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 بالفاصله ٬براى اولين بار يدنت روزولتزبا پردقيقا پس از صرف ناهار  ٬سالها پيش

ولز· جى· اچبا  شمالقاتپس از 
۱٬ 

فهميدم که از ميان کليه موضوعات جارى در  

 اونظر  «وى روش حکومت»اتحاد جماهير شوروى شخصيت استالين و بخصوص

 ·بودبخود جلب نموده بيش از هر چيز ديگرى را 

· اغلب آمريکاييها به اين موضوع عالقمند هستند به باور من ٬اين عالقه طبيعى است

در اتحاد جماهير شوروى و  افزايش ناگسستنى اعتبار استالين براى بيست سال

خارج از مرزهاى آن واقعا ارزش اين را دارد که دانشجويان علوم سياسى بدان 

 ·توجه کنند

با  «در کرملين حاکم ناشناس»اغلب با اشاره مکرر به  يىنشريات آمريکا ٬با اينحال

ايجاد افسانه  براىکارتونها و کنايه ها از  ·الف ميزننداستالين در مورد جهل خود 

 درگير نمودن جهان در جنگ و بحران بمنظورکه  يک ديکتاتور خونخوار و حيله گر

احتماال بدستيابى به آن قادر  «بلشويسم»به شيوه اى که چيزى به نام  ٬تالش مينمايد

 · شده است بهره بردارى ٬خواهد بود



عدم درک اغلب روى بر  اين امر ·زمان کوتاهى باقيستافسانه مضحک  تا مرگ اين

روزنامه همزمان عدم دسترسى تحاد جماهير شوروى و از انويسنده گان آمريکايى 

 ·است بنيان نهاده شده نگاران بيگانه به استالين

بنيتو  ٬دولف هيتلرآ ٬وينستون چرچيلکه از بهترين نقاط جهان بازديد و با  افرادى 

روزولت حتى چيان چاى چک به گرمى صحبت کرده بودند · فرانک دى ٬موسولينى

حقيقت اين  ·خشمگين ميشدند نميداد مصاحبه ى براىزمانيکه استالين به آنها وقت

تبليغات کمکى به آن بود که استالين به کارى مشغول بود که ارتباطات خارجى و 

در حزب حاکم سازماندهى  ٬مانند يک رٸيس ملى دمکراتيک ٬کار او ·نمينمود

 ·بودسراسر کشور 

پس از آغاز جنگ ميان آلمان و شوروى به سمت رٸيس ارتش و دولت استالين 

هارى هاپکينز با  وى ·نمودخواهد مالقات بيگانگان بيشترى با او · ه استانتخاب شد

قرار  اوبنظر ميامد که آنها تحت تاٽير  ·شروع خوبى داشتريمان آورل ه· و دبليو

هبران ر ·نيز استالين را مالقات کردم چرا که مناز ميزان آن آگاهم بودند!  هگرفت

 ٬عالقمند خواهند شد وىبه با توجه به آن تاٽيرات برجسته آمريکايى و بريتانيايى 

بر  ٬استالين از بشنويم کهروزى  شايدو  افسانه ديکتاتور نفوذ ناپذير خواهد مرد

صحبت  «بزرگترين دمکرات جهان»بعنوان  ٬يک نويسنده شوروى اساس تشريح

 د!نکن

بلکه  ندادماش مرموز تشخيص نه تنها  ٬هنگاميکه من استالين را مالقات کردم

بر را  او· کرده بودم براى صحبت ديدارساده ترين فردى يافتم که تا آنزمان  برعکس

 ·شناختمرٸيس کميته از هر نظر بهترين اساس تجربياتم 

· او قادر به گردآورى نقطه نظرات افراد و ادغام آنها در کمترين زمان ممکن است

ليليان  يا Hull House جين آدامز از در اداره حزب مرا تا حدودى به ياد وىروش 

نيز همان روش کارآمد  انآن· مياندازد Henry Street Settlement از والد· دى

 ·از فشار بيشترى استفاده ميکردند وىدر مقايسه با اما  ٬را داشتنداستالين 

در اين مورد نيز  –بوده است ن قابل دسترسىاينکه استالين براى خارجيان 

در کرملينى از برج  ٬به معناى آن نيست که او در انزوا –د نوجود دار استٽناٸاتى

 ·او را سرگرم نگاه ميدارند انساندويست مليون قريب به · زندگى کرده است ٬عاج

يک شيردوش   ۔مينمودمالقات  ٬رهبران حزب لزومانه همواره  ٬انرااو بسيارى از آن

يک خلبان  ٬که يک اتم را شکافته ىدانشمند ٬زن که رکورد شير دوشى را شکسته

و  يک معدنچى که فرايند آزمايشگاهى جديدى را اختراع ٬که به آمريکا پرواز کرده



هر فردى که چيز جديدى را  – کرده بود برخورد ىکه با موانع جديديک مهندس 

و يا مسٸله اى خاص که ميتوانست توسط استالين  اراٸه مسٸله منحصر بفردى ٬ايجاد

نظر  داطالعات موراينها شيوهايى بودند که او · مطرح و در مورد آن صحبت بشود

 ·مينمودو بدين طريق با جنبش ارتباط برقرار را استخراج خود 

نزديک به ده سال به کشور من · مرا ديد ٬بعدها به آن پى بردم ٬استالين بهمين دليل

