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 ٢٠١۶ مارچ ٢٠

 

 ستيزیستالين کارزار آغاز و ستالين مرگ و بيماری اسرار
 "بليژنيايا" اقامتگاه در
 ستالين مرگ نشدۀفاش اسرار

 )نخست بخش(
  

  .است عيد که آورد مژده و رسيد راه از بھار پيک

 .بدمد جھان جان بر تازه نفس و بدوزد طبيعت قامت به گلبرگ و گل و شکوه از نو ۀجام است قرار

 زحمتکشان و کارگران ھمۀ به خواھی،عدالت و حقيقت رھرو ياران دوستان، رفيقان، ھمۀ به را عيد قاصد رسيدن

 و امنيت و صلح و استقرار به اميدواری با نموده، عرض باد خجسته ستمديدگان و حرومانم تمامی به استثمارشده،

 يک با ھمراه را "ستيزیستالين کارزار آغاز و ستالين مرگ و بيماری اسرار" نخست بخش جھان، در آسايش

  .دارممی تقديم عيد تحفۀ مثابهه ب کوتاه، سرسخن

 ."آيد نظر در چه و افتد قبول چه تا"

  شيری  .م .ا

 

 سرسخن

 و بيکاری آنھا در که ممالکی روشنفکران ،سياسی احزاب فعاالن و رھبران سياستمداران، دولتی، مقامات حاکمان،

 از يکی بشر حقوق و زنان برابرحقوقی و آزادی که ھائیآن کند،می بيداد دوشیه ب خانه آن، از بدتر حتی نشينی،اجاره

 و دين يا پوست رنگ مليت، و نژاد جنسيت، اساس بر انسانھا کشورشان در که ھائیآن و است ھايشاندغدغه مھمترين

 ھم انتقاد حق حتی افتراگوئی، و فحاشی حق تنھا نه اخالقی لحاظه ب شوند،می تقسيم ثروت و فقر منصب، و مقام مذھب،

 نخستين ايجاد رھبری که ندارند ستالين به ويژه،ه ب آن، کنشگران به آن، بنيانگذاران و علمی سوسياليزم ايدئولوژی به

 در روسيه شدۀ ويرانه کلی طوره ب و مستأصل وریتامپرا در که داشت؛ برعھده را جھان تاريخ سوسياليستی جامعۀ

 جھانی امنيت و صلح گاهتکيه که ساخت را شوروی اتحاد نظامی و سياسی صنعتی، علمی، ابرقدرت اول، جھانی جنگ

 جنگھای رغمه ب شوروی، اتحاد شرايط ترينسخت در که شد؛نمی فصل و حل جھانی مشکل چھي آن بدون که بود؛
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 کبير انقالب از سال ١٢ گذشت با مجموع در خارجی، قدرت ١۴ جانبۀ ھمه حمايت تحت سفيد شارت با داخلی ويرانگر

 ...نشستمی بحث به خودش محافظ با که زد، کاریبی ريشۀ به تيشه برواکت

 ماندگار آثار و کارھا که، چه .نيست ستالين شخص از دفاع یامعنه ب وجه يچ ھبه مطالبی چنين نشر که تاس واضح پر

 حد ھر در البته پرتوافکنی، یامعنه ب اصل در و امر واقعيت در بلکه، .دفاع از نيازبی و است مسلم حقيقت يک او

 تھاجم مورد ھمواره که است، آن عملی تجربۀ نخستين ختاري و کارگر طبقۀ بخشرھائی ايدئولوژی و بينیجھان به توان،

 با جمله، از جعلی، عناوين و ھابھانه تحت جھان ارتجاعی نيروھای انواع ھمۀ و بورژوازی پردازاننظريه عصبی

