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 شيری. م. ا:  از و پايان سخنبرگردان

 ٢٠١٣ اگست ٠٨
  

  »ما به پدر بزرگان خود، به مدافعان ميھن خيانت کرديم«
  

اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی، نوشته و امضاء شده  کميسر دفاع ملی ٢٢٧در طول نيم قرن، فرمان شماره 

پس از سخنرانی . گاه در ھيچ کجا چاپ و منتشر نشد ھيچ» !يک گام عقب نشينی، ھرگز«توسط ستالين، تحت عنوان 

. رخان تبديل گرديدؤ، اين فرمان به سنگ مانعی در راه حرکت برخی م١٩۴١ جوالیراديوئی فرمانده کل در سوم 

  .کنند يق تاريخی از آن در جھت اھداف کثيف خود استفاده میجاعالن حقا

 مستبدان روسيه رفاه خود را از خون مردم - کنند  ارزيابی میستالين ميخ بعدی به تابوت ۀمنزله ليبرالھا آن را ب

ه نھا ب آۀوسيله که مقاومت روسھا اجازه نداد نازيسم تغذيه شده ب دشمنان آشکار ميھن ما از اين. کنند تأمين می

فتاد، اتفاق نياين . کنند را در ھم بکوبد، خشم خود را پنھان نمی» کشور منفور شوراھا و روس مقدس«ری ھيتلر برھ

  .کمک ايده ھای کوچک خود نسل ايوانوفھای پيوند گسسته را تربيت کننده کنند ب و اکنون نير سعی می

 موضوعات مرتبط با اردوگاھھای کار اجباری اتحاد  جھان را ھمواره مسائل وۀصفحات مطبوعات و تلويزيونھای ھم

کتيک وقت يادی از آن نکنند، که ت دھند ھيچ در غرب ترجيح می. کند شوروی و اردوگاھھای مرگ نازيھا رنگين می

 اردوگاھھای کار اجباری را برای اولين بار در انگليس به کار بستند، که در ۀو تجرببورھا زمين سوخته روی زمين 

آيا حذف .  تعداد بيشماری از بوميان سفيد و سياه کشته شدندۀاضافه  ببوری ھزار نفر زن و کودک ٣٠ھا فقط اثر آن

زيرا، در روسيه اصل . ش می ارزد؟ البته، آزادی غربی بھتر از آزادی ما است ا به يادآوریامريکاساکنان بومی 

 اما برای سياه پوستان، ھندوھا، –بھتر است ، حاکم است، ولی در غرب، مرگ »بزن خودی را تا بيگانه بترسد«

که متمدنھای غربی برای تسليح وحوش بومی تا دندان  در حالی.  اين فھرست ادامه دارد- نااسالوھا، مسلمانان و ساير

  جيغ و داد میستالين ظلم و ستم آتيال، چنگيز خان، تيمور و ۀمسلح از ھيچ تالشی دريغ نميورزند، اما بی وقفه در بار

نحوی ه  ميليونھا قربانی ناپلئون بۀتزار روس، الکساندر پاولويچ، در بار) بيزانسی(ھنگام يادآوری مکاری شرقی . نندک

گاھی . قانون معروف خود را به خلقھای سرزمينھای اشغالی حقنه کرد» ترقيخواه«اين سياستمدار . کنند فراموش می

 آورند و در نھايت می خاطر میه  مافيای ايتاليا را بۀ مولد نسل آيند،»ھيوالی کورسی«کنند،  اوقات که از او انتقاد می

  .در يک کالم، غريبه است. گويند، خالصه، او به ما تعلق ندارد

، بر سر رديف کردن )برای اينکه گويا او ھيچ کار درستی انجام نداد( نيست ستالينله بر سر دفاع کذائی از أمس

ھم » قربانی کردن بيجای مردم خويش«يا بر سر ) دروغگو دشمن خداست(روی فرماندھی اتحاد شو» اشتباھات خشن«

