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  مقدمه
  

 خورشيدی  توسط ١٣٦٢کتابی را که دردست داريد، نخستين بار درسال 
اين اثر ارزشمند به آرش حزب . ترجمه و انتشاريافت) نتوفا(حزب کارايران 

 هارا درپيکان رهائی توده  خودی رفيق بابا پورسعادت که هستی و اراده،ما
 اجتماعی ــی سياسی هااين کتاب سندی است زنده از رويداد. نهاد، تقديم گرديد

  ).١٩٤٥(  روسيه تا پايان جنگ دوم  جهانی١٩١٧شوروی از آغاز انقالب 
 بزرگ، انقالب و ضد انقالب بعد ازمدت یستين جلد کتاب توطئهنخ

 یکوتاهی ناياب گرديد و بنابر درخواست مکرر بسياری از رهروان طبقه
کارگر و پژوهشگران بی غرض، چاپ مجدد آن در دستور شعبه انتشارات 

 .  حزب قرارگرفت
       طور چاپ کتاب دوم، اکنون که شرايط تجديد چاپ کتاب يکم و همين

فراهم گرديد، به انتشار اين  سند تاريخی و ارزشمند " اسرار خط قرنطينه"
و " ستون پنجم روسيه"  ورزيم به اين اميد که بزودی  جلد سوم، مبادرت می

را همراه با دوجلد اول و دوم دريک " مونيخ تا سانفرانسيسکو" جلد چهارم از
ر افکار و معرفی اين تريبون  کامل انتشاردهيم  تا سهم خود را درتنويیمجموعه

 هایاری و امپرياليسم جهانی و رويزيونيستدحقيقت، درشرايطی که سرمايه
 آنی از تحريف و دروغ و پرده پوشی حقايق  درمورد انقالب کبير ،رنگارنگ

اکتبر، ساختمان سوسياليسم و نقش آموزگاران جنبش کارگری جهانی فروگزار 
ک درهيچ زمانی ازتاريخ جنبش کمونيستی تا اين بی ش. نمی کنند، ادا کرده باشيم

صفت . حد که امروزه شاهد آنيم، کمونيسم مورد هجوم قرار نگرفته است
.  حمله به رفيق استالين است، حمله به کمونيسم دراين دورانیمشخصه

ند و اخروارها کتاب ورساله که همگی آنها فاقد کمترين استدالالت علمی
 د،ن تروتسکی و خروشچف ميباشهای همان حرفدربهترين حالت خود تکرار

انتشاريافته تا اين رهبر بزرگ جنبش کمونيستی را که بيش از سه دهه پرچم 
 بی اعتبار ،ظفرنمون پرولتاريای جهان را به عالی ترين وجهی در اهتزاز داشته

  . سازند
ئی هااما ويژگی اين کتاب دراين است که خواننده را درمعرض آن آگاهی

دهد که سرمايه داری جهانی وعمال آن سالهاست با صرف نيرو وصنايع قرارمي
ازاين روست که پس ازانتشار اين کتاب . مالی عظيم سعی دراختفای آن دارند

توسط همين محافل درآمريکا ترور )  کان.آلبرت ای(  يکی ازنويسندگان آن
. دهدميشود وبدين طريق جان عزيز خويش را برای دفاع از حقيقت ازدست مي

ند با بيانی جذاب  و دلنشين، تصاويری زنده و انويسندگان اين کتاب توفيق يافته



 ٤

استفاده ازاين  . وقايع اين دوره دربرابر خواننده قراردهند طبيعی  از رويدادها و
را از بسياری تاريخ نگارهای خشک و "  بزرگیتوطئه"  بيان ، کتاب یشيوه

ديد منطقی و سالم . گرداند  متمايز می،ريمدا کار  با آن سر وبی روح که اکثرًا
 آن است که چگونه ميتوان بدون قالب سازی ینويسندگان اين کتاب نشان  دهنده

سفيد "و " سياه مطلق"  صورته  تنها بهاکه درمورد پديده مصنوعی و بدون اين
با روشی عينی و سيستماتيک به پژوهش پرداخته و سره . قضاوت کرد" مطلق

  .   بازشناخترا از ناسره
 بزرگ توسط رفيق ماکان درسالهای  ی جلد اول و دوم کتاب توطئهیترجمه

 خورشيدی صورت گرفت و جلد سوم و چهارم اين کتاب به همت ٦٥ و ٦٢
 خورشيدی انجام يافته است و حزب ما نهايت ١٣٨٥ نسيم  در سال - رفيق الف

  .به گرمی ميفشاردسپاسگزاری و قدردانی را ازاين رفقا دارد و دستشان را 
 سايت حزب نصب خواهند یصورت جداگانه در کتابخانهه اين کتابها ابتدا ب

صورت يک جلد کامل چاپ  و دراختيارعالقمندان قرارخواهد ه شد و سپس ب
  .گرفت
  

  )توفان(حزب کارايران
  شعبه انتشارت  

  ١٣٨٥ آ ذر  ــ ٢٠٠٦دسامبر 
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  بزرگىتوطئه
 

  آلبرت کان-رزيس کليما
 انقالب و ضد انقالب : کمي کتاب

 ماکان : برگردان
  ) توفان ( راني انتشارات حزب کار ااز

  
 

  شگفتاريپ
١٣٦٢  

 
 

 است زنده از ی گذرد ، سندی جلد آن از نظر خوانندگان مني که نخستیکتاب
 ) ١٩١٧(  اکتبر ري از آغاز انقالب کبی در شوروی اجتماع-یاسي سیدادهايرو
 در ١٩٤٦ بار در سال ني اولی، که برا ) ١٩٤٥ ( ی جنگ دوم جهانانيتا پا

  .  استدهي به چاپ رسآمريکا
 ی هوش و فرزانه ، با بررسزي و آلبرت کان پژوهشگران ترزي سکليما

و ...  ، انگلستان آمريکا ، ی شوروی منتشره از جانب دولت هایمدارک رسم
 دوره از کيدوران ، سرگذشت  آن هاى و نوشتههامرور در روزنامه ها ، کتاب

 به نينش دلاىوهيشه  بشر را ، باتي دوران حني وسرنوشت ساز ترنيحساس تر
  . ندانگارش درآورده

       کتاب هاىیژگي جذاب واني و بکيستماتي موشکافانه ، روش سکاوش
 ني ای همه پندارهارشيخواننده اما اجبار به پذ.  باشندیم" توطئه بزرگ " 

 در چهارچوب هادهي است قضاوت در مورد پدیچه ضرور ، آنکتاب ندارد 
 ی آگاه خود پژوهشگرى خوانندهکي.  رخداد آن هاست طيزمان ، مکان و شرا

 ىهي از روحی مزمن روشنفکران که ناشیماري بني ا-ی بردارشهي که از کلتاس
  .  استزانيشدت گره  ب، در جامعه ما استی و نه نوآورديتقل

 و ی جهانیاردهي زمان که سرماني در اقتي حقونبي ترني اانتشار
 در مورد نقش رهبران و قي حقای و پرده پوشفي از تحریکارگزارانش آن



 ٦

 قي است به تعواىفهي کنند ، وظی فرو گزار نمی جهانیآموزگاران جنبش کارگر
  . افتاده
 که ني است ، مگر نه اخي تارکي بلکه ستينامه ن  پاسخکي کتاب اما نيا
   هاست ؟ی نا راستيیگو  پاسخنيخود بهتر خيتار

  : ردي گیچهار کتاب را در برم"  بزرگ ىتوطئه "
 انقالب اکتبر ، دخالت یدادهايرو) : انقالب و ضد انقالب  ( کمي کتاب

  . ی داخلهاى و جنگی شوروىهي در روسنيمتفق
 ی درون و برون مرزهاىسهيدس ) : نهياسرار خط قرنط(  دوم کتاب

 ی براهاستياي ، تدارکات امپرهي در روسني پس از شکست متفقهاستيتزار
  . سمي و ظهور نازهي به روسدي جدی نظامىحمله

 درون حزب ونيسي اپوزهاىتيفعال ) : هيستون پنجم روس(  سوم کتاب
  .  حزب با آنىو مبارزه ... ) نير ، بوخایترتسک ( کيبلشو

 ، ضد ینگ دوم جهانج ) : سکوي تا سانفرانسخياز مون(  چهارم کتاب
  . سمي و شکست فاشآمريکا در سميکمون

در . کار برده شود ه  امانت بنيشتري کتاب کوشش شده بني ای برگرداندر
ه  کتاب بني نامأنوس، که در اهاى و اصطالحات و اشارهژهي وهاىمورد نام

   .عمل آورده شوده  بحي شود، تالش شده تا حد امکان توضی مافتيوفور 
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   قدرت شوراهایاعتال ــ  نخستبخش
 

   در پتروگرادتيمًامورـ  ١
  

 
 آتشفشان که ی، به هنگام١٩١٧ اواسط تابستان سال سرنوشت ساز در

 به نام سرگرد آمريکائی کي سر به غرش و خروش نهاده بود ، هيانقالب روس
وق العاده مهم  و فی سریتيمًامور ی، برا )Raymond Robins ( نزي رابموندير

 به عنوان معاون در بخش یطور رسمه بر شخص مزبو.  وارد شد ١به پتروگراد
 در ی رسمريطور غه  بکهي در حالکردي سرخ مسافرت مبيل صیئآمريکا

 او ی سرتيمًامور.  متحده قرار داشت االتي ارتش ای اطالعاتسيخدمت سرو
  . د در حالت جنگ با آلمان بوهي روسی ابقااستيدر خدمت س
 ی با رهبرهيارتش نا مجهز روس.  آور بود أسي شرق ى در جبههاوضاع

  .  ، توسط آلمان درهم شکسته شده بودتشي کفایب
 از درون و درهم شکسته در اثر جنگ، دهي تزار ، پوسی فئودالميرژ

 دوم به یکاليدر خالل ماه مارس تزار ن . ديمتزلزل و سپس سرنگون گرد
صلح، نان و  " ی انقالباديفر.  شد سيدولت موقت تاس قدرت ناچار و یواگذار

 و ني که تمام عالئق نویاديفر . دي را درنوردهي روسني سرزمىپهنه ! " نيزم
 را زي چی زده و بی فرسوده از جنگ ، قحطی روسهاونيلي میمي آمال قدزين

  .  کردی میدرخود متجل
ز سقوط محتوم ارتش  متحده ، ااالتي ، فرانسه و اايتاني بر،هي روسنيمتفق
 سرباز ونيلي مکي که رفتي منيدر هر لحظه امکان ا. د دن بومناکيروس ب
 در ني رمق متفقی بیروهاي نی شرق خالص و به سوىناگاه از جبههه آلمان ب
 ، زغال سنگ اوکرائين گندم ندهي آزي درجه ننيبه هم.  آورند ورشيغرب 

 در خطر بود، هي روسنيم سرشار سرزرئ ذخایدونتس، نفت قفقاز، و تمام
  . فتدي بی آلمان پادشاهصي به چنگال حررفت ی که مئیهاثروت

 به جبهه غرب آمريکا ی کمکی قواکه ی و حداقل تا زمان ــدانهي نا امنيمتفق
 کنفري نزيسرگرد راب.  در حالت جنگ داشتند هي روسی تالش در نگهدار ــبرسد
 طور شتابه  مخصوس بود که بیعات و افسران اطالاني، نظامهاپلماتي دلياز خ

                                                 
 گرفته بود ري شهر که نام خود را از پتر کبنيا.  بودی تزارهي روستختيپتروگراد پا  ــ ١

 یه فرم روس شهر بنيدر آغاز جنگ اول نام ا. شدي مدهيدر اصل سنت پترزبورگ نام
 درآمد و در دي جدتختيصورت پاه ، مسکو بیکيپس از انقالب بلشو.  نمودرييپتروگراد تغ

  . گراد نام گرفتني سابق لنتختي پاني لنگ پس از مر١٩٢٤سال 



 ٨

 هي دهند تا روسنجامچه در توان دارند ا د تا آندنزده به پتروگراد عازم شده بو
  . ... بال کنددنچنان  جنگ را هم

 ی سرشار، فصاحت بی انرژی چهل و سه ساله، دارای مردنزي رابموندير
 جذاب و یاه براق و چهراهي سی فراوان بود که با موهای شخصى و جاذبهرينظ

.  برجسته معروف بودی اجتماعتي شخصکيعنوان ه  بآمريکاعقاب گونه ، در 
 و یاع اجتمی را رها و خود را وقف کارهاکاگوي موفق تجارت در شىاو حرفه

به " مردان روزولت "  از یکي او استي سىدر عرصه. نوع دوستانه نموده بود
 فاي را ای نقش بارز١٩١٢ل  سای انتخاباتهاىتي در فعالنزيراب. رفتيشمار م

کوشش " تئودور روزولت " ، مرد محبوب او هاتي فعالني ایدر ط. نموده بود
، به کاخ یاسي سهاىستگاه داران بزرگ و دهي سرمای، بدون کمک مالکرديم
 در هر ري ناپذی خستگی جنگجوکي مبارز و برالي لکي نزيراب. ابدي راه ديسف

  . ارتجاع بودهي بر علکاريگونه پ
 سي رئ )William Boyce Thompson(   تامسونسي بواميلي وسرهنگ

 در دًاي به معاونت خود شدنزي از انتصاب رابهي در روسآمريکا سرخ بيصل
 آن بلند پرواز؟ آن حنجره پاره کن  ؟نزيموند رابي ؟ رديچه گفت: " شگفت شد

  سرهنگ تامسون از ".؟ کندي چه متيمًامور ني در اگريروزولت؟ او د
 ی بیو مرد ) . م ــ  استآمريکا خواهيورمنظور حزب جمه ( خواهان یجمهور

 ، آنجا که مربوط هي در تجارت روسی از سهام قابل توجهیو. ذوق و حال بود 
سرهنگ تامسون معهذا . ، برخوردار بودشدي مهي منگنز و مس روسدنبه معا
 بود افتهيو در رفت ی در امور به شمار مني روشن بی و ناظرني واقع بیشخص

 اوضاع ل در قباآمريکا وزارت امور خارجه ىارانه محافظه کىوهيکه از ش
  . نخواهد شددي عااىجهي نتگونه چي ههيآشفته روس

 مسن و ی در آن سال، مردهي در روسآمريکائی ري سفسي فرانسديويد
 نيا.  بود یسوري و فرماندار سابق مزي پوکر باز از سنت لوئیمتحجر، بانکدار

 ی، با موهای درهم پتروگراد شکسته از جنگ، پتروگراد انقالبیخص در فضاش
 ري غاى خوش دوختش، چهرهاهي سی و پالتومي بلند مدل قدی هاقهي، یخاکستر

   :  اظهار نظر کرده بودني در وصف او چنیسي انگلیپلماتيد. کردي جلوه میعاد
 

 یني زمبي سکي را از ی انقالب ــالي سوسکي ري پسيفرانس »
   « ! دهدي نمصيتشخ

 
 اطالع بود، به ی بهي روسیاسي از امور سسي همان اندازه که فرانساما

 هي بر پاشتري اعتقادات بنيا.  داشت ماني به صحت اعتقاداتش ازيهمان اندازه ن
 که هائیونريلي و می تزارهاى استوار بود که ژنرالی آورجانيالطائالت ه

. ددنکري سرهم م،ددن را احاطه کرده بو در پتروگرادآمريکاهمواره سفارت 
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 ى محصول توطئههي روسی ناگهانی آشفتگني بود که اهي نظرني بر اسيفرانس
 تصور نيچن و هم.  اندی عمال خارجهي روسوني تمام انقالبکه نيآلمان بود و ا

  .دي خواهد رساني به پای اشکاالت به زودني که اکرديم
 ني به ااى تلگراف محرمانهسيانس فرري کبري  سف،١٩١٧ لي آور٢١ روز

  : مخابره نمودِلنسينگ رابرت آمريکا امور خارجه ريمضمون به وز
 

 همواره در حال ني به نام لنی افراطیستي آنارشاي ستياليسوس  » 
.  انجامدی دولت متي است که به تقویزي خشونت آمهاى خطابهراديا

   « . مناسب از فرصت استفاده خواهد کردتيدر موقع
 

 تزار نه تنها فرو ننشسته بود بلکه تازه ی، پس از سرنگونهي انقالب روساما
 هي در روسکس چي بود و هیدگي در حال فروپاشهيارتش روس . شديداشت آغاز م

       ري نخست وزیالکساندر کرنسک.  آمدی از آن نمیريبه نظر قادر به جلوگ
 سربازان یبرا یحي فصهاى و خطابهدي بازدهاجاه طلب دولت موقت از جبهه

 یچند قدم"  و صلح ی، دموکراسیروزيپ"  که از دادي منانيآنان اطمه  و براديا
 گروه   گروهی روسگر انيسربازان گرسنه، ناخشنود و طغ . ستي فاصله نشتريب

 به یليچون س  خود، همني خشن و چرکهاىفرميوني ، در ددنکريجبهه را ترک م
 و شهرها ها دهکدهی آب گرفته، به سواىه باران خورده و جادههاى دشتیسو

  ٢.ددنشي مريسراز
 ی پشت جبهه، سربازان بازگشته روس با کارگران و دهقانان انقالبدر

           اي هاتهيدر همه جا سربازان، کارگران و دهقانان کم . ددنکريبرخورد م
 ارائه ی برایندگاني کرده و نماجادي خود را ای انقالبی" شوراها " 
 اعزام وگراد در پتریبه مراکز دولت ! " نيصلح، نان، زم " یعني شانيهاستهخوا
  . ... ددننمويم

                                                 
 با رشادت و مهارت فراوان در برابر مصائب مافوق یمدت سه سال سربازان روس ــ  ٢

 به خاور ها آلمان، روسى جنگ، در اوج حملهیتدا ابهاىدر ماه.  کرده بودندکاريتصور پ
 ی آلمان را به عقب رانده و براى هنگ سوارهکي و ژهيپروس تجاوز کردند، دو لشکر و

 را فراهم سيو نجات پار )  Marne( پرکردن خالء در مارن تيموقع )  Joffre(ژوفر 
 ريوز. را تحمل کند پشت جبهه ی و کم کارانتي اما محکوم بود که خهيارتش روس. آوردند

  دربار . شده بوددهي بود که توسط آلمان خری خائن )Suchomlinow ( نوفيجنگ سوخوم ل
 نشيو مشاور) همسر تزار ( ناي بد نام چون تزاری مملو از عمال آلمان و آلمان دوستانتزار
  تاهيارتش روس. ددن بوی محقرزاتي تجهی دارایسربازان روس.  بودني راسپوتدي پلشيکش
.  شده بودیشتري متحمل تلفات بايتالي، فرانسه و اايتاني از مجموع بريی به تنها١٩١٧ سال
  .ديرسي گمشده م٢ /٠٠٠/٥٠٠ و ی زخم  ٠٠٠/٩٥٠/٤  کشته، ٠٦٤/٧٦٢/٢  تلفات بهنيا
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  همدي گرسنه و نا امهاى، تودهدي به پتروگراد رسنزي سرگرد رابکه یهنگام
 ندگاني از نماتختيپا. ددن را فرا گرفته بوني سرزمى همهرهي تیچون موج

 ددنآمي گل آلود اول جبهه میاز سنگرها که یندگانيسربازان اشباع شده بود، نما
 گرفتي نان در می برایرش هر روز شوبايتقر.  جنگ را درخواست کنندانيتا پا

 ري غی که توسط کرنسک ــی روسهاىستي سازمان کمون ــني لنکيحزب بلشو. 
 شده بود، به سرعت در حال دهي کشانیني زمري زتي اعالم شده و به فعالیقانون

  .ار بود واعتبرويکسب ن
 در شي و دوستان تزارسي فرانسري کبري سفدي عقارشي از پذنزي رابموندير

 هاى را در سالنی سرباز زده و وقت چندانهي اوضاع روسقتيمورد حق
 را هي روسىروان شد تا صحنه " دانيمه ب" پتروگراد تلف نکرد و به قول خود 

 او ىداشت؛ به گفته" ا  برون گرتيذهن"  به ی اعتقاد پر شورنزيراب. نظاره کند
 که نه بر یتي است، ذهنآمريکائی مشترک نزد بازرگانان موفق ی خصلتنيا

 به نزي استوار است، راباتي واقعوستهي پی بلکه به جستجوی پر حرفیمبنا
 هاىهي اتحادهاى، نشستها مسافرت و از کارخانههياطراف و اکناف روس

 به ديپش در جبهه شرق بازد پراز شهائی سنگری و حتها، سربازخانهیکارگر
 هي مردم روساني، به مگذشت ی مهيچه در روس  آنافتي دری برایو. عمل آورد

 . رفت
 پهناور یانجمن.  مباحثه بودی برایچون انجمن  آن سال سراسر همىهيروس
  .و آشفته

 افتهي خود را باز هاى، سرانجام زبانیلي سکوت تحمها پس از قرنهاتوده
.  گفتن داشتی برایزي و هر کس چشديدر هر نقطه بر پا مجلسات بحث . ددنبو

 و هاکي، منشوهای انقالب ــاليوس، سهاکي، بلشوني متفقني، مبلغی دولتنيمًامور
 پر هاکيبلشو. ددن بوهشودگزمان زبان به صحبت  طور همه  همه بهاستيآنارش

نان د و سربازان، کارگران و دهقانان همواره سخدن بواني سخنگونيطرفدارتر
  .ددنکريآنان را تکرار م

 گونه مطرح ني از جلسات پر هرج و مرج مسائل را به ایکي در یسرباز
   :کرديم

 
 اي هي فتح قسطنطنی برا،جنگم ی می چی براديبه من نشان بده  »

 دار هي سرمای برااي ی دموکراسی آزاد، براىهي روسکي یبرا
، کنمي انقالب دفاع م که با جنگ دارم ازديغارتگر؟ اگر به من ثابت کن

 خود به لي ترس از مجازات مجبورم کند، با مکه نيوقت بدون ا آن
 از آن دهقانان، کارخانه از آن کارگر و نياگر زم. جنگ خواهم رفت

 چه ی برادي فهمميگاه است که خواه دست شوراها باشد آنه قدرت ب
   « ! دي جنگمي آن خواهی و براميجنگ یم
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 کي متحده، با االتيدر ا. بحث و جدل کامال معتاد بود ی فضاني به انزيراب

 ی روسهاىکي با بلشودي چرا نباکه ني در مورد اآمريکائی ستيسخنران مارکس
 را هاکي به بلشویئگو  به بحث نشسته بود و در جلسات غالبا اجازه پاسخميباش

نه  شاآمريکائی ني ا،رها و چه سنگهاچه در ازدحام کارخانه. کرد یدرخواست م
 مترجم به قي از طرنزي رابکه یهنگام . خاستي به صحبت برمرهيپهن و چشم ت

 ی پروس براسميتاريلي و خطر مآمريکائی ی دموکراسى در بارهحيتوض
  .کردي سخنانش را بدرقه مدي پرداخت، ابراز احساسات شدی میشنوندگان روس

موش  فرازي را نشي سرخ خوبي مربوط به صلفئ حال وظاني در عنزيراب
در .  زده بود ی گرسنگی به شهرهایئ مواد غذادن او رسانتيمسئول. نکرد
 برخورد نمود که در آنها غالت یمي عظی به انبارهای، وی سفلی ولگاینواح

 به نستند تواید چرا که به علت عدم وسائل حمل و نقل نمدن بودنيدر حال گند
 وسائل حمل و نقل ىه تزار، همتي کفای بميتحت رژ.  منتقل شوند گري دیجاها

 انجام تي وضعني عالج ای برای اقدامني کوچکترزي نیتکه تکه شده و کرنسک
 حمل غالت به ی برای بارقي قای سرکي نمود که شنهادي پنزيراب. نداده بود

 . کار ناممکن استنيد که ادن پاسخ دای کرنسکنيمًامور.  ولگا ارسال شودنيئپا
 ی محل معرفیعنوان سرپرست شوراه د را ب آمده و خونزي به نزد رابیدهقان
صبح روز .  را فراهم خواهد کردی بارهاىقي گفت که قانزي به رابیو. نمود

 رهسپار  ) Petrograd ( طرف مسکو و پتروگراده  شمال بیسوه بعد، غالت ب
  .ددنش

 ی حکومت کرنسکیتي کفای و بی، سردرگمنهاد ی می پانزي کجا که راببهر
. کردي را مشاهده می انقالبی شوراهاى و ارادهیالتيظم تشک حال ننيو در ع
 انجام خواهد گرفت، آن کار ی گفت کاری شورا مکي سرپرست که یهنگام
  . .... شديانجام م
 رفته و درخواست مالقات هي روسی روستاکي به نزي که رابی بارنياول
ر است شما بهت"  زده و گفتند ی لبخنداني دولت را کرد روستائنيمًامور

  " .دينيسرپرست شورا را بب
 التي است، من با تشکی انقالبالتي تشککي که نيا:  با اعتراضنزيراب

  .ی معمولی ادارالتي کار دارم، تشکیدولت
 ارزد، بهتر است شما ی نمیزي به چالتياون تشک! هان :  با خندهیئروستا

  ! دينيسرپرست شورا را بب
 خود هيگشت به پتروگراد گزارش اول، دربازهای سرکشني پس از انزيراب
   :  مضمون به سرهنگ تامسون ارائه کردنيرا بد
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 در باال ئی و بله قربان گوی دولت کاغد بازیدولت کرنسک »  
 خود زهي تنها به زور سرنگري دیاست که در مسکو، پتروگراد و جاها

   « .را سر پا نگه داشته است
 
، معتقد به یاما کرنسک. شديم کشور توسط شوراها اعمال ی واقعحکومت

 یستي بای نظر بود که وني بر انزي رابلي دلني جنگ با آلمان بود و به همىادامه
 خواست آن دارند که از هرج و نيچه متفق  بماند و چنانیدر راس قدرت باق

 تمام نفوذ یستي، باندي نمایريگ شي آن به چنگال آلمان پدن و افتاهيمرج در روس
 شناخته و از در توافق با تي شوراها را به رسمیبرند تا کرنسککار ه خود را ب
 اني شود، در جرريکه د ، قبل از آنیستي بای متحده، مالتيدولت ا. ديآنها درآ

  .ردي قرار گاتيواقع
 دن بر برپا نموی مبن، نمودشنهادي را پاى اقدام شجاعانهاني مني در انزيراب

 ني بر اهي متقاعد ساختن مردم روسیبرا ی و پر انرژمي عظیغاتي تبلتي فعالکي
 راه با کمال ني انقالب از جانب آلمان است و در ای برایقيامر که خطر حق

، هم با گزارش و هم ديد ترگونه چي که سرهنگ تامسون، بدون هافتي دریشگفت
گتن تلگراف و ن داد که به واشناني اطمنزي به رابیو.  او موافق استشنهاديبا پ

 آن ی اجرای و اعتبار براتهي و درخواست اتورحي را تشریغاتيتبل اتيطرح عمل
  .خواهد نمود

 اتي عملیستي گوشزد کرد که وقت گرانبهاست و بانزي حال به رابني عدر
 . آغاز کنددرنگ یرا ب

  اما پول آن از کجا برسد ؟: نزيراب
  . را به قمار خواهم گذاشتونيلي مکيمن از پول خودم : تامسون

 مبلغ را از بانک خود تامسون در پتروگراد ني اجازه داده شد تا انزي راببه
 در جبهه هي عمده حفظ ارتش روسى تامسون مسئلهىگفتهه ب... برداشت کند 

سرهنگ تامسون معهذا به .  بودهي از روسروني آلمان در بیشرق و نگهدار
  .بود اقف کامال وهي در امور روسی فعاالنه و شخصیري گونه درگنيخطرات ا

   است ؟ی کار به چه معنني اديدان ی ماي، آنزيراب: تامسون
  . باشدی فعلتي که تنها راه نجات وضعکنميفکر م: نزيراب

 ی برای امر چه مفهومني اديداني ماي است که آنينه، منظورم ا: تامسون
  شخص شما دارد ؟

   ؟ستيمنظورتان چ: نزيراب
 دي خواهرباراني، شما تميخور است که اگر شکست بنيمنظورم ا: تامسون

  .شد
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تر هر روزه  مردان بهتر و جوان: " ش را باال انداخته گفتا شانهنزيراب
سرهنگ، "  ادامه داد یو پس از مکث " . خورند ی گلوله مبدارند در جبهه غر

  " .  شددي خواهختهي شوم، شما به دار آوربارانياگر من ت
  ٣.چه حق با شما باشد  چنانباعث تعجبم نخواهد شد،:  تامسونسرهنگ

  
  
  

    

  ضد انقالب ــ  ٢
 

 
 ،رهي تی، ابرهاديوزي مکي بالتیاي سرد و مرطوب از جانب دریبادها

  .شدي مکي خود نزدیخي اوج تارىآسمان شهر را پوشانده بود؛ پتروگراد به نقطه
، با ی و عصبدهي دولت موقت، رنگ پرري، نخست وزی کرنسکالکساندر

 ی بازوکه ی در حالیشگي رنگ هماى قهوهفرميوني درآمده با چشمان از حدقه
 ناپلئون در پالتو فرو برده بود، در طول اطاقش در کاخ ىوهيراستش را به ش

  .زدي قدم میزمستان
 ی از من چه انتظارنهايا:  گفتني چننزي رابموندي به رادي با حالت فریو
 ی راضني صحبت کنم تا متفقيی اروپاسميبرالي از اوقات مجبورم با لیمي ن دارند؟

 حرف بزنم تا ی روسی اسالوسميالي سوسىوهي به شیستي باگري دیميباشند و ن
  !  تنم حفظ کنمیسر خود را رو
، شي اصلانيپشت سر او، حام.  حق داشت آشفته خاطر باشدیکرنسک

 ی برکناری در حال توطئه برای و فرانسوسي انگلني و متفقی روسیهاونريليم
  .ددندرت بواو از ق
 هي که اگر فرانسه از اقدام بر علددنکر ی مدي آشکارا تهدی روسیونرهايليم

  . خواهند آوردی روهای کند ، آنان به آلمانیانقالب خود دار
 - )Lianosow Stepan Georgewitsch ( وزفناي لچيئورگوگ استپان
  : گفتی مني چندي جان رآمريکائی به خبرنگار - یراکفلر روس
 هاى قدرتیستي بای زود ماي ري است، دیماري بکيانقالب   » 
 کي ی مداوایگونه که شخص برا  وارد عمل شوند همانیخارج

   « .کندي و آموزش راه رفتن به او، دخالت مماريکودک ب
 

                                                 
 ني مندرج در ای گفتکوهاري و کلنل تامسون همانند سانزي سرگرد رابني گفتکو بنيا ــ ٣

  . آمده است کتابانيپا در مأخذ ستشاني نقل شده که لینابع موثق از ممًايکتاب مستق
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 کرد ی اعالم م ) Riabuschinsky ( ینسکيابوشي ری روسگري دونريليم
  :که

  
 دن، فشری قحطرحميال ب از چنگنواي مردم بزي تنها راه گر» 
 و کيدموکرات ی شوراها-  مردمني دوستان دروغني ایگلو
   « !ستهاتهيکم
  
 یاسي سسي سروجنتينتلي اسي رئ)Hoore Sir Samuel ( هورساموئل رِس
 ی باز گشته بود تا گزارشدن به لنونرهايلي مني با ایئ پس از گفتگوهيدر روس

 هي روسی پاسخ است به معماني بهتریم نظایکتاتوري دکه ني بر ایارائه دهد مبن
 رالي آدمیکي هي روسیکتاتوريست د ُپی نامزدها برانيتر بزعم هور، مطلوب. 

 جنتلمن کيه  نمونه بنيتر کي بود که به قول او نزد )Koltschak ( کالچاک
    کـُرنيلف  الوریگري و د مشاهده کرده بودهياو در روس بود که یسيانگل

)Lawr Kornilow ( کلي هی قزاق و قوی بود که ژنرالهي روسیفرمانده کل قوا 
  .  بوداهي سی بزشي ریو دارا

قرار .  کنندتي حماکـُرنيلفد که از ژنرال دن و فرانسه بر آن شسي انگلدول
 نگهداشته، ی را در جنگ باقهي باشد که روسیرومندي شد که او آن مرد ننيبر ا

  .دي حفاظت نماهي فرانسه را در روس- سي انگلیانقالب را منکوب و سهام مال
 ني مطلع شد، احساس کرد که متفقمي تصمني از انزي رابموندي رکه یهنگام

 ددنکر ی مردم روس را درک نمىهي روحنيمتفق.  شده اندیريمرتکب اشتباه خط
 که هاکيد؛ بلشودن درآمده بوهاکي در دست بلشواىچهيصورت بازه و تنها ب
 آمد که د درخواهیصورت نقابه  بید که دولت کرنسکدن کرده بوینيب شيابتدا پ

               ژنرال آلفرد ناکس. ضد انقالب در پس آن در حال تدارک است
 )Alfred Knox ( سي انگلی نظامونيسي مى و سرکردهسي انگی نظامى وابسته 

  .گه داردن       گوشزد کرد که زبانش را بسته نزيدر پتروگراد با خشونت به راب
 در پتروگراد به اجرا ١٩١٧ تدارک شده، صبح روز هشت دسامبر یکودتا
 کل ى به عنوان فرماندهکـُرنيلف توسط اىهيصدور اعالم کودتا با. گذاشته شد

نظم  "  دولت موقت و استقرار ی مزبور سرنگونىهيدر اعالم. ارتش اعالم شد
 قهرمان کـُرنيلف "تر ي با تهيالمبه ناگاه هزاران اع. عنوان شده بود " نيپليسيو د
 سالها بعد، در یکرنسک.  مسکو و پتروگراد ظاهر شدهاىابانيدر خ " هيروس

 ونيسي مىنهي به هزهاهي اعالمنيفاش نمود که ا" فاجعه " کتاب خود موسوم به 
 ى در پتروگراد و در واگن مخصوص ژنرال ناکس، وابستهسي انگلینظام
 هزار از سربازان خود دستور ستي به بکـُرنيلف . چاپ شده بودسي انگلینظام

 هاىفرميوني در زي نی و فرانسویسيافسران انگل. داد که در پتروگراد رژه بروند
  .ددن رژه شرکت کرني در اکـُرنيلف همراه با سربازان یروس



 ١٥

ه  بسي و پاردناو هنوز در لن. زده شده بود  وحشتانتي خني از ایکرنسک
، شدي مشيستا"  روس هاىقهرمان توده" و " بزرگ  دموکرات " کيعنوان 

! د دن او بوی سرنگونی در پني متفقندگاني ، نماهي ، در روسنجاي در اکنيل
 از ی اقدامگونه چي بود اما سرانجام هاى راه چارهی در پاوري و اري ی بیکرنسک

  .او سر نزد
صادر  ی فورجي پتروگراد اما، به ابتکار خود دستور بسیکي بلشویشورا

 و سربازان برگشته از جبهه به کارگران کي ناوگان بالتی انقالبانيناو. کرد
 شهر برپا هاىاباني خاردار در خميها و حصارها از ساردکيبار. وستنديمسلح پ

 -  سرخیگاردها. ددن مواضع رانده شی به سوهاشد، قطعات توپخانه و مسلسل
 به ی دستهاىگ و نارنجک مسلح به تفن- ی چرمهاى و کتهاکارگران با کاله

  .  گل آلود و ناهموار پرداختندهاىحفاظت از شاهراه
خود او توسط .  در عرض چهار روز ازهم پراکنده شدکـُرنيلف ارتش

.  شدري شده بود دستگلي تشکی سربازان که در خفا در درون ارتش وىتهيکم
از ظهر  دست داشتند در بعدکـُرنيلف ى که در توطئهیحدود چهل ژنرال تزار

 پتروگراد به انتظار خبر  ) Astoria ( یاي در هتل آستورکه یروز در حال همان
، یمعاون وزارت جنگ کرنسک. ددند محاصره شدن نشسته بوکـُرنيلف یروزيپ

، به جرم ی اعتراض همگانکي ی در پ )Boris Sawinkow ( فکني ساوسيبور
 دولت موقت لرزان ىهاهيپا.  توطئه از پست خود برکنار شدني در ایهمکار
  . ....بود

 آن طرح شده بود؛ هي که بر علدي انجامیزي اما کودتا درست به همان چو
د که قدرت دن شوراها بوني قدرت شوراها؛ اشي و نماهاکي بلشوی برایروزيپ

  : گفتی منزي رابموندير . یرا در پتروگراد در دست داشتند نه کرنسک
  
 نيا . ... دير را بدون زور به انجام رسان شوراها بود که کای اعتالنيا  »

   « . را شکست دادکـُرنيلف که یبود آن قدرت
 
 شرح به وزارت ني بدی تلگرامسي، فرانسآمريکا ري کبري سفگري دی سواز

  :کرد مخابره آمريکاامور خارجه 
 

 هاى مشاور، اطالعات نادرست، روشی از بدکـُرنيلفشکست  »
 ی حال بني پرست، و در عهنيوب، م سرباز خی روزرهي و تحيناصح
 استفاده شيها تواند از تجربهی بود و مدهي ترسیدولت به سخت. تجربه
  « . کند
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  انقالب ــ ٣
  
 

 
ه  گاه بی که هنوز در مخفني، لنافتي ی آهسته ترري پس حوادث سني ااز
! دست شوراها ه تمام قدرت ب:  به انقالب ارائه کردیدي برد شعار جدیسر م
  ! ن باد دولت موقتسرنگو

  : به واشنگتن ارسال نمودی تلگرامی اکتبر سرهنگ تامسون با نگرانهفت
 

 ی روسى کنترل کنگرهی در پتي اکنون با جدهاکيبلشو »
 نجاي ماه در اني کارگران و سربازان هستند که در خالل همندگانينما

 خواهند داد با لي تشکی دولت،چه موفق شوند چنان. شوديبرگزار م
خواهد ) با آلمان (  جداگانه ی بار که احتماال به صلحبتي مصجيتان

 از یستي بای اما ممي امکانات هستىهي از کلدهما در حال استفا . ديانجام
 خواهد ري دی هر کوششی و گرنه برامي برخوردار باشی فوریبانيپشت
   « . شد
 

، هيس در روني متفقی از سران نظاماى سه نوامبر کنفرانس محرمانهروز
 دي چه باهاکي متوقف ساختن بلشویبرا " : ديدر دفتر کلنل تامسون برپا گرد

 تي فرانسه با عصبانی نظامونيسي می فرمانده )Nissel ( سلي ژنرال ن "کرد ؟ 
"  زرد هاىسگ"  را ی محکوم و سربازان روسیردولت موقت را به عدم کارُب

 هاىفروخته از خشم، با گام برای، با صورتی روسی هنگام ژنرالني در ا.دينام
  . دي از اطاق خارج گردعيسر

 انتقاد کرده و یسخته ند با نکردهتي حماکـُرنيلف از که ني ناکس از اژنرال
 ني، ای دولت کرنسکمي به تحکاى عالقهچي من ه: گفتني چننزيبا تشر به راب

  ! ديکرد ی میانبي پشتکـُرنيلف از یستي ندارم شما باقي ارزش و ناالیدولت ب
  ! دي بودکـُرنيلف خوب ژنرال، شما که با : در جوابنزيراب

  : سرخ شدیسي انگژنرال
 . استی نظامیکتاتوري امروز دىهي موثر در روسىلهي تنها وس

  !  سرشان داشته باشندی شالق باالکي دي ملت همواره بانيا
      :نزيراب

  وجودیکتاتوري متفاوت از دی ژنرال، ممکن هم هست که نوع
   .داشته باشد

  :ناکس
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ه لـُ آش شني، اکي بلشوني لن- ی ترتسکاني جرني منظورتان ا
   قلمکار است ؟

  .  استني بله منظورم هم:نزيراب
  :ناکس

        ی امور نظامى دربارهزي چچي و هديستي نی شما نظامنزي راب
 چطور رفتار کنند؛ ما هازي جور چني با ادانند ی مهاینظام. دي دانینم
   . ميکني مرباراني گذاشته و تواري دىنهي را سآنها
  :نزيراب

ژنرال من قبول دارم که . دياوري به چنگشان بدي البته اگر توانست
 دارم ی مردم اطالعاتى اما دربارهدانمي نمیزي چی امور نظامىدرباره

 سفر کرده ام هيمن در روس.  کرده ام یچرا که تمام عمرم با آنها زندگ
   .مي روبرو هستی مردمتي وضعکيما با  که کنميو فکر م

  
 چهار روز پس از کنفرانس در دفتر سرهنگ   ١٩١٧،٤ هفت نوامبر روز

  .  در دست گرفتندهي قدرت را در روسهاکيتامسون، بلشو
 زي شگفت انگی که جهان را بلرزه درآورد، رخدادی، انقالبیکي بلشوانقالب

 انقالب ني ترزي صلح آمنيا. شت نامحسوس دایتيفي انقالب در آغاز کنيا. بود
 تختي کوچک در اطراف پاهاى در گروهانيسربازان و ناو.  جهان بودخيدر تار
مردان و .  خوردیگوش مه  پراکنده بهاىیراندازي تیتعداد محدود. ددنزيقدم م

 اي سرد جمع شده و با حرکات سر و دست مشغول بحث و ابانيزنان در خ
 معمول ضي ضد و نقهاىپچ پچ. ددن بوهاخواست و درهاهي اطالعني آخردنخوان
 ابانيترامواها در طول خ. شدي، به اطراف پخش مهاتي گونه موقعنيدر ا
 سرگردان ها برون مغازهايار در درون دخانهزنان . رفتندي مني باال و پائینوسک
 مطابق معمول زيروز ن  محافظه کار پتروگراد که در آنهاىروزنامه. ددنبو

که   بدون آنهاکيبلشو. ددن به وقوع انقالب ننمواى اشارهگونه چيد هدنمنتشر ش
 و وزارت ی تلفن، تلگراف، بانک دولتى روبرو شوند، ادارهی جدیبا مقاومت

 را احاطه و ی، مقر دولت موقت کرنسکیکاخ زمستان. ددن را اشغال کرهاخانه
 .تحت محاصره درآمد

 که از سفارت یعي سرليروز در اتومب ، در بعداز ظهر همانیکرنسک
 زي آن در اهتزاز بود رو به گری بر روآمريکا قرض گرفته بود و پرچم آمريکا
 ري سفی چند کلمه براکردي که داشت آنجا را ترک می در همان حالیو. نهاد

 بازگشته و ه به همراه سربازان از جبهکه ني از ای فرستاد حاکسي فرانسآمريکا
  . " دي خواهد رساناني به پا موجود راتي روز وضعجدر عرض پن" 

                                                 
  مترجم. دي جدمي و اکتبر به تقومي قدمينوامبر، به تقو  ــ ٤
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 امور ري به وزی تلگرافسي شش بعداز ظهر همان روز، فرانسساعت
   :کندي مخابره م )Lansing ( ِلنسينگ آمريکاخارجه 
  

 کنترل ري زنجاي را در ازي همه چهاکي که بلشودي آی به نظر م» 
   «.  اطالع حاصل کردیري وزچي هی توان از محل کنونیدارند نم
 

ل  ِگهاىاباني در طول خی به آهستگئیهاونياسط آن شب نم آلود ، کام اودر
 و در هر نقطه که آتش نگهبانان برپا بود حرکتشان کند تر ددنکر یآلود حرکت م

 ی بسته ها حاونيا . شدي پرتاب مروني به بیدي سفیشده و از درون آنها بسته ها
   : بودري زهياعالم

  
  
  
 

  !هي شهروندان روسبه
  
 

 در دست ارگان یقدرت دولت. وقت سرنگون شده است مدولت
 ی انقالبتهي کمیعني کارگران و سربازان پتروگراد ندگاني نمایشورا
 پتروگراد ی و مراکز نظاماي پرولتاری پتروگراد است که رهبرینظام

  . را در دست دارد
 ی فورشنهادي پیعنيند ادهيخاطرش جنگه  که توده ها بیخواست

 ی، کنترل کارگرنداراني زمیامحاء حقوق مالک، کيدموکرات یصلح
 اکنون به تمام و کمال بدست آمده ی دولت شوروکي لي و تشکديتول

  .است
 

 . باد انقالب کارگران، سربازان و دهقانانزنده
  ی وابسته به شورای نظامی انقالبىتهيکم
  . کارگران و سربازان پتروگرادندگانينما

  
  

