺑﻮد".
وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ" :ﺷﻤﺎ اول ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدﯾﺪ؟"
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف" :ﮐﯽ اول ﺑﻮد ،او ﯾﺎ ﻣﻦ ،ــ ﻣﺮغ ﯾﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ــ ﻣﻦ ﻧﻤﯽ داﻧﻢ".
ﺟﺎن ﮔﺎﻧﺘﺮ) (John Guntherﺑﻌﺪھﺎ در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد "داﺧﻞ اروﭘﺎ"
) (InsideEuropeﻧﻮﺷﺖ:
« ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺎﻓﻞ ﺧﺎرج اﯾﻦ ﺗﺼﻮر ﻧﮫ ﭼﻨﺪان درﺳﺖ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ داﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎﺑﮭﯽ را ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،رﻓﺘﺎر
ﻣﺤﻘﺮاﻧﮫ و ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﺎﻧﮫاى داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫى ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی در ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه .آﻧﮭﺎ
ﺑﺎ ﺳﺮﺳﺨﺘﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﺳﺘﺎن ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻋﻤﻮﻣﺎ ً
ﺑﮫ ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ اﻋﺘﺮاف ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﮫ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ اﻋﺘﺮاف آن ﺑﻮدﻧﺪ»...
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮی از ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ،ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ را در ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ﺑﺎ
اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﺸﺎن ﺑﯽ اﻣﺎن ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﺎﺗﻞ و ﺧﺎﺋﻦ ﺑﯽ رﺣﻢ و ﺑﺎ ھﺪف ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﺑﮫ
ﺗﺪرﯾﺞ آراﻣﺶ و ﺗﻮازن ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد .طﻨﯿﻦ ﺻﺪای او ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ اﻓﺴﺮده و
ﻧﺎﻣﻄﻤﺌﻦ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺪارﮐﯽ در دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ اﻋﻼم آﻧﮭﺎ ﺑﮫ او
ﺿﺮﺑﮫى روﺣﯽ ﻋﯿﺎﻧﯽ وارد ﺳﺎﺧﺖ .ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ رﻓﺘﺎر ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .او ادﻋﺎ
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ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ او ﺣﺘﯽ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﺶ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺸﮑﻮک ﺑﻮده اﺳﺖ.
او ﻗﺮارداد ﺑﺎ ھﺲ را ھﺮﮔﺰ ﻗﺒﻮل ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ:
"ﻣﺎ ﺑﮫ ﯾﮏ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﯾﻢ .ﻣﻦ ﯾﮏ راه ﻓﺮار ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽ ﮐﺮدم"....
او در آﺧﺮﯾﻦ دﻓﺎع ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد:
« ﺑﻠﮫ ﻣﻦ ﺳﺎلھﺎى ﻣﺘﻤﺎدی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﺑﻮدم! ﻣﻦ دﺳﺖ در دﺳﺖ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮدم .....ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ .... ،ﮐﮫ ﻣﻦ در طﻮل
اﯾﻦ ﺳﺎلھﺎﺋﯽ ﮐﮫ در ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ﺧﻔﻘﺎن آور ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﺳﺮ ﺑﺮدهام،
ﻧﺪﯾﺪهام ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ! ﺑﺎور ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﮫ ﻣﻦ
ﻧﻔﮭﻤﯿﺪهام ،ﭼﮫ ﭼﯿﺰ در ﺻﻨﻌﺖ اﻧﺠﺎم ﯾﺎﻓﺘﮫ ،ﻣﻦ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ ﺻﺮﯾﺤﺎ ً ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ :ھﺮﮔﺎه
ﻣﻦ از ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﺑﯿﺮون آﻣﺪه و ﺑﮫ ﮐﺎر ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻢ،
ﯾﮏ اﺣﺴﺎس ﺳﺒﮑﯽ ﺑﮫ ﻣﻦ دﺳﺖ ﻣﯽ داد و از ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﯾﻦ دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ﻧﮫ
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ رﻓﺘﺎر ظﺎھﺮی ﮐﮫ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﮏ دو ﮔﺎﻧﮕﯽ دروﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻮد....
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﮑﻢ ﺧﻮد را ﺻﺎدر ﺧﻮاھﯿﺪ ﻧﻤﻮد ....ﯾﮏ ﺧﻮاھﺶ
ﻣﺮا رد ﻧﮑﻨﯿﺪ ،آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ اﯾﻦ را رد ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﮐﮫ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺣﻖ را اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻢ ،ﮐﮫ
ﻣﻦ در ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ــ اﮔﺮ ﭼﮫ دﯾﺮ ــ از درون ﺧﻮد اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﯾﺎﻓﺘﻢ ،ﮐﮫ ﺧﻮد
را از ﮔﺬﺷﺘﮫى ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫى ﺧﻮد ﺧﻼص ﻧﻤﺎﯾﻢ! »
وﻟﯽ ﺗﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻟﺤﻈﮫ ،ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﺣﺘﯽ ﮐﻠﻤﮫاى درﺑﺎرهى وﺟﻮد آﺧﺮﯾﻦ "ﻗﺸﺮ"
ﺗﻮطﺌﮫ اﺑﺮاز ﻧﻨﻤﻮد.
ﻧﯿﮑﻮﻻی ﻣﻮراﻟﻒ ،ﮐﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪهى ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎدﮔﺎن ﻣﺴﮑﻮ و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
رھﺒﺮی ﮔﺎرد ﻗﺪﯾﻢ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮد ،از ﺳﺎل  ١٩٣٢ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﺴﺘﻮف و
"ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ"ھﺎى آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﺣﻮزهھﺎى ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ را در اورال اداره ﻣﯽ ﮐﺮد .او از
دادﮔﺎه ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺻﺮﯾﺢ او را دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺮم ﺑﮫ ﺣﺴﺎب
آورﻧﺪ .او ﻣﺮدی ﺑﻠﻨﺪﺑﺎﻻ ،رﯾﺸﻮ و ﺑﺎ ﻣﻮھﺎی ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی در ھﻨﮕﺎم اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﺧﻮد
ﺷﻖ اﯾﺴﺘﺎده ﺑﻮد .او ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزهى دروﻧﯽ طﻮﻻﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ ﮐﮫ "ﻧﻘﺸﮫھﺎ را ﻟﻮ ﺑﺪھﺪ" .واﻟﺘﺮ دوراﻧﺘﯽ ) (Waltert Durantyو ﺳﺎﯾﺮ
ﺷﮭﻮد ﺗﺎﺋﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﮫ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﮐﮫ او از ﭘﺲ ﻣﯿﺰ ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ اﺑﺮاز ﻧﻤﻮد ،طﻨﯿﻦ
ﮐﺎﻣﻼً ﺻﺎدﻗﺎﻧﮫاى داﺷﺖ:
« ﻣﻦ از داﺷﺘﻦ وﮐﯿﻞ ﻣﺪاﻓﻊ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮدم و ﻣﻦ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻧﻤﻮدم
ﮐﮫ در دﻓﺎع از ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﭼﻮن ﻣﻦ ﻋﺎدت دارم ﮐﮫ از ﺧﻮد ﺑﺎ اﺳﻠﺤﮫى
ﺧﻮب دﻓﺎع ﻧﻤﺎﯾﻢ و ﺑﺎ اﺳﻠﺤﮫى ﺧﻮب ﺣﻤﻠﮫ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ اﺳﻠﺤﮫى ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از
ﺧﻮد ﻧﺪارم .....اﯾﻦ ﺷﯿﻮهى ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﮫ ﮐﺴﯽ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﻢ ،ﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ
ﺗﺸﮑﯿﻼت ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ ....ﻣﻦ ﮐﺴﯽ را ﻣﺴﺌﻮل آن ﻧﻤﯽ داﻧﻢ .ﻣﻦ
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ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن را ﺑﮫ ﮔﺮدن ﻣﯽ ﮔﯿﺮم .اﯾﻦ ﺑﺨﺖ ﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺖ ....ﺑﯿﺶ از ده ﺳﺎل
ﯾﮏ ﺳﺮﺑﺎز اﻣﯿﻦ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮدم» .
ﮐﺎرل رادک ﮐﮫ از ﻣﯿﺎن ﺷﯿﺸﮫھﺎى ﺿﺨﯿﻢ ﻋﯿﻨﮑﺶ ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﭘﺮ از ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ
ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﺮد ،ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ از طﺮف وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ،ﮔﺎھﯽ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ و ﭼﺎﭘﻠﻮس
و ﮔﺎھﯽ ﭘﺮﻣﺪﻋﺎ و ﮔﺴﺘﺎخ ﺑﻮد .او ھﻢ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﺑﮫ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﮫى ﺧﻮد وﻟﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﻣﻔﺼﻞ اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮد .او ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از دﺳﺘﮕﯿﺮﯾﺶ،
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌﺪ از درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﮫاى ﮐﮫ در آن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻗﺮارداد ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎى ﻧﺎزی و
ژاﭘﻨﯽ را ﻓﺎش ﻧﻤﻮد ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﺧﻮد را از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ و ﺗﻮطﺌﮫ را
ﻓﺎش ﻧﻤﺎﯾﺪ .ھﻔﺘﮫھﺎى ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺸﺎوره ﻣﯽ ﮐﺮد.
وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ" :ﺧﻮب ﭼﮫ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ؟"
رادک" :اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ،ﺑﮫ ھﯿﺌﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﺑﺮوم،
ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ ﺑﺪھﻢ و از ﺗﻤﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺗﻮطﺌﮫ ﻧﺎم ﺑﺒﺮم .اﯾﻦ را ﻣﻦ وﻟﯽ ﻧﮑﺮدم.
ﻣﻦ ﺑﮫ گ.پ.او .ﻧﺮﻓﺘﻢ ،ﺑﻠﮑﮫ گ.پ.او .ﺑﮫ ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪ".
وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ" :ﯾﮏ ﺟﻮاب ﺑﺎ ﺗﺮدﺳﺘﯽ".
رادک" :ﯾﮏ ﺟﻮاب ﻏﻢ اﻧﮕﯿﺰ"
رادک در آﺧﺮﯾﻦ دﻓﺎﻋﯿﺎت ﺧﻮد ،ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯽ ﮐﮫ از ﺗﺮدد رﻧﺞ
ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﺑﮫ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﮐﮫ داﺋﻤﺎ ً ﻣﯿﺎن وﻓﺎداری ﺑﮫ دوﻟﺖ ﺷﻮروی و
واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﮫ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﭼﭗ ،ﮐﮫ از روز اول اﻧﻘﻼب ﻋﻀﻮ آن و داﺋﻤﺎ ً در ﻧﻮﺳﺎن
ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﻋﺘﻘﺎد راﺳﺦ او ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺷﻮروی ﻓﺸﺎر دﺷﻤﻦ از ﺧﺎرج
را ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
او ﺑﮫ دادﮔﺎه ﺗﻮﺿﯿﺢ داد" :ﻣﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﮫى اﺻﻠﯽ ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮی داﺷﺘﻢ.
در ﻣﺴﺌﻠﮫى ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫى ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻟﮫ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ".او ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﮫ داﺧﻞ ﻣﺤﻔﻞ ﺗﻮطﺌﮫ ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪ .ﭘﺲ از آن راﺑﻄﮫ ﺑﺎ
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺷﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ آﻟﻔﺮد روزﻧﺒﺮگ
و ُ
رودﻟﻒ ھﺲ.
رادک ﮔﻔﺖ ﮐﮫ" :ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهاى ﻗﺮار داد"....
ﺳﭙﺲ او ﺗﻮﺿﯿﺢ داد ﮐﮫ ﭼﺮا ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﻮد را ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽ داﻧﺪ و آن ﭼﮫ را ﮐﮫ
راﺟﻊ ﺑﮫ ﺗﻮطﺌﮫ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﮫ ،اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده اﺳﺖ:
« ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﻣﻦ در ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای اﻣﻮر داﺧﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﺮ
ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻢ ،او ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﭽﮫى ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ.
اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﻧﻔﺮﻧﺪ ﮐﮫ ھﻤﮫ ﻋﻠﯿﮫى ﺷﻤﺎ ﺷﮭﺎدت ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را
ﺗﻮﺟﯿﮫ ﮐﻨﯿﺪ و ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻘﻮل ﺳﻌﯽ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﯿﺪ...،
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دو ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎزﭘﺮس را رﻧﺞ دادم .در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﺆاﻟﯽ طﺮح ﺷﺪه ﮐﮫ آﯾﺎ
ھﻨﮕﺎم ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﺷﺪهاﯾﻢ؟ .ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﮫ ﻣﻦ ﺷﮑﻨﺠﮫ ﻧﺸﺪهام ،ﺑﻠﮑﮫ ﻣﻦ
ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎزﭘﺮس را ﻋﺬاب دادهام و او را وادار ﻧﻤﻮدم ﮐﮫ ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﮐﺎر
ﺑﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ .دو ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ ﺗﻤﺎم ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎزﭘﺮس را ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﻮدم ﮐﮫ ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫى ﺳﺆاﻻﺗﺶ و رو در روﺋﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﮫى ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ورقھﺎﯾﺶ را روﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ
ﻣﻦ ﺑﺪاﻧﻢ ﮐﮫ ،ﭼﮫ ﮐﺴﯽ اﻋﺘﺮاف ﮐﺮده و ﭼﮫ ﮐﺴﯽ ﻧﮫ و ﭼﮫ ﭼﯿﺰی را اﻋﺘﺮاف
ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ .....روزی ﻗﺎﺿﯽ ﺑﺎزﭘﺮس ﺑﮫ ﺳﺮاغ ﻣﻦ آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :ﺷﻤﺎ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻔﺮﯾﺪ.
ﭼﺮا ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ھﻨﻮز ھﻢ وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﭼﺮا ﻧﻤﯽ ﮔﻮﺋﯿﺪ ﮐﮫ ﭼﮫ ﭼﯿﺰ ﺑﺮای
ﮔﻔﺘﻦ دارﯾﺪ؟ ،ﻣﻦ ﺟﻮاب دادم :ﭼﺸﻢ ،ﻓﺮدا ﺑﮫ اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻢ ﺷﺮوع ﺧﻮاھﻢ ﮐﺮد» .
در روز ﺳﯽام ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٣٧رأی دادﮔﺎه اﺑﻼغ ﺷﺪ.ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ
ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺧﻮد را در ﺧﺪﻣﺖ "ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ و ﺧﺮاﺑﮑﺎری
ﻗﺪرتھﺎى ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ" ﻗﺮار داده و ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﮫ "ﻣﺘﺠﺎوزﯾﻦ
ﺧﺎرﺟﯽ را ﺑﺮای ﻏﺎرت ﻣﻨﺎطﻖ ﺷﻮروی" ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﮐﻤﯿﺘﮫى ﻧﻈﺎﻣﯽ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ،ﻣﻮراﻟﻒ،
ﺷﺴﺘﻮف و ده ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ را ﺑﮫ ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮد .رادک ،ﺳﻮﮐﻮﻟﻨﯿﮑﻒ
و دو ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ردهى ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ زﻧﺪانھﺎى دراز ﻣﺪت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.
دادﺳﺘﺎن وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ در ﻧﻄﻖ اﺗﻤﺎﻣﯿﮫى ﺧﻮد در  ٢٨ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٣٧ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد:
« ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ دﺳﺘﻮر ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ آﻟﻤﺎن و
ژاﭘﻦ راﺑﻄﮫ ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺧﻮد
ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ،ﮐﮫ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرھﺎی دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎ ﺻﻠﺢ آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ھﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻣﺎ ﺑﺮای
ﺻﻠﺢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ﺑﯿﺎﻧﺪازﻧﺪ ....اﯾﻦ آرزوی ﻗﻠﺒﯽ ﻣﺎﺳﺖ ،ﮐﮫ
دوﻟﺖھﺎى ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮرھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دوﺳﺘﺪار ﺻﻠﺢاﻧﺪ و ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،
ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﻗﻄﻌﯽ اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺸﮫھﺎى ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫى ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫ و
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ دﺷﻤﻨﺎن ﺻﻠﺢ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺮھﻢ زﻧﻨﺪ ،آن ﻧﯿﺮوھﺎی ﺗﺒﺎه ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ،
ﮐﮫ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻠﮫى ﺻﻠﺢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺴﺌﻠﮫى ﺗﻤﺎم
اﻧﺴﺎنھﺎى آزادﻣﻨﺶ و ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﺑﮫ ﻣﺨﺎطﺮه ﻣﯽ اﻧﺪازﻧﺪ» .
ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎن وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ در ﺧﺎرج از اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺗﻮﺟﮫ ﭼﻨﺪاﻧﯽ
ﻧﺸﺪ؛ اﻣﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار و روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ را ﺷﻨﯿﺪﻧﺪ و ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ
ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
١٤١

ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺴﮑﻮ ،ژوزف اِ .دﯾﻮﯾﺲ ،ﯾﮑﯽ از اﻓﺮادی ﺑﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت
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΄ΗΖ ΤΗ
دادﮔﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﺪ و ﺑﺎ ھﯿﺠﺎن و دﻗﺖ اداﻣﮫى ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد.
ﺳﻔﯿﺮ دﯾﻮﯾﺲ ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد رﺋﯿﺲ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﺗﻤﺠﯿﺪ از دادﺳﺘﺎن ﺷﻮروی،
وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ اﺑﺮاز ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد ،ﮐﺴﯽ ﮐﮫ از طﺮف ﻣﺠﻤﻮﻋﮫى ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺿﺪ
ﺷﻮروی "ﺑﺎزﺟﻮی ﺑﯽ رﺣﻢ" وﺻﻒ ﻣﯽ ﺷﺪ.
دﯾﻮﯾﺲ ﺗﺸﺎﺑﮭﯽ ﺑﯿﻦ وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ و ھﻮﻣﺮ ﮐﻮﻣﯿﻨﮕﺰ )(Homer Cummings
اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮐﺮده ﺑﻮد".او ھﻢ ھﻤﺎن ﮔﻮﻧﮫ ﻓﺮدی آرام ،ﺧﻮﻧﺴﺮد ،ﺑﺎ اﺣﺴﺎسّ ،
ﻣﺪﺑﺮ،
ﺧﺒﺮه و ﺗﯿﺰھﻮش ﺑﻮد .او ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه را ﺑﮫ روﺷﯽ رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ اﺣﺘﺮام
و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺮا ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﮐﯿﻞ ﺑﺮ اﻧﮕﯿﺨﺖ".
در ﯾﮏ اطﻼﻋﯿﮫى ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﺗﺎرﯾﺦ  ١٧ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ١٩٣٧ﺳﻔﯿﺮ دﯾﻮﯾﺲ ﺑﮫ
ھﻮل (Cordeil Hüll) ،ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻧﮫ ﻓﻘﻂ او ﺑﻠﮑﮫ
وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﮐﻮردل ُ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺧﺎرﺟﯽ در ﻣﺴﮑﻮ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را ﺑﮫ ﺣﻖ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ.
دﯾﻮﯾﺲ ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
« ﻣﻦ ﺑﺎ ﺑﺴﯿﺎری ،اﮔﺮ ﻧﮫ ﺑﺎ ھﻤﮫى اﻋﻀﺎى ﮔﺮوه ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
اﯾﻨﺠﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﻮدم؛ آﻧﮭﺎ ھﻤﮕﯽ ــ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺜﻨﺎء ــ ﻣﺘﻔﻖاﻟﻘﻮل ﺑﺮ
اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﮫ ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه وﺟﻮد ﯾﮏ دﺳﯿﺴﮫ و ﯾﮏ ﺗﻮطﺌﮫى دوﻟﺘﯽ
را ﺑﮫ طﻮر واﺿﺢ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ» .
اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ از ﭼﺸﻢ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮕﺎه داﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ.
واﻗﻌﯿﺖ وﺟﻮد ﺳﺘﻮن
ﻧﯿﺮوھﺎی ﻋﻈﯿﻤﯽ دﺳﺖ اﻧﺪر ﮐﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ از ﭘﺨﺶ
ِ
ﭘﻨﺠﻢ در ﺷﻮروی ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺷﻮد .در  ١١ﻣﺎرس  ،١٩٣٧ﺳﻔﯿﺮ دﯾﻮﯾﺲ در دﻓﺘﺮ
ﺧﺎطﺮات ﺧﻮد ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﺮد:
« دﯾﺮوز دﯾﭙﻠﻤﺎت دﯾﮕﺮی در ﺣﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ درﺑﺎرهى ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ﺗﺬﮐﺮی
ﭘﺮﻣﻌﻨﯽ داد .او ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺖ ،در ﺟﺮم ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻣﻮرد آن ﻣﺎ
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻧﺎظﺮان ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ھﻢ ﻋﻘﯿﺪهاﯾﻢ .دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن
دادﮔﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس اﺧﺒﺎر ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ،ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ﻧﮕﺎه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
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)او ﻟﻐﺖ "روﻧﻤﺎ" را ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺮد( و اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،دﻧﯿﺎی ﺧﺎرج را ﺑﮫ
٢٥
ھﻤﯿﻦ ﺑﺎور ﺑﮕﺬارﯾﻢ» .
ﺟﯿﻤﺰ ﺑﺮﻧﮭﺎم ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﻣﻌﺮوف آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهى ﮐﺘﺎب "ﻣﺎﻧﺎﮔﺮﯾﻞ
روﻟﻮﺷﻦ" ﮐﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت زﯾﺎدی ھﻢ ﺣﻮل و ﺣﻮش آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،دادﮔﺎهھﺎى ﻣﺴﮑﻮ را
از ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﮐﻮﺷﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ درک از طﺮف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺟﮭﺖ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ
 ٢٥ــ طﺮﻓﺪاران و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﺮان ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﯾﮏ ﺳﺮی ﺑﯿﺎﻧﯿﮫ،
ﺟﺰوات اﻧﺘﻘﺎدی ،ﻣﻘﺎﻻت و اﻋﻼﻣﯿﮫ اﻧﺘﺸﺎر دادﻧﺪ ،ﮐﮫ دادﮔﺎهھﺎى ﻣﺴﮑﻮ در آن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
"اﻧﺘﻘﺎم اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ" و "ﺗﻈﺎھﺮات اﻧﺘﻘﺎﻣﺠﻮﺋﯽ ﺷﺮﻗﯽ" اوﺑﮫ ﺗﺼﻮﯾﺮ درآﻣﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮای
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ و ﻣﺘﺤﺪان آﻧﮭﺎ ،درب ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺑﻮد ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻣﺸﮭﻮر و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﮫھﺎ و ﻣﻘﺎﻻت آﻧﮭﺎ در
ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺮوﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ:
ــ ﻓﺎرﯾﻦ آﻓﺮ ﮐﻮارﺗﺮﻟﯽ )(Foreign Affairs Quartery؛
ــ رﯾﺪر داﯾﺠﺴﺖ )(Reader´s Digest؛
ــ ﺳﺎﺗﺮدی اﯾﻮﯾﻨﯿﻨﮓ ﭘﺴﺖ(Saturday Evening Post) ،؛
ــ آﻣﺮﯾﮑﻦ ﻣﺮﮐﻮری(American Mercury) ،؛
ــ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ) ،(New York Timesو دﯾﮕﺮ روزﻧﺎﻣﮫھﺎ و ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﻌﺮوف و ﭘﺮ
ﺗﯿﺮاژ ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از دوﺳﺘﺎن ،طﺮﻓﺪاران و ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮔﺮان ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﮐﮫ از
طﺮﯾﻖ آﻧﮭﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﺨﺶ و ﻧﺸﺮ وﺳﯿﻊ ﻧﻈﺮاﺗﺸﺎن در ﻣﻮرد ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎهھﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ وﺳﯿﻊ
در روزﻧﺎﻣﮫھﺎى ﻣﻌﺮوف ﭼﺎپ ﺷﺪه و در رادﯾﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﻣﺎﮐﺲ اﯾﺴﺘﻤﻦ ) (Max Eastmanﻧﻤﺎﯾﻨﺪه و ﻣﺘﺮﺟﻢ رﺳﻤﯽ آن
ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ؛ آﻟﮑﺴﺎﻧﺪر ﺑﺎرﻣﯿﻦ ) ،(Alexander Barmineﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﺮﺗﺪ و ﺳﺎﺑﻖ
ﺷﻮروی ﮐﮫ زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮده؛ آﻟﺒﺮت ﮔﻠﺪﻣﻦ ) Albert
 (Goldmanوﮐﯿﻞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٤١ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ دﺳﯿﺴﮫ در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ارﺗﺶ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻣﺤﮑﻤﮫى آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد؛ ﺟﺎﺳﻮس و ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮی روﺳﯽ
"ژﻧﺮال" ﮐﯿﺮﯾﻮﯾﺘﺴﮑﯽ ) ،(Kriwitzkiﯾﮏ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮی روﺳﯽ و ﺷﺎھﺪ در ﮐﻤﯿﺘﮫى دﯾﺲ
) Diesــ  ،( Komiteeﮐﮫ ﻣﺪﻋﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﭘﺴﺖ ﻣﮭﻤﯽ را در گ.پ.او .ﺑﺮ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ) .او
ﺑﻌﺪھﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد و در ﻧﺎﻣﮫاى ﮐﮫ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮﮔﺶ از ﺧﻮد ﺑﮫ ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺘﮫ ﺑﻮد ﻋﻠﺖ اﯾﻦ
ﮐﺎر را "ﺟﺒﺮان ﮔﻨﺎھﺎن ﺑﺰرﮔﺶ" ﮐﮫ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد (.اﯾﺰاک دان ﻟﻮﯾﻦ
) ،(Isaac Don Levineﯾﮏ ُﻣﺒﻠﻎ ﮐﮭﻨﮫ ﮐﺎر ﻣﻌﺮوف ﺿﺪ ﺷﻮروی و ﮐﺎرﻣﻨﺪ روزﻧﺎﻣﮫى
ھﯿﺮﺳﺖ ) Hearstــ ( Presseو وﯾﻠﯿﺎم ھﻨﺮی ﭼﻤﺒﺮﻟﯿﻦ ) ،(William Henry Chamberlinھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪ روزﻧﺎﻣﮫى ھﯿﺮﺳﺖ ﮐﮫ ﻧﻘﻄﮫ ﻧﻈﺮات او در ﻣﻮرد دادﮔﺎهھﺎ در روزﻧﺎﻣﮫى
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ژاﭘﻨﯽ ﮐﺎﻧﺘﻤﭙﺮاری ) (Contemporaryﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﺧﻮﻧﯿﻦ
ﺷﻮروی") (The Russian puge of 'Bloodدر ﺗﻮﮐﯿﻮ ﺑﮫ ﭼﺎپ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.
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ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﯾﮏ "ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺪس" ﻋﻠﯿﮫى دول
ﻣﺘﺤﺪ و از ﺟﺎﻧﺒﯽ دﯾﮕﺮ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﮭﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ و آزار ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ "ھﻤﮫ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳﯿﺎﺳﺖھﺎى اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرده را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ )ﺑﮫ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ(" ،ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
در  ١٥آورﯾﻞ  ١٩٣٧ﺑﺮﻧﮭﺎم در ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺮ ﯾﮏ ﺟﺰوهى ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ
درﺑﺎرهى دادﮔﺎه ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ــ رادک ،ﻧﻮﺷﺖ" :ﺑﻠﮫ ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ
دادﮔﺎه زﻣﯿﻨﮫ را ﺑﺮای آﻏﺎز ﺟﻨﮓ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺪف اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ
ﺗﻮدهھﺎى ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ را در ارﺗﺶھﺎى اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد
ﻣﺘﺸﮑﻞ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﮕﯽ ﻣﻘﺪس را ﺑﺎ آﻟﻤﺎن و ژاﭘﻦ ،ﮐﮫ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ در اﻧﺘﻈﺎر
ﺣﻤﻠﮫى آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﻮروی اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﮐﻨﺪ .ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى اﯾﻦ دادﮔﺎهھﺎ و ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﺮدن
ﺟﮭﺎﻧﯽ آن ،اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﺖھﺎ در ﺻﺪد اﯾﻦ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﮫ ھﺮ ﮔﻮﻧﮫ ﺻﺪای ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ را
ﻋﻠﯿﮫى اﯾﻦ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎى وطﻦ ﭘﺮﺳﺖ در ﻧﻄﻔﮫ ﺧﻔﮫ ﮐﻨﻨﺪ.

