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 Political  سياسی

  
  شيری .م .ا :برگردان از

 ٢٠١٦ اپريل ١٠
 

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

 )پنجم بخش(
 "!است يدهخواب محکم ستالين رفيق"

 ١٩۵٢ سال مبردس ماه در .کردمی اتخاذ کشور بلندپايۀ رھبری نوسازی برای جدی تصميمات ستالين حال، عين در

 شورای رئيس مقام در خود جایه ب سياسی ھيأت جديد عضو پانامارنکو، .ک .پ انتخاب بر داير قرار طرح ستالين

 آماده بود، شده منصوب شوروی اتحاد وزيران شورای ئيسر معاونت به پيش چندی تا که را شوروی اتحاد وزيران

 آرشيو يتمسؤول طوالنی مدت او( لوکيانوف .ای .آ شوروی، اتحاد عالیشورای ۀرئيس ھيأت صدر نوشتۀه ب .نمود

ه ب را وزيران شورای قرارھای پيشنويس ،)داشت عھده بر را شوروی اتحاد کمونيست حزب مرکزی کميتۀ محرمانۀ

 از بعد بار اين اما .کردندمی امضاء حزبی مراتب سلسله ترتيب به ديگر مقامات او، از بعد و ستالين اول معمول، طور

 نوشته مرکزی کميتۀ عالی ساختار اين دائم اعضای نام آنھا از بعد و سياسی، ھيأت در عضويت نامزدھای اسامی ستالين

 .بود شده

 سياسی ھيأت اعضای ساير حضور در قبل سال چند او .باشد صادفیت ستالين سوی از ھاءامضا تنظيم چنين است بعيد

 ۀمثابه ب را کوزنتسوف .آ.آ و وازنسسنکی .آ .ن است منده عالق که داشت، اظھار موعد از پيش و کرد احتياطیبی

 و سريع ينستال بار اين اما .شدند اعتباربی زود خيلی او به نزديک افراد ديگر و نفر دو اين .ببيند خود جانشينان

 رھبری جديد اعضای پيشنھاد ھنگام او که ئیمعيارھا آن با ستالين انتخاب اين حال، عين در .کرد عمل غيرمنتظره

 در آوردھادست و معاصر توليد در کار تجربۀ عالی، تحصيالت دارای آنھا( داشت انطباق داد،می قرار مالک حزب

 و حمل مھندسی دانشکدۀ در را خود تحصيالت عالی، تحصيالت دارای ،پانامارنکو .ک .پ .)بودند دولتی ھایفعاليت

 کتاب مؤلفان از يکی و شد مشغول کار به خود تخصصی رشتۀ در او .بود رسانده پايان به ١٩٣٢ سال در مسکو نقل

 مھندسی کشوری دانشکدۀ تحقيقاتی گروه سال، ھمان در پانامارنکو .بود ١٩٣۶ سال در منتشره ،"برقی لوکوموتيوھای"

 .کرد رھبری را ريلی ھایراه کردن برقی برای الکتروتکنيک

 در .گرفت برعھده را بالروس کمونيست حزب رھبری و گرديد موظف حزبی کار به جنگ آستانۀ در پانامارنکو

 کشوری پارتيزانی جنبش ستاد فرماندھی ھم آن از پس و بالروس، پارتيزانی جنبش رھبری پانامارنکو جنگ ھایسال

 کارھای .ستود را بالروس جنگ از پس ھایويرانی بازسازی در پانامارنکو ھایموفقيت ستالين .داشت عھدهه ب را
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 نوزدھمۀ کنگر در پانامارنکو .گرفت قرار ستالين تحسين مورد نيز شوروی اتحاد تدارکات وزير مقام در پانامارنکو

 ،مالنکوف است بعيد .کرد سخنرانی خودش فعاليت ۀعرص به مربوط مسائل پيرامون شوروی اتحاد کمونيست حزب

 عضو ١٩۵٢ سال برواکت تا که باشند بوده خرسند وزيری نخست مقامه ب فردی انتخاب از خروشچوف و بولگانين ،بريا

 انتصاب مربوط قرار امضای زمان تا ستالين انتخاب از افراد اين آيا نيست، معلوم .نبود حزب ۀبلندپاي رھبری جمع

