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  شيری. م. ا: فرستنده

  ٢٠١۴ جنوری ٢٧
  

  :تذکر فرستنده

 ۀ لجنھای پاشيدۀتدريج ھمه وفان حقيقت آغاز شده و بطچند صباحی است که وزش شورانگيز 

، اين اولين ستالينمبلغان جاعل و جاھل سرمايه بر مزار و سيمای ، گماشتگان و »رخانؤم«

رھبر سازندگی سوسياليستی در جھان را ھمراه با خود به زباله دانی تاريخ می برد؛ ابرھای تيره 

را از مقابل خورشيد حقيقت کنار می زند و در زير تابش آن، تمامی جعليات، افترائات و افسانه 

 اندک آب می شوند؛ حقايق تاريخی از زير آوار دستگاه - ثمارگران اندکپردازيھای اھريمنی است

 .سر برمی آورند» غرب«تبليغاتی مخرب 

پرچم لغو مالکيت خصوصی بر وسايل توليد و زمين؛ پرچم لغو استثمار و .  پرچم استستالين

کشان؛ لغو بھره کشی انسان از انسان؛ لغو بيکاری و بيخانمانی؛ لغو بی حقوقی کارگران و زحمت

  . طور کلی، حل تضاد آنتاگونيستی کار و سرمايه به نفع کاره طبقات انگلی جامعه و ب

 ستيزی، سخيف ترين روش ابداعی ارتجاع بورژوازی برای پائين کشيدن پرچم آزادی ستالين

 پرافتخار جنبش ۀاين واقعيت را دريابيم؛ گذشت. پرولتاريای جھان از قيد استثمار و بردگی است

ونيستی جھان را فراگيريم؛ تجربيات گرانبھای آن را بياموزيم و از آن چراغی برای آينده کم

  . بسازيم

  شيری . م.  ا                                                                            

  مناسبت مرگ لنينه ب ستاليننطق 
  در دومين کنگره شوراھای کل اتحاد شوروی

  )١ (١٩٢۴ سال جنوری ٢۶

کسانی ھستيم که سپاه سردار . ما از مصالح خاصی برش يافته ايم.  ما کمونيست ھا مردمی از سرشت ويژه ايم!ءرفقا

ھيچ افتخاری . ھيچ افتخاری باالتر از تعلق به اين سپاه نيست. دھيم یمبزرگ پرولتاريا، سپاه رفيق لنين را تشکيل 

ھمه کس را تاب تحمل مصائب .  بنيادگذار و رھبر آن رفيق لنين است، نمی باشدباالتر از داشتن نام عضويت حزبی که

 کارگر، فرزندان نياز و مبارزه، فرزندان حرمانھای بی ۀفرزندان طبق. عضويت اين حزب نيسته وفانھای مربوط بطو 

اين علت است که ه ب. باشند اينھا ھستند آن کسانی که مقدم بر ھمه بايد اعضای چنين حزبی -پايان و مساعی قھرمانانه

 .شود  کارگر ناميده میۀحزب لنينيستھا، حزب کمونيستھا در عين حال حزب طبق
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. اه داريمگما وصيت کرد که نام بزرگ عضويت حزب را بلند و پاکيزه نه کرد، ب که رفيق لنين ما را ترک می ھنگامی 

  ..!.با شرافت انجام خواھيم دادتو، رفيق لنين، که ما اين وصيت تورا ه کنيم ب سوگند ياد می

. بار آورده را محکم ترين و آبديده ترين حزب کارگری دنيا ب  پرستاری کرد و آن  سال تمام رفيق لنين از حزب ما٢۵

 ۀ مسلحانۀاک و دنيکن، مداخلچ کلۀتزاريسم و دژخيمان وی، سبعيت بورژوازی و مالکان، حمالت مسلحان ضربات

 کژدمھای موذی در خالل  تمام اين - افترای مطبوعات يک سر و صد زبان بورژوازیانگليس و فرانسه، دروغ و

بيشمار  ستاده، ضرباتيره ای بر جای اصخولی حزب ما ھمچون . ريختند يکربع قرن الينقطع بر سر حزب ما می

ا حزب ما در وحدت و ھمپيوستگی صفوف خود ر. برد سوی پيروزی میه جلو، به  کارگر را بۀدشمنان را دفع و طبق

 کارگر غالب ۀبا يگانگی و ھمپيوستگی است که حزب بر دشمنان طبق. نبردھای شديد آب داده و مستحکم نموده است

  .آمد

سوگند . ما وصيت کرد که يگانگی حزب را مانند مردمک چشم حفظ کنيمه کرد، ب که رفيق لنين مارا ترک می ھنگامی 

