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I 
 

 اری جهانیدبحران روزافزون سرمايه
 و وضع خارجی اتحاد شوروی

 
 

. يابد برده و رشد میبه سراری دسرمايهى  احاطهرفقا، کشور ما در شرايط
چنين با  ليش وابسته نيست بلکه هموضع خارجی آن تنها به نيروهای داخ

 که کشور ما را ارید سرمايه و وضع کشورهایاریدسرمايهى چگونگی احاطه
ند، با قوت و ضعف آنها، با قدرت و ضعف طبقات مظلوم در ااحاطه کرده

من . اين طبقات بستگی دارد انقالبیهاى سراسر جهان و با قوت و ضعف جنبش
لمللی طبقات مظلوم است، ااز جنبش انقالبی بينديگر از اين که انقالب ما بخشی 

 .گويم سخنی نمی
 مرکزی بايد از تشريح وضعى به اين دليل من بر آنم که گزارش کميته

 و وضع جنبش اریدسرمايه کشور ما، از تشريح وضع کشورهای لمللیابين
 .انقالبی در تمام کشورها آغاز گردد

 
 

  جهانی و اریدسرمايه ــ اقتصاد ١
 مبارزه بر سر بازارهای خارجیتشديد 

 
 

ترين  نخستين مسئله عبارت است از وضع توليد و بازرگانی در کالن.) الف
 .اریدسرمايهکشورهای 

 اریدکشورهای سرمايه  توليدرفقا، در اين زمينه فاکت اساسی آنست که 
طی اين دو سال يعنی طی دوران مورد گزارش، از ميزان قبل از جنگ تجاوز 

 .آن سبقت جسته استکرده و بر 
 :اينک اطالعات چندی در اين خصوص

 درصد قبل از ٩٧٫٦ برابر با ١٩٢٥در سال : چدنشاخص توليد جهانی 
 درصد قبل از جنگ بالغ ١٠٠٫٥ اين توليد به ١٩٢٦جنگ بود، در سال 

 اطالعات کاملی در دست نيست و فقط ١٩٢٧ سال ى دربارهگردد، می



 ٥

سال موجود است که از افزايش باز هم بيشتر اول ى اطالعاتی مربوط به نيمه
 .کند توليد چدن حکايت می

 و در سال  درصد١١٨٫٥، ــ ١٩٢٥در سال : فوالدشاخص توليد جهانی 
 . بوده استدرصد قبل از جنگ ١٢٢٫٦، ــ ١٩٢٦

 در صد و در ٩٧٫٩، ــ ١٩٢٥در سال : زغال شاخص توليد جهانی
اعتصاب انگلستان .  گرديده است درصد٩٦٫٨، ــ جزئی تنزل کرده ــ ١٩٢٦

 .ظاهرًا در اينجا تأثير خود را بخشيده است
 درصد قبل ١٠٨٫٣، برابر با ١٩٢٦ ــ ١٩٢٥ در سال :پنبهمصرف جهانی 

 بوده درصد قبل از جنگ ١١٢٫٥، برابر با ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦از جنگ و در 
 .است

بل قدرصد  ١٠٧٫٢، ــ ١٩٢٥در سال  ]٢[: غلهمحصول جهانی پنج نوع 
 درصد بوده ١١٢٫٣، ــ ١٩٢٧ لو در سا درصد ١١٠٫٥، ــ ١٩٢٦از جنگ در 

 .است
 کوچک به پيش هاىشاخص عمومی توليد جهانی با اين آهستگی و با گام

ولی بعضی کشورهای . کند رفته و از ميزان قبل از جنگ تجاوز می
ن قبل از جهند و ميزا دارند بلکه می  که گام بر نمیاری نيز وجود دارنددسرمايه

آمريکای شمالی و تا حدی ى گذارند؛ اياالت متحده جنگ را در پشت سر می
افزايش : آمريکای شمالیى اياالت متحده اطالعاتی راجع به .ژاپن از اين قبيلند

 و در سال درصد قبل از جنگ ١٤٨، ــ ١٩٢٥صنايع استحصالی در سال 
يع استخراجی در  بوده است؛ افزايش صنا درصد قبل از جنگ١٥٢، ــ ١٩٢٦

 درصد بوده ١٥٤، ــ ١٩٢٦ و در سال درصد قبل از جنگ ١٤٣، ــ ١٩٢٥سال 
 .است

بازرگانی جهانی همانند توليد به سرعت پيشرفت :  جهانیبازرگانیافزايش 
ماند ولی در هر حال به ميزان قبل از جنگ  کند و معموًال از توليد عقب می نمی

ترين  ی کاال در تمام جهان و در مهمشاخص مبادالت خارج. نزديک شده است
، ــ ١٩٢٦ و در سال درصد قبل از جنگ ٩٨٫١، ــ ١٩٢٥کشورها طی سال 

 آمريکای شمالیى اياالت متحده: در کشورهای مختلف.  درصد بوده است٩٧٫١
 ١٤٣، ــ ١٩٢٦ و در سال درصد قبل از جنگ ١٣٤٫٣، ــ ١٩٢٥در سال 

 ٧٣٫٦ درصد و ٧٤٫٨: د؛ آلمان درص٩٩٫٢ درصد و ٩٨٫٢: درصد؛ فرانسه
 . درصد١٧٠٫١ و ١٧٦٫٩: درصد؛ ژاپن
رفته حاال ديگر بازرگانی جهانی به ميزان قبل از جنگ نزديک شده  رويهم

و در برخی کشورها از قبيل آمريکای شمالی و ژاپن هم اکنون از ميزان قبل از 
 .جنگ نيز تجاوز کرده است
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 از پيشرفت فنی راسيونال حاکی استا هفاکتى باالخره سومين سلسله
 تشديد جريان تراستی شدن و نوين،هاى اری، ايجاد رشتهدکردن صنايع سرمايه

من همه از اين ى به عقيده. لمللیاتشديد جريان کارتلی شدن صنايع در مقياس بين
فقط خاطر . پردازم بنابراين من در اين خصوص به تفصيل نمی. آگاهندها فاکت

افزايش محصوالت و هم چنين ى مايه نه فقط در رشتهنشان نشان ميسازم که سر
بهبود تکنيک توليد، ى بازرگانی احراز موفقيت نموده، بلکه در رشتهى در رشته
راسيونال کردن توليد نيز موفقيت به دست ى پيشرفت فنی، در رشتهى در رشته

کالن و تشکيل هاى اينها باعث تقويت بيشتر تراستى آورده است و ضمنًا همه
 .انحصاری نيرومند نوينی گرديده استهاى تلکار

 . که بايد متذکر گرديد و مبنای تحليل قرار دادئیها فاکتسترفقا، اينها
اری محکم و دآيا تمام اينها دال بر آنست که بدين ترتيب تثبيت سرمايه

 گفته شد که ]٣[ نيز ١٤ى در گزارش کنگره! استوار گرديده است؟ البته نه
ست به سطح قبل از جنگ برسد، ممکن است از اين سطح اری ممکن ادسرمايه

 هم فراتر رود، ممکن است توليد خود را مثمر سازد، ولی اين امر قبل از جنگ
 در اثر ارید سرمايههنوز بدان معنی نيست و ابدًا هم بدان معنی نيست که تثبيت

باره  بتواند ثبات قبل از جنگ خود را دواریدسرمايهاين امر استحکام يابد و 
يابد، از  توليد رشد میعکس، از خود همين تثبيت، از اين که  به. دست آورد به

يابد، از اين که پيشرفت فنی ــ و امکانات توليدی  اين که بازرگانی رشد می
نفوذ ى گردد، در حالی که بازار جهانی و حدود اين بازار و منطقه تر می فزون
ترين و  ماند، ــ عميق ت میمختلف امپرياليستی کم و بيش ثابهاى گروه

نوين هاى آيد که آن نيز جنگ  جهانی به وجود میاریدسرمايهشديدترين بحران 
 .دهد را به بار آورده و وجود هرگونه تثبيتی را در معرض تهديد قرار می

رويد و بحران   برون میاریدسرمايهاز تثبيت جزئی ــ تشديد بحران 
 اریدسرمايهــ چنين است ديالکتيک تکامل زند  روينده نيز تثبيت را بر هم می

 کنونی تاريخى در لحظه
 
 جهانی، اریداين رشد توليد و بازرگانی سرمايهى ترين جنبه  شاخص.)ب

تکامل بدين طريق . گيرد  انجام میبه طور ناموزوناين است که تکامل 
 يکی بعد از ديگری به طور اریدکشورهای سرمايهگيرد که  صورت نمی
ديگر را  ديگر نشوند و يک زون جلو بروند، مزاحم يکهموار و مو

عکس، تکامل از راه افول و انحطاط برخی از  سرنگون نسازند، بلکه به
و ها کشورها و طلوع و اعتالء برخی ديگر، به صورت پيکار مرگبار قاره

 .پذيرد کشورها بر سر احراز الويت در بازارها صورت می
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ا و از اقيانوس اطلس به اقيانوس کبير مرکز اقتصادی از اروپا به آمريک
و بدين ترتيب نيز وزن مخصوص آمريکا و آسيا در مبادالت . يابد انتقال می

 .يابد  فزونی می اروپاجهانی کاال به زيان
 درصد، سهم ٥٨٫٥ سهم اروپا ١٩١٣اگر در سال : چندى ااينک پيکره

 را تشکيل  درصد بازرگانی خارجی جهانی١٢٫٣ و سهم آسيا ٢١٫٢آمريکا 
 درصد تنزل يافته، سهم آمريکا ٥٠ سهم اروپا ١٩٢٥ميداد، در عوض، در سال 

 . درصد ترقی نموده است١٦ درصد باال رفته و سهم آسيا نيز تا ٢٦٫٦تا 
اياالت ( که با تمام قوا به جلو، رو آورند اریدکشورهای سرمايهموازات  به

ی نيز وجود دارند که از ، کشورهائ) و تا حدی ژاپنآمريکای شمالیى متحده
ى در رديف آلمان رشد يابنده). انگلستان(پيمايند  لحاظ اقتصادی راه انحطاط می

پيمايند  اخير راه اعتالء میهاى  و کشورهای طالعی که در سالاریدسرمايه
 ديگری نيز اریدسرمايه کشورهای )کانادا، استراليا، آرژانتين، چين، هندوستان(

تعداد مدعيان ). فرانسه، ايتاليا(ان ثبات يافتن هستند وجود دارند که در جري
گردد، عرضه  تر می شود، امکانات توليد فزون بازارهای فروش زياد می

يابد، ولی وسعت بازارها و حدود مناطق نفوذ کم و بيش ثابت  فزونی می
 .ماند می

 . کنونیاریدسرمايهچنين است اساس تضادهای آشتی ناپذير و روز افزون 
 
اين تضاد بين افزايش امکانات توليدی و ثبات نسبی بازارها باعث شده  .)پ

.  را تشکيل دهداریدسرمايهاساسی ى بازارها، مسئلهى است که هم اکنون مسئله
بازارهای خارجی ى بازارهای فروش به طور اعم و حدت مسئلهى حدت مسئله

چنين است   ــبازار برای صدور سرمايهى به طور اخص و از آن جمله مسئله
 .اریدسرمايه فعلی وضع

عادی بدل ى ابه پديدهها و فابريکها علت آن که کمباری کارخانهو اصوًال 
بازارها و . زند تشديد موانع گمرکی فقط به آتش دامن می. گرديده، همين است

تشبثات  .ه استداری تنگ گرديدطق نفوذ کنونی، ديگر برای سرمايهمنا
توانست هم  د و نمیبازارها به نتيجه نرسيى جويانه برای حل مسئله مسالمت
 در باب آزادی بازرگانی، به ١٩٢٦ در سال اران معروف بانکدىاعالميه. برسد

ى کنفرانس اقتصادی جامعه] ٤[. دانيم، دچار ورشکستگی گرديد طوری که می
کشورهای " اتحاد منافع اقتصادی" نيز که هدفش ١٩٢٧ملل در سال 

بازارها ى آميز مسئله راه حل مسالمت. رشکستگی شداری بود، دچار ودسرمايه
 منحصر به فردی ى"چاره "اریدسرمايه برای.  مسدود استاریدبرای سرمايه

 مستعمرات و مناطق نفوذ از راه زور، از راه مجددتقسيم : ماند و آن باقی می
 .نوين امپرياليستی استهاى تصادمات جنگی و از راه جنگ
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 آيد  پديد میاریدرمايهساز تثبيت ــ نمو بحران 
 
 

  و اریدلمللی سرمايها ــ سياست بين٢
 نوين امپرياليستیهاى تدارک جنگ

 
 

 و مناطق نفوذ، که اساس يم جهانس تجديد تقىمسئلهدر اين مورد .) الف
 اساسی سياست ىمسئلهدهد، اکنون  بازارهای خارجی را تشکيل می

ع کنونی تقسيم مستعمرات و  که وضمن هم اکنون گفتم.  جهانی استاریدسرمايه
آخرين جنگ امپرياليستی مستقر گرديده حاال ديگر ى مناطق نفوذ که در نتيجه

کند، که به   اين تقسيم اکنون نه آمريکای شمالی را راضی می.کهنه شده است
اول در ى و در درجه(کوشد در آسيا  آمريکای جنوبی قناعت نورزيده و می

ترين  و يک عده از مهمها ن را که دومينيونگير شود، نه انگلستا جای) چين
روند، نه ژاپن را که انگلستان و آمريکا  بازارهای خاور از چنگش به در می

 تعداد شوند، نه ايتاليا و فرانسه را که بين آنها می" مزاحمش"دمبدم در چين 
خواه در کشورهای دانوب و خواه در دريای " فيه مسائل متنازع"شماری  بی

وجود دارد و نه به طريق اولی آلمان را که هنوز هم بدون مستعمره مديترانه 
 .مانده است

به منظور تقسيم مجدد بازارها و منابع " همگانی"از اينجا است جد و جهد 
ئی که بدانها ممتد هامحتاج به اثبات نيست که بازارهای آسيا و راه. خاممواد 
عده مسائل گرهی که  از اينجا يک .پيکار استى عمدهى گردند، عرصه می

 از اينجا است .آيد دهند، پديد می تصادمات نوين را تشکيل میهاى کانون
که منشاء ) تناقض آمريکا ــ ژاپن ــ انگلستان( موسوم به اقيانوس ساکن ىمسئله

از اينجا است .  ممتد بدانستهاىمبارزه در راه احراز اولويت در آسيا و در راه
که منشاء مبارزه ) قض انگلستان ــ فرانسه ــ ايتالياتنا( دريای مديترانه ىمسئله

ترين  در راه تفوق بر سواحل دريای مديترانه و منشاء مبارزه برای کوتاه
تناقض انگلستان ــ ( نفت ىمسئله از اينجاست تشديد .خاور استهاى راه

توان جنگيد و هر کس در امر نفت برتری داشته   نمی، زيرا بدون نفت)آمريکا
 .ر جنگ آينده شانس پيروزی خواهد داشتباشد د

فيصله " برای رلنبچمى نقشه" آخرين"چندی پيش در مطبوعات انگليسی 
توانم موثق بودن وجود  من نمی.  دريای مديترانه درج شده بودىمسئلهبه " دادن

 در مطبوعات چمبرلن ىولی در اين که انتشار نقشه. اين نقشه را تضمين کنم
اين نقشه عبارت . توان ترديد داشت ، نمیبه شمار ميرودخود قرينه و عالمتی 
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 سوريه از دست فرانسه به دست ايتاليا منتقل گردد، "ماندات"از آن است که 
طنجه در ازاء يک جبران مالی به اسپانيا؛ به فرانسه واگذار شود، کامرون به 

ند لند آلمان مسترد شود، ايتاليا به عهده بگيرد که ديگر در بالکان دست از ل
 .بردارد و غيره

چنان که . پذيرد تمام اين کارها تحت لوای مبارزه عليه شوراها انجام می
دانيم اکنون به طور کلی هيچ رذالتی نيست که به آن دست بزنند و پای  می

 .شوراها را در آن کار کثيف به ميان نکشند
وازی ولی معنای واقعی اين نقشه چيست؟ معنای اين نقشه آن است که بورژ

لنهرين و اخاور و بينى دروازه االيام سوريه از قديم. فرانسه را از سوريه برانند
کانال سوئز و هم در ى  از سوريه ميتوان هم در ناحيه.مصر و غيره بوده است

و به همين جهت است که ظاهرًا .  به انگلستان آسيب رساندلنهرينابينى ناحيه
حاجت به ذکر نيست که . اتمه دهدخواهد به اين وضع نامطبوع خ  میچمبرلن

ارزش اين . توان تصادفی دانست فاکت انتشار اين نقشه را در مطبوعات نمی
جوئی و آن مناقشات و تصادمات جنگی را که  فاکت در آن است که آن ستيزه

، با وضوع تمام نوصيف آبستن آنهاست" دول معظم"مناسبات فعلی به اصطالح 
 .کند می

موجود در اطراف ى  نفت و مبارزهىکنونی مسئلهوضع ى و اما درباره
ى درشماره) Word′s Work(، ]٥[" وؤردس وؤرک"آمريکائی ى آن؛ مجله

 :نويسد با رسائی تمام میاکتبر خود 
 

امر صلح و حسن تفاهم بين ملل انگلوساکسون در معرض يک » 
به همان نسبت که ... تهديد به تمام معنی واقعی قرار گرفته است

ی بازرگانان و صاحبان صنايع آمريکا به پشتيبانی نيازمند
 مزبور ناگزير يبانیتبيشتر گردد به همان اندازه نيز پشها وزارتخانه

  بريتانيانفتوقتی دولت بريتانيا خود را عين صنايع .تشديد خواهد يافت
بشمارد، در آن صورت دير يا زود دولت آمريکا نيز خود را عين 

عمل ى با انتقال اين مبارزه به حيطه. شمردخواهد  آمريکا نفتصنايع 
  «.لعاده افزايش خواهد يافتاناگزير خطر جنگ فوقها دولت

 
توان ترديدی داشت که جريان امور منجر به تشکيل ائتالفات نوين دول  نمی

نوينی بر سر بازارهای خارجی، بر سر منابع مواد هاى به منظور تدارک جنگ
 .گردد ها میممتد بدانهاى خام و بر سر راه

 



 ١٠

ى فيصله"ئی برای اه تالشمورد گزارشى آيا در دوره.) ب   
 تصادمات نظامی که در حال نضجند، صورت گرفته است؟ بلی، "آميز مسالمت

. رفت صورت گرفته است بيش از آن چه که انتظار می. صورت گرفته است
الوه نرسيد، به عاى  نتيجهچبه هيچ نتيجه و مطلقًا به هيها ولی اين تالش

دول "ساتری بود به منظور استتار عمليات تدارکی ى فقط پردهمزبور هاى تالش
افکار "ساتری که منظور آن فريب مردم و ى برای جنگ نوين، پرده" معظم

 .بود" عمومی
 پرداز  دروغمطبوعاتى ملل را برداريم که به عقيدهى مثًال جامعه

پردازی از آنها کم  غدموکرات ــ که در درو بورژوازی و مطبوعات سوسيال
ى  درباب مسئلهمللى جامعههاى سرائی  ياوه.صلح استى آورند ــ حربه نمی

، جز هاسالح و تقليل تسليحات به کجا منجر شد؟ جز اغواء توده صلح و خلع
زبانه زدن آتش تسليحات، جز تشديد نوين تصادماتی که در حال نضجند، به هيچ 

 اين موضوع را تصادفی شمرد که توان مگر می. خوبی منجر نشدى نتيجه
سرائی  سالح ياوهملل مدت سه سال است در اطراف صلح و خلع ى جامعه
سرائی  کند، مدت سه سال است به اصطالح انترناسيونال دوم اين ياوه می

شوند و  چنان مسلح می هم" ملل"دهد، ولی  دروغين را مورد پشتيبانی قرار می
 را توسعه "مدول معظ"دمات قديمی بين تصاى شوند، دامنه باز هم مسلح می

افزايند و بدين ترتيب به امر صلح لطمه  ، تصادمات نوينی بر آن میدهند می
 زنند؟ می

 در باب تقليل ]٦[) انگستان، آمريکا، ژاپن(گانه  آيا ناکامی کنفرانس سه
اقيانوس ساکن ى کند جز اين که مسئله از چه چيزی حکايت می تسليحات دريائی

نه مايل به خلع "  معظمدول"امپرياليستی نوين بوده و هاى جنگى سرچشمه
ملل برای جلوگيری از اين خطر ى سالحند و نه مايل به تقليل تسليحات؟ جامعه

 چه کرده است؟
يا اين که مثًال پيشنهادهای اخير هيئت نمايندگی شوروی را در ژنو در باب 

گونه بايد اين فاکت را   چه]٧[.  بر داريم)نه ظاهری(خلع سالح حقيقی ى مسئله
سالح  رفيق ليتوينف در باب خلعى توضيح داد که اعالميه صريح و صادقانه

 بود؟ آيا "به کلی غير مترقب"زده ساخت و برايش  ملل را بهتى  جامعهکامل،
صلح و خلع سالح نبوده ى ملل وسيلهى اين حقيقت حاکی از آن نيست که جامعه

 نوين است؟هاى  نوين و تدارک جنگاتحاستتار تسليى بلکه وسيله
کشورها از ژاپن گرفته تا انگلستان، و ى  بورژوازی کليهمزدورمطبوعات 

زنند که  از فرانسه گرفته تا آمريکا با تمام نيروی حلقوم خود فرياد می
پس چرا در اين . "صادقانه نيست"پيشنهادهای شوروی در باب خلع سالح 

 را مورد آزمايش قرار نداده و فورًا ورویپيشنهادهای شصورت صادقانه بودن 
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پردازند؟ چه چيز   جدی نمیو عمًال به خلع سالح و يا الاقل يک تقليل تسليحات
 مانع اين کار شده است؟

، قرارداد اریدسرمايهبين دول " قراردادهای مودت"يا مثًال سيستم کنونی 
بين لهستان و " ودتقرارداد م"فرانسه و يوگوسالوی، قرارداد ايتاليا و آلبانی، 
روح "، ]٨[" سيستم لوکارنو"ليتوانی که پيلسودسکی در تدارک آنست، 

نوين و آرايش هاى بر داريم ــ اگر اينها سيستم تدارک جنگو غيره را " لوکارنو
 قوا برای برخوردهای جنگ آينده نيست، پس چيست؟

 : يا مثًال حقايق زير را بر داريم
 فرانسه، انگلستان، ايتاليا، هاىنفرات ارتشتعداد  ١٩٢٧ تا ١٩١٣از سال 
، نفر ٢٢٦٢٠٠٠، نفر به ١٨٨٨٠٠٠آمريکای شمالی و ژاپن از ى اياالت متحده

همين کشورها از  جنگیهاى بودجهافزايش يافته است؛ در ظرف همين دوره 
تعداد هواپيماهای  ميليون افزايش يافته است؛ ٣٩٤٨ ميليون روبل طال به ٢٣٤٥

 به ٢٦٥٥، از ١٩٢٧ تا ١٩٢٣ از سال  اين پنج کشورهاىشموجوده در ارت
 هزار تن در ٧٢٤ اين پنج دولت از رزمناوهای رسيده است؛ ظرفيت ٤٣٤٠
 ترقی يافته است؛ وضع توليد ١٩٢٦ هزار تن در سال ٨٦٤ به ١٩٢٢سال 

اياالت  معروف رئيس سرويس شيميائی نظامی ى از اظهاريهشيميائی نظامی
يک بمب شيميائی : "شود ، ژنرال فريس معلوم میالیآمريکای شمى متحده

ى تواند ده محله  کيلو گرم، که با لويزيت پر شده باشد، می٤٥٠هوائی به وزن 
نيويورک را غير قابل سکونت سازد و صد تن بمب لويزيت که با پنجاه هواپيما 

 تواند تمام نيويورک را الاقل برای يک هفته غير قابل سکونت ريخته شود، می
 ."سازد

 جنگ نوين نيست، پس تر يعرحاکی از تدارک هر چه سها  فاکتاگر اين
 حاکی از چيست؟

دول بورژوازی به طور اعم " خلع سالح"و سياست " سياست صلح"نتايج 
 خدمتی سوسيال ملل به طور اخص و از آن جمله نتايج خوشى و جامعه

 .دموکراسی در آستان سرمايه از اين قرار است
 آلمانی که سراپا مسلح وجودى ن افزايش تسليحات را به بهانهسابق بر اي
خلع سالح شدن آلمان ى در نتيجه" توجيه"اکنون اين . کردند است، توجيه می
 .منتفی شده است

نوين هاى مگر واضح نيست که افزايش تسليحات به حکم ناگزيری جنگ
ون اصلی مضم" روح جنگ"پذيرد و  ، انجام می" معظمدول"امپرياليستی بين 

 .دهد را تشکيل می" روح لوکارنو"
توان به پيراهن   کنونی را می"مناسبات مسالمت آميز"من ى به عقيده

نازکی به ى ئی تشکيل يافته که رشتههامندرسی تشبيه کرد که از وصلهى کهنه
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يک ديگر متصلشان ساخته است، فقط کافی است اين رشته را اندکی به سختی 
ه گسيخت تا آن که تمام پيراهن از هم فروپاشد و از آن کشيد، آن را در يک نقط

کنونی را " مناسبات مسالمت آميز" کافی است .ئی چند باقی نماندهابه جز وصله
در جائی، در آلبانی يا در ليتوانی، در چين يا در آفريقای شمالی، تکانی داد تا آن 

 . فرو ريزد"اين بنای مناسبات مسالمت آميز"ى که کليه
جنگ امپرياليستی اخير يعن هنگامی که وقوع قتل در ى انهدر آست

 .جنگ منجر گرديد، وضع بدين منوال بود به بروز ]٩[ جئوسرا
 .اکنون نيز وضع بدين منوال است

 .خيزد امپرياليستی نوين بر میهاى از تثبيت ــ ناگزيری جنگ
 
 

  ــ وضع جنبش انقالبی جهان و ٣
 مبشرين اعتالی نوين انقالبی

 
 
 نوين هاىبرای جنگ افزايش تسليحات کافی نيست، تشکيل ائتالف.) فال

 نيز اریدسرمايهبرای اين منظور، تحکيم عقبگاه کشورهای . هم کافی نيست
 چنانچه مقدمتًا عقبگاه خود را محکم نساخته و اریدسرمايههيچ کشور . الزمست

 به جنگ تواند ده باشد، نمیررا رام نک" خود" و مستعمرات" خود"کارگران 
فاشيستی شدن تدريجی سياست دول بورژوازی از اينجا . جدی مبادرت ورزد

 .خيزد می بر
توان تصادفی شمرد که اکنون در فرانسه بلوک راست،  اين فاکت را نمی

در انگلستان بلوک هيکس ــ دتردينگ ــ ائورکرات، در آلمان بلوک بورژوازی، 
 .فاشيستی حکمرواستهاى  حکومتدر ژاپن حزب نظامی و در ايتاليا و لهستان

کارگری هاى کارگر، قانون مربوط به اتحاديهى از اينجا است فشار بر طبقه
، لغو روز ]١١[در فرانسه " تسليح ملت"، قانون مربوط به ]١٠[در انگلستان 

 بورژوازی به پرولتاريا در کار هشت ساعته در يک عده از کشورها، تعرض
 .همه جا

فشار بر مستعمرات و کشورهای وابسته، تقويت از اينجا است تشديد 
 که تعداد آنها به يک ميليون بالغ شده امپرياليستی در اين کشورهاهاى ارتش

" متصرفات"و " مناطق نفوذ" هزار نفر آنها در ٧٠٠است و ضمنًا بيش از 
 .نداگرديدهبريتانيا، مستقر 
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دول فاشيست ى منشانه  که اين فشار دددرک اين مطلب دشوار نيست.)  ب
کارگر ى  و طبقهتاتوانست با جنيشی از طرف ملل ستمکش مستعمر شده، نمی
انقالبی در چين، هاى ئی از قبيل رشد جنبشاهفاکت. پاسخ داده نشودها متروپول

توانند در سرنوشت امپرياليسم جهانی تأثير  در اندونزی، در هند وغيره نمی
 . نداشته باشندقطعی

ى تمام کرهى  ميليون سکنه٩٠٥ يک ميليارد و از. خودتان قضاوت کنيد
مستعمرات و کشورهای وابسته زندگی  ميليون در ١٣٤ يک ميليارد و زمين
کنند،   ميليون در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی زندگی می١٤٣کنند،  می

 ميليون در کشورهای بزرگ ٣٦٣ ميليون در کشورهای حد فاصل و فقط ٢٤٦
رات و کشورهای وابسته را تحت اسارت دارند به سر امپرياليستی که مستعم

 .برند می
واضح است که بيداری انقالبی کشورهای مستعمره و وابسته مبشر پايان 

اين موضوع که هنوز انقالب چين به پيروزی مستقيم بر . امپرياليسم جهانی است
طعی تواند از لحاظ دورنمای انقالب اهميت قا امپرياليسم منجر نشده است، نمی

آمد خود  کبير خلقی هرگز در نخستين دور برهاى اصوًال انقالب. داشته باشد
. يابند آنها طی يک سلسله جزر و مدها رشد و استحکام می. شوند پيروز نمی

در چين نيز چنين خواهد . همه جا، و از آن جمله در روسيه نيز، چنين بوده است
 .بود

ن است که اين انقالب صدها انقالب چين عبارت از ايى ترين نتيجه مهم
ميليون استثمار شونده و ستمکش را از خواب ديرين بر انگيخته و آنها را به 

را تمامًا افشاء ها ژنرالى جنبش در آورده ، ماهيت ضد انقالبی دار و دسته
خادم ضد انقالب را دريده، اعتبار حزب کمونيست هاى ساخته، نقاب گوميندانی

تری  رفته به مدارج عالی وار ساخته، جنبش را رويهممردم استهاى را بين توده
افراد طبقات ها در قلوب ميليوننوينی را هاى ارتقاء داده و اخگر اميدواری

فقط نابينايان و افراد . ، اندونزی و غيره فروزان ساخته استستمکش هندوستان
ی توانند در اين امر که کارگران و دهقانان چينی به سوی اعتال لنفس میاضعيف

 .انقالبی نوينی پيش ميروند، ترديدی به خود راه دهند
 کارگر اروپا بايد گفت که در اينجا و ىو اما در مورد جنبش انقالبی طبقه
گرائی قشرهای پائين کارگران و جنب و  در اين زمينه نيز ما با عالئم بارز چپ

ب ئی از قبيل اعتصاب همگانی و اعتصااه فاکت.جوش انقالبی روبرو هستيم
 ]١٣[مد انقالبی کارگران در وين، آ  بر]١٢[صنايع زغال سنگ انگلستان، 

 ]١٤[تظاهرات انقالبی در فرانسه و آلمان به مناسبت قتل ساکو و وانستی، 
انتخاباتی احزاب کمونيست آلمان و لهستان، قشربندی آشکار جنبش هاى موفقيت

 سرانشان به راست آن کارگران به چپ وى کارگران در انگلستان که در نتيجه
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افکنند، قلب  گرايند و خود را، به آغوش سوسيال ــ امپرياليسم علنی می می
 امپرياليستیى  مستقيم جامعهىماهيت انترناسيوناليسم دوم و تبديل آن به زائده

