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  استالين پرچم است و مجددا بپا می خيزد
 توضيحات

 
مقاله ای که از نظر خوانندگان توفان می گذرد محصول یادداشتهای پراکنده رفيقی است که از بيست 

این یاداشتهای خطی در زمينه . سال قبل در فرصتهائی که در اختيارش قرار گرفته بود قلم زده است
برشته تحریر در آمده است و اميد می رود که فرصتی دست دهد تا های گوناگون دوران زندگی استالين 

  . تمام این یاداشتها تدوین و منتشر گردد
پيشرفت فنون و تجهيز کمپيوتر با زبان فارسی کار این نگارش را تسهيل کرد زیرا نویسنده موفق شد 

اسب خویش بگنجاند و یادداشتهای پراکنده و مجزا از هم را با پيدایش این شرایط جدید در جای من
  .بتدریج کار تدوین و تظيم یک سند تاریخی را که بصورت روزانه تکميل می شود آغاز کند

تدوین سندی در مورد شخصيت یکی از رهبران استثنائی جنبش جهانی کمونيستی که معمار ساختمان 
تی خویش فهميده دشمنان سوسياليسم با َشم طبقا. سوسياليسم در شوروی بوده است کار آسانی نيست

اند که برای نابودی و بی اعتبار کردن سوسياليسم بهتر است حمالت خویش را بر استالين و سپس 
مبارزه با استالين و به لجن کشيدن وی، فرشته . لنين و لنينيسم و سرانجام بر مارکسيسم متوجه کنند

ستها فهميده اند و دائما به خرمن این حقيقت را ضد کموني. ای را دیو نمایاندن مبارزه با کمونيسم است
حجم آثار دروغ و اسناد جعلی اعم از فيلم، نامه، مقاله، کتب، اعالميه، . آتش آن هيزم می ریزند

که در مورد رفيق استالين منتشر شده است در تاریخ ... موضعگيریهای افراد گمنام و بی شخصيت و
با سرگذشت استالين و تاریخ مبارزه طبقاتی در شما هر چه بيشتر خود را . مبارزه طبقاتی بی همتاست

شوروی مشغول می کنيد بيشتر به دامنه افسانه سرائی و دروغگوئی بورژوازی و همدستان وی در 
... اشکال کائوتسکی، تروتسکی، بوخارینيسم، خروشچفيسم، ایورو کمونيسم، سوسيال دموکراتيسم و

  .پی می برید
یونيستها و دشمنان پرولتاریا یک موج عظيم تبليغاتی، بياری بورژوازی امپریاليستی بياری رویز

رسانه های گروهی و اساتيد دانشگاهها و تاریخنویسان مزدور و جيره خوار با اتکاء به توانائی 
حتی اگر شما بارها و . ماليش راه انداخته است تا تاریخ جهان را از منظر منافع استثمارگران بنویسند

. ا برمال سازید، آنها دست ازهجوم تبليغاتی خویش و تکرار دروغها بر نمی دارندبارها جعليات آنها ر
. زیرا سخن بر سر اقناع و کشف حقایق نيست سخن بر سر کوبيدن دشمن طبقاتی بهر وسيله ای است

نمونه دروغهائی که جرج بوش و تونی بلر و همدستان آنها . در این جا پای منافع طبقاتی در ميان است
ن رسمی ترین مراجع جهانی در مورد یوگسالوی، عراق، فلسطين و ایران و شيلی و نظایر آنها بعنوا

  .تاریخ آنها با تاریخ ما فرق دارد. گفته اند و در آینده نيز خواهند گفت در مقابل ماست
اد حجم کار بقدری زی. جمع آوری مطالب و پاسخ به این همه جعليات کار یک یا چند فرد نمی تواند باشد

بسياری احزاب . است و دامنه تبليغات بحدی محدود است که نباید انتظار نتایج زود رس داشت
حتی . کمونيست در این زمينه اقداماتی کرده اند که می تواند زمينه ای برای پژوهشهای بعدی ما باشد

 افزوده می قرائت آثاری که بر ضد سوسياليسِم لنين و استالين به چاپ رسيده و هر روز بر حجم آن
ولی مصمم است که در این راه گامهای نخستين را ) توفان(حزب کار ایران. گردد سالها وقت الزم دارد

بردارد و همه رفقای حزبی و هواداران لنينيسم را فرا می خواند که در این زمينه فعال شده، اسناد تهيه 
سازمان مارکسيستی . کميل کنندکرده، مقاله نوشته و این مجموعه را که بتدریج چاپ خواهد شد ت

تنها تشکل کمونيستی ایرانی است که پرچم دفاع از استالين ) توفان(لنينيستی توفان و  حزب کار ایران
. را برافراشته و با دشمنان رنگارنگ وی و بویژه خرده بورژواهای غر زن و بزدل پيکار کرده است

هبر راستين جنبش کمونيستی جهانی بپذیرد و مارکسيست لنينيست کسی است که استالين را بمنزله ر
حزب ما سربلند است که این . استالين معيار است. وی را هنوز مشعل جنبش کمونيستی به حساب آورد

مقاله ای که . وظيفه تاریخی را با جسارت پس از بروز رویزیونيسم در شوروی به انجام رسانده است
ی تعجب نباید باشد که در هنگام چاپ قطعی این مقاله که جا. از نظر شما می گذرد آغاز این راه است

  .صرفا به مسئله شخصيت واالی استالين می پردازد حجم آن از چند صفحه کنونی تجاوز کرده باشد
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بررسی دوران استالين وظيفه افراد نيست وظيفه جنبش جهانی کمونيستی است زیرا استالين سی سال 
. ائی قرن بيستم رهبر بال منازعه جنبش جهانی کمونيستی بودتمام در بحرانی ترین دوران استثن

در این عرصه اسناد ارزنده ای را از ) توفان(سازمان مارکسيستی لنينيستی توفان و حزب کار ایران
تروتسکی “، “رویزیونيسم در تئوری و عمل“، “امپریاليسم نوخاسته“، “سوسيال امپریاليسم“جمله 

توطئه “و یا “ افسانه استالينيسم“، “رنامه بلشویکهای انقالبی شورویاعالميه و ب“، “و تروتسکيسم
در گذشته و اپوزیسيون ترتسکيستی “ و “تحریف کنندگان تاریخ“، “ جلد اولبزرگ ضد شوروی

حزب ما پاره ای از آثار رفيق استالين را . منتشر کرده است و در این عرصه فعاليت می کند...  و“حال
انتشار آثار استالين . ر شبکه اینترنت تایپ کرده است و باین کار ادامه می دهدمجددا برای انتشار د

که “ مارکسيسم“تبليغ روشن مارکسيسم لنينيسم است در حاليکه تبليغ تروتسکيسم به عنوان آموزگار 
ولی عليرغم این . عمر خائنانه اش به  پایان رسيده است دشمنی علنی خرده بورژواها با کمونيسم است

و راست برمال “ چپ“ید جنبش دفاع از لنينيسم را سامان داد تا ماهيت دشمنان رنگارنگ آن از با
  .شود

علت دیگری که موجب شد حزب ما قبل از تکميل این اسناد به انتشار آن دست بزند، کتابی است که 
ی ترجمه توسط آقای محمد علی عموئ“  ، پس پرده فروپاشی اتحاد شورویخيانت به سوسياليسم“بنام 

مضمون این کتاب یک سند جدید رویزیونيستی است که تالش دارد ميان نظریات . و منتشر شده است
رفيق استالين و غلبه رویزیونيسم بر شوروی که سرانجام شوم آنرا شاهد بوده ایم یک آشتی طبقاتی 

 و جنبش این کتاب بر ماهيت ضد کمونيستی رویزیونيسم که بر حزب و دولت شوروی. ایجاد کند
. کمونيستی غلبه کرده بود سرپوش می گذارد و همه کاسه کوزه ها را بر سر گورباچف می شکند

درک نویسندگان این کتاب از . توگوئی شوروی قبل از گورباچف یک کشور سوسياليستی بوده است
بارزانی سوسياليسم بسيار نازل و سطحی است که ما در جای خود حتما به آن برخورد خواهيم کرد تا م

که صميمانه در پی کشف حقيقت می گردند و قلبشان در راه آزادی طبقه کارگر می تپد به دام اینگونه 
برخورد ضد علمی که منبع جدیدی برای بروز انحراف جدیدی است که می تواند مجددا مبارزان را به 

  . بيراهه ببرد نيفتند
  

  )توفان(حزب کارایران
    ١٣٨۵ د بيهشتار

toufan@toufan.org 
www.toufan.org      

  
  

  .زنده باد پرچم سرخ مقدس ما، پرچم انقالب سوسياليستی، پرچم مارکس، انگلس، لنين و استالين“
می کوشند بر این پرچم لجن بپاشند، هم چنان پاک و بی لکه است، با آن که ها با آن که رویزیونيست

می کوشند این پرچم را تا سطح خویش تنزل دهند، نيروهائی در جهان هستند که آن را ها سترویزیوني
 که این پرچم بار دیگر بر فراز ميهن سوسياليسم به اىلحظه! افتخار بر آنها. دارند در اوج نگه می

  .اهتزاز در آید نزدیک است
  .زنده باد حزب کمونيست بلشویک اتحاد شوروی

سمندر از خاکستر خود  در روسيه بلشویسم مانند:  در سراسر جهان بدانند که دوستان و دشمنان ما
ولی ما تاب .  خوب می دانيم وظائفی که در برابر ماست چقدر بغرنج استهاما بلشویک. زنده می شود

  . مرگ و شکنجه را خواهيم داشت
  .لنين با ماستى اندیشه
   .استالين با ماستى اراده

  . استقلِب بزرگ خلق ما با م
  “.ما غلبه ناپذیریم

  ) بلشویک شوروییانقالبهاى  کمونيستىبه نقل از اعالميه و برنامه(
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  وی" کيش شخصيت"شخصيت استالين و 
 

به خاطر نفرتی که از کيش شخصيت دارم، هرگز اجازه «
مختلف بر سر من هاى ستایش آميزی که از کشورهاى ندادم پيام

. لل زنده بود، چاپ و منتشر شوندمی بارید، تا مدتی که بين الم
حتی هرگز پاسخی به آنها ندادم، مگر برای آن که نارضایتيم را 

  » .ابراز کنم
  ٣۴کارل مارکس، کليات آثار چاپ دوم، جلد 

  
مارکس و من همواره با هر نوع تظاهراتی به افتخار «

 هنوز هم این نظر را .یماافراد، جز در موارد مهم، مخالف بوده
ه ویژه اگر قرار باشد چنين تظاهراتی به افتخار ما و در داریم، ب

  » زمان حياتمان صورت گيرد
  ٢٨فریدریش انگلس، کليات آثار چاپ اول، جلد 

  
. به من سخن می رانيد" ارادت"خود از ى شما در نامه«

.... شاید. شما آمده باشدى شاید این نکته به طور تصادفی در نامه
يست، مایلم به شما اندرز دهم از اما اگر این جمله تصادفی ن

بلشویکی ى این یک شيوه. ارادت به اشخاص دست بکشيد" اصل"
 .کارگر، به حزب آن، به دولت آن باشيدى  ارادتمند به طبقه.نيست

به اشخاص " اخالص"اما آن را با . این امری خوب و مفيد است
روشنفکران سبک مغز خلط ى عبث و بيهودهى یعنی این بازیچه

  » .ئيدننما
  کمونيستی ــ استالينهاى با درود

   ١٣ کليات آثار جلد سکیفوناستالين به شاتوى نقل از نامه
  

 وقتی قرار شد به پيشنهاد ماکسيم ٣٠هاى استالين یک بار در سال
 خود را گورکی و یاروسالوسکی در مورد وی کتابی منتشر شود، نظر نامساعد

ئی در مورد هاتی خواستند داستان وق١٩٣٧ابراز داشت و کمی دیرتر در سال 
زیر را به بنگاه انتشاراتی کتاب ى ، استالين نامهکودکی استالين منتشر کنند

  : نوشت» دتژیز«کودکان 
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" کودکی استالينى ئی دربارههاداستان"من با انتشار «
، هاوقایع، دروغى در این کتاب اشتباهات درباره. کامًال مخالفم
. ناشایست فراوان استهاى جيدو تعریف و تمها مبلغه گوئی

شاید ( پریان، دروغ گویاناى هاران قصهدنویسنده را دوست
و . نداو فرصت طلبان گمراه کرده") دروغ گویان با حسن نيت"

این، برای نویسنده، جای تأسف است، اما واقعيات همان 
مطلب عمده آنست . ولی مطلب عمده در اینجا نيست. نداواقعيت

و به طور (ایش وجود دارد که به خلق شورویکه در کتاب این گر
کيش شخصيت رهبران و قهرمانان خطا ناپذیر را ها کلی به خلق

قهرمانان " تئوری  . این کار خطرناک و زیان بخش است. القا کند
انقالبی هاى  بلشویکی نيست، متعلق به سوسياليست"هاو توده
  .است

لق را قهرمانند که خ"انقالبی می گویند هاى سوسياليست
."  به یک خلق مبدل می کنندپست مردمان راى می سازند، توده

 می خلق است که قهرمانان را ":جواب می دهندها بلشویک
انقالبی می ریزد، هاى این کتاب آب به آسيای سوسياليست." سازد

من، ى به عقيده. ما لطمه خواهد زدى و به آرمان بلشویکی همه
   .باید آن را سوزاند
   »  استالين. مسائل تاریخ    ژ«             نقل از            

  
سرگذشت ى ئی نظير ماکسيم گورکی در فکر تهيههااین که شخصيت
نيست، این که یک بنگاه انتشاراتی " استبداد استالينی"استالين هستند، ناشی از 

کتب کودکان به رفيق استالين رجوع می کند تا خاطرات دوران کودکی وی را 
سازمان امنيت "کان شوروی ترسيم کند با زور و جبر و اعمال قهر برای کود
خلوص نيت و احترام عميق ى این اقدامات نشانه. به وجود نيامده است" شوروی

این استالين نيست . استمردم شوروی به رهبری حزب و دولت شوروی ى توده
درک مردم شوروی از ند، این  زکه به کيش شخصيت استالين دامن می

