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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

  

  لناي: نوشته

 یريش. م. ا: ترجمه

  ٢٠١١دوم سپتمبر 

 

    سوار شدن بر امواجاي یدر حسرت اتحاد شورو

  )ینوستالژ( گذشته حسرت
  

 ی ناشناخته، مرا به گذشته ھای ھاشهي افکار و اندیکسري فشار رغم یل اوقات حافظه ام عی گاھر،ي اخی زمانھادر

  . بردی ممي کودکیدور، به سالھا

.  ندارمشتري بپنج سال.  کشمی داده ام و قرص نان گرم را به دندان مهي تکئی مغازه نانوای اکنون به نرده جلوھم

 ی کوچکۀ را به پنجرھاي بطریرزني چپ، پدر سمت.  االن مرا از کودکستان آوردند، سراسر شوق و شورمنيھم

 ونيلي مون،يليم «ني دلنشۀدر باال، از پنجره تران.  کندی کبوترھا را دنبال می دھد، در سمت راست، پسرکی مليتحو

 در پوست خود ی پراکند و من از فرط شادی عطر نان تازه را در اطراف مم،ي مالمينس.  شودی مدهيشن» رز سرخ

  ... گنجمینم

 گي ھمه، از دم،يما چادر زده ا. مي اوستهيپ»  ھاینيلن« من با پدر و مادرم به جمع گردشگران کارخانه نکي اھم

 خواھند رفت، و ی بعد، بزرگان به مسابقات ورزشیقيدقا. مي خوریکرده م  با گوشت سرخیني زمبي سیبزرگ

من ھمصدا با پدرم . خواھم خواند نه برخواھند افروخت و در کنسرت اطراف آن، من ھم ترامهيعصر ھنگام، ھ

 که ھنگام دي آی مادمي به ی و پل مک کارتننداي لیروزي دیشوخ. مي کنی مني خودمان را تمرۀ ساخت»مونکيم«ترانه 

 صحنه آمد و ما ھمه ی بود، به روختهي بر آن آوني و دو لنگه پوتدهيچي که در شلوار پیتاري با گی دخترن،يتمر

  .ميديخند

 ی ما را مۀ آواز مخصوص دستا،ي دریر تفرجگاه گودائورت ھستم، گروه ما ھنگام رفتن به سو ھم اکنون دمن

. وجود آورده استه  بیري وصف ناپذی حال و ھواا،يسبزه و گل ھمه جا را پوشانده، عطر گل و عطر در. خواند

 بلند قد در ی آبخازکي، و  زنندی مشمک بر لب، به ما چني دلنشی نشسته اند و با تبسممکتھاي نیسالمندان در رو

  . فروشدی و نوشابه می کنان بستنی و شوخستادهي ادانيوسط م
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 ی ماديه  با ما آمده بود، بنتوني مسابقه بدمی برگزاری براناروی از ی که گروھی خود را ھنگامی سردرگمنيھمچن

 محوله ۀفي فراوان وظاقين با اشت ببرم و مینسکي از پارک گاتچديآنوقت قرار شد من آنھا را به گردش و بازد. آورم

 خي تارۀ شھر زادگاھم، در بارۀو، البته، من در بار.  بودب جالاري بسمي براانيگو با خارج و  و گفتداريد. رفتميرا پذ

 و دمي ما ھمه با ھم دوست شدکه ی زماندار،ي دانيدر پا.  صحبت کردمناروئی ھا با زي بزرگ آن نیتھايو شخص

 اسکناس خود را ورق زد و ی خود را باز کرد و پولھافي گروه، کۀ روجر، سردستم،ي دادگريمد خود را به ھینشان

.  کار، دستش را رد کردمنيمن در کمال صداقت و بدون درک مفھوم ا.  دراز کردمي چند تا از آنھا را به سو،سپس

 و مزد دي سنج- با پول-  زماناريمع ارزش وقت خود را با ديبا:  من، مرا سرزنش کرد و گفتی تفاوتیاو، در مقابل ب

 ن،يا.  کنم که خوشم ھم آمدی او مشکل بود، کتمان نملمخالفت با استدال.  تو استۀ پول، حق الزحمنيا. آن را گرفت

  . جذاباري بسیتي بود، واقعتي بر واقعیگرينگاه مطلقا د

  

  دي جدتيواقع 

 و براق باي زاري بسیرا مشاھده کردم، بلکه، بسته بند ی خارجتي نه تنھا فقط من واقعنکي اگر،ي کامال دیتيجذاب

