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 Political  سياسی

  
  پاکروسکی  .س  -ميرونين سرگئی

  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٧ اگست ٢٦

  

 دروغ و راست -اوکراين در بزرگ قحطی
 ١٩٣٣ -١٩٣٢ ھایسال قحطی علمی بررسی و مطالعه

 مقدمه

 اخير سال بيست سياسی ھياھوی به واکنش ۀمثابه ب طبيعی طوره ب مطلب اين کنندگان تدوين برای قحطی موضوع

 حقيقت جويندگان .است شده گفته سخن کافی ۀانداز به قحطی مورد در .شد مطرح ١٩٣٠ سالھای اوايل حوادث پيرامون

 بر کلی، طوره ب و ١٩٢٣ -١٩٢٢ ھایسال "زدگانقحطی" به متعلقً کال تصاوير اساس بر که را جعلياتی قبل مدتھا از

 گرسنگی کلی تصوير از اوکراينۀ بازانحقه جداسازی .اندکرده مشخص گرفته، صورت ديگر کشورھای حوادث اساس

 جمعيتی "محاسبات ارزش" پيش مدتھا از .است شده افشاء قبل مدتھا از شوروی اتحاد در زمان آن در بحث قابلً واقعا

 موجب اينھا از يک ھيچ .است گرديده آشکار شود،می گرسنگی قربانيان شمار بر داير اظھاراتی آن مبنای بر که

 جست به قحطی پيرامون ھياھو که گفت، توانمی کامل اطمينان با اساس، اين بر و .شودنمی قحطی گرانتوجيه نگرانی

 .است افتاده راهه ب ديگریً کامال ھدف با صداھا و سر اين ۀھم .ندارد ربطی حقيقت جویو 

 تنگ چھارچوب از آن، و .است روشن آن از ھدف آری، برد؟ پی ھياھو ھمه اين ھدف به توانمی آيا وجود، اين با

  .رودمی فراتر بسيار ١٩٣٠ ھایسال حوادث

 

 ھاپرسش

  کرد؟ شروع بايد چه از را مطالعه

 که زمانی ًمعموال است؟ روشن چگونه اما، .نيست نيازی تحقيق به باشد، واضح چيز ھمه اگر .ھاپرسش از البته

 مطرح او برای سؤال که کند،می شروع موضوع يک درک به ھنگامی انسان .شودمی بيان کامل صراحت با موضوع

 ً:مثال .غرضانهبی و ساده االتیؤس ءابتدا .شودمی

 -١٩۴۶ سالھای يا و محاصره ھایسال در لنينگراد گرسنگان ،١٩٢٣ -١٩٢٢ سالھای گرسنگان که است جالب ــ١

 به شدند،می الغر مرتب طوره ب افت،يی م کاھش آرامی به مردم وزن رفتند،می تحليل به انبوه صورته ب ١٩۴٧
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 متحرک اسکلت ١٩٣٣ سال "وحشتناک گرسنگان" ميان در اما .مردندمی آن از پس و گشتند،می تبديل متحرک اسکلت

 .بود سال آن گرسنگیۀ مشخص عالمت چاقی، اثر در سريع مرگ و چاقی .نداشت وجود

 جمعيت شمار نيست؟ دست در اوکراين )اشکنازی يھوديان( ِاشتتل يھوديان جمعی دسته مرگ از اطالعی ھيچ چرا ــ٢

 غله ،کردندنمی توليد ئیغذا محصوالت آنھا .رسيدمی نفر ميليون دو تا نيم و يک بهً تقريبا سالھا آن در اوکراين يھودی

 اين اما .کردندنمی دريافت ھم دولتی ۀسھمي کردند،نمی کار دولتی مؤسسات در چون و شدنمی عرضه بازار به ھم

 اطراف روستاھای و ِاشتتل نامه ب کوچکی شھر در يھوديان ۀاولي نسل اشکنازی يھوديان عقيدهه ب...ماندند زنده برادران

 .شدند پراکنده جھان سراسر به آنجا از و آمدند پديد اروپا شرق در آن

 ھکتار ھر در تن ۵ متوسط طوره ب سالھا آن در که ،١٩٣٣ سال در اوکراين حاصلخيز و سياه خاک باروری چرا ــ٣

 خاک نازکۀ الي در باروری ميزان چرا بود؟ طبيعی اوکراين حاصلخيز خاک در ميزان اين آيا نبود؟ مالحظه قابل بود،

