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  پیرامون این اثر

استالین، نام جھانی، شخصیت جاودانھ و ماندگار تاریخ است کھ 
برجستھ ترین ویژگی و خصلت وی  عقیده و عمل و سخن، وحدت

ت و قضاوتھا در بارۀ حقانیت و یا ارد و صرفنظر از اختالف نظبو
ادرستی اعمال، کردار و گفـتار این دولتمرد نامدار، تاریخ او را از ن

 تمام رھبران سیاسی تاکنونی جھان متمایز می سازد.
این خصایل عالی استالین موجب شد کھ او، باتکاء اعتماد عمیق 
و پشتیبانی گسترده توده ھای کار و زحمت، برای اولین بار در 

براندازی نظام استثمار تاریخ بشری، در یک ششم کرۀ خاک، 
انسان از انسان، لغو مالکیت خواص بر زمین و ابزار تولید، 
سازندگی جامعۀ سوسیالیستی (عدالت اجتماعی) و حاکمیت سیاسی 

  طبقۀ کارگر را رھبری نماید.
این است منشاء و مبنای اصلی نفرت و کینھ توزی پایان ناپذیر 

عی طرفدار تخصیص پیروان و طرفداران مکاتب و نظامھای ارتجا
ثروت و نعمت برای کمتر از یک دھک و فقر و محرومیت برای 

  بیش از نھ دھک جوامع انسانی نسبت بھ این شخصیت تاریخی.
اینھا، مھمترین نکاتی ھستند کھ دکتر گنادی زیوگانوف، رھبر 
حزب کمونیست روسیھ، در این اثر خود بر آنھا انگشت گذاشتھ، 

انطباق آنھا با شرایط معاصر را باتکاء  مسائل و حوادث تاریخی و
متدولوژی بسیار سنجیده و منطقی، مورد تجزیھ و تحلیل قرار داده 
است. بھ ھمین جھت، بجرأت می توان این اثر را یکی از نوادر 

  آثار سیاسی دورۀ معاصر توصیف کرد.
  یدهللا کنعانی

  
  



  
  

ن برھھ از  زمان کمتر یخی و در ایط تارین شرایدر ا

اق یا و با اشتیروقع و بیتشوند کھ، بدون دا مییتانی پدوس

سوی خود را بھ اری یتمام برای انجام امری مھم، دست 

- نھیطلبد، ھززمان میکنند. چرا کھ، ھر کاری دراز می  دوست

و ھم این، دارا بودن آن ھم بر دارد و برای صرف ای در 

حسن رفقای گرامی لذا  . وواالی انسانی الزم است ایلخص

ن یم اینلی) کھ  در ویراستاری و تنظیدهللا کنعانی (نمیبابائی و  

ز محمدحسن یق عزیاری نمودند، بویژه، رفینجانب یکتاب بھ ا

ن کتاب را ینھ چاپ ایدادبر کھ در شرایط بسیار دشوار، ھز

ی ھستند کھ من بھ ن انسانھای نادریجزو ااست، متحمل شده

نھایت کنم و از آنھا بی وجودشان در کنار خود، افتخار می

ھای سعادت، خوشبختی و موفقیت ھمۀ یارانم. برای سپاسگزارم

  .آرزو می کنم بزرگ

  رییم شیابراھ

  



  

  مقدمۀ مترجم

کتاب حاضر، یکی از آثار متعدد گنادی زیوگانوف، رھبری حزب 
کمونیست جمھوری فدراتیو روسیھ است کھ بلحاظ متدلوژی تحلیل 

انطباق آنھا با مسائل معاصر یک اثر بسیار  مسائل و حوادث تاریخی و
  رود.ارزشمند بشمار می

شمسی  ١٣٨٩این کتاب، شامل شش قسمت بوده و در بھار سال 
بزبان فارسی ترجمھ شد و ھر قسمت آن بطور جداگانھ، تحت عنوان 

در اینترنت انتشار یافت ولی، چاپ آن  بانضمام چند » استالین و تجدد«
الیسم تخریب شده و مسائل معاصر، موجب شد تا مطلب مرتبط با سوسی

تغییر داده شود کھ از نظر مفھومی » استالین و مسائل معاصر«بنام 
  تفاوت ماھوی با عنوان اینترنتی آن ندارند.

در ترجمۀ فارسی این کتاب، مترجم بمنظور کمک بھ درک بیشتر 
مسائل و حوادث، توضیحات مختصری در داخل (...) با قید حرف 

آورده و ھمچنین برای تلفظ صحیح اسامی روسی، » مترجم«و یا .» م«
  آنھا را با حروف انگلیسی نیز نوشتھ است.

در ترجمھ و انتشار اینترنتی کتاب حاضر، مترجم برای چند بخش 
آن مقدمھ نیز نوشت کھ، بدلیل موضوع و اھمیت این مقدمات، ھمۀ آنھا 

  رتیب زیر آورده ایم:را با اندک اصالحاتی در ابتدای کتاب بھ ت
***  

در زبان ھمھ خلقھای جھان، کلماتی ھستند کھ ایجاد سؤال و استفھام 
و بھ ھر » کدام«، »چھ«، »چگونھ«،  »چطور«، »چرا«می کنند. 

ترتیب دیگر. اعجازی کھ در این کلمات نھفتھ است، ھیچ پیغمبر 
می وافعالیت آدمی را بھ مغز برگزیده الھی نداشتھ است. این کلمات، 

د، انسان را بھ اندیشیدن، جستجو، تعقل، تفکر و استدالل وامی دارد، دار



از  خشکیدن مغز و خشک اندیشی، کوتھ فکری و کوتھ بینی باز می 
دارد. مانع ساده لوحی و ساده نگری می گردد... بدبختی ھر کس آنوقت 

آنھا باور اعجاز بھ  ،آغاز می شود کھ، این کلمات را فراموش کند
  . شتھ و ھر شب با سؤال سر بر بالین ننھدندا

درست یادم ھست، در سنین کودکی، زمانیکھ در کالس پنجم یا ششم 
خواندم بھ اعجازگری این کلمات پی بردم. ابتدائی (نظام قدیم) درس می

کردند و بر این عقیده بودند کھ بزرگترھا در مورد زلزلھ صحبت می
ر روی یک شاخ گاو قرار دارد و زلزلھ ناشی از آنست کھ کره زمین ب«

گذارد ھر گاه آن شاخ گاو خستھ می شود، زمین را بروی شاخ دیگر می
من کھ، منظومھ شمسی ». دھد...و در این لحظھ جابجائی، زلزلھ رخ می

چرخد. فورا را تازه خوانده بودم. گفتم، آخھ، زمین بھ دور خورشید می
مھ، علیرغم سن و سالم، سؤال الھ متھم شدم. با این ھظبھ خواندن کتب 

کردنھایم شروع شد. خوب، اگر زمین در روی شاخ گاو قرار گرفتھ، 
و » چرا«و » چھ«ایستاده است؟  پس از آن » چھ«پس گاو روی 

ھایم ادامھ یافت. در نھایت بھ دیوانگی متھم شدم و »چگونھ«و» چطور«
  الخ...

آوردم. وقتی درست از ھمان زمان بھ اعجازگری این کلمات ایمان 
کھ خواندم، یونس پیغمبر ھفت سال در شکم ماھی رحل اقامت گزید؛ 

سال پیش قبالھ ارض موعود را بھ  ٢٧٠٠وقتی فھمیدم موسی کلیم هللا 
نوادگان یعقوب را، برگزیده تا  آقای بالفور داده و وصیت کرده است

اتان را، موشھ دایان، شارون، ن ان)یترین بندگان خداوند عادل (اسرائیل
یاھو، لیبرمان را از اقصا نقاط عالم بھ اراضی کنعان جمع کرده، بھ 
صدارت و ریاست و وزارت برساند؛ وقتی کھ شنیدم یکی انسان می 
خرد و دیگری می فروشد و آن سومی فروختھ می شود؛ وقتی کھ 
فھمیدم زمینھای آبادی مال خان است و ھزاران رعیت فقط روی آن کار 

ھ دیدم ھزاران نفر سرمایھ زندگی تولید می کنند یک می کنند؛ وقتی ک



نفر ھمھ آنھا را برای حفاظت از گزند روزگار در پیش خود جمع می 
کند، وقتی کھ، دیدم یکی در میان ناز و نعمت غوطھ می خورد و 

بینم زنند؛ وقتی کھ میھزاران در گرداب فقر و بدبختی دست و پا می
ق تحت فرماندھی نظامی ارتش خود یک کشور، ھمھ جھان را بھ مناط

کند؛ وقتی کھ شنیدم خداوند تبارک و تعالی قبالھ ثبتی ایران را تقسیم می
هللا ھا، یعنی نزدیکان و ھای پادشاھی و دست آخر بھ آیتبھ نام سلسلھ

، در »عرب سوسمارخور«اقوام خود نوشتھ است؛ وقتی کھ شنیدم چند 
را  ٢٠٠١سپتامبر سال  ١١ مراکز بزرگترین قدرت جھانی، حوادث

، آزادی و »دمکراسی و حقوق بشر«آفریدند؛ وقتی کھ دیدم منادیان 
امنیت را چگونھ بھ بالکان ھدیھ دادند؛ وقتی کھ دیدم ارتشھای آمریکا و 
انگلیس پس از بارانیدن انواع بمبھای سبک و سنگین بھ سر مردم 

بینم ارتش چھل فرما شدند؛ امروز کھ میعراق، بھ این کشور تشریف
است از عھده یک گروه سال نتوانستھ ١٠کشور جھان در مدت 

در افغانستان بر آید؛ وقتی کھ بھ شکل و شمایل، بھ سن و » تروریستی«
سال آن پسرک رئیس جمھور روسیھ نگاه می کنم، کھ در جایگاه 

دمبھ چرب «تزارھای روس، لنین و استالین نشستھ است و می بینم آن 
است؛ وقتیکھ، دفاع از آزادی و استقالل » اصل کدام چراگاهو نرمش، ح

میھن، شرف و حثیت ملت خویش، تروریسم نامیده می شود و بمباران 
مناطق مسکونی(در بالکان، افغانستان، عراق، پاکستان، لبنان، فلسطین 
و...)، آدمربائیھا و زندانھای مخفی متعدد امپریالیسم آمریکا و یا کشتار 

یرنظامی حتی در پالژھا(در ساحل نوار غزه) و یا زدن یک انسانھای غ
انسان معلول در روی صندلی چرخدار با ھلی کوپتر(شیخ یاسین 
رمضان)، حملھ بھ کشتی حامل کمکھای انساندوستانھ بھ مردم زندانی 

و » حقوق بشر«، »دمکراسی«نوار غزه و کشتار بشردوستان، اشاعۀ 
گر، ... باز ھم، ھمھ این کلمات معجزهنامیده می شود» دفاع از خود«یا 

ھا بھ اندازه »چھ«ھا و »چگونھ«ھا،  »چطور«ھا و »چرا«ھمھ این 



کوھی بر افکارم سنگینی می کنند و در زیر فشار آنھا، اعتقادم بر 
فھمم این کلمات عمیقتر می شود و بھتر از ھمیشھ می انھقدرت افسونگر

نظم موجود جھانی و » زانپردانظریھ«و » متفکران«تمام » چرا«کھ 
دست آموختگان ریز و درشت آنھا برای کشتن یک متوفی قریب شصت 

زنند. آیا خود این امر، بمعنی ترور ای دست میسال پیش، بھ ھر حیلھ
فکر و تاریخ نیست؟ آیا این، بمعنی خاموش کردن چراغ راه آینده 

  نیست؟ آیا...
  

***  

ت سال پس از تخریب ھر چھ فالکتبارتر شدن اوضاع جھان بیس
دھد کھ بر خالف تبلیغات زھرآگین کامل اردوگاه سوسیالیستی، نشان می

داری، ھمھ مدافع نظام غیرانسانی سرمایھ» پردازاناندیشھ«و » مبلغان«
ھای بشری ناشی از برقراری عدالت اجتماعی در بخشی از کره بدبختی

اد شوروی و خاک نبوده است. سوسیالیسم مظلومانھ شھید شد و اتح
اردوگاه شرق تکھ پاره. ولی، نھ جھان امن شد و نھ زندگی انسانھا 

رم نظامی و ھم در لباس وداری، ھم در اونیفبندان سرمایھبھتر! قداره
دمکراسی و حقوق بشر، در کشورھای سوسیالیستی پیشین، پایگاھھای 

  کنند.ای برای بشریت ایجاد می اند و ھر روز دلمشغولی تازهنظامی زده
سسھ ؤحوادث بیست سال گذشتھ، تخریب کامل دھھا ھزار م

ھای کشاورزی ھای تولیدی بزرگ و کوچک و تعاونیصنعتی، کارخانھ
و دولتی در اردوگاه سوسیالیستی سابق، تبدیل این کشورھای  اجتماعی

خودکفا بھ کشورھای مصرف کننده، گسترانیدن و ھمگانی کردن بی 
ادی، فساد، فحشا، اعتیاد و دیگر مفاسد سابقھ فقر، بیکاری، بیسو

اجتماعی خاص نظامھای متکی بر فرد در مقابل جمع، حقانیت 
سوسیالیسم شھید و معمار آن، یوسف استالین را بطورعینی ثابت کرد و 

ھا، سازیثابت کرد کھ ھمھ فحاشیھا و ھتاکیھا، تحریفھا و پرونده



ه و شخص، ناشی از این گوئیھا برعلیھ این دو پدیدبدگوئیھا و گزافھ
است کھ او و کشور تحت رھبریش، ھمھ ویژگیھای انسان اجتماعی، از 
شیوه مالکیت، مناسبات تولیدی و زندگی معمولی گرفتھ تا استقالل و 
آزادی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را راھنمای عمل خود قرار داده، 

و  در بخشی از کره خاک، عرصھ را برای خودسری سوداگران مرگ
وبار، بر قماربازان قمارخانھ ھای بازار بی بنددالالن و واسطھ

ھا(بازارھای بورس و بانکھا)، بر سوداگران انسان و آرمانھای انسانی، 
  تنگ نموده، عدالت اجتماعی را برقرار ساختند.

امروز برای ساختن آینده بھتر، باید تاریخ و تجارب پیشینیان را 
ینیسم را بارھا و بارھا خواند و پذیرفت کھ لن –آموخت، باید مارکسیسم 

دیگر جابجائی کلینتون و بوش و اوباما، بلر و براون و کامرون، شاه و 
خمینی و خامنھ ائی، یلتسین و پوتین و مدودوف، ... دردی از دردھای 
بیشمار جامعۀ بزرگ بشری را حل نخواھد کرد. دیگر چاپ اسکناس و 

داری، درمان دردھا و مشکالت مایھھای سرتزریق پول بھ قمارخانھ
سرسام آور بشری نیست و شکی نیست شتری کھ امروز بر در خانھ 
ایرلند، یونان، اسپانیا، رومانی پرتقال و ایتالیا خوابیده است، چند 
صباحی دیگر، بر در خانۀ انگلیس، آمریکا، فرانسھ، آلمان و بسیاری 

بھ حساب تصرف و اشغال  دیگر نیز خواھد خوابید. بلی، آنھا بیست سال
ھا و ثروتھای ملی آنھا، بازارھای بکر اردوگاه شرق و تاراج اندوختھ

داری را تسکین بدھند ولی، توانستند مشکالت ساختاری سامانھ سرمایھ
  اند.امروز در بد وضعیتی بھ آخر خط رسیده

امروز با وضوح تمام آشکار است کھ راه تکامل تاریخ، علیرغم 
یھایش، فراز و فرودھایش، پیچ و خمھای ھولناکش، یکی پستی و بلند

بیشتر نیست. راه دوم و سومی ھم وجود ندارد و گشتن بھ دنبال آنھا، 
فریبکاری و وقت تلف کردن بیھوده است. یا توقف در منجالب نظم 



موجود، یا پیش بھ سوی ترقی و تعالی! یا آزادی و عدالت اجتماعی، یا 
  کامل انسان! بربریت و از خودبیگانگی

  
***  

ھر کس کھ «در میان ترکان قولی رایج است، بدین مضمون کھ: 
گذشتھ را بھ رگبار گلولھ ببندد، آینده او را بھ زیر آتشبار توپخانھ اش 

طبیعتا، این گفتھ، حاصل و چکیدۀ تجارب غنی و ». خواھد گرفت
مشاھدات گذشتگان است کھ از بوتۀ آزمایش نیز در آمده است. این 

عنی را امروز در تمام ابعاد آن کھ ھنوز بیست سال تمام از تخریب م
سوسیالیسم نگذشتھ است، بعینھ شاھدیم. شاھدیم کھ چگونھ دنیا بدست 

- آزاری (سادیسم) اداره میدیوانگان سیاسی و مبتالیان بھ جنون مردم
شود. شاید، این مدعا، بھ مذاق بسیاریھا چندان خوش نیاید اما، چھ می 

کرد کھ حقیقت، بسیار تلخ است و درک دیالکتیک تاریخ، بغایت توان 
  مشکل.

-بحران اقتصادی، باالبردن سن بازنشستگی یعنی، تصاحب اندوختھ
ھای مردم برای دوران پیری، کاھش دستمزدھا و حقوق بازنشستگی، 
اعمال محدودیتھای شدید بر تأمینات و خدمات اجتماعی، تشدید فقر، 

، گرسنگی و دیگر مصایب و مفاسد اجتماعی در بدوشیبیکاری، خانھ
جھان و غیره، ھمان آتش توپخانھ آینده است کھ امروز، بر سر بشریت 

  است.باریدن گرفتھ
داری غرب، اگر ھمھ دستاورھای مردم کشورھای دولتھای سرمایھ

سھ سال از چنگشان  -بلوک شرق را بھ یک باره و در عرض دو
قی و جمھوریھای منشعب از اتحاد درآورده، در تمام اروپای شر

شوروی، کلیھ صنایع و موسسات تولیدی (منھای صنایع مرتبط با تولید 
مواد خام) را از بین بردند و مردم را بھ گرسنگی، فقر مفرط ، بیکاری 
عمومی، خانھ بدوشی کشانده، تمام کشورھا را بھ یک بازار مکاره 



ود، مردم را بتدریج از گسترده تبدیل کردند، ھم اینک در کشورھای خ
  دستاوردھای ارزشمند بشری محروم می کنند.

اگر در گذشتھ نچندان دور، اشغالگران و استعمارگران در بخشی 
از خاک کشورھا پایگاه نظامی بر پا می کردند، امروز، در نبود بلوک 

ساختگی بھ  سوسیالیستی، تمامی خاک یک کشور را بھ بھانھ واھی و
 -تجاوز ناتو و آمریکا تبدیل می کنند؛ کشورھا را قطعھپایگاه نظامیان م

قطعھ نموده و مردم آن را بطور سیستماتیک کشتار می کنند. سرنوشت 
شوم کشورھا و مردم فاجعھ زده افغاستان و عراق، پیش از آنھا، 
رومانی، لھستان، چک و سلواکی، یوگسالوی و بسیاری دیگر، شاھد 

  انی در برابر چشم بشریت استزندۀ این جنایت امپریالیسم جھ
نظام ظالمانۀ سرمایھ داری تمام فجایعی را کھ بر بشریت جھان، 
بخصوص بھ مردم کشورھای سوسیالیستی پیشین تحمیل کرده است، 
چنان با رنگ استالین کشی و سوسیالیسم ستیزی و در مجموع با 
کمونیسم ستیزی می آراید کھ گوئی تمام فجایع بشری حاصل برقراری 
عدالت اجتماعی در یک دورۀ تاریخی محدود و در بخش محدودی از 

  جھان بوده است.
داری آنھمھ جنایتی کھ عامالن و مأموران نظام غاصبانھ سرمایھ

برعلیھ بشریت مرتکب شده و می شوند، ھیچ جای تعجب و تحیّر ندارد. 
چرا کھ این ھمھ، از ماھیت و خصلت طبقاتی غیرانسانی این نظام 

ی گیرد. اما، جای تعجب و تأثر است کھ، بسیاری از انسانھا کھ نشأت م
اغلب از اھداف و آرمانھای خبیث نیز بدورند، چنان در دام مبلغان و 

-اند کھ ھر انسان عاقلی ھر لحظھ میداری گرفتار آمدهمتفکران سرمایھ
. این دستھ از آنسانھا »دشمن نکرد آنچھ تو کردی بھ دوستی!« گوید: 

روی تبلیغ و ترویج دمکراسی و حقوق بشر امپریالیستی زیاده چنان در
داری، بویژه کشورھای غربی و آمریکا کنند کھ انگار، سرمایھمی

مقصر اوضاع فالکتبار بشر جھان، گرسنگی بیش از یک میلیارد و 



توانند توضیح دویست میلیون انسان کرۀ زمین نبوده و نیستند. آنھا نمی
تواند از چگونھ می» داریو حقوق بشر سرمایھدمکراسی «بدھند کھ 

برابر حقوقی یک میلیادر(دزد بین الملی) با یک کارتنخواب (خانھ 
بدوش) صحبت کند. این دستھ از انسانھا را شاید بتوان بدبخت ترین 
انسانھا شمرد چرا کھ، نھ این وری اند و نھ آن وری! آنھا بخاطر 

موضع روشن، تمام جعلیات محرومیت از نعمت ایده پاک، تفکر و 
وغیره » مدرن«، »نواندیشی«، »نو«ارتجاع و سرمایھ داری را بنام 

- کھ اسالف سوسیال دمکراتشان یک قرن پیش بلغور می کردند، بی
فکری دھند، تخم آشفتھمحابا تکرار نموده، ضمن اینکھ خود را فریب می

-جات بشری، میخبر و ناآگاه بھ علم ناندیشی را در میان مردم بیو کج
  پراکنند.

ای نچندان دور، بشریت راه نجات خود را رود در آیندهامید می
شک مؤثر خواھد یافت. مطالعھ کتاب حاضر، در یافتن این راه، بی

  خواھد بود.
  

***  

در طول این دورۀ زمانی کھ کتاب حاضر ترجمھ و قسمتھای ترجمھ 
راتی از سوی برخی شدۀ آن بھ عالقمندان تقدیم گردید، نظرات و تذک

دوستان و رفقای ھمرزم و ھمبند در زندان بزرگ امپریالیسم جھانی بھ 
بندی توان دستھدست مترجم رسید کھ آنھا را مجموعا در دو گروه می

امپریالیسم  - مسئلۀ استالین، مسئلۀ امروز ما نیست؛ دوم - اول«کرد: 
عامل  جھانی در تخریب سوسیالیسم نقشی نداشتھ و مشکالت داخلی

  ».استفروپاشی آن بوده
فقط با اطمینان بھ صداقت و پاکی این ھمرزمان و بھ پاس احترام بھ 

دانم و گر نھ، آنھا، اشاره بھ چند نکتھ در ھمین زمینھ را ضروری می



ما کاری بھ کار مغرضان و کسانی کھ بھ جنگ با منطق و عقالنیت 
  اند، نداریم.برخاستھ

ی در این باره، مایلم توجھ دوستان را بھ اما، قبل ارائھ ھر توضیح
چند موضوع جلب نموده و از آنھا تقاضا کنم کھ خود در این باره 

  بیاندیشند و قضاوت کنند:
ھای را نشان می داد کھ در صحنھ» یورونیوز«ــ کانال تلویزیونی 

آھن و شدۀ ذوبھای از کار انداختھمجارستان، در محل کارخانھ
“) اکاروس”دۀ اتوبوسھا واقعا زیبا، راحت و بادوام سازی(سازناتوبوس

  اند...بدوشان مسکن گزیدهھا و خانھاین کشور، کولی
داد کھ ای را نشان میروسیھ برنامھ» ار تی ار«ــ کانال تلویزیونی 

در آن ھمھ اعضای دو خانوادۀ پنج و سھ نفری را کھ منزل شان بخاطر 
، از سوی بانک مصادره شده بود، ناتوانی از پرداخت وامھای دریافتی

با چشمان گریان در مقابل دوربینھای تلویزیون، از مردم تقاضای کمک 
می کردند.... شخصیت مرکزی این برنامھ، آقای گنادی سلزنیوف، 

ھا، عضو ، بانک طلبکار از این خانواده»موس اُبل بانک«رئیس کنونی 
یوف زمانی کھ از سابق رھبری حزب کمونیست روسیھ بود. آقای سلزن

-فراکسیون کمونیستھا در پارلمان اکثریت را تشکیل می ١٩٩٣سال 
دادند، دو دوره ریاست مجلس قانونگذاری (دومای دولتی) روسیھ را 
نیز برعھده داشت. ایشان پس از تضعیف کمونیستھا، از حزب 
کمونیست جدا شد و بھمراه آقای سرگئی میرونوف رئیس مجلس سنای 

را تأسیس کردند و چون از آن ھم طرفی » روسیھ عادل حزب«روسیھ، 
بانکداری روی آورد... فقط دسترسی » شرافتمندانۀ«نبست، بھ کار 

خواستی بانکداری نداشتم از ایشان بپرسم: آخھ مرد حسابی! تو کھ می
بکنی، در داخل حزب کمونیست چھ کار داشتی! آخھ پدرت خوب! وقتی 

ترک کرده، بھ بانکداری مشغول  خواستی حزب کمونیست راکھ می
-تراشی، رک و پوستبشوی، چرا بجای ھزار و دلیل و بھانھ و تئوری



ھای سوسیالیسم علمی با منافع شخصی من مغایرت کنده نگفتی کھ ایده
  دارد...

ــ رئیس جمھور آمریکا، آقای باراک اوباما، در مصاحبھ با 
سؤال خبرنگار  ) در جواب٨/۵/٢٠١٠روسیھ(» ٢٤روسیھ «تلویزیون 

نفر  ١۵نظر شما در بارۀ اینکھ، سال گذشتھ «این تلویزیون کھ پرسید: 
اند، ھای آمریکائی بفرزندی پذیرفتھاز کودکان روسیھ کھ خانواده

بدست والدین جدید کشتھ شدند، چیست؟ گفت: بلی، از دھھا ھزار 
انھ، اند، متاسفھای آمریکائی بفرزندی پذیرفتھکودک روسی کھ خانواده

  ».است. ما این مسئلھ را پیگیری خواھیم کرد...نفر ھم کشتھ شده ١۵
دمکرات و «را کھ آمریکائیھای » دھھا ھزار کودکی«رد پای این 

کنند، در بطور منظم از کشورھای مختلف خریداری می» بشردوست
توان دید؟ در حوادث اتحاد شوروی، یوگسالوی، افغانستان، کجا می

در بمبگذاریھای انتحاری و انفجار اماکن عمومی و  عراق و پاکستان،
کشتار مردم بیگناه، در بمباران مناطق مسکونی کشورھای مختلف... 
ویا در کشتار ملتھا بدست ھمدیگر؟ آیا ردپای آنھا را در ھمین حوادث 
اخیر قرقیرستان کھ در عرض یک ھفتھ، بیش از دو ھزار نفر ازبک و 

ند و چھار صد و ھشتاد ھزار نفر از این قرقیز بدست ھمدیگر کشتھ شد
جمھوری بھ ازبکستان فرار کردند، می توان دید؟ آیا الزم است بھ این 
فکر کنیم کھ دو ملت برادر و خویشاوند درجھ یک ازبک و قرقیز، کھ 

اند، چرا در نبود در تمام طول تاریخ با ھم و در کنار ھم زندگی کرده
گاه نظامی آمریکا در قرقیزستان اتحاد شوروی و پس از تأسیس پای

  (ماناس) این چنین بیرحمانھ بھ جان ھمدیگر افتادند؟...
کرده خارج را و تحصیل» روشنفکر«ــ ھمین روزھا، ھموطنی 

دیدم کھ تازه از کردستان عراق بر گشتھ بود. ایشان پرسیدند: بھ 
ای؟ گفتم نھ! گفت ای کاش بروی و ببینی کھ کردستان کردستان رفتھ

دیگر کسی تویوتای «است. پرسیدم چقدر؟ گفت: چقدر پیشرفت کرده



از ». شود...بود)، سوار نمی ١٣٨٧(منظورش سال  ٨٧تر از مدل پائین
فقر و مسکنت فکری و عقلی این ھموطن حیرت زده شدم. صحبت این 
ھموطن، تمام آنچھ را کھ امپریالیسم جھانی بر سر بلوک سوسیالیستی 

م دوباره مجسم کرد. بھ ترتیبی کھ، در این فتوحات آورد، در جلو چشم
پس از اتحاد شوروی، » مستقل«تازه امپریالیسم، در اکثر جمھوریھای 

شھرھای صنعتی چند صد ھزاری نفری، تعاونیھای کشاورزی 
مؤسسات تولیدی شھری و روستائی و ھمھ و ھمھ بھ ویرانھ تبدیل 

اطراف آپارتمانھای  گردیدند، در میادین، پیاده روھا، فضای سبز
مسکونی و ھر جای ممکن دکاکین و مغازه ھا ساختھ شده، قصبات و 
شھرکھای حاشیھ شھرھای بزرگ یکی بعد از دیگری، مثل قارچھای 
بعد از باران بھاری سر از زمین بر آوردند، خطوط حمل و نقل اتوبوس 

ن برقی، تراموا، قطارھای برقی اطراف شھری در اکثر شھرھا را از بی
(تنھا روسیھ با از میان بردن قطارھای برقی اطراف شھری،  برده اند

ھزار نفر را بیکار کرد؛ رئیس جمھور ازبکستان، نابودکردن  ٤۵
خطوط اتوبوسرانی برقی را گام مھمی در جھت غلبھ بر بحران 

و در شرایط ایجاد بیکاری عمومی، تمام مملکت را بھ اقتصادی خواند) 
ل کرده، چوب حراج کھ نھ، چوب تاراج بھ ثروتھا شھر بی دروازه تبدی

 ٦٠-۵٠آھن (مثال: ھر تن ریل راهھای دولت و مردم زدند و اندوختھ
. بجای ھمۀ آھن یعنی چھ)دالر. آشنایان بھ علم متالوژی، می دانند ریل

اینھا، مردم بیکار شده را، متخصصان علوم و تکنولوژی را، کارگران 
بسیار وسیع مکاره (تاناکوراھا)، در پاساژھا و تولیدی را در بازارھای 

اند، دھھا میلیون دستگاه تیمچھ ھای تازه ساز بھ داد و ستد مشغول کرده
ھای اتوموبیلھای کھنھ و تازۀ پرخور دیزلی و بنزینی ساخت کارخانھ

امپریالیستی را بھ چندین برابر قیمت بھ مردم چنان قالب کردند کھ 
کنند، سازند، خیابانھا را تعریض میل میامروز ھر قدر جاده و پ

توانند مشکل ترافیک را حل آلودگی ھوای شھرھا کھ ھیچ، حتی نمی



- خیلی دیر فھمیده«کنند... متاسف شدم از اینکھ، معنی رشد و ترقی را 
یعنی داشتن این یا آن » رشد و ترقی«دانستم تا این و قت نمی»! ام

ل کشور، تاراج ثروتھای ملی، از اتومبیل یک بار مصرف بھ ازای اشغا
  دست رفتن استقالل سیاسی و اقتصادی کشور!...

مین سالروز آغاز حملھ فاشیسم آلمان بھ  -٦٩ژوئن، در  ٢١ــ روز 
، برنامھ ای را در ارتباط »٢٤روسیھ «اتحاد شوروی، کانال تلویزیونی 

ه ، در جریان اجرای پروژھای عظیم تھیھ کرد»ھای استالینجنایت«با 
بود و ھر چھ فحاشی و ھتاکی بلدند، نثار استالین کردند. در حالیکھ در 
سالروز پیروزی بزرگ اتحاد شوروی بر فاشیسم، حتی یک بار ھم نام 
استالین بر زبان کسی جاری نشد. در حالیکھ، بد یا خوب، حق یا ناحق، 
کسی خوشش بیاید یا بدش، فرمانده کل قوای ارتش پیروزمند این جنگ، 

تالین بود. وقتی کھ انسان چنین مسائل و ھزاران مورد مشابھ آنھا را اس
بطور روزمره می بیند و می شنود، ھر چھ بیشتر بھ عمق جنایت علیھ 

  برد.تاریخ، بھ مفھوم استالین کشی (کمونیسم ستیزی) پی می
  یقینا، آفتاب حقیقت تا ابد  در پشت ابر پنھان نخواھد ماند...

  
***  

جنگ «است کھ، با شروع مترین تردیدی باقی نماندهامروز دیگر ک
، بویژه پس از بقدرت رسیدن نیکیتا خروشچف در اتحاد شوروی »سرد

ستیزی بھ آرم بیرق دشمنان در اوایل سالھای پنجاه میالدی، استالین
عدالت و آزادی انسان از اسارت استثمار و استعمار، ھم در داخل اتحاد 

و امپریالیسم جھانی تبدیل گردید. بھ ھمین  شوروی پیشین و ھم ارتجاع
جھت ھم ھست کھ، امپریالیسم جھانی، بخصوص ایاالت متحدۀ آمریکا 

، برای یک روز ھم این بیرق ننگین را »متحد«و » متمدن«و اروپای 
را ببینید کھ چگونھ، » صدای آمریکا«آورند. تلویزیون پائین نمی

ھر موضوعی کھ وراجی کنند، سرسپردگان ایرانی امپریالیسم در مورد 



زده، چند فحش و ناسزا ھم نثار » صحرای کربال«دست آخر، سری بھ 
متحد سالھای  یشوروی و استالین می کنند. پارلمان اتحادیھ اروپا

کند کمونیسم و فاشیسم، استالین و ھیتلر را دو متمادی است کھ تالش می
ری برویم، ھمین پدیده و دو انسان ھمسان معرفی کند... چرا جای دو

آیت هللا منتظری را بیاد آوریم کھ چندی قبل از فوتش، چند ویشگونی ھم 
از استخوانھای استالین گرفت و رفت... ھزاران ھزار چنین موارد، بھ 

اگر استالین کشی (کمونیسم ستیزی)، نشان ثابت پرچم  ما می گوید:
و  خصم طبقاتی است، نشان دادن کراھت پرچم نظم جھانی موجود

پائین کشیدن آن، توضیح و تبلیغ سوسیالیسم، تشریک مساعی و 
تالش برای برقراری آن، وظیفۀ امروز و ھمیشۀ پیروان سوسیالیسم 

یژه اینکھ، باید توھمات را کنار گذاشت و پذیرفت علمی ھم ھست. بو
کھ، در ھر زمان و در ھر کجای جھان، اگر قرار باشد نظام 

فنظر از تفاوتھای حتمی در شکل و شیوه سوسیالیستی برقرار شود، صر
ھای تحقق آن با توجھ بھ شرایط زمانی و مکانی، ماھیت و محتوای آن 
با آنچھ کھ تحت رھبری استالین در اتحاد شوروی ساختھ شد، ھیچ 
تفاوتی نخواھد داشت. بدین معنی کھ، ھر نظام اجتماعی اقتصادی کھ در 

؛ منابع و ثروتھای کشور ملی آن بھره کشی انسان از انسان، لغو نشود
نشود؛ مالکیت اجتماعی بر کارخانھ ھا و مؤسسات، ابزار و وسایل 
تولیدی اعمال نشود؛ شرایط برابر استفاده از امکانات ملی، کار، 
مسکن، تحصیل، طب و درمان و بھداشت برای ھمھ تأمین نشود؛ 

، ھاصنایع و بازار ملی تشکیل نشود؛ قیمتھا تثبیت و از واسطھ
بندوبار (آزاد) خلع ید نشود؛ سیستم سوداگران و دالالن بازار بی

داری) تعطیل ھای سرمایھبانکداری موجود، بازارھای بورس (قمارخانھ
نشود؛ استقالل و خودکفائی اقتصادی کشور تأمین نشود، آن نظام را بھ 

  ھر نامی می توان نامید جز نظام سوسیالیستی.



ح این است کھ، در کنار ادعاھای دومین موضوع نیازمند توضی
داری، برخی از فریبکارانۀ حاکمان، حافظان و مبلغان نظم سرمایھ

ھمین دوستان خیلی اصرار دارند ثابت کنند کھ در تخریب سوسیالیسم، 
-امپریالیسم جھانی و بطور کلی خصم طبقاتی بین المللی نقشی نداشتھ

دعاھا، بیشتر شبیھ است. در ھمین رابطھ الزم بگفتن است کھ این ا
آورد کند و سپس فریاد برمیادعای قاتلی است کھ مقتول را تیرباران می

  ام!کھ من بھ این آدم دست نـزده
این دوستان با این ادعای خود دو موضوع اساسی را مورد توجھ 

  دھند:قرار نمی
نادیده گرفتن بیش از چھل و پنج سال جنگ بھ اصطالح  -اول

ینھ ھای نجومی کھ بھ حساب غارت ثروتھای و بخصوص، ھز» سرد«
مردم سراسر جھان در آن صرف شد، در بھترین حالت، ناشی از 

داری است. ناآگاھی کامل بھ ھمۀ خصوصیات و ماھیت نظام سرمایھ
داری کھ قبل از ھمھ بخاطر سود خود، تمام جھان را بھ تباھی سرمایھ

-الیکھ نظام سرمایھاست، در حکشانده و در تاریکی و جھل غرق کرده
- داری بر شالودۀ اصول دزدی و غصب عدوانی استوار است و سرمایھ

دار قبل از ھر چیز، حساب سود و زیان خود در دزدیھا و سرمایھ 
توانست این ھمھ ثروت غارتی را برای کند، چگونھ میگذاریھا را می

چھ بود، » جنگ سرد«ھیچ و پوچ ھزینھ کند! و اگر نھ، پس نتیجۀ 
  جست؟را مالن آن چھ کسانی بودند و در کجا باید آنھا عا

مرگ بر امپریالیسم «بخشی از این دوستان کھ یک شعار سادۀ  -دوم
را بھ ھزار و یک بھانۀ بی » جھانی! و یا، کارگران جھان متحد شوید!

تابند و پس از تخریب سوسیالیسم، بمناسبت پاک کردن اساس برنمی
یک، چکسالواکی، یوگسالوی از نقشھ اتحاد شوروی، آلمان دمکرات

ترین و سیاسی جھان نھ تنھا جشن و سرور براه انداختند، حتی بی پایھ
ترین تحلیل را ھم در تأئید آن ارائھ دادند، توجھ نمی کنند کھ، بی مایھ



اگر نواقص و نارسائیھای داخلی(بگذریم از اینکھ نارسائیھای ناچیز 
مشکالت، مصایب و نواقص جوامع جوامع سوسیالیستی در مقایسھ با 

سرمایھ داری مشکل قابل توجھی نبود) موجب سقوط یک سیستم 
اجتماعی ــ اقتصادی می شود؛ اگر بفرض، خشونت و تندی در داخل، 

شود؛ اگر و اگرھای بسیار دیگر... در این باعث از بین رفتن آن می
و صورت بھ این ھم بیاندیشید کھ مگر در جوامع سرمایھ نواقص 

نارسائی وجود ندارد، مگر در جوامع سرمایھ داری تندی و خشونت 
خون و جنایت در تاریخ جوامع نیست؛ مگر حتی یک صفحۀ بی

دمکراسی و «داری، بخصوص، کشورھای مدعی حمایت از سرمایھ
توان یافت، مگر ھمۀ تصمیمات و اقدامات دولتھای می» حقوق بشر

اند ست! اگر آره، پس چرا نتوانستھاداری انسانی و حقوقی بودهسرمایھ
داری مشکل بیکاری را حل کنند! و اگر نھ، پس چگونھ نظام سرمایھ

  یابد؟استمرار می
کھ شما ارائھ می دھید، » علمی«نھ دوستان محترم، از این تحلیلھای 

آورم و یا بطور کلی ربط و شباھتی بھ علم ندارد و آن یا من سر در نمی
حرف بھم پیوستۀ عین و الم و میم عبارت است و  علم شما، فقط از سھ

دیگر ھیچ. واقعیت این است کھ نظام سوسیالیستی در یک نبرد نابرابر 
با ارتجاع و امپریالیسم جھانی، با دشمنان قسم خوردۀ عدالت و آزادی، 
در نتیجۀ خیانت از داخل سقوط کرد و یا ھمانطور کھ گنادی زیوکانوف 

، در جریان شکست سوسیالیسم، خائنان داخلی در ھمین کتاب می نویسد
  فقط نقش محلل را ایفاء کردند.

مسئلۀ شایان توجھ اینکھ، بعضی وقتھا، بسیاری از انسانھای آزاده، 
عمال بیش از اندازه بھ امپریالیسم و ارتجاع اعتماد نموده، اسنادی را کھ 

بافی و پندارند. در صورتیکھ آن دروغدھند، واقعی میآنھا ارائھ می
جعل اسناد کھ ولدالزناءھای کنگرۀ بیستم حزب کمونیست شوروی 

ای سابقھبرھبری خروشچف دامن زدند، در روند خود شدت و حدت بی



ھزار صفحھ  ٧٢بخود گرفت. ھمین دو ماه پیش، مقامات دولت روسیھ، 
بھ لھستان تقدیم کردند. جالب » کاتین«سند جعلی را در رابطھ با حادثۀ 

ن بود کھ، این اسناد قرار بود بھ رئیس جمھور لھستان، لخ توجھ ای
ساکسونھا داده شود کھ  -کاچینسکی، یکی از مترسکھای دوقلوی آنگلو

در سقوط مشکوک ھواپیما کشتھ شد و چندی بعد بھ کاماروفسکی، 
جانشین رئیس جمھور لھستان تقدیم گردید. در ھمین رابطھ اسنادی 

ترجمھ خواھم کرد. خوب! فرض  موجود است کھ در فرصت مناسب
کنیم کھ اصال این اسناد جعلی نبوده و اتحاد شوروی و استالین ھم در 

اند. در این صورت، یک سؤال منطقی حادثۀ کاتین واقعا مقصر بوده
آید و آن اینکھ، اگر مقامات روسیۀ کنونی، دولتھای امپریالیستی پیش می

ی اصرار دارند، چرا ھیچ و لھستان واقعا بر روشن شدن وقایع تاریخ
ھزار اسیر اتحاد شوروی در  ١٢٠خواھد اسناد قتل عام کسی نمی

  لھستان فاش شود؟ چرا؟
کوتاه سخن اینکھ، سوسیالیسم، ابر قدرت اتحاد شوروی و سازندۀ 
آنھا، یوسف استالین، ستارگان درخشانی بودند در آسمان عشق ازلی 

یک برھۀ تاریخی درخشیدند و ابدی انسان بھ آزادی و عدالت، کھ در 
  و با تیر زھرآگین خصم طبقاتی خاموش شدند.

  
 

 

 

 

 

 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  استالین و مسائل معاصر
 

 

 

 

  

  

  



 

 

  

  
  

ھر یک از ما یک قطره ایم از دریای خلق، و تنھا 
آنچھ را کھ خلق  زمانی می توانیم رھبری کنیم کھ،

  درک می کند، بزبان آنھا بیان کنیم.
  »لنین والدیمیر ایلیچ«

  
انسان در فراورده و نتیجھ کارش، خود را باز  

می شناسد، مورد ارزیابی قرار می دھد و حد و 
مرز لیاقت خویش را تشخیص می دھد و تبارک 
هللا احسن الخالقین روایتی از این حقیقت امر 

  مارکسیستی است. 
  »شین میم شین«
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 تحریف خصمانۀ تاریخ

بیست سال از زمانیکھ با کاربست بی سابقۀ وقیحانھ  اکنون دیگر، تقریبا
ترین و خائنانھ ترین شیوه ھا، تخریب نظام شورائی آغاز شد، می گذرد. 
اکثریت خلق، این دوره را، دورۀ امیدھای فریب خورده، دورۀ یأس، 

  سرنوشتھای نا تمام و زمان امکانھای از دست رفتھ تلقی می کنند.
خارج از محدودۀ زندگی امروزی ماند و زندگی نسلھای بزرگتر در 

بسیاری از آنھائی کھ در ساختن، شکوفائی و امنیت این ابرقدرت سھیم بودند، 
در شرایط فقر شدید بسر می برند. مشکل بتوان برتری جامعھ ای را کھ در این 
مدت بر روی ویرانھ ھای اتحاد شوروی ساختھ شده است، بھ مردمی کھ در 

زندگی کرده اند، قبوالند. تالشھای رذیالنھ ای در سطح جامعۀ سوسیالیستی 
دولتی برای تخریب افکار عمومی انجام می شود. ایده ھای پول پرستی، 

  ثروتمند شدن بھ ھر طریقی، حتی از راھھای نامشروع، تبلیغ می شود.
غاصبان قدرت دولتی سعی می کنند با قانونمند کردن چنین خیال 

عقب بازگردانند. بازنویسی تاریخ، ھدف این کارزار پردازیھائی تاریخ را بھ 
بی پایان است ــ این، یک اقدام سیاسی است بر علیھ منافع حیاتی روسیھ. این 
اقدام در انطباق کامل با برنامھ ھای ضد کمونیستی و ضد روسی ایاالت متحده 
 آمریکا و کشورھای غربی انجام می گیرد و معرفی ساختمان سوسیالیسم بمثابھ
زنجیره بھ ھم پیوستھ وحشتھا و حوادث ناگوار، ھدف آن است. بعنوان مثال، 
کافی است بھ تالشھای پارلمان اتحادیھ اروپا برای ھمسان قرار دادن کمونیسھا 

  با فاشیستھا را یادآوری کنیم.



ھدف ضدیت با کمونیسم در طول دھھ ھای طوالنی تغییر نکرده است. آن 
کساندر زینویف با یک جملھ بیاد ماندنی بیان کرد: را بموقع خود، فیلسوف، ال

  ».کمونیسم را ھدف قرار داده اند تا بر روسیھ تسلط یابند«
حوادث قابل توجھ سالھای اخیر، گواه آن است کھ، نیروھای لیبرال بھ 
حمالت جدیدی دست زده اند: در ورای کارزار ضد کمونیستی، بقایای 

کجا دوباره در حافظھ معلوالن سیاسی  دولتمداری روسیھ را می کوبند. از
دھھ سی را » جالدان«گارباچفی این مسئلھ احیاء شد کھ » کارگزاران نوسازی«

افشاء کنند و خاطره قربانیان فشارھای سیاسی را گرامی بدارند، معلوم است. 
باز ھم جاروجنجال ناشایست پیرامون تیرباران خانواده تزار، بعنوان یکی از 

براه افتاده است. باز ھم، آرامگاه والدیمیر ایلیچ لنین، » بلشویسم جنایت«مظاھر 
مدفن فعاالن اتحادجماھیر شوروی، سرداران  نامدار و دیگر شخصیتھای 

  بزرگ در میدان سرخ، مورد تعرض واقع می شود.
اینکھ مضمون ضدیت با کمونیسم بی اعتبار شده است، مسئلۀ تازه ای 

قدسات مردم شوروی، شیوع سرمایھ دزدی و نیست. اما، حمالت جدید بھ م
تمسخر صفحات تاریخ گذشتھ، نشان دھنده آن است کھ، ھمھ این اقدامات، در آن 
جھتی سمت داده می شود کھ، رد پای تاریخ واقعی را برای ھمیشھ پاک کنند. 
این تالشھا، جنبۀ آگاھانھ و طوالنی مدت دارد. بدین ترتیب، آنھا ھم نقش 

ایفاء می کنند و ھم سعی میکنند اذھان عمومی، عکس العمل  تحریکی خود را
  مردم و قابلیت مقابلۀ آن با ادامھ سیاست جاری را متناوبا برآورد نمایند.

عجیب است کھ، ھنوز ھم روز پیروزی، بعنوان بزرگترین جشن مردم 
روسیھ برگزار می شود! چھ تالشی وقیح تر و توھین آمیز تر از پنھان شدن در 

، پرچم دشمن غدار در مقابل ١٩٤۵پردۀ آرامگاه لنین، جائی کھ در سال  ورای
آن بھ زیر پا انداختھ شد، می تواند باشد. ؟ بھ این سؤال کھ ھدف از ھمۀ این 

کھ، ھیچ رغبتی بھ » اخو مسکوا«کارھا چیست، آ. ونیدیکتوف، مجری رادیوی 
برای اینکھ «ی داد: کمونیستھا ندارد در یک برنامۀ زنده، پاسخ بسیار ساده ا

پوتین و تیم او با کمونیستھا مبارزه می کنند و نمی خواھند بیاد بیاورند کھ، 
این سخنان، جواب ». بنیانگذار و رھبر حزب کمونیست در اینجا آرمیده است



بسیار روشنی است برای آنھائی کھ ھنوز ممکن است در مورد اشاعۀ و ترویج 
  د دارند.روحیۀ ضدکمونیستی در کشور، تردی

در مراسم رسمی جشن پیروزی بر فاشیسم، خیلی طبیعی، نھ فقط تصاویر 
فرمانده کل قوای این پیروزی را مشاھده نمی کنی، حتی، با یک کلمھ سخن 
محترمانھ ھم از او یاد نمی کنند. با این حال، بھ نظرعجیب نیست کھ حاکمان 

  کنونی، بدون استالین خود را پیروز می شناسند.
ینھا درجھت تخریب خشن اطالعات تاریخی انجام می گیرد کھ، ھمۀ ا

رسانھ ھای عروسکی انتشار آن را بھ عھده دارند. کثافات زشتی کھ بوفور از 
کانالھای تلویزیونی پاشیده می شود. با کمک تعداد زیادی فیلمھای بدیعی و 

مھم مستند، سریالھای بی پایان کھ در ارتباط با جنگ کبیر میھنی و وقایع 
دیگر، بویژه در ارتباط با روزھای بیاد ماندنی خلق می سازند، آشکارا بھ جعل 

  تاریخ دست می زنند.
بسیاری اوقات افراد بی صالحیت و فاقد کاردانی در مورد گذشتۀ ما بھ 

اغلب موجب  ،داوری می نشینند کھ حتی در برخورد آنھا بھ مسائل بدیھی
، سازندگان یکی از فیلمھای مستند در عکس العمل بسیار عجیب می شود. مثال

مورد گروه اول فضانوردان اتحاد شوروی بشدت متحیر و خشمگین ھستند کھ 
گویا... فضانوردان را بھ اطاعت بی چون و چرا از دستورات وادار می کردند. 
فیلمسازان و مجریان امروزی کانالھای تلویزیونی با چنین درک عجیب و 

ل بسیار طبیعی، تصمیم گرفتھ اند تاریخ ما را حتی در مورد مسائ ،غریب
کنند، بر میلیونھا مردم کشور تأثیر بگذارند و سعی می کنند با » بازنویسی«

را، وقتی کھ پدران ما بی ھیچ طمع و زمان ساختھ ھای بنجل خود، قھرمانان 
  چشمداشتی می ساختند و می آفریدند، تحقیر نمایند.

سدۀ جدید تا حدودی فروکش کرده بود، ضدیت با کمونیسم کھ در اوایل 
دوباره قدرت گرفتھ و بھ تعرض ھر چھ آشکارتری، بویژه در دوره ھای 
مبارزات انتخاباتی دست می زند. حاکمیت کنونی، برای اینکھ نسل جوان نتواند 
امروز را با گذشتھ مقایسھ نماید، برای اینکھ زندگی امروزی را بعنوان زندگی 

  حث و تردید جا بزند، تاریخ را تحریف می کند.اصیل بی نیاز از ب



تھمت زدن بھ کمونیستھا را متوقف «بھ ھمین سبب است کھ، شعارھای 
، ھمیشھ »نھ بھ جعلیات برعلیھ اتحاد شوروی و جنگ کبیر میھنی!«، »کنید!

در تظاھرات و راھپیمائیھای ھزاران نفری کھ حزب کمونیست فدراسیون 
ده می شود. این شعارھا، ھم تمایالت غالب و ھم روسیھ برگزار می کند، شنی

مطالبات اساسی کمونیستھا و توده ھای وسیع خلق را بازتاب می دھند. چنین 
اقداماتی گواه آن است کھ، مردم از مدتھا پیش بھ واقعیتھا پی برده و بدرستی 
می فھمند کھ ماشین تبلیغات دروغ، چگونھ و بھ نفع چھ کسی کار می کند و 

  منافع کدام گروه است. مدافع
ھشت سال پشت سر مانده، با سرسختی بیشتر از آنچھ کھ در سالھای نود 

ن روسیھ و جبھھ وسیع نیروھای میھن پرست مانع از وحزب کمونیست فدراسی
تحقق برنامھ ھای ضدملی طرفداران یلتسین در عرصھ ھای اقتصادی و 

اری گذشت. حزب اجتماعی شدند، در سمت تحکیم اصول زندگی سرمایھ د
با تصرف بیشتر کرسی ھای مجلس قانونگذاری از راه » روسیھ واحد«

فریبکاری و حقھ بازیھای سیاسی، بفرمان باالئیھا، قانون ضدمردمی کار، 
، در مورد لغو امتیازات را تصویب ١٢٢زمین، آب و مسکن و قانون کذائی 

. در تاریخ روسیھ کرد. بقایای دستاوردھای سوسیالیستی از میان برداشتھ شد
دموکراتھا سیمای واقعی خود را عیان می سازند  -این اولین بار نیست کھ لیبرال

و آمادگی خود را برای قربانی کردن شرایط بھتر زندگی اکثریت مردم بخاطر 
  ثروتمند شدن اقلیت ناچیز، آشکارا اعالم می کنند.

میھن پرستانھ واقعیت این است کھ ھمۀ این اعمال تحت پوشش لفاظی ھای 
، اعجوبھ ھای شناختھ شده »قانونگذاران مدھای سیاسی«انجام می گیرد. 

میھن «تلویزیون و تحلیلگران سفارشی کھ تا دیروز طوطی وار می گفتند: 
میھن ، ، امروز تأئید می کنند کھ»پرستی، آخرین پناھگاه فرومایگان است

کھ  خرده بورژوائی میھن پرستی آنالزم بھ گفتن است . پرستی مد شده است
عمال ھیچ  وجھ مشترکی با عشق بھ میھن کھ الھام بخش مردم  ،تبلیغ می شود

شوروی در کار و قھرمانی بود، ندارد. چنین میھن پرستی، بعنوان یک قاعده، 
تا دریافت اولین احضاریھ از حوزۀ نظام وظیفھ برای اعزام بھ جبھھ ھای دفاع 

وطن اعتبار دارد. دفاع از میھن و تحکیم  از میھن در شرایط بھ خطر افتادن



تازه بدوران رسیده » میھن پرستان«جبھھ مدافعان آن، ھمان مسئلھ ای است کھ 
  عالقۀ زیادی بھ طرح آن ندارند.

، تیشھ بھ ریشۀ »روسیۀ کبیر«در ورای گفتارھای دھن پر کن پیرامون 
نوان مثال، خلق ما می زنند، ارزشھای معنوی مردم را تخریب می کنند. بع

ھنجار بھ ادبیات را کھ ھمیشھ در روسیھ از اھمیت خاصی برخورد نا
منتقـل نموده و ما بھ برخوردار بوده، شناسنامھ فرھنگی خلق را نسل بھ نسل 

توازن آن را حفظ کرده است، یک نمونۀ زندۀ چنین تخریبات است. ادبیاتی را 
تا انقالب روسیھ را  کھ ھیچ یک از حوادث بزرگ دورۀ شوروی یا دوره ھای

از نظر دور نداشتھ و ھمھ را در بسیاری از آثار کالسیک منعکس نموده است 
بھ وضعیتی دچار ساختھ اند کھ اگر بدین منوال ادامھ یابد، دیر یا زود، نسلھای 
بعدی ما، روس بودن خود را فراموش خواھند کرد. اکنون، نظام تحصیلی 

، تورگنیوف، چخوف، شولوخوف را غیر جدید، امتحان از پوشکین، تولستوی
الزامی ساختھ است. واقعیت این امر حاکی از آن است کھ، فرھنگ روسی 
بطور کلی در سیستم آموزشی الزامی نخواھد بود. این سیاست را دولت 

  پیگیرانھ پیش می برد.
صاحبان قدرت نامحدود در حاکمیت روسیھ، از اعتراف صریح بھ اینکھ 

را بر ھم ریختھ اند، خجالت می کشند. واقعا ھم، در  نظام تحصیل شوروی
، بھترین سیستم آموزشی جھان عمال نابود گردید. بھ عبارت »اصالحات«نتیجۀ 

  دیگر، نھ اتحاد شوروی، بلکھ، نظام تحصیل روسیھ از میان رفتھ است.
ھمۀ این اقدامات با تشویق و حمایت غرب، منادیان ارزشھای 

رد. بی جھت نبود کھ جرج بوش بعد از انتخاب صورت می گی» دمکراتیک«
رئیس جمھور جدید، بھ او امتیاز داد و دست بر شانھ اش گذاشتھ، او را جوان با 

ھای » بزرگ منشی«خطاب کرد. ما، در سالھای نود ھم شاھد چنین » استعداد«
ویرانگران  -آمریکائیھا بودیم. حامیان اروپائی، آن وقتھا ھم ایادی روسی خود

، وزیران تازه بھ دوران رسیده و البتھ، »دمکراسی«یھ، سرکردگان جبھۀ روس
  رئیس جمھور را در ھر قدمی مورد محبت و حمایت قرار می دادند.

آیا این واقعھ، تحقیرشایستگی ھای خلق روسیھ، در آیندۀ نزدیک تکرار 
  نخواھد شد؟



  ما بسیار امیدواریم کھ چنین نشود.
شھروندان روسیھ در مقابل حملۀ جنایتکارانۀ اقدام نظامی برای دفاع از 

نظامیان گرجستان بھ اوستیای جنوبی، برسمیت شناختن استقالل جمھوریھای 
اوستیای جنوبی و آبخاز ثابت کردند کھ، روسیھ می تواند عزم و ارادۀ مستقل 

  خود را نشان دھد.
کدام مردم روسیھ ھر چھ بیشتر در این باره فکر می کنند کھ، کشورشان بھ 

سو گام بر می دارد. از نظر اکثریت قاطع شھروندان کشور، راه کنونی بھ بن 
بست خواھد انجامید. زیرا، در کشوری کھ در مدت کمتر از دو دھھ پس از 
برقراری رژیم ضدمردمی یلتسین، نھ تنھا یک موسسۀ فن آوری بزرگ احداث 

مملکتی کامال  نشده است، بلکھ، در اثر اقدامات خرابکارانھ متمادی، بھ
غیرصنعتی تبدیل شده کھ دیگر حتی قادر بھ تغذیۀ مستقـل خود نبوده و فقط 

مورد نیاز مردم خویش را تأمین می کند، راه دیگری در پیش  خواربارنیمی از 
  ندارد.

سیاه کردن چھرۀ فعاالن بزرگ حزب کمونیست و دولت شوروی و در 
الدیمیر ایلیچ لنین و یوسف و -وھلۀ اول، بنیانگذاران و سازماندھان آن

ویساریونویچ استالین، مھمترین بخش سیاست حاکمیت بورژوائی روسیھ در 
تحریف تاریخ میھن ما را تشکیل می دھد کھ در این راه، ھم از مساعی و 
تالشھای بسیاری از تاریخ نویسان منحرف روسیھ و ھم از کوششھای 

تری ضد لنینی و ضد مغرضانھ محققان غربی بھره می برند. شیوع ھیس
استالینی بمثابھ یکھ تازی ضدکمونیسم بربرمنشانھ در کشور ما چنان دھشتناک 
است کھ اگر با سخنان نویسنده مشھور، یوری بلوف بگوئیم، ریشھ درخت میھن 

می زنند. اغراق نکرده ایم. اینھا، ھمان » میھن پرستی روسی«ما را با تبر 
ای روسیھ ھستند کھ، کمونیستھا ھمیشھ ضربات ھالکتبار بر خودشناسی خلقھ

  در مورد خطرات آنھا ھشدار داده و می دھند.
علت اینکھ چرا صاحبان سرمایھ ھای کالن از صرف ھر گونھ نیرو و مال 
خود در این راه کوتاھی نمی کنند، فقط یکی است: احساس ترس. چرا محافل 

 اتش می کوبند؟غربگرای روسیھ تا سرحد مرگ، استالین را حتی بعد از وف



ھمانطور کھ می دانیم، مھمترین وبارزترین صفحات تاریخ میھن ما با نام 
استالین ــ ادامھ دھندۀ کار لنین ــ پیوند خورده است. صنعتی کردن و تعاونی 
کردن، جھش فرھنگی کھ در نتیجۀ آن کشور ما بھ یکی از مھمترین قدرتھای 

استالینی مبنی بر امکان پیروزی جھانی تبدیل گردید، واقعی بودن ادعاھای 
پیروزی استالین بر زمان و  سوسیالیسم در یک کشور جداگانھ را نشان داد.

  مکان را ثابت کرد و سرآغازی شد برای پیروزی بزرگ بر فاشیسم.
کشور را با خیش تحویل گرفت و با بمب اتم «بگفتھ چرچیل، استالین 

ر مضمون، اوج عظمت کارھای در این سخنان کوتاه و بسیار پ». تحویل داد
دورۀ استالین نشان داده می شود کھ با غرض ورزی و حماقت نمی توان 
دستاوردھای فوق العاده آن دوره را کھ، ورود کشور اتحاد شوروی بھ گروه 

  قدرتھای رھبری کنندۀ جھان را تأمین کرد، نفی یا انکار نمود.
ن عظیم است کھ، فرصت تأثیرگذاری استالین بھ روند تحوالت تاریخی چنا

طلبان و عوامفریبان تحریفگر تاریخ حتی، استعداد و توانائی تصور آن را ھم 
ندارند. برغم ھمۀ اینھا، ما بھ مجموعۀ یک سری ارزیابی ھای خصمانۀ آنھا بر 
می خوریم کھ تالش می کنند با استفاده از ھر گونھ شیوۀ سخیفی از یک 

  را خرد کنند. شخصیت بزرگ ھیوالئی بسازند و او 
شدن میھن پرستی، حملھ بھ گذشتھ » مد«الزم بھ یاد آوریست کھ، بموازات 

تبدیل شده » ساده«بسیار » مد روز«نیز از روی دلتنگی و یا بخاطر پول، بھ 
است. اکنون بعنوان یک قاعده در ازای چنین کارھائی پول خوبی پرداخت می 

لند، بدان جھت کھ مذبوحانھ تالش کنند. اغلب کسانی کھ بھ چنین کارھائی مشغو
می کنند آن حوادث را با دورۀ معاصر انطباق دھند، شوکھ می شوند. کار 
تحقیقاتی کھ بمثابھ یک فعالیت علمی محققان متخصص تاریخ و فیلسوفان  
محسوب می شود، جای خود را بھ احساسات داده و در سطح مورد بررسی 

  قرار می گیرد.
ن بیستم و فعاالن بزرگ آن را مورد قضاوت قرار اکنون، تاریخ عظیم قر

داده اند اما، نھ در پناه کاله خویش. محقق برجستۀ روس، یو. و امیلیانوف 
نویسندۀ کتابھای تخصصی در بارۀ استالین، بوخارین، تروتسکی و دیگر فعالین 

د بعضی اشخاص بھ وور«حزبی، بسیار عادالنھ متذکر شده و می گوید: 



کھ، ھیچگاه ھیچ ارتباطی حتی از طریق خواندن کتاب با آن  محدودۀ تاریخ
  ».نداشتھ اند، بھ برخورد جنایتکارانھ با واقعیتھای گذشتھ منجر می شود

حماقتھای آنھائی کھ در بارۀ استالین افسانھ سازی کرده اند، فقط با این 
تصور بدوی کھ زمین بر روی سھ نھنگ ایستاده است، قابل مقایسھ می باشد. 

» تمایل«مگر می توان، مثال، این ادعا را جدی گرفت کھ استالین بدون توجھ بھ 
و او را از رھبری محروم ساخت؟ و یا بر » غصب کرد«لنین، قدرت حزبی را 

خالف عقالنیت و منطق، این موضوع را پذیرفت کھ  استالین با حیلھ گری قتل 
ج دھد؟ یکی دیگر کیروف را سازماندھی کرد تا ترور خشن را در کشور روا

از ادعاھای ساختگی این است کھ استالین در ازای پول نقد، با اتھامات جعلی 
فرماندھان ارتش را کنار گذاشت، بسیاری از آنھا را از بین برد و ھمین امر  

گردید. و یا گویا کھ،  ١٩٤١ -١٩٤٢موجب شکست ارتش سرخ در سالھای 
روپ اطمینان داشت کھ، بھ ھیتلر باور ریبینت -استالین آنقدر بھ معاھدۀ مولوتف

کرد و بھ ھمین جھت بطور کلی ھمۀ ھشدارھا در مورد تاریخ حملۀ آلمان بھ 
  اتحاد شوروی را مردود شمرد.

اکنون، زمانیکھ طبقاتی شدن جامعھ، نابرابری و بیعدالتی کامال قابل تحمل 
زشھای و امری عادی شمرده می شود، زمانیکھ در جامعۀ محروم شده از ار

معنوی، دروغ، خشونت، مال پرستی، بی مسئولیتی و البتھ بدتر از ھمھ، بی 
شرمی بیداد می کند، کمتر کسی نگران آن است کھ، تخصص اکثریت قریب بھ 
اتفاق محققان تاریخ و سیاست شناسان با میزان بغرنجی ھای اجتماعی گذشتھ و 

ی دورۀ حاضر، باید حال منطبق نیست. بدین جھت، با در نظر گرفتن نیازھا
چنین متخصصانی از آمادگی جدی خاّص و کیفیت عالی اخالقی برخوردار 

  باشند.
پھلوان » افشای«انگار این یک امر قانونمند است: امروز کسانی برای 

دولت سرنگون شدۀ اتحاد شوروی تالشھای نسبتا زیادی صرف می کنند کھ تا 
آنھا، آ. ن. یاکولیوف است کھ در  دیروز آن را تمجید می کردند. نمونۀ درخشان

پایان سالھای ھشتاد مبتکر کارزار ضداستالینی بوده و رھبری آن را بھ عھده 
داشت. وی، فردی ایدئولوگ با سالھای طوالنی سابقھ کار حزبی، رھبر سابق 
شعبۀ ایدئولوژیک کمیتۀ مرکزی، دبیر کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد 



دچار دگردیسی شد  -تر سیاسی بود اما، در نھایتشوروی و باالخره، عضو دف
  و بھ حزب ومردم خیانت کرد.

برای حملۀ بین المللی «زمانیکھ تروتسکی ھنوز در خارج از کشور بود، 
فراخوان داد. اما، چیزی عایدش نشد. زمانیکھ رھبر اصلی » برعلیھ استالین

ند، در نتیجۀ را آغاز ک» جنگ صلیبی«اوپوزیسیون ضد استالین تصمیم داشت 
موفقیتھای بسیار بزرگ و دستاوردھای عظیم کشور شوراھا تحت رھبری 

برای شرکت در این جنگ پیدا » صلیب دارانی«، ١٩٣٧استالین تا آخر سال 
وزید، سر و کلۀ » باد تازه تغییر«نشدند. اما پس از گذشت پنجاه سال، زمانیکھ 

  چنین آدمھا دو باره پیدا شد.
ی کھ آنھا در سر پرورانیده اند، اجازه نمی دھد چیزی ھدف ویرانگرانھ ا

جز اردوگاھھای کار اصالحی ــ تربیتی و تخریب کلیساھای ارتدوکس بدست 
جنگجویان بی خدا را ببینند. اضافھ بر این، از سالھای نود قرن گذشتھ ھر از 
گاھی برخورد مطلقا بی اساس، از نظر محققان جدی تاریخ، بھ حوادث کاتئن 

اضافھ می شود. بر پایۀ این طرز تلقی، گویا » جنتلمنی«بھ این مجموعۀ  نیز
شواھد بجا مانده از نازیھا در بارۀ استخوانھای افسران لھستان نشان می دھد 
کھ، آنھا را ارگانھای کمیساریای داخلی (وزارت کشور) اتحاد شوروی تیر 

تبلیغاتی ھستند، کھ باران کرده است، ـــ  ھمۀ اینھا تحریفھا و دروغھای خشن 
کرده اند.  ھدف ھمۀ اینھا  یبوه عظیم اسناد جعلی و ساختگی کپدر بارۀ آن ان

عبارت از این است کھ بین خلقھای لھستان و روس آتش خصومت بیافروزند. 
در اوکرائین نیز چنین ھدفی را دنبال می » قحطی بزرگ«تبلیغات پیرامون 

  ھا و اوکرائینی ھا را تیره سازند.کند. بدین وسیلھ می خواھند روابط روس
این فھرست فقیرانھ ، تا حدودی واقعی، اما، در اکثر موارد تحریف شدۀ 
حوادث تاریخی چشم آنھا را بستھ است و نمی توانند ببینند کھ استالین مفھوم 

را برای میلیونھا انسان شوروی تعریف کرد. او در میان خلق » وطن«مقدس 
ی عمیقی برخوردار بود کھ، در سالھای جنگ کبیر از چنان نفوذ و اعتبار

بھ سوی مرگ می رفتند، » زنده باد وطن، زنده باد استالین!«میھنی، با شعار 
دشمن را در ھم می کوبیدند. این مسئلھ برای آنھا جالب نیست کھ چھ اتفاق افتاد 

بود. کھ نام استالین الھام بخش قھرمانیھای مردم تا پای قربانی کردن خود شده 



زیرا خلق پس ھزاران سال تاریخ برای اولین بار حاکمیت خلقی خود را برقرار 
  ساختھ بود. چرا پس از مرگ استالین، بیگانگی مردم از حاکمیت اتفاق افتاد.

سال سی و «آنھا مثل اینکھ توجھ نمی کنند کھ با ھمۀ فجایع متناقض 
شدند کھ، بقول لنین،  ، در وھلۀ اول کسانی از صحنۀ سیاسی کنار گذاشتھ»ھفت

آنھائی کھ حاضر بودند روسیھ  بودند.» چسبانده«خود را بھ انقالب کبیر خلق 
یک بغل ھیزم خشک «را قربانی ھوسھای شبھ انقالبی خود ساختھ و آن را بھ 

تبدیل سازند. از فشارھای سیاسی در وھلۀ اول » برای بر افروختن آتش جھانی
تخریب کردند، از دھقانان سلب مالکیت نموده کسانی آسیب دیدند کھ معابد را 

، »کشتی تجدد«و ضمن تالش برای بیرون انداختن پوشکین از » قزاقی کردند«
  را حاکم ساختند.» فرھنگ پرولتری«

ویھ حساب با ساما نھ فقط تشنگان انتقام گیریھای سیاسی حتی، منتظران ت
شوروی را از مدتھا  خود آنھا و آنھائی ھم کھ ماھیت خصمانۀ خود با حاکمیت

پیش  آشکارا نشان داده اند، بھ استالین حملھ می کنند... ھمۀ آنھا ضمن تحریف 
برداشت دیالیکتیکی وی از اقدامات دھھا سالۀ استالین، تالش می کنند 

آموزشھای مارکس ــ انگلس، از تئوریھای لنین بعنوان مارکسیسم دوران 
  رای ھمیشھ دفن کنند.را ب حاضر و قرائت عملی او از لنینسیم

در این کاراز، نھ تنھا ضدکمونیستھای سنتی، حتی انسانھائی کھ خود را 
طرفداران جنبش کمونیستی معرفی کرده ولی، زحمت تحلیل اوضاع کنونی و 
موعظھ ھای یاس آور دگمھای پوسیده را تحمل  نمی کنند، نیز مشارکت دارند. 

موزه ھای بنیانگذاران تئوری و نتیجۀ نھائی آن، چیزی نیست جز تحریف آ
  انقالبی.

حتی تصور می شود ھمۀ آنھا بسیار خوب می دانند کھ؛ ھم لنین و ھم 
استالین بویژه تأکید داشتند کھ، مارکسیسم علم زنده، اساس متدولوژی تحلیل 
اوضاع اجتماعی و اقدام سیاسی ــ اجتماعی است. آنھا، در مورد غیرعاقالنھ و 

ی از وضعیت موجود فقط با تکیھ بر قیاسھای یک قرن خطرناک بودن ارزیاب
یا نیم قرن اخیر، ھمیشھ ھشدار می دادند. تجارب قرن بیستم و از آن جملھ، 

  فعالیتھای حزب کمونیست اتحاد شوروی، این آموزۀ آنھا را عمال تأئید می کند.



ھمانطور کھ در عمل، ھمچنان ھم در آثار تئوریکی استالین، ما پاسخ مسئلۀ 
مسئلۀ قابلیت حیاتی سوسیالیسم، در بارۀ آنکھ چشم انداز تاریخی اصلی را ــ 

، پیدا می کنیم. درست این جواب برای ابن الوقتھای آن چقدر واقعی است
 - امروزی، غاصبان قدرت دولتی، نیروھای وفادار بھ ارزشھای لیبرال

نی نتیجھ دمکراتیک و ھمۀ آنھائی کھ نمی خواھند از روشھای خائنانۀ یلتسی
بگیرند، خوشایند نیست. آنھا ھمۀ دستاوردھای دمکراتیک را کھ زمانی بھ ھمان 
سبب مسئلۀ نوسازی مطرح شد، بشدت و پیگیرانھ محدود می سازند. تقلب 
گسترده و بی سابقۀ تاریخی در انتخابات اخیر نمایندگان دوما (مجلس 

، شاھد این قانونگذاری روسیھ. م.) و انتخابات ریاست جمھوری کشور
مدعاست.  فقط تعداد آراء تقلبی حزب حاکم بھ صدھا ھزار سر میزند و ھمۀ 

مجلد جمع آوری و بھ دادگاه  ١۵منطۀ کشور در  ٢٩اسناد تخلفات علنی در 
  عالی روسیھ تقدیم شده است.

در کشور ما بھ پیدایش یک دستگاه عظیم » ھرم قدرت«تالش برای تشکیل 
کھ، نتایج رأی گیریھا را گستاخانھ تغییر می دھد  بوروکراتیک منجر شده است

و حق انتخاب مردم را بھ سخره می گیرد. آنھا، با کشاندن طرح تغییر در قانون 
رفراندوم بھ مجلس، در واقع، مردم را از حق خود،ــ حق اظھار نظر پیرامون 

  مھمترین مسائل کشور محروم ساختند.
بھ حزب کمونیست روسیھ، بخاطر ھمۀ اینھا بالواسطھ با تشدید فشارھا 

مواضع اصولی حزب پیرامون گرھی ترین مسائل کشور، پیش از ھمھ، بجھت 
رأی منفی فراکسیون کمونیستھا بھ پیشنھاد نامزدی پوتین بھ پست نخست 
وزیری در مجلس و اقامۀ دعوی در مورد تقلبات گسترده در انتخابات مجلس 

ه، پیشنھادھای سازندۀ حزب کمونیست در دادگاه عالی، ھمراھی می شود. بویژ
در مورد ملی کردن منابع طبیعی و عرصھ ھای استراتژیک، و ھمچنین موج 
اعتراضاتی قوی کھ حزب کمونیست برای دفاع از منافع زحمتکشان تشکیل می 

  دھد، موجب تحریک حساسیّت ارگانھای حاکمیتی گردیده است.
را در داخل گیومھ » کراسیدم«در روسیھ، مطبوعات از مدتھا پیش، کلمۀ 

می نویسند ــ زیر کھ، حاکمیت کنونی با دمکراسی فاصلۀ زیادی دارد. بھ 
، ساختار حکومتی در »اینترنیشنال ھرالد تریبون«نوشتۀ روزنامۀ آمریکائی 



روسیھ، بر روی سھ پایھ؛ مأموران، بارونھای بی تجربھ و نظامیان استوار شده 
پروسۀ انتخابات و تقویت کنترل و نظارت بر است و این امر  بھ کاھش نقش 

فریودم «اوپوزیسیون منجر می شود. در نظر سنجی ھائی کھ مرکز تحقیقات 
کشور  ١٩۵در مورد کشورھای آزاد بعمل آورده، روسیھ در میان » ھاوس

  مین پلھ  قرار گرفت. -١٧٠جھان، ھمراه با قزاقستان، سودان و یمن، در
ویزیونی بمثابھ یک سنت خشن دیرین، از بام تا تقریبا ھمۀ برنامھ ھای تل

شام مغز بینندۀ ساده لوح را با گزارشھای پر آب و تاب پیرامون 
کشور با حضور مقامات درجھ اول دولتی، پر می کنند. این در » دستاوردھای«

حالی است کھ برای اکثریت مردم روسیھ این سؤال منطقی مطرح است کھ: آیا 
رسد این حاکمیت بھ کارھای واقعا جدی و مؤثری کھ  باالخره زمانی فرامی

بتواند موجبات تغییرات مثبت در زندگی آنھا را فراھم آورد، بھ آنھا شانس زنده 
  ماندن بدھد، بپردازد؟

مردم خستھ در عرض سالھای طوالنی، کھ بھ تغییر و تحول مثبت در 
ر می گذرد با کشور دل بستھ اند، بھ ناگزیر ھمۀ آنچھ را کھ امروز در کشو

تغییرات بھتر در زندگی گذشتھ ھای نچندان دور مقایسھ می کنند.  اصال اتفاقی 
نام «نیست کھ، ھم استالین و ھم لنین، در نظر خواھی اینترنتی با عنوان 

، کھ بھ ابتکار کانال تلویزیون دولتی »٢٠٠٨روسیھ، انتخاب تاریخی ــ 
بر گزار » نظر خواھی اجتماعی«، فرھنگستان علوم روسیھ و بنیاد »روسیھ«

شد، با اطمینان در صدر جدول قرار گرفتند. اینک در میان ما دیگر کسانی کھ 
در دورۀ استالین زندگی کرده و در سالھای پس از مرگ او، استالین را رھبر 
خود حساب می کردند، وجود ندارند. البتھ کھ جای خالی آنھا را نسلھای بعدی 

وشن است کھ اکثریت قریب بھ اتفاق کاربران اینترنت پر کردند. و این ھم ر
جوانان ھستند کھ نام استالین برای آنھا، بعنوان سمبل کارھای بزرگ و نمونۀ 

  خدمت صادقانھ بھ خلق خویش تبدیل شده است.
یاد او، حس امیدواری بھ رھائی کشور بزرگ از خودسریھای مأموران 

ن و تبھ کاران و باالخره، از ھمۀ مفتخور، غارتگران دسترنج انسانھا، دزدا
زیر پا » آزادی و دمکراسی«آنھائی کھ اصل ایده عدالت را بنام مبارزه برای 

  گذاشتند، در اذھان مردم بیدار می کند.



نتیجۀ قطعی نظرخواھی برای حاکمیت ارتجاعی در وضعیت تحقیرآمیز 
  کنونی روسیھ و برای اکثریت مردم آن غیر منتظره بود.

ئی قادر نیست نھ آرزوی برقراری نظم در روسیھ بدست پرتوان ھیچ نیرو
خلق و نھ ایدۀ نا زدودنی آن را، یعنی، فکر بازسازی دولت قادر بھ دفاع از 
خود و از آنھائی کھ دیگر نمی خواھند زندگی خود را بر مبنای قانون دنیای 

  ن بسازند، ریشھ کن سازد.ادزد
ھ ھیچ طریقی نمی توانند از حافظۀ استالین جاودانھ است، و نام او را ب

تبرئۀ سیاسی و «مردم بزدایند. اگر چھ فعال، برخی دانشمندان با احتیاط مسئلۀ 
استالین را مطرح می کنند، در حالیکھ این امر، از مدتھا پیش در » پلیتولوژیک

  اذھان عمومی صورت گرفتھ است.
شوروی، درست  حاکمیت با تحریف فعالیتھای استالین و ھمۀ تاریخ اتحاد

بھ ھمان چالھ ای خواھد افتاد کھ، جریانی از جبھۀ چپ حزب بلشویک و دقیقا 
ھمان کسانی کھ سنن تاریخی را قطع کردند، با خوش باوری بھ رھائی ابدی از 

افتادند. با آنکھ راه بازسازی آن بسیار سخت بود اما، » ھورا کشان«کھنھ، 
ع کنونی در پروردن ایوانوف کھ ھیچ استالین موفق شد. تالشھای حاکمان ذینف

  قرابتی با آن ندارند، نتیجھ ای نخواھد داد.
ھیچ امر اتفاقی نبود کھ استالین بموقع خود، بر اھمیت جدی تدریس تاریخ 
در مدارس، تاریخ مشتمل بر واقعیات تاریخی و قھرمانان واقعی زمانھای 

و ھدف » کروفسکیمدرسۀ تاریخ پا«گذشتھ تأکید کرد. عالوه بر این، او 
  نامشخص آن را شدیدا مورد انتقاد قرار داد.

تبرئۀ «جالب توجھ اینکھ، رقبای استالین این مسئلھ را گاه بعنوان 
تروتسکی) »(محافظھ کاری ملی«گاھی (بوخارین)، » سیونالیستی تزاریسمنئونا

تعریف کردند. مثال؛ تربیت » شوونیسم ابر قدرتی«و گاھی ھم بمثابھ ظھور 
ش آموزان با روح احترام بھ ارتش سووروف کھ برخی از رھبران حزب آن دان
می نامیدند، نمونھ این ادعاھا می باشد. یا اینکھ، » ارتش برده ھای فئودالی«را 

تصمیمات استالین برای تحکیم بنیانھا خانواده را اقداماتی غیر الزم برای تقویت 
  مودند.تلقی می ن» نھاد پدر ساالری پوسیده و گندیده«



پس از آن تقویت شد » گرایشات نئوناسیونالیستی«متھم کردن استالین بھ 
کھ، او شعار امکان ساخت سوسیالیسم در یک کشور را مطرح ساخت. چنین بر 
چسبھائی بھ ھر کسی کھ سعی می کرد در مقابل تمایالت مسلط آن زمان مبنی 

ی ملی خلقھای بر نفی ریشھ ای ضرورت ھر گونھ توجھ بھ مسئلۀ ویژگی ھا
  اتحاد شوروی در تشکیل دولت جدید ایستادگی کند، زده می شد.

بھ ھر حال، ھمھ گونھ برچسب زدن، ھمیشھ، و مخصوصا در سالھای 
بیست، وسیعا در مبارزات درون حزبی استفاده می شد. بھ ھمین جھت ھم این 

مھ برچسب زدن بھ وازده ھا در دورۀ فشارھای سیاسی ادا» سنت«مسئلھ کھ، 
  داشتھ باشد، اصال عجیب نیست.

استالین بھ خطر ھالکت بار قطع تسلسل سنن تاریخی و فرھنگی واقف بود. 
در روزھای برگزاری اولین گنگرۀ سراسری نویسندگان شوروی در سال 

، او مسئول ھیئت نویسندگان گرجستان، م. گ. تروشولیدزه را کھ ١٩٣٤
پیش خود دعوت کرد. پس از کنگره مسئول ارائۀ گزارش بھ کنگره ھم بود، بھ 

تروشلیدزه برای نویسندگان گرجستان جلسھ ای تشکیل داد و مشروح صحبت 
  خود با استالین را با آنھا در میان گذاشت. وی گفت:

استالین در جواب صحبتھای من تعجب کرد و گفت: چطور؟ شما در کنگره 
خالقیت را بدست می گوئید خلق گرجستان فقط بعد از انقالب اکتبر امکان 

آورده است و تا آن وقت چیزی در زمینۀ فرھنگی نداشت؟  شما از قول من بھ 
نویسندگان گرجستان بگوئید کھ، اگر آنھا نمی توانند آنچھ را کھ پیشینیان ما در 
عرصۀ فرھنگ و ادبیات انجام دادند، ادامھ دھند، بگذار حداقل میراث آنھا را 

  بمردم برسانند.
ونھ و نمونھ ھای دیگر، بتواند در خدمت ترسیم و تشریح ایدۀ شاید، این نم

استالین پیرامون حراست از ھمۀ ثروتھای ملی ھر خلقی کھ، در طول قرنھا 
خلق شده و اندوختھ گردیده است، قرار گیرد. او سنن ملی را بسیار ارزشمند 

نیان، می شمرد و بروشنی درک می کرد کھ احترام بھ تاریخ و  وفاداری بھ پیشی
نیرومندترین منبع برای شکل گیری جھان بینی سالم و قدرت معنوی مردم 
بشمار می رود کھ، در شور و شوق توده ای آنھا در پنج سالھ ھای قبل از جنگ 
ظھور یافت و در نبرد مرگ و زندگی با فاشیسم، قوت و مردانگی آنھا را 



خود او دو خط اصلی  تحکیم بخشید. در دورۀ استالین تمدن نوینی، ھمانطور کھ
آن را، یعنی؛ ملی، بلحاظ شکل و سوسیالیسستی، بلحاظ محتوا معین کرد، پدید 

  آمد.
استالین کھ بعدھا بعنوان متخصص در امور مسائل ملی شناختھ شد، نقش و 
مفھوم فاکتور ملی و برداشت نیھیلیستی از فرھنگ ملی و میھن پرستی را درک 

نھ نسبت بھ ارثیۀ فرھنگی و تاریخی خلق می کرد. او برخورد سھل انگارا
روس را قاطعانھ رد نموده و آن را بمثابھ اھانت و تحقیر پرولتاریای روس 

  معنی می کرد.
را بھ مارکسیسم وارد کرد و » مسئلۀ روس«استالین برای اولین بار مقولۀ 

، در ١٩١٧مفھوم بین المللی و ھمھ خلقی آن در روسیھ را تبیین نمود. در سال 
کنگرۀ ششم حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیھ(بلشویکھا) اوضمن تأکید 
بر ضرورت تشکیل شوراھا، آنھا را مناسب ترین شکل سازمانی طبقۀ کارگر 

». این شکل، فقط روسی است«برای دستیابی بھ حاکمیت سیاسی خواند و گفت: 
خی را بسیار پیشتر از اکتبر، استالین مقوالت جھانی و ملی، روسی و تاری

تاریخی روسیھ، بمثابھ نقش پیشرو  -بررسی کرد. او بھ اھمیت ویژگیھای ملی
  خلق روس در تشکیل و تکامل آن پی برد.

استالین در گرجستان ، در سرزمینی زاده شد کھ طبیعت و ویژگی ھای 
ملی زندگی مردم بطور محسوسی با روسیھ متفاوت است. برغم این،  -فرھنگی

می نامید. و در این مسئلھ » س دارای ملیت گرجیانسان رو«او خود را 
کمترین نشانۀ خودنمائی دیده نمی شود و  در واقع ژرفای روانشناسی  شخصی 
را بازتاب می دھد کھ بخش اعظم عمر خود را در روسیھ مرکزی گذرانده 

احترام عمیق بھ مردم و محیط زندگی آن، درک  -» فرمولبندی«است. در این 
  انگی ھمۀ انسانھا صرفنظر از تعلق ملی، درک می شود.مفھوم روس و یگ

متأسفانھ، در دورۀ شوروی، مخصوصا بعد از کنگرۀ بیستم حزب 
کمونیست اتحاد شوروی، نام استالین، در واقع، بفراموشی سپرده شد. کافیست 
گفتھ شود کھ، در طول سی سال در کشور ما، حتی یک کتاب در بارۀ وی 

ا بسرعت غربیھا، در جائیکھ فورا انبوه اسناد جعلی نوشتھ نشد. این خالء ر
دست بدست می شد، پر کردند. دیوید دالین، شوروی شناس مشھور در محافل 



ھر چیزی در بارۀ استالین می توان گفت و لجن پراکنی «غربی، می نویسد: 
رجوع کنید بھ: »(ھرچھ قدر بیشتر باشد، حقانیت او را بیشتر ثابت می کند

  »).حقیقت نما«
بھ قدرت رسیدند، زیر » نوسازان«باآلخره در پایان سالھای ھشتاد کھ 

شعار دمکراسی نسخۀ آماده و در عمل تجربھ شده ای را بدست گرفتھ، ھیاھوی 
و جنجال ضد استالینی بھ پا کردند. در چنین حال و ھوائی، بسرعت تعداد بسیار 

و سقم ھیچ یک از آن زیادی مقاالت و کتابھای ضد استالینی نوشتھ شد. صحت 
نوشتھ ھا عمال از سوی ھیچ کسی مورد تأئید و یا تردید واقع نشد. ھمۀ 
نویسندگان آنھا، بعنوان یک قاعده، بر اساس یک اصل حرکت نموده و تصور 

ھر قدر کثافت و لجن بھ قبر این انسان کبیر بریزیم، ھمانقدر «می کردند: 
صرفنظر از ھمۀ بیھودگی ». یمشانس بیشتری برای مشھور شدن بدست می آور

سی متعجب  -ادعاھای تازه، تقریبا ھیچ کس از طرز تلقی حوادث سالھای بیست
گانوف، ابتدا استالین را در خیانت بھ انشد. یکی از این نویسندگان، دیمیتری ولک

از او خواھان تغییر تحلیل و توضیح » نوسازان«لنین متھم کرد. و زمانیکھ 
در نگرش ولکاگانوف، » تغییر«ود لنین تھمت زد. چنین جدیدتری شدند، بھ خ

مراحل اصلی و جنبھ ھای تغییر در مواضع ایدئولوژیکی ماشین تبلیغاتی باند 
بھ نفی » با سیمای انسانی«یاکولییوف، یعنی از سوسیالیسم  -گارباچوف

 ارزشھای سوسیالیستی را نشان می دھد.
ۀ احیاء و بازسازی دور -دورۀ جدید تعریف شده از سوی مطبوعات

آوار ساخت.    انبوه عظیم اطالعات حیرت آور را بر سر مردم -بورژوازی
ھمصدا با شوروی شناسان غرب، ادعاھائی مبنی بر این مطرح شد کھ، مثال، 
در نتیجۀ فشارھای سیاسی، تعاونی کردن و گرسنگی در اتحاد شوروی، در 

بل چنین ادعاھائی، ما در میلیون انسان از میان رفت. در مقا ۵٠ -٦٠حدود 
بسیار دوری از حوزۀ عقالنیت قرار  -مورد ارقامی کھ در فاصلۀ بسیار

صحبت نخواھیم کرد. زیرا، کمتر کسی زحمت مطابقت این رقم جعلی   دارد،
را با اسناد رسمی تائیده شده کھ ھیچ کس تا کنون جسارت رد کردن آنھا را 

  نداشتھ است، بخود می دھد.



و پیروان آنھا ارتباطی ندارد. مثال، » نوسازان«ئلھ با تخیالت اما، اصل مس
میلیون نفر بود. در سال  ٩١، در محدودۀ مرزھای امروزی آن، ١٩١٧در سال 

کھ اتحاد شوروی اولین سرشماری را بعمل آورد، تعداد آنھا در  ١٩٢٦
جمھوری سوسیالیستی فدراتیو روسیھ(یعنی، در اراضی روسیۀ کنونی) بھ 

این در حالی بود کھ جنگ داخلی ویرانگر و خانمان    نفر رسیده بود. ٧/٩٢
  سوز پنج سالھ تازه خاتمھ یافتھ بود.

جمعیت روسیھ  ١٩٣٩بر اساس دومین سرشماری اتحاد شوروی در سال 
میلیون نفر ٧/١۵سال،  ١٣میلیون نفر بالغ می شد. یعنی در طول  ٤/١٠٨بھ 

یداد. اما، بطور کلی رشد متوسط درصد افزایش نشان م ١٧بعبارت دیگر، 
ھزار نفر را نشان می  ٢١٠جمعیتی اتحاد شوروی در این دوره، یک میلیون و 

  دھد.
دمکراتھا خود را بی نیاز از چنین دالیل قانع کننده ای  -در ھر حال، لیبرال

می دانند. بویژه اینکھ، در میان آنھا متخصصانی ھم ھستند کھ تصور کامال 
معاصر دارند. ولی، آنھا وظیفۀ دیگری را بعھده گرفتھ اند و  واقعی از تاریخ

آن؛ انحراف اذھان عمومی از تلفات انبوه انسانی در دورۀ حکمرانی نظم 
، کھ از مدتھا پیش حتی، شمار قربانیان دورۀ فشارھای سیاسی را »دمکراتیک«

  پشت سر گذاشتھ و ھمچنان ادامھ دارد.
پدید » تفکر نوین«تعداد زیادی انسان با الزم بھ یادآوری است کھ ناگھان 

تاریخ  یآمدند و با اقتباس از افسانھ ھای کھنھ غرب در بارۀ جدائی ناپذیر
خشونت و چپاولگری، داستان سرائی می کنند. ھمانطور کھ نویسندۀ    باروسیھ 

خون و زمینۀ آن در تاریخ «ناشناس، و. ساالوی، در کتاب اخیرا منتشر شدۀ 
د؛ قطعات چنین تصوراتی در صورت مقایسۀ آن با تاریخ می نویس» روس

کشورھای غربی متالشی می شود و از ھم می پاشد. توجھ کنید! نام ایوان 
گروزنئی کھ بر اندام بسیاری از معاصران ما رعشھ می اندازد، در دورۀ 

 ٨٩ھزار نفر و الیزابت اّول، پادشاه ھمزمان او در انگلیس،  ٤حاکمیت خود 
را اعدام کردند. با این ھمھ، پادشاه روسیھ از نظر بسیاریھا سمبل  ھزار نفر

  خشونت و پادشاه انگلیس، نمونۀ یک دولتمدار کبیر شناختھ می شود.



نمونھ ھای غیر انسانی بسیاری را می توان بر شمرد کھ در تاریخ اروپای 
ش غربی ثبت شده است. مثال، بھ رد پای خونین صلیبی ھا کھ در پی کشتار بی

از نیمی از جمعیت جنوب فرانسھ دست داشتند، اشاره کرد. و یا بھ جنگھای 
سی سالۀ آلمان کھ جمعیت کشور را تقریبا بھ نصف تقلیل داد و یا بھ تلفاتی کھ 
فرانسھ در دورۀ انقالب کبیر در مقایسۀ با جمعیت کشور بمراتب بیشتر از 

ھ کنید! اما، تلفات روسیھ در انقالب اکتبر و جنگ داخلی متحمل شد، توج
تعاونی کردن در اتحاد شوروی، تا حدودی با تلفات مصادره کردن و یا بعبارت 

  دیگر با غصب عدوانی زمینھای دھقانان در انگلیس قابل مقایسھ است.
بمنظور شکل دادن بھ نوع نگرش مردم نسبت بھ گذشتھ، حاکمیت کنونی 

ن غیر متخصص را بکار ھم دانشمندان و محققان متخصص و ھم تاریخ نویسا
گرفتھ است. این امر ما را بدین فکر وادار می کند کھ م. ن. پاکروسکی دراین 

  چندان ھم بی جا نبود.  وارونھ نشان دادن گذشتھ، گفتھ کھ تاریخ، یعنی سیاست
چنین بھ نظر می رسید کھ، سقوط اخالقی اکثریت متخصصان اواخر دھۀ 

ن بسیاری از شھروندان روسیھ، جنبۀ ھشتاد و اوایل سالھای نود و ھمچنی
موقتی دارد. اما، گذشت زمان نشان می دھد کھ اقدامات مخرب حاکمیت در این 

و تولید کنندگان اسناد جعلی و بنجل در مورد سالھا تأثیر خود را گذاشتھ، 
. در ھر صورت، میھن پرستان استالین را بھ ھیچ روی نمی توان قانع کرد

اندیشۀ خود بدفاع از نام او بر خیزند. تجارب ناشی از  یباید با تکیھ بھ نیرو
فعالیتھای ایدئولوژیکی و تئوریکی حزب کمونیست روسیھ در سالھای اخیر 

  می توانند از عھدۀ این کار بر آید.حزب نشان می دھد، کھ 
موضع کمونیستھا بر ھمھ روشن است و آن، در قرارھای کنگرۀ بیستم 

کیش «رش نیکیتا خروشچوف در مورد حزب کمونیست شوروی در گزا
در عین حال، الزم بھ تأکید است منعکس شده است. » شخصیت و پیامدھای آن

کھ، بموازات انتقاد شدید و کامال بحق از برخی از شیوه ھای کار استالین در 
در تدارک و انجام انقالب را نقش او می تواند آن دورۀ زمانی، کمتر کسی 

خلی، در مبارزه برای ساختن سوسیالیسم در کشور سوسیالیستی، در جنگ دا
مورد تردید قرار  ،ما و در سازماندھی مبارزه برای تار و مار کردن فاشیسم

ھستند کسانیکھ سعی بر آن دارند این واقعیتھا را فراموش کرده و خاک  د.ھد



برخی بی قانونی ھای سالھای سی را بر سر رھبری و اعضای حزب 
ھ، کمونیستھای امروزی را مقصر برخی تلفات و ھزینھ کمونیست روسیھ ریخت

ھای ساختمان سوسیالیسم معرفی کرده و با چشم پوشی بر این واقعیت کھ 
اکثریت قریب بھ اتفاق آنھا، حداقل بدان دلیل کھ سالھا بعد از آن بدنیا آمده و 

  نقشی در آن نداشتند، مسئول بدانند.
فات و خشونتھای غیرقابل برای اینکھ حزب کمونیست روسیھ، انحرا

دفاع، جایگزینی حاکمیت دولتی با حاکمیت حزبی، عضویت توده وار در حزب 
در دورۀ بعد از بخاطر مقاصد شخصی، کاھلی و جمود فکری رھبران آن 

و عدم کاربرد اشکال و متدھای مترقی در کار حزبی را تقبیح کرده  استالین
ین نواقص و حاملین آن را از است. حزب کمونیست روسیھ، از مدتھا پیش ا

  صفوف خود دور کرده است.
مسئوالن  ماجراجویان سیاسی،» رھنمودھای«آنھا، قبل از اینکھ منتظر 

مستقیم کشتار میلیونی و ھمچنان ادامھ دار مردم روسیھ در نتیجۀ اصالحات 
  انجام دادند. اخیر باشند، این کار را لیبرالی طی دو دھۀ

نۀ خروشچوف بھ اجالس بستۀ نمایندگان متاسفانھ، گزارش محرما
کنگره، در کنگره بھ بحث گذاشتھ نشد. و این ھم یکی از دالیل اصلی قضاوت 
غامض و مبھم در بارۀ استالین، بررسی نامفھوم در داخل کشور و ھمچنین، 

  انتشار مطالب جعلی بیشمار در غرب گردید.
فظر از انبوه عظیم اما، مسئلھ نھ تنھا بدین جا ختم نمی شود، بلکھ، صر

مطالب منتشره در مطبوعات کشور از نیمۀ دّوم دھۀ ھشتاد، مسائل بسیار 
ھستند کھ، ھنوز مورد مطالعھ و داوری نھائی قرار نگرفتھ اند. بلی، ھم مھمی 

ما درک می کنیم مثال، کنگرۀ ھفدھم حزب کمونیست سراسری(بلشویک) در 
کنگرۀ «و ھم » کنگرۀ پیروزمندان«، ھم بعنوان ١٩٣٤فوریۀ سال  - ماه ژانویھ

در تاریخ ثبت گردید. اما، آیا فقط استالین در قبال تضییقات » اعدام شدگان
بوخارین، یکی از قربانیان آن دوره، و سیاسی آن زمان مسئول است؟ مثال؛ 

یکی از ایدئولوگھا و مبلغان اصلی شیوه ھای برخورد خشن، ھر چند با 
نھا راه ھدایت کشور در دورۀ حرکت بسوی احتیاط ولی، این متدھا را ت

اقتصاد دورۀ «ساختمان سوسیالیسم حساب می کرد. وی در اثر خود بنام 



قھر انقالبی باید فعاالنھ در خدمت تشکیل دولت جدید قرار «می نویسد: » گذار
گیرد و قھر پرولتری در تمام اشکال خود، از اعدام گرفتھ تا احالۀ وظایف 

انسان کمونیستی از مادۀ انسان دوران سرمایھ داری  دشوار... راه ترقی
  ».بشمار می رود

ممکن است ما فقط دو حزب داشتھ باشیم: یکی در حاکمیت و دیگری، «
ــ این سخنان بوخارین انعکاس درک وی از روند انقالب است. و  »در زندان

 ، با تقسیم حزب١٩٠٣اگر در نظر داشتھ باشیم، کھ انشعاب در حزب در سال 
بھ بلشویکھا و منشویکھا اتفاق افتاد و از اولین روزھای پس از انقالب اکتبر 
نیز کھ در درون حزب طی سالھای طوالنی دو جریان آشتی ناپذیر لنینی ھا و 

دو «تروتسکیستھا موجود بودند، بدین ترتیب، دیدن عاقبت موجودیت 
  مشکل نبود.  »حزب

رد دائمی عبارت تحقیرآمیز ایدئولوژی خشونت را تروتسکی نیز با کارب
در بیان خود، تئوریزه کرد. او در گزارش خود بھ کنگرۀ پنجم » مادۀ انسانی«

)، در بخش مربوط بھ تشکیل ارتش سرخ پیشنھاد ١٩١٨شوراھا (ژوئیۀ سال 
باید یک برآورد کامل از ھمۀ مادۀ انسانی موجود بعمل آورد و آنھا را «کرد: 

رژیم کارگری و دھقانی شورائی و میھن بکار بطور منظم... برای خدمت بھ 
  ».گرفت

این تفکر نیز، کھ اجبار، ابزار اصلی برای رھبری توده ھای دھقانان در 
ما « آیندۀ پیش رو می باشد، متعلق بھ اوست. او در کنگرۀ یازدھم حزب گفت: 

نمی توانیم تا زمانی کھ ھر مرد و زن دھقانی درک کند، بھ انتظار بنشینیم! ما 
». باید امروز ھر کسی را برای قرار گرفتن در جائی کھ باید باشد، مجبور کنیم

آیا منبع الھام دمکراتھای امروزی کھ کاله گرم و نرمی بر سر روسیھ گذاشتھ و 
، »بھ طویلۀ تمدن کشاندندرا روسیھ «بقول الکساندر یاکولییوف در سالھای نود،

  ھمین تفکر نبود؟
حاکمیت شوروی را عمال متحقق ساختھ و بھ تروتسکی تفکر نظامی کردن 

تشکیل گردید. تاریخچۀ اتحادیۀ کارگران حمل و نقل کھ » ارتش کار«ابتکار او 
شد، نشاندھندۀ این مدعاست.   در واقعیت امر بھ یک سازمان شبھ نظامی تبدیل



مثال، برای کارگران و کارکنان آن مجازات زندان و کار اجباری در نظر 
  .دگرفتھ شده بو

فکر ساخت دولت مبتنی بر خشونت و اجبار، فقط ھمانطور کھ می بینیم، 
. بدین متحقق شد ، بلکھ،و تأمالت اوقات فراغت نبودند» تئوریک«مشقھای 

ترتیب، شکل گیری ایدئولوژی خشونت، کھ در سالھای بیست ــ سی ھمۀ بر 
رھبری حزب مسلط شده بود، بھ ھیچوجھ بھ استالین مربوط نمی شود. 

ھای » تئوریسین«چرخاندن چرخ لنگر فشارھای سیاسی را » دستور العمل«
آن آماده کردند و متوقف کردن آن بسیار دشوار بود. برخی از رھبران، 
خشونت را شیوۀ نسبتا ساده و سریع در اجرای اکثریت وظایف می دیدند، ھر 

  شدند.چند برخی از آن وظایف، ھمانطور کھ بعدھا معلوم شد، تا آخر اجرا ن
بسیاری از محققان، طرف دردناک مسئلھ را ھم مورد توجھ قرار می دھند: 

ھر یک از مجازات شدگان پر است از اسامی کسانی دیگری کھ آنھا » پروندۀ«
نیز تحت تعقیب و اتھام قرار گرفتند. تعداد آنھا کھ از تحقیقات پیرامون قتل 

ھا نھ فقط از روی ترس کیروف آغاز شد، بصورت تصاعدی افزایش می یابد. آن
ھمدیگر را لو می دادند، بلکھ، اغلب بخاطر حسادت، منافع شخصی و دیگر 
غریزه ھای منفی بھ این کار مبادرت می ورزیدند. خود فشارھای سیاسی بر 
محور دسیسھ ھا و توطئھ ھا کھ اساسا جنبۀ مبارزه بخاطر احراز این و یا آن 

ھمراه گردید. و البتھ، خواستۀ شغل در پلھ ھای مختلف حاکمیت داشت، 
صمیمانۀ مردم برای نشان دادن ھوشیاری خود ھم نقش کمی در این مسئلھ 
بازی نکرد. در این مورد آنھا کمتر تفاوتی با مردم کشورھای دیگر داشتند. 
مثال، در ایاالت متحدۀ آمریکا، فقط دو روز پس از حملۀ ژاپن بھ پیورل ھاربر، 

بھ بھانۀ جاسوسی بھ نفع کشور دشمن زندانی کردند.  قریب چھار ھزار نفر را
و حتی مدتھای مدیدی مردم با وجدان ایالتھا با گزارشھای خود در بارۀ اشخاص 
مشکوک پلیس و اف بی آی را بھ ستوه آورده بودند. اما، بررسی ھای 

  نشان داد، کھ اکثریت گزارشھای مخفی، غلط و اشتباه بوده است.  بعدی
مات بسیاری از سران عالی رتبھ حزب، کھ در کنگرۀ ھفدھم ھنوز ھم اقدا

حزب کمونیست سراسری(بلشویک)، مأیوس شده و بھ طرفداری بی قید و 
شرط از خط استالین برخاستند، مورد بررسی و مطالعۀ نھائی قرار نگرفتھ 



است. با اطمینان کامل می توان گفت کھ: آنھا بھ ھیچوجھ خطر جانی خود را 
ل خویش قرار ندادند. حداقل بدین جھت کھ در آن زمان ھنوز ھیچ راھنمای عم

یک از رھبران حزب زیر فشار و تضییقات سیاسی قرار نگرفتھ بودند. اما، 
بعدھا زمانی کھ آنھا علنا بھ گناه خود در مقابل حزب و دولت اعتراف کردند، 

ق بر این دیگر ھیچ کسی بھ گفتۀ آنھا باور نکرد. بخش وسیعی از توده ھای خل
نظر بودند، کھ استالین را خطر تھدید می کند. زیرا، خائنان و دروغگویان او 

  را احاطھ کرده اند و بھ ھمین جھت ھم آنھا را متھم می شناختند.
، ١٩٣٨بخشی از این مسائل را اظھارات بوخارین در ماه مارس سال 

وند من فکر می کنم، ر«روشن می سازد. وی گفت:  چندی پیش از اعدام
حوادث اتحاد شوروی، کھ موجب بروز شبھات و تزلزالت مختلفی در میان 

است، در وھلۀ اّول، ناشی از عدم    روشنفکران اروپای غربی و آمریکا شده
و  درک این جماعت از تفاوتھای ریشھ ای در کشور ماست، کھ در آن مخالف

  ».دارای فکر دوگانھ و دو سویھ می باشد   درست در یک زمان ،دشمن
در آن اوضاع و احوال، حتی در اوج مبارزۀ ایدئولوژیک با تروتسکیستھا، 
زینویوفی ھا و بوخارینی ھا ھیچ گونھ تدابیر سیاسی شدیدی برعلیھ آنھا اتخاذ 
نشد. این موضوع را حتی خروشچوف در گزارش خود بھ کنگرۀ بیستم حزب 

مبارزه در داخل  در بارۀ کیش شخصیت مورد تأکید قرار داد و یادآور شد، کھ
حزب، مدتھای طوالنی بر اساس ایدئولوژی جریان داشت. اما، آیا آن طور کھ 
خروشچوف تصور می کرد، واقعا ھم مخالفان حزبی در زمان آغاز دورۀ 

فکر می کنم بھ این مسئلھ نمی توان پاسخ    فشارھای سیاسی مجازات شدند؟
شده در کنگرۀ بیستم، مبنی مثبت داد. عالوه بر این، با دیگر مدعاھای مطرح 

این کھ سوسیالیسم در کشور ما ساختھ شده و در آن طبقات استثمارگر برافتاده 
  است ھم، مشکل می توان موافقت کرد.

این نظر کامال بھ حق برخی محققان، کھ اقرارھا و مداحی ھای سرسام آور 
توده ای را برای استالین، در جوی براه افتاد کھ امکان تشدید تضییقات سیاسی 

ختھ بود. مثال، آنچھ کھ بنام دادگاھھای مسکو مشھور است، در سالھای افراھم س
  اتفاق افتاد. ١٩٣٦ -١٩٣٨



این مسئلھ کھ بزرگترین نویسندگان خارجی ــ لیون فیختوانگر، رومن 
روالن، تئودور درایزر و دیگران ــ حقانیت اقدامات استالین و عادالنھ بودن 

ا مورد تردید قرار ندادند، در شکل گیری افکار عمومی نقش احکام دادگاھھا ر
مسکو «کم اھمیتی ایفا نکرد. لیون فیختوانگر، تأثرات خود را در کتاب 

تا زمانی کھ من ھنوز در اروپا بودم، اتھامات «چنین بیان می کند: » ١٩٣٧
زینویوف را نتیجۀ بی اعتمادی ارزیابی می کردم. بنظرم می رسید کھ متھمان 
را در زیر فشار بھ اعترافات تاریخی وادار می کرده اند. از نظر من، روند 

  محاکمھ یک صحنھ سازی نمایشی وحشتناک در محدودۀ عالم ھنر بود.
... اما، بعد از آنکھ در جلسۀ دادگاه دوم در مسکو حضور یافتم، پیاتکوف، 

، تحت تأثیر رادکا و دوستان آنھا را دیدم و سخنانشان را شنیدم، احساس کردم
این تأثرات کھ متھمان چھ می گفتند و چگونھ استدالل می کردند، تردیدھای من 
مثل نمک در آب حل شد. اگر ھمۀ اینھا جعلی یا ساختگی بودند، پس چرا من 

  ».نمی دانم، حقیقت چیست
چنین فکری را جوزوف دویس، سفیر ایاالت متحدۀ آمریکا نیز بیان کرده و 

ض کنیم، کھ این دادگاھھا بر اساس یک نماشنامۀ سیاسی اگر فر«می نویسد: 
ساختھ و پرداختھ شده است ــ این ھم، بدین معنی است کھ باید وجود یک 

این سخنان او، زمانی کھ پرونده ». ھنرمند نابغھ، مثل شکسپیر را تصور کنیم
بازجوئی ھا و محاکمات را می خوانی، یا مثال، سند مشھور پلنوم ژانویۀ سال 

سالم سازی «کمیتۀ حزب کمونیست سراسری (بلشویک)، مبنی بر  ١٩٣٨
(از متن گزارش خروشچوف بھ کنگرۀ بیستم حزب » سازمانھای حزبی

کمونیست اتحاد شوروی) را مطالعھ می کنی، بی اختیار در ذھن انسان تکرار 
اشتباھات سازمانھای حزبی در جریان «می شود. مصوبۀ پلنوم در مورد 

، برخی بی قانونیھا و خودسریھای سازمانھای »ستھا از حزب...اخراج کمونی
حزبی را، کھ بی ھیچ دلیل و بررسی، کمونیستھا را از حزب کمونیست 

دشمن «سراسری(بلشویک) اخراج کرده و باز ھم بی ھیچ پایھ و اساسی آنھا را 
  کار محروم ساختند، قاطعانھ تقبیح می کند.  اعالم نموده و از» خلق

نوامبر سال  ١٧مصوبۀ «توان این ادعا را کھ سندی مثل:  مشکل می
شورای کمیساریای خلق اتحاد شوروی و کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست  ١٩٣٨



سراسری (بلشویک) دایر بر اینکھ ساده کردن مراحل بازجوئی و بازپرسی در 
موجب دست  ١٩٣٧ -١٩٣٨سازمانھای وزارت کشور و دادستانی در سالھای 

، صرفا یک »ات زیادی در پروندۀ بازجوئیھا و دادرسیھا گردیدبردن و تحریف
مسخره بازی و پوشش برای اقدامات ناشایست حاکمیت مرکزی بوده است، 

فقط کسانیکھ کھ در روشن شدن مکانیزم اصلی فشارھای سیاسی  باور کرد.
 سالھای سی ذینفع نیستند، می توانند بر این اسناد چشم بپوشند. اما این سند یکی
از دالیل فشارھای سیاسی سالھای سی را روشن می سازند. شورای کمیساریای 

این امر یقین دارند، کھ نفوذیھای جا خوش    خلق و کمیتۀ مرکزی حزب، بر
کرده در سازمانھای وزارت کشور و دادستانی، چھ در مرکز و چھ در مناطق 

ی گناه را بر سر قوانین شوروی را آگاھانھ زیر پا گذاشتھ، انسانھای ب« دیگر 
مسائل پوچ و حتی بی ھیچ دلیل و مدرکی بھ مسئولیت جلب نموده و 

می کردند و سپس، با جعل و تقلب در اسناد بازجوئی، برعلیھ آن مردم   زندانی
بی گناه پرونده می ساختند و در عین حال، با اھداف ماجراجویانھ از اتخاذ ھر 

الیتھای ضد شوروی شرکای خود گونھ تدابیری برای پوشش دادن و خالصی فع
  ».استفاده می کردند

باآلخره اینکھ، ما با اسناد دورۀ استالین سر و کار داریم. بدین جھت الزم 
نوسازی گارباچفی، این اسناد و ھمھ » عملھ ھای«و » معماران«نیست مثل 

  رھبران حزب را یکجا زیر خروارھا اتھامات ساختگی و جعلی دفن کنیم.
حققان در طبقھ بندی توالی تاریخی دورۀ فشارھای سیاسی تا شاید، برخی م

دورۀ  -حدود زیادی محق ھستند، کھ آن را بھ دو دورۀ متمایز؛ اّول
، کھ بعد از »استالینیستی«دورۀ  -، تا اواسط سالھای سی و دّوم»تروتسکیستی«

، »دوره بندی ھا«قتل سرگئی کیروف آغاز شد، تقسیم می کنند. ولیکن، چنین 
ارھا، مشکل می توان، از فشاین وقوع مال شرطی بنظر می رسند. زیرا، در کا

طرف دیگر، مخالفان مختلف   یک طرف، نقش استالین و طرفداران او را، از
و ناراضیان از حاکمیت را از ھم جدا کرد. البتھ، خود تروتسکی ھم سعی می 

م نماید. او در سال کند سالھای اّول ترور را تبرئھ کرده ولی، ادامۀ آن را محکو
انقالب » ژاکوبینی«آن ترورھای اولیھ را می توان با دورۀ «نوشت:  ١٩٣۵

مرتبط دانست، کھ از ضرورت سخت دفاع از خود، ناشی می شد. در مورد 



آنھا ما می توانستیم علنا بھ ھمۀ طبقۀ کارگر جھان گزارش بدھیم. ترورھای 
و بیش از آنکھ در خدمت  )١کنونی، شبیھ ترورھای دورۀ ترمودوریانھاست(

دفاع از بوروکراسی در مقابل دشمن طبقاتی باشد، در خدمت دفاع از آن در 
فکر می کنم، برای کسانی کھ ». مقابل عناصر پیشرو خود طبقۀ کارگر می باشد

  با تاریخ واقعی آن دوره آشنا ھستند، این ادعاھا قانع کننده نیستند.
این مسئلھ، کھ خودسریھا در سلسلھ واقعیت امر ھر چھ کھ باشد، نفی 

مراتب پائینی حاکمیت، پیش از ھمھ، محصول خودسریھا در رأس ھرم قدرت 
بوده است، یک برخورد غیراخالقی است. با این حال، ھر گونھ سعی و تالش 
برای توضیح فشارھای سیاسی بر مبنای انگیزه ھای شخصی استالین، کھ گویا 

ای ایستادن در جایگاه برابر با لنین و بطور کلی، بلندپروازیھای وی، عزم او بر
برای ماندن در تاریخ بعنوان سازندۀ دولت سوسیالیستی، موجب فشارھای 
سیاسی گردید، یک حماقت محض است. حتی آشنائی سطحی با زندگی استالین 
و اکثریت کارھای او، بی پایگی چنین ادعاھائی را آشکار می سازد. استالین تا 

، خود را شاگرد لنین می خواند و ھمیشھ با تأکید بر اھمیت عظیم پایان عمر
جھانی خدمات او در مقابل حزب و کشور، آنھا را بسیار ارجمند می شمرد و 
گرامی می داشت. ھیچ وقت در فکر دست یابی بھ آن قلھ ای نبود، کھ از آنجا 

اه مطمئن والدیمیر ایلیچ لنین در بغرنج ترین شرایط تاریخی توانست تنھا ر
  خروج روسیھ از بن بست موجود را ببیند.

ضمن مقایسۀ حوادث انقالب اکتبر از منظر تاریخ عمومی جھان، می توان 
 ییادآور شد کھ آنھا بھ آن مرحلۀ تکاملی خود کھ با یک سری قانونمندیھا

تعریف شده، در گذشتھ اتفاق افتادند، رسیده بودند. ھمچنان، کھ مثال، انقالب 
انسھ، سرآغاز مرحلۀ جدیدی در تاریخ تکامل بشری بود، انقالب کبیر فر

سوسیالیستی در روسیھ نیز قربانیھای زیاد و تقسیم جامعھ را در پی داشت. در 
چنین تکانھائی، کھ مردم بھ دو اردوی آشتی دوره پاسخ بھ این سؤال کھ چرا در 

یطرفانھ گرفتھ و ناپذیر تقسیم می شوند، ولی آنھائی، کھ سعی می کنند، موضع ب
در کناری بنشینند، در ھمھ حال در گرداب حوادث گرفتار می شوند، می توان 

لنینیستی، جواب داد. اما، عقل بشری  -با بھره گیری از متد بررسی مارکسیستی
تا کنون از توضیح این مسئلھ، کھ از کجا بعضی اوقات در انسانھا چنان 



گیرد کھ حتی بھ برادرکشی می بیرحمی و نفرت نسبت بھ ھمدیگر شکل می 
  انجامد، عاجز است.

کھ  )٢»(مونتاریان«پروفسور ن. ن. مالچانوف در کتاب خود تحت عنوان 
بھ انقالب کبیر فرانسھ اختصاص داده است، حکایتی نقل می کند کھ در آن، 
نقاش فرانسوی، ادگار دگا، شاھد جدل دو نفر بر سر اینکھ روبسپیر، کوتون، 

، بوده است. این جدل تا کنون ھم حل »جوبھ بودند یا روحانیاع«سن ژیوست 
ژوئیھ، روز سقوط باستیل،  ١٤نشده باقی مانده است. ولی، علیرغم این، 

بزرگترین جشن فرانسھ شناختھ شد، کھ ھم طرفداران مونتاریانھا و ھم مخالفان 
ریخ خود آنھا برگزار می کنند. فرانسویھا ھم مثل دیگر ملتھای متمدن، آن را تا

  حساب می کنند.
  زیر نویسھا:

  فرانسھ. مترجم١٧٩٤ترمودوریان، طرفداران کودتای ضدانقالبی سال  -١
فرانسھ و نام  ١٧٨٩مونتانیار، اسم حزب اولترا چپ در انقالب سال   -٢

  . مترجم١٨٤٨حزب خرده بورژوازی در مجلس ملی فرانسھ در سال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  
٢  

  ھمرزم لنین

ن بیستم، شاید، پویاترین و متالطم ترین دورۀ تاریخ بشری و در عین قر
حال، بغرنج ترین و ناموزون ترین قرنی بود، کھ یک مجموعۀ کامل 
سیاستمداران و دولتمداران را برای صعود بھ جایگاه ویژه ای در رفیع ترین قلۀ 

اری از المپیاد سیاسی پرورش داد. اما متاسفانھ، اغلب، تصویر تاریخی بسی
قھرمانان گذشتۀ نزدیک، بر اساس کلیشھ ھای نادرست و برخالف واقع ترسیم 

  می شود.
با درک ھمین واقعیت بود، کھ مارکس، ضرورت ارائۀ تصویر واقعی رھبران 

بسیار شایستھ است «سیاسی را ھمیشھ مورد تأکید قرار می داد. او می نویسد: 
ی گیرند... باالخره با رنگھای تصویر انسانھائی، کھ در رأس احزاب قرار م

ھنوز جای ». شدیدا قابل قبول در تمام زندگی واقعی خود ترسیم شوند
امیدواریست، کھ باالخره محققان و ادیبان با استعداد و واقع بین بسیاری، 
پرورش خواھند یافت کھ بتوانند رنگ و لوحۀ نقاشی الزم را برای بازآفرینی 

ان یک سیاستمدار و ھم بعنوان یک انسان، بیابند. و تمثال عینی استالین، ھم بعنو
آن با بھره گیری از » تاریخی«ضد استالینی کھ اجزاء » تئوری«در گودالھای 

(بر اساس   یاوه گوئی ھای دورماشکینی ساختھ شده است، دست و پا نزنند
برخی شواھد، دورماشکین، دوست دبیر دّوم کمیتۀ ایالتی لنینگراد در شھر 



) بوده و بھ ھمین سبب، عالقۀ فزون از حدی بھ بحت و chudovoچودووا(
  جدل در مورد دالیل قتل سرگئی کیروف داشت).

ھر جا کھ صحبت از استالین بمیان می آید، نمی توان این واقعیت را نادیده 
گرفت کھ، پیدایش او، درست در شدیدترین و آشتی ناپذیرترین دورۀ مبارزۀ 

ن امر کامال در شخصیت وی تأثیر گذاشت. جستجو طبقاتی اتفاق افتاد، ھمی
وبررسی ھای ساده ومستقیم از کارھا و فعالیتھای او، ھیچ موفقیتی در پی 
نخواھد داشت. فقط با استفاده از متد دیالیکتیکی در تحقیق و بررسی ھا، می 

  توان بھ ھمۀ سؤاالت مربوط بھ استالین پاسخ داد.
. و زمان او، عصر تعیین کننده در استالین ــ فرزند زمان خویش است

  است. شده   انتخاب شیوۀ زندگی بشری، برای ھمیشھ در تاریخ ثبت
بدنیا آمد. اگر تولد یوسف  ١٨٧٩دسامبر سال  ٢١او در تاریخ 

جوگاشویلی، در زمانی دیگر و در دورۀ دیگری اتفاق می افتاد، شاید جریان تند 
ید و سرنوشت او نمی توانست با زندگی روحانی او را بدنبال خود می کشان

سرنوشت اکثریت معاصرانش  کھ در مدرسۀ روحانی تحصیل می کردند، 
در  -تفاوت جدی داشتھ باشد. این سناریو، کامال ممکن بود: ازسنین کودکی

سالھای تحصیل و پس از آن، کفاشی می کرد و پدرش نیز درست بر این مسئلھ 
شم، و پسر من ھم باید پیشۀ مرا ادامھ من کفا«تأکید داشت و ھمشیھ می گفت: 

این نوع نگرش پدر بھ تربیت فرزندش، ھمیشھ موجب مناقشھ در ». دھد
خانوادۀ جوگاشویلی می شد، کھ برخی مراحل زندگی استالین را مطلقا بی ھیچ 
دلیل و اساسی با پیدایش حس انتقامگیری و دیگر خصوصیات منفی در 

  روحیات وی مرتبط می سازند.
واگذار می کنیم. برای » تئوری«موضوع را بھ وجدان سازندگان این این 

ما مھم این است کھ استالین از سنین جوانی، سرنوشت خود را با فعالیت ھای 
حرفھ ای انقالبی پیوند زد. چھ عواملی در گام نھادن وی بھ این راه مؤثر بودند؟ 

ستالین از دوران الزم بھ یادآوری است کھ، حس شدید عدالتخواھی در سرشت ا
کودکی شکل گرفت. او آرزو می کرد میرزا(عریضھ نویس) بشود کھ بتواند در 

خواست و شکوائیھ بھ انسانھای رنج دیده و مظلوم کمک نماید. شکل ادتنظیم د
تکامل یافتۀ این آرزوی کودکانھ، بعدھا در سنین باالتر، زمانیکھ در مدرسۀ 



استالین، زندگی ود را نشان داد. روحانی تحصیل می کرد، در شخصیت او خ
و بعدھا در تمام دوره  خود را در دفاع از بینوایان و ستمدیدگان تعریف می کند

را در رأس مھمترین  منافع خلق و مردم عادیھای فعالیت خویش، دفاع از 
  مسائل قرار می دھد.

اما، مسئلھ اصلی، یعنی شرایط عینی سالھای پایانی قرن نوزده و آغازین 
ن بیستم کھ بھ تغییر بنیادی سرنوشت بشری منجر شد، ھمان مسئلھ ای است، قر

  کھ استالین را بھ سوی مبارزۀ انقالبی سوق داد. آن شرایط کدامند؟
توسعۀ سرمایھ داری، و ھمراه با آن، شروع مبارزۀ سیاسی طبقۀ  -اوال

ی بھ رواج مارکسیسم در روسیھ و نھایتا، پیوستن جنبش کارگر -کارگر. ثانیا
  مارکسیسم.

سرمایھ داری، نظام کھنۀ پدرساالرانۀ آن دوره را کھ استالین در آن 
پرورش یافت، بر انداخت و شیوۀ زندگی خلقھای قفقاز را بسرعت تغییر داد. 

، ضمن »رشد سرمایھ داری در روسیھ«در اثر خود بنام  ١٨٩٩لنین در سال 
کشوری کم جمعیت و «شت: تأکید بر روندی کھ در این منطقھ روی می داد، نو

یا با جمعیت روستائی، کھ در آغاز دورۀ باز تشکیلی خود، از اقتصاد جھانی و 
حتی از تاریخ بر کنار مانده بود، بھ کشور صنایع نفت، فروشندۀ شراب، 
مانوفاکتورھا تبدیل شد... ھمراه با روند تشدید استعمار قفقاز و رشد سریع 

دانی مردم از کشاورزی و صنعت نیز طی جمعیت دھقانی آن، پروسۀ رویگر
بھ قریب  ١٨٦٣ھزار نفر در سال  ٣۵٠شد. جمعیت شھرنشین قفقاز از رقم 

این ھم بدین معنی است کھ میزان رشد ». رسید ١٨٩٧ھزار نفر در سال  ٩٠٠
درصد بوده  ٩۵، در حدود ١٨٩٧تا  ١٨۵١جمعیتی قفقاز در فاصلۀ سالھای 

  است.
تا سال  ١٨٧٧ھ لنین تأکید می کند، از سال در چنین صورتی، ھمچنانک

  تعداد کارگران شاغل در صنایع معدنی، بمیزان پنج برابر افزایش یافت. ١٨٩٠
روسیھ در پایانۀ قرن نوزدھم با اطمینان بھ سردمدار جھانی در زمینۀ 
استخراج نفت تبدیل می شود. ھمراه با شھرھائی کھ اکثریت جمعیت آنھا را 

شکیل می داد، در ماورای قفقاز مراکز بزرگ صنعتی مثل خرده بورژوازی ت
باکو( شھری کھ در پرورش استالین انقالبی نقش مھمی ایفاء کرد)، گسترش می 



درصد نفت روسیھ در این  ٩۵درصد نفت جھان و  ۵٠، ١٩٠١یافت. در سال 
  منطقھ استخراج می شد.

