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 کشور شوروی پس از رفع مداخله و جنگ داخلی ــ١
 . ترميمۀ دورهاىدشواری

 
ح را کشور شوروی جنگ را خاتمه داد و راه ساختمان اقتصادی زمان صل

بايستی به  می. الزم بود جراحات وارده از جنگ مداوا شود. در پيش گرفت
 حمل و نقل و کشاورزی را منظم ، اقتصاد ملی پرداخته صنايعهاىترميم خرابی

 .کرد
بايستی در شرايط بسيار دشواری انجام  ولی اين تحول زمان صلح را می

 چهار سال ۀ در نتيجکشور. پيروزی در جنگ داخلی آسان به دست نيامد. داد
 . ويران شده بود،جنگ امپرياليستی و جنگ سه ساله بر ضد مداخله گران

 تنها قريب نصف مقدار پيش از ١٩٢٠مجموع محصول کشاورزی درسال 
ی ئکه سطح قبل از جنگ عبارت از سطح فقير روستا در صورتی. جنگ بود

 های از شهرستان بسيار١٩٢٠عالوه بر اين در سال . دوران روسيه تزاری بود
 .اقتصاد کشاورزی در وضع دشواری بود. دچار قحط و غال شده بودند

محصول صنايع .  از اين هم بدتر بود،وضع صنايع که در حال خرابی بود
.  هفت مرتبه از مقدار پيش از جنگ کمتر بودتقريبًا ١٩٢٠بزرگ در سال 
 معدن خراب و از ىها و چاهها کان، خوابيده بودها و کارخانههابيشتر فابريک

ذوب چدن در . ويژه وضع صنايع فلز سازی دشوار بوده ب. آب پوشيده شده بود
 ٣ تقريبًا هزار تن بود يعنی ١١٦،٣ روی هم رفته عبارت از ١٩٢١تمام سال 

حمل و نقل . رسيد سوخت نمی. داد درصد توليد پيش از جنگ را تشکيل می
فقدان . پايان رسيده بوده  بتقريبًار ذخائر فلزات و منسوجات کشو .مختل شده بود

 ، نفت، نمک، کبريت، لباس، کفش، گوشت، روغن،مايحتاج ضروری مانند غله
 .طور حادی محسوس بوده صابون ب

 و کمبودها طاقت هاکه جنگ جريان داشت مردم به آن نارسائی تا زمانی
ه جنگ ک اما همين. کردند حتی گاهی اين نواقص را احساس هم نمی. وردندآ می

 و کمبودها را هاباره تحمل ناپذير بودن اين نارسائی به پايان رسيد مردم يک
 .نمودند حس کرده و رفع فوری آنها را درخواست می
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 ــدر آتش جنگ داخلی اتحاد جنگی . در ميان دهقانان عدم رضايت پيدا شد
 ۀر پاياين اتحاد ب. وجود آمده و مستحکم گرديده  کارگر و دهقانان بۀسياسی طبق

گرفت و حکومت  دهقان از حکومت شوروی زمين می: معينی استوار بود
کارگران هم از روی سهم  ،شوروی در قبال مالک وکوالک از وی دفاع ميکرد

 .گرفتند  خواربار می، مازادۀتعيين شد
 .اکنون ديگر معلوم شد که اين پايه ناقص است

 هاىبرای نيازمندیدولت شوروی ناگزير بود که از روی اصول نامبرده 
بدون اين اصول و بدون .  مازاد دهقانان را بگيرد همۀ محصول،دفاع کشور

جنگ و . سياست کمونيسم جنگی پيروزی در جنگ داخلی غير ممکن بود
که جنگ  زمانی تا.  اجرای سياست کمونيسم جنگی را ناگزير ساخت،مداخله

دادند و   تن در می،ولتادامه داشت دهقانان به اصول تحويل محصول مازاد به د
که جنگ تمام شد و تهديد بازگشت   اما وقتی،کردند کميابی کاال را احساس نمی

 مازاد و ۀ دهقان شروع کرد به ابراز نارضايتی از اخذ هم،مالکين از ميان رفت
 . شودتأميناصول مذکور در فوق و تقاضا نمود که به مقدار کافی برای وی کاال 

که لنين خاطر نشان نمود با منافع   چنان، جنگیتمام دستگاه کمونيسم
 .دهقانان تصادم نمود

پرولتاريا در .  کارگر را هم تحت تاثير قرار دادۀ طبق،محيط نارضايتی
 قهرمانانه و ، بر ضد خرابی و گرسنگی،مقابل افواج گارد سفيد و مداخله گران
بر دوش خود  جنگ داخلی را ۀ عمدهاىفداکارانه مبارزه کرده بود و سنگينی

ترين کارگران آتش   فداکارترين و با انضباط،ترين  آگاه،در دل بهترين. کشيد
ترين خرابی اقتصادی در   ولی عميق،شوق و شعف سوسياليستی شعله ور بود

وز نی هم که هئها و فابريکها قليلی از کارخانهۀعد. ثير بخشيدأ کارگر هم تۀطبق
کارگران ناچار بودند که به خورده . تاد بيشتر اوقات از کار می اف،کار ميکرد

کاری و به فندک سازی اشتغال ورزيده و برای کسب قوت اليموت خود چنته 
 ۀ طبق،ی نهادهُسست طبقاتی پرولتاريا رو به ۀپاي. دهات روآور شونده دردست ب

رفتند و از صفت   يک قسمت از کارگران به دهات می،گرديد کارگر پراکنده می
در اثر . دادند  طبقاتی خود را از دست میۀ جنب،رون آمدهکارگری خود بي

 .گرديد گرسنگی و خستگی در يک قسمت از کارگران نارضايتی ظاهر می
 مسائل حيات اقتصادی کشور موضوع پيش گرفتن ۀ در هم،در مقابل حزب

 . يک روش حزبی مناسب با شرايط نوين قرار گرفت
 .دام به طرح روش نوينی کرد مسائل ساختمان اقتصادی اقۀو حزب دربار

نمود که از وضع  ولی دشمن طبقاتی در خواب غفلت نبوده و کوشش می
 که ها کوالکهاىشورش. پريشان اقتصادی و عدم رضايت دهقانان استفاده نمايد

 اوکرائين و ،رها تشکيل شده بود در سيبریااز طرف افراد گارد سفيد و اس
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 هرگونه عناصر ضد فعاليت. روز کردب) نتونفآماجرای (درشهرستان تامبوف 
 ، افراد گارد سفيد،ها آنارشيسترها،ااس ،هاانقالبی از قبيل منشويک

يکی نوين تدشمن به اصول تاک.  بورژوازی از نو آغاز گرديدهاىناسيوناليست
 به عبارت ديگر خود را به لباس ،مبارزه بر ضد حکومت شوروی پرداخت

که بی اثر " .!هانيست باد شورا: " خودۀنشوروی در آورده و به جای شعار که
را پيش " هابرله شوراها ولی بدون کمونيست: " اينک شعار نوين،مانده بود

 . کشيد
.  بارز تاکتيک نوين دشمن طبقاتی شورش ضد انقالبی کرونشتاد بودۀنمون

 ١٩٢١دهم حزب در ماه مارس سال کنگرۀ اين شورش يک هفته پيش از انعقاد 
 هاى و با نمايندگان دولتها منشويک،رهااد گارد سفيد که با اسافرا. آغاز شد

 ۀشورشيان برای اعاد. س شورش قرار گرفتندأبيگانه رابطه داشتند بر ر
حاکميت و مالکيت سرمايه داران و مالکين در اوايل کوشش خودشان را در زير 

ش را پي" هاشوراها بدون کمونيست"بردند و شعار  به کار می" شوروی "ۀپرد
 خرده هاىنيروی ضد انقالب کوشش داشت از نارضايتی توده. کشيده بودند

 حاکميت ، شورویظاهرًاکه در زير شعار  بورژوازی استفاده نمايد تا اين
 . شوروی را سرنگون سازد

يکی بدتر شدن عناصر : دو حادثه وقوع شورش کرونشتاد را آسان کرد
. ان بلشويکی در کرونشتادی سازمُسست ملوانان در ناوها و ديگر ۀمتشکل
 همه شان به جبهه تقريبًا که در انقالب اکتبر شرکت کرده بودند اى کهنههاىناوی

نفرات نوينی که در . کردند رفته و در صفوف ارتش سرخ دليرانه نبرد می
اين نفرات . ی داخل گشتندئانقالب پخته و کار آزموده نشده بودند به نيروی دريا

 خام دهقانی بودند و عدم رضايت دهقانان را از اخذ کامًال هاىنو عبارت از توده
 ۀدور اما سازمان بلشويکی آن. ساختند اجباری مازاد خواربار منعکس می

اين .  بسيار ضعيف شده بود به جبهه بر اثر اعزام مکرر نفرات،کرونشتاد
  و افراد گارد سفيد امکان داد که به کرونشتادهارها و منشويکاکيفيات به اس
 .را تصرف نمايند راه يافته آن

 ۀ اول و ناوگان و نيز مقدار هنگفتی تجهيزات و گلولۀ درجژشورشيان د
عناصر ضد انقالبی بين المللی درسودای پيروزی شادمانی . دست آوردنده توپ ب
شورش . ولی اين شور و شعف دشمنان خيلی زود و بی مورد بود. کردند می
حزب ما بر ضد شورشيان . پای در آمد از طرف نيروی شوروی از فورًا

رياست رفيق ه دوم را ب کنگرۀکرونشتاد بهترين فرزندان خود يعنی نمايندگان 
 نازک به سوی کرونشتاد هاى افراد ارتش سرخ روی يخ.وروشيلوف فرستاد

بايستی به  می. شدند شکست و بسياری در آب غرق می يخ می. رفتند می
صداقت و وفاداری در . سخير کرونشتاد هجوم  برد غير قابل تتقريبًااستحکامات 
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دژ . ق آمدئراه انقالب و مردانگی و جانفشانی برای حکومت شوروی فا
 از طرف نيروی ارتش سرخ تسخير گرديد و شورش اىکرونشتاد با حمله

 . کرونشتاد خوابانده شد
 
 
 
 
 

 
 

 . کارگرانهاى اتحاديهۀ مباحثه در حزب دربارــ٢
 .  مخالفۀ شکست دست، دهم حزبۀ کنگر

 )نپ(انتفال به سياست نوين اقتصادی 
 

 حزب و بر اکثريت لنينيست وی روشن بود که پس از کميتۀ مرکزیبر 
 برای نگاه داشتن ، صلحۀپايان دادن به جنگ و اقدام به ساختمان اقتصادی دور

رژيم سخت کمونيسم جنگی که در محيط جنگ و محاصره بر پا شده بود ديگر 
 .ماند نمیدليلی 

برد که ديگر اصول اخذ مازاد خواربار از دهقانان   پی میکميتۀ مرکزی
که به دهقانان مجال  را بايد تبديل به ماليات جنسی نمود تا اين مورد ندارد و آن

کميتۀ .  محصول مازاد خويش به ميل خود استفاده کنند مهمداده شود از قسمت
 به توسعه توليد غله و ،ای کشاورزیبرد که اين اقدامات به احي  پی میمرکزی

 به رونق گردش کاال در ،محصوالت فنی که برای ترقی صنايع الزم است
 نوين اقتصادی اتحاد کارگران و ۀاد پاييج شهرها و به اتأمين بهبود ،کشور

 . دهقانان کمک خواهد کرد
 اين نکته نيز بود که احيای صنايع در حکم نخستين ۀ متوجکميتۀ مرکزی

کار   آن به اينهاى و اتحاديهطبقۀ کارگر تا ،باشد ولی بر آن بود که ه میوظيف
کار در صورتی   و کارگران را به اين،جلب نشوند احيای صنايع محال است

 برای ملت ،توان جلب نمود که به آنها فهمانده شود که خرابی اقتصادی می
باشد و  ک می کشور خطرناۀ خارجی و محاصرۀ مداخلۀدشمنی است که به انداز

کار را از پيش  توانند اين  کارگران بدون شک و شبهه میهاىحزب و اتحاديه
که   چنان، جنگیهاى نه از طريق فرمانطبقۀ کارگرکه آنها با  ببرند به شرطی

 بلکه از ، لزوم داشتها هم در آنجا اين فرماندر جبهه مرسوم بود و حقيقتًا
 .يند اقناع رفتار نماۀطريق اقناع و با شيو
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دستجات . کردند  فکر نمیکميتۀ مرکزی اعضای حزب مانند ۀليکن هم
 ،" چپهاىکمونيست "،"مخالفين کارگری "،هاکوچک مخالف يعنی ترتسکيست

و مانند آنها درحال پريشانی وگمراهی و در مقابل "  دمکراتهاىسانتراليست"
ترديد  دچار ، انتقال به راه ساختمان اقتصادی زمان صلحۀ دورهاىدشواری
 سابق ١ هاى بارتبيست، سابقهاى بونديست، سابقیرهاا و اسهامنشويک. بودند

 به آنها غالبًا.  اکناف روسيه در حزب اندک نبودندهاىو انواع نيمه ناسيوناليست
 قوانين ،پيوستند زيرا مارکسيست حقيقی نبوده اين يا آن گروه مخالف کوچک می

کسيست وپختگی حزبی و لنينی نداشتند و دانستند زيرا مار تکامل اقتصاد را نمی
بعضی از . کردند تنها پريشانی و ترديد دستجات مخالف کوچک را تقويت می

 بر ؛ نمودُسستآنها چنين خيال ميکردند که رژيم سخت کمونيسم جنگی را نبايد 
 برخی ديگر تصور ،"تر کرد ت را بايد باز هم سفهاپيچ و مهره "ــعکس 

ولت بايد در امر برقرار نمودن اقتصاد ملی خود را کنار کردند که حزب و د می
 . کارگران سپرده شودهاىدست اتحاديهه  بکشند و اين کار تمامًا

گونه پريشانی فکر در ميان بعضی از  روشن بود که در محيط وجود اين
قشرهای حزبی اشخاصی يافت خواهند شد که دوستدار مباحثه باشند و 

کنند حزب را دچار جر و بحث   که کوشش میينخالفگوناگونی از م" ليدرهای"
 .يندآ  پديد می،سازند

 .طور هم شد همين
 سياست حزب ۀ عمدۀ کارگران مسئلهاى اتحاديهۀموقع مسئل هر چند در آن

 .  کارگران آغاز شدهاىه نقش اتحاديۀنبود ولی مباحثه از مسئل
 ،ۀ مرکزیتکميمحرک مباحثه و مبارزه بر ضد لنين و اکثريت لنينيست 

 در ١٩٢٠او مايل بود وضعيت را تيره کند و در آغاز نوامبر سال . ترتسکی بود
 کارگران سراسر روسيه هاى نمايندگان کمونيست پنجمين کنفرانس اتحاديهۀجلس

 هاىتکاندن اتحاديه"و " هاتر کردن پيچ و مهره تسف: "با شعار مشکوک
"  کارگران راهاىهدولتی کردن اتحادي"ترتسکی . سخن راند" کارگران

او طرفدار اين بود .  کارگران بودهاى اقناع تودهۀاو بر ضد شيو. درخواست کرد
ترتسکی بر ضد .  گرددی کارگران هم اصول نظامی مجرهاىکه در اتحاديه

 کارگران و بر ضد انتخابی بودن مقامات هاى دمکراسی در اتحاديهۀتوسع
 . کارگران بودهاىاتحاديه

 کارگری غير ممکن هاىع که بدون آن فعاليت سازمانبه جای اصول اقنا
ی صرف را ئ روش خشک و خالی اعمال جبر و فرمانفرماها ترتسکيست،است

 با ،افتاد دست آنها میه  بهای که رهبری کار اتحاديهئکردند و در جا پيشنهاد می
                                                 

ل ـ شوينيستی  حزب سوسيال دموکرات اوکرائين که  ــ جناح چپ ناسيوناها ــ  بارتبيست١
 تحريريه هيئت ــ.  شد  منتشر می١٩١٨که تا سال ) نبرد(از نام ارگان مرکزی بارتبا 
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 و با ،وردندآ  تفرقه و افساد به ميان می، اختالفهاسياست خود در اتحاديه
 در ميان ، غير حزبی کارگران را بر ضد حزب برانگيختههاىت خود تودهسياس

 .انداختند  تفرقه میطبقۀ کارگر
  به مراتب ها اتحاديهۀ در حقيقت از مسئلها اتحاديهۀاهميت مباحثه دربار

 حزب کميتۀ مرکزی همگانی ۀ جلسۀکه بعدها در قطعنام چنان. تر بود وسيع
 مباحثه ،خاطر نشان شده بود) ١٩٢٥انويه  ژ١٧ (،روسيه) بلشويک(کمونيست 

 که بر ضد کمونيسم جنگی بر ،نسبت به دهقانان" روش ۀدر حقيقت دربار
طور کلی ه  کارگران غير حزبی و بۀ روش نسبت به تودۀ دربار،خاستند می

 در زمانی که جنگ داخلی در شرف پايان يافتن ،راجع به رفتار نسبت به توده
اتحاد جماهير ) بلشويک( حزب کمونيست هاىقطعنامه" (مدآ  به عمل می،بود

 ). چاپ روسی٦٥١شوروی بخش يکم ص 
 ،شلياپنيکوف" (مخالفين کارگری" مثل ، ضد حزبی ديگر هماىهدسته
 ،ساپرونوف" ( دمکراتهاىسانتراليست). " کولونتای و ديگران،مدودف
 ،)اسميرنوف و ديگران. و، اوسينسکی، بوگوسالوسکی،دروبيتس

نيز از دنبال ترتسکی )  پراوبراژنسکی،بوخارين" ( چپهاىستکموني"
 .برخاستند

 کنگرۀ" اقتصاد ملی به  ۀ همۀواگذار کردن ادار" مخالفين کارگری"شعار 
 نقش حزب را به صفر ،اين مخالفين. بود" توليد کنندگان سراسر روسيه

کار رساندند و اهميت ديکتاتوری پرولتاريا را در ساختمان اقتصادی ان می
 مقابل دولت شوروی و حزب ۀ را نقطها اتحاديه،"مخالفين کارگری. "کردند می

ترين شکل سازمان   را عالیها اتحاديه،جای حزبه ب. دادند کمونيست قرار می
در واقع يک گروه آنارشيست و " مخالفين کارگری. "دانستند طبقاتی کارگر می

 .سنديکاليست ضد حزبی بودند
 و هاآزادی کامل فراکسيون) هادسيست" ( دمکراتهاىسانتراليست"گروه 
 کوشش ،ها نيز مانند ترتسکيستهادسيست.  را خواستار بودندهادسته بندی

 به نقش رهبری حزب لطمه وارد هاکردند که در شوراها و در اتحاديه می
و مرام آنها " هاپر سر و صداترين هوچی" را فراکسيون هالنين دسيست. آورند

 .ی و منشويکی ناميدرارا هم مرام اس
بوخارين .  وی عليه لنين و حزب ياری کردۀبوخارين به ترتسکی در مبارز

را " ونپتام" معروف به ۀ سربرياکوف و ساکولينکوف دست،براژنسکیابا پره
 را مدافع و هااين دسته شريرترين فراکسيونرها يعنی ترتسکيست. برپا کردند

"  فساد ايدئولوژيکۀباالترين درج"لنين رفتار بوخارين را . کرد روپوشی می
 ها آشکارا بر ضد لنين با ترتسکيستهاديری نگذشت که بوخارين. ناميده بود

 .همدست شدند
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 به عنوان نيروی ها عمده را عليه ترتسکيستۀ ضربهالنين و لنينيست
  را در اينهاآنها ترتسکيست.  ضد حزبی متوجه ساختندهاىاساسی دسته بندی

 مقصر ،کردند  نظامی مخلوط  میهاىرگران را با سازمانکا هاىهکه اتحادي
 نظامی را در هاى سازمانۀتوان شيو دادند که نمی دانستند و به آنها تذکر می می

 مرامی هاى در قبال زمينههالنين و لنينيست.  کارگران معمول ساختهاىاتحاديه
رامی خاطر  مۀدر اين زمين.  مرامی خود را تنظيم نمودندۀنلف زميت مخهاىدسته

 ۀ آموزشگاه ادار، آموزشگاه فن اداره کردن، کارگرانهاىنشان ميشد که اتحاديه
 کار ۀ کارگران بايد همهاىاتحاديه. دنباش  آموزشگاه کمونيسم می،امور اقتصادی

 هاىها با اين شرط است که اتحاديهنت. خود را روی اصل انتباه قرار دهند
را برای مبارزه با ويرانی اقتصادی  کارگران ۀکارگران خواهند توانست هم

 .آماده سازند و به ساختمان سوسياليستی جلب کنند
 در اطراف ، مخالفينهاى حزبی در مبارزه بر ضد دسته بندیهاىسازمان

مخالفين .  شديدی به خود گرفتۀويژه در مسکو جنبه مبارزه ب. لنين گرد آمدند
ولی . ان پايتخت تمرکز دادند خود را به منظور تسلط سازمۀدر اينجا قوای عمد

در .  قطعی وارد آوردندۀ ضربها مسکو به اين کردار فراکسيونهاىبلشويک
 هاىبلشويک.  شديدی شروع شدۀ حزبی اوکرائين هم مبارزهاىسازمان

 حزب کميتۀ مرکزیوقت دبير   که در آن،اوکرائين زير رهبری رفيق مولوتف
 ترتسکی و شلياپنيکوف را خورد  طرفداران،اوکرائين بود) بلشويک(کمونيست 

حزب کمونيست اوکرائين به عنوان تکيه گاه با وفای حزب لنينيست باقی . کردند
در باکو امر در هم شکستن مخالفين زير رهبری رفيق ارژونيکيدزه تشکيل . ماند

کاگانويچ .  ضد حزبی را رفيق لهاىدر آسيای ميانه مبارزه با دسته بندی. گرديد
 . کرد رهبری می
 . لنين مرامی پيوستندۀ اساسی محلی حزب به زمينهاى سازمانۀهم
 ٦٩٤ه کنگردر . دهم حزب گشايش يافت کنگرۀ ١٩٢١ مارس سال ٨
 تن اعضای حزب ٧٣٢٥٢١ ۀ قطعی حضور داشتند که نمايند با رأینماينده
 . تن بودند٢٩٦ی مشورتی أنمايندگان با ر. بودند

ارگران را تراز بندی کرده و با اکثريت  کهاى اتحاديهۀمباحثه درباره کنگر
 . مرامی لننيی را تصويب نمودۀنزديک به تمام آراء زمين
اظهار داشت که مباحثه برای ما يک نوع تجملی  هکنگرلنين موقع گشودن 

را اجازه دهيم و خاطر نشان کرد که دشمنان اميدهای  بايستی آن بود که نمی
 . ميان حزب کمونيست بسته بودند داخلی و افتراق درۀخود را به مبارز

 فراکسيونی برای حزب هاىکه وجود دسته با در نظر گرفتن اينه کنگر
 توجه ،بلشويکی و برای ديکتاتوری پرولتاريا خطر عظيمی دربردارد

لنين در اين مسئله .  معطوف داشتيگانگی حزب ۀمخصوص خود را به مسئل
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 خاطر نشان ،را تقبيح نموده مخالفين هاىبندی  دستهۀه همکنگر. گزارش داد
 ".نمايند در عمل به دشمنان طبقاتی انقالب پرولتری ياری می"ساخت که آنها 

درنگ منحل شود و به   فراکسيونی بیهاى دستهۀمقرر داشت که هم هکنگر
که هيچ عمل   سفارش نمود که سخت مواظبت داشته باشند تا آنها سازمانۀهم

 متخلفين ،ورت عدم اجرای تصميم کنگرهفراکسيونی از کسی سرنزند و در ص
 کميتۀ مرکزیبه ه کنگر. بی چون و چرا و فوری از حزب اخراج گردند

 و کميتۀ مرکزی اعضای  از طرفاختياراتی داد که در صورت نقض انضباط
 آنها هر گونه اقدامات ۀا روا داشتن فعاليت فراکسيونی درباريت تجديد ردر صو

 . و از حزب اتخاد نمايدکميتۀ مرکزیدن از کيفری حزبی را تا بيرون کر
که از "  يگانگی حزبۀدربار" مخصوص ۀ اين مقررات در قطعنامۀهم

 . نوشته شده بود،پذيرفته شده کنگرطرف لنين پيشنهاد و از طرف 
 اعضای حزب را به آن معطوف ساخت ۀتوجه همدر اين قطعنامه ه کنگر

 پيش آهنگ پرولتاريا مورد ۀد يگانگی ارا،که يگانگی و پيوستگی صفوف وی
 کنگرۀ ۀکه يک سلسله از حوادث در دور ويژه در چنين موقعیه باشد ب لزوم می

 .دهم روح ترديد را بين اهالی خرده بورژوازی کشور تقويت داده است
 :گرديد طور خاطر نشان می در قطعنامه اين

 
 ۀ همگانی حزب دربارۀکه در آن موقع که هنوز مباحث و حال آن»  

 در حزب برخی عالئم ، کارگران آغاز نشده بودهاىاتحاديه
ی پيدا شده بودند که ئهافراکسيونی نمودار شده بود يعنی دسته

 ۀکردند تا انداز  مرامی مخصوصی داشتند و کوشش میهاىزمينه
الزم است . ند و انضباط گروهی خود را برپا سازندنمعينی دور خود بت

اروا بودن هر گونه فراکسيون بازی را  کارگران آگاه مضر و نمۀکه ه
 همان فراکسيون بازی که در عمل ناگزير ،طور روشن در يابنده ب

شود و موجب آن است  جهت می دل و يک باعث ضعف فعاليت يک
 ی که خود را به حزب حکومت، مکرر دشمنانهاىکه کوشش

 دشمنان متوجه آن است که هاى تقويت شود و اين کوشش،چسبانند می
اق حزب را عميق کرده و از اين افتراق برای مقاصد ضد انقالبی افتر

 «. استفاده کنند
 

 :گفت سپس در اين قطعنامه چنين میه کنگر
 دشمنان پرولتاريا از هرگونه انحراف از خط مشی متين ۀاستفاد» 
 ، شورش کرنشتاد نمايان ساختۀ به بارزترين شکلی خود را در نمون،کمونيستی

 ۀيروی ضد انقالب بورژوازی و افراد گارد سفيد در همکه ن يعنی موقعی
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 حتی شعارهای رژيم ،یئ آمادگی خود را برای قبول شعارهافورًاکشورهای دنيا 
وری پرولتاريا را در روسيه سرنگون تکه ديکتا  فقط به منظور اين،شوروی
نيروی ضد انقالب عمومًا رها و ا ابراز داشتند و نيز در موقعی که اس،نمايند

  به نام حاکميت شوروی و معنًاظاهرًا ،بورژوازی در کرنشتاد از شعارهای قيام
آمدها  گونه پيش اين.  استفاده کرده بودند،بر ضد حکومت شوروی در روسيه

 و سرنگون کردن ُسستکند که افراد گارد سفيد تنها برای   ثابت میکامًال
شکل ه ند خود را بتوان گاه انقالب پرولتاری در روسيه کوشيده و می تکيه

. وانمود سازند" چپ تر" در آورده و حتی از آنها هم خود را هاکمونيست
چه اوراق منشويکی در پتروگراد در روزهای قبل از قيام کرنشتاد نشان  چنان

 از اختالفاتی که درون حزب کمونيست روسيه بود هاميدهد چگونه منشويک
 ولی ، و طرفدار حاکميت شورویکه خود را مخالف شورش استفاده کردند تا اين

 وانمود ساخته و در عمل از شورشيان ،به اصطالح با اصالحات جزئی
 «. رها و افراد گارد سفيد پشتيبانی کنند و آنها را تحريک نمايندا اس،کرنشتاد
 

قطعنامه خاطر نشان ميکرد که تبليغات حزبی بايد زيان و خطر فراکسيون 
هنگ آ  پيش ارادۀلزوم عملی کردن وحدت ،بازی را از لحاظ يگانگی حزب

  مشروحًا، به عنوان شرط اساسی موفقيت ديکتاتوری پرولتاريا،پرولتاريا
 . بفهماند

طرز گفته شده بود که تبليغات حزبی بايد ه کنگر ۀاز طرف ديگر در قطعنام
قطعنامه  . تازه ترين اصول تاکتيکی دشمنان حاکميت شوروی را بفهماندخاص

