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  ی دارهي راه سرمااي ن،ي راه ستالاي
. ت قرار گرفته افتادين که روزھاست در سايى در مورد ستالت زدم و نگاھم به مقاله اي روال معمول سرى به سابه

  .م نشستيشاني عرق شرم بر پ،ديکنيا نميد يکني باور م،ىئمى تعمق کردم و با گذشت دقيقه ھاک

را ساعتھا وقت خود . سمين بنويم و در مورد ستالينين است که بنشيمنظورم ا. دي آیب به نظر نمي کمى عجنيا

ت خصوصى اعتقاد ي افرادى که به لغو مالک،ستھايه داران بلکه کموني نه در نزد سرما،اوگناھى يصرف اثبات  ب

 به اضمحالل رفت و چه کسى اساس آن را پى ون جامعه رينچنين شد؟ چه شد که اين چنيچه شد که ا. ميئ بنما،دارند

  زى نمود ؟ير

 ،ستھاياما چرا کمون. روند یه داران نشانه مياسوى سرمه درستى به ب به اتفاق مخالفان او انگشت خود را بي قراکثر

ھا نيستند که امپرياليستھا را ستين کمونيکنند؟؟ مگر ا یب آنھا را قرقره ميت خصوصى اکاذيچرا مخالفان مالک

توان  یشوند؟؟؟ نم ین با آنھا ھمنوا مي با ستالردپس چرا در برخو!! دانند؟؟  یتى در جھان ميول ھر گونه جناؤمس

ش براى جلب نظر توده ھاى يستھا تظاھراتى بياليفت که بخش بزرگى از حمالت به اصطالح چپ به امپرجه گرينت

! تازند؟ ی مستالينستھا به يالي امپرچرا پرسيدتوان یست و سعى در گمراه نمودن آنان دارند؟؟ به گمان من ميناآگاه ن

ه  پاسخ من ب،ال را در نزد من مطرح کنندؤن سيااگر . سمي کمون،دئولوژى مايا اساس اي است ستالينا ھدف آنھا يآ

   :ن استيورزد ا ی عشق م، بشرىۀ نه تنھا به خلق شوروى بلکه به جامع، و به خدمات اوستالينعنوان فردى که به 

 ستالينى طبقه کارگر است و ئدئولوژى رھايعنوان علم و اه سم بي ھدفشان کمون،ستي نستالين ھدفشان ستھاياليامپر
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 ،ستالين ضد هآنان را نه ب. ب داديسادگى توده ھا را فره ب در مورد او بيتوان با پخش اکاذ یست که ميله ايتنھا وس

  رفتسم شوراند و از آب گل آلود ماھى گي ضد کمونهبلکه ب

 یست ميصورتى نابجا آنان را کمونه  افراط نموده و بستالينستھاى مخالف يز در برخورد با کمونيد من ني شااما

 اما با گذشت زمان آن ،بند بودنديسم پاي به برخى از اصول مارکسستاليند که آنھا از اوان مخالفتشان با يشا. نمخوا

ان ي تضادى م،دند و کنکاش نمودندي چرا که ھر چه د،ندز منکر شديمچه اعتقادى که به آن اصول داشتند را نين

سم اعتقاد داشت و يتوان به کمون یافتند که نمي در.ات ھمخوانى نداشتيافتند که با واقعيمواضع و نظرات خود 

ا راه ي و ستالينا راه ي ،ديد برگزيک راه را باي ،شد که ادامه داد ینسان نميبد. دي عداوت ورزستالينھمزمان با 

  . دارى راهيسرما

که خلق  یحالآنھم مصرى و در ،  دخترىۀاز بدن برھن. ستاليند به اوضاع و احوال مخالفان ي مثال توجه کنبراى

کند با نشان دادن  ی که تصور م،جنگند یسم مياليره خواران امپريابانھاى مصر جان بر کف با جيشجاع مصر در خ

او از . سازند ی اسطوره اى م،ر جھتى دھديين تغي ابها ير داده و ييونھا انسان به مذھب را تغيليتواند اعتقاد م یآن م

ا قادر به خواندن و يوتر ندارند و ياردھا مسلمان که ابدا دسترسى به کامپيليان مداند که ھستند در جھ یروى نادانى نم

