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دادگاههای استالین چگونه بود؟

زض صحي زازگبٍُبی هؽکْ ُط اظ گبُی هتِوی فطیبز ثط
هیزاـت« :هي گٌبُکبضم ،هطا ثکفیس!» یب زیگطی زاز هیظز:
«هي ذبئي ُؽتن ،ذبئي ثبیس کفتَ ـْز!» زض پفت صحٌَ ثط
هتِوبى چَ گصـتَ ثْز؟ پػ اظ حسّز ُفتبز ؼبل ٌُْظ ثَ ایي
پطؼؿ پبؼد لطؼی زازٍ ًفسٍ اؼت.
زُِب ًفط اظ ؼطاى حعة کوًْیؽت ّ فطهبًسُبى اضتؿ ؼطخ ثَ

زؼتْض یْظف اؼتبلیي ضُجط حعة ّ ضئیػ زّلت اتحبز ـْضّی
زض ثطاثط زازگبٍ لطاض گطفتٌس .اؼتبلیي ـرصب زض اتبلکی هرفی ثط
خطیبى زازگبٍُب ًظبضت زاـت ّ اظ ططیك ظیطزؼتبى ذْز خطیبى
زازگبٍ ضا ُسایت هیکطز.
هیطاث ـْم لٌیي
ّالزیویط ایلیچ لٌیي ( )۱۹۲۴-۱۸۷۰ضُجط اًمالة اکتجط اظ اّاذط
ؼبل  ۱۹۲۲ثَ ذبطط ثیوبضی اظ ظًسگی ؼیبؼی کٌبضٍ گطفتَ ثْز ّ
زض کویتَ هطکعی حعة کوًْیؽت ًعاع ثط ؼط ضُجطی ـطّع
ـسٍ ثْز .اظ ُوکبضاى ًعزیک لٌیي ثبًفْشتطیي ـرصیت لئْ
تطّتؽکی ثْز ّ ُوَ اّ ضا خبًفیي لطؼی لٌیي هیزاًؽتٌس.
تطّتؽکی زض ثٌیبزگصاضی کفْض ـْضاُب پب ثَ پبی لٌیي پیکبض کطزٍ
ثْز .اّ صسض کویتَ ًظبهی اًمالثی ـْضای پتطّگطاز ثْز کَ
اًمالة ثلفْیکی ضا (زض ُفتن ًْاهجط ؼبل  )۱۹۱۷ثَ پیطّظی
ضؼبًس .پبیَگصاض اضتؿ ؼطخ ثْز ّ پیطّظی ًظبم اًمالثی ثط
"ضّغُبی ؼفیس" هسیْى تالؾ ّ ًجْؽ ًظبهی اّ ثْز .اهب گفتَاًس
کَ تطّتؽکی ؼرت هتکجط ّ تکطّ ثْز ،ثَ تطتیجبت ّ ضّاثظ
زضّى حعة تْخَ ظیبزی ًساـت.
زض ثطاثط اؼتبلیي یکؽطٍ ثَ حعة تْخَ زاـت ،آى ضا اُطم اصلی
زض ضُجطی زّلت ّ ازاضٍ کفْض هیزاًؽت .اّ ثب اؼتفبزٍ اظ
ضؼفُب ّ غیجتُبی تطّتؽکی ،هْلؼیت هحکهی زض حعة ثَ
زؼت آّضز ّ زثیطکل حعة ـس.
لٌیي زض زّ ًبهَ ًگطاًی ذْز ضا اظ لطاض گطفتي هؽئْلیت هِن
اؼتبلیي)

ضُجطی حعة زض زؼت "هطزی تٌسذْ ّ ًبهساضا" (یؼٌی
اثطاظ کطزٍ ثْز ،اهب اؼتبلیي هْفك ـس اظ ًفط ایي زّ ًبهَ
خلْگیطی کٌس .اّ ثب زؼیؽَ ّ ظز ّ ثٌس ّ ،ثب تفطلَافکٌی هیبى
هربلفبى ذْز ،هْفك ـس توبم اُطمُبی حعثی ضا ثَ زؼت ًعزیکبى
ذْز ثؽپبضز ّ تطّتؽکی ضا ثَ اًعّا ثکفس.

