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  ارسالی مجلۀ ھفته

  ٢٠١٩ اپريل ١٩
  

   درصد از مردم روسيه٧٠
  .کنند می ستالين را تحسينوی پشيمان و از فروپاشی شور

  

ستالين رھبر سابق اتحاد جماھير سوسياليستی  درصد از مردم روسيه ژوزف ٧٠بر اساس يک نظرسنجی رسمی 

  .مردمی و کارھای او را مثبت و قابل احترام ارزيابی می کنندشوروی را رھبری 

 ئيد میأستالين را ت ً درصد از مردم روسيه و نه فقط کمونيستھای روسيه که معموال٧٠بر اساس گزارش راشا تودی 

ستی ستالين رھبر سابق اتحاد جماھير سوسيالياقشار مردم نيز معتقدند که ژوزف کنند بلکه ديگر احزاب سياسی و 

  .شوروی خدمات بزرگ و مثبتی برای اين کشور انجام داده است

) ٪۴١(م با تحسين و احترام أستالين احساسی تو مردم روسيه در مقابل شنيدن نام دھد که نيمی از اين نظرسنجی نشان می

  .دارند

أم با ترس و انزجار نشان ی توستالين از خود عکس العمل مردم روسيه در مقابل شنيدن نام  درصد از١۴عکس ه باما 

  .می دھند

بين اقشار سنی . ستالين را نيز نشنيده اندردند که تا به حال حتی نام ژوزف تنھا يک درصد از مردم روسيه اقرار ک

  .ستالين کمتر برايشان اھميت دارد ساله نام ژوزف ٢۴ تا ١٨مختلف، قشر سنی جوانان بين 

چنان که . لين و دوران حکومتش در دھه ھای گذشته تغييراتی ملموسی کرده استستا مردم روسيه با پروبلماتيک ۀرابط

 بر مردم روسيه دست ستالينشی اتحاد شوروی گرايش مخالفت با فروپا آمار نشان می دھد در حالی که در ابتدای

ستالين و  حامیئيد وی داشته، پس از گذشت يک دھه از حاکميت نظام پسا شوروی گرايشات مخالف و أباالتری از ت

خير توازن به سوی  اۀگرايشی برتری بر ديگر گرايش نداشته است، اما در دھھيچ  معادل ھم بودند و ًدورانش تقريبا

  .ستالين تغيير کرده استدفاع آشکار از 

ال ھای انتقادی طرح ؤستالين س سعی می کردند که نسبت به دوران بر اساس اين نظرسنجی اگر در گذشته مردم روسيه

ستالين يد گذشته و شخص ئأھای اخير به سمت احترام و ت نند و يا حتی به مخالفت با آن برخيزند اين گرايش در سالک

  .تغيير کرده است
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ستالين دفاع بکنند نمی باشد  از دباي و اين تغيير فقط شامل کمونيستھا و يا اقشار و نيروھای سياسی که به شکل سنتی می

  .امل ديگر گرايشات سياسی و اقشار مردم روسيه نيز گشته استبلکه به شکل چشم گيری ش

ته، در نظر سنجی ديگری  امسال صورت گرفچدر ماه مار mZentru-Lewada اين نظر سنجی توسط سازمان سنجش

 سف و پشيمانأ درصد مردم روسيه از فروپاشی نظام اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی مت۶۶مبر سال پيش در ماه دس

  .ندا
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