ى وسيع طبقههاى ملل، سقوط اعتبار احزاب سوسيال ــ دموکرات در بين توده
ی اهو اعتبار کمينترن و شعب آن بين پرولتارنفوذ ى کارگر، افزايش همه جانبه

تمام کشورها، افزايش اعتبار اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی بين طبقات 
 "دوستان اتحاد جماهير شوروی سوسياليستیى کنگره"ستمکش سراسر جهان، 

ترديد حاکی از آن است که اروپا به بدون ها  و غيره، ــ تمام اين فاکت]١٥[
 .گذارد تالی انقالبی گام مینوين اعى مرحله

برای اى در صورتی که فاکتی مانند قتل ساکو و وانستی بتواند انگيزه
کارگر گردد، آنگاه اين امر بدون ترديد حاکی از آن است که ى تظاهرات طبقه
شود و اين انرژی در  کارگر انرژی انقالبی اندوخته میى در بطون طبقه

ت به ظاهر ناچيزی بوده و خواهد جستجوی موجب و فرصت و حتی گاهی فرص
 .اری تاختن گيرددبود تا برون جسته و بر رژيم سرمايه

اعتالی انقالبی ى در آستانهها ما خواه در مستعمرات و خواه در متروپل
 .نوين هستيم

 .خيزد البی نوين بر میقاز تثبيت ــ اعتالی ان
 
 

 اری و د ــ جهان سرمايه٤
     اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی

 
 

ترين بحران و نا استواری روز  عالئم عميقى بدين ترتيب ما کليه.) الف
 . کنيم  جهانی را مشاهده میاریدافزون سرمايه

 ــ ١٩٢٠هاى  اقتصادی بعد از جنگ را در سالموقتاگر بتوان بحران 
ابط در خارج  که موجب هرج و مرج در داخل و گسيختگی رو١٩٢١

همين هم دوران تثبيت جزئی ى و در نتيجه گرديد اریدسرمايهکشورهای 
 اریدسرمايه بحران عمومی و اساسیدانست، در مقابل، رسيد، سپری شده  فرا

اک اتحاد جماهير شوروی ک انقالب اکتبر و انف پيروزیىکه در نتيجه
 جهانی پديد آمده، نه فقط سپری نشده، بلکه اریدسرمايه از سيستم سوسياليستی

 را به اری جهانیدسرمايه و ارکان وجود گردد يق میبرعکس، بيش از پيش عم
 .آورد لرزه در می

تثبيت نه تنها مانع بسط اين بحران عمومی و اساسی نگرديد، بلکه به 
 مبارزه روز .نيز برای بسط آتی آن به وجود آورداى عکس، زمينه و سرچشمه
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تگی افزون بر سر بازارها، ضرورت تقسيم مجدد جهان و مناطق نفوذ، ورشکس
 احتمال ىتب و تابی که نظريهملل، اقدامات پر ى پاسيفيسم بورژوائی و جامعه

آيد، افزايش  جديد و آرايش قوا به عمل میهاى جنگ نوين برای تشکيل ائتالف
کارگر و کشورهای ى منشانه عليه طبقه وار تسليحات، تضييقات دد وانهدي

وپا، افزايش اعتبار انقالبی در مستعمرات و در ارهاى ، رشد جنبشمستعمره
و تقويت اتحاد شوروی  کمينترن در سراسر جهان، و باالخره تحکيم قدرت

زحمتکش مستعمرات، ــ اينها همه هاى اعتبار آن بين کارگران اروپا و توده
 . را به لرزه در نياورداری جهانیدسرمايهتواند ارکان  نمیواقعياتی است که 

 .شود  و نا استوار می بيش از پيش پوسيدهاریدسرمايهتثبيت 
 امواج انقالبی در اگر تا يکی دو سال قبل ممکن و الزم بود از فروکش

اروپا آشکارا اروپا سخن گفته شود، اکنون ما کامًال حق داريم دعوی کنيم که 
 من ديگر از مستعمرات  و .گردد  میقالبیناعتالی نوين اى وارد مرحله

آميز  بيش از پيش فالکتها ليستامپرياکشورهای وابسته که در آنجا وضع 
 .گويم گردد، سخن نمی می

 
 مبنی بر رام کردن اتحاد جماهير شوروی اناردسرمايههاى اميدواری.)  ب

، مبنی بر سقوط اریدسرمايهسوسياليستی، مبنی بر قلب ماهيت آن به سوی 
. زحمتکش مستعمرات بر باد رفتهاى اعتبار آن بين کارگران اروپا و توده

ى کشور سازندهى  به ويژه به مثابهماهير شوروی سوسياليستیاتحاد ج
نفوذ آن بين کارگران و دهقانان تمام جهان . يابد سوسياليسم رشد يافته، تکامل می

اتحاد جماهير شوروی خود موجوديت . پذيرد افزايش يافته، تحکيم می
ل ترين عوام  سوسياليسم، يکی از مهمى، به عنوان کشور سازندهسوسياليستی

 جهانی و لطمه زدن به استواری آن خواه در اروپا و خواه اریدسرمايهتالشی 
 و کارگر اروپاى  آشکارا به پرچم طبقه اتحاد شورویباشد در مستعمرات می

 .گردد  مستعمرات مبدل میستمکشهاى خلق
سردمداران بورژوازی، به منظور هموار کردن ى از اين رو، به عقيده

 نوين و برای در هم فشردن هر چه بيشتر رياليستیامپهاى نگزمينه برای ج
و نيز به منظور عقبگاه " خود"و منقاد نمودن مستعمرات " خود "کارگرى طبقه

، اين اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ، الزم است مقدم بر همهاریدسرمايه
ترين بازارهای فروش  انقالب را که در عين حال يکی از بزرگ کانون و نشاگاه

از اينجاست جان گرفتن .  است، منقاد ساختاریدسرمايه کشورهای برای
، اتحاد شوروی و سياست منفرد ساختن هاامپرياليستتمايالت مداخله جويانه بين 

 و سياست فراهم نمودن موجبات الزم برای جنگ اتحاد شورویسياست احاطه 
 .اتحاد شورویبا 
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 عليه( و تهديد جنگ هاليستامپرياتشديد تمايالت مداخله جويانه در اردوگاه 
 .يکی از عوامل اساسی وضع کنونی است) اتحاد شوروی

، بورژوازی انگلستان اریدسرمايهى در اوضاع و احوال بحران بسط يابنده
و " در معرض تهديد قرار گرفته"طرفی به شمار ميرود که بيش از همه 

تمايالت و همين بورژوازی است که ابتکار امر تشديد . است" ديده آسيب"
 بديهيست که کمک کارگران .خود گرفته استى مداخله جويانه را به عهده

اتحاد  کارگرى طبقهشوروی به کارگران زغال سنگ انگلستان و ابراز همدردی 
 ى کليه.توانست به آتش دامن نزند انقالبی چين نمیهاى  نسبت به جنبششوروی

 و تيرگی حاد شورویاتاين اوضاع و احوال موجب قطع روابط انگلستان با 
 .مناسبات با يک عده دول ديگر گرديد

 
 و اریددو تمايل در مناسبات بين دنيای سرمايهى از اين رو مبارزه.) پ

ى و تمايل ادامه) انگلستان مقدم بر همه( يعنی تمايل تجاوز جنگی اتحاد شوروی
ى ، در لحظه)اریديک عده کشورهای ديگر سرمايه(آميز  مناسبات مسالمت

 .دهد اساسی را در سيستم مناسبات خارجی تشکيل میى نی نکتهکنو
مورد گزارش ى ئی که مبين تمايل مناسبات مسالمت آميز، در دورهاهفاکت

 قرارداد عدم تعرض با ترکيه؛ قرارداد تضمينی با آلمان؛ :، عبارتند ازدنباش می
رات؛ اعتباى  دربارهنامه با آلمان گمرکی با يونان؛ موافقتى نامه موافقت

قرارداد تضمينی با افغانستان؛ قرارداد تضمينی با ليتوانی؛ پاراف قرارداد 
تضمينی با التوی؛ قرارداد بازرگانی با ترکيه؛ حل و فصل اختالفات با سوئيس؛ 

بسط روابط اقتصادی با طرفی با ايران؛ بهبود مناسبات با ژاپن؛  قرارداد بی
 .آمريکا و ايتاليا

مورد گزارش ى ل به تجاوز جنگی، در دورهئی که مبين تماياهفاکت
يادداشت انگلستان به مناسبات مساعدت مالی به کارگران : د، عبارتند ازنباش می

اعتصابی معادن زغال سنگ؛ حمله به نمايندگان ديپلماسی شوروی در پکن و 
 انگلستان با اتحاد قطع روابط ؛]١٦[تسزين و شانگهای؛ حمله به آرکس  تيان

اتحاد عمليات تروريستی مزدوران انگلستان در  ؛]١٧[ ويکوف؛ قتل شوروی
 .باز خواندن راکوفسکیى ؛ وخامت مناسبات با فرانسه در مسئلهشوروی

موازنه و اى اگر تا يکی دو سال قبل ممکن و الزم بود از دوران تا اندازه
 سخن گفته اریدسرمايه بين اتحاد شوروی و جهان "آميز همزيستی مسالمت"

 مقابل اکنون هر گونه دليلی در دست داريم برای آن که دعوی کنيم شود، در
 و جای خود را به دوران تاخت به سر ميرسد" آميز  همزيستی مسالمتىدوره"

 واگذار مسلحانه عليه اتحاد شورویى تی و تدارک مداخلهامپرياليسو تازهای 
 .نمايد می
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اتحاد ليه عواحد ى راست است، تشبثات انگلستان برای تشکيل جبهه
: علل اين عدم موفقيت عبارت است از.  هنوز به جائی نرسيده استشوروی

، ذينفع بودن بعضی کشورها در بر قراری هاامپرياليستتضاد منافع در اردوگاه 
، اتحاد شورویى جويانه ، سياست صلحاتحاد شورویروابط اقتصادی با 

 گرفتن انقالب در  از درهاامپرياليست اروپا، ترس کارگرى طبقه لعملاعکس
ولی اين امر هنوز . خودشان در صورت وقوع جنگ با اتحاد شورویى خانه

واحد عليه ى بدان معنی نيست که انگلستان از فعاليت خود برای تشکيل جبهه
نخواهد اى  دست بر خواهد داشت و موفق به تشکيل چنين جبههاتحاد شوروی

 .خطر جنگ باقی است عليرغم عدم موفقيت موقتی انگلستان هنوز .گشت
ما اين است که تضادهای موجوده در اردوگاه ى از اين رو وظيفه

 داده و جنگ "صلح بهائی"اران دو به سرمايه.  را به حساب آوريمهاامپرياليست
تدابير را برای حفظ مناسبات مسالمت آميز به ى را به تأخير اندازيم و کليه

  .يمبر کار
را فراموش کنيم که در امور ساختمانی ما توانيم اين سخنان لنين  ما نمی

 اریدسرمايهبسی چيزها منوط به آنست که ما موفق خواهيم شد جنگ با جهان 
اى را به تأخير اندازيم يا نه؛ اين جنگ ناگزير است ولی ميتوان آن را يا تا لحظه

هاى که انقالباى که انقالب پرولتاری در اروپا نضج يابد، يا تا لحظه
ان بر سر اردسرمايهکه اى امًال نضج يابند، و يا باالخره تا لحظهمستعمراتی ک

 .به جان هم افتند، به تأخير انداختتقسيم مستعمرات 
ى  وظيفهاریدسرمايه با کشورهای مناسبات مسالمت آميز اين رو حفظ زا

 .حتمی ماست
 عبارت است از امکان اریدکشورهای سرمايه ما با اساس مناسبات
در .  صحت اين نظر را کامًال تأييد کرده است،عمل.  متباينهمبودی دو سيستم

سياست ما در اين . شود و اعتبارات گاهی سنگ پيش پا میها وامى اينجا مسئله
اگر برای . مبتنی است" بستان بده: "سياست ما بر فرمول. مورد واضح است

گ قبل از جنهاى بارور ساختن صنايع ما اعتبار ميدهی، قسط معينی از بدهی
. دانيم، خواهی ستاند  ربح اضافی برای اعتبارات میى، که ما آن را به مثابهرا

دريافت اعتبارات ى واقعيت حاکی از آنست که ما در رشته. ستانی ندهی ــ نمی
 در اين مورد من نه تنها آلمان بلکه .يمائی به دست آوردههاصنعتی موفقيت

ن امر در کجاست؟ در آنجاست که راز اي. آمريکا و انگلستان را هم در نظر دارم
کشورهای آالت بوده و  ترين بازار برای واردات ماشين کشور ما بزرگ

 .نيازمندندها  اتفاقًا به فروش اين گونه فرآوردهاریدسرمايه
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  ــ نتايج٥
 
 

 :نتايج چنين است
ى يابند؛ تجديد تقسيم دوباره  رشد میاریدسرمايهاوًال تضادها در داخل 

 امری ضروری گرديده است؛ بخشی از ارید جنگ برای سرمايهجهان از راه
جويانه دارد؛   که انگلستان بر رأس آن است تمايالت مداخلهاریدجهان سرمايه
 اتحاد شورویى  مايل نيست در امر جنگ عليهاریدجهان سرمايهبخش ديگر 

دخالت ورزد و ترجيح ميدهد با آن روابط اقتصادی بر قرار کند؛ بين اين دو 
مايل مبارزه وجود دارد و اتحاد شوروی تا حد معينی امکان دارد اين تضادها ت

 .را برای حفظ صلح به حساب آورد
انقالبی هاى ريزد؛ جنبش ثانيًا ما با تثبيتی روبرو هستيم که در هم فرو می

ميشود؛ يابد؛ عالئم اعتالی انقالبی نوينی در اروپا ديده  مستعمراتی رشد می
ى پذيرد؛ عالقه و شعبات آن در سراسر جهان افزايش میاعتبار کمينترن 

 آشکارا در فزونی است؛ نيرومندی اتحاد شورویکارگر اروپا نسبت به ى طبقه
 کشور ما، بين طبقات کارگرى  طبقهافزون است و اعتبار  روزاتحاد شوروی

 .يابد جهان تحکيم میى کش کليهستم
 :از اينجا وظايف حزب ما

 
 :لمللیاانقالبی بينهاى ش جنبىــ در رشته١ 
 

 مبارزه در راه تکامل احزاب کمونيست در سراسر جهان؛) الف 
واحد ى کارگری انقالبی و جبهههاى مبارزه در راه تحکيم اتحاديه.) ب

 کارگران عليه تعرض سرمايه؛ 
 و اتحاد شوروی کارگرى طبقهمبارزه در راه تحکيم دوستی بين .) پ
 ؛اریدکشورهای سرمايه کارگرى طبقه

 اتحاد شوروی کارگرى پيوند بين طبقههاى مبارزه در راه تشييد رشته.) ت
 .رهائی بخش کشورهای مستعمره و وابستههاى و جنبش
 
 :سياست خارجی اتحاد شورویى  ــ در رشته٢
 

 تی؛نوين امپرياليسهاى مبارزه عليه تدارک جنگ) الف 
و تقويت قدرت دفاعی انگلستان ى جويانه مبارزه عليه تمايالت مداخله.) ب

 ؛اتحاد شوروی
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کشورهای با  آميز  مسالمتتعقيب سياست صلح و حفظ مناسبات. ) پ
 ؛اریدسرمايه
مبادله کاال بين ما و جهان خارج بر اساس تحکيم انحصار ى توسعه. ) ت

 بازرگانی خارجی؛
غير "و " ضعيف"نزديک شدن به کشورهائی که به اصطالح . ) ث
ی امپرياليستو استثمار دول  ده و متحمل بيدادگریناميده ش" حقوقلاکامل
  .نروا هستندافرم
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II 
 

 ساختمان سوسياليستی و هاى کاميابی
 وضع داخلی اتحاد شوروی

 
 

هاى رفقا، اجازه بدهيد به تشريح وضع داخلی کشورمان، به کاميابی
سرنوشت ديکتاتوری پرولتاريا و ى ساختمان سوسياليستی کشورمان، به مسئله

 .تکامل و استحکام آن بپردازم
مرکزی سپرد امر تکامل اقتصاد ملی ى  حزب ما به کميته١٤ ىکنگره

 :کشور ما را از نظرگاه وظايف اساسی زيرين عملی سازد
توليد در تمام اقتصاديات ملی ى اوًال، سياست ما به افزايش پيشرونده

  کمک نمايد؛ المجموع حيث من
ثانيًا، سياست حزب به تسريع نواخت تکامل صنايع و تأمين نقش رهنمون 

 اقتصاد ملی کمک کند؛ى صنايع در کليه
ثالثًا، در جريان تکامل اقتصاد ملی، موجبات گسترش روز افزون قطاع 

 اقتصاد  قطاعسوسياليستی اقتصاد، به زيانهاى سوسياليستی اقتصاد ملی و شکل
  فراهم گردد؛ریادخصوصی کاالئی و سرمايه

نوين هاى المجموع، احداث رشته حيث  رابعًا، تمام تکامل اقتصادی ما من
معينی از مواد خام و غيره، ــ از راهی صورت گيرد که هاى صنايع، بسط رشته

آن تکامل عمومی و استقالل اقتصادی کشور ما را تأمين نموده و ى در نتيجه
 صاد جهانی مبدل نگردد؛ اقتاریدسرمايهسيستم ى کشور ما به زائده

دهقان و هاى  با تودهکارگرى طبقهخامسًا، ديکتاتوری پرولتاريا، بلوک 
  در اين بلوک، تحکيم يابد و،کارگرى رهبری طبقه

 و تهيدستان ده پيوسته بهبود کارگرى طبقهسادسًا، وضع مادی و فرهنگی 
 .يابد

ا در  حزب ممرکزیى اجرای اين وظايف حزب ما و کميتهى در زمينه
 مورد گزارش چه کرده است؟ى دوره
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 المجموع حيث  ــ اقتصاديات ملی من١
 
 

. باشد  میالمجموع حيث منمسئله عبارت از تکامل اقتصاد ملی نخستين 
مورد گزارش حاکی از ى اساسی را که در دورههاى من در اينجا بعضی پيکره

و اقتصاديات  و از آن جمله صنايع المجموع حيث  منرشد اقتصاديات ملی
ى را از روی برخی آمار ادارهها من اين پيکره. کنم روستائی است، ذکر می

دولتی ى  نقشهىکنترلی ادارههاى  منظور من پيکره.کنم دولتی نقل میى نقشه
 .ساله است پنجى نقشهى  و پيش نويس اليحه١٩٢٨ ــ ١٩٢٧برای سال 

 
.  طی دو سالد شورویاتحاافزايش توليد در تمام شئون اقتصاد ملی . ) الف

، دولتیى نقشهى جديد ادارهى ، طبق محاسبه١٩٢٥ ــ ١٩٢٤اگر در سال 
 درصد ميزان قبل از جنگ و محصول کل تمام ٨٧٫٣محصول کل کشاورزی 

 درصد در قبل از جنگ بود، در عوض، اکنون، پس از سپری ٦٣٫٧صنايع 
 ١٠٨٫٣، ديگر محصول کشاورزی ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦شدن دو سال، در سال 

ى کنترلی ادارههاى طبق پيکره. است درصد ١٠٠٫٩ و محصول صنايع درصد
، افزايش باز هم بيشتر محصوالت ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧ در سال دولتیى نقشه

بينی   درصد پيش١١٤٫٤ درصد قبل از جنگ و صنايع تا ١١١٫٨کشاورزی تا 
 .ميشود

ار  اگر مقد.طی دو سال در کشوراى  واسطهافزايش معامالت بازرگانی
 ميليون روبل ١٤٦١٣( بگيريم ١٠٠ را ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤معامالت سال 

 درصد ٩٧  ــ،١٩٢٧ ــ ١٩٢٦گاه ديده ميشود که در سال  آن) چرونس
افزايش يافته و افزايش باز هم بيشتر آن برای سال )  ميليون روبل٢٨٧٧٥(

در )  ميليون روبل٣٣٤٤٠( درصد ١١٦، به مقداری بيش از ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧
 .ستنظر ا

ى جمعی کليههاى اگر ترازنامه. بسط سيستم اعتباراتی ما طی دو سال
 ميليون ٥٣٤٣( بگيريم ١٠٠ برابر ١٩٢٥ اکتبر ١را تا مؤسسات اعتباراتی 

 ٨١٧٥( درصد ٥٣، ١٩٢٧ ژوئيه ١کنيم که تا  مالحظه می) روبل چرونس
در اين که دليلی در دست نيست، ترديد داشته باشيم . افزايش داريم) ميليون روبل

 .، افزايش بيشتری نيابد١٩٢٨ ــ ١٩٢٧ما در ى سيستم اعتباراتی ملی شده
ميزان حمل و نقل بار در تمام . آهن طی دو سال افزايش حمل و نقل راه

 درصد قبل از جنگ ٦٣٫١، برابر ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤ما در سال آهن   راهىشبکه
 درصد بوده و در ٩٩٫١  ــ،١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ در سال ،بود و حال آن که اکنون

من ديگر الزم به تذکر .  درصد خواهد بود١١١٫٦، ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧سال 
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 ٧٦٢٠٠ کيلومتر به ٧٤٤٠٠آهن ما از  راهى دانم که در اين دو سال شبکه نمی
 درصد و ٣٠٫٣ قبل از جنگ افزايش يافت و اين پيکره نسبت به ميزان متروکيل

 .شان ميدهد درصد افزايش را ن٨٫٩  ــ،١٩١٧نسبت به سال 
، ١٩٢٦ ــ ١٩٢٥اگر در سال . دولتی طی دو سالى افزايش بودجه

 ٧٢٫٤) محلیهاى بودجهى واحد دولتی به اضافهى بودجه(کل ما ى بودجه
حاضر، ى را تشکيل ميداد، در لحظه)  ميليون روبل٥٠٢٤ (درصد قبل از جنگ

از درصد قبل  ١١٢ ــ ١١٠کل بايد ى ، بودجه١٩٢٨ ــ ١٩٢٧يعنی در سال 
 درصد ٤١٫٥طی دو سال . را تشکيل دهد)  ميليارد روبل٧بيش از  (جنگ

 .افزايش بودجه داريم
، مجموع ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤در سال . افزايش بازرگانی خارجی طی دو سال

درصد قبل از  ٢٧ ميليون روبل، يعنی ١٢٨٢معامالت بازرگانی خارجی ما 
مالت ما بالغ بر ا، مع١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ بود، و حال آن که اکنون، در سال جنگ
 ــ ١٩٢٧ است و در سال درصد قبل از جنگ ٣٥٫٦ ميليون روبل يعنی ١٤٨٣
، درصد قبل از جنگ ٣٧٫٩ ميليون روبل، يعنی ١٦٢٦، در نظر است به ١٩٢٨
 .برسد

 :علل نواخت بطئی بسط بازرگانی خارجی چنين است
رگانی اوًال اين که دول بورژوازی بسياری اوقات موانعی در راه باز

 آيد؛ مخفی در میى کنند که گاهی به صورت محاصره خارجی ما ايجاد می
: توانيم بازرگانی خود را طبق فرمول بورژوازی  ثانيًا اين که ما نمی

 .، انجام دهيم"خودمان سير نخواهيم خورد ولی صادر خواهيم کرد"
ن  ميليو٥٧، مبلغ ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦مثبت اينست که در سال ى در اينجا جنبه

بعد از سال .  از طريق کميساريای بازرگانی خارجی تفاضل آکتيف داريمروبل
بازرگانی خارجی ما ى ، اين نخستين سالی است که ترازنامه١٩٢٤ ــ ١٩٢٣

 .مثبت است
زيرين را ى  ملی طی دو سال، منظرهآمد درى بالنتيجه افزايش عمومی کليه

آمد ملی  ، در١٩٢٥ ــ ١٩٢٤اگر در نظر بگيريم که در سال : تشکيل ميدهد
 ــ ١٩٢٥گاه در سال   چرونس است، آنميليون روبل ١٥٥٨٩اتحاد شوروی 

 درصدی، و در ٢٩٫٩، يعنی يک افزايش ساليانه ميليون روبل ٢٠٢٥٢، ١٩٢٦
 ١١٫٤، يعنی يک افزايش ساليانه ميليون روبل ٢٢٥٦٠  ــ،١٩٢٧ ــ ١٩٢٦سال 

 در سال دولتیى نقشهى رهکنترلی اداهاى طبق پيکره. ميادرصدی داشته
 ٧٫٣، يعنی يک افزايش ساليانه ميليون روبل ٢٤٢٠٨  ــ،١٩٢٨ــ  ١٩٢٧

 .درصدی خواهيم داشت
آمد ملی اياالت متحده  درى اگر در نظر بگيريم که افزايش متوسط ساليانه

 فقط  قرن گذشته اياالت متحده٨٠هاى طی سال(کند   درصد تجاوز نمی٤ ــ ٣از 
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ى  و افزايش ساليانه)آمد ملی داشته است  درصد افزايش در٧د يک دفعه در حدو
 درصد تجاوز ٣ تا ١انگلستان و آلمان از ، از قبيل آمد ملی ساير کشورها در
اتحاد آمد ملی  نواخت افزايش درکند، در آن صورت بايد تصديق نمود که  نمی

 اروپا و ارید نسبت به کشورهای معظم سرمايه اخيرهاى در سالشوروی
   .تشکيل ميدهدآمريکا حد نصاب را 

 .يابد اقتصاد ملی کشور ما با نوخت سريعی رشد می: نتيجه
شئون ى بسط باز هم بيشتر اقتصاد ملی کشور در کليه:  حزبىوظيفه

 .توليد
 
افزايش رشد اقتصاد ملی در کشور ما به طور کورکورانه و از طريق . ) ب

جهت معلومی که دقيقًا معين کّمی ساده محصوالت صورت نگرفته بلکه در 
طی دو سال اخير در امر بسط اقتصاد ملی دو کيفيت . پذيرد گشته، صورت می

 :نداداده اساسی عوامل قطعی را تشکيل می
 تحت شعار صنعتی کردننخست آن که بسط اقتصاد ملی در کشور ما 

کشور و تحت شعار افزايش دائمی نقش صنايع نسبت به کشاورزی صورت 
 .پذيرد می

ى دوم آن که تکامل اقتصاد ملی و صنعتی کردن کشور، خواه در رشته
در جهت افزايش وزن مخصوص نقش گردش کاال، ى توليد و خواه در رشته

 به زيان قطاع کاالئی خصوصی و قطاع فرمانروای اشکال سوسياليستی اقتصاد
 .گيرد  صورت میاریدسرمايه

نايع در سيستم افزايش وزن مخصوص صى ئی دربارههااينک پيکره
، ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤در سال ). بدون حمل و نقل و الکتريفيکاسيون(اقتصاد ملی 

با قيمت قبل از  ملی دمحصول اقتصاى کل صنايع نسبت به کليهسهم محصول 
 درصد را تشکيل ميداد و حال آن ٦٧٫٦ درصد و سهم کشاورزی ٣٢٫٤جنگ 

ايش يافته و ضمنًا  درصد افز٣٨، سهم صنايع تا ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦که در سال 
، سهم ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧در سال .  درصد تنزل نموده است٦٢سهم کشاورزی به 

 درصد ٥٩٫٨ درصد افزايش يافته و سهم کشاورزی بايد تا ٤٠٫٢صنايع بايد تا 
 . تنزل کند

توليد ابزار و وسائل ئی در باب افزايش وزن مخصوص اهاينک پيکره
در : طی دو سال صنايع ىبه کليهنسبت باشد،  ، که محور اصلی صنايع میتوليد

 ــ ١٩٢٦ درصد، در سال ٣٤٫١ وسائل توليد ــ ، سهم توليد١٩٢٥ ــ ١٩٢٤
، به ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧ درصد بوده و در نظر است در سال ٣٧٫٦  ــ،١٩٢٧
 . درصد برسد٣٨٫٦
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افزايش وزن مخصوص توليد وسائل توليد در ى ئی دربارههااينک پيکره
  درصد،٤٢٫٠  ــ،١٩٢٥ ــ ١٩٢٤در سال :  دو سال طیدولتیصنايع بزرگ 

 ١٩٢٧ درصد بوده و در نظر است در سال ٤٤٫٠  ــ،١٩٢٧ ــ ١٩٢٦در سال 
 . درصد برسد٤٤٫٩، به ١٩٢٨ــ 

 صنايع و وزن مخصوص آن نسبت به کاالئیمحصول ى و اما درباره
  درصد در سال٥٣٫١مجموع کاالها بايد گفت که سهم صنايع طی دو سال از 

، رسيده و در سال ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ درصد در سال ٥٩٫٥ه ، ب١٩٢٥ ــ ١٩٢٤
 درصد برسد و حال آن که سهم محصوالت ٦٠٫٧، بايد به ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧

 درصد بوده و در سال ٤٦٫٩  ــ،١٩٢٥ ــ ١٩٢٤کاالئی کشاورزی در سال 
 ، بايد تا١٩٢٨ ــ ١٩٢٧ درصد تنزل يافته و در سال ٤٠٫٥، تا ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦
 .تقليل يابد درصد ٣٩٫٣

 .شود کشور ما به کشوری صنعتی مبدل می: نتيجه
 .بسط باز هم بيشتر صنعتی کردن کشور ما با تمام قوا:  حزبىوظيفه

 فرمانروای اشکال افزايش وزن مخصوص نقشى ئی دربارههااينک پيکره
اری طی دسوسياليستی اقتصاد به زيان قطاع کاالئی خصوصی و قطاع سرمايه

اقتصاد ملی ى ی شدهع در قطاع اجتماگذاری سرمايهدر حالی که ميزان : الدو س
 ١٢٣١از ) صنايع دولتی و کئوپراتيفی، حمل و نقل، الکتريفيکاسيون و غيره(

 ١٩٢٦ ميليون روبل در سال ٢٦٨٣، به ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤ميليون روبل در سال 
 بايد تا گذاری ، ميزان سرمايه١٩٢٨ ــ ١٩٢٧، رسيده و در سال ١٩٢٧ــ 

 ٤٣٫٨گذاری از   ميليون روبل برسد و بدين ترتيب افزايش سرمايه٣٤٥٦
، ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧ درصد در سال ٦٥٫٣، به ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤درصد در سال 

تصاد ملی پيوسته به طور اقى گذاری در قطاع اجتماعی نشده رسد؛ سرمايه می
زی افزايش يافته ئی مطلق به طور ناچياهنسبی تنزل يافته و فقط از لحاظ پيکره

 ميليون روبل در ١٧١٧، به ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤در سال  ميليون روبل ١٥٧٧و از 
 ميليون ١٨٣٦، بايد به ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧، رسيده و در سال ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦سال 

گذاری در قطاع اجتماعی  روبل برسد و بدين ترتيب وزن مخصوص سرمايه
 درصد در سال ٣٤٫٧، به ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤ درصد در سال ٥٦٫٢نشده از 
 . يابد  میتنزل، ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧

 درصد در ٨١ از صنايعى  قطاع اجتماعی شدهمحصول کلدر حالی که 
 ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦صنايع در سال ى  درصد کليه٨٦ به ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤سال 

 درصد برسد، نقش قطاع ٨٦٫٩ بايد به ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧رسيده و در سال 
 درصد محصول تمام ١٩ل نموده؛ از صنايع سال به سال تنزى اجتماعی نشده