شغالگران با در نظر داشتن این ارقام، درک علل تصرف باکو از سوی ا
کمیسر باکو  ٢٦، کھ آثار وحشتناکی، از جملھ کشتار ١٩١٨انگلیسی در سال 

را پس از سقوط حاکمیت شوراھا در آنجا از خود بجای گذاشت، دشوار نیست. 
پس از چند سال، دو باره چنان شرایطی پیش می آید کھ گلھ ھای فاشیسم در 

  صدد حملھ بھ باکو برمی آیند.
ھزار نفر بود و  ٣٦۵در حدود  ١٨٦٠وسیھ در سال مجموع پرولتاریای ر

میلیون نفر می رسید. با افزایش کمی طبقۀ  ۵/١بھ بیش از  ١٨٩٧در سال 
کارگر، ویژگی ھای روسی، یعنی بی حقوقی کامل کارگران صنایع آشکار شد. 

ساعت  ٢/١١رسما بطورمتوسط ،  ١٩٠٠اگر چھ ساعات کار روزانھ در سال 
ساعت ادامھ می یافت. با این حال، بھ آنھا  ١۵ –١٤عمال تا  تعیین شده بود ولی،

سھ برابر کمتر از کارگران در اکثر کشورھای اروپای غربی و چھار برابر 
  کمتر از کارگران آمریکا حقوق ماھانھ پرداخت می شد.

ھمۀ این تدابیر بسیار فراتر و خودویژه تر از شیوه استثمار غیرانسانی 
از، بخصوص در جائی کھ مارکسیسم را انقالبیون تبعیدی سرمایھ داری، در قفق

  روسیھ ترویج می کردند، بھ کار بستھ می شد.
خود را داشت. بورژوازی ویژگی ھای خاص جنبش انقالبی گرجستان 

بومی را، اساسا افراد غیر گرجی تشکیل می دادند. بنابراین، مبارزه 
پذیرفعالیت انقالبیون شمرده آزادیخواھانۀ خلق گرجستان، بمثابھ بخش جدائی نا

می شد. خود این امر، مھمترین عامل در گسترش نفوذ و اعتبار مارکسیسم، نھ 
تنھا در میان طبقۀ کارگر، حتی در میان روشنفکران میھن پرست گرجی نیز 

  بود.
سالھا پس از آن، استالین طی سخنرانی خود در کنگرۀ نوزدھم حزب 

در واقع بمنزلۀ وصیت نامۀ سیاسی او  کمونیست اتحاد جماھیر شوروی، کھ
بود، اصول ھمبستگی ارگانیک مبارزۀ طبقاتی در راه سوسیالیسم با مبارزه 
بخاطر استقالل و حاکمیت ملی، حقوق دمکراتیک و آزادی زحمتکشان را تبیین 

  و اعالم کرد.



... بی تردید قریحۀ ذاتی استالین، ویژگی مھم او بود کھ نقش بغایت جدی 
حد تصور در شکل گیری شخصیت وی بازی کرد. بعبارت دقیق تر، در تر از 

مورد این روی سرشت او، بدالیلی کھ بر شمردیم، در زمانھای اخیر، بعنوان 
یک قاعده، سکوت می کنند. ولی چطور می توان بھ این مسئلھ توجھ نکرد، کھ 

ی اولین او برا ر نیز می سرود و بسیاری از اشعاراستالین در سنین جوانی شع
، کھ با مدیر مسئولی ایلیا چاوچاوادزه، نویسندۀ »ایوریا«بار در روزنامۀ 

مشھور گرجی منتشر می شد، بچاپ می رسید. اشعار او در کتاب مجموعھ 
کھ بمناسبت سالگرد تولد این شاعر » رفائیل اریستاوی«بھترین اشعار گرجی 

منتخبات «در کتاب  بزرگ انتشار یافت، درج گردیده است. ھمچنین اشعار او
، نیز ١٩٠٧منتشره در سال » گرجی، یا بھترین نمونھ ھای ادبیات گرجی

  گنجانیده شده است.
ھمچون بسیاری از تحصیل کرده ھای گرجی، استالین نیز شیفتۀ عظمت 

بود. خاطرات معاصرانش » پھلوان پلنگینھ پوش«شوتا روستاویلی و اثر او بنام 
صویر روستاویلی و دیگر نویسندگان گرجی را یادآور آن است کھ خود او، ت

  بخوبی ترسیم می کرد.
استالین در سنین کودکی کتابھای ماجرائی ژول ورن، ماین رید، گوستاو 
امره را زیاد می خواند و بعدھا با آثار شکسپیر، شیللر، بالزاک، ھوگو، گی 

ین را دموپاسنا آشنا شد. اما بیش از ھمھ، ادبیات روسی، بخصوص آثار پوشک
دوست می داشت، ارزش بزرگی بھ چخوف قائل بود و با آثار تولستوی، 

  شدرین عمیقا آشنا بود. - گوگول، سالتئکوف
استالین تقریبا ھیچوقت از کتاب فاصلھ نگرفت، بطوریکھ حتی در جوانی 
بسیاری از دوستانش عالقمندی زیاد او بھ خواندن را موجب کمی توجھی بھ 

  وی می رنجیدند.خویش تلقی نموده، از 
، بعنوان دبیر کل حزب، وجود کتابخانۀ شخصی او آشکار ١٩٢۵در سال 

شد، کھ ساالنھ صدھا کتاب بھ آن افزوده شده بود. اما از نظر ما نھ خود این 
واقعیت، بلکھ، این مسئلۀ مھم کھ اولین کتابھای بخشھای مختلف کتابخانھ، طبق 

اب و طبقھ بندی گردید، بسیار رھنمود و لیست تنظیمی شخص استالین انتخ
حائز اھمیت است. بھ بخشی از این طبقھ بندی توجھ کنید: فلسفھ، روانشناسی، 



جامعھ شناسی، اقتصاد سیاسی، مالی، صنعتی، کشاورزی، تعاونی، تاریخ 
روسیھ، تاریخ کشورھای دیگر... نشانھ گذاریھای زیاد در کتابھا گواه آن است، 

 ۵٠٠ -٤٠٠ھا را خوانده است. بگفتۀ خودش، روزانھ کھ استالین بطور بدقت آن
  صفحھ مطالعھ می کرده است.

عرصۀ عالقمندیھای استالین در زمینۀ ادبیات، شگفت انگیز است. ھیچ 
چیز تعجب انگیزی در این مسئلھ وجود ندارد کھ، استالین با وسعت اطالعات 

، خود در عرصھ ھای مختلف، از جملھ در عرصھ ھای گوناگون ھنری
اطرافیان خود را متحیر می ساخت. اندوختھ ھا و دانش فوق العادۀ وی را عمال 

  ھمۀ کسانی کھ او را می شناختند، مورد تأئید قرار داده اند.
عشق بھ خواندن کتاب، از جملھ، کتابھای فوق العاده ھنرمندانھ، زبان 

یھای او روشن و نمونھ واراو را، کھ باالترین ویژگی اکثریت کارھا و سخنران
، »متن نویسان«بود، شکل داد. فراموش نکنیم کھ، او بدون اینکھ از خدمات 

استفاده کند، مستقال بر روی رسالھ ھا و سخنرانیھایش کار می کرد. در اسلوب 
  نوشتاری و یا سخنان او، احترام عمیق بھ مردم، قابل مشاھده و درک است.

مقالۀ بزرگ خود بنام این، از یک طرف و از طرف دیگر، او در اولین 
نوشت،  ١٩٠٤، کھ در سال »دمکراسی از مسئلۀ ملی چیست؟ -درک سوسیال«

نشان داد کھ بعنوان یک تئوریسین صاحب نظر قادر است مبانی تئوریک 
  مسائل عام را بطرق غیرمتداول تحلیل و بررسی نماید.

 استالین در تمام زندگی خود احترام عمیقی بھ فرھنگ عالی قائل بود،
مشکالت آن را بسیار خوب درک می کرد و این امر، بھ او امکان می داد کھ 
مسائل پیچیده و خودویژه را در سطحی ھمسان با بسیاری از فعالین عرصۀ 

  ادبیات و ھنر مورد بحث قرار دھد.
ھنگام پیوستن استالین بھ جنبش انقالبی بسیاری از مؤسسات آموزشی دینی 

رکسیسم بودند. این واقعیت، کھ در نگاه اول در گرجستان، مرکز اشاعۀ ما
بسیار عجیب بنظر می رسد، کامال قابل توضیح است. زیرا، وصایای اساسی 
کلیساھای مسیحی، انعکاسی است از مساعی دیرین انسانھا در راه برقراری 
عدالت اجتماعی، و اصول کمونیسم در اساس خود با ماھیت اخالق مسیحیت، با 

  ین و بطورکلی، با مواعیظ باستانی آن مغایرتی ندارد.محتوای وصایای نو



این مسئلھ کھ، مسیحیت و تئوری مارکسیسم، مشترکات زیادی دارند، از 
کشفیات ما نیست. در قرن گذشتھ از سوی نمایندگان کلیساھای مسیحی 
کوششھای فراوانی برای پیوند دادن دین با تئوری مارکسیسم بعمل آمد. چنین 

یولت جونسون، یکی از نمایندگان این جنبش و اسقف کلیسای گامی از سوی ھ
جامع کنتربری، کلیسای کل بریتانیا ھم برداشتھ شد. وی در سایۀ فعالیتھای 

بدریافت مدال پرچم سرخ کار موفق گردید و  ١٩٤۵فداکارانۀ خود، در سال 
برای تحکیم صلح بین «پس از آن شایستۀ اعطای جایزۀ بین المللی استالینی 

  شناختھ شد.» خلقھا
البتھ، در مورد مشترکات مسیحیت و مارکسیسم فقط تا حدود مشخصی می 
توان صحبت کرد. ما فقط بر این مسئلھ تأکید می کنیم کھ شکل گیری جھانی 
  بینی ماتریالیستی استالین، موجب طرز برخورد منفی وی نسبت بھ دین نگردید.

یک حادثھ ای را کھ سال  ضمن مطالعۀ زندگی گذشتۀ استالین نمی توان
اتفاق افتاد، یادآوری نکرد. وقتی کھ استالین از آمادۀ چاپ بودن کتاب  ١٩٣٨

داستانھا، نوشتۀ خانم وئرا سمیرنووا در مورد دوران کودکی خود اطالع یافت، 
کتاب با انبوه واقعیتھای نادرست، «یادداشتی بدین شرح بھ چاپخانھ فرستاد: 

(شاید  ستایشگرانھ پر است. شکارچیان، دروغگویانتحریفی، اغراق آمیز و 
دروغگویان خوش نیت) و چاپلوسان تا حد ھذیان گفتن، مردم را اغفال کرده 
اند. حیف از نویسنده، ولی، واقعیت، واقعیت است.  اما، مسئلۀ اصلی این 
نیست. مسئلۀ اساسی عبارت از این است کھ، این شبھ کتاب، می خواھد تمایالت 

یت رھبران و قھرمانان مصون از خطا را بھ شعور کودکان کیش شخص
(و ھمۀ مردم) القاء نماید. این خطرناک و مضر است. تئوری  شوروی

، ھیچ ربطی بھ بلشویکھا ندارد. این تئوری از آن “انبوه جمعیت”و “ قھرمان”
اس ارھاست. اس ارھا می گویند: قھرمانان، خلق را تربیت می کنند و آن را از 

ازدحام بھ خلق تبدیل می نمایند. اما، بلشویکھا در پاسخ آنھا می گویند:  حالت
خلق، قھرمانان خود را پرورش می دھد. در ھر حال، این کتاب آب بھ آسیاب 

  ».اس ارھا می ریزد، بھ کار عمومی بلشویکی ما ضرر می زند
نیز، کھ بولگاکوف در سال » باتوم«طرز برخورد استالین بھ نمایشنامۀ 

در بارۀ دوره ھای پیشین فعالیتھای انقالبی استالین  در باتومی نوشتھ  ١٩٣٩



بود، بسیار گویاست. حدس و گمانھای کامال بی پایھ در این نمایشنامھ، بسیار 
زیاد است. نویسنده کار را تا آن جائی رسانده است کھ ظاھرا می خواھد با 

ھمۀ اینھا را بھ  نمایشنامۀ خود مورد مرحمت رھبر قرار گیرد. خوب، ما
وجدان نویسندگان آنھا حوالھ می کنیم، کھ با تمام توان خود سعی می کنند اعتماد 

  خوانندگان را نسبت بھ آثار راستین و داھیانھ خدشھ دار کنند.
ھر چند فقط دورۀ کوتاھی از زندگی استالین را بازتاب » باتوم«نمایشنامۀ 

بھای  تقـبل کدام محرومیتھا و خطرات  میدھد، اما، بھ درک این واقعیتھا کھ، بھ
جدی این راه انتخاب می شود، بھ اندیشیدن در این مورد، کھ چرا بعضی 
انسانھا سرنوشتی را بر می گزینند، کھ ھیچ نفعی در مقابل فدا کردن آرامش و 
دیگر خوشی ھای معمولی انسانی خود ندارند، کمک می کند. استالین (فقط با 

دبی آن) نمایشنامھ را پسندید. ولی، ھمچنانکھ بخوبی درک مفھومی بزرگ ا
  معلوم است، اجرای آن را نا بھنگام حساب می کرد.

نوشتن این نمایشنامھ، مثل ھمۀ خالقیتھای بولگاکوف، بیھودگی این ادعاھا 
را، کھ نویسندگان شوروی آثار خود را در زیر فشار واجبار خلق می کردند، 

رخی منتقدان، گورگی، شولوخوف، فادیوف و ثابت می کند. بسیار خوب، ب
دیگر استادان بزرگ سخن را با این تصور کھ آنھا در خدمت حزب بودند، نمی 
پسندند. ولی، می دانیم کھ بولگاکوف از سالھای بیست خود را جزء نویسندگان 

المعارف  ۀمخالف معرفی می کرد و ھمانطور کھ در یکی از مقاالت دایر
بمنظور تحریف و بی اعتبار ساختن واقعیت «ست، بزرگ شوروی آمده ا

وی، در انتھائی ترین نقطۀ ». شوروی، از روی تاریک آن استفاده می نمود
ھنر الیھ ھای بورژوائی « جبھۀ راست ادبیات معاصر روسیھ جای گرفتھ، 

  را نمایندگی می کرد.» جامعۀ ما
او در شمارۀ  باریس پاسترناک ھم در بارۀ استالین شعر می نوشت. دو شعر

چاپ شد. یافتن پاسخ این مسئلھ » ایزوستیا«روزنامۀ  ١٩٣٦اول ژانویۀ سال 
حداکثر تالش «مشکل نیست کھ چرا بعدھا منتقدان شعر پاسترناک را بمثابھ 

ارزیابی کردند. در صورتیکھ خود شاعر آنھا را » برای سازش با حاکمیت
ا برای انعکاس عقالنیت صمیمی ترین و یکی از قوی ترین... نتیجۀ تالشھ«



» نشان دادن«می خواند. خوب، اگر انگیزه بیشتری برای » زمان و آھنگ آن
  اخالق زمان وجود دارد، برای چھ کسی نظر شخصی او اھمیت دارد؟

...استالین از سنین جوانی ھمیشھ بخاطر تالشھای ھدفمندانھ و قابلیتھای 
تگی خود را نشان می داد. خود برای گرفتن نتایج مطلوب از ھر کاری، برجس

یعنی شکست ناپذیر،  ،Coba کوبا («رفقای دورۀ فعالیتھای مخفی، وی را 
می نامیدند. طبق تعریف مارکس، مبارزۀ طبقاتی یعنی جنگ داخلی و » پیگیر) 

در این جنگ، باید جنگید. حتی ھنوز ھم تصور این مسئلھ مشکل است کھ، ھمۀ 
، با زنجیرۀ ١٩٣٧ز فعالیتھای انقالبی تا سال دوره ھای زندگی استالین، از آغا

تعقیبھا، زندان و تبعید ھمراه بود. بلی، این موضوع برای بسیاریھا اھمیتی 
  ندارد. زیرا، آنھا ھدف دیگری را تعقیب می کنند.

پنج بار فرار از تبعیدگاه! ھیچ چیزی نمی توانست ارادۀ انسانی را کھ بھ 
ند. در عین حال، زندگی غیرقانونی و حقانیت ھدف خود باور داشت، بشک

محرومیتھای سنگین، قطعا تاثیر خود را بر وی گذاشتھ و تمایالت تند او را تا 
  حدودی تقویت کردند.

دورۀ دانش آموزی در «استالین، زندگی خود تا دورۀ انقالب اکتبر را 
» آموزش«می نامید. اگر فراموش نکنیم کھ وی برای این » مدرسۀ انقالب

سال وقت صرف کرد، مفھوم این ارزیابی روشن می شود. تأکید بر این  بیست
مسئلھ ھم ضروری است کھ، او جایگاه خود در جنبش انقالبی آن زمان را 

من آن وقتھا، فعالیتم را قطعا بعنوان یک «بدرستی تعیین کرده، و می گفت: 
  ».شاگرد آغاز کردم

ارزه، از آنھائی کھ دارای ارزیابی استالین از اطرافیان ھمرزم خود در مب
آن « سابقۀ مبارزاتی نسبتا قابل توجھی بودند، بسیار جالب است. وی می گفت: 

او خود را ». وقتھا در مقابل این رفقا، من ھنوز یک طفل شیرخوار بودم... 
می نامید، و بر این سخن او نھ تنھا ھیچ عیب نمی توان » شاگرد انقالب«

حترام عمیق او بھ آن انسانھائی کھ در تربیت وی گرفت، بلکھ، باید بمفھوم ا
  نقش داشتند، پی برد.

البتھ، کھ استالین در ارزیابی از نقش خود در انقالب، در مجموع، فروتنانھ 
دمکراتیک  -برخورد می کند. زیرا، او در نوزده سالگی بھ سازمان سوسیال



ی، برای لنین» ایسکرای«پیوست و پس از آن، تحت تأثیر » مسامھ داسی«
  فعاالنھ تالش می کند.» برادزوال= مبارزه«انتشار روزنامۀ پرولتری 

شرایط عوض شد و ھمراه با آن ھم خصوصیت فعالیتھای انقالبی او از 
زمانیکھ، کار تبلیغاتی در میان کارکنان تعمیرگاه کل راه آھن تفلیس را رھبری 

، کھ ١٩٠٠ر سال می کرد، تغییر یافت. سازماندھی اعتصاب در این مؤسسھ د
کارگران کارگاھھای دیگر نیز بھ اعتصابیون پیوستند و برگزاری تظاھرات 

در پایتخت گرجستان توسط وی، مھم ترین نقطۀ تحول در مھ روز اول ماه 
زندگی او بود. بطوریکھ، جشن ماه مھ سال بعد، با شعارھای دعوت بھ 

عبور گروھھای گردید کھ این ھم، بمعنی برگزار سرنگونی رژیم تزاری 
مارکسیستی تشکل یافتھ توسط استالین از فعالیتھای صرفا روشنفکرانھ، عبور 
از سازماندھی مبارزات اعتصابی بخاطر خواستھای اقتصادی بھ مبارزه با 
ساختار حاکمیت دولتی موجود، برگزار. و در ھمین سال استالین بھ عضویت 

  انتخاب می شود.کمیتۀ تفلیس حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیھ 
  فعالیتھای انقالبی او  نبود.» لیست خدمتی«و این ھم سر آغاز 
، بھیچوجھ پیوستن جنبش ذاتی کارگری با مارکسیسمھنگام صحبت از 

نمی توان نقش استالین را نادیده گرفت. فقط از این طریق، امکان اعتالی 
ن در یکی از مبارزۀ آگاھانۀ زحمتکشان برعلیھ استبداد ممکن گردید. استالی

 ١٩٠۵کھ در ماه مھ سال » در بارۀ سازمانھای حزبی«مقاالت پیشین خود، 
  نوشت، چنین می گوید:

یعنی چھ؟ یعنی، قطب نمای  سوسیالیسم علمی بدون جنبش کارگری«
  ».زنگ زده کھ راه آینده را نشان نمی دھد و باید آن را بھ دور انداخت

یعنی، کشتی بدون قطب نما کھ یعنی چھ؟  بدون سوسیالیسمجنبش کارگری 
از حرکت بسوی ساحل دیگر باز می ماند و با نصب قطب نما بر آن، ھر چھ 

  سریع تر و  با احتمال خطرات کمتر بھ ساحل دیگر می رسد.
اگر شما این دو را بھ ھمدیگر پیوند دھید، کشتی مطمئنی در اختیار خواھید 

  ».خواھید رسید داشت کھ در امنیت کامل بھ بندرگاه ساحل دیگر
ما امروز چھ درسی از این موضوع می توانیم بگیریم؟ ما درسی فرامی 
گیریم کھ بھ تصور بسیاری از جنبشھا و سازمانھای پرشمار چھ در داخل 



روسیھ و چھ خارج از آن، کھ خود را کمونیست می نامند، نادرست بھ نظر می 
رف داخلی دارد و اگر با کھ آنھا باور می کنند، مص» مارکسیسمی«رسد. زیرا، 

چھرۀ آن را » زنگار«نخواھی  - زندگی پویا و متحول ھمراھی نکند، خواھی
  خواھد پوشاند.

از سوی دیگر، اگر در کشور ھنوز شرایط مبارزۀ اصیل سیاسی توده ای 
زحمتکشان برعلیھ ستمگران جوانھ نزده است، در این صورت ھیچگاه، حتی، 

تواند، این پروسھ را برانگیزد. در این حال، بھ  ترین تئوری ھم نمی» عاقالنھ«
ھر چھ بدتر، ھمان «، کھ دیدگاه خود را بر پایۀ »تئوریسینھا«گفتن در بارۀ آن 

استوار کرده اند، ھیچ ضرورتی احساس نمی شود. افسوس، کھ » قدر بھتر
تخریب کامل اقتصاد کشور و فاجعھ فقر عمومی مردم، ھمانطور کھ تجارب 

تھ گواھی می دھد، ھیچ تأثیر قابل توجھی در رادیکالیزه شدن سالھای گذش
  روحیۀ اجتماعی نداشتھ است.

در عین حال، کمونیستھا ھیچ قرابتی با تقدیرگرائی ندارند. آنھا، تا 
شرایط انقالبی منفعالنھ بھ انتظار نمی نشینند. خارج از نگرش » فرارسیدن«

یت، کھ تاریخ را انسانھا می ماتریالیستی بھ پروسۀ تاریخی، درک این واقع
سازند، ممکن نیست. و بدون تالشھای داوطلبانھ و فعالیت عملی آنھا ھیچ 
تغییری بطور خودبخودی بعمل نخواھد آمد. و اگر تفکر علمی خود را بھ دم 
حوادث ببندد، در این صورت عمال با شکست مواجھ خواھند شد. تخریب اتحاد 

کمونیست آن، گواه بارز این مدعاست.  جماھیر سوسیالیستی شوروی و حزب
شکست سوسیالیسم وجود نداشت و در صورت وجود تحلیل ی بر زیرا، دالیل

علمی دقیق از حوادث و ارادۀ سیاسی رھبری حزب، امکان حل و فصل 
  مشکالت پیش آمده از راھھای دیگر فراھم می شد.

ک اقدام یک ضرورتا باید با نگرش دیگری بھ انقالب سوسیالیستی بعنوان ی
باره، بعنوان یک چرخش انقالبی، تنھا نبرد، نبردی کھ بطور بنیادی وضعیت 
زحمتکشان را تغییر بدھد، برخورد کنیم. ھم تجربۀ انقالب اکتبر و ھم، 
ویژگیھای پروسھ ھای اجتماعی دوران معاصر، صحت این نوع نگرش را 

بقاتی شدید، صف تأئید می کند. خود این پروسھ، یک دوران کامل مناقشات ط



طوالنی مبارزه در تمام جبھھ ھا، در ھمۀ عرصھ ھای اقتصادی و سیاسی را 
  تشکیل می دھد.

. استالین این لحظۀ مھم را تشخیص داد و انقالب با سفارش روی  نمی دھد
نباید از توده ھا سبقت «با تأکید بر ضرورت رعایت اصول لنینی، می گفت: 

جنبش عمومی براه انداخت، نباید از توده ھا  گرفت، با صدور فرمان نمی توان
فاصلھ گرفت، باید ھمراه توده ھا و در پیشاپیش آنھا حرکت کرد، ضمن بردن 
شعارھای ما بھ میان آنھا، باید توده ھا را با تجربھ خود بر درستی شعارھای ما 

  ، تأکید کرد.»مطمئن ساخت
وسیھ مرزھا زمانیکھ در کنگرۀ دّوم حزب سوسیال دمکرات کارگری ر

مشخص شد، استالین کامال از لنین و طرفداران وی پشتیبانی کرد. او رھبری 
لنین در جنبش انقالبی روسیھ را بدون قید و شرط مورد تأئید قرار داد و در این 

او، تشکیل مورد، ھیچوقت و تحت ھیچ شرایطی، ھیچ تردیدی بخود راه نداد. 
اکمیت سیاسی روسیھ را داشت، حزب سیاسی را کھ شایستگی بدست گرفتن ح

  بزرگترین خدمت لنین می شناخت.
فقط حزب پرولتری می تواند جامعھ را بسوی سوسیالیسم ھدایت کند. 
استالین، پای بندی خود بھ این اصل بنیانی تفکر لنینی را نشان داد و آن را 

سازمانھای کارگری زیادی نمی توانند از «تکامل بخشید. او می گفت: 
ۀ سرمایھ داری خارج شوند. زیرا، ھدف آنھا بھبودی شرایط کارگران چھارچوب

در محدودۀ سرمایھ داری است. اما، کارگران خواستار آزادی کامل از بردگی 
سرمایھ داری ھستند و آنھا می خواھند خود این چھارچوبھ را درھم شکنند، نھ 

  ».اینکھ فقط در حول محور دایرۀ سرمایھ داری بچرخند
دمکرات می  - شھ ای کمونیستھا با آنھائی کھ خود را سوسیالتفاوت ری

نامند، درست ھمین است. تکنولوژی سیاسی کرملین توانست سومین حزب 
را بمثابھ حائل چپ حاکمیت موجود در جامعھ ما وارد » روسیۀ عادل«تازه، 
بمنظور تخریب حزب کمونیست از درون، مصرانھ تالش می » اس ارھا«کند. 

ا بھ جنبش کمونیستی روسیھ چسبانده و بشدت بر سر یگانگی اھداف کنند خود ر
خود با وظایف حزب کمونیست گزافھ گوئی می کنند. دائما شایعات تحریک 

با آن را در » جبھۀ واحد«آمیز مبنی بر وحدت با حزب کمونیست و تشکیل 



در مورد عزم » حزب روسیۀ عادل«جامعھ   پخش می کنند. بیانیھ ھای زیاد 
د برای ساختن سوسیالیسم در چھارچوب سرمایھ داری، حیرت آور است. خو

  در میان مردم غسل تمعید دادند...» نتراشیده ھا«این نوع سوسیالیسم را 
استالین، از درون خلق برخاست. او، سادگی و فروتنی لنین را بسیار عزیز 

شوای می داشت و این کیفیت عالی را یکی از قوی ترین جھات او بعنوان پی
می » توده ھای عادی و معمولی خلق، فرو دست ترین گروه ھای بشری«

ه دشمرد. بھ ھمین سبب خود او و اصل اتکاء بھ خلق را، در وھلۀ اول بھ تو
ھای پرولتری را، یکی از مھمترین شروط دست یابی بھ ھدف مورد نظر 
حساب می کرد. او نھ تنھا خود را رھرو مواضع لنین، پاسخگوی منافع 
زحمتکشان می شناخت، حتی، حقانیت این اصل را با ھمۀ دستاوردھای 
شوروی عمال نشان داد. و دقیقا ھمین امر نیز برای غلبھ بر مخالفان پرشمار 
درون حزبی، زمانیکھ مسئلۀ انتخاب راه رشد سوسیالیستی مطرح شد، بھ وی 

اولین کمک کرد، کھ در نتیجھ، بھ اعتالی بی سابقۀ کشور در طول سالھای 
برنامھ ھای پنج سالھ، بسیج توده ھا برای دفع تجاوز دشمن در جنگ کبیر 

  میھنی نائل گردید.
مردم برای اینکھ احترام عمیق استالین بھ خود و کشورشان را احساس می 
کردند، بھ وی باور داشتند. آنھا می دیدند، کھ سخن او ھیچگاه با عمل فاصلھ 

پیرو «تیبانی قاطع خط او از طرف بلشویکھای ندارد. بھ نظر ما، دلیل اصلی پش
در دورۀ دشوار مبارزات درون حزبی یا آن عزلھای آتشین، دقیقا ھمین » لنین

  امر بود کھ در تمام پیامھای مستقیم وی بھ مردم می توان دید.
در عین حال تزلزل بخش اعظم روشنفکران قدیمی تربیت یافتھ با سنت 

بویژه بخش منتسب آن بھ حاکمیت شوروی،  ھای دوره ھای پیش از انقالب،
موجب تقویت بی اعتمادی استالین بھ آنھا گردید، کھ گھگاھی بی ھیچ دلیلی پایۀ 

  اجتماعی پروسۀ انقالبی را تنگ تر ساخت.
سخنی کوتاه در بارۀ اختالفات درون «استالین، زمانی در مقالۀ خود بنام 

ا و منشویکھا را چنین توضیح ، مثال، دلیل اصلی اختالف بین بلشویکھ»حزبی
در حزب ما، دو گرایش، گرایش قوی پرولتری و تمایالت متزلزل «می دھد: 

زیاد گفتھ می شود کھ در اطراف استالین انسانھای ». روشنفکری پدید آمده است



از جامعۀ روشنفکری، بسیار بودند. عالوه » احمقھائی«پیگیر و مقاوم، منتھا نھ 
  عیف النفس را نسبتا خطرناک در زندگی می شمرد.بر آن، وی انسانھای ض

غسل «در باکو را  ١٩٠٩ -١٩١٠استالین کارھای انقالبی خود در سالھای 
می نامید. این سالھا، سخت ترین دورۀ فعالیت حزب بودند » تمعید مبارزاتی دوم

کھ، بعد از شکست سنگین در انقالب اول روس ھنوز خود را باز نیافتھ بود و 
قدرتی ھم برخوردار نبود کھ بر فشارھای دائمی رژیم تزاری فائق آید.  از چنان

در زیر ضربات سنگین رژیم، تعداد اعضای حزب بسرعت کاھش یافت. 
  بطوریکھ، در ماھیت امر، مسئلۀ بود و نبود حزب پرولتری بمیان آمده بود.

در چنین زمان سخت برای حزب، استالین در مقالھ منتشره در روزنامۀ 
بحران حزبی و وظایف «تحت عنوان » کینسکی رابوچی= کارگران باکوبا«
 ،  کھ (باز ھم)“مھمانان حزب”، بھ تعبیر خود وی، در وھلۀ اول« نوشت: » ما

». تشکیل می دادند، از حزب فرار کردند اکثریت آنھا را روشنفکران متزلزل
ب را درست بھ ھمین سبب، او تحکیم موقعیت فعاالن کارگری در رھبری حز

حضور مجرب ترین و با نفوذترین «بسیار مھم می شمرد. او می گفت: 
کارگران پیشرو در ھمۀ سازمانھای محلی حزب ضروری است. باید کار 
سازماندھی در دستان پرتوان آنھا متمرکز شود و آنھا و فقط آنھا باید مھمترین 

گرفتھ تا  مسئولیتھا را در سازمانھای حزبی، از کارھای عملی و سازمانگری
  ».ادبی را در دست داشتھ باشند

جالب است کھ پس از گذشت سالھا، وی طی سخنرانی در مراسم سان و 
دشمن آنقدرھا ھم کھ «، چنین گفت: ١٩٤١رژه میدان سرخ مسکو در سال 

  ».برخی روشنفکران ترسو تصویر می کنند، قوی نیست
کھ خلق نیز با  چنین پیشداوری نسبت بھ روشنفکران در پیشگاه توده ھا،

ناباوری بھ آنھا نگاه می کردند و عالوه بر آن، ریشۀ بخش قابل توجھی از آنھا 
بھ دورۀ قبل از انقالب مربوط می شد و ھمبستگی الزم را با کارگران و 

  دھقانان نداشتند، طبیعی بود.
و بطور کلی، توأم با موفقیتھا در راه ساختمان سوسیالیسم، در مواضع 

تحول جدی پدید آمد. در متن گزارش بھ کنگره ھیجدھم حزب، یک  استالین نیز
فصل کامل بھ روشنفکران اختصاص داده شده بود و در آن گفتھ می شد، کھ 



روشنفکری در دورۀ رشد شوروی، ھم بلحاظ کمی و ھم بلحاظ مواضع خود، «
بطور بنیانی در جھت نزدیک بھ خلق و ھمکاری با آن تغییر یافتھ و با 

ری کھنۀ بورژوائی، کامال متفاوت است... صدھا ھزار انسان جوان روشنفک
برخاستھ از میان طبقۀ کارگر، دھقانان و زحمتکشان روشنفکر، خون تازه ای 
در رگھای نوین آن، در رگھای شورائی آن، جاری ساختھ اند. آنھا سیمای 

ھ زیر پیروزمند آن را بطور بنیادی تغییر داده، بقایای روشنفکری کھنھ را ب
سایۀ روشنفکری نوین و شورائی خلق در آورده اند. روشنفکری نوین و 
شورائی، بدین ترتیب در ارتباط تنگاتنگ با خلق  تشکیل یافتھ و در مجموع 

  ».خود، آمادۀ خدمت بھ باورھا و حقوق آن می باشد
شاید، در ھمان زمانھا، در دوره ھای تدارک انجام انقالب، در دورۀ ساختن 

سوسیالیستی و یا در سالھای نبرد سنگین با فاشیسم، بی دلیل نبود کھ  اقتصاد
استالین بھ صداقت بخش نسبتا متزلزل روشنفکران نسبت بھ کار سوسیالیستی 
تردید داشت. بھ ھمین سبب، تقابل بخش معینی از گروه روشنفکران با وی، کھ 

دھۀ ھشتاد قرن در نھایت جمع دیگری از میگساران ضد استالینی ھم در اواخر 
  گذشتھ بھ آنھا پیوستند، بی دلیل نبود.

الزم بھ یادآوری است، کھ استالین در عین اعتراف قاطع بھ نفوذ و اعتبار 
کورانھ از وی پیروی نکرد و تملق او را نگفت. این مدعا  -لنین، ھیچگاه کور

را، کارھای تئوریک وی، در مورد مسائلی کھ آن وقتھا می نوشت، ثابت می 
ند. او، درسالھای فعالیت خود در باکو، بشدت کارھای کمیتۀ مرکزی را، کھ ک

آن وقتھا لنین رھبری می کرد، مورد انتقاد قرار داد و با تالشھای پیگیرانۀ خود 
موفق شد بھ انتشار روزنامۀ سراسری روسیھ کھ، بھ نظر او می بایست در 

بھ ھم مرتبط سازد،  مرکز کار حزبی قرار گرفتھ و سازمانھای محلی حزب را
  نائل شود.

نظرات استالین در کنفرانس ششم حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیھ 
در پاریس، کھ وی در آن بھ عضویت کمیتۀ مرکزی حزب و کمیتۀ مرکزی 
دفتر روسیھ، متشکل از اعضای حزب دارای خاستگاه کارگری انتخاب گردید، 

پطروفسکی، بادایوف و بسیاری مورد توجھ قرار گرفت. یاآوری نام کالنین، 
دیگر از فعالین حزب کافی است کھ در رھبری حزب سوسیال دمکرات 



کارگری روسیھ کسانی جای گرفتند کھ منافع طبقۀ کارگر روسیھ را نمایندگی 
کنفرانس پاریس، حزب «می کردند و بھ ھمین سبب، استالین تأکید می کرد کھ 

آیا این، واقعا ». را بنیانگذاری کرد بلشویکطراز نوین، حزب لنینیست، حزب 
  ھم منطبق بر واقعیت بود؟

البتھ! صرفنظر از ھر چیز، این امر در آستانۀ گسترش جنبش کارگری، 
شکست سنن رایج در حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیھ بحساب می آمد 
و بدون ھیچ تردیدی، تأثیر بسیار مثبتی در ھمۀ عرصھ ھای فعالیت حزب 

بھ انجام «ی محققان با تصور اینکھ استالین با تالشھای خود، گذاشت. برخ
، در حد افراط اظھار نظر می کنند. اما، »انقالب پرولتری در حزب موفق شد

تا کنفرانس » “عمل گراھا”با “ تئوریسینھا -مھاجران”«در این مسئلھ کھ تقابل 
نفرانس، پاریس وجود داشت، البتھ کھ حق با آنھاست. در ھر صورت، در آن ک

بسیاری از مھاجران کھ بھ زندگی امن در مھاجرت عادت کرده بودند، از 
رھبری حزب کنار گذاشتھ شدند. بسیاری از آنھا با گرایش بھ سوی تئوریزه 
کردن و استنتاجات انتزاعی از حوادث، در واقعیت امر بطور شدیدا مبھمی در 

  داشتند.مقابل اوضاع سیاسی واقعی روسیھ و روحیات مردم قرار
ماه مھ سال  ۵در تاریخ » پراودا= حقیقت«انتشار شمارۀ اول روزنامۀ 

کھ تأسیس آن در نتیجۀ » روزنامۀ سراسری روسیھ«، یعنی ھمان ١٩١٢
تالشھای استالین، در کـنفرانس پاریس تصویب شد، یکی از حوادث بسیار 

د سال بزرگ در تاریخ حزب بشمار می رود. از آن تاریخ تا کنون، قریب یکص
در خط اول، در پیشاپیش مبارزۀ سیاسی » پراودا«است کھ روزنامۀ 

  زحمتکشان بخاطر عدالت اجتماعی فعالیت می کند.
در عین حال، در ھمان سال، مسئولیت رھبری فراکسیون بلشویکھا در 
دومای روسیھ(مجلس قانون گذاری روسیھ. مترجم) بھ استالین محول شد. 

در داخل حزب، کھ پیشتر صحبت کردیم، پذیرش  ھمچون تعیین مسئولیت قبلی
این مسئولیت نیز موجب تقویت اعتبار وی گردید و بمعنی ترفیع نقش او در 

  رھبری حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیھ شمرده میشد.



با مطالعۀ راه طی شدۀ استالین از ابتدای فعالیتھای انقالبی او، می توانیم 
یک  در حاکمیت نبوده، بلکھ،» مقام طلبی«سوی بگوئیم کھ، این راه، راھی بھ 

  عروج قانونمند و عینی بھ سوی موقعیت پیشرو در حزب بود.
، پس از انقالب فوریھ، استالین در بازگشت از تبعیدگاه ١٩١٧در سال 

را رھبری » پراودا«توروخانسکی بھ پطروگراد، ھیئت تحریریۀ روزنامۀ 
ی کمیتۀ مرکزی حزب انتخاب شد و کرده، بھ عضویت ھیئت رئیسۀ دفتر سیاس

در غیاب لنین، حزب را کمیتۀ اجرائی شورای پطربورگ را نمایندگی می کرد. 
می » استاد انقالب«. ھمرزمان حزبی استالین، وی را عمال او رھبری می کرد

  نامیدند کھ، آن وقتھا و حتی بعدھا ھم، بسیار بدان افتخار می کرد.
ھا امکان حرکت بھ سوی ساختن سوسیالیسم لنین کھ در آن» تزھای آوریل«

مورد بررسی قرار گرفتھ است، موجب انفجار در زندگی سیاسی روسیھ و 
سراسیمگی در رھبری حزب گردید. این تزھا، دگمھای مشھوری را کھ طبق 
آنھا انقالب سوسیالیستی فقط در کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری دارای 

پذیر است، در ھم ریختند. دعوت بھ انقالب پرولتاریای صنعتی متمرکز امکان 
پرولتری در روسیۀ دھقانی را، بسیاریھا ماجراجوئی خطرناک تصور کردند. 

خواند. رئکوف و » ھذیانھای دیوانگی«از جملھ، پلخانوف، تزھای لنین را 
  دیگر فعاالن حزبی قاطعانھ بھ مخالفت با آنھا برخاستند.

نین برخاست و بدون تزلزل و با ارزیابی استالین نیز بھ طرفداری قاطع از ل
شایستھ از متد لنینی مبارزۀ استراتژیک، بھ تدقیق آنھا پرداخت. اتحاد طبقۀ 

روسی و در وھلۀ اول، در  -کارگر با دھقانان، تقویت پتانسیل انقالبی دھقانان
لنین این بود راه روسیھ در انقالب سوسیالیستی.  -زیر رھبری پرولتاریا

مارکسیسم و بھره » روسی نکردن«ھ کھ وی را متھم می کردند، برخالف آنچ
تاریخی روسیھ را  - گیری دیالیکتیکی از آن در انطباق با ویژگی ھای ملی

  پیشنھاد کرد.
استالین با برخورد خشک و انتزاعی بھ مسائل کھ دگم اندیشان حزبی بدون 

بودند، بیگانھ در نظر گرفتن شرایط عینی آن را راھنمای عمل خود قرار داده 
بود. آن وقتھا، سخن بر سر دنبالھ روی از نظرات گروه بزرگ ناسازگاران 
حزبی مبنی بر پشتیبانی از اقدام شوراھا برای تسخیر حاکمیت یا بازداشتن 



حزب از اقدام بی موقع و نجات آن از تحمل ضربات حتمی کھ در صورت 
یان بود. آن دستھ از پیشرفت حوادث طبق شق اول اجتناب ناپذیر بود، در م

اعضای حزب، کھ طرفدار برقراری سریع حاکمیت شوراھا بودند، اوضاع را 
بیش از حد متشنج کرده بودند. در چنین شرایطی، او نھ فقط با سختگیری 

 ١٩١٧مختص خود، حتی با نشان دادن نرمش بی سابقھ،  حوادث ژوئیۀ سال 
  را تحلیل کرد.

ن سرھای داغ و ھمچنین بر خالف نظر استالین مجبور شد برای خنک کرد
اعضای کمیتۀ مرکزی، برای قانع کردن لنین بھ مخفی شدن در خارج از کشور 
از دسترس پلیس دولت موقت، تالشھای بزرگی بعمل آورد. زیرا، دستور 
بازداشت وی صادر شده بود. استالین اطمینان داشت کھ بدنبال زندانی کردن 

خواھد شد. زیرا، دلیل اصلی برای زندانی کردن  لنین، بالفاصلھ سرکوبی آغاز
لنین اتھامات نوینی، اما نھ تازه، مبنی بر اینکھ او مأمور آلمان است و گویا قیام 
ژوئیھ ھم بدستور دولت آلمان بوقوع پیوست، بوده است.(چنین اتھامی اولین 
بار، پس از بازگشت لنین بھ روسیھ از طریق آلمان جعل وشایع شد). سیاه 
کردن چھرۀ بلشویکھا در چشم توده ھای مردم با استفاده از چنین شیوه ھای 
ماجراجویانھ، نھ تنھا خوشایند دولت موقت، حتی خواستۀ ھمۀ نیروھای ضد 

وقیح » سنن«سال، وارثات   ٧٠بلشویکی آن روزھا بود. پس از گذشت بیش از 
د اطالعات ، کھ در زمان خود بوسیلۀ ض»حرکت قبیح«ضد کمونیستی از این 

نظامی ارتش ناحیۀ پطربورگ جعل شد، بمنظور بی اعتبار ساختن حزب 
  کمونیست اتحاد شوروی استفاده می کنند.

در اوج تشدید حوادث ژوئیھ، استالین وظایف اصلی را چنین مشخص کرد: 
اصل اول ــ نباید بھ ماجراجوئی ھای ضد انقالبیون تسلیم شد، باید بھ بردباری «

مسلح شد، باید برای مبارزۀ سخت در آینده نیرو را حفظ کرد و  و خویشتنداری
او بھ ھمۀ آنھائی بھ پیروزی سریع ». بھ ھیچ اقدام پیش از موقع نباید دست زد

پایداری، مقاومت و آرامش، رمز پیروزی « امیدوار بودند، اطمینان داد کھ: 
ن حزب بلشویکی قرار فراخوا یشب پنجم ژوئیھ، کمیتۀ مرکز». ماست

کارگران و سربازان مبنی بر اختتام تظاھرات خیابانی را صادر کرد. در 
کنفرانس فوق العادۀ بلشویکھای پطروگراد، کھ در نیمۀ دوم ماه ژوئیھ برگزار 



شد، زمانیکھ از ھیجانھای اوضاع کشور کاستھ شده بود، استالین اعالم کرد کھ، 
سیاسی را بدست بگیرند مسئلۀ اصلی آن نیست کھ بلشویکھا می توانند قدرت 

  یا نھ، بلکھ، عبارت از آن است کھ می توانند، حاکمیت خود را تحکیم ببخشند.
) بود، تاکتیک حزب برای حفظ صفوف Razlivزمانی کھ لنین در رازلیو(

دستھ «خود در زمان بحران سیاسی را بسیار ارزشمند توصیف کرد. او نوشت: 
حمل قربانی انبوه، روزھای ژوئن و ھای پیشرو پرولتاریا توانستند بدون ت

ژوئیھ ما را پشت سربگذارند. حزب پرولتاریا از توانائی کامل انتخاب چنین 
تاکتیک و چنان اشکال سازمانی برخوردار است، کھ در صورت پیگردھای 

مردم  امنظم آن ب ارتباطغیرمنتظره... بھیچوجھ نتوانند بھ موجودیت آن و بھ 
  ».پایان دھند

ھ اوضاع سیاسی کشور، بلشویکھا پس از حوادث ماه ژوئیھ از با توجھ ب
امتناع کردند و فقط پس از قیام » ھمۀ قدرت بھ دست شوراھا«شعار 

کارئیلوسکی، زمانیکھ در مقابل برقراری دیکتاتوری نظامی در کشور قرار 
گرفتند و در نتیجۀ تصمیم قاطع نیروھای چپ برای دفع آن، جبھۀ واحد ضد 

ھم پاشید، دوباره بھ آن باز گشتند. استالین در ماه سپتامبر سال  بلشویکی از
فقط بندھای انقالب را شل کرد، آن را «نوشت: قیام کارئیلوسکی،  ١٩١٧

  ».تحکیم بخشید و بھ جلو حرکت داد
اما قبل از آن، کنگره ششم حزب، در غیاب لنین، برگزار شد، کھ در آن 

استالین قرائت کرد و خط جدید حزب گزارش اصلی در بارۀ اوضاع سیاسی را 
  ــ  تعیین گردید. حرکت بھ سوی قیام مسلحانھــ 

، ھمچنانکھ می »ھمۀ قدرت بھ دست شوراھا!«امتناع موقتی از شعار 
  بینیم، بھ ھیچ وجھ بمعنی امتناع بلشویکھا از مبارزه برای قدرت نبود.

روسیھ در  ١٩٩٣وضعیت قویا مشابھی در زمان حوادث اکتبر در سال 
پدید آمد. تا کنون حزب کمونیست روسیھ را بھ عدم قاطعیت، بھ مصالحھ جوئی 
و ھمچنین بھ اینکھ، پس از کشتار مدافعان خانۀ شوراھا، بھ رفتن بھ انتخابات، 

بخود گرفت، متھم می سازند. در میان » انتخابات در خون«انتخاباتی کھ نام 
ستفاده از تشدید تشنج پیرامون کم نیستند کسانی کھ، با ا» متھم کنندگان«

شورایعالی، سعی کردند اھداف و جاه طلبی شخصی خود را پیگیری کنند. اینھا 



حتما کور بودند و ندیدند کھ بخش اصلی تودۀ مردم، فریب وعده ھای زندگی 
شیرین را خورده، با روانشناسی بقالی مسموم گشتھ و منفعل شده بودند، نھ تنھا 

یھ دیکتاتوری گام بھ گام یلتسینی آماده نبودند، حتی از موضع بھ اقدام قاطع برعل
یلتسین نیز پشتیبانی می کردند. درک این مسئلھ مشکل نیست، کھ در شرایط 

  وقوع انشعاب در جامعھ مقابلۀ مسلحانھ چھ پیامدی می توانست داشتھ باشد.
بناحق بھ ما می گویند، کھ حزب کمونیست آن وقت شانس خود را در 

زه برای حاکمیت از دست داد ــ چنین شانسی وجود نداشت، و متشنج مبار
ساختن اوضاع، گسترش ابعاد اقدامات نسنجیده، تنھا می توانست پیامدھای 
سنگین تر، کشتارھای بسیار وحشتناکتر از آنچھ کھ یلتسین براه انداخت، در پی 

  داشتھ باشد.
رھبری حزب  فقط گذشت زمان، درستی مواضع اتخاذ شدۀ آن روزھای

کمونیست روسیھ را تأئید کرد. رھبری حزب، در سایۀ خویشتنداری خود، 
توانست حزب را نجات داده، آن را بھ درگیری علنی برعلیھ جالدان فریب 
خورده یلتسین نکشانده و در بن بست بد فھمی توده ھای وسیع خلق گرفتار 

راه یافتھ و از  نسازد. این امر موجب آن شد کھ حزب بھ مجلس قانونگذاری
تریبون آن برای دفاع از منافع توده ھای خلق، برای افشای جنایتھای یلتسین و 
شرکای وی در برابر چشمان مردم و برای تحکیم فعالیت علنی حزب در کشور 
استفاده نماید. اما آنچھ کھ بھ چشم انداز اصلی تاریخی مربوط می شود، حزب 

ر حاکمیت، بلکھ، در راه برقراری کمونیست روسیھ نھ بخاطر سھم خود د
حاکمیت واقعی خلق و عدالت، بخاطر آنکھ ھمراه با ھمرزمان خود حاکمیت را 

  بدست بگیرد، مبارزه کرده و می کند.
بدون گذاشتن خط مساوی بین زمانھا، اکتبر تاریخی، و روزھای امروزی، 

ین جمع بندی می توان اوضاع مشابھ دیگری را ھم بعنوان مثال نشان داد. با چن
دوره ھای سخت زندگی حزب، کھ در سالھای بازگشت پس از انقالب اول 
روسیھ اتفاق افتاد، استالین اشعار می دارد کھ، حزب آن وقت مجبور بود 

برگزیند. زیرا، انقالب فروکش کرده و جنبش انقالبی با » تاکتیک عقب نشینی«
، ھم اشکال مبارزه تغییر بر این اساس«خمودگی مواجھ شده بود. او می نویسد: 

یافتند و ھم اشکال سازماندھی. ھمراه با تحریم دوما ــ شرکت در دوما،  ھمراه 



با فعالیتھای انقالبی خارج از دوما ــ فعالیت در دوما، ھمراه با اعتصابات 
سیاسی عمومی ــ اعتصابات اقتصادی جداگانھ یا آرامش معمولی ضرورت 

  ».داشت
الین امکان پیروزی انقالب سوسیالیستی در روسیھ را آستانۀ اکتبر است در

صرفنظر از آن، کھ انقالب در کشورھای اروپائی بوقوع خواھد پیوست یا نھ و 
بدون توجھ بھ اوضاعی کھ در آنھا بر قرار است، مستدل ساخت. در ششمین 
کنگرۀ حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیھ(بلشویک)، کھ در شرایط مخفی 

برگزار گردید، او عمال در مقابل  ١٩١٧ماه اوت سال  ٣تا  ژوئیھ ٢٦از 
کسانی کھ بھ امکان رشد حوادث روسیھ در چنین سمتی باور نداشتھ و آیندۀ 

می دیدند، موضع » آتش جھانی«انقالب را فقط در مفھوم دامن زدن بھ 
، ــ اکثریت اعضای حزب بھ اجتناب ناپذیری انقالب جھانی باور داشتند »گرفت

  ین نظریھ، بخودی خود، عاقالنھ ترین نوع نگرش بھ انقالب تصور می شد.و ا
استالین با موضع گیری قاطع در مقابل نظریۀ انقالب جھانی کھ بوخارین 
ھم فعاالنھ از آن جانبداری می کرد، امکان رشد حوادث در چنین مسیری را کھ 

دلل ساخت. ، م»دقیقا روسیھ کشوری است کھ راه سوسیالیسم را خواھد رفت«
این تصور منسوخ را کھ فقط اروپا می «او بھ ھمرزمان خود پیشنھاد کرد: 

دو «استالین در ھمین رابطھ گفت: ». تواند بھ ما راه نشان دھد، بھ دور اندازند
مارکسیسم وجود دارد؛ مارکسیم دگم و مارکسیسم پویا، من طرفدار دومی 

سیالیستی در روسیھ، او ضمن مستدل ساختن زمینھ ھای انقالب سو». ھستم
توجھ نمایندگان کنگرۀ ششم را بھ زمینھ ھائی کھ نسبت بھ اروپا گسترده تر بود 

  و بھ پشتیبانی جنبش کارگری از فقیرترین الیھ ھای دھقانی، جلب نمود.
در نظر داشتھ باشیم کھ، بعدھا سمت گیری آرزوھا بھ سوی اروپا، موجب 

مایندگان سوسیالیست ھا در رایشتاک گُر گرفتن حوادث آلمان، جائی کھ ن
اکثریت را تشکیل می دادند، گردید. بھ حملۀ عمومی دست زده، ویلھلم دوم را 
بھ ترک تاج و تخت وادار کردند. در باواریا جمھوری شورائی اعالم گردید و 
حتی کارل لیبکنشت ھمۀ آلمان را جمھوری شورائی اعالم کرد. اما، استالین در 

بدرستی گفت کھ، مسئلۀ اصلی نھ صرفا بدست گرفتن  ١٩١٧ ماه ژوئیھ سال
حاکمیت، بلکھ، حفظ آن است. و این، ھمان کاری بود کھ انقالبیون آلمان از 



عھدۀ آن بر نیامدند. از قضای سرنوشت، ناآرامی ھای توده ای و انتظار خیزش 
  فت...ھیتلر در مونیخ خاتمھ یا» توطئۀ آبجو«انقالبی جدید کارگران آلمان با 

الزم بھ گفتن است کھ، خود استالین ھم گاھی اوقات تحت تأثیر شعارھای 
تخیلی در مورد اجتناب ناپذیری انقالب جھانی و جو عمومی آن وقتھا کھ 
بسیاری چیزھا مطابق تصور اکثریت دیده می شد، قرار می گرفت. اما، باز ھم 

و ایدۀ مقاومت جای عقالنیت پیروز می گردید، واقعیات زنده نمایان می گشت 
گرفتھ در افکار او، باتکاء باور بھ امکان ساختن سوسیالیسم در روسیھ، از 

بعضی از رفقا می گویند ھر قدر کھ «موضع خود دفاع می کرد. او می گفت: 
سرمایھ داری در روسیھ از رشد پائینی برخوردار است، طرح مسئلۀ انقالب 

فقط در صورتی حق با آنھا بود کھ،  سوسیالیستی ھم ھمانقدر تخیلی است. بلی،
اگر جنگ در نمی گرفت، اگر ویرانی در پی نداشت، اگر پایھ ھای سیستم 
اقتصادی سرمایھ داری سست نشده بود... این ادعا، کھ روسیھ باید تا زمانی کھ 

ساختن سوسیالیسم بماند، یک فضل فروشی “ منتظر”نکرده است “ آغاز”اروپا 
، کھ امکان پیروزی “آغاز می کند”مد. اتفاقا، کشوری ناشایست بھ حساب می آ

  ».در آن بیشترباشد
این سخنان، ھنوز سھ ماه قبل از اکتبر، زمانی کھ قدرت، بھ تعبیر برخی 

، گفتھ شده است. »انداخت«مورخان، گویا خود را بھ روی دست بلشویکھا
ک اینکھ چنین اتفاقا، این ادعاھا را امروز ھم برخی کمونیستھای نا توان از در

نگرش بھ انقالب سوسیالیستی، یک دروغ بزرگ تاریخی است،  با سکوت تأئید 
می کنند. آنھا کارھای تدارکی عظیم آن سالھای سخت را بطور کلی نادیده می 
گیرند و قربانیان پرشماری را کھ، حزب بلشویکھا بخاطر پیروزی سوسیالیسم 

  در کشور ما تحمـل کرد، مسکوت می گذارند.
، در آستانۀ حوادث انقالبی، استالین بھ عضویت ١٩١٧در ماه اکتبر سال 

کمیتۀ نظامی ــ انقالبی کھ قیام مسلحانھ را رھبری می کرد، انتخاب شد و 
بالفاصلھ پس از پیروزی آن، در ترکیب شورای کمیساریای خلق بھ مقام 

یاسی کمیسر خلق در مسائل ملی برگزیده شد. او ھمچنین بھ عضویت دفتر س
کمیتۀ مرکزی (موسوم بھ چھار نفره: لنین، استالین، تروتسکی و سوردلوف 



Sverdlov ،بھ مقام یکی از رھبران حزب ارتقاء ) انتخاب گردید و بدین ترتیب
  یافت.

می » رستاخیز روس«استالین، انقالب اکتبر و پیشروی پیروزمندانۀ آن را 
بھ موقعیت یکی از کشورھای  خواند. او با این سخنان، نھ تنھا ترفیع روسیھ

رھبری کننده جھان در میان بزرگترین و پیشرفتھ ترین کشورھای سرمایھ 
داری، حتی، خصوصیات و ویژگیھای ملی اکتبر، نقش پیشآھنگ طبقۀ کارگر 
روسیھ در پروسۀ انقالبی را مورد تأکید قرار می داد. انطباق این وضعیت با 

ای غنی شده و رشد یافتھ، بھ کمونیستھای  شرایط جدید، کھ تا حد قابل مالحظھ
و ماھیت مبارزۀ » سوسیالیسم روسی«امروزی برای یافتن پاسخ این سؤال، کھ 

  حزب کمونیست روسیھ برای پیروزی آن چیست، کمک می کند.
و اما این مسئلھ را، بعنوان یک اصل، با ادعای کنایھ آمیز، اساسا کسانی 

ن ملی را از مناسبات اجتماعی حذف مطرح می کنند کھ می خواھند مضمو
کنند. حتی آنھا بند نشاندھندۀ تعلق ملی انسانھا را از پاسپورتھا حذف کرده اند. 
ھمچنین، کسانی بھ این مسئلھ می پردازند، کھ شایستگی خلق روس در رھبری 
مبارزۀ ھمۀ خلقھای روسیھ برای رسیدن بھ سوسیالیسم و آزادی ملی را، مورد 

  ی دھند.تردید قرار م
تشخیص اینکھ، منبع الھام این آدمھا کجاست، مشکل نیست. توجھ کنید، 

صحبت می کرد، » رستاخیز روس«زمانیکھ استالین گرجی، با افتخار در بارۀ 
ضد روس مشھور، تروتسکی، می گفت کھ روسیھ بنا بھ طبیعت خود محکوم 

عالی فقط بدل صوری مدلھای «بھ عقب ماندگی دیرین است و فرھنگ آن 
بوخارین نیز کھ ». فرھنگ غرب بوده و چیزی بھ گنجینۀ بشری نیافزوده است

) بود، عقیده ای مشابھ او نسبت بھ yesenin( یسھ نینمبتکر حملھ بھ خالقیت 
گذشتھ می خواند. تکرار ھمۀ اینھا و » بردگی«روس داشت و تاریخ روسیھ را 

  اجبارا ھمھ روزه می شنویم.قضاوتھای مشابھ آنھا را ما در طول دو دھۀ اخیر، 
دسامبر سال  ١٢الزم است این نظرات را با موضع استالین کھ از نامۀ 

) بخوبی دیده می شود، Demyan Bednyi(دمیان بدنئیاو بھ شاعر  ١٩٣٠
ھمۀ دنیا معترف است کھ، مرکز جنبش «مقایسھ کنیم،. استالین می نویسد: اینک 

یھ منتقل شده است... کارگران انقالبی انقالبی جھان از اروپای غربی بھ روس



را  ، طبقۀ کارگر روسیھھمۀ جھان، دست طبقۀ کارگر شوروی و پیش از ھمھ
صمیمانھ می فشارند... ولی شما؟ شما بجای آنکھ پروسۀ بزرگترین انقالب 
تاریخ را درک کنید... در ھمۀ دنیا فریاد برمی آورید کھ روسیھ در گذشتھ  منبع 

نشستھ در روی “ ”تنبلی و تالش” سامانی بوده است و  پلیدی و بی سر و
، تقریبا مشخصۀ ملی اصلی روسھاست ــ و این، یعنی، کارگر روس با “بخاری

  ».انقالب اکتبر ھم، از روس بودن خود البتھ کھ دست نکشید
حاکمیت کنونی ضمن آلودن چھرۀ لنین و استالین با محصوالت کارگاھھای 

م می گوید، کھ بلشویکھا با طرف مقابل خود در سوی ایدئولوژیک خود، بھ مرد
دیگر جبھھ، در وھلۀ اول، با ژنرالھای سفید، قھرمانان ایده آل سرشار از 
استعداد، دارای قریحۀ ھمھ جانبھ و کیفیتھای فوق العاده و باالخره، مبارزان راه 
رھائی روسیھ مقابلھ می کردند. واقعا ھم با ورق زدن صفحات تاریخ جنگ 
داخلی، در میان رھبران جنبش سفید، انسانھای جالب، با استعداد و فرماندھان 
نظامی خوبی را ھم می بینیم. اما، این مسئلھ ھیچ تغییری در ماھیت امر بوجود 

روسیھ، آنھائی بودند کھ، از اشغال کشور » ناجیان«اکثریت  نمی آورد. زیرا،
ند، کسانی بودند کھ آتش از سوی دولتھای اشغالگر غربی پشتیبانی می کرد

جنگ داخلی را در کشور برافروختند، آنھائی بودند کھ در خشونت علیھ مردم 
عادی، ھیچ حد و مرز نمی شناختند و از کاربرد کثیف ترین شیوه ھای ترور و 

  خشونت ابائی نداشتند.
نامیدن خود، از اشغال مورمانسک و شرق دور » میھن پرست«آنھا ضمن 

نتانت با افتخار استقبال می کردند، امید خود را بھ قیام سپاه توسط کشورھای آ
چکسالواکی بستھ بودند. البتھ، دلیل اصلی شورش سپاه چکسالواکی، صدور 
دستور خلع سالح آن پس از دعوای دستھ جمعی در چلیابینسک نبود، بلکھ، قیام 

 ٤۵سپاه تقریبا  آنھا، در انطباق با منافع دولت فرانسھ بود. نا گفتھ نماند کھ این
ھزار نفری، توانست تقریبا تمام شھرھای خط سراسری سیبری را بھ زیر 
نظارت خود در آورده و برای حرکت بھ مناطق مرکزی تالش کند. گاردھای 
سفید متشکل در جنوب کشور، ھم با چکسالواکھا و ھم با ساوینکوفی ھای 

  ی داشتند.، رابطۀ بسیار محکم١٩١٨شورشی استان یارسالو در سال 



چھارده کشور و در رأس آنھا انگلیس، فرانسھ، ژاپن و ایاالت متحدۀ 
، در آمریکا برعلیھ جمھوری جوان شوروی مداخلۀ نظامی کردند. مثال، انگلیس

تصمیم گرفت با اجرای این نقشۀ محاصره:  دوستی با ارتشھای گارد سفید
اسری سیبری ــ والدی دریای بالتیک، فنالند، کاریلیا، شمال روسی ــ جادۀ سر

وستوک ــ ترکستان، قفقاز، کوبان، دن، دریای سیاه ــ رومانی، لھستان، حلقۀ 
  محاصرۀ خفھ کنندۀ روسیھ را تنگ تر کند.

جالب است، کھ ویلیام دونوان، جاسوس بزرگ آمریکائی، کھ پدر معنوی 
سازمان امنیت مرکزی آمریکا (سیا) شناختھ می شود، پس از جنگ جھانی 

ضد بلشویکی » سفیدھای«ل، زمانیکھ کنگره آمریکا او را بمقام افسر رابط با او
 Daninos F. CIAروسیھ تعیین کرد، بھ شھرت رسید(مراجعھ کنید بھ: 

une histoire politique 1947-2007. Paris, 2007.(  
بدون کمکھای آنتانت، ضد انقالب داخلی بھ ھیچ وجھ نمی توانست آتش 

  در کشور برافروزد. جنگھای داخلی را
روسیھ » میھن پرستان شریف«، استالین در مورد ١٩١٩در اواخر سال 

کلچاک و دنیکین نھ تنھا طوق مالکان و سرمایھ داران، حتی طوق «نوشت: 
فرانسوی را نیز بر گردن خود آویختھ اند. پیروزی کلچاک ــ  -سرمایۀ آنگلو

تبدیل کشور بھ گاو شیرده  دنیکین، چیزی جز از میان رفتن استقالل روسیھ،
فرانسوی معنی نخواھد داشت. بدین مفھوم، دولت کلچاک ــ دنیکین، ضد  -آنگلو

  ».مردمی ترین و ضد ملی ترین حکومت بشمار می رود...
ھمۀ جنبش سفید کامال وابستۀ اشغالگران و بطور کلی، تابع تصمیمات 

ک و دنیکین بھ متحدان پاریس، لندن و واشینگتن بودند. در مورد وابستگی کلچا
غربی خود، ھیچ کسی تردید نداشت. ھر چند آنھا بسیار خوب می دانستند، کھ 
بھای پیروزی احتمالی، اگر چنین اتفاقی بیافتد، مستعمره شدن روسیھ خواھد 
بود. اوکرائین بھ تحت الحمایگی فرانسھ، آذربایجان، قفقاز و ماورای قفقاز نیز 

فتند. حتی یکی از لیبرالھا مشھور روس، پ. بھ زیر سیطرۀ انگلیس می ر
اعتراف می کند کھ، دنیای غرب  ١٩٢٠) در سال P. milyukovمیلیوکوف (

اینک شکل ھر چھ خشن تر و ھر چھ علنی تر استثمار روسیھ را بخاطر «



ثروتھا و اھمیت خود آن بعنوان مستعمره برای تأمین مواد خام اروپا مطرح می 
  ».کند

مام درخواستھای کلچاک و دنیکین را بھ شرط دریافت یک پاریس و لندن ت
سوم ذخیرۀ طالی روسیھ و امتناع از منافع ملی کشور، برآورده می ساختند. 

تأسیس مجلس «یکی دیگر از شرایط کمک غرب بھ ارتش سفید طرح شعار 
بود. و این بمعنی انطباق نسخۀ پارلمان لیبرال ــ بورژوائی غربی در » مؤسسان
  بود.روسیھ 

بھ سوی روسیۀ «میھن پرستی روسی رھبران جنبش سفید در پشت شعار 
، فقط سخنان پر طمطراقی بود، برای پوشاندن منافع غرب گرایانۀ آنھا. »واحد

ارتشھای خارجی و سفیدھا، در تمام مناطق تحت اشغال خود، مناسبات پیش از 
از آنھا خلع ید کرده  انقالب را برقرار نموده، زمینھا را بھ مالکینی کھ انقالب

بود، بازگرداندند و تمام دستاوردھای انقالب را کھ در اولین فرمانھای حاکمیت 
شوروی اعالم شده بود، برچیدند. لغو فرمان ملی کردن زمینھا، ناگوارترین و 

  سنگین ترین ره آورد کلچاک و دنیکین بھ دھقانان بود.
ای کمیساریا، رھبری حزب سوسیال دمکرات کارگری روسیھ و شور

، جواب داد. »ترور سرخ«بیدادگریھای گارد سفید و سربازان آنتانت را با 
سؤال می شود: آیا این تدبیر، جزء برنامۀ دولت جوان جمھوریھای شوروی 

  بود، یا تحمیلی؟
ترور را تروریستھای آنتانت، زمانیکھ «لنین در این باره می نویسد: 

د بھ ما حملھ آورده و بھ ھیچ روی قدرتھای جھانی با ارتشھای بزرگ خو
متوقف نمی شدند، بھ ما تحمیل کردند. ما اگر خودسریھای افسران و گارد سفید 
را چنین قاطعانھ جواب نمی دادیم، نمی توانستیم حتی دو روز مقاومت کنیم و 
این بمعنی ترور است، اما، اقدامات تروریستی آنتانتھا ما را بھ این راه وادار 

  ساخت.
رست زمانیکھ ما پیروزی قطعی بدست آوردیم، حتی قبل از پایان و د

جنگ، ھمان ساعت پس از بازپس گیری راستوف، ما مجازات اعدام را لغو 
کردیم و نشان دادیم کھ برنامۀ خود را بھ ھمان ترتیبی کھ وعده داده ایم، اجرا 

ن، می کنیم. ما گفتیم، کھ خشونت برای در ھم شکستن مقاومت استثمارگرا



مالکان و سرمایھ داران بھ کارگرفتھ میشود؛ ھر وقت کھ این مشکل حل شود، 
ما از بکارگیری ھر نوع اقدام استثنائی امتناع  خواھیم کرد. و ما، این را عمال 

  ».ھم نشان دادیم
، نمی شد »صفحۀ سفید«از ، یعنی مجدد ارتش سرخالبتھ، ھنگام تشکیل 

ی از عھدۀ دفاع از اراضی وسیع روسیھ از چنین تصور کرد کھ بتواند بھ تنھائ
مرزھای غربی تا شرق دور برآید. بطوریکھ تا آغاز جنگ داخلی، مجموعا 

ھزار نفر پیاده نظام و در حدود ھشت ھزار نفر سواره نظام در صفوف  ١١٦
حاکمیت شوروی فقط با اتکاء بھ توده ھای وسیع خلق، آن خدمت می کردند. 

اکثریت صفوف ارتش سرخ را  وانست دوام بیاورد.حامیان شعارھای اکتبر ت
دھقانان تشکیل داده و بھ آن کمک می کردند. این، از یک طرف. و از طرف 
دیگر، در جریان جنگھا در بسیاری از مناطق کشور، نقش تعیین کننده را نھ 
سربازان ارتش منظم، بلکھ، دستھ ھای پارتیزانی متشکل از دھقانان و مردان 

کھ، برعلیھ خشونت سفیدھا برخاستھ و بھ بلشویکھا امیدوار  عادی روسیھ
بودند، ایفاء کردند. سفیدھا در وھلۀ اول، با مقاومت خلق مواجھ می شدند. مثال، 
ارتش کلچاک در مقابل فروخواباندن شورش دھقانان عاجز ماند و در 

اری جمھوریھائی کھ دھقانان در ھمھ جا تشکیل داده بودند، نمی توانست ھیچ ک
  از پیش ببرد.

جنگ داخلی، استعداد استالین را در حل سخت ترین و ناھنجار ترین مسائل 
و مشکالتی کھ حزب با آنھا مواجھ می شد، نشان داد و ثابت کرد کھ وی بدون 
توجھ بھ تمام خطرات و بدون ھیچگونھ نگرانی از اینکھ انجام کار، چھ تأثیری 

ھمۀ آنھا فائق می آمد. آدام اوالم، پروفسور بر نام و حیثیت او خواھد داشت، بر 
تاریخ و حقوق دانشگاه ھاروارد ضمن اظھار نظر پیرامون قاطعیت استالین در 

(ابتدا در مناطق  ١٩١٨مبارزۀ فوق العاده سخت با گرسنگی در ماه مھ سال 
مرکزی و سپس در جنوب روسیھ)، این مسئلھ را مورد توجھ قرار می دھد کھ، 

این قدرت پرست می «ھدۀ   انجام چنین وظیفھ ای بر نمی آمد ــ ھر کسی از ع
توانست بجای قبول مسئولیت و بھ جان خریدن خطرات بسیار در مناطق 

  ».جنگی، نشستن در جای نسبتا امن در مسکو را ترجیح دھد



و این، نھ یگانھ نمونۀ بیان واقعیت است و نھ جعل تاریخ، کھ قصد تکذیب 
اطوارھای  -استالین بسوی قدرت و ادا» ھجوم«پیرامون افسانھ ھای ساختگی 

پس از » دیکتاتور«دیکتاتورانۀ او را داشتھ باشد. بجاست یادآوری کنیم کھ، این 
پایان کار کنگرۀ پانزدھم حزب کمونیست سراسری روسیھ(بلشویک) کھ در آن 

زینویوف شکست خورد  و رھبران آن از حزب اخراج شدند،  - گروه تروتسکی
الین باز ھم، برای سومین بار تقاضای برکناری خود از مقام دبیر کلی است

او ضمن اشاره بھ اینکھ، از سھ سال پیش تا کنون، حزب را مطرح کرد. 
خواستار حل این مسئلھ می باشد و اینک بعد از شکست مخالفان، ادامۀ انجام 

وجود  وظیفھ در مقام دبیر کلی حزب، ضرورت خود را از دست داده است. با
این، پلنوم یک صدا، با یک رأی ممتنع، تقاضای وی را نپذیرفت. استالین حتی 
از راه دیگری خواستار حل مسئلھ شد و طرح حذف مقام دبیر کلی در حزب را 

جمعی مواجھ گردید و مقام دبیر  تپیشنھاد کرد. اما، این پیشنھاد او ھم با مخالف
  کلی از حزب حذف نشد.

وریکھ معاصران او گواھی می دھند، زمانیکھ در ، بط»دیکتاتور«این 
رأس دولت بود، فقط پس از بررسی و مذاکره ھمھ جانبھ ھر مسئلھ ای با 
ھمکاران خود و متخصصان آن، تصمیم می گرفت. بطور کلی، بر اساس 
خاطرات منتشر شدۀ بسیار، او احترام بزرگی بھ انسانھای صاحب نظر و 

کھ نظرات خود را صریح و صمیمانھ بیان می مستقل قائل بود و آنھائی را 
کردند، دوست می داشت. او می توانست ساعتھا پای صحبت ھر کسی بنشیند و 
اگر ھمصحبتش می توانست درستی و حقانیت دیدگاه خود را استدالل نموده و 
اثبات نماید، نظر او را براحتی می پذیرفت. انسانھای بسیار زیاد نزدیک بھ 

قدرت طلب، مشکوک «بودن ھمۀ افسانھ ھا را، کھ گویا استالین استالین، جعلی 
انسانھای سرشناس و مستقل را بھ پیش خود راه نمی داد، تأئید می » و خشن

کنند. برعکس، بسیاری از آن کسانی کھ با استالین معاشرت داشتند، نرمخوئی، 
ی خویشتنداری و نکتھ سنجی او را کھ ھیچ وقت از چھارچوب ادب درون حزب

  خارج نمی شد، تأئید می کنند.
اطمینان بھ درستی متد تصمیم جمعی در حل وظایف دشوار را استالین در 
تمام زندگی، با خود ھمراه داشت. مثال، ضمن مشارکت در تدوین کتاب درسی 



اقتصاد سیاسی، این نظر او کامال درست بود کھ، فقط جمع صاحب نظران از 
ند و ھمۀ آنھائی را کھ فکر می کردند می توانند عھدۀ انجام چنین کاری بر می آی

این کار را بھ تنھائی انجام دھند، بھ استھزاء می گرفت. طرح درسنامھ، موجب 
  گردید. ١٩۵١شروع بحث بسیار گسترده ای در نوامبر سال 

است. او، با  رھبر خلقیمردم می دیدند کھ، استالین نمونۀ زندۀ یک 
از رھبر، کھ قادر است دولت را در خدمت  تصورات و آرزوھای دیرین مردم

خلق در آورده و از منافع بنیادی آنھا دفاع کند، کامال مطابق بود. مردم بخاطر 
حزب بلشویکھا ــ حزب اینکھ زبان او را درک می نمودند، باور می کردند، کھ 

. این یک امر اتفاقی نیست کھ، لیون فیختوانگر ضمن خلق و برای خلق است
از میان ھمۀ رھبران مشھور دولتھا کھ « استالین تأکید می کرد کھ: صحبت از 

محبت ھمۀ ». من می شناسم، او بیش از ھمھ بھ زبان خلق صحبت می کرد...
خلق نسبت بھ استالین، ھمانطور کھ نویسندۀ مشھور، با دقت کامل اشاره می 

اقتصادی  توأم با موفیقیتھای ساختار«کند، احساسی ارگانیک و عمیق بود کھ، 
افزایش می یافت. مردم بخاطر نان، گوشت، نظم، تحصیل و بخاطر تشکیل 

  ارتش تأمین کنندۀ این کامیابیھا، سپاسگزار استالین بودند.
استالین ضمن ابراز احساسات باطنی خود بھ مردم، اطمینان داشت کھ، در 
وھلۀ اول، درست در سایۀ آنھا پیوستن روسیھ بھ جمع کشورھای بزرگ 

حزب «عتی دنیا میسر است. او ھیچ وقت احترام عمیق خود بھ اعضای صن
 ١٩٢٤، کھ اکثریت آنھا از میان طبقۀ کارگر برخاستھ و از سال »لنینی

استخوان بندی اصلی حزب را تشکیل می دادند، پنھان نمی کرد. متاسفانھ، 
  شتند.اکثریت قریب بھ اتفاق این انسانھا از جبھھ ھای جنگ کبیر میھنی باز نگ

بھ ھر دلیل اصولی، استالین در مراجعھ بھ مردم و مجامع وسیع اعضای 
سادۀ حزب، ھمیشھ از سخنان پسندیده و مناسب استفاد می کرد. او مورد حمایت 
تغییرناپذیر آنھا بود، زیرا، سیاستی کھ او پیش می برد، واقعا با نیازھای اساسی 

یعنی، خلق روس کھ استالین،  اکثریت خلقھای اتحاد شوروی و ھستۀ اصلی آن،
ھم در کارھای روزانھ و ھم در حل مسائل دشوار، ھمیشھ بدان اتکاء می کرد، 

  انطباق داشت.



، استالین بدرستی ١٩٣١در گفتگو با امیل لودویگ، در ماه دسامبر سال 
اگر جمعیت زحمتکشان روسیھ را در نظر بگیریم، کارگران و «... گفت: 

درصد آن را تشکیل می دھند و آنھا ھم تکیھ  ٩٠دود دھقانان زحمتکش، در ح
گاه اصلی حاکمیت شوروی ھستند و اکثریت قریب بھ اتفاق آنھا از نظام 
شورائی پشتیبانی می کنند. آنھا بدین جھت از ساختار شوروائی پشتیبانی می 
کنند کھ، این نظام در خدمت منافع بنیادی آنھاست. و این است مبنای استحکام 

  ».ت شوروی، نھ سیاست بھ اصطالح ارعابحاکمی
نھ تنھا حزب و پرولتاریا ، حتی، دھقانان میھن پرست، روشنفکران عرصۀ 
علم و خالقیت، متخصصان نظامی و کارکنان کشوری، کھ استالین را مدافع 
پیگیر و قاطع منافع ملی کشور می دیدند، از او پشتیبانی می کردند. خلق با 

باور ھ نیرو، استعداد و توانائی  آنھا در کارھای سازنده درک اینکھ، استالین ب
برای آزمایشات مشکوک نگاه نمی کند، » مادۀ انسانی«و بھ آنھا بدیدۀ  می کند

  اعتماد متقابل خود را نشان می دادند.
و این، منشاء آمادگی خلق برای فتوحات بزرگ، برای قربانی کردن خود 

از میھن در مقابل اشغالگران فاشیست در  در راه میھن بود و بدون این، دفاع
 سالھای جنگ کبیر میھنی و تعقیب دشمن تا درون النۀ خود امکان پذیر نبود.

این نشاندھندۀ پیوند متقابل باطنی و محکم بین رھبر و خلق بود و شاید، 
اسقـف اعظم، آلکسی،  بھتر از ھر کسی این را درک می کرد کھ در روز 

قدرت بزرگ «خنان فراموش نشدنی را بر زبان راند: تدفین استالین این س
معنوی، اجتماعی؛ قدرتی کھ خلق ما نیروی خود را در آن احساس می کرد، از 

 ».میان ما رفت
باز ھم بھ شھادت ھمدوره ھای بسیار او، استالین بچھ ھا را بسیار دوست 

بھ ھیچ  می داشت و براحتی با آنھا زبان مشترک پیدا می کرد. و این واقعیت،
وجھ با نظرات بی اساس برخی محافل کھ استالین را انسانی بی احساس، 
خونسرد و محروم از احساسات سادۀ انسانی می خواندند، ھمخوانی ندارد. 
زمانیکھ او در رأس رھبری کشور جای گرفتھ بود، بارھا بھ آرزوھای دوران 

و آنھا را در  کودکی خود در بارۀ خوشبختی و تصوراتش ازدنیا باز می گشت
بنیانھای قدرت عظیم شوروی کھ، افق فراخی در برابر دیدگانش باز کرده بود، 



می دید. صرفنظر از تمام مشغولیتھای خود، او برای پراداختن بھ مسائل 
سازمانھای کودکان، وقت پیدا می کرد. مثال، او در گزارش خود بھ کنگرۀ 

این سازمانھا را بھ تفصیل  ، مسائل کاری١٩٢٤سیزدھم حزب در ماه مھ سال 
تشریح کرده بود. دقیقا در زمان استالین، پایھ ھای سنن پیش آھنگی کھ ما با 

  دوره ھای بعدی آن بخوبی آشنا ھستیم، گذاشتھ شد.
و باآلخره، مسئولیت پذیری جدی، فروتنی استثنائی و نحوۀ زندگی زاھدانۀ 

مارشال گاالوانوف، او  او، نمونھ و سرمشق کار و زندگی ھر شخصی شده بود.
، بی ھیچ دوگانگی. نمونۀ »انسانی از کریستال«را با یک عبارت، چنین نامید: 

زندگی استالین، آشکارا منبع اطمینان ھمۀ مردم بھ برابری اجتماعی و زندگی 
عادی مقامات دولت و عامۀ مردم بود، کھ آن ھم در معنی واقعی خود، سر 

یالیستی، بھ جای بیھوده گوئیھای بی محتوای آغاز اجرای دمکراسی واقعی سوس
  کنونی در بارۀ ارزشھای دمکراتیک حساب می شد.

دفاع از شھر تزاریتسئنا ــ استالینگراد بعدی، اولین تجربۀ بزرگ استالین 
در زمینۀ انجام عملیات نظامی بحساب می آید. تزاریتسئنا پل ارتباطی روسیھ 

شور ــ نان، نفت، زغال، دام و ماھی، ــ با جنوب بود و ثروتھای این منطقۀ ک
بخودی خود باعث تیزتر شدن دندان «بطوریکھ استالین ھمان وقت نوشت، ــ 

امپریالیسم درنده شده است... اشغال تزاریتسئنا و قطع ارتباط با جنوب می 
توانست موجبات موفقیت تمام برنامھ ھای دشمن را فراھم کند؛ می توانست 

ون دن با نیروھای قزاق آستاراخان و اورال را برای تشکیل ارتباط ضد انقالبی
جبھۀ واحد ضد انقالبی از دن تا چکسالواکھا بر قرار نماید؛ می توانست موجب 
تقویت ضد انقالبیون داخلی و اشغالگران در جنوب و نواحی خزر گردد، اشغال 

  ».آن می توانست ارتش قفقاز شمالی را کامال زمینگیر سازد
کھ می بینیم، در بررسی اھمیت استراتژیک تزاریتسئنا، بلوغ ھمانطور 

تفکر ژئوپلیتیک استالین نمایان می شود، کھ در یافتن راه تبدیل کشور بھ قدرت 
  بزرگ جھانی، بھ وی کمک کرد.

درست در ھمان روزھای دشوار، اتفاقی رخ داد کھ بطور محسوسی اعتماد 
خدشھ دار ساخت. بدن ترتیب کھ، استالین بھ متخصصان نظامی ارتش سابق را 

بمنظور کمک بھ سفیدھا برای اشغال شھر، توطئۀ بزرگی تحت رھبری  



مخفیانھ رئیس ستاد ناحیھ، سرھنگ سابق ارتش تزاری، 
)، کھ ظاھرا یکی از سازماندھان دفاع از تزاریتسئنا بود، Nosovichنوسوویچ(

ر ضرورت تمرکز دقت کشف شد. این حادثھ، بار دیگر نظر استالین را مبنی ب
برای تشکیل فرماندھی جدید از افسران برخاستھ از میان سربازان و درجھ 

  داران مجرب ارتش امپریالیستی تأئید کرد.
و اما، در بارۀ عاقبت نوسوویچ ــ البتھ کھ این، تنھا نمونۀ خیانت نبود. لنین 

، »ۀ پرمواقع«بعد از پیوستن جمعی نظامیان بھ سفیدھا با نام بھ اصطالح 
استالین را با حفظ سمت معاون صدر شورای دفاعی کارگران و دھقانان، برای 

کمیسیون حزبی ــ  ١٩١٩. پنج ژانویھ سال رسیدگی بھ آن واقعھ مأمور کرد
در حدود یازده «تحقیقی بھ لنین اطالع داد کھ، از مجموع کل ارتش سوم فقط 

». شمن تاب می آورندھزار سرباز خستھ و وامانده، بھ سختی در مقابل د
ھمانطور کھ تحقیقات با شرکت دزرژینسکی نشان داد، یکی از علل اصلی 

، عالوه بر ھر چیز، خیانت و فرار ١٩١٨) در اواخر سال Permسقوط پرم(
جمعی ارتش سرخی ھا بود. بعد از این، استالین بھمراه دزرژینسکی، بر 

راھا (نامعتمدھا) و  ندارھا قوای قابل بسیج بھ دو دستۀ دا«ضرورت تقسیم بندی 
  تأکید کردند.» (تنھا بخش مناسب خدمت در ارتش سرخ)

، استالین، موضع مشخص تر و ١٩١٩در کنگره ھفتم در ماه مارس سال 
الزم است بگویم کھ، آن عناصر، عناصر غیر «سخت تری گرفت. او گفت: 

طلبانھ بخاطر فعال، کھ اکثریت ارتش ما را تشکیل می دھند، یعنی دھقانان، دوا
سوسیالیسم نخواھند جنگید... یک سری شورشھا و افراط گریھا در جبھھ ھا و 
پشت جبھھ، نشان می دھد کھ، عناصر غیر پرولتری تشکیل دھندۀ اکثریت 
ارتش ما، نمی خواھند داوطلبانھ در راه کمونیسم مبارزه کنند. از این رو، ما 

عنی، با برقراری پیوند نزدیک بین موظفیم این عناصر را با دو اصل پوالدین، ی
آنھا و طبقۀ کارگر، نھ تنھا در پشت جبھھ، حتی در خود جبھھ ھا و ملزم کردن 
آنھا بھ مبارزه بخاطر کار سوسیالیستی عمومی، مجددا تربیت کنیم و باید در 
جریان جنگ، کار تشکیل یگانھ ارتش منظم قادر بھ دفاع از میھن را بھ پایان 

  ».برسانیم



مسئلۀ اصلی این بود کھ، بر اساس تحقیقات واقعۀ پرم، استالین و  اما
دزرژینسکی، اتخاذ تدابیر جدی در رابطھ با سیاست اجتماعی بلشویکھا را 
توصیھ کردند و در ھمانجا، آنھا چنین نتیجھ گرفتند کھ، صدور فرمان مالیات 
اضطراری بھ سالح خطرناکی در دست مالکین برای تقویت ھمبستگی 

ستائیان برعلیھ حاکمیت شوروی تبدیل شده است و ھمین فرمان، یکی از رو
  دالیل اصلی گسترش روحیۀ ضد انقالبی در مناظق روستائی می باشد.

در پیش گرفتن مشی وحدت با روستائیان، کھ تعدیل مالیات اضطراری را 
در متن خود داشت، نقش تعیین کننده ای در جنگ داخلی ایفاء کرد و موجب 

  م اعتبار حاکمیت شوروی در میان توده ھای وسیع مردم روسیھ گردید.تحکی
بھمراه گفتھ ھای استالین، می توان عذاب ھای درونی او را کھ در اثر 

 ١٩١٨مشاھدۀ حوادث بسیار ناگواردر دورۀ جنگھای داخلی و بویژه، در سال 
وی تحمل می کرد، مورد توجھ قرار داد. او حتی در مراجعھ بھ خلقھای شور

، زمانیکھ دشمن بھ پشت دیوارھای مسکو ١٩٤١در آن روزھای سخت سال 
رسیده بود، یادآوری این نکتھ را ضروری می دانست کھ، میھن، روزھای 

را، کھ چھارده کشور خارجی، سھ چھارم  ١٩١٨دشوارتر از امروز، سال 
ت میھن ما؛ اوکرائین، قفقاز، آسیای میانھ، اورال، سیبری و شرق دور را تح

سیطرۀ خود داشتند، پشت سر گذاشتھ است. بلشویکھا تنھا بودند، در واقع، 
ارتش سرخ ھم کھ اینک تشکیل شده است، آن وقتھا وجود نداشت. نان، سالح و 
سورسات کافی نداشتیم. با این ھمھ، آن وقتھا ارتش تشکیل دادیم و کشور را بھ 

  کردیم.آوردگاه نظامی برای بیرون راندن اشغالگران تبدیل 
در سالھای جنگ داخلی، استالین فشارھای عظیمی را تحمل کرد. مقام 
کمیسر ملی نظارت دولتی نیز بر مسئولیتھای وی افزوده شد. وقتی کھ سازمان 

کارھای عظیمی در «دھقانی دولتی تشکیل شد، لنین گفت:  -نظارت کارگری
نفوذی بھ رھبری پیش است ــ اما برای پیش برد کار بازرسی، باید، انسان با 

این سازمان برگزیده شود و گر نھ، ما در درون فـتنھ انگیزیھای خرد، آلوده و 
  ».غرق می شویم

لنین در سپردن کارھای بزرگ و کوچک بھ استالین تکیھ می کرد، استعداد 
کاری وی را ارزشمند می شمرد و اغلب او را بعنوان سرمشق بھ دیگر فعالین 



بدون نارضایتی و «رای اینکھ می دید استالین ھمیشھ حزب نشان می داد. او، ب
، انجام سخت ترین وظایف حزبی را بعھده می گیرد، اجرای ھر »بھانھ گیری

، ١٩٢٢کار دشواری را بھ او اعتماد می کرد. دقیقا بر اساس پیشنھاد لنین در 
  استالین بھ دبیر کلی کمیتۀ مرکزی حزب انتخاب گردید.

استالین، یک واقعیت تاریخی است، کھ ھیچ یک  ارزیابی بزرگ لنینی از
از متخصصان علوم تاریخ در آن تردیدی بخود راه نمی دھند. و نمی توان آن 

و بدون دادن زحمت بررسی بخود در » نامھ بھ کنگره«را با در ھوا تکان دادن 
بارۀ اینکھ مضمون واقعی آن سند چیست، در چھ شرایطی و چرا نوشتھ شده 

  رد کرد.است، آن را 
در اینجا فقط یادآوری می کنیم کھ، استالین فردی تازه وارد در رھبری 

، پیش از آنکھ تروتسکی، کامنیوف، بوخارین بھ ١٩١٢حزب نبود. او از سال 
جمع رھبری حزب بپیوندند، عضو کمیتۀ مرکزی آن بود. اتفاقا، گزارش 

ی سیاسی کمیتۀ مرکزی بھ کنگرۀ ششم حزب سوسیال دمکرات کارگر
برگزارشد، استالین  ١٩١٧سراسری روسیھ را کھ در شرایط مخفی در سال 

ارائھ داد(آن وقتھا لنین مخفی شده بود). استالین از زمان تشکیل ھیئت سیاسی 
، بھمراه لنین، تروتسکی، ١٩١٩پنج نفرۀ کمیتۀ مرکزی حزب در سال 

 کامنیوف، کرستینسکی، عضو آن بود، بر خالف آن چیزی است کھ برخی
سعی می کنند ما را متقاعد سازند. البتھ، این استالین نبود کھ، » تاریخ نویسان«
» ستارگان«گردید، بلکھ، او سعی می کرد » گارد لنینی«اعتماد » مجذوب«

  جدید حزب، مثل تروتسکی، کامنیوف، بوخارین و دیگران را بھ حاشیھ براند.
 ابل خطردر مق... و دو باره ــ جبھھ، رھبری دفاع پطربورگ 

، استالین در جبھۀ غربی بود و ١٩١٩). در ماه ژوئیۀ سال Yudnichیودنیچ(
، کھ در وضعیت بسیار وخیمی گرفتار شده و رفت پس از آن، بھ جبھۀ جنوبی

   .حمالت دنیکین، مسئلۀ موجودیت حاکمیت شوروی را زیر سؤال برده بود
ر جنگ تروتسکی، صدر شورای نظامی انقالب، کھ شکست ارتش سرخ د

داخلی را اجتناب ناپذیر می دانست، ولولۀ شدیدی بھ راه انداخت. بر ھمین مبنا، 
خود، یعنی، » برون رفت« پیشنھاد  او با ارائھ یک طرح بھ شورای دفاع...،

انتقال مرکز انقالب جھانی از روسیھ بھ ھندوستان را مطرح ساخت. بر اساس 



ز چند ده ھزار نفر سوار تشکیل نظر او، می بایست ارتش سواره نظام متشکل ا
فرھنگستان انقالب، ستاد انقالب آسیا، در جائی در اورال یا «می گردید و 

امروز، بازبینی چنین راه برون رفتی، درست در ». ترکستان تمرکز می یافت
ساعتھای خطیر و ھالکت بار برای روسیھ، فقط باعث خندۀ تلخ می گردد. 

ور کرد، اما آنوقتھا، چنین طرحھائی مورد مشکل بتوان بھ جدی بودن آن با
  بحث و مذاکره قرار می گرفتند.

تروتسکی را بھ فکر » عینی«این نمونھ می بایست طرفداران ارزیابی 
کردن در این باره، کھ او در واقعیت امر چھ تصوری از خود داشت و 

، طرفداران او بھ چھ مشغول بودند، وادار می کرد. اما، ھمانطور کھ گفتیم
  تحریف کنندگان تاریخ اھداف دیگری را دنبال می کـنند.

،  ھیئت رئیسۀ کمیتۀ اجرائی مرکزی سراسری ١٩١٩در ماه نوامبر سال 
روسیھ، از خدمات استالین بخاطر دفاع از پطروگراد و سازماندھی حملھ بھ 
جبھۀ جنوب، قدردانی نموده و نشان پرچم سرخ بھ وی اعطاء کرد. و اما، در 

ید، صفحۀ سیاھی کھ ایدئولوگھای انقالب جھانی آن را نوشتند، در سال جد
تاریخ دولت جوان شوروی باز شد. فراموش نکنیم کھ در این صفحھ، مسائل 

  عبرت آمیز زیادی ثبت شده است.
، ارتش لھستان بھ پشتوانۀ حمایت کشورھای ١٩٢٠ماه آوریل سال  ٢۵در 

 Simonبھ اوکرائین حملھ کرد ( بزرگ غربی، با ھمدستی و مشارکت پتلیوریھا
Petlyor  فرمانده شورشیان ضد شوروی اوکرائین و دومین رئیس دولت

دفع شد و بعد از تصرف حملھ . م.). این ١٩٢٠تا  ١٩١٩اوکرائین در سالھای 
نمان(نام شھری در اوکرائین. م.)، بخشی از ارتش سرخ، حملھ بھ مناطق 

امھ دادند. و این ھم یکی از علل اصلی مسکونی مردم بومی لھستانی تبار را اد
  بروز فاجعھ بشمار می رود.

استالین در بارۀ خطرات پیشروی ارتش سرخ در داخل خاک لھستان 
پشت جبھۀ ارتش لھستان، «نوشت: » پراودا«ھشدار داد. او در روزنامۀ 

، روحیۀ غالب بر »حس میھنی«، و »می باشد ملی ھمبستگیھمگون و دارای 
ت کھ در جبھھ ھا ھم انعکاس می یابد. در ادامھ او، تذکر بسیار لھستانی ھاس

مناقشات طبقاتی در پشت جبھۀ لھستان ھنوز «جدی می دھد و می نویسد: 



دارای آن قدرتی نیست کھ، احساس ھمبستگی ملی را بشکند و جبھھ را با 
  ».تناقضات مختلف مناسبات طبقاتی مسموم سازد

ت تعمیق تضادھای طبقاتی و احساس ھمانطور کھ می بینیم، بھ  نسب
ھمبستگی ملی لھستانی ھا، بھ عقیدۀ استالین، آشکارا دومی برتری یافتھ است. 
در نقطھ مقابل آن، استالین تفکر غالب بر بخش قابل توجھی از حزب را بطور 
صریح و موقری بیان می دارد کھ، البتھ،  برای آنھائی کھ در رؤیای انقالب 

روسیھ را فقط سکوی آن تصور می کردند، مطلقا قابل قبول جھانی غرق شده و 
زیرا، آنھا می توانستند، چیزھای زیادی، از جملھ آیندۀ روسیھ در راه  .نبود

، ارتش خود را ١٩١٩توھمات خود قربانی سازند. مثال، تروتسکی در سال 
برای کمک بھ حکومت شورائی کارگران مجارستان و بلغارستان، بھ سمت 

ت داد، کھ خود آن، سرنوشت جبھۀ شرقی را با خطر جدی مواجھ غرب حرک
  ساخت.

تردید استالین نسبت بھ چشم انداز امکان وقوع انقالبات سوسیالیستی در 
غرب، ناشی از آن بود کھ، اقتصاد کشورھای بزرگ اروپا بر محور ثبات قرار 

بنا بر این،  گرفتھ و تشنجات اجتماعی را تا حد قابل مالحظھ ای کاھش داده بود.
اکثریت جمعیت این کشورھا آماده نبودند خود را در راه زندگی بھتر قربانی 

بویژه اینکھ، خاطرۀ کشتارگاھھای امپریالیستی، ھنوز دربرابر چشمان  کنند.
میلیونھا انسان، کھ اکثریت شرکت کنندگان آن با سموم ناسیونالیستی در زمان 

انترناسیونالیسم پرولتری نداشتند،  جنگ مسموم شده و ھیچ احساسی نسبت بھ
زنده بود. این ھمان مسئلھ ای بود کھ تروتسکسیتھا، سربازان ارتش 

، بدون درک خود، دوست داشتند در بارۀ آن بحث کنند. با »پرولتاریای جھانی«
احزاب انترناسیونال دوم، « بھ عاریت گرفتن سخنان استالین، می توان گفت، کھ

ابی فربھ شده و نمی خواستند در بارۀ انقالب، درست در ھمان زمان حس
 ».دیکتاتوری پرولتاریا و تربیت انقالبی توده ھا، بطور جدی بیاندیشند

این واقعیتی بود کھ، حزبی ھای رادیکال بھ ھیچ وجھ نمی خواستند ببینند. 
، دیدگاه حاکم بر محافل رھبری حزب، ١٩٢٠بھ ھمین جھت، در اواسط سال 

بی سابقھ بھ نظر می رسید، تصرف ورشو را سر آغاز انقالب کھ در نگاه اول 
  در آلمان و دیگر کشورھا می پنداشت.



را رھبری می » عملیات ویسال«سالۀ جبھھ کھ  ٢٧توخاچوفسکی، فرمانده 
کرد(ویسال، نام رمز عملیات و نام رودخانھ و یک منطقۀ خوش آب و ھوا در 

رزمندگان «شین صادر می کرد: لھستان. م.)، در ھمین رابطھ، فرمانھای آت
انقالب کارگری! نگاه خود را بھ غرب بدوزید. سرنوشت انقالب جھانی در 
غرب تعیین خواھد شد. راه آتش جھانی از روی جنازۀ لھستان سفید می گذرد. 

  ».دکربا سرنیزه ھایمان سعادت و صلح را بھ بشریت زحمتکش ھدیھ خواھیم 
گونھ تعبیر و تفسیری اضافی بی نیاز چنین مواردی  مثل ھمیشھ، از ھر 

  است.
استالین ضمن ابراز نارضایتی از موفقیتھا در جبھھ، ھمۀ آنھائی را کھ 
شعار پیشروی بھ سوی ورشو می دادند، محکوم کرد. اما، ھشدارھای او در 

ژوئیھ فرمان تصرف ورشو  ٢٣بارۀ مواجھ با خطرات، در نظر گرفتھ نشد و 
شغال پایتخت لھستان، علیرغم آنکھ اعضای ھیئت صادر گردید. تصمیم بھ ا
این طرح بھ فاجعھ منجر  آگاھی داشتند، اتخاذ شد وسیاسی، از موضع استالین 

  گردید.
منعقده در ریگا، استانھای غربی اوکرائین و  ١٩٢٠بموجب معاھدۀ اکتبر 

دھھا ھزار سرباز بالروس غربی بھ لھستان ملحق شدند. اما باالتر از ھمھ، 
 ٨٠تا  ٦٠ش سرخ بھ خانھ ھایشان باز نگشتند. طبق برآورد محققان، از ارت

ھزار نفر در اردوگاھھای لھستان کشتھ شدند. اکثریت آنھا یا بدون بازپرسی و 
ھزار نفر سرباز اسیر  ٢٢محاکمھ اعدام شده و یا از گرسنگی جان باختند. 

ز این، دشمنی پس ا ) کشتھ شدند.Tukholارتش سرخ، فقط در اردوگاه توخول(
بین دو کشور، سالھای طوالنی ادامھ یافت و بھ گره کور و محکمی تبدیل 

 گردید.
، حرارت کسانی را کھ در صدد بر افروختن ھزیمت سنگین در لھستان

بودند، کاھش نداد و درسی برای آینده نشد.ھمانطور کھ، مثال، » آتش جھانی«
شی شد کھ، ما آتش جھانی را عدم موفقیت از آنجا نا«بوخارین تصور می کرد، 

) با قضاوتی نسبتا Radekرادک( ».بر نیافروختیم و ورشو را تصرف نکردیم
غلو در بارۀ بلوغ انقالب در اروپای مرکزی، مبنای «عاقالنھ تر، می گوید: 

  ».اشتباه ما بود



ھمانطور کھ تاریخ حزب کمونیست و حاکمیت اتحاد جماھیر سوسیالیستی 
ــ » عملیات ویسال«یچ کسی درسی از آن فرانگرفت کھ؛ شوروی نشان داد، ھ

. گر چھ این اشتباه یکی آشکار شکست تالشھا برای صدور انقالب بود سیمای
نیز تکرار شد. از اولین ھا بود، اما، ھمانطور کھ می دانیم، در دوره ھای بعدی 

بھ این اسشتباه، می توان انجام تغییرات نارس در ساختار حکومتی برخی 
شورھای اروپای شرقی پس از جنگ، برقراری سوسیالیسم در کشورھای ک

استقالل یافتھ، جنگ افغانستان را اضافھ کرد. تلقی جزمگرایانھ از تئوری 
اجتناب ناپذیری دگرگونی ساختار اجتماعی ــ اقتصادی، یکی از علل چنین 

گی کامال واضح است کھ، محاسبات ژئوپلیتیک بزر پدیده ای بشمار می رود.
روی داد. نیرو و امکانات بکار گرفتھ شده، موجب تحکیم و تقویت موقعیت 

  اتحاد شوروی در صحنۀ جھانی نگردید و بھ ضد آن تبدیل شد.
ایاالت متحدۀ آمریکا نیز با کاربست چنین اقداماتی، فقط در قالب ایدئولوژی 

. اما نمایدآمریکائی را بھ ھمۀ جھان تحمیل » دمکراسی«دیگر، سعی می کند 
آنھا ھم کاری از پیش نخواھد برد، حداقل بدان جھت کھ، اھداف دیگری را 

در پشت شعارھای جعلی بیش از ھمھ، ایاالت متحدۀ آمریکا دنبال می کنند. 
آزادی و حقوق بشر، تالش می کند، منابع جدیدتر تأمین انرژی و دیگر ذخایر 

بی حد و حصر  طبیعی را برای خود دست و پا کند. در مورد دخالتھای
ویرانگرانھ در امور دیگر کشورھا، می توان بعنوان مثال، جنگ در افغانستان 

پاره کردن یوگسالوی و حوادث اخیر در ارتباط  -و عراق، و یا بمباران و تکھ
  با بومیان اسالو تبار کوزوو را شاھد آورد.

  زمان تغییر می یابد، ماھیت پدیده ھا بجای خود باقی می ماند.
الزم بھ گفتن است کھ، پیروزی در جنگ داخلی کھ بھ بھای بسیار ... 

سنگینی بدست آمد، مورد ارزیابی انتقادی قرار نگرفت. شکاف در جامعھ 
در طی سالھای » سفیدھا«و » سرخھا«بازتر شد. تقسیم خشن کشور بھ 

طوالنی، خط تمایز غیرقابل عبور در میان مردم گردید. کاربست سیاست ھای 
خشن در ھدایت کشور در سالھای جنگ، مھر و نشان خود را بر ضرورتا 

شعور رھبری کشور زد و موجب تقویت روانشناسی خودویژه و پیدایش 



تفکر خاص در آنھا گردید. خطر تبدیل اقدامات اضطراری موقت بھ » سبک«
  دائمی، بھ گسترش بی قانونی ھا فراروئید.

انیکھ رھبران برخی نواحی این پدیده، بویژه در دورۀ تعاونی کردن، زم
می کردند، مشاھده شد.  دھقانان را با تھدید و تنبیھ بھ تحویل مازاد غالت وادار

اکثریت قریب بھ اتفاق آن کسانی کھ، چنین تدابیری اتخاذ کردند، از شھر آمده 
ھا بودند، آنھا مطلقا بھ روستا آشنا نبودند و بھ روستائیان بھ دیدۀ انسانھای 

س نگاه می کردند. اما، ماھیت امر عبارت از این بود کھ، آنھا مظنون و خسی
ھای داخلی بودند و تصور نمی کردند، کھ تربیت یافتۀ مکتب سختگیرانۀ جنگ

عالوه بر متدھای خشن، ممکن است راھھای دیگری ھم وجود داشتھ باشد. 
  افسوس، کھ این پدیده در بسیاری عرصھ ھا، مقیاس خطرناکی بخود گرفت.

ری از بلشویکھا بھ امید انقالب جھانی بھ نظامی کردن جامعھ فکر می بسیا
کردند و شرایط بسیار سنگین بخش اصلی توده ھای جمعیت را امری طبیعی 
می پنداشتند و زیاد بی میل نبودند کھ کشور را دوباره بھ پادگان نظامی، 

رایط ضروری بود، تبدیل نمایند. البتھ، ش ١٩١٨ھمچنانکھ در دسامبر سال 
  سخت و سنگین کشور در آن سال، راه دیگری باقی نگذاشتھ بود.

بنابراین، استالین تنھا کسی نبود کھ بر اساس نیات درونی خود، بمنظور 
برقراری نظم در دولت و ھدایت کشور، کاربست تدابیر شدید را در صورت 

ر ولیکن او، انگیزه ھای اصولی تری را نسبت بھ سایلزوم، ضروری می دید. 
. استالین از آن مبداء کھ، اداره کنندگان کشور، راھنمای عمل خود قرار می داد

آماده سازی کشور برای جنگ جدید، یعنی جنگ اجتناب ناپذیر با دولتھای 
امپریالیستی را کھ نتوانستند روسیھ شوروی را در سالھای اول موجودیت خود 

  کرد. حرکت می خفھ سازند، یکی از مھمترین وظایف شمرده و
در سالھای جنگ داخلی استالین مھارتھای بسیار ارزشمندی در زمینۀ 
رھبری بالواسطۀ عملیات نظامی کسب کرد کھ بعدھا نیز مفید واقع شدند. 
تجربۀ شرکت در عملیات جنگی، حل سریع تازه ترین و مھمترین مسائل 

در کھ، یکی بعد از دیگری پیش می آمد، تأثیرات مثبتی اقتصادی و سیاسی 
تفکر دولتمداری او گذاشت. توانائی او در تشخیص مسئلۀ عمده از میان مسائل 



مختلف، متوجھ ساختن تمام قوا بر آن و گرد آوری ھمۀ امکانات موجود در یک 
  جا، وجھ تمایز او بود.

باتکاء تجارب سخت واقعیت ھای زمان جنگ، اصول مبارزه و  استالین
ور ھمھ جانبھ تنظیم کرده و بمنظور سازماندھی توده ھای انقالبی را بط

  کاربست صحیح آنھا، رعایت مسائل عمدۀ زیر را ضروری می شمرد:
عمده کردن فقط آن شکل از مبارزه و سازماندھی، کھ بیش از ھمھ  -اوال«

با شرایط موجود خیزش یا فروکش کردن جنبش منطبق باشد، قادر بھ تسھیل و 
  نقالبی میگردد...تأمین شرایط حرکت توده ھا بھ موضع ا

یافتن آن حلقۀ ضروری در لحظھ مناسب کھ با بدست گرفتن آن در  -دوما
زنجیرۀ پروسھ ھا، می توان ھمۀ زنجیر را نگھ داشت و شرایط الزم را برای 

  موفقیتھای استراتژیک مھیا ساخت.
سخن بر سر آن است کھ استالین نشان داد، ــ باید عمده ترین وظیفھ را در 

ف متعددی کھ در مقابل حزب قرار دارد مشخص نمود و حل کرد. میان وظای
زیرا، حل و فصل آن می تواند بمثابھ نقطۀ اتکاء برای حل موفقیت آمیز مسائل 

  ».بعدی باشد
بسیاری از ھمرزمان استالین، بر استعداد حیرت انگیز او در تشخیص 

د، تأکید مسئلۀ عمده از میان مسائل مختلف، کھ بررسی و حل آن ضروری بو
)، آخرین کمیسر ملی Bayakovمی کنند. از جملۀ آنھا، ن. ک. بایباکوف(

نقطھ قوت او در آن بود کھ، می توانست ماھیت اصلی «استالینی، می نویسد: 
ھر پدیده یا ھر حادثۀ سرنوشت ساز برای خلق را تشخیص داده، درست ترین 

  ».کند راه مقایسۀ اطالعات فراوان و افکار متفاوت را جستجو
حزب در بارۀ سرنوشت » نظریھ پردازان«در جریان بحثھای بی شمار با 

شما ماھیت تحوالت «انقالب، استالین یک بار جواب کوتاه و قانع کننده ای داد: 
جاری را بطور کامل درک نمی کنید. من در ھمۀ جبھھ ھای جنگھای داخلی 

  ».زی تاریخی با من استجنگیده ام و دیده ام آنچھ را کھ شما ندیده اید. پیرو
استالین موفق شد انسانھائی را کھ می توانستند حزب را از آن وضعیت 
 دشواری کھ از سالھای بیست بدان گرفتار شده بود خارج نمایند، متحد سازد.
بروز بسیاری از بحرانھا، از شھرت پرستی تروتسکی، کھ خود را بھ زیر سایۀ 



ناشی می شد. او با ایده ھای خود، برای   قھرمانان جنگھای داخلی کشانده بود،
خیلی ھا جذاب بنظر می رسید، کھ کامال قابل توضیح است. اما، زمان کارھای 
موشکافانھ، کارھای سخت فرارسیده بود، زمان بیرون کشیدن روسیھ از چالھ 

فرارسیده بود. اما، این کار، بسیار  ای کھ بسیار قبل از اکتبر در آن افتاده بود،
تر و دشوارتر از بیانات دلنشین در بارۀ موفقیتھای آتی سوسیالیسم در سخت 

مقیاس جھانی بود. آری مشکالت روسیھ، بر خالف آنچھ کھ طرفداران 
  تروتسکی تصور می کردند، چیزی جز درد سر بھ ارمغان نیاورده بودند.

، استالین باز ھم بھ اعضای حزب ھشدار داد و ١٩٢٤در ماه نوامبر سال 
تروتسکی، بسرعت خبرھائی مبنی بر اینکھ او یگانھ مشوق و تنھا « گفت:

رھبر قیام اکتبر بوده، شایع می کند. این شایعات، بویژه از سوی 
)، مصحح بھ اصطالح نوشتھ ھای تروتسکی، بطور گسترده Letsnerلتسنر(

تری پخش می شود. خود تروتسکی، با دور زدن منظم حزب، کمیتۀ مرکزی و 
ورگ حزب، با مسکوت گذاشتن نقش رھبری این سازمانھا در امر کمیتۀ پطرب

قیام و معرفی پر سر و صدای خود بعنوان چھرۀ مرکزی قیام اکتبر، خواستھ یا 
ناخواستھ، موجبات پخش شایعاتی مبنی بر نقش ویژۀ تروتسکی در قیام می 

  ».گردد
م، )، محقق انگلیسی ــ یادآوری کنیRobert Conkvestروبرت کانکوست(

کھ وی حامل نظرات خصمانھ نسبت بھ استالین بود ــ توجھ بر علل اصلی 
ھر وقت در بارۀ جذابیت : «اعتراض سیاسی او را ضروری شمرده، می گفت

شخصیت تروتسکی صحبت می کنند، در واقع، سخنرانیھای او در تجمعات 
اما، با بزرگ، خیال بافیھای آتشین او و وزن اجتماعی او را در نظر می گیرند. 

ھمۀ اینھا، تروتسکی از یک طرف، با شھرت پرستیھای خود و از طرف 
دیگر، با بی مسئولیتی ھایش  بسیاریھا را متنفـر ساخت. بدین ترتیب، او بسیار 

را مطرح نموده و سپس، صرفنظر از اینکھ “ مشعشعی”عالقمند بود نظرات 
.. بی تردید، اگر چھ نتایجی ببار خواھند آورد؛ خواستار اجرای آنھا شود.

تروتسکی بھ قدرت می رسید، بی رحمانھ رھبری می کرد. زیرا، مردم از نظر 
  ».وی فقط عاملی بودند برای رسیدن بھ اھداف جاه طلبانھ و شھرت پرستانۀ او



در اینجا یادآوری این نکتھ را الزم می دانیم، کھ سیاست بازیھای 
فقیت آنھا نیز باور نداشت. بھ ھمین پوپولیتسی برای استالین بیگانھ بود و بھ مو

جھت ھم، او کارھای سازمانگرانۀ بزرگ و قابل درک، اما بی سر و صدا  و 
  بدون الم شنگۀ خود در حزب را، ھیچ وقت بھ رخ نمی کشید.

استالین ھدف نھائی بحثھا پیرامون اتحادیھ ھای کارگری را کھ تروتسکی 
از آنھا، تالش برای معرفی ھدف در حزب ادامھ می داد، فورا دید، ــ 

. ھمانطور کھ بود تروتسکی بعنوان رھبر حزب و دولت شوروی، بجای لنین
یکی از شرکت کنندگان آن بحثھا می نویسد: این است ماھیت بحثھائی کھ در 

از چشم ناآگاھان پنھان کرده اند. در » زیر کھنھ پاره ھای مشاجرات تئوریک«
دایر بر سپردن حداکثر قدرت بھ دست اتحادیھ این بحثھا، از پیشنھاد تروتسکی 

استفاده می شد » کھنھ پاره«ھا و حفظ متدھای اضطراری ھدایت کشور، بمثابھ 
و این نیز بمعنی میلیتاریزه کردن ھمۀ اقتصاد می گردید، کھ نمونۀ اتحادیۀ 
کارگران حمل و نقل را بھ خاطر می آورد. تروتسکی براحتی با بوخارین بھ 

دیگری، ــ ادغام سازمانھای » کھنھ پاره«ابل رسید و بھمراه او ایدۀ تفاھم متق
  اقتصادی و اتحادیھ ای را مطرح ساخت.

، استالین از خط لنینی قاطعانھ دفاع نمود، »بحثھای اتحادیھ ای«در جریان 
و سپس با ارزیابی از سیاست اقتصادی جدید حزب بمثابھ تنفس ضروری برای 

  آن پشتیبانی کرد.کشور، بی قید و شرط از 
یا ھمانطور کھ امروز »(تروتسکیزم جدید«برای اولین بار، استالین مفھوم 

این پدیده را می نامند، نئوتروتسکیزم) را بکار برد و خطوط اصلی آن را 
، پیش از وفق دادن لنینیسم با مقتضیات تروتسکیزممشخص کرد. او نوشت: 

مخالف با اتحاد » ناب«ری ھمھ، یعنی بازگشت بھ ایدۀ دیکتاتوری پرولت
از طریق رو در روی ھم ، بر ھم زدن وحدت حزب یعنیپرولتاریا و دھقانان؛ 
حزب و باالخره، یعنی مقابلھ با » نو نھاالن«با » قدیمی«قرار دادن کادرھای 

تفسیر خود لنین از رھبری حزب در کشور و مشی آن. تفاوت تروتسکیزم 
کھ با حیلھ گریھای تاکتیکی، استراتژی فقط در آن است » قدیمی«با » جدید«

  قبلی ــ انقالب مداوم ــ بجای خود باقی می ماند.



یعنی، مشی ساختن پس از مرگ لنین، استالین وفاداری خود بھ مشی لنینی، 
جامعۀ سوسیالیستی در روسیھ را بر اساس اتکاء بر اصول وحدت حزب، 

پرولتری متضمن وحدت مسئولیت طلبی اکید آن از اعضای خود و دیکتاتوری 
  اعالم کرد.پایدار طبقۀ کارگر با دھقانان و زحمتکشان ھمۀ خلقھای کشور 

این موضع استالین، صرفنظر از آنکھ ھمۀ نماینگان کنگرۀ سیزدھم حزب 
، با حفظ مقام دبیر کلی او در ١٩٢٤کمونیست روسیھ(بلشویک) در ماه مھ سال 

ب تشدید دسیسھ ھا برعلیھ وی حزب موافقت کردند، تا حد قابل توجھی موج
گردید. این تصمیم کنگره را پلنوم کمیتۀ مرکزی کھ بعد از آن برگزار شد، 
بدون توجھ بھ درخواست کتبی خود استالین مبنی بر کناره گیری از این پست، 
مورد تأئید قرار داد. ھمانطور کھ گفتیم، درخواست مشابھی را استالین بعدھا 

  حزب تقدیم کرد. نیز، بھ کنگرۀ پانزدھم
ما بدین جھت این موضوع را بار دیگر یادآوری کردیم تا بی پایگی ھمھ 
گونھ توھماتی راکھ گویا استالین بخاطر حفظ قدرت حاضر بھ ھرکاری بود، 
نشان دھیم. بلی، او برای گذشتن از بسیاری چیزھا آماده بود. اما فقط زمانیکھ 

مطرح بود. علت  وحدت حزبپس از مرگ لنین، مھمترین مسئلھ، مسئلۀ 
پشتیبانی نیرومند از استالین، بویژه از  پائین، پیش از ھمھ، این بود کھ از نظر 
اکثریت حزب، او سمبل مبارزه برای وحدت شناختھ می شد. ھیچ کس از 
رھبری حزب مثل او چنین قاطعانھ در موضع لنینی، موضع بلشویکھا قرار 

رای ھمیشھ، بعد از کنگرۀ دوم حزب نگرفت. ھمان موضعی کھ او یک بار ب
سوسیال دمکرات کارگری روسیھ  برای خود برگزیده بود. او ضمن دفاع از 
دیدگاھھای خود، بمنظور مصالحھ با مخالفان و برای یافتن نقاط مشترک 
عمومی با کسانی کھ با خط او موافق نبودند، برای تدوین پالتفرم واحد در 

، در سالھای بیست تقریبا ھمیشھ انجام می شد، جریان بحثھای زیادی کھ بویژه
  ھمیشھ آماده بود.

رفقای حزبی چیزھای دیگری ھم می دانستند و می دانستند وقتیکھ زمان 
کنار گذاشتن مشاجرات و بحثھا و پرداختن بھ کارھای مشخص فرامی رسید، 

کھ انجام ھر کاری، حتی سخت ترین کارھا را » رفیق استالین«پیش از ھمھ، 
ی شد بھ او اطمینان کرد، آماده بود. ھمھ می دانستند کھ او عادت دارد بار م



مسئولیت ھمۀ تصمیات متخذه و اقدامات را در حالی کھ، بسیاری از مخالفان 
ترجیح می دادند در گوشھ ای یا در استراحتگاھی نشستھ، مقاالتی در بارۀ ھنر 

  خود بکشد. و خالقیت نوشتھ و کمی ھم فلسفھ بافی کنند، بر دوش
باالخره، شخصیت استالین با تصورات کمونیستھا از یک رھبر پرولتری، 
کامال مطابق بود. او، از میان مردم برخاستھ و با شناخت عالی از این مردم، 

  زندگی خود را بی کم و کاست در راه خدمت بھ خلق صرف کرد.
پرستان  دفاع پیگیرانھ و صادقانۀ این انسان از ایده آلھای خود، قدرت

وابستھ بھ انواع مختلف اپوزیسیون را عصبانی می کرد و بر می انگیخت. 
بویژه اینکھ، ایده آلھای وی با آنچھ کھ آنھا بدنبالش بودند و تبلیغ می کردند، 

  بسیار تفاوت داشت.
در نتیجۀ نھائی، استالین از میان مشکالت عظیم درون حزبی پیروز بیرون 

ود، اجازه نداد حزب را تکھ ــ تکھ کنند. او، ضمن آمد و ھمراه با ھمرزمان خ
شرکت در بحثھای داغ، ھیچ گاه، عمده ترین وظایف، یعنی، شرکت فعال در 
حل مبرم ترین مسائل اقتصادی کشور و دشواریھای ناشی از جنگ داخلی را 
فراموش نکرد. او، در برابر انجام کاری قرار گرفتھ بود، کھ کمتر کسی باور 

آن، عبارت بود از رساندن میزان رشد اقتصادی کشور تا سطح قبل می کرد و 
از جنگ و پیشروی بھ سوی صنعتی کردن روسیھ، تبدیل کشور کشاورزی بھ 

» طراحان«یک کشور صنعتی و بھ قدرتی رشد یافتھ در مدتی فشرده، کھ 
سوسیالیسم جھانی نمی خواستند حتی این را آرزو کنند. اما استالین در سال 

وظیفۀ رسیدن و پیشی گرفتن از کشورھای پیشرو سرمایھ داری در  ١٩٢٨
  زمینۀ شاخصھای اصلی فنی ــ اقتصادی را تعیین کرد.

، چھاردھمین کنفرانس حزب از ایدۀ استالین ١٩٢۵...در ماه آوریل سال 
مبنی بر ساخت سوسیالیسم در یک کشور جداگانھ، پشتیبانی کرد. این بمعنی 

دید، دورۀ ساخت سوسیالیسم با اتکاء بھ نیروی خود، در آغاز مرحلۀ کیفیتا ج
مشی صنعتی کردن کشور، «تاریخ روسیھ بود. بر اساس مصوبات کنگره، 

رشد تولیدات وسایل تولیدی و تشکیل صندوق ذخیره برای انجام مانورھای 
  ، بمثابھ وظیفۀ اصلی حزب تعیین شده بود.»اقتصادی



، نشان داد، کھ تأخیر در نوسازی ١٩٢٧آغاز بحران تدارک نان در سال 
  ریشھ ای اقتصاد کشور، غیرقابل قبول است.

***  
روند تشکیل اولین کشور سوسیالیستی جھان، دشوار و بیرحمانھ طی شد. و 
اگر بخواھیم بی غرضانھ برخورد کنیم، باید اعتراف کرد، کھ الزم است علل 

ھ در حاکمیت شورائی این سختیھا و بیرحمی ھا را، نھ در شخصیت استالین، ن
، بلکھ پیش از ھمھ، در خصوصیات بنیادی »توتالیتاریسم سوسیالیستی«یا 

تغییرات عظیم و بغرنجی ھای بی سابقۀ دورۀ تکامل انقالبی جھان جست. 
مھمتر از ھمھ، باید از تجارب حزبی درس گرفت، دانھ را از کاه جدا کرد و 

جان اشتباھات و محاسبات غلط جوانھ ھای نوین قابل زیست را از میراث بی 
  جدا کرد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
٣  

  استالین و مسائل مبرم لنینیسم

پرداز(تئوریسین) از مادر زاده نمی شود و بعید است کھ ھیچ کس نظریھ
ھر کسی بتواند بھ چنین جایگاھی دست یابد. بھ ھر کسی ھم چنین استعدادی 

- دازھای تاریخی را بروشنی دیده و این چشماناعطاء نشده است کھ بتواند چشم
اندازھا را مطمئنانھ با حل عملی مسائل زمان جاری پیوند دھد. ھیچ اتفاقی نبود 

نامیدند. آنھا می» پردازنظریھ«کھ برخی انسانھای تصادفی در حزب، خود را 
در آستانۀ انقالب اکتبر و در سالھای اول حاکمیت شوروی، از یک طرف بدان 

کردند و از سوی دیگر، با حساسیت تمام، فعالیتھای تئوریک خود را ر میافتخا
ای حفاظت نموده و با دقت فراوان سعی می کردند ھیچ کس بیگانھ» رقابت«از 

نفوذ نکند. زیرا، حتی اگر روحیۀ خودبزرگ بینی و » جانثاران«بھ محفل بستۀ 
ھای بلندپروازی پرستی این انسانھا را در آن زمان در نظر نگیریم،شھرت

توان انکار کرد. مخالفان آشکار و نھان خالقیتھای نظری شخصی آنھا را نمی
لنین، تا زمان مرگ رھبر پرولتاریا بشدت با آن برخورد می کردند، حتی گاھی 
بھ استھزاء گرفتھ و لنینسم را نھ بعنوان یک نظریھ، بلکھ، فقط بمثابھ بسط 

- خواندند. تروتسکی در یکی از نامھھ میعملی مارکسیسم در انطباق با روسی
ساختار لنینیسم بر پایۀ دروغ و «با تأکید می نویسد:  ١٩١٣ھای خود در سال 

  ».تحریف بنا شده و از ھمان آغاز، زھر مھلک خود را در داخل خود دارد



  اما گذشت زمان، ھر چیزی را در جای خود قرار داد.
و تالش می کردند آموزشھای  ھای مختلف مخالفان سعیمثل ھمیشھ، گونھ

دگماتیک «انقالبی لنین را بی اھمیت نشان داده و از استالین نیز تصویری 
، بی نیاز از تسلط ژرف بھ مسائل نظری و فقط مناسب کارھای »سختجان

» پردازاننظریھ«عملی ارائھ دھند. این ھم اتفاقی نبود کھ حسادت خاص 
و خارج از » بیگانھ«عرصۀ حریص حزب، استالین را برای ورود بھ 

او، یعنی برای تدوین سیاست حزب در مورد » تخصصی«چھارچوب حوزۀ 
مسائل ملی وادار ساخت. آنھا در حالیکھ ممکن بود در آرامش کامل با مشقھای 

- ذھنی دور از واقعیات زندگی مشغول شوند، تالشھای استالین برای درک ھمھ
کردند. خود تلقی می» حوزۀ اجدادی«ھ جانبۀ میراث لنین را، بمثابھ سوءقصد ب

ھای استالین در دانشگاه ، در آغاز سخنرانی١٩٢٤چنین تلقی در ماه آوریل 
)، کھ بیان وسیع و کامل Ya. M. Sverdlov(یا. م. سوردلوفکمونیستی بنام 

بینی، قابلیت خالقیت، قدرت منطق و استدالل و طرز عمل او بود، اتفاق جھان
  افتاد.

