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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٩ مارچ ٠٧
  

  ادگر لنينۀسالگی شکستن محاصر ٧۵ 
 ی مردم شوروۀ در اثر مقاومت و مبارز

  

شروع ١٩۴١مبر  سپت٨نشان از طريق فنالند که از ھا و متحداگراد توسط ارتش نازی شھر لنينۀ سال پيش محاصر٧۵

گراد آزاد  شھر قھرمان لنين١٩۴۴ نوریج ٢٧در تاريخ . رو شده شده بود، بعد از حدود بيش از دو سال با شکست روب

گراد  لنينۀآنھا با محاصر. ھدف ارتش نازی تنھا تسخير شھر نبود.  ارتش نازی را درھم شکستۀمحاصر ۀگرديد و حلق

ارتش . گراد آغاز کردند ميليون مردم لنين۵/٢که توانائی فتح آن را به علت مقاومت مردم نداشتند به گرسنگی دادن 

در .  فاشيستھا بودۀ روز در محاصر٨٧٢گراد لنين. دنمو راھھای منتھی به شھر را مسدود کرده و بمباران میۀنازی ھم

نا گفته روشن است که اکثر آنان مردم غيرنظامی، .  در اثر گرسنگی جان دادندًاين شھر حدود يک ميليون نفر و اکثرا

اين . شود درگيری ارتشھا قلمداد کردکشتار مردم غيرنظامی را نمی. کودکان، و بيماران و افراد مسن و مادران بودند

به اين جھت تنھا ھمين . تا بلشويکھا و انسان شوروی را از بين ببرند. گرفتعمليات تنھا با نيت آدمکشی صورت می

 Herrman Göring ھرمان گورينگ. ھاستيک نمونه حاکی از جنايت ضد بشری و کشتار جمعی ضد انسانی نازی

 ١٩۴١مبر در نو Galeazzo Gino ليا گالئاتسو چينو ايتاۀ با وزير امور خارجذاکرهم نازی در المان ٢ ۀمرد شمار

 و شايد خوب باشد، زيرا برخی خلقھا بايد  ميليون مردم روسيه گرسنگی خواھند کشيد٣٠ تا ٢٠امسال : "اظھار داشت

  ."نابود شوند

.  شھر موجود نبودغذا به حد کافی در. زده و ترکيده بودندھای آب يخلوله. گراد بسيار سخت بودشرايط زندگی در لنين

. سوزاندندکه منجمد نشوند می ھای خويش را برای اينمردم چوب و مبلمان خانه. شدمواد سوخت ناياب شده و پيدا نمی

رساند تنھا يک سوم احتياجات  يخ زده در وخيمترين اوضاع نظامی به مردم میحيرۀبای را که ارتش سرخ از راه آذوقه

 گرم نان در روز داشته ٢۵٠کارگران حق داشتند . شدم بايد برای پنجمين بار تقليل داده می مردۀآذوق. کردمين میأرا ت

 ۀکارخان.  گرم تا سنگرھا خالی نشود و توليد و مقاومت استمرار داشته باشد١٢۵گراد باشند و ساير ساکنان لنين

که برخی از آنھا تا برلين )  T34(٣۴-   تکرد و از جمله تانکھایتا روز آخر تسليحات توليد می" کيروف"تسليحاتی 

 نازی کارخانه المانافکنھای بمب. کردندکردند و تا روز آخر توليد کارگران از ھيچ فداکاری کوتاھی نمی .نيز رسيدند

رساندند ولی آنھا مانع از کار افتادن چرخ انداختند و کارگران را به قتل میسوزی راه میکردند و آتشرا بمباران می

له أشدند به پناھگاھھای ضد بمب بروند، با درک اين مسکارگران که در مواقع حمالت ھوائی ناچار می. شدندوليد میت
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کند، تصميم گرفتند که در زمان بمباران نيز کار خيرات جبران ناپذير ايجاد میأکه اين امر ساعتھا در توليد کارخانه ت

