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Om det Trotskij-zinovjevska kontrarevolutionära blockets
terroristiska verksamhet
Översatt ur Getty & Naumov, The Road to Terror (1999), s. 250-255

Topphemligt
Hemligt brev från SUKP(b):s centralkommitté1
Till alla regionala och territoriella kommittéer, till de nationella kommunistpartiernas
centralkommittéer, stadskommittéer och SUKP(b):s distriktskommittéer.
Om det kontrarevolutionära trotskij-zinovjevska blockets terroristiska verksamhet.
Den 18 januari 1935 skickade SUKP(b):s centralkommitté ett hemligt brev till alla
partiorganisationer angående de lärdomar som kan dras av händelserna i samband med det
avskyvärda mordet på kamrat Kirov. ...
Som är välkänt medgav Zinovjev och Kamenev vid den tiden endast att de var skyldiga till att
ha piskat upp terroristiska stämningar och förklarade att de endast bar ett moraliskt och
politiskt ansvar för mordet på S M Kirov.
Men som det nu har avslöjats hade fakta angående zinovjevmännens tarvliga kontrarevolutionära vitgardistiska terroristiska verksamhet inte helt uppenbarats under utredningen
av mordet på SM Kirov för ett och ett halvt år sedan. Trotskisternas roll i mordet på kamrat
Kirov hade på samma sätt inte avslöjats.
På grundval av nytt material som NKVD insamlat under 1936 kan det anses vara ett fastslaget
faktum att Zinovjev och Kamenev inte bara underblåste terroristisk verksamhet mot ledarna
för vårt parti och vår regering, utan också var upphovsmän till direkta instruktioner när det
gällde mordet på SM Kirov, såväl som förberedelser för mordförsök på andra ledare för vårt
parti och i första hand kamrat Stalin. ...
På samma sätt kan det anses vara ett odisputabelt faktum att zinovjevmännen hade utfört sin
terroristiska aktivitet genom ett direkt block med Trotskij och trotskisterna.
I samband med detta anser SUKP(b):s centralkommitté att det är nödvändigt att informera
partiorganisationerna om de nya fakta som rör trotskisternas och zinovjevmännens
terroristiska verksamhet.
Vilka är de fakta i fallet som nyligen har avslöjats?

I. Fakta
1. Under 1936, efter mordet på SM Kirov, har ett stort antal terroristiska grupper, bestående
av trotskister och zinovjevmän, avslöjats av NKVD:s organ i Moskva, Leningrad, Gorkij,
Minsk, Baku och andra städer.
Den överväldigande majoriteten av medlemmarna i dessa terroristiska grupper erkände under
utredningen att de ansåg att förberedelser för terroristdåd mot ledarna i partiet och regeringen
var deras grundläggande uppgift.
2. De trotskistiska och zinovjevska grupper som avslöjats och alla deras terroristiska
aktiviteter i SSSR har letts av det trotskistiska och zinovjevska blocket.
Blocket som utgjordes av den trotskistiska gruppen och zinovjev-kamenev-gruppen bildades i
slutet av 1932, efter underhandlingar mellan ledarna för de kontrarevolutionära grupperna.
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Om bakgrunden till detta brev, se Vadim Rogovin, Förberedelserna inför den första skenrättegången. Stalin
citerade det även i ett tal 1937: Kampen mot fascismens trotskistiska agenter och vårt partis uppgifter – Red
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Detta resulterade i att det bildades ett förenat centrum [ob”edinennyi tsentr], bestående av
Zinovjevs läger (Zinovjev, Kamenev, Bakajev, Jevdokimov, Kuklin) och det trotskistiska
lägret (I N Smirnov, Mratjkovskij och Ter-Vaganian)...
När till exempel Zinovjev förhördes i samband med avslöjandet av terroristiska grupper
erkände han följande under förhören 23-25 juli 1935:
”Jag var verkligen medlem av det förenade trotskij-zinovjevska centrum som organiserades 1932.
Det trotskij-zinovjevska centrumet satte som sin huvuduppgift att mörda SUKP(b):s ledare, och i
främsta rummet Stalin och Kirov. Centrumet hade förbindelse med Trotskij via dess medlemmar
I N Smirnov och Mratjkovskij. Direkta direktiv från Trotskij om att förbereda mordet på Stalin
erhölls från Smirnov.”
(G Zinovjev. Protokoll från förhöret den 23-25 juli 1936) 2...

