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که گرسنه است و  برای من تصور آن دشوار است، که يک انسان بيکار وقتی

» آزاديھای شخصی«ود پيدا نمی کند، چگونه می تواند از کار شايسته برای خ

ی ئدر جاآزاديھای واقعی فقط در آنجا که استثمار لغو گرديده، . مند باشده بھر

ی ئ بيکاری و فقر وجود ندارد، در جای کهئه فرد بر فرد ستم نمی کند، در جاک

ر که انسان نگران از دست دادن کار، مسکن و نان خود در فردای روزگا

وجود آزاديھای شخصی واقعی، نه کاغذی . نيست، می تواند وجود داشته باشد

 .)١(ی امکان پذير استجامعه او ھر نوع ديگر، فقط در چنين 

  ستالين.  ی                                                                    

   

  کودتای ليبرالی-نوسازی. ستالين! بروانقالب اکت
   

طور کلی، يک کشور صاحب ه  خود، به بھتر روال زندگی تبديل گشته و ما بۀ سال اخير نفرين گذشت٢٠طول در 

ما را به اظھار . کنند  و اين مجموعه را ھم سالھای سال است، که به ما تحميل می. عظيم حقارتھا ھستيمۀمجموع

که  خاطر آنه ما را مجبور می کنند ب. قط کردند بورژوازی را سا١٩١٧ندامت از آن وامی دارند، که پدران ما در سال 

ما .  شرمسار باشيمستالينخاطر اتحاد شوروی و ه  در ھم کوبيديم، اظھار پشيمانی بکنيم، ب١٩۴۵فاشيسم را در سال 

 اينھا را به اين دليل به ما تحميل می کنند، که ۀھم. خاطر گناھان زيادی که مرتکب نشده ايم خجالت بکشيمه بايد ب

و اگر ما از اين . روح ما را، روح خلق پيروز را در ھم بشکنند. عنوان يک خلق حقنه کننده ارت را به اذھان ما، بحق

موضوع نوشتار حاضر ھم ھمين .  حقارتھای ملی بيرون نيائيم، ھيچوقت به ابرقدرت تبديل نخواھيم شدۀباتالق مجموع

  .است

شايد ھم از اوضاع حقارت آميز . ط خاص کشور و مردم آنھاستنويسنده محترم بيجا می پندارد که اين وضع فق[

 می داند که نه تنھا در ھمين ايران و افغانستان ما، حتی در سراسر جھان، سرمايه داری  خوبی آگاه است وه عمومی ب

نفرين امپرياليستی در ھمين مدت مورد بحث مقاله، انسان را از انسانيت محروم ساخته، حقارت و پستی را، لعن و 

تبديل نموده و به اغلب احزاب، سازمانھا، » ارزش«به » مدرنيسم«و » نوانديشی«گذشته را تحت عناوين عوامفريبانه 

نحس نوليبرالی افتخار می » ارزشھای«گروھھا و افرداد عدالتخواه ديروزی چنان تلقين کرده، که آنھا نه فقط به اين 
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 -زد گزاف و امکانات گسترده ای ھم از محافل معين امپرياليستی، م»ارزشھا«کنند، حتی در قبال پذيرش چنين 

، شمار اوالً : چرا که. لزومی به نام بردن از اين گروھھا، دستجات يا افراد حقير نيست. صھيونيستی دريافت می دارند

  .)٢(]»نداز زمين، صاحبش برمی داردرا بيحرف «، ثانياً .  دو تا نيست-آنھا يکی

. الزم می دانم تفاوت کودتا با انقالب را توضيح دھم. بر را کودتا می نامندو دانش، انقالب اکتبسياری از افراد کم

 کھنه ناسازگار با نياز ۀ جديد تاريخی طبقۀکه طبق  طبقاتی در حرکت رو به پيش تاريخی، ھنگامیۀانقالب، يعنی مبارز

آتش ژوازی بود، که دنيای فئودالی را برافکند و  چنين طبقه ای در انقالب کبير فرانسه، بور.زمان را برمی اندازد

حزب . انجام رساندنده  چنين طبقه را در روسيه بۀکارگران و دھقانان ستمديده وظيف. تاريخی تازه ای را برافروخت

، کودتااما .  طبقاتی، بدين شکل اتفاق می افتندۀانقالبھا، يعنی مبارز.  کارگر بودۀھنگ طبقاعنوان پيشه بلشويک ھم ب

