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  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١٧ جوالی ٠١
  

  جھان»  ترين شخصيت برجسته«ستالين 

  

  روسيه امروز

  وم جھان می دانند، پوتين نفر د» برجسته ترين شخصيت«روس ھا ستالين را 

. گذاری نمودند  را برجسته ترين شخصيت جھان نامستالينبار ديگر روس ھا رھبر اتحادجماھير شوروی جوزف  يک

درميان غيرروس ھا، آلبرت انيشتن و . والديمير پوتين با اکساندر پوشکين شاعر روس در مکان دوم قرار گرفته اند

  . شناخته شده اندۀ شخصيت برجست٢٠اسحاق نيوتون در بين 

. را نام ببرند»  اوقات در نزد مردمۀبرجسته ترين افراد جھان در ھم«ھا پرسيده بود که  مرکز نظرسنجی لوادا از روس

، پوتين، پوشکين، و والديمير لنين ستالين منتشر شد، که در آن ٢٠١٧ جون ٢۶نتايج اين نظرسنجی در روز دوشنبه، 

  .در رديف ھای اول تا سوم قرار گرفتند

 و به – مکان در سراسر روسيه صورت پذيرفت که به شکل آزاد بود ١٣٧ نفر در ١۶٠٠جی از اين نظرسن

  .ھايشان داده نشد نھادی جھت پاسخشيدھندگان ھيچ پ پاسخ
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 درصد از رأی ٣٨ھای مشابه در جايگاه سه نفر صدر قرار داشته است،   در  نظرسنجی١٩٩٩ که از سال ستالين

 درصد در مقام دوم ٣۴ھور روسيه والديمير پوتين و آلکساندر پوشکين ھرکدام با رئيس جم. دھندگان را کسب نمود

  . درصد مقام سوم را کسب کرد٣٢لنين با . قرار گرفتند

ھای باال قرار گرفته اند، اما اين برای اولين بارست که رئيس  ھا در رديف ، پوشکين، و لنين برای سالستالينکه  درحالی

  .ايگاه سه نفر باال قرار گرفته استجمھور کنونی روسيه در ج

 درصد در مقام چھارم رأی دھندگان قرار ٢٩ی روسيه، با اطلب دولت قرون وسط پطر کبير، اولين امپراتور و اصالح

  .گرفت، که از اولين مرد فضانورد جھان، يوری گاگارين، درصد باالتری کسب نموده است

گذاران دانشگاه دولتی مسکو، و ديميتری مندليف،  يکی از بنيان ميکائيل لومونسوف، – روس ۀدو دانشمند برجست

  . نفر  صدر رأی دھندگان قرار گرفته اند٢٠ نيز در ميان –)  م- کيمياجدول مندليف در (مخترع جدول تناوبی عناصر

ت آورد، و دسه  درصد ب٩ناپلئون بناپارت رھبر فرانسه که .  نفر  صدر قرار گرفته اند٢٠تنھا سه غيرروس در ميان 

 درصد کسب نموده اند، و ليست با اولين و تنھا رئيس ٧بنبال او آلبرت انيشتن و اسحاق نيوتون ھستند که ھرکدام 

خود جلب نموده ه  درصد از رأی دھندگان را ب۶جمھور اتحادجماھير شوروی، ميخائيل گورباچف خاتمه می يابد، که 

  . است

.  بھبود يافته استستالين ۀدر طول چند سال گذشته، افکار عمومی روسيه درباربنابر نتايج تحقيقات قبلی مرکز لوادا 

طبق نظرات جامعه شناسان و دانشمندان علوم سياسی، اين اغلب به دليل جنگ روسيه با نازيسم در جنگ جھانی دوم 

ر ييکنند، کم و بيش بدون تغ گذارند و يا او را تحسين می  احترام میستالين که به ئیھا که درصد روس درحالی. بوده است

ی ئھای سياسی توده   و سرکوبستالين ۀ گذشته شمار پاسخ دھندگانی که سياست ھای خودکامۀمانده است، اما در دھ

  . ست  آگاھی سياسی*شود که اين مرتبط با کاھش گفته می.  را محکوم کرده اند، کاھش يافته استستالين

  

