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 توضیح: 

 این مقاله چند سال قبل نگاشته شده است و بمناسبت سالگرد فروپاشی استالینیزم باز نشر میگردد.

ستالینیسال پیش روز نهم نوامبر دیوار برلین 30 شید. بزرگترین کانالهای تلویزیونی مث فرو سم، نماد ا سی ان پا ل 

م خود را ادا سه ،، تا در این جشن پیروزیمستقیم پخش کردند ان، بی بی سی و غیره سه شبانه روز برنامه زنده و

ا هفته ها و دمکراسااای بود. بدنبال من م. در اوایل نیازی به تبلیغ و تهییج نبود، خود تصااااویر گویای پیروزی کنند

شدیم، پیروزمندانه  ماهها مایه داری را اعالم سرو  ، ازلی بودن نظام طبقاتی"پایان مبارزه طبقاتی"بمباران تبلیغاتی 

ل بقو این کره خاکیغرب و شرق  جنوب، که در من شمال وشروع شده است نظم جدیدی اعالم کردند کردند. 

 . خواهند کردزندگی  "رفاه، مرامش و توازن"جورج بوش پدر در 

ستالینیسمابتدا ببینیم چه چیزی فرو پاشید.  بر بوده است. نه روند تکاملی انقالب اکتبر، بلکه گور کن انقالب اکت ا

بر ویرانه های انقالب اکتبر و بر روی اسااتخوانهای کمونیسااتهای بخون ت یده شااده، خود را ت کیم  اسااتالینیساام

ین اینها سلطانزاده یکی ازگرامیتر ر خاک نیانداخته است.بخشید. هیچ دیکتاتوری به اندازه استالین کمونیست سر ب

  نظرات و افکار او همچنان منبع الهام بخش برای پرولتاریا و کمونیستهای انترناسیونالیست است. که بود

لین بار قرن بیسااتم بوده اساات. پرولتاریا بزد از کمون پاریو، او انقالب اکتبر بزرگترین حادثه، اتفاق و شااگفتی

ستی نه تنها ضروری، شان داد انقالب کمونی اتیو برای امکان پذیر، بلکه تنها ملترن سرمایه داری را به زیر کشید و ن

و موج  یغول خفته بیدار شااده بود، پرولتاریای روساایه افی جدیدی به مبارزه طبقاتبربریت ساارمایه داری اساات. 

انقالب جهانی در سطح جهانی داده بود. طبقه کارگر سراسر جهان بدنبال تزمیم دادن تجربه انقالب اکتبر برای به 

زیر کشاایدن دولت بوراوا ی و تسااخیر قدرت توساات پرولتاریا و برقراری دیکتاتوری خود از طریی شااوراهای 

 ل پایان یافت.به یُمن پیروزی انقالب اکتبر جنگ جهانی او .سراسری شدند

را به لرزه در مورده بود، در دا ساارمایه، در جهانی موج انقالب جهانی که در حال پیشااروی بود و بوراوازی اما 

ملمان با مقاومت ساارمایه روبرو شااد. از سااو ی بوراوازی ملمان از تجربه انقالب اکتبر مموخته بود و پرولتاریای 

سوی شد، از  سخت تری مواجه  شرایت  شویکها  ملمان با  دیگر پرولتاریای ملمان و حزب طبقه کارگر همانند بل

شی از انقالب جهانی  شروی انقالب اکتبر بزنوان بخ ستها اعالم کرده اند پی سیونالی شتند. انترنا ممادگی الزم را ندا
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ب نیازمند انقالب ملمان بود نه بخاطر میزان رشاااد نیروهای مولده در روسااایه، بلکه بخاطر ماهیت جهانی انقال

شکل میگرفت باز هم  شرفته ای مثل بریتانیا  سیه بلکه در جزیره پی ستی. به عبارت بهتر اگر انقالب نه در رو کمونی

منطقی شکست موج انقالب  نتیجه .بزنوان بخشی از انقالب جهانی نیازمند پیروزی انقالب در دیگر کشورها بود

 بود. استالینیسمافراشتن جهانی، شکست انقالب اکتبر، ان طاط حزب بلشویک و سر بر 

ست ست )کمونی سیونالی ستهای انترنا ستان گرفته تا ایت ( ازچپ کمونی سیه گرفته تا مکزیک، از انگل همان  الیا ازرو

از نقش برجسته  ایستادند. در این میان ابتدا باید استالینیسمدرمقابل ان طاط انترناسیونال سوم  و قد برافراشتن ابتدا 

 دفاع از مارکساایساام در مقابل ،، این مساالولیت سااتر هلند نام برد. ساا و این افتخار-ملمان چپ کمونیساات

سم ستالینی ستین از انقالب اکتبرا ستاوردهای پرولتاریا، دفاع را صیب ، دفاع از د ست ن شد. بی  پچ کمونی ایتالیا 

زلی به این سنت خودشان را مت جهت نیست که تمامی کمونیستهای انترناسیونالیست یا ازاین سنت برخاسته اند و یا

    میدانند.

اید ولوگهای دمکراسااای را بر مال کرد.  دروغهای رهبران و وعده وعیدها و ،و ناگوار طولی نکشاااید حقایی تل 

ماه ازفرو پاشاای دیواربرلین نگذشااته بود که حمام  8چهره خشاان خود را نشااان داد. هنوز و دمکراساای  نظم نوین 

جان در لباس سااارباز عراقی کارگر   300000تا  500000و بین   براه افتاد (عراق اولخلیج )جنگ خون جنگ 

ستهای دمکرات یوگسالوی خود را از دست دادند. حمام خون بدنبال حمام خون براه  افتاد. در قلب اروپا ام ریالی

خصااو ااا م را به دندان کشاایدند. نساال کشاای های یوگسااالوی سااابی نتیجه رقابت قدرتهای بزر  ام ریالیسااتی

 ممریکا، ملمان و روسیه بوده است. ممریکا بوسنی ها را حمایت می کرد، ملمانها کرواتها و روسیه  ربها را.