جرأت می توان يکی از اولين ه  آن را ب.يعنی تسويه حسابھای داخلی و با اين مفھوم، نوسازی يک کودتای تيپيک بود

 حاکم، ۀ طبقاتی در جريان نيست و فقط کشمکش برای قدرت در داخل طبقۀکه ھيچ مبارز زمانی. انقالبات نارنجی ناميد

  .در ميان نخبگان رھبری جاری است

بلشويکھا او را سرنگون نکردند، پادشاه .  اين است که، گويا بلشويکھا پادشاه بزرگ ما را ساقط کردند ديگرۀيک افسان

اما از ديد من، .  و زير فشار اطرافيان تحويل دادبروری انقالب فۀ نتيج ت و قدرت خدادادی خود را درخخودش تاج و ت

ليبرالھای آن زمان، بورژوازی روسيه . اين باور دارممن به . پادشاه منصرف از تاج و تحت، به خلق خود خيانت کرد

 از پا در آمد، ارتش دچار ھرج و در مدت چند ماه حاکميت آنھا، روسيه عمالً . به رھبری کرنسکی به قدرت رسيدند

جای حل مشکالت موجود در کشور، به کارھائی سرگرم بودند ه اما آقايان، ب. مرج شد، نھادھای دولتی از کار افتادند

بر در سراسر کشور ھرج و مرج حکمرانی می وتا ماه اکت. نزاع با ھمکديگر: مشغول می شوند» آقايان«که ھمواره 

، بر »ديروز زود بود، فردا دير است« مشھور ۀدر اين زمان بود که جمل.  کشور ھر چه بيشتر به خاک افتاد کرد و

به خاک افتاده را به بھای تالشھای دھشتناک و خونين بلشويکھا روسيه را نجات دادند، کشور . زبان لنين جاری شد

آنھا آتش تاريخی تازه ای . ارتش را از صفر سازمان دادند، بر اشغالگران و باندھای مختلف غلبه کردندبر پا داشتند، 

يت را اين واقع. آنھا موفق شدند آرزوی ديرين خلق، عدالت را برقرار سازند. را برافروختند و فرھنگ جديدی آوردند

 کار و مبارزه، برای ميھنم، برای کشورم می ۀو من، ھمچون بھار بشريت، زاد... «: ماياکوفسکی بسيار دقيق بيان کرد

  !»خوانم

 کشور و ۀ در بھار، بلشويکھا طرح تاريخی نو درانداختند، طرح توسعدقيقاً . بھار بشريت، اصطالح بسيار دقيقی است

که  اول اين. ھمراه خود آوردنده  را به ب بيسوادی و عقب ماندگی تکنولوژيکربيرون کشيدن آن از وضعيت فاجعه با

 جدی با ۀمبارز.  الکتريفيکاسيون سراسر کشور و تشکيل کميسيون دولتی الکتريفيکاسيون را محقق ساختندۀآنھا برنام

 آنھا با حل مشکالت خلق مشغول طور کلی،ه ب. ، علوم را از نو ساختندءبا تمام قوا. بيسوادی و ولگردی را آغاز نمودند

نه با خريد قايقھا برای خود و خارج کردن ثروتھای . نه با پر کردن جيبھای خود، خوديھا و خويشاوندان خود شدند،

  .سرقتی به مناطق پيرامونی

عشق به مردم، عشقی که . يک فرق بزرگ ديگر بين انقالبيون و با آنھا که دست به کودتا می زنند، عشق است

انقالبيون حقيقی، برای روشن کردن راه خلق با قلب خويش، . ند جان خود را در راه آن فدا کننداقالبيون حاضران

عنوان مثال، جمالتی از انقالبی نامدار، ارنستو چه گوارا نقل ه ب.  سينه بيرون می کشندۀکه آن را از قفسه ھمچون دان

تصور آن غيرممکن است، که انقالبی واقعی . ت درمی آوردقدرت عظيم عشق، انقالبی واقعی را به حرک«: می کنم

چنين . اما آنھا که دست به کودتا می زنند، به کسی غير از خودشان عشق نمی ورزند. »چنين احساسی نداشته باشد

 را  را تنھا برای اين برکنار می کنند، که جای آنھا]مقامات[آنھا ساتراپھا . نخبگانی، فقط برای خود کودتا می کنند
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اين البته بدان معنی نيست که بلشويکھا فقط آرمانگرايان بودند، نه، آنھا انسانھای بسيار عملگرا بودند و نيروی . بگيرند