 درجه حداکثر تا را آنھا داشت احتمال حوادث روند چنين بارۀ در مبھم شايعات حتا اما نه، يا اندداشته اطالع ارنکوپانام

  .نمايد اضطراب دچار

 توجه با .افتادند جوش و جنب به ،ستالين واسطۀه ب میيتنظ قرار از اطالع با "پزشکی پروندۀ" طراحان رود،می گمان

 سال جنوری ٩ در ستالين حضور بدون و بريا پيشنھاد با سياسی ھيأت بود، نشده تکميل "یپزشک پروندۀ" که اين به

 ١٣ .نمايد منتشر کشور ھایروزنامه ھمۀ در سرعته ب را "آفت پزشکان گروه" بازداشت خبر گرفت تصميم ١٩۵٣

 .س .م" پزشکان" :شدمی گفته کرملين درمانی مرکز پزشکان بازداشت بارۀ در منتشره خبر در ١٩۵٣ سال جنوری

 جوينت يھودی ئیبورژا -ناسيونال جھانی سازمان" با ديگران و "گرينشتين .م .آ ،فلدمان .ای .د ،کاگان .ب .ب ،ُووسی

 ."داشتند ارتباط

 ھایسازمان با يا صھيونيزم با مرتبط ھایآفت فعاليت خصوص در مختلفی مطالب ھاروزنامه در نيم و ماه يک مدت در

 اين .شدمی تقبيح شدته ب شوروی اتحاد مردم ھشياری رفتن بين از مطالب اين در .افتيی م انتشار رجیخا جاسوسی

 اتحاد سفارت .گرديد مواجه اسرائيل ويژه،ه ب کشورھا، برخی شديد واکنش با و داشت ایگسترده جھانی بازتاب حوادث

 .کرد قطع اسرائيل با را خود سياسی رابطۀ یشورو اتحاد و گرفت قرار تروريستی حملۀ مورد آويوتل در شوروی

 نتيجه، در .شود منتشر وزارت موافقت با صھيونيزم به مربوط مقاالت ھمۀ که شد گرفته تصميم وضعيتی چنين در

 آغاز کارزار" جعلی نسخۀ عنان که کرد،می تصور سوداپالتوف .نشد منتشر موضوع اين به مربوط مقاالت يکسری

 سال بروریف ماه پايان در من ...است شده خارج آن سازماندھندگان دست از آشکارا صھيونيزم توطئۀ پيرامون شده

 خواھد فروکش بزودی کارزار ...که گفت،می امباطنی درک .کردم مشاھده را ايگناتيف در اطمينانیبی رشد ١٩۵٣

 ."کرد

 که باشد زده حدس او باره اين در هک است بعيد اما داد، تشخيص اطمينان با را خود رھبری ۀروحي سوداپالتوف

 مالنکوف نظر روی اول، درجۀ در که ايگناتيف .است نبوده "کارزار فروخوابيدن" از ناشی فقط ايگناتيف "ترديد"

 .کردمی احساس را بلندپايه رھبر اين "اعتماد عدم" بود، شده متمرکز

 در" :نوشت "مقامات اسرار ،ستالين" کتاب رد ژوکوف يوری .کرد رفتار غيرعادی طوره ب که نبود مالنکوف فقط

 ،بولگانين ،بريا -رھبران انگيزحيرت سکوت جمله، از مھمتری، ھم باز رخدادھای پزشکی پروندۀ ھياھوی پشت

 ناديده ستالين فعاليت ناگھانی تشديد و خروشچوف ،سابوراوف ،پرووخين ،کاگانويچ ،واراشيلوف ھمچنين، و مالنکوف

 ساير و اين ژوکوف، عقيدۀه ب .کرد مصاحبه ..."تايمز نيويورک" خبرنگار ،رستون جيمز با او مبرسد ٢۶ .شدند گرفته

 .دادمی خبر "سريع و الوقوعقريب فرجام" از پيشاپيش رويدادھا

 تماشا را خارجی ئیسينما لمف يک کرملين در کشور رھبری مقامات از برخی ھمراهه ب ستالين بروریف ٢٨ روز عصر

