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 (V. V. Litvinenko)  - *ليتويننکو .و .و: يسندهنو

  شيری. م. ا: برگرداننده
 ٢٠١٥ نومبر ٠٦

  

 دوره دو انسانی ضايعات
 آمار جز سخنی ھيچ  .ھا سرکوبی ۀبار در

 برواکت کبير انقالب سالگرد بزرگداشت در و کوھبنائی نيما ناکام، رفيق ادي به

 ھمگن نمودار را کشور زندگی ۀمقايس مورد ھای دوره در يلتسين و ستالين ھای دوره مجازاتھای جمعيتی عواقب

 .کند می مشخص "جمعيتی کاھش" -جمعيتی

 او ۀدور و يلتسين از تمجيد مراسم برگزاری با او ھبریر ۀ دور به و ستالين به "ضربه" ھر شده، معمول که نحویه ب

 ۀتوسع شورای" اجالسدر کاراگانوف سرگئی ۀواسطه ب کشور در ديگر بار "زدائی ستالين" ۀبرنام  .شود می ھمراه

 کليد ٢٠١١ سال بروریف اول در يلتسن تنديس از رونمائی روز در يکاترينبورگ در "بشر حقوق و مدنی ۀجامع

 شورايعالی رياست سمت به يلتسين ورود سالگرد مين-٢۵ مناسبته ب ھمزمان ًتقريبا "روشنفکران ۀکرکن" .خورد

 عليه اجتماعی دادگاه" طمطراق پر عنوان تحت غيرحقوقی نھاد تشکيل و روسيه فدراتيو سوسياليستی جمھوری

 دابرينين کنستانتين سناتور ٢٠١۵ الس سپتمبر ماه در  .خواند جمعی دسته آواز ،"او اطرافيان و ستالين ستالينيزم،

 برای "٩٠ -جزيره" فستيوال حال، عين در و نمود ارائه مجلس به را "ستالينی رژيم" ۀتبرئ ممنوعيت قانونی طرح

  .شد داده سازمان "پرزدار و سفيد" ۀدور ۀمثابه ب يلتسن ۀدور تعريف

 سرکوبی -انکار غيرقابل استدالل بر است مبتنی يلتسين و ستالين با رابطه در پيشداوری اين "زدايان ستالين" باور به

 مقايسه مورد را يلتسين و ستالين دوره سرکوبيھای جمعيتی عواقب :بيندازيم استدالل اين به نگاھی  .خوب .ستالينی

 .دھيم می قرار

 فلسفی لغات المعارف ةداير در سرکوبی :"سرکوبی" تعريف ءابتدا سوءتفاھم، و ابھام از احتراز منظوره ب ھمه، از قبل

 اشخاص يا غيردولتی دولتی، نھاد از اعم -آن عامل از صرفنظر ،ئیجزا تنبيھی، اقدامات گونه ھر یامعنه ب سياسی و

 بر سرکوبی به جمله من( اجتماعی سياسی، سرکوبی به را آن توان می سرکوب، طبيعت اساس بر .است آمده حقيقی

 مرگ از است عبارت سرکوب پيامد  .نمود تقسيمبندی جنائی و اقتصادی ،)قومی و دينی ملی، ھای لفهؤم اساس

 جمعيت زودرس مير و مرگ  .اجباری مھاجرت ،)کردن زندانی و محبوس( آزادی از محروميت زودرس،
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 ً،مثال .کنند می بازی شوروی اتحاد در سياسی اعدامھای عظيم ارقام با داخلی و خارجی جمعی ھای رسانه که سالھاست

 چند ١٩٣٣ -١٩٣٢ سالھای در تنھا که نوشت "يکم و بيست قرن ۀآستان در روسيه" کتاب در الدا -بستوژيف ورايگ

 کتابھای در کانکوست روبرت .مردند اردوگاھھا در کار فشار و سرما گرسنگی، ۀنتيج در يا شدند اعدام نفر ميليون

 ميليون يک ١٩٣٩ -١٩٣٧ سالھای در فقط ورویش اتحاد در که "نمود برآورد" "اندوه غم حاصل" و "بزرگ ترور"

 در ١٩٩٠ سال در شاتونفسکايا اولگا اما کرد، فوت اردوگاھھا در سياسی زندانی نفر ميليون ٢ و گرديد تيرباران نفر