 :نمود که یخاطر نشان م
 

ند که به نيروی ضد انقالب در زير پرجم ااين دشمنان پی برده» 
 نيروی خود را ۀتوان اميد بست و اکنون هم آشکار گارد سفيد نمی

 کنند که از اختالفات درون حزب کمونيست روسيه استفاده صرف می
 که ظاهرشان ، سياسیهاىنموده و با واگذاری حاکميت به دسته بندی

ه ل بيشتری برای شناسائی حاکميت شوروی نشان ميدهد بخيلی تماي
 هاىقطعنامه(« .  که باشد ضد انقالب را به پيش ببرنداىهر وسيله

 . يکم صبخشاتحاد جماهير شوروی ) بلشويک(کمونيست حزب 
 ). چاپ روسی٣٧٤-٣٧٣

 
 کرد که تبليغات حزبی قطعنامه خاطر نشان می
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 که ،شته را نيز روشن نمايد گذهاىچنين آزمايش انقالب بايد هم» 
زی ا خرده بورژوهاىدر آن موقع عناصر ضد انقالب از دسته بندی
کردند   پشتيبانی می،که به حزب انقالبی افراطی بيشتر نزديک بودند

که ديکتاتوری انقالبی را متزلزل ساخته و آن را سرنگون نمايند  تا آن
اران دقالبی سرمايه کامل نيروی ضد انۀو بدين وسيله راه را برای غلب

 «. و مالکين درآتيه باز کنند
 

 ديگری تحت عنوان ۀيک قطعنام"  يگانگی حزبۀدربار"به قطعنامه 
هم از طرف  که آن"  انحراف سندکاليستی و آنارشيستی  در حزب ماۀدربار"

دهم در اين  کنگرۀ.  پيوست شد،پذيرفته شده بوده کنگرلنين پيشنهاد و از طرف 
را مورد سرزنش قرار داد و " مخالفين کارگری"موسوم به  ۀقطعنامه دست
 انحرافی آنارشيستی و سنديکاليستی را با انتساب به حزب هاىتبليغات انديشه

 قطعی عليه اين انحراف دعوت ۀکمونيست ناسازگار دانسته و حزب را به مبارز
 .کرد

تحول به  ، تبديل اخذ مازاد خواربار به اخذ ماليات جنسیۀدهم دربار کنگرۀ
 . تصميات خيلی مهمی گرفت)نپ(سياست اقتصادی نوين 

 خردمندی ۀ هم،در اين تحول از کمونيسم جنگی به سياست اقتصادی نوين
 .و دور انديشی سياست لنين نمايان گرديد
 بود موضوع تبديل هذکر شده کنگر ۀيکی از موضوعاتی که در قطعنام

 کمتر از  جنسیماليات.  جنسی بوداصول اخذ مازاد خواربار دهقانان به ماليات
مبلغ ماليات . ميزانی بود که بنا به اصول نام برده از دهقانان گرفته ميشد

طور دقيق ه بايست پيش از کشت  بهاره اعالم و موعدهای تحويل ماليات ب می
 در اختيار کامًالماند  چه که پس از پرداخت ماليات باقی می آن. مقرر ميشد

لنين در گزارش . ت تا با اين مازاد آزادانه داد و ستد نمايدگرف دهقان قرار می
 اىخود خاطر نشان کرده بود که آزادی بازرگانی در نخستين وهله تا اندازه

الزم است که بازرگانی . گردد اری در کشور میدمنجر به رونق سرمايه
خصوصی مجاز شناخته شود و به صاحبان صنايع خصوصی اجازه داده شود 

لنين بر . ولی از اين موضوع نبايد بيم داشت.  نمايندتأسيس کوچکی هاىکه بنگاه
 آزادی داد و ستد موجب عالقمندی اقتصادی دهقان اىاين عقيده بود که تا اندازه

شود و   موجب ترقی سريع کشاورزی می،را باال بردهوی  ۀ توليديۀ قو،گردد می
وران بازار  از َد خصوصیۀبر روی اين اساس صنايع دولتی مستقر و سرماي

توان صنايع   می، با گرد آوردن نيرو و وسائل،کنار زده خواهد شد و نيز
وجود آورد و سپس تعرض ه  اقتصادی سوسياليسم است بۀنيرومندی را که پاي
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اری را در کشور نيست و د سرمايههاىکه بازمانده قطعی را آغاز کرد تا اين
 .نابود ساخت

اری دکه بتوان دژ عناصر سرمايه ای اينکمونيسم جنگی آزمايشی بود بر
 حزب ،در اين تعرض . شهر و ده را با يورش و هجوم مستقيم تسخير نمود

اکنون . اندازه جلو رفته و اين خطر وجود داشت که از پايگاه خود جدا شود بی
 به پشت جبهه لنين پيشنهاد نمود که کمی عقب نشينی نموده تا بتوان موقتًا

  اقدام ورزيد تا اين دژتر اين  طوالنیۀ به محاصر، يورشتر شد و از نزديک
 .که پس از جمع آوری نيرو از نو تعرض را آغاز نمود

 و مخالفين ديگر بر اين عقيده بودند ک نپ فقط عقب نشينی اهترتسکيست
چنين تفسيری برای آنها مفيد بود زيرا آنها راه اعاده و استقرار . است

چنين تفسيری از نپ دارای ضرر عميق و  .ه بودندی را در پيش گرفترادسرمايه
 در ، پس از يک سال از روز برقراری نپ،در حقيقت هم. خيلی ضد لنينی بود

:  و شعار پايان رسيدههعقب نشينی ب" لنين اظهار داشت که ،يازدهم حزب کنگرۀ
 ٢٧ جلد لنين. ( را پيش کشيد" اقتصاد شخصیۀ مقدمات تعرض به سرمايۀتهي

 ).پ روسی چا٢١٣ص 
 و در مسائل مربوط به سياست بلشويکی ، بدهاى که مارکسيست،مخالفين

فهميدند و نه چگونگی   نه ماهيت نپ را می،عاری از هر گونه اطالع بودند
 ماهيت نپ در باال ۀدربار.  به آن اقدام شده بود،عقب نشينی را که در آغاز نپ
يد گفت که عقب نشينی  چگونگی عقب نشينی باۀسخن رانده شد و اما دربار

گاهی هست که احزاب و يا ارتش مجبور به عقب نشينی .  مختلفی داردهاىشکل
در چنين مواردی علت عقب نشينی . نداباشند زيرا دچار شکست گرديده می

ارتش يا حزب اين است که خود و کادرهای خود را برای نبردهای نوی 
ر لنين به هيچ وجه اين عقب در موقع معمول ساختن نپ منظو. داری نمايد نگاه

 زيرا حزب نه تنها دچار شکست نگرديده و مغلوب نشده بود بلکه ،نشينی نبود
 به مداخله گران و افراد گارد سفيد شکست وارد آورده ،برعکس در جنگ داخلی

 در ،ولی چنين موقعی هم ممکن است پيش بيايد که حزب يا ارتش پيروزمند. بود
 خود ۀ عقب جبههاىکه پايگاه  بدون اين، به جلو رفتهتعرض خود بيش از اندازه

در چنين مواردی حزب يا . موجب خطر جدی است اين.  کرده باشدتأمينرا 
 اندکی ،که از پايگاه خود جدا نشود  برای اين،داند  الزم میمعموًالارتش آزموده 
  ايجاد ارتباطۀوسيله که ب  خود نزديک شود تا آنۀ به عقب جبه،عقب نشسته

 نمايد و تأمين احتياجات خود را از هر حيث ، خودۀ عقب جبه،محکم با پايگاه
.  به تعرض آغاز کند، با اعتماد بيشتری و با اطمينان به کاميابی،سپس از نو

گذارد و  درست همين عقب نشينی موقتی را لنين در موقع نپ به مورد اجرا می
ع به علل معمول  ساختن چهارم بين الملل کمونيست راج کنگرۀطی گزارش در 
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قدری زياد جلورفتيم که ه ما در تعرض اقتصادی ب: " آشکارا چنين گفت،نپ
 و بهمين جهت الزم است که  موقتًا"  نکرديمتأمين کفاف ۀپايگاه خود را به انداز

 . خود عقب نشينی بعمل آوريمۀ شدتأمينسوی عقبگاه ه ب
خود به اين خصوصيت  به علت جهالت ،بدبختی مخالفين در اين بود که

 .بردند و تا سرانجام خود هم پی نبردند عقب نشينی زمان نپ پی نمی
 و دهقانان طبقۀ کارگر اتحاد اقتصادی محکم ، نپۀدهم دربار کنگرۀتصميم 

 .کرد  میتأمينرا برای ساختمان سوسياليسم 
 اساسی ۀ همين وظيفۀ متوج، ملیۀ مسئلۀ دربار،همد ۀکنگرتصميم ديگر 

رفيق استالين .  رفيق استالين بودۀ ملی به عهدۀزارش مربوط به مسئلگ. بود
 ما آن ۀوظيف. اظهار داشت که ما ستم ملی را نابود ساختيم ولی اين کافی نيست

است که ميراث سنگين گذشته يعنی عقب ماندگی اقتصادی سياسی  و فرهنگی 
 در اين زمينه خود را  سابق را از بين ببريم و به آنها ياری کنيم تاۀديد ملل ستم
 . مرکزی برسانندۀ روسيۀبه پاي

نيسم يسپس رفيق استالين به دو انحراف ضد حزبی اشاره نمود يعنی شو
هر دو انحراف را به ه کنگر. و ناسيوناليسم محلی)  بزرگۀروسي(امپرياليستی 

 زيانبخش و خطرناک برای کمونيسم و انترناسيوناليسم هاى انحرافۀمثاب
 اصلی خود را بر ۀضربه کنگردر عين حال . مورد مذمت قرار دادپرولتاريا 
 و بقايای ها يعنی بر ضد بازمانده، که خطر عمده بود،نيسم امپرياليستیيضد شو

 روسی در زمان تزاريسم نسبت به ملل غير روسی هاىرفتاری که شوينيست
 . متوجه ساخت،تندشدا روا می
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 . ب يازدهم حزۀکنگر.  نخستين نتايج نپــ٣
 . تشکيل اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی

  دوازدهم حزبۀکنگر.  کئوپراتيوی لنينۀنقش .بيماری لنين
       

اين مقاومت . شد استوار حزب مواجه می اجرای نپ با مقاومت عناصر نا
 هاىلخلقهاناقص" چپ "هاىيک طرف هوچی. گرديد از دو طرف انجام می

که نپ " نمودند مدلل می" و ديگران که  شاتسکين،سياسی از نوع لومينادزه
 بازگشت به ، انقالب اکتبرهاىعبارت است از صرف نظر نمودن از پيروزی

اينان به علت جهالت در سياست و . اری و محو حاکميت شورویدسرمايه
 دچار ،بردند  پی به سياست حزب نمی،ی اقتصادیقندانستن قوانين تر

از طرف . پاشيدند تخم نوميدی میشدند و در پيرامون خود  سراسيمگی می
 ، سوکولنيکوف، زينويف، رادک،ديگر تسليم طلبان مستقيم مانند ترتسکی

 ريکوف و ديگران که به امکان رشد ، بوخارين، شلياپنيکوف،کامنف
اری سر تعظيم دی سرمايهئتوانا"سوسياليستی کشور ما باور نداشتند و در مقابل 

اری کشور شوروی کوشش ديت سرمايهفرود آوردند و برای استحکام موقع
کردند و تقاضا داشتند که خواه در درون کشور و خواه در بيرون آن به  می

نمودند که يک   مهمی بشود و نيز درخواست میهاى خصوصی گذشتۀسرماي
 به ، خصوصیۀسلسله از مواضع حاکميت شوروی در اقتصاد ملی به سرماي

 داده ، شخصیۀط با اشتراک سرماي سهامی مختلهاىعنوان امتياز و يا شرکت
 .شود

حزب پرده از روی . هر دو دسته نسبت به مارکسيسم ولنينيسم بيگانه بودند
که تخم  حزب به آنهائی. هر دو دسته برداشته و آنها را به حال انزوا انداخت

 . توی دهنی سختی زد،کاشتند سراسيمگی وتسليم طلبی می
 حزب ۀحزب بار ديگر لزوم تصفيوجود چنين مقاومتی در مقابل سياست 

 در کميتۀ مرکزیبه همين مناسبت . نمود استوار گوشزد می را از عناصر نا
 حزب را پيش کشيده و در راه مستحکم ساختن ۀ موضوع تصفي١٩٢١سال 

تصفيه در جلسات عمومی با اشتراک افراد غير . حزب کارمهمی را از پيش برد
از "....طور اساسی ه داد که حزب بايد ب لنين اندرز می. مدآ عمل میه حزبی ب

 ُسست هاى کمونيست، کاغذ باز و نادرستهاى از کمونيست،وجود شيادان
 خود را رنگ آميزی کرده ولی باطنًا" ظاهرًا"ی که ئهاعنصر و از منشويک

 ١٣ ص ٢٧ جلد لنين. (تصفيه شود" ندا منشويکی خود را از هم دست ندادهۀجنب
 ).چاپ روسی

 درصد از ٢٥ يا قريب ، هزار تن١٧٠ تا ، تصفيهۀه در نتيجروی هم رفت
 . اخراج گرديد، اعضای حزبۀکلي
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تصفيه موجب استحکام زيادی در حزب شد و ترکيب اجتماعی آن را 
 نفوذ حزب را باال ، اعتماد توده را نسبت به حزب افزون کرد،بهبودی بخشيد

 .  به همبستگی و روح انضباط حزبی افزود،برد
انتقال به . ييد گشتأ صحت سياست اقتصادی نوين ت،ن نخستين سالاز هما

بر . تر ساخت مراتب مستحکمه  نوينی بۀ اتحاد کارگران و دهقانان را بر پاي،نپ
 تقريبًا هااز راهزنی کوالک. ی وپايداری ديکتاتوری پرولتاريا افزوده شدئتوانا

 دهقانان  ميانه ،بارپس از الغاء اخذ مازاد خوار. عمل آمده بکلی جلوگيری ب
 به حکومت شوروی ياری ،ها در امر مبارزه با باندهای کوالک،حال
 از قبيل صنايع ،حياتی اقتصاد ملی هاى رشتهۀحاکميت شوروی کلي. نمودند می

 بازرگانی داخلی و خارجی را در ، زمين،ها بانک، وسائط حمل و نقل،بزرگ
. وجود آورده اقتصادی ب ۀحزب تحوالتی را در جبه. دست خود نگاه داشت

 در صنايع و وسائط هانخستين کاميابی.  آغاز پيشروی نمود،کشاورزی بزودی
طور ه  ولی ب، آهسته بود هنوزکه  ولو اين،رونق اقتصادی. دست آمده نقليه ب

ديدند که  کردند و می کارگران و دهقانان حس می. اطمينان بخشی شروع شد
 .ستحزب راه صحيحی را در پيش گرفته ا

 ٥٢٢ه کنگردر . يازدهم حزب گرد آمد کنگرۀ ١٩٢٢در ماه مارس سال 
 عضو ٥٣٢٠٠٠ ۀی قطعی شرکت کردند که نمايندأی نماينده با رأنماينده با ر

 تن ١٦٥ی مشورتی أنمايندگان با ر.  بودند،گذشته ۀکنگر يعنی کمتر از ،حزب
 .بود صفوف حزبی ۀ اعضای حزب آغاز تصفيۀعلت کم شدن شمار. بودند

 نخستين سال سياست اقتصادی نوين خود را ۀترازنام ،هکنگرحزب در اين 
اظهارات ه کنگراين ترازنامه به لنين فرصت داد که در . مورد بحث قرار داد

 :مايدنزيرين را ب
 

ما بايد اکنون به نام حزب . ما يک سال عقب نشينی کرديم» 
ه شينی داشتيم بهدفی که ما در اين عقب ن!  ديگر بس است-: بگوئيم

اکنون . رسد يا به پايان رسيده است  پايان میهاين دوره ب. دست آمد
 «. گيرد  در پيش قرار می، يعنی هدف تجديد آرايش قوا،هدف ديگر

 ). چاپ روسی٢٣٨ ص ٢٧ جلد لنين(
 

 شديد حياتی و مماتی بين ۀنمود که مفهوم نپ مبارز لنين خاطر نشان می
کدام يک پيروز " اساسی سر اين است که ۀمسئل. استاری و سوسياليسم دسرمايه

 و طبقۀ کارگردست آوردن پيروزی بايد به هم پيوستگی ه برای ب". خواهند شد
 ۀ همه جانبۀ توسعۀوسيله ی را بصنايع سوسياليستی و اقتصاد روستائدهقان و 
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برای اين منظور بايد اداره کردن .  نمودتأمين جنس در ميان شهر و ده ۀمبادل
 .اقتصاد و اصول بازرگانی شايسته و امروزی را آموخت

 اساسی آن سلسله مسائلی بود که هاىبازرگانی در اين دوره يکی از حلقه
 جنسی ميان شهر و ۀ مبادلۀبدون حل اين مسئله توسع. در جلو حزب قرار داشت

 ترقی کشاورزی و بيرون آوردن ، تحکيم اتحاد اقتصادی کارگران و دهقانان،ده
 .يع از حال ويرانی امکان پذير نبودصنا

در آن زمان بازرگانی شوروی هنوز بسيار ضعيف و دستگاه بازرگانی نيز 
.  هنوز در امر بازرگانی دارای تجربه نبودندهاکمونيست. ی بودُسستدچار 
هنوز شناخته نشده بود و هنوز چگونگی مبارزه بر ضد  ٢، يعنی نپمان،دشمن

 از ضعف بازرگانی ،ها نپمان،زرگانی خصوصیبا. وی را نياموخته بودند
 و فروش کاالهای بزازی و کاالهای رايج ديگر را  خريدشوروی استفاده کرده

موضوع تشکيل بازرگانی دولتی و کئوپراتيوی . دست خود گرفته بودنده نيز ب
 .گرديد حائز اهميت بزرگ می

. ران افتادوَده  فعاليت اقتصادی با نيروی نوين ب،يازدهم ۀکنگرپس از 
 با موفقيت از بين برده ، که کشور به آن دچار گرديده بود،عواقب کمی محصول

 آهن بهتر از هاىراه. گرديد سرعت از نو برقرار میه اقتصاد کشاورزی ب. شد
 بيشتر و ،راه افتادهه ب  از نوهاى و کارخانهها فابريکۀشمار. کار افتاده پيش ب

 .بيشتر ميشد
: مهوری شوروی پيروزی مهمی را جشن گرفت ج١٩٢٢در اکتبر سال 
 خاک شوروی که در دست مداخله گران ۀ يعنی آخرين قطع،شهر والدی وستوک

  خاور دور از دست مداخله گرانهاى ارتش سرخ و پارتيزانۀوسيله  ب،بود
 . آزاد شدژاپنی

 خاک شوروی از وجود مداخله گران پاک گرديد و وظائف ۀاکنون که هم
 استحکام اتحاد ملل کشور شوروی را ۀ ادام،ليسم و دفاع کشورساختمان سوسيا

تر جماهير شوروی در يک اتحاد واحد   موضوع يگانگی محکم،نمود ايجاب می
 اين نيروهای ملی را برای ساختمان ۀبايستی هم می. دولتی به ميان آمد

. بايستی وسائل دفاع محکم کشور را فراهم آورد می. سوسياليسم متحد ساخت
منظور  برای اين.  نمودتأمين ملل ميهن ما را ۀ همۀ جانبربايستی ترقی ه می

 .ديگر نزديک کرد مد که ملل کشور شوروی را بيش از پيش به يکآ الزم می
 شوراهای اتحاد شوروی ۀهم ۀکنگر نخستين ١٩٢٢در ماه دسامبر سال 

 ملل ۀد داوطلبان اتحا، بنا به پيشنهاد لنين و استالين،در اين کنگره. منعقد گرديد

                                                 
 .  مترجم، ــ  سرمايه دار زمان نپ٢
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) س. ش. ج. ا( يعنی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ،شوروی در يک دولت
 .برقرار گرديد

 زيرين جزء اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی هاىدر بدو امر جمهوری
 جمهوری شوروی ،جمهوری شوروی متحده سوسياليستی روسيه: قرار گرفت

شوروی سوسياليستی اوکرائين و  جمهوری ،متحده سوسياليستی ماوراء قفقاز
کمی ديرتر در آسيای ميانه سه . جمهوری شوروی سوسياليستی بلوروسی

 ترکمنستان و ، ازبکستانهاى مستقل اتحاد شوروی يعنی جمهورییجمهور
 بر روی اساس داوطلب ها اين جهموریۀاکنون هم. تاجيکستان تشکيل يافت
 که ،آزاد از اتحاد شورویچنين با حفظ حق خروج  بودن و تساوی حق و هم

 شوروی هاى در يک اتحاد از دولت،برای هر يک از آنها اين حق محفوظ بود
 .به نام اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی متحد شدند

معنی ايجاد اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی اين بود که حاکميت 
 حزب شوروی اکنون مستحکم شده و پيروزی بزرگ سياست لنينی و استالينی

 . ملی حاصل گشته استۀبلشويک در مسئل
 نطقی ، عمومی شورای مسکوۀ در جلس، لنين١٩٢٢ در ماه نوامبر سال 

 با اطمينان ، حاکميت شورویۀايراد نمود و ضمن تراز بندی موجوديت پنج سال
 سوسياليستی خواهد ۀ دوران نپ مبدل به روسيۀروسي"راسخی اظهار داشت که 

 حزب ١٩٢٢درسال . رانی لنين در پيشگاه کشور بوداين آخرين سخن". گشت
 حزب و ۀبرای هم. لنين به بيماری سختی مبتال گشت. دچار بدبختی بزرگی شد

همه برای .  غم و اندوه بزرگ خود آنها بودۀ زحمتکشان بيماری لنين به مثابۀهم
 حتی در ،ولی لنين. بردند سر میه زندگی لنين محبوب خويش در نگرانی ب

 يک ،کرد و در عين بيماری سخت  کار خود را قطع نمی،بيماری همزمان 
 آخرين خود کارهای هاى بسيار مهمی نگاشت و در اين مقالههاىسلسله مقاله

 ۀوسيله  ب ما بنای سوسياليسم را در کشورۀندی نموده و نقشبانجام شده را تراز 
 ۀ لنين نقش،هشقدر اين ن. کار ساختمان سوسياليستی طرح کرده جلب دهقانان ب
 هاىرکتش ۀوسيل ه جلب دهقانان به کار ساختمان سوسياليسم بۀخود را دربار

 . پيش کشيد) کئوپراتيو(تعاونی 
 خصوصًا تعاونی کشاورزی هاىو در شرکتعمومًا  تعاونی هاىدر شرکت
 يعنی ، مفهوم و در دسترس آنها بود دهقانهاليونيديد که برای م لنين راهی می
 توليدی بزرگ يعنی هاى اقتصاد کوچک انفرادی به شرکتراه انتقال از

 کشاورزی در کشور ما بايد ۀلنين خاطر نشان کرد که ترقی و توسع. کلخورها
به ساختمان  ) کئوپراسيون( تعاونی هاى شرکتۀوسيله از راه جلب دهقانان ب

 يعنی از راه جايگزين کردن تدريجی مبادی اشتراک در کشاورزی ،سوسياليستی
 انجام ــت در قلمرو فروش و سپس در ميدان توليد محصول کشاورزی نخس



 ٢٠

طبقۀ لنين خاطر نشان نمود که در زمان ديکتاتوری پرولتاريا و اتحاد . پذيرد
 با وجود ، شده استتأمينکه رهبری پرولتاريا بر دهقان   موقعی، و دهقانکارگر

 هاليونيته و م تعاونی که درست تشکيل يافهاى شرکتــ ،صنايع سوسياليستی
توان در کشور ما  يست که با آن میاچنان وسيله  آن،دهقان را فرا گرفته  باشد

 . کامل سوسياليستی را بر پا نمودۀجامع
دست ه پس از ب. دوازدهم حزب منعقد شد کنگرۀ ١٩٢٣در ماه آوريل سال 

 بود که لنين نتوانست اىهکنگر اين نخستين ،هاگرفتن حاکميت از طرف بلشويک
ی قطعی حضور أ تن نماينده با ر٤٠٨ه کنگردر . ر آن حضور به هم رساندد

گذشته حزب  ۀکنگر يعنی از ، نفر عضو حزب بودند٣٨٦٠٠٠ ۀداشتند که نمايند
 که در آن وقت هنوز ادامه داشت و منتج به اخراج ، حزبۀنتايج تصفي. کمتر
 تن نماينده با ٤١٧.  در اينجا نمايان شد، زيادی از اعضای حزب گرديده بودۀعد
 .حضور داشته کنگری مشورتی در أر

 دستورهای لنين را که در مقاالت و ۀحزب در تصميمات خود هم ۀکنگر
 . در نظر گرفت، آخرينش داده شده بودهاىنامه

 عقب نشينی از مواضع ۀ آن کسانی که نپ را به منزلۀبه همه کنگر
پنداشتد و به کسانی که  اری میدسوسياليستی و تسليم مواضع خود به سرمايه

.  تو دهنی سختی زد،اری تن در داددکردند که بايد به اسارت سرمايه پيشنهاد می
 يعنی رادک و گراسين ،از جانب طرفداران ترتسکیه کنگراين پيشنهادات در 

اران بيگانه شد دکردند که بايد تسليم مراحم سرمايه آنها پيشنهاد می. شد داده می
 حيات خود به آنها ۀ که دولت شوروی برای ادام،ع رای از صنايئهاو رشته

آنها پيشنهاد . اران بيگانه واگذار کردد به عنوان امتياز به سرمايه،احتياج داشت
 ، انقالب اکتبر لغو گرديده بودۀ که در نتيج، حکومت تزاریهاىکردند وام می

ستفاده از ا. حزب به اين پيشنهادهای تسليم طلبانه داغ خيانت زد. پرداخت شود
 و تا هاسياست امتيازات را حزب منکر نبود ولی آن را تنها در آن رشته

 .دانست ائز میج که برای دولت شوروی مفيد بود اىاندازه
 الغاء انحصار بازرگانی ، از همان پيش از کنگره،بوخارين و سوکولينکوف
نپ را به  آن بود که ۀاين پيشنهاد هم در نتيج. خارجی را پيشنهاد کرده بودند

لنين در آن زمان بوخارين . پنداشتند اری مید تسليم مواضع خود به سرمايهۀمنزل
.  مورد سرزنش قرار دادها  و کوالکها نپمان،بازان را به عنوان مدافع سفته

دوازدهم تجاوزی را که نسبت به خلل ناپذير بودن انحصار بازرگانی  کنگرۀ
 . رد کرد جدًا،خارجی ميشد

 نسبت اى که سعی داشت سياست محو کننده،به ترتسکی همه رکنگبه عالوه 
خاطر نشان کرد که اين ه کنگر.  پاسخ دندان شکن داد،يل کندمبه دهقانان تح
ی برتری  اقتصاد خرده روستائ،د که در کشورتوان فراموش کر واقعيت را نمی
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 بايد ، از آن جمله صنايع سنگين،ويژه متذکر شد که ترقی صنايعه به کنگر. دارد
 ۀ دهقانی و همهاى بلکه به منافع توده، دهقانی نباشدهاىمخالف با منافع توده

اين تصميمات بر ضد . اهالی زحمتکش پيوستگی داشته و توسعه و رشد يابد
 بهره کشی از اقتصاد ۀوسيله کرد صنايع ب ترتسکی متوجه بود که پيشنهاد می

ت اتحاد پرولتاريا و دهقان  زيرا وی در عمل منکر سياس،ی بر پا گرددئروستا
 .بود

کرد که کارخانجات بزرگ مانند  ترتسکی در عين حال پيشنهاد می
 که دارای اهميت دفاعی ، ديگرهاى بريانسک و کارخانه، پوتيلوفهاىکارخانه

اين پيشنهاد ه کنگر.  بسته شود، وی سود آور نيستۀی که به عقيدئنجاآ از ،بود
 .نفر رد نمودترتسکی را با کمال انزجار و ت

دوازدهم  کنگرۀ ،فرستاده شده بوده کنگر به به موجب پيشنهاد لنين که کتبًا
بازرسی کارگری  دستگاه اداری متحدی به نام کميسيون تفتيش مرکزی و