Om Trotskijs inställning till att skapa ett förenat trotskij-zinovjevskt block och villkoren för
sammanslutningen vittnade den ökända trotskisten S V Mratjkovskij, en av Trotskijs närmaste
vapendragare, följande under utredningen:
”I mitten av 1932 riktade I. N. Smirnov till vår ledande tremannagrupp frågan om nödvändigheten
av att sammansluta vår organisation med Zinovjev-Kamenevs och Sjatskin-Lominadzes grupper.
Det var då som det beslutades att göra en förfrågan hos Trotskij i denna sak och att få anvisningar
av honom. Trotskij svarade, att han gav sitt samtycke till blockbildningen på det villkoret, att de
grupper, som sammanslöt sig till ett block, erkände nödvändigheten av att med våld undanröja
SUKP(b):s ledare och i första hand Stalin.”
(Mratjkovskij. Protokoll från förhöret den 19-20 juli 1936.) ...

3. Sergej Mironovitj Kirov dödades i enlighet med beslut av det trotskij-zinovjevska blockets
förenade centrum.
Hela det praktiska arbetet med att förbereda mordförsöket ålades Bakajev, medlem av det
förenade centrumet. Till Bakajevs hjälp utsåg centrum Karev, den ökände zinovjevmannen
som arbetade i Leningrad och personligen stod nära Zinovjev.
Som ett resultat av det förenade centrumets beslut bildades flera trotskistiska och zinovjevska
terroristiska grupper i Leningrad, inklusive Rumjantsev-Kotolynov-Nikolajev-gruppen, som
utförde mordet på Kirov.
Beträffande det faktum att mordet på Kirov utfördes i enlighet med det förenade trotskijzinovjevska centrumets beslut, så har detta bekräftats av majoriteten av de aktiva medlemmarna i de terroristiska grupperna, inklusive Zinovjev, Kamenev, Bakajev, Karev och
andra.
Således har till exempel Zinovjev vittnat som följer under utredningen:
”Jag erkänner också att Bakajev och Karev, medlemmar i organisationen, gavs i uppdrag av mig, i
det förenade centrumets namn, att organisera terroristdåd mot Stalin i Moskva och Kirov i Leningrad. Dessa direktiv gavs av mig hösten 1932.”
(G Zinovjev. Protokoll från förhöret den 23-25 juli 1936.) ...

4. Det trotskij-zinovjevska kontrarevolutionära blockets förenade centrum ansåg det vara sin
grundläggande och primära uppgift att mörda kamraterna Stalin, Vorosjilov, Kaganovitj,
Kirov, Ordzjonikidze, Zjdanov, Kosior och Postysjev.3
Beslutet att mörda kamrat Stalin togs samtidigt som beslutet att mörda kamrat Kirov. Med
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Brevet färdigställdes snabbt. Lägg märke till att många av dessa vittnesmål protokollfördes endast några dagar
före brevet skrevs.
3
Postysjev, som kritiserats hårt för egenmäktiga ”misstag”, fick ändå vara med på en hedersplats som en av
måltavlorna för de påstådda mördarna. Molotov, som ofta kritiserat Postysjev, utelämnades från denna
uppvisning av offer.

