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 ٢٠١۴ جون ٠٧
  

 واقعيت ھای گوالگ

  

تاريخ بشر و در رديف ھيتلر  را در کنار بزرگترين جنايتکاران امی است که بنگاه ھای تبليغاتی بورژوازی آنن ستالين

در ) به خصوص گوالگ( سرمايه داری، سيستم زندان ھای شوروی  دھھا سال تبليغات ضدکمونيستی. قرار می دھند

. سوسياليسم قلمداد کرده اند خونبار پياده سازیۀ  را به عنوان جنايت عليه بشريت و نتيج١٩۵٣تا  ١٩٣۴خالل سالھای 

شايعات،  انواع و اقسام ادبيات،.  ميليون گزارش می کنند۶٠ تا ۶را از  رسانه ھای بورژوازی اعداد قربانيان اين سيستم

 ۀيزجا“ مجمع الجزاير گوالگ”رمان  به الکساندر سولژنيتسين به خاطر . گوالک ھا منتشر شده استۀاسطوره دربار و

  با جرايم سياسی به مناطق دور افتاده و سردسيرھا ميليون زندانی خصوصاً  در اين تصويرسازی ھا، ده. نوبل می دھند

در نھايت در اثر سرما ، گرسنگی و  سيبری فرستاده می شدند ، تا آخر عمر خويش مجبور به کار سخت اجباری بوده و

ت و سيستم زندان ھا در آن دوران چگونه می تواند از تئوری مجازا که اين نظام اين. بيماری جان می سپردند

تبليغات ضدکمونيستی نمی ۀ را در ھجم گاه جواب آن  است که ھيچئیال بی جاؤلنينيستی بيرون بيايد ، س مارکسيسم

ستی، قربانيان اصلی آن خود کمونيست ھا بودند به تئوری مارکسي يستی کهستالينبرقراری ارتباط بين سرکوب . بينيد

اما جدا از اين . آمد آن برنخواھدۀ تئوريک الزم دارد چيزی که يک ذھن بيمار ضدکمونيست از عھد استدالل و بحث

 ستالينزمامداری ۀ ھای سيستم زندان ھای شوروی در دور له ، ما در اين مقاله قصد داريم به بررسی واقعيتأمس

 . بپردازيم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

ۀ اتھامات و دروغ پردازی ھا دربار الگ بر چه پايه ای متکی است؟ اولينگوۀ گزارش ھا ، داستان ھا دربار ارقام ،

ھدف اين تبليغات ، توجيه برای ادعای ارضی اوکراين و تالش . آغاز شد شوروی توسط گوبلز، وزير تبليغات نازيسم،

،  William Hearst راندولف ھرست اين سيستم تبليغاتی توسط ويليام.  و شوروی بودپولندايجاد تفرقه بين  برای

 به ١٩٣۴او در سال .  تزريق شد امريکائیمطبوعات زرد به رسانه ھای  مولتی ميليونر و امپراتور رسانه ھا و پدر

سفر ، رسانه ھای تحت مالکيت  بعد از اين . شدئیکرد و در آنجا توسط ھيتلر به عنوان دوست و ميھمان پذيرا  سفرالمان

)  اولين ايستگاه تلويزيونیو بعداً ( و دو سرويس خبری ئیايستگاه راديو ١٢ نامه ،  ھفته٢۴ روزنامه ، ٢۵او که شامل 

 . کردندستالينخصوص  عليه نظام شوروی و به ميليون مخاطب می شد ، شروع به پخش اخبار و گزارش با چھل

ند ، پژوھشگری می ک مرجع برای بورژوازی که از مرگ ده ھا ميليون نفر در اردوگاه ھای گوالگ حکايت مھمترين

 کرد که کانکوئست ء افشا١٩٧٨ جنوری ٢٧گاردين در ۀ روزنام( .است Robert Conquest به نام رابرت کانکوئست

در اردوگاه   ميليون نفر۵مطابق نظر کانکوئست ، ) ضداطالعات سرويس مخفی انگليس بوده استۀ عضو سابق ادار

