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 حماقت دوران آمونيسم ستيزی«: نوشت" توماس مان"نيم قرن پيش، نويسنده بزرگ آلمانی 
 بويژه با فروپاشی اتحاد -اين حماقت همچنان ادامه دارد و البته، در تمام اين نيم قرن. »ماست

 و تنور اين  تيار آمونيسم ستيزان قرار گرفتهويزهای انكار ناپذيری نيز در اخا دست-شوروی
ای سازمان  اين ستيز، از ابتدای پيروزی انقالب اآتبر به گونه. است  ستيز را گرم نگهداشته

دامی، آه . ای خردمندان و دارندگان عقل سليم را بتواند به دام خويش بكشد داده شد، آه پاره
 تنها در سطح جنبش آمونيستی جهان موجب ها را، نه های مختلف، انواع آج روی در دوران

های سوسياليستی در آشورهای اروپای شرقی و اتحاد شوروی  شد، بلكه امكان تكامل انقالب
هائی، آه  روی  را نيز گرفت و خردمندانی در اين آشورها را نيز يا عقيم آرد و يا تسليم آج

داری   و نظامی جهان سرمايهاين خود نيز تا حدود زيادی حاصل فشار تبليغاتی، اقتصادی 
روانه در آشورهای جهان سوم،   های آودآانه و چپ  های مختلف و رشد انديشه انشقاق. بود

اين ستيز حماقت . داری و حتی چين نيز حاصل اين ستيز حماقت آميز است  اروپای سرمايه
انع تراشی آميز است، زيرا سرانجام آن جز با شكست همراه نخواهد بود و تنها حاصل آن م

حل برای مشكالت خويش و جهانی آه در   ای جز يافتن راه در برابر بشريتی است آه چاره
  .آند، ندارد  آن زندگی می

ادر قاز ابتدا افتند   در دام آمونيسم ستيزی می، سرانجامروی  آسانی آه از موضع چپ  
تی را از موضع ها آه تبليغات ضد آمونيس آن. بوده اندبه تشخيص عمده از غير عمده ن

. آنند  ارزش معرفی میرا ضد" ريزی  برنامه"را ارزش و " بازار " نيزآنند  راست تبليغ می
 به ياد ، بلكه از ابتدای آمونيسم ستيزی در سطح جهان عرصه را نه تنها در ايرانهمين دو
  .داريم

يزه های مختلف تئور  شيوه تبليغات جهانی، آه در آتاب" بومی آردن"تصوير سازی   
امپرياليسم : شود، نبايد اجازه دهد آانون اصلی و هدايتگر اين تبليغات را فراموش آنيم  می

 فيلم سينمائی، آتاب، -ها بندی   در انواع بسته راداری داخلی، تبليغات جهانی  جهانی و سرمايه
ی و های نظام  ، تا مرز بزرگترين دروغ تئاتر، موسيقی، سينما و نشرياتقصه برای آودآان،

 پس از فروپاشی اتحاد شوروی و با ديديم که. پيش می برنددر توجيه برپائی جنگ جهانی 
 چگونه اين تبليغات رنگ مذهبی به خود گرفت و با بزرگترين  آارزار جنگ سردتكيه به

  ! ماجرا آفرينی ها ادامه يافت
 توسط تحريف تاريخ برای ادامه آمونيسم ستيزی، آه تا حد توجيه جنگ دوم جهانی  

دستكاری در آمار . ه، در اين حد نيز باقی نماندنازيسم و تبرئه هيتلر و جناياتش پيش رفت
پس از آنگره بيستم حزب . آند  قربانيان دوران استالين نيز اين تحريف تاريخ را آامل می

آه در آن آيش شخصيت و جناياتی آه در اين دوران ) 1956سال (آمونيست اتحاد شوروی 
شوروی روی داد محكوم شد، انواع آمار و ارقام درباره قربانيان اين دوره در جهان در اتحاد 
 110تعداد اين قربانيان را " آورگانف.ای"داری آشف و تبليغ شد، تا آنجا آه پرفسور  سرمايه

برای مقصر " رزونا سووروا"او در ادامه همان آارزاری آه توسط . ميليون برآورد آرد
شود، قربانيان   وروی در آغاز جنگ دوم جهانی در آلمان پيش برده میاعالم آردن اتحاد ش

