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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
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 Political سياسی

 
 فئيدالگا ايوان

 شيری .م .ا: از قيدھا وبرگردان 
  ٢٠١۵ اگست ٠٣

 

 جھانی انقالب وقوع  :جنگ از پس ستالين
  پايانی و دوم بخش

 
 داری سرمايه به ًمطلقا شرايطی ھر تحت کاالئی توليد که کنند، می نظر ظھارا چنين ستالين حيات ۀدور ھمانند آنھا

 مد را استدالل اين ستالين .نمايند می استناد شوروی اتحاد در سوسياليسم شکست به نيز رابطه اين در  .شود می منتھی

 با را کاالئی توليد توان نمی .»شرايطی ھر تحت نه و ھميشه نه !نيست صحيح اين« :آورد برمی فرياد و داده قرار نظر

 :که گردد می ختم داری سرمايه به صورتی در کاالئی توليد .ھستند متفاوت ألۀمس دو اينھا .شمرد يکی داری سرمايه

 سرمايه و باشد موجود بازار در کاال عنوانه ب کار نيروی اگر باشد، برقرار توليد ابزار بر خصوصی مالکيت اگر ــ

 .خردب را آن بتواند دار

 .باشد برقرار داران سرمايه ۀواسطه ب مزدبگير کارگران استثمار نظام اگر ــ

 ايجاد .آوردند وجوده ب ١٩٨۵ سال از يلتسين و ياکوفليوف چوف،ربوگ را شرط دو ھمينً دقيقا که کنم می اضافه من و

 ستد و داد ھا، سازی خصوصی آغاز .بگيريد نظر در را سوسياليستی مؤسسات داخل در چوفیربوگ ھای تعاونی

 .آوريد خاطره ب چوفربوگ دوره در را توليد ابزارھای

 خدمت در معينی مدت تا تواند می شود، منتھی داری سرمايه به که اين بدون ئیکاال توليد شرايط، اين فقدان صورت در

 يک در گسترده، رواج بدون و شود محدود بايد آن ،ستالينۀ عقيده ب منظور، بدين .گيرد قرار سوسياليستی ۀجامع

 بدون ئیکاال توليد يعنی اين، :شود محدود شخصی مصارف به بايد ئیکاال توليد اين .نمايد فعاليت تنگ چھارچوب

 .داران سرمايه

 بازيابی کند، نمی لغو را کاالئی توليد سوسياليستی ۀجامع که زمانی تا کنند، می تصور خود رقبای خالف »کاالئيھا«

 سود؛ سرمايه؛ سود سرمايه؛ اضافه؛ ارزش کاال؛ ۀمثابه ب کار نيروی( داری سرمايه ماھوی قتصادیا ھای مقوله تمام

 .ديگر جانب از منتھا آميزند، می ھم در داری سرمايه توليد با را کاالئی توليد ھم باز . است الزم )سود متوسط نرخ

 مسير در ،) »بازاريان«به »کاالئيھا«فراروئی( مسير ھمين در ستالين فوت از پس را شوروی اتحاد اقتصاد سفانه،أمت

 .ويرانگرانه و سرعته ب ١٩٨۵ سال از و تدريج،ه ب نامحسوس، طرره ب ءابتدا .کردند ھدايت داری سرمايه بازسازی

 در بحثھا از يکی در ًاخيرا .است برخوردار خاصی اھميت از ھم امروز سوسياليسم در ارزش قانون به مربوط ألۀمس

 اتحاد در سوسياليسم اقتصادی مسائل ما« :گفت چنين و گرفت را کالم ۀرشت فلسفه علوم نامزد ،.ن يستھاکمون جمع
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 در شيک اتو مثل و دارد اذعان ارزش قانون به اثر اين در او که، چه .ايم نکرده درک خوب را ستالينۀ نوشت ،شوروی

 .»کند می پشتيبانی بازار سوسياليسم از چکوسلواکی در ١٩۶٨ سال

 در ای نکته ھيچ آن در و دادم قرار کنکاش و جو و جست مورد ميکروسکوپ با من را ستالين کتاب ادعا، اين از پس

