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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

  
 اميليانوف يوری
 شيری .م .ا :مترجم
  ٢٠١۶ می ٠۶

 

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

 ستالينی ضد ھيستری شروع

 .کرد ايجاد را "خلق دشمن" مفھوم خود "شيطانی اعمال توجيه برای" ستالين که دھد، نشان داشت اصرار خروشچوف

 برد کار به را اصطالح ھمان خود گزارش در قبل روز ١١ خودش که کرد، فراموش "مفھوم" اين تقبيح با خروشچوف

 احيای طرفداران ،خلق اھريمنی دشمنان ديگر و بورژوازی ناسيوناليستھای ھا،بوخارينيست ھا،تروتسکيست" :گفت و

 فقط آنھا ھمۀ و -زدند دست درون از حزب صفوف لنينی وحدت تضعيف برای اینوميدانه ھایتالش به داریسرمايه

 گفتن به الزم دھيم، قرار بررسی مورد جدی طوره ب را لهأمس بخواھيم اگر .بردند وحدت اين مقابل در را خود آبروی

 و دارد باستانی ريشۀ بلکه، نبوده، ھابلشويک يا ستالين ابداعی (lennemi du peuple) خلق دشمن اصطالح که است،

  .است شده استفاده آن از وسيع طوره ب نيز فرانسه کبير انقالب دورۀ در

 

 .ھاتبرئه ھا،شکنجه ،"ستالينی ھایسرکوبی" :خروشچوف گزارش کليدی موضوعات بررسی

 ،(Роберт Индрикович Эйхе) ِايخه ايندريکويچ روبرت پروندۀ تجزئيا بررسی ضمن خود گزارش در او

 Ян Эрнестович) رودزوتاک اويچارنست يان ،(Николай Иванович Ежов) يژوف ايوانويچ نيکوالی

Рудзутак)، ُرزنبليوم .م .آ (А.М Розенблюма)، کاباکوف .د .ای (И.Д. Кабакова)، کاسيور .و .س (С.В. 

Косиора)، چوبار اکوليويچي والس (Влас Яковлевич Чубарь)، ِپوستيشف ُپطرويچ پاول ُ (Павел 

Петрович Постышев)، ِکوسارف واسيليويچ الکساندر (Александр Васильевич Косарева)، 

 زير در که داشتند اظھار متھمان موارد اين ھمۀ در که است، ذکر به الزم .کرد ارزيابی مثبت را آنھا ھمۀ خصوصيات

 ھمۀ" :گويدمی اظھارات اين ھمۀ به قطعی "اعتماد" با خروشچوف .اندکرده اعتراف شوروی ضد فعاليتھای به کنجهش

 اين" -ندارد متعارف عقل با ھم قرابتی چندان )!افسوس( مدعيات اين .ھستند گناهبی قربانيان ،ستالين دورۀ محکومان

 زمان اين در درست ."شدند اعدام افتادند، زندان به گناهبی ربانيانق ستالين دورۀ در يعنی -ندارد نياز بررسی به مورد

ه ب :)شد ايجاد آن که ھدفی خاطره ب ."مناسب" ًکامال -باشيم داشته توجه( شد ابداع غريب و عجيب اصطالحات يک
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 .شد فادهاست "حيثيت اعادۀ" اصطالح ،"دادگاه حکم با تبرئه" جایه ب ،"شده مجازات" اصطالح محکوم، کلمۀ جای

 ."آمد پديد نحو اين به "یستالين ھایمجازات" بارۀ در بزرگ دروغ

 مرکزی کميتۀ سياسی دفتر سابق عضو ،(Михаил Сергеевич Соломенцев) ساالمنتسوف سرگئيويچ ميخائيل

 که گفتند،می" :دھد می گواھی چوف،ربوگ دورۀ در حيثيت اعادۀ کميسيون رئيس شوروی، اتحاد کمونيست حزب

 دال ديدگانآسيب سوی از شفاھی اظھار يا مدرک ھيچ اما .گرفتندمی شکنجه و شتم و ضرب طريق از را الزم اعترافات

 ھاسرکوبی ديدگانآسيب از بسياری با خود، خدمتی موقعيت لحاظه ب من .نشنيدم و نديدم من را ادعاھا چنين تأئيد بر

 من سؤاالت به .نکردند تأئيد را ھائیبازجو در شتم و ضرب ردمو داشتم، مصاحبت که ئیآنھا ھمۀ با .کردم صحبت

 آباکوموف، "محرمانۀ ًمطلقا" نامۀ ."...دانمنمی من چطور، ديگران به اما نزدند، دست من به" :دادندمی پاسخ اغلب

 :است آمده زرگبً نسبتا ِسند اين اول سطر در .است تأمل قابل بسيار ستالين به ١٩۴٧ جوالی ١٧ تاريخه ب کشور وزير

 خرابکاران، جاسوسان، ئیبازجو انجام پيرامون ملی امنيت وزارت نھادھای در آمدهپيش وضعيت بارۀ در"

 مقابل در که دستگيرشدگانی با رابطه در .دھممی گزارش شوروی ضد مخفی تشکيالت اعضای و ھاتروريست