 تيرباران "خلق دشمن" نفر ميليون ھفت ١٩۴٠ سال تا ١٩٣۵ سال از که کرد، تصريح "واقعيتھا و شواھد" ۀنام ھفته

 سال در بشر حقوق فعال ،کراخمالنيکوا زويا .باخت جان زندانھا يا اردوگاھھا در نيز ديگر نفر ميليون ١٠ تا ٧ و گرديد

 .داد افزايش "نفر ميليون ۶٠" تا تقريبا را اجباری کار -اصالحی اردوگاھھای در مردگان رقم ١٩٩٨

 زمسکوف .ن .و آنھا دقيق بررسی و مطالعه از پس و شدند باز آرشيوھا گذشته قرن ٩٠ سالھای در اينھا، از گذشته

 مجازات اشد به سياسی داليل به نفر ھزار ۶۴٣ شوروی اتحاد در ١٩۵٣ تا ١٩٢١ سالھای ۀدور در که کرد، روشن

 نفر ھزار ٢٠٠ و ميليون يک و )نشدند اعدام محکومان ۀھم که گرفت، نظر در بايد ھم را اين( شدند محکوم )اعدام(

 زودرس مرگ اگر .درگذشت اجباری کار -اصالحی اردوگاھھای در جنائی محکوم چه و سياسی محکوم چه زندانی،

 اخراجی خلقھای )است آميز اغراق حد از بيش رقم اين من باور به( نفر ھزار ۵٠١ و تبعيدی زميندار نفر ھزار ١۴٠

 نفر، ميليون نيم و ٢ به "یينستال" سرکوبيھای جمعيتی ضايعات کل جمع صورت، اين در کنيم، اضافه رقم اين به را

 .شود می بالغ سال در نفر ھزار ٨٠ يعنی

*** 

 ًتقريبا) دادگاه حکم اساس بر( زندگی رسمی حذف دوره اين در .اندازيم می يلتسين ۀدور ۀروسي به نگاھی حال،

 ١٩٩٣ سال برواکت هما در .يافت افزايش ناگھانی طوره ب دادگاه، حکم بدون خشن، مرگ تعداد آن، جایه ب اما نبوده،

 در نفر ھزار ١٢٠ حدود در شدند، بسته رگبار به سياسی داليله ب شورايعالی مدافع نفر ھزار چند ً،احتماال نفر، صد چند

 مرگ ناگھانی افزايش با زودرس مرگ اتفاق به قريب اکثريت اما .شدند کشته چچنستان در قانونی نظم برقراری جريان

 نشان روسيه آمار سازمان در موجود روح بی جمعيتی آمار .داشت بستگی اقتصادی و جنائی اجتماعی، علله ب انسانھا

 :دھد می

 بين مناقشات جنگھايو در ١٩٩٩ تا ١٩٩١سالۀ فاصل در يلتسين سرپرستیه ب حاکميت انفعال و اقداماتۀ نتيج در ــ

 شدند؛ کشته نفر ھزار ٣۵٠ الی ٣٠٠ برآوردھا، ترين محتاطانه اساس بر اقتصادی، -جنائی گروھھای و ملتھا

ً عمال آنھا، بانکی ھای اندوخته و بازنشستگی حقوق ارزش برابری چندين کاھش راه از يلتسينی اصالحات جريان در ــ

 در مير و مرگ شديد افزايش موجبات آنھم که گرديدند، محروم معاش امرار امکانات از شوروی اتحاد بازنشستگان

 با مقايسه در بازنشستگان ميان در "اضافی متوفيان" شمار به ١٩٩٩ تا ١٩٩١سالھای در :دآور فراھم را آنھا ميان

 شد؛ اضافه نفر ھزار ٣٠٠ و ميليون ٢ ،١٩٨٩ سال مشابه سنين در مير و مرگ ميزان

 يهروس شھروندان از بزرگی شمار کشور، ھای تعاونی و صنايع اجباری نابودی ۀنتيج در يلتسين حاکميت سالھای در ــ

 محصوالت و لیحالک ھای نوشيدنی از ناشی مسموميتھای اثر در خودکشی، بيماری، شديد رشد و افسردگی علته ب

