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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 اپريل ١٩
  

 ستيزیستالين کارزار آغاز و ستالين مرگ و بيماری اسرار

  )ششم بخش(

 

 شوروی اتحاد کمونيست حزب نوزدھم کنگرۀ پايان در ستالين سخنرانی متن و فيلم

602308=sid&article=file&News=name?php.modules/ru.sovross://http 

 زنده ستالين تصاوير آخرين از يکی .١٩۵٢ سال برواکت ١۴ در

 !ءرفقا

 ارسال با يا خود نمايندگان اعزام با که برادر احزاب و ھاگروه به نسبت را ما کنگرۀ سپاسگزاری مراتب بدھيد اجازه

 .کنم اعالم اند،نموده مفتخر را ما کنگرۀ اعتماد و موفقيت آرزوی دوستانه، تبريک پيام

 مبارزه در جنگ، عليه مبارزه در خلقھا، روشن آيندۀ برای مبارزه در ما حزب از حمايت اعالم یامعنه ب که اعتماد اين

 .است ارزشمند ويژهه ب ما برای باشد،می صلح حفظ برای

 اين .ندارد نياز پشتيبانی به گرديده، تبديل قدرتمند نيروی يک به که ما حزب چون که شود، تصور گاه ھر است اشتباه

 خواھد و بوده ارجخ در برادر ھایخلق حمايت و ھمدردی حس اعتماد، نيازمند ھميشه ما کشور و حزب .نيست صحيح

 .بود

 عين در برادر حزب ھر سوی از ما حزب دوستانۀصلح مساعی از حمايت که است، آن از عبارت حمايت اين ويژگی

 ھایسال در انگلستان کارگران که ھنگامی .است صلح حفظ برای مبارزه در خود خلق از آنھا حمايت یامعنه ب حال

 "!کوتاه روسيه از ھادست" شعار با شوروی اتحاد به انگليس وازیبورژ مسلحانۀ حملۀ زمان در ١٩١٩ -١٩١٨

 صلح راه در خود خلق مبارزۀ از آنھا پشتيبانی مفھومه ب ھمه از قبل پشتيبانی، اين دادند، سازمان را جنگ عليه مبارزه

 تولياتی رفيق يا (Торез) تورز رفيق که ھنگامی .بود شوروی اتحاد از حمايت یامعنه ب بعدی، وھلۀ در و

(Тольятти) ھمه، بر مقدم پشتيبانی، يعنی اين جنگيد، نخواھند شوروی اتحاد ضد ه ب آنھا ھایخلق که کنند،می اعالم 

 .شوروی اتحاد دوستانۀصلح تالشھای از پشتيبانی يعنی سپس، و صلح از ايتاليا و فرانسه دھقانان و کارگران پشتيبانی

 منافات صلحدوست ھایخلق منافع با تنھا نه ما حزب منافع که شود،می داده وضيحت آن با متقابل حمايت گیويژ اين
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 کلی طوره ب آن منافع که است اين شود،می مربوط شوروی اتحاد به که آنچه .شودمی ادغام آن با عکس،ه ب بلکه ندارد،

 .نيست جدا جھانی صلح از

 ۀمبارز از ھمچنين، و آنھا از خود سھم به بايد ھم آن خود و دبمان برادر احزاب مديون تواندنمی ما حزب که است روشن

 از پس ما حزب .کندمی ھم چنين است، معلوم که ھمانطور .نمايد حمايت صلح حفظ برای آزادی، برای آنھا ھایخلق

 ئودالیف و داریسرمايه ستم الغای برای واقعی اقدامات حزب، يک عنوانه ب آن، از بعد و ١٩١٧ سال در قدرت تصرف

 و انقالبی جنبش "ضربت تيپ" آن به ما، حزب ھایموفقيت و شجاعت تحسين با برادر احزاب نمايندگان آورده، عمله ب

 لھيده ھایخلق وضعيت "ضربت تيپ" ھایموفقيت که کردند، اميدواری ابراز کار اين با آنھا .دادند نام جھان کارگری

 جنگ سالھای در ويژهه ب را، اميدواری اين ما حزب که کنممی فکر من .کندمی تسھيل را داریسرمايه ستم زير در

 بردگی يوغ زير از آسيا و اروپا خلقھای ساختن آزاد با ،جاپان و لمانا ّجبار ھایفاشيست شکستن ھم در با دوم، جھانی

 .ساخت برآورده شوروی اتحاد توسط فاشيسم

ً تقريبا را آھنگپيش نقش اين شد مجبور و بود تنھا و يکه "ضربت تيپ" که حالی در شرافتمندانه، نقش اين ايفای البته،

 در اکنون، .ديگريست ًکامال گونۀه ب اوضاع اکنون .افتاد اتفاق اين حال ھر به .بود دشوار بسيار نمايد، ايفاء تنھائی به

