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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
 شيری  .م  .ا :برگردان از

  ٢٠١۶ مارچ ٢۶

  

 ستيزیستالين کارزار آغاز و ستالين مرگ و بيماری اسرار
 ستالين مرگ نشدۀفاش اسرار

 )دوم بخش(

 "پزشکی پروندۀ" در بازیسياست ھایريشه

 ،"پزشکی پروندۀ" تشکيل از بعد که کنند،می ادعا چنين اقامتگاه در طبی کارکنان نبود توجيه برای تحليلگران اغلب

 اتحاد کمونيست حزب بيستم کنگرۀ بستۀ جلسۀ در خود گزارش در خروشچوف .س .ن .راند بيرون را آنھا ھمۀ ستالين

 خانم گزارش جز "ایپرونده" ھيچ امر واقعيت در ."بگيريم نظر در را پزشکی دۀپرون ...بيائيد" :داشت اظھار شوروی

 گويا که داشت اعالم آن طی و نوشت نامه ستالين به کسی دستور به يا تأثير تحت زياد، احتمال به که تيموشوک دکتر

 نتيجه اين به درنگبی که بود کافی نامه ھمين ستالين برای  .ندارد وجود اند، زده دست غيرمجاز ھایروش به پزشکان

 او .زنندمی دست پزشکی شريفۀ حرف با مغاير اعمال به که دارند وجود پزشکانی شوروی اتحاد در که برسد گيری

 ھابازجوئی انجام چگونگی ستالين  .کرد صادر را شوروی اتحاد طب متخصصان از ایبرجسته گروه بازداشت دستور

 ."کرد ينيتعً شخصا را شدگان دستگير از بازجوئی روند در دهش بسته کاره ب روشھای نوع و

 ١٩۴٨ سال تگسا ٢٩ .بود آميخته ھم در خروشچوف خيالپردازی با گزارش اين ۀجداگان واقعيات ھم امر واقعيت در

 طی و دفرستا نامه خود رئيس به ،ژدانوف .آ.آ معاينۀ از پس تيموشوک ليديا کرملين، بيمارستان قلب نوار اتاق رئيس

 نشان خود گزارش در او .نمودند معالجه قلبی سکتۀ وجود بر دال او قلبی نوار به توجه بدون را بيمار که کرد تأئيد آن

 رأی قلبی، سکتۀ عبارت حذف با که کردند پيشنھاد او به" ژدانوف معالج پزشکان ،وينوگرادوف و يگوروف که داد

 قلبی ۀسکت آثار ژدانوف جسد از شکافی کالبد در .درگذشت معالجه اين از پس روز دو ژدانوف ."دھد يريتغ را پزشکی

 رأی ژدانوف مرگ از بعد شده برگزار پزشکی ھایمشاوره ھمۀ .بود نشده ثبت او بيماری ۀتاريخچ در که گرديد آشکار

 مشاوره نويستند متن در والسيک .شد اخراج کرملين بيمارستان از تيموشوک نتيجه، در .کردند تأئيد را پزشکان

 تيموشوک رفيق داند،می صحيح را پزشکان تشخيص و خوانده پاسکربئشيف رفيق که شده، گزارش وزير به" :نوشت

 ."نيست محق

 برخی( را تيموشوک نامۀ کرملين درمانی مرکز پزشکان کار سازماندھی ولؤمس فرد عنوانه ب والسيک سپس اما

 اساس بر .گذاشت ستالين اختيار در را آن و داد قرار مداقه مورد )ندنويسمی تيماشوک را او خانوادگی نام اوقات
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 را ژدانوف معالج پروفسورھای" کرد موظف را وی تيموشوک، مدعای به ناباوری اظھار ضمن او والسيک، خاطرات

 اعتباریبی بر دال اطالعاتی ھيچ .کردم ءاجرا ھم من که بگيرد، امنيتی نظر تحت و دھد قرار بررسی مورد دقته ب

 .شد فرستاده آرشيو به تيموشوک ۀنام ."کردم گزارش ستالين به من و نداشت وجود پروفسورھا

 و بريا که فھميد والسيک .کرد جلب را مالنکوف او، وقت آن متحد و بريا توجه تيموشوک نامۀ بعد سال چند اما

 ريشۀ به نگاھی با .نمايند متھم تيموشوک نامۀ به نسبت جنائی توجھیبی به را پاسکربئشيف و او کنندمی سعی مالنکوف

