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ارزيابی مختصری از دورًه لنين و استالين
 

   * ـ جنگ عمومی و استبداد1
  

حکومت . توان و نبايد از بافت بين المللی آن جدا کرد تاريخ اتحاد جماهير شوروی را نمی
صرفنظر از سنن آسيايی که تًاثير منفی اش را بر شيوًه لنينی و (ترور مبتنی بر استبداد 

های سی سالًه  جنگ«خاص شوروی نبوده است، بلکه بعد از ) گذارد ومت میاستالينی حک
ترين کشورها با تکيه بر اعمال  ها، حتی در ليبرال در سراسر جهان رايج بوده و دولت» دوم

زور مستور در لفافًه قانون، به مراکز تصميم گيری در بارًه زندگی و مرگ و آزادی مردم 
ها و  های نظامی، اعدام بسيج عمومی، دادگاه: جمله اند از آن). ماکس وبر(بدل شدند 

  .کشتارهای دسته جمعی
  

  : برای اثبات اين ادعا نظری به اياالت متحدًه امريکا بيندازيم
فرمان داد، کليًه امريکايی هايی را که اصليت » روزولت» «پرل هاربر«بعد از جريان  •

. های اجباری منتقل کنند ه اردوگاهبازداشت و ب) حتی زنان و کودکان را(ژاپنی داشتند 
به ها، بلکه صرفا  توجه داشته باشيد که اين امر نه به سبب ارتکاب جرمی توسط آن

اين چيزی جز استبداد محافظه کارانه . ها بوده است خاطر وابستگی قومی مظنون آن
 .کنند، اينجا به مسئوليت فردی اشاره کنند نبوده ولی حضرات چپ فراموش می

 اردوگاه 6به تصويب رسيد، قانونی که ساختن » مک کاران« مقررات 1950ل در سا •
ها در نقاط مختلف اياالت متحدًه  اين اردوگاه. دهد اجباری را در دستور روز قرار می

طراحان و طرفداران اين انديشه را . يابند امريکا به زندانيان سياسی اختصاص می
دهند که روزی به عنوان رييس جمهور  يل میبسياری از نمايندگان کنگرًه امريکا تشک
 .جمله اند کندی، نيکسون و جانسون از آن: اياالت متحدًه امريکا معروف خواهند شد

که » روزولت«: توان مورد مقايسه قرار داد حتی شخصی کردن سياست را نيز می •
دولتی شود، با سوء استفاده از امکانات  سوار بر امواج بحران رييس جمهور امريکا می

کند، برای چهارمين  فانی را وداع میگردد و وقتی دار سه بار پشت سر هم انتخاب می
 .بار رييس جمهور شده است

بسيج عمومی به عنوان محصول ناگزير جنگ، تحميل طرز تفکر واحدی را بر مردم به  •
ند ولی اين پديده حتی در کشورهايی که دارای سنن ليبرالی پايداری هست. ورد آهمراه می

مثال در پناه درياها و (برند  و عالوه بر آن در موقعيت جغرافيايی نسبتا ايده آلی بسر می
 . شود يکه تاز ميدان می) ها قرار دارند اقيانوس

برد و از نظر  مداوم بسر می» وضع غيرعادی«که کشور شوراها در  در حالی •
 ـ سال 1953 تا 1917از ( ساله 34اگر ما اين دورًه . جغرافيايی موقعيت نامناسبی دارد

 4اقل رسيم که اين دوره حد را مورد مطالعه قرار دهيم، به اين نتيجه می) مرگ استالين
 :خود ديده استبه  انقالب بزرگ 2 جنگ و 5يا 

  
  
 

                                                 
* Totaler Krieg und Totalitarismus 



 از غرب •
o  تا برقراری صلح برست ( اتحاد جماهير شوروی  مورد تجاوز آلمان ويلهلمی

 .گيرد قرار می) ليتووسک
o رسد می لمان هيتلری ـ فاشيستی فرابعد تجاوز آ. 
o  ناشی از تشنجات منطقه ای که هر آن می توانست به » جنگ سرد«و باالخره

 .بدل شود و حتی بمب اتمی مورد استفاده قرار گيرد» جنگ داغ«
 از شرق •

o  از ساخالين بيرون 1925 از سيبری و در سال 1922ژاپن که تازه در سال 
به خطر نظامی جدی در مرزهای اتحاد » یمنچور«رفته است، با حمله به 
 .شود جماهير شوروی تبديل می

o  به جنگ ) قبل از شروع رسمی جنگ جهانی دوم (1939 ـ 1938و در سال
 .ورزد مرزی بزرگی مبادرت می