نزديک به دو  ٬آنجا تالش نموده بودم کسب موفقيت دراو عشق ميورزيدم و بمنظور 

براى در جهت ويرايش آن سازمان داده و روزنامه هفتگى کوچکى را سال 

تالش که بمنظور کار براى برنامه پنج ساله به آنجا آمده بودند  ديگرى آمريکاييهاى

 نامههفته يک ظهور ناموجه از که و آنچه  ٬بروکراسى ٬سانسور دليلب و٬بودم کرده

در صورت مرا  مبخصوص سردبير· تسليم داشتمقصد  ٬ميامدبنظر  ديگر رقيب

 ·مينمودتهديد استعفا به لکه دار نمودن شهرتم 

به يک دوست روس به پيشنهاد · خود را در دامى گرفتار ميديدم ٬خسته و عصبانى

پيشنهاد داد که به  وسه روز بعد کارمند او به من تلفن زد · استالين شکايت بردم

چنان حادٽه با  ·صحبت کنم «برخى از رفقاى مسٸول»آنجا آمده در مورد مسٸله با 

يم سردبير سرانجام به استعفا که چرا ٬سرباز زدمکه من تقريبا  رخ داد بى تکلفى

که پس از ارسال آن نامه  اما احساس ميکردم· «آماده بودمکامال  »رضايت داد و من 

 ·مودبانه اين بود که بروم

و تقريبا  ٬نمودکارمندى بلند پايه از دفتر مرکزى مالقات خواهم با تصور ميکردم که 

اتوموبيل مستقيما به سمت کرملين به حرکت درآمد و بخصوص شوکه شدم زمانيکه 

بلکه کاگانويچ  ٬استاليننه تنها  ٬زمانيکه من به يک سالن بزرگ کنفرانس وارد شدم

استقبال از من از جاى خود برخاستند! اين روشيلوف را نيز ديدم که به منظور و و

 · بسيار غيرمنطقى بنظر ميامد

را  اناين تنها مسٸله کوچک من نبود که عوامل نگرانى آنبعدها متوجه شدم که 

ن را انگرانى آنموجبات من يکى از هزاران آمريکايى بودم که  ·فراهم آورده بود

نجا به اتحاد جماهير شوروى آمده در کارخانجات آما بمنظور کار · فراهم آورده بودم

از خود نشان  اما کار ما نتيجه در خور توجهى ٬و تقريبا درستکار و موٽر بوديم

 ·نميداد

چه انطباق با صنايع اتحاد جماهير شوروى  که مسٸله ما دربداند استالين ميخواست 

عاملى سبب رفاقت ما با بررسى مشکالت من او ميخواست بياموزد که چه · بود

اما اگر · در کشور اتحاد جماهير شوروى شده است ٬رفاقتيا غالبا عدم  ٬آمريکاييها

 ٬از او امرى کامال برابر مهم را آموختمهم من  ٬او از من درباره آمريکاييها آموخت



يگر به توافق ميرسند و اينکه استالين اينکه اتحاد جماهير شوروى چگونه با يکد

  ·چگونه کار ميکند

کت و  يک چهره خشن در· نااميد کننده بود تا حدودىاولين برداشت من از او 

که اولين نگرانى او دانستن  ٬بى ادعا ٬رک و صريح ٬شلوارى ساده از رنگ خاکى

روسى تسلط اين بود که من جهت شرکت فعال در مباحٽ به اندازه کافى به زبان 

پس از آن ما · نه چندان چشمگير براى چنين مرد بزرگى ٬من فکر کردم ·داشتم يا نه

 ·نبود ٬وروشيلوف بود ٬ميز جلوىو استالين حتى در  ٬تقريبا بى تفاوف نشستيم

استالين جايى را که ميتوانست صورت همگى ما را ببيند انتخاب کرد و صحبت را با 

 ·نموداز او شکايت کرده بودم آغاز  من در مورد مردى کهتند و تيز  ىبه سوالاشاره 

 ٬که ادامه يافت تفاسير ديگر شرکت کننده گان برابردر  ٬او پس از آن بنظر ميامد که

 ·باشدبه نوعى  پس زمينه مبدل شده 

 ىويژگيها ٬يلوفخنده هاى مسرت بخش وروش ٬هوش و ذکاوت بى نظير کاگانويچ

آشکار  همگى به ناگهان ٬شده بودندفراخوانده  مشاوربمنظور که  زيردستافراد 

 درک حتى ٬داشتم شانو دوست پى بردم شرايطشانبه من در آنزمان بود که  ·شدند

به ناگهان خودم · سردبير که من بر عليه اش شکايت ميکردم نيز برايم آسانتر شد

حرف ميزدم و بيش از هر زمان ديگرى در زندگيم حقايق خودم را سريعتر و 

سريعتر  کارهاهمه · بودند با من موافق همهنظر ميامد که ب ·روشنتر بدست مياوردم

  ·انجام ميشد ٬صحبت ميکردکمتر از هر کس ديگرى که استالين با  ٬و راحتتر

 در نبوغ استالين براى شنيدن چگونه ما رادر مورد مسٸله فهميدم که  تاملپس از 

 يا با ٬تماترفند او در تکرار عبارمن · يارى نمودتشريح وضعيتمان و درک ديگران 

در من بوجود مياورد که  ى راناگهاناحساسى که  ٬يا کمى تاکيد گونه ى سوالگآهن