 ی زندگباي زیالھاي در وباي زی سمبل چنان غرب ھمواره متحول بود که در آنجا انسانھانزھا،يآدامس دونالد داک، ج

 پوشند، ی مباي روشن و زی کنند و لباسھای نقش میفاي ایع واقیلمھاي خوانند، در فی مباي زی کنند، ترانه ھایم

 تجمل اتحاد ی بطي در شراافتهي تي تربی عادی انسانھای به سمبل آرزوھا، به آرزوی دارهي سرماتي واقعیبطور کل

  . گسترده بدل شدی و فراوانئی بھشت مصرفگراۀ در باریشورو

 هي سرما»یبازساز« خشن تي از ھم گسست، واقعی شورویستيالي سوسیھايسپس اتحاد جمھور.  بوداي رؤن،يا

 آن نابود تي از جمعی رفت و بخش قابل مالحظه اغماي به ی ملی ثروتھاد،ي اقتصاد از ھم پاشوست،يوقوع په  بیدار

 ۀ در بارنکهي بدون ام،ي فکر کنیگريد زي به چنکهي اوضاع وحشتناک بود، ما بدون ام،يما دچار مشقت شد. شد

  .مي کردی لقمه نان مبارزه مکي کردن ادي پی برام،يشيندي بی سطحنيعناصر و علل منجر به انحطاط کشور تا چن

.  دردناک بودماني برام،يافتي دنيشي و زمان و توان اندمي وفق دادی جارطي را با شرای متناسب با آنکه، زندگسپس،

 نبود، نه یزي چچي که درون آن ھبا،ي  زی خالی قوطکي بسته، کي ی سبب که ما کشور خود را به ازانيدردناک بد

  .مي از دست داد،ی استهيه ھدف شا داشت و نیمفھوم

 بزرگ بي فرني در ایبي عجزي چچي مردم ما ھکهي است، زماندهي فرارسماني و بازکردن چشمھایداري بۀ مرحلنکيا

ه ما به آنھا، به آنھا که ب... مي را تجربه کردی باور نکردنی، قرض» در قرضیزندگ «ۀوي ما ھم شرا،يز. افتندين

ه  مثل آنھا که بمي خواستیو ما م. مي بردیم کنند، حسد ی می خود زندگیو نوه ھاحساب مقروض کردن کودکان 

 گرانبھا یخاطر صرف غذا در رستورانھاه  ب،ئیخاطر استراحت در ھاواه  بک،يخاطر منازل شه  بل،يخاطر تحص

  .مي کنی روند، زندگی بار قرض مريبه ز

  

   پرتگاهی قدمکي در 

اما، آن .  به عقب بازگرداندیھني مري جنگ کبی از سالھاشتري باري ما را بسھني م٩٠ شوم یسالھا.  سال گذشتستيب

 ھني مار،ي بسیتھاي و محرومھايرغم قربانه  که فداکارانه، بمي بودیروزمندي پیما خلقھا. مي شناختیوقت دشمن را م

 تر ی واالتر و گراماريس که ب»ھنيھمه در راه م«:  مایدئولوژيا. مي کردی بازسازی سابقه ایخود را با آھنگ ب

  .ديبود، خدشه دار نگرد»  خودیھمه برا«از
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ما .  ساختندراني ما را وھنيدست خود ما ھم مه  و بی را وسوسه کردند، آری ھا، دشمنان رھبران اتحاد شوروبعد

. ميديم پوش کردند، چشهي به ما ھدگانگاني که بیدي جدی و ارزشھاتھاي در قبال واقعشي خوھنيبر افتخارات خود و م

 ی ما نوشت، بازارھا و ثروتھای رخنه کرد، قانون براما ی دولتی به تمام ارگانھارکانهي حال، زنيدشمن اما، در ع

 یپس از خصوص.  تحت کنترل خود، کشور ما را به تاراج بردیما را به تسلط خود درآورد، و، با کمک رسانه ھا

 یکشور بزرگ و دستاوردھا.  درمان و علم ما را نابود ساخت بھداشت وع،ي و به حراج گذاشتن کشور، صنایساز

 و یاسي سقيو، البته، عال.  ما تف انداختیدئالھاي بر ما نمود و بر ای احساس شرمندگني تلقهي را دستماا مۀ سابقیب

 و  شدندلي دوستان ما تبدنيبه بھتر»  بالنکانايگال«و » ھد اند شولدرز«.  ما شکل گرفتندئیعادات مصرفگرا

