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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political سياسی

  
 فئيدالگا ايوان

 شيری .م .ا :برگردان از
  ٢٠١۵ جوالی ٢١

 

 جھانی انقالب وقوع  :جنگ از پس ستالين

  

 ستالين سالگی ھفتاد مراسم در دون تسه مائو

 اول بخش

 چنين او؟ۀ کنند تحريف و تفسير شمار پر منابع از نه است، الزم اول دست منبع از جنگ از پس ستالين شناخت چرا

 آنھا بينی جھان و سياسی ديدگاه از صرفنظر صادق، انسانھایۀ ھم برای حتی کمونيستھا، برای تنھا نه شناختی

 .دارد ضرورت

 ستالين، با ارتباط در ماردوی اجتماعی سازمان سوی از شده سازماندھی جلسات در بار دو من ٢٠١۴ سال طول در ...

 ورتامپرا ستالين،« !شد نمی شنيده که نظراتی چه جلسات اين در .کردم شرکت »ستالين صحيح کار« عنوان تحت

 مذھب به معتقدً عميقا انسان ستالين،« ،»کرد زنده را روسيه وریتامپرا ستالين« ،»روس تزار آخرين ستالين،« ،»سرخ

 ميھندوست بلشويک، کمونيست يک ستالين که کرد يادآوری يا و گفت کسی کمتر .»بود مسيحيت دين تدوکسیار

 به صحيحتر، عبارته ب ستالين، خود به گاه ھيچً تقريبا کنندگان مباحثه که ديدم و  بود کارگری انترناسيونال و شوروی

 فارغ او« :ًمثال .شمردند برمی پايه بی و عاميانه داليل ستالين، دينداری اثبات برای .نکردند استناد اول دست منبع

 که افسانه اين حتی و .»کرد آزاد را ارتدوکس کليساھای فعاليت ١٩۴٣ سال در او .بود دينی علوم ۀمدرس التحصيل
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 تختپاي نتوانستند لمانھاا سبب، ھمين به  .گشت را مسکو جای ھمه دسته ب شمايلً شخصا ١٩۴١ سال پائيز در ستالين«

 .»کنند اشغال را

 سراسری ھای برنامه و مطبوعات از را خود مدعيات آنھا پندارم می .کنيم رھا خود حال به را پرستان موھوم اين

 .نمود خواھند حذف روسيه

 لنينيست -مارکسيست ستالين که کنند، می تأکيد واقعيتھا، خالف ھستند، غربگرا ليبرالھای آنھا اغلب که کمونيستھا، ضد

 آنھا توسط ستالين عمل و انديشه تحريف .بپذيرند جزم مارکسيسم عنوانه ب را او حاضرند آنھا حالت، بھترين در .دنبو

 از حتی علمی، تاريخ ھای مانده باقی از را آنھا تنھا نه ستالين به نفرت .آنھاستۀ العاد فوق ۀوظيف اين .نيست آور شگفت

 کنند، می سياه بيشتر را ستالين آنھا قدر ھر .کند می عمل بومرانگ تأثير نوع يک اينجا، در .سازد می محروم سليم عقل

 !بدھند ادامه روح ھمان با آنھا بگذار اين، بر بنا .شود می افزوده ستالين اعتبار قدر ھمانه ب

 .کمونيستی جنبش از او کردن جدا و ستالين »سازی خصوصی« از است عبارت آن و دارد وجود ھم ديگری گرايش اما

 آلکساندر .کنند می ھواداری»ديگر« ستالين از نيز طلبان سلطنت از بخشی و طلب عظمت گرايان ملی برخی

 از دفاع به ايزبورسک باشگاه با ھمراه ).م .فردا( »زافترا« او، ۀروزنام و شده، گيج توجھی قابل حد تا که پاراخانوف

 ستالينی شوروی اتحاد اساس، ھمين بر .سازد می را آن پوتين والديمير کند می تصور و برخاسته »پنجم وریتامپرا«