مرا و بدين ترتيب  ٬بياد مياورم ٬مسٸله را بخوبى نديده ام يا شايد اغراق نموده ام

بياد مياورم که او چگونه اين  ٬که آنرا روشنتر نمايم ميکشيدجايى بدنبال خود به 

او به  دادنپس از آن فهميدم که گوش · ميبردشيوه را در مورد ديگران نيز بکار 

 ·ديناميک مبدل شده است نيرويى

او را از »· ى حرفه اى انقالبى او بازميگرددگعادت گوش دادن به روزهاى اوليه زند

 منيکى از بلشويکهاى قديمى به  ٬«روزهاى اوليه حزبمان بخوبى بياد مياورم

تقريبا  ٬اتاق دفتر مرکزى مينشستجوانى نسبتا آرام که در گوشه اى از »·گفت

مطرح  ٬گونه گاهى سوال ٬ش رادر پايان نظرات· ميدادوش گاما بخوبى  ٬ساکت

 «·ميکردبتدريج ما متوجه شديم که او بهترين افکار ما را جمعبندى  ·مينمود



 ·که استالين را مالقات نموده استقرار خواهد گرفت اين توصيف مورد تاييد کسى 

نميخواهد او · اراٸه ميدهدرا  اتشکه نظريست در هر گروهى او معموال آخرين نفر

به آسانى ميتواند  وىکه  امرى ٬ايجاد نمايد ديگرانمانعى در مقابل ابراز نظر کامل 

او از گوش دادن همواره  ٬عالوه بر اين· با ابراز نظر خود از همان ابتدا انجام بدهد

گوش به چمنى که رشد ميکند نيز او » ٬يکى از همشهريان به من گفت ·مياموزد

 ·«ميدهد

جمبندى   شدهساس اطالعات جمع آورى ا بر ارنتايج خود استالين  بدين ترتيب

اميل لودويگبر اساس اظهارات که  ٬«شب هنگام»نه  ٬ينمودم
۲
شيوه موسولينى  

او بندرت به تنهايى  ٬حتى در مصاحبه ها ·بلکه در جريان کنفرانسها و مباحٽ ٬بود

يا کاگانويچ دور  ٬وروشيلوف ٬به احتمال  زياد مولوتف ٬ميکرد گفتگوبا خبرنگارى 

 ·بودند وىو بر 

اين عادتى  ·مصاحبه نميکردبا کسى رفقاى نزديک خود  او احتماال قبل از مشورت با

زير  در دوران جنبش انقالبى· از زمانهاى قديم پيشه خود نموده بود وىبود که 

 يکديگربا رفقا که زندگى يکديگر را در دستان جمعى کار عادات با او  ٬زمينى

به توافق بسرعت شيوه ى آنها بايد  ٬بمنظور ادامه حيات· بود نمودهرشد  ٬داشتند

غرايز يکديگر را احساس و حتى از راه دور شيوه تفکر  ٬رسيدن را مياموختند

 -نموددريافت در چنين گروهى بود که او نام حزبى خود را · نددزمييکديگر را حدس 

 ·با آن متولد شده باشد وىاين چيزى نبود که  ٬«استالين ٬فوالد»

از جمله افراد فوق بايد او را  ٬ناگزير شوماستالين براى سياستمدارن به توصيف اگر 

 ۲۰۰ ىرهبرفردى که بسيار کسل کننده براى  ىاصطالحآيا اين · کميته بناممالعاده 

دولتمدارعاقبت من بايد در عوض او را يک  ؟نيست را بر عهده داشت ميليون انسان

استالين از نبوغ  محسوب شده مهمتر· بخوانم ٬اين نيز حقيقت دارد ٬انديش

 وىاستعداد  يانجهانبراى  ·شده است بيانکار خوب کميته توسط ه ک يستحقيقت

  ·بزرگى اوست مهمتر از ٬مشترک عملىبراى اقدامات 

دارند که براى آمريکاييها عجيب و آن مردم شوروى شيوه اى براى مطرح نمودن 

دقيقا بر اين · آنها ميگويند «٬فکر نميکند بصورتى فردىاستالين »· غريب است

باالترين نشانه تمجيد آنها از آن بعنوان اما · است ايده آل «فردگرايى استوار»خالف 

بلکه در مشورت  دمنظور آنها اينست که استالين نه تنها با مغز خو ·استفاده ميکنند

رهبران حزب  ٬کنگره هاى اتحاديه هاى کارگرى ٬رٸيس صنايع ٬با مغز آکادمى علوم

 · فکر ميکند



فعاالن اتحاديه  همان گونهبه  ٬بهره برداری مينماينددانشمندان از اين شيوه تفکر 

به نتيجه يک مغز آنها  ٬«جداگانه فکر نميکنند»آنها  ٬يکنندهاى کارگرى عمل م

 ·اعتماد نميکنندواحد 

در حال حاضر يک مغز واحد به تصميم  چرا که ٬بسيار مفيد است اين يک ويژگى

نه در  ٬تنها ادغام مغزهاى متفکر· نيستقادر جهان گيرى در مورد مساٸل بغرنج 

با خيالى آسوده قادر به حل مساٸل  ٬تضاد با يکديگر بلکه در همکارى با يکديگر

 ·جهان امروز است

· امر تاکيد ورزيده استاين در مصاحبه با خبرنگاران مختلف بارها بر روى استالين 

وارداروى ه ٬پس از آن ٬و اميل لودويگهنگاميکه 
۳
در جهت آموختن اينکه  ٬ 

استالين به » ٬تالش نمودند «ديکتاتور بزرگ چگونه تصميمات خود را ميگرفت»

