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 Political  سياسی

  
 اميليانوف يوری

 شيری .م .ا :برگردان از
  ٢٠١۶ جون ٠۴

 

 ستيزیستالين کارزار آغاز و ستالين مرگ و بيماری اسرار
 "يازدھم بخش"

 ستالينی ضد ھيستری شروع

 با متناسب که اين درک به و سياسی ُھشياری به بدرستی را مردم و حزب ستالين، که بينيممی گذشته، به ھینگا با ...

 نابودی به پيروزيھا که اين و گيردمی شدت عکس،ه ب بلکه، کند،نمی فروکش تنھا نه طبقاتی مبارزۀ پيش، به حرکت

 آنھا که است اين از عبارت کنونی خرابکاران ويژگی" :دکنمی تأکيد ستالين .خواندفرامی شود،نمی منجر خرابکاران

 شوروی مردم سياسی دقتیبی با حزب، اعضای به نسبت سياسی اعتماد از سوءاستفاده با و دارند حزبی عضويت کارت

 دتشدي با ھمراه و سخت طوالنی، راه يک طبقات، الغای" :بود لنين نظر اين تکرار ستالين افکار اين ."کنندمی بازی

 برقراری از پس بورژوازی، دولتی ماشين نابودی از پس سرمايه، حاکميت سرنگونی از پس که است طبقاتی مبارزۀ

 يابدی م ادامه ھمچنان (کھنه دمکراتھای -سوسيال و قديمی سوسياليسم مبتذل پيروان تصور خالف) پرولتاريا ديکتاتوری

 .)٣٨٧ ،٣٨ جلد آثار، کامل مجموعۀ لنين،( دھدمی يريتغ را خود شکل فقط جھات، بسياری از گيریشدت با ھمزمان و

 منجر بدان عمل در( باشد داشته پی در تواندمی عواقبی چه کمونيستی جامعۀ ايجاد ستالينی تجربۀ نفی که باره اين در

 ه ب" عنوان تحت خود مشترک بيانيۀ در (Энвер Ходжа) خوجه انور و (Мао Цзэдун) دونگتسه مائو )شد

 و خروشچوف جنايتکارانۀ اعمال" :نوشتند ١٩۶۴ دسمبر ٢١ تاريخه ب "ستالين ويساريونويچ يوسف روز زاد مناسبت

 و شوروی اتحاد نابودی به سپس و انحطاط به آنھا اعمال اين داشت، خواھد دنباله ب مدت طوالنی عواقب او دستياران

 ."گرديد خواھد منجر شوروی اتحاد کمونيست حزب

 از خود "قھرمانان" که بود خروشچوف گزارش پايانی مرحلۀ و مستقيم نتيجه (горбачёв) ربچوفیوگ "نوسازی"

 و روشن اھداف اصلی "بيانگر" ،(Александр Николаевич Яковлев) ياکوليف اويچنيکالی الکساندر جنس

 فعايتھای برشماری ضمن ،٢٠٠١ سال در او .آوريم خاطره ب را او اظھارات .رسانيد عرصه به را "نوسازی" آشکار

 چارۀ .بوديم مجبور گریحيله و ئیدورو ،ئیدروغگو به حدی تا ما نوسازی اوليۀ مراحل در" :داشت اظھار خود

 خواهتماميت حزب شکستن ھم در از خواه،تماميت نظام بازسازی ويژگی از ھم اين .بوديم مجبور ما .نداشتيم ديگری

 پس" :گويد می ياکوليف روسی، زبان به "کمونيسم سياه کتاب" چاپ بر ایمقدمه لۀمقا در و ."شدمی ناشی کمونيست
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 مورد را جامعه و کشور کردن دمکراتيزه لۀأمس اغلب نزديک ھمفکران و دوستان کوچک محفل در ما بيستم کنگرۀ از

 گروه يک .کرديممی ستفادها پتک مثل لنينی کوبندۀ و ساده روش از خود "افکار" تبليغ برای .داديممی قرار مذاکره

 توانمی يسمستالين و ستالين به حمله با :کرد تدوين را طرح اين )شفاھی طوره ب البته،( طلباناصالح خيالی نه واقعی،

 -سوسيال و (Плеханов) پلخانوف روش از استفاده با موفقيت، صورت در و آن از پس. زد ضربه لنين اعتبار به

 تخريب .کوبيد ھم در را "انقالبيگری" کلی، طوره ب را، "اخالقی سوسياليسم" و ديخواھیآزا لنين، بايد، دمکراسی

 پردۀ پشت در شدن پنھان و حزبی محکم انضباط و نظم شکستن و علنيت طريق از فقط شوروی خواهتماميت نظام

 عين در و گرانهحيله ھایتاکتيک که بگويم، افتخار با توانممی گذشته، بازنگری ضمن. بود ميسر سوسياليسم تکامل

 نياز تفسير و توضيح به سخنان اين ."ھستند خواهتماميت ھاینظام عليه خواھیتماميت ھایمکانيزم ساده، بسيار حال

 .است شده بيان قاطع و واضح طوره ب چيز ھمه .ندارند

 شوروی و ستالين به "گذاردن پايان" نقطۀ برای جمھوری رياست به وابسته بشر، حقوق و مدنی جامعۀ توسعۀ کميتۀ

 ماه اول اجالس در جمھوری رياست شورای عضو ،(Сергей Караганов) کاراگانوف سرگئی .کندمی کار