 .گيردمی و گرفته قرار ه اینابخردان اوينعن

 شيری .م .ا

*** 

 يزیستستالين کارزار آغاز و ستالين مرگ و بيماری اسرار

 "بليژنيايا" اقامتگاه در

 ستالين مرگ نشدۀفاش اسرار

 )نخست بخش(

 گاه ھيچ تلويزيونی سناريوھای نويسندگان مؤلفان، محققان، رخان،ؤم گذرد،می ستالين مرگ از که سالی ۶٣ مدت در

 اين از عبارت لهأمس .اندنداده قرار توجه مورد را ستالين اقامتگاه در ١٩۵٣ چمار ۵ تا بروریف ٢٨ روزھای حوادث

 آليلوئوا سوتالنا .آمد وجوده ب او بيماری بر داير رسمی توضيحات در شبھاتی ستالين جنازۀ يعيتش از قبل حتی که است

 و داد با که داشت حضور او مست پسر واسيلی، اقامتگاه، در ستالين احتضار ھنگام که شودمی متذکر خود مقالۀ در

 کنار در که ھنگامی شد يادآور بعدھا واسيلی . "کرد متھم پدر قتل" به را آنجا در رحاض شوروی اتحاد رھبران فرياد

 حضور پير بانوی يک بودند، آمده ستالين با وداع برای که کسانی ميان در بود، ايستاده ھاستون تاالر در پدر تابوت

 تکرار را مشابھی اتھام بودند، ايستاده ستالين تابوت کنار در تشريفات گارد عنوانه ب که کشور رھبران عليه که داشت،

 به ورود برای ناموفق تالش از پس مسکو مرکز از بازگشت در مادرم صحبت مست، واسيلی تخيالت از گذشته .نمود

 آن بر سوار او که مسافر از انباشته برقی اتوبوس در .دھدمی گواھی رخداد، اين وقوع صحت احتمال از ھا،ستون تاالر

 در حاال و کشتند را ستالين" آنھا که گفت و کرد متھم را دشمنان بعضی بلند صدای با مردی ناگھان گشت،باز خانه به

 ."کنندمی شادمانی خفا

 شکالت کندمی سعی سوسلوف آنھا از يکی در .است شده توصيف تلويزيونی فلمھای در بارھا ستالين قتل برای اقدام

 از قبل ستالين که شدمی نگھداری بطری يک جائی در شودمی گفته آن در که فتيا انتشار کتابی .بدھد ستالين به مسموم

 .داشت وجود زھر آثار بطری ديوارۀ در که شود،می متذکر کتاب مؤلف .نوشيد معدنیآب آن از خود مرگبار درد شروع

 در نحویه ب وزھار آن در که چکوسالواکی جمھور رئيس ،گاتوالد کلمنت که گرديد، پخش خصوص اين در شايعاتی

 شد، نزديک او به گاتوالد که ھنگامی .بود افتاده ھوشبی او که رفت ستالين اقامتگاه به زمانی داشت، حضور مسکو

 جيبش به را دستمال و کرد تميز را او ھایلب جيبش دستمال با گاتوالد .کرد مشاھد ستالين لبان روی در خون ھایلکه

 قلبی حملۀ اثر در ناگھان پراگ به بازگشت از پس و شد مبتال ريوی بيماری به گاتوالد که است، معلوم .گذاشت

 .درگذشت

 در چرا .بود او مرموز مرگ و بيماری چگونگی مورد در واقعی شواھد مولود ستالين قتل بارۀ در روايات و شايعات

 اولگ نوشتۀه ب( نگھبانان زياد ادتعد از يک ھيچ بود، افتاده ھوشبی خودش کار اتاق کف در ستالين که ساعت چند مدت
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 کسی برای اتفاقی چه که نمايند روشن نکردند سعی )بودند نفر ٣۵۵ ،"رھبر يک سرگذشت ،ستالين" کتاب در خولنيوک

 اول روز، آن در که بود، واضح آن، بر عالوه بودند؟ او امنيت و جان از حفاظت ولؤمس افراد آن ھمۀ که است افتاده