  . پرتگاه رھنمون ساختندیسرعت به سوه ما را ب.  کردندني را تأمیتي فراملی سرسام آور شرکتھایسودھا

  

   سودمندی شورواتحاد 

 ما را از اوج عزت ی چه کسنکهيصرفنظر از ا» ناگھان« کشور ما گر،ي سال دستي کنم که بی من احساس منکيا

 خواھد شد  آنوقت داري برد، از خواب غفلت بقايفراو مرگبار  لحاف چھل تکه ري و به زدي ذلت فرو کشضيبه حض

دور » نفت«نام ه  بی دشمنان را از آخوره، را گرفتهي تکه پاره کردن روسی توانست جلوی باره که چه کسنيدر ا

 مقصر آن ی بازپس گرفتن عدالت، آنچه را که اتفاق افتاد و چه کسی براد،ي را آغاز نماعي صنایسازد و بازساز

 کشور ما به بقاء نھا،ي اۀصرفنظر از ھم:  به ما شرح خواھد داد و خواھد گفتیريبود، با شور و شعف وصف ناپذ

  . کردتير کرد و دو باره خود را تقوييخود ادامه داد، تغ

ع  بزرگ درست امروز باز ھم با موضویھاي کمپانیغاتي تبلیچرا تابلوھا: ميابي سؤال بني ای برای با ھم پاسخديائيب

 شده است؟ در لي مبرم تبدألۀ امروز به مسقاي شود؟ چرا دقی می بندني کشور آذني و تاراج ای اتحاد شوروینابود

 ھمه ري اخمي سال و نکي ی ما طۀ به عمق فاجعی داده است و توجه عمومی روشي سال پستي فاجعه بکه یصورت

  . شده استريگ

  :ميري بگی را پی عاطفراتي تأثی منطقرهي زنجدي بدھاجازه

  . عدالتاتي مقتض- انزجار- درد

  : دھندی منيچنرا  پرسش ني پاسخ ایشناس  روانمتخصصان

 لي مطابق میابي او را در جھت ارزئی عقل و توانادي توانی شما م،یزي چکي ی احساسرشي واداشتن انسان به پذبا

  . دھدی مفي و تحری تن به دستکاریراحته  انسان بگر،يعبارت ده ب. دي کنتيخود از حوادث ھدا

  

  ی داخلجنگ 

 که خلق را روھا،ي آن نی الزم است؟ برای چه کسانی برای اتحاد شورویاي احدي احساسات شدختني برانگامروز

 آنھا، یعني.  شعار استکي فقط ن،ي ام،ي گویبا صراحت م.  خوانندی فرا م»ی عدالت اجتماعیبازساز «یبرا

 عدالت یبازساز«.  قابل مالحظه ھستندی کامال مرفه و صاحب شماره حسابھای انسانھا،ني و محرکشگامانيپ

 ھمه، هي آغاز جنگ ھمه علیمعنه  ب-»!مجازات مقامات فاسد«، »! غارت شدهیبازگرداندن ثروتھا«، »!یاجتماع

 خواھد یعل فتي حاکمی فرصت براني تردئالي فراھم ساختن ان،ي دشمنان ما و ھمچنی براتي موقعني تردئالي اجاديا

 جز ی امروز، مفھومني کردن ھمی ملیسازماندھ.  شکست ھمراه خواھد شدبا ی که ھر حرکتی معننيبد. بود

 جز ی مفھومچي امر ھني ا،ی جھانیدر متن بحران اقتصاد.  به درون تالطمات خشن نخواھد داشتهيکشاندن روس
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ژه يوه ب.  خواھد داشتازيبه دھھا سال زمان ن ده،ي حرکت نسنجني ثبات پس از چنی برقراررا،يز.  نداردیخودکش

له روشنتر خواھد أ مسم،ي اضافه کنتي واقعني کردن را ھم به ای ملۀجي خانمان شده در نتی بی ناراضیاگر توده ھا

 یھاي از خودی حاکم، بلکه با بخش بزرگتي صورت مردم نه تنھا با اقلني است که در اني مھم، ااري بسۀنکت. شد

  .ستادي در رو خواھند ا روزيصادق ن

  

  .مي کردی گذارهي و سرمامي و زحمت خود ساختتي با عقالنما

 خواھند یآنھا م. ندي آی مرونيعدالت بۀ مبارزان رنگارنگ از پشت پردم،ي کار را انجام ندھني اگر ا،ی سوگري داز

 شود، چگونه ی مماليا مرتب پا حقوق مکه یدر حال.  احقاق حق خودیچرا؟ برا.  سازندري سرازابانھايمردم را به خ