  . نخست، آرمانھای وااليشان بودۀمحرک آنھا در وھل

ان انقالب کبير ماعت يادآوری کنم، که در زمجالزم است به اين . که بلشويکھا را به خونريزی متھم می کنند ديگر اين

جالب است که ھيچ کس آن را نفرين نمی کند و حتی روز تسخير باستيل را . فرانسه شمار عظيمی از جمعيت کشته شدند

 دشواريھا و تناقضات و حتی با ۀکه مردم تاريخشان را با ھم برای اين. روز جشن ملی نامگذاری کرده اند

 سالم يک امر ۀتاريخ و احترام به پيشينيان خود، در ھر جامعچرا که بزرگداشت . خونريزيھايش عزيز می دارند

  .قانونمند است

 طبقاتی در جريان است و مبارزه نيز ھمواره دو ۀانقالبات ھميشه به اين دليل ساده با خونريزی توأمند، که مبارز

 الزولشويک بزرگ، جا دارد ب.  گاردھای سفيد رودھای خون روان کردند.طرف غالب و مغلوب داشته و خواھد داشت

ھم سفيدھا و ھم . بياورم قطعه کردند و در آتشدان لوکموتيو بخار سوزاندند، به يادھا – زنده قطعه -را که آنھا زنده

که روح تاريخ ھمسويشان نبود، ھيچ   سنگدلی سفيدھا برای اينۀاما ھم. ول خونھای جنگھای داخلی ھستندؤسرخھا مس

 اين دليل ساده ھيچ کمکی به آنھا نکرد، که در مقطع زمانی تالقی گذشته و آينده، کمکی به آنھا نکرد و ھمچنين به

 تازه ۀسفيدھا خواھان توقف در گذشته بودند ولی برگشت به گذشته ممکن نيست و دور. ستاھمواره آينده پيروز 

مندم که ه ه، بسيار عالقالبت. الق تبديل می شودتچرخ تاريخ به عقب نمی چرخد و گر نه جھان به با. فرارسيده بود

 انقالبات، رويدادھای اجتماعی، معنوی، علمی و غيره بوده ۀطور کلی زنجيره انقالب روی ندھد، اما چگونه؟ تاريخ ب

  .تعاليم مسيح ھم انقالب بود، انقالب معنوی. است

سازی شد، کشوری سپس صنعتی کردن کشور تحقق يافت، بيسوادی لغو گرديد، علوم بازاما سپس چه اتفاق افتاد؟ 

اين فقط يک جنگ .  جنگ روی داد، دھشتناکترين جنگ در تاريخ بشر.ساخته شد که در آن از استثمار اثری نماند

 ۀلمان نجنگيديم، ما با قوای متحد قارا ما با !جنگ بين بھار سياه فاشيسم و بھار سرخ کمونيسم بودمعمولی نبود، 

اين جنگ بين نيروھای طرفدار حفظ بردگی عمومی . شوراھا را کرده بوداروپا جنگيديم که قصد جان جمھوری جوان 

لمان اارتش [خت رمَ يما پيروز شديم، پدران ما کمر ارتش پرآوازه و. و نيروی پرچمدار آرمانھای عدالتخواھانه بود

سيج و اتحاد خلقھا ما به اين دليل پيروز شديم، که حزب بلشويکھا به ب! و ديگر کشورھای متحد آن را شکستند ]فاشيست

.  را لعن می کند، اما بدون او پيروزی ممکن نبودستالينکه چه کسی اکنون  صرفنظر از اين. در اين نبرد موفق شد

از اين آقايان بايد پرسيد، آيا خلق فرانسه .  پيروز گرديدستاليناکنون اين گفته به مد روز تبديل شده، که خود خلق بدون 

 به پيروزی دست يابد؟ آيا مغولھا می توانستند بدون چنگيزخان پيروز شوند؟ در تاريخ چنين بدون ناپلئون می توانست

سوی غلبه رھبری کرده و در نبرد ما ه عکس، ھمواره کسی، رھبری، سرکرده ای بوده که خلق را به فتاده، بنياتفاقی 

  .به ھمين سبب ھم بايد او را بزرگ داشت.  بودستالين

سرکوبھا وحشتناک بودند، .  و ديگر خشونتھای آن دوره به موضوع روز تبديل شده استاينک، صحبت از سرکوب