 .رفتند دنيا از ھنگام زود مرگ با ديگر، اجتماعی داليله ب و کيفيت بی غذائی

 مقايسه در ١٩٩٩ -١٩٩١ سالھای در روسيه جمعيت "اضافی" مرگ يلتسينی رژيم انفعال يا اقدامات اثر در مجموع در

 .رسيد سال در نفر ھزار ۴٠٠ يعنی نفر، ميليون ۴ حدود به ،١٩٨٩ سال در مشابه سنين مير و مرگ ميزان با
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 از بيشتر برابر ۵ به ساالنه ميانگين، طوره ب کشور، در يلتسين رھبری ۀدور در شھروندان مير و مرگ ترتيب، اين به

 .يافت افزايش ستالينۀ دور

 در روسيه و ١٩۵٣ -١٩٢٧ سالھای در شوروی اتحاد جمعيت تعداد مورد در روسيه احوال ثبت زمانسا ھای داده

 .کنند می تأئيد را استنتاجات اين ١٩٩٩ -١٩٩١ سالھای

 شوروی حاکميت .افتاد اتفاق ١٩٣٣ سال قحطی اثر در بار يک فقط ستالين ۀدور ۀبقي در شوروی اتحاد جمعيتی کاھش

 بحث موضوع اين .نبود مقصر حاکميت قحطی بروز در البته،( مدآبر مردم بدبختی ملعوا ۀعھد از سرعته ب

 -١٩٣٧ سالھای ستالينی "وحشتناک" مجازاتھای به که آنچه .نمود جلوگيری آتی سالھای در آن تکرار از و )ديگريست

 در کشور جمعيتی ۀتوسع مرا در و نبود مشھود آنھا جمعيتی يريتغ که است، چنين آنھا واقعيت شود، می مربوط ١٩٣٩

ۀ اليً عمدتا مجازاتھا آن :نبودند "یئ توده" شايع، باورھای خالف ھا سرکوبی .نداد روی غيرطبيعی تحول ھيچ سالھا آن

 ھای سرکوبی ۀانداز به آنھا حالت، بدترين در و دادند قرار تأثير تحت را اقتصادی و مديريتی حزبی، نخبگان نازک

 .نبودند غيراخالقی و رحمانه بی ه،حريصان شدته ب امروزی

 يک مدت در فقط و گرفت قرار زمان کار دستور در يلتسين رسيدن قدرته ب از پس بالفاصله روسيه خلقھای نابودی

 اين ۀھم طول در روسيه جمعيتی تاريخ در بار اولين برای کشور جمعيت تعداد حاکميت، بر او صدارتۀ سال ده ۀدور

 .گذاشت کاھش به رو مستمر طوره ب سالھا

  

  آزادی از شدگان محروم تعداد

 تصريح پاپوف گاوريل ً،مثال .ترسانند می اجباری کار -اصالحی اردوگاھھای ابعاد با را ما پساشورویۀ دور تمام در

 مدودوف روی بودند، "نفر ميليونھا از مملو اجباری کار -اصالحی اردوگاھھای" کشور در جنگ ۀآستان در که کند می

 ...گرفت قرار مجازات مورد نفر ميليون ٧ تا ۵ حدود در ١٩٣٨ -١٩٣٧ سالھای در من، برآورد طبق که کند می يدتأک

 کشور سراسر که اجباری، کار -اصالحی اردوگاھھای متراکمۀ شبک به ١٩٣٨ -١٩٣٧ سالھای شدگان دستگير اکثريت

 کار -اصالحی اردوگاھھای در نفر ميليون ١٣" که سدنوي می الدا -بستوژيف ايگور ."شدند فرستاده بود، فراگرفته را

 رقم کانکوست روبرت ."بود ديگران ارعاب برای مجانی و بردگی کار نيروی يک اين .پوسيدند ستالينۀ دور اجباری

 تعداد اين به ھم جنائی زندانيان اگر او، ۀعقيده ب  .رساند می نفر ميليون١٢ به را ١٩٣٩ سال در اردوگاھھا زندانيان

 ٣٠ تا ٢۵ حدود در اجباری کار -اصالحی اردوگاھھای زندانيان شمار صورت آن در شود، اضافه سياسی زندانی

 ارزيابی اساس بر که نوشت، خود ٢٠٠٩ سال مبردس ٢٢ ۀشمار در "مترو"ۀ روزنام  .شود می برآورد نفر ميليون