، رسيده ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ درصد در سال ١٤ به، ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤صنايع در سال 
 . درصد تقليل يابد١٣٫١، نيز بايد تا ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧و در سال 
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 )واجد شرايط (بزرگخصوصی در صنايع ى و اما راجع به نقش سرمايه
 درصد در ٣٫٩(يابد  يل میبايد گفت که نقش مزبور نه فقط به طور نسبی تقل

، بلکه به طور )١٩٢٧ ــ ١٩٢٦صد در سال  در٢٫٤، و ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤سال 
 ميليون روبل با ١٦٩  ــ،١٩٢٥ ــ ١٩٢٤در سال (مطلق نيز در تنزل است 

 ميليون روبل با ١٦٥  ــ،١٩٢٧ ــ ١٩٢٦قبل از جنگ و در سال ى مظنه
 ).قبل از جنگى مظنه

کنيم که  کشور نيز به همين نحو مشاهده می کاالی گردشى ما در رشته
که سهم در حالی . شود تر می اری تنگدخصوصی سرمايهعرصه بر عناصر 

 ــ ١٩٢٤در سال اى معامالت بازرگانی و واسطهى قطاع اجتماعی شده در کليه
 درصد و در خرده فروشی ٩٠٫٦ درصد، در عمده فروشی ٧٢٫٦  ــ،١٩٢٥
، وزن مخصوص قطاع ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ درصد بوده است، در سال ٥٧٫٣

 ٩٤٫٩ درصد، در عمده فروشی تا ٨١٫٩معامالت تا ى اجتماعی شده در کليه
 درصد افزايش يافته است، و حال آن که سهم ٦٧٫٤درصد و در خرده فروشی تا 

 درصد تمام معامالت بازرگانی و ٢٧٫٤قطاع خصوصی در طی اين مدت از 
 درصد و ٥٫١ درصد به ٩٫٤وشی از  درصد و در عمده فر١٨٫١به اى واسطه

 درصد تنزل يافته است، ضمنًا در ٣٢٫٦ درصد به ٤٢٫٧در خرده فروشی از 
، تنزل باز هم بيشتر وزن مخصوص قطاع خصوصی در ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧سال 
 .شود بينی می  انواع بازرگانی پيشکليه

اری تنگ کرده و آنها را دکشور ما عرصه را بر عناصر سرمايه: نتيجه
 اطمينان و به سرعت به سوی ابم به گام از اقتصاد ملی بيرون ميراند و گا

 .سوسياليسم رهسپار است
 را در برابر ما "يابد کی بر کی غلبه می"ى اين حقيقت، اساس مسئله

، بعد از معمول داشتن ١٩٢١اين مسئله از طرف لنين در سال . سازد آشکار می
:  موقع مسئله اين طور مطرح بوددر آن. سياست اقتصادی نوين، مطرح گرديد

خود را با اقتصاد دهقانی ى آيا ما موفق خواهيم شد صنايع سوسياليستی شده
اری خصوصی د، و عرصه را بر بازرگانی خصوصی و سرمايهمرتبط ساخته

خصوصی ى بازرگانی را بياموزيم، يا اين که سرمايهى تنگ ساخته و خود شيوه
 اکنون ديگر ما . و دهقانان تفرقه خواهد انداختبر ما غلبه يافته بين پرولتاريا

قطعی به دست هاى توانيم بگوئيم که به طور کلی در اين رشته موفقيت می
 .توانند انکار نمايند اين را فقط نابينايان و يا ديوانگان می. يماآورده

 ديگری به خود ىجنبه" يابد کی بر کی غلبه می"ى ولی اکنون ديگر مسئله
ى ، به رشتهتوليدى  به رشتهبازرگانیى ون اين مسئله از رشتهاکن. گيرد می

يابد زيرا در اينجا  توليد کشاورزی نقل مکان میى وری و به رشته توليد پيشه
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 معينی داشته و آن را بايد به خصوصی برای خود وزن مخصوصى سرمايه
 .طور سيستماتيک از آنجا بيرون راند

هاى رشتهى رماندهی ما در کليهبسط و تحکيم ارتفاعات ف:  حزبىوظيفه
اری داقتصاد ملی، هم در شهر و هم در ده ــ از طريق برانداختن عناصر سرمايه

 .در اقتصاد ملی
 
 

  ــ نواخت تکامل صنايع بزرگ سوسياليستی ما٢
 
 

 ىکليه درصد ٧٧ صنايع ملی شده که بيش از افزايش محصول.) الف      
، محصول صنايع ١٩٢٦ ــ ١٩٢٥ر سال  اگر د.دهد صنايع کشور را تشکيل می

نسبت به سال قبل از آن ) روبل جنگ قبل ازى برحسب مظنه(بزرگ ملی شده 
 درصد افزايش يافته است و ١٨٫٢  ــ،١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ درصد و در سال ٤٢٫٢

 درصد افزايش خواهد يافت، در عوض به ١٥٫٨، نيز ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧در سال 
دولتی که بسی تقليل داده شده، ى نقشهى هادارى ساله  پنجطرحى موجب مسوده

 درصد خواهد بود که افزايش متوسط ٧٦٫٧افزايش محصول طی پنج سال 
محصول ، ١٩٣٢ ــ ١٩٣١شود و ضمنًا در سال   درصد می١٥آن ى ساليانه
 . محصول قبل از جنگ خواهد شددو برابرصنايع 

دولتی و (هرگاه محصول کل تمام صنايع کشور را، اعم از صنايع بزرگ 
ى ساله اداره و کوچک، برداريم، در آن صورت طبق طرح پنج) خصوصی

 درصد خواهد بود و بدين ١٢محصول ى دولتی افزايش متوسط ساليانهى نقشه
 ٧٠، تقريبًا ١٩٣٢ ــ ١٩٣١محصوالت صنعتی در سال ى ترتيب افزايش کليه

 .درصد ميزان قبل از جنگ خواهد شد
ى ساله محصوالت صنعتی در پنجى ليهکى در آمريکا افزايش ساليانه

 ٥٫٢  ــ،١٩٠٠ ــ ١٨٩٥ى ساله  درصد، در پنج٨٫٢  ــ،١٨٩٥ ــ ١٨٩٠
 ــ ١٩٠٥ ىساله  درصد و در پنج٢٫٦، ١٩٠٥ ــ ١٩٠٠ى ساله درصد، در پنج

، ١٩٠٥ ــ ١٨٩٥ى ساله در روسيه طی ده.  درصد بوده است٣٫٦  ــ،١٩١٠
، ١٩١٣ ــ ١٩٠٨ى ساله  در هشت درصد و١٠٫٧ ــ انهيافزايش متوسط سال

 . درصد بوده است٨٫١برابر با 
 صنايع سوسياليستی ما و هم چنين محصولى درصد افزايش ساليانه

اری دصنايع چنان حد نصابی است که هيچ کشور سرمايهى محصول کليه
 .رسد بزرگی به پای آن نمی
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واه به ضمنًا اين نکته را بايد در نظر گرفت که خواه صنايع آمريکا و خ
خارجی به ى سيل نيرومند سرمايهى صنايع قبل از جنگ روسيه در نتيجه ويژه

ما بايد بر ى گرديدند و حال آن که صنايع ملی شده حد وفور بارور می
 .خاص خود متکی باشدهاى اندوخته

 هم اکنون قدم در ماى اين را هم بايد در نظر گرفت که صنايع ملی شده
کهنه هاى ه و در اين دوره، تجديد تجهيزات کارخانهتجديد ساختمان نهادى مرحله

نو در افزايش محصوالت صنعتی اهميت قاطعی کسب هاى و ساختمان کارخانه
 .نمايد می

صنايع ما به طور اعم و صنايع سوسياليستی ما به طور اخص از لحاظ 
اری رسيده و بر آن دنواخت تکامل خود به تکامل صنايع کشورهای سرمايه

 .سبقت دارد
  
 .علت اين نواخت بی نظير تکامل صنايع بزرگ ما چيست؟.) ب

نخست آن که صنايع مزبور ملی شده و لذا از منافع آزمندانه و ضد 
اران مبری بوده، امکان آن را دارد که طبق منافع دسرمايههاى اجتماعی گروه

 .تمام جامعه تکامل يابد
 موجوده جهان ايعترين صن ترين و متراکم دوم آن که صنايع مزبور بزرگ

امکانات ى اری خصوصی از کليهداست و لذا برای تفوق بر صنايع سرمايه
 .باشد خوردار می بر

سوم آن که دولت با در دست داشتن امور حمل و نقل ملی شده، اعتبارات 
امکانات را ى کل کشور، کليهى ملی شده، بازرگانی خارجی ملی شده و بودجه

يع ملی شده که اقتصاد صنعتی واحدی را صناى برای رهبری از روی نقشه
، در اختيار دارد و اين امر برتری عظيم صنايع ما را بر انواع دهند تشکيل می

 .نمايد صنايع ديگر تأمين نموده و نواخت تکامل آن را چندين بار تسريع می
ترين صنايع است  ترين و نيرومند چهارم آن که صنايع ملی شده، که کالن

ن سياست تقليل دائمی ارزش ذاتی، تقليل نرخ فروش و ارزان برای عملی ساخت
تواند  امکانات بر خوردار است و از اين راه میى کردن محصول خود از کليه

داخلی را زياد بر وسعت بازار فروش محصوالت خود افزوده، گنجايش بازار 
رای توليد خود منبع روز افزونی بى  و به منظور گسترش باز هم بيشتر دامنهکند

 .خود ايجاد نمايد
 آن که صنايع ملی شده به علل عديده، و از آن جمله به علت آن که از مپنج

تواند در شرايط نزديکی تدريجی شهر  کند، می پيروی میها سياست تقليل قيمت
اری در دو ده و پرولتاريا و دهقانان تکامل يابد و حال آن که صنايع سرمايه



 ٢٨

حيات دهقانان را ى ر بورژوازی، که عصارهشرايط عداوت روز افزون بين شه
 .يابد مکد، و دهی که رو به ويرانی ميرود، تکامل می یم

متکی اى گر يعنی طبقهکارى  بر طبقهخره آن که صنايع ملی شدهو باال
، که در جريان تکامل کشور ما سرکردگی از آن اوست و لذا با سهولت است

دهی کار را ترقی دهد  آن جمله بهرهتواند تکنيک به طورکلی، و از  فراوانی می
کارگر به راسيونال کردن ى وسيع طبقههاى خورداری از پشتيبانی توده و با بر

اری صنعت دمکانی است که سيستم سرمايهاد و اين امور بپردازى توليد و اداره
 .تواند هم باشد خوردار نيست و نمی از آن بر

نوين هاى يع رشتهرشد سريع تکنيک ما طی دو سال اخير و بسط سر
سازی، اتوموبيل و هواپيما  سازی، توربين سازی، دستگاه ماشين(صنايع 
 . گواه مسلمی است بر اين مدعا)صنايع شيميائی و غيرهسازی، 

 تقليل مدت در عيناتخاذ تدابيری به منظور راسيونال کردن توليد نيز که 
 رفاه مادی و  سطحى ارتقاء پيوستهدر عينو )  ساعته٧روز کار (روز کار 

، گواه بر همين امر است و اين گردد کارگر عملی میى سطح فرهنگ طبقه
خوردار نيست و  اری اقتصاد از آن بردهمان چيزی است که سيستم سرمايه

 .تواند هم باشد نمی
نظير تکامل صنايع سوسياليستی ما برهان بارز و بالترديد  نواخت بی

 .اری استدمايهمزيت سيستم شوروی توليد، بر سيستم سر
ها  يعنی قبل از آن که بلشويک١٩١٧لنين حق داشت که حتی در سپتامبر 

توانيم و بايد  گفت ما با استقرار ديکتاتوری پرولتاريا می ی، مبه قدرت برسند
"  نيز به کشورهای پيشرفته برسيم و بر آنها سبقت جوئيماز لحاظ اقتصادی"
 ).١٩١ى  آثار صفحه٢١جلد (

ثبيت نواخت حاصله در تکامل صنايع سوسياليستی و ت:  حزبىوظيفه
 برای رسيدن به  الزمنزديک به منظور ايجاد شرايط مساعدى تسريع آن در آينده
 . و سبقت بر آنهایاردسرمايهى کشورهای پيشرفته

 
 

  ــ نواخت تکامل کشاورزی ما٣
 
 

ر اگ. به عکس، ما با رشد نسبتًا بطئی محصول روبرو هستيم در ده،.) الف
قبل از جنگ ى برحسب مظنه(، افزايش محصول کل ١٩٢٦ ــ ١٩٢٥در سال 
 ٤٫١  ــ،١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ درصد و در سال ١٩٫٢ نسبت به سال گذشته) روبل

 درصد خواهد ٣٫٢، اين افزايش ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧درصد بوده است و در سال 
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دولتی که بسی ى نقشهى ادارهى ساله طرح پنجى بود، در عوض طبق مسوده
 درصد خواهد بود ٢٤يل داده شده است افزايش محصول در عرض پنج سال تقل

 درصد خواهد بود و ٤٫٨محصول برابر ى و بدين ترتيب افزايش متوسط ساليانه
 کشاورزی نسبت به محصوالت قبل ، افزايش محصول١٩٣٢ ــ ١٩٣١در سال 

 . درصد خواهد رسيد٣٠ ــ ٢٨از جنگ به ميزان 
. صوالت کشاورزی کم و بيش تحمل پذير استمحى اين افزايش ساليانه
اری حد نصاب دتوان آن را نسبت به کشورهای سرمايه ولی به هيچ وجه نمی

ى شمرد، و يا آن را برای حفظ تعادل ضروری بين کشاورزی و صنايع ملی شده
 .ما در آينده کافی دانست
کل محصول ى آمريکای شمالی افزايش ساليانهى در اياالت متحده

 ــ ١٩٠٠ى ساله  درصد، در ده٩٫٣  ــ،١٩٠٠ ــ ١٨٩٠ى ساله ی در دهکشاورز
 درصد بوده ١٫٤، ــ ١٩٢٠ ــ ١٩١٠ى ساله  درصد و در ده٣٫١، ــ ١٩١٠
محصول کشاورزی در ى قبل از جنگ افزايش ساليانهى در روسيه. است
 . درصد بوده است٣٫٥ تا ٣٫٢، ــ ١٩١١ ــ ١٩٠٠ى ساله ده

ى ساله محصول کشاورزی ما در پنجى ليانهصحيح است که افزايش سا
، و ضمنًا به  درصد خواهد بود٤٫٨، ــ ١٩٣٢ ــ ١٩٣١ تا ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦

شود ميزان درصد افزايش محصول کشاورزی در دوران  طوری که ديده می
. اری زيادتر بوده استدسرمايهى شوروی نسبت به افزايش آن در دوران روسيه

در ى  همان حال که محصول کل صنايع ملی شدهولی نبايد فراموش کرد که در
 خواهد شد دو برابر نسبت به محصول صنايع قبل از جنگ ١٩٣٢ ــ ١٩٣١سال 

، نسبت به ميزان قبل از ١٩٣٢ ــ ١٩٣١ سال و محصول تمام صنايع نيز در
 خواهد نمود، ــ محصول کشاورزی  را تأمين درصد٧٠جنگ ازديادی برابر با 
 از کمتر از ثلث، درصد، يعنی ٣٠ ــ ٢٨ به ميزان در ظرف اين مدت فقط

 .محصول کشاورزی قبل از جنگ زيادتر خواهد شد
رضايت توان به حد کافی  از اين رو نواخت تکامل کشاورزی ما را نمی

 .بخش دانست
 
علت کندی نواخت تکامل کشاورزی نسبت به نواخت تکامل صنايع .) ب
 .ما چيست؟ى ملی شده

 که تکنيک کشاورزی ما بيش از حد ک طرف اينستعلت اين امر از ي
عقب مانده و سطح فرهنگ ده بسيار پائين است، و از طرف ديگر به ويژه اين 

کشاورزی ما حائز آن مزايائی نيست که صنايع بزرگ ى است که توليد پراکنده
 ، مقدم بر هر چيز بايد گفت که توليد کشاورزی.ما داراستى ملی شدهى متحده

معين صورت ى اين توليد طبق نقشه. د نشده، پراکنده و متفرق استمتحملی و 
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نگرفته و قسمت اعظم آن تا کنون هنوز تابع جريان خود به خودی توليد کوچک 
جمعی کردن، متحد و بزرگ نگرديده و لذا برای   اين توليد از طريق دسته.است

زی اين کيفيات، کشاور.  استمساعدیى استثمارگری عناصر کوالک عرصه
پراکنده را از مزايای عظيم توليد بزرگ و متحدی که از روی نقشه اداره 

 .ما از آن برخوردار است، محروم ميسازدى شود و صنايع ملی شده می
کشاورزی چيست؟ شايد چاره آنست که نواخت تکامل صنايع ى پس چاره

 ! وجهو از آن جمله صنايع ملی شده را کند نمائيم؟ به هيچ, خود را به طور اعم
 :اىهبانگ. (ترين تخيالت خواهد بود ترين و ضد پرولتاری اين ارتجاعی

 تکامل يابد و چنين نيز صنايع ملی شده بايد با نواخت سريعی!".) صحيح است"
اين ضامن آنست که . اين ضامن پيشروی ما به سوی سوسياليسم است. خواهد شد

 .باالخره خود کشاورزی نيز صنعتی گردد
چاره آنست که اقتصاديات ُخرد و بسيار ُخرد دهقانی بر .  ؟پس چاره چيست

اساس زراعت اجتماعی زمين، به صورت اقتصاديات بزرگ و متحدی گرد آيند 
جمعی انجام  دستهى تری به شيوه تکنيک نوين و عالیى و زراعت زمين بر پايه

 .گيرد
ی چاره آنست که اقتصاديات ُخرد و بسيار ُخرد دهقانی را تدريجًا ول

دادن نمونه و اقناع، بر اساس زراعت  پيوسته، نه از راه فشار بلکه از راه نشان
کشاورزی و هاى زمين و با استعمال ماشينجمعی  اجتماعی و رفيقانه و دسته
افزائی در کشاورزی به صورت  علمی بهرههاى تراکتور و استفاده از شيوه
 .اقتصاديات بزرگ متحد سازيم

 . ديگری نيستىچاره
ن اين عمل، کشاورزی ما قادر نخواهد بود به پای کشورهای بدو
 برسد و )کانادا و غيره(ند افتهر اری که از لحاظ کشاورزی خيلی پيشدسرمايه

 .يا بر آنها سبقت جويد
، اری در کشاورزید برای محدود ساختن عناصر سرمايه اقدامات ماىکليه

تکامل جرای رشد عناصر سوسياليستی در ده، انداختن کشاورزی در م
ى کئوپراتيفی، و نيز برای اعمال نفوذ دولت در ده به منظور اين که طبق نقشه

تحويل کاال به آنها و فروش کاالی آنها و  اقتصاد دهقانی را خواه از لحاظ ،معين
 اقدامات، گرچه اقداماتی قطعیاين ى خواه از لحاظ توليد در بر گيرد، ــ کليه

تقال کشاورزی به راه کلکتيويسم اقداماتی است است ولی با وجود اين برای ان
 .مقدماتی
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حزب طی دو سال در اين مورد چه کارهائی انجام داده است؟ آن چه .) پ
،  بودهالجرااولی به هيچ وجه تمام آن کارهائی که ممکن. انجام داده اندک نيست
 .انجام نگرديده است

 يعنی در خارجاز و اما راجع به در بر گرفتن کشاورزی، به اصطالح 
فروش ى  تحويل مصنوعات ضروری به کشاورزی و در رشتهىرشته

کئوپراسيون : يمازيرين را به دست آوردههاى محصوالت کشاورزی، کاميابی
کشاورزی فعًال در حدود ثلث خانوارهای دهقانی را متحد کرده است؛ 

 ٢٥٫٦ز تحويل کاال به ده را افزايش داده و آن را اى پراسيون مصرف دامنهوکئ
 ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ درصد در سال ٥٠٫٨، به ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤درصد در سال 

فروش محصوالت ى  و دولتی نيز دامنهکئوپراتيفیهاى ده است؛ ارگانيرسان
 ٦٣، به ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤ درصد در سال ٥٥٫٧کشاورزی را افزايش داده و از 

 .ندا، رسانيده١٩٢٧ ــ ١٩٢٦درصد در سال 
 يعنی در ازداخل کشاورزی، به اصطالح فتنو اما راجع به در بر گر

. يمالعاده کم کار کردها کشاورزی بايد گفت که ما در اين رشته فوقتوليدى رشته
هم رفته  کافی است گفته شود که کلخوزها و سوخوزها در حال حاضر روی

 درصد ٧ درصد تمام محصوالت کشاورزی و کمی بيش از ٢کمی بيش از 
 .ندده محصوالت کاالئی را می

، وجود البته در اين مورد علل زيادی، خواه ابژکتيف و خواه سوبژکتيف
 و توجه غير کافی آنها به کار، کارکنان ما به کارى بر خورد ناشيانه. دارد

کاری و عقب ماندگی دهقانان، عدم تکافوی وجوه الزم برای تأمين مالی  محافظه
نًا وجوهی که برای اين ضم. دهقانان به زراعت اجتماعی زمين و غيرهانتقال 

 .امر الزم است، اندک هم نيست
الزم برای هاى گفت که ما هنوز دارای، مايه دهم میى لنين در کنگره

من ى به عقيده. جمعی نيستيم مبتنی ساختن کشاورزی بر اساس دولتی و دسته
ئی را خواهيم داشت و به مرور زمان هم بايد ميزان آن را هاحاال ما چنين مايه

ضمنًا وضع طوريست که بدون متحد کردن کشاورزی پراکنده و . ش دهيمافزاي
افزائی در  توان نه بهره  زمين نمیزراعت اجتماعیى رحلهمبدون انتقال آن به 

 توان  و نيز نمیکشاورزی را به طور جدی شدت داد و نه ماشينی کردن آن را
 تکامل خود به  که کشاورزی ما بتواند از لحاظ نواختطوری ترتيب دادکار را 

 .اری، مثًال کانادا برسددکشورهای سرمايه
از اين رو وظيفه آنست که توجه کارکنان خود را در ده روی اين امر مهم 

 .متمرکز سازيم
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آالت کشاورزی وابسته به  من در اين کار مراکز کرايه ماشينى به عقيده
قش بسيار کميساريای ملی کشاورزی و کئوپراسيون کشاورزی بايد نهاى ارگان

 .بزرگی ايفاء نمايند
دهد چگونه سوخوزها گاهی به دهقانان  اينک يکی از شواهدی که نشان می

لعاده مفيد است، کمک اجمعی زمين که برای آنها فوق در انتقال به زراعت دسته
رائين از لحاظ اوکى منظورم کمکی است که سوخوزهای متحده. نمايند می

تشکر آميزی که اين ى ند و نيز نامهاسا نمودهُادى ناحيهتراکتور به دهقانان 
ند و اخيرًا در ادهقانان به مناسبت مساعدت مبذوله در حق آنها فرستاده

 :هاىبانگ. (اجازه بدهيد متن نامه را بخوانم. درج گرديده است" ايزوستيا"
 ".) کنيم خواهش می"

 
ما دهقانانی که به دهات به نام شفچنکو، کراسين، کالينين، » 

يم به مناسبت اکوچ نموده" واسخودياشه سونتسه"و " رونا زيرکاچ"
احيای اقتصادياتمان نسبت به ما ابراز شده که در امر کمک عظيمی 

گذاری عميق خود را نسبت به حکومت شوروی  است مراتب سپاس
اکثر ما از تهيدستان بوديم، اسب، ابزار زراعت . داريم ابراز می

 زمينی را که به ما داده شده بود، زراعت توانستيم سهم نداشتيم و نمی
هاى ناگزير بوديم آن را در ازاء جزئی از محصول به کوالککنيم و 

دانيم که  آمد زيرا می  محصول هم خراب در می.اهل محل اجاره دهيم
جزئی اعتباری را . کند دار، زمين غير را خوب زراعت نمی اجاره

کرديم و سال به  ان میخرج خوراک خودمگرفتيم  هم که از دولت می
 .شديم تر می سال تهيدست

اوکرائين به نزد ما آمد و به ى سوخوزهای متحدهى امسال نماينده
کتور ابا تر ماهاى ما پيشنهاد کرد تا در عوض اعتبار پولی، زمين

جز معدودی کوالک پس مانده به اين امر ه  همه ب.شخم زده شود
انجام اى  کار به طور شايسته، ولی کمتر ايمان داشتند کهرضايت دادند

تراکتورها تمام ها  به شادی عظيم ما و به کوری چشم کوالک.گيرد
بکر و آيشی را شخم زدند، برای پاک کردن زمين از هاى زمين
 دفعه زمين را شحم زدند و ماله کردند و ٦ ــ ٥هرزه هاى علف

 حاال .باالخره در سراسر مزرعه بذری از جنس مرغوب افشاندند
امسال در . کنند تراکتور را مسخره نمیهاى کار دستهها  کوالکديگر
. ، دهقانان به علت نيامدن باران تقريبًا کشت پائيزه نکردندماى ناحيه
کوچ ولی در مزارع ما کاشته شده نيز هنوز سبز نشده است اى هزمين
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نشينان در صدها دسياتين زمين، گندم مرغوب سبز شده است که در 
 .شود  نيز نظير آن ديده نمیآلمانی نشينترين قصبات  غنی

مخصوص هاى تراکتورها عالوه بر کشت گندم پائيزه تمام زمين
ما يک دسياتين زميم شخم اکنون . کشت بهاره را نيز شخم پائيزه زدند

يک تهيدست هم که دارای چند . نخورده و يا اجاره داده شده هم نداريم
 .دسياتين کشت گندم پائيزه نباشد، نداريم

خواهيم با  ما بعد از اين که کار با تراکتورها را ديديم ديگر نمی
يم زراعت اما تصميم گرفتهزراعت کوچک تهيدستان سر کنيم، 

هاى ترتيب دهيم که در آن ديگر مزرعهاى تراکتوری اجتماعی شده
هم اکنون . جدا از هم وجود نداشته باشد ، کوچکدهقانی کوچک

مر ايجاد زراعت تراکتوری ما را به سوخوز به نام تاراس شفچنکو ا
« . يماخود گرفته و ما در اين خصوص با آن قرارداد بستهى عهده

 ).١٩٢٧، نوامبر ٢٦٧ى شماره" ايزوستيا("
 .نويسند دهقانان چنين می

ى توان دامنه  زيادتر گردد، آنگاه میهارفقا، اگر از اين قبيل نمونه
 .کردن ده را بسی وسعت دادجمعی  دسته

کئوپراتيفی و دولتی در کشاورزی از لحاظ هاى ارگان:  حزبىهوظيف
فروش و تحويل کاال بسط يابد و انتقال تدريجی اقتصاديات دهقانی پراکنده به راه 

جمعی زمين بر  اقتصاديات بزرگ و متحد، به راه زراعت اجتماعی و دسته
عملی نوين  و ى وظيفهى  کردن زراعت به منزلهافزائی و ماشينی اساس بهره

 تسريع ىترين وسيله  مهم،کار ساختمانی ما معين گردد، زيرا اين راه تکامل
 .اری در ده استدسرمايهنواخت تکامل کشاورزی و فائق آمدن بر عناصر 

 
*   *   * 

 حيث ساختمان اقتصادی منى حاصله در رشتههاى نتايج و کاميابی
 .شرح فوق است لمجموع بها

.  استکارهای ما رو براهى ر اين رشته همهاين امر بدان معنی نيست که د
 . به هيچ وجه تمام کارهای ما رو براه نيست رفقا،خير،

اين امر در . مثًال در کشور ما عناصری از قحطی کاال مشاهده ميشود
منفی فعًال ناگزير ى  ولی متاسفانه اين جنبه.منفی استى اقتصاديات ما يک جنبه

 توليد ابزار و آالت توليد را نسبت به صنايع  زيرا اين واقعيتی است که ما.است
دهيم، ــ اين واقعيت به خودی خود دال بر  سبک، با نواخت بيشتری بسط می

آنست که تا چند سال ديگر نيز عناصر قحطی کاال در کشور ما وجود خواهد 
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ولی اگر ما مايليم امر صنعتی کردن کشور را با تمام قوا به جلو سوق . داشت
 .توانيم رفتار نمائيم ديگری نمی، طور دهيم

کسانی هستند، و از آن جمله افراد اپوزيسيون، که مصالح ايدئولوژيک خود 
قحطی کاال ى اينها درباره. ايستند کنند که محتکرين نوبه می را از جائی اخذ می

ولی . کنند  را طلب می"مافوق صنعتی کردن"زنند و اجرای سياست  فرياد می
ما . توانند اين طور سخن گويند فقط جهال می. زخرف استرفقا، اين البته م

 مجدانه صنايع سبک محدود توانيم و نبايد صنايع سنگين را به خاطر بسط نمی
توان صنايع سبک را به حد کافی  وانگهی بدون بسط صنايع سنگين نمی. سازيم

 .بسط داد
ی کاال ممکن بود بر واردات کاالهای ساخته شده افزود و از اين راه قحط

ولی اين . را تخفيف داد، اپوزيسيون نيز زمانی در اين باره اصرار ميورزيد
و اما اين که . چنان الطائلی است که اپوزيسيون نيز ناچار بود از آن دست بکشد

ما امر تخفيف عناصر قحطی کاال را که در شرايط ما کامالًً امکان پذير و حزب 
کنيم،  تا چه اندازه با کار دانی اجرا میاصرار ورزيده است آن ى دربارهپيوسته 

من به ويژه در اين رشته است که کارهای ما ى به عقيده. مطلب ديگريست
 .روبراه نيست

صنايع و خواه ى گاه ما با اين واقعيت روبرو هستيم که خواه در رشته آن
 وزن مخصوص .ار وجود دارددبازرگانی تعداد نسبتًا زيادی سرمايهى در رشته
گر ميسازند،  اصر نيز بر خالف آن چه که گاهی برخی از رفقای ما جلوهاين عن

 .اقتصاديات ماستى منفی ترازنامهى اين امر نيز جنبه. آن قدرها اندک نيست
خصوصی در ى سرمايه"چندی پيش من کتاب رفيق الرين را تحت عنوان 

 اين توصيه ميکنم رفقا نيز.  است، خواندمکه از هر جهت جالب" اتحاد شوروی
ار با زبردستی دبا مطالعه اين کتاب خواهيد ديد چگونه سرمايه. کتاب را بخوانند

 زير پرچم کئوپراسيون، و مهارت خود را زير پرچم کئوپراسيون صنعتی
آيا . کند کشاورزی، زير پرچم فالن و يا بهمان ارگان بازرگانی دولتی مخفی می

قليل و باالخره طرد عناصر ت، اقدامات الزمه به منظور محدود ساختنى کليه
من که ى به عقيده. آيد؟ اقتصاديات ملی به عمل میى اری از عرصهدسرمايه
صنايع ى دانم که در رشته مثًال من می. آيد اقدامات به عمل نمیى همه
سازی و بافندگی، تعداد  صنايع چرمى وری عمومًا و از آن جمله در رشته پيشه

ورها و به طور کلی توليد  ود دارند که پيشهنسبتًا زيادی ميليونرهای جديد وج
اقدامات الزمه به ى  آيا کليه.نداآورنده رده پا را به قيد اسارت خود درکنندگان ُخ

اقتصادی اين عناصر استثمارگر و در مضيقه گذاشتن آنها از ى منظور محاصره
ل دولتی به عمهاى ورها با کئوپراسيون و يا با ارگان طريق مرتبط ساختن پيشه