 اند، يعنی » های عمومی جنگ«ها،  همًه اين جنگ •
o  تجاوز آلمان ويلهلمی و رايش سوم(بدون اعالم رسمی جنگ( 
o وز فوری، بالفاصله بعد از اعالم رسمی جنگ، جهت سرنگونی رژيم و يا تجا

نژاد «های  تجاوز هيتلری ـ فاشيستی حتی ريشه کن کردن نسل انسان: موجود
 .را هدف خود قرار داده است» پست

 :ها بايد از انقالبات نام برد عالوه بر جنگ •
o يد آ که در صدد دسته جمعی کردن کشاورزی بر میانقالب اکتبر 
o کند که صنعتی کردن کشور شوراها را آغاز می 1929قالب ان. 

استبداد لنينی و استالينی عليرغم تفاوت بنيادی با هم در خطوط اصلی شان حاکی از آنند  •
هم در  آن(مداوم در کشور مواجه بوده اند » وضع غيرعادی«و » جنگ«که آنان با 

 ).کشوری عقب مانده و فاقد سنن ليبرالی
  

 جنبش رهايی بخش در دورًه استالين   و * ـ گوالک2
 

  :اما سخنی کوتاه در بارًه رشد کشور شوراها
 که حکومت ترور فقط يک.) و اين گفته در بارًه دورًه استالين نيز صادق است(بايد گفت  •

، عبارت است )طرف قول صاحب نظران بیبه حتی (طرف ديگر آن . روی سکه است
 :از

o "آموزش سازمان يافته و مبارزه وسيع عليه بیسالًه پنجم برای برنامًه پنج  
 ." سوادی

o  ،ابتکار ديگر در اين زمينه عبارت است از تربيت نسلی از کارگران فنی
 ."ها ومديران فنی اداری تکنيسين

ها  تعداد دانشجويان در دانشگاه) 1933/1932 تا 1928/1927از ( سال 5در عرض  •
 تعداد دانشجويان از خانواده های  هزار و470 هزار به 160و مدارس عالی از 

 . در صد رسيد50 در صد به 25کارگری از 
در اين دوره شهرهای جديدی تًاسيس يافت و نوسازی شهرهای قديمی جامًه عمل پوشيد،  •

پيدايش مجتمع های صنعتی غول آسای جديد همراه با تسهيالت رفت و آمد منجر به رشد 
 .ز خانواده های کارگری و دهقانی گرديداجتماعی شهروندان با لياقت و مستعد ا

                                                 
 *  GULAG (Abkürzung für russisch Glawnoje Uprawlenije Lagerej), Hauptverwaltung des 

Straflagersystems der Sowjetunion zwischen 1930 und 1955. 



ها هزار نفر از کارگران جنبش  ها ده رحمانه و گسترده در آن سال در نتيجًه فشار بی •
استخانف به درجه مدير کارخانه ها ارتقا يافتند و همراه با آن تسهيالت چشمگيری در امر 

 .جابجايی نيروهای نظامی فراهم شد
گوالک (» بربريت«آميزًه خاصی از "واهيم فهميد اگر ما از دورًه استالين چيزی نخ •

 "18.و ترقی اجتماعی به پله های باال  را در نظر نگيريم) گسترده
 

  ـ تاريخی که فقط شرم انگيز است؟  3
  

خاطرش فقط به ها  تاريخ اعمال زور تحت رهبری لنين و استالين، فصلی نيست که کمونيست
  .کنند ادعا می» عت به مارکسطرفداران رج«شرم کنند، چيزی که 

  
تاکنون : " کند گونه ترسيم می  اين1924مشخصًه زمانی انقالب اکتبر را استالين در سال 

را شامل می گرديد، » متمدن«های   ملی در چارچوب تنگی که تعداد معدودی از مليتمسئله
 و مليت صربها، لهستانی ها، فينلندی ها، فقط سرنوشت  ايرلندی ها، مجارها. شد مطرح می

 ها تن از خلق ها و ميليون ميليون. های ديگر اروپا مورد توجه قهرمانان بين الملل دوم بود
 های آسيا و آفريقا که زير ستم ملی در سخت ترين و عقب مانده ترين شکل آن رنج می

امکان برابری سفيدپوست و رنگين پوست، متمدن و . آمدند بردند، برای آنان به حساب نمی
ها ميان  لنينيسم پرده از اين تبعيض برداشت، ديوار جدايی. وجود نداشت» ير متمدنغ«