 ميليون می رسد و به نظر او ١٢ به ١٣٣٩در سال  ند و اين رقمارتش و حزب ، زندانی بودۀ ھای گوالک قبل از تصفي

اين جمعيت  او تعداد زندانيان با جرايم معمولی را غيرقابل شمارش ذکر کرده است و. بودند   سياسیيانآنان زندانۀ ھم

ھا را در خالل او ، آمار تلفات در اين اردوگاه  ھمچنين.  ميليون برآورد کرده است٣٠ تا ٢۵را بنا بر حدس خود ، 

نتيجه می گيرد  در نھايت او. ميليون و تعداد اعدامی ھا را يک ميليون نفر ذکر کرده است  دو١٩٣٩ تا ١٩٣٧سالھای 

بلشويک ھا دست کم )  برچيده شدنداين اردوگاه تقريباً  که بعد از (ستالين يعنی تا زمان مرگ ١٩۵٣ تا ١٩٣۴که از سال 

 .رستاده اندکام مرگ ف  ميليون نفر را به٢۶

است که سيستم کمونيستی   کشانده است ، مدعیئی ھجوگوۀسولژنستين که نفرتش از کمونيسم وی را به ورط الکساندر

وليت کشته شدگان جنگ جھانی ؤداده است و از آنجا که او مس  ميليون نفر را به کشتن۶٠ ، در مجموع ستاليندوران 

 ۴۴دوبرابر يعنی به عدد  ، و بعد اين رقم را(!)  می اندازد ستالينگردن  فاشيست ھای بربر ، به ۀدوم را در اثر حمل

نيز با … روی مدودوف ، اولگا شاتونوفسکايا و . نفر رسيده است  ميليون١١٠ميليون افزايش می دھد ، به رقم تخيلی 

 .گمانه زنی ھای ضدکمونيستی به ارقامی مشابه دست يافته اند ھمين روش حدس و

سالھای سال ادامه يافت و به  (!) ونيستی رسانه ھای سرمايه داری براساس ھمين منابع معتبر پژوھشیضدکم تبليغات

 ، زندانی بزرگ ستالينشوروی به خصوص در دوران . يافتند خصوص اين اعداد در دوران ريگان افزايش چشمگيری

حبس طوالنی   اين داستان ھا ، احکامدر. کار اجباری ، مرگ و قحطی و اعدام تصوير می شود مملو از اردوگاه ھای

قرار دارد و زندانيان ، موجودات بی گناھی ھستند که  مدت و تا پايان عمر است ، اکثر اردوگاه ھا در مناطق دور دست

 .قربانگاه برای کار اجباری فرستاده شده اند با خانواده ھای خود به

بسياری از . می رسيد بوعات آزاد روسيه نيز به گوشفروپاشی شوروی ، ھياھوی ضدکمونيستی از داخل مط بعد از

مرکزی را ۀ چف اسناد کميتاما وقتی گورب. پرده برداری شود آنھا خواستار افشای مدارک و اسناد می شدند تا از جنايات

ديگر خبر  (Zemskov, Dougin and Xlevnjuk رخ معتبر به نامھایؤبه سه م( رخين سپرد ؤم برای بررسی به

تخصصی کم تيراژ چاپ ۀ ارقام واقعی در چند نشري اين. از ھياھوی رسانه ھای آزاد برای افشای حقيقت نبودچندانی 

از انتظار  ارقام بسيار کمتر. که به ھمان حدسيات مبھم گذشته برای تحميق مردم بسنده کند شدند و بورژوازی ترجيح داد

 .زد  پردازانواقعيت تاريخی سيلی محکمی بر دھان دروغ. بورژوازی بود

است و دروغ ھای بزرگ  گوالگ ،حدود نه ھزار صفحه و شامل دقيقترين و جزئی ترين اطالعاتۀ دربار اين اسناد

 نمايش داده شده ١ندازيم که در جدول دھيد نگاھی به اين ارقام بي اجازه. امثال سولژنستين و کانکوئست را نشان می دھد

 .است
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 چه تعدادی از زندانيان در اين اردوگاه ھا بودند؟