اقدامات ى مشکل بتوان ترديد داشت که در اين زمينه به هيچ وجه کليه. ؟آيد می
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 و حال آن که اين مسئله برای ما حائز اهميت بسياری .آيد الزمه به عمل نمی
 .است

ى  اين امر جنبه.شاهد رشد کوالک هستيماى و نيز ما در دهات تا اندازه
اقدامات الزمه به منظور محدود ى آيا کليه. اقتصاديات ما استى منفی تراز نامه

من که ى به عقيده. آيد؟ به عمل میها ساختن و منفرد نمودن اقتصادی کوالک
توان و بايد  کنند می  که تصور می آن رفقائی.آيد اقدامات به عمل نمیى همه

يکسره کرد، " او.پ.گ "کار کوالک را از طريق تدابير اداری و از طريق
 ُمهر خود را بگذار و کار را تمام کن، ــ اين دستور بده،: ذيحق نيستند

 بايد با تدابير اقتصادی و .مؤثر نيستى  آسان ولی به هيچ وجه وسيلهيستاوسيله
پردازی توخالی  قوانين شوروی هم عبارت. قوانين شوروی فائق آمدبر اساس 

 البته اين امر، به کار بردن بعضی تدابير ضروری اداری را عليه کوالک .نيست
الزم . ولی نبايد تدابير اداری را جانشين تدابير اقتصادی نمود. کند نتفی نمیم

کئوپراتيف ما در کار عملی هاى است به اين مسئله توجه جدی نمود که ارگان
مبارزه با کوالک از ى ، در رشتهخود و به ويژه در مورد اعتبارات کشاورزی

 .نمايند خط مشی حزب عدول می
 بطئی تقليل ارزش ذاتی در لعادهامانند نواخت فوقو نيز ما با واقعيتی 

صنايع و نرخ فروش در کاالهای صنعتی و به ويژه نرخ ُخرده فروشی در 
ساختمان ى منفی ترازنامهى اين امر جنبه. کاالهای شهری روبرو هستيم

داری ورزيد که در  توان از ذکر اين نکته خود نمی. دهد اقتصادی را تشکيل می
 دستگاه دولتی، خواه کئوپراتيفی و خواه حزبی مقاومت شديدی اين مورد خواه

از قرار معلوم رفقای ما توجه ندارند که سياست تقليل قيمت . دارند ابراز می
ى اساسی بهبود وضع صنايع ما و توسعههاى کاالهای صنعتی يکی از اهرم

 تواند بازارها و تقويت همان منبعی است که صنايع ما فقط بر اساس آن می
رحمانه عليه  بیى که فقط از راه مبارزهمشکل بتوان ترديدی داشت . توسعه يابد

 دستگاه اداری و عليه اين مقاومت دستگاه در امر اجرای سياست تقليل ختیاين َل
 .منفی را از ميان بردى توان اين جنبه میها قيمت

 باالخره ما دارای نقاط منفی ديگری از قبيل وجود قلم ودکا در بودجه،
به . نواخت بسيار کند بسط بازرگانی خارجی و عدم تکافوی ذخيره نيز هستيم

تدريجًا شروع به تقليل توليد ودکا نمود و به جای ودکا من ممکن بود ى عقيده
در واقع هم چرا از . ديگری مانند راديو و سينما را به کار انداخت مدآ درمنابع 

واقعی را، که هاى ری از بلشويکمهم استفاده نکنيم و اشخاص کاربى اين وسيله
ل توليد ودکا وسيعی داده و باالخره امر تقليى توانند با موفقيت به کار دامنه می

 .نگماريم؟را ممکن سازند، به اين کار 
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ما هاى  به نظر من يک رشته از دشواری،بازرگانی خارجیى و اما درباره
توانيم امور   ما می آيا.اقتصاد، ناشی از عدم تکافوی صادرات استى در رشته

اقداماتی که ى کليهآيا . توانيم من، میى به عقيده. صادراتی را پيشرفت دهيم؟
من به ى  به عقيده.آيد؟ صادرات الزم است، به عمل میى مجدانهى برای توسعه
 .آيد عمل نمی

آن رفقائی که گاهی . عين همين نکات در مورد ذخاير مالی نيز صادق است
گويند ما دارای  زمانی نيز به علت آشنا نبودن به کار میاز روی سبک مغزی و 

خير، رفقا، ما برخی ذخاير مالی کوچک .  نيستندذخاير مالی نيستيم، ذيحق
 مقامات دولتی ما، از مقامات ايالتی و واليتی گرفته تا مقامات ىکليه. داريم
ی اين ول. وشند برای روز مبادا اندک چيزی بياندوزندک و مراکز، میها استان

بنابراين وظيفه اينست که بر . به اين نکته بايد اعتراف نمود. ذخاير کم است
روزمره هر چه هاى ذخاير مالی، حتی گاهی به حساب تقليل برخی نيازمندی

 .ممکن است بيشتر افزوده گردد
رفقا، چنين است نقاط منفی در ساختمان اقتصادی ما که بايد به آنها توجه 

تری به  شده آنها را از بين برد تا بتوان با نواخت سريعداشت و به هر نحوی 
 .پيش رفت

 
 

  ــ طبقات، دستگاه دولتی، تکامل فرهنگی کشور٤
 
 

از مسائل مربوط به وضع اقتصادی کشور به مسائل مربوط به وضع 
 .پردازيم سياسی می

 
ى افزايش کمی طبقهى ئی دربارههااينک پيکره. کارگرى طبقه.)  الف
بدون در نظر گرفتن ( تعداد افراد کار مزد . طور کلی افراد کار مزدکارگر و به

 ١٩٢٦ هزار نفر و در سال ٨٢١٥، برابر با ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤در سال ) بيکاران
.  درصد است٢٥افزايش عبارت از .  هزار نفر است١٠٣٤٦، برابر با ١٩٢٧ــ 

ن کشاورزی و از اين عده تعداد کارگران کار جسمانی، با در نظر گرفتن کارگرا
 هزار نفر و در سال ٥٤٤٨، برابر ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤کارگران موسمی، در سال 

 درصد ٢٩٫٦ افزايش عبارت از.  هزار نفر است٧٠٦٠، ــ ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦
، برابر ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤از اين عده، تعداد کارگران صنايع بزرگ در سال . است

. هزار نفر است ٢٣٨٨، ــ ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ هزار نفر و در سال ١٧٩٤با 
 . درصد است٣٣افزايش عبارت از 
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سال آمد ملی در  افراد کار مزد از درسهم . کارگرى وضع مادی طبقه
، تا ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ درصد بود ولی در سال ٢٤٫١، برابر با ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤
 درصد زيادتر ٣٠يابد، که از ميزان قبل از جنگ آن   درصد افزايش می٢٩٫٤

، و از آن جمله اجتماعیهاى بندی  ساير گروهاست، و حال آن که سهم
مثًال سهم  (آمد ملی در عرض اين مدت تقليل يافته است بورژوازی از در

دستمزد واقعی ).  درصد تنزل يافته است٤٫٨ درصد به ٥٫٥بورژوازی از 
کارگران در تمام صنايع دولتی، بدون وجوهی که به طور اضافی پرداخت شده 

شرطی؟؟؟ مسکو و در  روبل ٢٥٫١٨ ماهيانه برابر با ،١٩٢٥ ــ ١٩٢٤در سال 
 درصد افزايش در ٢٧٫٦ روبل است که شامل ٣٢٫١٤، ــ ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦سال 

با .  درصد زيادتر است٥٫٤عرض دو سال بوده و از ميزان قبل از جنگ 
اجتماعی، وجوه مخصوص رفع ى بيمه(منظور نمودن وجوه اضافی 

 ــ ١٩٢٤دستمزد در سال ) داری و غيرهفرهنگی، خدمات شهرهاى نيازمندی
، ــ ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ درصد ميزان قبل از جنگ و در سال ١٠١٫٥، ــ ١٩٢٥
 ميليون روبل ٤٦١اجتماعی از ى فوندهای بيمه.  درصد آن بوده است١٢٨٫٤

 يعنی ، رسيده١٩٢٧ ــ ١٩٢٦در سال  ميليون ٨٥٢، به ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤سال 
النتيجه اين امکان حاصل گرديده است که  درصد افزايش يافته است، و ب٨٥
 هزار ٤٦٠فرستاده شوند و ها استراحت و آسايشگاههاى  هزار نفر به خانه٥١٣

از لحاظ مدد ) کار و جنگ داخلیهاى نوان( هزار مستمری بگير ٧٠٠بيکار و 
معاش تأمين گردند و به کارگران بيمار در مدت بيماری دستمزد کامل پرداخت 

 .شود
طی دو سال قبل از اين به مصرف ساختمان خانه جهت وجوهی که 

 ميليون روبل و در ١٣٢بيش از ، ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤کارگران رسيده است در سال 
 ــ ١٩٢٦ ميليون روبل بود، در سال ٢٣٠، بيش از ١٩٢٦ ــ ١٩٢٥سال 
، با در منظور ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧روبل است و در سال  ميليون ٢٨٢، ــ ١٩٢٧
مرکزی تعيين شده ى اجرائيهى کميتهى لی که ضمن بيانيه ميليون روب٥٠کردن 

رفته در عرض سه سال گذشته برای   رويهم. ميليون خواهد بود٣٩١بيش از 
، بدون در نظر گرفتن منازل فردی، از طرف ساختمان خانه جهت کارگران
 ميليون روبل و ٦٤٤٫٧اجرائيه و کئوپراسيون هاى صنايع، حمل و نقل، کميته

، تخصيص داده شده ١٩٢٨ ــ ١٩٢٧ که بدين منظور برای سال با اعتباری
اين وجوه که طی سه سال .  ميليون روبل به مصرف رسيده است١٠٣٦است، 

 هزار متر مربع منازل مسکونی ٤٥٩٤تخصيص داده شده، امکان داده است که 
 هزار نفر ٩٠٠يشان در حود اه هزار نفر کارگر و با خانواده٢٥٧ساخته شود و 

 .حاظ منزل تأمين گردنداز ل
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شورای مرکزی هاى  در اين مورد بين پيکرهبايد بگويم.  بيکاریىمسئله
من . سراسر شوروی و کميساريای ملی کار، اختالف ديده ميشودهاى اتحاديه
مزبور عناصر هاى گيرم زيرا پيکره ملی کار را میکميساريای هاى پيکره

 طبق اطالعات .گيرد ر بر میحقيقتًا بيکار را که با بورس کار مربوطند د
 ١٠٤٨ هزار به ٩٥٠کميساريای ملی کار تعداد بيکاران در ظرف دو سال از 

 درصد و افراد دارای ١٦٫٥از اين عده کارگران صنعتی . هزار نفر رسيده است
بدين . دهند  تشکيل می درصد را٧٤افراد غير متخصص ى به اضافهکار فکری 

ر ما وجود جمعيت اضافی در دهات است و ترتيب دليل اصلی بيکاری در کشو
اين موضوع که صنايع ما هنوز از لحاظ حداقل معين کارگران صنعتی چندان 

 .شود تأمين نشده فقط دليل فرعی آن محسوب می
 .لمجموعاحيث کارگر منى ارتقاء مسلم سطح رفاه مادی طبقه: نتيجه
وصع مادی خط مشی مبنی بر بهبود بيش از پيش ى ادامه:   حزبىوظيفه

 .کارگرى کارگر و ازدياد بيش از پيش دستمزد طبقهى و فرهنگی طبقه
 
قشربندی ى ئی دربارههامن احتياجی نيست پيکرهى  به عقيده.دهقانان.) ب

دهقانان ذکر نمايم چه گزارش من بدون آن هم طوالنی شده و همه نيز از اين 
ی پرولتاريا را شکی نيست که قشر بندی دوران ديکتاتور. آگاهندها پيکره
 دو اریدسرمايهدر  .اری همانند دانستدتوان با قشربندی دوران سرمايه نمی

 .روند يابند و ميانه حاالن تحليل می افزايش میها انتها يعنی تهيدستان و کوالک
در کشور ما، به عکس دهقانان ميانه حال به حساب بخش معينی از تهيدستان که 

شود و  يابند، کوالک زياد می ، افزايش میرسند الن میاحميانه ى به پايه
حال  اين واقعيت حاکی از آن است که دهقان ميانه. يابند تهيدستان کاهش می

بلوک با آنها در عين . اکنون نيز مانند گذشته در زراعت سيمای مرکزی است
اتکاء بر تهيدستان برای مقدرات تمامی ساختمان ما و برای ديکتاتوری پرولتاريا 

 .هميت قطعی استحائز ا
ما ارقامی در دست داريم که حاکی .  عمومی سطح رفاه مادی در دهءارتقا

نشينان از اين  آمد ده دو سال قبل از اين در. نشينان است آمد ده از افزايش در
 ميليون روبل بود و در سال ٣٥٤٨، ــ ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤در سال : قرار بود
 درصد ٣٥٫١که حاکی از  ميليون روبل است ٤٧٩٢، ــ ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦

 درصد ٢٫٣٨نشينان جمعًا  دهى باشد، و ضمنًا در اين مدت بر عده افزايش می
اين امر گواه مسلمی است بر اين که وضع مادی در ده بهبود . افزوده شده است

 .يابد می
معنی اين سخن آن نيست که دهقانان وضع مادی خود را در تمام نواحی 

دانيم که طی اين دو سال حاصل در بعضی نقاط   می.نداکشور بهبود بخشيده
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 نيز هنوز کامًال بر طرف ١٩٢٤ کم حاصلی در سال ناجور بوده است و نتايج
از اين رو است که نسبت به دهقانان زحمتکش عمومًا و تهيدستان ده . نشده است

کمک دولت به دهقانان زحمتکش در سال . آيد خصوصًا کمک دولتی به عمل می
 ٤٢٧، ــ ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ ميليون روبل و در سال ٣٧٣، ــ ١٩٢٦ ــ ١٩٢٥

، کمک ويژه به تهيدستان ده ١٩٢٦ ــ ١٩٢٥طی سال . ميليون روبل بوده است
از طريق تخصيص اعتبار برای خانوارهای : به ترتيب زيرين به عمل آمده است

 ٤٤ ميليون روبل، تخفيفات مالياتی در مورد خانوارهای تهيدستان ــ ٣٨تهيدست 
 ميليون روبل، جمعًا ٩به دهقانان تهيدست ــ اى بيمههاى ميليون روبل، پرداخت

، نيز کمک ويژه به تهيدستان ده ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦ طی سال . ميليون روبل٩١
 ميليون روبل، جمعًا ٩ ميليون روبل، ٥٢ ميليون روبل، ٣٩طبق ترتيب فوق 

 . ميليون روبل بوده است١٠٠
 .اصلی دهقانان بهبود يافته استى هاوضع مادی توده:  نتيجه
خط مشی مبنی بر بهبود بيش از پيش وضع مادی و ى ادامه:  حزبىوظيفه

اصلی دهقانان و مقدم بر همه تهيدستان ده، تحکيم اتحاد هاى فرهنگی توده
 .کارگر و حزب آن در دهى ، باال بردن اعتبار طبقهکارگر با دهقانانى طبقه

 
بورژوازی جديد ى  صفت مشخصه. کرانروشنف.  بورژوازی جديد.) پ

کارگر و دهقانان اساسی ندارد که ى عبارت از اين است که وی بر خالف طبقه
اين . عدم رضايت او امری تصادفی نيست. از حکومت شوروی راضی باشد
 .عدم رضايت در زندگی ريشه دارد

 از رشد صنايع ما، از رشد من فوقًا از رشد اقتصاديات ملی سخن گفتم،
ناصر سوسياليستی ملی، از تنزل وزن مخصوص صاحبکاران و از اين که ع

معنای اين سخن . شوند، سخن گفتم بازرگانان کوچک از عرصه رانده می
بازرگانی ما رشد هاى بينيم صنايع ما و ارگان چيست؟  آنست که اگر می

ار کوچک و متوسط ورشکست دهزار سرمايهها نمايند در عوض ده می
 .چقدر دکان کوچک و متوسط بسته شده است؟ هزارهاها  اين سال در.گردند می

 چه .ند؟ هزارهااچه تعدادی از صاحبان صنايع کوچک به پرولتاريا مبدل گشته
ند؟ اتعدادی از مستخدمين در دستگاه دولتی ما مشمول تقليل تعداد کارمندان شده

 .صدها و هزارها
 کئوپراتيفی ما، بهبود ی وبازرگانهاى پيشروی صنايع ما، پيشروی ارگان

، به سود کارگرى دستگاه دولتی ما پيشروی و بهبوديست که به سود طبقه
 اصلی دهقانان و به زيان بورژوازی جديد، به زيان قشرهای متوسط هاىتوده

آيا جای تعجب است که . گيرد عمومًا، و قشرهای متوسط ده خصوصًا، انجام می
يابد؟ از  حکومت شوروی افزايش میدر بين اين قشرها ناخرسندی نسبت به 
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 .شود مشاهده میها اينجاست آن روحيات ضد انقالبی که در اين قبيل محيط
نيز، به عنوان کاالئی که در بازار سياسی  ]١٨[ايدئولوژی اسمنووخوفی 

 .گردد بورژوازی جديد باب شده، از همين جا ناشی می
 ام روشنفکرانولی خطا است اگر تصور شود که تمام مستخدمين و تم

لند و هيجان عليه حکومت شوروی  دارای روحيات ناخرسندی و يا روحيات لند
ما به موازات افزايش ناخرسندی در درون بورژوازی جديد شاهد . هستند

واقعيت ديگری هم هستيم که عبارت است از قشربندی در بين روشنفکران، 
ها روشنفکر دوری جستن از مسلک اسمنووخوفی و نزديکی صدها و هزار

رفقا، اين واقعيت يک واقعيت مسلمًا مثبت و . زحمتکش به حکومت شوروی
 .شايان توجه است

 نزديک با ز روشنفکران فنی هستند، زيرا چون آنها ا، اين جريانگپيشاهن
امور کشور ما را ها  نبينند که بلشويکتوانند جريان توليد مربوطند لذا نمی

پيکری نظير ولخوفستروی،  مؤسسات کوه. خشندب  بهبود مینداپيشرفت داده و ب
راه ترکستان، ولگا ــ دون، و يک رشته اسويرستروی، ستروی، ودنپر

پيکر نوين که سرنوشت آنها با سرنوشت قشرهای روشنفکران  کوههاى کارخانه
اين مسئله برای . تواند در اين قشرها تأثير نيک نبخشد فنی وابسته است، نمی

اى نان نبوده بلکه در عين حال کار شرافتمندانه و خالقهى اقمهلى آنها تنها مسئله
کارگر و به حکومت شوروی نزديک ى است که طبيعتًا آنان را به طبقه

 .سازد می
من ديگر از روشنفکران زحمتکش ده و به ويژه از آموزگاران روستائی 

توانند  ند و نمیااست به حکومت شوروی گرويدهها گويم که مدت سخن نمی
 .شرفت امور مدارس را در ده تهنيت نگويندپي

از اين رو ما به موازات افزايش ناخرسندی بين قشرهای معينی از 
 .باشيم کارگر نيز میى روشنفکران، ناظر پيوند روشنفکران زحمتکش با طبقه

ساختن بورژوازی  حزب عبارت از اين است که خط مشی منفرد ىوظيفه
گر را با روشنفکران شوروی زحمتکش شهر و کارى را ادامه داده و پيوند طبقه

  .ده مستحکم سازد
 
 بوروکراتيسم به ى درباره.دستگاه دولتی و مبارزه با بوروکراتيسم.) ت

 در اين .آن نيستى زنند، که ديگر نيازی به تفصيل درباره قدری زياد حرف می
و هم که عناصر بوروکراتيسم هم در دستگاه دولتی، هم در دستگاه کئوپراتيفی 

و نيز اين که مبارزه با . توان ترديدی داشت در دستگاه حزبی ما وجود دارد نمی
عناصر بوروکراتيسم ضروری است و اين که اين وظيفه تا وقتی که قدرت 



 ٤١

دولتی و دولت وجود دارد، پيوسته در مقابل ما خواهد بود نيز، خود واقعيتی 
 .است

رساندن کار مبارزه با . ل شدولی با اين همه برای هر کاری بايد حدی قائ
، نابود کردن دستگاه دولتیى بوروکراتيسم موجوده در دستگاه دولتی به مرحله

اعتبار ساختن دستگاه دولتی و سعی در انهدام آن دستگاه، ــ به معنای گام  بی
برداشتن عليه لنينيسم و فراموشی اين نکته است که دستگاه ما، دستگاه شوروی 

 طراز ترين لیادولتی موجوده در جهان عهاى دستگاهى  کليهاست و در قياس با
 . دستگاه دولتی است

نيروی دستگاه دولتی ما در چيست؟ در اين است که قدرت حاکمه را از 
. سازد  کارگران و دهقانان مرتبط می ميليونیينچندهاى طريق شوراها با توده

هقان مکتب و صدها هزار کارگر و دها در اين است که شوراها برای ده
 ،عظيم مردم جدا نشدههاى  در اين است که دستگاه دولتی از توده.کشورداريست

، شعب، ها، انواع کميسيوناىتودههاى  از طريق تعداد بيشماری سازمانبلکه
، مجامع نمايندگان و غيره که شوراها را در بر گرفته و بدين طريق هاانجمن
 .آميزد میمردم در هاى  تودهند، با هميناقدرت حاکمههاى گاه ارگان تکيه

 ضعف دستگاه دولتی ما کدام است؟ وجود عناصر بوروکراتيک در ىنقطه
برای طرد بوروکراتيسم از . سازند آن، که کار آن را خراب کرده و مختل می

اين دستگاه، ــ که در ظرف يکی دو سال عملی نيست، ــ بايد دستگاه دولتی را 
نزديک ساخت، آن را با افراد ها  آن را به تودهبه طور سيستماتيک بهبود بخشيد،

کارگر وفادار باشند، نو ساخت و سازمان آن را طبق ى نوينی که به راه طبقه
لنين هزار بار . روح کمونيسم تغيير داد، نه اين که منهدم و بی اعتبارش ساخت

 :گفت حق داشت وقتی که می
 

 .شديم ود میپيش از اين نابها ، ما مدت"دستگاه"داشتن   بدون»
 سيستماتيک و مصرانه در راه بهبود دستگاه، ما، قبل ىبدون مبارزه
 .]١٩[ « . سوسياليسم نابود خواهيم شدیاز ايجاد مبان

 
 در دستگاه دولتی خودمان، به تفصيل موجودههاى من در پيرامون نارسائی

ل منظور من قب. خورد نخواهم پرداخت زيرا بدون آن هم اين نقائص به چشم می
لوقت يک پشته ادفعمن راجع به . است" لوقت مرسومادفعى شيوه"از هر چيز 

قضائی، هاى يک عده از سازمانى مدرک در دست دارم که القيدی تبهکارانه
 .سازد ، کئوپراتيفی و غيره را برمال میاىاداری، بيمه

ى  دفعه به يک مؤسسه٢١مثًال اين دهقان برای آن که به حق خود برسد 
 .نگرفته استاى  و معهذا هيچ نتيجهرفتهبيمه 
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 ساله است، برای آن که وضع خود ٦٦يا مثًال دهقان ديگری که پيرمردی 
 ورست راه را پياده ٦٠٠ شهرستان روشن سازدتأمين اجتماعی ى را در اداره

 .نگرفته استاى طی کرده و معهذا هيچ نتيجه
 ورست ٥٠٠ملی  ساله، طبق دعوت دادگاه ٥٦يا مثًال اين پيرزن روستائی 

 ورست را هم با اسب طی کرده و معهذا به ٦٠٠راه را پياده پيموده و بيش از 
 .حق خود نرسيده است
ولی رفقا، . آنها لزومی نداردى شمار است و ذکر همه بیها اين قبيل فاکت

 .توان يک چنين افتضاحاتی را تحمل نمود؟ چگونه می! اين برای ما ننگ است
معلوم ميشود بين . وجود دارد" پس کشيدگان"ى ربارهئی دهاباالخره، فاکت

 نيز وجود "پس کشيدگانی"ند اکارگران به غير از آنهائی که پيش کشيده شده
خودشان نه به علت بی استعدادی و يا عدم کاردانی دارند که به توسط رفقای 

 .ندا، پس زده شدهندابلکه به علت اين که در کار وجدان و شرافت نشان داده
 اين کارگر که يک چلنگر ابزار ساز است به علت استعداد و تطميع مثًال

يکی دو سال کار . ناپذيری خود در کارخانه به شغل معينی ترفيع داده ميشود
دهد، حيف و ميل و  ميکند، شرافتمندانه هم کار ميکند، به کارها سروسامانی می

 گرمى ا منافع جرگه اما او با اين طرز کارش ب.برد کاری را از بين می اسراف
. سازد  و آسايش آنان را مختل میکند  تماس پيدا می"هاکمونيست"و جوری از 
سنگ جلوی پايش " هاکمونيست"گرم و جورى شود؟ جرگه بعد چه می

حال که خواستی : "کنند می"پس زدن"اندازند و بدين ترتيب او را مجبور به  می
 فکر زندگی و مداخل خود باشيم گزاری ما به راحتی تر باشی و نمی از ما عاقل

 ".زحمت عقب بزن پس برادر بی
ى يا مثًال اين کارگر ديگر را بگيريم که باز هم چلنگر ابزار ساز و سازنده

با . يابد در کارخانه به شغل معينی ترفيع می. پيچ تراشی استهاى دستگاه
 کار خود، مخلى  ولی با اين نحوه.کند حرارت و شرافت شروع به کار می

آورند و خود  شود؟ فرصتی به دست می نتيجه چه می. شود میها آسايش بعضی
ولی اين رفيق ترفيع يافته . کنند خالص می" مخل آسايش"را از شر رفيق 

 : مالحظه کنيد با چه احساساتیچگونه و با چه احساساتی کنار ميرود؟
کوشيدم تا خود را در خورد  گماشتند، می مرا به هر شغلی که می"

ولی من اين ترفيع را که اين همه بال . تمادی که به من ابراز شده بود نشان دهماع
آرزوی .مرا لجن مال کردند. به روزم آورده است هرگز فراموش نخواهم کرد

ى نه کميته.  باقی ماند همه چيز فقط به صورت آرزومن برای آفتابی کردن
د حتی به حرف من حزبی نخواستنى  و نه حوزهکارخانهى ، نه ادارهکارخانه

من که به خاطر ترفيع از دست رفتم و حاال اگر طال بارانم هم . گوش فرا دهند
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 ژوئن سال ٩ ــ ١٢٨ى  شماره]٢٠[" ترود (""بکنند ديگر هيچ کجا نخواهم رفت
١٩٢٧.( 

توان يک چنين افتضاحی را  چگونه می! رفقا آخر اين برای ما ننگ است
 .تحمل نمود؟
 ضمن مبارزه عليه بوروکراتيسم و در راه بهبود  حزب آنست کهىوظيفه

دستگاه دولتی در عين حال يک چنين افتضاحاتی را در کار عملی ما که هم 
 .سوز نمايد  آهن گداخته ريشهاکنون از آنها سخن راندم با

 
عليه ى  بهترين وسيله.انقالب فرهنگیى راجع به شعار لنين درباره.) ج

.  سطح فرهنگی کارگران و دهقانان است عبارت از ارتقاءبوروکراتيسم
توان  توان به بوروکراتيسم در دستگاه دولتی بد گفت و بر آن تاخت، می می

ننگ و افتضاح ى بوروکراتيسم موجوده در پراتيک ما را رسوا ساخت و به تخته
وسيع کارگران به سطح معينی از فرهنگ دسترسی هاى کوبيد ولی مادام که توده

و قابليت کنترل دستگاه دولتی از پائين آن امکان و تمايل ى يجهنيابند که در نت
ى کارگری پديد آيد، بوروکراتيسم هم عليرغم همههاى تودهيعنی با نيروی خود 

هاى کارگر و تودهى از اين رو تکامل فرهنگی طبقه. اينها بر جای خواهد بود
رهنگی زحمتکش دهقان، نه فقط از لحاظ بسط سواد، گرچه سواد اساس هر ف

است، بلکه مقدم بر هر چيز از لحاظ تحصيل ورزيدگی و قابليت برای شرکت 
کشور، اهرم اساسی بهبود دستگاه دولتی و هر دستگاه ديگری ى در امر اداره

 .انقالب فرهنگی نيز در همين استى  معنا و اهميت شعار لنين درباره.است
 از گشايش  فبل١٩٢٢اينست آن چه لنين در اين باره در مارس سال 

مرکزی به عنوان رفيق ى ارسالی به کميتهى  حزب ما، در نامه١١ى کنگره
 :مولوتوف، نوشته است

 
نپ ..... ترين کمبود ما فرهنگ و قابليت اداره کردن است  مهم» 

ريزی اقتصاد سوسياليستی را  از لحاظ اقتصادی و سياسی امکان پی
 سر نيروهای فرهنگی بر" فقط"مطلب .* کند کامًال برای ما تأمين می

 .]٢١[ «. پرولتاريا و پيشاهنگ آن است
 

صحيح " :هاىبانگ (.توان اين سخنان لنين را از ياد برد رفقا، نمی
 .!")است

 
ى تقويت مبارزه در راه اعتالی فرهنگی طبقه: حزبى از اين رو وظيفه

 .کارگر و قشرهای زحمتکش دهقانان است
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*      *      * 

 
اى وضع داخلی سياسی کشورمان گفتم چه نتيجهى نهاز آن چه در زمي

 .آيد؟ حاصل می
هاى حکومت شوروی در بين تمام حکومت حاصله اينست که ىنتيجه
 )شورانگيزهاى کف زدن(.... ستهاجهان پايدارترين حکومتى موجوده

موجوده در جهان هاى  حکومت شوروی از تمام حکومتگوئيم ولی اگر می
 حکومت بورژوازی است، اين سخن هنوز بدان تر و مايه رشک هر مستحکم

خير، . معنی نيست که در کشور ما از اين لحاظ همه چيز بر وفق مراد است
بلشويک، ى رفقا، در اين رشته نيز ما دارای نقائصی هستيم که به مثابه

 .توانيم و نبايد آنها را پنهان سازيم نمی
 جدی است که بايد آن را اين نقصانی. اوًال، در کشور ما بيکاری وجود دارد

 .برطرف کنيم يا به هر حال به هر قيمتی شده به حداقل برسانيم
ثانيًا، در کشور ما نقائص جدی در امر ساختمان خانه برای کارگران يعنی 
بحران مسکن وجود دارد، که آن را نيز بايد مرتفع سازيم، يا به هر حال، در 

 .نزديک به حداقل برسانيمى آيندههاى سال
ضد يهود، نه تنها در محافل معينی از هاى در کشور ما بعضی جوانه

برخی از کارگران، و حتی بين هاى قشرهای متوسط، بلکه بين بعضی از بخش
 .رحمی تمام عليه اين آفت مبارزه کرد رفقا، بايد با بی. وجود داردها حزبی

در کشور ما نقصان ديگری هم وجود دارد که آن ضعف مبارزه عليه 
 .ب استمذه

سرانجام در کشور ما، عقب ماندگی وحشتناک فرهنگی، نه تنها به معنای 
کلمه، بلکه به معنای محدود آن، به معنای سواد ابتدائی وجود دارد، زيرا هنوز 

 .هم ميزان درصد بيسوادان در اتحاد شوروی اندک نيست
خواهيم با نواخت کم و بيش سريعی به پيش رويم، بايد تمام  رفقا، اگر ما می