 آن انحراف يا تحقيقات دورۀ کردن طوالنی برای و ندکنمی رفتار آميزتحريک نمايند،می مقاومت سرسختانه تحقيقات

 عبارتند قواعد اين .شودمی اعمال سختگيرانه نگھداری قواعد شوند،می متوسل مختلف روشھای به قانونی، مسير از

 :از

ه ب دستگيرشدگان نگھداری شرايط و شده کم خواب ساعات آنھا در که تر،سخت شرايط دارای ھایزندان به انتقال -آ

 است؛ بدتر معيشتی نيازھای ساير و تغذيه لحاظ

 انفرادی؛ سلول به انتقال -ب

 کتاب؛ مطالعۀ حق و ئیغذا مواد ھایبسته دريافت ھواخوری، از محروميت -ج

 .روز ٢٠ مدته ب حداکثر نفره تک سلول به انتقال -د

 اتحاد خلقھای فعال دشمنان ساير و اتتحقيق نتيجۀ در شده افشاء تروريستھای خرابکاران، جاسوسان، با ارتباط در

 امنيت وزارت نھادھای شناسند،نمی مجرم را خود يا و کنندمی امتناع گستاخانه خود ھمدستان معرفی از که شوروی

 ١٩٣٩ سال جنوری ١٠ تاريخه ب )بلشويک( شوروی اتحاد کمونيست حزب مرکزی کميتۀ دستورالعمل اساس بر ملی

 .نمايندمی اتخاذ بدنی تنبيه برای تدابيری

 .شوروی اتحاد ملی امنيت وزارت رھبری مجوز با -مرکز در

 .استانھا و نواحی ملی امنيت ادارات رؤسای و جمھوريھا ملی امنيت وزيران مجوز با -مناطق در

 اتحاد ملی امنيت وزارت داخلی ھایزندان سابق رئيس شھادت را بدنی تنبيه به اقدام برای بلندپايه رھبری مجوز لزوم

 ١٩۵۵ مبردس ٢٣ تاريخه ب (Александр Николаевич Миронов) ميرونوف نيکواليويچ الکساندر شوروی،

 مبردس ماه از شوروی اتحاد کشور وزارت داخلی ھایزندان در شدگانبازداشت بدنی تنبيه" :بخوانيم .کندمی تأئيد نيز

 و ملی امنيت وزير معاون ،(Рюмин) رومين العملدستور طبق ما مأموران وقت، اين تا و شد، شروع ١٩۵٢ سال

 بدنی تنبيھات ثبت دفتر زندانھا در ما .شدندمی اعزام لفورتوفسکی زندان به ١٩۵٢ سال مبرنو ۶ تاريخ از او معاونان

 کرد،می نظارت خاصی شعبۀ بر که ذيربط وزير معاون ھر از مشخص مورد ھر در زندانی ھر با ارتباط در اما .داشتيم

 ."ميرونوف .است صحيح و خواندم شد، نوشته من اظھارات مطابق .کرديممی دريافت مجوز

 تاريخ، پژوھشگران به را آنھا چرا ھستند؟ کجا شتم و ضرب ثبت دفاتر اين پس :آيدمی پيش طبيعی سؤال يک اينجا در

 روسيه دولت حال، ھر در .ھستند اربرخورد عظيمی تأثيرگذاری قدرت از دفاتر اين آخر دھند؟نمی نشان مردم عموم به
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ۀ اجاز ھم محققی ھيچ به حتی کند،می خودداری "یستالين ھایمجازات" به مربوط مدارک انتشار از امروز تا تنھا نه

 خروشچوف، یه ئافسان گزارش "سازیجاودانه" برای تالش جز نيست چيزی اين .دھدنمی را آنھا به شدن نزديک

 .بيستم کنگرۀ افسانۀ

 ."سياسی ھایمجازات قربانيان از حيثيت اعادۀ" پيرامون چند نانیسخ

 .داد خواھند نشان "قانونيت" و "حقوقی فرھنگ" به را خود عشق بورژوازی دمکراتھای اينجا در که رفت،می انتظار

 ھایاتمجاز قربانيان از حيثيت اعادۀ" خصوص در ١٩٩١ برواکت ١٨ مصوب روسيه فدراتيو جمھوری قانون !نه اما

 خطر ھيچ حاوی زير اقدامات" :شودمی گفته قانون اين ۵ مادۀ در .ناميد حقوق اوليۀ اصول تمسخر توانمی را "سياسی

 و تبليغ -آ :شود می حيثيت اعادۀ شانمستدل ًواقعا اتھام از صرفنظر اتھامات، اين به محکومان از و نبوده عمومی

 اتحاد اجتماعی نظام يا حاکميت کردن اعتباربی برای جعل و کذب انۀآگاھ انتشار -ب شوروی؛ اتحاد عليه ترويج

 اعادۀ گناھانبی از گويندمی شود؟می چه ،"شودنمی ماسبق به عطف قانون" :کالسيک مادۀ اين تکليف پس ."شوروی

 راه که بيستم ۀکنگر از بعد چرا پس .خوب .نکردند مبارزه شوروی اتحاد حاکميت عليه که کسانی از يعنی، شد، حيثيت