 ستندش گذاردن بدن برھنه خود است ھيآنھا در ھمان لحظه اى که او در حال کندن لباس خود و به نما. ستندينوشتن ن

دوند و  ینطرف و آنطرف مير کردن شکم خود به ايدنبال قطعه نانى جھت سه ن بياردھا انسان که بر روى زميليم

آنھا حتى . کنند ی سر به درون سطلھاى زباله فرو م،ديايدستشان به  ھر چه ب،به دنبال لقمه اى نان و تکه اى گوشت

ن يکنند و از آموزشھاى ا" نيالگ ا"که به قول معروف  ني چه رسد به ا،وتر را ھجى کننديتوانند عبارت کامپ ینم

شود در دست برخى  یله اى مين دخترک تنھا وسي ا،ۀديقولى تکه  ب،که بدن ني اجهينت. اموزنديدخترک پندى ب

  .نديش سود جويکه از آن در جھت منافع خو...... اسى و چه ي چه س،منحرفان

ى  که در دراز مدت دردى ئدادھاي رو،داد ھاستينگونه رويت از ايست حمايک کموني ۀفيا وظينجاست که آي االؤس

د ھدفمند تالش نموده و در جھت نائل آمدن به يستھا نبايا اساسا کمونيست؟؟ و آيتکش را حالل ناز دردھاى توده زحم

ن گونه حرکتھا معتقدند يان اياما حام. ال مثبت استؤن سيبدون شک پاسخ به ا. ش گام بردارندياھداف دراز مدت خو

  .مدن به اھداف دراز مدتست ھاست جھت نائل آي کمونۀ بخشى از مبارز، مبارزه با مذھب،زين نيکه ا

وجود ه ست که قبل از بيده ايمذھب پد. نه با مذھب. ن موردينگونه استدالل نمود اما نه در ايوان ات ی شک مبدون

دادھا و يل نبود دانش کافى در مورد عملکرد رويدله آمدن طبقات ظاھر شد و وجود آن نه به وجود طبقات بلکه ب

  .ط اطراف آنان بودياتفاقات در مح

توان بر مذھب فائق آمد و نه با نشان دادن بدن لخت و  یشبرد علم و دانش و حل معضالت انسانھاست که مي با پتنھا

 چرا که به ،ز وجود داشته باشديستى ني کمونۀجاد جامعيتوان گمانه زنى کرد که مذھب تا سالھا پس از ا یم. برھنه

ت يارى از مسائل غامض در جامعه و طبعي به حل بساانھز ھنوز انسيتصور من در آن مرحله از تکامل بشرى ن

ى ئرويش به نيسازد که توده ھا جھت حل مشکالت خو ینه را بدانسان فراھم مين امر زميافته اند و ھميدست ن

  ماوراء بشرى روى آورند

ا زود در  ير ي د،استده يت اگر ھم نغل،ديتسم درغليالي روى برتافت به دامان امپرستالينکه ھر که از  ني ا،اني پادر

. د حل شوديست که باين تناقضيا. ک بام و دو ھوا گام برداشتيتوان  ینم. ريست اجتناب ناپذين امريا. ديتخواھد غل

  ديکى را انتخاب کني. ستھا راياليسى امپريا کاسه لي و راه او و ستالينا ي ،ديد برگزيکى را باي

-----------------------------------------------------------------------------------------------  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

  

  ني دوست خلق چنيستال
  مائوتسه دون : نگارش

  

  

  

م که به مناسبت روز تولد او، ي باشمطمئن ميتوان یما م. گذرد ی مستالينق يمبر امسال شصت سال از عمر رفدس ٢١

  .خاست اد دارند، برخواھديه  روز را بنين که ا سراسر جھای مردم انقالبقلوب ز و گرم ازي محبت آمکاتيتبر

 ی از او و از امر او است ، به معنیبانيپشت ی به معنستالين به کيتبر. ستي نیفاتي امر تشرکي ستالين به کيتبر

 از یباني پشتیدھد، به معن ی نشان متي است که او به بشری از راھیباني پشتو سميالي سوسیروزي از پیبانيپشت