 یاما آنھا راجع به چگونگ.  کشدی درون ما زبانه ماز خواست عادالنه مخالفت کرد؟ آتش خشم ني توان با ایم

 ت،ي ازدحام جمعري از تأثی حداکثرۀاز نظر آنھا استفاد.  دھندی نمحي و توضندي گوی نمیزي حق چني به ایابيدست

 ما یفرزندان و نوه ھا» !مجازات فاسدان«، »!ھنيدر راه م« کنند با شعارھا ی میسعآنھا .  باشدیله مأ مسنيمھمتر

تک « فرزندان ما ھستند که ھدف نيا.  سازندري سرازابانھاي کنند به خی درک نمقاي را عمتھاي واقعتي که ماھار

 ما ھستند یان و نوه ھا فرزندني از پشت بامھا قرار خواھند گرفت و ھمیکيموضع گرفته در »  ناشناسراندازانيت

 کنند، ی لومپنان و معتادان که مغازه ھا را تاراج مۀ شانه به شاندي باه،ي و سورايبي لمن،ي مصر، عيکه ھمچون وقا

  . راه بروندابانھاي کشند، در خی را به آتش منھايماش

 انگلس و ی جاسوسی موساد و سازمانھاا،يس( دشمن یتي امنی را سازمانھا»یبھار عرب« که مي دانی ھمه مما

  . ماھرانه سوءاستفاده کردندی اجتماعی ھایتي کشورھا آنھا از نارضاني اۀدر ھم.  کردندیسازماندھ) فرانسه

  م؟يني شود، ببی مدهي تدارک دھني می را که برای انقالبني چنمي توانی شده است که نمناي قدر نابني چشمان ما اايآ

  

   دارند؟ازي چرا به انقالب ما نآنھا 

 را ی و اعتبار اتحاد شوروتيثي که حئی شوند، از جمله آنھای آماده مابانھاي آوردن مردم به خی که برائی آنھاھمه

ما .  کنندی شروع شده است، سکوت می بعدی که بر سر آغاز جنگ جھانئیھاي بازۀ دھند، در باریمستمسک قرارم

 نيا. مي شده الي در جنگ سرد تبدروزي پیاھ خوب کشوری خود به گروگانھااريھمه، خارج از اراده و اخت

 ی پای خون خراجگزاران خود و افلج کردن اقتصاد آنھا رودنيحساب مکه  فرورفته در گرداب قرض، بیکشورھا

 نيا.  سر بر آوردی جھانی بحران اقتصادد،ي انگلھا نرسني ای خون تازه به رگھاکهيدرست، زمان. ستندي ایخود م

 نظام ی از بحران و بازساززي راه گرۀمثابه  شروع جنگ بی برای الهي وسچي از ھخود اتي تداوم حیکشورھا برا

  . کنندی نمیفروگذار

تمام مشکالت و .  دارندازي نی به جنگ داخلهي زنند و در روسی کشورھا به ھرج و مرج در تمام جھان دامن منيا

 مشکالت و نواقص، کشور ما را به نيک به ھم آنھاست و آنھا مترصد آنند که با تمسیاستھاي ما مولود سبيمصا

 عدالت دامن ی بازسازی ما برااقي االن به آتش اشتھمن لندي مااريآنھا بس.  بکشانندی دائمیھايدامن شورشھا و ناآرام

 قرار گرفته است و ی بغرنج تراري بسطي رو، در شراشي که کشور ما ھم اکنون در رابطه با انتخابات پرايز. بزنند

  . خواھند کردطي شراني را از ای که آنھا حداکثر بھره بردارديطمئن باششما م

 عدالت ی خواھان بازسازمانهي اگر صمی و حتمي ھم کامال موافق باشیستي پوپولی ما با شعارھایو اما، اگر حت

 نيت، بزرگتر فرصني که دادن امي فراموش کندينبا. مي آنھا فراھم سازی را برای فرصتني چندي نبام،ي ھستیاجتماع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

 را ی مشکل خود با دشمنان داخلم،ي رھا سازی خارجیو اگر ما کشور خود را از چنگال انگلھا. خدمت به آنھاست

 ما غاتي شاھزادگان از تبل،مقامات. مي شروع کنمي توانی اآلن مني کار را ھمنيما ا. مي حل کنمي توانی معي سریليخ

  ! ترسندی ھم تا سرحد مرگ منترنتي در ایحت

  