 جنگيد، آن برای ١٩۶٨ سال »پراگ بھار« اصلی پردازان نظريه از يکی که »بازار سوسياليسم« مفھوم خصوص

 .برنخوردم

 ھم ارزش قانونً لزوما ،ئیکاال توليد و کاال وجود با گويد؟ می خنس مسائلی چه از واقع در خود اثر اين در ستالين اما

 شخصی مصرف مورد محصوالتۀ مبادلً اساسا طريق از و کاال گردش طريق از آن عمل ۀعرص اما .کرد خواھد عمل

 تسری مھ توليد ۀعرص به قانون اين .کند می بازی را کننده تنظيم نقش ارزش قانون صورت، اين در .بود خواھد محدود

 گرفت نظر در اقتصادی مديريت شرايط در بايد که گذارد، می تأثير حال ھمه در کنندگی، تنظيم ارزش بدون که يابد می

 مسائل که اينجاست از .گذارد می تأثير کار نيروی بازپرداخت برای ضروری مصرفی محصوالت طريق از امر اين و

 بدين .نيست بد اين. يابد می فعليت گذاری قيمت و شده تمام قيمت به مربوط سودآوری، و اقتصادی محاسبات به مربوط

 ھای داده با و گيرند می نظر در دقت با را توليد واقعی مسائل و آموزند می را دقيق ۀمحساب ما توليدکنندگان ترتيب،

 اتحاد عمر پايان تا سفانهأمت که را گذاری قيمت در نظمی بی ستالين ادامه، در و .شوند نمی سرگرمء فضا در ساختگی

 .کرد می تأئيدً واقعا را سوسياليسم در گذاری قيمت قانون او اين، بر بنا .دھد می قرار انتقاد مورد شد، حفظ شوروی

 حزب ھم اما .شود می ساخته ويتنام و چين در» بازار سوسياليسم« که بگويند و نموده اعتراض منه ب توانند می

 مثل آنھا .دارند پيش در سوسياليسم تا زيادی راه ھنوز آنھا که معترفند ويتنام کمونيست حزب ھم و چين، کمونيست

 با بازار اقتصاد از ويتنام کمونيستھای و برند می سره ب گذار ۀدور در اقتصادی، نوين سياست ۀدور در شوروی ۀروسي

 .گويند می سخن سوسياليستی سمتگيری

 .است شده پنھان» بازار سوسياليسم« شعار پشت در ھميشه يستیسوسيال انقالب ضد که دانم، می تأکيد به الزم

 اين چرا .آمد پيش وضع ھمين نيز شوروی اتحاد در نوسازی ھنگام .مدعاست اين بارز ۀنمون١٩۶٨ سال چکوسالواکی

 به اگزيرن )گرفت اشتباه گذارۀ دور با نبايد( ھمگرائی که کنم می تصور .نديشندبي خوانندگان خود بگذار افتاد، اتفاق

 .شود می محسوب داری سرمايه بازسازی تروای اسب خود نوع در اين .گردد می منجر سوسياليسم شکست

 سوی به ترديد بی کرد؟ می ئیراھنما سمتی چه به را ما ،ستالين اثر ،»شوروی اتحاد در سوسياليسم اقتصادی مسائل«

 و شھر بين تناقضألۀ مس که آن بخشھای از يکی را باور اين .کمونيسم سوی به آرام پيشروی و سوسياليسم تکامل

 می تأئيد داه، قرار بررسی مورد را آنھا بين تفاوت لغو به مربوط مسائل ھمچنين، و جسمی، و فکری کار بين روستا،

 .کند

 -مارکسيسم بنيانگذاران سوی از مسائل اين طرح اصل داری، سرمايه بازسازی سال ٢۵ مدت در کمونيستھا ضد

 يادآوری باره، اين در .آورد فراھم را آن گيری بھانه ۀزمين عمل که اين خصوصه ب گرفتند، سخره به ًشديدا را ملنينيس