بی «سفيدپوست و رنگين پوست، ميان اروپايی ها و آسيايی ها، ميان ملل متمدن و غالمان 
  "*. مستعمرات پيوند دادمسئله ملی را با مسئلهطريق  امپرياليسم را از بين برد و بدين» تمدن

  
  ادعای پوچ؟

تواند ادعای يک خرده بورژوای دهاتی و يا يک کارمند کوته بين بورژوا باشد  ين فقط میا
تواند به  ولی نمی. داند که هر آنچه را که نفع فوری و نقد به جيبش نريزد، بی ارزش می

برای سازمان دادن به جنبش رهايی "وجه نظر کمونيستی باشد که از لنين آموخته که  هيچ
وقتی مردم " و از مارکس آموخته که " ه  تئوری يک ضرورت استبخش، مسلح بودن ب

  : واقعا هم چنين بوده است." تئوری را هضم کنند، به نيروی مادی بی بديلی بدل ميشود
های سيطرًه استالينيسم نيز جنبش کمونيستی بين المللی نقش  ترين سال حتی در تاريک •

مستعمرات، بلکه حتی در کشورهای کرده است، نه فقط در  ترقی خواهانه ای بازی می
 .پيشرفتًه سرمايه داری

با کالمی شعله ور و دلخراش از تحقير و توهين و آزار يهودی ها در ) ويکتور کلمپر( •
: ليکن. بر سينه سنجاق کنند» ستارًه داود«گويد که مجبور بودند  سخن می» رايش سوم«
د، با ديدن من در خيابان باربری که يکی دو بار موقع اسباب کشی کمکم کرده بو"

اين : گويد گيرد و آهسته می دستم را در دستان پينه بسته اش می. فرايبرگ پيش می آيد
شه، دست به آزار  کسی که داره ورشکست می! ناراحت نباشيد! نيز بگذرد، پروفسور

های خوب  از انسان: "نويسد پروفسور يهودی با طنز مهر آميزی می!" برادرش ميزنه

                                                 
18 Zu den hier behandelten Problemen vgl. D. Losurdo, Il revisionismo storico, Laterza, Roma-
Bari 1996; Utopia e stato d'eccessione. Sull'esperienza storica del ,socialismo reale", 
Laboratorio politico, Napoli 1996; Il peccato originale del Novecente, Laterza, Roma-Bari 
1998 

  .درسهايی در دانشگاه سوردلوف فصل ششم. لنينيسماستالين، در بارًه مبانی  *



 ها را به مصاف می ب کمونيست آلمان می آيد، که به شيوه خود جالدترين رژيمبوی حز
 "19.طلبند

ولی در . آنجا فرانکلين روزولت رييس جمهور شده است. برويم به  اياالت متحدًه امريکا •
جنوب امريکا سياست تبعيض نژادی و قوًه قضائيًه نژادپرست همچنان يکه تاز ميدان 

شود و از سوی  ، مهر کمونيست بر پيشانيش کوفته میهرکس نفسش در آيد. است
 .شود قلمداد می» زنگی دوست«و » *بيگانه پرست«ايدئولوژی حاکم به عنوان 

مبارزًه : "نويسد های امريکايی می يک تاريخ نگار امريکايی در ستايش از کمونيست •
 شد که از سابقه مواجه ها عليه تبعيض نژادی با موجی از فشار و سرکوب بی کمونيست

کمونيست بودن مترادف بود با . يک کشور دموکراتيک هيچگاه نمی توان انتظار داشت
های امنيتی قرار  به زندان افتادن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، تحت تعقيب دستگاه

 "20.داشتن و حتی کشته شدن
 عليه ها بودند که پيشگام نبرد بدين طريق در دو کشور کامال متفاوت، اين کمونيست •

خواهيم اضافه کنيم که با  بودند و ما می» تبعيض نژادی«و » يهود آزاری«بربريت، 
 .کران چشم بر شوروی استالينی دوخته بودند سمپاتی و اميد بی

  
  ـ چرچيل، روزولت و استالين  4

  
بياييد ايدئولوژی ديکتاتوری را در شخص استالين مورد مطالعه قرار دهيم و با ايدئولوژی دو 

 قراردادن چندش آور استالين در کنار هيتلرتن از رهبران ائتالف ضدفاشيستی مقايسه کنيم و 
  :های حرفه ای بگذاريم را به عهدًه ضدکمونيست

