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 Political  سياسی

  
 شيری .م .ا :برگردان از

  ٢٠١٦ اپريل ٢٧
  

 ستيزیستالين کارزار آغاز و ستالين مرگ و بيماری اسرار
 )ھفتم بخش(

  

 ستالينی ضد ھيستری شروع

 خروشچوف اويچسرگئی نيکيتا شوروی اتحاد کمونيست حزب بيستم کنگرۀ در ١٩۵۶ لسا بروریف ٢۵ روز صبح ...

(Н.С.Хрущёв) سۀجل در گزارش .داد ارائه "آن عواقب و شخصيت کيش" عنوان تحت را خود "محرمانۀ" گزارش 

 حتی و .داشت یکارگر و کمونيستی جنبش دنيای در و شوروی اتحاد تاريخ ھمۀ در ایکنندهکر "پژواک" کنگره "بسته"

  .بيستم قرن تاريخ تمام در

 

 .گزارش وضعيت بارۀ در چند سخنانی

 .بودند اطالع بی نيز آن گزارش از و نداشتند حضور کنگرهۀ بست جلسۀ روز دستور نخستين در کنگره عادی نمايندگان

 اين خبر .گرديد ربرگزا مرکزی کميتۀ پلنوم و سياسی ھيأت اجالس ١٩۵۶ سال بروریف ١٣ کنگره، شروع در اما

 مورد کنگره در "شخصيت کيش" موضوع طرح پلنوم و  اجالساين در .نيافت انتشار ھارسانه در کلی طوره ب اجالس

 در ترتيب، اين به .دھد گزارش کنگره به خصوص اين در گرديد موظف خروشچوف .س .ن و گرفت قرار بررسی

 .نداشت وجود حزب رأس برای "هبرنام بدون" و "غيرمنتظره" چيز ھيچ خروشچوف گزارش

 پيشنھاد خود سخنرانی پايان در (Н. А. Булганин) بولگانين .آ .ن جلسه، رئيس .نشد تندنويسی بسته کنگرۀ روند

 به مربوط قرار آراء اتفاق به کنگره .نشود مطرح آن بارۀ در سؤالی و نگيرد قرار بحث مورد گزارش موضوع کرد

 متن ارسال بر داير قرار ھمچنين و يافت انتشار مطبوعات در که کرد تصويب را "آن عواقب و شخصيت کيش"

 .گرديد تصويب مطبوعات در آن نشر بدون حزبی ھایسازمان به گزارش

 در مارکسيسم، ھایکالسيک سوی از "پرستیفرد" نفی به استناد با خود ساعتۀ چند گزارش طی خروشچوف .س .ن

 ستالين شخصيت بارۀ در "کنگره به لنين نامۀ" در را کروپسکايا .ک .ن سخنان گفت، سخن ستالين شخصيت کيش مورد

 تصفيۀ جمعی، رھبری اصل نقض خاطره ب ،"خلق دشمن" اصطالح از استفاده خاطره ب را ستالين و کرد نقل

 طرزه ب را حزب معروف اعضای تصفيۀ جزئيات نمود، محکوم ھفدهۀ کنگر نمايندگان و "قديمی ھایبلشويک"
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 خاطره ب خلقھا، اخراج خاطره ب ميھنی، کبير جنگ در خود نقش بزرگنمائی خاطره ب را ستالين .کرد تشريح آميزمبالغه

 نکوھش مورد غيره و شھرھا نام ھا،آھنگ مانند شخصيت کيش "ناپسند" مظاھر چنين خاطره ب و "پزشکی پروندۀ"

 .داد قرار

 اتھام یپا تا سر اظھارات .است غيرممکن مطبوعاتی مقالۀ يک در خروشچوف جعليات و دروغھا ھمۀ زئياتج توضيح

 کرده افشاء "ضدستالينی ھایرذالت" کتاب در (Grover Furr) فر گراور امريکائی، پژوھشگر را گزارش اين در

 افشای به مربوط "محرمانه گزارش" اظھارات تمامی از" :کندمی گيرینتيجه بدرستی نويسنده  .٢٠٠٧ مسکو، است،

 شد معلوم بود، اثبات قابل که موارد آن ھمۀ ميان از تر،دقيق عبارته ب .نداشت واقعيت مورد يک حتی بريا يا ستالين

 داشته صحت که حرفی ھيچ خود سخنرانی در خروشچوف است، معلوم که ھمانطور .است دروغ انتھا تاء ابتدا از که

 ."بود جعلی کامل طوره ب "محرمانه گزارش" تمامی .نگفت بريا يا ستالين بارۀ در باشد،

 ."پرستیشخصيت" و رھبر قدرت بارۀ در .دھيممی قرار ارزيابی مورد را گزارش در خروشچوف اظھارات برخی

 ھدف و ھستم لنين شاگرد من که است اين شود،می مربوط من به که آنچه" :گفت ١٩٣١ سال مبردس ماه در ستالين

  راتاريخ که را افرادی يا برجسته ھایشخصيت نقش مارکسيسم …باشم او اليق شاگرد که است اين من زندگی

 کلی طوره ب ھستند، آن يريتغ چگونگی درک و موجود وضعيت درک به قادر که بزرگی ھایشخصيت …سازندمی

 آيند، بر آن يريتغ صدد در تخيالتشان مبنای بر فقط و نباشند موجود وضعيت درک به قادر آنھا اگر …کندنمی انکار