 فرھنگ کتابھای در حتی امپراتور که حالی در .کند می تلقی »سرخ امپراتور« را ستالين و »چھارم یامپراتور« را

 توانم می پيش، به فرار با .ندارد ستالين و لنين با سنخيتی ھيچ و شود می تعريف موروثی سلطنت عنوانه ب لغات

 تزار آخرين اثبات بر دال که موضوعی ھيچ به ستالين آثار ۀمجموع منتشره جلد شانزده صفحات تمام در که ويم،بگ

 .باشد شده چاپ بوده، ّسری پيش چندی تا که سندی اينجا در شايد .برنخوردم باشد، »سرخ امپراتور« يا روس

 بين ۀعرص در و ما کشور در سوسياليسم ۀتوسع و يتتقو راستای در جنگ از پس ستالين توجه تمام آثار، اين گواھیه ب

 به رجوع زمان قضا، از .بود شده معطوف امريکا و شوروی اتحاد بين جنگ درگرفتن از ممانعت سویه ب المللی،

 .است رسيده ستالين خود به صريحتر، عبارته ب مجلد، اين مشخص موضوعات

*** 

 عکس،ه ب يا،( بلندی از تنھا نه نگاری تاريخ علمی اصول را جنگ از بعد ۀدور بغرنج اوضاع در ستالين نقش ارزيابی

 که الزاماتی ھمان موضع از .است ساخته ضروری تاريخی مشخص موضع از بلکه بيستم، قرن اوايل )پست موضع از

 بود؟ زمانی چه دوره اين .نمود وادار را شوروی اتحاد جنگ از پس ۀدور

 جنگ کن صاف .بود ويرانه شوروی اتحاد اروپائی بخشھای تمامیً تقريبا رگ،بز پيروزی از پس ،١٩۴۵ سال در ــ١

 خلق پيشين نسل به خصوص،ه ب ...ھمه بر واقعيت اين .بالعکس و ستالينگراد تا برست از  :گذشت آن روی از بار دو

 .نباشد آشکار ستمبي قرن اواخر متولدان به ويژهه ب ما، معاصران از بسياری برای که نيست بعيد  .است روشن ما

 در شده ويران ملی اقتصاد ،۵٠ۀدھ سالھای آغاز تا مدت، ترين کوتاه در شوروی اتحاد که است، ناپذيری انکار واقعيت

 به کنيد رجوع( بخشيد تحقق فنآوری علمی انقالبۀ پاي بر را آن کردن صنعتی دومۀ مرحل کرد، بازسازی را جنگ

 ای نشر ،۴٨٧ -۴٨٢ صفحات آلشتئنسکی، .ن .ل پروفسور ويراستاری با بيستم نقر اوايل تا نوزده قرن از ملی تاريخ

 .)٢٠١٢ مسکو، کا، ار تی

 ۀعرص در امريکا انحصار به دادن پايان ۀزمين مدت، کوتاھترين در شوروی اتحاد نظامی اقتدار و اقتصادی رشد ــ٢

 .گذشت آزمون از موفقيت با شوروی اتحاد یموات بمب اولين ١٩۴٩ سال تگسا ٢٩ .آورد فراھم را امريکا یئ ھسته

 اين، .شد آماده آزمايش برای ستالين حيات ۀدور در ھيدروژنی بمب جمله، من حرارتی، میوات ۀاسلح ۀتوسع و مطالعه

 اتحاد ١٩۴۶ سال پيشنھاد از غربی قدرتھای که آن به ھم و شوروی، اتحاد به میوات ۀحمل واقعی خطر به بود پاسخی ھم
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 ٢٧ سؤالھای به پاسخ در وجود، اين با .نکردند پشتيبانی میوات سالح کاربرد و ساخت ممنوعيت بر ايرد شوروی

 مورد جلد در مندرج امريکا »نيوز انترنيشنال« آژانس اروپائی مدير ،سميت کينگسبری جناب ١٩۴٩ سال جنوری