 از قبيل حفظ ، وظائف مسئوليت داری، اين دستگاهۀبر عهد. ودهقانی تشکيل داد
 و اصالح کامل دستگاه دولتی  تحکيم انضباط حزبی و دولتی،يگانگی حزب ما

 .شوروی گذارده شده بود
گزارش دهنده در اين . قرار گرفته کنگر ملی مورد توجه جدی ۀمسئل
 ملی ۀوی اهميت بين المللی سياست ما را در مسئل.  رفيق استالين بود،موضوع

 حل ۀ اتحاد شوروی نمون، باختر و خاورۀدر نظر ملل ستم ديد. گوشزد نمود
رفيق استالين لزوم کار جدی برای از . و نابود ساختن ستم ملی است ملی ۀلئمس

ميان برداشتن عدم تساوی اقتصادی و فرهنگی ملل اتحاد شوروی را خاطر 
 ۀ قطعی بر ضد انحرافات در مسئلۀ حزب را به مبارزۀوی هم. نشان ساخت

 بزرگ و ناسيوناليسم محلی ۀنيسم امپرياليستی روسيي يعنی بر ضد شو،ملی
 .عوت نمودد

مليون انحرافی و سياست امپرياليستی آنها نسبت به  ۀپرده از چهره کنگر
 يعنی مديوانی و ،در آن موقع مليون منحرف گرجی.  ملی برافکندهاىاقليت

 تشکيل ۀاين عناصر علي.  بر ضد حزب علم مخالفت بر افراشته بودند،ديگران
آنها نسبت به .  قفقاز بودندفدراسيون ماوراء قفقاز و تحکيم دوستی ملل ماوراء

 ،کردند  حقيقی امپرياليست رفتار میهاىنيستيملل ديگر گرجستان مانند شو
. راندند  از تفليس بيرون می،ويژه ارامنه راه  ب،تمام کسانی که گرجی نبودند

قانون وضع کرده بودند که به موجب آن اگر دختر گرجی به غير از گرجی 
 ، بوخارين، رادک،ترتسکی. گرديد ن محروم میشوهر ميکرد از تبعيت گرجستا

 .کردند  راکوفسکی از مليون منحرف گرجی پشتيبانی می،سکريپنيک
 مخصوصی از کارکنان جماهير ملی ۀمجلس مشاور ،هکنگربزودی پس از 

 منعقد گرديد و در آن مجلس پرده از روی مليون بورژوازی مسئلۀ ملی ۀدربار
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 ديگران و مليون منحرف ازبک يعنی فيض اهللا  غاليوف وــتاتار يعنی سلطان 
 .ايف و ديگران برداشته شدجخو

 سياست اقتصادی نوين را ترازبندی ۀدوازدهم حزب نتايج دوسال کنگرۀ
 .ی بودئاين تراز بندی موجب خوش بينی و اطمينان به پيروزی نها. کرد

 :رفيق استالين چنين اظهار داشته کنگردر 
 

ی و پيوستگی خود باقی مانده و تاب حزب ما در حال يگانگ» 
    «. با پرچم گشاده به پيش ميرود،ترين تحول را آورده عظيم
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  ، ترميم اقتصاد ملیهاى مبارزه با دشواریــ٤
 . به مناسبت بيماری لنينهاتشديد فعاليت ترتسکيست

 .هاشکست خوردن ترتسکيست.  نوينۀمباحث
 .م حزب سيزدهۀکنگر. دعوت به حزب. در گذشتن لنين

 
 نتايج ، مبارزه در راه ترميم اقتصاد ملیهاىاز همان نخستين سال

 رونقی ها رشتهۀ در هم١٩٢٤برای اوايل سال . دست آمده باری ب موفقيت
 ، به مراتب افزوده شد١٩٢١بر مساحت کشتزارها از سال . مشاهده ميشد
 نمو و صنايع سوسياليستی. گرديد تر می ی رفته رفته مستحکمئاقتصاد روستا

مزد کار . تر شد  از حيث شماره به مراتب افزونطبقۀ کارگرکرد و  ترقی می
تر   آسان١٩٢١-١٩٢٠ هاىزندگانی کارگران و دهقانان نسبت به سال. باال رفت

 .و بهتر گرديد
ثير خود را نشان أليکن باز هم نتايج خرابی که هنوز از ميان نرفته بود ت

رشد آن از رشد .  پيش از جنگ نرسيده بودصنايع هنوز هم به ميزان. داد می
 بيکاران ۀ شمار١٩٢٣در اواخر سال . تر بود احتياجات کشور به مراتب عميق

 اقتصاد ملی مجال تقليل بيکاری را ۀ نمو آهستــ به يک ميليون تن ميرسيد تقريبًا
 و عناصری از اين قبيل که در هاکه از طرف نپمان نظر به اين. داد نمی

 شهری در کشور بی اندازه هاى بازرگانی ما بودند نرخ فرا آوردههاىسازمان
به همين . طور غير منظمی انجام ميشده  بازرگانی بۀ توسع،باال برده شده بود

از ارزش آن کاسته .  در معرض تزلزل واقع گرديدمناسبت منات شوروی شديدًا
 . اينها مانع بهبود اوضاع کارگران و دهقانان بودۀهم. شد می

 صنعتی و هاىکه از طرف بنگاه  نظر به اين، ١٩٢٣رای پائيز سال ب
 ، تخلفاتی شده بود،ها در سياست شوروی مربوط به نرخ،بازرگانی ما

بين نرخ کاالهای صنعتی و محصول .  اقتصادی قدری بيشتر شدهاىدشواری
 در صورتی که نرخ ،ين آمدهئنرخ غله پا. کشاورزی مغايرت کلی وجود داشت

 اضافی در صنايع زياد شده هاىهزينه.  صنعتی بی اندازه باال رفته بودکاالهای
ی که دهقانان از فروش ئهاپول. گرديد و اين موضوع موجب گرانی کاالها می

 ،عالوه بر اينها. کرد  بزودی ارزش خود را گم می،ورندآ دست میه غله ب
لی در  که در آن وقت کارهای شورای عالی اقتصاد م،پياتاکوف ترتسکيست

 ،که گويا  داد دائر بر ايناى به کارکنان اقتصادی  دستور تبهکارانه،دستش بود
برای ترقی دادن صنايع الزم است از فروش کاالهای صنعتی سود زيادتری 

 اين شعار ،ولی در حقيقت امر.  را برون از اندازه باال بردهابرداشت و نرخ
ليد صنعتی و موجب خرابی  توۀتوانست باعث محدود شدن پاي نپمانی فقط می
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 خريد کاالهای شهری برای دهقانان بدون ،در چنين شرائطی. صنايع گردد
 ،بحران فروش کاال آغاز شد. صرفه بود و آنها از خريد اين کاالها دست کشيدند

ی در پرداخت مزد کار به ئهادشواری.  خود را بخشيد تأثيرکه در صنايع نيز
کارگرانی که عقب . ايتی کارگران گرديداين موضوع موجب نارض. ميان آمد

 .کشيدند  دست از کار میها در برخی از فابريک،مانده تر بودند
 و نواقص ها اين دشواریۀ حزب طرق بر طرف ساختن همکميتۀ مرکزی
. اقداماتی برای از ميان بردن بحران فروش کاال اتخاذ شد. را مد نظر قرار داد

تصميم گرفته شد که اصالحات . آورده شدين ئنرخ اجناس مورد مصرف عموم پا
امر . پولی انجام گردد و موجبات تثبيت پول و رائج شدن چرونس فراهم شود

ه  بازرگانی شوروی بۀبرای بسط و توسع. پرداخت مزد کارگران اصالح گرديد
 شوروی و کئوپراتيوی و نيز برای طرد هر گونه بازرگانی هاى بنگاهۀوسيل

 . اقداماتی در نظر گرفته شد، بازرگانیۀز رشتخصوصی و سفته بازان ا
. کار شده دل و يک جهت دامن همت بر کمر زد و دست ب بايستی يک می

کرد و عمل   اين طور فکر می،هر آن کس که نسبت به حزب وفادار بود
 که ،آنها از غيبت لنين. کردند  اين طور رفتار نمیهاولی ترتسکيست. نمود می
 حزب و رهبری آن را ، استفاده کرده، کنار مانده بود بيماری سختشۀواسطه ب

پنداشتند که برای در هم شکستن حزب   قرار دادند و چنين میاى تازهۀمورد حمل
در مبارزه عليه . و سرنگون کردن رهبری وی موقع مساعدی فرا رسيده است

 خواه شکست انقالب در آلمان و بلغارستان ، اين عناصر از تمام حوادث،حزب
 اقتصادی کشور و خواه از بيماری هاى خواه دشواری،١٩٢٣پائيز سال در 
 ، دشوار برای دولت شورویۀدرست در همين لحظ. کردند  استفاده می،لنين

 حزب ۀ ترتسکی علي،يعنی موقعی که پيشوای حزب در بستر بيماری بود
 عناصر ضد لنينی را که در حزب بودند ۀوی کلي. بلشويک اقدام به حمله نمود
 حزب و ۀ که علي، مرامی مخالفين راۀ زمين معجًال،در پيرامون خود گرد آورد

 مرامی به ۀاين زمين.  تهيه کرد،رهبری آن و بر ضد سياست حزب متوجه بود
 ۀ هم،در مبارزه بر ضد حزب لنينی.  معروف گرديد، مخالف٤٦ ۀنام اظهاري

 هاىکمونيست "اىه بازمانده،ها دسيست،ها ترتسکيستــ:  مخالفهاىبندی دسته
 خود بحران سخت ۀمتحد شدند و دراظهاري"  کارگریينمخالف"و " چپ

 آزادی فراکسيون و ،ی کردهئاقتصادی و محو حاکميت شوروی را پيشگو
 . نمودند  تقاضا می، را به عنوان يگانه راه نجات از اين وضعهابندی دسته

 بنا ،دهم کنگرۀ  که از طرف، بودها مبارزه برای تجديد فراکسيون،اين امر
 . به پيشنهاد لنين ممنوع شده بود

وران  بهبود َدۀ دربار، بهبود صنايع و يا کشاورزیۀ دربارهاترتسکيست
گونه مسائل صريحی را مطرح  کاال در کشور و بهبود حال زحمتکشان هيچ
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تنها .  به اين موضوعات نداشتنداىنمودند و در حقيقت هيچ گونه عالقه نمی
ن بود که از غيبت لنين استفاده کرده و از نو در درون حزب  آنها ايۀعالق

 .  نمايندُسست حزب را کميتۀ مرکزی حزب و هاى را بر قرار و پايههافراکسيون
 که در آن کادرهای حزبی را ، ترتسکیۀ نام، نفر٤٦ مرامی ۀدر پی زمين

د  واراىت تازهآ و افتراهاکرد و نسبت به حزب يک سلسله تهمت  مییلجن مال
 منشويکی را ۀ کهنهاى خود نغمهۀ نام اينترتسکی در.  منتشر گرديد،نمود می

 .کرد  تکرار می،که حزب بارها از وی شنيده بود
آنها . ور شدند دستگاه حزبی حملهه  قبل از هر چيزی بهاترتسکيست

. تواند زندگی و کار کند  نمی، حزبی محکم بدون دستگاه،فهميدند که حزب می
ضای عکردند که اين دستگاه را متزلزل و ويران سازند و ا  میمخالفين کوشش

حزب را بر ضد دستگاه حزبی و جوانان را بر ضد کادرهای قديمی حزب 
ضای جوان ع به ا، خود به جوانان دانش آموزۀترتسکی در نام. برانگيزند

.  اميد بسته بود،دانستند د ترتسکيسم نمیض حزب را برۀ که تاريخ مبارز،حزب
 ترتسکی از در چاپلوسی و تملق بر آمده آنها را ، جلب جوانان دانش آموزبرای

ناميد و در عين حال اظهاراتی راجع به  می" ترين هوا سنج  حزب درست"
با اشاره به پيشوايان تباه و فاسد . نمود تغيير ماهيت گارد قديمی لنينی می

د که گارد قديمی  کنايه ميز،اى ترتسکی با لحن پست و رذيالنه،لملل دومابين
 تغيير ۀترتسکی با اين سر و صداها دربار.  استهبلشويکی هم به همين راه افتاد

کرد که تغيير ماهيت شخص خود و مقاصد ضد حزبی   کوشش می،ماهيت حزب
 .خود را بپوشاند

 از ، ترتسکیۀ نفر و خواه نام٤٦ مرامی ۀ خواه زمين،هر دو سند مخالفين
 فرستاده شد و در معرض مذاکرات ها و حوزه به نواحیهاطرف ترتسکيست

 .اعضای حزب قرار گرفت
 .کردند حزب را دعوت به مباحثه می

حزب يعنی در موقع  کنگرۀ چه پيش از دهمين ،هابدين طريق ترتسکيست
 همگانی حزبی را به حزب ۀ مباحث، و چه اکنون،هامباحثه راجع به اتحاديه

 .تحميل نمودند
 اين دعوت به ،تری بود گرم مسائل اقتصادی مهمکه سر  با وجود اين،حزب

 . مبارزه را پذيرفت و باب مباحثه را باز نمود
شدت . مبارزه با شدت زيادی جريان داشت.  حزب را فراگرفتۀ هم،مباحثه

 جد و جهد داشتند پيش از هاترتسکيست.  در مسکو بودخصوصًااين مبارزه م
 ها مباحثه کمکی به ترتسکيستولی. دست آوردنده همه سازمان پايتخت را ب

 خواه در مسکو و خواه در تمام ،هاترتسکيست. نکرد و فقط آنها را رسوا نمود
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 تنها تعداد کمی هابرای ترتسکيست.  شکست  کمر شکنی خوردند،اتحاد شوروی
 . ی دادأدانشگاه و ادارت دولتی رهاى هاز حوز

ن کنفرانس اي.  کنفرانس سيزدهم حزب گرد آمد١٩٢٤در ژانويه سال 
کنفرانس مخالفين .  نتايج مباحثه استماع کردۀگزارش استالين را دربار

انحراف ترتسکيستی را تقبيح نمود و اظهار داشت که حزب در اين مورد با 
تصميمات کنفرانس بعدها از .  از مارکسيسم سر و کار داردخرده بورژوازی

. ست تصويب گرديدپنجم بين الملل کموني کنگرۀسيزدهم حزب و  کنگرۀطرف 
 در مبارزه آن بر ضد ،پرولتاريای بين المللی کمونيستی از حزب بلشويک

 .کرد  پشتيبانی می،ترتسکيسم
، ١٩٢٤يز سال ئدر پا.  از کارشکنی خود دست برنداشتندهاولی ترتسکيست

منتشر کرد و در آن سعی داشت که "  اکتبرهاىدرس" به نام اىترتسکی مقاله
اين مقاله سراپا تهمت نسبت به حزب ما و به . ن لنينيسم کندترتسکيسم را جانشي
اين رساله دست آويز تمام دشمنان کمونيسم و حاکميت . پيشوای آن لنين بود

 از ،ت ترتسکی نسبت به تاريخ سرا پا قهرمانی بلشويسمآاين افترا. شوروی شد
کی را رفيق استالين کوشش ترتس.  ما با نفرت و انزجار تلقی گرديد حزبطرف

 خود خاطر هاىبرای تبديل لنينيسم به ترتسکيسم رسوا ساخت و در سخنرانی
 يک ۀ حزب عبارت از آن است که ترتسکيسم را به منزلۀوظيف"نشان کرد که 

 ".جريان ايدئولوژيک دفن کند
 اثر ،در امر در هم شکستن ايدئولوژی ترتسکيسم و مدافعه از لنينيسم

 از چاپ در ١٩٢٤که در سال " اصول لنينيسم ۀدربار"تئوريک رفيق استالين 
اين رساله تشريح استادانه و اثبات جدی اساس . ی داشتئ اهميت به سزا،آمد

 را خواه در آن موقع و خواه ها بلشويک،اين رساله. باشد تئوری لنينيسم می
 .کند  لنينی مسلح کرده و میــ تئوری مارکسيستی ۀاکنون با سالح برند

کميتۀ  رفيق استالين حزب را در پيرامون ،رتسکيسمدر نبرد بر ضد ت
 آتی در راه پيروزی سوسياليسم در کشور ۀ گرد آورد و برای مبارزمرکزی

 پيشرفت پيروزمندانه تأمينرفيق استالين توانست ثابت کند که برای . بسيج نمود
 الزم ی شرط، در هم شکستن ايدئولوژی ترتسکيسم،سوی سوسياليسمه ب

 .باشد می
 رفيق استالين اظهار ، تراز بندی دوران مبارزه بر ضد ترتسکيسمضمن

 :داشت
توان در شرائط نپ به  بدون در هم شکستن ترتسکيسم نمی» 

 سوسياليستی ۀ کنونی را مبدل به روسيۀپيروزی نائل آمد و روسي
  «.نمود
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 برای  کهترين بدبختی  بزرگ، سياست لنينی حزب راهاىولی اين کاميابی
 در ١٩٢٤ ژانويه سال ٢١در  . تيره گردانيد، پيش آمدقۀ کارگرطبحزب و 

.  در گذشت، پيشوا و استاد ما و بانی حزب بلشويک،گورکی نزديکی مسکو لنين
. ترين فقدان تلقی کرد  بزرگۀ جهان خبر مرگ لنين را به منزلۀ همطبقۀ کارگر

مه جا اعالم در روز دفن لنين پرولتاريای جهان پنج دقيقه تعطيل کار را در ه
 متوقف ها و فابريکها کار در کارخانه، آهن از حرکت باز ماندهاىراه. داشت
 بهترين دوست و پشتيبان خويش يعنی ، دنيا پدر و معلم خوددزحمتکشان هم. شد

 .کردند سوی گور مشايعت میه لنين را ب
تر از   اتحاد جماهير شوروی محکمطبقۀ کارگر ،در پاسخ به مرگ لنين

 در اين روزهای ،گاهآهر يک از کارگران . پيرامون حزب لنين گرد آمدپيش در 
جا ه سوگواری رفتار خود را نسبت به حزب کمونيست که وصايای لنين را ب

 حزب هزاران و هزاران درخواست کميتۀ مرکزی.  از نظر گذراند،وردآ می
 اين کميتۀ مرکزی. داشت عضويت از طرف کارگران غير حزبی دريافت می

بش کارگران پيشرو را حسن استقبال نمود و قبول عضويت کارگران پيشرو جن
 هزار هااز نو ده.  يعنی دعوت لنينی به حزب را اعالم داشت،اىطور تودهه را ب

مدند که در راه حزب و برای آ کسانی به حزب می. تن کارگر وارد حزب شدند
 مدتی بيش از دويست و  در اندک،آن موقع.  جانفشانی و فداکاری بودندۀلنين آماد

طبقۀ قسمت پيشرو . چهل هزار تن کارگر داخل صفوف حزب بلشويک گرديد
 ،تر و از همه جسورتر و با انضباط تر بود تر و انقالبی  که از همه آگاه،کارگر

 . به حزب بوددعوت لنينیاين . داخل حزب گرديد
 زديک است و کارگر نۀتوده فوت لنين نشان داد که تا چه اندازه حزب ما ب

 .دارند  حزب لنينی را عزيز و گرامی می،چگونه کارگران
دوم شوراهای اتحاد جماهير  کنگرۀ در ،در روزهای سوگواری لنين

 رفيق استالين به نام حزب سوگند بزرگی ياد کرد و چنين ،شوروی سوسياليستی
 :گفت

 
ما از مصالح .  مردمانی از سرشت ويژه هستيمهاما کمونيست» 
ما کسانی هستيم که ارتش استراتژ بزرگ . يمارش يافتهخاصی ُب
هيچ افتخاری باالتر . دهيم  ارتش رفيق لنين را تشکيل می،پرولتاريا

هيح افتخاری باالتر از دارا بودن . از متعلق بودن به اين ارتش نيست
 ،باشد سس و رهبر آن رفيق لنين میؤنام عضويت حزبی که م

 ....نيست
ن ما را ترک ميکرد به ما وصيت کرد که نام  هنگامی که رفيق لني

کنيم  سوگند ياد می. بزرگ عضويت حزب را بلند و پاکيزه نگاه داريم
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 که ما اين وصيت تو را با شرافت انجام خواهيم ، رفيق لنين،به تو
 !....داد

کرد به ما وصيت نمود که  هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می
کنيم به  سوگند ياد می. شم حفظ کنيميگانگی حزب را مانند مردمک چ

 که اين وصيت تو را هم با شرافت انجام خواهيم ، رفيق لنين،تو
 !....داد

کرد به ما وصيت کرد که  هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می
سوگند ياد . ديکتاتوری پرولتاريا را حفظ کرده و مستحکم سازيم

دريغ نخواهيم داشت تا  که از نيروی خود ، رفيق لنين،کنيم به تو می
 !..اين وصيت تو را هم با شرافت انجام دهيم

کرد به ما وصيت کرد که  هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می
 سوگند ياد ،با تمام قوا اتحاد کارگران و دهقانان را مستحکم سازيم

 با شرافت انجام  هم که اين وصيت تو را،ميکنيم به تو رفيق لنين
  !.....خواهيم داد

 ملل ۀ لزوم اتحاد داوطلبان،طور خستگی ناپذيریه  ب،رفيق لنين
 ،ها اتحاد جمهوریۀ آنها را در دائرۀ لزوم همکاری برادران،کشور ما

هنگامی که رفيق لنين ما را ترک مينمود به ما . نمود به ما گوشزد می
.  را مستحکم کنيم وبسط دهيمهاوصيت کرد که اتحاد اين جمهوری

 که اين وصيت تو را هم با ، رفيق لنين،کنيم به تو سوگند ياد می
 .!ادشرافت انجام خواهيم د

لنين بارها به ما خاطر نشان نمود است که تحکيم ارتش سرخ و 
سوگند ... باشد ترين وظائف حزب ما می بهبود وضع آن يکی از مهم

که ارتش   که از نيروی خود دريغ نخواهيم داشت تا اين، رفقا،ياد کنيم
 ...ی سرخ خود را مستحکم سازيمئ خود و نيروی درياسرخ

وصيت کرد که به  هنگامی که رفيق لنين ما را ترک ميکرد به ما
 ،کنيم به تو سوگند ياد می. اصول بين الملل کمونيست وفادار باشيم

که اتحاد   که ما از جان خود دريغ نخواهيم داشت تا اين،رفيق لنين
لمل کمونيست را مستحکم سازيم و  جهان يعنی بين اۀزحمتکشان هم

 «. !بسط دهيم
 

 زنده هااين سوگند حزب بلشويک به پيشوای خود لنين بود که طی قرن
 .خواهد ماند

 نفر ٧٤٨ه کنگردر . سيزدهم حزب انعقاد يافت کنگرۀ ١٩٢٤در ماه مه 
 تن از ٧٣٥٨٨١ی قطعی حضور به هم رساندند که نمايندگی أنماينده با ر
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علت اين افزايش گزاف شماره اعضاء حزب نسبت به . داشتنداعضای حزب را 
 هزار تن عضو جديد ٢٥٠دعوت لنينی قريب ه گذشته آن است که بنا ب ۀکنگر

 . تن بودند٤١٦ی مشورتی أنمايندگان دارای ر. داخل صفوف حزب گرديد
 انحراف خرده ۀ را به منزلهاکيستس مرامی مخالفين يعنی ترتۀزمينه کنگر

 تجديد نظر در لنينيسم تشخيص داده و به ۀز مارکسيسم و به منزلبورژوازی ا
 ۀدربار" کنفرانس سيزدهم حزب را ۀ مرامی را تقبيح و قطعنامۀاتفاق آرا زمين
 .ييد نمودأت"  نتايج مباحثهۀدربار" و یساختمان حزب

با در نظر گرفتن وظائفی که درراه تحکيم پيوستگی بين شهر و ده وجود 
 صنايع سبک ، خود نخستۀ صنايع و در نوبۀ توسعۀستور ادامده کنگر ،داشت

 . را نيز گوشزد ساختسازیرا صادر نمود و در عين حال لزوم رشد سريع فلز
 ۀتشکيل کميساريای ملی بازرگانی داخلی را تصويب کرد و همه کنگر

 ۀ بازرگانی را موظف ساخت که بازار را تصاحب نمايند و سرمايهاىبنگاه
 . بازرگانی طرد کنندخصوصی را از

مقرر ساخت تا اعتبارات دولتی به دهقانان با سود کمتری داده شود ه کنگر
 . آن رباخواران از روستا طرد گردندۀو با توسع

شعار داد که تمام وسائل ه کنگر ، اساسی کار در روستاۀبه عنوان وظيف
 .د دهقانی را در بر گيرهاى تعاونی تودههاىکار رود تا شرکته ممکن ب

اهميت بزرگ دعوت لنينی را خاطر  نشان کرده و حزب ه کنگر ،سرانجام
 آن ساخت که بايد کار آموزش اصول لنينيسم برای اعضاء جوان ۀرا متوج
 ،ندای که بنا به دعوت لنينی داخل حزب شدهئ برای آنها، و قبل از همه،حزب

 .تقويت يابد
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اختمان  سۀمسئل.  اتحاد شوروی در پايان دوران ترميمــ٥
 . سوسياليستی و پيروزی سوسياليسم در کشور ما

 ، چهاردهم حزبۀکنگر.  کامنف-زينويف" مخالفين نوين"
 .خط مشی صنعتی کردن سوسياليستی کشور

 
 در راه طبقۀ کارگر بيش از چهار سال از کار سرسخت حزب بلشويک و

 به پايان  ترميم اقتصاد ملی نزديکۀکار قهرمانان. سياست اقتصادی نوين گذشت
فزونی ه اقتدار اقتصادی و سياسی اتحاد جماهير شوروی بيش از پيش رو ب. بود
 .نهاد می

اری پس از جنگ دسرمايه. وضعيت بين المللی تا اين زمان تغيير يافته بود
جنبش .  ايستادگی کندها انقالبی تودهۀامپرياليستی توانست در مقابل نخستين حمل

 لهستان و يک رشته از کشورهای ديگر ، بلغارستان، ايتاليا،انقالبی در آلمان
 پيشوايان احزاب سازشکار سوسيال دمکرات به ،در اين کار. سرکوب شد

اری دسرمايه. دوران جزر موقتی انقالب فرا رسيد. بورژوازی ياری نمودند
 آن تا حدی  تثبيت شد و مواضعاىطور موقت و تا اندازهه دراروپای باختری ب

 اساسی را که موجب از هم اری تضادهایدليکن تثبيت سرمايه. استحکام يافت
برعکس اين تثبيت .  بر طرف ننمود،شود اری مید سرمايهۀگسيختگی جامع

 در بين ،اراند تضادها را در ميان کارگران و سرمايه،اریدهی سرمايئجز
 امپرياليستی کشورهای مختلف هاى در ميان گروه،امپرياليسم و ملل مستعمراتی

ن فورًااری مقدمات د در کشورهای سرمايه،اریدتثبيت سرمايه. کرد  میحادتر
 .نمود  تازه را فراهم میهاىنوينی از تضادها و بحران

افت اتحاد جماهير شوروی نيز ي اری تثبيت میدکه سرمايه در عين اين
. ديگر تفاوت فاحش داشت درحال تثبيت بود ولی اين دو حالت تثبيت با يک

تثبيت اتحاد . داد اری را نويد مید سرمايهۀی عالئم بحران تازاردتثبيت سرمايه
 رشد نوين قدرت اقتصادی و سياسی کشور سوسياليستی ۀجماهير شوروی نشان

 .بود
 وضع بين المللی اتحاد شوروی گرچه ،با وجود شکست انقالب در باختر

 .افتي م میي تحک پيوستهآهسته ولی
کنفرانس اقتصادی بين المللی  به ١٩٢٢اتحاد جماهير شوروی در سال 

 دول امپرياليستی که از ،در کنفرانس ژن.  شهر ژن دعوت شدــمنعقده در ايتاليا 
 کوشش داشتند ،ت گرفته بودندأاری جردشکست انقالب در کشورهای سرمايه