٣ــ آﮐﺴﯿﻮن در ﻣﺎه ﻣﮫ
ﺗﻮطﺌﮫ ھﻨﻮز ﭘﺎﯾﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد .ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﮫ از اﻋﺘﺮاﻓﺎت رادک ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن
آن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻣﯽ ﺷﺪ ،او ھﻢ ،ھﻢ ﭼﻮن ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ﻣﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﮭﻤﯽ
را از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺷﻮروی ﭘﻨﮭﺎن ﻧﮕﺎه دارد.وﻟﯽ در روز دوم دادﮔﺎه رادک ﻣﺮﺗﮑﺐ
اﺷﺘﺒﺎھﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ وﺧﯿﻤﯽ ﺷﺪ .زﺑﺎن ﺻﺮﯾﺢ او ،او را ﻟﻮ داد .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ﺳﻌﯽ
ﻣﯽ ﮐﺮد از ﯾﮏ ﺳﺆال وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ) (Wyschinskiطﻔﺮه رود ،ﻧﺎم ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ
را ﺑﺮ زﺑﺎن آورد.
رادک ﮔﻔﺖ ﮐﮫ" :وﯾﺘﺎﻟﯽ ﭘﻮﺗﻨﺎ ) (Vitali Putnaﺑﺮای ﻣﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ را از
ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ آورد" .او ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﮫ ﺳﺨﻨﺎن ﺧﻮد اداﻣﮫ داد ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﮫ دﯾﮕﺮ
ﻧﺎم ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﻤﺎﯾﺪ.
روز ﺑﻌﺪ وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ﮔﻔﺘﮫى رادک را ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮد و ﺳﺆال ﻧﻤﻮد:
« در ﭼﮫ راﺑﻄﮫاى ﺷﻤﺎ ﻧﺎم ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ را ﺑﯿﺎن داﺷﺘﯿﺪ؟ »
ﺑﻌﺪ از ﻣﮑﺚ ﮐﻮﺗﺎھﯽ ﺑﺪون ﺗﺄﻣﻞ و ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن رادک ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﺳﺘﮫ ﺷﺪه
را ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮد:
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« ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ،ﺑﮫ اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﺑﻌﻀﯽ از ﮐﺎرھﺎی
دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﺎز داﺷﺖ ،ﮐﮫ رادک در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ "اﯾﺰوﺳﺘﯿﺎ" ﺑﮫ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﮫ اﺳﺖ .ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ،ﭘﻮﺗﻨﺎ را ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ وظﯿﻔﮫ ﻣﺄﻣﻮر ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﮐﻞ داﺳﺘﺎن ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد.
"طﺒﯿﻌﺘﺎ ً ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ھﯿﭻ اطﻼﻋﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﮫ ﮐﮫ ﭼﮫ
ﻧﻘﺸﯽ را ﻣﻦ ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﻢ....ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ را ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ،
ﻣﻦ ﻣﯽ داﻧﻢ ﮐﮫ او ﺑﮫ ﺣﺰب و دوﻟﺖ ﮐﺎﻣﻼً وﻓﺎدار اﺳﺖ».
ﻧﺎم ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ از آن ﺑﮫ ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪ .اﻣﺎ ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮاﻧﯽ ﮐﮫ ھﻨﻮز
آزاد ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪﻧﺪ  ،ﮐﮫ ﺗﻌﻮﯾﻖ دوﺑﺎرهى ﮐﻮدﺗﺎی آﺧﺮ ،ﺑﮫ ﻣﺜﺎﺑﮫى
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ،روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ) ،(Rosengolzﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ و ﮔﺎﻣﺎرﻧﯿﮏ ﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ ﯾﮏ ﺳﺮی ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎى ّ
ﺳﺮی ﺗﺮﺗﯿﺐ دادﻧﺪ .ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﺷﺮوع ﻧﻤﻮد
ﮐﮫ اﻓﺴﺮان ارﺗﺶ را ﺑﮫ ﭼﻨﺪ "ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ وﯾﮋه" ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﺟﺪی ﺷﺪن
ﻣﺴﺌﻠﮫ ،وظﺎﯾﻒ ﻣﻌﯿﻨﯽ را اﻧﺠﺎم دھﻨﺪ.
در ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﻣﺎرس  ١٩٣٧ﺗﺪارک ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ
ﺧﻮد را طﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﻮد.
ھﻨﮕﺎم ﻣﺬاﮐﺮه در آﭘﺎرﺗﻤﺎن روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ در ﻣﺴﮑﻮ ،ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﺑﮫ او و
ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ اطﻼع داد ﮐﮫ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺷﺶ ھﻔﺘﮫى آﯾﻨﺪه آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮاھﺪ
داﺷﺖ .ﮐﻮدﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎه ﻣﮫ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﻧﺰدھﻢ ﻣﺎه ﻣﮫ
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .درﺑﺎرهى ﺷﯿﻮهھﺎى ﻋﻤﻞ ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت در ﺑﯿﻦ ﮔﺮوه ﻧﻈﺎﻣﯽ اﮐﻨﻮن
ﺑﺤﺜﯽ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ﺑﻌﺪھﺎ راﺟﻊ ﺑﮫ "ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد"ى ﮐﮫ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ
ﺑﯿﺶ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺧﻮاھﺪ داﺷﺖ ،ﮔﺰارش داد" :ﯾﮏ دﺳﺘﮫ از ﻧﻈﺎﻣﯽھﺎى
وﻓﺎدار ﺑﮫ او ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﮭﺎﻧﮫاى در ﻣﻨﺰل او ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ ،راه را ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺑﮫ طﺮف ﮐﺮﻣﻞ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻠﻔﻦ ﮐﺮﻣﻞ را اﺷﻐﺎل ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻋﻀﺎء ﺣﺰب و
دوﻟﺖ را ﺑﮑﺸﻨﺪ ".در اﯾﻦ ﻧﻘﺸﮫ اﺷﻐﺎل ھﻢ زﻣﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای
اﻣﻮر داﺧﻠﯽ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﮔﺎﻣﺎرﻧﯿﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ و روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ اﯾﻦ "ﭘﯿﺸﻨﮭﺎد" را از ﺑﻘﯿﮫى ﭘﯿﺸﻨﮭﺎدات
ﺑﮭﺘﺮ داﻧﺴﺘﻨﺪ ،زﯾﺮا اﯾﻦ ﺟﺴﻮراﻧﮫ ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻮﻓﻖ آﻣﯿﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽ آﻣﺪ....
در ﺧﺎﺗﻤﮫى ﻣﺬاﮐﺮات در ﺧﺎﻧﮫى روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ﻓﻀﺎی اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪهاى ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮد .ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ دﻟﯿﻞ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﻘﺸﮫى طﺮح ﺷﺪه از
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طﺮف ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ اﻣﯿﺪوار ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ و ﭼﻨﺪی دﯾﮕﺮ از دﺳﺖ رﻓﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ،
وﻟﯽ آن روز ﻣﻮﻋﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد.
ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﭙﺮی ﺷﺪ :ﺑﺎ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﺗﺐ آﻟﻮد آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺪارﮐﺎت دﯾﺪه
ﻣﯽ ﺷﺪ .ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺗﺪوﯾﻦ ﻟﯿﺴﺖھﺎى وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖھﺎى ﻣﺴﮑﻮ
ﮐﺮد" ،ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﮐﻮدﺗﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ و ﯾﺎ از ﭘﺴﺖھﺎى ﺧﻮد دور ﻧﮕﮭﺪاﺷﺘﮫ
ﺷﻮﻧﺪ .و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻟﯿﺴﺖھﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن اﯾﻦ ﭘﺴﺖھﺎى آزاد ﺷﺪه".
ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎى ﺣﺮﻓﮫاى ،ﮐﮫ ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﮔﺎﻣﺎرﻧﯿﮏ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺮای ﻗﺘﻞ
ﻣﻮﻟﻮﺗﻒ و وروﺷﯿﻠﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ .روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ﮐﮫ ﺷﻐﻞ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺎرﺟﯽ را داﺷﺖ ،ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻋﺼﺮ ﻗﺒﻞ از ﮐﻮدﺗﺎ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺬاﮐﺮهاى را ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﺪھﺪ و رھﺒﺮ ﺷﻮروی را در ادارهى ﻣﺮﮐﺰﯾﺶ در
ﮐﺮﻣﻞ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
دوﻣﯿﻦ ھﻔﺘﮫى ﻣﺎه ﻣﮫ آﻏﺎز ﺷﺪ.
ﺑﮫ ﻧﺎﮔﮭﺎن دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺿﺮﺑﮫى ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را وارد ﺳﺎﺧﺖ .در روز  ١١ﻣﺎه
ﻣﮫ ﻣﺎرﺷﺎل ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ از ﭘﺴﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺟﻨﮓ
ﺑﺮﮐﻨﺎر ﺷﺪ؛ او را ﺑﮫ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ردهى ﭘﺎﺋﯿﻦ در ﻣﻨﻄﻘﮫى وﻟﮕﺎ ﻣﻨﺼﻮب ﮐﺮدﻧﺪ.
ژﻧﺮال ﮔﺎﻣﺎرﻧﯿﮏ از ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮔﺸﺖ .و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﻣﻮرد ژﻧﺮالھﺎ
ﯾﺎﮐﯿﺮ ،اوﺑﻮرووﯾﭻ ﮐﮫ در ﺗﻮطﺌﮫى ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ و ﮔﺎﻣﺎرﻧﯿﮏ دﺳﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،رﻓﺘﺎر
آﯾﺪﻣﻦ ) ،(Eidemannﺑﮫ ﺟﺮم رواﺑﻂ
ﺷﺪ .دو ژﻧﺮال دﯾﮕﺮ ﮐﻮرک ) (Korkو ِ
ﺳﺮی ﺑﺎ آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻌﺪھﺎ ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد" :ﻣﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺧﻮدم ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﺮدم ﻣﻦ
اوﺿﺎع را ﺑﺎ روزﻧﮕﻠﻮﻟﺘﺲ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻢ .ﭼﻮن او ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﻧﻤﯽ دﯾﺪ،
ﺧﻮد را داوطﻠﺐ ﻧﻤﻮد ﮐﮫ راﺑﻄﮫ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ ....ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﻣﻦ
دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪم".
در ﯾﮏ اطﻼﻋﯿﮫى رﺳﻤﯽ اﻋﻼم ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ،رﯾﮑﻮف و ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ ﺑﺎ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺘﮭﻢ ﺑﮫ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ وطﻦ ﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ .ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ و رﯾﮑﻮف از
ﻗﺒﻞ در زﻧﺪان ﺑﻮدﻧﺪ .ﺗﻮﻣﺴﮑﯽ ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ زﻧﺪاﻧﯽ ﻧﺸﻮد ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد.
ژﻧﺮال ﮔﺎرﻣﺎﻧﯿﮏ در  ٣١ﻣﺎه ﻣﮫ ﺑﮫ ﺗﻘﻠﯿﺪ از او ﻧﯿﺰ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد .ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ و
ﺗﻌﺪادی اﻓﺴﺮان رده ﺑﺎﻻی ارﺗﺶ از طﺮف ِان.ﮐﺎ.و.د .دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻨﺪی ﺑﻌﺪ از
آن روزﻧﮕﻠﻮﻟﺘﺲ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ .ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﻋﻠﯿﮫى ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ در ﺗﻤﺎم ﮐﺸﻮر
آﻏﺎز ﮔﺸﺖ.
در  ١١ژوﺋﻦ  ،١٩٣٧ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺻﺒﺢ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﯾﮏ ﻣﺤﮑﻤﮫى ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﻓﻮقاﻟﻌﺎدهى دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﻋﻠﯿﮫى ﻣﺎرﺷﺎل ِامِ.ان.
ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ و ھﻔﺖ ژﻧﺮال دﯾﮕﺮ ارﺗﺶ ﺳﺮخ آﻏﺎز ﺷﺪ .از آن ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﺎھﯿﺖ ﺳﺮی ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ،ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ و در ﯾﮏ
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ﻣﺤﮑﻤﮫى ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺮم دﺳﯿﺴﮫ ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﻗﺪرتھﺎى دﺷﻤﻦ
ﻋﻠﯿﮫى ﺷﻮروی ﻣﺘﮭﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺮﯾﺒﻮن دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎرﺷﺎلھﺎ وروﺷﯿﻠﻮف )،(Woroschilow
ﺑﻮدﯾﻮﻧﯽ ) ،(Budjonnyﺷﺎﭘﻮﺷﯿﻨﮑﻮف ) (Schaposchinkowو دﯾﮕﺮ رھﺒﺮان
ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﻣﯽ ﺷﺪ .ﺑﮫ ﺟﺰ ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ،ھﻔﺖ ژﻧﺮال دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ زﯾﺮ در
دادﮔﺎه در ردﯾﻒ ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﻮدﻧﺪ:
ژﻧﺮال و.ای .ﭘﻮﺗﻨﺎ (V. I. Putna).واﺑﺴﺘﮫى ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ در ﻟﻨﺪن ،ﺗﻮﮐﯿﻮ و
ﺑﺮﻟﯿﻦ
ژﻧﺮال ای.اِ .ﯾﺎﮐﯿﺮ) ،(I. E. Jakirﻓﺮﻣﺎﻧﺪهى ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎدﮔﺎن ﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد
ژﻧﺮال ای.پ .اوﺑﻮرووﯾﭻ ) ،(I.P. Uborewitschﻓﺮﻣﺎﻧﺪهى ﺳﺎﺑﻖ ارﺗﺶ
ﺳﺮخ در روﺳﯿﮫى ﺳﻔﯿﺪ
آﯾﺪﻣﻦ ) ،(R.P. Eidemannرھﺒﺮ ﺳﺎﺑﻖ اوﺳﻮآوﯾﺎﺧﯿﻢ
ژﻧﺮال ار.پِ .
)) (Ossoaviachimﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن دﻓﺎﻋﯽ ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن داوطﻠﺐ(
ژﻧﺮال آ.ای .ﮐﻮرک ) ،(A.J. Korkﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ آﮐﺎدﻣﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﺮوﻧﺰه
ژﻧﺮال ب.ام .ﻓﻠﺪﻣﻦ ) ،(B. M. Feldmannﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺨﺶ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ ﺳﺘﺎد
ﮐﻞ ارﺗﺶ.
ژﻧﺮال و.ام .ﭘﺮﯾﻤﺎﮐﻮف ) ،(V.M. Primakowﻓﺮﻣﺎﻧﺪهى ﭘﺎدﮔﺎن ﺧﺎرﮐﻒ.
ﻗﻄﻌﻨﺎﻣﮫى رﺳﻤﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد:
« ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽھﺎى اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ و ھﻤﺎن طﻮر ژﻧﺮال ﯾﺎن ﮔﺎﻣﺎرﻧﯿﮏ رواﺑﻂ دﺷﻤﻨﺎﻧﮫى
ﺿﺪ دوﻟﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺮوهھﺎى ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﮫى ﯾﮏ ﻗﺪرت ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﮫ
ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻋﻠﯿﮫى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دھﺪ ،ﺑﺮﻗﺮار ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ.
ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻨﻈﻤﺎ ً اطﻼﻋﺎت ّ
ﺳﺮی در ﻣﻮرد ارﺗﺶ ﺳﺮخ
را ارﺳﺎل ﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ارﺗﺶ ﺳﺮخ
را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ،در ﺻﻮرت ﺣﻤﻠﮫ ﺑﮫ ﺷﻮروی ،ﺷﮑﺴﺖ
ارﺗﺶ ﺳﺮخ را ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ» .
در دوازدھﻢ ژوﺋﻦ رأی دادﮔﺎه اﺑﻼغ ﺷﺪ .ﺗﺮﯾﺒﻮن دادﮔﺎه ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺘﮭﻤﯿﻦ را
در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺗﮭﺎم ،ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺖ .آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﮫ
ﮐﺸﻮر از طﺮف ﯾﮏ ﺟﻮﺧﮫى اﻋﺪام ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺣﮑﻢ در
ظﺮف  ٢٤ﺳﺎﻋﺖ ﺑﮫ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ.
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ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎه ،ﻣﻮﺟﯽ از ﺷﺎﯾﻌﺎت و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ ﺷﻮروی را ﺑﮫ
دﻧﺒﺎل داﺷﺖ .ﺷﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﻤﺎم ارﺗﺶ ﺳﺮخ ﻋﻠﯿﮫى دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻗﯿﺎم ﮐﺮده
اﺳﺖ.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺎظﺮان ﺑﯽ طﺮف ،در اﺛﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎﻗﺎت ،اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺷﺪﯾﺪ
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در آن زﻣﺎن ھﻨﻮز ﮐﺴﯽ از وﺟﻮد و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ اطﻼﻋﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .در
ﭼﮭﺎرم ژوﺋﯿﮫ  ،١٩٣٧ای .دﯾﻮﯾﺲ ،ﺳﻔﯿﺮ ﮐﺒﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺴﮑﻮ ،ﻣﺬاﮐﺮهاى ﺑﺎ
ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ ﺑﺮای اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﯽ ،ﻣﺎﮐﺴﯿﻢ ﻟﯿﺘﻮﯾﻨﻮف )،(Maxim Litwinow
داﺷﺖ .او ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﮫ ﻟﯿﺘﻮﯾﻨﻮف اظﮭﺎر داﺷﺖ ،ﮐﮫ اﻋﺪام ژﻧﺮالھﺎ و
دادﮔﺎهھﺎى ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ و اروﭘﺎ اﺛﺮ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﮫ ﺟﺎی ﻧﮕﺬاﺷﺘﮫاﻧﺪ .ﺳﻔﯿﺮ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﮐﻤﯿﺴﺎرﯾﺎی ﺧﻠﻖ اظﮭﺎر داﺷﺖ:
« ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻋﺘﻘﺎد ﻓﺮاﻧﺴﮫ و اﻧﮕﻠﯿﺲ را ﺑﮫ ﻗﺪرت
ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﯿﺘﻠﺮ ﻣﺘﺰﻟﺰل ﺳﺎﺧﺘﮫ اﺳﺖ» .
ﻟﯿﺘﻮﯾﻨﻮف ھﻢ ﺑﺎ ھﻤﺎن ﺻﺮاﺣﺖ ﺟﻮاب داد :دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻋﺪامھﺎ و دادﮔﺎهھﺎ اطﻤﯿﻨﺎن ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽ آورد ،ﮐﮫ ھﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ﯾﮏ ﺟﻨﮓ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻟﯿﻦ و ﯾﺎ ﺗﻮﮐﯿﻮ ،دﯾﮕﺮ ھﯿﭻ ﺧﺎﺋﻨﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺷﻮروی ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﮐﮫ ﺑﺎ
آﻧﮭﺎ ھﻤﮑﺎری ﮐﻨﺪ .ﻟﯿﺘﻮﯾﻨﻮف ﮔﻔﺖ:
« روزی دﻧﯿﺎ ﺧﻮاھﺪ ﻓﮭﻤﯿﺪ ،ﻣﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﮫ دوﻟﺖ ﺧﻮد را از
ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ ﮐﮫ ﻣﺎ را ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﻧﻤﻮدﯾﻢ ....ﻣﺎ ﺑﮫ ﺗﻤﺎم دﻧﯿﺎ
ﺧﺪﻣﺘﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﮐﮫ از ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮭﺪﯾﺪ ھﯿﺘﻠﺮ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺎزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ
ﺟﮭﺎن از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻧﻤﻮدﯾﻢ و ﺷﻮروی را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮕﺮی ﻋﻠﯿﮫى
ﺗﺠﺎوز ﻧﺎزﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺎه داﺷﺘﯿﻢ» .
ﺑﻌﺪ از آن ﮐﮫ دﯾﻮﯾﺲ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮدش ﺗﺼﻮﯾﺮ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی از
اوﺿﺎع در ﺷﻮروی اﻧﺠﺎم داد ،ﭘﯿﻐﺎﻣﯽ ﻓﻮری ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎرهى  ،٤٥٧ﺑﺴﯿﺎر
ّ
ﮐﺮدل ھﺎل ) (Cordeil Hüllارﺳﺎل داﺷﺖ .ﺳﻔﯿﺮ
ﺳﺮیاش را ﺑﺮای وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ُ ِ
ﺑﻌﺪ از اراﺋﮫى ﺧﻼﺻﮫاى از اﺗﻔﺎﻗﺎت اﺧﯿﺮ ،ﺷﺎﯾﻌﺎت ﺑﯽ ﻣﻮرد درﺑﺎرهى رﺷﺪ
ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮدم و از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪن ﻋﻨﻘﺮﯾﺐ دوﻟﺖ ﺷﻮروی را ﻣﮭﻤﻞ
داﻧﺴﺖ .او ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:
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« از ﻗﺰاقھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺧﺒﺎر روزﻧﺎﻣﮫھﺎ در ﻣﯿﺪان ﺳﺮخ ﺑﮫ راه
اﻓﺘﺎدهاﻧﺪ ،ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﺮﻣﻞ ﭼﺎدر زدهاﻧﺪ ،ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﭼﺸﻢ
ﻧﻤﯽ ﺧﻮرد» .
دﯾﻮﯾﺲ ﻧﻈﺮش را راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺴﺌﻠﮫى ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺑﯿﺎن
ﻣﯽ دارد:
« اﮔﺮ ﻣﺎ از اﻣﮑﺎن ﯾﮏ ﻗﺘﻞ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ
ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دوﻟﺖ و رژﯾﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ھﻢ اﮐﻨﻮن و ﺑﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﻗﻮی در
آﯾﻨﺪهى دور ﺗﺰﻟﺰل ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ .ﺷﺒﺢ ﮐﻮرز)اﺷﺎره ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن و
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺒﺢ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﻢ( اﮐﻨﻮن طﻠﺴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ» .