، کھ در مجموعۀ آثار »در بارۀ مبانی لنینیسم«ھای وی نرانیمجموعۀ سخ
، »فراخوان لنینی«، در دورۀ حیاتش چاپ شد، بھ »مسائل لنینیسم«او با عنوان 

یعنی بھ مردمی کھ استالین در تمام عمر خود احساس نزدیکی نسبت بھ آنھا 
یسم از داشت، اختصاص یافتھ است. کتابی کھ اعضای حزب بمثابھ درسنامۀ لنین

  آن استفاده می کردند.
ھا، لنینیسم را بنظر ما بویژه مھم این است کھ استالین طی این سخنرانی

کند. این بمثابھ مارکسیسم دوران امپریالیسم و انقالبات پرولتری تعریف می
تعریف، بر اصول دیالیکتیکی فراگیری میراث تئوریک لنین، کھ بسیاری از 

عی دچار تحوالت قابل توجھی می شوند، مبتنی می آنھا در پروسۀ تکامل اجتما
باشد. استالین در عین حال، ضمن تأکید بر غیرمنطقی بودن برخورد یکجانبھ بھ 

اگر لنینیسم فقط «... میراث لنین و اھمیت بزرگ جھانشمولی لنینیسم، نوشت: 
بمفھوم انطباق مارکسیسم با شرایط خودویژۀ روسیھ می بود، در آن صورت 

ملی روسی خالص و یک پدیدۀ  م می توانست کامال ملی، فقط و فقطلنینیس



ھای روسی باشد. اما می دانیم کھ، لنینیسم یک پدیدۀ جھانی بوده و دارای ریشھ
  ».باشدالمللی و نھ فقط روسی میعمیق در ھمۀ پروسھ تکامل بین

 لنینیسم بمفھوم«توان با این تعریف زینوویف کھ: این فرمولبندی را می
مارکسیسم دورۀ جنگھای امپریالیستی و انقالب جھانی است و بالواسطھ در 

، مقایسھ کرد. استالین، ضمن انتقاد شدید »دھدکشوری با تفوق دھقانی روی می
با مفھوم » دیکتاتوری«از این فرمولبندی و مردود شمردن جایگزینی مفھوم 

معنی این « بواسطۀ زینوویف و طرفداران وی، نوشت:» دیکتاتوری حزب«
- ، نمیبا تودۀ غیرحزبی -١«فرمول، بی ھیچ قید و شرطی، این است کھ یعنی: 

توان بحث و گفتگو کرد، برای اینکھ فقط حزب از عھدۀ توان مقابلھ کرد، نمی
آید، بھ ھمین جھت ھم ما باید دیکتاتوری حزبی را اعمال کنیم؛ ھر کاری بر می

شجاعانھ اقدام کرد، پیگیری کرد و می  توانمی با کادرھای حزبییعنی فقط  -٢
ھای غیرحزبی را ناشنیده گرفت، از این رو ما باید دیکتاتوری توان صدای توده

یعنی فقط رھبران حزب، مجازند از برخی امتیازات  -٣حزبی را بکار ببندیم؛ 
توانند مغرورتر ھم شوند، زیرا شاید، حتی می ھا بھره برده،خودپسندی

  ».، چیزی جز دیکتاتوری رھبر نیستدیکتاتوری حزبی
است. بگفتۀ استالین، این امر،  خودپسندیبند دوم، نشانۀ کامل 

وحشتناکترین خطر برای کمونیستھای حاکم بحساب می آید. چنین خودپسندی 
باضافۀ فقدان اشتیاق حرکت بھ پیش در راه ترقی، ابتکار و جستجوگری، شاید، 

بر سر اتحاد شوروی و حزب کمونیست آن مھمترین دلیل آن مصیبتی باشد کھ 
ای کھ الزم بود کمونیستھای اتحاد شوروی تمام خرد، آمد. درست در آن لحظھ

اراده و نیروی خود را بسیج کنند، این کار را نکردند. در این دوره، می توان 
گفت پیکر حزب، بخصوص رھبران عالی رتبۀ آن و تمام ساختار سیستم حاکم 

دچار رخوت کرده بود، خطر را احساس نکردند. درست، ھمین را پیھ گرفتھ و 
  وضعیت، موجب ویرانی آنھا شد.

جایگزینی دیکتاتوری پرولتاریا با دیکتاتوری حزبی زمانی روی داد کھ، 
در » رھبری کننده و ھدایتگر«حزب کمونیست بر نقش خود بعنوان تنھا نیروی 

شوروی در قانون اساسی  جامعھ تأکید کرد و این نقش حزب کمونیست اتحاد
خیالی و بھ خواب رفتن رھبری عالی حزب کشور نیز تثبیت گردید. آسوده



کمونیست اتحاد شوروی در رأس ھرم قدرت، موجب رشد بوروکراتیسم در 
  حزب، رکود اقتصادی و زندگی سیاسی گردید.

استالین آن خطری را کھ بوروکراسی در تالش برای نھ تنھا بدست گرفتن 
حتی برای قرار گرفتن بر باالی سر مردم و جدا شدن از آن، تبدیل شدن قدرت، 

کاست «بھ طبقۀ ممتاز جدید بعمل می آورد، بروشنی می دید. سخن ھمیشگی او 
  ، مشخصۀ روشن این برداشت وی می باشد.»لعنتی

این خط و دیگر خطوط ناپسند حزب کمونیست اتحاد شوروی را امروز 
نیروی «نھ دنبال می کند.  این حزب عمال بھ پیگیرا» روسیۀ واحد«حزب 

تبدیل شده است، منتھا، ، تمام اقدامات خود را با » رھبری کننده و ھدایتگر
تواند ھیچ نمی» روسیۀ واحد«اھنگ می کند. با این ھمھ، حزب مکرملین ھ

برنامۀ واقعی برای پیشروی جامعھ بھ جلو پیشنھاد نماید. ھر چند در دورۀ 
» طرح پوتینی«در بارۀ وجود  ٢٠٠٧ -٢٠٠٨اباتی سالھای مبارزات انتخ

حزب، صحبتھای مبھمی شنیده می شد، ولی امروزه در این باره ھم سکوت می 
  کنند.

برای ھمھ از مدتھا پیش واضح است، کھ صحبتھا در بارۀ وجود این 
گرانھ برای فریب انتخاب کنندگان مرموز، یک شیوۀ برخورد ھوچی» طرح«

روسیۀ «برای نوشتن نام پوتین در صدر جدول انتخاب شوندگان بود. تصمیم 
، یعنی پیروی از وی، با ھدف اغوا کردن اذھان اجتماعی صورت گرفتھ »واحد

-را برای خوش» راه زندگی«بود. این از یک طرف و از سوی دیگر، آنھا 
ای است کھ، در حزب خیاالن مختلف باز کردند. این ھم، تکرار ھمان حادثھ

یست اتحاد شوروی پس از مرگ استالین، زمانیکھ عضویت در آن بھ کمون
  سکوئی برای ھزاران انسان خودخواه تبدیل گردید، اتفاق افتاد.

میراث تئوریک عظیمی کھ استالین برای ما بجای گذاشتھ، تا امروز ھم 
برخورد با آنھا نباید ھشدارھای اھمیت خود را از دست نداده است. اما در 

ما «الین بویژه در کنگرۀ ھیجدھم حزب را فراموش کرد. وی گفت: دائمی است
کھ انتظار داشتھ باشیم  زمان حالسال پیش از  ۵۵-٤۵از کالسیکھای  توانیمنمی

ھمھ پیچ و خمھای حوادث تاریخی امروزی و آینده دور در ھر  می بایست
یکھای دیدند و دور از عقالنیت است ھر گاه تصور کنیم کھ کالسکشوری را می



تواند بعد از ای کھ میمارکسیسم باید نسخۀ تئوریکی خاصی برای حل ھر مسئلھ
کردند تا ما اخالف سال در ھر کشور جداگانھ بروز نماید، آماده می ١٠٠ -۵٠

کالسیکھای مارکسیسم، در کنار بخاری لمیده و نسخۀ آماده را نشخوار کنیم. 
لنینیستھای زمان خود بخواھیم کھ  -توانیم و باید از مارکسیستبرعکس، ما می

آنھا نباید خود را صرفا با فراگیری بخشھائی از اصول عام مارکسیسم محدود 
  ».نمایند، بلکھ، در جھت تحقق آن اصول سعی کنند...

توجھ بھ این طرز تفکر، بویژه برای کمونیستھائی اھمیت دارد کھ، دائما 
بسیار غریبی از تئوری درکنار و در تماس با مردمی ھستند کھ تصورات 

لنینیسم دارند. منظور ما آن دستھ مردمی ھستند، کھ بدالیلی تصور  - مارکسیسم
طبقۀ «، »مارکسیسم«کنند کھ، با ازبرکردن فرمول اخالقی کلمات سخت می

ھای علوم از کتابھای درسی دانشکده» دیکتاتوری پرولتاریا«یا » کارگر
سائل دوران معاصر را کھ در مقابل توان بھ یک باره تمام ماجتماعی، می

  کمونیستھا قرار گرفتھ است، حل کرد.
گوئی استالین با نگاه اجمالی بھ عصر ما، واقعیت مسائل پرھیجان آن را 

ساخت. بسیاری اوقات، کسانی کھ در سالھای اخیر بیش از دیگران در فاش می
ھ چھ دلیلی بندی خود بھ مارکسیسم صحبت می کنند، معلوم نیست ببارۀ پای

خواھند محتوای نظریات لنین و استالین را کھ بطور مرتب از ازبرکردن و نمی
  داشتند، مورد توجھ قرار دھند.تعبیرات جزمگرایانھ اصول بر حذر می

کھ فعالیت خود را نھ با تکیھ بھ » مارکسیستھا«استالین بھ آن دستھ از 
یتی از مارکس، انگلس و کارھای عملی، بلکھ، بر مبنای عبارات و جمالت عار

لنین تنظیم می کردند، با استھزاء برخورد می کرد. از جملھ وی، آن کسانی را 
کھ با پنھان ساختن تردیدھای خود در میان نیروھای سازندۀ روسیھ، بھ فرمول 
قدیمی انگلس مبنی بر اینکھ انقالب پرولتری باید ھمزمان در چند کشور 

واند در یک کشور جداگانھ پیروز شود، چسبیده تپیشرفتھ روی دھد، زیرا، نمی
گفت: ... آن برداشت  ١٩٢٦استالین در سال «بودند، سخت بھ استھزاء گرفت. 

سدۀ گذشتھ، بھ شرایط سرمایھ داری ماقبل انحصارات  ٤٠انگلس کھ بھ سالھای 
-یمبنی بر غیر قابل تحقق و غیر ممکن بودن انقالب در یک کشور مربوط م

  ».ما، در شرایط امپریالیسم، ممکن و مقدور گردید، در کشور شد



مسائل اقتصادی «استالین طی آخرین کار تئوریک خود با عنوان 
، یکی دیگر از نظرات »سوسیالیسم در اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی

باید  را کھ نادرست انگلس را، یعنی از میان برداشتن تفاوت میان شھر و روستا
رد کرد. آنطور کھ استالین تصور می  منجر شود،» مرگ شھرھای بزرگ«بھ 

کرد، ھر چند، در اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی، تضاد میان شھر و 
روستا و تفاوت میان کار جسمی و فکری در انطباق کامل با تئوری 

» تفاوتھای قابل مالحظھ«ھنوز بمعنی امحاء  ، امامارکسیستی، از بین برده شد
  تواند متحقق شود.می این امر فقط در آیندۀ دور در میان آنھا نیست.

ھمانطور کھ معلوم است، ھم استالین بخوبی بر این امر واقف بود و ھم 
- انگلس بھ ھیچ وجھ نظر خود را بعنوان یک قاعده کھ باید و شاید از روی بی

بینی جھان«کرد، کھ د و تأکید میفکری راھنمای عمل قرار گیرد، حساب نمیکر
آید و آن، جزمھای آماده یک دکترین نبوده، بلکھ، یک متد بحساب می مارکس،

ای را بھ دست نداده، بلکھ، مبداء حرکتی است برای مطالعات بعدی و شیوه
-در ھمین رابطھ، بھ تذکرات زیاد مارکس نیز برمی». است برای این مطالعات

ی ، طی نامھ بھ خوانندگان روس١٨٧٧خوریم. از جملھ مارکس در سال 
نویسد: کند، کھ وی دانشمند است نھ پیامبر و می، تأکید می»یادداشتھای میھنی«
طرح ساختن آینده و اعالم نسخۀ آماده یک بار برای ھمیشھ در مورد حل «

  ».مسائل زمان آینده، جزء کار ما نیست
شمارند، سعی می در حالیکھ، اغلب انسانھائی کھ خود را مارکسیست می

در زمان خود، استثنائا با ھدف تاکتیکی یا بعنوان وظیفۀ  کنند آن چھ را کھ
خاصی، مطرح و پیگیری شده است، با واقعیات زمان معاصر منطبق سازند. 

تاریخی آن دوران کھ اینک  -در حالیکھ آن مسائل فقط در شرایط مشخص
ایم، بکار بستھ شده است. نقل قولھا، چندین دھھ از آن زمان فاصلھ گرفتھ

ھا، بیرون کشیدن آنھا از متن این و یا آن کار تئوریک و دیھا و نظریھبنفرمول
ھای آماده ای برای امروز، بسیاری اوقات بدست مخالفان طرح آنھا بمثابھ نسخھ

 -گیرد. چنین شیوۀ برخورد بھ تئوری مارکسیستیقطعی مارکسیسم صورت می
عدد کمونیستی تشکیل لنینیستی بھ یکی از دالیل اقدامات جداگانۀ سازمانھای مت

یافتھ پس از تجزیۀ حزب کمونیست اتحاد شوروی و در نتیجۀ نھائی، بھ 



ھای وسیع زحمتکشان تبدیل گردیده است. این امر موجب عدم پراکندگی توده
پارچگی آنھا شده و نتوانست آنھا را در جھت تشکل در یک سازمان سیاسی یک

  واحد ھدایت نماید.
مبتنی بر تجارب بلشویکھا » تئوریھائی«تعمیم  اغلب، تالشھائی در جھت

گیرد. در دورۀ انقالب اکتبر و سالھای اول حاکمیت شوروی صورت می
گامھای مشخص زیادی کھ آنوقتھا دیکتھ شدند، بر خالف تصور، براساس 

» دیوارھای«تئوری و باورھا نبوده، بلکھ، حاصل راھی بود کھ از میان 
را طی شد. ھر چند بکارگیری متدھای خشن راھروھای بسیار باریک، اجبا

منطبق با آن شرایط سخت را، نھ لنین، نھ استالین ھیچگاه اصال ایده آل نمی 
دانستند، ولیکن، در حزب ھمیشھ کم نبودند کسانی کھ این متدھا را در شرایط 

در سالھای جنگ داخلی یا بمنظور  خواربارو تدارک » کمونیسم پادگانی«
ازی در روستاھا و لغو زمینداری بعنوان طبقھ در دورۀ پیشبرد تعاونی س

  سالھای بیست ــ سی، با آسانی ایده آلیزه می نمودند.
استالین ضمن موضع گیری شدید برعلیھ درک دگماتیستی از تئوریھای 

مارکسیسم، دین نیست، مارکسیستی ــ لنینستی بر این باور تأکید می کرد کھ: 
بر اساس تجارب غنی حزب  دوران معاصر است.بلکھ، ابزار شناخت و تغییر 

او اطمینان داشت کھ، طرح استنتاجھای تئوریک بصورت شعار در میان توده 
ھا، قادر است مردم را برای حرکت بھ پیش، برای عبور از موانع متعددی کھ 

  در راه ساختن جامعۀ نوین وجود دارد، بسیج نماید.
مھم لنین در بارۀ ماھیت  در ھمین رابطھ، یادآوری این سخن بسیار

مارکسیسم و دالیل بحرانھای آن را، کھ ھمیشھ در ارتباط با شرایط پیش آمده 
در بارۀ برخی ویژگی ھای «بروز می کند، ضروری می دانیم. لنین در مقالۀ 

  ) نوشت:١٩١٠»(تکامل تاریخی مارکسیسم
چ دقیقا بھمین سبب، کھ تئوری مارکسیسم یک دگم بی جان نیست و ھی« 

نوع آموزش پایان یافتھ، آماده و غیر قابل تغییر نبوده، بلکھ، یک راھنمای عمل 
نمی توانست تغییرات سریع در شرایط زندگی اجتماعی را در کھ زنده است، 

سازد. بروز از ھم پاشیدگی شدید، آشفتگی، ھر نوع بی ثباتی، در نخود منعکس 
صل تغییر شرایط می یک کالم، جدی ترین بحران در درون مارکسیسم، حا



باشد. ایستادگی قاطع در مقابل این آشفتگی، مبارزۀ پیگر و بی امان متکی بر 
مبانی مارکسیسم، دو باره در صدر مھمترین مسائل امروز قرار گرفتھ است. 

ایف خود را با ظالیھ ھای فوق العاده وسیع آن طبقاتی کھ نمی توانند و
مچون زمانھای گذشتھ، بسیار یک مارکسیسم منطبق سازند، مارکسیسم را ھ

جانبھ و زشت پذیرفتھ، بر این یا آن شعار، بر این یا آن جواب بھ مسائل 
تاکتیکی تأکید نموده و معیارھای این جواب مارکسیستی را درک نمی کنند. 

در عرصھ ھای مختلف زندگی اجتماعی بھ “ ارزیابی مجدد ھمھ ارزشھا”
عام فلسفۀ مارکسیسم منجر می گردد. بسیار تجریدی در مبانی “ بازبینی”

نسنجیده، موجب اشاعۀ “ شعارھای”...تکرار آموختھ ھای درک نشده، طرح 
وسیع عبارات بی محتوا، مطلقا غیرمارکسیستی، در واقع خرده بورژوائی می 

  ».شود...
در اینجا مسئلھ بر سر این نیست کھ نظریۀ عدم مقبولیت برخورد 

وسیلۀ استالین کامال درک شده و تکامل یافتھ است. جزمگرایانھ بھ مارکسیسم، ب
شرایط زندگی اجتماعی کھ لنین در بارۀ آن صحبت » بشدت سریع«تحوالت 

می کند، خط تمایز آن با دورانی است کھ ما زندگی می کنیم. زمان تغییر می 
یابد ولی، ماھیت شرایط بحرانزا ھمچنان بجای خود باقی می ماند. یعنی؛ در 

یر سریع و پرشتاب بھ سمت ترقی، بخش قابل مالحظھ ای با درک شریط تغی
  سطحی از مارکسیسم، خود را مارکسیست می نامند.

شایستۀ توجھ است کھ استالین تا پایان عمر بھ مطالعۀ تئوری لنین ادامھ داد 
من فقط شاگرد لنین «و در پختھ ترین دوران زندگی خود با افتخار می گفت: 

بھ ھمین جھت ». من، این است کھ شاگرد شایستۀ او باشمھستم و ھدف زندگی 
  ھم او آموختن سطحی لنین را جایز ندانستھ و می گوید:

برخی ھا، لنینیسم را تقدم پراتیک بر تئوری تصور نموده، بدین معنی کھ «
مسئلۀ اصلی آن را تحقق عملی اصول مارکسیسم و اجرای مفاد آن معنی کرده 

لحاظ تئوری چندان ھم قابل مالحظھ نیست... اما، من بھ  و می گویند؛ لنینیسم از
صراحت می گویم کھ این درک از لنین و لنینیسم، بیش از حد تصور عجیب و 
نادرست است و مساعی عملگرایان گریزان از تئوری، با واقعیت روح لنینیسم 

  کامال در تضاد است و خطرات بسیار بزرگ برای کار عملی بھمراه دارد...



بیش از ھر کس دیگری، اھمیت بزرگ تئوری را، بویژه برای چنین  لنین
حزبی، مثل حزب ما، کھ با توجھ بھ نقش پیشرو آن در مبارزۀ پرولتاریای 
جھانی و با توجھ بھ آن شرایط  درونی و بیرونی کھ آن را در چنبرۀ خود گرفتھ 

  ».است، درک می کرد
ن ھمیشھ بھ ھمان اندازه کھ نفی نقش پیشبرندۀ تئوری در انقالب را استالی

استالین  جدائی حزب از مردم خطر ھالکت در پی دارد، تعریف می کرد.
مطمئن بود کھ، حزب فقط در سایۀ توضیح علمی مسائل اجتماعی، با قرار دادن 

شعارھای اجتماعی، کھ سالھای طوالنی نشان  ایده آلھای مارکسیستی در صدر
  تکشان روسیھ بود، بھ قدرت رسید.پرچم مبارزۀ طبقۀ کارگر و ھمۀ زحم

ایدئولوژی دورۀ استالین از پیوند پایدار تئوری با اقدامات اقتصادی نیرو 
مارکسیسم، با کارھا و دستاوردھای عینی و  اصولمی گرفت. مھمترین 

بھبودی مشھود شرایط زندگی اکثریت شھروندان اتحاد شوروی تحکیم می 
  یافت.

مسائل اقتصاد «خود، با عنوان  استالین در آخرین کار تئوریک
، بر ضرورت شناخت »سوسیالیستی در اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی

تصویر عینی پیشرفت عملی «قوانین علمی در اقتصاد سیاسی تاکید نموده، 
را در آن می دید. او با نظرات عاریتی آن بخش از » مستقل از ارادۀ مردم

یت شوروی در ساختن سوسیالیسم کادرھای حزبی کھ تصور می کردند حاکم
امکان از بین بردن قوانین «نقش ویژه ای ایفاء می کند و گویا خود این امر، 

را برای آن فراھم می “ سازماندھی اقتصاد نوین”رشد اقتصادی موجود و 
باتکاء «، مطلقا مخالف بود. برعکس، دستاوردھای حاکمیت شوروی »آورد

» روابط تولیدی و ماھیت نیروھای مولده قوانین اقتصادی الزاما منطبق بر
 امکانحاصل شد. قوانین سوسیالیستی رشد برنامھ ریزی شدۀ اقتصاد ملی، 

را نباید  امکانبرنامھ ریزی صحیح تولید اجتماعی را فراھم می آورد. اما این 
کھ، این دو موضوع کامال با ھم  دبا واقعیتھا یکی گرفت. استالین بر این نظر بو

رند. استالین در ھمین اثر خود ضمن تأکید بر ضرورت تربیت تفاوت دا
مارکسیستی کمونیستھای کشور، بار دیگر دیدگاھھای مارکسیستی خود را 



بمثابھ علم تکامل اجتماعی و بازتاب واقعیتھای عینی و نھ بعنوان مجموعۀ 
  فرمولھای ابدی و بی شائبھ بھ ما نشان می دھد.

بار مبانی قوانین اقتصاد سوسیالیستی بمثابھ  در اینجا استالین برای اولین
جامعھ از  ھمۀتأمین کنندۀ مارکسیستی رشد مستمر نیازمندیھای مادی و مدنی 

طریق افزایش مداوم و تکامل یافتۀ تولید سوسیالیستی باتکاء تکنولوژی پیشرفتھ 
 را در تئوری مارکسیسم تدوین کرد. استالین با قرار دادن انسان و نیازھای آن

و بعدا  ٦حداکثر تا «در صدر این فرمولبندی، ضرورت کاھش روزھای کاری 
، اجرای برنامۀ آموزش سیاسی عمومی، بھسازی »ساعت در روز ۵ھم، تا 

بنیادی شرایط مسکن و افزایش واقعی دستمزد کارگران و کارمندان حداقل تا دو 
قیمت  برابر، ھم بشکل پرداخت دستمزدھای نقدی، ھم از راه کاھش منظم

  نیازمندیھای عمومی را مورد تأکید قرار داد.
بھره مندی کمونیستھای امروزی از میراث استالین بھ ھیچ وجھ بمعنای 

کورانھ از کارھای و اقدامات  وی نیست. باید آن متدولوژی را کھ  - پیروی کور
خود او در برخورد بھ مسئلۀ تجربۀ پیشینیان بھ کار گرفت، درک کرد و بھ کار 

  .بست
مجموعۀ بررسی ھای  او بسیار عمیق تر از آن است کھ ما عادتا فکر می 

تزھای استالینی طرح شده در کنیم. دھھا سال بسیاریھا تصور می کردند، کھ 
حزب کمونیست سراسری روسیھ(بلشویک) در  ١٩٢٨پلنوم ماه ژوئیۀ سال 

 بارۀ تشدید مبارزۀ طبقاتی در شرایط سوسیالیسم پیشرفتھ و اوجگیری
فقط بخاطر آن است، کھ متدھای خشن رھبری مقاومت عناصر سرمایھ داری، 

کشور و بی قانونی ھای ناشی از آن را توجیھ نماید. ولیکن، این تزھا، زمانیکھ 
علل شکست اتحاد شوروی و حزب کمونیست آن و ھمچنین، دالیل عدم مقاومت 

ر می دھی، با نیروھای سالم حزب و دولت در مقابل آن را مورد بررسی قرا
آھنگ دیگری شنیده می شوند. ھیچ کسی این ھمھ خصومت و یک پارچگی 
دشمنان سوسیالیسم را کھ با ظاھری طرفدار نوسازی تا موعد الزم در پشت 
گارباچف مخفی شده بودند، تصور نمی کرد. حوادثی، کھ در نیمۀ دوم دھۀ 

، ضد انقالب ھیچ وقت ھشتاد و سالھای بعد از آن اتفاق افتاد، نشان می دھد کھ
ساکت ننشستھ و از دستیابی بھ حاکمیت بھ ھر طریقی، حتی از راه خونریزی 



در کشور ما، این را ثابت کرد.  ١٩٩٣دست نکشیده بود. حوادث اکتبر سال 
یوگسالوی در نتیجۀ تجاوز خارجی، دخالت ایاالت  ارضیسوسیالیسم و تمامیت 

  للی را بر عھده گرفتھ است، تخریب شدند.متحدۀ آمریکا، کھ نقش ژاندرم بین الم
سرمایھ بین بدین ترتیب، حقانیت تئوری دیگر استالین، مبنی بر اینکھ؛ 

المللی برای نوزائی کشور سوسیالیستی در جمھوری بورژوائی، ھیچ وقت بھ 
نیز ثابت شد. ما ھمۀ تالشھائی را کھ غرب برای  نخواھد کرد،» کمک«روسیھ 

ب ترمیم کنندۀ نظم سرمایھ داری در روسیھ بعمل آورد، حفظ حاکمیت ضد انقال
درک می کنیم. حتی طرح تدوین قانون اساسی فعلی جمھوری فدراتیو روسیھ، 

بود. تحت رھبری مستقیم » کمکھا«کھ در غرب آماده شد،  جزء مجموعۀ این 
صندوق بین المللی پول، اصالحات اقتصادی در شکل لیبرالی آن و از بین 

وردھای اجتماعی زحمتکشان بعمل آورده شد. در نتیجۀ ھمین بردن دستا
رئیس جمھور » جیبی«اقدمات، تبدیل اکثریت دومای دولتی بھ فراکسیون 

دولت روسیھ  ١٩٩٨ماه اوت سال  ١٧واقعیت یافت. ھمزمان با آن، تصمیم 
مبنی براعالم نکول با موافقت صندوق بین المللی پول ھم، روشن شد. و این کھ 

میلیارد دالر پرداختی آنھا  در ھمان سالھا آمد، ھنوز ھم  ٦و  ٤سر آن  چھ بر
  بھ مھری در دنیای رسانھ ھای عمومی مانده است. بعنوان راز سر

سرمایۀ » کمکھای ھمھ جانبۀ«البتھ، اینھا فقط نمونھ ھای جداگانھ ای از 
  غربی بھ روسیھ است.

و باوفای طبقۀ کارگر، برای ما ھمچنین آموزنده است کھ رفیق جان بر کف 
استالین، پرولتاریا را بمثابھ یک نیروی یک دست انقالبی ارزیابی نمی کرد. بھ 
عقیدۀ استالین طبقۀ کارگران مزد بگیر، ھنوز تحکیم نیافتھ و با آگاھی 

 - سوسیالیستی شکل نگرفتھ است؛ او آنھا را بھ سھ بخش تقسیم می کرد: اول
است، کھ از » تودۀ اصیل پرولتاریا«این ھمان  تودۀ اصلی پرولتاریا، ھستۀ آن،

 - مدتھا پیش رابطۀ خود را با طبقۀ سرمایھ داران قطع کرده است. دّوم
برخاستگان از طبقات دیگر، کھ بعدا بھ جمع پرولتاریا پیوستھ و شعور،عادتھا، 
تزلزل و ناپایداری خود را بھ درون طبقۀ کارگرھمراه آورده اند. این نیروھا 

ھای بھ نسبت زیادتری برای تبدیل شدن بھ گروھھای آنارشیستی؛ شبھ زمینھ 
گروه اشراف طبقۀ کارگر، بخش  -دارند. سّوم» مافوق چپ«آنارشیستی و 



فوقانی طبقھ، گروه نسبتا مرفھ پرولتاریاست، کھ تمایالت زیادی برای سازش با 
، »پشت کردن بھ مردم«بورژوازی داشتھ، گرایش بھ دنیای قوی و روحیۀ 

خصلت مسلط  آن است. این نیرو، از بستر مناسبی برای تبدیل شدن بھ 
  رفرمیستھای آشکار و اپورتونیستھا، برخوردار می باشد.

استالین توانائی پرولتاریا برای دگرسازی اجتماعی را، کھ در روزگار ما 
در جامعۀ  ھنوز دارای شرایط اجتماعی غیر معین،  از مفھوم عمیقی 

باشد، مورد توجھ قرار داد. برای درک اینکھ اآلن، در زمان برخوردار می 
طبقاتی شدن جامعۀ روسیھ، چھ تغییراتی در ساختار آن روی می دھد، متد 
استالینی تحلیل طبقاتی اھمیت ھر چھ بیشتری پیدا می کند. زیرا، این بدان جھت 

مجبور است در حاضراھمیت ویژه دارد کھ، حزب کمونیست روسیھ در حال 
دو  تا رایطی کھ ھستۀ صنعتی پرولتاریا در مقایسھ با دورۀ شوروی، حداقلش

  برابر کاھش یافتھ است، فعالیت نماید.
امروز در جمع طبقۀ کارگر، ھمچون دورۀ استالین، می توان دقیقا آن سھ 

، قبل از ھر »اشراف کارگری«این در نوع خود  -الیھ را مشاھده کرد. اوال
و دیگر عرصھ ھا و کارکنان بخش صادرات تمرکز  چیز، در بخش نفت و گاز

یافتھ است. این بخش، اکثرا بھ گروگان وضعیت مرفھ خود تبدیل شده و بیش از 
ھمھ، بخاطر از دست دادن آن در ھراسند. بھ ھمین جھت ھم آنھا، بعنوان یک 

  قاعده، منفعالن اجتماعی و قابل اداره شدن سیاسی می باشند.
بیست  -ؤسسات، کھ از ھرج و مرج اقتصادی پانزدهکارکنان آن م -ثانیا

سال اخیر رھائی یافتند ولی، ھمیشھ در لبۀ پرتگاه، بنوعی ثبات و تعادل خود 
را حفظ می کنند. با اینھا، حزب براحتی بیشتر می تواند بھ تفاھم متقابل دست 

  یابد.
بھ پھلو «این گروه شامل کارگران کارخانھ ھا و کارگاھھای  -سّوم

،  افتاده بھ محدودۀ مالکیت خصوصی و یا نابودی تصنعی یا تخریب »بیدهخوا
کامل آنھا می باشد. در این بخش، پتانسیل عظیم اعتراضی تمرکز یافتھ است. 

بدالیل ماھیت و منافع، در واقع بیش از ھمھ » سومی«این پرولتاریای صنعتی 
قات نمی تواند با این بھ کمونیستھا نزدیک است. اما، متاسفانھ، حزب در اکثر او



تودۀ پر ھیجان و تحول طلب زبان مشترک پیدا نماید، بعضی اوقات، ھمانطور 
  کھ تجربھ نشان می دھد، در پیوستن بھ اقدامات آن تأخیر می کند.

در عین حال در میان بخش اصلی توده ھای مردم زحمتکش ــ کارکنان 
د کنندگان ارزشھای مؤسسات، دھقانان، کارفرمایان کوچک و متوسط ، ایجا

، کھ بنا بھ ماھیت خود بطور قابل مالحظھ »پرولتاریای کامپیوتری«مشخص، 
  ای با دورۀ استالین متفاوت ھستند، پراکندگی ھمچنان حکمفرمائی می کند.

ــ طبق تعریف استالین، کھ کمونیستھا بتوانند » نیروی جوشان«ھنوز آن 
حال، آن شرایطی را کھ حاکمیت  کامال تکیھ کنند، شکل نگرفتھ است. در عین

با سیاستھا و گامھای عملی خود بھ ھر کاری دست می زند تا رشدیابندگی 
فعالیت اجتماعی، بویژه، گروھھای کم درآمد مردم را بھ نقطھ جوش خود 

  برساند، باید مورد توجھ قرار داد و از آن بھره برگرفت.
ت لیبرالی، فقط بخش در جریان در ھم آمیختگی اجتماعی ناشی از اصالحا

کارفرمایان بزرگ، نمایندۀ قشر فوقانی طبقۀ مسلط بورژوازی جدید توانست 
شکل بگیرد و بطور سازمان یافتھ تحکیم یابد. بخش دیگر و بیشتر مستحکمتر 
جامعھ، شامل مقامات و مأموران عالی رتبھ دولتی می باشند، کھ یک ششم 

ظیم بوروکراتیک ھستۀ اصلی جمعیت کشور را تشکیل می دھند. دستگاه ع
رژیم را تشکیل می » گارد طبقاتی«سیاسی، بھ عبارت دیگر،  - پایگاه اجتماعی

دھد، کھ آن ھم حاکمیت را تحکیم می بخشد و بھ حساب ثروتھای ملی تغذیھ می 
ــ معلمان، » بودجھ ایھا«شود. پائین ترین الیھ ھای کارکنان دولتی موسوم بھ 

و فنی ھم کھ متناوبا سھمی  از سفرۀ اشراف دریافت مربیان، کارکنان علمی 
  تبدیل شده اند.» حزب حاکم«می کنند بھ وابستگان کامل 

با قبول اینکھ، منافع روسیھ پیش از ھر چیز، بھ انتخاب راه رشد 
سوسیالیستی، کھ بر پایۀ ملی کردن کار و عبور از استثمار انسان بوسیلۀ انسان 

ینان دارند کھ رشد علمی ــ تکنیکی، زمینۀ نوزائی استوار است، کمونیستھا اطم
کیفی و سازندۀ طبقۀ کارگر را فراھم می آورد و پایگاه اجتماعی خود را ھم در 

زحمتکش می بینند. آنھا در وھلۀ اول، با ایده آلھای ھمبستگی نوین با مردم 
خود، در ھمپیوندی با شعور و تحقق منافع زحمتکشان در مقیاس ملی و بین 



لمللی بھ آنھا رجوع می کنند. سرنوشت روسیھ، در دستان این نیروی اجتماعی ا
  بھ پیش برده می شود.

... در عرصۀ کارھای تئوریک استالین، موضوعاتی کھ پیشتر توضیح 
را یادآوری کردیم، و  ؟دادیم و دفاع منطقی و پیگیرانھ از مواضع شخصی

لعات شب زنده دارانھ، بلکھ، مبتنی بر نھ تنھا مطا او ھمچنین، ھشیاری فکری
  بر شناخت عمیق از شرایط و اوضاع واقعی ھر چیز، فورا جلب توجھ می کند.

واقع بینی، این ھمان کیفیتی است، کھ بطور قابل مالحظھ ای او را در میان 
چھره ھای انقالبی حزب، ھم در مسیر راه سخت تا انقالب اکتبر و ھم در دورۀ 

پس از وفات لنین متمایز می سازد. و اما، استالین بعد از انقالب و بخصوص، 
آنھا را » سودمندی محدود و بی پرنسیپی کوتھ بینانھ«با برخورد استھزاءآمیز، 

مورد نکوھش قرار داد. استالین با موضع » مبانی لنینیسم«در اثر خود بنام 
عملگرایانی کھ با حل مسائل موضعی اقتصاد و دفاع از کشور یا سیاست 

آن، خود را سرگرم کرده، میراث مارکس، انگلس و لنین را بعنوان  خارجی
مجموعۀ الزامی، نھ فرمولھای کاری پذیرفتھ و بھ ھمین جھت ھم نمی توانستند 

  چشم انداز دورتر را تشخیص داده و روز فردا را ببینند، بیگانھ بود.
تا نگرش واقعی بھ ھر چیز، این امکان را برای استالین فراھم می ساخت 

در حل مسائل پیش رو در دستگاه دولتی روسیھ و یا سازندگی اقتصادی، نرمش 
نشان دھد. مثال؛ زمانیکھ سیاست کمونیسم پادگانی عرصۀ تولید را زیر فشار 

کرد و سیاست ی قرار داد، او با قاطعیت از سیاست اقتصادی جدید(نپ) طرفدار
جنگ داخلی، توانست نقش اقتصادی جدید نیز پس از پایان اشغالگری آنتانت و 

مھمی در بازسازی اقتصادی کشور ایفاء نماید. اما او زمانی قاطعانھ بھ محدود 
ساختن آن مبادرت ورزید، کھ خود سیاست اقتصادی جدید در تقابل با نیازھای 

  رشد عینی کشور قرار گرفت.
و یا اگر نظر وی در رابطھ با برخی اشکال مالکیت در سیستم اقتصادی 

را در نظر بگیریم، معلوم می شود، کھ ما با تاریخ جنبش تعاونی کردن کشور 
ھم آشنا نیستیم. اما استالین بھ سؤال مربوط بھ نقش تعاونی ھا بھ ھیچ وجھ پاسخ 

فع و یا بھ ضرر پرولتاریاست... اینکھ تعاونی ھا بن«... یک جانبھ نداد و گفت: 
رھبری تعاونی ھا را حزب بر زمان و مکان وابستگی دارد... اگر تشکیل و  ھب



عھده بگیرد، آنھا می توانند خدمات بزرگی بھ منافع پرولتاریا برسانند و ھر جا 
کھ این اصول رعایت نشود، تعاونی ھا بسود پرولتاریا نخواھد بود و آنھا 
موجب رشد گرایشات خرده تجاری و گوشھ گیری دکانداری در میان کارگران 

  ».خواھند شد
قانون  ١٩٨٨بارۀ زمان ما. بسیاری از ما، زمانیکھ در سال  و باز ھم، در

تصویب شد، شاھد شروع حیف و میل وحشتناک » تعاونیھا در اتحاد شوروی«
در اقتصاد کشور بودیم. زیرا، حزب کمونیست از نظارت بر فعالیت تعاونیھا 
دست کشید و حملھ اصلی بھ سوسیالیسم، درست در زیر پرچم جنبش تعاونی 

گردید. جالب است کھ، اکثریت قریب بھ اتفاق تعاونیھا بدون ھیچ ارزش آغاز 
مادی پایھ ای، در محدودۀ مؤسسات دولتی تشکیل گردیده و مخل کار آنھا شدند. 
تحویل بی سابقھ و وقیحانۀ دارائی ھای دولتی بھ بخش خصوصی با زیر پا 

گسترش ھمان گذاشتن آشکار قوانین، آغاز شد. بدین وسیلھ، تعاونیھا موجب 
در کشور گردیدند، کھ استالین مورد تأکید قرار داده » تمایالت خرده تجاری«

 بود.
استالین در مورد مجموعۀ کامل مسائل اصولی و قابلیت او در روشن بینی 

  پیش بینی رشد حوادث، بسیار حیرت انگیز است.
ی ، تا آغاز رکود بزرگ، اجتناب ناپذیر١٩٢٩بلی، او بسیار پیش از سال 

شروع بحران جھانی در پیشرفت اقتصادی کشورھای سرمایھ داری را پیش 
این بحران، بسیار جدی تر و عمیق تر از ھمۀ بحرانھای «بینی نموده، نوشت: 

روی داده در تاریخ موجودیت اقتصاد جھانی و غیرقابل مقایسھ با بحران عمیق 
نین پیش بینی می استالین ھمچ». منجر بھ آخرین جنگ امپریالیستی خواھد بود

موجب بروز بحران سیاسی در «کرد، کھ بحران اقتصادی امپریالیستی، 
کشورھای بسیاری خواھد شد و این بدین معنی است کھ، بورژوازی راه خروج 

در عرصۀ ». از آن را در فاشیستی کردن سیاستھای داخلی جستجو خواھد کرد
زی برای خروج از بورژوا«سیاست خارجی نیز، او بر این باور بود کھ، 

 ».بحران، جنگ امپریالیستی جدیدی برا ه خواھد انداخت



سخن بر سر «... استالین در مورد ماھیت آن ھیچ تردیدی نداشت و نوشت: 
خطر واقعی و جدی جنگ جدیدی است، کھ بطور کلی جنگی برعلیھ اتحاد 

  ».شوروی براه خواھد افتاد و ویژگی آن ھم، ھمین است
حال، زمانیکھ سایۀ تیرۀ جنگ آینده بر سر کشور و درست در ھمین 

زمین از ھمھمۀ انقالبات عظیم در «سنگینی می کند، بوخارین شنیده است کھ: 
آیندۀ نھ چندان دور می لرزد و این انقالبھا بلحاظ ابعاد خود، بسیار فراتر از آن 

  ».خواھد بود کھ ما تجربھ کردیم...
می توان موھبت ویژۀ آینده نگری  ارزیابی پیامبرانۀ استالین را مشکل

ناشی از خصایص عرفانی او تصور کرد. صحت آنھا پیش از ھمھ، تسلط ھمھ 
جانبۀ استالین بر آموزشھای مارکسیسم و توانائی او در کاربست عملی متدھای 

  لنینی در تحلیل شرایط بین المللی را ثابت می کند.
روزگار ما، بویژه آنجا کھ بسیاری از ھشدارھای استالین فعلیت خود را در 

بھ انتخاب راه رشد روسیھ مربوط می شود، حفظ کرده است. و خطرناکترین و 
ھالکتبارترین راھھا، راھی است کھ استقالل کشور را خدشھ دار نموده و آن را 

  بھ ضمیمۀ سیستم جھانی سرمایھ داری تبدیل می کند.
، کھ استالین کار دمکراتیک -مانھای سوسیالازردپای خصلت چندملیتی س

انقالبی خود را از آنجا آغاز کرد، در تمام دوره ھای فعالیت او قابل مشاھده 
است. وی در ماورای قفقاز تجربۀ حل تناقضات ملی را اندوخت، کھ لنین با 

در یک  بیش از ده سالاشاره بھ اینکھ گرجی ھا، ارمنیھا، تاتارھا و روسھا 
عالیت می کردند، بسیار ارزشمند می با ھم ف دمکراتیک -سازمان سوسیال

 شمرد.
را بسیار خوب می فھمید. » مسئلۀ ملی«استالین از ھمان ابتدا، تمام اھمیت 

او از سنین جوانی بھ مطالعۀ این مشکل پرداخت و متفاوت از بسیاری از 
توجھ می نمود و درک می کرد  جنبۀ ملی در مبارزۀ سیاسیھمرزمان خود، بھ 

  نرژی در خودآگاھی ملی خلقھا نھفتھ است.کھ چقدر نیرو و ا
استالین توانست مسئلۀ عمده ای کھ نیروی انسانھای با تعلق ملی مختلف را 
در جنبش کارگری متحد می سازد، تعیین بکند و آن؛ ھدف مشترک تودۀ اصلی 

 -استالین پس از کنگرۀ دوم حزب سوسیال باشد.مردم استثمار شونده می 



درک «، در  مقالھ ای با عنوان: ١٩٠٤در سال دمکرات سراسری روسیھ 
مسئلۀ ملی در زمانھای «نوشت: » دمکراتھا از مسئلۀ ملی چیست؟ -سوسیال

مختلف در خدمت منافع مختلف قرار می گیرد، از اینکھ کدام طبقھ و چھ وقت 
  ».آن را مطرح می سازد، تأثیر می پذیرد

از ابتدا ھم طبقۀ  و معاصر،» نوین«تجربھ نشان داده است، در روسیۀ 
بورژوازی رشد نیافت تا صداقت ملی خود را بھ میھن بیان نماید، ــ بخش 
اقتصادی آن کھ از اھمیت حیاتی برخوردار است، از مدتھا پیش مسدود شده، 
بدون سرمایھ گذاری رو بھ نابودی گذاشتھ است و ھیچ کسی در آرزوی جان 

یت اکثریت قریب بھ اتفاق تازه بخشیدن بھ آن نیست. در عین حال، فعال
بازرگانان و تاجران بزرگ دارای ماھیت کمپرادوری می باشد و در تضاد 

  آشکار با منافع کشور قرار دارد.
ھدفی کھ آنھا تعقیب می کنند، خیلی ساده، عبارت از ثروتمندتر شدن خود 

نفت، کھ آخرین امیدھای مردم در آن » لولۀ«بھ ھر وسیلۀ ممکن می باشد. خط 
ری است و قماربازی مالی بین المللی، ھمۀ آن چیزی است کھ آنھا را نگران جا

می سازد. اما، کشور بزرگ و قدرت دفاعی آن قربانی منافع تجارتی لحظھ ای  
می گردد. بی تفاوتی در قبال سرنوشت میھن ھم مثل مسابقھ بر سر آن کھ چھ 

و پوتین تفاوت  بین مدودوف» مد میھن پرستی«، »قایق تندروتر دارد«کسی 
» میھن پرستی«عمیقی ندارد و غیره، بھ سرگرمی اصلی مردم تبدیل شده است. 

حاکمیت کرملین برای الیھ ھای میانی و کوچک بورژوازی کشور پختھ می 
شود و جریانات مختلف ناسیونالیستی با اشتیاق آن را میل می فرمایند. چنین 

می » اختۀ بورژوازی“ ن پرستیمیھ”«پدیده ای تازه نیست و استالین آن را 
  نامید.

منحرف کنندۀ مردم از » میھن پرستی«با اجازه، می توان چنین گفت، 
وظایف بنیادی خود، محدود بھ مسائل درجھ دومی و بی اھمیت، زیانباری خود 
را زمانی بروز می دھد کھ، سخن از تنظیم مناسبات سیاسی با جمھوریھای 

یگر خلقھای دوست و کشورھا بمیان می آید. دیگر اتحاد شوروی پیشین، با د
درست ھمین موضوع، تزلزل قدرت حاکمۀ روسیھ را در حل مھمترین مسائل 
مربوط بھ اوستیای جنوبی و آبخازیا نشان داد. می توان بھ نمونھ ھای دیگری،  



از جملھ، عدم عالقمندی بھ آمادگی نھائی و امضای معاھدۀ اتحاد با بالروس، 
در  ١٩٩٩اخلھ برای جلوگیری از توطئۀ فاجعھ بار سال سیاست عدم مد

یوگسالوی و اتخاذ مشی بزدالنھ ھنگام حل مسائل مربوط بھ جدا کردن کوزوو 
از صربستان اشاره کرد، کھ در نتیجھ، صربھا در میھن خود بشدت تحقیر 

  شدند.
این وضعیت، با اوضاع روسھا، کھ بھ پراکنده ترین خلق جھان در خود 

میلیون نفر روس در خارج  ٢۵بدیل شده اند، بسیار شبیھ است. بیش از روسیھ ت
از محدودۀ روسیھ زندگی می کند. اکثریت قریب بھ اتفاق فقیرترین الیھ ھای 
جمعیت کشور را خلق روس تشکیل می دھد. در رده ھای باالی حاکمیت، 

باط جمعی روسھا زیاد نیستند و آنھا از بخشھای مدیریت، مالی و رسانھ ھای ارت
  کنار گذاشتھ می شوند.

کمونیستھا ھیچگاه مسئلھ ای مبنی بر ارشدیت خلق روس نسبت بھ دیگر 
خلقھای روسیھ و اتحاد شوروی پیشین را مطرح نکرده یا مزیتھا و برتریھای 
دیگری برای روسھا قائل نشده اند. اما، در شرایط کلیت منافع بنیادی دقیقا برای 

فوس انسانی و مجموعۀ عوامل تاریخی، جغرافیائی، ن خلق روس ــ بخاطر توان
غیره ــ توانستھ است بھ مقام یک نژاد دولتساز، تشکیل دھندۀ دولت مقتدر 

  ارتقاء پیدا کند.
درک می کرد. وی، ضمن تأکید مستمر بر  ن بھ خوبیاین مسئلھ را استالی

ق نقش تعیین کنندۀ خلق روس در تعیین سرنوشت روسیھ، سھم تاریخی خل
روس در پیروزی بر آلمان فاشیستی و نقش آن در پشتیبانی اساسی از ھمۀ 
خلقھای اتحاد شوروی در مقابلھ با متجاوزان و در ھم کوبیدن دشمن را بسیار 
عالی ارزیابی می کرد. چشمگیرترین تصور از مناسبت استالین نسبت روسھا 

ر سان و رژۀ پیروزی را باده بلند کردن وی  در سالن پذیرائی کرملین بھ افتخا
  بدست می دھد: ١٩٤۵ژوئن سال  ٢٤در 

من پیش از ھر چیز، بھ سالمتی خلق روس می نوشم زیرا، این خلق، «... 
  برجستھ ترین خلق در میان خلقھای اتحاد شوروی است.



من بدان جھت بسالمتی خلق روس باده بلند می کنم کھ، این خلق، شایستگی 
کننده اتحاد شوروی در میان ھمۀ خلقھای کشور خود را بعنوان نیروی رھبری 

  نشان داد.
من، بسالمتی خلق روس باده بلند می کنم نھ فقط بدین بخاطر کھ خلق 
رھبری کننده است، بلکھ برای اینکھ این خلق، صاحب فکر روشن، ارادۀ قوی 

  ».و صبور می باشد...
ل را تشکی درصد جمعیت کشور ٨٠این وضعیت روسھاست، کھ بیش از 

می دھند و آن نشاندھندۀ سالمتی اجتماعی ھمۀ خلق روس است. الزم بھ 
توضیح است کھ رویدادھای امروزی روسیھ چگونھ موجب کاھش جمعیت 

سال اخیر، از تعداد جمعیت جمھوری فدراتیو  ١۵روس گردیده است: در طول 
ه میلیون نفر آنھا روس بود  ۵/٩میلیون نفر کاستھ شده است کھ،  ١٠روسیھ، 

برابر بیشتر از نقاط  ٣ - ٢اند. میزان مرگ و میر در استانھای بومی روس، 
  دیگر کشور است.

خلق روس در طول قرنھا تاریخ خود، تاکنون دو بار؛ بار اول در دورۀ 
حملۀ طوایف مغول و بار دوم در جریان ھجوم فاشیسم،  با خطر نابودی 

بار، بر باالی سر ملت فیزیکی مواجھ شده است.  و امروز ھم برای سومین 
روس خطر ملموس نابودی کامل سایھ افکنده است. نسل کشی ملت، کھ ما 
شاھدان آن ھستیم، جنبۀ آگاھانھ و برنامھ ریزی شده دارد. خطر چنین روند 
حوادث، از مدتھا پیش نمایان شده است. روس ستیزی جھانی، نفرت نسبت بھ 

یزه شده است. درست  از ھمان روسیھ و خلق روس، از اوایل قرن بیست تئور
وقتھا کھ، از میان نظریھ پردازان نظم جدید، کسانی مثل ھلفورد ماکیندر، یکی 
از  برجستھ ترین اجداد ژئوپلیتیکھای محافل غربی بیرون آمدند. آنھا، بدین 
خاطر کھ غرب نمی تواند خواب راحت داشتھ باشد، دسیسھ کردند. ھنوز 

را در دستان خود نگھ می دارد، ھنوز » یخمحور جغرافیائی تار«روسیھ 
آسیا بھ موجودیت خود  - ای فضای آوروقاره» قلب دنیای«در » تفوق روسی«

  ادامھ می دھد.
دکترین چھارده ماده ای رئیس «ھمۀ دکترینھای ژئوپلیتیکھای آمریکا، از 

زیبگینو برژنسکی، کامال بھ ایدۀ » صفحھ شطرنج بزرگ«تا » جمھور ویلسون



روس بھ کشورھای تحت الحمایھ بسیار زیاد، کاھش » قلب دنیای«تجزیۀ 
ی کھ، ھیچگاه فکر اعمال کنترل بر »کمیت بی خطر«جمعیت روس تا حد 

کشور خویش را در سر نپروراند، آغشتھ بوده است. اگر چنانچھ این مقصود 
آسیا تحکیم بخشید و -حاصل نشود، باید سلطۀ غرب را در فضای منطقۀ آورو

ا در حلقۀ پایگاھھای نظامی و رقبای اقتصادی خفھ کرد، بتدریج روسیھ ر
و باید آن را از دسترسی بھ دریا، بھ » گاز زد«مناطق مرزی را از آن 

  بازارھای مناسب و بھ کشورھای دوست و متحد محروم ساخت.
معروف شده » حلقۀ افعی«ما می بینیم، این راه کار ژئوپلیتیک، کھ بنام 

ا در می آید. بھ ھمین جھت ھم، غربیھا بموقع خود است، عمال بھ اجر
از ایدۀ روسوفوبیا (روس ستیزی) بمثابھ یکی از اساسی   را کھ» دمکراتھا«

ترین ابزارھای تخریب اتحاد شوروی و روسیھ استفاده کردند، بطور جدی 
با   برعلیھ اتحاد شوروی ھم» دمکراتیک«مورد پشتیبانی قرار دادند. کودتای 

ی ھمین ابزار، کھ با برنامۀ از مدتھا پیش تنظیم شده برای کاھش بھره گیر
میلیون نفر کامال مطابق بود، بھ اجرا در  ٣٠و یا حتی تا  ۵٠جمعیت روسیھ تا 

، این تعداد جمعیت برای روسیھ مطلوب »متخصصان«آمد. بھ عقیده برخی 
دن و انجام است و برای ارائۀ خدمات بھ لولھ ھای نفت و گاز، برای کار در معا

مارگارت تاچر بدون ھیچ شرم  ١٩٨٢کافیست. در سال » کثیف«دیگر کارھای 
اقتصاد «و حیائی علنا پا را بسیار فراتر گذاشت و گفت کھ، از دیدگاه غرب، 

برای زندگی تقریبا پانزده میلیون نفر در اراضی اتحاد شوروی » مطلوب
ای فرھنگی و تاریخی خود مناسب است. طبیعی است، کھ مابقی باید از یادگارھ

خانھ » دانشمندان«حتی در اوایل سالھای نود قرن گذشتھ برخی  محروم شوند.
زاد، ببھانۀ فراھم کردن زمینۀ ورود روسیھ بھ دنیای کذائی تمدن جھانی، از 

فرھنگی را پیشنھاد  -بین بردن ویژگیھای فرھنگ ملی، تغییر ھستۀ اجتماعی
  کردند.

طور کھ تجربۀ اولین انقالب روسیھ نشان داد، اھمیت ... و بھ ھر حال، ھمان
دمکراتیک روسیھ پیش از حملۀ تعیین کنندۀ  -مسئلۀ ملی در جنبش سوسیال

اکتبر آشکارا درست ارزیابی نشده بود. درست بھ ھمین سبب، لنین نوشتن مقالۀ 
 آماده شد و ١٩١٣تئوریک در این زمینھ را بھ استالین پیشنھاد کرد، کھ در سال 



در تاریخ ثبت گردید. بسیار روشن است، کھ » مارکسیسم و مسئلۀ ملی«بنام 
لنین از این اولین کار علمی مبسوط استالین با حسن نظر استقبال کرد. طی این 
مقالھ، تعریف کالسیک ملت، کھ اھمیت خود را تا امروز ھم از دست نداده 

مجموعۀ انسانی) ملت عبارت از («است، بدین ترتیب فرمولبندی شده بود: 
دارای اشتراک پایدار زبانی، ارضی، زندگی اقتصادی و ساختار روانشناسی، 

با آغاز روند عقب نشینی ھر ». انعکاس یافتھ در مشترکات فرھنگی می باشد
یک از شرکت کنندگان انقالب بھ خانھ خود پس از شکست اولین انقالب روس، 

اسیونالیستی کارگران بعنوان اصول ھمبستگی انترن«استالین در مقابل آن، 
  را مطرح می سازد. »اصل ضروری در حل مسئلۀ ملی

اما این اصول بھ نظر استالین از اھمیت و مفھوم ویژگی ھای ملی و 
اصالت مردم شرکت کننده در جنبش پرولتری چیزی نمی کاست. بعقیدۀ وی، 

ھ  تحت تأثیر اگر بلشویکھا برای تأمین خواستھای ملی مبارزه نکنند،  این مسئل
احساسات ملی بورژوازی قرار خواھد گرفت. تفاوت این امر با آنچھ کھ در 
روسیھ امروزی روی می دھد، در این است، کھ سوداگری پیرامون مسئلۀ ملی 

  واگذار شده است.» روسیۀ واحد«حزب » عھدۀ«بھ 
قدرت ویژگی ھای ملی، بخصوص استحکام زبانھای ملی در مقابل تالش 

مسئلۀ ملی و لنینیسم (پاسخ بھ رفقا «حالھ را استالین بعدا در اثری بنام برای است
مورد تأکید قرار داد. در این نوشتھ، استالین » مشکوف، کوالچوک و دیگران)

  بار دیگر بھ مقابلۀ  قاطعانھ با ویران گران فرھنگ ملی برخاست.
رنوشت در آستانۀ تشکیل دولت متحد، استالین از اصل لنینی حق تعیین س

ملتھا تا جدائی کامل و تشکیل دولت مستقل پشتیبانی کرد. با این ھمھ، او خطر 
مطلق کردن شعار حق تعیین سرنوشت را کھ در صورت کاربست ناسنجیده، 

ضرورت «دولت متحد را تھدید می نمود، درک می کرد. بدین سبب، او بر 
کھ، بعنوان حق تعبیر اصل حق تعیین سرنوشت، نھ بمثابھ حق بورژوازی ، بل

تعیین سرنوشت بواسطۀ توده ھای زحمتکش ھر خلقی تأکید می کرد و می 
گفت: اصل حق تعیین سرنوشت باید ابزار مبارزه در راه سوسیالیسم و تابع 

  ».اصول سوسیالیسم باشد



در » عنصر ملی در ساختار حزبی و دولتی«او ضمن سخن گفتن از 
سیھ(بلشویک)، در سخنان پایانی سراسری رو کنگره دوازدھم حزب کمونیست

نباید فراموش کرد، کھ عالوه بر حق خلقھا در تعیین «گزارش خود، گفت: 
سرنوشت خویش، طبقۀ کارگر ھم حق تحکیم حاکمیت خود را دارد، و این حق، 
تابع حق تعیین سرنوشت می باشد. ممکن است حق تعیین سرنوشت با حقوق 

قۀ کارگر حاکم مبنی بر تحکیم قدرت دیگر، حق  فوق الذکر ــ یعنی حق طب
  ».خود، در تقابل قرار بگیرد

این پیش شرط تئوریک در بنیان سیاست حزبی ھم جای گرفتھ بود. در ماه 
، استالین با شومسکی، کمیسر آموزش و پرورش اوکرائین، ١٩٢٦آوریل سال 

این جمھوری، دیدار کرد. در » اوکرائینی کردن«طرفدار مشھور تعجیل در 
یان مذاکرات، استالین بھ اعضای دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست پا

نمی توان تودۀ کارگر «اوکرائین نامۀ مخصوصی فرستاد، کھ در آن نوشتھ بود: 
روس را بھ امتناع از زبان و فرھنگ روسی و بھ قبول فرھنگ و زبان 

عنی آزادی اوکرائینی بجای زبان و فرھنگ خود وادار کرد... این، نھ تنھا بم
او ھشدار داد، کھ اوکرائینی ». ملی نیست، بلکھ، نوع خاصی از ستم ملی است

مبارزه برای انتزاع فرھنگ اوکرائینی و «کردن نسنجیده، می تواند خصلت 
و یا بطور کلی، مبارزه برعلیھ “ مسکو”جامعۀ اوکرائین... جنبۀ مبارزه برعلیھ 

  ».روسھا بخود بدھد...
م، کھ یکی از دالیل تخریب اتحاد شوروی، سلطۀ بجاست یادآوری کنی

ناسیونالیسم بورژوائی بر مردم جمھوریھای متحده بھ تحریک طبقۀ جدید 
سرمایھ داران بود. روحیۀ ناسیونالیستی تا کنون ھم از سوی نیروھای حاکمیت 
برخی جمھوریھای تشکیل شده در حریم اتحاد شوروی، از جملھ در اوکرائین و 

وزۀ دریای بالتیک، حمایت می شود. آنچھ کھ بویژه نگران کننده جمھوریھای ح
است، این است کھ در این جمھوریھا زمینۀ مساعدی برای احیای باندریسم 

)Bander،  باندرھا، گروه ناسیونالیستھای افراطی اوکرائین بودند کھ در
جنگ جھانی دوم ھم در جبھۀ فاشیسم برعلیھ اتحاد شوروی وارد جنگ شدند. 

  و فاشیسم فراھم می گردد.) ترجمم



سیاست دولت شوروی در مورد مسائل ملی در «در مقالۀ تحت عنوان: 
، استالین ١٩٢٠، در ماه اکتبر سال »پراودا«مندرج در روزنامۀ » روسیھ

تالشھای اقلیتھای ملی در سوءاستفاده از حق جدائی از روسیھ را مورد نکوھش 
ی از روسیھ، بمثابھ یک شیوۀ تنظیم حانوخواست جدائی «قرار داد و نوشت: 

مناسبات بین مرکز و حومھ، در تضاد با خود مسئلۀ برقراری اتحاد بین مرکز 
و حوالی قرار می گیرد و پیش از ھمھ، بدین جھت کھ، این امر از بیخ و بن با 

استالین فقط دو جایگزین برای رشد ملی ». منافع توده ھای خلق متناقض است
ھمراه با روسیھ، و در این صورت آزادی توده ھای  یا«رد: حوالی تعیین ک

در کنار آنتانت، و این یعنی؛  یازحمتکش اوکرائین از ستم امپریالیستی؛ 
  ».پذیرفتن یوغ اجباری امپریالیستی. راه سومی وجود ندارد

این تعریف استالینی، فقط با یک تصحیح ساده، برای امروز ھم کامال 
» آزاد شده«گرفتھ است، کھ کشورھای  را ناتوآنتانت  معتبر است: امروز جای

  از زیر تأثیر روسیھ در آرزوی وارد شدن بھ آن ھستند.
وظیفۀ غائی خود مبنی بر ساخت دولت الزم بھ تأکید است، کھ استالین 

راھمیشھ با نیازھای زمان جاری، با شرایط مشخص سیاسی در حزب  قدرتمند
او مطمئن بود کھ، اگر دولت از ثبات داخلی  و کشور می سنجید. بعنوان مثال،

برخوردار نباشد، اگر از ھمبستگی پایدار بین مرکز و مناطق دیگر محروم 
بھ ھمین سبب، استالین با باشد، نمی تواند بھ دولت قدرتمندی فراروید. 

فدرالیسم در ساختار دولتی مخالف بود و با اطمینان و پیگیرانھ از مرکزگرائی 
. از این روی، او در زمانھای مختلف آماده بود با اشکال کردطرفداری می 

مختلف سیاسی، با مکانیزمھا و شیوه ھای مختلف، ایده ھای خود را تحقق 
  بخشد.

بلی، او ھنوز در جریان انقالب، طرفدار سیستم واحد ادارۀ دولتی بود و در 
رعلیھ ب«با عنوان » پراودا« ای در روزنامھ ، مقالھ١٩١٧ماه مارس سال 

منتشر ساخت. در شرایط فروپاشی امپراطوری روسیھ، رشد جدائی » فدرالیسم
طلبی در حوالی، ناتوانی و عالقمند نبودن دولت موقت برای مقابلھ با این 
گرایشات ھالکتبار را استالین جایز نمی شمرد و حتی تضعیف حاکمیت مرکزی 

ری کشورھای پیشرفتۀ را کشنده توصیف می کرد. او بر این باور بود کھ، یکس



توسعۀ خود را با عبور از عرصھ ھای مستقل فدرالیسم بھ «سرمایھ داری 
دولت واحد، کھ سمتگیری توسعھ نھ بھ سود فدرالیسم، بلکھ برعلیھ آن است، 
بدست آوردند...او نوشت: از اینجا چنین نتیجھ ای بدست می آید کھ، تالش برای 

عقالنیت است و خود زندگی آن را بھ برقراری فدرالیسم در روسیھ دور از 
  ».نابودی محکوم می کند

اما، او با درک اینکھ، مباحثات پیرامون این موضوع، حزب را با خطر 
انشعاب مواجھ می سازد، در مواضع خود نرمش نشان داد و با دعوت بھ 
فدرالیسم، فدرالیسمی کھ مجبور است نقش انتقالی خود را بمنظور گذار بھ 

  الیستی آینده و تأمین حق موجودیت خود ایفاء نماید.وحدت سوسی
، استالین آن دالیل اصلی را، کھ بر ١٩٢٤بعدھا، در ماه دسامبر سال 

اساس آنھا در مواضع خود تغییرات قابل مالحظھ ای بعمل آورد، توضیح داد. 
در موقعیت کامال «ھنگام انقالب اکتبر مجموعھ ای از ملیتھای روسیھ  -اوال

تفرق از ھمدیگر قرار داشتند، کھ بھ ھمین دلیل ھم، فدرالیسم گامی بود جدا و م
برای جلوگیری از پراکندگی توده ھای زحمتکش، برای نزدیک کردن و متحد 

اشکال فدرالیسم شورائی بھیچ وجھ با اھداف «افزون بر آن، ». ساختن آنھا
و ». ودھمپیوندی اقتصادی توده ھای زحمتکش ملیتھای روسیھ در تناقض نب

وزن مخصوص جنبش ملی ھر چھ جدی تر خودنمایی کرد و راه اتحاد « -دوما
  ملی، بسیار سخت تر از آن بود، کھ قبال تصور می شد.

و در ھمھ حال، صرفنظر از مطالعۀ عمیق مسئلھ، مناسبات ملی در روسیھ 
اد بقدری شکل پیچیده بخود گرفتھ بود، کھ تأمل در بارۀ آنھا تا پایان چنین روید

تاریخی، یعنی؛ چگونگی تشکیل اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی، مشکل 
  بود.

ھمانطور کھ معلوم است، وظیفۀ اصلی سیاست ملی حاکمیت شوروی در 
سالھای اول پس از انقالب، کھ بر مبنای حل آن، اتحاد شوروی تشکیل شد، 

وحدت عبارت از لغو نابرابری ملی واقعا موجود بود. زیرا جستجوی اصول 
بین جمھوریھای شوروی در یک دولت واحد، از میان مباحثات سخت بدست 

  آمد. لنین بر ضرورت تأمین برابری واقعی ملتھا تأکید می کرد.



بوخارین بر این تصور بود کھ، بھ چنین ھدفی، فقط  بھ ترتیب زیر می 
ما بعنوان یک ملت صاحب دولت کبیر سابق، باید «توان دست یافت و نوشت: 

د را در وضعیت نابرابر قرار دھیم... فقط با پیشبرد چنین سیاستی، زمانیکھ خو
ما خود را بطور تصنعی در وضعیتی بمراتب پائین تر در مقایسھ با دیگران 
قرار دھیم، تنھا بدین قیمت می توانیم اعتماد ملتھای ستمدیده پیشین را جلب 

  ».کنیم
اشتباه کرد، یا نھ؟ دادن آیا اکثریت رھبری حزب کھ چنین تصوری داشت، 

پاسخ بھ این سؤال، بدون شناخت جّو آن سالھا، مشکل است. در داخل حزب، 
روحیۀ قوی روس ستیزی طرفدار تروتسکی، حضور فعال داشت.  بھ ھمین 

در کنگرۀ دوازدھم حزب، استالین موضعی قاطع تری  ١٩٢٣جھت در سال 
آزرده ساخت. این کامال  می گویند، نباید ملی گرایان را«گرفت. وی گفت: 

درست است، من با آن موافقم، نباید آنھا را رنجاند. اما، ساختن تئوری جدید بر 
مبنای این موضوع، کھ باید پرولتاریای روس کبیر را در وضعیت نابرابر با 

  ».خلقھای ستمدیدۀ پیشین قرار داد، بھ واقع بیھوده گفتن است
یش غالب چیره شود. کمک عملی ھمھ اما، او آن وقتھا نتوانست بر آن گرا

بحساب توان انسانی، مادی و فرھنگی روسیۀ  -ملی؛ اوال جانبھ بھ مناطق
دولت واحد بر اساس اصول فدرالیسم، با شناخت  -مرکزی ارائھ شد؛ ثانیا

  برابری کامل آن با جمھوریھای جدید روسیھ شکل گرفت.
بات ملی بر مبنای آیا موضع اکثریت کمونیستھا کھ برای حل مشکل مناس

سیستم اعطای امتیازات از سوی روسھا و اکثریت خلقھای غیر روس و 
چگونگی بازتاب این موضع در چشم اندازھای آتی را ضروری حساب می 

  کردند، با شرایط واقعی مسئلھ منطبق بود؟
در ھر حال، ھمۀ مسئلھ کامال بر شرایط مشخص زمانی و مکانی مقید 

زمانیکھ بر وظایف عینی منطبق بود و تغییری در شرایط گردید. این سیاست تا 
بوجود نیامده بود، موفقیتھای معینی را موجب شد. ادامۀ نسنجیدۀ آن و پس از 
آنکھ، نابرابری واقعی اساسا از بین برداشتھ شده بود، تأثیر مخربی، ابتدا بر 
سرنوشت اتحاد شوروی و سپس بر سرنوشت خود روسیھ ھم می گذاشت. 

ه بر آن، فورا پس از تشکیل اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی، بر اساس عالو



، کھ بعدھا با حمالت تحقیرآمیز مخالفان »شوونیزم روس کبیر«توھم خطر 
  روس ھم توأم شد، بر علیھ آن دسیسھ کردند.

الزم بھ گفتن است، کھ سنت ناخوشایند برخورد تمسخرآمیز نسبت بھ 
البیون، کھ با خلق روس آشنائی نداشتند و روسیھ روسھا بواسطۀ آن بخش از انق

آتش «را چیزی غیر از آنچھ کھ ما گفتیم یعنی؛ ماده ای برای بر افروختن 
معاھدۀ  ١٩١٨، نمی شناختند، دامن زده شد. مثال، زمانیکھ در سال »جھانی

)، کھ آنوقتھا معاون Radekصلح برست بھ ابتکار لنین تأئید گردید، رادک(
خارجی بود، سخنانی فراموش نشدنی بر زبان آورد. وی گفت:  کمیسر امور

خدایا! اگر در این مبارزه خلق دیگری غیر از خلق روس، از ما پشتیبانی می «
  ».کرد، شاید ما جھان را واژگون می ساختیم

اعتراض پوشیدۀ جمعیت روس برعلیھ شرایط تحقیرآمیز خود، بعدھا در 
سووتسکایا «کرد و انتشار روزنامۀ سالھای پس از جنگ شروع بھ رسیدن 

بازتابی از آن بود. و آن زمانی کھ میھن پرستان روس  ١٩۵٦در سال » راسیا
در مبارزه برعلیھ طرح دولتی تغییر مسیر رودھای شمالی، کھ اجرای آن لزوما 
بھ فاجعۀ اکولوژیکی در بخش وسیعی از اراضی روسیھ منجر می گردید، جان 

 -ل جبھۀ وسیع نیروھای میھنی پس از خیانت گارباچفتازه بخود گرفت. تشکی
یلتسین مھمترین مرحلۀ آن بود. قطعا، در جریان رشد جنبش میھن پرستی، 
اشتباھات بزرگی ھم، از جملھ، حمایت از تصمیم شتابزدۀ اعالم استقالل 
روسیھ، کھ تا حد قابل مالحظھ ای تجزیۀ اتحاد شوروی را سرعت بخشید، 

  روی داد.
ن ضمن تحمل فشارھای ضد روسھای درون حزبی، مشی بازسازی استالی

عدالت ملی را کھ از سوی آنھا خدشھ دارشده بود، بر مبنای موازنۀ تدریجی و 
دقیق سیاست گزینش کادرھا بطور پیگیر و بنیادی پیش برد. اما، در دورۀ 
خروشچوف و برژنف، این مشی بفراموشی سپرده شد و در دورۀ نوسازی 

لیبرالی، امکانات تازه ای برای تشدید روحیۀ » اصالحات«و » یگارباچف«
روس ستیزی فراھم گردید. ھمۀ استھزاء ھا ، تمسخرھا، بھتانھا وتبعیضھای 

، کھ بر »برادری«، روس را ھدف گرفتند. ھمان »برادر بزرگ«قابل توجھ، 
از وضعیت پیشرو خود در خانوادۀ برابر حقوق «اساس سیاست دورۀ استالین، 



جمھوریھای شورائی... برای کمک بھ برخاستن، حل مشکالت و توسعۀ ھمان 
خلقھائی کھ تحت ستم شدید دولت تزاری قرار داشتند و بلحاظ رشد اقتصادی و 

  ، استفاده کرد.»فرھنگی عقب مانده تر از ھمھ بودند
آیا این ندای تاریخی خلق روس بفراموشی سپرده شده است؟ می خواھم 

ھ نھ! دولت متحد تشکیل شده بوسیلۀ استالین، باید دو باره سر بر امیدوار باشم ک
آورد. و آن دیر یا زود،  در اطراف خلق روس، بار دیگر تشکیل خواھد شد. 
زمان آن فرامی رسد، و نظریات استالین در زمینۀ تئوری مناسبات ملی کامال 

نافع عملی خواھد شد. توده ھای زحمتکش کشورھای برادر با درک ھمبود م
  بنیادی خود، ناگزیر دولت متحد جدید را تشکیل خواھند داد.

اکنون حزب کمونیست روسیھ آشکارا می گوید: اگر برابر حقوقی، رفاه و 
سعادت روس تأمین نشود، رھائی ، برابری و سعادت ھیچ یک از خلقھای دیگر 

  روسیھ تأمین نخواھد شد.
گرد انقالب، مظھر سخنان استالین در مراسم برگزاری بیستمین سال

تزارھای روس، یک کار «بود. او گفت: اندیشۀ استالینی دولت درخشان 
درستی انجام دادند و آن تشکیل کشور بزرگ تا کامچاتکا بود. این کشور بھ ما 
بھ ارث رسید. و ما بلشویکھا برای اولین بار، این کشور را در یک دولت 

سرمایھ داران، بلکھ مطابق منافع  واحد، غیر قابل تقسیم، نھ بھ سود مالکان و
زحمتکشان ھمۀ خلقھای این کشور، نگھ داشتیم و تحکیم بخشیدیم. ما بھ ترتیبی 
دولت را متحد ساختیم، کھ ھر قسمتی کھ از دولت واحد سوسیالیستی جدا شود، 
نھ تنھا نمی تواند بھ دیگران زیان وارد کند، حتی نمی تواند بطور مستقل بھ 

دھد و ناگزیر بھ زیر یوغ بندگی بیگانھ خواھد رفت. بنابراین،  حیات خود ادمھ
کسی کھ برای تخریب این دولت سوسیالیستی واحد تالش می کند، کسی کھ 
برای جدا کردن بخش معینی و یا ملتی از آن سعی می کند، دشمن است، دشمن 

  ».لعنتی دولت و ھمۀ خلقھای اتحاد شوروی است
د، کھ در طول قرون متمادی کشور منحصر استالین بسیار خوب می فھمی

بفردی از اجزاء مختلف تشکیل شده است و تجزیۀ آن در مدت بسیار کوتاه 
تاریخی ممکن است. آنچھ کھ باآلخره بر سر اتحاد جماھیر سوسیالیستی 
شوروی آمد. در نمونۀ کشورھای تشکیل یافتھ در اراضی اتحاد شوروی سابق، 



کشور سوسیالیستی، کھ در » اجزاء«بندگی کشیدن  ما شاھد پروسۀ بیرحمانۀ بھ
بارۀ آن استالین ھشدار داد، ھستیم. راھی کھ در جھت وابستگی بھ دولتھای 
خارجی طی می شود، تھی از اصالت است. برنامھ ھای عضویت ھمسایگان ما 
در سازمان تجارت جھانی، پیمان نظامی ناتو و جامعۀ اقتصادی اروپا بخوبی 

ھی کھ روسیھ در جھت تأمین مواد خام کشورھای رشدیافتۀ روشن است. را
غربی در پیش گرفتھ است، در واقع کمتر تفاوتی با این گفتھ دارد. آن راھی را 
کھ مأموران سازمان تجارت جھانی در پیش پای کشور ما گذاشتند، از جملھ، 

ژوئن سال  ١٩»(بھ سوی آینده: روسیھ در قرن بیست و یکم«در سمپوزیوم 
)، بمعنی آن است، کھ جمھوری فدراتیو روسیھ باید تمام بازار خود را ٢٠٠٨

و  خوارباردر اختیار محصوالت وارداتی قرار داده، و شالوده ھای تأمین 
  تولیدات کشاورزی خود را از بین ببرد.

در مجموع، با یک سری تغییرات در شرایط امروزی، اوضاع کنونی در 
وادثی را یادآوری می کند کھ، بلشویکھای دولتی، آن ح - عرصۀ مشکالت ملی

در سالھای اول حاکمیت شوروی با آنھا مواجھ شدند. جدائی کامل جمھوریھای 
متحد سابق، و تفرقۀ خلقھای برادر، و اوج گیری ناگھانی جنبشھای 

  ناسیونالیستی در جلو چشم ماست.
برنامۀ مشابھی در عرصۀ نزدیکی روابط اقتصادی کشورھای مستقل 

د، پیش از ھمھ در روابط روسیھ، بالروس، اوکرائین، قزاقستان، مشاھده جدی
می شود، کھ بدون این نزدیکی، نمی توان بطور جدی در مورد ھیچگونھ 
پیشرفت اقتصادی، کسب اعتبار و نفوذ در صحنۀ جھانی در آینده، صحبت 
کرد. اتفاقا، جلوگیری از ھمگرائی و متحد ساختن توان اقتصادی کشورھای 

  مستقل کنونی، یکی از مھمترین وظایف ایاالت متحدۀ آمریکا می باشد.
ھمۀ این مشکالت، بھ اشکال معینی در داخل جمھوری فدراتیو روسیھ ھم 
وجود دارد. بدین جھت، ھنگام صحبت از ضرورت مرکزیت دولتی، نمی توان 
تجارب پیشین را نادیده گرفت و بر واقعیات عینی سیاسی در کشور و جھان 
چشم فروبست. بنابراین، تشکیل یک ھیئت حاکم دولتی ھمبستھ و مؤثر کھ 
بتواند خود را ھم با عنصر مرکزیت، و ھم با عنصر فدرالیسم تلفیق سازد، 
امروز ھم درست مثل سالھای اول موجودیت جمھوریھای جوان شوروی، یکی 



یاست از وظایف عمده روسیھ می باشد و در عین حال، این امر برای تنظیم س
  خارجی روسیھ نیز کھ، نقش ژئوپلیتیک آن متزلزل شده است، ضرورت دارد.

درست بھ ھمین سبب است، کھ حزب کمونیست روسیھ امروز پیگرانھ 
نشان می دھد، کھ ھرم واژگون مدیریت دولتی، زمانیکھ قوۀ مجریھ، حاکمیت 

ن خلق خلقی را در زیر پای خود لھ کرده است، در وضعیت کامال متضاد با سن
  ما و نیازھای امروزی کشور قرار دارد.

ھر روز بیش از پیش روشن می شود، کھ روسیھ بشدت نیازمند بازگشت 
بھ برتری حاکمیت منتخب می باشد. بدین منظور، حزب کمونیست راه کارخود 
را برای تغییر ساختار دولتی، یعنی؛ تشکیل جمھوریھای پارلمانی نوع شوروی 

ھ کھ، باید بیانگر منافع واقعی ملی، تاریخ پر کشمکش و بر پایۀ سنتھای روسی
آزمودۀ حرکت بھ سوی حاکمیت خلق بھ معنی واقعی کلمھ باشد، پیشنھاد می 

  کند.
، در معنی وسیع مسئلۀ روسدر رأس مسائل حل نشدۀ ملی، مدتھاست کھ 

بنیانی » تعمیر«قرار گرفتھ است و بدون حل آن،  سوسیالیسم روسیتر آن، 
اری دور از عقالنیت است. ھمۀ کمونیستھا اکنون بخوبی درک می کنند، دولتمد

بازسازی دولتمداری ملی ما و بازگشت روسیھ بھ راه سوسیالیسم، جزء کھ 
. تاریخ، خلق میھن ما را دوباره در مقابل ھمان انتخاب جدائی ناپذیر ھمدیگرند

یا ه است: گذاشتھ بود، قرار داد ١٩٤١و ھم در سال  ١٩١٧کھ ھم در سال 
دولت مقتدر و سوسیالیسم، یا ادامۀ تخریب کشور و تبدیل آن بھ زائده ای 

  برای تأمین مواد خام.
سوداگری کرملین نشینان بر سر میھن پرستی، ھمیشھ روسھا را از مسئلۀ 
اصلی، مسئلۀ مالکیت منحرف ساختھ است. در اینجا، یک سؤال منطقی مطرح 

درصد را  ١٠ولتی اقتصاد، کمی بیش از می شود: اگر در حال حاضر بخش د
شامل می شود، تضادھای تشدید شدۀ اجتماعی و مسائل توسعۀ استراتژیک ملی 
بھ چھ نحوی حل خواھد شد؟ ساختار اقتصادی امروزی روسیھ را نمی توان 
حتی تقلید مسخرۀ آنچھ کھ ما در کشورھای پیشرفتۀ اروپائی می بینیم، نامید. در 

یت دولتی بمثابھ ضامن امنیت ملی و استراتژی توسعۀ این کشورھا، مالک



اجتماعی اقتصادی، ھمواره بر ھمۀ عرصھ ھای اقتصادی مسلط بوده و وزن 
  درصد را تشکیل می دھد. ٤٣تا  ٣٦مخصوص آن، در حدود 

این واقعیت، کھ سرمایھ ھای نسلھای آینده و ذخایر ملی از زیر نظارت 
یدی در جامعھ شده است. ساختارھای خلق خارج شده، موجب نگرانیھای شد

فعال آن حتی از نمایندگان خلق مخفی نگھ داشتھ می شود. واضح است کھ، 
سرمایھ ھای اندوختھ در آنھا بھ ترتیبی جابجا می شوند، کھ حداقل سود مالی در 
پی می آورد و در خدمت اقتصاد بیگانگان، از جملھ، آمریکائیھا می باشد. در 

از دادن پاسخ صریح بھ این سؤال، ــ آیا روسیھ بطور  چنین صورتی، دولت
  کلی می تواند از این پولھا استفاده نماید؟ ــ مصرانھ سرپیچی می کند.

...با ارزیابی تجارب گذشتھ از منظر زمان ما، با اطمینان می توان گفت، 
کھ در مجموع ظرفیت و تأثیرگذاری سیاست ملی دولت در دورۀ شوروی 

امکانات ضروری برای رسیدن بھ بزرگترین دستاوردھا بھ بمنظور ایجاد 
خدمت گرفتھ می شد. بر پایۀ چنین سیاستی، استالین دو اصل اساسی زیر را 
تدوین کرد: مبارزۀ بی امان با تمام اشکال ناسیونالیزم تجزیھ طلب و تکیھ بر 

  خلق روس بعنوان ملت اصلی و بسیار قدرتمند.
ر ناگھانی و غیرمنتظره شکل نگرفت. ھر ھیچکدام از این دو اصل، بطو

دو، راه بلند و دشواری را در جریان مبارزۀ سخت درون حزبی بین طرفداران 
سمتگیری ملی، ارثیۀ تاریخی توسعۀ استراتژیک کشور و پیروان تئوریھای 

  طی کردند.»  انقالب مداوم«ضد روسی 
وظایف جدید ، استالین ضمن فرمولبندی »پراودا«در شمارۀ اول روزنامۀ 

این روزنامۀ بلشویکی، مقالھ ای بھ چاپ رساند کھ بدون اغراق می توان گفت، 
حل اختالفات درون جنبش   اعتقادات  و جھان بینی اونسبت بھمھمترین 

کارگری و حزبی را و این کھ، این اختالفات چگونھ می توانند با اصول 
عکاس می دھد. او، در ضروری وحدت در مبارزۀ سیاسی پیوند داشتھ باشند، ان

ما بھیچ وجھ قصد نداریم اختالفات موجود در میان «بخشی از مقالھ می نویسد: 
دمکراسی کارگری را پرده پوشی کنیم. عالوه بر آن، ما فکر می  -سوسیال

کنیم، کھ بدون اختالف نظر، زندگی قوی و کامل جنبش، بی مفھوم است... اما 
تالف بیش از موارد اشتراک نظر است... این بدان معنی نیست، کھ موارد اخ



پیش از ھمھ و بطور عمده باید منادی وحدت در مبارزۀ “ پراودا”بنابراین، 
طبقاتی پرولتاریا، وحدت بھ ھر وسیلھ ای باشد... جنگ با دشمنان جنبش 
کارگری، تبلیغ صلح و کار دوستانھ در داخل جنبش! این است راھنمای عمل 

  ».ه!در کار روزمر“ پراودا”
را استالین در حل ھمۀ مسائل مورد » وحدت بھ ھر طریق ممکن«اصل 

اختالف، راھنمای عمل خود قرار داد. یکی از ھمقطاران تروتسکی بطریقی 
بیان کرد، کھ بسیاری از رھبران اپوزیسیون، ضمن اعالم بیزاری خود از 

چیز از ھم  اگر او نبود... ھمھ«استالین بعنوان رھبر حزب، اضافھ می کنند، کھ 
  ».می پاشید. دقیقا او ھمھ چیز را در جای خود نگھ داشتھ است

برای اینکھ چطور باید فھمید کھ سخن بر سر چیست، باید خوب تصور 
کرد کھ، مشکل وحدت در رھبری حزب از زمان لنین آغاز شد و بویژه، در 

سر  دورۀ بیماری او شدت گرفت. البتھ، وقتی کھ اختالفات اصولی و ایده ای
برآوردند، یک مسئلھ بود، اما، وقتی کھ انشعابیون اھداف ناشایستی را پیگیری 
می کردند، یک مسئلۀ کامال دیگر. حداقل فراموش نکنیم کھ بخاطر چھ چیز 
تروتسکی مبتکر بحثھا پیرامون اتحادیھ ھا بود. این بحثھا بار دیگر نشان دادند 

  تا چقدر خطر انشعاب کامل در حزب جدی است.
در داخل کمیتۀ «استالین ھم بھ این خطر پی برده و ضمن توجھ بھ آن کھ، 

مرکزی... برخی عادتھا و برخی تمایالت مبارزه درون مرکزی، کھ گاھی 
، »اوقات جّو  را آلوده می سازد، بسط یافتھ است (نمی توانست ھم بسط نیابد)

ز داریم، آزاد از ما در کمیتۀ مرکزی بھ انسانھای مستقلی نیا«نتیجھ می گیرد: 
تأثیرات شخصی، مستقل از آن عادتھا و گرایشات مبارزه در داخل کمیتۀ 
مرکزی کھ، در میان ما گسترش یافتھ است و بعضی وقتھا در داخل کمیتۀ 

  ».مرکزی خطر می آفریند
احتمال انشعاب در داخل حزب از مدتھا پیش، در زمان جنگ داخلی وجود 

حدود رھبری حزب در ارزیابی از چشم انداز داشت. خطر آن بمیزان تعیین 
ساخت سوسیالیسم در روسیھ، مسائل ریشھ ای کھ کھ مربوط بھ مسئلۀ ممکن 
(یا غیر ممکن) بودن پیروزی سوسیالیسم در یک کشور جداگانھ و در بارۀ آنکھ 
آیا یک کشور تنھا می تواند در محاصره خصمانۀ قدرتھای امپریالیستی دوام 



افزایش می یافت. انشعاب ھمچنین در دورۀ طرح مسئلۀ صنعتی بیاورد یا نھ، 
کردن کشور از سوی استالین، تعاونی کردن اقتصاد روستائی آن نیز مطرح 

  بود.
واقعا ھم، ھنگام برخورد بھ این یا آن مسئلھ، بروز اختالف نظر اجتناب 

اضی ناپذیر بود. اما، بسیاری اوقات ھیاھوئی کھ انواع مختلف اپوزیسیون نار
از خط اصلی حزب براه می انداختند، بازتاب پروسۀ مبارزۀ آنھا برای کسب 
قدرت بود، کھ در حزب جریان داشت و اعتماد بھ حزب را تخریب کرده، 

  مسموم می ساخت.
ھمۀ اختالف نظرات در مبارزه برای کسب قدرت، در « بعقیدۀ تروتسکی؛ 

بود کھ،  صحیحاین باور ولی استالین بر ». نتیجۀ نھائی، تقارب می یابند
مبارزه بین تروتسکیستھا و حاکمیت شورائی، مبارزه برای کسب قدرت «

  ».نبوده، بلکھ، مبارزه بین دو برنامھ می باشد
واقعیت بروز اختالفات دائمی عبارت از این است کھ، در داخل حزب 
کمونیست بجرأت می توان گفت، کھ از زمان تشکیل و عمال در ھمۀ دوره ھای 

حزب «عالیت آن، دو سمتگیری متخالف، عمال، دو حزب وجود داشت. یکی؛ ف
دقیقا توده ھای وسیع مردم اولی را ». این کشور«و دیگری حزب » کشور ما

خوب می شناسند. لنین و استالین، شولوخوف و کارالیوف، ژوکوف و گاگارین، 
ارگر و کورچاتوف و استاخانوف بھ آن منسوب بودند. فعالترین بخش طبقۀ ک

دھقانان، مدیران و کارکنان دولتی، بھ دیگر سخن، میلیونھا کارگر میھن 
پرست، کھ در سخت ترین روزھای میھن برای نجات آن کمر ھمت بستھ بودند، 
در آن حضور داشتند. در میدانھای جنگ نیز ھزاران رزمنده بھ این حزب 

  پیوستند.
ک ھم بشود. اما، وزن دومی از حیث عددی ھیچگاه نتوانست بھ اولی نزدی

سیاسی و تأثیر آن در بخش باالی حاکمیت، بطور نامتناسبی بزرگ و اغلب 
تعیین کننده بود. صفوف آن را اساسا انسانھای دارای کارت عضویت حزب، کھ 

فقط صحنھ و موادی برای متحقق ساختن » این خلق«و » این کشور«برای آنھا 
ر ارضای تمایالت قدرت پرستانھ و جاه طلبی ھای بیھوده و ناشایست و ابزا

باالخره، میدانی برای آزمودن ماجراجوئی اجتماعی خود بود، تشکیل می دادند. 



این حزب، حزب تروتسکی و کاگانوویچ، بریا و مخلیس، گارباچوف و یلتسین، 
  یاکوولیوف و شواردنادزه بود.

اد از ھم اولی ھا، پس از پایان جنگ داخلی برای بازسازی ویرانیھا و اقتص
، مدرنیزه کردن اقتصاد و تشکیل مجدد خواربارپاشیده، حل مسئلۀ تأمین 

نیروھای دفاعی کشور تالش می کردند. آنھا  از خود مایھ گذاشتند، محرومیتھا 
  را تحمل کردند و ھمراه میھن خویش گرسنگی کشیدند.
» تارومار کردن قزاقھا«دومی ھا، دستورالعملھای وحشیانھ کلی برای 

» اعدام را بمثابھ متد تربیتی«در کردند، روحانیت دینی را از بین بردند، صا
ترویج می کردند، ھیچ چیزی را از خود مضایقھ ننموده، با خونسردی تمام 
میلیونھا انسان را با گرسنگی دادن از پای درآوردند، مقدسات ملی را منفجر 

  کردند.
ایش متضاد ــ پرولتری و مبارزۀ حزبی گواه آن بود کھ، از ھمان اول دوگر

خرده بورژوائی، دمکراتیک و بوروکراتیک ــ در حزب وجود داشت و تقابل 
آنھا بویژه پس از انقالب اکتبر، زمانیکھ تعیین سیاست دولت در عرصۀ 
  ایدئولوژیکی، اقتصادی و تنظیم روابط با دیگر کشورھا الزم بود، شدت گرفت.

دو اردوگاه آشتی ناپذیر، از ابتدای ، تقسیم اعالم نشده بھ تقابل در حزب
مقابلۀ دو انسان، دو رھبر حزب ــ استالین بعنوان ادامھ دھندۀ سالھای بیست، 

کار لنین و تروتسکی بمثابھ نمایندۀ اصلی جریان خرده بورژوائی را در حزب 
مقابلۀ تروتسکی با استالین، قبل از ھر چیز بمعنی مبارزۀ دو  مجسم می ساخت.

انقالب و توسعۀ جامعۀ شوروی بود. ھر چند تروتسکی نھ بطور  سمتگیری در
آشکار، اما در اعماق وجودش خود را در مقابل لنین ھم قرار می داد. ھنوز در 
دورۀ حیات رھبر، برای بدست گرفتن رھبری حزب و دولت، آرزوی عقب 

دنبالھ راندن او بھ جایگاه دوم را در سر می پروراند. اما، اتفاقا جالب است کھ، 
روان تروتسکی ھم او را بعنوان بی اعتقادی حیرت انگیز خارج از امکان 
روسیھ، خارج از توانائی خلق روس در فعالیت سازنده توصیف می کنند. آیا 
جای تعجب دارد کھ، او تبدیل روسیھ بھ یک واحد اداری ایاالت متحدۀ اروپا را 

ایده، بویژه در میان دنبالھ  واقعی ترین چشم انداز برای کشور می پنداشت. این



روان تروتسکی در ارتباط با امیدواری آنھا بھ انقالب جھانی  و وقوع انقالب 
  در آلمان بعنوان مھمترین مرحلۀ آن، بسیار رایج بود.

ھمۀ روند مستمر تحوالت انقالبی در روسیھ  در سالھای رھبری استالین، 
ر مجموع کارھای خود، از جملھ بی ثباتی تئوریک تروتسکیستھا را نشان داد. د

)، او ١٩٢٤(سال » انقالب اکتبر و تاکیتیک ھای کمونیستھای روسیھ«در مقالۀ 
تا زمانیکھ در بقیۀ کشورھای اروپائی، «اظھارات تروتسکی را مبنی براینکھ؛ 

بورژوازی بر سر کار است، ما بمبارزه برعلیھ انزوای اقتصادی و جستجوی 
سرمایھ داری مجبوریم... خیزش واقعی اقتصاد راھھای توافق با دنیای 

فقط پس از پیروزی پرولتاریا در کشورھای مھم اروپا سوسیالیستی در روسیھ 
  ، بشدت مورد انتقاد قرار داد.»ممکن است

استالین در مقابل این نظر، قانون لنینی دایر بر ناموزونی توسعۀ اقتصادی 
این نظریھ مبنای تئوریک و سیاسی سرمایھ داری را مطرح ساخت. دقیقا 

نظریۀ پیروزی سوسیالیسم ابتدا در چند و یا حتی یک کشور جداگانھ قرار 
  گرفت.

نظرات تروتسکی بیانگر آن است کھ، استدالل در این باره، کھ روسیھ  می 
تواند بمثابھ زائده ای برای تأمین مواد خام کشورھای پیشرفتھ صنعتی غرب 

بخصوص، تروتسکی بر این عقیده بود کھ،  نقش ایفاء نماید، تازه نیست.
، روسیۀ خواربارپرولتاریای پیروز آلمان در آینده بھ ازای تحویل مواد خام و «

، نھ تنھا با ماشینھا و محصوالت تولیدی، حتی با دھھا تدریجشوروی را بھ 
  ».ھزار کارگر، مھندس و سازمانگر فوق متخصص، تأمین خواھد کرد

ث در مسیری پیش می رود کھ، اگر مردم نیروی در روسیۀ امروزی حواد
خود را برای بازگرداندن روسیھ از سمتگیری کنونی متمرکز نکند، در آیندۀ 

  نزدیک رؤیاھای تروتسکی واقعیت خواھد یافت.
ھیچ چیزی حیرت انگیزتر از این نیست کھ، تروتسکی تئوری برقراری 

قالب جھانی و بدون اتکاء سوسیالیسم در یک کشور جداگانھ، قبل از پیروزی ان
بھ آن را بزرگترین اشتباه استالین تلقی می کرد. بدین جھت، انتقاد شدید استالین 

اگر پرولتاریا در کشور «از مواضع انترناسیونال دوم ھم کھ تصور می کرد 
اکثریت را تشکیل نمی دھد و اگر بحد کافی کادرھای آماده برای ادارۀ امور 



، او را بشدت تحریک »، نباید حاکمیت را بدست بگیردکشور در اختیار ندارد
  می کرد.

». گل کرد«ویژۀ تروتسکی در مراجعھ بھ جوانان، تا حد افراط » استعداد«
خواند. بھ دیگر سخن، آنھا را پیشگامان حزب » پیشگام پیشآگامان«وی انھا را 

کتبر بھ ی پس از انقالب ا»تازه واردھا« نامید و با در مقابل ھم قرار دادن 
جوانان، «او می گفت:  ، حزب را تقسیم کرد.»کادرھای قدیمی«حزب با 

حزب ھستند، بسرعت در مقابل  (ابزار سنجش. مترجم)مطمئن ترین بارومتر
البتھ کھ این مدیحھ گوئی ». بوروکراتیسم حزبی عکس العمل نشان می دھند

می توانست برای بسیاری از اعضای جوان حزب خوشایند بود. اما، ھر کسی ن
ھا، در دست تروتسکی بھ پول قابل انواع مدیحھ» بلعیدن«بفھمد کھ، آنھا با 

مبادلھ ای برای خریدن اھداف نامقدس، برای خزیدن بھ سوی قدرت تبدیل می 
  شوند.

استالین ھیچگاه از شرکت در بحثھای درون حزبی امتناع نکرد. 
مکراتیزه کردن زندگی بخصوص، او از فراخوان بسیاری از کمونیستھا برای د

حزبی پشتیبانی نمود، زیرا، تروتسکیستھا با این درخواستھا در ھر گوشھ ای 
برای آنھا و دیگر طراحان » دمکراتیزه کردن«سوداگری می کردند. شعارھای 

این ایده، پوششی برای خزیدن بھ سوی قدرت و برقراری دیکتاتوری نظامی در 
کردن را نھ فقط در مفھوم آزادی بیان و  کشور بود. اما، استالین دمکراتیزه

بحثھا، حتی پیش از ھمھ، بمعنی جلب نمایندگان توده ھای وسیع خلق برای 
  مشارکت در امور ادارۀ کشور، تعریف می کرد.

» مداوم«استالین موضع تروتسکی و تئوری او در بارۀ انقالب بھ اصطالح 
، او مسئلۀ زیر را مورد را با اصول نظری لنینی مقایسھ می کرد. برای مثال

پرولتاریا با الیھ ھای زحمتکش دھقانان را بمثابھ  اتحادلنین «توجھ قرار داد: 
تقابل ”مبنای دیکتاتوری پرولتاریا می خواند. در صورتیکھ تروتسکی از 

  ».با توده ھای وسیع دھقانان صحبت می کرد “پیشآھنگ پرولتاریا“ ”خصمانۀ
زحمتکشان و توده ھای استثمارشونده سخن پرولتاریا بر  رھبریلنین از 

تناقض حاکمیت کارگری با بقیۀ کشور، با اکثریت ”می گوید. اما تروتسکی از 
  حرف می زند.“ قریب بھ اتفاق جمعیت دھقانی



بھ عقیدۀ لنین، انقالب نیروی خود را پیش از ھمھ از میان کارگران و 
روتسکی چنین استنباط می دھقانان خود روسیھ تأمین می کند. ولی، از گفتۀ ت

  تأمین کرد.“ صحنۀ جھانی پرولتاریا”شود کھ، نیروی الزم را فقط می توان از 
تروتسکی ضمن تالش برای توجیھ شکست خود در مبارزۀ درون حزبی، 
استالین را بھ یھودی ستیزی متھم کرد و بھ این کھ، گویا او عمدا باعث 

ان فعاالن حزبی گردید. اما، برافروختن ناگھانی روحیۀ ضد یھودی در می
ھرشخص بی غرضی بخوبی می داند کھ، مبارزه با تروتسکی، ھیچ ارتباطی 
با یھودی ستیزی، نداشت. بخصوص بھ این دلیل کھ، در این مبارزه، 
کمونیستھای مشھور منسوب بھ ملت یھودی، متحد استالین بودند. افزون بر آن، 

پس “ یھودی ستیزی”نویسد: در اوج  ھمانطور کھ نویسنده، وادیم کاژینوف می
، تقریبا یک سوم برندگان جوایز استالینی ١٩٤٩ -١٩۵٢در سالھای  از جنگ،

ادبیات از میان نویسندگان بھ زبان روسی، نویسندگان یھودی بودند. در ھمین 
  دوره، تصویر مشابھی در عرصۀ سینماگری  نیز مشاھده می شود.

ستیزی بھ استالین، باز ھم در سالھای تالشھا برای چسباندن نشان یھودی 
آخر دھۀ ھشتاد دو باره شدت گرفت. اما، واقعیت عبارت از این است کھ، 
استالین با نظرداشت شرایط مشخص سیاسی، ھمیشھ سعی می کرد اصول 
عادالنھ و متوازن حضور نمایندگان ملیتھای مختلف در نھادھای رھبری حزبی 

، ھمیشھ توجھ می کرد کھ، این اصول بین و دولتی را رعایت کند. و بخصوص
نمایندگان ملت یھودی نیز در شرایط برابر با دیگران رعایت شود. استالین بر 

بمثابھ باالترین شکل شوونیزم نژادپرستانھ، » یھودی ستیزی«این باور بود کھ، 
او ». پیش از ھمھ، بزرگترین خطر برای خود سرمایھ داری بھ حساب می آید

یرانھ عدم موضع گیری قاطع ھر عضو حزب در مقابل طرح این بسیار سختگ
پدیده در برخی محافل، کھ این و یا آن ھدف نامقدس را دنبال می کردند، مورد 

  مؤاخذه قرار می داد...
نتیجۀ برداشت استالینی در بارۀ اپوزیسیون تروتسکیستی بمثابھ پدیدۀ متکی 

ای خرده بورژوازی، بھ امر بھ نیروھای غیرپرولتری قادر بھ پرورش نیروھ
منجر » فراخوان لنینی«سازماندھی پذیرش انبوه کارگران بھ حزب، مشھور بھ 

گردید. کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست روسیھ(بلشویک) پس از مرگ و. ای. 



را کھ در » بھ حزب، بھ ھمۀ زحمتکشان«لنین، اتفاقا بابتکار استالین فراخوان 
طرفداران پایدار انقالب پرولتری، یعنی؛ آن بر تحکیم صفوف حزب بھ حساب 

تأکید شده بود، صادر » بھترین، پیشروترین، سالم ترین و دلیرترین مبارزان«
ھزار نفر اعضاء حزب، در دورۀ  ٧٣۵ھزار نفر از کل  ٢٤٠کرد. بیش از 

بھ حزب پیوستند. آنھا شالوده ای را پی ریزی کردند کھ، » فراخوان لنینی«
ن در روی آن، مبارزه برعلیھ اپورتونیسم و دشمنان روسیھ را استالین با ایستاد

  ادامھ داد.
، ١٩٢٦گزراش استالین بھ پانزدھمین کنفرانس حزبی در اول نوامبر سال 

، مھمترین »دمکراتیک در حزب ما -پیرامون تمایالت سوسیال«تحت عنوان 
د. نقطھ عطف در تاریخ درگیریھای درون حزبی سالھای بیست بشمار می رو

نظریۀ امکان پیروزی انقالب سوسیالیستی در یک دقیقا در ھمان گزارش، 
گنجانده شده بود. و آن وقتھا، مھمترین سنگ مانع کشور جداگانۀ تصرف شده، 

راه و مسئلۀ اصلی، ھمین بود و پاسخ بھ آن، حزب را با اپوزیسیون متمایز می 
وھای خود اطمینان داشت، یا باید بھ نیرساخت. نھایتا، سخن بر سر آن بود کھ، 

. الزم بھ یادآوری است کھ، حزب، قبال ھیچگاه بھ یا نباید بھ آنھا باور کرد
 چشم اندازھای استالینی سازندگی سوسیالیستیاندازۀ آنوقتھا کھ با الھام از 
  یکپارچھ شد، متحد نبوده است.

یک سال بعد، در جلسۀ مشترک کمیتۀ مرکزی و کمیسیون مرکزی نظارت 
کمونیست مصوبھ ای در بارۀ اخراج تروتسکی و زینویف از حزب  حزب

نفر از  ٧۵تصویب شد. کنگرۀ پانزدھم حزب این مصوبھ و ھمچنین اخراج 
فعاالن اپوزیسیون، از جملھ، کامنوف، پیاتکوف و رادک  از حزب را تأئید 

  کرد.
و بعد از یک ماه بوخارین، بدون پنھان داشتن ھدف اصلی خود، یعنی 

اختالف نظر بین ما و «اری استالین از مقام دبیر کلی حزب، اعالم کرد: برکن
ولیکن، پشتیبانی از ». استالین بسیار فراتر از اختالف نظرات قبلی ماست

بود کھ، برنامۀ کودتای بوخارین با  قوی استالین در کمیتۀ مرکزی بقدری
  شکست مواجھ شد.



حزب کمونیست  در پلنوم مشترک کمیتۀ مرکزی و کمیسیون نظارت
، استالین با بیان ١٩٢٩سراسری اتحاد شوروی(بلشویک) در ماه آوریل سال 

یا تئوری رشد سرمایھ داران در تئوری مبارزۀ طبقاتی مارکس،  یا«اینکھ: 
تئوری ھمگونی منافع  یاتقابل منافع آشتی ناپذیر طبقاتی، سوسیالیسم؛ یا 

کلی و با بوخارین را بخصوص،  ، نتایج مبارزه با اپوزیسیون را بطور»طبقاتی
  تشریح کرد.

  جایگزین دیگری برای آن وجود نداشت.
خروشچوف با تقبیح کیش شخصیت استالین در کنگرۀ بیستم حزب، در عین 
حال موارد مھمی از فعالیت او را کھ، در واقع، بھ زنده ماندن حزب و بھ 

ن گفتھ شد: خروج آن از آزمونھای سخت کمک کرد،  برشمرد. در بخشی از آ
حزب مبارزۀ بزرگی را برعلیھ تروتسکیستھا، راستگرایان و ناسیونالیستھای «

». بورژوازی پیش برد، بلحاظ نظری، ھمۀ دشمنان لنینیسم را در ھم شکست
رفتھ  -این مبارزۀ ایدئولوژیکی با موفقیت پیش رفت و در روند آن، حزب رفتھ

استالین نقش مثبت خود را ایفاء قوی تر و آب دیده تر شد. و در این مبارزه، 
  کرد.

حزب، مبارزۀ ایئولوژیک بزرگی را درصفوف خود، برعلیھ آن کسانی 
پیش برد کھ، از موضع ضد لنینی و خصمانھ با حزب و مشی سیاسی 
سوسیالیسم برخورد می کردند. این مبارزه، بسیار سخت، سنگین و ضروری 

نویف و بوخارین، بھ زی - بود. زیرا ماھیت خط سیاسی بلوک تروتسکی
  بازسازی سرمایھ داری و تسلیم در برابر بورژوازی جھانی منجر می گردید.

خط سیاسی  ١٩٢٨ -١٩٢٩یک دقیقھ تصور کنیم کھ، اگر در سالھای 
، کوالکھا »صنایع چیت سازی«راست در حزب پیروز می شد، ھمۀ ما بھ امید 

یم. در آن صورت ما صاحب و امثال آنھا می ماند (مالکان و خرده مالکان. م.)
نمی  (تعاونی کشاورزی غیردولتی. م.)صنایع سنگین پرقدرت، کالخوزھا 

شدیم، ما در حلقۀ کشورھای سرمایھ داری، بدون تسلیحات و ناتوان، محصور 
  می شدیم.

این سخنان را برای آن کسانی یادآوری می کنیم کھ، سعی می کنند تاریخ 
  آن را در گذشتھ نشان دھند.» مخملی«رشد حزب ما را تحریف کرده و امکان 



  
***  
تئوری تروتسکی را تأئید کرد. پس، علت این  ادامھ حیاتقابلیت  ،زمان

پدیده در چیست؟ علت آن، پیش از ھمھ، در مبارزه با ھر وسیلھ ای برای 
دستیابی بھ ھوسھای شخصی، در ھراس از آینده، در احساس خطر از شکست 

  نام کردن آگاھانۀ حزب کمونیست نھفتھ است.قطعی و باآلخره، در بد
برای کمونیستھا، اندیشۀ استالینی افشاءکنندۀ اشکال نوین خطر تروتسکیسم 
کھ، نھ تنھا گھگاھی در حزب کمونیست روسیھ نیز خودنمائی می کند، حتی، 
امکان شناخت مظاھر مختلف خود را ھم فراھم می سازد، بسیار ارزشمند 

  است:
ھای امروزی از نشان دادن چھرۀ واقعی خود بھ طبقۀ تروتسکیست«... 

کارگر می ترسند، از تشریح اھداف و برنامھ ھای واقعی خود بھ آن می 
ھراسند، سیمای سیاسی خود را مجدانھ از طبقۀ کارگر پنھان می نمایند، در 
ھراس از اینکھ، اگر طبقۀ کارگر بھ اھداف واقعی آنھا پی ببرد، کارگران را 

نسانھای ناسازگار نفرین می کنند و از خود می رانند. با اینھا ھم، بعنوان ا
بویژه، متد اصلی تئوریھای تروتسکیستی کھ از ترویج پوشیده و نا صادقانۀ 
دیدگاه خود در میان طبقۀ کارگر، پنھان کردن ھدف خود، تمدیح متملقانھ و 

ھا در لجنزار دیدگاه چاپلوسانۀ بینش مخالفان خود، آلودن ریاکارانھ و متقلبانۀ آن
  ».شخصی خود عبارت است، قابل توضیح می باشد

این تعریف دقیقا واقعیت و ماھیت ھمان ضربھ را ترسیم می کند کھ، دستۀ 
پاتاپوف، چند سال قبل دریکی از حساس ترین دوره ھای  -سمیگین -تیخونوف

قا، ، اتفا»سمیگینی«مبارزات سیاسی بر پشت حزب ما وارد آوردند. عملیات 
در سخت ترین دورۀ تاریخ حزب کمونیست روسیھ روی داد کھ، با تغییر شیوۀ 
حاکمیت کرملین از حملۀ رو در رو بھ اپوزیسیون، بھ  تاکتیک زیرکانۀ تخریب 

نیز  ٢٠٠٢ -٢٠٠٤ساختار رھبری آن از درون، ھمزمان بود. در سالھای 
ر اساس تالشھائی برای انشعاب و خصوصی سازی حزب کمونیست روسیھ ب

متد شناختھ شدۀ ھمگون با اقتصاد بازاری بعمل آمد. این عملیات را تاجر، 
  گنادی سمیگین رھبری می کرد.



ویژگی ھای این دستھ عبارت از چھ بود؟  آن عبارت بود از: تقلید سیاسی 
گستاخانھ، پیش از تصمیم گیری حزب ما برای تعیین دقیق نام خود مطابق 

یست سراسری اتحاد شوروی(بلشویک). ناراضیان، حزب کمون -زمان استالین 
اصطالحات مارکسیستی را کھ، در ورای آنھا مضامین کامال غیرمارکسیستی 
با دقت پنھان شده است، بطور مکانیکی تکرار می کنند. از قابلیت تغییر 

درجھ ای موضع خود در مسائل اصولی بر خوردارند. در  ١٨٠ناگھانی و 
حاضر برای آنھا الزم است، حریصانھ تملق می  برابر کسانی کھ در حال

، چاپلوسی را بھ »خواستھایشان را بر آورده نسازند«گویند. اگر این انسانھا 
» تسلط«فحاشی خشن تبدیل می کنند. ھمۀ اینھا را میھن پرستان کاذب بمنظور 

بر حزب کمونیست، بوفور بکار می بردند. ولی تالش برای تشکیل مرکز دوم 
حزب و تصرف قدرت در آن، با شکست مواجھ شد. در جریان  رھبری در

ھزار سازمان اولیۀ حزبی، ھم در مرکز و ھم  ١٨بحثھای سراسری، عمال ھمۀ 
در مناطق، در مقابل مخالفان قاطعانھ مقاومت کرده، از ھستھ مرکزی رھبری 
حزب جانانھ پشتیبانی نمودند. کمونیستھای ساده، بر خالف برخی رفقای 

ام خود کھ، از خوان نعمت، لقمھ ای تناول نموده و از پیشنھادھای واالمق
اغواکنندۀ حامیان ثروتمند بھ وسوسھ افتاده بودند، فریب نخوردند و تزلزل نشان 

  ندادند.
اما ھمۀ مساعی کرملین برای بیرون کردن حزب از جبھۀ میھن پرستی، 

ز اشخاصی در داخل حزب کمونیست مرکب ا» نخبگان جیبی«سازمان دادن 
کھ، منافع شخصی و گروھی خود را بر منافع عمومی حزب ترجیح می دھند، 
تبدیل حزب کمونیست روسیھ بھ سیستم اپوزیسیون پارلمانی حرف شنو، خاتمھ 
نیافت و یکی پس از دیگری ادامھ دارد. در چنین وضعیتی، تکنولوگھای سیاسی 

ند، و آن، عبارت از نادیدن کرملین باز ھم ھمان اشتباه محاسباتی را تکرار کرد
گرفتن جنبۀ معنوی مسئلھ و تالش برای ترویج اخالق و موازین دزدمنشانۀ 
مقامات دولتی کھ، خود در ھمھ جا خرید و فروش می شوند، در حزب 
کمونیست بود. بھ ھمین سبب، آنھا بھ ھیچ وجھ نمی توانند بفھمند کھ، فعالیت 

  توار است.حزب کمونیست بر اصول کامال دیگری اس



در داشتن کارت «استالین تأکید می کند کھ، نیروی تروتسکیسیتھا، 
عضویت حزبی نھفتھ است. تمام نیروی آنھا با آن بستگی دارد کھ، کارت 
عضویت در حزب، بھ آنھا اعتماد سیاسی می بخشد و راه ورود آنھا بھ ھمۀ 

الصھ می شود مؤسسات و سازمانھای ما را ھموار می کند. قدرت آنھا در آن خ
کھ، ضمن داشتن کارت عضویت حزبی و با حملھ بھ دوستان حاکمیت شوروی، 
آنھا دوستان ما را فریب داده، از اعتماد آنھا سوءاستفاده می کنند، در خفا ضربھ 

  ».زدند و اسرار دولتی ما را  برای دشمنان اتحاد شوروی فاش ساختند
پروسۀ تجدید حیات کھ، حزب حملۀ تروتسکیستھای امروزی را دفع کرد. 

کاتالیزور آن بود، باعث تصفیھ و تحکیم صفوف » گروه سمیگین«مبارزه با 
حزب کمونیست روسیھ گردید و کمونیستھا را در جھت ارزیابی شایستھ از 

  حزب خود و تأثیرگذاری آن در حیات سیاسی کشور، آموزش داد.
جلوگیری از  حزب کمونیست روسیھ پیشاپیش ھمۀ اقدامات الزم را برای

نفوذ تروتسکیستھا بھ صفوف خود بھ عمل می آورد و بعد از این نیز بھ عمل 
خواھد آورد. و ھمچنین، کوشش برخی افراد، بگفتھ استالین، آنھائی کھ خود را 

انسانھای مافوق کمیتۀ مرکزی و باالتر از موازین و مصوبات آن جا «بمثابھ 
از حزب می دھند تا در جھت  و ھمان بھانھ را بدست بخشی مشخصی» زده

تخریب اعتمادھا بھ این کمیتۀ مرکزی فعالیت کنند، عقیم گذاشتھ و خواھد 
  گذاشت.

و چنین کارھائی، با حمایت سیاست بازان کرملین، بسیار فعاالنھ پیش برده 
می شود. حاکمیت بھ ھر کاری برای ایجاد شرایطی، اگر باز ھم با سخنان 

گروھی از اعضای حزب، در پس کوچھ ای  بھ «کھ استالین بگوئیم، شرایطی 
انتظار سازمانھای مرکزی حزب بنشینند تا حزب را در شرایط  سختی قرار 
داده... و  سپس... بازی خود را تا آنجا ادامھ دھند کھ بتواند از کمین در آمده، 

  ، دست می زنند.»حزب را از پشت با کلھ بر زمین بکوند
را در ھمان » بیماری«فتھ اند کھ، عالئم چنین کمونیستھای روسیھ یاد گر

مراحل ابتدائی تشخیص داده و بموقع تدابیر الزم را برای معالجعۀ آن بیاندیشند. 
مبارزه با انشعابگران، کمونیستھا را از ابتال بھ بیماری مساھلھ و سھل 
انگاری در برخورد بھ آنچھ کھ چھ کسی بطور مستقیم یا غیر مستقیم، با 



و بی سر و سامانی خود، با اغراض شخصی خود و با تصمیمات و کاھلی 
  اقدامات ماجراجویانھ، بھ کار عمومی حزب ضربھ وارد آورد، مصون داشت.

  
***  

استالین پیروزی سوسیالیسم را بدون بازگشت تدریجی کشور بھ بنیانھای 
فرھنگی ــ تاریخی آن ــ بھ حاکمیت مرکزی قوی، بھ شیوۀ زندگی جمعی، بھ 
برتری تقدم معنوی در سیستم ارزشھای انسانی تصور نمی کرد. او توجھ ویژه 
ای بھ حفظ تسلسل و توسعۀ اصول نظری دولتمداری نوین متکی بھ سنن ملی 

  باستانی خلق روس و دیگر خلقھای روسیھ مبذول می داشت.
، ضمن »سرگیجھ از پیروزی ھا«در مقالۀ ارزشمند خود تحت عنوان 

ی کھ، در جریان تعاونی کردن مرتکب افراط شدند، او یک مسئلۀ انتقاد از کسان
من اآلن در بارۀ کسانی حرف نمی زنم، «مھم را مورد تأکید قرار داد و نوشت: 

کھ، کار سازماندھی شرکتھای تعاونی را از در “ انقالبی”اگر بتوان گفت 
کار  آوردن ناقوس کلیساھا آغاز کردند. عجیب است کھ، برداشتن ناقوس را 

  ».انقالبی ھم تصور می کنند!
در پشت این جمالت انسانی دیده می شود کھ، بدون درک روانشناسی 

تبلیغات دھقانی، بدون آشنائی بھ سنن و معیشت زندگی روستائی، مردم را با 
، تحریک نموده، یا الم شنگۀ دین ستیزی  را برای نابود کردن تی افراطیآتئیس

ردم و تحریک توده ھای ھر چھ وسیع تر جامعھ ریشھ ھای معنوی و فرھنگی م
  برعلیھ حاکمیت شوروی، آگاھانھ براه انداختھ است.

این امر، بویژه، موجب خشم نمایندگان کنگرۀ دوازدھم حزب کمونیست 
گردید.  استالین با تأکید بر  ١٩٢٣اتحاد شوروی (بلشویک) در ماه آوریل سال 
تۀ مرکزی ح.ک.ا.ش.(بلشویک)، اجرای مصوبات کنگرۀ حزبی، بخشنامۀ کمی

را امضاء کرد. در این بخشنامھ، توجھ » در بارۀ مناسبات با سازمانھای دینی«
بھ یک سری تخلفات جدی کھ، از سوی برخی «سازمانھای حزبی را 

سازمانھای حزبی در عرضۀ تبلیغات برعلیھ دین و کال، در رابطھ با معتقدان و 
روشھای خشن « ده و تأکید می کند کھ، جلب کر» شخصیت آنھا روی داده بود

عمدی بھ کار بستھ شده در اغلب مرکز و مناطق، تمسخر موضوعات اعتقادی 



و شخصیتھا بجای بررسی و توضیح جدی، آزادی توده ھای زحمتکش از 
  ».موھومات دینی را نھ تنھا تسریع نمی کند، حتی مشکل تر ھم می سازد

با رھبری تروتسکی را » کلیسائیحذف ارزشھای «اگر ممکن بود کارزار 
یک طوری تبرئۀ کرد، اما، پیدایش  ١٩٢١بھ کمک قربانیان خشکسالی سال 

را کھ مبتکر آن الیھ ھای ویژه ای از بوروکراتھای » جنبش تخریب کلیساھا«
شوروی و حزبی پدیدآمده در اوایل سالھای سی بودند، با ھیچ چیز نمی توان 

ھمۀ محدودۀ افراطیگری ھای دھشتناک در » ابتکارات«توضیح داد. در این 
مناطق مشاھده می شود کھ، استالین مجبور شد در دورۀ تعاونی کردنھا در ھم 

ضربھ ای کھ احمق «شکند. و بر ھمین اساس بود، کھ او ھمیشھ می گفت: 
(این بیان، دقیقا » متملق می زند، کاری تر از آن است کھ دشمن وارد می آورد

دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان «فارسی: معادل ھمان مثل 
  ، می باشد. مترجم).»دوست

در بارۀ «در قرار کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی(بلشویک) 
اکیدا از سازمانھای حزبی خواستھ » انحراف جنبش تعاونی کردن از خط حزبی

یا ھر آنجا کھ بطور می شد کھ طبق قانون، بھ تالشھا برای بستن کلیساھا و 
داوطلبانھ مردم تعطیل شده است، پایان  -ساختگی، گویا با خواست اجتماعی

دھند. متھمان توھین بھ احساسات دینی مردان و زنان دھقان، قطعا در مقابل 
  قانون پاسخگو خواھند بود.

درک مواضع استالین امروز، بویژه زمانیکھ زبان موھن مجریان و 
، »تبھ کاری بلشویکھا«برنامھ ھای تلویزیونی مبنی بر گویندگان ضد شوروی 

مرتبا با نشان دادن تخریب معابد در سالھای بیست ــ سی ھمراھی می شود، از 
اھمیت بسیار جدی برخوردار است. بنظر کارگردانان چنین برنامھ ھائی، ھمۀ 

ء شود. آن رویدادھا باید بعنوان یک قاعدۀ رایج آن دوره بھ اذھان بینندگان القا
اما، این حوادث در ضدیت کامل با خطی کھ استالین برای خود برگزیده بود، 

  بوقوع پیوست.
ھمانطور کھ معلوم است، استالین تحصیل کردۀ مدرسۀ دینی بود. مغرضانھ 
و جعلی بودن بسیاری از اظھار نظرات در بارۀ آموزش مدرسھ ای او بمیزان 

ن کنندگان آنھا، حتی، از بیگانگی آنھا قابل توجھی نھ فقط از موضع خصمانۀ بیا



با کلیسای ارتدوکس ناشی می شود. آخر این مسئلھ را کھ، استالین از از سنین 
کودکی بر اساس اعتقادات ارتدوکسی تربیت یافتھ، انجیل را فراگرفتھ، نظر 
بسیارجدی نسبت بھ آئین کلیسا داشت و در گروه کر کلیسا آواز می خواند، 

  رکی در دورۀ شوروی مسکوت مانده بود.بدالیل قابل د
چنین تربیتی، قطعا، در جھان بینی او بی تأثیر نبود. مسلم است پس از آنکھ 
استالین بعضویت حزب مارکسیستی در آمد، تأثیر تحصیل دینی سایۀ خود را 
در شعور و عادات او باقی گذاشتھ بود. این دلیل نمی شود کھ، او سیستم 

حزب تنظیم کرد، و بھ این دلیل، مدت زیادی برعلیھ آموزش آتئیسم را در 
تدابیر محدودکنندۀ فعالیت کلیسا، بطور علنی موضع نگرفت. این کار می 
توانست او را در مقابل بخش قابل توجھی از حزب قرار داده و احتماال، 
اکثریت رھبری حزب را کھ بر آن، متاسفانھ، نھ تنھا دیدگاه مخالف مسیحیت، 

ور کھ گفتیم، روحیۀ روس ستیزی تسلط داشت، برعلیھ وی حتی، ھمانط
تحریک نماید. برغم اینکھ استالین قدرت عظیمی را در دستان خود گرفتھ بود، 
در اطراف او کسانی بودند کھ نمی توانست آنھا را در نظر نگیرد. یعنی اینکھ 

  رابطۀ استالین با دین و کلیسا، تا مدت زمان طوالنی مخفی ماند.
استالین ھیچگاه مبتکر تعقیب کلیسا و برخالف برخی فعاالن حزبی، اما، 

کھ، از  ھیرارشی آن نبود، ھیچگاه با طرح از میان برداشتن کلیسا و حذف دین
  سوی اتحاد رزمندگان بی خدا مطرح می شد، موافقت نکرد.