 تناقض نابودی ۀبار در فقط ستالين اما .کافيست شوروی اتحاد شھرھای محيطی زيست ألۀمس انداز، چشم بی روستاھای

 وقت آن تا که را آنھا بين محسوس تفاوتھای نابودی ألۀمس و  گويد می سخن جسمی و فکری کار بين روستا، و شھر بين

 و ھمه نه محسوس، تناقضات حلۀ بار در فقط که گويد می آن تأئيد ضمن ستالين .کشد می پيش بود، نکرده مطرح کسی

 .گفت سخن توان می جسمی و فکری کار بين روستا، و شھر بين تفاوت گونه ھر

 در بلکه، کمونيستھا، ۀدور در نه روستاھا .است گريبان به دست ديگریً کامال تمشکال با داری سرمايهۀ روسي امروز

 بزرگتر ای العاده فوق قدرت با جسمی کار و فکری کار بين شکاف .شوند می نابود کلی طوره ب داران سرمايهۀ دور

 .دھد می تشکيل ارد سرمايه ۀواسطه ب جسمی و فکری کار و انسانھا استثمار را آن اقتصادی مبنای .است شده
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 اين به را ما »شوروی اتحاد در سوسياليسم اقتصادی مسائل« در مندرج ،»ونژر .گ .و و سانين .و .تء رفقا به پاسخ«

 بعدی ۀشد ارائه پيشنھادھای ھمان مثل درست داشت تصميم ستالين که نيست اينطور ًکامال که دارد، وامی گيری نتيجه

 او، زمامداری ۀدور در کمونيسم فنی -مادی ۀشالود ايجاد خصوص در ١٩۶١ سال مصوب ۀبرنام و فخروشچ به

 .نمايد اعالم را کمونيسم ايجاد از معينی ۀمرحل نداشت قصد ستالين اينھا، ۀھم اساس بر .برساند کمونيسم به را کشور

 تحت او کتاب در آندروپوف يوری سوی از بعدھا رويکرد اين .کمونيسم سویه ب حرکت يعنی سوسياليسم، تکامل

 .گرديد مطرح »شوروی اتحاد در سوسياليسم ايجاد ألۀمس و مارکس کارل تعاليم« عنوان

 :زد دامن حزبی فعاالنۀ ھم ۀانديش در حتی پردازان، نظريه تنھا نه افکار در را ھيجانی چه اثر اين کنم نمی فراموش

 رويکرد به را ما داشت نظر در آندروپوف يوری مانمگه ب »کمونيسم؟ نه سوسياليسم ايجاد چرا پيشرفته؟ سوسياليسم کو«

 .نمايد جلوگيری خالف عمل با مساوی تئوری در پيش به فرار از نحوی ھر به کرد می سعی و برگرداند یستالين واقعی

 از گذار انداز چشم با سنخيتی ھيچ ئیکاال توليد که گويد، می صراحته ب ونژر و سانين به پاسخ در ستالين ترتيب، بدين

 منتفی را قيمت به آن تبديل و را کاال به محصول تبديل را، کاالئیۀ مبادل گونه ھر گذار آن .ندارد کمونيسم به سوسياليسم

 برای را عرصه پيگير طوره ب اما تعجيل، بدون گام، به گام ،»محصول خاطره ب محصول« اصل اتکاءه ب .سازد می

 راه برگردانده، روی کاال گردش رويکرد از ستالين مرگ از پس شوروی اتحاد حاکميت .کند می تنگ کاال گردش

 تنھا روسيه، در بازار اقتصاد .بينيم می و دانيم می ھمه شد، منتھی کجا به رويکرد اين .گرفت پيش در را آن گسترش

 .ديگر نام با که البته .است داری سرمايه کاالئی توليد مکانيزم يک

*** 

 »دارند؟ آن به ربطی چه فوق گفتارھای ۀھم دارد؟ کار اين به ربطی چه جھانی انقالب« :دپرسن می تعجب با خوانندگانم

 ھمينه ب .کنند می متھم جھانی انقالب از امتناع به را ستالين لنين، حتی و تروتسکی خالف که است اين از عبارت لهأمس