هاى  کشور، بهبود شریط زندگی تودهى رهبری، کيفيت عالی ادارههاىائیتوان
 وی با دشمنان داخلی و خارجی و صفا و ىقاطع و صميمانهى مردم، مبارزه

کارگر در ضمير ى صميميت استالين است که به صورت قهرمان و ناجی طبقه
 مضحک است که. مردم می جوشدى مردم شوروی نقش می بندد و از درون توده

را که با کار خستگی ناپذیر و صميمانه بدست آمده و محصول تالش اى آتوریته
مردم شوروی است، با کيش ى طبيعی عالقهتاریخی استالين است و بازتاب 

ها و چشمها شخصيت سفارشی و از باال که به ضرب و زور تبليغاتی به گوش
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 یکسان استالين با ترس و دلهره از فرو می کنند و فاقد پایگاه اجتماعی است،
ها  شخصيت استالين، شخصيت آن رهبری است که نظایر آن را توده.گرفت

که .... ند، اسپارتاکوس، روبسپير، لنين و اهمواره در تاریخ، پرچم خود ساخته
همواره به اهميت ها مارکسيست. ندانقش عميق شخصيت در تاریخ را ایفاء نموده

نی چون مارکس و انگلس، لنين رهبرا. نقش شخصيت در تاریخ اشاره دارند 
البته . نداکارگر بودهى طبقهى ائی هستند که مورد اعتماد و عالقههچنين شخصيت

بوده و هستند کسانی که با برخورد مذهبی به آثار مارکسيستی آن را از مضمون 
ند، اگلس و لنين پيغمبرانی الهی ساختهنند و از مارکس و ااعلمی و انقالبی زدوده

مردم هاى  ماهيتًا با ایمان عميق تودهخرده بورژوازیهاى شليکن این تال
  .شوروی متفاوت است

کيش “شخصيت استالين را که محبوب قلوب مردم شوروی بود باید از 
مخلوط کردن این دو .  وی که تبليغات بوروکراسی بود، جدا کرد“شخصيت

  .مفهوم دور افتادن از معيارهای ماتریاليستی است
رابر وظایف یا مسایلی قرار می گيرد که زمان حل وقتی جامعه در ب

آنها فرارسيده است، متفکرین و مردان با نبوغی بدنبال حل مسایلی که در زندگی 
بدیهی است وقتی وظيفه به انجام رسيد . طرح شده است و پاسخ می طلبد می روند

یا مسئله راه حل خود را یافت افکار مردان بزرگ متوجه وظایف دیگری می 
این است که پرسشهای زندگی یکی بعداز دیگری و بنوبت طرح و حل می . رددگ

نقش شخصيت در . نقش شخصيتهای تاریخی در این متن قابل فهم است. شوند
تاریخ یک مقوله ماتریاليسم تاریخی است و در بررسيهای کمونيستها جای ویژه 

  .خویش را داراست
 خود احتياج ان بزرگمردهر دوران اجتماعی به  «:مارکسى به گفته

دارد و اگر آنها را نيابد، همان گونه که هلوسيوس می گوید آنها را اختراع می 
  ).تکيه از ماست ـ توفان(، )١٨۴٨ ــ ١٨۵٠مبارزات طبقاتی در فرانسه (» .کند

این موضوع که این شخص بزرگ درست در زمان “:انگلس می نویسد
اما اگر این شخص را . صادفی استمعين و در کشور معين ظهور می کند امری ت

کنار بگذاریم جانشين او مورد مطالعه قرار می گيرد و چنين جانشينی پيدا می 
. شود، جانشينی که کم یا بيش موفقيت آميز است ولی با گذشت زمان پيدا می شود

اینکه ناپلئون، درست این اهل کرس، آن دیکتاتوری از آب در آمد که برای 
 بر اثر جنگ تحليل رفته بود، ضرورت داشت، این تصادف جمهوری فرانسه که

. دليل آن اینکه هميشه موقعی که چنين شخصی ضروری بوده پيدا شده است. بود
اگر درک مادی تاریخ را مارکس کشف کرد . سزار، کرومول، آگوست و غيره

 نشان دادند که ١٨۵٠ولی تی یر، می نيه، گيزو و تمام مورخين انگليسی قبل از 
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مایل به آن وجود داشته است و کشف همين درک توسط مورگان نشان می دهد ت
    .“ صورت می گرفتمی بایستیکه  زمان برای آن فرا رسيده بود و این کشف 

نسبت بيک  مثال وقتی احتياج اجتماعی“ :انگلس ادامه می دهد
فرمانفرمای جدی نظامی بر طرف گردید در اینصورت تشکيالت اجتمای راه را 

روی کليه استعدادهای نظامی دیگر که داوطلب اشغال مقام فرمانفرمای نظامی ب
نيروی تشکيالت اجتماعی تبدیل به نيروئی می شود که مساعد . هستند سد می کند

باین ترتيب خطای باصره . بحال ظهور استعدادهای دیگری از این نوع نمی شود
 آنچه در واقع هست در نيروی شخصی ناپلئون خيلی بزرگتر از... پيدامی شود

نظر ما جلوه می کند و ما تمام آن نيروی اجتماعی را که او را به پيش رانده و 
  .“پشتيبانی کرده است به حساب او می گذاریم

در زندگی روزمره سياسی، در مبارزه طبقات ستمکش، مترقی و 
 انقالبی بر ضد طبقات کهنه و ستمگر، در مبارزه بخاطر انجام وظایف سياسی

جدید، قهرمانان، رهبران و اندیشمندانی پدید می آیند و کار مبارزه را به پيش می 
البته در جامعه طبقاتی نيز . تاریخ مبارزه طبقاتی موید این اصل است. رانند

شخصيت و قهرمان جنبه طبقاتی پيدا می کند و هيچ قهرمانی را نمی توان دید که 
 مافوق طبقات و خارج از جامعه قار در ماوراء طبقات قرار داشته باشد و یا

برای پرولتاریا و زحمتکشان، قهرمانان سيماهای برجسته ای هستند که در . گيرد
در جهت . آتش مبارزات انقالبی خلق که نماینده منافع وی اند زاده می شوند
ظهور این . تکامل تاریخ پيش می روند و به پيشرفت جامعه یاری می رسانند

نياز زمان . يل بر آنست که تاریخ توسط توده ها ساخته می شودقهرمانان خود دل
  . است که آنها را می آفریند و در راس مبارزه مردم قرار می دهد

استالين مرد بزرگی بود که در دوران ساختمان سوسياليسم نقش 
شخصيت خود را بروز داد، به همين سبب بوی همواره لقب معمار بزرگ 

ى شخصيت استالين محصول خالقيت جمعی همه. نداادهساختمان سوسياليسم را د
آرزوهای حماسی آنها ى شوروی بود که به صورت مظهر مجسم همههاى انسان
ى متمرکز دشمنان را می دیدند، تجربهى مردم شوروی که توطئه. می کرد بروز

تجاوز چهارده کشور امپریاليستی و گارد سفيد به شوروی را داشته و مشامشان 
ونت تزاریسم زجر می کشيد، مردمی که می دیدند غرب امپریاليسم به از بوی عف

را اقتدار برای مقابله با دیکتاتوری پرولتاریا ى سوی تمرکز قدرت می رود و ایده
ضد انقالب را با قدرت نامحدود خود از پرتقال ى ا و دیوهای افسانهمی کند تبليغ

آزادی و دموکراسی تنوره ى هتا مجارستان بر سر کار می آورد که بر باالی جناز
این ى می کشند، به خلق قهرمانان خود می پردازد، قهرمانانی که باید پوزه

استالين چنين قهرمانی . دیوهای خون آشام را در درون و بيرون به خاک کشند
شخصيت استالين ناقل . وی یک قهرمان استثنائی در شرایط استثنائی است. است
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 وی را به وجود آورده بودند تا با تمرکز قدرت، با تماميت نيروی مردم بود که
نهادن نيروی جمعی در دستان آهنين وی، نيروی مقاومت پرولتاریائی را به رخ 

استالين این قهرمان توده ها از عهده این وظيفه بر آمد و بی . ضد انقالب بکشند
 جهت نيست که بورزوازی هنوز از زخم وی زوزه می کشد و از شبح استالين

  .واهمه دارد و شبانه روز وی رانفرین می کند
طبقاتيش نسبت به استالين نمی شود تردید ى روی مدودف که در کينه

کيش "از جمله عوامل آن چيزی را که وی " در دادگاه تاریخ "کرد در اتهامنامه
نسبت به رهبری می ها تودهى می نامد، ایمان خود انگيخته" شخصيت استالين

نسبت به رهبری به وجود می ها ی گوید چه گونه این اعتماد تودهوی ولی نم. داند
مادی با آقای مدودف سخن هاى آید و علل مادی آن چيست؟ سخن از ریشه

  : حال به نظر ایشان مراجعه کنيد.استاى بيهوده
   

، در زمانی چنان کوتاه، در پی انقالب تغييراتی چنان باور نکردنی« 
 به .ئی معجزه گر در آوردهادم به صورت انساننظر مرداشت که رهبران را در 

 به تجليل رهبران خود، به طور خود انگيخته در هر انقالب هاراستی گرایش توده
  .)توفانتکيه همه جا از ــ ) (۵٠٢ص (» بروز می کنداى توده

  
طبيعتًا آقای مدودف که نمی تواند ایمان عميق مردم شوروی را به 

تراف می نماید، در عين حال آن را محصول تحوالت استالين نفی کند و به آن اع
کار پی گير ها نقش سالها انقالبی می داند که به قول لنين در ارتقاء آگاهی انسان

اعمال جنایات شخصی "و خستگی ناپذیر را یکشبه انجام می دهد، آنجا که پای 
چون این پرسش منطقی مطرح است چه . می رسد دچار اشکال می شود" استالين

گونه امکان دارد، یک فرد بدون پایگاه اجتماعی از چنين قدرت الیزالی بر 
 که به وی منتسب می کنند، توسل جسته “جنایاتی“خوردار باشد که به این همه 

 را در این مردم شورویى همهروی مدودف کار را ساده می کند و . باشد
استالين " بداد فردیاست" پس به این ترتيب نمی شود از .سهيم می نماید" جنایات"

!. ؟“استبداد اکثریت به اقليت“ است، “استبداد عمومی“این استبداد، . صحبت کرد
 وی می خواهد .را زیرجلکی به پای نظام می نویسد“ استبداد“مدودف این . است

 .محصول سوسياليسم است“ ارتکاب به جنایت“ و “کيش شخصيت“ثابت کند که 
حال به اظهار مدودف توجه . ل نظام برميخيزد و از داست“ استبداد عمومی“یک 

اصلی ى اظهاراتش را بدور افکنيد، هستهکمونيستی ضد ى کنيد و چنان چه پوسته
  : ایمان مردم شوروی به استالين بود نمودار می شودى آن را که نشانه
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یکی دیگر از عوامل پيروزی استالين، هر چند ممکن «
او خود این . یات او استاست شگفت انگيز جلوه کند، همان جنا

با استفاده از شور انقالبی مردم و اعتماد . جنایات را مرتکب نشد
نه . دادخود شرکت  نفر را در جنایاتها استالين ميليون.... آنان

، بلکه تمام دستگاه حزب و آپارات سرکوب حزبیهاى تنها ارگان
سی شرکت هاى حکومتی به نحوی فعال در موج سرکوب سال

  ).تکيه همه جا از توفان) (۵٠٢. ص(» داشتند
  

را " کيش شخصيت استالين"هاى مدودف که به سختی تالش دارد ریشه
ضد مارکسيستی فرو ميرود، هاى پيدا کند و در این تالش عميقًا در منجالب تحليل

شخصيت استالين، کيش . نمی فهمد که کار توضيح را چگونه سامان دهد
 خود هاليکن همين توده. استها تودهشخصيت وی است و آن محصول خواست 

و لذا استالين خود سرانه و با اتکاء به !. ؟ ند ا"کيش شخصيت استالين"آلت دست 
  !. تزریق کرده است؟ها شخصی، کيش خود را به تودهى اراده

  
ثانيًا کيش استالين نه از روستا به شهر بلکه برعکس از « 

کيش استالين سی، هاى طی سال... شهر به روستا پيش می رفت
بود، به ویژه در تر  در ميان کارگران از هر جای دیگر نيرومند

 و نيز کارگر که به حزب پيوسته بودند،ى ميان قشری از طبقه
ى ميان روشنفکران نسل جدید، بخصوص آنها که دارای ریشه

تکيه همه جا . (،)۵٨٧ ــ ٨صفحات (» .کارگری و دهقانی بودند
  ).از توفان

  
مادی پيدایش کيش شخصيت در ميان کارگران و هاى نهدر اینجا زمي

 .نداپرولتاریائی جستجو می شود که به استالين عشق می ورزیدهنيز روشنفکران 
 از هاگناه استالين در کجا قرار دارد؟ اگر هم نفرت توده! آقای مدودف!  خوب

به رهبری جرم باشد، تنها یک راه ها رهبری جرم باشد و هم عشق ورزی توده
 را در “کيش شخصيت“ى مدودف پدیده. ی ماند که با هر نوع رهبری در افتادم

طبقاتی    ى  و نه حاوی انگيزه و آن را خود انگيختهخود پدیده جستجو می کند
  . می بيند

  
دشمنان استالين در نفی و برخورد به شخصيت استالين به منجالب 

در کالفی سردرگم تحليل ضد علمی و کينه توزانه و عصبی در می غلتند و 
غوطه می خورند و پاسخی برای اینهمه دروغگوئی و افترا زنی خویش نمی 
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آنها از عرصه جامعه و ریشه یابی اجتماعی به عرصه ذهنيت ماليخوليائی . یابند
بياد چنگيزخان و تيمورلنگ و . خویش پناه می برند و ناچارند که افسانه بسرایند

  .   کان به داوری بنشينندآتيال بيفتند و بدور از زمان وم
مردم ى رفيق استالين بين دو نوع تبليغات، تبليغاتی که از درون توده

