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 Political  سياسی

  
 اميليانوف يوری
 شيری .م .ا :مترجم
  ٢٠١۶ می ١۵

  

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

  

 ستالينی ضد ھيستری شروع

 ،١٠ شمارۀ در مندرج ،١٩۴۵ سال تا ١٩٣٩ سال از مسکو شورای صدر ،(В.П. Пронин) نپروني .پ .و مصاحبۀ

 به .داشتند خروشچوف به منفی نگاه مناطق از بسياری رھبران" .است تأمل قابل "تاريخی -نظامی" مجلۀ ١٩٩١ سال

 که است اين واقعيت .کردمی تشرک ھاسرکوبی در فعاالنه او .بود او سوادیکم از ناشی خروشچوف بختی بد .دليل اين

 ھم، سبب اين به .داد رأی تروتسکی کارپايۀ به خروشچوف١٩٢٠ سال در .بود آويزان او سر باالی بر داموکلس شمشير

 کوری سياسی، ھوشياری دادن دست از القيدی، با ًمخصوصا خودش مجازات، از ترس خاطره ب که است واضح

 دولتی و حزبی کارکنان از زيادی تعداد مجازات جواز مسکو، در خروشچوف .کردمی "مبارزه" سخت غيره و سياسی

 دبيران ھمۀ .شدند دستگير حزب استانی دبيران ھمۀ و شھری منطقۀ ٢٣ دبيران ھمۀً تقريبا او، دورۀ در .کرد صادر را

 ،(Марголин) مارگالين ،(Кацеленбоген) کاتسلنباگن :شدند مجازات مسکو شھری کميتۀ و محلی ھایکميته

 باھراس .خروشچوف خود اضافۀمعاونه ب ھا،شعبه مديران کليۀ .(Корытный) کارئتنئی ،(Коган) کاگان

 چيز ھر از قبل را خروشچوف که بودند داليلی ھمان گمانمه ب خود، جرايم آثار زدودن برای کوشش خود، ھایازکرده

 اعمال ھمۀ که کرد، تالش مصرانه او ھم داليل ھمين به .دادند سوق بيستم کنگرۀ در شخصيت کيش نکوھش مسير به

 او، اگر .دنبيفک نوری واقعيات و حقايق بر توانستنمی و نبود اعتراض به قادر ديگر که کند تقبيح را، مردی،

 اعمال در خودش سھم به کرد،می انتقاد خودش از بايستمی داشت، مقدسی نيت و باال ايدئولوژيک درک خروشچوف

 ."خواندفرامی کاری چنين انجام به را ديگران سپس و کردمی اذعان مجازاتھا

 قرار بررسی مورد را آنھا از مورد سه .پردازدمی کوچکتر مسائل به "ستالينی مجازاتھای" از پس خروشچوف گزارش

-Сергей Георгиевич Кара) موزا-کارا گيورگيويچ سرگئی .سايرين و ھاچچن کريمه، تاتارھای اخراج .دھيممی

Мурза)مشھور آنجا در موزا -کارا نام .آمدمی ما پيش -کريمه تاتارھای از -زنانه لباس دوزندۀ زنی" :کندمی يادآوری 

 کرد، گريه او کريمه، آزادسازی ھنگام .داشت اعتماد من مادر به زن آن و بود، کريمه اھل من پدری ّجد است،

 من ."!شکر را خدا !شکر را خدا" :گفت مکررمی طوره ب گرفت، آرام که آن از پس .کردمی صحبت زده بسيارھيجان
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 محاکمۀ از ترس خاطره ب خياط خانم .فھميدم و کردم مقايسه بعدھا فقط فھميدم،نمی را او سخنان معنی ّسن آن در

 ھنگامی .کردمی گريه بود، حتمی مرگ با مساوی جنگ زمان قوانين طبق که المانھا، با ھمکاری جرمه ب خويشاوندانش

 خوشحال او نمودند، اخراج کريمه از را تاتارھا ھمۀ و نکردند محاکمه فردی طوره ب را کسی ھيچ که شد معلوم که

 در زياد امروزه" :(Михаил Сергеевич Соломенцев) ساالمنتسوف اويچسرگئی ميخائيل خاطرات از ."بود

 که زمانی دارم ياده ب من اما .ديدند زيادی صدمات آنھا و کرد مجازات ستالين را ھاچچن که کنند،می صحبت باره اين

 آنھا از کدام ھيچ .کردم صحبت ھاچچن با جمله از شدگان، اخراج از بسياری با بودم، قندهقره ملی اقتصاد شورای صدر

 تغذيه بخش در ده،فروشن سرپرست، عنوانه ب کردند،می کار ھمه کنند،می زندگی بدی بسيار شرايط در که نبودند مدعی

 ميليون ٣۵ قندهقره در من، صدارت دورۀ در وقت، آن که حالی در نرفتند، معدن در کار برای آنھا از يک ھيچ .عمومی

 به کسی که اين بدون داد، نشان خلقھا اين به نسبت غيرعادی نرمش ستالين امر، واقعيت در ."گرديد استخراج زغال تن

 .داد تخصيص بودجه جديد اقامت محل در آنھا اسکان برای بگيرد، قرار محاکمه مورد دولت عليه و نظامی جنايت جرم

 سال مسکو، کرد؟ اخراج را خلقھا ستالين چرا) :(Игорь Васильевич Пыхалов) پئخالوف واسيليويچ ايگور(

٢٠٠٨(. 

