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 مرکزیى گزارش سياسی کميته
 

 ١٩٢٥  دسامبر٣١ تا ١٨
 
 
 

ى ی مبسوط عدههااخير امکان داشتيد گزارشى شما طی دوهفته! رفقا
فعاليت ى مرکزی و اعضای هيئت سياسی را دربارهى کثيری از اعضای کميته

سيزدهم تا چهاردهم استماع نمائيد که به طور کلی، ى مرکزی از کنگرهى کميته
موردی ها ست تصور نمی کنم تکرار اين گزارشابدون ترديد صحيح بوده 

کنونی تسهيل می کند و به ى به نظر من اين کيفيت کار مرا در لحظه. باشدداشته 
ی از مسائل مربوط به فعاليت اهمين مناسبت صالح می دانم به طرح رشته

 چهاردهم اکتفا شود ى سيزدهم تا کنگرهى مرکزی حزب ما از کنگرهى کميته
من . مرکزی از اوضاع خارجی شروع می شودى معموًال گزارش کميته

يز اين رسم را بر هم نخواهم زد و مطلب را از اوضاع خارجی شروع خواهم ن
 .کرد

 
 
 

I 
 اوضاع بين المللی

 
 
 

سياست ى اساسی و جديد و قاطعی که طی اين دوره در رشتهى نکته
حوادث مشهود است آن است که بين ى خارجی وجود دارد و نفوذ آن در کليه

است و کشورهای جهان کشور ما که به ساختمان سوسياليسم مشغول 
ی توازن موقت قوا بر قرار گرديده است، توازنی که ااری تا اندازهدسرمايه
کشور شوراها با کشورهای " ميزآهمزيستی مسالمت"کنونی ى مرحله
تنفس کوتاه پس ى آن چه زمانی برای ما به منزله. آن استى اری نتيجهدسرمايه

از اينجا است . بدل گرديدشد به يک دوران کامل تنفس م از جنگ محسوب می
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ی توازن قوا و نيز يک اکه بين جهان بورژوازی و جهان پرولتاريا تا اندازه
 .پديد آمده است" همزيستی مسالمت آميز ى دوره

اری دعلت اين امر از طرفی ضعف درونی، ضعف وناتوانی سرمايه
جهانی، و از طرف ديگر، رشد جنبش انقالبی کارگران به طور کلی و 

 . رشد نيروهای ما در کشور شوراهاستبخصوص
 اری چيست؟دعلت اين ضعف جهان سرمايه

اری غير قابل رفع است دعلت اين ضعف تضادهائی است که برای سرمايه
لمللی در چهار چوب آن صورت می پذيرد، ــ اين تضادها ااوضاع بينى و کليه

امل انقالب اری غير قابل رفع است و تنها در جريان تکدبرای کشورهای سرمايه
 .پرولتاری در باختر می توان بر آنها فائق آمد

 .اين تضادها کدامند؟ آنها را می توان به پنج گروه خالصه کرد
نخستين گروه تضادها، تضادهای موجوده بين پرولتاريا و بورژوازی در 

 .اری استدکشورهای سرمايه
آزادی دومين گروه تضادها، تضادهای موجوده بين امپرياليسم و جنبش 

 .بخش مستعمرات و کشورهای وابسته است
سومين گروه تضادها، آن تضادهائی است که بين دول فاتح جنگ 

 .امپرياليستی و دول مغلوب بسط می يابد و نمی تواند هم بسط نيابد
ی فاتح ها، آن تضادهائی است که بين خود دولتهاچهارمين گروه تضاد

 .بسط می يابد و نمی تواند هم بسط نيابد
و پنجمين گروه تضادها، آن تضادهائی است که بين کشور شوراها 

 . لمجموع بسط می يابدااری من حيثدوکشورهای سرمايه
لمللی ما در چهارچوب ااين است پنج گروه اساسی تضادهائی که وضع بين

 .آن، سير تکاملی خود را طی می نمايد
درک وضع رفقا، بدون بررسی مختصر ماهيت و رشد اين تضادها ما به 

از اين رو تشريح مختصر اين . لمللی کنونی کشور خود قادر نخواهيم بودابين
 .تضادها، ناگزير بايد قسمتی از گزارش مرا تشکيل دهد

 
 

 اریدــ تثبيت سرمايه١
 
 

تضادها يعنی از تضادهای بين پرولتاريا و ى بدين ترتيب از نخستين رشته
در اين رشته می توان .  کنيماری شروع میدبورژوازی در کشورهای سرمايه

 .واقعيات اساسی را به طريق زيرين خالصه نمود
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اری از آن هرج و مرجی که پس از جنگ در توليد و د سرمايه.اوًال
مالی آغاز گرديده و دامنگير وی شده بود خارج می شود ى بازرگانی و در رشته

اری د سرمايهحزب اين را تثبيت جزئی يا موقت. و يا هم اکنون خارج شده است
معنای اين سخن چيست؟ معنای اين سخن آن است که توليد و . ناميده است

اری که زمانی در دوران بحران پس از جنگ دبازرگانی کشورهای سرمايه
لعاده تنزل يافته بود، به پيشروی افوق)  است١٩٢٠ ــ ١٩١٩ای همقصودم سال(

معنای اين .  می پذيردآغاز نهاده و قدرت سياسی بورژوازی کم و بيش استحکام
اری موقتًا گريبان خود را از آن هرج و مرجی که پس دسخن آن است که سرمايه

 .از جنگ بدان دچار شده بود خالص نموده است
 .اينک با در نظر گرفتن اروپا ارقامی چند ذکر کنيم

 يا ١٩١٩اروپا نسبت به سال ى کشورهای پيش افتادهى توليد در کليه
در بعضی نقاط به هشتاد ــ نود در صد ميزان قبل از جنگ پيشرفت می کند و 

ی هاتنها در انگلستان هنوز بعضی از رشته. رسد و يا در همان ميزان است می
لمجموع در نظر اچه اروپا را من حيث ند، چناناتوليدی کمر راست نکرده

بگيريم، توليد و بازرگانی به طور کلی در حال پيشرفت است ولی هنوز به 
چه توليد غله را در نظر گيريم، مشاهده  چنان.  قبل از جنگ نرسيده استميزان
 درصد و در ٨٣ درصد، در فرانسه به ٨٥ ــ ٨٠شود که در انگلستان به  می

در آلمان افزايش توليد غله .  درصد ميزان قبل از جنگ رسيده است٦٨آلمان به 
تمام . ن تقليل می پذيرددر فرانسه افزايش نمی يابد و در انگلستا. بسيار کند است
استخراج ذغال در سال . صدور غله از آمريکا جبران می شودى اينها به وسيله

 ٩٣ درصد و در آلمان ١٠٧ درصد، در فرانسه ٩٠ در انگلستان برابر با ١٩٢٥
 درصد در ٩٨توليد فوالد در انگلستان برابر با . درصد ميزان قبل از جنگ است

مصرف .  درصد ميزان قبل از جنگ است٧٨ن  درصد و در آلما١٠٢فرانسه 
 ٨١ درصد و در آلمان ٨٣ درصد، در فرانسه ٨٢پنبه در انگلستان مساوی با 

بازرگانی خارجی انگلستان دارای تفاضل . درصد ميزان قبل از جنگ است
 درصد ميزان قبل از جنگ می رسد، در آلمان بازرگانی ٩٤پاسيف است و به 
افزايش يافته ولی آن هم دارای تفاضل پاسيف  کمی ١٩١٩خارجی نسبت به 

است، در فرانسه ميزان بازرگانی خارجی اکنون بيش از ميزان قبل از جنگ 
رفته سطح بازرگانی خارجی اروپا  رويهم.  درصد می رسد١٠٢است و به 

 در صد قبل از جنگ است ولی ٦٣ را در نظر گيريم ١٩٢١چه سال  چنان
.  درصد همان ميزان بالغ گرديده است٨٢ی به ، بازرگان١٩٢٥اکنون در سال 

ليکن اين توازن . گرچه توازن بودجه در اين کشورها به نحوی حاصل آمده است
تزلزالت ارز در . بار ماليات بر دوش اهالی استى لعادهاافزايش فوقى نتيجه
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ولی به طور کلی هرج و مرج پيشين مشاهده . بعضی کشورها وجود دارد
 .شود نمی

کلی منظره چنين است که بحران اقتصادی پس از جنگ در اروپا به طور 
. يابد گردد و توليد و بازرگانی به سطح قبل از جنگ ارتقاء می برطرف می

بازرگانی و توليد هم اکنون ى يکی از کشورهای اروپائی، يعنی فرانسه، دررشته
 منظورم و کشور ديگر اروپائی، ــ. از ميزان قبل از جنگ پا فراتر نهاده است

انگلستان است ــ هنوز هم در يک سطح و يا تقريبًا در يک سطح قرار دارد و به 
 .ميزان قبل از جنگ نمی رسد

ی بحران پس از جنگ ها به جای دوران مد امواج انقالبی که در سالثانيًا
اين بدان . کنيم ناظر آن بوديم، اکنون دوران جزر آن را در اروپا مشاهده می

سئله به کف آوردن و تصرف فوری قدرت به توسط پرولتاريا، معنی است که م
اکنون در اروپا جزو دستور روز نيست، دوران اعتالی امواج انقالبی، که در 

تواند  گيرد و حزب با شعارهای خود نمی آن جنبش به پيش می شتابد، اوج می
 ما  در کشور١٩١٧ و يا ١٩٠٥به جنبش برسد، نظير آن حالتی که مثًال در سال 
ولی اکنون چنين دورانی نيست، . وجود داشت، دورانيست که هنوز در پيش است

بلکه دوران جزر موقت و دوران جمع آوری قوا از طرف پرولتارياست که از 
ی تحت ای جديد جنبش، از لحاظ وجود و رشد جنبش تودههالحاظ تعيين شکل

ر و استحکام ی، از لحاظ استقراالوای مبارزه در راه وحدت جنبش اتحاديه
روابط جنبش کارگری باختر با جنبش کارگری اتحاد شوروی، از لحاظ مثًال 

 و پيدايش ]٢[چپ گرائی جنبش کارگری انگلستان، از لحاظ تالشی آمستردام 
تکرار . شکاف عميق در آن وغيره و غيره؛ نتايج بزرگی به دست می دهد

ی که برای عمليات انقالبی گذرانيم، دوران کنم که ما دوران تجمع قوا را می می
اين دورانی است که طی آن شعار جنبش . آينده دارای اهميت بسياری است

ی پرولتاريا ای تودههاشود از به کف آوردن سازمان کمونيستی عبارت می
ليدرهای سوسيال دمکرات از " معزول نمودن"و ) ی کارگری و غيرههااتحاديه(

 . برای ما اتفاق افتاد١٩١٢ ــ ١٩١١ی هاهمان گونه که در سال. مقامات خود
ى اری، مرکز استثمار مالی کليهد، مرکز قدرت مالی جهان سرمايهثالثًا

سابق مرکز استثمار مالی جهان . جهان از اروپا به آمريکا منتقل گرديده است
توان بدون ذکر بعضی  اکنون ديگر نمی. معموًال فرانسه، آلمان و انگلستان بود

اکنون مرکز استثمار مالی جهان، . وص چنين اظهاری کردمخصهاى قيد و شرط
اين دولت از هر جهت، . آمريکای شمالی استى به طور عمده، اياالت متحده

خواه از حيث توليد، خواه از جهت بازرگانِی و خواه از جهت تجمع سرمايه رشد 
 محصول غله در آمريکای شمالی. در اين مورد ارقامی چند ذکر می کنم. می کند

 درصد اين سطح بالغ ١٠٤از سطح قبل از جنگ تجاوز کرده است و اکنون به 
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 درصد ميزان قبل از جنگ رسيده است، ليکن ٩٠استخراج ذغال به . است
بايد متذکر شد که . کسری آن را افزايش عظيم استخراج نفت جبران می نمايد

توليد .  درصد استخراج نفت در جهان است٧٠استخراج نفت در آمريکا معادل 
 درصد بيش از ميزان قبل از جنگ بالغ ٤٧ درصد يعنی ١٤٧پوالد آن به 
 ٣٠ درصد قبل از جنگ است، يعنی١٣٠در آمد ملی آن معادل . گرديده است

بازرگانی خارجی آن با تفاضل . درصد از ميزان قبل از جنگ تجاوز کرده است
ميزان قبل از درصد ١٤٣ی به حساب کشورهای اروپائی به العادهاآکتيف فوق

طالی جهان در ى  ميليارد ذخيره٩ ميليارد از ٥قريب . جنگ رسيده است
در . آمريکای شمالی استوارترين ارزها استى ارز اياالت متحده. آمريکاست

مورد صدور سرمايه بايد گفت که در زمان کنونی آمريکا تقريبًا يگانه کشوری 
لعاده افرانسه و آلمان فوق. يداست که به نسبت روزافزونی سرمايه صادر می نما

ی خود را بسيار تقليل هاانگلستان نيز صدور سرمايه. کم سرمايه صادر می کنند
 .ستاداده

م به ااری اروپا که در باال از آن صحبت کردهد، تثبيت موقت سرمايهرابعًا
آمريکائی و به بهای تابعيت مالی اروپای باختری ى طور عمده به کمک سرمايه

برای اثبات اين موضوع، کافی است رقم بدهی .  حاصل گرديده استاز آمريکا،
.  ميليارد روبل کمتر نيست٢٦اين رقم از . دولتی اروپا به آمريکا را ذکر کنيم

ئی که آمريکا در هامن ديگر از بدهی خصوصی به آمريکا يعنی از سرمايه
ارد تشکيل مؤسسات اروپائی گذارده و برای اروپا مبلغی را برابر با چند ميلي

اين وضع حاکی از چيست؟ اين وضع حاکی از آن . دهد، سخنی نمی گويم می
کم ) قسمتی هم از انگلستان ( ورود سرمايه از آمريکا ى است که اروپا در نتيجه

ولی به بهای چه؟ ــ به بهای تابعيت مالی اروپا از . و بيش کمر راست می کند
 .آمريکا

ی مزبور ها امکان پرداخت ربح و خود وام، لذا، برای اين که اروپاخامسًا
تر سازد و وضع  را داشته باشد، مجبور است بار مالياتی اهالی را سنگين

کارگران را بدتر کند و درست همين وضع هم اکنون در کشورهای اروپا جريان 
و ربح چنان چه بايد شروع ها از هم اکنون، با آن که هنوز پرداخت وام. دارد

انگلستان افزايش بار مالياتی نسبت به تمام در آمد ملی در سال نشده، مثًال در 
درصد ١٣ درصد، در فرانسه ــ از ٢٣به   ) ١٩١٣سال ( درصد ١١ از ١٩٢٤

. درصد رسيده است١٩درصد به ١٣ درصد و در ايتاليا از ٢١درآمد ملی به 
د تر خواه نزديکی بار ماليات باز هم سنگينى الزم به تذکر نيست که در آتيه

کارگر مسلمًا ى بنابراين وضع مادی زحمتکشان اروپا و مقدم بر همه طبقه. شد
عالئم اين انقالبی . کارگر ناگزير انقالبی خواهد شدى و طبقه. بدتر خواهد گرديد

شدن، هم اکنون، خواه در انگلستان و خواه در ساير کشورهای اروپا مشاهده 
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ی به چپ ااروپا تا اندازهکارگر ى منظور من اين است که طبقه. گردد می
 .متمايل شده است

اری که ددهد تثبيت موقت سرمايه چنين است واقعيات اساسی که نشان می
 .ی پوسيده قرار داردااروپا بدان نائل آمده، تثبيتی ميان تهی است که برپايه

دانم که چه بسا توليد و بازرگانی در اروپا به سطح قبل از  من بعيد نمی
اری ثبات دليکن اين بدان معنی نيست که بدين ترتيب سرمايه. جنگ نيز برسد

اری ديگرهيچگاه داصوًال سرمايه. قبل از جنگ خود را به دست خواهد آورد
چرا؟ زيرا، اوًال اروپا تثبيت موقت . يک چنين ثباتی را به دست نخواهد آورد

بار ى لعادهاخود را به بهای تابعيت مالی از آمريکا، که منجر به افزايش فوق
مالياتی و وخامت ناگزير وضع کارگران و انقالبی شدن کشورهای اروپاست، به 
دست آورده و ثانيًا بدان جهت که يک سلسله علل ديگری وجود دارد که تثبيت 

آنها صحبت خواهم ى گرداند و من ذيًال درباره کنونی را ناپايدار و بی ثبات می
 .کرد

ورد تجزيه و تحليل نخستين گروه اگر تمام آن چه را که هم اکنون در م
آيد که تعداد  کلی به دست میى تضادها گفتم، ترازبندی کنيم، اين نتيجه

استثمارگر جهان نسبت به دوران قبل از جنگ به حداقل ى کشورهای عمده
سابقًا استثمارگران عمده عبارت بودند از انگلستان، فرانسه، آلمان . رسيده است

ون تعداد آنها به کمترين ميزان رسيده يعنی اکنون و تا حدی آمريکا ولی اکن
ى مالی باشد و بنابراين وام دهندهى استثمارگر اصلی جهان که صاحب سرمايه

 .اصلی عبارت است از آمريکای شمالی و تا حدی دستيارش، انگلستان
. معنی اين سخن هنوز اين نيست که اروپا به وضع مستعمره در آمده است

ه استثمار مستعمرات خود را ادامه می دهند، اکنون خود به کشورهای اروپائی ک
ى خود به وسيلهى ند و از اين رو به نوبهامالی آمريکا در آمدهى تبعيت سرمايه

نظر تعداد دول ى از اين نقطه. شوند و استثمار خواهند شد آمريکا استثمار می
قليل يافته مالی استثمار می کنند به حداقل تى معظمی که جهان را با سرمايه

 .است، در صورتی که تعداد کشورهای استثمار شونده افزايش پذيرفته است
 .اریداين است يکی از علل بی ثباتی و ناتوانی درونی تثبيت کنونی سرمايه
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  ــ امپرياليسم، مستعمرات و نيمه مستعمرات٢
 
 

تضادها، تضادهای موجوده بين کشورهای ى اينک به دومين رشته
 .اليست و کشورهای مستعمره بپردازيمامپري

واقعيات اساسی در اين رشته عبارت است از رشد تکامل صنعت و 
پرولتاريا در مستعمرات بخصوص در زمان جنگ و پس از آن و نيز رشد 
فرهنگ به طور کلی و از آن جمله روشنفکران ملی در اين کشورها؛ فرازمندی 

طور کلی بحران سيادت جهانی جنبش ملی ــ انقالبی در مستعمرات و به 
امپرياليسم؛ مبارزات آزادی بخش در هندوستان و مصر عليه انگلستان؛ جنگ 

آزادی بخش ى بخش سوريه و مراکش عليه امپرياليسم فرانسه؛ مبارزه آزادی
رشد جنبش کارگری در . چين عليه امپرياليسم انگلستان ــ ژاپن ــ آمريکا و غيره

کارگر کشورهای مزبور در جنبش ى ز افزون طبقههندوستان و چين و نقش رو
 .ملی انقالبی

آيد که دول معظم در برابر خطر از دست  از اينجا اين نتيجه به دست می
اری دپای تثبيت سرمايه. ندادادن  پشتگاه اصلی خود يعنی مستعمرات قرار گرفته

به گام زيرا جنبش انقالبی کشورهای ستمکش که گام . در اينجا به کلی لنگ است
رو به اعتالء می رود در بعضی نقاط آغاز آن نموده است که به شکل يک جنگ 

در آيد و امپرياليسم آشکارا از ) مراکش، سوريه، چين ( واقعی عليه امپرياليسم 
 .آيد بر نمی" خود"منقاد ساختن مستعمرات ى عهده

گروهی و به ويژه نويسندگان بورژوازی می گويند تشديد بحران در 
بايد بگويم که آنها با ايراد اين اتهام بيش از حد . استها عمرات گناه بلشويکمست

متأسفانه، ما هنوز آن اندازه نيرومند نيستيم که . شوند برای ما افتخار قائل می
علت را . کشورهای مستعمره در امر آزادی آنها کمک کنيمى مستقيمًا به کليه

 ديگر علت آن است که دول اروپا عالوه بر چيزهای. تر جستجو کرد بايد عميق
که موظفند به آمريکا ربح بپردازند، مجبورند ستمگری و استثمار را در 
مستعمرات و کشورهای وابسته تشديد کنند، و اين امر نمی تواند به تشديد بحران 

 .و جنبش انقالبی در اين کشورها منجر نگردد
ر امپرياليسم جهانی بيش تمام اين جريانات نشان می دهد که در اين زمينه کا

تضادها، ى از حد خراب است اگر در آنجا يعنی در مورد نخستين رشته
تصرف ى اری اروپا به جزئی تثبيتی نائل شده است و عجالتًا مسئلهدسرمايه

فوری قدرت از طرف پرولتاريا مطرح نيست، در عوض در مستعمرات بحران 
از يک سلسله از مستعمرات ها به اوج خود رسيده و موضوع طرد امپرياليست

 .در دستور روز قرار دارد
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  ــ فاتحين و مغلوبين٣
 
 

تضادها يعنی تضادهای موجوده بين کشورهای ى اينک به سومين رشته
 .فاتح و کشورهای مغلوب می پردازم

 صلح از پس اوًال،. است نيريز قرار به رشته نيا دری اساس اتيواقع
 و ش،ياتر آلمان،ی کشورها (نيمغلوب وگاهارد اردوگاه، دو به اروپا ؛یورسا

 نيا ديبا ًايثان. ديگرد ميتقس) کايآمرى اضافه به نيمتفق (نيفاتح اردوگاه و) رهيغ
 قيطر از را مغلوبی کشورها داشتندی سع قبًال که نيفاتح که شد متذکر را نکته
ی رو قهيطر نيا از) دياوريب خاطر به را روهرى منطقه (سازند مختنق اشغال

 در و آلمان اولى درجه دری مال استثمارى وهيشی عن يگريدى وهيش گردانده،
 فقط آنی منف جينتا که دائوئسى نقشه. گرفتند شيپ در را شياتر دومى درجه
 که ]٣[ لوکارنو کنفرانس ًايثان. است ديجدى وهيش نيا  معبرشده انينما اکنون
 است، ساخته برطرف ار نيمغلوب و نيفاتح نيب موجودهی تضادهاى هيکل ايگو
 ز،يچ چيه عمًال شد، برپا مسئله نيا اطراف در کهی اهوئيه وجود با واقع، در
 .افزود تضادها نيا شدت بر فقط بلکه ننمود، برطرف رای تضاد چيه

 ميليارد مارک طال، نه ١٣٠دائوئس آن است که آلمان بايد ى معنای نقشه
ى هم اکنون نتايج نقشه. ين بپردازدکمتر و نه بيشتر، در موعدهای مختلف به متفق

دائوئس به صورت وخامت وضع اقتصادی آلمان، به صورت يک سلسله 
، به صورت افزايش بيکاری و غيره هادر گروهی از بنگاهها ورشکستگی

: دائوئس که در آمريکا تنظيم شده بدين قرار استى نقشه. نمائی می کند خود
اب آلمان که موظف است به اروپا ی خود را به آمريکا به حسهااروپا بدهی

غرامات بدهد می پردازد، ليکن نظر به اينکه آلمان نمی تواند تمام اين مبلغ را 
تهی پرداخت کند، لذا بايد يک سلسله بازارهای آزاد که هنوز به ى از کيسه

اری در نيامده به دست آورد، تا از آنجا بتواند دتصرف ساير کشورهای سرمايه
آمريکا در اين . ی برای پرداخت غرامات تحصيل نمايدان تازهقوای جديد و خو

هميت، بازارهای روسيه ما را در نظر امورد عالوه بر يک سلسله بازارهای بی
دائوئس بازارهای مزبور بايد به آلمان واگذار گردد تا بتواند  ى طبق نقشه. دارد

اروپا نيز . ازداز آنها چيزی به چنگ آورد و از محل آن به اروپا غرامات بپرد
ای دولتی خويش به آمريکا هخود بايد آن را به صورت پرداخت بدهیى به نوبه
زيرا . تمام اين نقشه خوب تنظيم شده منتها بدون خود صاحب کار. بپردازد
فشار بورژوازی . مزبور برای مردم آلمان فشار مضاعفی را در بر داردى نقشه

تصور . خارجی بر تمام مردم آلمانى يهآلمان بر پرولتاريای آلمان و فشار سرما
اين که فشار مضاعف مزبور برای مردم آلمان به رايگان خواهد گذاشت اشتباه 
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دائوئس، انقالب ناگزيری را ى از اين رو من بر آنم که در اين قسمت نقشه. است
در آلمان در بر دارد، اين نقشه برای آرام کردن آلمان تهيه شده است، ليکن اين 

قسمت دوم . دائوئس ناگزير بايستی به انقالب در آلمان منجر گرددى نقشهنقشه، 
ی ااين نقشه نيز که می گويد آلمان بايد به حساب بازارهای روسيه پول و پله

چرا؟ زيرا ما . برای اروپا دست و پا کند تصميمی بدون خود صاحب کار است
و از آن جمله خواهيم کشور ما به خاطر هيچ کشور ديگری  به هيچ وجه نمی

ما خود ماشين و ساير وسائل توليد را . آلمان به يک کشور فالحتی تبديل گردد
از اين رو هرگونه حسابی بر اين پايه که ما موافقت خواهيم کرد . خواهيم ساخت

ميهن ما به خاطر آلمان به يک کشور فالحتی تبديل شود معنايش حساب بدون 
 .دائوئس بر آب استى نقشهى هدر اين قسمت پاي. خود صاحب کار است

ورسای است و ى و اما در مورد لوکارنو، بايد گفت که لوکارنو همان ادامه
" استاتوس کوو"هدفی که می تواند داشته باشد به زبان ديپلوماتيک فقط، حفظ 

يعنی حفظ وضع موجود است که بر طبق آن آلمان کشور مغلوب و متفقين فاتح 
کارنو به وضع مزبور از لحاظ حقوقی تحکيم کنفرانس لو. شوند محسوب می

بخشد، بدين معنی که، مرزهای جديد آلمان به نفع لهستان و به نفع فرانسه  می
دهد و در عين حال  محفوظ می ماند، آلمان مستعمرات خود را از دست می

اقدامات الزم را ى آلمانی که در بستر پروکروست گنجانده و تپانده شده، بايد کليه
تصور اين که .  ميليارد مارک طال به عمل آورد١٣٠ست و پا کردن برای د

آلمان در حال رشد و پيشرفت به چنين وضعی تن در خواهد داد معنايش به 
ى اگر سابقًا يعنی بعد از جنگ فرانسه و پروس مسئله. معجزه اميد داشتن است

از ی تضادهای آن زمان بود به صورت يکی هاآلزاس و لرن که يکی از عقده
ترين علل جنگ امپرياليستی در آمد، آن گاه اکنون چه تضمينی وجود دارد  جدی

آن يعنی لوکارنو که به موجب آن آلمان به صورت ى که صلح ورسای و ادامه
قانونی و به استناد موازين حقوقی سيلزی و داالن دانتزيک و دانتزيک را از 

وروسی بخش غربی خود و بل. دست می دهد، و اوکرائين گاليسی و ولين غربی
و ليتوانی، ويلنا را از دست می دهد و الخ، ــ  چه تضمينی وجود دارد که اين 

ی تضاد هاقرارداد که يک رشته از دول را قطعه قطعه کرده و تعداد زيادی عقده
ايجاد نموده است؛ به سرنوشت قرار داد سابق فرانسه و پروس که به موجب آن 

 آلزاس و لرن از فرانسه منتزع شد دچار نگردد؟بعد از جنگ فرانسه و پروس 
 .چنين تضمينی نيست و نمی تواند هم باشد

دائوئس آبستن انقالب آلمان است، در عوض لوکارنو آبستن ى اگر نقشه
 .جنگ نوينی در اروپا است
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را حفظ " استاتوس کوو"محافظه کاران انگليس می خواهند هم عليه آلمان 
آيا اشتهای آنها بيش از حد . اتحاد شوروی استفاده کنندکنند و هم از آلمان عليه 

 زياد نيست؟ 
 چمبرلن و انيبر. نديگوی م سخنی اروپائ دول نيب صلح و سميفيپاس از

 ليتحو  تعارف)Stresemann(اِشترزمن  کشند،ی م آغوش در را گريد کي
 دهد یم نشان ما به اروپا خيتار. است مفت حرف نهايا تمام. دهد یم انگلستان
 نيا ده،يگرد منعقدی قراردادهائی ديجد جنگی برا قوا شيآرا منظور به هرگاه

 دهيگرد منعقدی قراردادهائ شهيهم. است شده دهينام صلحی قراردادها قراردادها،
 اهويه با قراردادها نيا انعقاد شهيهم و کردهی م نييتع را ندهيآ جنگ عناصر که
 انيسرا حهيمدی موارد نيچن رد شهيهم. است بوده توأم صلح اطراف در

 جنگ از پس دوران خيتار از رای ئهافاکت من. نداشده دايپ صلح نيدروغ
 شده مغلوب فرانسه و فاتح آلمان کهی هنگام: آورم یم خاطر به پروس و فرانسه
 شده بيترت هر به را" کوو ــ استاتوس "داشتی سع سمارکيب کهی زمان. بود
 آلمانى روزمندانهيپ جنگ از پس که رای ضعو نمودی م کوششی عن يکند حفظ
 صلح طرفدار سمارکيب زمان آن در. نگاهدارد چنان هم بود شده جاديا فرانسه با

 در رای ائيمزا سلسله ک يفرانسه به نسبت اوی برای صلح نيچن رايز بود،
 کار آغازی برا الاقل موضوع نيا و بود صلح طرفدار زين فرانسه. برداشت

 افتهين اميالت بود نيقری ناکام با کهی جنگ در جراحاتش هنوز کهی زمانی عني
 زدندی م دم صلح از همه آن،ی ط که دوران نيا در. کردی م صدق بود،
 سخن داد سمارکيبى طلبانه صلح اتينى درباره نيدروغ انيسرا حهيومد
 طلبانه صلح کامًال و زيآم مسالمت کامًالی امعاهده شياطر و آلمان دادند، یم
 منظورم. ديگرد ندهيآی ستياليامپر جنگی مبان ازی ک يبعدها که نمودند عقدمن

 معاهده نيا. ديگرد منعقد شياطر و آلمان نيب ١٨٧٩ سال در که استی امعاهده
 کرد؟ی م تيحکا چه از معاهده نيا. فرانسه و هيروس هيعل بود؟ی کس چه هيعل

 :ديکن گوش
 

اتريش احدی را تهديد نظر به اين که همکاری نزديک آلمان و » 
ى نمی نمايد و هدف آن تحکيم صلح در اروپا طبق اصول عهدنامه

برلين است، اعليحضرتين يعنی دو شهريار، مصمم شدند اتحاد صلح و 
 «. ی منعقد سازندامتقابلهى معاهده

 
 به خاطر صلح اروپا،همکاری نزديک آلمان و اتريش : مالحظه می کنيد

مورخين ى جلوه گر می ساختند، و حال آن که کليه" اتحاد صلح"اين معاهده را 
 ١٩١٤مزبور تدارک مستقيمی برای جنگ امپرياليستی ى متحدالقولند که معاهده
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که در واقع به خاطر اروپا به خاطر صلح ى  اين معاهده،در نتيجه. ست ابوده
ی هاروسيه و فرانسه در سالى ديگر يعنی معاهدهى بود، معاهدهاروپا جنگ 
در آنجا از ! صلح، نه چيز ديگر، منعقد گرديدى  باز هم درباره١٨٩٣ـ ـ ١٨٩١

 :که چه حکايت می شد؟ از اين
فرانسه و روسيه که محرکشان نيت مشترک حفظ صلح است در نکات  "

 ."ندازيرين توافق يافته
  اظهاریعلنًاچه بوده است در آن موقع ى و اما اين که اين توافق درباره

در صورت وقوع جنگ، : ن سری معاهده ذکر شده بود کهولی در مت. نگرديد
 هزار سرباز عليه ١٣٠٠ ) تقريبًا(  هزار سرباز و فرانسه ٧٠٠روسيه بايد 

 .آلمان گسيل دارد
 معاهدات صلح و دوستی و آرامش در تمام اروپا رسمًاهردو اين معاهدات 

 .شدند ناميده می
، کنفرانس صلح ١٨٩٩ در تکميل اين جريان پس از شش سال يعنی در سال

اين . گردد  تقليل تسليحات مطرح میىشود که در آن مسئله الهه تشکيل می
ى دهد که افسران ستاد ارتش فرانسه طبق موافقتنامه واقعه هنگامی رخ می

اعزام قوا در صورت وقوع جنگ، به ى فرانسه و روسيه به منظور تهيه نقشه
ش روسيه به فرانسه می روند تا به کنند، و افسران ستاد ارت  میتروسيه مسافر
ی عمليات جنگی آينده را عليه آلمان تنظيم های فرانسوی نقشههااتفاق ژنرال

ی ای ارتش آلمان و اتريش نقشههااين واقعه زمانی رخ می دهد که ستاد. نمايند
 توامًاکنند که طبق آن اتريش و آلمان می بايست  داده و شرايطی طرح میترتيب 

درست در همين لحظه . ور شوند باختری و خاوری خود حملهبه همسايگان 
کنفرانس الهه در سال )  اين کارها آهسته و محرمانه انجام می گيردىالبته همه(

گردد و جنجال دروغينی  شود و در آنجا صلح اعالم می  تشکيل می١٨٩٩
 .شود تقليل تسليحات برپا میى درباره

ی بورژوازی است که با هاوماتی از رياکاری بی نظير ديپلااين نمونه
کوشند امر تدارک جنگ نوين را پرده  هياهو و نغمه سرائی در اطراف صلح می

 .پوشی کنند
ملل ى جامعهى ئی را که دربارههاتوانيم نغمه سرائی آيا با اين وصف ما می

توانيم نه به   از اين رو است که ما نمی. باور کنيم؟ البته نه،شود و لوکارنو می
است  از اين رو. شترزمن اعتماد کنيم اچمبرلن و بريان و نه به تعارفاتى معانقه

 .آرايش قوا برای جنگ نوين است نه برای صلحى که ما معتقديم لوکارنو نقشه
 وناليانترناس سران. است توجه قابل مسئله نيا در دوم وناليانترناس نقش

 که سازند معتقد را کارگران تا کنند یم وتقال زنند یم جوش همه از شيب دوم
 آن ازها کيبلشو و است صلح نوحی کشت ملل ىجامعه و صلح ابزار لوکارنو
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 اگر. رهيغ و مخالفند صلح با که شوند وارد ملل ىجامعه به خواهند ینم رو
 معاهدات رشته ک يبه مربوطی خيتار اطالعات خصوص هب و مذکور مطالب
 که رای معاهداتی عن يدادم شرح ًافوق که را پروس و فرانسه جنگ از پس منعقده

 قرار دقت مورد. بودند جنگ معاهدات واقع در و شدند یم دهينام صلح معاهدات
 شد؟ خواهد تأويل زيچ چه به دوم وناليانترناسی اهويه نيا تمام گاه آن م،يده

 آن ازی حاک ست؟يچ ازی حاک لوکارنو به نسبت دوم وناليانترناسی کنون روش
 داخل در رای بورژواز فساد تنها نه که استی سازمان دوم الونيانترناس که است
ی اخالق تبرئهی برا استی سازمان نيچن هم بلکه. دهد یم اشاعه کارگرى طبقه
 وناليانترناس که است آن ازی حاک. یورسا صلح ىمعاهدهی هایعدالتی بی تمام
 و کار با است موظف کهی سازمان. است نيمتفقی برای کمکی سازمان دوم
 توسط به که رای ستم وی عدالتی ب ،ملل ىجامعه و لوکارنو نفع به خودی اهويه
 .کند تبرئهی اخالق لحاظ از ،آمده وجود هب لوکارنو ــی ورسا ميرژ

 
 

 فاتحی کشورها نيب موجودهی تضادها ــ ٤
 
 

تضادها يعنی به تضادهای موجوده بين کشورهای فاتح ى به چهارمين رشته
رغم نوعی   اساسی در اينجا عبارت از اين است که علیواقعيات. پردازم می

 آمريکا و ىائتالف بين آمريکا و انگلستان، ائتالفی که اساس آن را معاهده
ى  من معتقدم که مبارزه؛دهد ی متحدين تشکيل میهاانگلستان عليه الغای وام

بين انگلستان وآمريکا بر سر منافع خود، ضعيف نشده بلکه بالعکس شدت      
. نفت استى اکنون يکی از مسائل اساسی برای دول معظم جهان مسئله. يابد می

 ٧٠اگر آمريکا را به عنوان مثال برداريم مالحظه می شود که آمريکا قريب 
 درصد مصرف ٦٠ی نفتی جهان را توليد می کند و بيش از هادرصد فرآورده

ه که شاهرگ بدين ترتيب آمريکا در اين رشت. جهانی را به مصرف می رساند
 فعاليت اقتصادی و نظامی دول معظم جهان است، در همه جا و هميشه به ىکليه

اگر ما دو شرکت جهانی نفت يعنی . کند مخالفت انگلستان برخورد می
 را که اولی )Koninklijke Shell(، " شليککونينکال"و " استاندارد اويل"

نظر بياوريم، خواهيم ديد انگلستان است در ى آمريکا و دومی نمايندهى نماينده
ی جهان، در هر کجا که نفتی خوابيده، هاکه بين اين دو شرکت، در تمام بخش

زيرا . اين همان مبارزه بين آمريکا و انگلستان است. مبارزه جريان دارد
حياتی است و موضوع فرماندهی در جنگ آينده وابسته ى  مسئله،نفتى مسئله

موضوع فرماندهی بر صنايع . يشتری استبه آن است که چه کسی دارای نفت ب
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. و بازرگانی جهانی وابسته به آن است که چه کسی دارای نفت بيشتری است
ی موتوری مجهز هاکه ناوگان کشورهای راقيه به محرک نفت، پس از آن

 ى شاهرگ حياتی مبارزهبهگردد، چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ  می
شود و درست در اين رشته است  ن مبدل میدول جهانی در راه تفوق بر ديگرا

ی حياتی و ا نفت آمريکا مبارزههاى شرکتی نفت انگلستان وهاکه بين شرکت
آشکار نيست، ولی همان ى مماتی جريان دارد، که گرچه هميشه دارای جنبه

 تصادمات بين انگلستان و آمريکا در اين زمينه  و مذاکراتطور که از تاريخ
کافی است . وجود و آتش آن در زير خاکستر پنهان استشود هميشه م ديده می

 وقت ى، وزير امور خارجه)Hughes(يوزهی متوالی هايک سلسله يادداشت
در آمريکای . نفت به خاطر بياوريمى  عليه انگلستان راجع به مسئله،آمريکا را

ئی از رومانی و گاليسی که نفت خيز هاجنوبی، در ايران، در اروپا در بخش
من .  گاه مخفی گاه علنی، جريان دارد،ی جهان مبارزهها تمام بخشاست، در

ديگر از واقعيت پر اهميتی مانند تصادم منافع انگلستان و آمريکا در چين 
دانيد که در اينجا مبارزه به صورت مخفی جريان  شما البد می. صحبت نمی کنم

ی خشونت اهکند و آن شيوه  آمريکا که با نرمش بيشتری عمل میضمنًادارد، 
کار ه ند بااری را که هنوز لردهای انگليسی از آن دست نکشيدهدآميز مستعمره

 موفق می شود در چين کاله سر انگلستان بگذارد، او را از ميدان اکثرًانمی برد، 
تواند  بديهی است که انگلستان نمی. بدر کند و راه خود را در چين هموار سازد

 .نسبت به اين امر القيد ماند
 ىقاره در مورد تضاد منافع فرانسه و انگلستان بر سر احراز سلطه بر من

و نيز بديهی . اين حقيقتی است بر همه معلوم. اروپا به تفصيل نخواهم پرداخت
ی که بين انگلستان و فرانسه بر سر منافع آنان جريان دارد تنها ااست مبارزه

مستعمرات زُسلطه در اروپا نبوده بلکه برای احراى قارهبرای احراز سلطه در
که جنگ در  ست حاکی از اين ادر مطبوعات اخباری شايع شده. باشد نيز می

. ست اسوريه و مراکش عليه امپرياليسم فرانسه، بدون دخالت انگلستان برپا نشده
 . کنم اين اخبار بی اساس نباشد من مدارکی در دست ندارم، ليکن تصور می

 آمريکا و ژاپن سخنی نخواهم گفت، اين تضاد منافع بينى من، ديگر درباره
تنها کافی است مانورهای اخير نيروی دريائی آمريکا را در . نيز معلوم است

اقيانوس کبير و مانورهای نيروی دريائی ژاپن را به خاطر آورد تا معلوم شود 
 .منظور از اين مانورها چيست

