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  شيری. م. ا: برگردان از

 ٢٠١۵ جنوری ٠۴
 

 از ستالين بايد آموخت
رھبران . ند، ھزاران نفر به ميدان سرخ مسکو آمديوسف ويساريونويچ ستالين مين سالروز تولد - ١٣۵مبر، در دس ٢١

. ای.  وتاجھای گل به آرامگاه.  در پيشاپيش مردم حرکت می کردندزيوگانوف. آ. گرھبری ه حزب کمونيست روسيه ب

  . در ديوار کرملين نثار کردندستالين و مزار لنين

   

  .در روند مراسم با شکوه، رھبر حزب کمونيست روسيه در مقابل خبرنگاران سخنرانی کرد

 سال ١٣۵.  را به شما تبريک می گويمستالينزادروز يوسف ويساريونويچ : خطاب به حاضران گفتگنادی زيوگانوف 

ما روز تولد     .ما امروز فقط زادروز يک دولتمدار برجسته را برگزار نمی کنيم. ياد ماندنی گذشته از آن تاريخ ب

 روسيه در جنگ جھانی اول، کشور ۀخوردانسانی را جشن می گيريم که ھمراه با لنين پس از سقوط امپراتوری شکست 

  .واحد را سر و سامان داد

 اظھار نظری را در اين خصوص شنيدم، که بلشويکھا، گويا، من اخيراً «: رھبر حزب کمونيست روسيه اظھار داشت

، لماناامپراتوری ھای روسيه، : الزم به ذکر می دانم که در آن جنگ چھار امپراتوری. مانع پيروزی روسيه شدند

فقط بر روی ويرانه ھای امپراتوری روسيه، در سيمای جديد آن کشور اتحاد .  مجار و عثمانی متالش گرديدند-ريشتا

 ء کشور ما احياستالين نبوغ لنين و ۀفقط در ساي. جماھير سوسياليستی شوروی، کشور بزرگ و متحد شورائی بنا گشت

  .»شد و به يک کشور قدرتمند در جھان تبديل گرديد

که جمھوری فدراتيو روسيه را با تحريمھای جديد  امروز، در زمانی«:  سخنان خود گفتۀادی زيوگانوف در ادامگن

 و مأموران  ئی ھا ميزبانی می کنندامريکا دريای بالتيک ۀمحاصره می کنند، ناتو به سرحدھای آن رسيده است، در حوز

، در ديدار با زبده ١٩٣١ در سال ستالينسخنان فراموش نشدنی ف انباشته می شوند، ئيسيا، نازيھا و باندريھا به شھر ک
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خوانين مغول ما . او گفت، ما ديگر آرزو نمی کنيم کتک خورده ھا باشيم. ترين صنعتگران را الزم به يادآوری می دانم

 جاپانی بارونھای ما از. ی ما را کتک زدنديدن ليتوانيائی و فئودالھای سو-را کتک زدند، بيکھای ترکيه، اشراف لھستانی

اما . علت عقب ماندگی صنعتی، علمی کشاورزی کتک خورديمه ما ب.  فرانسوی کتک خورديم-و سرمايه داران انگليس

 سال آن راھی را طی کنيم که کشورھای پيشرو در طول ١٠بدين سبب بايد در مدت . ديگر نمی خواھيم کتک بخوريم

  .»ايد بر اين عقب ماندگی چيره شويمما امروز عقب مانده ايم و ب.  رفته اند١٠٠

 ۶ سال، ١٠در عرض .  کشور شنيدۀ را ھمستالينالزم به گفتن می دانم که اين ندای «: گنادی زيوگانوف تأکيد کرد

 و  نظام تربيت کادرھای درخشان تشکيل گرديد. مدارس علمی بزرگ تأسيس شدند. ھزار بھترين کارخانه احداث گرديد

ی را برگزار خواھيم ئ بزرگ و افسانه ۀ سالگی اين حادث٧٠سال آينده . طور اتفاقی پيروز نشديمه  ب١٩۴۵ما در سال 

 جنگ، سه پيروزی بزرگ زير رھبری ۀخاطر آوريم که ما در آستانه ما ضمن بزرگداشت اين تاريخ، بايد ب. نمود

قرنھا ساختند، توانستيم بر زمان غلبه  سال با ساختن آنچه که برخی کشورھا طی ١٠ما در طول . دست آورديمه  بستالين

 اتحاد شوروی، توانستيم  ما با تشکيل نيروھای توليدی و ايجاد بھترين پايه ھای علمی و صنعتی در سرتاسر قلمرو. کنيم