تجربه به ما نشان داده · نيستقادر تصميم  به گرفتنيک فرد به تنهايى »آنها گفت: 

حاوى درصد بااليى از  ٬تصحيح نشده توسط ديگران ٬است که تصميمات فردى

 «·هستنداشتباه 

فرامين »بلکه از « فرامين استالين»يا  «خواست استالين»از نه مردم شوروى هرگز 

صحبت  ٬ندوکه تصميمات بصورتى جمعى گرفته ميش ٬«موضع حزب»و  «دولت

 که بعنوان روشى ٬«روشهاى استالين»آنها بيش از هر چيز در مورد  اما· ميکنند

 ·صحبت ميکنند ٬وظيفه هر فرديست هاآموختن آن

 ٬بسيارى از مردمشده از مغز  دريافت ٬وشيست براى اتخاذ تصميمات سريعاين ر

توسط با دقت در اتحاد جماهير شورى  اين امر· جمعىاز يک کار خوب روشى 

 عالقه دارند۔سياست به که  است همورد مطالعه قرار گرفت ذکاوتىجوانان با 

چنين  ·تاکيد شد ٬کنفرانساولين پس از  ىاين روش يکبار ديگر در روزها ٬براى من

در مورد  شرکت کننده گانديگر و  ٬کاگانويچ ٬وروشيلوف ٬بنظر ميامد که استالين

تا  ٬هيچ اتفاقى نيفتاد ازآن روزها گذشت وپس  ·توافق داشتنداقدامات خاص 

آشناى يک من نگرانى خود را با · نظر ميرسيدزمانيکه کنفرانس تقريبا رويايى ب

   ·او خنديد· روسى در ميان گذاشتم

مسٸله شما کامال حل شده  ٬البته»·او به من گفت ٬ماست «اين دمکراسى وحشتناک»