دور کاخ ه  باهي سى تودهکي صورته  گارد سرخ و سرباز بصدها
 شده بود ی کننده چراغانرهي خیصورته  کاخ که بنيا. ددن گرد آمده بویزمستان
 به جلو اهي سىناگهان توده.  موقت بودى اعضا حکومت ساقط شدهگاهي پانيآخر



 ١٩

درون کاخ ه ها بادکي باری و از باالختهي راطيدرون حه حرکت کرد و افراد ب
 شده بود تمام نتيدقت زه  که بی در اتاقیبق کرنسک سایوزرا. ددن آورومهج

. ددن شري حالت دستگني در همید همگدن دراز نشسته بوزي مکيدور ه روز ب
 یکيدر .  نا تمام بودهاىهي اعالمىماندهي مزبور مملو از اوراق کاغذ و باقزيم

  : آمده بودني چنهاهي اعالمنياز ا
  

  « ... کندي متيادولت موقت از تمام قاطبه درخواست حم »
 

 ی سراسرى آن شب هفت نوامبر، کنگرهقهي ساعت ده و چهل و پنج دقدر
 خود را در ىهي افتتاحى جلسههي کارگران و سربازان روسیندگي نمایشورا

 ی خصوصى مدرسهکي  که سابقًا ) Smolny ( ی اسمولنیتويسالن بزرگ انست
 مملو از دود، ميالن عظس.  بود، برگزار نمودی دختران اشراف تزاریمدرن برا
 زباني و کف نقش و نگاردارش، اکنون مدي سفی، لوسترهای مرمرهاىبا ستون

 و نيرک شوراها، چندگانينما.  منتخب کارگران و سربازان شده بودندگانينما
ل و گ که هنوز آلوده به ئیهامفريوني، سربازان با دهي نتراشهاىخسته، با صورت

، مالحان در بلوزها اره پاره پهاىکت و کاسکت سنگرها بود، کارگران در یال
 تمام به سخنان تک تک اعضاء اقي گرد و کوچک با اشتىرهـِ بهاىو کاله

         قرار بوني در پشت تریگري پس از دیکي، که ی مرکزیئ اجرایتهيکم
 در که یهنگام. ديطول انجامه کنگره دو روز ب. ددنداي، گوش فرا مگرفتند یم

 گشاد و اتو نخورده، با سر طاس و یوتاه و محکم اندام در کت کیشب دوم مرد
 خطابه ی سکویروه  چند ورقه کاغذ در دست داشت، بکه یدرخشان در حال

  . ...  مانند از حضار برخاستی بیقرار گرفت ابراز احساسات
 که ی، سپس سخنران در حالديطول انجامه  بقهي ابزار احساسات چند دقنيا
  : اعالم کرد کهشدي م به جلو خمیاندک

  
   « ! ميروي مشي به پیستيالي ساختمان نظام سوسی از هم اکنون برا» 
 
  . بودني سخنران لننيا

 یسرهاي کمی شورا - ی دولت شوروني اوللي تشکی کار خود را براکنگره
   .  ادامه داد - ني لنچيلي اريمي والدیخلق به رهبر

  
  
  
  
  



 ٢٠

  شناسائیعدم  ــ ٤
  
  
 

 
 از تشکيل دولت شوروی، سفير کبير فرانسيس ياد داشتی صبح روز بعد

 در مسکو، آمريکا کنسول  ) Maddin Summers ( برای دوستش مدين سامرز
   :  ارسال داشت

 
گزارش داده شده است که شورای کارگران و سربازان   »

عنوان ه ، ترتسکی برعنوان نخست وزيه  با لنين باىپتروگراد کابينه
عنوان وزير آموزش ه  و خانم يا دوشيزه کولونتای بوزير امور خارجه
اما اميدوارم که اين مساعی هر چه زودتر به فرجام . اعالم کرده است

برسد چه هر چه وضعيت مهمل تر باشد، عالج آن زودتر حاصل 
   «.خواهد شد

  
فرانسيس در پيامی که به واشنگتن مخابره کرد ادعا نمود که رژيم جديد 

م نخواهد آورد و به وزارت امور خارجه سفارش واد روز دشوروی بيش از چن
 هاىروس"  سرنگون نشده و جايشان توسط هاکه بلشويک کرد که تا هنگامی

  . .... اشغال نشده است، دولت روسيه را برسميت نشناسند" ميهن پرست 
 آمريکاوز رابينز به دفتر کلنل تامسون در مقر صليب سرخ  ربامداد همان

   .د وارد شدگراودر پتر
  : رابينز

رئيس، بايد زود تر بجنبيم، اين نظرات که کرنسکی دارد ارتشی سرهم 
آيند و گاردهای سفيد از   به باال می )Don ( دن دارند از طريق هاميکند و قزاق

آنها هرگز به اينجا نخواهند رسيد در ! فنالند به پائين، همه چرت و پرت است 
خير، اين !  کافی دهقان تفنگ بدست ايستاده است ىهمسير آنها تا اينجا به انداز

گرداند ، هنوز تا مدت زيادی به نمايش  گروهی که در اسمولنی نمايش را می
   خود ادامه خواهد داد

.  
را داشت که از رئيسش اجازه برای رفتن به اسمولنی و  رابينز قصد آن

  :چنين اظهار نظر کرد هااو با اشاره به بلشويک. مصاحبه با لنين را دريافت کند
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برخی از ما .  اينها در اصل مردم مهربان و پر ارزشی هستند» 
اگر .  سر و کار داشته ايمآمريکائیدر سياست بوده و با مردان سياسی 

توانستيد در اسمولنی نيز کسی فاسد تر و بدتر از آن حقه بازها پيدا 
   « ! ددنکنيد ، آنگاه ميتوان گفت که اينها نيز شيا

  
سرهنگ تامسون به جای جواب دستوراتی را که به تازگی از واشنگتن 

وی دستور داشت برای مشاوره فورا به . دريافت کرده بود به رابينز نشان داد
 ى نمايندههاکه بلشويک  با رابينز در مورد اينتامسون شخصًا. واشنگتن برگردد

کوشش نمود که  آمريکا روسی هستند موافق بود و هنگام بازگشت به هاىتوده
در اين زمان رابينز نيز به . وزارت اموز خارجه را نيز به اين امر متقاعد کند 

 در روسيه را به عهده آمريکادرجه سرهنگی ارتقاء و رياست صليب سرخ 
  . ... تامسون دست معاون سابق را فشرده و برايش آرزوی موفقيت نمود. گرفت 

ت اسمولنی حرکت و درخواست راست به سم کيرابينز بدون اتالف وقت 
  :راستی به لنين چنين گفت وی با رو. مالقات با لنين را نمود

  
که به يک جنازه  معهذا هنگامی.  من قبال حامی کرنسکی بودم » 

دولت موقت نيز . برخورد کنم تشخيص ميدهم که اين يک مرده است
  آمريکامن بايستی بدانم که آيا صليب سرخ . از نظر من مرده است

که به منافع ملی خودمان لطمه آورد، به مردم  تواند، بدون آن می
  داخلی شما مخالفم ولی بهر حال آنىمن با برنامه. روسيه ياری کند

، کـُرنيلفاگر . گذرد به من ربطی ندارد چه در امور داخلی روسيه می
تزار و يا هر کس ديگری در راس قدرت قرار داشت من با او به 

  « . مگفتگو می نشست
  

 رو راست و پر جنب و جوش آمريکائیلنين به فوريت نسبت به اين 
  . عالقمند شده و کوشش نمود که ويژگی رژيم جديد را برايش توضيح دهد

  :لنين چنين گفت
   

من . اين درست است .  می گويند که من يک ديکتاتور هستم» 
ان را  کارگران و دهقانىکه خواست توده خاطر آنه يک ديکتاتورم ب

 اين خواست دنچه هر آينه از برآور اما چنان. پشت سر خود دارم
گونه  کنند و من نيز همان سرباز زنم، آنان قدرت را از من سلب می

  « .بينوا خواهم شد که تزار
  

  : اقتصادی حکومت شوروی لنين چنين ادامه دادىدر مورد جنبه
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. رخواهيم خاستما با جمهوری توليد گران به مقابله با جهان ب  »

ما در شوراها نه افراد سهامدار و مالک ابزار بلکه توليد کنندگان را 
 زغال سنگ دونتس توسط توليد کنندگان زغال ىحوزه. راه داده ايم

 توليد گران وسائل حمل و ىوسيلهه سنگ نمايندگی ميشود، راه آهن ب
  «.  آن و غيرههاىارتباط چی نقل، سيستم پستی توسط 

  
  : را توضيح دادها بلشويکی اساسی ديگر برنامهىای رابينز مرحلهن بريلن
 

 ى چند گانههاىدر رژيم تزار، مليت".  ملیىحل مسئله" »
 لنين ىبه گفته. ددنرحمانه به انقياد کشيده شده بو روسيه در اثر ستم بی

ضديت با يهود و تبعيضاتی از اين . بايستی تغيير يابد همه اينها می
سم با استفاده از آنها گروهی را بر عليه گروه ديگر بر قبيل، که تزاري

هر مليت و اقليت ملی در روسيه . می انگيخت می بايستی محو گردد
بايستی به آزادی کامل دست يافته، از حقوق ملی برابر و خود مختاری 

 لنين به رابينز گفت که مردی که. محلی و فرهنگی برخوردار گردد
   پيچيده و فوق العاده مهم است شخصيتىسئله با اين مدنمسئول درافتا

 « ٥. يوسف استالين می باشد، ملیى بلشويک در مسئلهىبرجسته
 روسيه در جنگ با آلمان جويا دن امکان باقی مانىرابينز از لنين در باره

  . شد
لنين بدون پرده پوشی پاسخ داد که روسيه قبال خود را از اين جنگ کنار 

 شکل نگرفته، قادر -  ارتش سرخ- که ارتشی جديد زمانیروسيه تا . کشيده است

                                                 
اولين باری که : "  به نويسندگان اين کتاب چنين نوشت١٩٤٣کلنل رابينز در نوامبر  ــ ٥

 برای ايجاد يک جمهوری من استالين را شناختم زمانی بود که لنين برای من از طرح خود
               ...شوروی سوسياليستی فدراتيو صحبت ميکرد 

 هاى خود و استالين برای متحد نمودن و همکاری مشترک تمام مليتهاى او از طرح
  : گوناگون روسيه شوروی سخن گفت و به من گفت که

يد يکی از شا...  انتخاب شده است هااستالين به تازگی به سمت کميسر امور مليت 
 تاريخی استالين در راه اتحاد و قدرت خلق شوروی، فعاليت بی هاىبزرگترين دستاورد

 هاىسياست او به طرزی وسيع دشمنی.  باشدهاعنوان کميسر امور مليته همانند او ب
 گوناگون شوروی آن اتحاد و هاىشه کن نمود و به مليتينژادی، دينی، ملی و طبقاتی را ر

 سرزمين ى که همگی در دفاع از لنينگراد، استالينگراد و نيز همههماهنگی را بخشيد
 سرهنگ رابينز به نقش تاريخی ىدر جمله آخر اشاره" . روسيه جان خود را نثار کنند 

است که خلق شوروی در به عقب راندن و درهم شکستن مهاجمين نازی در خالل جنگ 
  .دوم ايفا نمود
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پيکر . اين امر احتياج به زمان دارد. نخواهد بود در مقابل آلمان ايستادگی کند
 صنعت و حمل و نقل روسيه بايستی از باال تا پائين، در کل، ىپوسيده

                                                  .سازماندهی مجدد شود
 رسمی و دولتی از جانب شناسائیلنين افزود که دولت شوروی خواهان 

 در قبال رژيم آمريکائیاو که راجع به پيش داوری مقامات . ايالت متحده است
.  عملی حداقل برای همکاری ارائه نمودىشوروی آگاه بود به رابينز يک برنامه

 شرق را ىبهه، دولت شوروی تعهد می کند که جآمريکا فنی هاىدر ازای کمک
ه تجهيزاتی که در غير اين صورت ب.  تجهيزات جنگی تخليه نمايدىاز کليه

  ) William Judson ( رابينز، ژنرال ويليام جادسن.  خواهد افتادهاچنگ آلمانی
 در روسيه را از پيشنهاد آمريکا و رئيس ميسيون نظامی آمريکا نظامی یوابسته

کميل جزئيات اين موافقت نامه به ژنرال مزبور برای ت لنين مطلع کرد و
 :جادسن درخواست ديگری نيز با خود داشت. اسمولنی رهسپار شد

 
خودداری شوروی از اعزام هزار زندانی جنگی آلمان به   » 

 لنين با اين پيشنهاد  «. که جنگ به پايان برسد وطنشان قبل از اين
  .موافقت نمود

يس اطالع داد که درنگ به سفير کبير فرانس ژنرال جادسن بی
 .ی دولت شوروی به نفع اياالت متحده خواهد بودئشناسا

  
            شوروی يک دولت واقعی بوده و روابط با آن » جادسن ىبه گفته

  «.بايستی برقرار شود می
ليکن سفير کبير نظرات ديگری داشت که قبال آنها را به واشنگتن ابالغ 

  .کرده بود
 دريافت شد ِلنسينگ آمريکا ىز وزير امور خارجهچند روز بعد تلگرامی ا

تمام "  می بايستی آمريکاکرد که نمايندگان  که در آن به فرانسيس سفارش می
  .ارتباطات مستقيم با دولت بلشويک را متوقف کنند

 
  ويژه به جادسن گوشزد ه اين امر ب" کرد که  کيد میأ پيام ت»
   «.شود

 
متحده ت  فرستاده شد، جادسن به اياالدر تلگرام ديگری که چندی بعد

  .فراخوانده شد
عنوان اعتراض به سياست وزارت امور خارجه ه رابينز برسر آن بود که ب

از سمت خود کناره گيری کند اما شگفت آور اين بود که سفير کبير فرانسيس از 
 .ست خود باقی مانده و به تماس خود با اسمولنی ادامه دهداو درخواست که در ُپ
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من فکر ميکنم که غير عاقالنه باشد اگر روابط تان ناگهان و   »

منظور اين است که ديدار شما از آنجا . طور مطلق تيره شوده ب
من . عالوه من عالقه مندم در جريان کارهای آنها باشمه متوقف گردد ب

  « .خودم بين شما و آتش حائل خواهم شد
 

 ىئل خاص خودش، نياز به کليهرابينز نمی دانست که فرانسيس، به دال
  .اطالعاتی داشت که می توانست از دولت شوروی بدست آورد

 
 
  
  

  

  ديپلماسی سری ــ ٥
 
 

 
 خود را ىهن  فرانسيس اولين گزارش محرما،١٩١٧روز دوم سپتامبر 

 نُد هاى قزاقى فرمانده )Alexei Kaledin (  آلکسی کالدينهاىتيراجع به فعال
کالدين " فرانسيس ژنرال نامبرده را تحت عنوان . تبه واشنگتن ارسال داش

ژنرال کالدين يک ارتش سفيد . معرفی نمود"  کل بيست هزار قزاق ىفرمانده
           جنوب روسيه سازمان داده بود و با دعویهاىضد انقالبی از ميان قزاق

خود را برای پيشروی به سمت مسکو و برانداختن حکومت  " نُداستقالل " 
گراد و سری افسران تزاری که در مسکو و پترهاىگروه. ی آماده ميکردشورو

د، با فرانسيس نيز دندر نقش جاسوسان ضد شوروی برای کالدين فعاليت ميکر
  .ددندر تماس بو

تر راجع به قوای ژنرال کالدين  به درخواست فرانسيس، گزارشی مفصل
سامرز که . ستاده شد در مسکو به واشنگتن فرآمريکاتوسط مدين سامرز کنسول 

با دختر يکی از اشراف ثروتمند تزاری ازدواج کرده بود ، دارای خصومتی به 
بنا بر گزارش . مراتب فزون تر از خود فرانسيس ، نسبت به رژيم شوروی بود 

              و " وفادار "  عناصر ىاو به وزارت خارجه کالدين تا آن زمان کليه
  .دور خود گرد آورده بوده در روسيه را ب" درستکار" 

 اعطای دن در لنآمريکا طی تلگرامی به سفارت ِلنسينگوزير امور خارجه 
وی گوشزد نمود . ه برای حمايت از دعوی کالدين، را سفارش نمودنايوامی مخف
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که اعطای اين وام بايستی از طريق آژانس دولتی انگليس يا فرانسه صورت 
  .بگيرد

 :  اضافه کرد کهِلنسينگ
  

الزم به تذکر نيست که اين اقدام بايستی با فوريت و کاربری   »
با افرادی که با شما درتماسند راجع به اهميت مخفی . تمام انجام شود

ی اکاری در مورد اين امر که اياالت متحده نسبت به جنبش کالدين دار
بيند، گوشزد  سمپاتی است و حتی برای آن کمک مالی تدارک می

  «. گردد
  

فرانسيس سفارش شد تا حداکثر مخفی کاری را در روابط خود با اعمال به 
ظنی برانگيخته ء سوها گراد به عمل آورد تا مبادا در بلشويکوکالدين در پتر

  .شود
 دقيق، توطئه توسط دولت شوروی که با هاىگيری اما عليرغم پيش

رده بود، هشياری تمام امکان دخالت متفقين در امور داخلی خود را برآورده ک
خاطر ه  را، بآمريکادر اواسط دسامبر مطبوعات شوروی سفير . کشف گرديد

فرانسيس به سادگی هر نوع آشنايی با . ددنتبانی با کالدين، مورد حمله قرار دا
  ... . را انکار کردهارهبر قزاق

   :  سفير کبير اظهار کردِلنسينگدر تلگرامی به 
 

طبوعات هستم که در آن به  به ماىمن در حال ارائه بيانيه  »
ی با جنبش کالدين تکذيب و در آن ئروشنی، هر گونه ارتباط و آشنا

 قاطع و موکد شما داير بر عدم دخالت در امور هاىدستورالعمل
 « .چنين وسواس خاص من در اجرای آنها نقل گرديده است داخلی، هم

   
  از آنعلت خصومت متفقين و ضعيف تره دولت شوروی بی يار و ياور ب

 از پس ماشين جنگی عظيم آلمان برآيد، ناچار شد به بهترين هائیکه به تن
  . ممکنه به حفاظت از خويش بپردازدىطريقه

خاطر کسب موقعيت برای سازماندهی ه لنين، به منظور نجات روسيه و ب
 شرق ىنهاد امضای صلحی فوری در جبههيشاساسی و ايجاد يک ارتش سرخ، پ

  .را نمود
مروری بر وضعيت رقت بار حمل و نقل، صنعت و ارتش روسيه، پس از 

   :لنين به همراهانش چنين گفت
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        می بايستی به هر طريق ممکن به صلحی دست يابيم،  »
چه  چنان.... می بايستی قوی شويم و اين احتياج به زمان دارد 

د  شروع به پيشروی بکنند، مجبور خواهيم شد هر گونه قرارداهاآلمانی
   . « صلحی را امضا کنيم

 
    با پافشاری لنين، هيئت صلح شوروی با شتاب به سوی برست ليتوفسک 

 )Brest - Litowsk (  مرکز ستاد ارتش شرقی آلمان فرستاده شد تا از شرايط
   . صلح آلمان اطالع کسب کند

روز بعد از اولين نشست کنفرانس مقدماتی   يک، ١٩١٧سپتامبر  ٢٣
طور ه ک، نمايندگان انگستان و فرانسه در پاريس مالقات و ببرست ليتوفس

اين . ددن برای درهم شکستن روسيه شوروی امضا نمواىمحرمانه موافقتنامه
 دائر بر تعيين ١٩١٧ سپتامبر ٢٣ انگليس -  توافق فرانسه:موافقتنامه به نام

   گليس بر اساس اين توافق، به ان.  عمل فرانسه و انگليس، خوانده شدهاىحوزه
 بالتيک را در هاىبخشيده شد که نفت قفقاز و کنترل استان"  نفوذی ىحوزه" 

داده شد که آهن و زغال سنگ  " اىحوزه" به فرانسه در عوض . برميگرفت
  . دونتس و کنترل کريمه را دارا بودىحوزه
 فرانسه ناگزير سياستی را که اين دو کشور در قبال -داد سری انگليسراين قرا
  .ی در طی چندين سال بعد در پيش گرفتند، شکل ميدادشورو
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 شايانی از مدارک رسمی وزارت ى اين کتاب نگارندگان استفادهىدر تهيه
 ى مختلف کنگرههاى، جلسات بررسی و گزارشات کميتهآمريکا ىامور خارجه

، مدارک رسمی منتشره از طرف دولت انگلستان و گزارشات منقوله از آمريکا
 بررسی جاسوسی، خرابکاری و خيانت که در هاى دادگاههاىورت جلسهص

از ) تا تاريخ نگارش اين کتاب (  شوروی از زمان انقالب تاکنون ىروسيه
  .طرف دولت شوروی منتشر شده، برده اند

 اصلی هاى شخصيتی وسيع از خاطرات منتشر شدهاىچنين به گونه ما هم
تمام گفتگوها در اين کتاب از . يماردهکه در اين کتاب نامشان آمده، سود ب

  .خاطرات، از مدارک رسمی و ساير منابع مستند، استخراج شده اند
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خذ أم"  تايمز و نيز انترناسيونال ايندکس ى روزنامههاىفهرست  "
  . برايمان بوده اندهائیگرانب

ه  ب )Harper and Brothers ( ويژه از هارپر و برادرانه نگارندگان ب
 سخنان : جاسوس بزرگ بريتانيا"  طوالنی از کتاب هاى نقل قولىازهخاطر اج

 .، سپاسگزاری می کند"ی ريلی نگارش خودش و به اتمام همسرش دنسي
اين ليست به . را ذکر ميکنيم "  بزرگ ىتوطئه" در زير ليست منابع اصل 

خذی أهيچ عنوان کامل نيست و تنها به عنوان يک مدرک و نيز ياد آوری آن م
  .ی، مفيد و ضروری يافتندئطرزی استثناه را ب ست که نگارندگان آنا

  
 

 بخش نخست
  
 

ادت خود او در هيت ريموند رابينز از شمًامورمدارک اصلی در مورد 
.  گرفته شده است١٩١٩ در سال  )Overman - Komitee( ورمن ُاىمقابل کميته

     آمريکا سنای  قضائیىگزارش و استماعات سوکميته" گزارش اين کميته در 
 )Subcommittee of the Judiciary of the United States ( ،کنگره،  مين ٦٥

. نقل شده است"  واشنگتن - آمريکا دولتی ى چاپ چاپخانه،١٩١٩ ، چاپ ٣جلد 
 چاپ " داستان، يک ريموند رابينز" بنام  ) William Hards ( کتاب ويليام هارد
 نيز در اين زمينه ١٩٢٠، نيويورک  ) Harper and Brothers (هربر و برادران

  .مورد استفاده قرار گرفته است
مکالمات بين رابينز و اشخاصی چون کلنل تامسون، آلکساندر کرنسکی، 

شهادت رابينز در مقابل . ژنرال ناکس و لنين به گزارش از خود او نقل شده است
رين تصاوير را از ترين و زنده ت  سنا يکی از غنی ترين و کاملىسوکميته

  ٦.انقالب بلشويکی، توسط يک شاهد عينی بدست ميدهد
ند الفين به چندين منبع توسل جستهؤ تاريخی اين دوره، مىدر مورد زمينه

  :از جمله
   ٣ و ٢ و ١  جلد ،١٩١٨، سال آمريکامقاالت راجع به روابط خارجی   "

  . " ) ١٩٣١ واشنگتن  -  دولتیىچاپخانه( 
                                                 

وزارت امور خارجه آمريکا ، طبق قوانين  رسی؛تذکر به خوانندگان متن فاــ  (*) ٦
 سياسی و نيز سياست خود ىآمريکا، موظف است که اسناد و مدارک راجع به هر واقعه

در قبال اين رويداد را پس از بيست سال از تاريخ آن منتشر و در دسترس همگان قرار 
بايستی از ذکر اين رو خواننده ن از اين. در انگلستان اين دوره به سی سال می رسد. دهد

  مترجم. اسناد در اينجا متعجب باشد
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 ، "  نيويورک، ١٩١٩ جان ريد ى نوشته يا را تکان داد،دن که ده روزی  "
 مرکزی ى حزب کمونيست شوروی تاليف کميسيون کميتهىتاريخچه    "

 ،" حزب کمونيست شوروی
، چاپ  ) Albert Rhys Williams(  آلبرت رايز ويليامزىشوراها نوشته  "
١٩٣٧ "  ، 
 دانشگاه استانفورد،   اسناد و مدارک،١٩١٧-١٩١٨انقالب بلشويک،   "
 ،  " ١٩٣٣  ) Stanford University ( کاليفرنيا

        دولتی ادبيات سياسی، اوگيزىاوليانوف، چاپ چاپخانه.ای.لنين  و  " 
 )Ogis(  ،١٩٣٩ "  ، 

 -  انگلس– لنين تاليف انستيتوی مارکس. بيوگرافی سياسی والديمير  ای  "
 فوق العاده جالبی است از ى مجموعه  که. "١٩٤٣لنين، انتشار، نيويورک 

  ،١٩١٧ در مورد روسيه از آمريکاسياست  ؛ " نامتعارف هاىمدارک و عکس
  " .١٩٣٨شومان چاپ .  ل  فردريکىنوشته

 انقالب، کتاب جان ريد؛ ده ى مطالب نوشته شده در بارهىاز ميان کليه
 ترين ج مهييا را تکان داد، هنوز پس از گذشت بيست و هفت سال،دنروزی که 

     ،درک اين امر دشوار نيست که چرا لنين خود. ستهاو روشنگرترين نوشته
ترين عالقه  عالی" را با   که خود آن:  اين رپرتاژ کالسيک اظهار کردىدرباره
 زد ىمدارک درباره.  مطالعه ميکند،"ش خللی وارد شود اکه در توجه بدون آن

 هاىبا نيروهای ضد انقالبی و توطئه سفير کبير فرانسيس ىو بندهای مخفيانه
 خود ىگوناگون ضد شوروی که او در آنها شرکت داشته از گزارشات محرمانه

مقاالت راجع به روابط خارجی اياالت " او به وزارت امور خارجه که بعدها در 
    به چاپ رسيد و نيز اتوبيوگرافی فرانسيس به نام، "   روسيه ،١٩١٨متحده، 

  چارلز ،١٩١٨  تا نوامبر ،١٩١٦، آوريل آمريکا سفارت روسيه از ديد" 
  استخراج ،١٩١٣، نيويورک  )  Charles Seribner’ Sons(اسکريبنيرز و پسر

  .شده است
  

  : آن دوره را توصيف ميکند عبارتند ازهاىمنابع مفيد ديگری که دسيسه
 ،  " ١٩٣٠ دن سر ساموئل هور چاپ لنىمهر چهارم، نوشته  "
 کرنسکی، چاپ نيويورک .  و تصليب آزادی نوشته آلکساندر ففاجعه  "
 ساوينکوف ويچرويکتو خاطرات يک تروريست اثر بوريس  "، و " ١٩٣١

 هر يک از سه کتاب فوق تصوير جالبی از عناصر . "١٩٣١چاپ نيويورک 
  . مختلف در ميان نيروهای ضد شوروی در زمان انقالب به نمايش ميگذارد
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    روياروئی ــبخش دوم
  

   انگليسیمورأم ــ  ١
  
 

  يک اسکاتلندی جوان و ،١٩١٨ ژانويه ١٨در حوالی نيمه شب يخ آلود 
که مسير خود را با فانوس جستجو  خوش سيما ملبس به پالتو پوست در حالی

جنگ داخلی در . گذشت ميکرد، از پلی نيمه مخروبه بين فنالند و روسيه می
.  و آمد قطارها از روی پل مزبور متوقف شده بودفنالند در اوج خود بود و رفت

لندی جوان قرار داده بود تا او و تدولت سرخ فنالند اسکورتی در اختيار اسکا
              دنقطاری در مرز برای بر. بارهايش را تا مرز روسيه مشايعت کند

               بروس الکهارت . اچ.اين مسافر آر. او به پتروگراد در انتظار بود
 )R. H. Bruce Lockhard ( جنگی بريتانيا بودى کابينهى ويژهمًامور .  

انگليس در سن بيست و " مدارس خصوصی  " ىبروس الکهارت تعليم ديده
وی فردی خوش قيافه و زيرک بود . چهار سالگی وارد خدمات سياسی شده بود

 ترين و با آينده ترين جوان در و در مدتی کوتاه برای خود، به عنوان با استعداد
وی که در سن سی . اداره امور خارجی بريتانيا، شهرتی دست و پا کرده بود

ه سالگی سمت معاونت کنسول بريتانيا در مسکو را کسب کرده بود، روسی را ب
 روسيه و دوز و هاىکرد و به همان ميزان نيز با سياست خوبی صحبت می

 فرا دنشش هفته قبل از انقالب بلشويکی به لنالکهارت .  آن آشنا بودهاىکلک
  .خوانده شده بود

           لويد جورجاکنون الکهارت بنا به درخواست شخصی نخست وزير 
 )Lloyd George( با سرهنگ  اخيرًالويد جورج.  به روسيه باز فرستاده ميشد 

ذشت گ چه در روسيه می تامسون که در راه برگشت به وطنش بود، در مورد آن
رئيس سابق .  تحت تاثير سخنان وی قرار گرفته بودبه گفتگو نشسته بود و شديدًا
رسميت شناختن رژيم ه خاطر خود داری آنان از به رابينز به سختی از متفقين ب
، لويد جورجبال گفتگوی سرهنگ تامسون با دنبه . شوروی انتقاد کرده بود

 در - ه نوعی روابط همکارانهالکهارت برای سفر به روسيه انتخاب شد تا بلک
  . با رژيم شوروی برقرار کند-  حقيقیشناسائیحدی پائين تر از 

ليجنت سرويس سياسی انگليس نت ايمًاموراما اسکاتلندی جوان در اين حال 
او عبارت بود از بهره برداری از جنبش يت غير رسمی مًامور. نيز بود

گرفته بود، در جهت اهداف ل اپوزيسيونی که قبًال در داخل دولت شوروی شک
  .... دولت بريتانيا
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اپوزيسيون ضد لنين توسط کميسر جاه طلب امور خارجی شوروی، لئون 
در طی . ترتسکی که خود را جانشين بالمنازع لنين می پنداشت، رهبری ميشد

مدت چهارده سال ترتسکی به سختی با بلشويکها مخالفت کرده بود ولی سرانجام 
ند ماه پيش از انقالب بلشويکی، به حزب لنين پيوسته و همراه  چ١٩١٧در اوت 

 دندر درون حزب اما ترتسکی در حال سازمان دا. با آن به قدرت رسيده بود
  .يک اپوزيسيون چپ بر عليه لنين بود

  به پتروگراد رسيد، کميسر ،١٩١٨که الکهارت در آوريل سال  هنگامی
 ليتوفسک -  صلح شوروی به برستس هيئتأامور خارجه، ترتسکی قبال در ر

  .رهسپار شده بود
ترتسکی که با رهنمودهای مشخصی از جانب لنين برای امضای قرارداد 
صلح به برست ليتوفسک فرستاده شده بود، به جای پيروی از اين 

 آتشين برای پرولتاريای اروپا می پرداخت ئیها، به ايراد خطابههادستورالعمل
کرد که دولت  وی اعالم می.  خود را سرنگون کنيدهاىکه به پا خيزيد و دولت

ترتسکی .  سرمايه داری صلح نخواهد کردهاىشوروی به هيچ قيمتی با رژيم
گفت که ارتش روسيه   میهاسر ميداد و به آلمان" نه صلح نه جنگ " فرياد 

قادر به جنگ نبوده و به خروج از حالت بسيج ادامه خواهد داد وليکن صلح 
  .دنخواهد کر

 ليتوفسک را - لنين با عصبانيت، رفتار و پيشنهادات ترتسکی در برست
 جنگ، اهتراز از امضای صلح و خروج ارتش از حالت ىعدم ادامه" مبنی بر 

اداره امور . تقبيح می نمود" حماقت يا چيزی برتر"  عنوانه ب "آماده باش 
   مًامور "گونه که بعدها الکهارت در خاطرات خود  س، آنيخارجی انگل

" عدم توافق بين لنين و ترتسکی " برمال نمود، به شدت از اين " انگليسی 
  .خشنود بود

  ٧« .عدم توافقی که باعث اميدواری بسيار دولت ميشد  »

                                                 
  انقالب " ىدر برست ليتوفسک، ترتسکی به بستن قرارداد صلح به بهانه  ــ ٧
 ىکه خود معترف بود که ارتش روسيه قادر به ادامه اعتراض ميکرد در حالی" جهانی 

ه انقالب جهانی و اعتراض او براين مبنا بود که چنين صلحی خيانتی است ب. جنگ نيست
بعدها ترتسکی ادعا کرد که اين . به همين دليل از انجام دستورات لنين سرپيچی ميکرد

در يکی از جلسات حزب .  يک قضاوت اشتباه صورت گرفته استىعمل او در نتيجه
 شوروی حمله کرده ى به روسيههاکه آلمانی  پس از آن١٩١٨ اکتبر ٣بلشويک منعقده در 

        : روگراد را تسخير و شوروی را درهم شکنند، ترتسکی اعالم کرد کهو ميرفتند تا پت
که بسياری از ما از نی  خود ميدانم که در اين مجمع رسمی اعالم کنم که در زماىوظيفه" 

 ليتوفسک عملی -  قرارداد صلح برستءجمله خود من در مورد اين امر که آيا امضا
)                 بعد ى بقيه در پاورقی صفحه            ( م،پذيرفتنی است يا خير، در ترديد بودي
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ليتوفسک در اثر اين حرکات ترتسکی به  ـ  مذاکرات صلح در برست
واست با  اول نخىفرماندهی عالی آلمان از همان وحله. ناکامی انجاميد

 ها دست آلمانى لنين، ترتسکی به بازيچهىبه گفته.  وارد معامله گرددهابلشويک
در جريان ".  آلمانی ياری رسانيد هاىدر حقيقت به امپرياليست" تبديل شده و 
  ليتوفسک، ژنرال آلمانی ماکس هوفمان -  ترتسکی در برستهاىيکی از نطق

 )Max Hoffmann ( هاده و از فرستادگان شوروی پاهای خود را روی ميز ن
  .ددنخواست به خانه شان برگر

  :ترتسکی به پتروگراد برگشته و اعتراضات لنين را به اين ادعا که
  
 به شدت «ت پيشروی را نخواهند داشت أ جرها آلمان »           

 .رد نمود
  

 ليتوفسک، فرماندهی عالی - ده روز پس از شکست مذاکرات صلح برست
 شرق از بالتيک تا دريای سياه، ىی عظيم را در طول جبههاهآلمان، حمل
قشون آلمان در جنوب، هجوم خود را از طريق سرزمين هموار . سازمان داد
از طريق لهستان   مرکز،ىتعرض به سمت مسکو، در جبهه.  آغاز کرداوکرائين

 سقوط و پتروگراد مورد تهديد  )Narwa (  شهر ناروا، در شمال. انجام گرديد
 قديمی ارتش روسيه درهم ىدر تمام نقاط طول جبهه، باقيمانده. قرار گرفت

  .مصيبت و تيره روزی بر روسيه نوين سايه افکند. شکسته و داغان گرديد
 ،کارگران و گاردهای سرخ که باشتاب تمام توسط رهبران بلشويک بسيج

 شهرها د، ازدن برای متوقف ساختن تعرض آلمان تشکيل داده بو رائیهاگردان
                                                                                                                                                         

 ما، بر سر اين هاىتنها رفيق لنين بود که با دورنگری شگفت انگيز، بر عليه مخالفت
  " . و اکنون می بايستی اذعان کنيم که خطا از ما بوده است.... مسئله پا می فشرد 

که وی در  هنگامی. جرد نبود ليتوفسک يک رويداد م-رفتار ترتسکی در برست
 لتيوفسک به حرکات تهيجی خويش مشغول بود، معاون اول او در مسکو، نيکالی - برست

جنگ  "  برپايی ى در جمع به لنين حمله و درباره )Nikolai Krestinski ( کرستينسکی
لنين رهبری ه انقالبی بر عليه امپرياليسم آلمان، بورژوازی روسيه و بخشی از پرولتاريا ب

ه  را باىدستيار ترتسکی در اين جنبش اپوزيسيون يعنی بوخارين قطعنامه. سخن ميراند" 
ميان آورد که مورد تصويب کنگره بويژه باصطالح گروه کمونيستی چپ در مسکو قرار 

    :اين قطعنامه چنين عنوان ميکرد . گرفت 
وروی را که اکنون به براساس منافع انقالب جهانی مناسب ميدانيم تا نزول قدرت ش " 

 آشکار ساخت که به ١٩٢٣بوخارين در سال " . چيزی تشريفاتی مبدل شده تاکيد نمائيم 
 در پس صحنه توسط مخالفين در دست اجرا بوده ئیها ليتوفسک نقشه-هنگام بحران برست

تا از طريق آنها در حزب انشعاب، لنين را سرنگون و يک دولت جديد در روسيه برپا 
  .کنند
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 ارتش سرخ وارد ميدان کارزار هاىنخستين يکان. ددنبه بيرون سرازير ش
 متوقف  )Pskow (  در پسکوفها فوريه، آلمانی٢٣سرانجام روز . گرديد

بار  يک هيئت صلح ديگر ولی اين.  از خطر رهانيده شد پتروگراد موقتًا  .٨ددنش
 اکنون به ها آلمانی. ليتوفسک روانه شد- بدون ترتسکی، با تعجيل به برست

 قفقاز را درخواست و مقادير عظيمی  و، فنالند، لهستاناوکرائينازای صلح، 
عنوان غرامت مطالبه می ه ی را بدنطال، گندم، نفت و ذغال سنگ و مواد مع

  .ددنکر
سرتاسر روسيه را " راهزنان امپرياليست آلمانی " موجی از خشم نسبت به 

  .فرا گرفت
اميد آن " صلح راهزنانه "  عالی آلمان با اين ىکه فرماندهلنين اعالم نمود 

  . دارد که روسيه شوروی را فلج و شوروی را درهم شکند
توانست توسط متفقين   که میاىبه عقيده الکهارت، تنها سياست سنجيده

 دولت شوروی . اتخاذ شود عبارت بود از پشتيبانی از روسيه در برابر آلمان
ای پنهان ساختن عدم تمايل خود به امضای صلح با آلمان گونه اصراری بر هيچ

 اين پرسش مطرح بود که متفقين چه هابه نظر الکهارت برای بلشويک. نداشت
رسميت شناخته و به کمک آن خواهند ه  آيا دولت شوروی را ب خواهند کرد؟

يل را به روسيه تحم" صلح راهزنانه "  را رها خواهند نمود تا هاشتافت يا آلمانی
 .کنند؟

الکهارت در آغاز براين نظر متمايل بود که حفظ منافع انگليس در روسيه 
ترتسکی و پيروانش اکنون . زد و بندی با ترتسکی را برضد لنين ايجاب ميکند

شده، " خيانت به انقالب " لنين را براين مبنی که گويا سياست صلح اومنجر به 
پی تشکيل بلوکی در درون حزب ترتسکی خود در . ددندا مورد حمله قرار می

برای کسب حمايت متفقين و " جهاد " عنوان ه اين بلوک به قول الکهارت ب. بود
 طور که در کتاب خود  الکهارت، آن. ريزی شده بود سلب قدرت از لنين طرح

 -  بيان ميکند، به محض بازگشت کميسر ترتسکی از برست"  انگيسی مًامور" 
 يک ىترتسکی به او اجازه. برقرار نمودليتوفسک با وی تماس شخصی 

. را اعطا نمود" اسمولنی "  دو ساعته در دفتر خصوصی خود در ىمصاحبه
ش را از ا خود، برداشت شخصییهمان شب الکهارت در يادداشت روزانه

  :ترتسکی، به اين صورت بيان کرد
  

                                                 
 را در پسکوف متوقف ها آلمانی،که سربازان روسی   روزی،١٩١٨فوريه  ٢٣ ــ ٨

  .عنوان روز تولد ارتش سرخ جشن گرفته ميشوده کردند، ب
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طور می رسد که اين مرد حاضر است  به نظر من اين »
که تعداد زيادی  شرط آنه  را برای روسيه فدا کند بداوطلبانه جان خود

  «. فشانی اوباشند افراد حاضر و ناظر اين جان
 

 انگليسی و کميسر امور خارجی شوروی صورتی مًاموربزودی روابط بين 
 ئول" الکهارت به صورت دوستانه به ترتسکی . صميمانه به خود گرفت

 اظهارکرد، در اين رويا بود که طورکه بعدها  خطاب می کرد و آن" يچ وداويدو
ميدی به اين نتيجه امعهذا با نا".  عظيم را وارد کند ىهمراه ترتسکی ضربه" 

طور که وی در  آن. رسيد که ترتسکی فاقد قدرت الزم برای جانشينی لنين است
  :مطرح می کند"  انگليسی مًامور" کتاب 
  

يکی  بزرگ و مردی با شجاعت فيزىترتسکی يک سازمانده  »
قدر در مقابل لنين ناتوان بود که  اما از لحاظ روحی همان. بسيار بود

شد که  کس يافت نمی در شورای کميسرها هيچ. ی در مقابل فيلاپشه
معهذا هيچ کميسری نبود که لنين را که . خود را با ترتسکی برابر نداند
  «. ی ننگردئگرفت به چشم نيمه خدا تصميماتش مورد قبول قرار می

  
گر قرار بود کاری در روسيه انجام گيرد، می بايستی از طريق لنين ا

   .در اين نتيجه گيری الکهارت با ريموند رابينز شريک بود. صورت گيرد
  

 هميشه عالمت سئوال در مقابل ترتسکی قرار من شخصًا »
کجاها ه در تحيرم که اين خود پرستی و تکبر بی حد وی را ب. ماداده

  « .ه چه کارها وادارش خواهد کردخواهد کشانيد و ب
 

پتروگراد با رابينز مالقات نمود و به   بهدنالکهارت، اندکی پس از رسي
 روسيه، ى در برخورد به مسئلهآمريکائی صريح اين ىزودی تحت تاثير شيوه

 شناسائیگونه توافقی با استدالالت متفقين دائر بر عدم  رابينز هيچ. قرار گرفت
 وی اين تئوری پوچ عمال تزاری را مبنی براين. اشترسمی دولت شوروی ند

رابينز با .  خواهان پيروزی آلمان هستند، مورد تحقير قرار ميدادهاکه بلشويک
 ى تودههاليوني قديم و خيزش باشکوه مىی بسيار، شرايط دهشتناک روسيهئشيوا

  . را برای الکهارت توصيف نمودها تحت رهبری بلشويک،ستمديده
 تکميل توضيحات خود، الکهارت را به اسمولنی برد تا رژيم او سپس برای

طرف ه که آنها در زير برفی ماليم ب هنگامی. جديد را در اثنای عمل مشاهده کند
 متفقين، با هاىد، رابينز به تلخی اظهار کرد که سفارتخانهدنپتروگراد می ران

جهت منافع به حرکتی در "  خود عليه دولت شوروی تنها ى مخفيانههاىتوطئه
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دولت شوروی در راس کار باقی خواهد ماند ". آلمان در روسيه دست می زنند 
  . و هر چه متفقين زودتر اين حقيقت را بپذيرند، بهتر خواهد بود

رابينز با رو راستی تمام، به الکهارت گوشزد کرد که ساير نمايندگان 
متفاوتی در  جاسوسی در روسيه، داستان کامال هایمتفقين و عمال سرويس
يشان به جعل هرگونه مدرکی هاکنند و برای اثبات گفته مورد اوضاع نقل می

  .دست ميزنند
  

اکنون در روسيه، بيش از هر زمان ديگری در تاريخ بشريت   »
   « !مدارک جعلی موجود است

 
کنند رابينز خود يک بلشويک و در عين حال در  حتی مدارکی که ثابت می

امتياز بازرگانی با روسيه را دست " وال استريت " برای خفا عالقمند است که 
. ددناين دو نفر بزودی با هم کامال صميمی و دوستانی جداناپذير گردي. و پا کند

 کار روزانه مشورت ىآنها هر روز صبحانه را با هم صرف و در مورد نقشه
  دولت شوروی و در نتيجهشناسائی ىهدف مشترک آنان القاء ايده. ددنميکر

   ٩.جلوگيری از پيشروی آلمان در جبهه شرق بود
  

                                                 
الکهارت و رابينز متحد با ارزشی نيز يافتند که عبارت بود از افسر فرانسوی سروان  ــ ٩

