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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

  
 شيری  .م .ا  :برگردان از

  ٢٠١۶ فبروری ٢۵
  

 ميھنپرستی بارۀ در و صلح برای خلقھا ۀمبارز بارۀ در "ستالين" نظر
 پايانی بخش

  

 فاشيسم عليه مبارزه در ھاخلق آزادی مبارزان فداکارترين و ترينشجاع ترين،صادق کمونيستھا

 بلغارستان، مجارستان، ،المان ايتاليا،( اروپا کشورھای ھمۀ در حتی شرقی، اروپای در تنھا نه کمونيستھا اعتبار"

 ، پولند،اروین ند،لاھ ،جيمبل فرانسه،( بودند مجارستان و ايتاليا ،المان اشغال زير يا فاشيسم سلطۀ تحت پيشتر که )فنالند

 .يافت افزايش ،)سايره و شوروی اتحاد يونان، يوگسالوی، نمارک،د چکوسالواکی،

 که يافت افزايش سبب آن به کمونيستھا اعتبار .است قانونمندً کامال آن .دانست اتفاقی تواننمی را کمونيستھا اعتبار رشد

 خلقھا آزادی برای مبارزه در را خود فداکاری و شجاعت صداقت، کمونيستھا اروپا در فاشيسم سلطۀ دشوار سالھای در

 .)١٩۴۶ مارس ١۴ پراودا، خبرنگار به ستالين .و .ی پاسخ از( "کردند ثابت فاشيسم سلطۀ زير از

  

 .کنندمی مبارزه امنيت و صلح تحکيم راه در مصممانه آنھا .نيستند جنگ ھایبدبختی تکرار خواھان جھان خلقھای

 سياسی زندگی در شگرفی تحوالت موجب جھانی ارتجاع و فاشيسم ھایکانون کردن نابود و فاشيسم کردن مار و تار

 .گرديد ھاخلق ميان در دمکراتيک ھایجنبش گستردۀ رشد و جھان ھایخلق

 مرتجعی حاکمان دسته ب تواننمی را کشورھا سرنوشت که نمودند، درک جنگ تجارب از فراگيری با خلق ھایتوده

 سابق مثل خواھندنمی ديگر ھاخلق که دليل ھمين به درست .کنندمی پيروی مردمیضد و نظرانهتنگ اھداف از هک سپرد

 ارتجاع، نيروھای عليه و سازندمی برقرار دمکراتيک نظم گيرند،می دسته ب را خود کشور سرنوشت کنند، زندگی

 .کنندمی مبارزه فعاالنه جديد ھایجنگ افروزانآتش عليه

 .ی( کنندمی مبارزه امنيت و صلح تحکيم راه در مصممانه آنھا .نيستند جنگ ھایبدبختی تکرار خواھان جھان لقھایخ

 .)١٩۴۶ سال مه ماه اول ،٧ شماره شوروی، اتحاد مسلح نيروھای وزير فرمان از ،ستالين .و

  

 روسيه ھایخلق قھرمانی اريخت تحريف غرب، مقابل در کرنش وطنی،جھان -امپرياليسم ايدئولوژيک خرابکاری

 از ناشی خطرناک گرايش يک از نشان که ابديی م انتشار مبسوطی مطالب نشريات از بسياری در اخير ھایزمان در"

 در اغلب .دارد خارجی امنيتی ھایسازمان ۀخرابکاران ھایفعاليت به مندیه عالق ھمچنين، و غرب، مخرب تأثير
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 صورته ب کمونيسم سازندگان -شوروی اتحاد مردم آنھا طی که ابديی م انتشار بیمطال شوروی اتحاد مجالت صفحات

 گردد،می تبليغ بيگانه مقابل در کرنش و گيرندمی سخره به را واقعی قھرمانان .شودمی وانمود تأثرانگيز کاريکاتور

 .شودمی تمجيد جامعه سياسی تفالۀ وطنی،جھان

 .شودمی گذاشته نمايش به بيگانه نويسندگان محتوایبی ھاینمايشنامه وروی،ش ھاینمايشنامه جای به تئاترھا در

 ."شودمی داده نمايش روس خلق قھرمانانۀ تاريخ کنندۀتحريف سبک، موضوعات با ئیسينما ھایلمف

 را تمجال و ھاروزنامه تحريريۀ فرھنگی امور انجام طريق از اند،شده موظف ما کشور در نفوذ به بيگانه عوامل"

 برای .گذارندمی بديعی ادبيات چاپ روی سينما، و تئاتر سياست ھایمجموعه روی کنندهتعيين تأثيرات کنند،می تصرف

 کاری ھر به کمونيسم، ساختن برای شوروی ھایخلق عزم تقويت و پرستیميھن تعليم آثار انقالبی، آثار نشر از ممانعت