. شکل ديپلوماسی فشار جديدی به جمهوری شوراها وارد آورنده که اين بار ب
 ارائه نمودند و اى گستاخانههاىروی در خواست به کشور شوهاامپرياليست
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 انقالب اکتبر ملی شده ۀکه در نتيج ئیها و کارخانههاخواستار بودند که فابريک
 هاى وامۀ و نيز خواستار بودند که هم،اران خارجی پس داده شوددبود به سرمايه

دولت ه در چنين شرايطی دول امپرياليستی ب. حکومت تزاری پرداخته شود
 را رد هااتحاد شوروی اين درخواست. دادند ی میئی جزئها وامۀ وعدشوروی

 .کرد
 . نداداىکنفرانس ژن نتيجه

 انگليس ۀشکل اولتيماتوم کرزن وزير امور خارجه  ب، تازهۀتهديد به مداخل
 .چه شايد و بايد رد گرديد  نيز چنان١٩٢٣در سال 

 کردند و به  استحکام حاکميت شوروی را سنجشۀ که درج،ارددول سرمايه
 يکی پس از ديگری برقرار ساختن ،پايداری وی اطمينان حاصل نمودند

 روابط ١٩٢٤طی سال . مناسبات ديپلوماسی را با کشور ما آغاز نمودند
 .  ايتاليا بر قرار گرديد، ژاپن،فرانسه ،ديپلوماسی با انگليس

روشن بود که کشور شوروی توانست يک دوران تام تنفس در شرايط صلح 
 .دست آورده را ب

فعاليت پر از فداکاری کارگران و . اوضاع در درون کشور هم تغيير يافت
رشد . شد ثمر خود را بخشيد دهقانان که از طرف حزب بلشويک رهبری می

 کشاورزی به ١٩٢٥ــ١٩٢٤در سال اقتصادی . سريع اقتصاد ملی مشهود بود
ز جنگ بالغ  درصد سطح پيش ا٨٧ پيش از جنگ نزديک شده و به ۀدرج
 محصول سه چهارم قريب ١٩٢٥صنايع بزرگ اتحاد شوروی در سال . گرديد

 کشور شوروی توانست برای ١٩٢٥ــ١٩٢٤در سال . صنعتی پيش از جنگ شد
 الکتريکی ۀنقش.  ميليون منات پول به مصرف برساند٣٨٥ اساسی هاىساختمان

ليسم در اقتصاد  حياتی سوسياهاىرشته. گرفت کردن کشور با موفقيت انجام می
 خصوصی در صنايع و بازرگانی ۀدر مبارزه با سرماي. گرديد ملی مستحکم می

 .دست آمده  جدی بهاىپيشرفت
 بهبود وضع کارگران و دهقانان گرديده و رشد ۀ ادام موجبرونق اقتصادی

ميزان توليدی کار . مزد افزايش يافت. رفت  با سير سريعی پيش میطبقۀ کارگر
دولت کارگران و دهقانان در .  به مراتب بهتر شد، مادی دهقانانوضع. باال رفت

ليون ي م٢٩٠ توانست تا ، برای دستياری به دهقانان کم بضاعت٢٥ــ١٩٢٤سال 
 بر ،بر روی اساس بهبود حال کارگران و دهقانان. منات پول تخصيص دهد

تحکم ديکتاتوری پرولتاريا مس.  نيز به غايت افزوده شدهافعاليت سياسی توده
 . بر اعتبار و نفوذ حزب بلشويک افزود. گرديد

 برای ،ولی برای کشور شوروی. ترميم اقتصاد ملی نزديک به پايان بود
دست آوردن سطح ه  تنها ترميم اقتصاد و ب،سوسياليسم که در حال ساختمان بود

 سطح يک کشور عقب ــسطح پيش از جنگ . کرد پيش از جنگ کفايت نمی
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ه  که دولت شوروی ب،تنفس طوالنی. مدآ شروی بيشتری الزم می پي. بوداىمانده
 .نمود  میتأمين ساختمان را ۀ امکان ادام،دست آورده بود

 ساختمان ،ولی در اينجا موضوع دورنمای کار و چگونگی رشد کشور ما
ما و موضوع سرنوشت سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروی با کمال شدت به 

کدام سمت بايد متوجه ه قتصادی را در اتحاد شوروی بساختمان ا. مدآ ميان می
 به سمت سوسياليسم يا به سمت ديگری؟ آيا ما بايد اقتصاد سوسياليستی بر ،نمود

 ،که ما بايد برای اقتصاد ديگری کار را بکنيم و يا اين توانيم اين پا سازيم و می
ختن اقتصاد طور کلی ساه اری زمين را کود دهيم؟ آيا بدبرای اقتصاد سرمايه

سوسياليستی دراتحاد شوروی امکان پذيراست و اگر امکان پذير است آيا ساختن 
 ،اریداری و تثبيت سرمايهدخير انقالب در کشورهای سرمايهأ با وجود ت،آن

ميسر است يا نه؟ آيا ساختمان اقتصاد سوسياليستی بر روی سياست اقتصادی 
 ،روی سوسياليسم در کشور نيۀ که ضمن توسعه و استحکام همه جانب،نوين
 ممکن است يا نه؟ ،اری را موجب ميشودد افزايش سرمايهاى تا اندازهعجالتًا
اين ساختمان را از چه سوئی . گونه بايد ساخته  سوسياليستی را چ ملیاقتصاد

 بايد آغاز نمود؟
عنوان ه  ديگر نه ب، ترميم در جلو حزبۀل در پايان دورئ اين مساۀهم

 ۀعنوان مسائل ساختمان روزمره  ب،لیمکه به عنوان مسائل عمسائل تئوريک بل
 . قرار گرفت،اقتصادی
 پوست کنده و روشن داده شود تا هاى پاسخها اين پرسشۀبايستی به هم می

 که صنايع و کشاورزی را بر پا ، کارکنان حزبی و اقتصادی ماۀکه هم اين
سوی  ه بــيد کشاند  بدانند که کار را به کجا با، خلقۀنمودند و نيز هم می

 اری؟دسوی سرمايه هسوسياليسم يا ب
 کارهای عملی ما در ساختمان ۀ هم،ها روشن به اين پرسشهاىبدون پاسخ

 .بود  کاری کورکورانه و توخالی می، کاری بدون دورنماــ
 . روشن و معين دادهاى پاسخها اين پرسشۀحزب ما به هم

يستی در کشور ما امکان  ساختمان اقتصاد سوسيال،حزب پاسخ داد آری
 برای ساختن ، اقتصاد سوسياليستینچه برای ساخت  است زيرا آن و الزمپذير
طبقۀ  ، ١٩١٧در اکتبر سال .  دارا هستيم، کامل سوسياليستی الزم استۀجامع
اری غالب آمد و ديکتاتوری سياسی خود را د بر سرمايهسياسی از حيث کارگر

 به منظور در هم شکستن ، حاکميت شورویاز آن زمان به بعد. برقرار نمود
اری و ايجاد شرائط ساختمان اقتصاد ملی دی اقتصادی سرمايهئتوانا

اران و دسلب مالکيت از سرمايه. هر گونه اقدامی دست زده  ب،سوسياليستی
 به مالکيت تمام ها و بانکها راه،ها کارخانه،ها فابريک، تبديل اراضی،مالکين
 ، ساختمان صنايع سوسياليستی دولتی،قتصادی نوينعملی کردن سياست ا. ملت
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 اکنون ، عمدهۀوظيف.  اينها بود اقدامات مورد نظرــ ، کئوپراتيوی لنينۀانجام نقش
 ۀ اقتصاد سوسياليستی در همۀعبارت است از ساختمان اقتصادی نوين و توسع

. کلی سرکوب گردده  نيز باقتصادیاری از حيث د تا بدين وسيله سرمايه،کشور
 عمده قرار ۀ تمام کردار ما بايد تحت الشعاع اين وظيف، ما عملیتمام فعاليت

انجام اين . تواند اين کار بکند و اين کار را هم خواهد کرد  میطبقۀ کارگر. گيرد
صنعتی کردن .  عظيم را بايد از صنعتی کردن کشور آغاز نمودۀوظيف

 بسط ساختمان اقتصاد ۀلسل اصلی که از آن بايد سۀآن حلقــ سوسياليستی کشور 
تواند ما را از  خير انقالب در باختر میأنه ت. ملی سوسياليستی آعاز  گردد

اری در دی سرمايهئسوی سوسياليسم باز دارد و نه تثبيت جزه  ب،پيشروی به جلو
تواند اين کار را آسان   تنها می، سياست اقتصادی نوين.کشورهای غير شوروی

همانا بدين منظور از طرف حزب مجری گرديد که  زيرا اين سياست ،نمايد
 . تر کند ساختمان بنياد سوسياليستی اقتصاد ملی را آسان

چنين بود پاسخ حزب به پرسش راجع به پيروزی ساختمان سوسياليستی در 
 .کشور ما

 کشور با اين يکدانست که موضوع پيروزی سوسياليسم در  ولی حزب می
ترين  مان سوسياليسم در اتحاد شوروی بزرگساخت. رسد پايان نمیه ترتيب ب

طبقۀ ترين پيروزی  و بزرگ. گيرد تحولی است که درتاريخ بشر انجام می
ولی با اين حال اين .  و دهقان اتحاد شوروی به مقياس جهانی استکارگر

 پيروزی ۀموضوع کار داخلی اتحاد شوروی است و تنها جزئی از مسئل
.  بين المللی آن استۀء ديگر اين مسئله جنبجز.  را تشکيل ميدهدسوسياليسم

 بارها ، کشوريک ضمن استدالل راجع به پيروزی سوسياليسم در ،رفيق استالين
خاطر نشان کرده است که بايد دو جانب اين مسئله يعنی جانب درونی و 

 يعنی مناسبات بين ،و اما از نظر درونی. لمللی آن را از هم تفکيک کردابين
 کامًال بايد گفت که کارگران و دهقانان اتحاد شوروی ، کشورطبقات در درون

 کامل ۀ غالب آيند و جامعاقتصادیتوانند بر بورژوازی خود از حيث  می
است و ا  بين المللی نيز دارۀ ولی اين موضوع جنب،سوسياليستی را بر پا سازند
 روابط بين کشور شوروی و ۀ رشت، روابط خارجیۀآن عبارت است از رشت

 بين مردم شوروی و بورژوازی بين المللی که از رژيم ،اریدورهای سرمايهکش
شوروی نفرت دارد و در جستجوی موقع مناسبی است که بر ضد کشور 

برد که در  کار میه  مسلح جديدی به عمل آورد و مساعی نوی بۀشوروی مداخل
 کشور و چون اتحاد شوروی يگانه. اری را برقرار نمايدد سرمايه،اتحاد شوروی
 ،مانند اری خود باقی میدباشد و کشورهای ديگر در حال سرمايه سوسياليسم می

ماند که  اری در اطراف اتحاد شوروی باقی مید سرمايهۀدر اين صورت احاط
واضح و روشن است که تا موقعی . نمايد اری را توليد مید سرمايهۀخطر مداخل
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اری نيز موجود دايه سرمۀ خطر مداخل،اری موجود استد سرمايهۀکه احاط
 ،تواند تنها با قوای خويش اين خطر خارجی آيا خلق شوروی می. خواهد بود

. تواند  نمی،اری بر ضد اتحاد شوروی را از بين ببرد؟ نهدسرمايهمداخلۀ خطر 
 ۀاری بايد احاطد سرمايهۀکه برای از بين بردن خطر مداخلچون تواند  نمی

 ۀاری تنها در نتيجد سرمايهۀ بردن احاطاری را از بين برد و از بيندسرمايه
ولی .  دست کم در چند کشور امکان پذير است،یئ پرولتارياۀانقالب پيروزمندان

 ،شود که پيروزی سوسياليسم در اتحاد شوروی از اينجا چنين نتيجه گرفته می
اری و ساختمان سيستم اقتصاد دکه عبارت از محو سيستم اقتصاد سرمايه

 مسلح خارجی و کوشش برای ۀ مادام که خطر مداخل،باز هم ،سوسياليستی است
 مادام که کشور سوسياليسم از چنين ،اری مرتفع نشده استدديد اصول سرمايهجت

برای رفع خطر .  شمرده شودیئنهاتواند پيروزی   نمی،خطری مصون نيست
 .اری را از بين بردد سرمايهۀاری خارجی بايد احاطدسرمايه

 در صورت درست بودن سياست ،ارتش سرخ ویالبته ملت شوروی و 
اری بيگانه تو دهنی د نوين سرمايهۀ خواهند توانست به مداخل،حکومت شوروی

 ۀ هم به نخستين مداخل١٩٢٠ــ١٩١٨ هاىکه در سال  چنان، بزننداىشايسته
 نوين هاىولی معنی اين هنوز آن نيست که خطر مداخله. اری زدنددسرمايه
 نوين را ۀ خطر مداخل،شکست نخستين مداخله. هد رفتاری از بين خوادسرمايه

اری باقی د سرمايهۀ يعنی احاط، خطر مداخلهۀبر طرف نساخت زيرا سرچشم
 نوين ۀ شکست مداخل،اری باز هم وجود داشته باشدد سرمايهۀهر گاه احاط. بود

 .سازد باز هم خطر مداخله را مرتفع نمی
 انقالب پرولتری در کشورهای يد که پيروزیآ از اينجا چنين نتيجه برمی

 . اری برای زحمتکشان اتحاد شوروی اهميت حياتی دارددسرمايه
 . پيروزی سوسياليسم در کشور ماۀ حزب راجع به مسئلۀاين بود نظري
 خواستار بود که اين نظريه در کنفرانس چهاردهم آتی حزب کميتۀ مرکزی

 ۀنون حزب که برای هم حزب و قاۀ نظريۀمورد مذاکره واقع گردد تا به منزل
 . تصويب و قبول شود، استحزب اجباریاعضای 

مخالفين از اين نظريه حزب مبهوت شدند و علت اين بهت زدگی قبل از 
 ۀ آن را با نقش، صريح و عملی دادهۀهمه اين بود که حزب به اين نظريه جنب

 شکله عملی صنعتی کردن سوسياليستی کشور مربوط نمود و خواستار شد که ب
 اعضای ۀ که برای هم،م حزبه کنفرانس چهاردۀشکل قطعنامه  ب،قانون حزبی

 . در آيد،حزب اجباری باشد
" تئوری انقالب پياپی" حزب برخاسته ۀ بر ضد اين نظريهاترتسکيست

 که فقط برای مسخره کردن مارکسيسم ،منشويکی را در مقابل آن قرار دادند
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 امکان پيروزی ساختمان ممکن بود تئوری مارکسيستی ناميده شود و
 . کرد سوسياليستی را در اتحاد شوروی انکار می

 حزب اقدام کنند ۀن بوخارين جرئت نکردند آشکارا بر ضد نظرياهوادار
نمو آرام بورژوازی به سوسياليسم را مقابل اين نظريه " تئوری"ولی با اين حال 

" غنی شويد"عار که عبارت بود از ش" نوين" شعار ۀوسيله قرار داده آن را ب
 چنين بود که معنی پيروزی سوسياليسم از هانظر بوخارينی. نمودند تکميل می

 . بين بردن بورژوازی نيست بلکه پروراندن و غنی نمودن آن است
داشتند که پيروزی  زمانی هم زينويف و کامنف سر برآورده اظهار می

قب ماندگی فنی و  عۀواسطه سوسياليسم در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ب
اقتصادی آن غير ممکن است ولی سپس ناگزير شدند که باز سر فرو برده پنهان 

 .گردند
تسليم " هاىتئوری" اين ۀهم) ١٩٢٥آوريل سال (کنفرانس چهاردهم حزب 

 حزب ۀ مخالفين آشکار و پنهان را سخت مورد سرزنش قرار داد و نظريۀطلبان
 مربوط به ۀاد  شوروی تصويب و قطعنامرا دائر به پيروزی سوسياليسم در اتح

 .آن را صادر نمود
 ترجيح دادند که برله اين ، که به تنگنا افتاده بودند،زينويف و کامنف

 خود را بر ضد ۀدانست که آنها مبارز وليکن حزب می. ی دهندأقطعنامه ر
با حزب مصاف "چهاردهم  کنگرۀند در احزب فقط به تعويق انداخته و مصمم

نها در لنينگراد طرفداران خود را گرد آورده به تشکيل گروهی به نام آ". دهند
 .پرداختند" مخالفين نوين"

 .چهاردهم حزب گشايش يافت کنگرۀ ١٩٢٥در دسامبر سال 
در تمام مدت .  در محيط وخامت اوضاع درونی حزب جريان داشتهرگکن

رکز موجوديت حزب هنوز وضعی روی نداده بود که هئيت نمايندگان يک م
 يک جا در صدد برخاستن ، مانند هئيت نمايندگان لنينگراد،بسيار بزرگ حزبی

 . باشد خودکميتۀ مرکزیبر ضد 
ی مشورتی که از أ نماينده با ر٦٤١ی قطعی و أ نماينده با ر٦٦٥ه کنگردر 

 يعنی ، هزار تن نامزد نماينده بودند٤٤٥ هزار تن اعضای حزب و ٦٤٣جانب 
 ها دانشگاههاى حزبی حوزهۀتصفي.  حضور داشتند،شتهگذ کنگرۀکمتر از قدری 
 نتايج خود را بخشيد و ، که با عناصر ضد حزبی آلوده بودند،ت دولتیاو ادار

 .موجب کمی عده شده بود
 را رفيق استالين داد و در اين گزارش رشد کميتۀ مرکزیگزارش سياسی 

خواه . نده شدطور بارزی نماياه ی سياسی و اقتصادی اتحاد شوروی بئتوانا
 در  نسبتًا، مزايای اصول اقتصاد شورویۀ درساي،صنايع و خواه کشاورزی

با وجود اين . شد اندک مدتی ترميم شده و به سطح پيش از جنگ نزديک می
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 زيرا اين ،کرد که نبايد آسوده خاطر بود   رفيق استالين پيشنهاد می،هاپيشرفت
ر ما در حالت عقب ماندگی و در  که کشو،توانست اين حقيقت را  نمیهاپيشرفت

 مربوط به ، محصولۀدو سوم از کلي.  بپوشاند،حال کشاورزی باقی مانده است
گفت که در  رفيق استالين می.  صنايع ميداد راکشاورزی بود و تنها يک سوم

جلو حزب اين موضوع با تمام معنی جلوه گر است که کشور ما بايد به کشور 
اری د وابستگی به کشورهای سرمايه، اقتصادیۀتصنعتی بدل گردد که در  رش

 ۀ عمدۀوظيف. توان انجام داد و بايد هم انجام داد اين کار را می. نداشته باشد
حزب مبارزه برای ايجاد صنعت سوسياليستی در کشور و مبارزه در راه 

 .باشد پيروزی سوسياليسم می
 :رفيق استالين خاطر نشان نمود که

 
 صنعتی گردد  مبدل به کشورشور کشاورزیکشور ما بايد از ک» 
 اين است - ،ت الزم را با نيروی خود توليد کنداآالت و ادو که بتواند

  «.ماهيت و اساس خط مشی عمومی ما
 

 استعداد ،کرد  میتأمين استقالل اقتصادی کشور را ،صنعتی کردن کشور
شوروی برای پيروزی سوسياليسم در اتحاد  نمود و دفاعی آن را تقويت می

 .وردآ وجود میه شرائط الزم را ب
 ،سوکولينکوف. ن زينويف عليه خط مشی عمومی حزبی برخاستنداهوادار
 استالينی دائر به صنعتی کردن ۀابل نقشق در م،زينويف بود که طرفدار
.  علم کرد، بورژوازی را که بين نهنگان امپرياليسم رايج بودۀ نقش،سوسياليستی

بايستی کشور کشاورزی بماند که در  د شوروی میبه موجب اين نفشه اتحا
 را به خارجه بفرستد و از آنجا ، آن اول مواد خام و خواربار توليد نمودهۀدرج

در .  نمايدرد وا،مايد و نبايد هم توليد کندن  که خودش توليد نمی،ماشين آالت
ث  بود که اتحاد شوروی را از حياى نقشهۀ اين نقشه به منزل١٩٢٥شرائط سال 

 قرار ، که دارای صنايع ترقی يافته بودند،اقتصاد دراسارت کشورهای بيگانه
 بود که عقب ماندگی اتحاد شوروی را از حيث اى نقشهۀداد و به منزل می

 . کرد  تثبيت می،ارید به نفع نهنگان امپرياليستی کشورهای سرمايه،صنايع
 ناتوان ۀ زائد آن بود که کشور ما را به يکۀپذيرفتن اين نقشه به مثاب

اری د سرمايه احاطۀاری مبدل کنند و آن را در مقابلدکشاورزی جهان سرمايه
 گردانند و سر انجام امر سوسياليسم را در اتحاد شوروی به ُسستبی سالح و 

 .خاک سپرده باشند
 به اسارت ۀن زينويف را به عنوان نقشااقتصادی هوادار" ۀنقش "،کنگره

 .ت تفبيح نمودوروی دانست و سخشانداختن 
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که گويا صنايع دولتی ما صنايع  دائر بر اين!)  لنينۀبرخالف گفت(اظهاراتی 
که گويا  دائر بر اين!)  لنينۀباز هم بر خالف گفت(چنين  سوسياليستی نيست و هم

 طبقۀ کارگرتواند متفق  دهقان ميانه حال در کار ساختمان سوسياليستی نمی
 .ک نکردکم" مخالفين نوين" نيز به ،باشد

را به عنوان رفتار ضد لنينی مورد " مخالفين نوين"اين رفتار ه کنگر
 .نکوهش قرار داد

" مخالفين نوين"رفيق استالين پرده از روی ماهيت ترتسکيستی و منشويکی 
 که ، دشمنان حزب راهاىويف و کامنف فقط نغمهنبرداشت و ثابت نمود که زي

 .نمايند  تکرار می،نمود  امان میلنين عليه آنها در موقع خود مبارزه بی
ند ای هستند که نتوانستهئهاترتسکيست ــ روشن بود که هواداران زينويف

 .چه بايد پرده پوشی کنند خود را چنان
طبقۀ  حزب ايجاد اتحاد محکم ۀترين وظيف کيد نمود که مهمأرفيق استالين ت

 ۀوی در مسئل. شدبا  با دهقان ميانه حال در امر ساختمان سوسياليسم میکارگر
برای اين اتحاد  موفع در حزب وجود داشت و به دو انحراف که آندهقانان 

ی و ارزش کافی قائل ئ بی اعتناــانحراف نخست .  اشاره کرد،خطرناک بود
 سراسيمگی و ترس در مقابل ــ و انحراف دوم هانشدن برای خطر کوالک

به اين پرسش که .  حال بود و ارزش کافی قائل نشدن برای دهقان ميانههاکوالک
 :کدام يک از اين دو انحراف بدتر است رفيق استالين چنين پاسخ داد

 
. باشد هم نخستين و هم دومين انحراف يکی از ديگری بدتر می» 

. تواند حزب را متالشی و نابود سازد و اگر اين انحرافات رشد يابد می
خستين انحراف ی موجود است که هم نئخوشبختانه در حزب ما نيروها

  «.تواند قطع کند و هم دومين انحراف را می
 

و خواه انحراف راست را در هم " چپ"در حقيقت هم حزب خواه انحراف 
 .شکست و قطع نمود

 ساختمان ۀ ضمن نتيجه گرفتن از مذاکرات در رشت،چهاردهم حزب کنگرۀ
 تصميم  در، مخالفين را يکدالنه رد نمودهۀ تسليم طلبانهاى نقشه،اقتصادی

 :مشهور خود را چنين نگاشت
 

خد قرار أ ساختمان اقتصادی اين نکته را مۀدررشته کنگر» 
برای بنا  "، يعنی کشور ديکتاتوری پرولتاريا،دهد که کشور ما می

"  کامل سوسياليستی همه چيز ضروری را دارستۀنمودن جامع
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 چنين معتقد است که مبارزه برای پيروزی ساختمانه کنگر). لنين(
  «.باشد  اساسی حزب ما میۀسوسياليستی در اتحاد شوروی وظيف

 
 کنگرۀاز .  جديد حزب را تصويب نمودۀنام چهاردهم حزب آئين کنگرۀ

تمام اتحاد جماهير ) بلشويک( حزب ما حزب کمونيست ،چهاردهم به بعد
 .شود  ناميده می ــ)ب. (پ. ک.  و ــشوروی سوسياليستی

 تابع حزب نشدند و ،شکست خورده بودنده نگرک که در ،هواداران زينويف
بالفاصله پس از . چهاردهم بنای مبارزه را گذاشتند کنگرۀبر ضد تصميمات 

 ايالتی جوانان کمونيست لنينگراد را که ۀ کميتۀ زينويف جلس،چهاردهم کنگرۀ
 ، کوکلين، يودوکيوف، باکايف، زالوتسکی،ی آن از طرف زينويفئشر باالق

 لنينی کميتۀ مرکزی با روح کينه ورزی نسبت به ،ان ديگرصفراف و دو روي
 ايالتی جوانان کمونيست ۀدر اين جلسه کميت.  بر پا کرد،حزب ترتيب يافته بود

چهاردهم حزب  کنگرۀ دائر به امتناع از متابعت تصميمات اىلنينگراد قطعنامه
جماهير  جوانان کمونيست لنينی سراسر اتحاد ۀصادر کرد که در تاريخ اتحادي
 .شوروی نظير آن شنيده نشده بود

 ۀ روحي،ن زينويف بودارا که از هواد،ی کومسومول لنينگرادئولی قشر باال
کرد و به اين جهت به   کومسومول لنينگراد را به هيچ وجه منعکس نمیهاىتوده

 ۀآسانی از پای در آمد و بزودی سازمان کومسومول لنينگراد از نو مقام شايست
 .ين تشکيالت احراز نمودخود را در ا

عبارت از رفيق  هکنگر از نمايندگان اى دسته،چهاردهم کنگرۀدر اواخر 
 آندريف و ديگران به لنينگراد فرستاده ، کالينين،لفيوروش.  کيروف،مولوتف
شد که  اعضاء  سازمان حزبی لنينگراد توضيح داده میه بايستی ب می. شدند

 نمايندگی خود را از راه نيرنگ ۀعتبار نام که ا،ئت نمايندگان لنينگراديروش ه
جلساتی که در .  تبهکارانه و ضد بلشويکی داردۀ چه جنب،دست آورده بودنده ب

کنفرانس . گزارش داده ميشد پر جوش و غليان بوده کنگرآن راجع به نتايج 
اکثريت قاطع اعضاء .  در لنينگراد منعقد گرديداىحزبی تازه و فوق العاده

چهاردهم حزب  کنگرۀتصميمات )  درصد٩٧بيش از ( لنينگراد سازمان حزبی
ن زينويف را که بر ضد ايعنی هوادار" مخالفين نوين" تصويب نمود و کامًالرا 

در اين موقع ديگر به " مخالفين نوين"اين . حزب بودند مورد نکوهش قرار داد
 .  سرلشگران بی لشگر بودندۀمنزل

 . استالين ماندندــوف حزب لنين  لنينگراد در نخستين صفهاىبلشويک
چهاردهم حزب چنين  کنگرۀرفيق استالين ضمن نتيجه گيری از کارهای 

 :نوشته است
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چهاردهم حزب کمونيست اتحاد شوروی در آنست  کنگرۀاهميت تاريخی » 
باوری و   روح بی،که توانست اشتباهات مخالفين نوين را تا ريشه آشکار سازد

را برای  آينده ۀ مبارزۀ راه ادام،دور انداخته  را ب آنانۀيوسانأ مهاىندبه
دورنمای پيروزی را در مد نظر ، طور دقيق و روشن تعيين کرده سوسياليسم ب

 به پيروزی ،وسيله پرولتاريا را به ايمان تزلزل ناپذير حزب قرار داد و بدين
  ).١٥٦ مسائل لنينيسم ص  ــ استالين (« . ساختمان سوسياليستی مسلح کرد
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 خالصه
 

کار آرام برای ترميم اقتصاد ه  انتفال بهاىدر تاريخ حزب بلشويک سال
حزب در محيط پيچيده و مشکلی . باشد  میهارهوترين د ملی يکی از با مسئوليت

توانست تحول دشواری را از سياست کمونيسم جنگی به سياست اقتصادی نوين 
 نوينی مستحکم یساس اقتصادحزب اتحاد کارگران و دهقانان را بر ا. انجام دهد
 .اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ايجاد شد. ساخت