ها را قربانيان  دوران آيش شخصيت استالين را با قربانيان جنگ در هم آميخته و همه آن
 ميليون قربانی 66«: نويسد  ميليونی می110آند و در توجيه آمار   استالين اعالم می



 

 ميليون در جنگ دوم جهانی بر اثر رهبری حقارت آميز جنگ 44تضييقات سياسی شدند و 
  » !های استالين به هالآت رسيدند و غفلت

شود تا روحيه ملی مردم روسيه و همه افتخارات مردم اتحاد شوروی   به اين ترتيب تالش می
ابتدا اتحاد شوروی و سپس .  عالمت سئوال برده شودبرای مقابله با فاشيسم و نازيسم زير

  !تاريخ آن
 و متاثر از خروجش از اتحاد 1976آه عمدتا در سال " سولژنيستين"ادعاهای تخليل گونه 

شوروی و استقرارش در غرب و ضرورت همنوائی با جنگ سرد بيان شد، اغلب مورد 
يون اسپانيا، در همان سال سخنانی بر او در مصاحبه با تلويز. است استناد اين تبليغات بوده

زبان راند، آه اآنون و پس از بازگشت به اتحاد شوروی به منتقد خويش و آن اظهارات تبديل 
جنگ سرد تمام شده : است، اما صدايش در هيچ تلويزيون و راديوئـی ديگر بازتاب ندارد شده

  !، نيازی نيستبودی همراه های اخالق تين، آه با موعظهو به آشفيات تازه امثال سولژنيس
شود قربانی آيش شخصيت استالين شدند، در    ميليون نفری آه ادعا می110حال ببينيم آن 

است آه تمام  اين بررسی مهم است، زيرا پيوسته آوشش شده. است  واقع امر چگونه رقمی
ز بويژه پس ا(اتحاد شوروی در آيش شخصيت و دوران رهبری استالين بر اتحاد شوروی 

خالصه شده و تاريخ اين دوران نيز فارغ از جهش ) پيروزی در جنگ با فاشيسم هيتلری
  .بزرگ صنعتی و فضائی اتحاد شوروی، در جنايت خالصه شود

شوند، آمار تلفات جنگی اتحاد  ويزی متوسل میاآنها آه برای ادامه جنگ سرد به هر دست
گيرند آه شمار باالی    سپس نتيجه میگذارند و  شوروی را در برابر تلفات جنگی آلمان می

است و بنابراين،  قربانيان جنگی اتحاد شوروی ناشی از اشتباهات جنگی اين آشور بوده
است، بلكه  فاشيسم چندان در تحميل اين تلفات به مردم روسيه و اتحاد شوروی مقصر نبوده

اين ترفند . است دهنادانی سرداران جنگی و بويژه استالين موجب بوجود آمدن اين آمار ش
شود آه جمع تلفات جنگی آشورهای متحد آلمان در جنگ دوم جهانی   اينگونه بكار برده می

آند و دو ارتش آلمان هيتلری و اتحاد شوروی را در برابر هم   را از اذهان عمومی پاك می
. آند  ه میها با يكديگر مقايس ها را با توجه به تعداد سربازان آن دهد و تلفات آن  قرار می

وقفه ادامه   های ديگر ادامه آارزار جنگ سرد، آه همچنان بی حال برويم به سراغ عرصه
بشر به زبان روسی در اتحاد شوروی منتشر شد و    متن اعالمه حقوق1949در سال . دارد

 بارها در  حتی متن آامل اعالميه. های اين آشور قابل دسترسی عمومی بود  در آتابخانه
ها به  دانحقوق های جنبی درسی برای دانشجويان و المللی و آتاب سناد حقوق بينمجموعه ا
 در 1973، در سال "المللی معاصر حقوق بين" در مجموعه 1964در سال . چاپ رسيد
 در آتاب جنبی 1978، در سال "المللی بشر و مجموعه قراردادهای بين  حقوق"مجموعه 

المللی درباره احترام و پاسداری از حقوق اساسی و  های بين اعالميه عمومی و پيمان"درسی 
المللی  حقوق بشر، مجموعه اسناد بين" در آتاب جنبی درسی 1986و در سال " آزادی انسان

ای اساسا در  شود آه چنين اعالميه  وقفه گفته می  ترين آمونيسم ستيزی بی  در شايع". و غيره
 !است  ودهاتحاد شوروی منتشر نشد و انتشار آن ممنوع ب

 