يل سوسياليست مجلس در ستری موفق سابق و وکگ وکيل داد )Jean Sadoul ( ژان سدول
عنوان رابط غير رسمی بين دول فرانسه و شوروی خدمت ه سروان سدول که ب. پاريس

انتقاد صريح او از متفقين .  رسيده بود که رابينز و الکهارتاىميکرد دقيقا به همان نتيجه
.  را برانگيخته بود ) Noulens ( در قبال روسيه، دشمنی خطرناک سفير فرانسه، نولنس

خص اخير اين نظر را شايع کرده بود که گويا سدول، رابينز و الکهارت هرسه بلشويک ش
فرانسه " دويست خانواده " نولنس ارتجاعی سرسختی که عقايد سياسی خود را از . نداشده

وی . و ضمانت بازان بانک پاريس اخذ کرده بود، از رژيم شوروی به شدت نفرت داشت
 هاى و پيامهاتقيم با دولت فرانسه از وی سلب و حتی نامهامتياز سدول را برای تماس مس

  .شخصی او را نيز از مرور ميگذارنيد
سفير کبير نولنس برای "  انگليسی مًامور"  بروس الکهارت، هاىبنا بر ياد داشت
که سفير کبير فرانسيس تحت تاثير رابينز قرار گيرد، به زمزمه عليه  جلوگيری از آن

 کرده بود که در حضور مًامور خود را هاى نولنس يکی از منشیرابينز برخاسته بود
 فرانسيس يا - سفير کبير آمريکا در روسيه کيست: " فرانسيس اين سئوال را مطرح کند

  . " رابينز ؟
سفير کبير فرانسيس به رابينز مظنون، و . گونه مانورها تا حدی موفقيت حاصل ميکرد اين

او حتی به اين شک افتاد که . بينز در پی کسب مقام اوستبه اين واهمه افتاد که گويا را
  . را راجع به زد و بند سری وی با کالدين باخبر ساخته استها بلشويک،شايد رابينز
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  ساعت صفر ــ  ٢
  
  
 

 ني  با آن روبرو بود از ا،١٩١٨ در آغاز بهار ی که دولت شورویتيوضع
 طي که شرای در صورت «ی دولت شوروی سرنگونیآلمان خود را برا: قرار بود

نسه در  و فراايتاني؛ برساخت ی آماده م » را قبول نکندتوفسکي ل-صلح برست
 در حال دن ىه را که در آرخانگل، مورمانسک و کرانی ضد انقالبیروهايخفا ن

    ري، طرح تسخني با توافق متفقهای؛ ژاپنددنکر ی میبانيد، پشتدنتجمع بو
 با الکهارت، یادر مصاحبه ..... ختنديري را میبري وستک و تعرض به سیوالد
 آلمان به ىترس حمله مجبور است از ی گفت که دولت شوروی به ونيلن

 باشد به جنگ خواهند زم اگر الهاکيبلشو. تقل شودنپتروگراد، به مسکو م
 آنها با کنيل.  کنندیني اگر مجبور شوند به ولگا و اورال عقب نشی حت،رفت
به " .  نخواهند شد ني آلت دست متفقهاکيبلشو. دي خودشان خواهند جنگطيشرا
 ی برای عالیتي موقع،ددنکر ی را درک م امرني انيچه متفق  چنانني لنىگفته

 محتاج دًاي مقاومت در برابر آلمان شدی براهي، چرا که روسشدي فراهم میهمکار
 : اضافه کرد کهی با لحن خشکنيچن  همنيلن. به کمک است

  
 متقاعدم که دولت شما هرگز مسائل را  حال من کامًالنيدر ع  »
 ونيست مرتجع که با ارتجاع ای دولتنيا. ستي نخواهد نگردي دنياز ا
  « . برخواهد خاستی به همکاریروس

 
 ايتاني بری را به دفتر امور خارجني مضمون مصاحبه خود با لنالکهارت
آن را با .  نمودافتي دردن از لنی رمزیامي پیچند روز بعد و. مخابره کرد

            کي  نقطه نظری حاواميپ. شتاب از رمز درآورده و به مطالعه پرداخت
 : شرحنيبود به ا " یمتخصص نظام" 

  
 هاى عبارت است از هسته، استازي مورد نهيچه در روس آن  »

 به ی رهبردن سپری برایسي محکم از افسران انگلیکوچک ول
  « . دي خواهند بخشاني پاسمي به بلشوی که بزودی"  وفادارهاىروس"
 
 : نوشته بودنيود چن آن سال به پسر خهي فور٢٣، در سي فرانسري کبريسف
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.  بمانمهي من آن است که تا آنجا که بتوانم در روسىبرنامه  »
 ی بشود، خطرکنمي جداگانه منعقد شود، که فکر میچه صلح چنان
لکن .  وجود نخواهد داشتها توسط آلمانیري من از لحاظ دستگیبرا
 از یاهيچه ناح  و چنانني متفقی سخت براستيا ضربهی صلحنيچن

 بر انعقاد صلح، ی، مبنیکي بلشوىتهيرتوآ از قبول هي روسنيسرزم
 و به شورش در آن داي را پهيسرباز زند، من تالش خواهم کرد آن ناح

  « . پر و بال بخشم
 
 ري فرانسه و ساري کبري نامه، به نولنس سفني پس از نگارش اسيفرانس
و و  مسکني، ب )Wologda ( لوگدا در شهر کوچک ُوني متفقهاىدبپلمات

در آن هنگام کامال آشکار شده بود که دول متفق از قبل . ديآرخانگل ملحق گرد
  . نکنندی همکاری شورومي عنوان با رژچيند به ها گرفتهميتصم

 در ی به تازگیترتسک.  بحران به گفتگو نشستى دربارهی با ترتسکنزيراب
 اعتراف توفسکي ل-  در برستنيخود در مخالفت با لن"  اشتباه" مقابل عموم به 
  . بازکندیئ جاني خود در نزد لنی دوباره براکرد ی میکرده بود و سع

  :دي پرسنزي از رابیو
  

  «  ؟دي کنیري قرارداد برست جلوگبي از تصودي قصد دارايآ  »
 ني، اسري کممي خواهان آنست و خودمانني لنیول!  البته : نزيراب

   ! گرداندي است که معرکه را منيدر واقع لن
  :یترتسک

  
 آلمان یشروي که خطر پدهدي مصي تشخني، لنديکن ی اشتباه م» 
 را ني متفقتي و حمایچه بتواند همکار چنان بزرگ است که چنان آن

جلب کند، صلح برست را رد، در صورت لزوم از مسکو و پتروگراد 
 در اورال برپا خواهد کرد و یا و جبههیني عقب نشنبورگيکاتريبه 

    « .دي آلمان خواهد جنگهين بر علي متفقتيبا حما
 
 ی برای رسمی داشتادي موافقت کرد تا ني، لننزي رابی به درخواست فوربنا
 جواب مطلوب افتي دری برای چنداندي امنيلن.  کندهي متحده تهاالتيدولت ا

  .عمل آورده  بنهي زمني در ایهر صورت کوششه نداشت معهذا برآن بود تا ب
.  داده شدلي تحونزي مخابره، به رابیموعد مقرر، برا سر ر داشت مزبوادي
 ىکنگره) الف  ( که یدر صورت " :  قرار بودني داشت از اادي ني از ایبخش
اگر ) ب (اي کند ی قرارداد صلح با آلمان خود داربي شوراها از تصویروس
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 ى پا نهاده و تعرض خود را به منظور ادامهريدولت آلمان قرارداد صلح را ز
  .... ت راهزنانه خود ادامه دهدحمال

، آمريکا متحده االتي اتي خواهد توانست بر حمای دولت شوروايآــ ١
 چه نوع ــ٢ .  کند؟هي آلمان تکهيش علا مبارزهی فرانسه برا وري کبیايتانيبر
، وسائل حمل و ی ساز و برگ نظامیطي و تحت چه شراني تامتواند ی میتيحما

 چه ــ٣ . ؟ند داده شولي تحوکي نزدىندهي در آوانندت ی میلزومات زندگمنقل و 
 ىکنگره " .  گردد؟ني متحده تاماالتي از طرف اژهيوه  بتواند ی مینوع مساعدت

 قرارداد بي تصوى و دربارهلي مارس تشک١٢ شوراها قرار بود روز یروس
 ني لن،نزياما بنا به خواهش راب.  به بحث بپردازدتوفسکيل ــ  صلح برست

 نزي رابلهي وسني به اا تنداردي بريخأ مارس به ت١٤ کنگره را به لي، تشکرفتيپذ
 متقاعد یاقدامه و الکهارت دو روز وقت اضافه داشته باشند تا دول خود را ب

  .سازند
 خود را، که زي تلگرام تضرع آمني  الکهارت آخر،١٩١٨ مارس ٥ روز

 ايتاني بریور خارج امى به ادارهشدي درخواست می دولت شوروشناسائیدر آن 
 مورد کي از زمان انقالب تاکنون، در نياگر قرار باشد متفق: " مخابره نمود

، ني سنگاري صلح بسطي شرالي مورد را آلمان با تحمنياقبال داشته باشند، ا
 که ستي نني حضرت خواهان اايچه دولت عل چنان....  کرده است جادي اشانيبرا

 را تي موقعني دارم که ارانهي حقشنهادي، پندييب تفوق ی داراهيآلمان را در روس
 از همسرش یا نکرد، تنها نامهافتي دردن از لنیالکهارت پاسخ. " ردي نگدهيناد

 یستي بای کرده بود که وی، همسر الکهارت پافشارمه نانيدر ا. دي رسیبه و
 ى کند و به او اعالم خطر کرده بود که در ادارهتي رعادًاي را شداطيجانب احت
  ....  استوستهيها پ" سرخ "  شده که الکهارت به عي شایامور خارج
 ندگانينما. دي شوراها در مسکو افتتاح گردی روسى مارس، کنگره١٤ روز

 توفسکي ل ــ قرارداد صلح برستبي تصوىبه مدت دو شبانه روز بر سر مسئله
 مقبول  قرارداد صلح ناني اقي از طرکرد ی می که سعیترتسک. به بحث نشستند

 با تمام قدرت به مخالفت با آن برخاسته ، کسب کندیاسي سىهي خود سرمایبرا
   :نزياما به قول راب. بود

  
 به دن و از آمدهي خود را در پتروگراد به کنار کش شخصًا» 

  «. کردي میکنگره خود دار
 

 را که نزي رابیا با اشارهني شب کنگره، لنني شب دومىمهي به نساعت کي
   : ابه نشسته بود، نزد خود خواندط خی سکوني در پائی پله ایرو

 
   ؟ديدي از جانب دولتتان شنی خبرچيه  »
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  ! چيه ــ
   !چي  ه. ؟یالکهارت چ ــ

  
 و رومي سکو می به باالگريحاال د"  باال انداخت و گفت یا شانهني لن
   «.  خواهد شدبيقرارداد تصو.  قرارداد صحبت خواهم کردبي تصوىدرباره
 

 چيدر سخنانش نه تنها ه. ديطول انجامه  بساعت کي مدت ني لنیراننسخ
عنوان ه  بیرا حت  به صلح ننمود بلکه آندني جلوه بخشی برای تالشگونه
 یفضا " کي صبورانه، لزوم ی با منطقیو.  نمودی معرفهي روسی برایبتيمص

 دي که منفرد و از هر طرف مورد تهدی دولت شوروی را برامتيبهر ق" تنفس 
  . قرار گرفته بود، خاطر نشان نمود

 صادره از طرف ىهيانيب. دي رسبي به تصوتوفسکي ل-  برستدادرقرا
  : کهکرديکنگره اعالم م

  
 که به امان هي خلق روسی، دولت شوروی کنونطي تحت شرا»  

 آلمان عاجز بوده و ناچار سميالي امپرورشيخود رها شده، از مقابله با 
 که در مقابلش یطئهر شراه ، بی انقالبىهيروس حفاظت از یاست برا

  « .نهاده شده تن در دهد
  
  
  

  تيمورأ ماني پاــ ٣
  
  
  
  

 متن به وزارت ني به ای تلگرامسي فرانسري کبري  سف،١٩١٨ مه ٢ روز 
  : مخابره کردآمريکا یامور خارجه

  
 شناختن دولت تي احتماال الکهارت به رسمزي و ننزي راب» 
 شناسائی ني همواره با اني متفقىهي اما شما و کل.نداعالقهي ذیشورو

م و ا جستهی دوراستي سني ازي از تجو و من مداومًاديامخالف بوده
   « . امر اشتباه کرده باشمني در اکنم یگمان نم

  



 ٣٩

 آمريکا امور خارجه ري، وزِلنسينگ از ی تلگرامنزيچند هفته بعد راب
  : شرحني کرد به اافتيدر

  
 ی که برارسدي به نظر مطلوب م ،طي تحت هرگونه شرا» 

    « .ديکنمشورت به وطن مراجعت 
 

 تا مودي پی میبريرانس ست را با راه آهن هي عرض روسنزي رابکه یمادام
.  کردافتي از وزارت امور خارجه درامي، سه پندي بنشی وستک به کشتیدر والد
  :ددن بویکساني ی محتوای دارااميهر سه پ

  
 در برابر جمع خود ی هرگونه سخنرادياز ا یستي بایم نزي راب»
  «. کندیدار

 
 ىهي ارائه نمود که در آن نظرِلنسينگ به ی گزارشنزي واشنگتن، رابدر

 ی کتبى برنامهیو.  محکوم شده بوددًاي شدی شورویهي روسهي علنيدخالت متفق
 آمريکا و هي روسني بیرگانز روابط باى راجع به توسعهزي را نیاموشکافانه

 را به امه برنني ا شخصًانيقبل از ترک مسکو، لن.  گزارش خود نمودیمهيضم
  .  برسدلسوني وتدنيدست پرزه  بیستي بای برنامه منيا.  داده بودیو

  .دي نرسلسونيدست وه  هرگز بني لنىبرنامه
.  ثمر ماندی مالقات کند اما تالشش بتدني خود تالش نمود با پرزنزيراب

 ها خود را در روزنامهامي کرد پیسع. ديف گرد در هر دور متوقیحرکات و
د دن نموفي آنها را تحراي گرفتند و دهي را نادی سخن وايمطبوعات . منعکس کند

            مجلس سنا که ىتهي از خود در مقابل کمدي سرانجام مجبور گردیو.... 
  .دي، دفاع نماکردي میرا بررس"  آلمان غاتيتبل" و  " زميبلشو" 

  :اظهار داشت نزيراب
  

 را گفتم و دروغ نگفتم قتي هستم چرا که حقستي بلشوکيمن   »
و به مردم دشنام ندادم، چرا که نگفتم آنها عمال آلمان هستند، دزد و 

 با هر اسي و نظرگاه را در قدي دنياما من بهتر ! انتکارنديآدمکش و خ
 اتيواقع ري داشتم از مسی داشتم و سعهي در روسني متفقگري دىندهينما

 ها را راجع به افراد و جنبشقتيمن دوست دارم که حق. شومخارج ن
 اگر با آنها ی حتیداور شي احساس و پگونه چي کنم، بدون هانيب

 آن دي باهي برآنم که مردم روسمن کامًال.... اختالف نظر داشته باشم 
 دولت ني را داشته باشند که خواهان آنند حال خواه اینوع حکومت
 من تطابق داشته باشد و یدتيخص من باشد و با اصول عقمطلوب ش



 ٤٠

 رخ داده است هيچه در روس به نظر من اطالع از آن.... خواه نه 
 ی مسئله بر اساس درستنيبرخورد به ا.  درجه اول استتي اهمیدارا

 ما و ی، برایقي حقري غهاىهيانيو انصاف و نه براساس احساسات و ب
 از دي ندارم که عقارا  هرگز توقع آنمن.....  است یکشور ما ضرور

 ی بهتر برایتنها پاسخ به خواست زندگ...  محو شود زهي سرنقيطر
    «. اوستی بهتر برایانسان، زندگ

 
، هي متحده با آلمان، و نه با روساالتي  اگر چه ا،١٩١٨ قبل از تابستان تا

        وان  را به عنهاکي بلشو،مزي تاورکيوي نىدر جنگ بود، معهذا روزنامه
 ىهيدر کل.  نمودی مفيتوص" جانوران درنده " و "  دشمنان ما ني تریموذ" 

مورد  " آلمان خوار رهيعمال ج" عنوان ه  بی، رهبران شوروآمريکامطبوعات 
              ،  "هاوانهيد" و " آدمکشان " ، "قصاب ها  " .گرفتنديدشنام قرار م

د که دن بوینيعناو " تي بشرهاىیليطف" و "  خون آشام تکارانيجنا" 
در . ددن کری مادي و همکارانش ني توسط آنها از لنآمريکائی هاىروزنامه
  ..... ددن شی مدهينام " یآن جانوران لعنت " ارانشي و ني، لنآمريکا ىکنگره
 به تناوب ی ماند، وی باقهي در روس١٩١٨ هي تا ژوئسي فرانسري کبريسف
 صادر ی دولت شوروی به سرنگونهير دعوت مردم روس د،هاهياني و بهاهياعالم

 نيچري از چی کند تلگراممتي متحده عزاالتي به اسيکه فرانس قبل از آن. ردکيم
 )Tschitscherin ( ی کرد که حاوافتي دری شوروی امور خارجدي جدسريکم 

  . بودآمريکا خلق ی برائیهاددرو
عنوان  " آمريکافارت  سدي از دهيروس"  بعد ها در کتاب خود سيفرانس

و "  شده بود هي تهآمريکائی صلح طلبان هي تغذی تلگرام مسلما برانيا" نمود که 
  :فاش نمود که

  
ه  وزارت امور خارجه بقي نامه از طرنيکه ا  از ترس آن» 

   «.   آن قصور نمودمى، از مخابرهفتدي بآمريکادست مردم 
 

  : بعد اظهار داشتی چندیول.  ماندی باقهي الکهارت در روسبروس
 اما با وجود آن « . گشتمی استعفا داده و به وطن برمیستي بای م»            

  . ماندیباق " یسي انگمًامور" عنوان ه  در سمت خود بیو
  اعتراف کرد که " یسي انگمًامور"  بعدها در الکهارت 
  

 هم ی بدهم خود را با جنبشصيکه خود تشخ  قبل از آنباي تقر» 
 ی دولت واقعهي آلمان بلکه بر علهي نه بر علرفت ی که مافتمي تيهو

  «.  آن باشديی خواست هدف ابتدای، حال هر چه مابدي جهت هيروس



 ٤١

   بخش دوممنابع
  
 

 
 توفسکي ل-  صلح تناقض آلود برستى جالب و عالمانه دربارهی بررسکي
 آن  چپ درونيسي و اپوزی ترتسکهاىتي فعالى دربارهی مطالب جالبیکه حاو

مارس "  به نام  )John Wheeler Bennett (  بنتلريزمان است کتاب جان و
 ,The Forgotten Peace ( ، صلح فراموش شدهتوفسکي ل-   برست،١٩١٨

Brest - Litovsk( ، چاپ مورو  )Morrow( ، باشدیم  ،١٩٣٩ ورکيوي ن  .
 در هي در روساتشي و تجربتيمًامور خود را در مورد نظراتبروس الکهارت 

       .  پوبیتي سدنگارشرکت ، چاپ  "یسي انگمًامور" خالل انقالب در کتاب 
 )Garden City Publishing Company( ري تحرىرشتهه  ب١٩٣٣، ورکيوي، ن 

  .درآورده است
 یجمهور"  در کتاب تواند ی مورد مني در ای دست اول اضافمطالب

            ومنتک دوسن ی س نوشته سروان جان سدول، چاپهي روسیستياليسوس
 )Sisson Dokumente( انقالب توسط اي شده وانمود شود که گوی، که در آن سع 

      شده است، یزي طرح ری آلمانهاى بانکی آلمان و بعضی عالیفرمانده
               یکي بلشو– ی آلمانىتوطئه"   تحت عنوانآمريکا بار در نياول
 )The German – Bolshevik Conspiracy( ی اطالعات عمومىتهي، چاپ کم 

 ى، واشنگتن، چاپخانه ) U.S. Public Information Committee ( آمريکا
  .افتيانتشار  " ١٩١٨ ،یدولت

 سفسطه هي و توجتوفسکي ل- ، از مذاکرات برستی ترتسکلئو ريتفس
ود او به نام  از کتاب ختواند ی انقالب ماني او در مورد حرکاتش در جرىگرانه

   ،  )The History of the Russian Revolution ( هي انقالب روسخيتار" 
                شوسترو موني، چاپ س )Max Eastman ( ستمني ماکس ایترجمه

)&  Simon  Schuster( برداشت شود " ١٩٣٢، ورکيوي، ن.  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٢

  بزرگجاسوس  ــ    سومبخش
  
 
 

  نوي ماس.ورود م ــ  ١
  
 

 
 دشمنان ى تحت محاصرهروني از بیپتروگراد انقالب  ،١٩١٨ سال در
.  قرار داشتدي، مورد تهدوني ضد انقالبهاىسهي و از درون توسط دسیخارج
، حرارت ابي کمی وحشتناک داشت، مواد خوراکی در آن سال صورتیزندگ
 ر مندرس، دهاىو زنان با لباس مردان.  و حمل و نقل ناموجود بودابينا
 .ناروبيده و سرد، به خود ميلرزيدندهای طويل نان در خيابان ی طوالنهاىفص

.  شکستی درهم مها پتروگراد با اصوات گلولهیخاکسترهای سکوت شب
 و ورشيد، مدام به شهر دن بوزي در ستی شورومي اوباش که با رژهاىدسته

  ١٠.ددنکري رعب و وحشت مجاديساکنان شهر را غارت و ا
. طور کامل برقرار نکرده بوده  کنترل خود را ب هنوزی شورودولت

.  در تضاد بودها شگفت آور با فقر تودهیطرزه  بی تجمل تزارهاىماندهيباق
 خود ىد و در هر شمارهدنچنان در انتشار بو  همی ضد شوروهاىروزنامه

 گران هاى و هتلهارستوران. ددنکري میئگو شي را پی دولت شورویسقوط حتم
 پوش کي رفاه انبوه زنان و مردان شىلهيکار مشغول و وس هچنان ب  هممتيق

 هاى و عشرت در کابارهشي بساط عهاشب. ددن آوریپتروگراد را فراهم م
، ی شلوغ آنها، افسران تزاریزهاي برقرار بود و بر سر متيانباشته از جمع

 دن به پراکنشانيهاقهي و رفاهي سی باله، دالالن معروف بازارهاهاىرقصنده
        ، "ند ا در مسکو در حال رژههایآلمان: " ددنور مشغول بوآجاني هتعايشا
 هاىآرزوها و دروغ".  شده وانهي دنيلن" ، " کرده ري را دستگني لنیترتسک" 

                                                 
 دست اول خود ثابت کردند هاىی و بروس الکهارت، با بررسنزي رابموندير ــ ١٠
 خواندند، ی مستيا آنارش از آنها خود ری، که برخی از سران اوباش در شورویاريکه بس
 هرج و مرج و جادي و اکي تحری آلمان برای نظامی توسط سازمان اطالعاتقتيدر حق

 جادي اهي تعرض آلمان به روسی برایا بهانهلهي وسنيد شدند تا بلکه بی متيشورش، حما
  .گردد

  



 ٤٣

           پروبال زي نهاسهيدس.  بوداني ودکا در جری به آزادلي قبنيهرزه از ا
  .... گستراند یم

               نويماس.  بنام میو کله فرد بهار همان سال بود که سر در
)M. Massino(یتاجر" عنوان ه  در پتروگراد ظاهر شده بود که خود را ب 

 ی دارا،دهيپر  چهل و چند ساله، رنگی مردی و.کردي میمعرف"  و ترک یشرق
 و پر خروش بود که با رهي تی پهن و برآمده، چشمانیشاني، پدهي کشیصورت
 سروصدا ی و بعي سرئیها مآبانه و با گامی نظامبايقرو رق و ت شق یحالت

          . افتند يی را جذاب می آمد و زنان وینظر ثروتمند مه ب. کرديحرکت م
 خود را با ی، کار و کاسبی موقت شوروتختي نا آرام پای، در فضانويماس. م

 .کرديبال مدن یبيآرامش و اعتماد به نفس غر
 پاتوق مورد ، پالکين کوچک و پر دود ى کافهی دائمیتر مشنويماس.  مشبها

     پالکين یصاحب محل، سرگ.  در پتروگراد بودی عناصر ضد شوروىعالقه
 )Sergei Palkin( ،گفتيدبانه خوش آمد مؤ می به و.  

 در پشت کافه، مردان و زنان ی اتاق خصوصکي سپس در نويماس. م
 از یبرخ. ددنکري آرام صحبت می لحن بای که با وکرد ی را مالقات میمرموز
      .دندداي مخاطب قرار میسي انگلاي به فرانسه نيري و سای را به روسیآنان و

  ...  داشتيی آشنایادي زهاى به زباننويماس. م 
 هرج و مرج یجاه  استقرار نظم بی برای آن زمان دولت جوان شورودر

 وظائف ی انقالب بر دشوار ضدی مرگبار و دائمديتهد. کرديموجود مبارزه م
   : در آنزمان نوشتنيلن.  آن افزوده بودی سازمانميعظ

 
 امان در ی طبقات ثروتمند، بىهي و کلنداراني، زمیبورژواز  »

  « . انقالبنددن درآوری از پایتالش برا
  

 توسط ی و ضد خرابکاری سازمان ضد جاسوسکي، ني لنىهي بنا به توص
. زدي به مقابله برخی و خارجیتا با دشمنان داخل سازمان داده شد یدولت شورو

 ی مبارزه با ضد انقالب و خرابکارىلعادها فوقونيسي سازمان به نام کمنيا
  را )Tscheka(  "چکا "  ى کلمهی نام در روسنيحرف اول ا. شدي مدهينام
 ی حملهمي، از بی مقر دولت شوروکه ی  هنگام،١٩١٨ در تابستان ١١.ساختيم

در آنجا .  مسکو روانه شدی به سوزي ننويماس.  م ،ديسکو منتقل گردآلمان، به م
 یو.  دگرگون شدیبيطرز عجه  بی و ثروتمند شرقدن تاجر متمیمايبود که س

                                                 
 یاسيسازمان س ( .او. پ.  آن گی شد و به جادهيبرچ" چکا   " ،١٩٢٢در سال  ــ ١١
 یجا ) ی عمومنتيدپارتمان ام ( .د. و. ک. ن  ِا،١٩٣٤در سال . ديبر پا گرد ) یدولت
  . کردی متي فعالی امور داخلیايساري که تحت نظر کمدي گرد. او. پ.  گنيگز



 ٤٤

 رهسپار نيطرف کرمله سر گذاشت و به  و کاله کارگران بدهي پوشی چرمیکت
 دولت  و عضو گارد محافطیتواني اهل لستي کمونی جوانني کرملیدر ورود. شد

 ی رسمشناسائی مدرک کي سابق ینويماس.  م.  را متوقف نمودی ویشورو
 چيو گئورِگیدني را به نام سیمدرک مزبور و. اد نشان دیوه  را بیشورو

 پتروگراد ی چکایئ بخش جنامأمور  )Sidney Georgewitsch(  ینسکيرل
  .نمودي میمعرف
سکو، در آپارتمان مجلل  از مگري دیادر نقطه. ینسکي رلقي رفديبفرمائ  ــ
 قي رفگري به عبارت داي نويماس.  م ،) Dagmara(  معروف داگماراینايبالر
 مأمور،  )Constantine( نينستانت کويبعنوان مس"  چکا       از ینسکيرل

، بروس الکهارت به ايتانيدر سفارت بر. شدي شناخته مايتاني بری مخفسيسرو
 زي مرد اسرار آمیلي ریدنيس"          .  شخص واقف بودني ای واقعتيهو

   . " ايتانيجاسوس بزرگ بر.........  معروف به انگليس ی مخفسيسرو
  
  
  
 

  یلي ریدنيس ــ ٢
  
 

  
 اول از مرداب ی که به هنگام جنگ جهانیاني ماجراجوىهي کلاني ماز

 سمي بلشوهي علیبي تا جنگ بزرگ صل، ددن سر برون آوری تزارهي روسیاسيس
 مأمور، یلي رجورج یدني از سروان سترزي شگفت انگی ببرند کسشيرا به پ
 توسط رفت یبروس الکهارت که م. ، وجود نداشته استانگليس ی مخفسيسرو
ه خ اروپا بي در تاراتي عملني تریا و افسانهنيتر  از خطرناکیکي، در یلير

 نياما نخست. دانست یم"  ناپلئون ىرهي از خمیمرد"  را یکارگرفته شود، و
 از هزاران یکي درآمد خود انگليس ی مخفسي به خدمت سرویليگونه ره بار چ
.  استرده مرموز و با قدرت را احاطه کی دستگاه جاسوسني است که ایاسرار

 و مادرش یرلندي ای ناخداکيپدر او .  متولد شدی تزارهي در روسیلي ریدنيس
  )Odessa(  ودسا خود را در بندر ُای و نوجوانی کودکیو.  بودی زن روسکي

 توسط کنسرن ،ی از شروع جنگ اول جهانشي و پدي گذراناهي سیايدر ساحل در
 کنت  و) Mandrochowitsch ( چي در ماندروخوی تزاریئاي درحاتي تسلميعظ

 ی حتیلي رتيفعال.  در سنت پترزبورگ استخدام شد  )Schuberski ( یکچوپرس
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 نياو به عنوان رابط ماب. ه داشتلعاده محرمانا فوقیا جنبهزيزمان ن در آن
، از جمله ی آلمانی و صنعتی مالهاىهي سرمای مزبور و برخیشرکت روس

 در هامبورگ انجام  )Blohm und Voss ( وسف   و  معروف بلومی سازیکشت
 اول بود که ارسال مرتب ی جنگ جهانیري قبل از درگیاندک. کردي مفهيوظ

 هاىی و کشتهایئايردريساختمان ز هاى، در مورد طرحیاطالعات با ارزش
 اطالعات نيمنبع ا. دي آغاز گرددن در لنانگليس ی بحری، به فرماندهیآلمان
 .   یلي ریدني نبود جز سیکس

   ىندهينما" عنوان ه  در ژاپن بیلي رى سر و کله،١٩١٤ سال در
 االتي سپس از ژاپن به ایو. دي، ظاهر گرداي آس ــ بانک روس " ىمحرمانه
 به گفتگو ئیآمريکا ى مسافرت و در آنجا با بانکداران و سازندگان اسلحهمتحده

  .پرداخت
         با نام مستعار یلي ریدني از سسي انگلی مخفسي سروهاى پروندهدر

 گوش به زنگ و ی مخفمأمورعنوان ه  و از او بشدي مادي   )I. Esti ( ی است.یا
 زبان شناس آزموده که به ني ایبزود. شدي شجاعت فراوان سخن برده میدارا

 متحده فرا االتي در اروپا از ای امر مهمی کامل داشت برایئهفت زبان آشنا
 در یو.  به آلمان وارد شدسيئ از مرز سویلي ر،١٩١٦در سال .  شدواندهخ

 کي آلمان نفوذ و یئاي دری آلمان، به فرماندهیئايدرنيروی  افسر کيلباس 
 نيا.  دادلي تحودن آلمان را به لنیئاي دریالعات اداره اطیرونوشت از رمز رسم

 کي، از جانب اول ی بود که به هنگام جنگ جهانیا ضربهني بزرگتراحتماًال
  ... طرف مقابلش وارد شده بوده  بی مخفسيسرو

 ی مخفاتي عملى به عنوان گردانندهیلي  سروان ر،١٩١٨ سال لي اوادر
دوستان فراوان،  .... ديقل گرد، به آن کشور منتهي در روسسي انگلیجاسوس

 ضد انقالب ی با محافل داخلی وکي نزدیئ گسترده و آشنااىارتباط حرفه
 تيمأمور.  کرده بودجادي ااىشنهي پني چنی آل برادهي ای مردی، از وهيروس

در .  در برداشتزي را نیقي عمی مفهوم شخصیلي ری، براهيمزبور در روس
 هي به کل انقالب روسقتي و در حقهاکيبلشو نسبت به یديدرون او آتش تنفر شد
 اني خود را بی مقاصد ضد انقالبی که بدون پرده پوشاىشعله ور بود، به گونه

  :کرديم
  

. مي آنها را تحمل کنی توسری حتميتوان یما م.  انسانندهایآلمان  »
. ند  نسل بشر در حال رشد و نمّوی در مسکو، دشمنان اعالنهاياما ا
 را والي هني است، برنخاسته و ای، تا زمان باقدن متمیايدنچه  چنان
  «.  را مغلوب خواهد کرددن سرانجام تموالي، هندازدياز پا ن
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 در سي انگلی مخفسيطور مدام، در گزارشات خود به ستاد سروه  بیلير
، را سمي خطر بلشوهي آلمان علصري با آلمان و اتحاد با قی، صلح فوردنلن

  .کرديموعظه م
  : گفتی ماو
  

 که در ی تهوع آورىدهي پدني که شده، امتي به هر قیستيبا  »
، یآر: صلح با آلمان.  زدوده شوداتي حى از صحنهافتهي تولد هيروس

 کي در یستي باتيبشر.  داردد دشمن وجوکيتنها  ! یصلح با هر کس
    «!دي شب گرد آمهي وحشت نني اهياتحاد مقدس بر عل

  
 ی ضد شوروى، خود را به عمق توطئههيوس به محض ورود به ریلير  
   ١٢.  بودی دولت شوروی سرنگونشي به اعتراف خو .فرو برد
  
  
  

  تيپول و جنا ــ  ٣
  
 

 
، از لحاظ هيدر روس) اس ارها  ( ی انقالبالي  حزب سوس،١٩١٨ سال در

حزب . دادي ملي را تشکی ضد شورویاسي حزب سني تررومنديتعداد افراد، ن
 فعال، تحت هاىی انقالباليسوس.  بودیئ روستاسميالي سوسیبلغ نوعمزبور ُم

 جنگ ري وزی که زمان )Boris Sawinkow ( نکفي ساوسي بوریرهبر
صورت ه  شرکت کرده بود، بکـُرنيلف نافرجام یکودتا بود و در یکرنسک
 ی افراطغاتي و تبلهاوهيش. ددن درآمده بویکي احساسات ضد بلشوی برایمحور

 بود، ختهي برانگستي از جانب عناصر آنارش رایتوجه قابل تيآنان حما
                                                 

، نگارندگان از سرگذشت "توطئه بزرگ  " گري دهاى بخش و بخشنيدر ا ــ ١٢
 ائتالف غرب بر ضد هاىتي از فعالیاخص به عنوان شیلي ریدني ستنيافسانه مانند کاپ

 و ارتجاع ايتانيبر) محافظه کار  ( ی که توسط حزب توریاتئالف. ندا، سود بردهیشورو
 کني هستند لی از آن خود ویلي و اعمال منسوب به رديااگر چه عق. شدي میفرانسه رهبر

پس از آن  در آن زمان و یمعهذا و. دي وضع نمایتياسي نبود که سیتي شخصیليخود ر
 هي بود که از خارج از روسی ضد شوروهاى توطئهی برای آلتني و جسورترنيتر قاطع
 .شدي متيهدا
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. ددن بوهي در روسی جور و ستم تزار، نسلني چندىدهي که زائیعناصر
 بر یعنوان سالحه  را بسمي ترور،های انقالبالي سوسه بود کیدي مدهاىمدت
 یسوه  سالح را بني تا همددنش ید و اکنون آماده مدنکار گرفته بوه  تزار بهيعل

 افتي دری فرانسه کمک مالی جاسوسسي افراد از سرونيا.  بگرداننداهکيبلشو
 فرانسه، ري کبري که نولنس، سفی وجوهقي از طرنکوفي ساوسيبور. داشتننديم

 را های انقالبالي سوسمي قدیستي، مرکز ترور، مجددًادادي ملي تحوی به وشخصًا
 نيهدف ا. مستقر کرد " هي روساءي احیسازمان برا" در مسکو تحت عنوان 

 ىهيبنا به توص.  بودی رهبران شوروري و ساني قتل لنی برایزير سازمان طرح
 به هاستي ترورحيسل آموزش و تی برازي نسي انگلی مخفسي، سرویلي ریدنيس

  . سازمان پرداختني به ایکمک مال
 سخن بر سر که ی طرفدار پروپا قرص تزار، هنگامني، ایلي ریدني ساما
 الي، بود به سوسی شورومي رژی، به جاهي در روسیدي دولت جدليتشک
نظرش ه  که بنکفي گذشته از ساو،کرد یاو احساس م. کردي اعتماد نمهایانقالب

 ی خطرناککالي رادیروي ن، چپهاىی انقالبالي آمد، سوسیکامال قابل اعتماد م
 از آنان معروف به داشتن روابط ی برخکه ني اخصوصًا.  کنندی میندگيرا نما

 یلير. ددنکر ی میباله رودن ید که از ترتسکدن بویستي اپورتونهاىکيبلشوبا 
 زي نمي تصمني مقاصد خود سود برد، اما بر ای افراد برانيآماده بود تا از وجود ا

 کي خواستار یو. دي بزداهي روسىه از صحن را کالًًسميکاليبود که راد
 اساس، نيبرا.  بودسمير تزااءي احی قدم برانيعنوان اوله  بی نظامیکتاتوريد

 هاىستي ترورقي و تشوی به کمک مالکه ی، در همان حالیسيجاسوس انگل
، در همان دادي ادامه می ضد شوروکالي رادهاى گروهري و سای انقالباليسوس

            خود ىژهي ویني ساختمان دستگاه توطئه چه با وسواس تمام بزيحال ن
 دستگاه را آشکار ني عملکرد ای چگونگ بعدها در خاطراتشیلير.  پرداختیم

 :ساخت
  

 از یستي بای من نمی بود که سازمان روسني ای اساسىمسئله »
 از آن در ی بخشچي هکه ني داشته باشد و ای آگاهیاريامور بس
 بود لي دلنيبه ا.  کندانتي خگري دهاى نباشد که بتواند به بخشیتيوضع

 هر جهي شد و در نتختهير " یپنچ نفر " هاىستمي سهيکه طرح بر پا
خود من که در راس هرم . شناختيگر را ميعضو تنها چهار نفر د
 نام و قي تنها از طر   بلکه، نه شخصًاشناختميقرار داشتم همه آنها را م

 را بعدها ی شخصشناسائی ني بود که ادي مفاري من بسیبرا. آدرسشان
 ى زد، همهی سر می از کسیانتي اگر خبي ترتنيبد.... بدست آورم 

   «. ماندی می باقه و کشف در محدودددنش یاعضا کشف نم
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 سي پلىماندهي و با باقی افسران تزارىهي در ارتباط با اتحادیلي ردستگاه
 هاىستي ترور، با )Ochrana ( خراناُا یطاني دستگاه شیعني سابق تزار یمخف
راسر مسکو  در سیچون قارچ ، همني چنني ای و با عناصر ضد انقالبنکفيساو

 ، ی تزاره، از دوریلي راني از دوستان و آشنایتعداد. ديو پتروگراد چتر گستران
 دوستان ني از ایبرخ. ددني گردیوه  بی و مثمر ثمرات با ارزشوستهي پیوه ب

 یئاي درحاتي تسلرومندي مرد ن )Schuberski(  یوبرسکشد از کنت دنعبارت بو
 آلمان استخدام کرده ی سازهای با کشتیبطعنوان راه  را بیلي ری که زمانیتزار

 صاحب کافه پالکين ی سرگ، )Judenitsch ( چيدنوي یبود، ژنرال تزار
 خود را مستقر ی در آپارتمان او ستاد مسکویلي داگمارا که رناي، بالردپتروگرا

 خراناُا ی مخفمأمور ثروتمند و ليوک  )Grammatikow(  کفيکرده بود، گرامات
 والچاي، ودادي ملي را تشکی انقالبالي با حزب سوسیلي ری اصلکه اکنون تماس

 استخدام ىخرانا که نقشه ُاگري دمأمور  )Wjatschelaw Orlowski ( یکرلفسُا
 کي ی وقي از طریلي و رختهي پتروگراد را ردر چکا مأمورعنوان ه خود ب
  را بدست آوردهینسکي رلچي گئورگویدني چکا تحت نام سی عبور جعلىبرگه

  .دي سفر نمای شوروهي روسىبود که او را قادر ساخته بود که آزادانه به هر نقطه
 و ستاد ارتش سرخ نفوذ ني به داخل کرملی که حتنيمأمور ري افراد و سانيا

  . ساختندي با خبر می حرکات دولت شوروىهي را از کلیليد، ردنکرده بو
قبل " رتش سرخ  اى دستورات مهر و موم شدهکه ني از ایسيجاسوس انگل

  .دي بالیخود مه ب " ددنشي خوانده مدن در مسکو باز شوند، در لنکه نياز ا
 ني تضمی زد، برای روبل سرمونيلي مني پول که به چندیمي عظريمقاد

 یلير.  شده بودی داگمارا، در مسکو مخفناي، در آپارتمان بالریلي راتي عملیمال
 نيا.  جستی سود مسيسفارت انگل ی وجوه از منابع مالني ای جمع آوریبرا
 مأمور ، )Hocks ( زکي هتني کاپقي و از طری توسط الکهارت جمع آورهاپول
 امر ني به ایليالکهارت که توسط ر. شدي ملي تحویلي به رسي انگلی مخفسيسرو

 ی جمع آوریچگونگ " یسي انگلمأمور" گماشته شده بود، بعدها در کتاب خود 
  : پول را شرح دادنيا

   
 روبل ی مخفهاىنهي گنجید که دارادن بویاري بسهاىروس »

 از ی بانکى را با حوالهها پولني اددنش ی خوشحال ماريد و بسدنبو
 از هر نوع سوء ظن، یريگ شي پیبرا.  معاوضه کننددنبانک لن
 ی می در مسکو جمع آوریسي شرکت انگلکي قي را از طرهاروبل
 ى و حوالهنيي ارز را تعنرخ  معامله کرده،هاآنها با روس . ميکرد
 ی رسمی ضمانتی مالاتي عملني ایما در ط. ددنداي را به آنان میبانک

 داده لي تحوري، معادل مقاددن که در لنميداد ی میسيبه شرکت انگل
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 آورده شده و به آمريکا ی به سرکنسولگرهاروبل. شده ارزش داشت
   « .ديرساني مزم الی و او آنها را به مقرهاددنشي داده ملي تحوکزيه
 

 از کي چي سرانجام موفق شد، بدون از قلم انداختن هیسي انگلجاسوس
 ی، پس از سرنگونی بزودیستيبا ی که می در مورد دولتقي دقی، طرحاتيجزئ

 یلي ریدوستان شخص. دي نمامي آن بشود تنظنيگز ی، جایدولت شورو
  : داشتنددي جدمي در رژی مهمهاىسمت
  

.  دولت موقت داده شده بودکي لي تشکیا برباتي ترتىهمه »
 شده و ی داخلري قرار بود وزکوفيدوست و متفق بزرگ من، گرامات

 من کي دوست وشرشوبرسکی. ردي را بعهده گی و مالسيتمام امور پل
 ري بود، وزهي روسی موسسات تجارني از بزرگتریکي سيکه رئ

 یلت موقت دوکوفي و گراماتشوبرسکی، چيدنوي. ديگرد یارتباطات م
بال دن به ري را، که ناگزی داشت آنارشهفي که وظددندا ی مليرا تشک

   «.   آمد، درهم شکنندی مشي به پی انقالبنيچن
  
 وارد نکفي ساوهاىستي توسط تروری ضد شورواتي ضربات عملنياول

  . ديگرد
 ، )Wolodarski ( یک والودارسکه ی  هنگام،١٩١٨ ژوئن ٢١ روز

            وخفُب کارخانه ُای کارگرنگيتير مطبوعات، م در اموی شوروسريکم
 )Obuchow( به قتل ی انقالبالي سوسستي ترورکي توسط کرد ی را ترک م 
 آلمان در ري کبري سف، )Mirbach ( رباخي ترور با قتل منيدو هفته بعد، ا. ديرس

  وحشت در صفوفجادي اهاینقالب االيهدف سوس. بال شددن، هي ژوئ٦مسکو در 
 آنان مرگ محتوم ىدهيعقه  آلمان بود که بىو به جلو انداختن حملهها کيوبلش
  ١٣. همراه داشته  را بسميبلشو

 ى کنگرهني که پنجمدي به قتل رسی آلمان در همان روزري کبريسف
ناظران دول . شدي مسکو برگزار میُاپرا در محل هي روسی شوراهایسرتاسر