 .و .پ سرھنگ .رفتند او ھمراه بولگانين و خروشچوف ،مالنکوف ،بريا .رفت اقامتگاه به او تماشا پايان در .کرد

 در بروریف ٢٨ شب ١١ ساعت از مھمانان" که آورد،می خاطره ب اقامتگاه معيشتی امور بخش رئيس معاون ،الزگاچف

 چه در .داشت ادامه طوالنی ومدت آرام ھابحث ری،غذاخو خدمتکار ،بوتوسووا ماترنا خانم گواھیه ب ."بودند اقامتگاه

 موضوع پانامارنکو انتخاب لۀأمس که پنداشت، توانمی .نيست معلوم کرد،می صحبت حزب رھبران با ستالين موردی
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 را شوروی اتحاد وزيران شورای رياست مقام به پانامارنکو انتخاب به مربوط قرار وقت آن تا .بود صحبتھا مرکزی

 -مرکزی کميتۀ سياسی ھيأت اعضای از نفر چھار فقط" :شودمی متذکر لوکيانوف .ای .آ .بودند کرده امضاء ھمهً تقريبا

 به تمايلی آنھا زياد احتمال به ."بودند نکرده امضاء خروشچوف .س .ن و بولگانين .آ .ن ،بريا .پ .ل ،مالنکوف .م .گ

 .نداشتند آن امضای

 پلنوم در آنھا به اتکاء با که باشد شده متوسل ئیھااستدالل ھمان به طوالنی ھایحبتص روند در ستالين که نيست بعيد

 تصريح او وقت ھمان .داد توضيح را وزارتی مقامات با سياسی دفتر اعضای يکسری ئیجاه جاب ١٩۵٢ سال برواکت

 آنھا برای اداری امور انجام و نيستند جوان حزب کنونی رھبران اما دارد، نياز جسمی ئیتوانا به وزارت کار که کرد،

 .است شده سخت

 را نتيجه و "بيازمايند" جديد ميدان در را پانامارنکو که نمود پيشنھاد خود ھمتايان به ستالين که پنداشت، چنين توانمی

 حمايت برای را خود موافقت ستالين ھایصحبتھم که رود می احتمال يافت، خاتمه آرامی به ديدار که ئیآنجا از .ببينند

 برگزار ضيافتی ستالين حضور با اقامتگاه ھمان در ديگر ساعت چند تا دانستند،می آنھا .کردند اعالم پانامارنکو از

 .کردند امضاء را قرار نيز آنھا .اندشده دعوت آن به کشور بلندپايۀ مقامات ساير خودشان، بر عالوه که شد، خواھد

 .کنند پيروی سياسی ھيأت نامزدھای و اعضاء اکثريت از حرف در گرفتند تصميم نفر چھار ھر رودمی گمان اين،بربنا

 معمولی جشن يک از مھمانی به مدعوين ترکيب .بودند شده دعوت ضيافت به ھم سوتالنا و واسيلی -ستالين فرزندان

 را، خود وضعيت ييرتغ داشت نظر در حال عين در ستالين دارد احتمال .نبود جشن روزچ مار اول اما داد،می گواھی

 .نمايد اعالم ھم فرزندانش به را شوروی اتحاد وزيران شورای رياست پست از گيریکناره يعنی،

 .باشده داشت پی در را شوروی اتحاد عالیشورای نوبتی جلسۀ توانستمیچ  مار ماه اول ضيافت جريان در قرار اعالم

 ماه اوايل در آن تصويب و کشور بودجۀ پيرامون بحث منظوره ب هگذشت سال دو در شوروی اتحاد عالیشورای جلسۀ

 اجالس برگزاری که است واضح .)مارچ ٨ -۵ ،١٩۵٢ سال و مارچ ١٢ -۶ ،١٩۵١ سال( شدمی برگزار چمار

 موازاته ب که، نيست بعيد .بود شده ريزیبرنامه مارچ اوايل ھمان برای نيز ١٩۵٣ سال در شوروی اتحاد عالیشورای

 جلسه در را شوروی اتحاد جديد وزير نخست انتخاب لۀأمس داشت نظر در ستالين کشور، مالی سند مونپيرا بحث