 ۀشيو .کنندمی سعی نمايند،می ترويج را کمونيسم ساختن در پيروزی به مينانیاطبی که آثاری نشر برای زنند،می دست

 از اندشده موظف بيگانه عوامل حال، عين در .شود می تمجيد و تبليغ ئیبورژوا زندگی طرز و داریسرمايه توليد

 .و .ی سخنرانی از( "اندفشابي جامعه در را اخالقی سقوط و انحطاط انواع بدبينی، تخم ھنری و ادبی آثار نشر طريق

 .)١٩۴۶ سال انديشمندان، و روشنفکران با ديدار در ستالين

  

 !ما ميھن -شوروی روسيۀ روسيه،

 زير از بيگانگان، ستم و ظلم از را ما ميھن تاريخ، طول در بار سه آن، که نيست آن از عبارت تنھا مسکو شايستگی"

 که است آن از عبارت چيزھر  از قبل مسکو خدمات .رھانيد فرانسهۀ حمل از ،ئیليتوانيا -پولندی ھجوم از مغول، يوغ

 کشور ھر .گرفت قرار واحد رھبری با و واحد دولت با واحد، کشور يک در شده تکه تکهۀ روسي اتحاد شالودۀ در آن،

 رشد روی خود، لاستقال حفظ روی تواندنمی شود، آزاد اميرنشينی آشفتگی از و فئودالی پراکندگی از نتواند اگر جھان

 ئیتوانا روی تواندمی مرکزی واحد دولت يک حول متحد کشور يک فقط .کند حساب خود فرھنگی و اقتصادی جدی

 آن از عبارت مسکو تاريخی شايستگی .کند حساب خود استقالل حفظ ئیتوانا روی خود، فرھنگی و اقتصادی جدی رشد

 .ستا ھمچنان و بود يهروس مرکزی دولت تشکيل آغازگر و مبنا آن، که است

 عنوانه ب کبير لنين سوی از مسکو که آن از پس .شودنمی ختم موارد ھمين به تنھا ميھن مقابل در مسکو خدمات اما

 به سالم مراسم در ستالين .و .ی سخنان از( "گرديد بدل شوروی دورۀ نوين پرچمدار به آن، شد، اعالم ما ميھن پايتخت

 .)١٩۴٧ مبرسپت ٧ آن، سالگی ٨٠٠ مناسبته ب مسکو

  

 جديد جنگ افروزانآتش عليه صلح حفظ برای کارزار گسترش اھميت

 است؟ گريزناپذير جديد جنگ کنيدمی تصور آيا .سؤال"

 انگلستان، ،امريکا متحدۀ اياالت در البته، .دانست ناپذيراجتناب تواننمی را آن حداقل حاضر، حال در .نه .پاسخ

 برای العاده،فوق درآمد آوردن دسته ب برای آنھا .دارند وجود جنگ تشنۀ و تھاجمی نيروھای فرانسه در ھم ھمانطور

 سودھای منبع درآمد، منبع عنوانه ب جنگ به ميليونرھا و ميلياردرھا اين .دارند نياز جنگ به کشورھا ساير تاراج

 .کنندمی نگاه ھنگفت

 که خود ھایخلق از آنھا اما اين، وجود با .کنند می اداره و لورکنت را ارتجاعی دولتھای تھاجمی، نيروھای اين آنھا،

ه ب را ارتجاعی دولتھای کنندمی سعی آنھا سبب ھمين به .ترسندمی ھستند، صلح حفظ خواھان و جديد جنگ مخالف

ۀ مثابه ب را جديد جنگ داده، قرار برداریبھره مورد دروغ اشاعۀ طريق از خويش مردم دادن فريب و زدن گول منظور
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 را خويش کشور مردم آنھا .نمايند قلمداد تجاوز عنوانه ب را صلحدوست ھایکشور ۀصلحجويان سياست و دفاعی، جنگ

 .نمايند جلب جديد جنگ به را مردم تا دھندمی فريب خود تجاوزکارانۀ ھایبرنامه تحميل ھدف با

 برمال را ارتجاعی ھایدولت تھاجمی نيات تواندمی آن که دارند بيم صلح از دفاع کارزار از آنھا سبب ھمين به درست

 .سازد

 سالح ممنوعيت و تسليحات کاھش مورد در صلح، معاھدۀ عقد بارۀ در شوروی اتحاد پيشنھاد آنھا سبب ھمين به درست

 مانع ارتجاعی ھایدولت تھاجمی اھداف راه در پيشنھاد اين پذيرش که آن بيم از ساختند، مواجه شکست با را میوات

 .سازدمی منتفی را تسليحاتی مسابقۀ و کند می ايجاد

 بود؟ خواھد چه صلحدوست و ارتجاعی نيروھای مبارزۀ اين عواقب

 خواھد تحکيم شد، خواھد حفظ صلح نمايند، دفاع آن از آخر تا و گيرند خود دسته ب را صلح از حراست امر خلقھا اگر