 مجازات نفر ميليون ٣٠ -٢۵ حدود در ١٩۵٣ سال تا ١٩٢٠ سال آخر از مسکو، اقتصاد عالی ۀمدرس جمعيتی ۀمؤسس

 .شدند

 روی .اند کرده بزرگنمائی برابر چندين را اجباری کار -اصالحی اردوگاھھای ابعاد ھمً واقعا شورائی حاکميت مخالفان

 ۵٠٠ مساحته ب کدام ھر اردوگاه، ۵٣ ،١٩۴٠ سال در که کند، می ادعا "اردوگاھھا متراکم ۀشبک" ۀبار در مدودوف

 ١٩٣٠ "وحشت" سالھای در ارودگاھھا زندانيان تعداد اما .داشت وجود لمانا مساحت از بيش يعنی مربع کيلومتر ھزار

 .است بوده ديگران و الدا -بستوژيف ايگور مدودوف، روی کانکوست، روبرت ادعای مورد ارقام از کمتر برابر دھھا

 جنبه( اجباری کار -اصالحی اردوگاھھای ۀمقال ١٩٩١ سال در اسناد، دقيق بازبينی و بررسی از پس زمسکوف .ن .و

 تعداد به مربوط اطالعات آن در که نمود، منتشر "شناسی جامعه مطالعات" ۀمجل در را )شناختی جامعه -تاريخی ھای

 .کرد ارائه سال تفکيک به را شوروی اتحاد در آزادی از شده محروم زندانيان ۀھم



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 يلتسينیۀ دور زندانيان تعداد به مربوط آمارھای با شوروی اتحاد ١٩٣٠ لھایسا زندانيان تعداد ١ شماره جدول در

 .است شده مقايسه يکم و بيست قرن اوايل و بيستم قرن پايانی سالھای در امريکا ۀمتحد اياالت و روسيه

 ١ شماره جدول

 امريکا روسيه شوروی اتحاد

 زندانيان کل جمع سال

 نفر ھزار به

 زندانيان کل جمع سال

 نفر ھزار هب

 زندانيان کل جمع سال

 نفر ھزار به

١٢٩ /٢ ١٩٩٢ ٧٧٢ ١٩٩٢ ١٧٩ ١٩٣٠۵ 

٨٧ ١٩٩٣ ٢١٢ ١٩٣١۶ ١٣ /٢ ١٩٩٣۶٩ 

٢ /٧ ١٩٣٢۶١٩٩ ٨۴ ١٩٩ ٩٢٩۴ ۶/ ١۴٧۶ 

٣٣ /٣ ١٩٣٣۴ ١٩٩۵ ١٩٩ ١٠١٧ /٩۵ ۶/ ١۵٨۵ 

١٩٣۴ ٣/ ۵١٩٩ ١٠۶ ١٠۴١٩٩ ٨۶ ١ /٠۶۴۶ 

١٩٣۵ ٩ /٧۶۵ ١٩٩٧ ١٠١٨ /٣ ١٩٩٧ ۶/ ١٧۴٣ 

١٩٣۶ ۵/ ١٢٩۶ ١٩٩٨ ۵/ ١٠١۴ ١٨١ /٩ ١٩٩٨۶ 

١٩٣٧ ۴/ ١١٩۶ ١٠ /٣ ١٩٩٩۶١٨٩٣ /١ ١٩٩٩ ٠ 

١٩٣٨ ۶/ ١٩٣ /٩ ٢٠٠٠   ١٨٨١۵ 

٢٠٠ /٩ ١٩٣٩۴   ١٩ /٢ ٢٠٠١۶١ 

١٩۴١٨ /٣ ٠۴۵   ٢٠٣٣ /٠ ٢٠٠٢ 

 ١٧٠۵ /١  ٩۶٧  ٩٨٢ /٢ ميانگين

 ميانگين طوره ب

 به نسبت

 نفر ١٠٠٠٠٠

 جمعيت

۵٠ /٨٣  ۶۵٠ /٢  ۶۵۶/ ٠ 

 تعداد با رابطه در "وحشتناک" و طبيعی غير ألۀمس ھيچ که دھد، می نشان ای کننده متقاعده طوره ب ١ شماره جدول

 ۀپديد يک آن، و است نبوده شوروی اتحاد آزادی از شدگان محروم ساير و اجباری کار -اصالحی اردوگاھھای زندانيان