 تن ١٠ حتی ،)آرخانگلسک و ولگاگراد ھایاستان( شمالی مناطق در و ھکتار، ھر در تن ٨ ايوانوف و مسکو ھایاستان

 بيشتر؟ ھمانقدر باروری بدتر، چه ھر خاک  :که است طبيعی امر يک اين آيا بود؟ ھکتار ھر در

 افزايش مير و مرگ ميزان شد، داده کاھش روز شبانه در گرم ١٠٠ تا ٧٠ به ئیغذا ۀجير که اودسا، شھر در چرا ــ۴

 يافت؟ افزايش روستاھا در ولی نيافت،

 شد؟می کشف غالت تنابھیعم مقادير مرگشان از پس سپردند، جان چاقی عالئم با که ئیھاخانواده ھایخانه از چرا ــ۵

 با ھمبستگی اعالم برای آنھا آيا .خوردندمی زياد ولع و حرص با بايد بلکه کشيدند،می گرسنگی نبايد تنھا نهً اصوال آنھا

 گرسنگان با را خود غالت موجودی ھمبستگی، اعالم برای رسيدنمی شان عقل به آيا دادند؟می تن مرگ به گرسنگان

 کنند؟ تقسيم

 که کرد اذعان بايد يا پوشيد، چشم آنھا بر نتوان اگر و شودنمی مشاھده سؤاالت اين پشت در نھفته گریحيله گونه ھيچ

 .يافت آن برای ديگری پاسخ بايد يا و بوده دروغ يک ١٩٣٣ سال در زياد مير و مرگ و قحطی

 از نداشتند، گندم ًاصال که اشتتل يھوديان از سريعتر خيلی توانستندنمی کردند، مصادره را شانگندم که دھقانانی

 .کنندمی زندگی غذا بدون و ندارند؟ نياز تغذيه به يھوديان شايد، يا، .است صحيح آن عکسً اتفاقا .بميرند گرسنگی

 .دارند وجود ھم تریجدی ھایپرسش اما

 را آنھا و کوبندنمی را ھاخرمن که شود،می گفته ھاتعاونی عضو دھقانان ۀبار در ستالين به شولوخوف ۀنام در ــ۶

 .کند صادر جخار به را نکوبيده غالت تواندنمی ھم دولت و بخوريم توانيممی ھم طوری ھمين ما گويند،می .پوسانندمی

 موازين طبق .شودنمی توصيه ھم آن خوردن و نيست ممکن گندمی چنين نگھداری ...اما .است خوبی بسيار فکر البته،

 .است جنايت غله کردن نابود کشاورزی،

 نشان آزمايشات که شود،می گفته غالت مزارع از کميسيون تحقيقات ۀنتيج ۀبار در ستالين به شولوخوف ۀنام در ــ٧

 واضح .است رسته قبل سال محصول برداشت از ماندهي جاه ب بذرھای از قسمت آن فقط و شده جوشانيده بذرھا ددا

 ھمديگر از را آنھا تواننمی حتی و ندارد علفزار با محسوسی تفاوت ھيچ شده، کاشته عادی طوره ب که مزارعی است،

 .داد تميز

 و قحطی بروز ۀبار در سال، آن محصول برداشت از قبل ،١٩٣٢ سال کشت موسم در مردم که است عجيب بسيار ــ٨

 از رھائی برای تدبيری ھيچ اما گردد،می معلوم نتيجه و رسدمی پايان به محصول برداشت .کردندمی صحبت گرسنگی

 و کشت کامل موسم يک ھنوز غالت، محصول برداشت از پس جنوبی، مناطق در .شودنمی انديشيده گرسنگی چنگال

 اما .شودنمی آينده در گرسنگی به ایاشاره ھيچ .آورد عمله ب لوبيا شلغم، زمينی،سيب توانمی .است پيش در زرع
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 و واضح چيز ھمه جوالیماھ در .ديد محصول برداشت جريان در درست شمالی قفقاز ۀمنطق در را خود تدارک دولت

 ھایميوه چه اگر کرد خشک ...انگور، زردآلو، يالس،گ آلبالو، گالبی، سيب، توانمی ندارد، وجود گندم که شد روشن

 چنين که، اين ھمه از مھمتر .آورد دوام توانمی تابستان تا و ھستند مغذی کافی حده ب اما ندارند، کافی پروتئين خشک

 ایوتهب ھایميوه و ميوه انواع ساله ھمه ).پ .س( مطلب ھمين کنندگان تدوين از يکی ھمسر .است آسان بسيار تدارکی