 سه" ويژۀ گروه تصميم با بلکه، دادگاه، حکم با حقوقی موازين طبق که اين نه محکومان کرد، باز را جمعی حيثيت اعادۀ

 آزاد و تبرئه (مرکزی کميتۀ شدۀ حيثيت اعادۀ عضو يک و مرکزی کميتۀ نمايندۀ يک دادستانی، مأمور يک) "نفره

 و بود کافی آنھا پروندۀ با مختصر ئیآشنا و زندانيان خود با کميسيون اعضای بتصح فقط حيثيت اعادۀ برای چرا شدند؟

 شدند؟ نابود ھاپرونده خود سپس

 ھيأت جلسات از يکی در بار دو بيستم کنگرۀ آستانۀ در کبيره، گناھان ھمۀ به ستالين کردن متھم ضمن خروشچوف خود

 در .برد نام بيگناه عنوانه ب (Ежов)يژوف و (Ягод)ودياگ از شوروی اتحاد کمونيست حزب مرکزی کميتۀ سياسی

 انسانی است، گناهبی مسلم طوره ب يژوف،" :گفت او .است شده نوشته خروشچوف سخنان اجالس جلسۀصورت ابتدای

 ."است پاک انسانی است، گناهبی قطع طوره ب ياگود،" :کندمی اضافه اين دنباله ب ."است پاک

 گفتۀه ب دورۀ ھمان در تو خود اما .ھستند صادقی و پاک انسانھای (Ежов)يژوف و (Ягод)گوديا !نيکيتا خوب، بسيار

 اسناد به .شودنمی گفته کلمه يک ّحتا گزارش خود در باره اين در کردی؟می کار چه "یستالين ھایسرکوبی" خودت

 آن از پس" :کند می ادعا ايناوکر کشور وزير ،(Алек-сандр Успенский) اوسپنسکی الکساندر !کنيممی رجوع

ه ب ما آمد، اوکراين به (Никита Сергеевич Хрущёв) خروشچوف اويچسرگئی نيکيتا وفادار، يستستالين که

 ھيأت تشکيالت، کميسيون ،)نفر يک جزه ب( سياسی دفتر اعضای ھمۀ .کرديم مقابله "خلق دشمنان" با جدی طور

 ،"ھامجازات" بارۀ در خروشچوف سخنرانی .شدند بازداشت )بلشويک( ناوکراي کمونيست حزب مرکزی کميته دبيران

 اوکراين کمونيست حزب چھاردھم کنگرۀ در ١٩٣٨ سال جون ماه در او .دھدمی نشان وضوحه ب را او خود عملکرد

 روحبی ياربس کنون تا مبارزه .کنيم مبارزه قاطعانه بدگويان و کنندگانتحريک دشمنان، با بايد ما" :گفت )بلشويک(

 ژوکوف يوری ."کنيم يکسره را آنھا کار بايد .کنيم مقابله رحمیبی با خائنان و جاسوسان با ...بايد ما .است شده انجام

(Юрий Жуков)، محکومان ليست افزايش خروشچوف آن، طبق که است ديده مدرکی کند،می ادعا تاريخ پژوھشگر 

 ساالمنتسوف اويچسرگئی ميخائيل .است شده خواستار نفر را زارھ ٢٠ تا خانوادگی نام ذکر بدون "اول ۀرد"

(Михаил Сергеевич Соломенцев) اويچميخائيل ويکتور ملی امنيت سازمان رئيس" :دھدمی گزارش 

 دارد دست در در مدرکی کميته رساند، من اطالع به بعد چندی (Виктор Михайлович Чебриков) چبريکوف

 را "هنفر سه" گروه يک او مسکو، و اوکراين در حزبی سازمانھای بر خروشچوف رھبری ورۀد در دھد می نشان که

 شده مجازات اوکراين در آن از بيش برابر چندين و مسکو در نفر ھزار ھاده آن، تصميم طبق که کردمی مديريت
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 در برد،می بين از عتسره ب را آرشيوھا در خودش کنندۀافشاء مدارک خروشچوف .س .ن که باره اين در ."است

 Владимир)نائوموف پاولويچ والديمير نوشتۀ به بنا .شدمی صحبت علنی طوره بً تقريبا او "استعفای" از قبل سالھای

Павлович Наумов) با حزب رھبران ساير و ستالين با مرتبط اسناد بريا، مدارک ١٩۵۵ سال در تاريخ، کارشناس 

 شدند،می نابود ترمطمئن مدارک قدر ھر .شد برده بين از کاغذ گونی ١١ مجموع در .گرديد نابود خروشچوف دستور

 ."داشت شرکت آنھا وقوع در او خود که کردمی تقبيح را جرايمی ھمان تراحساسی آن از بيشتر مراتبه ب خروشچوف

 ...دارد ادامه

 

http://www.vkpb.ru/index.php/sovetskaya-istoriya/item/2451-k-60-letiyu-antistalinskogo-

doklada-khrushchjova-na-xx-s-ezde 

 کوشی حسين :اولیويراستار
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