. الهام می گرفت و آن نوعی که بوروکراسی ُمبلغ آن بود، فرق می گذاشت
بوروکراسی که همه جا بود، می رفت که از شخصيت وی، کيش شخصيت وی 

ل انحراف است که یک را به وجود آورد ليکن کمال بی انصافی و کما
علل مادی پيدایش ى همه" کيش شخصيت"مبارزه با ى مارکسيست به بهانه

شخصيت استالين را به زیر سئوال بکشد و طبيعتًا نتواند به طور علمی به 
رفيق استالين که خود به این امر . نيز بر خورد کند" کيش شخصيت"ى مسئله

  :  گفت١٩٢٨واقف بود در 
سلسله مراتب برسند و ى  به قلهاین امر که رهبران«
چشم به آنها بدوزند بی ها قطع شود، و تودهها شان با تودهارابطه

آن که جرأت انتقاد داشته باشند، فقط می تواند خطر جدائی و دور 
این خطر حتی . را به دنبال داشته باشدها افتادن رهبری از توده

است که پيدا کند و آن هنگامی اى لعادهاممکن است وخامت فوق
رهبران از این وضع سرمست شوند و خود را خطا ناپذیر تصور 

را ها ند تودهااز چنين رهبرانی که به خود پرستی دچار شده. کنند
از باال نگاه می کنند، دیگر چه کار خوبی ساخته است؟ بدیهی 

دیگری در ى است چنين وضعی جز مصيبت برای حزب، نتيجه
  .)١١ى ثار، صفحهجلد یازدهم آ(»  بر نخواهد داشت

  
شخصيت ى به منزله برای مخالفين استالين پدیده انکار ناپذیر و روشنی

کيش " آن چه از دید کورشان وجود داشته .استالين وجود نداشته استواالی 
 تحکم و مرز نسبت بهوی بوده است که آن هم با ميل و تمایل بی حد و " شخصيت

 جنون ماليخوليای و خون آشامی خود بزرگ بينی شخص استالين و یا سفاهت و
. می شود واقعًا چنين ارزیابی را علمی ناميد؟. بيمارگونه وی توصيف می گردد

خوِد استالين " زور و استبداد"ستالين را نمی توان در ا" کيش شخصيت"ى پایه
شوروی یافت که می ى تکامل جامعههاى جستجو کرد، آن را باید در نيازمندی

 صنعتی و پيشرفته در زیر اى جامعه وخود غلبههاى یرفت تا بر عقب ماندگ
بزرگان مارکسيسم در اهميت نقش شخصيت در تاریخ . لوای پرولتاریا مستقر کند

ر اظهار زندگی واقعی با رهبرانی نظير مارکس، ى  در عرصهند و مااکردهنظ
ا عظيمی رهاى یم و نيز با رهبرانی که انقالباانگلس، لنين و استالين روبرو بوده

ند نقش امردم و احترامی که برانگيختهرهبری کرده و با نفوذ عميق خود در 
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هاى  در انقالبند نظير مائوتسه دون، هوشی مين و سایریناایفاء کردهاى ارزنده
نقش این رهبران چنين نظر می ى دربارهها مارکسيست. بزرگ آزادی بخش

  : دهند
  

ورتر یک مرد بزرگ در حقيقت متقدم است زیرا که او د«
از دیگران می بيند، قوی تر از دیگران اراده می کند، او وظایف 

تکامل فکری جامعه در دستور ى تاریخی را که جریان گذشته
روز قرار داده است حل می نماید، نيازمندیهای اجتماعی نوین را 

ند نشان می امناسبات اجتماعی به وجود آوردهکه تکامل گذشته 
او . را در دست می گيردها زمندیدهد، ابتکار ارضای این نيا

قهرمانی است، قهرمان نه به این معنی که جلوی جریان طبيعی 
حوادث را می گيرد و یا می تواند آن را در مجرای دیگری 

ى  و آزادانهبيندازد، بلکه به این معنی که فعاليت او بيان آگاهانه
پلخانف ــ نقش (» .جریان طبيعی ضروری و نا آگاهانه است

  ).ت در تاریخشخصي
  

هاى اواسط سالهاى   مدودف از قول قهرمان گمنام یکی از رمان
باکالنف می باشد، شخصی که .   که اثر شخص گمنام دیگری به نام گ١٩۶٠

وجود یا عدمش قابل اثبات نيست و از جمله از انبوه منابع غيبی آقای روی 
وی . ئه می دهدمدودف است، دليل شایان توجهی برای مجاب کردن خواننده ارا

  :می آورد
   

آن چه وحشتناک است، آن است که ما خودمان هم در «
ى صفحه(» .تقویت این ایمان کورکورانه به او شرکت داشتيم

۵٠٠.(  
  

پس در اینجا پای همه به ميان کشيده می شود حتی قهرمانان گمنام در 
 می شده و گمنام، در هر کوچه و پستوئی نام استالين با احترام یادهاى داستان
آیا این پدیده که تا مغز قهرمان گمنام یک داستان . همه گير داشته استى جنبه

ى گمنام رسوخ کرده، می تواند ساخته و پرداختهى گمنام متعلق به یک نویسنده
استبداد مخوف “استالين باشد، سازمان داده شده باشد، محصول “ مستبد“شخص 
. ثرش، سطردیگر را نفی می کندمدودف در هر سطر از ا.  باشد“استالينی
هم ندارد، چون در کار تحقيق طبقاتی برخورد می کند، در پی جستجوی ى اچاره
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وی در نقش قاضی بی طرف ظاهر . مدارک برای محکوم کردن استالين است
  .نمی شود، با ساطور دادستان به ميدان می آید

شيسم رفيق استالين در جریان جنگ جهانی دوم هنگامی که عفریت فا
 شوروی گذشت در نطق تاریخی خود در سوم ژوئيه هاىلجام گسيخته از مرز

 خلق شوروی، کارگران و دهقانان شوروی را مورد خطاب قرار داد و ١٩۴١
  : گفت

  
ارتش سرخ بایستی اى ههنگام عقب نشينی اجباری قسمت«

خطوط آهن را همراه خود حمل و حتی یک ى اثاثيهى کليه
نبایستی حتی یک . برای دشمن باقی نگذارندلکوموتيو و واگن هم 

متصدیان . کيلو گرم نان و یا یک ليتر بنزین به دست دشمن بيفتد
احشام و غالت را همراه ى باید کليه) مزارع اشتراکی(ها کلخوز

موجوده را به دوائر دولتی بسپارند تا آنها به نواحی ى ُبرده و غله
اموال و اشياء گران ى عقب جبهه حمل کنند، ضمنًا بایستی کليه

بها را منجمله فلزات، غله و سوخت را که حمل آنها غير ممکن 
  .است به کلی نابود سازند

در نواحی که تحت اشغال دشمن در می آید بایستی 
دشمن هاى دستجات پارتيزانی پياده و سوار تشکيل داد تا با قسمت

خریب ، تهابرای انفجار پلها به مبارزه پردازند و این پارتيزان
، قطع ارتبات تلفون و تلگراف و هم چنين برای آتش زدن هاراه

  .تخریب تشکيل دهندى ها،  گروهانها، انبارها و بنههاجنگل
در نواحی که تحت اشغال دشمن در آمده است باید وضع 
غير قابل تحملی برای دشمن و همدستان آنها ایجاد کرد و آنها را 

عمليات آنها را خنثی ى يهدر هر قدم تعقيب و نابود ساخت و کل
  ».نمود

  
. بيفتدها و خلق شوروی حتی اجازه نداد یک دانه گندم به دست فاشيست

دهقان عادی نبود که به احشام و زمين خود دلبستگی داشته باشد دهقان شوروی، 
دهقان شوروی متحد پرولتاریای شوروی بود و به  .و از آن نتواند دل بکند

 که رهبری جنگ را در دست داشت، اعتماد رهبری حزب کمونيست شوروی
آیا می شود این . خلق شوروی آنچه را عملی کرد که استالين طلبيد. عميق داشت

وی را از " کيش شخصيت"نفوذ معنوی و شخصيت استالين را انکار کرد و 
شواهد تاریخی دال بر حمایت ى همه. جدا نمودش امضمون اجتماعی و طبقاتی

 خلق شوروی برای دفاع . شوروی از رهبری حزب استطبقات کارگر و دهقان
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از سوسياليسم به فرمان استالين گردن نهاد و با شعار زنده باد استالين پوزه هيتلر 
 ميليون کشته بجای گذاشت تا سوسياليسم ٢۵خلق شوروی . را به خاک ماليد

یزال آیا می توان مدعی شد که این ایمان ال. پيروز شود و بشریت نجات پيدا کند
مردم شوروی به رفيق استالين ناشی از هراس و وحشت آنها بوده است؟ 
خروشچف جاعل که خودش از مارکسيسم لنينيسم می ترسيد و بزدالنه قدرت بيان 
نقطه نظرات انحرافيش را در زمان استالين نداشت دوران استالين را به دوران 

قه کارگر شوروی نه حال آنکه مردم شوروی و طب. تسلط وحشت توصيف می کند
تنها از استالين نمی هراسيدند، وی را دوست خویش و رفيق خویش می دانستند و 

ولی استالين نسبت به دشمنان طبقه . تا بامروز نيز یاد وی را گرامی می دارند
کارگر بدرستی بيرحم بود و جامعه شوروی برای تحول خویش به چنين رهبران 

تکارانه خروشچف گواه آن است که چه جاسوسان زندگی خيان. مقتدری نياز داشت
و خيانتکارانی کمين کرده بودند تا سوسياليسم را از بين برده و دستآورد ميليونها 

  .   بر این جانيان هرگز نباید رحم کرد. انسان آزاده را بر باد دهند
کار تحليل را " کيش شخصيت"ى در بر خورد به مسئلهها رویزیونيست

 .ندا کشاندهبه ابتذال کامل
 از نظریات رفيق استالين آغاز برای نابودی سوسياليسمها رویزیونيست

کيش "ى فسانها. کردند و سيلی از اتهامات غير قابل اثبات بر وی جاری ساختند
استالين را ساز کردند و آن را از هر گونه مفهوم اجتماعی عاری " شخصيت
ر مقابلش، به ُسجده نشستند و آن گاه آنها از استالين ُبت بزرگی ساختند و د. نمودند

" کيش شخصيت"ى ُبِت خود ساخته را در هم شکستند و به آن نام مبارزه عليه
 آنها چنين وانمود ساختند که استالين از قدرت عجيبی برخورداربود، با .نهادند
وی به . انگشت مسائل اجتماعی را حل و فصل می کردى چشم و اشارهى گوشه

، خویشتن را جای آنها می نشاند و هان نداشت و با جدائی از تودهایماها نقش توده
این . خود خالصه کرده و ُبت استالين را ساخته بود" شخصيت"همه چيز را در 

 از ذهن خرده بورژوا بر می که " کيش شخصيت"ى گونه برخورد به مسئله
بی آن نيز تنها گوش خرده بورژوا را می نوازد، با ارزیاى خيزد و افسانه
وزنی قرابت ندارد و خرده بورژوا که همه چيز را در قهرمانی کمونيستی سر س

و قهرمانان و در شخصيت خود، در من خود جستجو می کند و دنيا را بر محور 
و موجودیت فرد را در مرکز تحوالت جهان قرار می دهد،  شخصيت می گرداند

  .باب طبع وی و قابل قبول وی می باشد
  

  :ی گفترفيق استالين م
اگر هر گامی که که من در راه اعتالی طبقه کارگر و “

تحکيم دولت سوسياليستی این طبقه بر می دارم در آن جهت نباشد 
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، در آن صورت که وضع طبقه کارگر را تحکيم و بهبود بخشد
  .“زندگی خود را بيهوده خواهم دانست

  
ين وفاداری هم. رفيق استالين تا دم مرگ به این گفته خویش وفادار ماند

به طبقه کارگر و دفاع از منافع وی است که موجی از کينه توزی و 
. دروغگوئی و جعل سند و هتاکی و دهن دریده گی را برانگيخته است

ولی از تجربه تاریخ استالين است که یربلند بيرون می آید و جهانی را به 
 استالين مظهر مجسم لنينيسم است و نفی. نور خویش روشن می کند

این حقيقت بزودی در عرصه تشدید . لنينيسم نفی کمونيسم خواهد بود
  . تضاد و مبارزه طبقاتی روشن می شود

می خواهند علل بروز این این یا آن خصوصيات ها رویزیونيست
شرایط تاریخی مشخص جدا سازند و آن را صرفًا ه گی ژاستالين را از وی

 جلوه دهند و تاریخ را وی" خصوصيات اخالقی"و " شخصیى اراده"محصول 
کيش "آنها با ارزیابی از . افراد توضيح دهند" شخصیى اراده"بر اساس 
استالين توسط مشتی بی شخصيت، در واقع بریدن خویش را از " شخصيت

  . ماتریاليسم تاریخی به معرض نمایش گذاردند
محصول بوروکراسی  استالين نبود، ىمحصول اراده" کيش شخصيت"

عقب ى مصيبتی در جامعهى ی که از دوران گذشته به منزلهبوروکراس. بود
اجتماعی کار تکامل نيافته بود، به ارث رسيده روسيه که در آن سازمان ى مانده
در امور، در ها نمی توانست با نزدیکی به توده، با شرکت دادن توده. بود
د و مردم، بوروکراسی را بزدایى همه" بورکرات کردن"سازمان کار، با ى اداره

 استالين که مورد .دامن زد" کيش شخصيت"مردم به ى لذا با جدائی ازتوده
. محتاج نبود" کيش شخصيت"مردم مردم بود به ایجاد هاى اعتماد عميق توده

  :خود نوشتندى انقالبی شوروی در اعالميه و برنامههاى بلشویک
  

استالين نيست بلکه، هاى شيوه" کيش شخصيت"  «
وروکراسی است که در زمان استالين نيز خود بهاى برعکس شيوه
شوروی را مسموم می ساخت و پس از استالين ى واقعيت جامعه

به خفه کردن و تعذیب هر چيز زنده و هر چيز فعال و هر چيز 
که ما از " کيش شخصيت"در واقع . واقعًا شوروی، مشغول است