 .از بين برودص و نظائر آن ئاين نقا
ى چند دربارهاى اجازه دهيد در خاتمه اين بخش از گزارشم کلمه

من از انتصاب . ترين انتصابات دوران مورد گزارش صحبت کنم شاخص
هم چنين . گويم  شوروی سخن نمیمعاونين صدر شورای کميسرهای ملی اتحاد

من از انتصاب کميسرهای ملی، در شورای عالی اقتصاد ملی، کميساريای 
خواستم  من می. گويم سياسی دولتی چيزی نمیى متحدهى بازرگانی ملی و اداره

دانيد که لوبف به  از سه انتصاب که اهميت شاخصی دارند، سخن گويم، شما می
ی جمهوری فدراتيو سوسياليستی روسيه رياست شورای عالی اقتصاد مل
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 دانيد اوخانف که کارگر فلزساز می. او کارگر فلزساز است. منصوب شده است
دانيد  می. است، به جای کامنف به رياست شورای مسکو انتخاب گرديده است

کامارف که او نيز کارگر فلزساز است به جای زينويف به رياست شورای 
هر دو پايتخت در کشور " لرد ــ مرهای"بدين ترتيب . لنينگراد انتخاب شده است
زادگان   آنها از اصيلراست است که )هاکف زدن(. ما کارگران فلزسازند

کف (. کنند زاده اداره می نيستند، ولی امور اقتصاد پايتخت را بهتر از هر اصيل
به نظر .  ممکن است بگوئيد که اين تمايلی است به بسط دامنه فلزسازی)هازدن
 .)".برعکس، بسيار هم خوب است: "صداها. (ن، اين کار هيچ بدی نداردم

اری، آرزومنديم که لندن و پاريس نيز دآرزومنديم که کشورهای سرمايه
انتخاب " لرد ــ مر "تسرانجام به ما برسند و آنها هم فلزسازان خود را به ِسَم

 )هاکف زدن(. نمايند
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  III 
 

 حزب و اپوزيسيون
 
 
 

  ــ وضع حزب١
 
 

ی و مسلکی حزبمان به تفصيل و ذکر پيکره رشد کّمى رفقا، من درباره
 .مفصًال گزارش خواهد داد در اين باره نخواهم پرداخت، چه کاسيور

مربوطه نيز صحبت نخواهم هاى  ترکيب اجتماعی حزب و پيکرهىدرباره
ورد هم اطالعات مبسوطی به شما کرد، چه کاسيور در گزارش خود در اين م

 .خواهد داد
رشد و بهبود کيفی امور رهبری حزبمان، ى دربارهاى خواستم چند کلمه می

رفقا، زمانی . سياست سخن گويمى اقتصاديات و خواه در رشتهى خواه در رشته
 سال پيش، بخشی از رفقا، که ظاهرًا ترتسکی بر رأس آنان قرار ٣ ــ ٢يعنی در 
ى  و کميتهايالتی و واليتیهاى کميته") ظاهرًا ؟ ":، صداهایخنده(داشت، 
حزبی صالحيت ندارند هاى  ما را مالمت کرده، مدعی بودند که سازمانمرکزی

چنين زمانی وجود . آری. کنند کشور مداخله میو بيجا در امور اقتصادی 
اى هولی اکنون مشکل کسی باشد که برای ايراد چنين اتهاماتی به سازمان. داشت

 رااقتصادی ايالتی و واليتی امر رهبری هاى  اين که کميته.حزبی دهان بگشايد
حزبی بر رأس امور ساختمان اقتصادی قرار دارند هاى  و سازماننداگرفته فرا

 تنها نابينايان و يا عقل و در دنبال آن نيستند، ــ چنان حقيقت عيانی است، که
يم در ا واقعيت که ما اکنون تصميم گرفتهاين. توانند آن را انکار کنند باختگان می

ساختمان اقتصادی را مطرح کنيم، خود ى ساله پنجى نقشهى اين کنگره مسئله
ساختمان اقتصادی ى حاکی از اين است که حزب در امر رهبری از روی نقشه

 .، چه در خارج از مرکز و چه در مرکز، بسی پيشرفت نموده استما
خير رفقا، اين يک .  قابل توجهی نيستکنند اين موضوع برخی تصور می

چه بسا به . موضوع قابل توجه و مهمی است که بايد آن را خاطر نشان ساخت
جويند، که گويا آنها نيز  اقتصادی آمريکا و آلمان استناد میهاى ارگان

نمايند، خير رفقا، آنها هنوز به اين امر   ملی را طبق نقشه اداره میاقتصاديات
اری در آنجا وجود دارد، موفق دو تا زمانی که نظام سرمايهند، اموفق نشده
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 سيستم سيستم ديگر يعنیاز روی نقشه، بايد دارايى برای اداره. نخواهند شد
، بايد الاقل دارای صنايع ملی اریدسرمايه صنايع بود نه سيستم سوسياليستی

ا ده، اعتبارات و اراضی ملی شده، پيوند سوسياليستی بى شده، سيستم ملی شده
 .کارگر در کشور و غيره بودى حکومت طبقه

هاى ولی اينها نقشه. راست است، که آنها نيز چيزی شبيه به نقشه دارند
حتمی ندارد و بر اساس ى حدسی است، که برای احدی جنبههاى تخمينی، نقشه

ولی در کشور ما اين طور . کشور را اداره نمودآنها ممکن نيست اقتصاديات 
 هاىنقشه حدسی نبوده، بلکه هاىنقشه تخمينی، هاىنقشه ماهاى نقشه.نيست

 است و سمت تکامل اقتصادی ما حتمیکه برای مقامات رهبری   است،رهنمود
 .تعيين ميکند کشور تمام به مقياس آيندهرا برای 

 . روبرو هستيماصولیکنيد که ما در اينجا با يک تفاوت  مشاهده می
ى طرح مسئله نقشهى  سادهگويم، حتی فاکت از اين روست که می

در کنگره، خود عالمت رشد کيفی امور  اقتصاديات ملی  تکاملىساله پنج
 .ماستى رهبری از روی نقشه

زبی حزبمان نيز به تفصيل نخواهم حرشد دموکراسی درون ــ ى من درباره
درون ــ حزبی  ،بينند که دموکراسی درون ــ حزبی  تنها نابينايان نمی.پرداخت

حزبی، در نزد ما در حال نشو و نما و هاى اعتالی واقعی فعاليت تودهواقعی و 
 اما دموکراسی حزب .کنند دموکراسی پرگوئی میى  درباره.تکامل است

چيست؟ دموکراسی برای که؟ اگر مراد از دموکراسی، آنست که يکی دو 
 گويند و از خود ند تا دلشان بخواهد ياوهاروشنفکری که از انقالب دست کشيده

" دموکراسی"داشته باشند، در اين صورت ما را به چنين ارگان مطبوعاتی 
اکثريت ى نيازی نيست، زيرا اين دموکراسی، برای اقليت ناچيزيست که اراده

حزبی در هاى  ولی اگر مراد از دموکراسی آزادی توده.کنند عظيم را نقض می
نها به امور حزبی، جلب آهاى ، اعتالی فعاليت تودهحل مسائل ساختمانی ما

رهبری حزبی و تقويت اين حس است که آنها صاحب اختيار حزبند، آنگاه ما از 
 دموکراسی برخورداريم و اين دموکراسی برای ما الزم است و ما آن چنينيک 

 ).هاکف زدن(. انحراف تکامل خواهيم داد را به هر قيمتی باشد، بال
خت، که به موازات رفقا، من در اين موضوع هم به تفصيل نخواهم پردا

. يابد  رهبری همکارانه نيز رشد میدموکراسی درون ــ حزبی، قدم به قدم
آنها با هم يک .  مرکزی و کميسيون تفتيش مرکزی را در نظر بگيريدىکميته

دهند که مرتبًا   تن از رفقا را تشکيل می٢٥٠ الی ٢٠٠مرکز رهبری مرکب از 
اين يکی از . کنند ا حل میگرد هم آمده، و مسائل مهم ساختمان ما ر

ترين مراکزی است که تا کنون در حزب ما وجود  ترين و همکارانه دموکراتيک
ترين مسائل  و اما بعد؟ مگر اين يک واقعيت نيست که حل مهم. داشته است
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مربوط به کارهای ما بيش از پيش از دست گروه محدود باالنشينان، به دست اين 
 نواحی کشور بيکرانى ام شئون ساختمانی و با کليهافتد که با تم مرکز وسيع می

  بسيار دارد؟ما رابطه
. من هم چنين راجع به رشد کادرهای حزبی به تفصيل نخواهم پرداخت

کادرهای قديمی حزب ما کادرهای اخير در ميان هاى ترديدی نيست که در سال
ت از پيمايند و به طور عمده عبار ند که راه ارتقاء میاجديدی راه يافته

 اکنون .رسيد  اگر سابقًا تعداد کادرهای ما به صدها و هزارها می.کارگرانند
 به نظر من، اگر در سراسر اتحاد .گردد هزار بالغ میها تعداد آنها به ده
گرفته، تا ها و گروهها يعنی از شعب کارخانهها ترين سازمان شوروی از پائين

را  ی ما، که اکثريت عظيم آنهابحزباال، همه را به حساب آوريم، تعداد کادرهای 
اين خود نمودار .  نفر نيست١٠٠٠٠٠دهند، اکنون کمتر از  کارگران تشکيل می

بندی کادر حزبی ما، رشد  ترکيبى لعادهافوق حزب ما، رشدى لعادهارشد فوق
 . آن استآزمودگی مسلکی و سازمانی حزب و رشد فرهنگ کمونيستی

ياج به تفصيل ندارد، ولی شايان ذکر ديگر، که احتى باالخره، يک مسئله
کارگران غير حزبی و به طور کلی افزايش اعتبار حزب بين ى است و آن مسئله

، بين کارگران و به طور کلی بين طبقات ام زحمتکشان کشورى بين توده
 ديگر مشکل بتوان ترديد داشت که حزب ما برای .ستمکش سراسر جهان است

پرچم رهائی است و عنوان بلشويک، ى  منزلهزحمتکشان تمام جهان بهى توده
 .کارگر استى عنوان پر افتخاری برای بهترين افراد طبقه

ساختمان حزبی ى ما در رشتههاى کاميابیى رفقا، به طور کلی منظره
 .چنين است

نه، نقائص . رفقا، اين بدين معنی نيست که در حزب ما نقائصی وجود ندارد
راجع به نقائص مزبور اى اجازه بدهيد چند کلمه. وجود دارد، آن هم نقائص جدی

 .صحبت کنم
ديگر را، از طرف هاى  اقتصادی و سازمانهاىمثًال امر رهبری سازمان

کارها بر وفق مراد است؟ ى آيا در اينجا همه. حزبی در نظر گيريمهاى سازمان
بلکه در مرکز نيز، طبق رسوم نه، چه بسا مسائل، نه تنها در خارج از مرکز، 

 مثًال فرض کنيم ايوان .گردد خانگی حل و فصل میى انوادگی و به شيوهخ
نشينان رهبر فالن سازمان، خبط بسيار بزرگی مرتکب  ايوانوويچ، يکی از باال

خواهد او را انتقاد  ولی ايوان فئودورويچ نمی. شده و کار را خراب کرده است
هد، زيرا ميل ندارد خوا نمی. کند، اشتباهاتش را آشکار سازد و اصالح نمايد

ند ــ اند، کار را خراب کردهائی مرتکب شدهاهخبط". دشمن بتراشد"برای خود 
ايوان کند؟ امروز، من به  مگر کدام يک از ما اشتباه نمی! چه اهميتی دارد

کنم، فردا، او به من، يعنی به ايوان ايوانوويچ ترحم خواهد يفئودورويچ، ترحم م
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دارد که من هم اشتباه نکنم؟ اين شد درست و زيرا چه تضمينی وجود . کرد
خبطی که به حال خود : گويند می. مسالمت جوئی و خير انديشی. حسابی

 انشاءاهللا يک !به کار عظيم ماست؟ اين عيبی ندارداى واگذاشته شده، لطمه
 .کشيم طوری گليم خود را از آب می

 .ااينست رفقا، طرز قضاوت معمولی بعضی از کارمندان مسئول م
 کنيم ، که تمام جهان را انتقاد میهاولی معنای اين چيست؟ اگر ما، بلشويک
بريم، برای آرامش خاطر اين و يا  و به قول مارکس به عرش اعلی يورش می

آن رفيق از انتقاد از خود استنکاف ورزيم، ــ در آن صورت آيا روشن نيست که 
ه دست نخواهد آمد؟ ديگری بى از اين عمل جز فنای کار عظيم، هيچ نتيجه

 ).هاکف زدن!" صحيح است ":هاىبانگ(
ى  پرولتاری، ضمنًا، از همين لحاظ از کليهبگويد انقال مارکس می

کند و با انتقاد از  ديگر متمايز است که خود خويشتن را انتقاد میهاى انقالب
اگر ما . اين يک رهنمود بسيار مهمی از مارکس است. يابد خود، استحکام می

ص خود چشم فرو بنديم و مسائل را ئانقالب پرولتاری در برابر نقادگان نماين
طبق رسوم خانوادگی حل و فصل کنيم و راجع به اشتباهات يک ديگر سکوت 
متقابل اختيار کنيم و ماده فساد را در پيکر حزب خود رخنه دهيم، ــ آنگاه چه 

 .کسی اشتباهات و نقائص مزبور را اصالح خواهد کرد؟
يگری و اين رسوم خانوادگی در حل مضح نيست که اگر ما اين عامگر وا

ترين مسائل ساختمانی را، از محيط خود نرانيم، ديگر انقالبيون پرولتاری  مهم
 .نخواهيم بود و يقينًا نابود خواهيم شد؟

 و صريح شرافتمندانهى مگر واضح نيست که ما با دست کشيدن از شيوه
 اصالح شرافتمندانه و آشکار اشتباهات خود راه انتقاد از خود و با امتناع از

 نوين را در کار به روی خود مسدودهاى کار و احراز موفقيتپيشروی و بهبود 
 .نمائيم؟ یم

بايد دانست که تکامل ما به صورت حرکت هموار و همه جانبه به سوی باال 
دهائی خير، رفقا، در کشور ما طبقات و در داخل کشور ما تضا. گيرد انجام نمی

داريم و بين اينها اى هستيم و حال و آيندهاى وجود دارد، ما دارای گذشته
توانيم بر روی امواج زندگی با حرکت هموار به  تضادهائی وجود دارد و نمی

پيشروی ما از طريق مبارزه، از طريق حدت تضادها، فائق آمدن بر . پيش رويم
 .گيرد ها انجام میاين تضادها، آشکار ساختن و بر انداختن اين تضاد

توانيم در حالتی باشيم که  مادام که طبقات وجود دارند، ما هرگز نمی
آری رفقا هرگز چنين . خوب بحمداله، اکنون همه کارها رو به راه است: بگوئيم

 .چيزی نخواهد بود
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ولی آن چه زوال . هميشه در زندکی ما چيزی در حال زوال است
ن سپارد، بلکه در راه هستی خود پيکار خواهد به سادگی جا پذيرد، نمی می
 .نمايد خود دفاع میى کند، از آرمان سپری شده می

آيد به  ولی آن چه پديد می. آيد  چيزی نوينی پديد میهميشه در زندگی ما
زند و  کشد، فرياد می گذارد، بلکه صفير می وجود نمیى سادگی پا به عرصه

 ).هاکف زدن!" صحيح است" :هاىبانگ. (دنماي از حق حيات خود دفاع می
. مبارزه بين کهنه و نو، بين زوال يابنده و پديد آينده، ــ اينست بنياد تکامل ما

است، ها بلشويکى ، چنان چه برازندهو اشتباهات کار خود راها اگر نارسائی
و . يماآشکارا و شرافتمندانه ذکر و فاش نکنيم، راه پيشروی خود را مسدود کرده

خواهيم پيش  و همانا به دليل آن که می. خواهيم پيش برويم حال آن که ما می
 وظائفاهم شرافتمندانه و انقالبی انتقاد از خود را يکی از ى برويم، بايد شيوه

 .بدون آن تکامل نيست. بدون آن پيشروی وجود ندارد. خود بشمريم
عالوه بر اين . ولی درست در همين رشته است که هنوز کار ما لنگش دارد

ئی چند به کف آوريم تا نقائص را فراموش کنيم، آسوده خاطر هايست موفقيتکاف
 دو ــ سه موفقيت بزرگ، ــ و ديگر از هيچ چيز .گرديم و به خود غره شويم

شويم و  باز هم دو، سه موفقيت بزرگ، ــ و ديگر به خود غره می. باکمان نيست
ماند،  باهات باقی میولی اشت"! بينيم همه چيز را چون مومی در دست خود می"

نمايد و حزب آغاز  وجود دارد، فساد در پيکر حزب رخنه می هم چنان نقائص
 .گذارد بيماری می

ى اداری در حزب و شيوهى نقصان دوم عبارتست از شيوه. نقصان دوم
که در حزب دارای اى اقناع ساختن يعنی جانشين شيوهى اداری را جانشين شيوه

. نقصان نيز از خطر نخستين نقصان کمتر نيستخطر اين . اهميت قطعی است
حزبی هاى آورد که سازمان چرا؟ زيرا نقصان مذکور اين خطر را به وجود می

خود کار هستند، به مؤسسات ميان تهی پشت ميز نشينان هاى ما را که سازمان
ترين   هزار تن از فعال٦٠اگر در نظر گيريم که ما اقًال دارای . ديل کندبت

بی هستيم که در تمام مؤسسات اقتصادی، کئوپراتيوی و دولتی کارکنان حز
 اذعان گاه بايد کنند، آن بوروکراتيسم مبارزه میى ند، و در آنجاها عليهاهدپراکن

در اين مؤسسات ى کنيم که بخشی از آنها ضمن مبارزه با بوروکراتيسم موجوده
حزب هاى انگاهی خود به بيماری بوروکراتيسم مبتال شده و آن را به سازم

رفقا اين گناه نيست بلکه بالئی است، زيرا تا زمانی که دولت . دهند سرايت می
وجود دارد اين پروسه کم و بيش ادامه خواهد يافت و همانا بدان جهت که اين 

، لذا بايد برای مبارزه با اين نقصان مجهز ئی در زندگی داردهاپروسه ريشه
و آنها را در حل مسائل رهبری حزب ئيم احزبی بيافزهاى گرديم، بر فعاليت توده
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شرکت دهيم و به نحوی مداوم در تعميم دموکراسی درون ــ حزبی بکوشيم و 
 .اقناع گرددى اداری در کار عملی حزبی ما جايگزين شيوهى نگذاريم شيوه

ما اين نقصان عبارت از آن است که يک عده از رفقای . نقصان سوم
بينی موافق با جريان، به طور آرام و هموار شنا خواهند بدون نقشه و عاقبت  می

کنند، به نحوی که همه جا جشن و سرور حکمفرما و هر روز جلسات با شکوه 
به گوش رسد و به هر يک از ماها ها بر پا باشد و از همه جا خروش کف زدن

خنده، کف . (رئيسه تفويض گرددهاى  هيئت انواعبه نوبه عضويت افتخاری
 .)هازدن

جشن و سرور در همه جا، اين ى ايل بی بند و بار برای مشاهدهاين تم
، اعم از الزم و غير هاجشن اشتياق برای آئين بندی و بر پا داشتن انواع سال

الزم، اين تمايل به شناوری تا جائی که بتوان شنا کرد و آن هم بدون آن که 
 تمام اينها، ــ )هاخنده، کف زدن (.کشد می بنگريم آخر جريان ما را به کجا

زندگی حزبی ما هاى ماهيت سومين نقصان کار عملی حزبی ما و اساس نارسائی
 .دهد را تشکيل می

يد که از جان و دل و عرق بر جبين پارو اآيا شما پاروزنانی را ديده
کشاند؟ من چنين پاروزنانی را   را به کجا میدانند جريان آنها زنند اما نمی می

ولی بدبختی . پاروزنانی شرافتمند و خستگی ناپذيرندآنان . ماسئی ديده در ينی
خواهند ببينند که موج ممکن است آنان را به  بينند و نمی آنان در اينست که نمی

 . استابکوبد که آنجا مرگ در انتظار آنهاى صخره
زنند،  از جان و دل و دائمًا پارو می. بعضی از رفقای ما عينًا اين طورند

دانند، بلکه  رانند، اما نه تنها نمی ان گذارده، هموار میخود را در اختيار جري
کار بدون نقشه، کار . خواهند هم بدانند که جريان آنان را به کجا ميبرد حتی نمی

 به شنای حتمًا موافق با يلاکه از تماى بدون شراع و سکان ــ اينست آن نتيجه
 .گردد جريان حاصل می

زنند، سپس رنگشان بر  پک میابتدا ک: اما نتيجه؟ نتيجه روشن است
پوشاند و بعد تبديل به عاميان  فرو میعاميگری آنها را در ى ميگردد آنگاه خزه

 .و اين همان راهيست که به قلب ماهيت واقعی منتهی ميشود. شوند معمولی می
رفقا، اينست برخی نقائص کار عملی حزبی و زندگی حزب ما، که خواستم 

 .خ برای شما گفته باشمتلى آنها چند کلمهى درباره
به اصطالح ى  مباحثه و به مسئلهىبه مسئلهو اکنون اجازه بدهيد 

 .اپوزيسيون بپردازم
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  ــ نتايج مباحثه٢
           
 

 ، معنا و ارزشی دارد؟حزبیى آيا مباحثه
 به چه مرضی بود که آتش مباحثه را دامن زديد، مباحثه: گويند گاهی می

يا بهتر نبود مسائل مورد مباحثه را بين خودمان حل خورد، آ درد چه کسی می
. ريختيم؟ رفقا، اين طرز فکر صحيح نيست کرديم و زباله را به کوچه نمی می

تمام مطلب بر سر . مباحثه گاهی مطلقًا ضروری و بدون ترديد سودمند است
، در محيط باشد؟ اگر مباحثه در محيط رفاقتاى آنست که مباحثه چگونه مباحثه

انتقاد از خود، انتقاد ى شرافتمندانهى ی جريان يابد، اگر هدف مباحثه شيوهحزب
ى از نواقص حزبی باشد و بدين ترتيب اگر مباحثه کار ما را بهبود بخشد و طبقه

 .الزم و سودمند استاى کارگر را مجهز نمايد، در آن صورت چنين مباحثه
مر مشترک ما ولی نوع ديگری از مباحثه وجود دارد که هدفش بهبود ا

نبوده، بلکه وخامت آنست، هدفش تحکيم حزب نبوده، بلکه تالشی و ُسست کردن 
، بلکه به خلع معموًال به تجهيز پرولتاريا منجر نشدهاى يک چنين مباحثه. آنست

 :هاىبانگ. (نيازی نيستاى ما را به چنين مباحثه. گردد سالح وی منتج می
 )..هاکف زدن!" صحيح است"

ى پوزيسيون در حدود سه ماه پيش از کنگره يعنی قبل از تهيههنگامی که ا
 و قبل از انتشار تزهای مزبور، طلب ميکرد در سراسر مرکزیى کميتهتزهای 

را به ما تحميل نمايد، که اى حثهاکشور مباحثه آغاز گردد، کوشش داشت چنان مب
 را کارگر، دشمنان حزب ماى به طور ناگزير کار دشمنان ما، دشمنان طبقه

 مخالفت اپوزيسيونهاى  با نقشهمرکزیى کميتهبه همين جهت هم . تسهيل ميکرد
 اپوزيسيونهاى  با نقشهمرکزیى کميتهکرد و به خصوص به همين جهت که 

ى مخالفت کرد ما توانستيم مباحثه را به مجرای صحيح خود بياندازيم و به وسيله
 . الزم بدهيممباحثه پايه به کنگره تقديم نمود، به مرکزیى تزهائی که کميته

مثبت داده ى توانيم بگوئيم که مباحثه به طور کلی نتيجه اکنون ما بدون ترديد می
 .است

، بايد گفت اينها و اما رفقا، در مورد اين که زباله را نبايد به کوچه ريخت
ما هيچگاه نترسيده و نخواهيم ترسيد که آشکارا خود و اشتباهات . الطائالت است

نيرومندی بلشويسم به ويژه در همين است . ر پيشگاه حزب انتقاد کنيمخود را د
ترسد و از طريق انتقاد از نقائص خود، نيروی جديدی برای  که از انتقاد نمی

نيرومندی ى کنونی، نشانهى بدين طريق مباحثه. کند پيشروی کسب میى ادامه
 .اقتدار آنستى حزب ما و نشانه
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 حزب دزب بزرگ و به ويژه در حزبی مانننبايد فراموش کرد که در هر ح
ما که بر رأس حکومت قرار دارد و بخشی از آن را دهقانان و کارمندان تشکيل 

دهند، به مرور زمان برخی عناصر القيد و بی اعتنا نسبت به مسائل عملی  می
. کنند دهند و موافق جريان شنا می آيند که چشم بسته رأی می حزب گرد می
. است که بايد عليه آن مبارزه کرد آفتی ،دی از اين قبيل عناصروجود تعداد زيا

 .اين عناصر باتالق حزب ما را تشکيل ميدهند
رها از اين رو به اپوزيسيون. مباحثه عبارت از مراجعه به اين باتالق است

آنها واقعًا هم بدترين . کنند که قسمتی از آن را بربايند باتالق مزبور ارجاع می
کند تا بهترين  ارجاع میولی حزب به باتالق مزبور . بايندريقسمت آن را م

در نتيجه باتالق با . قسمت آن را جدا کرده و با زندگی فعال حزبی مأنوس سازد
ى تمام لختی خود مجبور است موقعيت خود را تعيين کند و واقعًا هم در نتيجه

ون و قسمت مزبور، باتالق با دادن قسمتی از صفوف خود به اپوزيسيارجاعات 
ديگر به حزب، موقعيت خود را تعيين ميکند و بدين طريق به موجوديت خود، 

عمومی تکامل حزبی ما، ى  و اين در ترازنامه.دهد باتالق، خاتمه میى به منزله
تر شده يا  چکوکنونی، باتالق حزب ما کى مباحثهى  در نتيجه.ثبتی استامر م

مثبت ى اين امر جنبه. دارد خاتمه ميدهدکامًال به موجوديت خود خاتمه داده و يا 
 .مباحثه است

 هزار نفر از ٧٢٤تا ديروز تقريبًا . نتايج مباحثه؟ نتايج مباحثه معلوم است
نتيجه چنين . ندا هزار نفر له اپوزيسيون رأی داده٤رفقا له حزب و کمی بيش از 

طبقه مرکزی از حزب و حزب از ى زنند که کميته اپوزيسيونرها نعره می. است
گرديد در آن  جدا شده و اگر چنين و چنان ميشد و از آسمان مائده نازل می

ولی چون از آسمان مائده نازل .  نصيب آنها ميشد درصد آراء٩٩نًا يصورت يق
 .نتيجه چنين است. گردد، لذا حتی يک درصد آراء هم نصيب آنها نشد نمی

ل آن يک باره کارگر نيز به دنباى چه شد که تمام حزب يک جا و طبقه
 اپوزيسيون، افراد با نام و نشانی سأاپوزيسيون را چنين منفرد کردند؟ آخر بر ر
 افرادی !")صحيح است ":هاىبانگ(قرار دارند که بلدند برای خود رکالم کنند 

دانند چگونه خودستائی و بازار  ، و می)هاکف زدن(که از فروتنی فارغند 
 .گرمی کنند

رده ُخ گروهی از روشنفکران پوزيسيوناعلت آن که گروه رهبری 
کارگر به دور ى  هستند که از زندگی، از انقالب، از حزب و از طبقهبورژوازی

 .).هاکف زدن!" صحيح است ":هاىبانگ(. نداافتاده
صنايع ى خودمان در رشتههاى من هم اکنون از پيشرفت امور و از کاميابی

اما . است خارجی سخن گفتمو بازرگانی و به طور کلی اقتصاديات و نيز سي
بيند و يا   آنها را نمیندارد، اپوزيسيونها  کاری به اين کاميابیاپوزيسيون
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خواهد ببيند و اين امر قسمتی ناشی از جهالت و قسمتی هم در اثر عناد  نمی
 .نداروشنفکرانی است که از زندگی دور افتاده

 
 

 اپوزيسيونو  اساسی بين حزب اختالفات ــ ٣
 

 
 بر سر اپوزيسيون بين حزب و اختالفاتست بپرسيد که باالخره ممکن ا
  مربوط به چه مسائلی است؟اختالفاتچيست و آن 

 .!")صحيح است ":هاىبانگ. (مسائل مربوط استى رفقا، به کليه
چندی پيش من درخواست يک کارگر غير حزبی مسکو را قرائت کردم که 

ى او مسئله. ارد شده استخواهد وارد حزب شود، يا هم اکنون ديگر و می
 :کند  را چنين فرمولبندی میاپوزيسيون بين حزب و اختالفات

 
 اپوزيسيونسابقًا ما در جستجوی موارد اختالف بين حزب و » 
توان   با حزب را نمیاپوزيسيونولی اکنون ديگر موارد توافق . بوديم

حزب مسائل با ى  در کليهاپوزيسيون ).ها کف زدن ــ خنده(. پيدا کرد
. شدم  بودم، وارد حزب نمیمخالف است، اگر من طرفدار اپوزيسيون

 )..٢٦٤ى شماره" ايزوستيا"رجوع شود به (« ، ).هاکف زدنخنده ــ (
 

خود را صائب ى مالحظه کنيد، کارگران گاهی تا چه حدی ميتوانند انديشه
ترين  ترين و صحيح  به نظر من اين صائب.و در عين حال موجز بيان کنند

 .  با حزب و ايدئولوژی و مرامنامه و تاکتيک آنستاپوزيسيونوصيف مناسبات ت
مسائل با حزب اختالف عقيده ى  در کليهاپوزيسيونهمانا به دليل آن که 

 مخصوص به خود، ايدئولوژی گروهی است که دارای دارد، لذا اپوزيسيون
مخصوص به خود، تاکتيک مخصوص به خود و اصول سازمانی ى مرامنامه

 .مخصوص به خود است
الزم است، دارا  تازه ، تمام آنچه را که برای يک حزباپوزيسيون

کم دارد و آن هم اينست که " مختصر"فقط برای اين کار يک چيز . باشد می
  ).هاخنده ــ  کف زدن(. رسد زورش نمی
اساسی را نام ببرم که در مورد آنها بين حزب و ى توانم هفت مسئله من می
 .اختالف عقيده وجود دارد اپوزيسيون
من .  امکان ساختمان سوسياليستی پيروزمندانه در کشور ماىمسئله. نخست

 در مورد اين مسئله استناد نخواهم جست، زيرا اپوزيسيونبه مدارک و اظهارات 
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 اپوزيسيونبر همه روشن است که . بر همه معلوم است و تکرار موردی ندارد
و با انکار . کنند م را در کشور ما انکار میامکان پيروزی ساختمان سوسياليس

 .غلطد  در میها روشن و آشکارا به موقعيت منشويکاپوزيسيونچنين امکانی، 
مزبور برای ى  در مورد مسئلهاز طرف اپوزيسيوناى يک چنين نظريه

از اقدام به قيام  کامنف و زينوويف هنگامی که .رهبران کنونی آن تازگی ندارد
در آن هنگام آنها آشکارا . ورزيدند به همين نظريه متکی بودند اکتبر امتناع می