 .کندمی خشک

 زراعی ھایزمين مورد در حصر و حدبی توحش و خرابکاری ۀگسترد عمليات به خارجی تروتسکيست مخالفان ــ٩

 اما، .کنندمی حکايت اوکراين در محصول درصدی ۴٠ کاھش از حزبی اسناد .کنندمی اشاره کشاورزی ھایتعاونی

 فاسد را محصوالت دزديدند،می کردند،می کار بد که ،)غيردولتی کشاورزی ھایتعاونی( کالخوزھا اعضای بر عالوه

 درصد ٢٣ گندم محصول از و درصد ٢١ اوکراين مزارع از آنھا سھم .داشتند وجود ھم مستقل کشاورزان کردند،می

 ۶٠ کالخوزھا .شد تدارک شده ريزیبرنامه ميزان از درصد ۵٨ گرديد، اجباری اوکراين در تدارک که آن از پس .بود

 )١(پوت ميليون ٣٣٠ً مجموعا حساب، اين با .ساختند محقق را خود تعھدات ميزان از درصد ٣٨ مستقل دھقانان و درصد

 شودمی مستفاد چنين .دھد عبور مشکل از را اوکراين توانستمی براحتی ھم آن که بود شده ديده تدارک اوکراين در غله

 برای مقدار اين .رسيدمی پوت ميليون ٢۵ به اوکراين مستقل کشاورزان وسطت شده احتکار خوب غالت موجودی که

 تغذيه برای و نيم و ماه يک مدت به دھقانی جمعيت کافیۀ تغذي برای يا اوکراين جمھوری زمان آنۀ ماھ يکۀ تغذي

 سال جنوری ٢٠( اتتدارک ثبت زمان گرفتن نظر در با ترتيب، اين به .کردمی کفايت ماه سه مدته ب آنھا سيرنيمه

 ھایزمين باروری کاھش شباھت احتساب با ارقام اين ً،ضمنا .بود پيش در زمان ماه ۶ تازه، ۀغل برداشت تا )١٩٣٣

 از سرقت نامعلوم ميزان ۀمحاسب بدون و )کالخوزھا( کشاورزی خصوصی ھایتعاونی ھایزمين با مستقل دھقانان

 از مستقل دھقانان سرقت و خرابکاری عمليات رغمه ب اما .بود شده صمشخ مستقل دھقانان توسط ھاتعاونی مزارع

 برداشت ميزان که معناست آن به اين، چيست؟ یامعن به اين چرا؟ .نيافت کاھش درصد ۴٠ ھازمين بازدھی خود،

 بخش تنھا اصالحيه، اين به توجه با .باشد ھاتعاونی از بيشتر برابر دھم ٧ و ١ بايستمی واقع در مستقل دھقانان

 اختيار در جديد محصول برداشت تا دھقانی جمعيت ۀھم ۀگرسننيمه ۀتغذي برای کافی غله توانستمی فردی کشاورزی

 روستاھای١٩٣٣ سال جنوری ٢٠ در مستقل، دھقانان توسط غالت اختفای به توجهبی اين، بر عالوه .باشد داشته

 .است شده فرض غله گونه ھر فاقد اوکراين

 ميانگين، طوره ب .دادندمی تشکيل مستقل کشاورزان را اوکراين روستائيان درصد ٢٠ که بود، شرايطی در ينا ھمه اما

 می تشکيل شوروی اتحاد سراسر در و شد، قحطی دچار که مرکزی حاصلخيز استانھای در را دھقانان درصد ۴٠ آنھا

 سخن به .بود درصد ۴٠ و ۶٠ ترتيب به مرکزی زحاصلخي استانھای در غله تدارک ۀبرنام اجرای از آنھا سھم .دادند

 تعاونی مزارع از غله سرقت احتساب بدون و فردی دھقانی مزارع از محصول برداشت بھترين استثنایه ب ديگر،

 جمعيتۀ تغذي ماه ۴ برای مرکزی استانھای در آنھا خودۀ احتکارشد بخوبی غالت مجموع فقط مستقل، دھقانان توسط

 متقابل ھایکمک و وليتؤمس معيارھای و موازين به عمل ً،طبيعتا .کردمی کفايت )روستائی درصد ٩٠( استانھا اين

 و خواھر خويشند، و قوم ھمديگر با ھمه .نيستند بيگانه ھم با روستائيان که، اين خصوصه ب  .بود امر اين ۀالزم دھقانی

 .باشد داشته ديگری داليل بايد مير و مرگ ناگھانی فزايشا .نکنند حمايت ھمديگر از توانستندنمی اين، بر بنا .ندابرادر