 تعريف »سرخ ورتامپرا« عنوانه ب را وی طلبان قدرت و ھا يستستالين و نموده متھم خيانت به را او تروتسکی خاطر

 .کنند می

 -١٩١٨ سالھای به بازگشت کلی، طوره ب و ١۶ جلد ۀمحدود از خروج سؤال، اين پاسخ دادن برای است؟ چنينً واقعا آيا

 ينا برای نه منتھا، .گفتند می سخن جھانی انقالب از ستالين آنھا، رأس در و بلشويکھا ۀھم وقتھا آن .است الزم ١٩٢٠

 :داشت دليل دو کار اين .بسوزانند جھانی انقالب آتش در را روسيه خلقھای خواستند می که بودند شياطينی آنھا که

 سلطنتی وريھایتامپرا .پيوست وقوعه ب روسيه بلشويکھای رھبر ۀاراد از خارجً اساسا جھانی انقالب حال، ھمه در ــ١

 ،ءقضا از سوسياليستی، انقالب مجارستان در .پاشيدند ھم از ثمانیع بعد، کمی و مجار، -رشتا لمان،ا روسيه، بزرگ

 اروپای .گرديد تشکيل شد، سرکوب شدته ب انقالب ضد ۀواسطه ب که باواريا ئیشورا جمھوری .داد روی آميز مسالمت

 .نداد روی آنجا در انقالب ،ءقضا از اما، .دھد می رخ انقالب ئیگو که جوشيد، می چنان غربی

 انقالب گلوی گرفتند تصميم ١٩١٧ سال مبردس ماه در آنتانت قدرت ١۴ .زد می پا و دست شوروی جوان ریجمھو ــ٢

 سال در اما .بود طبيعی ًکامال جھانی انقالب به اميدواری شرايطی چنين در .بفشارند کشت قصده ب گھواره در را ما

 پايان از پس لنين .شد می محسوب انقالب اجامو فروخوابيدن یامعنه ب ھمپولند  و شوروی اتحاد بين جنگ ١٩٢٠

 تأثير جھانی انقالب روی بر خود، ۀنمون اقتصادی موفقيتھای با ما اکنون که گفت، جھانی انقالب ۀبار در داخلی جنگھای

 ستالين را او ۀايد .کرد مطرح بدرستی را شوروی اتحاد -کشور يک در سوسياليسم پيروزی امکان ۀايد او .گذاريم می

 .بخشيد تحقق بلشويک حزب داخل در راست فوق ئیبورژوا خرده جريان اين تروتسکيزم، با مبارزه در
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 پايان بی و دائمی انقالب از يعنی، مداوم، انقالب از ھمواره او .نبود جھانی انقالب ھوادار ءابتدا ھمان از تروتسکی

 جمله از انقالب، صدور منادی او .)١٩٨٩ و،مسک شده، خيانت انقالب تروتسکی، .ل به کنيد رجوع( کرد می طرفداری

 .بود مسلحانه جنگ طريق از غرب، به

 جھانی انقالب فرايند عنوانه ب بلکه، ای، لحظه اقدامۀ مثابه ب نه را جھانی انقالب ستالين رھبری ۀدور در بلشويکھا

 رفيق .شد می شمرده رايندف اين بخش مھمترين شوروی اتحاد در آن تکامل و سوسياليسم برقراری .کردند می درک

 .شد مشغول لهأمس اين با جنگ از بعد و جنگ تا يافته، انعکاس وی آثار ۀمجموع شانزدھم جلد در که ھمچنان ستالين

 رھبری ستالين بلکه، تروتسکی، نه را جھانی انقالب !محترم رفقای و خانمھا بلی، .داد رخ جھانی انقالب زمان اين در

 :آن انکارناپذير داليل ھم اين .کرد می

 آن؛ تکامل و شوروی اتحاد در سوسياليسم ساخت ــ١

 جمھوری و چين خلق جمھوری( شرقی جنوب آسيای و شرقی اروپای کشورھای در سوسياليستی نظام برقراری ــ٢