٤ــ ﺻﺤﻨﮫى ﻧﮭﺎﺋﯽ
آﺧﺮﯾﻦ دادﮔﺎه از ﺳﮫ دادﮔﺎه ﻣﻌﺮوف ﻣﺴﮑﻮ در  ٢ﻣﺎرس  ،١٩٣٨در ﺧﺎﻧﮫى
اﺗﺤﺎدﯾﮫى ﮐﺎرﮔﺮان در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ .ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ،در ﻗﺒﻞ از ظﮭﺮ و ﻏﺮوب ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﺑﺮای
رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﮫ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﮫ اﺳﺮار ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﺑﮫ طﻮر ّ
ﺳﺮی
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،ﻣﺪت ھﻔﺖ روز ﺑﮫ طﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
در ﻣﯿﺎن ﻣﺘﮭﻤﺎن ﮐﮫ ﺗﻌﺪادﺷﺎن ﺑﮫ  ٢٠ﻧﻔﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ گ.پ.او.
گ.گ .ﯾﺎﮔﻮدا ) (G.G. Jagodaو ﻣﻨﺸﯽ او ،ﭘﺎول ﺑﻮﻻﻧﻮف )،(Pawel Bulanow
رھﺒﺮ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ ﻧﯿﮑﻼی ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ و آﻟﮑﺴﯽ رﯾﮑﻮف ) ،(Alexei Rykowﯾﮑﯽ
از رھﺒﺮان ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﺟﺎﺳﻮس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﮑﻼی ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ و آرﮐﺎدی
روزﻧﮕﻮﻟﺘﺲ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ و ﺟﺎﺳﻮس ژاﭘﻦ ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ راﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ) Christian
 ،(Rakowskiرھﺒﺮ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ و ﺟﺎﺳﻮس آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺎﺋﯿﻞ ﭼﺮﻧﻮف ) Michail
 (Tschernowو ﮔﺮﯾﮕﻮری ﮔﺮﯾﻨﮑﻮ ) ،(Grigori Grinkoﺟﺎﺳﻮس ﻟﮭﺴﺘﺎﻧﯽ
واﺳﯿﻠﯽ ﺷﺎراﻧﮕﻮوﯾﭻ ) (Wassili Scharangowitschو  ١١ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از
ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ،اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺧﺮاﺑﮑﺎران ،ﺗﺮورﯾﺴﺖھﺎ و ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ،از
ﺟﻤﻠﮫ راﺑﻂ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺴﻮﻧﻮف ) (Sergei Bessonowو دﮐﺘﺮھﺎی
ﭘﻠﺘﻨﻒ ) (Pletnewو ﮐﺎزاﮐﻮف ) (Kasakowدﯾﺪه
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر ،ﻟﻮﯾﻦ )ِ ،(Levin
ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
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ﻣﻔﺴﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،واﻟﺘﺮ دوراﻧﺘﯽ ) ،(Walter Durantyﮐﮫ در دادﮔﺎهھﺎ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد ،در ﮐﺘﺎب ﺧﻮد "ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ و ﻣﺮدم" ﻧﻮﺷﺖ:
« اﯾﻦ دادﮔﺎه واﻗﻌﺎ ً ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺳﮫھﺎى دادﮔﺎه.
ﺑﮫ اﯾﻦ ﺟﮭﺖ ﮐﮫ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻣﺴﺌﻠﮫ ﮐﺎﻣﻼً روﺷﻦ ﺑﻮد .دادﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺑﮫ
اﻧﺪازهى ﮐﺎﻓﯽ ﻣﺪارک ﺟﻤﻊ آوری ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ،او دﺷﻤﻨﺎن در ﺧﺎرج و
داﺧﻞ ﮐﺸﻮر را ﮐﺎﻣﻼً ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ .ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ
دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﮔﺎهھﺎ ،ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از
دﯾﮕﺮی؛ ﺑﮫ ﺧﺼﻮص ﺑﮫ ﻋﻘﯿﺪهى ﻣﻦ ،دادﮔﺎه ژﻧﺮالھﺎ ،ﺗﺪرﯾﺠﺎ ً آن
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻧﺎﻗﺺ و در ھﻢ ﺑﺮھﻢ از ﻗﺘﻞ ﮐﯿﺮوف را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮد» .
دوﻟﺖ ﺷﻮروی ھﻤﮫ ﭼﯿﺰ را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﻓﺮاھﻢ ﮐﺮده ﺑﻮد .ارﮔﺎنھﺎى
دوﻟﺖ ﺷﻮروی ،ﺑﻌﺪ از ﻣﺎهھﺎ ﺑﺎزرﺳﯽھﺎى اوﻟﯿﮫ ،ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫى ﻣﺪارک و اﻋﺘﺮاﻓﺎت
از دادﮔﺎهھﺎى ﻗﺒﻠﯽ ،از رو در رو ﮐﺮدن ﻣﺘﮭﻤﺎن و ﺷﺎھﺪان ،ﺑﺎ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ اﺳﺎﺳﯽ
ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه ،ﭘﺮوﻧﺪهى ﻣﺘﮭﻤﺎن را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .دوﻟﺖ
ﺷﻮروی دادﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﮭﯿﮫ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد:
١ــ ﻣﺘﮭﻤﺎن طﯽ ﺳﺎلھﺎى  ١٩٣٣-١٩٣٢ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺪرتھﺎﺋﯽ ﮐﮫ دﺷﻤﻨﺎﻧﮫ ﻋﻠﯿﮫى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﻋﻤﻞ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺮوھﯽ ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ را ﺗﺤﺖ ﻧﺎم "ﺑﻠﻮک دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ" ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ .ھﺪف از ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﺧﺮاﺑﮑﺎری ،ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ و ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ،ﺗﻀﻌﯿﻒ ﻧﯿﺮوھﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﺸﻮر اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﺗﺤﺮﯾﮏ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ ﺑﮫ ﺣﻤﻠﮫ،
ﺑﮫ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ھﺮ ﭼﮫ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﮐﺮدن و
ﺗﻘﺴﯿﻢ اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﺑﻮد.
٢ــ "ﺑﻠﻮک دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ" ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدن
ﮐﻤﮏھﺎى ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺟﮭﺖ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﮫ طﺮحھﺎى ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﮫى
ﺧﻮد ﺑﺎ دوﻟﺖھﺎى ﺑﯿﮕﺎﻧﮫ در ﺗﻤﺎس ﺑﻮدﻧﺪ.
٣ــ "ﺑﻠﻮک دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ" ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﻌﺎل ﺑﮫ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺑﮫ ﻧﻔﻊ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ دﺳﺖ زده و
اطﻼﻋﺎت ﻣﮭﻢ دوﻟﺘﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى اﻣﻨﯿﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرھﺎ
ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
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٤ــ "ﺑﻠﻮک دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ" ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﮫ
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫ و ﮐﺎرﺷﮑﻨﯽ در ﺑﺨﺶھﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ )ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﮐﺸﺎورزی ،راه آھﻦ ،ﺗﺸﮑﯿﻼت داراﺋﯽ،
ارﮔﺎنھﺎى دوﻟﺘﯽ و ﻏﯿﺮه( دﺳﺖ زدهاﻧﺪ.
٥ــ "ﺑﻠﻮک دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ" ﯾﮏ ﺳﺮی اﻋﻤﺎل
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ را ﻋﻠﯿﮫى رھﺒﺮان ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ
ﮐﺮده و از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ اس.ام .ﮐﯿﺮوف ،و.ار .ﻣﻨﺸﯿﻨﺴﮑﯽ ،و .ﮐﻮىﺑﯿﺸﻒ
و آ .ام .ﮔﻮرﮐﯽ را ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.
از طﺮﯾﻖ دادﮔﺎهھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﻋﻠﯿﮫى دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ ــ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ،اﺳﻠﻮب ﮐﺎر ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺪرتھﺎى ﻣﺤﻮر ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم روشھﺎى اﯾﻦ ﻗﺪرتھﺎ
)ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﺗﺮور ،ﺧﯿﺎﻧﺖ در ﻣﯿﺎن ﻣﻘﺎﻣﺎت ﺑﺎﻻ ،طﺮاﺣﯽ ﺗﻮطﺌﮫ ﺑﺮای
ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺸﻮر ﺑﮫ دﺷﻤﻦ ،ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ ارﺗﺶ ﺳﺮی ﺑﺮای ﺣﻤﻠﮫ از داﺧﻞ؛
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﮐﺎﻣﻞ اھﺪاف ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻤﯽھﺎ ،و ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﻧﺎزیھﺎ از ھﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﮐﺎر
ﺑﺮای ﺗﻀﻌﯿﻒ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،اطﺮﯾﺶ ،ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ،ﻧﺮوژ ،ﺑﻠﮋﯾﮏ ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ و دﯾﮕﺮ
ﮐﺸﻮرھﺎی اروﭘﺎﺋﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎ( ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﭘﯿﺮوزی از داﺧﻞ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﺎﻣﻞ
اﻓﺸﺎء ﺷﺪ.
دادﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ،وﯾﺸﯿﻨﺴﮑﯽ در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮد در  ١١ﻣﺎرس ١٩٣٨
اﻓﺮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ،ﯾﺎﮔﻮدا و ﺑﻮﻻﻧﻒ ،ﮐﺮﺳﺘﯿﻨﺴﮑﯽ و روزﻧﮕﻠﻮﻟﺘﺲ را
اﻋﻀﺎی ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﺳﻔﯿﺮ ﺟﻮزف ای .دﯾﻮﯾﺲ ،ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎهھﺎ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺖ ،اﯾﻦ
ﭘﺮوﻧﺪهى ﺟﻨﺎﺋﯽ را از ﻟﺤﺎظ ﻗﻀﺎﺋﯽ ،ﯾﮏ ﺗﺮاژدی اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
او در  ٨ﻣﺎرس در ﻧﺎﻣﮫاى ﺑﮫ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻧﻮﺷﺖ:
« ﺗﻤﺎم ﺿﻌﻒھﺎ و ﭘﻠﯿﺪیھﺎى طﺒﯿﻌﯽ درون اﻧﺴﺎﻧﯽ؛ ﺟﺎه طﻠﺒﯽھﺎى
ﺷﺨﺼﯽ ،در ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﺶ؛ در اﯾﻦ دادﮔﺎه دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ .در اﯾﻨﺠﺎ
ﺗﻮطﺌﮫھﺎﺋﯽ ﺑﺮ ﻣﻼء ﺷﺪ ﮐﮫ در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ دوﻟﺖ
ﺷﻮروی را در ﺑﺮ ﻣﯽ داﺷﺖ» .
ﺗﻌﺪادی از ﻣﺘﮭﻤﺎن ،ﺑﺮای ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ از زﯾﺮ ﺑﺎر
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ﺑﮫ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﮫ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران را ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻘﯿﮫ ﺑﺪون ﻧﺸﺎن دادن اﺣﺴﺎس ﺷﺮم و ﯾﺎ
ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﺧﻮد از ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﻗﺘﻞھﺎى "ﺳﯿﺎﺳﯽ" و ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى ﺧﺮاﺑﮑﺎراﻧﮫاى ﮐﮫ ﺗﺤﺖ رھﺒﺮی ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ
ژاﭘﻦ و آﻟﻤﺎن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺳﮑﻮت اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
در آﺧﺮﯾﻦ اظﮭﺎرات ﺧﻮد در دادﮔﺎه ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺗﺎزﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان "ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار" ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺗﺼﻮﯾﺮی روﺷﻦ از وﺿﻌﯿﺖ
رواﻧﯽ ،ﺗﺸﻨﺠﺎت دروﻧﯽ و دودﻟﯽھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﭘﺲ از دﺳﺘﮕﯿﺮی ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد
آزادﯾﺨﻮاه ﺳﺎﺑﻖ ،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺧﯿﺎﻧﺖ و ھﻤﺮاھﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در طﺮح ﺗﻮطﺌﮫ ﺑﺎ
آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی و ژاﭘﻦ ﻋﻠﯿﮫى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی ﭼﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﻮد ،داد:
« ﻣﻦ در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﻢ ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ دادم ﮐﮫ ﻣﺎ
ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﺿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﮫ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻨﻄﻖ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه ،ﺑﮫ اﯾﻦ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎر ﮐﮫ در ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ دادﮔﺎه ﭼﮭﺮهى ﺑﺪون آراﯾﺶ
ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد ،ﮐﺸﺎﻧﺪه ﺷﺪﯾﻢ .اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﺮﯾﺎن ﻣﺒﺎرزه دﺳﺖ در
ﺧﻮد ﻣﺎ و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮدم
دﺳﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ اﻧﺤﻄﺎط ﻓﮑﺮی و رواﻧﯽ ﮐﮫ ھﻢ
ِ
را اﺣﺎطﮫ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ھﻤﺮاھﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎى ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای
ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﺑﮫ ﺳﻮی اﻧﺤﻄﺎط ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ .اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ
از ﺑﺮﯾﺎﻧﺪ ﺑﻨﯿﺘﻮ ﻣﻮﺳﻮﻟﯿﻨﯽ ) (Briand Benito Mussoliniو ﺑﻘﯿﮫ ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
وﻟﯽ در ﻣﺎ اﯾﻦ اﻧﺤﻄﺎط ﺑﺴﯿﺎر ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺑﻮد ....ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮاھﻢ از ﺧﻮدم و از
دﻻﯾﻞ ﭘﺸﯿﻤﺎن ﺷﺪﻧﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻢ .اﯾﻨﺠﺎ طﺒﯿﻌﺘﺎ ً ﺑﺎﯾﺪ اﻗﺮار ﺷﻮد ﮐﮫ ﻣﺪارک
ﺟﺮم ﻧﻘﺶ ﺑﺰرﮔﯽ در آن ﺑﺎزی ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺳﮫ ﻣﺎه ﺗﻤﺎم ﻣﻦ از ھﺮ
اﻗﺮاری اﻣﺘﻨﺎع ﻣﯽ ﻧﻤﻮدم .ﺑﻌﺪ از آن ﺷﺮوع ﺑﮫ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدم .ﭼﺮا؟.
زﯾﺮا ﮐﮫ ﻣﻦ ﺗﻤﺎم ﮔﺬﺷﺘﮫى ﺧﻮد را از ﻧﻮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻧﻤﻮدم .ﭘﺲ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن
از ﺧﻮد ﺳﺆال ﮐﻨﺪ ﺑﮫ ﭼﮫ ﺧﺎطﺮ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼً ﺑﻤﯿﺮی؟ ــ ﻧﺎﮔﮭﺎن ﭼﯿﺰی
ﺟﺰ ﯾﮏ ﺧﻼء ﺳﯿﺎه ﺗﺮﺳﻨﺎﮐﯽ در ﭘﯿﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ .اﯾﻦ آن ﺟﻮاﺑﯽ اﺳﺖ،
ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن ﺑﺪون ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﺑﺨﻮاھﺪ ﺑﻤﯿﺮد ....و اﮔﺮ اﻧﺴﺎن ﺑﮫ ﺧﻮد
ﺑﮕﻮﯾﺪ :ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب ،ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻦ ﻧﯿﺎزی ﺑﮫ ﻣﺮدن ﻧﺪارم؛ ﺗﺼﻮر
ﮐﻨﯿﻢ ،ﮐﮫ ﻣﻦ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﻣﻌﺠﺰهاى زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻢ ،آن ﻣﻮﻗﻊ ﭼﮫ اﻧﮕﯿﺰهاى
ﺑﺮای زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن دارﯾﺪ؟ راﻧﺪه و ﻣﺎﻧﺪه از ھﻤﮫ ﺟﺎ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان دﺷﻤﻦ ﻣﺮدم ،در ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﺘﺰﻟﺰل ،ﻣﻨﺰوی ﺷﺪه از ﺗﻤﺎم
ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﮫ ارزش دارد ﮐﮫ آدم ﺑﮫ ﺧﺎطﺮش زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و زﻧﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،...و آدم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ھﻤﺎن ﺟﻮاب ﻣﻨﻔﯽاى را ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .و در اﯾﻦ
ﻟﺤﻈﺎت ،آﻗﺎی ﻗﺎﺿﯽ ،ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎی ﺷﺨﺼﯽ ،ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰھﺎﺋﯽ ﮐﮫ اﻧﺴﺎن
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ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﻟﺪ و ﻣﻐﺮور اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎم ﮐﯿﻨﮫھﺎ و ﻋﺪاوتھﺎ ،ﻏﺮور ،و
ﺧﯿﻠﯽ از ﭼﯿﺰھﺎی دﯾﮕﺮ از ھﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﺪ و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺎﯾﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﻣﻦ در زﻧﺪﮔﯿﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ .ﻣﻦ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻢ از ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻢ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﺑﻘﯿﮫ ھﻤﺪﺳﺘﺎن ﻣﻦ ،ﺣﺘﯽ
دﯾﮕﺮان در ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ دوم از ﺧﻮد و ﺑﮫ ﺧﺼﻮص از ﻣﻦ دﻓﺎع ﺧﻮاھﻨﺪ
ﮐﺮد .ﻣﻦ اﯾﻦ دﻓﺎع را ﻗﺒﻮل ﻧﺪارم و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ».
ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه در ﺻﺒﺢ  ١٣ﻣﺎرس  ١٩٣٨ﺻﺎدر ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﻣﺘﮭﻤﺎن ﮔﻨﺎھﮑﺎر
ﭘﻠﺘﻨﻒ ،ﺑﺴﺎﻧﻒ و راﮐﻮﻓﺴﮑﯽ ،ﺑﮫ زﻧﺪان ﻣﺤﮑﻮم
ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .ﺳﮫ ﻧﻔﺮ از آﻧﮭﺎِ ،
ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻘﯿﮫ ﺑﮫ ﻣﺠﺎزات ﻣﺮگ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩٤١ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﮫى ﻧﺎزیھﺎ ﺑﮫ ﺷﻮروی ،ﺟﻮزف
ای .دﯾﻮﯾﺲ ،ﺳﻔﯿﺮ ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺴﮑﻮ ،ﻧﻮﺷﺖ:
« در ﺷﻮروی ﻧﯿﺮوی ﺑﮫ اﺻﻄﻼح ﻣﺘﺠﺎوز داﺧﻠﯽ ،ﮐﮫ ﺑﺎ
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ .ﺗﺼﺮف ﭘﺮاگ
ﺗﻮﺳﻂ ھﯿﺘﻠﺮ در ﺳﺎل  ١٩٣٩ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻓﻌﺎل از طﺮف ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى
ھﻨﻼﯾﻦ ) (Henleinدر ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
در ﺟﺮﯾﺎن اﺷﻐﺎل ﻧﺮوژ ﻧﯿﺰ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ ھﻤﺎن ﺷﮑﻞ ﺑﻮد .اﻣﺎ در ﺷﻮروی،
آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎى زودﺗﯽ ،ﺗﯿﺴﻮ) (Tisosاﺳﻠﻮاﮐﯽ ،دﮔﺮل ) (Degrellesﺑﻠﮋﯾﮑﯽ
و ﮐﯿﺴﻠﯿﻨﮓ ﻧﺮوژی دﯾﮕﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻻﯾﻞ را در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﮫ اﺻﻄﻼح دادﮔﺎهھﺎى
ﭘﺎﮐﺴﺎزی و ﯾﺎ وطﻦ ﻓﺮوﺷﺎن در ﺳﺎلھﺎى  ١٩٣٧و  ،١٩٣٨ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ
ﮐﮫ ﻣﻦ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺎھﺪ آﻧﮭﺎ ﺑﻮدم ،دوﺑﺎره ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﻨﺪ .وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﮐﮫ
ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺟﺮﯾﺎن اﯾﻦ دادﮔﺎهھﺎ ،و ﯾﺎدداﺷﺖھﺎى ﺧﻮد را از آن زﻣﺎن
ﻣﺮور ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻢ ﮐﮫ در ﻋﻤﻞ ﺗﻤﺎم طﺮحھﺎى ﺧﺎﺋﻨﺎﻧﮫ و
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى ﺣﯿﻠﮫ ﮔﺮاﻧﮫى ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎ ،ھﻤﺎن طﻮر ﮐﮫ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن
ﻣﯽ داﻧﯿﻢ ،از طﺮﯾﻖ اﻋﺘﺮاﻓﺎت و ﺷﮭﺎدت ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﺘﺮاف
ﺧﻮدﺷﺎن ﺧﺎﺋﻨﺎن ﺷﻮروی ﺑﻮدﻧﺪ ،در اﯾﻦ دادﮔﺎهھﺎ ﻣﻮ ﺑﮫ ﻣﻮ اﻓﺸﺎء و
ﺑﺮﻣﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ» .
ﺗﻤﺎم اﯾﻦ دادﮔﺎهھﺎ ،ﭘﺎﮐﺴﺎزیھﺎ و ﺗﺴﻮﯾﮫ ﺣﺴﺎبھﺎ ،ﮐﮫ در آن زﻣﺎن ﺧﯿﻠﯽ
وﺣﺸﯿﺎﻧﮫ ﺑﮫ ﻧﻈﺮ آﻣﺪه و ﻣﺮدم ﺟﮭﺎن را ﻣﻨﻘﻠﺐ ﮐﺮد ،ﺑﮫ روﺷﻨﯽ ﺗﻼش آﮔﺎھﺎﻧﮫى
دوﻟﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را در ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ اﻧﻘﻼب ﻧﮫ ﻓﻘﻂ در داﺧﻞ ،ﺑﻠﮑﮫ ﺗﺠﺎوز از ﺧﺎرج
ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دھﺪ .او ﺑﺎ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮدن ﺗﻤﺎم ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن و ﺧﺎﺋﻨﺎن ﮐﺎری اﺳﺎﺳﯽ در
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داﺧﻞ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم داد .دوﻟﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎروﺷﻦ را ﺑﮫ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد روﺷﻦ ﮐﺮد.
درﺳﺎل  ١٩٤١ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻤﯽ در ﮐﺸﻮر وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ آﻧﮭﺎ ﺗﯿﺮﺑﺎران ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.
ﭘﺎﮐﺴﺎزیھﺎ ،ﮐﺸﻮر را از وﺟﻮد ﺧﺎﺋﻨﺎن ﭘﺎک ﮐﺮده ﺑﻮد.
ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺪرتھﺎى ﻣﺤﻮر در ﮐﺸﻮر ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ھﻔﺪھﻢ ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺘﻢ:
اﺳﻨﺎد درﺑﺎرهى ﺗﺮور ﻧﺎزﯾﺴﺘﯽ ــ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ در اروﭘﺎ
در ﺳﮫ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺑﮫ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ھﯿﺘﻠﺮ را در ﮐﺘﺎبھﺎﺋﯽ ﻧﻈﯿﺮ" :ﺷﺒﮑﮫى
ﻗﮭﻮهاى" اﺛﺮ ارﻧﺴﺖ ھﻨﺮی.
) The Brown Networkــ (Ernst Henri