 اما ھمان چند صد .، تحميلی بودند، و ثانيا، رقم واقعی ھيچ قرابتی با دھھا ميليون نفر سولژنيستی نداردولی آنھا اوالً 

 ۀ کسانی که پاکسازی نخبگان و ارتش را در آستانۀنمی خواھم در بار. ھزار نفر تيرباران شده ھم بسيار زياد است

 مرگ و مير ناشی از الکل، مواد ۀاما من اين را می دانم، که ميانگين ساالن. جنگ واقعيت بخشيدند، به داوری بنشينم

ی با اين وصف، بايد ديد چه کس. ، يک ميليون نفر بوده و اين واقعيت است٩٠مخدر و جنگھای جنائی از ابتدای سالھای 

عقيده من، ھيچ فرقی بين اعدام انسان و معتاد کردن او به ھروئين وجود ه  ب. يا نوسازانستالين. خلق خود را کشت

که، سرکوبھای  اما در اينجا يک امای ديگر ھم ھست و آن اين. ھم اين و ھم آن به يک اندازه وحشتناک ھستند. ندارد
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ولی به تحليل  .خبگان و ارتش، به پيروزی بزرگ در جنگ انجاميد تاريخی کشور، و پاکسازی نۀ به توسعستالين ۀدور

  .طور متوسط يک ميليون نفر نرسيده بردن و معتاد کردن جمعيت به جائی غير از کاھش جمعيتی ساالنه ب

 ۀکه اياالت محتد خصوص، پس از آنه ، بامريکامپرياليستھای اروپا و ااين نيز يک واقعيت انکار ناپذير است، که [

 افغانستان را اشغال و واليت کوزوو را از صربستان جدا کردند، ، اروپا با سفارش مافيای مواد مخدرۀ و اتحاديريکاام

 برداشتند، مواد مخدر را، امريکاموانع قانونی را از سر راه فروش و استعمال مواد مخدر در اغلب کشورھای اروپا و 

 به اولين و بزرگترين خطر برای بشريت تمام جھان تبديل کرده اند مريکاامخدر مواد  مبارزه با ۀ ادارۀواسطه از جمله ب

 کشورھای اروپای شرقی، ۀ در جمھوريھای منشعب از اتحاد شوروی و در ھممثالً . )٣()به نشانی ھای زير رجوع کنيد(

اما امروز .  به آنھا، نه مواد مخدر پيدا می شد و نه معتادان٢٠١١ تا اواسط سال ا و ليبي٢٠٠٣حتی در عراق تا سال 

روسيه با پنج و نيم ميليون . شمار آنھا در مجموع اين کشورھا، طبق آمارھای رسمی، سر به دھھا ميليون نفر می زند

در ساير . نفر معتاد در اين زمينه پيشتاز است، احتمال می رود رقم واقعی معتادان بسيار بيشتر از ارقام رسمی باشد

توجه داشته باشيم که طبق گزارشات رسمی، کشت مواد مخدر در افغانستان در . ن نيستکشورھا ھم وضع بھتر از اي

، پنجاه درصد افزايش يافته و يا در ايران اگر ميزان مواد مخدر کشف شده تا انقالب ٢٠١٢، نسبت به سال ٢٠١٣سال 

    با چندين تن اعالم، با تن و بعضاً ، با گرم و حداکثر با چند صد گرم اعالم می شد، امروز نه با کيلو، بلکه١٣۵۵بھمن 

اگر به .  ايران تبديل شده استۀ اعتياد و فحشاء به يکی از خطرناکترين معضالت جامعۀلأمسکه  طوریه ب. می شود

منظور تحميق نسل جوان نيالوده به مواد مخدر و انحراف اذھان آنھا از ه اين واقعيت زشت، واقعيت استفاده از ورزش ب

ر ژن داده شده، نوشيدنی ھای خطرناک برای يي مواد خوراکی تغۀت اجتماعی و ھمچنين توليد گستردمسائل و معضال

سالمتی انسان مثل کوکاکوال و پپسی کوال، شايع سازی ميکروبھا و ويروسھای آزمايشگاھی و داروھا کشنده را اضافه 

  .]دست می آيده نده ب بشريت جھان در چند ده سال آيۀکنيم، تصوير کاملی از اوضاع تکاندھند

اين .  به پايان رسيد، اتفاق افتاد آنچه که اولين بلشويکھا پيش بينی کرده بودندستالين تاريخ، با مرگ ۀ قھرمانانۀدور