 ھميشه فردیحل ھای راه .کرد حل تواننمی تنھائی به نه،…کنندمی سقوط کيشوت دون سطح به ھا،شخصيت اين آنھا،

 آثار، مجموعه انگلس ف، مارکس، .ک .قدرت بارۀ در :انگلس فريدريش ."ھستند جانبهيک حلھای  راه ھميشهً تقريبا يا

 اند،کرده شروع آن عليه واقعی صليبی جنگ اخير زمانھای در سوسياليستھا برخی :(٣٠٢ صفحۀ ،١٨ جلد دوم، چاپ

 تا را ساده روش اين .است محکوم و استبدادی عمل، آن يا اين که بگوئيم آنھا به کافيست .نامندمی قدرت اصل را آن که

 در که امعن اين به داداستب .است يافته ضرورت آن جزئيات برخی بررسی که دادند، قرار سوءاستفاده مورد حدی آن

 استبداد مخالفان …دارد توجه تبعيت به استبداد ديگر، سوی از غير؛ ارادۀ تحميل يعنی رود،می سخن آن از اينجا

 .باشندمی آن مولد اجتماعی مناسبات کردن نابود از پيش ضربه يک با اقتدارگرا سياسی دولت برداشتن ميان از خواھان

 انقالب، دارند؟ سراغ را انقالبی چنين آقايان اين آيا .کنندمی تلقی اجتماعی انقالب وظيفۀ يننخست را استبداد لغو آنھا

 ارادۀ جمعيت از بخشی آن اثر در که است اقدامی انقالب .است ممکن نحو اين به فقط و قھری ًکامال امر يک شک،بی

 پيروزمند حزب اگر .کندمی تحميل ديگر خشب بر قھر ابزار از استفاده با يعنی تفنگ، و توپ و شمشير با را خود

 القاء مرتجعين به آن سالح که ترسی واسطۀه ب را خود تسلط بايد بدھد، دست از را خود تالشھای ثمرۀ خواھدنمی

 ."نمايد حفظ کند،می

 یپشتيبان ستالين ضد هب خروشچوف حمالت از چيز ھر از قبل که خود غروب روزھای در ديگر (Микоян) ميکايان

 در ميکايان .نمايد اذعان ستالين عليه ديگران نظرات تحمل عدم خواھی،تماميت اتھامات پوچی به شد مجبور کرد،می

 پيشنھاد ۀارائ يا آنھا از دفاع در و خود نظرات بيان در ما از يک ھر" :نويسدمی ستالين با جلسات از خود خاطرات

 آشکارا حتا که موارد اکثريت در…کرديممی مباحثه مسائل انگيزترينبحث و ترينبغرنج بارۀ در ما .بوديم آزاد ًکامال

 ضمن ستالين .شديممی روه روب ستالين متناسب تحمل و منطق و درک با نيست، او ميل باب ما اظھارات که بود معلوم

 که را ھائیعيتواق مھارت کمال در داد،می گوش مباحثات به مندیعالقه با توصيه، و ھاگفته از گرم استقبال

 آنھا ميان از نمايند، کمک او به جمعی بحث از منتيج حلھای  راه ترينخردمندانه ارائۀ و نھائی تدوين در توانستندمی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

 در را خود اوليۀ نظر نقطه ما کنندۀمتقاعده استدالل با مواجھه در ستالين موارد اغلب در آن، بر افزون .کشيدمی بيرون

 !"شخصيت کيش" عالئم از يکی ھم اين و ."دادمی يريتغ لهأمس نآ يا اين با رابطه

  

 "کنگره به لنين نامۀ" با خروشچوف بازی بارۀ در

 را نامه اين سطور تريندھنده آزار که دارد ياد به کسی کمتر .داشت تکيه دگاننشنو بد حافظۀ به مورد اين با رابطه در

 عنوانه ب او که کرد، ايجاد را تصور اين خروشچوف .کرد ادآوریي خود ١٩٢٧ برواکت ٢٣ سخنرانی در ستالين خود

 القاء را تصوری چنين  حالعين در او .رساندمی خود شنوندگان اطالع به را لنين "نامۀوصيت" مضمون کس نخستين

 باره ينا در خروشچوف .بود شده داشته نگاه مخفی کلی دبير پست از ستالين استعفای خصوص در لنين پيشنھاد که کرد

 او استعفای اما کرد، ءاستعفا ستالين "کنگره به نامه" با سيزده کنگرۀ نمايندگان با معارفه از پس که کرد، سکوت

 جدی داليل که است، داده نشان آمده عمله ب جدی علمی بررسی حاضر درزمان که است، ذکر به الزم .نشد پذيرفته

 ساخاروف .آ .و :به کنيد رجوع( دارد وجود بوده، جعلی )آن زا بخشی يا( "لنين نامۀ آخرين" که اين از حاکی

 .)٢٠٠٣ مسکو، سياست، اسطورۀ و تاريخی واقعيت لنين، "سياسی نامۀوصيت"

 ...دارد ادامه

 

 اميليانوف يوری

-antistalinskogo-letiyu-60-k-2451/item/istoriya-sovetskaya/php.index/ru.vkpb.www://http
ezde-s-xx-na-khrushchjova-doklada  

 کوشی حسين اولی:ويراستار
 ١٣٩۵ ثور -ارديبھشت ۴
 
 