. ميليون ھفتصد ھزار متغير بوده است  ھزار تا يک۵١٠ين ارقام ، تعداد زندانيان اردوگاه ھای گوالک از براساس ا

که تعداد آنھا که در جدول   ميليون ذکر می کند در حالی٩ حدود ١٩٣٩سال  کانکوئست تعداد زندانيان سياسی را در

 دوازده ١٩۵٠در سال  مچنين مدعی است کهاو ھ.  ھزار نفر است۴۵۴عنوان ضد انقالب مشخص شده است ،  تحت

کل زندانيان اعم از سياسی و جرايم معمولی نه فقط در  که در واقع ، ميليون زندانی سياسی وجود داشته است درحالی

که ارقام  يک نگاه سرسری نشان می دھد.  ميليون نفر بوده است٢.۵بلکه در کل کشور حدود  اردوگاه ھای گوالگ

ۀ آيا می توان اين ارقام جديد را يک توطئ. دارد خنده داریۀ نيست فوق الذکر با اين اسناد فاصلپژوھشگران ضدکمو

نيز در  کدام تعلقات سوسياليستی ندارند و اين اسناد که اسناد را بررسی کرده اند ھيچ رخیؤکمونيستی دانست؟ سه م

چنين دليلی ندارد که تصور کنيم در ثبت اين ھم .اوج احساسات ضدسوسياليستی بعد از فروپاشی منتشر شده استۀ دور

 .دست آمده استه اين ارقام از اسناد مخفی ب ارقام جعلی صورت گرفته است چون

 ميليون ١۶٠با جمعيت متوسط  برای کشور روسيه) اعم از سياسی و غيرسياسی( ميليون نفر زندانی ٢.۴تعداد  اما آيا

 از چشم اندازی سوسياليستی ، اين رقم حتی در آن دوران است؟ مطمئناً  يادنفر در آنزمان ، رقمی عجيب و فوق العاده ز

اين منظر جای ھيچ توجيھی   دارد و ازستالينۀ پرنوسان باالست و نشان از سرکوب و استبداد سياسی دور سخت و

، خواھيم ديد که برای مثال درصد زندانيان روسيه  مقايسه کنيمامريکا را با تعداد زندانيان سياسی خود اما اگر آن. نيست

 از امريکا ، زندانھای ١٩٩۶ که در سال  درصد از افراد بالغ کشور را شامل می شده است در حالی٢.۴دوران  در آن

تعداد زندانی ھای اياالت متحده در سالھای اخير ھمواره از دو . است  کردهئی درصد از جمعيت بالغ آن کشور پذيرا٢.٨

البته چين بيش از يک ميليارد نفر  و(  ميليون نفر زندانی دارد ١.۶نفر افزون بوده است و حتی با کشور چين که  ميليون

 .زيادی داردۀ فاصل!) جمعيت دارد

چشمگير بودن ارقام و اعداد  ديگری که بايد توجه داشت اين است که بورژوازی برای باال نگاه داشتن درصدھا وۀ نکت

که قبل از  در حالی.  را مقايسه می کند١٩۵٣ تا ١٩٣۴سالھای ۀ ررسی ھمواره بدترين دوران يعنی فاصلدر ھنگام ب

 . برچيده شدندتقريباً   اين اردوگاه ھا١٩۵٣ ھزار نفر بوده است و بعد از ٣٠زندانيان در گوالگ تنھا   ، تعداد١٩٣۴
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 تعداد تلفات در اردوگاه ھای گوالک

تلفات از سال . بسيار بيشتر می شود  ارقام تخيلی بورژوازی با واقعيتۀی می اندازيم ، فاصلبه آمار تلفات نگاھ وقتی

 اين آمار تلفات تا.  نفر بوده است١,٠۵٣,٨٢٩ ميليون بلکه ٢۵اردوگاه ھا نه   يعنی حدود بيست سال در١٩۵٣ تا ١٩٣۴

تلفات را بايد مرگ و مير طبيعی  از اين می کند؟ چه درصد ئیچه حد شرايط سخت زندگی در اين اردوگاه را بازنما