 قطعی در کار ترميم هاى پيشرفت، نوينیضمن طی طريق سياست اقتصاد
طور ه  ترميم بۀکشور شوراها در رشد اقتصاد ملی از دور. دست آمده ملی ب

دن کشور را  جديد يعنی صنعتی کرۀدوره موفقيت آميزی گذشت و بنای انتقال ب
 .گذارد

ويژه در موقع ه انتقال از جنگ داخلی به ساختمان آرام سوسياليستی ب
 عناصر ضد حزبی ،دشمنان  بلشويسم. م بودأ بزرگی توهاىنخست با دشواری

داد اين دوره تاتحاد شوروی در تمام ام) بلشويک(در صفوف حزب کمونيست 
س اين عناصر ضد أربر . نمودند  بس شديدی میۀبرضد حزب لنينی مبارز

 زينويف و ،دستياران وی در اين مبارزه کامنف.  ترتسکی قرار داشت،حزبی
مخالفين اميدوار بودند که پس از در گذشت لنين در صفوف . بوخارين بودند

را به بی اعتمادی   آن،حزب بلشويک توليد فساد نموده و در آن  افتراق انداخته
در حقيقت . تحاد شوروی آلوده سازندنسبت به کار پيروزی سوسياليسم در ا

 کوشش داشتند که در اتحاد شوروی سازمان سياسی مخصوص هاترتسکيست
اری د يعنی رستاخيز سرمايه،بورژوازی نوين و به عبارت آخری حزب ديگر

 .وجود آورنده را ب
 پيرامون ، لنينی خودکميتۀ مرکزیحزب در زير پرچم لنينی در پيرامون 

 ، و هم دوستان جديد آنها را در لنينگرادها هم ترتسکيست،آمدهرفيق استالين گرد 
 .يعنی مخالفين نوين از طرفداران زينويف و کامنف را شکست داد

 ۀ کشور را به مرحل،حزب بلشويک نيرو و وسائل الزم جمع آوری کرده
 .تاريخی نوين يعنی به مرحله صنعتی کردن سوسياليستی رسانيد
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 فصل دهم
مبارزه برای صنعتی کردن حزب بلشويک در 

 .سوسياليستی کشور
 )١٩٢٦-١٩٢٩ هاىسال(

 

 صنعتی کردن سوسياليستی و مبارزه با آن ۀ دورهاىدشواریــ ١
. تشکيل دسته بندی ضد حزبی ترتسکيستی و زينويفی. هادشواری

 .شکست دسته بندی. کردار ضد شوروی اين دسته بندی
 

ستور عمومی حکومت  برای اجرای د،مهچهارد کنگرۀ حزب پس از 
 . مبارزه را توسعه دادصنعتی کردن سوسياليستی کشورشوروی در امر 

 ، اين بود که کشاورزی احياء شود، قبل از هر چيزی، ترميمۀ دورۀوظيف
 ها و فابريکها کارخانه،کار افتد و صنايعه دست آيد و به مواد خام و خواربار ب

 .ترميم گردد
 . وظائف بر آمد اينۀاز عهد به آسانی حکومت شوروی نسبتًا

 .ولی دوران ترميم سه نقص بزرگ داشت
 بود که اى کهنههاى و فابريکهاکه سر و کار آن با کارخانه نخست اين

. دارای تکنيک کهنه و عقب مانده بود و بزودی ممکن بود از کار بيافتند
 .بايستی لوازم و احتياجات فنی آنها را بر اساس تکنيک نوين تجديد کرد می

 آن بسيار ۀ ترميم با صنايعی سر و کار داشت که زمينۀکه دور دوم اين
 ماشين سازی که کشور به آن احتياج هاى و صدها کارخانههامحدود بود زيرا ده

ی وجود ئها چنين کارخانه ما موجود کشورهاىداشت الزم بود و بين کارخانه
ون وجود آن  زيرا صنايع بد، را ساختهابايستی اين کارخانه می. نداشت
بنابراين از جمله وظائف آن زمان اين . تواند تبديل به صنايع حقيقی گردد نمی

 . شود و با وسائل فنی معاصر تجهيز گرددتأسيسی ئهابود که چنين کارخانه
 ترميم بيشتر با صنايع سبک سر و کار داشت که آن را ۀکه دور سوم اين
 صنايع سبک هم مواجه با اشکال ولی بعدها خود رشد. راه انداخته رشد داد و ب

 ديگری هاىدر عين حال کشور نيازمندی. ی صنايع سنگين گرديدُسستيعنی با 
بايستی  می.  نمايدتأمينتوانست آن را  صنايع سنگين میترقی هم داشت که تنها 

 .سوی صنايع سنگين عطف توجه شوده اکنون ب
ائف مهم را بايستی تمام اين وظ سياست صنعتی کردن سوسياليستی می

 .انجام دهد
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 نو از ، تزاری فاقد آن بودۀ که روسي،مد که يک رشته از صنايعآ الزم می
 ، دستگاه سازی، ماشين سازیهاىبايستی کارخانه می.  گرددتأسيس

 وسائل موتور سازی و ، فلز سازی نوين ساخته شود،یئ شيميا،سازی اتوموبيل
 استخراج فلزات و ،شور فراهم آيد برق داخل کهاى لوازم فنی برای کارخانهۀتهي

ذغال سنگ افزايش يابد زيرا امر پيروزی سوسياليسم در اتحاد شوروی آن را 
 .خواستار بود
 توپ هاى کارخانه،مد صنايع نوينی برای دفاع کشور برپا شودآ الزم می

 تانک سازی و مسلسل سازی ، هواپيما سازیهاى کارخانه، گلوله سازی،سازی
 ه از طرفا منافع دفاع اتحاد شوروی در شرائط احاط زير،ساخته شود

 .نمود اری اين طور اقتضا میدکشورهای سرمايه
ی به منظور فرا آوردن ئها تراکتور سازی و کارخانههاىالزم بود کارخانه

 کرد و از محصول آنها کشاورزی را تأسيس کشاورزی امروزه هاىماشين
انفرادی روستا امکان داد که از راه  اقتصاد هاليونيکه به م  نمود تا اينتأمين

کشاورزی اشتراکی به توليد بزرگ مبادرت نمايد زيرا منافع پيروزی سوسياليسم 
 .کرد در روستا چنين ايجاب می

 ،دست آيده بايستی در پرتو سياست صنعتی کردن کشور ب  اينها میۀهم
 .زيرا صنعتی کردن سوسياليستی کشور عبارت از همين بود

ه چنين ساختمان اساسی بزرگ بدون صرف ميلياردها پول مسلم است ک
 زيرا کشورهای ، خارجی نميشد اميد بستهاىبه وام. امکان پذير نبود

مد بدون کمک خارجی با آ الزم می. اری از دادن وام امتناع کرده بودنددسرمايه
که کشور ما در آن موقع هنوز  وسائل خودی اقدام به ساختمان نمود و حال آن

 . نبودغنی 
 . اکنون عبارت از اين بود، عمدههاىيکی از دشواری

 صنايع سنگين خود را به حساب وارد معموًالاری د سرمايههاىکشور
 اخذ غرامات به وسيلۀ ، غارت مستعمراتۀوسيله کردن سرمايه ازخارج يعنی ب

کشور . نمودند  میتأسيس خارجی  هاى وامبه وسيلۀجنگی از ملل مغلوب و 
 کشور  کردندست آوردن وسائل صنعتیه توانست برای ب  نمیًالاصوشوراها 

 .به اين گونه منابع چرکين مانند غارت ملل مستعمره يا مغلوب متوسل شود
 ، اين منبع برای اتحاد شوروی بسته بود، خارجی هاىو اما موضوع وام

بايستی  می. وی امتناع داشتنده اری از دادن وام ب دزيرا که کشورهای سرمايه
 . کشور فراهم ساختدر دروناين وسائل را 

در اتحاد جماهير شوروی چنان . اين وسائل در اتحاد شوروی فراهم شد
 نظير آن ديده اریدسرمايهمنابع متراکمی پيدا شد که در هيچ يک از کشورهای 

 اراضی را که  ۀ و همها و کارخانهها فابريک ۀدولت شوروی هم. نشده است
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ان و مالکين بيرون آورده بود و اردسرمايهتبر از دست انقالب سوسياليستی اک
را در اختيار خود و داخلی  بازرگانی خارجی ،ها بانک،نيز وسائط حمل و نقل

 ، وسائط حمل و نقل، دولتیهاى و کارخانههامنافع حاصله از فابريک. گرفت
 تخصيص اردسرمايه طفيلی ۀ اکنون ديگر به مصرف طبقهابازرگانی و بانک

 .گرديد  صرف می، صنايعۀ توسعۀبلکه برای ادامنداشت 
 که ملت تنها بابت تنزيل آن هر سال ، تزاری راهاىحکومت شوروی وام
با لغو مالکيت خصوصی مالکين .  لغو نمود،پرداخت صدها مليون منات طال می

ليون ي م٥٠٠ حکومت شوروی دهقانان را از پرداخت ساليانه قريب ،بر زمين
از زير اين همه  که ،دهقانان. ين به مالکين معاف گردانيد زمۀرمنات طال اجا

دولت ياری نمايند تا صنايع نو ه توانستند ب  می،ی يافته بودندبارهای سنگين رهائ
 کشاورزی برای دهقانان هاىدريافت تراکتور وماشين. ی احداث کندئو توانا

 . حياتی داشتۀجنب
وری بود وبرای بر پا  در آمد در اختيار دولت شوهاى اين سرچشمهۀهم

لياردها منات از اين منابع يليون  و يا ميساختن صنايع سنگين ممکن بود صدها م
کار شد و در امر صرف پول ه بايستی مانند صاحبکار دست ب فقط می. عايد شود

 امر توليد را بر روی اساس فنی صحيح ،ی را مراعات نمودئنهايت صرفه جو
 غير الزم و غيره هاى هزينه،ين آوردئد را پا ارزش اصلی تولي،بهبودی بخشيد
 . را از ميان برد
 .طور اقدام کرد  هم همين شورویحکومت
ه  مبالغ هنگفتی برای ساختمان اساسی سال ب،یئ رژيم صرفه جوۀدرساي

 عظيمی مانند استاسيون آبی هاىبرای آغاز بنای بنگاه. گشت سال متراکم می
 ، تراکتور سازی استالينگرادۀ کارخان،ری سيبــ راه آهن ترکستان ،برق دنپر
و غيره ") زيس" ("آمو" اتوموبيل سازی ۀ کارخان، دستگاه سازیهاىکارخانه

 .امکان حاصل شد
 منات صرف شده ميليارد برای صنايع قريب يک ٢٧ــ١٩٢٦اگر در سال 

 .منات صرف گرددميليارد   بود اينک پس از سه سال ميسر شد قريب پنج
 .رفت ن کشور پيش میکار صنعتی کرد

ديدند که تحکيم اقتصاد سوسيالستی اتحاد   میاریدسرمايهکشورهای 
به اين جهت . اندازد  را در مخاطره میاریدسرمايهشوروی موجوديت سيستم 

به اتحاد  اى امپرياليستی بر هر اقدامی دست زدند تا فشار تازه هاىحکومت
صنعتی کردن کشور اتحاد  ايجاد اختالل کنند تا امر ،شوروی وارد آورند

 . مانعی در راه آن بتراشنداقًالشوروی را بر هم زنند و يا 
س أکه بر ر") سخت سرها(" محافظه کاران انگليس ١٩٢٧در ماه مه سال 

شرکت شوروی " (آرکس" ۀبه اداراى حکومت قرار داشتند با منظور فتنه جويانه
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 حکومت ١٩٢٧ه سال  ماه م٢٦. حمله ور شدند) برای بازرگانی با انگليس
محافظه کار انگليس قطع روابط ديپلوماسی و بازرگانی خود را با اتحاد جماهير 

 .شوروی اعالم داشت
 در ورشو سفير کبير اتحاد شوروی رفيق ويکوف ١٩٢٧هفتم ژوئن سال 

 . لهستان بود کشته شدۀدست يکی از افراد گارد سفيد روسی که تبعه ب
از طرف جاسوسان و کارشکنان انگليس در همان زمان در خاک شوروی 

 در لنينگراد به باشگاه حزبی چند بمب انداخته شد که قريب سی تن زخمی از آن
 .جمله چند نفر سخت مجروح گرديدند

 هاى در آن واحد به سفارتخانه و نمايندگیتقريبًا ١٩٢٧در تابستان سال 
 .مله شد تيانتزين ح، شانگهای، پکن،بازرگانی اتحاد شوروی در برلن

 .گرديد  برای حکومت شوروی فراهم میاى تازههاى دشواری،با اين وضع
و  ها امپرياليستۀناولی اتحاد شوروی تسليم فشار نشد و حمالت فتنه انگيز

 .عمال آنها را به آسانی دفع کرد
 خود هاى و مخالفين ديگر با کار شکنیهای که ترتسکيستئهادشواری

جهت نبود  بی. وردند کمتر از اينها نبودآ میبرای حزب و دولت شوروی فراهم 
از چمبرلين "گفت که بر ضد حاکميت شوروی  زمان می که رفيق استالين در آن

با وجود ". شود  متحدی دارد تشکيل میۀگرفته تا ترتسکی يک نوع جبه
 وفاداری خود را ظاهرًاکه مخالفين  چهاردهم حزب و با اين کنگرۀات متصمي

زمين نگذاشته و عالوه بر آن ه م داشته بودند باز اسلحه را بنسبت به حزب اعال
 .بيش از پيش کار شکنی و تفرقه اندازی خود را تقويت دادند

ن ترتسکی و زينويف يک دسته بندی ضد ا هوادار١٩٢٦در تابستان سال 
 دستجات مخالفين شکست خورده را در ۀ بقايای هم،دهند حزبی تشکيل می

يان حزب مخفی ضد لنينی خود را بر نورند و بآ گرد میاطراف اين دسته بندی 
 حزبی را که هاىهکنگر حزب و تصميمات ۀاين وسيله آئين نامه سازند و ب پا می

 کميتۀ مرکزی. نمايند  را ممنوع داشته بود بی پروا نقص میهاتشکيل فراکسيون
کند که اگر اين دسته بندی ضد حزبی که شبيه دسته بندی  حزب اخطار می

باشد بر چيده نشود سرانجام کار برای طرفداران  شهور منشويکی ماه اوت میم
ولی طرفداران اين دسته بندی دست از . وی ممکن است به جای بدی کشانده شود

 . کشند کار نمی
 اين مخالفين در ،کنفرانس پانزدهم حزبیۀ  در آستان،در پائيز همان سال

د و شهرهای ديگر برخاسته و  لنينگرا، مسکوهاىجلسات حزبی در کارخانه
 ۀ زمينضمنًابنمايند و اى تازه ۀد که حزب را دچار مباحثنبر کار میه کوشش ب

 مرامی ضد لنينی عادی ترتسکيستی و ۀ ثانی  زمينۀ که نسخ،مرامی خود را
 ،اعضای حزب. دهند  اعضای حزب قرار میۀ در معرض مذاکر،منشويکی بود
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ند و در برخی از نقاط آنها را از جلسات زن توی دهنی سختی به مخالفين می
کند   به طرفداران دسته بندی اخطار می مجددًاکميتۀ مرکزی. رانند بيرون می

 . انها را تحمل کندهاىتواند کار شکنی که حزب از اين پس نمی
 و ساکولينکف ، کامنف، زينويف،به امضای ترتسکی اىمخالفين عريضه

ن از عمل فراکسيونی خود اظهار ندامت  ضمن آهدهند ک  میکميتۀ مرکزیبه 
 دسته بندی ،با وجود اين. دهند که در  آينده وفادار باشند کنند و وعده می می
ماند و طرفداران آن از کار مخفيانه ضد حزبی خود دست   باقی میعمًال

 مخفی بر قرار اپخانۀ چ،دهند برنداشته به تشکيل حزب ضد لنينی خود ادامه می
 مرامی ۀنمايند و زمين ی طرفداران خود حق عضويت مقرر می برا،سازند می

 .دهند خود را انتشار می
 کنفرانس پانزدهم حزب ،ها و زينويفیهابه مناسبت اين رفتار ترتسکيست

 اجرائيه بين الملل کمونيست ۀ عمومی کميتۀو جلس) ١٩٢٦نوامبر سال (
ی را مورد  زينويفــموضوع دسته بندی ترتسکيستی ) ١٩٢٦دسامبر سال (

ن دسته بندی را به عنوان افتراق اات خود طرفدارممذاکره قرار داده در تصمي
 مورد تقبيح ،ندا مرامی خود به موضع منشويکی در غلطيدهۀ که با زمين،جويانی
 . دهد قرار می

در سال . ليکن اين اقدام هم برای طرفداران دسته بندی موثر واقع نشد
ران انگليس با اتحاد شوروی قطع روابط کا که محافظه  در موقعی،١٩٢٧

 طرفداران دسته بندی باز حمالت خود را نسبت به ،سياسی و بازرگانی نمودند
"  نفر٨٣ مرامی ۀزمين" مرامی جديدی موسوم به ۀاينان زمين. حزب تقويت دادند

کميتۀ ترتيب دادند و در ميان اعضای حزب شروع به انتشار آن نمودند و از 
 . در حزب اعالم دارداى عمومی تازهۀر شدند که مباحث خواستامرکزی
م أ تو، نظائر خودۀ بيش از کلي، مرامی مخالفينۀتوان گفت که اين زمين می

 .با دروغ و سالوسی بود
 بر ضد ها و زينويفیها ترتسکيست، مرامی خودۀدر گفتار يعنی ضمن زمين

کردند ولی در  رعايت تصميمات حزب اعتراضی نداشتند و اظهار وفاداری می
 وی را تخطئه کرده و کميتۀ مرکزیکردار هر گونه وفاداری نسبت به حزب و 

 .ندنمود میترين شکلی نقض  تصميمات حزب را به زشت
در گفتار، يعنی ضمن زمينۀ مرامی خود، اينان نسبت به يگانگی حزب 

نمودند ولی در کردار با  اعتراضی نداشتند و بر ضد افتراق اظهار نظر می
روش افتراق جويانه را پيش ترين شکلی يگانگی حزب را نقض نموده  شتز

 داشتند که هر ، که مخفی و ضد لنينی بود، خودۀگرفتند و اکنون ديگر حزبی ويژ
 بر گونه موجباتی برای بدل شدن به حزب ضد شوروی و ضد انقالبی را در

 .داشت
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ت صنعتی کردن  اينان طرفدار سياس، مرامی خودۀ يعنی در زمين،در گفتار
کردند که درراه صنعتی کردن   را مالمت میکميتۀ مرکزیکشور بودند و حتی 

 نسبت به تصميات حزب  در کرداربرد ولی کشور سرعت کافی بکار نمی
 سياست ،کردند ی میئ پيروزی سوسياليسم در اتحاد شوروی بدگوۀدربار

نمودند  اضا میدادند و تق صنعتی کردن سوسياليستی را مورد تمسخر قرار می
ار ذ به خارجيان به عنوان امتياز برگها و فابريکهاکه يک رشته از کارخانه

اری خارجی دراتحاد د امتيازت سرمايههطور کلی اميد خود را به شود و ب
 .شوروی بسته بودند

 اينان طرفدار نهضت کلخوزی بودند و ، مرامیۀ يعنی در زمين،در گفتار
کردند که در راه اشتراکی کردن کشاورزی  ی را مالمت مکميتۀ مرکزیحتی 

 ولی در کردار سياست جلب دهقانان را به ،برد کار نمیه سرعت کافی ب
 حل هاىکشمکش" ناگزير بودن وقوع ،کردند ساختمان سوسياليستی مسخره می

نمودند و اميدهای خود را به  ی میئ و دهقانان را پيشگوطبقۀ کارگربين " نشدنی
 . اقتصاديات کوالک بسته بودندهدرروستا يعنی ب" دناجاره داران متم"

 .م با دروغ بودأ از نوع خود توۀ مرامی مخالفين بيش از هر زمينۀاين زمين
 .منظور اين بود که حزب فريب داده شود

 گشودن فوری باب مباحثه را رد کرد و به مخالفين گوشزد کميتۀ مرکزی
 کنگرۀ حزبی يعنی دو ماه پيش از ۀين نامئکرد که باب مباحثه تنها به موجب آ

 .تواند مفتوح گردد  می،زبح
 کميتۀ مرکزی کنگرۀ پانزدهم يعنی دو ماه پيش از ، ١٩٢٧در اکتبر سال 

نتايج اين . جلسات مباحثه آغاز شد.  عمومی حزب را اعالم داشتۀ مباحث،حزب
 هزار ٧٢٤. مباحثه برای دسته بندی  ترتسکيستی و زينويفی بسی رقت آور بود

که برله  ی دادند در صورتیأ رکميتۀ مرکزیتن از اعضای حزب بر له سياست 
 فقط چهار هزار يعنی يک درصد هم کمتر ها و زينويفیهادسته بندی ترتسکيست

حزب با يک . کلی در هم شکسته دسته بندی ضد حزبی ب. ی داده شده بودأر
 . مرامی دسته بندی را رد کردۀاکثريت قاطعی يکدل زمين

 حزبی که خود  ،طور روشن ابراز شده  حزب که بۀچنين بود اراد
 . قضاوت امر را به آن مراجعه کرده بودند،طرفداران دسته بندی

که  به جای اين. ولی اين درس هم برای طرفداران دسته بندی مفيد واقع نشد
حثه هنوز مبا. آن را ناديده انگارند  آنها تصميم گرفتند که، حزب شوندۀتابع اراد

 ، با در نظر گرفتن شکست مسلم و پر از شرمساری خود،تمام نشده بود که آنها
تری در مبارزه بر ضد حزب و حکومت   قاطعهاىتصميم گرفتند که به شکل

 ۀشوروی دست زنند و مصمم شدند در مسکو و لنينگراد نمايش اعتراضي
جشن انقالب آشکاری تشکيل دهند و روز نمايش خود را هفتم نوامبر يعنی روز 
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 که در آن روز زحمتکشان اتحاد شوروی نمايش انقالبی همگانی ملی خود ،اکتبر
 بدين طريق قصد داشتند ها و زينويفیهاترتسکيست.  برگزيدند،کنند را بر پا می

 طرفداران ،بايست انتظار داشت که می چنان. که نمايشی موازی بر پا سازند
يز از اشخاص هم آواز با خود را به دسته بندی موفق شدند تنها يک مشت ناچ

 خلق در هم ۀ آنها را نمايش عامهاىاين هم آوازها و سرکرده.  در آورندهاخيابان
 .سائيد و بيرون انداخت

 در لجن زار ضد ها و زينويفیهااکنون ديگر جای شبهه نبود که ترتسکيست
ۀ کميت آنها بر ضد ، همگانی حزبۀاگر در مباحث .نداشوروی فرا غلطيده

 يعنی در موقع نمايش رقت بار ، در اينجا، به حزب مراجعه کردند،مرکزی
 ديگر راه مراجعه به طبقات مخاصم را عليه حزب و دولت شوروی در ،خود

اکنون که آنها از پای در آوردن حزب بلشويک را هدف خويش . پيش گرفتند
ا نيز پيش بايستی راه از پای درآوردن دولت شوروی ر  ناگزير می،قرار دادند

ی ئ زيرا در کشور شوروی حزب بلشويک و دولت از همديگر جدا،گيرند
بدين طريق سرکردگان دسته بندی ترتسکيستی و زينويفی خود را از . ناپذيراند

که بيش از اين نميشد در صفوف حزب بلشويک   چون،حزب بيرون گذاردند
 .ودند تحمل نمامردمانی را که در لجن زار ضد شوروی در غلطيده

 ، وکميسيون تفتيشکميتۀ مرکزی متحد ۀ جلس١٩٢٧ نوامبر سال ١٤در 
 . ترتسکی و زينويف را از حزب بيرون کرد
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 . صنعتی کردن سوسياليستیهاى پيشرفتــ٢
 . پانزدهم حزبۀکنگر. عقب ماندگی کشاورزی

 .خط مشی اشتراکی کردن کشاورزی
 .اسیی سيئدو رو. انهدام دسته بندی ترتسکيستی و زينويفی

       
 قطعی سياست صنعتی کردن هاى ديگر پيشرفت١٩٢٧ در پايان

 صنعتی کردن کشور طی مدت کمی ،در شرائط نپ. سوسياليستی نمودار گرديد
با (صنايع و کشاورزی روی هم رفته .  جدی به عمل آوردهاىتوانست پيشرفت

ل نه از حيث مقدار کلی محصو) در نظر گرفتن اقتصاد جنگلداری و ماهيگيری
وزن مخصوص .  بلکه از آن هم گذشت،سطح پيش از جنگ رسيده تنها ب

 درصد افزايش يافت و به سطح پيش از جنگ ٤٢ اقتصاد ملی تا ۀصنعت در کلي
 .رسيد

 به سرعت رو به ، به حساب بخش شخصی،بخش سوسياليستی صنايع
ــ ١٩٢٦ بود درسال ١٩٢٥ــ ١٩٢٤ درصد که در سال ٨١افزايش نمود و از 

که ميزان بخش شخصی در همين دوره از   درصد رسيد و حال آن٨٦ به ١٩٢٧
معنی آن اين بود که سير صنعتی کردن .  درصد تنزل کرده بود١٤ درصد به ١٩

باشد و صنايع اتحاد شوروی   صريح سوسياليستی میۀاتحاد شوروی دارای جنب
 صنايع ۀرود و در رشت  پيش می،ق پيروزی سيستم سوسياليستی توليديدر طر

 مدتهاست به نفع سوسياليسم حل ،"چه کسی غالب خواهد شد"اين موضوع که 
 .گرديده است

بازرگانی بيرون رانده ميشد و  ۀبازرگانی فردی هم به همين سرعت از رشت
بود  ١٩٢٧ــ ١٩٢٦ درصد که درسال ٤٢ از  فروشی خردهۀسهم وی در رشت

 سهم ، اما در عمده فروشیو. ين آمدئ درصد پا٣٢تا  ١٩٢٧ ــ ١٩٢٦در سال 
 ٥ درصد به ٩بازرگانی فردی از اين هم بيشتر تنزل کرد و طی همان مدت از 

 سوسياليستی بود که در صنايع بزرگتر رشد  از اينها سريع. ين آمدئدرصد پا
 ١٨شته ذسال گه  نسبت ب، ترميمۀ از دوربعد يعنی نخستين سال ،١٩٢٧ظرف 

ترين پيکر افزايش بود که برای صنايع  رگاين بز. درصد افزايش محصول داد
اری هم رسيدن به آن خارج از امکان دبزرگ پيشروترين کشورهای سرمايه

 .است
گرچه کشاورزی .  ديگری داشتۀ منظر،ويژه غله کاریه کشاورزی ب

 ولی مجموع محصول ،رفته از سطح پيش از جنگ تجاوز کرده بود روی هم
 درصد سطح پيش از جنگ را ٩١ تنها ــری  يعنی غله کاــ آن ۀترين رشت مهم

فروش ه  شهرها بتأمينی غله که برای ئو اما قسمت کاال. داد تشکيل می
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 ۀ همضمنًارسيد و   درصد سطح پيش از جنگ می٣٧زحمت به ه  ب،رسيد می
 . غله بودکاالئی تنزل محصول ۀ حاکی از خطر ادام،دالئل موجود

 در روستا به اقتصاد کاالئی بزرگ هاى اقتصادۀمعنی اين آن بود که تجزي
 آغاز ١٩١٨ترين اقتصادها که در سال  هخرده و اقتصادهای خرده هم به خرد

که خرده و خرده ترين اقتصادهای  و ديگر اين.  هنوز ادامه دارد،شده بود
 ۀتوان حداقل غل گردد که تنها می  تبديل به اقتصاد نيمه جنسی میروستائی
 تنها ١٩٢٧که غله کاری در دوران سال  ا وجود اين را بدهد و نيز بکاالئی

 با اين حال مقدار ،اندکی کمتر از غله کاری پيش از جنگ محصول ميدهد
تواند برای فروش در شهرها تخصيص دهد فقط ثلث آن مقداری   که میاىغله

 .رسيد فروش میه است که قبل از جنگ ب
های اتحاد شوروی  ارتش و شهر، نبود که با اين وضع غله کاریاىشبهه