 ھر نسبت به ١٩٣٠ سالھای در شوروی اتحاد زندانيان تعداد آن، بر عالوه .نيست امروزی زندانھایۀ شبک زا متفاوت

 اتحاد زندانيان ميانگين طوريکهه ب  .است بوده کنونی یامريکا و يلتسينی ۀروسي از کمتر جمعيت، نفر ١٠٠٠٠٠

 ،١٩٩٩ -١٩٩٢ سالھای يلتسينی ۀروسي در نفر، ۵٨٣ جمعيت نفر ١٠٠٠٠٠ ھر نسبت به ١٩٣٠ سالھای در شوروری

 .دھد می نشان را نفر ۶۵۶ امريکا در ٢٠٠٢ -١٩٩٢ سالھای در و نفر ۶۵٢ نسبت، ھمين

 ١٩٣٠ سالھای در بزھکاران اعطم بخش فراوان، شفاھی و کتبی شھود گواھیه ب که داشت، دور نظر از نبايد ھم را اين

 کامل آزادی در جنايتکاران ماعظ بخش عکس، هب يلتسينی ۀروسي در اما بردند، می سره ب زندان در شوروی اتحاد در

 با شوروی اتحاد در ١٩۴٠ سال در ً،مثال .کند می ثابت نيز روسيه جنايت و جرم آمار قضا از را اين .برند می سره ب

 ۵٠٠ و ميليون ١۴٧ با روسيه در ١٩٩٩ سال در اما است، داده روی قتلۀ حادث فقره ۶۵۴٩ نفر، ميليون ١٩٣ جمعيت
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 از بيشتر برابر ۵ تقريبا يعنی ،)رانندگی حوادث در قتل فقره ھزار ١۵ احتساب بدون( فقره ٣١١٠٠ جمعيت، نفر ھزار

 )١٩۵۵ سال آمار طبق( شوروی اتحاد حاکميت سالھای ۀھم در کلی طوره ب .است افتاده اتفاق قتل حادثه ستالين، ۀدور

 جمعيت درصد نيم و ٢ حدود در آنھم که يد،گرد محکوم زندان به )جنائی و سياسی از اعم( نفر ميليون نيم و ٩ً مجموعا

 .دھد می تشکيل را شوروی اتحاد ۀدور آن

 است واقعيت از دور شدند، محکوم "ھيچ برای" سياسی زندانيان اکثريت که اين بر مبنی شوروی اتحاد مخالفان مدعيات

 .آ "اول دايره در" نرما در روس دارانين شخصيت ۀنمون( نيکيفوروف .ن .س پيشين، سياسی زندانی گواھی .

 کارگران تعقيب عليه اعتراض علته ب گذشته قرن ۶٠ سالھای زندان به محکوم ،کاواليف .ف .ک و )سولژنيتسين

 جنگ از پس سالھای در "ھيچ برای" سياسی محکومان درصد که کند، می ثابت ١٩۶٢ سال در نوواچرکاسک معترض

 اساس بر و بوده بيشتر ًاحتماال گناه بی محکومان شمار ١٩٣٠ ۀدھ در جنگ از قبل .)درصد ٢ حدود در( بود ناچيز

 نمی درصد ١٠ از بيش به "ھيچ برای" سياسی کومانحم درصد که گفت توان می مطبوعات، در منتشره گزارشات

 فرستاده اجباری کار -اصالحی اردوگاھھای به گناه بی سياسی محکوم نفر ھزار ٨ -٧ ساالنه ديگر، عبارته ب  .رسد

 .است دهش

*** 

 يلتسين حاکميتۀ دور در چه اگر بود؟ چگونه يلتسينی ۀروسي در گناه بی محکومان و سياسی زندانيان واقعيت اما و

 بودند، نشده مرتکب که جنايتی خاطره ب جنائی محکومان تعداد مورد در تواند نمی اين نبود، زياد سياسی زندانيان تعداد

 گزارشات مستمر طوره ب گناه بی محکومانۀ بار در گذشته قرن ٩٠ سالھای در عیجم ھای رسانه  .باشد داشته مصداق

 و کرده صادر تبرئه حکم ندرته ب بسيار روسيه يلتسين ۀدور قضائی نظام که نماند، ناگفته .نمودند می منتشر ھولناک