تطّتؽکی زض ؼبل  ۱۹۲۷اظ حعة اذطاج ـس ّ ،زض ؼبل ۱۹۲۹
ـْضّی ضا تطک کطز .اّ ثَ زؼتْض اؼتبلیي ثَ طْض غیبثی ثَ
اػسام هحکْم ـس ّ حکن زض ؼبل  ۱۹۴۰زض تجؼیسگبُؿ زض
هکعیک زض هْضز اّ اخطا ـس.
ظهیٌَی "پبکؽبظی حعة ّ زّلت"
اؼتبلیي اظ ؼبل  ۱۹۲۹ضُجط هطلك کفْض ـس ّ توبم اهْض ضا ثَ
زؼت گطفت .اظ ضّی ًبزاًی ،ثَ اخطای فْضی ّ اخجبضی ثطًبهَ
اـتطاکیؼبظی ؼطاؼطی ثٌگبٍُبی کفبّضظی فطهبى زاز .ایي
ثطًبهَ ثب ـکؽتی فبخؼَثبض ضّثطّ ـس .لحطی ّ گطؼٌگی کفْض
ضا فطا گطفت ّ ثَ هطگ ًعزیک زٍ هیلیْى ضّؼتبیی اًدبهیس .زض
ثطذی هدبهغ ػلوی ّ هحبفل ؼیبؼی ظثبى ثَ اًتمبز اظ اؼتبلیي ثبظ
ـس...
زض کٌگطٍ حعة کَ زض ؼبل  ۱۹۳۴ثطگعاض ـس ،اؼتبلیي تٌِب ثب
تملت ّ ًیطًگ تْاًؽت ثبض زیگط ثَ ضُجطی ثطؼس .اّ تصوین
گطفت ثب ضلجب ّ هربلفبى ذْز تصفیَ حؽبة کٌس..
اًسکی پػ اظ کٌگطٍ ؼطگئی کیطّف زثیط حعة کوًْیؽت زض
لٌیٌگطاز تطّض ـسُ .وَ ـْاُس ًفبى هیزُس کَ ایي تطّض ضا پلیػ
هرفی ثَ زؼتْض اؼتبلیي اًدبم زاز .اؼتبلیي ثَ ًیطًگی هبُطاًَ
زؼت ظزٍ ثْز :اظ ؼْیی ضلیت ضا اظ هیساى حصف کطزٍ ّ اظ ؼْی
زیگط ثطای "هدبظات لبتالى" ـوفیط تیع هیکطز .ػْاهل اؼتبلیي
ـبیغ کطزًس کَ یبضاى تطّتؽکی زض ُیئت ؼیبؼی کویتَ هطکعی
حعة ،تطّض کیطّف ضا ططاحی کطزٍاًس.
ؼطکْة "زـوٌبى ذلك"
ثالفبصلَ پػ اظ لتل کیطّف ثیؿ اظ صس ًفط اظ همبهبت حعثی ّ
زّلتی تیطثبضاى ـسًس .زض ُفتَُب ّ هبٍُبی ثؼس ُعاضاى ًفط
زؼتگیط ّ ثَ زؼت خالزاى ؼپطزٍ ـسًس .حکن آًِب فْضی صبزض

هیـس ،کَ هؼوْال اػسام ثْز ،یب ثب اضفبق ،تجؼیس اثسی ثَ ؼیجطی.
اهب اؼتبلیي ًَ تٌِب پیفْای "ًرؽتیي کفْض کبضگطاى ّ زُمبًبى"
ثلک ذْز ضا ضُجط خٌجؿ کوًْیؽتی زض ؼطاؼط خِبى
ثْزٍ ،
هیزاًؽت .اّ ًبگعیط ثْز ؼطکْة ّحفیبًَی هربلفبى ؼیبؼی ضا
اظ ًظط ایسئْلْژیک تْخیَ کٌس ّثَ زیکتبتْضی ذْز "هفطّػیت"
زُس .ثب ایي هالحظبت ثْز کَ اّ چٌس هحبکوۀ ػلٌی ؼبظهبى زاز کَ
صطفب خٌجَی تجلیغبتی زاـت.