 .بايستی دچار گرسنگی مزمن گردند می
بايستی بحران دام پروری هم  اين بحران غله کاری بود که از پی آن می

 .پيش آيد
مد در کشاورزی دست به توليد بزرگ آ  از اين وضع الزم میرهائیبرای 

  ميزان، کشاورزیهاىکار انداختن تراکتورها و ماشينه  با ب،زد که قادر باشد
: دو امکان برای کشور وجود داشت.  غله کاری را چند برابر افزايش دهدکاالئی

 هاى گردد که معنی آن خانه خرابی تودهسرمايه داریيا مبادرت به توليد بزرگ 
دهقانی و نابود گشتن اتحاد کارگر و دهقان و تقويت کوالک و شکست 

 اقتصاديات خردۀ تنکه مبادرت به متحد ساخ  يا اين،سوسياليسم در روستا بود
 يعنی به کلخوزها شود که سوسياليستی اقتصاديات بزرگ روستائی و تبديل آن به

 ديگر کنونی برای رشد سريع غله کاری و هاىبتوان از تراکتورها و ماشين
 . آن استفاده نمودکاالئیمحصول 

توانست تنها راه دوم  مسلم است که حزب بلشويک و دولت شوروی می
 .  را در پيش گيردکلخوزی کشاورزی ۀعيعنی راه توس

 لزوم انتفال از ۀ زيرين لنين دربارهای حزب به دستور،در اين مورد
 جمعی در  دسته به اقتصاديات بزرگ اشتراکیروستائی ۀاقتصاديات خرد

 :کشاورزی تکيه ميکرد
 

 اقتصاديات خرده نميتوان از فقر و فاقه بيرون ۀوسيله ب» ) الف
 ). چاپ روسی٥٤٠ ص ٢٤ جلد لنين («. آمد

 ،اگر ما مانند سابق در حال اقتصاديات خرده باقی بمانيم» ) ب
 باز هم هالکت ناگزير ما را ،ولو افرادی آزاد در سرزمين آزاد باشيم

 ). چاپ روسی٤١٧ ص ٢٠جلد  («. تهديد ميکند
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 ،تواند رشد خود را ادامه دهد  میروستائیاگر اقتصاد » ) ج
 نمود و اين تأمينطور محکم ه دی آن را هم بيد تحول بعآ الزم می

 خرده و روستائی عبارت از آن است که اقتصاد مسلمًاتحول بعدی 
 ، که از همه کمتر بهره آور و از همه بيشتر عقب مانده است،مجزا

 اقتصاد کشاورزی بزرگ اجتماعی را تشکيل ،بايد به تدريج متحد شده
 ). چاپ روسی٢٩٩ ص ٢٦جلد  («. دهد

که ميسر شود که برای دهقانان مزايای  تنها در صورتی ») د
کشت و زرع اجتماعی و دسته جمعی اشتراکی و تعاونی زمين را 

 اقتصاديات اشتراکی و ۀوسيله  تنها اگر ميسر شود ب، ثابت نمودعمًال
 ، کهطبقۀ کارگرزمان  تنها در آن. تعاونی به دهقانان ياری کرد

 به عمًال حقانيت خويش را ،ارد در دست خود د راحاکميت دولتی
طور محکم ه  بًاترا حقيق  دهقانۀ تودهاليونيسازد و م دهقان مدلل می

 ص ٢٤جلد  («. سوی خود جلب خواهد نموده که بايد و شايد ب و چنان
 ).  چاپ روسی٥٧٩

 
 . حزبکنگرۀ پانزدهمچنين بود وضع پيش از 

در .  گشايش يافت١٩٢٧ حزب در تاريخ دوم دسامبر سال کنگرۀ پانزدهم
ی مشورتی حضور داشت أ نماينده با ر٧٧١ی قطعی و أ نماينده با ر٨٩٨ه کنگر

 نامزد حزب نمايندگی ٣٤٨،٩٥٧ عضو حزب و ٨٨٧،٢٣٣که از طرف 
 . داشتند

 صنعتی کردن ۀی را که در رشتئهارفيق استالين در گزارش خود پيشرفت
 اين وظيفه را در جلوی  قيد نمود و،کشور و نمو سوسياليستی حاصل شده بود

 :حزب قرار داد
 

اری در اقتصاد ملی دبايد در جهت نابود ساختن سرمايه» 
 خواه در شهر و خواه ، اقتصاد ملیهاى رشتهۀ در هم،پيشروی نموده

 مواضع فرماندهی سوسياليستی خود را توسعه داد و مستحکم ،در ده
  «.گرداند

 
مقايسه قرار داده و عقب ماندگی رفيق استالين کشاورزی را با صنايع مورد 

 که معلول پراکندگی آنست و در اين حالت ،ويژه غله کاری راه کشاورزی ب
نمود  کيد میأ گوشزد ساخته و ت،دهد کار بردن تکنيک کنونی را نمیه  بۀاجاز

 اقتصاد ملی را دچار وضع خطرناکی ۀکه چنين حالت اسفناکی در کشاورزی هم
 .کند می
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 "پس راه نجات کدامست؟ "ــپرسد  رفيق استالين می
 : و خود پاسخ ميدهد

 
 به روستائی ۀراه نجات در انتقال اقتصاديات خرده و پراکند» 

 زراغت اجتماعی و در انتقال به ۀاقتصاديات بزرگ و متحد بر پاي
راه . باشد زراعت دسته جمعی بر اساس تکنيک نوين درجه اول می

 را آهسته روستائی خرده تر نجات در آنست که اقتصاديات خرده و
 نه از طريق فشار بلکه از طريق ارشاد ،طور مداومه  ولی ب،آهسته
 زراعت اجتماعی دسته جمعی و اشتراکی متحد ساخت ۀ بر پاي،واقناع

 کشاورزی و هاىو به اقتصاديات بزرگ مبدل نمود که در آن ماشين
ار که  حاصلخيزی زمين ب افزايشتراکتورها و اصول علمی برای

  «. راه نجات ديگری نيست،برده شود
 

 کشاورزی با تمام  اشتراکی کردنۀتوسع لزوم ۀ دربارکنگرۀ پانزدهم
 و کلخوزها ۀ توسعه و تحکيم شبکۀنقشه کنگر.  اتخاذ تصميم نمود،وسائل

 اصول مبارزه در راه اشتراکی کردن ۀ دربار،ساوخوزها را طرح کرده
 :دستور داد کهه کنگرين حال در ع. کشاورزی دستورهای صريحی داد

 
 بيش از پيش توسعه يابد و يک هابايد تعرض نسبت به کوالک» 

اری را در روستا دکار رود که ترقی سرمايهه رشته اقدامات جديدی ب
 «. راه سوسياليسم بياندازده  اقتصاد دهقانی را ب،محدود نموده

 اتحاد شوروی قسمت دوم) بلشويک( حزب کمونيست هاىۀقطعنام(
 ). چاپ روسی٢٦٠ص 

 
صاد ملی و تعرض منظم تتحکيم مبانی با نقشه را در اقه کنگر ،سرانجام

اری در نظر د اقتصاد ملی عليه عناصر سرمايهۀسوسياليسم را در سرتاسر جبه
 اقتصاد ملی ۀ پنج سالۀنخستين نقش دستور داد که ه مربوطهاىگرفت و به بنگاه
 .را تنظيم نمايند

 پس از انجام دادن مسائل مربوط به ساختمان ،زبکنگرۀ حپانزدهمين 
 . ترتسکيستی و زينويفی پرداختۀ از ميان بردن دستۀ به مسئل،سوسياليستی
مخالفين از حيث ايدئولوژی با لنينيسم قطع رابطه "ييد نمود که أته کنگر

ند و در مقابل قوای بورژوازی بين المللی و ا منشويکی تبديل شدهۀدسته  ب،کرده
طور عينی بدل به آلت دست نيروی ثالثی ه  راه تسليم را در پيش گرفته و بداخلی
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 حزب کمونيست هاىقطعنامه" (ندابر ضد رژيم ديکتاتوری پرولتاريا گشته
 ). چاپ روسی٢٣٢اتحاد شوروی قسمت دوم ص ) بلشويک(

به اين نتيجه رسيد که اختالفات بين حزب و مخالفين تبديل به ه کنگر
ضد شوروی مبارزۀ  شده است و مخالفين ترتسکيستی به راه اختالفات مرامی

 اعالم نمود که منسوب بودن به مخالفين کنگرۀ پانزدهمبدين جهت . نداافتاده
 آنان با بودن در صفوف حزب بلشويک هاىترتسکيستی و تبليغ کردن نظريه

 .مغايرت دارد
را  مرکزی و کميسيون مرکزی تفتيش  کميتۀ مشترکۀتصميم جلسه کنگر

 اخراج ترتسکی و زينويف از حزب تصويب نمود و تصميم گرفت که ۀدربار
 ، پراوبراژنسکی، فعالين دسته بندی ترتسکيستی و زينويفی از قبيل رادکۀهم

 ، سرکيس،کامنف، اسميرنوف . ای، سربرياکوف، پياتاکوف،راکوفسکی
" ات دمکرهاىسانتراليست " گروهۀ و هم، سملگا، مديوانی،شيتسف لي،صفراف

از حزب )  دروبنيس و ديگران، بوگوسالوسکی،اسميرنوف . و،ساپرونف(
 .اخراج گردند

 که از حيث ايدئوژی شکست ،طرفداران دسته بندی ترتسکيستی زينويفی
 آخرين بقايای نفوذ خود ،خورده و از حيث سازمان از پای در آورده شده بودند

 .را در ميان خلق نيز از دست دادند
 کنگرۀ پانزدهم از س از حزب اخراج شده بودند چندی پ کههاضد لنينی

ی راجع به قطع ارتباط خود با ترتسکيسم تسليم نموده و تقاضا ئهاعريضه
البته حزب آن زمان هنوز . کردند که آنها را به حزب باز گردانند می
 ساکولينکف و ، کرستينسکی،رادک،راکوفسکی،توانست بداند که ترتسکی نمی

 ،ند و کامنفا استخدام شده،ان بيگانهمأمور که از طرف است ديگران ديرگاهی
 پياتاکوف و ديگران با دشمنان اتحاد شوروی در کشورهای ،زينويف
 در حال ايجاد ،با آنها عليه ملت شوروی" همکاری" به منظور ،اریدسرمايه

قدر کفاف به حزب نشان داده بود که از اين نوع ه  ولی تجربه ب،باشند ارتباط می
شخاصی که در پرمسئوليت ترين موارد بارها عليه لنين و حزب لنينی ا

از اين رو حزب . توان هر گونه دنائت و پستی انتظار داشت  می،ندابرخاسته
حزب ابتدا برای . نمود  طرد شدگان را با عدم اعتماد تلقی میهاىعريضه

ط  بازگشت آنها را به حزب مشرو،سنجش صميميت و پاکدلی عريضه دهندگان
 :شرائط زيرين ساخته ب

 
تقبيح آشکارای ترتسکسيسم به عنوان ايدئولوژی ضد بلشويکی و ضد ) الف
 ؛شوروی
 ؛باشد که سياست حزب يگانه سياست صحيح می اعتراف آشکار بر اين) ب
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  ؛تابع شدن بدون چون و چرا به تصميمات حزب و مقامات آن) ج
 عريضه دهندگان ،گذراندن مدت آزمايش که حزب در ظرف اين مدت) د

 ، با در نظر گرفتن نتايج اين سنجش،را مورد سنجش قرار دهد و پس از اتمام آن
 از نو پذيرفته شدن هر يک از اخراج شدگان را يکايک مطرح مذاکره ۀمسئل

 .قرار دهد
شمرد که اعتراف آشکار اين مواد از طرف   حزب چنين می،در ضمن
 برای حزب اهميت مثبتی ،ه شرائطی در هر صورت و با هر گون،اخراج شدگان

خواهد داشت زيرا يگانگی صفوف ترتسکيستی و زينويفی را در هم شکسته در 
محيط انها آشفتگی و پريشانی ايجاد ميکند و برای يک بار ديگر حقانيت و 

ی حزب را نمايش خواهد داد و  در صورت صميمی بودن عريضه ئتوانا
 کارکنان پيشين خود را به حزب دهندگان به حزب امکان خواهد داد که
 نه به ، مردمۀ آنها را در جلوی چشم هم،بازگرداند و هر آينه آنها صميمی نباشند

طبقۀ عنوان خطاکاران بلکه به عنوان جاه طلبان بی مسلک و فريب دهندگان 
 . مفتضح خواهد کرد، و دو رويانی که آب از سرشان گذشته استکارگر

 را که حزب برای قبول آنها قائل شده بود بيشتر اخراج شدگان شرائطی
 . را انتشار دادنده مربوطهاىپذيرفته و در مطبوعات عريضه

خواست مانع بشود که آنها از نو   که نسبت به آنها دلسوز بود و نمی،حزب
 . آنها را به عضويت حزب پذيرفت مجددًا، باشندطبقۀ کارگرکارکنان حزب و 

دسته بندی " ،کارکنان فعال" اظهارات ولی به مرور زمان آشکار شد که
 اظهاراتی سرا پا دروغ و رياکارانه بوده ، جز عده کمی،ترتسکيستی و زينويفی

 .است
 ۀمعلوم گرديد که اين حضرات از همان پيش از دادن عريضه ديگر به منزل

 نبوده و ، دفاع از نظريات خود در قبال مردم باشدۀ که آماد،يک جريان سياسی
ند بقايای اند که آمادها جاه طلب تبديل شدهپ از اشخاص بی پرنسياىبه زمره

 ،ند از نظريات حزبانظريات خود را در جلو چشم همه لگد کوب کنند و آماده
ی کند و آماده ئ در جلو چشم همه خوشگو،که اين نظريات برای آنها بيگانه است
د را در حزب در  همين قدر باشد که خو،است مانند بوقلمون به هر رنگی در آيند

 و هم طبقۀ کارگرکنند و امکان داشته باشند هم به داری  ميان طبقۀ کارگر نگاه
 .به حزب آن زيان رسانند

 شياد و رياکار سياسی از آب اىترتسکيستی و زينويفی عده" کارکنان فعال"
 . در آمدند

 سياه کاری خود ، اين دو رويان سياسی از خدعه و فريب آغاز کردهمعموًال
 ولی ،برند  از پيش میطبقۀ کارگر و حزب طبقۀ کارگر ،را از راه فريب ملت

 دو رويان سياسی عبارت ،توان تنها فريب دهنده شمرد دو رويان سياسی را نمی
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باشند که از اعتماد   و جاه طلب سياسی میپاز يک زمره اشخاص بی پرنسي
 بوقلمون ،بملت دير گاهی است محروم گرديده و کوشش دارند از راه فري

 همين قدر ،دست آورنده صفتی و شيادی و از هر راهی که باشد از نو اعتماد ب
 اىدورويان سياسی زمره. باشد که عنوان رجال سياسی را برای خود حفظ کنند

 و جاه طلب سياسی هستند که حاضرند به هر کسی تکيه پاز اشخاص بی پرنيس
 ــ خواه دشمنان غدار ملت ، جامعههاى خواه ته مانده، خواه عناصر بزهکار،کنند

" زمامدار" سياست در آمده به عنوان ۀاز نو به صحن" در موقع مناسب"تا اينکه 
 .بر دوش ملت سوار شوند

ی و زينويفی از همين دوريان ستترتسکي" کارکنان فعال"معلوم شد که 
 ند  اسياسی بوده
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ين  ضد حزبی هواداران بوخارۀدست. ها تعرض بر ضد کوالکــ٣
.  سوسياليستیۀمسابق.  پنجسالهۀتصويب نخستين نقش. و ريکوف

 . کلخوزاىآغاز جنبش توده
 
تبليغات دسته بندی ترتسکيستی و زينويفی بر ضد سياست حزب و ساختمان 

چنين تبليغات هواداران  مسوسياليسم و بر ضد اشتراکی کردن کشاورزی و ه
بخشد و نبايد به   نمیاىکه موضوع کلخوزها نتيجه  اينۀبوخارين دربار

وارد سوسياليسم "خودی خود ه  ب، دست زد زيرا آنها ضمن رشدهاکوالک
که توانگر شدن بورژوازی هيچ خطری برای سوسياليسم در  و اين" خواهند شد
اری کشور و پيش از همه د اين تبليغات در بين عناصر سرمايهۀ همــبر ندارد 

 از انعکاس هااکنون کوالک.  انعکاس بزرگی داشت،هادر ميان کوالک
 ، کامنف، زينويف،دانستند که آنها تنها نيستند و در وجود ترتسکی مطبوعات می

ن ايبديهی است که .  مدافعين و غمخوارانی دارند، ريکوف و ديگران،بوخارين
 را در مقابل سياست حکومت هاتوانست روح ايستادگی کوالک مراتب نمی

 همواره بيشتر و بيشتر ايستادگی و هاوالکدر حقيقت هم ک. شوروی قوی نکند
 که ،طور دسته جمعی از فروختن مازاد غلهه  بهاکوالک. نمودند پايداری می

آنها بر ضد . ورزيدند  به دولت شوروی امتناع می، زيادی از آن داشتندۀاندوخت
 به عمليات تروريستی و ، شوروی در روستا ــ افراد کلخوز و کارکنان حزبی

 .پرداختند  دولتی میۀلخوزها و مراکز انبار غلسوزاندن ک
 در هم نشکسته ها مادام که ايستادگی کوالک، اين نکته بود کهۀحزب متوج

 و ارتش طبقۀ کارگر ،و در نبرد آشکار در جلوی چشم دهقانان شکست نخورند
سرخ از کمبودی غله در مضيقه بوده و جنبش کلخوزی دهقانان نيز نخواهد 

 . به خود بگيرداىده توۀتوانست جنب
 به تعرض قطعی بر ضد ، پيروی نمودهکنگرۀ پانزدهمحزب از دستورهای 

بايد به دهقانان : شعار حزب درتعرض خود اين بود.  اقدام کردهاکوالک
 اتحاد با دهقانان ميانه حال را مستحکم گردانيد ، استوارانه تکيه کرد،دست تهی

حزب و حکومت در مقابل امتناع .  قطعی انجام دادۀ مبارزهاو بر ضد کوالک
يک سلسله اقدامات به  ،دولت به نرخ مقرره  از فروختن مازاد غله بهاکوالک
 ۀ قانون کيفری را دربار١٠٧ ۀ ماد، متوسل گشتهها بر ضد کوالکاىلعادهافوق

 و محتکرين از طريق دادگاه در موارد امتناع آنها ها کوالکۀ مازاد غلۀمصادر
 به موقع اجرا گذاردند و ،دولت به نرخ مقرره  خود بۀ غل مازاد ايناز فروش

 دهقانان ، آنۀی قائل شدند که در نتيجئبرای دهقانان تهيدست يک رشته مزايا
 .گرفتند  را در اختيار خود میها کوالکۀ مصادره شدۀ درصد غل٢٥نامبرده 
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حال دهقانان تهيدست و ميانه : ثير خود را بخشيدأ ت،لعادهااين اقدامات فوق
 مقاومت ، تنها ماندندهاکوالک.  وارد شدندها قطعی بر ضد کوالکۀبه مبارز
 دولت شوروی ديگر ،١٩٢٨در پايان سال .  و محتکرين در هم شکستهاکوالک

 داشت و جنبش کلخوزی با اطمينان د غله در اختيار خوۀقدر کفايت ذخيره ب
 .نمود بيشتری پيشرفت می

 سازمان زيانکاری بزرگی از ،باس شاختی دنۀدر همان سال در منطق
 هازيانکاران شاختی با صاحبان پيشين بنگاه. کارشناسان بورژوزای کشف شد

اران روسی وخارجی و با مقامات جاسوسی نظامی خارجی روابط ديعنی سرمايه
محکمی داشتند و مقصود آنها مختل ساختن رشد صنايع سوسياليستی و تسهيل 

اين زيانکاران به منظور ايجاد کاهش . وروی بوداری در اتحاد شد سرمايهۀاعاد
 نادرستی ۀ روی پايهادر استخراج ذغال سنگ عمل بهره برداری را در کان

 را ويران ها و بادگيرهای کانها آنان ماشين،برای منظور خود. گذارده بودند
ريختند و   برق را فرو میهاى و استاسيونها کارخانه،ها سقف کان،نمودند می

 مانع بهبود زيانکاران عمدًا. ساختند نفجار و آتش سوزی را فراهم میموجبات ا
 حمايت کار نقض ۀشدند و قوانين شوروی را دربار شرائط مادی کارگران می

 .کردند می
 . اعمال خود رسيدندۀزيانکاران به دادگاه جلب گرديدند و به کيفر شايست

 ۀه از قضي حزبی دستور داد کهاى سازمانۀ مرکزی حزب به همکميتۀ
ی ئهانمود که بلشويک نشان میخاطر رفيق استالين . شاختی درس عبرت گيرند

که  شوند تا آنبسر کارهای اقتصادی هستند بايد خودشان کارشناس فنی ه که ب
 نتوانند ،ندا بورژوازی بيرون آمدهۀی که از ميان کارشناسان کهنانبعدها زيانکار

 را طبقۀ کارگرادرهای فنی تازه از ميان  کۀآنها را فريب دهند و بايد امر تهي
 .تسريع کرد

  کادر کارشناسان جوان درۀ امر تهي،کميتۀ مرکزیبه موجب تصميم 
 و هالمو کومسو، هزاران نفر از اعضای حزب،هنرسراهای عالی اصالح گشت

 بسيج ، وفادار بودند برای تحصيلطبقۀ کارگر که نسبت به ئیهاغير حزبی
 .شدند

که حزب مشغول   موقعی،هاحزب به تعرض بر ضد کوالکقبل از اقدام 
 بوخارين و ريکوف کجدار و ۀ دست،انحالل ائتالف ترتسکيستی و زينويفی بود

کرد   رفتار کرده جزو نيروی احتياط  ضد حزبی مانده بود و جرئت نمیزمري
جا بر ضد   پشتيبانی کند و حتی گاهی هم با حزب يکهاآشکارا از ترتسکيست

 به تعرض ها کوالکۀکه حزب علي ولی پس از آن. کرد  اقدام میهاترتسکيست
 ــ بوخارين ۀ دست،لعاده بر ضد آنان مبادرت نموداپرداخت و به اقدامات فوق

.  حزب برخاستتريکوف ماسک خود را برانداخت و آشکارا بر ضد سياس
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 ريکوف نتوانست طاقت بياورد و طرفداران ــروح کوالک منش دسته بوخارين 
آنها خواستار الغاء .  قد برافراشتندهاين دسته اکنون ديگر آشکارا بر له کوالکا

 که در غير اين ترساندند از اين لعاده بودند و ساده دالن را میااقدامات فوق
کشاورزی آغاز گردد و مدعی بودند که هم اکنون " انحطاط"صورت ممکنست 

 ، کلخوزها و ساوخوزهاکه رشد اين اشخاص بدون اين. انحطاط آغاز شده است
 در حالی که سير نزولی ، کشاورزی را ببينندهاىترين شکل يعنی اين عالی

 ۀ را به منزلها انحطاط اقتصاد کوالک،کردند اقتصاد کوالکی را مشاهده می
که از حيث  اين اشخاص برای اين. ساختند انحطاط کشاورزی جلوه گر می

تئوری "ری خنده آوری به عنوان  تئو، اتکائی داشته باشندۀتئوری نيز نقط
ن تئوری مدعی بودند اياختراع کردند و بر اساس "  طبقاتیۀخاموش شدن مبارز

اری هر قدر بيشتر د خود بر ضد عناصر سرمايهۀکه سوسياليسم در مبارز
 طبقاتی به ۀگردد و مبارز ر میت ُسست طبقاتی ۀپيشرفت کند همان قدر مبارز

 مواضع خود را بدون ۀهد شد دشمن طبقاتی همکلی خاموش خواه همين زودی ب
.  لزومی نداردهامقاومت تسليم خواهد کرد و به اين سبب تعرض بر ضد کوالک

 ورود کوالک به ۀ بورژوازی خود را دربارۀبدين وسيله آنها تئوری پوسيد
 از نو بر قرار نموده و به حکم ،سوسياليسم از راه نشو و نمای مسالمت آميز

هر قدر دشمن طبقاتی زمينه را : گويد  که می،زدند م پشت پا میمشهور لنينيس
 به همان اندازه به ، سوسياليسم بيشتر باشدهاىاز دست بدهد و هر قدر موفقيت

 طبقاتی فقط موقعی ۀ دشمن طبقاتی خواهد افزود و مبارزۀحدت مبارز
 .خواهد شد که دشمن طبقاتی نابود شده باشد" خاموش"

 ريکوف با ــ بوخارين ۀنبود که حزب در وجود دستفهم اين مطلب مشکل 
 اپورتونيستی دست راست سر و کار دارد و فرق اين گروه با ائتالف ۀدست

 و هااين معنا که ترتسکيسته  ب است، زينويفی تنها از حيث شکلــترتسکيستی 
 هاى خود را با جملهۀ اين امکان را داشتند که ماهيت تسليم طلباناقًال هازينويفی

در . روپوشی نمايند "انقالب پی در پی "ۀچپ و پر هياهو و انقالبی دربار
 ريکوف که به مناسبت اقدام حزب به حمله بر ضد ــ بوخارين ۀورتی که دستص

 ديگر اين امکان را هم نداشت که به ، بر ضد حزب برخاسته بود،هاکوالک
 ارتجاعی کشور ما  خود  نقاب بزند و ناگزير بود که از قوایۀ تسليم طلبانۀچهر

 . آشکارا بدون روپوشی و بی نقاب دفاع کندها از کوالک،و پيش از همه
 ريکوف دير يا زود برای ــ بوخارين ۀحزب ملتفت اين نکته بود که دست

 ــ ائتالف ترتسکيستی هاىسوی باقی ماندهه  بايد ب، مشترک بر ضد حزبۀمبارز
 . زينويفی دست دراز کند

کوف در همان موقع که مشغول عمليات سياسی خود  ريــ بوخارين ۀدست
 ، بوخارينۀوسيله اين گروه ب. سازمانی هم اشتغال داشت" فعاليت" به ،بود
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 گلدنبرگ و ديگران ، آيخنولدا، مارتسکی، از قبيل سلپکوف،جوانان بورژوازی
 را که در منجالب قرطاس بازی فرورفته ها تومسکی سران اتحاديهۀوسيله و ب

 ۀ سران فاسد شد، ريکوفۀيلسوه و ب)  و ديگران، دوگادوف،لنيچانسکیم(بودند 
را گرد ) شميدت و ديگران.  و، ايسموند،سميرنوف. آ(ادارات شوروی 

 خود را  طلبانۀ تسليمۀاشخاصی که دچار فساد سياسی شده و روحي. وردآ می
 .گرديدند  با ميل داخل اين دسته می،داشتند پنهان نمی

 ريکوف مورد پشتيبانی سران سازمان حزبی ــ بوخارين ۀدر اين موقع دست
)  پالونسکی و ديگران، ياگدا، ريوتين، اوخانوف، کوتوف،اوگالنوف(مسکو 
 خط مشی حزب ۀ قسمت از افراد دست راست آشکارا علي يکدر ضمن. گرديد

در صفحات مطبوعات حزبی مسکو و . برنخاسته و زير نقاب باقی مانده بودند
 ، بايد گذشت نمودهاکه به کوالک شد دائر بر اين زبی تلقيناتی میدر جلسات ح

 صنعتی کردن کشور برای ملت بار ، صالح نيستهاماليات بندی بر کوالک
اوگالنوف . سنگينی است و نيز هنوز موقع ساختمان صنايع سنگين نرسيده است

ايع بر ضد ساختمان دنپروستروی برخاسته و خواستار شد که سرمايه را از صن
بان دست راست لوگالنوف و ساير تسليم طا. سنگين به صنايع سبک انتفال دهند

 شهر چيت بافی بوده و همين طور هم باقی خواهد ــدادند که مسکو  اطمينان می
 . ماشين سازی بنا کردهاىماند و نبايد در آنجا کارخانه

و سازمان حزبی مسکوپرده از روی اوگالنوف و طرفداران وی برانداخت 
کميتۀ برای آخرين بار به آنها اخطار نمود و خود بيش از پيش در پيرامون 