که برخى از آنها در  ٬سياسىاما از نظر فنى بايد مورد تاييد تمام اعضاى دفتر  ٬است

اين امر بعنوان يک قاعده همراه با · قرار بگيرد ٬قفقاز و برخى در لنينگراد هستند

د شد و هيچيک از آنها مسٸله شما را نبه اجرا گذاشته خواه تعداد ديگرى از احکام

اما اين تضمين  ·د داد چرا که چيزى در اين مورد نميدانندنمورد بررسى قرار نخواه



معمول ما براى اعضايى است که به تغيير در برخى از احکام و يا اضافه نمودن به 

 ٬تا زمانيکه همه راضى بشوند ٬پس از آن تصميمات به کميته· آنها تمايل دارند

 ·«بازگردانده ميشوند

افرادى که او را · وارد ميکندبرخى از ويژگيهاى خاص را به آن تصميمات استالين 

روشهاى کارى  ٬بيش از هر چيز تحت تاٽير سادگى و صراحت مالقات نموده اند

او آن متوجه روشنى و عينيت در مساٸل عملى پس از  ٬قرار ميگيرند ٬سريع او

بودن گستاخانه ى عاطفى و از خود راضى  او بصورتى کامل فاقد هيسترى· ميگردند

 ·او به تصوير خود در عکس اطمينان ندارد ٬موسولينى است

 ٬دانش عميق او ٬برده ميشودپى بتدريج  وىتجزيه و تحليلهاى دقيق و گزنده  به

 ٬ديدگاه وسيع او بويژهو  ٬تمايل او به برخورد با حقايق ٬ادراک او از سياست جهانى

بلکه  ٬نه فقط موارد فورى مختلف خودش ٬که مسٸله را با تاريخ متناسب مينمايد

  ·قرار ميدهد مورد قضاوترا گذشته و آينده آنهمچنين 

به آرامى و با  افرادىچنين  پيدايش· رخ دادبه آرامى در قدرت  استالين ظهور

تاريخ بشر  اتش در موردمطالع به ٬اين به گذشته هاى دور· صورت ميگيرنداطمينان 

در مورد  شگفتىپرزيدنت روزولت با  ·باز ميگردد ٬و بخصوص تاريخ انقالبات

· اچهمانطور که در سخنانش با  ٬يسدر انگ کروم وليان انقالب ازدانش استالين 

 ·با من صحبت کرد ٬نشان داده شد ولز· جى

با دقتى بسيار عميقتر از و انگليس و آمريکا را کامال طبيعى  اتاما استالين انقالب

شايسته يک تزار روسيه · بودنموده سياستمداران آمريکايى و انگليسى مطالعه 

و به شکل گرفتن آن يارى  در نظر داشت که بخشى از آن باشداستالين · انقالب بود

 ·رساند

چگونگى  ٬فرايند انقالب از ديدگاه مارکسيسم: شيوه زندگى توده ها در خصوصاو 

و چگونه ظاهر اينکه طبقات اجتماعى  ٬انتوسعه روش صنعتى و اشکال اجتماعى آن

استالين · ساختمحققى کامل از خود  ٬ميشوندو اينکه چگونه موفق  ه ميکنندمبارز

و  قرار دادتجزيه و تحليل مورد مقايسه و را کليه انقالبات بوقوع پيوسته در گذشته 

تنها يک دانشمند بلکه مرد عمل نيز نه اما او · نوشتفراوانى کتابهاى در مورد آنها 

 ·بود

· بودنام استالين بسختى شناخته شده  ٬در خارج از حزب ٬روزهاى انقالباولين در 

به من افرادى که  از جانب ٬بيمارى لنيندوران آخرين  در خالل ٬ ۱۹۲۳در سال 

آنها  «·رهبر آينده ماست»اعتماد داشتم گفته شده بود که استالين  انقضاوت آن



توان سياسى و توجه بسيار او به سازمان اساس دانش عميق خود را بر روى 

عامل تعيين کننده ديگر · دندسياسى بعنوان رهبر حزب کمونيست بنا نهاده بو

تا کنون در مورد انقالب  زمانبندى دقيق از اقدام سريع بود و گفتند که حدسيات او

  ·اشتباه نبوده است

مراجعه  وىجهت دريافت روشنترين نظرات به  «افراد مسٸول حزب» به گفته آنها

در حزب مورد  «فردمعموليترين »در آنروزها ترتسکى استالين را بعنوان · مينمودند

« د معمولىافرا»خود را به استالين · به يک معنا اين صحيح بود· تمسخر قرار داد

اما استالين داراى · هستندسياست  مواد «د معمولىافرا» ٬نزديک نگاه ميدارد

 ·نبوغيست که با معمولى فاصله بسيارى دارد

چرا  ٬نبايد از جنبش عقب افتاد· بسيار مهميست موردهنر رهبرى » ٬يکبار گفت او

چرا که در  ٬اما عجله هم نبايد داشت· از توده ها جدا خواهيم شد اينصورتکه در 

به ى  خود شيوهاو به رفقاى  «·اينصورت ارتباط با توده ها را از دست خواهيم داد

 موٽر انجام که بصورتى کامال ٬نيز ايده آل خود را وى· رهبر مبدل شدن را مياموخت

استالين براى  غريزه ٬بيست سال پيش در جنگ داخلى روسيه ·بيان مينمود ٬ميداد

 ·ه بودبه پيروزى ارتش شوروى يارى رساندبارها معمولى مردم 

شناخته شده ترين اختالف ميان استالين و ترتسکى در مورد پيشروى از طريق قفقاز 

استالين اشاره · نظامى بود مسيرترتسکى مايل به انتخاب کوتاهترين  ·شمالى بود

و در پايان نشان داده شد  داشتزمين قزاقان دشمن قرار بر در که اين راه ميان نمود

 · باشدکه طوالنيتر و خونين تر 

قرار گرفته در شهرهاى متعلق به طبقه  ٬را تقريبا غير مستقيم و انحرافى مسيرىاو 

بجاى  ٬که مردم عادى بمنظور يارى به ارتش ٬کارگر و مناطق کشاورزى دوست

اين امر پس از آن  ٬بود روشناختالف · انتخاب کرد ٬اينکه بر عليه آنان بپاخيزند

 ·اٽبات رسيده استبه تاريخ از بيست سال توسط 

 ویدعوت نشان داده شده توسط  ٬در کشوربا بکارگيرى نيروهاى اجتماعى استالين 

به چگونگی او · کامال آشناست ٬پشت جبهه ارتش آلماندر « جنگ مردمى»براى 

آڒاد نمودن آن در جهت و  دهیسازمان ٬ىى مردمهانيرووحشتناک خشم برانگيختن 

 ·آشناست ٬يشانخواسته هابدست آوردن 

که قبل از اولين برنامه پنج ساله  مباحٽیجهان خارج گوش دادن به استالين را در 

را بعنوان  ویظهور  حدود پنج سال زودترمقاله اى که در من · )نمود رخ داد آغاز

مقاله سالها  ۔اما مقاله مورد توجه قرار نگرفت نوشتم مينمودجانشين لنين پيش بينى 



در خالل اولين  ٬خارج از حزب کمونيست ٬کارگران روسيه·( زودتر نوشته شده بود

و ديدنى صنعت اتحاد جماهير شوروى به تعيين استالين بعنوان سال گسترش جذاب 

 ·رهبر فکر کردند

«سرگيجه از موفقيت» ٬از طريق مقاله مشهور خود ٬ابتدا او ۱۹۳۰در ماه مارس 
۴

 