 بريا حفاظت رئيس ،سرکيسوف که باره اين در او که شد شروع آنجا از چيز ھر که شد متذکر والسيک دسيسه، اين

 حال، اين با .داد گزارش ستالين به رساند،می فروشه ب بازارھا در را دولتی ھایاقامتگاه در آمدهعمله ب محصوالت

 عليه او .داد سازمان را ستالين اقامتگاه فرمانده ،فئيفداس دستگيری آن از پس و شد موفق سرکسيوف از دفاع در بريا

 برای را فئيفداس" ستالين والسيک، ۀگفته ب .نمود متھم ستالين کردن مسموم برای تالش به را او و داد شھادت والسيک

 ."کنم امضاء کردند مجبورم شتم و ضرب با که بود دروغی ينا :داشت اظھار بازجوئی اين در او .فراخواند بازجوئی

 والسيک، ۀگفته ب مقابل، در .نشدند مجازات او "پروندۀ" والنؤمس از يک ھيچ اما کردند، آزاد را فداسئيف چه اگر

 ."نهبدگويا مکاتبات و بافیدروغ از اجتناب بدون من، عليه مدارکی آوریجمع به کرد شروع سروف با ھمراه بريا"

 "پروندۀ" بررسی به ويژه، امور در شوروی اتحاد ملی امنيت وزارت بازپرس سر ،رومين .د .م سرھنگ ھنگام اين در

 رومين .بود شده بازداشت "شوروی ضد" شديد اظھارات علته ب ١٩۵٠ نومبر ١٨ در که بود اتنيگر .گ .يا دکتر

 سال در مرکزی کميتۀ دبير شرباکوف، .س .آ قتل در کتشر به را او و گرفته اعتراف دکتر از کردمی سعی مصرانه

 خطور ھنگامی سابق حسابدار رومين، مغز به مشابھی فکر .نمايد متھم پايهبلند مقامات ميان از بيماران ديگر و ١٩۴۵

 امنيت وزير معاون ،ياسين .س .و گفتۀه ب آنجا، در .شد استخدام آرخانگلسک استان ملی امنيت ادارۀ در او که کرد

 در پزشکی مخفی سازمان يک که داد، شھادت او و کرد بازداشت را يھودی پزشک يک آرخانگلسک در" رومين ملی،

 شرباکوف، قتل از که نوشت را کرملين پزشکان ۀتوطئ داستان اتينگر، بازداشت از پس رومين ."کندمی فعاليت مسکو

 .کردمی حکايت ديگر جنايات به زدن تدس برای آنھا قصد از و آنھا دسته ب کالينين و ژدانوف

 با مرتبط اقدام ھيچ ًمطلقا ھيچ،" که داشت اعالم اتينگر، از بازجوئی از پس ملی، امنيت وزير آباکوموف، .ز .و اما

 کميتۀ پذيرش اتاق در مالنکوف منشی ،سوخانوف .ن .د ١٩۵١ سال بھار در وقت، آن ."ندارد وجود اينجا در ترور

 سواد کم فرد اين به ستالين، به آباکوموف عليه اتھام اقامۀ از حاکی ۀنام نوشتن برای و کرد مالقات رومين با مرکزی

 ادعا رومين .مرد زندان در بازجوئی ھنگام آباکوموف ۀتوطئ اثر در اتينگر که شد مدعی نامه آن در رومين  .کرد کمک

 .کرد متوقف را "ھاصھيونيست پروندۀ" روند آباکوموف که کرد

 .داشتمی معطوف يھودی پزشکان روی خاصی توجه شوم، توطئۀ عامالن يافتن برای خود جوھای و جست در رومين

 سازماندھی بر داير ضدفاشيستی، جنگ سالھای در يافته تشکيل يھودی کميتۀ از شوروی اتحاد دولت توقع زمان، آن در

 کردن تارومار در ایکننده ينيتع نقش که شده ويران شوروی اتحاد به يھودی جھانی بورژوازی مساعدت با مالی کمک

 که اين وجود با نيز اسرائيل و شوروی اتحاد روابط .نشد برآورده کرد، ايفاء نابودی از يھود ملت نجات و ھيتلريزم

 .نشد تنظيم کرد، کمک آن به سپس و کرد پشتيبانی يھود دولت تشکيل از متحد ملل سازمان در ١٩۴٧ سال در ما کشور