) و تکرار به عالی ترین درجه(آن صحبت می کنيم، تکرار ساده 
آن در دفتر خودش ى ش بوروکراسی است که هر نمایندهکي
را علت " کيش شخصيت"ها اپورتونيست. بود"  شخصيتی"

معلول " کيش شخصيت"بوروکراسی جلوه می دهند و حال آن که 
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بودند که عشق خلق نسبت به ها بوروکرات.  بوروکراسی است
استالين را پایمال ساختند و به این طریق که آن را به صورت 

خود هاى شریفات مکانيکی در آوردند و در این کار بدون حسابت
خواهانه عمل نکردند زیرا که این امر به آنها امکان می داد که 

روشی در پيش گرفته  بخواهند نسبت به خود آنها نيز چنين 
  .»شود
  

 پيدایش هاىبه ریشه» انقالب روسى پنج سالهى «لنين خود در مقاله
  : بروز انحرافات بعدی اشاره می کندى وی و زمينهبوروکراسی در اتحاد شور

  
چرا ما مرتکب غلط کاری می شویم؟ ــ و ادامه می دهد «

نخست این که ما کشوری عقب : ــ این مسئله قابل درک است
سوم . دوم این که آموزش در کشور ما به حداقل است. مانده هستيم

 متمدنی از طرف هيچ کشور. این که ما از جائی کمک نمی گيریم
 .آنها بر ضد ما هستندى بلکه برعکس همه. به ما کمک نمی شود

چهارم این که ما به علت دستگاه دولتی خویش مرتکب غلط کاری 
دولتی هستيم و این باعث ى ما وارث یک دستگاه کهنه. می شویم

در .  دستگاه دولتی غالبًا به ضرر ما کار می کند.مصيبت ماست
آن که ما قدرت را در دست گرفتيم، پس از :  این طور شد١٩١٧

ما سخت . دستگاه دولتی به خرابکاری بر عليه ما پرداخت
خواهش می کنيم دوباره نزد ما برگردید : ترسيدیم و به آنها گفتيم

  » .و آن وقت همه باز گشتند و این مصيبتی برای ما بود
  

ها را نيز مسخ می کرد و مسخ کمونيستها مصيبت بود زیرا کمونيست
امکان پذیر نبود و صدای پای اى و گزینش مجدد و بررسی تودهاى ا کنترل تودهب

عظيم عقب ى تهاجم امپریاليستی نيز از بيرون به گوش می رسيد و بر زمينه
هاى به دستگاهی عظيم بدل می شد که کمونيست بوروکراسی  ، ماندگی فرهنگی

نين و استالين خود به این ل. در کام خود فرو می ُبرد و فاسد می گردانيدزیادی را 
ى اشاره: خطر بوروکراسی گفتى استالين درباره. نقيصه و خطر واقف بودند

و ها  کارگری، تعاونیهاىمن به وجود عناصر بوروکراتيک در دولت، اتحادیه
و ها اشاره به عناصر بوروکراتيکی است که از ضعف. می باشدها سایر سازمان

بيمناک بوده و ها  و کنترل تودهاعون از انتقاداشتباهات ما تغذیه کرده مانند ط
ما  ردندگاشتباهاتمان می و ها ما بر ضعفى مانع گسترش انتقاد از خود و غلبه

یک امر عادی و کاغذ ى به منزله( بوروکراسی را در صفوف خود صرفانباید
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ما هاى  بوروکراسی مظهر نفوذ بورژوازی در درون سازمان.بدانيمبازی ساده 
ى و آنگاه رفيق استالين به ریشه) کليات آثار استالين د پانزدهمجل (.است

تنها راه مطمئن «. اشاره می کند و راه غلبه بر آن را نشان می دهدبوروکراسی 
لعن و . عالج بوروکراسی، باال بردن سطح فرهنگ کارگران و دهقانان است

مانی که اما تا ز.... توليدی دشوار نيستهاى تقبيح بوروکراسی در دستگاه
 عالقه و ند، سطحی که بدانهاار به سطح معينی از فرهنگ نرسيدهکارگهاى توده

اقدامات ى بوروکراسی عليرغم همه. دولتی را بدهدهاى توانائی کنترل دستگاه
  ......ادامه خواهد داد برای کنترل آن  به زندگی خود هم چنان 

یان داد؟ برای اقتصادی پاهاى چگونه می توان به بوروکراسی در سازمان
انتقاد از . یک راه وجود دارد و آن کنترل از پائين استانجام این کار فقط 

وسيع هاى تودهى بوروکراسی در مؤسسات از نواقص و اشتباهات آنها به وسيله
  ) .مجموعه آثار جلد یازدهم. (مردم

اما از بين بردن بوروکراسی امری نبود که به خواست ذهنی استالين 
هاى استالين در شرایطی زمام امور را بدست داشت که محدودیت. مربوط باشد

تاریخی وی را در ميان گرفته بود، ارتقاء سطح فرهنگی ى عينی و شرایط ویژه
رشد حزب در شرایط مخفی دوران . کارگر به یک باره مقدور نبودى طبقه

دموکراتيک هاى استبداد تزاری، شکل گرفتن آن بر اساس مرکزیت، فقدان سنت
انحرافات فراوانی را ایجاد می ى روسيه، زمينهى عقب ماندهى در درون جامعه

استالين محصول چنين شرایطی . کرد و به فساد کادرهای حزبی یاری می رسانيد
. بود و در مقياس همين بوروکراسی می توانست با بوروکراسی مبارزه نماید

مسلمًا به فادار صدیق و وهاى کمونيستهزار ها جنگ جهانی دوم و شهادت ده
توجه به این واقعيات می تواند ما را . قدرت گيری بوروکراسی کمک شایانی نمود

ى وی و زمينه" کيش شخصيت"استالين و ى که در ارزیابی از نقش برجسته
  .اجتماعی بروز چنين انحرافی مدد کند

رویزیونيستها و دشمنان مارکسيسم ميانه خوبی با بررسی و پژوهش علمی 
آنها گرچه در کالم از تقدم ماده بر شعور سخن می رانند و این مستلزم آن . ندارند

است که در بررسيها همواره زمينه مادی بروز پدیده ها از نظر تحول تاریخی و 
حرکت آنها مد نظر قرار گيرد ولی در عمل ترجيح می دهند ذهنيگری را پيشه 

خروشچف . نه سرائی نمایندکند و آنجا که پای منافع طبقاتی در ميان است افسا
یکی از دشمنان مارکسيسم لنينيسم نخستين کسی بود که برای نابودی شوروی 
مسئله حمله به رفيق استالين را در گزارش محرمانه خویش به کنگره بيستم حزب 

وی می دانست که زدن استالين زدن سوسياليسم . کمونيست شوروی آغاز کرد
  .است

  لين استا “کيش شخصيت“حمله به 
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 با کودتای خروشچف آغاز شد و در گزارش حمله به استالين نخستين بار
بيان گردید، " حزب کمونيست بلشویک"بيستم ى وی در کنگرهى محرمانه

در خارج از شوروی منتشر " سيا"گزارشی که برای نخستين بار توسط سازمان 
ت به سوسياليسم و این ارتباط و تبانی با امپریاليست آمریکا بهترین گواه خيان. شد

حمله به استالين هنوز هم به . کودتا در حزب کمونيست بلشویک شوروی بود
پایان نرسيده است و هر بار که روسيه با مشکالت داخلی روبرو می شود، الزم 

. ضد استالينی را از آستين به در آوردى سحرآميز مبارزهى می بيند که اسلحه
ری اشتباهات خویش را به استالين منتسب کار بجائی رسيده است که هر خيانتکا

در احزاب دست راستی و فاشيستی جناحی در مبارزه با جناح رقيب و . می کند
متهم می “ روشهای استالينيستی“برای بی اعتبار کردن وی، وی را به توسل به 

 .چه جائی در احزاب فاشيستی دارد“ استالينيسم“کسی نيست بپرسد . کند
رژوا بدون اینکه کوچکترین اثری از آثار ارزنده استالين را روشنفکران خرده بو

خوانده باشند، بدون اینکه نظریات استالين را بدانند، بدون اینکه از ماهيت 
اختالفات در درون حزب کمونيست بلشویک شوروی آگاه باشند، بدون آنکه 

 را تاریخ اتحاد جماهير شوروی را بدانند، بدون اینکه زحمت تحقيق و بررسی
دانش “بخود داده باشند، باتکاء شنيده های زهرآگين و دروغين که باید آنرا 

، از روشهای استالينيستی که خودشان هم نمی دانند چيست به ناميد“ درگوشی
بنام “ قربانيان استالين“انتقاد می نشينند و به تکرار غزعبالت یکی از 

رد و این امر موجب سولژنيتسين فاشيست که از گشتاپوی هيتلر دفاع می ک
  . اعتراض نویسنده معتبر آلمانی هاینریش بول شد مبادرت می ورزند

حال ببينيم که این حمله چگونه به استالين شروع شد و چرا گزارش آن 
آمریکا ى "سيا"پنهان مانده بود، توسط ها برای نخستين بار از نظر کمونيست

  . آموزنده استاین حوادث و اهميت آن بسيارى تاریخچه. منتشر شد
  

  بيستمى خروشچف به کنگرهى گزارش محرمانه
با استفاده " کيش شخصيت استالين"بيستم با حمله به ى خروشچف در کنگره   

، رفيق استالين را لنين و اظهارات خصوصی کروپسکایاهاى نامهتوصيه از 
مورد حمله قرار داد و چنين وانمود کرد که وی عليرغم خواست لنين و حزب 

خروشچف با استناد به اسناد . یک، مقامات حزبی را غصب کرده بوده استبلشو
دیکتاتوری پرولتاریا ى غير قابل رسيدگی، سيلی از اتهام نصيب دوران سی ساله

نقل از : (توجه کنيدشچف ونفرت انگيز خرهاى از گزارشاى کرد، حال به گوشه
  ): ویبيستم حزب کمونيست شورى خروشچف به کنگرهى گزارش محرمانه
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نوزدهم حزب، در ى هدف پيشنهاد استالين پس از کنگره«
دفتر (مورد انتخاب بيست و پنج نفر به عضویت هيآت رئيسه

سياسی اعضای قدیمی ى مرکزی آن بود که همهى کميته) سياسی
را که مطيع و گوش به فرمان اى را اخراج کند و افراد کم تجربه

 توان چنين استنباط کرد  می.استالين بودند، جانشين آنان گرداند
برای از ميان بر داشتن و انهدام اى که این اقدام استالين مقدمه

  » .اعضای قدیمی دفتر سياسی بوده است
  

  : )از همان گزارش(ویا 
  

کار شبهه و تردید او بدان . استالين به همه کس مشکوک بود«
پایه رسيد که گمان داشت وروشيلوف، جاسوس انگليس 

  » ....است
  
  :)از همان گزارش ( ر جای دیگر ود
  

رفيق ایگنانف وزیر سابق امنيت دولتی، در این کنگره به عنوان «
استالين به او دستور اکيد داده و گفته بود هر گاه از . نماینده حضور دارد

  » .پزشکان اعتراف نگيری، با قطع سر، قد ت را کوتاه تر خواهم کرد
  

وی در .  همين جا بسنده نکردخروشچف در اتهام زنی به استالين در
  ):در همان جا .( دادخود ادامه ى گزارش محرمانه
  

ى پرونده چنان صورتی داشت که کسی نمی توانست درباره«
پس از ... تحقيق کندها جریان بازپرسی و صحت و سقم اعتراف

را مورد رسيدگی مجدد قرار  مذکورى مرگ استالين، پرونده
ه پرونده از آغاز، تا انجام دادیم، ضمن بررسی دریافتيم ک

شرم آور، جعلی و ساخته و " داستان"این . ساختگی بوده است
ولی او فرصت نيافت جریان پرونده را . استالين بودى پرداخته

به قرار .... دست کم به صورت دلخواه خویش به انتها برساند
اعضای قدیمی دفتر سياسی را ى معلوم استالين قصد داشت همه

هدف او از ميان بردن اعضای ... دارد و نابود کند از ميان بر
   ١ ».قدیمی دفتر سياسی در آینده بود

                                                           

  . کاری که خود خروشچف بعدا به انجام رسانيد-١
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از گزارش سری . (به نقل قول دیگری از این گزارش سری توجه کنيد

  ):بيستمى خروشچف به کنگره
  

سازمان ناسيوناليستی مينگرل که پيرامون به ى پرونده«
 .وان شده بوداصطالح وجود سازمان مذکور در گرجستان عن

مرکزی حزب ى چنان که آگاهيد، کميته. بسيار جالب توجه است
 و ماه مارس ١٩۵١کمونيست اتحاد شوروی، در ماه نوامبر سال 

. ئی در این زمينه از تصویب گذرانيدها قطعنامه١٩۵٢سال 
بدون طرح و مذاکره در دفتر ها تنظيم و تصویب ای قطعنامه

از سوی شخص استالين ها مه این قطعنا.سياسی صورت پذیرفته
بسيار سنگين نسبت به بسياری از هاى انشاء شد و حاوی اتهام

براساس اسناد و مدارک . صدیق و مؤمن بودهاى کمونيست
جعلی و ساختگی مذکور چنين عنوان شده بود که گویا در 
گرجستان سازمانی ناسيوناليستی وجود دارد که می کوشد با 

يستی و استعماری، حاکميت یاری و معاضدت دول امپریال
بدین . شوروی را در این جمهوری ساقط کند و از ميان بردارد

سبب گروهی از کارکنان و مسئوالن حزب و دولت شوروی 
بعدها معلوم شد که این، افتراآئی بيش نبوده . بازداشت شدند

   ٢»..... است 
  

آنگاه که کار گزارش سری به پایان رسيد، خروشچف به نگارش 
. ات خود اقدام کرد و آنها را برای چاپ به کشورهای امپریاليستی فرستادخاطر

نقل از : (در این کتب وی کار لجن پراکنی به استالين را تکميل نمود و نوشت
   :)کتاب خاطرات خروشچف

