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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  شيری. م. ا: برگردان از

 ٢٠١٧ مارچ ١۵
  

 ميھن مام از پاسداری
 کبير البانق سالگرد صدمين :دوما تريبون از مجلس نماينده کمونيست، ،خاريتونوف اويچميخائيل نيکوالی بيانات

 .آورد ارمغان به خلق برای که حقايقی آن ھمه توصيف و يادآوری برای ديگريست فرصت – اکتوبر سوسياليستی

 مراسم برگزاری و تدارک بر داير روسيه جمھور رئيس دستورالعمل ٢٠١۶ سال مبردس ١٩ !محترم نمايندگان ــ

 .شد صادر اکتوبر کبير انقالب سالگرد صدمين بزرگداشت

 حاکميت و انقالب دستاوردھای نمائیسياه به بايد سطح باالترين در رخداد اين شناختن رسميت به که باورم، ناي بر

 .بگذارد پايان ۀنقط متعصب سياستمداران سوی از شوروی

 .افتاد اتفاق جھان ھایخلق ۀھم تاريخ در حتا ما، کشور تنھا نه تاريخ در سازدوران وقايع از يکی پيش سال صد

 که کند،می تأئيد تاريخ .پيوست وقوعه ب جھان کل در حتا روسيه، در فقط نه اقتصادی و ژئوپليتيک بنيادی التتحو

 عنوانه ب .گرددمی منجر اجتماعی زندگی شدن عادی و نوسازی به آن عملکرد و است خلق واقعی حاکميت مجلس،

 بزرگ تاريخی گذشته ۀھم تقبيح منظوره ب نه مجلس يبونتر که کنم،می اعالم دولتی دومای پيشين ھایدوره ۀھمۀ نمايند

 رويکرد موظفيم ما .است شده گذارده ما اختيار در جامعه ھوای و حال دقيق انعکاس برای کار منظوره ب بلکه، خود،

 .باشيم داشته عمل و حرف ۀعرص در والنهؤمسً کامال

 به چرا؟ .بودند ناگزير و قانونمند اکتوبر و فبروری ھایانقالب وقوع که گويد،می سخن باره اين در کسی کمتر امروز

 سالگی ٢۵ و ٢٠ ترتيب به سن به رسيدن از قبل زنان و مردان جمعيت از نيمی ١٩١۶ سال در .کنيم رجوع ھاواقعيت

 به نزديک ! کنيد توجه ،١٨٩٧ سال سرشماری اساس بر .بود سال ٣٠ حدود در عمر طول ميانگين  .کردندمی فوت

 اجتماعی، حاد و عميق تناقضات محصول اين و .بودند مندبھره نوشتن و خواندن نعمت از روسيه جمعيت درصد ٢١

 .بود اقتصادی و سياسی

 ثبت (*)لنا ھایتيرباران عنوان با تاريخ در که ،١٩١٢ سال حوادث در  -توليکوف سيميون -من پدربزرگان از يکی

 او از من ١٩۶۶ سال در .ديدند آسيب نفر ۵٠٠ تا ٢۵٠ از مختلف، آوردھایبر طبق حادثه اين در .داشت شرکت شده،

 فاسد نان گنديده، گوشت .بود لمانیا ]کارخانه[ صاحب" :داد پاسخ او "پيوست؟ وقوعه ب حادثه اين چرا بابا،" :پرسيدم

 مورد را ما رستادند،ف مردم سرکوب برای را ھاقزاق اول بار .برخاست اعتراض به مردم ھم سبب ھمين به داد،می
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 دوباره .شد بدتر ھم باز روز ده از بعد  .شد خواھد بھتر چيز ھمه روز ده از بعد  :گفتند دادند، قرار شتم و ضرب

 ."کردند فرار و کشيدند آتش به کردند، تيراندازی مردم سوی به آوردند، را ھاقزاق

 روسيه .گرديد ممکن اکتوبر انقالب برکت به آن ختم گرفت، شدت فبروری انقالب از پس که ويرانگر مرج و ھرج اين

 آوریفن -علمی پايگاه پرقدرت، صنايع حتی ساخت، کنريشه را سوادیبی تنھا نه سال، ٢٠ فقط طول در شوروی

 خطر برداشتن ميان از کيھانی، فضای به دستيابی ميھنی، کبير جنگ در پيروزی ۀزمين که داد، سامان را قوی بسيار