 مسکو حزب ۀ عمومی کميتۀرفيق استالين در جلس.  حزب گرد آمدمرکزی
 خاطر نشان نمود که بايد در ١٩٢٨اتحاد شوروی در سال ) بلشويک(کمونيست 

 متمرکز که که آتش را بر ضد انحراف راست  در حالی،دو جبهه مبارزه کرد
 عامل کوالک در حزب ــ هاگفت که دست راستی رفيق استالين می. نمود
 .باشند می

 :گفت رفيق استالين می
 

 ،شد در صورتی که انحراف راست در حزب ما پيروز می»  
 مواضع انقالبی پرولتاريا را ،کرد اری را باز میددست قوای سرمايه

ا در کشور ما بيشتر اری ردنمود و شانس احياء سرمايه خدشه دار می
 ). چاپ روسی٢٠٨مسائل لنينيسم ص " (نمود می

 
 تسليم ۀ از طرف دست وکالتًا، معلوم شد که بوخارين١٩٢٩در آغاز سال 
برای   تماس بهم رسانده وها کامنف با ترتسکيستۀوسيله  ب،طلبان دست راست

يتۀ کم. نمايد  سازش با آنها را فراهم میۀ مشترک بر ضد حزب زمينۀمبارز
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 تسليم طلبان دست راست بر داشته و ۀ پرده از روی اين فعاليت تبهکارانمرکزی
 تومسکی و ، ريکوف،نمايد که اين کار ممکن است برای بوخارين اخطار می

ولی تسليم طلبان دست راست آرام .  رقت آوری داشته باشدۀديگران نتيج
رت اظهاريه ارائه صوه  ب، مرامی نوينیۀ زمينکميتۀ مرکزیند و در ننشي نمی
 از نو کميتۀ مرکزی. گيرد  قرار میکميتۀ مرکزی که مورد نکوهش ،دننماي می

 زينويفی را به آنها ــکند و سرنوشت ائتالف ترتسکيستی  به آنها اخطار می
 ريکوف فعاليت ضد حزبی ــ گروه بوخارين ،با وجود اين. نمايد يادآوری می

که ممکن   به تصور اين،کی و بوخارينتومسريکوف،  ،دهند خود را ادامه می
 تسليم کميتۀ مرکزی استعفای خود را به ۀ عريض،است حزب را بيمناک ساخت

 استعفاها را مورد تفبيح قرار ۀ اين سياست کارشکنانکميتۀ مرکزی. کنند می
 تبليغ ١٩٢٩ در ماه نوامبر سال کميتۀ مرکزی عمومی ۀسرانجام جلس. دهد می

دست راست را با عضويت در حزب منافی دانسته و نظريات اپورتونيستی 
 از ، به عنوان پيشقدم و رهبر تسليم طلبان دست راست،پيشنهاد کرد که بوخارين

 اخراج گردد و به ريکوف و تومسکی و ساير کميتۀ مرکزیئت سياسی يه
 .شرکت کنندگان در اين مخالفت دست راست اخطار جدی شد

که عاقبت رقت آور کار خود   همين،سرکردگان تسليم طلبان دست راست
 مشی  خط اعتراف به خطاهای خود و درست بودنه دائر باى عريضه،را ديدند
 .حزب تسليم نمودندسياسی 

طور موقت عقب نشينی اختيار ه تسليم طلبان دست راست بر آن شدند که ب
 .خطر انهدام محفوظ دارنداز که کادرهای خود را  کنند تا اين

جا پايان   حزب با تسليم طلبان دست راست بدينۀبارز مۀنخستين مرحل
 .ابدي می

وجود آمد از نظر دشمنان شوروی پنهان ه اختالفات نوينی که در حزب ب
 ضعيف شدن ۀ نشان،در حزب"  نوينهاىنزاع"که  آنها به تصور اين. ماند نمی

برند تا اتحاد شوروی را به جنگ  کار میه  کوشش جديدی ب،باشد حزب می
در .  بر هم زنند،نند و کار صنعتی کردن کشور را که هنوز مستحکم نشدهبکشا

 موجبات تصادم بين چين و اتحاد شوروی و ها امپرياليست١٩٢٩تابستان سال 
دست ه ب) که متعلق به اتحاد شوروی بود(آهن شرقی چين  تصرف راه
اور  ارتش سفيد چينی را به مرزهای ميهن ما در خۀ چين و حملهاىميليتاريست

 ، چينی در اندک مدتی خنثی شدهاى ميليتاريستۀولی حمل. ورندآ دور فراهم می
 از ارتش سرخ شکست خوردند و عقب نشينی کردند و اختالف با هاميليتاريست

 .انعقاد قرار داد صلح با زمامداران منچوری پايان يافت
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 اه اينها و با وجود دسيسهۀ با وجود هم، اتحاد شورویۀسياست صلحجويان
 بار ديگر غالب ،در داخل حزب" منازعات" دشمنان خارجی و هاىو نيرنگ

 .آمد
بزودی روابط ديپلوماسی و بازرگانی بين اتحاد جماهير شوروی و انگليس 

 . از نو برقرار شد،که از طرف محافظه کاران انگلستان قطع گرديده بود
فع که حزب حمالت دشمنان خارجی و داخلی را با موفقيت د در حالی

 سوسياليستی و ۀ ساختمان صنايع سنگين و تشکيل مسابقۀ در امر توسع،کرد می
 مقدمات الزمه برای تصويب ۀساختمان ساوخوزها و کلخوزها و باالخره در تهي

 .برد  کارهای بزرگی از پيش میسالۀ اقتصاد ملی،  نقشۀ پنجاجرای نخستين
 ۀوضوع عمدم.  کنفرانس شانزدهم حزب گرد آمد١٩٢٩در آوريل سال 

 ۀنقش" حداقل" شق ،کنفرانس.  پنجساله بودۀ نخستين نقشۀ مسئل،دستور کنفرانس
" حداکثر" رد کرد و شق ،پنجساله را که مورد دفاع تسليم طلبان دست راست بود

 . الجراء باشد پذيرفتابايستی در هر گونه شرائطی حتمی  پنجساله را که میۀنقش
 نخست ساختمان سوسياليسم را ۀ مشهور پنجسالۀطريق نقش حزب بدين

 . پذيرفت
بايستی در کار اقتصاد   که میاى ميزان سرمايه، پنجسالهۀاز روی اين نقش

منات تعيين  ميليارد ٦٤،٦کار انداخته شود ه  ب١٩٣٣ــ ١٩٢٨ هاىملی درسال
 ميليارد ١٩،٥ روی هم رفته ،از اين مبلغ برای صنايع و الکتريکی کردن. گرديد

 ميليارد منات ٢٣،٢ ميليارد منات و برای کشاورزی ١٠ل و نقل منات برای حم
 . شده بودیپيش بين

 عظيمی بود که صنايع و کشاورزی اتحاد جماهير شوروی را با ۀاين نقش
 .ساخت تکنيک کنونی مجهز می

  :که رفيق استالين خاطر نشان ميکرد طوریه ب
 

ن صنايعی  پنجساله عبارت بود از ايجاد چناۀ اساسی نقشۀوظيف» 
 بلکه وسائط نقليه و ، صنايعۀدر کشور ما که بتواند نه تنها هم

 سوسياليسم از نو مجهز نمايد و سازمان ۀکشاورزی را هم بر پاي
 ). چاپ روسی٣٢٩ .ص" مسائل لنينيسم "استالين (« .دهد

 
 چيز غير مترقبه و ها برای بلشويک، با وجود تمام عظمت خود،اين نقشه

 اين نقشه در اثر راهی که ترقی صنعتی و اشتراکی ۀزمين. دسرگيجه آوری نبو
 شوق و ذوقی که کارگران ۀ اين نقشه در نتيجۀزمين.  فراهم آمده بود،پيموده بود

 تهيه ، جلوه نمود سوسياليستیۀمسابق در کار فراگرفته و در قبًالو دهقانان را 
 .گرديده بود
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 سوسياليستی خطاب به ۀابق مسۀکنفرانس شانزدهم حزب پيامی دائر به توسع
 . زحمتکشان صادر کردۀهم

 نوين نسبت به ۀ شگفت انگيزی از کار و رويهاى سوسياليستی نمونهۀمسابق
 و ها در بسياری از بنگاهکلخوزهاکارگران و افراد . کار را هويدا ساخت

ی از کار ئهانمونه . پيش کشيدند متقابلیهاىنقشهکلخوزها و ساوخوزها 
 ساختمان سوسياليستی را که از طرف حزب و هاىن دادند و نقشهاشقهرمانانه ن

. نمودند کردند بلکه از آن نيز تجاوز می حکومت معين شده بود نه تنها اجرا می
 ۀاری جنبدکار که در زمان سرمايه. افتي کار تغيير میه نظر مردم نسبت ب

امر  ،به امر شرافت" مبدل گرديد ،باری را داشت تکليف اجباری و مشقت
 ).استالين" ( امر شهامت و قهرمانی،افتخاری

ساختمان . در تمام کشور ساختمان نوين و عظيم صنعتی جريان داشت
در دنباس ساختمان . طور وسيعی به جريان افتاده استاسيون آبی برق دنپر ب

 لوکوموتيف ۀ کراماتورسک و گورلوفکا و تجديد ساختمان کارخانهاىکارخانه
 نوين ذوب فلز پديدار هاى جديد و کورههاىکان.  شدسازی لوگانسک آغاز

 شيميايی برزينکی هاى کارخانهۀ ماشين سازی اورال و مجموعۀکارخان. گرديد
 فلز سازی ۀساختمان کارخان. شد  اورال ساخته میۀو سوليکامسک در ناحي

 بزرگ اتوموبيل سازی در هاىساختمان کارخان. ماگنيتوگورسک آغاز گرديد
 ، عظيم تراکتور سازیهاىکارخانه. طور وسيعی آغاز شده ی بمسکو و گورک
 کشاورزی در رستوف کنار دن در هاى عظيم ماشينهاىکارخانه ،کمباين سازی

 يعنی ،دومين مرکز ذغال سنگ اتحاد جماهير شوروی. دست ساختمان بود
در ظرف يازده ماه در دشت . افتي  توسعه می،)کوزباس( کوزنتسک ۀحوض

در ساختمان .  عظيم تراکتور سازی پديدار گرديدۀنگراد کارخاننزديک استالي
 کارگران از حيث ، تراکتور سازی استالينگرادۀ آبی برق دنپر و کارخانۀکارخان
 . گوی سبقت جهانی را ربودند، کارۀبهر

 غظيمی در ساختمان صنعتی جديد و چنين ۀدر تاريخ بشری چنين دامن
 هاى که از طرف توده، قهرمانی در کارهيجانی برای ساختمان نوين و چنين

 . تا کنون سابقه نداشته است،شد  ابراز میطبقۀ کارگرليونی يم
 سوسياليستی در ۀ بود که بر اساس مسابقطبقۀ کارگراين علو همت حقيقی 

 .شد کار ابراز می
 هاىدر ده در ميان توده. دهقانان هم اين بار از کارگران عقب نماندند

. شد کردند همتی عالی در کار مشاهده می خوزها را بر پا می هم که کلروستائی
در اينجا . طور مشخص به کلخوزها روی آور شدنده  دهقانی بهاىتوده

 ديگر هاى که با تراکتور و ماشين، ماشين و تراکتورهاىساوخوزها و استاسيون
دهقانان دسته دسته به ساوخوزها و .  نقش مهمی بازی کرد،تجهيز شده بود
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 هاى کار تراکتورها و ماشينۀسيونهای ماشين  و تراکتور آمده از مشاهداستا
به "شدند که  گرديدند و در دم بر آن می کشاورزی دچار شعف و شادمانی می

دهقانان که دارای اقتصادهای انفرادی کوچک و بسيار کوچک ". کلخوز بروند
 برای شخم زمين اىپراکنده و فاقد ابزار و نيروی محرک کم و بيش قابل استفاده

 هنگفت دست نخورده محروم بودند و اميدی به هاىبودند و از امکان شخم زمين
 تک و تنها از همه چيز بی ،بهبود اقتصاد خود در آينده نداشتند و در فقر و فاقه

 عاقبت راه زندگانی بهتری را يافتند که عبارت بود از راه ،بردند سر میه خبر ب
اقتصادهای کوچک به اقتصادهای اشتراکی يعنی متحد کردن و مبدل ساختن 

و دست نخورده را " زمين سخت"کلخوزها و استعمال تراکتور که هر گونه 
 آدم و ، پول، ماشينۀوسيله چنين عبارت بود از کمک ب تواند شخم نمايد و هم می

 را در بر هااين راهی بود که امکان خالصی از اسارت کوالک. یئراهنما
 آنها را ، اندک زمانی قبل از اين،ی که حکومت شورویئهاک همان کوال،داشت

ليونی ي مهاىمغلوب و زمين گير کرده و از اين راه موجبات خرسندی توده
 .دهقان را فراهم ساخته بود
 کلخوزی سرگرفت و سپس توسعه يافت و اى جنبش توده،روی همين اساس

در افزايش کلخوزها  نيرومند شده و چنان سرعتی ١٩٢٩ويژه در پايان سال ه ب
نشان داد که حتی صنايع سوسياليستی ما چنين سرعتی را هنوز در خود نديده 

 .بود
 هزار ٣٩٠ليون و ي مساحت بذر کاری کلخوزها يک م١٩٢٨در سال 

 ١٩٣٠ هزار هکتار و درسال ٢٦٢ليون و ي م٤ ــ١٩٢٩ در سال ،هکتار بود
مين را در نقشه پيش بينی  مليون هکتار  ز١٥کلخوزها امکان يافتند که شخم 

 .نمايند
 خود تحت عنوان ۀ سرعت افزايش کلخوزها در مقالۀرفيق استالين دربار

 :چنين نوشته بود) ١٩٢٩سال " (سال تحول عظيم"
 

 سيل آسای رشد را حتی هاىبايد اعتراف نمود که چنين سرعت» 
طور کلی ه  بزرگ ما نيز که سرعت رشد آن بۀصنايع سوسياليستی شد

  «. به خود نديده است، عظيمی استۀای دامندار
 
 آغاز جنبش کلخوزی ،در پيشرفت جنبش کلخوزی اين.  تحولی بود،اين

 . بوداىتوده
چنين پرسش " سال تحول عظيم" خود زير عنوان ۀرفيق استالين در مقال

 : دارد؟ و خود پاسخ ميدهدتازگیچه چيز در جنبش کلخوزی کنونی : "ميکند
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 قطعی دارد ۀ کلخوزی کنونی تازگی و جنبچه در جنبش آن» 
 جداگانه به هاىعبارت از آنست که دهقانان مانند سابق با دسته

 و حتی ها بخش،ها دهستان، بلکه قصبات،يندآ کلخوزها نمی
معنی آن . ی به کلخوزها روی آور ميشودئطور يکجاه  بهاشهرستان

وی آورده دهقان ميانه حال به کلخوز رچيست؟ معنی آن اين است که 
ترين   آن تحول اساسی در رشد کشاورزی که مهمۀ شالود.است

 «..... در همين است،باشد کاميابی حکومت شوروی می
 

 ۀ به عنوان طبقهامعنی آن اين بود که موضوع از بين برداشتن کوالک
بايستی بر روی اساس اشتراکی نمودن همگانی کشاورزی انجام  خاص که می

 .که هم اکنون فرا رسيده است اين فرا ميرسد و يا ،شود
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 خالصه
 

 ١٩٢٧ــ ١٩٢٦ حزب طی سالهای ،در مبارزه برای صنعتی کردن کشور
 طبقۀ کارگر حزب و هاىشکوش. اشکاالت بزرگ داخلی و خارجی را دفع کرد

 . گرديد کشور سوسياليستی کردنمنجر به پيروزمندی سياست صنعتی
 يعنی گرد آوردن سرمايه ،ريکی از دشوارترين مسائل صنعتی کردن کشو

 که قادر ، صنايع سنگينۀشالود.  در اساس حل شد،برای ساختمان صنايع سنگين
 . ريخته شد،به تجديد تجهيز اقتصاد ملی باشد

ساختمان .  ساختمان سوسياليستی تصويب گرديدۀ پنج سالۀنخستين نقش
 .  نوين دامنه گرفتیکلخوزها ساوخوزها و ،هاعظيم کارخانه

 طبقاتی در درون کشور و ۀيشروی در راه سوسياليسم با حدت مبارزاين پ
در :  مبارزه چنين استۀترين نتيج مهم. م بودأحدت مبارزه در درون حزب تو

 مفتضح ساختن ائتالف تسليم طلبان ترتسکيستی ،هاهم شکستن ايستادگی کوالک
 دست  مفتضح ساختن تسليم طلبان، زينويفی به عنوان ائتالفی ضد شورویــ

  تصديق به آن، از حزبها اخراج ترتسکيست،هاراست به عنوان عمال کوالک
 دست راست با عضويت در حزب هاى و اپورتونيستهاکه نظريات ترتسکيست

 . م شودأتواند تو  شوروی نمیداتحا) بلشويک(کمونيست 
دست حزب بلشويک شکست ه  که از حيث ايدئولوژی ب،هاترتسکيست

 ديگر يک جريان ، از دست دادندطبقۀ کارگرنه را بين خورده و هر گونه زمي
 و جاه طلب و باندی از پ از شيادان سياسی بی پرنسياىسياسی نبوده و به زمره

 .دورويان سياسی بدل گرديدند
 و دهقان را برای طبقۀ کارگر ، صنايع سنگينۀ پس از ريختن شالود،حزب

ساس سوسياليستی کردن اتحاد  تجديد ساختمان بر اۀ پنج سالۀانجام نخستين نقش
ليونها زحمتکشان ي سوسياليستی بين مۀدر کشور مسابق. کند  بسيج می،شوروی

 انضباط نوينی در کار ،يدآ وجود میه همتی عالی در کار ب. ابدي توسعه می
 .شود ايجاد می

ترين   سال تحول عظيمی است که بزرگ،آخرين سال اين دوران
 جدی را در هاى نخستين پيشرفت،نايع سوسياليسم را در صهاىپيشرفت

سوی کلخوزها و آغاز جنبش ه  رو آور شدن دهقان ميانه حال را ب،کشاورزی
 .  کلخوزی را در بر دارداىتوده
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 فصل يازدهم
حزب بلشويک در مبارزه برای اشتراکی کردن 

 کشاورزی
 )١٩٣٤-١٩٣٠ هاىسال(

 

  ،١٩٣٤ــ ١٩٣٠ هاى وضع بين المللی در سالــ١
اشغال منچوری از . ارید اقتصادی در کشورهای سرمايهبحران

 دو کانون جنگ.  در آلمانهاسرکار آمدن فاشيست. طرف ژاپن
 

که اتحاد جماهير شوروی در صنعتی کردن سوسياليستی  در آن موقعی
دست آورد و با سرعت زيادی صنايع را ترقی ه  مهمی بهاىکشور پيشرفت

 بحران اقتصادی ١٩٢٩پايان سال اری در د سرمايههای در کشور،داد می
وقت ديده نشده بود و طی   تخريبی خود تا آنۀگيری آغاز شد که از حيث قو عالم

بحران صنعتی با بحران کشاورزی و . شد تر می تر و عميق سه سال بعد عميق
اری را بيش از پيش دم گرديد و اين موضوع وضع کشورهای سرمايهأارضی تو
 .نمود سخت می

ــ ١٩٣٠(که صنايع اتحاد شوروی طی سه سال بحران  یدر آن موقع
 نسبت به سطح سال ١٩٣٣بيش از دو برابر افزون گشت و درسال ) ١٩٣٣
 صنايع کشورهای متحده آمريکا طوری تنزل ، درصد رسيده بود٢٠١ به ١٩٢٩

 درصد رسيد و ٦٥ به ١٩٢٩ نسبت به سطح سال ١٩٣٣کرد که در پايان سال 
 درصد و صنايع ٦٦ صنايع آلمان به ، درصد٨٦س به چنين صنايع انگلي هم

 . درصد تنزل يافت٧٧فرانسه هم به 
اری داين موضوع برتری سيستم سوسياليستی اقتصاد را بر سيستم سرمايه

کرد که کشور سوسياليسم در جهان يگانه  بار ديگر نشان داد و داللت بر اين می
 .ت اقتصادی مصون اسهاىباشد که از بحران کشوری می

 به ،ليون بيکاري م٢٤ ، اين بحران اقتصادی جهانگيردر نتيجۀ
ليون دهقان از بحران ي مهاده. ی و شکنجه گرفتار شده بودندگدائ،گیگرسن

 .کشيدند ارضی زجر می
 بين ، امپرياليستیهاى تضادها را بين دولت،بحران اقتصادی جهانی

 مستعمراتی و غير  بين دول امپرياليستی و کشورهای،کشورهای غالب و مغلوب
 بين دهقانان و مالکين بيش از پيش شدت ،اراند بين کارگران و سرمايه،مستقل
 .داد
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 حزب خاطر نشان کرد که ١٦رفيق استالين در گزارش خود در کنگرۀ 
بورژوازی راه نجات از بحران اقتصادی را از يک طرف ــ در سرکوبی طبقۀ 

 يعنی ديکتاتوری ،شيستیکارگر به طريق برقرار ساختن ديکتاتوری فا
اری و از دترين عناصر سرمايه ترين و امپرياليستی  شوينيستی،ترين مرتجع

طرف ديگر ــ  در تهيه و بر پا کردن جنگ به منظور تقسيم مجدد مستعمرات و 
مناطق نفوذ به ضرر منافع کشورهائی که نيروی دفاعيشان ضعيف است، خواهد 

 .جست
 .همين طور هم شد

 هاىامپرياليست.  تهديد جنگ از طرف ژاپن شدت يافت١٩٢٢در سال 
 بحران ۀژاپن چون ديدند که دول اروپا و کشورهای متحده آمريکا به واسط

 بر آن شدند که از موقع ،اقتصادی به کلی گرفتار کارهای داخلی خود هستند
 وارد ، که نيروی دفاعی آن ضعيف است،استفاده کنند و امتحانًا فشاری به چين

 .ته، آن را مطيع خود سازند و در آنجا فرمانروا گردندساخ
پيش " از ، بدون اين که به چين اعالم جنگ دهند، ژاپنهاىامپرياليست
 ،هکه به دست خودشان ايجاد شده بود شيادانه استفاده نمود" آمدهای محلی

لشگريان ژاپن تمام .  به منچوری وارد ساختند، مانند دزدان،لشگريان خود را
ی را تصرف کردند و بدين ترتيب مواضع مناسبی برای تصرف منچور

 برای اين ،ژاپن. نمودند سرزمين شمالی چين و حمله به اتحاد شوروی تهيه می
تر آغاز   ملل خارج شد و به شدت هر چه تمامۀ از جامع،که دستش باز باشد

 .مسلح شدن نهاد
ور به  انگليس و فرانسه در خاور د،اين وضع موجب شد که آمريکا
هدف ژاپن روشن و اين بود که چين را . تسليحات نيروی دريائی خود بيافزايند

دول . مطيع خود کرده و دول امپرياليستی اروپا و آمريکا را از آنجا بيرون راند
 . نام برده هم در مقابل اين امر تسليحات خود را تقويت دادند

ال خاور دور ولی ژاپن منظور ديگری هم داشت که عبارت بود از اشغ
 ترتيب اىتوانست به چنين مخاطره بديهی است که اتحاد شوروی نمی. شوروی

 .اثر ندهد و به شدت به تحکيم استعداد دفاعی سرزمين خاور دور خود پرداخت
 که اکنون ديگر فاشيست شده ، ژاپنیهاىبدين طريق به دست امپرياليست

 . د نخستين کانون جنگ در خاور دور ايجاد گردي،بودند
اری را تنها در خاور دور تشديد د تضادهای سرمايه،بحران اقتصادی

 . بلکه اين تضادها را در اروپا هم شدت داد،ننمود
چنين بيکاری  بحران صنعتی و کشاوزری که خيلی طوالنی شده بود و هم

 عدم رضايت ،سر و سامانی روز افزون طبقات بی بضاعت عظيم و بی
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عدم رضايت رفته رفته به خشم و غضب . ر ساختکارگران و دهقانان را بيشت
 .گرديد انقالبی طبقۀ کارگر تبديل می

اين عدم رضايت به ويژه درآلمان تقويت يافت زيرا آلمان کشوری بود که 
 ۀ غرامات به نفع فاتحين انگليس و فرانسه و در نتيجۀديأ جنگ و تۀدر نتيج

قۀ کارگر در زير يوغ  از حيث اقتصاد ضعيف شده بود و طب،بحران اقتصادی
 در رنج و تعب ، يعنی بورژوازی انگليس و فرانسه،بورژوازی خودی و بيگانه

ی که به حزب کمونيست آلمان در آخرين انتخابات رايشتاگ أشش ميليون ر. بود
موضوع   دليلی گويا بر اثبات اين، داده شده بودهاپيش از سر کار آمدن فاشيست

 که در آلمان ، دمکراسی بورژوازیهاىآزادیبورژوازی آلمان ديد که . بود
تواند   ممکنست بازی بدی به سر وی در آورد و طبقۀ کارگر می،هنوز باقی بود
بورژوازی از اين رو .  جنبش انقالبی استفاده نمايدۀ برای توسعهااز اين آزادی

 تنها يک وسيله دردست ،بر آن شد که برای نگاهداری حاکميت خود در آلمان
 به صفر رساندن اهميت پارلمان ، بورژوازیهاىن نابود ساختن آزادیاست و آ

و برقرار نمودن ديکتاتوری تروريستی بورژوازی و ناسيوناليستی ) رايشتاگ(
 خرده هاىباشد که بتواند طبقۀ کارگر را سرکوب کند و در ميان توده می

. ورد برای خود پايگاهی به دست آ، انتقام طلبی دارندۀبورژوازی که روحي
 خود را ، را که برای اغوای ملتها حزب فاشيست،بنابراين بورژوازی آلمان

 زيرا به خوبی ،ناميد به زمامداری دعوت کرد  میسوسياليست -حزب ناسيونال 
 اوًال آن قسمت از بورژوازی امپرياليستی است ،هادانست که حزب فاشيست می

باشد و ثانيًا انتفام  تر می تر و نسبت به طبقۀ کارگر دشمن که از ديگران مرتجع
 ميليونی خرده بورژوازی را که هاىتواند توده ترين حزبی است که می طلب
 خائنين به طبقۀ ،در اين امر.  دارند به طرف خود جلب کندناسيونالسيتی ۀروحي
 يعنی ليدرهای سوسيال دمکراسی آلمان که با سياست سازشکاری خود، ،کارگر

 .ده بودند، به بورژوازی ياری کردندراه را برای فاشيسم کوبي
 هاچنين بود شرائطی که باعث به دست آوردن حاکميت از طرف فاشيست

 . گرديد١٩٣٣در سال 
 حوادث ۀرفيق استالين در گزارش خود در کنگرۀ هفدهم حزب ضمن تجزي

 : اظهار داشت که،آلمان
 

بايست نه تنها عالمت ضعف  پيروزی فاشيسم را در آلمان می» 
 خيانت سوسيال دمکراسی به طبقۀ کارگر دانست ۀ کارگر و نتيجطبقۀ

 بلکه در عين حال ،که عبارت بود از پاک کردن راه برای فاشيسم
آن دانست که  و عالمت بايستی آن را عالمت ضعف بورژوازی
 قديمی پارلمانتاريسم و هاىبورژوازی ديگر قادر نيست با شيوه
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 همين سبب هم ناگزير است دمکراسی بورژوازی حکومت نمايد و به
 تروريستی برای حکمرانی متوسل هاىدر سياست داخلی به شيوه

 ). جاپ روسی٤٣٠ مسائل لنينيسم ص ،استالين(« ....شود
 
 سرکوبی ، آلمان سياست داخلی خود را با آتش زدن رايشتاگهاىفاشيست
 ىها طبقۀ کارگر و محو آزادیهاى نيست و نابود ساختن سازمان،طبقۀ کارگر

 ملل و ۀبورژوازی دمکراسی وسياست خارجی خود را هم با خروج از جامع
 در مرزهای دول اروپائی اجباری آشکار برای جنگ به منظور تجديد نظر ۀتهي

 .به نفع آلمان آغاز کردند
 آلمان در مرکز اروپا باعث پيدايش کانون دوم هاىبدين طريق فاشيست