رويم، بايد در انتظار مجلس  کردن قيام به سوی فنا می گفتند ما با برپا می
هم ها مؤسسان بود، شرايط برای سوسياليسم فراهم نشده است و به اين زودی

 .فراهم نخواهد شد
. مين نظريه متکی بودترتسکی نيز هنگامی که به سوی قيام ميرفت به ه

گفت چنان چه در آينده کم و بيش نزديک، انقالب پيروزمند  زيرا آشکارا می
انقالبی بتواند در ى پرولتاری در باختر به کمک نشتابد، تصور اين که روسيه

 .استکار ايستادگی کند، تصوری سفيهانه  برابر اروپای محافظه
طرف و ترتسکی از طرف واقعًا در آن زمان، کامنف و زينوويف از يک 

رفتند؟ رفقا، اين  ديگر و لنين و حزب از طرف سوم چگونه به سوی قيام می
 .سخن گوئيماى ش چند کلمهابسيار جالبی است که ارزش دارد دربارهى مسئله

. رفتند دانيد که کامنف و زينوويف به ضرب چوب به سوی قيام می می
خنده ــ  (اج از حزب هی ميکرد لنين آنها را به ضرب چوب و با تهديد به اخر

خنده ــ  (.  و آنها مجبور بودند افتان و خيزان از دنبال قيام بروند).هاکف زدن
 .).هاکف زدن

ولی او نه به طور عادی، بلکه . رفت ترتسکی داوطلبانه به سوی قيام می
 به کامنف و  رارفت که در همان زمان هم او با قيد و شرطی به سوی قيام می

جالب است که درست قبل از اکتبر، در ژوئن سال .  نزديک ميکردفزينووي
سابق خود به نام ى ، ترتسکی در پطروگراد تجديد انتشار رساله١٩١٧

خواست بگويد با لوای   را بجا شمرد و با اين عمل گوئی می"صلحى برنامه"
 گويد؟ در آنجا در اين رساله او از چه سخن می. خاص خود به جانب قيام ميرود

کند  امکان پيروزی سوسياليسم در يک کشور مناظره میى با لنين در باب مسئله
شمرد و دعوی دارد که قدرت حاکمه را  لنين را نادرست میى و اين انديشه

اروپای ى از جانب کارگران پيروز شدهناچار بايد به دست آورد، ولی اگر 
در برابر اروپای  بتواند انقالبیى باختری کمکی نرسد، تصور اين که، روسيه

، تصوری يأس آور است و هر کس انتقاد ترتسکی کار ايستادگی نمايد محافظه
 .را باور نکند، به تنگ نظری ملی دچار است

 :آن زمان ترتسکیى اينست قسمتی از متن رساله
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ى ما بدون آن که منتظر ديگران بمانيم، مبارزه را بر زمينه» 
طمينان کامل داريم که ابتکار ما دهيم و ا ملی آغاز کرده و ادامه می

کشورهای ديگر خواهد بود؛ اگر اين امر صورت ى محرک مبارزه
تاريخ و هم مالحظات ى نگيرد، آنگاه ــ همان طور که هم تجربه

انقالبی ى دهند، ــ تصور اين که مثًال روسيه تئوريک گواهی می
يأس کار ايستادگی نمايد، تصوری  بتواند در برابر اروپای محافظه

برای انقالب اجتماعی در قائل شدن امکاناتی » ..... « .آور است
چارچوب ملی به معنای آنست که انسان قربانی همان تنگ نظری ملی 

« . دهد شود، که ماهيت سوسيال ــ پاتريوتيسم را تشکيل می
 ).٩٠، قسمت اول، صفحه ٣جلد " ١٩١٧"ترتسکی، (
 

 حدود زيادی بيخ و بن بلوک اينست رفقا، قيد و شرط تروتسکی، که تا
 . سازد  بر ما روشن میکامنف و زينوويفکنونی او را با 

 رفت؟ آيا آنها رفت، حزب چگونه می   و اما لنين چگونه به سوی قيام می
رفتند؟ نه لنين و حزبش بدون قيد و شرط به سوی قيام   با قيد و شرط میهم
ى برنامه"لنين، تحت عنوان عالی ى اينست قسمتی از متن يک مقاله. رفتند می

 در خارجه منتشر شده ١٩١٧ که در سپتامبر سال "انقالب پرولتاریجنگی 
 :است

 
سوسياليسم پيروزمند در يک کشور، به هيچ وجه دفعتًا هر » 

برعکس وقوع آن را محتمل . برد جنگی را به طور کلی از بين نمی
 های مختلف به طوراری در کشوردتکامل سرمايه. شمرد می
طور ديگری هم در شرايط توليد . گيرد نهايت ناموزونی انجام می بی

مسلم و قطعی به دست ى از اينجا يک نتيجه. تواند باشد کاالئی نمی
 کشورها پيروز در تمامتواند در آن واحد   نمیسوسياليسم: آيد می

و بقيه تا سوسياليسم ابتدا در يک يا چند کشور پيروز خواهد شد . گردد
ی در شرايط بورژوائی و يا ماقبل بورژوائی باقی خواهند مدت زمان

اين امر ناچار نه تنها موجب اصطکاک خواهد گرديد، بلکه . ماند
بورژوازی ساير کشورها را وادار به کوشش مستقيم برای قلع و قمع 

در چنين مواردی . پرولتاری پيروزمند کشور سوسياليستی خواهد نمود
اين جنگ در راه . دالنه استجنگ از طرف ما، مشروع و عا

« . استديگر از قيد بورژوازی هاى سوسياليسم، در راه رهائی ملت
انستيتوی هاى يادداشت"، "یراجنگی انقالب پرولتى برنامه"لنين، (

 .]٢٢[) ٧. ، ص٢قسمت " لنين
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. به کلی ديگری روبرو هستيمى با نظريهکنيد که ما در اينجا  مالحظه می

 نزديک ميکند، به کامنف و زينوويفو شرطی که او را به اگر ترتسکی با قيد 
رفت و دعوی داشت که در صورت نرسيدن کمک از خارج،  سوی قيام می

حکومت پرولتاری به خودی خود چيز مهمی نخواهد بود، لنين بالعکس بدون قيد 
رفت و تأکيد ميکرد که حکومت پرولتاری در کشور ما  و شرط به سوی قيام می

 کمک به پرولتارهای کشورهای ديگر در امر رهائی آنها از يوغ بايد برای
 . باشدپايگاه ىبورژوازی به مثابه

رفتند و اينست دليل آن  به سوی قيام اکتبر میها اينست طرزی که بلشويک
 در دهمين سال انقالب اکتبر وحدت کالم پيدا که ترتسکی با کامنف و زينوويف

 .کرد
 را از کامنف و زينوويف و از يک طرف توان گفتگوی بين ترتسکی می

زيرين تصوير ى  به صورت مکالمهاپوزيسيونطرف ديگر هنگام تشکيل بلوک 
 .نمود

بينيد  خوب رفيق عزيز، می »:  خطاب به ترتسکیکامنف و زينوويف
گفتيم نبايد به قيام اکتبر دست زد و بايد منتظر  باالخره حق با ما بود که می
يينند که کشور در حال انحطاط  اکنون همه می. مجلس مؤسسان شد و غيره

يابد، ما به سوی فنا ميرويم و هيچ گونه  است، قدرت حاکمه قلب ماهيت می
ولی . بايست به قيام دست زد نمی. سوسياليسمی هم در کشور ما به پا نخواهد شد

 .« شما داوطلبانه به سوی قيام رفتيد و خبط بزرگی را مرتکب شديد
من عادالنه ى خير، همکاران عزيز، شما درباره »: ب آنهاترتسکی در جوا

رفتم، ولی اين را که  درست است که من به سوی قيام می. کنيد قضاوت نمی
به سوی قيام آخر من که مستقيمًا . رفتم، شما فراموش کرديد بگوئيد چگونه می

 شده  و چون اکنون معلوم).عمومى خنده (.رفتم، بلکه با قيد و شرط ميرفتم نمی
است که ديگر از هيچ کجا انتظار کمکی از خارج نميرود، لذا واضح است که 

بينی کرده بودم، کارها به  پيش" صلحىبرنامه"همان طور که به موقع خود در 
 .« سوی فنا ميرود

ما قيد و شرط را . ممکن است اين طور باشد »: زينوويف و کامنف
مسلکی ى ک ما دارای پايهاکنون واضح است که بلو. فراموش کرده بوديم

 ).ها  کف زدن.عمومخنده («  .است
انکار امکان ساختمان ى  دربارهاپوزيسيون ىبدين طريق بود که نظريه

 .سوسياليستی در کشور ما به وجود آمدى پيروزمندانه
در برابر چه . طلبی است تسليمو اما ماهيت اين نظريه چيست؟ ماهيت آن 

ديگر در برابر چه .  کشور مااریدصر سرمايهکسی؟ واضح است، در برابر عنا
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چپ و هاى پس عبارت پردازی.  تمام جهان بورژوازیکسی؟ در برابر
 ما را اپوزيسيون. انقالبی، ــ به کجا رفت؟ دود شد و به هوا رفتهاى ژست

گاه  آن آن را دور بريزيد،  انقالبیهاىتکان بدهيد، عبارت پردازیخوب 
کف  (.ه ظرف، تسليم طلبی رسوب نموده استمالحظه خواهيد کرد که در ت

 ) .هازدن
 آيا در کشور ما ديکتاتوری پرولتاريا . ديکتاتوری پرولتارياىمسئله. دوم

 هر اپوزيسيونمعذالک، ) .خنده. (وجود دارد يا نه؟ سئوال قدری عجيب است
گويد در   میاپوزيسيون. کند بار در اظهارات خود اين سئوال را مطرح می

در اينست که . معنای آن چيست؟.  ماهيت ترميدوری رخ داده استکشور قلب
کشور ما ديکتاتوری پرولتاريا وجود ندارد و هم اقتصاد و هم سياست ما از هم 

رويم نه به سوی  اری میدپيمايد، و ما به سوی سرمايه پاشد، راه قهقهرا می می
خود ى ر عقيده داپوزيسيونالبته اين عجيب و سفيهانه است، ولی . مسوسياليس
 .ورزد اصرار می

ى تز معروف ترتسکی درباره. بفرمائيد رفقا، اين هم يک اختالف ديگر
 اگر قدرت حاکمه قلب ماهيت يافته و يا .کلمانسو نيز به همين پايه متکی است

يابد، در اين صورت آيا ديگر ارزش دارد به آن ترحم کنيم، آن را حمايت  می
اگر وضع مساعدی . يم؟ بديهی است که ارزش نداردنمائيم و مورد دفاع قرار ده

 کيلومتری ٨٠ فرا رسد، اگر بالفرض به اى چنين قدرت حاکمه"برچيدن"برای 
مسکو برسد، ــ در آن صورت آيا روشن نيست که بايد برای برچيدن اين 

ستی، از وضع ترتسکيحکومت و استقرار حکومت نوين کلمانسوئی، يعنی 
 .استفاده کرد

 اين .هيچ چيز لنينی وجود ندارداى "نظريه" که در يک چنين روشن است
 . به پرتگاه منشويسم در غلطيده استاپوزيسيون. منشويسم تمام عيار است

 روش اپوزيسيون .کارگر با دهقان ميانه حالى  اتحاد طبقهىمسئله. سوم
 پالتفرم .چنين اتحادی هميشه پنهان داشته استى منفی خود را نسبت به انديشه

 از نظر آنچه که گفته شده جالب نيست،  آن آنقدرهاى و تزهای متقابلهاپوزيسيون
 سعی کرده است از اپوزيسيونبلکه بيشتر از نظر آن چيزهائی جالب است که 

اسميرنف که خود . ن.  ولی شخصی پيدا شد به نام ای.کارگر پنهان داردى طبقه
ى ت که حقيقت را درباره است، و مردانگی آن را داشاپوزيسيوننيز از سران 
و اما از آن چه معلوم شد؟ معلوم .  بيان دارد و پرده از کارش برکشداپوزيسيون

هستيم بايد با دهقان " نجات"و اگر خواستار " فنا ميرويم"شد که ما به سوی 
ولی در عوض روشن . گرچه اين چندان عاقالنه نيست. ميانه حال برهم زنيم

 .است



 ٥٩

 در انظار همه نمايان اپوزيسيون منشويکی م خروسجاست که باالخره ُدناي
 .گرديد

ى  اگر امکان ساختمان پيروزمندانه. خصلت انقالب ماىمسئله. چهارم
 در کشور ما انکار گردد، اگر وجود ديکتاتوری پرولتاريا انکار مسوسياليس

کارگر با دهقانان انکار گردد، ــ آنگاه ديگر ى گردد، اگر ضرورت اتحاد طبقه
روشن است که . ماند؟  آن چه باقی میانقالب ما و از خصلت سوسياليستیاز 

پرولتاريای به قدرت حاکمه رسيده . ماند هيچ و به تمام معنی هيچ چيز باقی نمی
 را به آخر رسانده است، اکنون ديگر دهقانان با انقالب بورژوازیو انقالب 

ه پرولتاريا ميتواند برود و ند، ــ يعنی اين کاکاری ندارند زيرا ديگر زمين گرفته
 . طبقات ديگر باز کندیاجا را بر

 .آيد  که با غور در کنه عقايد آن به دست میاپوزيسيونى اينست نظريه
بيهوده نيست که .  استاپوزيسيون بیلتسليم طهاى اين تمام ريشه

 . را مدح ميکنداپوزيسيون ،آبراموويچ، بونديست طلب
 در اينجا مبنای .بری انقالب مستعمراتی لنين در مورد رهىنظريه. پنجم
لنين فرق موجود بين کشورهای امپرياليستی و کشورهای ستمکش، بين ى نظريه

 و سياست کمونيسم در کشورهای سياست کمونيسم در کشورهای امپرياليستی
گفت،  زمان جنگ میاو با در نظر گرفتن اين فرق در همان . مستعمراتی است

رای کمونيسم در کشورهای امپرياليسم ناپذيرفتنی و ضد فکر دفاع از ميهن که ب
بخش  انقالبی است، در کشورهای ستمکشی که عليه امپرياليسم به جنگ رهائی

 .مشغولند، کامًال پذيرفتنی و عادالنه است
معين و برای مدت معينی امکان تشکيل ى به همين جهت هم لنين در مرحله

 بورژوازیمستعمراتی را هر آينه اين  ملی کشورهای بورژوازیلوک اتحاد با ب
کارگران و ها عليه امپرياليسم بجنگد و هر آينه مانع آن نگردد که کمونيست

 . تربيت نمايند، جائز دانسته استنيسمودهقانان تهيدست را با روح کم
لنين به طور قطع روی ى  در اينجا اينست که از اين نظريهاپوزيسيونگناه 
 که صالح بودن پشتيبانی گرود انترناسيونال دوم میى هگرداند و به نظري بر می

 کليه .انقالبی کشورهای مستعمراتی عليه امپرياليسم را نفی ميکندهاى از جنگ
 ما گرديده است از انقالب چين دامنگير اپوزيسيونى عواقب سوئی که در مسئله

 .خيزد همين جا بر می
 .اين هم يک اختالف ديگر

 گناه .واحد در جنبش کارگری جهانى ه تاکتيک جبهىمسئله. ششم
ها  در اينجا اينست که از تاکتيک لنين در باب جلب تدريجی ميليوناپوزيسيون

ها  برای جلب ميليون.گرداند کارگر به کمونيسم روی بر میى طبقهى توده
صحت .  صحت سياست حزب کافی نيست به کمونيسم تنهاکارگرى طبقهى توده
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. شود  ولی به هيچ وجه کار بدين جا تمام نمیسياست حزب امر خطيری است،
 به کمونيسم بگروند، الزم است  کارگرىطبقهى تودهها برای اين که ميليون

و . خويش به صحت سياست کمونيسم معتقد گردندى خودشان با تجربهها توده
معتقد گردند زمان الزم است، برای اين کار الزم است ها برای اين که توده
به موضع خود و معتقد ساختن ها  کاردانی برای جلب تودهحزب با مهارت و

 .توده به صحت سياست خود بکوشدها ميليون
دانستيم کار به   کامًال حق به جانب ما بود، زيرا می١٩١٧در آوريل سال 

 ولی ما .گردد شوروی منجر میى حاکمه  و استقرار قدرتبورژوازیواژگونی 
ى  را به قيام عليه قدرت حاکمه کارگرىوسيع طبقههاى در آن موقع هنوز توده

امکان نيافته بودند به ها چرا؟ زيرا هنوز توده. کرديم  دعوت نمیبورژوازی
را تنها زمانی ها ما توده. ، که مسلمًا صحيح بود، معتقد گردندصحت سياست ما

ار و منشويک در مسائل   اسبورژوازی به جانب قيام برديم که احزاب خرده
به صحت سياست ما معتقد ها د را کامًال مفتضح نمودند و تودهاساسی انقالب خو

را به جانب قيام ها  به موقع تودهگرديدند، و همانا بدان جهت که ما در آن زمان
 .برديم، پيروز گرديديم

ى لنين تاکتيک جبهه. واحد در اينجاستى تشکيل جبههى ايدهاى هريشه
ى طبقهى تودهها ت تا به ميليون به ميان آورده اس از اين لحاظواحد را اصوًال

 که گرفتار خرافات سازشکاری سوسيال ــ اریدسرمايه کشورهای کارگر
شخصی خود به صحت سياست ى دموکراسی هستند، کمک کند با تجربه

 .پی برند و به کمونيسم بگروندها کمونيست
. کند  اين تاکتيک را به کلی نفی می در اين است کهاپوزيسيونگناه 
واحد بود، ى تاکتيک جبههى خردانه دلباخته  که زمانی سفيهانه و بیاپوزيسيون

 در انگلستان حسن استقبال ]٢٣[به انواع وسائل امر سازش با شورای کل را 
، "ترين تضمينات صلح يکی از جدی"پنداشت که اين سازش  نمود و می می

ن تري و يکی از جدی" ترين تضمينات عليه مداخالت مسلحانه يکی از جدی"
 شود به گزارش عرجو(است " بی ضرر ساختن رفرميسم در اروپا"وسائل 

ولی پس از آن . ) اتحاد شوروی)ب ( حزب کمونيست١٤ى زينوويف در کنگره
کامًال به ها و هيکسها رفرميسم به کمک پرسل" بی ضرر ساختن"که اميدش به 

 را از واحدى يأس مبدل گرديد، به افراط ديگری دست زد و فکر تاکتيک جبهه
 .بيخ و بن منکر شد

 را اپوزيسيونافتن کامل ت ديگری که روی برى رفقا، اين هم اختالف عقيده
 .دهد واحد، نشان میى از تاکتيک لنينی جبهه
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اتحاد ) ب( حزبيت لنينی، وحدت لنينی در حزب کمونيست ىمسئله .هفتم
نينی به کلی ل در اين باره از نظريه سازمانی اپوزيسيون .شوروی و در کمينترن

روی گردان شده، در راه تشکيل يک حزب دوم و يک انترناسيونال تازه گام 
  .گذارد می

 در تمام اين  اپوزيسيوندهد اساسی که نشان میى ست آن هفت مسئلهاهاين
 .مسائل به سراشيب منشويسم در غلطيده است

، با  را با ايدئولوژی حزب مااپوزيسيونتوان اين نظريات منشويکی  آيا می
سازمانی ى حزب ما، با تاکتيک آن، با تاکتيک کمينترن، با نظريهى مرامنامه

 .لنينيسم دمساز دانست؟
 !به هيچ وجه و حتی برای يک دقيقه

ی در کشور ما توانسته است به اپوزيسيونخواهيد گفت چگونه يک چنين 
اجتماعی هاى ، ريشهاجتماعی آن در کجاست؟ به نظر منهاى وجود آيد، ريشه

 شهرها در یئژوابور  در اين واقعيت نهفته است که قشرهای خرده اپوزيسيون
شوند و نيز در اين واقعيت نهفته است که  شرايط تکامل ما ورشکست می

قشرهای مزبور از رژيم ديکتاتوری پرولتاريا ناراضی هستند و در تالشند تا 
ی بورژوازی رژيم مزبور را تغيير داده و آن را از طريق استقرار دموکراس

 .بخشند" بهبود"
رشد صنايع و ى پيشروی ما و در نتيجهى من هم اکنون گفتم که در نتيجه
  اقتصاديات بخشی ازسوسياليستیهاى افزايش وزن مخصوص شکل

 حطاطن شهری، ورشکسته و رو به ابورژوازیژوازی، به خصوص بور خرده
 قشرها از رژيم لند لند و ناخرسندی اينى  منعکس کنندهاپوزيسيون. ميرود

 .انقالب پرولتاری است
 .اجتماعی اپوزيسيونهاى چنين است ريشه

 
 

  ــ و اما از اين پس چه؟٤
 
 

  چگونه بايد رفتار کرد؟اپوزيسيونآيا از اين پس با 
ى خواستم برای شما تاريخچه قبل از اين که به اين مسئله بپردازم، می

ای کار مشترک با تروتسکی  بر١٩١٠آزمايشی را نقل کنم که کامنف در سال 
به ويژه از اين لحاظ که .  اين يک مسئله بسيار جالبی است.به عمل آورده است

. دهدبمورد بحث، کليدی به دست ما ى تواند برای برخورد صحيح به مسئله می
پلنوم . مرکزی ما در خارجه تشکيل شده بودى  پلنوم کميته١٩١٠در سال 
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، و از آن جمله با هارا با منشويکها کبلشويى مناسبات متقابلهى مسئله
در حزب ها در آن موقع ما با منشويک. (دهد ترتسکی، مورد مذاکره قرار می

م وپلن). اميديمن واحدی بوديم، جزئی از آن را تشکيل داده، خود را فراکسيون می
، يعنی ايضًا آشتی با ها بر له آشتی با منشويک و عليه لنينرغم لنين، علی

و اما کامنف چطور؟ کامنف . لنين در اقليت ماند. ار نظر نمودترتسکی اظه
دست به همکاری با ترتسکی زد و اين همکاری را بدون اطالع و موافقت لنين 

خود به زيان و ناروائی ى خواست کامنف با تجربه انجام نداد، زيرا، لنين می
 .همکاری با ترتسکی عليه بلشويسم پی ببرد

 :گويد  باره چه میگوش کنيد، کامنف در اين
 

 اکثريت فراکسيون ما، به منظور آشتی و ١٩١٠در سال » 
والديمير ايليچ سخت . سازش با رفيق ترتسکی کوشش به عمل آورد

مخالف اين اقدام بود و در قبال اصرار من در باب اقدام به آشتی با 
در حق من قائل شود، " مجازاتی"ترتسکی چنان که گوئی بخواهد 

، به عنوان مرکزیى کميتهه مخصوصًا من از طريق تأکيد کرد ک
رفيق ى روزنامهى  به هيئت تحريريهمرکزیى کميتهى نماينده

 ــ پس از چند ماه کار ١٩١٠مقارن پائيز سال . ترتسکی مأمور شوم
در اين هيئت تحريريه ــ من معتقد گرديدم که حق با لنين است که 

دارد، و من با من روش منفی " آشتی طلبی"نسبت به خط مشی 
در . موافقت او، از هيئت تحريريه ارگان رفيق ترتسکی خارج گرديدم

يک سلسله مقاالت ، آن زمان ما با رفيق ترتسکیى مورد قطع عالقه
در همان موقع بود که . تند در ارگان مرکزی حزب درج گرديد
بنويسم که در آن اختالفات اى والديمير ايليچ به من پيشنهاد کرد، رساله

انحالل طلب، و هم با رفيق ترتسکی ترازبندی ى ها، هم با منشويکام
ترين جناح  شما سازش با چپ: "گفت والديمير ايليچ به من می. شود

ضد بلشويکی را آزمايش کرده و يقين هاى گروه بندی) ترتسکيستی(
اى  شما بايد رسالهيد که سازش غير ممکن است، لذا خوداحاصل نموده

طبيعی است، که . "اين جريان را نشان دهدى مهبنويسيد که ترازنا
والديمير ايليچ به خصوص اصرار داشت که همانا در مورد مناسبات 

ناميديم، همه چيز  بلشويسم با آن چه که ما در آن موقع ترتسکيسم می
 .) کامنف"دو حزب"ى مقدمه رساله(« . روشن گردد.... کامًال 

 
 :ش را گوش کنيدابالهاما چه نتايجی از اين به دست آمد؟ دن
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توانم بگويم،  آزمايش کار مشترک با ترتسکی، ــ که می» 
و مذاکرات خصوصی ها از طرف من بود که نامهاى آزمايش صادقانه

کند، تنها بر همين امر  ء استفاده میمن که اکنون ترتسکی از آنها سو
ه طلبانه، ناگزير منجر ب دهد، ــ نشان داد که روش آشتی هم گواهی می

 « .انجامد دفاع از انحالل طلبی ميگردد و قطعًا به طرفداری از آن می
 ".)دو حزب"کامنف، . ل(
 

 :  و سپس
 

يک حالت روحی در حزب ى به منزله" ترتسکيسم"اوه، اگر » 
ن، برای آتزويسم و برای طلبا پيروز ميشد، چه گشايشی برای انحالل
  ). جاهمان(« . گرديد تمام جريانات ضد حزبی حاصل می

 
آزمايش  "يکی از حاضرين. (رفقا، اينست آزمايش کار مشترک با ترتسکی

ى  آزمايش را در آن وقت کامنف، در رسالهن نتايج اي)".عبرت انگيزی است
 منتشر شد، تصوير "دو حزب" تحت عنوان ١٩١١مخصوص خود که در سال 

نان تصورات رفقائی که هم چى مزبور برای کليهى ترديد ندارم که رساله. نمود
 .باطلی در مورد همکاری با ترتسکی داشتند بسيار مفيد واقع گرديد

، باز هم اىآيا کامنف سعی ندارد بار ديگر رساله: و اينک من سئوالی دارم
با ترتسکی، آزمايش فعلی همکاری خود   در مورد"دو حزب"تحت عنوان 

البته من .  نباشداىفائده شايد اين کار بی) هاکف زدن. عمومى قهقهه(بنويسد؟ 
توانم به کامنف تضمين بدهم که اکنون نيز ترتسکی، مانند آن موقع، از  نمی
ولی در ) عمومیى خنده. (خصوصی عليه وی استفاده نکندو گفتگوهای ها نامه

يا : در هر صورت، بايد يکی از دو راه را بر گزيد. اين جا ترس معنائی ندارد
 کامنف استفاده کند، گفتگوی پنهانی او را هاىاز آن ترسيد که ترتسکی از نامه

صورت بيم بر کنار شدن از حزب ميرود و يا بايد هرگونه فاش سازد و در آن 
 . و در حزب باقی ماندبيمی را به دور انداخت،

 .يا اين و يا آن: رفقا، اکنون مسئله اين طور مطرح است
کی از آن که به کنگره دهد حااى گويند اپوزيسيون در نظر دارد نامه می

يک (. تصميمات حزب بوده و خواهد بودى وی يعنی اپوزيسيون تابع کليه
فراکسيون خود را منحل خواهد کرد ") ؟١٩٢٦آيا باز هم مانند اکتبر سال ":صدا

ات خود، که از آنها ي، و از نظر")!يماما دو بار اين مطلب را شنيده ":يک صدا(
نه خير، بهتر است که " "اوه ":چند صدا( دفاع خواهد نمود کشد، دست نمی
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با  ":چند صدا(حزب ى نامه و آن هم در چارچوب آئين!") خودمان منحلش کنيم
 .)"چوب الستيکی نداريمرما چا". "قيد و شرط

. گيرد کنم که اين بازی به هيچ وجه نمی رفقا من تصور می
ا هنامهى  رفقا، ما نيز درباره).ممتدهاى کف زدن!". صحيح است":هاىبانگ(

 :هاىبانگ(دو نامه تجربه داريم، ى  درباره).هاکف زدن(داريم، اى تجربه
ى  و ديگری نامه١٩٢٦ اکتبر سال ١٦مورخ ى ، يکی نامه)!"صحيح است"

اين تجربه به چه چيز منجر گرديد؟ گرچه من در . ١٩٢٧ اوت سال ٨مورخ 
وانم ت  نيستم، معهذا به جرئت می"دو حزب "تحت عنوان اى صدد نوشتن رساله

صحيح  ":هاىبانگ(بگويم، که اين تجربه به نتايج بسيار منفی منجر شد 
اکنون . ، به دو بار فريب حزب و به تضعيف انضباط حزبی منجر گرديد)!"است

حزب ى خواهد که ما يعنی کنگره اپوزيسيون بر روی چه اساسی از ما می
روی گفتار آنان حزب لنين، پس از يک چنين آزمايشی بتوانيم از ى ، کنگرهکبير

زود باوران دچار ". "چنين عملی سفيهانه است ":چند صدا(به آنها اعتماد کنيم؟ 
 ".)ندامت ميشوند

. گويند آنها بازگشت اخراج شدگان را نيز به حزب مطرح خواهند کرد می
 رفقا، من فکر ".) باتالق منشويکیبگذار بروند به". "گيرد اين نمی ":چند صدا(

 ) .ممتدهاى دنزکف . (گيرد ز نمیميکنم که اين ني
ى چرا حزب، ترتسکی و زينوويف را اخراج کرد؟ زيرا آنها سازمانده

، زيرا )!"صحيح است ":هاىبانگ(امور اپوزيسيون ضد حزبی هستند ى کليه
پنداشتند  آنها نقض قوانين حزب را هدف خود قرار داده بودند، زيرا آنها می

خواستند برای خود وضع  ند، زيرا آنها میاحدی جرئت ندارد، به آنها دست بز
 .اشرافی ايجاد کنند

واهيم در حزب خود، اشراف بر خوردار از امتيازات و خ ولی مگر ما می
که ها رعايای محروم از اين امتيازات داشته باشيم؟ آيا به راستی ما بلشويک

يم، اکنون آن را در حزب خود احياء اسلک اشراف را از ريشه بر انداخته
 .)هاکف زدن(واهيم کرد؟  خ

چرا ما ترتسکی و زينويف را از حزب اخراج کرديم؟ : پرسيد شما می
برای آن که در حزب ما . خواهيم در حزب دارای اشراف باشيم برای آن که نمی

 :هاىبانگ (.اعضاء حزب از حيث حقوق برابرندى قانون يکی است، و کليه
 ).ممتدهاى کف زدن!" صحيح است"

خواهد در حزب بماند، بگذار بدون قيد و شرط و بدون  يون میاگر اپوزيس
اگر اين را .  آن و دستورهای آن گرددوانينقحزب، ى گوئی، تابع اراده مبهم
 :هاىبانگ(. خواهد، ــ بگذار آن جائی برود که دست و بالش بازتر است نمی
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 خواهيم قوانين نوينی که امتياز برای ما نمی) .هاکف زدن!" صحيح است"
 ) .هاکف زدن. (اپوزيسيون قائل شود، تدوين کنيم و تدوين نخواهيم کرد

اپوزيسيون : ما دارای يک شرط هستيم. کنند  شرائط سئوال میىدرباره
بايد تمام و کمال، خواه از لحاظ مسلکی و خواه از نظر سازمان خلع سالح 

 ).ی ممتدهاکف زدن!" صحيح است ":هاىبانگ. (گردد
ز نظريات ضد بلشويکی خود آشکارا و شرافتمندانه در اپوزيسيون بايد ا