                                                 
  )Blumkin ( "نيبلومک"  به نام ی انقالبالي سوسستي ترورکي رباخيقاتل م ــ  ١٣
 را رباخي جان مهي توطئه على افسر چکا که قصد اعالم خطر دربارهکي در لباس یبود و

 به چه ني پرسد قاتلی مني آلمان از بلومکري کبريسف.  بودافتهيسفارت آلمان راه داشت، به 
و با هفت " .  صورت نيبه ا: " کشدي مادي فرنيمکبلو. صورت قصد کشتن او را دارند

 که در یلي و با اتومبدهي پرروني سپس از پنجره به بنيبلومک. کندي مکي به او شلیريت
 لئو ی بعد محافظ شخصی چند، قاتلنيبلومک. کندي فرار م،دهيکشي انتظار او را مرونيب

 .) خواهد شدبت باره در بخش پانزدهم کتاب صحنيدر ا. ( گرددي میترتسک
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 شوراها ندگاني نماهاى نشسته و به نطقپراُادور سالن   دوراهاىگاهيمتفق در جا
.  کنگره را در برگرفته بودی فضای حالت تشنج روحینوع. ددندايگوش م
 در هاگاهي از جایکي وارد شد، بروس الکهارت که در یلي ریدني سکه یهنگام

 یا که واقعهدانست ی نشسته بود، مني متفقهاىپلماتي و دنيمأمور ريکنار سا
 شده به نظر جي و تهدهي رنگ پریسيجاسوس انگل.  است دادهیخبر ساز رو

  . مزبور مطلع نمودق شتاب آلود، الکهارت را از اتفایابا زمزمه. ديرسيم
 ی عمومزشي خکي ی برای عالمت،دي را به قتل رسانرباخي که میالولهگ
 مخالف در سراسر کشور محسوب کي عناصر بلشوتي با حماهای انقالباليسوس
 را ی شوروندگاني حمله و نماُاپرا قرار بود، به ی انقالباليان سوستفنگدار. شديم

 ُاپرا بود و در عوض مدهاي حساب درست از آب در نیئاما در جا. ندي نماريدستگ
 یراندازي تهاابانيگرچه در خ. توسط سربازان ارتش سرخ احاطه شده بود
.  استیو در دست دولت شوراتيدرگرفته بود اما روشن بود که ابتکار عمل

.  مدارک مولد خطر بودی خود در جستجوهاىبي صحبت در جني در حیلير
. ديرا بلع  کرد، و قطعات آنزهيزه ري کرد آنرا رداي از آنها را پیکي که یهنگام

 عمل ني که در کنار الکهارت نشسته به همزي نی فرانسوی مخفمأمور کي
 ظاهر و اعالم نمود اُاپر ى بر صحنهیئگو چند ساعت بعد، سخن. مبادرت نمود

 طرح شده ی دولت شوروی سرنگونی که برای ضد شوروى مسلحانهیکه کودتا
 تي حماگونه چيه.  شده استی خنثچکابود به سرعت توسط ارتش سرخ و 

 مسلح به ی انقالبالي سوسهاى کودتاگران وجود نداشته و گروهی برایعموم
  .ندا از آنان کشته شدهیاريبس.  شده اندريبمب، تفنگ و مسلسل محاصره و دستگ

  . در حال فرارنداي شده و ی مخفاي مرده اي آنها رهبران
 خاطر به تي با امنتوانند ی گفته شد که مُاپرا حاضر در ني متفقندگاني نمابه

  .ددن امن بوهاابانيخ. ددن خود برگرهاىسفارتخانه
 ، )Jaroslaw ( اروسالوي در زي نیگري که شورش ددي بعد خبر رسیاندک

زمان باشد، توسط ارتش سرخ منکوب شده   مسکو همیکه قرار بود با کودتا
 اروسالوي شورش ، که شخصًاهای انقالبالي، رهبر سوسنکفي ساوسيبور. است

  . بودختهي گری شورویروهاي از چنگ نی به دشوارکرد ی میرا رهبر
 و یيباي با ناشکهای انقالباليسوس.  بودوسيأ و می به شدت عصبانیلير

 ىدهي، به قول او، به انيبا وجود ا! ددن خودشان عمل کرده بوىژهيحماقت و
 اغلب رهبران که ی کودتا درست به هنگامکي بر شروع ري آنها دایاساس
 یرادي اگونه چي حضور دارند، هی مجمعاي جا جمع و در کنگره کي در یشورو
  .ستيوارد ن
 لي، به تخیرش ناگهان شوکي در کي بلشویساؤ گرفتار ساختن رىشهياند
 آن ی اجرای برایا به طرح نقشهتي با جدیو ...... ديآ ی خوش میلي ریناپلئون

  .پرداخت
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  هایئايتواني لىتوطئه  ــ ٤
  

  
 

 دخالت در ی براني متفقی  طرح مخف،١٩١٨ اوت ی خالل ماه پر ماجرادر
 یريوگجل " ى  به بهانهیسي انگلهاىنيروروز دوم اوت، . دي برمال گردهيروس

د و در دن شادهيدر آرخانگل پ " های به چنگ آلمانی جنگزاتي تجهدناز افتا
  . ددن اوت مرکز نفت باکو در قفقاز را به تصرف درآوریروزها

 ادهي وستک پی در والدی و فرانسویسي انگلى تازهیروهاي روز بعد، نچند
 یوزها و سپس در ری لشکر ژاپنکي اوت، ١٢بال آنها، در روز دنه ب. ددنش
د، به دن منتقل شده بونيپيلي از فی که به تازگئیآمريکا هنگ ني چند١٦ و ١٥

  . ددن تجاوز نموهيخاک روس
 قرار ی ضد شورویروهاي قبال در چنگ نیبري از سیعي وسهاىبخش

 تي حما، تحت )Krassnow ( نفس کرای، ژنرال تزاراوکرائيندر . داشت
، هتمان فيدر ک. برپا کرده بود ی شوروهي را بر علینيآلمان، نبرد خون

 آلمان، قتل عام ى، دست نشانده)Hetman Skoropadski (  یسکورپادسک
  .راه انداخته بوده  بانيهودي و هاستي از کمونیميعظ

ه  تا از شمال، جنوب، خاور و باختر بددنش ی آماده مدي جدىهي روسدشمنان
 که در مسکو مانده نيق متفندگاني از نمایآن معدود.  شوندري مسکو سرازیسو
 در یکه دولت شورو د، بدون آندن خروج بوی و تدارک براهيد در حال تهدنبو
   :سدي نویم " یسي انگلمأمور" بروس الکهارت در .  آنان باشدکار ني اانيجر

 
 اعالم گونه چيکه ه بدون آن.  مافوق تصور بودتيوضع  »
     ناي آن از دوى در گرفته بود که جبههی صادر شده باشد، جنگیجنگ

)Dwina ( نيمن چند"  که کند ی، و اضافه م" تا قفقاز امتداد داشت 
  گرفته بود پس از حرکت ما هممي تصمی گفتگو کردم اما ویليبار با ر

   « .چنان در مسکو بماند
  
د، دن شادهي وستک پی در والدهایئآمريکا که ی اوت، روز١٥ روز در

 ی الکهارت، وهاى داشتاديبر طبق . ت آمد بروس الکهارداري مهم به دیفرد
 بود که زنگ در سي سفارت انگلکيدر حال صرف نهار در آپارتمان خود، نزد

 او اردي داستار خویئايتواني لی خبر داد که دو آقایوه خدمتکار ب. صدا در آمده ب
 یگريو د نيدي تخت بنام سمی بود کوتاه قد با صورتی جوان از آنانیکي. هستند
 با سر و وضع مرتب و چشمان سخت حالت که خود کلي هیبلند قد و قو یمرد
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 ني کرملیهاليتوانيائی گارد ى فرمانده، )Bersin ( نيبرز" سرهنگ "  را به نام
 .کردي میمعرف

 یئاي درى وابسته، )Cromey ( یرام کتني از کاپیا کنندگان نامهمالقات
ه  بود که بینيمأمور از یکرام. ددن در پتروگراد، به الکهارت نشان داايتانيبر

 شيها داشتاديت در رالکها.  دست داشتی ضد شوروهاى در توطئهديطور شد
   : کهکندياضافه م

 
 گر، کي عمال تحری هاسهي در مقابل دساطي احتتي رعایبرا »

 ی، نامه از خود کرامیدي تردچيبدون ه.  کردمیدقت وارسه نامه را ب
   «.بود

  
  . شداي علت مالقات را جوندگاندارکني سپس از دالکهارت
 کرده ی معرفني گارد کرملى که خود را به عنوان فرماندهني برزسرهنگ

 تي حمایکي گرچه از انقالب بلشوهاليتوانيائی که ديبود، به اطالع الکهارت رسان
         پول ژنرال ی تحت رهبریانگليس یروهاي با ندني قصد جنگکنيند لاکرده

 )Poole( در مورد ضرندآنها حا. ند، ندارندا شدهادهي در آرخانگل پرًاي را که اخ 
  .نندي به مذاکره بنشیسي انگلمأمور صلح با طيشرا

    ی، مطلب را با سر کنسول فرانسوی هر گونه پاسخدن قبل از داالکهارت
 هي توصی الکهارت، به وى شخص، طبق نوشتهنيارد و اذ گانيدر م گرنار. م

 یاز هرگونه گذشت از رو " کني ولدي مذاکره نمانيزنمود که با سرهنگ بر
 کرد و مالقات را ني  روز بعد الکهارت کلنل برز. "دي احتراز نمایمصالح خود

  : به وی تحويل دادامي پني ای حاویسند
  

 ژنرال ی برای مهماين يادداشت،که حامل پيامی  لطفًا به دارنده»
  «. دي عبور از خطوط را بدهیپول است، اجازه

  
  ...  قرار دادیلي را در رابطه با رني سپس برزالکهارت

  :  الکهارت،هاىاداشتي روز بعد طبق دو
  

 شي پی به آسودگنيش داد که مذاکرات با برزر گزایلير » 
، در صورت سقوط یري قصد درگگونه چي ههاليتوانيائی و روديم

 ني براري داکرد ی مطرح مزي را نی نظریلير. ، را ندارندهاکيبلشو
 هاليتوانيائی بتواند به کمک ی ما، ومتي ممکن است، پس از عزکه
  « . دهدمان ضد انقالب را در مسکو ساکي
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 ی، جهت برگزارني متفقندگاني از نمای گروه کوچک،١٩١٨ اواخر اوت در
آنان . ددن گرد آمآمريکا ی در سرکنسولگری کنفرانس محرمانه در اتاقکي

 ی خارجگري مراکز دىهي چرا که کلدند کرده بو را انتخابآمريکا یسرکنسولگر
 دن شادهي پرغمي علیدولت شورو.  بودی شورونيمأمور ديتحت نظارت شد

 االتي خود را نسبت به اى هنوز رفتار دوستانهیبري در سئیآمريکا یروهاين
حامل چهارده اصل وود رو  ئیهاتو پالکادر سرتاسر مسک. کرديمتحده حفظ م

 در یادر سرمقاله.  گزارده شده بودشيبه نما   )Woodrow Wilson(  لسونيو
  : عنوان شده بود کهايزوستيا

  
 با یحي چگونه رفتار صحدانند ی هستند که مهائیآمريکاتنها  » 
  «.  داشته باشندهاکيبلشو

  
 نيصورت تمام و کمال از به نز هنوز بي رابموندي رتيمأمور هاىبازمانده

  .نرفته بود
 گرنار ی با کنسول فرانسوآمريکا ی در سرکنسولگریئ گردهم آاستير
 افسر  )George Hill(  لي هجورج و سروان یلي توسط رهایسيانگل. بود

 ی میندگي فرستاده شده بود، نمایلي با ری همکاری که براسيل انگیاطالعات
، شامل زي نني متفقی مخفسي و سرویاسي سنيمأمور از یگريتعداد د. ددنش

    یگاروي خبرنگار ف )Rene Marchand ( مرشان رنه یانسورروزنامه نگار ف
)Figaro(در مسکو، حضور داشتندسي پار .  

 جلسه را به منظور ني ای که وکند ی در خاطراتش عنوان میلي ریدنيس
 یو.  خود فرا خوانده بودی ضد شورواتي عملشرفتي در مورد پیگزارش ده

  :د که اطالع داني متفقندگانيدر آن جلسه به نما
  

 ." است دهي را خرني گارد کرملى، فرماندهنيسرهنگ برز  »
 روبل بود که پانصد هزار روبل آن قبال به ونيلينرخ سرهنگ دو م

ه  بیستي بای مبلغ مني ایباق.  پرداخت شده بودشي پیليارز، توسط ر
 از خدمات یکه برخ  به سرهنگ، پس از آننگي استرلىرهيصورت ل

، وستي در آرخانگل پیسي انگلیروهايخطوط نرا انجام و به پشت 
   «. شدي داده مليتحو

  
   : اعالم کرد کهیلي مزبور، رى جلسهدر
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.  استیمي عظیروي نی، دارای کنونتيسازمان ما در موقع  »
 ضربه با ني ورود اولى در لحظهزي با ما هستند و مردم نهاليتوانيائی

  « !ما همراه خواهند شد
  

 ی مرکزىتهي کمىژهي ویجلسهحاضران رساند که  سپس به اطالع یلير
 تآتر مسکو برگزار ی اوت، در بالشو٢٨ خي قرار است به تارکيحزب بلشو

 مکان کي را در یو دولت شورهاىتي شخصهي زمان کلکي در جلسه نيا. شود
  .............  ساده بودی شجاعانه ولیلي رىنقشه.  آوردیگرد م

 انجام اني، در جرهاليتوانيائی یکه گاردها گذارده شده بود ني بر اقرار
 یجلسه تآتر، به هنگام هاىی و خروجهای ورودیهيوظائف معمول خود، در کل

، تي موقعني ای قرار بود برانيسرهنگ برز. ، مستقر شوندی مرکزىتهيکم
  : را انتخاب کند کهیمردان
   

   «. باشند  آن کرده وقف به هدف وفادار و خود را  مطلقًا»
  
 ىهي عالمت مخصوص، درها را بسته و کلکي ی در پني برزیردها گا

گروه  " کيسپس .  خود خواهند گرفتهاى آتش تفنگريافراد داخل تآتر را به ز
 " ی سازمان توطئه وی داخلىحلقه"  و یليمرکب از خود ر " ژهي ویاتيعمل
 خواهند ري دستگجا کي را کي حزب بلشوی مرکزىتهي و کمدهي صحنه پریبرو
  !ردک

اما قبل از اعدام، در .  خواهند شدرباراني تی رهبران شوروري و سانيلن
 یريتا همگان از دستگ"  مسکو در مقابل همگان رژه خواهند رفت هاىابانيخ

چون   و همکارانش همني با محو لنی شوروميرژ! "  آگاه شوندهيستمگران روس
  .ختي فرو خواهد ری کاغذیساختمان
  :ار داشت اظه، در ادامهیلير
  
 ، عالمتدن هزار افسر وجود دارند که به محض دا٦٠که در مسکو»  
 خواهند لي ضربات از داخل، تشکدن وارد آوری برای خواهند شد  و ارتشجيبس

   از خارج حمله خود را آغاز ني متفقیروهاي است که نی در حالنيداد و ا
    «.کننديم

 
 قرار ی شورو ضدی ارتش مخفني که قرار بود در راس ایمرد

 زي نیارتش دوم. بود " چيدنوي ژنرال یافسر معروف تزار " رديگ
چه  آن"  تجمع و هي در شمال روسنکفيساو" ژنرال "  یتحت رهبر
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له خواهد   پاريرد تا درشت در زـُ مانده را از خی باقهاکياز بلشو
   " .کرد

 
نسه را  و فراسيل انگی اطالعاتهاىسي سروتي که حمایلي رى بود نقشهنيا

 داشتند و در تدارک کي تماس نزدچيدنوي با ژنرال هایسيانگل.  با خود داشتزين
 یباني پشتنکفي از ساوزي نهایفرانسو. ددن بوی وی برازاتياسلحه و تجه

  .ددنکريم
رق مختلف ـُ سپس طآمريکا ی مجتمع در کنسولگرني متفقندگاني نمابه
ه  توانست بی مهایهمکار نيا.  داده شدحي توض، نقشهی در اجرایهمکار

 مهم در اري راه آهن بسهاى انفجار پلی و تدارک براغاتي، تبلیصورت جاسوس
 آن دولت قي که از طریريگراد باشد، تا هرگونه مسوحول و حوش مسکو و پتر

  .. .  نقاط کشور فرا خواند، مسدود گرددري بتواند ارتش سرخ را از سایشورو
 مالقات ني با سرهنگ برز مرتبًایلير. دشي مکي مسلحانه نزدی کودتاروز

 ري غیهاآمد شي پىهي کلی توطئه کار و برااتي جزئني آخریدقت روه و ب
 را ها طرحني آنان آخرکه یهنگام. ديد ی الزم را تدارک مهاىینيب شيمنتظره پ
 ٦ به اوت ٢٨ از ی مرکزىتهيکم یجلسهد خبر آورده شد که دن کریآماده م

   : گفتني به برزیلير. تتامبر معوق شده اسپس
 

 اتي جزئني خواهم داشت تا آخریشتري ندارد، وقت بیتياهم  »
   «.  مي نماليرا تکم

 
 را از دستگاه یني بازبني گرفت به پتروگراد رفته و آخرمي تصمیلير
  . شهر به عمل آوردني در اشایجاسوس
 یدنيعنوان سه  را بی که وی عبور جعلى با برگهیلي شب بعد، رچند
، مسکو را با ترن به قصد پتروگراد ترک کردي می معرفینسکي رلچيگئورگو
  .نمود

  
  
 

 یلي ریدنيخروج س ــ ٥
  
 
   
 
، ی رفت تا به سروان کرامسي به سفارت انگلمًاي مستقیلي پتروگراد ردر
 و خالصه عيطور سره  بیو.  ارائه کندی گزارشسي انگلیئاي درىوابسته
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 داد و حي توضیوه  شورش را بىذاشته و نقشه گاني در مسکو را در متيوضع
 قول داد یلير.  خوشنود شداري بسیکرام! " مسکو در چنگ ماست " :گفت
  . کندهي، تهدن به مقصد لنی مخفکي پی برای کاملزارشگ

 شروع به تماس با رهبران دستگاه خود در پتروگراد یلي روز بعد رصبح
  .  تلفن زدکفيامات اخرانا، گرمأمور به یروز و ظهر آن. نمود

           : دي پرسیو. آمدي میعي طبرينظر خشن و غه  بکفي گراماتیصدا
  ؟ "ستيک" 

  ینسکيمنم رل: یلير
   ؟یک: کفيگرامت

  .  خود را تکرار کردی نام قالبیلير
 مي برای بدی نفر با من است که خبرهاکي: مهي سراسی با حالتکفيگرامات

 مي وخماريند، حال با زود شروع کردهیليا خ ریپزشکان عمل جراح. آورده
  .ديياي بنجاي به سرعت به اديني مرا ببدي خواهیاگر م. است

 را در کفي گراماتیو.  حرکت کردکفي گراماتى با شتاب به خانهیلير
  .افتي ی در بخارها کاغذدن کار و سوزانزي می کشوهادن کریحال خال
  : بلند گفتی با صداکفيامات به اتاق وارد شد گریلي رکه ني محض ابه
  
  )Uritzki ( یکتسياور! ندا زود وارد آوردهیلي ضربه را خهااحمق  »

   «! دهيقتل رسه  در دفترش بازدهيامروز صبح ساعت . مرده است
 

 را در آتش ها صحبت کاغذها را پاره پاره و تکهني در حکفيگرامات
  :انداختيم

، خود من البته مورد سوظن  استی بزرگسکي رجا ني ما در ادنمان ــ
 کشف شود، آن اسم من و شما گري دیزي قبل از هر چیزيم و اگر چاقرار گرفته
 ی که وافتي درسي در سفارت انگلی در تماس با سروان کرامیلير. خواهد بود

 کي توسط د پتروگرای چکاسي رئیتسکياور.  قبل آگاه استاني از جرقبًال
نظر ه  بزيله قرار گرفته بود معهذا همه چ مورد اصابت گلوی انقالباليسوس
. نمود" روال معمول "  طبق ی مالقاتشنهادي پیوه  بیلير.  آمدی مرتب میکرام
 در کافه داريعبارت بود از د" روال معمول . " افتي موضوع را دریکرام
  .پالکين
 و ی ضرورري مدارک خطرناک و غدن را به نابود کری زمان باقیلير
  ... دي اسناد گذرانري سا رموز ویاختفا

 کرده و به سفارت یسکي گرفت که رمي تصمیلير. امدي به کافه نیکرام
ممکن : "  اعالم خطر کردپالکينهنگام خروج در گوش .  کندی سرکشسيانگل
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 از مرز دني ترک پتروگراد و خزیخود را برا. اده باشدفت ایاست اتفاق ناگوار
  ... ديفنالند حاضر کن

 ی به مردان و زنانیلي ر، )Wladimirski ( یکروفسيميالد واباني خدر
 یداخل وروده د و در همان حال خود را بدن بودنيبرخورد کرد که در حال دو

 یگوش مه  بی قوی غرش موتورهایصدا.  انداختندی مها و کوچههاساختمان
 گذشت هاابانيسرعت از خه  مملو از سربازان ارتش سرخ بیلياتومب. ديرس

  .گري دیليمبسپس اتو
 در آن واقع سي که سفارت انگلديچي پیاباني کرد و به خزي را تها قدمیلير
 نهايا.  جسد در مقابل سفارت افتاده بودنيچند.  ناگهان متوقف شدیو. شده بود
  . بودی شوروسياجساد پل

 در مقابل سفارت پارک شده و دو رده از مردان ارتش سرخ لي اتومبچهار
  . سفارت از پاشنه درآمده بودیدرها. ددن بوستادهي اابانيدر عرض خ

دور خود ه  بیلي؟ ردي کارناوال آمده ای تماشای براینسکي رلقيخوب رفــ 
 را در لباس ی بار وني سرباز خندان و جوان سرخ را که چندني زد تا ایچرخ
  :ديسپس با شتاب پرس.  بود، مشاهده کنددهي چکا دینسکي رلقيرف

 ی شخصی در جستجونيمأمورــ    افتاده است؟ی، چه اتفاققي رفنميبگو ببــ 
پس .  از اتفاقات آن شب اطالع حاصل کردیليبعدها ر. ددن بویلي ریدنيبه نام س

 بستن ی چکا را برانيمأمور در پتروگراد ی، مقامات شورویتسکياز قتل اور
 ی باال تحت نظر کرامى سفارت، در طبقهیاعضا.  فرستندی مسيسفارت انگل

 آمده نيسرعت پائه  بیسروان کرام.  اسناد خطر ساز بوده انددنمشغول سوزان
 نيمأمور.  کندی چفت می شوروی مخفسيو در سفارت را در مقابل چشمان پل

  )Browning(  نگيبراون  با دووسانهيأ میسي انگلمأمور شکنند و یدر را م
 را ی دولتمأمور و چند سري کمکي یکرام.  شتابدی آنها مىدردست به مقابله

 با ی و سروان کرامدهنديان چکا به آتش او پاسخ ممأمور. دهديهدف قرار م
  .... افتدي مني در مغز به پائیاگلوله
 ی بنام سرگی انقالبالي سوسستي ترورکيشب را در منزل   آنیلير
 ی دارنوسکیصبح روز بعد، و.  نمودیسپر  )Sergei Dornoski ( یکدارنوس
  . فرستادروني و کسب اطالع به بدنوش آب دا سر و گیرا برا

 ستي حزب کمونی رسمى از پراودا روزنامهیا با نسخهیدارنوسک
  :بازگشت و گفت

 کي شلني در مسکو به لنی خواهد شد، شخصی خون جارهاابانيدر خ  »
  « !  برخود نکردهیوه سفانه گلوله بأ متیکرده است ول

 از سوء قصد به ی درشتىوشتهسرن.  دادیلي سپس روزنامه را به ریو
 در ی، پس از سخنرانني لنکه یشب قبل از آن هنگام. کردي متي حکانيجان لن

 کي، کردي را ترک م آنجا )Michelson ( کلسني ماى در کارخانهنگيتي مکي
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 ى فاصله از )Fania Kaplan ( اپالن کاي به نام فانی انقالبالي سوسستيترور
.  به زهر آغشته شده بودهاگلوله.  کرده بودکي شله دو گلولیوه  بکي نزداريبس
 کي نزدني لندن به گریگري قلب نفوذ کرده و دی در باالهي از آنها داخل ریکي

  .شاهرگ نشسته بود
 ترازو قرار ى او در کفهی که زندگشد ی گفته می کشته نشده بود ولنيلن
 .دارد

، یليهمدست ر شده بود توسط کي شلني آن به لنىلهيوسه  که باىاسلحه
  نکته را بعدها در ني انکفيساو.  کاپالن داده شده بوداي به فاننکفي ساوسيبور

  .خود برمال نمود " ستي ترورکيخاطرات " 
 استفاده در ی را، براکي اتوماتري هفت تکي که یروز، در حال  همانیلير

انه  با ترن به جانب مسکو رو بسته بود، فورًاشي بازوري، به زیمواقع ضرور
خبر بدتراز : دي خراى روزنامه )Klin ( نيروز بعد در راه، در تقاطع کل. شد
 و ني لنرباراني تى آن شامل نقشهاتي با تمام جزئیلي رىتوطئه. شد ی نمنيا
 موقت ی دولت نظاملي مسکو و پتروگراد و تشکري، تسخی رهبران شوروريسا

 روزنامه درج شده طور تمام و کمال دره  بچيدنوي و نکفي ساویتحت رهبر
  .بود

رنه مرشان روزنامه نگار .  ادامه داددن به خواناىندهي با هراس فزایلير
را از ها کي حضور داشته بود، بلشوآمريکا ی کنسولگرنگيتي که در میفرانسو
 ى هنوز ضربهنياما ا. جا گذشته بود با خبر ساخته بود چه که در آن هرآن
 .  نبودیلي به ریاصل

 را یلي ریدني سروان ستي، هوليتوانيائی گارد ى، فرماندهني برزسرهنگ
 به مبلغ دو اى فاش ساخته بود که تالش کرده بود رشوهیسي انگلمأمورعنوان ه ب
 ی ترور رهبران شوروى در توطئهیکه و شرط آنه  روبل بپردازد بونيليم

 را که بروس الکهارت به اى نامهنيچن  همیمطبوعات شورو. ديشرکت نما
 در آرخانگل داده بود چاپ کرده سي انگلیروهاي عبور از خطوط نی برانيبرز
  .ددنبو

 نيمأمور مقامات و ريسا.  شده بودري در مسکو توسط چکا دستگالکهارت
  .ددن محاصره شده و به اسارت درآمده بوزي ننيمتفق

 او؛ ی قالبی پخش شده و اسام یلي ر  سرتاسر مسکو، مشخصاتدر
 ی وی قانونگردي بر پري دااىهيهمراه اعالمه  بینسکي و رلني، کنستانتنويماس

  .شکار آغاز شده بود. ديچاپ گرد
 در مسکو . خود به مسکو را ادامه داد، حرکت ی خطر علنرغمي، علیلير
 افتي  )Vera Petrowna ( وناوپتر   به نام ورای زنى داگمارا را در خانهنايبالر

  . بودنيصد به جان لن کاپالن عامل سوء قايدست فان که هم
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 ی چند روز قبل از آن به آپارتمان ونيمأمور گفت که یلي به رداگمارا
، که ی هزار روبلهاى روبل در اسکناسونيلي موفق شده بود دو میو. نداختهير

.  آنان دور نگه دارددي، از ددادي ملي را تشکیلي رى توطئهى از بودجهیبخش
؛ لي به چه دلدانست ی نمید و ودنرده بو نکريان چکا، داگمارا را دستگمأمور

  . خواهد کردتي هدایلي ریدني سیسوه  که او آنها را بددنکر ی فکر مديشا
 ی نبود که به آساناى روبل داگمارا در دست، طعمهونيلي، با دو میلي راما
ه ، گاه بدادي مافهي قريي تغیوناني بازرگان کيصورت ه  گاه بی و.فتديبه دام ب

 ى و لحظهی شورومأمور کيصورت ه  بی، زمانیر سابق تزار افسکيشکل 
 زي در حرکت دائم و در گریول.  دو آتشهستي کارگر کمونکيشکل ه  بگريد

  .دائم از چنگ چکا بود
 از لي هجورج سابق خود در مسکو، سروان اري با دستیلي ریروز

ز چنگ  تا آن زمان موفق شده بود ازي نیو.  مالقات کردسي انگلی مخفسيسرو
. ددن کری را وارسشاني و آدرسهای فهرست اساممأمور دو نيا. زديچکا بگر

 هنوز دست ی وی از دستگاه ضد شوروی که بخش قابل توجهافتي دریلير
  .  استی باقشي برایدياحساس کرد که هنوز ام.  مانده استی باقوردهنخ

 دهياتمام رسه  بی که بازکرد ی، فکر میليعکس ره ، بلي هجورج اما
 و ی دول شوروني باني زندانى مبادلهى برنامهکي بود که دهي شنیو. است
 را نيري الکهارت و ساهاقرار شده بود که روس.  داده شده استبي ترتسيانگل

 از یکي. ندي به وطن، آزاد نمای شوروندگاني بازگشت نماتي امننيمأ تیدر ازا
بود که توسط مقامات   )Maxim Litwinow ( نفيتوي لمي ماکسندگاني نمانيا

 روم یمن م: "  گفتیلي به رليسروان ه.  شده بودري در انگلستان دستگسيانگل
  . کار مبادرت کندني اندرز داد که به همزي نیليو به ر"  بدهم ليخودم را تحو

     :  جواب دادلي لذا به سروان هردي نبود که شکست را بپذی کسیلي راما
  ."شت اما بدون کسب اجازه از سرخ پوستان من به انگلستان برخواهم گ" 

    در هتل ساووا دن را در لنیسپس با همدستش شرط بست که پس از دو ماه و
  ١٤.مالقات کند

                                                 
  از طرف ،١٩١٩، پس از بازگشت به لندن در سال لي هجورج سروانــ ١٤

  ژنرال آنتوندي سفهاى شد تا به عنوان افسر رابط با ارتشمأمور سي انگلی مخفسيسرو
 ی برایبعدها و.  کندفهي، انجام وظی شوروهي مداخله گرانه علهاى جنگی در طنيکيدن

  )Sir Henry Deterding ( نگيتردي دی، نزد سر هنرژهي ومأمورکار به عنوان 
 را در سر داشت و ی شوروهي روسی نابودی معروف اروپا که سودایار نفتدهيسرما

، پس از آن، سيلدولت انگ. ، رفتکردي میال متي به قدرت را در آلمان حماتلريظهور ه
  . استفاده نمودی خاوریمهم در اروپا " یاسيس " تيمأمور کي ی برالي هجورجاز 

 ی از ماجراهایتشر شد که در آن برخن در لندن، ملي به قلم هی  کتاب،١٩٣٤ سال در
  . کردی مفي توصهي را به عنوان جاسوس در روسشيخو



 ٦٠

 و قي و تشوی اسناد جاسوسی جمع آوری، براگري دى تا چند هفتهیلير
، در ددنداي خود ادامه متي که هنوز به فعالی آن عناصر ضد شورویئراهنما
 ى گذرنامهکي دشوار، با یزهاي گریسر کي ماند و سپس پس از یباق هيروس
     س ي رهسپار انگلی به برگن در نروژ رفته و از آنجا با کشتی آلمانیجعل
  ... ديگرد

 ی مخفسي مافوق خود در سرولي تحوی گزارشیلي، سروان ردن لندر
  : از دست رفته غرق تاسف بودهاىتياو از موقع. ، دادسيانگل

 را رو ی دست ونياگر برز...  آمد یاگر رنه مرشان خائن از آب درنم  »
 یشروي پُولوگداسمت ه  بیشتري با سرعت بی اعزامیروهاياگر ن.... نکرده بود 
  « ....  دمخور بشومنکفي توانستم با ساویاگر م.... د دنکرده بو
 جنگ  هنوز با آلمان درسي انگلکه نيا:  مسئله مطمئن بودکي از یلي راما
 قطع تيفوره  غرب بى خصومت در جبههیستي بایم.  بود اشتباهیبود، امر

 از ته دل یلي رجورج یدني ستانيکاپ. ردي شکل گسمي بلشوهي بر علیشده و ائتالف
 : کهدي کشی ماديفر

  
 هي متحد علاى و سپس جبهه  ــ یمتيصلح، صلح به هر ق »

  « ! تي بشریقيدشمنان حق
 
  
  
 
  
  

 منابع بخش سوم
    
 
 
  
  

 کاپيتن هایمطالب اصلی اين بخش که مربوط به حرفه و فعاليتدر مورد 
)       اينتليجنت سرويس ( سيدنی جورج ريلی از سرويس اطالعاتی انگليس 

                                                                                                                                                         
 یپي را که تا آن هنگام به درجه سرتلي هجورج ليچرچ دولت ١٩٤٥ بهار سال در

گفته . دي مخصوص، به لهستان برگزىعنوان فرستادهه  بود بافتهي ارتقا سيدر ارتش انگل
زمان به   لهستان در آنى آشفتهتي بود تا در مورد وضعمأمور لي هپيشده است که سرت

 پي داد تا سرتیاجازه نم موقت ورشو معهذا لتدو. عنوان ناظر، گزارش دهده لندن، ب
  . به لهستان وارد شودليه
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             خود او در کتاب های از گفتهای می باشد، نگارندگان به طور گسترده
 و اهتمام از همسرش،  به قلم خود او، جمع آوریانگليس،جاسوس بزرگ " 

 اگر چه .ندااستمداد جسته " ١٩٣٣نيويورک  )  Harper & Brothers(   چاپ 
هيجان آور پليسی قديمی نوشته شده است، های کتابی کتاب مذکور به شيوه

معهذا، اين بررسی که توسط بزرگ ترين جاسوس انگليسی در مورد 
ترين سند در اين زمينه ايش در مورد دولت شوروی نگاشته شده، کامل ههئتوط

 مطالب اضافی در مورد اين شخص و کارهايش می تواند در .محسوب می شود
  )Winfried Ludeck (  وينفريد لودکی اسرار جاسوسی نوشته " های کتاب
ترور در زمان ما " ؛  " ١٩٢٩نيويورک  ) .J. B. Lippincott co ( چاپ
              چاپ   )Richard Wilmer Rowan( ريچارد ويلمر راوَان ی نوشته

 )Longmans Green & co(  ی مأمور انگليسی، نوشته" ؛  " ١٩٣٣، نيويورک
 و در شرح عمليات "، ).Garden city Pub. Co( بروس الکهارت، چاپ 

دوست و همکار ريلی، ی شوروی نوشتهی اطالعاتی مخفی انگليس در روسيه
  :جورج هيل، تحت عنوان

“Go spy the land, Behng the adventures of I. K. S. of the British 
Secret Service”    

 
 مندرجه در اين یکليه.  ، يافت شود١٩٣٦، لندن  ).Cassell & co( چاپ 

خود های بخش کتاب، به جزء آنهائی که مأخذشان جداگانه آمده، همه از گفته
  .ريلی گرفته شده است
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  ماجرای سيبری ــ     بخش چهارم
  
  
  

 
   حافظهراهنمای ــ  ١

  
  
 

  روزی که نفرات نظامی انگليس در آرخانگل پياده شدند، ،١٩١٨دوم اوت 
 از ارتش اياالت متحده، )William S. Graves ( گريوز. ژنرال ويليام اس

  )Palo Alto(  لتوی آدر پالو  )Fremont(   سپاه هشتم کمپ فرمونتىفرمانده
پس از . يا، پيام رمزی فوری از وزارت جنگ در واشنگتن دريافت نمودکاليفرن

   :باز کردن رمز، پيام مزبور به اين صورت آغاز ميشد
  

ان زيردست و مأموريک از   مفاد اين پيام با هيچى در باره»   
   «. يا افراد ديگر صحبت نخواهيد کرد

 
  : پس از آن به ژنرال دستور داده ميشد که

 
ه ترين ترن را از سانفرانسيسکو گرفته و ب  سريعاولين و  »

جا می  در آن. رهسپار شود  )Kansas City(  سوی کانزاس سيتی
رفته و درخواست ديدار وزير   )Baltimore(  بايستی به هتل بالتيمور

   « . جنگ را بنمايد
 

گونه  هيچ. ی برای اين احضار غير مترقبه ذکر نشده بوداگونه انگيزه هيچ
که وی تا چه مدت از محل کار خود دور خواهد بود،  ی نيز راجع به اينااشاره

  .نشده بود
که محلی برای سئوال  ژنرال گريوز، سرباز کهنه کار و مارگزيده، هنگامی

وی اندک بار و بنه خود را . کنار می گذاشته وجود نداشت، چون و چرا را ب
 ار سريع السير سانتافه، ون کيف سفری کوچکی چپانيد و دو ساعت بعد در قطرد

 )Santa Fe(  که به  هنگامی. طرف شرق رهسپار گشته از سانفرانسيسکو ب
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 ) Newton D. Baker(  بيکر. کانزاس سيتی رسيد، مشاهده کرد که نيوتون دی
  .در ايستگاه در انتظار وی ايستاده است

قطار وزير جنگ حالتی شتابزده داشت و قرار بود تا چند دقيقه بعد سوار 
. ت مرموز توضيح داداوی با عجله علت احظار ژنرال را به آن مالق. شود

ه ی که بايستی بئآمريکا هاىنيرووزارت جنگ گريوز را برای فرماندهی 
  .کردند، انتخاب کرده بود فوريت به سمت سيبری حرکت می

   :بيکر سپس پاکتی مهر و موم شده را به گريوز داده و گفت
 

 شرح سياست اياالت متحده در روسيه است اين پاکت حاوی  »
 خود باشيد و گرنه هاىمواظب قدم. که می بايستی از آن پيروی کنيد

خدا . ی پا خواهيد گذاشت که با ديناميت پر شده اندئهاروی تخم مرغ
  « نگهدارتان باشد

  
همان شب، ژنرال گريوز پاکت مزبور را در اطاق هتل خود در کانزاس 

راهنمای " ی در آن يافت که به نام اياد داشتی هفت صفحهسيتی باز نمود و 
  .مشخص شده بود" حافظه 

 بود ولی در پايان آن کلمات زير آورده ءياد داشت بدون امضا
   :شده بود
 
   « ١٩١٨ ژوئيه ١٧. سی. وزارت امور خارجه، واشنگتن دی  »

 
 ملت قلب و روح" که  راهنمای حافظه با يک سری مطالب کلی درباره اين

مدرک مزبور اضافه . شروع ميشد"  در گروی پيروزی در جنگ است آمريکا
هر طريق ممکن با متفقين ه و ب" ملیأگونه ت بدون هيچ" ميکرد که اياالت متحده 

  :راهنما سپس به اصل مطلب می پرداخت. نمايد خود بر عليه آلمان همکاری می
 

حظات ريح و راسخ اياالت متحده که در پی مالصقضاوت   »
مکرر و بسيار کاوشگرانه در مورد موقعيت کلی روسيه بدان حصول 

که به هرج   نظامی در آن کشور به جای آنىشده، اين است که مداخله
افزايد و به جای  سف بار آن پايان بخشد، بر ميزان آن میأو مرج ت

ی اگونه بهره که اين امر هيچ آورد و اين کمک، بدان لطمه وارد می
دف اصلی ما يعنی پيروزی در جنگ عليه آلمان، در بر در مورد ه

ما در نتيجه نمی توانيم در اين مداخله شرکت و يا اصوال آنرا . ندارد
  «. تاييد نمائيم
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اين بيان صريح و دقيق سياستی بود که ژنرال خود قلبًا با آن توافق داشت؛ 
 به خاک ئیاآمريک هاىنيرواما چه دليلی وجود داشت که وی برای فرماندهی 

  : وی با بهت و حيرت به خواندن ادامه داد. روسيه فرستاده ميشد؟
  

ارزيابی اياالت متحده از اوضاع به اين امر منتهی ميشود که  »
منظور تحکيم نيروهايشان و ه  بهاعمليات نظامی برای کمک به چک

   « ... همکاری موفقيت آميز با اقوام اسالويشان، قابل قبول می باشد
  

  ! در روسيه ؟ ؟ هاچک
   :نوشت"  در سيبری ئیآمريکاماجرای " ژنرال بعدها در کتاب خود، 

 
در حيرت بودم که . به بستر رفتم، اما نمی توانستم بخوابم »

چه در  سياست دول ديگر چيست و چرا به من اطالعاتی راجع به آن
   «  .سيبری می گذرد داده نشده است

 
 که خواب را بر وی حرام ئیهابه پرسشچنانچه ژنرال گريوز از پاسخ 

شب تابستان در کانزاس سيتی برايش آشفته تر  کرده بود مطلع ميشد، آن
   .ميگرديد

  
  
 
 

  دسيسه در والدی وستک  ــ ٢
  
  
 
 

 وسيع و غنی سيبری کامال توسعه ىدر زمان حاکميت فئودالی تزارها، پهنه
هناور که از مرز اروپا تا بخش بزرگی از اين سرزمين پ. نيافته باقی مانده بود

اقيانوس آرام و از قطب شمال تا افغانستان کشيده شده، خالی از سکنه مانده بود، 
طول اين سرزمين وحشی و ناشناخته را تنها يک راه آهن تک خطی ترانس 

  .سيبری طی مينمود
  

هر کس که اين . راه آهنی که تنها رابط بين خاور و باختر بود  »
يلومتر از خاک دو طرف آنرا در کنترل داشت، تمام خط آهن و چند ک
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ی با اهميت سوق اشبه قاره. ی را در اختيار خود داشتئروسيه آسيا
   « .تصور الجيشی و ثروت غير قابل 

 
که ريموند رابينز با خط آهن ترانس    هنگامی،١٩١٨در اواسط تابستان 

 چک را در  مملو از سربازانهاىسيبری به جانب غرب حرکت ميکرد، ترن
 - نفرات ناراضی ارتش اتريشهااين چک. خطوط کناری مشاهده کرده بود

سمت خطوط ه شمار جبهه را ب  بیهاىساختند که در گروه مجارستان را می
عنوان ه سرفرماندهی نظامی سلطتنی روسيه آنها را ب. روسيه رها کرده بودند

           مجار -  بر عليه نيروهای اتريشهايک ارتش چک که در کنار روس
پس از سقوط کرنسکی، دولت شوروی بنا به . می جنگيدند، متشکل ساخته بود

 چک را از عرض روسيه به هاىنيرودرخواست متفقين، موافقت کرده بود تا 
قرار بود آنان در اين بندر سوار کشتی شده، . سمت والدی وستک نقل مکان دهد

به اين . ه نيروهای متفقين بپيوندند زمين را پيموده و در جبهه غرب بىدور کره
ی در طول اصورت رشتهه ترتيب، بيش از پنجاه هزار نفر از اين سربازان ب

  . تا والدی وستک پراکنده شدند )Kasan(   کيلومتر خط آهن از کازان٨٠٠٠
سربازان چک گمان ميکردند که در اروپا برای استقالل چکوسلواکی 

 و   )Gajda(   مرتجع چک گايداهاىنرالاما رهبرانشان ژ. خواهند جنگيد
آنان در تبانی با برخی از .  ديگری در سر داشتندهاىنقشه  )Sirovy(  سيروی

منظور ه  چک بهاىنيرو اين را داشتند که از ىسياستمداران متفق نقشه
  ... کنند  سرنگونی دولت شوروی استفاده 

 هاه بود، چکطبق قراردادی که بين متفقين و دولت شوروی امضاء شد
 خود را تحويل هاىموظف بودند به هنگام عبور از قلمرو شوروی، سالح

.   سفير کبير ديويد آر،١٩١٨اما در چهار ژوئن . مقامات شوروی بدهند
ی محرمانه به پسر خود اطالع داد که وی در صورت امکان افرانسيس، در نامه

. بازان چک می باشداز خلع سالح سر" در حال برنامه ريزی برای جلوگيری " 
   : اضافه کرد کهآمريکاسفير کبير 

 
بجز يک اظهار سمپاتی از طرف وزارت امور خارجه، هيچ   »

 مبنی بر تشويق اين افراد به سرپيچی از اىدستورالعمل و يا اتوريته
  «. اوامر دولت شوروی، به من داده نشده است