  
هنگامی که بریا با اصرار فراوان از استالين خواست که «

سکان کشتی جنگ و پيکار را در دست بگيرد، استالين چنين 
  ».همه چيز پایان پذیرفته است، من تسليم خواهم شد: پاسخ داد

                                                                                                                                                                                        

 ــ آن چه خروشچف دروغ ارزیابی می کند، هم اکنون چون حقيقتی غير قابل انکار در ٢
فعاليت سازمان ناسيوناليستی مينگرل که تظاهرات اخير ضد روسی را در . مقابل ماست

  .اقعيت وجودیش حتی مورد تائيد نشریات اروپای غربی استگرجستان پدید آورده، و
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  :وی سپس اضافه کرد

استالين در نخستين هفته های جنگ به تمام معنی از پا “
  .“درآمد

ر از ترس مانند موش در برابر مار بوآ فلج او در برابر هيتل“
  .“شده بود
استالين سعی می کرد حرکات جنگی خود را با دنبال کردن “

ی، مسير واحدهای نظامی بوسيله انگشت خود بر روی کره جغرافيا
    “طرح ریزی کند

  
در کنار سيل اتهامات خروشچف که ظاهرًا  جمع بندی از سی سال 

نيز قلم به دست ها ریا در شوروی بود، آنتی کمونيستدیکتاتوری پرولتاى تجربه
آوتور خانوف یکی از این فرصت طلبان در کتاب خود با الهام از . گرفتند

گزارش سری خروشچف، امر تحليل علمی را آن چنان مبتذل کرد که خواننده  بی 
  :وی نوشت. را به خاطر می آورد" شاه پریان"اختيار داستان 

  
 دفتر سياسی مسئوليت شخصی هنگامی که اعضای «

استالين را در صورت بروز جنگ به او یاد آور شدند، استالين به 
متقابل دست زد و مولوتف را به مناسبت انعقاد پيمان با ى حمله
هنگامی که به استالين ....  متهم به خيانت کرد یبن تروپر

کارهای مذکور به دستور مستقيم ى اعتراض کردند و گفتند همه
رت گرفته است، استالين برخالف عادت از کوره در او صو

 و با نثار چند فحش مادر به آنان ستارفت و ناگهان از جای برخ
از یکی از دیوارهای مخفی که بر نگهبانان محافظ او نيز مجهول 

  » .بود از سالن خارج شد
  

  در مورد این همه اراجيف بيشرمانه چه می توان گفت؟
  : در دفاع از استالين می نویسد١٩۶٩ویش مسکو مارشال ژوکف در خاطرات خ

، خود می دانم که هر کس می توانست با خيال من از روی تجارب دوران جنگ“
راحت مسایلی که به احتمال زیاد خوشایند استالين نبود، با وی در ميان بگذارد، 

  ).٢٨١ص (“در باره آنها بحث کند و مطلب خود را به کرسی بنشاند
  و یا



 20

استالين از همه جزئياتی که باید برای آماده شدن عمليات یک یا چند جبهه ، تهبال“
مورد بررسی دقيق واحدها و سطوح مختلف فرماندهی قرار می گرت اطالعی 

  .“و در واقع او نيازی نداشت که از این موارد اطالعی داشته باشد. نداشت
 همراه او وارد ، چوناز موضع نظامی من به مطالعه کامل استالين پرداخته ام“

استالين استاد فن سازماندهی . جنگ شدم و به اتفاق او جنگ را به پایان رساندم
عمليات جبهه و عمليات گروهی چند جبهه و رهبری ماهرانه آنها بود، او کامال 

استالين در رهبری مبارزه مسلحانه به ... مسایل پيچيده استراتژیک را می فهميد
او در . ذاتی و بصيرت عميق خود یاری می گرفتمثابه یک کل، از هوشياری 

... تشخيص حلقه اصلی در یک موقعيت استراتژیک از خود تيزبينی نشان می داد
  .“او مطمئنا شایستگی یک سرفرمانده را دارا بود

 است که او نظر کارشناسان نظامی را که نهفتهواقعيت لين در این اشایستگی است“
... زیابی می کرد و سپس بالفاصله خالصه آن رابه او ارائه می شد به دقت ار

استالين در مورد سازماندهی . برای رهنمود عملی در ميان واحدها پخش می کرد
کلی و فنی عمليات، تدارکات استراتژیک، سازماندهی توليد مواد جنگی، ثابت 

     ).٢٨۴-۵صفحات (“کرد که یک سازمانده برجسته است
  

استالين مورد تجليل " قربانيان"الين خاتمه یافت، آن گاه که کار حمله به است
 باز شد، دشمنان سوسياليسم بيرون بدون رسيدگیها اندزنهاى قرار گرفتند، در

آنها مدد ى آمدند و در آغوش خروشچف قرار گرفتند و احساسات جریحه دار شده
  گومولکا در لهستان، یانوس کادار که با دست آندروپف.کار این دلقک روسی شد

رویزیونيست سفير وقت روسيه در مجارستان نخست وزیر شد، سولژنيتسين 
 ضد کمونيست هاو دهها فاشيست و هوادار هيتلر، بوریس پاسترناک و ده

حقانيت عمل استالين در مورد اخير هاى زنده سالى روشنفکر دیگر که تجربه
 ز کار در ا“صدیق و مؤمنهاى کمونيست“آنان را به ثبوت رسانده است، بيکباره 

به آنطور که دیدیم آمدند و کار ساختمان رویزیونيسم در مجارستان، لهستان را 
   .اتمام رساندند

متهم "، "قاتل"خروشچف تمام قدرت استدالل خود را در البالی کلمات 
بزرگ ترین "، "مستبد از نوع ایوان مخوف"، "بازیگر"، "راهزن"، "جزائی

خالصه کرد و " بيمار روانی"و " ابله"، "احمق"، "دیکتاتور در تاریخ روسيه
یعنی در ! آرزو نمود که ای کاش استالين ده سال زودتر می ُمرد، ده سال زودتر

  . آیا این آرزوی هيتلر نبود؟.ری به شورویلتجاوز آلمان هيتى آستانه
هنوز مرکب گزارش دروغين خروشچف خشک نشده بود که آمار 

 ميليون تا صد ۵دشمنان کمونيسم آنرا از . دمنتشر ش“ کشتار و جنایات استالين“
یعنی استالين به تنهائی بيش از کليه انسانهائيکه در دو جنگ . ميليون رساندند
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و همزمان با آن . جهانی و جنگ هشت ساله ایران و عراق کشته شدند آدم کشت
کشور شوراها و جنگ جهانی دوم و اشتراکی کردن کشاورزی و صنعتی کردن 

دروغگوها نمی . مسئله ملی ووو را رهبری کرد و بانجام رسانيدکشور و حل 
فهمند که برای کشتن این همه آدم به صنایع عظيم آدمکشی و سپس تدفين آنها نياز 

باید ده ها سال در بایگانی ها و ادارات مدارک دولتی را تغيير داد، اقتصاد . هست
 وقفه دگرگون کرد را که بهر صورت هر انسانی یک عنصر سازنده آن است بی

برای دشمنان کمونيسم جان آدمها ارزش ندارد و باین جهت است که این . ووو
هنوز . ارقام افسانه ئی را با افزودن صفر بر جلوی آنها روزانه افزایش می دهند

دسته های آمریکائی و روسی سالها پس از بروز رویزیونيسم و فروپاشی 
می گردند و موفق به یافتن “ نفريون  صد ميلگورهای دستجمعی“شوروی در پی 
آنها حتی موفق نشده اند نام چند هزار نفر از آنها را برای تاید . ؟!!آنها نمی شوند

مدعی شد که استالين ١٩۵۶وقتی خروشچف در سال . اتهامات خویش منتشر کنند
 در صد اعضاء کميته ٧٠نيمی از هيئت های نمایندگی هفدهمين کنگره حزب و 

به قتل رسانيد یکی از کسانيکه زندگی نامه استالين را تدوین می کرد مرکزی را 
مشکل است بپذیریم که ارقام “ نوشت Ken Cameronبنام کن کامرون 

  .“خروشچف صحيح اند
دو نویسنده Thomas Kenny  توماس کنیRoger Keeranروجر کيران 

، پژوهندگان “:می نویسند“ خيانت به سوسياليسم“آمریکائی در کتاب خویش بنام 
با استفاده از آرشيوهای شوروی که اخيرا علنی شده است کل اعدامهای سالهای 

رقمی بمراتب کمتر از .  نفر شمارش کرده اند٧٩٩ و ۴۵۵ را ١٩۵٣ تا ١٩٢١
 Roy و روی مدودف Robert Conquestميليونهایی که روبرت کنکوست 

Medvedevو دیگر محققين ضد شوروی تخمين زده اند “.  
ى کدام کمونيستی بود که به این اتهامات دروغين باور آورد و این شيوه

کدام کمونيستی بود . ارزیابی از مقام استالين را بپذیردى مضحک و عوام فریبانه
که کار عظيم ساختمان یک دنيای بی همتا و نوین را در تاریخ بشریت کار یک 

  .به حساب آورد؟“ احمق“و “ ابله“
        

ل اگر فراموش کاری را پيشه نمی ساخت، می دانست خروشچف جاع
که در مسکو اى  در تظاهرات توده١٩٣٧که شخص وی بود که در ژانویه 

برگزار شد، دقيقًا همان اشخاصی را که به استالين حمله می کردند به حق مورد 
  :سرزنش قرار داد و گفت

آنها به رفيق استالين به معنای حمله به آموزش ى حمله « 
  .»کس، انگلس و لنين استمار
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" کيش شخصيت استالين" همين خروشچف که امروزه جانش از دست 
  :به لب رسيده بارها و بارها استالين را ستوده و گفت

بزرگ «، »استالين دوست و هم رزم نزدیک لنين کبير«
مارشال کبير «، »ترین نابغه، آموزگار و پيشوای بشر

  .بود» ر تنی خودپد«و » دوست صادق مردم«، »پيروزمند
تاریخ به پا خاسته و گویا امروز " جعل" همين خروشچف که عليه 

حقایق را برمال می کند و اتهاماتش به استالين به هيچ وجه قابل رسيدگی و کنترل 
  : در پنجمين کنفرانس حزبی ایالت مسکو گفت١٩٣٧ ژوئن ۶نيست، در 

ن حزب ما مسلمًا بی رحمانه گروه بندی راهزنان خائ «
تروتسکی راست را از ى را در هم شکسته و تمام دارودسته

ضامن این رهبری استوار .. .روی زمين برخواهد انداخت
مرکزی حزب ما، رهبری پایدار پيشوای ما رفيق ى کميته

دشمنان را بدون استثناء از بين ى ما کليه... .استالين می باشد
را به باد خواهيم برد، اجساد آنان را سوزانده و خاکسترشان 

  » .خواهيم داد
 همين خروشچف که آن روز مدارک دیگری له استالين و در تقبيح 
دشمنان سوسياليسم ارائه می داد و می خواست بی رحمانه گروه بندی راهزنان 
خائن را در هم شکند و اجسادشان را خاکستر کند، امروز اشک تمساح می ریزد 

 ژوئن سال ٨خروشچف در . ين استو اسنادی ارائه می دهد که گویا له متهم
  :  در چهارمين کنفرانس حزبی ایالت کيف گفت١٩٣٨

و ها و زاتونسکیها ، ليوبچنگها، باليتسکیهایاکيری« 
سایر عناصر پليد می خواهند مالکين لهستانی را به اوکرائين 

اران د، مالکين و سرمایههاوارد کنند و می خواهند فاشيست
ما دشمنان بسيار زیادی را از ... ازند داخل سجا آلمانی را بدین

یم و بدین جهت ابين بردیم ولی هنوز تمام دشمنان را نابود نساخته
 ما باید به طور محکم این سخن .باید هوشياری خود را باال بریم

دشمن، جاسوسان و : رفيق استالين را به خاطر داشته باشيم
  ».خرابکاران را بدین جا خواهد فرستاد

 اظهارات خروشچف می توان باور داشت؟،  خروشچفی حال به کدام
که از پرونده سازی زمان استالين می نالد و حال آن که خود از مجریان قطعی آن 
بوده است و یا خروشچفی که غسل تعميد کرده است و از ترس مردم شوروی 
گزارش سری اش را برای سازمان جاسوسی آمریکا می فرستد؟، در گزارش 

  :   بيستم می آوردى کنگرهمخفی خود به 
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هاى بریا، آن دشمن غدار حزب و عامل دستگاه«
 و شرم آور پليداعمال جاسوسی بيگانه که در سازمان دادن انواع 
توانست در حزب .... نقشی بسيار زشت و کثيف بر عهده داشت

بسيار عالی چون عضویت دفتر هاى و دستگاه دولت به مقام
کزی و معاونت اول شورای مرى کميته) پوليت بورو(سياسی

  ».وزیران اتحاد شوروی دست یابد
  

اگر اتهامات این دلقک را بپذیریم باید اعتراف کنيم که !   شگفتا
!. خروشچف نيز امکان نفوذ عمال دشمن را در مقامات باالی حزبی نفی نمی کند

همه عمال نفوذی دشمن در دستگاه .. برای وی مالنکف، گاگانویچ، مولوتف و
اگر در دوران استالين برای متهمين دادگاه علنی تشکيل می . ی حزب بودندرهبر

نيز دست نزدند که " ظاهر سازی"دادند، در دوران خروشچف حداقل به این 
سابق هاى پروندهى اگر همه. خوانندگان به صداقت گفتار خروشچف باور کنند

 و جعل و تحریف است، از کجا که اسناد منتشره از طرف خروشچف جعل
خود را عوض کرده، تا چه هاى  درجه، حرف١٨٠تحریف نباشد؟ خروشچفی که 

. کدام خروشچف صادق و حقيقت گو می باشد؟. قابل استناد است؟عًا قحد وا
  .؟١٩۵۶ و یا خروشچف ١٩٣٧خروشچف 

خروشچف کار کينه توزی به استالين را به آنجا رساند که در نطق 
  :  چنين اظهار داشت١٩۶۴وئيه رادیوئی خود در مسکو مورخ نوزدهم ژ