ی شود متذکر باالخره من بايد حقيقتی را که ناچار باعث تعجب همگانی م
اين حقيقت عبارت است از افزايش عظيم تسليحات در کشورهای فاتح . گردم

 متفقين ،اين فاتحين.  فاتح استلمنظور من فاتحين و تضادهای موجود بين دو
ولی با متفقين عليه آلمان . درست است که آمريکا جزو متفقين نيست. نام دارند
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 چه کسی؟ ىعليه. شوند  قوا مسلح میو اکنون اين متفقين با تمام. ستا جنگيده
 آلمان را بهانه معموًالند، د، زمانی که کشورهای متفق مسلح می شسابقًا
گفتند آلمان سراپا مسلح شده و صلح تمام جهان را به خطر  کردند و می یم

ولی حاال چه؟ حاال ديگر آلمان . انداخته و بنابراين بايد به منظور دفاع مسلح شد
ولی در کشورهای . ستای مسلح وجود ندارد و خلع سالح شده به عنوان نيرو

مثًال افزايش شگرف . ستافاتح افزايش تسليحات اکنون از هميشه شديدتر شده 
نيروی هوائی را در فرانسه به چه چيز بايد حمل کرد؟ افزايش شگرف تسليحات 

زايش و بخصوص ناوگان دريائی را در انگلستان به چه بايد حمل کرد؟ و نيز اف
شگرف نيروهای دريائی آمريکا و ژاپن را به چه می توان حمل کرد؟ حضرات 

ند ديگر از چه و ا، که توامًا بر آلمان غلبه يافته و آن را خلع سالح نموده"متفقين"
 از که می ترسند؟ از چه می ترسند و چرا مسلح می شوند؟ پس کجاست پاسيفيسم

البته وانمود می کند که ــ  نمی بيند، انترناسيونال دوم که از صلح دم ميزند و
 خود را دوستان رسمًاکه " متفقينی" که  ــبيند و خود را به نديدن می زند نمی
شوند؟  مسلح می" مجازی" دشمن ىوار عليه ديگر می شمرند، ديوانه يک

ملل و انترناسيونال دوم برای جلوگيری از افزايش ديوانه وار تسليحات ى جامعه
خود ها توپ" ند؟ آيا بر آنها روشن نيست که با افزايش تسليحاتادهچه اقدامی کر

 ملل و انترناسيونال دوم ى؟ انتظار پاسخ از جامعه"شروع به شليک می کنند
در اين مورد مطلب بر سر آن است که مبارزه بين کشورهای فاتح . نداشته باشيد

اگزير می گردد و  افزايش و شدت می يابد، تصادم بين آنها ن،منافع خويشسر بر 
کنند با تمام قوا و تمام وسائلی که  آنها چون وقوع جنگ جديدی را پيش بينی می

مبالغه نخواهد بود اگر بگوئيم از اين لحاظ ما . گردند در اختيار دارند مسلح می
بلکه با يک صلح  با يک صلح دوستانه بين کشورهای فاتح سروکار نداريم،

چه اکنون  آن. وکار داريم که آبستن جنگ استمسلحی سرصلح مسلح و با حالت 
 يعنی حالت ١٩١٤در کشورهای فاتح صورت می گيرد، وضع قبل از جنگ 

 .صلح مسلح را بسيار به خاطر می آورد
زمامداران اروپا اکنون سعی دارند اين حقيقت را با هياهو در اطراف 

سيفيسم مزبور م که ارزش پاا متذکر شدهقبًالولی . پاسيفيسم پرده پوشی کنند
از زمان کنفرانس ها بلشويک. چيست و چه بهائی می توان برای آن قائل گرديد

چرا انترناسيونال دوم و ساير کسانی که .  خلع سالح می کنندى مطالبه]٤[ژن 
 پاسيفيسم پرگوئی می کنند از پيشنهاد ما پشتيبانی نمی نمايند؟ى درباره

تثبيت موقت و جزئی که اروپا به اين اوضاع بار ديگر نشان می دهد که آن 
زيرا صرف نظر از .  پايدار نيست،ستا دست آوردهه بهای اسارت خود ب

تضادهای موجود بين کشورهای فاتح و مغلوب، تضادهای درون کشورهای فاتح 
 .نيز افزايش وشدت می يابد
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 اری واتحاد شوروید ــ جهان سرمايه٥
 
 

وجود بين اتحاد شوروی و  تضادها يعنی تضادهای مىبه پنجمين رشته
 .پردازم اری میدجهان سرمايه
اری جهانشمول ديگر داساسی در اين زمينه آن است که سرمايهى مسئله
 وجود گذاشت و ىکه کشور شوروی پا به عرصه پس از آن. وجود ندارد

اری جهانشمول باقی دسابق به اتحاد شوروی مبدل شد، ديگر سرمايهى روسيه
وگاه مبارزه داردوگاه امپرياليسم و ار: ردوگاه تقسيم گرديد به دو اجهان. نماند

 . ی است که بايد متذکر شدااين نخستين نکته. عليه امپرياليسم
ی که در اين زمينه بايد ذکر کرد آن است که بر رأس ادومين نکته
اری دو کشور اصلی، انگلستان و آمريکا به صورت اتحاد دکشورهای سرمايه

کسانی که تا پای جان با امپرياليسم در و ها رأس ناراضیانگلو آمريکن و بر 
 . يعنی اتحاد شوروی قرار دارد ماپيکارند کشور

 اساسی ولی متضاد با ىسوم آن که در تمام جهان دو مرکز جاذبهى نکته
 به سوی اين مراکز پديد  ــ دو جهت کشش ــديگر و متناسب با آن، يک
ی بورژوازی واتحاد شوروی برای هاانگليس و آمريکا برای حکومت: شود می

انگليس و آمريکا با ثروت خود ديگران را به . کارگران باختر و انقالبيون خاور
اتحاد شوروی به سبب . کشانند زيرا از آنها می توان اعتبار گرفت سوی خود می

مبارزه در راه آزادی کارگران از قيد ى انقالبی خود يعنی تجربهى تجربه
ی ستمکش از قيد امپرياليسم، ديگران را به سوی هاادی خلقاری و آزدسرمايه

منظورم کشش کارگران اروپا و انقالبيون خاور به سوی کشور . خود می کشاند
شما خود می دانيد که ديدن کشور ما برای کارگران اروپا يا برای . ما است

انقالبيون کشورهای ستمکش دارای چه معنائی است و چگونه آنها به زيارت 
 شرافتمندان و انقالبيون تمام ىشتابند و چه کششی از طرف کليه شور ما میک

 . جهان به سوی کشور ما وجود دارد
 . اردوگاه، دو مرکز جاذبهود

اری وحدت دچهارم آن که در اين اردوگاه يعنی اردوگاه سرمايهى نکته
افع، چه در آنجا حکمفرماست مبارزه بر سر من منافع و يگانگی وجود ندارد و آن

 ىتفرقه، مبارزه بين فاتحين ومغلوبين، مبارزه بين خود فاتحين، مبارزه بين کليه
کشورهای امپرياليستی بر سر مستعمرات و بر سر سود است و به همين دليل 
امر تثبيت در اين اردوگاه نمی تواند پايدار باشد و حال آن که در کشور ما تثبيت 

آيد، اقتصاديات ما   پديد می،پذيرد  میسالمی که به نحوی روز افزون استحکام
ى رشد می کند، ساختمان سوسياليستی ما رشد می کند و در تمام اردوگاه ما کليه
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 باختر و خواه در خاور متدرجًا و دائمًا در  درعناصر و قشرهای ناراضی، خواه
 .پيرامون پرولتاريای کشور ما، در پيرامون اتحاد شوروی گرد می آيند

در .  تفرقه و از هم پاشيدگی وجود دارد،ارید اردوگاه سرمايهدر آنجا، در
اينجا در اردوگاه سوسياليسم، بهم فشردگی و وحدت روز افزون منافع عليه 

 .امپرياليسم وجود داردى هيلعدشمن مشترک يعنی 
ى اين است آن واقعيات اساسی که می خواستيم در مورد پنجمين رشته

ها اری و جهان شورادا بين جهان سرمايهتضادها يعنی تضادهای موجوده م
 .متذکر شوم

خصوص بر روی واقعيتی مکث کنم که آن را کشش ه من می خواهم ب
عناصر انقالبی و سوسياليستی تمام جهان به سوی پرولتاريای کشورمان 

ی نمايندگی کارگران است که به کشور ما مسافرت هامنظور من هيئت. ماناميده
 تمام گوشه و کنار کارهای ساختمانی ما را وارسی ًادقيقئی که هاکنند، هيئت می

می کنند، تا يقين حاصل نمايند که ما نه تنها قادر به انهدام هستيم بلکه به ايجاد نو 
 اين زيارت کارگران از  ــی نمايندگی کارگرانهااهميت اين هيئت. نيز قادريم
ی در باختر ئی که اکنون در تکامل جنبش کارگرها اين هيئت ــکشور ما
يد که چگونه رهبران اکاملی را منعکس می کنند، در چيست؟ شما شنيدهى مرحله
شوروی هيئت نمايندگی کارگران انگليس وهيئت نمايندگی کارگران آلمانی دولت 

ی هايد که رفقای ما که رشتهاآيا به اين موضوع توجه کرده. را استقبال کردند
ی کارگری را ها تنها نمايندگان هيئتاداری گوناگونی را رهبری می کنند، نه

وقت من در  ساختند، بلکه در حقيقت به آنها حساب پس می دادند؟ آن مطلع می
را می خواندم و می ديدم که ها  روزنامهنمسکو نبودم، در مسافرت بودم، ليک

رژينسکی، رئيس شورای عالی اقتصاد ملی، تنها هيئت نمايندگی زچگونه رفيق د
ساخت، بلکه در برابر اين هيئت حساب پس  ا مطلع نمیکارگران آلمان ر

ی در زندگی ماست که بايد بدان توجه خاصی مبذول ااين چيز نو و ويژه. داد می
سيور و سربروفسکی که اولی در امی خواندم چگونه کها من در روزنامه. داشت

ای هگروزونی و دومی در باکو امور صنايع نفتی ما را رهبری می کنند هيئت
مطلع . که در مورد سياحان معمول است ايندگی را به طور ساده، يعنی چناننم

نساخته بلکه در برابر آنها همچون در برابر قدرت عالی بازرسی حساب پس 
خواندم که چگونه تمام ادارات عالی ما، از شورای کميسرهای   من می.دادند می

همه آماده .  محلیى اجرائيهیهااجرائيه مرکزی گرفته تا کميتهى ملی و کميته
زيرا در وجود . ی نمايندگی کارگری حساب پس بدهندهابودند در برابر هيئت

کارگر باختر را در مورد کار ى آنان، بازرسی دوستانه و برادرانه طبقه
 .کردند ساختمانی ودولت کارگری ما مشاهده می
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ى نخست آن که طبقه. اين واقعيات از چه حکايت می کند؟ از دو چيز
کارگر اروپا، دولت ما را جگر ى ر اروپا، يا الاقل بخش انقالبی طبقهکارگ
کارگر ى  کنجکاوی نيست که طبقهىدارد و در نتيجه خود محسوب میى گوشه

خواهد مشاهده کند در  دارد، بلکه می نمايندگان خود را به کشور ما اعزام می
به نظر من زيرا . گيرد کشور ما وضع از چه قرار است و چه کاری انجام می

دانند،   مسئول میًاچه ما در اينجا بنا می کنيم اخالق آنى آنها خود را در کليه
 بخش انقالبی پرولتاريای اروپا دولت ما را به فرزندی پذيرفته و آن را جگر ثانيًا
شمارد و حاضر است از آن دفاع کند و در صورت لزوم در  خود میى گوشه

تر نباشد نام ببريد که   از آن دموکراتيکدولت ديگری را که. راه آن بجنگند
 نمايندگان کارگری ساير کشورها ىبتواند خود را در معرض بازرسی برادرانه

تواند چنين دولتی را نشان دهد، زيرا چنين دولتی در جهان  احدی نمی! قرار دهد
تنها دولت ما، دولت کارگران و دهقانان، قادر است در چنين راهی . وجود ندارد

ی نمايندگی کارگران و هاولی کشور ما با ابراز حداکثر اعتماد به هيئت. نهدگام 
و اين . آورد کارگر اروپا را به دست میى در عين حال حداکثر اعتماد طبقه

 از همه و هرگونه وامی برای ما گرانبهاتر است، زيرا اين ،اعتماد نسبت به ما
 سم امپرياليسم و دسائس ترين پادزهر اعتماد کارگران نسبت به دولت ما مهم

 .آن استى مداخله جويانه
اين است اساس آن تغييراتی که در مناسبات متقابله بين دولت ما و 

 زيارت کارگران از کشور ما انجام      ىوجود آمده و بر پايهه پرولتاريای باختر ب
ی که بسياری از اشخاص اتازهى اين است آن نکته. پذيرد فته و انجام میپذير
زيرا وقتی ما بخشی از . ند ولی اکنون دارای اهميت قاطع استا نکردهدرک
شويم و به حکم  آن شمرده میى جگر گوشهى کارگر اروپا و به منزلهى طبقه

شود از  گيرد و موظف می  خود میىاين امر او مسئوليت اخالقی به عهده
 از اری دفاع نمايد ودسرمايهى مسلحانهى  در صورت مداخلهًادولت ما، فرض

گاه اين امر از چه حکايت   آن؛منافع و مصالح ما در مقابل امپرياليسم مدافعه کند
می کند؟ از اين که نيروی ما نه روز به روز بلکه ساعت به ساعت افزايش 

اری نه روز به داز اين حکايت می کند که ضعف سرمايه.يابد و خواهد يافت می
ا اکنون جنگيدن بدون کارگران زير. روز بلکه ساعت به ساعت افزايش می يابد

 جمهوری ما بجنگند و اگر آنها ىکارگران نخواهند عليهاگر . محال است
خود که مقدراتش به مقدرات آنان وابسته ى جمهوری ما را همچون جگرگوشه

دارند، در آن صورت جنگ عليه کشور ما غيرممکن  است محسوب می
شود و  ه از کشور ما میاين است راز و کنه و معنای زيارتی ک. گردد می

همبستگی و تحکيم ى وثيقهى خواهد شد، و ما موظفيم اين زيارت را به منزله
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ی دوستی بين کارگران کشور ما و کارگران کشورهای باختر، با تمام هارشته
 .قوا تشويق کنيم

ای نمايندگی که از هتعداد هيئتى ی هم دربارهاشايد بيجا نباشد چند کلمه
م در کنفرانس مسکو يکی از رفقا ااخيرًا شنيده. ند، ذکر شوداکشورما ديدن کرده

ی نمايندگی برای ما خيلی گران هاآيا اين هيئت: "ستااز ريکف سئوال کرده 
گاه در  هيچ. رفقا نمی توان چنين مطالبی را حتی بر زبان راند" تمام نمی شوند؟

ان با چنين آيند نمی تو ی نمايندگی کارگری که به کشور ما میهامورد هيئت
برای اين که ما به . اين طرز صحبت شرم آور است. طرز تفکری سخن گفت

کارگر باختر کمک کرده باشيم تا نمايندگان خويش را به کشور ما اعزام ى طبقه
کارگر با گرفتن زمام قدرت به دست خويش ى دارد و يقين حاصل کند، که طبقه
 زد، بلکه به ساختمان سوسياليسماری را منهدم سادقادر است نه فقط بنای سرمايه

گونه فداکاری رخ  گونه هزينه و هيچ نيز قادر است، نمی توانيم و نبايد از هيچ
 آنها، کارگران باختر، و به هرحال بسياری از آنها هنوز هم معتقدند که. بر تابيم
ى اين انديشه .تواند کار خود را از پيش برد کارگر بدون بورژوازی نمیى طبقه

کارگر باختر است که ناشی از تلفيقات سوسيال ى  بيماری اساسی طبقهخرافی،
ى گونه فداکاری رخ بر نمی تابيم برای آن که به طبقه ما از هيچ. ستهادمکرات

نمايندگان خويش يقين حاصل کنند که ى کارگر باختر امکان دهيم تا به وسيله
ر به منهدم ساختن کارگر با گرفتن زمام قدرت به دست خويش نه تنها قادى طبقه

گونه فداکاری رخ  ما از هيچ. کهن، بلکه به ساختمان سوسياليسم نيز قادر هست
کارگر باختر امکان دهيم تا يقين حاصل کند  ىبر نمی تابيم برای آن که به طبقه

آن هست تا ى  آن يگانه دولت کارگری است که شايسته،که کشور ما در جهان
اری خودی مدافعه د و از آن در برابر سرمايهدر باختر در راهش پيکار نمايند

 ).هاکف زدن(کنند
ی نمايندگی هاهيئت: ند بر سه نوعندای نمايندگی که به کشور ما آمدههاهيئت

ی نمايندگی کارگران سالمند که گويا هاروشنفکران، آموزگاران و غيره، هيئت
رگران ی نمايندگی کاهاند و هيئتا هيئت بوده١٠به حساب تقريبی، در حدود 

 ٥٥٠ند عبارت است از ائی که به کشور ما آمدههامجموع اعضای هيئت. جوان
رود که در   هيئت نمايندگی ديگر نيز می١٦انتظار ورود . نماينده و سياح
ما در آينده . ندای سراسر شوروی ثبت گرديدههامرکزی اتحاديهى شورای متحده

کارگر کشورمان را با ى طبقهى نيز اين کار را عملی خواهيم ساخت تا رابطه
کارگر باختر استحکام بخشيم و بدين وسيله در مقابل همه و هرگونه ى طبقه

 .مسلحانه سدی ايجاد کنيمى امکان مداخله
 ى آن تضادهای اساسی که شيرازهى چنين است عالئم مشخصه

 .اری را از هم می پاشددسرمايه
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ادها از چه اين تض ی حاصل می شود؟ااز مجموعه اين تضادها چه نتيجه
اری در اثر يک سلسله دجهان سرمايهى حکايت می کنند؟ از اين که شيرازه
پاشد و اين که از طرف  سازند از هم می تضادهای درونی که ناتوانش می

 جهان ما يعنی جهان سوسياليسم بيش از پيش متحد و به هم فشرده ،ديگر
زن موقتی قوا به شود و از اين رو، درست بر روی همين زمينه هم آن توا می

همزيستی مسالمت " ما خاتمه بخشيد و دوران ىوجود آمد که به جنگ عليه
 . اری را آغاز نموددبين دولت شوروی و دول سرمايه" آميز

 در تبديل دوران ًاکه ايض. من بايد دو واقعيت ديگر را نيز يادآوری کنم
 .ستا مؤثر بوده" همزيستی مسالمت آميز"جنگ به دوران 
خواهد در اروپا جنگی رخ  کنونی آمريکا نمیى ن که در لحظهنخست آ

من به تو ميلياردها دالر وام : مثل اين که آمريکا خطاب به اروپا می گويد. دهد
 ارز تو پا در هوا یم، اگر می خواهی باز پولی دريافت کنی، اگر نمی خواهاداده

ی خود را هامدست آور و ربح واه  پولی ب،شود، ساکت باش، بنشين و کار کن
 آمريکا اگر ىاثبات اين موضوع باشد که اين توصيهه مشکل حاجتی ب. بپرداز

 .برای اروپا جنبه قاطع هم نداشته باشد، در هر صورت بدون تأثير نخواهد بود
دوم آن که از زمان پيروزی انقالب پرولتاريا در کشور ما، يک کشور 

اد خام از سيستم جهانی عظيم، با بازارهای فروش عظيم و منابع عظيم مو
اری خارج گرديد و البته اين موضوع نمی توانست در وضع اقتصادی دسرمايه

از دست دادن يک ششم جهان، از دست دادن بازارها ومنابع . اروپا تأثير نبخشد
اری به معنای تقليل توليد و تزلزل دمواد خام کشور ما، برای اروپای سرمايه

اروپائی از کشور ما و ى اتمه دادن به جدائی سرمايهلذا برای خ. بنيان توليد است
همزيستی مسالمت "از بازارها و منابع مواد خام ما، الزم آمد به يک نوع دوران 

تن در داده شود تا به بازارها و منابع مواد خام ما راه يابند، چه در  با ما" آميز
ت اقتصادی ه ثبانوگ که معلوم است، برای نيل به هيچ غير اين صورت، چنان

 .در اروپا امکانی وجود ندارد
 
 

 ــ  وضع خارجی اتحاد شوروی٦ 
 
 

آن بين اردوگاه سوسياليسم و ى آن عواملی که در نتيجهى اينهاست کليه
وجود آمده، دوران ه نوع توازن قوا ب اری در تمام جهان يکداردوگاه سرمايه

امل تنفس مبدل جنگ به دوران تنفس تبديل شده، تنفس کوتاه به يک دوران ک
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اری د، با کشورهای سرمايهچايليى ست تا به گفتها گرديده و به ما امکان داده
 .کنيم" همکاری"نوعی 

اتحاد شوروی آغاز " به رسميت شناختن"بنابراين عوامل است که دوران 
 .گرديده و بايد ادامه يابد

ذکر نخواهم " ندابه رسميت شناخته"من اسامی کشورهائی را که ما را 
ند تنها آمريکا ا، از کشورهای معظمی که ما را به رسميت نشناختهًاظاهر. نمود

" به رسميت شناختن"و نيز حاجت به تفصيل نيست که پس از . ستا باقی مانده
. ، بين ما و مثًال آلمان و ايتاليا قراردادهای بازرگانی منعقد گرديده استها
ی به ميزان متنابهی رشد چنين نيازمند تفصيل نيست که بازرگانی خارج هم

پنبه به کشور ما، و انگلستان و آلمان به ى نموده و آمريکا به عنوان صادرکننده
محصوالت کشاورزی از کشور ما به اين بازرگانی  گان غله و عنوان وارد کننده

ولی يک نکته شايان ذکر است و آن اين که سال جاری . توجه مخصوصی دارند
با دول " همزيستی مسالمت آميز"از آغاز دوران نخستين سالی است که، پس 

 جهان ابازرگانی بى اری، ما به مقياس کمابيش بزرگی در رشتهدسرمايه
 .يمااری وارد ارتباطات وسيع و فراوانی شدهدسرمايه

 آن تمام و نقارها اصطالح به آن تمام گريد ما که ستين معنا بدان نيا البته
 وجود باختر دول و ما دولت نيب که رای امتقابلهی دعاو وی دعاو اصطالح به

ها وام پرداخت ما از که ميدانيم ما. ميابرده نيب از دارد، وجود هم هنوز و داشت
 فراموش هم ديوشا نکرده فراموش را مطلب نيا هنوز اروپا. کنندی م طلب را

 نديگوی م ما به. کرد نخواهد فراموشها یزود نيا به صورت هر در و نکند
 جنگ زمانی وبده است ارديليم ٦ معادل اروپا به ما جنگ زمان از قبلی بده
 بالغ ارديليم ١٣ به جمعأ بيترت نيبد و گرددی م بالغ روبل ارديليم ٧ از شيب به

     یکشورها به کهی سهم مبلغ نيا از و ميآور حساب به ار ارز تنزل اگر. است
  Limitrophes٧هده می کنيم که حداقل  تعلق می گيرد کسر نمائيم، آن گاه مشا١ 

 ىمداخله بابت ما متقابلهی دعاو که ميدان یم. ميبدهکاری اروپائ دول به ارديليم
 محاسبات چه چنان(ی داخل جنگ هنگام به کايآمر و فرانسه انگلستان، ىمسلحانه

 نيبد. گرددی م بالغ روبل ارديليم ٥٠ رقم به بًايتقر) ميريبگ نظر در را نيالر
 ميبدهکار آنها به ما که استی زيچ آن برابر ٥ بدهکارند ما هب چه آن بيترت

 نيالر قيرف") کرد ميخواه وصول را مبلغ نيا ما: "خودی جا از نيالر(
 اما). خنده. (کرد ميخواه وصول را مبلغ نيا تمام خود موقع به ما که ديگو یم

                                     

 نام مجموعه کشورهائی است که پس از انقالب کبير سوسياليستی اکتبر Limitrophes ــ ١
ابق روسيه تشکيل شده در مجاورت اتحاد شوروی، از اراضی متعلق به امپراطوری س

 ــ مترجم. استونی، ليتوانی، لتونی و فنالند: بودند
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 ٢٠ از رکمت م،يکن محاسبهی شتريب امساک بای دارائی ملی ايساريکم مانند اگر
 یکشورهای ول). خنده.(ماست با برد صورت هر در. شد نخواهد ارديليم

 صورت در چنان هم ما و کنند مصالحه بيترت نيا با خواهندی نمی اردهيسرما
 . ميهست بدهکاران جزء آنها حساب

اران گيرها و دبر اين زمينه است که در جريان مذاکرات با سرمايه
جريان امر در مورد انگلستان بر اين منوال بود و . گردد ئی ايجاد میهاپيچيدگی

 . در مورد فرانسه نيز بر همين منوال خواهد بودًايقين
  ست؟يچ مسئله نيا در ما حزبی مرکزى تهيکم روش

 در ]٥[ ماکدونالد با قرارداد انعقاد هنگام که استی روش همان روش نيا
 .بود شده گرفته شيپ

 الغاءى درباره ١٩١٨ سال در که را مانکشور معروف قانون ميتوانی نم ما
 قرار خود مأخذ را قانون نيا کماکان ما ]٦[ ميکنی ملغ شده وضعی تزارهاى وام
 از  تيمالک سلب به و دهيگرد اعالم که رای ئهاقانون ميتوانی نم ما. ميدهی م

 نيقوان نيبد ما. ميسازی ملغ ،است دادهی قانون صورت کنندگان تيمالک سلب
ی عمل مذاکرات ضمن که مينداری مخالفتی ول. بود ميخواهی متک و ميهستی متک

 سابقهاى وام بابت فرانسهی برا وخواه انگلستانی برا خواهی چند  تآاستثناء
 همی زيچ عوض در و ميبپردازی زکيچ که نيا شرط به م،يشو قائلی تزار
 را سابق اندارندگ تيرضا ازات،يامتی واگذار با که مينداری مخالفت ما. ميريبگ

 بر. نباشد آور اسارت ،ازاتيامت طيشرا که آن شرط به هم بازی ول ميساز فراهم
 هينظر مذاکرات نيای مبنا. ميائيب کنار ماکدونالد با ميتوانست که بود هيپا نيهم

ی کس چه. ماند ميعق قرارداد نيا هم ليدل نيهم به. بودی جنگهاى وامی عمل الغاء
 بای راکفسک مذاکرات در کايآمر گرچه. کايآمر شک بدون گذارد؟ ميعق را آن

ی نيمع طرح مورد دری راکفسک و ماکدونالد گرچه نداشت،ی شرکت ماکدونالد
 چاره راه نيطرف به نامه موافقت نيا طرح گرچه و افتند يتوافق داد قراری برا
ی آنجائ از او معهذا کرد،ی م نيتأم را نيطرف منافع شيکماب و دادی م نشان را
 نيچن خواستی نم کايآمر و بودی جنگهاى وامی الغا مزبور طرحی مبنا هک

 دست از دارد اروپا در که رای اردهائيليم صورت آن در چه کند، جاديااى سابقه
 .نگرفت صورت قرارداد عقد و" کرد هيتوص "کايآمر لذا داد،ی م

 .ميطرح نيا طرفدار ما هم اکنون احوال نيا همه با
 دورانی ط کهی مسائل ازی عن يمای خارج استيس سائلم از خواهم یم من
 ىمتقابله مناسبات به و است حساس و حاد اريبس و آمده شيپ گزارش مورد
 را مسئله دو باشد، یم مربوطی باختری اروپای کشورهاهاى دولت با ما دولت
 دهيکش انيم به سيانگل کاران محافظه طرف از بارها کهی امسئله اوًال: کنم ذکر
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 است غاتيتبل به مربوط مسئله آن و شد خواهد دهيکش انيم به هم ندهيآ در و شده
 .ستيکمون وناليانترناس مسئله ًايثان و

ی کشورها و مستعمرات در چه و اروپا در چه که کنندی م متهم را ما
 سيانگل کاران محافظه. ميمشغولی خاص غاتيتبل به سمياليامپر هيعل وابسته،
 شکستن هم در تشانيمأمور که هستندی کسان روس ىهاستيکمون که نديمدع
 نيا همه که دارم اظهار نجايا در خواستم یم. است انگلستانی امپراتور اقتدار
 به کارگرانی ندگينما هاىئتيه خود که آن از پس. است صرف مهمالتی دعاو
 و شوند یم آشنا ما کشور نظامات و مقررات با و کنندی م مسافرت ما کشور
 منتشر باختری کشورها ىهيکل در را نظامات و مقررات نيا به ربوطم اخبار

 خاص غاتيتبل گونه چيه بهی ازين ما خاور نه و باختر در نه گريد کنند،ی م
 ن،يرومندترين ن،يبهتر نيا. ميندار گريد غاتيتبل گونه چيه بهی ازين ما. ميندار

 کف(.استی اردهيسرما ميرژ هيعل و شوراها ميرژ برله غاتيتبل نيمؤثرتر
 ).هازدن

 نيا که کنمی م ديتأک من. ميکنی م غاتيتبل خاور در ما که نديگوی م ما به
 خاور دری خاص غاتيتبل گونه چيه بهی ازين ما. است صرف زمهمالتينی دعاو
همزيستی و همکاری ى دانيم، که تمام رژيم دولتی ما بر پايه یم رايز ميندار

هر چينی، هر . ناگون کشور ما مبتنی استی ملل بسيار گوهاخلقى برادرانه
ه مصری، هر هندی که به کشور ما بيايد و شش ماه در آن اقامت کند، ب

لعين يقين حاصل می نمايد، که کشور ما يگانه کشوری است که به آمال و ایأر
برد و قادر است بين پرولتاريای مليت  ی ستمکش پی میهاآرزوهای خلق

. ی ستمکش سابق ايجاد همکاری نمايدها مليتحکمروای سابق و پرولتاريای
ی نمايندگی که از چين، هندوستان و مصر هابرای ما در خاور به غير از هيئت

می آيند و پس از آن که کشور ما را بررسی می کنند و اوضاع را به چشم خود 
می بينند اخبار مربوط به مقررات و نظامات کشور ما را در تمام جهان پخش 

اين بهترين و مؤثرترين . گونه ترويج و تبليغ ديگری الزم نيست هيچمی نمايند 
 .نوع تبليغ است

تواند امپراتوری بريتانيا را ويران کند  ولی نيروئی وجود دارد که می
اين همان . اين نيرو محافظه کاران انگليس هستند.  ويران خواهد کردًاوحتم

هالک خواهد ى ا را به ورطه امپراتوری بريتانيًا و حتمًانيروئی است که قطع
کافی است سياست محافظه کاران را، در آن وقت که به حکومت رسيدند، . افکند

  آنها کار خود را از چه شروع کردند؟ از انقياد مصر، تشديد]٧[به خاطر آوريم 
اين است سياست   . مسلحانه در چين و غيرهى فشار بر هندوستان، مداخله

ه کسی گناهکار است و چه کسی را بايد متهم کرد در اينجا چ. محافظه کاران
اگر لردهای انگليسی جز اين برای سياست ديگری مستعد نيستند؟ مگر درک اين 
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طور که  نکته دشوار است که محافظه کاران با گام برداشتن در اين راه، همان
شود، امپراتوری انگلستان را به هالکت ناگزير سوق   دو تا چهار تا می،دو

 د داد؟خواهن
در باختر از طرف مزدوران . ی چند از کمينترن سخن گوئيمااينک کلمه

ی جعلی شايعاتی منتشر می شود مشعر بر اين هاو نويسندگان نامهها امپرياليست
از آن رو به ها است و کمونيستها که کمينترن سازمان توطئه گران و تروريست

اروپائی به توطئه دست کشورهای باختر مسافرت می کنند که عليه زمامداران 
. دهند نسبت میها از جمله انفجار صوفيه را در بلغارستان به کمونيست. بزنند

ی را متذکر شوم که برای هر انسان با فرهنگ، اگر اشمرم نکته من الزم می
ها جاهل صرف و يا خريده شده نباشد، بايستی روشن باشد و آن اين که کمونيست

 هيچ گونه وجه مشترکی نداشته و ندارند و    با تئوری و پرانيک ترور فردی
با تئوری توطئه نسبت به اشخاص ها کمونيست. توانند هم داشته باشند نمی

. توانند هم داشته باشند مختلف هيچ گونه وجه مشترکی نداشته و ندارند و نمی
ی انقالبی اتئوری و پراتيک کمينترن عبارت است از متشکل ساختن جنبش توده

تنها افراد . استها کمونيستى اين وظيفه. اين صحيح است. اریديهعليه سرما
نادان و سفيه می توانند توطئه و ترور فردی را با سياست کمينترن در جنبش 

 .ی انقالبی مخلوط کننداتوده
ها در باختر بعضی از دشمنان ما، دست. اينک دو کلمه هم از ژاپن بگوئيم

 و البته اين هجنبش انقالبی شروع شدمالند که بله در چين هم  را به هم می
 ٤٠٠ند، چه کس ديگری می تواند اهستند که مردم چين را خريدهها بلشويک

ميليون مردم چين را بخرد؟ آنها می گويند اين موضوع گويا منجر بدان خواهد 
رفقا، تمام اينها الطائالت . ديگر بيفتند به جان يکها یو ژاپن" هاروس"شد که 
اين نيروها هنوز . نبش انقالبی در چين برون از اندازه استنيروهای ج. است
زمامداران خاور و . که بايد متظاهر نشده و در آينده متظاهر خواهند شد اننچ

بينند و به طور بايد و شايد آنها را به حساب       باختر که اين نيروها را نمی
توانيم اين  دولت نمی يک ىما به مثابه. آورند، از اين کار زيان خواهند ديد نمی

ی قرار اما معتقديم که چين در برابر همان مسئله. نيروها را به حساب نياوريم
در . آمد گرفته که آمريکای شمالی، هنگامی که به صورت دولت واحدی درمی

آلمان زمانی که به صورت دولت واحدی متشکل : برابر آن قرار گرفته بود
شد و از قيد  ، ايتاليا زمانی که متحد میبود گرديد، در برابر آن قرار گرفته می

حق و عدالت  .گرديد در برابر آن قرار گرفته بود دشمنان خارجی خالص می
 و از اينرو است که ما نسبت به. در اينجا کامًال به جانب انقالب چين است

و ها  آن برای آزادی مردم چين از يوغ امپرياليستىانقالب چين در مبارزه
نگريم و خواهيم  د چين در يک دولت واحد با حسن نظر مینسبت به اتحا
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 ًاآورد و به حساب نياورد، قطع کسی که اين نيروها را به حساب نمی. نگريست
من تصور می کنم ژاپن اين نکته را درک خواهد کرد که نيروی . خواهد باخت

روز افزون جنبش ملی چين را که در حال پيشروی است و هرچه را در سر راه 
چژان تزولين .  بايد به حساب آوردزروبد، وی، يعنی ژاپن ني ود می بيند میخ

ولی . که به اين نکته پی نبرده استپيمايد  همانا به اين جهت راه نابودی می
که تمام سياست خود را بر پيمايد  عالوه بر آن، او بدين جهت راه نابودی می

شوروی و ژاپن بنا کرده هير  جماايجاد نفاق و وخامت مناسبات بين اتحادى پايه
ايجاد نفاق ى منچوری که سياست خود را بر پايه هر ژنرال، هر زمامدار. است

فقط کسی از .  نابود خواهد شدًاو وخامت مناسبات بين ما و ژاپن قرار دهد، قطع
بهبود مناسبات ما با ى ميان آنها پايدار خواهد ماند که سياست خود را بر پايه

ا با ژاپن مبتنی سازد، تنها چنين ژنرالی و چنين زمامداری ژاپن و نزديکی م
برجا ماند، زيرا ما منافعی نداريم که موجب وخامت  تواند در منچوری پا می

ميکند که کشور ما با ژاپن نزديک  منافع ما ايجاب. مناسباتمان با ژاپن گردد
 .باشد

 
 

  ــ وظائف حزب٧
 
 
 .پردازم یمی خارج وضع مورد در حزب وظائف ىمسئله به نکيا
 رشته دو به آن کار حسب بر ديبا را حزب وظائف مورد نيا در من نظر به
 مربوط ىرشته سپس و یالملل نيبی انقالب جنبش به مربوط ىرشته: نمود منقسم

 .یشورو اتحادی خارج استيس به
  است؟ کدام یلمللانيبی انقالب جنبش ىرشته در ما وظائف
 ستيکمون احزاب ميتحک راه در تيفعال از ستا عبارت وظائف نيا ،اوًال

کارگر را به جانب خود ى هتود تياکثر احزاب نيا که نيا راه در و باختر در
کارگران باختر در راه وحدت ى  فعاليت در راه تشديد مبارزهًا،ثاني. جلب نمايند

، در راه تحکيم دوستی بين پرولتاريای اتحاد شوروی و پرولتاريای هااتحاديه
آن ى آن دوران زيارت سرزمين شوروی که درباره. اریدرهای سرمايهکشو

، لثًاثا. م به اينجا مربوط می شوداسخن گفتم و اهميت آن را در فوق شرح داده
ی آزاديبخش هافعاليت در راه تحکيم پيوند بين پرولتاريای کشور ما و جنبش

يسم متفقين  در مبارزه عليه امپريال؛کشورهای ستمکش، زيرا کشورهای مزبور
، در راه  ما، فعاليت در راه تحکيم عناصر سوسياليستی کشورًاو رابع. ما هستند

اری، همان پيروزی که برای دتأمين پيروزی اين عناصر بر عناصر سرمايه
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 رفقا معموًال. کشورها دارای اهميت قاطع استى انقالبی کردن کارگران کليه
لمللی به ا جنبش انقالبی بينىوظائف حزب ما در رشتهى هنگام بحث درباره

چهارمی را فراموش ى نخستين اکتفا می ورزند و وظيفهى ذکر سه وظيفه
ما در کشورمان، مبارزه در راه ى کنند که مبارزه کنند يعنی فراموش می می

اری و نيز دتأمين پيروزی عناصر سوسياليستی در کشور ما بر عناصر سرمايه
لمللی، ا بينىاظ اهميت خود يک مبارزه از لحًاساختمانی ما، ايضى مبارزه

لمللی است، زيرا کشور ازيرا کشور ما پايگاه انقالب بين. انترناسيوناليستی است
و هر آينه امر ساختمانی . لمللی استاترش جنبش انقالبی بينسما اهرم اصلی گ

ى در کشور ما با نواخت الزم پيش رود، معنايش آن است که ما در کليه
لمللی درست همان ايز کار خود را در مورد جنبش انقالبی بينی ديگر نهارشته

 .طور که حزب از ما خواهان است انجام می دهيم
 .لمللیاجنبش انقالبی بينى اينها است وظائف حزب در رشته

 . اتحاد شوروی بپردازيمخارجیسياست ى  به وظائف حزب در رشتهکاين
ين و نيز در راه حفظ ای نوه جنگى فعاليت در راه مبارزه عليه ــنخست

اساس . ارید کشورهای سرمايهاصلح و تأمين مناسبات به اصطالح عادی ب
مبارزه . صلح تشکيل می دهدى سياست دولت ما، سياست خارجی ما را انديشه

اقداماتی که برای ى ی نوين، افشای کليههادر راه صلح، مبارزه عليه جنگ
 اقداماتی که تدارک عملی افشای آن. آيد ی جديد به عمل میهارک جنگاتد

درست به . ماى اين است وظيفه. جنگ را در زير پرچم پاسيفيسم مستور ميسازد
ملل ى ملل گرديم، زيرا جامعهى خواهيم وارد جامعه همين جهت است که ما نمی

 بيان ًانف صحيحيگونه که رفيق ليتو سازمان استتار تدارکات جنگی است و همان
ملل بايد بين پتک و سندان يکی را انتخاب ى امعهست برای ورود به ج اکرده
خواهيم نه برای ملل ضعيف پتک باشيم و نه برای ملل قوی  و اما ما نمی. کرد

ى ما هوادار صلحيم، ما هوادار افشای کليه. نه به آن مايليم و نه به اين. سندان
ير هر اقداماتی هستيم که به جنگ منجر می گردد، اعم از اين که اين اقدامات ز

 فرقی ؛ملل خواه لوکارنوى خواه جامعه. گونه پرچم پاسيفيستی مستور باشد
 .ندارد، ما را نمی توان با پرچم فريب داد و با هياهو ترساند

داد و ستد کاال با جهان خارج بر اساس ى  فعاليت در راه توسعه ــدوم
 .انحصار بازرگانی خارجی