 .ھست ھم ديگری عجيب بسيار سؤاالت اما .بودند ساده پرسش چند فقط اينھا

 ٩٧ .بودند تبار يھودی "سازیاوکراينی" سياست کادرھای اغلب و بود جاری سازیاوکراينی سياست اوکراين، در ــ١٠

 تحصيل سازی،اوکراينی سياست پيشبرد موازاته ب .دادندمی تشکيل آنھا را دولتی سياسی ادارات کارکنان درصد
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 که مناطقی به يھوديان .يافت توسعه بسرعت اوکراين ھمان در)مترجم .اشکنازی يھوديان زبان( يديش زبان به يھوديان

 اوکراين در شيدي زبان به تحصيل ،١٩٣٣ سال گرسنگی از پس .بخشيدندمی يھودی ھويت داشتند، خود چنگ در

 .شدند سرازير لنينگراد و مسکو به ھايھودی و گرديد متوقف ناگھان

 طی را رابطه اين نتوانيم اگر .است خورده گره ١٩٣٣ قحطی با واقعيت اين اما .است غريبی و عجيب بسيار واقعيت

 .بگرديم ھاپاسخ دنبال به و اريمبسپ خاطره ب را موضوع اينً فعال .بگذاريم کنار را آن بايد سازيم، روشن خود مطالعات

 از پر چنان آنھا مزارع .کنيممی شروع ُدن ھایقزاق از تر،دقيق سخن به شولوخوف، ۀنام در مطروحه مشکل از

 بدون را شدن فاسد حال در غالت ھا،قزاق خود اما .داد تشخيص عادیۀ مزرع با تواننمی که است ھرز ھایعلف

 سمی بسيار ھایقارچ شدن فاسد حال در غالت در .سازندمی نابود را شده درو محصول دگیبسا يعنی .کوبندمی نگرانی

 با را شده برداشت گندم ھاقزاق .شودمی تبديل سم به غله )ادامه در باره، اين در اما ھا،آفالتوکسين( کندمی رشد سريعا

 داشتند؟ ئیآشنا برداشت و داشت و کاشت ارک با کلی طوره ب آنھا آيا تمام، .کردندمی تبديل سم به راحت خيال

 .بيابيم .مئيبجو

 بين را ُدن استان قشون ھایزمين بار اولين ١٨۶٩ سال در .شدندنمی مشغول کشاورزی به ١٨۶٩ سال تا ُدن ھایقزاق

ه ب ھاآن درصد ١٠ حداقل اما .بودند زمين قطعه صاحب ھاقزاق درصد ۶۶ حدود در ١٩٠٠ سال در .کردند تقسيم آنھا

 بقيه؟ پس .نکردند ھايشانزمين روی بر کاری ھيچ کلی طوره ب ملزومات فقدان علت

 با ھاقزاق .کردندمی کار زمين روی ئیابتدا بسيار طرزه ب شده، منعکس انقالب قبل ادبيات در که طور ھمان بقيه اما

 دسته ب دھقانان از کمتر بسيار لمحصو بومی، دھقانان از بيشتر برابر ۵ ھایزمين قطعه داشتن تملک در وجود

 ھایزمين به نسبت ھاقزاق ھایزمين قطعه در ثمردھی ميانگين که است، آن مفھوم به چيست؟ یامعنه ب اين .آوردند

 کشاورزی خصوص در .بود کمتر برابر ۶ داریسرمايه ۀغل مزارع به نسبت کنيم، اضافه و، ُدن بومی کشاورزان

 .است نامرغوب بذر، .دھندمی دست از را خود خيزیحاصل و شوندمی آلوده ھازمين :شدمی گفته ھم چنين ھاقزاق

   ...دارد ادامه

***** 

 از بعدً احتماال زياد، ۀمشغل و )حاضر بخش از بيشتر برابر ٢٠ -١٨( بودن طوالنی دليله ب آن تقديم و ترجمه ادامه اما،

  مترجم .شد خواھد ميسر بروکتا سوسياليستی کبير انقالب سالگشت صدمين ھایجشن

 

http://vybor.ua/article/grazhdanskoe_obschestvo/pravda-i-loj-nauchnoe-issledovanie-

golodomora-1932-33g-g.html 

 ھاتف برگردانی با فور گرور قلمه ب ،"کند آشکار را حقيقت تواندمی اسناد تنھا  :اوکراين قحطی" تکميل برای

 اينجا در رحمانی

٠ /٣۶/ ١٣٩۶ 

 