  
خود انقالبيون قدیمی را محو ونابود ى استالين به شيوه« 
....  ما به خاطر این خود سری، او را محکوم می کنيم.می کرد

گروهی بی جهت تالش می کنند، دستگاه رهبری کشور ما را 
استالين حمایت و پشتيبانی هاى جنایتى آنان از همه. تغيير دهند
هيچ کس را یارای آن نيست که گناهکار را بی گناه ... .می کنند
. هرگز به شستن، زنگی را نمی توان سپيد کرد.... جلوه دهد

ند، ادر تاریخ بشر، جباران ستمگر بسيار بوده)..... ها کف زدن( 
چون . رفتند و نابود شدندآنان با ضربت تبر از ميان ى اما همه

    ». تحميل  کردندحاکميت خویش را به زور تبر بر جامعه
  

 اخير خالصه استالين در همين دو جملهى تمام ارزیابی خروشچف درباره
را به جای تئوری " زنگی به شستن نگردد سپيد"و " تبر"وی تئوری . می شود
هاى جا می زند و کار یک ارزیابی علمی را به دلخوریطبقاتی ى مبارزه

الين می کشاند و نام مبارزه با خود از استى انتقام جویانهى شخصی و تسکين کينه
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کيش شخصيت استالين را "خروشچف . کيش شخصيت استالين بر آن می گذارد
عـَلـَم کرد تا رویزیونيسم را وارد کند، استالين را کوبيد تا دیکتاتوری پرولتاریا را 
بکوبد، تا لنينيسم را بکوبد، تا آب به آسياب امپریاليسم بریزد، ضد انقالب را در 

الوی و مجارستان تقویت کند، انترناسيوناليسم پرولتری را به نوکرمنشی یوگس
ست احزاب رویزیونيستی اسپانيا، ایتاليا، هابدل گرداند  و بی جهت نيست که سال

به صراحت دیکتاتوری پرولتاریا و لنينيسم را منسوخ شده، اعالم .... فرانسه و 
  .نداکرده و به دور افکنده

به “ استالين را متهم می کرد که در مقام دبيرکل خروشچف دلقک و جاعل،
کدام قدرت؟ مگر قدرت مافوق طبقاتی  .بادرت می ورزدم“ سوء استفاده از قدرت

نيز وجود دارد؟ قدرت پرولتری یا قدرت بورژوائی؟ مگر می شود مقوله قدرت 
 آیا استالين برای انجام دزدی و فساد، برای. را از مبارزه طبقاتی تفکيک کرد؟

زندگی تجملی؟ برای کالهبرداری و مال اندوزی از قدرت خویش استفاده می 
کرد؟ آیا استالين که اندیشمند بزرگ با منطقی شکننده بود و کسی را یارای مقابله 

 وی را متزلزل بکند“ قدرت“فکری با وی نبود از کسی هراس داشت که کرسی 
سوءاستفاده از “ستالين در ؟ انگيزه اکه منجر به سوء استفاده وی از قدرت شود

خروشچف پاسخی برای این امر مهم که به ماهيت دیکتاتوری . چه بود؟“ قدرت
متوسل “ دیوانه تئوری احمق و ابله و“یا باید به . پرولتاریا باز می گردد ندارد

وی ترجيح می دهد  . اتکا کندشود و یا باید بر دانش طبقاتی مارکسيستی لنينيستی
 خاک بپاشد و آشفته فکری ایجاد کند و فضائی مسموم از اتهام گرد و خاک کند و
سوء استفاده از قدرت در زمان خروشچف و برژنف شروع . و تهدید فراهم آورد

، کرد“ ایزوستيا“سوء استفاده از قدرت، داماد خروشچف را مدیر روزنامه . شد
 رشوه خوار و دزد را، دست راست خروشچف، Frol Kozlovفرول کوتسلف 

نمود و دختر “ کمونيست“معاون نخست وزیر و دبير کميته مرکزی حزب 
نمود و بدستگاه دولتی “ زندگی شيرین“ وداماد وی را عضو باند مافيائی نفژبر

اگر در زمان استالين هر کس می توانست با وی عليرغم نظر مخالف . رخنه داد
يست اتحاد جماهير به بحث و تبادل نظر بچيند و تمام تاریخ پرافتخار حزب کمون

شوروی گواه آن است، در زمان بعد از استالين سر همه مخالفين را بزیر آب می 
.  از کار برکنار کرده و یا تبعيد می نمودند“استالينيست“کردند و بعنوان 

   . خروشچف جنایات خویش را به رفيق استالين نسبت می دهد
منطقی به بيان نظریات وی آن چنان مستدل، . استالين تئوریسين بزرگی بود

وی بوخارین، ترتسکی . می پرداخت که مخالفين را از نظر خلع سالح می کرد
را در عرصه مبارزه نظری از ميدان مبارزه به در کرد و پوزه آنها را به خاک 

ایدئولوژیک ى  مبارزهىف و کامنف را در عرصهنظریات انحرافی زینویماليد، 
حزب یک صدا پس از یک بحث عميق و . رد و بی اعتبار کبه انزوا کشانيد
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اپوزیسيون بی پالتفرم و بی . گسترده دموکراتيک در پشت استالين قرار گرفت
  . کارش به خرابکاری و تروریسم کشيد. حرفی برای گفتن نداشت. برنامه شد

و سرمایه داری بدل ها خارین را که به مدافع کوالکوبى استالين نظریه
ن کشاورزی و نابودی توليد کوچک دهقانی می گردید، شده و مانع اشتراکی شد

آن چنان برمال ساخت که جائی برای اظهار وجود وی باقی نماند و در این زمينه 
ایدئولوژیک و صحت نظرات استالين در این مورد وجود ى اسناد مبارزهى کليه

دارد و حتی خروشچف دلقک نيز نتوانسته در اصالت آن شک کرده و اهميت 
خروشچف در گزارش سری خود به این خصوصيات . ی آن را منکر شودتاریخ

مهم رهبری استالين که موجب حفظ استقالل شوروی در قبال لشگر کشی نازیها 
وی نمی گوید که با قلدری، با تهدید، با ارعاب،  با . به شوروی شد تکيه نمی کند

می توان رهبر حزب شانتاژ، با توطئه، با قتل و راهزنی، با ابلهی و بازی گری ن
جهان را هاى خلقهاى  اعتماد توده.جنبش کارگری به حساب آمدى شد و آتوریته

به مدت قریب سی سال جلب نمود و جنبش جهانی کمونيستی را رهبری نمود و 
نبوغ تئوریک و رهبری صحيح سياسی استالين ى  تنها می تواند نتيجهاین ثمره

، از تسلط وی به مارکسيسم ــ لنينيسم وی  ىاز اندیشهاستالين ى آتوریته. باشد
هان به استالين محصول  و احترام زحمتکشان جمنشاء می گرفت، عشق و عالقه

هيتلر، محمد رضا، خروشچف وی بود وگرنه معلوم نيست چرا ى رهبری داهيانه
در جنبش کارگری کسب اى و برژنف و کاسيگين دلقک و جنایتکار چنين آتوریته

استالين . از این آتوریته برخوردار نشد؟" هومانيست" ریليوی   چرا کا.نکردند؟
عناصر گوش به فرمان و مطيع، . به عناصر گوش به فرمان و مطيع محتاج نبود

به کار، عناصر بزدل، ترسو و حادثه آفرین و ماجراجوئی نظير خروشچف و 
  .ندش می آیند تا فقر تئوریک و بی کفایتی سياسی خود را کتمان کنادارودسته

خروشچِف دلقک و جاعل، مرد بزرگی را که تمامی عمر خود را در راه 
کارگر گذارده بود و سی سال تمام رهبری خلقی کبير ى پيروزی و بهروزی طبقه

و جنبشی عظيم را به عهده داشت، مورد کثيف ترین اتهامات خود ساخته، قرار 
خالقی و روانی  خصوصيات اررسیبداد و کار تحليل از مقام استالين را به 

زشت و چندش هاى نفرت انگيز و حقههاى شخصی کشانيد و با چاشنی افسانه
آور، همراه با جعليات غير قابل کنترل و نجواهای در گوشی، تفتين و دروغ 

طوالنی دیکتاتوری پرولتاریا را که ى پردازی، کار تجربه اندوزی از یک دوره
يسم تاریخی انجام می پذیرفت، از مارکسيستی و ماتریالهاى باید بر اساس مالک

خاموش کردن آتش خصوصی، هاى مضمون علمی تهی کرده تا سطح نزاع
 استالين "شخصیى اراده"، تسکين حس انتقام جوئی تنزل داد، وی هادلى کينه

اما کدام کمونيستی بود و هست . به حساب آوردها حرکتى را منشاء و منبع کليه
، "شخصیى اراده" استالين را محصول  که ساختمان سوسياليسم در شوروی
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اجتماعی متکی نبود و از ى به حساب آورد که بر هيچ طبقه" مستبدی خونخوار"
دفاع نمی کرد و در اثر تصادف، سحر و جادو، حيله گری، اى منافع هيچ طبقه

خشونت، تهدید و ارعاب توانسته بود سی سال در رأس دولتی مقتدر و حزبی با 
  .رام، دوام آورد؟تجربه و قابل احت

رویزیونيستها برای تقویت خروشچف سپس به جعليات جدیدی متوسل شدند 
این افسانه سرائی را کيهان . که آنرا به عنوان سکه زر در جهان پخش می کردند

 در مورد گزارش ١٣٨٣معلوم الحال لندنی در اردیبهشت ماه 
 لندنی نيز در جلسه چنين نقل می کند، تو گوئی نماینده کيهانخروشچف “ مخفی“

کنگره بيستم حزب کمونيست شوروی شرکت داشته و ناظر بر حرکات سالن بوده 
دستی زدند و خروشچف برای آنکه سر گفتگو را باز . گزارش تمام شد... “: است

  :کند، پرسيد
 رفقا، کسی سئوالی، چيزی، نکته ای به نظرش می رسد که در گزارش نيامده -

  باشد؟
مع مبهوت ناگهان صدایی از انتهای سالن دوازده هزار نفره در ميان سکوت ج

  :یک نفر با جرات پرسيد. بلند شد
 رفيق، همه این جنایات به جای خود، آیا می توانيم بپرسيم که هنگامی که رفيق -

استالين از خدمات خود در کنگره های قبل سخن می گفت و شما می دانستيد که 
کجا تشریف داشتيد؟ در آن کنگره ها کجا نشسته او چه جنایاتی مرتکب می شود، 

  بودید؟
  : سکوت سالن سنگينتر شد و خروشچف پرسيد-
   کی بود که این سئوال را کرد؟-

دبيرکل دوباره دیگر . حتی سری به سوی صاحب صدا برنگشت. جوابی نيامد
محکم روی تریبون . سئوالش را تکرار کرد و چون جز سکوت پاسخی نگرفت

  : رکيکی نثار سئوال کننده کرد و گفتفحش. کوبيد
  .؟!“دیوث، من همانجائی نشسته بودم که توامروز در آنجا نشسته ای

می “ مخفی“نخست اینکه وقتی گزارشی به کنگره داده می شود و نامش را 
در پایان گزارش در کنگره از نمایندگان .  انتشار بيرونی نيافته استگذارند

این .  بنظرش می رسد تا به گزارش اضافه شودپرسيده نمی شود که کسی چيزی
پرسشها باید قبل از تنظيم گزارش بر اساس اسناد و نه بر اساس پرسشها صورت 

گزارش بيرونی خروشچف که منتشر شد هرگز در نکوهش رفيق استالين . گيرد
چون وی بزدل و دلقک بود و می . وی فرق داشت“ مخفی“نبود و با گزارش 
م به مرد بزرگی که مورد عالقه مردم جهان و شوروی است دانست حمله مستقي

. این بود که راه مزورانه خرابکاری و کودتا را برگزید. بدون پاسخ نمی ماند
چنين پرسشی نيز بر خالف ادعای کيهان لندنی در کنگره بيستم حزب کمونيست 
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 باین جهت این ادعای. اتحاد شوروی از جانب دلقکی بنام خروشچف مطرح نشد
دیگر آنکه خروشچف نمایندگان کنگره . خبرنگار کيهان لندنی جعل محض است

بودند که کيهان “ دیوث هائی“را دست چين کرده بود و اتفاقا این نمایندگان همان 
 درست پس از .نيازی به پرسش نداشتند“ دیوث ها“این . لندنی از آنها نام می برد
فری نامزد رهبری که توسط  ن٢۶ نفر از اعضای ٢٢درگذشت استالين حدود 

 انتخاب گردیده بودند از مقامات خود خلع شدند ١٩۵٢کميته مرکزی در ماه اکتبر 
  .  نفر آنها از کار بر کنار گردیدند٢٧ وزیر، ۵۶و از 

اتفاقا اگر نمایندگانی نيز بوده باشند که معترض بوده اند بشدت مورد تهاجم و 
شاهد مثال . سرشان را به زیر آب می کردندتهدید رویزیونيستها قرا می گرفتند و 

کيهان لندنی از نماینده ای که تنها به یک علت پرسش ساده، از طرف خروشچف 
 خود باندازه کافی گویای فضای حاکم بر کنگره بوده ناميده شده است“ دیوث“

این افسانه سرائی سندی عليه رفيق استالين نيست سندی عليه خروشچف . است
ترور فکری در شوروی و حزب کمونيست برقرار کرده بود و مرتد است که 

مخالفين سياستهای ضد رویزیونيستی خویش را از حق آزادانه بيان باز می داشت 
حال بياد آوریم جمالتی را که در چند سطر باالتر به . و سر به نيست می کرد

  .نگارش آوردیم
ایالت  در چهارمين کنفرانس حزبی ١٩٣٨ ژوئن سال ٨خروشچف در 

  : کيف گفت
و ها و زاتونسکیها ، ليوبچنگها، باليتسکیهایاکيری« 

سایر عناصر پليد می خواهند مالکين لهستانی را به اوکرائين 
اران د، مالکين و سرمایههاوارد کنند و می خواهند فاشيست

ما دشمنان بسيار زیادی را از ...  داخل سازندجا آلمانی را بدین
یم و بدین جهت ام دشمنان را نابود نساختهبين بردیم ولی هنوز تما