 ۀ ھزار مؤسس٢ که فاشيستھا ما را به ديوار کرملين فشردند، تقريباً   اتفاقی نبود زمانی و اصالً  بر مکان غلبه کنيم

  .»يدی را به آنسوی ولگا انتقال داديم که بعد از چند ھفته آنھا کار خود را از سر گرفتندتول

تالشھای انواع تروتسکيستھا . ما در مبارزه برای وحدت حزب ھم پيروز شديم«: رھبر حزب کمونيست اظھار داشت

امروز در اين باره . ارد جنگ شدکشور ما به تنھائی، با وحدت و قدرت و. برای تجزيه و تقسيم آن قرين موفقيت نشد

اما مايل به يادآوری ھستم، .  بيگناه ھم بودندظاھراً . گويند، که بسياری از فرماندھان بيگناه را سرکوب نمودند بسيار می

به ھمين سبب .  حتی يک مورد اقدام خرابکارانه روی نداد  سالھای جنگ، در شھر چند ميليونی مسکوۀکه در طول ھم

سياری از ديپلوماتھا و کارشناسان غربی می گفتند، که در پايتخت ما حتی يک ستون پنجمی يا ستون ششمی ھم بود که ب

  .» اصلی عمل کردۀکشور متحد و منسجم تصميم گرفت و به وظيف. مشاھده نشد

اما مايلم . درستی انجام ندادنده امروزه گفته می شود که تعاونی کردنھا را ب«: گنادی زيوگانوف باز ھم تصريح نمود

 اوکراين به تصرف فاشيستھا در آمد، کشور تحمل -که انبار اصلی غله واقع در کوبان يادآوری کنم، که صرفنظر از آن

بدين ترتيب، سياست .  ميليونی را تأمين کرديم٢٠ ما نان ارتش عظيم، تقريباً . ی مواجه نگرديدئکرد و با گرسنگی توده 

  .» بايد آن را پی گرفت اساساً   و اين را بايد امروز آموخت و  گير بود چشم در اين رابطه واقعاً ستالين

گمان می کنم، که رئيس جمھور پوتين در زمانھای اخير سعی می کند «: رھبر حزب کمونيست در ادامه اظھار داشت

از (اين باره گفت صراحت و روشنی در ه او برای اولين بار ب. خوبی ھا و مثبتھای زيادی را از تاريخ کشور اخذ نمايد

که سعی می کنند از ما باج خواھی کنند، می ) ت ضد اطالعات در کاخ کرملينأجمله، ھمين ديروز در ديدار با ھي

اما خرس روسی از تھديدھا نمی ھراسد، . کوشند ما را از طريق تحريمھا محاصره نمايند، می خواھند ما را تھديد نمايند

 با اين حال، برای تحويل ندادن آن، بايد پيش از ھمه، توليدات مدرن در آنجا راه .و تايگای خود را واگذار نمی کند

 امکانات را دارد، اما در ميان دولت و مديريت بسياری از عرصه ۀبرای انجام اين منظور، کشور ما ھم. اندازی کرد

  .» به آنھا اتکاء می کرد، وجود نداردستالين که ئی آن، انسانھایھا

 را ساخت؟ ئی فضا- راکتی صنايع قدرتمند و فن آوری ستالين ۀچه کسی در دور«: چ تصريح نمودگنادی آندريوي

چه .  آرميده اندستالين روسيه در اينجا، در ديوار کرملين، در کنار آرامگاه ۀ اين سه نابغ.کاراليف، کورچاتوف، کلديش

 قدرتمند صنعتی ايچاد کرد ۀل چنان اندوخت سا١۶ برژنف در مدت ۀ، که در دورکاسيگينکسی صنايع را رھبری نمود؟ 

ی ما در کجا فراھم آمد؟ در بھترين ئ ھسته - راکتیبرابری .  شنا قادر ساخته استۀکه کشتی نجات ما را امروز به ادام

ھم منابع و ھم سرمايه را بايد در اين .  شھرک بزرگ علمی ساخته شد٢٧فقط در اطراف شھر مسکو . مدارس علمی
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سفانه، امروز تنھا أاما، مت. برای نيل به اين مقصود بايد نظارت مردمی و پارلمانی تقويت شود. ودزمينه صرف نم

  .»چيزی که نيست، نظارت است

تقويت نقش دولت در من انتظار داشتم، که پيام پوتين «: رھبر حزب کمونيست سخنانش را با اين اظھارات ادامه داد