مارستانھا و صنايع زيربنائی و ھستی مردم شوروی را از بين ببرد، با ھا؛ بي ھيتلر که مدارس؛ کارخانهۀنقش. کنند

   .داری ھار پيروز شده بودسوسياليسم بر سرمايه. رو گرديده شکست روب

 مقاومت و مبارزه ارکستر سمفونيک ايجاد کند که ۀ حزب بلشويک تصميم گرفت برای تشويق روحي١٩۴٢در زمستان 

 "الياسبرگ"رھبر ارکستر ويلونيست . ی نصب شده در شھر و جبھه پخش شوداز راديو و بلندگوھا   آنۀبرنام

Eliasberg بود که در اثر خستگی مفرط پس از چندی از پای درآمد.  

-دانانی بودند که با سازھای بادی کار میمشکل موسيقی. دانان شھر ايجاد شد ارکستر جديدی از موسيقیپريلا ٩در 

 ۀتغذي. ای دميدن در آالت موسيقی را نداشتند ولی خود را برای مبارزه آماده کرده بودندآنھا به علت گرسنگی ن. کردند

  .آنھا را بھتر کردند تا توان دميدن داشته باشند

 در ١٩۴٢ت سگ ا٩ وعده کرده بود در المانارتش .  ھنری شروع کردندۀآنگاه بلشويکھا ھجوم خويش را در عرص

در . زد درجا میالمانرزميد و ارتش می  گراد ايستاده، زنده بود وولی لنين. ند اين شھر آن را فتح کۀسالگرد محاصر

شوستاکوويچ اين . نواخته شد čDmitri Šostakoviديميتری شوستاکوويچ  قچنين روزی سمفونی شماره ھفت رفي

 در سالگرد ًدقيقا. مشھور گشت" ھاگرادیلنين"سمفونی را برای مردم لنينگراد نوشته بود و به اين جھت به نام 

 ۀ محاصرۀِگراد نوای موسيقی شوستاکوويچ در فضای شھر در محاصره؛ طنين انداخت و پژواک آن تا حلق لنينۀمحاصر

  .گراد تسخير ناپذير استآنھا فھميدند که لنين.  نازی را درھم شکستۀدشمن رسيد و روحي

تر از ھمه صفوف ن بزرگ شھر به صف ايستادند و اين صف طويلو بليط ارکستر در مقابل سالۀمردم شھر برای تھي

بندی شده بود، آغاز به در آن روز تاريخی ارکستر ھمراه با نور و برق که به شدت جيره. نان و آذوقه تا به آن روز بود

 احساسات؛ شکست ۀ نھائی و صعود به قلۀکه در مرحل مانیرفتند و زمردم با صدای موسيقی به اوج می. کار کرد

آن چنان قدرتمند بود " ھاگرادیلنين"نوای موسيقی . فاشيسم تصوير شد، جمعيت به پاخاست و به کف زدن مشغول شد

 جنگ؛ سربازان ارتش سرخ آنچنان با نيروی آتش سربازان نازی را ھدف قرار دادند که ھيچ يک از ۀکه در جبھ

سمفونی شماره ھفت شوستاکوويچ با . گراد تجاوز کنندھا نتوانستند پرواز کرده به فضای شھر لنيناھای نازیھواپيم

   .ھا فھميدند که آرزوی پيروزی را بايد با خود به گور ببرندنازی.  سربازان ارتش سرخ کامل شدۀسمفونی آتش جبھ

در اين روز . د تاريخ شوروی و بشريت مترقی در جھان شدندگراد بعد از جنگ به عنوان قھرمانان وارمردم مقاوم لنين

ِ نظامی برگزار شده و مردم بر سر مزار شھدای محاصره؛ گل و شکالت ۀگراد رژويژه در لنيندر سراسر شوروی و به