 خلق دمکراتيک کشورھای سيمای در جديدی "ضربت ھایتيپ" مجارستان و چکوسالواکی تاوريا ک و چين از که حالی

 .رودمی پيش خوشی و خير به امور و گرديده تسھيل ما حزب برای مبارزه امر آمده، پديد

 در و نيستند حاکميت در که شود مبذول دھقانی -کارگری يا دمکراتيک کمونيست، احزاب آن به خاصی توجه است الزم

 اما .است دشوار آنھا برای شرايطی چنين در کردن کار که ته،الب .کنندمی فعاليت داریسرمايه ظالمانۀ قانون پنج زير

 پيش به حرکت کوچکترين که تزاريسم، دورۀ در روسيه کمونيستھای ما فعاليت شرايط اندازۀ به آنھا فعاليت شرايط

 زا ھراس بدون و نمودند پايداری روسيه کمونيستھای حال، اين با .نيست دشوار شد،می شناخته جرم ترينسنگين

 .يافتند دست پيروزی به دشواری

 بود؟ نخواھد دشوار ھم چندان تزار دورۀ در روسيه کمونيستھای با مقايسه در احزاب اين فعاليت چرا

 کشورھای و شوروی سوسياليستی جماھير اتحاد مانند ھاموفقيت و پيکار ھاینمونه چنين آنھا ًاوال، که، دليل اين به

 بياموزند کشورھا اين پيروزيھای و اشتباھات از توانندآنھامی نتيجه، در .دارند خود مانچش مقابل در را خلق دمکراتيک

 .نمايند تسھيل را خود کار و

 ترارتجاعی يافته، يريتغ جدی طوره ب گرديده، متحول بخش،رھائی جنبش اصلی دشمن ۀمثابه ب بورژوازی، خود ًثانيا،

 احزاب کار بايستی نيز وضعيت اين که است واضح .است نموده تضعيف را خود و داده دست از را مردم با پيوند شده،

 .نمايد تسھيل را دمکراتيک و انقالبی

 ميان در آن نتيجۀ در و کردمی دفاع دمکراتيک -بورژوا ھایآزادی از داشت، اتکاء ليبراليسم به بورژوازی اين از پيش

 حقوق -ندارد وجود "فردی آزادی" ديگر .است نمانده باقی يسمليبرال از اثری ھيچ اکنون .کردمی کسب محبوبيت مردم

 مورد انسانی خام مادهۀ مثابه ب فقط شھروندان ھمۀ و شودمی شناخته رسميته ب سرمايه صاحبان برای فقط اينک فرد

 کامل وقحق اصل را آن جای و شده لگدمال ھاملت و ھاانسان حقوقی یبرابر اصل .شوندمی تلقی استثمار برای نياز

 زمين بر دمکراتيک -بورژوا ھایآزادی پرچم گرفته، استثمارشونده شھروندان اکثريت حقوقیبی و استثمارکننده اقليت

 خود دور به را خلق اکثريت خواھيدمی دمکراتيک و کمونيست احزاب نمايندگان شما، اگر کنم،می فکر من .است افتاده

 .کرد نخواھند بلند را آن ديگری کس .کنيد حمل جلو به و برداريد را پرچم اين بايد کنيد، جمع
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 قرار "چيز ھمه از باالتر" را آنھا کرد،می دفاع ملت استقالل و حقوق از و شدمی تلقی ملت سر بورژوازی اين از پيش

 رلاد به را ملت استقالل و حقوق بورژوازی اينک .است نمانده باقی "ملی اصل" از ھم اثری ھيچ اکنون .دادمی

 احزاب نمايندگان شما، که نيست، شکی .است شده افکنده زمين بر ملی حاکميت حق و ملی استقالل پرچم .فروشدمی

 باشيد، خود ملت رھبری نيروی خواھيدمی اگر باشيد، خود کشور پرستميھن خواھيدمی اگر دمکراتيک و کمونيست

 .کنيد حمل جلو به و برداريد را پرچم اين بايد

 .امروزی اوضاع است چنين

 .نمايد تسھيل را حاکم غير دمکراتيک و کمونيست احزاب کار بايد وضعيت اين ھمۀ که است، روشن

 وجود سرمايه ۀسلط تحت کشورھای در برادر احزاب پيروزی و موفقيت به اميدواری برای زيادی داليل اين، بر بنا

 .دارد

 !ما برادر احزاب باد زنده

 !برادر احزاب رھبران باد زنده و سالمت

 !ھاملت ميان صلح باد پايدار

 !افروزانجنگ باد نابود

 با ستالين وداع ۀمثابه ب سخنرانی اين که نشد، متوجه کس ھيچ کرملين تاالر در حزب نوزدھم کنگرۀ در وقت آن -*

 .بود خود حزب

 ...دارد ادامه

 کوشی حسين : اولیويراستار

 ١٣٩۵ حمل -فروردين ٢٧

 

 
 


