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  (Vladimir ZOUEV) -زويف والديمير

  شيری. م. ا: برگردان از
 ٢٠١٧ دسمبر ٢٤

  

 جنگ شروع از پس روز چھلمين در
 او سفر .آمد مسکو به وايت بورک مارگارت )زندگی( "يفال" امريکائی مجله عکاسی خبرنگار ١٩۴١ سالجون  ماه در

 در ميھنی کبير جنگ شروع ھنگام که بود، خارجی عکاس تنھا او .بود ھمزمان تجاوز عدم ۀمعاھد از المان تخلف با

 .نبود مسکو به بورک مارگارت سفر اولين اين .داشت حضور مسکو

 کرده ديدن شدن صنعتی حال در سرعت به کشور -شوروی یسوسياليست جماھير اتحاد از مارگارت ٣٠ ھایسال در

 که بود غربی عکاس اولين وی رو، اين از .بود شده داده احداث دست در ھایکارخانه از گرفتن عکس ۀاجاز او به بود،

 دعوت کار به عکاس عنوانه ب اليف ۀمجل طرف از سپس، و کرد دريافت را شوراھا کشور در کار رسمیۀ اجاز

 .گرديد

 عکاسی برای و گرديده سخت بشدت مسکو در گرفتن عکس ۀقاعد شوروی، اتحاد خاک به جنگ ورود با حاال، اما

  .بود شده بينیپيش دادگاه در محاکمه غيرمجاز دوربين برای ھمينطور، و غيرمجاز

 شده داده کامل ياراخت ًعمال امريکائی معتبر ۀمجل به گرفتن عکس برای وی به .نمود اخذ عکاسی ۀاجاز مارگارت اما

ه منحصربً واقعا ھایعکس مدت اين در او .انجاميد طوله ب ماه دو شوروی اتحاد در وايت بورک مارگارت اقامت .بود

 .)http://gorod.tomsk.ru/index-1229582779.php نشانی اين در ھاعکس از تعدادی( بود گرفته فردی

 به شوروی اتحاد تاريخ در بار اولين برای .درخشيد عکاس عنوان هب او اقبال ۀستار ١٩۴١ سالجوالی  ٣١ روز عصر

 حتی، غرب، ديد از رھبر ترينمعمائی کار اتاق به ورود ۀاجاز تنھا نه داریسرمايه کشور يک از خارجی خبرنگار يک

 در را آنچه ۀھم توانست عکاس اين .شد داده ناھنجار فضای چنين در دشوار، لحظات اين در وی از گرفتن عکس ۀاجاز

 .بود آنھا ديدن به قادر کسی کمتر که نمايد، درک و کند احساس ستالين وجود

 در جنگی عمليات .بود نامساعد ھمچنان شوروی اتحاد ارتش برای اوضاع ھاجبھه در ١٩۴١ سال جوالی ماه اواسط در

 مرکز دو اين تصرف رایب دشمن .داشت ادامه فئيک به مشرف و سمولنسک مناطق در ،لنينگراد کيلومتری ١٢٠

 تکميل و مجدد سازماندھی به شدند،می جدی تلفات متحمل شوروی اتحاد نيروھای .بود کرده ايجاد مستقيم خطر اداری

 از بسياری انتقال شروع علته ب صنايع که گرديد، مشخص حال، ھمين در .داشتند نياز خود تسليحاتی و پرسنلی
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 را مسلح نيروھای افزايش به رو ھاینيازمندی توانندنمی نزديک ۀآيند در رکشو شرق به خطرناک مناطق از مؤسسات

 ...نمايند تأمين

 اتحاد جنگ ھایجبھه اوضاع شوروی، اتحاد به واقعی کمک ۀارائ بدون جنگ، اول ھایماه در ھاامريکائی و ھاانگليس

 وجود ديدگاه اين با متنفذی نيروھای کشورھا اين در که است، ذکر شايان .داشتند نظر زير دقته ب را المان و شوروی

 بايد کنند،می تضعيف ًکامال را ھمديگر آنھا که زمانی تا و شوند جنگ درگير شوروی اتحاد و المان بگذار که داشتند