  
هيزات نظامی خود  تحت فرمان ژنرال گايدا و سيروی، از تحويل تجهاچک

طور همزمان در طول ه ی بئهاشورش. به مقامات شوروی خود داری کردند
 چک که به ساز و ىنفرات تعليم ديده. خط آهن ترانس سيبری به وقوع پيوست

برگ نظامی کافی مجهز بودند شهرهای کوچکی را که در آنها توقف کرده بودند 
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نظامی ضد شوروی را ی شوروی را سرنگون و اتصرف کرده، نظام منطقه
 نخستين ژوئيه، ژنرال گايدا با کمک ضد ىدر طی هفته. گزين آن ساختند جای

 برپا و رژيمی ضد شوروی را در  ی در والدی وستکئتادانقالبيون روسيه، کو
 گرديد با امضاء دريا ساالر ئیها مملو از اعالميههاخيابان. آن شهر برقرار نمود

 از  )Kato(  ی اياالت متحده، دريا ساالر کاتوئا از نيروی دري )Night(  نايت
 از ميسيون نظامی فرانسه و  )Pons(  نيروی دريايی ژاپن، سرهنگ پونس

 از ارتش چک که فرماندار شهر اشغالی گرديده  )Badiura(  سروان باديورا
" رسانيد که دخالت نيروهای متفقين   مزبور به اطالع اهالی میىاعالميه. بود

 . انجام گرفته است" روسيه     دوستی و همدردی با مردم ىوحيهبنا بر ر
   ، آمريکا ىکه وزارت امور خارجه  ژوئيه، پنج روز پس از آن٢٢روز 

 به سيبری، ئیآمريکارا در مورد لزوم اعزام سربازان " راهنمای حافظه " 
     يت کلينتون پول ابرای کمک در امر پياده نمودن نفرات چک تنظيم نمود، دو

 )De Witt Clinton Poole(   تلگرافی به کنسول ١٥ در مسکوآمريکاکنسول 
   : مخابره کرد که در آن چنين اظهار ميشد )Omsk ( ُامسک در آمريکا
 

طور محرمانه به اطالع رهبران چک برسانيد که متفقين، ه ب  »
چه  تا اطالع ثانوی، از نقطه نظر سياسی، خرسند خواهند بود چنان

از سوی ديگر، آنان نبايستی از . ضع فعلی خود را حفظ کنند موهاچک
. لزوم مالحظه کاری در قبال شرايط خاص نظامی غافل گردند

مطلوب اين است که پيش از هر چيز کنترل راه آهن ترانس سيبری را 
تضمين کنند و در صورت موفقيت در اين امر تسلط خود را بر نقاطی 

به نمايندگان فرانسوی نيز .  نمايندءا ابق،که اکنون در اختيار دارند
 اطالع دهيد که سرکنسول فرانسه نيز در اين رهنمودها با ما هم

   «. است  داستان 
 

 نجات جان ى  به بهانه،١٩١٨اشغال سيبری توسط متفقين در تابستان 
 نفرات ارتش سرخ و زندانيان جنگی آلمان که ى از حمالت تحريک نشدههاچک

در طول بهار و تابستان آن . ند، صورت گرفتاح شده مسلهاتوسط بلشويک
 هاى سرشار بودند از گزارشئیآمريکا انگليس، فرانسوی و هاىسال، روزنامه

 هزار زندانی آلمانی و هاده"  به تسليح هاکه بلشويک پر هيجان راجع به اين
نيويورک تايمز گزارش .  بجنگندهاند تا عليه چکاپرداخته" اتريشی در سيبری 

                                                 
 ىاين شخص بعدها به رياست بخش مربوط به امور روسيه در وزارت خارجه ــ ١٥

    .آمريکا منتصب گرديد
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 به ساز و برگ ها آلمانی توسط سرخ٦٠٫٠٠٠ی ئ به تنهاُامسک که در شهر داد
   .نظامی مجهز شده اند

 از سرويس مخفی انگليسی، هيکزبا اجازه از مقامات شوروی، سروان 
             و سرگرد درايزديلآمريکا از ميسيون صليب سرخ  )Webster ( سروان وبستر

 )Drysdale(  در پکن برای تحقيق در مورد اين اآمريک نظامی ىوابسته 
يک ه  بازرسی دقيق، هر سه نفر بهاپس از هفته. اتهامات رهسپار سيبری شدند

. گونه زندانی مسلح آلمانی و اتريشی در سيبری يافت نميشود هيچ. نتيجه رسيدند
چنين اعالم کردند که اتهامات فوق الذکر از جمله تبليغات  ين مزبور هممأمور

 ىدخالت عليه روسيهه تحريک نيروهای متفقين بکه با هدف مصنوعی است 
  ١٦.شوروی طرح شده اند

  :در روز هشت اوت، دولت انگليس به مردم روسيه اطالع داد که
  

ه يم تا از تکه تکه شدن و نابودی بئآ ما برای کمک به شما می  »
شما اطمينان ه ما قاطعانه آرزومنديم ب... ی يابيد ئ رهاهادست آلمان

. هيم که حتی يک وجب از خاک شما را در تصرف نگاه نداريمد
تصميم در مورد شکل . سرنوشت روسيه در دست مردم روسيه است

  « .حکومت و راه حل مسائل اجتماعی تنها با خود آنها می باشد
 
.  در خاک روسيه پياده شدندئیآمريکااوت، اولين بخش از نيروهای  ١٦

   :واشنگتن اعالم نمود که
  

مليات نظامی در اين زمان قابل پذيرش است ولی تنها برای  ع»
 ى در مقابل حملههاحفاظت و همراهی، در صورت امکان، به چک

زندانيان مسلح اتريشی و آلمانی و برای هموار ساختن مسير برقراری 
چه خود خواستار  حکومت بر خود و دفاع از خود مردم روسيه چنان

   «. باشند  اين مساعدت 
  

 نيروهای تازه نفس خود را در روسيه پياده ، نيز در همان اول ماههاژاپنی
  .کردند

   :توکيو سپس اعالم داشت
                                                 

 کاپيتن هيکز، کاپيتن وبستر و سرگرد درايزديل از اذهان عمومی مردم هاىيافته ــ  ١٦
يتن هيکز فرمانی از دادگاه دريافت کرد که به او کاپ. انگليس و آمريکا دور نگاه داشته شد

وزارت . کار با سيدنی ريلی گمارده شده پس از آن وی ب. دستور بازگشت به لندن را ميداد
 آمريکا نيز گزارشات کاپيتن وبستر و سرگرد درايزديل را دربايگانی ىامور خارجه
  . مخفی نمود
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دولت ژاپن با اين اقدام، در ميل خود مبنی بر پيشبرد روابط   »

دولت ژاپن بر سياست خود بر . ماند دوستانه و مداوم ثابت قدم می
از هرگونه دخالت در اساس احترام به تماميت ارضی روسيه و امتناع 

  « .ورزد می  ملی آن، تاکيدهاىسياست
 

سرفرماندهی نظامی ژاپن، با برنامه ريزی قبلی، سربازان خود در سيبری 
" بلشويک  " ى ژاپنی مجهز کرده بود که در آن کلمه-  روسیهاىرا با فرهنگ

ل بايستی از نس " ىتعريف شده و با جمله) يعنی راسو " ( بارسوک " به معنی 
  .دنبال شده بود" ساقط گردد 

  
  
 
 

  ترور در شرق ــ  ٣
  
  

 
 ژنرال گريوز به والدی وستک رسيد تا ،١٩١٨روز اول سپتامبر 

 او بعد ها در .  در سيبری را در دست گيردآمريکافرماندهی نيروهای اعزامی 
  :نوشت"  در سيبری ئیآمريکاماجرای " 

 
که چه بايد کرد و   اينىداوری در باره گونه پيش بدون هيچ  »

گونه نظر شخصی در  من هيچ. چه نبايد، در خاک سيبری پياده شدم
کردم که با  بينی می  دسته يا گروهی در روسيه نداشتم و پيشىباره

هنگی و همکاری تمام و کمال قادر خواهم شد با کليه  آ همىروحيه
  « . متفقين به کار بپردازم

  
عبارت " راهنمای حافظه " گريوز در  داده شده به ژنرال هاىدستورالعمل

بود از حراست از خط آهن ترانس سيبری، کمک به نيروهای چک در خروج 
  . و خود داری از دخالت در امور داخلی روسيه از والدی وستک

هنوز چند صباحی از استقرار ستاد عملياتی گريوز نگذشته بود که رهبر 
 امور ى در جريان کليهرا مستقيمًاديدار وی آمده و او ه ، ژنرال گايدا بهاچک

نه از طريق مهربانی " يک فرد روسی ه وی گفت که به گايدا ب. روسيه قرار داد
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برای نجات . توان فرمان راند بلکه تنها از طريق شالق و سرنيزه می" و تقاعد 
 از صحنه محو و يک ديکتاتوری هاکشور از هرج و مرج بايستی بلشويک

گايدا اضافه نمود که او مردی را که برای اين . يردنظامی قدرت را بدست گ
               دريا ساالر آلکساندر واسيليويچ کالچاک: مت ساخته شده ميشناسدِس
 )Alexandra Wassiliewitsch Koltschak ( ی سابق تزاری ئ درياى فرمانده

قابل که به منظور تشکيل يک ارتش ضد شوروی، از ژاپن باز گشته و نيروهای 
در ضمن، ژنرال گريوز بايستی به . توجهی را در سيبری گرد آورده است

  .  بجنگندها ضد شوروی کمک کند تا بر عليه بلشويکهاى و ساير ارتشهاچک
 داير بر پيشروی فوری به سمت اىگايدا سپس گريوز را در جريان نقشه

که اين وی سپس فاش ساخت . ولگا و حمله به مسکو از جانب شرق، قرار داد
نقشه از جانب مشاورين فرانسوی و انگليسی وی و نيز نمايندگان وزارت امور 

  . پذيرفته شده استآمريکاخارجه 
ژنرال گريوز دستوراتی را که از دولت متبوعش دريافت کرده بود برای 

که تا  وی تکرار نمود و گفت که قصد دارد پای اين دستورات بايستد و اين
 عليه ئیآمريکاکه در سمت فرماندهی باقی است هيچ يک از سربازان  زمانی

کار گرفته ه هر شکل ديگر در امور داخلی روسيه، به  و يا دخالت بهابلشويک
  .... نخواهد شد

اندکی بعد شخصيت مهم ديگری به . گايدا با عصبانيت آنجا را ترک کرد
 ىرنيلف و فرماندهاين شخص ژنرال ناکس حامی سابق ک. مالقات گريوز آمد

  :او به گريوز هشدار داد که. کنونی نيروهای انگليس در روسيه بود
  

يد، نميدانيد که اعنوان دوست تهيدستان شهرت يافتهه شما ب  »
  « ی بيش نيستند ؟ئهااينها خوک

  
ذهن " موند رابينز ياما ژنرال گريوز نيز صاحب آن خصلتی بود که ر

قاد داشت که بايستی با پای خود به جستجوی وی اعت. ناميد می" برون گرا 
رو تصميم گرفت اطالعات دست اول را در مورد حقيقت  از اين. حقايق رفت

ان اطالعاتی او بزودی به مسافرت در مأمور. اوضاع سيبری به چنگ آورد
 مفصل و موشکافانه در مورد هاىاطراف و اکناف روسيه و تهيه گزارش

  :رسيد کهيجه نتز مدت کوتاهی گريوز به اين پس ا. مشاهدات خود پرداختند
  

طور که در سيبری استفاده ميشود شامل  آن" بلشويک  " ىکلمه
گردد و استفاده از نفرات برای جنگ عليه  بيشتر مردم روسيه می

 و يا تسليح، تجهيز و ارسال غذا و پوشاک و کمک مالی به هابلشويک
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در "  داخلی روسيه عدم دخالت در امور"   سفيد با امرهاىارتش
 .تضاد کامل می باشد

  
 سرباز انگليسی در سيبری شمالی ٧٠٠٠  بيش از ،١٩١٨يز ئتا قبل از پا
هفت هزار نفر ديگر افسر، تکنيسين و سرباز انگليسی نيز . مستقر شده بودند

وی ه همراه کالچاک بودند و در امر آموزش و تجهيز ارتش سفيد ضد شوروی ب
 ها و انگليسیهای نيز با فرانسویئهزار و پانصد ايتاليا. رسانيدند ياری می

 تحت فرماندهی ژنرال ئیآمريکا سرباز ٨٠٠٠حدود . کردند همکاری می
آنها .  بودهاترين نيرو در سيبری از آن ژاپنی گزراما ب. گريوز قرار داشت

. ی برای تسخير سرتاسر سيبری در سر می پروراندنداآرزوهای جاه طلبانه
  ...  هزار نفر ميرسيد٧٠ازان ژاپنی به بيش از تعداد سرب

در ماه نوامبر، درياساالر کالچاک با کمک حاميان انگليسی و فرانسوی، 
دريا ساالر نامبرده . عنوان ديکتاتور در سيبری مستقر نموده  خود را بىلطهُس

کودک " مردی کوچک اندام و دمدمی مزاج بود که يکی از همکارانش وی را 
" ، همواره زير نفوذ ديگران ... مبتال به ضعف روحی و جسمی  يقينًا...بيمار 

فرمانروای " خود لقب ه  مستقر و بُامسکوی ستاد خود را در . توصيف ميکرد
که   با اعالم اين )Sasonow( وزير سابق تزار سازانف. اعطا نمود" کل روسيه 

 رسمی او ى نمايندهعنوانه می باشد، بزودی ب" واشنگتن روسيه "       کالچاک 
موج ستايش از دريا ساالر کالچاک لندن و پاريس را . در پاريس اتنصاب گرديد

که  نظر خود را داير براين  )Sir Samuel Hoare(  سرساموئل هور. فراگرفت
ه وينستون چرچيل از کالچاک ب.  نمودراست تکرا" يک جنتلمن " کالچاک 

. نام برد" يز هوش و ميهن پرست درستکار، فساد ناپذير، ت" عنوان مردی 
    مردی نيرومند و درستکار با حکومتی"        ىنيويورک تايمز در وی چهره

  .يافت"  مردم یپا برجا و تقريبا نماينده
اسلحه و مهمات جنگی و کمک مالی برای رژيم کالچاک، با دست و دل 

ال ناکس با غرور ژنر. شد  تامين میهاويژه انگليسیه بازی تمام توسط متفقين ب
  :گزارش داد که

  
ما صدها هزار تفنگ، صدها ميليون فشنگ، صدها هزار  »

. و غيره به سيبری ارسال کرديم) کمربند فشنگ ( يونيفرم و فانوسقه 
 سربازان روسی به ىوسيلهه هر فشنگی که در طی آن سال ب

 شليک شد، در بريتانيای کبير توسط کارگران انگليسی با هابلشويک
 انگليسی به والدی هاى انگليسی ساخته و توسط کشتیىواد اوليهم

  «  .وستک فرستاده شده بود
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  :زمان چنين آورده شده بود  کوتاه آنىدر يک ترانه
  

   انگليسیهاىبا يونيفرم
   فرانسویهاىسر دوشی

  توتون ژاپنی
  !.کالچاک رقص را رهبری ميکند

  
ی کالچاک ئر مورد فرمانرواژنرال گريوز در اين ذوق و شوق متفقين د

 زور و ىلطه ُسىی در بارهاان وی خبرهای تازهمأمورهر روز . سهيم نبود
ارتش کالچاک . آوردند وحشتی که کالچاک برقرار کرده بود، برای وی می

 هزار نفر بود و هزاران نفر ديگر به تهديد تيرباران به خدمت ٢٠٠مرکب از 
صدها نفر از .  از جمعيت لبريز بودهااه و بازداشتگهازندان. گمارده ميشدند

ت مخالفت با ديکتاتور جديد را يافته بودند در طول مسير راه أمردم روس که جر
بسياری ديگر .  و تيرهای تلگراف آويخته شدندهاآهن ترانس سيبری، از درخت

که توسط جالدان کالچاک  دست خودشان، پيش از اينه در گورهای جمعی که ب
کشی، تجاوز و غارت در  آدم.  شوند، کنده شده بود، مدفون شدندبه رگبار بسته

  .دستور روز قرار داشت
  زانف  کالچاک افسر سابق تزاری ژنرال ُرىيکی از دستياران عالی رتبه

 )Rosanow(  دستورات زير را خطاب به سربازان خود صادر نموده بود:  
  

               زنان  در اشغال راهبه هنگام اشغال دهاتی که قبًال ــ١
 در دستگيری رهبران جنبش ،ندابوده"  شورویهاىپارتيزان"

پافشاری کنيد و آنجا که نتوانستيد رهبران را دستگير کنيد اگر دالئل 
کافی بر حضور آنها موجود بود، از هر ده نفر سکنه يک نفر را 

ن  از يک شهر، ساکناهانيرو اگر به هنگام عبور  -٢ .  تيرباران کنيد
شهر، با داشتن فرصت مناسب شما را از حضور دشمن باخبر 

 دهاتی -٣ . نساختند، از همه بدون استثناء جريمه نقدی درخواست کنيد
 مسلح برخورد می کنند بايستی به آتش کشيده شوند ، ماهاىنيروکه با 

 مورد و غيره ها، ارابههاو تمام افراد بالغ تيرباران و امالک، خانه
   .ش قرار گيرد ارتىاستفاده

 
 در توصيف افسری که اين فرمان را صادر کرده  )Knox ( ژنرال ناکس

   " . زانف آدم قلدری استُر" بود به گريوز چنين گفت 
 



 ٧٢

        هاىنيروگام با   تروريست با حمايت مالی ژاپن و همهاىدسته
    رهبران آنان، آتامان گرگوری سميونوف. کالچاک روستاها را منهدم ميکردند

 )Grigori Semjonow( و کالميکوف   )Kalmikow( بودند .  
 در بخش ترانس ئیآمريکافرمانده نفرات   )Morrow(  سرهنگ مارو

 سميونف اشغال شده هاىنيروبايکال گزارش داد که در يکی از دهاتی که توسط 
  . قتل رسيدنده بود، همه مردان، زنان و کودکان ب

 خود به رگبار بسته هاىر حال فرار از خانه او اکثريت سکنه دىبه گفته
  .شدند و مردان زنده زنده سوزانده شدند

  
  : ژنرال گريوزىبگفته

  
سربازان سميونف و کالميکف، تحت حفاظت نيروهای ژاپنی،   »

مانند حيوانات وحشی به روستاها هجوم و سکنه را غارت و کشتار 
شد  انه پرسيده میرحم اگر در مورد اين کشتارهای بی... ميکردند 

ه ند و اين توضيح باجواب اين بود که افراد کشته شده بلشويک بوده
  « . نظر جهانيان قانع کننده ميرسيد

  
رفتار ژنرال گريوز که آشکارا تنفر خود را از اين جنايات نيروهای ضد 

، هاشوروی در سيبری ابراز مينمود، دشمنی شديد رهبران سفيد، انگليسی
  . را برانگيختهاژاپنی، و هافرانسوی
 در ژاپن که در حال ديدار از آمريکا سفير کبير ، )Morriss ( سموري

وی ه  بآمريکاسيبری بود به ژنرال گريوز گفت که وزارت امور خارجه 
 در سيبری، حمايت از آمريکاکه سياست  تلگرامی مخابره کرده مبنی براين

   :همی نمايد و سپس اضافه کرد ک کالچاک را اقتضا 
 

  « .ژنرال، حاال ديگر بايستی از کالچاک حمايت کنيد  »
  

گونه پيامی در مورد پشتيبانی از کالچاک، از  گريوز جواب داد که وی هيچ
  : موريس جواب داد که. وزارت جنگ دريافت نکرده است

  
گرداند نه   اين وزارت امور خارجه است که اوضاع را می» 

   «.وزارت جنگ
  

  :گريوز
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   «.من فرمان ميدهده  اين وزارت امور خارجه نيست که ب اما» 
  
مال کالچاک به تبليغات بر عليه گريوز آغاز نمودند تا بدين وسيله وی از ُع

 .سيبری فراخوانده شود
شده و " بلشويک " گونه ژنرال ه که چ  و شايعات در وصف اينهادروغ

طور وسيعی در ه رسانند، ب ياری می " هاکمونيست"  او به هاىنيروچگونه 
يک نمونه از اين .  ضد يهود داشتىبيشتر اين تبليغات جنبه. نده شدکاطراف پرا
 :اين صورت بوده تبليغات ب

  
بسياری از آنان .  به بلشويسم آلوده شده اندئیآمريکاسربازان  »

 در حال ترغيب ديگران ند که دائمًاايهوديانی از بخش شرقی نيويورک
  «. می باشند به شورش

  
 دژبان انگليسی که نقش مشاور سياسی کالچاک را ايفا  ردَاسرهنگ جان و
 را آمريکا عمومی اعالم داشت که وی ستاد نيروی اعزامی ميکرد، در انظار

 نفر آنها يهودی روسی ٥٠از شصت افسر رابط و مترجم " بازديد کرده و 
  " . ندابوده

          ليغات ياری برخی از هموطنان ژنرال گريوز نيز به پخش اين تب
  :وی فاش نمود که. رساندند می

  
 در والدی وستک هر روزه به وزارت امور آمريکاکنسول   »

گونه تفسير، مقاالت حاوی دروغ، اتهام و  خارجه تلگرام و بدون هيچ
 هاىنيرو والدی وستک در مورد هاىبرچسب که در روزنامه

در خود اياالت . مود ظاهر شده بود به آنان مخابره می نئیآمريکا
 بر محور بلشويک ئیآمريکامتحده اين مقاالت و انتقادات از نفرات 

 اعمال سربازان ىاين اتهام نمی توانست بر پايه. بودن دور ميزد
     چرا که هر کس در سيبری از کالچاک . ...... باشد ئیآمريکا

    هاريسپيروی نميکرد، از طرف طرفداران وی از جمله سرکنسول 
 )Harris( مورد اين اتهام قرار ميگرفت  .»  
  

ی اکه اين موج افترا و تهمت زنی در اوج خود بود، پيک ويژه به هنگامی
 کل ى فرمانده )Iwanow Rinow (  زينف از طرف ستاد ژنرال ايوانف

پيک . نيروهای کالچاک در سيبری خاوری، به مقر ستاد ژنرال گريوز رسيد
 هزار دالر کمک مالی به ارتش ٢٠نانچه وی ماهی مزبور به ژنرال گفت که چ
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ترتيباتی خواهد داد تا به تبليغات بر عليه  رينف  کالچاک برساند، ژنرال ايوانف
  ...... گريوز و نفرات وی خاتمه داده شود

يکی از وحشی ترين و خونخوارترين فرماندهان   رينف اين ژنرال ايوانف
 سکنه مذکر دهاتی را که ىاوری کليهسربازان وی در سيبری خ. کالچاک بود

يکی از اعمال . بودند به قتل رسانيده بودند" ها بلشويک" مظنون به ياری به 
عادی و هميشگی آنان عبارت بود از تجاوز به زنان و زدن آنان با ميله های 

  .قتل ميرساندنده آنان پيرمردان، زنان و کودکان را نيز ب. آهنی
 رينف فرستاده  که برای بررسی جنايات ايوانف ئیآمريکايک افسر جوان 

چنان منقلب شده بود که در پايان گزارش  چه مشاهده کرده بود آن شده بود از آن
  :خود به ژنرال گريوز فرياد کشيد

 
! يتی اين چنين نفرستيدمأمورخاطر خدا ديگر مرا به ه ژنرال ب »

ن مردم بدبخت رفتم يونيفرم خود را از تن درآورده و به اي هر آن می
 «! آيد کمکشان کنم بپيوندم و تا آنجا که از دستم برمی

  
ی روبرو شد، ارينف با خطر يک شورش توده که ايوانف هنگامی
 انگليسی به شتاب ىرتبه  عالیمأمور ،) Sir Charles Eliot ( وتسرچارلز الي

  . رينف اعالم خطر کند  به نزد ژنرال گريوز آمد تا در مورد جان ايوانف
   : ژنرال با خشونت اظهار داشت

 
 رينف را به مقابل - اگر نظر مرا بخواهيد، می توانند ايوانف »

ويزند تا استاد ما بياورند و از آن تير تلفن که در روبرو قرار دارد بي
  «.  خم به ابرو نياوردئیآمريکابميرد و هيچ 

 
 ىروسيهزمان با جنگ داخلی فراگير و دخالت در سيبری و سرتاسر  هم

  ناويان ،١٩١٨ نوامبر ٩در . ی در اروپا رخ ميداداشوروی، وقايع تکان دهنده
 شورش کرده، افسران خود را کشتند و پرچم سرخ را  )Kiel(  آلمانی در کيل

. تظاهرات صلح سراسر آلمان را فرا گرفت. برفراز کشتی به اهتزاز درآوردند 
سر .  برادری به هم دادند غرب سربازان متفقين و آلمانی دستىدر جبهه

قيصر آلمان ويلهم .  را نمودهافرماندهی نظامی آلمان درخواست قطع خصومت
 خود را به يک نگهبان ىدوم به هلند گريخت و در حين فرار شمشير شاهانه

 نوامبر قرارداد ١١در روز . زده در مرز هلند مسترد داشت جوان و حيرت
  .... صلح به امضاء رسيد

   نخستين جنگ جهانی به پايان رسيدباين ترتيب
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  :منابع بخش چهارم
  

 
           به سيبری از آمريکامطالب اصلی در مورد نيروهای اعزامی 

            ىنوشته " ١٩١٨ -١٩٢٠    در سيبریئیآمريکاماجری "  کتاب 
               هاريسون اسميتو  جاناتن کاپ گريوز چاپ نيويورک، . ويليام اس ژنرال

 )Jonathan Cape and Harrison Smith( گرفته شده است ،  . 
     گونه زنده از اين دوره از جنگ  هيچ کتاب ديگری، تصويری اين

 اين کتاب که ىمقدمه.  شوروی به تماشا نمی گذاردىمداخله گرانه عليه روسيه
 می  بيکر نوشته شده است قابل توجه ويژه .توسط وزير سابق جنگ، نيوتون دی

  .باشد
تواند از مقاالت راجع به روابط خارجی  مطالب مکمل در اين مورد می

روسيه از ديد سفارت  " :  کتاب ديويد فرانسيس ،)روسيه ( اياالت متحده، 
  تا نوامبر ١٩١٦ آوريل ، )Russia from the American Embassy(  آمريکا
 هاىارتش" و کتاب دو جلد؛ در   ،١٩١٤ -١٩٢٠، ِلنسينگ ؛ مقاالت "١٩١٨

    استوارتجورج ىنوشته "  )The Whihte Armies of Russia(  سفيد روسيه
 )George Stewart( الن  کمپانی مک مي-  چاپ نيويورک )The Macmillan 

Company(  استخراج گردند،١٩٣٣  .  
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  صلح و جنگــ    بخش پنجم
  

  
 

  صلح در غرب ــ  ١
  
  

 
طور که افسر  طرزی ناگهانی به پايان رسيد و يا آنه اول جهانی بجنگ 

  ". صلح در گرفت"  می گفت ) Ernst Röhm  ( اهمآلمانی سروان ارنست رُو
کارگران در . شوراها در برلين، هامبورگ و سرتاسر باواريا برپا شده بود

     پاريس، لندن و رم به تظاهرات برای صلح و دمکراسی دست هاى خيابان
موج نارضايتی دهقانان . انقالب، مجارستان را نيز در بر گرفته بود. زدند می

 هاىپس از چهار سال جنگ وحشتناک فرياد. بالکان را درخود فرو برده بود
.  بر می خاستهااز حلقوم انسان" ديگر هرگز  "  ، "!جنگ بس است" پرشور 

 مارس ىت محرمانه در ياد داش ) David Lloyd George(جورج لويدد يديو
  : خود به کنفرانس صلح پاريس چنين نوشت١٩١٩
  

احساس .  انقالب سرتاسر اروپا را در بر گرفته استىروحيه  »
 زد کارگراننعميقی نه تنها از نارضايتی بلکه خشم و طغيان در 

کل نظام موجود، با . وجود آمده استه نسبت به شرايط قبل از جنگ ب
 هاىتماعی و اقتصادی آن توسط تودهتمام خصوصيات سياسی، اج

  «. سراسر اروپا، به زير عالمت سئوال کشيده شده است
  

لنين و :  مردم تجلی خود را در دو نام يافته بودهاى آمال و آرزوهای توده
انقالب لنين در خاور بساط تزاريسم را برچيده بود و عصر نوينی را . ويلسون

در .  سلطنتی گشوده بودىق روسيه محروم قلمروی سابهاى خلقهابه ميليون
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 برای دمکراسی ها اميدها و انتظارات توده١٧ اصل وودرو ويلسوندهباختر چهار
  .را برانگيخته بود

ه   قدم به خاک ب،١٩١٨که رئيس جمهور اياالت متحده در دسامبر  هنگامی
 مردم دنيای کهن.  اروپا نهاد، انبوه مردم برای گلباران وی شتافتندىخون آغشته
درود "  صلح ىشاهزاده "  ،"ناجی "  ، "پادشاه انسانيت " عنوان ه به ويلسون ب

چون   را هم )Princetown(  ستوننمی فرستادند و اين استاد بلند قد دانشگاه پري
  .می انگاشتند که نويد آور دورانی است نوين یئمسيحا

 ناتوان  ميليون افليج و٢٠ميليون انسان در جنگ جان سپرده بودند و  ١٠
 ميليون غير نظامی در اثر قحطی و طاعون جان داده بودند و ١٣. شده بودند
 اروپا سرگردان ى سوختههاى نفر آواره و بی سر پناه در ميان خرابههاميليون
هر حال جنگ به پايان رسيده بود و جهان گوش به ندای ه اما اکنون ب. بودند

  ١٨ :می گفتدر آن هنگام وود رو ويلسون چنين . صلح داشت
 ى ملل اين است که اين جامعه بايستی به مثابهىدرک من از جامعه  " 

  " . نيروی معنوی مردم سراسر گيتی عمل نمايد
وود رو ويلسون، : رگز  سران چهار قدرت ب،١٩١٩در اوائل ژانويه 

   دورالنو اوويتور   و )George Clemenceau( ، ژرژ کلمانسوجورج لويدديويد 
 )Vittorio Orlando(  رسهُاو ود در سالن کنفرانسی در که   ) Quai d' Orsay( 
 صلح ى گرد آمدند تا دربارهــمترجم .  فرانسهى مقر وزارت امور خارجهــ 

يک ششم خاک کره زمين اما در کنفرانس صلح . جهانی به گفتگو بپردازند
  ) م. منظور روسيه است . ( نمايندگی نشده بود

 نفر از هاکه مصالحه گران در گفتگو بودند، ده یحتی در همان زمان
 شوروی به ىسربازان متفقين، جنگی اعالن نشده و خونين را بر عليه روسيه

 سفيد ضد انقالبی هاىنفرات نظامی متفقين دوش به دوش ارتش. پيش می بردند
 عظيمی که از نواحی منجمد قطب ىبه رهبری کالچاک و دنيکين، در جبهه

 سيبری هاى و استپها تا کوهاوکرائين سياه و از مزارع گندم شمال تا دريای
  .امتداد داشت، با ارتش جوان سرخ در جنگ بودند

                                                 
 -١٩٢١( هشتمين رئيس جمهور آمريکا  ويلسون استاد دانشگاه و بيست و رو وود ــ ١٧

. وی در ميان رجال سياسی آمريکائی آن دوره دارای منشی ليبرال بود. بود ) ١٩١٣
  . سيس سازمان ملل متحد از ابتکارات وی می باشدأپيشنهاد ت

 خود در کنفرانس صلح پاريس ىچنين در سخنرانی افتتاحيه ويلسون همرو وود ــ  ١٨
ی که در ميان ئصدا. ت که خواهان تعيين اصول و مفاهيم استی اسئ صدا»: چنين گفت

     جهان را پر کرده، از همه گيرا تر و تکان ىاين همه نواهای دردناک که فضای آشفته
 «.  اين صدای ملت روس است. دهنده تر است
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 ضد شوروی سراسر اروپا و ىسابقه  تبليغات شديد و بی،١٩١٩در بهار 
  . را دربر گرفتآمريکا

در اودسا را "  زور و وحشت ىلطهُس"  ديلی تلگراف لندن ىروزنامه
 نيويورک سان ىروزنامه. گزارش می داد"  عشق بازی آزاد ىتههف" درکنار 

  : خود آوردىدر سرنوشته
  

       «.گير ميشود  مجروح و زمينها تبر سرخى با ضربهآمريکا  »
  

   : نيويورک تايمز گزارش داد
 

 عظيم گرديده ى يک ديوانه خانههاروسيه تحت رهبری سرخ  »
 که ديوانگان زنجيری در قربانيان فراری اظهار می کنند....... 
ند ا بی سرو تههاى مسکو در جوالن و ايراد سخنرانیهاىخيابان

  « ........ ردار برای گوشت ُمهاگجنگ س......... 
  

اسناد "  به چاپ ها مطبوعات جهان چه از آن متفقين و چه آلمانیىکليه
  داد در روسيه ی پرداختند که نشان میاقالبی" اصيل 
  

 توپخانه، هاىدختران بورژوا برای نياز گردان زنان جوان و » 
   «! می شوندهاخود سرانه دستگير و تحويل سرباز خانه

  
ئی که در مورد اوضاع حقيقی روسيه چه از طريق روزنامه هاگزارش

  ی مانند جادسنئها و چه از جانب ژنرالهاين مخفی و ديپلماتمأمورنگاران و 
 )Jadson(  ز نظرها دور نگاه داشته شده و يا کًالشد يا ا  و گريوز ارسال می 

غات ضد يداد که اين تبل ت میأخود جره هر کس که ب. ناديده گرفته ميشد
" بلشويک " طور اتوماتيک به ه شوروی را زير عالمت سئوال قرار دهد ب

  .می گشت     بودن متهم 
نگذشته بود که  "آرميستيس " هنوز دو ماه از امضای قرارداد صلح 

کلی ه خاطر آنها اين جنگ عظيم بر پا شده بود به  متفقين اهدافی را که برهبران
کنار زده و ه هر گونه مالحظات ديگر را ب" خطر بلشويسم . " فراموش کردند

  . کلی به سمت خود متوجه نموده کنفرانس صلح پاريس را ب
فرانسوی، در يکی از   )Fochs(   کل قوای متفقين مارشال فوشىفرمانده

 کنفرانس صلح ظاهر گرديد تا پيشنهاد يک آشتی سريع با ىات محرمانهجلس
آلمان را ارائه نمايد تا از آن پس متفقين بتوانند مجموع منابع و امکانات خود را 
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مارشال فرانسوی اين بار به دفاع از دشمن . عليه روسيه شوروی بسيج نمايند
  :مهلک فرانسه يعنی آلمان پرداخته و گفت

. به وضعيت دشوار دولت آلمان در حال حاضر، واقفندهمگان   »
           بادن  )Karlsruhe( ،  کارلسروهه )Mannheim(  در مانهايم،

 )Baden(  ،ی در حال رشد و گسترش ئجنبش شورا  و دوسلدرف
 کنونی، هرگونه شرايطی را که ىتيجه آلمان، در لحظهناست و در 

 دولت آلمان تنها خواستار صلح .متفقين درخواست کنند خواهد پذيرفت
اين تنها چيزی است که مردم آلمان را راضی و دولت آلمان را . است

 «  . به کنترل اوضاع مدد می رساند
  

   به سرفرماندهی نظامی آلمان اجازه داده شد تا جهت سرکوب انقالب 
             ١٩سياه رو افسر و سرباز شامل رايش١٠٠٠٠آلمان، ارتشی مرکب از 

) Reichswehr ( مرکب از تعليم ديده ترين و شسته مغز ترين سربازان آلمانی 
عالوه بر اين سرفرماندهی مجاز گرديد تا . را در اختيار خود نگاه دارد

 ناسيوناليست و تروريست زير زمينی را برای قتل و شکنجه وتوهين هاىگروه
" ن حرکات با نام تمامی اي.  شورشگر آلمانی کمک مالی نمايدهاىدموکراتبه 

  ٢٠....صورت می گرفت " نجات آلمان از بلشويسم 

                                                 
اين گروه را می توان در ايران با گاردهای شاهنشاهی در زمان محمد رضا شاه و  ــ  ١٩
  )ترجم م. ( پاسداران خمينی در حال حاضر در يک کفه ترازو قرار داد يا 
 و خلع سالح ، ١٩١٨ متفقين از پيشروی به برلين در سال هاىعلت قصور ارتش ــ ٢٠

امری که با مهارت تمام توسط . دائمی ميليتاريسم آلمان، هراس آنان از بلشويسم بود
 کل قوای متفقين، ژنرال فوش در ىندهفرما. سياستمداران آلمانی بهره برداری ميشد

خاطرات پس از جنگ خود فاش نمود که از همان آغاز مذاکرات صلح، سخنگويان آلمانی 
ی در راه تضمين شرايط صلح امانند وسيله" خطر تهاجم بلشويسم به آلمان " کرات از ه ب

دهی  از ستاد فرمان )wilson ( سونلژنرال وي. مطلوب برای آلمان سود می جستند
 دو ، ١٩١٨ نوامبر ٩خود در مورد مذاکرات کابينه در " خاطرات جنگ " انگلستان در 

  :روز قبل از امضای آرميستيس نوشت
          دو تلگرام از جورج لويد.  برگزار شد٨ تا ٦،٥ کابينه امشب از ساعت ىجلسه  "

ببر .  توصيف شده بودها کلمانسو را قرائت نمود که در آن مذاکرات فوش با آلمانیــ ببر 
 لويد. از آن می ترسيد که آلمان سقوط کرده و بلشويسم کنترل اوضاع را بدست گيرد

پيمان قطع (  خواهم اين امر اتفاق بيفتد و يا با آرميستيس  از من پرسيد آيا میجورج
 اعضای ىهمه " آرميستيس . " ملی جواب دادمأبدون هيچ ت. موافق هستم ) هاخصومت
برای ما ديگر خطر حقيقی نه از جانب آلمان که از سوی .  من موافق بودندکابينه با

    خاص به کنفرانس پاريس هشدار داد که ى کلمانسو خود در يک لحظه " .بلشويسم بود 
  )بعد ی بقيه در پاورقی صفحه( "ضد بلشويسم " 
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 سابق ارتش آلمان ىفرمانده  )Max Hoffmann(  ژنرال ماکس هوفمان،
ی مبنی بر پيشروی ابرست ليتوفسک با تقشه" قهرمان "  شرق و ىدر جبهه

دشمن سابق ه ب" در نطفه " سوی مسکو و خفه نمودن بلشويسم ه ارتش آلمان ب
فوش نقشه را تائيد ولی پيشنهاد نمود که ارتش . نزديک گرديد د مارشال فوشخو

ژنرال فرانسوی بر . جای ارتش آلمان در راس خط حمله قرار گيرده فرانسه ب
  . شوروی بسيج نمايدىآن بود که تمامی اروپای شرقی را بر عليه روسيه
  :فوش در کنفرانس صلح پاريس چنين گفت

  
 بلشويسم و آنارشی مطلق ، در روسيه کنونیىدر لحظه  »

طرح من اين است که کليه مسائل مهم و برجسته در . حکمفرماست
جناح غرب می بايستی حل و فصل شوند تا تمام منابع و امکانات 

کار ه متفقين که بدين وسيله آزاد می شوند در راه گشايش مسئله شرق ب
اهند بود در برابر خوبی قادر خوه نفرات لهستانی ب..... گرفته شوند 

که با تدارکات مدرن و ماشين آالت   قرار گيرند مشروط براينهاروس
تجهيزات به مقدار عظيم الزم است تا بتوان . جنگی تقويت گردند

چنين   و همها و يونانیها، رومانیها، چکها، لهستانیهافنالندی
        اگر اين عمل .... عناصر روسی طرفدار متفقين را بسيج نمود 

   يمچشم خواهه   پايان بلشويسم را ب،١٩١٩ اجرا درآيد، ىبه مرحله
  « ! ديد
 

. ی عادالنه با روسيه بودادر اين ميان اما، وود رو ويلسون خواهان معامله
 زمين از یه يک ششم کره کوی سخن بردن از صلح جهانی را، در حالی

 داشت که کنفرانس او اصرار. دانست دور نگاه داشته شده، پوچ میه مذاکرات ب
عمل آورد تا با نمايندگان ه صلح پاريس از هيئت نمايندگانی از شوروی دعوت ب

ويلسون بارها و بارها . متفقين برای حصول به تفاهمی صلح جويانه گفتگو نمايند
به اين نظر بازگشت و تالش نمود تا اين شبح بلشويسم را از روح مذاکره 

                                                                                                                                                         
ن متفقين را صورت ابزاری درآمده است که از طريق آه  از جانب ستاد فرماندهی آلمان ب

  .سر درگم و ميليتاريسم آلمان را از گزند دور نگه دارد
  : نيز گفت١٩١٩کلمانسو در سال  .
  « . عنوان يک مترسک برای ترسانيدن متفقين استفاده می کننده  از بلشويسم بهاآلمانی  »

 هاى، مارشال )Weygands ( يگانو ) Petains ( با وجود اين ببر تحت تاثير فوش، پتن
فرانسوی هشدار خود را به فراموشی سپرد و خود را در جنون ضد بلشويکی فرو برد که 

  .يک صلح طلبان کشورهای متفق را فلج نموددموکراتتمام افکار و روش و اعمال 
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 صلح پاريس، به شورای ده ىجلسات محرمانهاو در يکی از . نندگان بزدايدک
  :نفری هشدار داد که

  
ی که ادر سرتاسر جهان احساس طغيان بر عليه منافع فربه »

ه  اقتصادی و چه سياسی زير نفوذ گرفته؛ بىطهجهان را چه در ُخ
لطه، به اعتقاد من، بحث ی از چنين ُسئ رهاىشيوه. چشم می خورد

جهان در مجموع از اين همه .  استيند تدريجی اصالحاتآدائم و فر
ترين  در اياالت متحده افرادی با عالی. خير بی تاب گرديده استأت

ترين نوع قضاوت، موجودند که به  يم عالیئمدارج اخالقی، اگر نگو
نظر آنان بلشويسم رژيمی است ه بلشويسم نظری مساعد دارند چراکه ب

 « .مغان می آوردکه برای افراد امکانات مطلوب نظرشان را به ار
  

هر قيمت ممکن ه رده بودند بک کسانی بود که اراده ىاما ويلسون در احاطه
اين افراد در جهت پيشبرد قراردادهای . وضعيت موجود را حفظ نمايند

چيدند تا در کار   خود، توطئه میى اقتصادی مخفيانههاىامپرياليستی و پيمان
لحظات تشنج . در نماينده ميدان بيوس و از أويلسون خرابکاری کنند و وی را م

هنگام که ويلسون می خروشيد و تهديد می نمود که دعوی خود را  آميزی بود آن
ميان مردم خواهد ه  بيرون کشيده و بهامداران و ميليتاريست از ميان سياست

  .برد
م، ويلسون در نظر داشت سخنرانی مهيجی را از بالکن عمارت قصر در ُر

  .ونيز ايراد نمايد
در همين   )Benito Mussolini(  دو سال پس از اين تاريخ، بنيتو موسولينی

ن سياه خود را تحريک هشرف به ميدان بزرگی بود، مردان پيرابالکن که ُم
  .ميکرد

که ويلسون می خواست خطاب  سلطنت طلبان ايتاليا، در هراس از سخنانی
بور جلوگيری کردند و اين م ايراد کند، از اجتماع مردم در ميدان مزبه مردم ُر

تحريک شده، درهم  " هابلشويک" که از جانب  تظاهرات را تحت عنوان اين
در آنجا نيز ويلسون که قول داده بود . همين قضيه در پاريس اتفاق افتاد. ندنشک

 هتل خود ايراد کند؛ از صبح تا ظهر ىسخنرانی برای کارگران پاريس از پنجره
 وی اطالع نداشت که پليس و سربازان فرانسوی برای .در انتظار جمعيت ايستاد

  ... . جلوگيری از اجتماع کارگران در مقابل هتل، فرا خوانده شده اند
ان مخفی و تحريک مأموردر هر جای اروپا که ويلسون پا نهاد، توسط 

  .شماری در پشت سر او جريان داشت س بیئدسا. گران احاطه شده
ه جاسوسی خود را برای استفاده در کنفرانس هر يک از دول متفقين دستگا

 اتاق رمز مخصوصی آمريکاسازمان اطالعات نظامی . صلح، سازمان داده بود
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در ساختمان شماره چهار ميدان کنکورد پاريس مستقر کرده بود که در آنجا 
 روز و شب ،دقت بسيار اتنخاب شده بودنده افسران تعليم ديده و کارکنانی که ب