 تبرئه احکام "تالينیس خشن مجازاتھای" ۀدور در که حاليست در اين .رسد می درصد يک از کمتر به آنھا مجموع

 ۴ و ٢ برای ،١٩٣٧ سال در درصد، دھم ١ و ٨ برای ،١٩٣۶ سال دوم ۀنيم در قضائی دستگاه .بود بيشتر برابر چندين

 تبرئه حکم )شوروی ضد تبليغات( ١٠ -۵٨ ۀماد با متھمان از درصد دھم ٧ و ۵ برای ،١٩٣٨ سال در و درصد دھم

 .کرد صادر

 سوءاستفاده يا قضائی اشتباھات قربانی محکومان درصد ٢ تا نيم و يک يلتسين ۀدور در کارشناسان، برآورد اساس بر

 .زند می نفر ھزار ١٨ تا ١٢ به سر يلتسين ۀدور در گناه بی قربانيان ۀساالن شمار ترتيب، اين به .شدند موقعيت از

  

 اجباری مھاجران

 ستالين ۀدور اجباری مھاجران نامه ب شوروی اتحاد ناطقم ديگر به اخراجی خلقھای و تبعيدی و شده يد خلع زمينداران

 .سنجند می نفر ميليون ده چند و ميليونھا رقم با شورويھا ضد را تبعيدی و شده يد خلع زمينداران تعداد .شوند می تعريف

 و توندرا سوی هب مھربان ُاب از را دھقان ميليون پانزده ،٣٠ -٢٩ سالھای سيل ..." :نويسد می سولژنيتسين .آ ً،مثال

 .")بيشتر نه اگر( برد تايگا

 صورت ١٩٣١ -١٩٣٠ سالھای در خوانين با اصلی ۀمبارز .بود کمتر برابر چندين تبعيدی زمينداران تعداد ھم، ًواقعا

 اردوگاھھای به ويژه ھای اعزامی مورد در دولتیۀ متحد سياسیۀ ادار گواھی که ھمانطور سالھا، اين در .گرفت

 دھد، می نشان "١٩٣١ -١٩٣٠ سالھای تبعيدی زمينداران مورد در اطالعات" عنوان با اجباری کار -اصالحی

 نفر ۴٨٩٨٢٢ نيز ١٩۴٠ -١٩٣١ سالھایۀ فاصل در .شد فرستاده تبعيد به نفر ١٨٠٣٣٩٢ً مجموعا خانواده، ٣٨١٠٢۶

 اين اگر( شود می بالغ نفر ھزار ٣٠٠ و ميليون ٢ حدود به تبعيدی زمينداران کل جمع حساب، اين با .گرديد تبعيد ديگر
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 ادعائی رقم از کمتر برابر ٣٠ تبعيديھا تعداد يعنی بودند، "مالک" آنھا از نفر ميليون نيم فقط که بگيريم نظر در ھم را

 .)است بوده سولژنيتسين

 نيم و ٢ کثرحدا جنگ سالھای در )غيره و ولگا اطراف لمانھایا کريمه، تاتارھای ھا، چچن( اخراجی تعدادخلقھای

 .شود می برآورد نفر ميليون

 .است بوده نفر ميليون ۵ حدود درً مجموعا ستالين ۀدور اجباری مھاجران تعداد ترتيب، بدين

*** 

 محل و خانه طبيعی باليای يا تعقيب خشونت، از ترس خاطره ب که کسانی از عبارتند يلتسينۀ دور اجباری مھاجران

 می تقسيم گروه دو به روسيه در يلتسين حاکميتۀ دور اجباری مھاجران حقوقی حاظله ب .گفتند ترک را خود زندگی

 به اذيت و آزار از رھائی برای که ھستند روسيه تابعيت فاقد افراد -پناھندگان  .اجباری مھاجران و پناھندگان  :شود

 ترک به مجبور و کشور خارج يا داخل مقيم روسيه اتباع .يافتند اسکان کشور در موقت طوره ب و آورده پناه روسيه

 .شوند می محسوب اجباری مھاجران جزو طبيعی باليای يا اذيت و آزار مسلحانه، مناقشات اثر در دائمی زندگی محل

 .ھستند برخوردار اجتماعی رفاه ديگر انواع و وام مسکن، دريافت حق از داخلی مھاجران پناھندگان، خالف