  !..،ھم با شرافت انجام خواھيم دادتو، که اين وصيت تو را ه کنيم ب ياد می

بردگان و برده . رنجبران دردناک و طاقت فرساستمصائب .  کارگر سرنوشت سخت و تحمل ناپذيری داردۀطبق 

 بنای جھان از - ستمکشان و ستمگران، داران، سرف ھا و سرف داران، دھقانان و مالکان، کارگران و سرمايه داران،

 ،رنجبران در خالل قرنھا. بدين وضع ھم اکنون در اکثريت قاطع کشورھا باقی مانده استقرنھا پيش بدين وضع بوده و 

دھھا و صد ھا بار تالش کرده اند تا پشت خود را از زير فشار ستمگران خالص نموده و صاحب اختيار وضع خويش 

واری و ذلت و کين و حسرت را در حالی که رنج خ. ولی ھر باره منکوب و بدنام، محبور به عقب نشينی شده اند. گردند

زنجيرھای .  نجاتی از آنجا بيابند، دوخته اندۀمان نامعلومی که اميدوار بودند وسيلس به آ در دل خود جای داده، ديده

ھمان اندازه ه گشت که ب  بدل مییزنجير ھای نوه که زنجيرھای کھن ب بردگی ھمواره دست نخورده می ماند يا اين

 موفق شدند بار ، رنجبرۀفقط در کشور ما بود که ستمديدگان و توده ھای از پای در آمد.  بودطاقت فرسا و ذلت بار

 شما می. سيادت مالکان و سرمايه داران را از دوش خود براندازند و سيادت کارگران و دھقانان را جاينشين آن نمايند

ل از ھمه در ھمين است که با ايجاد جمھوری عظمت لنين قب. نين و حزب او رھبری کرد عظيم را رفيق لۀدانيد، مبارز

 به توده ھای ستمکش تمام جھان نشان داد که اميد نجات از بين نرفته است، که سيادت مالکان و سرمايه شوراھا، عمالً 

که سلطنت کار را بايد در ، وجود آورده با نيروی خود رنجبران ب  توان میداران را بقائی نيست، که سلطنت کار را 

. بدينوسيله او آتش اميد و آزادی را در قلب کارگران و دھقانان تمام جھان بر افروخت. وجود آورد نه در آسمانه  بزمين

  .گيرد از ھمين جا سرچشمه می، اين حقيقت که نام لنين برای توده ھای رنجبر و استثمارشونده محبوبترين نامھاست

ت کرد که ديکتاتوری پرولتاريا را حفظ کرده و مستحکم سازيم، ما وصيه کرد، ب که رفيق لنين مارا ترک می ھنگامی 

تو، رفيق لنين، که از نيروی خود دريع نخواھيم داشت تا اين وصيت تو را ھم با شرافت انجام ه کنيم ب سوگند ياد می

  .!..دھيم

 اساسی جمھوری ۀين پاياين اول. وجود آمده ديکتاتوری پرولتاريا در کشور ما بر اساس اتحاد کارگران و دھقانان ب 

. بدون وجود اين اتحاد، ممکن نبود کارگران و دھقانان به پيروزی بر سرمايه داران و مالکان نائل گردند. شوراھاست

، توانستند سرمايه داران را مغلوب سازند، بدون رھبری از طرف کارگران بدون پشتيبانی دھقانان، کارگران نمی

ولی به پايان . تمام تاريخ جنگ داخلی کشور ما گواه اين حقيقت است. لوب کنندغ متوانستد مالکان را دھقانان نمی

 سابقاً . خود گرفته استه  اين مبارزه فقط شکل جديدی ب- مبارزه برای تحکيم جمھوری شوراھا ھنوز خيلی مانده است، 

اکنون اتحاد . يکين متوجه بوداتحاد کارگران و دھقانان شکل اتحاد نظامی داشت، زيرا اين اتحاد عليه کلچاک و دن

خود بگيرد، زيرا اين ه کارگران و دھقانان بايد شکل ھمکاری اقتصادی بين شھر و ده، بين کارگران و دھقانان را ب
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دانيد  شما می. مين متقابل کليه حوائج دھقانان و کارگران می باشدأاتحاد عليه تاجر و کوالک متوجه است، و ھدف آن ت

  .کرد  رفيق لنين در اجرای اين وظيفه پافشاری نمیقدره کس ب که ھيچ

 اتحاد کارگران و دھقانان را مستحکم ءما وصيت کرد که با تمام قواه کرد، ب که رفيق لنين مارا ترک می یمھنگا

  .!..تو، رفيق لنين، که اين وصيت تورا ھم با شرافت انجام خواھيم داده کنيم ب سوگند ياد می. سازيم