متوفيان . بيائيد صادق باشيم و بدون سياست ورزی عجوالنه). ھنگام بريدن چوب، تراشه ھا به اطراف می پرد(نيست 
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ل اوضاع وخيم پيش  در قباستالينرھبری ه رھبری سياسی وقت کشور ب. کنند نيازمند تبرئه نيستند و مردگان شرم نمی

در غير اين ! »برای ما جائی فراتر از ولگا نيست«: شعار پدر بزرگان ما چنين بود. آمده واکنش متناسب نشان داد

  . خاطر داشته اين است آنچه که بايد ب. توانستند به موجوديت خود ادامه دھند صورت، نسلھای بعدی نمی

 واسيليوسکیمارشال . از آزادی خود و ما برخاستند، گوش فرادھيمدفاع ه به صدای کسانی که در آن سالھای سخت ب

لحاظ عمق ه اين، يکی از محکم ترين اسناد سالھای جنگ ب«:  نوشت٢٢٧ فرمان شماره ۀدر يادداشتھای خود در بار

انسور ی و سستالينبه باور ما سران نظامی : گويند معترضان بالفاضله می. »لحاظ شدت عاطفه بوده ميھن پرستی و ب

. آ. آآنھا بيش از ھمه به خائن، به فرمانده واحد دوم ضربت ارتش، ژنرال . خاطر سپاری نيستنده  اين بۀشوروی شايست

آورند، که  خاطر میه در اين حال، مطلقا ب. کنند گراد به اسارت در آمد، باور میستالين نبرد ۀ که در آستانواالسوف

 وسترن ۀواژ(» بچه ھای خوب«به روحيات ناپسند او پی نبرد و » ديکتاتور«. کرد  را میستالينگويا خود او چاپلوسی 

  .دھيم لنگد، ولی به حرکت ادامه می باز ھم در سياست پايمان می. ناحق تيرباران کرده را ب) ھای ھاليوودی

ان يک  آنطور که از زب)Yevgeny Yevtoushenko(اين ھم نقل قولی از شاعر جبھه ای روس، يوگنی يوتوشنکو 

)( سميون گودزنکويھودی اوکراينی،  ُُSemyon Goudzenkoزيرا ما ھم . ما نيازی به ترحم نداريم«: کند  نقل می

، )Ilya Erenburg( ايليا ارنبورگ فرانسوی مآب، ۀو اين ھم سخن يک يھودی ديگر، ديوان. »به ھيچ کس امان نداديم

کراسنوی «در صفحات » !يک گام عقب نشينی، ھرگز «، چھار روز قبل از صدور فرمان١٩۴٢ جوالی ٢۴که در 

از نظر ما، . لمانيھا انسان نيستنداما فھميديم که «: نوشت» بُکش« تحت عنوان جالب توجه )ستاره سرخ(» زويوزدی

  .»...بعد از اين بدترين دشنام است» لمانیا «ۀکلم

عوت به خشونت يا دامن زدن به مناقشات ملی تلقی  دعوت به نسل کشی يا خيلی ساده، دۀمثابه اکنون چنين سخنانی را ب

نقش (جنگ نه تنھا صورت زنانه ندارد. زيرا جنگ ھم مثل جنايت، تعلق ملی ندارد. شايد، درست است. کنند می

روند،  ھيتلرھا می آيند و می«: می گويد» مستبد خونخوار «ستالينھمان . ، حتی شکل نژادی و مليتی ھم ندارد)جنسيتی

به سالمتی « پس از پيروزی )ستالين نظامی ۀدرج(و ژنراليسموس . »لمان به موجوديت خود ادمه می دھدااما ملت 

توانست به سالمتی  او می. گاه ھم نخواھند بخشيد کند و به ھمين سبب او را نمی بخشند و ھيچ جام باده می» روس کبير

 Oh, those(» آخ، اين روسھا... متی اين روسھا؟باده بنوشد، اما چرا به سال» کوچک«ھر کس ديگری، ھر چند خلق 

Russians( -به صدای اين ١٩٨٠در سالھای .  راسپوتين و ساير آشغالھای مزخرف به سبک رگی يا ديسکو ھستند