نظر بھ اینکھ این، تبلیغات آتئیستی موجب نارضایتی جدی استالین می شد، 
ر، ویژگی تفکر دینی انسان معتقد را بطور کلی نادیده می پنداشت و آن و این ام

را بھ استھزاء می گرفت، در بسیاری از اظھار نظرھای او بروشنی مشھود 
گاھی اوقات برخی «خود گفت:  ١٩٢٤است. استالین در یکی سخنرانیھای سال 

این تصور کھ،  رفقا دھقان را بدیدۀ یک فیلسوف ــ ماتریالیست نگاه می کنند، با
با خواندن خطابھ ھای طبیعت شناسی بھ دھقانان، می توان عدم وجود خدا را بھ 
آنھا ثابت کرد. آنھا اغلب نمی فھمند کھ، دھقان بدیدۀ  صاحب بھ خدا نگاه می 
کند، بھ سخن دیگر، با اینکھ دھقان بھ سادگی از خدا روی بر نمی گرداند ولی، 

ھ کسی می داند، ممکن است، خدا واقعا ھم چ“اغلب دچار شبھاتی می شود: 
وجود دارد؛ آیا بھتر نیست ھم کمونیستھا را و ھم خدا را بھ داشتن اقتصاد 



استالین در میان اطرافیان خود، در بارۀ تبلیغات ». ”مطمئن راضی ساخت
ضددینی با صراحت بیشتری اظھار نظر می کرد، بھ ھمین جھت ھم، بھ منشی 

» کاغذ پاره ھای ضد مذھبی«)، دستور داد  لیست Tovstukhخود، توستوخ(
  را بھ کتابخانھ او وارد نکند.

تغییر مثبت سیاست دولت در مورد نوع رابطھ  با دین، فاصلھ گرفتن از 
مشی قبلی مبنی بر از بین بردن اعتقاد و خدا، در اواخر سالھای سی و اوایل 

ولتی را از گاردھای سالھای چھل روی داد. در این زمان استالین دستگاه د
حرفھ ای روس ستیزان و دین ستیزان پاکسازی کرد، کلیساھا را از اسارت آزاد 
ساخت، روحانیون را از زندان و اردوگاھھا بازگرداند و بھ پیگرد آنھا خاتمھ 
داد، برای بازسازی سیستم آموزش دینی و تأمین مالی زندگی آنھا در دورۀ 

  تحصیل کمک کرد.
نگام تصویب قانون اساسی اتحاد جماھیر سوسیالیستی ، ھ١٩٣٦در سال 

ممنوعیت حق انتخاب «شوروی، او ضمن مخالفت با پیشنھاد دایر بر 
روحانیت، اعضای سابق گارد سفید، ھمۀ انسانھا و شخصیتھائی کھ  بھ کار 

ھمۀ  -اوال«، موضع خود را چنین تشریح کرد: »مفید ھمگانی اشتغال ندارند
اگر  -د سفیدیھا یا پاپھا، دشمنان حاکمیت شوروی نیستند. ثانیامالکان پیشین، گار

در یک جائی انسانھا دشمن را انتخاب می کنند، این بدین معنی است کھ، کار 
تبلیغی ما در دستان نابابی قرار دارد و چنین بی آبروئی، کامال حق ماست و 

صورت، مردم  اگر چنانچھ کار تبلیغی ما بشیوۀ بلشویکی پیش برده شود، در آن
  ».اشخاص دشمن را بھ سازمان عالی خود انتخاب نخواھند کرد

این موضع استالینی بمعنی شروع مرحلۀ مھم در زندگی سیاسی کشور، 
دورۀ گذار بھ لغو محدودیتھای اجتماعی اعمال شده بر روی بخش مشخصی از 

  مردم، از جملھ، روحانیت می باشد.
دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی، با  ١٩٣٩نوامبر سال  ١١در قرار مورخ 

، وزارت کشور بھ »نظارت ویژه«امضای استالین و الزم االجرای ممھور بھ 
انجام بازرسی در پروندۀ ھمۀ ھموطنان محکوم و تحت بازداشت در ارتباط «

موظف گردیده و ھمچنین، آزادی ھموطنان محکوم با » با فعالیتھای دینی



الیت آنھا خطر جدی برعلیھ حاکمیت اتھامات فوق الذکر، در صورتی کھ فع
  شوروی ایجاد نکرده باشد، پیشنھاد شده بود.

کمیسر امور داخلی(وزیر  ١٩٣٩دسامبر سال  ٢٢پس از آن، در تاریخ 
  کشور)، ل. بریا، گزارشی بھ شرح زیر بھ کمیتۀ مرکزی ارائھ نمود:

دفتر  ١٣/١٦٩٧بھ شماره   ١٩٣٩نوامبر سال  ١١در اجرای قرار مورخ «
سیاسی کمیتۀ مرکزی، از اردوگاھھای کار اصالحی ــ تربیتی وابستھ بھ 

محکوم با  ١٢٨٦٠کمیساریای امور داخلی اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی، 
حکم دادگاه در زمانھای مختلف، آزاد گردیدند. بھ پروندۀ جنائی ختام داده شده 

ھا بستھ شده است. نفر از بازداشت آزاد شده و پروندۀ جنائی آن ١١٢٢٣است. 
نفر کھ فعالیت آنھا زیان قابل توجھی بھ حاکمیت شوروی وارد  ۵٠٠٠٠بیش از 

  آورده است، ھنوز در زندان بسر می برند.
پروندۀ شخصی این شھروندان مورد بازرسی قرارخواھد گرفت. پیش بینی 

  ».نفر دیگر نیز آزاد خواھند شد ١۵٠٠٠می شود نزدیک بھ 
انشین اسقف اعظم، اسقف سرگئی، اسقف لنینگراد، دیدار استالین با ج

آلکسی و رھبر کلیسای مستقل اوکرائین، کی یف و گالیتسک، نیکوالی در 
را می توان بمثابھ نقطۀ عطف عظیمی در مناسبات  ١٩٤٣اوایل سپتامبر سال 

  حاکمیت شوروی با کلیسای ارتدوکس نامید.
تھای میھن پرستانۀ کلیسا را استالین گفتگو را از آنجا آغاز کرد کھ، فعالی

بسیار ارزشمند می شمارد. در اینجا الزم بھ یادآوری است کھ، ھمان روز اول 
دینداران و مؤمنان «جنگ، جانشین اسقف اعظم، اسقف سرگئی، با مراجعھ بھ 

بـھ ھمۀ ارتدوکسھای مدافع مرزھای مقدس میھن ما دعا «، »کلیسای ارتدوکس
  ».کرد

استالین از رھبران کلیسا خواست نقطھ نظرات خود  در جریان این دیدار،
را در رابطھ با این کھ، برای از سر گیری جریان عادی زندگی کلیسا، اتخاذ 

  چھ تدابیری را ضروری می شمارند، توضیح دھند.
نتیجۀ این دیدار، بگواھی اسقف یوھنا، بسیار فراتر از آن بود کھ انتظار 

ھبران کلیسا در بارۀ نیازھای مبرم می رفت. ھمۀ مسائل، کھ از سوی ر
روحانیت مسیحی و دینداران در میان گذاشتھ شد، یک بھ یک، از ابتدا تا آخر، 



بطور مطلوب و بقدری جدی حل شد کھ، وضعیت ارتدوکسھای اتحاد شوروی 
را بصورت بنیادی تغییر داد. در مورد تشکیل کلیسای جامع و انتخاب اسقف، 

سال خالی مانده بود، تصمیم گرفتھ شد. در بارۀ از  ١٨مقامی کھ تا آن وقتھا 
سرگیری فعالیت مجمع عالی روحانیت بھ توافق رسیدند. بازگشائی مراکز 
تحصیلی دینی ــ فرھنگستان و مدارس دینی ــ بمنظور تربیت کادرھای 
روحانی، مورد تأکید قرار گفت. کلیساھا امکان چاپ ادبیات دینی، از جملھ، 

را بدست آوردند. در مورد مسائل دیگری، مثل راه اندازی  بصورت متناوب
  کارخانھ ھای شمع سازی نیز مذاکره کردند.

در جواب مسائلی کھ اسقف سرگئی در بارۀ منع پیگرد روحانیت، 
ضرورت افزایش تعداد عبادتگاھھا و آزادی روحانیون در تبعید، زندان و 

م بی مانع فرائض دینی فعالین اردوگاھھا و ھمچنین در مورد تأمین شرایط انجا
کلیسا، مسافرت آزادانھ در کشور و ثبت اقامت در شھرھا، استالین فورا بھ 

و از سرگئی » مسئلھ را مورد بررسی قرار دھد«معاون خود دستور داد، 
خواست تا لیست روحانیون زندانی را تنظیم و تقدیم نماید. این لیست فورا بھ 

آن را اسقفھا با پیش بینی قبلی آماده کرده  و ھمراه  استالین تقدیم گردید. زیرا،
  خود داشتند.
واقعا ھم حیرت آوربود. در چند سال نزدیک در » تغییر مشی«نتایج 

اراضی اتحاد شوروی، در حالی کھ تا آغاز جنگ، طبق آمارھای مختلف، در 
شد، عبادتگاه فعال باقی مانده بود، ھزاران عبادتگاه تأسیس  ٤٠٠تا  ١۵٠حدود 

ھزار افزایش یافت.  ٢٢و تعداد مجامع ارتدوکسی، بر اساس برخی شواھد، تا 
بخش اعظم روحانیت مجازات شده، از زندانھا آزاد گردید. بھ ھر نوع تعقیب 

  معتقدان و وحشیگری اتحاد رزمندگان بی خدا نقطۀ پایان گذارده شد.
ا و دولت، بھ با اطمینان می توان گفت کھ، چنین تغییری در مناسبات کلیس

ھیچ وجھ اتفاقی نبود. آن را نھ شرایط سیاسی، بلکھ، استراتژی عاقالنھ دیکتھ 
کرده بود. این استراتژی، تصحیح قاطعانھ مشی سیاسی را در نظر داشت و بر 
اساس آن، بموازات دستاوردھای سوسیالیستی، ارزشھای سنتی موجودیت ملی 

  روس نیز تحکیم می یافت.



تمام پیکرۀ جھان بینی نوین، پشتیبان محکم ایدئولوژیک استالین با دقت 
قدرت دولتی را تنظیم کرد کھ، می بایست ھم با حقوق پس از جنگ اتحاد 
شوروی بعنوان قدرت جھانی مطابقت داشتھ باشد و ھم ھمپیوندی آن با تاریخ 
ھزاران سالۀ روس را ترمیم نماید. او در این راه، دولت و کلیسا را در کار 

  یت اخالقی ــ معنوی مردم، متحدان طبیعی می شمرد.ترب
، اسقف اعظم مسکو و ھمۀ ١٩٤٧ھمۀ اینھا موجب آن شد کھ در سال 

مین سال بنیانگذاری شھر مسکو،  -٨٠٠روسیھ، آلکسی اول، در مراسم جشن 
کلیسای روس از صمیم قلب برای پایداری دولت بزرگ، پیروزی، «اعالم کند: 

رستگاری ... ھمۀ رھبران دالور کشور ما،  صلح و برای سالمتی و
قدرت، عظمت و افتخار دعا در راه مقدس باستانی پیشبرندگان پیگیر میھن ما 

  ».می کند
در » زندانیان وجدان«پدر روحانی، دیمیتری دودکو، یکی از مشھورترین

استالین را خدا بھ ما عطا کرد، او چنان «نوشت:  ١٩٩۵دورۀ برژنف، در سال 
تدری ساخت کھ، ھر قدر ھم تخریب می کنند، نمی توانند بھ آخرش دولت مق

برسند... بلی، استالین روسیھ را حفظ کرد و نشان داد کھ، این کشور برای ھمۀ 
جھان اھمیت دارد... اسقفھای ما، بخصوص سرگئی و آلکسی، استالین را 

انشمند رھبری خدادادی می خواندند. دیگران ھم از جملھ، دانشمندان بزرگ و د
یاسنتسکی با آنھا ھمصدا شدند. ضمنا، زندانی  - الھیات، اسقف اعظم، لوک واینو
  نامیدن استالین باز نداشت.“ خداداد”بودن در دورۀ استالین، او را از 

استالین علی الظاھر آتئیست بنظر می رسید، اما در واقعیت امر، او انسان 
ی ارتدوکس روس مراسم نیایش معتقدی بود... اینکھ وقتی استالین مرد، کلیسا

  ».برای او بجای آورد، اتفاقی نبود
استالین نھ تنھا بھ قدرت تربیتی و آموختھ ھای دوران کودکی و نوجوانی، 
حتی بھ نیروی دانش ھمھ جانبۀ خود، نقش عامل معنوی ھر خلقی در مناسبات 

و بھ آن با واقعیات اطراف را بخوبی درک می کرد. ھمانطور کھ می دانیم، ا
  سیستم ارزشھای خلق روس با احترام خاصی می نگریست.

مترادف حساب می شدند. » ارتدوکس«و » روس«یک وقتھائی کلمات 
کلمۀ ارتدوکس از نظر انسان روس، شروع معنوی  یگانگی شمرده می شد و 



مفھوم آن در تاریخ ما را مشکل می توان مجدداً ارزیابی کرد. مسیحیت نوشتن 
ت. آزادی روس از زیر یوغ زولوتو اوردو(اردوی سرخ، ارتش را بھ ما آموخ

روسیھ را در تصرف  ١۵تا  ١٣سرخ، نام ارتش مغول و تاتار کھ در قرنھای 
خود داشت. م) و عظمت مسکو، با نام یکی از بزرگترین مقدسھا، سرگئی 

) پیوند خورده است. موناخی Sergeyi Radonejskiرادونژسکی(
)، کشتھ شدگان در osliabya) و اوسلیابیا(Monakhi peresvetپرسوت(

میدان کولیکوف، قھرمانان ملی نامیده شدند. شخصیتھای برجستۀ دورۀ 
روشنگری ــ لومونوسف، درژاوین، بوالتوف ــ انسانھای عمیقا دینداری 

  بودند...
در طی قرون متمادی معتقدان مساعی راستین خود را در جھت تحقق ایده 

خیرخواھی و دلسوزی، اعتقاد و اعتماد در زندگی،  آلھای محبت و عشق،
معطوف داشتھ اند. پایداری ارزشھای معنوی و دینی در طول قرنھا، کمک کرد 
تا خلق روس، خود را در چنبرۀ دشواری ھای باورنکردنی و آزمونھای سخت، 

  کھ سھم آن در یک صد سال اخیر بوده است، حفظ کند.
اسبات با دین در دورۀ استالین، تنھا چرخش در سیاست در جھت تنظیم من

جدید مناسبات متقابل دولت » سمفونی«نقطۀ آغاز راه دشواری بود بھ سوی 
شووروی و کلیسا. مساعی مشترک آنھا بود برای تقویت نیروی معنوی عظیم 
خلق، نیروی قادر بھ ساماندھی مجدد ساختار اجتماعی و دولتی، تحکیم وحدت 

تاریخی و فرھنگی شکل گرفتھ در طول صدھا سال.  ملی و بھ ھم پیوستن سنن
  اما، صرفنظر از اھمیت تغییرات سیاسی، پیمودن این راه تا آخر ممکن نشد.

، در واقع، »وزش نسیم لیبرالی«پس از مرگ استالین، با شروع دورۀ 
سالھای ھشتاد قرن گذشتھ، کلیساھا دو باره در » نوسازی«ھمان سرچشمۀ 

ر گرفتند. مخالفان کلیسا، تقریبا بالفاصلھ بعد از مرگ مقابل آزمون سخت قرا
استالین و بھ قدرت رسیدن خروشچوف، خود را نشان دادند. در ھمین رابطھ 

یا » نشان دادن آخرین پاپ از تلویزیون«کافیست وعدۀ خروشچوف مبنی بر 
اولین فضانوردان «دلیل آتئیستی او را یادآوری کنیم. وی گفت: » مقنع ترین«

فکر عادی سازی مناسبات بین حزب ». وی، خدا را در فضا ندیدند!شور
کمونیست و کلیسا، فقط پس از تشکیل حزب کمونیست جمھوری فدراتیو 



، دوباره بصورت رسمی ١٩٩٠سوسیالیستی روسیۀ شوروی در ماه ژوئن سال 
مطرح شد. پس از منحل شدن آن بدست عمال یلتسین، حزب کمونیست 

یھ، وارث فکری کمونیستھای روسیھ، در واقعیت امر، جمھوری فدراتیو روس
تنھا تکیھ گاه واقعی نیروھای میھن پرست کشور است کھ تمام مساعی خود را 

  در جھت متوقف ساختن تمایالت ویرانگرانھ در آن بکار گرفت.
در سایۀ تالشھای حزب کمونیست جمھوری فدراتیو روسیھ، تشکیل جبھۀ 

ر سالھای نود، کھ توانست از تاراج کامل کشور و میھنی د -وسیع نیروھای ملی
  قطعھ کردن آن بدست یلتسینی ھا جلوگیری نماید، ممکن گردید -قطعھ

در بارۀ اینکھ چرا از روزھای اول تشکیل حزب کمونیست جمھوری 
بھ آن حملھ ور شده، بھ ناسیونالیزم » دمکراتھا«، ١٩٩٣فدراتیو روسیھ در سال 

قھوه  –سرخ «تھم کرده و مردم را با خطر موھوم و تحریک ھوسھای پلید م
گویا نھفتھ در حزب کمونیست ترساندند، فراوان گفتھ شده است. این ھمھ » ای

نمایشی مد روز شد، » میھن پرستی«در حالیست کھ، خود آنھا ھم پس از آنکھ 
  مرتبا بھ دینداری تظاھر می نمایند.

  اما، واقعیت امر، عبارت از چیست؟
 -صیت نامدار کلیسای ارتدوکس روس، اسقف اعظم سنشخ یوھان،

سووتسکایا «پطرزبورگ و الدوژسک،  آن روزھا در صفحات روزنامۀ 
میھن ما و خلق ما، امروز در دورۀ فتنھ انگیزیھا و «نوشت: » راسیا

خودسریھای بی امان و سختی بسر می برند، مقدسات ما را پایمال و رسوا می 
کشور از سوی پول پرستان حریص و بی وجدان و  کنند، دولت خیانت کرده و

کاھنان دین رسمی غارت می شود، فساد جسمی و معنوی، منفعت جوئی لجام 
گسیختھ بھ ھر قیمتی، ستوده می شود. پروسۀ از خود بیگانگی، تخریب 
احساسات زنده و کامل مسیحیت، ھمانطور کھ دو ھزار سال پیش حضرت 

رحلۀ نھائی خود نزدیک می شود. تمام شواھد عیسی پیش بینی کرده بود، بھ م
محکوم کرده “ زمانھای اخیر”حاکی از آن است کھ خدا ما را بھ زندگی در 

است. مسیحیت ستیزی بعنوان واقعیت، امکان سیاسی روزھای ما، دیگر قابل 
بھ این مقام عالیرتبۀ روحانی امکان “ دمکراتھا”(مطبوعات » تردید نیست...

  را ندادند).بیان مواضع خود 



یادآوری آن شرایطی کھ، در گذشتۀ نزدیک در کشور ما حکمفرمائی می 
کرد و آنچھ کھ، دقیقا حزب کمونیست روسیھ مبارزۀ نیروھای سالم روسیھ را 
برعلیھ تخریب کامل معنویات آن رھبری می کند، از آن ناشی می شود کھ، گام 

یتھای معینی از میان متقابل ھمۀ روحانیت ھمیشھ متناسب نبوده است. شخص
فعالین کلیسا، بھ تفاوتھای موجود بین ایده آلھای عدالت اجتماعی، برابری و 
برادری، کھ حزب کمونیست ھمیشھ در پی آنھاست، و وسایل تحقـق عملی آنھا 
در گذشتۀ نزدیک، یا توجھ نکردند و یا بر آنند کھ، توجھ نکنند. بی توجھی بھ 

ال انسانھای مخفی شده در پشت مقام و نیازیھای ورطۀ موجود میان آنھا و اعم
خود، و عمال مغایر، ھم با اصول جھان بینی کمونیستی و ھم با معیارھای 
اخالقی میسیحیت، امری پذیرفتھ شده حساب می شود. برخی از کشیشھا، 
آشکارا فراموش می کنند کھ، با تحمل چھ مشکالتی عبور از عواقب شکاف 

ث بزرگ قرن بیستم در جامعۀ روسیھ ممکن شد، دو اجتماعی ناشی از حواد
باره بھ موضوع از مدتھا پیش حل شدۀ افسانۀ مسئولیت حزب کمونیست روسیھ 

  در قبال حوادث سالھای بیست و سی قرن گذشتھ باز می گردند.
ھمیشھ تصور می شد کھ، حساب کشی از گذشتھ، جزء سنتھای انسانھای 

یست ھر کسی عدم موافقت خود با ایدئولوژی ارتدوکس نیست. و بویژه شایستھ ن
کمونیستی را با پرداختن بھ مسئلۀ کشتن خانواده تزار، موضوع دوست داشتنی 
یلتسینی ھا کھ، بھ سھم خود با ھدف کاشتن تخم زھرآگین نفرت نسبت بھ 

  ھمدیگر در اذھان مردم، بشدت مبالغھ شده است، توجیھ کند.
ن این موضوع، در شرایط تعرض روشن است کھ ھیاھوی تازه پیرامو

نوبتی انواع مختلف نیروھای لیبرال بھ اپوزیسیون، کامال با ھدف سیاسی براه 
افتاده است. بدین سان، آن شرایط تاریخی کھ خانوادۀ تزار کشتھ شد، بطور کلی 

، ١٩١٧در نظر گرفتھ نمی شود. یادآوری کنیم کھ، دوم ماه مارس سال 
ون موروثی بودن سلطنت و ادای سوگند تزاری، نیکوالی دوم، بر خالف قان

امتناع خود و پسرش از تاج و تخت را، از چیزی کھ بر آن حق نداشت، اعالم 
کرد و بطورکلی از سیاست روی برگرداند. ھمسر و فرزندان او نیز با 

  ھیچگونھ فعالیت اجتماعی مشغول نشدند.



جدید ــ دولت عیلرغم آن، چھارم ماه مارس، از سوی حاکمیت لیبرالی 
موقت ــ یک کمیسیون فوق العاده برای رسیدگی بھ اقدامات غیرقانونی وزیران 
تزاری سابق ودیگر شخصیتھای عالیرتبھ تشکیل گردید. ولی، دولت موقت، 
بدون اینکھ منتظر پایان کار کمیسیون تحقیق بماند، درست پس از سھ روز، 

  ا صادر کرد.حکم محرومیت از آزادی تزار سابق و ھمسر او ر
بدین معنی، نیکوالی دوم و الکساندرا فئودوراونا را دولت موقت زندانی 
کرد نھ بلشویکھا. عالوه بر آن، فرزندان نیکوالی دوم را نیز، بدون ھیچ دلیل 
حقوقی، در روستای تزاری بازداشت خانگی کردند. صرفنظر از آن کھ 

ال بر خیانت تزار سابق و کمیسیون فوق العاده بھ ھیچگونھ مدارک و شواھدی د
ھمسر او بھ دولت دست نیافت، دولت موقت نھ تنھا تزار مخلوع و نزدیکان او 

، خانوادۀ تزار را بھ تابولسک ١٩١٧را آزاد نکرد، حتی در اول ماه اوت سال 
) Tobolsk تبعید نمود. بھ بیان دیگر، در گرماگرم اوجگیری درگیریھا و (

ھرج و مرج در کشور، امپراطور سابق و  مناقشات داخلی، بی قانونی و
نزدیکان او بھ بازیچھ ای در دستان نیروھای مختلف سیاسی تبدیل شدند. گفتنی 
است کھ، خویشاوندان رومانوفھا ــ اعضای خانوادۀ پادشاھی انگلیس ھم از 

  پذیرفتن خانوادۀ تزار مخلوع، خودداری کرد.
کھ، خاندان حاکم بریتانیای ھمانطور کھ می بینیم، نھ فقط دولت موقت، بل

کبیر نیز در قبال سرنوشت خانوادۀ رومانوفھا مسئول ھستند. ولیکن، امروزه 
ھمۀ این واقعیتھا، بطور جدی بفراموشی سپرده می شود و با کمک جیغ و 

، از زیر نظر افکار عمومی »تبھ کاریھای بلشویکھا«دادھای جنجالی پیرامون 
کل، مشکل خانوادۀ تزار کھ بدست دولت خارج می گردد. و درست ھمین مش

بھ شورای کمیسرھای خلق و  ١٩١٧موقت ایجاد شد، پس از انقالب اکتبر 
کمیتۀ اجرائی مرکزی سراسری روسیھ بھ ارث رسید. در شرایط اشغال و 
جنگ داخلی، ھیئت رئیسۀ کمیتۀ اجرائی مرکزی سراسری روسیھ بمنظور 

قرار انتقال خانوادۀ  ١٩١٨آوریل سال تأمین امکان نظارت بر وضعیت، در ماه 
تزار بھ اورال، از تابولسک بھ یکاترینبورگ، بھ  جائی نزدیکتر بھ ساختار 
حاکمیت مرکزی را، صادر کرد. اما، انتقال امپراطور مخلوع تقریبا از نصف 

  کشور بھ پایتخت، در شرایط اوجگیری مناقشات، بطور کلی ممکن نبود.



خطر ھالکـت بر سر روسیھ سایھ افکند. تقریبا  ،١٩١٨در ماه ژوئیھ سال 
بطور ھمزمان دو حادثۀ سیاسی فراموش نشدنی روی داد: یکی؛ حادثۀ قتل 
گراف میرباخ، سفیر آلمان در مسکو بدست یاکوف بلیومکین، مأمور امنیتی 

و دیگری، سازماندھی  سوسیالیستھای انقالبی. م.) .S. R = (ار  -اس
در یکاترینبورگ از سوی اسحاق گالوشکین، کمیسر  تیرباران خانوادۀ تزار

نظامی استان اورال. حادثۀ اول، بمنظور برافروختن آتش جنگ در میان 
شوروی و آلمان، دومی ھم با ھدف برانگیختن حس نفرت بخش معینی از 
جامعھ نسبت بھ حاکمیت شوروی بوقوع پیوست. ھیچ خطری از جانب خانوادۀ 

ھدید نمی کرد. این جنایت بمنظور تحریک و متحد تزار دولت بلشویکی را ت
سمبل زندۀ «ساختن ھمۀ آن کسانی کھ تزار مخلوع و خانوادۀ او را بمثابھ 

می شناختند، برعلیھ حاکمیت شوروی روی داد. بلی، » امپراطور ارتدوکس
ھدف از این قتلھا ھمین بود. یادآوری کنیم کھ، در پی بررسیھای بعمل آمده از 

قتلھای «انی کل جمھوری فدراتیو روسیھ، مشخص شد کھ این سوی دادست
عمدی، ھر چند رنگ سیاسی ھم داشتھ باشد، بدست کسی انجام گرفتھ کھ ھیچ 
اختیاری از سوی ارگانھای قضائی و اداری بھ وی داده نشده بود... حاکمیت 
 حتی یک اتھامنامۀ ظاھری ھم برعلیھ امپراطور و خانوادۀ او صادر نکرده بود.

  ».بدین ترتیب، این قتلھا از نظر حقوقی، یک عمل جنائی محسوب می شود
متذکر می شویم کھ، تا کنون ھیچ کسی بطور شایستھ با بررسی انگیزۀ 
موجود در پشت دکوراسیون بظاھر سیاسی مشغول نشده است. و شاید، این 
 مسئلھ ھنوز منتظر زمان خود است تا موجب ناخشنودی عظیم کسانی گردد کھ،

را رویھم انباشتھ اند. آیا » تبھ کاریھای بلشویکھا«انبوه صفحات مربوط بھ 
کمونیستھا؟ زیرا اگر با دید وسیع تری بھ مسئلھ نگریستھ شود، سخن بر سر 
ھجوم بھ ریشۀ اصلی قانونیت دولتمداری امروزی در روسیھ است. چون، ھیچ 

ونی، غیر از مبنای دیگری برای صورت حقوقی بخشیدن بھ تشکیل دولت کن
تأسیس جمھوری سوسیالیستی فدراتیو روسیھ اتحاد شوروی بواسطۀ لنین، 

   وجود ندارد...
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٤  
  سازندۀ ابر قدرت

استالین پیش از ھمھ، بعنوان یک سیاستمدار دولتی با اراده، استوار و ثابت 
ست. قدم، معمار و سازندۀ کشور عظیم و قدرتمند، در حافظۀ خلق مانده ا

ژئوپلیتیک پس از تجزیۀ اتحاد شوروی و تخریب  امروز، در شرایط مصائب
وحدت اجتماعی، تجربۀ برپائی ابرقدرت دورۀ استالینی را بخصوص باید بطور 
صحیح درک کرد و صادقانھ ارزیابی نمود. زیرا، درست در آن زمان، خلق ما 

کبیر و وحشتناک امنیت ملی خود را بدرجۀ بی سابقھ ای تأمین کرد، در جنگ 
پیروز شد، میھن خویش را بھ ابر قدرتی تبدیل کرد، کھ تأثیر آن در اقصاء نقاط 

  عالم احساس می شد.
در آزادی روسیھ، استقالل اقتصادی کامل آن در ماھیت تحوالت استالینی 

میان حلقۀ محاصرۀ کشورھای سرمایھ داری دشمن در جھان خالصھ می 
  شود.



د در کنگرۀ چھاردھم حزب کمونیست سراسری استالین در سخنرانی خو
، ھدف اصلی سیاست اقتصادی حزب را بھ ١٩٢۵اتحاد شوروی در سال 

باید تمام نیروی خود را در «ترتیب زیر تنظیم کرد: ما بر این عقیده ھستیم کھ، 
جھت تأمین استقالل و آزادی اقتصادی کشورمان بر مبنای بازار داخلی، 

  ».متمرکز نمائیم
کسانی کھ با خط اصلی حزب مقابلھ می کنند، بر این «ن گفت: استالی

تصورند کھ، کشور ما باید مدتھای مدیدی بعنوان یک کشور کشاورزی باقی 
بماند، باید محصوالت کشاورزی صادر نموده، تجھیزات وارد کند... این خط ما 

ھ یک را بدانجا می برد کھ، کشور ما ھیچ وقت، یا تقریبا ھیچ زمان، نتواند ب
کشور صنعتی تبدیل شود... ما باید اقتصاد خود را چنان سازماندھی کنیم کھ، 
میھن ما بھ زائدۀ سرمایھ داری جھانی تبدیل نشود، با سیستم عمومی رشد 
سرمایھ داری پیوند نخورد، برای اینکھ اقتصاد ما نھ مثل مؤسسات سرمایھ 

بصورت عمده باتکاء داری جھانی، بلکھ، بعنوان یک واحد اقتصادی مستقل، 
  ».بازار داخلی، با تکیھ بر صنایع و اقتصاد روستائی کشور ما توسعھ یابد

وقتی کھ این سخنان استالین را می خوانی، ناخواستھ فکر می کنی کھ، آیا 
براستی بر زبان استالین جاری  ١٩٢۵این سخنان، خیلی پیش از ما، در سال 

داده است! زیرا سخنان و ھشدارھای شده یا در بارۀ گویندۀ آن اشتباھی رخ 
استالین در بارۀ این کھ، اگر روسیھ بھ امکانات داخلی خود تکیھ نکند بھ چھ 
تبدیل خواھد شد، امروز نیز عینیت دارد. پیامدھای این ھشدارھا می تواند 
موجب آن شود کھ بدانیم چھ کسی بھ ھیچ وجھ نمی خواھد و یا نمی تواند قبول 

کارھا بدین منوال ادامھ یابد، کشور ما در آیندۀ نھ چندان « کند چنانچھ اگر:
“ مؤسسات جنبی”دور، باید در انتظار گرفتار شدن بھ سرنوشت ناگوار 

 ».کشورھای پیشرفتۀ سرمایھ داری بماند
کارھای عظیمی کھ برای دگرگون ساختن کشور در اواسط سالھای بیست 

سوسیالیسم بدون حمایت توده  آغاز شد، ھمۀ آنھائی را کھ بھ امکان پیروزی
  ھای انقالبی کشورھای غربی در آن باور نداشتند، بھ مقاومت واداشت.

در کنگرۀ چھاردھم حزب، ھنگامی کھ استالین این خط و مشی مخالفان را 
بشدت مورد انتقاد قرار داد، کامنیوف برنامۀ مخالفان آن را چنین بیان کرد: 



استالین را از مقام دبیر کلی آن کنار باید رھبری حزب را تغییر داد و «
  ».گذاشت

این نقشھ عملی نشد. کنگره از استالین پشتیبانی کرد و اقدام ظاھرالصالح 
زینویوف و کامنیوف برای تحریم تصمیم کنگره در لنینگراد و سر در گم کردن 

بی نتیجھ پایان یافت. زیرا،  ١٩٢٦کمونیستھای محلی در ماه ژانویۀ سال 
بی لنینگراد زیر رھبری سرگئی میرونویچ کیروف، ھمفکر صادق سازمان حز

  استالین، فعالیت می کرد.
مبارزه برای انتخاب راه رشد روسیھ تا حدی اوج گرفت کھ، در تابستان 

در جنگلھای اطراف مسکو جلسۀ عمومی مخالفان برگزار گردید  ١٩٢٦سال 
ی نظامی اتحاد )، معاون صدر شورای انقالبLashevichکھ در آن الشویچ(

شوروی، برای مبارزه با کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد 
  شوروی(بلشویک) فراخوان داد.

تبدیل کشور کشاورزی بھ یک کشور قدرتمند صنعتی، سنگ بنای سیاست 
اقتصادی استالین بود. او، ماھیت این ھدف را بطور مختصر و روشن بدین 

ش از ھمھ بمعنی توسعۀ صنایع صنعتی کردن را باید پی«ترتیب بیان کرد: 
سنگین و بخصوص، بمثابھ توسعۀ ماشین سازی در داخل، بطور کلی، بمفھوم 
رشتۀ قوت صنعت، درک کرد. بدون تحقق این امر، نمی توان از تأمین استقالل 

  ».اقتصادی کشور صحبت بھ میان آورد
 گذاشتن کشور بھ روی ریل صنعتی نیز از ھمھ سو یکسان پذیرفتھ نشد و
ھمۀ طرفھا نتوانستند نقش تعیین کنندۀ این پروسۀ سنگین صنعتی را درک کنند. 

تکھ و نیمھ گرسنھ مانده بود. استالین در بحث و گفتگوی  -زیرا کشور ھنوز تکھ
ممکن «) در پاسخ این سؤال کھ: ١٩٢٨(ماه مھ سال » جبھۀ نان«مشھور بھ 

را بمنظور گسترش کامل، توسعۀ صنایع سنگین “ احتیاط”است، با رعایت 
صنایع سبک کھ اساسا در بازار دھقانی، یعنی، درمبانی صنایع ما مؤثر است، 
متوقف  ساخت؟ گفت: بھ ھیچ وجھ! زیرا این، بمعنی خودکشی و پوکیدن ھمھ 
صنایع ما، از جملھ، صنایع سبک نیز ھست. این عمل می تواند بمعنی ترک 

ائدۀ سیستم اقتصادی سرمایھ شعار صنعتی کردن کشور ما، تبدیل میھن بھ ز
  ».داری جھانی شمرده شود



آنچھ کھ استالین با اتکاء بر آن چشم انداز اصلی حرکت کشور بھ سوی 
آینده را تعیین کرد، عبارت بود از اطمینان بھ این کھ، فقط بدین طریق می توان 

ا در بر قرنھا عقب ماندگی غلبھ کرد. یادآوری کنیم کھ، برنامھ ھای استالین دقیق
نقطھ مقابل مواضع آنھائی قرار داشت کھ اگر بھ زبان امروزی بگوئیم، 

را تنھا راه ممکن برای پیشرفت کشور تصور » ھمگرائی با اقتصاد جھانی«
 می کردند.

استالین می توانست انبوه مشکالت موجود در برابر صنایع و اقتصاد 
قتصادی، قطعا کشاورزی کشور را تشخیص دھد. برای اینکھ، او در عرصۀ ا

یک مارکسیست معتقد بود. بدین جھت، کامال قابل درک است کھ، مالکیت 
عمومی بر ابزار تولید، اقتصاد برنامھ ریزی شده و تعاونی کردن اقتصاد 
روستائی، شالودۀ مکانیزم اقتصاد ملی اتحاد شوروی را تشکیل می دادند. در 

گی مدل استالینی اقتصاد ھم عین حال، دالیل کافی برای گفتن در بارۀ این ویژ
اصالت و ویژگی کامال روسی این مدل، در اتکاء بھ نیروی خود و وجود دارد. 

تالش برای سازماندھی اقتصاد خودکفا خالصھ می شود. طبیعی بودن و 
سازمان یافتگی این شیوۀ خودویژه، قابلیت آن نسبت بھ دیگر بدیلھای 

نگ رشد اقتصادی کشور تأثیر موجود، بھ حرکت در سمت افزایش مستمر آھ
ھم امنیت اقتصادی و ھم امنیت نظامی مطمئن روسیھ را تأمین کرد و  گذاشت،

توانائی آن را برای پیشبرد سیاست مستقل در صحنۀ بین المللی، حتی در 
  شرایط تجرید کامل از سرمایھ داری را نشان داد.

بودند. با این پشتیبان خودکفائی اقتصادی  ثروتھای طبیعی ھنگفت روسیھ،
، یعنی، خلق با استعداد و زحمتکش، ھمچنان عامل ذخایر قدرتمند انسانیھمھ، 

بکار  تحکیم قدرت آناصلی بود، کھ توانست ھمۀ ثروتھای کشور را در جھت 
گیرد. و آن نیز، یگانھ شرط الزم را برای ایستادگی کشور در مقابل تمدن خشن 

ن زیرکانۀ جریان مالی و تجاری غرب کھ، شکوفائی آن حاصل انحصاری کرد
  و بر پایۀ استثمار دیگر خلقھاست، فراھم ساخت.» بازار آزاد«بر مبنای 

اتکاء بھ ذخایر خود را استالین نھ تنھا بعنوان یک شعار، حتی، بمثابھ یک 
راھنمای عمل برای انجام کارھای کوچک روزمره کھ، برغم مقیاس عظیم 

مد، می شمرد. وی چگونگی مبارزه با دگرگون سازی، ھمھ روزه پیش می آ



چپاول مالکیت دولتی، یا حیف و میل دارائیھای دولتی را در رأس ھمۀ مسائل 
زمانیکھ جاسوس یا خائنی را دستگیر «قرار می داد. او بعنوان مثال می گفت: 

می کنند، خشم جامعھ حد و مرز نمی شناسد، خواستار تیرباران می شود. اما، 
اموال دولتی در مقابل چشمان ھمھ، دستگیر می شود، وقتی کھ یک دزد 

جامعھ اطراف خود را بھ تمسخر و دست کشیدن بھ شانھ اش محدود می کند. 
در عین حال روشن است کھ، سارق اموال مردم و خالی کنندۀ زیر پای منافع 
اقتصاد ملی، اگر از ھمان جاسوس و خائن بھ میھن باالتر نباشد، پائین تر ھم 

. از چنین سارقانی در کشور ما صدھا و ھزاران نفر وجود دارند. ھمۀ نیست..
  ».شناسائی کرد آنھا را نمی توان با کمک ادارۀ سیاسی دولت

» ھمراھان«ھمانطور کھ روشن است، بھ ھر حزب حاکم، انواع مختلف 
فرصت طلب و نان بھ نرخ روز خور می چسبند. حزب کمویست اتحاد 

امگر در راه سازندگی و تحوالت عظیم نیز از این شوروی(بلشویک)، حزب اقد
قاعده مستثنی نبود. چنین انسانھائی، کشور و دارائیھای دولتی را بمثابھ 

  قابل تقسیم خویش می پنداشتند.» طعمۀ«
در روزگار ما ھمان مردم با ھمان حرص و آز در شکل دیگری، در شکل 

نھا تفاوتی ندارد و آن، اند.  ماھیت آ، ظاھر شده»بازگشت بھ تمدن جھانی«
عمومی و فروش آن بھ » نان قندی«عبارت از بدست آوردن تکۀ بزرگتری از 

قیمت گرانتر بھ غرب می باشد. بلحاظ رشوه خواری و مقیاس چپاول دارائی 
ھای عمومی حاصل و اندوختھ زحمات چندین نسل، روسیھ از مدتھا پیش بھ 

افتھ است. ھر چیزی کھ در ھر جایگاه نخست در میان کشورھای جھان دست ی
جای جھان خریدار داشتھ باشد، از کشور بیرون برده می شود. مثال، تھیۀ چوب 
جنگلی برای صادرات، اتفاقا غیرقانونی، چنان از حد گذشتھ است کھ میزان آن 
دیگر با ھیچ آماری قابل نشان دادن نیست. در چنین وضعیتی، کمتر کسی در 

ی می ماند و چھ کسی فردا برای احیای روسیھ اقدام بارۀ اینکھ چھ چیزی باق
خواھد کرد، فکر می کند. اما، فردا چھ بالئی بر سر انبوه پولھایی خواھد آمد 

در بانکھای غربی با درصد ناچیزی انباشتھ » بنیاد نسلھای آینده«کھ، تحت نام 
ن شده وبھ خدمت اقتصاد آمریکا و کشورھای غربی در آمده است، فقط می توا

حدس زد. روشن است کھ، بی سر و صدا گم و گور خواھد شد. الزم بھ گفتن 



است کھ، غارت شھروندان کشورنیز در روسیھ، اغلب بسیار علنی بھ اجرا در 
می آید. مثال، در ھیچ یک از کشورھای بزرگ تولید کنندۀ نفت جھان، بنزین 

  مثل روسیھ بھ قیمت گزاف فروختھ نمی شود...
الینی در بسیاری از ابعاد آن، از جملھ اتکاء بھ ذخایر خود و احیای مدل است

تشکیل بازار داخلی کھ، بتواند کشور را در مقابل نوسات بین المللی با اطمینان 
حفظ نماید، قطعا جنبۀ مبرم برای روسیھ امروزی دارد. اما در این صورت، 

لھ، ھیچ البتھ باید ویژگی اصولی زمان حاضر را ھم در نظر گرفت. از جم
شکی نیست کھ، برای رشد مؤثر کشور، بموازات بازسازی ھستۀ اجتماعی 
اقتصاد کھ، ھم بر ثروتھای طبیعی، تولیدات کلیدی و ھم بر ھمھ جانبگی حقوق 
انحصاری دولت مبتنی باشد، شرط ضرور بشمار می رود. در این صورت، 

راه فراھم  متوقف ساختن انحراف عظیم در سیستم اقتصادی موجود کنونی از
ساختن شرایط ھمھ جانبھ برای توسعۀ بنگاھھای کوچک و متوسط ، برداشتن 

ل المدت، الزامی یموانع اداری عظیم از سر راه آنھا و پرداخت وامھای طو
  خواھد بود.

ھمۀ این مجموعھ با ھم، ابزار ضرور برای ادامۀ حیات روسیھ، پیش شرط 
تی و تمامیت ارضی آن  بشمار می الزامی برای حفظ آزادی ملی، استقالل دول

رود. مسئلۀ اصلی فقط عبارت از این است کھ، آیا حاکمیت کنونی مدافع منافع 
الیگارشی روسیھ، می خواھد و یا می تواند چنین خطی را پیگیری نماید و یا 
بجای حل مسائل گرھی، ھمچنان در جای خود قدم خواھد زد و بقول استالین؛ 

  مشغول خواھد شد.» نآب در ھاون کوبید«با 
استالین وظایف حزب و خلق را بطور واضح و مشخص تعیین کرد. وی 

سال از کشورھای پیشرفتھ، عقب مانده ایم. ما باید این  ١٠٠ــ ۵٠ما «گفت: 
فاصلھ را در عرض ده سال طی کنیم. یا این کار را می کنیم یا ما را در ھم 

  ».خواھند شکست
این بدیل دقیق، ھم مردم ». وجود ندارد«دیگری یا آن، یا این... واقعا راه 

شوروی را متقاعد ساخت و الھام بخشید، ھم آنھا را بھ سوی انجام شاھکارھای 
بزرگ سوق داد؛ ھر کار روشنگرانۀ قوی بر آنھا تأثیر گذاشت. بخصوص 
اینکھ، در برابر خطر رو بھ افزایش تجاوز فاشیسم، وظایف تعیین شده از سوی 



دولتی اتحاد شوروی منطبق بود. بھ ھمین  -، با مسئلۀ بقاء ملیواقعاستالین در 
جھت، سالھای اولین برنامھ پنج سالھ، نھ فقط با سازندگی در مقیاس عظیم، 
احداث سادۀ کارخانھ ھا و شھرھای جدید، نیروگاھھای برق و راھھای آھن 

ریخ، برای ھمراه بود، بلکھ، بیانگر شور و اشتیاق بی نمونھ و بی نظیر در تا
ساخت جامعۀ نوین سوسیالیستی و پذیرش اھداف تعیین شده بعنوان کار عمومی 

  خود نیز محسوب می شد.
سرچشمۀ این شور و اشتیاق را ھر کسی کھ کار جمعی آگاھانھ بنام وظیفۀ 
عمومی  را منبع الھام نمی داند؛ ھر کسی کھ، نمی تواند ھیچ تصوری از آزادی 

ل از آن داشتھ باشد؛ ھر کسی کھ حتی یک بار ھم کار و سرور انسانی حاص
قدرت عظیم مردم متحد بی ھراس از ھر مانعی را، احساس نکرده باشد، 

  ھیچگاه درک نمی کند.
این منابع الھامبخش را قھرمانان برنامھ ھای پنج سالھ ــ آلکسی 

ا، استاخانوف، کارگر معدن، پاشا آنگلینا، زن ــ ماشین کار، ماریا وینوگراداو
نساج و ھزاران انسان دیگر کھ، با توانائی خود بھ ندای انسانی پاسخ دادند، 
دریافتند. آنھا، بھ انسانھای صاحب حرفھ ھای قھرمانانھ ــ خلبانان و  قطب 
شناسان، بھ مدافعان میھن، نیرو و شھامت و بھ دانشمندان و نوآوران، جرأت و 

  جسارت بخشیدند.
بھ ھمراه  ١٩٣٧ی چکالوف در سال زمانیکھ خلبان سرشناس، والر

بایدوکوف و بلیاکوف، از مسکو تا ونکور را از باالی قطب شمال پرواز کرد، 
یک صد و پنجاه «در پاسخ بھ سؤال آمریکائیھا کھ چقدر ثروت داری، گفت: 

  ».میلیون نفر ھموطنم برای من کار می کنند و من، برای آنھا
ق عمومی سالھای سی، زمانیکھ در این جواب، دلیل کلیدی شور و اشتیا

مردم فقط با یک غذای ساده زندگی می کردند، زمانیکھ ھر انسانی خود را 
جزئی از کل واحد می شمرد و بھ مشارکت خود در کارھای بزرگ پی می 
برد، نھفتھ است. این شور و شوق، بھ آن شکلی کھ بدخواھان کشور ما در 

ال، والنتینا گریزودوبووا کھ ھمراه با نبود. مث» دولتی«آرزوی دیدن آن بودند، 
پ. آسیپنکو و م. راسکوف با پرواز از مسکو تا شرق دور رکورد پرواز را 

“ چشم بندی”این، « سال، با اطمینان تأکید می کند:  ۵٠شکست، پس از گذشت 



نیست. رکورد پرواز و دستاورد است. این، نتیجۀ کار تعداد عظیم مردم و گواه 
اضافھ کنیم کھ، بھ عقیدۀ ». تکنیکی اتحاد شوروی است انکشاف علمی ــ

نظامیان سرشناس آن زمان، این پیروزی خلبانان اتحاد شوروی میلیتاریستھای 
ژاپن را بھ فکر کردن بھ این مسئلھ کھ، آیا درگیر شدن با آنھا ارزش دارد، 

  واداشت.
یا من نمی توانم نصف و نیمھ نفرت داشتھ باشم «دزرژینسکی می گفت: 

مردم ». نصف و نیمھ دوست بدارم. من نمی توانم فقط نصف جانم را فدا کنم
شوروی آن وقتھا با تمام وجود عشق می ورزیدند و ابراز انزجار می کردند، 
ھمۀ رویدادھا را با آغوش باز می پذیرفتند. این کیفیت، در طول دھھا سال، 

وروی را نشان می منش ویژه ، یعنی ھمان صفات ممیزۀ انسان طراز نوین ش
تبدیل شد. و این، تعریفی است کھ، » روح و ایده آل«دھد. روسیھ بھ سرزمین 

  د. ھیبسون، یکی از کالن بانکداران انگلیس در مورد روسیھ ارائھ داد.
اھمیت بزرگ کار الھامبخش، در ھم شکنندۀ تصورات در بارۀ محدودیت 

انطور کھ او ارزیابی می امکانات را، استالین بسیار ارزشمند می شمرد. ھم
کنش وری و مالیمت، اشتیاق  و ابتکار میلیونھا کارگر و دھقان، توسعۀ «کرد: 

فنی و ھم در سایۀ مسابقات و  -نیروی عظیم انرژی ھمراه با کمکھای مھندسی
پیروزیھای تاریخی در جبھۀ  نیروی اصلی، »پیشقدمی در کارھای سوسیالیستی

بخود راه داد کھ، بدون وجود این شرایط ، ما نمی  کار بودند. نباید ھیچ تردیدی
  ».توانستیم حتی یک گام بھ پیش برداریم

میزان جوابگوئی کادرھای حزبی بھ سطح نوینی ارتقاء داده شد. استالین 
کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد  ١٩٢٨در پلنوم نوامبر سال 
مسئلھ تسکین این حماقت است اگر خود را با این «شوروی(بلشویک) گفت: 

بدھیم کھ، عقب ماندگی کشورمان بھ ما مربوط نیست و از گذشتھ  بھ ما بھ ارث 
رسیده است، بھ ھمین خاطر ما نمی توانیم و نباید در قبال آن پاسخگو باشیم... 
خیر! حال کھ ما بھ حاکمیت رسیده ایم و مسئولیت دگرگون سازی کشور را بر 

مسئولیت داریم و باید جوابگوی ھر چیزی،  پایۀ سوسیالیسم تقبل کرده ایم، ما
  ».چھ خوب و چھ بد، باشیم



پانزدھمین کنگرۀ حزب کمونیست اتحاد شوروی(بلشویک) را کھ در آن 
دستورالعملھای تنظیم شده برای اولین برنامۀ پنج سالھ توسعھ اقتصاد ملی 

در  تصویب گردید، می توان آغاز باز خوانی تغییرات عمیق در کشور شمرد. با
نظر گرفتن حلقۀ محاصرۀ سرمایھ داری در اطراف، عرصھ ھای زود توسعھ 
یابنده را کھ، توان دفاعی و قوام اقتصادی کشور را در زمان جنگ تأمین می 
کردند، در رأس ھمۀ اھداف مندرج در دستورالعملھا قرار دادند. ولیکن، 

می شد. از جملھ، بموازات اینھا، اھمیت بزرگی بھ بھینھ سازی آھنگ رشد داده 
در اینجا نباید بر مبنای حد اکثر آھنگ «در تصمیمات کنگره گفتھ می شود: 

آتی یا چند سال نتیجھ گیری کرد، بلکھ، باید بر پایۀ  در سالھای نزدیکرشد 
طوالنی مدت د ملی کھ، بتواند سریع ترین آھنگ رشد اچنان تعادل عناصر اقتص

  ».را تأمین نماید، حرکت کرد
ھذیان «ھای اولین پنج سالھ را مطبوعات بورژوائی آن سالھا  برنامھ

نامیدند. اما او، ھمچنانکھ معلوم است، در مجموع  » وھم و خیال«و » گوئی
  بطور قابل مالحظھ ای تحقق یافت.

اتفاقی نبود کھ، گزارش وسیع استالین بھ پلنوم مشترک کمیتۀ مرکزی و 
شوروی در ماه ژانویۀ سال  کمیسیون مرکزی نظارت حزب کمونیست اتحاد

در رابطھ با نتایج اولین برنامۀ پنج سالھ، از بخش مربوط بھ اھمیت بین  ١٩٢٣
المللی اجرای موفقیت آمیز برنامۀ پنج سالھ آغاز شد. با درک اجتناب ناپذیری 
تصادم جدید با قدرتھای امپریالیستی، استالین دو باره در بارۀ بدیل طاقت فرسا 

جنگ شقاوت است و آن بیرحمانھ این سؤال را «و می گوید: یادآوری کرده 
مطرح می سازد: یا ھالکت و یا تحرک بیشتر برای رسیدن بھ کشورھای 

  ».پیشرفتھ
نتایج پنج سالھ موجب انشقاق اذھان اجتماعی در کشورھای سرمایھ داری 

و  گردید. بعضی ھا تاکید کردند کھ، برنامۀ پنج سالھ با شکست کامل مواجھ شده
بلشویکھا در لبۀ پرتگاه قرار گرفتھ اند. دیگران، واقع بینانھ تربھ مسئلھ نگاه می 

برعکس، حداقل تأئید نمودند «کردند و، ھمانطور کھ استالین در بارۀ آنھا گفت، 
کھ بلشویکھا انسانھای نامطلوبی ھستند... کار آنھا بھ سختی پیش می رود ولی 



این فقط یک معنی دارد: و آن یعنی؛ ». آنھا مجبورند بھ اھداف خود برسند
  روسیھ را بحساب آوردند.

دمکراتھای غربی در  -و عالوه بر آن، نظریات مخالفان روسیھ و سوسیال
بارۀ غیر ممکن بودن ساختن سوسیالیسم در یک کشور جداگانۀ تصرف شده، 

  کامال شکست خورد.
وروی دو برابر در سالھای برنامھ ھای پنج سالھ اول قدرت صنعتی اتحاد ش

افزایش یافت. در این زمینھ، صنایع سنگین جایگاه نخست را بخود اختصاص 
مؤسسۀ تولیدی راه اندازی می شد کھ در زمان  ۶٠٠داد. در کشور ساالنھ 

خود، بھترین کارخانھ ھای مطابق با معیارھای (استانداردھای) جھانی شمرده 
  می شدند.

ق دنپر، احداث مجموعۀ نیروگاھھای پایان کار احداث نیروگاه حرارتی بر
برق دیگر در مناطق مختلف روسیھ و جمھوریھای متحدۀ شوروی نمونۀ 

بخش اصلی برنامۀ  ١٩٣١قھرمانی مردم اتحاد شوروی بود. در سال 
الکتروفیکاسیون کشور  اجرا شد کھ، توأم با راه اندازی قدرت انرژیتیکی 

ی جدید را فراھم ساخت. از میان جدید، امکان تأمین برق ھزاران مؤسسۀ صنعت
آنھا، کارخانھ ھای تراکتور سازی استالینگراد و خارکوف، کارخانھ ھای 
اتومبیل سازی مسکو و نیژنئی نوگوراد(کارخانۀ اتومبیل سازی گورکی)، 
کارخانۀ ماشین سازی اورال و ذوب آھن نوواتاگیل، ماگنیتکا، در وھلۀ اول 

  رد.متروی پایتخت را می توان نام ب
یکی از ایده آلھای منعکس شدۀ استالین در برنامۀ پنج سالھ ــ ساختن کشور 

  پوالدین، بھ واقعیت پیوست.
احداث شھر کامسامول ــ آمور، کھ ھمراه با آن کارخانۀ کشتی سازی و 

نیز ساختھ شد، بعنوان صفحۀ بزرگ دیگری بھ تاریخ »  آموراستال«ذوب آھن 
کوزنتسک، تحقق » باغ -شھر«. ساختن سازندگی سوسیالیستی اضافھ شد

رویائی بود کھ، بھ سمبل ھمۀ سازندگیھای کبیر پنج سالھ تبدیل شد. و آن خود، 
پرچم پیروزیھای واقعی بود، نھ آن طوریکھ بعضی از نویسندگان امروزی می 

(فکر خواھند بعنوان بخشی از افسانۀ سازندگی سوسیالیستی معرفی کنند 
، اثر ابنیزر “شھر باغھای آینده”ین بار در کتاب اول“ باغ -شھر”ساختن 



بھ  ١٨٩٨تخیلی انگلیس مطرح شد. کتاب در سال  -ھووارد، سوسیالیست
  چاپ رسید. مترجم).

 ١٩٣٧مناطق اطراف پیشین نیز بھ مدار رشد صنعتی وارد شدند. در سال 
درصد کل محصوالت صنعتی را صنایع جدید تولید می کردند. در  ٨٠بیش از 

  ز برنامۀ پنج سالۀ سوم مؤسسات صنعتی بھ مرحلۀ سود دھی  رسیدند.آغا
ذکر این نکتھ مشکل نیست کھ، مرکز سنگینی در ساختن صنایع سنگین 
میھن در منطقھ ای از اورال تا شرق دور متمرکز شد. استالین نیز در ادامۀ راه 

ی کھ، از زمان ایوان گروزنئی بطور خستگی ناپذیر برارا تزارھای روس 
افزایش تراکم جمعیت این منطقۀ دارای آب و ھوای سخت و منحصر بفرد 
بلحاظ ثروتھای خود، تالش می کردند، اھمیت استراتژیک ناحیۀ سیبری و 
شرق دور را برای کشور درک می کرد و با استفاده از سرمایھ گذاریھای 

تحاد ھنگفت دولتی و بکارگیری اھرمھای مدیریتی ــ فرماندھی، بخش آسیائی ا
شوروی را بھ زیر تسط در آورد. در نتیجھ، سیل عظیم کارگران بھ این منطقھ 

، والنتینا ختاگوراوا، دختر کامسامول، خطاب بھ ١٩٣٦سرازیر شد. در سال 
» دختران بھ پیش ما در شرق دور بیائید!«دختران اتحاد شوروی فراخوان داد: 

، داوطلبانھ و بدون ھیچگونھ ھزار نفر، طبیعتا ۵٠، بیش از ١٩٣٧تا پایان سال 
  اجباری، بھ فراخوان او جواب مثبت دادند.

میزان رشد اقتصادی منطقھ نیز جالب توجھ است. تولیدات صنعتی در 
، یعنی ١٩١٣، در مقایسھ با سال ١٩٤٠اورال، سیبری و شرق دور در سال 

برابر  ۵/١٤بھترین سال روسیھ تزاری بلحاظ اقتصادی تا قبل از جنگ، 
  ایش نشان می داد.افز

  در دورۀ استالین، سیبری بھ افتخار روسیھ تبدیل شد.
در نتیجۀ سیاست صنعتی کردن استالینی، فرھنگ کار میلیونھا انسان بطور 
بنیادی متحول شد. در اواسط اولین پنج سالھ مشکل بیکاری ریشھ کن گردید. 

سرمایھ داری بھ قابل توجھ اینکھ، این وظیفھ درست سالی تحقق یافت کھ، نظام 
 -١٩٣٣ورطۀ عمیق ترین بحران درتاریخ خود، بحران اقتصادی سالھای 

، کھ پیشرفتھ ترین کشورھا را فراگرفت، در غلطیده بود. ضمنا، شمار ١٩٢٩
بیکاران در این کشورھا تقریبا یک چھارم ھمۀ شاغلین عرصۀ تولیدی را شامل 



 ت نوین اقتصادی، بیکاریمی شد. بلی و در کشور ما در سالھای اجرای سیاس
  میلیون نفر گذشت. ٧/١از رقم  ١٩٢٨سریعا رواج یافت و در سال 

درصد  ٨٠از آغاز سالھای چھل، شاخص باسوادی مردم بھ رقم بیش از 
افزایش یافت. صدھا ھزار انسان جوان، برخاستھ از میان طبقۀ کارگر و 

ل شدند. جامعۀ دھقانان، از مرکز آموزش عالی و تکنیکومھا فارغ التحصی
  روشنفکری جدید شوروی بھ عرصھ رسید.

بخوانید، دندان بھ ھم بفشارید، بدون ترس «مردم در پاسخ بھ پیام استالینی: 
، بھ »از اینکھ، دشمنان، بیسوادی و عقب ماندگی ما را بھ استھزاء بگیرند

در مدارس ابتدائی  ١٩٢٨-١٩٢٩تحصیل مشغول شدند. اگر در سال تحصیلی 
میلیون نفر بھ تحصیل اشتغال داشتند، این رقم در سال  ٦/١٢طھ و متوس

میلیون نفر رسید. سھم مدارس متوسطھ از  ٨/٢٨بھ  ١٩٣٦ -١٩٣٧تحصیلی 
درصد بود. تعداد مشغوالن تحصیل در  ٦٢تا  ۵/٢٩این تعداد دانش آموز، بین 

ھزار نفر و در  ٧٧٠ھزار نفر بھ  ٢٦٠مراکز آموزش تخصصی  متوسطھ از 
  ھزار نفر افزایش یافت. ۵٤٢ھزار نفر بھ  ١٧٧رس عالی از مدا

ارتقاء میزان باسوادی عمومی در روستاھا و سازماندھی نظام تحصیلی 
ملی برای تمام مراحل تحصیلی، بعنوان مھمترین پیش شرط  اجرای برنامھ 

  اقتصادی شمرده می شد. -ھای عظیم ملی
بھ... متخصصان در بخش اینک ما «استالین موضوع را چنین مطرح کرد: 

فلزات، نساجی، سوخت، شیمی، اقتصاد روستائی، حمل و نقل، حسابداری و 
غیره و غیره نیاز داریم. ما بھ گروھھای کامل، صدھا و ھزاران کادر جدید 
محتاجیم کھ با قدرت بھ عرصھ ھای مختلف دانش مسلط  باشند. بدون اینھا، 

لیستی در کشور ما، نمی تواند در ھیچ صحبتی از آھنگ سریع سازندگی سوسیا
  ».میان باشد

اھمیت بسیار بزرگی بھ دانش فنی زحمتکشان و آموزش در روند تولید داده 
، »کادرھای مسلط بھ دانش فنی، ھر مشکلی را حل میکنند«می شد. شعار 

ھمآھنگی با نیازھای عینی اقتصادی طرح شد. در آغاز پنج سالۀ دوم، جنبش 
 ١٩٣۵سوی کسب حداقل دانش فنی روی آورد و در سال  توده ای کارگری بھ



فنی بھ اجرا در آمد. ھمۀ اینھا تأثیر بسیار مثبتی بر  -سیستم امتحان دولتی
  افزایش بھره وری کار مولد و بھبودی کیفیت محصوالت تولیدی گذاشت.

شرایط دسترسی ھر کسی بھ ثروتھای فرھنگی فراھم شد، تئاترھای جدید 
موزه ھا و البتھ کتابخانھ ھا ھم افتتاح شدند. شمار آنھا کھ تا  تأسیس گردیدند،

ھزار واحد افزایش یافت.  ٧٠، بھ ١٩٣٧ھزار واحد بود تا سال  ۵/١٢انقالب 
میلیون نسخھ  ٤٠رقم کتابھا در کتابخانھ ھای عمومی با احتساب افزایش تقریبا 

اتحاد شوروی بھ میلیون نسخھ رسید.  ١٢٧در دورۀ پنج سالھ، در ھمان سال بھ 
  کتابخوان ترین کشور جھان تبدیل شد.

امروز چھ می توان گفت غیر از آنکھ، ھیچ چیزی را نمی توان با آثار 
بزرگ خلق شده در دورۀ استالین، بویژه، با آثار ادبی و سینمائی در یک ردیف 
قرار داد. از برکت تأثیر دائمی استالین بھ ھمۀ عرصھ ھای ھنری و فرھنگی، 

خاصی بھ خلق سیمای قھرمانانۀ معاصران کھ، ھمۀ ویژگی ھای زمان را  توجھ
در خود جمع کرده، تجارب سازندگی سوسیالیستی و ھمچنین تمثال تاریخی 
پیشینیان شھیر ما را منعکس ساختھ، میھن پرستی، شجاعت و دیگر کیفیتھای 

این عرصھ عالی انسانی را مجسم می نمود، مبذول گردید. متاسفانھ، بسیاری از 
ھا اینک در اثر ارزیابیھای سطحی نا آشنایان با دنیای ھنر، بھ ابتذال کشیده شده 

  است.
صرفنظر از خرابکاریھای سنگین در دورۀ تعاونی کردن، دھقان روسی از 
نو زاده شده و سر پا ایستاد. تعاونیھای دھقانی تنھا در سالھای دومین برنامۀ پنج 

ھزار دستگاه کمباین و بیش  ١٢٤تور، در حدود ھزار تراک ۵٠٠سالھ، بیش از 
ھزار دستگاه کامیون دریافت کردند و در حدود پنج میلیون روستائی  ١٤٠از 

تخصص فنی فراگرفت. مردم روستائی وقت آزاد یعنی، امکان بیشتر برای 
آموختن، ارتقاء سطح فرھنگ خود و مشغول شدن بھ کارھای اجتماعی بدست 

لھای سی، افزایش حقوقھا بھ امری عادی تبدیل گردید و آوردند. از اواسط سا
  تمام نیازمندیھای مردم بھ مواد غذائی بطور کامل برآورده شد.

گذشت آن زمان کھ، دنیای غرب روسیۀ نیمھ باسواد و ویران شده در اثر 
جنگھای داخلی را بمثابھ شیء مضر از بین بردنی می دید. در حالیکھ در سال 

، ھواپیما و تانک در حد الزم نداشتیم، اما اتحاد شوروی سال ما تراکتور ١٩٢٩



را با پیشرفتھ ترین تسلیحات استقبال کرد. در آستانۀ جنگ، ما دیگر  ١٩٤١
فنی را در اختیار داشتیم کھ، بحدی پویا توسعھ  –بنیانھای بسیار قدرتمند مادی 

  یافتھ بود کھ، در سالھای چھل اروپا را پشت سر گذاشتیم.
اصل مسئلھ این است کھ، نسل کاملی از شھروندان پرورش یافت کھ اما 

آمادۀ فداکاری و از خودگذشتگی در راه دفاع از شرف، آزادی و استقالل میھن 
و در راه تأمین پیروزی بر فاشیسم، سیاه ترین و خشن ترین نیرو در تاریخ 

  جھان بود.
بندی نتایج  و با جمع ١٩٣٦تصویب قانون اساسی اتحاد شوروی در سال 

این پروسۀ سازندگی، حقوق سوسیالیستی بی سابقھ در تاریخ؛ حق کار، حق 
استراحت، حق تحصیالت عالی، حق تأمین مالی در دوران پیری را اعالم کرد. 
ھیچ وقت و در ھیچ کجا ھیچ سندی در دفاع  از چنین حقوقی تصویب و اعالم 

  نشده است.
  

***  

ب رشد روزافزون پرولتاریای آھنگ سریع صنعتی کردن کشور موج
مورد نیاز آن تأمین می شد. برای کشور، ورود بھ  خواربارصنعتی کھ، باید 

دورۀ واقعا جدید، داشتن ذخایر مطمئن نان ضروری بود. در اواخر سالھای 
) ما از ١بیست، استالین چھار شرط  ضروری را بطور مشخص معین کرد: 

مقابل وخیم شدن بازار نان تضمین  ) ما در٢تجاوز نظامی تضمین نیستیم؛ 
) داشتن ذخیره صدور نان ٤) ما در مقابل کمبود گندم تضمین نیستیم؛ ٣نیستیم؛ 

  برای ما ضرورت مطلق دارد.
در پایان سالھای بیست برای استالین و ھمفکران او مشخص شد کھ، 

ی سیاست اقتصادی جدید در تقابل با نیازھای کشور قرار گرفتھ است. رویگردان
) و NEPرھبری حزب کمونیست اتحاد شوروی از سیاست اقتصادی جدید(

رد آن، با استقبال اکثریت اعضای حزب و طبقۀ کارگر مواجھ شد. زیرا، ط
در  خوارباربحران ناشی از سیاست اقتصادی جدید کھ، بھ مشکالت بزرگ 

منجر گردید، در مقابل چشم شان بود. میزان غلھ در  ١٩٢٧ -١٩٢٨سالھای 
 ٢٠ور در مقایسھ با میزان دورۀ آغاز جنگ، تا دو برابر و صدور آن، تا کش



برابر کاھش یافت. پس از ھمۀ تجاربی کھ، روسیھ در سالھای جنگ اول 
جھانی، پس از انقالب و جنگھای داخلی اندوختھ بود، مردم بھ سوی اقتصاد 

  ند.طبیعی روی آوردند و فقط در حد تأمین نیاز خود، نان تولید می کرد
ھرچھ بیشتر روشن شد کھ، با کمک نیروی فردی و سطح بیش از حد پائین 
تجھیزات فنی کشاورزی و ھمچنین موقعیت نامساعد و مخاطره آمیز مناطق 
کشاورزی، نمی توان نان کشور را تأمین کرد. اوضاع زمانی وخیم تر شد کھ، 

والکی کھ در نتیجۀ انقالب اکتبر، گذار از اقتصاد بزرگ مالکی و بزرگ ک
بیشترین سھم را در تأمین غلھ کشورداشتند، بھ اقتصاد کوچک و متوسط 

میلیون واحد کشاورزی انفرادی موجود در  ١۵-١٦دھقانی، تبدیل گردید. بجای 
  میلیون واحد رسید. ٢٤ -٢۵کشور تا جنگ جھانی اول، رقم آنھا بھ 

مالحظھ در عین حال، حاصل بخشی در کالخوزھا و سافخوزھا بطور قابل 
درصد) از واحدھای کشورزی  ١۵ -٣٠ای باالتر (در ابتدای تعاونی کردن 

متوسط در کشور بود. صنعتی کردن تعاونی ھا با آھنگ سریعی بھ اجرا 
ھزار  ٣/١کارخانھ ھا  ١٩٢٧ -١٩٢٨گذاشتھ می شد. مثال، اگر در سالھای 

بھ  ١٩٢٩ -١٩٣٠دستگاه تراکتور تولید می کردند، میزان تولید آنھا در سالھای 
  ھزار دستگاه افزایش یافت. ٩بیش از 

ما با حل مسئلۀ “ آزادی”سرنوشت و «گفت:  ١٩١٣استالین حتی در سال 
این مثال، مسئلۀ قدیمی روسیھ بود کھ تصور ». زمین در روسیھ مرتبط است

تودۀ اصلی جمعیت کشور ــ دھقانان زحمتکش ــ از عدالت اجتماعی بر مبنای 
زمین بھ «بود. انقالب اکتبر این مسئلھ را با اجرای شعار لنینی  آن شکل گرفتھ

حل کرد و آنھا را از زیر یوغ بندگی مالکان آزاد ساخت.  گذار » دھقانان!
استالین بھ سیاست تعاونی کردن فراگیر بمعنی پیچ تندی بود در جھت تأمین نھ 

بات اجتماعی تنھا رشد جھشی تولیدات روستائی، حتی بمفھوم سازماندھی مناس
  کیفیتا نوین در روستا بھ حساب می آمد.

کھ از سوی » ثروتمند شوید!«ھمانطور کھ می دانیم، نھ شعار ترک نشدۀ 
تحلیل رفتن کوالکھا در «بوخارین بھ میان دھقانان برده شد و نھ سیاست 

» افسانۀ«را حل نکرد. ھمانطور ھم، امروز  خواربار، مشکل »سوسیالیسم



ا و سافخوزھا بھ مؤسسات بزرگ خصوصی بدون آماده سازی تبدیل کالخوزھ
  پایھ ھای آن، ھیچ کمکی بھ روستا نکرد.

بوخارین » گرایش بھ راست«استالین ضمن ارزیابی از مواضع مشھور بھ 
با توسعۀ «و ھمفکران او در حزب، در پلنوم بھ چنین نتیجھ گیری رسید کھ: 

برنامۀ ». «بازسازی کرد کشاورزی صنعتی، می توان اقتصاد دھقانی را
را استالین مقابلھ با برنامۀ انقالبی دگرگون سازی کشور کھ، تجدید » بوخارین

تجھیز صنایع و مؤسسات کشاورزی را در نظر داشت، ارزیابی کرد. تعاونی 
  کردن مؤسسات کشاورزی، درست بر این مبنا می بایست انجام می پذیرفت.

علت استفادۀ مشترک از تکنولوژی،  آیا علتی غیر از برتری کار جمعی و
دیگری ھم برای تعاونی کردن وجود داشت؟ قطعا نھ. این، در وھلۀ اجتماعی 

اول خواستۀ فقیرترین الیۀ دھقانان بود. این، پایبندی بھ سنت آبشین ھای باستانی 
روسی بود کھ، تا انقالب، صرفنظر از اصالحات استولیپینی منجر بھ انشقاق 

  روستائی کشور، بھ حیات خود ادامھ می دادند. در میان جمعیت
مسئلۀ اصالح تولید خرده کاالئی یکی از سخت «لنین با تأکید بر اینکھ، 

بھ کمک «، گفت: »ترین مشکالت سازندگی سوسیالیستی بھ شمار می رود
  ،.»مؤسسات کوچک نمی توان نیازمندیھا را بر طرف کرد

سی، از جملھ، تعاونی کردن  -تقریبا ھمۀ حوادث نیمۀ دوم سالھای بیست
را، مخالفان استالین، بعنوان یک قاعده، تنھا با ارادۀ او توضیح می دادند. اما 

او در تقبیح زیاده روی در جنبش » سرگیجھ گرفتن از پیروزی « مقالۀ 
کالخوزی را، آنھا استثنائا بعنوان پوششی برای انحراف توجھ جامعھ از فشار 

ھ دھقانان ارزیابی می کردند. لیکن، مشکل بتوان تمام برنامھ ریزی شده برعلی
  رویدادھای آن وقت را با چنین درکی توضیح داد.

کالخوزھا و سافخوزھا را استالین بخاطر انجام آزمایشات در روی اندام 
زندۀ روسیھ تشکیل نداد. الزم بود از تمایالتی کھ، در اقتصاد کشاورزی شکل 

شت بھ عقب تھدید می نمود، عبور کرد. عالوه گرفتھ و کشور را با خطر بازگ
بمثابھ یکی از عوامل اصلی پیروزی بر فاشیسم،  خواربارامنیت بر آن، باید 

  تأمین می شد.



سافخوزی مبنای امنیت خوارو  -قابلیت عرضۀ عالی محصوالت کالخوزی
باری بود. تقریبا در طول چند ماه تا آغاز جنگ دوم جھانی استالین متذکر شد 

اھمیت بزرگی در تأمین کشور داشت. دقیقا راز این «، دقیقا این وضعیت کھ
امر، کھ کشور ما توانست براحتی و بسرعت مشکل تأمین غالت، مسئلۀ تأمین 
شایستۀ کشور بزرگ با غالت را حل نماید، در این ویژگی کالخوزھا و 

  ».سافخوزھا نھفتھ است
یھ اھمیت حیاتی داشت، ھمانطور کھ می دانیم، مسئلھ ای کھ برای روس

  ، ولی، حل شد.»راحت«برعکس تصور، نھ بسیار 
و باآلخره، استالین اھمیت بسیار زیادی بھ جنبۀ اجتماعی قائل بود و 

کالخوزھا را تنھا وسیلۀ دھقانان برای غلبھ بر نیازمندیھا و «ھمچون لنین، 
  ارزیابی می کرد.» تاریکیھا

  اونی کردن فکر شده بود.دقیقا روی ھمۀ اقدامات الزم برای تع
در جریان آن، مسئلۀ گسترش سازندگی کالخوزھا و سافخوزھا، بنگاھھای 

(موسسات قراردادی، کھ فعالیت تعاونیھا را ھمآھنگ استعمال جمعی متعاھدی 
تراکتوری بعنوان وسیلۀ برقراری زنجیرۀ تولیدی  -و مراکز فنیمی کردند. م.) 

گردید. در چنین صورتی، بکار گیری  بین صنایع و مؤسسات کشاورزی مطرح
اقدامات اضطراری موقتی، بھ پشتوانۀ حمایت اجتماعی تودۀ دھقانان میان حال 
و تھیدست جایز شمرده می شد و این، ابزار اصلی عبور از مقاومت بزرگ 
مالکی و پس گرفتن مازاد نان از آن بود. ھمچنین، پیش بردن کار، بدون وارد 

ارز برای توسعۀ صنایع ضرورت داشت. ضمن اینکھ، کردن نان و اندوختن 
گذاشتن تدریجی مزارع کشاورزی انفرادی دھقانان میان حال و فقیر بھ روی 

  ریل مؤسسات تعاونی عظیم ھم، در نظر گرفتھ شده بود.
بھ ھر حال برای دستیابی بھ ھمۀ اینھا، برنامۀ استالینی، تقویت قابل توجھ 

ئی، ماشین سازی، کارخانھ ھای تراکتور سازی توسعۀ صنایع ذوب آھن، شیمیا
و کارخانھ ھای سازندۀ ماشینھای کشاورزی را پیش بینی می کرد. استالین بر 
این باور بود کھ، بدون این، حل مشکل غلھ ممکن نیست و با ھمین نتیجھ گیری 

توسعۀ سریع صنایع ما، کلید «کھ دگرگونی کشاورزی ممکن نیست، گفت: 
  ».ی بھ حساب می آیددگرگونی کشاورز



تراکتوری، در یک فاصلھ زمانی  -با تشکیل شبکۀ بنگاھھای ماشینی
کوتاھی باالترین میزان تمرکز، بیشترین استفادۀ مفید و نگھداری ماشینھای 

درصد امور کاشت و داشت  ٩٣بیش از  ١٩٣٨کشاورزی حاصل شد. در سال 
 -ای ماشینیو برداشت در اراضی کالخوزھا با کمک تجھیزات بنگاھھ

تراکتوری انجام می شد. آنھا بھ سازمانھای اصلی دولتی در روستاھا تبدیل 
شدند، و از طریق آنھا، ھم ترقی تکنیکی حاصل شد و ھم علوم اقتصاد 

 - روستائی تعمیق یافت. چون محاسبات بین مؤسسات و بنگاھھای ماشینی
نقش حلقۀ رابط بین تراکتوری بطور طبیعی (مبادلھ ای) انجام می شد، بنگاھھا 

روستا و شھر را ایفاء می کردند. بدین ترتیب، آنھا محصوالت غذائی و مواد 
خام کشاورزی را بھ شھر می رساندند و از شھر تکنولوژی و تجھیزات بھ 

تراکتوری نقش ویژه ای در زمان جنگ  - روستا می بردند. بنگاھھای ماشینی
  ردند.در تدارک حداکثر محصوالت کشاورزی ایفاء ک

در سالھای پس از جنگ، با اشتباه شمردن نظر برخی اقتصاددانان در بارۀ  
تراکتوری بھ کالخوزھا، استالین در اثر خود  -ضرورت فروش مراکز ماشینی

در «نشان داد کھ، » مسائل اقتصادی سوسیالیسم در اتحاد شوروی«با عنوان 
ھ خواھند کرد، ھشت سال تأدی -این صورت کالخوزھائی کھ فقط بعد از شش

 -زمان حقانیت او را ثابت کرد. با فروش مراکز ماشینی». متضرر خواھند شد
تراکتوری بھ کالخوزھا در دورۀ خروشچوف، بسیاری از آنھا چنان زیانی 

  متحمل شدند کھ، بعدھا ھم نتوانستند آن را جبران کنند.
ضمن بررسی در بارۀ انتخاب راه دگرگون سازی روستا در سالھای 

ھبری استالین، در این مورد کھ، تعاونی کردن را بھ کشاورزی اھداء کرد، ر
ما بسیار عالقمندانھ بھ » نوسازان«شنیدن نظر اقتصاددانان بزرگ غرب کھ 
  ».آنھا استناد می کنند، بسیار جالب توجھ است

)، پرفسور دانشگاه ھاروارد، V. V. Leontyevبلی، و. و. لئونتیوف(
ی نوبل بر این باور است کھ، آھنگ بسیار باالی رشد برندۀ جایزۀ اقتصاد

اقتصادی، کھ در سالھای سی آغاز و در سالھای پنجاه و ھفتاد ھم ادامھ یافت، 
بسیار حیرت انگیز بود. اگر چھ بعدھا، در سالھای ھشتاد، دلیل اصلی افت آنھا، 



» لیدیاز سوی واحدھای مستقل تو اعمال مدیریت بسیار ناکارآمد و ولنگارانھ«
  بود (تأکید از من است. گ. ز.).

بدین ترتیب، لئونتیوف مشکل را نھ در شیوه ھای سازماندھی تولید 
محصوالت کشاورزی، بلکھ، در مدیریت آنھا می بیند. یعنی در آن کھ، ھجوم 

اوایل سالھای نود، با  –آورندگان نادان بھ سوی قدرت در اواخر سالھای ھشتاد 
بھ ھیچ وجھ نمی » مدیران سرخ«ان فوق متخصص و عقب راندن اداره کنندگ

توانستند جای خالی آنھا را پر کنند. بھ عقیدۀ لئونتیوف، اقتصاد منحصر بفرد 
ساختھ شده در بخشی از کرۀ زمین، در تمام مشخصھ ھا، شکل تعاونی 

  سازماندھی تولید کشاورزی را از دست می دھد.
اقتصادی نوبل، ج. ک. اقتصاددان دانشگاه ھاروارد، برندۀ جایزۀ 

زمانی کھ شکستن ساختار «چنین گفت:  ١٩٩٠)، در سال Helbriteھلبریت(
فئودالی روسیۀ تزاری از راه تقسیم اراضی گرفتن حاکمیت و توزیع درآمد 
ضروری بود، سوسیالیسم بھ موفقیتھای قابل توجھی دست یافت. زمانی کھ 

ھای ذوب آھن، سیستم  کشور صنعتی کردن عظیم ساختاری؛ احداث کارخانھ
الکتروفیکاسیون، شبکۀ حمل و نقل، صنایع سوخت را آغاز کرد، آن وقت، بی 
تردید، سیستم برنامھ ریزی، دستورالعملھای صادره از وزارتخانھ یا ادارۀ 
برنامھ ریزی دولتی، دو باره بسیار مؤثر واقع شدند. باالخره، دقیقا بدین ترتیب 

  است... ھم ابرقدرت صنعتی ساختھ شده
من کالخوزھا و سافخوزھای اتحاد شوروی را مورد مطالعھ قرار دادم و 

زندگی در آنجا از  -در اینجا دو مسئلھ زیر تعجب مرا برمی انگیخت: اوال
بسیاری جھات، راحت تر و ساده تر از زندگی یک صاحب کار خانوادگی سخت 

بسیار زیاد شمار  -(تأکید از من است. گ. ز.). ثانیاکوش در آمریکاست
کارکنان بوروکرات کھ، برای کالخوزھا دستورالعمل صادر می کنند، برای من 

  ».تعجب آور است
ھمانطور کھ می بینیم، باز ھم بھ ثمربخش بودن سیستم سوسیالیستی اقتصاد 
اعتراف می شود، اما کمبودھای آن علل ذھنی دارد و بھ عرصۀ مدیریت برمی 

مربوط می شود، » نان بسیار زیاد بوروکراتکارک«گردد. آنچھ کھ بھ مسئلۀ 



کنونی، نسبت بھ تعداد » دمکرات«تعداد کارکنان روسیۀ در حال احتضار 
  بوروکراتھای اتحاد شوروی، دو برابرافزایش یافتھ است.

توجھ کنید کھ، یک متخصص بزرگ دارای شھرت جھانی ھم تأئید می کند 
از زندگی » و ساده تر راحت تر«کھ، زندگی اعضای تعاونی ھای شوروی 

) آمریکائی است. بھ ھر حال، برای درک این  مدعا، بھ آن Farmerیک فرمر(
سوی اقیانوس رفتن الزم نیست. این برتری برای ھرکسی روشن است. باالتر 
از آن، مردم ھم امکان کار کردن، ھم استراحت و ھم تحصیل بدست آوردند. 

ر ادامھ تحصیل کارگران جوان بعدھا در دورۀ حاکمیت شوروی حتی بمنظو
روستا، امتیازاتی برای ورود بدون کنکور بھ مراکز عالی تحصیلی در نظر 
گرفتھ شد. چشم انداز زندگی دھقانان جوان بحد غیر قابل مقایسھ ای فراختر 

  گردید.
اضافھ کنیم، پرفسور آ. زینویوف کھ  پیشتر ما در بارۀ چگونگی مناسبات 

اره کردیم، نیز خاستگاه دھقانی داشت. او بخاطر می وی با حاکمیت شوروی اش
آورد کھ مادرش برغم تحمل ھمۀ سختی ھای دورۀ تعاونی کردن، با حس 
احترام از آن دوره و از اینکھ تعاونی کردن چشم اندازی را در مقابل فرزندان 
او باز کرد کھ، پیشتر رؤیا بود وغیرقابل تصور. یکی از پسرانش بھ درجھ 

رسید، دیگری، مدیر کارخانھ بود، سومی، سرھنگ و سھ فرزند پرفسوری 
دیگرش ھم مھندس بودند. این، نمونۀ سرنوشت میلیونھا خانوادۀ روس بود کھ 

  از راه بی آینده و شیوۀ زندگی سخت در روستاھای پیشین آزاد شدند.
دھقان روس فریاد بر می » بردگی تاریخی«ھر کسی کھ بلندتر از ھمھ از 

نیست اگر بھ اطراف خود نگاه کرده و بیاندیشد کھ، امروز با تخریب  آورد، بد
مؤسسات ایجاد شده بوسیلۀ استالین در روستاھا، چھ بالئی بر سر دھقان آورده 
اند. اگر امروز دھقانی در روی زمین کار می کند، در اکثر موارد او، در 

رد. آنچھ کھ شرایط وابستگی فئودالی بھ مالک آن و کارفرمای خود قرار دا
پیشتر بنام بازار کالخوزی نامیده می شد، امروز بھ زیر سلطۀ باندھای 
جنایتکار و مھاجران در آمده است، کھ قیمتھا را دیکتھ می کنند و ھر کسی را 
کھ مثل سابق نان تولید می کنند و دام پرورش می دھد، بحساب پولھای کالن 

لبا چنین وضعیت دھقانان، یگانھ بادآورده بھ زیر سلطۀ خود در می آورند. غا



وسیلۀ ممکن برای ادامۀ موجودیت بحساب می آید. در حال حاضر در شھر ھم 
برای دھقان معاصر کاری وجود ندارد. بیرون رفتن از این دایرۀ جھنمی تقریبا 

وارد «ممکن نیست. بطوریکھ فرزند دھقان عمال از امکان کسب تحصیل برای 
  شده است.محروم » شدن بھ جمع مردم

بھ پاسخ  متاسفانھ، تعاونی کردنھا بدون خطا پیش نرفت. در ھمین رابطھ،
) مراجعھ می کنیم، ١٩٣٣استالین بھ نامھ ھای میخائیل شولوخوف (ماه مھ سال 

کھ نویسندۀ بزرگ طی این نامھ ھا، توجھ خود را بھ اجرای آن در جریان 
) معطوف Donیا() و دن علVeshenskiتدارکات نان در نواحی وشنسکی(

  :داشتھ است
  رفیق عزیز شولوخوف!«

  ھمانطور کھ می دانید، کمکھای منظور در نامھ ھایتان ارائھ شده است...
اما مسئلھ بھ اینجا ختم نمی شود، رفیق شولوخوف. مسئلھ بر سر آن 
است کھ، نامھ ھای شما چند ذھنیت یک جانبھ را تصویر می کند. در این باره 

  مھ بھ شما بنویسم.می خواھم چند کل
از شما بخاطر نامھ ھایتان سپاسگزارم، بخاطر اینکھ آنھا، ضعفھای 

دولتی ما را نشان می دھند و نشان می دھند کھ چگونھ برخی  -کارھای حزبی
از مسئوالن ما بجای مھار کردن دشمن، ناخواستھ دوستان را می زنند و بھ 

عنی آن نیست کھ من در تمام اند. اما، این بھ مجنون مردم آزاری دچار شده
موارد با شما موافقم. شما یک طرف فضیھ را می بینید، بد ھم نمی بینید. ولی 
این فقط یک سوی مسئلھ است. برای دچار اشتباه نشدن سیاست (نامھ ھای 
شما داستان سرائی نیست، بلکھ کامال سیاسی است)، باید مشاھده کرد، باید 

دیگر عبارت از این است کھ، برزگران محترم طرف دیگر را نیز دید. و طرف 
(کارشکنانھ!) عمل “ ایتالیائی”ناحیۀ شما (و نھ تنھا ناحیۀ شما) بھ سبک 

اند و چیزی نمانده بود کھ کارگران و ارتش سرخ را بی نان بگذارند. این کرده
واقعیت است کھ، کارشکنی در خفا و بدون دردسر(بی خون) انجام گرفت. این 

، جنگ فرسایشی، با حاکمیت »ساکت«غلھ کاران محترم، بھ جنگ  واقعیت کھ
  را تغییر نمی دھد. رفیق عزیز شولوخوف... شوروی وارد شدند، اصل مسئلھ



البتھ، این وضعیت بھ ھیچ وجھ نمی تواند آن آبروریزیھای روی داده از 
سوی مسئوالن ما را، کھ شما ھم تأئید می کنید، توجیھ نماید و مقصران این 
بی آبروئیھا باید بھ جزای اعمال خود برسند. اما، در ھر صورت، مثل روز 
روشن است کھ، کشاورزان محترم بر خالف آنچھ کھ از دور دیده می شوند، 

  چندان ھم انسانھای بی آزاری نیستند.
  برایتان بھترینھا را آرزو نموده، دستتان را می فشارم.

  ».یوسف استالین شما
مارس  ١٤سنگین بود ولی، اصالح شدند. قرار  اھاافراطگریھا در روست

در بارۀ «کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک)  ١٩٣٠سال 
، سازمانھای حزبی را »مبارزه با انحرافات از خط حزب در جنبش کالخوزی

بھ پایان دادن کاربرد متدھای اجبار در تعاونی کردن و ھمزمان با آن بھ انجام 
عی برای جلب داوطلبانۀ دھقانان بھ کالخوزھا و تقویت کالخوزھای کارھای اقنا

موجود ملزم ساخت. کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک)، 
از آنھا خواست تا لیست مالکان خلع و محروم شده از حق انتخاب را تنظیم 

بازارھا نموده و اشتباھات روی داده در این زمینھ را فورا اصالح نمایند. بستن 
را ممنوع کرده و بر بازگشائی سریع بازارھا تأکید نمود و بھ دھقانان، از جملھ 
بھ اعضای کالخوزھا  توصیھ کرد کھ از فروش محصوالت خود در بازارھا 
خجالت نکشند. کمیتۀ مرکزی از سازمانھای حزبی خواست تا کسانی را کھ نمی 

قاطعانھ مبارزه کنند، از  توانند و یا نمی خواھند با انحراف در خط حزبی
  پستھای خود عزل نموده و بجای آنھا مسئوالن دیگری را تعیین کنند.

سرگیجھ گرفتن  «نمی توان چنین منابع تاریخی زمان، از جملھ مفھوم مقالۀ 
روزنامۀ  ١٩٣٠ماه مارس سال   ٢استالین، مندرج در شمارۀ » از پیروزی

ر کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست در آستانۀ صدور قرار فوق الذک» پراودا«
اتحاد شوروی (بلشویک) را تحریف کرد یا مسکوت گذاشت. در این مقالھ 
استالین تأکید می کند کھ، اصول حزب بر مبنای داوطلبی در جنبش تعاونی و 
بر پایۀ توجھ بھ تنوع شرایط در مناطق مختلف اتحاد شوروی مبتنی است. در 

ھ، حد احساس و قابلیت درک واقعیت را از این مقالھ، کسانی متھم می شوند ک
» اشتراکی شده«دست داده، کسانی کھ با مشقھای غفلت کارانھ در واحدھای 



مشغول بوده، بطور جدی زیاده روی نموده و سعی می کنند کار آماده سازی 
برای تشکیل کالخوزھا را با فرامین کارمندی و قطعنامھ ھای کاغذی عوض 

افراطی، ھمانطور کھ در مقالھ گفتھ می » چپھای«وی کنند. اشتباھات و کج ر
  شود، عامل اصلی توقف جنبش تعاونی کردن بشمار می رود.

این کار یعنی چھ ــ سیاست رھبری «استالین سؤالی را مطرح می کند: 
  ».؟تخریب و بی اعتبار کردن آنکالخوز است یا سیاست 

، اتخاذ تدابیر خشن اشاره کنیم کھ، تحریف فکر تعاونی کردن در روستاھا
برای لغو بزرگ مالکی بعنوان یک طبقھ واقعا ھم در یکسری استانھا و نواحی 
بھ مقاومت جمعی منجر شد کھ، در ھمان مناطق، موجودیت حاکمیت ھنوز 
تحکیم نیافتۀ شوروی را مورد تھدید قرار می داد. در عین حال این مقاومت در 

ان دھند، ھمگانی نبود، بلکھ، افراطی مجموع، آنطور کھ اغلب سعی می کنند نش
گریھای روی داده، علت اصلی آن بود. در حالتی غیر از این، حزب بلشویکی 
مشکل می توانست حاکمیت خود را حفظ کند. در غیر این صورت، دھقانان کھ 

، برای نجات دولت ١٩٤١اساس ارتش سرخ را تشکیل می دادند، در سال 
آماج گلولھ ھا نمی ساختند. بخاطر ھمین ھم  بزرگ سوسیالیستی سینۀ خود را

امروز نمی گویند کھ، مردم در سالھای جنگ کبیر میھنی، نھ فقط  از وطن، 
  بلکھ، از کشور شورائی خویش دفاع می کردند.

کھ یک ماه بعد منتشر شد، استالین » پاسخ بھ رفقای کالخوزی«در مقالۀ 
عبارت از برخورد نادرست بھ اشتباھات در مسائل دھقانی را کھ،   ریشھ ھای

اتحاد «دھقانان میان حال بود، آشکار کرد. اصل اساسی جنبش تعاونی کردن کھ 
طبقۀ کارگر و تھیدستان با دھقانان خرده پا برعلیھ سرمایھ داری بطور کلی، 
برعلیھ زمینداران بویژه...مبنای آن را تشکیل می داد، بدست فراموشی سپرده 

د، کھ خشونت، ھر قدر کھ در مبارزه با دشمن طبقاتی شده بود. فراموش کردن
ما ضروری و الزم است، در رابطھ با دھقانان خرده پا، کھ متحدان ما ھستند، 

  ».بیشتر از آن غیر قابل قبول و ھالکتبار است
  استالین سھ اشتباه اساسی در جنبش تعاونی کردن را برشمرد:

  لخوزھا؛) تخلف از اصل لنینی داوطلبی در تشکیل کا١
  ) تخلف از اصل توجھ بھ تنوع شرایط در مناطق مختلف اتحاد شوروی؛٢



ھای متناسب با تشکیل کالخوزھا و کاربرد اشکال ناقص ) تخلف ازشیوه٣
  کار.

ھای کار راھھای تشخیص شیوهاستالین از سازمانھای حزبی می خواھد، 
وم مشترک کمیتۀ را فرابگیرند. مثال، او در سخنرانی خود در پلنو محتوا آن 

مرکزی و کمیتۀ بازرسی مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) در 
سازمانھای  شکلبویژه تأکید کرد کھ، کالخوزھا فقط  ١٩٣٣ماه ژانویۀ سال 

بسیاری از رفقای ما، در مورد «: دھقانی بھ حساب می آیند. استالین گفت
ق کردند، غلو کردند و کالخوزھا بمثابھ شکل نوین مؤسسات اقتصادی، اغرا

آنھا را بھ شمایل مقدس تبدیل کردند. آنھا، از اینکھ، مادام کھ کالخوزھا بمثابھ 
شکل سوسیالیستی کشاورزی شناختھ می شوند، نتیحۀ نادرست گرفتھ، تصور 
کردند کھ بھ این ترتیب، ھمۀ مراحل کار، از جملھ، پیشبرد درست کار در 

حیح کشاورزی اشتراکی و تبدیل کالخوزھا تشکیل کالخوزھا، برنامھ ریزی ص
و باالخره، بھ این مسئلۀ ». بھ نمونۀ مؤسسات سوسیالیستی نیز تضمین شده است

ھمھ چیز بدان بستگی دارد کھ، کدام محتوا با این شکل ادغام خواھد «عمده کھ: 
  ، توجھ نکردند.»شد

می کرد، در این باره کھ، استالین مقیاس تحوالت عظیم در روستا را درک 
پس از گذشت سالھای زیادی، ھمانطور کھ پیشتر نمونھ آوردیم، متخصصان 

اداره نشین سالھای آخر » متخصصان«غربی ھم گفتھ اند. اما ھمین موضوع را 
دھۀ ھشتاد، کھ بمنظور تصاحب ھمھ چیز، تعاونیھای کشاورزی را تخریب و 

  بشنوند. شکل فرمری را نابخردانھ تحمیل کردند، حتی نمی خواستند
مخالفان امروزی استالین، با مسکوت گذاشتن و یا بدون درک ماھیت 
تحوالت در روستاھا، بیشتر در بارۀ زیانھای تعاونی کردنھا صحبت کرده، 

را بھ پای تعاونی ھا  ١٩٣٣ -١٩٣٢سعی می کنند مثال، قحطی سالھای 
  بنویسند.

ر فاصلھ داریم. ما از فکر توجیھ نقش ھیچ کس در رنج و عذاب مردم، بسیا
اما بخاطر حقایق تاریخی الزم می دانیم بگوئیم کھ، تعاونی کردن موجب قحطی 
آن سالھا نگردید. خسارات اجتناب ناپذیر پروسۀ سخت کھ، روستاھا اتفاق 



فقط سھم معمولی روسیھ از گرسنگی را در سالھای خشکسالی تقویت افتاد،
  کرد.

ر منطقۀ مخاطره آمیز برای نمی دانم چرا فراموش می کنیم کھ، ما د
کشاورزی زندگی می کنیم. اگر دورۀ اشتغال بھ کارھای کشاورزی در روسیھ، 

روز کاری را شامل می شود، این تعداد روز، در اروپا دو  ١٢۵ -١٣٠ساالنھ 
برابر بیشتر است. این را ھم در نظر داشتھ باشیم کھ، شرایط آب و ھوائی ــ 

و ایاالت متحدۀ آمریکا بطور غیر قابل مقایسھ اقلیمی در کشورھای اروپائی 
  ای، مناسبتر است.

در طول قرنھای متمادی، و نھ بعد از انقالب اکتبر، بقاء و قدرت روسیھ، 
استثنائا در سایۀ زحمتھای سنگین و محرومیتھای فراوان ھمۀ نسلھا تأمین شده 

ریغ کرده زیرا، آنھا مجبور بوده اند آنچھ را کھ طبیعت از روسیھ داست. 
بدین جھت ھم، دھقان از طلوع تا غروب کار کرده است.  است، جبران کنند.

دیگر  ھموطنان او، ھمانطور کھ می دانیم، در ھمین زمان خدمت دشوار نظام 
تزار ناقوسی «المثل مشھور  وظیفھ را انجام داده اند. بی سبب نبود کھ، ضرب

خدمت نظام وظیفھ بصدا در در دست دارد کھ برای فراخواندن ھمھ روسھا بھ 
، مدتھا طوالنی بر زبان مردم جاری بود. این ویژگی ھای روسیھ را »می آورد

ھمۀ رھبران روسیھ بخوبی درک می کردند و خدمت فداکارانھ بھ میھن، خط 
  اصلی ایدئولوژی دولت را تشکیل می داد.

 اگر درک کسانی از تاریخ روسیھ بر اساس زندگی قبل از انقالب طبقۀ
اشرافی ــ مالکان شکل گرفتھ است، بھ آنھا توصیھ می کنیم کھ، بھ اعماق 
زندگی واقعی و موجودیت سالھای گذشتھ نظر بیافکنند. در آن صورت تأئید این 
مسئلھ کھ، قحطی با سرعت سرسام آوری بسیار پیش از انقالب در روسیھ 

ھیچ کس تکرار شد، مشکل نخواھد بود. اما با این ھمھ، عجیب است کھ 
دولتھای تزاری را بخاطر اینکھ آن در سالھای خشکسالی نان را صادر می 
کردند، مورد انتقاد قرار نمی دھد. ضمنا، بعنوان مثال، کمیسیون مجادلھ با 
قحطی و کمک بھ گرسنگان را، نویسندۀ کبیر روس، لئو تولستوی، رھبری می 

  کرد.



تا حد زیادی معمولی برای فقط از برکت تعاونی کردن، غلبھ بر این پدیدۀ 
، زمانیکھ خشکسالی ١٩٤٦ -١٩٤٧کشور ممکن گردید. باستثنای سالھای 

سخت با اولین سال پس از جنگ  مصادف بود، ھیچ وقت در اتحاد شوروی 
، مجموعا ١٩٣٦قحطی مشاھده نشده است. زمانی ھم کھ در خشکسالی سال 

 ١٩٣١ری شده در سالھای میلیون تن غلھ، یعنی، کمتر از  مقدار جمع آو ۵۵/٨
میلیون  ٧٠جمع آوری شد (محصول غلۀ سالھای ذکر شده در حدود  ١٩٣٢و 

تن بود)، جلوگیری از گرسنگی فقط بھ کمک غالت جمع شده در انبارھای 
عمومی ممکن گردید. ھمچنین الزم بھ یادآوری است کھ، قبل از آن، در سال 

ات، کمی بعد، برای دیگر اقالم ، ھمۀ سیستم جیره بندی نان، آرد و حبوب١٩٣۵
کھ، فروش آنھا جیره بندی شده بود، لغو گردید و دیگر تا آغاز جنگ،  خواربار

سیستم کوپنی اعمال نشد. فراموش نکنیم کھ گرسنگی حاصل از قحطی بزرگ 
ھم استالین را بھ اتخاذ تدابیر تأخیر ناپذیر برای  ١٩٢٧ -١٩٢٨در سالھای 

ورزی سوق داد. چون استالین بزرگ شدۀ منطقۀ تعاونی کردن تأسیسات کشا
مساعد برای کشاورزی در ماورای قفقاز بود، مثل ھر انسان با استعداد خصلت 
ویژگیھای بنیادی روسیھ را می شناخت. این ھمان ویژگیھائی ھستند کھ اداره 
نشینان عادت کرده بھ اداره کردن روستاھا از اتاقھای کار خود، بھ ھیچ وجھ 

ھند آنھا را بینند. در مورد اینھا، او در سخنرانی ھا و مقاالت متعدد نمی خوا
سالھای بیست و سی خود بسیار گفتھ است. اما قدرت او بر خالف تصورات 
ساختھ شده از سوی برخی محافل، نامحدود نبود و افسانھ ھای اوایل سالھای 

ھمۀ بغرنجی  سی در بارۀ پر اقتداری او بیش از حد بزرگنمائی شده است. باید
گی شرایطی را کھ، استالین ھنگام تصمیم گیری در این یا آن مورد با ھا و تاز

  آنھا مواجھ می شد، درک کرد. و باالخره، او بر ھمھ آنھا پیروز شد.
، زمانیکھ در نتیجۀ شرایط اقلیمی ١٩٣٢ضمن تحلیل اوضاع سال 

)، Kubanوبان(نامساعد، از دست رفتن مقدار متنابھی از محصوالت مناطق ک
) و در برخی مناطق اوکرائین انتظار می رفت، استالین یک Terekeترکھ (

ویژگی مھم را مورد تأکید قرار داد: نان در آن سال بیش از سال پیش از آن، 
، کھ خشکسالی در پنج منطقۀ اصلی شمال غرب اتحاد شوروی بحد ١٩٣١سال 

تدارک گردید. یکی از علل قابل مالحظھ ای تراز نان کشور را پائین آورد، 



اصلی اوضاع پیش آمده،  اتخاذ تدابیر دولتی مبنی بر فروش نان کالخوزی بود، 
کھ امروز می توان لیبرالی نامید. کالخوزیھا بمنظور فروش نان بھ قیمت بازار، 
آن را احتکار کردند، برنامۀ تدارک نان بھ اجرا در نیامد. کمونیستھای 

بھ تجارت  مثبتین تأکید می کند، فقط از جنبۀ روستاھا، بطوریکھ استال
آن را کھ خسارات زیادی بھ دولت  منفیکالخوزی نگاه می کردند، اما جنبۀ 

  وارد کرد، مطلقا نمی فھمیدند و درک نمی کردند.
روستاھای کالخوزی در مجموع، مواد اولیۀ الزم برای  ١٩٣٩در سال 

خود آن ھم موجب کاھش واردات صنایع سریعا رشد یافتھ را تأمین کردند کھ، 
مواد اولیھ از خارج بھ حداقل ممکن گردید و در کنار فرھنگ، اتحاد شوروی 
بھ ردیف تولید کنندگان بزرگ وارد شد و حد اعالی خودکفائی کشور، استقالل 

  اقتصادی آن را تضمین کرد.
بسیاری از مشکالت روستاھا در دورۀ تعاونی کردن را مخالفان مشی 

ی، عالقمندان بھ اتخاذ تدابیر اضطراری و افراطیھا، عمدا باعث شدند. استالین
  حاکمیت شوروی بود. نسبتھدف آنھا، تحریک کینۀ دھقانان 

. نشان بھ آن نشان کھ میلیوکوف باالخره، ضد انقالب غافل نبود
)Milyukov ،یکی از رھبران ضد انقالب روس در ھنگام قیام کرونشتاد ،(

کالخوزھا بدون «را مطرح کرد و شعار » کمونیستھا شوراھا بدون«شعار 
بھ میان عناصر ضدشوروی برده شد. این شعارھا، درک کامل ضد » کمونیستھا

انقالب از این را منعکس می سازد، کھ مشکل نھ بر سر شوراھا و نھ بر سر 
کالخوزھا، بلکھ ناشی از آن بود، کھ چھ کسی آنھا را رھبری می کرد. یکسری 

زھا عمال بھ مرکز فعالیت ناشایست مخالفان، دنیکینی ھا، کلچاکی ھا و از کالخو
پتلیوریھای سابق، کھ برای عقیم گذاشتن تدارک نان آستینھای خود را باال زده 

  بودند، تبدیل شده بود.
، البتھ اوکرائین بشدت آسیب دید. ١٩٣٢و  ١٩٣١از خشکسالی در سالھای 

از شمالی، ولگای سفلی، در سیبری و دیگر اما نباید آن گرسنگی را کھ، در قفق
مناطق روسیھ حکمفرما بود، فراموش کرد. بویژه، غیراخالقی است ھرگاه 
چنین تصور شود کھ، گویا گرسنگی مردم اوکرائین تقریبا آگاھانھ، با کسب 
تکلیف از مسکو سازماندھی شده بود. این یاوه ھا، امروز ھم از زبان رسانھ 



سد، بویژه، دولت ھمسایۀ ما خطای بزرگی را مرتکب ھای جمعی بگوش می ر
  می شود.

) در یکی از آخرین Aleksander Soljenitsinالکساندر سولژنیتسین (
مقاالت خود، بھ این نتیجھ رسید کھ، چنین گفتگوھائی مخصوصا بخاطر غرب 

نسل «پیرامون » جیغ و دادھای تحریک آمیز«انجام می گیرد. بگفتۀ نویسنده، 
س از گذشت دھھا سال، ابتدا بطور پوشیده در افکار متعفن شونیستی، پ» کشی

از قرن ھفده تا نوزده  ،Moskals» (موسکالھا«در روحیۀ خشمگین برعلیھ 
مردم بالروس شرقی و اوکرائین سربازان و مأموران امپراطوری روسیھ را 

این  چنین می نامیدند. بعدھا، ناسیونالیتھای بالروس، اوکرائین و لھستان،
، پا گرفت و اینک کلمھ را بمعنی تحقیر و تمسخر روسھا بکار می بردند. م.)

  بھ محافل دولتی اوکرائین کنونی نیز راه یافتھ است.
حاکمیتھای ھر دو کشور اوکرائین و روسیھ ــ نھ تنھا اوکرائین، روسیھ ھم 

ر ــ ضمن سوداگری بیشرمانھ با آزمونھای سخت کھ نصیب خلقھای این دو کشو
گردید، این موضوع  را در جھت اھداف خود مورد سوءاستفاده قرار داده، 
اذھان مردم را از مشکالت امروزی، چھ در سیاست خارجی و چھ در سیاست 
داخلی، منحرف می سازند. در روسیھ، مثال، عالئم زیادی برای تشخیص خطر 

است. این گرسنگی کھ، بر باالی سر اکثریت مردم پرواز می کند، پدید آمده 
خطر، حاصل تصرف حاکمیت از سوی گروه کوچک الیگارشی و عمال 

» اصالحات«محروم کردن ساکنان مناطق روستائی از کار کشاورزی، انجام 
ویرانگرانھ طی دو دھھ اخیر می باشد. تخریب سازمانیافتۀ سیستم تعاونی 

یک را نمی توان چیزی جز » نوسازان«تشکیل شده بوسیلۀ استالین از سوی 
سوءقصد خشن، سوءقصد بھ سالمتی فیزیکی و بھ سالمتی اخالقی مردم و 

  سازماندھی نابودی جمعیت، نامید.
میلیون  ١١٨، سطح اراضی زیر کشت از »اصالحات«در طول سالھای 

میلیون ھکتار کاھش یافتھ است. میزان تولید غلھ نیز در ھمین  ٧٧ھکتار بھ 
زیر کشت کم شده و تأکید بر این کھ، سالھا، متناسب با کاھش مساحت اراضی 

سھم مؤسسات کوچکتر کشاورزی بدان سبب کاھش یافتھ، کھ حاصل دھی بخش 
خصوصی باالتر است، یک دروغ ساده لوحانھ است. آثار باقی مانده از 



تعاونیھای تخریب شده و متروکھ و مزارع علف گرفتھ، بھ جزء جدائی ناپذیر 
  است.منظرۀ روستای روسیھ تبدیل شده 

ھزار روستای روسیھ از روی زمین پاک شده است و در نھ ١۵تا کنون 
نفر، عمدتا افراد مسن باقی مانده  ٣٠تا  ٢٠ھزار روستای دیگر نیز در حدود 

 ٣٠٠میلیون نفر، از آن جملھ،  ٧/١است. از تعداد شاغالن در بخش کشاورزی 
ماشینھای ھزار نفر متصدی  ١٢٨ھزار نفر تراکتوریست ــ ماشینیست و 

  شیردوشی، کاستھ شده است.
بازدھی کار در بخش کشاورزی اقتصاد روسیھ در مقایسھ با کشورھای 

برابر پائین  ٢۵پیشرفتۀ اروپائی، ھشت تا ده برابر و با ایاالت متحدۀ آمریکا، 
تر است. بخش کشاورزی کشور با پائین ترین حد تکنولوژی تأمین می شوند. 

برای شخم زدن ھر ھزار ھکتار زمین در کشورھای  در حالیکھ تعداد تراکتور
 - ، در بالروس١٦ -دستگاه می باشد(در کانادا ٢٠پیشرفتھ جھان بطور متوسط 

 ٣/۵دستگاه است)، در روسیھ بھ  ٢٧ -و در آمریکا  ٩٣ -، در اتحادیۀ اروپا١٨
  دستگاه بود). ١٠، ١٩٩٠دستگاه می رسد(در سال 

، بھ اندازۀ قابل ١٩٩٠مقایسھ با سال  میزان تولید مواد غذائی اصلی در
مالحظھ ای کاھش یافتھ و در نتیجھ، از میزان مصرف سرانۀ آن نیز کاستھ شده 
است. اما در بارۀ اکثریت محصوالت غذائی وارداتی از خارج، الزم بھ گفتن 
نیست. زیرا، تقریبا ھمۀ آنھا در کشورھای تولیده کننده برای مصرف الیھ ھای 

معھ در نظر گرفتھ شده و با کمک تکنولوژی ژن مھندسی شده کم درآمد جا
بعمل آمده اند کھ، محتوی مواد خارجی مضر برای سالمتی انسان می باشند. بر 
اساس بررسی نظام خوراکی روسیھ کھ، از سوی دانشکدۀ تغدیۀ آکادمی علوم 

، بھ روسیھ بعمل آمده، کمبود بسیاری از مواد دارای ارزش غذائی در جیرۀ آنھا
درصد می باشد.  ۵٠تا  ٢٠تناسب موقعیت منطقۀ زندگی و فصل سال، شامل 

در چنین صورتی، آیا ارزش دارد بخاطر افزایش شدید بیماریھای مزمن در 
  میان مردم، در میان خلقی کھ رو بھ نابودی می رود، متحیر شد؟

در مجلس اجتماعی روسیھ  ٢٠٠٨در جلسۀ میزگردی کھ در ماه مھ سال 
ل شد، کارفرمایان روسی طرح کوپنی کردن مواد خوراکی برای اقشار تشکی

فقیر جامعھ را پیشنھاد نمودند. آنھا سودآوری پائین محصوالت مورد مصرف 



عمومی را دلیل آن معرفی کردند. اما واقعیت این پیشنھاد، بمعنی اذعان بھ 
توده ھای ناتوانی دولت در ارائۀ طرحی کارآمد برای مقابلھ با فقیرتر شدن 

  فقیر شدن است.» حق«وسیع جمعیت کشور، بمعنی قانونی کردن 
در عین حال روسیھ دارای امکانات دیگری ھم برای متحقق ساختن 
موفقیت در تولیدات صنایع کشاورزی خود می باشد. روسیھ با داشتن اراضی 
بسیار وسیع، می تواند نھ تنھا خود را با محصوالت غذائی پاک اکولوژیکی 

ین نماید، حتی می تواند آن را صادر ھم  بکند. طبق برآورد بسیاری از تأم
متخصصان امور کشاورزی، زمینھای سیاه روسیۀ ما، برخالف آنچھ کھ امروز 

میلیون نفر بر نمی آید، می تواند نیازمندیھای  ١٤٣از عھدۀ تأمین مواد غذائی 
  .میلیون نفر را بطور کامل تأمین نماید ٧٠٠تا  ٦٠٠غذائی 

اما با این ھمھ... بسیاری اوقات صدای اقتصاددانان نگران از اینکھ، 
افزایش دائمی قیمت مواد غذائی، گرانی مواد سوختی و باال رفتن سطح تورم، 

مواجھ خواھد ساخت، بگوش می رسد.  خواربارجھان را با خطر بحران 
 بارخوارروبرت زلیک، رئیس بانک جھانی ھشدار می دھد کھ، افزایش قیمت 

کشور جھان می تواند بھ بی ثباتی اجتماعی منجر شود. علیرغم این،  ٣٣در 
معلوم است کھ، در زمانھای نزدیک قمیتھا کاھش نخواھد یافت. او تنھا نیست. 
ھمصدا با او، ژان زیگلر، گزارشگر ویژۀ سازمان ملل متحد در مصاحبھ با 

افزایش قیمت  جھان در اثر«می گوید: » لیبراسیون«روزنامۀ فرانسوی 
و کمبود شدید مواد غذائی، بھ دورۀ مناقشات طوالنی وارد می شود.  خواربار

ما در خط مناقشات طوالنی مدت، امواج بی ثبات سازیھای منطقھ ای حرکت 
  ».می کنیم

وخیم تر شدن شرایط زندگی مردم در کشورھای کم رفاه، علت اصلی 
  انفجارآمیز بودن وضعیت می باشد.

  در این لیست جای گرفتھ است.روسیھ نیز 
  

***  

اتفاقی نیست کھ در جستجوی یافتن پاسخ بھ سؤال مبرم امروز، مردم اغلب 
بھ دورۀ استالین مراجعھ می کنند. وقتی کھ امروز ھرج و مرج و نابسامانی 



حاکم بر اقتصادیات را می بینی، بطور غیر ارادی، بھ فکر مقایسۀ آن دوره با 
بفکر مقایسۀ آن با موانعی کھ مردم اتحاد شوروی در  زمان کنونی می افتی.

زمان استالین پشت سر گذاشتند، با دستاوردھای عینی واقعا عظیم،  نھ موھوم، 
می افتی. و ھمۀ آنھا برای یافتن پاسخ بھ سؤالھای مبرم امروز، یعنی، چگونگی 

ی از میان برداشتن فقر، ھرج و مرج اقتصادی و نابرابری طبقاتی، خدمت م
کنند. فقط سوسیالیسم می تواند بھ تحقق این وظایف، یعنی، استقرار عدالت 
اجتماعی در کشور ما کھ اغلب مردم روسیھ نگاه حیرت زده خود را بھ آن 

  دوختھ اند، نائل شود.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

۵  
  سازمانگر پیروزی

مونتاژشوم فیلم تلویزیونی در بارۀ زؤیا کاسمادمیانسکایا 
)Kosmodemiyanskaya صحنۀ بھ دارآویختن قھرمان جوان و چھرۀ :(

خندان استالین در کنار آن. سازندگان فیلم با مونتاژ مطلقا بیجای لبخند استالین 
چھ ھدفی را دنبال می کنند، در حالیکھ اعدام کامسامول ھیچ ربطی بھ او نداشت 

، و با این کار خود می خواھند چھ بگویند؟ بلی آنھا می خواھند بگویند کھ
کاسمادمیانسکایا ھم مثل میلیونھا قھرمان دیگر جنگ کبیر میھنی، قربانی 



استالین و توتالیتاریسم شد. آنھا در عین حال می خواھند یک خط تساوی توھین 
آمیز ھم، بین استالین و ھیتلر، کمونیستھا و فاشیستھا، اتحاد جماھیر 

ت کسانی انجام می سوسیالیستی شوروی و آلمان نازی بگذارند. این کار، بدس
  گیرد کھ، خود را میھن پرستان واقعی می نامند...

)، تحلیلگر سیاسی روزنامۀ Viktor Kojemyakoویکتور کاژمیاکو(
، تأثرات خود از صحنۀ فیلمبرداری این برنامۀ تلویزونی را کھ در آن »پروادا«

  حضور داشتھ، در صفحات ھمین روزنامھ اینگونھ بیان کرد.
، زمانیکھ چنین برنامھ ھائی را از صفحۀ تلویزیون می بینی بسیاری اوقات

و یا مطالب بیست سال اخیر مربوط بھ جنگ کبیر میھنی را می خوانی، چنین 
تصوری ایجاد می شود کھ، انگار استالین ھیچ رابطۀ مستقیمی با تارومار 
کردن فاشیسم نداشت. در ھر صورت، برخی از سازندگان چنین  برنامھ ھائی، 

غلب بسیاری از نکات کلیدی مبارزه با ھیتلریزم را بدون اینکھ نامی از ا
استالین ببرند، ترجمۀ شفاھی می کنند. و تازه، این در بھترین حالت است. گاھی 

تاریخ ھم پیروزی در این جنگ را، کال بر خالف » متخصصان«اوقات 
سرحد نابودی اقدامات استالین کھ، گویا در آستانۀ جنگ، کشور و ارتش را بھ 

  کامل کشانده بود، معرفی می کنند.
اما در چنین وضعیتی، ھیچ کس نمی تواند بروشنی توضیح دھد کھ چھ 
دلیلی برای انکار استالین بعنوان پیروزمند بزرگ وجود دارد، در حالی کھ 
ارتش او برندۀ بزرگترین جنگ در تاریخ جھان بود. اما این آرزوی نھ چندان 

ار دادن نقش تاریخی استالین در جنگ، عمال کافی نیست. بزرگ در سایھ قر
ھمانطور کھ یکی از نویسندگان امروز تأکید می کند، اگر استالین ھیچ رابطھ 
ای با پیروزی نداشت، بواقع، چنین پیروزی ھم اصال حاصل نشده است. مضافا 

، فقط یک ریاکاری »در جنگ مردم پیروزشدند نھ استالین«این مدعا کھ، 
ظور گریز از بحث جدی در بارۀ این موضوع شمرده می شود. نفی پیروزی بمن

  استالین، بمعنی انکار پیروز مردم ھم ھست.
ھم سعی کردند بھ مردم القاء کنند کھ، گویا » نوسازی«حتی در سالھای 

بدتر «و حتی » کسی مثل ھیتلر« ، یا اینکھ او ھم، »استالین بھتر از ھیتلر نبود«
رار این اظھارات مضحک از بام تا شام در طول سالھای بود. تک» از او



وتحریف شده واقعیات می باشد، نمی » تقویت شدۀ«متمادی کھ، ھمان صورت 
توانست تاثیر خود را نگذارد. ارائھ تصویر جعلی از جنگ، باالخره، بھ موج 
انتقامجوئی در جمھوریھای حوزۀ بالتیک و اوکرائین ــ جمھوریھای سابق اتحاد 

 Banders(روی ــ منجر گردید در نتیجھ، نوکران فاشیسم و باندرھا شو
با قھرمانان پیروز، ھمطرازقرار داده شونیستھای اوکرائینی. م.)  -ناسیونال

  شدند.
تخم روحیات شکاکانۀ مؤثر در تحریف ھمۀ مفھوم پیروزی بزرگ، 

نگ بواسطۀ برخی از رھبران شوروی، اساسا از سوی آنھائی کھ در سالھای ج
ھیچ کاری نکردند، خیلی پیش از نوسازی، پس از مرگ استالین، ریشھ دوانید. 
تالش برای کم اھمیت جلوه دادن خدمات استالین و در کنار آن، شایستگی 
بسیاری از افراد مورد تأئید او، یعنی، سرداران جنگ کبیر میھنی، بدین منظور 

ھوم خود را با سرکردگی مو» استعداد«صورت می گرفت کھ، در متن آن 
  رنگ مناسبی نشان دھند.

انکار اھمیت نقش استالین بعنوان یک سازمانگر، سردار و سیاستمدار 
برجستھ، مناسب ترین وسیلھ برای تسویھ حساب با گذشتھ محسوب می شود. 
مخصوصا فقدان ھر گونھ نشانھ ھای قضاوت تخصصی، بویژه، در حالی کھ 

فای نقش بزرگ خود در تنظیم افکار این کار اغلب تکرار می شود، بھ ای
عمومی  ادامھ می دھد. ساختار جعلیات کنونی در بارۀ جنگ، بیش از ھمھ بھ 

پرورش یافتھ و » دمکراسی«تصورات ضعیف نسل جدید کھ، در مکتب 
  درسنامھ ھای آنرا فراگرفتھ است، متکی است.

ن مسکوت گذاشتن نھ فقط سھم شخصی استالین در کسب پیروزی، حتی ای
امر کھ در سالھای جنگ، اعتبار حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) 
بطور مرتب افزایش می یافت و بر ھمین اساس، حزب کمونیست توانست نقش 
بسیار بزرگی ھم در جبھھ و ھم در پشت جبھھ ایفاء نماید، با روح سیاست 

طبق ضدکمونیستی کنونی کھ، امروزه در روسیھ پیش برده می شود، کامال من
است. البتھ این ھم، در نتیجۀ آن کھ، حزب کمونیست اتحاد شوروی (بلشویک) 
در سالھای پس از اولین دورۀ پذیرش انبوه کارگران بھ حزب بر اساس 

، ھمھ سالھ شالودۀ کارگری خود را تقویت نموده و رابطۀ »فراخوان لنینی«



بیش از حدی بھ  خود با خلق را تحکیم بخشید، ممکن گردید. مردم عادی اعتماد
حزب و رھبران کشور داشتند. دقیقا اعتماد خلق، ھمانطور کھ استالین در 
سالمتی گفتن مشھور خود در مراسم پذیرائی در کرملین بعد از سان و رژۀ 

ھمان نیروی تعیین کننده ای بود کھ پیروزی تاریخی بر «پیروزی تأکید کرد، 
  ».دشمنان بشریت، بر فاشیسم را تأمین کرد

ادیده انگاشتن قدرت عظیم حزب کمونیست برای بسیج قوا در سالھای ن
جنگ، با انبوه افسانھ ھائی در مورد آن کھ، گویا در زمان جنگ مردم را با 
زور بھ عضویت حزب در می آوردند، ھمراھی می شود. اما، این ادعا ھیچ 

ترین ، در سخت ١٩٤١شباھتی با واقعیت ندارد. مثال، فقط در نیمۀ دوم سال 
ھزار نفر دیگر، یعنی دو برابر بیشتر از  ١٣٠دورۀ تھاجم خائنانۀ فاشیستھا، 

نیمۀ اول ھمان سال، بھ عضویت حزب در آمدند. و این در حالی روی داد کھ، 
برای ھر کسی روشن بود کھ کمونیستھا در جنگ فقط یک برتری دارند و آن؛ 

سانی ھم خواھند بود کھ از اولین کسانی ھستند کھ بھ جبھھ می روند و آخرین ک
میدان جنگ خارج می شوند. از ھر دو نفر کمونیست بھ جبھھ رفتھ، یک نفر 

  در جبھۀ دفاع از میھن شوروی شھید شد.
استالین با پیش بینی امکان تحریف و ارزیابی مجدد نتایج جنگ جھانی دوم 

ت متحدۀ در آینده، طی سخنرانی خود در کنفرانس یالتا، خطاب بھ رھبران ایاال
فعال کھ ھمۀ ما زنده ایم، ھیچ جای نگرانی نیست. ما «آمریکا و انگلیس گفت: 

ای خود، اجازه نمی بھ ھیچ گونھ تجاوز تازه ای برعلیھ ھیچیک از کشورھ
سال، شاید ھم کمتر، ما ھم از بین می رویم. نسل تازه ای  ١٠دھیم. ولی پس از 

بھ عرصھ می رسد کھ، آنچھ را ما تحمل کرده ایم، درک نخواھد کرد، بھ مسائل 
زیادی، احتماال، با دید متفاوت از ما خواھد نگریست. آن وقت چھ روی خواھد 

  »داد؟
یادی ما می بینیم، کھ استالین این سؤال را بطور بعد از گذشت سالھای ز

اتفاقی مطرح نساخت. در برابر چشمان ما نسل انسانھائی کھ در جبھھ ھا 
جنگیدند، در پشت جبھھ زحمت کشیدند و ھمۀ سختی ھای سالھای  پررنج را 
تحمل کردند، آب می شوند. آنھا، انسانھائی ھستند کھ حقیقت را با خود دارند. 