3
detta mål i tankarna planerade centrum ett antal strängt konspiratoriska terrorgrupper i
Moskva. För att samordna dessa gruppers verksamhet skapade det förenade trotskijzinovjevska centrumet Moskvacentrum, bestående av Bakajev, Reingold, samt Pikel
(zinovjevmän) och Mratjkovskij och Dreitzer (trotskister). Den direkta planeringen av mordet
på kamrat Stalin anförtroddes åt Bakajev. Under utredningen erkände Bakajev sin roll som
den direkta planeraren av terrordåd. ...
Från utlandet har Trotskij, som styrde det förenade trotskij-zinovjevska blockets unionscentrums verksamhet, använt alla medel som stod till hans förfogande, särskilt efter
arresteringen av Kamenev och Zinovjev, för att påskynda mordet på kamraterna Stalin och
Vorosjilov. Han har systematiskt sänt direktiv och praktiska instruktioner via sina agenter
angående organiseringen av mordet.
E A Dreitzer, en man som stod Trotskij nära och tidigare tjänstgjort som hans livvakt och som
var medlem av det trotskij-zinovjevska blocket, erkände under förhören att han 1934 hade fått
ett skriftligt direktiv av Trotskij om att förbereda terroristdåd mot kamraterna Stalin och
Vorosjilov.
Han rapporterade följande:
”Jag mottog detta direktiv genom min syster Stalovitskaja, som är fast bosatt i Warszawa och som
reste till Moskva i slutet av september 1934.
Innehållet i Trotskijs brev var kortfattat. Det började med följande ord:
’Min käre vän! Var vänlig att vidarebefordra informationen att följande huvuduppgifter står på
morgondagens dagordning:
Första uppgiften: Röj Stalin och Vorosjilov ur vägen. Andra uppgiften: Organisera celler inom
armén. Tredje uppgiften: I händelse av krig, utnyttja varje förvirring och motgång till att gripa
makten.’”
(Dreitzer. Protokoll från förhöret 23 juli 1936.) ...

5. När det trotskij-zinovjevska blocket anträdde den individuella vitgardistiska terrorns väg
övergav det alla samvetsbetänkligheter och för att utföra sina kriminella planer började det
utnyttja inte bara de sista resterna av den krossade vitgardistiska oppositionens anhängare,4
utan också begagna sig av utländska underrättelsetjänster, utländska hemliga polisoperatörer,
spioner och provokatörer.
Exempelvis var den terroristgrupp som leddes av M Lurie, som kom hit från Tyskland, i
själva verket organiserad av Franz Weiz, en aktiv tysk fascist och Himmlers representant (vid
den tiden ledare för de fascistiska stormtrupperna i Berlin, för närvarande ledare för Gestapo,
den tyska hemliga polisen).
När han besökte Zinovjev informerade M. Lurie honom om att medlemmarna i hans terroristgrupp var organisatoriskt knutna till fascisten Franz Weiz och den tyska hemliga polisen,
Gestapo, och frågade Zinovjev om hur han såg på det.
Zinovjev svarade:
”Vad är det som oroar dig härvidlag? När allt kommer omkring så är du ju, Moisej Iljitj, historiker.
Du känner till fallet med Lassalle och Bismarck, när Lassalle ville använda Bismarck i
revolutionens intresse.”
(M. Lurie. Protokoll från förhöret den 21 juli 1936.)

När E. K. Konstant, medlem av den terroristiska grupp som organiserades av M. Lurie,
vittnade om sina bevekelsegrunder beträffande hans förbindelser med Franz Weitz,
representanten för den tyska hemliga polisen, sade han:
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”Eftersom jag var ytterst förbittrad på SUKP(b):s politik och personligt bitter på Stalin, gav jag
relativt lätt efter för den politiska övertalning som Franz Weiz utsatte mig för. Under samtalen med
mig påpekade Franz Weitz att skillnaderna i våra politiska ståndpunkter (jag är trotskist, han är
fascist) inte får utesluta, utan tvärtom borde förutsätta en enad handling av trotskisterna och
nationalsocialisterna i deras kamp mot Stalin och hans anhängare. Efter mycken tvekan gick jag
med på Franz Weizs slutsatser och stod hela tiden i ständig kontakt med honom.”
(Konstant. Protokoll från förhöret 21 juli 1936) ...