 زنگ اقامتگاه به ّکرات به آنھا .شود برگزار شام ضيافت ستالين فرزندان و کشور رھبران افتخار به بود قرار ،چمار

 سؤال ھم باز ."نيست خبری ھيچ" :گرفتند جواب يک فقط بار ھر اما شدند، جويا خواب از را ستالين شدن بيدار و زدند

 قادر فرد يک حتی يا پزشک نفر يک )است نوشته نفر ٧٣ خولنيوک اولگ( اقامتگاه کارکنان ميان در چرا :آيدمی پيش

 کف روی را ستالين نگھبان آنکه از پس حتی چرا است، آورشگفت باآلخره، نداشت؟ وجود پزشکی ھایکمک ۀارائ به

  کشيد؟ طول ساعت ١٠ از بيش او سر باالی به پزشکان آمدن تا يافت ھوشبی اتاق

 عجيب اتفاقات ھمۀ که شدمی داده اين اثبات برای ھائیپاسخ بايستمی نگيزاحيرت پرسشھای ساير و اين به حال، اين با

 چيز .شود شناخته خودش مرگ ولؤمس ھم او خود آن، تبع به و بوده، ستالين توسط اکيد مقررات برقراری حاصل

 ھمۀ و ما شورک اجتماعی افکار از ایمالحظه قابل بخش برای منطق فاقد و خردانهبی ھایپاسخ اما نيست، عجيبی

 از پيروی با که دارند وجود زيادی ھایانسان جھان در که نيست، منتفی واقعيت اين .رسندمی نظره ب کنندهقانع جھان

 ."کنممی باور است، احمقانه چون" :که کنندمی اعتراف ترتوليانوس کوينيتوس الھيات

  

 بودند؟ کجا نگھبانان

 اين ."ترسيدندمی ستالين اتاق به شدن وارد از" :نوشت خولنيوک نزدند، سر لينستا به نگھبانان چرا که، اين توضيح در

 معلم تربيت دانشکدۀ التحصيل فارغ اين تولد از قبل ،١٩۵٣ سال در آن بلکه نيست، خولنيوک ابداعات از يکی توجيه

    آنھا به تنھائی از ستالين و بودند دهکر عادت ستالين به" نگھبانان که کندمی اذعان خولنيوک ھمً واقعا .آمد پديد وينيتسا

 اجاق روی کرد،می کار باغ در اقامتگاه کارکنان با ھمراه ستالين اوقات گاھی .)بودند شده او خانواده جايگزين کارکنان(

ه ب اما ."کشيدمی دراز روسی بخاری روی و رفت می آشپزخانه به گاھی کمرش، بيماری معالجۀ برای .پختمی کباب

 به ."داشتمی نگه سخت انضباط و ترس شرايط در را خود اطرافيان ستالين" :نويسدمی خولنيوک اعترافات، اين رغم

 او به گذشت،می چمار ماه اول در ستالين بيداری معقول زمان از زيادی مدت که چند ھر و ترسيدند نگھبانان سبب، اين

 .نزدند سر

 مدت که ،رئبين .آ .نبودند شده مرعوب ھایانسان ستالين اقامتگاه اتیخدم والنؤمس و امنيتی نيروھای اين، رغمه ب

 او، طبيعت به آگاھی با من .آمدمی بدش چاپلوس آدم از" :نويسدمی او بارۀ در بود، شاغل ستالين نگھبانی در طوالنی

 من .باشد شما با حق رددا احتمال :گفتمی و رفتمی فرو فکر به ستالين ھاوقت بعضی .شدم بحث وارد وی با بارھا

 آوردند، اقامتگاه بزرگ تاالر به کوچک غذاخوری از را ستالين چمار اول روز عصر که ھم افرادی آن ."کنم می فکر

 دار،خانه خانم .)الزگاچف .پ استراستين، .م توکوف، .و بوتوسووا، .م( نبودند شده مرعوب و زدهوحشت انسانھای