نھا کھ نقش اصلی و تعیین کننده ای در دفاع از میھن ایفاء کردند، می این انسا



دانند کھ دفع تھاجم نظامیان ھیتلری بھ چھ بھائی ممکن گردید. خلقھای شوروی 
و ارتش سرخ با اتکاء بھ چھ نیروئی توانستند زیر ضربات سھمگین در آغاز 

ۀ خود بدام جنگ، دوام آورده و سپس، دشمن را تارومار ساختھ و در الن
اندازند. آنھا می توانند بگویند کھ چرا از روزھای اول تا آخرین روزھای 
جنگ، در سخت ترین دوره ھای آن، ھیچ وقت در باور مردم بھ شکست 
دشمن، تزلزل مشاھده نشد. باوری کھ بحرمت آن زیستند و جنگیدند. باوری کھ 

  أت می گرفت.از استالین، در مقام رھبر کشور و فرمانده ارتش،  نش
نقش بزرگ استالین را در جنگ، نسل انسانھای بعد از جنگ، کھ من ھم 
یکی از آنھا ھستم، مورد تردید قرار نداد. خاطرۀ جنگ در آن دورۀ زمانی کھ 
ما بزرگ شدیم، بسیار تازه بود و ھمۀ مردم، باستثنای خودفریبانی کھ می 

ان و دل درک می کردند. ما خواستند طور دیگر فکر کنند، این واقعیت را با ج
بھای سنگین پیروزی را از زبان دیگران نشنیدیم. بخت با خانوادۀ ما یار بود. 
پدرم زنده از جبھھ بازگشت. زنده بازگشت اما، نتوانست پس از ماھھای 
طوالنی معالجھ زخم کاری خود در بیمارستانھای نظامی، کھ در آخرین 

کمر راست کند. اولین تصورات من از  روزھای دفاع سواستوپل برداشتھ بود،
جنگ بر اساس صحبتھای کوتاه او در بارۀ فجایع جنگ شکل گرفت و انگار 
زندگی سخت سالھای بعد از جنگ کھ مردم تحمل کردند، تابلو زنده ای از آن 
بود. از ھر صد نفر مردان، تقریبا چند ده نفر از جبھھ زنده باز گشتند کھ 

بودند؛ زنان، با دردھای پنھان خود، از صبح تا شب در بسیاری از آنھا معلول 
کالخوزھا کار می کردند. اسب نداشتند، با استفاده از گاو شخم می زدند. 
جنگلھای اطراف روستاھا از سالحھای رھا شده، بمبھا و گلولھ ھای منفجر 
نشده پر بود و در ھر طرف، اسکلت تانکھای سوختھ بھ چشم می خورد. 

 -ه من در شمالی ترین منطقۀ ھالل آرلوسکوروستای زادگا
  ) واقع بود.Orlovsko-Kurskکورسک(

در ھمھ حال، برای قضاوت در بارۀ جنگ کبیر میھنی، باید بتوان خود را 
در جای کسی تصور کرد کھ، در جبھھ ھا از بذل جان خود مضایقھ نکرد و یا 

باید بطور تمام  در پشت جبھھ بخاطر پیروزی، بطور شبانھ ــ روزی کار کرد.
و کامل بھ واقعیت خطر پنھان شده در زیرسایۀ صلیب شکستھ فاشیسم برعلیھ 



ھیتلرــ می  »نبرد من«کشور ما پی برد. در نظامنامۀ اصلی فاشیسم آلمان، ــ 
وقتی کھ امروز در بارۀ سرزمینھا و اراضی جدید در اروپا صحبت «خوانیم: 

را بھ روسیھ دوختھ ایم. زمان منھدم می کنیم، یعنی در وھلۀ اول نگاه خود 
کردن این کشور عظیم شرق فرارسیده است... سرنوشت ما را برای مشاھدۀ 
مصایبی انتخاب کرده است کھ خود آنھا، پربارترین تأئید بر تئوری نژادی ما 

  ».خواھد بود
ھمانطور کھ می بینیم، دشمنان روسیھ فقط نفرت بھ کمونیسم را راھنمای 

ر نداده بودند. آنھا، نسبت بھ ھمۀ خلقھا، بھ ھمۀ ساکنان کشور و عمل خود قرا
در وھلۀ اول، بھ خلق روس کینھ می ورزیدند. ھیتلر در جمع اطرافیان خود 

این خلقھا، فقط یک دلیل موجھ برای موجودیت خود دارند و آن، مفید «گفت: 
اسالوھا «و این ھم یکی دیگر از اظھارات او: ». بودنشان برای اقتصاد ماست

  ».بخاطر کار کردن برای آلمانھا آفریده شده اند، نھ بخاطر چیزی دیگر...
  این اظھارات چگونھ باید بھ واقعیت تبدیل می شد؟

برنامۀ در مورد روسیھ: باید بھ نیروی نظامی در ھم کوبید، دولت را «... 
  از میان برداشت.

گ، سربازی نخواھند ... کمونیستھا برای ما نھ قبل و نھ بعد از پایان جن
  کرد

  ».... سخن بر سر جنگ برای نابود کردن است
، در ١٩٤١ماه مارس  ٣٠بھ این چند جملھ، کھ از سخنرانی پیشوا در 

  جلسۀ فرماندھان و سران جبھۀ متحد شرق نقل شد، خوب توجھ کنید.
ھیچیک از فرماندھان ارتش آلمان در  پیغمبر بودن ھیتلر کھ وعده داده بود 

د شوروی زیر فشار ارتش آلمان مثل خانۀ مقوائی از ھم خواھد پاشید و اتحا«
، تردید »نبرد ظفرنمون رایش آلمان در شرق، قرنھا بر سر زبانھا خواھد بود

نداشتند. یکی از نتایج جنگ می بایست موجب کاھش حساب شدۀ جمعیت ساکن 
فتھ شده بود اراضی اتحاد شوروی سابق می شد. از جملھ، این مسئلھ در نظر گر

سال، نباید بھ  ٣٠ – ٢٠کھ تعداد جمعیت بومی آن در بخش اروپائی پس از 
میلیون نفر برسد. ھمانطور کھ گوبلز در دفتر یادداشتھای روزانۀ  ١۵بیش از 

پاک کردن مسکو از نقشۀ زمین و ساختن دریاچھ ای بزرگ «خود نوشتھ است، 



ایر بر وجود این شھر و ھر در جای آن بمنظور پاک کردن ھمۀ یادواره ھا د
، برنامھ ریزی شده بود. در ھمان دفتر، »چیزی کھ نشانھ ای از آن داشتھ باشد

، توجھ بیننده را بخود جلب ١٩٤١یک یادداشت دیگر مربوط بھ ماه ژوئیۀ سال 
  ».اوت سقوط خواھد کرد ٤مسکو روز «می کند: 

ھ در حضور ، ف. گالدر در بازگشت از جلس١٩٤١ھشتم ماه ژوئیۀ سال 
عزم پیشوا برای پاک کردن مسکو و «ھیتلر، در دفتر یادداشت خود نوشت: 

لنینگراد از روی زمین و برای راحت شدن از دست جمعیت این شھرھا راسخ 
است. در غیر این صورت، ما بعدا مجبور خواھیم بود در طول زمستان 

  ».مورد نیاز آنھا را تأمین کنیم خواربار
ھ، اطمینان دشمن بھ واقعیت تصمیمات خود، از مبنای الزم بگفتن است ک

محکمی برخوردار بود. ماشین نظامی قدرتمند و بسیار مجھز آلمان را انسانھای 
مجرب، توانمند و متخصصان عالی رتبھ اداره می کردند. آلمان یکی از 

، تقریبا ھمۀ ١٩٤١پیشرفتھ ترین کشورھای غربی بود کھ، در ماه ژوئیۀ سال 
کشورھای دارای سنن نظامی قدیمی و صاحب مکتب نظامی برای آن  اروپا،

  کار می کردند.
دست کم گرفتن چنین دشمنی، بمعنی ناچیز شمردن پیروزی خود است. 

 Georgiاتفاقی نبود کھ سردار نامدار، گئورگی کنستانتینویچ ژوکوف (
Konstantinovich Joukov خود نوشت: » خاطرات و تأمالت«) در ...»

د ارتش آلمان را، ارتشی را کھ ما از روز اول جنگ با آن رو بھ رو شدیم،  بای
بطور شایستھ برآورد کرد. ما کھ در مقابل احمقھا ھزاران کیلومتر عقب نشینی 
نکردیم، ما قوی ترین ارتش جھان را در برابر خود داشتیم... ارتش آلمان در 

برخوردار بود، آموزش آغاز جنگ، از ارتش ما بھتر بود، از آمادگی خوبی 
دیده، مجھز و از نظر روانشناسی، برای جنگیدن آماده تر بود. تجربۀ جنگی 
داشت، بخصوص جنگ پیروزمندانھ... ما در جریان جنگ آموختیم، یاد گرفتیم 

  ».و آلمانھا را کوبیدیم، خوب، این یک پروسۀ طوالنی بود کھ طی کردیم
اگنیتکا آغاز شد سرچشمۀ پیروزی در جنگ کبیر میھنی از م

)Magnitka  نام غیر رسمی شھر ماگنیتاگورسک و منظور، مجتمع ذوب
. با شروع آھن ماگنیتاگورسک، واقع در استان چلیابینسک روسیھ است. م)



صنعتی کردن و تعاونی کردن در کشور، استالین، ھمانطور کھ اشاره کردیم، 
صیبت ینده با تھاجم مبسیار خوب می فھمید کھ، تنھا کشور سوسیالیستی، در آ

  جھان مواجھ خواھد شد. بنابراین، باید  بتواند در مقابل آن مقاومت کند. بار
چگونگی مناسبات کشورھای پیرامون اتحاد شوروی در آن سالھا را می 

)، رئیس جمھور فنالند در P. Svinduhkتوان با یک گفتۀ پ. سویندوخ (
د با اتحاد شوروی را چنین توضیح داد. او رابطۀ خو ١٩٣٧ -١٩٣٧سالھای 

ھیچ یک از رھبران ». ھر دشمن روسیھ باید دوست فنالند باشد«بیان کرد: 
دیگر کشورھای اروپائی، نتوانستند نظر خود را چنین کوتاه و مختصر 

  فرمولبندی کنند ولی، ھمۀ آنھا عقیدۀ مشابھ داشتند.
مشکل نیست. دیدن ھمپیوندی اولین برنامۀ پنجسالھ با توان دفاعی کشور 

پنج سالۀ سوم ھم کھ در آن اکتشاف منابع نفتی بین اورال و ولگا (ایجاد باکوی 
دوم) و تأسیس مراکز جدید ذوب آھن درشرق دور، در نظر گرفتھ شده بود، 
اھمیت بزرگی در حل این مسئلھ داشت. ھیجدھمین کنگرۀ حزب، بمنظور غلبھ 

صنعتی، ایجاد مؤسسات مشابھ  در تأمین کشور با تولیدات» سوانح«بر تأثیر 
بموازات حوزه ھای ماشین سازی، پاالیشگاھھای نفت و صنایع پتروشیمی در 
مناطق شرقی کشور را بعنوان وظیفۀ استراتژیک تعیین کرد. درک این مسئلھ 

فقط جنگ بود، کھ با تمام قوا برای آن » سوانح«ھم مشکل نیست کھ، منظور از 
  آماده می شدند.

درصد زغال سنگ،  ٣٦تقریبا  ١٩٤٠است استالینی، در سال در نتیجۀ سی
درصد  ٢٧درصد سنگ آھن و بیش از  ٢٩درصد فوالد و نورد، در حدود  ٣٢

تراکتورھا و یک سوم تجھیزات آھن گدازی در مناطقی از شرق ولگا بھ آن 
  طرف، تولید می شد.

 تصمیمات جدی در زمینۀ انجام کار تشکیالتی ھم گرفتھ شد. در سال
کمیساریای خلقی (وزارتخانۀ کشوری) تجھیزات صنعتی و در بھار  ١٩٣٦

کمیتۀ دفاع بمنظور ھمآھنگ کردن ھمۀ اقدامات الزم در راه ارتقاء  ١٩٣٧سال 
کمیسیون صنایع دفاعی  ١٩٣٨توان دفاعی کشور تشکیل گردید و در آغاز سال 

ساخت  بمنظور بسیج و آماده سازی ھمۀ صنایع برای اجرای برنامھ ھای



تسلیحات در جنب آن تأسیس شد. البتھ کھ این فقط قلۀ کوه عظیم یخ بود. زیرا، 
  ھمھ کشور بشدت برای جنگ آماده می شدند.

صرفنظر از آن کھ، اینک در میان انسانھای ناآگاه و بی خبر بطور تام و 
تمام سعی می کنند نسبت بھ حقانیت و درستی خط استراتژیکی برگزیدۀ استالین 

ایجاد کنند، واقعیات گویای آن است کھ، فقط در سایۀ خدمات او، استفاده  شبھھ
از تمام امکانات برای ساخت توان دفاعی بسیار قوی در کوتاه ترین مدت ممکن 
گردید. بعنوان مثال، در آستانۀ جنگ در انطباق با برنامھ ھای پنج سالۀ سوم، 

امکانات برای گسترش درصد در سال رسید!  ٣٩میزان رشد صنایع دفاعی بھ 
سریع تولیدات دفاعی، عمال تا منتھا درجۀ کمال افزایش یافت و کشور با تمام 
قدرت کار می کرد. این امر، موجب دستیابی بھ نتایج بسیار بزرگی در زمینۀ 

تکنیکی گردید کھ خود آن ھم، امکان ساخت پیشرفتھ  -ترقی صنعتی و علمی
  اھم آورد.ترین تسلیحات برای ارتش سرخ را فر

، کھ تا ٣٤ -در ابتدای جنگ در اتحاد شوروی، ساخت انبوه تانک مدل تی
آن زمان بھترین تانک جھان حساب می شد، آغاز گردید و اولین سیستم موشکی 

 - ١٩٤١نامیده شد، آزمایش گردید. در سالھای » کاتیوشا«کھ بعدا   ١٣ -بی ام
ل )، مسلسTokaryevتفنگھای خودکار توکاریف ( ١٩٣٩

) بھ جنگ Shpagin) و تفنگھای اتوماتیک شپاگین (Degtaryevدگتاریف(
، تولید نوع  جدید توپھا، خمپاره ١٩٤١افزارھای ارتش اضافھ شد. در سال 

اندازھا و توپھای لولھ کوتاه، آغاز و بھ جنگ افزارھای ارتش افزوده شدند و 
 -IL( ٢-نوی ایلھمچنین، ھواپیماھای مدرن، از جملھ، ھواپیمای تھاجمی افسا

  )،  در اختیار سازمان دفاع ھوائی کشور قرار داده شدند.2
استالین توانست ماھیت جدید جنگ آتی را بطور قطعی پیش بینی کرده و 
بلحاظ درک ویژگیھای نبرد آینده، از ھمفکران و مخالفان خود، بویژه کسانی 

ال کنند و بدین استقبتراکتورھای زرھی کھ، در نظر داشتند جنگ آینده را با 
جھت ھم حامل ایدۀ تولید انبوه آنھا بودند، بسیار فراتر رود. حدس زدن اینکھ، 

کھ، ھم  » ماشین عجیب«، یعنی ساختن »زدن دو نشان با یک تیر«تالش برای 
در زمان صلح و ھم در زمان جنگ قابل بھره برداری باشد، چھ نتیجھ ای می 

  توانست بدھد، چندان مشکل نیست.



لین بدون امید بستن بھ مراجع میانی، توسعۀ تسلیحات نظامی را زیر استا
نظر خود گرفت. عمال ھمھ نوع تسلیحات و تجھیزات نظامی زیر رھبری 
مستقیم او ساختھ شد. او ھمچنین، در طراحی بسیاری از انواع جنگ افزارھا 
شرکت بالواسطھ داشت و ھمراه با طراحان، مشخصات فنی، کوچکترین 

  و خصوصیات اسلحھ را مورد تعمق قرار می داد. جزئیات
)، سازندۀ Garbinھمۀ کسانی کھ بھ این مسئلھ مشغول بودند، مثل گاربین (

)، طراح Yakovliyevبھترین توپ جنگ جھانی دوم و یا یاکوفلییوف (
مشھور ھواپیما، تسلط عمیق استالین بر حوزۀ تکنولوژی نظامی، قابلیت و 

دورنما را تأئید می کردند. زیرا او نھ تنھا این و یا آن توانائی او در تشخیص 
موضوع را در مقابل دانشمندان طرح می کرد، حتی، مراحل اجرای آن را با 

  دقت زیر نظر می گرفت.
با آگاھی از اینکھ صنایع نظامی کشور، عرصھ ای کھ تا دیروز از نظر 

مشکل بتوان این  ھمھ جای امیدواری نداشت، بھ چھ منوال توسعھ یافتھ است،
ادعا را  کھ استالین در آغاز جنگ موفق نشد بسطح جنگ افزار ارتش ھیتلری 
دست یابد، ثابت کرد. استالین و ھمفکران او بمنظور جبران این عقب ماندگی، 
سعی کردند با بھره گیری از تمام ابزارھای دیپلوماتیک ممکن، شروع جنگ 

ا استالین بھ ھاری ھاپکینس فرستادۀ بیرحمانھ را بھ تأخیر بیاندازند. بعدھ
، ١٩٤٢روزولت در این باره گفت کھ او، روی بھ تأخیر انداختن جنگ تا سال 

  یعنی تا پایان پنج سالۀ سوم، حساب می کرد...
بیشترین تناقضات، در اظھارنظرات پیرامون کار آماده سازی بالواسطۀ 

تأکید می کنند تعقیب نیروھای مسلح برای جنگ مشاھده می شود. برخی ھا ھا 
ھای سیاسی، ھیئت فرماندھی ارتش سرخ را تضعیف کرد. بنظر عده ای دیگر، 
بدون تعقیب ھای سیاسی، تشکیل ارتش مقتدر، مدرن ــ کیفیتا متفاوت ــ غیر 
ممکن بود. در چنین مواردی بندرت حقیقت بھ یک طرف تعلق دارد، بلکھ 

  اغلب در وسط باقی می ماند.
یر، ناباوری بھ شخصیتھای عالی رتبۀ اطراف استالین، بی در سالھای اخ

توجھی بھ نظرات و  دالیل آنھا بھ یک سنت تبدیل شده است. معلوم نیست چرا 
گفتھ ھای انسانھائی کھ، از زبان این و آن با دورۀ استالین آشنا شده اند، قانع 



نی را ھم کننده تر شناختھ می شود. ولی، دست کم، ما باید سخنان شاھدان عی
بشنویم. البتھ، کامال قابل درک است کھ، آنھا نیز قابل بحث ھستند. ولی بھ ھر 

  حال...
چند الیۀ ھیئت «در کنگرۀ بیستم حزب اظھار داشت:  خروشچف

فرماندھی، دقیقا از سطح گروھان و گردان گرفتھ تا عالی ترین مراکز 
ھی کھ، در عملیات فرماندھی ارتش، از جملھ تقریبا ھمۀ آن کادرھای فرماند

جنگی در اسپانیا و شرق دور تجربیاتی کسب کرده بودند، از میان برداشتھ 
  ».شدند

اما، نظرات ب. م. مولوتوف، کھ والدیمیر کارپوف نویسندۀ کتاب 
، از گفتگوی خود با وی در ھمین کتاب آورده است، ھیچ قرابتی »ژنرالیموس«

یسنده مبنی بر اینکھ، آیا در مورد با اظھارات او ندارد. در پاسخ بھ سؤال نو
فعالیت خصمانۀ فرماندھان عالی رتبۀ نظامی کھ در زمان جنگ داخلی ھم 
خودی نشان داده بودند، تردیدی وجود نداشت، بطوریکھ کارپوف می نویسد، 

  ، چنین جواب داد:»حتی تند«و » سخت«مولوتوف، 
ا را بعنوان نوچھ در مورد اشخاص نظامی من ھیچ تردیدی نداشتم و آنھ«ــ 

ھای تروتسکی می شناختم. آنھا کادرھای او بودند. او آنھا را ھنوز زمانی کھ 
خود برای احراز پست رھبری دولت تالش می کرد، بمنظور نیل بھ اھداف 
دور کاشتھ بود. خوب، ما موفق شدیم این توطئھ گران را کشف و خنثی سازیم. 

پیامدھای غیرقابل پیش بینی می  اگر این کار را نمی کردیم، ھنگام جنگ،
  ».توانست داشتھ باشد...
)، کاربست تدابیر شدید برعلیھ Lion Feykhtvangerلیون فیختوانگر(

مخالفان را در شرایط خطر بالواسطۀ جنگ، منصفانھ می داند. او می نویسد: 
پیشتر تروتسکیستھا کم بودند، امکان بخشیدن، در بدترین حالت، تبعید آنھا «

داشت... اینک، درست در آستانۀ جنگ، چنین مالیمت جایز نیست.  وجود
انشعاب، فراکسیون بازی کھ در زمان صلح می تواند اھمیت جدی نداشتھ باشد، 

  ».ولی در شرایط جنگی، تھدیدات جدی بحساب می آید
از جوزوف ا. دویس، سفیر آمریکا در مورد  ١٩٤١وقتی کھ در سال 
در اتحاد شوروی پرسیدند، او جواب داد: » نجمستون پ«احتمال وجود اعضای 



اما در مورد ». چنین کسانی وجود ندارند، آنھا را شورویھا تیرباران کردند«
نمونھ ھای تکان دھندۀ  ١٩٣۵ -١٩٣٨آنکھ آیا محاکمات و پاکسازیھای سالھای 

این موارد، گویای دوراندیشی شگفت «... بربریت و ھیستری بود، او گفت: 
  ».الین و ھمفکران نزدیک او می باشدانگیز است

ارتش را تعدیل » پاکسازی«استالین ناگزیر شد خشم سازماندھان افراطی 
نماید. پس از بازبینی نتایج آن در یکسری واحدھای نیروھای مسلح، بیش از 

ھزار نفر از فرماندھان اخراج شده بھ سر کارھای خود بازگردادنده شدند و  ١٢
ی وزارت کشور حق ندارند ھیچ یک از پرسنل ارتشی را مقرر شد کھ، ارگانھا

  بدون موافقت فرماندھان آنھا بازداشت نمایند.
بموازات تعقیب ھای سیاسی، مسئلۀ تبعید بعضی خلقھا بوسیلۀ استالین، 
یکی از سنگین ترین مشکالت در تاریخ ما شمرده می شود. صرفنظر از ھمۀ 

ابقگی تاریخی نقش استالین در تبعید فجایع این پدیده، معموال در مورد بی س
برخی گروھھای قومی مظنون بھ احتمال خیانت جمعی در زمان جنگ کبیر 

این راه نبود. » اولین رھرو«میھنی، بیش از حد بزرگنمائی می شود. البتھ او 
چنین راه کارھای تأمین پشت جبھۀ مطمئن در روسیۀ تزاری وسیعا بھ کار 

ندار مسکو، ف. ف. یوسوپوف (یوسف اوف. م.)، در بستھ شده است. مثال، استا
تبعید جمعی آلمانھا، اطریشی ھا، مجارھا و ترکھا از پایتخت را بھ  ١٩١٤سال 

مجار پیوستھ  -اجرا گذاشت. بویژه اینکھ، دولت ترکیھ، بھ اتحاد آلمان و اطریش
  بود.

 انی دوم ھم وسیعا بھ کار بستھ شد. درھجچنین تجاربی در سالھای جنگ 
، پس از کمی بیشتر از دو ماه بعد از آغاز جنگ با ژاپن، ١٩٤٢ماه فوریۀ سال 

روزولت، رئیس جمھور آمریکا فرمان تبعید بدون استثنای ھمۀ ژاپنی تبارھای 
ساکن ایالتھای غربی و اسکان آنھا در اردوگاھھای واقع در بخشھای مرکزی 

ھزار نفر کھ، دو  ١٢٠کشور را امضاء کرد. مطابق ھمین فرمان، در حدود 
سوم آنھا دارای تابعیت آمریکائی  و بقیھ مدارک کافی برای اقامت داشتند، 
توقیف شدند و سھ سال در میان سیمھای خاردار بسر بردند. ھمزمان با تبعید 
اقلیت ھای ژاپنی، ھمۀ نظامیان ژاپنی تبار نیز از ارتش آمریکا اخراج گردیدند. 



خ آمریکا، بجز از محققان، کمتر کسی سخن می ولیکن، در مورد این بخش تاری
  گوید.

تاریخ عمومی جھان موارد مشابھ زیادی از این حوادث را در کشورھای 
مختلف بیاد دارد، و، معموال، ھمۀ آنھا با شرایط بحرانی؛ شرایط جنگی، 
کودتاھا، شورشھای داخلی وابستگی داشتھ اند. از این نمونھ ھا چنین بر می آید 

د خلقھا در زمان جنگ کبیر میھنی، صرفا یک تبھ کاری بی سابقۀ کھ، تبعی
نبوده است. بدون ھیچگونھ تالش برای تبرئۀ » بلھوسی رھبر«ناشی از 

استالین، یادآوری می کنیم کھ، در سخت ترین دوران حیات کشور، او مجبور 
شد شاھد ھمکاری فعال جمعیت بومی برخی ایاالت اشغال شده و نزدیک بھ 

با ھیتلریھا باشد. این مشکل الزاما باید حل می شد. و آن، مطابق نیازھای جبھھ 
  کشور مطرح بود. بقاءناشی از شرایط خشن زمان جنگ حل شد. زیرا، مسئلۀ 

اتحاد صرفنظر از اشتباھات و خطاھای محاسباتی، استالین موفق شد 
خشد. جامعۀ اتحاد شوروی را کھ ضامن پیروزی بود، تحکیم ب سیاسی -معنوی

خدمات عظیم استالین در این خالصھ می شود کھ، او توانست شعور اکثریت 
قریب بھ اتفاق مردم را بھ حل برنامھ ھای عمومی دولتی معطوف نموده  و این 
برنامھ ھا را بھ تابعیت منافع شخصی مردم در آورد. تمام نظام آموزشی و 

، در جھت تکوین انسان تربیتی، فرھنگی و ھنری، پیش از ھمھ، ادبیات و سینما
  طراز نوین بخدمت گرفتھ شد.

مطمئنا، اشتراکات واقعا نوین انسان کھ استالین تدوین کرد، در محتوای 
خود، سیمای بسیجگرانۀ آن را مجسم می ساخت. زیرا، در غیر این صورت، 
ایستادگی در حلقۀ محاصرۀ دشمنان ممکن نبود، ھمچنان ھم، بدون تشکیل 

ق ادارۀ کشور، بدون تمرکز حاکمیت در یک جا، مقاومت سیستم مرکزی دقی
  ممکن نبود. ھمھ اینھا در جھت تحکیم قدرت دفاعی کشور بکار گرفتھ شد.

در ھمین رابطھ، افسانھ ھای بیرون راندن با چوب در آستانھ جنگ، در 
مقابل ھیچ انتقادی دوام نمی آورد زیرا آن، بر اساس فیلم زندگی اجتماعی آن 

ختھ شد کھ، فقط  خوشحالی حاکم بر سان و رژه ھا و جشنھا را بھ سالھا سا
تصویر کشیده است. کارھای عظیم پس از جنگ اساسا در فیلم ھا ثبت نشده 
است. بھ عبارت دقیق تر، در سالھای اخیر خیلی راحت آنھا را در آرشیوھا 



مھ می پنھان می کنند و بھ مخفی کردن آنھا از معرض دید توده ھا، ھمچنان ادا
  دھند.

البتھ، در مورد تشکیل ارتش سرخ ھم برخی اغراقھا شده است. ولی کدام 
دولت است کھ از چنین شیوه ھای تبلیغات برای تقویت بیشتر اعتماد مردم بھ 
نیروی خود استفاده نکند و در مورد دشمنان بالقوه تخم نگرانی در جامعھ 

  بپاشد؟
و این، مھمترین بخش  کردند مردم را برای نبرد شدید آمادهدر مجموع 

سیاست داخلی بود. خدمت در ارتش سرخ، نھ در حرف، بلکھ، در عمل، انجام 
وظیفۀ شرافتمندانھ بحساب می آمد و انسانھای جوان، فراگرفتن تخصصھای 
نظامی، تیراندازی، چتربازی، نقشھ برداری، پرستاری را وظیفۀ خود می 

ھ آماده سازی جوانان بر مبنای شعار دانستند. در این کار، کامسامول کھ، ب
» تیراندازی واراشیلی«و میزان آشنائی بھ » آماده برای کار و دفاع«تحقق یافتۀ 

کامسامولھا، بھ «اشتغال داشت، نقش بسیار بزرگی ایفاء کرد. با فراخوان 
  در باشگاھھای ھواپیمائی، آموزش فن خلبانی بھ جوانان آغاز شد.» ھواپیما!

انجمن ھمکاری صنایع دفاعی، «ن نقشی را کھ داوطلبان مشکل بتوان آ
در امر تحکیم  . م.)١٩٢٧ژانویۀ سال  ٢٣(تاریخ تشکیل: » ائییھوائی و شیم

دفاع کشور ایفاء کرد، مجددا ارزیابی نمود. بیجا نبود کھ استالین ضرورت 
تقویت آن را بموازات تقویت ارتش، نیروی دریائی و ھوائی مورد تأکید قرار 

الزم است ھمۀ مردم را در وضعیت آمادگی جمعی در برابر «د. او گفت: دا
و یا “ اتفاقی”چھرۀ خطر جدی حملۀ نظامی نگھ داریم، برای اینکھ ھیچ حادثۀ 
  ».حقھ بازی ھیچیک از دشمنان خارجی ما، نتواند ما را غافلگیر کند

کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست (بلشویک) و ١٩٣۵در ماه اوت سال 
میساریای خلق (شورای وزیران. م.) اتحاد شوروی مشترکا قرار شورای ک

ویژه ای در ارتباط با انجمن ھمکاری صنایع دفاعی، ھوائی و شیمائی صادر 
کردند کھ، بر اساس آن، تمرکز ھمۀ توان در جھت آماده سازی نیروھای 
احتیاطی برای ارتش و نیروی دریائی الزامی گردید. انجمن ھمکاری صنایع 

ی، ھوائی و شیمائی در اواخر سالھای سی بھ سازمان شبھ نظامی دفاع
قدرتمندی تبدیل شد. در این دوره، نسلی از مردم اتحاد شوروی کھ تمام سختی 



و سنگینی دورۀ آغازین جنگ کبیر میھنی را تحمل کردند، دورۀ آموزشی خود 
تقریبا درصد پرسنل نیروھای زمینی و دریائی و  ٨٠را در آن گذرانیدند. تا 

درصد ھیئت پرواز نیروی ھوائی در سازمانھای انجمن ھمکاری صنایع  ١٠٠
  دفاعی، ھوائی و شیمائی آموزش دیدند.

نظام «صدور فرمان ھیئت رئیسۀ شورایعالی اتحاد شوروی در مورد 
در » وظیفۀ عمومی و سازماندھی نیروھای مسلح باتکاء کادرھای حرفھ ای

، روز آغاز جنگ جھانی دوم، گویای این ١٩٣٩روز اول ماه سپتامبر سال 
واقعیت است کھ رھبری کشور دائما گوش بزنگ بود. مدت خدمت سربازی در 
نیروھای زمینی سھ سال و در نیروی دریائی، در یگانھای ساحلی، چھار سال 

  و در کشتی ھا، پنج سال مقرر شد.
شت بھ میھنی رنگ کامال دیگری بخود گرفتند، بازگ -تمام کارھای نظامی

منابع میھن پرستی، بھ قھرمانیھای پیشینیان بزرگ مثل؛ دیمیتری دونسکی، 
الکساندر نوسکی، الکساندر سووروف، میخائیل کوتوزوف، بھ خصلت اساسی 

 Dimitri Donski, Aleksander Nevski, Aleksanderآن تبدیل گردید(
Souvorov, Mikhail Kutuzov.(  

  
***  

نقش بسیار بزرگی در کار  ک) استالینی،استراتژی سیاسی (دیپلوماتی
آماده سازی زمینھ برای دفع تجاوز امپریالیستی ایفاء کرد. این امر دو مسئلۀ 
اصلی: ضرورت بدست آوردن زمان الزم برای غلبھ بر خطر فاشیسم و تسلیح 
  ارتش و ھمزمان با آن، تالش برای شکستن حلقۀ محاصره نظامی  را حل کرد.

نیت اتحاد شوروی، استالین ناگزیر بازی پیچیده ای را برای حل مسئلۀ ام
  در میان تضادھای داخلی امپریالیستی انجام داد.

مشکل عمده عبارت از این بود کھ، دولتھای کشورھای بزرگ سرمایھ 
داری بیش از آن کھ نگران تقویت آلمان فاشیستی باشند، از تحکیم اولین کشور 

واقعیت امر، با ھدف از بین بردن اتحاد سوسیالیستی جھان می ترسیدند. در 
شوروی بدست فاشیسم، توطئۀ اعالم نشده ای ترتیب داده شده بود. خطر واقعی 
ھیتلریزم برعلیھ اکثریت خلقھای جھان، بویژه پس از عقد معاھدۀ موسوم بھ 



، ھر چھ ١٩٣٦بین آلمان و ژاپن در ماه نوامبر سال » پیمان آنتی کمینترن«
د. دقیق ترین تعریف از این بلوک را کھ، گروه دیگری از بیشتر نمایان ش

واقعیت پیمان «کشورھای اروپائی ھم بدان پیوستند، چرچیل ارائھ داد. او گفت: 
ضد کمونیستی بین آلمان و ژاپن، صرفنظر از بیان ظاھری آن، فقط می تواند 

  ».بمعنی اتحاد نظامی برعلیھ روسیھ باشد
محور برلین ــ رم ــ توکیو و امضای معاھدۀ پیمان آنتی کمینترن، تشکیل 

عدم تجاوز آلمان ابتدا با انگیس و سپس با فرانسھ، تنھا ماندن اتحاد شوروی و 
  بھ محاصرۀ کامل نظامی در آمدن آن بود.

، سران دولتھای بریتانیای ١٩٣٨ماه سپتامبر سال  ٣٠و  ٢٩در روزھای 
موسولینی در مونیخ  -و ایتالیا ھیتلر -داالده، آلمان -چمبرلن، فرانسھ -کبیر

موافقتنامۀ دایر بر تجزیۀ چکسلواکی را امضاء کردند کھ بر اساس آن، می 
بایست خواست آلمان مبنی الحاق استان سودتسکی چکسلواکی بھ این کشور 
تحقق می یافت. این یک رویداد بزرگ، یک ساخت و پاخت برای استمرار 

ــ انگلـیس و » دمـکـرات«ھای کشور» اشغالگران آسوده خاطر«سیاست 
فرانـسھ بود کھ، آنھا سعی کردند اقدامات خود را توجیھ کنند. نویل جمبرلـن در 
بازگشت از مونیخ بھ لندن، در حالی کھ موافقتنامۀ مونیخ را در مقابل جمع 

من برای شما صلح بھ «استقبال کـنندکان خویش در ھوا تکان می داد، گفت: 
  ».ھمراه آورده ام!

سند مشروح ارسالی لندن بھ وزارت خارجۀ آلمان در اوایل ماه اوت سال 
، کھ  نیات طرف انگلیسی در آن بیان شده، بسیار مشھور است. در این ١٩٣٩

بریتانیای کبیر آمادگی خود برای عقد موافقتنامۀ تعیین «سند گفتھ می شود: 
منافع آلمان در شرق متعھد می شود بھ «و » حدود منافع با آلمان را اعالم نموده

قول می دھد در « در عین حال، ». و جنوب شرقی اروپا کامال احترام بگذارد
و » جھت انحالل اتحاد بین فرانسھ و اتحاد شوروی اقدامات الزم را بعمل آورده

  ».بھ مذاکرات جاری با اتحاد شوروی خاتمھ دھد« 
ای نمایندگی مذاکرات بی جان کھ در بارۀ آن صحبت شد، با شرکت ھیئت ھ

در  ١٩٣٩مرکب از مقامات درجھ دوم انگلیس و فرانسھ در ماه اوت سال 
مسکو انجام شد. الزم بھ ذکر است کھ این نمایندگان تا رسیدن بھ پایتخت اتحاد 



شوروی ده روز در راه بودند و حتی با کشتی آمدند. بھ ھر حال، این مذاکرات 
ونھ پیمان نظامی با اتحاد شوروی را بھ بن بست رسید. زیرا، آنھا انعقاد ھر گ

عامدا غیرممکن ساختند.  دستورالعمل ھیئت انگلیسی بسیار دقیق تنظیم شده 
دولت بریتانیا قصد ندارد ھیچ مسئولیت مشخصی را کھ بتواند دست و «بود: 

  ».پای ما را در این و یا آن وضعیت ببندد، بر عھده بگیرد
انیا و فرانسھ را با انعقاد پیمان عدم سیاست بریت ناگزیر بوداتحاد شوروی 

ماه اوت سال  ٣١تجاوز اتحاد شوروی ــ آلمان پاسخ دھد. این معاھده بتاریخ 
  ، در مجمع عمومی شورایعالی اتحاد شوروی تصویب شد.١٩٣٩

گفتن این کھ، پیمان مولوتوف ــ ریبینتروپ بمعنی ساخت و پاخت با ھیتلر 
ود و مخصوصا جنگ را تحریک کرد، ساده و تغییر سمت مبارزه با فاشیسم ب

. از نقطھ نظر استالین راه دیگری در پیش پای خود نداشتلوحی محض است. 
تجارب بین المللی، این معاھده در محتوای خود ھیچ چیز غیرعادی نداشت. 
چنین پیمانی را لھستان، لتوانی و برخی کشورھای دیگر با آلمان ھیتلری بستھ 

ی » دمکراتھا«ای مخفی اضافی کھ، موضوع حمالت ویژۀ بودند. اما پروتکلھ
امروزی شده است، بھ اتحاد شوروی اجازه می داد مرزھای کشور را در سمت 
غرب گسترش دھد، شروع تجاوز ھیتلری را بھ تأخیر اندازد و برادران اسالو 

  ساکن مناطق اوکرائین غربی و بالروس غربی را زیر حمایت خود بگیرد.
این فکر درست بنظر می رسد کھ، تعیین سرنوشت خلق در  در نگاه اول

خفا، یک اقدام غیراخالقی است. اما در چنین صورتی، این مسئلھ بی پاسخ می 
ماند کھ، آیا ھمسایگان اتحاد شوروی و کشورھای غربی مسائل و مشکالت 
سیاست خارجی خود را بی عیب و نقص حل کردند. بعنوان مثال، لھستان 

آلمان مذاکره می کرد و سعی می کرد بر اساس پیمان آنتی کمینترن، فعاالنھ با 
سیاست مشترکی را با این کشور بر علیھ اتحاد شوروی تدوین کند. این 
موضوع، حداقل دو بار در دیدار دیپلوماتھای و رھبران لھستانی با ریبینتروپ، 

ار وزیر امور خارجی آلمان و با شخص ھیتلر، مورد بررسی و مذاکره قر
در جریان «گرفت. مقامات رسمی لھستان اعالم کردند   کھ،  لھستان آماده است 

  ».حملھ بھ اتحاد شوروی، در کنار آلمان بجنگد



از چکسلواکی جدا شد، می  ١٩٣٨اوکرائین ماورای کارپات کھ در سال 
باست بھ میدانی برای حملھ تدارک شده تبدیل می شد. زمستان سال 

سیونالیستی اوکرائین کھ  رابطۀ دیرینھ ای با نازی سازمان نا ١٩٣٨/١٩٣٩
  ھای آلمان داشت، فعالیت خود را تشدید کرد.

اظھار نظر در بارۀ جنبۀ اخالقی تالشھای دیپلوماتیک استالین، بخصوص 
از طرف کسانی کھ اتفاقا تا تبرئھ و تطھیر فاشیستھای سابق سقوط کرده اند 

  بیش از ھمھ جالب توجھ است.
ھ نیز بسیار جالب توجھ است کھ، جنبۀ اخالقی تالشھای این مسئل

دیپلوماتیک استالین  را بخصوص کسانی کھ فاشیستھای سابق را تبرئھ و تطھیر 
می کنند،  مورد قضاوت قرار می دھند. در اینجا رابطھ مستقیم بطور آشکار 
دیده می شود. حتی در جریان دادگاه نورنبرگ نیز، جنایتکاران فاشیست با 

ستفاده از واقعیت وجود توافقنامۀ مخفی بین آلمان و اتحاد شوروی، سعی می ا
کردند از مجازات فرار کرده و ثابت کنند کھ، رھبری اتحاد شوروی نیز در 
شروع تجاوزات مقصر ھستند. آن وقت سخنان بی سر و تھ آنان کمترین تأثیری 

نداختن جنگ، چھ کسی بر دادگاه بین المللی نکرد. برای اینکھ، چگونگی براه ا
برعلیھ بشریت مرتکب جنایت شد و چھ کسی سھم تعیین کننده در تارومار 

  کردن فاشیسم داشت، بیش از حد مشخص بود.
باید از میھن «خود می نویسد: » امپراطور«ماکیاولی در کتاب مشھور 

 بگونۀ شرافتمندانھ یا حتی غیرشرافتمندانھ دفاع کرد. ھمۀ وسیلھ ھا خوبند، اگر
در خدمت حفظ تمامیت آن قرار گیرند. وقتی بررسی مسئلھ ای الزم می آید، کھ 
نجات کشور تنھا بھ آن بستگی دارد، دیگر نمی توان در مقابل ھیچ مالحظھ ای، 
عادالنھ یا غیر عادالنھ، انسانی یا خشن، ثواب یا ناثواب بودن آن تأمل کرد، باید 

  ».ات وطن و یاری بھ آن بر آمدتمام مالحظات را کنار گذاشت، در صدد نج
ما قصد نداریم در مورد خوبی یا بدی این عقیده قضاوت کنیم، و چنین 
اصولی را دستورالعمل قرار دھیم. فقط اشاره می کنیم کھ، ھر مکتب 
دیپلوماتیک، ضمن دفاع از منافع کشور خود، اغلب بھ ھمین نحو، عمل می 

ھ کردن اتحاد شوروی بدست کند. در ھمھ حال، زمانی کھ سخن بر سر خف
  ھیتلریھا بود، ھمۀ دولتھای غربی دقیقا چنین عمل کردند.



استالین ضمن توسعھ دادن قابل مالحظۀ اراضی کشور و تأمین امنیت 
مرزھای آن، توانست با بھره گیری از ابزارھای دیپلوماتیک تا آغاز جنگ، 

ک می کرد کھ، پس عاقبت آن را پیشاپیش بھ نفع اتحاد شوروی حل کند. او در
از در ھم شکستن آلمان، دیگر کسی بھ اراضی اتحاد شوروی دست درازی 

  نخواھد کرد.
باالخره، رھبری کشور توانست جبھۀ واحد دولتھای امپریالیستی را از ھم 
بگسلد و بھ تشکیل ائتالف ضد ھیتلری موفق شود. دقیقا دیپلوماسی استالینی 

دید کھ، توانستند نقش تاریخی عظیمی موجب وحدت نیروھای ضد فاشیستی گر
در مبارزه با فاشیستھای ھیتلری ایفاء کرده و تأثیر بسیار بزرگی در دمکراتیزه 

  کردن کشورھای اروپائی بگذارند.
اما تالشھای دیپلوماتیک اتحاد شوروی، بدون رھبری انسان بزرگی مثل 

تنظیم کرده استالین و بدون روابط شخصی او با رھبران کشورھای غربی کھ 
بود، مشکل می توانست دارای وزن قابل توجھی باشد. زیرا، آنھا کشورھای 
دارای سیستم اجتماعی ــ سیاسی کامال متضادی را رھبری می کردند و بلحاظ 
خاستگاه طبقاتی، جھان بینی و شیوۀ زندگی با استالین  مخالف بودند. مثال، 

رخاستھ و یک ضد کمونیست چرچیل از میان قشر فوقانی جامعۀ بورژوائی ب
سازش ناپذیر بود، روزولت، رئیس جمھور آمریکا ھم چنین شخصی بود. 
ھیچکدام از آن دو، احساس دوستی نسبت بھ اتحاد شوروی نداشتند اما، برغم 
اینھا، بھ ارادۀ انسانی کھ توانست چنین کشور مقتدری بسازد، عمیقا احترام قائل 

ستالین سر تعظیم فرود می آوردند، کھ در این بودند. ھر دو در مقابل شخصیت ا
  مورد یادآوری مکاتبات بین استالین، روزولت و چرچیل مشکل نیست.

بویژه در کنفرانس ژاپن در » ترویکای بزرگ«نقش استالین بعنوان رھبر 
سھ قدرت «، کھ در آن، ھمانطور کھ آندره گرومیکو می نویسد ١٩٤٤سال 

، با روشنی ھر چھ »آینده را تعیین کردند بزرگ ھمچنین مراحل اصلی مسیر
بیشتر آشکار گردید. بلی و خود کنفرانس ھم درست در جائی تشکیل گردید کھ 

  از نظر استالین مناسب بود.
جستجوی مشترک و آموزندۀ راھھای مصالحھ بخاطر اھداف عمومی از 

ر آن سوی آنھا، شاید تا کنون در تاریخ جھان سابقھ ندارد. ھمینطور ھم، تصو



مشکل است کھ، رؤسای جمھور و سران دیگر دولتھای غربی بھ خود اجازه 
می دادند کھ ھر گونھ شرایط تحقیرآمیزی را بھ اتحاد شوروی تحمیل کرده یا 

  خود را بھ داشتن مناسبات متکبرانھ ای با رھبران شوروی مجاز بدانند.
کھ در  گفت: این موفقیت بزرگی است برای روسیھ ١٩٤٢چرچیل در سال 

شرایط مبارزات سخت و رنجھایش، سرکرده ای چنین بزرگ و جدی را در 
رأس خود دارد. او، شخصیتی است فوق العاده قوی و ممتاز، زندگی او را بھ 
تناسب آن زمانھای غم افزا و ناھنجاری کھ پرورش داده، انسانی است شجاع و 

  ».دارای قدرت ارادۀ توصیف ناپذیر
ری استالین بشایستگی پرچم سوسیالیسم را در اتحاد شوروی تحت رھب

صحنۀ جھانی بر افراشت، و خلقھای اتحاد شوروی احساس کردند کھ، واقعا در 
بھ » آزادی و دمکراسی«کشور بزرگی زندگی می کنند. متاسفانھ با ورود 

  کشور، این احساسات رخت بر بستند.
ی می کرد شروع بسیاری اوقات استالین را بدان متھم می کنند کھ او، سع

جنگ را بھ تأخیر اندازد، بھ پیمان عدم تجاوز با آلمان بسیار امیدوار بود، در 
مورد حل مسئلۀ بھ حالت آمادگی جنگی در آوردن ارتش سرخ، کندکاری و 
تزلزل نشان داد. از این رو، معموال، نمونھ ھای زیاد اطالع او از زمان شروع 

در واقعیت امر، ھمۀ مسائل چنین ھم  جنگ را مورد استفاده قرار می دھند.
نبود. اخبار کامال متناقضی کھ مرتبا تغییر می یافت، در رابطھ با برنامۀ آلمان 
بھ استالین می رسید. ما بسیاری اوقات، در نظر نمی گیریم کھ امروز، کسی را 
بخاطر اشتباھات گذشتھ بعد از گذشت سالھا مورد قضاوت قرار می دھیم و 

گی سیر تحولی حوادث سالھای دور، آگاھی کامل نداریم، مرتکب چون بھ چگون
اشتباه می شویم. بھ ھمین جھت، براحتی استالین را بھ افراط در احتیاط کاری 
متھم می کنیم و فراموش می کنیم کھ ھر روز بی جنگ، برای کشور حکم طال 
 را داشت. برای حرکت بھ جلو، رعایت جوانب احتیاطی، سنجیدن ناشناختھ
ھای بسیارکھ احتمال مواجھ شدن با آن می رفت، اجتناب ناپذیر بود. خطر جدی 
تحریک پیش از موقع دشمن، برانگیختن آن برای تشدید فعالیتھای خود وجود 

  داشت.



ولیکن استالین حتی برای یک دقیقھ ھم توجھ خود را از آنچھ کھ او، در 
. پنجم ماه مھ سال جنگ پیش رو با چھ کسی روبرو خواھد شد، منحرف نکرد

، در دیدار با فارغ التحصیالن فرھنگستان نظامی  در کرملین، او ھمانجا ١٩٤١
گفت کھ، خطر اصلی از جانب آلمان متوجھ میھن ماست و فقط با پیروزی در 
این جنگ می توان آن را نجات داد. او در خیانتکاری دشمن بالقوه اصلی ھم 

  تردید نداشت.
  

***  

ھمۀ مھمترین کوه سنگینی ھا بر دوش  استالین افتاد. در سالھای جنگ، 
با او، ھم  بخشھای مدیریتی ھم در ارتش، ھم در اقتصاد و ھم در سیاست،

بعنوان رھبر دولت و ھم بمثابھ فرمانده کل قوا، پیوند خورده بود. اشتباھاتی 
 در پذیرفتنروی می داد کھ در موارد جدی ھم بودند. این کامال برای کسی کھ، 

مسئولیت تصمیات گرفتھ شده برای حل مسائل دارای اھمیت حیاتی برای 
، برای کسی کھ ھمۀ رشتھ ھای ادارۀ کشور در تردید بخود راه نمی دادکشور، 

  چنین زمان دشوار، در دستان او بھ ھم می پیوست، کامال طبیعی بود.
از این گفتھ کھ، گویا استالین در روزھای اول جنگ دست پاچھ شده، دور 

نام محل است.   Kuntsovaچشم رھبری، در خانۀ ییالقی خود در کونتسووا (
م.) مخفی شد، ھیچ شباھتی با واقعیت ندارد. فقط توجھ بھ یک سند ــ دفتر ثبت 
اسامی مراجعھ کنندگان بھ اتاق استالین در کرملین، کفایت می کند کھ، از 

این، گواھی تأئید دھھا خالف بودن این ادعا، اطمینان حاصل کنی. عالوه بر 
شاھد معتبر وجود دارد کھ، استالین، صرفنظر از اینکھ شکستھای اولیھ او را 

  تکان داد،  ولی بھ ھیچ وجھ افسرده نبود.
و فقط زمانیکھ مقیاس حملھ بطور نھائی روشن شد، فراخوان مشھور 

ع از در گوشھا طنین انداخت، ھمۀ خلق بھ دفا» برادران و خواھران!«استالین، 
برعلیھ فاشیسم متجاوز برخاست. استالین  میھنیمیھن شوروی، بھ جنگ 

توانست کلمات بسیار مؤثر برای بسیج مردم، برای برانگیختن حس وحدت آنھا 
  در مقابل فاجعۀ عمومی بیابد.



او حتی در سخت ترین روزھای مسکو، زمانیکھ خارج کردن مردم از 
نکرد و دچار سراسیمگی نشد. در  پایتخت شروع شد، دست و پای خود را گم

بانی کرملین از شھر خارج خواھد شد، ھپاسخ بھ مسئلۀ چھ زمانی ھنگ نگ
اگر الزم باشد، من خودم این ھنگ را برای حملھ فرماندھی «استالین گفت: 

در ھمین روزھا ھم گفتگوی او با فرمانده ستاد، استپانوف کھ، ». خواھم کرد
از استقرار ستاد فرماندھی در نزدیکی مستقیم نگرانی فرماندھی جبھۀ غربی 

خط مقدم جبھھ و تقاضای انتقال آن بھ شرق مسکو را بھ اطالع او رساند، انجام 
بھ رفقا بگوئید، بگذار بیل بردارند و قبر خود را «گردید. او در جواب گفت: 

  ».و من در مسکو می مانم )Perkhoushkov(بکنند. ستاد در پرخوشکوف 
و نیروی ایمان را باید در خود داشت کھ درست در روزھائی کھ  کدام باور

دشمن با تمام قدرت بھ پشت دیوارھای پایتخت روسیھ بود، در مورد برگزاری 
مراسم سان و رژه در میدان سرخ بمناسبت بیست و چھارمین سالگرد انقالب 

ال کبیر سوسیالیستی اکتبر تصمیم گرفت! و پس از دو سال، در ماه نوامبر س
، در شدیدترین روزھای جنگ، کھ عاقبت آن برای بسیاریھا روشن ١٩٤٣

نبود، استالین برنامۀ بازسازی شھرھا و دھات ویران شده، مراکز صنعتی، 
مؤسسات روستائی، تأمین شرایط زندگی مناسب برای مردم اتحاد شوروی آزاد 

  شده از بردگی فاشیسم...را مطرح ساخت.
مور کشور بھ شیوۀ آمادگی رزمی نوسازی شد و در کوتاھترین مدت، ھمۀ ا

کمیتۀ دولتی  ١٩٤١ژوئن سال  ٣٠خود آن بھ اردوگاه جنگی تبدیل شده بود. 
دفاع تشکیل گردید و ھمۀ قدرت کشور را، ھم در جبھھ و ھم در پشت جبھھ، در 
دست خود متمرکز ساخت. بھ ریاست کمیتۀ دولتی دفاع کھ، ھمۀ سازمانھای 

مشتمل بر سازمان برنامھ ریزی دولتی، کمیساریای خلقی حوزۀ اقتصادی، 
(یکی از سازمانھای مدیریتی مرکزی اتحاد شوروی بود کھ از صنایع دفاعی 

و  ، بر تولید دینامیت و جنگ افزار نظارت می کرد. م.)١٩٤٦تا  ١٩٣٩سال 
  ادارات نیز بھ تابعیت آن در آمدند، استالین برگزیده شد.

از مناطقی کھ در خطر اشغال بودند، و سر و  انتقال مؤسسات صنعتی
سامان دادن بھ تولید، در وھلۀ اول، بھ تولیدات نظامی در محلھای جدید، بر 
عھدۀ کمیتۀ دولتی دفاع واگذار شد. چنین جابجا کردن عظیم نیروھای تولید 



کننده، بخودی خود، شاھکار عظیمی بود کھ، در نتیجۀ مدیریت تمرکز یافتۀ 
  شرایط زمان جنگ و کار فداکارانۀ مردم شوروی، ممکن گردید.اقتصاد در 

کارخانۀ عظیم بھ شرق کشور انتقال  ١٣٦٠فقط در دورۀ سھ ماھۀ اول، 
داده شد. مجتمعھای صنعتی تانک، ھواپیما و موتورسازی، کارخانھ ھای 
سازندۀ تجھیزات و تسلیحات نظامی، ذوب آھن و ماشین سازی بھ محلھای جدید 

 ١٠میلیون واگن بار و  ۵/١، ١٩٤١ند. از آغاز جنگ ھم تا پایان سال منتقل شد
میلیون انسان، از طریق راه آھن بھ شرق حمل گردید. انتقال مؤسسات، تقریبا 

  ، اساسا پایان یافتھ بود.١٩٤٢تا آغاز سال 
در مدت زمان کوتاه، آنھا کار خود را آغاز کردند. در نتیجھ در سال 

، در اورال، مثال، مجموع تولیدات صنعتی ١٩٤٠ال در مقایسھ با س ١٩٤٢
برابر افزایش  ٣/٢برابر و در سیبری غربی  ١/٣برابر، در حوزۀ ولگا  ٨/٢

  یافت.
چنین سرعت رشد صنایع در شرق، برای دشمن قابل پیش بینی نبود. زیرا، 
رھبری فاشیسم بر روی آن حساب باز کرده بود کھ، توان نظامی اتحاد شوروی  

یر کاھش خواھد یافت. و اما، صرفنظر از خساراتی کھ ارتش سرخ در بناگز
بسیاری از انواع جنگ  ١٩٤٢ماھھای اول متحمل شد، تا اواخر سال 

اتفاقی نبود کھ، چرخش در  رسید. فزارھایش بھ سطح برابر با ورماختا
  سرنوشت جنگ، با جبران عقب ماندگی در زمینۀ تسلیحات ھمزمان گردید.

ن سنگینی کھ مؤسسات کشاورزی در اثر از دست رفتن علیرغم بحرا
، ١٩٤١اراضی بسیار وسیع و کمبود شدید نیروی کار، دچار شدند ــ تنھا سال 

تقریبا سھ میلیون مرد قادر بھ کار، از روستاھا بھ جبھھ رفتند،ــ سازمان 
تعاونیھای (کالخوزی) تولید محصوالت کشاورزی نشان دادند کھ چھ امکانات 

در آنھا نھقتھ است. جوشش و غلیان خودبخودی ناگزیر خاص چنین  عظیمی
حوادثی، در بین شھر و ده مشاھده نشد، واسطھ گری ھم بیداد نمی کرد. 
کالخوزھا کشور را از گرسنگی عمومی نجات دادند، تکیھ گاه سیستم جیره 
 بندی برای تأمین خواربار مردم بودند، موجبات برقراری مقررات الزم در این

  زمینھ را فراھم آوردند.



در شرایط اضطراری خونین ترین جنگ در تاریخ بشری، سیستم اقتصادی 
استالینی شایستگی بسیار بزرگ و رموز پتانسیل ھنگفت خود را نشان داد. این 
سیستم، زمینۀ تشکیل پشت جبھھ مقتدری را کھ در سایۀ آن و از برکت مساعی 

  آمد، فراھم ساخت.میلیونھا انسان، پیروزی عظیم بدست 
با متمرکز کردن تمام قدرت در سالھای جنگ، استالین توانست تنھا ساختار 
دقیق فرماندھی مبارزۀ مسلحانۀ خلقھای شوروی برعلیھ اشغالگران فاشیست را 
تشکیل دھد. مقابلھ بیرحمانھ تأئید کرد کھ آن، بسیار مؤثرتر از سیستم تکامل 

  .یافتۀ فرماندھی خصم در آلمان بود
اما استالین بر ھیتلر فائق شد. و در این امر خطیر، استفادۀ ماھرانھ از 
برتریھای انباشتھ در سیستم سوسیالیستی، بھره گیری گسترده از ھمۀ امکانات 

  مدیریت مرکزی موجود در کشور، نقش تعیین کننده ای ایفاء کرد.
. بلکھ او، اما، تنھا علل عینی موجبات پیروزی استالین را فراھم نیاوردند

  ھیتلر را در مقام یک سرکرده ای توانا و تاکتیسین جنگی ماھر نیز مغلوب کرد.
البتھ تجارب نظامی، کھ استالین در جبھھ ھای جنگھای داخلی کسب کرده 
بود، در ارتقاء او بھ جایگاه یک سردار مجرب، اھمیت بزرگی داشت. اما 

حاد شوروی، در نبردھای برتری اصلی استالین در میان سرکردگان نظامی ات
گذشتھ آشکار گشت و این وجھ تمایز او، در آن نھفتھ بود کھ وی ھیچگاه برای 
تکرار کورکورانھ تجارب جنگی غنی خود سعی نمی کرد و دائما بر ماھیت 
کیفیتا نوین جنگ آینده ــ جنگ با آلمان ھیتلری، تأکید می کرد. او متناسب با 

علوم نظامی را بدقت دنبال می کرد وضعیت زمان، عمل می کرد، جھت اصلی 
  تأمین تجھبزات فنی بھترین ارتش آن زمان را تحلیل بررسی می کرد.

، از نظر استالین »علوم نظامی را بشیوۀ معاصر فرابگیرید«وصیت لنینی؛ 
یک توصیۀ توخالی نبود. او آغاز عقالنی در برنامھ ریزی نظامی را کھ، 

) رئیس ستاد کل، مؤلف کتاب Shaposhnikovمارشال شاپوشنیکوف (
، بشایستگی توضیح داده است، بسیار ارزشمند می شمرد. »مغز ارتش«مشھور 

سازماندھی فرماندھی ستادی نیروھای مسلح اتحاد شوروی از سیستم آلمانی 
بطور بنیادی تفاوت داشت. سیستم فرماندھی ستادی آلمان بھ چند ساختار 

ھر یک از آنھا ــ فرماندھی کل ورماخت، موازی و مجزا تقسیم شده بود. 



فرماندھی کل نیروھای زمینی، فرماندھی نیروھای ھوائی و دریائی ــ رأسا با 
  ھیتلر در ارتباط بودند و این، بھ رقابت ناسالم دامن می زد.

سیستم مدیریت نظامی استالینی، از سیستم موجود در ارتشھای متحد کھ در 
رھبری از سیاست جدا شده بود، تفاوت اساسی آنھا، برنامھ ریزی ستادی و 

  داشت.
را استالین عمال بر عھدۀ خود گرفت، ھمآھنگ سازی » مغز ارتش«نقش 

ھمۀ نیروھای مسلح را از طریق قرارگاه سرفرماندھی کل ــ سازمان اداری 
ارتش امروزی ــ بھ اجرا در می آورد. ستاد کل، سازمان عامل مرکزی 

ال ــ واسیلیوفسکی کھ بھ جای شاپوشنیکوف بیمار قرارگاه بود و دو مارش
نشست و ژوکوف کھ استالین بارھا بحالت شوخی بھ آنھا می گفت؛ شما دو تا، 
بھ ھم بچسبید و یکی شوید، تصمیمات استالینی را در جبھھ ھای بھ اجرا می 

  گذاشتند.
تمام عملیات بزرگ با شرکت فرماندھان جبھھ ھا در قرارگاه طرح ریزی 

شد اما، سخن آخر ھمیشھ، از آن فرمانده کل قوا بود. تصور کردن اینکھ می 
ارزش این سخن چھ بود و ھر تصمیم گرفتھ شده در قرارگاه چقدر مسئوالنھ 
بود، مشکل نیست. بدین ترتیب، تمام مسئولیت عدم موفقیت ھر عملیات سختی 

بی اساس بر دوش استالین می افتاد.  بخصوص اینکھ، برخالف ھمۀ اتھامات 
امروزی کھ سعی می کنند وی را مقصر معرفی کنند، او عادت نداشت خود را 

  در پشت دیگری پنھان کند.
رشتۀ کالم را بھ کسی بدھیم کھ مفھوم فرماندھی نظامی را درک می کند. 

من بعنوان یک شخصیت ارتشی، ی. و. « بھ مارشال ژوکوف. او  می گوید: 
لعھ قرار دادم و در تمام جنگ با او بودم. استالین را بطور دقیق مورد مطا

استالین  بر مسائل سازماندھی عملیات در جبھھ و عملیات گروه جبھھ ھا مسلط 
بود و آنھا را با آگاھی کامل از کار، رھبری می کرد، مسائل مھم استراتژیک 

درک می کرد... بطور کلی، عقل طبیعی و شم قوی استالین،  را خیلی خوب
دایت مبارزۀ مسلحانھ بودند او می توانست حلقۀ اصلی را در یاور او در ھ

مسائل استراتژیک بیابد و با بدست گرفتن آن، با دشمن مقابلھ نموده، بھ این یا 
  ».آن عملیات تھاجمی بزرگ دست بزند. او فرمانده کل قوای شایستھ ای بود



وی داده فقط انسانھای جاھل، با سوءاستفاده از اشتباھات اجتناب ناپذیر ر
در زمان جنگ، می توانند استالین را بھ نداشتن استعداد نظامی متھم کنند. نقشۀ 
ھمۀ نبردھای سنگین ــ دفاع از پایتخت و ضد حملۀ ارتش سرخ در اطراف 
مسکو، دفاع استالینگراد و محاصره و بھ اسارت گرفتن عدۀ کثیری از نظامیان 

کورسک ــ در قرارگاه، زیر تحت فرماندھی فیلد مارشال پائولیوس، نبرد 
  رھبری بالواسطۀ فرمانده کل قوا طرح ریزی شد.

در جبھھ ھا ــ از دریای  ١٩٤٤اجرای عملیات تھاجمی سراسری سال 
ده ضربۀ « بارنس تا دریای سیاه، کھ سرنوشت جنگ را تعیین کرد و با نام 

الین در تاریخ ثبت گردید، نھ فقط ھیچ ربطی بھ کیش شخصیت است» استالینی
نداشت، بلکھ، نتیجۀ احترام عمیق بھ وی بود کھ واحدھای ارتش بھ نام او 
نامیدند. انجام این عملیات، کھ نھ تنھا اوضاع جبھھ ھا، حتی، تنظیم برنامۀ 
استراتژیکی واحد را الزامی ساخت، مطمئنا، ظفرمندی شخصی است کھ، تحت 

جنگ بوجود آورند و در رھبری او، مردم بھ پا خاستند، تحول عظیمی در روند 
  نھایت، ضربۀ ھالکتبار خود را بر سر دشمن وارد آورند.

برای اولین بار در طول جنگ، دیگر نھ ارتش آلمان، بلکھ  ١٩٤٤در سال 
این ارتش سرخ بود کھ، بھ کارزار عظیم تابستانی عملیات تھاجمی ــ 

ن سال نام عملیات تھاجمی ارتش سرخ در تابستا Bagration(»باگراتیون«
ــ دست زد. الزم بھ ذکر است کھ، آن وقت تعداد در بالروس. م.)  ١٩٤٤

نفرات ارتش ما بھ ھفت میلیون نفر در مقابل ارتش چھار میلیونی آلمان و 
متحدان آن، بالغ می شد. ارتش سرخ دو برابر بیشتر از ارتش دشمن جنگ 

ا و توپھای افزار در اختیار داشت، بلحاظ تعداد توپھا و خمپاره، تانکھ
خودکششی ھم تقریبا دو برابر و بلحاظ شمار ھواپیماھای جنگی، بیش از پنج 
برابر بر دشمن برتری داشت. چنین برتری تکنولوژیکی، نتیجۀ بازسازی 

و خود آن نیز، حاصل افزایش  اقتصاد اتحاد شوروی بر مبنای آمادگی رزمی،
خود  پشت جبھھ بود. چند برابر توان صنعتی کشور در سایۀ کار فداکارانۀ

چنین ضد حملۀ ارتش سرخ، از برکت کار «استالین نیز بر این باور بود کھ، 
  ».قھرمانانۀ مردم اتحاد شوروی در ھمۀ حوزه ھای اقتصاد ملی ما ممکن گردید



برای اولین بار، استالین مسئلۀ انجام عملیات جنگی در  ١٩٤٤در سال 
وظیفۀ ما، نمی تواند «رد. او گفت: خارج از محدودۀ اتحاد شوروی را مطرح ک

با بیرون کردن ارتش دشمن از محدودۀ کشور ما محدود شود... برای آزاد 
کردن کشور ما و کشورھای متحد با ما از خطر بردگی، باید وحشی زخمی 

  ».آلمان را قدم بھ قدم تا النۀ خودش تعقیب کرد و در آنجا کارش را تمام کرد
در ستاد کل خدمت می  ١٩٤٣کھ از سال  )Shtmenkoس. م. شتمنکو (

کرد و در سالھای پس از جنگ ھم، چند سال ریاست آن را بعھده داشت، بر 
تأکید نموده و در تأئید آن، نمونۀ درخشانی  افکار استراتژیک برجستۀ استالین

را مثال می آورد. او، بھ متدھای تحلیل استالین از علل شکست فاشیسم آلمان 
بھ نظر استالین، علت اصلی شکست، ھر قدر کھ بھ شمار پرسنل اشاره می کند. 

ارتشھای شوروی و آلمان بستگی ندارد، ھمانقدر ھم بھ تناسب شمار آنھا با 
جمعیت کشورھای خود بستگی دارد. باالترین شمار ارتش ما در سالھای جنگ 

درصد جمعیت کشور ما و شمار نفرات ارتش  ٦میلیون نفر، یا در حدود  ١١
درصد جمعیت آلمان را تشکیل می  ١٦میلیون نفر، یعنی، بیش از  ١٣مان آل

  داد.
بسیج چنین «استالین از این وضعیت بھ نتیجھ گیری بسیار مھمی رسید: 

درصد بزرگی از جمعیت برای جنگ، یا بمعنی ناآشنائی با قانونمندیھای عینی 
گھا می جنگ است، یا ماجراجوئی... تجارب تاریخی و قوانین عمومی جن

آموزند کھ، ھیچ کشوری نمی تواند چنین فشار سنگینی را تحمل کند. چھ کسی 
در کارخانھ ھا و مؤسسات تولیدی کار خواھد کرد، نان مورد نیاز مردم و 
تجھیزات ضروری ارتش را چھ کسی تأمین خواھد کرد. ژنرالھای ھیتلری 

کالوزویتس و  (کارل فیلیپتربیت یافتھ با دگمھای کالوزویتس و موالتکھ 
ھلموت کارل موالتکھ، نویسنده و نظریھ پردازان نظامی آلمانی در اواخر قرن 

نمی توانستند و یا نمی خواستند این را ھیجده و اوایل قرن نوزده میالدی. م.)، 
بفھمند. در نتیجھ ھیتلریھا کشور خود را نابود کردند. و تازه، این در حالی است 

م کشورھای دیگر را برای کار کردن بھ آلمان کھ، صدھا ھزار نفر از مرد
  ».آوردند...



تاریخ جنگھای جھان نشان می دھد کھ، اگر ایده ھای تاکتیکی و 
استراتژیکی بھ انضباط آھنین در ارتش متکی نباشد، ناگزیر بھ شکست منجر 
خواھند شد. چیزی مبتذل خواھند بود. الکن از نظر مردمی کھ ما در ابتدای 

ۀ آنھا صحبت کردیم، حتی نمی فھمند برای چھ اصول فرماندھی کتاب در بار
واحد در یگانھای فضانوردان اتحاد شوروی الزم بود، طبعا، ناخوشایند است 

در رأس » فرمانده بزرگ و جدی«کھ در سالھای سخت ترین آزمونھا، چنین 
موفقیت بزرگ برای «کشور قرار گیرد. این واقعیت را کھ چرچیل بمثابھ 

وانموده کرده » تفتیش عقاید«توصیف کرد، دیگران بعنوان سایۀ شوم » روسیھ
و بھ این فکر نکردند کھ چرا انسانھای بیشماری حاضر بودند زندگی خود را 
در راه پیروزی فدا کنند. بھ ھمین جھت ھم آنھا اتخاذ تدابیر سختگیرانھ برای 

ھنجاری نمی برقراری نظم و انظباط در ارتش در حال جنگ را چیزی جز نا
  پنداشتند.

نیز، اغلب » نھ یک گام بھ عقب!« موسوم بھ  ٢٢٧فرمان تاریخی شماره 
افزوده می شود. این فرمان را در » خشونت ھا«و » وحشیگری ھا«بھ شمار 

روزھائی کھ اوضاع بحرانی، بلحاظ ماھیت و سنگینی خود یادآور حوادث پائیز 
ن شخصا امضاء کرد. ھمانطور کھ سال چھل و یک مسکو پیش آمده بود، استالی

، زمانیکھ »در لحظات ناامیدی«بعدھا خود استالین اعتراف کرد، این فرمان 
ارتش سرخ شھرھا و روستا ھا را رھا می کرد، صادر شد. با یک فرمان خطر 
متالشی شدن حتمی برخی جبھھ ھا کھ می توانست بھ عواقب غیرقابل پیش بینی 

مطابق ھمین فرمان، وحشتزدگان و ترسوھا در منجر شود، دفع گردید. اگر 
جای خود نشانده نمی شدند، بھ گروھانھای جریمھ فرستاده نمی شدند، و این 

  حادثھ در ھمھ حال می توانست اتفاق بیافتد.
این فرمان، منطق بیرحم روند حوادث را بطور واضح بیان نموده است: 

باید بفھمد کھ،  ھر فرماندھی، ھر عضو ارتش سرخ و ھر مقام سیاسی«
امکانات ما نامحدود نیست. اراضی اتحاد شوروی، کویر نیست و مردم ــ 
کارگران، دھقانان، روشنفکران، پدران و مادران، زنان، برادران، فرزندان 
ما... پس از اشغال اوکرائین، بالروس، جمھوریھای حوزه دریای بالتیک، 

تھ شده، ھمینطور ھم، بمیزان دونباس و دیگر ایالتھا، از مساحت کشور ما کاس



زیادی از جمعیت، نان، فلزات، کارخانھ ھا و کارگاھھای ما کم شده است. ما 
میلیون  ٨٠میلیون نفر از جمعیت کشور را و در ھر سال، بیش از  ٧٠بیش از 

ایم. ما دیگر ھیچ برتری میلیون تن فلزات را از دست داده ١٠پود نان و بیش از 
ر ذخایر انسانی و نھ از لحاظ ذخیرۀ نان، نداریم. عقب نشینی بر آلمان، نھ از نظ

بیشتر، بمعنی محو خود و فنا کردن میھن ماست. عقب نشینی جدید از ھر وجب 
خاک وطن، با تقویت دشمن و تضعیف قدرت دفاعی ما و میھن ما برابر خواھد 

  ».بود
الف (جنگھای امپراطوری روم با ائت» جنگ سکائی«در ارتشی کھ روحیۀ 

رو بھ ریشھ دوانیدن کرده قبایل وحشی در نیمۀ دوم قرن سوم میالدی. م.) 
جا زدند، باید می فھمیدند  » سرکرده«است و بسیاری از فرماندھان خود را 

نھ یک «کھ، عقب نیشنی برای او و میھن بھ چھ معنی خواھد بود. کلمۀ دستور 
نفوذ کرد. مقاومت و تا اعماق وجود رزمندگان و فرماندھان » گام بھ عقب!

  قھرمانی ھای آنھا در دفاع از استالینگراد، شاھد این مدعاست.
، مانع از دست رفتن ١٩٤٢اتخاذ تدابیر سختگیرانھ در ارتش در سال 

اراضی جدید گردید کھ چنین حوادثی معموال کشتار انبوه غیرنظامیان و در 
  اخت.ادامھ، متالشی شدن واحدھای ارتشی را گریز ناپذیر می س

در تالش برای کم ارزش وانمود کردن استعداد سرکردگی » مورخان«
استالین، فرماندھان نظامی سالھای جنگ اتحاد شوروی  و ھمراه با اینھا، 
قھرمانیھای مردم اتحاد شوروی،  سعی می کنند بقبوالنند کھ، اکثریت 

یمت پیروزھای بزرگ در جنگ کبیر میھنی بھ بھای گزاف توجیھ ناپذیر، بھ ق
قربانی کردن شمار ھنگفت انسانھا بدست آمد. گویا ذخایر انسانی، این ثروتی 
کھ ھمیشھ در روسیھ بحد کافی وجود داشتھ است، در نظر گرفتھ نشد. گستاخانھ 
با ارقام و واقعیتھا سوداگری می کنند. البتھ کھ امروز دیگر کسی نمی خواھد 

قضاوت کند. دیگر زمان  ١٠:١در بارۀ تناسب تلفات اتحاد شوروی و آلمان 
انسانھای فاقد کمترین درک از مسائل نظامی ــ » گواھی«جدی گرفتن 

 ٢٧- ٢٦استراتژیک،  گذشتھ است. اما مقایسۀ تلفات خلقھای شوروی ــ زندگی 
میلیون نفر کشتھ ــ در  ٩میلیون نفر انسان ــ  با تلفات نظامیان آلمان ــ در حدود 



در نگاه اول شبھ واقعیت بنظر می رسد ولی، یکی رسانھ ھای جمعی، ھر چند 
  از رذیالنھ ترین شکل تحریف تاریخ جنگ است.

بھ این کار صرفنظر از آن کھ، محققان حرفھ ای تاریخ این مسائل را مدتھا 
پیش کامال روشن کرده اند، مبادرت می ورزند. پر واضح است کھ، در نبردھا 

ھزار نفر از سربازان و  ٦٦٨یون و میل ٨برای آزادی و استقالل میھن ما، 
فرماندھان پرسنلی نیروھای مسلح اتحاد شوروی جان خود را فدا کردند. 

ھزار نفر تلفات دادند. عالوه  ٦۵٠میلیون و  ٨فاشیستھا و متحدانش در جنگھا 
میلیون نفر از شھروندان اتحاد شوروی در نتیجۀ   ١٧بر این، در حدود 

ا و بر اساس برنامۀ ھیتلر مبنی بر نابود کردن بمبارانھای شھرھا و روستاھ
اسالوھا و دیگر خلقھای اتحاد شوروی، در اردوگاھھا از بین برده شدند و یا از 
گرسنگی و کار بردگی در مناطق اشغالی و خود آلمان بھ ھالکت رسیدند. 

  اکثریت قریب بھ اتفاق اینھا انسانھای غیرنظامی بودند.
نا شرایت، محقق آلمانی، شمار اسیران جنگی ھم بر اساس داده ھای کریستی

 ١۵۵میلیون و  ٣کامال قابل مقایسھ است. ارتش ما در طول سالھای جنگ، 
 ٧٣٨میلیون  ۵ھزار نفر از سربازان و افسران آلمانی را بھ اسارت گرفتند. 

ھزار نفر از ارتش اتحاد شوروی نیز بھ اسارت آلمانیھا در آمدند کھ از میان 
 ١٩٤١ھزار نفر در ھمان ماھھای اول جنگ، در سال  ٢٠٠میلیون و  ٣آنھا، 

  اسیر شدند.
پیروزی در صورتی مفھوم خود را از دست می داد کھ اگر منابع اصلی 
انسانی کشور بھ درجۀ یک مشکل غیرقابل حلی می رسید. استالین موفق شد از 

بمیزان  ١٩۵٤کند. تعداد جمعیت کشور تا سال  یبروز فاجعۀ جمعیتی جلوگیر
سال قبل از جنگ رسید. این مشکل صرفنظر از آنکھ کشور ناگزیر بود سالھای 
بازسازی ویرانی ھای پس از جنگ را تحمل کند، حل شد و از آزمون سخت 

نیز سر بلند بیرون  ١٩٤٦ناشی از شرایط آب و ھوائی منجر بھ خشکسالی سال 
  آمد.

استالین توجھ بیشتری بھ ضمنا، بی محصولی این سال دلیلی بر آن شد کھ، 
تقویت مسئلۀ حاصل دھی معطوف نماید. پلنوم کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست 
اتحاد شوروی (بلشویک) در ماه فوریھ بمنظور بررسی توسعۀ کشاورزی، 



تشکیل و مسئلۀ افزایش سریع تکنولوژی کشاورزی را تصویب کرد. در نتیجۀ 
برابر  ۵/١ -ھ، شمار تراکتورھاتدابیر اتخاذ شده، در عرض یک برنامۀ پنجسال

برابر اضافھ شد. عالوه بر آن، بھ ابتکار استالین در سال  ٤/١ -و کمباینھا
فاظت مزارع، آیش بندی حجنگل کاری مخصوص «دایر بر قرار  ،١٩٤٨

دشتھای گیاھی، احداث آبگیرھا و دریاچھ ھا برای تأمین حداکثری و مطمئن 
صادر » ی بخش اروپائی اتحاد شورویمحصولدھی در مناطق جلگھ ای و جنگل

گردید. در واقعیت امر، یک برنامۀ کاملی تنظیم گردید کھ، حتی در مطبوعات 
از آن نام برده می شد. این » برنامۀ استالینی برای دگرگونی طبیعت«بنام 

اجرا شود، بعد از مرگ استالین  ١٩٦۵تا  ١٩۵٠برنامھ کھ قرار بود از سال 
ی جنگلی مخصوص حفاظت مزارع بجا مانده تا کنون، تعطیل گردید. نوارھا

کارھای بزرگ انجام شده در راه افزایش ثمربخشی تولیدات کشاورزی و 
  حفاظت از محیط زیست بعد از سالھای جنگ را بھ یاد ما می آورد...

درصد ثروتھای ملی  ٣٠علیرغم تلفات عظیم انسانی و مادی ، بطوری کھ 
انگر از بین رفت، کشور توانست نیروی کافی اتحاد شوروی در آن جنگ ویر

  برای احیاء خود را حفظ کند.
در طول برنامۀ پنجسالھ تالشھا در جھت ارتقاء رفاه مردم سمت داده شد. 

توجھ ویژه «استالین اعالم کرد کھ، در سالھای پیش رو  ١٩٤٦در آغاز سال 
از  ای بھ گسترش محصوالت پرمصرف، بھ ارتقاء سطح زندگی زحمتکشان

، ١٩٤٧مبذول خواھد شد. در پایان سال » راه کاھش مداوم قیمتھای ھمۀ کاالھا
کاھش منظم قمیتھا  ١٩٤٩لغو شد و از سال  خواربارسیستم توزیع کوپنی 

شروع شد. ارتقاء پایدار رفاه مادی جمعیت کشور، مردم شوروی را بھ آینده ، 
ام در تبدیل اتحاد شوروی بھ بھ برنامۀ استالینی بازسازی اقتصاد ملی ــ اولین گ

  پیشرفتھ ترین و شکوفاترین کشور جھان ــ مطمئن ساخت.
استالین سعی کرد پاداش شایستۀ خلقھای ظفرمند، خلقھائی کھ، آزمونھای 
سخت را پشت سر گذاشتھ بودند، ادا کند. برنامۀ سالھای پنجاه او برای بھبودی 

ری، اگر نھ بیشتر، ھم از راه دو براب«ریشھ ای شرایط مسکن و افزایش واقعا 
افزایش پرداختھای نقدی و ھم، بخصوص، از طریق کاھش منظم قیمت 



دستمزد کارگران و کارکنان، بھ ھیچ وجھ تخیلی » کاالھای پر مصرف عمومی
  بنظر نمی رسید.

برای انجام این کار پیش شرط ھای جدی، بخصوص، رشد پویای صنایع 
نمودار عمومی، از شاخصھای سال  بر اساس ١٩٤٨تولیدی کھ، در سال 

باالتر بود، وجود داشت. و البتھ کھ، سیاست استالین در تأمین امنیت  ١٩٤٠
اتحاد شوروی و ایجاد شرایط زندگی و کار در صلح، زمینۀ مساعد انجام آن را 

  فراھم آورد.
سیستم یالتا برای تشکیل قارۀ اروپا و دیگر مناطق مھم جھان پس از جنگ، 

اساسی فعالیت سیاست خارجی سھ دولت متحد را در پایان جنگ در کھ اصول 
تعیین کرد، با منافع ملی اتحاد شوروی کامال منطبق بود.  ١٩٤۵فوریۀ سال 

در کریمھ و تصمیم مشترک اتحاد » اعالمیۀ در بارۀ آزادی اروپا«صدور 
شوروی، ایاالت متحدۀ آمریکا و انگلیس در مورد شرق دور، تغییر بنیادی 

اقعیات سیاسی در نتیجۀ در ھم کوبیدن آلمان فاشیستی و اقمار آن، تأمین امنیت و
مرزھای غربی  کشور ما را میّسر ساخت. یگانھای قدرتمند اتحاد شوروی در 
اروپای مرکزی مستقر گردیدند، و نیروی دریائی امکان استقرار در بنادر 

  جنوب غربی اروپا را بدست آورد.
ر شرق دور با موفقیت عملی گردید. استالین آن تعیین مرزھای مطمئن د

داشت، بھ اتحاد شوروی بازگرداند. حق  ١٩٠٤موقعیتی را کھ روسیھ در سال 
استفاده از راه آھن چین ــ شرق و جنوب ــ منچوری برقرار گردید، ساخالین 

) بازگردانده شد، Sakhalin and  Kuril islandsجنوبی و جزایر کوریل(
  ایگاه نظامی ــ دریائی بندر آرتور بدست آمد.حق اجاره بر پ

اتحاد شوروی بھ ابرقدرت جھان تبدیل گردید، برای خود حق وتو در 
شورای امنیت سازمان ملل متحد بدست آورد و از جمھوریھای متحده، دو 

  جمھوری اوکرائین و بالروس را بھ عضویت سازمان ملل متحد درآورد.
از سوی دولتھای غربی برعلیھ اتحاد  »جنگ سرد«در ھمان ابتدای شروع 

جماھیر سوسیالیستی شوروی، استالین تسلیم شانتاژھای اتمی ایاالت متحدۀ 
آمریکا نگردید. بھ قیمت مساعی خستگی ناپذیر در مدت فشرده ای سالح اتمی 

اولین آزمایش آن را با موفقیت انجام  ١٩٤٩خود را ساخت و در ماه اوت سال 



فعالیتھای شایستۀ مأموران اطالعاتی کشور ما و ھمچنین  داد. ضمن گرامیداشت
کمکھای دوستان خارجی اتحاد شوروی، تأکید می کنیم کھ، این حادثھ در وھلۀ 
اول نشانۀ موفقیت بزرگ دانشمندان شوروی بود کھ، از برکت کارعظیم و 

  سخت کوشی و سازمانگرانھ  تحت رھبری مستقیم استالین بدست آمد.
لیحاتی اتحاد شوروی کھ، جواب الیقی بھ ندای دوران اتم سیسم جدید تس

را خاموش کرد. سپر اتمی کھ استالین » جنگ سرد«بود، آتش استراتـژھای 
ساخت، سالھای مدیدی امنیت کشور را تأمین می کرد. این دستاورد، روسیھ را 

  تسخیر ناپذیر ساختھ و ھم کنون نیز در خدمت آن است.
  

***  

تالین بدون بحث تحقق می یافت. در سالھای آخر اکثریت طرحھای اس
زندگی، در اثر از دست رفتن سالمتی اش در سالھای جنگ، کھ حال مزاجی 
اش بدتر شد بود، استالین اغلب در این باره فکر می کرد کھ بعد از مرگ او چھ 
سرنوشتی در انتظار کشور است. بیش از ھر چیز، از امکان درگیر شدن جنگ 

خطری کھ او محتمل می شمرد، نگران بود. وی در محافل محدود  جھانی جدید،
شما بھ مسائل نظامی عالقمندی نشان نمی دھید، «رھبران دولتی می گفت: 

ھیچکس عالقمندی نشان نمی دھد، بھ امور نظامی آشنا نیست. چھ بر سرتان 
  ».خواھد آمد؟ امپریالیستھا شما را خفھ می کنند

قیتھای بدست آمده تحت رھبری او در کشور، استالین خوب می فھمید موف
روی دیگر خود را نیز دارند. زیرا، در میان ھرم حزبی ــ دولتی روحیات 
فرصت طلبانھ، غفلت از تئوری مارکسیسم ــ لنینیسم، از درک قانونمندیھای 
ترقی اجتماعی رو بھ زایش نھاده است. پس از گذشت سالھا، مولوتوف اعتراف 

افسوس، ھمۀ ». ای کمتری از مسئل نظری سر در می آورندانسانھ«می کند: 
  اینھا، فورا پس از مرگ استالین بھ غم انگیزترین شکل ظاھر گردیدند.

البتھ، در زمان جنگ، وقتی کھ عمده ترین وظیفھ، یعنی؛ سر پا ایستادن و 
غلبھ بر دشمن، باید بطور بنیادی حل می شد، او امکان نظارت بر ھمۀ مسائل 

شت. مسائلی بودند کھ فورا خود را نشناسانیدند ولی، تدریجا بھ قطع را ندا
پیوستگی سنتھای بلشویکی سازندگی دولتی منجر گردیدند و در نتیجھ، فرصت 



طلبان الشخور منتظر نوبت ضیافت بزرگ خود، کمر خمیدۀ بوروکراسی 
  حزبی را راست کردند.

یستۀ کار استالین سخن فقط بر سر توانائی رھبری کشور برای ادامۀ شا
نیست. در سالھای پس از جنگ، استالین بھ تلخی بر مشکل دیگری ھم تأکید می 

ھر سال ھزاران کادر جدید جوان، بھ ما بعنوان ھستۀ « کرد و می گفت: 
رھبری مراجعھ می کنند، آنھا در آرزوی کمک بھ ما می سوزند، در آرزوی 

آموزش مارکسیستی کافی  نشان دادن استعداد خود ھستند، ولی، آنھا از
برخوردار نیستند، بسیاری از آنھا با صداقتھا و انحرافات تحمیلی بھ نسلھای 

  ».جدید کھ برای ما بسیار آشناست، آشنا نیستند
دستاوردھای عظیم حاکمیت شوروی آنھا را مبھوت ساختھ است، از 

وھم شروع موفقیتھای غیرعادی نظام شورائی دچار سرگیجھ شده اند، و آنھا با ت
ھمھ چیز ”و برای آن “ بھ ھر کاری قادر است”می کنند کھ حاکمیت شوروی، 

، می تواند قوانین علوم را نابود و قوانین جدید را تدوین نماید. ما با “آسان است
این رفقا چھ کار کنیم؟ من فکر می کنم کھ، تکرار منظم  بھ اصطالح حقیقت 

ز بھترین وسایل تربیت مارکسیستی ، توضیح صبورانھ بھ آنھا، یکی ا“مسلم”
  ».این رفقاست

اما برای انجام این وظیفۀ جدی در شرایط جدید، دیگر استالین نھ توان 

  داشت و نھ زمان.

  
٦  

  مقتدر ۀپیش بسوی روسی

استالین موفق شد نقش بسیار بزرگی در تاریخ روسیھ ایفاء نماید، زیرا 
بسیار خوب درک می کرد. بھ واقعیات عینی فوق العاده مھم و دیرین آن را 

بیان او، کشور ما بخاطر یک سلسلھ علل تاریخی و ژئوپلیتیکی، ھمیشھ 
  موضوع  کامخواھی شدید رقبای مختلف مدعی آقائی بر جھان بوده است.

فکر تعیین سرنوشت ناگوار برای روسیھ از سوی کشورھائی اروپائی، 
عھ قطعھ کردن آن، از جملھ، حتی از ھمان آغاز قرن بیستم اندیشده شد. ایدۀ قط



)، یکی از Parvusدر محافل مشخصی از فرانسھ پرورانده شد. پارووس(
طرح خود  ١٩١۵شخصیتھای جھانی اقدامات پنھانی (توطئھ گری)، در سال 

ای. یا. در مورد اجرای این برنامھ را بھ آلمانھا ارائھ داد. اما، بھ عقیده پرفسور 
رین مسئلھ این بود کھ، مسئلۀ قطعھ قطعھ )، مھمتI. Ya. Fronov(فرونوف

کردن امپراطوری روسیھ، بھ موضوع اصلی در امضای معاھدۀ صلح ورسای 
تبدیل گردید. در این معاھده یک بخش  مشخص با عنوان  ١٩١٩در ماه ژوئن 

آلمان متعھد می «وجود دارد کھ در آن، گفتھ می شود: » روسیھ و دولت روس«
گشت ناپذیر ھمۀ مناطق محدودۀ امپراطوری روسیھ تا شود استقالل دائمی و بر

بدین ترتیب، ». را برسمیت بشناسد و محترم بشمارد ١٩١٤اول ماه اوت سال 
کشورھای غربی روسیھ را دیگر یک امپراطوری حساب نمی  ١٩١٩در سال 

  کردند.
بھ گواھی کرنسکی، در برنامۀ دولت موقت روسیھ بعد از انقالب فوریھ 

طعھ قطعھ کردن کشور، اعطای استقالل بھ اوکرائین، خلقھای نیز مسئلۀ ق
قفقازو آسیای میانھ گنجانده شده بود. بھ ازای قطع کمک بھ کلچاک و دنیکین، 
قرار شده بود اراضی قدیمی روسیھ بھ زیر قیمومت فرانسھ و انگلیس سپرده 

  شود.
ود، شاھزادۀ بزرگ، الکساندر میخائلویچ رومانوف، چندی پیش از مرگ خ

رھبران جنبش سفید در « نوشت:  ١٩٣٣ضمن ارزیابی جنگ داخلی در سال 
موقعیت بدی قرار گرفتھ بودند. از یک طرف، چنان وانمود می کردند کھ، آنھا 
اختالفات بین متفـقین را نمی بینند، فراخوان آنھا با عنوان نبرد مقدس برعلیھ 

کھ در دفاع از منافع ملی  شوراھا را نمی بینند...، از سوی دیگر، نمی بینند
روس، ھیچ کس دیگری غیر از لنین انترناسیونالیست کھ، ھیچ وقت از 
اعتراض بھ مثلھ کردن امپراطوری سابق روسیھ فروگذاری نکرده، نیایستاده 

  ».است...
خود لنین چنین شناختی از سیاست بلشویکھا را بھ ترتیب زیر ارزیابی می 

، میھن پرستی دو باره بھ میھن ما روی آورده تاریخ کاری کرده است کھ«کرد: 
این بازگشت را او بمثابھ شرط ضرور برای عبور از بروز شکاف در ». است

  میان خلقھای روسیھ و گذار بھ سوسیالیسم ارزیابی می کرد.



انقالب اکتبر، تفرقۀ پوشیده با رنگ آشکارا روس ستیزی را متوقف 
دی در راه احیاء تمامیت تاریخی ساخت. در طول چند سال گامھای بسیار ج

روسیھ کھ حاصل آن، تشکیل اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی در ماه 
، بمثابھ آغاز اتحاد خلقھا بر مبنای اصول نوین برابری، ١٩٢٢دسامبر سال 

  تالش جمعی برای رشد و شکوفائی ھمۀ خلقھا بود، برداشتھ شد.
در یک کشور، در واقعیت  بعدھا، استالین با طرح و برقراری سوسیالیسم

امر، از اجرای طرح نابود کردن کشور سوسیالیستی کھ کشورھای غربی از 
ھمان روزھای اول تشکیل حاکمیت شورائی در روسیھ در پی آن بودند، 
جلوگیری کرد. و پس از پیروزی بر آلمان، او بخشی سرزمینھای اشغال شده را 

  ملحق ساخت.کھ ھیچوقت بھ روسیھ تعلق نداشت، بھ کشور 
استالین موفق شد آن کاری را انجام دھد کھ در زمان خود ن. یا. دانیلوسکی 

)N. Ya. Danilovski فقط آرزوی آن را می کرد. ایدۀ اتحاد اسالوھا را (
، بطور منطقی تشریح »روسیھ و اروپا«دانیلوفسکی در کتاب خود با عنوان 

میتھای بیگانھ را وظیفۀ اصلی نموده و آزادی خلقھای برادر اسالو از سلطۀ حاک
می شمرد. نتیجۀ نھائی این مبارزه می بایست بھ تشکیل اتحادیۀ ھمۀ اسالوھا 
تحت رھبری روسیھ منجر شده و روسیھ را بھ یک کشور شکست ناپذیر تبدیل 

  نماید.
تحقق این ھدف، موجب بھ عرصھ رسیدن تعداد بسیار بزرگی از مخالفان و 

ھم در داخل و ھم در خارج از کشور گردید. اما، بدون دشمنان اتحاد اسالوھا، 
توجھ بھ ھیچ یک از اینھا، دقیقا استالین موفق شد پس از جنگ، چنین اتحادی 
را بھ شکل خودویژۀ، با اتحاد جامعۀ کشورھای سوسیالیستی تشکیل دھد. و این 
ھم باعث تحکیم نقش ژئوپلیتیک جدید روسیھ وھم سبب موقعیت برتر آن در 

  نۀ جھانی گردید.صح
کشور از ثمرۀ سیاستھای استالینی تا زمانی کھ ھنوز اشخاصی مثل 
گارباچف، یاکوفلییوف، شواردنادزه ــ انسانھای کامال با منشاء سیاسی دیگر، 
بیگانھ و دشمن با منافع کشور بزرگ، رھبری اتحاد شوروی را بدست نگرفتھ 

ت کامل با ھمۀ آنچھ کھ استالین بودند، بھره برد. آنھا توانستند، علنا در ضدی
اگر اسالوھا متحد و «زندگی خود را صرف آن کرد، اقدام کنند. پیام استالینی؛ 



، بفراموشی »ھمبستھ شوند، ھیچ کسی نمی تواند حتی بھ آنھا انگشت بجنباند
  سپرده شد.

در تاریخ روسیھ حوادث بسیاری نظیر خودسریھای نیروھای ضد روس و 
روی داده و سیاستمداران را ھشیار ساختھ است. امپراطور ضد اسالو امروزی 

الکساندر سوم، نارضایتی خود از رفتار برخی کشورھا، کھ استقالل خود را بھ 
از این بھ بعد، روسیھ «روسیھ مدیون بودند، با عبارت بیاد ماندنی بیان کرد: 

  ».ستندفقط دو متحد ثابت قدم خواھد داشت و اینھا، ارتش و نیروی دریائی ھ
اینک، این سخنان در زمانیکھ از حدت مبارزات ناشی از تجاوز رژیم 
سآکاشویلی برعلیھ اوستیای جنوبی کاستھ نمی شود، اغلب بیاد می آید. البتھ کھ 
جنگ برعلیھ اوستیای جنوبی را نھ خود سآکاشویلی، بلکھ اربابان او، با 

عراق، افغانستان، در ویتنام، » زمین سوختھ«بکارگیری ھمان تاکتیک ھای 
این ماجراجوئی گستاخانھ، توازن قوای جدید را در  یوگسالوی آغاز کردند.

عرصۀ بین المللی کامال روشن ساخت کھ در آن، ایاالت متحدۀ آمریکا و 
کشورھای اروپائی پشتیبان اصلی ھمسایگان در مبارزه برعلیھ روسیھ بودند. 

لیستی سابق ــ اینک سیاست برای برخی از این کشورھا ــ کشورھای سوسیا
ضد روسیھ، مطمئن ترین برگۀ عضویت در ناتو و دیگر اتحادیھ ھای غربی 

  بشمار می رود.
) Leonid Grachھمانطور کھ رھبر کمونیستھای کریمھ، لئونید گراچ (

مناقشھ در اوستیای جنوبی نشان داد کھ، استراتژی آمریکائی، «بسیار بجا گفت: 
ر تمدن اسالوھای جنوب شرقی سمت داده شده و بھ شکل در جھت ایجاد تفرقھ د

کاربرد نیروی نظامی اجرا می شود. سخن بر سر بقاء خلقھای اسالو شرقی، 
بر سر حراست از استقالل دولتھای اسالو شرقی و توان صنعتی بدست آمده از 

بمنظور ایجاد خطر واقعی برعلیھ منافع ». کار و زحمت نسلھای بسیار است
ھ از جنوب، ایاالت متحده بھ داشتن یک میدان عملیاتی استراتژیک ملی روسی

بشدت نیاز دارد. بالکانیزه کردن قفقاز کثیر الملھ، ھدایت ناسیونالیسم تجزیھ 
طلبانھ انفجارآمیز از خارج در برابر چشم ھمۀ جھان، آرزوی قلبی آنھاست. 

قیقا تدوین و بدین جھت، در بطن فاجعھ خلق صرب، باید مقیاس عظیم پروژۀ د
  تھیھ شده برعلیھ خلق روس و آزمایش آن را دید.



ما باید بطور واضح درک کنیم کھ، پایھ ھای جنگ برعلیھ اوستیای 
مسئلۀ سرنوشت خلق روس کھ پیوند ناگسستنی  جنوبی، بر روی مسئلۀ روس،

با سرنوشت ھمۀ خلقھای میھن ما دارد، بنا شده است. می خواھند با متشنج 
اع در قفقاز، روسیھ کثیر الملھ را از ھم بپاشانند. در اینجا منطق ساختن اوض

ساده ای عمل می کند. اگر گرجستان تحت حمایت آمریکا مجاز است بھ ھر 
کاری دست بزند، پس، جدائی طلبان داخل فدراسیون روسیھ ھم می توانند ھیچ 
محدودیتی برای خود قائل نشوند. کارزاری کھ بھ اعتراف زیبگینیف 

پیش برده » برعلیھ روسیھ، بھ حساب روسیھ و در قطعات روسیھ«ژزینسکی، ب
برعلیھ » جنگ سرد«می شود، آرام نمی گیرد. دنیای سرمایھ داری بھ زمان 

اتحاد شوروی کھ ھمین چندی پیش محافل غربگرای داخل کشور ما از آن 
باز بعنوان یک چیز غیرممکن و سپرده شده بھ بایگانی تاریخ دم می زدند، 

گشتھ است. اگر خطری ھم کشور ما را تھدید می کند، مقامات عالیرتبھ سعی 
کردند بھ ما تلقین کنند کھ منبع آن تروریسم است. نمی توان یک تفاوت 

ــ گذشتھ و کنونی ــ را ندید و آن: اتحاد شوروی » جنگ سرد«محسوس بین دو 
اظ اعتبار عظیم در ھم بلحاظ برخورداری از توان نظامی بسیارباال و ھم بلح

مقیاس جھانی در سایۀ پشتیبانی کشورھای عضو پیمان ورشو، با روسیۀ کنونی 
  غیرقابل مقایسھ بود.

)، رئیس Leonid Ivashovھمین اواخر ھشدارھای لئونید ایواشوف(
آرام بھ جنگ با  -آمریکا آرام«آکادمی مسائل ژئوپلیتیک را در مورد آن کھ، 

لی ھا جدی نگرفتند. مناقشۀ روسیھ و گرجستان، ، خی»روسیھ آماده می شود
تصور میلیونھا انسان در بارۀ واقعیت ھای امروزی را تغییر داد. این را، ھمھ 
روزه آنھا می بینند و می شنوند کھ، چگونھ بسیاری از رھبران غرب، روسیھ 
را علنا بمثابھ یک کشوردشمن تمدن جھانی نشان می دھند کھ، باید نھ تنھا 

سیاسی و اقتصادی، محاصره شود، حتی بکمک نیروی نظامی ھم تحت  بلحاظ
فشار قرار داده شود. اقدام روسیھ برای دفاع از مردم اوستیای جنوبی و آبخاز، 

 - کل بھانۀ آنھا بود. اینگونھ موضع گیریھا، دالیل کامال دیگری داشت. اوال
نع اصلی در اعمال ایاالت متحدۀ آمریکا بر این عقیده است کھ دقیقا روسیھ، ما

ایاالت متحدۀ آمریکا ھمراه با دوستان  -آسیاست؛ دوما -کنترل کامل بر آورو



خود در غرب، در آرزوی تصاحب ثروتھای طبیعی روسیھ ھستند کھ، مصرف 
آنھا ھمھ روزه افزایش می یابد. طبیعی بود کھ وزیر امور خارجۀ پیشین 

شت کھ، ثروتھای طبیعی روسیھ، بھ آمریکا، مادلن اولبرایت بر این فکر تأکید دا
  ھمۀ جھان تعلق دارد.

نباید امیدوار بود کھ در تالش برای واقعیت بخشیدن بھ چنین تالشھائی، 
کسی مالحظات انساندوستانھ و معیارھای پذیرفتھ شدۀ ھمگانی را راھنمای 
عمل خود قرار دھد. در اوایل سالھای پنجاه گزارش عملیات سّری سازمان 

ی میز آیزنھاور، رئیس جمھور آمریکا گذاشتھ شده بود. این گزارش رو“ سیا”
روحیۀ حاکم بر واشنگتن را کھ، در نیم قرن اخیر تا امروزھم ھیچ تغییر نیافتھ 

امروز واضح است کھ، «است، منعکس می کند. در این گزارش گفتھ می شود: 
ی بود. گ. ما با دشمن غداری رو در رو قرار گرفتھ ایم (منظور اتحاد شورو

زیوگانوف) کھ ھدف نھائی آن، اعمال سلطھ بر ھمۀ جھان بھ ھر وسیلھ ای و 
بھ ھر قیمتی می باشد. این بازی بی قاعده است. و در آن، معیارھای پذیرفتھ 
شدۀ انسانی رعایت نمی شود... اگر ایاالت متحدۀ آمریکا بھ ادامۀ حیات عالقمند 

را  )fair playبازی صادقانھ (د است، باید تصور سنتی آمریکائی در مور
مورد بازبینی قرار دھد. ما باید خدمات جاسوسی و ضد جاسوسی تأثیر گذار 
خود را توسعھ بدھیم؛ کارشکنی کرده و دشمنان خود را با ظرافت بیشتر، با 
شیوه ھای  حاذقانھ تر و مؤثرتر از آنکھ آنھا برعلیھ ما بکار می گیرند، نابود 

، بر مردم آمریکا واجب است کھ این فلسفۀ نفرت انگیز را کنیم. عالوه بر آن
  ».درک کنند و از آن حمایت نمایند...

متاسفانھ، ھر آنچھ کھ کمونیستھا در بارۀ آن بارھا ھشدار داده اند، تحقق 
می یابد. انتخاب خط و مشی سیاست خارجی روسیھ در آغاز سالھای نود، دیر 

کشور خواھد شد. پیامد این خط ومشی،  یا زود، باعث از دست رفتن استقالل
فقط این معنی را خواھد داشت کھ، روسیھ را ابتدا کشورھای پیشرو غربی و 
پس از آنھا، ھمسایگان و آمریکای ھار شده بھ حساب نخواھند آورد. واقعا ھم، 
کمتر کشور پیشرفتھ ای روسیھ را بھ حساب می آورد و در مناسبات بین المللی 

شمرده می » محترم«شن است کھ، پیش از ھمھ، زورمندان امروزی ھم، رو
  شوند.



کھ، در آن دیگربھ روسیھ » نظم نوین جھانی«ھمۀ اینھا با منافع سازندگان 
ای کھ، در عرض چندین ده سال بھ توان دفاعی خود افتخار می کرد، بھ روسیھ 
مقتدر و صاحب تکنولوژی مدرن، صنایع و تولیدات کشاورزی فوق العاده 

  یشرفتھ و سالم، نیازی نیست، کامال منطبق است.پ
بلی، ما خوب می دانیم کھ چگونھ تسلیم طلبان و خائنان بقدرت رسیده در 

، در تالش برای خدمت بھ اربابان غربی خود، در سالھای نود چھ ١٩٩١سال 
خسارتھای جبران ناپذیری بھ توان دفاعی روسیھ وارد آوردند. خلق روس و 

حاد شوروی در شرایط تحمل قربانیھای عظیم در محراب دیگر خلقھای ات
پیروزی جنگ جھانی دوم و در نتیجۀ شکست سیستم جھانی بعد از جنگ، 
صداقت خود را ثابت کردند. خروج ارتش ما از اروپای شرقی کھ در مقام 
ارتش ظفرمند بدانجا رفتھ بود، فاشیسم را تارومار کرده و آزادی را بھ قاره 

غان برده بود، بھ فرار توھین آمیز ارتش بزرگ تبدیل شد. این فرار اروپا بھ ارم
وقیحانھ را کھ، بدون ھیچ تضمینی برای امنیت آینده، بدون عقد معاھدۀ حقوقی 
الزام آور با ناتو، بدون درخواست انحالل ھمزمان ھر دو پیمان ورشو و پیمان 

کرد. این، خیانت آتالنتیک شمالی صورت گرفت، بھ ھیچ روی نمی توان تبرئھ 
  آشکاری بود بھ منافع ملی روسیھ.

اما این سیاست تسلیم طلبانھ ھرم قدرت روسیھ، ھیچگونھ تغییرات 
 - محسوسی ھم در پی نداشت. واگذاری مؤسسات استراتژیک مثل، پایگاه رادیو

) واقع در کوبا و یا پایگاه دریائی کامران واقع در Lurdesنظارتی لوردس(
را با ھیچ چیز دیگری بجز خیانت، نمی توان توضیح داد.  ٢٠٠٣ویتنام در سال 

، برای »ثباتی«با این ھمھ، بسیاریھا مبارزه خود را برای حصول چنین 
) و پائین Kursk» (کورسک«بفراموشی سپردن غرق کردن زیر دریائی اتمی 

(طبق گزارش منابع ) ادامھ می دھند Mir» (مـیـر«کشیدن ایستگاه فضائی 
یھ، زیردریائی اتمی کورسک، در اثر پدید آمدن حفره ای ناشی از خبری روس

متری یک زیردریائی آمریکائی غرق شد. دولت وقت  ۵٠٠شلیک موشک، در 
 Iliyaلیا کلیبانوف (ییک آدم مزخرفی بنام ا یروسیھ کمیسیونی بھ رھبر

Klibanov برای بررسی اینکھ موشک از داخل زیردریائی شلیک شده یا از (
آن، تشکیل داد. صرفنظر از اینکھ تشخیص سمت ورود و خروج گلولھ خارج 



یا موشک، بھ ھیچ تخصص خاصی نیاز ندارد، این کمیسیون، مسئلھ را آنقدر 
   کش داد تا اینکھ بفراموشی سپرده شد. مترجم).

سیاست بازان امروزی کشور را کھ بسیار ھم سعی فعالیتھای نفرت انگیز 
 و در تالش بودند تا ن بیست و یکم تصویر نمایندمی کنند خود را روسیھ قر

پرچم پیروزی خلقھای ما را، اصلی ترین سمبل آن را رنگ دیگری بزنند، بھ 
ھیچ وجھ نمی توان فراموش کرد. مفھوم واقعی تعویض پرچم مبارزاتی ارتش 
روسیھ با دستمال جیبی آراستھ بھ سبک پرچم ارتش تزاری ھم توھین کوچکی 

  نبود.
روز پرچمی را کھ پدران و پدر بزرگان ما، خود ما، فرزندان و اگر ام

نوادگان ما بر آن بوسھ زدند و قسم خوردند، بھ آرشیوھا سپرده اند، پرسنل 
ارتش کنونی بر پایۀ کدام سنتھا تربیت خواھند یافت؟ کشوری کھ گذشتۀ خود 

ھ ھای را، نسلھای خود را چنین رسوا می کند، شکوفاترین و قدرتمندترین دھ
خود را سیاه می کند، در سطح بین المللی چھ مناسباتی را نسبت بخود خواھد 
ساخت؟ آیا در صورتی کھ خود ما تاریخ مان را وارونھ جلوه داده، تحریف می 
کنیم، آیا خوارداشت یاد انسانھای شوروی در جمھوری استونی و لھستان کھ 

سم فدا کردند، جای تعجب جان خود را در نبردھا برای آزادی از اسارت فاشی
ھم دارد؟ آیا اقدام گستاخانۀ سآکاشویلی برای پاکسازی قومی در اوستیای جنوبی 
و یا دروغھای وقیحانۀ یوشنکو کھ با یاری رسانھ ھای وابستھ بخود، مردم 

و مناقشۀ نظامی گرجستان با روسیھ، » قحطی«اوکرائین را در بارۀ مسئلۀ 
  ھ نمی گیرد؟فریب می دھد، از اینجا سرچشم

تغییر ریشھ ای شرایط بین المللی، ضرورت جستجوی یک سیاست خارجی 
جدید را بھ روسیھ دیکتھ می کند. بموقع خود، در پایان قرن نوزدھم، 
پطرزبورگ برای تحقق چرخش استراتژیک بھ سوی شرق تالش کرد. با درک 

وسایل اینکھ نظارت بر اراضی وسیع کشور، پیش از ھمھ، با میزان توسعۀ 
ارتباطی وابستگی مستقیم دارد، دولت روسیھ احداث خط آھن سراسری سیبری 
را آغاز کرد. برای قابل سکونت ساختن مناطق سیبری و شرق دور، تدابیر 

ولیعھد  ١٨٩٠جدی اندیشید. بسیار سمبلیک این بود کھ الکساندر سوم در سال 



شنائی با شرق روانھ خود، امپراطور آینده، نیکوالی دوم را بھ مسافرتھای آ
  ساخت.

برای حل » آسیا -آورو«اما ھمچنانکھ ما گفتیم، این نحوۀ برخورد با مسئلۀ 
مسائل ژئوپلیتیک، بھ معنی اعمال سلطھ در شعور جامعۀ روسیھ گنجانده نشده 
بود. مؤثرترین بخش آن ھمچنان بھ سوی غرب سمت داده شده، با ارزشھای 

  کردن روسیھ را آرزو می کرد. اروپائی پرورش یافتھ و اروپائی
» عملھ ھای نوسازی«بعدھا در تاریخ، از اواسط دھۀ ھشتاد قرن گذشتھ، 

در ھر قدمی در برابر غرب کورکورانھ سر تعظیم فرود آوردند. برخورد 
تحقیرآمیز با ھمسایگان شرقی، از جملھ با چین بعنوان منطقۀ عقب ماندگی 

رده بود. بر تجربۀ توسعۀ این کشور بزرگ تاریخی، برای آنھا جنبۀ عادی پیدا ک
درست زمانی کھ، ھمۀ جھان در بارۀ معجزۀ شگفت انگیز چین و معمار واقعی 
آن ــ دن شیائوپین ــ سخن می گفت، چشم پوشی شد. او، در پایان سالھای ھفتاد، 
برای مدرنیزه کردن چین، نوسازی در چھار عرصۀ کشاورزی، صنایع، دفاع، 

  ی را بمثابھ وظایف استراتژیک  اعالم کرد.علم و تکنولوژ
برای درک نوای این دگرگونیھا کھ، استالین در سالھای بیست ــ سی 
بمنظور غلبھ برعقب ماندگی از کشورھای غربی ندا در داد، داشتن استعداد 

را  ١٩٧٨موسیقائی الزامی نیست. بعنوان مثال، سخنان دن شیائوپین در سال 
باال بردن سطح علوم و تکنولوژی ملی، بحساب «و گفت: در اینجا می آوریم. ا

تشدید مساعی خود ما ضروری بنظر می رسد... اما عدم وابستگی و استقالل، 
بمعنی گوشھ نشینی نبوده، بلکھ، بمعنی اتکاء بھ نیروی خود است، این را نباید 

م بمفھوم امتناع ناعاقالنھ از ھر چیز خارجی تصور کرد... حتی زمانیکھ علو
تکنولوژی ما بر میزان جھانی پیشی ھم بگیرد، ما در ھر حال باید بھترینھا را 

  ».از دیگران اخذ کنیم
این اعالم آشکار در بارۀ ضرورت آموختن از غرب، بر خالف حرکت 
گارباچف پس از شکست نوسازی، بمعنی آغاز حرکت توطئھ گرانھ بھ سوی 

معتقد بود. چین با اطمینان بھ  سرمایھ داری نبود. دن شیائوپین، یک کمونیست
لنینیسم و نقش رھبری  -راه سوسیالیستی خود ادامھ می دھد و اصول مارکسیسم

حزب کمونیست، مھمترین اصول دکترین توسعۀ چین را تشکیل می دھند. در 



چنین شرایطی، اقتصاد چین، با بازار سرمایھ داری مترادف نبوده و در چھار 
ابد. در حالیکھ حاکمیت کنونی روسیھ سوسیالیسم چوب سوسیالیسم توسعھ می ی

 - ١٠را دفن کرده، جمھوری خلق چین، اقتصاد خود را با آھنگ رشد بی سابقۀ 
  درصد در سال توسعھ داده است.١٢

شاید، درس اصلی چین عبارت از این باشد کھ، پیشرفت کشورھای بسیار 
یسم ممکن است. بزرگ و خودویژه ای مثل چین و روسیھ، فقط از راه سوسیال

سرمایھ داری برای آنھا با شکست برابر است. چین، بدون امتناع از راه رشد 
سوسیالیستی، توانست برعقب ماندگی دیرینھ خود غلبھ نموده، ویرانیھای ناشی 

را از میان بردارد و در کنار کشورھای بسیار پیشرفتھ » انقالب فرھنگی«از 
در پکن و   ٢٠٠٨بازیھای المپیک سال  قرار گیرد. این مدعا را، ھم برگزاری

  ھم، پیروزیھای بزرگ ورزشکاران چینی بھ اثبات رساند.
جدید روسیھ نتوانستند و یا بدتر » صاحبان«ضمن یاد آوری در این باره کھ 

از آن، نخواستند تجارب چین را در نظر بگیرند، الزم بھ گفتن است کھ، 
دو ھزار، در مرزھای شرقی کشور، رویدادھای سالھای نود ــ سالھای آغازین 

آنھا را کمتر نگران می ساخت. درست در این دوره، بسیاری از شھرھا و 
قصبات سیبری از سکنھ خالی می شدند. اگر در دورۀ اتحاد شوروی تعداد 
جمعیت سیبری و شرق دور ھر ده سال بطور متوسط دو میلیون نفر افزایش 

تھ، این تعداد بھ پنج میلیون سال گذش ١۵می یافت، بجای آن در عرض 
نفرسکنھ کاھش یافتھ است. در اثر تخریب صنایع، بی اعتنائی کامل بھ نیازھای 
مردم و لغو امتیازات، ساکنان این مناطق، آنجا را ترک می کنند. شعار طرح 

) در زمان استالین بھ تاریخ Valentina Khtagurovaشدۀ والنتینا ختاگوراوا(
ینکھ تکمیل جمعیت ناحیۀ خشن و منحصر بفرد بلحاظ پیوستھ است. برای ا

ثروتھا و موقعیت طبیعی واقع در شرق اورال، مھمترین بخش سیاست دولت 
  روسیھ در مدت چھارصد سال بود.

ادای میمون در آوردن در «.. بھ تعبیر اسالو پرستان، بیماری العالج 
روسیھ، حتی بخش  ، اززمانھای دور، نھ تنھا روشنفکران لیبرال»مقابل اروپا

قابل توجھی از بوروکرات ھای صاحب منسب را نیز مبتال کرده است. بدین 
جھت، اصول معتبر چرخش ژئوپلیتیکی بھ سوی شرق بھ اقدامات استیالگرانھ 



فراروئید. بدین ترتیب، مثال، روسیھ در پایان قرن نوزده تالش کرد مثل دیگر 
نماید. پیشبرد سیاستھا با کشورھای اروپائی در کار تقسیم چین شرکت 

ابزارھای نامتناسب در سمت شرق، بھ جنگ فاجعھ بار روسیھ و ژاپن منجر 
  گردید.

اما، با وجود ھمۀ اشتباھات و انحرافات، جھت عمدۀ سیاست داخلی و 
خارجی امپراطوری، ھمیشھ بر ضرورت تشکیل دولت مستقل سمتگیری شده 

د مستقال امکان پاسخگوئی بھ ھمۀ بود. روسیھ بمنظور کسب قوت و قدرت، بای
خارج، بدون امیدوار بودن بھ کمک از خارج را داشتھ  یمبارزه طلبی ھای دنیا

باشد. ایدۀ استقالل دولتی یک حقیقت را در خود داشت، حقیقت تجارب مردم 
رنج کشیده در تمام تاریخ روسیھ. حقایق گواھی می دھند کھ خلق روس در 

کھ برای تصفیھ حساب با آن دست بھ دست ھم » زباندوازده «مقابل خیل عظیم 
  داده اند، بارھا تنھا مانده است.

در دورۀ پس از انقالب بنظر می رسید کھ، در زیر فشار متعصبان 
در روسیھ، مردان دولتی قادر بھ اندیشیدن با چنین معیارھائی » انقالب مداوم«

ختن مدل ژئوپلتیک کامال وجود ندارند. اما، چنین افرادی پیدا شدند. متحقق سا
جدید رفتار روسیھ بھ گردن استالین افتاد. بطور اتفاقی گفتھ نمی شود کھ، 
سیاست کنونی، بمعنی روند تحقق بخشیدن بھ ایدۀ ملی بود. استالین ھمۀ 
بھترینھای اندوختھ در نظریات مرسومی روسیھ؛ شامل خودکفائی امپراطوری 

انات اتحاد شوروی و ساختار اسالویانی را با امک» حریم بزرگ«و 
  سوسیالیستی پیوند داد.

اتحاد  -او بسیار خوب درک می کرد کھ غرب ھیچگاه با تقویت روسیھ
مند باشد، شوروی و با تبدیل آن بھ قدرتی خودویژه کھ از رشد پویائی بھره

)، M. Jilasسیاستمدار نامدار یوگسالویائی، م. جیالس( موافقت نخواھد کرد.
رد کھ چگونھ استالین یک بار نقشھ جھان را بھ او نشان داد و در بیاد می آو

حین اشاره بھ ایاالت متحدۀ آمریکا و بریتانیای کبیر و سپس، بھ اتحاد شوروی، 
ھیچوقت آنھا بھ اینکھ چنین منظقھ ای سرخ باشد، تن در «با اطمینان گفت: 

  »نخواھند داد ــ ھیچوقت، ھیچوقت!



فاشیسم، در واقع عظیم ترین پیروزی  بنظر استالین، پیروزی بر
ماه مھ سال  ٩ژئوپلیتیک اسالوھا بود. او در مراجعۀ تاریخی خود بھ خلق در 

نبرد بزرگ خلقھای اسالو در راه «، بطور واضح و مشخص گفت: ١٩٤۵
موجودیت و استقالل خود بھ پیروزی بر اشغالگران آلمان، بھ غلبھ بر 

  ».ستمگران آلمان منجر شد
نرانی استالین بمناسبت پیروزی بر ژاپن، کھ در مطبوعات روز متن سخ

، روز پایان جنگ جھانی دوم بھ چاپ رسید، نمونۀ باز ١٩٤۵دوم سپتامبر سال 
ھم روشنتری در توصیف نظریۀ ژئوپلیتیکی او می باشد. فکر اصلی این 
سخنرانی، عبارت از تأکید بر استمرار بالفصل اھداف ژئوپلیتیکی روسیھ در 

تجاوز خود برعلیھ امپراطوری روسیھ را  ١٩٠٤رق دور بود. ژاپن در سال ش
آغاز کرد. سپس در جریان جنگ داخلی نیز  بھ مداخلۀ مسلحانھ دست زد. پس 

( منظور، جنگھای را براه انداخت » خالخین گؤل«و » حسن«از آن جنگھای 
ژاپن با اتحاد شوروی و مغولستان در منطقۀ  ١٩٣٩و  ١٩٣٨سالھای 

با این دریاچۀ حسن و رودخانۀ خالخین گؤل در مرز منچوری چین است. م.). 
وصف، باالخره، ما پیروز شدیم. ھمۀ اینھا را استالین حلقھ ھای تشکیل دھندۀ 

  یک زنجیر ارزیابی می کرد.
 - در دورۀ جنگ روس ١٩٠٤شکست ارتش روسیھ در سال «او گفت: 

اشت و بعنوان یک لکۀ سیاه در ژاپن، خاطرۀ سنگینی در حافظۀ خلق بجای گذ
تاریخ کشور ما باقی ماند. خلق ما باور و اطمینان داشت کھ، روز شکست و از 
میان برداشتن ژاپن فرا خواھد رسید و این ھم ھمان روز، روزی کھ ما 
انسانھای نسلھای قبلی، چھل سال در انتظار چنین روزی ماندیم. و این روز را 

وبیت خود اقرار نموده و سند تسلیم بی قید و شرط دیدیم. امروز ژاپن بھ مغل
  ».استخود را امضاء کرده

در اینجا استمرار گرایشات ژئوپلیتیک روسیھ ــ از روسیھ امپراطوری تا 
روسیھ شوروی، با وضوح تمام خودنمائی می کند! در اینجا، تحقق اصولی کھ 

باید یک بار برای «استالین با عبارت روشن بیان کرد، دیده می شود. او گفت: 
ھمیشھ، این واقعیت را قبول کرد کھ، ھر انسان عالقمند بھ پیروزی سوسیالیسم، 

  ».نباید اندیشیدن در بارۀ شرق را فراموش کند



در انطباق کامل با منافع کشور خود، استالین با گسترش حداکثری منطقۀ 
مرزھای کشور  نفوذ دریائی و اقیانوسی، راھھای ھر گونھ تھدید مستقیم برعلیھ

بزرگ را مسدود کرد. سیستم اقتصادی مستقل و خودکفا، قادر بھ استفاده بھینھ 
  از ذخایر ھنگفت کشور برای تأمین ارتقاء مستمر رفاه مردم، تشکیل گردید.

) Svetslav Rybasدر بررسیھای مبسوط محقق تاریخ، سوتسالو رئباس(
استالین. «ا عنوان: ) بYekatrina Rybasو نویسنده، یکاترینا رئباس(

) بھ مسائل بسیار معتبری بر می خوریم. ٢٠٠٧(چاپ » سرنوشت و استراتژی
درک استالینی کشور بمثابھ سیستم اقتصادی واحد و پدیدۀ «بھ نوشتۀ آنھا، 

ژئوپلیتیک، در مصوبات بسیار زیادی کھ، بسیاری از دستاوردھای آنھا پس از 
ند، منعکس شده است. برخی از آنھا شوروی ھم بھ موجودیت خود ادامھ می دھ

روسیھ “ دوم”را در اینجا می آوریم: راه دریائی شمالی، مرکز اقتصادی 
(اورال ــ سیبری)، دسترسی شرق دور اتحاد شوروی بھ اقیانوس آرام از 
طریق تنگۀ عمیق در حوزۀ جزایر کوریل، تشکیل نیروی دریائی شمال، راه 

سعۀ آموزش و پرورش و علوم، بھره برداری اندازی صنایع بسیار پیشرفتھ، تو
از پتانسیل طبیعی. و باز ھم، البتھ، مدرنیزه کردن ھمۀ اقتصاد و تشکیل قشر 

  ».عظیم مردم تحصیل کرده کھ، محور مؤثر اتحاد شوروی بودند
استالین، بھتر از ھر کس دیگری، ضرورت تجدید جھان بینی علمی کشور 

آن ــ اتحاد شوروی ــ را درک می کرد. در چھارچوب شکل جدید ژئوپلیتیک 
تغییر ایدئولوژی دولتی اتحاد شوروی در سالھای چھل، نتیجۀ آن بود. تالش 

تأثیرگذار و جوابگوی نیازھای ایدئولوژی میھن پرستی برای بوجود آوردن 
زمان کھ بتواند شالودۀ مطمئن جھان بینی برای کارکرد مکانیزم دولتی کشور 

ھیر سوسیالیستی شوروی و متحدان آن باشد، مبنای مشی ابرقدرت اتحاد جما
  جدید قرار داده شد.

سال  ١۵ -١٠و حفظ آھنگ آن در این باره کھ، » نوسازی ایدئولوژیک«
می گذرد، و اتحاد شوروی ھمۀ پیامدھای منفی شکستھای اساسی سالھای بیست 

شور می و سی را کامال از میان بر می دارد، تردیدی باقی نگذاشت. زیرا ک
تواند نتایج سازندۀ ھمۀ عرصھ ھای ایدئولوژی را با استقرار اصول جدید ترقی 

  سیاسی، فرھنگی و اقتصادی تمدن بشری، بھ میزان حداکثر توسعھ دھد.



تشکیل مرکز قدرتمند بدیل متنفذ جھانی در سیمای اتحاد شوروی، کھ 
اوضاع شبھ  پیش از ھمھ تجسم عدالت و حاکمیت خلق بود، باعث بوجود آمدن

زیرا تمام فعالیتھای مالی ــ اقتصادی نخبگان جھان  سراسیمگی در غرب گردید.
، یعنی، مبنای سیاست »سیستم جھانی تقسیم کار بین المللی«وطنی برای تشکیل 

  تھدید قرار می داد.را مورد » نظم جدید جھانی«اسارت بشریت در چھارچوب 
ابرقدرت ایاالت متحدۀ آمریکا و  ھمۀ فاجعھ تصادم عالم گیر در مقابلۀ دو

اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی، دو تعیین کنندۀ سیاست، اقتصاد و فرھنگ 
  ظاھر گردید.» جنگ سرد«جھانی تجسم  یافت و در شکل خشن 

» نوسازی ایدئولوژیکی«بسیار تأسف کھ، عمر استالین برای انجام 
دولتی  -شدۀ معنوی بازگشت ناپذیر خود و برای بازسازی سنن بناحق قطع

روسیھ کفاف نکرد. بعد از وفات رھبر، جانشینان او مشی سیاسی کشور را 
، ضمن سکوت »متمدن«بسرعت در جھت قھقرائی عوض کردند. ھمۀ غرب 

حقیرانھ در بارۀ اینکھ او چھ دشواریھائی را برای سیاستمداران، دیپلوماتھا، 
است، با خرسندی از این آنھا آفریده » جاسوسان مطلوب«مأموران ویژه و 
  مانور استقبال کرد.