 .نمايد مطرح

 نفر چھار ھمان نگھبانان دھندۀ ھشدار زنگ از پس روز يکً تقريبا اما .يافت ادامه مارچ اول صبح ۴ ساعت تا صحبت

 که شود،می يادآور خود خاطرات در سابق نگھبانی مأمور ،بينرئ .آمدند ستالين اقامتگاه به باره دو کشور رھبران از

 راهه ب ھياھو چرا تو" :گفت الزگاچوف به ديد، کاناپه روی در درازکشيده حالت به را ستالين که آن محضه ب بريا

ه ب "!نشو ھم ستالين رفيق مزاحم و نکن ناراحت را ما ديگر !است خوابيده محکم ستالين رفيق که بينیمی ای؟انداخته

 فحاشی با را او حرف بريا اما .دارد پزشکی کمک به فوری نياز بيمار که دھد نشان کرد سعی الزگاچوف " رئبين، گفتۀ

 او، به فحاشی ضمن ،استاروستين با مواجھه ھنگام در بريا .شدند خارج تاالر از دوستان آن، از بعد .کرد قطع رکيک

 !"شويدمی ستالين رفيق مزاحم ھا،احمق ھستيد، کی شما" :گفت

 در تفاوتھا برخی از گذشته .کرد توصيف کشور "شور پر" رھبر اين مشابه طرزه ب را شده فلج ستالين نيز خروشچوف

 اين که واقعيت اين در کشور و حزب رھبران شود،می استنباط چنين آنھا محتوای از خروشچوف، و رئبين اظھارات

 نگران چيز ھيچ بود، افتاده اتاق کف روی فلج وضعيت در و ھوشبی برد،می نجر جدی بيماری از که ساله ٧۴ انسان

 طرزه ب باشد، ديده آسيب افتادن ھنگام است ممکن ستالين که اين از اطمينان حصول برای حداقل آنھا .نيافتند ایکننده

 اين به زندگی سادۀ تجربۀ است مکنم .بيايد او خون فشار گيریاندازه و معاينه برای دکتری تا نکردند پيشنھاد عجيبی
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 وضعيت که نزد نھيب اند،يافته مھارت روزمره جمله، از بحرانی، شرايط گستردۀ طيف با مواجھه در که حاضر افراد

 روی غيرعادی اتفاق ھيچ که کردند وانمود آنھا ھمۀ که پنداشت توانمی دارد؟ شکیزپ کمکھای به فوری نياز ستالين

 چنين اگر و بردمی سره ب مرگ و زندگی ميان در ھنگام اين در ستالين که دانستندمی يقين طوره ب زيرا، .است نداده

 ستالين نجات برای فرصتی ھيچ از چرا و بود چه آنھا اطمينان دليل صورت، اين در باشد، داشته صحت زنیگمانه

 نکردند؟ استفاده

 در مشدده علت .شودمی محسوب جنايت و است جرم آن به دنيازمن انسان به پزشکی کمک از خودداری که است، معلوم

 دادند دستور امرشان تحت افراد به خود خدمتی باالی موقعيت از استفاده با جنايتکاران که بود، آن از عبارت واقعه اين

 نوشته "لنيوکخو" اشتباه به پيشين ھایبخش در نام اين( گويدمی خلونيوک اولگ اما .نکنند کمک بيمار انسان چنين به

 ئیجنا اقدام اين او .رسيدمی نظره ب "منطقیً کامال" ،"پزشک احضار" برای کشور رھبری تعجيل عدم که ،)است شده

  ."بردندمی سره ب ترس حالت در" ھميشه آنھا که کندمی توجيه چنين را

 

 آن از پس و مارچ ۵

 سياسی ھيأت جلسۀ ستالين فوت از قبل ساعت دو تا .انجاميد طول به روز چھار مھلک بيماری با ستالين بدنۀ مبارز

 گرديد تشکيل شوروی اتحاد وزيران شورای و عالیشورای رئيسۀ ھيأت شوروی، اتحاد کمونيست حزب مرکزی کميتۀ