 در خود گستردۀ و مبسوط سخنرانی طی روسيه، جمھور رئيس حضور در بورگيکاترين در ٢٠١١ سال بروریف

 برای چيزی ًتقريبا اخير سال صد يک در ما نخبگان و مردم" :داشت اظھار صراحته ب ئیزداشوروی خصوص

 اتحاد و ھا،دوره بارترينجنايت از يکی عنوانه ب ما کشور شوروی دورۀ تاريخ است الزم" ،"ندارند خوده ب احترام

 کاراگانوف جناب باور به يعنی !ديگر طور نه و اينطور پس، ."شود شناخته رسميته ب جنايتکار دولت ۀمثابه ب شوروی

 و الکترونيکی نوترونی، می،وات کشفيات نه نظامی، -سياسی صنعتی، علمی، ابرقدرت به شوروی اتحاد تبديل نه

 سوادی،بی لغو نه اينھا، از باالتر يا و داریسرمايه فاشيسم بر پيروزی نه بشريت، روی به فضا راه گشودن نه کيھانی،

 !است کرده تربيت ھائیاعجوبه چه داریسرمايه اين که بينيدمی .ندنيست احترام قابل کدام ھيچ ...و مسکنیبی و بيکاری

 ھيوالی اين ستالين، عليه ًاساسا، و "ويرانگر" ھياھوی اين مقابل در مردم واکنش چگونگی کردن روشن فقط ما برای

 ناگھان لويزيونی،ت نظرسنجی در .آيددرمی "دمکراتھا -ليبرال" کار گند بوی که اينجاست در .است مانده باقی سبيلو

 موضوع اين بارۀ در عمومی افکار گستردۀ نظرسنجی در !"روسيه نام =ستاليننام" کند،می احراز را اول مقام ستالين

 شناسائی بر مبنی طرح است الزم آيا" :که نمايند برگزار پرسیھمه سؤال اين اساس بر بگيرند تصميم روسيه در اگر که

 اتحاد مردم عليه کشینسل به که جنايتکار رژيم و دوم جھانی جنگ شروع مقصر عنوانه ب شوروی اتحاد حاکميت

 ھمۀ درصد دھم ھفت و (نه و ھشتاد) ٨٩ :کنيد تصور و، چيست؟ شما جواب ،"شود گذاشته اجرا به زد، دست شوروی

 .است الزم بلی، -دادند مثبت پاسخ درصد دھم شش و (ُنه) ٩ فقط .نيست الزم نه، :دادند جواب دھندگانرأی

 ۵٠ از بيش اکنون ھم .کندمی ثابت را ستالين "محبوبيت" مداوم افزايش عمومی افکار ایدوره متعدد ھاینظرسنجی

 Уинстон( چرچيل وينستون با حق شودمی معلوم .دارند مثبت نظر ستالين به نسبت جمعيت درصد )پنجاه(

Черчилль( آن از خوردهشکست اما کرد، آغاز را مرده با جنگ خروشچوف" :گفت خروشچوف زمان در که بود 

 ."شد خارج

 در شوروی اتحاد در "خواھیتمامی" ۀانديش و شوروی "خواهتماميت" نظام که است، اين در )اول نگاه در( تناقض

 از که "دمکراتيک" اصالحات اما گرديد، کشور فرھنگی و علمی توسعۀ و اقتصادی پايدار رشد باعث دھه چندين مدت

 صنعتی، علمی، اقتصادی، ھایعرصه ۀھم در قھقرائی سير :داشت نتيجه يک فقط ،"فراگرفته" را کشور پيش قرن بعر

 "دمکراسی" که معنی، بدين. مردم رفتاری و اخالقی نگرش کامل تخريب ھنر، و فرھنگ عرصۀ در بحرانی وضعيت
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 اتحاد مثل وحشتناکی رژيم در چرا که فھند،نمی لحا ھمين در ،"آيدمی عمله ب" بارفاجعه ويرانی فقط ،"کارندمی"

 شد؟می برابر چند يافت،ی م افزايش مردم برای الزم و مفيد خوب، چيز ھمه خواه،تماميت ِشوروی

 کنونی داریسرمايه رژيم مخالفان ميان در تفرقه برای پايانی که زمانی مردم، و کشور دشوار دورۀ اين در بلشويکھا ما

 شوند،می فريفته یئافسانه ثروتھای وعدۀ با ھا،آگھی ۀوسيله ب مرتب طوره ب عادی انسانھای که زمانی نيست، ّمتصور

 ميھن به تعلق حس قوی، بسيار و بزرگ حس يک بکنيم؟ بايد چه کنند،نمی باور چيز ھيچ و کس ھيچ به واقع در اما

 مقابل در موظفی تو و دارد، وجود انسان ھر درون در دارد، خاطره ب را تو ھمواره که ميھنیمام به قدرتمند، و بزرگ

 آزادی برای مبارزه در محرکه نيروی مھمترين قوی حس اين که دارم يقين .کنی دفاع آن از ھاسختی و مشکالت تمام

 .بود خواھد تحقير و دروغ دام از کنونی، داریيهسرما بردگی از ما زيبای و بزرگ وطن

 ...دارد ادامه

 

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

doklada-khrushchjova-na-xx-s-ezde 

 کوشی حسين :ولیاويراستار

 ١٣٩۵ جوزا -خرداد ١٢

 

 