 ما باید به طور محکم این سخن .باید هوشياری خود را باال بریم
دشمن، جاسوسان و : رفيق استالين را به خاطر داشته باشيم

  ».خرابکاران را بدین جا خواهد فرستاد
 نيست که از ترس“ دیوثی“نياز به اثبات نيست که این سخنرانی غّرا سخنرانی 
حال پرسش این است که آیا . استالين در گوشه کنگره نشسته باشد و دم برنياورد

این موضعگيری خروشچف نيز، که بدون نياز و بدون اینکه مورد خطاب، 
 در چهارمين کنگره حزبی قرار گيرد“ مخوف“استالين “ تهدید“و “ بازخواست“

اشته است واقعا از ایالت کيف، در کنفرانسی که استالين اساسا در آن حضور ند
  روی ترس بوده است و یا از روی ریاکاری؟ 

 دیگر که آنها را های“ثدیٍو“پرسش این است که چرا خروشچف مانند آن 
زبان سرخ سر “امروزمورد اتهام قرار می دهد سکوت را با الهام از این حکمت 
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 آن خروشچف در.  بر دنباله روی از استالين ترجيح نداد؟“سبز می دهد بر باد
سالها نه تنها نمی ترسيد بلکه سينه سپر کرده، رهنمود داده و اظهار نظر نيز می 

   .نمود
  .خوب است که حال بجای استناد به جعليات به اسناد غير قابل انکار استناد کنيم

مارشال ژوکف در مورد خشونت استالين و اینکه گویا همه می ترسيدند 
من از روی تجارب دوران “: می نویسدنظریاتشان را در دوره وی بيان کنند 

، خود می دانم که هر کس می توانست با خيال راحت مسایلی که به احتمال جنگ
زیاد خوشایند استالين نبود، با وی در ميان بگذارد، در باره آنها بحث کند و مطلب 

  .“خود را به کرسی بنشاند
و “ تبر“ن واهمه از این نظر مارشال ژوکف را که بعد از درگذشت استالين و بدو

 ناميدن نمایندگان از جانب خروشچف“ دیوث“نوشته است با وی “ بربریت“
مقایسه کنيد تا به عمق و دامنه دروغهائی که  در مورد استالين و دوران سی ساله 

استالين  .دیکتاتوری پرولتاریا و شخصيت تاریخی این مرد گفته می شود پی ببرید
تنها . رگر بود و کسی از وی واهمه نداشتدوست مردم شوروی و طبقه کا

  .دشمنان اتحاد شوروی از وی واهمه داشتند
وقتی به استالين مسئوليت . حال خوب است که شاهدی نيز از لنين بياوریم

مهم کميسر بازرسی کارگری و دهقانی را در کنار سایر مسئوليتهای بزرگ 
 تراکم مسئوليتها در دست واگذار کردند که مورد اعتراض پاره ای از رفقا بعلت

نمایندگان همه خلق ها  که  داریمنيازما به کسی “: یک فرد بود،  لنين پاسخ داد
  “؟ کجا چنين آدمی پيدا می کنيد... بتوانند با وی تماس بگيرند

حتی تاج الملوک مادر محمد رضا شاه که منسوب به تعصب در مورد استالين 
  :به همين اتهامات با صراحت می گویدنيست در دیدار با استالين در پاسخ 

در مورد استالين این نکته را هم بگویم بر عکس آنچه ما شنيده بودیم آدم خشن  “
  .“، بسيار مهربان و خنده رو و بذله گو بودو مستبدی هست

این واقعيت شخصيت استالين بود که سخنان خویش را با منطق بيان می کرد و نه 
ش روی ميز کوبيدن و به تهدید و ارعاب و با فحاشی و مشت و لنگه کف

  .ماجراجوئی متوسل شدن
  

 لنين “وصيتنامه“خروشچف موذیانه در حمله به استالين با جعل روشن تاریخ به 
خوب است که به این نوشته . و مخفی داشتن آن از جانب استالين استناد می کرد

-ت حزب کار ایران از انتشارا-اپوزیسيون ترتسکيستی در گذشته و حال(استالين
نگاهی افکنيم و بدانيم که خروشچف شخصا در کنگره سيزدهم حزب ) توفان

نين ل“ وصيتنامه“کمونيست اتحاد جماهير شوروی که در باره این باصطالح 
   :اظهار نظر کرد شرکت داشت
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لنين، شما در اینجا شنيدید که " وصيتنامه"حال می رسيم به مساله “
و فریادی مدعی شد که گویا کميته مرکزی حزب اپوزیسيون و با چه داد 

همه می دانيد که این مساله تاکنون ! نگهميدارد" خفا"لنين را در " وصيتنامه"
بارها در کميته مرکزی حزب ما و هم در کميته مرکزی کمينترن مطرح شده 

  ). آری، بدفعات: در سالن. (است
بعالوه، مگر .  کند نمی" پنهان"تاکنون بارها معلوم شد که کسی چيزی را 

لنين را در کنگره سيزدهم حزب مطرح " وصيتنامه"قرار نشده بود که مساله 
چرا قرائت : در سالن(در کنگره حزب قرائت نشد؟ "! وصيتنامه"کنيم؟ آیا این 

  ).شد
   

لنين " وصيتنامه"این کنگره حزب بود که باتفاق آراء درباره عدم انتشار 
البته . ر که خود لنين مایل بيک چنين کاری نبودبيشتر باین خاط. تصميم گرفت

اپوزیسيون نيز از تمام این جریانات و بهمان اندازه ای که ما می دانيم اطالع 
" مخفی"را " وصيتنامه"معذالک مدعی است که گویا کميته مرکزی حزب . دارد

  !. کرده است
در همان لنين برای اولين مرتبه " وصيتنامه"اگر اشتباه نکنم این مساله 

اما چطور؟ در آن زمان سخن بر سر فردی بود .  مطرح گردید١٩٢۴سال 
این آقای ایستمن در آن زمان عضو حزب کمونيست آمریکا ". ایستمن"موسوم به  

نامبرده بعد از اینکه مدتی در مسکو با . بود که بعد ها از این حزب اخراج گردید
لنين کلی اراجيف محرمانه " مهوصيتنا"ترتسکيستها رفت و آمد کرده و درباره 

ولی . کتابی منتشر کرد" بعداز مرگ لنين"بخارج رفت و با عنوان ! بدست آورد
او در این کتاب از بيان هيچ دروغی درباره حزب، از زدن هيچ انگ و اتهامی 
به کميته مرکزی حزب و حکومت شوروی دریغ نکرده و از قضا تمام مطالب 

اساس قرار داده که گویا کميته مرکزی حزب خود را نيز بر این پایه و 
  !  نگهميدارد" پنهان"لنين را " وصيتنامه"

بهمين دليل و از آنجا که ایستمن مدتی با ترتسکی رابطه داشت، ما اعضاء 
دفتر سياسی حزب از ترتسکی خواستيم تا تکليف خود را با این آقای ایستمن 

سکی و استناد به اپوزیسيون، چون طرف با چسباندن خویش به ترت. روشن نماید
. لنين قلمداد می کرد" وصيتنامه"در واقع ترتسکی را منبع اراجيف مربوط به 

بنابراین، ترتسکی هم وقتی متوجه اهميت این مساله شد بيانيه ای تدوین کرده و 
پس باین ترتيب، ترتسکی  و بدرستی از . آن را در اختيار مطبوعات قرار داد

  . تایستمن  فاصله گرف
 ميالدی و در ١٩٢۵یاد آوری می کنم که بيانيه مذکور در سپتامبر سال 

حال بگذارید تا من آن قسمت از این . بطبع رسيده است" بلشویک "١۶شماره 
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 برایتان - آنجا که به مساله مورد بحث ما مربوط می شود-بيانيه ترتسکی را
  : قرائت کنم

که کميته مرکزی یک سری ایستمن در این باصطالح کتاب خود می گوید "
 نامه -اسناد خيلی مهم را، اسنادی که لنين در آخرین لحظه های حيات خود نوشته

" مخفی" را از حزب -لنين" وصيتنامه"و یا همان ... های او درباره مسایل ملی و
بزعم ایستمن، . ولی این یک اتهام به کميته مرکزی حزب ماست. نگهداشته است

حال آنکه این نامه ! این نامه ها را برای رسانه ها نوشته بودگویا والدیميرایليچ 
ها حاوی توصيه هایی درباره مسایل داخلی حزب هستند و از اینجا معلوم که 

از قضا والدیميرایليچ در دوران . ادعای ایستمن در این ارتباط اصال حقيقت ندارد
ادات و نامه های بيماری خود تنها با نهاد های رهبری حزب تماس داشت و پيشنه

شکی نيست که این نامه ها، . خود را فقط از این طریق برای کنگره می فرستاد
 حزب قرار گرفتند، مثل هميشه ١٣ و ١٢که تمام آنها در اختيار نمایندگان کنگره 

اما عدم انتشار آنها باین . بر روی تصميمات حزبی اثرات قابل فهمی داشته اند
بعالوه، . نامه ها را برای رسانه ها ننوشته بودخاطر بود که نگارنده این 

چون . ای از خود بجای نگذارده است" وصيتنامه"والدیميرایليچ اصال هيچ 
روابطی که نامبرده با حزب داشت و یا مناسبات داخلی حزب بطریق اولی اصال 

ولی در رسانه های . ای را ایجاب نميکرد" وصيتنامه"لزوم تهيه یک چنين 
 منشویکی خارج از کشور، وقتی از   -یا همان مطبوعات بورژواییمهاجران و 

صحبت می کنند، در واقع بيکی از همين یاد داشتهای والدیميرایليچ " وصيتنامه"
اشاره دارند که حاوی توصيه های نامبرده درباره مسایل درونی تشکيالت حزبی 

این نامه ها بگذریم از اینکه تحریف کننده مفروض، اصال با موضوع . هستند
  .آشنایی ندارد

 حزب توجه زیادی باین یاد داشتها کرده و به تناسب اوضاع و ١٣کنگره 
پس با این تفاصيل تمام داد و . احوال جاری تصميماتی هم درباره آنها اتخاذ نمود

مخفی و ساختگی براه افتاده، افتراهائی خصمانه " وصيتنامه"قالی که درباره 
ت واقعی والدیميرایليچ  و نه با منافع حزبی که او خود آنرا هستند که نه با تمایال

  ". بوجود آورده قرابتی دارند
ایستمن، شماره " کتاب بعداز مرگ لنين"از مکتوب ترتسکی درباره   ( 

  ).۶٨ ،ص١٩٢۵ بلشویک اول سپتامبر ١۶
  

در مورد برخورد به شخصيت استالين می توان از دوستان انقالب یعنی 
س، ولز، هرتسوگ و بسياری بزرگان ادب و سياست جهان و یا از هانری باربو

ولی ما تنها به بخش کوچکی از آن استناد . یاران ضد انقالب در جهان شاهد آورد
  . می کنيم تا توانسته باشيم نمائی از واقعيت را مجسم کرده باشيم
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  :ببينيم ضد انقالب و دشمنان استالين چه می گویند

  
  : نظر چرچيلشخصيت استالين از

 د، پس از آنکه دوره همکاریش با اتحاچرچيل پس از جنگ جهانی دوم
نخستين زمامدار دنيای سرمایه داری جماهير شوروی سوسياليستی به پایان رسيد 

بود که لجام گسيخته به اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی حمله ور شد و با 
پرده “زی که شوروی را نطقش در آمریکا و با استفاده از فرهنگ گوبلز نا

این .  خوانده بود فصل جدیدی را در مبارزه ضد کمونيستی آغاز کرد“آهنين
 بنام جنگ سرد مشهور شد که سر انجام با بروز رویزیونيسم در “جنگ سوم“

حزب کمونيست اتحاد شوروی و اتهام به رفيق استالين و اخراج بلشویکها به نفع 
  .ایان رسيدامپریاليستها در این مرحله به پ

چرچيل این دشمن سوگند خورده کمونيسم در وصف رفيق استالين در سال 
 به مناسبت هشتادمين سالگرد تولدش سخنان زیر را در خاطراتش به ١٩۵٩

 مدت هفت سال ازدرگذشت ١٩۵٩روشن بود که در . رشته تحریر در آورد
دامن “ لينکيش شخصيت استا“استالين می گذشت و چرچيل نيز نيازی نداشت به 

آنچه وی را .  وی نه بادمجان دور قاب چين بود و نه شيفته سوسياليسم.زند
واداشت تا به شخصيت واالی استالين احترام بگذارد تقيد وی به واقعيت انکار 

، وی به علت احترام به استالين احترامی مصنوعی و تبليغاتی نبود. ناپذیر بود
 .حترام طبقه کارگر و مردم جهان بودنبوغ و سياست صحيح و پرولتریش مورد ا

وی یک رهبر استثنائی . سخن بر سر شخصيت برجسته و واالی استالين بود
این حقيقت را حتی دشمنان استالين و . بشری در یک دوران استثنائی تاریخ بود
این است که نمی شود چرچيل را متهم . دشمنان سوسياليسم نيز درک کرده بودند

دامن می زند و یا از روی ترس و وحشت به “ صيت استالينکيش شخ“کرد که به 
     :خوب است از قلم چرچيل سخن بگوئيم. احترام می گذارداستالين 
 ،برای روسيه سعادتی بزرگ بود که در سالهای سخت ترین آزمونها“

روسيه را ، یوسف ویساریونویچ استالين فرماندهی خردمند و تزلزل ناپذیر
، بيرحم چه در حين ، مورد تحسين زمانصيتی برجستهوی شخ. رهبری می کرد

مرا که در مجلس انگليس تربيت ، شخصيتی که حتی کار و چه هنگام گفتگو بود
این نيرو در استالين چنان عظيم بود که وی . شده ام یارای مقابله در برابرش نبود

همچون شخصيتی بيهمتا در ميان رهبران همه زمانها و همه خلقها بنظر می 
در روزهای برگزاری کنفرانس . تاثير و نفوذ وی بر مردم فوق العاده بود. رسيد