 نشان داده ستالين که ی و تنھا راھبرد یم سره  در رنج بتيم بشري عظتي که امروز اکثرراي است، زیزيدوست عز

  . بخشدئیتواند خود را از رنج رھا ی متيبشر ،ستاليناست و تنھا به کمک 

کتاب "در . از مبرم داردي نگرانيد گذراند، به کمک ی خود را مخي تاری رنجھانين که دوران تلختري چخلق

ف وضع ي توصیدرسته  بنيا."  از دوست بشنودید که پاسخي امنيا خواند به یپرنده م: "شود یگفته م" دھاسرو

  ستند؟ي دوستان ما کاما ماست یکنون

ز بدون ي ھا نیني از چی و برخخوانند یم  که خود را دوستان خلقیاصطالح دوستانه  از دوستان، بی نوعھستند

 یم  تانۀکه در سلسل) ١( ن فو ي لیعداد لاتوان در  ی را فقط می دوستاننيچن اام. شمارند یتعمق آنھا را دوست م

 است که ی مردکه نياه  داشت بشھرت  تان بود وۀ دربار سلسلرين فو نخست وزي لیل.  است، قرار داردستهيز

 نيد را ھوادار چ ھستند که خوستھايالي امپرنھايستند؟ اي مردمان کني ااما دارند" شھد بر لب و زھر در در دل "

  .کنند ی مقلمداد

 نھايا. نگرند ی ما مانند برادر مبه  که واقعا ھوادار ما ھستند وی دوستانگر،ي از نوع دی ھستند دوستانمعذلک

 اتحاد ايازات خود در چين چشم نپوشيد، تنھ از امتیگريچ کشور دي ھباشند یم ستالين و ی خلق شورونھايستند؟ ايک

ه  بی به مبارزه برخاستند ، تنھا اتحاد شوروما ا نخستن انقالب کبير چين بی طستھاياليم امپرتما. ن کردي چنیشورو

  .کمک ما شتافت

 به ما کمک نرسانده است، ی ژاپنضد نگ مقاومتج از زمان آغاز یستيالي امپری کشورھای از حکومتھاکي چيھ

 فقط ستي روشن نی کافۀاندازه  مطلب بايآ ديسان خود به ما کمک ری مادمنابع  وئی ھوایروي با نیتنھا اتحاد شورو

 یتوانند به امر آزاد ی میستيالي سوسزحمتکشان استمداران،ي ، سني رھبر و خلق آن ، متفکر،یستياليکشور سوس

  .دي نائل آئی نھایروزيتواند به پ یوبدون کمک آنھا امر ما نم.  برسانندیواقع ن کمکين و خلق چيملت چ
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چ دروغ يھ  افشاندن بذر نفاق،ی برایکوشش چيھ. ن استي خلق چقي دوست صدستالين ،یآزاد مبارزه به خاطر در

 اتحاد به  ما نسبتۀماني صمی، در دوستستالينن نسبت به ي و احترام خلق چیورز ست در مھري قادر نیو اتھام

  . وارد آوردی خللیشورو

  اداشتھاي

   تونی جیز"در .  تان بودلۀوان زون از سلسي سیورت در دوران امپرارينخست وز) قرن ھشتم(ن فو ي فیل -١

  :ن نوشته شدي چنی وۀدربار" انيج

  گرفتند یاقت و خدمات بر او سبقت مي را که در لید تمام کسانيکوش ی بود ، مريکه نخست وز ین فو موقعي فیل"

   ایلهيداد ، به ھر وس یقرار م دي را مورد تھدی نفودشان جاه و مقام وايگشتند و  ی امپراطور واقع متي مورد عنااي

 ی میاو در ظاھر با آنھا دوست. ورزند ینه ميخصوص نسبت به دانشمندان که  بیو.  باشد، از سر راه برداردکه

   جھت او در نزدنيبد. دينمود آنھا را ھالک نما ی می در باطن سعیکرد ول ی خود مۀفتي شنيري با جمالت شو کرد

  .دارد" شھد بر لب و زھر در دل" است که ی که مردني خود شھرت داشت وبه انيمعاصر

 ) ١٩٣٩دسامبر  ٢٠(