  
چند سال پيش يکی از روزنامه نگاران معتبر انگليسی افشا کرد که چرچيل، همانند  •

 بی خانمان، تبهکار و ولگرد بسياری از مرتجعين پايان قرن نوزدهم، بر آن بود که افراد
 .21را که اميدی بر متمدن شدنشان نيست، اجبارًا عقيم کنند

) يالتا(که او در  بعد از اين. همين طرز تفکر برای فرانکلين روزولت نيز بيگانه نيست •
حس انتقام جويی سيراب ناپذيری "کند که به سبب جنايات نازی ها همچنان  اعالم می

ما بايد با : "کند  کار مینسبتا درازی روی پروژًه افراطی، مدت "اردنسبت به آلمانی ها د
ها ، بلکه مجموعًه ملت  منظورم نه فقط نازی. آلمانی ها برخوردی سخت داشته باشيم

ها به نحوی رفتار کنيم که ديگر  يا بايد اين ملت را عقيم کنيم و يا بايد با آن. آلمان است
  "22.يا بدهند که مثل سابق عمل کنندقادر نباشند، کسانی را تحويل دن

های  کران که از تجاوز فاشيست عليرغم تلفات سنگين و درد و رنج و خسارات بی •
ابل هيتلری مردم کشور شوراها متحمل شده است، در استالين هيچگونه کينه و نفرت ق

در : " کند  اعالم می1942او در اوت . خورد چشم نمیبه مقايسه ای عليه نژاد آلمانی 
تجارب . يک رديف قرار دادن دار و دستًه هيتلر با ملت و دولت آلمان احمقانه است

                                                 
19 V. Klemperer, LTI. Notizbuch eines Philologen (1947), Reclam, Leipzig 1975, S. 178 

  
20 R. D. G. Kelley, Hammer and Hoe. Alabama Communists during the Great Repression, 
Chapel Hill and London 1990, S. 30 u. XII 
21 C. Ponting, Churchill's plans for race puirity, in The Guardian" vom 20./2 1. Juni 1992 
22 In James Bacque, Other Losses (1989); dt. Übers. v. S. u. E. Duncker, Der geplante Tod. 
Deutsche Kriegsgefangene in amerikanischen und ftanzösischen Lagern 1945-1946, Ullstein, 
Frankfurt/Main - Berlin, 7. Aufl., S. 21; zu der Rassissierung der Deutschen (und der Japanar) 
seitens der USA während des Zweiten Weltkriegs vgl. D. Losurdo, R revisionismo storico, 
a.a.O., S . 158-169; auf dieses Buch verweise ich auch für das folgende Stalin-Zitat und die 
von der Sovdetunion gegenüber Hitler-Deutschland eingenommene Haltung (S. 153f). 



. مانند روند ولی مردم و کشور آلمان می تاريخی نشان داده که هيتلرها می آيند و می
های ديگر  قدرت اليزال ارتش سرخ در آن است که در آن هرگز نفرت نژادی عليه خلق

 ."شود و نمی تواند هم رواج داده شود ردم آلمان رواج داده نمیو از آن جمله عليه م
حساب تئوری و ادعای پوچ بگذارند ولی يک به توانند آن را  حضرات ضدکمونيست می •

ها، در  صرفنظر از بربريت و سيطرًه وحشت در اين سال: چيز را نمی توانند انکار کنند
ا نسبت به سران اردوگاه بورژوايی مورد استالين تئوری مارکسيسم برتری چشمگير او ر

 .دهد طور انکار ناپذيری نشان میبه 
  

  ـ دو فصل از تاريخ طبقات و خلقهای تحت ستم  5
  

ناچار ـ از استالين تصوير يک ابليس در به که تحت تًاثير ايدئولوژی حاکم ـ هايی  کمونيست
  :ذهن دارند، بايد نگاهی به اسپارتاکوس بيندازند

 300دهند که اسپارتاکوس برای گرفتن انتقام رفيقش کريسوس   گزارش میتاريخ نگاران •
 .نفر از اسرای رمی را گردن زد و تعداد زيادی را شب قبل از حمله قتل عام کرد

قبل از قيام (ها سال قبل  يا نگاهی کنيم به رفتار بردگان شورشی در سيسيل که ده •
ها به خانًه  آن) ديودوروس سيکولوس (به نقل از. به قيام برخاسته بودند) اسپارتاکوس
دادند، حمام خون راه می انداختند و  ريختند، زنان را مورد تجاوز قرار می اربابان می

