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

 )سوم بخش(

 نفع به ...امريکا اطالعات از که" گرجستان، مھاجران با بارامی گروه ارتباط احتمال بارۀ در سياسی ھيأت قرار در

 اصل اگربه که ترديد،بی" :بود داده ھشدار قرار حال، عين در .بود ذکرشده ،"...کندمی استفاده خود جاسوسی اطالعات

 مناطق ديگر از تازه "حاميان" نشود، دهدا الزم پاسخ بارامی، رفيق توسط شده آزموده مينگرلی حامی حزبی ضد

 سرپرستی را "خود" اياالت خواھندمی که ھم راچی از گوری، از ايميرتی، از تی،کاخه از کارتالينی، از گرجستان،

 حزب بيفتد، اتفاق اگراين و .کرد خواھند حمايت "ھاتوده" ميان در خود نفوذ تقويت منظوره ب خاطی عناصر از کنند،

 حزب مرکزی کميتۀ از و يابدی م تنزل "واقعی" حاکميت صاحب ھایاميرنشين تشکيالت يک به رجستانگ کمونيست

 .ماندمی باقی ساده نام يک تنھا آن رھبری و گرجستان )بلشويک( کمونيست

 از اآنھ ھایاستان و متحده ھایجمھوری از کدام ھيچ .باشد محدود گرجستان به فقط توانستنمی "مينگرلی حامی اصل"

 و اجتماعی مالکيت از سوءاستفاده حسابه ب "سايه اقتصاد" رشد پيامد .است نبوده امان در سوسياليستی قوانين نقض

 باقی "ساده نام يک فقط" کمونيست حزب و کشور رھبری از که ھنگامی حاکميتی ساختار در مافيائی ھایگروه ظھور

 اتحاد تجزيۀ از قبل سال ۴٠در ھاپديده ظھورچنين که است، واضح .شود منجر شوروی اتحاد سقوط به تواندمی بماند،

 صحبت طورعلنیه ب موضوع اين ۀبار در او حال، اين با .شدمی ستالين نگرانی باعث سوسياليزم تخريب و شوروی

 به نونقا حافظ نيروھای مثبت نگرش و اقتصادی جرايم مورد در ستالين دائمی منشی ،پاسکربئشيف .ن .آ بعدھا، .نکرد

 در اجتماعی مالکيت از کنندگان سوءاستفاده با ضعيف مبارزۀ خصوص در او .گفت سخن حزب نوزده ۀکنگر در آنھا

 .آورد ميانه ب سخن متحده ھایجمھوری ساير و قرقيزستان در اوکراين، زاپاروژسکی و يفيک ھایاستان

 داریسرمايه و سوسياليزم قوانين فراگيری نپيرامو علمی بحث شروع باعث که را وضعيتی آن توانمی سختی به

 در علمی بحث .دانست اتفاقی بود، آن پاسخ ستالين اثر ،"شوروی اتحاد در سوسياليسم اقتصادی مسائل" کتاب و گرديد

 "مينگرلی پروندۀ" .گرديد آغاز سياسی ھيأت جلسۀ در "مينگرلی پروندۀ" بررسی از پس بالفاصله ١٩۵١ نومبر ماه

 نابود را سوسياليستی اقتصاد و کندمی تقويت را خود موقعيت سايه بورژوازی شوروی کشور در که ،داد نشان

 .سازدمی
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 و سايه بورژوازی با مبارزه که داشت آگاھی بود، قائل حزب نظری تجھيز به بزرگی اھميت که حال عين در ستالين

 قانون حافظ ساختارھای اقدامات و سازمانی تدابير نيازمند حتی ايدئولوژيک، ابزارھای نيازمند تنھا نه آن عوامل

 مرتبط و قوميتی ھایمشخصه اساس بر شده تشکيل ھایگروه که داشت، توجه نيز اين به ستالين آن، بر عالوه .باشدمی

 .کنندمی سعی کشور مقامات ارشد بخش در حتی محلی، مقامات سطح در تنھا نه حامی يافتن برای کشور، از خارج با

 توانستنمی مينگرلی، خلق بلندپايۀ نمايندۀ ،بريا .پ .ل حمايت به گرمیپشت بدون بارامی گروه که د،برمی گمان ستالين

 .کند عمل و شود تشکيل

 ایتازه ھشدار "گرجستان کمونيست حزب در وضعيت" عنوان زير ١٩۵٢ سال چمار ٢٧ تاريخ به سياسی ھيأت قرار

 )بلشويک( کمونيست حزب مرکزی کميتۀ فعاليت در نواقص و اشتباھات اصالح کار" :شدمی گفته آن در که بود بريا به

 کمونيست حزب مرکزی کميتۀ اقدام کندی .رودمی پيش دشواری با و کند بسيار نيست، بخش رضايت گرجستان

 در نارضايتی موجب بارامی گروه ۀخصمان فعاليت عواقب برداشتن ميان از برای مبارزه در گرجستان )بلشويک(

 قصد ...گروه ...که شد معلوم بازجوئی روند در ...است گرديده گرجستان غيرحزبی افراد ميان در و حزبی ساختارھای

 تدارک درگرجستان شوروی حاکميت الغای برای و داشت را گرجستان کمونيست حزب در قدرت نھادھای تصرف

 که شد، اعزام تفليس به ،اپريل ماه در گرجستان کمونيست حزب مرکزی کميتۀ پلنوم برگزاری منظوره ب بريا ."ديدمی

 .گرديد برکنار حزب مرکزی کميتۀ اول دبير ،(charkviani) چارکويانی .ن .ک آن طی

 بفوريت نگھبانی کل ۀادار کار به رسيدگی برای بارکميسيونی اين .شد وارد والسيک به محکمی ضربۀ ماه ھمان در اما

 متھم بود، کرده اقامه سرکيسوف عليه پيش سال چند او که اتھامی ھمان به را آن فرمانده ک،والسي و گرديد تشکيل

 نگھداری برای مخارج محاسبۀ والسيک، گفتۀه ب .داشت شرکت آن کار در بريا اما بود، کميسيون رئيس مالنکوف .نمود

 ذکر چگونگی دربارۀ توضيح اجازۀ من معاون به يا من به که اين بدون" .بود شده داده نشان زياد خودسرانه ،اقامتگاه

 ."دادند گزارش ستالين رفيق بهً عينا را آن شود، داده آن بودن اشتباه و ئیافسانه رقم اين

 نشان واکنش دردمندانه چقدر فريبکاری و کالھبرداری مظاھر به ستالين که دانستندمی کشور رھبری مقامات ھمۀ

 کميسيون کار نتيجۀ با آشنائی ھنگام ستالين کميسيون، اين عضو ،(Ryasnoy) رياسنوی .س .و ۀگفته ب .دھدمی

 رئيس معاونت به و گرديد عزل خود مقام از نگھبانی گارد قھرمان والسيک، ،١٩۵٢ سال اپريل ٢٩ .شد عصبانی

 اندھانسازم ھدف ترتيب، بدين .شد منصوب )"سوردلوفسک" استان( آبست شھر در باژنوفسکی اجباری کار اردوگاه

 .گرديد متوقف "پرونده" اين مورد در تحقيقات و يافت تحقق )والسيک حذف( "پزشکی پروندۀ"

 ...دارد ادامه
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