  :برگردانده شده از

Russians name Stalin ‘most outstanding’ world figure, Putin ties for second 

/outstanding-most-stalin-name-russians-394158/politics/com.rt.www://https  

***  

   برترين شخصيت شوروی و روسيه شدستالين

  منبع خبر بين الملل :گروه ١٣٩۶ ]سرطان[ تير۵: تاريخ انتشار

  
انتشار ) دوشنبه( يافته ھای پژوھش مردمی مرکز نظرسنجی لوادا سنتر روسيه که امروز ۀبه گزارش ايرنا، بر پاي

   . محبوب خود خواندندۀ را چھرستالين) ژوزف( درصد پاسخ دھندگان يوسف ٣٨: يافت، آمده است
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چھره ھای محبوب  جايگاه دوم ا در روس رتۀ برجسۀدرصد نيز پوتين و ھمچنين آلکساندر پوشکين شاعر و نويسند ٣۴

  .خود قرار دادند

 و ١٩١٧در سال  اتحاد جماھير شوروی بلشويکی و بنيانگذار رھبر انقالب بر اساس نتايج نظرسنجی، والديمير لنين

 .قرارگرفته اند روس ھا چھره ھای محبوب سوم و چھارم پطر اول تزار وقت روسيه ھم در رديف ھای

والديمير  پس از مرگ  در گرجستان امپراتوری روسيه به دنيا آمد،١٨٧٨ژوزف ويسارينويچ جوگاشويلی که دسامبر 

 قدرت لئون تروتسکی را شکست دھد و سال ۀايليچ اوليانوف لنين بنيانگذار اتحاد جماھير شوروی، توانست در مبارز

  . به مقام دبيرکلی حزب کمونيست برسد١٩٢٢

ھای مخفی حذف مخالفين  و بھره گرفتن از شيوه» کيش شخصيت پرستی« را به برخورداری از ستالينبسياری حکومت 

نيز گروھی جانشين لنين را معمار تبديل شوروی از جامعه و اقتصاد سنتی عقب مانده به  سوی ديگر ی کنند و ازمتھم م

  .يکی از قدرت ھای برتر اقتصادی و صنعتی دنيا می شناسند

مانند برخورداری ھمگان از مسکن و درمان رايگان، امکان  رفاه اجتماعی نامه ھای فراگير مربوط بهبسياری از بر

 توسعه در ۀتحصيالت عالی، تضمين شغل و بنيادگذاری دانشگاھھای بزرگ از جمله دستاوردھای اجرای چندين برنام

  .وليت رھبر وقت شوروی شناخته می شودؤ سال دوران مس٣٠حدود 

با محکوم  برگزار شد ١٩۵۶ معروف حزب کمونيست شوروی که سال ۀ در کنگرستالينما نيکيتا خروشچف جانشين ا

  .را آغاز کرد» ئی زداستالين« روند مشھور ستالينکردن عملکرد دوران حکومت 

با سطوح  روس ھا  درصد۵٠سيه که در ماه می انتشار يافت، رو افکار عمومی مطابق نتايج آخرين نظرسنجی بنياد

 در مقام رھبر شوروی را به ويژه در دوره جنگ دوم جھانی و پيروزی در اين نبرد الينستعملکرد   مختلف ارزيابی،

  .که به جنگ کبير ميھنی شھرت يافته است، مثبت ارزيابی می کنند

 

  ھادی مولوی نيا:  انتشار دھنده٣٩١*اروپام

 

وليت نقض ؤير است، مس متنی، صوتی و تصومصداق بستر مبادالت الکترونيک» نبولت«که سايت  با عنايت به اين

ی خالف قوانين کشور ا و توزيع و يا ھر گونه محتوءلفان در قانون فوق از قبيل تکثير، اجراؤ مۀحقوق تصريح شد

 )قانون تجارت الکترونيک. ( منبع خبر و کاربران استۀايران بر عھد

  :برگرفته از

  
news/ir.boultan://http 

  

  :يادداشت

جی ھائی با احتياط برخورد نمود، خالف نظر نويسنده، ابراز سپاس ضمن آن که ھميشه می بايد در مورد چنين نظرسن
 باالتر از شخصيت جھانی چون لنين به ستالين نمود و نشانۀ کاھش آگاھی سياسی نيست، بلکه انسانی از نوع پوتين را

  .ًقرار دادن، واقعا کاھش آگاھی سياسی به شمار می رود
 AA-AAادارۀ پورتال 