 .کرد ديکته آنھا به را خود شرايط توانمی سپس و بود منتظر

 با بار سه مولوتف ويچسالو خارجه، امور کميسر ميھنی، کبير جنگ اول روزھای در ،١٩۴١ سال جون ماه در

 بين نامهتفاھم جوالی١٢ روز در آنھا کار ۀنتيج در .کرد مذاکره و مالقات شوروی اتحاد در انگليس سفير ،کريپس

 انگلستان واقعی کمک تا اما .شد امضاء المان عليه جنگ در مشترک اقدام بر داير کبير بريتانيای و شوروی اتحاد دولت

 برای زمان ھفته شش -پنج تعيين با لندن در نظامی کارشناسان زيرا، .بود پيش در زيادیۀ فاصل ھنوز شوروی اتحاد به

 در زيادی مدت تواندنمی شوروی اتحاد که بودند، تصور اين بر دھقانان، و کارگران سرخ ارتش کامل شدن تارومار

 .کند مقاومت المان ارتش مقابل

 مقاومت برای را کمتری ھم باز مدت امريکا نظامی کارشناسان که تفاوت اين با .داشتند مشابھی برآورد ھم ھاامريکائی

 تلقی باور غيرقابل را ارزيابی اين روزولت دالنو فرانکلين جمھور رئيس .نمودندمی تعيين تجاوز مقابل در روسيه

 دوست و نماينده سرپرستی به را يأتیھ رو، اين از .نمودمی تالش اول دست از اطالعات کسب برای او .کردمی

 .فرستاد شوروی اتحاد به ھاپکينز ھری خود، شخصی

ۀ نمايند .کرد مالقات ستالين با روز ھمان عصر و رسيد مسکو به ھاپکينز ١٩۴١ سال جون ماه ٢٨ روز ظھر از بعد

 چيزی ھيچ" که است باور اين بر امريکا جمھور رئيس که رساند، ءقوا کل فرمانده اطالع به ديدار اين در روزولت

 اتحاد به ممکن کمکھای تمامی است آماده امريکا ۀمتحد اياالت و "ندارد وجود ھيتلريزم و ھيتلر بر پيروزی از مھمتر

 .نمايد عرضه مدت ترينکوتاه در را شوروی

 بزرگ کاليبر ھایلسلمس ضدھوائی، تسليحات ۀعرض ۀزمين در ويژه،ه ب ھا،کمک اين ھایاولويت ھامذاکره  جريان در

 تحويل خصوص در ويژه،ه ب( گرديد تعيين جنگ شدن طوالنی احتساب با نيز تحويل اندازچشم .شد مشخص تفنگ و

 ھمه، بر مقدم ھواپيماھا، خود تحويل موضوع اين، بر عالوه .)ھواپيما ساخت برای آلومينيوم و باال اکتان با بنزين

 .گرفت قرار مذاکره مورد افکنبمب

 امريکاۀ متحد اياالت جنگ اعالن از او حال، عين در و است؛ پايدار شوروی اتحاد که داد، اطمينان ھاپکينز به تالينس

 .کندمی استقبال دوم ۀجبھ کردن باز و المان عليه

 در و نمود توصيف مثبت بسيار را شوروی اتحاد رھبر با خود مذاکرات محل، در موقعيت با آشنائی از پس ھاپکينز

 شوروی اتحاد که، گرديد مطمئن روزولت جمھور رئيس .شد نخواھد موفق ھيتلر که کرد، اطمينان اظھار قاطعيت مالک

 .است آماده پيروزی تا المان با نبرد برای

 دولت پيگير ھيتلری ضد سياست گيریشکل در مثبت بسيار نقش امريکا دولت و جمھور رئيس به ھاپکينز گزارش

 .کرد ايفاء شوروی اتحاد به آن نظامی ھایکمک منظم ۀعرض ازماندھیس و روزولت فرانکلين

 و شوروی اتحاد بين ١٩۴١ سال تگسا ٢ .گذاشت فاشيستی ضدۀ جانب سه ھمکاری در مطلوبی تأثير ھاپکينز مأموريت