6. För att införskaffa de nödvändiga ekonomiska resurser som var förenade med
förberedelserna för terroristdåd har det trotskij-zinovjevska kontrarevolutionära blocket
tillgripit stöld av statliga medel och direkt plundring av pengar som tillhör folket.
Vid utredningen fastställdes att det vid ett av det förenade trotskij-zinovjevska centrats
sammanträden föreslogs att vissa aktiva zinovjevmän skulle kontakta hemliga zinovjevmän
som arbetar i den ekonomiska sfären för att erhålla medel. I synnerhet anförtroddes Reingold
en sådan uppgift. I enlighet med en uppmaning från Kamenev skulle Reingold kontakta G. M.
Arkus, en hemlig bedragare, som innehade posten som vice ordförande i Sovjetunionens
statsbank (Gosbank).

II. Slutsatser
Fakta visar att det trotskij-zinovjevska kontrarevolutionära centrumet och dess ledareTrotskij,
Zinovjev och Kamenev slutgiltigt glidit ned i det vitgardistiska träsket, har sammansmält med
sovjetmaktens ursinnigaste fiender och förvandlats till en organiserad kraft för de i
Sovjetunionen krossade utsugarklassernas sista rester, som i sin desperation tillgriper det mest
nedriga medlet i kampen mot sovjetregeringen, nämligen användning av terror...
SUKP(b): s centralkommitté anser att det är nödvändigt att informera alla partiorganisationer
om dessa fakta rörande trotskisternas och zinovjevmännens terroristiska verksamhet och att
återigen koncentrera alla partimedlemmars uppmärksamhet på kampen mot spåren efter vårt
partis och arbetarklassens avskyvärda fiender, att koncentrera sin uppmärksamhet på att höja
den bolsjevikiska revolutionära vaksamheten med alla medel som står till deras förfogande.
SUKP(b):s centralkommitté uppmanar alla partimedlemmar att lägga märke till att även efter
mordet på kamrat Kirov, lyckades partiets fiender i vissa partiorganisationer, och till följd av
dessas otillräckliga vaksamhet, fortsätta sitt aktiva terroristiska arbete under täckmantel av sin
kommunistiska ställning.
Det är bara frånvaron av en ordentlig bolsjevikisk vaksamhet som kan förklara det faktum att
Olberg, en agent för Trotskij som 1935 kom hit från Berlin, lyckades att med hjälp av Fedotov
och Jelin, hemliga trotskister som innehade ansvarsposter i Gorkij regionala partikommitté,
göra sig själv laglig och organisera en terroristgrupp som förberedde mordet på partiets
ledare.
Det är bara frånvaron av en ordentlig bolsjevikisk vaksamhet som kan förklara det faktum att i
vissa distriktskommittéer i Leningrad (Vyborgskij), hade ur SUKP(b) uteslutna trotskister och
zinovjevmän redan 1935 lyckats återkomma i partiet, och i vissa fall lyckades de komma sig
upp i partiapparaten och utnyttja den för sina egna vidriga terroristiska målsättningar.
Det är bara frånvaron av en ordentlig bolsjevikisk vaksamhet som kan förklara det faktum att
zinovjevmän hade kunnat upprätta fasta tillhåll i en mängd vetenskapliga forskningsinstitut, i
Vetenskapsakademin och i vissa andra institutioner i Moskva, Leningrad, Kiev och Minsk.
Slutligen är det bara frånvaron av en ordentlig bolsjevikisk vaksamhet som kan förklara det
faktum att vissa av de arresterade terroristgruppernas medlemmar hade fått sina partidokument kontrollerade i många partiorganisationer och hade fått finnas kvar partiets led.
Nu, då det är bevisat att de trotskij-zinovjevska monstren i sin kamp mot sovjetmakten förenar
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alla de bittraste och mest svurna fienderna till vårt lands arbetare – spioner, provokatörer,
sabotörer, vitgardister, kulaker och så vidare, när alla skillnader mellan dessa element å ena
sidan och trotskister och zinovjevmän å den andra suddats ut – då måste alla partiorganisationer och alla partimedlemmar förstå, att kommunistisk vaksamhet är nödvändig på alla
områden och i varje situation.
Det outplånliga kännemärket för varje bolsjevik i det läge som råder bör vara hans förmåga att
känna igen och identifiera partiets fiender, oavsett hur väl de kan ha lyckats kamouflera sin
identitet.
SUKP(b):s centralkommitté, Moskva, 29 juli 1936
Översättning: Martin F
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