هحبکوبت ًوبیفی
ثَ زؼتْض اؼتبلیي ً ۶۶فط اظ چِطٍُبی ثطخؽتَی حعة ّ فؼبالى
"صسض اًمالة" کَ ثطذی اظ آًِب حتی هؼطّفیت خِبًی زاـتٌس،
زض ؼَ زازگبٍ "ػلٌی" هحبکوَ ـسًس.
زازگبٍ اّل :اظ  ۱۹تب  ۲۴اّت  ۱۹۳۶ـبًعزٍ ًفط اظ اػضبی
ثطخؽتَی ضُجطی حعة کوًْیؽت اظ خولَ ظیٌّْیف ّ کبهٌف
یبضاى ًعزیک لٌیي هحبکوَ ـسًسُ .وَ هتِوبى اػسام ـسًس.
زازگبٍ زّم :اظ  ۲۳تب  ۳۰ژاًْیَ ُ ۱۹۳۷فسٍ ًفط اظ همبهبت حعثی
هحبکوَ ـسًسً ۱۳ .فط تیطثبضاى ّ ً ۴فط ثَ اضزّگبٍ کبض اخجبضی
فطؼتبزٍ ـسًس.
زازگبٍ ؼْم :اظ زّم تب  ۱۳هبضغ  ۱۹۳۸گطُّی ً ۲۱فطٍ اظ
ؼطاى ثلفْیک هحبکوَ ـسًس .ثیفتط آًِب اظ ّظیطاى ؼبثك زّلت
ثْزًس .زض هیبى آًِب کوًْیؽتُبیی ًبهساض هبًٌس ثْذبضیي (ضئیػ
ؼبثك کویٌتطى) ّ ضیکْف (ًرؽت ّظیط لجلی) لطاض زاـتٌسُ .وَ
هتِوبى اػسام ـسًس.
ثَ هْاظات ایي ؼَ زازگبٍ ،یک زازگبٍ ًظبهی زض ژّئي ۱۹۳۷
ژًطال هیربئیل تْذبچفؽکی ّ یبظزٍ ًفط اظ فطهبًسُبى اضتؿ ؼطخ
ضا ثَ هحبکوَ کفیس ،کَ ذجط آى زض ضؼبًَُب اًتفبض یبفت .ثَ زًجبل

آى ؼَ چِبضم فطهبًسُی اضتؿ ؼطخ "تصفیَ" ـس.
اتِبم اصلی هتِوبى ػجبضت ثْز اظ ُوکبضی ثب تطّتؽکی ّ
ػٌبصط زؼتضاؼتی کَ گفتَ هیـس تالؾ هیکٌٌس ثب حوبیت
کفْضُبی ؼطهبیَزاضی (آلوبى یب اًگلؽتبى یب ژاپي) ًظبم
ؼْؼیبلیؽتی ضا زض ـْضّی ؼطًگْى کٌٌس .هجٌبی زازضؼی اصل
 ۵۸لبًْى کیفطی ـْضّی ثْز ،کَ ثطای تْطئَ ػلیَ ًظبم
ؼْؼیبلیؽتی ّ تالؾ ثطای ثطگطزاًسى ًظبم ؼطهبیَزاضی هدبظات
اػسام زض ًظط گطفتَ ثْز.
هبـیي اػتطافبت
ُسف اؼتبلیي تٌِب حصف یب ًبثْز کطزى هربلفبى ذْز ًجْز ،اّ فطاتط
اظ ایي ،ذْاُبى زضُن ـکؽتي ایسئْلْژیک آًِب ّ هفطّػیت زازى
ثَ ؼیبزت ذْز ثْزُ .سف ًَ تٌِب هحکْم کطزى ،ثلکَ ثَ تؽلین
کفیسى هربلفبى ثْز .زازگبٍُب پفت زضُبی ثؽتَ ّ ثؽیبض ؼطیغ
اًدبم هیـس .ظًساًیبى اظ حك زاـتي ّکیل هسافغ ّ فطخبمذْاُی
هحطّم ثْزًس.