ی هاکف زدن .!"صحيح است ":هاىبانگ. (برابر تمام جهان دست بر دارد
 ).ممتد

اپوزيسيون بايد اشتباهات خود را که به تبهکاری عليه حزب مبدل شده 
 .است، آشکارا و شرافتمندانه، در برابر تمام جهان تقبيح کند

 تا حزب بتواند آنها خود را در اختيار ما بگذارد،هاى اپوزيسيون بايد حوزه
 ).ی ممتدهاکف زدن!". صحيح است ":هاىبانگ. (را بالمره منحل سازد

و اگر نروند ــ آنها . يا بايد اين طور رفتار کنند و يا اين که از حزب بروند
   ).ی ممتدهاکف زدن!" صحيح است ":هاىبانگ (.را بيرون خواهيم راند

 .ضوع اپوزيسيون بدين منوال استرفقا، مو
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IV 
 

 کلیى تراز نامه
 
 

 .رسانم رفقا، سخن خود را به پايان می
 کلی دوران مورد گزارش کدام است؟ اين ترازنامه بدين قرار ىترازنامه

 : است
 
ى رغم تعرضات مفسده جويانه  عظيم، علیهاىرغم دشواری ما، علی) ١

ند، حفظ ا صلح را با دولی که ما را احاطه کرده،"دول معظم"بورژوازی 
 نموديم؛
 
مطبوعات مزدور هاى رغم امواج تهمت  بيشمار، علیرغم موانع علی) ٢

کارگر اتحاد شوروی را با ى طبقهيک سر و صد زبان بورژوازی، ما پيوند 
 کارگران کشورهای امپرياليستی و مستعمرات تحکيم نموديم؛

 
هاى افراد تودهها  پرولتاری را بين ميليونما اعتبار ديکتاتوری) ٣

 جهان باال برديم؛هاى زحمتکش در تمام قاره
 
حزب به کمينترن و شعب آن ياری رسانديم تا نفوذ خود ى ما، به مثابه) ٤

 .را در تمام کشورهای جهان تقويت نمايد
 
 است، برای بسط و يک حزب بر خاستهى ما تمام آن چه را که از عهده) ٥

  انجام داديم؛نبش جهانی انقالبیتسريع ج
 
ما با بر قراری حد نصاب نواخت در بسط صنايع سوسياليستی خود، و ) ٦

 در تمام اقتصاديات ملی، سطح صنايع سوسياليستی خويش را آنى با تأمين سلطه
 ارتقاء داديم؛

 
 ما بين صنايع سوسياليستی و کشاورزی پيوند  بر قرار نموديم؛ ) ٧
کارگر را با دهقان ميانه ى به دهقانان تهيدست، اتحاد طبقهما با اتکاء ) ٨

 حال استحکام بخشيديم؛
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لمللی، ديکتاتوری پرولتاريا را در ابينى خصمانهى رغم احاطه ما علی) ٩

کشورها نشان داديم که ى کشور خود تحکيم بخشيديم و به کارگران کليه
م سازد، بلکه توانائی اری را منهددتواند بنای سرمايه پرولتاريا نه تنها می
  را نيز دارد؛ساختمان سوسياليسم

 
ما حزب را استحکام بخشيديم، از لنينيسم مدافعه نموديم و اپوزيسيون ) ١٠

 .در هم شکستيمرا به کلی 
 

 . کلی چنين استىترازنامه
ما در راه صحيحی هستيم : آيد؟ يک نتيجه از اينجا به دست میاى چه نتيجه

 ) .هاکف زدن!" صحيح است: "هاىبانگ (. استو سياست حزب ما صحيح
اين راه، ما يقينًا به پيروزی ى آيد که با ادامه و از اينجا چنين بر می
کشورها نائل ى ، به پيروزی سوسياليسم در کليهسوسياليسم در کشور خود

 ).ی ممتدهاکف زدن (.خواهيم شد
بر خورد ولی اين هنوز بدان معنی نيست که ما در راه خود به مشکالت 

ليکن ما از آنها هراسی نداريم، . مشکالت وجود خواهند داشت. نخواهيم کرد
 .يمازيرا ما بلشويک هستيم و در آتش انقالب آبديده شده

ولی ما بر آنها فائق خواهيم آمد، چنان که تا . مشکالت وجود خواهند داشت
لنين ما را يم، زيرا ما بلشويک هستيم و حزب آهنين اکنون بر آنها فائق آمده

نبرد کنيم و بر آنها فائق آئيم، نه آن که لند و لند و ندبه و  تا با مشکالتپرورده 
 .زاری نمائيم

 .و همانا از آن جهت که ما بلشويک هستيم، يقينًا پيروز خواهيم شد
به سوی پيروزی کمونيسم در کشور ما، به سوی پيروزی کمونيسم ! رفقا

 همه از جای بر .ی شورانگيز و ممتدهادنکف ز! (در تمام جهان ــ به پيش
 و سرود شادی سر ميدهندى يزند و به افتخار رفيق استالين هلهلهخ می

 ).خوانند می" اينترناسيونال"
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 پايان سخن
 مرکزیى گزارش سياسی کميته

 
 

 ١٩٢٧ دسامبر ٧
 
 

ئی که نمايندگان ايراد نمودند ديگر برای من هاپس از يک سلسله نطق! رفقا
يودوکيموف و مورالف، در هاى  راجع به نطق.ماند مطالب زيادی باقی نمی

ماهيت امر چيزی ندارم بگويم، زيرا نطق آنها برای اين امر مطالبی به دست 
خداوند از سر تقصيرات آنها : آنها تنها ميتوان يک چيز گفتى  درباره.دهد نمی

خنده، کف . (نندچه پرگوئی ميکى دانند درباره بگذرد، زيرا خودشان نمی
خواستم روی نطق راکوفسکی و به خصوص کامنف که از   من می).هازدن
. تر بود، مکث نمايم تر و کاذبانه اپوزيسيون سالوسانههاى نطقى کليه

 !".) صحيح است":هاىبانگ(
 
 

 نطق راکوفسکیى  ــ درباره١
 
 

 به نظر من راکوفسکی در اين جا بيهوده .در باب سياست خارجی) الف
دانند که راکوفسکی در  همه می. کشيدجنگ و سياست خارجی را پيش ى ئلهمس

او اکنون به اينجا .  مشتی اباطيل گفتجنگى راجع به مسئله  مسکوکنفرانس
سخن گرفت که اباطيل گوئی خود را رفع و ى آمده و ظاهرًا از اين رو اجازه

رای راکوفسکی من بى  به عقيده).خنده. (تر از آب درآمد  اما مهمل.رجوع کند
 .تر بود اگر راجع به سياست خارجی سکوت اختيار ميکرد با صرفه

 
 راکوفسکی ادعا ميکند که اپوزيسيون بخش .درباب جناح چپ و راست) ب

، ظاهرًا، برای راها اين حرف. رفقا اين به کلی مضحک است. چپ حزب ماست
 اپوزيسيون به اثبات رسيده است که. زنند تسلی خاطر ورشکستگان سياسی می

جناح منشويکی حزب ماست، به سراشيب منشويسم در غلطيده و به طور 
تمام اينها به . ابژکتيف به آلتی در دست عناصر بورژوازی تبديل گرديده است

ديگر چه صحبتی از چپ بودن . اثبات رسيده و بارها هم به اثبات رسيده است
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 است که يک گروه توان به ميان آورد؟ در کجا ديده شده اپوزيسيون می
يعنی عناصر بورژوازی " نيروی سوم"منشويکی که عمًال به آلتی در دست 

تر باشد؟ مگر واضح نيست که  چپها مبدل گرديده است، از بلشويک
اتحاد ) ب( جناح منشويکی حزب کمونيست اپوزيسيون جناح راست يعنی

 شوروی است؟
 را اشتباه کرده البد، راکوفسکی کامًال سر در گم شده، و راست و چپ

... ای دخترک پا برهنه ":گويد سليفان گوگول را به خاطر داريد که می. است
 !".دانی راست کدام است و چپ کدام هنوز نمی

 
دارد در صورتی که   راکوفسکی اظهار می.در باب کمک اپوزيسيون) پ

 .دبه ما حمله کنند، اپوزيسيون حاضر است از حزب پشتيبانی نمايها امپرياليست
نيم ى تواند نماينده اين گروه کوچک که به زحمت می! واقعًا لطف فرموديد

به ها درصد اعضاء حزب ما باشد به ما وعده ميدهد در صورتی که امپرياليست
ما به کمک شما . کشور ما حمله کنند آن وقت، لطف فرموده، به ما کمک نمايند

 شما تنها يک خواهش ما از! باور نداريم و آن کمک برای ما هم الزم نيست
باقی کارها با خود ما، از ! مزاحم ما نشويد و از مزاحمت دست بر داريد: داريم

 ).هاکف زدن!" صحيح است: "هاىبانگ( .  مطمئن باشيدتوانيد اين حيث می
     
گويد اپوزيسيون   سپس راکوفسکی می".آژير دهندگان"در باب ) ث
واقعًا عجب . ا، به ما آژير ميدهد کشور م"فنای"خطرات، مشکالت و ى درباره

پيمايند و واقعًا به نجات احتياج  ، هنگامی که خود راه فنا می"آژير دهندگانی"
کسانی که خود به زحمت روی ! نجات دهند" فنا"خواهند حزب را از  دارند، می

رفقا، آيا اين مضحک نيست؟ ! نجات دهندخواهند ديگران را  پاهايشان بندند می
 ).خنده(

رق کوچکی را تصور کنيد که به زخمت خود را در سطح دريا زو
نگاهداشته و چيزی نمانده است که غرق شود، و کشتی با عظمتی را در نظر 

اگر .  و با اطمينان به پيش ميرودشکافد مجسم کنيد که با نيرومندی امواج را می
د؟ گفتي آمد، شما چه می آن زورق کوچک در صدد نجات اين کشتی معظم بر می

" آژير دهندگان"تر نبود؟ اکنون  راستی آيا اين از مضحک هم مضحک) خنده(
آنها . ما که در صف اپوزيسيون هستند، درست در چنين وضعی قرار دارند

همه چيز و هر آن چه ى  و باالخره درباره"فنا"خطرات و مشکالت و ى درباره
شوند، و متوجه دلتان بخواهد به ما آژير ميدهند، و حال آن که خود غرق مي

 .ندا که هم اکنون در اعماق فرو رفتهنيستند
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شمرند در عين حال مدعی   می"آژير دهندگان"اپوزيسيونرها که خود را 
 بايد سئوال کرد ــ روی چه .کارگر و کشور هستندى رهبری حزب و طبقه

ند که اصوًال استعداد ااصلی؟ مگر اين اپوزيسيونرها هيچ گاه در عمل ثابت کرده
. ، طبقه و کشور که جای خود داردبری چيزی را دارند؟ البته رهبری حزبره

مگر اين يک واقعيت نيست که اپوزيسيون و در رأس آن کسانی نظير ترتسکی، 
سران . کنند زينوويف، کامنف، اينک دو سال است گروه خود را رهبری می

ند؟ مگر ااپوزيسيون با رهبری گروه خود آن را به ورشکستگی قطعی سوق داده
 خود را در عرض اين دو سال از  گروهاين يک واقعيت نيست که اپوزيسيون

کند جز اين که  شکستی به شکست ديگر کشانده است؟ اين امر از چه حکايت می
ند و رهبری آنها، رهبری به اسران اپوزيسيون عدم قابليت خود را نشان داده

که سران اپوزيسيون سوی پيروزی نبوده، بلکه به سوی شکست است؟ و حال 
ند، آنگاه روی چه اصلی ميتوان اعدم قابليت خود را در يک کار ُخرد نشان داده

انجام کار سترگ بر خواهند آمد؟ مگر واضح نيست که ى  از عهدهاگفت که آنه
کند به کسانی که در رهبری گروه کوچکی دچار  هيچ کس جرأت نمی
کارگر و کشور ى حزب، طبقهند، رهبری کار سترگی نظير اورشکستگی گرديده

 را بسپارد؟
 .خواهند بفهمند ما نمی" آژير دهندگان"اينست آن چه که 

 
 

 نطق کامنفى  ــ درباره٢
 
 

هاى نطقى نطق مزبور از کليه. پردازم اينک به نطق کامنف می
تر، و  تر، متقلبانه اپوزيسيونرها که از پشت اين تريبون ادا گرديده، کاذبانه

 ).هاکف زدن!" صحيح است: "هاىبانگ. (تر است شيادانه
 

 نخستين چيزی که کامنف در نطق خود بدان .دو سيما در يک وجود) الف
حزب ما، هاى  در اينجا از موفقيتنمايندگان حزب. پرداخت گم کردن ردها بود

سپس . ساختمان ما، از بهبودی کارهای ما و غيره سخن گفتندهاى از کاميابی
ی اعضاء اپوزيسيون سخن راندند و گفتند که اينان، با نفی آنها از گناهان منشويک

امکان ساختمان موفقيت آميز سوسياليسم در کشور ما و نفی وجود ديکتاتوری 
 باکارگر ى پرولتاريا در اتحاد شوروی، با نفی صالح بودن سياست اتحاد طبقه

سراشيب دهقان ميانه حال و با انتشار افتراآتی راجع به ترميدور و غيره، به 
 که داشتن چنين نظرياتی با تعلق به  باالخره آنها گفتند.ندامنشويسم در غلطيده
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حزب ما همساز نيست و چنانچه اپوزيسيون بخواهد در حزب باقی بماند بايد از 
 .بردارد اين نظريات منشويکی دست

اما نتيجه چه شد؟ کامنف طريقی بهتر از اين نيافت که اين مسائل را 
ى از وی درباره. بگذرد ، ردها را گم کند و از کنار اين مطلبمسکوت گذارد

اما او . شود ما، سياست ما، ساختمان ما، سئوال میى ترين مسائل برنامه مهم
آيا ميتوان اين . گذارد، گوئی ابدًا به او مربوط نيست اين مطالب را مسکوت می

يسيون را به چه رفتار کامنف را روش جدی نسبت به کار ناميد؟ اين رفتار اپوز
ميل به فريفتن حزب، تخدير :  و آنچيز ميتوان تعبير نمود؟ تنها به يک چيز

 .هشياری حزب و اغواء مجدد حزب
يکی سالوس ــ مهربان و ديگری منشويکی ــ : اپوزيسيون دو سيما دارد

خواهد از فراکسيون  هنگامی که حزب تحت فشارش داده، از او می. ضد انقالبی
ز سياست انشعاب دست بردارد، اپوزيسيون سيمای سالوس ــ بازی خود، ا

زمانی که در صدد مراجعه به نيروهای . دهد مهربان خود را به حزب نشان می
از "خواهد عليه حزب، عليه حکومت شوروی  آيد و می غير پرولتاری بر می

 آنگاه سيمای منشويکی ــ ضد انقالبی خود را نشان طلبد،  استمداد می"خيابان
کنيد، او با سيمای سالوس ــ مهربان خود به  اکنون چنان که مشاهده می. ميدهد

به همين جهت هم کامنف . خواهد بار ديگر حزب را بفريبد ما مراجعه کرده می
. اختالف، سعی کرد ردها را گم کندترين مسائل مورد  با مسکوت گذاردن مهم

 . نمود؟آيا باز هم ميتوان اين دو رنگی و دو روئی را تحمل
خواهد به طور جدی با حزب  يا اپوزيسيون می: از دو حال خارج نيست

صحبت کند که در اين صورت بايد نقاب از چهره بر دارد؛ يا اين که خيال دارد 
از اين پس هم دو سيما داشته باشد که در آن صورت ناچار بايد از حزب بر کنار 

 !".)صحيح است: "هاىبانگ. (ماند
 
 کامنف اطمينان ميدهد که در سنن حزب ما، در . بلشويسمدر باب سنن) ب

سنن بلشويسم چنين چيزی وجود ندارد که بر اساس آن بتوان از عضو حزب 
ما، ى خواست تا از برخی نظريات خود که با ايدئولوژی حزب ما، برنامه

رفقا، اين . آيا اين صحيح است؟ البته، صحيح نيست. مغايرت دارد، دست بکشد
 !.صحيح نيست، بلکه کذب محض استنه تنها 

ما و کامنف هم با ما مياسنيکف و ى مگر اين يک واقعيت نيست که همه
طرفداران او را از حزب اخراج کرديم؟ برای چه آنها را اخراج کرديم؟ برای 

 .آن که نظريات منشويکی آنها با نظريات حزب منافات داشت
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با ما، يک قسمت از ما و کامنف هم ى مگر اين واقعيت نيست که همه
برای چه ما آنها را اخراج  را از حزب اخراج کرديم؟ "اپوزيسيون کارگری"

 .کرديم؟ برای آن که نظريات منشويکی آنها با نظريات  حزب ما منافات داشت
و اما آسوفسکی و داشکوفسکی را برای چه از حزب اخراج کرديم؟ برای 

 کمينترن اخراج کرديم؟ برای چه ماسلوف، روت فيشر، کاتس و سايرين را از
) ب(آن که نظريات آنها با ايدئولوژی کمينترن، با ايدئولوژی حزب کمونيست 

 .اتحاد شوروی منافات داشت
خود جائز هاى اگر حزب ما وجود عناصر ضد لنينی را در صفوف سازمان

 اگر چنين عملی ممکن باشد پس به چه دليل .بود شمرد، حزب لنينی نمی می
 را به حزب خود وارد نکنيم؟ با کسانی که در حزب ما هستند و به هامنشويک

کنند، چه  ند و نظريات ضد لنينی خود را تبليغ میاسراشيب منشويسم در غلطيده
گونه بايد رفتار کرد؟ بين حزب لنين و اين گونه اشخاص چه وجه مشترکی 

وان وجود ؟ کامنف با ادعای اين که در حزب ما ميتميتواند وجود داشته باشد
نمايند، تحمل  کسانی را که نظريات ضد لنينی را پيروی کرده و موعظه می

کرد، به حزب ما تهمت ميزند، او با سنن حزب ما قطع پيوند ميکند، او با سنن 
نمايد، و همانا به اين دليل که کامنف و به اتفاق او تمام  بلشويسم قطع پيوند می

نند، حزب اين مسئله را مطرح ميکند که ک اپوزيسيون سنن حزب ما را پامال می
 .ی خود دست بکشدلنينضد اپوزيسيون از نظريات 

 
ورزد که برای او و ساير   کامنف تأکيد می.اصوليت موهوم اپوزيسيون) پ

ند ااپوزيسيونرها دست کشيدن از نظريات حود مشکل است، چه آنها عادت کرده
گويد اگر اپوزيسيون از  می. د مدافعه نماين از نظريات خودبلشويکیى به شيوه

نظريات خود دست بر دارد، اين عمل از طرف وی به معنای تخطی از موازين 
لعاده ااز اينجا چنين نتيجه ميشود که سران اپوزيسيون افرادی فوق. اصوليست

 رفقا، آيا اين صحيح است؟ آيا سران اپوزيسيون اصول، نظريات .اصولی هستند
دارند؟ رفقا اين طورها نيست ــ اگر  در گرامی میو معتقدات خود را، اين ق

. بينيم که اين طور نيست تاريخ تشکيل بلوک اپوزيسيون را در نظر بگيريم، می
نشان ميدهند ها تاريخ نشان ميدهد و فاکت. قضيه به کلی برعکس است) خنده(

که هنوز هيچ کس به آسانی سران اپوزيسيون ما از اصولی به اصول ديگر 
است، هنوز هيچ کس با اين سهولت و آزادی نظريات خود را عوض نجهيده 

پس چرا اکنون نيز، که مصالح حزب ايجاد ميکند، از نظريات خود . نکرده است
 دست بر ندارند؟

 .آورم اينک برای شما مثالی چند از تاريخ ترتسکيسم می
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دانيم که لنين هنگامی که به گرد آوردن حزب مشغول بود، کنفرانس  می
دانيم که اين کنفرانس در  می.  داد در پراگ تشکيل١٩١٢را در سال ها شويکبل

و ها تاريخ حزب ما دارای اهميت بسيار زيادی بود، زيرا بين بلشويک
بلشويکی تمام کشور را در يک هاى مرزی ايجاد کرد و سازمانها منشويک

 .حزب واحد بلشويکی متحد نمود
منشويکی بلوک اوت به ى شاوره مجلس م١٩١٢دانيم که در همان سال  می

دانيم، اين مجلس مشاوره به کنفرانس   هم چنين می.رياست ترتسکی تشکيل شد
کارگری را به انحالل حزب لنينی هاى بلشويکی اعالن جنگ داد و سازمان

بلوک اوت ترتسکی، کنفرانس ى  در آن زمان مجلس مشاوره.دعوت نمود
. ساخت؟ به تمام معاصی کبيره  بلشويکی پراگ را به چه معصيتی متهم می

به غصب کاری و سلک پرستی و تدارک مزبور وی را ى مجلس مشاوره
 .در حزب و هر چه بگوئيد، متهم ميکرد" کودتا"

خود خطاب به ى بلوک اوت در اظهاريهى در آن زمان مجلس مشاوره
کنفرانس بلشويکی در پراگ، چنين اظهار نظر ى انترناسيونال دوم درباره

 :ميکرد
 

ها کنفرانس بلشويک(دارد، که اين کنفرانس  مجلس اظهار می» 
 تالش علنی گروهی از افرادی)  استالين.ی، ١٩١٢در پراگ در سال 

پرچم حزب را ند، تا ااست که عالمًا، عامدًا حزب را به انشعاب کشانده
 از اين رو مجلس مشاوره عميقًا اظهار تأسف ميکند که .غصب کنند

 و بدين ندا گرديدهنيرنگ و چند تن از رفقا قربانیچند سازمان حزبی 
 .ندا ياری کردهسلک لنينطلبانه  طريق به سياست غاصبانه و انشعاب
حزبی چه در روسيه هاى سازمانى مجلس مشاوره معتقد است که کليه

 اعتراض خواهند کرد و کودتای انجام يافتهو چه در خارجه عليه 
ند، به رسميت اس انتخاب شدهمقامات مرکزی را که از طرف کنفران

قوا در احيای وحدت حزب از طريق ى  و با کليهنخواهند شناخت
. «دعوت يک کنفرانس واقعی حزبی عمومی مساعدت خواهند کرد 

بلوک اوت خطاب به انترناسيونال دوم، منتشره در ى اظهاريه از(
 ).١٩١٢ مارس سال ٢٦، "فورورتس"
 

هم سلک لنينی، هم :  چيزی استکنيد اينجا همه چنان که مالحظه می
 .در حزب" کودتا"غصب و هم 

اما نتيجه چه شد؟ چند سالی گذشت، ــ و ترتسکی از اين نظريات خود 
 و نه تنها دست برداشت، بلکه خزان .حزب بلشويکی دست برداشتى درباره
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. خزان به سوی حزب آمد و به عنوان يکی از اعضاء فعال آن وارد حزب شد
 )خنده(

ن حال ديگر روی چه مأخذی ميتوان فرض کرد که ترتسکی و با اي
 خود راجع به وجود تمايالت ترميدوری و اتيبار ديگر از نظرها ترتسکيست

 کاری و غيره در حزب ما، دست بر ندارند؟ غصب
 .مثال ديگری در همين مورد

هاى درس" تحت عنوان اى ترتسکی رساله١٩٢٤ميدانيم که در اواخر سال 
 را به يفو ترتسکی، کامنف و زينو که، در اين رسالهميدانيم. شار دادانت" اکتبر
دانيم که   می.جناح راست و نيمه منشويکی حزب ما، توصيف نمودى منزله
 اما نتيجه .تام و تمام در حزب ما گرديدى  ترتسکی موجب يک مباحثهىرساله

خود دست رفته تقريبًا يک سال گذشت، ــ و ترتسکی از نظرات  چه شد؟ رويهم
برداشت و اعالم نمود که زينوويف و کامنف جناح راست حزب ما نبوده، بلکه 

 .جناح چپ، جناح انقالبی آنند
دانيم   می.گروه زينوويفیى باز هم يک مثال، اين بار ديگر از تاريخچه

دانيم که در سال   می.ندازينوويف و کامنف تلی رساله عليه ترتسکيسم نوشته
کيسم با حزب اعالم داشتند ترتسى نف به همراه همه زينوويف و کام١٩٢٥

حزب، چه ى دانيم که زينوويف و کامنف به همراه همه می. لنينيسم همساز نيست
پنجم کمينترن، در مورد اين که ى حزب ما و چه در کنگرههاى در کنگره

. ئی به تصويب رسانندندهابورژوازی است، قطعنامه ترتسکيسم يک تمايل خرده
ه؟ يک سال هم از آن تاريخ نگذشت که نظريات خود را ترک گفتند و اما بعد چ

از آنها دست کشيدند و اعالم داشتند که در حزب ما گروه ترتسکی، گروه حقيقتًا 
 ".)به هم نان قرض ميدهنًد ":يک صدا(لنينی و انقالبی است 

وان تا بخواهيد ميتها بدين قرار است و بر تعداد اين قبيل فاکتها رفقا، فاکت
 .افزود

شود که آن اصوليت عالی سران اپوزيسيون  آيا از اين مطالب آشکار نمی
يست که هيچ وجه مشترکی با واقعيت ا افسانهکه کامنف در اينجا از آن دم ميزند،

 ندارد؟
آيا روشن نيست که هنوز در حزب ما احدی مانند ترتسکی، زينوويف و 

 )خنده( ول خود دست بر دارد؟کامنف نتوانسته است چنين سهل و ساده از اص
 که روی چه مأخذی ميتوان فرض کرد سران اپوزيسيون: سئوال ميشود

 ند، بار ديگر از آن دست نکشند؟ابارها از اصول خود دست کشيده
ما مبنی بر اين که اپوزيسيون از نظريات هاى آيا واضح نيست که خواست

که کامنف سعی دارد  خود دست بر دارد، به هيچ وجه آن قدرها هم منشويکی
اين اولين بار نيست که ) خنده( جلوه دهد، برای سران اپوزيسيون مشکل نيست؟ 
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آيد از نظريات خود دست بر دارند، پس چرا يک بار ديگر هم  بر آنان الزم می
 )خنده(از آن دست بر ندارند؟ 

 
خواهد اطمينان دهد که از   کامنف می. يا حزب يا اپوزيسيون)ت

توان طلب نمود از بعضی نظريات خود که با ايدئولوژی و  ا نمیاپوزيسيونره
من قبًال گفتم که اگر گذشته و حال . حزب منافات دارد، دست بر دارندى برنامه

بگيريم، معلوم ميشود تا چه حد اين اطمينان بلوک اپوزيسيون را در نظر 
  که حق با کامنففرض کنيماى ولی لحظه. کامنف غير جدی استهاى دادن
تواند از  به دست خواهد آمد؟ آيا حزب ما میاى در آن صورت چه نتيجه. است

آيا ميتوان از نظريات خود، از معتقدات خود، از اصول خود دست بر دارد؟ 
حزب ما خواست که از نظريات خود و از اصول خود دست بر دارد؟ حزب به 

 لنينی خود صريح رسيده است که اپوزيسيون بايد از نظريات ضدى اين عقيده
دست بکشد، در غير اين صورت اپوزيسيون مجبور خواهد بود از حزب خارج 

اگر نتوان از اپوزيسيون خواست که از عقايد خود دست بر دارد، پس به . شود
ى چه دليل ممکنست از حزب خواست تا از نظريات و عقايد خود درباره

آيد که   میاپوزيسيون دست بر دارد؟ اما از اظهارات کامنف چنين بر
تواند از نظريات ضد لنينی خود دست بر دارد، ولی حزب بايد  اپوزيسيون نمی

 ضد لنينی خود دست اتياز نظريات خود دائر به اين که اگر اپوزيسيون از نظر
چه منطقی در . بر ندارد ممکن نيست وی را در حزب باقی گذاشت، دست بکشد

 )هاکف زدن. خنده(اينجا وجود دارد؟ 
به ما اطمينان ميدهد که اپوزيسيونرها افراد دالوری هستند و از کامنف 

من به مردانگی و متانت اصولی ليدرهای . کنند معتقدات خود تا آخر مدافعه می
من به خصوص مثًال به مردانگی زينوويف و کامنف . اپوزيسيون اعتقادی ندارم

دند و امروز با وی دا چندان معتقد نيستم، که ديروز به ترتسکی دشنام می) خنده(
ولی ".) ندابه بازی جفتک چهارکش عادت کرده ":يک صدا. (مغازله ميکنند
 که برای ليدرهای اپوزيسيون هنوز اندکی مردانگی فرض کنيماى بيائيم و لحظه

روی چه اصلی ميتوان فرض کرد که حزب . و متانت اصولی باقی مانده باشد
تری است؟  گی و متانت اصولی کممثًال از زينوويف يا ترتسکی دارای مردان

روی چه اصلی ميتوان فرض کرد که برای حزب دست بر داشتن از معتقدات 
همساز نبودن نظريات منشويکی ى اپوزيسيون و دربارهى خود درباره

تر است تا برای ليدرهای  ناحزب آسى اپوزيسيون با ايدئولوژی و مرامنامه
 )خنده( دستکش عوض ميکنند؟ اپوزيسيون که هر آن نظريات خود را مانند

خواهد تا از نظريات  شود که کامنف از حزب می آيا از اينجا واضح نمی
خود نسبت به اپوزيسيون و خطاهای منشويکی آن دست بر دارد؟ آيا کامنف 
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 اندازهاين خواهد اعتراف کند که تا  نهد؟ آيا او نمی خيلی از حد خود پا فراترنمی
 خطرناک است؟پا از حد خود فراتر هشتن 

يا حزب يا اپوزيسيون، يا اپوزيسيون از نظريات : طرح مسئله چنين است
دارد، ــ و در اين صورت  ضد لنينی خود دست بر ميدارد، و يا دست بر نمی

صحيح " :هاىبانگ (.هم از آن در حزب باقی نخواهد مانداى حتی خاطره
 ).ها کف زدن!"است

 
 کامنف مدعی است که . گسسته است اپوزيسيون با سنن بلشويسم پيوند)ث

در سنن بلشويکی چنين چيزی وجود ندارد که از عضو حزب بخواهند تا از 
ناطقين کامًال به اثبات رسانيدند که اين صحيح . بر داردنظريات خود دست 

 .واقعيات مؤيد آنست که اظهارات کامنف کذب محض است. نيست
 چه که اپوزيسيون انجام آن را آيا در سنن بلشويکی آن: مثًال سئوال ميشود

 وجود دارد؟ اپوزيسيون فراکسيون ،به خود اجازه داده و کماکان نيز اجازه ميدهد
در کجا . تشکيل داده و آن را به حزبی داخل حزب بلشويکی ما مبدل نموده است

شنيده شده است که سنن بلشويکی به کسی اجازه داده باشد به چنين افتضاحی 
نه ميتوان از سنن بلشويکی سخن به ميان آورد و در عين حال دست بزند؟ چه گو

در داخل حزب انشعاب نمود و حزب جديد ضد بلشويکی در داخل آن تشکيل 
 داد؟ 

بندی کرده،  از اين گذشته اپوزيسيون با روشنفکران بورژوازی دسته
خود ى بورژوازی هم به نوبهمخفی تشکيل داده و اين روشنفکران ى مطبعه

چگونه ميتوان : سئوال ميشود. نداعلنی شدههاى بندی با گارد سفيدی تهوارد دس
از سنن بلشويکی سخن به ميان آورد و به اين افتضاح که با خيانت مستقيم نسبت 