اما در . حزب جدا از توده ھا در بھترين حالت، در جنگ نابرابر به ھالکت می رسد«عاريت می گيرم، که ه قول را ب

. تسليم می شود و به اسارت تن در می دھد؟ نه، در نبردھای سياسی اسير نمی گيرند! زنيدبدترين حالت؟ شما حدس ب

 کادر رھبری حزب و خدمات امنيتی پير می .» خودش خيانت خواھد کردۀ پديد آورندۀدر بدترين حالت، به منافع طبق

ردند، که آنھا فقط خدمتگزاران خلقند و آيا چنين اتفاق افتاد؟ رھبران حزب درک می ک. شوند، اما دوباره متولد می شوند

اما فرزندان آنھا از حق وراثت . پس از بازنشستگی، در حکم مشاوران معمولی بازنشستگان انجام وظيفه خواھند کرد

اين را آنھا درک می .  مال پرستی در اذھان آنھا ريشه دوانيدۀروحي.  امکانات آنھا برخوردار نخواھند شد والدين و

موجوديت خود ادامه می دھد، نمی توانند ثروتھای ملی را ه ا متوجه شدند، تا زمانی که اتحاد شوروی بآنھ. کردند

بخشی از نخبگان جديد شوروی ما، تصميم گرفتند . و اين کرم ھم مثل خوره به جان نظام شورائی افتاد. تصاحب نمايند

 شوروی را که ھمراه غرب به توطئه عليه ۀتولد يافتنوسازی اين نخبگان ، ء از قضا. به آقايان تبديل شوندءاز رفقا

 روی برگرداندند،  تنھا از خلقاما، آنھا نه . چرا آنھا چنين کردند، نمی دانم. اتحاد شوروی مشغول بودند، متشکل کرد

ز او می گويد، ا« :ف گفتچس خروۀدرستی در باره  بستالينيکی از نخبگان دوره پس از .  از آن منتفر ھم شدنداحت

  .»گاه به شھر نرسيد روستا خارج شده، اما ھيچ

اگر چه : باز ھم در تأئيد اين نکته، که اين موضوع فقط خاص جمھوريھای پساشوروی نيست، الزم به ذکر است که[

 بورژوائی، يکی ديگر از دستاوردھای -  فئودالی لغو القاب و عناوين، کلمات خطاب و تعارفات، حتی فحاشی ھای

وجود آورده اند که کمتر ه ورائی بود، ولی، حاکميت سرمايه و مداحان آن، امروز چنان وضعيت زشتی بگرامی نظام ش

ھمچنين حرص مال . کار ببرنده  خطاب دلنشين رفيق را بۀھمفکرانی پيدا می شوند که در مناسبات بين خود، کلم
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 بی د شدن در اتحاد شوروی را صراحتاً روتمنثپرستی را چنان رواج داده، که حتی رھبر يکی از جريانھای مھاجر، 

  . ]چشم انداز خواند

که   امنيت ملی را از بيم آنۀکه به قدرت رسيدند، قبل از ھر کاری ارتش و کميت  نوسازان پس از آن- اصالح طلبان

ند، دفاع از ميھن شوروی متوجه خيانت آنھا به کشور بشوند و آنھا را از قدرت خلع نمايه افسران صادق و متعھد ب

نظام بھداشت و تندرستی، آموزشی و علوم . طور نظام مند نابود کردنده  صنايع را بۀپس از آن، ھم. متالشی کردند

غرب [ ئی را جايگزين فرھنگ عالی اتحاد شوروی کردندامريکاآکادميک را از بين بردند، فرھنگ مصرفی بی ارزش 

لمانی را با ا نوسازان اصالح طلب، يک جوان ۀوسيله يتی ببرای حصول اطمينان از تخريب ارتش، سيستم دفاعی و امن

ھمچنين آقايان اصالح طلب چنان شرايط ناھنجاری در نظام . )۴( فرود آورد ھواپيمای ورزشی در ميدان سرخ مسکو

، ھفت ھزار نفر از پانزده ھزار نفر کارمند »نوسازی«وجود آوردند که در ھمان سالھای اول ه علمی اتحاد شوروی ب

  ]ترک کردند» داوطلبانه«علمی آکادمی علوم جمھوری آذربايجان محل کار خود را 

اتحاد ناگسستنی را . حساب می آمد، از بين بردنده طور کلی، ھر چيزی را که جزو دستاوردھای اتحاد شوروی به ب