 يک ۀاما سيل تبليغات خزنده، شالود. زوزه ھا، در عين حال بدون مراجعه به متون زبانھای ديگر، بسيار عالی رقصيديم

 چوبايسھا، آبرامويچھا و آبرامويچھای ۀوسيله  راکد بۀپس از مدتی آرامش برک. ا شست و با خود بردملت بزرگ ر

اشاره است به افرادی مثل آناتولی چوبايس، ُرمان آبرامويچ، باريس برزوفسکی، آلک ديريپاسک، (ھم خورد ه ديگر ب

، که بالفاصله پس )آنھا را صھيونيست ناميمصحيح تر است ( چند صد يھودی تبار ديگر ۀفسکی نمونوميخائيل خادارک

 سياسی ۀ اتحاد شوروی با غصب عدوانی و تاراج ثروتھای ملی اين کشور از نقشۀاز تخريب سوسياليسم و تجزي

 آژانسھای امنيتی غرب برای محروم ۀآيا برنام. ) دارائی دست يافتنددالرجھان حذف شده، يک شبه به چند ده ميليارد 

 کاسمادميانسکيھا الکساندروفھا، ماتروسوفھا، نيکاليوفھا، گاستللوھا و زوياوجود اشخاصی مثل کردن روسيه از 

  ! شده است؟ءاجرا

شد، نه از خون و خاک آن   قدرت اتحاد شوروی از انترناسيوناليسم آن ناشی میاتفاقاً ! له بر سر مليت نيستأمس

)Blood and Soil(.  ًسال زنده بود و اگر آن را ٧٠ اتحاد شوروی بيش از  سال عمر کرد، و١٢ رايش سوم مجموعا 

 جنگھای ناپلئون ۀ، ناسيوناليسم نتيجضمناً . توانست به حيات خود ادامه دھد کشاندند، ھنوز می به باتالق ناسيوناليسم نمی

و . ١٨١٢فرماندھی کوتوزوف و ديگر قھرمانان سال ه بود، نه محصول جنگ بزرگ ارتش آزاديبخش روسيه ب
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ريش تامپراتور روسيه برای فرونشاندن قيام تاج ا. نيز در پيدايش اين پديده مقصر نبود» ژاندارم اروپا«الی اول، نيکو

 صميمانه ھابسبورگھانه تنھا . »سپاسگزاری کرد«شتافت که او نيز بعدھا در جنگ کريمه از روسيه » برادر«به کمک 

» نواحی«، اکنون نيز »ک روسيه جھان را شگفت زده کردريش با ناسپاسی خود در قبال کمتا«اذعان کردند، که 

  ...دھند امپراتوری بزرگ، نمک نشناسی خود را نشان می

و ھم در رابطه با ترسوھا، » ستون پنجم« تا روز امروزی نيز موضوعيت خود را ھم در رابطه با ٢٢٧فرمان شماره 

و بوی تعفن از آن برخيزد، تا بالفاصله مگسھای کافيست کشور کمی ضعيف شود . خائنان و فراريان حفظ کرده است

 اخراج زبان روسی از مدارس آغاز می. پھن خوار بر سر آن به پرواز در آيند و حشرات و کرمھا در آن در ھم بلولند

ه  بسيمون ويزينتالمرکز . روند  رژه می. اس.اس» قھرمانان«شود،  شود، يادواره ھای سربازان آزادی برچيده می

سازد، و   نزديک را روشن نمیۀگردد، که واقعيت دور دنبال جنايتکاران جنگی میه  در ويرانه ھای جنگ بطور جدی

که او پدر بزرگ تمعيدی نشد، درصندلی  خاطر اينه  بالتيک دمکراتيک مجاور مرز، پارتيزان سابق را بۀحوز

نه، در  «-»گذری؟ خاطر آن از جانت میه آيا ب «- »بلی «-»، تو ميھن ات را دوست داری؟ايزيا«! نشاند محکومان می