کیفطذْاؼت حبّی ُیچ ؼٌسی ًجْز ّ تٌِب ثط پبیَی البضیطی تٌظین
ـسٍ ثْز کَ ذْز هتِوبى زض ثبظخْییُب اضائَ کطزٍ ثْزًس .ایي
البضیط پط اظ اظِبضات ضس ّ ًمیض ثْز ّ ضّـي ثْز کَ هتِوبى
ک زض
زضّؽ گفتَاًس .ثطای ًوًَْ ثطذی هتِوبى "اػتطاف" کطزًس ٍ
کفْضُبی ذبضخی هبًٌس فٌالًس ّ زاًوبضک ّ ًطّژ ثب تطّتؽکی یب
فطؼتبزگبى اّ زیساض کطزٍاًس ،زض حبلیکَ اططافیبى آًِب هیزاًؽتٌس
کَ آًِب ُطگع ذبک ـْضّی ضا تطک ًکطزٍاًس.
زض هْاضزی زضّؽ کبهال آـکبض ثْز ،هثال ایْاى ؼویطًْف
اػتطاف کطزٍ ثْز کَ زض ؼْءلصس ثَ خبى کیطّف زض زؼبهجط
 ۱۹۳۴ـطکت زاـتَ اؼت ،زض حبلیکَ اّ اظ یک ؼبل لجل اظ آى
زؼتگیط ـسٍ ّ زض ظًساى ثْز.

اهب "حمیمت" چیعی ثْز کَ ثطای ایي زازگبٍُب کوتطیي اُویتی
ًساـت .ططفساضاى اؼتبلیي ثبیس احؽبغ حمبًیت هیکطزًس ّ زـوٌبى
اّ ثبیس هطػْة هیـسًس.
ـیٍُْبی اػتطافگیضی
توبم کؽبًی کَ زض ثطاثط زازگبٍ لطاض گطفتٌس ،اظ کوًْیؽتُبی
اًمالثی ّ هجبضظاى ثبؼبثمَ ثْزًس .ثطذی ظًساىُبی هرْف تعاض ضا
اظ ؼط گصضاًسٍ ثْزًس .ـگفت آًکَ ُویي افطاز زض زازگبٍ اػتطاف
کطزًس ػلیَ ًظبهی کَ ذْز ثب فساکبضی زض ثٌبی آى ـطکت کطزٍ
ثْزًس ،اًْاع ّ الػام خٌبیبت ضا هطتکت ـسٍاًس.
ٌُْظ چٌسّچْى ـکٌدَُبیی کَ ثطای گطفتي اػتطاف ثَ کبض ضفتَ
ثْز ،کبهال ضّـي ًیؽت .هؽلوب ففبضُبی ظیبزی زض کبض ثْزٍ :اظ
ثیذْاثیُبی چٌسضّظٍ ،ـکٌدَُبی خؽوی هساّم ّ طبلتـکي
ثَ گًَْای کَ ظًساًی ًویطز اهب ضّظی ُعاض ثبض هطگ ذْز ضا
آضظّ کٌس؛ تب ـکٌدَُبی ضّاًی ،اًعّای هطلك ،ثبظخْییُبی
ًبگِبًی ّ طْالًی...
ثب ففبضُب ّ تحمیطُبی زایوی ،ـرصیت ظًساًی زض ُن هیـکٌس.
ُْیت ٌُدبضی ّ اذاللی اّ زضُن هیضیعز .ضفتَ ضفتَ حؽبؼیت ّ
ُفیبضی شٌُی ذْز ضا اظ زؼت هیزُس ّ حبفظَ اّ فلح هیـْز.
ظیط زؼت هأهْضاى چٌبى احؽبغ ضؼف ّ حمبضت هیکٌس ،کَ
ُوَ چیع ،اظ خولَ همبّهت ،ثطای اّ ثی هؼٌب هیـْز.
"کبض صجْضاًَ ضّی هتِن"
خلؽبت زازگبٍ آًمسض تکطاض هیـس تب ثَ ًتیدَ زلرْاٍ ثطؼس.