نفردرواندا  800000 دیگر بر اثر رقابت بین مهد تمدن بوراوازی، فرانسه ، از یک سو و انگلیو و ممریکا از سوی

چرا که وجدان هم یک پدیده  دمکراتها و متمدنها بوجود نیامد.ان و کوچکترین ناراحتی در وجد قتل عام شاادند

ست.  ستان طبقاتی ا شی به افغان شکر ک شکیده بود که ممریکا ل شی ها درقلب اروپا نخ سل ک برای ا رهنوز خون ن

. ممریکا برای تضزیف رقبای خود جنگ دوم عراق را براه انداخت. تثبیت هژمونی خود در نظم نوین براه انداخت

یمور تجنگ اوکرا ین، دیگر مثل  کبه اینها دهها جنگ کوچ و بربریت ساااوریه براه انداخته شاااد. باید توحش
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قایسه سال گذشته قابل م سیانجام یافته در طول شرقی، چچن و غیره را اضافه کرد. نسل کشی ها و قتل عام های 

 سال دوران جنگ سرد نیست. 44با 

فردای پیروزی دمکراساای قول داده بودند نه تنها دروغی بیش نبود بلکه رفاه و مسااایش )بهشاات رویا ی( که در 

ز دولتهای رفاه یکی پو ا هدف حمله روزانه بوراوازی قرار گرفت. در سراسر جهان سطح مزیشت طبقه کارگر

بوس بیکاری به یک کا .دیگری اوراق شاادند. بیمه همگانی، حقوق بیکاری و غیره مورد هدف حمله قرار گرفت

ه همه ببزهکاری سازمانیافته و باندهای مافیایی رشد  زودی پیدا کردند. اک برای طبقه کارگر تبدیل شد. وحشت

صاددانان و اید ولوگهای بازار مزاد اگر ضافه کرد. اقت سرمایه داری را باید ا مانی از ترم ز اینها ورشکستگی اخیر 

د، امروز خود به ورشااکسااتگی ساارمایه داری ای ساارمایه داری اسااتفاده میکردنهبرای ب ران "رکود اقتصااادی"

 اعتراف میکنند.

ستالینی شد بلکه دررقابت ساین واقزیت که ا شیده ن ست طبقه کارگر به زیر ک سیبم تو شید، هم  ا دمکرا از هم پا

ه کارگر طبق، توهمات دمکراتیک را درطبقه کارگر دامن زده است و هم به نوعی به مشوش شدن مگاهی طبقاتی

ست. نتیجه من  منجر  یشپدهه اخیر بوده ایم.  سهروی در مبارزه طبقاتی در طی  یک پو، یک عقب گردشده ا

شینی  سم بیانگر عقب ن سم و پو روی نلولیبرالی سط روی پوپولی ح جهانی طبقه کارگر از هویت طبقاتی خود در 

و مسموم کردن طبقه کارگر از طریی اید ولوای دمکراسی نیز بوده است. هژمونی سیاسی و اقتصادی سرمایه ملی 

شکل دالاز  سرمایه ملی، خود را به  ست، در عین حال، بار ب ران  سطح جهانی ا سم در  شروی پوپولی یل ا لی پی

اری برای ما دمکراسی سرمایه د ریاضت اقتصادی نشان میدهد که طبقه کارگر جهانی بار منرا به دوش می کشد.

 رمایه داری دو روی همان سکه هستند، بربریت سرمایه داری.و دیکتاتوری س

ی طبقه نه تنها برا مزضالتو لجن میدهد، سرمایه داری منشا تمامی بدبختی ها و  سرمایه داری بوی خون، کثافت

ست.کارگر، بلکه  شرت ا سرمایه  برای کل ب ست، توحش  سرمایه داری ه ست، تا نظام وارونه  تا بردگی مزدی ه

بربریت سرمایه داری تنها از  .بریت من در سراسر این کرۀ خاکی بخشی از زندگی روزانه ما خواهد بودداری و بر

ست بلکه  ست جنگ جهانی طریی جنگ جهانی نی شکال من ا شکال دیگری نیز بخود  تنها یکی از ا و می تواند ا

  .بگیرد، همچون از طریی فاجزه م یت زیستی، از طریی سقوط بشریت و غیره
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مبارزه طبقاتی نه تنها پایان نیافته بلکه تنها ابزار ما برای دفاع ازسااطح مزیشااتمان و برای تکامل مبارزه مان بسااوی  

ستی. بگذار طبقه  شبح انقالب کمونی شت و گذار درمید،  شب ی به گ ست. بگذار بار دیگر  ستی ا انقالب کمونی

یزی برای از دساات دادن نداریم، جز زنجیرهایمان و بوراوا بار دیگر از شاابح انقالب کمونیسااتی برخود بلرزد. چ

سان مفهومی ندارد تنها افی برای سکمونیجهانی که بدست می موریم.  سان از ان ستثمار ان م، جامزه ای که در من ا

 بشریت است.

 زنده باد انقالب کمونیستی!

 !مزنده باد کمونیس

     اکبری فیروز 

 1398آبان  18

 

 :ایمیل
 contact@internationalistvoice.org 

 :وبسایت 

 https://www.internationalistvoice.org 

 :کانال تلگرام 

 https://t.me/intvoice  

 : توییتر
https://twitter.com/int_voice 
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