ه چنين جھنم اجتماعی خلق را ب.  کشور ساخته شده بود، به غرب منتقل کردندۀگسستند و ھر آنچه را که با زحمت ھم

 درصد جمعيت از نعمات نوسازی بھره بردند و بقيه ٧ -۵.  خود باشدۀ سادی بقا فکر نان خشک وه انداختند تا فقط ب

ً ١٠عکس، کمتر از ه بر بواما از انقالب اکت. فقط باختند از   درصد،٩٠ اشراف آسيب ديد و بقيه   درصد جمعيت، عمدتا

  . به جايگاه شھروندان برابرحقوق ميھن خود ارتقاء يافتندجھنم اجتماعی بيرون آمدند و

 آرکادی گايدار، فرمانده نامدار سرخ و قھرمان جنگھای ۀ، نو]ايگور گايدار[. تاريخ مضحکه است و شوخی پسند

راه نوه، به آمالی که پدر بزرگش در .  عينی تولد دو باره استۀاو، نمون. داخلی، مرد اصلی نابودی اتحاد شوروی بود

رمان  يک قھۀ اتحاد شوروی نوۀ ھم اگر مرد اصلی تجزيبه باور نويسنده و واقعاً [ .آن خونھا ريخته بود، خيانت کرد

 اتحاد شوروی بود، اما در پشت صحنه ۀ تجزيۀوف در جلو صحنئي ياکوول- يلتسين-چوفربوملی پيشاپيش باند مافيائی گ

در حدود بيش (مفھوم دقيقتر اعضای باندھای صھيونيستی ه ی تبار، يا ب يھودخيل انبوه دشمنان عدالت اجتماعی، عمدتاً 

معاون اول نخست وزير سابق و رئيس شرکت برق و انرژی روسيه از ابتدای (، مانند آناتولی چوبايس ) درصد٨٠از 

مضای  اصلی در اۀچھر(، باريس نمتسوف، ناتان شارانسکی، الکساندر بووين، گنادی بوربوليس )تأسيس تا کنون

، والديمير گوسينسکی، آلک دريپاسک، گالينا استاراويتووا، باريس برزوفسکی، ميخائيل )قرارداد کودتائی بالوژسکی

، يوسف کابزون )رئيس گازپروم روسيه از ابتدای تأسيس تا کنون(خادارکوفسکی، ُرمان آبراموويچ، آلکسی ميللر 

، لئونيد ياکوبوويچ، )اخاروف و رابط او با محافل صھيونيستیھمسر دوم و مصلحتی آندری س(، يلنا بونر )خواننده(

 حقارت آميز يلتسين، برخی از اينھا با دھھا ۀپس از ختم دور. والريا نووادورسکايا و بسياری ديگر فعاليت می کردند

وز اھرمھای عدادی نيز ھنت پول سرقتی به غرب و اسرائيل گريختند، بعضی ھا دستگير و زندانی شدند و دالرميليارد 

که اگر ما اتحاد  برای اين. من شخصا آرزو نمی کنم يک نوه خائن به پدربزرگم باشم. ]کليدی روسيه را در دست دارند

 که با خون خود آن را ساختند یشوروی را فراموش کنيم، در واقع اجازه داده ايم به تاريخ ما تف کنند، به ميليونھا انسان

 آن را ۀبه ھمين دليل، اتحاد شوروی را ميھن خود و کشور بزرگ می دانم و تجزي. رده ايمو از آن دفاع کردند، خيانت ک

 ساله را از باالی سر خود دور نکند، و ٢٠ اين شبح ۀاگر روسيه سايو اطمينان دارم، که . خيانت عظيم می شمارم

  .راحتی از نقشه جھان پاک خواھد شده ابرقدرت سابق را باز نسازد، ب

  توضيحات

  . متن مأخوذ از کتيبه روی پورتره مربوط به مقاله-)١(

  .از مترجم است[]  کلمات، عبارات، اسامی و پاراگرافھای داخل ۀ ھم-)٢(
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  : نشانی ھا-)۴(و ) ٣(

http://www.hafteh.de/?p=40129 

http://www.ayenda.org/Zakhire%20Kokaien%20USA(E.Shiri).pdf  

http://eb1384.wordpress.com/2012/08/15/ 

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/01/121221_an_magazine_german_pilot_ussr.shtml 

  

http://stalingrad-info.ru/oktyabrskaya-revolyutsiya-stalin-perestroyka-liberalnyiy-

perevorot/#more-7051 
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