 به ھمچنين، و ھاصھيونيست کميتۀ به شبھات .گرفت پيشی شوروی اتحاد از سرعته ب کشور اين در نفوذ برای امريکا

 ١٩۴٧ سال مبرنو ماه در .يافت افزايش کرد،می پشتيبانی اسرائيل و شوروی اتحاد بين روابط توسعۀ از که کسی ھر

 مصالح با رومين يھودی پزشکان توطئۀ داستان رو، اين زا .شدند بازداشت رھبرانش و گرديد منحل يھودی کميتۀ

 .داشت انطباق دوره آن سياسی
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 شعبۀ رئيس ايگناتيف، .د .س و بريا .پ .ل مالنکوف، .م .گ از مرکب کميسيونی رومين .د .م اتھام بازرسی منظوره ب

 و برکنار وزارت مقام از ١٩۵١ سال جوالی ماه در آباکوموف ساختگی، اتھام اساس بر .گرديد تشکيل مرکزی کميتۀ

 بررسی رومين مدعای از پشتيبانی با ت،گسا ماه از ملی امنيت وزارت سرپرست ،آگالتسوف .ای .س .شد بازداشت

 مقامه ب ١٩۵١ سال تگسا ماه در که آن از بعد مالنکوف، الحمايۀتحت ايگناتيف .د .س .کرد آغاز را "پزشکی پروندۀ"

 وزارت معاونته ب رومين ١٩۵١ سال برواکت ١٩ تاريخ در .بخشيد شدت تحقيقات اين به شد، منصوب ملی امنيت وزير

 .کرد پافشاری کرملين پزشکان ميان از بيشتر ھایدستگيری به او .گرديد منصوب ويژه امور بخش رئيس و ملی امنيت

 ًاحتماال و ستالين، نفوذ اب حراستی رئيس برداشتن ميان از يعنی، مالنکوف، و بريا طرح به رومين ھایفعاليت

 .دادمی جواب -پاسکربئشيف

 جمھوری رھبری در فساد وجود خصوص در اطالعات آوریجمع به پاسکربئشيف و والسيک آن، مقابل در

 آن به نيز بريا که داشتند وجود مينگرلی مليت دارایي افراد آنھا ميان در که زدند، دست شوروی گرجستان سوسياليستی

 .داشت تعلق

 تسخالتوبوو بارژومی در ما" :دھدمی گواھی والسيک .رفت گرجستان به استراحت برای ستالين ١٩۵١ سال تابستان

 در و گرجستان نامساعد اوضاع بارۀ در کرد،می ھمراھی را ما ھيأت که گرجستان راه وزير معاون از ...کرديم اقامت

 در خواریرشوه رشد بارۀ در کلی طوره ب يا و شود،می طلب روبل ھزار ١٠ دانشگاھھا به ورود برای که باره اين

 وی که فراخواند را گرجستان ملی امنيت وزير او .رساندم ستالين اطالع به را آن من .رسيدمی ھائیگزارش گرجستان

 ."نمود تأئيد را واقعيتھائی چنين وجود نيز

 بارۀ در ستالين آن در که گرديد تشکيل سياسی ھيأت جلسۀ مسکو به بازگشت در" :نويسدمی خود خاطرات در والسيک

 ھيأت قرار ١٩۵١ سال مبرنو ٩ .داد گزارش دولت اعضای به خواریرشوه بارۀ در جمله، از گرجستان، اوضاع

 کميتۀ داخل ...يابدی نم کاھش ...و يافته رشد گرجستان در خواریرشوه" :شدمی گفته آن در که گرديد صادر سياسی

 از که دارد وجود گروھی .است چنين نيز دولت و مرکزی کميتۀ ساختار درون گرجستان، يستکمون حزب مرکزی

 گروه اين رأس در گرجستان کمونيست حزب مرکزی کميتۀ دوم دبير بارامی، رفيق ...کندمی حمايت خواران رشوه

 ھدف يک ...بارامی رفيق رلیمينگ ناسيوناليستی گروه ...دارند تعلق مينگرلی خلق به گروه اين اعضای .دارد قرار

 ."آنھا رأس در ھامينگرلی وگماردن گرجستان دولتی و حزبی ھایساختار در کليدی ھایپست تصرف : دارد ھم ديگر

 ...دارد ادامه
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