 .کردند حتی به کودکان شيرخواره هم رحم نمی
 ها از شنيدن اين حقايق احساس خوشايندی ندارند و آرزو می ترديدی نيست که کمونيست •

ولی اسپارتاکوس را در يک رديف . يتی صورت نگرفته بودکنند که کاش يک همچو جنا
 اسير جنگی 4000گذارند که بعد از پيروزی بر اسپارتاکوس و يارانش  با کراسوس نمی

 .ميخکوب دارها کرد) ويا اپيا(را در جادًه 
کراسوس ـ ثروتمندترين ارباب رم ـ بر آن بود که نظام برده داری را ابدی سازد و  •

و از قضای . ارزش و اعتباری قايل شود» ابزارهای سخنگو« اين حاضر نبود برای
جرًات کرده بود، بيانگر اعتراض هم بندان و » ابزارهای سخنگو«روزگار يکی از اين 
ها را سازمان دهد و برای مدت کوتاهی هم که شده باشد، بر عليه  همکاران خود باشد، آن

و نشان کشد و پايه های امپراطور برده کبکبه و دبدبه و کر و فر ارباب امپراطورش خط 
 .داران را بلرزاند و آيين مقاومت و شورش عليه بيداد را بنيان نهد

 :های ايتاليايی به معنی تًاييد اين حقيقت است وسيلًه کمونيستبه تجليل از اسپارتاکوس  •
o که شخصيت ها و سرنوشت آنان از تاريخ طبقات تحت ستم تفکيک ناپذيرند. 
o لی رغم اشتباهاتشان بخشی از  مبارزات رهايی بخش بوده اندها ع که آن. 

های  های روس پشت پرترًه استالين، فرقی با رژه رفتن کمونيست رژه رفتن کمونيست •
 های روس با اين امر همانقدر می منظور کمونيست: ايتاليا پشت پرترًه اسپارتاکوس ندارد

 مخالفين از سوی استالين باشد، که معنی تًاييد گوالک و نابودی سيستماتيکبه تواند 
معنی تًاييد تجاوز به زنان و قتل عام اسرای جنگی و يا به های ايتاليا  منظور کمونيست

 .کودکان شيرخوار از سوی غالمان عاصی
 .تجليل مکانيکی از اسپارتاکوس و ابليس انگاشتن استالين دو روی يک سکه اند •
 برای رسيدن به آرامش روحی کاری بی ه آنساده کردن دلبخوا و يا فرار از واقعيت •

 :معنی و ساده لوحانه است
o تواند اقرار کند که  هر مورخ صادقی می. آدم الزم نيست کمونيست باشد تا بفهمد

 : آن، فصلی از روند رهايی بخشی بوده استوحشتاستالينيسم عليرغم همًه 
o  انجاميدشکست فاشيسمکه به . 



o  توش و ضد تبعيض نژادی» يهود آزاری« ضدضداستعماری،نبردی که به جنبش 
 .و توانی ديگر بخشيد

اشتباه بزرگی است، اگر تصور کنيم که نژادپرستی نازی ها در : " نويسد مورخی می •
نژادپرستی با عواقب منفی آن بعدها مورد . دهه سوم قرن بيستم مردود شمرده شده است

ای نژادی بخش تفکيک ناپذير که قبال پيشداوری ه گيرد، در حالی استفاده قرار می
 " 23.ايدئولوژی حاکم در هردو سوی آتالنتيک بوده است

توان تحول بنيادی در برخورد به مسًالًه نژاد و نژادپرستی را بدون نقش اتحاد  آيا می •
 جماهير شوروی اصال تصور کرد؟

  
ها بايد تاريخ خود را بپذيرند     ـ کمونيست6

  
را ) تئودور روزولت(خواهد  ا ـ چندی پيش اعالم کرد که میکلينتن ـ رييس جمهور امريک

است که در » چماق بزرگ«مخترع تئوری ) تئودور روزولت. (سرمشق خود قرار دهد
سرمشق کلينتن کسی . گرفت برخورد با کشورهای امريکای التين بايد مورد استفاده قرار می

عليه سرخپوستان امريکا را » بدون احساسات گمراه کننده«و » جنگ بی پايان«است که 
من نمی خواهم مبالغه کنم و بگويم که فقط سرخپوست : "روزولت می گويد. اعالم کرده است

 مورد اين ادعا صادق 10 مورد از 9کنم که در  ولی فکر می. مرده، سرخپوست خوبی است
  ."در بارًه مورد دهم هم حوصلًه ترديد و کنکاش و اثبات ندارم. است