 هاى رخ داده در مزارع اشتراکى مورد بررسى قرار دادهکه در آن سوء استفاده  ٬

من تاٽير آنرا در مناطق روستايى در · مبدل شددر ميان دهقانان  به رهبرى ٬بود شده

والتر دورانتى· فصل گذشته توضيح دادم
۵
را بيادم مياورم که با اشاره  به آن مقاله  

 «باالخره در اين کشور رهبرى وجود دارد!» ٬به من گفت

تمام مردم  ه-هنگاميکه که براى اولين بار بعنوان رهبر جديد ٬لحظه بزرگ استالين

بعنوان رٸيس کميسيون قانون  زمانى بود که ٬اتحاد جماهير شوروى ظاهر شد

ه دولت سوسياليستى-قانون اساسى جديد ٬اساسى
۶
 ·اراٸه نمودرا  

از تواناترين  هنفر ۳۱کميسيونى  «خواست مردم»در آنزمان براى به اجرا گذاردن 

دمکراتيک »آفرينش جهت کشور و دانشمندان علوم سياسى  ٬اقتصاددانان ٬مورخان

آموزش داده با دقيقترين ماشين آالت اختراع شده موجود  «ترين قانون اساسى جهان

 ·شده بودند

نه  ٬آنها يکسال و نيم را صرف مطالعه جزٸيات کليه قوانين اساسى قديمى در جهان

٬ارادىفقط دولتها بلکه اتحاديه ها و جوامع 
۷

پس از آن پيش نويس تهيه · نمودند 

در بيش از نيم ميليون  ٬بوسيله مردم شوروىماه شده توسط آنها براى چندين 

شمار  ·گرفت قرارمورد نقد و بررسى  ٬نفر  ۳۶۵۰۰۰۰۰نشست با حضور 

دست که ب ٬ز نقد و بررسيهاى پرطرفدارجمع آورى شده ا ٬اصالحات پيشنهاد شده

تالين شخصا اس است که معروف· بود ۱۵۴۰۰۰ ٬کميسيون قانون اساسى رسيد

 ·از جانب مردم را خواند دهها هزار نامه ارسال شده

اراٸه نمود دو  استالين گزارش خود را به کنگره اتحاديه جماهير شوروى هنگاميکه

 درجايى که  ٬زير من· بزرگ کاخ کرملين نشسته بودندسفيد و هزار نفر در سالن 

در  ٬طبقه اصلى با نماينده گان کنگره پر شده بود ٬جمع روزنامه نگاران نشسته بودم

در سالنى  ٬مسرپشت  نشسته و لن گروه سياستمداران خارجىصدر سادر  اطرافم

  ·شهروندان مهمان نشسته بودند ٬دراز

از مزارع پنبه در آسياى مرکزى تا ايستگاههاى  ٬خارج از سالن دهها ميليون نفر

بهترين لحظه از تاريخ اين · به راديو گوش ميکردند ٬علمى در ساحل قطب شمال



چنان غير آاليش و ساده و  ىاما عبارات استالين ب ·اتحاد جماهير شوروى بود

 ·که تو گويى در کنار بخارى نشسته و با دوستان خود صحبت ميکردبود رسمى 

به  ٬اصالحات پيشنهادى را مطرح نمود ٬او اهميت قانون اساسى را توضيح داد

تعداى زيادى از نهادهاى قانونگذارى اشاره و خودش در مورد مهمترين موارد بحٽ 

در جايى طبقه بندى شده و  پيشنهاد ۱۵۴۰۰۰نمود که کليه  ناو روش· و گفتگو کرد

 که ميان بيش از دهها اصالحات اڒاستالين  ·تاٽير خواهند گذارد مساٸلبر روى 

آنهايى را مورد تاييد قرار داد که بيان دمکراسى  ٬آنها گفتگو نمودمورد در شخصا 

 ·ندنپذيرفت که دمکراسى را محدود مينمود يى رارا تسهيل و آنها

حق جدايى از برخی احساس مينمودند که به جمهوريهای مختلف نبايد برای مٽال 

در حاليکه آنها خواهان جدايى  ٬استالين گفت ٬ضمانت ميشداتحاد جماهير شوروى 

بر اساس قانون اساسى حق انجام آن بايد بعنوان تاکيدى بر امر اما  ٬نيستند

تعداد نسبتا زيادى از مردم خواهان سلب  ·دمکراسى مورد ضمانت قرار گيرد

· بودند ٬گذارندنبه ترتيبى که بر روى سياست تاٽير  ٬کشيشان ازاختيارات سياسى 

انى بدون محدوديت فرا زمان براى به اجرا گذاردن حق راى همگ» ٬استالين گفت

بلوغ جهت شناخت حقوق خود به و استدالل نمود که مردم شوروى  ·«رسيده است

حتى  يا قانون اساسى اشکالمهمتر از در حال حاضر براى ما  ۔دست يافته اندکافی 

 ·بسيار مهم در سخنرانى استالين بودنکته  يک ٬که چگونه کار ميکننداين

در اروپا به پايان  در حال رشد نازيسم ه-تهديد چالش کشيدنبه با نطق خود را او 

نوامبر  ۲۵ درخود  سخنرانىاستالين در  ·برد
۶

دولتهاى اروپايى در  ٬گفت ۱۹۳۶

قانون اساسى جديد اتحاد جماهير  او ·گذشته بصورت جدى مخالف هيتلريسم بودند

سوسياليسم  ميگويدکه کيفرخواستی  ٬خواند کيفر خواست عليه فاشيسم»شوروى را 

 ۔«و دمکراسى شکست ناپذيرند

· شد شناخته شده تر ٬پس از کنگره قانون اساسىى طى سالها ٬شخصيت استالين

که اتباع  نددر اتحاد جماهير شوروى چنان برجسته شد وىوير و شعارهاى اتص

آشنايان شوروى من واقعا اغلب · تلقى نمودند «بت پرستى»خارجى آنرا رياکارى و 

ساخته و به موفقيت رهنمون شده عشق را به استالين بعنوان فردى که کشور آنها 