 جنگ در کهی ورهائکش بای کينزد حصول راه در تيفعال ــ سوم
ی کشورها ىهيکل از شيب کهی کشورهائ آن با ند،اشده مغلوبی ستياليامپر
ی حکمروا اتحاد با جهيبالنت و ندامانده بينصی ب و شده رنجاندهی اردهيسرما
 .مخالفند معظم دول

 .مستعمره و وابستهی کشورها با ونديپ راه در تيفعال ــ چهارم
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 وی لمللانيب مناسبات ىرشته دری کنون ىلحظه در کهی وظائف است نيچن
 .ستا گرفته قرار حزب برابر دری لمللانيبی کارگر جنبش
 
 
 
 
 
 
 

II 
 یشورو اتحادی داخل وضع

 
 
 
 به مربوط بخش نيا. پردازمی می مرکز ىتهيکم گزارش دوم بخش به
 به مربوط مسائل ىدربارهی مرکز ىتهيکم استيس و ما کشوری داخل وضع
ی ارقام گرچه. کنم ذکر چندی ارقام نهيزم نيا در خواهم یم. استی داخل وضع
 ذکر از متأسفانه معهذا،. ستين اندک افته يانتشار مطبوعات در اواخر نيا در که

 .نمود نظر صرف توانی نم چندی ارقام
 
 

 لمجموعاثيح منی مل اقتصاد ــ ١
 
 
 رای چندی لک احکام د،يبده اجازه بپردازم، ارقام ذکر به که نيا از قبلی ول

 انيب است،ی ستياليسوس اقتصاد ساختمان ىنهيزم در ما کار ىکننده نييتع که
 ).کنم شروع اقتصاد از را مطلب خواهم یم من. ( دارم

 و ميکنی م کاری اردهيسرما ىاحاطه طيشرا در ما. نينخست حکم
 تصادمات و تضاد وجود طيشرا در ما ساختمان و ما اقتصادی عني. ميساز یم
 نيا از احتراز. ابدي یم بسطی اردهيسرما اقتصاد ستميس و ما اقتصاد ستميس نيب

 دو ىمبارزه که استی چهارچوب نيا. ستين سريم وجه چيه به مای برا تضاد
 آن درون دری ستيبای اردهيسرما ستميس وی ستياليسوس ستميسی عن يستم،يس
 در ديبا ما اقتصادی بنا تنها نه که است آن سخن نيای معن عالوه به. ابد يانيجر
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اری در خارج انجام گيرد، بلکه هم چنين بايد در دهيسرما اتياقتصاد با ىمقابله
ى ديگر، يعنی در مقابله عناصر گوناگون داخلی کشور ما به يکى مقابله

 .اری انجام گيرددعناصر سوسياليستی با عناصر سرمايه
ود را چنان بنا نمائيم از اينجا اين نتيجه حاصل می شود که ما بايد اقتصاد خ

اری جهانی مبدل نگردد و در داخل دسيستم سرمايهى که کشور ما به زائده
اری به صورت يک بنگاه فرعی در نيايد و دسيستم عمومی تکامل سرمايه

اری جهانی، بلکه مانند يک ديک بنگاه فرعی سرمايهى اقتصاد ما نه به مثابه
 به بازار داخلی و متکی به پيوند واحد اقتصادی مستقل که به طور عمده متکی

 .صنايع ما با اقتصاد دهقانی کشور ماست، تکامل يابد
يکی ناشی از اين ادعا است که کشور ما : دو خط مشی کلی وجود دارد

بايد محصوالت کشاورزی . هنوز مدتی مديد بايد کشور کشاورزی باقی بماند
کی بود و در اين طريق به صادر و آالت و افزار وارد کند، بايد بر اين اصل مت

. اين خط مشی در ماهيت امر خواستار برچيدن بساط صنايع ماست. پيش رفت
خط مشی مزبور اخيرًا به صورت تزهائی که شانين نوشته، بيان شده است 

 در صورت).  خوانده باشد]٨[" اکونوميچسکايا ژيزن"شايد کسی آنها را در (
شد که هيچگاه و يا تقريبًا هيچگاه  ر میپيروی از اين خط مشی کار بدان جا منج

بايست از يک  کشور ما نتواند واقعًا صنعتی شود و با پيروی از آن کشور ما می
واحد اقتصادی مستقل که متکی به بازار داخلی است به طور ابژکتيف مبدل به 

اين خط مشی در حکم دست کشيدن . اری گردددسيستم عمومی سرمايهى زائده
 . مانی ماستاز وظائف ساخت

 .اين خط مشی، خط مشی ما نيست
ناشی از اين اصل که ما بايد تمام . خط مشی کلی ديگری نيز وجود دارد

نيروی خود را به کار بريم، تا کشورمان را به کشوری تبديل نمائيم که از لحاظ 
اقتصادی قائم به ذات و مستقل و متکی به بازار داخلی باشد، به کشوری که 

اری جدا     دکشورهای ديگری باشد که به تدريج از سرمايهى  کليهکانون جاذبه
اين خط مشی . گردند شوند و در مسير اقتصاد سوسياليستی رهسپار می می

خواستار آن است که صنايع ما به حداکثر ولی به ميزان منابعی که در کشور ما 
 تبديل خط مشی مزبور سياست. موجود است و متناسب با آن منابع گسترش يابد

. کند اری را به نحوی قاطع رد میدسيستم جهانی سرمايهى کشور ما به زائده
اين همان خط مشی ساختمانی ما است که حزب درپيش گرفته و در آينده نيز از 

اری وجود دارد، پيروی از دسرمايهى تا زمانی که احاطه. آن پيروی خواهد کرد
 .اين خط مشی حتمی است

لمان يا در فرانسه، يا در هر دو کشور، در آن واحد هنگامی که انقالب در آ
تری ساختمان  تکنيک عالیى پيروز گردد، وهنگامی که در آنجاها بر پايه
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سوسياليستی آغاز گردد، البته آن وقت وضع صورت ديگری به خود خواهد 
در آن وقت ما از سياست تبديل کشور خود به يک واحد مستقل اقتصادی . گرفت

د ساختن کشورمان در مسير عمومی تکامل سوسياليستی خواهيم به سياست وار
ليکن تا زمانی که چنين وضعی به وجود نيامده، برای ما ضرورت . پرداخت

مطلق دارد که واجد آن حداقل استقالل در اقتصاد ملی خود باشيم که بدون آن 
اری جهانی امری دمصون داشتن کشور ما از تبعيت اقتصادی سيستم سرمايه

 .ل استمحا
 .اين است حکم نخستين

 شيخوی ساختمان امور در اول حکم مانند ديبا ما زين آن از که. دوم حکم
ی مل اقتصاد در را مان یرهبر اتيخصوص وستهيپ که است نيا. مينمائی رويپ
 در. ميباش داشته نظر در است، زيمتمای اردهيسرمای کشورها دری رهبر از که

 آنجا در. کندی م ادتيسی خصوص ىهيسرما یاردهيسرمای کشورها در آنجا،
 اراندهيسرمای هاگروه و کاهايسند ،یاردهيسرما مختلفی اهترست اشتباهات

 حد از شيب ديتول اگر. گردد یم ميترم ديتولی خود به خود انيجر ىلهيوس به
 ميزان دوباره اتياقتصاد بحران، از پسی ول دهد،ی م رخ بحران باشد،
ى اردات بيش از حد باشد و بازرگانی دارای ترازنامهدر صورتی که و. شود می

پاسيف باشد، آن گاه نرخ ارز تنزل کرده، تورم حاصل می شود، واردات تقليل و 
در . اينها به صورت بحران صورت می گيردى همه. يابد صادرات افزايش می
توليد کم يا ى اری هيچ اشتباه کم يا بيش کالن، هيچ اضافهدکشورهای سرمايه

تقاضا روی نمی دهد، ى  زياد و هيچ گسستگی جدی بين توليد و مجموعهبيش
مزبور از طريق فالن يا بهمان بحران هاى مگر اين که خبط وخطاها و گسستگی

اری بدين منوال است ولی ما دزندگی در کشورهای سرمايه. ترميم گردد
ازرگانی و ئی اقتصادی، بهادر آنجا ما ناظر بحران. توانيم چنين زندگی کنيم نمی

در کشور ما . زند  لطمه میاناردای سرمايههمالی هستيم که به برخی از گروه
هر دشواری جدی در بازرگانی و در توليد، هر . وضع به نحوی ديگر است

گردد، بلکه  ی نمیااشتباه حساب جدی در اقتصاديات ما منجر به بحران جداگانه
اه بازرگانی خواه مالی و يا زند هر بحرانی خو به تمام اقتصاد ملی لطمه می

صنعتی ممکن است در کشور ما به يک بحران عمومی که به سراسر کشور 
 و تاز اين رو ما بايد در امر ساختمانی مواظب. ضربه وارد ميکند، مبدل شود
از اين رو ما در اينجا بايد اقتصاد را از روی نقشه . بصيرت خاصی داشته باشيم
 کمتر باشد و رهبری ما بر اقتصاد به حد اعلی اداره کنيم تا اشتباه حساب
ولی . ل انديشانه و به حد اعلی عاری از اشتباه باشدآبصيرانه، به حد اعلی م

ل انديشی ونه از آرفقا، چون متأسفانه ما نه از لحاظ بصيرت و نه از لحاظ م
بدون اشتباه امور اقتصاد، برجستگی خاصی نداريم، زيرا ى لحاظ توانائی اداره
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 آموزيم، لذا اشتباهاتی داريم و در آتيه نيز ا هنوز تازه امر ساختمانی را میم
بنابراين ما در ضمن ساختن بايد دارای ذخائری باشيم، برای ما . خواهيم داشت

در دوسال اخير . ذخائری ضروری است تا بتواند کمبودهای ما را جبران کند
ادفات واشتباهات مصون جريان کارهای ما نشان می دهد که ما از تصى کليه

کشاوری عوامل بسياری موجود است که فقط وابسته به طرز ى در رشته. نيستيم
خشکسالی (ما در اقتصاد نبوده بلکه به نيروهای طبيعت نيز وابسته است ى اداره

صنايع خيلی چيزها موجود است که تنها به طرز اداره ما ى در رشته). و غيره
ه به بازار داخلی نيز وابسته است که هنوز ما بر آن دراقتصاد وابسته نبوده، بلک

بازرگانی خارجی خيلی چيزها است که تنها وابسته به ى يم، در رشتهاتسلط نيافته
ضمنًا هر . اران اروپای باختری نيز هستدما نبوده بلکه وابسته به رفتار سرمايه

تر به باختر قدر صادرات و واردات ما بيشتر افزايش يابد به همان نسبت ما بيش
شويم  و به همان نسبت در برابر ضربات دشمنان آسيب  ار وابسته میدسرمايه

آن تصادفات و اشتباهات ى برای اين که خود را از کليه. گرديم پذيرتر می
 .خويش سازيمى ناگزير ايمن نگاه داريم، بايد فکر اندوختن ذخائر را ملکه

از اين رو وجود . تيمايمن نيسها کشاورزی از خشکسالیى ما در رشته
در قسمت بسط صنايع از تصادفات بازار داخلی مصون . ذخائر الزم است

خود ى من ديگر از اين موضوع چيزی نمی گويم که، چون ما با اندوخته. نيستيم
. بريم، لذا بايد به ويژه درمصرف اين اندوخته ممسک و خسيس باشيم به سر می

 يعنی در کاری مصرف کنيم که بسط هر پشيزی را عاقالنه به مصرف رسانيم
ضرورت داشتن ذخائر . مفروض ضرورت قطعی داشته باشدى آن در لحظه

ما در قسمت بازرگانی خارجی از تصادفات . برای صنايع از اينجا ناشی است
ضرورت . مصون نيستيم) پنهانی و غيرهى مانند بايکوت پنهانی ومحاصره(

 .داشتن ذخائر از اينجا ناشی می شود
مکن بود ميزان اعتبار کشاورزی را دو برابر ساخت، ولی در آن صورت م
ضروری برای تأمين مالی صنايع باقی نمی ماند، صنايع در سير تکامل ى ذخيره

ماند، توليد محصوالت صنعتی تقليل می يافت  خود از کشاورزی بسی عقب می
ب ناشی از ی صنعتی با تمام عواقهابهای فراوردهى لعادهاو موجب افزايش فوق

 .گرديد آن می
ممکن بود برای گسترش صنايع دو برابر بيشتر اعتبار صادر نمود، ولی 
اين حاکی از آن چنان نواخت سريعی در صنايع بود که ما به علت کمبود 

    در پا از ديترد بدون جهينت در و اوردهين را آن تاب آزاد ىهيسرمالعاده افوق
 ما ىرهيذخ صورت آن در که ميگوی نمی زيچ باره نيا در گريد من م،يآمد یم
 .کردی نم تيکفای کشاورز اعتباراتی برا
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 به نسبت را افزار و آالت واردات ژهيو به و واردات بسط زانيم بود ممکن
ی عيسر نواخت با عيصنا بسط که منظور نيبد ساخت، برابر دوی فعل زانيم

. گردد منجر صادرات رب وارداتی فزون به بود ممکن عمل نيای ول رد،يگ انجام
ی اهيپا آن بهی عن يما، ارز به و آورد وجود به فيپاس ىترازنامهی بازرگان در
 ريپذ امکان آنی رو بر ع،يصنا نيا بسط هم و ما عيصنای برا نقشه ىهيته هم که

 .سازد وارد سخت ىلطمه است،
 بازار وضع به توجه عطف بدون را صادرات و بسته را چشم بود ممکن

 دری بزرگی هایدشوار موجب حتمًا عمل نيای ول. داد شيافزا قوا تمام بای داخل
 افتي یم شيافزا سرعت بهی کشاورز محصوالتی بهای عن يد،يگرد یم شهرها

 تمام بای مصنوعی قحط نوع ک يو شدی م وارد لطمه دستمزد به نيبنابرا و
 .ديگردی م جاديا شهرها در آن ازی ناش عواقب

 سطح به تنها نهی عن يبرد باالی اعل حد به را ارگرانک دستمزد بود ممکن
 آن موجب موضوع نيای ول برد، باالتر هم آن از بلکه رساند جنگ از قبل
 در عيصنا گسترش رايز. شود کاسته ما عيصنا تکامل نواخت از که ديگرد یم

 تنها رهيوغ اعتبارات فقدان طيشرا در ،یخارج وام فقدان طيشرا در ما، طيشرا
 و مخارج نيتأمی برا سودی نيمع مقدار بتوان که است ممکنی صورت در
 لعادهافوق را مزد شيافزا هرگاه صورت نيا در و کرد اندوخته عيصناى هيتغذ
 ک ينمودن فراهمی عن يبود ممکن ريغ امر نيا انجام م،يساخت یم عيسر

 .شدی نم ممکنی جد شيب و کمى اندوخته
 .رهيغ و رهيغ و
ی ساختمان تيفعال ىرشته در ديبا کهی اساس رهنمون کمح دو آن است نيا
 .باشد بان دهيد وچراغ مشعل ىمثابه به ما کشور

 .بپردازم ارقام ذکر به ديبده اجازه اکنون
 نوع ک يمای اقتصاد ستميس در. کنم ذکر خواستم یم هم رای انکته ضمنًا

 کي. دارد وجود اقتصاد طرز پنج کهی معن نيبد شود، یم دهيدی رنگارنگ وضع
 استی دهقان اتياقتصاد آن ن،يا و استی عيطب اقتصاد طرز به هيشب بًايتقر طرز
ی کاالئ ديتول طرز اقتصاد، طرز نيدوم. است کم اريبس آنی کاالئ محصوالت که

ی بازی قطع نقشی دهقان اتياقتصاد دری کاالئ محصوالت آن در که است
 نشده نابود هنوز که است یخصوصی اردهيسرما اقتصاد، طرز نيسوم. کند یم

 تا دارد، ادامه کشور در نپ کهی زمان تا و افتهی يجوش و جنب فعًال و است
ی دولتی اردهيسرما اقتصاد، طرز نيچهارم. افت يخواهد جوش و جنبی حدود
 به م،يدار امکان ضمنًا و مياساخته مجاز را آن ما کهی اردهيسرما آنی عن ياست،
. ميساز محدودش و ميده قراری بازرس مورد را آن ،یپرولتار دولت دلخواه
 است مای دولت عيصنای عنی يستياليسوس اقتصاد اقتصاد، طرز نيپنجم باالخره
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 وجودی بورژواز و ايپرولتاری عن يمتخاصم ىطبقه دو آن،ی ديتول کار در که
 .دارد وجود ايپرولتاری عن يطبقه ک يتنها بلکه ندارد،
 رايز م،يگو سخنی اکلمه چند اقتصاد طرز نجپ نيا به راجع خواستمی م من
 تکامل در کهی شيگرا و داد خواهم ارائه کهی ئهاکرهيپ درک کلمه چند نيا بدون
 در نيلن که لحاظ نيا از ژهيو به. بود خواهد دشوار کندی م توجه جلب ما عيصنا
 ما به و ]٩[ گفتی م سخن ليتفص به اقتصاد طرز پنج نيا به راجع خود موقع

 پنج نيا نيب مبارزه خود،ی ساختمان امور در ميبتوان ديبا چگونه که آموختی م
 .ميريگ نظر مد در رای اقتصاد طرز

اری دولتی و صنايع دولتی که از لحاظ دهيسرما به راجع خواهم یم من
ی سخن گويم تا آن آشفته فکری و سوء انوع خود سوسياليستی است چند کلمه

 .سئله در حزب رخ داده است، برطرف نمايمتفاهمی را که در اطراف اين م
اری دولتی ناميد؟ نه، ممکن دآيا ممکن است صنايع دولتی ما را سرمايه

اری دولتی در شرائط ديکتاتوری پرولتاريا آن چنان دچرا؟ زيرا سرمايه. نيست
استثمار کننده ى طبقه: سازمان توليدی است که در آن دو طبقه وجود داشته باشد

استثمار شونده که مالک وسائل توليد ى ل توليد است و طبقهکه مالک وسائ
اری دولتی هر شکل خاصی هم که به خود گيرد، به هر حال از دسرمايه. نيست

ايليچ هنگام تجزيه و تحليل . اری باشددچنان سرمايه لحاظ ماهيت خود بايد هم
را بر امتيازها . اری دولتی، مقدم بر همه، امتيازها را در نظرداشتدسرمايه

ى               طبقه. بله، وجود دارد. داريم و ببينيم آيا در آنجا دو طبقه وجود دارد
کنند و موقتًا مالک وسائل  اران يعنی صاحبان امتيازها که استثمار میدسرمايه

. شوند پرولتارها که به دست صاحبان امتيازها استثمار میى توليد هستند و طبقه
 که در اينجا عناصر سوسياليسم وجود ندارد، مثًال از اين جا روشن می شود اين

ی امتيازی برود و راجع به افزايش بهره هاکه هيچ کس جرأت ندارد، در بنگاه
دانند بنگاه امتيازی، بنگاه سوسياليستی  دهی کار تبليغات کند، زيرا همه می

 .نيست و با سوسياليسم مغايرت دارد
آيا آنها . ی دولتی را در نظر بگيريمهايگر يعنی بنگاهی نوع دهابنگاه

. چرا؟ زيرا در آن دو طبقه وجود ندارد. اری دولتی هستند؟ نهدی سرمايههابنگاه
کارگران وجود دارد که در وجود دولت خويش ى بلکه تنها يک طبقه يعنی طبقه

ه در زيرا حداکثر آن چ. مالک ابزار و وسائل توليد است و استثمار نمی شود
بنگاه عالوه بر دستمزد حاصل ميشود، برای گسترش بعدی صنايع، يعنی برای 

 .شود کارگر به طور کلی مصرف   میى بهبود وضع تمام طبقه
ممکن است بگويند، با تمام اين احوال اگر بقايای بوروکراتيسمی که در 

يسم ی ما بر جای مانده در نظر گرفته شود، اين سوسيالهامقامات مديره بنگاه
اين صحيح است ليکن اين موضوع با اين نکته که صنايع دولتی . کامل نيست
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: دو نوع توليد وجود دارد. نوعًا صنايعی با توليد سوسياليستی است منافاتی ندارد
اری دولتی، که در آن دو طبقه وجود داری و از آن جمله سرمايهدنوع سرمايه

ار انجام می گيرد و نوع دهدارد و توليد به منظور تحصيل سود برای سرماي
ديگر، نوع سوسياليستی توليد است که در آن از استثمار خبری نيست و وسائل 

ى به منظور تحصيل سود برای طبقهها کارگر است وبنگاهى توليد متعلق به طبقه
کارگر ى صنايع برای طبقهى غير کار نکرده، بلکه به منظور توسعه

ی دولتی ما هاه ويژه می گفت که بنگاهلنين ب. لمجموع کار می کننداحيث من
 .ئی از لحاظ سوسياليستی پيگير می باشندهانوعًا بنگاه

دولت ما . در اينجا می توان به عنوان تمثيل ازدولت ما ذکری به ميان آورد
لنين نوع جديدی از ى نيز دولت بورژوازی ناميده نمی شود، زيرا طبق گفته

 را؟ زيرا دستگاه دولتی ما، بر خالفچ.  استپرولتاریدولت يعنی نوع دولت 
کارگر ى بدون استثناء تمام دول بورژوازی هدف فعاليتش ستمگری بر طبقه

به همين جهت هم . کارگر از قيد ستم بورژوازی استى نيست، بلکه رهائی طبقه
دولت ما نوعًا دولت پرولتاريست، اگر چه در دستگاه اين دولت تا بخواهيد 

هيچ کس مانند لنين . عنی و بقايای دوران کهن را پيدا کنيدتوانيد افراد بی م می
به علت وجود بقايای . که نظام شوروی ما را نوع پرولتاری دولت ناميده است

معهذا او هميشه . بوروکراتيسم در اين دولت، اين قدر شديد بر آن نتاخته است
 بايد نوع .تأکيد می کرد که دولت ما نوع جديد دولت يعنی دولت پرولتاری است

دولت را از آن ميراث و بقايائی که هنوز در سيستم و دستگاه دولت باقی مانده 
است تميز داد، درست به همين سان نيز بايد بقايای بوروکراتيسم موجوده در 

صنايع که در کشور ما نوع  ی دولتی را حتمًا از آن نوع ساختمانهابنگاه
ی هاوان گفت که چون در ارگاننمی ت. شود تميزداد سوسياليستی ناميده می
هنوز اشتباهات و بوروکراتيسم و غيره وجود دارد، ها اقتصادی و يا در ترست

در آن . چنين چيزی نمی توان گفت. لذا صنايع دولتی ما سوسياليستی نيست
صورت دولت ما نيز که نوعًا يک دولت پرولتاری است، پرولتاری محسوب 

ی بورژوازی را نام ببرم که از ها دستگاهمن می توانم يک سلسله از. شد نمی
ولی               . دستگاه دولتی پرولتاری ما بهتر و با صرفه جوئی بيشتر کار می کنند

اين هنوز بدان معنی نيست که دستگاه دولتی ما پرولتاری نيست و نوعًا باالتر 
د بهتر چرا؟ زيرا اين دستگاه بورژوازی هرچن. باشد ازدولت بورژوازی نمی

اری در کار است و حال آن که دستگاه دکند ولی باز به نفع سرمايه کار می
دولتی پرولتاری ما اگر هم گاهی لنگش داشته باشد، باز هم در هر صورت به 

 .بورژازی کار می کندى نفع پرولتاريا و عليه
 .توان فراموش کرد اين تفاوت اصولی را نمی
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نميتوان به دليل عدم . ايع دولتی گفتعين همين مطلب را بايد در مورد صن
ی دولتی وجود هابنگاهى هم آهنگی و بقايای بوروکراتيسمی که در مقامات مديره

دارد و باز هم وجود خواهد داشت، نميتوان به دليل اين بقايا و اين نقائص، 
ی سوسياليستی های ما بر حسب ماهيت خود بنگاههافراموش کرد که بنگاه

کنند،  ی فورد که رو به راه و مرتب کار میهااست در بنگاهمثًال ممکن .هستند
ار دی مزبور به نفع فورد، به نفع سرمايههادزدی هم کمتر باشد، ولی معهذا بنگاه

ی ما که در آنها گاهی دزدی وجود دارد و هاکار می کنند، و حال آنکه بنگاه
يا کار جريان کار هم در آن هميشه خوب نيست، به هر حال به نفع پرولتار

 .کنند می
 .توان فراموش کرد اين تفاوت اصولی را نمی

ئی در مورد اقتصاد ملی خود من حيث المجموع هاحال به ذکر پيکره
 .بپردازيم

 ١٩١٣کشاورزی، اگر سطح آن را با سطح قبل از جنگ، با سطح سال 
 درصد آن ٧١ به ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤يش در سال هامقايسه کنيم، مجموع فرآورده

 بر حسب قيمت قبل از جنگ، ١٩١٣به عبارت ديگر در سال . ه استسال رسيد
 بيش ١٩٢٥ــ١٩٢٤ ميليارد روبل توليد شده بود و در سال ١٢به مبلغ بيش از 

ى ی تهيه نقشههاطبق اطالعاتی که در ارگان.  ميليارد روبل توليد شده است٩از 
 ١١ به ها اعتالی آتی فرآورده١٩٢٦ــ١٩٢٥ما موجود است، در سال آينده 
 درصد سطح قبل از جنگ ٩١يعنی تا . شود ميليارد روبل تخمين زده می

 .ی است که طبعًا گرفته ميشودا اين نتيجه؛کند کشاورزی رشد می. رسد می
صنايع، اگر تمام صنايع را اعم از صنايع دولتی و امتيازی وخصوصی، به 

حصول تمام  جمع م١٩١٣بينيم در سال  آن گاه می. طور کلی در نظر بگيريم
 ٥ بالغ بر ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤ ميليارد روبل می شود و در سال ٧صنايع بالغ بر 

ی هاارگان.  درصد ميزان قبل از جنگ است٧١ميليارد روبل است، و اين رقم 
 ميليارد و نيم بالغ گردد ٦ما تخمين می زنند در سال آينده توليد به ى نقشهى تهيه

صنايع .  جنگ را تشکيل خواهد داد درصد ميزان قبل از٩٣و اين در حدود 
 .امسال صنايع سريع تر از کشاورزی ترقی کرده است. ترقی می کند
 ١٩٢١در سال . الکتريکی کردن را بايد به طور خاص ذکر کردى مسئله
 سال ١٥ــ١٠ ايستگاه الکتريکی درعرض مدت ٣٠ ساختمان ٢گوئلروى در نقشه

 ميليون روبل طال، در نظر ٨٠٠ هزار کيلو وات و به ارزش ١٥٠٠با قدرت 
 هزار ٤٠٢الکتريکی هاى قبل از انقالب اکتبر قدرت ايستگاه. گرفته شده بود

                                     

 مترجم. هيروس ونيکاسيفيالکتر مأموری دولت ونيسيکم گوئلرو،  ــ ٢
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 هزار کيلو وات ١٥٢،٣٥قدرت ئی به هاما تا کنون، ايستگاه. کيلو وات بود
 هزار کيلو ٣٢٦ئی به قدرت ها ايستگاه١٩٢٦يم و در نظر است در سال اساخته

 ١٠کامل با همين نواخت ادامه يابد، آنگاه در عرض اگر سير ت. وات به کار افتد
) حداقل موعدی که در نظر گرفته شده است (١٩٣٢سال يعنی در حدود سال 

به موازات . الکتريکی کردن اتحاد جماهير شوروی انجام خواهد گرفتى نقشه
آن در ى ی الکتريکی، صنايع الکتريکی هم که برنامههاساختمانى توسعه
 در صد قبل از جنگ در نظر گرفته شده ١٦٥ــ١٧٠ ميزان  به١٩٢٦ ــ ١٩٢٥
ی بزرگ هاولی بايد توجه داشت که ساختمان ايستگاه. يابد توسعه می. است

بيشتری را نسبت به آنچه در نقشه منظور شده ى هيدروالکتريکی صرف هزينه
 هزار ٢٤٣٠٠ولخفستروی به ى اوليهى مثأل بودجه. گردد است موجب می

 هزار ٩٥٢٠٠ مبلغ مزبور به ١٩٢٥اما تا سپتامبر . رسيد  می"تقريبی"روبل 
 به مصرف  درصد پولی است که٥٩روبل چرونس بالغ می گردد و اين مبلغ 

و حال آن که قدرت ولخفسروی . اول رسيده استى ی نوبههاساختمان ايستگاه
ايستگاه ى هزينهى برآورد اوليه. ی مزبور استها درصد قدرت ايستگاه٣٠

در صورتی که تقاضاهای بعدی در .  هزار روبل طال بود٢٦٠٠چال زموــ آو
 ١٢ ميليون روبل چرونس را تشکيل می دهد که از اين مبلغ هم اکنون ١٦حدود 

 .ميليون به مصرف رسيده است
ند در نظر ااگر توليد صنايع دولتی و کئوپراتيفی را که به نحوی متحد شده

در سال :  کنيم چنين نتيجه می شود کهبگيريم و با توليد صنايع خصوصی مقايسه
 سهم صنايع دولتی و کئوپراتيفی نسبت به ميزان کل توليد صنايع ١٩٢٤ــ١٩٢٣
 درصد بوده است و در سال ٢٣،٧ درصد و سهم صنايع خصوصی ٧٦٫٣
 در صد و سهم صنايع ٧٩،٣ سهم صنايع دولتی و کئوپراتيفی ١٩٢٥ــ ١٩٢٤

 . درصد بوده است٢٠،٧بلکه در صد نبوده، ٢٣،٧خصوصی نيز ديگر 
تخمين . وزن مخصوص صنايع خصوصی در اين دوره کاهش پذيرفته است

 ٨٠زده می شود که در سال آينده سهم صنايع دولتی و کئوپراتيفی در حدود 
صنايع .  درصد تنزل يابد٢٠درصد شود و سهم صنايع خصوصی نيز تا 

د صنايع دولتی و کند، ولی از آنجا که رش خصوصی به طور مطلق رشد می
تر است، لذا، وزن مخصوص صنايع خصوصی به طور نسبی  کئوپراتيفی سريع

 .يابد کاهش می
توان آن را به حساب نياورد و حاکی از آنست که  اين واقعيتی است که نمی

 .تفوق صنايع سوسياليستی بر صنايع خصوصی واقعيتی بدون چون و چراست
ارائی را که در دست دارندگان اگر دارائی متمرکز در دست دولت و د

مزبور ى خصوصی است، در نظر بگيريم اين نتيجه حاصل ميشود که در رشته
تفوق در ) گيرم دولتی را در نظر میى نقشهى کنترلی ادارههاى من پيکره(نيز 
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که دولت در اختيار دارد اى کشور با دولت پرولتاری است، زيرا ميزان سرمايه
است و حال آن که دارندگان خصوصی )  چرونسروبل( ميليارد ١١٫٧حداقل 

شوند فوندهائی به مبلغ  که به طور عمده از خانوارهای دهقانی تشکيل می
 . ميليارد در اختيار دارند٧٫٥حداکثر 

اين واقعيتی است، حاکی از آن که سهم فوندهای اجتماعی شده بسيار زياد 
 .ه در افزايش استاست و اين سهم نسبت به سهم دارائی قطاع اجتماعی نشد

اری دلمجموع نه سرمايهاتوان نظام ما را ِمن حيث با اين وصف هنوز نمی
اری به دلمجموع گذری از سرمايهانظام ما ِمن حيث. ناميد و نه سوسياليستی

سوسياليسم است ــ که در آن هنوز از لحاظ حجم محصول، توليد دهقانی 
ر آن الينقطع رشد خصوصی تفوق دارد، ولی سهم صنايع سوسياليستی د

يابد که اين صنايع با استفاده از  سهم صنايع سوسياليستی چنان رشد می. يابد می
تراکم خود، با استفاده از تشکل خود، با استفاده از اين که در کشور ما 
ديکتاتوری پرولتاريا وجود دارد، با استفاده از اين که حمل و نقل در دست دولت 

در دست ماست، با استفاده ها ه سيستم اعتبارات و بانکاست، با استفاده از اين ک
توليد ملی گام به ى از تمام اينها، صنايع سوسياليستی ما، که سهم آن در مجموعه

يابد، ضمن پيشروی خود دارد صنايع خصوصی را به تبعيت خود  گام رشد می
نبال کند و به د آورد و تمام طرزهای ديگر اقتصادی را با خود دمساز می در می
چنين است سرنوشت ده که بايد به دنبال شهر، به دنبال صنايع . کشاند خود می

 .بزرگ گام بردارد
اساسی که اگر خصلت نظام کشور ما، سهم صنايع ى اينست آن نتيجه

اری و باالخره سهم دسوسياليستی در اين نظام، سهم صنايع خصوصی سرمايه
 سهم توليدی که به طور عمده توليد کاالئی کوچک در تمام اقتصاد ملی يعنی

 .آيد توليد دهقانی است، در نظر گرفته شود، به دست می
دولتی سخن گويم، بايستی بر شما ى بودجهى چند دربارهاى اينک کلمه

اگر نرخ قبل .  ميليارد روبل رسيده است٤دولتی ما به ى معلوم باشد که بودجه
دولتی ما دست کم ى بودجهاز جنگ روبل را در نظر بگيريم، مشاهده ميشود که 

ى سپس، اگر به مبلغ بودجه. دولتی قبل از جنگ استى  درصد بودجه٧١
آنها ممکن است بيافزائيم، آنگاه ى محلی را، تا آنجا که محاسبههاى دولتی، بودجه

شاخص ى نکته.  خواهد بود١٩١٣ درصد سال ٧٤٫٦دولتی دست کم ى بودجه
لتی ما وزن مخصوص در آمدهای غير دوى در اينجا اينست که در سيستم بودجه

اين نيز . تر از وزن مخصوص در آمدهای مالياتی است مالياتی بس سنگين
 .يابد و به پيش ميرود حاکی از آنست که اقتصاد ما رشد می

دولتی و کئوپراتيفی هاى موضوع سودهائی که ما طی سال گذشته از بنگاه
زيرا ما کشوری هستيم از . يم دارای اهميت خطيری استاخود به دست آورده
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ما . گيريم کالن نمیهاى فقير، کشوری هستيم که از خارج وامى حيث سرمايه
هاى و بنگاهها بازرگانی، بانکهاى صنعتی، به بنگاههاى بايد دقيقًا به بنگاه

تعاونی خود توجه کنيم تا بدانيم برای گسترش آتی صنايع خود چه ميتوانيم در 
 صنايع دولتی دارای اهميت ١٩٢٤ ــ ١٩٢٣ال در س. اختيار داشته باشيم
 ميليون ١٤٢ظاهرًا ميزان سودشان در حدود . کل فلزاتى کشوری و اداره

. اری تأديه شده استد ميليون به خزانه٧١از اين مبلغ . روبل چرونس بوده است
 ١٧٣ ميليون چرونس سود داريم که ٣١٥ ما ديگر ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤در سال 

 .اری منظور شده استدبرای تأديه به خزانهميليون آن طبق نقشه 
 در ١٩٢٤ ــ ١٩٢٣ارای اهميت کشوری، در سال بازرگانی دولتی، د

 ميليون از اين مبلغ به حساب درآمد ١٤ ميليون سود داده است، ٣٧حدود 
 به علت عملی کردن سياست تنزل ١٩٢٥در سال . اری منظور شده استدخزانه
 ميليون ١٠از اين مبلغ در حدود . يليون است م٢٢، سود ما کمتر يعنی هاقيمت

 .اری منظور خواهد شددبه حساب درآمد خزانه
 ما دارای سودی ١٩٢٤ ــ ١٩٢٣بازرگانی خارجی در سال ى در رشته

 ميليون به حساب ١٧يم، از اين مبلغ در حدود ا ميليون روبل بوده٢٦بيش از 
 ٤٤انی خارجی  بازرگ١٩٢٥در سال . اری منظور شده استددرآمد خزانه

از اين مبلغ . تر بگويم، هم اکنون سود داده است ميليون سود ميدهد و يا صحيح
 .اری منظور ميشودد ميليون به حساب درآمد خزانه٢٩در حدود 

ها  بانک١٩٢٤ ــ ١٩٢٣طبق محاسبات کميساريای ملی دارائی، در سال 
اری دآمد خزانه ميليون به حساب در١٨از اين مبلغ . ندا ميليون سود داده٤٦

از . ندا ميليون سود داده٩٧ بيش از ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤منظور شده است، در سال 
 .اری منظور شده استد ميليون به حساب درآمد خزانه٥١اين مبلغ 
 ميليون و ٥٧ به ميزان ١٩٢٤ ــ ١٩٢٣تعاونی مصرف در سال هاى بنگاه

 .ندا ميليون سود داده٤تعاونی کشاورزی به ميزان هاى بنگاه
شما علت آن را . ارقامی که اکنون ذکر کردم کمابيش تقليل داده شده است

اقتصادی ما به منظور اين که برای بسط هاى دانيد که ارگان می. دانيد می
. کنند کار خود، مبلغ بيشتری در اختيار داشته باشند، چگونه محاسبه میى دامنه

کم است، در نظر داشته باشيد آيد و واقعًا هم  اگر ارقام مزبور به نظر شما کم می
 .که کمی تقليل داده شده است

اگر تمام معامالت . راجع به معامالت بازرگانی خارجی مااى چند کلمه
 ــ ١٩٢٣ صد بگيريم، در آن صورت در سال ١٩١٣بازرگانی ما را در سال 

 ٢٦ به ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤ درصد و در سال ٢١ بازرگانی خارجی ما به ١٩٢٤
 ١٩٢٤ ــ ١٩٢٣صادرات در سال . از جنگ رسيده استدرصد سطح قبل 

 ميليون؛ کل معامالت ــ ٤٣٩ ميليون روبل بوده است؛ واردات ــ ٥٢٢معادل 
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 ما ١٩٢٤ ــ ١٩٢٣در سال .  ميليون ٨٣ ميليون؛ تفاضل آکتيف ــ ٩٦١
 صادرات معادل ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤در سال . يماآکتيف بازرگانی داشتهى ترازنامه
 ميليون؛ ١٢٧٢ ميليون؛ کل معامالت ــ ٧٠٨ه است؛ واردات  ميليون شد٥٦٤

ى در اين سال ما بازرگانی خارجی را با ترازنامه.  ميليون١٤٤تفاضل ــ منهای 
 . ميليون روبل به پايان رسانديم١٤٤پاسيفی معادل با 

 .اجازه دهيد قدری روی اين مسئله مکث کنم
ل اقتصادی گذشته را چنين مايلند اين تفاضل پاسيف سادر نزد ما غالبًا 

. يمازيادی وارد کردهى توضيح دهند که ما در اين سال به علت خشکسالی، غله
در صورتی که .  ميليون بوده است٨٣يم معادل ای که ما وارد کردهاولی غله
اين کسری به کجا منجر خواهد شد؟ به آنجا .  ميليون شده است١٤٤کسری، 

خريم و بيش  فروشيم، می بيش از آن چه میمنجر ميشود که ما با اين عمل که 
توازن محاسباتی و بنابراين ارز خود . کنيم نمائيم، وارد می از آن چه صادر می

سيزدهم حزب به ما رهنمودی داده بود ى کنگره. يمارا در معرض خطر گذاشته
آکتيف ى دائر به اين که حزب بايد به هر قيمتی شده به تحصيل ترازنامه

 ما، هم مقامات شوروی و همى بايد اعتراف کنم، همه. ]١٠[ آيد بازرگانی نائل
مرکزی، با عدم اجراء رهنمودی که به ما داده شده بود مرتکب خطائی ى کميته

اجرای اين رهنمود دشوار بود، ولی به هر حال با کمی فشار . يمافاحش شده
احش را ما اين خطای ف. ممکن بود الاقل در حدودی تفاضل آکتيف به دست آورد

مرکزی خود در ى ضمنًا، کميته. يم و کنگره بايد آن را اصالح کندامرتکب شده
مخصوصی در اصالح اين خبط کوشيد و با بررسی ى نوامبر امسال در جلسه

زيرا ما در آن (ارقام واردات و صادرات، تصميم گرفت در آستان سال آينده 
ای سال آينده مطرح جلسه عناصر اصلی معامالت بازرگانی خارجی خود را بر

 ميليون به پايان ١٠٠بازرگانی خارجی را با تفاضل آکتيفی به ميزان ) کرديم می
اين برای کشوری نظير کشور ما که در آن سرمايه . اين ضروری است. رساند

شود و يا به حداقل وارد ميشود، و در آنجا  کم است و سرمايه از خارج وارد نمی
د از طريق توازن بازرگانی حفظ گردد، تا ارز توازن و تعادل محاسباتی باي

چرونس ما متزلزل نشود و ما بتوانيم با حفظ ارز امکان گسترش آتی صنايع و 
شما همگی . کشاورزی خود را محفوظ نگاه داريم ــ ضرورت قطعی دارد