  »اين صورت، پس چه کسی از آن دفاع خواھد کرد؟

خاطر داريد؟ يا فراموش کرده ايد؟ يا ه شما اين نامھا را ب... بابی يار، کراسوخا، ليديتسه، اورادور، پيرچيوپيس، کاتين

شناخت، مقصر » جنايتکار جنگی«، که جمھوری ليتونی او را واسيلی ماکارويچ کانانوففرمانده گروه چريکی، 

 برآمد؟ اما آن )Aynzats( اينزاتسليس و گروه مجازات و با نه نفر از عھده پکه مجموعاً  خاطر اينه آنھاست؟ آيا ب

  حرامزاده ھا چه تعداد انسان را شکنجه دادند و کشتند؟

جلگه ھای وسيع آن جمعيت .  از سرنوشت اروپا جدا شده بودمدت مديدی روسيه«: الکساندر سرگئيويچ پوشکين نوشت

بربرھا چون شھامت آن را نداشتند روسھا را به .  آنھا پايان دادندۀ مغولھا را بلعيدند و به تھاجمات ويرانگران بيشمار

مسيحی در آئين .  قوی از آنھا برای خود بسازند، به دشتھای شرقی خود بازگشتندۀبردگی در آورده و يک پشت جبھ

 مجالت اروپائی ادعا کردند؛ اما اروپا، در روسيه شکنجه شده و در حال مرگ نجات يافت، نه لھستان، آنگونه که اخيراً 

  .»برخورد به روسيه، ھمواره ناسپاس بوده و جاھالنه عمل کرده است

ه اين ناجيان جھان از ، به سربازان آزاديبخش اتحاد شوروی، ب)تأکيد می کنم، مليت ھای مختلف(پاسخ غربيھا 

  !اين، جنايت است. وحشيگری غرب، فقط يک ناسپاسی ساده نيست

، دو بار قھرمان اتحاد واسيلی استپانويچ پطروفنام آن حرامزاده را که جرأت کرد در شھر کيف به منزل سپھبد 

 اشيای آن را بيرون بريزد، شوروی، قھرمان توپخانه که با از دست دادن ھر دو دست، به نبرد ادامه داد، وارد شده و

  .اعالم کنيد

پس از جنگ از شھرھا، پادگانھای ارتشی، کشتی ھای جنگی و «:  قھرمان جنگ می گويديوداکيا نيکاليونا زاواليا،

برای .  جوخه ھای گروھان تحت فرماندھی من صحبت می کردندۀھمه جا در بار. زيردريائی ھای زيادی ديدن کردم

و اگر توانم .  آگاه به پيوندھا به بار نيامدندايوان ھایکردم، اما  کان، در مدارس سخنرانی میرساندن حقايق به کود

 برای سواستاپل دستگاه کامپيوتر، باالپوش و کاپشن از ٣٠ سال گذشته گستدر ماه ا. اجازه دھد، حاال ھم می روم

روز پيروزی ارتش سرخ بر ( ماه مه ٩ آوردم، جائی که ھمه ساله پوشه واديتسه ١٠۴ شماره ۀدانش آموزان مدرس

نام فاشيست قاتل، ه  اين مدرسه را ب٢٠٠٧مبر سال اما اول سپت. گذراندم  را با خرسندی در آنجا می)فاشيسم جھانی

پس از اين اعتراف صميمانه دختر خلق ... آيا در آنجا باز ھم حقيقت من الزم است؟.  نامگذاری کردندُرمان شوخوويچ

  . ا نمی دانم، اما اشک در چشمان من حلقه زداوکراين، شما ر
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شوند، در اين صورت، تو، رفيق فرمانده،  اگر اينھا امروز قھرمان ناميده می... شوخوويچ، باندرا، والسوف، وايخمان

.  ما- پدران و پدربزرگان ما يک گام عقب ننشستند، اما. را صادر کردی» !يک گام عقب نشينی، ھرگز«ناحق فرمان ه ب

  .کام خائنان بوده استه ه شما خيانت کرديم، و دنيا ھمواره بما ب

   