اػتطافبت ثْذبضیي ضا ـرص اؼتبلیي تسّیي کطزٍ ثْزّ .لتی اّ زض
زازگبٍ اظ ذْاًسى ثرفی اظ هتي ؼطثبظ ظز ،ضًّس ثبظضؼی هتْلف
ـس ّ ثْذبضیي ثَ ؼلْل ثطگفت .زض زازگبٍ ثؼسی ثْذبضیي ؼط ثَ
ضاٍ ـسٍ ثْز.

یکی اظ ـگطزُبی ضایح پطاکٌسى ترن ثسثیٌی هیبى ظًساًیبى ثْز.
ظًساًی حػ هیکطز کَ ُوَ ػلیَ اّ زؼت ثَ زؼت ُن زازٍاًس.
ضازک ّ ثْذبضیي زّ زّؼت ّ ُوطظم لسیوی ثْزًس اما ثبظخْیبى
تْاًؽتٌس آًِب ضا ػلیَ یکسیگط تحطیک کٌٌس.
یکی اظ ـیٍُْبی زیگط ففبض ثط هتِوبى ثب اؼتفبزٍ اظ ضّاثظ
ذبًْازگی ّ ػبطفی ثْز .ظیٌّْیف ّ کبهٌف ثَ ثطذی ذطبُبی
ؼیبؼی "اػتطاف" کطزٍ ثْزًس ،اهب ظیط ثبض اتِبم "ذیبًت"
ًویضفتٌس .اؼتبلیي اظ ططف ُیئت ؼیبؼی حعة ثَ آًِب لْل زاز کَ
اگط اػتطاف کٌٌس ،آظاز هیـًْس ّ ثؽتگبى آًِب ًیع زض اهبى
ذْاٌُس هبًس .پػ اظ صسّض ضأی زازگبٍ ًَ تٌِب ُط زّ ثَ لتل
ضؼیسًس ،ثلکَ ثیفتط ذْیفبًّساى آًِب ًیع زؼتگیط ّ اػسام ـسًس.
ثَ ًظط هؤضذبى یک ػبهل ایسئْلْژیک ًیع زض اػتطافگیطی اظ
هتِوبى هؤثط ثْزٍ اؼت :ثَ ظًساًی تلمیي هیـس کَ اّ لطثبًی
ؼبزگی ّ ًیکسلی ذْز ـسٍ ّ ًبذْاؼتَ ثَ "آضهبى کوًْیؽن" ذیبًت
کطزٍ اؼت ّ اکٌْى تٌِب ثب اػتطاف زاّطلجبًَ اؼت کَ هیتْاًس ایي
ذطب ضا خجطاى کٌس.
پیبهسُبی پبکؽبظی
ثب تصفیَُبی ثیطحوبًَ ّ ذًْیي ،کَ حسّز یک ّ ًین هیلیْى ًفط
لطثبًی گطفت ،یکی اظ هرْفتطیي ًظبمُبی تبضید ثفط زض اتحبز
ـْضّی ثطلطاض ـس .زض خٌِوی کَ اؼتبلیي ثط پب کطزٍ ثْز ُط
کؽی ًبچبض ثْز ّفبزاضی ذْز ضا ثَ ضژین ثبثت کٌس ّ ،ضاٍ آى لْ
زازى ػسٍای اظ "زـوٌبى ذلك" ثْز .اگط کؽی زؼتگیط هیـس،
ذْیفبى ّ زّؼتبى ثبیس اظ اّ ثیعاضی ًفبى هیزازًس ّ ،گطًَ ذْز
ثَ ذطط زؼتگیطی هیافتبزًس.
اؼتبلیي کَ اظ ًْػی خٌْى ثسگوبًی ضًح هیثطز ،هسام زض حبل
کفف تْطئَُبی ػدیت ّ ذٌثی کطزى آًِب ثَ ـیٍْی ذْز ثْز.

توبم اػضبی ُیئت ؼیبؼی حعة کوًْیؽت هحبکوَ ـسًس ،غیط اظ
زّ ًفط :تطّتؽکی ّ اؼتبلیي .تطّتؽکی اظ ـْضّی فطاض کطز ّ
اؼتبلیي ذْز هفغْل هحبکوۀ زیگطاى ثْز .اظ  ۱۳۹ػضْ کویتَ
هطکعی حعة کوًْیؽت زض ؼبل  ۱۹۳۴هیالزیً ۹۸ ،فط زؼتگیط
ّ ثیفتط آًِب تیطثبضاى ـسًس.