روسھا و اوکرائينی ھا، باشقيرھا و بلوروسھا، .  جمھوری شوراھا اتحاد زحمتکشان مليتھای کشور ماستۀدومين پاي 

طور ه  ھمه آنھا ب- ی ھا، ارمنی ھا و داغستانی ھا، تاتارھا و قرقيزھا، ازبک ھا و ترکمن ھا،نگرجی ھا و آذربايجا

ا ديکتاتوری پرولتاريا اين ملت ھا را از زنجير و ظلم ه تنھن. مند ھستند،ه يکسان به تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا عالق

کند، بلکه اين ملتھا نيز با صداقت و صميميت بيدريع خود نسبت به جمھوری شورا ھا، با آمادگی خود برای  خالص می

اين ه ب. دارند  کارگر در امان نگاه میۀ جمھوری شوراھای ما را از دسائس و دستبرد دشمنان طبق،جانفشانی در راه آن

 آنھا را در قالب اتحاد جمھوريھا ۀ ملتھای کشور ما، لزوم ھمکاری برادرانۀعلت است که رفيق لنين لزوم اتحاد دواطلبن

  .کرد ما گوشزد میه طور خستگی ناپذيری به ب

ند سوگ. ما وصيت کرد که اتحاد جمھوريھا را مستحکم کنيم و بسط دھيمه کرد، ب که رفيق لنين مارا ترک می ھنگامی

  .!..تو، رفيق لنين، که اين وصيت تو را ھم با شرافت انجام خواھيم داده کنيم ب ياد می

گفت که تنفسی  ما میه لنين بارھا ب. باشند  ديکتاتوری پرولتاريا، ارتش سرخ و نيروی دريائی سرخ ما میۀسومين پاي 

کرد  ما خاطر نشان میه لنين بارھا ب.  باشددست آورده ايم، ممکن است کوتاه مدته که ما از کشورھای سرمايه داری ب

باشد و حوادث مربوط به اتمام حجت  که تحکيم ارتش سرخ و بھبود وضع آن يکی از مھمترين تکاليف حزب ما می

پس سوگند ياد کنيم .  يک بار ديگر ثابت کرد که باز ھم مانند ھميشه حق به جانب لنين بود )٢(لمان اکردن و بحران 

  . از نيروی خود برای تحکيم ارتش سرخ و نيروی دريائی سرخ خود دريع نخواھيم داشت، که ماءرفقا

امواج از پی .  عظيمی بر پای ايستاده استۀکشور ما که در اقيانوس دولتھای بورژوازی احاطه شده ھمچون صخر

لل ناپذير بر جای مانده ولی اين صخره ھمچنان خ. نمايد غرق شدن و سائيده شدنش تھديد میه يده بتلغامواج روی آن 

نيروی آن در چيست؟ نيروی آن تنھا در اين نيست که کشور ما بر اتحاد کارگران و دھقانان استوار است و . است

نيروی کشور ما، استحکام آن و . نمايد تجسمی است از اتحاد مليتھای آزاد و دست نيرومند ارتش سرخ از آن دفاع می

لل ناپذيری نسبت خلوب کارگران و دھقانان تمام جھان حس ھمدردی ژرف و پشتيبانی استواری آن در اين است که در ق

 تيری که از دست صائب ۀمثابه خواھند جمھوری شوراھا را ب کارگران و دھقانان تمام جھان می. به آن وجود دارد

ای خالصی از زير بار ظلم و  تکيه گاه اميدواريھای خود برۀمثابه سوی اردوگاه دشمنان رھا شده است، به رفيق لنين ب

را حفظ  خواھند آن آنھا می. حفظ نمايند - رھنمای صحيحی که راه خالصی را به آنان نشان می دھدۀمثابه استثمار و ب

نيروی زحمتکشان تمام . نيروی ما در اين است. نمايند و نخواھند گذارد که مالکان و سرمايه داران منھدمش سازند

  .ف بوژوازی تمام جھان نيز در ھمين استو ضع. جھان در اين است

 ضروری برای ۀ حلقۀمنزله را ب او ھميشه آن. کرد  کمال مطلوب نگاه نمیۀمنزله جمھوری شوراھا به گاه ب لنين ھيچ

ه فقط اينگونه فھم مطلب است که نه تنھا کدانست  لنين می. نگريست تسھيل پيروزی رنجبران تمام جھان بر سرمايه می

دانست که فقط  لنين می. باشد  خود جمھوری شوراھا نيز صحيح می ی نظر بقاۀر بين المللی، بلکه از نقط نظۀاز نقط

اين علت بود که ه ب. توان قلوب رنجبران تمام جھان را برای مبارزات قطعی در راه آزادی مشتعل نمود بدينوسيله می