   سخن پايان

طی ماھھای : نظر می رسده  يادآوری و ذکر نکاتی چند ضروری بء ابتدا با عنوان فوق،ای ھمراه با تقديم ترجمه مقاله 

ادی حاکم بر جھان ترجمه کرده  اقتص- نظام مالیۀ مستند و مستدل در بارۀ مقال۴٠چيزی بيش از )  ماه٨تقريبا (گذشته 

ی آن و ئ قمارخانه -ام که مجموعه و حتی ھر يک از آنھا به تنھائی تصوير واقعی، تصويری که شکل و سيستم مافيائی

و طال ) دالر(مافياھای پول : متشکل از اعضای چند مافيای عمده) دولت مخفی جھانی(سلطه يک دولت در سايه 

کند گه تمام سياستھا،  دھد و ثابت می روشنی نشان میه فيای صنايع جنگی بر آن را ب، مواد مخدر و ما)بانکداران(

منشاء و . کند ن و تعريف میييتع» دولت مخفی« بشريت را ھمين ۀموضوعات تبليغاتی، فرھنگی و غيره برای ھم

نحطاط و سقوط عقلی و  نگون بختی ھای خلقھای جھان، فقر، گرسنگی، بيکاری، بيخانمانی، فقر فرھنگی، اۀمبداء ھم

 - امپرياليستیۀ، جنگھای ويرانگرانءاخالقی، عدم تعادل روانی و ديگر مفاسد و فجايع اجتماعی مثل اعتياد، فحشا

بود » دولت مخفی«ھمين . است» دولت در سايه«ھمين » من درآوردی«استعماری تحت بھانه ھا و عناوين مختلف و 

اگر ادعا نکنيم ( موجود واقعاً «يون ثروتھای غارتی جھان توانست سوسياليسم که در طول دھھا سال با صرف دھھا تريل

و اتحاد شوروی را تخريب و تجزيه کرد و بالفاصله پس از آن عمل ضدانسانی ) عدالت اجتماعی آرمانی، حداقل نسبی

اگر » دولت در سايه«ن اي. توضيح داد و اين واژه را به اذھان عمومی حقنه کرد» فروپاشی«خود را با ترويج اصطالح 

زد، پس از يکسره کردن کار سوسياليسم  ديروز با ايجاد ھراس از شبح کمونيسم آرامش و امنيت جھان را به ھم می

، تروريسمی که ساخته و »تروريسم اسالمی«ويژه ه  ب- خطر تروريسم- ، امروز با ايجاد خطر جديد» موجودواقعاً «

  . مام جھان را از بين برده و آن را به جھنم ساکنانش تبديل کرده است خود آن است، امنيت و آرامش تۀآفريد

با پيدايش و زايش چنين شرايطی بود که اغلب شخصيتھا، افراد، گروھھا، سازمانھا و احزاب سياسی مدعی پيروی از 

جا «ه و برای  فرھنگی را در ھوا شکار کرد- ابداعی ناتوی تبليغاتیۀ سوسياليسم و کمونيزم علمی، اين واژۀنظري

که عوامل و علل تخريب و تجزيه را  اين نامبردگان قبل از اين. آن از ھيچ کوشش و تالشی فروگذاری نکردند» اندازی

 تخريب شده در زير بمبارنھای بی امان ۀساکنان خان» اشتباھات«و » عيوب«جوی  و ن و تعريف کنند، به جستييتع

طور کلی چرا چنين خانه ای را ه که ب دليل اينه کم بر جھان پرداخته و آنھا را ب مافيای حاۀتبليغاتی و تھاجم سازمانيافت

اغلب و يا اکتريت قريب به اتفاق برشمردگان فوق که خاستگاه . در چنين محلی ساخته اند، محکوم و تقبيح نمودند

 انحاء به سرمايه بسته بود، نحوی ازه طبقاتی بورژوائی يا حداکثر، خرده بورژوائی داشتند و بند ناف و منافعشان ب

اين .  خويش را به اثبات برسانندۀگوئی مترصد ھمين فرصت بودند تا به خاستگاه خود بازگردند و وفاداری خود به طبق