، زمانیکھ مکانیزمھای مخفی تخریب اتحاد شوروی »جنگ سرد«از آغاز 
را می توان بھ سھ  ١٩٩١بھ کار افتاد، و تا اقدامات نھائی منجر بھ فجایع سال 

مرحلھ، سھ دورۀ پیاپی گسترش خرابکاری ژئوپلیتیک برعلیھ اتحاد شوروی 
  تقسیم کرد.
دمکراتیزه «مرحلھ، فورا پس از مرگ استالین، در زیر شعار  اولین

این پروسۀ ھالکتبار در  ھای خروشچفی آغاز گردید.»معتدل کردن«و » کردن
نیز بطور قانونمند استمرار یافت، و دگماتیزم ایدئولوژیکی » رکود«دورۀ 
کنونی، ارتدوکسھای آشتی ناپذیر آن » دمکراتیک«از سوی کشورھای  منسوخ

، بستھ بندی شد. فقدان پایۀ جھان بینی سالم، سر در گمی رنج آوری را ھم وقت
  بر زندگی داخلی کشور و ھم، بر عرصۀ ژئوپلیتیکی شوروی تحمیل کرده بود.

سال بھ سال، ھمۀ منابع صنعتی، نظامی و انسانی در جھت تالش برای 
ن روسی، رسیدن بھ سراب سرکردگی بالمنازع جھانی، مطلقا بیگانھ با روح سن

صرف می شد. نتیجھ اجازه می دھد بگوئیم کھ: رشد اقتصادی در داخل اتحاد 



شوروی رو بھ ضعف نھاد. خالء ایدئولوژیکی، دینی و فرھنگی، شرایط مساعد 
بی سابقھ ای را برای نفوذ ارزشھای بیگانھ، جھان بینی ھای  ویرانگر و 

  ی فراھم آورد.انگلھای کلیشھ ای مخرب شعور اجتماعی در جامعۀ شورو
مرحلۀ در رده ھای باالی کرملین، دشمنان ما را بھ آغاز » تغییر نسل«

در ، بھ تشکیل پایھ ھای ایدئولوژیک تخریب اتحاد شوروی برانگیخت. دوم
روس ستیزی آشکار، ھیستری ضد میھن » نوسازی گارباچفی«سالھای 

سم غرب، لیبرالی» دلربائی«پرستی و ضد کمونیسم عریان در ورای تبلیغ 
بھ عامل اصلی شکست اتحاد شوروی در مدت کوتاه » فجایع نھفتھ«بموازات 

  تاریخی، تبدیل گردید.
مرحلۀ سوم، مرحلۀ پایانی خرابکاری عالم گیر، مجموعا در عرض دو 

ــ زمینۀ سیاسی تجزیۀ کامل تنھا کشور متحد  ١٩٩١و  ١٩٩٠سال ــ سالھای
مبارزه با «ست داخلی، جنبۀ در عرصۀ سیا این مرحلھرا فراھم آورد. 

در ساختار ارگانھای رھبری حزبی و دولتی، اوج گیری ناگھانی » مرتجعین
تجزیھ طلبی نواحی و مناطق، فلج شدن حاکمیت مرکزی و سوءاستفاده از 

روسیھ بمثابھ عامل محلل در تخریب حریم  اقتصادی، » دمکراتیک«مقامات 
  گرفت.حقوقی و فرھنگی  مشترک دولت بزرگ بخود 

پس از تخریب اتحاد شوروی و در ارتباط مستقیم با شکست بلوک 
آسیا، ھمانطور کھ حوادث بعدی نشان دادند، غرب از شدت  -ژئوپلتیک آورو

تجاوزکاریھای خصمانۀ خود برای بھ اسارت در آوردن روسیھ چیزی کم 
در  نکرد. برای نیل بھ این ھدف، جدیدترین متدھای در ھم کوبیدن در جنگھا را

در » انقالبات رنگی«خاک کشورھای صربستان، افغانستان و عراق، 
در این » انتخابات دمکراتیک«گرجستان و اوکرائین را ھمراه با برگزاری 

  کشورھا، بھ مرحلۀ اجرا در آورد.
پشتیبانی دوستانۀ دولتھای غربی از تجاوز گرجستان برعلیھ اوستیای 

استقالل کوزوو، آخرین تخیالت جنوبی پس از برسمیت شناختن غیرحقوقی 
سیاستھای ایاالت متحدۀ آمریکا و کشورھای » عقالنیت«مردم روسیھ در بارۀ 

  اروپائی را از میان برداشت.



در جریان استیالگری جھانی ایاالت متحدۀ آمریکا و ناتو، مدعیان 
سرکردگی و دیکتاتوری بر ھمۀ جھان، یکی از ھشدارھای فراموش شدۀ 

، بھ واقعیت پیوست. »نوسازی«و » معتدل سازی«رای دود غلیظ استالینی در و
، چندی پس از سخنرانی مشھور چرچیل در فولتون ١٩٤٦ھنوز در سال 

)Foultone را اعالم کرد، استالین گفت: » جنگ سرد«)، کھ در واقع، آغاز
در واقعیت امر، جناب چرچیل بعنوان یک جنگ افروز موضع گرفتھ است... «

تان او، بطور اعجاب انگیزی ھیتلر و دوستان او را در خاطره چرچیل و دوس
ھا زنده می کـنند. ھیتلر آتش جنگ را با طرح تئوری تعصب نژادی برافروخت 
و  اعالم کرد فقط انسانھای آلمانی زبان ملت کامل شمرده می شوند. جناب 
 چرچیل نیز آتش جنگ را با تأئید تئوری برتری نژادی و اعالم اینکھ فقط
انگلیسی زبانھا ملت کاملی ھستند کھ از حق تعیین سرنوشت برای ھمۀ جھانیان 

  ».برخوردارند، شعلھ ور می کند
تئوری برتری نژادی آلمانی، ھیتلر و دوستان او را بھ این باور رسانید کھ، 
آلمانھا، بعنوان تنھا ملت کامل، باید بر ملتھای دیگر حکمروائی کنند. تئوری 

نیز جناب چرچیل و دوستان او را بدین اعتقاد رسانده است کھ، نژادی انگلیسی 
ملت متکلم بھ زبان انگلیسی، بعنوان یگانھ ملت کامل باید بر ھمۀ ملتھای جھان 
حکمروائی بکنند. در واقعیت امر، جناب چرچیل و دوستان او در انگلیس و 

دادند کھ: اگر ایاالت متحدۀ آمریکا، بھ ملتھای غیر انگلیسی زبان، اولتیماتوم 
سلطۀ ما را بپذیرید، ھمۀ امورتان بر وفق مراد پیش خواھد رفت. در غیر 

  ».اینصورت، جنگ اجتناب ناپذیر است
کافی است کھ در زمان ما، بوش را بھ جای چرچیل، دکترین تمدن غرب 

پایان «نظریۀ » شالودۀ«بمثابھ عالی ترین مرحلۀ تکامل بشری را کھ بر 
کویاما استوار است، بھ جای تئوری برتری نژادی انگلیسی فرانسیس فو» تاریخ

قرار دھیم، نتیجۀ آشکاری بدست خواھد آمد. در جوانب ملی آن، نقش تعیین 
کنندۀ ملت انگلیسی زبان در شکل گیری اھداف اصلی لیبرالیسم غرب، بروشنی 
دیده می شوند. آنوقت، در ذھن چنین تصوری بوجود می آید کھ گوئی، استالین 

  در مورد مشکالت امروزی صحبت می کرد.



بسیاری از کشورھا کھ، پس از تخریب اتحاد شوروی، قدرت نظامی 
جھان «ایاالت متحدۀ آمریکا را تحمل می کنند، کورکورانھ در مقابل ارزشھای 

سر تعظیم فرود می آورند و در مقابل دیکتاتوری غرب، بی قید و شرط » آزاد
ــ پروتستان و آلمان ــ روم، اجرای امیال  تسلیم می شوند. غرب کاتولیک

باستانی خود، یعنی بھ اسارت درآوردن تمدن اسالوھا و ارتدوکسھا را آغاز 
کرد. کشاندن کشورھای اسالو اروپای شرقی بھ داخل بلوک آتالنتیک شمالی، 
فقط مرحلۀ اول این پروسھ بحساب می آید. تجزیھ و تقسیم روسیھ بھ کشورھای 

، درست در زمانیکھ »جامعۀ جھانی«قیمومیت ھشیارانۀ  تحت» مستقل«
  اصالت ملی و معنوی خود را از دست بدھد، پایان آن خواھد بود.

برمال شدن مشکالت ژئوپلیتیک در آئینۀ رویدادھای اخیر منطقۀ قفقاز، حل 
اختالفات داخلی کشور را تأخیرناپذیرتر ساختھ است. آنھا برغم ھمۀ ویژگیھای 

شبیھ بھ آن مسائلی ھستند کھ، اتحاد شوروی در دورۀ رھبری خود، بسیار 
 در غلبھ بر عقب ماندگی اقتصادیاستالین حل کرد. واقعیت آنھا پیش از ھمھ، 

نسبت بھ کشورھای پیشرفتۀ غربی نھفتھ است. برای حل این مشکالت نباید بھ 
ھمگرائی کذائی با اقتصاد غرب، بھ عضویت در سازمان تجارت جھانی کھ، 
بجز از دست دادن استقالل اقتصادی کشور، ھیچ نوید خوش دیگری نمی دھد، 

  امیدوار بود.
سنت دیرین روسیھ در ساختن کشور مقتدر و خودکفا، در عمل ھیچ چیز 

و این موضوع  دیگری جز تنھا جواب ممکن و مؤثر بھ تھدید از خارج نیست
م تحکیم و تقویت را استالین بر خالف مقامات کنونی کشور کھ امکانات عظی

اقتصاد متکی بھ منابع غنی مواد خام و قیمت جھانی سوخت روسیھ را از دست 
داده، بسیار خوب درک می کرد. با این ھمھ، پر واضح است کھ، بر مبنای 
ایدئولوژی فرسودۀ عاریتی از غرب، با ترکیب مأموران وحشی کنونی محروم 

طلقا نمی توان بھ این پتانسیل از احساس مسئولیت در مقابل شکوفائی میھن، م
  دست یافت.

بر اساس شواھد، مردمی کھ بھ مدل لیبرالی توسعۀ کشور امیدوارند، دارای 
آشفتھ ترین تصورات از ویژگیھای روسیھ می باشند. ویژگیھائی کھ آن را از 
بسیاری کشورھای اروپائی و آسیائی متمایز می سازد. و این ویژگیھا، خاص 



، اراضی بسیار پھناور دارای دھھا ھزار کیلومتر مرز، وضعیت ژئوپلیتیک
شرایط اقلیمی ناھنجار در بخشھای اعظم و اقتصاد منحصربفرد در اکثر نواحی 
آن ناشی می شود کھ، ویژگی چشمگیرتری در مقایسھ با مثال، سویس و یا 

  استرالیا بھ آن می بخشد.
فردا دیر ست. اینک، دیگر زمان بررسی بی غرضانھ مشکالت فرارسیده ا

. اما برای مبارزه با ناھنجاریھا در کشور، بیماریھای اقتصادی آن، خواھد بود
را پذیرفت و با کمک رسانھ ھای جمعی،  واقعیت وجودی آنھاابتدا باید 

تصویردروغین از خوشبختی عمومی ارائھ نداد. زیرا، اگر ھر چیزی بر اساس 
ی تلویزیونی مورد بررسی و تبلیغات رسمی، بر اساس داده ھای برنامھ ھا

قضاوت قرار داده شود، می توان نتیجھ گرفت کھ، روسیھ شکوفا می شود، 
حلوا  -حلوا«توسعھ می یابد. اما، ھمانطور کھ در میان مردم رایج است، با 

 درکبرای احساس نتایج ملموس، داشتن قوۀ ». گفتن، دھن شیرین نمی شود
  بزرگ الزم است.

در آستانۀ تالطمات شدید اقتصادی و پیامدھای  در واقع کشور باز ھم
ناگوار آن برای میلیونھا انسان قرار گرفتھ است. اوضاع کنونی تأئید می کند، 
ھیچ کس از آن کسانی کھ روسیھ را بھ درون میدان فاجعھ کشانیده اند، عالقمند 

، آن طور »سیستم اقتصادی مستقل متکی بھ بازار داخلی«نیست کشور بھ یک 
  استالین می خواست ببیند و آن طور کھ ساخت، تبدیل شود.کھ 

نقطۀ «حوادث پیرامون اوستیای جنوبی و آبخاز نشان می دھند کھ، 
در پشت سر مانده و کشور بھ دورۀ تاریخی تازه ای وارد شده است. » بازگشت

است، اینک کشور جبرا خسارات ھمۀ فرصتھای دورۀ ماقبل از دست رفتھ
ا ھر روز تحمل می کند. زیرا، بدلیل آنکھ پروسۀ تخریب جبران ناپذیری ر

  اقتصاد ھنوز متوقف نشده ، نتایج آنھا برای کشور ھالکتبار است.
از میان بردن صنایع بدان منجر گردید کھ، فرسایش بنیادھای اصلی، 
ماشین و مکانیزم از مدتھا پیش بھ بحرانی ترین حد رسیده و در نتیجھ، از 

است. عمال مھمترین رشتھ ھای علمی و تولیدی از میان دهھمگسیختگی آغاز ش
برابر و  ٧سال،  ١۵رفتھ است. از تعداد کارکنان بخش ماشین سازی در عرض 

 داراست. تولید تراکتورھای شنی برابر کاستھ شده ٣صنایع سبک، 



 ١٠برابر و کمباینھای دروگر، ٢٠تراکتورھای دارای چرخھای زنجیری. م.)(
است. صنایع دفاعی بھ وضعیت وخیمی گرفتار شده کھ کامال قابل  برابر کم شده

برابر کمتر از آمریکا برای امور دفاعی ھزینھ می  ٢٠درک است. در روسیھ 
  شود.

درصد تسلیحات و تجھیزات نظامی روسیھ کھنھ و فرسوده  ٨٠در حدود 
» ضمیمۀ مستقل نظامی«است، کھ سریعا باید تعویض شوند. مجلۀ ھفتگی 

پس از ورود کشتی ھای جنگی ناتو بھ دریای سیاه، در مورد توان دفاعی  چندی
ما تحلیل مشابھی را ارائھ داد. روشن شد کھ، ھمۀ تسلیحات موجود نیروی 
دریائی روسیھ در دریای سیاه، بلحاظ قدرت و تعداد موشکھای ھدایت شوندۀ 

ی، بمیزان دوربرد ضد ھوائی و ضد کشتی قابل کاربرد برعلیھ ھدفھای روی آب
قابل توجھی از چند کشتی ناتوئی کمتر است. مضاف بر این، سیستم کنترل 
اکثریت موشکھای ھدایت شوندۀ ضدکشتی، با نیازھای جدی جنگھای دریائی 
امروزی مطابق نیست. برای اولین بار کشور با وضعیتی مواجھ شده است کھ 

کی سواحل آبی بھ نمایش قدرت دریائی گستاخانۀ ناتو بالواسطھ در نزدی
  روسیھ، نتوانست جواب متناسبی بدھد.

تنھا مسئلۀ فرسودگی تجھیزات نیروھای مسلح نیست کھ بھ درجۀ ھشدار 
دھنده رسیده است. مشکل بتوان در مورد قابلیت رزمی ارتشی کھ، کسری 

  ھزار نفر رسیده است، صحبت کرد. ٤٠ھیئت افسری آن بھ 
خود را در عرصۀ نفت و گاز نیز  ... بیماری عمومی اقتصادی ھمۀ ابعاد

کھ، زیربنای آن بسیار فرسوده است، نشان می دھد. تکنولوژی اکتشاف معادن 
ھم رو بھ زوال می رود. ھمۀ تولیدات صنعتی کشور، ھمۀ تأسیسات عمومی آن 

درصد آنھا تقریبا قابل استفاده  ٧٠روی صدھا ھزار لولھ نشستھ است کھ، 
  نیست.

بھ حد فاجعھ باری کاھش یافتھ است. حتی اگر  مجموع تولیدات داخلی
واقعا ھم دو برابر افزایش بیابد،  ٢٠١٠بفرض، درآمد ناخالص ملی تا سال 

زندگی ما در چھ سطحی  ١٩٩١ -١٩٩٠کافی است بیاد بیاوریم کھ، در سالھای 
  می رسیم.» حدی«بود، تا بفھمیم بھ چھ 



ر حجم فن آوری در بارۀ کدام توسعۀ صنعتی می توان صحبت کرد اگ
 ٢٠تا  ١۵تولیدات، فقط یک درصد حجم کل آن را تشکیل می دھد  و در حدود 

برابر از شاخص چین کنونی کمتر است؟ بخش علوم از زمان نابودی اتحاد 
شوروی تا کنون، بطور مزمنی با کمبود تأمین اعتبارات مواجھ است. صدھا 

ص ترین انسانھا بھ خارج از ھزار نفر از با استعدادترین، باسوادترین و متخص
کشور رفتھ اند، و اکثریت مطلق آنھا در شرایط کنونی حاضر بھ بازگشت بھ 

  وطن نیستند.
ی خود را از دست داده و تولیدات خواربارکشور ما مدتھاست کھ امنیت 

محصوالت روستائی بھ بحران سیستماتیک سنگینی گرفتار شده است. خیال 
ی در مغازه ھا، آنھا را برای اکثریت بزرگ واھی فراوانی محصوالت غذائ

مردم دست نیافتنی می کند. مصرف محصوالت اساسی آلبومینی ــ گوشت و 
» گرسنۀ«درصد کمتر از سال  ٣٠تا  ٢۵، مثال در حدود ٢٠٠٧شیر ــ در سال 

بود. در عوض، مصرف سیب زمینی و نان کھ، بھ غذای اصلی مردم  ١٩٩٠
  ثابت افزایش می یابد. روسیھ تبدیل شده است، بطور

جستجوی مکانیزمھای مؤثر برای توسعۀ صنایع کشاورزی از سوی 
استالین، او را بھ درک ضرورت تعاونی کردنھای گسترده سوق داد، ضمن 
اینکھ، زمان، زمان سرعت عمل بود و اوضاع بین المللی ھم اجازه تعلل نمی 

شور، آن طور کھ داد. حاکمیت کنونی برای احیای مجتمع ھای کشاورزی ک
  معلوم است، نھ اراده ای دارد و نھ آرزوی خاصی.

در ھر حال، ھیچ کس برای شکستن گرایشات منفی، توسعۀ بازار داخلی و 
در کشور سعی نمی کند. مقامات و الیگارشھا در  خواربارفراھم کردن ذخیرۀ 

منتقل دریای ناز و نعمت شنا می کنند و سرمایھ ھای ملی را بھ خارج از کشور 
می کنند، درآمدھای بودجۀ دولتی بھ اوراق بھادار خارجی تبدیل می شوند. 
دولت بجای اتخاذ تدابیر جدی برای بھسازی وضعیت اقتصادی کشور، 

بھ سیاست ربطی ندارد،  خواربارکھ، افزایش دائمی قیمت » توضیح می دھد«
  در جھان ھمبستگی دارد. خواربارزیرا این امر، با افزایش قیمت 

مین جایگاه را ا – ٣٠در حالیکھ کشور ما بلحاظ میزان توسعۀ تحصیالت 
در جھان احراز می کند، ھزینھ ھای سیستم آموزشی بھ کمترین میزان ممکن 



کاھش یافتھ است. آزمایشات نابخردانھ ای انجام داده می شود. سیستم واحد 
، هنگردید امتحانی، نھ تنھا موجب ارتقاء سطح دانش علمی فارغ التحصیالن

بلکھ باعث گسترش رشوه خواری و کاھش تعداد پذیرفتھ شدگان بھ دانشگاھھا و 
مؤسسات آموزش عالی، بخصوص در بخش تحصیالت رایگان شده است. 
تقسیم تحصیالت عالی بھ مقطع کاردانی و کارشناسی، نظام تحصیالت عالی را 

کند. عمال سیستم  پائین آورده و کشور را از وجود کادرھای شایستھ محروم می
  تحصیالت تخصصی متوسطھ نیز از بین رفتھ است.

 ،»سازندگان فرھنگ پرولتری«فرھنگ، بعد از لگدمال شدن آن بوسیلۀ 
ھیچوقت بھ وضعیت کوفتۀ امروز نیافتاده بود. زمانی ژنرال دوگل گفت کھ، 

اما با  .ھ فعال، ھم نفت ھست و ھم فرھنگیفرھنگ، یعنی نفت فرانسھ. در روس
  وجود چنین سیاستی، بزودی نھ این خواھد ماند و نھ آن.

پینھ کردن پارگیھا ھم نھ،  - ، حتی بمعنی وصلھپروژه ھای بھ اصطالح ملی
روسیھ، برای انحراف اذھان آنھا از  خاک پاشیدن در چشم مردمبلکھ بمفھوم 

وضعیت موجود ھشداردھنده در ھمۀ رشتھ ھای اقتصادی، علمی، آموزشی و 
شمار می رود. طرحھای ملی بھ اقدامات تبلیغاتی در دست پرھیاھو فرھنگی ب

در دست حاکمیت تبدیل شده، ولی تأثیر آنھا خیلی بزرگتر ازصفحات تلویزیون 
، »آموزش و پرورش«، مثل »طرحھای مقدم«نیست. مجموع ھزینھ ھای 

مسکن مناسب و راحت » «توسعۀ صنایع کشاورزی«، »تندرستی و بھداشت«
، چنان سھم ناچیزی از بودجۀ کشور را تشکیل می »ندان روسیھبرای شھرو

دھد کھ، سھم تخصیص یافتھ را می توان صدقۀ ناقابل نامید. صدقھ ای کھ نمی 
  تواند ھیچ کمکی برای نیل بھ نتایج محسوس بکند.

در روسیۀ امروزی بین نمای مسکو و چند شھر بزرگ کشور و زندگی 
وجود آمده است. ھمۀ تصمیمات اتخاذ شدۀ واقعی مردم، پرتگاه دھشتناکی ب

دولتی برای مبارزه با فقر در این مدت، فقط پردۀ دود غلیظی است کھ در پشت 
آن، بورژواھا، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر می شوند. نمودارھای تفاوت بین سطح 
زندگی ثروتمندان و فقیران، یکی از باالتر شاخصھا در مقیاس جھانی است. 

بخاطر درآمدھای جنجالی خود احساس شرم ھم نمی کنند. این یک  الیگارشھا،
» فوربس«درصد درآمدھای کشور را می بلعند. بگزارش مجلۀ  ٩٠دھک، 



)Forbes روسیھ بلحاظ شمار میلیاردرھایش، در اروپا جایگاه اول را بخود ،(
اختصاص داده است. جالب توجھ است کھ، فھرست اسامی مندرج در صفحات 

یتھای اقتصادی دولت روسیھ را عینا منعکس می سازد ــ فروش مواد آن، اولو
خام ــ ھم تأکید می کند کھ امنیت مواد خام اروپا، براحتی بحساب روسیھ، 

  تحکیم می یابد.
شگفت انگیز است کھ این پدیده ھا از سوی بسیاری از مقامات دولتی و 

خواھد بود ھر گاه فعاالن سیاسی نیز مثبت ارزیابی می شود. ساده انگاری 
تصور کنیم کھ اروپا بدون تکیھ بھ حاملھای انرژی روسیھ، نمی تواند ھیچ 
کاری از پیش ببرد و بھ تبع آن، نفت و گاز ھم امنیت کشور ما را تأمین می 
کنند. با صراحت باید گفت کھ ھر دو پای این منطق، لنگ است و با آن فقط می 

رست ھمین تفکر در ارزیابی اوضاع بین توان کودنھا را فریب داد. بویژه، د
المللی پیش آمده بعد از مناقشۀ گرجستان و روسیھ برتری داشت. زمانیکھ 
اوضاع بین المللی بھ حد ھشدار دھنده ای متشنج گردید، از ھمین ابزارھای 

برای تسکین اذھان اجتماعی بھره گرفتھ شد. در چنین وضعیتی، » آرامبخش«
ین سطح دانش نیز درک می کرد کھ وابستگی اقتصادی ھر انسان، حتی با کمتر

  یک خطر اصلی برای از دست دادن استقالل کشور بشمار می رود.
اوضاع نابسامان جمعیتی، مشکالت اجتماعی موجود را مثل آئینۀ منعکس 

روسیھ رو بھ می سازد و آن را با یک جملۀ کوتاه می توان تعریف کرد: 
ناک، ماھیت سیاستی را کھ، بھ حل مشکالت این سخن دھشت نابودی می رود.

اقتصادی و اجتماعی متکی بر حاکمیت خلق، بمثابھ عمده ترین پشتوانۀ کشور 
  توجھی نداشتھ و قصد بر قراری آن را ندارد، بازتاب می دھد.

یک نمونۀ سمبلیک وحشتناک آن است کھ، آغاز دورۀ از بین رفتن کشور 
ورده، ادارۀ امور کشور را بھ الیگارشی ما، درست با زمانی کھ مردم فریب خ

و سرمایۀ جنائی اعتماد کردند، مصادف بود. ھر گاه روند کاھش جمعیت 
روسیھ با ھمین آھنگ ادامھ یابد، در این صورت، در آینده ای نچندان دور، 
موجودیت کشور روسیھ در محدودۀ مرزھای کنونی عمال غیر ممکن خواھد 

  بود.



لد رو بھ افزایش است، گویا میزان تو ر بارۀ اینگھھمۀ اخبار و گفتھ ھا د
جنبۀ تبلیغاتی دارد. از یک طرف، روسیھ، ضمنا، آخرین ھدیۀ از حاکمیت 

مشھود در اواسط سالھای » جھشی نمتولدا«اتحاد شوروی، یعنی تحقق نسل 
ھشتاد را پذیرفت. از دیگر سوی، مھاجرانی کھ موجب پدید آمدن یکسری 

جایگزین جمعیت روسیۀ رو بھ ده اند، ید در کشور شمشکالت اجتماعی جد
  زوال می گردند.

برای درک اینکھ، چھ بالئی بر سر روسیھ می آید، مسئلۀ اصلی را، اھداف 
سلطھ گرانۀ بالتغییر سرمایھ در طول دھھا سال را کھ بورژوازی با صداقت 

سکی خاص خود  اعتراف می کند، باید دید. این موضوع را بموقع خود برزوف
)Boris Berezovskiسھ  -، یک یھودی اھل روسیھ بود، کھ در طول دو

سال چندین ده میلیارد دارائی مردم این کشور را باال کشید و در حال حاضر در 
، بھ زندگی و “کمونیست”لندن، در ھمسایگی بسیاری از مھاجران سابقا 

بھ شیوۀ  ماھیت شعارھای آزادی و دمکراسیسرمایھ گذاری مشغول است. م.) 
 -دیگر ھیچگاه گدا«روسی را بسیار خوب و قابل فھم توضیح داد. او گفت: 

  ».گرسنھ ھا بر ما حکمرانی نخواھند کرد
، استالین توجھ نمایندگان و مھمانان کنگرۀ نوزدھم را باز ١٩۵٢در سال 

پیشتر بورژوازی بخود اجازه می داد لیبرال بازی «ھم بھ نکات زیر جلب کرد: 
، از آزادیھای بورژوا ــ دمکراتیک دفاع نماید. امروز از لیبرالیسم ھم در آورده

اثری باقی نمانده است. پرچم آزادیھای بورژوا ــ دمکراتیک بھ دور انداختھ 
شده است. شما اگر می خواھید اکثریت مردم را بھ اطراف خود جمع کنید، باید 

  ».این پرچم را بر داشتھ و برافراشتھ نگھ دارید
کمونیست روسیھ توانست با تکیھ بر تجارب خود ثابت کند کھ حزب 

حاکمیت بورژوازی الیگارشی، دیگرپرچم ھا را بھ دور انداختھ است. ھمانطور 
و ». این پرچم استقالل ملی و حق حاکمیت ملی است«کھ استالین گفت: 

برگرفتن و برافراشتن این پرچم، اگر ما میھن پرستان میھن خویش ھستیم و می 
واھیم بھ نیروی رھبری کشور تبدیل شویم، بر عھدۀ ماست. استالین، خ

  کمونیستھا را دقیقا در مقابل این مسئلھ قرار داد.



فعلیت تفکر استالینی در مورد ھمپیوندی ارگانیک مبارزه در راه 
سوسیالیسم، با مبارزه برای تأمین استقالل ملی، حقوق دمکراتیک و آزادی 

میت ویژه ای برخوردار است. ما اکنون شاھد انفجار زحمتکشان، امروز از اھ
واقعی در خودشناسی ملی خلقھا در نقاط مختلف جھان ھستیم کھ در معرض 
تھاجمات ایدئولوژیکی، سیاسی و نظامی غرب قرار گرفتھ است. بازگشت سیل 
مھار نشدنی مردم بھ سنن دیرین خود بشدت مشاھده می شود و این جنبش بسیار 

یوند تنگاتنگی با مبارزات گسترده برعلیھ توتالیتاریسم لیبرالی جھانی قدرتمند، پ
  دارد.

مبارزۀ آزادیبخش ملی خلق در عین ویژگی روسیھ عبارت از آن است کھ، 
حال بھ شکل اصلی مبارزۀ طبقاتی توده ھای مردم تحت ستم، غارت شده و 

کمپرادور و کشانده شده بھ آغوش فقر و بدبختی برعلیھ بورژوازی جنایتکار 
فقط  بوروکراتھای فاسد در برقراری عدالت اجتماعی و ملی تبدیل شده است.

پیروزی در این مبارزه است کھ، امکان یافتن راه خروج از بن بست تاریخی را 
بھ کشور فراھم می آورد و زمینۀ مساعدی برای تحکیم وحدت تاریخی خلقھای 

  روسیھ آماده می سازد.
الین نھ تنھا نشانۀ گذشتۀ درخشان، حتی، ھمچنان حوادث دورۀ رھبری است

چراغ راه آیندۀ ما، آینده ای کھ کمونیستھای روسیھ بخاطر آن مبارزه می کنند، 
خواھد بود. این حوادث بھ ما، بھ ھمۀ نیروھای اصیل دمکرات، درک و 
احساس مسؤولیت خود در مقابل کشور را می آموزند. حزب کمونیست روسیھ 

الم کرده است کھ، مسئولیت گذشتھ، حال و آیندۀ دولت بزرگ ما را مدتھا قبل اع
حال کھ ما حاکمیت کشور را بھ دست «می پذیرد. ھمانطور کھ استالین گفت: 

گرفتھ و مسؤلیت ایجاد تحول بر اساس سوسیالیسم را پذیرفتھ ایم، ما در مقابل 
  ».بودھمھ چیز، خواه خوب و خواه بد، پاسخگو بوده و پاسخگو خواھیم 

حزب کمونیست برای از میان برداشتن ھمۀ اقدامات اسارت آور آماده 
است. این امر پیش از ھمھ، شامل رفع، نابرابریھای بزرگ اجتماعی؛ فاجعۀ 

  اخالقی و بازسازی - جمعیتی؛ انحطاط معنوی
اقتصاد تخریب شدۀ متکی بھ صادرات ذخایر طبیعی، احیای توان دفاعی از 

  تحاد خدشھ دار شده با متحدان کلیدی خواھد بود.دست رفتھ و تجدید ا



اگر روسیھ ھمچنان بھ راه کنونی خود ادامھ دھد، در آن صورت، تمام چشم 
  اندازھای قرن بیست و یکم خود را از دست خواھد داد.

کمونیستھای روسیھ بر این باورند کھ، فقط سوسیالیسم می تواند روسیھ را 
ه و آن را از وابستگی نیمھ استعماری آزاد سازد. از این راه ھالکتبار بازگرداند

تداوم چشم انداز رشد سوسیالیستی کشور، تنھا ستارۀ راھنمای نجات مردم 
زحمتکش و نسلھای آینده می باشد. فقط سوسیالیسم، بیشترین ایده آلھای ھزاران 
سالۀ روسیھ کھ، قادر است مردم را در جھت غلبھ بر حرج و مرج و 

متحد ساختھ، نگاه مردم را بھ سوی » اصالحات«ناشی از نابسامانیھای 
سرچشمھ ھای معنوی و اخالقی کشور کھ با آن زاده و زندگی کرده اند، جلب 

  نماید.
زیان «سخن بر سر تکرار نامعقوالنۀ تجارب گذشتھ، بازسازی ھر شکل 

کھ، شخصیت را نادیده گرفتھ و ھمھ را با یک چوب براند، » آور سوسیالیسم 
سوسیالیسم  نمی «نوشت :  ١٩٣٤ت. در ھمین رابطھ، استالین در سال نیس

تواند عالئق فردی را در نظر نگیرد. عالئق فردی تنھا در جامعۀ سوسیالیستی 
می تواند برآورده شود. عالوه بر آن، جامعۀ سوسیالیستی، یگانھ ضمانت 

  ».پایدار حراست از منافع شخصی را فراھم می آورد
رک از وظایف اصلی سوسیالیسم خوشایند بسیاریھا نبود و اینگونھ نحوۀ د

بھ ھمین سبب ھم در مبارزه با تالشھائی کھ می خواست در دورۀ استالین 
تصویری بی بندوبار از سوسیالیسم ارائھ دھد، معموال، بھ  تصادمات شدید در 

ی جریان مباحثات می انجامید. در چنین مواردی بسیاری از افکار استالین، دارا
بعضی ھا تصور می کنند سوسیالیسم را « معنی جاودانھ می باشد. او می گوید: 

می توان از طریق برخی برابرسازی مادی انسانھا بر مبنای زندگی فقیرانھ 
تحکیم بخشید. این درست نیست. این تصور خرده بورژوائی از سوسیالیسم 

ری باالی کار مولد، است. در واقعیت امر، سوسیالیسم می تواند بر پایۀ بھره و
بسیار باالتر از سرمایھ داری، بر پایۀ فراوانی محصوالت و انواع وسایل 

  ».مصرفی، بر مبنای فرھنگ و زندگی مرفھ ھمۀ اعضای جامعھ تحکیم یابد...
حزب کمونیست روسیھ با ارزیابی رشد اقتصادی بشریت قرن بیست و 

کشوری باید این قانونمندیھا  یکم، بر این نظر تأکید می کند کھ، ھر خلقی و ھر



را با در نظر گرفتن ویژگیھای ملی و تجارب تاریخی خود متحقق سازد. تئوری 
و تجربۀ جنبش کمونیستی در کشور ما و درس آموزی از آن، ما را بر این 
عقیده مطمئن می سازد کھ، بھترین راه حل مشکالت جامعۀ روسیھ، ھمانطور 

نھفتھ است. کمونیستھا با فرموبندی این ھدف، کھ گفتیم، در سوسیالیسم روسی 
  پیش از ھمھ، خصوصیات و تفاوتھای برجستھ آن را در نظر می گیرند.

سوسیالیسم روسی، ھمخوانی تناسب قدرت دولتی با آزادیھای مردمی و 
تنظیم کردن دولتی را، بھ عبارت دیگر، با ابزارھای دمکراتیک و ویژگی ھای 

خلقھا و تجارب تاریخ طوالنی ما، با دستآوردھای ملی، با دوستی و برادری 
  نظام شورائی، با ھمۀ بھترینھای موجود در تمدن جھانی را در نظر دارد.

کھ، با سطح رشد سوسیالیسم است  اشکال نوینسوسیالیسم روسی، ھمان 
نیروھای مولد معاصر، کیفیت عالی زندگی مردم و شرایط رشد شخصیت 

  متناسب می باشد.
الینی بھ سوسیالیسم بدان جھت برای ما مھم است کھ، بنا بھ عقیدۀ نگاه است

او، جامعھ ای کھ کمونیستھا بخاطر آن مبارزه می کنند، نھ تنھا باید بلحاظ 
باشد. این » ثروتمندترین جامعھ در جھان«اجتماعی عادالنھ ترین، حتی، باید 

می آید. با ھم اصلی ترین ویژگی سوسیالیسم روسی، راه رشد روسیھ بحساب 
مراجعھ بھ فاجعۀ شکست حزب کمونیست، تجزیۀ اتحاد شوروی و از میان 
رفتن سیستم جھانی سوسیالیسم در سالھای اول دھۀ نود، دیدن وظایف حل نشده 
برای ارتقاء سطح رفاه بخش اصلی توده ھای مردم کھ عمدتا شرایط انفجار 

  را فراھم آورد، مشکل نیست. مخرب
طبقاتی با ایده آلھای روسی و  -مبارزات اجتماعی وحدت تجارب تاریخی

سنن مردمی، کارآئی جنبش عمومی مقاومت و خصلت سازندۀ آن را تحکیم 
  بخشیده و بھ سوی حل ریشھ ای منافع دیرین روسیھ سوق می دھد.

در  تنھا تشکیالت سیاسی واقعیحزب کمونیست جمھوری فدراتیو روسیھ، 
مزدبگیر است. بھره گیری حزب کمونیست از  کشور و مدافع پیگیر منافع مردم

ھمۀ تجارب عملی گذشتۀ روسیھ، اتحاد شوروی و جنبش جھانی کمونیستی، بھ 
آن اجازه می دھد تا بمثابھ یک حزب واقعی زحمتکشان، حزب جوابگوی 

  مبرمترین مسائل رشد جامعۀ معاصر، سازمان یابد.



میھن پرست ترین حزب کمونیست جمھوری فدراتیو روسیھ، در پیشاپیش 
نیروھای قادر بھ نجات کشور در زمان سخت ترین آزمونھا، حرکت می کند. 

مرکز اصلی متحد کنندۀ ھمچون سالھای نود، حزب کمونیست امروز ھم بمثابھ 
برعلیھ سیاستھای ضدمردمی الیگارشی و بورژوازی بزرگ  جنبش اعتراضی

  باقی می ماند.
ھا در دورۀ استالین، امروز بھ روی آوردن بھ دستآوردھای کشور شورا

حل عملی مجموعۀ کامل وظایف روزگار ما و آیندۀ قابل پیش بینی کمک شایان 
توجھی می کند. در روسیھ چگونھ باید دولت قوی، عادالنھ و تأثیرگذار را 
احیاء کرد؟ چگونھ قدرت طبیعی و نقش ژئوپلیتیک آن را بازگرداند؟ چگونھ 

حل کرد؟ چگونھ باید در کوتاھترین مدت بر ھرج و  باید حادترین مسائل ملی را
مرج اقتصادی، فقر و بیکاری غلبھ کرد؟ چگونھ باید جامعھ را در جھت تالش 

  برای دستیابی ایده آلھای عالی اخالقی و اھداف سیاسی مھم متحد ساخت؟
حزب کمونیست روسیھ با حفظ موقعیت پیشتازی سیاسی و اخالقی مطمئن 

برنامۀ جدید خود را کھ، وظایف اصلی فعالیت حزب در در جامعۀ روسیھ، 
شرایط معاصر را روشن ساختھ و بھ مھمترین مسائل حیاتی جواب می دھد، 

، بازگرداندن حاکمیت و مالکیت بھ خلقتدوین کرده است. این برنامھ بر مبنای 
استوار بوده و محتوای آن ھدف اصلی ھمۀ مبارزۀ کمونیستھا را تشکیل می 

بازگرداندن حاکمیت و مالکیت بھ خلق، تمام  یعی است کھ بدوندھد. طب
  فعالیتھای نیروھای مترقی ھم مفھوم خود را از دست می دھد.

بازگرداندن حاکمیت و مالکیت، خلق را بر سرنوشت خویش حاکم می 
  سازد.

ا  برکناری بورژوازی مافیائی ــ کمپرادور از حاکمیت رحزب کمونیست، 
  ۀ خود تعیین کرده است.بمثابھ اولین وظیف

یادآوری می کنیم کھ، استالین طرفدار سیستم واحد تشکیل دولت متحد و 
طرفدار سرسخت مرکزیت در ادارۀ امور دولتی بود. اما این دیدگاه بر مبنای 
خصلتھای خودویژۀ روسیھ و شرایط زمانی کھ جامعۀ نوین در آن سالھای می 

امر در نتیجۀ نھائی با منافع کشور بایست ساختھ می شد، استوار بود. این 
مشخص می شد و با منافع توده ھای زحمتکش منطبق بود و این مرکزیت، با 



تمرکز کنونی حاکمیت، کھ بر اساس منافع گروه کوچکی بھ اجرا در آمده، 
با » جدید«کامال متفاوت بود. بھ ھمین سبب تشکیل ھرم مدیریتی در روسیۀ 

ھای دمکراتیک، کھ امروز ادامۀ حیات ھر جامعھ پایمال کردن گستاخانۀ آزادی
  مدنی بدون آنھا خالی از مفھوم است، ھمراه شده است.

نقش بستھ است  حاکمیت خلقبر روی پرچم حزب کمونیست روسیھ کلمۀ 
کھ، بمعنی حاکمیت اکثریت زحمتکشان متشکل در شوراھا و دیگر اشکال 

ۀ روسیھ اجازه می دھد بھ خودگردانی مردمی می باشد. این حاکمیت بھ جامع
نگرانی از حفظ تعادل در لبۀ پرتگاه لغزنده کھ می توان در نھایت بھ خود 

 قشرکامگی رسید، پایان بخشد. حاکمیت خلق، بھ حاکمیت گروھھای الیگارشی، 
کھ، ھمچون لختھ ھای خون ھمۀ سیری ناپذیر  یمأموران و بوروکراتھا

  پایان می دھد.شریانھای سیستم دولتی را گرفتھ اند، 
پس از بازگرداندن حاکمیت بھ زحمتکشان، حزب کمونیست طرح قانون 
اساسی جدید روسیھ را کھ انتقال حاکمیت بھ شوراھای زحمتکشان را تحکیم 
بخشیده، بخشھای اصلی اقتصاد را بدست حاکمیت خلقی سپرده و استفادۀ آن در 

اھد گذاشت. فقط جھت اھداف ھمھ خلقی را تضمین بکند، بھ ھمھ پرسی خو
کار منفصل کردن سیستم ناعادالنۀ اقتصادی و  ،باتکاء ارادۀ مردم، حزب
  اجتماعی را آغاز می کند.

تشکیل سیستم انتخابات علنی، کھ در آن جائی برای ترور اطالعاتی، 
تکنولوژی کثیف و حاکمیت مطلق العنان پول نخواھد بود، پیش بینی می شود. 

دولتی شفاف و از فشارھای سرمایۀ خصوصی و  انتخابات برای سازمانھای
روابط سیاه، آزاد خواھد بود. کمونیستھا سیستم تقلبات عمومی را کھ 
بوروکراتھای روسیھ سازمان داده اند، از ھم خواھند گسست، برای مجازات 
متخلفان در جریان کارزار انتخاباتی تالش خواھند کرد. انتخابات برای 

و خودگردانی محلی بر مبنای برابری واقعی شرکت  سازمانھای حاکمیت دولتی
  کنندگان وبر اساس ارادۀ آزاد شھروندان برگزار خواھد شد.

ھمۀ شھروندان تضمین پایداری برای رعایت حق شخصیت، آزادی بیان و 
عقیده خواھند گرفت. فعالیت مخالفین، چندحزبی، امتناع دولت از مداخلھ در 

  د شد.امور داخلی احزاب تضمین خواھ



با حل این مسائل، حزب کمونیست بر آن توجھ خواھد داشت کھ، اتحاد 
اکثریت قریب بھ اتفاق مردم کشور، متحد ساختن ھمھ آنھائی کھ منافع بنیادی 

می تواند تحقق  تشکیل دولت اعتماد ملیکشور را ارجمند می شمارند، فقط با 
  یابد.

ور بھ راه رشد حزب کمونیست در مبارزۀ خود برای بازگرداندن کش
سوسیالیستی، بخاطر حفظ تمامیت و استقالل آن، برای رفاه و امنیت شھروندان 
کشور، سالمتی جسمی و اخالقی خلق، ھمۀ آنچھ را کھ برای زحمتکشان قابل 

  قبول و درک باشد، راھنمای عمل خود قرار خواھد داد.
زب، بر بعنوان یکی از وظایف اعالم شدۀ ح برابری اجتماعیدستیابی بھ 

مبنای آزادی کار، لغو استثمار انسان از انسان و ھمۀ اشکال مفاسد اجتماعی، 
  استوار خواھد بود.

حزب کمونیست در صورت بدست گرفتن قدرت، با برقراری مالکیت 
عمومی بر زمین، ذخایر طبیعی و بخش کلیدی صنایع تولیدی، بھ استثمار 

بر نیروگاھھای برق، حمل ونقل، تاریخی خلق پایان خواھد داد. مالکیت دولتی 
مجتمع ھای صنایع دفاعی، معادن نفت و گاز، کارخانھ ھا ومعادن واگذارشده بھ 
بخش خصوصی از راھھای غیرقانونی را مجددا برقرار خواھد کرد. درآمدھای 
این بخشھا باید بودجۀ دولتی را تکمیل نموده و مورد استفاده ھمھ شھروندان 

ذخایر طبیعی غیرقابل بازیافت، مثل نفت، گاز، الماس  قرار گیرد. بھ صادرات
محدودیت گذاشتھ، تدابیر جدی برای اصالح آنھا در داخل کشور، بموازات 

  منابع زندۀ جنگلی و دریائی  اتخاذ خواھد شد.
در چنین وضعیتی ھمۀ اشکال مختلف مالکیت کھ شایستگی ادامۀ 

باشد، حفظ خواھد شد. ملی موجودیت و خدمت بھ منافع عمومی ملی را داشتھ 
کردن رشتھ ھای عمدۀ اقتصادی با تدابیر اتخاذ شده در جھت رشد صاحبکاری 

  کوچک و متوسط توأم خواھد گردید.
درآمد حاصل از ملی کردن مالکیت در جھت نوسازی کردن صنایع و 
اقتصاد کشاورزی، سیستم حمل و نقل، در جھت احداث مسکن و راه سازی، 

تحقیقاتی صرف خواھد شد. با افزایش  -ارھای ژئولوژیتوسعۀ گستردۀ ک



پتانسیل ذخایری کشور، می توان تدابیر حفاظت اکولوژیکی و زیست محیطی 
  را متحقق ساخت.

تحرک بخشیدن بھ توسعۀ اقتصادی در خدمت باال رفتن مقیاس مالیات 
تصاعدی خواھد شد، کھ در آن صورت بستن مالیات بھ مردم ثروتمند شامل 

  درصد از درآمد آنھا خواھد بود. ٣٠از بیش 
تدابیر اتخاذ شده بھ تحکیم قدرت دفاعی کشور، مدرنیزه کردن مجتمع ھای 
صنایع نظامی کمک کرده، بر آمادگی رزمی نیروھای مسلح و اعتبار ارتشان 
خواھد افزود. تأمینات اجتماعی پرسنل نظامی، تأمین مسکن برای خانوادۀ آنھا، 

  حقوق بازنشستگان ارتشی تضمین خواھد شد. افزایش قابل توجھ
حزب کمونیست بر این باور است کھ، راکد ماندن تریلیونھا روبل موجود 
در صندوق نسلھای آینده و صندوق ذخیره کھ، درآمدھای حاصل از قیمت باالی 

 سپردهنفت ھمچنان بھ آنھا اضافھ می شود، غیرقابل قبول است. پولھای دولتی 
غربی با درصد سمبلیک، کماکان بھ خدمت اقتصاد بیگانھ در بانکھای  بھشده 

آمده است. بازگرداندن آنھا بھ روسیھ و استفاده در جھت منافع اقتصادی و ترقی 
  اجتماعی ضرورت دارد.

برآوردھای متخصصان نشان می دھد کھ، سیاست درست و عاقالنھ در 
کشور بھ قدرت عرصۀ اقتصاد کشاورزی روسیھ از امکان واقعی برای تبدیل 

و قطع کامل واردات محصوالت غذائی برخوردار  خواربارجھانی در زمینۀ 
می باشد. در ھر کشوری حمایت از اقتصاد کشاورزی، بمثابھ سیاست مسئولیت 
اجتماعی شمرده می شود. مثال، حجم سوبسیدھای دولتی در قیمت محصوالت 

رصد و در نروژ، د ٣٣کشاورزی در کشورھای اتحادیۀ اروپا بطور متوسط 
درصد می باشد.  ٦٨کشور شمالی، با شرایط اقلیمی تقریبا مشابھ کشور ما، 

ھمانطور کھ می بینیم، برعکس روسیھ، آنھا می فھمند کھ، اقتصاد کشاورزی 
یکی از مھمترین بخشھا بوده و بھ سوبسید نیازمند است. در کشور ما از آغاز 

بر » سوراخھای شوم«نود، برچسب اصالحات، ھنوز در مرز سالھای ھشتاد ــ 
در روستا آویختند کھ گویا سرمایھ گذاری در آنھا بی فایده است. و بدین ترتیب، 

از خارج ترجیح می دھند کھ آن ھم در ماھیت امر، بمعنی  خوارباربھ خرید 
  پرداخت سوبسید بھ کشاورز بیگانھ بجای حمایت از دھقان خود می باشد.



و افزایش قیمتھا، نتیجۀ این سیاست  بارخواراز دست رفتن امنیت 
غیرمسئوالنھ است. حزب کمونیست روسیھ بر این نظر تأکید می کند کھ، 

درصد  ١٠نوسازی جدی اقتصاد کشاورزی، نیازمند سرمایھ گذاری بمیزان 
ھزینھ ھای ملی می باشد. این امر برای غلبھ بر عقب ماندگی فاجعھ آمیز 

سازماندھی تولیدات صنعتی کشاورزی در مجتمع ھای صنایع کشاورزی از 
کشورھای پیشرفتھ در مدت کوتاھی، کمک می کند. بعنوان مبنای احیای 
روستا، الزم است پشتیبانی ھمھ جانبھ از اقتصاد تعاونیھای بزرگ در تولید  و 

  تھیۀ محصوالت روستائی مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
شامل حمایت ھمھ جانبھ از  وظیفۀ استراتژیک توسعۀ موفقیت آمیز کشور،

علوم بنیادی و تجربی نیز می باشد کھ، امروز بھ میدان واقعی منافع کامال 
تجاری تبدیل شده است. دانشمندان از حق زندگی شایستھ برخوردارند و باید با 
حقوق باال و ھمۀ امکانات الزم برای فعالیتھای تحقیقی تأمین شوند. برای این 

علوم، تأمین اعتبارات شھرکھای علمی موجود بر مالی کار، افزایش مساعدت 
و ساخت شھرکھای جدید ضروری است. باید بھ توسعۀ فن آوری تولید توجھ 

  جدی مبذول شود.
حزب کمونیست روسیھ از برقراری مجدد استاندارد عالی تحصیل رایگان 
برای ھمھ کھ، بھ تخریب نظام تحصیلی دورۀ اتحاد شوروی بعنوان بھترین 

ام آموزشی شناختھ شده در جھان، نقطۀ پایان بگذارد، پشتیبانی می کند. بھ نظ
استاندارد «سیستم تحمیلی سراسری گذار بھ تحصیالت دانشگاھی دو مقطعی 

(کاردانی و کارشناسی)، کھ بر خالف نظر جامعھ فرھنگیان » یک بام و دو ھوا
مونیستھا تصمیم در کشور بھ اجرا گذاشتھ می شود، پایان داده خواھد شد. ک

دارند خسارات جدی سالھای اصالحات را، بخصوص در آن بخش کھ سیستم 
آموزشی تخصصی ــ فنی و تخصصی متوسطھ را کامال ویران کرده است، 

  بازسازی کنند.
حزب کمونیست اجرای سریع برنامۀ مبارزه با فـقـر را ضروری می داند. 

یگر تأمینات اجتماعی نمی حقوقھای ماھانھ، بازنشستگی، دانشجوئی، حجم د
توانند پائین تر از حداقل زندگی باشند و این حق باید طبق قانون تثبیت شود. 
قیمتھای خواربار ضروری و سوخت، تضمینات و امتیازات آن قشر از 



ھموطنان نیازمند حمایتھای اجتماعی، مجددا برقرار خواھد گردید. دورۀ 
چھ داری بھ سنوات خدمتی تحصیل، خدمت سربازی، مرخصی ھای دورۀ ب

  افزوده خواھد شد. حزب کمونیست قصد باال بردن سن بازنشستگی را ندارد.
امتیازات اجتماعی دورۀ اتحاد شوروی اعاده خواھد شد. این امتیازات 
شامل حال خانواده ھای پر اوالد و شھروندان ساکن مناطق بد آب و ھوا خواھد 

زشکی رایگان و کیفیتا عالی تضمین بود. حق تحصیل و استفاده از خدمات پ
و امتیازات متناسب با آن » قھرمان کار«خواھد شد. کارگران صادق با عنوان 

  گرامی داشتھ خواھند شد.
کمونیستھا مصمم اند ھمۀ قوانینی را کھ موجب بدتر شدن وضعیت مادی 
ھموطنان شده، تاراج و غارت ذخایر طبیعی را مجاز کرده است، مورد تجدید 

دایر بر لغو «١٢٢قرار دھند. این بازبینی در وھلۀ اول شامل قانون کذائی  نظر
و مجموعۀ قوانین مربوط بھ کار، مسکن، زمین، جنگل و ارتش » امتیازات

  خواھد بود.
دولت اعتماد ملی، مسئولیت حاکمیت در قبال مسکن و تأسیسات عام المنفعھ 

  لتی را گسترش خواھد داد.را دو باره بر عھدۀ خود گرفتھ، ساختمان سازی دو
یکی از اولین گامھای دولت اعتماد ملی، حل حادترین مشکل خواھد بود کھ 
ھمۀ آیندۀ کشور، وابستھ بدان است. و آن، لزوم پایان دادن بھ روند نابود کردن 

  روسیھ می باشد کھ از زمان یلتسین آغاز و ھمچنان ھم ادامھ دارد.
ن مرگ و میر در روسیھ، در وھلۀ جامعھ مدتھاست بخاطر افزایش میزا

اول بھ سبب گرانی رو بھ تزاید و دست نیافتن مردم بھ مواد غذائی، خدمات 
پزشکی و داروی با کیفیت، در شرایط تشویش و نگرانی بسر می برد. بھ عقیدۀ 
بسیاری از جمعیت شناسان و جامعھ شناسان، علت دو برابر شدن مرگ و میر 

دورۀ اتحاد شوروی، دقیقا از ھمینجا سرچشمھ می  در روسیھ امروزی نسبت بھ
گیرد. امروز در کشور تعداد کودکان زیر ھشت سال، از تعداد جوانان ھیجده 
سالھ دو برابر کمتر است. سیل مھاجرت از کشورھای ھمسایھ بطور مرتب 
افزایش می یابد و بنظر جمعیت شناسان، شاخص بسیار باالی مرگ و میر در 

ھ، صرفنظر از اینکھ آمارھای رسمی بیش از حد پائین نشان میان مردم روسی
  می دھند، بحساب آنھا پنھان می شود.



پر کردن جای خالی مردگان روسی با مھاجرانی کھ، سوراخھای جمعیتی 
را وصلھ می کنند، بھ آن منجر خواھد شد کھ، جمعیت روسیھ را اغلب مردم 

روحیات مھاجران، کھ مجبورند در  کامال بیگانھ با آن تکمیل می کنند. غالبا در
مؤسسات خصوصی بھ استثمار وحشتناک تن در دھند، حس کینھ نسبت بھ 
کشور ما ریشھ می دواند و آن را فقط بمثابھ میدان کسب و کار تصور می کنند. 
جامعۀ متشکل از انحطاط اخالقی و فیزیکی جمعیت بومی و مھاجرانی کھ، 

، بلحاظ معنوی و اجتماعی نمی توانند با کشور نقش نیروی کار را ایفاء می کنند
 -محل اقامت خود سازگار شوند، ایده آل ترین طعمھ برای سیستم دولتی جنائی

  استبدادی بحساب می آیند.
حزب کمونیست روسیھ بر ضرورت اتخاذ تدابیر قابل اجرا بمنظور 

زادن افزایش میزان متولدان، نھ اغوای مادران با وعدۀ کمک مالی بمناسبت 
فرزند دوم، تأکید می کند. طبیعی است کھ این کمک مالی حتی در صورت 
اجرا، جنبۀ سمبولیک خواھد داشت. زیرا، با آن نمی توان مشکل مسکن و 
تحصیل کودک را حل کرد. حاکمیت نمی خواھد بفھمد کھ، تصویب قوانین 
مربوط بھ لغو تحصیل و خدمات پزشکی رایگان، قانون آدمخوار مسکن و 

درصد قیمت خدمات عمومی، چھ موانع جدی  ٢۵متناسب با آن، افزایش ساالنھ 
در مقابل رشد مولدان ایجاد کردند. این قوانین را یا باید لغو کرد و بطور ریشھ 

  ای در جھت حمایت از مردم تصحیح کرد.
حزب کمونیست، تدوین برنامۀ تھیۀ مسکن رایگان و واقعا قابل دسترس 

برقراری مجدد امتیازات برای خانواده ھای پر اوالد، برای خانواده ھا، 
  بازسازی شبکۀ گستردۀ کودکستانھای عمومی را ضروری می شمارد.

تنھا عاملھای تشویقی مالی برای والدین آینده کافی نیست. برقراری 
ارزشھای پایھ ای زندگی، کھ خانواده محیط اصلی آن بحساب می آید، از 

  ار است.اھمیت بسیار بزرگی برخورد
ضرورت تشکیل کمیسیون ویژۀ دولتی برای حمایت از کودکان در  روسیھ 
بشدت احساس میشود. حزب کمونیست روسیھ بر این باور است کھ، در عرض 
دوسال، می توان مشکل بی سرپرستی کودکان را کھ، باعث رسوائی کشور 

  شده است، حل کرد.



برای مردم،  افتمندانھزندگی شرموارد پیشنھادی می تواند مبنای تشکیل 
در جامعھ، تضمین کنندۀ حق کار برای مردم و  عدالت اجتماعیاستقرار اصول 

حق الزحمۀ متناسب با کار، تحصیل، کمکھای پزشکی رایگان، مسکن مجھز، 
استراحت قابل دسترس برای ھمھ و توجھ دولت بھ خانواده ھا، کودکان و 

  قھرمانان باشد.
تعطیل شدۀ جامعھ در مقابل فرد و ھم،  مسئولیتدن توأم با اینھا، باز گردان

مسئولیت ھر فرد در برابر جامعھ، اعادۀ یگانگی حقوق و وظایف انسان، 
  الزامی شمرده می شود.

حزب کمونیست روسیھ، تنھا حزب سیاسی کشور است کھ، منافع میھن را 
ن در میا میھن پرستانھباالتر از ھر چیزی قرار داده است. پرورش افکار 

مردم، احترام بھ تاریخ، فرھنگ و سنن کشور، سنگ بنای ھمۀ سیاستھای آن را 
تشکیل می دھد. حزب کمونیست در راه بازسازی ریشھ ای ھمۀ سیستم تربیت 
معنوی و اخالقی مردم، قرار دادن آن بر روی پایھ ھای اصول عدالت، نیکی، 

خشونت در  انساندوستی، و بی چشمداشتی، جلوگیری از ترویج ابتذال و
تلویزیونھا و باالخره، برانگیختن حس احترام بھ زبان مادری مبارزه می کند. 
حزب در حال حاضر اجرای بخش مربوط بھ مسئلۀ روس در برنامۀ خود را 

  آغاز کرده است.
برابر حقوقی واقعی ھمۀ ملتھا، دوستی خلقھا، وحدت نیروھای میھن پرست 

نقش بزرگی بھ حمایت از ارزشھای  و انترناسیونالیست تأمین خواھد شد.
تاریخی و معنوی فرھنگ کبیر روسی بمثابھ وحدت معنوی روسیۀ کثیر الملھ، 
فرھنگ ملی ھمۀ خلقھای کشور در نظر گرفتھ خواھد شد. منع قانونی در مقابل 

  تبلیغ ابتذال، خشونت و ھرزگی در رسانھ ھای جمعی اعمال خواھند شد.
روسیھ عبور از شکاف فاجعھ باری کھ  حزب کمونیست جمھوری فدارتیو

عمدا در طول دو دھۀ اخیر در میان خلقھای برادر اتحاد شوروی بوجود آورده 
شده و بازتشکیلی داوطلبانۀ دولت متحد را جزء اولویتھای خود می شمارد. 
فراھم آوردن مقدمات تحقق این اھداف بدان خدمت خواھد کرد کھ، خلقھای 

یھای سابق عضو اتحاد شوروی بیشتر آگاه خواھند شد استثمار شدۀ ھمۀ جمھور



بھ اصطالح خودی، آنھا  را بھ » نخبگان«کھ محافل حاکمیت انتصابی آنھا، 
  کدام سو می برد.

بسرعت گامھائی در جھت عقد معاھدۀ اتحاد پایدار و محکم بین روسیھ و 
  بالروس و پیوستن ھمۀ عالقمندان بھ آنھا برداشتھ خواھد شد.

ۀ سیاست خارجی، امکان ھر گونھ امتیاز ارضی دادن منتفی در عرص
خواھد بود. حزب کمونیست جمھوری فدارتیو روسیھ، موضع روسیھ را در 
شرق دور تحکیم خواھد بخشید، برنامۀ توسعۀ گستردۀ مناطق سیبری و شرق 

  دور را بھ اجرا خواھد گذاشت.
کشور خویش  ھموطنان در خارج از محدودۀ اراضی روسیھ از حمایتھای

بی، برخوردار خواھند بود. خط سیاست خارجی کشور بھ تحکیم جھان چند قط
متعھد، انحالل پیمان تجاوزگر ناتو و تقویت گسترش ھمکاری با کشورھای غیر

نقش سازمان ملل متحد خدمت خواھد کرد. روسیھ فعاالنھ در مبارزه برعلیھ 
برعلیھ تالشھا برای  ،آن تروریسم بین المللی شرکت خواھد کرد و ھمزمان با

برابرسازی افراط گرائی با مبارزه برای آزادی ملی و برابری اجتماعی ــ 
  اقدام خواھد کرد. ،طبقاتی

حزب کمونیست جمھوری فدارتیو روسیھ، تمام اتھامات مبنی بر پوپولیزم 
را کھ، بسیار پر ھیاھوتر از خواستھای واقعگرایانھ و قاطعانۀ حزب و اعمال 

ده می شود، مردود می شمارد. در پشت چنین اتھاماتی فقط یک مسئلھ آن شنی
پنھان شده است و آن، عبارت از کوشش محافل الیگارشی و بوروکراتھای 
نمک پروردۀ آنھا می باشد کھ می خواھند با تمام قوا از منافع نامشروع خود 

فریب دادن دفاع کرده و موقعیت خود را بدون تغییر در جامعھ حفظ  کنند. اما، 
  مردم روز بروز سخت تر می شود.

با ھدف کسب اعتماد مردم، حزب کمونیست جمھوری فدارتیو روسیھ آماده 
است مسئلۀ کلیدی برنامۀ خود راجع بھ ساختن روسیۀ نوین، کشوری مقتدر و 

  را بھ ھمھ پرسی عمومی (رفراندوم) بگذارد. یشکوفا، کشور قرن بیست و یکم
  

***  



م و آغاز ھزارۀ سوم، دورۀ تلفات بسیار بزرگ انسانی و پایان قرن بیست
مادی برای روسیھ بود. کشور، با اقتصاد از ھم پاشیده، صنایع ویران شده و 
روستاھای متروکھ، با از دست دادن پیشتازی در عرصۀ تحصیل و علم بھ 

  دورۀ جدید وارد شد.
ھرمانانۀ خلق کبیر ما، خلقی صاحب فرھنگ منحصر بفرد، دارای تاریخ ق

پیروزی ومتحقق، با نمونھ ھای خدمات فداکارانھ در راه  نیکی، حقیقت و 
عدالت، ھیچگاه تسلیم چنین سرنوشتی نخواھد شد. چنین خلقی مستحق زندگی 
شایستھ ای است. زندگی، اما نھ این زندگی حقیرانھ در پرتگاه فقر، بی مقصود 

ط ناامید از تغییر و بھبودی و  سراسر یأس و بدتر از ھمھ، نھ زندگی در شرای
  ھمھ چیز در روز فردا.

اما، روسیھ از شانس حرکت جھشی بھ سوی آینده برخوردار است. ھنوز 
ھمۀ توان اقتصادی خود را از دست نداده است. ھمۀ ذخایر طبیعی آن تمام نشده 
است. ھمۀ مدارس علمی بستھ نشده است. و باالتر ھمھ، از مردم، از انسانھای 

ھ تفکر و اقدام، خالقیت و پیروزی، خالی نشده است. از وجود مردم قادر ب
خستھ از زندگی ناگوار و دارای توان انجام پیچیده ترین وظایف، آمادۀ ساختن 
روسیھ جدید و قادر بھ درک آن کھ، بزرگی و عظمت خود را فقط در راه رشد 

  سوسیالیستی می تواند نشان دھد، محروم نشده است.
دالیل کافی برای خوشبینی ــ اجتماعی دارند. و آن دالیل از کمونیستھای 

جملھ شامل؛ بیش از یک قرن مبارزۀ انقالبی برای استقرار ایده آلھای عدالت 
اجتماعی؛ تاریخ ما؛ موفقیتھای خارق العاده و شکوفائی میھن ما در قرن بیستم 

  ھستند.
ھ ھای استالین، سطر نوشت -با مراجعھ بھ زندگی استالین، با مطالعۀ سطر

می بینی کھ آنھا، یک برنامۀ کامل برای فعالیت کمونیستھا در دوران تاریخی 
بھ یک باره » جھانی سازی«جدید می باشند. در اوضاع کنونی، در زیر فشار 

سرنوشت خلقھا تغییر می یابد، مبانی معنوی زندگی آنھا در ھم می شکند، 
را برقرار می » دمکراسی « استقالل کشورھا از دست می رود، نوع غربی

کنند و اصالت خود را از دست می دھند، مفھوم واقعی موجودیت تمدن بشری 
 فرو می ریزد.



پس روشن است کھ چرا تجربۀ تشکیل کشور اتحاد جماھیر سوسیالیستی 
شوروی بعنوان یک ابرقدرت جھانی، پیشتاز بلوک عظیم ژئوپلیتیک، از 

مقیاس جھانی ــ تاریخی برای ما بویژه مھم عجایب فرھنگی و ایدئولوژیکی در 
است. کشوری، کھ در دورۀ رھبری انسانی بزرگ و سیاستمداری برجستھ مثل 

  موجودیت یافت. یوسف ویساریونویچ استالین
مشکل بتوان دلیل قاطع استالین، یعنی قدرت بزرگی را کھ بھ ارث گذاشت 

دھند، انکار کرد. کشور و مخالفان کنونی او سعی می کنند مورد توجھ قرار ن
  قدرتمندی کھ بدون مشارکت آن ھیچ مسئلۀ جدی در جھان حل نمی شد.

پیروزی تاریخی از آن من خواھد «این سخن پیامبرانۀ استالین را کھ گفت: 
، امروز در روزگار ما، نھ تنھا کمونیستھا، بلکھ، ھر کسی ھم کھ سعی »بود

  د بخاطر بسپارد.می کند این رھبر خلقی را بدنام سازد، بای
استالین انسانی بود با اعتقاد عمیق بھ قدرت سازندگی خلق خویش. این 
اعتقاد بھ میلیونھا انسان منتقل گردید، چرا کھ در عمل تأئید شد و تحکیم یافت. 

پیشروی در راھی کھ استالین برگزید،  ،وحدت باور و گفتار و کرداربدون 
سابقۀ کشور منتھی شد، کشوری کھ  ممکن نبود. در راھی کھ بھ شکوفائی بی

  در آن ھمۀ خلقھا بھ عظمت و قدرت خود پی بردند.
کجروی ھائی کھ ھیچ  ن راه آسان نبود. اشتباھات جدی وپیشروی در ای

شروی مشکل اولین عابری از خطر آنھا مصون نیست، روی داد. و ھر قدر پی
ھیچ «انۀ استالین: قابل عبور پدید می آمد، ندای جاودبود، ھر قدر موانع غیر

، ھر چھ بلندتر طنین می »قلعھ ای وجود ندارد کھ بلشویکھا نتوانند فتح کنند
  انداخت.

این سخنان، امروز ھم بھ کمونیستھا الھام می بخشد. ما برای فتح قلعھ ای 
  روسیھ نشستھ اند، توانائی داریم.» اتفاقی ھای«کھ امروز 

ت زحمتکشان آن، در اتحاد با ما، بھ نیروی ارادۀ کشور، بھ نیروی وحد
ھمۀ آنھائی کھ راه تجدید عظمت روسیھ را انتخاب کنند، از عھدۀ انجام این کار 

  بر می آئیم!
  نپایا
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  ھا و تألیفات مترجمترجمھ بخشی از شامل
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

 قرار ھیئت رئیسھ حزب کمونیست روسیھ

  د تولد استالینمین سالگر -١٣٠بمناسبت 



سال از تولد یوسف ویساریونویچ استالین، ١٣٠، ٢٠٠٩دسامبر سال  ٢١
دولتمرد و فعال اجتماعی بزرگ، یکی از پایھ گذاران اولین دولت کارگران و 

  دھقانان در جھان می گذرد.

درخشان ترین صفحات تاریخ میھن ما با نام استالین پیوند خورده است. 
ر عرصھ تعاونی کردن و پیشرفتھای فرھنگی، صنعتی کردن، جھش سریع د

کشور ما را بھ یکی از کشورھای پیشرو جھان تبدیل کرد، اجرای عدالت 
  استالینی امکان پیروزی سوسیالیسم در یک کشور را ثابت کرد.

، ١٨٧٩دسامبر سال  ٢١یوسف ویساریونویچ استالین (جوگاشویلی)، در 
اده کفاش بدنیا آمد. وی، پس از ) گرجستان، در یک خانوGoriدر شھر گوری(

، بھ ١٨٩٤پایان تحصیالت خود در مدرسھ دینی شھر گوری در سال 
دانشسرای مذھبی ارتدوکس تفلیس وارد شد و حین تحصیل، یک گروه 

، بھ عضویت ١٨٩٨مارکسیستی را رھبری می کرد. انقالبی جوان، در سال 
آمد و در عین  سازمان گرجستان حزب کارگری سوسیال دمکرات روسیھ در

 -مسامھدمکرات گرجستان،  -حال، اولین عضو سازمان سوسیال
  ) بود.Mesami- Dasi(داسی

مانیفست «، »کاپیتال«استالین مدت زیادی و بدقت بخودسازی مشغول شد. 
و دیگر آثار مارکس و انگلس را آموخت و با آثار والدیمیر » حزب کمونیست

الین بسیار وسیع بود. وی، فلسفھ، اقتصاد لنین آشنا شد. حوزه عالقمندیھای است
سیاسی، تاریخ، علوم طبیعی را فراگرفت. آثار ادبی بزرگان ادبیات را می 
خواند و شعر می سرود. بدین ترتیب، استالین بھ یک مارکسیست تحصیل کرده 

= مبارزه)، اولین  Bradzolaتبدیل می شود. بھ ابتکار او، روزنامھ برادزوال(
دمکرات گرجستان، منعکس کننده ایده ھای لنینی  - سوسیال روزنامھ مخفی

  ، انتشار یافت.١٩٠١سپتامبر سال  ١١شراره) از  Iskra=ایسکرا(

استالین از اولین گامھای سیاسی، عزم راسخ و توانائی ھای خود را در 
=  Koba» (کوبا«رسیدن بھ ھدف نشان داد. نزدیک ترین رفـقای وی، او را 

دند. استالین انقالبی، بمعنی واقعی کلمھ، عصیانگر بود. وی عصیانگر) می نامی



بطور سیستماتیک تمام ماورای قفقاز را گشت. اغلب بھ شھرھای باتومی، 
کوتائیسی، تفلیس و باکو سفر می کرد. سازمانھای موجود حزب را تحکیم می 
بخشید و تازه را تشکیل میداد. در بحثھای جدی باحضور عده زیادی شرکت می 

رد و با تمام توان از مواضع بلشویکی دفاع می نمود و اوپورتونیسم را افشاء ک
  می کرد.

آزادیبخش کارگران قفقاز در آغاز قرن بیستم،  -اوج گیری مبارزات انقالبی
آوریل  ۵نگرانی شدید دستگاه تزاری را برانگیخت. دوره خفقان آغاز گردید. 

محرومیت از آزادی و نھ پنج بار  ، استالین دستگیر شد. اما، نھ این١٩٠٢سال 
زندانی شدن بعدی، نتوانستند در اراده وی کھ بھ حقانیت خود اطمینان داشت، 
خدشھ ای وارد آورد. استالین، سازمانگر مبارزه سازمانیافتھ در قفقاز، رھبر 

دمکرات روسیھ، یکی از بنیانگذاران  -شعبھ روسی حزب کارگری سوسیال
گ کننده فعالیت فراکسیون بلشویکھا در دومای دولتی، ی لنینی، ھمآھن»پراودا«

اعتبار بزرگی درمیان رفقای ھمرزم خود کسب کرد. از زمان برگزاری 
در پاریس، وی بھ عضویت دائم کمیتھ  ١٩١٢کنفرانس چھارم حزب در سال 

، بحق بعنوان یکی از ١٩١٧مرکزی حزب پذیرفتھ شد. در ماه فوریھ سال 
بھ جمع سازمانگران انقالب اکتبر پیوست و بمقام  بزرگترین فعاالن حزب،

  دھقانان روسیھ شوروی برگزیده شد. -کمیسر خلق اولین دولت کارگران

استالین از ھمان آغاز فعالیت سیاسی خود، بھ ھواداری از لنین برخاست و 
با درک نبوغ او، بدون تزلزل بھ این راه ادامھ داد. استالین شجاعانھ از ایده ھای 

، بعنوان وسیلھ ای برای بھ زیر کشیدن حکومت مطلقھ و برقراری حاکمیت لنین
خلق، دفاع کرد. حقانیت ایده ھای لنین در باره دیکتاتوری پرولتاریا، مسئلھ 
دھقانان، ساختمان سوسیالیسم در یک کشور را ثابت کرد و خالقانھ پرورش 

کیل اتحاد جماھیر داد. استالین سھم بزرگی در تنظیم سیاست ملی بلشویکی و تش
سوسیالیستی شوروی داشت. لنین و استالین با ھمکاری و ھمفکری تنگاتنگ در 
سالھای جنگ داخلی، دست بھ دست ھم داده، ارتش سرخ را سازماندھی کرده، 

  تحکیم بخشیدند.



والدیمیر لنین، حل مھمترین مسائل داخلی و خارجی اتحاد شوروی را 
صدر شورای کمیساری خلق، سخت ترین امور بعھده استالین واگذار می کرد. 

را بھ وی اعتماد می کرد و ارزش بزرگی بھ توانائیھای استالین قائل بود. در 
با پیشنھاد لنین، استالین بھ دبیر کلی کمیتھ مرکزی حزب برگزیده  ١٩٢٢سال 

شد. پس از وفات والدیمیر ایلیچ لنین، وی سی سال تمام معماری و سازندگی 
  رگ جھانی، اتحاد جماھیر سوسالیستی شوروی را رھبری کرد.یک قدرت بز

ھدف اصلی سیاست اقتصادی استالین، تبدیل کشور کشاورزی بھ یک 
کشور پیشرفتھ صنعتی بود. دشواریھای بسیارعظیمی در راه صنعتی کردن 
کشور بزرگ ویران شده و عقب مانده اقتصادی کھ از امپراطوری روسیھ بھ 

د داشت. صنعتی کردن، بھ راه اندازی مجموعھ کامل ارث رسیده بود، وجو
صنایعی نیاز داشت کھ در روسیھ تزاری اصال موجود نبود. احداث صنایع 
مدرن نظامی ضرورت داشت. کارخانھ ھای ساخت ماشینھای کشاورزی کھ در 
روستاھا اصال دیده نشده بود، الزم بود. ھمھ اینھا، باید بھ حساب سرمایھ ھای 

نجام می رسید. کشورھای سرمایھ داری این سرمایھ ھای ھنگفت را ھنگفت بھ ا
از راه استثمار بی رحمانھ زحمتکشان، از اشغال نظامی کشورھای دیگر و 
غارتگری بدست می آورند. اما، کشور شوراھا بغیر از امکانات داخلی، ھیچ 

ای منبع دیگری نداشت. بھ ھمین سبب، تکیھ بر نیرو و امکانات خود، تالش بر
  رسیدن بھ خود کفائی اقتصادی، ویژگی اصلی مدل استالینی توسعھ روسیھ بود.

استالین اصول اساسی صنعتی کردن اتحاد شوروی را تدوین کرد. با تحقق 
آنھا، سنگ بنای سیستم سوسیالیستی اقتصاد خلقی گذاشتھ شد. بھ عقیده استالین، 

ماشین سازی بمثابھ  واقعیت صنعتی کردن، عبارت از توسعھ صنایع سنگین و
قلب آن بود. در سایھ تحقق آنھا بود کھ پایھ ھای مادی سوسیالیسم تحکیم یافت و 

  کشور از وابستگی بھ دنیای سرمایھ داری، آزاد گردید.

سیاست اقتصادی استالین موجب رشد سریع اقتصاد گردید. در آغاز سالھای 
ایاالت متحده  ، زمانی کھ قدرتھای بزرگ سرمایھ داری بھ رھبری١٩٣٠

آمریکا، با رکود سنگین اقتصادی مواجھ بودند، اتحاد شوروی بھ جایگاه اول 
رشد اقتصادی در جھان دست یافت. این میزان رشد اقتصادی نھ تنھا بھ لحاظ 



افزایش عددی شاخصھا، حتی در بلوغ کیفی اقتصاد نیز بدست آمد. در آن 
شد کھ در اواسط قرن بیستم  سالھا، مکتب علوم و طراحی شوروی بنیانگذاری

بھ مقام رھبری جھان دست یافت. پایھ ھای تسخیر فضای کیھانی بوسیلھ 
  شوروی، درست با اجرای برنامھ ھای پنج سالھ استالینی گذاشتھ شد.

حقانیت مشی استالین در صنعتی کردن کشور کامال ثابت شد. این مشی بر 
الیستی مبتنی بود کھ برتری ارزشھای شایستھ مارکسیستی مخالف دنیای امپری

قطعی خود را در جریان جنگ دوم جھانی نشان داد. کشور ما ده سال از تاریخ 
خود را فقط برای آماده شدن بھ این آزمایش سخت صرف کرد. تحت رھبری 
یوسف استالین، اتحاد شوروی توانست از این امکان تاریخی بنحو احسن بھره 

اقتصادی حاکمیت شوروی ــ  - اعیمند شود. تزھای اصلی سیاست اجتم
برقراری سوسیالیسم در یک کشور واحد، بھ بھترین وجھ تحقق یافت. خلقھای 
شوروی در مسیر راه طی شده از سیاست اقتصاد نوین لنینی تا قانون اساسی 

، توانستند جامعھ نوین را پایھ گذاری ١٩٣٦استالینی اتحاد شوروی در سال 
امل خود بر فاشیسم را در سالھای جنگ دوم جھانی کنند. و این جامعھ، تفوق ک

  بھ اثبات رساند.

البتھ، راه تازه پیشگامان از اشتباھات و انحرافات تراژدیک نیز خالی نبود. 
شرایط خشن و سازش ناپذیری در مبارزه با مخالفان داخلی و خارجی مبنای 

انھ قرار داده آنھا بود. تاریخ، ماندگاری اتحاد شوروی را تحت آزمایش بی رحم
بود کھ فقط یک راه حل داشت ــ کھ بر کھ. عالوه بر آن، مسئلھ سرنوشت تمدن 

  ھمھ بشریت مطرح بود.

اتحاد شوروی از آغاز جنگ کبیر میھنی، ھمھ جوانب اقتصاد خلقی خویش 
را سریعا در جھت تأمین نیازھای جبھھ سازماندھی کرد. کشور شوراھا جنگید 

) و Chelyabinskدید ذوب آھن  در چلیابینسک(و ساخت. کارخانھ ھای ج
) و Tagilازبکستان راه اندازی شد. کوره ھای آھن گدازی جدید در تاگیل(

) بھ کار افتادند. کارخانھ تازه آلومینیوم Magnitagorskماگنیتاگورسک(
) آغاز بکار کرد. نیروگاھھای برق بسیاری وارد مدار Stalinskاستالینسک (

و جبھھ بھ میدان واحد مبارزه تبدیل گردید. بدین نحو، اتحاد شدند. پشت جبھھ 



شوروی فقط بھ تأمین سالح و تجھیزات جنگی جبھھ مشغول نشد. اندوختھ ھای 
خود را بھ حدی رساند کھ حتی نمی توانست در تصور دولت تزار، کھ اقتصاد 

صنایع شوروی در  آن در دومین سال جنگ اول جھانی در ھم ریخت، بگنجد.
ھزار تانک،  ٣٠ھ سال آخر نبرد با فاشیسم، ساالنھ بطور متوسط بیش از س

ھزار قبضھ جنگ  ١٢٠ھزار ھواپیما،  ٤٠توپ خودکششی و ماشین زرھی، تا 
ھزار قبضھ مسلسل نفری و پایھ دار، تا  ٤۵٠افزار با کالیبرھای مختلف و تا 

لیون سالح می ٢میلیون قبضھ تفنگ و در حدود  ٣ھزار خمپاره، بیش از  ١٠٠
خودکار تولید کرد. نباید فراموش کرد کھ؛ پتانسیل صنعتی و انسانی تقریبا ھمھ 
اروپا در خدمت ھیتلر بود. اما، تسلیحات شوروی نھ تنھا در مقابل آلمان عقب 
نشینی نکرد، حتی از جنبھ ھای کیفی و حجم تولید نیز بر آن برتری چشمگیری 

  داشت.

یین کننده در تارومار کردن فاشیسم آلمان و اتحاد شوروی نھ فقط نیروی تع
متحدان آن بود، بلکھ، با وارد آورد ضربات سھمگین بر میلیونھا نظامی ژاپنی 
در منچوری، نقطھ پایان جنگ دوم جھانی را گذاشت. میلیتاریسم ژاپن را نھ 
تروریسم اتمی آمریکا در ھیروشیما و ناکازاکی، بلکھ، نیروھای اتحاد شوروی 

  ھم کوبیدن ارتش کواتون، بھ تسلیم مجبور ساخت.با در 

بزرگترین خدمت استالین بھ میھن، این واقعیت است کھ او ، در طول جنگ 
کبیر میھنی توانست کادرھای جدید را برای پستھای پر مسئولیت رھبری 
نظامی، انتخاب، تربیت و معرفی نماید. از میان آنھا، سرکردگانی مثل؛ 

کانوف، واسیلیوفسکی، مالینوفسکی، آنتونوف،  ژوکوف، راکاسسووسکی،
باگرامیان، باگدانوف، بولگانین، باتونین، ورشینین، وارونوف، گالیتسکی، 
گاوروف، گاالوانوف، گارباتوف، کاتوکوف، کوراسوف، للیوشنکو، مالینین، 
مرتسکوف، رئبالکوف، سوکولوفسکی، تالبوخین، ترافیمنکو، فدارنکو، 

نام خود را و، یاکولیوف و عده ای دیگر بیرون آمدند کھ چرنیاخوفسکی، اشتمنک
  جاودانھ ساختند.

استالین ھمزمان با رھبری عملیات نظامی در جبھھ ھای جنگ و رھبری 
سازماندھی کار در پشت جبھھ، بھ فعالیتھای تئوریکی نیز ادامھ می داد. 



تداوم  مضمون سخنرانیھا و دستور العملھای او نھ تنھا راھنمای عملی برای
توسعھ علوم دفاعی شوروی بود، حتی موجب رشد تئوری سوسیالیستی دولت 
شوروی، وظایف و منابع قدرت آن نیز گردید. استالین، در وھلھ اول، فعالیت 
دولت شوروی را در شرایط جنگی توسعھ بخشید و راھھای تقویت اقتصادی و 

ئی در ساختن سیستم قدرت نظامی آن را نشان داد. استالین نقش بسیار گرانبھا
  جھانی سوسیالیسم ایفاء کرد.

اتحاد شوروی نھ تنھا طاعون قھوه ای قرن بیستم را نابود ساخت، بھ 
بازسازی اقتصاد ویران شده ملی موفق شد، سپر دفاعی اتمی مطمئنی ساخت و 
بھ استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی دست یافت. رشد منظم سطح زندگی مردم 

علوم و فرھنگ کشور را تا سطح غیر قابل تصوری توسعھ داد. را تأمین کرد. 
  خودآگاھی ملی و تابعیت شوروی را گسترش یافت.

میراث تئوریکی کھ از استالین بھ ما رسید، ھنوز ھم اعتبار و اھمیت خود 
، »مبانی لنینیسم«را حفظ کرده است. سلسلھ سخنرانیھای استالین در باره 

مسئلھ زبان «، »وسیالیسم در اتحاد شورویمشکالت اقتصادی ساختمان س«
، جزو ذخایر طالئی تفکر سیاسی محسوب میشود. با این ھمھ، بھره »شناسی

گیری امروزی مارکسیستھا از تجربھ کار استالین، بھ ھیچ وجھ بمعنی کاربست 
کورانھ آن نیست. شناخت و کاربست آن متدولوژی کھ خود او با توجھ بھ  -کور

  خویش بھ کار گرفت، ضروری است.تجارب پیشینیان 

تأثیر استالین در پروسھ تاریخی بقدری عظیم است کھ مفتریان و 
عوامفریبان دست نشانده قدرتھای حاکم با جعل تاریخ، توانائی حدف او را 

در  ٢٠٠٨ندارند. قابل توجھ است کھ بر اساس نظرسنجی اینترنتی سال 
ل لنین، در لیست برجستھ ترین ، استالین ھم مث»نام روسیھ«چھارچوب پروژه 

شخصیتھای کشور ما قرار گرفت. اگر این را ھم در نظر بگیرم کھ اکثریت 
کاربران اینترنت را جوانان تشکیل می دھند، اھمیت آن ھر چھ بیشتر آشکار 
می شود. علیرغم دھھا سال افتراگوئی و تھمت زنی، نام استالین بعنوان سمبل 

وزی، نمونھ صداقت و خدمت بھ توده ھای کار و سازندگیھای عظیم، پرچم پیر
  زحمت، در اعماق وجود خلق باقی مانده است.



ھیئت رئیسھ کمیتھ مرکزی حزب کمونیست جمھوری فدراتیو روسیھ 
  مقرر می دارد:

ھیئت دبیران کمیتھ مرکزی حزب کمونیست، کمیتھ ھای منطقھ ای و  -١
امین سالگرد  -١٣٠ا بمناسبت محلی حزب، برنامھ ھا و تدابیر ھمھ جانبھ ای ر

تولد یوسف ویساریونویچ استالین تھیھ و تدارک ببینند. بھ ھمین منظور نشستھا، 
پراکتیکی و شبھای بزرگداشت با شکوه برگزار  - سیمینارھا، کنفرانسھای علمی

  کنند.

 - ١٣٠مدال یادبود کمیتھ مرکزی حزب کمونیست روسیھ را بمناسبت  -٢
و. استالین تأسیس کنند. در روی مدال کمیتھ مرکزی امین سالگرد تولد ی. 

مین سالگرد تولد یوسف  -١٣٠بمناسبت «حزب کمونیست روسیھ، عبارت
  قید شود.(اضافھ می شود).» ویساریونویچ استالین

ھیئت دبیران کمیتھ مرکزی حزب کمونیست جمھوری فدراتیو روسیھ،  -٣
گنادی زیوگانوف اقدام نموده  ، نوشتھ»استالین و مدرنیتھ«بھ تجدید چاپ کتاب 

و پخش وسیع آن را با شرکت کمیتھ ھای منطقھ ای حزب سازماندھی کنند. 
کتابھا را بطور رایگان بھ کتابخانھ ھای سراسری، منطقھ ای، شھری و 

  کتابخانھ ھای مراکز آموزشی ھدیھ کنند.

(و. س. شورچانوف)، سایت اینترنتی » پراودا«سردبیران روزنامھ  -٤
(و. » روشنگری سیاسی«کمونیست روسیھ (س. پ. آبوخوف)، مجلھ  حزب

ف. گرئزلوف)، مطبوعات چاپی و سایتھای اینترنتی وابستھ بھ شعبات منطقھ 
ای حزب، مطالب مربوط بھ زندگی و فعالیت ی. و. استالین و دستاوردھای 

  تاریخی سوسیالیسم را کھ با نام وی پیوند خورده است، چاپ و درج کنند.

مسئول شعبھ امور ترویجی و تبلیغی کمیتھ مرکزی حزب کمونیست  -۵
روسیھ (د. گ. نویکوف)، کمیتھ ھای حزبی در ھمھ سطوح و شعبات پایھ ای 

سیاسی مورد  -حزب موظفند، خدمات ی. و. استالین را در آموزشھای حزبی
  بررسی قرار دھند.



ی کمیتھ ھیئت دبیران کمیتھ مرکزی حزب کمونیست روسیھ با ھمراھ -٦
حزبی شھر و استان مسکو، شبھای با شکوه گرامیداشت سالگرد را برگزار 

  نمایند.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبھ، بر عھده ایوان  -٧
ملنیکوف، معاون اول صدر کمیتھ مرکزی حزب کمونیست روسیھ واگذار می 

  شود.

  گ. آ. زیوگانوف، صدر کمیتھ مرکزی حزب کمونیست روسیھ

  ٢٠٠٩مارس سال  ٢٦

  شعبھ مطبوعاتی کمیتھ مرکزی حزب کمونیست جمھوری فدراتیو روسیھ

  

  

  

  

  گام بزرگ حزب کمونیست روسیھ

  دیگر فریب کاریھای امپریالیسم برای تخریب استالین فی فایده است.

ا یک نادان است. اما، کسی کھ حقیقت کسی کھ حقیقت را نمی داند، صرف”
  “.را می داند و آن را کتمان می کند، یک تبھ کار است

قرار ھیئت رئیسھ حزب کمونیست روسیھ و ترجمھ آن بزبان فارسی، در 
شرایط بسیار خطرناک جھانی ناشی از بحران ھمھ جانبھ سیستم سرمایھ داری، 



د یکی از جدی ترین گامھائی از اھمیت واالئی برخوردار است. این قرار، شای
است کھ حزب کمونیست روسیھ بعد از سالھای طوالنی تخریب سوسیالیسم 
برداشتھ است. این مصوبھ، تعبیر فارسی این سخن شیخ شیرازی، سعدی؛ است 

حزب ». ھمچنین قدر عافیت کسی داند کھ بھ مصیبتی گرفتار آید«کھ می گوید:
کمونیستی تازه بخود آمده است و بھ کمونیست روسیھ، مثل ھمھ جنبش جھانی 

ابعاد فاجعھ گرانباری کھ امپریالیسم جھانی در پی تخریب سوسیالیسم و تجزیھ 
اتحاد شوروی و چند کشور دیگر، حمالت اشغالگرانھ متعدد، تخریب کشورھا 
و کشتار بی امان مردم، شعلھ ور نگھداشتن آتش جنگ دائمی بھ بھانھ مبارزه با 

ھ، رشد و گسترش شدید بیکاری، فقر، گرسنگی، فساد و دیگر تروریسم خوساخت
تباھی ھا در جھان، پی برده است. این مصوبھ، تالشی دیگری است در جھت 
اثبات حقانیت سوسیالیسم و مشی استالینی و بھ تبع آن، نشاندھنده آن است کھ 

اقتصادی نمی تواند  -بشریت از راه دیگری غیر از برقراری عدالت اجتماعی
  بھ آزادی انسانی دست یابد.

امپریالیسم جھانی در طول قریب شش دھھ بعد از مرگ استالین، و دو دھھ 
پس از تخریب سوسیالیسم، برای مدت یک روز ھم تبلیغات ضد استالینی و ضد 
سوسیالیستی خود را متوقف نکرده است. از استالین ھیوالئی ساخت و عدالت 

ھزار افترا و ناسزا  -بھانھ گسترش داد. ھزار ستیزی را از ھمان ابتدا، تحت این
و دشنام نثار استالین کرده و می کند، با فحاشی و جوسازی، چھره انسانی 
سوسیالیسم و سازنده آن را می آالید. ولی، اینک گذشت زمان، چھره حقایق 
انکار ناپذیر سوسیالیسم را از زیر خروارھا لجن امپریالیستی بیرون کشیده 

  است.

و یگانھ علت اصلی و اساسی استالین ستیزی ویا بعبارت صحیح تر، تنھا 
سوسیالیسم ستیزی ارتجاع و امپرایلیسم جھانی در بطن مبارزه طبقات ستمگر 
برعلیھ حقانیت عدالت اجتماعی نھفتھ است. حزب کمونیست اتحاد شوروی 
 برھبری ابتدا لنین و سپس، استالین، کھ ساختمان سوسیالیسم را در شرایط
حضور نظامیان کشور امپریالیستی و سرمایھ داری آمریکا، انگلیس، فرانسھ، 
ژاپن، آلمان و ترکیھ در خاک این کشور، ادامھ جنگھای ویرانگر داخلی و در 



شرایط از ھم پاشیدگی اقتصادی این کشور در پی جنگ جھانی اول آغاز کرد و 
نھ تنھا در زمینھ علوم و در طول تقریبا دو دھھ بھ دستاوردھای خارق العاده ای 

تکنولوژی، حتی در عرصھ ھای مختلف اجتماعی از قبیل لغو کامل معضل 
بزرگ بیکاری، بی مسکنی، بیسوادی و دیگر مفاسد اجتماعی مثل؛ فحشاء و 
اعتیاد نائل آمد، طبیعی بود نفرت، کینھ و خصومت فزون از حد ارتجاع 

 امپریالیستی را بر انگیزد.

“ دیکتاتوری”تجاع جھانی در مبارزه برعلیھ سوسیالیسم، امپریالیسم و ار
استالین و خشنوتھای دوره ھای آغازین ساختمان سوسیالیسم را مبنای جنگ 
خصمانھ خود برعلیھ عدالت اجتماعی قرار دادند. آنھائی کھ در دام فریبکاریھا 
 و توطئھ ھای امپریالیسم گرفتار آمدند، توجھ نمی کنند و یا عمدا فراموش
میکنند کھ، اوال؛ در تاریخ جھان، ھیچ نظام جدیدی بدون خشونت و خونریزی 
مستقر نشده است و ثانیا؛ کمونیستھا با  توسل بھ خشونت در انقالب اکتبر بھ 
پیروزی دست نیافتند و ھیچ وقت ھم طرفدار آن نبودند. این، نیروھای 

وی، سپاھیان امپریالیستی و سرمایھ داری بودند کھ با حضور در خاک شور
کلچاک و دنیکین را در جنگ داخلی مورد حمایت قرار داده و بھ خشونت دست 

 -زدند و در پایان جنگھای داخلی، بقایای این سپاھیان، زمینداران، بورژوا
مالکان و افراد فرصت طلب را در کسوت کمونیستھای دو آتشھ، بھ صفوف 

االن عرصھ ساختمان حزب کمونیست رسوخ داده، بھ شکار کمونیستھا و فع
سوسیالیسم پرداختند. باریس یلتسین و ایگور گایدار، اولین رئیس جمھور و 
اولین نخست وزیر روسیھ پس از کودتای ضد سوسیالیستی، از این جملھ بودند. 

بھ عضویت ١٩٤۵اعدام شد و خود در سال  ١٩٣٧پدر زمیندار یلتسین در سال 
الیتھای ضد شوروی و ضد حزب کمونیست درآمد و از داخل حزب، فع

سال سابقھ عضو در  ٤۵سوسیالیستی پدرش را ادامھ داد. یلتسین، با بیش از 
حزب کمونیست، اولین کسی بود کھ بعد از بقدرت رسیدن حزب کمونیست را 

، زمانیکھ ١٩٩٩منحل و فعالیت آن را غیر قانونی کرد. وی در روز آخر سال 
ط مجبور بھ کناره گیری از قدرت شد بخطر کھولت سن و از کار افتادگی مفر

و والدیمیر پوتین، سرھنگ دوم ک.گ.ب. را کھ مھمترین کارش تعقیب اریش 
ھونیکر، رھبر آلمان دمکراتیک بود، بھ جانشینی خود تعیین کرد، در حالی کھ 



ھر کاری می «مشکل حرف می زد و کلماتش بسختی مفھوم بود، بھ وی گفت: 
من بھ شما این است کھ؛ نگذارید کمونیستھا پا  خواھید بکنید، تنھا توصیھ

این دستھ ھا دست در دست فاشیسم نھاده و ضربھ کاری خود را در ». بگیرند
جریان جنگ کبیر میھنی بھ حزب بلشویک وارد آوردند. آنھا در پشت جبھھ 
ماندند و بھ خودپروری و سازماندھی ضد انقالب پرداختند. بویژه اگر توجھ 

ھیچ یک از سازماندھان تخریب سوسیالیسم کھ در سالھای جنگ  داشتھ باشید،
سال سن داشتھ اند، شرکت کننده جنگ نبوده  ٢٠کبیر میھنی عمدتا بیشتر از 

میلیون نفر از صادق ترین انسانھای شوروی و اعضای حزب بلشویک  ٢٧اند. 
د کھ در دفاع از سوسیالیسم و آزادی میھن در جبھھ جنگ با فاشیسم قتل عام شدن

این خود، زمینھ مساعد تسلط فرصت طلبان و عوامل وابستھ بھ امپریالیسم بر 
  حزب بلشویکھا را فراھم آورد.

در تکمیل تبلیغات ضد استالینی و ضد سوسیالیستی امپریالیسم و ارتجاع 
جھانی، نیروھای ضد انقالب داخلی کھ پس از مرگ استالین بھ وزنھ سنگینی 

وی تبدیل شدند، اھداف ضد سوسیالیستی خود را در داخل حزب و دولت شور
در ورای رسیدگی بھ پروندھای دوره استالین و "افشای جنایات" وی پنھان 
نموده، کمیتھ ھا و کمیسونھای زیادی برای رسیدگی بھ پروندھای آن دوره 
تشکیل دادند. نتیجھ چند ده سال زیر و رو کردن ھمھ پرونده ھا، نشان داد کھ بر 

ای دشمنان شوروی و استالین مبنی بر اعدام چند ده میلیون نفر، از خالف ادع
سال تمام،  ٣٠، یعنی در مدت ١٩۵٣تا مرگ استالین در سال  ١٩٢٢سال 

نفر در اتحاد شوروی اعدام شده اند. البتھ، در رابطھ با این  ۵٧٧٦٩٩مجموعا 
ر آن ، داول اینکھ آمار، اساسا توجھ بھ سھ جنبھ مسئلھ نیز ضروری است:

دوره مجازات اعدام در ھیچ کشور دنیا، از جملھ در اتحاد شوروی ھم لغو نشده 
این مسئلھ منتفی نیست کھ عوامل ضد انقالب داخلی با پرونده سازی  دوم؛بود. 

و شھادت دروغ، عده ای از انسانھای وفادار بھ سوسیالیسم را در میان اعدام 
ھادت دروغ، پرونده سازی و رساندن شدگان بُر نزده باشند. جعل اسناد، ادای ش

اسناد جعلی بطرق غیر مستقیم بدست ارگانھای امنیتی شوروی، یکی از سخیف 
ضد استالینی ضد انقالب داخلی و  –ترین شیوه ھای مبارزه ضد سوسالیستی 

خارجی در آن دوره بود.ھیتلری ھا کھ در این زمینھ ید طوالئی داشتند، اسناد 



روھی از فرماندھان ارتش سرخ با آنھا را در جعلی دال بر ھمکاری گ
ھواپیمائی گذاشتھ و آن را در مرز لھستان با اتحاد شوروی بطوری ساقط کردند 

اگر تعداد  سوم؛کھ این اسناد بدست مقامات شوروی بیافتد کھ چنین ھم شد. 
سال در شوروی را با کشتارھای مردم کشورھای  ٣٠اعدام شدگان مدت 
مان سالھای آغاز استقرار نظام سرمایھ داری، با قلع و قمع سرمایھ داری در ھ

بومیان اتازونی بدست سفیدپوستان مھاجر اروپائی در آمریکا و از میان 
برداشتن دائمی و سیستماتیک مخالفان در این کشور، با کشتار مداوم مردم 

میلیون ویتنامی و یک  ۵جھان بدست استعمارگران و امپریالیسم، با کشتار 
لیون سیصد ھزار نفر عراقی و صدھا ھزار افغانی و غیره و ویرانی این می

میلیون نفر قربانیان دو  ٨٠کشورھا بدست نظامیان امپریالیسم آمریکا، با قریب 
نفر مردم غزه بدست رژیم  ١٣٠٠امپریالیستی، کشتار  -جنگ جھانی استعماری

ران در سالھای دھھ روز و ... باالخره با کشتار مردم ای ٢٢اسرائیل در عرض 
مقایسھ کنیم، رقم قابل توجھی را تشکیل نمی دھد. بنابر ھمھ اینھا، کینھ و  ٦٠

نفرت نسبت بھ استالین، جنبھ شدیدا طبقاتی دارد و تردیدی نیست کھ، قبل از ھر 
چیز، محصول و زائیده مستقیم تبلیغات ضد سوسیالیستی ارتجاع و امپریالیسم 

  جھانی می باشد.

تر کسی میداند کھ استالین بھ مرگ طبیعی نمرد. او خود نیز امروز کم
قربانی ھمان خشونتھائی شد کھ ارتجاع داخلی و امپریالیستی بھ جامعھ شوروی 
تحمیل کرده بود. استالین، بھ نفوذ عوامل ارتجاع امپریالیستی و صھیونیستی در 
 ارگانھای شوروی یقین داشت و از رابطھ پزشکان بیمارستان مخصوص
رھبری شوروی کھ کمونیستھائی مثل شرباکوف و ژدانوف را در روی تخت 
بیمارستان بھ قتل رساندند و خانم ژمچوژین ھمسر مالنکوف با سازمانھای 

صھیونیستی پی برده بود و قبل از آنکھ دست بھ کاری بزند،  -امپریالیستی
در سال  حزب بلشویک ١۵بدست بریا مسموم شد و کشتھ شد. استالین از کنگره 

، در ھمھ کنگره ھا و پلنومھای حزب، مرتبا خواستار کناره گیری خود ١٩٢٧
از مقام دبیر کلی حزب، افزایش تعداد اعضای کمیتھ مرکزی حزب و جوان 
سازی ترکیب آن بود ولی ھر بار با مخالفت شدید مواجھ می شد. استالین، 

بود. از ھمین رو، با دلباختھ قدرت نبود ولی، شیفتھ آموختن، ساختن و عدالت 



تمام توان خود در جھت از سر راه برداشتن ھمھ موانع برقراری عدالت 
اجتماعی در جامعھ تالش می کرد. این ھمان مسئلھ ای است کھ نیازمند توجھ و 
بررسی مجدد و مستقل می باشد. بسیار گمان کھ مصوبھ ھیئت رئیسھ(ھیئت 

  نبال می کند.سیاسی) حزب کمونیست روسیھ، ھمین ھدف را د

  ٢٠٠٩آوریل  ١٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ادامھ کار بزرگمان رابھ چھ کسی بسپاریم؟
 

  سخنرانی منتشر نشده یوسف استالین، در پلنوم      
 حزب کمونیست اتحاد شوروی، کمیتھ مرکزی

 ١٩۵٢اکـتبر سال١٦
  )( L. N. Yefremov یفـرموف .براساس یادداشتھای ل. ن

 ترجمھ: ا. م. شیری

رتیب، ما کـنگره حزب را ، بخوبی برگزار کردیم. بسیاری ھا بھ این ت
کـنند کھ، ما از وحدت کامل برخورداریم ولی، اصال چنین  ممکن است فکر

  .موافق نیستند نیست. خیلی ھا با تصمیمات ما



می گویند، چرا ما تعداد اعضای کمیتھ مرکزی را افزایش دادیم. خوب، 
دیدی بھ کمیتھ مرکزی وارد شوند؟ ما کھ مگر روشن نیست کھ باید کادرھای ج

شده ایم، باید بھ این فکر کـنیم کھ، ادامھ کار بزرگمان را بھ چھ کسانی  پیر
این کار بزرگ را باید، چھ کسانی توانائی پیش برد آن را دارند؟  ،بسپاریم

 وفادار بھ آرمانھای خلق و کادرھای سیاسی پیش ببرند. کادرھای جوانتر،
سیاسی و دولتی چیست؟ این کار بھ تالش  بیت کادرھای فعالپس، مفھوم تر

ده سال، نھ، حتی بیشتر،  بزرگی نیاز دارد. برای تربیت یک کادر دولتی،
  .پانزده سال زمان الزم است

کار، کافی نیست. تربیت ایدئولوژیک این  بلی، تنھا آرزو کردن برای این
ریان کار مستمر روزانھ ج ھمھ کادر دولتی، فـقـط در جریان کار عملی، در

غلبھ  برای تحقـق اھداف اصلی و عمده حزب، در جریان مبارزه برای
برمقاومت خصمانھ اشکال مختلف اوپورتونیسم بازدارنده ومختل کـننده 

سوسیالیستی، ممکن است. فعالین سیاسی خط و مشی لنینی تربیت  سازندگی
یند و برای تحـقـق کامل این تالشھای خصمانھ فائق آ یافتھ حزب ما، باید بر

  .کـنند اھداف بزرگ ما، پیگیرانھ تالش
 مگر روشن نیست کھ، باید نقـش حزب و کمیتھ ھای حزبی را ارتقاء دھیم؟

مگر می توان بھسازی کار توده ای حزب، آموزشھای لـنین را فراموش کرد؟ 
ــ مرکز  کادرھای جدید و جوان بھ کمیتھ مرکزی حزبورود  ھمھ اینھا،

سازد. بدین ترتیب ما، آموزشھای لـنین را  ری حزب ما را، ضروری میرھب
کمیتھ مرکزی را افزایش دادیم.  بھ کار بستیم. بھ ھمین منظور تعداد اعضای

  .بلی، خود حزب ھم تا حدودی بزرگتر شده است
پرسند، چرا ما کادرھای برجستھ حزبی و دولتی را از مقام مھم  می

مورد چھ می توان گـفـت؟ ما، مولوتف، کاگانویچ،  این وزارت آزاد کردیم. در
داری پست وزارت آزاد کردیم. چـرا؟ بھ چھ  واراشیلوف و دیگران را از عھده

نیازمند توان بیشتر، آگاھی  .است دالیلی؟ کار وزارت، امر بسیار مھمی
از رفـقـای شایستھ  مشخص و سالمتی جسمانی است. بھ ھمین سبب، ما برخی

 وزارت را آزاد کردیم و بجای آنھا، کادرھای متخصص تر واحراز مقام 



کارآمدتری را برگزیدیم. آنھا انسانھای جوانی ھستند، پر توان و پر انرژی. ما 
  .خطیر، باید آنھا را مورد حمایت قرار دھیم کار در این

فعالین حزبی و دولتی مربوط می شود، این است  آنچھ کھ، بھ برجستھ ترین
بوده و خواھند بود. ما، بھ آنھا، پست  ان کادرھای سیاسی و دولتیکھ، آنھا ھمچن

البتھ، من اآلن نمی دانم، چند  معاونان صدر شورای وزیران را محول کردیم.
  .نفـر معاون خواھم داشت

می کنیم، نمی توانیم رفتار نادرست بعضی از  اگر ما از وحدت صحبت
ھیم. منظورمن، رفـقـا، ند شخصیتھای مشھور سیاسی را مورد بررسی قرار

  .مولوتف و میکایان می باشند
اعتمادی است. بی شک و تردید، او حتی،  مولوتف ــ شخصیت مورد

توان بر نارسائیھا و نواقص او  زندگی خود را فدای حزب می کـند... اما، نمی
تصمیمات سیاسی  چشم پوشید. رفـیـق مولوتف، وزیر امور خارجھ کشور ما،

چاپ و  می گـیرد و در دیدار با سفیر انگلیس، با» عطر شراب«را تحت تأثـیر 
  .و مجالت بورژوازی در کشور ما موافـقـت می کـندھا انتشار روزنامھ 

اساسی توافـق کرده است؟ مگر نمی داند کھ، بورژوازی  چرا؟ بر چھ
داری را برای مردم شوروی منتشر می  دشمن طبقاتی ما، مطبوعات سرمایھ

نادرست، اگر برداشتھ شود،  جز زیان، ھیچ نفعی ندارد. چنین قدم کند. این کار
گذاشتھ، مردم  تأثیرات منفی و زیان باری بر شعور و جھان بینی مردم شوروی

 ما و ایدئولوژی کمونیستی را تضعیف می نماید و موجب تقویت ایدئولوژی
  .شدبورژوائی می گـردد. این، اولین اشتباه سیاسی رفـیـق مولوتف می با

ورای پیشنھاد رفـیـق مولوتف، مبنی بر واگذاری شبھ جزیره  پس، در
نھفتھ است؟ این، اشتباه ناھنجار رفـیـق مولوتف  کریمھ بھ یھودیان، چھ چیزی

بود ایشان مرتکب چنین اشتباھی بشوند؟ اصال چرا  می باشد. برای چھ الزم
 تف، این پیشنھاد رامرتکب چنین اشتباھی شده است؟ بر چھ پایھ ای رفـیـق مولو

  .مطرح ساخت؟ در صورتیکھ ما جمھوری خودمختار یھودی داریم
ھمین جمھوری ترقی کند و توسعھ یابد.  آیا این، کـفایت نمی کـند؟ بگذار

رفـیـق مولوتف، نباید وکـیل مدافع ادعای غیرقانونی یھودیان برکریمھ شوروی 
رفتار رفـیـق  ب می آید.ما باشد. این، دومین اشتباه رفـیـق مولوتف بحسا



پیشنھاد  مولوتف، بعنوان عضو دفتر سیاسی بسیار نادرست است و ما قاطعانھ
  .ایشان را رد می کـنیم از پیش طراحی شده

عمیقی بھ ھمسر خویش قائل است کھ، ھنوز  رفـیـق مولوتف، چنان احترام
ـق تصمیم نگرفتھ، رفـی آن مسئلھیا ما، در ھیئت سیاسی پیرامون این و 

کھ، گوئی،  ژمچوژینا، از جریان مسائل مطلع می گردند. چنین استنباط می شود
یک خط نامرئی، ھیئت سیاسی را با ھمسر رفـیـق مولوتف، ژمچوژینا و 

ایشان پیوند می دھد و این خانم در حلقھ دوستانی قرار دارند کھ، چندان  دوستان
و ھیئت سیاسی قابل نیستند. روشن است، چنین عملکرد یک عض قابل اعتماد
  .قبول نیست

باره رفـیـق میکایان. آیا می دانید کھ، ایشان، مخالف افزایش  واما در
محصوالت کشاورزی دھقانان ھستند؟ آناستاس میکایان،  مالـیات بردرآمد

  ایشان روشن نیست؟ رفـیـق ما، کیست؟ کدام موضوع بر
داریم.  مستحکمی دھقان، مدیون دولت است. ما، با دھقانان روابط بسیار

. دولت، زمینھا را تا ابد در اختیار کالخوزھا(تعاونی ھای کشاورزی غیر دولتی
) گذاشتھ است. آنھا باید دین خود ار بھ دولت ادا کـنند. بھ ھمین جھت، نمی م.

  .موضع رفیق میکایان موافـقـت کـنیم توانیم با
ی آمارھای استناد بھ برخ آ. ای. میکایان، در تریبون سخنرانی، با

میکایان)  اقتصادی، مواضع خود را توجیھ می کـند. استالین (با قطع سخنان
گـفـت: این میکایان، فرومکین نوظھوری است. خودش سرگیجھ گرفتھ است و 

  .خواھد ما را ھم در این مسئلھ روشن و اصولی، دچار سرگیجھ نماید می
ـند و ضمن تریبون بھ اشتباھات خود اقرار می ک و. م. مولوتف در

شاگرد با وفای استالین خواھد ماند.  اعتراف، اطمینان می دھد کھ، ھمچنان،
نگو، من ھیچگاه شاگردی  بیھودهاستالین (با قطع سخنان مولوتف) می گوید: 
  .نداشتھ ام. ما ھمھ شاگردان لـنین کبیر ھستیم

پیشنھاد  ی، انتخاب ارگانھای رھبری حزب رامسائل تشکیالت استالین حل
ھیئت رئیسھ با تعداد اعضای بیشتر، باضافھ  ی کـند. بجای ھیئت سیاسی،م

نـفـر، تشکیل می  ٣٦ ھیئت دبیران کمیتھ مرکزی حزب، مجموعا، متشکل از
  .گـردد



اندره یوف، بھ  .ھمھ اعضای ھیئت سیاسی پیشین بھ جز یک نفر، آ. آ
 فره یشوند. ھمھ می دانند کھ، اند عضویت ھیئت رئیسھ جدید انتخاب می

بسیار محترم، قدرت شنوائی اش را کامال از دست داده است، اصال نمی شنود، 
  .کار کند، باید معالجھ شود نمی تواند

کلی کمیتھ مرکزی حزب  : رفـیـق استالین را بھ دبیرصدائی از میان سالن
  .کمونیست اتحاد شوروی انتخاب کـنیم

کلی کمیتھ مرکزی حزب  نھ خیر! مرا از مقام دبیر :جواب می دھد استالین
  .کـنید کمونیست اتحاد شوروی و صدر شورای وزیران آزاد

 ن. مالـنکوف (از میکروفون تریبون): رفـقـا! ما ھمھ باید ھمرأی و
ھمصدا، رھبر ما، از رفـیـق استالین، پذیرفتن مسئولیت دبیر کلی کمیتھ 

   .کمونیست اتحاد شوروی را تقاضا کـنیم مرکزی حزب
کمیتھ مرکزی، کـف زدن الزم  ): در پلنومز میکروفون تریبوناستالین(ا

 تصمیم گرفت. دور احساسات و از روی عـقـل،ھ نیست. باید در مورد مسائل، ب
من خواھش کردم کھ، مرا از مقام دبیر کلی کمیتھ مرکزی حزب کمونیست و 

ک شورای وزیران اتحاد شوروی آزاد کـنید. من پیرم، کاغذ نمی خوانم. ی صدر
  .برای خودتان دبیر کل انتخاب کـنید نـفـر دیگر را

، ھمھ مانخواھند کرد.  س. ک. تیماشینکو: مردم این موضوع را درک
 کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی انتخاب یدبیر کلمقام شما را بھ 

  .می کـنیم. تصمیم دیگری نمی گـیریم
، از پیشنھاد س. ک. زدنھای ممتد ھمھ حاضران از جا برخاستھ و با کـف

بھ سالـن نگاه کرد،  استالین ھم بلند شد، مدتیتیماشینکو، استقبال کردند. 
  .دستی تکان داد و نشست

  »سوتسکایا راسیا«روزنامھ:  منبع
  ٤)١١٨٩٩شماره(

  ٢٠٠٠ژانویھ سال ١٣
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

د وحدت کامل در ارگانھای عدم وجو اظھارات استالین، مبنی بر یادآوری:
 سریع یک گروه سازمانیابیرھبری حزب، پس از وفات وی کامال ثابت شد. 



، بدون در نظر گرفتن موازین دموکراسی حزبی ــ شورائی، حزبدر درون 
اجرای  و سعی کرد از اعضای ارگانھای رھبری را بھ شدت تـقـلـیل داد تعداد

د شوروی، مبنی بر جـلـب نوزدھم حزب کمونیست اتحا مصوبھ کـنگره
  .رھبری، طفـره رود نیروھای جوان متخصص تر بھ ارگانھای

ناسیونالیستی  ھمسر مولوتف، محافـل ژمچوژینامنظور استالین از دوستان 
اتحاد  کھ، بھ شدت تحت تأثـیر گولدا مایر، سفیر وقت اسرائیـل در ندیھودی بود

  .شوروی قرار داشتند
، ١٨٩٨می برد، از سال  لین در اینجا، از وی نامکھ، استا م. ای. فرومکین

، صدر خواربارکمیسر(وزیر) عضو حزب بود، پس از انقالب اکـتبر، معاون
یکی از فعالین  کمیتھ انقالب سیبری، کمیسر تجارت خارجی، کمیسر اقتصاد و

  .اوپوزیسیون راست بود
  

  

  

  

  

  یگور کوزمیچ لیگاچفاشنائی مختصر با آ

  

اعدام شد.  ١٩٣٧دری بود کھ در سال لیگاچوف فرزند پ
او و مادرش، در سالھای بعد از اعدام پدر، با ھشیاری و 
بدون غرض ورزی، مسببان اصلی و توطئھ گرنی را کھ با 
پرونده سازی و شھادت دروغ موجبات اعدام برخی 
بیگناھان، از جملھ پدر او را فراھم ساختند، شناسائی و تقبیح 

  نماید. 
 Yegor Kuzmichلیگاچف (ایگور کوزمیچ 



Ligachev دبیر اول کمیتۀ حزبی ایالت تومسک از ١٩٢٠) متولد سپتامبر سال ،
تا  ١٩٨۵عضو ھیئت دبیران و از سال  ١٩٨٣، از سال ١٩٨٣تا  ١٩٦۵سال 

، عضو دفتر سیاسی کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی، نماینده ١٩٩٠
صدر و دبیر شورای رھبری احزاب  دومای دولتی روسیھ در مجلس سوم، معاون

کمونیست متحد(احزاب کمونیست جمھوریھای منشعب از اتحاد شوروی)، عضو 
رھبری حزب کمونیست روسیھ کنونی، یکی از آغازگران نوسازی و یکی از اولین 
رھبران عالی رتبھ اتحاد شوروی است، کھ خط و مشی میخائیل گارباچوف را برای 

  د.کشور ھالکتبار توصیف کر
لیگاچف در مقابل تجزیۀ کشور قاطعانھ موضع گیری کرد و از وارد شدن 
بھ میدان مبارزه با ویرانگران نھراسید. مقابلۀ سیاسی شدید لیگاچف با باریس 

تبدیل گردید. متاسفانھ سخنان » نوسازی«یلتسین بھ مھمترین حادثۀ دورۀ 
سرنوشت شوم پیش بینی پیامبرگونھ » باریس، حق با تو نیست!«لیگاچف: 

  کشوری بود کھ بعدا یلتسین در رأس آن قرار گرفت.
  
  
  

  
  

  از شناخت تا سازندگی
От познания к созиданию  

  تئوریسین و سازنده سوسیالیسم -استالین
  یگور کوزمیچ لیگاچفا

در سالھای بعد از تخریب اتحاد شوروی و برپائی سرمایھ داری در آن، در 
ه عظیمی از دروغ و جعلیات، افتراگوئی و تھمت روسیھ سعی شده با اشاعھ انبو

زنی ھای تعمدی، زندگی و فعالیت استالین را بیاالیند. کار کثیف و فحاشانھ 
یھودایان و وازدگان سیاسی نھ تنھا  تخفیف نمی یابد، کھ برعکس، شدت ھم می 

  گیرد.



 طبیعتا این سؤال مطرح می شود کھ ھمھ این اقدامات، چھ ھدفی را تعقیب می
کنند؟ ارائھ تصویری خشن از استالین بعنوان دیکتاتور، جاھل و جالد برای حاکمیت 

الیگارشھا، صاحبان ثروتھای غارتی و  -بورژوازی کالن کنونی و سران آن
ھمچنین، برای مقامات عالی بوروکراسی دولتی از این جھت الزم است کھ، حزب 

یھ و حاکمیت شورائی کمونیست اتحاد شوروی و وارث آن، حزب کمونیست روس
زحمتکشان را بی اعتبار ساختھ، باور و اعتماد مردم نسبت بھ بازگشت کشور بھ 

  راه رشد سوسیالیستی را مخدوش و سدّ نمایند.
بدون پاک کردن جعلیات کثیف بر علیھ حزب کمونیست اتحاد شوروی، 

کش، نمی والدیمیر ایلیچ لنین و یوسف ویساریونویچ استالین از حافظھ مردم زحمت
توان روی شرکت فعال توده ھای زحمت و کار در مبارزه برای بازسازی حاکمیت 
شورائی خلق، بازگرداندن کشور بھ راه رشد سوسیالیستی و تشکیل مجدد دولتھای 

  متحد بر مبنای اصول سوسیالیستی حساب کرد.
استالین، یک رھبر در مقیاس جھانی بود کھ تئوری ترقی اجتماعی و تحقق آن 
را با ھم تلفیق داد. وی، قدرت پیش بینی روند حوادث را داشت و کشور را برای 
اولین بار درجھان با موفقیت بھ راه طی نشده سوسیالیسم سوق داد. ی. و. استالین، 

  تئوریسین و سازنده سوسیالیسم بود.
ی. و. استالین، بعنوان پیرو صادق والدیمیرایلیچ لنین، برای اولین بار بھ سؤال 
لنینیسم چیست، پاسخ داد. بھ تعریف او، لنینیسم عبارت از مارکسیسم دوران 
امپریالیسم و انقالبات پرولتری، تئوری و عمل انقالبی و بطور کلی، دیکتاتوری 
پرولتاریاست. صفات مشخصھ تئوری لنینی را بمثابھ تداوم رشد ماتریالیسم 

  قالبی را آشکار ساخت.دیالکتیک، توانائی وحدت بخشیدن بھ تئوری و عمل ان
لنینیسم ھشدار می داد  -او در مورد خطر برخورد سطحی بھ تئوری مارکسیسم

تالش عملگرایان برای دور زدن تئوری، با روح لنینیسم در «و تأکید می کرد کھ، 
او، در مقابل تحریف تاریخ قاطعانھ ». تضاد است و با خطرات بزرگی ھمراه است

  می ایستاد.
وه ھای کاربست ابزار زبان در آثار استالین مربوط می شود، آنچھ کھ بھ شی

عبارت پردازی و یاوه گوئی ھای شبھ علمی در آنھا جائی ندارند. نوشتھ ھای وی 



اتفاقا در این مورد، نمونھ و برای بخش اعظم مردم واضح و قابل درک ھستند. 
  نظیر یوسف استالین بسیار کم است.

لنینیسم  -ھای استالین در عرصھ تئوری مارکسیسمالزم بھ تأکید است کھ، بررسی
و تحقق عملی آن در شرایط خاص جھانی، در شرایط محاصره خصمانھ اتحاد 
شوروی از سوی کشورھای سرمایھ داری و در شرایط خطر دائمی حملھ نظامی از 

  خارج کھ از سوی فاشیسم متجاوز آلمان اتفاق افتاد.
می یابد، در عمل اجتماعی محک می  لنینیسم تکامل - تئوریھای مارکسیسم

خورد و متقابال تأثیر قدرتمندی بر آن می گذارد. اتفاقا یکی از عمده ترین 
 –دستاوردھای حزب، لنین و استالین در آن دوره، تکامل تعالیم مارکسیستی 

لنینیستی در مورد امکان ساختن سوسیالیسم و متحقق ساختن آن در اتحاد جماھیر 
ک کشور مشخص می باشد. ی. و. استالین، آموزه ھای لنین را در شوروی بعنوان ی

باره متدھا، آھنگ سرعت و حلقھ ھای اصلی ساختمان سوسیالیسم، یعنی؛ صنعتی 
کردن کشور، تعاونی کردن کشاورزی، انقالب فرھنگی تکامل بخشید. بدین جھت، 

 - در عرصھ صنعتی کردن، کشاورزی برزگ -رئوس اصلی آن: ماشین سازی
الخوزھا(تعاونیھای کشاورزی غیردولتی. م.)، از میان برداشتن زمینداری بعنوان ک

در عرصھ تعاونی کردن و متدھای مشابھ، ابزارھای اجرا: برنامھ ھای  -یک طبقھ
کادرھای ماھر، ھمھ چیز را حل می «پنج سالھ، توسعھ اقتصاد ملی، تکنیک، 

شدید ناموجھ آھنگ راه رشد ، مشخص گردید. دشمنان استالین، او را بھ ت»کنند
توسعھ کشور متھم می کنند کھ گویا باعث سختی ھای فزون از حدی در زندگی توده 

در خانھ خود ابزار تولید و «ھای مردم گردید. اما استالین می گوید، اگر در کشور، 
اسلحھ تولید نکـنیم... اقتصاد ملی کشور را با اقتصاد کشورھای پیشرفتھ سرمایھ 

لید کنندگان و صادر کنندگان اسلحھ و ابزارھای تولید پیوند دھیم ... این، داری، تو
عقب ماندگی صد سالھ از سرمایھ داری ». بمعنی تسلیم بھ سرمایھ داری جھانی است

سال جبران می شد. در غیر این صورت، کشور بھ  ١٠غرب باید در عرض 
صلی تالشھای مافوق و دلیل امستعمره و مردم شوروی بھ برده تبدیل می شدند. 