"ھﯿﺘﻠﺮ در رأس اروﭘﺎ" و "ھﯿﺘﻠﺮ در رأس روﺳﯿﮫ؟" اﺛﺮ ﮐﻨﺮاد ھﯿﺪن
)?(Konrad Heiden - Hitler over Europe und Hitler ovcr Russia

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و ﮔﺰارﺷﺎت ﺑﯿﺸﻤﺎری در روزﻧﺎﻣﮫھﺎ ،اﻧﺘﺸﺎرات
و ﻣﺠﻼت ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد .در ﮐﺘﺎب اﻟﻮﯾﻦ اف .ﺟﻮﻧﺰ ﺑﮫ ﻧﺎم "ﺟﻨﮓ ﺑﺮای
ﺻﻠﺢ"
(In Elwyn F. Jenes’- The Battle for Peace - London, Victor Gollancz,
)Ltd., ١٩٣٨

ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪهاى راﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ دارد ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ "دوﻟﺖھﺎى ﻣﺤﻮر"
اﺷﻐﺎل را ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى "ﺗﮭﺎﺟﻢ داﺧﻠﯽ" آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ھﻨﮕﺎم ﺑﯿﺎن دﺳﯿﺴﮫھﺎى
ﮔﺮوه دﺳﺖ راﺳﺘﯽھﺎ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ھﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺨﺶھﺎى ﻗﺒﻠﯽ
ﺑﺮ ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻤﯽ دادﮔﺎهھﺎى ﻣﺴﮑﻮ ،ﮐﮫ در اوت  ،١٩٣٦ژاﻧﻮﯾﮫى  ١٩٣٧و
ﻣﺎرس  ١٩٣٨در ﻣﻘﺎﺑﻞ دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮروی ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺸﺘﮫاﻧﺪ ،ﺗﮑﯿﮫ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻠﮕﺮاﻓﺎت واﻟﺘﺮ دوراﻧﺘﯽ ﺑﮫ ﻧﯿﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ و ﯾﻮزف ای .ﺑﺎرﻧﺲ
) (Josef E. Barnesﺑﮫ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ھﺮاﻟﺪ ﺗﺮﯾﺒﻮن و ﺑﻘﯿﮫى ﻣﻘﺎﻻت روزﻧﺎﻣﮫھﺎى آن
زﻣﺎن ،اطﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻼواﺳﻄﮫ درﺑﺎرهى ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮ و
ﺧﺮاﺑﮑﺎر در ﺷﻮروی در آن زﻣﺎن اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﻨﺪ.
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ﮔﺰارﺷﺎت ﺷﺎھﺪان ﻋﯿﻨﯽ درﺑﺎرهى ﺳﮫ دادﮔﺎه ﻣﺴﮑﻮ ،در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ،
ﻧﯿﻮﯾﻮرک ھﺮاﻟﺪ ﺗﺮﯾﺒﻮن ،ﻣﻨﭽﺴﺘﺮ ﮔﺎردﯾﻦ و ﺑﻘﯿﮫى روزﻧﺎﻣﮫھﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ" .روﺳﯿﮫى ﺷﻮروی اﻣﺮوز" ﺣﺎوی ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت
ﺑﯽ ﺷﻤﺎری درﺑﺎرهى اھﻤﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﮫ دادﮔﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .واﻟﺘﺮ دوراﻧﺘﯽ در
ﮐﺘﺎب "ﮐﺮﻣﻠﯿﻦ و ﻣﺮدم"
)(The Kremlin and the People - New York, Reynal & Hitchcock, ١٩٤١

ﺑﺮداﺷﺖھﺎى ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ در دادﮔﺎهھﺎى
ﻣﺴﮑﻮ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ دارد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ِد .ان .ﭘﺮﯾﺖ )" (D.N.Prittﻣﺤﺎﮐﻤﮫى ﻣﺴﮑﻮ"
)(At the Moscow Trial - New York, Soviet Russia Today, ١٩٣٧

از زاوﯾﮫى دﯾﮕﺮی ﺑﮫ دادﮔﺎهھﺎى ﻣﺴﮑﻮ ﻣﯽ ﻧﮕﺮد .ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮن ﮔﻮﻧﺘﺮ در
"اروﭘﺎ داﺧﻠﯽ"
John Günther (Inside Europe Revised Edition - New York, Harper and
)Brothers, ١٩٣٨

ﺣﺎوی ﯾﮏ ﺧﻼﺻﮫ و ارزﯾﺎﺑﯽ از اﯾﻦ دادﮔﺎهھﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮطﺌﮫھﺎى در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﻠﯿﮫى اﻣﻨﯿﺖ ﺟﻤﻌﯽ در ﺳﺎلھﺎى ُ ،٣٠
ژﻧﻮﯾﻒ ﺗﺎﺑﻮﺋﯽ
) (Genevieve Tabouisدر ﮐﺘﺎب "آﻧﮭﺎ ﻣﺮا ﮐﺎﺳﺎﻧﺪرا ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ"
)(They Call Me Cassandra - New York, Charles Scribners´s, ١٩٤٢

و ﺑﻼ ﻓﺮوم ) (Bela Frommدر ﮐﺘﺎب "ﺿﯿﺎﻓﺖ و ﺧﻮن" ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ
& (Blood and Banquets, A Berlin Social Diary - New York, Harper
)Brothers, ١٩٤٢

اﯾﻦ دو ﮐﺘﺎب ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺟﺎﻟﺒﯽ در ﻣﻮرد رواﺑﻂ ﺗﻮﺧﺎﭼﺌﻔﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﺧﺎرﺟﯽ ﻋﺮﺿﮫ ﻣﯽ دارﻧﺪ .ژوزف ای .دﯾﻮﯾﺲ )(Joseph E. Davies
در ﮐﺘﺎب "ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ در ﻣﺴﮑﻮ"
)(Mission to Moscow, - New York, Simon and Schuster, ١٩٤١

ﻣﺪارﮐﯽ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ؛ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺑﮫ
ﻣﺸﺎھﺪات ﺷﺨﺼﯽ ﺳﻔﯿﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﺷﻮروی و ﮔﺰارﺷﺎت رﺳﻤﯽ وی ﺑﮫ وزارت
ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺗﮑﺎء ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
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ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ــ ﻗﺘﻞ در ﻣﮑﺰﯾﮏ
ﻣﺘﮭﻢ اﺻﻠﯽ در ﺗﻤﺎم ﺳﮫ دادﮔﺎه ﻣﺴﮑﻮ ،ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ھﺰار ﻣﯿﻞ ﻓﺎﺻﻠﮫ از آﻧﺠﺎ
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد .در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ،١٩٣٦ﺑﮫ دﻧﺒﺎل دادﮔﺎه زﯾﻨﻮﯾﻒ ــ ﮐﺎﻣﻨﻒ و
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻒ ،رادک و دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی رھﺒﺮی ﮐﺎدر ﻣﺮﮐﺰی ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ،
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﮫ ﺗﺮک ﻧﺮوژ ﺷﺪ .او از اﻗﯿﺎﻧﻮس اطﻠﺲ ﻋﺒﻮر ﮐﺮد و در ﺳﺎل
١٩٣٧ﺑﮫ ﻣﮑﺰﯾﮏ رﺳﯿﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎھﯽ وﻗﻔﮫ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ در ﻣﻨﺰل دوﺳﺖ
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ و ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽاش دﯾﺌﮕﻮ رﯾﻮرا ) ،(Diego Riveraﻣﻘﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد را
در وﯾﻼﺋﯽ واﻗﻊ در ﺷﮭﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ در ﺣﻮﻣﮫى ﻣﮑﺰﯾﮑﻮ ﺳﯿﺘﯽ ،ﺑﮫ ﻧﺎم ﮐﻮﯾﻮاﮐﺎن
) (Coyoacanﺑﺮ ﭘﺎ ﮐﺮد .طﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ در ﮐﻮﯾﻮاﮐﺎن ) ،(Coyoacanﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
در ﻣﻨﺰل ﺧﻮد ﻧﺸﺴﺘﮫ و ﺑﺎ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺮ ﻗﻄﻌﮫ ﻗﻄﻌﮫ ﺷﺪن ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻘﺘﺪر و ﭘﯿﭽﯿﺪه
در روﺳﯿﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﺿﺮﺑﺎت ﭼﮑﺶ دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﻧﻈﺎرت ﻣﯽ ﮐﺮد.
در  ٢٦ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٣٧ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﮫى اﻣﻀﺎء ﺷﺪهى ﺧﻮد را
در ﻣﻮرد دادﮔﺎه رادک و ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف در روزﻧﺎﻣﮫى ھﯿﺮﺳﺖ )(Hearst - Presse
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد.
« اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺧﻮد را در رأس ﺣﺰب ،در رأس دوﻟﺖ و در رأس ﺗﻤﺎم
اﻧﺘﻘﺎدھﺎ ﺟﺎی داده اﺳﺖ» .
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﮫ را در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺷﮭﺎدت ﯾﮑﯽ از ﺷﮭﻮد در دادﮔﺎه
ﮔﻔﺖ.
« ﮐﺸﺘﻦ او ﺗﻨﮭﺎ راه ﺑﮫ زﯾﺮ ﮐﺸﯿﺪن او از ارﯾﮑﮫى ﻗﺪرت اﺳﺖ» .
ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺘﮫى آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى طﺮﻓﺪاران او،
اﻣﺎ در ظﺎھﺮ ﺑﮫ رھﺒﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎى ﺿﺪ ﺷﻮروی ،روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران و
اﺳﺘﺎدان در ﺷﮭﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ از ﻟﯿﺒﺮالھﺎى ﻣﻌﺮوف از ھﻤﺎن
آﻏﺎز ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺑﻮدﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺎﺋﻮرﯾﺘﺰ ھﺎﻟﮕﺮن ) Mauritz
 ،(Hallgernﻧﻮﯾﺴﻨﺪه و ﺳﺮدﺑﯿﺮ روزﻧﺎﻣﮫى ﺑﺎﻟﺘﯿﻤﻮر ﺳﺎن ) ،(Baltimore Sunﺑﮫ
ﺳﺮﻋﺖ ،ﭘﺲ از اﻓﺸﺎء ﺷﺪن اھﺪاف واﻗﻌﯽ و ﺿﺪ ﺷﻮروی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ از آن ﺟﺪا
ﺷﺪ .در  ٢٧ژاﻧﻮﯾﮫ  ١٩٣٧ھﺎﻟﮕﺮن ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ رﺳﻤﯽ ،ﺑﯿﺎﻧﯿﮫاى را در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ
ﺻﺎدر ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
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« ﻣﻦ ﻣﻄﻤﺌﻨﻢ و ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﮫ رﺳﯿﺪهام ،ﮐﮫ ﮐﻤﯿﺘﮫى آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻟﺌﻮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻏﯿﺮ ﻋﻤﺪ،
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﮫاى در دﺳﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺟﮭﺖ ﻣﺪاﺧﻠﮫى ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻠﯿﮫ
اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ ﺷﻮروی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﺎم ﻣﺮا از ﻟﯿﺴﺖ
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﺣﺬف ﮐﻨﯿﺪ» .
ﮐﻤﯿﺘﮫى دﻓﺎع از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت وﺳﯿﻌﯽ را ،ﮐﮫ در آن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
"ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ و ﻗﮭﺮﻣﺎن اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ" و دادﮔﺎهھﺎى ﻣﺴﮑﻮ را ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﺗﻮطﺌﮫاى
از طﺮف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ" ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ﺑﻮد آﻏﺎز ﮐﺮد .اوﻟﯿﻦ اﻗﺪام ﮐﻤﯿﺘﮫ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ
"ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت" ﺟﮭﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ در "ﻣﻮرد اﺗﮭﺎﻣﺎت وارده ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
در ﺟﺮﯾﺎن دادﮔﺎهھﺎى ﻣﺴﮑﻮ در ﺳﺎلھﺎى  ١٩٣٦و  ١٩٣٧ﺑﻮد".
اﻋﻀﺎی اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ از :ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻣﻌﻠﻢ ﺳﺎﻟﺨﻮرده ﺟﺎن
دوی ) ،(John Deweyﮐﺎرﻟﺘﻮن ﺑﻠﺰ ) (Carleton Bealsﻧﻮﯾﺴﻨﺪهى ﺳﻮﺳﯿﺎل
ِ
دﻣﮑﺮات و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهى ﺳﺎﺑﻖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن آﻟﻤﺎن ،اﺗﻮ ﮐﻮھﻞ ) ،(Otto Kühlرادﯾﮑﺎل
ﺳﺎﺑﻖ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر ﺿﺪ ﺷﻮروی ،ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ
اﺳﺘﻮﻟﺒﺮگ ) (Benjamin Stolbergو ﺳﻮزاﻧﮫ ﻻ ﻓﻠﻮﺋﺘﮫ )(Suzanne La Follette
روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر و ﯾﮑﯽ از طﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ.
ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﺎر و ﺟﻨﺠﺎل زﯾﺎدی "ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت" ،ﮐﺎر ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮد
را در  ١٠آورﯾﻞ در ﮐﻮﯾﻮاﮐﺎن ﻣﮑﺰﯾﮏ آﻏﺎز ﮐﺮد .ﺧﻮد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و ﯾﮑﯽ از
ﻓﺮاﻧﮑﻞ ) (Jan Fränkelﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٣٠در ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ
ﻣﻨﺸﯽھﺎى او ﺑﮫ ﻧﺎم ﺟﺎن ِ
از ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺗﻨﮭﺎ ﺷﮭﻮد اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺑﻮدﻧﺪ.
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان دﺳﺘﯿﺎر ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،وﮐﯿﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ او ﺑﮫ ﻧﺎم آﻟﺒﺮت ﮔﻮﻟﺪﻣﻦ
) ٢٦،(Albert Goldmanوﮐﺎﻟﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ.
ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ھﻔﺖ روز طﻮل ﮐﺸﯿﺪ .ﺗﻤﺎم "ﺷﮭﺎدت" ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﮫ در
روزﻧﺎﻣﮫھﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ اﻧﻌﮑﺎس زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،در ﻣﺠﻤﻮع از
اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻋﻠﯿﮫى اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ و دوﻟﺖ ﺷﻮروی و ﻻف زﻧﯽھﺎى ﺑﯽ ﭘﺎﯾﮫ و ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل در
ﻣﻮرد ﻧﻘﺶ ﺧﻮدش در اﻧﻘﻼب روﺳﯿﮫ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺪارک اراﺋﮫ ﺷﺪه در دادﮔﺎهھﺎى ﻣﺴﮑﻮ ﻋﻠﯿﮫى ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ،
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪ.