 ؛)ورياک خلق دمکراتيک

 .امپرياليسم استعماری نظام فروپاشی ۀدور آغاز ــ٣

 .کرد می کمک انقالب از حراست برای انقالب صدور بدون شوروی، اتحاد رأس در ستالين

 روند اين، .کرد متوقف توان نمی شرقی اروپای و شوروی اتحاد در داری سرمايه بازسازی طريق از را جھانی انقالب

 در آب از صحيح سياسی اقتصادۀ بار در او بينی پيش يک فقط کنون تا .است جھانی مقياس در کار شدن اجتماعی عينی

 اما .کند می طی را شدن جھانی روند عکس،ه ب که داری، سرمايه نظام واحد بازار سقوط از است عبارت آن و دهنيام

 شوروی اتحاد کمونيست حزب در تئوريک افت آن، مقصر زيرا، .گرفت ستالين به جدی ايراد باره اين در بتوان مشکل

 ...دھد قرار بررسی و تحليل مورد پويا لنينيستی -کسيستیمار موضع از را جديد فرايندھای نتوانست او، از پس که بود،

 احزاب رھبران از بسياری به او تلگرامھای متن و ھامصاحبه  از ستالين شخصی ياداشتھای شامل شانزدھم جلد

 لمان،ا دمکراتيک جمھوری ،پولند بلغارستان، لبانی،ا شمالی، وريایک چين،( خلق دمکراتيک جمھوريھای و کمونيست

 اختالف عکس هب .باشد می کشورھا اين از برخی در ما سفرای و )غيره و ھند رومانی، چکوسالواکی، ستان،انگل

 مجلدھای در باره اين در سندی ھيچ برادر، احزاب با رھبر ۀديکتاتورمآبان روشھای پيرامون اخير ھای دھه نظرات

 اين با او .است شده بيان هدوستان ۀتوصي و مصلحت شکله ب مؤدبانه، متواضعانه، بسيار آرزوھای ھمه .نشد يافت مستند

 دون تسه مائو که ھنگامی ھامصاحبه  از يکی در .داد می آموزش را خلق دمکراتيک جمھوريھای در ما سفرای روش

 آورد، زبان بر )بلشويک( شوروی اتحاد کمونيست حزب و ستالين رفيق رھنمودھای اجرای برای را خود آمادگی

 .»ھستند مستقل کمونيست احزاب ۀھم« :داشت اظھار وی لمقاب در ستالين

 خود از تاکتيکی نرمش ھامصاحبه  اين در او ،)جھانی انقالب( انقالبی روند پيشبرد برای ستالين کامل آمادگی وجود با

 وا دون تسه مائو با  صحبتدر .کند می پيشنھاد مختلف برخوردھای کشور ھر مشخص شرايط به توجه با داده، نشان

 رھبران با صحبت در را توصيه اين .»کنند حساب ملی بورژوازی روی بايد چينی کمونيستھای« :کند می توصيه

 که داشت عقيده رھبر شرقی، اروپای کشورھای با رابطه در اما .نمود تکرار بارھا نيز آسيائی کمونيست احزاب

 .کرد حرکت سمفاشي طرفدار خيانتکارانه موضع از جنگ، سالھای در ملی بورژوازی

 بندر از شوروی اتحاد نظامی نيروھای خروج ألۀمس دون، تسه مائو با١٩۴٩ سال مبردس ١٨ صحبت ھمان در ستالين

 ملی بورژوازی با چينی کمونيستھای متقابلۀ رابط در جدی کمک يک توانست می خروج اين .کرد مطرح را آرتور

 به رھبر درگذشت از پس اما گرديد، اتخاذ مائو و ستالين توسط آرتور بندر از ما نيروھای خروج سياسی تصميم .باشد

 .نويسند می فخروشچ حسابه ب را آن اغلب ھم، سبب ھمين به .آمد در ءاجرا ۀمرحل
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 سال بروریف ٩ تاريخ در ھند کمونيست حزب مرکزی کميته نمايندگی ھيأت با ستالين صحبت امروزی، نظر نقطه از