  : نوشت مترجمیپ 

 ی ترجمه مۀزي آن انگی کلیري جھتگةً  من با تمام مفاد آن نبوده، بلکه، عمدیأئ ھمریمعناه  بی ترجمه ھر مطلبــ

 ی عمومی ھایتياض از ناریستيالي غرب امپرۀ خدعه گرانیھاي بھره برداری افشا مقاله، اساساً نيمثال، در ھم. باشد

  . باشدیمورد نظر م» نامطلوب «ی پا کردن آشوب در داخل کشورھا و برھاي دامن زدن به ناآرامیبرا

ه  بست،يچرا احزاب کمون: نکهي بر ای است مبنئی از پاسخ من به پرسشھای مقاله در اصل بخشني اۀ ترجمــ

 خود از انجام انقالب و ۀ گستردی اجتماعگاهي ھا و پائیرغم تواناه  بوناني و هي روسستيخصوص، حزب کمون

   کنند؟ی می خودداریاسي ستياکم حريتسخ

 اري بسیروي آن، دو نی ماند که در دو سوی می کشور به بشکه باروتني است که اني چنهي حداقل در روست،يواقع

 چپ و دموکرات یانھاي جرگري و دستي حزب کمونیرھبره  وابسته به جبھه کار بیروھاي سو، نکيقدرتمند ــ در 

 نيدر جوار چن.  کرده اندئی ــ صف آراهيما وابسته به جبھه سریستي شبه فاش-ئیاي مافیروھاي نگر،ي دیو در سو

 هي کشورھا، از جمله، روسگري دی در امور داخلیستيالي اگر مداخالت آشکار و نھان غرب امپر،ی داخلی قواشيآرا

ا ھم از نظر دور  رکايمرا یفرماندھه  ناتو بیستي ارتش فاشی مستمر و توان نظامیھاي جنگ افروزن،يرا و ھمچن

 ،یطي شراني در چنني از طرفکي ھر ی از سودهي اقدام نسنجني درک خواھد بود که کوچتربل قاعتاي طبم،يندار

 ی اسامستي به ل»ديکشور جد «٩٠ نام حداقل شي آن، افزاامدي پني خواھد شد که کمتریبيموجب چنان انفجار مھ

 کند که ی مدي تأکیرستده  مقاله بنيولذا، ھم. ته خواھد بود عضو سازمان ملل متحد فقط در عرض چند ھفیکشورھا

 ی معي سریلي را خی مشکل خود با دشمنان داخلم،ي رھا سازی خارجیاگر ما کشور خود را از چنگال انگلھا«

  . »مي حل کنميتوان

  . کنندی درک میخوبه  بهي کار در روسۀ متعلق به جبھیروھاي ھستند، که نئیتھاي ھمان واقعنھايا

 ١٣٩٠ ]سنبله[وري شھر٩

61200/view/exclusive/ru/ru.warandpeace.www://http 

com.wordpress.1384eb.www 

  

  :يادداشت

دن به ترجمۀ يک اثر به معنای تأئيد کامل آن اثر نيست، برای ناشر يک اثر ھمان طوری که برای مترجم، دست يازي

 قرن ۵٠در غير آن واضح است که برداشت ما از ماھيت اصلی شوروی از دھۀ . نيز عين مسأله صدق می نمايد

نتيجۀ منطقی فتاد ا آنچه را در در شوروی اتفاق  ماگذشته به بعد با شناخت نويسنده در تقابل آشکار قرار داشته و

 که ھرچند در آغاز کوچک و بی اھميت جلوه می آن کشور می دانيمنخستين گامھا برای احيای سرمايه داری در 

نمود اما در تداوم خود به چنان بھمن مھيبی مبدل گرديد که از دل کشور شورا ھا سوسيال امپرياليزم روس سربلند 

  .مبدل گرديدقاتل خلق ما به صورت اخص نموده به دشمن خلقھای سراسر جھان 
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به  طبيعی خود دانسته،  حقبه ھمين سان پورتال حفظ مخالفت خود را با جھات مختلف ديدگاه ھای نويسنده و مترجم 

  .نيز بپردازدمورد نظر  به نکات ،مندی و وقت متصديان آنشمرور زمان خواھد کوشيد تا متناسب با ارز

گان گرامی پورتال در انعکاس مواضع تأئيدی و يا مخالفت با چنين مبرھن است که که حق نويسندگان و خوانند

  . نوشته ھائی کامالً محفوظ و درب پورتال ھميشه بر روی ھمچو نوشته ھائی باز است 

  با کمال محبت                                                                                         

 AA-AA ادارۀ پورتال                                                                                  

 

  