 .کردند فراھم را ئیهھست جنگ

 ويساريونويچ يوسف رھبری زير شوروی اتحاد ھایخلق و شوروی اتحاد کمونيست حزب که آوريم، ياد به بايد ما ھمه

 فرھنگی، علمی، ھایعرصه در اعجازگونه شکوفائی به حتی، گرديدند، پيروز جنگ ترينخونين در تنھا نه ستالين

 در کامل طوره ب کشور در سياسی تحوالت .بريممی بھره ھم امروز آنھا ثمرات زا ما که يافتند، دست صنعتی توانائی

 اجتماعی زندگی شوروی، ايدئولوژی از بخشی به ورزش و بدنی تربيت .يافت انعکاس جمعيت سالمت و زندگی کيفيت

 ھا،شھرستان ت،اياال در حتی شھرھا، کالن در فقط نه ورزشی -نظامی ھایباشگاه .گرديد تبديل عمومی فرھنگ و

 مثبت تأثير شوروی اتحاد ورزشکاران موفقيت در اينھاۀ ھم .شدند تأسيس آھنراه ھایهايستگاه تا کوچک قصبات

 حسب بر تيمی بندیرده در المپيک ھایبازی اروپا، قھرمانی المللی،بين مسابقات در جھانی، ۀصحن در ھاآن .داشتند

 دوم جايگاه در طال مدال ۴٧٣ آنھا ۀجمل از مدال، ١٢٠۴ مجموعا کسب با المپيک اتمسابق تاريخ تمام در مدال تعداد

 .گرفتند قرار امريکا از پس

 شما اجتماعی، عدالتۀجاودان ايدۀ سازندهمحقق اتقالب، اصلی پردازنظريه ،لنين ايليچ والديمير کالم از عاريت با

 ھایفراخوان به .خوانمفرامی سياسی ھياھوی از اجتناب و گیزند واقعيت به شدن ترنزديک برای را مجلس نمايندگان

 .کنيد تمرکز کشور اقتصادی -اجتماعی ۀتوسع مسائل روی بر و فرادھيد گوش روسيه کمونيست حزب

 از بيش امروز کنيم؟نمی پاسداری سرزمين اين از ما چرا پس ."ماست ميھن مام حافظ خدا" عبارت ما ملی سرود در

 اتحاد دورۀ در !است گرديده تبديل خارستان و زاربوته به شده، خارج توليد ۀچرخ از اراضی از ارھکت ميليون ۴٠

 بود، درصد ٢٠ از بيش کشور داخلی ناخالص توليد در کشاورزی صنايع در صنعت و کشت ھایمجتمع سھم شوروی

 کشاورزی تعاونی( خوزفاس ھزار ١٨ کشور در کرد،می تأمين اطمينان با را ذيربط مؤسسات خام مواد کشاورزی

 نفر ميليون سه از بيش و داشت وجود ).م .غيردولتی کشاورزی تعاونی( کالخوز ھزار ٣٠٠ و ).م .دولت به وابسته

 ھایبخش ساير در نفر ميليون ھاده برای کالخوزھا و خوزھافسا .کردندمی فعاليت آنھا در شرايط واجد متخصص

 .کردندمی اشتغال ايجاد ملی اقتصاد

 بھداشت و تحصيل به شھروندان ۀھم برابر دسترسی کنيممی سعی ما و آمده ما سوی به انقالب از قبل مشکالت امروز

 حزب فراکسيون پيشنھادی ۀاليح ،٢٠١٧ سال فبروری ١٧ روزھا، ھمين .کنيم تأمين قانونی طوره ب را سالمتی و

 ما حافظه در ابتکار اينۀ بار در بحث .کرد رد دولتی یدوما را "ھمه برای تحصيل" عنوان تحت روسيه کمونيست

 .ماند باقی خود جایه ب مشکل و شد سپرده آرشيو به مھم ۀاليح اين که است، آورتأسف بسيار .است تازه ھنوز

 مذاکره مورد دور شرق ۀمنطق تجھيز چگونگی ألۀمس جوانان مجلس با ديدار ھنگام ما دور شرق و شمال کميسيون در

 تعداد دليله ب آنجا در تحصيل حتی کار، و زندگی تنھا نه امروز که داشتند، اظھار صراحته ب جوانان .گرفت قرار

 از توانمی چگونه وضعيتی چنين در .است داده دست از را خود موضوعيت رايگان تحصيل برای یجا ناچيز

 کودکان به کمک برای شھروندان از زيونیتلوي ھایکانال ۀروزان ًتقريبا ھایدرخواست کرد؟ صحبت ملی ھایاولويت