 نظر نادرستی او .گرفت قرار بررسی مورد انقالب اشکال و راھھا صحبت، اين در .است توجه جالب بسيار ١٩۵١

 چين راه به بايد ھند  :گويد می شده، متذکر دارد، قرار سوسياليستی انقالب ۀمرحل در ھند که اين بر داير را ھندی رفقای

 مفھومه ب اين، .ملی داری يهسرما خصوصی مالکيت کردن ملی گونه ھر بدون فئودالی، ضد دھقانی، انقالب  :برود

 طی را راه اين نيز شرقی اروپای کشورھای .است دمکراتيک -ملی انقالب اول ۀمرحل يا دمکراتيک -بورژوا انقالب

 .کردند

 و شرقی اروپای در دمکراتيک -ملی انقالب دوم ۀمرحل ملی، داری سرمايه از يد خلع سوی به دھقانی انقالب از گذار

 .بود سوسياليستی نقالبا آغاز يعنی ھم آن

 خطرناکی بسيار ۀنظري دارد، قرار سوسياليستی انقالب ۀمرحل در ھند که تحليل اين« :دارد می اظھار قاطعيت با ستالين

 .»است

 ھم در با تروتسکی و بوخارين .آميخت ھم در را آن مراحل تمام نبايستی و روند می پيش مرحلهه ب مرحله انقالبھا ۀھم

 .است کمونيست احزاب از بسياری نقص روی چپ .کردند می انتقاد لنين به روانه چپ ديدگاه از نقالب،ا مراحل آميزی

 .کند می تعريف ملی استثمارگران خوديھا، یامعنه ب را آن ستالين شود؟ می فھميده چگونه ملی بورژوازی اصطالح

 .داد ُھل فئودالھا با اتحاد سویه ب را آنھا نبايد .کردند می مبارزه امپرياليسم عليه ھند در ً،مثال

 اعتصابات ً،مثال حداقلھا، برای مبارزه بايد مسلحانه، ۀمبارز شعار از قبل »کرد؟ بايد چه پس« :پرسد می من ھمصحبت

 مبارزه بتواند که آنجا تا حزب تقويت منظوره ب اين، بر عالوه .فراگرفت را سياسی صنفی، اقتصادی، اعتصابات محلی،

 .کردند می ممانعت ھا توده پيشروی از وقتھا گاھی بلشويکھا .گرفت را ھا توده جلو بايد اوقات گاھی يد،نما ھدايت را

 به دست ١٩١٧ سالجوالی  ماه در بود، شاغل آنجا در کارگر نفر ھزار ۵٠ -۴٠ که پوتيلوف ۀکارخان کارگران

 مقابل در شعار اين با و بودند موقت دولت نگونیسر خواستار آنھا« .پيوستند آنھا به سربازان و ناويھا .زدند تظاھرات

 .»...کرديم متوقف را آنھا ما .کردند تجمع حزب مرکزی کميته ساختمان

 يادداشت را سؤال اين پاسخ بود؟ مخالف سوسياليسم برای پارلمانی ۀمبارز با شرايطی ھر در و ھميشه ستالين آيا

 ۀگفت اين به اشاره با انگليس کمونيستھای .دھد می انگلستان يستکمون حزب کل دبير ،پاليت .ھ با صحبت از او شحصی

 بايد آنھا اين، جایه ب .کنند می سرزنش را او نمايند، وارد انگلستان به را شوروی حاکميت خواھند می آنھا که ستالين

 اتحاد حاکميت طريق زا نه خود، خاص راه از انگليس زيرا، .نمايند تحريم را پارلمان ندارند قصد که دادند، می پاسخ

 روشنفکران کارگران، ائتالف از متشکل خلقی حاکميت رھبریه ب دمکراتيک جمھوری تشکيل مسير از و شوروی،

 به داران سرمايه رھبری با نه البته، کشاورزی، بنگاھھای صاحبان ھمچنين، و شھرھا پائينی ھای اليه زحمتکش،