سوسياليسم، ھمين «کردند و از  جامعه تعريف میۀ کارگر را نيروی متعالی و پيشبرندۀناکمونيستھا که زمانی طبق

باره و ناگھان، به مبلغان  بر کل جھان، به يک» دولت مخفی« کامل ۀمی آمدند، پس از سلطيک پله پائين ن» !امروز

عام ميليونی خلقھای بی دفاع را ھای  مافيائی بدل شدند، که اشغال کشورھا و قتل - دمکراسی و حقوق بشر امپرياليستی

ی رسانه ای به کشف جديدی نائل  ناتواين جماعت گل کرد و به تأسی از» نبوغ سياسی«در عين حال، . شمارد جايز می

 ۀو پيشبرند) البته انقالب نه، بلکه، اصالحات در چھارچوب نظام موجود( متوسط را نيروی محرک انقالب ۀند و طبقشد

بنشنند؛ » انديشه«ياد اين جماعت افتاد به ه  اتحاد شوروی بود که بۀ عموم بشری تجزيۀپس فاجع. جامعه تعريف کردند

برگزار نمايند و باالخره، برنامه ھای سياسی، اجتماعی و اقتصادی بی پشتوانه و » کنگره ھا« کنند؛ »مشاوره ھا«
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تنظيم و ارائه دھند؛ نسخه ھای جعلی برای مبارزه با تورم، گرانی و کاھش سطح زندگی عمومی » يک عباسی«صدتا 

امه ای، حتی عملی ترين آنھا در يک شرايط عادی، که اجرای ھيچ برن احتمال قوی آگاه از اينه اما غافل يا ب. بپيچيدند

رات اساسی در بنياد نظام موجود، در بھترين يي پولی حاکم بر جھان و بدون اعمال تغ- با وجود استبداد مافيای مالی

  .حالت، چيزی جز وھم و خيال، در بدترين حالت، غير از حقه بازی و عوامفريبی کودکانه نيست

 واقعاً « از تخريب سوسياليسم  ه حتی بورژوازی ملی روسيه پس از گذشت تقريبا دو نيم دھهاين ھمان واقعيتی است ک

 اتحاد شوروی فھميده و به ابعاد خيانت به پدر بزرگان پی برده است، ولی مدعيان سابق پيروی از ۀو تجزي» موجود

فيدی، سفيدتر از دولتھای شدت زرد شده و در مواردی حتی به سه ايده ھای سوسياليسم علمی، که مدتھاست ب

 کمونيستھا کرده اند، تمام مبارزه، ۀ استعماری گرائيده اند، نفھميده اند، گه چه خيانتی به نسلھای گذشت-امپرياليستی

البته اگر توجه داشته باشيم، که برخی . قھرمانيھا و از جان گذشتگی ھا و دستاوردھای آنھا را به سخره گرفته اند

 مدعی پيروی از سوسياليسم علمی، گسست از تجارب تاريخی و عملی نسلھای پيشين ه ھا سابقاً گروھکھا و سازمانچ

شود، که اين، نه يک ادعای ساده، بلکه، يک  اعالم کرده اند، معلوم می» پيشرفت«و » اتحاد«کمونيستھا را شرط 

  . حقيقت روشن است

اما، اشتباه .  اول ممکن است بسياريھا را دچار اشتباه سازددر نگاه) Pravda.ru(که، منبع مقاله پيش رو   ديگر اينۀنکت

اين پراودا، آن پراودای لنينی نيست که پنحم ماه مه سال گذشته ميالدی يک صد سالگی اش را برگزار کرديم، . نکنيد

  . از واقعيت خيانتھا را بيان کرده استئیبلکه، پراودای وابسته به کرملين امروز است، که گوشه ھا

کلمات، عبارات و جمالت برنگ آبی در متن، ھمچنين، برجسته نمائی اسامی خاص در متن مقاله، از من : وریيادآ

  .است

  مترجم

http://www.pravda.ru/society/fashion/29-07-2013/1167660-rodina-0/ 

 ١٣٩٢ اسد -  مرداد١۶

 