ػوك فبخؼَ تصفیَ اضتؿ اظ افؽطاى کبضزاى زض ظهبى حولَ اضتؿ
ًبظی ثَ ـْضّی ّ ػمت ًفیٌیُبی پیبپی اضتؿ ؼطخ آـکبض ـس.
یک آهبض تبضیری هیگْیس تؼساز افؽطاًی کَ ثَ زؼت اؼتبلیي کفتَ
ـسًس ،ثیؿ اظ افؽطاًی اؼت کَ زض خٌگ خِبًی زّم زض خجَُِبی
"خٌگ ثعضگ هیٌِی" خبى زازًس.
طجك آهبض ضؼوی کَ زض ظهبى گْضثبچف هٌتفط ـس :زض ّ ۱۹۳۷
 ۱۹۳۸ثیي ً ّ ۴ین تب ً ّ ۵ین هیلیْى ًفط زؼتگیط ـسًس .ثیي ۸۰۰
تب ُ ۹۰۰عاض ًفط ثَ اػسام هحکْم ـسًس .زض اّاذط زَُ ۱۹۴۰
هیبى ً ّ ۵ین تب ً ّ ۶ین هیلیْى ًفط زض هدوغ الدعایط گْالگ
ظًساًی ثْزًس .تٌِب یک زُن افطازی کَ ثَ اضزّگبٍُب فطؼتبزٍ ـسًس،
اظ ؼطهب ّ گطؼٌگی خبى ؼبلن ثَ زض ثطزًس.
زض زّضاى خٌگ ؼطز (ثَ ّیژٍ زَُ  )۱۹۵۰ثطذی اظ کفْضُبی
اضّپبی ـطلی (هدبضؼتبى ّ چکؽلْاکی ّ ثلغبضؼتبى) الگْی
زازگبٍُبی ًوبیفی اؼتبلیي ضا تکطاض کطزًس.
هْج "اػبزٍ حیثیت"
ًیکالی ذطّـچف کَ پػ اظ هطگ اؼتبلیي ( )۱۹۵۳ظهبم اهْض
ضا زض ـْضّی ثَ زؼت گطفت ،زض کٌگطٍ ثیؽتن حعة کوًْیؽت
( )۱۹۵۶فبؾ کطز« :کویؽیْى ّیژٍای ثب هطاخؼَ ثَ اؼٌبز فطاّاى
آضـیُْبی ؼطی ثَ ایي ًتیدَ ضؼیسٍ اؼت کَ افطاز ثیگٌبٍ
ثیفوبضی زض کفْض هب ثَ لتل ضؼیسٍاًس .ضّـي ـسٍ اؼت ثؽیبضی
اظ اػضبی حعة ّ زّلت کَ زض ؼبلِبی  ۱۹۳۸ ّ ۱۹۳۷زـوي
ذْاًسٍ ـسًسُ ،طگع زـوي ّ ذبئي ّ خبؼْغ ًجْزًس ،ثلکَ

کوًْیؽتُبی ـطیف ّ صبزلی ثْزًس .آًِب ظیط ـکٌدَُبی
ّحفیبًَ گٌبُبى ؼٌگیٌی ضا ثَ گطزى گطفتٌس ».ایي هتي ثَ طْض
کبهل هٌتفط ًفس..
زض ژاًْیَ  ۱۹۸۹ضّظًبهَی ضؼوی پطاّزا اطالع زاز کَ ُوطاٍ
ثب تحْالت ـْضّی اظ ثیؿ اظ ُ ۲۵عاض ًفط کَ زض زّضاى اؼتبلیي
تیطثبضاى ـسٍاًس ،اػبزٍ حیثیت ـسٍ اؼت .تٌِب زض ُویي ؼبل ثْز
کَ هتي ؼرٌطاًی ذطّـچف ثَ طْض کبهل ثَ چبپ ضؼیس.