 .کرد خواھد عمل مانپارل طريق از حاکميت اين .رسد می سوسياليسم

 .شوروی اتحاد راه از نه گفت سخن خلق دمکراتيک جنبش راه از بايد سوسياليسم به نيل برای که گويد، می ستالين رفيق

 ۀتجرب نبايد که گويد، می مصرانه خلق دمکراتيک کشورھای رھبران ساير و )آلبانی( خوجه انور با صحبت ھنگام

 .نمود تقليد را شوروی اتحاد

 !روسيه چپ نيروھای ۀھم برای کلی، طوره ب و معاصر کمونيستھای برای آموزنده بسيار صحبت

ه ب کمونيستھا ضد را آن که نيست آور شگفت .کرد ابداع تروتسکی لئو را »يزمستالين« سياسی اصطالح  :يادآوری

 ھم آخری اين و  زنند می زدرا و دور حرفھای شوروی اتحاد تماميتخواھیۀ بار در نموده، تکرار ترينھا خشن مفھوم

 »بردگی سویه ب راھی« کتاب در ھايک که را مشخصاتی آن .ماھوی لحاظه ب علمی غير ًمطلقا ديگر، اصطالح يک

 اصطالح .دارد مطابقت ًکامال امروزی یامريکا با ويژه،ه ب بزرگ، کشور ھر با برشمرد، تماميتخواھی نيتعي برای
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 و يزمستالين اصطالحه ب ھم ھيتلر، و ستالين ھم که شد می برده کاره ب منظور نبدي سرد جنگ شرايط در تماميتخواھی

 .دھد قرار مساوی سطح در را فاشيسم

 بود مخالف اصطالح اين با ستالين خود .باشد ناخوشآيند کمونيستھا برای بايد »يزمستالين« جعلی اصطالح که پندارم می

 برای لنين وفات از پس ستالين را »لنينيسم -مارکسيسم« اصطالح .دانست می لنين وفادار شاگرد را خود ھميشه و

 .)گارچوفی کودتای به کنيد رجوع( کرد اضافه سياسی و علمی ادبيات گنجينه به تروتسکيزم با مبارزه

 را لينستا رفيق خود آثار .باشند ستالين مثل توانند نمی تماميتخواه ديکتاتورھای نه وران،تامپرا نه شاھان، نه کسی، ھيچ

 .بخوانيد

*** 

 :مترجم قيدھای

 مؤلف آخر، از پانزده پاراگراف بخشی در مطلب ھمين درً مثال .نيست آن تمام و تام تأئيد یامعنه ب متنی ھر ۀترجم -اول

 آن و است نيامده در آب از صحيح سياسی اقتصاد ۀبار در )ستالين( او بينی پيش يک فقط کنون تا ...« :نويسد می مقاله

 ۀنويسند شايد .»...کند می طی را شدن جھانی روند عکس،ه ب که داری، سرمايه نظام واحد بازار سقوط از است تعبار

 طیرا  اضمحالل روند آمده، در پيش مدتھا از داری سرمايه نظام واحد بازار گند که نکرده توجه و شده حول محترم

 و درستی اثبات برای .است پاشيدن ھم از حال در ديد،ج قدرتھای ظھور با نيز امپرياليستی سازی جھانی و کند می

 .ماند منتظر بايد ھم ديگری صباح چند ستالين بينی پيش اين حقانيت

 رھبری ۀدور منھای( شوروی اتحاد کمونيست حزب که، داشت دور نظر از نبايد را نکته اين اينھا، ۀھم بر عالوه -دوم

 از بيشً مجموعا( پساشوروی جمھوريھای کمونيست احزابۀ ھم ن،ھمچني و )مزدور چوفربوگ و خروشچوفۀ خائنان

 شوروی اتحاد در سوسياليستی سازندگيھای ۀتاريخچ با که شده نابوده شوروی اتحاد خلقھای ۀھم و )کمونيست حزب ۴٠

 زنده شاھد باغل کرده، کار و زندگی آن با و ھستند آشنا جمعيتی يا سازمان حزب، ھر از بھتر تنھا نه ستالين رھبریه ب