 بحث رھبر با بود، کرده عادت آن به ستالين که کھنه کفش جایه ب تازه کفش پوشيدن سر بر ھميشه بوتوسووا ماترنا

 داخل در خود رئيس شنل مخفی جيب در تپانچه وجود محافظ، سرھنگ ،توکوف .و سفر، از قبل که ھنگامی .کردمی

 صبورانه ستالين رفت،می خوابه ب بالفاصله و نشستمی جلو صندلی در سپس، و کردمی وارسی دقته ب را ماشين

 )"کيست؟ محافظ کی نيست، معلوم" :گفت آرامی به ماشين داخل در خود ھمکار به ستالين بار يک فقط( .کردمی تحمل

 کافی ۀاندازه ب بيمارش، سخت دختر و اتاق يک در خانواده با زندگی خاطره ب توکوف شد معلوم که آن از پس

 از بعد ستالين که ھنگامی بار، يک ھم استراستين .انديشيد چاره داگانهج منزل به توکوف مکان نقل برای خوابد،نمی

 .کرد سرپيچی او دستور از مالحظهبی بزند، قدم پارک در شب شديد سرمای در گرفت تصميم طوالنی ضيافت يک
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 توسط اخراج از ترس بدون سپس، اما کند، باز را در تواندنمی که کرد، وانمود اول استراستين .م دوم سرھنگ

 از بعد روز ستالين وضع، اين با .دھد نمی خروج اجازۀ اقامتگاه ساکن به که داشت اظھار صراحته ب فرمانده،

 کار اين او سالمتی از نگرانی دليله ب نگھبان که بود شده متوجه زيرا .کند فراموش را ديشب حادثۀ خواست استراستين

 گواه شد، وارد کوچک غذاخوری به که بود کسی اولين زگاچفال چمار اول روز عصر که واقعيت اين .است کرده را

 .بود نشده فلج ترس از ھم او که است آن

 .س تأليف ،"تاريخی راھنمای تجربۀ .ستالين بليژنيايای اقامتگاه" کتاب با نگھبانان ارعاب خصوص در ھاروايت

 چمار اول از پيش روز چند .دارند تناقض يافت، انتشار اواخر ھمين در که نيز فئييور .يو و شفوف .آ ،دوياتوف

 خود، بالفصل فرمانده به نگھبانان .نشد شنيده صدائی حمام داخل از .ماند آنجا در ساعت يک و رفت حمام به ستالين

 عزل از پس که شوروی اتحاد ملی امنيت وزير ،ايگناتيف .ل .س به را حادثه نيز او .دادند اطالع نويک .پ .ن نرالج

 خبر ايگناتيف .داد گزارش داشت، عھدهه ب را ستالين امنيت تأمين وليتؤمس ١٩۵٢ مه ماه ٢٩ از ،سيکوال .س .ن

 .بشکنند را حمام در داد دستور و رفت اقامتگاه به نويک حال، اين با .رساند مالنکوف اطالع به را اقامتگاه از دريافتی

 در آلودخواب ستالين .شد باز غيرمنتظره طوره ب در دند،ش نزديک حمام در به الزم وسايل به مسلح نگھبانان که ھمين

 که گرديد معلوم سپس .داد تکان سر پاسخ در ستالين .کشيدند راحتی نفس نگھبانان -"!بخير صبح" .شد ظاھر در آستانۀ

 يتیامن ولينؤمس اقدام از ستالين که ندارد، وجود شواھدی ھيچ .است رفته خوابه ب استراحت اتاق نيمکت روی او

 سالمتی از آنھا نگرانی یامعنه ب را حمام به ورود برای امنيتی والنؤمس اقدام او که است واضح .باشد کرده نارضايتی

  کردمی درک خودش

. 