 ·ميورزند

راى به دادن بجاى دقيقا قبل از روز انتخابات و من حتى افرادى را ميشناسم که 

در آن شرکت استالين در منطقه اى که او بمنظور دادن رای به  ٬کسل کنندهنامزدهاى 

  ·موقتا تغيير ميدادند محل زندگى خود را ٬ميکرد



در مورد محل زندگى استالين هيچگاه مطلبى در روزنامه هاى شوروى نوشته 

حفظ حريم  حقاز  ٬حتى يک رهبر سياسى ٬همه ٬بر اساس سنن روسى· نميشود

يک خط بسيار ظريف زندگى خصوصى را از · زندگى خصوصى خود برخوردار است

 · کار عمومى جدا ميسازد

نام اصلى روزنامه ها آگهى هاى فوت  ستوندر  ٬هنگاميکه همسر استالين درگذشت

با سازمانهاى  ویبه کارها و ارتباطات منتشر و  ٬که متعلق به استالين نبود ٬او

آنها به  اشاره شده بود۔« دوست و رفيق استالين بود»و اين واقعيت که او مختلف 

کار اين حقيقت که او با استالين · بود اشاره نکرده بودنداستالين اينکه او همسر 

تاٽير ميگذاشت مسٸله اى  شميکرد و نبايد بعنوان يک رفيق بر روى تصميمات

پس از مدتى · بود به خود آنها ارتباط داشت استالينهمسر  وى اينکه· عمومى بود

 ·او دوباره ازدواج کرد اما اينبار در روزنامه مطلبى در اين مورد منتشر نشد

با  وىاز طريق ارتباطات  عمدتااستالين روابط شخصى  مربوط بهاجمالی اطالعات 

تاريخ اتحاد جماهير شوروى مشارکت داشته و ساز  که در ساخت خوشرويیافراد 

ى نظيرى که بر فراز قطب شمال از بخلبان  ٬والرى چاکلوف· عرضه ميشونداند 

از بعد از ظهرى گفت که او در خانه  ٬انجام داد رااولين پرواز آمريکا  بهمسکو 

 · بود نمودهسپرى  ٬پس از نيمه شبساعاتى از ساعت چهار تا  ٬تابستانى استالين

براى اينکه ميگذاشت صفحه را بر روى گرامافون  ٬ميخوانداستالين ترانه ولگا را 

 دلدر راحت و آسوده  ٬و بطور کلى همانند يک فرد معمولى ٬جوانترها برقصند

زمانيکه کارى  ٬او گفت که ترانه را در تبعيد در سيبرى ·رفتار مينمود ٬اشخانواده 

  ·آموخته بود ٬بجز خواندن وجود نداشت

 دور سه زن خلبان که با پرواز ديدنى خود از مسکو تا خاوربه افتخار  ٬در کرملين

تدارک ديده مهمانى شبانه اى  ٬شکسته بودندکليه رکوردهاى جهان را براى زنان 

با آنها در مورد چگونه استالين  به اينکه راسکووا ٬يکى از آنها سپس· شده بود

 مينمودندهنگاميکه زنان جامعه انسانى را اداره  ٬ساالرى ڒن روزهاى ماقبل تاريخ

 · نموداشاره  ٬شوخى کرده بود

جامعه و بنيان انسانى زنان کشاورزى را بعنوان  لروزهاى اوليه تکامگفت که در او 

تنها شکار ميکردند و به جنگ »در حاليکه که مردان  ٬ه بودندترقى بوجود آورد

اکنون اين سه » ٬استالين گفت ٬والنى بردگى زنانقرن طپس از اشاره به  «·ميرفتند

 ·«صده سنگين زنان بپا خاسته اندمنظور گرفتن انتقام از زن ب



چرا که نشان دهنده  ٬است مارى دمچنکودر مورد  ٬تصور ميکنم ٬روايتبهترين 

يک زن دهقان بود  مارى آنها۔ توليدگی چگونرهبران و درباره  است استاليننظرات 

سپس  ٬در مسکو آمد و تعهدى شخصى به استالين داد يک مجتمع کشاورزىکه به 

تن چغندر در هر هکتار  ۲۰ به توليد در آن سال شزنانکه تيپ  ٬يیبر روى سکو

  ·نشست ٬کمر همت بسته بودند

 همبارز ·بود خارق العاده ٬در اوکراين تنی ۵حدودا  ميانگينبا وجود يک  ٬اين وعده

اين  ٬بوجود آورد را در ميان توليد کننده گان چغندر قند اوکراين مارى مسابقه اى

  ·امر توسط نشريات شوروى برجسته شد

نگاه · را بر عليه آفت پروانه دنبال ميکرد مارىتمام کشور با شور و هيجان مبارزه 

هزار  ۲۰خشکسالى  غلبه برمنظور که بمردم به سازمان آتش نشانى محلى همه 

 ۹گروهى از زنان آنها ميديدند که  ·خيره شده بودحمل ميکرد سطل آب را به محل 

 مارى· پاک ميکردند حشراتوجود  بار از ۸ميکشيدند و را بار علف هرز مزارع 

در حاليکه بهترين رقيبان او  ٬تن محصول برداشت کرد ۲۱هر هکتار  ازسرانجام 

 ·بودند نمودهتن برداشت  ۲۳

منظور در جشن پاييز ب مارىبدين ترتيب گروه · يک رويداد ملى بودبرداشت آن 

مانند ستارگان سينما برخورد و  آناننشريات با · به مسکو رفتمالقات استالين 

 آرزويشبزرگترين در مورد  مارىاستالين از  ·نمودندشان را برجسته مکالمات

 ٬صاحبان مزارع چغندربخاطر رکورد خوبش و بخاطر تشويق ديگر  ٬بعنوان جايزه

آمدن به مسکو و ديدار با  وىپاسخ داد که باالترين آرزوى  مارى· سوال کرد

 بود «رهبران»