 سال آغاز در نامھا ثبت تعداد بيشترين .گرديد آغاز ١٩٩٢ سال جوالی ماه در روسيه در اجباری مھاجران نام ثبت

 آن با لهأمس اين .يافت کاھش شده ثبت اجباری مھاجران کل جمع ادامه، در .نفر ١١٩١٩٠٠ :گرفت صورت ١٩٩٢

 مدت و شد دهدا يراتیيتغ اجباری مھاجرت و پناھندگی قوانين در ١٩٩٧ -١٩٩۵ سالھای در که شود، می داده توضيح

ً عمدتا که کردند می استدالل چنين را اجباری مھاجرت کاھش اين، بر عالوه .گرديد محدود سال ۵ به آنھا حقوق اعتبار

 ٢٠٠٠ سال آغاز در .اند آمده روسيه به شوروی اتحاد حريم در تأسيس تازه کشورھای از خروج به مجبور افراد ۀھم

 و اجباری مھاجر نفر ٨٨٠۴٠٠( گرديد برخوردار اجباری مھاجر حقوقی وضعيت از نفر ٩۶٠٣٠٠ روسيه در

 دريای ۀحوز جمھوريھای و ھمسو المنافع مشترک کشورھای از آنھا اتفاق به قريب اکثريت .)پناھنده نفر ٧٩٩٠٠

 نميليو ١ حدود در روسيه در يلتسين حاکميت ۀدور در مجموع در .)آمد کشورھا ساير از نفر ۵٢٢ فقط( آمدند بالتيک

 .نمود دريافت اجباری مھاجرت و پناھندگی حق نفر ھزار ۶٠٠

 اتحاد ۀتجزي از پس سال ده طول در  :است زياد ای مالحظه قابل طرزه ب ھم واقعيت در اجباری مھاجران تعداد

 ۴ بالتيک دريایۀ حوز جمھوريھای و المنافع مشترک کشورھای از ورسيه، آمار ۀادار ھای داده اساس بر شوروی،

 قوانين که اين دليله ب نگرفتند، اجباری مھاجرت يا پناھندگی حق آنھا اکثريت .کرد مھاجرت روسيه به نفر ليونمي

ۀ حوز جمھوريھای از مھاجرت ً،مثال .است گرفته نظر در حق اين اعطای برای سختی و سفت محدوديتھای مربوطه

 از کمی بسيار درصد سبب، ھمين به و شود، ینم تعريف اجباری مھاجرت رسمی طوره ب اوکراين و بالتيک دريای

 .نمود دريافت اجباری مھاجر حقوقی وضع مھاجران

 مھاجران و پناھندگان اساسی مشکل مسکن و کار .بردند می سره ب سختی وضعيت در اجباری مھاجران اکثريت

 دريافت منتظر کنون تا جباریا مھاجران و پناھندگان اکثريت متعدد، گيريھای تصميم از نظر قطع .ھست و بود اجباری

 خود ۀرفت دست از دارائی و اموال ازایه ب خسارت دريافت انتظار در ھمچنين و  آن خريد برای وام اخذ يا مسکن

 دشواری با را اجباری مھاجران و پناھندگان استخدام اقامت، و زندگی محل اساس بر نام ثبت ئی منطقه موازين  .ھستند

 .است مشکل بسيار دائمی مسکن فقدان و آن، مشابه چيزی و محلی نام ثبت فاقد افراد استخدام ،زيرا .است ساخته مواجه

ه ب يلتسين ۀدور در خود وضع با منطبق حقوق فاقد اجباری مھاجر و پناھنده نفر ميليون ٢ از بيش زندگی وصف، اين با

 .بردند می سره ب ستالين ۀدور تبعيدی انزميندار از بدتر بسيار شرايط در آنھا جھات بسياری از .بود سخت ويژه
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 حقوق خصوص در اجباری کار -اصالحی اردوگاھھای دولتی ۀمتحد سياسی ۀادار مقررات اساس بر تبعيدی زمينداران

   تبعيديھا اسکان مناطق و روستاھا اداری نھادھای اداری حقوق و اجرائی وظايف ۀبار در ويژه، تبعيديھای تعھدات و

 زحمتکشان ساير با مساوی اجتماعی کمکھای و دستمزد دريافت رايگان، تحصيل و پزشکی کمکھای از استفاده حق از