 شوروی هم مرز است دست زد؟ى به حزب و قدرت حاکمه
و از عناصر ضد پرولتاری استمداد طلبيد " خيابان"باالخره اپوزيسيون از 

چه گونه ميتوان از سنن . نمود ات ضد حزبی و ضد شوروی بر پاو تظاهر
شوروی ى بلشويکی سخن به ميان آورد و عليه حزب خود، عليه قدرت حاکمه

 طلبيد؟ آخر در کجا شنيده شده که سنن بلشويکی يک  استمداد"يابانخ"خود از 
 چنين افتضاحی را که با ضد انقالبی بودن آشکار هم مرز است، جائز شمرده

 باشد؟
آيا واضح نيست که کامنف برای آن از سنن بلشويکی دم ميزند که پيوند 

 گسستن با همين سنن را به خاطر منافع گروه ضد بلشويکی خود استتار نمايد؟
چيزی عايد اپوزيسيون نساخت، زيرا معلوم شد " خيابان"استمداد از 

. الئی برای اوستولی اين گناه او نيست، بلکه ب. اپوزيسيون گروه ناچيزی است
اگر اپوزيسيون کمی نيرومندتر بود، چه ميشد؟ آيا واضح نيست که در آن 
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به عصيان آشکار عليه حکومت شوروی مبدل " خيابان"صورت استمداد از 
؟ مگر درک اين موضوع مشکل است که اين اقدام اپوزيسيون در گرديد می

 فرقی ١٩١٨سال  چپ در رهایاماهيت امر به هيچ وجه با اقدام معروف اس
بايست در مقابل چنين  ما می! قاعدتا.) "!صحيح است ":هاىبانگ(ندارد؟ 

 :هاىبانگ( .نموديم  نوامبر بازداشت می٧اقدامی فعالين اپوزيسيون را در 
ما تنها از آن جهت بدين کار دست نزديم .) ممتدهاى  کف زدن"!صحيح است"

واستيم به آنها امکان داده باشيم تا که به آنها ترحم کرديم و جوانمردی نموديم و خ
 .ولی آنها جوانمردی ما را حمل بر ضعف کردند. در افکار خود تجديد نظر کنند

سنن بلشويکی ياوه ى کامنف دربارههاى آيا واضح نيست که ياوه سرائی
سرائی پوچ و قالبی و منظور از آن استتار پيوند گسستن اپوزيسيون با همين 

 سنن بلشويکی است؟
 
ى  کامنف در اينجا درباره.وحدت موهوم و وحدت حقيقیى درباره) ج

وحدت نغمه سرائی ميکرد و به تمام معنی داد سخن ميداد و از حزب تقاضا 
ليدرهای .  وحدت ايجاد کند"به هر قيمتی شده"ميکرد به ياری بشتابد و 

آنها، به اصطالح . اپوزيسيون با سياست وجود دو حزب به اصطالح مخالفند
در صورتی که .  در حزب وحدت ايجاد شود"به هر قيمتی شده"رفدار آنند که ط
وحدت ى  حينی که کامنف اينجا نغمهعلوم است که در همانميقين بر ما  بی

 صادر ئیهاسرود، همفکرانش در جلسات مخفی خود قطعنامه حزب را می
ت وحدت مانوری اسى ميکردند مبنی بر اين که اظهارات اپوزيسيون درباره

از يک طرف ــ . سياست انشعابی آنانى قوای آنها و ادامهبرای حفظ 
وحدت حزب نغمه سرائی ى  حزب لنينی دربارهىاپوزيسيونرها، در کنگره

ميکنند و از طرف ديگر ــ مخفيانه برای انشعاب حزب، برای تشکيل حزب دوم 
هر به "و آن وقت اين را وحدت حزب . کوشند و لطمه زدن به وحدت حزب، می

آيا وقت آن نرسيده است که به اين بازی تبهکارانه و . نامند ــ می" قيمتی شده
 شيادانه خاتمه داده شود؟

وحدت با کی؟ وحدت با حزب و يا با . گفت کامنف از وحدت سخن می
با حضرات ها بفهمند وحدت لنينيستشرباکف؟ آيا وقت آن نرسيده است که 

 در يک حزب ممکن نيست؟ها شرباکف
 وحدت با کی؟ وحدت با ماسلوف،. گفت ف از وحدت سخن میکامن

آيا وقت آن  اتحاد شوروی؟) ب(سووارين يا با کمينترن و حزب کمونيست 
توان از  نمیها ا و سووارينهنرسيده است که بفهمند در عين وحدت با ماسلوف

اتحاد شوروی و کمينترن سخن به ميان آورد؟ آيا ) ب(وحدت با حزب کمونيست 
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ن نرسيده است که بفهمند وحدت نظريات لنينی با نظريات منشويکی وقت آ
 اپوزيسيون ممکن نيست؟

وقت ! جمع کردن لنين با آبراموويچ در يک جا؟ خير رفقا، اين ممکن نيست
 .آنست که به اين بازی شيادانه خاتمه داده شود

به هر قيمتی  "توحدى کامنف دربارههاى از اينروست که به نظر من، گفته
 .گيرد يست که برای فريب حزب انجام میابازی رياکارانه" دهش

آيا در حزب ما وحدت . بازی رای ما وحدت حقيقی الزم است، نه وحدتب
 درصد حزب ٩٩هنگامی که . حقيقی، وحدت لنينی وجود دارد؟ آری وجود دارد

د، اين آن چنان وحدت حقيقی و نما برله حزب و عليه اپوزيسيون رأی ميده
به . رولتاری است که تا کنون نظير آن در حزب ما وجود نداشته استواقعی پ
حزب بنگريد، در بين اعضاء کنگره حتی يک نماينده هم از اپوزيسيون ى کنگره
 اگر اين وحدت حزب لنينی ما نيست، پس چيست؟ و همين )هاکف زدن (.نيست

 .ناميم است که ما آن را وحدت لنينی حزب بلشويک می
 
آمد انجام   حزب آن چه ازدستش بر می!" ــ کارش تمام استاپوزيسيون")چ

حزب نهايت ماليمت و . داد تا مگر اپوزيسيون را به راه لنينی هدايت نمايد
جوانمردی را ابراز داشت تا امکان دهد اپوزيسيون در افکار خود تجديد نظر 

کارا پيشنهاد کرد آشحزب به اپوزيسيون . کند و خطاهای خويش را جبران نمايد
حزب . و شرافتمندانه در برابر تمام حزب، از نظريات ضد لنينی خود دست کشد

به اپوزيسيون پيشنهاد کرد به خطاهای خود اعتراف کند و آنها را تقبيح نمايد، تا 
حزب به اپوزيسيون پيشنهاد کرد هم از . يک بار برای هميشه از قيد آنها برهد

 .مًال خلع سالح گرددو هم از لحاظ سازمانی کااى لحاظ ايده
مقصد حزب از اين کار چيست؟ اين است که موضوع اپوزيسيون را خاتمه 

کوشد اپوزيسيون را منحل نمايد  سرانجام حزب می. دهد و به کار مثبت بپردازد
 .و امکان يابد کامًال دست به کار امر خطير ساختمانی شود

 :دهم گفتى لنين در کنگره
 

برای اپوزيسيون اکنون .... زم نيستاکنون ديگر اپوزيسيون ال» 
ديگر همه چيز پايان يافته و کارش تمام است، ديگر اپوزيسيون برای 

 ]٢٤[« ! ما بس است
 

حزب مايل است که سرانجام اين شعار لنين در صفوف حزب ما عملی 
 )ممتدهاى کف زدن. (گردد
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بر ولی اگر سالح .  اپوزيسيون خود سالح بر زمين نهد ــ چه بهترراگ
        !"صحيح است ":هاىبانگ. (کنيم زمين نگذارد ــ ما خود آن را خلع سالح می

 )هاکف زدن
 
 

  ــ نتيجه٣
 
 

. از نطق کامنف ديده ميشود که اپوزيسيون قصد ندارد کامًال خلع سالح شود
چنين به نظر .  دسامبر همين را نشان ميدهد٣ اپوزيسيون مورخه ىاظهاريه

چه مانعی دارد، ــ . بيرون ماندن از حزب را ترجيح ميدهدميرسد که اپوزيسيون 
دهند از حزب بيرون بمانند،  اين که آنها ترجيح می. بگذار از حزب بيرون ماند

کنند، ــ نه چيز دهشتناک و خاصی است و  اين که آنها خود را از حزب جدا می
که هميشه اگر تاريخ حزبمان را از نظر بگذرانيم، روشن ميشود . آور نه تعجب

حزب ى ارابهجدی حزب ما، تعدادی از ليدرهای قديمی از هاى هنگام چرخش
چرخش ــ . نداتازه باز کردهبلشويک به بيرون پرتاب شده، جا را برای اشخاص 

؛ ندا محکم نه نشستهحزبیى چرخش برای کسانی که در ارابه. امری جدی است
همين . ود را حفظ کندتواند تعادل خ هنگام چرخش هر کسی نمی. خطرناک است

. ندااز آن به بيرون پرتاب شدهها بينيد بعضی  چرخيد، میسريعى که ارابه
 )هازدن کف(

 ،اين دوران. دوم حزبمان را در نظر بگيريمى  دوران کنگره،١٩٠٣سال 
حياتی و ى به سمت مبارزهها دوران چرخش حزب از سمت سازش با ليبرال

 تدارک مبارزه عليه  دورانچرخش ازمماتی با بورژوازی ليبرال و دوران 
آشکار با آن به منظور قلع و قمع کامل تزاريسم و ى تزاريسم به دوران مبارزه

:  در آن موقع در رأس حزب يک گروه شش نفری قرار داشت.فئوداليسم بود
چرخش برای پنج نفر از . پلخانف، زاسوليچ، مارتف، لنين، آکسلرود، پوترسوف

آنها از ارابه به بيرون پرتاب . بار گرديد ری فالکتاعضاء اين گروه شش نف
که ليدرهای ــ نتيجه اين طور شد ) هازدن کف( .تنها لنين پا بر جای ماند. شدند

دو ى به اضافه) پلخانف، زاسوليچ، آکسلرود(قديمی حزب، مؤسسين حزب 
اگر .  در مقابل يک جوان ديگر يعنی لنين قرار گرفتند)مارتف و پترسف(جوان 

شد که آری حزب نابود ها و گريه و زاریا هما بدانيد در آن موقع چه شيونش
 نخواهد ماند و بدون ليدرهای قديمی هيچ کاری از پيش خواهد شد، حزب برپا

واقعيات . باطل شد و واقعيات برجای ماندها و شکوهها ولی شيون. نخواهد رفت
د که حزب توانست  نفر بو٥گيری آن  کنارهى اين بود که به خصوص در نتيجه
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اکنون بر هر بلشويکی روشن است که بدون . در صراط مستقيم قرار گيرد
 حزب ما  نفری،٥ نفری و بر کنار ساختن گروه ٥قطعی لنين با گروه ى مبارزه
آيد که قادر است پرولتارها را در  درها توانست به صورت حزب بلشويک نمی

 !".) صحيح است ":ىهابانگ (.انقالب عليه بورژوازی هدايت نمايد
اين دوران . ، را بگيريم١٩٠٨ ــ ١٩٠٧هاى دوران بعدی، دوران سال

انقالبی آشکار عليه تزاريسم به طرق ى دوران چرخش حزب ما از سمت مبارزه
هاى هر نوع امکانات ِلگال ــ از صندوقهمه و غير مستقيم مبارزه  و استفاده از 
نشينی پس از شکست ما  ران، دوران عقباين دو. بيمه گرفته تا تريبون دوما بود

نوينی را در مبارزه ايجاب هاى  اسلوب،اين چرخش.  بود١٩٠٥در انقالب سال 
ى  بتوانيم نيروهای خود را گرد آوريم و مجددًا به مبارزهميکرد تا بدان وسيله

 ولی چرخش مزبور برای تعداد زيادی از .آشکار انقالبی عليه تزاريسم بپردازيم
.  آلکسنسکی از ارابه به بيرون پرتاب شد.بار گرديد قديمی فالکتى هابلشويک

او يکی . باگدانف به بيرون پرتاب شد. وی زمانی به هيچ وجه بلشويک بدی نبود
مرکزی حزب ما ى روژکف عضو سابق کميته. ترين سران حزب بود از جدی

اری در ميتوان گفت در آن موقع شيون و ز. عليهذا  و قس.به بيرون پرتاب شد
باطل شد و ها ولی شيون.  نبود١٩٠٣تر از سال  مورد نابودی حزب، کم

 و اما واقعيات حاکی از آن بود که هر آينه حزب ما از .واقعيات بر جای ماند
، در گشت افراد مردد و کسانی که مانع پيشرفت امور انقالبی بودند، تصفيه نمی

هدف مساعی . قرار گيردتوانست در صراط مستقيم  شرايط نوين مبارزه نمی
لنين در آن موقع چه بود؟ تنها يک چيز و آن اين که هر چه زودتر حزب را از 
عناصر نا استوار ندبه و زاری کن آزاد نمايد تا اين عناصر جلوی دست و پا را 

 ) .هاکف زدن. (نگيرند
 .رفقا، اينست چگونگی رشد حزب ما

 هر پيکر ديگری فعل و دنن نيز مادر حزب ما. حزب ما پيکر جانداری است
آن چه کهنه و سپری شده است، ساقط ميشود : گيرد انفعال انجام می

. يابد ، آن چه نو است و رويان است، زندگی ميکند و تکامل می).هازدن کف(
 نوها خواه در .خواه در باال و خواه در پائين کنار ميرونداى دسته) .هاکف زدن(

حزب ما بدين طرز . برند د و کار را به پيش میيکننمباال و خواه در پائين رشد 
 .و در آتيه نيز با همين طرز رشد خواهد کرد. رشد کرده است

ما .  دوران کنونی انقالب ما نيز عين همين مطلب صادق استىدرباره
سمت احياء صنايع کشاورزی به گذرانيم که چرخشی از  اکنون دورانی را می

فنی ى ت ملی و تجديد سازمان آن بر پايهسمت تجديد ساختمان تمام اقتصاديا
 که ساختمان سوسياليسم ديگر تنها يک گيرد، و اين هنگاميست نوين صورت می
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ترين  آن غلبه بر جدیى عملی است که الزمهى دورنما نبوده بلکه کار زنده
 .داخلی و خارجی استهاى دشواری

ز شما ميدانيد که اين چرخش برای ليدرهای اپوزيسيون ما، که ا
ند که حزب را به سوی اترسند و به فکر آن افتاده نوين میهاى دشواری
و اگر اکنون بعضی از ليدرها که . بار شد طلبی سوق دهند، فالکت تسليم

شوند، اين امر به  ند محکم در ارابه بنشينند، از آن به بيرون پرتاب میانخواسته
قيد کسانی که به ز  اين امر تنها گريبان حزب را ا.آور نيست هيچ وجه تعجب

از قرار . پيچند و مانع پيشروی حزب ميگردند، رها ميسازد دست و پای وی می
 .حزبی ما رها سازندى خواهند گريبان خود را از قيد ارابه معلوم آنها جدًا می
ند، قصد ااگر بعضی از ليدرهای قديمی که به زباله مبدل شده: چه مانعی دارد

 !بفرمايند راه برايشان باز استيرون پرتاب کنند، ــ دارند خود را از ارابه به ب
خيزد و به افتخار  شور انگيز ممتد و تمام کنگره از جای بر میى هاکف زدن(

 .)رفيق استالين هلهله سر ميدهد
 
 
 

  ٢٨٢ و ٢٧٩هاى شماره" پراودا "ىروزنامه
 .١٩٢٧ دسامبر سال ٩ و ٦ى هخمور
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 توضيحات
 

 ١٩ تا ٢اتحاد شوروی از ) ب( حزب کمونيست همدپانزى کنگرهــ ] ١[
کنگره در اطراف مسائل زيرين به .  در مسکو جريان داشت١٩٢٧دسامبر سال 

 : بحث و مذاکره پرداخت
مرکزی، گزارش کميسيون تفتيش ى گزارش سياسی و سازمانی کميته

رت کارگری ــ ا کميسيون نظی ــمرکزی، گزارش کميسيون کنترل مرکز
ى اتحاد شوروی در کميته) ب(کمونيست دهقانی، گزارش هيئت نمايندگی حزب 

 و ترقی هساله توسع پنجى کمينترن، رهنمودهای مربوط به تنظيم نقشهى اجرائيه
 کنگره پس از اين که گزارش .کار در دهى  و گزارش دربارهاقتصاد ملی

هاى سيون استماع نمود به انتخاب ارگانکميسيون کنگره را در موضوع اپوزي
ى  رفيق استالين در سوم دسامبر گزارش سياسی کميته.مرکزی حزب پرداخت

سخن خود را   دسامبر پايان٧اتحاد شوروی و در ) ب(حزب کمونيست   مرکزی
 دسامبر رفيق استالين را به عضويت کميسيون مأمور ١٢کنگره در . ايراد نمود

کار هيئت نمايندگی حزب ى  به گزارش دربارهمربوطى تنظيم قطعنامه
کنگره . کمينترن انتخاب کردى اجرائيهى اتحاد شوروی در کميته) ب(کمونيست 

مرکزی حزب را تأييد نمود و به وی ى خط مشی سياسی و سازمانی کميته
را مأموريت داد در آينده نيز سياست صلح و تحکيم قدرت دفاعی اتحاد شوروی 

ن کند ساختن نواخت سابق، صنعتی ساختن سوسياليستی کشور تعقيب نمايد، بدو
را ادامه دهد، قطاع سوسياليستی را خواه در شهر و خواه در ده توسعه داده، 

اری در اقتصاد ملی دبدان تحکيم بخشد و در سمت بر انداختن عناصر سرمايه
جمعی   دستهى کنگره قراری صادر نمود مبنی بر اين که دامنه.گام بر دارد

ى توسعهى دربارهاى کردن کشاورزی با تمام قوا گسترش يابد و نيز نقشه
مبارزه در راه هاى شيوهى کلخوزها و سوخوزها طرح نمود و درباره

 حزب کمونيست همدپانزى کنگره. جمعی کردن کشاورزی دستوراتی داد دسته
 زينت )جمعی کردن دسته(کلکتيويزاسيون ى اتحاد شوروی به نام کنگره) ب(

ى پنج سالهى کنگره برای تنظيم نخستين نقشه.  صفحات تاريخ حزب گرديدبخش
در قرارهای خود راجع به کنگره . داد اقتصاد ملی اتحاد شوروی رهنمود

 ساختن دسته بندی ترتسکيستی ــ زينوويفی بود، لآنها منح اپوزيسيون که هدف
 اختالفات مقرر داشت که اختالفات بين حزب و اپوزيسيون دامنه يافته و به

ضد شوروی ى  اپوزيسيون ترتسکيستی راه مبارزهمبدل شده است، واى برنامه
 کنگره اعالم داشت که تعلق به اپوزيسيون ترتسکيستی و .را در پيش گرفته است

 کنگره .ماندن در صفوف حزب بلشويک همساز نيست ترويج نظريات آن با باقی
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يون کنترل مرکزی حزب مرکزی و کميسى مشترک کميتهى هسلجى تصويبنامه
اخراج ى را درباره) ١٩٢٧مورخه نوامبر سال (اتحاد شوروی ) ب(کمونيست 

ف از حزب تصويب نمود و مقرر داشت تمام فعالين يوترتسکی و زينو
ى کنگرهى درباره. (بندی ترتسکيستی ــ زينوويفی از حزب اخراج گردند دسته
فارسی ى ود به ترجمهجعه شا مراتحاد شوروی) ب( حزب کمونيست همدپانز

. ، چاپ مسکو، ص"اتحاد شوروی) ب( مختصر حزب کمونيست تاريخ"کتاب 
     .)٤٧٠ ــ ٤٦٨

 
 . ظور گندم، جو، چاودار، جو دوسر و ذرت استمنــ ] ٢[
 
گزارش سياسی : "يق استالينففارسی اثر رى راجعه شود به ترجمهمــ ] ٣[
اتحاد شوروی ) ب(ت دهم حزب کمونيسرچهاى مرکزی به کنگرهى کميته

  .١١٢ ــ ٣. ، چاپ مسکو، ص"١٩٢٥ دسامبر سال ١٨ى مورخه
 
بازرگانان داران و صاحبان صنايع و  يست که بانکاظور اعالميهمنــ ] ٤[

در . ندا منتشر ساخته١٩٢٦آمريکا و انگلستان و کشورهای ديگر در اکتبر سال 
ف دول اروپائی گمرکی که از طرهاى يتداين اعالميه طلب ميشد که محدو

اران انگليس و دمقررگرديده و در ماهيت امر تالشی است که از طرف سرمايه
 .آمد، ملغی گردد آمريکا برای استقرار سيادت خود در اروپا به عمل می

 
ناشر افکار ى  ــ نام مجله")World`s Workٌ("" "وؤردس وؤرک""ــ ] ٥[
 تا ١٨٩٩له از سال اين مج. بورژوازی بزرگ آمريکا بودى حاکمه محافل
 .منتشر ميشد) از استان نيويورک( در شهر گاردن ــ سيتی ١٩٣٢
 
مسائل مربوط به تقليل ى گانه که برای بحث درباره کنفرانس سهــ ] ٦[

 اوت سال ٤ ژوئن تا ٢٠ تشکيل شده بود از )سوئيس(تسليحات دريائی در ژنو 
 . جريان داشت١٩٢٧
 
کميسيون ى اجالسيهى هارمين دوره چ١٩٢٧ نوامبر سال ٣٠در ــ ] ٧[

هيئت . تدارکاتی جامعه ملل مأمور تشکيل کنفرانس خلع سالح تشکيل شد
قرائت نمود که در آن را اى نمايندگی شوروی در کميسيون مزبور متن اعالميه

. عمل گذارده شودى به مرحله خلع سالح همگانی و کامل ىپيشنهاد ميشد برنامه
 .خلع سالح رد شدى ربارهولی طرح پيشنهادی شوروی د
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ئی بود که بين هاــ مجموع قراردادها و موافقتنامه" سيستم لوکارنو"ــ ] ٨[
 در کنفرانس لوکارنو ١٩٢٥ اکتبر سال ١٦ ــ ٥دول امپرياليستی در تاريخ 

 تثبيت نظامی هاهدف اين قراردادها و موافقتنامه.  به امضاء رسيده بود)سوئيس(
 صلح ورسای پس از جنگ در اروپا بر قرار گرديد و بود که به موجب قرارداد

 .نيز هدف آنها اين بود که از آلمان عليه اتحاد شوروی استفاده شود
 
بود ) بوسنی(ظور قتل فرانس فرديناند وليعهد اتريش در سراجئو منــ ] ٩[

 صربستان انجام گرفت و هاى به دست ناسيوناليست١٩١٤ ژوئن سال ٢٨که در 
 ــ ١٩١٤جنگ امپرياليستی جهانی ى  برای بر افروختن نائرهاىهدر نتيجه بهان

 .، به دست داد١٩١٨
 
 از طرف دولت ١٩٢٧که در سال ها  مربوط به اتحاديهنقانوــ ] ١٠[
نمود، فعاليت  کار انگلستان وضع گرديد، اعتصاب شکنی را ترغيب می محافظه
 محدود سياسیهاى آوری وجوه برای هدف را در مورد جمعها اتحاديه

ى منتسب به کنگرههاى ساخت و ورود کارمندان دولت را در اتحاديه می
اين قانون به دولت حق ميداد هر . و حزب ليبراليست غدغن ميکردها ترديونيون

 .اعتصابی را غير قانونی اعالم نمايد
 
 از طرف مجلس نمايندگان ١٩٢٧که در مارس " تسليح ملل "نقانوــ ] ١١[

عمومی تجديد سازمان ماشين ى سيده بود جزئی از نقشهفرانسه به تصويب ر
قانون مزبور اين اقدامات را . جنگی امپرياليسم فرانسه و تدارک جنگ جديد بود

زندگی سياسی و اقتصادی ) نظامی کردن(ميليتاريزاسيون : بينی ميکرد پيش
اهالی، خواه در فرانسه و خواه در مستعمرات آن در ى کشور، بسيج کليه

 حق  الغاءکارگری؛هاى و ساير سازمانها نگ؛ نظامی کردن اتحاديهصورت ج
اعتصاب؛ افزايش تعداد افراد ارتش و استفاده از آن برای سرکوب بر آمدهای 

 .انقالبی پرولتاريای فرانسه و ملل ستمکش مستعمرات
 
ى اعتصاب همگانی و اعتصاب کارگران معادن انگلستان در نتيجهــ ] ١٢[

معدنچيان در پاسخ .  بر پا شدکارگرى ن به سطح زندگی طبقهتجاوز کارفرمايا
الک آئوتی که صاحبان معادن به مناسبت استنکاف معدنچيان از موافقت با تقليل 

 ١٩٢٦دستمزد و افزايش ساعات روز کار اعالم گرديده بود، روز اول ماه مه 
 مه به عالمت همبستگی با معدنچيان يک ٣روز . اعالن اعتصاب نمودند

ترين  اعتصاب همگانی آغاز گرديد که در آن چند ميليون کارگر متشکل از مهم
ى  مه در بحبوحه١٢ در .صنايع و حمل و نقل شرکت ورزيدندهاى بخش
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انگلستان به کارگران هاى کارگران، سران شورای کل ترديونيونى مبارزه
 ولی .اعتصابی خيانت ورزيده، اعتصاب همگانی را پايان يافته اعالم نمودند

 فقط فشار وارده از طرف حکومت و کارفرمايان .معدنچيان ادامه يافتى مبارزه
 آنها را مجبور نمود به ١٩٢٦و دشواری وضع مادی معدنچيان در نوامبر 

  .اعتصاب خاتمه داده با شرايط صاحبان معادن موافقت کنند
 
ئيه  ژو١٨ ــ ١٥ بر سر بر آمد انقالبی پرولتاريای وين در نسخــ ] ١٣[
از اى علت بر آمد مزبور اين بود که دادگاه بورژوازی وين دسته.  است١٩٢٧
اين تظاهرات که به طور خود . قاتل چند کارگر را تبرئه نموده بودهاى فاشيست

 و به قيامی مبدل گرديد که با نبردهای  يافتبه خودی بر پا شده بود، دامنه
اثر خيانت رهبران سوسيال قيام در . خيابانی عليه پليس و ارتش توأم بود

 .دموکرات اتريش سرکوب شد
 
 ــ دو تن از کارگران ايتاليائی بودند که به اياالت ساکو و وانستیــ ] ١٤[
 در ١٩٢٠ مه ٥ ساکو و وانستی در .آمريکا مهاجرت نموده بودندى متحده

به اتهام سراپا دروغين قتل و دزدی، دستگير ) از ايالت ماساچوست(بروکتن 
آنها ى  از طرف دادگاه ارتجاعی آمريکا حکم اعدام درباره١٩٢١و در سال شده 

زحمتکش در سراسر جهان به عالمت اعتراض عليه ا ه ميليون.صادر گرديد
. و اعتصاباتی بر پا نمودندا ه، ميتينگزدهاى حکم دادگاه دست به تظاهرات توده

  . اعدام گرديدند١٩٢٧ اوت ٢٣ساکو و وانستی در 
 
 نوامبر ١٢ تا ١٠جهانی دوستان اتحاد جماهير شوروی از ى کنگرهــ ] ١٥[
هاى  مزبور بنا به ابتکار هيئتىکنگره.  بودپا  در مسکو بر١٩٢٧سال 

 اکتبر  کبير سوسياليستینمايندگی خارجی که به مناسبت جشن دهمين سال انقالب
نده از  نماي٩٤٧مزبور ى در کنگره. به اتحاد شوروی آمده بودند، تشکيل گرديد

نتايج ى ئی دربارههاشرکت کنندگان کنگره گزارش.  کشور حضور داشتند٤٣
ساختمان سوسياليستی در اتحاد شوروی طی ده سال موجوديت آن و نيز 

دفاع از نخستين دولت پرولتاری جهان در مقابل خطر جنگ، استماع ى درباره
ر خطاب به به تصويب رسيد با شعار زيکه از طرف کنگره اى  بيانيه.نمودند

 :يافت زحمتکشان تمام جهان پايان می
  

با تمام قوا و وسائل پيکار کنيد و از اتحاد شوروی، ميهن » 
گاه صلح، کانون نجات، دژ سوسياليسم دفاع نمائيد و  زحمتکشان، تکيه
  «! آن را حراست کنيد



 ٨٦

پليس انگلستان به نمايندگی بازرگانی شوروی و به ى ظور حملهمنــ ] ١٦[
 ١٢ در لندن است که در )شرکت مختلط بازرگانی شوروی با انگلستان(س آرکو

 . به دستور دولت محافظه کار انگلستان انجام گرفت١٩٢٧مه 
 
مختار اتحاد ى نمايندهــ ) ١٩٢٧ ــ ١٨٨٨ ( وايکوف. ل .پــ ] ١٧[

 در ورشو به توسط افراد گارد ١٩٢٧ ژوئن ٧شوروی در لهستان بود که در 
 .رسيدسفيد به قتل 

 
 ــ جريان سياسی بورژوازی بود که در سال ايدئولوژی اسمنووخفیــ ] ١٨[
در رأس .  در خارجه از روشنفکران گاردهای سفيد روسيه به وجود آمد١٩٢١

کلوچنيکف و سايرين قرار . ئوستريالف،  يو. گروهی مرکب از نها اسمنووخفی
مبين ا ه اسمنووخفی.ساختند  را منتشر می"اسمنا ــ وخ"ى داشتند که مجله

شوروی ى نظريات بورژوازی نوين و روشنفکران بورژوازی مقيم روسيه
، اميدوار بودند رژيم )نپ(بودند که به مناسبت معمول شدن سياست اقتصادی 

 . شوروی را به تدريج مطابق با روح دموکراسی بورژوازی قلب ماهيت دهند
 
ى ط به رسالهطرح و مستخرجات مربوــ : لنين. ای. وــ ] ١٩[

، ٢٣، جلد  لنينرجوع شود به چاپ چهارم روسی کليات(ــ " جنسی ماليات"
 ).٣٠١. ص

 
هاى  ارگان شورای مرکزی اتحاديهيوميه،ى  ــ روزنامه"ترود"ــ ] ٢٠[

، در مسکو منتشر ١٩٢١ فوريه سال ١٩کارگری اتحاد شوروی است که از 
 . ميشد

 
طرح گزارش سياسی ى ولوتف دربارهم. م. نامه به و: لنين. ای. وــ ] ٢١[

رجوع شود به چاپ چهارم روسی کليات آثار لنين، (يازدهم حزب ى در کنگره
 .)٢٢٤ ــ ٢٢٣. ، ص٣٣جلد 

 
ى فارسی قسمت دوم جلد اول، آثار منتخبهى رجوع شود به ترجمهــ ] ٢٢[

 .٦٨٥. لنين، چاپ مسکو، ص
 
انگلستان بود هاى ونيونترديى کنگرهى شورای کل ــ ارگان اجرائيهــ ] ٢٣[

 . انتخاب گرديد١٩٢١که نخستين بار در سال 
 



 ٨٧

دهم ى مرکزی به کنگرهى پايان سخن گزارش کميته: لنين. ای. و ــ] ٢٤[
رجوع شود به (، ١٩٢١ مارس سال ٩ى روسيه، مورخه) ب(حزب کمونيست 

   .)١٧٧. ، ص٣٢، جلد چاپ چهارم روسی کليات آثار لنين
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