اين اتاق .  دول ديگر بودندى محرمانههاىو يا استخراج مفاد پيامدر حال قطع 
 عمل  ) Herbert C. Yardley( ياردلی. سیرمز تحت نظر سرگرد هربرت 

فاش نمود که  " آمريکااتاق سياه "  بعدها در کتاب خود رشخص مزبو. ميکرد
 در اروپا درباره وضعيت ئیآمريکاان مأمورگونه گزارش مشاهدات عينی ه چ

 از نظر پرزيدنت ويلسون دور نگاه داشته شده و در عوض حقيقی امور، عمدًا
ی بر ضد شوروی بی وقفه در گوش اتحريکات و تبليغات حيرت آور و افسانه

  .وی خوانده ميشد
ی بر می خورد که از ا محرمانههاى پيامهاغلب اوقات، سرگرد ياردلی ب
در يک مورد . ت داشت ويلسون حکايهاىتوطئه برای خرابکاری در سياست

ياردلی . وی پيامی را از رمز درآورد که حاوی امری تکان دهنده و شيطانی بود
  :فاش ساخت که

  
خواننده ممکن است شوکی را که پس از ربودن اين   ..... »

 ىتلگرامی که خبر از توطئه. تلگرام به من دست داد احساس کند
 از سمی که به آرامی متفقين برای قتل ويلسون يا از طريق استفاده

خبر آور ما که به . کارگر می شود يا از طريق ابتال به انفلوانزا داشت
خاطر خدا به ه او بيشترين اعتماد را داشتيم از ما خواست که ب

را نداشتم که  من به هيچ عنوان امکان آن. دنت اعالم خطر کنيميپرز
ورت قم اين توطئه اطالع حاصل کنم و در صدر مورد صحت و ُس

اما يک امر . صحت نمی دانم آيا اين توطئه به موفقيت انجاميد يا نه
 اولين عالئم بيماری پرزيدنت زمانی ظاهر شد که وی :مسلم است

ی اگونهه هنوز در پاريس بود و مدت کوتاهی بعد بود که وی ب
  « .تدريجی جان سپرد

:  
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  در کنفرانس صلح ــ  ٢
  
 

 در لسوني وکه ی، به هنگامسيانس صلح پار کنفرهاى نشستني نخستدر
 ني در ای ناگهانی بود، متحدهي روسى عادالنه به مسئلهی برخوردجاديتالش ا
 بود که سي انگلري نخست وزجورج لويد ديوي شخص دنيا. نوا شد  همیراه با و
 فرانسه کلمانسو، ري فوش و نخست وزی ضد شوروهاى گزنده به نقشهیبا حمالت
   : اعالم نمود کهجورج لويد.  پرداختلسونيو از تيبه حما
 

 تي تقوی خود برای نفرات نظامی به تمامهای آلمانکهنی زما »
 ونيلي مکي داشتند مجبور شدند معهذا، ازي غرب نىحمالت در جبهه

 مستقر نگاه هي روسهاى از استانیاز سربازان خود را در معدود
 را هيساحت روس از کل میدارند، چند استان که تنها جزء کوچک

 و نا في هنوز ضعسمي که بلشود بوی در حالني و ادهد ی مليتشک
 ی مبي مهی ارتشی و دارارومندي نهاکياکنون بلشو. متشکل بود 

 ونيلي مکي هست که حاضر به اعزام ی کسني متفقاني در مايآ. باشند
 اعزام هزار سرباز شنهاديچه پ  باشد؟ خود من چنانهينفر به روس

ه  منظور بدهم، تمام ارتش بني را به اهي به روسیاضاف یسيانگل
 در آمريکا یروهاي امر در مورد ننيهم!  بر خواهد خاستانيطغ
 ىهينظر. های و فرانسوهای در مورد کانادائزي؛ نکندي صدق میبريس

 ميريگ.  محض استیوانگي دی نظامقي از طرسميدرهم شکستن بلشو
 مستقر هي در روسدي بایچه کس، اما دي هم درآءاجراه  عمل بنيکه ا
  .« شود؟

  
 نبود که به یستيدآلي را مالحظات اسي انگلري، نخست وزلسوني خالف وبر

 در هراس بود و اي از انقالب در اروپا و آسی بلکه وکرد ی مبي مخالفت ترغنيا
 لزي اهل وجورج لويد ( لزيو" روباه  " ني مدار کهنه کار ااستي سکيعنوان ه ب

.  داشتسي مردم انگلیحالت روحه  بی خاصتيحساس)  م -  بودانگليس
 هي به اتقاق مخالف هر گونه دخالت در روسبيطور قره  بسي انگلهاىتوده
         با ت در مخالفزي نیع کننده ترن قاىزهي انگجورج لويد یبرا. بودند
               ،لسوني وی قبل از آن سرهنریاندک.  مارشال فوش موجود بودهاىنقشه

 )Sir Henry Wilson( خود ىانهي، در گزارش مخفسي ستاد ارتش انگلسي رئ 
   : اعالم کرده بود کهی جنگىنهيبه کاب
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 و هي نفرات از اروپا و روسدني کشرونيب  ؛حي صحاستيتنها س» 
، مصر رلنديانگستان، ا: ندهي آیزا  در مراکز توفانروهايز تمام نکتمر

  « . باشدیم و هندوستان
  

 سبب شود که گري در نقاط دايتاني بریري آن داشت که درگمي بجورج لويد
  . تفوق گردندی داراهيفوش و کلمانسو در روس

 اعتقاد که با رها نمودن ني با اسي انگلرکي زري، نخست وزبي ترتني ابه
 شيهاخواستهه  خواهد توانست ب چند صباح، احتماًالیحال خود، براه  بهيروس

 یباني، پشتهاکي بر برخورد عادالنه به بلشوی مبنلسوني وی از تقاضا،ابديدست 
 هر گونه رو در سير کنفرانس صلح پاى در جلسات محرمانهجورج لويد. نمود
   : را کنار نهاد و اظهار داشتیستيبا

 
 که دهقانان در رفتندي پذلي را به همان دلسمي بلشو،انيروستائ  »

.  خواهد دادني انقالب به آنان زم مفهوم کهنيانقالب فرانسه، به ا
؛ ما قبال دولت دهندي ملي را تشکهي روسی حکومت واقعهاکيبلشو

 تيرسمه  است، بدهي پوسخي از بميدانست ی مکه یتزار را با وجود
 هي روسی بود که حکومت تزار حکومت واقعني ما اليدل. ميشناخت
! ميگردان یم        ی روهاکي بلشويی اکنون از شناسایول... است 

 ملت بزرگ را کي ندگاني نمایستي که بامي ما هستمي بگوئکه نيا
  « . ميادهيخاطرشان جنگه  است که بی اصولهي مخالف کلميانتخاب کن

  
 بتواند با یگونه کسه  چابدي تواند دری خود گفت که مى به نوبهلسونيو

 در یاهژي کنفرانس وی برگزارشنهادي پیو.  مخالفت کندجورج لويداظهارات 
 " یئ گرد هم آیمناسب برا " گري دی محلاي  )Prinkipo( پوي کني پرىرهيجز

  . شودی بررسهينمود تا امکان صلح در روس
 هاى و هم گروهی دولت شوروندگاني، هم نمایطرف ی اصول بتي به رعابنا

  ...  به شرکت دعوت شوندیستي بای ضد شوروديسف
 هاى سهامی دارندگان فرانسوی ژرژ کلمانسو، سخنگویفرانسو" ببر "
      ی طرفداران دخالت نظامىندهيعنوان نماه ، بی نظامی و سرفرماندهیتزار

  .به سخن برخاست ) هيدر روس( 
 قبال سي انگلسي سروجنتينتلي و اهاستيتاريلي آگاه بود که اگر چه مکلمانسو

 مورد جورج لويد في ظراستي سیند، ولا برخاستهی ضد شورویبه جنگ
 لويد ني تا براهدي دی ضروریو.  واقع خواهد شدايتاني بری مجامع رهبرتياحم

  . شکنددرهم، سمي بلشودي تهدى در بارهحنلدالي شدیاهياني را با بجورج
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  : به سخن آغاز کردني چنکلمانسو
  

خاطر ه ، نه بستمي نهاکي خواستار مذاکره با بلشومن اصوًال  »
 آنها ارزش که نيت که ما با اظهار ا علني بلکه به اتکارنديکه جنا آن

  «  .ميگفتگو با ما را دارند، آنها را تا سطح خودمان ارتقاء داده ا
  

 کردي ادعا مشد ی مناسب داده نمیتي فرانسه موقعري به نخست وزچه چنان
 واقع ري و غکي آکادمی روشآمريکا جمهور سي و رئسي انگلريکه نخست وز

 . اتخاذ کرده اندسميشو بلى را نسبت به مسئلهنانهيب
  

 امروز صبح خبر نيهم.  در حال گسترش استسميخطر بلشو  »
. مي نمودافتي درني راجع به گسترش آن به بوداپست و وی بداريبس
 از فرانسه ايتالي خطر احتماال در انيا.  مورد خطر قرار داردزي نايتاليا
 شي اتریا پس از گسترش در آلمان، پهنسميچه بلشو چنان.  استشتريب

 بزرگ اري بسی برسد، اروپا با خطرايتالي و به امودهي پاو مجارستان ر
 سمي بلشوهي بر علی دست به اقدامیستي بانيبنا برا. رو برو خواهد شد

 «! زد
  

   شهود " نکرد و اجازه خواست تا ء تنها به سخنان خود اتکاکلمانسو
 ري کبري شاهد سفنياول. دي نمای به جلسه معرفسميرا در مورد بلشو" یاخبره

 در پتروگراد و سي فرانسري کبري دوست سابق سف )Noulens(  فرانسه نولنس،
  . بودهاپلماتي داني در می گران ضد شوروسهيرهبر مجمع دس

  که ني سپس با اظهار ایو. دي گردی معرفجورج لويد و لسوني به ونولنس
  ى دربارهیبي عجى خطابهدرايبه ا " کنم ی محدود مقي حقاانيمن خود را به ب" 
  .پرداخت " هاکي بلشوعي شناتيعمل

  : اظهار داشتنولنس
  

، هایگريوحش. ندا شدهرباراني تزينه تنها مردان بلکه زنان ن  »
گور ه ، زنده بها، قطع گوش و زبان افراد، مصدوم کردنهاخفه کردن
، تجاوز و غارت در همه جا به چشم ی باران دروغرينمودن وت

  «.خورديم
  
        ی تزارني و مهاجری ضد شوروهاىپلماتي دزي جنون آمىعهي شااو
               پاولوترويان شکنجه در قصر پمأمور یسر کي " که ني برایرا مبن
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) Peter - Pauls(  ند ا نگاه داشته شده] م - معروف تزارهای از قصرهایکي [  ــ
    ! "تا افراد سالم اوباش است ی سرکي مرکب از کي، ارتش بلشو... 

  
  :تکرار نمود و ادامه داد که

  
 در دفاع از سفارت سي انگلیئاي درى وابستهیسروان کرام  »
 زاني کشته شده و جسد او را تا سه روز از پنجره سفارت آوسيانگل
 نهايا ــ ني به متفقني، فساد، توهی عفتی قتل عام، ب  ترور، !ندانموده

 دارم اضافه ليو سرانجام م ... ی شورومي مشخص رژىهستند چهره
 است که یستيالي امپری قطع دولتطوره  بیکنم که دولت شورو

  « ! باشدی مگري بوده و مخالف صلح با دول داي دنريخواهان تسخ
  

تنها .  قرار دهدريثأ را تحت تلسوني قادر نشد وها تالشني ارغمي علنولنس
 ئیآمريکا ىژهي ومأمور،  )نلسويو ( یچند روز قبل از آن بنا به درخواست و

 نفيتوي لمي با ماکسیا محرمانهی به گفتگو )W. H. Buckler(  باکلر. اچ .ويدابل
 )Maxim Litwinow( پرداخته بود که گزارش آن به ی دولت شوروىندهي نما 
  : بوددهي رسلسونياطالع وه  شرح بني به ا،١٩١٩ هي ژانو١٨ خيتار

 
 کي خواستار دًاي شدی شورو اظهار داشت که دولتنفيتويل  »
 و نبرد پر ی و تدارک نظامهيآنان از ته...  باشد ی مداريصلح پا
 شده لي تحمهي که پس از چهار سال جنگ طاقت فرسا به روسیخرج

 متحده و االتي ااي آکه ني خواهند مطمئن شوند از ایاست منزجرند و م
 یت باشد، مچه جواب مثب چنان. ري خاي د به صلح دارنیلي تمانيمتفق

 ى در مورد صلح به گفتگو نشست چرا که بگفتهیسادگه توان ب
 حفاظت از هانهي زمىهي مصالحه در کلی برای، دولت شورونفيتويل
 ی و قروض خارجدي جدازاتي امتی گرفته تا اعطایسسات خارجؤم

 ولت دىانهي جویدر مورد رفتار آشت. باشديحاضر م...  و هيروس
  . وجود نداردیدي تردگونه چي هیشورو

 ارتجاع، از وقوع جنگ بي ملل بتواند بدون ترغى جامعهنهي آهر
 « .دي حساب نمای دولت شوروتي بر حماتواند ی، مدي نمایريجلوگ

  
 عناصر ی بعضهاکيکلر اضافه کرد که در درون خطوط بلشوبا

. ورزندي مخالفت می صلح دولت شورواستيشدت با سه موجودند که ب
  : باکلرىگفتهه ب
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 دارند  و دي امني متفقشتريدخالت فعال هر چه به  عناصر بني ا» 
 در دست یا برگ برندهها دخالتني اى  ادامه،اعالم خطر نمود که

  «. باشدي مونيافراط
  
 با لسوني کلمانسو و فوش، طرح وهاى مخالفترغمي که علديرس ی منظره ب
 شامل مواد ی داشتادي لسونيو. شودي مکي خود نزدیلي به تکمجورج لويد تيحما
 هي در روسدي مختلف سفهاىه و گروی و به دولت شوروهي خود تهیشنهاديپ

 یبرا و به تدارک رفتي را پذلسوني طرح وتيفوره  بیدولت شورو. فرستاد
 اني بعدها بلي چرچنستونيگونه که و اما آن.  پرداختپويک ني به پریئتياعزام ه

 رهبران متفق تياکثر" . ب نبود مناس " هي صلح در روسیبرا" لحظه " کرد 
 دي سفهاىگروه.  سرنگون خواهد شدی بزودی شوروميمتقاعد شده بودند که رژ

 ني در پری شوروندگاني با نماات، از مالقشاني بنا به سفارش دول متفق حامزين
  . کردندی خود دارپويک

 که ني اصي با تشخجورج لويد. افتي ريي کنفرانس صلح تغیفضا
 او، یجاه ب.  به لندن بازگشتیطور ناگهانه  برسد ی نمیئجاه  بشيهاکوشش

 نظرات انگري شتافت تا بسي به پارسي جنگ جوان انگلري وزلي چرچنستونيو
   ٢١.  گرددکي ضد بلشوونيافراط

                                                 
 ی اصلی نقش سخنگولي چرچنستوني دراز، واني سالیزمان و در ط در آن ــ  ٢١
 هاىدهي که اديترس ی از آن مليچرچ. داشتعهده ه  محافظه کار را باني گرایضد شورو

        رنه کراوس. دياي گسترش سي انگلی امپراطوری در مستعمرات خاورهي روسیانقالب
 )Rene Kraus(   سران پنج دولت بزرگ : " سدينوي ملي چرچنستوني در شرح حال و

 لي چرچبه.  کنندتي حماهي روسدي سفوني گرفته بودند از ضد انقالبمي تصمسيدر پار
 انکار کرد که توان ی نداشت، اما نمیتي محول شد که در طرح آنها مسئولیاتي عملیاجرا
  .... شناختي دست از پا نملي گرفته شد چرچاتي عملني ای به اجرامي تصمکه یهنگام
 زي تجهی برایابرنامه لسوني وی، سرهنرسي انگلیروهاي نى به اتفاق سرفرماندهیو
 قي آنان از طریاري و ی جنگیاز اضافات انبارها ،دي سف مختلفهاى ارتشحيو تسل

 .   " ختي، ری نظامنيافسران و معلم
 سمي داد که نازصي تشخلي، چرچدي در آلمان به قدرت رستلريکه آدولف ه نآ از پس
مل أ بدون تیو. دهدي ملي در اروپا و سراسر جهان تشکسي منافع انگلی را برایقيخطر حق

، فرانسه و سي انگلني بی وارونه کرده و اتحادی شوروىهي روسموضع خود را نسبت به
 ، ١٩٤١در سال . ، فراخواندی تعرض نازنمودن متوقف ی را، برای شوروىهيروس
 نبرد که ني با اعالم الي تعرض نمود، چرچی شوروىهي به روسی آلمان نازکه یهنگام
 بهمراه خواهد داشت،  انگستان راتي مردم آزاده بوده و حماهي کلی برای نبردهيروس
، ی دوم جهانگ جنىاما در خاتمه.  را مخاطب قرار داداني بود که جهانیئ صدانينخست
  .را دوباره از سر گرفت " سميخطر بلشو "  اديفر
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 و آمريکا به لسوني قبل از بازگشت وروز کي  ،١٩١٩ هي چهارده فورروز
 یرهبره  بآمريکا ىا طلب کنگره انزوندگاني از نمایوني با فراکسیئ روايرو

 ستمي سکي جادي ای را برای وهاى تالشىهي که کل )Lodge(  سناتور الج
 او مسجل شده بود که در ی کرده بودند، برافي تضعی المللني بتي و امنیهمکار

 دچار شکست زي متحده ناالتي آن داشت که در امي شکست خورده است و بوپاار
  . سرخورده شده بودقايعم، خسته و دي نا امیو. شود

               بالفور. یج. ی اانگليس ى امور خارجهري همان روز وزدر
 )A. J. Balfour( نظرات حي توضی براسي جنگ انگلرياطالع رساند که وزه  ب 
  . آمده استسي به پارهي روسى مسئلهى دربارهسي انگلىنهي کابیفعل

 به طرح درنگ ی بیو.  شدیمعرف لسوني بالفور، به وقي از طرليچرچ
  : حمله نمود و گفتلسونيصلح و
  

، راجع به دي در لندن برگزار گردروزي که دنهي کابىدر جلسه  »
 شد یاظهار نگران " پوينکيپر " یئ گرد هم آژهيوه  و بهي روسىمسئله
 در کنفرانس هاکيچه تنها بلشو  که چناندينظر رسه  بگونه نيا.... 

 یستي مسئله بای نظامىجنبه.  نخواهد داشتیا ثمرهمزبور شرکت کنند
 است ی سربازانی داراهي در روسري کبیايتانيبر. در نظر گرفته شود
 «.  دهندي عمل جان خود را از دست مىکه دارند در عرصه

  
  : پاسخ دادني چنلي به چرچلسونيو
  

ند ا آمدهنجاي از لندن به ا مخصوصًالي چرچی آقاکه نينظر به ا »
 خود ی شخصدي ددي که باکنم یازگشت مرا بدرقه کنند، احساس متا ب

 هاىی از نا روشنیاري بسانياز م.  کنماني مسئله بنيرا در مورد ا
.  نظر من در مورد دو نکته کامال روشن است،هيمربوط به روس

 منسوب به آن در یروهاي و نني متفقی نظامت وجود نفراکه نينخست ا
 ی برادانند ی افراد خود نمنيا. مراه ندارد بهیسن گونه ُحچي ههيروس

 چي ههيآنان نه تنها به استقرار نظم در روس.  جنگندیکه و چه دارند م
ه ب. کنندي میاري ی محلهاى، بلکه به جنبشرسانند ی نمی مددگونه

 امکان گسترش به گونه چي که هینبش، جهاعنوان نمونه به جنبش قزاق
 ني برداشت من ا،جهيدر نت. ارد را ندني قزاق نشىخارج از منطقه

 خود را از هاىنيرو یستي منسوب به آن بایروهاي و ننياست که متفق
 «.  بکشندروني بهي روسني سر زمهاى قسمتىهيکل
  
   : ادامه دادني خسته چنی سپس با لحنلسونيو



 ٨٩

 
چه که ما در  آن...  باشد ی مپوينکي دوم در ارتباط با پرىنکته  »
 بلکه کسب هاکي روابط با بلشویکي نزدکي نه مي هستشيجستجو

ق منابع ي، از طرهيگزارشات واصله از روس. باشدياطالعات روشن م
 ري که غباشد ی مضي چنان ضد و نقی رسمري و غیمختلف رسم

با .  نمودمي ترسهي روسضاع مشخص از اویريممکن است بتوان تصو
 روشن ی را اندکتي ممکن است بتوان وضعی روسندگانيت نماامالق

  «. تر نمود
  

  : پاسخ دادني چنلي، چرچلسوني سخنان واني از پاپس
  

 ی است منطقیاستي سني متفقهاىنيرو هيخارج نمودن کامل کل  »
 هاى ارتشهي کلیلکن عواقب آن عبارت خواهد بود از نابود. و روشن

 در حال حاضر ها ارتشني تعداد نفرات ا .هي در روسکي بلشوريغ
 ستندي برخوردار نی عالتيفي و اگر چه از کباشد ی نفر م٥٠٠،٠٠٠٠

 ی مني مانند انيچن ني ایاستيس.  استشي تعدادشان در حال افزایول
 هيدر روس. مي بکشروني را بني ماشکي هاى و مهرهچي پىهي که کلماند

 نخواهد ماند و ی باقهاکي در برابر بلشویگري دیمقاومت مسلحانه
 اني پایب یئ خواهد ماند دورنمایاق بهيچه در کل در روس  آنیدورنما

 «. یاز خشونت و بدبخت
  
  : معترضانه گفتلسونيو
  

 از نقاط در یا در پارهزاتي و تجهروهاي نني شک ایاما ب »
 ني، در جواب اني متفقرو ني و از ارنديگ ی قرار منيخدمت مرتجع

 مجبور خواهند ديکني متي حماهي در روسدي داریسئوال که از چه کس
 « ! ميدان ی نمنديوشد بگ

  
  :  گوش داده و سپس گفتلسونيدبانه به سخنان وؤ مليچرچ

 
 اي به شکست انجامد آپوينکيچه کنفرانس پر  بدانم که چنانلميما  »

 خواهد کرد دي تائهي را در روسی ضد شورویروهاي نحي مجمع تسلنيا
  «.  ري خاي
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 رها شده جورج لويد توسط که ی و افسرده خاطر در حالماري، بلسونيو
 ممکن به قيهر طره  منفرد مانده که مصممند بی جمعاني که در مافتيبود، در

  :  اظهار داشتیو. راه خود بروند
 

در . کردم یمن به مجمع تذکر دادم که اگر تنها بودم چه م  »
  «.  را قبول خواهم کردیسکي هر گونه رزي مسائل نريمورد سا

 
 و محکوم به شکست در زي غم انگید بازگشت تا نبرآمريکا به لسونيو

 ٢٢. بپردازد آمريکامقابل ارتجاع 
 پر نمود و از سي را در کنفرانس پاری ویجا ِلنسينگ ، امور خارجهريوز

 گري دني متفقندگانينما.  نمودداي پی محسوسرييآن هنگام به بعد لحن مذاکرات تغ
  . دنديد ی نمگذشت یچه در فکرشان م  به پنهان نمودن آنیازين

 یبا سهولت و مالحظه کار"  نمود که کنفرانس هي توصیخشکه  بکلمانسو
 یستي باپوينکي پرىمسئله. "  خود بروبدري، اشکاالت را از مسشتريهر چه ب

داخل ه  بنيمتفق. "  آورده نشودانيمه  از آن بی ذکرگونه چيفراموش شود و ه
  " ! بکشندرونيز آن ب خود را ایستيو اکنون با  افتادند، پوينکي پراني جرنيا

                                                 
ه  بهي روسى برخورد عادالنه به مسئلهی کوشش خود را براني آخرلسونيو ــ  ٢٢
زمان  را که در آن   )William C. Bullitt(  تي بولاميلي به ابتکار خود ویکار برد و

 بود، به مسکو سي صلح در پارئتي در وزارت امور خارجه و وابسته به هی جوانمأمور
روزنامه .  صلح استخواهان واقعا اي شود که آاي جوی تماس گرفته و از ونيفرستاد تا با لن
 سفر نيرا در ا تي بول، )Lincoln Steffens( ستفنز ا لنکنيئی لآمريکانگار بزرگ 

  : بازگشتی شوروهي در هشت کلمه در مورد روسیستفنر با گزارشا. کرد ی میهمراه
  « .قي است قابل تحقی امرني و ادميچشم ده  را بندهيمن جهان آ  »

 به همراه دي سفهاى و هم با گروهني را هم با متفقني صلح لنطي شراتي، بولدربازگشت
  :آورد

   بحران "  در کتابش ليقول چرچه اما ب. صلح داشت ی برای وافراقي اشتنيلن
 خود از تيبول" . "  برخورد شد نيبا توه"  صلح ی براني لنشنهاديبه پ "  :امدي پ   "یجهان

 تي را فرستاده بودند از قبول مسئولی نماند چراکه آنان که وبي نصیمشکالت و موانع ب
 در سپتامبر ی روابط خارجتهيکم در تي بولحيتوض . " گرداندندي میدر قبال او رو

به محض : "  بود که ني گرفته شد ادهي نادني صلح لنطي چرا شراکه ني در مورد ا، ١٩١٩
 به جار و جنجال سي مطبوعات پارىهي کرد، کلیشروي پلومتري ک١٦٠ کالچاک که نيا

 بيت ترنيپرداخته و اعالم کردند که کالچاک در عرض دو هفته در مسکو خواهد بود؛ به ا
 ی تفاوتی نوع بکي آمريکا ونيسي کمیسفانه به اعضاأ متی به همه و حتسيدر پار
 و دهي که کالچاک به مسکو رسکردندي دست داد چراکه آنها فکر مهي صلح با روسىدرباره

 اما تي بولتي کتاب در مورد فعال٢٣در بخش . "  را سرنگون خواهد کرد یدولت شورو
  .  سخن برده خواهد شدی شورو دشمن اتحادنعنواه  ببار نيا
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 یشتري، بالفور، سخنان کلمانسو را با حدت بانگليس ى امور خارجهريوز
  :ادامه داد

  
 مقدار گردد، ی بسمي برداشته شود تا بلشویئهاالزم است قدم  »
 به ی دمکراسسمي عموم و چه در نزد آنان که معتقدند بلشوديچه از د

  « .باشدي میاريبس محاسن ی که هنوز داراستياراه افتاده کج
 طرق کمک ني موثر ترى در بارهی از آن پس به مباحثات طوالنکنفرانس

  . آغاز نمودی دولت شوروهي بر علی روسدي سفهاىبه ارتش
 سي تاسشنهادي شده بود، پجورج لويد ني کنفرانس جانشزي که در مليچرچ

و   ، ی، اقتصادی نظامهاى، شامل بخشهي امور روسی براني متفقی عالیشورا
 کي اتيطرح جزئه ب " تيفوره ب " یستيبا ی میبخش نظام.  را نمودیاسيس

  . بپردازدی نظامى مداخلهمي عظىبرنامه
  
  
  
  

. 
  ني گالوتيمأمور  ــ  ٣

  
  
  
 

 هاى ارتشى شناخته شدهی ولی رسمري کل غىعنوان فرماندهه  بليبا چرچ
 بهار و تابستان، یط در . افتي به لندن انتقال اتي صحنه عملني متفقیضد شورو

 ري هال سرازتي در واانگليس ی به ادارات دولتديفرستادگان مخصوص سف
 ري و سانيکي کالچاک، ژنرال دنرالي آدمندگانيعنوان نماه  فرستادگان بنيا. شدند

 هي علی سراسرى حملهی را براباتي ترتني تا آخرآمدند ی به آنجا مديرهبران سف
 نستوني آنان غالبا توسط وى محرمانهاريبسمذاکرات . دولت شوراها بدهند

 جنگ، ريعنوان وزه  بليچرچ. شد ی میرهبر هور و سرساموئل ليچرچ
ه  بانگليس مازاد ارتش هاى و برگاز را با سهي روسدي سفهاى ارتشزيتجه

 انيدر م. کرد ی می را سرپرستکيپلماتي دىدهيچي پهاىسهيهور دس. عهده داشت
 معروف ستيچون ترور " یدموکرات هاىروس" ، هي روسدي سفندگانينما

 ی تزارى شاهزاده )Boris Sawinkow(  ،فکني ساوسي بوری انقالباليسوس
 سابق امور ري وز )Sergei Sasonow(   سازونفی و سرگ )Lwow ( لووف

 فهي انجام وظسي و هم کالچاک در پارنيکي دنىندهي نماوانعنه خارجه، که هم ب
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 لندن مزي تاى روزنامه، ١٩١٩ مه ٢٧روز . دند خوریچشم مه کرده بود، ب
   :گزارش داد

 
 نيا.  از اعضا مجلس عوام مالقات نمودی سرکيبا  سازونف  »

سازونف که در  ..... شدي میمالقات توسط سرساموئل هور رهبر
 نانهيب  خوشی نظرکي بلشومي رژعي سری سرنگونیمورد دورنما

 واقعه سرعت نياک به ا کالچرالي دولت آدمیئداشت گفت که شناسا
 را نه تنها از ها روسی قدر شناسب مراتیو. دي خواهد بخشاريبس
 ايتاني بریئاي دریروهاي بلکه از خدمات نري کبیايتاني بری مادتيحما

  «.  از پناهندگان، اعالم نمودیاريدر نجات تعداد بس
  
 با سيدر وزارت جنگ انگل " هي روسديسفهاى  ارتشی رسمیندگينما  "

 و دهي در اوائل بهار آن سال به لندن رسیو.  بود )Golowin(  نينرال گالوژ
 با ی بعد وی در دست داشت، کملي چرچنستوني وی برای شخصیا نامهیمعرف

ش به گفتگو ا که آنان دربارهی از مطالبیکي. سرساموئل هور به گفتگو پرداخت
  )Grosny ( یسن نفت در گرومي عظهاىهي ال قفقاز و خصوصًاىنشستند، مسئله

  .و باکو بود
 خود را از وزارت جنگ داري دنيهمراه هور اوله  بني مه، گالو٥ روز

 کامل خود را فرميوني ی هور، افسر روسىهيبنا به توص. عمل آورده  بسيانگل
آنان .  شدیرائي پذیسي افسران انگلىلهيوسه  با احترام تمام بیو. به تن نموده بود
همان . دنديدها گردي مختلف سفهاى جنگشرفتي پ راجع بهیجذب سخنان و

 ريوز.  برخورد نمودلي با چرچني بعد از ظهر، گالوميروز، در ساعت پنج و ن
 با کمک یسي و کارگران انگلهارالبي راجع به مخالفت لتيجنگ با عصبان

 ابراز ني با وجود ایو. ، صحبت نمودی ضد شورودي سفهاى به ارتشینظام
 را یاضاف" داوطلب "  موانع ده هزار ني ارغميتواند، عل کرد که بیدواريام
 که در ی بدىهي روحليدله  که بدانست ی میو.  نبرد در شمال اعزام داردیبرا
 روي نتي، به تقوافتهي منطقه گسترش ني در ائیآمريکا و یسي نفرات انگلانيم
  . موجود استی فراوانازين

، تا سر نيکيک به ژنرال دن کمی خود برادي شدلي به تمانيچن  همليچرچ
 در هر لحظه، انتظار تواند ی منيکي او دنىگفتهه ب. دي ورزديحد امکان، تاک

ه ب. ، داشته باشدی و خبرگان فنی نظامنيعنوان معلمه را ب" داوطلب  " ٢٥٠٠
 ىرهي لونيلي م٢٤ گفت که مبلغ ني به گالولي، چرچی فوریعنوان کمک مال

 اختصاص داده خواهد شد و ساز و یضد شورو مختلف هاى به جبههنگياسترل
 به یشرويمنظور په  بچيودني نفر سربازان ١٠٠،٠٠٠ ی برازي نیبرگ کاف
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 ی افسر تزار٥٠٠ داده خواهد شد تا زي نیباتيترت. پتروگراد فرستاده خواهد شد
  ... به آرخانگل منتقل شوندسيل انگىنهيند، با هزا در آلمان بودهی جنگیکه زندان
 داد شيها که به مافوقی، در گزارشهي درباز گشت خود به روسنيگالو

   :گفت
 

 من هم یهاأي روني ترنانهيب  از خوشی گفتگو حتني اىجهينت  »
 دوست فعال و کي هوادار بلکه کي نه تنها ليچرچ. پا فراتر گذاشت
.  مساعدت ممکن به ما وعده شده استنيبزرگتر. پر توان ماست

 را به مانيها گفتهمي که حاضرمي نشان دههایسي به انگلدياکنون ما با
   ٢٣«. مي اجرا درآورىمرحله

  
  

  :  بخش پنجممنابع
  
  
 

، ی ورساى عهد نامهی منتشره در دوران امضاهاى و روزنامهمجالت
 االتي در اروپا و ای اجتماعىهي در مورد احساس مردم و روحیامطالب ارزنده

  .دينمايمتحده در آن هنگام عرضه م
     شني، نمزي تاورکيوي چون نی و مجالتها از روزنامهژهيوه  باننگارندگ

 )Nation( کيپابلير وي ن، ) New Republic(جستي دایَارتري ل،   )Literary 
Digest( پماني والتر لىمقاله. ندا سود برده  )Walter  Lippmann(لز ر و چا
  )A Test of the News ( " از اخبار یآزمون"  بنام  )Charles Merz ( مرز
 اري چاپ شده، جالب توجه بس١٩٢٠ اوت ٤ در کيپا بلي روي نىمهيضمه که ب
  .است

  )World Panorama ( " جهان یپانوراما"  عبارتند از گري ددي مفمنابع
، ورکيوي چاپ ن، ١٩١٨ -١٩٣٥  )George Seldes(  سلدزجورج ىنوشته
 راجر ى، نوشته )Victory without Peace(   بدون صلحیروزيپ " ، ١٩٣٥

 چاپ  )Alden Stevens ( ،ونزيستالدن آ و  )Roger Burlingham ( مانگهيبرل
 ،  "ورکيوين،  ١٩٤٤

                                                 
 در مورمانسک موجود بود، به دي دولت سفی مخفیگاني گزارش که در بانيا ــ  ٢٣

 جهي و در نتدي هرالد به چاپ رسیلي دى بعد در روزنامهیچنگ ارتش سرخ افتاد و اندک
  . نمودجادي انگلستان ای محافل ضد شوروی را برایدرد سر قابل توجه
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 چاپ  )The Bullitt Mission to Russia( ، هيدر روس تي بولتيمأمور" 
  . " ١٩١٩ ورکيوين

 در ني متفقني مختلف ما بهاىسهي توجه در مورد دساني شااري بسیشرح
               یاردلي.  در کتاب هربرت اویهنگام کنفرانس صلح ورساه  بسيپار
 )Herbert O. Yardleys, The American Black Chamber (  "اهياطاق س 

 تيمأمور"  که در انگستان تحت عنوان " ١٩٣١ ورکيوي، چاپ نئیآمريکا
 Secret Service in America, by (  چاپ فابر و فابر ل ت د،آمريکا در یمخف

Faber and Faber, Ltd.(  در مورد . شودي مدهيدچاپ شده است،  " ١٩٣١
مقاالت در مورد روابط "  طور عمده ازه ، نگارندگان بسيمباحثات کنفرانس پار

                "٤ و ٣ جلد ، ١٩١٩ سي متحده، کنفرانس صلح پاراالتي ایخارج
 ) The Paris Peace Conferenze( مطالب قابل توجه . ندا نموده استفاده

" نام ه  ب )René (  معروف رنه کراوسیوگرافي، در بلي نقش چرچىدرباره
  .آمده است " ١٩٤٠ ورکيوي ناپ چلي  چرچنستونيو
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   مداخله گرانهجنگ  ـــ   ششمبخش
  
 
 

  سر آغازــ   ١
  
  

 
 گونه چي بدون ه دولت،١٤ مسلح یروهاي ن، ١٩١٩ از آغاز تابستان شي پتا
 کشورها نيا.  تجاوز نموده بودندی، به خاک اتحاد شوروی جنگىهياعالم

  : عبارت بودند از
  
  صربستان  ري کبیايتاني بر

  نيچ         فرانسه
  فنالند           ژاپن
  وناني           آلمان
   لهستان             ايتاليا

  یرومان         متحدهاالتيا
   هيترک                یچکسلواک

 
 زي ن٢٤ی ضد انقالبدي سفهاى، ارتشی تجاوزگران ضد شورونينار ا کدر

 ی فئودالتي اشرافی بنادي تجدی برای سابق تزارهاىقرار داشتند که توسط ژنرال
                                                 

 یوني که در مخالفت با انقالبشدند ی نام خوانده مني علت به اني اها بهديسف   ــ٢٤
 جورج جامع ی، بر طبق بررسروهاي ننيا. قرار داشتند که سمبولشان پرچم سرخ بود

 ی افرادىهي، شامل کل " هي روسدي سفهاىارتش"  در کتاب شانياستوارت در مورد نبردها
، القاب و یدر جامعه، منابع مال مناصب ني تضمم مفهوشاني براسمي که تزارشد یم

 ى و زور، آورندهازي که بر اساس امتی مقدس بود؛ نظام اجتماعهيافتخاراتشان در روس
.  بودکردندي خدمت مشي که برای انگلهاى گروهی ثروتمندان و رفاه برای براازاتيامت

د  مجدی برقراری براکه یئ آنهافي توصی کتاب برانيدر ا " دي سفهاىروس" اصطالح 
 هي روسی با ساکنان جمهوریستيو نبا. کار گرفته شده استه  بدندي جنگی نظم کهن منيا

 و ساق یافي الهاى، کفشديروپوش سف ( شانيخاطر لباس محله  بزي که آنها ندي سفیشورو
  . شده اند، اشتباه گرفته شوددهي نامدي سفهاىروس ) دشاني گشاد سفی و پالتوديپوش سف
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 یاستراتژ .... نمودند ی سرنگون شده بود، تالش مهيکه توسط خلق روس
 دي سفىها ژنرالهاى بود که ارتشنينقشه بر ا.  جاه طلبانه بوداري بسنيمهاجم

، از جانب شمال، جنوب، کردند ی مداخله گر حرکت مهاىنيرو یکه پا به پا
  .وندندي بپگريد کي مسکو متوجه شده و در آنجا به یسوه خاور و باختر ب

 االتي، در آرخانگل و مورمانسک و ای در شمال باخترسي انگلیروهاين
  .دندي گرد مستقرچيودني یکالي ژنرال ندي سفهاىنيرو، در کنار کيبالت

، اهي سیاي درى قفقاز و در طول کرانهی نظامهاى جنوب در قرارگاهدر
 و زيوفور تجهه  بهای، که توسط فرانسونيکي ژنرال آنتون دندي سفهاىارتش
  .، مستقر بودندشدندي متيتقو

 یسي انگلی نظامني نظر مشاورري کالچاک که زرالي آدمیروهاي خاور، ندر
  . اورال موضع گرفته بودندهاىوه داشتند، در طول کتيفعال

 که به  )Pilsudski(  یسودسکلي ژنرال پی لهستانهای باختر ، ارتشدر
  .  ، متمرکز بودندی افسران فرانسوی شده بودند ، تحت رهبری سازماندهیتازگ

 دالئل هي حضور سربازان خود در روسهي متفق، در توجمردان دولت
 در بهار و شانيوهاري نکه یار هنگام بنينخست. دنديکش ی مشي را پیمختلف

 ني شدند، اعالم داشتند که اادهي در مورمانسک و آرخانگل پ١٩١٨تابستان 
. ندا، به آنجا آمدههانیچنگ آلماه  بی از افتادن ادوات جنگیري جلوگی براهانيرو

 یروهاي کمک به خروج نی برایبري دادند که نفراتشان در سحيپس از آن توض
 ی حضور واحدهای براني متفقگري دهيتوج. ندارستاده شده فهيچک از روس

استقرار "  در ها واحدها در حال کمک به روسني بود که اني اهي در روسینظام
  . باشدی آشفته شان منيدر سر زم" نظم 

 های شوروهي علیدفعات، هرگونه قصد دخالت نظامه  متفق بمردان دولت
 امور ري وز، ١٩١٨در اوت . کار کردند را انهي روسی دخالت در امور داخلايو 

  :اعالم داشت  )Arthur Balfour ( بالفورتور ر، آسي انگلىخارجه
  

 ی نمزي را تجوهي داخل روسیاسي سیما دخالت در ساختارها »
   «. دي خود امور خود را اداره نمایستي باهيروس. ميکن
 
 ی، با لحن " آمدیپ : یبحران جهان" ، بعدها درکتاب خود لي چرچنستونيو

  : پرده نوشتینز آلود و بط
  

؛ ري در جنگ بودند؟ بدون شک خهيبا روس ) نيمتفق(  آنها ايآ  »
 ی مريرا با ت ، آنی شوروهاى روسىهي ساىاما به محض مشاهده

 مستقر بودند و دشمنان هيعنوان متجاوز در خاک روسه آنان ب. زدند
 ی جنگهاىی و کشت، بنادر را مسدود کردهکردندي را مسلح میشورو
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 سقوط آن نقشه ی در آرزوتي جدبا. نمودند ی را غرق میشورو
 ؟ یدخالت نظام ! ديئ فرمایم یشياما جنگ؟ عجب فرما. ختنديريم

 ندارد ی تفاوتچي آنها هی که براکردند ی تکرار منيمتفق ؟ ديشرم ندار
   « ! ی زک  طرف بودند،یآنها ب.  امور خود را اداره کنندهاکه روس

 
 شي خواتي حى ادامهی، برادهي در برابر مشکالت عدی جوان شورودولت

 ی خانمانی نفر در بهاونيليم.  در اثر جنگ، فرسوده شده بودهيروس. دي جنگیم
 لي شخم نخورده و وساهاني و زمی خالهاکارخانه.  بردندیسر مه  بیو گرسنگ

 ی کشورني که چنديرس یبه نظر ناممکن م.  حرکت مانده بودیحمل و نقل ب
 ی و مجهز، منابع مالمي عظهاى با ارتشیبتواند از ضربات مدحش دشمنان

  .سرشار غذا و تدارکات فراوان، جان سالم بدر برد
 و غرقه در امواج ی تجاوزگران خارجى سرخ در محاصرهارتش

 ري در مسی زده ولیني دست به عقب نشیآهستگه  بی داخلاني پای بهاىتوطئه
 که در کنترل مسکو قرار ینياکنون سر زم.  نمودی مرکاي پی به سختشيخو

 ی شورورهي جزکي نيا. ديرسي مهي شانزدهم کل مساحت روسکيداشت تنها به 
   . بودی ضد شورویائي درانيدر م

  
  
 

   در شمالنبرد ـــ  ٢
  
 

 
 به سي انگلی مخفسي سروىژهي ونيمأمور ، ١٩١٨ تابستان لي اوادر

 گردانندگان هي بر علی محلیر آنان تدارک شورشدر دستور کا. دنديآرخانگل رس
ان مأمور.  بودیشي حساس، از نظر سوق الجاري در آن بندر بسی شورویمحل

             ،نيچاپل چويويرموالي اجورج، تحت نظارت سروان یانگليس یاطالعات
 )George Jermolajewitsch Chaplin( قرار داشتند که ی سابق تزارر افس 

 ضد دي شده بود، و با کمک توطئه گران سفانگليس در ارتش ىاحائز رتبه
  .ديدي شورش را می، تدارکات الزم براهي روسیانقالب

 کيروز بعد، ژنرال فردر. وستيوقوع په  اوت ب٢ مزبور در روز شورش
، هي در شمال روسني متفقی قوایسي انگلى فرمانده )Frederick C. Poole ( پول،

 هاىی کشتتي بودند، تحت حمادهي رسیکه تازه به خشک یئآرخانگل را با قوا
 و ی، سربازان صربنيزمان با ا هم. ، اشغال نمودی و فرانسوسي انگلیجنگ
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، سي انگلی مخفسي سرو از )Thornhill ( ليه سرهنگ ثورن یهبر به رديسف
 و ُولوگدا  ــ  قطع خط آرخانگلی برا) Onega(   گا،اوِن خود را از یشرويپ