  آمد؟ وجوده ب چمار اول در يریيتغ چه

 تأخير حمام از خروج در روز آن او که ھمانطور آنھا، خاطرات اساس بر نشد، بيدار خواب از ستالين که آن از پس

 ساعت چند مدت در خود الحفظتحت فرد حضور محل به شدن وارد برای آنھا چمار اول اما .نمودند نگرانی اظھار کرد،

 دليلی ھر به نگھبانان اما .کنند باز را آن توانستندمی بسادگی در، شکستن از نيازبی بار اين که حالی در .نکردند سعی

 باشند، نبوده وفادار ستالين به نگھبانان اگر حتی .بودند شده منع کار اين انجام از که ،کرد فرض توانمی .نکردند چنين

 فقط .شدمی ءاجرا اکيد طوره ب صادره دستورات آن در که بودند منظمی سازمان مأموران آنھا چيز، ھر از مھمتر

 خود خاص رابطۀ دليله ب کردند،می صدايش والچکا ھمه که نظامی ساختار اين مأمور ،استامين .و ملی، امنيت ستوان

 حضور اقامتگاه در روز آن والچکا که است، اين تأمل قابل نکتۀ .نمايد سرپيچی دستوری ھر از توانستمی ستالين، با

 .نداشت

 به صبح پنج ساعت مرکزی، کميته دبيران ھيأت اعضای از نفر چھار با غذا صرف از پس ستالين که است اين مسلم

 در دستورالعمل اين .کردند عمل خروستاليف .و .ای خروجی، نگھبانی رئيس دستور به نگھبانان و فتر خواب اتاق

 آيا اما .بخوابند بايستمی نشوند، ستالين مزاحم که اين برای نگھبانان که بود آن از عبارت و شد علنی ١٩٨٠ سالھای

 دھه نيم و سه مدت در را مردم ذھن توانستمی خروستاليف سخنان بود؟ اين از عبارت فقط خروستاليف دستورالعمل

 وزارت نيروھای ستالين، مرگ از بعد زيرا .نمايد کمک نگارانتاريخ به توانستنمی ھم خروستاليف خود .دھد يريتغ

 در آزادی از بعد بالفاصلهً تقريبا تنومند مرد اين اما شد، آزاد روز چند از بعد او .کردند بازداشت را نگھبان اين کشور

 ُمھر به سر راز يک عنوانه ب بود، داده خود زيردستان به خروستاليف که واقعی دستور و درگذشت قلبی حملۀ اثر

 .ماند پوشيده
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 تصور آنھا .خوابيد صبح پنج ساعت حدود در ستالين که دانستندمی نگھبانان .است مانده ناروشن نيز ديگر ۀنکت يک

 بيرون کوچک غذاخوری از ستالين و گذشت زمان که آن حسب بر .شد واھدخ بيدار ظھر حوالی در او که کردندمی

 .شد مشاھده روشنائی کوچک غذاخوری پنجره در دقيقه ٣٠ و ١٨ ساعت حال، اين در .گرفت شدت ھاآن نگرانی نيامد،

 مدتھا نستالي که تصور اين با نگھبانان .کند می غروب خورشيد مسکو منطقۀ و مسکو در ساعت اين در چمار اول

 اين با .يافتند آرامش است، کرده روشن را چراغ غذاۀ تھي برای خودش وقتھا، برخی رواله ب ھم، دفعه اين و، نخوابيده،

 و ٢٢ ساعت در آنھا حال، ھر در .نيامد بيرون غذا، وقت گذشت به آگاھی رغمه ب او چرا که نيست معلوم ھم باز وضع،

 چراغ کسی چه .است روشن پاتختی روی در چراغشب و افتاده اتاق کف روی او هک ديدند و کردند باز را در دقيقه ٣٠

 ھوش از دقيقه ٣٠ و ١٨ ساعت او که گفت توانمی صورت اين در باشد، کرده روشن ستالين اگر بود؟ کرده روشن را

 روشن اتاق به آنھا ورود از ممانعت و نگھبانان فريب منظوره ب ديگری کس را چراغ که دارد احتمال آيا .است رفته

 باشد؟ کرده
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