شوم رجعت ى ما ديگر نبايد به اين نقطه. دانيد تزلزل ارز يعنی چه آزموده و می
عواملی را که در آتيه ممکنست ى  تمام تدابير را اتخاذ کنيم تا کليهکنيم و بايد

آن ارز ما متزلزل گردد، از بيخ ى شرائطی برای ما به وجود آورند که در نتيجه
 .و بن براندازيم

لمجموع، احيث چنين است ارقام و مالحظات مربوط به اقتصاد ملی ما من
ربوط به وزن مخصوص مربوط به صنايع و کشاورزی به طور عليحده، م
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هاى صنايع سوسياليستی نسبت به انواع ديگر اقتصاديات و مربوط به انديشه
مرکزی ى رهنمون ساختمان سوسياليسم که من راجع به آنها سخن گفتم و کميته

 .حزب ما بر آنها متکی است
 
 

  ــ صنايع و اقتصاديات روستائی٢
 
 

اورزی مربوط است از حال اگر مسائلی را که مستقيمًا به صنايع و کش
نزديک در نظر ى آنها در زمان کنونی و آيندهى نظر روابط متقابلهى نقطه

 .گيريم، ميتوان آنها را، طی نکات زيرين بيان نمود
کشاورزی هاى فرآورده:  ــ ما هنوز کشور کشاورزی هستيمنخست آن که

که صنايع آنست ى موضوع عمده در رشته. صنايع تفوق داردهاى بر فرآورده
آتی صنايع هاى هم اکنون صنايع به حدود سطح قبل از جنگ نزديک شده و گام

نوين تکنيکی، با استفاده از افزار و ى عبارت خواهد بود از گسترش آن بر پايه
اين کار بسيار دشواری . جديدهاى ساختمان کارخانهى آالت نوين و بسط دامنه

حداکثر استفاده از تمام آن چه برای گذار از اين مرز يعنی گذار از سياست . است
تکنيکی نوين، و بر ى يم به سياست احداث صنايع نوين، بر پايهادر صنايع داشته

ولی چون در . کالن الزم استهاى ، سرمايههاساختمان جديد کارخانهى پايه
کشور ما سرمايه دچار کمبود هنگفتی است لذا به احتمال قوی تکامل صنايع ما 

 .ت سريعی که تا کنون داشته صورت نخواهد گرفتدر آينده با آن نواخ
ى توان گفت که اکنون ديگر کليه نمی. در کشاورزی کار بدين منوال نيست

امکانات موجوده در کشاورزی بر اساس تکنيک کنونی آن، تمامًا مورد استفاده 
تواند تا مدت معينی، بر اساس  برخالف صنايع، کشاورزی می. قرار گرفته است

سطح ى حتی ارتقاء ساده. نی خود نيز با نواخت سريع پيش رودتکنيک کنو
مانند پاک کردن بذر، اى فرهنگ دهقانان و معلومات آنان و حتی عمل ساده

 درصد افزايش ١٥ الی ١٠توانست محصول کل کشاورزی را به ميزان  می
 .  بيائيد حساب کنيد معنای اين افزايش برای تمام کشور چيست. دهد

 نيهم به. دارد وجود زارعت ىنهيزم در هنوزی امکانات چه ديکن مالحظه
ی فنی که هایدشوار چنان آن به عجالتًا زراعتی آت شرفتيپ که است جهت

از اين رو طی چند سالی در . صنايع ما با آن مواجه است، برخورد نمی نمايد
د کشاورزی باز هم زيادتر خواهى صنايع با ترازنامهى آينده عدم توافق ترازنامه

زيرا در کشاورزی يک سلسله امکانات نهانی درونی وجود دارد که هنوز . شد
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ی آتی مورد استفاده قرار هاوجه مورد استفاده قرار نگرفته و در سال هيچ به
 .خواهد گرفت

 با در نظر گرفتن اين کيفيت وظائف ما کدامند؟
تی ما مقدم بر همه آن است که به هر قيمتی شده صنايع بزرگ دولى وظيفه

و سپس . خود را ارتقاء دهيم و بر مشکالتی که در برابر ما قرار دارد فائق آئيم
      رفقا، ما.  را ارتقاء دهيممحلیما آن است که صنايع شوروی نوع ى وظيفه

نمی توانيم تمام دقت خود را تنها به بسط صنايع دارای اهميت کشوری معطوف 
ى توانند کليه های متمرکز ما نمیو سنديکاها زيرا اين صنايع و تراست. کنيم

برای اين .  ميليون جمعيت را ارضاء کنند١٤٠ی گوناگون هاو سليقهها نيازمندی
ممکن گردد، الزم است در هر ناحيه، در هر بخش ها که ارضاء اين نيازمندی

در هر شهرستان، در هر استان و در هر جمهوری ملی زندگی يعنی زندگی 
در جهت ساختمان ها اين که نيروهای نهفته در محلبدون . صنعتی به جوشش آيد

اقتصادی گسترش يابد و بدون اين که با تمام قوا از صنايع محلی، اعم از نواحی 
اين نيروها ما نمی توانيم در کشور ى ا حمايت شود، بدون گسترش کليههو بخش

خود به آن اعتالی همگانی ساختمان اقتصادی که لنين از آن سخن گفته است 
بدون اين عمل يعنی بدون پيوند منافع و مصالح مرکز با منافع و . ئل آئيمنا

نمی توانيم مسائل مربوط به ميدان دادن به ابتکار ساختمانی و ها مصالح محل
مسائل مربوط به اعتالی اقتصادی همگانی در کشور و صنعتی کردن هر چه 

 .سريع تر کشور را حل کنيم
ی که در بين بود، موضوع توليد بيش امسئله سابقًا در مورد سوخت، .ثانيًا

بحران سوخت نزديک می شويم، زيرا ى اکنون ما به مسئله. از حد آن بود
ما به آن سطحی نزديک         . کند صنايع ما با شدتی بيش از سوخت رشد می

می شويم که کشور ما در رژيم بورژوازی در آن قرار داشت و آن زمانی بود 
به عبارت ديگر . کرد و ما مجبور بوديم آن را وارد کنيم که سوخت کفايت نمی
صنايع و مصارف ى سوخت با ترازنامهى که ترازنامه. شود اين نتيجه گرفته می

آيد که بايد اقتصاد خود را در  از اينجا اين وظيفه پيش می. دهد آن وفق نمی
وری به ط. سوخت با قوت تمام بسط دهيم و تکنيک آن را بهبود بخشيمى رشته

که امر سوخت در سير پيشرفت خود بتواند به سير پيشرفت صنايع برسد و از 
 .آن هم در گذرد

اقتصاديات ى مجموعهى فلز با ترازنامهى  عدم توافقی بين ترازنامهثالثًا 
اگر حداقل نيازمندی فلز را حساب کنيم و حداکثر امکان توليد . ملی وجود دارد

ها شود که در کشور ما به ميزان ده اهده میفلز را محاسبه نمائيم، آنگاه مش
در آتيه اقتصاديات ما و بخصوص صنايع ما      . ميليون کمبود فلز وجود دارد

از اين رو بايد به اين نکته توجه خاصی . تواند بدين منوال پيش رود نمی
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آن را بايد با ى فلز ُاس اساس صنايع ما است و ترازنامه. معطوف گردد
 .ع و حمل و نقل توافق دادصنايى ترازنامه
ى کارگری ما با ترازنامهى نيروی کار آموختهى عدم توافق ترازنامه. رابعًا
يک سلسله ارقام در مطبوعات انتشار يافته است و من آنها را بازگو . صنايع ما

کارگری برای ى گويم احتياج به نيروی تکميلی کارآموخته نمی کنم، تنها می
 هزار نفر است، در صورتی ٤٣٣ معادل با ١٩٢٦ــ ١٩٢٥تمام صنايع در سال 

 .توانيم يک چهارم اين احتياج را بر آورده سازيم که ما تنها می
خواستم يک نقيصه و عدم توافق ديگری را نيز متذکر شوم و  می. خامسًا

. آن اين که ميزان استفاده از قطارهای راه آهن از هر حدی و مرزی گذشته است
رها به حدی زياد است که سال آينده ما مجبور خواهيم بود تقاضای کار از قطا
 درصد مقدورات آنها يعنی به ميزان ١٠٠را بيش از ها لکوموتيوها و واگون

اساسی ى بدين ترتيب سرمايه. درصد مورد استفاده قرار دهيم١٣٠ــ ١٢٠
کميساريای ملی راه بيش از حد تقليل خواهد يافت و چنان چه تدبير قطعی اتخاذ 

 . نزديکی با فالکت مواجه شويمى کنيم، ممکن است در آيندهن
 اقتصاديات ملی ئی که در درونهاآن نقائص و عدم توافقى اينهاست کليه

 صنايع ما به طور اخص وجود دارد و بايد بر آنها ما به طور اعم و در درون
 .فائق آمد
 
 

 یبازرگان مسائل ــ٣
 
 

 که، است آن ازی حاک ارقام. بپردازمی بازرگان مسائل به ديبده اجازه اکنون
 به نسبتی دولت قطاع مخصوص وزن شيافزا ع،يصنا مانند زين رشته نيا در

 که ميريبگ نظر در اگر. است شرفتيپ حال دری خصوصی اردهيسرما قطاع
 معادل جنگ از قبل تا ،یکاالئ روبل حسب بری داخلی بازرگانی عموم معامالت

 ١٩٢٤ــ١٩٢٣شود، که در سال   نتيجه گرفته می است، آنگاهبوده ارديليم ٢٠
 و در سال  درصد قبل از جنگ٥٠ ميليارد يعنی ١٠معامالت مزبور معادل 

در . بوده است درصد قبل از جنگ ٧٠ ميليارد يعنی ١٤معادل  ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤
اگر از سهم دولت در اين معامالت . ترقی کلی معامالت داخلی جای ترديد نيست

 ٤٥ سهم دولت معادل ١٩٢٤ــ١٩٢٣شود که در سال  تيجه میگفتگو کنيم، ن
 درصد و سهم ١٩ای تعاونی ه سهم بنگاه؛درصد کل معامالت بازرگانی داخلی

 سهم ١٩٢٥ــ١٩٢٤در سال بعد يعنی .  درصد است٣٥خصوصی ى سرمايه
 درصد ٢٤٫٧ درصد ١٩ی تعاونی به جای هاسهم بنگاه.  درصد٥٠دولت معادل 
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سهم .  درصد است٢٤٫٩ درصد ٣٥وصی نيز به جای خصى و سهم سرمايه
ی هايابد، سهم دولت و بنگاه خصوصی درکل معامالت تقليل میىسرمايه

اگر معامالت را به دوقسمت، عمده فروشی و خرده . پذيرد تعاونی افزايش می
عمده ى در رشته. فروشی تقسيم کنيم، در اينجا هم همان تمايل وجود دارد

 درصد ٦٢ سهم بازرگانی دولتی معادل بيش از ١٩٢٤ــ١٩٢٣فروشی در سال 
افزايش .  درصد بوده است٦٨٫٩ ١٩٢٥ــ ١٩٢٤کل معامالت، و در سال 

سهم .  درصد افزايش داريم١٩ الی ١٥ی تعاونی از هادر بنگاه. آشکار است
ى در رشته.  درصد است١١ درصد بود، ولی اکنون ٢١بازرگانی خصوصی 

 درصد و در سال ١٦ سهم دولت معادل ١٩٢٤ــ١٩٢٣خرده فروشی، در سال 
 ىی تعاونی در رشتههاسهم بنگاه.  درصد بوده است٢٣ تقريبًا ١٩٢٥ــ١٩٢٤

 و در سال . است بوده در صد٢٥٫٩خرده فروشی در سال گذشته معادل 
.  نيستی در وجود ترقی جای ترديد. درصد است٣٢٫٩ معادل ١٩٢٥ ــ ١٩٢٤

 معادل ١٩٢٤ــ١٩٢٣ فروشی در سال خصوصی نيز در خردهى سهم سرمايه
خرده فروشی ما ى در رشته.  درصد است٤٤٫٣ درصد بود، ولی اکنون ٥٧

خصوصی در خرده ى سال گذشته سرمايه. يماآشکارا پا از آستانه فراتر گذاشته
 .ی تعاونی تفوق دارندهافروشی تفوق داشت، ولی امسال دولت و بنگاه

ی تعاونی را در امر تهيه و تدارک هاارقام زير افزايش سهم دولت و بنگاه
ای روغنی ه از لحاظ دانه١٩٢٥ــ١٩٢٤در سال : دهند مواد خام و غله نشان می

 درصد و از لحاظ غله در سال ١٠٠ تقريبًا پنبه ، درصد٩٤ درصد، کتان ٦٥
در اينجا .  درصد٧٠ ،١٩٢٥ــ١٩٢٤در سال و .  درصد٧٥ ،١٩٢٤ــ١٩٢٣

ی تعاونی هابه طور کلی افزايش سهم دولتی و بنگاهکنيم  اندکی تقليل مشاهده می
بازرگانی داخلی چه از لحاظ عمده فروشی و چه از لحاظ خرده ى در رشته

 .توان ترديد داشت فروشی مطلبی است که در آن نمی
تهيه و تدارک غله، دولت چند درصد تفوق دارد، ى بينيم در رشته اگر می

شته کمتر بوده، علتش اشتباهاتی است ولی با وجود اين رشدش نسبت به سال گذ
 تدارکات تنها مطلب در اين است که اشتباه در امر.  تدارک غله شده استکه در

مرکزی نيز هست، زيرا ى ی دولتی نبوده بلکه اشتباه کميتههااشتباه ارگان
ی دولتی نظارت کند و مسئول کليه اعمالی است هامرکزی بايد بر ارگانى کميته

اشتباه از آنجا ناشی شده است که ما . گيرد  دولتی انجام مییهاکه در ارگان
نقشه در نظر نگرفتيم که در وضع بازار و شرايط غله در سال ى هنگام تهيه

جاری نسبت به سال گذشته و سال قبل از آن چيز نو و بخصوصی پديد شده 
ير امسال نخستين سالی است که ما در بازار غله برای اعمال فشار به تداب. است

اداری دست نزديم و سنگينی ماليات يعنی فشار مالياتی را به حداقل تقليل داديم، 
لحقوقی با يک ديگر او دهقانان و مأمورين دولت در بازار مانند افراد متساوی
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 درصد تمام تدارک ٧٠نقشه ما که قصد نموده بودند ى مقامات تهيه. روبرو شدند
. ام رسانند اين شرايط را در نظر نگرفتند به انج١٩٢٦ساليانه را تا اول ژانويه 

بدين ترتيب که کاالی . تواند مانور کند ما در نظر نگرفتيم که دهقان نيز می
گذارد و ترجيح    ارزی خود يعنی گندم را به انتظار ترقی آتی قيمت کنار می

ما اين نکته را در نظر . ی کم بهاتر ديگری به بازار آيدهامی دهد فعًال با غله
 تدارکات مورد تجديد نظر قرار گرفت و ىبدين مناسبت نقشه. رفته بوديمنگ

واردات نيز مطابق با آن تقليل داده         ى صادرات غله تقليل داده شد، و نقشهى نقشه
صادراتی و وارداتی مورد تجديد نظر قرار گرفته و بايد با يک ى نقشه. شود می

مزبور ى بل انجام پذيرد ولی نقشهتفاضل اکتيف به مبلغ حداقل صد ميليون رو
 .هنوز کامأل تهيه نشده است

 
 

  ــ طبقات، فعاليت آنها، تناسب بين آنها٤
 
 

 ىطبقهی ماد وضع بهبود موجب همه بر مقدم کشوری مل اقتصاد رشد
طبقاتی، مدتهاست که ديگر در ى جنبه رفتن نيب از انيجر. است دهيگرد کارگر

کارگر با نواخت ى احياء و رشد طبقه. ودش کارگر مشاهده نمیى بين طبقه
تعداد کل کارگران کشور در : اينک ارقامی در اين باره. رود سريعی به پيش می

ی صنايع، با در نظر گرفتن کارگران صنايع کوچک و با در نظر هارشتهى کليه
 به موجب ١٩٢٤در اول آوريل . گرفتن کارگران موسمی و کارگران کشاورزی

 هزار بود که از آن تعداد يک ميليون برزگر و ٥٥٠٠ملی کار، آمار کميساريای 
 ميليون ٧ تعداد کارگران بيش از ١٩٢٥اول اکتبر سال .  هزار بيکار بودند٧٦٠

در رشد .  هزار نفر بيکار بودند٧١٥ هزار برزگر و ١٢٠٠بود که از آن تعداد 
 .کارگر جای ترديد نيستى طبقه

حسب روبل چرونس در کليه صنايع، دستمزد متوسط ماهانه کارگران بر 
 درصد قبل از ٦٢ روبل يعنی ٣٥ برای هر نفر کارگر ١٩٢٥در آوريل سال 

 درصد قبل از جنگ ٨٨٫٥ پنجاه روبل يعنی ١٩٢٥جنگ و در سپتامبر سال 
ی وجود دارند که از سطح قبل از جنگ تجاوز ای جداگانههارشته. بوده است

هر کارگر بر حسب روبل کاالئی در ى هدستمزد واقعی متوسط روزان. نداکرده
 برابر با يک ١٩٢٥ روبل و در سپتامبر سال  صدم٨٨ برابر ١٩٢٥آوريل سال 

محصول توليدی متوسط يک روز يک کارگر بر .  کوپک بوده است٢١روبل و 
 به ميزان ١٩٢٤ در تمام صنايع در آوريل ،قبل از جنگ روبلى حسب مظنه

 درصد قبل ازجنگ ٨٥ يعنی برابر با ٦٫١٤ به ميزان ١٩٢٥ و در سال ٤٫١٨
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چنان چه نسبت بين دستمزد و بهره دهی کار را ماهيانه در نظر . بوده است
دستمزد : روند شود که هر دو به موازات هم پيش می گيريم، چنين نتيجه می

ولی در ژوئن و ژوئيه، . يابد، بهره دهی کار نيز افزايش می پذيرد افزايش می
يافت ولی بهره دهی کار نسبت به دستمزد به ميزان کمتری دستمزد افزايش 
ی جديد هاو نيز وارد شدن دستهها علت اين امر مرخصی. افزايش پذيرفت

 .استها و کارخانهها کارگران، يعنی نيمه دهقانان به فابريک
طبق اطالعات دريافتی از . دستمزدفوندهای ى اکنون سخنی چند درباره

من صنايع را در نظر دارم و ساير ( دستمزد هایفوندکميساريای ملی کار، 
 ميليون ٨٠٨ برابر با ١٩٢٤ ــ١٩٢٣در سال ) گيرم ا در نظر نمیرها رشته

 ميليون و در سال ١٢٠٠ بيش از ١٩٢٥ ــ١٩٢٤بوده و در سال 
 . ميليون تخمين زده می شود١٧٠٠ برابر با ١٩٢٦ ــ١٩٢٥

 برای رفع چه احتياجاتی عیبيمه اجتمااين که فوندهای ى  من درباره،رفقا
. رسد سخنی نخواهم گفت، اين موضوع برای همه روشن است به مصرف می

اجازه بدهيد يک رقم کلی ذکر کنم تا بدان وسيله اين مسئله روشن گردد که دولت 
تعداد کل بيمه . کند  کارگران مصرف میىپرولتاری چه مبلغی برای بيمه

 هزار نفر بوده و در سال ٦٧٠٠با  برابر ١٩٢٥ ــ١٩٢٤گان در سال  شده
کل مبلغی که برای . شود  ميليون تخمين زده می٧ اين تعداد به ١٩٢٦ ــ١٩٢٥

با  برابر ١٩٢٥ــ١٩٢٤اين کار تخصيص داده شده به حساب متوسط در سال 
 دستمزد  درصد١٣٫٨٤ به ١٩٢٦ــ ١٩٢٥ درصد دستمزد بوده و در سال ١٤،٦

لغ کل را در نظر گيريم، در اين صورت در چه مب چنان. تخمين زده می شود
 ميليون روبل برای اين کار اختصاص داده شده ٤٢٢ مبلغ ١٩٢٥ــ١٩٢٤سال 

شايد . شود  ميليون تخمين زده می٥٨٨ مبلغ ١٩٢٦ ــ١٩٢٥است و برای سال 
ذکر اين نکته زائد نباشد که از فوندی که در سال گذشته تعيين گرديده بود مبلغی 

 .ی بيمه اجتماعی باقی مانده استهاميليون روبل در صندوق ٧١برابر با 
در خصوص دهقانان بايد گفت که افزايش محصول اقتصاديات روستائی 

از اطالعات . توانست در بهبود وضع مادی دهقانان مؤثر نباشد  نمیًاطبيعت
شود که، مصرف شخصی دهقانان و  نقشه نتيجه میى واصله از مقامات اداره

 مصرف مزبور بيش از درصد افزايش مصرف اهالی شهری درصد افزايش
خورد و نسبت به سال گذشته به مراتب سهم  موژيک حاال بهتر غذا می. است

 . گذارد بيشتری برای توليد خود و مصرف شخصی خود کنار می
کمک دولت پرولتاری به اقتصاديات دهقانان تهيدست و کمک به آسيب 

کميساريای ملی ى ه است؟ طبق محاسبهديدگان از خشکسالی شامل چه بود
 به طور تقريبی، ١٩٢٥ ــ١٩٢٤دارائی کمک مالی به دهقانان تهيدست در سال 

 ميليون روبل بوده است، از اين مبلغ ١٠٥ الی ١٠٠که چندان دقيق نيست، 
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ی داده ای بيمهها ميليون روبل به صورت تخفيفات مالياتی و پرداخت٦٠قريب 
ن روبل از محل اعتبار مخصوص مبارزه عليه  ميليو٢٤شده است، سپس 

کمک به .  داده شده است، ميليون روبل هم از طريق وام١٢عواقب خشکسالی و 
 ميليون ٧ی را با بيش از امنطقه١٩٢٤آسيب ديدگان از خشکسالی در سال 

کل مبلغی که از اين راه به مصرف رسيده برابر با . نفوس در بر می گيرد
 دولتیى  ميليون روبل از اين مبلغ از بودجه٧١ل است،  ميليون روب١١٠ــ١٠٨

. ی اجتماعی و مؤسسات بانکی بوده استها ميليون روبل از وجوه سازمان٣٨و 
 ميليون برای مبارزه با قحطی اختصاص داده ٧٧عالوه بر اين اعتباری به مبلغ 

چنين است کمک دولت پرولتاری به قشرهای کم بضاعت دهقانان، . شده است
 آن است که سخنی چند ىته اين کمک کافی نيست ولی به هر حال شايستهالب

 .آن گفته شودى درباره
ی اساسی که بدون هاکارگر و دهقانان آن محملى بهبود وضع مادی طبقه

اين کنيم که   و ما مشاهده می.آن پيشروی در امور ساختمانی ما ممکن نيست
 .هم اکنون در کشور ما موجود استها محمل

 عمدهى مسئله. سخن گوئيمها ی درباره اعتالی فعاليت تودهاچند کلمهاينک 
توان آن را ناديده  وجه نمی هيچ در اوضاع داخلی ما که جلب نظر ميکند و به
 کارگران و دهقانان، سطح دیگرفت اين است که به مناسبت بهبود وضع ما

تری به  نقادانهفعاليت سياسی آنان نيز ارتقاء يافته و اکنون ديگر آنان با نظر 
 گی موجوده در کار عملی ما با بانهانگرند و از نارسائی نقائص کار ما می
طبقات و ى يم که در آن کليهای گام نهادهاما به مرحله. گويند رساتری سخن می

کارگر به جنب ى طبقه. ندای اجتماعی به جنب و جوش آمدههاگروه بندیى کليه
. ندای خود به جنب وجوش آمدههاوه بندیو جوش آمده است، دهقانان با تمام گر

و ) هاکوالک(و در ده است، عمال ا بورژوازی جديد نيز به جنب و جوش آمده
ى اين واقعيت پايه. ندانمايندگان او در بين روشنفکران نيز به جنب و جوش آمده

 حزب مبين آن ١٤آن چرخشی در سياست ما گرديد، که قرارهای کنفرانس 
 در آوردن شوراها، سياست به جنبش در آوردن سياست به جنبش. است
ی کارگری، گذشت دادن به روستائيان از لحاظ های تعاونی و اتحاديههابنگاه

ه و کار مزدوری، کمک مادی به دهقانان رتصريح مسائل مربوط به اجا
 دهقانان ميانه حال، از ميان بردن بقايای اتهيدست، سياست اتحاد پايدار ب

شما به .  است به طور عمده خط مشی نوين حزب در دهکمونيسم جنگی، اين
دانيد وضع ما در ده در اواخر سال گذشته و آغاز امسال بر چه منوال  خوبی می
يافت و در بعضی نقاط  ناخرسندی عمومی بين دهقانان افزايش می. بوده است

 یاين است اوضاع و احوال. آمد ئی به منظور شورش به عمل میهای کوششتح
 .مشی جديد حزب را در ده تعيين کرده استکه خط 
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است مبانی سياست حزب در مورد دهقانان، در دوران اعتالی فعاليت  چنين
 سياستی که هدفش تنظيم مناسبات در ده، ،و جنب و جوش سازمان آنهاها توده

افزايش اعتبار ونفوذ پرولتاريا و حزب آن و تأمين اتحاد پايدار پرولتاريا و 
 .ت با دهقانان ميانه حال استدهقانان تهيدس

  .شما می دانيد که اين سياست، صحت خود را کامأل به ثبوت رسانده است
 
 

 دهقانانى ــ سه شعارلنين در باب مسئله٥
 
 
 شيپ در را حال انهيم دهقان با اتحادی مش خط که بود حيصح ما رفتار ايآ
باره ما  اين ر اصولی خط مشی جديد بر چه منوال است؟ آيا دىجنبه م؟يگرفت

 رهنمودهائی از لنين در دست نداريم؟
دهقانان به ى ی در باب مسئلهان قطعنامهردوم کمينتى گويند در کنگره می

تصويب رسيده حاکی از اين که در دوران مبارزه در راه نيل به قدرت حاکمه 
    توانند متفق پرولتاريا باشند و دهقانان ميانه حال را تنها    فقط تهيدستان می

لنين با نوشتن اين . آيا اين صحيح است؟ صحيح است. طرف ساخت توان بی می
  احزابی را در نظر داشته است که در راه نيل به قدرت حاکمه گام]١١[قطعنامه 
. را در دست داريم ولی ما حزبی هستيم که هم اکنون قدرت حاکمه. دارند بر می

اتحاد ى در مسئله  دهقانان،ىلنينيسم در مسئله. تفاوت موضوع در اينجا است
کارگران با دهقانان يا با برخی از قشرهای دهقانان دارای سه شعار اصلی است 

تمام مسئله بر سر اين است که زمان انتقال .  انقالب توافق دارندىکه با سه دوره
 یاز يک شعار به شعار ديگر و از شعار ديگر به شعار سوم به طور صحيح

 .درک شود
رفتيم، هنگامی که ما،  گامی که ما به سوی انقالب بورژوازی می هن،ًاسابق
، برای نخستين بار تاکتيک خود را نسبت به روستائيان طرح          هابلشويک

 دهقانان، بر ضد تزار ومالکين، بيطرف با تماماتحاد : گفت نموديم، لنين می می
سوی انقالب در آن هنگام ما با اين شعار به .  بورژوازی کادتنگهداشتن

 .انقالب ما بودى اين نخستين مرحله. رفتيم و پيروز هم شديم بورژوازی می
دوم يعنی به اکتبر نزديک شديم، لنين شعار ى سپس هنگامی که ما به مرحله
 بر ضد تمام تهيدستان روستااتحاد پرولتاريا با : معينی موافق با وضع نوين داد

اين همان شعاری . نان ميانه حال دهقانگهداشتن بيطرفبورژوازی، در عين 
است که برای احزاب کمونيستی که در راه نيل به قدرت حاکمه گام بر 

 ضروری است و حتی هنگامی هم که آنها قدرت حاکمه را به کف ،دارند می
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توانند به اتحاد با دهقان ميانه حال  ند، باز نمیاآورده ولی هنوز تحکيمش نکرده
نگرد،  ميانه حال کسی است که به اطراف خود میمستظهر باشند، زيرا دهقان 

شود و فقط زمانی با تو متحد  رد با کيست، منتظر میکند ببيند ُب نگاه می
به . گردد که پيروزی را به کف آورده و مالکين و بورژوازی را رانده باشی می

 انقالب ديگر شعار ما ىلذا در دومين مرحله. همين جهت هم او ميانه حال است
 دهقانان نبوده بلکه شعار اتحاد پرولتاريا با دهقانان با تمامد کارگران اتحا

 .  بودتهيدست
را دفع و ها بعد از آن چه شد؟ بعد از آن هنگامی که حمالت امپرياليست

 ىقدرت حاکمه را به حد کفايت مستحکم ساختيم به دوران ساختمان پردامنه
 پرولتاريا و اتحاد پايدار:  ساختسوسياليسم گام نهاديم، لنين شعار سوم را مطرح

اين شعار يگانه شعار صحيحی است که با دوران . تهيدستان با دهقان ميانه حال
دوران ساختمان پردامنه مطابقت دارد، اين شعار صحيح است  نوين انقالب ما،

توان به اين اتحاد مستظهر بود بلکه هم چنين  نه فقط بدان سبب که اکنون می
ها بلکه با دهها  ضمن بنای سوسياليسم بايد نه تنها با ميليونبدان سبب که ما

توان سوسياليسم را بنا  در غير اين صورت نمی. ميليون افراد روستائی کار کنيم
ى سوسياليسم آن چنان شيوه. گيرد سوسياليسم فقط شهرها را در بر نمی. نمود

ردن وسائل و سازمان اقتصاد است که صنعت را با زراعت بر مبانی اجتماعی ک
اقتصاد، سوسياليسم غير ى بدون اتحاد اين دو رشته. سازد آالت توليد متحد می

 .ممکن است
 .اتحاد با دهقانان بدين منوال استى شعارهای لنينيسم درباره

 صحيح است، زيرا هنگام دوم کمينترن گفت کامًالى  در کنگرهچه لنين آن
ى ه هنوز در تحکيم قدرت حاکمهحرکت در راه نيل به قدرت حاکمه يا هنگامی ک

توان به اتحاد با تهيدستان  به کف آمده، توفيق حاصل نگشته است، فقط می
مستظهر بود و دهقان ميانه حال را بی طرف نگاه داشت، ولی پس از پا بر جا 
شدن پس از به کف آمدن قدرت حاکمه و آغاز ساختمان و هنگامی که ديگر بايد 

 دهقانان اگاه اتحاد پرولتاريا و تهيدستان ب  آند،کرميليون نفر کار ها با ده
 . حال يگانه شعار صحيح است ميانه

ى شعار کهنه" اتحاد پرولتاريا با تهيدستان"ى اين انتقال از شعار کهنه
بيطرف نگهداشتن دهقانان ميانه حال، به شعار اتحاد پايدار با دهقانان ميانه حال، 

يليچ را به ااجازه دهيد قسمتی از نطق .  حزب ما انجام پذيرفت٨ى در کنگره
 : اين است،آن قسمت. هنگام افتتاح اين کنگره قرائت کنم

 
 بهترين نمايندگان سوسياليسم ايام قديم، هنگامی که هنوز به »

انقالب ايمان داشتند و از لحاظ تئوری و مسلکی بدان خدمت 
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گفتند  ی میزدند، يعن  دهقانان دم میبيطرف نگهداشتننمودند و از  می
حال اگر هم به انقالب پرولتاريا کمک  هبايد کاری کرد که دهقان ميان

فعال ننمايد، حداقل مانع راه آن نگردد، بيطرف بماند و به دشمنان ما 
 واضح  تئوريک مجرد مسئله برای ما کامًالاين نوع طرح. نپيوندد
ی از ساختمان امرحله ما در چنان .ولی اين کافی نيست. است
 قواعد اساسی و رهنمودهائی را که در آن بايد يما گام نهادهياليستیسوس

که هنگام کار در روستا مورد آزمايش قرار گرفته و ما بايد برای 
رهنمای عمل ، آنها را اتحاد پايدار با دهقان ميانه حالعملی نمودن 
به طور مشخص و جزء به جزء ساخته و پرداخته ٣ *خود قراردهيم

  ]١٢[« نمائيم 
تاريخی کنونی ى تئوريک سياست حزب که در مرحلهى چنين است پايه

 .برای اتحاد پايدار با دهقانان ميانه حال در نظر گرفته شده است
دوم کمينترن که لنين آن ى کنگرهى خواهد با استناد به قطعنامه کسی که می

 .را نگاه داشته است، اين سخنان لنين را رد کند، بيايد و آشکارا بگويد
ما آموزش لنين را به طور جامع . نين است طرح مسئله از لحاظ تئوريکچ

لنين . گيريم نه اين که بعضی از اجزاء آن را به طور جداگانه در نظر می
 در ؛در زمان انقالب بورژازی، ديگری؛ يکی: درمورد دهقانان سه شعار داشت

ر کس ه. شورویى زمان انقالب اکتبر و سومی، پس از تحکيم قدرت حاکمه
بخواهد اين سه شعار را با يک شعار عمومی تعويض نمايد، مرتکب اشتباه 

 .شود بزرگی می
و اما طرح عملی مسئله از اين . چنين است طرح مسئله از لحاظ تئوريک

بعد از آن که ما انقالب اکتبر را به انجام رسانديم، مالکين را رانديم : قرار است
به قول لنين .  است که به روسيه کم و بيشواضح. و زمين را به دهقانان داديم

قشر بندی در دهات باز دهقان ى ميانه حالی داديم واکنون با وجود پروسهى جنبه
 .دهد ميانه حال در ده اکثريت تشکيل می
کنونی طور ى و در شرايط نپ در مرحله. البته قشربندی جريان دارد

چندی پيش من . يان داردولی قشر بندی به کندی جر. تواند باشد ديگری هم نمی
تبليغ ى دو رهنمانامه خواندم که يکی تقريبًا می توان گفت از طرف شعبه

مرکزی و ديگری، اگر اشتباه نکنم، از طرف شعبه تبليغ و ى وترويج کميته
باور شود ها اگر به مفاد اين رهنمانامه. ترويج سازمان لنينگراد انتشار يافته بود

 درصد ٦٠تزار در کشور ما تهيدستان نزديک به گردد که در زمان  معلوم می

                                     

 نياستال. ی.  است من از کلماتی رو هيتک جا همه ــ * ــ ٣
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در ها در زمان تزار کوالک: شوند  درصد بالغ می٧٥ند ولی اکنون به ابوده
 درصد بالغ می شوند؛ در زمان ١٢ يا ٨ند ولی اکنون به ا درصد بوده٥حدود 

من      . تزار فالن مقدار ميانه حال وجود داشته ولی اکنون کمتر از آن است
م سخنان درشت بر زبان رانم ولی بايد گفت اين ارقام از ضد انقالب خواه نمی

انديشد  مارکسيستی میى چگونه ممکن است شخصی که به شيوه. هم بدتر است
يک چنين تزهائی به هم ببافد و حتی آن را به چاپ برساند، آن هم به صورت 

ه علت يک مرکزی بى  به عنوان يکی از اعضای کميته،رهنمانامه؟ البته من نيز
اگر در زمان تزار سياست جايگير ساختن . ی مسئولماسابقه چنين خبط بی

شد و مالکيت خصوصی بر زمين موجود بود، و انتقال زمين  کوالک تعقيب می
وجود ) شود که به ويژه باعث تشديد قشربندی می(از دستی به دست ديگر 

  درصد٦٠بيش از داشت، و حکومت نيز طوری بود که با تمام اينها تهيدستان 
  ما يعنی حکومت شوروینبودند، آن وقت چگونه ممکن بود در زمان حکومت

که مالکيت خصوصی بر زمين وجود ندارد، يعنی زمين از جريان معامالتی 
خارج شده و بالنتيجه سدی در سر راه قشربندی پديد شده است، بعد از آن که در 

ی هاده و هنوز هم از تمام شيوهمشغول بوها حدود دو سال به برانداختن کوالک
اعتبار دادن و ى هنگامی که ما سياست ويژه. يمافارغ نشدهها برانداختن کوالک

 ؛نمائيم که خود برای قشربندی مساعد نيست تشکيل کئوپراتيف را عمل می
 موانعی سير قشربندی در زمان ما بسی شديدتر  چنينچگونه ممکن بود با وجود
الک و تهيدست بسی بيش از گذشته باشد؟ چگونه کسانی از زمان تزار باشد، کو

نامند ممکن است چنين مهمالت بی سروتهی را به  که خود را مارکسيست می
 )خنده.(زبان رانند؟ آخر اين خنده آور است، بدبختی است، مصيبت است

مشئوم غله ــ عليق ى ترازنامهى توان درباره عين همين مطلب را نيز می
آمد  از اين تزار نامه چنين برمی. ار منتشره در ماه ژوئن گفتمرکزی آمى اداره

 در صد مازاد محصول کاالئی در دست دهقانان مرفه بوده، ٦١که گويا 
تهيدستان هيچ چيز نداشته، چند درصد باقی مانده هم در دست دهقانان ميانه حال 

کزی مرى مضحک در اين جا اين است که چند ماه بعد ادارهى نکته. بوده است
و .  درصد است٥٢ در صد نبوده بلکه ٦١آمار ارقام ديگری منتشر ساخت که 

 ٥٢مرکزی آمار ارقام ديگری نشر داد که ديگر ى باز همين چندی پيش اداره
 مگر اين هم شد طرز محاسبه؟ ما بر اين ؛ درصد است٤٢درصد هم نبوده بلکه 

ى م که بدون ارقام ادارهما بر آني. مرکزی آمار دژ علم استى يم که ادارهاعقيده
ما . مرکزی آمار حتی يک ارگان مديره هم قادر به محاسبه و تنظيم نقشه نيست

مرکزی آمار بايد اطالعات ابژکتيفی بدهد که عاری از ى بر آنيم که اداره
هرگونه نيت خاصی باشد، زيرا سعی در تطبيق دادن ارقام با فالن يا بهمان نيت 

مرکزی آمار خود ى ائی دارد، ولی وقتی ادارهجنى خاص جرمی است که جنبه
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ديگر به ارقامش باوری ندارد، آن وقت چگونه می توان به ارقام مزبور باور 
 داشت؟ 

يم اميانه حالی دادهى انقالب ارضی، به ده جنبهى چون ما در نتيجه. خالصه
قشربندی، دهقان ميانه حال، اکثريت را در ده تشکيل ى رغم پروسه و چون علی

اساسی ى لنينی کئوپراتيف جلب تودهى  و نقشه،دهد و کار ساختمانی ما می
لذا سياست اتحاد با دهقان ميانه حال در . کند دهقانان را به اين کار ايجاب می

 .رود شرايط نپ يگانه سياست صحيح به شمار می
 .عملی مسئلهى چنين است جنبه

وظائف ما را چگونه ببينيد لنين هنگام مستدل ساختن سياست اقتصادی نوين 
در برابر " راجع به ماليات جنسی"لنين ى اينک طرح جزوه. بيان نموده است
در اين طرح لنين به طور روشن و صريح نکات اساسی رهنما . نظر من است

 :را نشان می دهد
 

شود  میجان کالم و سنگ محک  افزايش محصول دارد اکنون» 
" تکيه"به دهقان ميانه حال بنابر اين در زارعت بايد ).... شده است(

 .کرد
ى اکنون دهقان پرکار در سير صعودی اقتصاد ما به مثابه

 ).٣١٣ـ٣١٢ ص ٢٦رجوع شود به جلد  ( «.است" سيمای مرکزی"
 

بنابر اين بايد در زراعت تکيه روی دهقان ميانه حال باشد، دهقان پرکار در 
ق لنين در سال رفي. سيمای مرکزی استى سير صعودی اقتصاد ما به مثابه

 . اين طور می نوشت١٩٢١
چهاردهمين کنفرانس ى همين نظريه بود که مبنای قرارهای مصوبه. رفقا

ئی قرار گرفت که در کنفرانس مزبور نسبت به دهقانان هاآوريل حزب و گذشت
 .به عمل آمد

ای چهاردهمين کنفرانس آوريل حزب و هاکنون ببينيم بين قطعنامه
  آن را]١٣[مرکزی در اکتبرى  در بين تهيدستان که کميتهمبنی بر کار ىقطعنامه
چه . ن کنفرانس به اتفاق آراء تصويب کرديی چهاردهمهاقطعنامه نيز مانند
مرکزی اين ى  ما در پلنوم اکتبر کميتهاساسیى ظيفهی موجود است؟ وارابطه

 سياستی که در کنفرانس آوريل طرح آن را ريخته بوديم يعنی مبود که نگذاري
. نگذاريم اين سياست عقيم ماند. ياست اتحاد پايدار با دهقان ميانه حال عقيم ماندس

