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 .ها ستیمارکس ینترنتیاآرشیو  یبرا  Einde O'Callaghan توسط شده یو عالمت گذار سیرونو

-- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  یتمام با دیبا ییکایاست که کارگر آمر یسند ن یاست. اگشته پدیدار در مطبوعات  رانیو ا یستین یاستال هیروس نیبمعاهده 

  ی، مگرددحاکی می از آن را که می شود آنچه که او متوجه  ی. هنگامنمایدبخواندش و بررسی اش با دقت استنتاجاتش  

چهره  برو فاسد آنها را دوباره  نیدروغ یها ستداللو ادیدی تازه نگاه بیندازد خود با  هیدر اتحاد یها ستینیاستال هبتواند 

 .نمایدپرتاب اشان 

 ی خواهدستینیاستال هیدرصد سود آن به روس ۵1سال   2۵که به مدت مقرر شده است  یشرکت نفت  کی یبرامعاهده  نیا

کارگران،  حقوق و دستمزد و  زاتیتجههزینه  یستینیاستال هی، روسنمودخواهد تدارک )و نفت( را  نیزم  ،رانی. ارفت

 .کند یم نیرا تأم رهیها و غ نیتکنس 

تمام  بنابراین . گلو برای نفت درتفالی بریدن یمیقد یستیالیاست. امپر  باره اشدراست که مبارزه  یزیهمان چ نیابنابراین 

 یجمهور امی. قدبود یاد یز یستینیاستال یفقط دروغ ها یرانیا یها تیاقل کی مربوط به حقوق دموکرات یصحبت ها

از   راتنوع انتظار نیبه دست آوردن نفت بود. ما از ا  یبرا یستینی مانور استال کیفقط به همینسان آن هم ، جانیآذربا

"   یکارگرمنحط  "دولت  ستیالیحزب کارگران سوس که  چیزی ، از آنهی. اما چرا از روسمیدار سیمتحده و انگل االتیا

 ؟دشناممی 



  SWPآغاز شود،   سیمتحده و انگل االتیو ا هیروس نیاگر جنگ ببعد می گوید کند. اما  ینم نیاز ا یبانیپشتکه  دیگو می

بیشتر ممکن است اگرچه و بعد می گوید ، دیگو یحزب کارگران م  ،"نه" . حمایت نمایند هیاز روسدر جنگ  دیکارگران با

SWP جیکند و کارگران را گ  یها کمک م ستینیفقط به استال اما با این برخورد، نمایندرا محکوم  سمینیاستال اتیجنا 

 .دانکش یگل مبه را  دولت کارگران و برداشت آموزش اشتباه داده  آنهابه ، نموده

 ی و تروتسک  نیلن استیس

  هیسرما یبا دولت ها یمیقد یها کیو بلشو نیکه لنخواهد کرد خاطرنشان  ی. ودیگوش ده هیدر اتحاد ستینیاستال به

بطور فعالی   هی، روس1921هم کردند. در سال  یگریاما آنها کار دپس آنان این کار را کردند. . ستدندب معاهداتی یدار

در ماه ژوئن،   امابود. شده  یدار هیسرما یکشورها شتری با ب یروابط تجارهر چه بیشتر  یبرقرار یمشغول تالش برا

بود. او دستور روز را به  خلق  ییایجنگ و امور در ساریکم  ی. تروتسک دیدار کردنددر مسکو مجلس سوم در  ونالیانترناس

 :آورده شده استمنتخب چند  نجایخود امضا كرد. در ا یارتش سرخ نوشت و آن را با عنوان رسم

  تختیپا یوارهاید انیاست که در م هیکارگران، دهقانان و سربازان سرخ روس یبرا یافتخارسرور و  نیگفت: "ا یو

 ...... .گویند  یمدرود طبقه کارگر جهان  ندگانینما  نیسرخ به بهتر

و رزم های بیشتر شمایان به منظور بسط جهان این فرصت را تضمین کرده اید که تحت حمایت کارگر  طبقهشما برای " 

 "تمامت بشر ستمدیده.با نام برادری، آزادی و سعادت . دیوندیبهم بپ ییه تهدید سرمایه دارلمتد براه انداختن مبارزه بر ع

انقالب  آن به بود. چیزی چه د،  بو یکارگر یکه دولت ییدر روزها هیطبقه کارگر امروز فراموش کرده است که دولت روس