  
را به عنوان سرمشق ) تئودور روزولت(نتن نمی خواهد اين قسمت از شخصيت مسلمًا کلي

  خود قرار دهد ولی 
تجليل از کسی که تا مرز توجيه تئوريک قتل عام سرخپوستان پيش رفته است، بايد ما را  •

 .به فکر وادارد
خواهند که گذشتًه آلوده  ها می طور خستگی ناپذير از کمونيستبه و سکوت کسانی که  •

 جنايات خود را مورد انتقاد قرار دهند و توبه نامه بنويسند، نيزبايد ما را به فکر به
 .وادارد

» کشتار عمومی مردم«و » قتل عام «گروهی از حقوقدانان، محاصرًه اقتصادی عراق را 
» وضع غيرعادی«اين قتل عام نه تحت يک . می نامند که صدها هزار تن قربانی گرفته است

 که در زمان صلح و حتی بعد از اتمام جنگ سرد و در دورًه سرکردگی بیوحشت انگيز، بل
بر اساس کدام منطق حق داريم ادعا کنيم که . رقيب اياالت متحدًه امريکا صورت گرفته است

  جنايات لنين و استالين بدتر از جنايات کلينتن و اعوان و انصارش بوده است؟
  

 تن 800.000 تا 300.000طقه خاور ميانه ارتش امريکا در جنگ اول خليج فارس در من
دفاع اين منطقه هزاران سال به  مردم بی.   شليک کرده است238گلوله های اتمی اوران ـ 

سبب آلوده بودن آب، مواد غذايی و محيط زيست به مواد راديو اکتيو، به انواع مختلف 
  .*)مترجم( سرطان گرفتار خواهند آمد

  
وسيله به را ادامًه مبارزات انتخاباتی های مکرر عراق  انسلسله بمبار) سرجيو رومانو( •

 . ای ديگر ناميد
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 )متخصص تسليحا ت هسته ای(هلن کلديکوت   *



اين نوآوری که حتمًا در صورت زنده بودن  : بمباران تروريستی به عنوان آگهی تبليغاتی •
سرکردًه غرب «گوبلز می توانست موجب رضايت خاطر و شادی او گردد، در انحصار 

 .ين جنايات در زمان صلح صورت گرفته استو همًه ا. باقی مانده است» دموکراتيک
انساندوست «چرا بايد مورخان در آينده رييس جمهور امريکا را: " کردسئوالدوباره بايد  •

از کسی قلمداد کنند که کشور شوراها را در دورانی سخت و غم انگيزاز تاريخ » تر
 "بشری رهبری کرده است؟

کنند و  ازسويی استالين را لجن مال میها که  اصطالح کمونيستبه گيری خيلی از  موضع
کنند، اعجاب برا نگيز  تطهير می» چپ«از سوی ديگر بيل کلينتن را به عنوان ميانه رو و 

  .است
  :بياييد نگاهی به تاريخ استعمار و امپرياليسم بيفکنيم

 .را از روی زمين ريشه کن کرد» اقوام بومی«غرب  •
 .سياهان را به بردگی کشاند •
 .عمرات را به روز سياه نشاندهای مست خلق •
 نام داد و »مارش آزادی و تمدن«توسعه طلبی خود را ولی عليرغم اين جنايات بيسابقه،  •

 .به پايکوبی برخاست
خود کردند که آنان به اميد به ربانيان را چنان سرکوب و وابسته نتيجًه نهايی آن شد که ق •

قبول و حافظه تاريخی و هويت ، شکست خود را »متمدن«پذيرفته شدن در آغوش جامعه 
  . فرهنگی خود را نيز فدا کردند

ها هستيم و اين مفهومی بيشتر از  کمونيست »استعمار شعور تاريخی«ما امروز شاهد نوعی 
جنبش کمونيستی از نظر تاريخی در کشورهای استعمارگر به قدرت . دارداستعاره يک 

 در حيطًه رسانه های *ن و امريکوفيلیاز سوی ديگر با پيروزی گلوباليزاسيو. رسيده است
امپراطوری که از . طور بالقوه به مستعمره آمريکا تبديل شده استبه گروهی، بقيًه جهان 

تواند هرگوشًه سيارًه زمين را به رگبار سهمگين رسانه های گروهی اش ببندد و  واشنگتن می
  .بندد می
  

  .مقاومت در برابر آن دشوار است
  .ها وجود ندارند مت نيز کمونيستولی بدون اين مقاو
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