  .گذارند تا از قھرمانان خويش که جان دادند تا سوسياليسم زنده بماند تجليل کنندمی

-  بعد از جنگ؛ اين بخش تاريخ بشريت را حذف کردند و حتی در مدارس از تدريس آن به دانش غربیالمانھا در نازی

ولی .  غربی را که با ممنوعيت فعاليت کمونيستی آغاز شده بود، در نورديدالمانسانسور عميق؛ . آموزان جلو گرفتند

کردند را تعيين می ند و دارند و سرنوشت آن در آن دست باال را داشتًھا؛ که آنھا مجددااين کشور ساخته و پرداخته نازی

 برای خالی نبودن عريضه اعالم کرده است که الماندولت کنونی . قلمداد شد" آزاد"و " دموکرات"کنند، کشوری و می

گراد لنيناين مبلغ توھين جديدی به مردم  . ميليون يورو کمک برساند١٢گراد  لنينۀقصد دارد به باقيماندگان محاصر

-شھری را با يک ميليون نفر نابود کردند و حاال می. شود يک ساختمان چند طبقه ساخت و بس با اين مبلغ تنھا می.است

حاکميت ضدکمونيست روسيه که ھمان  .خواھند در ازای آن به عنوان تاوان؛ يک ساختمان چند طبقه بسازند

  .شوندعترض نمیپذيرند و م بر مسند کارند، اين ننگ را میِرويزيونيستھای سابق
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اين . گراد کسی ديگر از آنھا باقی نمانده است که از اين کمکھا برخوردار شود سال بعد از آزادی لنين٧۵از اين گذشته 

گراد را تا روز مرگشان در  مکمل ھمان سياستی است که محاصره کنندگان جانی و تبھکار لنينالمانسياست دولت 

. برخوردار گردانيد... ھا را از انواع حقوق بازنشستگی، درمانی و حقوق شھروندی و  مورد حمايت قرار داد، و آنالمان

  .ماند غربی مفھوم ناشناخته بود و باقیالماننازی زدائی در 

تغيير دادند و سن پترزبورگ کنونی بايد " سن پترزبورگ"را به " گرادلنين"رويزيونيستھا و امپرياليستھا نام بزرگ 

 سالگی ٧۵پوتين در . گراد را از اذھان مردم روسيه و تاريخ بشريت بزدايد لنينۀبر و محاصرور اکت انقالب کبيۀخاطر

از اين " تجليل. "گراد شرکت کند سنتی ارتش در روز آزادی لنينۀگراد وقت نداشت در سان ديدن از اين رژآزادی لنين

 رويزيونيسم شوروی ھر دو دشمنان ھر چه باشد امپرياليسم روس و. روز بزرگ با ناخرسندی صورت گرفت

. کشدگراد فقط در قلبھا زنده است و شعله می مردم لنينۀبزودی سالگردھای رسمی مبارز. سوسياليسم بودند و ھستند

-ولی نه نام لنيند،   تاريخی طفره رفت و از تجليل از اين قھرمانان سرباز زۀشود از برگزاری با شکوه اين خاطرمی

    . تاريخ ثبت ھستندۀاين دو نام در حافظ. ستالينگرادست و نه نام گراد زدودنی ا

يکی برخورد کمونيستی ھمانگونه . گراد دو نوع برخورد وجود دارد مردم لنينۀ مقاومت قھرمانانلۀأدر برخورد به مس

شد و ديگری یستالين در شوروی معمول بود و تا بروز رويزيونيسم در اين کشور به آن عمل مکه از زمان رفيق 

  . قھرمانانه مردم شوروی و به فراموشی سپردن آن استۀ رويزيونيستی که ھدفش نفی مبارز-برخورد امپرياليستی

گراد تکيه کرده و  مقاوم مردم لنينۀدشمنان بشريت؛ امپرياليسم و رويزيونيسم تالش دارند تا با کسانی که به روحي

-  لنينۀاکثريت مردم روسيه ولی از حماس. دارند، مبارزه کنندرا زنده نگاه می ھاگرادیلنين ۀ مبارزۀقھرمانی و حماس