 : دو واقعيت تاريخی را در نظر بگيريم قلمداد کرد؟ برای يک بررسی منصفانه ، بايد

بيش از نصف اين تلفات از . است قرن بيستم يعنی جنگ جھانی دومۀ واقعيت غيرقابل اجتناب ، بزرگترين واقع اولين .١

شرايط سخت و غيرقابل تصور جنگ . به وقوع پيوسته است ١٩۴۵ا  ت١٩۴١يک ميليون نفر ، در طول جنگ از 

کرد و   با خاک يکسانميليون کشته را برای شوروی دربر داشت ، اين کشور را تقريباً  جھانی دوم که بيست و پنج

لھای ديگر در سا. پناه را نيز بی نصيب نگذارد قحطی و بيماری و بی خانمانی برای مردم به ارمغان آورد ، زندانيان بی

است و اگر تعداد تلفات در سالھای جنگ را کنار بگذاريم و آمار مرگ و مير در سالھای  تعداد تلفات بسيار کمتر بوده

خواھيم ديد که به طور متوسط ھر اردوگاه در طول  .تقسيم کنيم) ۴۵٠حدود ( ديگر را بر تعداد اردوگاه ھای کشور

می کشد   اين رقم با آن قصابخانه ای که بورژوازی به تصويرمطمئناً . استقربانی داده   نفر١١٠٠سالھای صلح حدود 

 .مغايرت دارد

نمودار با رنگ سياه  آمار تلفات در ھر.  دقت کنيم١بررسی درک دومين نکته می بايست کمی به جدول  برای .٢

متر از سالھای پيشين بوده سالھای بعد از جنگ جھانی دوم ک اين نمودار نشان می دھد که تلفات در. مشخص شده است

زندگی . است ورود واکسن برای جلوگيری از اپيدمی ھای ناشی از بيماری ھای واگير دار بوده دليل اين امر ،. است

جنگ يا قبل از جنگ ۀ بنابراين بسياری از تلفات دور اردوگاھی تکثير اين بيماری ھا را آسان تر و سريع تر می کند و

و ھيچ کس اين  در آن سالھا ، بيماری ھای واگير دار قربانيان زيادی می گرفت. گير دار استوا ناشی از بيماری ھای

 ميليون ٢٠ جان ئیرکود بزرگ ، آنفلونزای اسپانياۀ دور برای مثال در.قربانيان را به حساب دولت ھا منظور نمی کند 

قربانيان   موضوع فرق می کند و تمامیاما ھمانطور که می دانيد برای شوروی.  گرفتامريکا نفر را در اروپا و

 ! گذاشتستالينبيماری ھای اپيدمی را بايد به حساب جنايت ھای 

 ٢جدول 
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در ارتش و چه در   چهستاليناين دو واقعيت و صرف نظر از خزعبالت بورژوازی ، تصفيه ھای خونين  علی رغم

يست ھا گاھی ستالين.  غيرقابل انکار ھستنداموری… و  حزب، رفتار بد و خشن در زندانھا و اردوگاه ھای کار اجباری

را برای … و دوران تزاری ، تالش برای کودتا ، شرايط سخت تاريخی و توطئه ھای امپرياليسم عقب ماندگی ناشی از

 در مورد ئی توليد ، ايجاد مشکالتی در مناطق روستاۀيکی از اثرات عقب ماندگی شيو. توجيه اين استبداد مثال می آورند

قدرت می   ثروت وقانان بودند که سالھای متمادی با استثمار شديد دھئیثروتمندان روستا کوالک ھا.  ھا بودکوالک

می شوند در واقع کوالکھای ياغی بودند که  بسياری از آنان که به عنوان زندانی سياسی بی گناه محسوب. اندوختند 

 از ده. رات مترقی را بگيرند و قحطی ايجاد کنندييغتالش می کردند جلوی ت مزارع کمونی را به آتش می کشيدند و

باال ھست که به سختی می توان اين توجيه را  اما اين رقم آنچنان.  ميليون نفر تبعيد و محکوم شدند١.٨ميليون کوالک ، 