زيرا در حزب ما تمايالتی پديد شده بود مبنی بر اين که سياست اتحاد پايدار با 
هم چنين تمايالتی پديد شده بود . دهقان ميانه حال صحيح و يا قابل پذيرش نيست

ر با دهقان ميانه حال گويا به معنای فراموش دائر به اين که سياست اتحاد پايدا
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کردن تهيدستان است وگويا کسانی از باالی سر تهيدستان می کوشند با دهقان 
زيرا . ولی واقعيتی است. رفقا اين سفيهانه است. ميانه حال اتحاد پايدار ببندد
ه هنگامی که ما در پلنوم اکتبر گرد آمديم آيا مسئل. چنين تمايالتی وجود داشت
تا وقتی که تهيدستان وجود دارند ما . ی بود؟ البته نهاتهيدستان برای ما چيز تازه

 يعنی زمانی که برای ١٩٠٣ما اين را در همان سال . بايد با آنها متحد باشيم
  منتشر]١٤[" تهيدستان روستاى درباره"لنين موسوم به ى نخستين بار رساله

هستيم، برای همين کمونيست هستيم ما برای همين مارکسيست . دانستيم شد، می
مگر به جز آنها به که می شود تکيه کرد؟ اين . که در ده به تهيدستان تکيه کنيم

نه در اکتبر، نه در کنفرانس نه در پلنوم . ی نيست، نه در آوريلاتازهى مسئله
مرکزی اين مسئله برای ما تازگی نداشت و نمی توانست هم تازگی ى کميته

تهيدستان روی آب آمده است، به ى ر با وجود تمام اينها مسئلهاگ. داشته باشد
نتيجه چه . يمامناسبت تجاربی است که ما در زمان تجديد انتخاب شوراها اندوخته

ولی . دمکراسی شوروی پرداختيمى به اشاعه. شد؟ به شوراها جان تازه داديم
 و کارگر استى برای چه؟ زيرا دمکراسی شوروی به معنای رهبری طبقه

هرگاه رهبری پرولتاريا و حزب آن در بين نباشد دمکراسی شوروی را به 
ولی . وجه نمی توان دمکراسی حقيقی شوروی و پرولتاری حقيقی ناميد هيچ

دمکراسی شوروی در عين رهبری پرولتاريا چه معنی دارد؟ اين بدان معنی 
ين عمال بايد از ا. است که پرولتاريا بايد در روستا عمالی برای خود داشته باشد

اما هنگامی که به شوراها جان تازه . چه کسانی باشند؟ از نمايندگان تهيدستان
. وضع تهيدستان از چه قرار بود؟ در منتهای پراکندگی و در منتهای تفرقه. داديم

هم ها نه فقط به نظر بعضی عناصر تهيدست بلکه حتی به نظر برخی کمونيست
و از عمال فشار اداری ها از برانداختن کوالکآمد که دست کشيدن  اين طور می

آن وقت به . به معنای دست کشيدن از تهيدستان و فراموش کردن منافع آنان است
ی بنای اناشايستهى متشکل بپردازند به شيوهى به مبارزهها جای آن که با کوالک

 .ناله و شکوه را گذاشتند
؟ اوًال الزم بود  الزم بودیبرای فائق آمدن بر اين روحيات چه اقدام

ی را که چهاردهمين کنفرانس حزبی در برابر حزب قرار داده بود اجرا اوظيفه
بدين معنی که شرايط، طرق و ميزان کمک مادی به تهيدستان را تعيين . نمود
ی ای ويژههاو يا فراکسيونها تشکيل گروهى ثانيًا الزم بود شعاری درباره. کرد

ن در هنگام انتخابات شوراها و انتخابات از تهيدستان اعالم گردد تا بتوا
سياسی آشکاری در راه جلب دهقان ميانه حال ى کئوپراسيون و غيره به مبارزه
 .و منفرد ساختن کوالک دست زد
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خود ى فعاليت سه ماههى اين همان کاری بود که رفيق مولوتف در نتيجه
ر بين مرکزی در تزهای خود راجع به کار دى در کميسيون روستائی کميته

 .مرکزی به اتفاق آراء تصويب شد، انجام دادى تهيدستان که در پلنوم اکتبر کميته
مرکزی ى پلنوم اکتبر کميتهى به طوری که مالحظه می کنيد قطعنامه

 . است١٤مستقيم قرارهای کنفرانس ى ادامه
کمک ى اوًال الزم بود، به منظور ارتقاء سطح زندگی مادی تهيدستان مسئله

ر مشخص مطرح گردد و ثانيًا الزم بود شعار متشکل ساختن مادی به طو
ی است که تمامًا به رفيق مولوتف تعلق ااين آن چيز تازه. تهيدستان اعالم گردد

 .او استى ی تهيدستان اثر انديشههادارد، شعار تشکيل گروه
ی تهيدستان برای چه الزم آمد؟ برای آن که بتوان هاشعار تشکيل گروه

به ها به کمک کمونيست. تان را از بين برد و به آنها امکان دادپراکندگی تهيدس
ى  عليهىصورت نيروی سياسی مستقلی متشکل گردند که بتواند در مبارزه

 تکيه گاه متشکل پرولتاريا ،، در مبارزه برای جلب دهقانان ميانه حالهاکوالک
 دارد، اتکالی در سراپای وجود تهيدستان رسوخى  هنوز هم روحيه.در ده باشد
جز به خود و . به رؤسا و به هر چه دلتان بخواهد اميدوارند. او.پ.آنها به گ

پاسيف و توکل به ديگران است که بايد از ذهن ى همين روحيه. نيروی خويش
بايد به تهيدستان شعار داد تا باالخره بتوانند روی پای خود . تهيدستان دور شود

ئی متشکل گردند هاه صورت گروهبايستند و به کمک حزب کمونيست و دولت ب
روستائی ى کميتهى کئوپراسيون، در صحنهى شوراها، در صحنهى و در صحنه
مبارزه با کوالک را فرا ى ی حيات اجتماعی روستا شيوههاصحنهى و در کليه

سياسی ى ، بلکه از راه مبارزه.او.پ.گيرند ولی نه مبارزه از راه مراجعه به گ
. توان تهيدستان را آبديده ساخت قط از اين راه میف. متشکلى و از راه مبارزه

توان از  توان تهيدستان را متشکل نمود و فقط از اين راه می فقط از اين راه می
ی اتکالی تکيه گاهی برای پرولتاريا در روستا هاتهيدستان روستا به جای گروه

 .ايجاد نمود
 .تهيدستان در اکتبر مطرح شدى به همين دليل بود که مسئله

 
 

 دهقانانى ــ دو خطر و دو انحراف در مسئله٦
 
 

دهقانان در حزب ما دو انحراف به وجود آمده ى به مناسبت طرح مسئله
و انحراف ها يک انحراف عبارت است از ناچيز شمردن خطر کوالک. است

ديگر عبارت است از مبالغه در خطر مزبور و ناچيز شمردن نقش دهقان 
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خواهم بگويم اين دو انحراف خطر  نمی. به اين نقشحال و کم بها دادن  ميانه
انحراف چيزی است که . انحراف، انحراف است. باری برای ما دارد هالکت

يا ما به بسط . انحراف آغاز اشتباه است. هنوز شکل معين به خود نگرفته است
يا اين که اين اشتباه . دهيم و در آن صورت کار خراب است اين اشتباه ميدان می

انحراف چيز . و در آن صورت خطر مرتفع خواهد شد. سازيم ريشه کن میرا 
اشتباه آميزی است که اگر به موقع از آن جلوگيری نشود بعدها نتايج خود را ببار 

 .خواهد آورد
از انحراف کوالکی سخن . کم بها دادن به خطر کوالکى دو کلمه درباره

تواند انحراف کوالکی  زب نمیدر ح. ی استاالبته اين دعوی سفيهانه. گويند می
 کم  انحراف،سخن بر سر انحراف کوالکی نيست، بلکه بر سر. وجود داشته باشد

حتی اگر کسانی هم نبودند که دچار اين انحراف . بها دادن به خطر کوالکی است
به هر حال،چنين انحرافاتی پديد . اين انحراف گام نهاده باشندى شده و در جاده

اری تا حدودی د تکامل در کشور ما طوری است که سرمايهآمد، زيرا سمت می
اری هم نمی تواند در پيرامون حزب ما دگيرد و جان گرفتن سرمايه جان می

يابد  از طرف ديگر صنايع سوسياليستی ما رشد می. ئی نشودهاموجد بی ترتيبی
کداميک بر ديگری سبقت . خصوصی مبارزه جريان داردى و بين آن و سرمايه

ما هم کوالک و هم . جست؟ فعًال تفوق با عناصر سوسياليستی استخواهد 
ولی فعًال حقيقت آن . ار خصوصی شهر را تابع خود خواهيم ساختدسرمايه

يابد و ما از لحاظ اقتصادی او را به هيچ وجه در هم  است که کوالک رشد می
اين مسلم است که کوالک به جمع قوا مشغول است و کسی که متوجه . يمانشکسته

کوالک مترسکی بيش . گويد اينها حرف مفت است کسی که می. نکته نيست
نيست، آن شخص حزب را با خطر از دست دادن هشياری، خلع سالح شدن در 

زيرا کوالک عامل . اری مواجه می سازددمبارزه با کوالک يعنی با سرمايه
 .اری در روستا استدسرمايه

لبته او دارای انحراف کوالکی ا. آورند از بوگوشفسکی سخن به ميان می
اگر او دارای . او دارای انحرف کم بها دادن به خطر کوالکی است. نيست

ولی ظاهرًا، تا آنجا که من . انحراف کوالکی بود الزم بود از حزب اخراج گردد
اين . خبر دارم تاکنون هيچ کس، درخواست اخراج او را از حزب ننموده است

انحرافی است . دن به خطر کوالکی در روستا استانحراف، انحراف کم بها دا
 که مانع نگهداری حزب در وضع آمادگی دائمی برای مبارزه است، انحرافی

اين . گذارد اری بدون سالح مید که حزب را در مبارزه با عناصر سرمايهاست
مرکزی حزب تقبيح گرديده ى  در قرار کميته،دانيم انحراف، به طوری که می

 .ستا
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اف ديگری هم وجود دارد که متوجه پر بها دادن به خطر کوالکی ولی انحر
آی : "گی در برابر خطر کوالکی و دهشت زدگی است و حاکی از سراسيمه
 ،داشتند هنگامی که نپ را معمول می!  چيز غريبی است."!هوار، کوالک آمد

دانستند که  اری و کوالک است، میددانستند که نپ جان گرفتن سرمايه می
 حتمًا سر بلند خواهد کرد و همين که کوالک خود را نشان داد، شروع به کوالک

گی به   سراسيمه.کشيدن نمودند و دست و پای خود را گم کردند" آی هوار"
ى و حال آن که اکنون وظيفه. حدی رسيد که دهقان ميانه حال را فراموش کردند

ال، مبارزه در راه اساسی در ده عبارت از مبارزه در راه تسخير دهقان ميانه ح
مجزا ساختن دهقان ميانه حال از کوالک، مبارزه در راه منفرد ساختن کوالک 

رفقائی که در برابر . از طريق برقراری اتحاد استوار با دهقان ميانه حال است
 .برند ند اين نکته را از ياد میاخطر کوالکی دهشت زده شده

توان برای  می. ص شودی اين دو انحراف تفحهامن اگر ريشهى به عقيده
 .آنها منشاءهای زيرين را قائل گرديد

انحراف نخست عبارت است از ناچيز شمردن نقش کوالک و به طور کلی 
اين انحراف از . اری در روستا و ماستمالی کردن خطر کوالکدعناصر سرمايه

شود حاکی از اين که رشد نپ به جان گرفتن عناصر  ادرستی ناشی مینفرضيه 
گردد، کوالک و به طور کلی عناصر  اری در ده منجر نمیدسرمايه
شوند و يا هم اکنون  اری در کشور ما به صفحات تاريخ تحويل میدسرمايه
ی از گذشته و مترسکی ازآو ادپآيد، کوالک  ند قشر بندی در ده به عمل نمیاشده

 .بيش نيست
 اين انحراف به چه چيزی منجر می شود؟ 

 .گردد طبقاتی روستا منجر میى ار مبارزهاين انحراف عمًال به انک
انحراف دوم عبارت است از مبالغه در نقش کوالک و به طور کلی عناصر 

دهشت زدگی در برابر اين عناصر، انکار اين که اتحاد . اری در دهدسرمايه
 .پرولتاريا و تهيدستان با دهقانان ميانه حال ممکن و صالح است

اری به طور د سرمايه،که گويا در دهاتانحراف مزبور ناشی از اين است 
ی است که ااری پروسهد احياء سرمايهىگويا اين پروسه. ساده احياء می شود

تمام و يا قسمت اعظم کئوپراسيون ما را هم فرا . بلعد فرو می همه چيز را
چنين رشدی بايد قشربندی دهقانان در مقياسی وسيع و ى گويا در نتيجه. گيرد می
و دهقانان تهيدست ها ی دو انتها يعنی کوالکها گويا بايد گروه،يابد افزايش ًامئاد

ی ميانه يعنی دهقانان هاسال به سال تقويت يابند و نمو نمايند، گويا بايد گروه
 .تر شوند و زوال يابند ميانه حال نيز سال به سال ضعيف

 طبقانی در دهاتى شود که نائره مبارزه اين انحراف عمًال منجر به اين می
ی تهيدستان ها کميتهىسياست از ميان بردن کوالک که به وسيله. ور گردد شعله
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الم گردد، عاتعقيب ميشد از سر گرفته شود و بنابراين جنگ داخلی در کشور ما 
ى  ماند و از اين راه نقشهکارهای ساختمانی ما عقيمى و بدين ترتيب کليه

روستائی در سيستم ى رفهمتصها کئوپراتيفی لنين مبتنی بر شرکت دادن ميليون
 .ساختمان سوسياليستی نفی شود
توان اين   مسئله را نمی.کدام انحراف بدتر است؟: شما ممکن است بپرسيد

. هر دوی آنها بدترند خواه انحراف اول باشد خواه انحراف دوم. طور طرح کرد
. زند نابود سا متالشی کرده،اتوانند حزب ر  ميدان يابند، میو اگر اين انحرافات

توانند هم انحراف  شوند که می می خوشبختانه در حزب ما نيروهائی يافت
هر چند که هر دو ) هاکف زدن.(نخستين و هم انحراف دوم را ريشه کن سازند

تر است  يک خطرناک انحراف بدترند و طرح مسئله بدين ترتيب که کدام
 دو انحراف سفيهانه است ولی نظر ديگری وجود دارد که بايد طبق آن به اين

 ، ــتر است يک از اين انحرافات آماده حزب برای مبارزه با کدام. نگريست
 از لحاظ عملی بايد مسئله ــ. برای مبارزه با انحراف نخست يا با انحراف دوم؟

شود   نمی،هر دو بدترند. هردو انحراف خطرناکند. طور مطرح ساخت را اين
توان و بايد گفت حزب برای   میتر است، ولی يک از آنها خطرناک گفت کدام

پرسيده شود حزب ها اگر از کمونيست. تر است مبارزه با کدام انحراف آماده
دار و ندار کوالک را از او بگيرد، : تر است برای کدام يک از اين دو کار آماده

ى به عقيده. که اين کار را نکند بلکه به اتحاد با دهقان ميانه حال دست بزند يا اين
کوالک را :  نفر خواهند گفت حزب برای شعار٩٩ نفر کمونيست ١٠٠من از 
ی کن، در يک آن دار و ندار کوالک را از افقط اشاره. تر است آماده. بزن

اين که از ميان بردن کوالک عملی نشود ى و اما درباره. دستش خواهند گرفت
ان ميانه تر يعنی منفرد ساختن کوالک از طريق اتحاد با دهق بلکه سياست بغرنج

به .  ميسر نيستیقدرها هم به آسان حال اجرا شود، بايد گفت انجام اين کار آن
خود عليه هر دو انحراف ى من حزب در مبارزهى همين دليل است که به عقيده

با هيچ ) هاکف زدن. (باز هم بايد آتش خود را روی انحراف دوم متمرکز سازد
ه کوالک خطرناک است نمی توان مارکسيسم و با هيچ لنينيسمی اين حکم را ک

هر قدر هم بوگوشفسکی از مترسک دم .  کوالک است،کوالک. پرده پوشی کرد
توان از ذهن  و اين را با هيچ نقل قولی نمی .باز کوالک خطرناک است. بزنند

و اما حکم مربوط به لزوم اتحاد پايدار با دهقان ميانه . کمونيست خارج ساخت
کنگره دوم کمينترن از بيطرف ى ن که ايليچ در قطعنامهحال با در نظر گرفتن اي

توان آن   حکمی است که هميشه می،نگهداشتن دهقان ميانه حال سخن می گويد
لنينيسم و مارکسيسم پرده پوشی کرد و به روی آن سايه ى را با عباراتی درباره

مه اينجا جوالنگاهی برای نقل قول است، اينجا جوالنگاهی است برای ه. افکند
برای همه کسانی که بخواهند اين . کسانی که بخواهند حزب را سر در گم کنند
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دهقانان سه شعار داشت، نه يک شعار، از حزب ى حقيقت را که لنين درباره
مخفی دارند، اينجا هر نوع دستکاری در مارکسيسم ميسر است و همانا به همين 

 .ختجهت است که بايد آتش را عليه انحراف دوم متمرکز سا
ه مربوط به وضع داخلی اتحاد شوروی، اقتصاديات آن، صنايع و لمسئ

 فعاليت طبقات، به جنب و جوش در آوردن شوراها و نيز ،کشاورزی، طبقات
 . مربوط به دهقانان وغيره بر اين منوال است ىمسئله

يابد و         من روی بعضی مسائل مربوط به دستگاه دولتی که رشد می
 رهبری حزب بيرون رود، ولی البته موفق نخواهد شد، مکث کوشد از زير می

 .نخواهم کرد
زيرا گزارش . گويم مان نيز سخن نمی من از بوروکراتيسم دستگاه دولتی

مزبور ى گويم زيرا مسئله من در اين باره سخنی نمی. من بسيار طوالنی شد
 .ی نيستابرای حزب چيز تازه

 
 

 ــ وظائف حزب٧
 
 

 .پردازم سياست داخلی میى شتهبه وظائف حزب در ر
 

 من حيث المجموع، بايد در جهات زيرين کار رشد اقتصاد ملیى در رشته
 :کنيم

 
 در جهت افزايش بيش از پيش محصول اقتصاد ملی؛) الف
 در جهت تبديل کشورمان از فالحتی به صنعتی ؛) ب
در جهت تأمين تفوق قطعی عناصر سوسياليستی بر عناصر ) پ
 ر اقتصاد ملی؛اری ددسرمايه
در جهت تأمين استقالل ضروری اقتصاد ملی اتحاد شوروی در شرايط ) ت
 ؛اریدسرمايهى احاطه
در جهت افزايش وزن مخصوص در آمدهای غير مالياتی در سيستم ) ث

 ؛دولتیى عمومی بودجه
 

 : بايد در جهت زيرين کار کردصنايع و کشاورزیى در رشته
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تر،  اليستی ما بر اساس تکنيک عالیصنايع سوسيى در جهت توسعه) الف
لمال، افزايش سرعت گردش ادر جهت افزايش بهره دهی کار، تقليل قيمت رأس

 ؛سرمايه
اصلی حمل ى چنين سرمايه تراز کردن سوخت، فلز و هم در جهت هم) ب

 ی روزافزون کشور؛هاو نقل راه آهن با نيازمندی
  محلی؛ صنايع شوروی دارای اهميتى در جهت بسط مجدانه) پ
در جهت افزايش حاصلخيزی زمين، ارتقاء سطح تکنيک کشاورزی، ) ت
 کشت نباتات فنی، صنعتی کردن کشاورزی؛ى توسعه
در جهت وارد ساختن اقتصاديات دهقانی پراکنده در ساختمان ) ث

 و هاسوسياليستی از طريق وارد ساختن دسته جمعی دهقانان در کئوپراتيف
 ؛ح فرهنگ دهقانانسطارتقاء 
 

 :  بايد درجهات زيرين کار کردبازرگانیى در رشته
 

کاالرسانی ى بيش از پيش و بهبود کيفی شبکهى در جهت توسعه) الف
  ؛)انواع کئوپراسيون، بازرگانی دولتی(

 ؛ کاالىدر جهت حداکثر افزايش سرعت مبادله) ب
ی خرده فروشی و تفوق بيش از پيش بازرگانی هادر جهت تقليل قيمت) پ

 تيفی بر بازرگانی خصوصی؛اکئوپرشوروی 
ی تدارکات و برقراری هاواحدی از تمام ارگانى در جهت ايجاد جبهه) ت
 ؛ هاات اين ارگان شديد در امور تدارکطانضبا
 ى کاال با دنيای خارج از راه تأمين ترازنامهىدر جهت تشديد مبادله) ث

محاسباتی که کتيو آ ىکتيو بازرگانی و بالنتيجه از راه تأمين ترازنامهآ
ترين شرط حفظ ارز استوار و تضمين ضروری جلوگيری از تورم  ضروری
 ؛پول است

 
 . بايد در جهت تأمين قطعی ذخائر ضروری کار کردتنظيم نقشهى در رشته

ی سخن ای ودکا چند کلمهنعييکی از منابع ذخيره ى د نيست دربارهروم بی
ی هاياليسم را با دستکشتوان سوس کنند می کسانی هستند که تصور می. گويم

ما . توانيم وام بگيريم  نمی کهما. رفقا، اين خطای فاحشی است. سفيد به پا داشت
توانيم تن به قيد اسارت  که از حيث سرمايه فقيريم و ما که عالوه بر اين نمی

توانيم شرايط اسارت آوری را که آنها  اران اروپای باختری بدهيم و نمیدسرمايه
 بپذيريم، پس يک چاره بيش نداريم و ،يمارا رد کرده کرده و ما آنبه ما پيشنهاد 

اين امر در هر حال از اسارت بهتر . ستهاآن جستجوی منابعی در ساير رشته
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برگزيد، اشخاصی که تصور می کنند  اينجا بايد بين اسارت و ودکا يکی را. است
 .  اشتباهندی سفيد به پا داشت سخت دچارهاتوان سوسياليسم را با دستکش می

 
 :، بايد در جهات زيرين کار کردمناسبات بين طبقاتى در رشته

  
 در جهت تأمين اتحاد پرولتاريا و تهيدستان ده با دهقانان ميانه حال؛) الف
 در جهت تأمين رهبری پرولتاريا بر اين اتحاد؛) ب
اری دديد اقتصادی کوالک و سرمايهحدر جهت منفرد ساختن سياسی و ت) پ
 شهری؛
 

قطعی با ى  بايستی در جهت مبارزهساختمان شورویى در رشته
 کار ،کارگر به اين مبارزهى ی وسيع طبقههابوروکراتيسم و درجهت جلب توده

 .کرد
ی آن هابورژوازی نوين و ايدئولوگى خواستم سخنی هم درباره من می
ی بورژوازی ژوخوف، ايدئولونمسلک اسم. بيان دارمها ووخوفینيعنی اسم

است که در حال رشد بوده کم کم با کوالک و با روشنفکران کارمند در نوينی 
خوفی خود را، وونبورژوازی نوين ايدئولوژی خود، ايدئولوژی اسم. آميزد می

به موجب اين ايدئولوژی حزب کمونيست بايد قلب ماهيت . به ميان کشيده است
هم از قرار ها يک ما بلشوًايابد، بورژوازی نوين نيز بايد پا برجا شود، و ضمن

يک جمهوری دموکراتيک ى که خود متوجه باشيم، به آستانه معلوم بايد بدون آن
که " سزاری"مزبور فراتر رفته به کمک يک ى نزديک شده و سپس از آستانه

به . داران کشوری ظهور خواهد کرد يا از ميان نظاميان و يا از ميان منصب
 .وضع جمهوری بورژوازی عادی گرفتار آئيم

کوشد روشنفکران کارمند ما و نه تنها  چنين است ايدئولوژی نوينی که می
من حاجتی به تکذيب حکم . ما را نيز بفريبد آنها بلکه بعضی از محافل نزديک به
. زيرا ترهات را حاجتی به تکذيب نيست. بينم دائر بر قلب ماهيت حزبمان نمی

 از آن مصالح ساخته شده و حزب ما نه. حزب ما قلب ماهيت نداده و نخواهد داد
) هاکف زدن. ( کسی پرداخته گرديده که بتوان قلب ماهيتش داد،دست چنانه نه ب
اين سعادت ما . رهای ما، اعم از جوان وپير، از لحاظ مسلکی رشد می يابنددکا

اکنون مردم . يم از کليات آثار لنين چند چاپ منتشر سازيمااست که توفيق يافته
نه تنها رهبران حزب بلکه . کنند وزند و به فهميدن آغاز میآم  می،خوانند می
. شود با آنها شوخی کرد ند و ديگر نمیاوسطين نيز به فهميدن آغاز نمودهتم

مردم .  کسی را ترسانيد،قلب ماهيتى توان با جار و جنجال درباره اکنون نمی
بگذار هر . خواهند جار و جنجال کنند بگذار هر قدر می. خودشان تميز می دهند
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کنند و تميز  ی متوسط گوش میهاخواهند با نقل قول بترسانند، حزبی قدر می
اين فاکت يکی ) هاکف زدن. (زيرا اکنون آثار لنين را در دست دارند. دهند می

لنينيسم منحرف ى آن حزب ما از جادهى ی اساسی است که در سايههااز تضمين
 ) شورانگيزها کف زدن. (نخواهد گشت
سخن به ميان آوردم برای اين بود که ها خوفیوونال اگر من از اسمبا اين ح

مرکزی ما ى  کسانی که به قلب ماهيت حزب ما و کميتهىدر دو کلمه به کليه
او در حمل . وستريالف استئاين ايدئولوژی ى آورنده. اميدوارند پاسخ داده باشم

 من حال که او ىبه عقيده. کند گويند خوب خدمت می می. کند و نقل ما کار می
چنان در آرزوی قلب ماهيت حزب ما باشد،  کند، بگذار هم خوب خدمت می

هم بداند  ولی اين را. نوش جانش با آرزوهايش. آرزو در کشور ما قدغن نيست
که با وجود آرزوی قلب ماهيت، در عين حال ملزم است برای آسياب بلشويکی 

 )هاکف زدن. (هد شددر غير اين صورت کارش زار خوا. ما آب حمل کند
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III 
  حزب

 
 
 

اگر من درپايان گزارش خود از حزب . پردازيم حزب میى به مسئله
کنم به دليل آن نيست که حزب از لحاظ وزن مخصوص خود بين  صحبت می

بلکه به دليل آن .  به اين دليل نيستير،عوامل تکامل ما آخرين عامل است خ
 .امور ما استى  همهاست که حزب فرجام
سياست خارجی و ى ی ديکتاتوری پرولتاريا در رشتههامن از موفقيت
ى مانور کردن در خارج کشور در شرايط احاطهى داخلی، در رشته

ولی . ، سخن گفتمرساختمان سوسياليسم در داخله کشوى اری و در رشتهدسرمايه
هر آينه رشد و قوام  انجام وظائف خود نايستاده بود،  ٤ىذروههر آينه حزب در 

 به  از اين نقطه نظر اهميت حزب،.محال بود ها احراز اين موفقيت.يافت نمی
ديکتاتوری پرولتاريا به طور خود .  نيروی راهبر، برون از اندازه استىمثابه

شود بلکه مقدم بر همه چيز به کمک قوای حزب و تحت  به خودی عملی نمی
ى در شرايط کنونی احاطه. پوشد عمل به خود میى رهبری آن جامه

فقط کافی . اری، ديکتاتوری پرولتاريا بدون رهبری حزب ما محال استدسرمايه
لعينی ديکتاتوری افةاست حزب را متزلزل ساخت، آن را ضعيف نمود تا در طر

ى همانا بدين جهت است که کليه. پرولتاريا نيز متزلزل گردد و ضعيف شود
 .گويند از حزب ما سخن میبورژواهای تمام کشورها با هاری 
به .  اين نيست که حزب ما عين دولت استًامنظور من از اين بيان ابد

نابخردانه است اگر بر اساس . حزب در دولت ما نيروی راهبر است. وجه هيچ
گويند، گفته شود که هيئت سياسی  اين مطلب، به طوری که برخی از رفقا می

اين يک آشفته فکری است که . يستاين صحيح ن .ترين مقام کشور است عالی
ترين مقام حزب است نه  هيئت سياسی عالی. ريزد آب به آسياب دشمنان ما می

مرکزی و هيئت ى کميته. ترين نيروی راهبر دولت است حزب نيز عالی. دولت
. خواهم ادارات دولتی و حزب را يکی بشمارم من نمی. سياسی مقامات حزبند

مسائل اساسی سياست داخلی و خارجی ى در کليهخواهم بگويم که  من فقط می

                                     

دهد   به معنای قله، تارک، سر، چکاد، باالی هر چيز، نوک، سر، معنی میذروه ــ ٤
 ــ هيئت تحريريه) فرهنگ معين(
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و فقط به همين دليل است که ما در سياست . ما نقش راهبر از آن حزب است
 ترکيب ىاز اين رو مسئله. يمادست آوردهه ئی بهاداخلی و خارجی خود موفقيت

حزب، سطح مسلکی آن، کادرهای حزب، قابليت رهبری حزب در طرح مسائل 
ى وزن مخصوص آن در بين طبقه. قتصادی و شورویمربوط به ساختمان ا

ى طور کلی، مسئلهه کارگر و در بين دهقانان و باالخره وضعيت داخلی آن ب
 .اساسی سياست ما بشمار می رود

مقارن با اول آوريل سال . مقدم بر هر چيز از ترکيب حزب سخن گويم
نينی، بالغ  تعداد کلی اعضاء حزب، به استثناء اجابت کنندگان دعوت ل١٩٢٤

 نفر، ١٩٦٠٠٠از اين عده .  عضو حزب و عضو آزمايشی بود٤٤٦٠٠٠بر
 ١٢١٠٠٠ درصد دهقان، ٢٨٫٨ نفر، يعنی ١٢٨٠٠٠ درصد کارگر، ٤٤يعنی 

مقارن با اول ژوئيه سال .  درصد نيز کارمند وغيره بودند٢٧٫٢نفر، يعنی 
  آزمايشی بود عضو عضو و٩١١٠٠٠ نفر ٤٤٦٠٠٠ در حزب به جای ١٩٢٥

 نفر، يعنی ٢١٦٠٠٠ درصد کارگر، ٥٨٫٦ نفر، يعنی ٥٣٤٠٠٠که از آنها 
.  درصد کارمند و غيره بودند١٧٫٦ نفر، يعنی ١٦٠٠٠٠ درصد دهقان، ٢٣٫٨

 . کمونيست بوديم١٠٢٥٠٠٠ ما دارای ١٩٢٥در اول نوامبر سال 
در ) کارگر را در نظر گيريمى اگر تمام طبقه(کارگر ى چند در صد طبقه

 ١٣ى ست؟ من ضمن گزارش تشکيالتی خود در کنگرها شکل شدهحزب ما مت
و از جمله کارگران ( کارگر ٤١٠٠٠٠٠گفتم که در کشور ما رويهمرفته 

در آن موقع من کارگران  صنايع کوچک را به حساب . وجود دارد) کشاورزی
نياوردم، زيرا به علت اين که بيمه اجتماعی رواج نيافته و آمار به اين امر 

ی هادر آن موقع من پيکره. ته بود، سرشماری آنها هنوز امکان نداشتنپرداخ
بعدها، هنگامی که امکان سرشماری .  را ذکر کردم١٩٢٤مربوط به ماه ژانويه 

کارگرانی که در صنايع کوچک کار می کنند حاصل آمد، معلوم شد که با در 
 ًا جمع١٩٢٤نظر گرفتن کارگران کشاورزی، مقارن اول ژوئيه سال 

 ٧ که بود ٣٩٠٠٠٠ تعداد کارگران حزبی.  کارگر وجود داشته است٥٥٠٠٠٠٠
 ١٩٢٥ سال هيژوئ اول مقارن. دادند یم ليتشک را کارگرى طبقه مجموع درصد
 ٨ی عن يکارگر، ٥٣٤٠٠٠ عده آن از و بود نفر ٦٥٠٠٠٠٠ کارگران تعداد
 ما ١٩٢٥ سال اکتبر اول مقارن. بودند حزب در کارگرى طبقهى هيکل درصد
 عيصنا کارگران ع،يصنا وی کشاورز کارگران از اعم کارگر، ونيليم ٧ی دارا

 در درصد ٨ی عن ينفر ٥٧٠٠٠٠ عده آن از. ميبود بزرگ و متوسط و کوچک
 .بودند حزب

 در که نيا اظهار کنم ثابت که آنست مطالب نياى هيکل ذکر از منظور
 در را کشور کارگرى طبقه مجموع درصد ٩٠ توان یم سال دوی ک يظرف
 .استی عقالئ ريغ حد چه تا کرد متشکل حزب
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 کارگران نيب در هيروس) ب (ستيکمون حزبی کارگر بخش مينيب به اکنون
 ،یموسم نه ،یدائم کارگران تعداد. استی نسبت چهی دارا طيشرا واجد عيصنا
 گرفتن نظر در بای دولت ريغ وی دولت از اعم ط،يشرا واجد بزرگ عيصنا در
 با مقارن ــ آن،ى عمدههاى رگاهيتعم هن،آ راهی اصلهاى کارگاه ،یامنظ عيصنا
 ما حزب در موقع آن در. بود نفر ١٦٠٥٠٠٠ بر بالغ ١٩٢٤ سال هيژانو اول

 عيصنا کارگرى طبقهى هيکل درصد ١٢ رقم نيا. داشت وجود کارگر ١٩٦٠٠٠
 در که را حزب عضو کارگران ميبخواه اگری ول. دهد یم ليتشک را بزرگ
ى هيکل درصد چند آنها که ميکن نييتع و گرفته نظر در کنند یم کارها کارخانه
 با مقارن که مينيب یم گاه آن دهند، یم ليتشک را بزرگ عيصنا کارگرى طبقه
 داشت وجود حزب در کنند، یم کار کارخانه در که کارگر ٨٣٠٠٠ هيژانو اول
 مربوط نهايا تمام. ندده یم ليتشک را بزرگ عيصنا کارگرانى هيکل درصد ٥ که
 کارگران ١٩٢٤ سال ژوئن اول با مقارن. است ١٩٢٤ سال هيژانو اول به

ی عن يکارگر، ٣٨٩٠٠٠ موقع آن در بودند؛ نفر ١٧٨٠٠٠٠ بزرگ عيصنا
 کارگران از. بودند حزب در بزرگ عيصنا کارگرانى هيکل درصد ٢١٫٨

 بزرگ عيصنا کارگرى طبقهى هيکل درصد ١٥ی عن ينفر، ٢٦٧٠٠٠ها کارخانه
 بزرگ عيصنا کارگران تعداد ١٩٢٥ سال هيژانو اول با مقارن. بودند حزب در

 از اعم ،یکل طور به مای حزب کارگران تعداد بود؛ نفر ١٨٤٥٠٠٠ طيشرا واجد
 درصد ٢٣٫٢ی عن ينفر، ٤٢٩٠٠٠ ،اىکارخانه ريغ واى کارخانه کارگران

 کارگران از نفر ٣٠٢٠٠٠ موقع آن در بود؛ بزرگ عيصنا کارگرى طبقهى هيکل
 حزب در بزرگ عيصنا کارگرى طبقهى هيکل درصد ١٦٫٣ی عن ي،هاکارخانه
 کارگر نفر ٢٠٩٤٠٠٠ بزرگ عيصنا در ١٩٢٥ سال هيژوئ اول مقارن. بودند
 تعداد و درصد ٢٥٫٥ی عن ينفر، ٥٣٤٠٠٠ ــ حزب عضو کارگران تعداد بود؛

 کارگرى طبقهى هيکل درصد ١٨٫٢ی عن ينفر، ٣٨٣٠٠٠ ــها کارخانه کارگران
 .بود بزرگ عيصنا

 شيافزا کارگر،ى طبقه تمام مورد دری عن يآنجا، اگر که ديکن یم مالحظه
 شيافزا از تر کند کارگرى طبقهى هيکل به نسبت حزب در متشکل کارگران تعداد
 عيصنا دری عن ينجايا عوض در رد،يگ یم صورت کارگرى طبقهخود  تعداد

 تعداد شيافزا از تر عيسر حزب در کارگران نسبت شيزااف: برعکس ــ بزرگ،
ی برا مطلب نيا ذکر. رديگ یم صورت بزرگ عيصنا خود در کارگرى طبقه
 صحبت حزب دری کارگرى هسته از مای وقت است، الزم ما حزبی مايس نييتع
 .است بزرگ عيصنا کارگران عمده طور به منظورمان: ميکن یم

 عرض در که ميبگوئ ميتوان یم فوق، مطالبى هيکل به توجه با اکنون، ايآ
 درصد ٩٠ به حزب در راها کارخانه کارگران تعداد است ممکن سال کي

 اگر رايز. ميگردی البافيخ دچار ميخواه ینم ما رايز م،يتوان ینم ر،يخ رساند؟
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ی عن يــ هيبق که آنی برا پس باشند نفر ٣٨٠٠٠٠ حزب درها کارخانه کارگران
 الزم بدهند، را درصد ١٠ ليتشک ــاى کارخانه ريغ کارگر فرن ٧٠٠٠٠٠ بيقر

 که است نيا قتيحق. برسد ونيليم ٧ به حزب اعضاء تعداد سال کی يط است
 دچاری نامطلوب وضع به خود درصد٩٠ با و ندانکرده رای حساب خوب رفقا
 .نداشده

 اثبات به مشکل، ابد؟ي یم شيافزا کارگرى طبقه نيب در حزب نسبت ايآ
 امر، قتيحق در ما، حزب که ديدان یم شما. باشدی ازينی هيبد قتيحق نيچن کي

 نائلی زيچ آن به ما نظر نقطه نيا از. است کارگرى طبقه دگانيبرگز حزب
 ک ينيهم تنها. است دهينگرد نائل بدان جهان دری حزب چيه کنون تا که مياشده
 نسبت کارگر ىطبقه صفوف در ما حزب نسبت که است آن ازی حاک تيواقع
 .ستيانحصار تيموقعی دارا کارگرى طبقه داخل در ما حزب و استی ميعظ

 اصًال نجايا در ما کار که گفت ديبا ده، در ما حزب نسبتى درباره اما و
 در ده، ساله ٦٠ تا ١٨ی اهال تعداد ١٣ى کنگرهى آستانه در. نداردی خوش وضع
 نفر ونيليم ٥٤ از اوزمتج ١٤ى کنگرهى آستانه در و ونيليم ٥٣ ما کشور
 ستيکمون ١٣٦٠٠٠ی روستائهاى حوزه در ١٣ى کنگرهى آستانه در اما. بودند
 ليتشک را ده سالمندی اهال هيکل درصد ٠٫٢٦ که داشت وجود ما حزب در
 نفر ٢٠٢٠٠٠ ما حزب در دهقانان تعداد ١٤ى کنگرهى آستانه دری ول دادند یم

 کند لعادهافوق ده در ما حزب رشد. داديم ليتشک را درصد ٠٫٣٧ که بود
 بهی فرسنگهاى گام با ديبا ما حزب که ميبگو خواهم ینم من. رديگ یم صورت

 اريبس حال هر به ما، حزب در دهقانان ازی تعداد نيچن کی يول رود، شيپ
 تفوق کارگران شهيهم حزب نيا در. استی کارگر حزب ما حزب. است زيناچ

 ايپرولتاری کتاتوريد ما کشور در که نستآ معبر خود امر نيا. داشت خواهند
 با اتحاد بدون ايپرولتاری کتاتوريد که استی هيبد هم نيای ول. حکمرواست

 دری دهقان افراد نيبهتر ازی نيمع درصد وجود و است ممکن ريغ دهقانان
 نيا از ما وضع. است روستا در ما حزبی ضرور زيدستاو ما، حزب بيترک
 .دنداری فيتعر چندان لحاظ

 نشان خاطر را حزبمان کيدئولوژيا سطحی عموم رشد ديبا من سپس
 گزارش شمای برا مولوتف قيرف امر نيای التيتشکى جنبهى درباره. سازم
 ک يذکر ازی ول. کرد نخواهم مکث مطلب نيای رو من نيبنابرا داد، خواهد
 کيدئولوژيا سطح موجوده اطالعاتى هيکل طبق که نيا آن و رميناگز نکته
 مثال عنوان به. است رفته باال اريبس جوان و ريپ از اعم ،یرهبری ادرهاک
ی طور به. نمود ذکر ميداشت سميترتسک با گذشته سال که رااى مباحثه توان یم
ی رهبر ئتيه رييتغ سر بر و سمينيلن در نظر ديتجد سر بر مطلب ديدان یم که