 يک ھيچ که اين بر مبنی امريکا دولت با مشترک ۀاعالمي به مربوط ألۀمس بازنگری برای را خود آمادگی ستالين بحث،

 تدريجی سالح خلع به مربوط سؤال به او .است کرده اعالم بردارد، گام ديگری با جنگ سویه ب ندارد قصد دولتھا از

 پس .است فراوان ھمان شانزده جلد در مدارکی چنين .بود منفی ھم پيشنھاد اين به امريکا واکنش اما .دھد می مثبت پاسخ

 جدی اھميت نشد، ختم غرب سوی از گاه ھيچ که جديد سرد جنگ در آنھا اوکراين، وقايع در اروپا و امريکاۀ اخلمد از

 .يافتند

 جنگ از پس تسليحاتی ۀمسابق قبال در ستالين که اين از حاکی را روسيه معاصر ليبرالھای داستانھای مردودی اسناد اين

 اتحاد« :گويد می و رفته فراتر بسيار) سوانيدزه .ن ً،مثال( آنھا زا بعضی .کنند می ثابت صراحته ب است، ولؤمس

 نموده امتناع سوسياليسم از بود الزم عکس،ه ب بلکه، ،می ساخت را خود ھيدروژنی و میوات سالح بايستی نمی شوروی

 صورت، آن در .فتپذير می را ھيتلريھا حمله از اروپا ۀديد آسيب کشورھای به مالی کمک -مارشال امريکائی ۀبرنام و

 .»کنيم زندگی نعمت و ناز در غربی اروپای مثل توانستيم می ما

 .بود المللی بين ۀصحن در محتاط بسيار و عملگرا سياستمدار يک ستالين که پيداست شانزدھم جلد صفحات تمام از

 ۀايد ۀدھند ادامه تنھا و صلح مبارز يک عنوانه ب اغلب بود، ماجراجويانه تمايالت دارای که را خروشچوف اين، خالف

 .دھند می قرار ستالين مقابل در داری سرمايه و سوسياليسم آميز مسالمت ھمزيستی لنينی

 در« :گويد می سونگ ايل کيم سرپرستیه ب ورياک خلق دمکراتيک جمھوری نمايندگی تأھي با مذاکره جريان در ستالين

 ھمين نيز آن جريان در ووريا ک جنگ وقوع ۀدور تمام در ينستال .»است الزم احتياط جنوب به شمالی وريایک نفوذ

 چين که، نويسد می ١٩۴٩ اپريل ١٩ تاريخه ب دون تسه مائو به تلگرام در ستالين  .داد نشان خود از را خويشتنداری

 شک کای چيان حمايت از که داری سرمايه کشورھای برخی با رسمی ۀرابط برقراری از نبايد کمونيستھا رھبری تحت

 در داری سرمايه کشورھای با تجارت از و خارجی وامھای از نبايد  .نمايد خودداری ورزند، می امتناع رسمی طوره ب

 .ملی حاکميت حق و کامل استقالل حفظ با البته، .کند امتناع مشخص شرايط

 مسالمت ھمزيستی سياست ،امريکا میوات تھديد شرايط در ستالين که ھستند، اين از حاکی ھا نوشته ساير و اينھا ۀھم

 .کرد می توصيه متواضعانه نيز خود متحدان به را مشی اين و گرفت پيش در را داری سرمايه کشورھای با آميز

 برواکت ١۴ در شوروی اتحاد کمونيست حزب ۀکنگر نوزدھمين در ستالين يوسف محتوای پر بسيار اما کوتاه، سخنرانی

 ما حزب از پشتيبانی« خاطره ب آنھا از برادر، سازمانھای و احزاب به خطاب او .مدعاست اين بارز گواه ١٩۵٢ سال

 سپاسگزاری اظھار »صلح از حراست برای آن ۀمبارز در جنگ، عليه آن نبرد در خلق، روشن ۀآيند برای پيکار در