 ماه در ستالين پيشنھاد اساس بر که افرادی آن ۀھم .گرديد اتخاذ تشکيالتی مسائل خصوص در تصميماتی آن در که

 نخست پست به مالنکوف .م .گ .گرديدند اخراج آن از بودند، شده اضافه رئيسه ھيأت جمع به ١٩۵٢ سال برواکت

 کميسيون رئيس خروشچوف، که بود کسی اولين او ،ستالين جنازۀ عييتش مراسم در .شد منصوب شوروی اتحاد وزيری

 به مارچ ۵ روز عصر که رسيد ابري .پ .ل به سخنرانی نوبت خروشچوف، از بعد .کرد دعوت سخنرانی به را دفن

 وزارت و کشور وزارت از متشکل کشور، وزرات رياست آن، موازاته ب و گرديد منصوب مالنکوف اول معاون مقام

 .گرفت عھدهه ب را ملی امنيت

 منظوره بً ظاھرا .شد تصويب شوروی اتحاد عالیشورای اجالس در تصميمات اين ستالينجنازۀ  عييتش از پس روز چند

 ألۀمس کنند، پخش شايعاتی وزيری نخست مقام به پانامارنکو انتخاب عدم بارۀ در بود ممکن که کسانی کردن مراهگ

 کار برای بزودی پانامارنکو اما .گرديد اعالم شوروی اتحاد فرھنگ شدۀ تأسيس سرعته ب وزارت پست به او انتصاب

 عنوانه ب آن، از پس وپولند در بعد، مدتی نپال، و ستانھندو در سفير عنوان به آن، از پس .شد اعزام قزاقستان به

 .شد تعيين میوات انرژی المللی بين آژانس در شوروی اتحاد نمايندۀ

 تبرئه و شدند آزاد آنھا ھمۀ .کرد صادر را تباران مينگرلی محکومان پروندۀ مجدد بررسی دستور بريا .پ .ل بزودی

 اين به نيازی ديگر آنھا پيگرد سازمانگران .شدند تبرئه و آزاد نيز "پزشکی وندۀپر" متھمان اپريل ماه اوايل در .گرديدند

 .شوند مشغول کشور رھبران معالجۀ به باره دو تا بودند متخصصان بھترين نيازمند آنھا چون نداشتند، "پرونده"

 افراد حزبی نمسؤوال که دادند روی ھنگامی قانون از تخلفات ھمۀ که کند، ثابت کردمی سعی بريا حال ھمين در

 جدی ۀضرب "پزشکی پروندۀ" در او ھمدست مالنکوف، به ھم اين خود و گماشتند امنيتی ساختارھای در را "خودی"

 رأی با مارچ ۵ .شناختند "پزشکی پروندۀ" جعل مقصر را او و شد بازداشت رومين اپريل ماه اوايل در .آورد وارد

 مرکزی کميتۀ دبيری از ايگناتيف .د .س رفيق انفصال قرار شوروی اتحاد کمونيست حزب مرکزی کميتۀ اعضای

 .پ .ل آن، بر عالوه .شد صادر شوروی اتحاد دولتی امنيت وزارت سابق رھبری در او جدی اشتباھات علته ب حزب
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 ربستکا و "حزب فريب" دليله ب را ايگناتيف .د .س حزبی يتمسؤول مرکزی کميتۀ نظارت کميسيون کرد پيشنھاد بريا

 .دھد قرار مجدد بررسی مورد ھابازپرسی روند در غيرقانونی روشھای

 .نکرد بسنده ھائیبازجو روند در غيرقانونی روشھای از استفاده به ديگران و آباکوموف ايگناتيف، نمودن متھم به بريا

 اولين کرملين، پزشکان شتبازدا با رابطه در قانون نقض اصلی مسؤول ،١٩۵٣ سال بھار در بريا کتبی يادداشتھای در

 اتحاد کمونيست حزب بيستم ۀکنگر به خروشچوف گزارش راه .است شده معرفی ستالين -"پزشکی پروندۀ" قربانی

 .گرديد ھموار منوال بدين شوروی اتحاد تاريخ تحريف و ستالين عليه بدگويانه کارزار آغاز مثابهه ب شوروی

 ...دارد ادامه
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