 ٢٦ــ آﻟﺒﺮت ﮔﻮﻟﺪﻣﻦ ) (Albert Goldmanدر اول دﺳﺎﻣﺒﺮ ﺳﺎل  ،١٩٤١در ﯾﮏ دادﮔﺎه
دوﻟﺘﯽ در ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻮﻟﯿﺲ ) (Minneapolisﺑﮫ ﺟﺮم ﺗﻼش در ﺗﻀﻌﯿﻒ روﺣﯿﮫى ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوی
درﯾﺎﺋﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد.
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در  ١٧آورﯾﻞ ،ﮐﺎرﻟﺘﻮن ﺑﻠﺰ از ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و
ﺑﯿﺎﻧﯿﮫاى ﻋﻠﻨﯽ را در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺻﺎدر ﮐﺮد ،ﮐﮫ ﺑﺨﺸﯽ از آن ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:
« ﺳﺘﺎﯾﺶ و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺨﻠﺼﺎﻧﮫى دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن از آﻗﺎی
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در طﯽ ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ،اﻣﮑﺎن اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪاﻧﮫ و
ﺻﺤﯿﺢ را از ﻣﯿﺎن ﺑﺮده ﺑﻮد .از ھﻤﺎن روز اول ﺑﮫ ﻣﻦ ﺗﺬﮐﺮ داده ﺷﺪ ﮐﮫ
ﺳﺆاﻻت ﻣﻦ ﻣﻌﻘﻮل ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎز ﺟﻮﺋﯽ ﻧﮭﺎﺋﯽ در ﭼﻨﺎن ھﺎﻟﮫاى از اﺑﮭﺎم
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﺑﮫ
ﺧﺎطﺮ اﻧﺘﻘﺎد ﺷﺪﯾﺪم ﺑﮫ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﮫ ﺷﺪت ﻣﻮرد اﻧﺘﻔﺎد ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻢ .در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺑﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در دادﮔﺎه اﺟﺎزه داده ﺷﺪ ﮐﮫ
ﻣﻮﺟﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ،اﻧﺘﻘﺎدات و اﺗﮭﺎﻣﺎت را ،ﻋﺮﺿﮫ ﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ
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ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﺗﺄﺳﻒ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻣﻮرد اﺑﺮاز
ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﭽﮕﺎﻧﮫ ﻟﮑﮫﺪار
ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻢ» .
ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﮐﻤﯿﺘﮫى آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ دﻓﺎع از ﻟﺌﻮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،رﺷﺘﮫ اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﺟﮭﺖ
آوردن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻏﺎز ﺷﺪ .ﮐﺘﺎبھﺎ ،ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎ و ﺑﯿﺎﻧﯿﮫھﺎى
او ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ در اﯾﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺨﺶ ﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ﺣﻘﺎﯾﻖ در
ﻣﻮرد دادﮔﺎهھﺎى ﻣﺴﮑﻮ در ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﮫ ﯾﺎ در ﻣﻐﺰ ﻣﻔﺴﺮان
دادﮔﺎهھﺎى ﻣﺴﮑﻮ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪ ،ھﻤﺎنھﺎﺋﯽ ﮐﮫ واﻟﺘﺮ دوراﻧﺘﯽ )(Walter Duranty
ﺑﻌﺪھﺎ درﺑﺎرهى آﻧﮭﺎ ﻧﻮﺷﺖ ،ﮐﮫ "در ﺑﯽ رﻏﺒﺘﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ
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در ﺷﻨﯿﺪن ھﺮ ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ اﺧﺒﺎر ﺑﺪ در ﻣﻮرد ﺷﻮروی" آﺷﻨﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.

 ٢٧ــ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ "ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت" ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺮای اﻋﺘﺮاﻓﺎت رﻓﻘﺎی ﻗﺪﯾﻤﯿﺶ ،زﯾﺮدﺳﺖھﺎى
ﺧﻮد و ﻣﺘﺤﺪاﻧﺶ اراﺋﮫ داد .اﺑﺘﺪا او در ﺗﻮﺿﯿﺢ دادﮔﺎهھﺎی زﯾﻨﻮﯾﻒ و ﮐﺎﻣﻨﯿﻒ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ از
طﺮف دوﻟﺖ ﺷﻮروی ﺑﮫ اﯾﻦ دو ﻣﺘﮭﻢ وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﮫ آﻧﮭﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد را در
ﺻﻮرت اراﺋﮫى اﺗﮭﺎﻣﺎت ﻗﻼﺑﯽ در ﻣﻮرد او ﻧﺠﺎت دھﻨﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻧﻮﺷﺖ « :ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت و
ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎی گ.پ.او .ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺷﺮطﯽ ﺑﮫ ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺧﻮد ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽ دھﻨﺪ ،ﮐﮫ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎھﺎ را ﺑﺮ آورده ﮐﻨﻨﺪ » .ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﺮﺑﺎران زﯾﻨﻮﯾﻒ ،ﮐﺎﻣﻨﻒ و ﺷﺮﮐﺎی
ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎر او در ھﺴﺘﮫھﺎى ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ــ زﯾﻨﻮﯾﻔﯽ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ادﻋﺎ ﻧﻤﻮد
ﮐﮫ گ.پ.او .ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺮده و ﺑﮫ وﻋﺪهھﺎى ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ
ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ،رادک و ﺑﻘﯿﮫى ﻣﺘﮭﻤﺎن در دوﻣﯿﻦ دادﮔﺎه ﻣﺴﮑﻮ ﺑﮫ ﮔﻨﺎھﺎن ﺧﻮد اﻋﺘﺮاف ﮐﺮدﻧﺪ،
ﺑﻘﯿﮫ در زﯾﺮﻧﻮﯾﺲ ﺻﻔﺤﮫى ﺑﻌﺪ *
ﺑﯽ اﻋﺘﺒﺎری اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
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در ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﮫ ،ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،ﻧﺮوژ و ھﺮ ﺟﺎﺋﯽ ﮐﮫ او زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮده
ﺑﻮد ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﻮﭼﮑﯽ از ﮐﺎرآﻣﻮزان ،ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﺎن و ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن
ﻣﺴﻠﺢ را ﺑﮫ دور ﺧﻮد ﺟﻤﻊ آورد .او دوﺑﺎره در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ از ﺗﻮطﺌﮫ و
دﺳﯿﺴﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮد.
وﯾﻼﺋﯽ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﺧﻮد را در آن ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد،
در اﺻﻞ ﺷﺒﯿﮫ ﻗﻠﻌﮫاى ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﻮاری ﺑﮫ ارﺗﻔﺎع ﺷﺶ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه
ﺑﻮد .در ﺑﺮجھﺎى ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭼﮭﺎرﮔﻮﺷﮫى ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ،ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﺢ ﺷﺐ و روز
ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺑﮫ ﺟﺰ ﺑﺨﺸﯽ از ﭘﻠﯿﺲ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﮐﮫ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ در
ﺧﺎرج از وﯾﻼ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن ﻣﺴﻠﺢ و ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ
ﺻﻮرﺗﯽ داﺋﻢ در اطﺮاف ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ او ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﺗﻤﺎم ﺑﺎزدﯾﺪ
ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﯾﺪ ھﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺆاﻻﺗﯽ
ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﭘﺴﺖھﺎى ﻣﺮزی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺟﻮاب ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﻣﺪارک
ﻋﺒﻮر آﻧﮭﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻀﺎء ﻣﯽ ﺷﺪ ،و آن اﻣﻀﺎءھﺎ ﺑﺎﯾﺪ دوﺑﺎره ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ .ﻟﺒﺎسھﺎى ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از دروازهى ﻣﺤﺎﺻﺮه ﺷﺪه ﺑﮫ
وﺳﯿﻠﮫى دﯾﻮارھﺎی ﺑﻠﻨﺪ ،در ﮐﻨﺎر در ورودی وﯾﻼ ،ﺑﺮای ﮐﺸﻒ اﺳﻠﺤﮫى ﻗﺎﭼﺎق،
ﻣﻮرد ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.

*ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ھﺮ ﭼﮫ اﺣﻤﻘﺎﻧﮫ ﺗﺮی
ﺑﮫ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺘﮭﻤﺎن ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺷﮑﻨﺠﮫ و ﺗﺄﺛﯿﺮ "ﻣﻮاد ّ
ﻣﺨﺪر" اﻋﺘﺮاف
ﮐﺮدهاﻧﺪ .او ﻧﻮﺷﺖ « :دادﮔﺎهھﺎى گ.پ.او .ﻣﺎھﯿﺘﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﭘﻠﯿﺴﯽ دارد ،اﯾﻦ ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ
ﺗﻮﺿﯿﺤﯽاﯾﺴﺖ ﮐﮫ در ﻣﻮرد اﯾﻦ اﻋﺘﺮاﻓﺎت ﻣﯽ ﺗﻮان داد! اﻣﮑﺎن اﯾﻦ ﮐﮫ ،در ﺟﮭﺎن ﻗﮭﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ
ﮐﮫ ھﻤﮫ ﮔﻮﻧﮫ ﺷﮑﻨﺠﮫى ﺑﺪﻧﯽ و اﺧﻼﻗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ او ،ھﻤﺴﺮ او و ﻓﺮزﻧﺪان او روا ﻣﯽ دارﻧﺪ،
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،وﺟﻮد دارد .ﻣﻦ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ".
در ﻣﻘﺎﻟﮫاى ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺘﮭﻤﺎن در آن دادﮔﺎه را ﻣﺮداﻧﯽ "ﺷﺮﯾﻒ" وﻓﺎدار و
ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎﺋﯽ اﺻﯿﻞ و راﺳﺘﮕﻮ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد ﮐﮫ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ "ﺧﯿﺎﻧﺖھﺎى اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ اﻧﻘﻼب"
راه ﻣﺒﺎرزه را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺘﮫ ﺷﺪﻧﺪ .در
ﻣﻘﺎﻟﮫى دﯾﮕﺮی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﺑﮫ ﭘﯿﺎﺗﺎﮐﻮف ،رادک ،ﺑﻮﺧﺎرﯾﻦ و دﯾﮕﺮان
ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮد و آﻧﮭﺎ را "اﻓﺮادی ﭘﺴﺖ ،ﺑﺎ ارادهاى ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺎزﯾﭽﮫى دﺳﺖ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ" ﺗﻮﺻﯿﻒ
ﮐﺮد.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺳﺎل  ، ١٩٣٧در ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ،در ﺟﻮاب ﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﺆال ،ﮐﮫ اﮔﺮ اﯾﻦ
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ﺑﯽ ﮔﻨﺎھﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﺮده و اﺳﺎﺳﺎ ً ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ را اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﻔﺖ:
« در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردی ﻣﻦ ﻣﻮظﻒ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﮐﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺆاﻻت ﺟﻮاب ﺑﺪھﻢ! »
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در داﺧﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺪﯾﺪی ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﮐﺎرﻣﻨﺪان
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞھﺎﺋﯽ از رھﺒﺮ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎى ﻣﺤﻮﻟﮫ را اﻧﺠﺎم
ﻣﯽ دادﻧﺪ .ﻣﻨﺸﯽھﺎى ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ ﺷﻮروی ،ﺑﯿﺎﻧﯿﮫھﺎى رﺳﻤﯽ ،ﻣﻘﺎﻟﮫھﺎ
و ﮐﺘﺎبھﺎ و ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺳﺮی ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﺑﮫ روﺳﯽ ،آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ و
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ آﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﭘﺮﯾﻨﮑﯿﭙﻮ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرﯾﺲ و اﺳﻠﻮ ،ﺗﻌﺪادی از
"ﻣﻨﺸﯽھﺎى" ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﺑﮫ اﺳﻠﺤﮫى ﮐﻤﺮی ﺑﻮدﻧﺪ و دﻗﯿﻘﺎ ً ھﻤﺎن ﺟﻮ ﺣﯿﻠﮫ و
ﻧﯿﺮﻧﮓ ،ﻧﯿﺰ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﺗﻮطﺌﮫ ﮔﺮان ﺿﺪ ﺷﻮروی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد.
ﺗﻌﺪاد ﻧﺎﻣﮫھﺎﺋﯽ ﮐﮫ از ﭼﮭﺎر ﮔﻮﺷﮫى ﺟﮭﺎن ﺑﮫ ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ
ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ ،زﯾﺎد ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﺪن اﻏﻠﺐ ﻧﺎﻣﮫھﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﮫ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﺋﯽ ﺑﻮد،
ﭼﺮا ﮐﮫ ﭘﯿﺎمھﺎى واﻗﻌﯽ ﺑﺎ ﺟﻮھﺮ ﻧﺎﻣﺮﺋﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻂھﺎى ﺳﺎدهى ﻣﺮﺋﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه
ﺑﻮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ داﺋﻢ ،ارﺗﺒﺎط ﺗﻠﮕﺮاﻓﯽ ﻣﯿﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ
ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮد .ﻣﻮﺟﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن از روزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎران ،اﻓﺮاد ﺳﺮﺷﻨﺎس ،ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران
و اﻓﺮاد ﻣﺮﻣﻮز ﺑﯽ ﻧﺎم و ﻧﺸﺎن ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ رھﺒﺮ "اﻧﻘﻼﺑﯽ" ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪ
ﺷﻮروی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ھﺌﯿﺖھﺎى ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ــ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎى
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ھﻨﺪی ،ﭼﯿﻨﯽ و ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﭘﯽ.او .ﯾﻮ.ام.
اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﮫ ﺑﮫ آﻧﺠﺎ ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ.
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ از ﻣﮭﻤﺎﻧﺎن ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﯿﻮهى ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﻣﺴﺘﺒﺪ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﺮد .ﺑﺘﯽ
ﮐﯿﺮک ) ،(Betty Kirkروزﻧﺎﻣﮫ ﻧﮕﺎر آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮐﮫ از طﺮف ﻧﺸﺮﯾﮫى ﻻﯾﻒ در
ﻣﮑﺰﯾﮏ از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺎ او ﻣﺼﺎﺣﺒﮫ ﮐﺮد ،رﻓﺘﺎر دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﻣﻨﺸﺎﻧﮫ
و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﮔﻮﻧﮫى او را اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد:
« ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد ﻧﮕﺎه ﮐﺮد و ﺑﺎ رﻓﺘﺎری ﻣﺘﮑﺒﺮاﻧﮫ ﮔﻔﺖ
ﮐﮫ او دﻗﯿﻘﺎ ً ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ھﺸﺖ دﻗﯿﻘﮫ از وﻗﺖ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر او ﻗﺮار
دھﺪ .وﻗﺘﯽ او ﺑﮫ ﻣﻨﺸﯽ روﺳﯽ ﺧﻮد دﺳﺘﻮر داد ﮐﮫ ﺑﺮای ﻋﮑﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ھﻨﮕﺎم دﯾﮑﺘﮫ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﮐﻨﺪ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮاﻧﮫ ﺑﺮ ﺳﺮ او ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﮐﻨﺪ
ﺑﻮدﻧﺶ ﻓﺮﯾﺎد ﮐﺸﯿﺪ.
ﭘﺲ از آن ﺑﮫ ﻣﻨﺸﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻮد ،ﺑﺮﻧﺎرد وﻟﻒ ) Bernard
 (Wolfeدﺳﺘﻮر داد ﮐﮫ ﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ،و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ وﻟﻒ در ﺣﺎل رﻓﺘﻦ ﺑﻮد،
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ طﻮر ﻋﺼﺒﯽ ﻣﺪاد ﺧﻮد را ﺑﮫ روی ﻣﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻮﺑﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:
 ﻋﺠﻠﮫ ﮐﻦ! ﻣﺎ زﯾﺎد وﻗﺖ ﻧﺪارﯾﻢ» .از ﻣﻘﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﯽ ﺧﻮد واﻗﻊ در ﮐﻮﯾﻮاﮐﺎن ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺿﺪ ﺷﻮروی
ﺧﻮد ،ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭼﮭﺎرم را رھﺒﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد.
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ھﻤﮫ ﺟﺎ ،در اروﭘﺎ و آﺳﯿﺎ ،در ﺷﻤﺎل ــ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭼﮭﺎرم
و ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺪرتھﺎى ﺑﺰرگ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ھﻢ ھﻤﮑﺎری
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
در ﭼﮑﺴﻠﻮاﮐﯽ ،ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﺳﻮس ﻧﺎزیھﺎ ،ﮐﻨﺮاد ھﻨﻼﯾﻦ ) Konrad
 (Henleinو ﺣﺰب آﻟﻤﺎﻧﯽھﺎى زودﺗﯽ ،ھﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل ١٩٣٨
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻗﺎﺻﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،ﺳﺮﮔﺌﯽ ﺑﺴﻮﻧﻮف )(Sergei Bessonow
ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور در ﺳﻔﺎرت ﺷﻮروی در ﺑﺮﻟﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﺮد ،در دادﮔﺎه ﺑﮫ
ﻣﺤﺎﮐﻤﮫ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد ﮐﮫ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  ١٩٣٨در ﭘﺮاگ ﺑﺎ ﮐﻨﺮاد ھﻨﻼﯾﻦ
ارﺗﺒﺎط ﺑﺮ ﻗﺮار ﮐﺮده اﺳﺖ .او ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻟﺌﻮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ و
ﮐﻨﺮاد ھﻨﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﻣﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻓﺮاﻧﺴﮫ :ژاک دورﯾﻮ ) (Jacques Doriotﺟﺎﺳﻮس ﻧﺎزی و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﻣﺮﺗﺪ ،ﭘﺎﯾﮫ ﮔﺬار ﺣﺰب ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻘﯿﮫى ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻧﺎزی و
ﻓﺮاﻧﺴﻮیھﺎى ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ،دورﯾﻮ در راﺑﻄﮫى ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﮫى ﻓﺮاﻧﺴﻮی
ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭼﮭﺎرم ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﻮد.
در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در ﺻﻔﻮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ آﻧﺠﺎ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ
ﭘﯽ.او.ﯾﻮ.ام .،ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﻮرش ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻧﮑﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﺮد ،رﺧﻨﮫ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
رھﺒﺮی ﭘﯽ.او.ﯾﻮ.ام ،.را ﻣﺘﺤﺪ و دوﺳﺖ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،آﻧﺪرﯾﺎس ﻧﯿﻦ
) (Andreas Ninﺑﮫ ﻋﮭﺪه داﺷﺖ.
در ﭼﯿﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ژاﭘﻦ
رھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ.ﻋﻤﻠﯿﺎت آﻧﮭﺎ ﺷﺪﯾﺪاً ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻓﺴﺮان رھﺒﺮی ﮐﻨﻨﺪهى ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻨﯿﺘﯽ ژاﭘﻦ ﺑﻮد .رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ژاﭘﻦ در ﭘﮑﻦ در ﺳﺎل  ١٩٣٧ﮔﻔﺖ:
« ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوه ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﻢ و ﮐﺎری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﮫ آﻧﮭﺎ
در اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﻮد در ﻗﺴﻤﺖھﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮای
اﯾﻦ ﮐﮫ اﯾﻦ ﭼﯿﻨﯽھﺎ اﺗﺤﺎد ﮐﺸﻮر را ﺑﺮ ھﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﮐﮫ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ھﺮ ﭼﮫ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪن اﻣﭙﺮاطﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .آﻧﮭﺎ ﺑﮫ
ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪی و ھﻮﺷﯿﺎراﻧﮫ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ» .
در ژاﭘﻦ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ "ﻣﻐﺰ ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ" ﻟﻘﺐ ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮدﻧﺪ".
آﻧﮭﺎ در اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺪارس ﻣﺨﺼﻮﺻﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .در آﻧﺠﺎ آﻧﮭﺎ ﺑﮫ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن ﻣﺨﻔﯽ
ژاﭘﻨﯽ راه ﻧﻔﻮذ در ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی و ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﺶھﺎى ﺿﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ
در ﭼﯿﻦ و ژاﭘﻦ را آﻣﻮزش ﻣﯽ دادﻧﺪ.
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در ﺳﻮﺋﺪ ،ﯾﮑﯽ از رھﺒﺮان ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻧﯿﻠﺲ ھﯿﮓ ) ،(Nils Hygاز
ﺳﺮﻣﺎﯾﮫ دار و ﮐﻼھﺒﺮدار ھﻮادار ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ اﯾﻮار ﮐﺮوﮔﺮ ) ،(Ivar Krügerﮐﻤﮏ
ﻣﺎﻟﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﺮد .ﮐﻤﮏھﺎى ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺮوﮔﺮ ﺑﮫ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﭘﺲ از
ﺧﻮدﮐﺸﯽ او و ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﮫ ﺑﺎزرﺳﺎن در ﻣﯿﺎن ﻣﺪارک او ﻗﺒﺾھﺎى رﺳﯿﺪ از
طﺮف ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﮫ ھﯿﺘﻠﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،اﻓﺸﺎء ﺷﺪ.
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ اﺑﺰاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﮫ ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى
اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻗﺪرتھﺎى ﺑﺰرگ ،از آن ﺑﺮای ﻧﻔﻮذ در ﺟﻨﺒﺶھﺎى رادﯾﮑﺎل و آزادﯾﺨﻮاه و
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﮐﺎرﮔﺮی ﺟﮭﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﮫ اھﺪاف ﺧﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ[١] .
از ھﻢ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻮروی در دادﮔﺎهھﺎى ﻣﺴﮑﻮ ﻋﻠﯿﮫى ﺑﻠﻮک
راﺳﺖھﺎ ــ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮد .ﺑﮫ ﺗﺪرﯾﺞ ﻧﺸﺎﻧﮫھﺎى
ﻧﺎاﻣﯿﺪی و ﺗﺸﻨﺞ در ﻧﻮﺷﺘﮫھﺎى او ظﺎھﺮ ﺷﺪ .ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت او ﻋﻠﯿﮫى اﺗﺤﺎد ﺟﻤﺎھﯿﺮ
ﺷﻮروی ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯽ رﺣﻤﺎﻧﮫ ﺗﺮ ،ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺗﺮ و ﻧﺎﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ .او داﺋﻤﺎ از
"ﺻﺤﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ" ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ.
اﻧﺘﻘﺎدات او ﻋﻠﯿﮫى ژوزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ھﺮ ﭼﮫ ﺑﯽ ﻣﺤﺘﻮا ﺗﺮ و ﺑﯽ ﻣﻨﻄﻖ ﺗﺮ
ﻣﯽ ﺷﺪ .او ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﻧﻮﺷﺘﮫ و در آن ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ "رھﺒﺮ ﺷﻮروی از اﯾﻦ ﻟﺬت
ﻣﯽ ﺑﺮد ﮐﮫ دود ﺳﯿﮕﺎر را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺑﭽﮫھﺎى ﻧﻮزاد ﻓﻮت ﮐﻨﺪ" .ﺗﻨﻔﺮ ﺷﺪﯾﺪ
ﺷﺨﺼﯽ او از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﯾﮑﯽ از اﺟﺰای اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ او ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .او ﺑﮫ
ﻣﻨﺸﯽھﺎى ﺧﻮد ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ داد ﮐﮫ ﺷﯿﻮهى زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ را ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ وﺳﯿﻊ و
ﮐﺎﻣﻼً اھﺎﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﮫ رﺷﺘﮫى ﺗﺤﺮﯾﺮ در آورﻧﺪ.
دوﺳﺘﺎن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ھﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﮫ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را
ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﻣﺆﺳﺴﮫى ﭼﺎپ ھﺎرﭘﺮز در ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺑﮫ ﭼﺎپ ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ در ﺣﺎﻟﯽ
ﮐﮫ ﮐﺘﺎب در ﺣﺎل ﭼﺎپ ﺷﺪن ﺑﻮد ،ﻣﺆﺳﺴﮫى ھﺎرﭘﺮز از اﻧﺘﺸﺎر آن اﻣﺘﻨﺎع ﮐﺮد و
ﺗﻌﺪاد ﻣﻌﺪودی از آﻧﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﮫ ﺑﯿﺮون داده ﺷﺪه ﺑﻮد ﺑﮫ ﻣﺆﺳﺴﮫ ﺑﺎز ﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺨﺶھﺎﺋﯽ از ﮐﺘﺎب ﻗﺒﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎﻻت ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه
ﺑﻮد .آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﮫاى ﮐﮫ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮگ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ،ﻗﺒﻼً در ﻧﺸﺮﯾﮫى ﻟﯿﺒﺮﺗﯽ
در آﮔﻮﺳﺖ  ١٩٤٠ﺑﺎ ﺗﯿﺘﺮ "آﯾﺎ ﻟﻨﯿﻦ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﻣﺴﻤﻮم ﺷﺪ؟" ﺑﮫ ﭼﺎپ رﺳﯿﺪه
ﺑﻮد .در آورﯾﻞ  ،١٩٤٠درﺳﺖ در ﻟﺤﻈﮫاى ﮐﮫ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺿﺪ ﺷﻮروی در آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﮫ ﺷﺪت ﺟﺮﯾﺎن داﺷﺖ ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﮫى ھﺎرﭘﺮز ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد را ﻋﻮض ﮐﺮد و
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﮫ ﮐﺘﺎب ﺿﺪ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل  ١٩٣٩ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫاى در ﮐﻨﮕﺮه ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهى
ﺗﮕﺰاس ﻣﺎرﺗﯿﻦ داﯾﺰ ) (Martin Diesرھﺒﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﮐﻤﯿﺘﮫ ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در ﻣﻮرد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى ﺿﺪ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﺑﮫ ﯾﮏ

̶ ̰ δΗήΗ

ΩϮΑ
ϩΪη
ϞϳΪΒΗ
̵ ϭέϮη
ήϴϫΎ
ϤΟ
ΩΎ
ΤΗ

ϯ ϪϴϠ
ϋ
ϪϟΩΎ
Πϣ
ϭ
՛ΤΑ
̶ 
Ύ
Ϥϫ
̳Ωή
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهى ﮐﻤﯿﺘﮫى داﯾﺰ ﻣﻮرد اﺣﺘﺮام ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داﺷﺖ و از او ﺑﮫ ﻋﻨﻮان
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ﺷﺎھﺪی ﻣﻄﻠﻊ دﻋﻮت ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﮫ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را در ﻣﻮرد ﺧﻄﺮ ﻣﺴﮑﻮ اﺑﺮاز ﮐﻨﺪ.
در  ٨دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٣٩در روزﻧﺎﻣﮫى ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻣﻄﻠﺒﯽ از ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﮫ ﭼﺎپ
رﺳﯿﺪ .او ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﮐﻤﯿﺘﮫى داﯾﺰ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از وظﺎﯾﻒ ﺳﯿﺎﺳﯽ

՛ΤΑΩέϮϣΎ
̰ ϳήϣ
ϩΪΤΘϣΕ ϻΎ
ϳ
ϪΑ̶ ̰ δΗήΗϥΩέϭ
ϯ ϪϠ
Όδϣ
Ωή̯ ϳήθ ΗΩϮΧ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﻧﺠﺎم اﯾﻦ طﺮحھﺎ ھﺮﮔﺰ ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪ.
در ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٣٩ﯾﮏ ﺟﺎﺳﻮس ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ اروﭘﺎﺋﯽ ﮐﮫ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻓﺮاﻧﮏ
ﺟﮑﺴﻮن ) (Frank Jacsonﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽ ﮐﺮد ﺑﺎ ﮐﺸﺘﯽ ھﮫِ .د .ﻓﺮاﻧﺲ
) (He de Franceﺑﮫ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ آﻣﺪ ٢٨.ﺟﮑﺴﻮن در ﺳﻮرﺑﻮن ﭘﺎرﯾﺲ
ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﺮد و در ھﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم
ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ِاﮔﻠﻮف ) (Sylvia Ageloffﺑﮫ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در آﻣﺪ .در
ﺳﺎل  ١٩٣٩ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ او اطﻼع داده ﺷﺪ ﮐﮫ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وظﯿﻔﮫ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان "ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺸﯽھﺎى ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ" ﺑﮫ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺑﺮود.
ﺑﮫ او ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﯽ ﮐﮫ در اﺻﻞ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﯾﮏ ﻓﺮد ﮐﺎﻧﺎداﺋﯽ ﺑﮫ ﻧﺎم ﺗﻮﻧﯽ ﺑﺎﺑﯿﺶ
) ،(Tony Babichﮐﮫ در ارﺗﺶ ﺟﻤﮭﻮری ﺧﻮاھﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺮده و ﺗﻮﺳﻂ
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖھﺎ در اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ،داده ﺷﺪ .ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﭘﺎﺳﭙﻮرت را ﺑﮫ
دﺳﺖ آورده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﮑﺲ او را ﺑﺎ ﻋﮑﺲ ﺟﮑﺴﻮن ﻋﻮض ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﮑﺴﻮن ﭘﺲ از ورود ﺑﮫ ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ آﮔﻠﻮف و دﯾﮕﺮ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .آﻧﮭﺎ او را ﺑﮫ ﮐﻮﯾﻮاﮐﺎن ،ﻣﺤﻠﯽ ﮐﮫ او ﻗﺮار ﺑﻮد ﺑﺮای
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮدﻧﺪ .او ﺑﻌﺪھﺎ ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺲ ﻣﮑﺰﯾﮏ ﮔﻔﺖ:
« ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﮐﮫ ﻣﺮا ﺑﮫ ﺷﻮروی ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ ﯾﮏ
ﺳﺮی از ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖھﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ .او ﺑﮫ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮐﺸﺘﯽ ﺑﺎدﺑﺎﻧﯽ
ﭼﯿﻨﯽ ﺑﮫ ﺷﺎﻧﮕﮭﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮت ﮐﻨﻢ ،در آﻧﺠﺎ ﻗﺮار ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﻦ ﺟﺎﺳﻮﺳﺎن
دﯾﮕﺮی را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﺮده و ﺑﻌﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﮏ دﯾﮕﺮ از ﻣﻨﭽﻮری ﻋﺒﻮر
ﻣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و وارد ﺷﻮروی ﻣﯽ ﺷﺪﯾﻢ .ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﮫ روﺣﯿﮫى
ارﺗﺶ ﺳﺮخ را ﺗﻀﻌﯿﻒ و در ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت اﺳﻠﺤﮫ ﺳﺎزی و ﺳﺎﯾﺮ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎری ﮐﻨﯿﻢ» .