 اقتصادی، اجتماعی -ليدی توليد، ھمچنين، تقويت بخشھای مالیکمديريت اقتصاد، در ملی کردن منابع کانی و بخش ھای 

در . سفانه، اين مشکالت نه تنھا حل نشده، حتی مطرح ھم نگرديدأمت. و کشاورزی در دولت را مورد تأکيد قرار دھد

ارزش روبل . سياست خارجی شنيده نشد و در سياست داخلی ھم بازتاب نداشتنتيجه، پيام بسيار مھم در خصوص 

ی آن است، که بدون حتی يک دقيقه اتالف وقت، بايد امعنه و اين ب.  تا دو برابر کاھش يافتمبر تقريباً روسيه در ماه دس

 چھار سال پيش رو، -مدت سهما نه در ده سال آينده، بلکه در .  فراگرفتستالينه با دشواريھا را از ھراه ھای مواج

اگر چنين نکنيم، نه تنھا ما را در . سرعت بدويم و آن مسافتی را طی کنيم که در پانزده سال گذشته نرفته ايمه بايستی ب

  .» پاره ھم می کنند-ھم می شکنند، حتی تکه

تی از سياست ھر چه قوی تر  آوروآسيا بايسۀمنظور تحکيم اتحاديه در ارتباط با اين، ب«: گنادی زيوگانوف متذکر شد

 کسی در بالروس چنين و چنان خاطر آن که مثالً ه  گاز، حتی بألۀجای اين، باز ھم نه فقط بر سر مسه ب. استفاده کرد

ما ابزارھا داريم، وزارتخانه ھا !  نابخردانه استاين سياست مطلقاً . با ھم شروع به مباحثه می کنند. معامله می کند

زيرا ما نه تنھا برای تحکيم صنايع . جمع شويد و تصميم بگيريد.  کميسيونھای مشترک فعاليت می کنندداريم، کميته ھا و

 و بايد تقويت رابطه با خلق اوکراين را ضرورتاً . خود، حتی، برای تقويت اقتصاد جمھوری بالروس برادر قادر باشيم

  .»کنيم

ی پشتيبانی از جمھوری ھای خلق دانتسک و لوھانسک، در ما موظفيم برا«: گنادی آندری اويچ زيوگانوف تأکيد نمود

امروز آنجا . که آنھا در راه منافع ما می رزمند برای اين.  جديد، به ھر کار ممکن دست بزنيمۀکل برای کمک به روسي

ن می شود، سرنوشت يي مسکو در زمان خود، سرنوشت کشور ما تعۀامروز در آنجا، ھمچون حوم.  مقدم استۀجبھ

زور قدرت را ه ف که بئي نازی ھای باندری از کۀما موظفيم برای بيرون راندن دار و دست. ن می شودييويت تعاسال

 تاريخی، ھم اراده، ھم دانش و ھم ۀبرای نيل به اين مقصود، ما ھم تجرب. تصرف کرده اند، به ھر کار ممکن دست بزنيم

  .» داريمئیتوانا

او، ھم .  در اين رابطه نابغه بودستالين«: را با اين جمالت به پايان رساندرھبر حزب کمونيست روسيه سخنرانی خود 

سياست .  حل مشکالت علمی و کشاورزی نمونه بودۀ سياست ملی و ھم در عرصۀ اقتصادی، ھم در عرصۀدر عرص

رخواھی عمومی  نظۀ نتيجمن اخيراً .  ما را می کوبد، و، می پندارم، کشور ما صدای او را می شنودۀاو امروز در خان

و .  در آن می زيستند و کار می کردند، خلقھای ما بھترين دوره ارزيابی می کنندستاليندوره ای را که لنين و . را شنيدم

 را به شما ستالينبار ديگر زادروز رفيق . جمعيت کشور برای دفاع و حفاظت از آن و برای تداوم مطمئن آن آماده اند

  .»تبريک می گويم

   

  يک مترجم متنپيام تبر

علت تأخير در عرض ه  رفيقان، دوستان، ھمرزمان و ھمراھان عدالتخواه و صلحدوست بۀبا پوزش از حضور ھم

مبر مطابق دس ٣١مبر، طبق تاريخ قديم و دس ٢١( بزرگ ستالين زادروز - تبريک و تھنيت به دو مناسبت مھم تاريخی

 مالکيت خوانين و زمينداران، مالکان و ۀيستی، اولين منحل کنند اولين رھبر سازندگی ھای سوسيال،)تاريخ جديد روسيه