  تصور بشری او ھم، ھمین بود.
لنینیسم در باره ملت و مناسبات  -سھم بزرگ استالین در تعمیق تعالیم مارکسیسم

ملی بر ھمھ روشن است. پنج عالمت مشخصھ پذیرفتھ شده در تعریف ملت، یعنی: 



زبان، اراضی، زندگی اقتصادی، اندوختھ ھای فرھنگی و معنوی مشترک، حاصل 
ر علمی اوست. ی. و. استالین چنین استنباط می کرد کھ، یک کشور کثیرالملھ فقط کا

در صورتی می تواند قدرتمند باشد کھ، بر پایھ عدالت اجتماعی برقرار شود. جنگ 
کبیر میھنی خلقھای اتحاد شوروی برعلیھ ائنالف فاشیستی دولت آلمان این نظریھ را 

مربوط می شود، این  ٩٠شوروی در اوایل دھھ آنچھ کھ بھ تخریب اتحاد تأئید کرد. 
است کھ بر مبنای مسائل عینی اتفاق نیافتاد. بلکھ، در نتیجھ پیدایش گروه جدید 
رھبران سیاسی کھ عطش مالکیتھای عظیم، حاکمیت مطلق و بالشریک بر مردم را 

  در سر داشتند و از تجزیھ طلبی و ناسیونالیسم حمایت می کردند، حادث شد.
 - یھا، نقش استالین را اساسا فقط بھ تکوین و تدوین تئوری مارکسیستیبسیار

لنینیستی مسئلھ ملی محدود می سازند. در حالیکھ، عالوه بر این مسئلھ، نقش او را 
بعنوان سازمانده و ایدئولوگ وحدت صفوف حزبی، در باره راھھای ساختمان 

ارندگی سوسیالیستی، سوسیالیسم، ساختار طبقات و مبارزه طبقاتی در پروسھ س
قوانین اقتصاد سوسیالیستی، بحرانھای اقتصادی، طبیعت و راھھای خروج از آن و 
ھمچنین، نگاه علمی بھ تاریخ، بررسی و استنتاج از آن نیز، کھ ھم امروز و ھم در 

  آینده برای جنبش کمونیستی اھمیت بسیار دارد، نمی توان نادیده گرفت.
ساخت کھ مبارزه طبقاتی با حرکت کشور بھ سوی  استالین این تئوری را مطرح

سوسیالیسم نھ تنھا کند نمی شود، حتی سرعت می گیرد و تعمیق می یابد. توجھ کنید 
کھ چقدر بھ گذشتھ نزدیک شلیک می کنند تا این اصل را انکار کنند! بھ عبارت 
صریحتر، برای درک و شناخت این نظریھ قانونمند، مطالعھ و شناخت فاجعھ 

خریب حاکمیت شورائی و مثلھ کردن اتحاد جماھیر سوسیالیستی شوروی ضروری ت
  است.

در دوره نوسازی کھ، بعنوان نوسازی سوسیالیستی مطرح شده بود، ما 
کمونیستھا، شخصا خود من، تحت تأثیر دستاوردھای ساختمان سوسیالیسم در اتحاد 

مودیم، خطر واقعی را شوروی، ھشدارھای استالین را فراموش کردیم، بی توجھی ن
بموقع تشخیص ندادیم و آن را دفع نکردیم. این یکی از دالیل تخریب کشور و 

حزب را نخوابانید، از «شکست موقت سوسیالیسم بود. استالین چنین فراخوان میداد: 
رخوت و سستی برھانید، درجھ آمادگی حزب را ارتقاء دھید و آن را ھمیشھ 

  ».درشرایط آماده باش نگھدارید



مبارزه حزب کمونیست اتحاد شوروی برعلیھ تالشھای گروھھای ضد لنینی 
برای ایجاد تفرقھ در صفوف کمونیستھا، فوق العاده ضروری بود. استالین، با 
اپورتونیسم و ھر کسی کھ دیدگاھھای خود را مثل جوراب عوض می کرد و یا با 

یسنده بزرگ روس، آنھائی کھ ھیچ دیدگاه و درک روشنی نداشتند و بگفتھ نو
نھ اینجا و نھ آنجا... نھ در شھر خدا و نھ در آبادی شیطان «... نیکوالی گوگول، 

، سر سازش نداشت. دستور العمل لنین و استالین مبنی بر جلوگیری از »بودند
تشکیل فراکسیون و دستھ بندیھا در داخل حزب، نھ تنھا اعتبار خود را ھنوز ھم از 

در شرایطی کھ حزب کمونیست روسیھ، حمالت دائمی دست نداده است، حتی، 
سازمان شکنان، انشعاب گران و مأموران رژیم حاکم را تحمیل می کند، اھمیت 

  خاصی نیز پیدا کرده است.
اتحاد شوروی مھم ترین دستاورد تئوریھای نوین  ١٩٣٦قانون اساسی سال 

اسی بسیار مھمی او اصول اس استالین در زمینھ ساختار دولتی کشور شوراھاست.
را مطرح ساخت کھ طبق آنھا، قانون اساسی را نمی توان با برنامھ و اعالمیھ کھ 
تفاوت بزرگی بین آنھا وجود دارد، در ھم آمیخت. برنامھ، ھدف مبارزه آتی را 
مشخص می سازد ولی، در قانون اساسی، ھمھ آنچھ کھ خلق در مبارزه بدست می 

  آورد، تثبیت می شود.
ضیح، با توجھ بھ تغییرات روی داده در مبانی اقتصادی و سیاسی با این تو

دولت شوروی، تغییرات در قانون اساسی الزم بود. و دقیقا، بعد از ایجاد صنایع 
سوسیالیستی، تشکیل موفق تعاونیھای کشاورزی غیردولتی، تأئید مالکیت 

بیشتر سیستم سوسیالیستی بعنوان پایھ و مبنای جامعھ شورائی، دموکراتیزه کردن 
علنی،  -انتخابات، یعنی؛ برگزاری انتخابات آزاد، چند مرحلھ ای، مستقیم، مخفی

رعایت حق انتخاب شدن و انتخاب کردن بدون اعمال ھیچ نوع محدودیتی، انجام این 
روسیھ سرمایھ داری، فقط » قانون اساسی امیدبخش«تغییرات ضرورت یافت. در 

ن، اساس ساختار دولتی ثبت شده است. در آن بسیاری از حقوق و آزادیھای انسا
یک دولت  –مردم تنھا منبع قدرت محسوب می شود و روسیھ «گفتھ می شود: 
اما، برغم این توصیف، در ارگانھای دولتی، در وسط روز  ».اجتماعی است

روشن، چراغ بدست، یک نفر نماینده از جامعھ کارگران و یا دھقانان کھ حداقل 
زرگ سال کشور را تشکیل می دھند، نمی توان یافت. در اتحاد نیمی از جمعیت ب



درصد اعضای تمام شوراھا را کارگران و دھقانان تشکیل می دادند.  ٦٠شوروی 
امروز در شرایطی کھ در مقیاس جھانی، مردم جوامع بھ دو بخش اقلیت ناچیز 

جتماعی، از تحت حاکمیت کدام دولت اثروتمند و اکثریت تام فقیر، تقسیم شده است، 
بورژوازی بزرگ  زحمتکشان می توان سخن گفت؟» زندگی شایستھ و آزاد«

دارائیھای ھنگفت مردم را بھ سرقت برده و بھ تملک خویش در آورده است. ابزار 
تولید در اختیار ھرکسی باشد، حاکمیت نیز در دست اوست. یعنی، قدرت سیاسی در 

  ی متحد آنھاست.اختیار بورژوازی بزرگ و بوروکراتھای دولت
گھگاھی حتی در مطبوعات کمونیستی بھ موضوعاتی بر می خوریم مبنی بر 
اینکھ؛ گویا در ساختار طبقاتی اتحاد شوروی، طبقھ متوسط حفظ شده بود و ادعا می 
کنند کھ در جریان مثلھ کردن اتحاد شوروی از میان برده شد ولی، اآلن دوباره 

نکھ آیا اینطور بود یا نھ، باید اول مالکھای تشکیل می شود. برای مشخص کردن ای
منطقی طبقھ را تعریف کرد. والدیمیر لنین سھ عالمت مشخص طبقھ را بعنوان توده 
بزرگ انسانی معین کرده است: نقش آن در روند تولید اجتماعی، رابطھ آن با ابزار 

ل تولید و منبع و میزان درآمدھای آن. سؤال می شود، وجھ مشترک بین تشکی
دھندگان طبقھ متوسط روشنفکران با تروتمندان، دالالن، دھقانان مرفھ و افسران، 
تاجران و کارگران فوق متخصص کدام است؟ یکی صاحب ملک خصوص است و 
دیگری نھ. یکی حقوق بگیر دولتی است و دیگری درآمد خود را از تولید و یا 

بقھ متوسط بدین جھت فروش محصوالت تولیدی در بازار تأمین می کند. مسئلھ ط
مطرح می شود کھ وجود طبقات متضاد آشتی ناپذیر در جامعھ سرمایھ داری، در 

  سایھ قرار گرفتھ و پوشیده بماند.
حاکمان بورژوای روسیھ و ھمھ کشورھا، برای انحراف اذھان مردم، جامعھ 
سرمایھ داری را در ورای نامھای دیگری مثل جامعھ بورژوائی، یعنی، جامعھ 

ی، دموکراسی بورژوائی، یعنی دموکراسی مطلق، اقتصاد سرمایھ داری یعنی، مدن
  اقتصاد بازار، پنھان می سازند.

در روسیھ امروزی، طبق تعریف استالین از تئوری لنینی امپریالیسم، 
انحصارات با دستگاه دولتی، حتی ساختار دولتی در مرکز و نھادھای سرمایھ مالی، 

ھای آن: الیگارشھا ــ پلوتوکراتھا، در ھم تنیده شده بورژاوزی بزرگ و سرکرده 
است. نشانھ انکار ناپذیر آن، این است کھ در دولتھای بیست سال اخیر، سرمایھ 



و جنایتکاران غاصب ثروتھای ملی، پستھای وزارتی را در اختیار گرفتھ اند.  اندار
یات برابر قوانین ھم بھ نفع بورژوازی بزرگ تصویب می شود و طبق آنھا، مال

برای ثروتمندان و فقیران وضع می شود! و دولت بجای حمایت از بانکھا و 
انحصارات دولتی، در وھلھ اول، میلیاردھا وام پرداختی بانکھای خارجی بھ 

  شرکتھای بزرگ را تضمین کرده است... در این زمینھ صحبتھا بسیار است.
 --------  

  لید و قوانین اقصاد سوسیالیستی.یوسف استالین، اشکال مالکیت بر ابزار تو
فرمولبندی مبانی قوانین اقتصادی جامعھ سوسیالیستی، مدیون استالین است. 
طبق قانون، حداکثر رشد دائمی نیازھای مادی و مدنی ھمھ جامعھ از طریق توسعھ 
و تکامل پیوستھ تولید سوسیالیستی بر پایھ تکنولوژی عالی تأمین می شود. یعنی 

توسعھ رفاه مردم در نظام سوسیالیستی،  -ود در نظام سرمایھ داریبجای تأمین س
بجای رشد تولید از اعتال بھ بحران و از بحران بھ اعتال ــ توسعھ پیوستھ تولید 

  سوسیالیستی را در نظر می گیرد.
قرن گذشتھ، طوفان بحران اقتصادی  ٣٠درست در زمانیکھ در سالھای دھھ 

نوردید و سطح تولید پائین می آمد، اقتصاد اتحاد دنیای سرمایھ داری را در می 
شوروی طریق توسعھ را طی می کرد و در کشور ما از بیکاری خبری نبود. در 

برابر افزایش یافت. درست در ھمان  ۵این سالھا تولیدات صنعتی اتحاد شوروی 
سالھای صنایع ماشین سازی و شیمیائی، اتومبیل و ھواپیما سازی، تراکتور و 

ین سازی، صنایع تولید فوالد با کیفیت عالی، کانوچی مصنوعی و غیره راه کمبا
  اندازی گردید.

ھمانطور کھ لنین می گفت، سوسیالیسم بر شالوده مالکیت اجتماعی بر ابزار 
تولید و دقیقا، بر پایھ مالکیت عمومی بر زمینھا، معادن، بخشھای کلیدی اقتصاد 

مترین وجھ تمایز نظامھای اجتماعی وشیوه تحکیم می یابد. و اشکال مالکیت، مھ
  ھای تولیدی است.

دموکرات  - حاکمیت کنونی با تمام نیروی خود در جھت تشکیل حزب سوسیال
، بعنوان رقیب حزب کمونیست روسیھ فعالیت می کند. »روسیھ عادل«روسیھ بھ نام 

نیای د«و از ھمھ چیز سخن می گویند و » سوسیالیسم نوین«رھبران آن، از ایده 
را وعده می دھند. اما، در این باره کھ، باید مالکیت عمومی جایگزین » طالئی



مالکیت خصوصی سرمایھ داری بشود، حتی یک کلمھ ھم بر زبان نمی آورند. 
، مالکیت خصوصی سرمایھ داری بر ابزار »سوسیالیسم نوین«یعنی، در شرایط 

ت در اختیار بورژوازی تولید حفظ می شود و این ھم بدین معنی است کھ حاکمی
و این است معنی و ». سوسیالیسم سرمایھ داری«بزرگ می ماند. این ھم یعنی، 

و یا بعبارت دقیقتر، ریاکاری و مردم فریبی حاکمیت » نوین«مفھوم کلی 
  بورژوائی!

 --------  
، یک خطر بسیار جدی را فراگرفتھ استبحران اقتصادی کھ اینک ھمھ جھان 

و ھم آینده بشریت را تھدید می کند. حاکمیت امروزی روسیھ و است، کھ ھم امروز 
خادمان سیاستھای آن چنین فکری را بھ جامعھ القاء می کنند کھ گویا علت بحران را 
ھیچ کس نمی داند و نمی تواند ھم بداند و چنان وانمود می کنند کھ گویا بحران یک 

. آنھا ھمچنین این فکر است» حادثھ غیر قابل توضیح«و یک » معمای بی جواب« 
بحران از خارج بھ «، و »تحریک شده است«را القاء می کنند  کھ گویا بحران 

و چنان وانمود می سازند کھ گویا علل بحران از ویژگیھای » کشور ما آمده است
  اقتصاد نارس است و حتی از حاکمیت اتحاد شوروی بھ ارث رسیده است.

لنینیسم، ماھیت بحران اقتصادی و  -کسیسمی. و. استالین بر اساس تعالیم مار
در باره ماتریالیسم تاریخی «راھھای خروج از آن را توضیح داد. استالین در کتاب 

در کشورھای سرمایھ داری، مالکیت «می نویسد: » و ماتریالیسم دیالکتیک
خصوصی سرمایھ داری و خصوصیات پروسھ تولید اجتماعی در تضاد فضاحت 

نیروھای مولده قرار دارد. بحران اقتصادی ھم نتیجھ آن باری با خصوصیات 
برای غلبھ کامل بر بحران، «با این استنباط، چنین نتیجھ گیری می کند کھ،  ».است

این نتیجھ گیری، امروز ھم معتبر است و ». محو کامل سرمایھ داری ضروری است
بت شده بعنوان ماده اصلی، در برنامھ ضد بحران حزب کمونیست روسیھ نیز ث

است. استقرار مجدد سرمایھ داری در روسیھ و بموازات آن، ھمگرائی با سرمایھ 
  داری جھانی منبع اصلی بحران اقتصادی محسوب می شود.

اما باید بھ این سؤال ھم پاسخ داد کھ با داشتن چنین شیوه تولید، دولتی کھ در 
ھ صنایع تولیدی بھترین زمانھا، در طول سالیان طوالنی، بدون اینکھ در زمین

سرمایھ گذاری نماید، مقدار متنابھی پول انباشت کرده است، در آینده، می تواند بھ 



موفق شود؟ این را ھم باید در نظر گرفت کھ بخش اصلی صنایع، » تخفیف بحران«
یا ازبین رفتھ است و یا راه تنزل می پیماید. وابستگی اقتصادی، مالی و خوارباری 

 ۵٠٠بقھ ای رسیده است. قرضھای خارجی روسیھ از مرز کشور، بھ سطح بی سا
میلیارد دالر گذشتھ است. ھمراه با این، صدھا میلیارد دالر بھ خارج از مرزھای 

ارائھ » استراتژی«و » راه کار«کشور منتقل شده است. اما در نقطھ مقابل، یک دنیا 
سات، مشاوره ھا، می شود مورد پشتیبانی قرار می گیرد. علیرغم تمام فورومھا، جل

بھینھ سازی، تخصصی کردن، نھادینھ نمودن و عاقالنھ کردن «برای » میز گردھا«
، بحران ھنوز دیوانگی می کند و مردم را با مصایب و سختی ھای ھر چھ »اقتصاد

بیشتری مواجھ نموده، آنھا را بدامن فقر و نا امیدی می راند. روسیھ سرمایھ داری 
است  کھ در جای خود می چرخد و نمی تواند بھ سوی  آسیابی«امروزی، یادآور 

تنھا با در پیش گرفتن راه رشد سوسیالیستی و ». افق ترقی و شکوفائی پرواز کند
  اقتصاد برنامھ ریزی شده می توان کشور را از چنگال بحران  رھانید.

 --------  
تاریخ و تجارب تاریخی، برای سازندگی و تربیت بویژه نسل رو بھ رشد، 

بھ تاریخ بمثابھ یک علم می نگریست «ھمیشھ درمیدان دید استالین قرار داشتند. او، 
و ضمن مبارزه آشتی ناپذیر با تحریف کنندگان تاریخ، سیمای واقعی آنان را افشاء 

بویژه، موج جدید امروز، در شرایطی کھ جنون ضدیت با تاریخ، ». می کرد
ره اتحاد شوروی در کشور طغیان می تحریف تاریخ میھن و قبل از ھمھ، تاریخ دو

  نظریھ استالین در قبال این مسئلھ، اھمیت درجھ اول کسب کرده است. کند،
مثال اگر خصلت جنگ داخلی را در نظر بگیریم کھ سرمایھ داران و مالکان 
سرنگون شده بخاطر استثمار مجدد زحمتکشان، کشور و استقالل آن را بعد از اکتبر 

گان فروختند، استالین ماھیت طبقاتی آن را توضیح داد. تحریف بھ بیگان ١٩١٧سال 
کنندگان تاریخ، مثل ولکاگانوف، سوانیدزه، رادزینسکو و دیگران جنگ داخلی را 

و حقانیت ھمین آخریھا تعریف می کنند. » سفیدھا«و » سرخھا«با عنوان جنگ بین 
شور را برای ک ١٤در عین حال، در مورد اینکھ حاکمیت روسیھ تزاری، ارتش 

  سرکوبی مردم خود دعوت کرد، سکوت می کنند.
بورژواھای تازه بدوران رسیده و نوکران تلویزیونی و مطبوعاتی آنھا سعی می 
کنند جنایتھای ژنرالھای قاتل تزاری، کلچاک، دنیکین، ورانگل، مانرگیم و امثال آنھا 



کمیت کنونی مجسمھ را تطھیر نموده و خون ریزیھای آنھا را پرده پوشی کنند. حا
یادبود آنھا را می گذارد. الزم بھ گفتن است کھ حتی، فرمانده ارتش چکوسالواکی 

نیروھای «در سیبری کھ فعاالنھ از کلچاک پشتیبانی می کرد، مجبور شد اعالم کند: 
تحت فرماندھی کلچاک بھ کارھائی دست می زنند کھ ھمھ دنیای متمدن را بوحشت 

صد نفر غیرنظامیان روس،  -امل آبادیھا، قتل صد نفرمی اندازد. آتش زدن ک
ساده ترین کار  -تیرباران بدون محاکمھ انسانھای مظنون بھ نا سپاسی سیاسی

ھمین اعالمیھ مرا بر آن داشت تا با شرکت کنندگان جنبش پارتیزانی در ». آنھاست
کلچاکیھا، « سیبری دیدار کرده و پای صحبت آنھا بنشینم. این پارتیزانھا می گویند:

زنده  -پارتیزانھای اسیر و مردم دھات را بھ تایگا برده، زجرکش می کردند، زنده
خوراک پشھ ھا می کردند. حتی اسقف سیبری، خادم وفادار کلچاک مثل ھمھ 
روحانیون، تعریف می کرد کھ، بلشویکھا حرمت کلیسا را بیشتر از افسران کلچاک 

  نگھ می داشتند.
اسیونالیستھای اوکراین و گرجستان بین خلقھای اوکراین و و امروز، زمانیکھ ن

روس، بین خلقھای گرجی و روس تخم نفاق و خصومت می پراکنند، عقالنیت 
آن وقتھا «تاریخی اتحاد خلقھای گرجی و اوکرائین با خلق روس ثابت می شود. 

اھان گرجستان در برابر یک انتخاب قرار گرفتھ بود: یا باید بھ زیر چتر حمایت ش
فارس یا سلطان عثمانی می رفت و یا تحت قیمومت روسیھ در می آمد. اوکراین ھم 
در چنین موقعیتی قرار گرفتھ بود: یا باید بھ کشور تحت الحمایھ خوانین لھستان یا 

تالش ». سلطان عثمانی تبدیل می شد و یا سرپرستی حکومت روسیھ را می پذیرفت
پدیده تازه ای نیست. برخورد بھ تاریخ دوره برای بازنویسی تاریخ اتحاد شوروی 

)، یکی از عوامل مھم تقسیم بندی بین ١٩٨۵ -١٩٩١شوروی در سالھای نوسازی(
دو گروه طرفداران تکامل و بھسازی نظام شوروی و فعاالن تخریب و جایگزینی 
سرمایھ داری بجای آن بود. نتیجھ ھمان بود کھ من، دوسال قبل از تخریب اتحاد 

در نامھ خود بھ ھیئت سیاسی کمیتھ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی شوروی 
میھن و حزب ما در خطر است، تمامیت فدراسیون شوروی و حزب «نوشتھ بودم: 

کمونیست با خطر واقعی و بسیار جدی مواجھ شده است. اوضاع جاری، اقدام 
  ».عاجل را ضروری ساختھ است

 --------  



خی بزرگ، پیچیده و متضاد در مقیاس جھانی یوسف استالین یک شخصیت تاری
بود. او، شخصیت واحدی ندارد. برای ارزیابی درست از شخصیت استالین، 
بررسی مجموعھ فعالیتھا، اعمال بسیار عظیم او و موارد تخلف از قانونمندیھای 
سوسیالیستی ضروری است. آنھائی کھ بر فشارھای سیاسی دوره رھبری او انگشت 

عنوان یک قاعده، ھیچگاه از سازندگیھا و فعالیتھای استالین سخنی می گذارند، ب
بمیان نمی آورند. آنچھ کھ بھ مسئلھ شخصیت پرستی مربوط می شود، در این باره 

شرح دوران کودکی «قبل از ھر چیز، اظھارات استالین در باره کتاب آماده چاپ 
این کتاب، پرستش «: شایان توجھ است. او در باره این کتاب می گوید» استالین

شخصیت رھبران، قھرمانان معصوم را بھ ذھن کودکان شوروی (و بطور کلی، 
ھمھ مردم) القاء می کند. این، خطر ناک است. تئوری "قھرمان" و "توده"، 

سوسیالیستھای انقالبی.  .S.Rتئوری بلشویکی نیست، تئوری اس اری است (
لقھا می آفرینند. توصیھ می کنم؛ این مترجم)... بعقیده بلشویکھا، قھرمانان را خ

  ».کتاب را بسوزانید
بزرگی استالین، با این تبلیغات قابل توضیح نیست. برای پی بردن بھ عظمت 
شخصیت او، باید عظمت تشکیل کشوری بزرگ تحت رھبری او، از جملھ ساختن 

، ابرقدرت سوسیالیستی را کھ، طبقات و استثمار انسان از انسان را منسوخ کرد
ریشھ بیکاری و فقر را خشکانید، دسترسی ھمگانی بھ تحصیل، بھداشت و درمان، 
مسکن رایگان را ممکن ساخت. و این حس افتخار مردم را نسبت بھ میھن خویش و 
بھ حزب کمونیست کھ کشور را بھ سوی تمدن نوین بشری، بھ سوی سوسیالیسم 

  ھدایت کرد، برانگیخت.
مشحون از  -تاریخ زندگی او«وس می نویسد: نویسنده فرانسوی، آنری باربی

پیروزی پیاپی بر مشکالت پیاپی می باشد... انسانی با مغز دانشمند، با سیمای 
این است شخصیت واقعی  -کارگر، با لباس ساده سربازی... در روسیھ جدید

». استالین، اما این شخصیت بر اعتماد متکی است و پائینھا، منبع اعتماد او ھستند
آوازه استالین در «ل، یکی از بارزترین دشمنان حاکمیت شوروی می گوید: چرچی

  ».ھمھ جھان پیچید... او در میان تمام رھبران ھمھ دورانھا و خلقھا، بی ھمتاست
آنچھ کھ بھ فشارھای سیاسی بی اساس، مجازات انسانھای بی گناه مربوط می 

توجھی، این امر با تشدید  این زخم دردناک، فاجعھ حزب ماست. تا حدود قابل -شود



مبارزه طبقاتی در داخل کشور، با سرعت حرکت بھ سوی سوسیالیسم و ھمچنین با 
محاصره اتحاد شوروی از سوی کشورھای سرمایھ داری و خطر دائمی حملھ 
نظامی از خارج قابل توضیح است. تأکید می کنم کھ، ھیچ کس دیگری، مثل خود 

ن و بعدھا، اساسا پس از مرگ او، در این زمینھ حزب، بخشا در دوره حیات استالی
کار نکرده است. خود من، بھمراه حزب در کار تبرئھ مجازات شدگان و بررسی 
موارد تخلف از قانونمندیھای سوسیالیستی کھ امکان گریز از تخلف وجود داشت، 

  مستقیما مشارکت داشتم.
ی را از پدر بزرگش اسقف اعظم، کریل می گوید کھ او، مسئلھ مجازاتھای سیاس

شنیده است. من کھ اعدام شدگان بی گناه، اخراج شدگان از حزب را از طریق اقوام 
خود و خانوده ھمسرم می شناسم. باالخره ھمھ آنھا تبرئھ شدند و عضویت آنھا در 
حزب تأمین شد. دختران، پسران و زنان آنھا تحصیالت عالی کسب کردند، بھ 

د، بھ دفاع از میھن سوسیالیستی برخاستند، بعضویت کارھای شایستھ گمارده شدن
حزب در آمدند کمونیستھای واقعی بودند کھ ھیچ وجھ مشترکی با آنھائی کھ بھ حزب 
و حاکمیت شوروی تھمت می زدند، نداشتند، بھر حال ھرکسی از آن سھمی برد. 

  چنین بود کار مقدس شما.
باره استالین صحبت می  نباید فراموش کرد کھ پیشینیان شما طور دیگر در

مارشال استالین...یکی از بزرگترین «کردند. اسقف الکساندروفسکی می گوید: 
». انسانھای دوران ماست. او، از اعتماد و نظر مساعد کلیسا برخوردار است...

رھبر کبیر خلق ما، «آلکسی اول، اسقف اعظم مسکو و ھمھ روسیھ می نویسد: 
مام قوای خود را، قدرت اجتماعی را صرف آن کرد یوسف ویساریونویچ استالین، ت

کھ مردم بھ نیروی خود پی بردند. قدرتی کھ با زحمت و تھور خود، کسب کرده 
  ».بود

تنھا معیار مطمئن ارزیابی صحیح از شخصیتھائی مثل استالین، ھمان 
معیارھای لنینی است: در نظر گرفتن شرایطی کھ وی در آن کار می کرد و او در 

ھ با پیشینیان خود بھ آن ھمھ تازه ھا، یعنی اتکاء بر اصول تاریخی، نائل شد. مقایس
  با چنین شیوه برخورد بھ کنش و فعالیت استالین، پرده ھای دروغ فرو می افتند.

مارکسیست، تئوریسین، انقالبی حرفھ ای، یکی از سازماندھان انقالب  -استالین
قدرت بزرگ جھانی بود.  -ھیر شورویکبیر و پیروزمند اکتبر، سازنده اتحاد جما



صده گذشتھ) سازندگی سوسیالیستی  ٣٠طی برنامھ ھای پنج سالھ دھھ اول(سالھای 
تحت رھبری او، کشور ما بر مظاھر عقب ماندگی غلبھ کرد و برای اولین بار در 
تاریخ بشری بھ یک کشور صنعتی سوسیالیستی، قدرتی با تکنولوژی عظیم 

ل و فرھنگ پیشرفتھ، با تأمین تمام مردم شوروی با ھمھ کشاورزی، علوم، تحصی
نیازمندیھای اولیھ زندگی و کار تبدیل گردید کھ، بدون آن، کشور می توانست بھ 

  اسارت در آید.
استالین و حزب کمونیست تحت رھبری او، پیروزی خلقھای اتحاد شوروی در 

ھی کردند. در سالھای جنگ کبیر میھنی برعلیھ ائتالف آلمان فاشیستی را سازماند
جنگ، او قدرت رھبری خود بر خلقھای شوروی را بعنوان یک فرمانده، ھر چھ 
بیشتر نشان داد. او، فرمانده جنگی بود کھ خلقھای اتحاد شوروی و اروپا را از 
اسارت نجات داد. تشکیل اتحادیھ ضد ھیتلری اتحاد شوروی با کشورھای ایاالت 

بیر تحت رھبری دولتھای دشمن با ما، پیش از ھر کسی، متحده آمریکا و بریتانیای ک
  در نتیجھ تالشھای او، این دیپلومات برجستھ در مقیاس جھانی، ممکن گردید!

استالین و حزب کمونیست، بھ عرصھ علوم توجھ خاصی معطوف داشتھ و آن 
را نیروی مولده حساب می کردند. پس از پیروزی بزرگ در جنگ، برغم اینکھ 

وی خود را در جھت بازسازی اقتصاد ویران شده ملی، مناطق مسکونی تمام نیر
تحقیقاتی جدید، و پس از آن ھم  -صرف کردند، کشور در جھت ایجاد مراکز علمی

برای ساختن مراکز علمی در مقیاس جھانی، از جملھ، مرکز عظیم علمی سیبری 
فضائی،  -وادانشکده) گام برداشت. صنایع اتمی، ھ ٨٠شھر علمی و بیش از  ۵(

تسخیر فضای کیھانی برای اولین بار در تاریخ جھان و ساخت انرژی اتمی اتحاد 
  شوروی، در آن دوره پایھ گذاری شد.

طبیعتا این سؤال مطرح می شود کھ: کدام نیروھا، نیروی محرکھ سازنده اتحاد 
ساختار «شوروی قدرتمند بودند؟ استالین بھ این سؤال چنین جواب می دھد: 

. »اعی و دولتی سوسیالیستی، میھن پرستی شوروی، برابری و برادری خلقھااجتم
خلق نسبتا بزرگتر از ھمھ «در این میان، البتھ نقش ویژه خلق روس را بعنوان 

ملتھای عضو اتحاد شوروی... بعنوان خلق رھبری کننده در میان خلقھای کشور 
از ویژگی ھای آن » یعقل روشن، شخصیت محکم و بردبار«کھ بھ تعبیر او، » ما

است، نمی توان نادیده گرفت. و سرنوشت فعلی خلق روس، سرنوشت خلقھای 



برادر شوروی را رقم می زند. درست بھ ھمین جھت است کھ مسئلھ باصطالح خلق 
  روس، امروز ھم فعلیت دارد.

روسیھ بورژوائی امروز، خود کفائی خوارباری و استقالل اقتصادی کشور را 
و با فروش ثروتھای کشور، از جملھ با تخریب علوم، آنھا را با اقتصاد نابود کرده 

 ٣/٢سرمایھ داری جھانی مرتبط ساختھ است. نصف حجم محصوالت غذائی و 
درصد تجھیزات از خارج وارد می شود. عمال بخش اعظم عرصھ ھای اقتصادی 

، صنایع نابود شده است. ماشین سازی، صنایع الکترونیکی، ابزار و ادوات سازی
میکروبیولوژیک، تحقیقات زمین شناسی، دارو سازی، بھسازی و احیای اراضی از 
این جملھ اند. ماشین سازی، ھواپیما و کشتی سازی رھا شده است. بازارھای بسیار 
بزرگ کشورھای سوسیالیستی سابق و ھمگرائی اقتصادی آنھا بستھ شده است. 

  ند.میلیونھا انسان بھ دامن فقر رانده شده ا
 ٢٠در عرض « ادعا می کند کھ، » روسیھ واحد«این در حالی است کھ حزب 

سال گذشتھ، روسیھ راه تجدید حیاتی را طی کرده است کھ، بسیار کشورھای دیگر، 
دروغ مافوق دروغ! طبل توخالی! در واقع، روسیھ نھ راه ». صد سالھ پیمودند

این، جنایتی است کھ منحرفان  تجدید حیات، بلکھ، راه تخریب کشور را پیموده است.
سال از تحریب کشور گذشتھ است،   ٢٠سیاسی مرتکب شدند. با اینکھ تقریبا 

سالھای زیادی الزم است تا اقتصاد روسیھ بھ سطح شوروی کھ جای خود دارد، بھ 
  سطح دوره آغاز بحران برسد.

ھمھ آنچھ کھ در اتحاد شوروی تحقق یافت، حاصل کار و خرد مردم شوروی 
است. ھیچ کاری خود بخود و بدون سازماندھی انجام نمی گیرد. بویژه زمانیکھ ما، 

اقتصادی جدید، نظام سوسیالیستی صحبت می کنیم.  -در باره ساختن نظام اجتماعی
ھمھ آنچھ را کھ در اتحاد شوروی تحقق یافت، بسیاری از صاحب نظران بمثابھ 

دم شوروی و حزب کمونیست معجزه تعریف می کنند. اگر چنین است، پس، مر
  استالینی، معجزه گران بوده اند. -لنینی

  ،»سووتسکایا راسیا« منبع:
   ،١١٢)١٣٣٢٩شماره: (

  ٢٠٠٩اکتبر  ١٣تاریخ: 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 استالین و دیالکتیک!

  قاف. بامدادی

  خواھم.گویم و چھ میدانم چھ میمی *

گویم و چھ این تو ھستی کھ باید تالش کنی تا بفھمی کھ من چھ می *
 خواھم!می

شوی، تمامی کلیدھا را پیدا خواھی کرد و اگر چنین کنی، چون من می *
 در آن صورت ھیچ قفلی بدون کلید نخواھد ماند!



را درک » ما«ھا بستھ ھستند، این تو ھستی کھ اگر امروز اکثر قفل *
 کنی!نمی

دھم رجیح میھا بستھ بمانند. تدھم کھ قفلو چون چنین است، اھمیت نمی *
ھا بھ رمز و راز آنچھ من ھای خودم را جاری کنم تا باشد کھ تودهکھ فقط حرف

 ام آگاه شوند. آنان باید خودشان و از روی عقل، مرا درک کنند.پسندیده

دھد کھ باید رویدادھا و واقعیات را کھ در دیالکتیک من فرمان می* 
افتاد، کالبدشکافی کنم و دیالکتیکی،  گذشتھ، حال و آینده اتفاق افتاده و یا خواھد

کاری بھ کسی نداشتھ باشم؛ کاری نداشتھ باشم کھ چرا تمامی اضداد بر َسِر نبش 
 قبر استالین با ھم تفاھم و دوستی و یکرنگی دارند!

را » وجود«جمع اضداد در یک » دیالکتیک«البتھ باید پذیرفت کھ  *
در » استالین«ده است کھ ضرورت یافتھ داند و شاید بھ ھمین دلیل بوقانونمند می

شود  ھر شرایط زمانی و مکانی، در جمع قرار گرفتھ و بھ ھم ساییده و فرسوده
ھای کند ذھن باز کند و اضداد، جا پایی در حافظھ» وحدت«تا شاید قانون 

  تازه، آن ھم از نوع مطلوبش، سر برون آورد!» نمودی«حاصل آن شود کھ 

 ھمانحصار سرمایھ را دیالکتیکی واکاوید و  ھمست کھ کار خوبی *
فھمی از دیکتاتوری،  ھمخصوصی سازی سرمایھ را با آن ارزیابی نمود و 

از گرسنگی را مجسم ساخت و » دل درد« ھمانواع و اقسامش، بھ دست داد و 
کاری، اعتیاد، پولی، بیی مسکن، بیالبتھ بسیار بھتر است کھ از اجاره

شمار دردھای موجود را دیالکتیکی ارت و چپاول، و بیھویتی، غھرزگی، بی
ھا حضور دیالکتیکی مورد بررسی قرار داد و البتھ در تمامی این بررسی

 را فراموش نکرد!» استالین«

فراموش نکرد کھ انفجارھای انتحاری در بغداد نیز کھ ھمین امروز در  *
صد و سی کشتھ و کنار ساختمان فرمانداری و وزارت دادگستری،  بیش از یک



ی عملکردھای تاریخی استالین بوده بار آورده، نتیجھدو برابر آن مجروح بھ
 است!

پیدا و یا کشف نشد، اما » استالین«معلوم است کھ دیالکتیک، با ظھور * 
ی زمین با استالین ھمراه تا اضمحالل کره» دیالکتیک«تردید نباید کرد کھ 

 خواھد بود!

و رو کردم، آن را باال و پایین انداختم و دانستم کھ  من دیالکتیک را زیر *
نباید کاری بھ کار کسی داشتھ باشم! اگر حزب کمونیست روسیھ، در این آشفتھ 

 گوید:بازار، از استالین چنین می

امپریالیسم جھانی در طول قریب شش دھھ بعد از مرگ استالین، و دو «
ز ھم تبلیغات ضد استالینی دھھ پس از تخریب سوسیالیسم، برای مدت یک رو

و ضد سوسیالیستی خود را متوقف نکرده است. از استالین ھیوالئی ساخت و 
ھزار افترا  -عدالت ستیزی را از ھمان ابتدا، تحت این بھانھ گسترش داد. ھزار

و ناسزا و دشنام نثار استالین کرده و می کند، با فحاشی و جوسازی، چھره 
آن را می آالید. ولی، اینک گذشت زمان، چھره  انسانی سوسیالیسم و سازنده

حقایق انکار ناپذیر سوسیالیسم را از زیر خروارھا لجن امپریالیستی بیرون 
 کشیده است.

تنھا و یگانھ علت اصلی و اساسی استالین ستیزی و یا بعبارت صحیح تر، 
سوسیالیسم ستیزی ارتجاع و امپریالیسم جھانی در بطن مبارزه طبقات ستمگر 
برعلیھ حقانیت عدالت اجتماعی نھفتھ است. حزب کمونیست اتحاد شوروی 

رھبری ابتدا لنین و سپس، استالین، کھ ساختمان سوسیالیسم را در شرایط بھ
حضور نظامیان چھارده کشور امپریالیستی و سرمایھ داری آمریکا، انگلیس، 

ی ویرانگر ھافرانسھ، ژاپن، آلمان و ترکیھ در خاک این کشور، ادامھ جنگ
داخلی و در شرایط از ھم پاشیدگی اقتصادی این کشور در پی جنگ جھانی اول 
آغاز کرد و در طول تقریبا دو دھھ بھ دستاوردھای خارق العاده ای نھ تنھا در 
زمینھ علوم و تکنولوژی، حتی در عرصھ ھای مختلف اجتماعی از قبیل لغو 



و دیگر مفاسد اجتماعی کامل معضل بزرگ بیکاری، بی مسکنی، بیسوادی 
مثل؛ فحشاء و اعتیاد نائل آمد، طبیعی بود نفرت، کینھ و خصومت فزون از حد 

 »ارتجاع امپریالیستی را بر انگیزد.*

جدی گرفت، باید سخنان کسانی را مورد توجھ   ھا رانباید این حرف *
بھ ھا را وابستھ ھا و ناکامیقرار داد کھ دیالکتیکی تمام رویدادھا، شکست

مشخص » دیالکتیکی«کنند و نقش شخصیت در تاریخ را، شخصیت می
  سازند.می

کاری با » درک مشخص از شرایط مشخص«فھم دیالکتیکی از مفھوم  *
در ھر شرایطی ندارد! ھمھ مجاز ھستند » استالین«خیرخواھانھ از » تحلیل«

تا در این را  زیر و رو کنند  » استالین«در ھر شرایطی بھ حق و یا نا بھ حق 
ھایش جستجوھای دیالکتیکی، چیزی حاصل آید کھ بشریت را از تمامی چالش

 نجات دھد!.

دیالکتیک تالش دارد تا وجوه متضاد، متفاوت، ھمگون و ناھمگون  *
را از پیدایش تا رشد آن بکاود و آن را در رابطھ با مجموع شرایط » پدیده«

 اش تحلیل کند.واسطھباواسطھ و بی

گانھ نیست! بھ ھمین نیز از این قاعده بی» استالین«دیالکتیکی شناخت * 
ھا، کسی کاری بھ ھیتلر ندارد، فاشیسم معنا پیدا دلیل است کھ در تمامی تحلیل

گیرد، و استالین ھای امپریالیستی در سایھ قرار میکند، علت پیدایی جنگنمی
ف روزگار چنین ھای جھانی... کھ اگر تصادی نکبتالعلل ھمھشود علتمی

ماند و زایاند، ھمھ چیز و ھمھ کس سرجایش باقی میموجودی را از مادر نمی
 خورد!!آب از آب تکان نمی

امروز اگر بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت گیتی گرسنھ و نیمھ  *
» استالین«گرسنھ ھستند، علت دیالکتیکی آن را باید در مادری جستجو کرد کھ 

 را آفرید!



ردش مالی تجارت مواد مخدر از نفت بیشتر است و اگر عوارض اگر گ* 
نفر شده است، ھمھ و ھمھ،  خانمانی صدھا ملیونچنین گردش مالی، باعث بی

 شود.دیالکتیکمان مربوط بھ استالین می

ھای داری، استثمار، فقر، دیکتاتوری و تمامی مقایسھامپریالیسم، سرمایھ *
ای مردم... ھیچ دلیلی نداشتھ و ندارد، جز ھدد منشی ھر حکومتی با توده

چرا کھ دیالکتیک از ارتباط و تاثیر متقابل سخن گفتھ است. کھ البتھ »! استالین«
در این مورد خاص؛ تنھا استالین بوده است کھ تمامی تاثیرات را داشتھ، دارد و 

 تا ابد خواھد داشت!

نیست کھ از او بھ  این استالین، چھ اعجوبھ ای بوده است کھ ھنوز روزی *
انگیز است کھ  بوش و دیگر فرزانگان پیر و نیکی یاد نشود!! و چھ شگفت

کنند... ھنوز ھالک می» تغییر«جوان آمریکایی کھ دارند خودشان را برای 
 ھدایت کنند!» دیالکتیکی دموکراسی«نتوانستند بشریت را برای درک 

یاد بگیرد تا برای ھمیشھ آمیز را ی غیر خشونتاین بشریت باید مبارزه* 
 با استالین خداحافظی کند.

این کار امکان ندارد مگر این کھ با میلیاردھا وسایل خشونت بھ جنگ  *
 ی استالینیستی است!شود؛ خشونت شیوهکسانی رفت کھ بھ آنان تلقین می

... * 

  ١٣٨٨یکشنبھ سوم آبان 

  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  گر حرف تازه ای دارید، بزنید!از این سخنان گوش مان پر است. ا
  سخنی چند با آیت هللا حسینعلی منتظری

آیت هللا منتظری با صدور بیانیھ ای ضمن محکوم کردن محاکمھ یکصد 
نفر از دستگیر شدگان حوادث بعد از برگزاری انتخابات دوره دھم ریاست 

  جمھوری، تشکیل این دادگاه را مشابھ دادگاھھای استالینی دانست.
  )١٣٨٨۵مرداد ١٢زیون بی.بی.سی. فارسی (تلوی

حضرت آیت هللا منتظری! اینک، با گذشت بیش از بیست سال از تخریب 
سیستم مبتنی بر عدالت اجتماعی در جھان، جنگ با سوسیالیسم و استالین 

عظیم گرفتار آمد و » مصیبتی«ستیزی، بصرف آنکھ بشریت روی زمین بھ 
داند، از مد افتاده است. تصور می کنید ب» قدر عافیت«تازه شروع کرده است 

عاریت گرفتن چنین جمالت و عباراتی کھ در طول دھھ ھای طوالنی از سوی 



مبلغان و تئوریسنھای ارتجاع و استعمار و امپریالیسم، از سوی سخیف ترین 
دشمنان بشریت از بام تا شام تکرار شده و می شود، بر حرمت و احترامی کھ 

مخالفت تان با کشتار مخالفان حاکمیت دینی، دگراندیشان  مردم کشور ما بخاطر
و جوانان آزادیخواه میھن بدست حاکمان رژیم جمھوری اسالمی ایران بھ شما 

  قائلند، اضافھ می کند.
گذشت بیست سال کافی بود کھ مردم واقعیتھا را از جعلیاتی کھ روحانیت 

مدافع سرسخت و  ھم صنف شما، روحانیتی کھ در طول تاریخ موجودیت خود
و قدرت صاحبان بردگان، مالکان زمینھا و » حقانیت«مشروعیت بخشنده 

استثمار کنندگان، بھ تأسی از مبلغان آن نظامھا بر علیھ عدالت اجتماعی تکرار 
کرده اند، تشخیص دھند. اکنون دیگر دلیل و علت کینھ توزی و نفرت پایان 

یت مدافع آنھا نسبت بھ سوسیالیسم ناپذیر غاصبان ثروتھای مردم جھان و روحان
و استالین، بیش از آن روشن است کھ بتوان کتمان کرد. چھ کسی نمی داند علت 
و دلیل اینھمھ، نفرت و کینھ ورزی، فقط و فقط فراھم آوردن آن شرایطی بود 
کھ، استالین برای توزیع برابر ثروتھا و نعمات اجتماعی، بمنظور ایجاد شرایط 

از فرصتھا و امکانات موجود برای آحاد افراد جامعھ فراھم آورد  استفاده برابر
و موانع غیر قابل عبوری در راه انباشت ثروت و نعمت و قدرت در دستان 
قطب ناچیز جامعھ و فقر و فالکت و گرسنگی در میان اکثریت عظیم، ایجاد 

  کرد.
آقای منتظری! شما کھ دادگاه دستگیر شدگان حوادث اخیر را برابر 

می نامید، مگر نمی دانید کھ، بنیانگذار سیستم واداشتن بھ » داگاھھای استالینی«
اقرار و تشکیل دادگاھھای تفتیش عقاید، نھ استالین، بل، حاکمان نظامھای 
اجتماعی غیرانسانی، خادمان ادیان الھی و روحانیت ھم سنخ شما بودند! اگر 

اید، آیا ریشھ و اساس دادگاھھای تاریخ دادگاھھای انگیزاسیون اروپا را نخوانده 
تفتیش عقاید، اعتراف گیریھا و شوھای تلویزیونی جمھوری اسالمی را ھم کھ 
ً خود شما ھم در اعتراض بھ آنھا  با صدر اسالم پیوند مستقیم دارد و اتفاقا
مغضوب یاران تان شدید، نمی شناسید؟ آیا واقعا نمی دانید کھ چھ سیستمی و چھ 

را وادار بھ اعتراف نموده و محاکمھ کردند؟ شما کھ علت واقعھ  کسانی گالیلھ ھا



کربال، این آس برنده روحانیت شیعھ اثناعشری را بھتر از ھر کسی می دانید و 
  می دانید کھ فرزندان اسالم چھ بر سر ھمدیگر آوردند!

آقای منتظری! آیا بھتر نبود بجای ھمصدائی با استالین ستیزان، آنچھ کھ 
در و روحانیت مدافع آنان بر سر مزدک و مانی نقاش آوردند، با حاکمان قل

دادگاه ھای جمھوری اسالمی مقایسھ کنید! شما واقعا مصیبتی را کھ پیشینیان 
تان، روحانیت و خلفای اسالم بر سر منصور حالج، بابک خرمدین، عمادالدین 

ین مقایسھ ای نسیمی و... آوردند، نخوانده و یا نشنیده اید؟ اگر می دانید، چن
  واقعا دور از انصاف است!

آقای منتظری! شما در مورد ریشھ کن کردن و قلع و قمع مخالفان در 
نظامھای مبتنی بر مالکیت خصوصی ــ برده داری، فئودالی و بخصوص 
سرمایھ داری ــ چھ می دانید و حد خوانده ھا و اطالعات شما از ابعاد فجایعی 

بشریت جھان آوردند و ھنوز ھم نظام سرمایھ کھ حاکمان آن نظامھا بر سر 
داری با لشکر کشیھا و مستعمره سازیھا، با غارت و چپاول ثروتھای بشری بر 

بر پیکر » دادگاھھای استالین«سر مردم می آورد، چقدر است؟ شما کھ زخم 
نظام غارتگرانھ سرمایھ داری و ارتجاع را فراموش نکرده اید، قتل عام انسانھا 

مبارانھا و پاکسازی جامعھ از وجود منادیان حقیقت و عدالت را در زیر ب
فجایع «چگونھ فراموش کرده اید؟ بحکم انصاف، وسیلھ ای بردارید و ابعاد 

را با آنچھ کھ تا کنون فقط صاحبان سرمایھ بر سر مردم » دادگاھھای استالین
  جھان آورده اند، اندازه بگیرید و بسنجید!

منتظری! آیا بھتر نبود بجای چنین مقایسھ غیر  و باالخره اینکھ، آقای
منصفانھ و تکرار اینگونھ سخنان افشاء شده و سائیده شده، خودتان را ھمطراز 
آن عوامل ایرانی امپریالیسم قرار ندھید کھ با حضور در رسانھ ھای 

وصل کرده و » صحرای کربال«امپریالیستی، پایان ھر سخن و بحثی را بھ 
الیسم(عدالت اجتماعی) و استالین را بھ دندان می کشند! استخوانھای سوسی

بنظرم حتی، سن و سال شما ھم ایجاب نمی کند کھ خود را در ردیف چنین 
آدمھائی قرار دھید. شما باید حرف و سخن تازه ای می زدید. زیرا، از این 

  سخنان و اینگونھ مقایسھ ھا، گوشمان واقعا پر است.
  ١٣٨٨مرداد ١٤



  فرستاد.  در پاسخ بھ این مقالھرا دفتر آیت هللا منتظری جوابیھ زیر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سخنانی چند پیرامون علل و مفھوم استالین ستیزی

، تلویزیون فارسی بی. بی. سی. انگلیس، عبارتی ١٣٨٨مرداد ١٢روز 
گزینشی از بیانیھ آیت هللا منتظری دایر بر محکوم نمودن محاکمھ یکصد نفر از 

حوادث بعد از برگزاری انتخابات دوره دھم ریاست جمھوری دستگیر شدگان 
آیت هللا منتظری تشکیل این دادگاه را «را پخش کرد کھ در آن گفتھ می شد: 

گزینش و بزرگنمائی چنین عباراتی از ». مشابھ دادگاھھای استالینی دانست
ی سوی رسانھ ھای انگلیسی و ھمتایان آنھا در اقصا نقاط عالم، نھ تنھا تازگ

ندارد حتی، دارای نزدیک بھ یک سده سابقھ ھم می باشد. ولذا، در جواب این 
از این سخنان گوش مان پر است. اگر حرف تازه «عبارت، مطلبی با عنوان 

مقالھ ذکر شده و جوابیھ دفتر آیت هللا منتظری تنظیم کرده(» ای دارید، بزنید!



انتقادی بھ ھمین عبارت در ) و با برخورد در پایان این نوشتار آورده شده است
بیانات آیت هللا متنظری، با یادآوری نمونھ ھائی، عدالت ستیزی تاریخی 

  زورمندان و مستبدان را مختصرا توضیح داده و تشریح کردم.
دفتر آیت هللا منتظری نیز با ارسال نامھ ای در سھ بند، پاسخ اینجانب را 

، الزم بھ ذکر است کھ خود دادند. ضمن اعالم سپاسگزاری از جوابیھ ایشان
جوابیھ دفتر آیت هللا منتظری حاوی نکاتی است کھ بخودی خود محل انتقاد 

بدانھا بپردازم. اما، بسیارمی باشد. بدین جھت، کوشش می کنم در حد امکان 
صل موضوع، مقدمتا اشاره بھ چند مسئلھ را ضروری می قبل از پرداختن بھ ا

  دانم:
هللا منتظری، صرفا از احترام بھ این شخصیت انتقاد من از آیت  - اول
سیاسی ناشی می شود. تاریخ سی سال حاکمیت دینی ایران ھم نشان  - روحانی

می دھد کھ ایشان و روحانیونی مثل آیت هللا طالقانی، گلزاده غفوریھا، شیخ 
محمد خیابانیھا و... جزو آن عده معدودی از روحانیون ھستند کھ در جامعھ 

تثناھائی از قاعده کلی می باشند. بھ سخن دیگر، این گروه از روحانیت، اس
خود، » انا الحق«روحانیون، حالج ھا و نسیمی ھای زمان ما ھستند کھ با 

  قربانی فتنھ ھای ھمان روحانیون شدند.
در مورد عزت و بزرگواری شخصیت انسانی آیت هللا منتظری ھمین  -دوم

بارزان کشور بدست حاکمیت اسالمی بس کھ در مقابل سی سال کشتار مداوم م
ایران، ھمیشھ اعتراض کرد و محکوم نمود. در این باره، یادآوری ھمین نکتھ 
بس کھ ایشان، بخاطر اعتراض بھ قتل عام چندین ھزار زندانی سیاسی بھ 
فرمان آیت هللا خمینی، کھ خود را سید و اوالد پیغمبر ھم می شمرد، از مقام 

  دایره حاکمیت سیاسی ایران بیرون رانده شدند.جانشینی والیت فقیھ و 
اگر چھ در این نوشتار ھم مثل نوشتار قبلی، آیت هللا منتظری را  -سّوم

مخاطب خود قرار می دھم ولی، طرف اصلی سخنم نھ تنھا شخص ایشان، 
بلکھ، فرزندان بورژوا شده آن برده داران، خوانین و فئودالھا، بعبارت صحیح 

فئوداالن مدرن و متمدن و ھمچنین انسانھای بی خبر، مغرض  تر، برده داران و
و ناآگاه آنھاست کھ، در طول تاریخ، برای لحظھ ای ھم شمشیر حقیقت ستیزی 
و عدالت کشی خود را بر زمین ننھاده اند. بھ ھمین سبب ھم، من قویا مخالف 



تار در این نوش آنم کھ صدای آیت هللا منتظری را در میان صداھای آنھا بشنوم.
عین حال، جواب قاطعی است بھ اتحادیھ امپریالیستی اروپا و تطھیر کنندگان 
طاعون فاشیسم، کھ استالین ستیزی را تا حد تحریف تروریستی تاریخ رسانده 

  در بند اول جوابیھ دفتر آیت منتظری آمده است: بھ ھر حال، اند.
ی وحشتناک او نقل داستان داگاھھای استالینی و اعتراف گیریھا –اوال «

از دوستان و ھمفکران خود منحصر بھ نویسندگان غربی نمی باشد تا شما 
متھم بھ جاسوسی غرب و آمریکا  -ھمچو اتھام رایج روز –ھمھ آنھا را 

بکنید. بلکھ نویسندگان غیر غربی نیز ھمین مطلب را در نوشتھ ھای خود نقل 
د بھ نام زندگینامھ کرده اند. از آن جملھ ادوارد رازینسکی در کتاب خو

استالین، با ترجمھ مھوش غالمی، انتشارات مؤسسھ اطالعات. مگر این کھ 
بگوئید: او و ھر کسی این مطالب را می گوید ھمگی جاسوسھای غربی 

این بند حیرت انگیزترین جواب ایشان می باشد. اوال، من اصال نمی  ».ھستند
شور است و یا بکدام ملت تعلق خواھم بدانم آقای ادوارد رازینسکی اھل کدام ک

دارد. چرا کھ از نظر من، این مسئلھ کامال فاقد اھمیت است. اما، آقای منتظری 
اگر نھ بسیار بھتر از من، حداقل در حد من می داند کھ امر جاسوسی، 
مأموریت و نمایندگی اطالعاتی و غیره بھ نفع کشور دیگری، بھ تابعیت و یا 

ر ھمین ایران خود ما، ھزاران جاسوس آمریکا، ملیت فرد بستگی ندارد. د
انگلیس و دیگر کشورھا، تحت پوششھای مختلف، از جملھ، خبرنگار، محقق، 
سیاح و... فعالیت می کرده و می کنند، در تمام امور دولتی دخالت نموده و می 
نمایند. اما اکثریت آنھا، منھای موارد معدود و استثنائی، تابعیت ایرانی داشتھ و 
دارند. ما ھنوز ھم چھ در داخل ایران و چھ در خارج از آن شاھدیم کھ چھ تعداد 
از ایرانیان در اطراف مراکز جاسوسی غرب بویژه، سفارتخانھ ھا، 

بی. بی. «، »صدای آمریکا«خبرگزاریھا و رسانھ ھائی مانند تلویزیونھای 
و لوچھ و غیره پرسھ می زنند و در طلب مرحمت از آنھا، آب از لب » سی.

ــ این، اتھام رایج روزشان می ریزد. بر خالف اشاره طعنھ آمیز شما ــ 
طرفداران غرب و نظام سرمایھ داری، حاکمیتھای دیروزی و امروزی ایران 

با گلولھ می  جاسوس شورویبوده و ھستند کھ ھر دھان حقگوئی را بھ اتھام 
امری است کھ با بستند و می بندند. جاسوسی، مأموریت اطالعاتی و غیره، 



منافع این و یا آن دولت، این و یا آن طبقھ اجتماعی پیوند دارد و این مسئلھ، 
بخصوص در نمونھ اتحاد شوروی با برجستگی غریبی مشھود است. در اتحاد 
شوروی و دیگر کشورھای سوسیالیستی سابق، کمتر جاسوس و مأمور 

یا آمریکائی داشتھ باشد. اطالعاتی را می توان معرفی کرد کھ تابعیت غربی و 
اما، تا دلت بخواھد این مسئلھ در سطوح باالی دولتی و حزبی رایج بود و در 

ھم ھمینطور. خالصھ کنم: اینکھ آقای رازینسکی غربی  "مستقل"روسیھ 
ھست یا نیست، صورت مسئلھ را تغییر نمی دھد. مھم این نیست کھ ادوارد 

پائی و یا آمریکائی باشند. مھم این است رازینسکی ھا آسیائی یا آفریقائی، ارو
کھ بر اساس کدام مبانی فکری، عقیدتی و جھان بینی، در خدمت منافع کدام 
طبقھ اجتماعی بوده و در چھ جھتی جاسوسی کھ جای خود دارد، حتی تبلیغ، 
ترویج و کار می کنند، مطلب می نویسند و چھ بخشی از واقعیات را روشن می 

می کنند. وانگھی، آیا آیت هللا منتظری می توانند حتی یک سازند و یا تحریف 
کتاب از انتشارات مؤسسھ اطالعات معرفی کنند کھ مبین، مبشر و منادی منطق 

  و عقل انسانی باشد؟
حضرت آیت هللا! مسئلھ جاسوسی و یا مأموریت اطالعاتی ھمیشھ و لزوما 

ن برگھ استخدام و داشتن بمعنی رفتن بھ اداره امنیتی این و یا آن کشور، پرکرد
کارت شناسائی، تھیھ و تقدیم گزارش و گرفتن حقوق در سرماه نیست. ھمین کھ 

طبقات چھ کسی، با چھ دیدگاھی از موقعیت و منافع بھ تعبیر شما روحانیون؛ 
دفاع می کند، کافیست کھ گفتھ شود: چھ کسی بھ مستکبر، در مقابل مستضعفان 

کند. اصال، چرا راه دوری برویم؟ ھمین چند کدام طبقھ اجتماعی خدمت می 
خانھ «سال پیش، یک ایرانی در ھمین زمینھ ترھاتی را در یک شبھ کتاب بنام 

جمع آوری کرد و وزارت (منظور از یوسف، استالین است) » دائی یوسف
اطالعات ایران، یقینا بدون اطالع و اجازه جمع آوری کننده این ترھات، با 

دو بار آن را تجدید چاپ نموده و در کشور پخش کرده ھزینھ خود، حداقل 
است. من در باره نویسنده این شبھ کتاب(آقای اتابک فتح هللا زاده)، کمترین 
تردیدی ندارم کھ وی جاسوس و یا مأمور اطالعاتی آمریکا، غرب و یا 
جمھوری اسالمی ایران نیست و اما، کامال مطمئنم کھ آن چرندیات را بر اساس 

ه و منافع طبقاتی خاصی، بر اساس ایدئولوژی و منافع نظام سرمایھ داری دیدگا



(منظور غرب ایدئولوژیک و بر مبنای تبلیغات و فضاسازیھای خصمانھ غرب
نوشتھ است. سؤال این است: وزارت اطالعات ایران چھ است نھ جغرافیائی) 

یا انتشارات نفی از این کار می برد و چھ ھدفی را دنبال می کند؟ بنظر شما، آ
مؤسسھ اطالعات و یا ھر مؤسسھ انتشاراتی دیگر وابستھ بھ سرمایھ داران، 
حاضر خواھند بود، حتی با توافق بنده، ھمین نوشتھ چند صفحھ ای را کھ ھزینھ 
چندانی ھم ندارد، چاپ و منتشر سازند؟ اگر نھ، چرا؟ بنابراین، استالین ستیزی، 

بمعنی جاسوسی و یا داشتن تابعیت  ، لزوماعدالت کشیبعبارت درست تر، 
نمی تواند باشد. ھمین خود اینجانب را (منظور غرب جغرافیائی است) غربی 

می بینید کھ این ھمھ مطلب می نویسم، از عمرم مایھ می گذارم، فکر و ذھنم را 
در کشورھای سرمایھ داری، از  اتھام رایج روزمشغول می دارم، بر خالف 

ھم  اتھام رایج روزور خود ما رایج بود و بھ ھمین جملھ آنچنان کھ در کش
ھزاران نفر از صادق ترین و دالورترین فرزندان میھن ما در اسارتگاھھای 
رژیم قبلی و فعلی، زیر شکنجھ ھای وحشیانھ بطرز فجیعی کشتھ شدند، بھ 
چوبھ اعدام بستھ شدند و سرشان بر سر دار رفت، نھ جاسوس و مأمور 

وده ام و نھ استالین در وصیتنامھ اش مرا وکیل و وصی اطالعاتی شوروی ب
خود معرفی کرده است. من ھم، از منظر اعتقاد طبقاتی، از دیدگاه منافع 
کارگران و زحمتکشان، بھ بیان شما روحانیون؛ مستضعفان، در دفاع از حقوق 
و منافع استثمار شوندگان و اقشار محروم و ستمدیده جامعھ، در حمایت از 

ان و فقیران و بی پناھان، سعی می کنم گوشھ ھائی از حقایق را روشن گرسنگ
سازم. بنابراین، من بر این باورم و واقعیت این است کھ، امر جاسوسی بھ نفع 
بیگانھ و یا حتی بسود کشور خویش، عالوه بر پیوستگی با تمایالت و 

د کھ دیدگاھھای طبقاتی فرد مأمور، حتما با مسائل دیگری ھم بستگی دار
موضوع بحث من و شما نیست. در اینجا، فقط بھ برخی دروغھا و جعلیات 

  تبلیغاتی دیگر پیرامون اتحاد شوروی اشاره می کنم و می گذرم:
شنگھ  -توجھ داشتھ باشید، کھ ظالمان و بیدادگران تاریخ، چنان ھیاھو و الم

نداختھ اند کھ ای برای پوشاندن واقعیتھای زیبا و تبلیغ دروغھا و جعلیات راه ا
این انسان بعضی وقتھا، آنھا را بجای واقعیت قبول می کند. برای نمونھ، بھ 

، ١٣۵٩موارد دقت کنید! فکر نمی کنم فراموش کرده باشید زمانیکھ، در سال 



آقای موسوی گرمارودی(ایشان شاعر و سید ھم تشریف دارند) پس از سفری 
ر چند شماره روزنامھ ھای آن در ترکیب یک ھیئت دولتی بھ اتحاد شوروی، د

و چنان بھ نوشتھ » در اتحاد شوروی زاغھ نشینی وجود دارد«وقت نوشت: 
ھای خود آب و تاب داده بود کھ انگار ریشھ زاغھ نشینی در تمام جھان برافکنده 

سالھ بود، باقی مانده  ٦٠شده و فقط در ھمین اتحاد شوروی کھ آن وقت تقریبا 
در جواب ایشان حزب توده ایران ھم در ارگان رسمی  است. بھ ھر حال و اما،

آقای گرمارودی ھر تعداد زاغھ در شوروی نشان دھد، اتحاد «خود نوشت: 
شوروی حاضر است بھ ازای ھر زاغھ، یک کارخانھ ذوب آھن در ایران 

بعد از این جواب، آقای موسوی گرمارودی مثل اینکھ الل شد، زبانش ». بسازد
ست و حاضر نشد حداقل چند تا کارخانھ ذوب آھن مفت و بند آمد، قلمش شک

مجانی در ایران ساختھ شود. می دانید چرا؟ برای اینکھ ایشان دروغ مرقوم 
فرموده بودند. خوب، تصور می کنید کھ اگر این ترھات، بعد از چند ده سال 
بدست، یک محقق ساده لوح بیافتد، چھ قضاوتی در باره تاریخ گذشتھ خواھد 

امروز و ھمیشھ نباید این مسئلھ را از نظر دور داشت، کھ اتاقھای فکر  کرد؟
ھمھ نظامھای مبتنی بر مالکیت خصوصی، بویژه نظام سرمایھ داری، برای 
تخریب گذشتھ در نظر نسلھای آینده از قبل سندسازی می کنند. بدین معنی کھ، 

ه پخش بدست اشخاص معینی موضوع و یا یک مسئلۀ جعلی را بصورت گسترد
می کنند، کھ ھم نسل حاضر سر در گم می شود و ھم نسلھای بعدی در تحقیقات 
خود دچار گمراھی می شوند. مثال، تصور این مسئلھ مشکل نیست کھ ھمین 
جعلیات آقای موسوی گرمارودی، محققان نسلھای بعد را با چھ مشکالتی مواج 

  خواھد ساخت!
در کامبوج » خمرھای سرخجنایت «ھمین امروزھا ببینید کھ در مورد 

چقدر داد و بیداد راه انداختھ اند کھ حتی، اکثریت انسانھای جویای حقیقت، 
جرات بیان این واقعیت را ندارند کھ آمریکا با کشتار مردم بی پناه کامبوج، 

دست و دوباره رژیم پادشاھی را بھ این کشور بازگرداند و جنایات بیشمار خود 
رھای سرخ نوشت. در ویتنام، ھائیتی، یوگسالوی، نشاندگانش را بھ پای خم

عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان و بد تر از ھمھ در اتحاد شوروی، 
ھزاران از این گونھ موارد را مرتکب شدند و چنان متدلوژی بررسی منحطی 



را رایج  ساختند، کھ انسان اگر کمی بی دقتی کند، ناخواستھ بھ عامل و کارچاق 
  جانیان و مرتجعان تاریخ تبدیل می شود. کن

یکی دیگر از تبلیغات ضد شوروی کھ در واقع، بمنظور جلوگیری از 
برقرارای عدالت اجتماعی در جھان صورت می گیرد، تبلیغات پیرامون دیوار 
آھنی، رادیوھای ترانزیستوری و تک موجی و یا عملکرد سازمان اطالعاتی 

م وضع بھ ھمین منوال است. نمی دانم در این در شوروی است. در این مورد ھ
مورد اطالع دارید یا نھ، اما، من مشاھدات و تحقیقات خودم را در این زمینھ 

  ھا، مستقیما بخدمت شما عرض می کنم.
از کدام دیوار آھنی می توان صحبت در حالیکھ در روز امروزی علیرغم 

و سفر بھ بسیاری از تسلط امپریالیسم بر تمام جھان، شرایط اخذ روادید 
کشورھای امپرالیستی چنان سنگین است کھ در اغلب موارد، متقاضایان و 
عالقمندان از خواست خود صرفنظر می کنند. و اما در مورد سیستم رادیو در 

میالدی  ٨٠موجی کھ از سالھای  ٩موجی و  ٦اتحاد شوروی. این رادیوھای 
ھ پای صنایع رادیوسازی سالھای در غرب و ژاپن ساختھ شد، ھنوز نتوانستند ب

موجی  ١٦، ١٢، ٩اتحاد شوروی برسند. در اتحاد شوروی رادیوھای  ١٩٢٠
» اوکھ آن«و » ویف«از ھمان سالھا تولید می شد و نوع مدرن آنھا، رادیوھای 

و... بودند  کھ قیمت آنھا بقدری نازل بود کھ در اکثر خانھ ھا، ھر کسی یکی 
ر اینھا، مردم شوروی حق داشتند برنامھ ھای رادیو برای خود داشت و عالوه ب

خش و پارازیت گوش کنند. بدین منظور، دولت شوروی از  -را بدون خش
فرستنده ھای مرکز بھ تمام خانھ ھا و موسسات و غیره نیز مستقیما سیم کشی 
کرده بود. بنابر ھمین کوتاه کھ گفتم، االن زمان، زمان آن است کھ متدلوژی 

بررسی مسائل بطور کلی و بنیادی عوض شود. باید صورت مسئلھ برخورد و 
را از بیخ و بن تغییر داد. من بھ سھم خود صدھا مقالھ و رسالھ در این باره 
نوشتھ ام ولی، کم است. جستجوگران حقیقت، باتکاء این و یا آن جعلیات و 
سندھای ساختگی کھ دستگاھھای جاعل و دروغ پراکنی مرتجعین بومی و 

انی بخورد مردم ستمدیده جھان می دھند، نمی توانند بھ سر منزل مقصود جھ
برسند، بلکھ، تنھا بیان واقعیتھا، ھمچنانکھ ھستند می تواند بھ آنھا کمک نماید. 
توجھ کنید! دھھا سال چنان در مورد شوروی، سازمان امنیت این کشور دروغ 



کھ در این کشور، ھمھ ت گفتند کھ گوئی تمام بد بختی مردم جھان بخاطر آن اس
مردم با کار، مسکن، تحصیل، طب و درمان و حق استراحت رایگان تامین 

حرف می زنند کھ انگار سازمانھای  “ک.گ. ب“چنان در مورد  شده اند.
امنیتی سیا، موساد، انتلیجن سرویس، ساواک، ساواما، میت، استخبارات و... با 

 “مشتریان”و یا ھتل پنج ستاره برای  نقل و نبات از مخالفان استقبال می کنند
 “مخوف“خود باز کرده اند ولی این یکی، نھ اینکھ حلوا پخش نمی کرد، حتی 

ھم بود. در صورتیکھ، سیاست و رفتارھای این سازمان، بسیار نرم تر و با 
گذشت تر از ھمھ سازمانھای امنیتی جھان بوده است. بدین ترتیب، توسط ھمان 

میلیونر شدن در مردم ایجاد کردند، مردم را فریفتند، اتحاد  رادیوھا، یک روحیھ
پاره کردند، از بین بردند اما،  -شوروی را طی یک خیانت دھشتناک، تکھ

وضع کل بشریت ھر چھ بیشتر بدتر شد. امروز، کل جھان بشری را بھ سوی 
سقوط و انحطاط و نابودی می کشانند. دستاوردھای ارزشمند آن را از بین می 

رند. امتیازاتی کھ بخاطر وجود شوروی بھ مردم کشورھای سرمایھ داری داده ب
بودند، یکی پس از دیگری پس می گیرند. باال بردن سن بازنشستگی، افزایش 
ساعات کار ھفتگی، اخراج انبوه کارگران و کارکنان، بستن موسسات علمی، 

  جملھ اند.صنعتی، تولیدی و غیره از این 
دفتر آیت هللا منتظری، در جواب اشاره اینجانب بھ  در بند دوم جوابیھ

 دادگاھھای تفتیش عقاید در قرون وسطی، گفتھ می شود:
دادگاھھای تفتیش عقاید را ما نیز با شدت بیشتری محکوم کرده و  -ثانیا «

از گردنندگان آنھا اظھار برائت می کنیم، ولی آنھا چھ ربطی بھ اسالم و 
صنفی عده ای کار خالف عقل و منطق انسانی  روحانیت دارند؟ اگر در یک

کردند نباید تمام آن صنف را بھ جرم آن عده محکوم نمود. این چھ قضاوتی 
است کھ شما می کنید؟ ما نیز قبول داریم کھ در طول تاریخ از مقدسات مردم و 
از جملھ، ادیان الھی عده ای سوء استفاده کرده و بدین وسیلھ مخالفان خود را 

» نموده اند. مگر این سوءاستفاده منحصر بھ متولیان ادیان است.سرکوب 
اوال؛ من، مثل آیت هللا منتظری فکر نمی کنم بھ صرف محکوم کردن یک عمل 
خالف، نمی تواند بمعنی فراموش کردن آن عمل و روحانیت مجری دادگاھھای 

غم تفتیش عقاید تلقی شود. اگر چنین حکمی درست است، پس چرا این حکم، بر



آنکھ بسیاری از چپھای وازده و ورشکستھ نیز از استالین و اتحاد شوروی 
اعالم برائت کرده اند، در مورد این بزرگمرد تاریخ اجرا نمی شود؟ ثانیا؛ من با 
مضمون کلی این نظر آیت هللا منتظری کھ دادگاھھای تفتیش عقاید را محکوم 

کار خالف عقل و منطق اگر در یک صنفی عده ای «کرده اند و می گویند: 
و یا، » انسانی کردند، نباید تمام آن صنف را بجرم آن عده محکوم کرد

، کامال موافقم. با این »سوءاستفاده فقط منحصر بھ متولیان ادیان الھی نیست«
تفاوت کھ آیت هللا منتظری با توجھ بھ شخصیت و احساسات انسانی خویش، 

ادیان الھی را مثل خود می پندارند.  منھای عده کمی، کل روحانیت و متولیان
البتھ من ھم آرزومند بوده و ھستم کھ ای کاش چنین می بود. ولی، واقعیات 
تاریخی، از چیز دیگری حکایت می کنند. چگونھ می توان نقش مخرب کنیسھ 
ھا، کلیساھا، مساجد و دیگر امکان دینی را در دفاع از صاحبان قدرت، اعمال 

رون وسطی، کشتار حقیقت و عدالت بدست روحانیت روحانیت مسیحی در ق
واتیکان، بویژه در دوره رھبری پاپ ژان پل دوم را، فتواھای جنون آمیز 
خاخامھای صھیونیست در اشغال اراضی فلسطین و سالخی مردم آن سرزمین 
و دیگر کشورھا را و از ھمھ ملموس تر، اقدامات و مال اندوزیھای غاصبانھ و 

روحانیت شیعھ تحت رھبری آیت هللا خمینی در ھمین مدت  غیرقانونی جمیع
سی سال حاکمیت در ایران را کھ ھمھ شاھدیم، بھ پای عده اندک نوشت و 
اکثریت را مثل خود پنداشت؟ نھ، حضرت آیت هللا ، اجازه بدھید این واقعیت را 

بھتر قبول کنیم کھ شما و عده اندکی مثل شما، صرفا استثناء از کل ھستید و شما 
از ھر کسی، حداقل بھتر و بیشتر از من می دانید کھ روحانیت و متولیان ادیان 
الھی، ساختھ و آفریده طبقات اجتماعی غالب، بویژه برده داران بوده و بلحاظ 
معیشتی بھ آنھا و سپس بھ فئودالھا و امروز بھ سرمایھ داران وابستھ بوده و 

قائده، مقدسات مردم را در جھت خدمت  ھستند. بنابر این، کلیت آنھا بعنوان یک
بھ صاحبات ثروت و قدرت مورد سوءاستفاده قرار داده و توجیھ گر و مدافع 
اعمال غیرانسانی و جنایات بیشمار آنھا بوده و ھستند و درتمام حق کشی ھا، 
جنایتھا و خونریزیھای آنھا چھ بطور مستقیم و چھ غیرمستقیم شرکت داشتھ و 

تحقیق و بدرستی می توان روحانیونی از قبیل خود شما، آیت هللا دارند. اما، بھ 
طالقانی، شیخ محمد خیابانی، مارتین لوترکینک و عده کم شمار دیگری را فقط 



یک استثناء از کل قاعده در جامعھ روحانیت بحساب آورد. شما بسیار خوب 
و خدا داگر است و در وسط انسان میدانید کھ ھر روحانی بھ سھم خود یک سو

دادوستد مشغول است. روحانی نماز می گذارد، روزه می گیرد، عبادت می  بھ
کند، بھ مسجد و معبد می رود و در واقع، سر دنیای آخرت، با خدای خود چانھ 
زنی می کند تا در بھشت موعود، در کنار جویبار روان شراب، با حوریان 

ر سوداگری نیست، ھمیشھ باکره، بھ عیش و عشرت مشغول شود. اگر این کا
  پس چیست؟ آیا این ھم قضاوت نادرستی است؟

 بند سوم و پایانی جوابیھ دفتر آیت هللا منتظری چنین است:
شما دادگاھھای رایج در جھت اعتراف گیری را با صدر اسالم  -ثالثا«

پیوند مستقیم دادید. یادآوری می شود: یک نمونھ از این دادگاھھا کھ در صدر 
ت را* ذکر می کردید و بھ کلی گوئی بسنده نمی کردید. این در اسالم بوده اس

حالی است کھ درست در تاریخ ضد قضاوت شما وجود دارد و نمونھ آن اقرار 
زن و نیز مردی است بھ زنا در حضور پیامبر (ص) و نیز حضرت امیر(ع) و 
انصراف آنان از شنیدن آن و اصرار آن شخص بر اقرار و ادامھ روی گرداندن 
آن بزرگواران، تا باالخره چھار مرتبھ با اصرار، خود شخص اقرار می کند. و 
ھمچنین است روایاتی کھ صریحا اعتراف در زندان و در حال تھدید و تخویف 
را مردود دانستھ و قضاوت و اجرای حدود بر اساس چنین اعترافھائی را باطل 

، کتاب الحدود ذکر و غیر شرعی اعالم داشتھ است کھ در کتاب وسایل الشیعھ
کاش می توانستم باور کنم کھ نقل روایت کوتاه اقرار بر گناه آن » شده است.

مرد و زن بھ زنا و تقبیح اعتراف در زندان و باطل شمردن اقرار در حال تھدید 
و تخویف افسانھ نبود و با تبلیغ و ترویج در میان مسلمانان نھادینھ می شد. 

یث چندان قابل اعتماد نیستند و ثانیا؛ قرآن و واقعیت روایات و احاد -زیرا، اوال
تاریخ دین اسالم و ھمھ ادیان، علیرغم خواست و آرزوی من و شما، خالف آن 
را نشان می دھند. این قّصھ بی شباھت با داستان آن کشیش آدمخور نیست کھ از 

ر فرط رحم دلی، زنگولھ بھ پایش می بست تا مورچھ ھا بھ صدای زنگولھ از س
راھش کنار روند و زیر پا لھ نشوند. حتما خواھید پرسید؛ طبق کدام شواھد؟ 

  ھمینجا، بطور مختصر و گذرا بھ برخی از آنھا فقط اشاره می کنم:



بنظر شما، آیت هللا خمینی بر این شیوه حضرت آیت هللا! اول شما بگوئید 
و در زیر  قضاوت در صدر اسالم و بی اعتباری اقاریر و اعترافات در زندان

اگر جواب مثبت است، پس چرا ھزاران  تھدید و تخویف آگاھی داشت یا نھ؟
انسان، از جملھ بزرگان علمی و ادبی، سیاسی و دینی کشور را بھ توبھ، ترک 
باور خود و اقرار بھ ناکرده وادار کرد؟ دّوم،؛ حکم قتل آن ھفتصد نفر مردان 

پیغمبر اسالم سر برید و بھ  قبیلھ بنی قریظھ را کھ حضرت امیر در حضور 
چاه انداخت، کدام دادگاه صادر کرده بود؟ ھر چند من امیدوارم این قّصھ ھم 
یکی از آن روایات افسانھ ای باشد. اما، پرسیدنی است کھ آنھا بھ چھ جرمی 
کشتھ شدند؟ آیا اگر بھ "گناه خویش" اقرار می کردند و اسالم می آوردند، نجات 

ه، پس، این تخویف و تھدید نیست، چیست؟ از این کھ بگذریم، می یافتند؟ اگر آر
تفسیر شما از مقولھ تقسیم انسانھا بھ مشرک و مرتد، ملحد و کافر، مسلمان و 
مؤمن چیست؟ آیا آن را تھدید، تخویف و فشار علنی بھ فرد و جمع ــ حتی در 

سلمانی و خارج از زندان و در محیط بازــ برای ترک باور خود و اقرار بھ  م
یعنی شھادت بھ ندیده ھا معنی می کنید یا نھ؟ شما در  »اشھدوا اّن...«گفتن 

" چھ نظری دارید؟ آیا آن را بعنوان تھدید و الکفر ۀفقاتلوا ائممورد حکم "
را  "اشدّوا علی الکفّار و رحما بینھم"تخویف جمعی قبول نمی کنید؟ فرمان 

روحانیون تاریخ(فرض کنیم: فقط  کھ آیت هللا خمینی، یکی از خونخوارترین
فرمان قتل عام ھزاران اسیر در بند را  ١٣٦٧ایران)، با استناد بھ آن، در سال 

صادر کرد و خود شما در اعتراض و مخالفت بحق و درست با آن، از قائم 
مقامی والیت فقیھ عزل شدید، چھ معنی می کنید؟ آیا ھمھ اینھا بھ صدر اسالم 

ھ؟ آیا اینھا ھم قضاوت نادرستی ھستند؟ تصور نمی کنم مربوط می شوند یا ن
شما این قول رایج در میان مردم ایران و بسیاری از کشورھای مسلمان (حداقل 
غیرعرب) را کھ بنده نیز با بسیاری از آنھا از نزدیک آشنائی دارم، نشنیده 

تی معنی این گفتھ، کھ ملمگر  »!ما مسلمانان شمشیریم«باشید کھ می گویند: 
را، خلقی را، جمعی را بزور شمشیر وادار بھ ترک اعتقادات خود و اقرار بھ 
قبول اسالم کرده اند، برای شما روشن نیست؟ پس، حالل دانستن جان و مال و 
ناموس "اسیران حربی"  برای "لشکریان اسالم" را چھ معنی می کنید؟ نھ، 

تم کنم. بگذارید بھ حضرت آیت هللا! اجازه بدھید این بحث را در ھمینجا خ



ذھنیت و تصور و احترام من و بسیاری مثل من نسبت بھ شخص شما، خدشھ و 
  خللی وارد نشود. چرا کھ بقول معروف، این خمیر آب زیادی می برد.

حضرت آیت هللا منتظری! اجازه می خواھم صحبت را با پرداختن بھ 
الین ستیزی ادامھ داده مسائل و واقعیات عینی تر، در ارتباط با ھمان مسئلھ است

و از شما بعنوان یک انسان سیاسی ــ مذھبی جامع االطالع سؤال کنم: بنظر 
شما، چرا بزرگترین و فجیع ترین حوادث و جنایات تاریخ بشری، حتی فجایع 
روزمره، بعد از چند روز، چند ھفتھ و بعضا بعد از چند ماه و چند سالی، بکلی 

و محاکم استالینی" ھیچ وقت از مد روز  فراموش می شوند ولی، "جنایات
خارج نمی شود؟ من بھ نوبھ خود جواب این سؤال را خواھم داد. اما، قبل از 
آن، اجازه می خواھم برخی فجایع دھشتناک تاریخ را فھرست وار و بصورت 

 کلی بر شمارم.
چرا و بھ چھ علت، کشتار بربرمنشانھ سیاھان آفریقا، منقرض  توجھ کنید!

نسل نامیبیائیھا، تاسمانیائیھا، سرخپوستان سرزمینھای اتازونی، مردم کردن 
بومی قاره استرالیا، بھ بردگی در آوردن دھھا میلیون انسان، از جملھ آفریقائیھا 
در عصر امپراطوری اروپا، گرسنگی دادن و کشتار سی میلیون ھندی، جمع 

لیس و گردن زدن آنھا آوری و کشتار ھفتاد ھزار نفر از کوچھ و خیابانھای انگ
در برج لندن، قلع و قمع مخالفان در کشورھای متروپل، از آن جملھ، 
نابودکردن رھبری، اعضاء و حتی طرفداران حزب پلنگان سیاه تا آخرین نفر 
در زندانھا و شھرھای آمریکا، از میان برداشتن رقیبان و مخالفان با استفاده از 

ھھای مافیائی، قتلھای زنجیره ای، ساقط شیوه ھای ترور، تسویھ حسابھای گرو
کردن ھواپیماھا، تصادفات ساختگی رانندگی، غرق کردن کشتی ھا، کشتار 
قریب یکصد میلیون نفر انسان در جریان دو جنگ امپریالیستی جھانی و 
ویرانی کشورھا، کشتار و از میان بردن دھھا میلیون نفر در جنگھای متعدد 

پنج میلیون ویتنامی و ھمچنین در جریان کودتاھای  محلی و منطقھ ای از جملھ،
ضدملی و استعماری، تاراجھا و کشتارھای بیشمار در مستعمرات، بمباران 
اتمی ھیروشیما و ناکازاکی بوسیلھ دولت آمریکا، دفن زبالھ ھای اتمی و 
شیمیائی در مستعمرات، کشورھای اشغالی و کشورھای فقیر بویژه، آفریقائی 

کشتھ شدن و آسیب دیدن صدھا ھزارن انسان بیگناه می گردد و ده کھ منجر بھ 



بگزارش تلویزیون یورو  ھا سال دیگر نیز قربانی خواھد گرفت (یک نمونھ:
ھزار تن زبالھ ھای سمی بوسیلھ کشتی ھای  ۵٠٠نیوز، اخیرا در اثر دفن 

 ھزار نفر از مردم ٣١ھلندی در آبھای ساحلی کشور آفریقائی کوت ده لوار، 
، )ھزار نفر از آنھا جان باختھ اند ١۵این کشور آسیب دیده است و تاکنون، 

نود سال سالخی مردم فلسطین و اشغال سرزمین آنھا بدست مھاجران غربی و 
از ھمھ فجیع تر، مدرنیزه کردن نظامھای برده داری، فئودالیسم و بازگزداندن 

و گسترش عصر استعمار تحت بھانھ غیرقابل توجیھ و تفسیر صدور 
دموکراسی و حقوق بشر و... و ھمین دیروز و امروز، بمباران شھرھا و 
مناطق مسکونی، صنعتی، مدارس، بیمارستانھا، آثار و ابنیھ باستانی و حتی 
معابد و زیارتگاه دینداران و معتقدان در یوگسالوی، افغانستان، عراق، 

مین و دریا و ھوا، پاکستان، لبنان، فلسطین و... محاصره مردم فلسطین از ز
قطع غذا و خواربار، آب و برق، درمان و دارو بھ روی آنھا، ویران کردن 
کامل زندان بزرگی بنام غزه و کشتار مردم محاصره شده آن و ھزاران ھزار 
مورد جنایات فجیع کھ امپریالیسم جھانی مرتکب شده و بطور روزمره نیز 

ند؟ وانگھی، اگر حتی با یک تکرار می کند، بسرعت بفراموشی سپرده می شو
نگاه بدبینانھ و خصمانھ، استالین و حاکمیت او را بعنوان جنایتکاران مطلق 

سالھ حاکمیت تحت رھبری او  ٣٢بپنداریم و توجھ کنیم کھ حجم جنایت 
برابر  ٩)، ٦٣نفر اعدام شده، کتاب خیانت بھ سوسیالیسم، صفحھ،  ۵٦٦٧٩٩(

برابر از منقرض کردن  ٨٠آمریکائیھا، میلیون ویتنامی بدست  ۵از کشتار 
سرخپوستان اتازونی بدست مھاجران نژادپرست سازنده کشور ایاالت متحده 
آمریکا، ھزاران برابر از قتل عام سیاھان و مردم مستعمرات در عصر 

سالھ  ٦برابر از دو و نیم میلیون نفر کشتھ شدگان اشغال  ۵امپراطوری اروپا، 
چندین برابر  ،ت بھداشت و پزشکی قانونی عراق)(بنا بھ گزارش وزارعراق

از قلع و قمع مخالفان و رقیبان داخلی در اروپا، آمریکا و دیگر کشورھای 
سرمایھ داری کمتر و کوچکتر است، مفھوم استالین ستیزی باز ھم روشنتر می 
شود. بھ ھرحال، ھدف این نوشتار از برشماری این فھرست کوتاه و خالصھ 

ن سؤال و یافتن پاسخ آن است کھ چرا بجای ھمھ فجایع تاریخی، شده، طرح ای
پرونده "جنایات استالین" ھمچنان باز نگھ داشتھ می شود؟ شاید در رابط با این 



فھرست مختصر، بحق، کلی گوئی را بر من ایراد بگیرید. الکن، باید توجھ 
ندارم و  داشت کھ در اینجا، قصد برشماری علل و عوامل ھمھ فجایع تاریخ را

عالوه بر آن، با اینکھ در باره ھر یک از این موارد و ھزاران ھزار مورد 
دیگر، تحقیق و بررسی ھائی بعمل آمده است ولی، باز ھم نیازمند بررسی 

  کارشناسانھ جامع تر و دقیق تر می باشند کھ آنھم ھدف این نوشتار نیست.
  
  ـ مفھوم واقعی استالین ستیزی*٢

تماعی چنان از "جنایات استالین" صحبت می کنند کھ مخالفان عدالت اج
اقتصادی و سراسر تاریخ  -گوئی، تمام حاکمان تاریخ، ھمھ نظامھای اجتماعی

بشری قبل و بعد از دوره رھبری استالین پر از عدل و داد بوده است و فقط این 
یکی، تافتھ جدا از بافتھ از آب در آمد. و این برخوردی است خصمانھ و 

بانھ. تعصب، دشمن منطق و عقالنیت است. چشم متعصب توان دیدن متعص
حقیقت را ندارد. عدل و انصاف کجاست؟ کدام کاخ، کاخ سفید و یا کرملین، 
کاخ الیزه و یا نیاوران... بھ عدل آباد شده است؟ اما، تداوم اوضاع ناگوار جھان 

اشاره شد،  امروزی و ھر چھ سخت تر شدن شرایط زندگی بشر و آنچھ کھ فوقا
بعینھ نشان می دھد: استالین ستیزی پدیده تازه ای نیست و صورت ظاھری و 
اسم رمز جنگ برای ممانعت از اجرای عدالت اجتماعی است. استالین ستیزی 
نام جعلی جنگ برده دار با بردگان و سرکوب قیام بردگان، جنگ فئودال با 

با کارگران تولید کننده  دھقانان بی حقوق و باآلخره، جنگ سرمایھ دار است
نعمات مادی کھ با پیروزی انقالب کبیر اکتبر، تغییر نام یافتھ است و ھیچ 

کما اینکھ بعد از تخریب عدالت  ربطی بھ اعمال نیک و یا بد استالین ندارد.
بنیادگرائی «اجتماعی در اتحاد شوروی و شرق اروپا، این جنگ بھ مبارزه با 

ر نام داده شد و ستیز با سوسیالیسم تحت نام استالین تغیی» تروریسم«و » اسالمی
ستیزی، چاشنی ھمھ این جنگھا می باشد. این جنگ، تاریخی دیرینھ دارد و با 
پیدایش طبقات و مالکیت، با جنگ ظلم برعلیھ عدل، جنگ بیعدالتی و بی 
حقوقی برعلیھ عدالت و حقوق انسانی، با جنگ تاریکی برعلیھ نور، شّر برعلیھ 

ر، بدی برعلیھ نیکی، ھمزاد است و باآلخره، در جنگ اضداد، طرف منفی خی
آن است کھ متناسب با زمان و مکان و شرایط ، ھمیشھ نام و شکل آن تغییر 



یافتھ است. این جنگ، جنگی است برای ممانعت از برقراری حاکمیت طبقات 
سانی. فقیر و پائینی جامعھ و برعلیھ اجرای عدالت اجتماعی در جوامع ان

استالین ستیزی، حربھ برده داران و فئوداالن "مدرن" و "متمدن" و بعبارت 
امروزی، سرمایھ داران است. استالین ستیزی، مضمون و ماھیت اصلی مبارزه 
با افکار و اندیشھ ھا، آمال و آماجھا، خواستھا و آرزوھای عدالتخواھانھ بشری، 

ژی رھائی و آزادی انسان از قید و معنی ساده شده ستیز با جھان بینی و ایدئولو
بندھای غیرانسانی اجتماعی است. رعایت عدل و انصاف در قضاوت، تنھا 
موردی است کھ در برخورد بھ استالین و جامعھ سوسیالیستی بفراموشی سپرده 
می شود. ھر دیدگاھی کھ بخواھد خشونتھای دوره رھبری استالین در اتحاد 

ب و بدون پیکاوی ریشھ ھا و علل بروز آن، شوروی را خارج از این چھارچو
مورد بررسی قرار دھد، نھ تنھا ھیچ کمکی در جھت روشن شدن حقایق و 
وقایع نخواھد کرد، حتی با چرخش بیھوده در دور باطل توھمات، سعی و 
کوشش خود را برعلیھ برقراری عدالت اجتماعی درجامعھ بکار خواھد گرفت. 

د گنجایش این نوشتار، بھ توضیح علل و با این درک از موضوع و در ح
  پیامدھای استالین می پردازم.

  
  ـ دستاورھای انقالب اکتبر و نتیجھ استالین ستیزی٣

غرب ایدئولوژیک و بطور کلی ھمھ مخالفان عدالت اجتماعی، در برخورد 
چنان وانمود می کنند کھ گوئی  ١٩٣٠بھ حوادث اتحاد شوروی در سالھای دھھ 

نھ آدم کش تحت رھبری استالین، بی ھیچ دلیل و مدرکی مردمی یک گروه دیوا
راست در کوچھ و خیابان راه می رفتند و سرشان بھ کار و  - را کھ راست

زندگی خود مشغول بود، می گرفتند و بعد از یک محاکمھ فرمایشی، می کشتند. 
ر فراموش نکنیم کھ این شیوه، در انگلستان، در جریان قتل ھفتاد ھزار نفر د

برج لندن بھ کار گرفتھ شد نھ در شوروی. توجھ داشتھ باشید کھ ھمھ رھبران 
انقالب اکتبر، از جملھ استالین، نخبگان و فرھیختگان عالی رتبھ علوم سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی، فلسفی و انسانی بودند کھ ھر کدام آثار و گنجیھ ھای 

ھنوز ھم از اھمیت و فعلیت مکتوب گرانبھائی را بھ بشریت تقدیم کرده اند کھ 
آنھا کاستھ نشده است. حداکثر گفتھ مخالفان عدالت، یک کلی گوئی بوده و ھست 



کھ گویا فقط بھ کشتار مخالفان مشغول بودند و دیگر ھیچ. اما ھیچوقت نمی 
گویند کھ؛ آیا آنھا فقط مخالفان فکری بودند و یا جنایاتی را ھم مرتکب می 

عدالت اجتماعی ھیچ وقت نگفتند و نمی گویند، انقالب  شدند. دشمنان و مخالفان
کبیر سوسیالیستی اکتبرــ بزرگترین انقالب تاریخ بشری، بھ اعتراف دوست و 

 ٨دشمن ــ کھ در نوع خود مسالمت آمیز ترین انقالب بود و فقط با کشتھ شدن 
نفر، آنھم در حوادث مختلف بھ پیروزی رسید، چرا و چگونھ در سالھای دھھ 

  قرن گذشت مجبور شد با شدت ضد انقالب را دفع نماید. ٣٠و  ٢٠
ھدف انقالب کبیر اکتبر کھ با پیروزی خود راه جدیدی در پیش پای بشریت 
جھان گشود، برقراری حاکمیت طبقھ کارگر و زحمتکشان شھر و روستا و 
اقشار پائینی و تھیدست جامعھ و اجرای عدالت اجتماعی بود و از ھمان ابتدای 
اجرای برنامھ ھای انقالب، با مخالفت و مقاومت مسلحانھ شدید سرمایھ داران و 
زمینداران بزرگ داخلی و جھانی مواجھ شد. بازسازی آثار ویرانیھای ناشی از 
جنگ جھانی اول ھنوز شروع نشده بود کھ گاردھای سفید، جنگھای خونین 

ی عدالت اجتماعی داخلی را برعلیھ دولت جوان کارگران و زحمتکشان و اجرا
 ١٤با حضور نظامیان  ١٩٢۵در کشور شروع کردند. جنگھای داخلی تا سال 

کشور خارجی (کشورھای آنتانت) و پشتیبانی تسلیحاتی، عملیاتی، اطالعاتی، 
تشکیالتی، مالی، تبلیغاتی آنھا با شدت تمام درخاک اتحاد شوروی ادامھ یافت. 

یکی از رھبران گاردھای سفید می توان شدت این جنگھا را با این گفتھ کلچاک، 
یک آبادی سوختھ و ویران، بھتر از آن است کھ یک «درک کرد. وی می گفت:

گاردھای سفید از ھر تیر راه آن ». ساکن آن روستا، عضو حزب بلشویک باشد
سراسری سیبری یک بلشویک و یا طرفدار آنھا را آویختھ بودند. در جنگلھای 

طرفداران دولت شوروی را بھ درختان جنگل بستند تا سیبری، ھزاران نفر از 
زنده از گرسنگی بمیرند و یا خوراک جانوران و حشرات شوند. غرب و  -زنده

ارتجاع این واقعیتھا و ھزاران مورد مثل اینھا را نھ تنھا نادیده می گیرد، حتی 
فراموش ھم کند. ابعاد جنایت گاردھای سفید و ارتشھای دولتھای دخالتگر 

 - ارجی در مناطق غربی و قفقاز، از این ھم دھشتناکتر بود. مثلھ کردن و زندهخ
زنده سوزاندن انسانھا بھ ظن طرفداری از دولت شوروی، ترور مقامات حزبی 

نفر از رھبران حزبی و  ٢٦و دولتی، رایج ترین شیوه مجازات بود. کشتار 



نظامیان انگلیس و کمیسر باکوــ با ھمکاری و حمایت  ٢٦دولتی ــ مشھور بھ 
ترکیھ، فقط یک نمونھ از این جنایات است. نا گفتھ نماند کھ، دمکراتھای 

 ٢٦امروزی با ھدف پاک کردن آثار جنایات دمکراتھای اوایل قرن بیستم، مدفن 
کمیسر باکو را باکو را شخم زدند و تمام مجسمھ ھا و یادوراره ھای آنھا را در 

غبار «ین مورد و موارد دیگر، بھ کتابھای سطح کشور از میان بردند. (در ا
دولتمردی نابغھ، «، نوشتھ ایگور لیگاچوف و »روبی از حقایق شوروی

، بقلم گنادی زیوگانوف، ھر دو ترجمھ ھمین قلم نیز، »سیاستمداری بی ھمتا
  رجوع کنید).

علیرغم شدت و وسعت جنگھای داخلی، اجرای برنامھ ھای عدالت 
نشد. سازندگی و بازسازی اقتصاد کشور کھ در  اجتماعی در کشور متوقف

جریان جنگ جھانی اول از ھم پاشیده بود، ادامھ داشت. در پی شکست سخت 
گاردھای سفید و بیرون کردن نیروھای خارجی از کشور، سازندگی با دقت و 

توانست اقتصاد  ١٩٢٧سرعت ادامھ یافت. بطوریکھ، دولت شوروی تا سال 
، یک سال قبل از شروع جنگ جھانی اول ١٩١٣کشور را بھ سطح سال 

برساند. حل مسئلھ ارضی، تأمین نان مورد نیاز مردم و صنعتی کردن کشور، 
مھمترین وظیفھ انقالب بود. در سالھای جنگ داخلی و پس از آن، ھزاران 
تعاونی کشاورزی تأسیس و راه اندازی شد. در دوره صنعتی کردن (سالھای 

ھزار موسسھ و واحد تولیدی عظیم، از جملھ  ٩)، بیش از ١٩٢٩ـ ١٩٣٩
مجتمع ھای خانھ سازی، راه اندازی گردید و مورد بھره برداری قرار گرفت. 
در مورد پیشرفتگی و عظمت صنایع شوروی ھمین بس کھ بدانید در نتیجھ 

 ٨میالدی و زلزلھ  ٢٠٠٠درجھ ریشتری باکو در اواخر پائیز سال  ٧زلزلھ 
قبل در شرق روسیھ، ھیچ انسانی کشتھ نشد و بھ ھیچ درجھ ریشتری سھ سال 

ساختمانی ھم آسیب نرسد. دولت سوسیالیستی برای ریشھ کن کردن بیکاری، 
بیکاری را برانداخت. لغو  ١٩٢٩بی سوادی، بی مسکنی مصمم بود. در سال 

بیکاری بزرگترین معجزه اجتماعی در تاریخ بشری بود و تجارب تا کنونی 
دولتھا نیز ثابت می کند کھ بدون برقراری عدالت  تاریخ نظامھا و

اجتماعی(سوسیالیسم) در جامعھ، مشکل بیکاری حل نخواھد شد و تمام برنامھ 
ھا و طرحھای بورژوائی برای براندازی بیکاری، از حد حرف و ادعاھای 



خالی فراتر نخواھد رفت. بدین ترتیب، ریشھ ھای تمام مفاسد اجتماعی، از قبیل 
حشاء، اعتیاد و غیره خشکانده شد. کشفیات، اختراعات و نوآوریھا، فساد، ف

پیشرفتھا و دستاوردھای خارق العاده و جھشی در عرصھ ھای اجتماعی، 
اقتصادی، علمی، تکنولوژیکی، و حتی ھنری و غیره در دوره سازندگی، باعث 

دولت شوراھا، تحت رھبری استالین، فقط در طول نزدیک بھ سھ آن شد کھ 
ھ، بر روی ویرانھ ھای امپراطوری روسیھ، در یک کشور بزرگ نیمھ دھ

فئودالی ــ نیمھ سرمایھ داری، یکی از دو قدرت بزرگ اقتصادی، سیاسی و 
نظامی جھان را بسازد و راز استالین ستیزی درست در ھمین نکتھ نھفتھ است.  

با خیش استالین روسیھ را «در تأئید ھمین مدعا، یادآوری این سخن چرچیل: 
، گویای تقریبا ھمھ حقیقت و حقانیت »تحویل گرفت و با بمب اتم تحویل داد

  استالین است.
پیشرفتھا و دستاوردھای معجزه آسای دولت کارگران و زحمتکشان، کینھ و 
خصومت دشمنان عدالت اجتماعی را ھر چھ بیشتر برانگیخت. آنھا کھ علیرغم 

تی شکست سختی را در جنگھای داخلی حمایتھای ھمھ جانبھ دولتھای امپریالیس
تحمل کرده بودند، نمی توانستند نظاره گر اجرای عدالت در جامعھ باشند. از 
این رو، تاکتیک و شیوه مقاومت خود را تغییر دادند. طبق یک دستور العمل 

در سازندگی صف کشیدند. اگر بھ » مشارکت«اکید، برای عضویت درحزب و 
لیت مافیای صھیونیسم را ھم اضافھ کنیم کھ با اعزام اقدامات این باندھا، فعا

دھھا ھزار نفر یھودی و بھائی (بخوانیم عوامل صھیونیسم جھانی) درکسوت 
 ١٩٢۵مھاجر از آمریکا بھ اتحاد شوروی پس از پایان جنگ داخلی در سال 

تکمیل شد و شدت گرفت، منظرۀ جالبی بدست می آید. و این آغاز فاجعھ ھمھ 
کھ در سالھای اول دھھ آخر قرن بیستم بھ تخریب عدالت اجتماعی  بشریت بود

و تجزیھ کشور شوراھا، کشور خلقھای دوست، کشور انسانیت و عدالت، تکیھ 
گاه صلح و امنیت جھانی و بر افتادن حاکمیت کارگران و زحمتکشان انجامید. 
چگونھ و چطور، در این باره بھ توضیحات فشرده و مختصر زیر توجھ 

  مائید:فر
طبیعتا، روی آوردن بقایای گاردھای سفید، یھودیان و بھائیان مھاجر بھ 

در امور سازندگی با استقبال روبرو شد. بتدریج، در “ مشارکت”سوی حزب و 



داخل ارگانھای حزبی و دولتی برای خود جا باز کردند و قوام گرفتند. تعاونی 
ات تولیدی و اقتصادی کشاورزی (کالخوزھا و سافخوزھا)، کارخانھ و مؤسس

را بھ عرصۀ تاخت و تار خود تبدیل کردند. خرابکاری از داخل شدت گرفت. 
رایج ترین شیوه کار آنھا، آتش زدن اموال و اماکن عمومی، انبار علوفھ و 
غالت بود کھ حتی تا روزھای آخر موجودیت اتحاد شوروی نیز ادامھ یافت. 

جوشانیدند و این، یکی دیگر از علل بیش از نود درصد بذرھا را قبل کشت می 
مھم قحطی بزرگ سالھای اول دھھ سی نیز بود. واکسنھای مورد نیاز دامھا را 
نابود می کردند و بجای آنھا، واکسنھای آلوده تزریق می کردند. ھرگاه و در ھر 
جا تصمیم بھ خرابکاری داشتند، با انواع حیلھ و ترفند، پای بلشویکھای صادق 

وقوع جرم می کشانید و در حضور وی، برنامھ پلید خود را اجرا را بھ محل 
می کردند و سپس، بطور جمعی ھمان شخص را مقصر معرفی کرده و برعلیھ 
او شھادت می دادند. پدر ایگور لیگاچوف، یکی از رھبران شوروی و رقیب 

، تنھا یک نمونھ از این پلید کاریھای ضد ١٩٨۵اصلی گارباچف در سال 
ست کھ با ھمین شیوه بھ پای چوبھ دار فرستاده شد. در این باره، عیسی انقالب ا

 ۵٤٠حسین اف، یکی از نویسندگان ضد شوروی آذربایجان، رمان مستندی در
نوشتھ و در این کتاب، فقط جای قھرمان و ضد قھرمان » ایده آل«صفحھ بنام 

رده است را عوض کرده، دسیسھ چینان و توطئھ گران را بلشویکھائی معرفی ک
کھ با عدالت اجتماعی سر جنگ داشتند. بلشویک و جنگ با عدالت اجتماعی! 
مضحک است؟ نھ؟ بلی، صدھا و ھزاران نفر از رھبران و مسئوالن برجستھ 

  حزبی و دولتی، مثل سرگئی کیروف را در محل کار خود ترور کردند...
ز ابتدای دوره ھمین باند تبھ کار، کھ از نیمھ دوم دھھ ھشتاد قرن گذشتھ، ا

"نوسازی" (پروسترویکا)، ارگانھای رھبری حزبی و دولتی شوروی را تقریبا 
بطور کامل تصرف کردند، دشمنی خود با سوسیالیسم و شوروی را و ھمھ 
جنایتھا، خیانتھا و تبھ کاریھای خود را، زیر نام حزب کمونیست و دولت 

و کمکھای مالی و انسانی شوروی بانجام رساندند، با برنامھ قبلی، با ھدایت 
بنیادھای امریکائی و اروپائی، از جملھ بنیاد جامعھ آزاد جرج سورس، اوضاع 
جمھوریھا را متشنج ساختند و سپس، بھ بھانھ مبارزه با جدائی طلبی، مرتکب 

باکو، خونریزی در  ١٩٩٠جنایات بزرگی از جملھ، حوادث بیستم ژانویھ سال 



گر شھرھا شدند کھ، با قتل صدھا نفر، از جملھ؛ تفلیس، آلماآتا، ویلنوس و دی
نفر در آذربایجان، نفرت عمومی را برانگیختند و خود نیز پس از آن،  ١٤٠

حزب کمونیست را منحل و غیرقانونی اعالم کردند. کشور شوراھا را از ھم  
ملوک الطویفی  -اعالم نموده، دولتھای مافیائی“ مستقل”دریدند. جمھوریھای 

ه، قدرت سیاسی و اقتصادی جمھوریھا، بخصوص، روسیھ و تشکیل داد
اوکرائین را بدست گرفتند و بنام دمکرات، بر مسند قدرت نشستند و خشن ترین 
نوع سرمایھ داری را برقرار نمودند. در تأئید اینکھ ھمۀ این خائنان، مأمور و 

ند، سرسپرده دولتھای امپریالیستی و اکثرا وابستھ بھ صھیونیسم جھانی بود
یادآوری این نکتھ کافیست کھ سالھای اول پساشوروی، از جملھ، مافیای یھودی 
روسیھ مرتبط با خانواده یلتسین، یھودی تبارانی مثل، باریس برزوفسکی، 
رومان آبرامویچ(صاحب کنونی باشگاه چلسی انگلیس)، والدیمیر گوسینسکی، 

ثروتھای  آناتولی چوبایس (بازیگر اصلی در جلو صحنۀ خصوصی سازی
ملی)، ایلیا کلیبانوف، میخائیل خادارکوفسکی، گرمان گرف(وزیر دارائی دائم 
العمر روسیھ)، آلکسی میللر(مدیر عامل شرکت گارپروم روسیھ)، آلک 
دئریپاسک (ثروتمندترین فرد روسیھ)، ، باریس نئمتسوف، سرگئی 

اد کرینکو(رئیس انرژی اتمی روسیھ)(شش نفر اخیر در زمان تجزیۀ اتح
سالھ بودند) و چند صد یھودی دیگر، تمامی ثروثھای ملی،  ٢٢ -٢٠شوروی 

صنایع، معادن، شرکتھای حمل و نقل ھوائی، دریائی و زمینی را بھ تصرف 
خود درآوردند. و دلیل دیگر این کھ، در دھھ آخر قرن گذشتھ در آمریکا و 

تحاد شوروی اروپا، صدھا نفر و در رأس آنھا، اولدریچ جیمس، رئیس شعبۀ ا
کھ بھ زندان ابد محکوم و ھنوز در زندان بسر می » سیا«ادارۀ ضدجاسوسی 

برد، بھ اتھام جاسوسی بنفع اتحاد شوروی شناسائی، دستگیر و محاکمھ شدند 
ولی، حتی یک نفر در تمام بلوک سوسیالیستی پیشین بنام جاسوس غرب 

  یا بھ حاکمیت رسیدند؟شناسائی و معرفی نشد. چرا؟ آیا آنھا وجود نداشتند و 
حضرت آیت هللا! حتما شما نھ در کتاب جناب رازینسکی و نھ در ھیچ یک 
از نوشتھ ھا و تبلیغات مخالفان عدالت اجتماعی، ھیچ مطلبی در باره این اعمال 

؛ بھ ھیچ مطلبی در ارتباط با نخوانده ایدو اقدامات ضد انقالب داخلی و خارجی 
برنخورده اید. این توطئھ ضد انقالب، بعد از  دستاوردھای شگرف سوسیالیسم



قربانی کردن بی گناھان زیادی شناسائی و کشف شد. غرب و دیگر دشمنان 
انقالب، مقابلھ با این اقدامات را خشونت نامیدند. در اتحاد شوروی تقریبا کمتر 
کسی تا زمانیکھ بھ اعمال خرابکارانھ دست نزده بود، بخاطر اظھار نظر و یا 

ھمھ توجھ کنید کھ یت طبقاتی قبلی خود، تحت تعقیب قرار گرفت. موقع
کارگران و دھقانان اتحاد شوروی ھمنظر و ھمفکر استالین نبودند و عمال ھم 
چنین چیزی ممکن نیست. اما، می دانیم کھ در دوره رھبری استالین ھیچ 

سین، نیکوالی یلتسین، پدر ھمین باریس یلت کارگری و یا برزگری محاکمھ نشد.
کھ تخریب سوسیالیسم را رھبری کرد، فقط یک مورد از صدھا نمونھ از این 
مدعاست. او، یکی از زمینداران بزرگ و شناختھ شده بود کھ بیست سال بعد از 

اعدام شد. یعنی تا آن تاریخ، دولت  ١٩٣٧پیروزی انقالب اکتبر در سال 
. مواضع و شوروی کاری بھ نظرات و موقعیت اجتماعی قبلی او نداشت

بر ھمھ رھبری حزب کمونیست  ١٩٢٢نظرات بوخارین و گروه او از سال 
معلوم بود و تا زمانیکھ ترور رھبران حزبی و دولتی، از جملھ، سرگئی 
کیروف را طراحی و اجرا نکرده بودند بھ خاطر نظراتشان مورد مؤاخذه قرار 

  نگرفتند.
انقالب داخلی و  شروع جنگ جھانی دوم یک فرصت طالئی بود برای ضد

خارجی. فاشیسم سرمایھ داری اروپا، جنگ جھانی دوم را در حمایت از ضد 
انقالب شکست خورده داخلی، با ھدف براندازی اتحاد شوروی و جلوگیری از 
رشد روزافزون عدالتخواھی درجھان آغاز کرد. ھمچنانکھ اطالع دارید، این 

خاتمھ یافت و برای مدتی  جنگ با پیروزی اتحاد شوروی بھ رھبری استالین
نسبتا طوالنی، اروپا و ھمھ جھان را از خطر طاعون فاشیسم رھانید. این 

میلیون  ٧٢جنگ، خرابیھای بسیار عظیمی را در اتحاد شوروی ببار آورد و 
از صادق ترین فرزندان و دوستان انقالب را بکام خود فرو برد. پیروزی  نفر

وم، درس بزرگ بود برای ضد انقالب بزرگ اتحاد شوروی در جنگ جھانی د
داخلی و بین المللی. دیگر ھیچ کسی تردید نداشت کھ با قھر و نیروی نظامی 
نمی توان بر عدالت اجتماعی در شوروی غلبھ کرد. در پایان جنگ، بقایای ضد 
انقالب داخلی، انتقامجویان و فرصت طلبان نان بھ نرخ روز خور، کھ در 

 ٢٧ب ندیدند، حتی تجدید سازمان ھم کردند، جای خالی جریان جنگ نھ تنھا آسی



میلیون نفر را در سازمانھای حزبی، دولتی و اجتماعی اتحاد شوروی پر 
کردند، بتدریج دست باال را گرفتند. باریس یلتسین کھ پدر زمیندارش در سال 

بعضویت حزب کمونیست در آمد و  ١٩٤۵اعدام شده بود، در سال  ١٩٣٧
لیوف، یکی دیگر از قسی ترین دشمنان عدالت اجتماعی کھ الکساندر یاکو

بھمراه میخائل گارباچف تخریب عدالت اجتماعی را رھبری کردند، تنھا نمونھ 
ھائی از ھزاران نفری ھستند کھ بعد از جنگ بعضویت حزب کمونیست در 
 آمدند و مثل خوره بھ جان مردم و مملکت افتادند. چھ دلیلی مقنع تر از این برای
اثبات این مدعا کھ، بعد از تخریب سوسیالیسم و اعطای "استقالل" بھ 
جمھوریھای پانزدگانھ متحد، ھمھ رھبران و مقامات قبلی، لباس دموکراسی و 
انساندوستی بھ تن کرده، بھ کلیساھا و مساجد و دیگر اماکن و زیارتگاھھای 

خود ابقا شدند. مذھبی رفتھ، اظھار توبھ و ندامت نمودند و در سمتھای قبلی 
ھمین جماعت در جمھوریھائی مثل گرجستان و... کھ زمینھ ذھنی آماده نبود، 
بعد از یک دوره کوتاه بھ حاکمیت باز گشتند. با این استثناء کھ در دو جمھوری 
مولداوی و بالروس ھم بقایای سالم مانده حاکمیت قبلی، قدرت دولتی را از 

  چنگ دمکراتھا بیرون کشیدند.
نیکیتا خروشچوف، یکی از سرسخت ترین مخالفان  ١٩۵٣ل در سا

سوسیالیسم بر سر کار آمد. با روی کار آمدن خروشچوف، سوسیالیسم زدائی با 
 -در داخل نیز شدت گرفت. حزب و دولت حاکم، کم» استالین زدائی«نام رمز 

 کم از مردم فاصلھ گرفتند. روند مثلھ کردن سوسیالیسم آغاز گردید تا جائی کھ
تا سالھای تخریب کامل سوسیالیسم، فقط اسکلت بسیار قوی آن بجا مانده بود. 
بتدریج فرمالیسم جایگزین ضوابط و مقررات گردید. کارگران و دھقانان کھ در 
دوره رھبری استالین ھمھ کاره کشور بودند و کمترین آسیبی بھ آنھا وارد نشده 

د. گروھھای ضد انقالب داخلی، بود، بھ تدریج بھ پلھ ھای پائین تر رانده شدن
جنگ با سوسیالیسم را در ھماھنگی و مرتبط با دشمنان خارجی عدالت 
اجتماعی پیش بردند و ھمیشھ بھ امکانات تبلیغاتی و پشتیبانی تشکیالتی آنھا 
وابستھ بودند کھ این نیز در عرف سیاسی، خیانت بھ وطن و جاسوسی شمرده 

ست نفوذ ضد انقالب را کاھش دھد. آنھا می شود. برکناری خروشچوف، نتوان
بحضور خود ادامھ دادند و مترصد فرصت بودند. این فرصت را در اواخر 



با روی کار آمدن گارباچف بدست آوردند. ضد انقالب، تا درون  ٨٠سالھای 
کاخ کرملین، حساس ترین نقطھ رھبری دولت شوروی نفوذ کرده بود. 

یافتھ، رھبران شوروی را بخاطر یک پزشکانی بھ بیمارستان کرمیلن راه 
(بعدھا معلوم شد کھ ھمھ آنھا یھودی االصل سرماخوردگی معمولی می کشتند 

. ژندانوف، شرباکوف و بسیاری و وابستگان صھیونیسم جھانی بوده اند)
دیگر از این قبیلند. استالین بھ این مسئلھ پی برده بود و بھ ھمین جھت ھم، ھیچ 

موضوع را با بریا،  ١٩۵٣اجعھ نکرد و زمانیکھ در سال وقت بھ بیمارستان مر
رئیس سازمان امنیت اتحاد شوروی در میان گذاشت و خواستار پیگیری 

(بخوانید  موضوع شد، بگواھی برخی محققان، بدست بریا، مسموم و کشتھ شد
استالین بعد از سی سال رھبری دولت شوروی،  حدیث مفصل از این مجمل).

بانکی در داخل و خارج از کشور داشتھ باشد، بدون اینکھ  بدون اینکھ حساب
صاحب معادن و جنگلھا، کارخانھ ھا و باشگاھھای فوتبال باشد، بدون اینکھ 

، از جملھ آیت هللا ھاشمی رفسنجانی، محمد یزدی و... آیت هللا ھای مسلمانمثل 
کرد. در  میلیاردھا ثروت برای خود و فرزندانش اندوختھ باشد، با زندگی وداع

تاریخ : «نویسنده فرانسوی، آنری باربیوس می نویسدمورد شخصیت استالین، 
مشحون از پیروزی پیاپی بر مشکالت پیاپی می باشد... انسانی با  -زندگی او

این  -مغز دانشمند، با سیمای کارگر، با لباس ساده سربازی... در روسیھ جدید
ر اعتماد متکی است و است شخصیت واقعی استالین، اما این شخصیت ب

چرچیل، یکی از بارزترین دشمنان حاکمیت ». پائینھا، منبع اعتماد او ھستند
آوازه استالین در ھمھ جھان پیچید... او در میان تمام : «شوروی می گوید

ایگور لیگاچف، از شناخت تا »(رھبران ھمھ دورانھا و خلقھا، بی ھمتاست
بھ برابری انسانھا اعتقاد داشت و از استالین،  سازندگی، ترجمھ ھمین قلم).

تبعیض بیزار بود و اعتقاد خود بھ این موضوع را با اعزام فرزندانش بھ جبھھ 
جنگ کبیر میھنی و اسارت پسرش یاکوب(یعقوب) بدست نازیھا نیز نشان داد. 
زمانیکھ یاکوب در اسارت بود، نازیھا پیشنھاد مبادلھ وی با یک ژنرال اسیر 

ع مقامات شوروی رساندند، استالین گفت: ما ژنرال را با سرباز خود را بھ اطال
مبادلھ نمی کنیم و در مقابل اصرار مقامات حزبی، مبنی بر این کھ این سرباز، 



پس آن کشتھ شدگان، آن دیگر اسیران، فرزندان «پسر توست، جواب داد: 
  (از کتاب خاطرات مارشال ژوکوف).»... کیانند؟

ی! احتماال شما تا کنون نمی دانستید کھ اوال، فعالیت حضرت آیت هللا منتظر
میسونرھا و سازمانھای دینی، بویژه، صھیونیستی و تشکلھای بھائی ھیچوقت 
در اتحاد شوروی متوقف نشد. ثانیا؛ پرونده پزشکان قاتل بحدی رسوا شده بود 

ند کھ حتی بعد از فوت استالین، باالجبار و تحت فشار افکار عمومی، مجبور شد
این پزشکان را محاکمھ و مجازات کنند. باری، ضد انقالب مطمئن از این کھ؛ 
نھ با جنگ داخلی و نھ با راه انداختن جنگ جھانی، غلبھ بر اتحاد شوروی و 
محو روحیھ عدالتخواھی در جھان ممکن نیست، خوره وار بھ خوردن ریشھ 

کارھای بسیار علنی ھای عدالت اجتماعی پرداخت. تنھا بھ نمونھ ھائی از خراب
  و پیش پا افتاده این گروھھا و باندھای ضد انقالبی توجھ کنید:

، یعنی ھفت سال قبل از بھ شھادت رسیدن کشور شوراھا، ١٣٦٤در سال 
بھ اتحاد شوروی رفتم. صبح روز اول با صدای بوق ممتد یک اتوموبیل بیدار 

راف آن، توجھ مرا شدم. تکرار ھمھ روزه این صدا و تجمع زنان محلھ در اط
بخود جلب کرد. در ھمین چند روز اول، معلوم شد کھ این صدای بوق یکی از 

نام داده » گاوان شیرده ما«دھھا تانکر حمل شیر است. زنان محالت بھ آنھا 
بودند. آنھا با بوق ممتد خود، بھ محوطھ مجتمع ھای مسکونی وارد شده، شیری 

ودکھا و کارگران شاغل بھ کارھای مضر را کھ باید بھ شیرخوارگاھھا، مھد ک
در کارخانھ ھا می رساندند، در محالت مسکونی می فروختند و بجای مقدار 

  فروختھ شده، آب اضافھ می کردند.
یکی دیگر از اقدامات معجزه آسای دولت اتحاد شوروی تعیین و تثبیت 

یعنی قمیت کاالھا، چھ بومی چھ وارداتی بود. ھر کاالئی در سراسر کشور، 
یک ششم کره زمین، سالھای سال، بھ قیمت واحد و ثابت توزیع می شد. این 
مسئلھ از چند لحاظ حائز اھمیت بود: اوال، روانشناسی داللی و چانھ زنی در 
خرید و فروش را حذف می کرد. ثانیا، آرامش و راحتی خیال ھمھ را تأمین می 

ھ کاالھائی را می تواند کرد. چرا کھ ھر کسی می دانست با چھ مقدار پول، چ
بخرد و نگرا ن فردای خود و فرزندانش نبود. ثالثا؛ ھمھ می دانستند کھ جامعھ 
دچار بحران و تورم اقتصادی نخواھد شد و قیمتھا باال نخواھد رفت... پروفسور 



احمد شفائی کھ از شوروی قھر کرد و پس از بازگشت بھ ایران، از تنھائی و 
سی «د شوروی و ضدسوسیالیستی خود تحت عنوانگرسنگی مرد، در کتاب ض

ناخواستھ، در این مورد توضیحات خوبی داده است » و ھفت سال در شوروی
  کھ ھر انسان منصفی بھ حقانیت و درستی این کار دولت شوروی پی می برد.