یالتا هنگامی که او به سالن کنفرانس وارد می شد همگان گوئی همچون یک تيم 
استالين دارای . از جا بر ميخاستيم و شگفت آنکه بحالت خبردار می ایستادیم
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او استادی .  هراس بود، فارغ از هرگونه، منطقی هوشمندانهخردمندی ژرف
او انسانی بود ... بيهمتا در یافتن راه برون رفت از چاره ناپذیرترین اوضاع بود

که دشمن خویش را بدست دشمنان خویش نابود می کرد و ما را که آشکار 
  .امپریاليست می ناميد وادار می نمود که با امپریاليست ها بجنگيم

هر چه . ا با اسلحه برجای گذاشتاو روسيه را با خيش تحویل گرفت و آنر
، تاریخ و مردم چنين اشخاصی را از یاد نخواهند هم که در باره استالين بگویند

  .“برد
  

  :شخصيت استالين از نظر روزولت رئيس جمهور آمریکا
وی همواره هدف روشنی را در برابر دیده . این مرد می تواند عمل کند

وی پرسشی را که .  وجود ندارنددردسر. همکاری با وی لذتبخش است. دارد
مایل است در باره بحث کند طرح می کند و بهيچوجه از آن دیگر منحرف نمی 

  .شود
  

  :دیویس. ا.شخصيت استالين از نظر ج
، فروتن است پرهيزکار .استالين مردی است که پاکيزه زندگی می کند“

 نسبت به ه که آرزو و عالقه اش، مردی با اندیشه ای یکسویاست هدفمند است
وی دارای خوش مشربی زیرکانه . کمونيسم و ارتقاء پرولتاریا معطوف است

 هشياری موثری دارد و قبل از هرچيز ،زیرک است. است و روح بزرگی دارد
چنانچه تو شخصيتی را ترسيم کنی که در تمام زمينه ها کامال . بنظر من داناست

به تصور می آورند آنگاه تو عکس هر آنچه است که کوردلترین مخالفين استالين 
سفير ایاالت متحده آمریکا در مسکو در  (.“تجسمی از این مرد دارا خواهی بود

  ). ١٩۴٣سال 
  

  :١٩٩٣شخصيت استالين از نظر آلکساندر زینویف 
سوء قصد به استالين . از سن هفده سالگی یک ضد استالينی معتقد بودم

 یک سوء قصد “فنی“گی امکانات ما چگون. سراپای وجودم را در بر گرفته بود
 به ١٩٣٩اگر مرا در سال . ما تدارک عملی آن را آغاز کردیم. را بررسی کردیم

من برنامه چيدم استالين را بکشم  . مرگ محکوم می کردند تصميم درستی می بود
مگر نه؟ زمانيکه استالين هنوز زنده بود من . و این یک جنایت محسوب می شد

 دیگری می دیدم ولی اکنون که می توانم بر تمام قرن نظر این مسایل را  طور
، بزرگترین نابغه استالين بزرگترین شخصيت این قرن بود “:افکنم  می گویم

 یک اتخاذ موضع علمی در مقابل کسی حتما نباید منطبق بر نظر شخصی .سياسی
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 ,Alexander Sinowjew, Les confessions d’un homme en trop, Olivier Orban Verlag). باشد
1990, s. 104, 120. Interview Humo, 25. Februar 1993, s. 48-49 ،  

الکساندر زینویف یک نویسنده دگر اندیش ضد کمونيست و ضد استالين در روسيه شوروی بود و بعنوان تبعيدی ضد 
و افتراآتی که وی نصيب رفيق مطبوعات غرب بسيار از وی بخاطر اتهامات . کمونيست در مونيخ آلمان زندگی می کرد

وی اخيرا پس از سالها زندگی در . دولت روسيه شوروی تابعيت وی را باطل کرد. استالين می کرد تجليل می کردند
 نظریات جدیدی ابراز داشته که به مزاق “جامعه شناسی یک جهان سرنگون شده“در کتاب خویش بنام “ ی آزاددنيا“

  ).آنرا برای خوانندگان خویش نقل کردیمغرب خوشآیند نيست و ما نمونه 

  
  شخصيت استالين از نظر سيمون سباگ مونت فيورو

 Simon Sebag Montefiore بدنيا آمده و در دانشگاه کمبریج درس ١٩۶۵ در سال 
وی از یک خانواده بانکدار می آید که نياکانش از شرکای . تاریخ خوانده است

وی کتابی سراپا نفرت و دروغ .  یهودی استبانکدار مشهور   Rothschildروتشيلد 
در مورد شخصيت استالين به نگارش در آورده است که بهترین گویای کينه 

طبيعتا چنين نویسنده ای با این سابقه . طبقاتی دشمنان پرولتاریا به وی است
روشن طبقاتی قادر نيست در مورد رفيق استالين به داوری درستی بنشيند و نقش 

ولی همين تجليل کوتاه . دمت به طبقه کارگر صميمانه بررسی کندوی را در خ
خالصه ای از آنرا    Günter Hollوی از استالين که مترجم کتاب آقای گونتر هول 

نقل کرده است مشتی از خروار است تا دروغهای خائنينی نظير لئون تروتسکی 
. نفی می کننددشمنان استالين هر کدام استدالالت دشمن دیگر را . روشن شود

همين اثرهای انگشت به جای مانده در یکی از بزرگترین جنایت تاریخ بر ضد 
رهبران پرولتاریا و صحنه سازیهای جهانی سازمانهای جاسوسی امپریاليستها و 
رویزیونيستها که صورت گرفته است شواهدی است که در پرتوافکنی بر این همه 

 در “سيمون سباگ مونت فيورو“ی تاریخدان انگليس. اتهامات خدمت می کند
مورد دوران استالين به تحقيق پرداخته و نشان می دهد که استالين آنطور که 

خودش خودش را نابغه می “ که “متکبر بی چهره انقالب“ترتسکی این 
  مدعی است بروکرات معتاد نبوده است برعکس دارای استعداد فوق “دانست

. ، و قدرت حافظه عجيب بوده استنه ذاتی، روحيه تحليلگراالعاده سازماندهی
وی همه چيز را تا خردترین جریان برنامه ریزی می کرد و سپس بعد از تعمق 

نویسنده می نویسد استالين با استعدادتر از آن بود که . فراوان تصميم می گرفت
نشریه “نویسنده در مصاحبه اش با . سعی می کنند تا کنون به مغز ما فرو کنند

تصویری که ما از استالين داریم تصویری است که تروتسکی “: ی گوید م“ولت 
، یک آدم بی سواد که برای ، یک دهاتی است، تصویر یک آدم  بيرحمنقاشی کرده

ليکن واقعا استالين یک شخصيت . آن خوب است که بروکراسی راه بياندازد
، خودآموخته بودوی مردی . بمنزله سياستمدار استعداد استثنائی دارد. پيچيده است

 .“ و بسيار می دانستبی وقفه مطالعه می کرد
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به نقل ) استالين یک بيوگرافی سياسی(از کتاب ایزاک دویچر
  :از خاطرات کالرا زتکين

اعتبار استالين به عنوان یک مدیر بزرگ بعد از هر یک از ماموریتهای “
ه سمت هنگاميکه پس از انتصاب وی ب. ، افزایش می یافتبازرسی متعددش

کميسر بازرسی کارگری و دهقانی، یکی از اعضای شناخته شده حزب از سپرده 
ما به کسی “: شدن مسئوليت چندین مقام مهم به یک نفر انتقاد کرد، لنين پاسخ داد

کجا چنين آدمی ...  که نمایندگان همه خلق ها بتوانند با وی تماس بگيرند داریمنياز
در . اوبراژنسکی از کسی غير از استالين نام ببردپيدا می کنيد؟ فکر نمی کنم پره 

کار این کميساریا فوق . مورد بازرسی کارگری و دهقانی هم همين طور است
العاده زیاد است و برای اینکه با موفقيت انجام شود، باید مرد مقتدری در راس آن 

   .“باشد
  

  :تاج الملوک مادر محمد رضا شاه در دیدار با استالين
یوسف یوسف “در موقع صرف عصرانه به ما گفت که اسم اصلی او استالين “

محمد رضا از این حرف .  و از اهالی گرجستان و اصال ایرانی است“زاده
  .“استالين به وجد آمد و اظهار خوشحالی کرد کهاستالين اصالتا ایرانی می باشد

...  
د که تحت او همچنين به محمد رضا شاه گفت که یک فرزند هم سن و سال او دار

ما خيلی تعجب کردیم که فرزند استالين که متوجه تعجب . اسارت آلمانی ها است
ما شده بود گفت همه فرزندان شوروی بهمثابه فرزندان او هستند و یک رهبر 
نمی تواند وقتی فرزندان دیگر هموطنانش در جنگ کشته می شوند فرزند خود را 

  .“در جای امن پنهان کند و به جبهه نفرستد
ما همگی تحت تاثير شخصيت جالب و استثنائی استالين قرار گرفته بودیم و باید “

بگویم  که من هنوز تحت تاثير شخصيت آن مرد بزرگ هستم و تا امروز او را 
  .“فراموش نکرده ام

در مورد استالين این نکته را هم بگویم بر عکس آنچه ما شنيده بودیم آدم خشن و “
  .“ربان و خنده رو و بذله گو بود، بسيار مهمستبدی هست

بلکه (او درست حالت یک پدر. استالين در این مالقات چند هدیه هم به ما داد“
استالين چند نصيحت تند و . مهربان و دوست داشتنی را داشت) یک پدر بزرگ

صریح به محمد رضا شاه کرد و به او گفت فئوداليسم یک سيستم قرون وسطائی 
ن اگر می خواهد موفق شود باید کشاورزان را از دست است و شاه جوان ایرا

  .“استثمارگران نجات دهد و زمين ها را به آنها بدهد
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  :حال به سخنان دوستان انقالب گوش فرا دهيم
  

  :شخصيت استالين از نظر برتولت برشت
، و تمام کسانيکه خود را رهانيده انديکه ئ، آنهاستمکشان پنج قاره زمين “

ی پيکار می کنند باید قلبشان از تپيدن ایستاده باشد لحظه ایکه برای صلح جهان
ليکن اسلحه . وی مظهر مجسم آرزوهایشان بود. خبر درگدشت استالين را شنيدند

مادی و معنوی که وی خلق کرد حضور دارند و این آن آموزشی است که مبتنی 
   .“بر آن باید این اسلحه را بازآفرید

  
  
  

 :ات خود از رهبری استالين یاد ميکندچارلی چاپلين در خاطر
من اینجا بخاطر کمک به جنگ روسيه “ -و اکنون در باره این جنگ

پول . کمک به جنگ در روسيه“: کمی صبر کردم و تکرار نمودم. “ایستاده ام
من شنيده ام دوميليون . کمک می کند، اما روسها به چيزی بيش از پول نياز دارند

 ایرلند وقت تلف می کنند، در حاليکه روسها دویست سربازان متفقين در شمال
سپس با . سکوت هيجان انگيزی حاکم است. “لشگر نازی را در مقابل خود دارند

وآنها فقط برای شيوه زندگی خویش “، “روسها متفق ما هستند“تاکيد زیادی گفتم 
ن ، آنها برای شيوه زندگی ما نيز پيکار می کنند و تا آنجائيکه منمی رزمند

آمریکائی ها را می شناسم، می دانم که آنها ترجيح می دهند برای خودشان 
استالين می طلبد، روزولت فرا می خواند و حال بگذار همه ما فرا . بجنگند

  . “بخوانيم و جبهه دوم را اکنون بگشائيم
 

دکتر نگارش “ حزب توده در صحنه ایران“از کتاب 
توده ایران و عضو غالمحسين فروتن عضو کميته مرکزی حزب 

  “ لنينيستی توفان-سازمان مارکسيستی“هيات مرکزی 
برای انجام تشریفات . پنجم مارس استالين چشم ازجهان فروبست“

سالن “جنازه استالين را در . کميسيونی به ریاست خروشچف تشکيل گردید
مردم مسکو ضمن وداع با . گذاشتند تا مردم بتوانند با او وداع کنند“ ستونها

در خيابانها کمتر کسی را دیدم که اشک از . ستالين به تلخی می گریستندا
قلب رهبری که سراسر زندگی خود را  . قلب استالين. چشمانش فرو نمی ریخت

در کنار پرولتاریا و خلقهای شوروی در هدایت ساختمان نظامی نوین، فارغ از 
شور عقب مانده، رهبری که از یک ک. هر گونه ستم و استثمار بسر آورده بود
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رهبری که جنگ . فئودالی، یک کشور سوسياليستی نيرومند، پيشرفته ساخته بود
عليه اشغالگران فاشيست را سازمان داده و با پيروزی به پایان برده و پس از 

رهبری که از . جنگ بسرعت بازسازی ویرانی های جنگ را به پيش رانده بود
آری قلب چنين . از را کاهش می داد همه ساله قيمتهای اجناس مورد ني١٩۴٩

آیا شگفت انگيز است اگر مردم شوروی در مرگ چنين . رهبری از طپش افتاد
رهبر محبوب و بزرگواری اشک بریزند؟ آیا خالف انتظار است اگر پرولتاریا و 

، هدایائی که “هدایای استالين“توده های زحمتکش جهان به سوک بنشينند؟ موزه 
اران استالين از سراسر جهان بمناسبت هفتتاد سالگی اش برای پرولتاریا و دوستد

او فرستاده بودند و ما از آن دیدن کردیم نشان می داد که توده های مردم چقدر 
به جرات می توان گفت که هيچ رهبری در جهان . استالين را گرامی می داشتند

  .به اندازه استالين محبوبيت نداشت
رکب از جعبه خاتم و لوح تبریکی که به خط هدیه حزب توده ایران نيز م

 از بخت بد در آن لحظه خوش خط تر از من کس دیگری در رهبری -من است
جالب اینکه از فرانسه کارگری .  در گوشه ای از موزه خود نمائی می کرد-نبود

 تکه ای از پيراهن خونين یکی از – اگر اشتباه نميکنم -یک پيپ و فرد دیگری
    .“فرستاده بودندکموناردها را 

  
  ...ادامه دارد

  
  
  
   