 می اظھار سايرين و )ايتاليا فرانسه، کمونيست احزاب رھبران( تالياتی يا تورز رفيق که زمانی«:داد ادامه و .نمود

 دھقانان و کارگران پشتيبانی ھمه، از پيش يعنی، جنگيد، نخواھند شوروی اتحاد خلقھای عليه آنھا خلقھای که دارند،

 شود، می مربوط شوروی اتحاد به که آنچه ...شوروی اتحاد ۀصلحجويان مساعی از پشتيبانی بعد، و  -صلح راه مبارز

 .»نيست تفکيک قابل ھانیج صلح با آن منافع که است اين

 امروزه داد؟ قرار سطح يک در ورياک جنگ با و میوات تسليحاتی ۀمسابق با را صلحدوستانه موضع اين توان می چگونه

 شوروی اتحاد توسط میوات راکتھای ساخت :اند رسيده قطعی گيری نتيجه اين به تاريخ خردمند پژوھندگان از بسياری

 میوات ۀفاجع از خود نجات برای جھان بشريت .داد نجات یئ ھسته ۀفاجع از را بشريت کا،امري اتمی تھديدات مقابل در

 .است مديون ستالين شخص و شوروی اتحاد به

 :پرسند می ديگران و خود از اغلب ما معاصران ــ٣
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 جنگ ۀورد در مادی و انسانی عظيم تلفات و جنگ از بعد دشوار بسيار اقتصادی اوضاع از گذشته سبب، ھمين به«

 .»امروز ۀنمون مثل نه بودند؟ برخوردار بينانه واقع و عالی ۀروحي از شوروی اتحاد خلقھای ميھنی، کبير

 :که اين برای :ساده پاسخ

 کاھش حتی بزرگ، پيروزی تنھا نه .کرد رشد رفاه سطح يافت، می ارتقاء عينهه ب شوروی اتحاد خلقھای زندگی سطح

 حس خود وجود در بلکه، باور، تنھا نه انسانھا .گرديد سياسی -اجتماعی صعود وجبم ضروری کاالھای نرخ نظاممند

 کاھش برابر ١٣ سال، ۶ مدت در ،١٩۴٧ سال از قيمتھا .شد خواھد ھم بھتر زندگی يابد، می بھبود زندگی که کردند می

 .شد ارزان برابر نيم و ٢ گوشت و برابر دو نان ،١٩۴۶ سال از .يافتند

 اين .کردند می کار فردا به اطمينان با و بينی خوش با معنوی و ايدئولوژيک ھای حوزه تمامی :تر نجبغر کمی پاسخ

 امر، اين .شد نمی وانمود کمونيست حزب عظيم تبليغاتی ماشين ۀواسطه ب کنند، می ادعا امروز که آنطور واقعيت،

 بزک تبليغاتی لعاب و رنگ با »کوبان قزاقھای« مانند لمھائیف اھميت .شد می ھم ادبيات و سينما ويژهه ب ھنر، شامل

 شليک ھنگام که امروزی ھای نمونه مثل نه .گذاشت می نمايشه ب را خلق خود واقعی احوال و اوضاع لمف اين .شد نمی

 شليک روزه ھمه .شود می شليک کرملين ديوار پشت در درست اکنون و کنند می شليک تلويزيون ۀصفح به قفقاز، در

 !ترسانند نمی مرگ سرحد تا را مردم که چيزھا چه با و کنند می

 توان می جمعيت کاھش يا رشد اساس بر ديگر، تعريفه ب .است خلق بھزيستی عمومی شاخص يگانه شناسی جمعيت

 مساعدترين در( ١٩١٣ سال در روسيه جمعيتی رشد که دھند می نشان آمارھا .نمود مشخص را ھا توده سالمتی ميزان