 حزب پيشنھاد با اکثريت مجلس اما !است توھين يک معاصر ۀروسي برای اين، .است گرديده تبديل عادی امر به بيمار
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 برای قانونی محيط يک بيائيد صورت، اين در .کندنمی موافقت تصاعدی ماليات وضع بر داير روسيه کمونيست

 جایه ب يابد،ی م افزايش تحريم و بحران از صرفنظر روسيه، در آنھا تعداد که ميلياردرھا تا مکني ايجاد انساندوستی

 .نمايند کمک بيمار کودکان به روسيه، مردم دلیرحم بر آگاھی با تلويزيونی ھایکانال ھایطلبی امداد

 به قبل ھامدت از بوديم موظف ما .است کشيده پيش را "جنگ کودکان" موضوع بارھا روسيه کمونيست حزب

 دوش به دوش و گرديده محروم خود کودکی از جنگ اثر در که روسيه شھروندان از بخش آن عليه تاريخی عدالتیبی

 .بگذاريم پايان ۀنقط کردند، کار ھاتعاونی و کالخوزھا در ھا،کارگاه و ھاکارخانه در بزرگساالن

 واقعيت .آن تاريخی اھميت يادآوری و گذشته از واقعی يابیارز عقب، به نگاه برای است فرصتی سالگشت، صدمين

 را تاريخی روزھای ما که نيست جابی .ھست ھمچنان و بود عطف نقطه يک اکتوبر کبير انقالب که است اين بالمنازع

 طرف از روسيه، کمونيست حزب طرف از .است آينده به پيام گذشته، ياد .داريممی بزرگ آوريم،می خاطره ب

 مردم و ميھن سوده ب ثمربخس و ھمآھنگ کار و رخداد اين به شايسته احترام ادای به را ھمه مجلس در ما کسيونفرا

 .خوانمفرامی

*** 

 در .داد تکان را روسيه شد، ثبت "لنا ھایتيرباران" عنوان با روسيه تاريخ در که ایحادثه ١٩١٢ سال اپريل ١٧ ــ(*)

 .بستند گلوله به را معترض کارگر ھزار سه ًتقريبا آرام راھپيمائی طال معدن در آرام، تايگای در لنا، رود سواحل

 رفقای آزادی تقاضای بر مبنی طوماری و معدن مديريت فشارھای خصوص در ایشکوائيه داشتند قصد کارگران

 از ٢۵٠ از بيش و شتهک کارگران از نفر ٢٧٠به نزديک تيراندازی نتيجه در .نمايند تقديم دادستان به خود ۀشد دستگير

 .شدند مجروح آنھا

 پايانی چيز ھر :نوشت ١٩١٢ اپريل١٩ تاريخه ب )ستاره( "زويوزدا" بلشويکی ۀروزنام در ستالين حادثه، اين دنباله ب

 به .درآمد حرکت به سيل ھمچو خلق جنبش و شکست، را سکوت يخ لنا ھایتيرباران .رسيد پايان به کشور صبر .دارد

 در برد،می رنج آنھا از روسيه که آنچهۀ ھم بود، رژيم اين ماھيت در بارزيان و ّشر از که آنچه ۀھم ...!درآمد حرکت

 اعتراضات و اعتصابات به کارگران آميزصلح راھپيمائی سویه ب تيراندازی ."شد ظاھر لنا حوادث در واقعيت، يک

 انقالبی جنبش رشد به و کردند شرکت آنھا در فرن ھزار ٣٠٠ حدود در که گرديد منجر کشور شھرھای از بسياری در

 ...کرد کمک روسيه در

 :اختصار کمی با توضيح منبع

/5023/event/ru.calend.www://http 

 مترجم

1523/31076/rticlesa/ru.sovross.www://http 

  ١٣٩۵ حوت -اسفند ٢۴

  

  :يادداشت

دستور می دھد تا از انقالب اکتوبر تجليل به عمل آيد و اين که کسانی دم از کمونيزم و " پوتين"اين که فردی مانند 
از می شود بر دست ھای آنھا مشاھده نمود، گذشته ھم حمايت از ستالين می زنند، که خون طرفدران ستالين را ھنوز 

  . گواه آن است، که نيم کاسه ھائی زير کاسه وجود دارد که نبايد از آن غافل ماند، عظمت انقالب اکتوبر
 AA-AAادارۀ پورتال 