 جهت و کدل يهچگون حزب که ديدانيم همه. بود عمل ضمن اصطالح به حزب
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 است آن ازی حاک ست؟يچ ازی حاک امر نيا. شد برو روی حزب ضد موج نيا با
 مباحثه از حزب و نداشده محکم آنی کادرها. است افته يرشد حزب که
 نيق يمن. مياگذاشتهی نينوى مباحثه راه در قدم ما متأسفانه، اکنون. ترسد ینم

 اتفاق چيه و آمد خواهد بر هم مباحثه نياى عهده ازی زود به حزب که دارم
 آنی برا) .هازدن کف و!" است حيصح":یادهايفر. (داد نخواهد رخ همی مهم
 موضوع نيا از فعًال من باشم، ازردهين را مردم و نکردهی شگوئيپ را عيوقا که
 چهی مسکوی رفقا و کردند رفتار چگونه خود کنفرانس دری نگراديلنی رفقا که

 کنم یم تصور من. گفت نخواهمی زيچ دادند نشان آنها برابر دری لعملاعکس
 سخن انيپا در زين من کرد، خواهند صحبت باره نيا در خود کنگرهی اعضا
 .کرد خواهمی ترازبند را مطالب خود

 .رسانم یم انيپا به را خود گزارش من
 از رای اردهيسرمای ايدن کهی تضادهائ از خودمان،ی خارج استيس از من
 انقالب با فقط تضادها نيا بر که گفتم من. گفتم سخن زد،سا یم تباه درون
 .آمد فائق توانيم باختر دری کارگر

 مناسبات ما،ى متقابله مناسبات که گفتم سخنی تضادهائ آن از من سپس
 من. است دائر آنها چارچوب در ،یاردهيسرما دول بای شورو اتحادى متقابله
ی اردهيسرما ستميسى زائده به را ام کشور تا ديکوش خواهند دول، نيا که گفتم
 به مای ول. زنند دست مسلحانهى مداخله به ما هيعل ديکوش خواهند سازند، مبدل
 تر مجدانه چه هری بانيپشت به ما ضمنًا و داد ميخواه شکن دندانی پاسخ آنان
 تواتر بر باختر کارگران که آن از پس ژهيو به م،يمستظهر باختر کارگرى طبقه

 بر ما حال نيع در. نداافزوده ما با اخوتی قرار بر و ما کشور به خود مسافرت
 نيا بر ما. گذشت نخواهد گانيرا به اراندهيسرمای برا ما اخوت نيا که ميآن

 جهان نيب کهی تضادهائ بر ما باالخره اما. آمد ميخواه فائق هم تضادها
 خود یروين با فقط دارد وجود خارج در سمياليسوس جهان وی اردهيسرما
 ک يدر روزمنديپی پرولتار انقالب کمک کار نيای برا و ميآئ فائق ميتوان ینم
 .است الزم کشورها از عده

 وی اردهيسرما عناصر نيب ما کشور داخل در کهی تضادهائ از من سپس
 تضادها نيا بر ميقادر ما گفتم من. گفتم سخن است موجودی ستياليسوس عناصر

 و است طلب انحالل ــ ندارد مانيا امر نيا به کهی کس. ميآئ فائق خودی روين با
 ميخواه فائق تضادها نيا بر ما. ندارد مانيا سمياليسوس ساختمان بهی کس نيچن
 برسد، زودتر باختر از کمک قدر هر البته. ميآئ یم فائق آنها بر اکنون هم و. آمد
 نيا از تا مدآ ميخواه فائق تضادها نيا بر زودتر ما نسبت همان به و است بهتر
 و سمياليسوس کاملی روزيپ به و ميبراندازی کل به رای خصوصى هيسرما راه

 از کمک بدونی ول. ميآئ نائل کشورمان در کاملی ستياليسوسى جامعه ساختمان
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 دست خود کار از د،يکش مينخواه هواری آ شد، مينخواه أس يدچار ما هم خارج
 شده، خسته کس هر. ديترس ميخواهنها یدشوار از و) هازدن کف(ديکش مينخواه
 بگذار ــ است، باخته را خود کس هر انداخته، هراسش بهها یدشوار کس هر
 ند،اکرده حفظ را خود قدم ثبات وی مردانگ کهی کسانی برا را راه و برود کنار
 بهها یدشوار که ميستينی کسانى زمره از ما) هازدن کف (بگذارد آزاد

ی نيلنی دگيآبد نيهمی برا. ميهست کيبلشو نيهمی برا ما. اندازد یم هراسشان
 آن بر و ميشتاب آن استقبال به بلکه ميزينگرها یدشوار از که م،ياآورده دست به

 ).هازدن کف !"است حيصح ":هاىبانگ. (ميآئ فائق
 نيا. کردم صحبت حزبمان اشتباهات وها تيموفق از من آنگاه رفقا،
ى رشته در خواه خارجه، با کاالى مبادله ىرشته در خواه. نبود اندک اشتباهات
. نبود اندک ما اشتباهات کار، گريدهاى رشته ازی برخ در خواه و تدارکات،

. نبود اندک اشتباهات. شد مينخواه غره ما. مينشو غره که آموخت یم ما به چيليا
 دست به زيچ ک يما بودی متيق هر به. است آمده دست به همی ئهاتيموفقی ول

 زيچ نيا. بازستاند ما از شود ینم وجه چيه به که استی زيچ هم آن و مياآورده
 خودی کيبلشو ورش يبا خود،ی ساختمانى پردامنه کار با ما که آنست از عبارت

 به م،ياآورده دست به رشته نيا در کهی ئهاتيموفق با ،یاقتصادى جبهه در
 تنها نه قادرند حاکمه قدرت احراز از پس کارگران که ميداد نشان جهانى همه
 به ن،ينوى جامعه ساختن به بلکه سازند منهدم تنها نه بکوبند، رای اردهيسرما
 ــ م،يساختی هيبد نيچن را قتيحق نيا ما که نيا. قادرند زين سمياليسوس ساختن
 نيدشوارتر و نيتر بزرگ ن،يا. بازستاند تواند ینم ما ازی کس که استی فتح
 و باختر کارگرى طبقه به ما رايز. مياآورده ستد به کنون تا ما که استی فتح
 بر کردن کار جز خيتار انيجر در کهی کارگران ميداد نشان خاور ستمکش مردم
 بود، سروران دست در امور زمام و نداشتند خبری گريد زيچ از سروران آستان
ی برا معظم، کشور کيى ادارهی برا را خود حاکمه، قدرت احراز از پس

 .دادند نشان قادر ط،يشرا نيدشوارتر در سمياليسوس ساختن
 به مانيا زيچ هر از قبل است؟ الزم چه باختر در ايپرولتاری روزيپی برا

 تواند یم همی بورژواز بدون کارگرى طبقه که نکته نيا درک و خودی قوا
ی عن ينو ساختن به بلکه کهن انهدام به قادر تنها نه کارگرى طبقه و کند گذران
 نيا از عبارتی دموکراس اليسوس کار تمام. هست قادر زين سمياليسوس ساختن
 امکان به نسبتی مانيای ب خود،ی قوا به نسبتی مانيای ب و شک روح که است

 تمام تياهم. دينما نيتلق کارگران در را،ی اردهيسرما بری قهری روزيپ حصول
ى طبقه تمان،ساخ نيا و کار نيا که است آن از عبارت ما ساختمان تمام ما، کار

 بدون گذرانی برا کارگرى طبقهی توانائ به رای اردهيسرمای کشورها کارگر
 .سازديم متقاعد ش،يخوی قوا با نينوى جامعه ساختن وی بورژواز
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 کارگرانی ندگينماهاى ئتيه که تيواقع نيا و ما کشور از کارگران ارتيز
 و نموده تجسس را ما ساختمان کنار و گوشهى همه ما، کشور به ورود از پس
 که آنست ازی حاک همه ند،ينما درک را ما ساختمانهاى تيموفق کوشند یم

 به دارد ،یدموکراس اليسوس رغم بهی اردهيسرمای کشورها کارگرى طبقه
ی رو بر نينوى جامعه جاديا در کارگرى طبقهی توانائ و خودی روهاين
 .آورد یم مانيا کهن،ى جامعههاى رانهيو

 م،ياآمده نائل زهايچی بس به گزارش مورد سالی ط ما که ميگو ینم من
هاى تيموفق با ما که نيا آن و نمود اعتراف ديبا را نکته ک يحال هر دری ول

 پس کارگرى طبقه که ميکرد ثابت و ميداد نشان سمياليسوس ساختمان در حاصله
 قادر شيخو دست به حاکمه قدرت زمام گرفتن وی بورژواز نمودن سرنگون از

 نيا به ما. دينما بنا ديتجد سمياليسوسی مبنا بر رای اردهيسرماى جامعه است
 و. بستاند ما از تواند ینم را آنی متيق چيه بهی احد و مياآمده نائلی ابيکام

ی ابيکام نيا به لينی معنا هم واقع در. است اندازه از برونی ابيکام نيا ارزش
 به مانيای اردهيسرمای کشورها کارگران در که معناست بدان نيا ست؟يچ
 آنها دست به که معناست بدان نيا. شود جاديا خودی روزيپ و خودى روهاين

 را اسلحه نيا آنها که را نکته نيا اما و. شود دادهی بورژواز هيعلی نينوى اسلحه
 که ديفهم توانيم نجايا از نباشد چيه آنند، بردن کار بهى آماده و گرفته دست به
 کهی هنگام و. گردد یم ديتشد بلکه شود، ینم قطع ما کشور از کارگران ارتيز
 آنگاه کند، تيسرا ،یاردهيسرمای کشورها کارگران به خودی قوا به مانيا
ی روزيپى نشانه نيتر مسلم وی اردهيسرما انيپا آغاز ن،يا که شد مطمئن توانيم

 .ستيپرولتار انقالب
 انجاماى هودهيب کار سمياليسوس ساختن با که، آنم بر من هم جهت نيهم به

ی لمللانيب اسيمق در ديبا کار نيا در ما که آنم بر من هم جهت نيهم به. ميده ینم
 ).کنگره تمامى هلهله. زيشورانگ ممتدهاى زدن کف. (ميگرد روزيپ
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 یمرکزى تهيکمی اسيس گزارش سخن انيپا
 

 ١٩٢٥ دسامبر ٢٣
 
 

 پاسخ گوناگون،هاى شپرسی حاوهاى ادداشت يتک تک به من! رفقا
ها ادداشت ينيا به پاسخ قتيحق در من سخن انيپای سراپا رايز گفت، نخواهم
 .بود خواهد
 کهی ئهاتاخت انواع وی شخص حمالت به که ستمين آن صدد در من زين و
 تيکفا قدر به کنگره کنميم تصور رايز دهم، پاسخ دارد،ی شخصى جنبه صرفًا
 قيتحق مورد را حمالت نيا بطون و موجبات اندبتو تا دارد ارياخت دری مدارک
 .دهد قرار
 سلوودسک،يکی حوال در ،یجائ که ــ ،"نانيغارنش "ازی سخن من زين و
ى تهيکمهاى ارگانی برا راها کلک و دوز اقسام و انواع و شده جمع هم دور
 بگذار است، خودشان ليم  باشد،.آورد نخواهم انيم به ند،اکرده جوری مرکز
 که چيالشو که شوم ورآاد يرا نکته نيا خواستم یم فقط. کنند جور لکک و دوز
 و دوز عداد در خود راند، سخن طمطراق با کلک، و دوز استيس هيعل نجايا در

 سلوودسکيکی حوال" نانيغارنش "انجمن در عالوه به و است بوده بازان کلک
 پشت خدا ندارد،ی مانع. است نکردهی باز رای تياهم کم نقش معلوم قرار از هم،
 ) ..خنده. (پناهش و

 .ميپرداز به مطلب به
 
 

 ما کشور کردنی دائوئس و کفيساکولن ــ ١
 
 

 کفيساکولن متوجه اعتراض نينخست. پردازم یم اعتراضاتی برخ به بدوًا
 :گفت خود نطق در او. است

 
 اقتصاد ساختمان در عمدهی مش خط دو از نياستال کهی هنگام» 

 نيا ستيبا یم او رايز ساخت، دچاری گمراه به را ما گفت، سخن ما
ى درباره ستيبا یم کند،ی بند فرمولی گريد نحو به رای مش خط دو
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 واردى درباره نه ديگو سخن حاضر و ساختهی کاالها کردن وارد
 .  «آالت نيماش کردن

 
 نشان داده، لو کامًال را او کفيساکولن اظهارات نيا که کنم یم ديتأک من

 کفيساکولن که ميبگو خواهم یم من. است نيشانی تزها طرفدار او که دهد یم
 برآمد ما کشور کردنی دائوئس طرفدارانى مثابه به امر قتيحق در نجايا در
 ــ صادراتى نقشه از من مگر گفتم؟ سخن چه از خود گزارش در من. کنديم

 ميرمجبو ما حاضر حال در که داننديم همه. ريخ البته گفتم؟ سخن واردات
 ک يبه اصل، ک يبه مبدل را اجبار نيا کفيساکولنی ول. ميکن وارد آالت نيماش
 من. نجاستيا در کفيساکولن اشتباه. سازديم مبدل تکاملی دورنما به وی تئور
 ساختمان امر در عمده و کنندهی رهبر وی اساسی مش خط دو از گزارشم در

 تا گفتم سخن باره نيا در جهت آن از من. گفتم سخن مان یمل اتياقتصاد
 طيشرا در را کشورمانی اقتصاد مستقل تکامل نيتأم طرق به مربوطى مسئله
ى عمدهی مش خط از گزارشم در من. سازم روشنی اردهيسرماى احاطه

 کشورمان ليتبد مورد نيا در و کردم صحبت خودمان کاری دورنما از خودمان،
ی فالحت کشور چه؟ی عنی يتفالح کشور. داشتم نظر دری صنعت بهی فالحت از را
 وارد آالت نيماش و صادری کشاورز محصوالت که استی کشور چنان آن
 ديتول بًايتقر ا يو نکرده ديتول خودی روهاين با خود را آالت نيماش نيا و کند یم
 ميباش ريناگز آنجا در که ميکن ريگ تکامل ازاى پله چنان در ما گاه هر. کند ینم
 آن در م،ينمائ ديتول خودی روين با را آنها مينتوان و ميساز وارد آالت نيماش

 بدلی اردهيسرما ستميسى زائده به کشورمان که نيا از ميتوان ینم صورت
 ديتول وسائل ديتول بسط راه در ديبا ما جهت نيهم به همانا. ميمان مصون گردد،
 بمطل نيچن ک يدرک از کفيساکولنی راست به ايآ. ميباش انيپو کشورمان در

 .گفتم سخن نکته نيا از فقط خود گزارش در که من آخر .است؟ عاجزی مقدمات
 آلمان که است آن خواستار نقشه نيا است؟ زيچ چه خواستار دائوئسى نقشه

 حساب به عمده طور به و بازارها حساب به ،یجنگ غرامات پرداخت منظور به
 جهينت شود؟يم چه مرا نياى جهينت. آورد چنگ بهاى پله و پول ما،ی شورو بازار

 نيا ساختن وارد مقابل در ما و داد خواهد آالت نيماش ما به آلمان که شوديم نيا
 عيصنای عن يما،. کرد ميخواه صادر آلمان بهی فالحت محصوالت آالت، نيماش
 درست دائوئسى نقشه. داشت ميخواهی پا بر را اروپا پالهنگ ب،يترت نيبد ما،
ى نقشه گفتم خود گزارش در من که بود جهت نيهم به. استی مبتن هيپا نيهم بر

 چرا؟. رانستيو بستی پا از شود،يم مربوط ما کشور به کهی حدود در دائوئس
 کشور چيه خاطر به ميستين ليما وجه چيه به ما ــ ماگفته که طور همان ــ رايز"
ها نيماش خود ما "رايز". ميگرد مبدلی فالحت کشور به آلمان جمله آن وی گريد
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 ماى عمدهی مش خط اساس و تيماه". کرد ميخواه ديتول را، ديتول سائلو ريسا و
 با بتواند کهی نحو بهی صنعت بهی فالحت از ما کشور ليتبد از عبارتست

 بيترتی طور را کار ديبا ما. دينما ديتول رای ضرور آالت نيماش خودی روهاين
 کشور که شود امر نيا فمصرو مای اقتصاد کارکنان ذکر و فکر تمام که ميده
 آالت نيماش نياى کننده ديتول کشور به آالت نيماشى کننده وارد کشور از ما
 رايز. است نيا در ما کشوری اقتصاد استقاللی اساس نيتضم رايز. گردد ليتبد

 نيا در نگرددی اردهيسرمای کشورهاى زائده به مبدل ما کشور که نيا نيتضم
 نيمصنف. کند درک را روشن و ساده مطلب نيا خواهد ینم کفيساکولن. است
ی ول سازند، محدود ت،يچ مثًال ديتول به را ما خواست یم دلشان دائوئسى نقشه

 الزمهاى نيماش بلکه تيچ فقط نه ميخواه یم ما رايز است، کم مای برا نيا
 مثًال د،يتول به ما خواست یم دلشان آنها. ميکن ديتول هم را تيچ ديتولی برا

 فقط نه ميخواه یم ما رايز است، کم مای برا نيای ول م،يورز اکتفا ل،ياتوموب
 دلشان آنها. ميکن ديتول زين را لياتوموبى کننده ديتولهاى نيماش بلکه لياتوموب

 مای برا نيای ول م،يورز اکتفا کفش، مثًال ديتول به کنند مجبور را ما خواست یم
 را کفشى کننده ديتولهاى نيماش هبلک کفش فقط نه ميخواه یم ما رايز است، کم
 .رهيغ و رهيغ و. ميکن ديتول زين

 خواهد ینم کفيساکولن چه آن نستيا و عمده،ی مش خط دو اختالف نستيا
 .کند درک

 ساختمانى فهيوظ از جستنی دوری عن يــ مای مش خط از زدن باز سر
 .ما کشور کردنی دائوئس نظر ازی رويپی عن يسم،ياليسوس

 
 

 دهقانان به نسبت ماهاى گذشت و فکامن ــ ٢
 
 

ی قرارها بيتصو با ما گفت او. است کامنف متوجه اعتراض نيدوم
 و جنب بهى درباره ات،ياقتصادى درباره حزب، ١٤ کنفرانس در معروف
 ،یجنگ سميکمونی ايبقا بردن انيم ازى درباره شوراها، آوردن در جوش
 گذشتها کوالک به ــ ،یمزدور کار و اجاره به مربوطى مسئله قيتدقى درباره
 به نسبت بلکه نبوده دهقانان به نسبت گذشت امر نيا و دهقانان به نه مياداده

 حيصح نيا که کنم یم ديتأک من است؟ حيصح نيا ايآ. استی اردهيسرما عناصر
 تواند ینم ستيمارکس که کنم یم ديتأک من. است حزب به افتراء نيا ست،ين

 برداشت طور نيا توانديم براليل فقط و کند تبرداش طور نيا را موضوع
 .کند موضوع
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 نيا ايآ ست؟يچ م،يکرد ١٤ کنفرانس در ما کهی ئهاگذشتی معنا اما و
 در ما ديشا. گنجد یم شک، بدون ر؟يخ ا يگنجد یم نپ چوب چهار درها گذشت

 ايآ: که بدهد پاسخ ونيسياپوز بگذار م؟ياداده بسط را نپى دامنه ليآور کنفرانس
 آنها چرا پس مياداده بسط اگر ر؟يخ ا يمياداده بسط ليآور در را نپى دامنه ما

 بسط با ما که ستين معلوم مگر عالوه به دادند؟ی رأ ١٤ کنفرانسى قرارها برله
 که است نيا موضوع ست؟يچ موضوع صورت نيا در پس م؟يمخالف نپى دامنه
ی مزدور کار وی اردهيسرما ،یبازرگان نپ رايز است، شده گم در سر کامنف

 زمان در که است نپ معبر زين ١٤ کنفرانسی قرارها و شمارد یم مجاز را
 بر مقدم امری باد در نپ که دانست یم نيلن ايآ. است دهيگرد معمول نيلن اتيح

 البته رد؟يگ یم قرارها کوالک و بازرگانان اران،دهيسرماى استفاده مورد همه
 نيمحتکر به نسبت نپ داشتن معمول با ما که گفت یم نيلن ايآی ول. دانست یم
 و گفت ینم ر،يخ دهقانان؟ به نسبت نه ميکن یم گذشتی اردهيسرما عناصر و
 مجاز با ما که کرديم ديتأک وستهيپ او برعکس،. ديبگو را نيا هم توانست ینم

 و حفظ خاطر به نپ جهت در استيس رييتغ وی اردهيسرما وی بازرگان نمودن
 دهقانی کنون طيشرا در رايز م،يکن یم گذشت آنان به دهقانان، با دونيپ استحکام

ی اردهيسرما گرفتن جان اندک که، آن بدون و کاالى مبادله بدون تواند ینم
ی گريد نحو بهی بازرگان راه از جز ما فعًال رايز کند،ی زندگ شود، شمرده مجاز
 ونديپ ميتوان یم بيترت نيدب فقط ما رايز م،يکن راه به رو را ونديپ امر ميتوان ینم
 نيلن برداشت. مينمائی زير شالوده رای ستياليسوس اقتصاد و ميساز مستحکم را
 ١٩٢٥ ليآورهاى گذشت مورد در هم ما برداشت. بود نيچنها گذشت مورد در
 .باشد نيچن ديبا

اى وهيش نستيا. بخوانم شمای برا مورد نيا در را نيلنى دهيعق ديبده اجازه
 رانيدبى مشاورهى جلسه در" یجنس اتيمالى درباره "خود نطق منض نيلن که

 نپ استيس بهی عن ينينو استيس به را حزب انتقال مسکو، استانهاى حوزه
 :سازد یم مستدل
 

 استيس نيا چگونه که کنم مکث مسئله نيای رو خواهم یم من» 
ى حاکمه قدرت که شوديم چطور و دهد یم وفق سميکمون نظر نقطه با

 نيا ايآ. کنديم مساعدت آزادی بازرگان شرفتيپ بهی ستيکمونی شورو
 ديبا مسئله نيا به پاسخی برا است؟ خوب سميکمون نظرى نقطه از امر
 در. داد قراری بررس مورد رای کشاورز در حاصله راتييتغ دقت با

 قدرت هيعل دهقانان تمام حمالت ناظر ما که بود طور نيا وضع ابتدا
 هيعل دو هرها کوالک هم و دستانيته هم. ميدبو نيمالکى حاکمه
ها کوالک هدف: مختلف مقاصد با البتهی ول کردند، یم حمله نيمالک
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. بود آن در خود اتياقتصاد بسط و نيمالک چنگ از نيزم کردن خارج
 دستانيته وها کوالک نيبی گوناگون اتيمنو و منافع که بود جا نيا در

ی وضوع با زين اکنون هم منافع فاختال نيا نياوکرائ در. نمود بروز
. است مشهود شود، یم دهيد ما نزد در چه آن از شيب مراتب به
 توانستند یم کمی ليخ را نيمالک چنگ از نيزم خروج نيا دستانيته

 داشتند مصالح نه کار نيای برا رايز دهند، قرار استفاده مورد مًايمستق
 متشکل دستانيته هک مينيب یم ما بيترت نيبد و. کار ابزار نه و
. فتديبها کوالک دست به شده ضبطهاى نيزم نگذارند تا شوند یم

 به و شده ليتشک نجايا در که دستانيتههاى تهيکم بهی شورو حکومت
 آمده، وجود به نياوکرائ در که بضاعت یب دهقانانهاى تهيکم

 جهينت است؟ آمده حاصل امر نيا ازاى جهينت جه. دينما یم مساعدت
 از ....نداافته يتياکثر ده در حال انهيم دهقانان که است شده نيا

 به شدن کينزدی اهال تياکثر و شد کاسته دستانيته و کوالک نيطرف
 که ميآن خواستار ما واقع در اگر. نهادند آغاز را حاالن انهيم وضع
 دهقانان همه بر مقدم ديبا آنگاه ميبر باال را خودی کشاورزی ده بهره
 حزب بر که بود جهت نيهم به. ميآور حساب به را حال انهيم

 پس.... نهد بنا روش نيا وفق بر را خود استيس آمد الزم ستيکمون
 خود وضع رييتغ معلول، دهقانان به نسبت استيس در حاصله رييتغ

 زين ما و گرفت خود بهی حال انهيمى جنبه شتريب ده. است دهقانان
«  ٥.*ميآور حساب به را تهنک نيا ديبا مولدهی روهاين ارتقاءی برا

 ). ٣٠٥ ،٣٠٤. ص ٢٦ جلد به شود رجوع(
 
 

 .رديگ یم را ريزی کلى جهينت ٢٤٧ى صفحه در جلد همان در نيلن سپس
 
 

 که * حال، انهيم دهقان اقتصاد با را خودی دولت اقتصاد ديبا ما» 
 هم گريد سال دهی ط و ميده رييتغ را آن مينتوانست سال سهی ط
 .«. ميده مطابقت داد، مينخواه رشييتغ

                                     

          نياستال. ی. است من از کلماتی رو هيتک جا همه  ــ *ــ ٥
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 گرفتن جان ما م،يداشت معمول رای بازرگانی آزاد ما گريد عبارت به
 مولدهی روهاين رشد به تا ميکرد معمول را نپ ما م،ينمود مجاز رای اردهيسرما

 نيلن. ميساز محکم را دهقانان با ونديپ و ميافزائيب کشور محصوالت مقدار و
ى مثابه به دهقانان با ونديپ منافع و مصالح و ونديپ: کنديم برداشت نيچن را مسئله
 .نپی مش خط طبق بر ماهاى گذشتى شالوده
 ازها کوالک و اراندهيسرما ن،يمحتکر که دانست یم هنگام آن در نيلن ايآ
 بدان امر نيا ايآ. دانست یم البته کرد؟ خواهند استفاده دهقانان به گذشت از و نپ
 و نيمحتکر به نسبت گذشت امر، قتيحق در مزبور گذشت که استی معن

ی بازرگان از وی کل طور به نپ از رايز. ستينی معن بدان نه است؟ها کوالک
ی فيکئوپرات وی دولتهاى ارگان بلکهها کوالک و اراندهيسرما فقط نه باالخص

هاى ارگان بلکهها کوالک و اراندهيسرما فقط نه رايز کنند، یم استفاده زين
 وی دولتهاى ارگانی وقت ضمنًا ند،ينما یم ستد و داد زينی فيکئوپرات وی دولت

 دهند، ونديپی کشاورز با را عيصنا و اموزنديب را ستد و دادى وهيشی فيکئوپرات
 تفوق دارند زين اکنون هم. (افت يخواهند تفوقی خصوص دارندگان بر
 !).ابندي یم

 ماهاى گذشت که شوديم گرفته جهينت نيا شود؟يم گرفتهاى جهينت چه نجايا از
 انجام دهقانان با ونديپ خاطر به و ونديپ ميتحکى نهيزم بر ،یکل طور به
 .رديگ یم

ی نيلنى وهيش به مسئله نيا از برداشتش کند، ینم درک را نکته نيا کهی کس
 .است مآبانه براليل بلکه نبوده

 
 

 است؟ بوده اشتباهی ک حساب ــ ٣
 
 

 :ديگو یم او .است کفيساکولن متوجه اعتراض نيسوم
 

ى جبهه در ما کهی اديز نسبتًا عاتيضا طرف نيا به زيپائ از» 
هاى یروين به دادن بها پرى جهينت اتفاقًا مياگشته متحمل اتياقتصاد
 بها پرى جهينت و خودی ستياليسوس نضج به دادن بها پرى جهينت خود،
 ندبتوا اکنون هم که است مای ستياليسوس اتياقتصاد امکانات به دادن
 «. دينمای رهبر رای مل اتياقتصاد تمام
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 ــ ،یخارجی بازرگان و تدارکات در ما حساب اشتباه که شوديم معلوم
هاى ارگان اشتباه معلول ــ است، ،١٩٢٥ ــ ١٩٢٤ سال فيپاس تفاضل منظورم

 اتياقتصادی ستياليسوس نضج به دادن بها پر معلول بلکه نبوده ماى کننده ميتنظ
 که است بوده نيبوخار با ريتقص باره نيا در که شوديم معلوم ًاضمن و. است ما
ی خاص طور به را ما اتياقتصادی ستياليسوس نضج در مبالغه امر او" مکتب"

 .کنديم جيترو
 ببافد، الطائالت بخواهد قدر هر" تواند یم "شخص ،نطق هنگام البته،

ی حدی کار ره باالخرهی ول. مشغولست بدان اغلب کفيساکولن که طور همان
 را صرف بياکاذ و لياباط نيچن ک يکنگره شگاهيپ در توان یم چگونه. دارد
 ماه آغاز دری اسيس ئتيهی خصوصى جلسه از کفيساکولن مگر راند؟ زبان بر

ی خارجی بازرگان و تدارک به مربوطى مسئله آنجا در که درندا خبر نوامبر
ى تهيکمى لهيوس به کننده، ميتنظهاى ارگان اشتباهات و گرفت قرار مذاکره مورد
 امکانات به ايگو کهی مرکزى تهيکم تياکثرى لهيوس به هم آن و ،یمرکز
 کنگره در است ممکن چگونه د؟يگرد حيتصح است، داده بها پر مای ستياليسوس

 نيبوخار خود ا يو نيبوخار" مکتب "اصوًال و بافت؟ هم بهی مهمالت نيچن کي
 گردن به را خود گناه که ستياوهيش چه نيا است؟ی ربط چه موضوع نيا با را
ى جلسههاى نطقی سينو تند که داند ینم کفيساکولن مگر! اندازند یم گرانيد
ی التياهاى تهيکم تمام به ،هاحساب اشتباهى مسئلهى دربارهی مرکزى تهيکم

 هنگام گفت؟ سخن آشکار قيحقا هيعل است ممکن چگونه است؟ شده فرستاده
 .دانست هم را آنى اندازه و حد ديبای ول بافت تترها" توانيم "نطق

 
 
 کنديم دفاع دستانيته از چگونه کفيساکولن ــ ٤
 
 

 کرد اظهار نجايا او. است کفيساکولن متوجه هم باز اعتراض نيچهارم
 تا آورد یم عمل بهی کوشش گونه هر ايگو ،یدارائی مل سريکم عنوان به که،
 نيبد شوند، یم او مانعی ول دهد، مطابقت ادرآمده با رای کشاورز اتيمال زانيم

 درست نيا. زند لگامها کوالک به و کند دفاع دستانيته از گذارند ینم کهی معن
ی کشاورز اتيمالی صور رييتغ مسئله. است حزب به افتراء نيا رفقا، ست،ين

 اتيمال که ميگو یمی صور رييتغ جهت آن ار من ــ درآمد بر اتيمال جهت در
 پلنوم در که بوداى مسئله ــ است درآمد بر اتيمال همان قتيحق ردی کشاورز

 جز به کس چيهی ول د،يگرد مطرحی جار سال اکتبر دری مرکزى تهيکم
 هنوز مسئله رايز نکرد،ی بانيپشت کنگره در مسئله نيا طرح از کف،يساکولن
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 خود شنهاديپی رو کفيساکولن وقت آن در. نبود آماده کنگره در طرحی برا
 نيا از ستين ليمی ب کفيساکولن معلوم قرار از حاالی ول. کرد ینم راراص

 دستانيته منافع خاطر به نه البته د،ينما استفادهی مرکزى تهيکم هيعل موضوع
 به راجع نجايا در کفيساکولن که حال و. ونيسياپوز منافع خاطر به بلکه
ی قيحقی مش خط معرف که رای فاکت ديبده اجازه پس کنديم صحبت دستانيته

 شما اطالع به است، دستانيتهى آتشه دو مدافع اصطالح به نيا کف،يساکولن
ی شورو ويفدراتی جمهوری دارائی مل سريکم شيپی چند نيهم. برسانم
 که نيا بری مبن نمود اتخاذی ميتصم نيوتيليم قيرف هيروسی ستياليسوس

 معاف روبل ک ياز کمتر اتيمال پرداخت از را دستيته دهقانان متصرفات
 مبلغ کل که شديم دهيدی مرکزى تهيکم به نيوتيليم قيرفی کتب گزارش از. دينما
 تمام در کند،يم مشمئز را دهقانان کهی اتيمال نيا روبل، ک ياز کمتر اتيمال نيا

 هزار ٤٠٠ ــ ٣٠٠ حدود در هيروسی ستياليسوسی شورو ويفدراتی جمهور
 اتيمال نيا مبلغ ازی اندک مزبور اتيمالی آور جمعى نهيهز ضمنًا و است روبل
 ميتصم نيا او کند؟يم چه دستان،يته مدافع نيا کف،يساکولنی ول. است کمتر
ى تهيکم ١٥ از باره نيا دری مرکزى تهيکم. سازد یمی ملغ را نيوتيليم قيرف
ى تهيکم فشار. ورزد یم عناد کفيساکولن. دارد یم افتيدر نامه اعتراضی التيا

ی ملی ايسريکم حيصح کامًال ميتصم لغو از کفيساکولن تا آمد الزمی مرکز
 ازی اردخودى درباره هيروسی ستياليسوسی شورو ويفدراتی جمهوری دارائ
" دفاع "را نيا کفيساکولن وقت آن. کند صرفنظر روبل ک ياز کمتر اتيمال اخذ
 یليخ ــی عملى سابقه نيا بای اشخاص نيچن ک يو. نامد یم دستانيته منافع از
ی مرکزى تهيکم هيعل که دارند را آن جسارت ــ ميباش گفته ميمال ميبخواه که

 .است بيعج رفقا، است بيعج. نديگو سخن
 
 

 افتراء؟ ا ياستی مسلکى مبارزه ــ ٥
 
 

 نيمؤلف به نسبت اعتراض من منظور. گريد اعتراض ک يسرانجام
 طور به جانيا روزيد. است" مشاجره مورد مسائل به مربوط مدارک مجموعه"

 مورد مسائل به مربوط مدارک مجموعه "کنگرهی اعضا نيب فقط و محرمانه
 ضمن مجموعه، نيا در. کردند عيتوز ،است شده منتشر تازه که را" مشاجره

 نيمخبری ندگينما ئتيهی جار سال ليآور در من که شوديم گفته مطالب، ريسا
 با نيزم بری خصوص تيمالکی اياحى شهياند به نسبت و رفتهيپذ رای روستائ
 یکي" هاىدهيشن "]١٥[" بدنوتا"ى روزنامه در ظاهراًً. ماستهينگر موافقت نظر
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ی اطالع آن از من و داشتهی شباهت موضوع نيا به کهی روستائ نيمخبر از
 سال اکتبر در من هيقض نيا از. است شده درج بودم، نکردهی بررس و ندارم
 پخش لحاظ از که گايری خبرگزار ل،يورآ دری عن يآن از قبل. شدم آگاهی جار
 است، زيمتما گريدهاى یخبرگزارى هيکل از ما حق در دروغ عاتيشا انواع
ی تلگراف ضمن ما نيمأمور و بود دادهی خارج مطبوعات به را خبر نيهم رينظ
 و دادند اطالع ما به را امر نيا خارجه اموری ملی ايساريکم عنوان به سيپار از
 قيرف به خود معاونى لهيوس به وقت همان در من. شدند استارخو را آن بيتکذ
 گونه هر بيتکذ نيچريچ قيرف اگر "که داشتم اظهار و دادم پاسخ نيچريچ

 به شود رجوع" (دينما بيتکذ هم را نيا داند،يم الزم رای الطائالت و مزخرفات
 ).یمرکزى تهيکمی گانيبا

 پس. آگاهند البته، آگاهند؟ بمطال نيا تمام از مقدس" مجموعه "نيمؤلف ايآ
 ونيسياپوز و آنها دهند؟ یم ادامه مهمالت و فياراج گونه هرى اشاعه به چرا

 تا آنهای راست به ايآ شوند؟ متوسل گايری خبرگزارهاى وهيش به تواننديم چگونه
 "!).است ننگ نيا ":صدا کي (ند؟ادهيغلط فرو درجه نيا

 نيا به علم با و" نانيغارنش"ی قاخال اتيخصوص به علم با من بعد، اما و
 ند،ينما تکرار را گايری خبرگذارهاى وهيش که دارند را آن استعداد آنها که
ی مهمالت نيچن بيتکذ. فرستادم" بدنوتا"ى هيريتحر ئتيه بهاى نامه بيتکذ

 حال هر در دارم، کار و سری ک با دانستم یم که آنجا ازی ول است، مضحک
 .آن متن نکيا. فرستادم را نامه بيتکذ

 
 

 "بدنوتا"ى هيريتحر ئتيه به نامه»  
 
 

 ليآور ٥ خيتار در که دميشن رفقا از شيپی چند! رداکتور قيرف
 نيمخبر ازی کيهاى دهيشن ازاى خالصه" بدنوتا "در ١٩٢٥ سال

 من بای روستائ نيمخبری ندگينما ئتيهى مصاحبهى دربارهی روستائ
. بودم افتهين را آن خواندن رصتف خود موقع به من که است، شده درج
 تملک ميتحکى شهياند به نسبت من ايگو که شوديم داده اطالع آن در
 تيمالکى شهياند به نسبت شتر،يب و سال ٤٠ مدتی برا نيزم

 نيا چند هر. ماستهينگر موافقت نظر با رهيغ و نيزم بری خصوص
 ا،معهذ ندارد، بيتکذ بهی حاجت انش،يعی پوچ علت به موهوم خبر
 که شود اظهار" بدنوتا "در بخواهم اجازه شما از نباشد مورد یب ديشا
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 حساب به کامًال را آن ديبا و است اشتباهات نيتر فاحش خبر نيا
 .گذاشت آنى سازنده باطل تصورات
   «نياستال. ی

 

 اطالع شک بدون دارند؟ اطالع نامه نيا از" مجموعه "مؤلفی رفقا ايآ
 نيا دهند؟ یم ادامه مهمالت و الطاعالت اشاعه به چرا صورت نيا در. دارند
 که نيا رفقا،ی ول. استی مسلکى مبارزه نيا نديگويم است؟ مبارزهى وهيش چه

 .نامند یم افتراء فقط را نيا مای روس زبان به نشدی مسلکى مبارزه
 .پردازم بهی اساسی اصول مسائل به ديبده اجازه اکنون

 
 

 نپ به راجع ــ ٦
 
 

ى درباره او که استی نطق و ايکروپسکا قيرف من منظور. پنى مسئله
 در که استی اردهيسرما امر تيماه در نپ: "ديگو یم او. کرد راديا نپ مسئله
 آنی پرولتار دولت که استی اردهيسرما است، شده شمرده مجازی نيمع طيشرا
 ما که نيا. نه هم و بله هم است؟ حيصح نيا ايآ"..... است کرده ريزنج را

 ميخواه ريزنج را آن باشد موجود کهی زمان تا و مياکرده ريزنج رای اردهيسرما
 ــ است،ی اردهيسرما نپ که نيای ول. استی حيصح مطلب و فاکت ک يکرد
ی پرولتار دولتى ژهيو استيس نپ. است مهمل همی ليخ و است مهمل نيا

 مجازی اردهيسرما که شده گرفته نظر دری دورانی برا که استی استيس است،
 نپ است،ی پرولتار دولت دست دری فرماندههاى گاه دهيد ضمنًا و شده شمرده

 نظر دری ستياليسوس وی اردهيسرما عناصر نيب مبارزهی برا که استی استيس
 انيز به رای ستياليسوس عناصر نقش بردن باال که استی استيس شده، گرفته

 عناصری روزيپ که استی استيس دارد، نظر دری اردهيسرما عناصر
 محو که استی استيس دارد، نظر دری اردهيسرما عناصر بر رای ستياليسوس
 نيا کهی کس. دارد نظر در رای ستياليسوس اقتصادی زير شالوده و طبقات

 اگر. ديجو یم انحراف سمينيلن از کند ینم درک را نپى جنبه دو و گذرا عتيطب
 گفت، یم سخن آن از نيلن کهی نپى هيروس صورت آن در بودی اردهيسرما نپ
ی اردهيسرماى هيروسی کنونى هيروس ايآی ول بود یمی اردهيسرماى هيروس
 چرا پس است؟ سمياليسوس بهی اردهيسرما از گذار کار در کهاى هيروس نه است
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ى هيروس به یاردهيسرماى هيروس: "نگفت ساده طور به موقع آن در نيلن
 از: "برد کار به رای گريد فرمول دانست بهتر و" شد خواهد بدلی ستياليسوس
 قيرف با ونيسياپوز ايآ ؟"آمد خواهد وجود بهی ستياليسوسى هيروسی نپى هيروس