طور کلی، طبقات استثمارگر و ستمگر بر زمين و منابع و ذخاير انباشته در زير و روی آن، بر ه سرمايه داران و ب

سخنرانی  متن ۀ ترجم-٢٠١۵مناسبت آغاز سال جديد ترسائی ه وسايل و ابزارھای توليد در تاريخ بشر، و ھمچنين، ب
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 ۀمثابه  در ميدان سرخ مسکو را بستالينمناسبت سالروز تولد ه گنادی زيوگانوف، رھبر حزب کمونيست روسيه ب

ارمغان ھر دو رويداد مھم تاريخی، تقديم نموده و ھر دو عيد را به تمامی انسانھای آزاده و نيک انديش تبريک و تھنيت 

تأخير از «: ا با تأخير تقديم می دارم، اما از ايام قديم بدرستی گفته اند خود رۀاگر چه پيام تبريک و عيدان. می گويم

  !»ھيچگاه به

  !، تصاوير تجمع ميدان سرخ مسکو را در نشانی ھای فوق مالحظه فرمائيدلطفاً 

  

  سخنرانی گنادی زيوگانوف

  .ستالينرھبر حزب کمونيست روسيه در اجتماع ميدان سرخ مسکو بمناسب زادروز 

/stalina-u-uchitsya-zyuganov-a-g-kprf-novosti-2014-12-21/ru.skpkpss://http  

 ١٣٩٣ جدی - دی١٣

  

  :يادداشت

  :اين که گفته اند

 اين پيرو و ستالينبارديگر در تجليل از سالگرد زادروز تولد حقيقت خود را » آفتاب به دو انگشت پت نمی شود« 

  . به اثبات رسانيدلنين و انگلس، مارکسشاگرد وفادار 

»  لنينيزم-مارکسيزم«ی نوری از  که برخی از آنھا به فاصلۀ سالھادر اينجا بدون آن که بر تمام صحبت ھای زيگنانوف

  :تا نخست توجه خوانندگان را به اين گفتۀ داھيانۀ مارکس جلب نمائيم ، مکث نمائيم، خود را ناگزير می بينيمدور است

مدام از خود انتقاد می کنند، پی در پی حرکت خود را متوقف می سازند و به آنچه که ... ولی انقالبھای پرولتری ... «

د و جوانب ضعف و فقر  باز می گردند تا بار ديگر آن را از سر بگيرند، خصلت نيم بن،انجام يافته به نظر می رسد

ی فقط برای آن بر زمين می کوبند که ئ می گيرند، دشمن خود را گوء خود را بی رحمانه به باد استھزاۀتالشھای اولي

   مارکس، ھجدھم برومر»...از زمين نيروی تازه بگيرد و بار ديگر غول آسا عليه آنھا قد برافرازد

 را در انتقاد از خود مارکسبود، شما حکم » .ل. م«تخار می ورزيد،  به پيروی و شاگردی آن افستالينرا که مکتبی 

 -، ظاھراً قصد دارد، حزب کمونيست بلشويک شوروی را دو باره به طرف مارکسيزمزيگانوفخوانديد، حال که آقای 

ن در کنار  سوق دھد، آيا ھيچ شده تا به اين بينديشد که حزب شاستالين کبيرق خالق آن تحت رھبری يلنينيزم و تطب

 ستالينداخل شوروی و ساير نقاط جھان، در کشور به خاک و کشيدۀ ما بيشتر از ھزاران پيرو صادق و وفادار به خط 

 در -  و خط وی و به جرم آن که خروشفيزم  و ادامۀ آن را احيای سرمايه داری می دانستندستالينرا به جرم عشق به 

 کشانيده اند و آنھا  در پوليگونھای پلچرخی و ساير نقاط افغانستان از تيغ- ندعمل ھم تاريخ نشان داد که حق به جانب بود

اگر می خواھند پرولتاريای بين المللی و پيشاھنگانش، اينھا را جدی بگيرند، در گام نخست اصل انتقاد از عملکرد 

که در طول حيات اش  جنايتکارانۀ حزب کمونيست بلشويک شوروی و اقمار فاقد شخصيت و اعتبار حقوقی و سياسی

 نفس کشيده اند، را محک صداقت شان در ادعای پيروی از ستالين و لنيناعتبار حزب از ننگين شان با ھزينه کردن 

  پوزش بخواھند؟به خاطر جناياتی که انجام داده اند، ستالين قرار داده از پرولتاريای بين المللی و نمايندگان سياسی آنھا 

 AA-AA ادارۀ پورتال


