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  ٢٠١٧ مارچ ١۴
  

  ھا محبوبيت ستالين در ميان روس
 در دفاع از کمونيسم

    

 سال گذشته ١۶، و به باالترين سطح خود در ست چنان روبه افزايش ھا ھم  در ميان روسستالينمحبوبيت ژوزف 

  .رسيد

 ١۶ست، و در  چنان روبه افزايش ، محبوبيت رھبر بزرگ شوروی در روسيه ھمستالين سال پس از وفات ژوزف ۶۴

  .سال اخير به باالترين سطح خود رسيده است

بتی از رھبر کمونيست  که درک مثئیھا ، درصد روس)١(به طور خاص، طبق نظرسنجی اخير مرکز مستقل ليوادا

 ۴۶ حدود ترسيدند،  درصدی که گفتند از رھبر سابق متنفر بودند و يا می٢١در مقايسه با . دارند، افزايش يافته است

توصيف » تفاوت بی«ً درصد ديگر خودشان را صرفا ٢٢.  داشتندستاليندھندگان نظر مثبتی نسبت به  درصد از پاسخ

  .کردند

  »ھای سمپاتيک ديدگاه«ده در صد گفتند که . نگرند می» با احترام «ستالين گفتند که به – درصد ٣٢ -ھا  اکثر روس

  .»ستايند که چھار درصد گفتند که رھبر را می دارند، در حالی

حساب بياوريم، ديدگاه مثبت اکثريت ه ھا را ب  اين سالۀزمانی که تبليغات منفی، ضدکمونيستی، و ضدشوروی ھم

 از اتحاد جماھير ئیھای بورژوا رغم تصوير منفی که توسط دستگاه علی. شود تر میلين حتی مھمستاھا نسبت به  روس

ھا از ھر سن و  ھای مورد احترام بسياری از روس  به عنوان چھرهستالينشوروی و سوسياليسم شد، ھر دو لنين و 

  .شوند سالی محسوب می
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  )يک جواب( چيست؟ ستالينطورکلی، عقيده شما درباره ه ب

  

 و شھری انجام گرفت ئی روستاۀطق ، در تمام روسيه در ھر دو من٢٠١٧ جنوری ٢٣ تا ٢٠نظرسنجی مرکز ليوادا بين 

)٢.(  

ترين ديدگاه مثبت را  ، کمبوريس يلتسينو جانشين او، چف ميخائيل گوربضدانقالبی پروسترويکا » معمار«در مقابل، 

ه ھر دو نيز ب. ترتيب کسب کرده انده  درصد را ب١۶ درصد و ٨ فقط ھای مثبت گورباچف و يلتسين  ديدگاه. داشته اند

ويژه از ه ھا، ب گويند که از آن ھا می  درصد از روس۶٠ھای منفی باال ھستند، و بيش از  طور خاص دارای رتبه

  .يا متنفرند» منزجر« چف گورب

*****  

  )١٩۵٣سال ( در مسکو ستالينع جنازه ئيويدئوی رنگی کمياب از مراسم تش

uFVUrPk-QcW=v?watch/com.youtube.www://https  

 مارتين مانھوف گرفته و ضبط شده امريکائی توسط سرگرد ستالين ژوزف ۀع جنازيياز مراسم تش) ٣(اين فيلم نادر

که از اتحادجماھير شوروی سوسياليستی به جرم جاسوسی  ، زمانی١٩۵۴ سال نجو تا ١٩۵٢ سال بروریاو از ف. است

  .کرد  در مسکو خدمت میامريکااخراج شد، در سفارت 

html.funeral-stalins-from-video-colour-rare/7/03201/au.com.blogspot.communismgr://https  

    
  :منابع

)١(-  
Levada Center 

)٢(-  
https://3.bp.blogspot.com/-1a_2BhzxTCg/WL8AXmTO8XI/AAAAAAAACYc/L0C-
Fzlf7fEI4EwcHYCJl5uxtnzJkUrMACLcB/s1600/Stalin%2BOpinion%2BLevada%2BCenter
%2B2017.jpg 

)٣(-  
Rare colour video from Stalin's Funeral in Moscow (1953) 
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https://www.youtube.com/watch?v=QcW-uFVUrPk 
 

:برگردانده شده از  
Joseph Stalin's popularity among Russians continues to increase, reaching 16-year high 
 
https://communismgr.blogspot.com.au/2017/03/joseph-stalins-popularity-among.html 
 
 
 