. داری الھام بگيرند ضد سرمايههخواھند جوانان روسيه و کمونيستھای جھان از آن برای مبارزه بند و می اگراد سرشار

  .ن استستالي سوسياليستی شوروی و شخص رفيق ۀنيت شوم دشمنان؛ تخريب ھويت و افتخارات جامع

شود، يکی اين دوم که بشدت از طرف جناح ارتجاعی در روسيه و در ممالک امپرياليستی غرب تبليغ می  ۀدر جبھ

. جو کرد و گراد را بايد در اشتباھات دفاعی شھر جستاست که گويا موجبات کشتار بيش از يک ميليون نفر در لنين

زيرا دزدی و قتل رواج يافته و . شود، قھرمانانه نبوده استغ می مردم آنچنان ھم که تبليۀشوند که مبارزآنھا مدعی می

آنھا برای تحقير مردم شوروی . شده استاند انجام میحمله به مخاذن مواد غذائی توسط گروھھائی که تيرباران شده

و سازمان ... خوردند وکنند که چگونه آنھا در اثر گرسنگی، حيوانات خانگی و وحشی را میصفحات زيادی را سياه می

حاکم " ستالينیخفقان "گراد در ھمه جا  لنينۀدر دوران محاصر. کرده استل میوھای مردم را کنترامنيت شوروی نامه

 حتی چنين مضمونی را تبليغ کرد که آيا بھتر المانی در يکی از نشريات مشھور المانشرم يک خبرنگار بی. بوده است

شد؟ آيا اين رفتار وی نقض حقوق کشتار تا بيش از يک ميليون نفر از مردم شوروی میشد و مانع ستالين تسليم مینبود 

عام مردم روسيه بود که از ی قتلاھا به معنگراد به نازیکند که تسليم لنين اشاره نمیالمان وزين ۀبشر نيست؟ اين نشري

ارت و پژوھش و در يک کالم ساختگی با ھای غيرقابل نظبه نقل از مصاحبه. شدندِجانب ھيتلر نژاد پست محسوب می

مخارج  ھاگرادیلنين  نظامی برای تجليل ازۀ رژۀمين ھزينأمردم کنونی روسيه چنين آوردند که آيا بھتر نيست به جای ت

لمی تھيه مرتجع به نام آلکسی کراسووسکيه فرا برای امور جاری و نيازھای ديگر در نظر گرفت؟ يک کارگردان  آن

ای با خانواده"گراد را به تمسخر گرفته و از برگزاری جشن سال نو ميالدی توسط  مردم لنينۀ مبارزکرده است که

مقاوم نبودند و  ھاگرادیلنين دھدو نشان می" داردپرده برمی"حکومتی بودند، " مقامات فاسد"که در ارتباط با " نفوذ

ش الھام لمتوسط آقای آلکسی کراسووسکيه در فف کشف شده ھای کثينسل جديد روسيه و مردم جھان بايد از اين خانواده

   .گردد مجازی توسط دشمنان سوسياليسم توزيع میۀلم در روسيه ممنوع است، ولی در شبکالبته اين ف. بگيرند
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در اساس يک تئوری " حفظ جان مردم"تئوری ضرورت عدم مقاومت و مبارزه با نيروھای فاشيسم ھيتلری به منظور 

در ھيچ جای طبيعت و اجتماع سکون و يا تسليم به . سازد ارتجاعی است که انسانھا را در اسارت ميخکوب میآشنای

اين امر با ماھيت تکامل طبيعت و .  دشمن، راه گشای گذار به شرايط مساعد نبوده و نيستۀشرايط نامساعد و حمل

  .سازد اسارت و تبعيت را تمديد میًجامعه ھماھنگی نداشته و عمال

  

  ٢٠١٩  چـ مار١٣٩٧ ]حوت[ اسفند ماه٢٢٨بر گرفته از توفان شـماره 
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