اما، چھ شیوه ھائی برای مقابلھ با قیمتھای ثابت بکار بستھ می شد؟ توجھ 
ھای توزینی را در ورقھای کاغذی ضخیم می پیچید و عمال کنید! فروشنده، کاال

بجای یک گیلوگرم، ھفتصد گرم بھ خریدار تحویل می داد و قیمت را ھم 
کوپک بود، باقیمانده یک  ٨٨"روند" می کرد. مثال، اگر قیمت یک کیلو برنج 

روبل را پس نمی داد. بموازات این کارھا، یک نوع جو مسمومی ساختھ بودند 
ھر فرد معترض بھ حق خود را، انگشت نما نموده و منفور معرفی می کھ، 

کردند. بدین طرق و بھ انواع شیوه ھای دیگر، کج دستی و کالھبرداری را 
عمومی کرده، توده ھا را آلودند تا ھیچ کسی در مقابل اقدامات ضد سوسیالیستی 

  و ضد اخالقی "رھبران" جرأت اعتراض نیابد.
وی، کشور وفور نعمت و فراوانی بود ولی، مردم برای با اینکھ اتحاد شور

طرفداران «خرید اغلب کاالھا صف می کشیدند. مثال، خریدن نان کھ 
، وفور و ارزانی آن را بھانھ ای برای افزایش قیمت نان اعالم »اصالحات

کردند، ھیچوقت بدون ایستادن در صف ممکن نبود. دلیلش خیلی ساده بود. با 
ان را بھ مراکز فروش می رسانیدند. بسیار اتفاق می افتاد کھ با ساعتھا تأخیر ن

احتکار کردن مخفیانھ، کمبود برخی کاالھا را شایع می کردند و سپس آنھا را 
"زیرمیزی" بھ قیمت گرانتر می فروختند. بدین ترتیب و بھ ھزاران اشکال 

داختند. حیف و دیگر، این شیوه را تعمیم داده و یک اقتصاد سایھ ای نیز براه ان
میل اموال عمومی، آتش زدن انبارھا، مغازه ھا و فروشگاھھا، رایج ترین شیوه 

تا  ١٩٣٠طرفداران سرمایھ داری در کشور سوسیالیستی بود کھ از سالھای 
آخرین روزھای موجودیت اتحاد شوروی ادامھ داشت. این موارد، تنھا بخشی 

تازه واردی می توانست در از حیلھ گریھای علنی ضد انقالب بود کھ ھر 
عرض چند روز بھ کنھ مسئلھ پی ببرد. برای من ھمیشھ این سؤال مطرح بود: 
مقامات و مسئولین دولتی و حزبی، چگونھ این مسائلی را کھ من در عرض چند 
روز می بینم و می فھمم، نمی بینند و چاره ای برای آن نمی اندیشند؟ اصل 



برای اجرای ی عمومی، زمینھ سازی موضوع روشن بود. ایجاد نارضایت
اھداف ضد انسانی خود. با این ھمھ، این نارضایتی ھا ھیچوقت جنبھ ضد 

  سوسیالیستی بخود نگرفت.
مخالفان سوسیالیسم، مغرضان و نا آگاھان سیاسی، بدون ریشھ یابی چنین 
معایب و مشکالتی و بدون دیدن سازماندھندگان و بازیگران پشت پرده، بی ھیچ 

ل مقنعی، آنھا را ناشی از نا کارآمدی و نقص نظام سوسیالیستی معرفی دلی
کرده، بھ تقدیس مالکیت خصوصی پرداختند و ھمانطور کھ عیسی حسین اوفھا 
ضدیت با سوسیالیسم را بھ بلشویکھا نسبت می دادند، اینھا نیز با کمونیستھا 

ر ضدانقالب داخلی مرتبط می دانند. اما، واقعیت غیر از آن بود. دستان خرابکا
در ھماھنگی با مخالفان خارجی عدالت اجتماعی، در پشت ھمھ این مسائل، نھ 

  قابل کتمان است و نھ، غیر واقعی.
ستیزه گران با عدالت اجتماعی، ابتدا "نا کارآمدی" سوسیالیسم، "عقب 
ماندگی" و "ضعف اقتصادی شوروی" را بعنوان عامل شکست سوسیالیسم 

، وقتی کھ در مقابل دستاوردھای سوسیالیسم و زندگی مرفھ معرفی کردند ولی
انسان شوروی، توان مباحثھ با زبان آمار و ارقام را از دست دادند، 
"دیکتاتوری استالین و اشتباھات دوره رھبری وی " را و سپس، نبود آزادیھا و 

مال حقوق انسانی را عامل آن عنوان کردند. اما، ھم آن و ھم این ادعای آنھا کا
واھی و بی اساس است. چرا؟ بھ این دالیل ساده: اوال؛ استالین از کنگره 

و تمام کنگره ھای بعدی خواھان کناره  ١٩٢٧پانزدھم حزب کمونیست در سال 
گیری خود از دبیر کلی حزب و دیگر رھبران مسن حزب از ارگانھای رھبری 

، از سوی »ھا ستون پنجمی«بود. اما، ھر بار، با اصرار و جّوسازی ھمین 
سخنرانی منتشر نشده یوسف استالین، در کنگره در مقام خود ابقاء می شد(

 .حزب کمونیست اتحاد شوروی، ازیادداشتھای ل. ن کمیتھ مرکزی پلنوم
. ثانیا؛ تعریف آنھا از آزادی و )ترجمھ ھمین قلم، .( yefremovیفـرموف

، آن کدام آزادی و حقوق انسانی چیزی جز شعارھای پوچ نیست و عالوه برآن
حقوق انسانی است کھ با کار، مسکن، تحصیل، بھداشت و درمان و حتی 
استراحت رایگان برای ھمھ، کھ در جامعھ سوسیالیستی جامھ عمل پوشیده بود، 
مخالف است! ثالثا؛ کدامیک از نظامھای تاریخ، از جملھ سامانھ غیرانسانی و 



وسیالیستی بوده و توانستھ است بر سارقانھ سرمایھ داری کارآمدتر از نظام س
مصایب و مشکالت اجتماعی بھ اندازه سوسیالیسم غلبھ کند کھ قرنھا دوام 
آوردند. ثالثا؛ اگر بفرض واقع، ادعای نبود آزادیھای فردی و اجتماعی در 
جوامع سوسیالیستی را، واقعی تلقی کرده و آن را علت شکست اتحاد شوروی 

باید بھ این سؤال پاسخ داده شود: مگر نظامھای  معرفی کنیم، در این صورت،
برده داری، فئودالی و بویژه سرمایھ داری بر اساس رعایت آزادی ھای فردی 
و اجتماعی توانستند و می توانند قرنھای طوالنی بھ موجودیت خود ادامھ دھند؟ 
مگر ھمین نظام سرمایھ داری، بخصوص در آمریکا و اروپا با کشتار میلیونی 

انھا قوام و دوام نیافتھ است؟ چنین حکمی ھیچ پایھ منطقی ندارد. وانگھی، انس
در این صورت، کشور ایاالت متحده آمریکا کھ با کشتار و منقرض کردن 
بومیان اتازونی بدست مھاجران سفید پوست و نژادپرستان اروپائی در 

ھ سرزمینھای آنھا تشکیل شد، نمی توانست اصال موجودیت یابد. این گون
و دور از منطق سیاستگزاران سرمایھ داری فاقد » من درآوردی«استداللھای 

ارزش توجھ است. مسئلھ تخریب عدالت اجتماعی در جامعھ، علل خالص 
طبقاتی داشت و ستیز با آن تحت عنوان "جنایات استالین" ھم نقش کاتالیزاتور 

  آن را بازی کرد و در آینده ھم چنین خواھد بود.
، میخائیل گارباچف دقیقا با ٨٠یطی، درست در وسط دھھ در چنین شرا

طرح چنین معایب و نواقصی در جامعھ شوروی و وعدۀ اصالح آنھا بر سر 
کار آمد. ھنوز دوسالی نگذشتھ بود کھ مردم بھ وراجی ھای دائمی، سفرھای 
خارجی متعدد و امتیاز دادنھای او بھ غرب بدگمان شدند. مردم مخالفتی با نظام 

یالیستی نداشتند. ساختار شکنی تدریجی و تعیین جرج سورس بعنوان سوس
مشاور اقتصادی خود را، کھ در آن سالھا در مسکو رحل اقامت افکنده بود، 
درک می کردند و می دیدند. بتدریج امید مردم بھ اصالحات گارباچف، بھ یأس 

ا یک صحنھ آرام پشت او را خالی کردند. در چنین وضعیتی، ب -مبدل شد و آرام
سازی محیالنھ، گارباچف استعفا کرد و یلتسین بمیدان آمد و امید مردم مبنی بر 
رفع معایب و نواقص جامعھ، بھ وی بستھ شد و...و در نھایت یلتسین ھم 
مرتکب آن جنایتی شد کھ ھمھ بشریت شاھد است. در این دوره، نھ رھبران 

ی نزدند. ھیچ کس برعلیھ تخریب و نھ مردم، ھیچوقت برعلیھ سوسیالیسم حرف



سوسیالیسم شعار نداد. اما، ھر روز شوکھای جدیدی بھ جامعھ وارد می شد. 
برابر باال می بردند. تصور کنید اگر  ١٠-۵درست در نیمھ شب، قیمتھا را 

موجودی یک خانواده برای خرید یک نان کفایت می کرد، روز بعد، چھ کار 
شب اعالم می کردند؛ اسکناسھای صد  می توانست بکند. و یا، درست در نیمھ

روبلی، فقط تا ساعت شش عصر فردا اعتبار دارند. مردم از نیمھ شب، در 
مقابل بانکھا بھ صف می ایستادند و... نمی دانستند بھ فکر نان فردای خود باشند 

 ١٠-۵و یا بفکر اعتراض. چون ارزش مقدار پولی کھ در دست داشتند، شبانھ 
می شد. کارخانھ ھا یکی بعد از دیگری تعطیل می شدند. برابر کاھش داده 

حقوقھا پرداخت نمی شد... بدین ترتیب، با وارد آوردن شوک ھای پیاپی، در 
 - جلو چشمان بھت زده مردم، طی یک کودتای خائنانھ با شرکت یلتسین

شوشکویچ بفرماندھی مستقیم جرج بوش(پدر) و یاری ھمھ جانبھ  -کراوچوک
جرج سورس » جامعھ آزاد«خرابکاری آموزش دیده در مراکز شبکھ باندھای 

کھ بعد از بقدرت رسیدن گارباچف در اتحاد شوروی فعالیت گسترده ای داشتند، 
پشت سوسیالیسم را بر زمین کوبیدند و تمام دست آوردھای انقالب اکتبر را 

اه بودند تحت نام استالین ستیزی، بباد دادند. مردم زمانی بخود آمدند کھ در بن چ
  و کار از کار گذشتھ بود.

در باره نحوه انجام کودتای ضد سوسیالیستی و ضد شوروی مشھور بھ 
) در پائیز سال NTVکودتای بالوژسکی، کانال تلویزیونی ان. تی. وی روسیھ(

با شرکت » تاریخ دوره معاصر«سلسلھ برنامھ ای تحت عنوان ١٩٩٨
یس استراحتگاه بالوژسکی و عده گارباچف، یلتسین، کراوچوک، بوربولیس، رئ

ای دیگر و اجرای یوگنی کیسیلیوف تھیھ کرد کھ چکیده آن را گنادی بوربولیس 
ن، یلتسیما ھمھ بھمراه «در بخشی از مصاحبھ اش چنین توضیح داد:

چ بقصد امـضاى قـرارداد انـحـالل شـوروى، یکراوچوک، شوشکو
نکھ ید. با ایایف ھم بیبـود نظربام. قرار یدراسـتراحـتگاه بـالوژسـکى جمـع شـد

وستن بھ جمع یظاھرا کسى از ھـدف ما باخبر نـبود، ولى گارباچف وى را از پ
ن، امضاى معاھده لغو پیمان اتحاد جمھوریھای شوروی یلتسیما منصرف کرد. 
ـر یدانست و از اینکھ مـمکن اسـت کا. گ. ب. ما را دستگـرا زود ھنگام مى

دم. از سالن یجھ دینتى، من اصرار داشتم. مذاکرات را بىکـند، ھراس داشت. ول



خارج شدم و بھ اطاق مخابـرات رفـتم. بھ بـوش زنگ زدم. او مرا فورا 
ن یلتسیشان رساندم. بھ سالـن بازگـشتم و بھ یشناخت. موضوع را بھ اطالع ا

خواھد با شما گرى گـفـتم. گـفـتم: جرج بوش زنگ زده است و مىیطور د
ن بھ اتاق مخابرات برگشتیم. یلتسین در خالل صحبت با یلتسیکـند. با صحـبت 

رھبران سھ جمھوری از چھار جمھوری اتمی شوروی در «جرج بوش، گفت: 
اینجا ھستیم. قرار بود نظربایف ھم بیاید اما، ھنوز نیامده است. البتھ، در مورد 

ی کنم ولی، از قزاقستان اتمی، مشکلی در میان نیست. من شخصا آن را تعھد م
اگر قزاقستان اتمی «بوش در جوب گفت: ». دستگیر شدنمان احتیاط می کنم...

را تعھد می کنی، امضا کنید. مسئلھ بازداشت شما در میان نخواھد بود. من با 
بعد از این گفتگوی کوتاه، بھ سالـن باز گـشتیم. ». گارباچف صحبت خواھم کرد

امضاء می کنیم. «م می سائید، گـفـت: یلتسین در حالی کھ دستانش را بھ ھ
  ».م و اعالم می کنیمیکـنن امشب امضاء مىیدوستان! معاھده را ھم

و اما، این واقعیتی است کھ بر خالف ادعاھای دروغین و مغرضانھ، 
سم در مبارزه اقتصادى یالیدان نبرد شکست نخورد، سوسیسم در میالیسوس

ب نشد، سوسیالیسم یرو در رو تخر ان کارزاریسم در جریالیغروب نکرد، سوس
سم را یالیبخاطر نبود آزادی ھای دمکراتیک(بفرض غلط) فرو نپاشید... سوس

در داخل حزب، بدون جنگ، » حزب ستون پنجم«ن، اعضای یرھبران خائن
  م کردند.یتسل

  
  ـ در مورد "جنایات استالین"٤

و اقدامات  جنایتکاری نامیدن اقدامات یک دولت در قبال آن اعمال -اوالً 
ضد انقالبی کھ فوقا بطور مختصر بھ بعضی از آنھا اشاره کردم، بی انصافی 
محض و در وھلۀ اول بمعنی دفاع از قاتالن مردم و درگیر کنندگان جنگ 
داخلی است. چرا؟ باز ھم بھ این دلیل ساده. ھر دوره تاریخی اشکال و شیوه 

نیز قطعا چنین خواھد بود. ھای مجازاتی خاص خود را داشتھ است و در آینده 
سال قبل، مجازات کسی کھ بذر مورد نیاز برای کشت را بعد از جوشانیدن  ٨٠

می کاشت، مزارع، انبارھای غلھ و علوفھ را آتش می زد و میلیونھا انسان و 
دام را با قحطی و گرسنگی مواجھ می ساخت، انسانھا را بھ ظن طرفداری از 



تا زنده ــ زنده خوراک جانوران و حشرات  دولت، بھ درختان جنگل می بست
شوند و یا عمال نشان می داد یک آبادی سوختھ بھتر از آن است کھ یکی از 
ساکنان آن عضو حزب بلشویک باشد، اعدام بود. مگر اینکھ کسی اعتقاد داشتھ 
باشد کھ، باید بھ عاملین اینگونھ جنایات، انعام و خلعت اعطاء می شد. کما 

از بیان  (غرب ایدئولوژیک منظور است)،غربیھاکار را ھم کردند. اینکھ، این 
، ٦٠٠٢این فجایع اکیدا خودداری کردند و دولت مافیائی روسیھ، در سال 

دستور نصب مجسمھ کلچاک در مرکز شھر اومسک و تأسیس شعبھ مخصوص 
بھ او در موزه مرکزی استان اومسک را صادر کرد و برای انجام این کار، 

، »پراودا«ر دالر بودجھ تخصیص داد. دیمیتری گوتینیوف خبرنگار ھزا ٠٢٦
، در ١٩١٨دسامبر سال ٢٢«باستناد فقط دو نامھ در مورد کلچاک می نویسد: 

شرکت کـنندگان شورشھای ضد دیکتاتوری کلچاک، با خشونت  شھر اومسک،
شدند و یا تیرباران گردیدند... چگونھ می  قطعھ -خاصی بھ ضرب شمشیر قطعھ

ماکروشین و ھزاران سیبریائی را فراموش کرد؟ مثال، در بخشی از  توان فاجعھ
کھ بھ پوتین، رئیس جمھور روسیھ، بھ استاندار اومسک،  نامھ آننا فئودوراونا،

فرستاده است، گفتھ می شود:... کلچاکی ھا،  ل. پولیژایوف و سیاستمداران دیگر
ودند و در مقابل حمام، پدر نم چھار فرزند مادر بزرگم را در حمام گرفتار

نمودند، حمام را با  سوراخ -بزرگ من، دیمیتری پطروف را با سرنیزه سوراخ
اومسک ھم، می  کاه پر کردند و آتش زدند.... یو. گلیبوف، شھروند افتخاری

  نویسد: کلچاک یک سال و نیم در اومسک حضور داشت و بعد از خود، فقط
اما، دولت  ».رانھا را بھ جای گذاشتآثار خون و خرابی، توحش و تیربا

شوروی بھ اینھا خلعت نبخشید. در آینده برای این نوع اقدامات ضد انسانی و یا 
سھ سال، میلیاردھا دالر ثروت مردم را دزدیده و  -کسانیکھ در عرض دو

میلیونھا انسان را بھ فقر و گرسنگی مطلق کشانده اند، چگونھ برخورد خواھد 
می داند. بھ  نظام قضائی آینده زاتی اعمال خواھد گردید،شد و چھ نوع مجا

ھمین دلیل و بدالیل بسیار دیگر، ھمھ آنچھ کھ در مورد خشونتھای دوره 
رھبری استالین گفتھ و نوشتھ اند، بیش ازحد تصور مبالغھ آمیز است و فاصلھ 

ستانی فوق العاده زیادی با واقعیات آن دوره دارد. گذشتھ از این مقدمھ، اول دا
  نقل می کنم و بعد، بھ موضوع ادامھ می دھم.



چند سال پیش، با تنی چند از ھمین دمکراتھای تازه بدوران رسیده آشنا شدم 
کھ در حرافی، ھر واعظی را حریف اند. این دمکراتھا، آدمھای معمولی کوچھ 
و بازار ھم نبودند. حتی بعدھا، عالیترین پستھا را در دولت بعھده گرفتند. 

روال است جمھوری، نخست وزیری، ریاست مجلس و... صحبت ما، طبق ری
، باز ھم بھ "جنایات استالین" کشیده شد. در اینجای صحبت، من از رایج روز

صندلی یک طرف بحث، برخاستھ بر روی صندلی پرسشگر نشستم. زیرا، 
ھزار نفر از ھم  ٣٠٠استالین، «جویای واقعیت بودم. ایشان مدعی بودند: 

بدون پنھان کردن تعجب خود و با یادآوری اینکھ ». ان آنھا را کشتھ استنژاد
درصد از نمایندگان ملیتھای  ٤٠کل جمعیت جمھوری آنھا در آن دوره شامل 

نفر  ٣دیگر، بھ سختی بھ نیم میلیون نفر می رسید، پرسیدم: چطور ممکن است 
آنھا، تقاضا  نفر جمعیت یک کشور را کشتھ باشند؟ در مقابل اصرار ۵از ھر 

ھزار نفر را برایم بنویسند. یک ھفتھ  ٣٠٠نفر از آن  ٣٠کردم، حداقل اسامی 
بعد کھ بخدمتشان رسیدم، یکی از آنھا، وقت نکرده بود، دومی حوصلھ این 
کارھا را نداشت و سھ نفر بقیھ، مجموعا اسم چھار نفر را آورده بودند کھ 

جی را نشانھ "برادری دو ملت" امروز، وابستگی آنھا بھ مراکز جاسوسی خار
و "ترقیخواھی" حساب می کنند. بھ این قانع نشدم. خودم بھ آرشیو رفتم. بعد از 

نفر متوفی در زندان بھ سبب  ۵نفر اعدام شده،  ١٨جستجوی زیاد، اسامی 
بیماری و تعداد زیادی تبعیدی را پیدا کردم. می بینید کھ: تفاوت از زمین تا 

  آسمان است!
، ١٩۵٣ت رسیدن خروشچوف بعد از فوت استالین در سال با بقدر

سوسیالیسم زدائی با استالین زدائی ھممعنی و توأم شد. دھھا کمیتھ و کمیسیون و 
ھیئت، مأمور تحقیق و رسیدگی بھ "جنایات" دوره استالین شدند. صدھا بار 
 پرونده ھای آن دوره را زیر و رو کردند. بارھا و بارھا شمردند. این کار

، ٢٠٠۵بسرپرستی الکساندر یاکولیوف، تا یک سال قبل از مرگ او در سال 
ادامھ داشت. وی، تمام عمر خود را بھ فعالیتھای ضد استالینی (ضد 
سوسیالیستی) صرف کرد و دست آخر، چون جستھ خود را نیافت، در سال 

، دستور داد ھمھ پرونده ھای مربوط بھ "جنایات دوره استالین" را از ٢٠٠٤
آرشیوھای کشور جمع آوری کرده و در کاخ کرملین زندانی کنند. بدین ترتیب، 



محققان و پژوھشگران، نسلھای امروز و شاید ھم فردا را از دسترسی بھ این 
پرونده ھا محروم شدند. متاسفانھ در این دوره، بسیاری از احزاب کمونیست و 

تبار و موقعیت جھانی کارگری جھان نیز تحت تأثیر پیشرفتھا و پیروزیھا، اع
اتحاد شوروی و شاید ھم عوامل دیگر بسیاری، نتوانستند ماھیت واقعی 

را درک نمایند. تنھا احزاب کمونیست چین و آلبانی معترض » استالین زدائی«
شدند کھ اعتراض آنھا ھم " نھ از حب علی کھ از بغض معاویھ بود". باآلخره، 

ی تخریب استالین، آخرین رقمی کھ سال جنگ از داخل برا ۵١در تمام مدت 
کمیسیون تحت سرپرستی یاکولیوف و دیگر ھیئتھا و کمیسیونھای رسیدگی 
توانستند بشمارند و در میان آنھا حتی یک نفر کارگر و یا دھقان وجود نداشت، 

در اتحاد  نفر ۵٦٦٧٩٩مجموعا ، ١٩۵٣تا سال  ١٩٢٢چنین است: از سال 
عداد از آنھا واقعا مجرم بودند و چھ تعداد در شوروی، (صرفنظر از اینکھ چھ ت

اثر توطئھ عناصر نفوذی بھ ناحق محاکمھ شدند)، اعدام شده اند. باقی، ھمھ 
حرف است و ادعا و متھم سازیھای خصمانھ. دروغ گوبلزی است برای 
باوراندن عوامان سیاسی. چرا کھ دروغ ھر قدر بزرگتر باشد، فریب مردم 

حضرت آیت هللا! توجھ کنید کھ این رقم را ھم دو نفر  ھمانقدر سھل تر است.
کتاب تحقیقی  ٦٣غربی بنامھای توماس کنی و راجر کیران نیز، در صفحھ 

، ترجمھ محمدعلی عموئی ــ ھمان کسی کھ »خیانت بھ سوسیالیسم«خود بنام 
سالش نیز  ١٢سال از عمر گرانمایھ او در زندانھای "شاھنشاه آریامھر" و  ٢۵

انھای جمھوری "عدالت گستر اسالمی ایران" تباه شد ــ ذکر کرده اند. در زند
منحصر بھ نویسندگان شرقی نقل این آمارــ بگذارید با جمالت خود شما بگوئیم: 

متھم بھ جاسوسی اتحاد  ھمچو اتھام رایج روزــنمی باشد تا شما ھمھ آنھا را ــ 
ن مطالب را می گوید، شوروی بکنید. مگر این کھ بگوئید: او و ھر کسی ای

علیرغم نزدیک نکتھ بسیار قابل توجھ اینکھ،  ھمگی جاسوسھای شرقی ھستند.
بھ نیم قرن تبلیغات و اتھامات خصمانھ برعلیھ استالین، طی یک نظرسنجی 

، بھ سرپرستی تلویزیون مرکزی روسیھ با ٨٠٠٢عمومی چند ماھھ در سال 
 ۵تالین و لنین را در لیست مردم این کشور، نام اس ،»نام روسیھ«عنوان 

  شخصیت بزرگ تاریخ روسیھ وارد کردند.



اما، دادگاھھای دوره استالین ھم آنچنان کھ تا کنون گفتھ و نوشتھ اند، 
دادگاھھای اتحاد شوروی بخصوص آنقدرھا ھم مخفی و فرمایشی نبوده است. 

در زمان رھبری استالین، طبق قوانین موجود، بصورت علنی و با حضور 
دھا نفر، مطبوعات و رسانھ ھا و حتی با شرکت سفیران کشورھای خارجی ص

برگزار می شد. دادگاه مشھور و جنجالی گروه بوخارین از آن جملھ است کھ با 
حضور سفرای کشورھای غربی و آمریکا برگزار شد. برای اطالعات بیشتر 

فان) ترجمھ حزب کار ایران(طو» افسانھ استالین«در این باره، بھ کتاب 
  مراجعھ کنید.

  
تصویر فشرده جامعھ سوسیالیستی اتحاد شوروی کھ در دوره رھبری  ۵

  استالین ساختھ شد

انقالب کبیر سوسیالیستی اکتبر کھ در امپراطوری  کثیر الملھ روسیھ پیروز 
شد و بھ اندازه عمر یک انسان دوام آورد، در طول دوره موجودیت خود، بعلت 

ی دوم و نفوذ و فعالیت بی سابقھ ضد انقالب داخلی جنگھای داخلی، جنگ جھان
ل و ئو خارجی، در طول یک دوره کمتر از فقط سھ دھھ سازندگی، توانست مسا

اقتصادی را چنان سریع و عمیق حل نماید کھ در تاریخ  -مشکالت اجتماعی
بشری سابقھ نداشت. در این دوره عدالت اجتماعی در کشور برقرار شد و 

دی برابر از فرصتھا و امکانات موجود برای ھر شھروند کشور شرایط بھره من
فراھم گردید. بطور مرتب فرصتھای تازه ای ایجاد می شد و در نتیجھ رشد و 
توسعھ اجتماعی، اقتصادی، علمی، فنی و فرھنگی کشور و عدالت اجتماعی 
روز بروز شکوفاتر می گردید. این ھمان نکتھ کلیدی است کھ ماشین تبلیغاتی 

  سرمایھ داری در پشت ھیاھوی استالین ستیزی پنھان می کنند.
اولین معجزه انقالب اکتبر تشکیل حاکمیت کارگران و زحمتکشان برای  -

اولین بار در تاریخ بشر، تشکیل کشور اتحاد شوروی در امپراطوری کثیر 
  الملھ روسیھ بود. کشور اتحاد شوروی برای اولین بار در تاریخ:

بزرگترین و جان سخت ترین مشکل اجتماعی را بر  بنیان بیکاری، -
، اتحاد شوروی یگانھ ٩٢٩١انداخت. بعد از بستھ شدن اداره کاریابی در سال 



کشور در تاریخ جھان بود کھ در آن، بیکاری تخلف از قانون محسوب می شد. 
در صورت وجود یک نفر بیکار، قبل از ھرکسی، دولت و ارگانھای ذیربط ، 

، مؤسسھ و اداره ای یخانھ و کارگاھرین محسوب می شدند. ھیچ کااولین متخلف
بھیچوجھ حق اخراج ھیچ کارگر و یا کارمندی را نداشت. تغییر شغل و یا محل 
کار، فقط با رضایت متقاضی و ارائھ موافقتنامھ کتبی از محل کار یا شغل جدید 

  امکان پذیر بود.
 بیسوادی را بطور کامل از میان برداشت، -
 ترین مشکل جوامع بشری را بطور بنیادی حل کرد،مسکن، مزمن مشکل -
 آموزش، تحصیل و تربیت از مھد کودک و ابتدائی تا آخرین مدارج را -

 رایگان ساخت،
ھای علوم و شھرــ فرھنگستانھا را دایر کرد و سیستم گسترده آکادمی -

 بسرعت تأسیس همراکز علمی و تحصیالت عالی را در جمھوریھای عقب ماند
و توسعھ بخشید. تأسیس اولین دانشگاه آذربایجان، دانشگاه دولتی بریاست 

 ، یکی از آنھاست.٩١٩١رازوموفسکی، در سال 
سیستم بیمھ، بھداشت، درمان، تامینات اجتماعی و امکانات پزشکی  -

 ،رایگان برای ھمھ را بر قرار کرد
شبکھ بسیار گسترده خدمات و کمکھای اولیھ پزشکی را در سراسر  -

 کشور راه اندازی کرد،
سیستم مرکزی شوفاژ و تأمین آب گرم شھرھای بزرگ و مرکزی را  -

ایجاد کرد. یعنی سکنھ این شھرھا، از سھ خط آب سرد، گرم و شوفاژ استفاده 
می کردند. انصاف بدھید، تا کنون در کجا و کدام کشور دنیا چنین خدماتی بھ 

 مردم عرضھ شده است؟
گدا پروری و شیوه زندگی انگلی ناشی از  ریشھ معضل بزرگ گدائی، -

روابط و مناسبات ناعادالنھ اجتماعی را خشکانید و ضرورت وجود بنیادھا، 
انجمنھا و مؤسسات خیریھ را بکلی از میان برداشت. معضلی را کھ، ھیچ یک 

اقتصادی، ھیچ یک از دولتھای جھان در تاریخ دولتھا،  -از نظامھای اجتماعی
واع انجمنھا، مؤسسات و بنیادھای خیریھ، با پند و اندرزھای ولو با تشکیل ان

خیرخواھانھ متولیان ھیچ یک از ادیان آسمانی، علیرغم کمکھای شبکھ مافیائی 



مساجد و کلیساھا و کنیسھ ھا و دیگر معابد و مراکز دینی، با پرداختھای 
و زکات روزمره مردم بھ فقیران و گدایان، از راه دادن نذریھ و فطریھ، خمس 

و غیره، با ھمھ دستگیریھای مستمندان از محتاجان بھ نان شب، نھ تنھا 
نتوانستند بھ حل آن نزدیک شوند و حتی، موجبات گسترش آن را فرھم ھم 

 آوردند، در سھ دھھ رھبری استالین برافکنده شد.
ریشھ مفاسد اجتماعی از قبیل، اعتیاد بھ مواد مخدر، فحشاء و تن فروشی  -

 ،را خشکاند
 اولین ماھواره را در مدار زمین قرار داد، -
فضای کیھانی را تسخیر و اولین انسان، یوری گاگارین را بھ فضا  -

 فرستاد،
 اولین زن فضانورد، والنتینا تروشکووا را بھ فضا فرستاد، -
(اولین پایگاه انسان) را در فضا  مستقر » میر«اولین ایستگاه فضائی  -

 ساخت.
 آزاد را در دریای خزر حفر کرد،اولین چاه نفت در دریای  -
مسئلھ ملی، حقوق و آزادی ملتھا ــ حتی با در نظر گرفتن حقوق ملی  -

 گروھھای ملی چند ھزار نفری ــ را بطور تمام و کامل حل کرد،
بازار ملی را تشکیل داد کھ در آن، قمارخانھ ھائی بھ سبک بازارھای  -

 بورس سرمایھ داری جائی نداشت،
ھ تولید کننده و یا کمیتھ قیمت لثبیت قیمت کاالھا بوسیسیستم تعیین و ت -

گذاری را نھادینھ و از بازار، سوداگران و دالالن در تغییر و نوسان دادن 
 قیمتھا خلع ید کرد،

شبکھ گسترده استراحتگاھھا، نقاھتگاھھا و تفرجگاھھا را برای  -
 استراحت، معالجھ و تفریح کارگران راه اندازی کرد،

وائی را برای عموم مردم، قابل دسترس ساخت و خدمات مسافرتھای ھ -
عمومی از قبیل؛ حمل و نقل شھری، استفاده از آب و فاضالب، برق و گاز، 
بسیار ارزان و در مجموع، تفاوت نا چیزی با رایگان داشت. در اتحاد 
شوروی، المپ معمولی را المپ ایلیچ(لنین) می نامیدند و بر مبنای آن این مثل 

المپ ایلیچ، خورشید مصنوعی است، نور خورشید ھم «ه بود کھ: رایج شد



من در ایجا، روبھ سوی عده نسبتا کثیر مھاجران ایرانی کھ  ».رایگان است
برای نجات از ددمنشیھا و جنایات لجام گیسختھ رژیم جمھوری اسالمی ایران، 

 بھ اتحاد شوروی، بویژه، بھ جمھوری آذربایجان ١٩٨٧تا  ١٩٨٣در فاصلھ 
پناه بردند، می پرسم: وجدانا بگوئید در مدت اقامت خود، چقدر پول بابت اجاره 
مسکن، استفاده از آب گرم و سرد، فاضالب، برق، گاز، شوفاژ، خدمات تعمیر 
و نگھداری منازل پرداختید؟ ھیچ کس نمی تواند انکار کند کھ، ھیچ پولی 

کنید، وجدانا چقدر بابت  نپرداخت. خوب، حاال کھ در اروپا و آمریکا زندگی می
 ھزینھ ھمین خدمات پرداخت می کنید؟

سوسیالیسم توانست با ساخت و ساز مقاوم و سازماندھی توپخانھ قدرتمند  -
ابر پراکنی، بر بسیاری از پیامدھای ناگوار حوادث ناھنجار و غیرمنتظره 
طبیعی، از قبیل زلزلھ، بارندگی ھای سیل آسا، طغیان رودخانھ ھا، رانش 

مین، بارشھای غیرموسمی مضر برای محصوالت کشاورزی و غیره، غلبھ ز
نموده و از بروزفجایع انسانی در پی این حوادث، جلوگیری کند. اضافھ کنم کھ، 
سیستم توپخانھ ابرپراکنی، تاکنون در ھیچ کشوری وجود ندارد و در 

 جمھوریھای پساشوروی ھم از بین برده شد.
فوق العاده پیشرفتھ در کشاورزی و با بھره گیری از تکنولوژی  -

دامداری، بویژه کشت، آبیاری و برداشت، شرایط توسعھ این بخش اقتصادی و 
نا گفتھ نماند کھ در ھمان سالھای اول تخریب  مناطق روستائی را فراھم آورد.

سوسیالیسم، تمام تعاونیھای کشاورزی(دولتی و خصوصی)، کشاورزی و 
 ه ای، افشان و...) بطور کامل محو و نابود گردید.آبیاری مکانیزه(بارانی، قطر

در زمینھ ساخت و تولید ھواپیما، ھلی کوپتر و دیگر ماشینھای پرنده، بھ  -
 پیشتاز جھان تبدیل شد.

 بود. ھموارد دیگر کھ در تاریخ بی سابق ھاو صد -
این ھمھ، درسایھ اجرای وظایف انقالب اکتبر و رھبری استالین بدست آمد 

اد شوروی درامنیت و آسایش کامل، درشرایطی فارغ از دغدغھ و و مردم اتح
نگرانی از فردای خود و فرزندانشان، در جامعھ آرام و دور از جّو عصبی، 
کار و فعالیت می کردند. مردم شوروی در زمینھ ھای مختلف علمی، صنعتی، 

ھا و ھنری، در زمینھ ادبیات، شعر، موسیقی، تئاتر سینما و غیره، ماندگارترین



جاودانھ ھا را خلق کردند. ھمھ خلقھای شوروی در سیر و سلوک، در صلح و 
صفا، برادروار در کنار ھم زندگی می کردند، ھیچ خلقی برتری خود را برخ 

تبادل تجربھ مشحصھ آنھا بود. ی، ھمکاری و رنمی کشید، دوستی، براد دیگری
وی پدیده ای بنام زندگی مرفھ برای ھمھ تأمین شده بود. در کل اتحاد شور

بدھکار و بستانکار، مقروض و مدیون، ھیچ موضوعیتی نداشت. در سیستم 
سوسیالیستی شوروی، ھیچ کس در بدترین حالت بی کس و بی پناه نبود. دولت 
سوسیالیستی پناه و تکیھ گاه ھمھ بود. وسیع ترین امکانات، برای کودکان در 

دکی کار نمی کرد و ھیچ خانواده نظر گرفتھ شده بود، در تمام مملکت ھیچ کو
ای بھ کار کودک یا کودکانش احتیاجی نداشت و نیازی ھم بھ تصویب قوانین 
پرطمطراق منع کار کودکان نبود. ھیچگونھ تبعیض و تمایزی بین زن و مرد 

درصد زنان دارای تحصیالت عالی بودند. حرمت انسانی بھ مقام و  ٧٠نبود. 
معلوالن، بیماران روانی و ھمھ آنھائی کھ  موقعیت شغلی وابستگی نداشت.

بدالیل وضعیت جسمی و روحی توانائی کار نداشتند، تحت حمایت دولت بودند. 
، فقیرنشین و اعیان نشین تقسیم »شمال و جنوب«محالت و مناطق شھرھا، بھ 

دار نمی نمی شد. در کل اتحاد شوروی حتی یک نفر لباس و کفش وصلھ ــ پینھ
گرانبھاتر از تمام بسیار الھی کھ انسان شوروی بھ سر می پوشید، پوشید، فقط ک

پوشاک یک ایرانی کھ جای خود دارد، غربیھا بود. یکی از دوستان کھ فقط 
شکل و قیافھ مثلھ شده جامعھ سوسیالیستی شوروی را دیده بود، حرف جالبی 
می زد. وی می گفت: سیستمی کھ در آن، نخست وزیر مملکت و سوپور 

اری با ھواپیما مسافرت می کنند، رئیس و آبدارچی دانشگاه در یک شھرد
مجتمع مسکونی زندگی می کنند، مدیر و کارگر کارخانھ با ھم ھمسایھ ھستند 
و...، در این دنیای غیرانسانی، زیر انواع فشارھای داخلی و خارجی، مشکل 

الیلی کھ بھ بتواند دوام بیاورد. یک نکتھ جالب، اینکھ مردم شوروی بھ ھمان د
برخی از آنھا فوقا اشاره کردم، ظاھرا، گوشت را با کوپن می خریدند، اما، 
بجرأت می توان گفت: گوشتخوارترین و پرخور ترین مردم جھان بودند. 
مھمانیھای مجلل، با شکوه و پر خرج در ھر خانواده ای برگزار می شد. مردم 

تھای مختلف، مثال؛ روز تولد، ھمیشھ بھانھ ای برای مھمانی می یافتند. بمناسب
سالگرد ختنھ سوران در جوامع مسلمان و یھودی، سالروز ازدواج، پنجمین، 



دھمین، پانزدھمین و... سالگرد ازدواج، روز ورود بھ دانشگاه و یا دیگر 
مدارج تحصیلی، روز پایان تحصیالت، سالروز اعزام بخدمت سربازی، 

جشنھا و اعیاد ملی و دینی، سالروز  سالگرد پایان سربازی، دھھ ھای زندگی،
انقالب، روز پیروزی بر فاشیسم، روز کارگر، روز کودک، روز زن، روز 
مرد، روز ھر رشتھ شغلی، و بھ بھانھ بسیاری دیگر مھمانی می دادند. خاویار 
سیاه دریای خزر کھ برای ما ایرانیھا در حکم توتیاست و االن برای مردم 

مین حکم را پیدا کرده است، بوفور در سر سفره ھر جمھوریھای "مستقل" ھم ھ
اشاره بھ مھمانیھای پر خرج مردم شوروی و خانواده شوروی یافت می شد... 

پر خوریھای آنھا را بویژه بدان جھت الزم دیدم کھ، آن دستھ از طرفداران 
مردم «سرمایھ داری و روحانیونی را کھ در مجالس و باالی منابر می گفتند: 

، »وقتی کھ بھ خانھ ھمدیگر می روند، غذای خود را ھم می برندشوروی 
مھمانیھای پر ھزینھ مردم شوروی را، آقای  بخاطر دروغھایشان شرمنده سازم.

بھ زیبائی » از آن روز و روزھای بعد«حمزه فراھتی در کتاب خاطرات خود 
روی تمام توصیف کرده است. نا گفتھ نگذارم کھ این کتاب نیز با روح ضد شو

و ضد سوسیالیستی نوشتھ شده است. بھ ھمین دالیل و بدالیل بسیاری دیگر، 
مردم شوروی، سھ بار بھ تلخی گریھ کردند: بار «مشھور است کھ میگویند: 

اول؛ در مرگ لنین، بار دوم؛ در مرگ استالین و بار سوم؛ در مرگ یوری 
  ».گاگارین، اولین سفیر زمینیان در فضای کیھانی

  
زدائی و دستاوردھای دموکراسی ای مختصر از نتایج استالین ـ منظره٦

  داریسرمایھ

قبل از ھر سخنی، تأکید بر این نکتھ ضرورت دارد کھ، انقالب کبیر اکتبر 
کھ با کشتھ شدن ھشت نفر در حوادث مختلف پیروز شد و آنھمھ دستاوردھای 

ر، یعنی شگرف را در پی داشت، بھ قیمت کشتھ شدن بیش از یک میلیون نف
سال رھبری استالین و  ٣١تقریبا دو برابر اعدام شدگان اتحاد شوروی در طول 

میلیون نفر، درھم کوبیده شد. این ھمان نکتھ بسیار مھمی است  ١٢آواره شدن 
کھ "دمکراتھای انساندوست"، نھ تنھا ھیچ تمایلی بھ طرح آن ندارند، حتی، 



اتفاق نیافتاده است و سعی می  طوری رفتار می کنند کھ گوئی چنین فاجعھ ای
  کنند آن را ھم مثل ھمھ فجایع بزرگ تاریخ بشری، بدست فراموشی بسپارند.

پاره کھ نھ، بطرز فجیعی بھ  -پاره کردند. تکھ - بلی، اتحاد شوروی را تکھ
شھادت رساندند و پشت عدالت اجتماعی(سوسیالسم) را بھ خاک مالیدند. این 

نام استالین زدائی بھ آن داده بودند. در ویرانھ ھای فقط آغاز فاجعھ ای بود کھ 
مفلس و مفلوک، دولتھای ملوک “ مستقل”اتحاد شوروی، در جمھوریھای 

الطوایفی ــ مافیائی الیگارشی مالی و نئوفاشیست ھا را بر سر کار گماردند. 
جمھوریھای شورائی ھمچو حیاط بی در و دروازه ای بھ جوالنگاه مأموران 

ریکا، اروپا و دیگر کشورھای دور و نزدیک تبدیل شدند. رسانھ ھای امنیتی آم
غربی و بومی دست آموز، تمام اسرار مملکتی و حتی، محرمات مردم را بھ 

عاتی خارجی باز کردند و سپس تخریب الروی جاسوسان و مأموران اط
نمودند. کیش شخصیت و شخصیت پرستی بھ حد اعالی خود رسانده شد. 

مات تازه پوست عوض کرده این جمھوریھا، تا مرتبھ خدائی رھبران و مقا
ارتقاء داده شدند. موج ناامنی و خشونت ھمھ آنھا را در بر گرفت. ترورھای 
خیابانی، تصفیھ حسابھای باندھای مافیائی، قتلھای سفارشی، درگیریھای 
مسلحانھ موضعی و منطقھ ای بھ مشخصھ اصلی اکثر این جمھوریھا تبدیل 

،  بیش از دو ھزار فقره حادثھ انفجار قطار و ٢٠٠٠فقط در سال گردید. 
آپارتمانھای مسکونی، سقوط ھواپیماھا و ھلی کوپترھا، غرق شدن کشتیھا و 
غیره در روسیھ بھ ثبت رسیده است. در ھمھ این حوادث، مخالفان نظم جدید 
کشتھ می شدند. فیودوراوف، کمونیست و چشم پزشک مشھور کھ بخاطر 

ب درعلم چشم پزشکی، شھرت جھانی یافت، الکساندر لئبداوف، استاندار انقال
استان کراسنایارسک در دو حادثھ جداگانھ سقوط ھلی کوپتر کشتھ شدند. در 

نفر  ١١٨ھمین سال، یک کشتی زیر دریائی اتمی روسیھ بنام کورسک، با 
د. خدمھ، در پانصد متری یک زیر دریائی آمریکائی در دریای بارنس غرق ش

در بدنھ این زیردریائی، یک سوراخ ناشی از شلیک موشک ایجاد شده بود. 
کمیسیونی را برھبری ایلیا کلیبانوف، معاون نخست وزیر وقت روسیھ، مأمور 
تحقیق این موضوع کردند کھ تشخیص دھد سوراخ، نتیجھ شلیک از بیرون بوده 

ص آن بھ ھیچ است و یا انفجار یک موشک از داخل. ھمھ می دانند کھ تشخی



تخصصی خاصی نیاز ندارد. بعد از دوسال کار بی نتیجھ این کمیسیون، مسئلھ 
  بفراموشی سپرده شد.

تخم نفرت و خصومت بین خلقھای دوست و برادر کھ دھھ ھا و سده ھا با 
ھم و در کنار ھم زندگی کرده بودند، افشانده شد. روحیھ ملی گرائی کاذب، کور 

د. ھر ملتی، دیگری را دشمن ازلی و ابدی خود و شوونیسم را رواج دادن
معرفی کرد. بسیاریھا بجان ھم افتادند. ھمدیگر را بیرحمانھ کشتار کردند. جنگ 
و دعوا بین چچنھا، اینگوشھا، ترکان قره چای، تاتار، باشقیر، چرکز و کومئک 

با  و ملل داغستان با روسھا، تاتارھا با خاخولھا(مردم اوکرائین غربی)، گرجیھا
آستینھا، آجارھا و آبخازھا، جنگ بین ارمنیھا و آذریھا، مولداوھا با ترکھای 
قاقائوز و دنیستریھا و غیره صدھا ھزار کشتھ و زخمی و معلول بجای گذاشت.  
پاکسازی ملی و تشکیل ملت خالص، راه گشای تمام مشکالت تعریف شد. 

ن راندند. تمامی ترکان ازبک کلیھ ترکان مسخطی را از این جمھوری بیرو
آذریھا از ارمنستان و ارمنی ھا از آذربایجان (از ھر طرف بیش از یک میلیون 
نفر) بیرون رانده شدند. بین خلقھا و مللی کھ در طول تاریخ با ھم زندگی کرده، 
تاریخ و فرھنگ و سرنوشت مشترک داشتند، در پایان قرن بیستم، در عصر 

راه با ملی گرائی، البتھ کھ مثل ھمیشھ، ھمگرائی ملتھا، مرز کشیده شد. ھم
ادیان الھی نیز جایگاه خاص خود را گرفتند. میسیونرھای دینی از اروپا، 
آمریکا، ترکیھ، ایران و کشورھای مرتجع عربی، بویژه عربستان سعودی بھ 
کشورھای جدید التاسیس سرازیر شدند. در ھر جمھوری، صدھا کنیسھ، کلیسا، 

جمھوریھای مسلمان نشین، مثل  دینی تأسیس گردید. درمسجد و دیگر معابد 
ھمیشھ و ھمھ جا، خودسرانھ و بدون توجھ بھ ھیچ کس و ھیچ چیز، صدای اذان 
را از بلندگوھای مساجد بلند کردند. در شرایطی کھ تاراجگران و دزدان، با 
تحمیل بیکاری عمومی، بی خانمانی، فقر، گرسنگی، اعتیاد، فحشاء و گدائی بھ 

امعھ، مردم را با یأس و ناامیدی روبرو ساختھ بودند، ادیان آسمانی با تئوری ج
بیاری  تحمل عذاب ھای این دنیا، بمنزلھ امتحان ورودی بھ بھشت برین است،

برتری نامالیمات این دنیا نسبت بھ شان آمدند. با موعظھ ھای "خیرخواھانھ"، 
و از اعتراض بھ وضعیت را بھ بخش اعظم مردم قبوالندند  عذاب الیم جھنم

غیبگوئی و موجود باز داشتند. بموازات اینھا، فال بینی و فال ستارگان، 



کفخوانی، معالجھ بیمار از راه دور، بھ تلویزیونھای دولتی ھم راه یافت. در 
کنار ھمۀ اینھا، شمار نفرات سازمانھای پلیسی، امنیتی و ارتش بھ چندین برابر 

  ی ـ پلیسی بر کشورھا حاکم گردید.افزایش یافت و فضای امنیت
در صورتیکھ در مدت تقریبا بیست سال پس از تخریب سوسیالیسم، ھیچ 
مؤسسۀ علمی ــ تحقیقاتی و یا صنعتی تأسیس و یا راه اندازی نشد، در ھمان 
سالھای اول تجزیۀ اتحاد شوروی، فعالیت دھھا ھزار کارخانھ و مؤسسھ علمی 

ش تولید و تھیھ مواد خام صادراتی و مولد انرژی ــ تحقیقاتی و صنعتی بجز بخ
مثل، نفت و گاز، بی ھیچ مالحظھ ای متوقف کردند. صنایع پیشرفتھ زمان 
شوروی در اکثر جمھوریھا مثل گرجستان، ترکمنستان، تاجیکستان بطور 
کامل، در بعضی جمھوریھا، مثل روسیھ و اوکرائین، منھای بخش ناچیزی، 

ژی، حتی صنایع دفاعی در ھم کوبیده شد. نھ کاری ماند بقیھ صنایع و تکونولو
و نھ کارگری. بدین ترتیب، توده ھای کار و زحمت، بحالت بی شکل و پراکنده 
در کوچھ و خیابانھا آواره شدند، میادین برده فروشی دایر گریدند و از اتحادیھ 

اقی ماند. ھای کارگری در جمھوریھای آسیای میانھ و قفقاز، فقط نام مبارکشان ب
در نتیجھ، رقم بیکاری بدون احتساب تخمھ و سیگار فروشی، آوارگی در 

درصد نیروی قادر بھ  ٦٠بازارھای مکاره و کارھای روزمزدی، بمیزان باالی 
کار رسید. بازارھای بسیار وسیع و بزرگ مکاره کھ ساکنان آنھا در اثر 

گر گشایش یافت. گروه جا عوض می کنند، یکی بعد از دی -ورشکستگی، گروه
دھھا میلیون باب دکان بقالی، مغازه، فروشگاه، قھوه خانھ و رستوران، بار و 

قمارخانھ ھا و ماشین شویی، دیسکوھای شبانھ، آرایشگاه زنانھ و مردانھ، 
تاالرھای پر شکوه جشن، جای کارخانھ ھای تولیدی را گرفتند. ھمانطور کھ در 

کھ گوشت یخ زده وارداتی با کوپن بھ  بخش پیشین گفتھ شد، در اتحاد شوروی
مردم عرضھ می شد، چند روزی بعد از روی کار آمدن میخائیل گارباچف، 
کوچھ و خیابان شھرھا و قصبات، بھ وضعیتی دچار شدند کھ حیاط و محوطھ 
دامداریھا را در ذھن ھر بیننده ای زنده می کردند. ھمھ جا حیوانات بود و دکان 

ری از میادین، پیاده روھای عریض، فضای سبز اطراف قصابی و کبابی. بسیا
آپارتمانھای مسکونی، اکثر زیرزمینھای آپارتمانھای مسکونی، آشغال شوت 
کنھا، بھ بھانھ کمک بھ توسعھ بخش خصوصی، برای باز کردن دکان بقالی و 



آرایشگری و ماشین شوئی و غیره بھ قیمت گزافی بمردم فروختھ شد. اگر بر 
دستفروشھای کنار کوچھ و خیابانھا و فروشندگان دوره گرد را ھم  ھمھ اینھا،

آنان فضای محالت مسکونی شھرھا و دھات » آی مشتری«اضافھ کنم کھ آوای 
کشور را پرمی کند، منظره نسبتا کاملی بدست می آید... بدین ترتیب، جوامع 

و خودکفای پیشین بھ جوامع کامال مصرفی و وارد کننده کاالھا، اجناس 
  واقعا بنجل خارجی تبدیل شدند. خواربار

دھھا میلیون اتومبیل کھنھ و تازه ساخت اروپا، آمریکا و ژاپن بھ این 
کشورھا وارد شد. جالب توجھ اینکھ، معلوم نیست اگر سوسیالیسم زدائیان بھ 
ھدف خود نائل نمی شدند، این اتومبیلھا در کدام بازار بفروش می رسیدند و چھ 

کنندگان آنھا می آمد. روشن است کھ کارخانھ ھای اتومبیل سازی  بر سر تولید
امپریالیستی باید کار کنند. آنھا را باقساط می فروشند، جاده ھا و پلھا می سازند، 
خطوط تراموای شھری، اتوبوسھای برقی، قطارھای اطراف شھری را از بین 

مسافرکشی با این می برند و مردم را بھ خرید این اتومبیلھا مجبور می کنند. 
اتومبیلھا، تنھا کاری بود کھ مھندسان، متخصصان، کارکنان مؤسسات علمی و 
تولیدی می توانستند بکنند. یافتن مشاغلی مانند رانندگی، نگھبانی، خدمتکاری، 
کنیزی و کلفتی برای شرکتھای خارجی و کارکنان آنھا، بزرگترین آرزوی 

  جویندگان کار محسوب می شود.
نی ھای کشاورزی اعم از دولتی و غیر دولتی، مزارع و باغھای ھمھ تعاو

کشاورزی و سیستم آبیاری مکانیزه و تکنولوژی مرتبط با آنھا، بطور کامل 
محو و نابود شدند. طبق گزارشھای رسمی، تا کنون فقط در جمھوری فدراتیو 

یز ن روزانھ دو روستاآبادی از بین رفتھ است و بطور متوسط  ھزار ١۵روسیھ 
). در نتیجھ، ٢٠٠٩روزنامھ پراودا، سپتامبر از نقشھ کشور حذف می شود (

حاشیھ نشینی و تجمع در اطراف شھرھای بزرگ، زندگی ھمھ را مختل ساختھ 
است. جنگلھا و کناره دریاھا و رودخانھ ھا بھ بخش خصوصی واگذار شده 

ایھ درختی است. بھ ترتیبی کھ ھیچ کس نمی تواند بدون پرداخت ھزینھ، در س
  بنشیند و یا در آب دریا و یا رودخانھ، آب تنی کند.

سیستم آموزش، بیمھ ، بھداشت و خدمات پزشکی ھمگانی رایگان منحل 
درصد رسیده است.  ٢٠گردید. میزان بیسوادی در میان نسل نو پا، بھ بیش از 



رشھای حق مطلب را ادا نکرده ام اگر نگویم کھ آمریکائیان و اروپائی و یا الیگا
محلی، ھر سال چند دانشگاه و یا مؤسسھ تحصیالت عالی خصوصی در این 

سھ سال چاپیدن مردم، غیب می شوند و  -کشورھا تأسیس می کنند و بعد از دو
جای خود را بھ تازه ترھا می دھند. دو سوم مھدکودکھا رسما منحل و بستھ شد. 

ار گردید کھ ھزینھ درصد از یک سوم باقیمانده نیز بھ بخش خصوصی واگذ ٨٠
ماھانھ آنھا با درآمد کمتر خانواده ای مطابقت دارد. این در حالیست کھ، وزارت 
آموزش و پرورش جمھوریھا ثبت نام کودکان در مدارس را بدون طی دوره 
مھد کودک، ممنوع کرده است. بدین ترتیب، مھدکودکھا را نیز بھ محل چپاول 

کھ، طبق قوانین آموزشی و تربیتی اتحاد  مردم تبدیل کردند. الزم بھ ذکر است
شوروی، مھدکودکھا نمی بایست در فاصلھ بیش از سیصد متر از آپارتمانھای 
مسکونی احداث شوند. با این حساب می توان تعداد آنھا را حدس زد. بخش 
عمده شبکھ استراحتگاھھا و نقاھتگاھھا نابود و بخش کوچکی از آنھا بھ بخش 

ھ، ھزینھ یک شبانھ روز اقامت در آنھا، بیش از حقوق خصوصی واگذار شد ک
ماه یک کارگر شاغل را بالغ می شود. کارکنان مراکز علمی و آکادمی ھای  ٦

علوم بھ نصف کاھش داده شد. اجاره نشینی، خانھ بدوشی، کارتن خوابی رواج 
بی سابقھ ای یافت. بگزارش تلویزیونھا روسیھ، در فصل طوالنی سرمای این 

، بطور متوسط روزانھ یکصد نفر از کارتن خوابان و خانھ بدوشان فقط کشور
در شھر مسکو در اثر سرما می میرند. تمام مغازه ھای کتابفروشی بھ استثنای 
موارد معدودی بستھ شدند. دھھا و صدھا نشریھ، مجلھ و روزنامھ، عمدتا 

ت متقاطع محتوی فال بینی، فال ستارگان و بیش از ھمھ جدول ارقام و کلما
  منتشر شدند.

امکانات مسافرت ھوائی از دسترسی عموم خارج شد. بخش اعظم مردم، 
دیگر راه فرودگاھھا را ھم فراموش کرده اند. ھزینھ مصرف آب و فاضالب، 
برق و گاز و دیگر خدمات شھری کھ در دوره شوروی تقریبا رایگان بود، 

  انوارھا را می بلعد.درآمد خدرصد  ٤٠بحدی افزایش داده شد کھ بیش از 
فقر، گرسنگی، گدائی، اعتیاد، فحشاء و تن فروشی بطور بی سابقھ ای 

درصد مردم بھ زیر  ٤٨گسترش یافت. طبق آمارھای رسمی، بطور متوسط 
خط فقر رانده شده اند. اما، بر اساس برآوردھای مختلف، رقم واقعی فقرا و 



اشد. طبق گزارش دولت روسیھ گرسنگان، بسیار باالتر از آمار اعالم شده می ب
میلیون نفر جمعیت این کشور،  ١٤۵میلیون نفر از  ٣۵بھ سازمان ملل متحد، 

در زیر خط فقر بھ سر می برند. تعداد معتادان بھ مواد مخدر، تنھا در روسیھ، 
میلیون نفر است. در تمام این سالھا، ھزاران نفر زیر فشار فقر و  ۵بیش از 

افسر ارتش روسیھ، ارتشی کھ دنیا را از شر طاعون  ۵٠٠گرسنگی، از جملھ  
خودکشی کرده اند. میلیونھا نفر در  ٢٠٠٠فاشیسم رھانید، تنھا در سال 

جستجوی یک لقمھ نان، در کشورھای مختلف جھان آواره شدند. صدھا ھزار 
خانواده از ھم پاشیدند. کودکان، پیر زنان و پیرمردان شوروی کھ در یک دست 

ست دیگر کیسھ ھای پر از دانھ، در فصل زمستان بھ پرندگان عصا و در د
غیرمھاجر دانھ می پاشیدند، نھ تنھا بھ ھمین دانھ ھا نیز محتاج شدند، حتی 

  مجبور شدند غذای خود را مثل مور و ملخ در زبالھ دانی ھای شھرھا بجویند.
در طول سالھای بعد از تجزیھ اتحاد شوروی، بیشتر جمھوریھا رشد 

سال پس از تخریب عدالت اجتماعی،  ٩تی معکوس دارند. در طول جمعی
 ٣١برابر ھمھ اعدام شدگان  ٢٠میلیون نفر، یعنی تقریبا  ١٠جمعیت روسیھ 

سال دوره رھبری استالین، کاھش یافت. اگر میزان زاد و ولدھا و مرگ و 
د میرھای طبیعی این سالھا را ھم در نظر بگیریم، می توان تصور کرد چھ تعدا

انسان بھ انحاء مختلف از بین رفتھ است و ھیچ کس ھم قاتل و جنایتکار شناختھ 
  نمی شود.

دھھا انجمن، مؤسسھ و بنیاد خیریھ برای کمک بھ مستمندان تأسیس شده 
است. روزی نیست کھ بیماری را با چشم گریان در صفحھ تلویزیونھا ظاھر 

و متوالن طلب استمداد  نسازند و برای معالجھ اش از انسانھای خیر،اغنیا
  ننمایند.

میلیونھا کودک بی سرپرست در کوچھ و خیابانھا آواره شده اند. گدائی می 
کنند، در سر چھار راھھا بھ شیشھ پاک کنی مشغول می شوند، در زیر زمینھا 

 ۵دراتیو روسیھ، بھ بیش از تعداد این کودکان فقط در جمھوری فمی خوابند. 
ودک فروشی و فروش اعضای داخلی بدن انسان، میلیون کودک می رسد. ک

یکی از مھمترین منبع امرار معاش بخش قابل توجھی از مردم شده است. فکر 
را کھ تلویزیون فارسی » دنیای گم شده کمونیسم«می کنم، سھ فیلم تکان دھنده 



بی بی سی نشان داد، اکثر ایرانیھا، افغانھا و دیگر آشنایان بھ زبانھای فارسی، 
و تاجیکی دیده باشند. فیلم اول، در مورد تخریب دیوار برلین بود. در فیلم  دری

دوم، ترور دھشتناک یلنا و نیکوالی چائوشکو بھ تصویر کشیده شده بود و فیلم 
سوم، در منطقھ خودمختار حوزه دنیستر مولداوی ساختھ شده بود. این فیلم، 

فروختھ بودند. البتھ قرار  گروھھای مردمی را نشان می داد کھ یک کلیھ خود را
بود، چنین فیلمھائی در ھمھ کشورھا و مناطق بلوک تخریب شده سوسیالیسم 

کھ خانھای اروپائی ھم فھمیدند چھ » آش آنقدر شور بود«ساختھ شود. مثل اینکھ 
دستھ گلی بھ آب داده اند، نمایش این فیلم رقت انگیز را قطع کردند. طبق 

ان، آمریکائیھا، اسرائیلیان و شیوخ عرب، مشتریان گزارش ھمین فیلم، اروپائی
عمده کودکان و اعضای بدن انسانھای این کشورھا ھستند. در مورد تعداد 
کودکان فروختھ شده تا کنون آمار دقیقی ارائھ نشده است. اما، مطبوعات و 

روسیھ ھمیشھ رقم مبھم دھھا ھزار کودک را ذکر می کنند ولی،  یرسانھ ھا
سھ سال قبل سازمان ملل متحد، تعداد انسانھای خرید و فروش طبق گزارش 
بیش از تعداد تمام بردگان خرید و فروش شده در  اخیر، سال ٢٠شده در طول 

طول ششصد سال دوران برده داری بوده است کھ بخش اصلی آن را زنان و 
کودکان جوامع سوسیالیستی پیشین تشکیل می دھند. برخی کارشناسان، دلیل 

مندی غرب و اسرائیل بھ خرید کودکان جمھوریھای سابق اتحاد شوروی عالق
سری بررسیھای بعمل آمده، بخشی از چنین توضیح می دھند: بر اساس یکرا 

این کودکان را معلول و ناقص العضو کرده، بھ مافیا گدایان می فروشند. 
ر گروھھائی را بھ دالالن محترم اعضای بدن و تاجران باشخصیت سکس واگذا

می کنند و اکثریت آنھا را برای پذیرش در صفوف پرسنلی ارتشھای حرفھ ای 
آمریکا، ناتو و اسرائیل، بویژه برای ھدایت بمب افکن ھای جنگی آماده می کنند 

  و عده ای را نیز برای انجام عملیات انتھاری و خرابکاری تربیت می نمایند.
نا تروشکووا، اولین زن در اتحاد شوروی، زمانیکھ والنتی جالبتر اینکھ،

فضانورد جھان بمسافرت فضائی خود رفت، دختران و زنان جوان شوروی 
بامید رفتن بھ فضا، در مقابل ادارات سازمانھای فضانوردی جمھوریھا صف 

، “مستقل”کشیدند. اما، امروز، با حلول "دموکراسی" بھ جان جمھوریھای 
دشان دارای تحصیالت عالی دختران و زنان جوان این کشورھا کھ ھفتاد درص



بودند، بخاطر لقمھ ای نان، در مقابل ادارات صدور پاسپورت و روادید بھ 
صف ایستادند تا کشور خویش را بقصد فحشاء و تن فروشی ترک کنند. طبق 

میالدی، فقط از جمھوری اوکراین  ٢٠٠٠آمارھای دھشتناک موجود، تا سال 
سال، بقصد فحشاء از کشور  ٢۵زیر  بیش از یک و نیم میلیون نفر زن و دختر

در  خارج شده اند. در جمھوریھای دیگر، وضع از این ھم اسفناک تر است.
نفر از زنان ھمکیش شما(مسلمان) بھ اتھام و یا بھ جرم فحشاء،  ٦٠٠٠حدود 

  در زندانھای دوبی بسر می برند.
س دھھا فرستنده تلویزیونی راه اندازی شده است کھ از صبح تا عصر در

جلف و  اَ◌ً آشپزی می دھند، از سر عصر تا نیمھ شب، شوھا و سریالھای واقع
بکش، آتش  -تھوع آور نشان می دھند و از نیمھ شب تا صبح، فیلمھای بزن

ویران کن، مثل صحنھ ھای کشتار غزه، عراق، افغانستان، پاکستان،  -بزن
اصل این یوگسالوی و... و یا فیلمھای مستھجن سکسی پخش می کنند. در فو

  برنامھ ھا، در ھر ده  دقیقھ، ده دقیقھ ھم آگھی ھای بازرگانی پخش می کنند.
بیمارستانھای ویژه برای بیماران سخت عالج و شدیدا مسری، تیمارستانھا، 
خانھ ھای سالمندان، یتیمخانھ ھا، مھد کودکھا، یکی بعد از دیگری بھ آتش 

  زنده در آتش می سوزند. -دهکشیده می شوند و بیماران، پیران و کودکان زن
در مقابل ھمھ این فقر و بدبختی ھا، بھ ازای پدید آمدن دھھا میلیون نفر 
گرسنھ در ویرانھ ھای بجا مانده از اتحاد شوروی، مجموعا از این کشورھا در 

سالھ ای کھ در زمان  ٣٩نفر، در رأس آنھا، آلک دئریپاسک، مرد  ۵٠٠حدود 
میلیارد دالر ثروت  ٦١یک دانشجو بود، با  سالھ و ١٩تخریب سوسیالیسم 

بھ لیست میلیاردرھای طالئی جھان افزوده شده “ کسب حالل”و “ خدادادی”
است. مردم کشور، بھ فقرا و اغنیا، محالت شھرھا، بھ مناطق فقیرنشین و 
اعیان نشین تقسیم شده اند. رانده شدگان بھ دامن فقر، بتدریج از مناطق مرکزی 

شھرھا بیرون رانده شدند. فرھنگ، آداب و سنن ملی، روابط  و اعیان نشین
اجتماعی مردم تخریب و روانشناسی فردگرائی(اندیویدوآلیستی)، ترویج گردید 

ھمھ برای «، اصل »یکی برای ھمھ و ھمھ برای یکی«و بھ جای اصل انسانی 
 را نشاندند. بھ حضور نمایندگان کارگران و دھقانان» یکی و یکی برای خودش

و زحمتکشان در مجالس قانونگذاری و ادارات دولتی پایان داده شد و جای آنھا 



، صاحبان شرکتھا و “ثروتمندان خیر”را درست مثل کشورھای غربی، 
تراستھا، اعضای باندھای مافیائی و ھمپالگی آنھا گرفتند. در ھر جمھوری، 

ھای سرمایھ  دھھا بانک و مؤسسھ مالی، بازارھای بورس (رایج ترین قمارخانھ
داری) تأسیس و اقتصاد کشورھا، فقط بھ بخش مالی وابستھ شد. یعنی طبق 

پول در نظام  - کاال -فرمول اقتصادی نئولیبرالی، مقولھ کاال، از فرمول پول
پول جایگزین آن شد. عالوه بر اینھا،  -سرمایھ داری، حذف و فرمول پول

ھزار نفری، با  ٦٠-۵٠ای جمھوری فدارتیو روسیھ، بعد از تخریب کارخانھ ھ
الگو برداری از الس وگاس آمریکا، ھم اکنون پروژه احداث سھ شھر قمارخانھ 
ای برای قمار بازان را در سھ منطقھ مھم کشوری، یعنی قفقاز 
شمالی(کراسنادار)، کالنینگراد و کراسنایارسک آغاز کرده است. با تمام این 

شوروی، ھنوز ھم کھ ھنوز است، تفاصیل، مردم جمھوریھای منشعب از اتحاد 
  بھ حساب امکانات و اندوختھ ھای خود از زمان شوروی روی پا ایستاده اند.

در تمام این موارد، وضعیت جمھوری بالروس بطور کلی و جمھوری 
مولداوی تا حدودی مستثنی از قاعده کلی بوده و نسبت بھ دیگر جمھوریھای 

لیستی افتصاد را کامال تخریب یاسپساشوروی بھتر است. زیرا، سیستم سو
  نکرده اند. الغرض، این قصھ ھم سری دراز دارد.

اسناد و مدارک تمام این مدعاھا، در ادارات و وزارت خانھ ھای ذیربط 
  دولتھا، بویژه در گزاشھای ساالنھ بھ مجلس قانونگذاری روسیھ موجود است.

  
  ـ پیامدھای جھانی استالین ستیزی٧

ھ نشان دادن چھره سوسیالیسم، اولین و خطرناکترین کشتار حقیقت و وارون
نتیجھ استالین ستیزی بود کھ موجبات تفرقھ و پراکندگی شدید و اغتشاشات 
سیاسی ــ ایدئولوژیک در جبھھ نیروھای ترقیخواه جھان را فراھم آورد. تغییر 
نقشھ سیاسی جھان و احیای سیستم مستعمرات در جھان، بویژه در شرق اروپا، 

نیزه کردن نظامھای برده داری و فئودالیسم، تقسیم چک و سالواکی، بلعیدن مدر
 ٨جمھوری آلمان دمکراتیک، اشغال و تجزیھ جمھوری فدرال یوگسالوی بھ 

قطعھ کوچک قابل سوار شدن، تشدید تاراجگری و در نتیجھ، تشدید و گسترش 
دود فقر و گرسنگی، بیکاری و بی مسکنی در سراسر جھان، حذف و یا مح



ساختن بخشھائی از خدمات اجتماعی، حذف و یا محدود کردن برخی از 
امتیازات زحمتکشان، افزایش ساعات کار ھفتگی کارگران و سن بازنشستگی 
در اروپا، روشن کردن آتش جنگھای موضعی و منطقھ ای، تشدید حمالت 

ق، نظامی برعلیھ ستمدیدگان فلسطین، اشغال نظامی کشورھای افغانستان و عرا
فراھم ساختن شریط الزم برای گردش آزاد سرمایھ در تمام نقاط جھان، تسھیل 
و تسریع جھانی سازی امپریالیستی، از بین بردن صنایع تولیدی کشورھای 
سوسیالیستی و انحصاری کردن تولید، جھانی کردن مصرفگرائی، دستیابی بھ 

. رئوس بازارھای بکر بلوک شرق برای مھار بحران سرمایھ داری و..
دستاوردھای این جنگ سخیف بودند. امپریالیسم برغم آنکھ موقتا بھ ھمھ اھداف 
خود نائل شد ولی، فقط توانست بحران ذاتی نظام سرمایھ داری را بمدت تقریبا 

چاه کن، ھمیشھ در بن «سال بھ تأخیر اندازد. اما، نباید فراموش کرد کھ  ٢٠
دی ذاتی سرمایھ داری از یک سال باالخره بحران مالی ــ اقتصا». چاه است

پیش علنی تر شد و دیگر قابل مھار کردن نیست. خوشبختانھ، چرخ تاریخ فقط 
  یکطرفھ حرکت می کند و آنھم بھ سمت جلو.

  
  ـ سخن پایانی٨

حضرت آیت هللا منتظری! من چنین ادعائی ندارم کھ در این نوشتار 
یم، گفتھ ام و امیدوارم شما فھرست وار و فشرده، ھمھ آنچھ را می توانستم بگو

نیز بھمین ترتیب بپذیرید. بقصد جلوگیری از اطالھ بیش از حد کالم، از توضیح 
و تشریح بیشتر موضوعات پرھیز نمودم. از ارائھ نمونھ ھای بیشتر، آمارھای 
دقیقتر و تاریخھا، خودداری کردم و بھ ھمین حد کھ بتوانم رئوس مطالب را 

دم. جوابیھ شما شایستھ تشکر و قدردانی فراوان است. شما بیان دارم، اکتفا نمو
عبارتی در بیانیھ خود بکار بردید، در این صفحات جواب دادم  و ھمین پاسخ 
مختصر بھ جوابیھ شما نیز، کارپایھ ای شد برای یک تحقیق جامع علمی. در 

ارک آینده در حد توان سعی خواھم کرد با ارائھ نمونھ ھای بیشتر، اسناد و مد
مشخص و معتبر تاریخی، واقعیات آن دوره را در اختیار جویندگان حقیقت 

  قرار دھم.



منظور من از این نوشتار اصال بدین معنی نبوده و  گذشتھ از ھمھ اینھا،
دھھ(دوره رھبری نیست کھ نظام سوسیالیستی کامال ایده آل در مدت تقریبا سھ 

و عیب بوده، در دوره ساختمان اتحاد شوروی مستقر شده، بی نقص  استالین)در
عدالت اجتماعی ھم ھیچ اشتباھی رخ نداده و ھیچ حقی ھم ناحق نشده است. 
بلکھ، تجربھ ساختمان سوسیالیسم در اتحاد شوروی، زمینھ مادی تاریخی و 
عینی مساعدی است کھ باید آموخت و برای ساختن نوع عالی تر آن در آینده بھ 

زحمتکشان در شوروی، راه تازه ای را در پیش کار بست. حاکمیت کارگران و 
پای بشریت گشود. طبیعی است کھ در مسیر ھر راه ناپیموده ای، پیچ و خمھا، 
سراشیبی و سرباالئی ھا و پرتگاھھای ناشناختھ زیادی وجود دارد. در این راه، 
بسیاریھا در تند پیچھا راه گم کردند، برخی ھا در سراشیبی ھا پایشان لغزید، 

ه ای در سرباالئیھا عقب ماندند و برخی ھا با یک تنھ زدن شاید ھم آگاھانھ، عد
در پرتگاه سقوط کردند. طی کردن این راه، نیازمند یک سری آزمونھا و 
خطاھا بود. با این ھمھ، خطاھا و اشتباھات بھ آن حد و درجھ ای نبود کھ 

ھ دستاوردھا، دشمنان عدالت اجتماعی تبلیغ می کنند. مقیاس خطاھا نسبت ب
  بسیار ناچیز و قابل اغماض و گذشت بودند.

سیاسی طرفدار نزھت  -در پایان، از شما بعنوان یک شخصیت دینی
اخالقی فردی و اجتماعی، آمر بھ معروف ناھی از منکر، مبلغ برابری و 
برادری انسانھا، مدافع عدل و قسط الھی چند سؤال می کنم و خواھشمندم فقط 

ید، این دو تصویری کھ از جامعھ سوسیالیستی و بعد از آن در لحظاتی تصور کن
اتحاد شوروی ارائھ دادم، بی کم و کاست یک واقعیت مطلق است، در آن 

  صورت؛
ـ کدامیک از دو منظره فشرده ای را کھ ترسیم کرده ام، بھ نظر شما ١

انسانی تر است و با عدل و قسط الھی شباھتھائی دارد و یا نزدیک است؟ با 
  ذھنیت و تصوری کھ از شما دارم، بگمانم، منظره اول را نشان خواھید داد.

ـ شما می دانید کھ ساختار جامعھ ایران ما، رونوشت ھمین منظره دوم ٢
است. با این وصف، اگر اختیار ساخت جامعھ آینده ایران بھ عھده شما واگذار 

ره اول را بسازید و شود، آیا حاضرید نوع بھتر، عالی تر و تکامل یافتھ تر منظ
یا عالقمندید ساخت جامعھ دمکرات و پیشرفتھ ای مشابھ جوامع اروپائی، بویژه 



آمریکا را کھ در یک طرف میلیاردرھای طالئی و در سوی دیگر، خیل بیشمار 
بیکاران، گرسنگان و نیمھ گرسنگان، محرومان از تحصیل، مسکن، بھداشت و 

نان، خانھ بدوشان و کارتن خوابان، تأمینات اجتماعی رایگان، اجاره نشی
  معتادان، تن فروشان، گدایان و بی پناھان را رھبری کنید؟

ـ در این صورت و یا در ھر حال، مفھوم، آیا توانستم علت و ماھیت ٣
  استالین ستیزی را برای شما روشن و آشکار سازم یا نھ؟

اچف را در ـ ھمچنین، شما نامھ مشھور آیت هللا خمینی بھ میخائیل گارب٤
خدمت کدام یک از این دو منظره ارائھ شده ارزیابی می کنید؟ در خدمت جامعھ 
  عاری از بیکاری و گرسنگی، اعتیاد و گدائی، فقر و فساد و فحشاء یا برعکس؟

ـ آیا آن نامھ را ھمرأئی، ھمآوائی، ھمآھنگی با کلچاک ھا، دنیکین ھا، ۵
چرھا، کوھل ھا، گارباچف ھا، ھیتلر ھا، خروشچوف، ریگان ھا، بوش ھا، تا

یلتسین ھا، لخ والساھا، مرکل ھا، سارکوزیھا و ھزاران ھای دیگر می دانید یا 
  نھ؟

امیدوارم در حسن حضرت آیت هللا منتظری! چکیده سخن اینکھ، من بسیار 
نیت اینجانب تردید نداشتھ باشید و باور کنید کھ اصال و بھیچوجھ عالقمند نیستم 

لیست ستیزگران با عدالت اجتماعی ببینم، صدای شما را در میان نام شما را در 
  »...تا، چھ قبول افتد و چھ در نظر آید«ھیاھوی در ھم و بر ھم  آنھا بشنوم. 

  ١٣٨٨مھر ماه  ۵
  
  
عالمت مفعول » را«اینجا یک ایراد نگارشی منظور است. حرف  -*

ان فارسی درست صریح است. آوردن آن پس از فعـل، از نظر قواعد دستور زب
یک نمونھ از این دادگاھھا کھ در صدر اسالم بوده « نیست. بھ جملھ توجھ کنید! 

پس از » را«آوردن » است را ذکر می کردید و بھ کلی گوئی بسنده نمی کردید.
، ھم درست است و ھم »دادگاھھا«نادرست و نوشتن آن پس از » بوده است«

شیوه نادرست نگارشی، در سالھای  وزن و آھنگ جملھ را ثقیل نمی کند. این
اخیر، از طرف مطبوعات و رسانھ ھای فارسی زبان انگلیس، آمریکا و برخی 

  نویسندگان مھاجر، وسعیا بکار گرفتھ می شود.



در زمان تقریر رسالھ حاضر، وعده کرده بودم در آینده آن را بھ یک  -*
، »مسائل معاصراستالین و «اثر جامع تحقیقی تبدیل کنم. با ترجمھ کتاب 

دیگر بھ آن و چاپ ھمۀ آنھا در یک مجموعھ،  مطلبو چند  این مقالھافزودن 
  .در واقع این وعده نیز عملی گردید

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  من آنچھ شرط بالغ است با تو می گویم”

  “خواھی از سخنم پند گیر و خواھی مالل

وی چھ ھیزم تری بھ شما رفقای توده ای، حاال شما بگوئید کھ؛ اتحاد شور

  فروختھ بود؟

کنگره سازمان فداییان اکثریت  «عنوان آقای عیسی صفا، طی مقالھ ای با 
برنامھ سازمان فدائیان خلق  ،»شدن سرمایھ داری نولیبرال و جھانی

ایران(اکثریت) را کھ بھ اوضاع امروز جھان نپرداختھ است، بدرستی مورد 
ا، روی سخن من با ایشان، نھ در مورد عدم انعکاس انتقاد قرار داده اند. در اینج

مسائل جھانی در برنامھ و تحلیل ھای سازمان، بلکھ، بر سر آن است کھ ایشان 
شدن اتحاد شوروی دست » متالشی«مثل اینکھ بھ دالیل کامال تازه ای در باره 

متالشی شدن شوروی قبل از ھر چیز نشان داد «یافتھ اند. ایشان می نویسند: 
سوسیالیستی بر سرمایھ داری  ھ بویژه ادعای برتری اقتصادی اردوگاهک

این عرصھ نشان  تبلیغات بی پایھ بوده است. تحقیقات مستقل و بی غرض در
 می دھد کھ اقتصاد شوروی در دوره قبل از تالشی، بھ علت تسلط بوروکراسی

فاصلھ فاسد وعظیم دولتی و حتما علل دیگر، از دھھ ھای شکوفایی اقتصادی 
بھ تولید مازاد اقتصادی برای سرمایھ گذاریھای جدید نبود.  گرفتھ و قادر

شوروی در ھمین واقعیت رکود اقتصادی نھفتھ  زمینھ مادی متالشی شدن
سوسیالیستی، کھ قادر بھ تولید مازاد  است. ھر نظامی، سرمایھ داری یا

بھ ھمین دلیل خواھد شد.  اقتصادی برای سرمایھ گذاری جدید نباشد، متالشی
سوسیالیسم ھم  مارکس جامعھ سوسیالیستی را عاری از استثمار نمی داند. در

باید بخشی از ارزش اضافھ بھ سرمایھ گذاری جدید اختصاص یابد. 
  ».از نظر وی عادالنھ است و نھ تھی از استثمار سوسیالیسم

 اینک دو دھھ منھای یک سال از تخریب و تجزیھ خائنانھ اتحاد شوروی و
بلوک سوسیالستی جھان می گذرد و تا کنون ھیچ کسی، چھ دوست و چھ دشمن، 

شد. » متالشی«چنین ادعائی نکرده است کھ اتحاد شوروی (بھ ھر دلیلی) 
نھادھا، ارگانھا، شخصیتھا و رسانھ ھای امپریالیسم و ارتجاع بعلل روشنی 



برعلیھ را برای توضیح این بزرگترین خیانت تاریخی » فروپاشی«اصطالح 
ستھ و بدون داشتن درک و تصور نبشریت بکار می برند. دوستان ناآگاه نیز ندا

روشنی از مفھوم کلمھ فروپاشی، ھمین اصطالح را در نوشتار و گفتار خود 
عینا تکرار می کنند. اما، احزاب کمونیست و کارگری، نیروھای ترقیخواه و 

یھ، اعضاء و رھبران طرفدار عدالت اجتماعی، از جملھ حزب کمونیست روس
آن، در گفتھ ھا و نوشتھ ھای خود این فاجعھ بشری را بی جھت نیست کھ بال 

توضیح می دھند. عین » تخریب خائنانھ اتحاد شوروی«استثناء با عبارت 
 عبارتی کھ در زبان روسی استفاده می کنند، بخاطر بسپارید  و آن، چنین است:

=)предательский разрушение советского союза(  
  

  تخریب خائنانھ اتحاد شوروی.

در ھمین ارتباط ، توجھ رفیق صفا و ھمھ آنھائی را کھ ھنوز نتوانستھ اند 
علل تجزیھ و تخریب اتحاد شوروی و بلوک سوسالیستی جھان را بروشنی 

  دریابند، بھ مسائلی چند جلب می کنم:
احزاب، سازمانھا، ھمانطور کھ گفتھ شد، تا کنون ھیچ یک از دولتھا،  -اوال

شخصیتھا و رسانھ ھای امپریالیستی و ارتجاعی ذینفع در نابودی اتحاد شوروی 
و سوسیالیسم چنین ادعائی نکرده و نمی کنند کھ اتحاد شوروی در نتیجھ رکود 

شد. ھمھ آنھا مدعی اند و بشدت تبلیغ و ترویج » متالشی«و یا بحران اقتصادی 
» حقوق بشر«نبود و » دموکراسی«د شوروی می کنند کھ بسبب آنکھ در اتحا

رعایت نمی شد، فروپاشید. حال، این بحث کھ دموکراسی و حقوق بشر 
امپریالیستی غرب چھ تفاوتھائی با دموکراسی و حقوق انسانی سوسیالیستی 
دارد، موضوع بحث این سطور نیست و من ھم در اینجا از پرداختن بھ آن 

تصاد سوسیالیستی شوروی قادر بھ تولید مازاد خودداری می کنم. اما، اینکھ اق
اقتصادی نبود، افسانھ ای بیش نیست و ھیچ آمار و ارقامی، ھیچ سند و مدارکی 
چنین حکمی را تأئید نمی کند. اتحاد شوروی در زمان تخریب نھ با کمبود پولی 
برای سرمایھ گذاری مواجھ بود و نھ مثل آمریکا مقروض ترین دولت جھان 

ی آمد. تنھا تفاوتی کھ اقتصاد سوسیالیستی با اقتصادی سرمایھ داری بحساب م
داشت این بود کھ، مازاد اقتصاد سوسیالیستی بصورت ارزش اضافھ بھ جیب 



سرمایھ داران و قماربازان بازارھای بورس نمی رفت بلکھ، در جھت رشد 
ی ترقی کشور بکار گرفتھ می شد. برنامھ ھای پنج سالھ و اجرای پروژه ھا

آمور، اتوماتیزه کردن صنایع، خانھ سازیھای  -بسیار عظیم، مثل؛ کانال بایکال
تکنولوژیکی، تولیدات صنعتی با  -انبوه، پروژه ھای گسترده تحقیقات علمی

کیفیت بسیار عالی و غیره کھ موجب اعتراضات جھانی می شد، از این جملھ 
» و نوسازی دموکراسی، علنیت«اند. حتی، اگر کسی تبلیغات سالھای 

جرج سورس را بیاد داشتھ باشد، حتما فراموش نکرده است زمانی  -گارباچف
را کھ گارباچف تحت رھبری جرج سورس کھ در مسکو رحل اقامت افکنده 
بود و برنامھ ھای شوک درمانی خود را اجرا می کرد و بنیادھای وابستھ بھ این 

کمیت گارباچف بھ اتحاد عامل امپریالیسم و صھیونیسم جھانی کھ در دوره حا
شوروی راه یافتند، شدیدا بر علیھ سوسیالیسم فعالیت می کردند، برنامھ 

سھ ماه  -اصالحات پولی خود را با باال بردن پنج تا ده برابری قیمتھا ھر از دو
یکبار و بعضا، ھر چند روز یکبار، آنھم، در نیمھ شبھا، درست در ساعت 

، بزرگترین بھانھ اش این بود کھ بدلیل وفور و تغییر تقویم روز، اعالم می کرد
ارزانی، گویا مردم نان را بھ دامھای اھلی می خورانند، در مصرف آب و برق 
و سوخت اصراف می کنند، از وسایل حمل و نقل بیش از حد لزوم استفاده می 
کنند و غیره. گارباچف با برنامھ اصالحات پولی خود، نظام قیمت گذاری 

را کھ بوسیلھ تولید کننده تعیین و برای ھر جا و ھمیشھ ثابت بود، سوسیالیستی 
از ھم درید. بدین ترتیب، نظام قیمت گذاری بھ کنترل بازار در آمد. در اتحاد 
شوروی، در ھیچ دوره ای، ھیچ پروژه ای بخاطر رکود، بحران اقتصادی و یا 

و یا تولیدی و کسری بودجھ، لغو و یا نیمھ کاره رھا نشد. ھیچ مؤسسھ مالی 
صنعتی شوروی در نتیجھ رکود اقتصادی، ورشکست و یا تعطیل نشد. بلکھ بر 
عکس، بعد از پاک کردن اتحاد شوروی از نقشھ جھان، ھزاران پروژه، از 
جملھ، دھھا ھزار مجتمع مسکونی، نیمھ تمام رھا شد. اگر آقای صفا بھ ھر 

لید مازاد اقتصادی برای گونھ سند و مدرکی دال بر رکود اقتصادی و عدم تو
سرمایھ گذاری در بخشھای جدیدتر اقتصادی در اتحاد شوروی دست یافتھ 
باشند، کھ حتما دست نیافتھ اند، قطعا اسناد معتبر و قابل اعتمادی نیستند. بویژه 
اگر توجھ داشتھ باشیم، نھ حاکمیتھای سرمایھ داری بوجود آمده در محدوده 



نھ تخریب کنندگان آن، چنین ادعائی را عنوان  اراضی اتحاد شوروی پیشین و
نمی کنند. برای نشان دادن برتری اقتصاد سوسیالیستی، فقط اشاره کوتاه بھ این 
نکتھ کافیست کھ بلشویکھا میراث دار کشوری بودند کھ شیرازه اقتصاد آن در 
جنگ جھانی اول کامال از ھم گسیختھ بود. حاکمیت جوان کارگران و دھقانان 

پی یک دھھ تالش و کوشش بی وقفھ، فقط توانست اقتصاد کشور را بھ در 
، اقتصاد اتحاد شوروی ١٩٢٧برساند. یعنی در سال  ١٩١٣سطح اقتصاد سال 

بود. بعد از آن، در نتیجھ صنعتی  ١٩١٣ھمطراز با اقتصاد روسیھ تزاری سال 
، اتحاد شوروی بھ یکی از دوقدرت اقتصادی، ١٩٣٩کردن کشور، تا سال 

سیاسی و نظامی جھان تبدیل شد این بار، آلمان نازی بمنظور از میان برداشتن 
اتحاد شوروی، جنگ جھانی دوم را آغاز کرد. علیرغم خسارات و تلفات خارج 
از تصوری کھ این کشور از جنگ تحمل کرد، بازھم بعنوان یکی از دو قدرت 

برخالف دول بزرگ جھانی باقی ماند. این در حالی بود کھ دولت شوروی 
امپریالیستی، اقتصاد کشور را نھ بھ حساب چپاول و تاراج خلقھا و کشورھای 
مستعمره و نیمھ مستعمره، چاپ اسکناس بی پشتوانھ و تحمیل تورم حاصل از 
آن بھ کشورھای مختلف، بلکھ، بر پایھ نیازھای بازار ملی تنظیم می کرد. 

سورس با رکود و یا  -رباچفحداقل اینکھ، اتحاد شوروی در زمان نوسازی گا
بحران اقتصادی مواجھ نبود. مھمترین ویژگی آن دوره، شدت گرفتن بحران 

رھبری در اتحاد شوروی بود. گذشتھ از این کوتاه، مگر آقای صفا با  -سیاسی
معیارھای برتری اقتصادی آشنا نیست کھ بدین گونھ آشکارا اقدامات ضد 

پریالیسم جھانی و عوامل داخلی سوسیالیستی و ضد شوروی ارتجاع و ام
وابستھ بھ آن را نفی و آنھا را چنین بی پروا تبرئھ می کنند! می دانیم کھ 
بیکاری، فقر، خانھ بدوشی و ھزار و یک بدبختی اجتماعی، حاصل بالواسطھ 
بحران و رکود اقتصادی است. آقای صفا بھ چھ اسنادی مبنی بر وجود این پدیده 

اعی مثل؛ اعتیاد و فحشاء در اتحاد شوروی دست یافتھ ھا و دیگر مفاسد اجتم
را حاصل رکود اقتصادی معرفی می کنند؟ » متالشی شدن شوروی«است کھ، 

گذشتھ از اینھا، صفای عزیز خوب می داند کھ اگر رکود و بحران اقتصادی 
اقتصادی می شد، طبق این اصل،  -موجب متالشی شدن ھر نظام اجتماعی

ی سرمایھ داری کھ، بطور نھان و آشکار با رکود و بحران اصوال نظام ارتجاع



ساختاری دائمی مواجھ است، باید مدتھا پیش، حداقل در نتیجھ رکود و بحران 
بزرگ اقتصادی دھھ سی قرن گذشتھ متالشی شده بود و فاجعھ امروزی را بھ 
بشریت جھان تحمیل نمی کرد. بھ  بنابر این، این حکم، بطور کلی حکم درستی 
نیست. چھ در رابطھ با سیستم تخریب شده سوسیالیسم و چھ در ارتباط با نظام 
ارتجاعی سرمایھ داری.  تازه اگر فرضیھ این رفیق را صحیح بپنداریم، در این 
صورت باید بھ این سؤاالت ھم جواب بدھیم کھ: چرا سوسیالیسم آلبانی کھ 

ن برداشتھ شد؟ اتحادیھ اقتصادش با اقتصاد شوروی ھیچ ارتباطی نداشت، از میا
ھمبستگی لھستان چھ تشکیالتی بود و چھ دولتھائی آن را رھبری می کردند؟ 
رومانی، یوگسالوی چگونھ از ھم پاشیده شدند؟ چرا راه دورتری برویم، در 
کشورعراق کھ نظام سوسیالیستی برقرار نشده بود، چگونھ اشغال و بھ 

حاد شوروی بدالیل رکود اقتصادی مستعمره تبدیل گردید؟ نھ، رفیق عزیز، ات
نشد. بلکھ، علل و عوامل دیگری باعث تخریب سوسیالیسم » متالشی«بقول شما 

و تجزیھ اتحاد شوروی گردید. علت العلل این بزرگترین فاجعھ تاریخ بشری 
  ماھیت طبقاتی آن بود کھ ذیال بطور مختصر اشاره خواھم کرد.

تخریب سوسیالیسم و تجزیھ اتحاد قبل از بیان ھر نکتھ ای در مورد علل 
ی آمریکا در دوره اول “ سیا”شوروی، بنظرم، یادآوری گفتھ رئیس سازمان 

(متاسفانھ، در لحظھ حاضر نتوانستم ریاست جمھوری جناب جرج بوش پسر
، ھمھ دالیل تخریب سوسیالیسم را در خود اسم شریف ایشان را بخاطر آورم)

، بجای میخائیل گارباچف، ۵٩٨١اگر در سال  «...نھفتھ دارد. ایشان فرمودند: 
یوری آندروپوف بھ قدرت می رسید، اآلن ما اتحاد  ی ھمفکرشخص دیگر

مفھوم این گفتھ، کامال روشن است. او می  .»شوروی را در کنار خود داشتیم...
گوید؛ اگر بجای یک شخص مأمور، شخصی معتقد بھ سوسیالیسم علمی بقدرت 

جودیت خود ادامھ می داد. این اظھار نظر بمعنی آن می رسید، شوروی بھ مو
سوسیالیستی بر سرمایھ داری،  ادعای برتری اقتصادی اردوگاه«نیست کھ، 

تبلیغات بی پایھ بوده است، سوسیالسم بخاطر رکود اقتصادی متالشی شد و یا 
و ادعاھای بسیاری  »ناکارمدی سیستم سویالیستی موجب فروپاشیدن آن گردید

تائید قاطع شرح کوتاھی است کھ در ادامھ بخدمت رفیق  بلکھ، ست.از این د



صفا و ھمھ کسانی کھ در اثر تبلیغات امپریالیستی دچار توھم ناکارآمدی 
  سوسیالیسم شده اند، در حد ظرفیت یک مقالھ عرض می کنم.

اتحاد شوروی و سوسیالیسم از ھمان دقایق و ساعات اول پیروزی انقالب  -
دلیل ماھیت کارگری خود، کینھ، نفرت و خصومت پایان ناپذیر کبیر اکتبر، ب

ارتجاع سرمایھ داری، مالکان، زمینداران، مفتخوران و محافل نھادھای 
صھیونیستی و مذھبی وابستھ بھ آنھا را بر انگیخت. دشمنان کارگران و 

(بدون در زحمتکشان جھان برای بھ زانو در آوردن اولین دولت کارگری جھان
برای اجرای نیات پلید خود، بھ خشن روزه پاریس)،  ٧٢فتن کمون نظر گر

ترین و سخیف ترین ابزارھا و وسایل، بھ کثیف ترین متدھا و شیوه ھا متوسل 
شدند. ابتدا، بواسطھ درگیر کردن دولت جوان شوروی در جنگ داخلی با 
 گاردھای سفید کلچاک و دنیکین کھ از سوی نظامیان آمریکا، ژاپن، آلمان،
انگلیس، فرانسھ، لھستان، چکوسالواکی و ترکیھ حاضر در خاک امپراطوری 
روسیھ، ھمھ جانبھ حمایت و پشتیبانی می شدند، سعی کردند پرچم انقالب اکتبر 
را بھ زیر کشند. ولی، مردم اتحاد شوروی این آزمون سخت و سنگین را 

  پیروزمندانھ پشت سر گذاشتند.
جنگ داخلی، آلمان نازی برای از پای در یک و نیم دھھ بعد از پایان  -

آوردن اتحاد شوروی، جنگ جھانی دوم را آغاز کرد. این جنگ، دومین و 
مھلکترین تھاجمی بود کھ استخوان بندی سوسیالیسم و شوروی را خرد کرد. 
اتحاد شوروی علیرغم نشان دادن برتری اقتصادی و نظامی خود و بدست 

این جنگ ویرانگر، ھیچگاه نتوانست زخمھا و آوردن پیروزی خارق العاده در 
لطمات آن را التیام بخشد و ترمیم نماید. بر اساس برآوردھا و آمارھای مختلف، 

میلیون انسان وفادار بھ انقالب  ٤٠جنگ داخلی و جنگ جھانی دوم، در حدود 
کبیر اکتبر و کمونیست معتقد بھ سوسیالیسم علمی را از میان برد. بدین ترتیب، 

اتحاد شوروی قحط الرجال شروع شد و میدان برای یکھ تازی فرصت  در
طلبان و خائنین فراخ تر گردید. این در حالی بود کھ، ایادی امپریالیسم و 
ارتجاع داخلی، بدنبال شکست سخت در ھر دو جنگ، برای از میان برداشتن 

، در اتحاد شوروی طبق یک دستور العمل اکید، در کسوت کمونیستھای دو آتشھ
صفوف حزب کمونیست اتحاد شوروی وارد شدند. زیرا، آنھا یقین داشتند کھ بھ 



زانو درآوردن این کشور از طرق نظامی و یا اقتصادی ممکن نیست. بھ ھمین 
میلیون قربانی می گرفت، آنھا،  -سبب، زمانی کھ جنگ کبیر میھنی میلیون

از رفتن بھ جبھھ ھای  عوامل و ایادی سرمایھ داران، مالکان و زمینداران را
جنگ، بازداشتھ و بھ سازماندھی ضد انقالب و نفوذ دادن آنھا در درون حزب و 
دولت شوروی پرداختند. بی سبب نیست کھ ھیچکدام از مقامات دولتی درجھ 
اول و دوم و سوم دولتھای بعد از شوروی با اینکھ در سالھای جنگ دوم جھانی 

سربازان ارتش سرخ در جنگ داخلی و یا  سال سن داشتند، جزء ٢٠-١٨باالی 
در جنگ دوم جھانی نبودند. یلتسین، شواردنادزه، گارباچف، یاکولیوف، 
شوشکویچ، نظربایف، کراوچوک، بوربولیس، گایدار و ... و پدر ھمھ آنھا 
خروشچف و باند ھمراھش، نمونھ حی و حاضر این مدعا ھستند. بدین ترتیب، 

وژیکی و تشکیالتی امپریالیسم غرب، در داخل دولت با حمایت تبلیغاتی، ایدئول
و حزب کمونیست اتحاد شوروی، حزب و دولتی موازی برای از میان برداشتن 
اتحاد شوروی و تخریب سوسیالیسم تشکیل دادند کھ این کار در ادبیات سیاسی، 

، ھمیشھ ١٩۵٣خیانت نامیده می شود. از این رو، اتحاد شوروی بعد از سال 
رھبری مواجھ بود. خروشچف، آغازگر این راه و باند  -ا بحران سیاسیبنوعی ب

یاکولیوف پایان برنده آن بودند. یلتسین یک نمونھ بسیار  -یلتسین -گارباچف
جالب خیانتکاری و وابستگی می باشد. پدر وی، زمیندار وابستھ بھ گاردھای 

نیست در بعضویت کمو ١٩٤۵اعدام شد و خود، در سال  ١٩٣٧سفید، در سال 
سال  ٤۵آمد. احتماال بد از ختم جنگ کبیر میھنی. این مرد دائم الخمر در مدت 

عضویت در حزب، چنان خود را استتار کرده بود کھ در سالھای آغازین 
سورس کھ، اکثریت مردم و مقامات حزبی و دولتی وفادار  -نوسازی گارباچف

ند، وی را امید آینده بھ انقالب اکتبر از ادامھ خطرناک نوسازی نگران بود
شوروی حساب می کردند. اما، و اما، زمانیکھ یلتسین بھ قدرت رسید، بعد از 
شرکت در کودتای ضد شوروی بالوژسکی تحت رھبری جرج بوش، حزب 
کمونیست را منحل و غیر قانونی اعالم کرد. وی، زمانیکھ در آخرین روز قرن 

یمیر پوتین این سرھنگ دوم گذشتھ، باالجبار از قدرت کناره گرفت و والد
امنیتی را کھ تنھا کارش تعقیب و کنترل اریش ھونیکر، رھبر آلمان 
دموکراتیک بود، بھ جانشینی خود تعیین کرد، در حالیکھ بھ سختی سخن می 



این شما، این روسیھ. من «گفت و کلماتش بسختی قابل فھم بود، بھ وی گفت: 
، ھر کاری می خواھید بکنید. فقط ، بھ تنھا یک توصیھ بھ شما دارم و آن اینکھ

سال  ٤۵این عملکرد و موضع کسی است کھ ». این کمونیستھا امان ندھید...
تمام عضو حزب کمونیست اتحاد شوروی بود. الکساندر یاکولیوف خان زاده 

بھ عضویت حزب کمونیست در آمد. وی، یکی از  ٣٠دیگر، از سالھای 
بود. برای کوتاه کردن زبان او و یا  نقوھای داخل حزب -ناراضیان و نق

بعبارت درستتر، برای دلجوئی و آماده کردن او، وی را در مقام سفیر شوروی 
بھ کشور کانادا فرستادند. در مدت ده سالی کھ در این مقام کار می کرد، دھقان 

دیوار «مرفھ زاده ای بنام میخائیل گارباچف، ھمدم و ھمراز او بود. مرتب از 
گذشت و بھ مھمانی وی در کانادا می رفت. یاکولیوفپس از بازگشت  می» آھنی

تشکیل داد و تا » جنایات استالین«از مأموریت کانادا، باز ھم کمیتھ رسیدگی بھ 
آخر عمر استخوانھای استالین را بھ دندان گرفتھ بود و چون طرفی از این کار 

ا جمع آوری نموده، نیز نبست، تمام پرونده ھای دوره استالین را از آرشیوھ
بمنظور دور ساختن از دسترس عموم و با ھدف جلوگیری از افشای جعلیاتی 
کھ طی دھھ ھا و ھنوز ھم بھ استالین و دولت شوروی تحت رھبری او نسبت 
می دھند، در کاخ کرملین زندانی کرد. پدر بزرگ ایگور گایدار، یکی از 

ن نخست وزیر روسیھ سرمایھ نخست وزیران دربار تزار بود و خود بمقام اولی
داری برگمارده شد و... این مشتھا، نمونھ کمی از خروارھائی ھستند کھ با 
ھدف تخریب سوسیالیسم، وارد حزب و دولت شوروی شده بودند. آقای صفا، 
اینھا بودند کھ در پناه حمایتھای ھمھ جانبھ امپریالیسم جھانی، علی الخصوص 

یسم واقعا موجود را واقعا از ھم دریدند نھ بقول آمریکا، اتحاد شوروی و سوسیال
  شما، رکود اقتصادی و عدم تولید مازاد اقتصادی برای سرمایھ گذاریھای جدید.

بلی، صفای عزیز، اتحاد شوروی، نھ بھ بخاطر عدم رعایت دموکراسی و 
حقوق بشر امپریالیستی فروپاشید و نھ بر اساس حکم شما، در اثر رکود 

» متالشی«تولید مازاد اقتصادی برای سرمایھ گذاریھای جدید،  اقتصادی و عدم
شد. بلکھ، در یک مبارزه طبقاتی نابرابر، طی کودتای بالوژسکی تحت رھبری 

 - کراوچوک -مستقیم جرج بوش(پدر) و با شرکت خائنین داخلی از قبیل یلتسین
ین شوشکویچ، تجزیھ شد و سوسیالیسم واقعا موجود، تخریب گردید. زمینھ ا



امپریالیستی با  -کودتا را بنیاد جرج سورس آماده ساخت. این نھاد صھیونیستی
تأسیس مرکز آموزش خرابکاری در استان استاوراپل، خرابکارانی تربیت کرد 
کھ در جمھوریھای قزاقستان، ازبکستان، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، 

. آموزش یافتگان بنیاد اوکرائین و سھ جمھوری حوزه دریای بالتیک را آفریدند
جرج سورس در آذربایجان، حوادث ارمنی کشی سومقائیت و باکو را راه 
انداختند و در ارمنستان، گوش و بینی آذریان را بریدند و کودکان را در لولھ 
ھای قطور چپانده، سر و تھ آن را جوش داده در میان شھرھا و آبادیھا رھا 

گفتھ شد، نمی توان و نباید با طرح صورت کردند... بنابر آنچھ در این سطور 
مسئلھ نادرست، در جھت بفراموشی سپردن اقدامات جنایتکاران بین 
المللی(بعنوان عامل مؤثر خارجی) و خائنین داخلی(بمثابھ عامل مؤثر داخلی) 

  سعی کرد و عامالن این جنایت ھولناک را تبرئھ نمود.
  ١٣٨٨اردیبھشت ماه  ٢٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  سخن پایانی یا مؤخره وای بج

  
  تخریب یا فروپاشی؟

Распад или разрушение 

 ھمانقدر کھ ھیچگاه ھمھ پیروزیھا نشانھ حقانیت نیستند، بھ ھمان اندازه
  .ھم شکستھا نمی تواند دلیلی بر عدم حقانیت باشند

مشحون از ناکامی ھا و شکستھا بوده است. نظام ھای  سراسر تاریخ بشری
شده است. رنج و عذاب بشریت، ھمیشھ  کی دیگری را جایگزینناعادالنھ، ی

گاه، در دوره ای از تاریخ،  بیش از موفقیتھا و کامیابیھای آن بوده است. ھر
قدرت و ثروت، راه را  انسانھا گامی بسوی ترقی و تعالی برداشتھ اند، غاصبان

  .بر آنان سد نموده و از حرکت بازداشتھ اند
ا بھ بردگی گرفت، زمانی دیگر، صاحبان بردگان، انسان ر زمانی انسان،

و نام رعیت بر بردگان خود نھادند. بھ دیگر  زمینھا را نیز دراختیار گرفتند
رعیت در روی زمین با آن کار  زمان، مالکان برده و زمین، ابزاری را ھم کھ

تحوالت برای  می کرد، بھ چنگ خویش در آورد و کارگرش نامیدند. ھمھ این
 از دستیابی ھمھ انسانھا بھ وسایل معاش صورت گرفت. آغاز تقسیم ممانعت

جامعھ بشری بھ طبقات اجتماعی، شروعی بود بر شوربختی ھا و فاجعھ 
پیروزی بود برای گروه کوچکی از انسانھا و شکستی بود  بشریت. و ھمھ اینھا،

  .برای توده ھای میلیونی انسان
ن سطور خواھید کرد، بازھم، بخاطر دقایقی کھ صرف خواندن ای

اینجا، صحبت کوتاھی خواھم داشت در مورد کلمات  سپاسگزارم. در
  .امیدوارم مورد توجھ قرار گـیرد .«فروریختن«و» فروپاشی«، »تخریب«

را » فروریختن«و» فروپاشی«، »تخریب«از آن روی این سھ اصطالح 
تخریب  سوسیالیستی و برگزیده ام کھ، بعد از شکست اتحاد جماھیر شوروی

کرده اند و  دیوار برلین، در طول تقریبا دو دھھ اخیر، آنھا را بشدت رایج
 بسیاری از قلم بدستان، اغلب بدون توجھ بھ معانی و مضمون این کلمات، گاه و

  .بیگاه، آنھا را در نوشتھ ھای خود بکار می برند



سراسر تاریخ بشریت جھان را شکستھای بزرگی  کم و بیش می دانیم کھ،
بزرگ، تجزیھ کشورھای  مراھی کرده است. از شکست امپراطوریھایھ

شکستھا تشکیل  وسیع، نمونھ ھا بسیار است. تمام تاریخ ادیان و مذاھب را نیز
 می دھند... ولی، ھیچ یک از شکستھای بزرگ تاریخ، با کلمات فروپاشی و
ر فروریختن تعریف نشدند و بھ اندازه شکست شوروی ھم مورد بی مھری قرا

کھ این شکست، شکستی برای یک یا چند ملت و کشور نبود.  نگرفتند، بویژه
  .ھولناکی را برای کل بشریت در پی آورد این، شکستی بود کھ فاجعھ

ی مسیح مصلوب شد. ابرد. عیس قوم یھود، چھل سال در آوارگی بسر
شکست خورد و  درمذھب شیعھ، امام علی بھ قتل رسید و امام حسین در جنگ

و  و یارانش کشتھ شدند. اما، ھیچیک از این شکستھا، نھ تنھا مورد تقـبیھخود 
انتقاد قرار نگرفت، حتی، باعث گسترش عرصھ اعتقاد بھ ایده ھای قربانیان نیز 

  .نام نگذاشتند» فروریختن«و » فروپاشی«این شکستھا را ھم  گردید.
تمان دوره آغازین ساخ“ خشونتھای”گران، باصطالح  گروھی از تحلیل

اقتصادی رقم قابل  - نظامھای اجتماعی سوسیالیسم را کھ در مقایسھ با دیگر
و شوروی و دیوار برلین  توجھی را تشکـیل نمی دھد، دلیل تخریب سوسیالیسم

دھند. البتھ،  توضیح می» فروریختن«و » فروپاشی«ارزیابی نموده و آن را با 
 نش چنین کلماتی، کار رااین را می توان درک کرد کھ، محافل معینی با گزی

ساده و راه را کوتاه می کنند و خیال خود را از تفکر وتعمق علمی در توضیح 
  .آسوده می سازند پدیده ھا و حوادث

آنجا اتفاق می افتد، با  مثال، امروز، حوادث خشن و خونینی کھ در اینجا و
 ث می، بسادگی از پی کاوی آن حواد»القاعده«و» تروریستھا«نسبت دادن بھ

گریزند. ادیان آسمانی نیز با بکارگیری ھمین شیوه برخورد، تحت بھانھ 
، از تعریف و تبیین علمی مسائل می »خدا چنین است خواست و اراده«

بھ دو دلیل ساده، کامال نادرست است.  گریزند...در ھر حال، این ارزیابی ھا،
ر این صورت، نظامھا می شد، د بطور کلی، اگر خشونت باعث فروپاشی -اوال

پدید آمده،  ھیچ یک از نظامھای اجتماعی و اقتصادی تا کنونی، اصوال نباید
ھمانطور کھ، نظامھای برده داری، فئودالی و  -ثانیا .قرنھا دوام می آوردند

 –داری بھ عنوان خشن ترین و بی رحمانھ ترین نطام اجتماعی  بویژه سرمایھ



قربانی می گیرد، با شیرینی و دستھ  روزانھ ھزاران نفر اقتصادی کھ امروز ھم
ھای گل در جامعھ ظھور نیافتند. مثال، ھمین کشور ایاالت متحده آمریکا، 

بگیرید. برای تشکیل این کشور،  سرکرده نظام سرمایھ داری جھانی را در نظر
نفر  ھزار٢٦٠سال، بھ  ٣٠٠میلیون جمعیت بومی سرخپوست، در طول  ١٢

رشد جمعیتی معکوس را نظر بگیریم مشخص می تقلیل داده شد. یعنی، اگر 
شود کھ چھ تعداد انسان در طول این سھ قرن متولد و چھ تعداد کشتھ شدند. و یا 

 در این کشور نامشروع تشکیل یافتھ در سرزمین دیگران، تمام مخالفان، بدون
  .استثناء از بین برده شدند

، با سلب ١۵٠٩ل در انگلستان، بعد از روی کار آمدن ھانری ھشتم در سا
مالکیت از دھقانان و تصرف زمینھایشان، آنھا در جستجوی کار بھ شھرھا 
سرازیر شدند و ارتش عظیم بیکاران و خانھ بدوشان را تشکیل دادند. حاکمیت 

 ٧٢٠٠٠برای مقابلھ با بیکاری و جلوگیری از اعتراضات روز افزون مردم، 
لندن با تبر گردن زد و جنازه نفر از آنان را بی ھیچ اعالم جرمی، در برج 

  ھایشان را بھ پشت گاری بستھ، در کوچھ و خیابانھای شھر گرداند.
آمریکا، نشانھ دیگری از خشونت و بی » پلنگان سیاه«سرنوشت حزب 

رحمی سرمایھ داریست. دولت آمریکا، این حزب را تا آخرین نفر، نابود کرد. 
است. با این ھمھ،  ی خشونتھا شدهبا این حساب، تصور کنید چقدر انسان، قربان

شد،  آمریکا ھنوز پا برجاست. نمونھ دیگر، اگر خشونت باعث فروپاشی می
اصوال، شاھان پھلوی، نیم قرن بر ایران حکمرانی نمی کردند و حاکمیت خلفای 

ھا ھم بدون مجازات نیز در ھمان ماھھای اول زیر و رو می شد. پینوشھ کنونی
یری از اطالھ کالم، لزومی برای ارائھ نمونھ ھای بیشتر جلوگ مردند. براینمی

کند. چرا کھ، رابطھ با اتحاد شوروی، بویژه صدق نمی نیست. این ارزیابی در
شوروی بعد از مرگ استالین  حتی در صورت صحت ادعای مدعیان، رھبران

زخمھای ”باصطالح چھل سال وقت داشتند تا ١٩٩١تا سال ١٩۵٣در سال 
  !نشد را التیام بخشند ولی، چنین“ ه آغازین ساختن سوسیالیسمخشونتھای دور

نظام  فوق، بی کفایتی و ناکارآمدی“ دلیل”برخی ھا، عالوه بر  ثانیا؛
و » فروپاشی«اقتصادی سوسیالیستی را بھانھ ای برای تعریف  –اجتماعی 

می شناسند. این ادعا ھم حتی در صورت صحت، بھ ھمان دلیل » فروریختن«



بگواھی تاریخ، با تمام بی کـفایتی و نواقص خود، قرنھا  مھای تا کنونی،کھ، نظا
امروز، ھیچ انسان عاقلی نمی تواند بر کمال و  .دوام آوردند، نادرست است

بیکاری، برده داری مدرن بخش  کـفایت نظام سرمایھ داری کھ فقر، گرسنگی،
  عظیمی از دستاوردھای آن محسوب می شود، صحھ گذارد.

اقتصادی، از جملھ سرمایھ داری، براساس  -از نظامی اجتماعیھیچیک 
آماده و آزموده ای بر جامعھ تسلط نیافتھ اند و طبیعتا، برای تثبیت  نسخھ از پیش

نظام سوسیالیستی، نھ حداقل، بلکھ، حداکثر قربانی را ھم  خود، بر خالف
م، مدرنیزه داری، علیرغگیرند. ھمانطور کھ شاھدیم، سرمایھاند و میگرفتھ

با گستاخی، بھ حیات خویش  داری و فئودالی، ھنوز ھمکردن سیستمھای برده
  .ادامھ می دھد

اندک و استثنائی)، حس ھمدردی با  معموال، ھمھ انسانھا (منھای درصد
معینی در ضمیر خود  شکست خورده، روحیھ کمک بھ ضعیف را بھ نسبتھای

گمان کھ،  خود را نشان میدھد. بسیاردارند و ھر جا کھ امکان بروز یابد، حتما 
ھای باستانی خلقھا، قصص دینی و مذھبی با در نظر گرفتن ھمین تمام افسانھ

تحریک احساسات انسانھا، بھ سبک فاجعھ  روانشناسی اجتماعی، با ھدف
ھمدردی نسبت بھ اتحاد شوروی  ترتیب داده شده است. اما، این نوع احساس

ای وجود ت. چرا؟ حتما در اینجا، حلقھ گم شدهشکست خورده، بسیار ضعیف اس
 دارد کھ حتی، بسیاری از دوستان نظام سوسیالیستی نیز، با سراسیمگی و دست

پاچگی، بھ جبھھ مقابل روی آورده و ھمصدا با کارگزاران آن نظام  –
اقتصادی کھ تا ھمین دیروز نقد می کردند، بھ فحاشی و ھتاکی  -اجتماعی

  پرداختند. آن حلقھ گم شده کدام است؟ برعلیھ سوسیالیسم
رأس ھمھ دستاوردھای خرد و  واقعیت این است کھ، اتحاد شوروی، در

بار در تاریخ  کالن خود، علیرغم گذر از فراز ونشیبھای تند، برای اولین
بشری، زمین، کارخانجات تولیدی، معادن و ابزار تولید را از دست فرد خارج 

بھ فرمانروائی برده داران، خوانین و صاحبان  در اختیار جمع قرار داد. و
  .داد و استثمار انسان از انسان را از میان برداشت ھای غصبی خاتمھسرمایھ
نکتھ نھفتھ است کھ عالوه بر تبلیغات مداوم  درھمین» حلقھ گم شده«آن 

غریزه طبیعی انسانھا، یعنی، میل بھ  امپریالیسم و ارتجاع برعلیھ سوسیالیسم،



ارتزاق از قبل کار  ت و در اختیار گرفتن، تالش برای تملک ومالکـی
مھری ھا  دیگران(استثمار) وسرقت، مھمترین عاملی است کھ موجب این بی

  نسبت بھ تخریب سوسیالیسم و شھادت کشور شوراھا گردید.
نھ شوروی فروپاشید و نھ دیوار عریض و طویل برلین فروریخت. چگونھ 

 کھ انسانھا، با بیل و کلنگ، بولدوزر و لودر، تراکتورمی توان دیوار برلین را 
و غیره در برابر چشمان میلیاردھا انسان تخریب کردند، با عبارت فروپاشی 

شوروی را ھم ھمین طور، نمی  توضیح داد؟ تخریب سوسیالیسم و تجزیھ اتحاد
  توان با کلمھ فروپاشی توضیح داد.

دارای افکار و  ا انسانھایاتحاد شوروی، سوسیالیسم و دیوار برلین ر
دیگر، در دوره تاریخی معین، در طبقاتی اندیشھ، جھان بینی و ایئولوژی 

بودند و گروھی دیگر، دارای فکر و اندیشھ، جھان  شرایط مشخص، ساختھ
شرایطی متفاوت با  بینی و ایئولوژی طبقاتی متفاوت با سازندگان آنھا، در

انی قرن گذشتھ، تخریب کردند. برای چشم شرایط ساختن آنھا، در اوایل دھھ پای
روشنی ھمھ آنھائی کھ تا کنون و بعد از این، کلمھ فروپاشی را بکار می بردند 
و یا خواھند برد، این فرمایشات وزیر خارجھ جدید آلمان، جناب گیدو وسترولھ 

، بمناسبت بیستمین ٢٠٠٩. ایشان در نھم نوامبر سال *را مثال می آوریم
دیوار برلین خود بخود فرو نریخت. «ب دیوار برلین، فرمودند: سالگرد تخری

این است واقعیت  ».، آن را تخریب کردند“آزادی”میلیونھا انسان خواھان 
 گیری ھر یک از ما، چھ در جبھھ سازندگان جای بگیریم وامر. حال، موضع

- چھ در صف تخریب کـنندگان، تغییری در ماھیت حوادث تاریخی بوجود نمی
کـند. مدافعان نظم اسباب زحمت نسلھای امروز وفردا را فراھم می د و تنھا،آور

امپریالیستی جھان، کلمھ فروپاشی را بھ عمد و با اھداف سیاسی و ایدئولوژیک 
  خاصی رایج ساختھ اند.

» فروریختن«و » فروپاشی«و » تخریب«کلمات  تفاوت مفھوم و محتوای
توان بھ تخریب سوسیالیسم را نمی رگیای بھ بزبر کسی پوشیده نیست. حادثھ

داد. بنابراین، نیازی بھ توضیح بیشتر  با فروپاشی توضیح این راحتی و سادگی
بین را بھ این و تحلیلگران واقع در این باره نیست و فقط ، توجھ ھمھ قلم بدستان

واقعیات نیستند، شایستھ و  کنم کھ: کاربرد کلماتی کھ بیانگرموضوع جلب می



کند. کلمۀ فروپاشی نده آنھا نیست و کمکی بھ شناخت و تبیین واقعیات نمیبراز
- گر واقعرا با اھداف سیاسی و ایدئولوژیک خاصی رایج ساختھ اند. یک تحلیل

 ای را، صرفنظر از حقانیت و یا عدم حقانیت آن،بین و منصف، باید ھر حادثھ
  .آنچنان کھ ھست، نشان دھد و بیان دارد

و ھم در رابطھ با  ھم در رابطھ با اتحاد شوروی و سوسیالیسم این استدالل،
 دیوار برلین، کامال صدق می کند. صرفظر از حقانیت و یا عدم حقانیت

شوروی و دیوار برلین، حادثھ بزرگ تاریخی تخریب آنھا، واقعیتی است کھ 
ھای تصویری و صدھا ھزار نفر بھ چشم انسان، از طریق رسانھ میلیاردھا
شوروی فروپاشید و نھ دیوار برلین  دیدند و شاھد آن بودند. نھخویش 

بدست انسان تخریب  فروریخت. ھر دو، بدست انسان ساختھ شده بود و ھر دو
  .گردید

اتحاد شوروی و  فرق است میان فروپاشی و فروریختن و تخریب. بلی.
 دیوار برلین تخریب شدند. حال، عملی درست و ناگزیر بود یا نادرست و

جتناب پذیر و علل و دالیل آن چھ بود، کاری است محتاج تحقیق، بررسی و ا
قبول این امر، می توان در مورد درستی و یا نادرستی آن  تـفحص. و پس از

، کھ »فروریختن«و  »فروپاشی«قضاوت کرد. کاربرد اصطالحات 
یج داری راسیاستمداران و تئوریسینھا، مروجان و مبلغان امپریالیسم و سرمایھ

 اند، گویای واقعیت نیست. ھدف آنھا از کاربرد این کلمات، گریز ازکرده
واقع و  حقیقتوگرانجستج و کتمان واقعیت است. ھدفکردار خویش مسئولیت 

 گرایان چیست؟
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 نویسنده آشنائی با

 فدرال جمھوری ستیکمون حزب صدر وگانوف،یز چیوویآندر گنادی
 .باشد می پرست ھنیم و ملی روھایین متحد جبھھ رھبر و ھیروس

 روستای در فرھنگی، ۀخانواد کی در ،١٩٤٦ سال در وگانوف،یز
 .آمد ایبدن )Orlovآرلوف ( شھر لومترییک کصدی در واقع )Mimirno(مئمرنو

 معلم تیترب دانشگاه در ابتدا اضییر – کیزیف دانشکدۀ در را خود التیتحص
 علوم ۀرشت در را خود سانسیل فوق دورۀ ،١٩٨٠سال  در سپس و آرلوف
 دکترای نامزد ۀدرج اخذ بھ رساند و انیپا بھ انسانی علوم آکادمی در انسانی

 شوروی اتحاد ستیکمون حزب تیعضو بھ ١٩٦٦ سال دراو  .شد موفق علوم
 کار بھ حزب جوانان سازمان کارگری، ھای ھیاتحاد در ھمزمان درآمد،

و در  دگردی مشغول سیتدر بھ آرلوف ممعل تیترب دانشگاه در مدتی .پرداخت
 و آرلوف استان در حزب جوانان سازمان التییا ۀتیکم اول ریدب ،١٩٧٢سال 

 التییا ۀتیکم ریدب سمت در ،١٩٨٣ سالتا  ١٩٧٤ سالھایفاصلۀ  در آن، از بعد
 ۀشعب در ١٩٨٩ سال تا ١٩٨٣ سال ازداشت.  اشتغال کار بھ آرلوف در حزب

 می کار ابتدا شوروی، اتحاد ستیکمون حزب مرکزی ۀتیکم لغاتیتب و جیترو
ۀ شعب معاونت حال نیع شعبھ برگزیده شد. او در مسئول مقام سپس بھ کرد و

 .داشت عھده بر را حزب مرکزی ۀتیکم دئولوژییا
 ھ،یروس ویفدرات جمھوری ستیکمون حزب لیتشک در جریان وگانوف،یز

 و مرکزی ۀتیکم رییدب بھ ،١٩٩٠سال  ژوئن ماه در حزب مؤسسان کنگرۀ در
 حزب نیا کییدئولوژیا و انسانی علوم شعبۀ استیر و اسییس دفتر تیعضو
 جملھ، جبھھ از ملی – اسییس تشکلھای سیتأس و انگذارییبن در د.ش دهیبرگز
 درزیوگانوف  کرد.ء فایا فعال نقش روس، ملی جامعھ و ھیروس ملی نجات

 ۀتیکم تیعضو بھ ھ،یروس ویفدرات جمھوری ستیکمون حزب کنگرۀ نیدوم
 نیسوم در و دیگرد انتخاب تھیکم ھمان استیر بھ التییپلنوم تشک در و اجرائی
 تمام ر. دشد دهیبرگز مرکزی ۀتیکم صدر مقام بھ ١٩٩۵ سال در حزب کنگرۀ
 مجلس نیا ندگیینما بھ (دومای دولتی)، ھیروس ملی مجلس انتخابات ھای دوره



 بوده و یز نماینده دومای دولتی (مجلس ملی)شد و در حال حاضر ن انتخاب
 مجلس می باشد. ستھاییکمون ونیفراکس رھبر

 - وگانوف، دکترعلوم فلسفھ، رھبر حزب کمونیست و جبھھ ملییگنادی ز
  .ف کرده استتالی مقالھو صدھا   میھنی روسیھ، تا کنون چندین جلد کتاب

کھ بلحاظ شیوه  اثر حاضر در زمره یکی از آثار ارزشمند نویسنده است،
برخورد بھ مسائل و متدلوژی تحلیلی، می تواند بجای یک کتاب درسی قرار 

  گیرد.
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  در بارۀ مترجم و نویسندۀ مطالب این مجموعھ

کوتاھی از  مدت و داری استھیسرما نظام ۀشد بزرگ فئودالی، زادۀ نظام
نظام  بیتخر از پس مروز،ا و گذارنده ستییالیسوس جامعھ عمر خود را نیز در

 تر از ھمۀ نظامھای پیشین و موجود،ستی، نظامی کامال متفاوت و عالییالیسوس
 داریھیسرما ھای نظامناکامی و ھایرحمانۀ تلخاز سرگیری بی شاھد گریبار د

ستی یالیبر جوامع سوس حاکم مدرن داریبرده نظام تر،درست عبارت بھ ای و
 منھای خود، بلند چندان نھ عمر طول در ب،یترت نیبد .پیشین و جھان می باشد

 ریس در بشری جوامع کھ را اقتصادی -اجتماعی نظامھای ھمھھ ھای اولیّ کمون
 ھایبختی نگون و بیمصا ده،ید شیخو چشم بھ ،گذرانیده سر از خود خیتار

 از .است کرده حس شیخو استخوان و پوست و گوشت با را نظامھا نیا حاصل
 و فقر منجالب از خروج راه افتنی برای قت،یحق جستجوی در و،ر نیھم

 توان و سھم بھ اند،کرده لیتحم نوع بشر بھ غیرانسانی نظامھای کھ، فالکتی
 و علل آن شناساندن و شناخت برایتالش و تقال می کند و تالش  شیخو

 باطل دور نموده، قیطر طی قھقرائی ریمس در بشر تا شد منجر کھ، عواملی
 از امروز را خود روزیید دستاوردھای و تکرار را شیخو ایع تاریخیفج

 گرید لگرانیتحل و تھایشخص سندگان،ینو آثار و اثر نیاۀ ترجم بھ بدھد، دست
  .پرداختھ است

ستی یالیسوس نظام د،ید شیخو چشم بھ کھرا  تحملی قابل نظام مترجم، تنھا
متوجھ  آن بر را خود مساعیتمام  جھت، نیھم بھ قلع و قمع شد. آنھم بود کھ،

انسانھای  کھ، بپردازد عواملی و علل آن شناختن بھ توان، حد در تا، ساختھ است
 و فقر بھ وادی بندگی، و استثمار مجددا بھ زیر ستم را جوامع سوسیالیستی

عظیم  اردوگاه بھ را کارییب از عاری جامعھ و گرسنگی و نا امیدی کشانید
داری تبدیل ھیسرما نظامارزش بی ھایــارزش نیتروسـمنح از کیی بیکاران،

 .نمود لیتبد بدوشان خانھ اییدن بھ را مسکن مشکل از کشورھای فارغ کرده،
 رفاه، مخالفان آسایش، کھ، ترجمھ شد کتاب نیا اتییواقع آن جستجوی در

 سازندگان خود، انیپا بی نفرت و خصومت با و آزادی بشری تیامن



 ریز بھ را جامعھ در اقتصادی – اجتماعی عدالت نندگانک برقرار سم،یالیسوس
قتھای یواقعیتھا و حق فیتحر با و گرفتھ شیحمالت کین توزانھ و دائمی خو

 .گرفتند پس باز را آن بزرگ دستاوردھای روشن،
و متدولوژی  و مسائلمباحث  بررسی و شیوه طرح نظر از کتاب، نیا

ارزشمند و در حکم یک کتاب  اثری بسیار برخورد بھ پدیده ھای مختلف،
 درسی بھ حساب می آید.

 کتاب و ضمایم و مقدمات نوشتھ شده بر قسمتھای مختلف آن، نیا ۀترجم
حاکم، شکستن حصارھای  تفکر چھارچوب شیوه شکستن برای است تالشی
 غاتییتبل منابع سوی تھا و حقایق مسلم ازیواقع فیتحر و دروغ جعل، بر مبتنی
  ی.جھان داری ھیسرما

  

  
  تصاویر مندرج در پایان بخش ترجمھ و قبل از ضمایم کتاب

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  



  
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  