تمرد م  از جمعيت کوالکھا ياغی وئیسادگی نمی توان باور کرد که چنين درصد باال به. يست ھا قبول کردستاليناز 

در طول جنگ با فاشيست ھا ھمکاری کرده  ھمچنين می توان پذيرفت که برخی از زندانيان ، کسانی بودند که. باشند

زندانيان  انبوه.  نمی تواند باشدستالينداليل مناسبی برای پذيرش سرکوب سياسی  اما به نظر من ، اين توجيھات. بودند

 شوروی را از ديکتاتوری پرولتاريا به جای اعمالی که.  داردالينست ۀسياسی ھمچنان نشان از سرکوب سياسی دور

 .دولتی با بوروکراسی متمرکز و مقتدر و در نھايت فروپاشی کشاند سوسياليسم به يک سرمايه داری

  

 آيا زندانيان به حبس ھای طوالنی محکوم می شدند؟

که زندانيان تا آخر عمر مجبور  می دھد اين ادعاارقام زير نشان .  ، طول حبس ھای زندانيان را نشان می دھد٣ جدول

 ۵ کمتر از ئیبيش از ھشتاد در صد از زندانيان ، حبس ھا. دروغ محض است بودند در اين اردوگاه بمانند و بپوسند ،

 .گرفتند و به ندرت کسی به بيش از ده سال حبس محکوم می شد سال می

 ٣جدول 

 

  

 د؟آيا اردوگاه ھا جائی برای سرکوب اقليت ھای قومی بو

 . توزيع جمعيتی زندانيان را براساس مليت نشان می دھد۴جدول 

در نتيجه نمی توان اين   درصد جمعيت زندان ھا را تشکيل می دادند و۶٠نشان می دھد که روس ھا بيش از  اين آمار

 .باال به نظر می رسد در اين ميان تنھا تعداد اوکراينی ھا. ايده را پذيرفت

 ۴جدول 
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 زنان و کودکان ؟

فاشيست ھا، ھمراه با خانواده   تا آنجا پيش رفته است که بگويند زندانيان مانند اردوگاه ھای مرگئیرژوابو تخيالت

 ، نشان می دھد که آمار زنان حتی از يک مقدار قابل پيش ۵جدول . شدند ھايشان و حتی کودکان به اردوگاه منتقل می

دوردست بودند ، دروغ بزرگی  اه ھا در مناطق سردسير وھمچنين اين تصوير که اکثر اردوگ. نيز کمتر بوده است بينی

 .مطابقت قابل قبولی دارد توزيع اردوگاه ھا با توزيع جمعيتی کشور. است

 ۵جدول 

 

ضدکمونيستی سرمايه داری که از   کرد ، ده ھا سال پروپاگاندایءچف تحت فشار خود بورژوازی افشاگورب اسنادی که

 بسنده می ئی و اعداد کيلوئیالبته بورژوازی ھمچنان به کلی گو. می سازد فاشيسم ھيتلری به ارث گرفته بودند را برمال

يسم به عنوان بوروکراسی ، سرمايه ستالين نقد از. تا بلکه بتواند اين مدارک انکار ناپذير را از چشم مردم پنھان کند کند

جھان   تمامی مردمتقريباً . فتدش دروغ پراکنی ھای ضدکمونيستی بيپذيرۀ به ورط داری دولتی و استبداد سياسی نبايد

نه حتی . را به اردوگاه ھای مرگ فرستاده است  جنايتکار بسيار بزرگی است و ميليون ھا نفرستالينباور کرده اند که 

 عنوان افرادی حداقل منصف، می بايست چشمان خود را به روی واقعيت باز کنيم و به عنوان کمونيست ، بلکه به

کمک تبليغات رسانه ای خود قادر  وجود انتشار نه ھزار صفحه مدرک و سند ، بورژوازی بادريابيم چگونه حتی با 

 .است تاريخ جعلی خويش را بنگارد
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ه توان وقتی از منظر تاريخی به قضايا نگريسته شود، به وضاحت می  ديد که بزرگترين افتخار ستالين ھمان نفرتيست ک
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