 ھایکمک ۀعرض بر مبنی امريکا دولت تصميم امريکائی طرف گرفت؛ صورت يادداشت تبادل امريکا ۀمتحد اياالت

 .کرد اعالم را شوروی اتحاد به اقتصادی ممکن
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 اتحاد نبرد حال در کشور زندگی از بورک مارگارت توسط شده گرفته ھایعکس انتشار نيز سال ھمان تگسا ماه در

 به روزه ھمه آنھا، مثل که ديدند را ھائیانسان مارگارت چشم با ھاامريکائی .شد آغاز "اليف" ۀمجل در شوروی

 خسته چشمان با سربازی، ۀساد لباس در را کشور اين رھبر آنھا .مشغولند ھاجبھه پشت و ھاجبھه در شوارد کارھای

 .دادمی گواھی خود کار درستیب او آرام نفس به اعتماد و خردمندی از که ديدند،

 اولين گرفت، جای یدولت ھرم ۀنقط باالترين در انقالب و سرنوشت حکم به که بود، کفاش خانواده يک ۀزاد شخص، اين

 .کرد رھبری را جھان تاريخ در دھقانان و کارگران کشور

 او رھبری تحت کشور که داشت، اطمينان آن به ھم و وی به ھم امريکا، نداشت، وجود اھريمنی ۀنشان ھيچ او سيمای در

 .سازد کنريشه را امريکا ۀقار برای خطرناک و اروپا در شايع فاشيسم طاعون است قادر

***** 

 خارجه امور وزير ديدار اولين جريان در داده رویۀ حادث .داشت پيروزی برای راسخ عزم و بود ساده حقيقت مثل او

 حادترين به شوراھا کشور موجوديت که ھنگامی ،١٩۴١ سال مبردس ماه در شوروی اتحاد از ايدن آنتونی انگليس،

 در المان با مبارزه که نمود، عقيده اظھار ستالين با مالقات نگامھ انگليس وزير .مدعاست اين گواه بود، شده تبديل ألهمس

 .بود خواھد طوالنی و سخت بسيار المان و شوروی جنگ ھایجبھه

 .است پيش در زيادی راه برلين تا و جنگدمی مسکو اطراف در ھيتلر ھم ھنوز زيرا افزود، او ــ

 و .رسيد خواھند ھم سوم بار .اندرسيده برلين به بار دو ونکن تا ھاروس .نيست مھم :داشت اظھار آرامی به ستالين

 .کردند ثابت را ستالين ويساريونويچ يوسف اظھارات صحت بعدی حوادث

 عدم اين .بشکند را شوروی اتحاد ھایخلق و سرخ ارتش ظفرنمونۀ روحي نتوانست جنگ آغازين مراحل ھایشکست

 .نبود اروپائی کشورھای ساير و فرانسه ،پولند در ھفته چند طی متحمله ایشکستھ با مقايسه قابل وجه ھيچ به ھاموفقيت

 .کند مبارزه تنھائی به آن ۀگانيازده اقمار عليه حتی فاشيستی، المان عليه فقط نه طوالنی مدت شد مجبور شوروی اتحاد

 !آورد امدو ستالين يوسف رھبری تحت کشور اما .نمايد مبارزه آنھا اقتصادی و نظامی قدرت عليه

 نمايش به را پيروزی تا فاشيسم با نبرد برای شوروی اتحاد سرباز آمادگی جنگ، روند در انگليس و امريکا سياست

 .گذاشتمی

 ھایتفاوت بر ھيتلر .کردند باز را دومۀ جبھ امريکا و انگليس پيروزی، از قبل ماه يازده ،١٩۴۴ سال جوالی ۶ در فقط

 ميھن از کشور ھایخلق ۀھم و بود يکپارچه شوروی اتحاد اما .بود اميدوار رویشو اتحاد ھایخلق دينی و ملی

 .کردندمی دفاع رشادت با خود سوسياليستی

 شوروی، اتحاد قھرمان عنوان اليق او .کرد قدردانی پيروزی در ستالين شخصی سھم از شايسته طرزه ب شوراھا کشور

 .بود وفسور يک درجه نشان و "پيروزی" مدال دو دريافت

 .گرديد مفتخر "شوروی اتحاد ژنراليسموس" نظامی ۀدرج ترينعالی دريافت به ستالين ١٩۴۵ سال جون ٢٧