  .؛ آغاز نمودندیني در حال عقب نشکي بلشویروهايعقب به نحمله از 
 اىدولت وابسته  آرخانگل، ژنرال پولیکي بلشوی شورای از سرنگونپس

 سالخورده استمداري سیبه سرپرست " ی شمالهي روسی عالیگردانندگ" با نام 
  . دادليک تش )Nikolai Tschaikowski ( یککوفسي چایوالکين

مذاق ه  تر از آن بود که ببرالي لزي نی ضد شورویدگ گرداننني ای حتاما
 گرفتند خود را با مي تصمرو نياز ا. دياي خوش بشي تزارنيژنرال پول و متحد

 آن مستقر یجاه  را بی نظامیکتاتوري دکي و ردهُز اي وجود دولت نىتهيفرمال
  . کنند

ود را  خى او نقشهدي سفی روسني سپتامبر، ژنرال پول و متحد٦ قبل از تا
 ی براسي فرانسديوي، دآمريکا ري کبريدر آن روز سف. اجرا درآورده بودنده ب
ژنرال پول، .  به آرخانگل دعوت شده بودئیآمريکا گردان کي از یداريد

 سيرانسسمت فه ، بگذشت ی سربازان از برابر او مى ردهني آخرکه یهنگام
  " . د انقالب رخ داکيشب گذشته : "  گفتیبرگشته و با خونسرد

  .؟ديرا کش  ضامن آنی چه کس !ی شوخیب: سيفرانس
 ی شوراهي عل، را که کودتای تزاریئاي افسر درکه ی پول در حالژنرال

  " نيچاپل: "  گفتدادي نشان م، کرده بودی آرخانگل را طراحیکيبلشو
  . بوده استی خود وني جواب داد که اني چاپلتني از کاپاى با اشارهسيفرانس
، در دل شب یسي و چند افسر انگلني چاپلتني مزبور کاپی کودتااني جردر

 را ربوده و آنها ی استان شمالی گردانندگی اعضاري و سایکوفسکي چادنتيپرز
 نيسروان چاپل.  برده بودندرهي جزکي تک افتاده واقع در اىرا به صومعه

  . را تحت نظر نگهبانان مسلح رها کرده بودی روساستمداريس
. آمدي خشن می اندکزي نسي به نظر فرانسی حتني چنني ایفراط ااقدامات

  . اطالع نگاه داشته بودندی توطئه بني از ا را کًالی وکه ني برامضافًا
  . کندی نمتي از آن کودتا حماآمريکا به ژنرال پول گفت که دولت سيفرانس
 وابسته به آرخانگل بازگرداننده ی و چهار ساعت وزراستي عرض بدر

 به ی تلگرامی طسيفرانس. ديدوباره برقرار گرد " ی عالیگردانندگ" و شدند 
 ی، دمکراسی وی مساعىجهينت ادعا کرد که در آمريکا ىوزارت امورخارجه

  . استافتهي بنا ديتجد
 در آرخانگل و مورمانسک به یسي انگلیروهاي ن، ١٩١٩ اوائل سال در
 ١٨٠٠، ئیآمريکا ٥١٠٠دوش به دوش آنان . دندي نفر بالغ گرد١٨،٤٠٠
 ها دي نفر از سف٢٠،٠٠٠، و حدود ی صرب١٠٠٠، يیايتالي ا١٢٠٠، یفرانسو

  .دندي جنگیم
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 بعدها در آمريکا ی اعزامیروياز ن  ٢٥ )John Cudhy ( یکداه جان تنيکاپ
 با آمريکاجنگ : آرخانگل"  آرخانگل، در کتاب خود خي از تاردوره ني افيتوص
 تيرواه ، بنانيا" .  افسر بودند ني ساکنیهمه " نوشت که در آرخانگل " هيروس

 هاى کالهاافسران قزاق ب"  پر زرق و برق هاىبا مدال " یاو، افسران تزار
، شانيرهاي بلند و گشاد و بد منظره و تلق تلق شمشی، بلوزهایدراز و خاکستر

 با ی فرانسو سربازان )Eton and Harrow ( هرو، اهل اتون و سيافسران انگل
، و يیايتالي، ای براقشان، افسران صربهاى مجلل و چکمهزيت نوک هاىهکال

 شود ی مادآوري یکداه. دادندي ملي را تشکیشمار یبودند که تعداد ب ... یفرانسو
  :که

  
 خدمات وجود داشتند تا مأمور زي نیشمار ی البته تعداد ب» 

. رند را در نظم نگه دازي را برق انداخته و همه چزهاي و مهمها کمهچ
 به اوضاع یدگيشان رسافهي بودند که وظزي نیگري دیان خدماتمأمور
  «.   و سودا بودیسکي ومي و تقدی افسرهاىکلوپ

  
 ى با نحوهی افسران تضاد فاحشني اىبانها جنتلمن می زندگروش

  . داشتدنشانيجنگ
 هي در شمال روسئیآمريکا مأمور  )Ralph Albertson (  آلبرت سونرالف

   :نوشت"  بدون جنگ دنيجنگ"  در کتاب خود ،١٩١٩در سال 
 

در . ميکرد ی گاز استفاده مهاى از بمبهاکيما در مقابل بلشو  »
 ی سبار کي. ميکرد ی می گذارني مديرس ینظرمان مه هر نقطه که ب

 ی شوروسري کمبار کي ...... مي باران کردري را در جا تینفر زندان
من گفت ه  ب بعدًای، گروهبانميد به چنگ آور را )Borok ( در بوروک

 سوراخ سوراخ شده بود زهيسرن ىکه جسد او را که با شانزده ضربه
  که همواره به نفراتش فرمان ميدي را دیافسر.  رها کردهابانيدر خ

 اگر یحت)  را هاکيبلشو(  کنند و ی خود داری از گرفتن زندانداد یم
 ی زندانکيمن خود ....  بکشند  شدند فورًاکي نزدزيبدون اسلحه ن

                                                 
 ی ثروتمند بسته بندهاى شرکتی از اعضایکي، ی جان کداه١٩٣٧در سال  ــ ٢٥

 و پس از آن به سفارت رلندي در اآمريکا ىرتبهي عالتيمأمورسمت ه ، بکاگويگوشت در ش
، بعدها ی شوروىهي روسى دشمن قسم خوردهیکداه. افتي انتصاب کي در بلژآمريکا

که در "  انزوا طلب یآمريکا اول ىتهيکم"  بنام دي گردیاني جری از اعضاء اصلیکي
       ني آلمان و متحدهي علکه ی به کشورهائآمريکا مخالف با کمک ١٩٤٠  ــ٤١ هاىسال

  .، بودنددندي جنگیم) محور ( 
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 نيتر وچک ککه ني را بدون ای که ودمي را دکي مسلح بلشوريغ
هر شب ......  کشتند ی کرده باشد با کمال خونسردجادي ایدردسر
  «. دادي را هدف قرار میدي جداني قربانريگروه ت
 
 نشان ی کارزار ضد شوروني به ای رغبتگونه چي هني جزء متفقانينظام

که جنگ   بجنگند حال آنهي در روسیستي بودند که چرا باتري و در حدادند ینم
 معما را ني احي توضني متفقیروهايفرماندهان ن.  استدهي رسانيبزعم آنان به پا

  :ی کداهىبنا بر نوشته. افتنديدشوار م
  

اما بعد سر . شد ی نمدهي دحي توضی برایدر ابتدا ضرورت  »
 در نزد افراد دست هيروح ى مسئلهتي با توجه به اهمی نظامیفرمانده

 شتري بی و اغتشاش فکررتي زد که تنها به حئیهاهيبه صدور اعالم
   «.زدي آنان دامن میبرا
  

 در سي انگلی منتشره از طر ف ستاد فرماندههاىهي اعالمني از ایکي متن
 ني نوشته شده بود به ائیآمريکا و یسي انگلهاىنيرو که خطاب به هيشمال روس

  :شدي آغاز متصور
  

 در مورد ی نا روشناتي که در نزد افراد نظررسدينظر مه ب »
 توان ی مسئله منيبه ا.  وجود داردهي نبرد ما در شمال روسىزهيانگ

 یعني سميبلشو. مي هستسمي بلشوهيما بر عل. در قالب چند کلمه پاسخ داد
قدرت در . ديندازي بی کنونىهي به روسینگاه. هرج و مرج خالص

 «  ...... . باشندی میهوديراد است که اغلب شان  افیدست معدود
  

 سربازان انينزاع م. دي در نزد افراد زائل گرديیباي صبر و شکىهيروح
. ديشورش در واحدها آغاز گرد.  نهادادي رو به ازدی و روسی، فرانسویسيانگل

 نمود، یچي از اطاعت دستورات مافوق سرپآمريکا ٣٣٩ نظام ادهي پکه یهنگام
 فرا قرار داشت، افراد را یه در فرمانده ک )Stewart ( تستواراسرهنگ 

 شاني مجازات مرگ در مورد شورش، برای جنگنيخوانده و به قرائت قوان
 یچه کس  سکوت مرگبار، سرهنگ خواست چنانیاپس از لحظه. پرداخت
   : جمع برخاستاني از میئصدا. دي دارد مطرح نمایسئوال

 
 در آمريکا دولت ى و برنامهمي هستاج ني چه ایسرکار، ما برا »

   «  ؟ستي چجا نيا
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  ...  نبودیئگو  قادر به پاسخسرهنگ

دفتر گزارشات  ( ی، در دفتر آبسي ستاد انگلىفرمانده ،لسوني وی هنرسر
 گزارش ني چنني ا، ١٩١٩ در تابستان هيدر مورد اوضاع شمال روس ) یرسم
  :داد

  
 بخش نينه در سوم سرسختای، شورشهيدر روز هفت ژوئ  »
 هنگ چهارم اني و بخش مسلسل چسي انگلــ اسالو وني لژکميگردان 

  سر ه  برهي در حالت ذخ )Dwina ( نايدوکه در ساحل راست رود 
 به قتل ی و چهار افسر روسیسيسه افسر انگل. داد ی بردند، رویم

  .دندي مجروح گردی و دو افسر روسیسي و دو افسر انگلدنديرس
 ی هنگکه ني از ای حاکديدست رسه  بی خبرهيوئ ژ٢٢ روز

 زده و تمام جبهه اني طغ سر به )Onega ( گااوِن هي در ناحیروس
  «.  داده استلي تحوهاکياونگا را به بلشو

  
 و ئیآمريکا بر بازگشت سربازان ري داها متحده خواست تودهاالتي ادر

 گريد " هاکيبلشو"  وقفه بر ضد ی بغاتيتبل. گرفتي، اوج مهيخروج از روس
 توانستند ی را خاموش سازد که نمی همسران و پدران و مادرانیقادر نبود صدا

 شوهران و پسرانشان به یستي گرفتن جنگ، باانيدرک کنند چرا، با وجود پا
 سخت و ی و در سرمایبري سی وحشی مرموز و نا فرجام در نواحینبرد

 ، ١٩١٩ تابستان و زمستان در طول. جانگاه مورمانسک و آرخانگل دست بزنند
 کنگره و سنا به ندگاني مالقات با نمای متحده برااالتي نقاط اهي از کلیفرستادگان

 را به خانه باز ئیآمريکا سربازان هند تا از آنان بخواکردند یگتن سفر منواش
  . انداز شدني طنآمريکا خواست آنان سرانجام در کنگره نيا. گردانند
  ني برخاسته و چن )Borah ( بارا سناتور ، ١٩١٩ سپتامبر ٥ روز در
   :گفت

 
 هي، کنگره بر علميستي در حال جنگ نهي، ما با روسسي رئیآقا  »

 آمريکامردم .  اعالم جنگ نکرده استهي و مردم روسهيدولت روس
 سر هيکه با روس اما با وجود آن ... ستندي نهيخواهان جنگ با روس

نگره اعالم جنگ ننموده، به جنگ با  ککه ني، با وجود اميجنگ ندار
؛ در حال مي دارهي ارتش در روسکيما . ميدهي ادامه مهيمردم روس

 ی در آن کشور مگري مسلح دیروهاي مهمات و ساز و برگ به نليتحو
 ی مقامات قانوناي که گومياآن چنان در جنگ غوطه ور شده.ميباش
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ده و ملت را به  داده شی رسمی اعالن جنگايفراخوانده شده اند و گو
 « ... جبهه خوانده اند

  
 وجود اني قربانني دادن ای برای و نه اخالقی، نه قانونهي توجگونه چيه
 انگستان و فرانسه مردم ".   دولت آزاد استکي امر تجاوز از اصول نيا. ندارد

، نيبا وجود ا.  بودندمي سهی شوروهي روسهي از جنگ علی نا خشنودني در ازين
  . افتيی  ادامه مهي روسهينشده علجنگ اعالن 

 
  
  
  
  
  
  

  یکارزار در شمال غرب ــ  ٣
  
  
  
 

 ني ب، ١٩١٨نوامبر ) سي تسيآرم(  قطع خصومت ماني پ١٢در ماده 
 آن سر ى وجود داشت که دربارهی بخش،ی مرکزی اروپاهاى و قدرتنيمتفق

ان  آلمهاىنيرو که ني براري بود دای قراردادنيا.  نشده بودی چندانیوصدا
 که در هيرا الزم بدانند در هر نقطه از خاک روس  آنني متفقکه یموظفند تا زمان
 از هم ی به تندصري ارتش قکي بالتهاىاما در استان.  بمانندیاشغال دارند باق

 گروه  شورشگر، گروه    خسته از جنگ و یسربازان آلمان.  شده بوددهيپاش
  .جبهه را ترک نموده بودند

 رو به اعتال در ی شورائهاى در برابر جنبشسي انگلیام نظی فرماندهسر
 که در یدي گارد سفهاى خود را بر دستهتي، بر آن شد که حمای و استونیلتوان
 ها دستهني ای رهبری که برایمرد. دي فعال بودند، متمرکز نماکي بالتىهيناح

  متشکل در آورد،ی واحد نظامکيصورت ه نها را بآ افتي تيمأمورانتخاب و 
 از  )Rüdiger Von der Goltz ( گولتزر  فن ِدگريژنرال کنت رود

  . آلمان بودی نظامیسرفرمانده
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دست ه ، استقالل خود را بهي انقالب روسىجهيکه فنالند در نت  از آنپس
  ٢٦.دي گردسيسأ فنالند تیجمهور. آورد

 ی به جمهور،١٩١٨ آلمان در بهار ی اعزامی تحوالت قواني دنبال ابه
ژنرال مزبور .  قوا با ژنرال فن در گولتز بودني ایرهبر. د حمله ور شدندفنالن

  ماِنرهايم درخواست عاجل بارون گوستاو فن جهي نبرد فنالند را در نتیفرمانده
) Baron Karl Gustav Von Mannerheim ( ريشخص اخ.  گرفته بودعهدهه ب 
 بود که یر و کس تزای سلطنتى سابق گارد سوارهسر و افی سوئدی اشرافکي
  ٢٧.کرد یم ی در فنالند را رهبردي سفیروهاين

 امحاء ی براکي بالتی در نواحديس ارتش گارد سفأ در گولتز در رفن
.  رعب و وحشت نمود جادي اقدام به ایتواني و لی در لتونیئ شوراهایجنبش
 برده و به اعدام ورشي ني از آن سر زمی بزرگهای او به بخشیهانيرو

 ني ابا مقابله ی برایتواني و لیخلق لتون.  دست زدند ی نظامريفراد غ ایگسترده
 یاندک زمان.  برخوردار بودند یزي نا چی از ساز و برگ نظامانهي وحشاتيجنا
  . دي دو کشور گردني اکتاتوري نگذشته بود که فن در گولتز عمال دشيب

تحت )  آمريکا یسازمان مدد کار ( آمريکا فيلي سازمان رگردانندگان
 به يی مواد غذای هنگفتريمقاد ) Herbert Hoover ( روهربرت هو یسرپرست
   فن در گولتز اختصاص دادندی ارتش ژنرال آلمانی اشغالینواح

 افراد فن در گولتز اري در اختدي بدون ترديی مواد غذانيا:  مترجم حيتوض (
  .)  استگرفتهيقرار م
اگر چه فن در گولتز با . ار گرفتند معما قرکي در برابر ی بزودني متفقاما

 بود و ی ژنرال آلمانکي ی بود، معهذا وافتهي الي استکي بالتیکمک آنان بر نواح
 التي او کنترل اقي خطر وجود داشت که آلمان بکوشد از طرني اجهنتيدر 
  .دست آورده  را بکيبالت

ال  فن در گولتز ژنریجاه  گرفتند بمي تصمهایسي انگل، ١٩١٩ ژوئن در
   . در کنترلشان باشدمًاي کنند که مستقنيگز ی را جایگريد

 

                                                 
  مترجم.  قرار داشت ی تزارىهي روسى از انقالب اکتبر تحت سلطهشيفنالند، پ ــ  ٢٦
، دولت فنالند را سرنگون کرده  با کمک نفرات مجهز فن در گولتزماِنرهايم بارون ــ  ٢٧

 لهلمي وصري ق داماد )Prinz Friedrich Von Hessen ( همسن فن شيو پرنس فرد ر
 ی براماِنرهايم وفن در گولتز .  تصاحب تاج و تخت فنالند دعوت نمودیآلمان را برا

افراد . راه انداختنده  از کشتار و ارعاب باىلطه مردم فنالند، ُسهاىسرکوب مخالفت
 هزار نفر هاده.  هزار مرد و زن و کودک را اعدام کردند٢٠ در مدت چند هفته اِنرهايمم

 از آنان در اثر شکنجه و سرما و یاري فرستاده شدند و بسها و زندانهابه اردوگاه
  . سپردندان جیگرسنگ
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اه و هشت ساله ج پنچيودني یکالي نی، ژنرال سابق تزاریلي ریدني سدوست
 موافقت نمودند هایسيانگل. دي انتخاب گرددي سفیروهاي کل نیبه سمت فرمانده

 ارشيسمت پتروگراد در اخته  بچيودني یشروي پی الزم را برای نظامزاتيتجه
 ونيلي م١٥ ی هزار نفر حاو١٠ ی کامل برازاتي تجهى محمولهنياول. بگذارند
  ٢٨. بودماي تانک و هواپی و تعدادکي هزار تفنگ اتومات٣خشاب، 
 ی به نواحیئ مواد غذالي هربرت هوور، قول تحوفيلي سازمان رندگانينما
 ) R. R. Powers  (پاورز. آر. سرگرد آر.  را دادندچيودني مردان یاشغال

 مواد زاني مني، به منظور تخمکي بالتی در نواحفيلي ریسرپرست بخش استون
 به چيودني دي پتروگراد توسط ارتش سفى محاصرهني تضمی الزم برایئغذا

 ی برایئ، مملو از مواد غذافيلي سازمان رهاىیورود کشت. نظارت گمارده شد
  .دي آغاز گرد) Reval ( والي، به رچيودني نفرات ی در خط اشغالعيتوز

.  آغاز گرديد پتروگراد یسوه  بیا تهاجم گستردهچيودني ی فرماندهتحت
ى ، سواره نظام يودنيچ به حومه١٩١٩اکتبر سال ى پيش از پايان سومين هفته

 چند دي شای و حتیدول متفق متقاعد شده بودند که چند روز.  بوددهيرسپتروگراد 
 مزي تاورکيويخطوط اول ن. نده است نمای به سقوط پتروگراد باق،شي بیساعت
   :نمودي مري صورت تصونياه  را بدي سفی قوایروزي پىپروسه
 

 ضد یروهاي که نشود ی مدهيدر استکهلم شن. اکتبر ١٨"  ـــ 
  . "باشند یسرخ در پتروگراد م

. شودياکتبر خبر سقوط پتروگراد بار دوم گزارش م ٢٠"ـــ 
  ".ارتباط با مسکو قطع شده است

                                                 
  )Paul Dukes ( کزل دوا در نبرد شمال پسي انگلی مأموران مخفنيتر ز فعال ا ــ٢٨

 در ارتش ی خود سمتی براديدوکز موفق گرد.  بودیلي ریدني ستني کاپیمي صمهمکار
 یروهاي و خرابکار در درون نیصورت جاسوس ضد شوروه دست آورد و به سرخ ب
گراد و به پترديف ارتش سکه یهنگام. دي نماتي فعال،دنديجنگ ی مچيودني هي که علیسرخ

 ی نقشی ارتش سرخ داراینيظور عقب نشمنه  که بئیها انفجار پلبيحمله کرد، دوکز ترت
 که ی وسائل ارتباطی به دستورات ارتش سرخ راجع به نابودیو.  بودند، را دادیاتيح
 ىهي را از کلچيودنيطور معکوس عمل نمود، و ه ، بساخت ی را آسان مچيودني یشرويپ

 هاىستي با ترورکي در تماس نزدنيچن دوکز هم. حرکات ارتش سرخ با خبر ساخت
 در داخل پتروگراد بودند و در انتظار کمک به یلي سازمان رى بود که بازماندهیلحمس
ه  شخص پس از بازگشت به لندن بنيا. محض ورودشان به شهر نشسته بودنده ، بدهايسف

"  نوشت به نام ی بعدها کتابیو. ديگرد" مفتخر " ، "ِسر "     به لقب شيهاتيخاطر فعال
 ی مفي را به عنوان جاسوس توصهي خود در روسهاىتيکه فعال" غروب سرخ و فردا 

اسب رنگ " نکف ي، کتاب ساویغاتي مقاصد تبلی، برایلي ریدني سیدوکز با همکار. نمود
  . را ترجمه نمودگري دی اثر ضد شورونيو چند" باخته 
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لندن .  پتروگرادیکي ضد سرخ در نزدیهاروياکتبر ن ٢١" ـ ــ
 ". هر لحظه در انتظار خبر سقوط شهر است

 یشهر انقالب. دي شهر پتروگراد متوقف گردهاى در همان دروازهچيودني اما
 ى حملهني با چنیئ رواي با روچيودني یروهاين.  خود را وارد نمودىضد حمله
  .دادند، تعادل خود را از دست یسهمناک

   : گزارش دادمزي تاورکيوي ن، ١٩٢٠ هي فور٢٩ روز
 

 ونيلي م١٠٠ با ثروت یو. کند ی ارتش را ترک مچيودني  »
  «. شودي رهسپار مسي به پارشي خویمارک

  
 بر آن در اهتزاز بود، از جانب جنوب سي که پرچم انگلیلي در اتومبچيودني
ی ارتشی را هار خود تکه پاره س داد و در پشتحي فرار را بر قرار ترجیاستون

 ى   پراکندههاى دسته. غرور بودى رها نمود که زمانی سرمست از باده
 از برف آواره شده و هزار هزار براثر دهي پوشهاىسربازان او در دشت

   . و سرما جان سپردندیماري، بیگرسنگ
  
  
 
  
 

   جنوبنبرد ــ  ٤
  
  
 

 
ب شمال مورد حمله قرار  پتروگراد را از جانچيودني یروهاي که نیمادام

 افسر سابق نيکي ژنرال آنتون دنىلهيوسه  جنوب بی، حمله از سودادند یم
 ،ی خاکستربلي و سشي متشخص، راىساله با چهره  چهل و پنجی، مردیتزار
  :  گفت کهی همواره منيکيژنرال دن. شدي میرهبر

  
 و لي تماکي و مقدس، قي عمىشهي اندکي " ی دارای ارتش و»

 «.  باشدي مهيو آن نجات روس... نده است  زديام
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 به خاطر هي خلق روساني، در مهي در جنوب روسی ارتش وني هماما
  .ش بد نام بوداالنهيذ و رانهي وحشی جنگهاىوهيش

 دون ىهي و ناحی غنی با گندم زارهااوکرائين، هي سر آغاز انقالب روساز
.  منازعات بودني تربي مهى زغال و آهن خود همواره صحنهميبا مخازن عظ

 یروهاي رهبر ن،١٩١٧ در دسامبر اوکرائين ی شوروی جمهورسيسأپس از ت
 ی عالی به فرمانده )Simon Petljura ( پتليورا ژنرال ی ضد شورویاوکرائين

 ی شورومي رژی اعزام و در سرنگونیئروهاي ناوکرائين تا به دآلمان اصرار نمو
 یئ غذاميکار خود را به منابع عظ ن طمع که چشماهای آلمان.دي نمایاري یوه ب

  . نداشتندازي نیدعوت دومه  دوخته بودند باوکرائين
               شورنيآ مارشال هرمان فن لدي فی تحت رهبری آلمانهاىنيرو

) Hermann Von Eichhorn ( هجوم آوردنداوکرائين به ،.  
.  در برداشتیتوجه قابل ی منافع شخصزي نشورنيآ خود فن ی نبرد برانيا

 از یکي و ی از اشراف ثروتمند روس )Durnowa(   کنتس دورنووایهمسر و
  . بوداوکرائين داران ني زمنيربزرگت
           ى و خارکف رانده شدند و دولت وابستهفي از کی شورویروهاين

 ژنرال یگر آلمان، تحت رهبر تحت کنترل ارتش اشغال"  مستقل اوکرائين" 
    سمياليسوس"  استقرار ی هدف وکه ني با اعالم اپتليورا. دي گردليشک تپتليورا

 در سراسر انيهودي از ی دسته جمعی کشتارهایسر کي، به باشد یم " یمل
 سرکوب کارگران و ی را برایارحمانه ی بهاى دست زده و مجازاتاوکرائين

 ادامه شي خو به رشدیاما جنبش انقالب. کار گرفته  باوکرائين یبرزگران انقالب
، ستي اوضاع نى قادر به ادارهپتليورا که جهي نتني به ادني با رسشورنيآفن . داد
          مي رژسأدر ر.  نمودی دولت وينگزي را جای نظامیکتاتوري دکي

              ی، ژنرال پاول سکوروپادسکشورنيآ، برادر زن ديوابسته جد
)Pawel Petrowitsch Skoropadski ( ینم   ، که ی سواره نظام روس افسر 

.  صحبت کند، قرار داشتیاوکرائين کلمه به زبان کي ی حتتوانست
 را بر اوکرائين ) سرکرده ی به معنا  ــHetman(هتمان  لقب یسکوروپادسک

  .خود نهاد
 هاکي نبود که بلشوی مشکالتاني پای وجه به معناچي به ههای آلمانخروج

 در ی ضد شورودي سفهاى از جنبشزي ننيند، متفق با آن روبرو بوداوکرائيندر 
 اريطور عمده در اخته  بنيکمک متفق. کردند ی کرده و متي حماهيجنوب روس

در " ارتش داوطلبان " صورت ه  قرار داشت که بی ضد انقالبیروهايآن ن
، ) Kornilow( نلفيرـُ ک،)Kaledin (ني کالدین تحت رهبر ُدني قزاق نشینواح
 به یکي که پس از انقالب بلشوی تزارگري دهاى ژنرال و )Denikin(  نيکيدن

 یطرزه ارتش داوطلب از همان ابتدا، ب.  شده بودليند، تشکد بوختهيجنوب گر
 دست به ،  کل آنى فرماندهني، اولنيژنرال کالد.  به عقب رانده شدیجد
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 ن ُدهي از ناحی شورویروهاي، توسط نلفي ژنرال کرنی ونيجانش.  زدیخودکش
 . ديقتل رسه  ب١٩١٨ لي آور١٣ در یپس رانده شده و سرانجام در نبرد

 داوطلبان به چنگ ژنرال ى و فرسودهیني ارتش در حال عقب نشیفرمانده
  . افتادنيکيدن

 یها رودي از سفیکله  اقبال بديرس ی لحظات، که به نظر مني آخردر
نسک و آرخانگل  در مورمای و فرانسویسي انگلی نفرات نظامنيبرتافته، اول

 و به دي را درنوردهي روسی مرزهاني و مهمات متفقزاتي تجهلي شدند و سادهيپ
 و افتي از انهدام نجات نيکيارتش تحت فشار دن.  روان شددي سفهاىجانب ارتش

 خود را ی حمالت بعد١٩١٨ زي تا قبل از پائافتي ی آمادگدي و توان جدرويبا ن
  ... ردي از سر گی شورویروهاي نهيعل

 ى به مثابهسيستيکه آرم  روز پس از آنازدهي قًاي دق، ١٩١٨ نوامبر ٢٢ در
 به ستاد مي سی بقي از طریامي، پدي به امضا رسی جنگ اول جهانىخاتمه
    سکي در راه نووراسني ناوگان متفقکي که ني از ای حاکدي رسنيکي دنیجنوب

 )Nowrossijsk( لنگر اهي سیاي بندر در درني متفقهاىیروز بعد کشت. باشد ی م 
 نينکي آمدند تا به اطالع دی به خشکی و فرانسوسي و فرستادگان انگلختنداندا

 ی براسي، از جانب فرانسه و انگلی مبسوطی مهمات جنگبيبرسانند که عنقر
   .دي خواهد رسیو

             ودساُا ی فرانسوهاىنيرو ،١٩١٨ سال هاى هفتهني خالل آخردر
 )Odesa ( واستوپولِس و ) Sewastopol( سي ناوگان انگلکي.  را اشغال نمودند 

 را در ئیها وارد و واحداهي سیايدره سرعت به  کوچک، بهاىیمرکب از کشت
   کي.  نمودادهي پ )Batum(  باتوم

  ٢٩. دي منسوب گردهي کل آن ناحیعنوان فرمانداره  بیسي انگلىفرمانده
 ی هنگفتري فرانسه و مجهز به مقادی نظامی سر فرماندهی تحت سرپرستنيکيدن

.  مسکو سامان دادهي را بر علی، تعرض بزرگهایسيساز و برگ از جانب انگل
               ورانگل تعرض ژنرال بارون فن ني در انيکي دنی اصلاريدست
 )Baron Von Wrangel (کم پشت و ی با موهای بلند قد و استخوانی نظام 

 یا عدهوارنگل مرتبًا.  معروف بوداري و خشونت بسمبه ظل بود که یچشمان آب
                                                 

 تي فعالهي بخش روسني تری در جنوب١٩١٨ هي از ماه ژوئیسي انگلهاىنيرو ــ  ٢٩  
 اني کمک به طغی براراني را از ای سربازانسي انگلی عالی آن هنگام فرماندهدر. داشتند

 بر پا شده بود، به ترکستان های انقالب-الي و سوسهاکي که توسط منشویضد شورو
 اي ژوردانی بنام نوی ضد انقالبکي یبه رهبر " قفقاز ی سراسریئ اجراىتهيکم. " فرستاد

 )Noi Shordania( ،یباتيترت.  کرده بودسيسأ تهایسي کنترل انگلري زی عروسکی دولت 
 منطقه، در ني در مورد صدور پنبه و نفت از ایاژهي از حقوق وهایسيداده شده بود تا انگل

  .، برخوردار باشندی ضد انقالبیروهاي به نشانيها کمکیازا
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 و سپس به نمود ی مرباراني تشاني مسلح را در مقابل رفقاري غانياز زندان
 به ارتش وستني بر پی مبنی بودند حق انتخابرباراني تني که ناظر ایانيزندان
داخل  و ورانگل به نيکي نفرات دنکه یهنگام. دادي شدن را مرباراني تاي ،یو
 کي به ورشي حرکاتشان ني از اولیکي، ختندي رواستوپولِس ی شدهري تسخهرش
 ی رسمی اقدام،غارت.  ارتش سرخ بودی و کشتار هفتاد سرباز زخممارستانيب

  : کهداد ی دستور مشيهانيروورانگل خود به .  بودنيکيدر ارتش دن
  

 ميبه مساوات تقس " یستي باهادست آمده در جنگه  بمئغنا» 
 « "دشو

  
سمت شمال، در ژوئن ه  خود بیشروي پی و ورانگل در طنيکي دنیروهاين
 هاىستيونيزيرو ( ی بعدنگرادي استالاي  )Zarizyn ( نيتسي تسار، ١٩١٩
 و تا قبل از ريرا تسخ)  م - دادندرييلگاگراد تغ نام را به ُوني بعدها ایخروشف

  .دندي مسکو رسی مترلوي ک٢٠٠ ودد ح )Tula ( توال  یاکتبر به حوال
  
  : گزارش دادمزي تاکرويوين
  

 در کل در حال هي در روسسمي بلشوی که بنارسد ینظر مه  ب» 
 آغاز سمي بلشوی مسکو مرکز اصلىهيتخل"  ؛ " است ختنيفرو ر
 را زيهمه چ"  که یعنوان مرده  را بنيکي دن،مزيتا" .  است دهيگرد

 در حال عقب یارتش" و ارتش سرخ را  " روبد ی خود مريدر مس
 « . نمودفي توص،  "اريبس   با وحشت ینينش
  
عنوان عضو ه  بني که توسط استالیا حملهى ارتش سرخ با اتخاذ نقشهاما

  . دست زدی ناگهانى ضد حملهکي طرح شده بود، به ی انقالبی نظامىتهيکم
 نگذشته بود که شتريچند هفته ب.  شدندري غافلگیکله  بنيکي دنیروهاين

سربازان .  نمودیني عقب نشاهي سیاي شتاب آلود به سمت دری جنوبديارتش سف
 . رو به فرار نهادندی نظمی درهم شکسته، با وحشت و بهاىهي با روحنيکيدن
 اغلب فاقد ی بهدارهاىگنوا. دندي را پوشانها و افراد در حال مرگ جادهمارانيب

صورت  هارتش مزبور ب. ، پزشک و پرستار بودندی پزشکلئدارو و وسا
 ريچنان به سمت جنوب سراز  همی راهزن استحاله شده و چون موجهاىدسته
  .ديگرد

ه  بیزده فرستادگان  ژنرال ورانگل، وحشت، ١٩١٩ دسامبر ٩ روز در
   : فرستاده و اعالم کردنيکي ژنرال دنیسو
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 جنگنده از یروي نکيعنوان ه  است، ارتش بی تلخقتيحق »
  «.  ساقط شده استیهست

  
 سکي به بندر نووراسنيکي ارتش دنهاىماندهي باق،١٩٢٠ نخستهاىفته هدر

)Nowrossijsk (و اني، فرارديسربازان سف. دندي رساهي سیاي در ساحل در 
  .ختنديداخل شهر ره  بی نظامريپناهندگان غ
و " امپراطور هند  " یسي رزمناو انگلکه ی در حال، ١٩٢٠ مارس ٢٧ روز

ه  در حال آماده باش ب )Waldeek - Rousseau  (ک روسو والدی فرانسویکشت
، نمود ی خمپاره پرتاب می سرخ در خشکیشروي در حال پهاىسمت ستون

 هاده.  لنگر گرفتسکي از نووراسی فرانسوی جنگی کشتکي سوار بر نيکيدن
، حرکت فرمانده و افسرانشان را از ی با درماندگنيکيهزار سرباز ارتش دن

   .دندکري نظاره مها اسکلهیرو
  
 
 
  

  نبرد خاور  ــ ٥
  
  
  

 
 ی بود که در همان هنگامني مداخله گران، قرار بر ای اساس طرح اصلبر
 ی شهر را از سوزي، کالچاک نتازدي مسکو می جنوب به سوی از سونيکيکه دن

  ....  نمودی متفاوت را طیري سعياما وقا. ديخاور محاصره نما
، لندن و سي در پارهامه، روزنا١٩١٩ بهار و آغاز تابستان ی طدر

ه  فاحش ارتش سرخ بهاى مرتبا گزارشات مفصل راجع به شکستورکيوين
  .کردندي کالچاک نقل مراليدست آدم
   : شکل بوده استني به امزي تاورکيوي در نها سر نوشتهني از ایاپاره

 
 سرخ ى ارتش درهم شکستهبيکالچاک در تعق. مارس ٢٦" ـــ 
  .است

  . درشرق درهم شکسته شده اندهاخسر. ليآور ٢٠" ـــ 
  . نداجهي کالچاک در سرگیروزي از پهاسرخ. ليآور ٢٢" ـــ 
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  " .  مسکو متوجه استیسوه  کالچاک بىنقشه. مه ١٥" ـــ 
  
 شده افتي را نقل کرد که از واشنگتن دریامي پمزي اوت، تا١١ در روز اما

  .بود
 که مردم دهين رس، زمان آیبنا به اظهارات امشب مقامات دولت » 

 که امکان دارد مي عظیبتي مقابله با مصی جهان را براکيضد بلشو
  « . ، آماده نموددي آشي پی غربیبري کالچاک در سمي رژیبرا

  
 ارتش ى کالچاک در مقابل حمالت کوبندهرالي اواسط تابستان بود که آدمدر

 مورد ی و حال سربازاننيدر ع.  گرفتشي راه فرار را در پدانهيسرخ، نوم
در .  در پشت سر بودندیزانيشد پارتُره  جنبش گسترده و رو بى وقفهی بديتهد

 او راتنف.  نمودهي تخل )Omsk ( ُامسک خود را در تختيماه نوامبر کالچاک پا
 هاىه در طول جادیني مندرس به سنگهاى پاره پاره و چکمههاىفرميونيدر 

 مفلوکانه و ى رژهني از آنان از اهزاران نفر. داشتند ی گام برمُامسکخارج از 
ه  بُامسکخطوط آهن .  کنار جاده جان سپردندهاى سرانجام، در برفیب

 ني چنیناظر.  درهم شکسته و قراضه مسدود شده بودیوهايتوکومو لىلهيوس
  :نوشت
  

 « . خطوط انداخته شده بودند تا بپوسندی روها مرده»    
  

 انيسر به طغ  )Irkutsk ( کرکوتسيمردم ا، ١٩١٩ دسامبر ٢٤ روز
همراه با او .  نمودندري و کالچاک را دستگسيسأ تی شورویبرداشته و حکومت

:  به دست مردم افتادکرد ی با ترن مخصوص حمل می که ویمي عظىنهيگنج
ارزش ه  گرانبها باي طال و اشهاى مملو از شمشسهي ک١٦٨٠ جعبه و ٥١٤٣
  . روبل١٫١٥٠ ,٥٠٠ ,٠٠٠ ینيتخم

 کي شده و به عنوان ی دادگاهیالچاک سپس توسط دولت شورو کراليآدم
  .ديخائن محکوم گرد

  : در دادگاه گفتیو
  

   ، با تمام افرادش غرق شودي غرق می کشتکي که یوقت »
 «. شوديم
  
 را ی کرده و وانتي خیوه ب " یعناصر خارج"  کرد که ديکأ تی به تلخو

  ....  بحران رها نموده اندىدر وحله
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 رباراني تهي در هفت فوریو.  کالچاک را به مرگ محکوم نمودهدادگا
 از آنان به یکي. ختندي گرهای ژاپنیسوه  کالچاک باراني از دستیاعده. ديگرد

 مضمون به کنسول نياه  خود را بامي پني آخر )Bakitsch ( چيکنام ژنرال با
  : در مغولستان فرستاد )Urga ( ورگاُا در ديسف

  
   «!   از مرز گذشتمهاستي و کمونانيهودي بيمن تحت تعق  »

 
  
 
 

  ها و ژنرال ورانگلیلهستان ــ  ٦
  

 
 

 که با آن ی فاحشهاى شکسترغمي، علی و فرانسویسي گران انگلمداخله
، سازمان ی باختری شوروىهي روسىهي را بر علگريروبرو شدند، دو تعرض د

  .دادند
 غرب هاىنيف سرزم تصرىهي با داعهای لهستان،١٩٢٠ لي ماه آوردر
 خود را از ى حمله )Smolensk ( سمولنسکا ی و اشغال شهر روساوکرائين

 و ی فرانسوی جنگی که سخاوتمندانه با ابزارهانانيا. جانب غرب آغاز نمودند
 متحده االتي دالر از جانب اونيلي م٥٠ به مبلغ ی و از وامنيمأ تیسيانگل

 را به تصرف  )Kiev ( فيته و ک تاخاوکرائين یسوه ب  ٣٠، ودندب برخوردار
  .خود درآوردند

  .  آنان توسط ارتش سرخ متوقف و سپس به عقب رانده شدندفي کدر

                                                 
 اري را در اختآمريکا فيلي سازمان ررئ دالر از ذخاهاونيليهربرت هوور م ــ ٣٠
                 دي رمزي، جیسوري سناتور م، ١٩٢١ هي ژانو٤روز .  قرار دادهایستانله
 )James Reed( ، ی دالر اعتبارات کنگره براونيلي م٤٠ سنا را متهم نمود که مبلغ 
 که در ی پولنيشتريب.  نبرد خرج شده استداني ارتش لهستان در می در راه ابقافيلير
، شد ی میدر اروپا جمع آور ) آمريکا یهيري خیموسسه(  فيلي ری متحده برااالتيا

خود هوور در گزارش خود به . شد ی استفاده می شوروهي از مداخله علتي حمایبرا
 دالر به ونيلي م١٠٠کنگره در اصل .  مسئله را روشن ساختني ا١٩٢١ هيکنگره در ژانو

 ٩٤ ٩٣٨ ٤١٧ تمام باي که تقردهد یگزارش هوور نشان م.  داده بودتصاص اخفيلير
 دي سفهاى که در کنترل ارتشهي از روسئیها در بخشاي هيمجاور روسهاى دالر در خطه

  .، خرج شده استو مداخله گران متفق قرار داشت
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 رو به مهي ارتش سرخ، سراسیئ در برخورد با قدرت و کارآهانیلهستا
                ورشوهاىتا قبل از ماه اوت، ارتش سرخ به دروازه.  نهادندزيگر
 )Warschau( مبورگ  و ِل )Lemberg( دي رس.  

        مارشال فوش .  نهادندهای لهستاناري در اختناتيمأ و تها متفق وامدول
 را  )Maxim Weygand ( گاني ومي ستاد خود ژنرال ماکسسي، رئمهيسراس
 به سي انگلیهاماي و هواپهاکتان. اعزام نمودها ی لهستاناتي عملتي هدایبرا

 .شدنده د ورشو فرستایسوه شتاب ب
              یفسکتوخاُچ ژنرال ی سرخ تحت فرماندههاىنيرو هنگام ني ادر

 )Tuchatschewski(  خود را ی، خطوط ارتباطی ترتسکنئو جنگ لسري کمو 
 اقدام خود در تنگنا گرفتار ني اجهيو در نت.  گسترش داده بودندیطرز خطرناکه ب

ان را در تمام طول سرحدات  آنهای لهستانىکه اکنون ضد حمله شده بودند چرا
 مجبور ی، دولت شورو )Riga ( گايبر اساس قرارداد صلح ر. رانديبه عقب م
  .... دي را به لهستان واگذار نمااوکرائين و دي سفىهي روسی باخترهاىشد بخش
 حساب با بارون ورانگل هي تصفی با لهستان دست ارتش سرخ را براصلح

 در جنوب را در دست گرفته دي سفی کل قوای فرماندهکني ژنرال دنیجاه که ب
 تاخته اوکرائين ی به سومهي در جهت شمال از کرهای فرانسوتيو تحت حما
  .اردذبود، باز گ
 یروهاي رانده شده و توسط نمهي ورانگل به طرف کر، ١٩٢٠ زمستان در

               وپدر ماه نوامبر، ارتش سرخ به پرک. سرخ تحت فشار قرار گرفت
 )Perekop(  رانداي دریسوه  وارد و ارتش ورانگل را بمهي و به کرورشي .  
  