 خواھد ناپذيراجتناب جنگ آنگاه، نمايند، جلب جديد جنگ به و بفريبند زنند،ب گول را مردم افروزانجنگ اگر اما .يافت

 .بود

 بدل درجه اولويت به افروزان،جنگ ئیجنا دسايس افشای ابزار ۀمثابه ب صلح حفظ برای گسترده کارزار دليل ھمين، به

 .است گشته

 بدون صلح از حراست و جنگ بروز از نعتمما سياست به آن، که است اين شود،می مربوط شوروی اتحاد به که آنچه

 )١٩۵١ فوريه ١٧ ،"پراودا" خبرنگار با ستالين .و .ی مصاحبۀ از( "داد خواھد ادامه تزلزل

  

 کرد بايد نابود را امپرياليسم جنگ، گريز برای

ه ب جھانی جديد جنگ عليه و صلح از دفاع برای مردمی قدرتمند نيروھای معاصر دنيای در چون گويندمی که اين"

 .نيست صحيح شده، کھنه امپرياليسم توسط جنگ توليد ناگزيری بر داير لنين نظريۀ کرده، رشد شدت

 جنگ شروع از ممانعت و صلح از حراست راه در مبارزه برای مردم ھایتوده بسيج ،معاصر طلبانۀصلح جنبش

 جامعۀ ايجاد و داریسرمايه نظام سرنگونی نآ ھدف اين، بر بنا .استکرده تعيين خود ھدف عنوانه ب را جديد جھانی

 جنبش سبب، ھمين به .شودمی محدود صلح از دفاع برای دمکراتيک مبارزات به جنبش اين ھدف .نيست سوسياليستی

 در و بود داخلی جنگ به امپرياليستی جنگ تبديل آن ھدف که اول جھانی جنگ دورۀ جنبش از معاصر طلبانۀصلح

 .است متفاوت کرد، دنبال را ياليستیسوس اھداف ادامه،

 نه ديگر اين اما فرارويد، سوسياليسم برای مبارزهه ب آنجا يا اينجا معينی شرايط در صلح برای مبارزه که دارد، احتمال

 .بود خواھد داریسرمايه سرنگونی برای مبارزه جنبش يک بلکه، صلح، برای مبارزه جنبش يک

 از پيشگيری به موفقيت، صورت در صلح از حفاظت برای جنبش ۀمثابه ب معاصر طلبانۀصلح جنبش که نيست، بعيد

 موفق صلح حافظ دولت با آن تغيير و متخاصم دولت استعفای به صلح، اين حفظ به آن، موقتی تعويق به جنگ، بروز

 کلی طوره ب جنگ ناگزيری محو برای صلح جنبش وجود، اين با .است خوب ھم بسيار و است خوب که البته اين، .شود

 صلح، از دفاع جنبش ھایموفقيت ۀھم صورت در که اين برای نيست کافی .نيست کافی داریسرمايه کشورھای بين

 .ماندمی باقی خود قوت به ھمچنان جنگ ناپذيریاجتناب آن، تبع به و شودمی حفظ امپرياليسم

 شوروی، اتحاد در سوسياليسم اقتصادی مسائل( "ستا جنگ احتمال گونه ھر بردن بين از الزمۀ امپرياليسم نابودی

 .)١٩۵١ سال
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 !باشند خود وطن ملی استقالل پرچم حامل ملت، رھبری نيروی پرستان،ميھن بايد کمونيستھا

 "چيز ھر از باالتر" را آنھا و کرد می دفاع ملی استقالل و حقوق از آن، شد، می شمرده ملت رھبر بورژوازی پيشتر"

 رالد به را ملی استقالل و حقوق بورژوازی اينک .است نمانده باقی "ملی اصل" از ھم اثری ھيچ اکنون .داد می قرار

 شما، را پرچم اين که نيست، شکی .است شده پرتاب کناری به ملی حاکميت حق و ملی استقالل پرچم .فروشدمی

 رھبر نيروی خواھيدمی اگر باشيد، خود کشور پرستانميھن خواھيدمی اگر دمکراتيک، و کمونيست احزاب وابستگان

 در ستالين .و .ی سخنرانی از( "کرد نخواھد بلند کس ھيچ ديگر را آن .ببريد پيش و برداريد بايد باشيد، ملت

 .)١٩۵٢ سال برواکت ١۴ شوروی، اتحاد کمونيست حزب کنگرۀ نوزدھمين

 

http://www.vkpb.ru/index.php/voprosy-teorii-i-praktiki-marksizma/item/2427-stalin-o-borbe-

narodov-za-mir-i-o-patriotizme 

 ١٣٩۴ حوت -اسفند ۵

 

 