 .بود ١٩۶٠ -١٩۵٠ سالھای در شوروی اتحاد از کمتر )!تزاری روسيه ۀدور

*** 

 بھبودی( جنگ از پس سالھای در را خلقھا بھزيستی ألۀمس شوروی اتحاد حاکميت که شده شايع ًوسيعا تصور اين

 نامه ب گاھی کل در را ابتکار اين .کرد آغاز ستالين درگذشت از پس )کالخوزھا اعضای مادی -اجتماعی اوضاع

 ادعا اين آيا .نويسند می )انبوه سازی مسکن بازنشستگی، تأمينات ساختار ايجاد( فخروشچ حسابه ب زمانی و النکوفم

 جامع طرح به مربوط مسائل پيرامون بحثھا جريان در« ستالين اظھارات .بگيريم نظر در را سازی خانه دارد؟ واقعيت

 ھمان در ١٩۴٩ سال جون١٧ در )بلشويک( کمونيست حزب مرکزی ۀکميت سياسی ھيأت ۀجلس در مسکو بازسازی

 تأکيد مورد جدی طوره ب را آن کردن ارزان و سازی خانه تسريعألۀ مس ستالين اظھارات اين طی .است شده ثبت مجلد

 بحران با اکنون ما اما ...شود می داده خالی ھای مجتمع احداث بر مبنی زيادی بسيار پيشنھادات« :گويد می و داده قرار

 بحران حل برای .مانديم عقب بيمارستانھا و مدارس ساخت سازی، خانه ۀزمين در قبلی ۀبرنام در ما .مواجھيم مسکن

 واضح .»است شده ھم حادتر حتی نشده، حل تنھا نه مشکل اين بسازيم، بيشتری مسکونی ھای مجتمع است الزم مسکن

 بوده مرکزی کميته سياسی ھيأت دائمی بحث موضوع دم،مر رفاه سطح ارتقاء به مربوط مسائل ساير و اينھا که است

 ستالين .و .ی مرگ از پس شوروی ۀجامع اجتماعی ۀتوسع موجب که تدابيری از بسياری به مربوط تصميمات .است

 .بود شده اتخاذ او حيات زمان در گرديد،

 آگاه خوبیه ب آن اقتصادی کار و ساز يريتغ و سياسی نظام کردن دمکراتيزه سوسياليسم، توسعه ضرورت بر ستالين

 اين گواه شده، منعکس شانزدھم جلد در که ١٩۵٢ سال اوايل -١٩۵١ سال اواخر اقتصادی بحثھای در او شرکت .بود

 .مدعاست

 ماه در يادداشتی طی ديگر ۀوزارتخان سه و دارائی وزارت برنامه، سازمان« تاريخ، معاصر پژوھندگان گواھیه ب

 متمرکز شدته ب ريزی برنامه و رسيده پايان به ملی اقتصاد بازسازی ۀدور که نوشتند، الينست به ١٩۵٣ سال جنوری

 کردن آزاد بازار، به مشخصی نقش واگذاری ضرورت .شود می تبديل مولده نيروھای ۀتوسع مقابل در مانعی به دولتی
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 گواھیه ب .»است بوده بحث دمور موضوع جمھوريھا ھمچنين، و مؤسسات، ھا، ھاه وزارتخان اقتصادی فعاليتھای

 من« :است چنين يادداشت اين در ستالين نظر شوروی، اتحاد کمونيست حزب مرکزی ۀکميت سابق کارمند ،بروتنتس

 .)جا ھمان( »است زود اما موافقم،

 می گمان احتياط جانب رعايت با »رسد؟ فرامی وقت چه یاصالحات چنين انجام زمان« :آيد می پيش سؤال اين ً،طبيعتا

 اصالحاتۀ دور ديگر، سخنه ب .رسد می امريکا با راھبردی -نظامی برابری به شوروی اتحاد که ھنگامی کنم،

 نشد انجام يا اصالحات آن که نبود ستالين گناه .شد شروع بيستم قرن ٧٠ ۀدھ اوايل -۶٠ ۀدھ سالھای اواخر از اقتصادی