 به ر؟يخ ا ياستی رآ هم است،ی اردهيسرما نپ که باره نيا در ا،يکروپسکا
 قيرف فرمول با که شود ینم دايپ هم کنگرهی اعضا از تن کی يحت منى دهيعق

 معذرتی ليخ (نپ به راجع ايکروپسکا قيرف. ديمان موافقت ايکروپسکا
 از شودينم جا نيا در مهمالت ليقب نيا با. گفت مهملی معن تمام به) خواهم یم
 .کرد دفاع نيبوخار مقابل در نيلن

 
 

 یدولتی اردهيسرما به راجع ــ ٧
 
 

ی مسائل چه در بود؟ چه او اشتباه. دارد ارتباط مسئله نيا با، نيبوخار اشتباه
ی اردهيسرماى مقوله که کرد یم ديتأک نيلن کرد؟يم مباحثه نيبوخار با نينل

 نيا نيبوخار ــ. داردی همساز تيقابل ايپرولتاری کتاتوريد ستميس بای دولت
 جمله آن از و" چپ"هاى ستيکمون او اتفاق به و او. نمود یم انکار را موضوع
ی کتاتوريد ستميس با را یدولتی اردهيسرما مقوله که ــ بودند آن بر سافاروف
 او. نبود حقيذ نيبوخار. بود نيلن با حق البته. نمود همساز توان ینم ايپرولتار

 گذشته به مربوط نيا اما. بود نيچن نيبوخار اشتباه. شد معترف خود اشتباه نيبد
 در که کنديم تکرار مه ماه در ،١٩٢٥ سال در اکنون، اوی وقتی ول. است
 فقط نيا منى دهيعق به دارد، نظر اختالف نيلن بای ولتدی اردهيسرماى مسئله

 نيا که نيا ا يو بکشد دست علنًا اظهارات نيا از ديبا او اي. است تفاهم سوء کي
 عيصنا تيماهى مسئله در اکنون او کهی مش خط رايز است، تفاهم سوء کي

 سمت به که نبود نيلن نيا. استی نيلنی مش خط کند،يم دفاع آن ازی دولت
 نيا به همانا و. رفت نيلن سمت به که بود نيبوخار عکس به بلکه آمد، نيبوخار
 )..هازدن کف. (ميهست نيبوخار بانيپشت ما که است جهت

ی اردهيسرما ىمسئله به آنها که نستيا فينوويز و کامنفی اساس اشتباه
 هب توجه بدون و کياسکوالستى وهيش به بلکه ستهيننگری کيالکتيد نظر بای دولت

ی سراپا با مطلب ازی برداشت نيچن کي. نگرنديم ،یخيتار طيشرا با آن ارتباط
 ١٩٢١ سال در. کرد؟يم طرح چگونه را مسئله نيلن. دارد منافات سمينيلن روح
 با ازمندند،ين کاال به انيروستائ و است رشد کم ما عيصنا که نيا به علم با نيلن

 به کارگران، و دادی ترق بار ک يبه )را عيصنا (را آن توان ینم که نيا به علم
 مشغولند، فندک ساختن به کنند، کار عيصنا در چه آن از شيب ن،يمع طيشرا حکم
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 جلب از عبارتست ممکن حل راه نيبهتر که بود آن بر نيلنی تيوضع نيچن در ــ
 قيطر نيبد و هيسرما نيا کمک به عيصنا کردن روبراه ،یخارجى هيسرما
 حکومت ونديپی قرار بر لهيوس بدان وی دولتی اردهيسرما داشتن معمول
 در رايز بود، حيصح ديترد بدون موقع آن دری مش خط نيچن. روستا بای شورو

 ما عيصنا رايز م،ينداشتی گريد امکان انيروستائ ارضاءی برا ما موقع آن
 و نبود سوخت بود، افتاده کار از بًايتقر ا يو افتاده کار از نقل و حمل. ديلنگ یم
 شکل عنوان به رای دولتی اردهيسرما نيلن موقع آن در ايآ. کرد ینم تيکفا اي

 نيای ول شمرد، یمی آر شمرد؟ یم مطلوب و مجاز ما اتياقتصاد دری فائق
 که گفت توانيم هم حاال ايآ حاال؟ اما. بود ١٩٢١ سالی عن يزمان آن به مربوط

 ره؟يغ و ستين سوخت است، هافتاد کار از نقل و حمل م،يندار عيصنا خود از ما
 بالواسطه گريد اکنون مای بازرگان و عيصنا که کرد انکار توانيم ايآ. توانينم نه
 قرار بر رای دهقان اتياقتصاد و) ما عيصنا (عيصنا نيب ونديپ خود،ی روين با و
 عيصناى رشته در گريد اکنون که کرد انکار توانيم ايآ. توانينم نه، کند؟يم
 رايز ند،اکرده معاوضه را خود نقش" سمياليسوس "و" یدولتی اردهيسرما"

ها یارداجاره و ازاتيامت نسبت و افته يمسلط تيموقعی ستياليسوس عيصنا
 نه، است؟ افته يتنزل حداقل به) دارند کارگر هزار ٣٥ی دوم و هزار ٥٠ یاول(
 و ازاتيامت کار ما کشور در که گفت نيلن ١٩٢٢ سال همان در. توانينم
 .نگرفتی اردرهاجا

 سال از که شوديم حاصل جهينت نيا شود؟ یم حاصلاى جهينت چه نجايا از
 نيای ط و افته يرييتغی اساس طور به ما کشور در تيوضع طرف نيا به ١٩٢١
 اکنون هم مای فيکئوپرات ــی شوروی بازرگان و مای ستياليسوس عيصنا مدت

 با چگونه نداگرفته فرا گريد وناکن هم و شوند مبدلی فائقی روين به نداتوانسته
 اشکال نيبارزتر سازند، قرار بر را ده و شهر نيب ونديپ خودی روهاين

ی جد شرفتيپ مدت نيای ط ــی ارداجاره و ازيامتی عنی يدولتی اردهيسرما
 دری دولتی اردهيسرما که ميکنی دعو ،١٩٢٥ سال در اکنون، اگر و نکرده
 تيماه فيتحر حکم دری دعو نيا کند،يم احراز رای فائق شکل ما اتياقتصاد
 نيب موجوده تفاوتى هيکل درک عدم حکم در و مای دولت عيصنای ستياليسوس
 به نه رای دولتی اردهيسرماى مسئله که آنست حکم در و حال و گذشته وضع

 .مينمائ برداشت کيزيمتاف و کياسکوالستى وهيش به بلکه ،یکيالکتيدى وهيش
 خود نطق در او د؟يده فرا گوش کفيساکولنى گفته بهی کم ديستين ليما ايآ

 :ديگو یم
 

 ادارهی دولتی اردهيسرما بنگاه ک يمانند مای خارجی بازرگان» 
 ــی اردهيسرماهاى بنگاه زين مای داخلی بازرگانهاى شرکت.... شوديم
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 بنگاه ک ينًايع زينی دولت بانک ميبگو ديبا من رفقا، و. هستندی دولت
ی پول ستميس چطور؟ مای پول ستميس اما و. استی دولت ــی اردهيسرما
 ساختمان طيشرا در ،یشورو اتياقتصاد در که آنست بری مبتن ما

 اصول که است شده رفتهيپذی پول ستميس چنان آن سم،ياليسوس
 . «است کرده رسوخ آنی سراپا دری اردهيسرما اتياقتصاد

 
 .ديگويم نيچن کفيساکولن

 
ی دارائی ملی ايساريکم ديبگو که ديرس خواهد هم نجايا به کارشی بزود

 بانک م،يکرد یم تصور ماى وهمه من کنون تا. استی دولتی اردهيسرما زين
 م،يکرد یم تصور ماى همه و من کنون تا. استی دولت دستگاه ازی قسمتی دولت

 را آن کهی دولتی اردهيسرماهاى بنگاه نهيآ هر ما،ی خارجی بازرگان
 و. استی دولت دستگاه ازی قسمت خود نشود، گرفته نظر رد ندافروپوشانده

 طور نيا کنون تا همه ما. استی پرلتار طراز دولت دستگاه هم مای دولت دستگاه
 نيا ارياخت صاحب گانهيی پرولتارى حاکمه قدرت رايز ميکرد یم تصور
 نيا که ديآ یم بر نيچن کفيساکولنهاى گفته از اکنونی ول.است ساتيتأس
 ساتيتأس دهند، یم ليتشک را مای دولت دستگاه ازی قسمت که تسايتأس

 باشدی دولتی اردهيسرما هم مای شورو دستگاه ديشا. هستندی دولتی اردهيسرما
 نباشد؟ طور نيا چرا ؟یپرولتار طراز دولتی عن يگفت یم نيلن که طور آن نه

 دری اردهيسرما اتياقتصاد اصول کهی پول ستميس "آن از مای دولت دستگاه مگر
 چه به انسان کار کند؟ ینم استفاده" است کرده رسوخ آنی سراپا
 .شود دهيکش است ممکنی ئهایباف مهمل

 به مربوطى مسئله خصوص در را نيلنى دهيعق زيچ هر از قبل ديبده اجازه
 کتاب ازی قسمت به خواستم یم من رفقا،. دارم انيبی دولت بانک تياهم و تيماه
 تحت ستيارساله منظورم. ورزم استناد است شده نوشته ١٩١٧ سال در که نيلن

 آن در که" داشت؟ خواهند نگاه دست در رای دولت قدرتها کيبلشو ايآ: "عنوان
 بود آن بر معهذا و بود معتقد) کردنی مل نه (عيصنا کنترلى هينظر به هنوز نيلن
 دستگاه دهم، نه زانيم به باشدی پرولتار دولت دست دری وقتی دولت بانک که

 :است نوشتهی دولت بانکى درباره نيلن چه آن نستيا. است شدهی ستياليسوس
 

 منظور به که هستند" یدولت دستگاه "چنان آن کالنهاى بانک» 
 و حاضر طور به را آنها ما و الزمند مای برا سمياليسوس ساختنی عمل
 فقط نجايا در ماى فهيوظ ضمنًا ميريگ یمی اردهيسرما از آماده
ى وهيش به رای عال دستگاه نيا کهی ئهایديپل آن زدودن از تستعبار
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 و کردن تر کالن از عبارتست زين و ديآال یمی اردهيسرما
 به تيکم .آنها عملى دامنه شيپ از شيب بسط و ساختن تر کيدموکرات

 نيتر کالن از تر کالن کهی واحدی دولت بانک. شود یم بدل تيفيک
 دهم نه. دارد کيفابر هر در و هياحن هر دری شعبات و استها بانک

 از عبارتستاى مؤسسه نيچن. است یستياليسوس دستگاه کي
 عيتوز و ديتولی کشور کل احتساب وی کشور کل یحسابدار

 « استی ستياليسوسى جامعهی بند استخوان نوع ک ينيا محصوالت،
 ).٢٦٠. ص ٢١ جلد به شود رجوع(
 

 برد ديخواهی پ گاه آن ــ ديکن سهيقام کفيساکولن نطق با را نيلن سخنان اگر
 هم رای دارائی ملی ايساريکم او اگر. غلطد یم در بيسراش کدام کفيساکولن که

 .کنم ینم تعجب من بنامد،ی دولتی اردهيسرما
 .است؟ شدهی ناش کجا از کفيساکولن اشتباهات نيا ست؟يچ هيقض
 رای بازرگانى دوگانه عتيطب نپ،ى دوگانه عتيطب کفيساکولن که آنجا از

 درکی اردهيسرما عناصر بای ستياليسوس عناصرى مبارزهی کنون طيشرا در
 انتقال دوران و ايپرولتاری کتاتوريد طيشرا در تکامل کيالکتيد به او. کند ینم
 وی اردهيسرما عناصر بر آمدن فائق منظور بهی ستياليسوس عناصر آنی ط که

. برد ینمی پ کنند، یم استفادهی زبورژواى اسلحه وها وهيش از عناصر نيا محو
هاى وهيش ،یپول ستميس وی بازرگان که ستين آن از عبارت وجه چيه به موضوع

 عناصر که آنست از عبارت موضوع. هستند" یاردهيسرما اقتصاد"
 وها وهيش نيا ،یاردهيسرما عناصر با مبارزه ضمن ما، اتياقتصادی ستياليسوس
 فرای اردهيسرما عناصر بر تفوق رازاح منظور به رای بورژوازى اسلحه

 را آنها برند، یم کار بهی اردهيسرما هيعل تيموفق با را آنها رند،يگ یم
 قرار استفاده مورد ما اقتصادی ستياليسوسى شالوده جاديا منظور به تيموفق با
 ما، تکامل کيالکتيد جهينت در که است قرار نيا از موضوع نيبنابرا. دهنديم

 رييتغ بن و خيب از و یاصول طور بهی بورژوازی ابزارها نيا وظائف و اعمال
 اشتباه. استی اردهيسرما انيز به و سمياليسوس سود به آنها رييتغ و ابدي یم

 اتياقتصادهاى پروسه متضاد و بغرنجى جنبه بهی و که آنست در کفيساکولن
 .است نبردهی پ ما

 نيلن بهی دولتی رادهيسرمای خيتارى جنبه موضوع در ديبده اجازه حال
 به رای دولتی اردهيسرما چرا و وقت چهی و که نيا به راجع و جسته استناد
 به و داشت،يوام کار نيا با را اوی زيچ چه و کرديم شنهاديپ عمده شکل عنوان

 کي. (کنم ذکری قول نقل نمود، یم شنهاديپ را آنی مشخص طيشرا چه در ژهيو
 !").ميکن یم خواهش ":صدا
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 ميکن یم مشاهده اغلب که رای زيچ ميتوان ینم حال چيه در ما» 
 به متعلقهاى کيفابر در را کارگرانی ستياليسوس مناسباتی عني

 محصوالت و خام مواد سوخت، خودشان کارگران آنجا در که. دولت
 عيتوزی برا کارگران که را موضوع نيا ا يکنند، یمی ورآ جمع
 را آنها و کنند،يمی ساعم بذل دهقانان نيبی صنعت محصوالت حيصح
 سمياليسوس نيا. ميکن فراموش رسانند، یم مقصد به ــ هينقل وسائط با

 اغلب که دارد وجود زين کوچک اتياقتصاد آن موازات بهی ول .است
 توانديم کوچک اتياقتصاد نيا چرا. است موجود آن از مستقل اوقات
 اءياح گبزر عيصنا رايز باشد؟ داشته وجود سمياليسوس از مستقل
 چه آن دهم ک يفقط ديشای ستياليسوسهاى کيفابر رايز. است دهينگرد
 لذا دارند، ینم افتيدر چون. دارند افتيدر بتوانند رند،يبگ ديبا که را

. ستندين وابستهی ستياليسوسهاى کيفابر به زين کوچک اتياقتصاد
 وسائط و خام مواد سوخت،ی تکافو عدم کشور، ريناپذ وصفی رانيو

 سمياليسوس از مجزا کوچک ديتول که شوديم بدان منجر نقل و حمل
ی دولتی اردهيسرمای طيشرا نيچن در: ميگو یم که نستيا. دارد وجود

 ديتول ه،يسرما. است کوچک ديتول اتحادی معنا به نيا ــ چه؟ی عني
. ديرو یم برون کوچک ديتول از هيسرما سازد،يم متحد را کوچک
ی بازرگانی آزاد البته. ستين سزاوار قتيحق نيا برابر در بستن چشم
 وجه چيه به تيفيک نيا از ختنيگر است؛ یاردهيسرما رشدی معنا به

 زديبگر برتافتهی رو تيحق نيا از بخواهد کهی کس و ست،ين ممکن
 و کوچک اتياقتصاد که جا هر. سازديم دلخوش کلمات با را خود فقط
ی ول. ديآ یم ديپد زينی رادهيسرما ــ باشد داشته وجود مبادلهی آزاد
 در رای خارجی بازرگان و نقل و حمل ،هاکارخانه ،هاکيفابر مای وقت
 آن من  است؟ دهشتناک مای برای اردهيسرما نيا ايآ ميدار خود ارياخت
 بيتکذى نکته نيا که آنم بر و کنم یم تکرار هم حاال گفتم، یم وقت
 نيا. ستين دهشتناک مای برای اردهيسرما نيا استی ريناپذ

 اتيکل به شود رجوع (٦* «ازاتيامت از است عبارتی اردهيسرما
 ).یروس زبان به چهارم چاپ ،٢٧٣ى صفحه ٣٢ جلد نيلن آثار

 
 ١٩٢١ سال در. یدولتی اردهيسرماى مسئله از نيلن برداشت است نيچن
 و کرد ینم تيکفا خام مواد م،ينبود عيصنای دارا بًايتقر خود از ما کهی هنگام

                                     

  نياستال. ی.     است من از کلماتی روى هيتک جا همه ــ * ــ ٦
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 کهاى لهيوس عنوان به رای دولتی اردهيسرما نيلن بود، افتاده کار از نقل و حمل
 شنهاديپ دهد، ونديپ عيصنا با رای دهقان اتياقتصاد آن، قيطر از خواست یمی و
 را راه نيا نيلن که استی معن بدان امر نيا ايآی ول. بود حيصح نيا و. کرديم
 از ونديپ امر به لحاظ نيا از او. نه البته دانست؟ یم مطلوبی طيشرا هر در
 رشدی ستياليسوس عيصنای دارا ما که داديم تيرضا ،یدولتی اردهيسرما قيطر
ی دولت عيصنای دارا ما هم حاال که گفت توانيم ايآ چطور؟ حاال. مينبوداى افتهي

. افتادی گريدی مجرا در تکامل ريس. گفت توان ینم البته، م؟يستيناى افته يرشد
 نموی دولتی بازرگان افت، يونما نشوی دولت عيصنا نگرفت، بًايتقر ازاتيامت کار
ی ستياليسوس عيصنا قيطر از ده و شهر نيب ونديپ و افت يبسط ونيکئوپراس کرد،
 واقع ميکرديم تصور خودمان که چه آن از بهتری وضع در ما. ديگرد آغاز
ى دهعم شکلی دولتی اردهيسرما که گفت شوديم چطور وصف نيا با. ميشد

 .ماست؟ اتياقتصاد
 .  کند درک را ساده مطالب نيا خواهد ینم که نستيا در ونيسياپوز بتيمص

 
 

 دهقانان و فينوويز ــ ٨
 
 

 ديتأک نجايا در زين نيناطق و گفتم خود گزارش ضمن من: دهقانان موضوع
 تا او و است، حال انهيم دهقان به دادن بها کم انحرافی دارا فينوويز که کردند
ی طرفدار حال انهيم دهقان نگهداشتن طرف یبى هينظر از حًايصر اواخر نيهم
ى هينظر به کوشد یم حزب، داخل در مبارزه از پس حاال، فقط و کرد یم
ی متک بدان و کوچد به حال انهيم دهقان با استوار اتحادى هينظر بهی عنی يگريد

 .ميجو ناداست مدارکی بعض به ديبده اجازه است؟ حيصحها نيا ايآ. شود
" کردنی کيبلشو به راجع "خودى مقاله ضمن فينوويزی جار سال در

 :نوشت نيچن
 

 احزابى هيکلی برا که است موجودی فيوظا سلسله کي» 
 با حيصح خورد بر ... مثًال .دارندی عمومى جنبه کامًال نترنيکم

 قشر سه جهان تمام شهيپ زراعت مردم نيب. است ليقب آن از دهقانان
 ميکن جلب خود طرف به را آنها است الزم و ميتوان یم که رددا وجود

ی ايپرولتار (گردند ايپرولتار نيمتفق ديبا و توانند یم زين آنها و
 نيزمى قطعه کی يدارا انيروستائ ــ پرولتارها مهين ،یکشاورز
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ی گريد کاری روين ازى استفاده به که رای پائ خرده دهقانان و کوچک
 انهيم دهقانان (دارد وجود دهقانان ازی گريد رقش). شوند ینم متوسل
" پراودا(" « ٧*نگهداشت طرف یب را آنها ديبا الاقل که) حال

 )١٩٢٥ هيژانو ١٨ى مورخه
 
 حزب، ٨ى کنگره از پس سال شش حال انهيم دهقانانى درباره فينوويز

 شعار و کرد رد را حال انهيم دهقان نگهداشتن طرفيب شعار نيلن آنجا در که
 فيباکا. سدينو یم نيچن ساخت، آن نيجانش را حال انهيم دهقان با استوار حادات
 خواهش شما از من و دارد؟ وجود جا نيا دری آور وحشت زيچ چه پرسد یم
 حال انهيم دهقانانی رو هيتک بر دائر نيلن تز با را فينوويزى مقاله کنم یم
 نشده ا يشده دور نيلن تز از فينوويز ايآ که ديده پاسخ و ديکن سهيمقا
". هيروس از ريغ به است، کشورها ريسا مقصود" :حضار ازی کي....(است
 کهی فيوظا "به راجع فينوويزى مقاله در رايز قيرف ستين طور نيا). همهمه
 ايآ. شود یم صحبت" دارندی عمومى جنبه کامًال نترنيکم احزاب ىهيکلی برا
 گفته صراحتًا جا نيا در است؟ نترنيکم ازی بخش زين ما حزب که ديمنکر شما
: " نگراديلنی ندگينما ئتيه اعضاء ازی کي". (احزابى هيکلی برا: "است شده
 .).عموم خنده". نيمع لحظات در

 قول نقل با را نگهداشتن طرفيب بر دائر فينوويزى مقاله از قول نقل نيا
 استوار اتحاد مای برا که نيا بر دائر حزب ٨ى کنگره در نيلن نطق از مأخوذه

 آنها نيب که افت يديخواه در آنگاه و ديکن سهيمقا ست،يضرور حال انهيم دهقان با
 .ندارد وجودی مشترک وجه گونه چيه

 قيرف فينوويزى مقاله از سطور نيا قرائت محض به که است توجه جالب
 به. وستيپ هينظر نيا به درنگی ب ده، در" یثانو انقالب "طرفدار نيا ن،يالر
 سخن فينوويز و کامنف هيعل نيالر قيرف روزها نيا در که چند هر نمى دهيعق

 نيب نظر اختالف وجود امر نيای ول بود، زيآم قيتوفی ادرجه تا او انيب و گفت
 که ديکن مالحظه. ميريبگ فاصلهی و از جا نيا در ديبا ما و کندينمی نف را او و ما
 :دهد یم رنظ چگونه فينوويزى مقاله نياى درباره نيالر قيرف

 
 با حيصح برخورد"ى مسئله فينوويز نترن،يکم صدر» 
 نترنيکم احزاب ىهيکلی عموم فيوظا نظر نقطه از را" دهقانان

                                     

 .نياستال. ی. است من از کلماتی رو هيتک جا همه  ــ *ــ   ٧
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 ايساوتسکا ".نيالر* («. است نمودهی بند فرمول حيصح کامًال
 ).٨٠ صفحه ،"ايدِرِون

 
 فينوويز چون دارد یم اظهار و کرده اعتراض نيالر قيرف که مينيب یم
 هم او لذا دانسته هم هيروس شامل را حال انهيم دهقان نگهداشتن طرفيب ارشع
 است حيصح نيا. است کرده ديق فينوويز با را خود موافقت عدم خود کتاب در
 نگهداشتن طرفيب که کنديم ديتأک و کرده ديق را نکته نيا خود کتاب در او که
 با سازش "طرف به" یگريد گام "که است الزم مای برا و ستينی کاف مای برا

 مورد نيا در نيالر قيرف متأسفانهی ول. ميبردار" کوالک هيعل حال انهيم دهقانان
 با ما و کند، یم مخلوط نيا با هم را کوالکی تعد هيعل" یثانو انقالب "طرح

 مرا و سازد یم کينزد فينوويز به را او امر نيا و ميندار موافقت نکته نيا
 .رميبگ فاصله او ازی حد تا که کنديم وادار
 رغم یعل فينوويز دادم ارائه کهی سند طبق ديکنيم مالحظه کهی طور به

 انهيم دهقان با استوار اتحاد ضرورت و نگهداشتن طرفيب نبودنی کاف که ن،يلن
 انهيم دهقان نگهداشتن طرفيب شعار برله علنًا و صراحتًا دارد،يم اعالم را حال
 .کنديم نظر اظهار حال

 که را نيريز قول نقل" سمينيلن "نام به خود کتاب در فينوويز. رگيد سند
 :کرده ذکر نيلن از است، ١٩١٨ سال به مربوط
 

 با اتحاد ــ ک،يدموکرات بورژوا انقالب انيپا تا دهقانان با اتحاد» 
 دهقانان،ی پرولتر مهين وی پرولتر بخش بای عن يدست،يته دهقانان

 جهينت نيچن سپس و ،«! یستياليسوس انقالبی سو بهی شرويپی برا
 :رديگ یم

.... است داشته مشغول خود به را ما فعًال که... یاساسى مسئله» 
 دهيگرد روشن انيپا تا و کامل طور به نيلن الذکر سابق احکام در

ی زيچ آن از توان ینم و افزودی زيچ چيه توان ینم جا نيا در. است
 فشرده چيليا مخصوص وحوض و جازيا با زيچ همه جا نيا در *کاست

 شده انيب است، عيبدی ادب آثارى برازنده کهی طور آن روشن و
 ).٦٠ صفحه ،"سمينيلن. ("« است

 
 نيبد دهقانانى مسئلهى درباره سمينيلن جامع فيتوص فينوويزى دهيعق به
 انقالب نيا ن،يمالک و تزار هيعل دهقانان،ى همه اتفاق به. است منوال

 اکتبر انقالب نيا ــ ،یبورژواز هيعل دست،يته دهقانان فاقات به. استی بورژواز
 ــ نيلنی سوم شعار پس. است شده ذکر نيلن شعار دو. جا به همه نهايا. است
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 ــ سمياليسوس ساختمان راه در کوالک هيعل حال، انهيم دهقان اتفاق بهی عني
 افت يفينوويز نزد شعار نيا رفت؟ کجا نيلن سوم شعار نيا پس شد؟ چه
 توان ینم جا نيا در "که کنديم ديتأک فينوويز که چند هر. زده بشيغ. شود ینم
 و ايپرولتار استوار اتحاد بر دائر نيلن سوم شعار ما اگر معهذا ،"افزودی زيچ

 ما که روديم آن ميب م،يافزائين جا نيا به را حال انهيم دهقان با دستيته دهقانان
ی تصادف را امر نيا توانيم ايآ. ميکن فيتحر را نيلن نظر فينوويز رينظ زين

 شعارهاى همه از شيب مای برا اکنون کهی شعار ن،يلن شعار نيسوم که دانست
 نيا شود ینم ر،يخ گردد؟ مفقود فينوويزى نوشته در و شود بيغ دارد، تيفعل
 دهقان نگهداشتن طرفيبى هينظر به معتقد او رايز. پنداشتی تصادف را امر
 در که نستيا از عبارت فقط دوم سند و نخست سند نيب فرق. است حال انهيم

ی ول کرده نظر اظهار حال انهيم دهقان با استوار اتحاد شعار هيعل سند نينخست
 .است گذاشته مسکوت را شعار نيا دوم سند در

 من. است" عصرى فلسفه "عنوان تحت فينوويزى مقاله سند، نيسوم
 و راتييتغ هنوز کهی هنگامی عن يکنم یم صحبت مقاله نيا هياول متن به راجع
 صفت. بود نشده وارد آن دری مرکزى تهيکم اعضاء طرف ازی اضافات

 را حال انهيم دهقان موضوع دوم، سند رينظ ضًايا که آنست مقاله نياى مشخصه
ی برابر ازی اتيحى مسئله نيا گرفتن دهيناد با و گذارده مسکوت کامًال
. دهد نشان رای برابر آنی طبقات کنه که آن بدون زند یم دمی مبهمی کينارودن

 نيبوخار شود،يم صحبت اردهيسرما کوالک، دست،يته دهقان از مقاله نيا در
 به سخن الوفيئوستر از زين وی رااسی برابر از رد،يگ یم قرار حمله مورد

 و ستينی خبر نيلنی فيکئوپراتى نقشه و حال انهيم دهقان از اما د،يآ یم انيم
 نيا مولوتف قيرف کهی هنگام. دارد نام" عصرى فلسفه "ــ مقاله که نآ حال
 خشن انتقاد با ،)بودم سفر در من موقع آن در (داشت ارسال منی برا را مقاله
 مطلب نيا. هستمی خشن و حيصر آدم من رفقا، ،یآر. دادم پاسخ آن بهی ديوشد
 دادم پاسخی خشن ادانتق با من .)خنده(. کنم ینم انکار را آن من و است حيصح
 کيستماتيس طور به آزگار سال ک يفينوويز که کرد تحمل توان ینم رايز

 بری مبن ما حزبی نوبت شعار و دهقانانى مسئله در را سمينيلنى مشخصه صفت
 نستيا. دينما فيتحر ا يو گذاشته مسکوت را دهقانانی اساسى توده با اتحاد
 :دادم مولوتف قيرف به وقت آن در من کهی پاسخ

 
 خط در اعوجاج از عبارت" عصرى فلسفه: "فينوويزى مقاله» 

 شوديم صحبت ١٤ کنفرانس از مقاله نيا در. است نيالری حزبی مش
 و حال انهيم دهقانان مسئلهی عن يکنفرانس نياى عمده موضوعی ول

ی فيکئوپراتى نقشه و حال انهيم دهقانان. ماند یم مسکوت ونيکئوپراس
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 از صحبت انيجر نيا از بعد. ستينی تصادف نيا. ستا شده مفقود نيلن
 دری سع جزی زيچ ١٤ کنفرانسی قرارها" ريتفس راه در مبارزه"

 طور آن ن،يپياستول با نيبوخار کردن مخلوط. ستين قرارها نيا نقض
 نيا با. است نيبوخار به زدن بهتان حکم در کند،يم فينوويز که

 گفته نيلن رايز کرد، مخلوط نيپياستول با زين را نيلن توان یم حساب
 دری برابر شعار" دياموزيب رای بازرگان و ديکنی بازرگان: "است
 طبقات کهی موقع تا. استی رااسی بيفر مردم ،یکنونى لحظه

 گونه چيه دارد وجود اموختهين و آموخته کار کهی وقت تا و موجودند
 و ولتد "به شود رجوع (باشد انيم در تواند ینمی برابر ازی سخن

 طبقات محو از ديبا بلکه مبهمی برابر ک ياز دينبا). .نيلن" انقالب
" کيکالس ريغ "را ما انقالب. گفت سخن سمياليسوس از گفت، سخن
 به را، مقاله. است سميمنشوی سو به دنيغلط دری معنا به دن،ينام
ى جنبهی دارا که کرد عوضی طور بن و خيب از ديبا من،ى دهيعق

 .نباشد ١٤ى نگرهکی برا پالتفرم
 .   «نياستال. ی                                    ١٩٢٥ سپتامبر ١٢

 
 .عبارت هر از کلمه، هر از. مينما مدافعه نهايا تمام از حاضرم هم حاال من
 بدون ــ گفت سخنی برابر از رهنمون وی اساسى مقاله ک يدر شود ینم

 ــ است انيم دری برابر کدام از صحبت که ديآ عمل بهی قيدق فيتعر که آن
 داخل دری برابر دهقانان، داخل دری برابر کارگر،ى طبقه با دهقانانی برابر
. طبقات محوی معنا بهی برابر ا يــ اموخته،ين و آموخته کار نيب کارگر،ى طبقه
 را ده در کار به راجع حزبی نوبتی شعارها رهنمونى مقاله ک يدر شود ینم

ی باز نيا چه کرد،ی بازی برابرى دربارهی عبارات با دشو ینم. گذاشت مسکوت
 دهقانانى مسئله در را سمينيلنی نوبت شعار شود ینم که چنان هم است، آتش با

 مزبور سند سه. کردی باز سمينيلنى دربارهی عبارات با و گذاشت مسکوت
 نگهداشتن طرفيب برله) ١٩٢٥ هيژانو (فينوويزى مقاله: از بودند عبارت
 که) ١٩٢٥ سپتامبر" (سمينيلن "به موسوم فينوويز کتاب. حال انهيم دهقان
ى مقاله و. است گذاشته مسکوت را حال انهيم دهقان به راجع نيلن شعار نيسوم
ى نقشه و حال انهيم دهقان که) ١٩٢٥ سپتامبر" (عصرى فلسفه "فينوويز ديجد

 .است گذاشته مسکوت را نيلنی فيکئوپرات
 .است؟ی تصادفی امر دهقانانى مسئله در فينوويزی دائم نوسان نيا ايآ
 .ستينی تصادف نيا ديکن یم مالحظه کهی طور به
 گزارش به راجع خودی سخنران در فينوويز نگراد،يلن در شيپی چند

 حال انهيم دهقانان با استوار اتحاد شعار برله شد مصمم باالخرهی مرکزى تهيکم
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ی تصادمات وها کشمکش از بعد زات،مبار از بعد هيقض نيا. دينما نظر اظهار
 ستمين مطمئن من اما. است خوب اريبس نيا. داد رخی مرکزى تهيکم در که بود
 اتيواقع کهی طور به رايز. ديپوئ نخواهد انکار راه مورد نيا در بعدها او که

 رای استواری مش خط آن دهقانانى مسئله در چگاهيه فينوويز دهند یم نشان
 )..هازدن کف. (است نداشته ست،ا الزم مای برا که

 دهقانانى مسئله در فينوويز نوسانات ازی حاک که فاکت چند ک ينکيا
 استيس ک يازی مرکزى تهيکم پلنوم در فينوويز ١٩٢٤ درسال. است

ی نقاط ريسا و مرکز دری حزب ريغ دهقانان ونيفراکس ليتشک بری مبن" یدهقان"
ى تهيکم در شنهاديپ نيا. کرديم دفاع باشد،ی هفتگى روزنامه کی يدارا که

 بهی حت فينوويز آن از قبلی اندک. شد رد و گرفت قرار اعتراض موردی مرکز
 حزب ١٢ى کنگره دری و مثًال. است" یدهقان انحراف"ی دارا که ديبال یم خود
 به شما دارد، وجود" انحراف "شما در: نديگو یم من بهی وقت. "گفت یم نيچن

 به ديبا تنها نه مای آر: دهم یم پاسخ من ــ ديشو یم منحرف دهقانان طرف
 الزم ما بر بلکه" ميشو منحرف "آنانی اقتصادهاى یازمندين و دهقانان طرف
 مای ايپرولتار دنبال در کهی دهقان آنی اقتصادهاى یازمندين برابر در است
: ديشنو یم". مينه سر آستانش در لزوم صورت در و آورده فرود سر رود،يم
 سپس )هازدن کف. خنده(". نهادن سر "،"آوردن فرو سر "،"جستن افانحر"

 به فينوويز. افت يبهبود ده در ما تيموقع و شد بهتر دهقانان وضع کهی هنگام
 اعالم را نگهداشتن طرفيب شعار و ستهينگر ظن سوء نظر به حال انهيم دهقان
 گذشتن از پس. کرد جاديا" یچرخش "خودى جذبه نيا در بيترت نيبد و داشت
 ديتجد خواستار امر قتيحق در و آورد وجود بهی نينو" چرخش "اوی زمان اندک
 اعضاء تمام بًايتقر و") عصرى فلسفه ("ديگرد ١٤ کنفرانسی قرارها در نظر
 به شيپ از شيب و ساخته متهمی دهقان انحراف داشتن به رای مرکزى تهيکم

 ١٤ى کنگرهى آستانه در خرهباال". جست انحراف "حال انهيم دهقان با مخالفت
 حال انهيم دهقان با اتحاد طرف به بار نيا ،یگريد" چرخش "هم باز حزب،
 دهقانان آستان در است آماده دوباره که ديبگو زده، الف هم باز ديشا و نمود

 ".نهد سر"
 خود ازی دل دو هم گريد بار ک يفينوويز که است دست دری نيتضم چه
 داد؟ نخواهد بروز
 آخر )هازدن کف. خنده(. استيس نه است خوردن تاب نيا آخر فقا،ر ،یول

  !")است حيصح"ی صداها. (استيس نه استی عصبى حمله نيا
 معطوف دوم انحراف هيعل مبارزه بهاى ژهيو توجه ستين الزم نديگو یم
ی بوگوشفسک انحراف ــ انحراف دو جا نيا در گرچه. ستين حيصح نيا. داشت

 چيه بهی بوگوشفسک که ديباش متوجه ديبای ول. دارد وجود ــ فينوويز انحراف و



٩٠

. معلوم وضعش استی شخصی بوگوشفسک. ستين سهيمقا قابل فينوويز با وجه
 انحرافی ول. نداردی مطبوعات ارگان خودی برا گريدی بوگوشفسک.) خنده(
 دهقان با استوار اتحاد با مخالفت انحراف حال، انهيم دهقان نگهداشتن طرفيب
 تا و بودهی خود به مخصوص ارگانی دارا. یفينوويز انحرافی عن يحال انهيم

 ارگان نيا نام. دهديم ادامهی مرکزى تهيکم هيعل مبارزه به زين حاضر حال
 به که" حاالن انهيم سميبلشو "اصطالح مگر. است ]١٦[" پراودا اينگرادسکايلن"

 در لب بر کف" راوداپ اينگرادسکايلن "و شدهی بند سرهم نگراديلن دری تازگ
 در روزنامه نيا که ستين آن نمودار د،يگويم سخن آن اطراف در اطراف
 آشکار موضوع ک ينيهم خود مگر است؟ شده دور سمينيلن از دهقانانى مسئله
 نخست، انحراف با مبارزه از دشوارتر دوم انحراف با مبارزه که سازد ینم
 ازاى ندهينما نيچن ک يبا که ام جهت نيهم به است؟ی بوگوشفسک انحرافی عني

" پراودا اينگرادسکايلن "که دوم انحرافی حام و مدافع نيچن ک يدوم، انحراف
 مبارزهی برا ژهيو به حزب تا ميکن اتخاذاى مجدانه ريتداب ديبا. ميهست روبرو شد،
 جاديای متمرکز آتش آن هيعل ديبا و است بغرنج و رومندين که انحراف، نيا با

 ما حزب خاص توجه مورد ديبا دوم انحراف نيا جهت نيهم به. باشد هآماد نمود،
 ).هازدن کف !"است حيصح"ی صداها. (رديگ قرار

 
 

 اختالفات خيتارى درباره ــ ٩
 
 

ی مرکزى تهيکم تياکثر نيبی داخل مبارزات خيتار به ديبده اجازه حال
 چگونهی سکترت با "که برخاست جا آن از برخاست؟ کجا از ما نقار. بپردازم

 شنهاديپها ینگراديلن ازی گروه ابتدا. بود ١٩٢٤ اواخر نيا". کرد معامله ديبا
 سالى مباحثه دوران منظورم نجايا در. نمودند حزب از رای ترتسک اخراج
ی قرار حزب ازی ترتسک اخراجى درباره نگراديلنی التياى تهيکم. است ١٩٢٤
 مينکرد موافقت امر نيا ابی مرکزى تهيکم تياکثر ،یعن يما،. کرد صادر

 که ميساخت قانع را آنها وها ینگراديلن بای قدر!"). است حيصح ":یصداها(
 نيا از بعدی کم. ندينما حذف خودى قطعنامه از را اخراج به مربوطى ماده
 اتفاق بهها ینگراديلن و آمد گردی مرکزى تهيکم پلنوم کهی هنگام ان،يجر

 نيا با ما شدند، خواستاری اسيس ئتيه از رای ترتسکی فور اخراج کامنف
 دست به تياکثری مرکزى تهيکم در. ميننمود موافقت هم ونيسياپوز شنهاديپ

 ما. ميديورز اکتفا جنگی ملی ايساريکم سمت ازی ترتسکی برکنار به و ميآورد
 عضو قطع استيس که ميدانست یم رايز مينکرد موافقت کامنف و فينوويز با



٩١

ی ريگ خونى وهيش عضو، قطعى وهيش. دارد بر دری دايز خطرات حزبی برا
 را عضو ک يامروز: استی مسر و خطرناک) بودند خون خواستار آنها رايز(

 چه حزب در مای برا پس را،ــی سوم فردا پس را،ی گريد فردا م،يکرد قطع
 ).هازدن کف (ماند؟ خواهدی باق

 فرق از ودبی انعکاس ،یمرکزى تهيکم تياکثر نيب تصادم نينخست نيا
 .حزب دری التيتشک استيسى مسئله در ما روش نيبی اساس

 سيسرک نطق به مربوط مسئله شد ما نيب اختالف باعث کهاى مسئله نيدوم
 کنفرانس نيکم يو ستيب در ١٩٢٥ هيژانو در امر نيا. است نيبوخار هيعل
 به را نيبوخار خود نطق ضمن موقع آن در سيسرک. داد رخ نگراديلن