***** 

 اتحاد حريم در غربی عکاس اولين ١٩۴١ سال در او اگر دادو ادامه خود یئحرفه ھایفعاليت به وايت بورک مارگارت

 امريکا ھوائی نيروی در جنگی گزارشگر زن اولين وانعنه ب ١٩۴٣ سال در بود، شوروی سوسياليستی جماھير

 زنده مارگارت اما گرفت، قرار اژدر ۀحمل مورد بود، فريقاا شمال به رفتن حال در آن با او که کشتی آن .يافت مأموريت

 و لياايتا کارزار او بعدھا .کرد شرکت امريکا ھایافکنبمب جنگی پروازھای در قاره، اين در خود حضور با و ماند

 .دادمی گزارش جاپان ووريا ک ھند، جنوبی، فريقایا از جنگ از پس .کرد مستند را بوخنوالد زندانيان آزادی
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 دست کاری ھر به موفقيت برای بود آماده ،)مشھور مورد چنين در تنھا نه( عکاسان اغلب مثل وايت بورک مارگارت

 دادند، اطالع وی به شد،می آماده کشور از خروج برای و کرد عودا گاندی مھاتما از او که ھمين ھند در بار يک .بزند

 ۀحسن مناسبات به و بودند شده جمع آنجا در نزديکانش و خويشان که برگشت، گاندی ۀخان به درنگبی .شد کشته او که

 قبول اما .دنماي بيان عکس نگرفتن شرطه ب را خود "ھمدردی" کنندمی دعوت وی از .داشتند آگاھی گاندی با مارگارت

 را وی آن از پس و گيرد،می عکس و آوردمی ھمراه را خود دوربين وايت بورک .بود او توان از خارج درخواست اين

 .کندمی سعی خانه داخل به برگشتن برای آزردگی، کمترين بدون او .اندازندمی بيرون بسادگی

 ثبت را اعدام لحظه خود .کردمی مشاھد را شمالی وريایک اسير اعدام ۀصحن او ،ورياک جنگ ھنگام ديگر، بار يک

 روی در بريده سر عکس -گرفت عکس آن از ديگر دست با و کرد بلند دست يک با را بريده سر اعدام از پس اما نکرد،

 .دسته ب تبر متبسم جالد تصوير متن در دست

ۀ وحشيان قتل از گرفتن عکس برای که باشد وايت بورک مارگارت خود تصوير اين در ھمه از باالتر شايد، اما،

 .ندھد نشان خواستند،می وی از که را آنچه ھمه داشت، را آن شھامت او .بود شده اعزام ورياک به ھاشمالی -ھاکمونيست

 )وی تر،دقيق سخن به( آن یئحرفه کار و شھامت در بلکه، نبوده، ھم عکاسی دوربين "روحیبی" در ألهمس شايد، و

 باشد؟ بوده

 .دادند تشخيص وايت بورک وجود در را )مترجمي .پا و دست لرزش( پارکينسون بيماری عالئم اولين ١٩۵٣ سال در

 عمل چند متحمل ١٩۶١ و ١٩۵٩ ھایسال در .نمود وادار خود کار موقت تعليق به را مارگارت بيماری با مبارزه

 طول در کلی طوره ب اين متأسفانه، .گذاشتند منفی تأثير او تکلم در وی، تحرک در مثبت تأثير رغمه ب که شد، جراحی

 .درگذشت مارگارت ١٩٧١ سال در .نداشت تأثيری او بيماری ۀدور

 .گذشت ستالين ويساريونويچ يوسف والدت از سال ١٣٨ مبردس ٢١

 ،ستالين ]امن[ اما .کنند نفرين را خود ۀگذشت توانندمی ناسپاس فرزندان فقط و .است گيریسخت بسيار آموزگار تاريخ،

 شده ثبت ما تاريخ سرخ ۀصفح در -لنين والديمير و اول پطر گروزنی، ايوان کبير، والديمير -ھاشخصيت ديگر ھمچون

  .است

١٣٩ /١٠ /٢۶ 
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