 آخرين تا را شوروی اتحاد نه و سازند می ھيوال و ديو ستالين از نه اند، نموده لمس و حسً عميقا را آن نتايج و بوده آن

 ھمواره را وی رھبری ۀدور و ستالين عکس،ه ب .کنند می تعريف »*امپرياليسم -سوسيال« جعلی تز با حياتش روز

 بلکه، روسيه، تاريخ در تنھا نه نادر و يگانه رھبران و سياسی شخصيتھای از يکی انعنوه ب او از نموده، تمجيد و تقدير

 او از صحبت ھنگام وی، وفات از دھه شش از بيش گذشت از پس امروز حتی که ئیجا تا .کنند می ياد جھان تاريخ در

 ...دارند برمی سر از کاله و آورند برمی نھاد از آه

 از تخيلیً اساسا و ناچيز درک کلی طوره ب که کمونيست ضد واقع در کمونيستھای حاصطاله ب اما، فوق، مدعای خالف

 صھيونيستی، امپرياليستی، نھادھای ھای داده و ھا پردازی افسانه جعليات، از غير شناختی ھيچ و دارند سوسياليسم

 ترين ارتجاعی پيروان با داھمص ندارند، ستالين رھبری دوره ۀبار در ويژهه ب شوروی، اتحاد ۀبار در فراماسونری

 داران، برده نه بشريت تاريخ فجايع تمام مقابل در ئیگو که کشند می دندان به چنان را ستالين استخوانھای ايدئولوژيھا،

 .است مقصر ستالين بلکه، غرب، فاشيستی -امپرياليستی رژيمھای مجموع، در و داران سرمايه و فئودالھا

 ھای سازندگی عينی شاھدان داوری :دارند قرار ھم با جدی تناقض و تقابل در اوتقض نوع دو اين که است بديھی

ۀ بار در» آن و اين« انگيز نفرت ھای افسانه خوانندگان و جعلی احاديث و روايات راويان »قضاوت« و سوسياليستی

  گوش؟ يا چشم داوری باشد؟ عادالنه تواند می کداميک قضاوت .شوروی اتحاد و ستالين

 سراغ خود مغز در عقالنيت و خرد جو يک کمونيست ضد واقع در کمونيستھای اصطالحه ب اگر رسد می ظرنه ب

 .کرد خواھند باز براحتی را افتاده پا پيش تناقض اين گره باشند، داشته
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 و زهمبار پرچم استقالل؛ و آزادی عدالت، پرچم راستی؛ و نيکی پرچم اولی، :پرچم دو  .است پرچم ستالين خالصه، و

 در ستالين ھيوالئی تصوير با خشونت، و زشتی پرچم ديگری و اجتماعی، عدالت مبارزان دست در برافراشته فداکاری؛

 .انسانيت و انسان دشمنان دست در انسانی، ضد ايدئولوژيھای و افکار پيروان دست

ه ب گيتی، سراسر در اجتماعی تعدال برقراری از پس حتی، دوم، پرچم نگونساری از پس تنھا نه اول پرچم يقين، به

 .بود خواھد اھتزاز در تر رفيع چه ھر سوسياليستی سازندگی تاريخی ۀتجرب اولين سمبل و نمونه عنوان
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 ١٣٩۴ اسد -مرداد ١١

  

  :يادداشت

 يک تز جعلی می دانند، را» سوسيال امپرياليزم« که اصطالح "شيری" آقای پورتالخالف ادعای ھمکار عزيز 
کافيست فردی جھت درست بودن و يا جعلی بودن آن تز، خصايص پنجگانۀ امپرياليزم را بر مبنای آموزشھای لنين 

به يقين با اين عمل، خود بدرستی درخواھديافت که . را به شوروی بعد از مرگ ستالين، مقايسه نمايدبدقت خوانده و آن 
نه تنھا آن تز جعلی نبوده بلکه تعريفی بوده دقيق و مطابق با واقعيت اتحاد شوروی بعد از مرگ ستالين از ساختار 

  .سياسی آن کشور- اجتماعی-اقتصادی
 AA-AAويراستار مطالب سياسی پورتال