 :اوهاى گفته نکيا. ساخت متهم سميکاليسند
 

 نيمخبر به راجع نيبوخارى مقاله مسکو" یپراودا "در ما» 
 بسط و شرح نيبوخار کهی اتينظر. ميخواند رای روستائ وی کارگر

 آن توانيم کهی اتينظر نيچنی ول. ندارد طرفدار ما سازمان در دهديم
ی حزب ضد ،یکيبلشو ريغ ،یستيکاليسند اتينظر خود نوع در را

 تکرار (دارد وجود زين مسئولی رفقا از عده ک ينيب دری حت دانست
 از اتينظر نيا در). هاسازمان ريسا در بلکه نگراديلن در نه کنم یم

اى تودهی اجتماعهاى سازمان انواعی مرز برون حق و استقالل
 تند(« . شوديم گفته سخن ستيکمون حزب قبال در ،یدهقان ــی کارگر

 ).نگراديلن کنفرانس نيکم يو ستيب گزارشی سينو
 
 از احترازی برا خود اشتباه به آشکار اعتراف که داد نشان هيقض نيا
 نيبهتر گردد، رفعی داخل قيطر از اختالفات که نيای برا وی علنى مباحثه
 .است لهيوس

 ،یالتياى تهيکمی اعضا. است نگراديلن کمسومولى مسئله مسئله، نيسوم
ى دربارهاى ژهيو قرار ،یاسيس ئتيه که دارند خاطر به بدال و ندانشسته نجايا

 و اطالع بدون کرديمی سع که نمود صادر نگراديلن کمسومولی التياى تهيکم
ی کشور بًايتقر کنفرانس ليتشک به ، جوانانى هياتحادی مرکزى تهيکم موافقت

 ستيکمون حزبی مرکزى تهيکم قرار از شما. بپردازد نگراديلن در کمسومول
 فيرد در که ميده اجازه ميتوانست ینم ما. ديدار اطالع هيروس) کيلشوب(
 آن با که باشد داشته وجود زينی گريد مرکز کمسومول،ی مرکزى تهيکم

. هاکيبلشو ما،. دهد قرار آن مقابلى نقطه در را خود و دهيورز رقابت سازمان
ى تهيکم که بود جهت نيا به. ميشمار مجاز رای مرکز دو نيا ميتوانست ینم

 به که جوانان،ی مرکزى تهيکم اعضاء ليتبد و رييتغی برا دانست الزمی مرکز
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ی رهبر مقام از سافاروفی برکناری برا و بود، داده امکانی طلب هيتجز نيا
 .دينما اتخاذی ريتداب نگراديلن کمسومولی التياى تهيکم

 سازمان که نداليتما نيای دارای نگراديلنی رفقا که داد نشان هيقض نيا
 .سازند مبدلی مرکزى تهيکم هيعل مبارزه مرکز به را خود نگراديلن

 که نيا بری مبن است فينوويز جانب از مطروحهى مسئله مسئله، نيچهارم
 ف،ينوويز که گردد سيتأس" کيبلشو "نام بهی مخصوصى مجله نگراديلن در

 با ما ؛باشند آنى هيريتحر ئتيه جزء تارخانوف و سيسرک ن،يبارد سافاروف،
ى مجله  موازات به ،اىمجله نيچن که ميداشت اعالم و ننموده موافقت امر نيا
ی ونيفراکس ارگان بهی عن يگروه ک يارگان به ريناگز مسکو،" کيبلشو"

 وحدت به و است خطرناکی اقدام نيچن ک يو گشت خواهد بدل ونيسياپوز
 حاال. مينمود منع را مجله انتشار ما گريد عبارت به. رساند خواهد خلل حزب

 ما. استی معنی ب نيا رفقای ول بترسانند،" منع"ى کلمه با را ما خواهند یم
 ما ،یآر. استی ظاهر سميدموکرات از باالتر مای برا حزب منافع. ميستين براليل

 منع را زهايچ ليقب نيا زين ندهيآ در و ميکرد منع رای ونيفراکس ارگان انتشار
 )..زيانگ شورهاى زدن کف!" البته! است حيحص ":یصداها (نمود ميخواه
 به شده، جدا خواهند یم نگراديلن سازمان نانينش باال که داد نشان هيقض نيا

 .نديآ دراى ژهيوی بند گروه صورت
 منظورم. است" ديشوی غن "شعار، منظورم. نيبوخار موضوع بعد اما و
 دهانش از" ديشوی غن"ى کلمه موقع آن در که است نيبوخار ليآور ماه نطق
 که بودم من خود نيا. افت يشيگشا ما حزب ليآور کنفرانس بعد روز دو. ديپر
 نينيکال و کامنف ف،ينوويز کف،يسوکولن حضور در کنفرانسى سهيرئ ئتيه در

 که ندارم خاطر به من. ستين ما شعار" ديشوی غن "شعار که داشتم اظهار
 در نيالر قيرف کهی وقت .باشد گفتهی زيچ من اعتراض نيا هيعل نيبوخار

 موقع آن در د،ينما صحبت نيبوخار هيعل نظرم به که خواست اجازه کنفرانس
. نشود داده نيبوخار هيعل صحبت اجازه شد خواستار که بود فينوويز خود نيا

 و داشت ارسال نيبوخار هيعلاى مقاله ايکروپسکا قيرف امر نيا از بعد معهذا
 هيعلاى مقاله خودى نوبه به و وانماند هم نيبوخار البته. ديگرد آن چاپ خواستار

 ک يچيه که رديگ یم ميتصمی مرکزى تهيکم تياکثر. نوشت ايکروپسکا قيرف
 شود شنهاديپ نيبوخار به و نگردد آغاز مباحثه. نشود چاپاى مباحثه مقاالت از
 نيبوخار. دارد اعالم مطبوعات در را" ديشوی غن "شعار بودن زيآم اشتباه که
اى مقاله ضمن ،یمرخص از بازگشت از پس و دينما یم موافقت امر نيا با زين
 با خواهند یم فينوويز و کامنف اکنون. دينما یم اجرا را آن الف،يئوستر هيعل

 که شونديم آشفته بر مآبانه براليل و سازند مرعوب راها یبعض" منع "مترسک
 را کس چيه لهيوس نيا هب شما. مينمود منع را ايکروپسکاى مقاله چاپ ما چرا
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 چاپ ما که نبود ايکروپسکا قيرفى مقاله فقط نيا اوًال. ساخت دينخواه مرعوب
ی صورت در ًايثان. ميکرد نيچن زين نيبوخارى مقاله با بلکه م،ينداد اجازه را آن
 منع را ايکروپسکا قيرفى مقاله چاپ ما چرا کند جاديا حزب وحدت مصالح که

 گريد مسئول قيرف هر ازی خاص زيتما چه ايکروپسکا قيرف اصوًال و ميننمائ
 و حزب مصالح از باالتر ديبا رفقا فرد، منافع که ديکن یم تصور شما مگر دارد؟
 مای برا که دانند ینم ونيسياپوز جزوی رفقا مگر رد؟يگ قرار آن وحدت
 زيچ همه حزبی واقع مصالح وی واهی زيچی ظاهر سميدموکراتها کيبلشو
 ).هازدن کف (است؟

" پراودا"ى روزنامه حزب،ی مرکز ارگان در مقاله کی يحت رفقا خوبست
 هيتوج" ديشوی غن "شعار ميمستق ريغ و ميمستق طور به آن در که بدهند نشان
 عالم دراى مقاله نيچن رايز داد، نخواهند نشان رااى مقاله نيچن آنها. باشد شده

 ايکمسومولسکا "دری ستسک که ادافت اتفاق دفعه ک يفقط دفعه، کي. ندارد وجود
 به و ميمال را" ديشوی غن "شعار کردی سع آنی ط و نوشتاى مقاله" پراودا
 روز آنی فردا درست شد؟ چه بعد. کند هيتوج بود، مشهودی سخت به کهی شکل
 مولوتف،ی امضا بهی مخصوصى نامهی طی مرکزى تهيکمى رخانهيدب

 و نظم مراعات به نامبردهراى مهروزنا هيريتحر ئتيه نياستال و في آندره
 بعد روز چند. داد رخ ١٩٢٥ سال ژوئن دوم در واقعه نيا. نمود دعوت بيترت
 که دارد یم مقرر نيبوخار کامل موافقت بای مرکزى تهيکمی التيتشک ئتيه زين

 :  نامه نيا از قسمت ک ينکيا. گردد کنار بر کار از نامبردهى روزنامه رداکتور
 

 هيريتحر ئتيهی اعضا تمام به. ١٩٢٥ ژوئن ومد. مسکو شهر» 
 ".پراودا ايکمسومولسکا"

 عنوان تحتی ستسک مقاالتی جاهای بعض ماى دهيعق به
 نيا در. دينما یم شبهه جاديا" نينوی اقتصاد استيس نينوى مرحله"

 رفته کار به" ديشوی غن "شعار باشد، هم ميمال طرز به ولو مقاالت
 ک يجاديا و ستينی حيصح شعار ست،ين ما شعار شعار، نيا. است
ى مقاله ک يدری ستينبا و دينما یم تفاهمات سوء و شبهات سلسله
 عبارت ما شعار. شود داده جا آن به" پراودا ايکمسومولسکا "در رهنما
 ارتقاء راه در که رای ادار موانع آن ما. استی ستياليسوس تجمع از

 بدون اقدام نيا. ميدار بر انيم از دارد، وجود ده دری ماد رفاه سطح
ی خصوص تجمع خواه کند، یم ليتسه رای تجمع گونه هر شک
 حزب کنون تای ول. یستياليسوس تجمع خواه و باشدی اردهيسرما
 « است داده قرار خود شعار رای خصوص تجمع که است نگفته هرگز

..... 
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 در پس. است مطلع البته، است؟ مطلع اتيواقع نيا تمام از ونيسياپوز ايآ

 آنها چند تا دارد؟ ینم بر نيبوخار هيعل کاتيتحر از دست چرا صورت نيا
 انداخت؟ خواهند راه به جنجال و جار نيبوخار اشتباهى درباره
 که دارم اطالع. ١٩١٧ سال اکتبر در مثًال رفقا،ی بعض اشتباهات از من
 در تنها نه رفقا نيا. ستين هم توجه خورد دری حت آنها به نسبت نيبوخار اشتباه
 ميتصم نيتر مهم و دهيورز" جسارت "بار دو بلکه کردند یم اشتباه موقع آن
. کردند نقض بود شده اتخاذ نيلن شرکت با وی رهبر تحت که رای مرکزى تهيکم
 حزب کردند اعتراف خود اشتباهات به رفقا نيا که نيا محض به وصف نيا با
 نيا با سهيمقا در نيبوخاری ول. سپردی فراموش دست به را اشتباهات آن زين

ی مرکزى تهيکمی قرارها از کدام چيه او. است شده مرتکبی زيناچ اشتباه رفقا
 کاتيتحر هم هنوز امر نيا وجود با که ستيچ علت پس. است ننموده نقض را
 خواهند؟ یم چه نيبوخار از آخر دارد؟ ادامه نيبوخار هيعل بار و بندی ب

 .است منوال نيبد نيبوخار اشتباه موضوع
 در کامنف گزارش و" عصرى فلسفه "فينوويزى مقاله موضوع اما و
 موجب خودى نوبه به که تابستان آخر. امسال زيپائ در مسکو پلنومى جلسه

 باره نيا در خود نطق در من. است دهيگرد ما حزبی داخل مناسبات وخامت
 ىفلسفه "سر بر صحبت موقع آن در. نمود نخواهم تکرار را آن و کردم صحبت
 نيا چگونه ما که بود نيا سر بر سخن. بود مقاله نيا اشتباهات و" عصر

 مورد در کامنف که بودی اشتباهات سر بر م،ينمود یم اصالح را اشتباهات
 که بود نيا سر بر شد، مرتکب آماری مرکزى اداره علوفه و غلهى ترازنامه
 درصد ٦١ که نيا بر یمبن آماری مرکزى ادارههاى کرهيپ به کامنف چگونه
 و کرده باور است، دهقانان نينش باالهاى گروه ارياخت دری کاالئ محصول مازاد
 دفاع، و کاری شورا به خودى نامهی ط مای رفقا فشار اثر در چگونه سپس

 ارياخت در محصول مازاد نصف از شيب که نيا بری مبن ،هاروزنامه در مندرجه
 بدون نهاياى هيکل. ديگرد خود اشتباه اصالح به مجبور است، حال انهيم دهقانان

 .بود ما مناسبات وخامت موجب ديترد
 اشکاالت مسبب که ديآ یم شيپ اکتبر پلنوم به مربوط مسائل آن از بعد

 در و گردد آغاز آشکارى مباحثه که کرد یم طلب ونيسياپوز شود،يمی نينو
 ودر شود یم ديپدی زالوتسک" دوريترم "اصطالح بهى مسئله که جاست نيهم
 به روز نينخست همان از که گردد یم آغاز نگراديلن کنفرانس نهايا تمام انيپا
 س،يسرک سافاروف،هاى نطق منظورم. گشود آتشی مرکزى تهيکمی سو

هاى نطق نيآخر ازی ک يهم آن و فينوويز نطق منظورم. است رهيغ و نيشالو
 هيعل نبرد به را کنفرانس آنی ط و شد راديا کنفرانس انيپا مقارن که است او
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ی برا کهی اشخاص ازی ندگينما ئتيه ک ينمود شنهاديپ و کرد دعوتها یمسکوئ
. بود طور نيا تيوضع. گردد انتخاب ند،اآمادهی مرکزى تهيکم هيعل مبارزه
 در کيبلشو کارگران از تن دو لوبوف و ماکارف که بود ليدل نيهم به صرفًا

ی مرکزى تهيکم هيعل مبارزه پالتفرم آنها (افتادندين راه نگراديلنی ندگينما ئتيه
. گرفتند تارخانف و گوردونی ندگينما ئتيه در را آنهای جا). نکردند قبول را
 لوبوف و کاماروف گريدى کفه در و تارخانف و گوردون ترازوى کفه ک يدر
 باها یاول که گفت خواهدی غرض یب آدم هر صورت نيا در. ديبگذار را
 تمام ست؟يچ کاماروف و لوبوف گناه) هازدن کف. (ستندين سهيمقا قابلها یدوم
. دارند بر گامی مرکزى تهيکم هيعل نخواستند که نستيا لوبوف و کاماروف گناه
 کاماروفها ینگراديلن که نبود شيپ ماه ک ينيهم مگر. است نيهم آنها گناه تمام
 طور نيا ايقضا مگر. کردند یم شنهاديپ خود سازمان اول ريدب عنوان به را
 طور نيا "نگراديلنی ندگينما ئتيه ازی صداهائ (؟ نه ا يبود طور نيا. نبود
ی برا است ممکنی اتفاق چه ماه، ک يظرف در پس".) است طور نيا است،

".) داد تيماه قلب ماه ک يظرف در او ":نيبوخار (باشد؟ دادهی رو کاماروف
 عضو کاماروف شما که باشد دادهی رو است ممکن ماه ک يظرف دری اتفاق چه
 از ديکرد یم شنهاديپ سازمان اول ريدب عنوان به خودتان که رای مرکزى تهيکم
ی اعضا ازی ک يعنوان به را او انتخاب و ديراند نگراديلنى تهيکمى رخانهيدب
 او ":هاینگراديلن طرف ازی صدائ (د؟يشمرد ممکن ريغ کنگرهی ندگينما ئتيه
 ).همهمه!" است دروغ نيا نائوموف،: "گريدی صدا ."کرد نيتوه کنفرانس به

 
 

 ونيسياپوز پالتفرم ــ ١٠
 
 

 وقت. چيالشو و کفيساکولن کامنف، و فينوويز پالتفرم به ميبپرداز حال
 بکری ليخ آنها پالتفرم. شود صحبت ونيسياپوز پالتفرم از که است دهيرس آن

 کامنف. شد راديا ونيسياپوز طرف ازی اديز گوناگونهاى نطق نجايا در. است
 طرف به و گفت یمی گريد زيچ فينوويز د،يکش یمی طرف به گفت، یمی زيچ
 رغم یعلی ول. یچهارم زيچ کفيساکولن ،یسوم زيچ چيالشو د،يکش یم گريد
 بودند؟ی رأ هم نکته کدام در. بودندی رأ هم نکته ک يدر آنهاى همه تنوع، نيا

ى رخانهيدب رفرم از عبارتست آنها پالتفرم است؟ قرار چه از آنها پالتفرم
 سازديم متحد هم با کامًال را آنها کهی مشترک موضوع گانهي. یمرکزى تهيکم

 .استی تيواقعی ول مضحک و بيعج امر، نيا. است رخانهيدبى مسئله همانا
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 ،١٢ى کنگره از پس ١٩٢٣ سال در. ستياخچهيتاری دارا مسئله نيا
ی نابود بری مبتنی پالتفرم ،)خنده (بودند نموده اجتماع" غار "در کهی اشخاص

 به رخانهيدب ليتبدی عن يرخانهيدب بهی اسيس صرفًاى جنبه دادن وی اسيس ئتيه
 نياستال وی ترتسک ف،ينوويز از مرکبی التيتشک وی اسيسی رهبر ارگان کي
ی رهبر امر نيای معنا چه؟ی عن ينيا ست؟يچ پالتفرم نيای معنا. کردند هيته

 فقط نه امد،ين دری زيچ پالتفرم نيا از. است مولوتف بدون و نينيلکا بدون حزب
 بلکه بود،ی پيپرنس ازی عار پالتفرم موقع آن در مزبور پالتفرم که آن ليدل به
 کردم اشاره آنها به کهی رفقائ بدونی فعلى لحظه در که آن ليدل به نيچن هم

 من از سالوسکيک اعماق از کتبًا کهی پرسش به من. ستين ممکن حزبی رهبر
 حاضرم ورزند یم اصرار رفقا اگر داشتم اظهار و دادمی منف پاسخ بود شده
 حقوق نمودن نيتضم بدون و ،یمخف ای يعلنى مباحثه بدون صدا، و سر بدون
 .بروم کنار.) خنده (تياقل

 .بود نينخستى مرحله اصطالح به نيا
 نينخستى مرحله مقابلى نقطه که مرحله، نيدوم معلوم قرار از اکنون و
 بلکه نبوده رخانهيدب کردنی اسيس خواستار گريد اکنون. است دهيرس فرا است،

 ئتيهی نابود خواستار باشد، داشتهی فنى جنبه صرفًا رخانهيدب که آنند، خواستار
 .باشند یم آن به تمام و تام اراتياخت ضيتعو خواستار بلکه نبودهی اسيس

 واقعًای کيتکنى ساده دستگاه ک يبه نهرخايدب ليتبد هرگاه دارد، بيع چه
 با حزب که ترسم یم فقط. باشد الزم آن با موافقت ديشا باشد، کامنف پسند مورد

ی فنى رخانهيدب ک يايآی ول!") است حيصح ":صدا کي.(ديننما موافقت امر نيا
 حاضری اسيس ئتيهی برا هم وی التيتشک ئتيهی برا همی ستيبا که رای مسائل
 باره نيا در که من د،ينما حاضر توانست خواهد و کرد خواهد حاضر شود،
 .دارم ديترد

 د،يآ یم انيم به سخن تمام و تام اراتياخت بای اسيس ئتيه از کهی وقتی ول
ی دارای اسيس ئتيه مگر. نديآ یم در خنده به زين مرغانی پالتفرم نيچن ک ياز
ی اسيس ئتيه تابعی التيتشک ئتيه و رخانهيدب مگر ست؟ين تمام و تام اراتياخت
 پلنوم از ما ونيسياپوز چهی برا چطور؟ی مرکزى تهيکم پلنوم پس ستند؟ين
 هم پلنوم ازی اسيس ئتيه خواهد یم ديشا زند؟ ینم حرفی مرکزى تهيکم
 .باشد؟ داشتهی تر تمام و تام اراتياخت

 خصوص در اوهاى پالتفرم ا يو پالتفرم و ونيسياپوز با بخت نه،
 .ستين ار يقطع طور به رخانه،يدب
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 آنان" یدوست صلح "ــ ١١
 
 

 به کهی وضع از خروجی برا و چه، باالخره د،يبپرس است ممکن شما
 کنگرهی ط چه را ما وقتى همه مسئله نيا کرد؟ ديبای اقدام چه است آمده وجود

 حزب صفوف وحدت به ما. است داشته مشغول خود به کنگره آستان در چه و
 دوست ونيسياپوز. دارد قرار ما برابر در اکنون کهاى مسئله نستيا ــ ميازمندين

 تمام از که دارد وجودی دشوار کی يول. کند صحبتها یدشوار از دارد
 است، آورده وجود به مای برا ونيسياپوز را آن و است تر خطرناکها یدشوار

 بلق) هازدن کف. (استی حزب سازمان اختالل و تفرقه خطر همانای دشوار نيا
 روز دو ما که بود امر نيا به توجه با. آمد فائقی دشوار نيا بر ديبا زيچ هر از
 طيشرا محتملی آشت حصول ديام به و ميکرد خطاب ونيسياپوز به کنگره از قبل

 :هيخطاب نيا متن نکيا. مينمود شنهاديپ سازشی برااى انهيجو مصالحه
 

 نيا بری مرکزى تهيکمی اعضا ن،يريز کنندگان امضاء» 
ی رفقا عده ک يطرف از حزبى کنگره مقدمات تدارک که ندادهيعق

 و حزبی مرکزى تهيکمی مش خط خالف بر نگراديلن سازمان رهبر
 امضاء. است گرفته انجام نگراديلن دری مش خط نيا طرفداران هيعل

 مسکو کنفرانسى قطعنامه ،یمرکزى تهيکمی اعضا ن،يريز کنندگان
 و دانسته حيصح کامًال شکل، نظر از خواه و تيماه نظر از خواه را،
 که رای ليتما گونه هر و همه است موظفی مرکزى تهيکم که آنند بر
 حزب سازمان اختالل باعث و بوده متوجه حزبی مش خط هيعل
 .دينما طرد گردد، یم

 داخل در صلح حفظ خاطر به حزب، وحدت خاطر به معهذا
 سازمان شدن داجی احتمال خطر ازی ريجلوگ منظور به حزب،

 از ه،يروس ستيکمون حزبهاى سازمان نيبهتر ازی ک ينگراد،يلن
 خط دييتأ صورت در نيريز کنندگان امضاء حزب،ی مرکزى تهيکم
 ممکن کنگره، توسطی مرکزى تهيکم روشن و حيصری اسيسی مش
ی شنهادهايپ ما نيبنابرا. ديبنمای ئهاگذشت سلسله ک يشمارد یم
 :ميکن یم را نيريز

ی مرکزى تهيکم گزارش به مربوطى قطعنامه ميتنظ هنگام ــ١
 ازی برخ کردن ميمال با مسکو، کنفرانسى قطعنامه ديبا

 .رديگ قرار کاری مبنا آن،هاى یفرمولبند
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 آن، به مسکوى تهيکم پاسخ و نگراديلن کنفرانسى نامه درج ــ ٢
 شمرده حزب وحدت منافعی مناف ،هابولتن در چه وها روزنامه در چه
 .شود

 صحبت گريد ک يهيعل کنگره در.... ی اسيس ئتيهی اعضا ــ ٣
 .نکنند
) حزب اعضاء بيترک ميتنظ (سيسرک از کنگرههاى نطق در ــ ٤

 .شود گرفته فاصله) یدولتی اردهيسرما (سافاروف و
 داده رخ نيمسکو و لوبوف و کاماروف حق در کهی اشتباه ــ ٥
 .گردد اصالحی سازمان قيطر از است

 دری نگراديلن نفر ک يدخول بری مبنی مرکزى تهيکم قرار ــ ٦
 اجرا موقع به کنگره از پس بالفاصلهی مرکزى تهيکمى رخانهيدب

 .شود گذاشته
 از کارمند کی يمرکز ارگان با ارتباط تيتقو منظور به ــ ٧

 .گردد داخلی مرکز ارگان هيريتحر ئتيه در نگراديلن
) گالدنف" (پراودا ايگرادسکانيلن "رداکتور که آن علت به ــ ٨
ى تهيکم نظر توافق با تر، یقو قيرف ک يبا او ضيتعو است، فيضع
 .شود شمردهی ضرور ،یمرکز

 
 ،١٢ ،١٥ گرانيد وی نسکيدزرژ مولوتف، ن،ياستال ن،ينيکال
١٩٢٥»  

 
 .ميکرد یم شنهاديپ ما کهاى مصالحه آن نستيا رفقا،
 کنگره در ديشد وی علنى ارزهمب و نشد مصالحه به حاضر ونيسياپوزی ول

 .ونيسياپوز" یدوست صلح "است نيچن. داد حيترج صلح بر را
 
 

 آمد خواهد نائل وحدت به حزب ــ ١٢
 
  
ی طرفدار سند نيهم در مندرجه نظرى نقطه از مطالب رئوس در اکنون ما

 خاطر به اکنون هم د،يدانيم کهی طور به خود،ى قطعنامه طرح در ما.ميکن یم
 .مياکرده تر ميمال راها یفرمولبندی بعض حزب در صلح

ی معن بدان نيا ميعضو قطع استيس مخالف ما ميعضو قطع مخالف ما
ی رو و کنند لوس را خود فريک بدون شد خواهد داده اجازه سران به که ستين
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 سران برابر در. ميخواه یم معذرت ست،ين طور نيا.شوند سوار حزب سر
 وحدت طرفدار ما.) هازدن کف!" است حيصح ":هاىبانک. (شد نخواهد سجده

 خواهان حزب. است ما انزجار مورد عضو قطع استيس. ميعضو قطع مخالف و
 آنها، اتفاق به باشند ليما فينوويز و کامنف کهی صورت در را آن و است وحدت

!" است حيصح ":هاىبانک. (آورد خواهد دست به  آنها بدون نباشند، ليما اگر و
. باشد تياکثر تابع تياقل که نيا ست؟يچ مستلزم حزب وحدت اما و.) هازدن کف
 .بود نخواهد و نبوده حزب دری وحدت گونه چيه نيا بدون

" کيبلشو"ى مجله در. ميهست مباحثه مخصوص اوراق پخش مخالف ما
 شودينم. کرد خواهد تيکفا کامًال نيا. دارد وجود مباحثهی برای خاص بخش
 را نکته نيا ــ کند، یم اداره را کشور که ميهستی بحز ما شد مباحثه در غرق

 منعکس کشور در باال، دری نقار هر که دينکن فراموش. دينکن فراموش
 .ميگو ینمی زيچ خارجه از گريد من. شمرد خواهند ما بيع را آن و گردد یم

 هستند فعًال که شکل نيهم به ،یقو احتمال بهی مرکزى تهيکمهاى ارگان
 :هاىصدا. (دينما موافقت آنها زدن برهم با حزب که مشکل. اندم خواهندی باق
 تام اراتياختی دارا هم حالت نيا دری اسيس ئتيه.) هازدن کف!" است حيصح"
 اما و. است باالتر پلنوم جز بهی مرکزى تهيکمهاى ارگان تمام از و بوده تمام و

 نزد در. کنند یم فراموشی گاه که است نکته نيا و است ارگان نيباالتر پلنوم
 پلنومی درهايل که وقت هر و کند یم فصل و حل پلنوم را امورى هيکل ما

. نشاند یم خودی جا سر به را آنها پلنوم بدهند دست از را تعادل بخواهند
 .)هازدن کف. خنده!" است حيصح ":هاىصدا(

 خود از کنگره اگر حزب، اگر و باشد داشته وجود ديبا حزب وحدت
 :هاىبانک.  (آورد ميخواه دست به را آن نهراسد ديتهد از و دده نشان تيخاص

 او کند،ی بدسر ما ازی ک ياگر".) ميهست دهيد باران گرگ ما د،يترس مينخواه ما"
ی رهبر. الزمست نيا. استی ضرور نيا ــ نشاند، خواهند شيجا سر به را

 بخردانهنای سودائ نيچن چيليا از بعد. ستين ممکنی جمع دسته کار بدون حزب
 .است خردانه یب هم آن از صحبت ،.)هازدن کف. (است

 در وحدت حزب، در وحدت ،یجمع دستهی رهبر ،یجمع دسته کار
 چه آن نستيا ــ ت،ياکثر از تياقل تيتبع شرط بهی مرکزى تهيکمهاى ارگان
 .است الزم مای برا اکنون

 وستهيپ انآن که ندارمی ديترد ،ینگراديلن ستيکمون کارگران به راجع اما
 م،يآورد وجود به را حزب آنان اتفاق به ما. بود خواهند ما حزب مقدم صفوف در
 بر اميق پرچم ١٩١٧ اکتبر در آنان اتفاق به م،يپروراند را آن آنان اتقاق به

هاى یدشوار با آنان اتفاق به م،يآمد فائقی بورژواز بر آنان اتفاق به م،يافراشت
 ميخواه مبارزه و ميکرد مبارزه خودی تمانساخی کارها راه سر در موجوده
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 حصولی برا مبارزه در نگراديلن ستيکمون کارگران که ندارمی ديترد من. نمود
 نخواهند بازی صنعت مراکز ريسا در خود دوستان از حزبی نيلن نيآهن وحدت
 )".وناليانترناس "سرود. زيشورانگی هازدن کف. (ماند

 
 
 

 ،٢ مورخه" پراودا"ى روزنامه ٢٩٦ و ٢٩١،٢٩٢هاى شماره در منتشره
 ١٩٢٥ سال دسامبر ٢٩ و ٢٢
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 :حاتيتوض
 

 ١٨ ازی شورو اتحاد) کيبلشو (ستيکمون حزب چهاردهمى کنگره ــ] ١[
 وی اسيسهاى گزارش کنگره. داشت انيجر مسکو در ١٩٢٥ دسامبر ٣١ تا

 کنترل ونيسيکم ش،يتتف ونيسيکمهاى گزارش ،یمرکزى تهيکمی التيتشک
 و نترنيکم هياجرائى تهيکم در هيروس) ب (ستيکمون حزبی ندگينما ،یمرکز
 کمسومول، سازمان کارى درباره ،هاهياتحاد کارى درباره رای مسائل نيچن هم

 خط کنگره. داد قرار مذاکره مورد رهيغ و حزبى نامه نيآئ رييتغى درباره
 ندهيآى مبارزه راه نمود، دييتأ تمامًا اری مرکزى تهيکمی التيتشک وی اسيسی مش
 مورد در را حزبی کلی مش خط کرد، نييتع را سمياليسوسی روزيپ راه در

 رد را ونيسياپوزى طلبانه ميتسلهاى نقشه. نمود بيتصو کشور ساختنی صنعت
 وارد لطمهی برا کهی تالش گونه هر هيدادعل دستوری مرکزى تهيکم به کرده
. زند دستی ريناپذی آشتى مبارزه به د،يآ عمل هب حزب وحدت به ساختن
ی صنعتى کنگره عنوان بهی شورو اتحاد) ب (ستيکمون حزب ١٤ى کنگره
 مبارزه شعار تحت کنگره نيا. ديگرد حزب خيتار صفحات وارد کشور ساختن

ی نفی شورو اتحاد در را سمياليسوس ساختمان امکان که" ديجد ونيسياپوز "هيعل
 حزب به حزب نام ١٤ى کنگره ميتصم موجب به. شتدا انيجر کرد، یم

ی چگونگ از اطالعی برا. افت يرييتغی شورو اتحاد) کيبلشو (ستيکمون
ى ترجمه به شود مراجعهی شورو اتحاد) ب (ستيکمون حزب ١٤ى کنگره
 مسکو، چاپ" یشورو اتحاد) ب (ستيکمون حزب مختصر خيتار "کتابی فارس
 .٤٥٢ ــ ٤٤٧. ص

  
 در) آمستردام درها هياتحاد وناليانترناس (آمستردامى متحده یشورا ــ] ٢[
هاى هياتحاد. ديگرد ليتشک آمستردامی لمللانيبى کنگره در ١٩١٩ سال هيژوئ
 جزو کايآمرى متحده االتيا وی باختری اروپای کشورها ازاى عده ستيرفرم

 نفر ونيليم ٢٤ به ١٩١٩ سال در شورا نيا اعضاءى عده. بودند شورا نيا
 بعدهاى سال در. افت يليتقل ونيليم ١٦ به ١٩٢٣ سال انيپا دری ول ديرس یم

 تنزل کيستماتيس طور به آن اعضاء تعداد و آمستردامى متحدهی شورا نفوذ
 تيفعال عمًالی جهان جنگ نيدوم دوران در آمستردامى متحدهی شورا. افتي یم

ی شورا ،هاهياتحادی جهان ونيفدراس ليتشک مناسبت به. کرد قطع را خود
 .ديگرد منحل ١٩٤٥ سال دسامبر در آمستردامى متحده
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 انيجر ١٩٢٥ سال اکتبر ١٦ تا ٥ از) سيسوئ (لوکارنو کنفرانس ــ] ٣[
 ک،يبلژ ا،يتاليا فرانسه، ر،يکبی ايتانيبر ندگانينما کنفرانس نيا در. داشت

 ارنولوک کنفرانسى درباره. (داشتند شرکت آلمان وی چکوسلوواک لهستان،
 ).١٩ ــ ١٨ صفحات حاضر، کتاب به شود رجوع
 
 ژن در ١٩٢٢ سال مه ماه ١٩ تا ١٠ ازی لمللانيبی اقتصاد کنفرانس ــ] ٤[

 ژاپن ک،يبلژ ا،يتاليا فرانسه، انگلستان، کنفرانس نيا در. داشت انيجر) ايتاليا(
 گريد طرف ازی شورو هيروس و طرف، ک يازی اردهيسرما دول ريسا و

 جهان نيب مناسباتی چگونگ نييتعی برا ژن کنفرانس. دندنمو شرکت
 هنگامی شوروی ندگينما ئتيه. شد ليتشکی شورو هيروس وی اردهيسرما
ی برای طرح و نمود مطرح اروپا اءياحی برای عيوسى برنامه کنفرانس شيگشا
ی ندگينما ئتيهی شنهادهايپ کنفرانسی ول. کرد شنهاديپی عموم سالح خلع

 .رفتينپذ رای شورو
 دول ندگانينما ازی کنفرانسی شورو دولت ١٩٢٢ سال دسامبر ٢ در
 مسکو در) یتوانيل و لهستان ،یلتون فنالند، ،یاستون (خودی باخترى هيهمسا
 مذاکره و بحث معرض در را حاتيتسلی نسب ليتقلى نقشه آن در و خواند فرا

 در ١٩٢٢ سال دسامبر ٢٧ در هيروسی شوروی کشورى کنگره نيدهم. گذاشت
 دييتأ رای شورو حکومت زيمآ صلحی مش خط" جهان ملل به خطاب "خود اميپ

. ندينمای بانيپشتی مش خط نيا از کرد دعوت را جهان زحمتکشانى هيکل و نمود
ی شوروى ندهينما د،يگرد منعقد ١٩٢٤ سال هيفور در که رمی ائيدر کنفرانس در

 .مودنی مشخص شنهاديپی ائيدر حاتيتسل ليتقلى درباره
  
 و ريکبی ايتانيبر نيبی بازرگان قرارداد وی عموم قرارداد منظور ــ] ٥[
 اتحادى ندهينما طرف از لندن در ١٩٢٤ سال اوت ٨ در که استی شورو اتحاد
 کار محافظه دولت. ديرس امضاء به ماکدونالد دولتى ندهينما وی شورو

 قراردادها نيا بيتصو از آمد کار سر به ١٩٢٤ سال نوامبر در که انگلستان
 .ديورز امتناع
 
 ندگانينمای کشوری شورای مرکزى هياجرائى تهيکم فرمان منظور ــ] ٦[

 حکومتی دولتهاى وام الغاءى درباره هيروس دهقانان و سربازان و کارگران
 .ديرس بيتصو به ١٩١٨ سال هيژانو ٢١ در که استی تزار

 
 در که است چمبرلن نياوست ــ نيبالدو کار محافظه دولت منظور ــ] ٧[
 .شد ماکدونالد ستيبوريل دولت نيجانش ١٩٢٤ سال نوامبر
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ى هيوميى روزنامه ــ) یاقتصادی زندگ" (زنيژ ايچسکاياکونوم "ــ] ٨[
ی شوروى متحدهی جمهور مؤسسات وی دارائ وی اقتصادی اهايساريکم ارگان
 اتحادی مل اقتصادی کشوری شورا(ی شورو ريجماه اتحاد و هيروسی ستياليسوس
ی ايساريکم ،یدولت بانک ،یدولتى نقشهى اداره دفاع، و کاری شورا ،یشورو

 انتشار ١٩٣٧ سال نوامبر تا ١٩١٨ سال نوامبر از که بود) رهيغ وی دارائی مل
 .افتي یم

 
" چپ "کودکانهی مش خطى درباره: "نيلن نيريز آثار به شود رجوع ــ] ٩[

. ص ــ ٢٧ جلد ،یروس چهارم چاپ ن،ينل آثار اتيکل" (یمآب بورژوا خرده و
 و رانيدبى جلسه دری جنس اتيمالى دربارهی سخنران "؛)٣١٩ ــ ٢٩١
 استان و مسکو در هيروس) ب(ستيکمون حزبهاى حوزه مسئول ندگانينما

 ٢٦٢. ص ٣٢ جلد" (یجنس تيمالى درباره "؛"١٩٢١ ليآور ٩ مورخه مسکو،
ی جهان انقالبی دورنماها و هيوسر انقالب سال پنج "؛)٣٤٣ ــ ٣٠٨ ،٢٧٦ ــ
)" ١٩٢٢ سال نوامبر ١٣ خيتار در نترنيکمى کنگره نيچهارم دری سخنران(
 ).٣٩٤ ــ ٣٨٠. ص ٣٢ جلد(

 
 وها کنگره ماتيتصم وها قطعنامه"ى مجموعه به شود رجوع ــ] ١٠[

 اتحاد) ب (ستيکمون حزبی مرکزى تهيکمهاى پلنوم وی حزبی هاکنفرانس
 .یروس زبان به ٥٦٦. ص ١٩٤١ سال چاپ لاو قسمت ،"یشورو
 
 به مربوطی تزها هياول طرح "به موسوم نيلن اثر به شود رجوع ــ] ١١[
. ص ،٣١ جلد (،)"ستيکمون وناليانترناس دومى کنگرهی برا(ی ارضى مسئله
 ).١٤١ ــ ١٢٩

 
 .١٢٥ ــ ١٢٤. ص ،٢٩ جلد نيلن آثار اتيکل به شود رجوع ــ] ١٢[
 
 ستيکمون حزبی مرکزى تهيکم پلنوم در که ستياعنامهقط منظور ــ] ١٣[

ى درباره "مولوتفی سخنران اساس بر) ١٩٢٥ سال اکتبر ١٠ ــ ٣ (هيروس) ب(
ى مجموعه به شود رجوع. (ديرس بيتصو به" ده دستانيته نيب در حزب کار

) ب (ستيکمون حزب ،یحزبی هاکنفرانس وها کنگره ماتيتصم وها قطعنامه"
. ص ١٩٤١ سال چاپ دوم قسمت ،"یمرکزى تهيکمهاى پلنوم وی شورو اتحاد
 .یروس زبان به ٤١ ــ ٣٨
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 ــ ٣٢٥.ص ،٦ جلد چهارم، چاپ. نيلن آثار اتيکل به شود رجوع ــ] ١٤[
٣٩٢. 

 
 حزبی مرکزى تهيکم ارگان ه،يوميى روزنامه ــ "بدنوتا" ــ] ١٥[
 سال هيانوژ تا ١٩١٨ سال مارس از که ،یشورو اتحاد) کيبلشو (ستيکمون

 . شديم منتشر ١٩٣١
 
 حزبهاى تهيکم ارگان ه،يوميى روزنامه ــ "پراودا اينگرادسکايلن" ــ] ١٦[
ی شورا ارگان نگراد،يلن شهر و استان دری شورو اتحاد) کيبلشو (ستيکمون

 عنوان تحت ١٩١٨ سال از که زحمتکشان ندگانينمای شهری شورا وی التيا
 نام رييتغ روزنامه نيا ١٩٢٤ سال در. افتي یم رانتشا" پراودا "ايپتروگرادسکا

 ١٩٢٥ سال انيپا در. ديگرد موسوم" پراودا اينگرادسکايلن "به و افتي
 استان دفتر ارگان که را" پراودا اينگرادسکايلن"ى روزنامه ،"ديجد ونيسياپوز"

ی التياى تهيکم ارگان ه،يروس) ب (ستيکمون حزبی مرکزى تهيکمی غرب شمال
 بود،ی التيای اقتصادی شورا وها هياتحادی التيای شورا ارگان گراد،نيلن حزب
 .داد قرار استفاده مورد خودی حزب ضد وی ونيفراکس مقاصدی برا
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