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 Political  سياسی

  
 شيری .م .ا برگردان از

  ٢٠١٦ اپريل ٠٣

  

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

 )چھارم بخش(
 بودند؟ کجا پزشکان

 نظر در ستالين که شد، معلوم آن از پس و آن روند در شوروی، اتحاد کمونيست حزب نوزدھم کنگرۀ تدارک ورۀد در

 سياسی ھيأت اعضای سوم دو .دھد يريتغ ایمالحظه قابل طوره ب را کشور و حزب رھبری کادرھای ترکيب داشت

 توليد در کار تجربۀ و عالی تحصيالت دارای کادرھای از عبارت شوروی اتحاد کمونيست حزب مرکزی کميتۀ جديد

 .نداشتند وجود وقت آن تا سياسی ھيأت "قھرمانان" ميان در افرادی چنين که بودند معاصر

 پس است، داده دست از را خود اھميت والسيک سقوط از بعد رسيدمی نظره ب که "پزشکان پروندۀ" که اين توجه قابل

 که کرملين درمانگاه رئيس ،يگوروف .ای .پ مرکزی، کميتۀ اکتوبر پلنوم از بعد روز دو .گرديد فعال کنگره پايان از

 .پ و ُووسی .س .م ،فئيواسيل .خ .و او دنباله ب  .شد بازداشت اکتوبر ١٨ بود، گرديده عزل درمانگاه رياست مقام از

 پزشک بھترين ،گرادوفوينو .ن .و جمله از پزشک، نفر بيست مجموع در .شدند دستگير کرملين پزشکان ،کاگان .ای

 حاال شد،می استفاده پاسکربئشيف و والسيک کردن ساقط برای پيشتر "پزشکان پروندۀ" از اگر .شد بازداشت ستالين

 .ساختپذيرمیآسيب را ستالين خود سالمتی کرملين درمانی مرکز سرشناس متخصصان دستگيری

 باور کرملين پزشکان ساير و وينوگرادوف گناه به ستالين خود، اتخاطر در ِآليلوئوا از نقل به ايستومين .و نوشتۀ بر بنا

 اين او .بود عصبانی شدته ب حوادث جريان از پدر که گفت، من به اوناواسيلی والنتينا بعدھا" :نوشت ِآليلوئوا .نداشت

 مقصر" به که گفت، پدر .چيدمی ميز روی غذا ھميشه مثل او .بود شنيده غذا ميز سر در ھاصحبت خالل از را موضوع

 ."کردند سکوت فقط مواردی، چنين در معمول طبق حاضران، ۀھم ...نيست ممکن اين کند،نمی باور آنھا "بودن

 سال نومبر ١٢" شود،می متذکر سوداپالتوف که ھمانطور .نکرد بسنده غذا ميز سر در شفاھی اعتراض به ستالين

 اخراج ملی امنيت وزارت از حزب، مرکزی کميتۀۀ ذخير در کار از وانینات دليله ب را رومين داد دستور ستالين ١٩۵٢

 نقطۀ "پزشکان پروندۀ" به بايستمی ستالين اقدام اين رفتمی گمان ."گرديد محول رومين به حسابداری وظيفۀ .نمايند

 کرد امضاء اعتراف سند بازجوئی، از پس و شد بازداشت والسيک دسمبر ١۵ .يافت ادامه تحقيقات اما .بگذارد پايان
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 در کار، اين با ما که کنممی درک حاال و نکرديم، بررسی را تيموشوک مدعيات )آباکوموف و او( ما" که اين از حاکی

 ."سپرديم يگوروف مجازات دسته ب را او واقع،

 کانپزش ساير طبی خدمات از حتی وينوگرادوف، پزشکی ھایکمک از فقط نه را ستالين پزشکان، کردن زندانی

 ستالين حاال .داشت اعتماد آنھا به ستالين و کردند می کار يگوروف مديريت تحت پيشتر که ساخت، محروم کرملين

 متخصصان عنوانه ب او و ماندند امان در کرملين درمانی مرکز دستگيريھای از که آنھائی خدمات به توانستمی

 خودداری کرملين بھزيستی مرکز خدمات به مراجعه از ستالين سبب، ھمينه ب .باشد اميدوار شناخت،نمی سرشناس

 مراجعه پزشک به شد،می مبتال زکام يا خون فشار به او گاه ھر آخر زمانھای در" او، نگھبانان گواھی به .نمود

 ."کردمی دريافت سابق، پزشکاپير پاسکربئشيف، از را الزم ھایقرص ...کردنمی

 شوروی اتحاد کمونيست حزب نوزدھمۀ کنگر در گرانهءافشا سخنرانی دنباله ب ستالين دائمی منشی اين حال، اين با

 .شد منفصل خدمت از و گرديد دارلکه ١٩۵٢ سال پايان در شوروی اتحاد ھایجمھوری برخی در فساد موارد به راجع

 معالجه را او پزشکپيرا يک سطح در حداقل توانستمی که ھم انسان يک از حتا مدير، ترينمجرب از تنھا نه ستالين

 .گرديد محروم نمايد،

 افچوی به رياسنوی نبود، روشن آينده ديگر .آورد روی داروھا ترينساده به خوددرمانی برای ستالين بعد به اين از

 روی خوددرمانی به .فرستدمی معمولی ھایداروخانه به داروھا ليست با" را نگھبانان اغلب ستالين که داد، اطالع

 ."دليلبی نه البته" افزود نگرانی با رياسنوی ."...بفرستند دنيا آن به را او توانندمی کنممی گمان .تاس آورده

 دريافت امن داروھای او که بدھند، باره اين در اعتماد قابل تضمين وی به توانستندنمی ستالين احتياطی اقدامات اما

 ممکن آنھا به دارو پوشش تحت ديگری چيز تحويل و بودند ئیشناسا قابل براحتی او وفادار شخصی نگھبانان .کندمی

 .بود

 ستالين کردندمی سعی تأثيرگذار نيروھای برخی که است آن گواه دادند،می کشيک اقامتگاه در ًقبال که پزشکانی حذف

 .س .يو" :شود یم گفته بليژنيايا اقامتگاه بارۀ در مذکور کتاب در .سازند محروم اوليه بھداشتی ھایمراقبت از را

 اقامتگاه در روزیشبانه طوره ب کرملين بيمارستان پزشکان :آوردمی خاطره ب ستالين از حفاظت مأمور ،ساکالوف

 بود، پزشکی علوم دکترای نامزد علمی درجۀ دارای که ،کولينيچ دکتر :بودند نفر دو پزشکان .دادندمی کشيک بليژنيايا

 عين در ."دادندمی ارائه پزشکی خدمات نيز او شخصی حفاظت افسران به حتا ستالين، هب تنھا نه آنھا .زاخاراوا دکتر و

 کشيک اقامتگاه در پرستاران فقط ١٩۵٣ سال بروریف وجنوري ھایماه در که است، نوشته ِآليلوئوا .ی .س حال،

 .نبود ھم رپرستا اقامتگاه درچ مار اول شب اما ."نداشت حضور بليژنيايا در پزشکی ھيچ دادند،می

 ...دارد ادامه
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