.  انترناسيونال کارگران را ريختۀکتاتوری پرولتاريا شالود پرولتاريا، در ھمان فردای ديۀ نابغه ترين پيشوايان نابغ- او

  .اين علت بود که او، از بسط و تحکيم اتحاد رنجبران تمام جھان يعنی انترناسيونال کمونيست خستگی نداشته ب
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دک پس از ان.  تابوت رفيق لنين می آمدنده ديدارشما طی اين روز ھا ديديد که چگونه ده ھا و صدھا ھزار زحمتکش ب

توانيد  می.  آرامگاه رفيق لنين خواھند آمدبازديد زحمتکش برای  زمانی شما خواھيد ديد که چگونه نمايندگان ميليونھا

يقين داشته باشيد که از پس اين نمايندگان ميليونھا، بعدھا سيلی از نمايندگان ده ھا و صدھا ميليون نفر از تمام اکناف عالم 

ھند که لنين فقط پيشوای پرولتاريای روسيه، فقط پيشوای کارگران اروپا، فقط پيشوای ند شد تا گواھی دھرو آور خوا

  . ارض نيز بودۀ پيشوای زحمتکشان تمام کر خاور مستعمره نبوده بلکه

 سوگند  .اصول بين الملل کمونيست وفادار باشيمه ما وصيت کرد که به کرد، ب که رفيق لنين مارا ترک می ھنگامی 

 جھان يعنی ۀکه اتحاد رنجبران ھم تو، رفيق لنين، که ما از جان خود دريع نخواھم داشت تا اينه بکنيم  ياد می

  .!..انترناسيونال کمونيست را مستحکم سازيم و بسط دھيم

، کليات ۶ جلد –ستالين. و. ی. چاپ رسيده استه ب» پراودا «ۀ روزنام٢٣ ۀ در شمار١٩٢۴ سال جنوری ٣٠ر تاريخ د 

  ۵١ تا ۴۶ - ص

_______________________________________  

  توضيحات

.  در مسکو جريان داشت١٩٢۴ سال فبروری تا دوم جنوری ٢۶ از تاريخ -  شوراھای اتحاد شورویۀ دومين کنگر-)١( 

 نطقی ايراد کرد و در آن از طرف ستالين. و. لنين اختصاص داشت، ی. ای. کنگره که به يادبود وۀدر نخستين جلس

مناسبت مرگ ه کنگره ب. خاطر سپرده شده و عملی گردده ويک سوگند با عظمتی ياد کرد که وصايای لنين بحزب بلش

صادر نمود و برای جاويدان کردن نام لنين تصميم گرفت کليات آثار لنين » خطاب به بشريت زحمتکش«لنين بيانيه ای 

، روز مرگ لنين را روز ماتم عمومی اعالم کند، در ميدان را چاپ و منتشر کند، نام پتروگراد را به لنينگراد تبديل نمايد

 لنين ۀسرخ شھر مسکو آرامگاھی برای لنين بنا نمايد و در پايتختھای جمھوری ھای متحده و ھمچنين در لنينگراد مجسم

سيس بانک مرکزی أ اتحاد شوروی و تۀکنگره گزارش عمليات حکومت شوروی و مسائل مربوط به بودج. نصب گردد

  .اورزی را مورد بحث و مذاکره قرار دادکش

.  تدوين شده بود، تصويب نمودستالين. و.  کنگره نخستين قانون اساسی اتحاد شوروی را که تحت رھبری یجنوری ٣١

. عضويت شورای اتحاد انتخاب شده  بستالين. و. ی.  اجرائيه مرکزی و شورای مليت ھا را انتخاب کردۀکنگره کميت

  ١ - ص 

 جنبش توده ئی انقالبی ۀدر آنموقع دامن. لمان استا ١٩٢٣ منظور بحران اقتصادی و سياسی سال - لماناان  بحر-)٢( 

 آن در ساکسون و تورينگ حکومت کارگری تشکيل شد و در ھامبورگ قيام مسلحانه ۀدر کشور توسعه يافت و در نتيج

بورژوازی در تمام اروپا و ھمچنين بر خطر ھجوم لمان بر شدت ارتجاع ابعد از سرکوب جنبش انقالبی در . برپا گرديد

  ۵ -ص. ضد جمھوری شوروی افزوده شده  جديدی بۀمسلحان

  : بر گرفته از

  )شامل دو قسمت(، جلد اول ١٩۴۶ نشريات دولتی، مسکو سال ۀنشر ادار

  سپيده سرخ: بازنويسی و تنظيم برای نشر

  ٢٠١۴ جنوری

 