  
  
 
 

  بازماندهنيآخر ــ  ٧
 
  
 

 
 ی مداخله در غرب، تنها ارتش خارجى اضمحالل ارتش ورانگل و خاتمهبا
 مقدر شده بود ايگو.  ژاپن بودی، ارتش امپراطورهي مانده در خاک روسىبه جا
          اژنرال بارون تاناک. فتدي بهایژاپنه چنگ  بشياه با تمام ثروتیبريکه س

 )Tanaka( ،ژاپن غرق در ی سازمان اطالعات نظامسي جنگ و رئري وز 
  :ند بودیدشا
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چه .  استدهي با ظهور انقالب خاموش گردی روسی پرستهنيم  »

 «.  منکوب شوندی کافی خارجی توسط قواهایبهتر که شورو
  

 مأمور و صدها یبري در سروي هزار ن٧٠،٠٠٠ از شي هنوز از بژاپن
 در خاور دي سفیگاردها.  برخوردار بودستي، جاسوس، خرابکار و تروریمخف

 ژاپن، ادامه ی نظامی تحت نظر سرفرماندهشي خواتي به عملهيدور روس
 ري بود که زی ارتش راهزنانی ضد شورویروهاي نني انيتر مهم. دادنديم
  .  وابسته به ژاپن قرار داشت، قزاق )Semjonow ( ونوفي آتامان سمیبرره

 ٨کرد، اما در روز   ژاپن را به احتياط وادار می،آمريکااگر چه فشار 
 وستک ی در والدونوفي با آتامان سمی سری قراردادهای ژاپن، ١٩٢١ژوئن 

 در ی دولت شوروهي علدي جدی تعرض سراسرکيامضاء نمودند که در آن 
 که پس از امحاء کردي مطرح محًاير تلوقرارداد مزبو. دستور کار بود

دست ه  بی نظامري قدرت کامل را در امور غونوفي، آتامان سمهایوشور
   : کهکردي اضافه می قرارداد مخفنيا. خواهد گرفت

 
 پا برجا در خاور دور، ی قدرت دولتکي یئپس از برپا »

 و یريگي شکار، ماهی براازاتي امتافتي دری، برایشهروندان ژاپن
 نيبه هم....  برخوردار خواهند بود یشتري بیاي از مزایگلدارجن
 «.  استخراج طالزي استخراج معادن و نى به منظور توسعهبيترت

  
           اشترنبرگا - بنام بارون اونگرنونوفي سمی اصلاراني از دستیکي

 )Baron Ungern - Sternberg( ،شده یني بشي پی نظاماتي در عملی نقش اصل 
  .خاذ نمودرا ات

 ىهي از ناحیستوکراتي ، آراشترنبرگ - بارون رمان فن اونگرنژنرال
در .  زنانه بودی سرخ و رفتاربلي بور و سیئ موهای، دارادهي، رنگ پرکيبالت
 و به دنبال دهي جنگهاژاپن هي عل١٩٠٥ به ارتش تزار وارد شده و در سال یجوان

 اول، در ی جهانجنگ ی در طیو.  بودوستهي پیبري قزاق در سسيآن به هنگ پل
را   )St. Georg ( گئورگ سنت بي و مدال صلکرد ی ورانگل خدمت میروهاين
 اني شخص در منيا.  نمودافتي دری جنوبى درنبرد جبههیئخاطر کارآه ب

 ري و خشونت غانهي وحشی وار، ستمگروانهيت دأافسران همکارش از لحاظ جر
  .قابل کنترلش معروف بود

 را ی هنگ قزاقی بازگشته و رهبریبريب، بارون اونگرن به س از انقالپس
 هي پراکنده بر علهاىدست گرفته بود که روستاها را غارت و به جنگه ب

 ی تماس گرفته و وی با ویان ژاپنمأمورسرانجام . زدي دست می محلیشوراها



 ١١٤

 از افسران یارتش ناهمگون. را به حرکت به سمت مغولستان متقاعد نمودند
 ی، راهزنان مغول و عمال مخفی ضد شورودي، افسران سفیني چهاىنيرو ،ديسف
 راهزنان و ی زندگی فئودالیاونگرن در فضا.  گذارده شدی واري، در اختیژاپن
 توهم دچار ني ا به )Urga(  ورگاُا مطلق العنان در ستاد خود در ی رهبرىوهيش

 ئتيازدواج و از ه ول مغ خانم شاهزادهکياو با .  که مرد سرنوشت استديگرد
تن نمود و خود را بازگشت به ه  مغول بنيشمي زرد ابرىدر آمد و جامهه  بیغرب
 یان ژاپن که همواره ومأمور ناتيبا تلق. ، قلمداد نمودزخاني چنگى دوبارهاتيح

 ی جهانني نظام نوکي ، امپراطورشياهايرا در احاطه داشتند، خود را در رو
 و اروپا فرود آمده و ی شوروىهي بر سر روس، که از شرق سر برآوردهديد یم

را  " یهودي سمي و کموندهي پوسیدموکراس " هاى نشانهني آخرريبا آتش و شمش
 که در اتي عملیاري مجنون به تعداد بسمهي و نستي شخص سادنيا. کندينابود م

 هاتي موقعني از ایکيدر .  نداشت دست زد ري نظیگريشدت قساوت و وحش
 که ی کسی برخورد و برایبري شهر کوچک سکي در یئباي زیهودي به زن یو

سر را به نزد او .  کردنيي تعزهي هزار روبل جااوردي بشيسر زن مزبور را برا
  .  را پرداخت نمودزهيآوردند و او جا

   : کهکردي اونگرن اعالم مبارون
 

    تا غرب اروپا برپا خواهم اي از آسیابانياز چوب دارها خ »
  «. کرد

  
 از ستادش در اورگا به یاهي بارون اونگرن اعالم، ١٩٢١ اواخر جنگ در

  :مردانش صادر کرد
  

 ارتش سرخ هي علی شروع نبردىصورت نقطهه مغولستان ب  »
، همراه با انيهودي و هاستي، کمونسرهايکم...  درآمده است یبريدر س

 یستياموالشان با.  برداشته شونداني از میستي، باشانيهاخانواده
 اي یستياحکام مجازات در مورد گناهکاران با... مصادره گردد 

صورت درجات مختلف مجازات ه  باي و د داشته باشی انضباطىجنبه
.  استرشي قابل پذري به بعد غنياز ا"  و ترحم قتيحق. " مرگ باشد 

  .موجود خواهد بود"  و شقاوت قتيحق"  پس نياز ا
      در ی اصول آسمانی که با هدف نابودیطاني شیروي ننيا

 برکنده شهي از رگ و ریستي نازل شده، باني سر زمنيروح بشر، بر ا
  «. شود
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 اونگرن هاى، جنگهي سر حدات روسی دور افتاده و وحشهاىني سر زمدر
دنبال ه  که بدي گردلي راهزنانه تبدهاىی غارت گری برائیهابه خروج

 مردان و زنان و کودکان ىه مثله شدهاى دهات دود شده و بدن، خودهاىهجوم
 شد ی مري که توسط افراد اونگرن تسخیئشهرها. گذاشت ی میجاه را ب

ه  تمام آنان که بزي و نانيهودي، هاتسيکمون. ديگرد ی و غارت مز تجاوىعرصه
، رباراني، تگرفتند ی مورد ظن قرار مکيدموکرات التي تمانيتر داشتن کوچک

  .شدندينده م زنده زنده سوزاايشکنجه تا مرگ و 
 یشروي ارتش اونگرن به پی نابودی ارتش سرخ برا، ١٩٢١ هي ژوئدر

 هاىزاني پارتی با همراهدي شدهاىیري درگی سرکيآغاز کرد و پس از 
 شتري و بختهي اونگرن گرانيوحش.  بر آن نائل آمدی قاطعیروزي، به پیشورو
  .دند را در پشت سر رها نموشي خواني مهمات و زخمهاى، ترنهاتفنگ

 ی مغول ونيمحافظ.  ماه اوت، خود اونگرن تحت محاصره قرار گرفتدر
 یشميبارون در لباس ابر.  دادندی سربازان شورولي را تحویشورش کرده و و

     ینون کبرسکي  نوس، ) Nowo Nikolajewsk ( فسکيالکيش به نوونایمغول
 )Nowo - Sibrisk  (در ی علنىمه شد و به عنوان دشمن خلق به محاکآورده 

  .  شددهي کشانی شورویبري سیبرابر دادگاه عال
  ....  بودی مافوق تصورمحاکمه

 ،١٩٢١ سپتامبر ١٢ خيتاره ، بیبري سی انقالبىتهي کمميبرابر با تصم "
، در یئاي سابق لشکر سوار آسى، فرماندهشترنبرگا -ژنرال بارون فن اونگرن

   :شودي متهم مريموارد زه  بیبري سیمقابل دادگاه انقالب
 

 شيها تالشري ژاپن در مسىخدمت به اهداف الحاق طلبانه ــ  ١
 حکومت ترانس ی و سرنگون سازیئاي دولت آسکي جادي ایبرا
  ؛کاليبا

غرض ه  بی شوروىتهي اتوری سرنگونی برایزير طرح ــ ٢
 به تخت نشاندن یئ و با هدف نهایبري در سی سلطنتستمي ساءياح
   رومانف ؛ليئخايم

 از دهقانان و کارگران یشمار ی تعداد بىعانهيکشتار فجــ  ٣
  .یني چوني و انقالبیروس

  
. اورديعمل نه  خود بهاى شقاوتني ای نفی برای تالشچي هاونگرن

 ی وحيتوض.  داشتندقتي حقنهاي اى همهی آر-ها   و قتل عامها، شکنجههااعدام
  : ساده بوداري مورد بسنيدر ا

  
  « ! مي بودما در حال جنگ  »
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    ژاپن بودن ؟ى دست نشاندهاما
 
  "  بود که ژاپن را مورد استفاده قرار دهمنينظر من ا  »
 بي را تکذهای با ژاپنکي داشتن هر گونه روابط خائنانه و نزدیو
   «.نمود

  
  : )Jaroslawski ( یکاروسالوسي ی شورودادستان

   
 گونه چي ه را دارد کهني ایاگر ادعا. ديگو یمتهم دروغ م »
   مي او را اثبات خواهی ادعاني با ژاپن نداشته، ما عکس ایارابطه
   « ! کرد

 
  : عنوان کهنياه  کرد، اما بديائ را تهایژاپن تماس با بارون

  
      ٣١ نيل  تسوگ  تماس داشتم همان گونه که با چانهایژاپنمن با  »

 )Tschang Tso - Lin  (  قبل از فتح زي خان نزيچنگ.... تماس داشتم 
  « !  به وان خاقان اظهار ادب نمودشي خویامپراطور

  
   : ی شورودادستان

 
 زي چنگى محاکمهی و براميکن ی نمیما در قرن دوازدهم زندگ  »

  « ! مي جا جمع شده اني که در استيخان هم ن
  

   :دي کشادي فربارون
 

! دهندي فرمان مگراني به دهامدت هزار سال است که اونگرن  »
  « !  نکرده اندافتي دستور دریآنان هرگز از کس

  
 سپس با تفاخر به صورت سربازان، دهقانان و کارگران داخل دادگاه یو

   . شدرهيخ

                                                 
     ی شامل قراردادني جنگ بد نام چري وزنيل  تسوگ اونگرن با چان" تماس  "  ــ ٣١
 یروهاي در مقابل نی ساختگینيب نش عقکي بي که بر اساس آن بارون با ترتشدی م

 از حکومت رنگي قرار بود به زور و نگ را که چانی دالرونيلي، ده درصد از ده مگچان
  .  خود برداردی کند، براافتيپکن در
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 که یچطور مرد! رمي پذی کارگر را نمى طبقهىتهيمن اتور  »

 دم از حکومت تواندي در خدمت نداشته، می مستخدم معمولکي یحت
  « !  قاصر استیئ مرد از فرمانروانيبزند؟ ا

  
 اونگرن را اتي جنای سپس، فهرست طوالنیاروسالوسکي دادستان

، یو دهقانان هوادار شورو انيهودي مجازات ی برای اعزام افراد  :برشمرد
 افراد، حمالت شبانه در طول استپ که در آن از اجساد یقطع دست و پا

 ى رحمانهی ب، محو روستاها، کشتارشديمشتعمل به عنوان مشعل استفاده م
  .... کانکود

   :  جواب دادی با خونسرداونگرن
 

  « .دياي افراد سرخ تر از آن بودند که به مذاق من خوش بنيا  »
  

  :دادستان
  
   «  ؟ديچرا اورگا را ترک کرد  »
 

   :اونگرن
 
 تجاوز و دهقانان را به انقالب کالي گرفتم به ترانس باميتصم  »

   « . شدمريتگاما خود من دس! متقاعد سازم 
 

  "  ؟ی کلهيبوس" ـــ 
    ". کردندانتيچند مغول به من خ" ـــ 
   عمل دست ني که چرا آنها به اديادهي هرگز از خود پرس"ـــ 
  " زدند ؟ 
  " !  شدانتي به من خ" ـــ 
 که دي رسی که نبرد شما به همان سرانجامديقبول دار" ـــ 
 اني که از مدي قبول ندار.  قدرت کارگران؟هي بر علگراني دهاىتالش

 کوشش شما ،کرد ی با شما را دنبال می که هدف مشترکها کوششنيا
  "  آنهاست ؟ نيآخر

 که کنم یتصور م.  کوشش بوده استني بله کوشش من آخر" ـــ 
  ! " باشماني جرني اىنده بازمانيمن آخر
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رومان بارون .  به اجرا درآمدی حکم دادگاه شورو، ١٩٢١ در ماه سپتامبر 
ه ، بدي سفی جنگهاىردهکسر " ى بازماندهنيآخر " اشترنبرگ - فن اونگرن

  .دي گردرباراني ارتش سرخ، تري گروه تىلهيوس
 ی ژاپن از مرز شوروى ارتش دست نشاندهىماندهيو باق ونفيمي سآتامان

 که سرانجام ني نگذشت تا اشتري بسال کي. ختندي گرنيگذشته و به مغولستان و چ
 ارتش سرخ ،١٩٢٢ اکتبر ١٩در .  آزاد گشتهانی از وجود ژاپیوخاک شور

 شده و مي شهر تسلني اشغالگر اهاىیژاپن.  وستک را محاصره نمودیوالد
روز بعد وسائل حمل و .  ارتش سرخ دادندلي خود را تحوی نظامی انبارهاىهيکل

ر پرچم سرخ ب.  وستک خارج نمودی را از والدی نفرات ژاپننينقل ژاپن، آخر
  .فراز شهر به اهتزاز درآمد

  : ژاپن اعالم نمودى از آن وزارت امور خارجهپس
  

ه ، به منظور آن بود که نام ژاپن بهي ما دائر بر تخلميتصم  »
، کندي متجاوز که در راه حفظ صلح در جهان تالش مري غیعنوان ملت
  «. ثبت گردد

  
 
 

 :  بخش ششممنابع
 
  
 

.  موجود استی شوروىهي روسهيله گرانه عل در مورد جنگ مداخیادي زمطالب
  : استفاده برده اندريطور عمده از منابع زه  بنيلفؤم

 ــ ١٩٢٢،  )Armed Intervention in Russia ( هيدخالت مسلحانه در روس  "
             کوتز. زد. یس  و )W. P. Coates ( کوتز. یپ. وي دابلىنوشته، ١٩١٨

 )C. Z. Coates( ؛ "١٩٣٥  چاپ لندن   
 ؛ " )George Stewart (  استوارتجورج ى نوشتههي روسدي سفهاىارتش "  
 ى، نوشته )Rassia Fighting Forces ( هي در حال جنگ در روسیروهاين"   
، چاپ ) Captain Sergei N. Kournakow  (کورناکف.  انی سرگتنيپکا

 ؛ "١٩٤٢ ورکيوي، ن )Intern. Publishers ( شرزي پابلوناليانترناش
         و فيتال یستيالي سوسی شوروري در اتحاد جماهی جنگ داخلخيرتا"   

  ).by Edited History of the Civil War in the U. S. S. R (        یجمع آور
 و ) Voroshilov  (لفي، وروش) Molotov ( ، مولوتف) Gorky (ی گورک

  ؛ "١٩٣٧ ، لندن  ) Lowrence and Wishard ( چاپ لورنس و وشارتگرانيد
      پارونف.  وى نوشته ( The Intervention in Siberia ) یبريدخالت در س" 
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) V. Parvenov (رکرز، چاپ ُو.....  ) Workers Library Publishers(  ،
 ؛ "١٩٣٧  ورکيوين
          )Intern. Publishers(چاپ ؛  "ی اتحاد شوروستيخ حزب کمونيتار "  

 ى، نوشته ) The World Crisis: The Aftermath (امديپ: ین جهانبحرا" 
 ؛ "١٩٢٢، ورکيوي، چاپ نليچرچ

             هي روس ،١٩١٨ متحده، االتي ا یمقاالت راجع به روابط خارج "  
  . "  ١٫٢٫٣جلد 
 ري به منابع زنيلفؤ دوره، مني در رابطه با ای متعدد شخصاتي روااني ماز

   :ندا نمودهمکررًا، مراجعه
               ی شمالىهي در روسی نظامهاى بدون جنگ، نقل دخالتدنيجنگ  "

 )Fighting Without a War( رالف آلبرتسونى نوشته )  Ralph Albertson ( ،
 ورکيوي، ن) Harcourt Brace and Howe  (.…… چاپ هرکورت براسس

 ؛ "١٩٢٠
                نگارعي وقاکي تيواره  بهي با روسآمريکاجنگ : آرخانگل "  

 )Archangel: The American War with Russia( یکداه. ی جان سى، نوشته 
) John C. Cudahy  ( مک کلر.یس. سچاپ  ) S. C. McClure (کاگوي، ش 

  ؛ "١٩٢٤
 سرپل ى نوشته )Red Dusk and the Morrow ( غروب سرخ و فردا" و 

  . " ١٩٢٢ ورکيوي چاپ ن، ) Sir Paul Dukes (دوکز
 تا نوامبر ١٩١٦ لي، آورآمريکا سفارت دگاهي از دهيروس " سي فرانسديوي دکتاب
 ی روزهاني در مورد اوضاع آرخانگل در اولفي توصنيجالب تر " . ١٩١٨

  .دهديدست مه ، بیدخالت نظام
  که١٩١٩ در سال آمريکا ی سناىتهي در مقابل سوکمسي شهادت فرانسنيچن هم

  .بوده است " یکي و بلشوی آلمانغاتيلبت"  در مورد یمشغول بررس
  یبري در سئیآمريکا یماجرا " وزي ژنرال گرکتاب

 )American Siberian Adventure (  ،از ی ضروریمنبع " ١٩١٨ــ ١٩٢٠ 
  .  باشدی مهيمطالب در مورد دخالت در روس

 شانيهاو شکل جنگ هي در شرق روسدي گارد سفی ضد انقالبیروهاي نتيشخص
بارون  " ) Vladimir Pozner ( پوزنرريمي ناظر مآبانه در کتاب والدیتيفيبا ک
 چاپ اشترنبرگا  ــ ، داستان بارون فن اونگرن )Bloody Baron ( نيخون

  . شده استفيتوص " ١٩٣٦ ورکيوي ن) Random House (وزاراندام ه
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 یبرس  حساکي  ــ   هفتمبخش
  
 

 
 مرد  ميليون٧  و مداخله گرانه، مرگی داخلني خونهاى جنگمي سال و ندو

 و ی جنگ و چه در اثر گرسنگى را چه در جبههیو زن و کودک روس
 .همراه داشته امراض، ب
 ني از ای ناشی خسارات ماد،ی دولت شوروی بعدهاىیابي اساس ارزبر

 دولت ىهای که به مراتب از بدهکاری مبلغشد،ي دالر بالغ مارديلي م٦٠جنگ به 
 ني از جانب متجاوزی گونه جبران خسارتچيه. رفتي فراتر مني به متفقیتزار

  .پرداخت نشد
 ی دهندگان کشورهااتي مالبي که از جهي روسهي جنگ علىنهي مورد هزدر

      کيبر اساس . دي منتشر گردی اندکاري بسی ارقام رسمشد،يمتفق پرداخت م
 تا ايتاني بر، ١٩١٩ سپتامبر ١٥ در لي چرچنستوني داشت صادره از طرف وادي

 ونيلي تا چهل می سني و فرانسه بنگي استرلى ليرهونيلي م١٠٠آن زمان حدود 
نبرد .  هزينه صرف کرده بودنداسترلينگ به تنهائی برای ژنرال دنيکينى رهيل

 خود صرف هایژاپن.  خرج بر داشتسي انگلیبرا ميليون ليره ١٨در شمال 
 ديئ تا،یبري نفرات خود در سی نگهداری را براني ونيلي م٩٠٠ بالغ بر یانهيهز

 .کردند
 و پر خرج قرار هودهي جنگ اعالن نشده، بني ای در ورایازهي اما چه انگو
  .داشت؟

 ی بزرگ خود، براىهي روساءي احی برای پرده پوشی بدي سفهاىژنرال
چه در اگر . دندي جنگی خود مهاى و نشانی طبقاتازاتيامالک، منافع و امت

 ها ارتشني ای گرا هم وجود داشتند، ولی افراد ملی معدوددي سفیهادرون ارتش
 افسران و امل کی عناصر الگونيا. کًال در تسلط عناصر مرتجع قرار داشتند

  .ندي ظهور نمای مرکزی بعدها در اروپارفتند ی بودند که میستي فاشانيماجراجو
  .د کمتر روشن بوهي در روسني متفقی جنگاهداف

  آنیاسي سهاى جنگ تنها جنبهني دول متفق در مورد ااني سخنگوغاتيتبل
 سمي بلشوهي علیاسي جهاد سکيعنوان ه  جنگ را بنيآنها ا.  گرفتیرا در بر م

 نقش دوم را قتي در حقسمي بلشوی آنتنيبا وجود ا. کردند ی عرضه مانيبه جهان
 دادي ملي تشکرا ها جنگني ای اصلىزهيچه که انگ  دارا بود و آناني جرنيدر ا

 و یبري سی زغال سنگ دونتس، طال،ی شمالىهي چون الوار روسیئفاکتورها
 . بودرهينفت قفقاز و غ
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 وني فدراسکي جادي ای برا طرح انگليس چونیستيالي امپرمي عظمنافع
 کرديرا سد م  به آنهي در قفقاز که هندوستان را احاطه و راه نفوذ روسیسراسر

 در نمود، ی مني را تضمانهي خاورمی نفتهاىداني بر مانگليسلط عالوه تسه و ب
 هایرانسوف.  بودیبري بر تصرف و استعمار سري ژاپن اما، داىنقشه.  بود انيم

 ىنقشه. پروراندند ی را در سر ماهي سیاي دونتس و دری کنترل نواحىنقشه
 .زدي م دوراوکرائين و کي بالتاالتي آلمان بر تصرف اى و جاه طلبانهعيوس

 ی به هنگام تصرف قدرت، ملی حرکات دولت شوروني از نخستیکي
 ،هاابيمعادن، آس.  تزارها بودی امپراطوری اقتصادمي عظهاىنمودن تراست

 تي به مالکهي روسی صنعتمي عظهاى بنگاهىهي نفت و کلهاىخطوط آهن، چاه
 ني را بر ای تزارمي استقراضات رژیدولت شورو.  درآمدی خلق شورویدولت

 انقالب ی تزار در سرکوبمي کمک به رژیطور عمده براه  بها وامني اکهاساس 
   ٣٢.خلق، اعطا شده است، بدون اعتبار اعالم نمود

 در مورد ثروت و قدرتش، شيهای، با تمام فخر فروشی تزاریامپراطور
 و ی فرانسو،یسي انگلهاىهي منافع سرمای بود برایا مستعمرهمهي نقتيدر حق
 فرانک  ميليون١٧ ,٥٩١ به مبلغ  ی تزارمي فرانسه در رژیم مالسها. یآلمان
 را در هي روسر درصد زغال سنگ، آهن و پوالد د٧٢ سيمنافع انگل. شديبالغ م
 تالش ى ثمرهنگي استرلىرهي فرانک و لونيلي صدها مانهيسال. گرفت یبر م

. ديگردي مري متفق با تزار سرازی منافع خارجبي به جیکارگران و دهقانان روس
 تحت ، ١٩١٩ بازار بورس لندن در سال ى سالنامه،یکيپس از انقالب بلشو

  :نوشت " هيحساب روس" عنوان 
  
 و ها کشور وجود دارند که از پولني در ای و افرادهاگروه  »
 هي روسمي قدمي رژی سرنگونی برخوردارند و براهي در روسیئهاسهام

 ٢٠ اي ١٠ یان روسامکان داشت از استثمار کارگران و کشاورز
 یا گونه بهرهچي احتمال هسمياليدر سوس. ديدست آه درصد منافع ب

                                                 
در  " اهي سهاىصده"  که توسط ١٩٠٦ در سال انيهودي بي مهیپس از کشتارها  ــ ٣٢
 ىسندهينو ــ Anatole France(ناتول فرانس  آد،ي انجام گردی تزاری مخفسي با پلیتبان

 ادامه ی تزارمي وام به رژی را که به اعطای داران فرانسوهيسرما) م . یبزرگ فرانسو
  :شدت مورد حمله قرار داده  دادند، بیم

 که شودي داشته باشند، به آنان اخطار میئتا که هموطنان ما، سرانجام، گوش شنوا  »
 و مي عظی عرضه کنند تا در سراسر امپراطوری وامهي روس به دولتگريچه بار د چنان

 و تمدن را ی و آزاددي کشتار و غارت نمازد،يآويگلوله ببندد و به دار به ش بامحنت زده
 ني ای برا !شهروندان فرانسه. دي فراخواهد رسزي آنان نینابود سازد، آن روز شوم برا

 پول خود را در راه شهادت اردهايليم. دي پرداخت نکنی پولدي جدهاىیوانگيستم ها و د
  « ! دي، صرف نکنها از انسانی شماریتعداد ب
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 کشور ني در ای منبع بزرگ بهره ورکه ميني بیاکنون م. نخواهد بود
  «.  در ارتباط استی شوروهي از انحاء با روسیبه نحو

  
 ى سالنامهیابي بر اساس ارز: مزبور در ادامه سخنانش گفت کهسخنران

 به هي و فرانسه در روسسي انگلهاىی گزارهي مجموع سرما، ١٩١٨ یروس
 دالر ارديلي حدود هشت ماي نگي استرلىرهي لميليون  ١،٦٠٠  حدودیرقم
  .رسديم

 که ما از یهنگام. مي و پوست کنده صحبت کنک ُرديبگذار  »
 ی دم مهيمخالفت مارشال فوش و مردم فرانسه با امر صلح با روس

 بلکه نظرمان ستي نیرگران و دهقانان فرانسو منظورمان کام،يزن
 نا ی که سودهای مردمیعني است یداران فرانسو  سهامیسو

 را ینگي استرلىرهيل ونيلي و ششصد مارديلي مکيصوابشان همان 
  «.  فرو برده شده استهي که در روسدهد ی مليتشک

  
  در) öl Company Royal Dutsch Shell (داچ شل الي روی نفتیکمپان

 بزرگ ی شمال قفقاز، کمپانی مخازن نفت ،نياسپ ک- اورالی نفتی کمپانه،يروس
 ی در کنار کمپان) Metro Vickers  (رزکي مترو ویسي انگلیاسلحه ساز

 آلمان، ) Krupp  ( و کروپ) Schneider - Creusot  (رزو کدري شنایفرانسو
 و یسي انگلمي عظهاى را در دست داشتند، بانکی تزاری نظامعي صناهيکنترل کل
               همبراس برادرز نگيبر، ) Hoares  (هورز ن چویفرانسو

)Baring Brothers Hambros (،ژنرال تهيسوس ونهي لتي کرد             
)Lyonnais Societe Generale Credit(،لدزي روتچ ) Haus Rothschild ( و 
 )Comptoir National ď Escompte de Paris  ( سيو پار.... وناليتوارناسـُمک
  .....  کرده بودندی گذارهي سرمای تزارمي در رژی هنگفتري همه و همه مقاد،

    : به اطالع مجلس عوام رساند که )Malone (  ملونسرهنگ
 

 آنها ىند و همها بافته شدهگريد کي به مي منافع عظني اىهيکل  »
 هاهي منافع و سرمانيدر کنار ا.  عالقمندندهي جنگ با روسىبه ادامه

 و هاند، روزنامها مجلس منزل کردهنيطرف ساختمان ا که در آن
 را ی شکل دادن به آراء عمومىفهي موجودند که وظیگري دراتيثأت

  «. ارند مملکت به عهده دنيدر ا
  

 از تي بر حمارئ اهدافشان داى، دربارهني متفقاني از سخنگویبرخ
 . کامًال رو راست بودند،هي در روسدي سفهاىارتش



 ١٢٣

 ىتهي کمسي رئکرزوي وی کمپانی بخش اروپاري مدکر،ي بسي فرانسسر
 - ايتاني کلوپ برهاىافتي از ضیکي در س،ي انگل- روسی اطاق بازرگانیئاجرا
 در ١٩١٩ در سال استمداراني و سعي که با شرکت صاحبان بزرگ صناهيروس

  :ار داد مخاطب قرني را چننيلندن بر پا شده بود حاضر
  

 تي موفقی آرزونيکي کالچاک و ژنرال دنرالي آدمیما برا  »
 نباشد که جام خود را ني باال تر از ای نظرکنمي فکر م و شخصًاميکنيم

  !مي بلند کنچيودني و ژنرال نيکي کالچاک، ژنرال دنرالي آدمیبه سالمت
 که از یکيخاطر تماس نزده  شما، بىهمه.  استی کشور بزرگهيروس
 چه از نظر هي از امکانات روسدي کشور دارني اا معامالتتان بقيطر

چرا که . دي آگاهگري دیزهاي و چیعيصنعت و چه از لحاظ ثروت طب
  « ...  از هر ثروت ممکن برخوردار استهيروس

  
 یبريدرون سه  بی و فرانسویسي نفرات و مهمات انگللي که سی هنگامبه
 اتحاد صاحبان ني تررومندي، نسي انگلعي صناوني بولتن فدراسشد، ی مريسراز
  : دادحي صورت توضني مطلب را به اس،ي انگلعيصنا

  
 به ،آمريکا است که پس از فتح یازهي جاني غول آساتریبريس »

  « !  متمدن اهدا شده استیايدن
  

طرف قفقاز تاخته و باکو را اشغال کردند، ه  بني متفقهاىنيرو که یزمان
   : گزارش داد کهکينام خاور نزده  بسي انگلیبازرگان ىمجله

 
 یباکو از هر شهر نفت....  است ري نظیباکو از لحاظ نفت ب  »

 شاه باشد، باکو تخت سلطنت آن ،اگر نفت.  باشدی بزرگتر ماي دنگريد
  « ! است

  
 زغال ى به حوزهني متفقتي، تحت حماکني ژنرال دندي که ارتش سفیهنگام
 شرکت ) R. Martens & co  (شرکاءنز و مارت.  شد، آررين سرازسنگ ُد

  : آوردندنيچن " هيروس"  خود ی تجارىهي در نشرس،يبزرگ زغال سنگ انگل
  

 برخوردار است که ی زغال سنگى از مخازن مکشوفههيروس  »
بر اساس .  متحده قرار دارد االتياز لحاظ عظمت تنها پس از ا

 تنها در ی جهانیشناس ني زمى منتشره از طرف کنگرهیابيارز
 شيب)  است اتي در حال عملنيکي که ژنرال دنیئجا(  دونتس ىحوزه
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 دو برابر بًايقر انگلستان و ت )Anthrazit ( تياز سه برابر منابع آنتراس
  «.  متحده زغال موجود استاالتي در دسترس اتيکم
  
   : کندی می طور جمع بندنيا " ی ژاپنىفروشنده " ىهي باالخره نشرو
 

 که زشي حاصل خني آن، با زمتي جمعونيلي م١٨٠ با هيروس  »
 یاي آرام و از قطب شمال تا درانوسي تا سواحل اقی مرکزیاز اروپا

 خوش ی که حتیبا امکانات بازار....  وسعت دارد اهي سیايخزر و در
 در هيروس.... را نداشته است   آندنيخواب ده  افراد جرأت بني ترنيب
 ، الوارخانه، معدن زغال سنگ، ین ماه مخز، انبار غلهني اقتيحق

  « !  جهاندي سفی نقره و طال طال،
  

 شده بودند که در ی مجذوب آن غنائمی و ژاپنی، فرانسویسي انگلنيمهاجم
 از یبي در امر دخالت، ترکآمريکا ى محرکهیروين.  بودهي روسحانتظار فات

معذالک . بود تزار کوچک مي در رژآمريکا ی گذارهيسرما. مقاصد مختلف بود
داخل ه  بیئآمريکا دالر هاونيلي م،آمريکابه سفارش وزارت امور خارجه 

وزارت .  گرددتي تقوی شد، تا حکومت متزلزل کرنسکختهي رهيروس
، یکي چند سال پس از انقالب بلشوی، در طی از کرنسکتيامورخارجه به حما

.  قرار دادیمال تيرا در واشنگتن تحت حما " هيسفارت روس " یادامه داد و حت
 گران مداخله و دي سفهاى از مقامات وزارت امور خارجه با ژنرالیبرخ
 که خود آمريکائی فرد نيقابل ذکر تر.  داشتندتي فعالی و ژاپنی فرانسو،یسيانگل

 ی جمهور بعدسي هم نوا کرده بود هربرت هوور رئیرا با جنگ ضد شورو
شمار ه  بآمريکا فيليازمان ر سیئ غذاى بود که در آن زمان گردانندهآمريکا

  .رفتيم
 بود که قبل از ی مهندس معدن سابق) Herbert Hoover  ( هوورهربرت

 هي سرمای استخدام شده بود، دارایسي انگلهاىجنگ اول توسط کنسرن
 از ی فاسد تزارميرژ.  بودهي نفت و معادن در روسهاى در چاهیئهایگذار

اشباع شده بود که حاضر بودند ثروت  یدارين  رتبه و اشراف زمیمقامات عال
 در غارت آنان ی سهماي و اني خارجهاى مقابل رشوهر کار کشور را دیرويو ن

 گشت، ی بر م١٩٠٩ به هي هوور به نفت روسىعالقه. به معامله بگذارند 
 در عرض یو.  افتتاح شده بودند) Maikop  (کوپي در ماها چاهني که اولیزمان
 دي سهام گردی دارای نفتی کمپانازدهي سال در کي

 :  
 ) Neftjanoi Syndikat in Maikop (         کوپي مای نفتیکايسند
 یروانسکي ش-کوپي مای نفتیکمپان
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                       )  Schirwanski Öl – Geselschft in Maikop  ( 
       
  آپشرونکوپي مای نفتیکمپان

                         )  Apscheron Öl – Gesellschft in Maikop (  
 کوپي و ماومي ژنرال پترولتراست

           )      Maikoper und Allgemeiner Petroleom - Trust (  
 کوپي مای نفت و محصوالت نفتشرکت

                          )  Maikoper Öl und Petroleum Produkte (  
 کوپي مای نواحی نفتیکمپان

                           ) Maikoper Vereinigte Öl - Gesellschft (  
 کوپي دره مای نفتیکمپان

                                )Öl - Gesellschft des Maikop – Tals (  
  کوپي مای متحدهی نفتیکمپان

                             ) Maikoper Vereinigte Öl - Geselschft (  
 ی ژنسکی هاد-کوپي مایکايسند

                              )  Hadidschenski Syndikat in Maikop (  
 کوپي مادي کنندگان جددي تولیکمپان

                              ) Maikoper Neue Industriegesellschft (  
 کوپي مختلط مای نفتیدانهايم

                                      ) Vereinigte Maikoper Ölfelder ( 
 
 معروف ونريلي مهندس سابق معدن با مني، ا١٩١٢ سال اني قبل از پاتا
 کي شردي جدیدر سه کمپان)  Leslie Urquhart (هارت ـُرکو ایلس لیسيانگل

  .شده بود
 اورال و هاى در کوهی استخراج چوب و مواد معدنی برای سه کمپاننيا

 خود و دو یاي آس ــ  شرکت روسنيارکهارت سپس ب. بودند شده سي تاسیبريس
 اتي عملىهي بر قرار نمود که بر اساس آن، شرکت کلاى معاملهیبانک تزار

  ــ وسسهام شرکت ر. ردي را بر عهده بگی استخراج معادن در آن نواحىندهيآ
 شي افزا١٩١٤ دالر در سال ٥/٤٧ به ١٩١٣ دالر در سال ٢٥/١٦ از ايآس
 ی تزارمي را در رژدي پر سود جدازير همان سال شرکت مزبور سه امتد. افتي
 : بودريدست آورد که شامل مواد زه ب

  
 آب و یروي و نعي شامل مخازن الوار وسني هکتار زمونيلي مکي حدود
   تن؛٧, ٢٦٢, ٠٠٠ بالغ بر ی طال، مس، نقره و روى شدهیابيمخازن ارز
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 راه لومتري ک٤٠٠ اب،ي آس٢٠ ذوب مس، ٢ استخراج، ىمعدن آماده ١٢
 ک،ي سولفوردي اسهاى ورق آهن، کارخانهى کارخانه،ی انفجارهاىآهن، کوره

 . زغال سنگمي طال، مخازن عظىهيتصف
 .شدي زده مني دالر تخمارديلي مکيالت به غ مستني کل اارزش

 
 دهي کشروني باي آس ــ هوور خود را از شرکت روس، ١٩١٧ قبل از سال تا
 یازاتي امت،یکيپس از انقالب بلشو.  را فروخته بودهي خود در روسىهایئو دارا

 ىلهيوسه  بزي نی شده و معادن وی بود ملغميکه هوور در گذشته در آنها سه
 .دي مصادره گردیدولت شورو
 : گفتسي هوور در کنفرانس صلح پارهربرت

  
  « !  از جنگ بد تر استسميبلشو  »

 
 ني از سر سخت تریکيصورت ه  بی زندگاني تا پارفت ی شخص منيا

 ى محرکهیروي است که، هر چه نیقتيحق.  بماندی باقیدشمنان دولت شورو
 را پا بر جا نگاه دي ارتش سف،آمريکائی هاىا خواست باشد، آن غذیشخص او م

 را در اروپا که دست در کار هامي رژني تری ارتجاعى صاعقههاىنيروداشته و 
 بي ترتنيبه ا.  نمودهي بودند، تغذیراه دموکراس در ی مردمهاىاني طغیرکوبس

 در ی توده اهاى جنبشهي بر علدي گردی سالحآمريکا فيليبود که سازمان ر
  ٣٣. اروپا 

                                                 
 ی در جهت همکاریئ غذافيلي رىعنوان گردانندهه  هربرت هوور بهاىتيفعال ــ  ٣٣  

صدها نفر در خاک .  بودهای شوروی براناتيمأ از هر گونه تیري و جلوگدهايبه سف
 که سرانجام هوور در برابر افکار یهنگام.....  بردند یسر مه  بی در گرسنگ،یشورو
 فرستاد، های شورویسوه  را بیئ مواد غذایار و مقددي گردیني مجبور به عقب نشیعموم
 هاى کمکیدخالت در امر جمع آور"  به انهي در خاورمفيليموران رأ از میکي ىبه گفته

 سمت ی که ویگام، هن١٩١٩ هيدر فور".  ادامه داد ه،ي زدگان روسی قحطی براینقد
 لي تحلني خود چنى سر مقاله  در لوپک ورکيوي نىهي را داشت، نشریوزارت بازرگان

  :داد
 وزارت امورخارجه و وزارت ،ی که در سرتاسر وزارت دادگسترئیهابوروکرات  »

 با دولت ی خصوصی خود به جنگغاتي تبلشبرديند به منظور پا نفوذ کردهیبازرگان
         ی، هوور و دافرت) م . آمريکائیاز ثروتمندان    (وزي هانيآقا......  ندهدي ادامه مکيبلشو

 خود را هاى به اوج خود برسد، وضع خانهی عمومشم خکه نيبه نفعشان است که قبل از ا
خاطر ه  را که حاضر است بی متکبری بوروکراسني اگري دآمريکامردم . روبراه کنند

 را به مرگ سوق دهد، تحمل گناه ی انسان بهاونيلي خود، مىاغراض کوته نظرانه
  «. نخواهند کرد
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 سونيروالد ِگس به ُا١٩٢١ اوت ١٧ خيتاره  که بیا بعدها در نامههوور
  : نوشت اظهار داشت) Oswald Garrison Villard  (الرديو

  
 ني مصروف اسي تسي به هنگام آرممريکاآ استي سیتمام  »

 اي شدن اروپا و یکيبوده است که تا آنجا که در قوه دارد از بلشو
  «.  کندیري آن جلوگهاىتصرف آن توسط ارتش

  
 و تاناکا یلي فوش، پتن، ناکس، رفي با تعارسمي شخص از بلشوني افيتعر

 سينوان رئعه  چه ب،ی بازرگانريعنوان وزه  چه بیو. تطابق کامل داشت
 یعنوان رهبر جناح انزوا طلبان حزب جمهوره  و چه بعدًا، بآمريکاجمهور 

 ممانعت از استقرار ی برایري ناپذیطور خستگه  همواره و ب،آمريکاخواه 
 هي متفق آن علني تررومندي و نآمريکا ني بیاسي و سیگانزر باى دوستانهابطرو
  . مبارزه کردی اتحاد شورویعني سميفاش

     خاطر ه  نه تنها بني و ادي به شکست انجامهي در روسیخالت نظام داما
 ی دفاع از آزادی بود که برای شوروهاى خلقى سابقهی بی و قهرمانیبستگ هم

 بود که زي نئیهاتيخاطر حماه  بکه بلدندي جنگی مشي خوىدست آمدهه تازه ب
در . ندآورد یعمل مه  بی شوروی دموکرات سراسر جهان از جمهورهاىتوده

شدت تمام با ارسال نفرات، ه  بی متحده، افکار عموماالتيفرانسه، انگستان و ا
 به هي در روسی ضد شوروهاى ارتشی و پول برایئ، مواد غذازاتيتجه

! "  کوتاه هياز روسها دست"  تحت عنوان ئیهاتهيکم. مخالفت برخاسته بود
 هيازان بر عل و سربزدند یکارگران به اعتصاب دست م.  شده بودليتشک
، یاسيمردان س.  نمودندی ارتش شورش می ستادهاىانهي مداخله جوهاىاستيس

 جنگ ني اهي بازرگانان دموکرات بر علیاريروزنامه نگاران، آموزگاران و بس
 ستاد ارتش سي رئلسوني ویسر هنر.  نمودندی اعتراض ملي دلیاعالن نشده و ب

 ی بن،ي متفقى گرانهله مداخاستيس در مورد ی عمومتي عدم حماني به اس،يانگل
 سي انگلی، در کتاب آب١٩١٩ اعتراف نموده و در روز اول دسامبر ،یپرده پوش

  :سدينو ی منيچن
  

 در مورد یاستي در فرموله کردن سني متفقهاىیدشوار  »
 متفق، ی از کشورهاکي چيچراکه در ه.  العالج استقتًاي حقهيروس
 در ،هاکي بلشوهي علیالت نظام دخهي توجی برای کافی عمومتيحما
 که ني قابل اجتناب اري غىجهينت.  قابل توجه وجود نداشته استاسيمق
  «.  برخوردار نبوده اندم از هدف و انسجای نظاماتيعمل
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 ی جهانیروزيعنوان په  ارتش سرخ بر دشمنانش بیروزي پبي ترتني ابه
 شکست ی برارگي دلي دلکي.  خواه همه کشورها بودی آزادهاى خلقیبرا

 ىندهي دخالت، نمانيمحرک.  خود آنان بوداني عدم اتحاد در مزيمداخله گران ن
 ی همکارکي از ی بود خالی ائتالفني بودند، معهذا ای از ارتجاع جهانیائتالف
 های و اهداف آلماناهي سیاي در مورد دراني فرانسوالي از امهایسيانگل. یواقع

را داشتند که اهداف   آنی هواهایئآمريکا.  بودندمناکي بکي بالتیدر نواح
 بودند که دي سفهاى ژنرالبي ترتنيم هبه. هدر ببرنده  را بیبري در سهایژاپن

 . و جدال بودندجنگ در گري دکيبر سر غارت و چپاول خود با 
 مفتضحانه ی و دزدانه آغاز و با شکستانهيطور مخفه  بانهي مداخله جوجنگ

 اروپا ی فضارفت ی و عدم اعتماد منهي از کیاهيرثا.  گرفتاني پاني متفقیبرا
  . آلوده سازد،ی ربع قرن بعدیرا برا
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  پيروزباد حزب طبقه کارگر ايران         
 

 org.fan@toufantouنشانی پست الکترونيکی                     org.toufan.www .    جهانی اينترنتى توفان در شبکهى صفحه

، حزب»حزب کار ايران ى « نشريه" توفان . "  استايران هاى زبان مارکسيست ــ لنينيستکه در دست داريداى نشريه: سخنی با خـوانندگان
صديق، چه از نظر مادی و چه از نظر معنویى هاکمونيستى اين زبان برای هر چه رساتر شدن به ياری همه. کارگر ايران است ى طبقهواحد 

اد و اطالعات از ايران و جهان ياری رسانيد و ازما را در جمع آوری اخبار، اسن.  نظريات و پيشنهادات خود را برای ما ارسال داريد .نياز دارد 
، هر چند همها به ما کمک مالی رسانيد ، زيرا ما تنها با اتکاء بر نيروی خود پا برجائيم و به اين مساعدت. تشکل نهضت کمونيستی حمايت کنيد 

ف ُپست مانع از آنست که بتوانيم آن را به دست همگاندر توزيع اين نشريه ما را ياری رسانيد ، زيرا مخارج گزا. جزئی باشد، نيازمنديمکه 
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