بشر را  تواند یم یکه فقط انقالب جهاناعالم کردند  یو تروتسک  نی. لندهی کردسازمان شیاعتقاد داشت. آشکارا برا  یجهان

 . بخشد نجات انهیو واکنش وحش یاقتصاد رانگریو  ی، از بحران ها گید یاز جنگ 

  هیعلبرکردند که  دیلهستان و فرانسه تهد یستیالیامپر یبه وجود آمد. دولت ها ر آلماند یانقالب یتیوضع 192۳  سال  رد

  یا هیو اعالمگرد آورد را در مرز لهستان  یروس یروها یجنگ، ن  سری، کم ی. تروتسک نمودکارگران مداخله خواهند 

 :شرح بود نیصادر کرد که به ا



 ی، اما اگر ارتش کشورهامیخواه یبا آن مبارزه کنند. ما جنگ نم یداران آلمان هیو سرما یکارگران آلمانکه  دیبگذار

پیشروی خواهد   یدفاع از کارگران آلمان یبرا یشورو هید، ارتش روسنمداخله کن یداران آلمان هیسرماجانب از  یخارج

 .نمود

بود. کارگران  یانقالب یو تروتسک  نیدهد. دولت کارگران لن ینم رییها را تغ تیواقعآن . اما ابدیبنتوانست تحقق  انقالب

 .دانستند یرا م  نیداران هم ا  هیدانستند. سرما یرا م نیا ایدن

 چه چیزی است سمینیاستال

  ژهی، به ویدار هیقدرتمند سرما یبود. توسط کشورها رانیو مهین اشبود. اقتصاد  فیضع  یکشور هیآن روزها روس در

 قدرتمند هیبود و زنده مانده بود. امروز روس یحال انقالب نیبود. با ا ش. لهستان دشمنگردیده بودآلمان و ژاپن محاصره 

بر نصفی  . بود، حکمرانی میکندمجارستان سابق -شیاترزمانی آنچه بر آن است. پیرو اروپا است. لهستان  کشور در نیتر

آماده برای رهبری، کمک،   یصورتش است. کارگران در سرتاسر جهان برا یرویک دست بر از آلمان قرار دارد. ژاپن 

از طرف حاکمان  برای آنها  یکلمه ا چی. اما هفریاد میزننددارند  سمیالیامپر یرانیوو ، ت ی، بربراتیمبارزه با جنا یبرا

برانگیختن شورش گرسنه،  یکشورها جاتکارخان ندزدید،  هانیسرزمقاپیدن مشغول  یستینیاستال هی. روسنمی رسد هیروس

 .ستین انآن یبرا سمیالیسوسامروز که  دیگو یاست و به کارگران م ازاتیامت دیگر نفت و  یبرا

خود در خارج از کشور  یستیالیامپراعمال غارتگری و  هیروس یحفظ قدرت بوروکراس  یبرا فقطامروز  هیروس ارتش

 .وجود دارد

و هواداران   1روزانه کارگراست که  ی زیچآن  نی. ااست یو تروتسک  نیبا دولت کارگران لن در مقایسه  سمینیاستال نیا

  قا  یدق  Foster and Ben Davis سیویمانند فاستر و بن د یهایکنند. بوروکرات  یدفاع مازش  در کارخانه ها پرجنجالش 

 یزیهمان چ سمیمارکستعلیم یافته اند که  دهیعق  نیبا اکه اکثرا ها،  ستینیاستالواقعیتها چه هستند. اعضای عادی دانند  یم

نباشند، سازمان آنها  ایاما خواه آنها نادان باشند  هستند.نادان ،  دده یدستور م ایداده انجام  یست ینیاستال یاست که بوروکراس

کارگران آمریکایی یاید آنان را تقبیح  نمایند، رد نمایند، و شرمنده اشان است.  سمیالیطبقه کارگر و سوس یبرا یدیتهد

  سمیالیو خشونت امپردزدی متفاوت از  یزیچ رانیدر ا یست یالیامپر تیجنا نیاکه وانمود نمایند که اگر تالش کنند  ،نمایند

 است. سیو انگل  ییکایآمر



 

 

.1  The Daily Worker. Was the Communist Party- USA newspaper published in New York City 

between 1924-1958 

 

J.R. Johnson 

Part III of a Series on Stalinism 

Imperialist Policy in Iran 

(22 April 1946) 

https://www.marxists.org/archive/james-clr/works/1946/04/stalinism3.html  
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