 ٢٨ــ ﻧﺎم اﺻﻠﯽ ﺟﮑﺴﻮن ،ژاک ﻣﻮرﻧﺎرد ﻓﺎن ِدن ِدرﺷﮫ
) (Jacques Mornard van den Drescheﺑﻮد .او از ﻧﺎمھﺎى دﯾﮕﺮی از ﻗﺒﯿﻞ ﻟﺌﻮن ژاﮐﻮم
) (Leon Jacomeو ﻟﺌﻮن ﮐﺎﯾﮑﯿﺰ ) (Leon Kaikysﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮد.
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ﺟﮑﺴﻮن ھﺮﮔﺰ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺧﻮد ﺑﮫ ﺷﻮروی ﻧﺮﻓﺖ .در ﻋﺼﺮ ٢٠
آﮔﻮﺳﺖ  ١٩٤٠او رھﺒﺮ ﺧﻮد ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را در وﯾﻼی او در ﮐﻮﯾﻮاﮐﺎن ﮐﮫ ﺑﮫ ﺷﺪت
ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺑﺎ وارد ﮐﺮدن ﺿﺮﺑﮫى ﯾﮏ ﺗﺒﺮ ﺑﮫ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ.
وﻗﺘﯽ ﺟﮑﺴﻮن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﭘﻠﯿﺲ ﻣﮑﺰﯾﮏ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﺷﺪ ،ﮔﻔﺖ ﮐﮫ او
ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﮫ ﺑﺎ ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ِاﮔﻠﻮف ازدواج ﮐﻨﺪ و ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ اﯾﻦ ازدواج را ﻣﻤﻨﻮع
اﻋﻼم ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺑﺤﺚ ﺷﺪﯾﺪی ﺑﯿﻦ آﻧﮭﺎ در ﮔﺮﻓﺘﮫ
ﺑﻮد.
« ﺑﮫ ﺧﺎطﺮ ﺳﯿﻠﻮﯾﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﮫ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻼً ﻓﺪا
ﮐﻨﻢ» .
و ﺑﻌﺪ در اﻋﺘﺮاف ﺑﻌﺪی ،او ﮔﻔﺖ:
« .....ﻣﻦ ﺑﮫ ﺟﺎی اﯾﻦ ﮐﮫ ﯾﮏ رھﺒﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻣﻼﻗﺎت ﮐﻨﻢ ﮐﮫ
ﺑﺮای آزادی طﺒﻘﮫى ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﮫ آدﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﮐﺮدم ﮐﮫ
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﮫ ﺟﺰ ارﺿﺎء ﻧﯿﺎزھﺎی ﺧﻮد ،ﮐﮫ ھﻤﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻔﺮ و
اﻧﺘﻘﺎم ﺟﻮﺋﯽ ﺑﻮد ،ﻧﺒﻮد .او از ﻣﺒﺎرزهى طﺒﻘﮫى ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮای ﭼﯿﺰی ﺑﮫ
ﺟﺰ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮدن ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﯽ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺗﻨﻔﺮ اﻧﮕﯿﺰ ﺧﻮدش اﺳﺘﻔﺎده
ﻧﻤﯽ ﮐﺮد.
از روزی ﮐﮫ ﻣﻦ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﮫ را ﺷﻨﺎﺧﺘﻢ ،ﮐﮫ او ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ادﻋﺎ
ﻣﯽ ﮐﺮد ﮐﮫ آن را ﺑﮫ ﯾﮏ ﻗﻠﻌﮫ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻦ اﻏﻠﺐ از ﺧﻮدم
ﻣﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪم ،از ﮐﺠﺎ اﯾﻦ ﭘﻮلھﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ ﻣﯽ رﺳﺪ ....ﺷﺎﯾﺪ
ﺳﻔﯿﺮ دوﻟﺖ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﮫ او را اﻏﻠﺐ ﻣﻼﻗﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ
ﺳﺆال داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ....
اﯾﻦ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﺮا ،آﯾﻨﺪهى ﻣﺮا و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽھﺎى ﻣﺮا ﻧﺎﺑﻮد
ﮐﺮد .او ﻣﺮا ﺑﮫ ﻣﺮدی ﺑﺪون ﻧﺎم ،ﺑﺪون ﮐﺸﻮر و ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫاى در دﺳﺖ
ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﻦ ﺑﮫ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﯿﺪه ﺑﻮدم .وی ﻣﺮا ﻣﺜﻞ ﮐﺎﻏﺬی
در دﺳﺖھﺎى ﺧﻮدش ﻣﭽﺎﻟﮫ ﮐﺮد» .
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺑﻮد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﺎی ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن روﺳﯿﮫ
را ﭘﺮ ﮐﻨﺪ :آدوﻟﻒ ھﯿﺘﻠﺮ
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ﺗﻮﺿﯿﺢ:
] [١ــ ﺣﺘﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﭼﮭﺎرم ﺑﮫ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﮫ
ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن ﭘﻨﺠﻢ اداﻣﮫ داد.
در ﺳﺎل  ،١٩٤٤ﻣﺄﻣﻮران اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ ﯾﺎرد و ﭘﻠﯿﺲ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﺲ از ﮐﺸﻒ ﺗﻮطﺌﮫى
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺟﮭﺖ ﺑﺮﭘﺎﺋﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ھﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﺟﮭﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺳﺎزﻣﺎن
ﺟﻨﮕﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ،ﺑﮫ دﻓﺎﺗﺮ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در ﻟﻨﺪن ،ﮔﻼﺳﮑﻮ ،واﻟﺲ ِاﻧﺪ ) ،(Wallsendو
ﻧﺎﺗﯿﻨﮕﮭﺎم ﺣﻤﻠﮫ ﮐﺮدﻧﺪ.
در اول دﺳﺎﻣﺒﺮ  ١٩٤١در اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ  ١٨ﻧﻔﺮ از رھﺒﺮان ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎى
ﻣﻘﯿﻢ آﻧﺠﺎ از طﺮف دادﮔﺎھﯽ در ﻣﯿﻨﯿﺎﭘﻮﻟﯿﺲ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ طﺮح ﺗﻮطﺌﮫ ﺟﮭﺖ ﺗﻀﻌﯿﻒ اﻧﻀﺒﺎط و
وﻓﺎداری و اﯾﺠﺎد ﺑﯽ ﻧﻈﻤﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﺮﺑﺎزان و ﻣﻠﻮاﻧﺎن آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ھﻤﺮاه ﺑﺎ وﮐﯿﻞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،آﻟﺒﺮت ﮔﻮﻟﺪﻣﻦ ،ﻣﻨﺸﯽ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺖھﺎ )ﻧﺎﻣﯽ ﮐﮫ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﺮای ﺣﺰب ﺧﻮد در آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ( ﺟﯿﻤﺰ پ .ﮐﻨﻮن ،ﻣﺪﯾﺮ
روزﻧﺎﻣﮫى ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﻓﻠﯿﮑﺲ ﻣﻮرو ،ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﮭﺒﺎﻧﺎن ﻣﮑﺰﯾﮑﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﻨﺎم ﺟﯿﮏ ﮐﻮﭘﺮ
و ﭼﮭﺎرده ﻧﻔﺮ دﯾﮕﺮ از اﻋﻀﺎی رھﺒﺮی ﺷﺎﺧﮫى ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺑﮫ
زﻧﺪانھﺎى ﻣﯿﺎن  ١٦ﻣﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ.
ﮔﺮاﻧﺖ دوﻧﮫ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺮوﻓﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎى آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻓﻌﺎل در ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی،
ﮐﮫ ﻧﺎم او در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺬاﮐﺮات ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﺳﮫ ھﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز دادﮔﺎه ،ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﮐﺮد.
در ﻣﺎرس  ١٩٤٣روزﻧﺎﻣﮫى ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ ﺑﮫ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرز ،ﺑﮫ دﻟﯿﻞ "ﺗﻼش در اﯾﺠﺎد
ﻣﺎﻧﻊ در راه ﮐﻮﺷﺶھﺎى دوﻟﺖ ﺟﮭﺖ ﭘﯿﺮوزی ﻧﮭﺎﺋﯽ" ﻣﻤﻨﻮع اﻋﻼم ﺷﺪ .ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎﻣﯽ ،وزارت دادﮔﺴﺘﺮی اطﻼﻋﯿﮫاى را ﺑﮫ اﯾﻦ ﺷﺮح ﺻﺎدر ﮐﺮد" :ﭘﺲ از ٧
دﺳﺎﻣﺒﺮ  ، ١٩٤١اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﺮدم را ﺑﮫ ﻋﺪم ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﮓ ﺗﺸﻮﯾﻖ
ﮐﺮده اﺳﺖ.....در ﺿﻤﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﻦ روزﻧﺎﻣﮫ ﺧﻄﯽ ﺗﻤﺴﺨﺮ آﻣﯿﺰ در ﻣﻮرد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را
دﻧﺒﺎل ﮐﺮده .....و ﺣﺎوی ﻣﻄﺎﻟﺐ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﻘﺼﻮدی ﺑﮫ ﺟﺰ اﯾﺠﺎد ﻣﺎﻧﻊ در راه ﺷﺮﮐﺖ
در ﺟﻨﮓ و ﻧﺎﺑﻮدی روﺣﯿﮫى ﻧﯿﺮوھﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﻧﺪاﺷﺘﮫ اﺳﺖ".
ﻣﻔﺴﺮ ﺧﺎرﺟﯽ روزﻧﺎﻣﮫى ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ ،دﯾﻠﯽ ﻧﯿﻮز ﭘﺎﺋﻮل ﮔﺎﻟﯽ ) ،(Paul Ghaliدر ٢٨
ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ١٩٤٤از ﺳﻮﺋﯿﺲ ﮔﺰارش داد ﮐﮫ رﺋﯿﺲ ﮔﺸﺘﺎﭘﻮ ھﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ھﯿﻤﻠﺮ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ از
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎى اروﭘﺎﺋﯽ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از طﺮحھﺎى ﺟﻨﺒﺶ زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ ﻧﺎزیھﺎ ﺟﮭﺖ
ﺧﺮاﺑﮑﺎری و ﺗﻮطﺌﮫ در دوران ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻟﯽ ﮔﺰارش داد ﮐﮫ ﺑﮫ اﻋﻀﺎی
ﺳﺎزﻣﺎنھﺎى ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺟﻮاﻧﺎن آﻣﻮزش "ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ" ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ داده ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﻣﺪارک
ﻗﻼﺑﯽ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﮔﺬاﺷﺘﮫ ،آﻧﮭﺎ را ﻣﺴﻠﺢ ﮐﺮده و ﺑﮫ ﭘﺸﺖ ﺟﺒﮭﮫى ﻣﺘﺤﺪان ﺟﮭﺖ ﻧﻔﻮذ در
ﺗﺸﮑﯿﻼت اﺣﺰاب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻣﻨﺎطﻖ آزاد ﺷﺪه ﻓﺮﺳﺘﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در ﻓﺮاﻧﺴﮫ
اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺟﻮزف دارﻧﺎﻧﺪس ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﻧﺎزیھﺎ ﺟﮭﺖ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت
ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ و ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺎﻟﯽ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ" « :اﯾﻦ ﺗﻔﺎﻟﮫھﺎى
ﻣﻠﺖ ﻓﺮاﻧﺴﮫ" ،زﯾﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﺷﺨﺺ ھﺎﯾﻨﺮﯾﺶ ھﯿﻤﻠﺮ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ ﺑﮫ رﺳﻢ اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ آﻣﻮزش داده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .وظﯿﻔﮫى آﻧﮭﺎ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺧﺮاﺑﮑﺎری در ﺧﻄﻮط
ارﺗﺒﺎطﯽ ﻣﺘﺤﺪان و ﮐﺸﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ .ﺑﮫ آﻧﮭﺎ ﮔﻔﺘﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﮫ ﺑﮫ
ھﻤﻮطﻨﺎن ھﻮادار ﺧﻮد ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﮫ ﺷﻮروی در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﺪاری ﻧﺎﻗﺺ و ﺑﺪﻗﻮارهاى
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را ﮐﮫ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺻﻮل اوﻟﯿﮫ اراﺋﮫ ﺷﺪه از طﺮف ﻟﻨﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و وﻗﺖ آن اﺳﺖ ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﺪی راه ﺑﻠﺸﻮﯾﮏھﺎ را ﭘﯿﺸﮫى ﺧﻮد ﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪھﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ھﺎی ﺗﺮورﯾﺴﺘﯽ ﺳﺮخ ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏھﺎى ھﯿﻤﻠﺮ ،ﺑﺎ ھﺪف
اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﭼﮭﺎرم ،ﮐﮫ ﻗﻮﯾﺎ ً ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﻧﺎزیھﺎﺳﺖ ،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوهھﺎ ﺑﺎ ھﺪف
اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺷﻮروی ھﻢ زﻣﺎن ﻋﻠﯿﮫى آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽھﺎ و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽھﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ» .

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ
ﻋﮑﺲاﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را در ﻣﻮرد دادﮔﺎهھﺎى ﺳﺎل  ١٩٣٦و  ١٩٣٧ﻣﯽ ﺗﻮان
در ﻧﻮﺷﺘﮫى:
 (I Stake My Life, Trotsky’s Adress to the N. Y. Hippodrome Meeting)New York, Pioneer Publishers, ١٩٣٧

ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﻤﻮد .ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮی از رﻓﺘﺎر ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ را در ﻧﻮﺷﺘﮫى "ﻣﻮرد
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ"
)(The Case of Leon Trotsky - Harper and Brothers, ١٩٣٧

ﮔﺰارش درﺑﺎرهى ﺑﺎزﺟﻮﺋﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﮐﮫ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫى ﮐﻤﯿﺘﮫى دﻓﺎع از
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﮐﮫ در ﻣﮑﺰﯾﮏ ﺗﺮﺗﯿﺐ داده ﺷﺪه ﺑﻮد ،اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ .اظﮭﺎرات ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎرهى دادﮔﺎهھﺎ ،در ﮐﺘﺎب ﻣﺎﮐﺲ ﺷﺎﺧﺘﻤﺎن "ﭘﺸﺖ ﭘﺮدهى دادﮔﺎهھﺎى
ﻣﺴﮑﻮ" ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ
(Max Schachtman, Behind the Moscow Trials - New York, Pioneer
)Publishers, ١٩٣٦

ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﮫ در آن زﻣﺎن از طﺮف ﻣﺎﮐﺲ اﯾﺴﺘﻤﺎن ) ،(Max Eastmanوﯾﻠﯿﺎم
ھﻨﺮی ﭼﻤﺒﺮﻟﻦ ) ،(William Henry Chamberlinاوﯾﮕﻦ ﻟﯿﻮﻧﺰ
) (Eugene Lyonsو دﯾﮕﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺿﺪ ﺷﻮروی اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫاﻧﺪ ،ﺗﮑﺮاری
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ از اﺳﺘﺪﻻﻻت ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺧﻮد ﻧﻮﯾﺴﻨﮕﺎن ﻣﻘﺎﻻت .ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ در ﺗﺒﻌﯿﺪﮔﺎھﺶ در ﻣﮑﺰﯾﮏ ،ﻧﺸﺮﯾﺎت
ﻣﻨﺘﺸﺮه در آن زﻣﺎن آﮔﺎھﯽ ﻣﯽ دھﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫھﺎﺋﯽ از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ اﺷﺎﻋﮫ
ﯾﺎﻓﺘﮫ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﭼﮭﺎر و ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮏ ﮔﺰارش
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ﻣﺴﺘﻨﺪ درﺑﺎرهى ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در ﺷﻮرش ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺟﻮرج ﺳﻮرﯾﺎ
) (George Soriaدر ﺟﺰوهى "ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﻢ در ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮاﻧﮑﻮ"
Trotskysm in the Service of Franco, A Documented Record of the
Treachery by the P.O.U.M. in Spain - New York, International
)Publishers, ١٩٣٨

ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در ﭼﯿﻦ در ﮐﺘﺎب آﮔﻨﺲ اﺳﻤﺪﻟﯽ )،(Agnes Smedley
"طﻐﯿﺎن ﺳﺮخ ﺑﺮ ﻓﺮاز ﭼﯿﻦ" .و ﮐﺘﺎب "ﺳﺮود ﻧﺒﺮد ﭼﯿﻦ"
(Red Flood over China - Moscow-Leningrad, Cooperative Publishing
Society of Foreign Workers in the U.S.S.R., ١٩٣٤) und (Battle Hymn
)of China - New York, Alfred A. Knopf, ١٩٤٣

و ﺑﻌﺪ ﮐﺘﺎب "ﭼﯿﻦ ،ﯾﮏ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ" آﻧﺎ ﻟﻮﺋﯿﺰ
اﺳﺘﺮاﻧﮓ )(Anna Louise Strong
(One-Fifth of Mankind, China Fights for Freedom - New York,
Modern Age Books, ١٩٣٨).

ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ.
ﮔﺰارش ﻣﻌﺮوف ژوزف اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﺑﮫ ﭘﻠﻨﻮم ﮐﻤﯿﺘﮫى ﻣﺮﮐﺰی ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ
ﺷﻮروی ﮐﮫ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان "ﭼﯿﺮﮔﯽ در ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ"
(Mastering Bolshevism (New York, Workers Library Publishers,
)١٩٣٧

اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ درﺑﺎرهى ﺟﻮھﺮ ﺧﺮاﺑﮑﺎریھﺎى
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺖھﺎ در ﺷﻮروی و ھﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎى اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل ﭼﮭﺎر در ﻧﺮوژ،
ﻓﺮاﻧﺴﮫ ،آﻟﻤﺎن و اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪهى آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﯽ ﭘﺮدازد .اﺳﻨﺎد راﺟﻊ ﺑﮫ ﻣﺬاﮐﺮات
ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﯿﺘﮫى دﯾﺰ در ﮐﺘﺎب "ﮐﻤﯿﺘﮫى دﯾﺰ" اﺛﺮ آﮔﻮﺳﺖ رﯾﻤﻮﻧﺪ اوﮔﺪن
) (August Raymond Ogdenﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ.
(The Dies Committee - Washington, The Catholic University of
America Press, ١٩٤٣).

ﻧﯿﻮﯾﻮرک ﺗﺎﯾﻤﺰ در ھﻨﮕﺎم ﻗﺘﻞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ ،ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻔﺼﻠﯽ درﺑﺎرهى ﻗﺘﻞ و
ﻣﻮرد "ﺟﮑﺴﻮن" ) (Jacksonاﻧﺘﺸﺎر ﻣﯽ دھﺪ .رواﯾﺖ ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ﮐﮫ اﯾﻦ ﻗﺘﻞ را
"اﻧﺘﻘﺎم اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ ،در ﻧﻮﺷﺘﮫى "ﻗﺘﻞ ﻟﺌﻮن ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ" از آﻟﺒﺮت ﮔﻠﺪﻣﻦ
)(Albert Goldman
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(The Assassination of Leon Trotsky - New York, Pioneer Publishers,
)١٩٤١

در اﻧﺘﺸﺎرات آن زﻣﺎن روزﻧﺎﻣﮫى ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴﺘﯽ ــ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺖ و ھﻢ
ﭼﻨﯿﻦ در ﯾﮏ ﻣﻘﺎﻟﮫاى ﮐﮫ در ﻣﯿﻠﯿﺘﺎﻧﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﺎﻓﺘﮫ از ﺑﺘﯽ ﮐﻮھﻦ
)" (Betty Kuehnدادﮔﺎه ﻗﺎﺗﻞ ﺗﺮﺗﺴﮑﯽ" ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ.
)(Trial of Trotsky’s Murder (April ١٩٤٣

ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﺳﻮم
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ﺻﻔﺤﮫى ﺗﻮﻓﺎن در ﺷﺒﮑﮫى ﺟﮭﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

www.toufan.org
toufan@toufan.org

ﭘﯿﺮوزﺑﺎد ﺣﺰب طﺒﻘﮫ ﮐﺎرﮔﺮ اﯾﺮان

