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Spanien, Stalin och Jezjov 
4 mars 1939 

Jezjov, den förre chefen för GPU, föll i onåd av flera anledningar. Men utan tvivel har de 
spanska händelserna samband med hans fall. Nederlaget för den republikanska regeringens 
arméer, som åstadkoms med GPUs direkta och högst aktiva deltagande, utgör en mycket stor 
fara för både GPU och dess herrar i Kreml. 

De oräkneliga brott som på den iberiska halvön begåtts av internationella skurkar i Stalins 
tjänst måste nu oundvikligen dras fram i ljuset. Massvis, hundratals och tusentals vittnen, 
offer och deltagare lämnar och flyr nu från Spanien till alla delar av världen. De bär överallt 
med sig sina vittnesmål om GPU:s brott i Spanien. Sanningen kommer att bli tillgänglig för 
breda befolkningsgrupper i världens alla länder. 

Om republikanerna hade segrat skulle många ha varit beredda att överse med Stalins brott: 
”Segrare ställs inte inför rätta”. Men nu är det uppenbart att de beryktade morden på 
revolutionärer enbart underlättade Francos seger. Ögonbindlarna kommer att falla från många 
förblindades ögon.  

I överensstämmelse med sin traditionella metod, har Stalin försökt att i rättan tid undanröja 
Jezjov och säga: ”Jezjov är skyldig till allt detta, inte jag”. Men efter allt detta, vem kommer 
att tro på denna fega list som alltmer börjar se ut som dumhet? För brotten i Spanien är Stalin 
personligen ansvarig inför världen arbetarklass – både för Kominterns svekfulla politik och 
för GPU:s mordiska politik. 

I nästan alla världens länder finns människor som på ett eller annat sätt har passerat genom 
GPU:s händer. Efter massakern i Spanien har antalet sådana personer ökat enormt. När GPU-
agenterna tvingas befria sina offer från handklovarna, brukar de säga: ”Kom ihåg att vi har 
mycket långa armar.” Rädslan för detta hot sluter många läppar.  

Vi måste nu göra allt som står i vår makt för att de skräckslagna ska våga tala ut. Våra 
kamrater i alla länder måste förklara för alla GPU:s tidigare offer och halv-offer att det är 
deras direkta skyldighet att berätta allt de vet. Deras anhöriga i Sovjetunionen kommer inte 
lida om avslöjandena antar massomfattning. Fjärde Internationalens organisationer kan och 
måste ge dessa avslöjanden en masskaraktär. För närvarande är detta en mycket angelägen 
uppgift i kampen mot den internationella stalinistiska maffian. 
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