 ·گفت مارىاستالين به  ٬«خودتان رهبر هستيد ٬شما االناما »

 «·اما ما بهر حال ميخواستيم که شما را مالقات کنيم» ٬گفت مارى «٬بله ٬البته»

 ·بوددانشگاه کشاورزى در تحصيل  ٬شد تضمينکه  ٬وی ىدرخواست نهاي

بسيارى از خارجيان  ٬هنگاميکه جنگ آلمان بر عليه اتحاد جماهير شوروى آغاز شد

نکرد حيرت زده شده سخنرانى تهجيج فورى مردم از اينکه استالين به منظور 

که استالين  خيال ميکردنداحساسى و عاطقى تر ما  روزنامه هاىبرخى از · بودند

  کرده بود!فرار 

ميدانست و  ميدانستند که استالين به آنها اعتماد داشتمردم اتحاد جماهير شوروى 

مناسب جمع  فرصتىو اينکه او موقعيت را در  خواهند دادکه آنها کار خود را انجام 



ژوٸيه ۳او آنرا در  ·ميدادقرار بندى و دراختيار آنان 
۸ 

در يک سخنرانى راديويى 

 ·بودند بسيار مهمعباراتى که او با آنها آغاز نمود · انجام داد

پس از آن اضافه · آغاڒ مينمودبهمان ترتيبى که او همواره  «قا! شهروندان!رف»

از آن در ميان مردم استالين بار بود که  اين اولين «برداران و خواهران!» ٬کرد

به معناى  ٬شنونده گان برای ٬آن عبارات ·صميمانه خانوادگى استفاده ميکردعبارات 

يکديگر با آزمون نهايى روبرو و ا بايد بکه آنها اکنون  ٬تلقی شدوضعيت جدی بودن 

گرامى تر از هر زمان ديگرى را يکديگر و شده نزديکتر  بهماينکه همه بايد 

 ·ميشمردند

دوش  ارتشى حمايت کننده را بروظيفه ميخواست اين بمعناى اين بود که استالين 

· بخاطر ماموريتى که ناگزير به انجام آن شده بودند قدرت بدهد آنانبه و  بگذارد انآن

شوکى از جهنمى ترين  يشاناين ماموريت چيزى کمتر از قبول آن نبود که در بدنها

و با  ٬آنرا در هم بشکنند ٬در برابر آن مقاومت نمايند ٬حمله در تاريخ را بپذيرند

 ٬ناگزير به انجام آن بودندآنها ميدانستند که · شکستن آن جهان را نجات بدهند

 ·انجام ميدادند آنرا واستالين ميدانست که آنها

 کشورهاىاز  ىکه ارتش آلمان بسيار ٬روشن نمود کامالجدى بودن خطر را استالين 

که مبارزه بسيار پرهزينه  ٬بالتيک را به تصرف خود درآورده بودحوزه درياى 

مرگ و زندگى اتحاد جماهير  ٬آزادى و بردگى» بر سرو اينکه مسٸله  ٬ميشد

 «·شوروى بود

که با عرق  ٬بدنبال تصرف سرزمين ما و دشمن بيرحم و کينه توز»او به آنها گفت: 

تبديل مردم به بردگان شاهزاده ها و بارونهاى ··· است ٬جبين آبيارى نموده ايم

 امرى ٬«انه و زيرکى که در ذات مردم ماستابتکار شجاع»به سراغ او  «·آلمانيست

 ·رفت ٬سال به آفرينش آن يارى رسانده بود ۲۰براى بيش از  وی شخصاکه 

هر يک در منطقه  ٬نددمينموبا بيان جزٸيات مسير تلخى را که آنها بايد دنبال  وی

عاشق آزادى در  اندر ميان مردمخود متحدان آنان را به يافتن · برشمرد ٬خودش

 «·خواندابه پيروزى فر –به جلو » وترغيب جهان 

م يگفت که توده هاى عظ ٬گزارش داد سپيده دم از مسکواز آن  ٬ارسکين کالدول

نفسهاى خود را در » ٬بلندگوها گوش ميکردند مردم در ميدانهاى شهر ايستاده و به

قادر به که هر کسى در سينه هايشان محبوس نموده بودند چنان سکوت عظيمى 

 «·بوداستالين  گونه تغييرى در آهنگ صداىهر شنيدن 



که استالين  ٬حتى صداى آبى که در ليوان آب ريخته ميشد ٬در خالل سخنرانى دوبار

 اىبراى چند دقيقه  وىپس از پايان کار · قابل شنيدن بود ٬نوشيدن آنرا متوقف نمود

تو  ٬هکار ميکن خيلى استالين» ٬سپس يک زن مادر گونه گفت· ردسکوت ادامه پيدا ک

اين شيوه اى بود که استالين  ·«هبراى خوابيدن پيدا ميکن فرصتىکه آيا او اين فکرم 

 ·ن جنگ رهنمون شدومردم اتحاد جماهير شوروى را به آزمبوسيله آن 

 يز استرانگٸبايگانى آنا لو
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