 اينھا يک ھيچ به ١٩٩٩ -١٩٩١ سالھای در اجباری مھاجرت و پناھندگی وضع فاقد اجباری مھاجران .بودند برخوردار

 .بردند می سره ب اسفباری وضعيت در خود زندگی شرايط بھبودی به اميدواری بدون آنھا اکثريت .نداشتند دسترسی

 -١٩٩١ سالھای در اينھا، ۀاضافه ب .شدند تبديل گدايان و دوشانه ب خانه به اجباری مھاجران و پناھندگان از بسياری

 ما "خوديھای" ھم اينھا( شوروی اتحاد ۀميان آسيای جمھوريھای ازً عمدتا قانونی، غير مھاجر نفر ميليون چند ١٩٩٩

ه جاب ابعاد کلی، طوره ب .کردند می زندگی و کار بردگی، شرايط در آنھا اکثريت ،بردند می سره ب روسيه در )ھستند

 بدبختی و رنج جائی،ه جاب ابعاد از بزرگتر بسيار روسيه در يلتسينۀ دور در اجباری مھاجران بدبختی و رنج جائی،

 .بود شوروی اتحاد در اخراجی خلقھای و تبعيدی زمينداران

*** 

 زندگی مقايسه مورد ھای دوره در يلتسين و ستالين ھای دوره مجازاتھای جمعيتی ضايعات تصاوير تکميل منظوره ب

 ۀرابط سنجشۀ خودويژ نوع نمودار اين .شود ترسيم "جمعيتی کاھش" -جمعيتی ھمگن نمودار است م الز کشور،

 واکنش حاکميت انفعال يا اقدامات به عمر طول نگينميا و مير، و مرگ ولد، و زاد رشد با جامعه است، مردم با حاکميت

 .شود می ثبت "جمعيتی کاھش" نمودار در يراتيتغ اين ۀھم .دھد می نشان

  

 يلتسينی روسيه در و ستالينی شوروی اتحاد در جمعيت کاھش

 معمول رواله ب نسبت ولد و زاد افت و )طبيعی حد از بيش مير و مرگ( موعد از قبل مرگھای اثر در جمعيتی کاھش

 دو ۀمقايس طريق از مفروض ۀدور ھر در جمعيتی کاھش ارزيابی .شوند می محسوب جمعيتی ضايعات ،)مواليد کمبود(

 شمار و باشد، داشته "عادی" ۀتوسع شرايط در توانست می کشور که جمعيتی "فرضی" تعداد  :آيد می عمله ب شاخص

 جمعيتی کاھش مقادير ٢ شماره جدول در .دھد می نشان را ضمفروۀ دور جمعيت واقعی تعداد که جمعيت، "اقعیو"

 در که ھنگامی ،١٩٢٧ سال زمانی ۀدور چھارچوب در( ستالين ۀدور )مواليد کمبود و طبيعی حد از بيش مير و مرگ(

 رھبری سال آخرين ،١٩۵٢ سال تا گرفت قرار حاکميت رأس در کامل طوره ب ستالين ،تروتسکی با مبارزه پايان

 انسانی ضايعات محاسبات اين در .است شده محاسبه )١٩٩٩ -١٩٩٠ سالھای زمانی دورۀ( يلتسين دورۀ و )نستالي

 .است نشده گرفته نظر در "ستالينی دورۀ" جمعيتی کاھش جزء ميھنی کبير جنگ سالھای در شوروی اتحاد

 ٢ شماره جدول

 -١٩٩٠ سالھای رد روسيه و ١٩۵٢-١٩٢٧ سالھای فاصلۀ در شوروی اتحاد جمعيتی کاھش

١٩٩٩ 

 جمعيتی نمودار شماره روسيه شوروی اتحاد

١٩-١٩٢٧۵٢ ١٩٩٩-١٩٩٠ 

 ميليون - دوره آغاز در جمعيت تعداد ١

 نفر

١ /٧۴١ /٣ ٨۴٨ 

 ١۵۴ /٧ ١٩٧ /۶ فرضی در جمعيت تعداد ٢
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 پايان

نفر ميليون - دوره

 ١۴۶ /٩ -١۴٣ /۵* ١٨٨ /٧ واقعی

 ١١ /٢* ٨ /٩ نفر ميليون به -کاھش کل ٣

     

... 
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