 .شدند ءاجرا رھبر طرحريزی خالف کلی طوره ب يا و

 اقتصادی مسائل »نمايد؟ ھدايت سمتی چه به را آنھا داشت قصد ستالين اصالحات؟ کدام« :ديگر پرسش به مھمی سخپا

 خود موقعه ب ١٩۵٢ سال در ستالين، ۀشد فراموش ًکامال سپس، و شده نفرين بارھا اثر شوروی، اتحاد در سوسياليسم

 .اقتصادی بحثھای کنندگان شرکت به« :باشد می نوانع زير دو دارای اثر اين .است گرديده درج شانزدھم جلد در

 .»١٩۵١ سال مبرنو بحثھای به مربوط مسائل پيرامون نکاتی

 ھای عرصه از يک ھيچ نامزد حتی و دارم سياسی اقتصاد از درکی نه اقتصاددانم، نه من چيست؟ در اثر اين مبرميت

 قوانين عينی ماھيت اول بخش ھمان در ستالين .کنم می درک و ام خوانده بارھا و بارھا را آن اما .نيستم ھم علوم

 زمان در ھم و فخروشچ ۀدور در ھم که آنچه ھمهۀ نتيج .است داده نشان ای کننده قانع طرزه ب را سوسياليسم اقتصادی

 که کسانی .بود ١٩٩١ سال ۀفاجع گرديدند، پايمال واری ديوانه شکله ب نيز چوفربوگ ۀدور در و شدند نقض برژنف

 در و کنند می انکار را بينی پيش گونه ھر احتمال کنند، می انکار را علوم کنند، می انکار را )اقتصادی( قوانين عينيت

 و نويسندگان دانشمندان، قبيل اين شمار نوسازی آغاز با .نمايند می نفی را اقتصادی زندگی مديريت امکان نھايت،

 .آنھاست اتیذ گرائی اراده ۀنشاندھند اقتصاد عينی وانينق انکار .يافت افزايش تدريجه ب سياستمداران

 چنين آن پاسخ خودش و نموده مطرح را پرسش ھمين ستالين خود کنند؟ می تکرار را ھمه بر روشن واقعيات اين چرا

 راھھای بھترين از يکی آنھا، ۀصبوران ينيتب و ھمه بر روشن واقعيات اصطالحه ب اين نظاممند تکرار« :دھد می را

 .»شود می شمرده مارکسيستی آموزش

 نمودند، می تأکيد »کاالئيھا ضد« .نکرد پشتيبانی آنھا کدام ھيچ از بحثھا روند در ستالين .»کاالئيھا ضد« و »ھا کاالئی«

 اشتباه ما کشور در توليد ابزارھای کردن ملی و سياسی قدرت تسخير از بعد کاالئی توليد حفظ علته ب حزب گويا که

 تعاونی مشھور طرح مورد در و ماليات انواع ۀبار در او ھای نوشته در )کند می استناد او به ستالين( لنين سخپا .کرد

 بايد را آنھا .داد شرکت تعاونی طرحھای در يا کرد ملی توان نمی را متوسط و کوچک ھای توليدی .است شده منعکس

 قشر دارای کشورھای ۀھم برای .گيرد می کلی ۀنتيج تالينس آن، بر عالوه .نمود متحد توليدی ھای تعاونی در ًدائما

 ۀايد اين که روسيه امروزی کمونيست حزب .است عاقالنه و ممکن راه تنھا اين متوسط، و کوچک کنندگان توليد انبوه

 »ھای چپول« ھمه ھم، سبب ھمينه ب .دارد نياز ستالينی گيری نتيجه به گنجانده، خود ۀبرنام در را ستالينی -لنينی

 .کنند می متھم طلبی نظر تجديد به را آن امروزی

  ...دارد ادامه

 :بخوانيد زير نشانی در را ستالينۀ بار در منتشره تازه ۀافسان ً،لطفا بعدی، بخش انتشار تا اما
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