  

 "پزشکان پروندۀ"

 روش با ارتباط در (Лидия Феодосьевна Тимашук) تيماشوک فئوداسيونا ليديا دکتر ١٩۴٨ سال ھاینامه

 تکان "پزشکی پروندۀ" تشکيل به ،(Андрей Александрович Жданов) ژدانوف آلکساندرويچ آندری معالجۀ

ه ب .بود نشده نامبرده يھودی پزشک ھيچ از ھانامه اين در .شدند نوشته او ناگھانی مرگ از قبل چندی ھانامه اين .داد

 ھيچ گرديد، تشکيل ھانامه آن تحرير از پس سال چھار تنھا که ایپرونده و "پزشکی دسيسۀ" با تيماشوک کلی، طور

 ۀارائ که نمودند تأئيد ژدانوف .آ .آ معالج پزشکان ١٩۵٣ سال در "پزشکی پروندۀ" ختم از بعد .نداشت ارتباطی

 پروندۀ" .گرديد منجر بيمار گامھن زود مرگ به )!نوشته تيماشوک که ھمانطور( ١٩۴٨ سال در اشتباه پزشکی کمکھای

 سوار" که ناسيوناليست بازپرس .گرديد تبديل ملی امنيت وزارت "تحقيق" مورد موضوع به ١٩۵٢ سال در "پزشکی

 ھايشکرده فدای را خود زندگی و گرديد افشاء زود خيلی يافت، ارتقاء ملی امنيت وزير معاون پست به آن "امواج بر

 ."زد دامن" آن به کرد،

 ھم اين و .باشد خروشچوف گزارش دروغ ترينشرمانهبی شايد، ،"ميھنی کبير جنگ و ستالين" به مربوط دعایا

ه ب و نکرد رھبری را نظامی عمليات زيادی مدت او )ميھنی کبير جنگ آغاز( اين از پس" :گزارش از جستارھائی

 گفتند و رفتند او نزد به سياسی دفتر عضایا از بعضی که بازگشت رھبری به زمانی و نشد مشغول کاری به کلی طور

 اوضاع واقعيت درک با ستالين" ،"داد يريتغ را ھاجبھه اوضاع بتوان آن با که شود انديشيده تدبيری چنان بايستمی که

 Александр( اويچميخائيل الکساندر برداريد، را نقشه گويم،می" ،"داشت زيادی فاصلۀ ھاجبھه در

Михайлович(! (واسيليوسکی قرفي [Василевский] دارد حضور اينجا در)، که دھيد نشان ستالين رفيق به 

 تاالر( .کردمی طراحی جغرافيائی کرۀ اساس بر را عمليات ستالين که است، ذکر به الزم اما .است قرار چه از اوضاع

 ھم من .دادمی نشان را هجبھ خط آن روی در و گرفتمی را جغرافيائی کرۀ ،ءرفقا آری، .)آمد جوش و جنب به

 ."دھيد نشان نقشه روی در را جبھه اوضاع واسيليوسکی، رفيق به گويممی ھمينطور

 گسل مبداء فقط گزارش .کرد صحبت توانمی نھايتبی تا خروشچوف گزارش ستالينی ضد جعليات بارۀ در

 من به والدينم ١٩۵۶ سال در که یزمان است ذکر شايان .بود شوروی اتحاد کشور تاريخ در ھولناک "تکتونيکی"
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 را چيز ھمه او !داد يريتغ را چيز ھمه خروشچوف .کنینمی درک ھنوز تو سرگئی،" :گفتند )ساله دوازده نوجوان(

 دفاع ستالين از که دولت و حزب ستالينی دورۀ رھبران غيراصولی موضع و رذالت بارۀ در توانمی ."!داد يريتغ

 :خروشچوف عجيب دروغ بارۀ در و زد، دامن "ستالين شخصيت کيش" به کسی چه هک خصوص اين در و نکردند،

 کرد، بازی شوروی اتحاد بعدی تاريخ سراسر در ھالکتبار نقش ھم ادعا اين خود که ،"ندارد دشمن شوروی حاکميت"

 نظر در را (Анатолий Чубайс) چوبايس آناتولی -نوسازی خشن "گاوميش" ھمين .کرد صحبت توانمی نيز

 ھيچ از زندگی در من اين، بر عالوه .متنفرم شوروی حاکميت از من که است اين ألهمس ..." :گويدمی او .بگيريد

 آغاز شوروی انگيزنفرت لحن چنين شنيدن و راديو کردن روشن با اين، .نبودم متنفر شوروی حاکميت اندازۀ به ایپديده

 دوران مدرسه، سالھای عادی انسانھای از بسياری نظر از !کنيم می آغاز صبحگاھی ورزش به! ءرفقا سالم، :شد

 می شروع پرستیميھن -نظامی آموزش با مدرسه .بودم متنفر خودم مدرسۀ از من اما .آمدمی حسابه ب شادی کودکی

 من درسۀم  !زيبا کشور سالم، افشاند،می نور آفتاب :خوانديممی سرود و نظاميان، مثل درست شديممی صف به ما .شد

 آن گرفتيم تصميم بار يک دوستان با ھمراه ما که است، اين از عبارت مھم ۀخاطر .انگيختبرنمی ران م لطيف احساس

 را ميھنی -نظامی يادوارۀ روی بر شده نصب دريائی مرغ بال يک فقط ما .بزنيم آتش است بھتر يا کنيم، ويران را

 ."بوديم متنفر آن از ما ھمۀ اما .آوريم وارد آن به بيشتر آسيب نتوانستيم ما .شکستيم

 ...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

 ١٣٩۵ ثور -ارديبھشت ٢۵

 
 