 .جنگ شدند
 جدی ترتيب اثر ۀتوانست به چنين واقع میبديهی است که اتحاد شوروی ن

بنابراين سير حوادث را در باختر مورد دقت قرار داد و به تحکيم استعداد . ندهد
 . دفاعی کشور در مرزهای باختری خود پرداخت
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 به سوی سياست از ،ــ از سياست محدود ساختن عناصر کوالک٢
 ضد مبارزه بر.  به عنوان يک طبقۀ خاصهابين بردن کوالک

تعرض بر ضد . انحراف از خط مشی حزب در جنبش کلخوزی
 .کنگرۀ شانزدهم حزب. اری در تمام طول جبههدعناصر سرمايه

 
 ۀ دامن١٩٣٠ــ ١٩٢٩ هاىورود دسته جمعی دهقانان به کلخوزها که درسال

.  پيشين حزب و حکومت بودهاى فعاليتۀ از کلياى نتيجه،آن وسعت يافت
 تراکتور و ماشين را برای کشاورزی به ۀ که تهي،یافزايش صنايع سوسياليست

 در موقع تدارکات ها قطعی بر ضد کوالکۀ مبارز، آغاز کرده بوداىطور توده
 که ، تعاونی روستائیهاى رشد شرکت، ١٩٢٩ــ ١٩٢٨ هاىغله در سال

 آزمايش نيکوئی که از ،داد دهقانان را تدريجًا به اقتصاد اشتراکی عادت می
 اينها مقدمات انتقال به ۀدست آمد ــ هم ا و سوخوزها بهنخستين کلخوزه

اشتراکی نمودن سرتاسری کشاورزی و وارد شدن دهقانان را به کلخوزها فراهم 
 .شدند  يک جا وارد میها وشهرستانها بخش، بدين صورت که قصبات،ساخت

 از طريق ورود عادی و آرام ،انتقال به اشتراکی نمودن سرتاسر کشاورزی
 دهقانان بر اى تودهۀ بلکه از طريق مبارز، اصلی دهقان به کلخوز نبودىهاتوده

معنی اشتراکی نمودن سرتاسر کشاورزی آن . گرفت  صورت میهاضد کوالک
بايستی ازآن کلخوز گردد و از   يک قصبه میۀبود که تمام اراضی در منطق

 را هاک کوال، دهقانان، بودهاآنجائی که قسمت مهم اين اراضی در دست کوالک
 ها دام،آوردند از اراضی بيرون کرده و آنها را از شکل کوالک بودن بيرون می

گرفتند و از حکومت شوروی بازداشت و تبعيد آنها را   آنها را میهاىو ماشين
 .شدند خواستار می

 از بين بردن ، معنی اشتراکی نمودن سرتاسری کشاورزی،بدين طريق
 . بودهاکوالک

 خاص ۀ به عنوان يک طبقها بين برداشتن کوالکاين سياست، سياست از
 .شد بود که بر اساس اشتراکی نمودن سرتاسری کشاورزی انجام می

 در ،هادر اين زمان ديگر دراتحاد شوروی برای پايان دادن به کار کوالک
 خاص و ۀن آنها به عنوان يک طبقاشت برای از بين برد، آنها مقاومتهم شکستن

 ۀ پاي،ت آنها بود به توليد از طريق کلخوزها و ساوخوزهاتبديل توليد که در دس
 .کافی مادی موجود بود

 ميليون پوت ٦٠٠ بيش از ها کوالکۀ هنوز محصول غل١٩٢٧در سال 
ولی کلخوزها و .  کاالئی بودۀ ميليون پوت غل١٣٠ميشد که از آن مقدار قريب 

 کاالئی ۀل ميليون پوت محصول غ٣٥ توانستند تنها ١٩٢٧ساوخوزها درسال 
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 ترقی و ۀ روش استوار حزب بلشويک که متوجۀدر ساي، ١٩٢٩در سال . بدهند
 صنايع سوسياليستی هاى و در سايه پيشرفت، ساوخوزها و کلخوزها بودۀتوسع

 کلخوزها ، کشاورزی تأمين ميکردهاىکه دهات را از حيث تراکتور و ماشين
در اين سال ديگر .  گرديدندمبدلوساوخوزها رشد يافته و به نيروی جدی 

 ١٣٠ ميليون پوت شد که ٤٠٠ کلخوزها و ساوخوزها دست کم ۀمحصول غل
 درسال ها يعنی زيادتر از مقدار محصول کوالک، کاالئی بودۀميليون پوت آن غل

 ٤٠٠ بيش از ،بايستی  کلخوزها و ساوخوزها می١٩٣٠و اما در سال . ١٩٢٧
 در سال هاتب بيشتر از محصول کوالک کاالئی يعنی به مراۀميليون پوت غل

 . فرا آورند و درحقيقت هم فرا آوردند١٩٢٧
 ۀ تغيير آرايش نيروی طبقاتی در اقتصاديات کشور و وجود پاي،بدين طريق

 به توليد از طريق کلخوزها و ها کوالکۀمادی الزم برای تبديل توليد غل
 را ها کوالکختنمحدود سا به حزب بلشويک امکان داد که سياست ،ساوخوزها

 ۀ به عنوان يک طبقهابين برداشتن کوالک يعنی به سياست از ،به سياست نوينی
 . خاص بر اساس اشتراکی کردن سرتاسر کشاوزری مبدل سازد

.  بودها سياست حکومت شوروی محدود ساختن کوالک١٩٢٩تا سال 
ر تری بسته و از آنها خواستا  سنگينهاى مالياتهاحکومت شوروی به کوالک

 را از ها بهره برداری کوالک،بود که غله را به نرخ ثابت به دولت بفروشند
کرد و   معينی محدود میۀ تا انداز، زمينۀ به وسيلۀ قانون مربوط به اجار،زمين

 به وسيلۀ قانون مربوط به کار مزدی در اقتصاد ، را نيزهاميزان اقتصاد کوالک
مت هنوز سياست از بين برداشتن ليکن حکو. نمود  محدود می،انفرادی روستائی

 زمين وداشتن ۀ زيرا قوانين مربوط به اجار، را به کار نبرده بودهاکوالک
 دارائی ۀشمرد و منع مصادر  را جائز میها وجود کوالک،کارگر اجير

اين سياست منجر به آن .  تضمين ميکرداى هم اين امر را تا اندازههاکوالک
 که ،هايری شده  و برخی از قشرهای کوالک کوالک جلوگۀميشد که از رشد طبق
 از هستی ساقط و ورشکست ،توانستند بياورند  را نمیهاتاب اين محدوديت

 ۀ را به عنوان يک طبقها اقتصادی کوالکهاىولی اين سياست پايه. گرديدند می
 اين .شد نمیها  منجر به از بين رفتن کوالک اين سياست،زد خاص بر هم نمی

تا .  کوالکۀدود ساختن بود نه سياست از بين برداشتن طبق سياست مح،سياست
توانستند توليد  موقعی که کلخوزها و ساوخوزها هنوز ضعيف بوده و نمی

 اين سياست تا مدتی ، کنندها کوالکۀ خودی را جانشين توليد  غلۀمحصول غل
 .آمد الزم به نظر می

 حکومت  به مناسبت رشد کلخوزها و ساوخوزها،١٩٢٩در پايان سال 
شوروی از اين سياست به طور قطع روگردان شد و به سياست از ميان برداشتن 

 ۀ قوانين مربوط به اجار،حکومت.  خاص دست زدۀ به عنوان يک طبقهاکوالک
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 هم از ، راهازمين و اجير نمودن کارگر را ملغی کرده و بدين طريق کوالک
 دارائی ۀمصادر.  محروم ساخت،زمين و هم از استفاده از کارگر اجير

به دهقانان اجازه داده شد که اغنام و احشام و .  مجاز شد، که قدغن بود،هاکوالک
از .  را به نفع کلخوزها مصادره کنندها و ساير لوازم کشاورزی کوالکهاماشين
اران د از سرمايه١٩١٨ همان طور که در سال ، سلب مالکيت شدهاکوالک
 نيز سلب مالکيت گشت تنها با هاکوالک از ، صنايع سلب مالکيت گرديدۀدررشت

 يعنی به دست ، اين بار به دست دهقانان متحد شدههااين فرق که وسائل کوالک
 . افتاد نه به دست دولت،کلخوزها

يت يف به ک جامعهترين تحول انقالبی و جهشی از کيفيت پيشين اين عميق
 برابری ١٩١٧نوين بود  و از حيث عواقب خود با تحول انقالبی اکتبر سال 

 .نمود می
 و با ابتکار مقامات دولتی انجام که از باالخصوصيت اين انقالب در آن بود 

 که بر ضد اسارت ، ميليونی دهقانانهاى به وسيلۀ توده،از پائينکه   در حالی،شد
 مستقيمًا پشتيبانی ،کردند  برای زندگی آزاد کلخوزی مبارزه میهاکوالک

 .شد می
 اساسی ساختمان سوسياليستی را حل ۀربه سه مسئل با يک ض،اين انقالب

 :کرد
 

 ،ها کوالکۀ استثمار کننده در کشور ما يعنی طبقۀترين طبق کثيرالعده) الف
 .اری را از بين بردد سرمايهۀاين تکيه گاه مستحکم اعاد

 از راه ، دهقان راۀ يعنی طبق، زحمتکش کشور ماۀترين طبق کثيرالعده) ب
 به راه اقتصاد دست جمعی ،اری استدمولد سرمايه که ،اقتصاد انفرادی

 .کلخوزی سوسياليستی سوق داد
 اقتصاد ملی و در عين حال عقب ۀترين رشت ترين و حياتی در وسيع) ج
 ۀ به حکومت شوروی پاي، يعنی در اقتصاد روستائی، آنهاىترين رشته مانده

 .سوسياليستی داد
 

اری نيست د سرمايهۀ اعادهاىبدين منوال در درون کشور آخرين سرچشمه
و نابود گشت وضمنًا شرائط نوين قطعی که برای ساختمان اقتصاد ملی 

 .سوسياليستی واجب است، به وجود آورده شد
 ها ضمن استدالل در قسمت سياست از بين برداشتن کوالک،رفيق استالين
 برای اشتراکی  اى خاص و گوشزد نمودن نتايج جنبش تودهۀبه عنوان يک طبق

 : چنين نوشته است١٩٢٩ در سال ،ودن کشاورزی سرتاسرینم
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 ۀاران تمام کشورها که آرزوی اعاددآخرين اميد سرمايه» 
اصل مقدس "اری را در اتحاد شوروی در سر دارند يعنی دسرمايه

دهقانان که به نظر . رود پاشد و برباد می از هم می" مالکيت شخصی
 ،اری بيش نيستنددمايه برای کود زمين جهت سراىار مادهدسرمايه

دست برداشته، راه کار " مالکيت شخصی "ۀگروه گروه از پرچم ستود
 ۀآخرين اميد اعاد. گيرند  راه سوسياليسم را در پيش می،دسته جمعی

 ٢٧٣ مسائل لنينيسم ص ،استالين(«  . پاشد اری از هم میدسرمايه
 ).چاپ روسی

 
 ۀ خاص در قطعنامۀبق به عنوان يک طهاسياست از ميان برداشتن کوالک

 پنجم ۀاتحاد شوروی مورخ) بلشويکی(تاريخی کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 
 سرعت رشد کار اشتراکی کردن کشاورزی و ياری ۀدربار "١٩٣٠سال ژانويه 

 گوناگون بودن شرائط ، نامبردهۀقطعنام. تحکيم شد" دولت به ساختمان کلخوزی
 آمادگی برای ۀ نبودن درج مختلف اتحاد شوروی و يکسانهاىرا در بخش

 مختلف اتحاد شوروی را کامًال در نظر هاىاشتراکی نمودن کشاورزی در استان
 .گرفته بود

کميتۀ .  مختلفی مقرر شده بودهاى سرعت،برای اشتراکی نمودن کشاورزی
 اتحاد شوروی را هاىاتحاد شوروی استان) بلشويک(مرکزی حزب کمونيست 

 .کشاورزی به سه قسمت تقسيم کرده بوداز لحاظ سرعت اشتراکی کردن 
ترين نواحی غله خيز و نواحی که بيشتر برای اشتراکی نمودن  مهم

کشاورزی آماده و دارای تراکتورها و ساوخوزهای زيادتری بود و در مبارزه 
 يعنی شمال ، پيشين تدارک غله بيشتر تجربه داشتهاى در دورههاعليه کوالک

.  ولگای سفلی جزء قسمت نخستين بود،گای ميانه ول،) ترک، دن،کوبان(قفقاز 
 کميتۀ مرکزی دستور داد که در آنجا ، نواحی غله خيز ازدر مورد اين قسمت

 . پايان يابد١٩٣١اشتراکی نمودن کشاورزی به طور کلی برای بهار سال 
 ، مرکزی چرنوزمۀ ناحي،قسمت دوم از نواحی غله خيز که اوکرائين

توانست   می،ن و نواحی غله خيز ديگر جزء آن بود کازاخستا، اورال،سيبری
 .  به پايان رساند١٩٣٢اشتراکی نمودن کشاورزی را به طور کلی در بهار سال 

 ، ماوراء قفقاز،استان مسکو (ها و جمهوریها سرزمين،هاساير استان
توانستند مدت اشتراکی نمودن کشاورزی  می)  آسيای ميانه و غيرههاىجمهوری

 . تمديد نمايند١٩٣٣ يعنی تا سال ، پنج سالهۀنقشرا تا پايان 
 به مناسبت سرعت روز افزون اشتراکی نمودن ،کميتۀ مرکزی حزب

 آالت ، کمباين، الزم دانست که درساختمان کارخانجاتی که تراکتور،کشاورزی
در عين حال کميتۀ مرکزی . سازند بيشتر تسريع شود يدک تراکتور و غيره می
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 از قبيل ارزش کافی قائل نشدن برای اسب به ،نين تمايالتیبه چ"خواستار بود 
 يعنی تمايل بر ، در اين مرحله از جنبش کلخوزی، محرک کشاورزیۀعنوان قو

اين که از اسب دست کشيده و آن را در معرض  فروش گذارند، پايان داده 
 ".شود

 دو برابر ٣٠ــ ١٩٢٩شد در سال  بر اعتباراتی که به کلخوزها داده می
 ). ميليون منات رسيد٥٠٠تا (افزوده شد 

 به وسيلۀ ،پيشنهاد شده بود که کلخوزها از حيث زمين به حساب دولت
 .تقسيم بندی اراضی تأمين شود

 جنبش کلخوزی در شکل اساسیترين دستور قطعنامه اين بود که  مهم
 توليد اساسیباشد که در آن فقط وسائل   آرتل کشاورزی  می، کنونیۀمرحل
 .اکی ميشوداشتر

ساخت که   حزبی را به اين نکته متوجه میهاىکميتۀ مرکزی جدًا سازمان
از باال جنبش کلخوزی را اداره " فرمان"به هيچ وجه نبايد به وسيلۀ صدور "

ئی ممکن است اين خطر را در بر داشته باشد هازيرا صدور چنين فرمان. کرد
لخوزها به يک نوع بازی  واقعی سوسياليستی را در مورد تشکيل کۀکه مسابق

) بلشويک( حزب کمونيست ۀقطعنام". ( مبدل کند کشاورزیاشتراکی کردن
 ). چاپ روسی٦٦٢اتحاد شوروی قسمت دوم ص 

 امر چگونگی اجرای سياست نوين حزب را در ، کميتۀ مرکزیۀاين قطعنام
 .روستا روشن کرد

شاورزی  کوالک و برقرار کردن کۀبر اساس سياست از بين برداشتن طبق
 دهقانان قصبات و ، جنبش نيرومند کلخوزی دامنه گرفت،اشتراکی سرتاسری

داشتند   را از سر راه خود برمیها يکجا به کلخوزها داخل شده، کوالکهابخش
 .نمودند  خود را آزاد میهاو از اسارت کوالک

 در ، هنگفت درراه اشتراکی کردن کشاورزیهاىليکن در عين پيشرفت
واقصی بروز کرد که عبارت بود از کج روی در اجرای عمل کارکنان، ن

 ۀ با وجود تذکر کميتۀ مرکزی دربار. ساختمان کلخوزیۀسياست حزب دربار
 بسياری از ، اشتراکی کردن کشاورزیهاىسرگرم شدن بی اندازه به موفقيت

کارکنان حزبی عمل اشتراکی کردن کشاورزی را به طور مصنوعی تسريع 
 آمادگی دهقانان را ۀآوردند و درج و زمان را به حساب نمینموده، شرائط مکان 

 . گرفتند برای دخول در کلخوزها در نظر نمی
.  برای ساختمان کلخوزی نقص شده استداوطلبیآشکار گشت که اصل 

دريک رشته از نواحی اصل داوطلبی در قسمت دخول در کلخوزها مبدل به 
کردند که در   تهديد به اين می در کلخوز ميشد و آنها رااجباریداخل کردن 



 ٧٤

شده و از " خلع يد" از آنها ،ها مانند کوالک،صورت امتناع از دخول در کلخوز
 .حق انتخابات و غيره ممنوع خواهند گشت

 مقدمات کار پرداخته و ۀ به جای اين که به تهي،در يک رشته از نواحی
 توضيح اساس سياست حزب در موضوع اشتراکی کردن کشاورزی با بردباری

 هاى حاوی پيکره، اداری از باالهاى به کاغذ پرانی و صدور فرمان،داده شود
شد و به طور   کلخوزهائی که گويا تشکيل شده، اکتفا میۀمبالغه آميز دربار
 .بردند  نسبی اشتراکی شدن کشاورزی را باال میهاىمصنوعی پيکره

 ۀر سلسل اصلی دۀ آن که حلقۀبر خالف دستورات کميتۀ مرکزی دربار
 وسائل اساسی توليد بايد تنهاباشد که در آن  جنبش کلخوزی، آرتل کشاورزی می

 از آرتل به کمون ، از روی کوته فکری، در برخی از نقاط،اشتراکی گردد
 هم ، کاالئی نداشتۀ شيرده و اغنام که جنبهاى دام، مساکن،نمودند جهش می

 .چنين مرغان خانگی و غيره نيز اشتراکی ميشد
 هاى که سرگرم نخستين پيشرفتها برخی از استانۀرکنان رهبری کنندکا

 ۀ دستورات اکيد کميتۀ مرکزی را دربار،اشتراکی نمودن کشاورزی شده بودند
در . سرعت و موعدهای مقرر برای اشتراکی کردن کشاورزی را نقص نمودند

تور  به کارکنان مربوط دس، گزافهاى برای به دست آوردن پيکره،استان مسکو
 به پايان رساند ١٩٣٠شد که اشتراکی کردن کشاورزی را در بهار سال  داده می

در . در اختيار داشتند) ١٩٣٢تا پايان (و حال آن که دست کم سه سال وقت 
 در راه تخلف از دستورات صادره ،ماوراء قفقاز و آسيای ميانه بيش از اينها

 .پيش رفته بودند
 خود ۀ برای مقاصد فتنه جويانهاين کجروی و هم آهنگان آنها از اهاکوالک

 کشاورزی، کمون  تشکيل هاىکردند که به جای آرتل استفاده نموده، پيشنهاد می
در عين حال .  اغنام و مرغان خانگی اشتراکی شود،شود و فورًا مساکن

 تحريک ، پيش از دخول به کلخوز، دهقانان را به کشتار احشام خودهاکوالک
در هر صورت از "کردند که در کلخوزها حشم را  تلقين مینموده به دهقانان 

 و اشتباهاتی  هادشمن طبقاتی اميدوار بود که کجروی". دست آنها خواهند گرفت
 دهقانان ،ندا محلی در موقع اشتراکی کردن کشاورزی روا داشتههاىکه سازمان

 . حکومت شوروی خواهد شوراندۀرا خشمناک کرده و علي
 ۀ حزبی مرتکب شده بودند و در نتيجهاىی که سازمان اشتباهاتۀدر نتيج

 کلی در امر هاى با وجود پيشرفت،عمليات فتنه انگيز آشکار دشمن طبقاتی
 از اى درپاره، ١٩٣٠ دوم فوريه سال ۀ در نيم،اشتراکی کردن کشاورزی

 و عمال آنها هاکوالک. نواحی عالئم خطر جدی عدم رضايت دهقانان نمودار شد
 موفق شدند دهقانان را به عمليات آشکار ضد شوروی  حتینقاطدر برخی از 
 .برانگيزانند
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 کجروی در ۀ همين که يک رشته عالئم خطر دربار،کميتۀ مرکزی حزب
 ، که بيم مختل ساختن امر اشتراکی کردن را در بر داشت،خط مشی حزب

اصالح  فورًا اقدام به اصالح کار نمود و کادرهای حزبی را به راه ،دريافت کرد
دوم ماه مارس سال . فوری اشتباهاتی که به ميان آمده، متوجه و منعطف ساخت

 استالين زير عنوان  رفيقۀ مقال، به موجب تصميم کميتۀ مرکزی، ١٩٣٠
 آن کسانی که سرگرم ۀدر اين مقاله به هم. انتشار يافت" سرگيجه از موفقيت"

شی مرتکب و از خط  اشتباهات فاح، اشتراکی کردن کشاورزی شدههاىموفقيت
نمودند دهقانان   آن کسانی که کوشش میۀمشی حزب منحرف شده بودند و به هم

.  اخطار شد،را به وسيلۀ فشار اداری برای اشتراکی نمودن کشاوزی سوق دهند
تر   نامبرده اصل داوطلبی در ساختمان کلخوزی با شدت هر چه تمامۀدر مقال
 ۀ ضمن تعيين نمودن سرعت و شيو،هگرديد ک شد و خاطر نشان می تأکيد می

 بايد مختلف بودن شرايط را در نقاط ،کار در امر اشتراکی کردن کشاورزی
رفيق استالين ياد آوری . گوناگون اتحاد جماهير شوروی نيز در نظر گرفت

باشد که   آرتل کشاورزی می، جنبش کلخوزیۀ اصلی در رشتۀکرد که حلق می
 اشتراکی ميشود ، غله کاریۀو مخصوصًا دررشتدر آن تنها وسائل اصلی توليد 

 مرغان خانگی ، اغنام، شيردههاى قسمتی از دام، مسکن، مجاور بناهاىو زمين
 .گردد و غيره ديگر اشتراکی نمی

اين مقاله به . ترين اهميت سياسی را در برداشت  رفيق استالين بزرگۀمقال
ود و به دشمنان  حزبی در امر اصالح اشتباهات خود ياری نمهاىسازمان

 موفق خواهند ها اين افراط کاریۀ که اميدوار بودند در ساي،حکومت شوروی
.  سختی وارد آوردۀ ضرب،شد دهقانان را بر ضد حکومت شوروی بر انگيزانند

 وسيع دهقانی اطمينان حاصل نمودند که خط مشی حزب بلشويک با اين هاىتوده
 به عمل آمده ها که در محل،"چپ"افراط کاری اشخاص کوتاه فکر به طرف 

 دهقانی را فراهم هاىاين مقاله آرامش خاطر توده.  هيچ وجه تشابهی ندارد،است
 .نمود

 ۀ که مقال، و خطاهاهابرای به پايان رساندن امر اصالح اين افراط کاری
) بلشويک( کميتۀ مرکزی حزب کمونيست ،رفيق استالين بنای آن را نهاده بود

رفت بار ديگر اين اشتباهات را حالجی کند و بنابراين اتحاد شوروی تصميم گ
 در خط ها مبارزه با کجرویۀدربار "اى تصويب نامه١٩٣٠ مارس سال ١٥در 

 . منتشر ساخت"مشی حزبی در جنبش کلخوزی
 انحراف از خط مشی لنينی و ۀ که در نتيج،اين تصويب نامه خطاهائی را

 .رد بررسی قرار دادًال موفص م،استالينی حزب به ميان آمده بود
" چپ"ساخت که عمل افراط کاری به سوی  کميتۀ مرکزی خاطر نشان می

 . کمک مستقيم به دشمن طبقاتی ميباشدۀبه منزل
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 :کميتۀ مرکزی دستور داد
 

خواهند بر ضد اين  توانند و يا نمی  که نمی،کارکنانی را» 
 قطعی بکنند از مشاغل خود ۀ در خط مشی حزبی مبارزهاکجروی

«  . به جای آنها اشخاص ديگری گمارده شوند نموده و نفصلم
اتحاد شوروی بخش دوم ص ) بلشويک( حزب کمونيست هاىقطعنامه(

 ). چاپ روسی٦٦٣
 

 ها و سرزمينها حزبی استانهاىکميتۀ مرکزی رهبری بعضی از سازمان
 که مرتکب اشتباهات سياسی گرديده و ،را)  ماوراء قفقاز،استان مسکو(

 . تجديد کرد،د آنها را تصحيح نمايندنتوانستن
پاسخ به رفقای " رفيق استالين زير عنوان ۀ مقال١٩٣٠در سوم آوريل سال 

 خطاهائی را که در مسائل مربوط به ۀريشاين مقاله . انتشار يافت" کلخوزی
روستا واشتباهات عمده را که در جنبش کلخوزی روی داده بود به شرح زيرين 

 نقض اصل ،رفتار ناصحيح نسبت به دهقانان ميانه حال: دمعين و نشان داده بو
 نقض اصل لنينی که ، يعنی اصل رعايت داوطلبی در ساختمان کلخوزها،لنينی

گوناگون بودن شرائط را در نواحی مختلف اتحاد جماهير شوروی در نظر 
 . جهش از آرتل به کمون،گيرد می

ئی هادن افراط کاری حزب به بر طرف نمو، مجموع اين اقداماتۀدر نتيج
 .که کارکنان محلی در بسياری نواحی مرتکب شده بودند، موفق گرديد

 الزم بر ضد جريان در شنای  ویرزانت بی پايان کميتۀ مرکزی و مهارت
 که سرگرم موفقيت با سرعت ، کادرهای حزبی راۀبود تا اين که قسمت عمد

ر غلطيده بودند به  د، در سراشيب و بر کنار از خط مشی حزب،سرگيجه آوری
 . راه راست هدايت نمايد

 . را در خط مشی حزبی بر طرف کندهاحزب موفق گرديد که اين کجروی
بر روی اين .  جنبش کلخوزی بر همين پايه مستحکم گرديدهاىپيشرفت
 . پيشرفت نيرومند نوينی در جنبش کلخوزی فراهم شدۀاساس زمين

 به هاين برداشتن کوالکپيش از وارد شدن حزب در طريق سياست از ب
 تعرض جدی به منظور از بين برداشتن عناصر ، خاصۀعنوان يک طبق

.  به طور عمده فقط از طريق شهر و از راه صنايع عملی ميشد،اریدسرمايه
کشاورزی و دهات در آن موقع هنوز از صنايع و از شهر عقب بوده، به اين 

 همگانی ۀدارای جنب يک طرفی و غير کامل داشت و ۀ تعرض جنب،مالحظه
رفت و   يعنی موقعی که عقب ماندگی روستا از ميان می،ولی اکنون. نبود

گرديد و   کوالک با روشنی تمام نمودار میۀ دهقانان برای بر چيدن طبقۀمبارز
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 تعرض بر ضد - ، وارد شدهاحزب در راه سياست از بين برداشتن کوالک
جانبی بدل   يعنی تعرض يک، همگانی به خود گرفتۀاری جنبدعناصر سرمايه

 ، حزب١٦در موقع انعقاد کنگرۀ . به تعرض همگانی در تمام طول جبهه گرديد
اری درتمام طول جبهه توسعه ددامن تعرض همگانی بر ضد عناصر سرمايه

 .يافت می
 ١٢٦٨در کنگره .  گرد آمد١٩٣٠ ژوئن سال ٢٦کنگرۀ شانزدهم حزب در 

ی مشورتی حضور داشتند که از طرف أا ر نفر ب٨٩١ی قطعی و أنماينده با ر
 . نامزد دارای نمايندگی بودند٧١١٦٠٩تن عضو حزب و  ١،٢٦٠٨٧٤

در  تعرض دامنه دار سوسياليسم ۀکنگر"کنگرۀ شانزدهم حزب به عنوان 
 خاص و اجرای ۀ کوالک به عنوان طبقۀ و بر چيدن طبقتمام طول جبهه

 ).استالين(گرديد وارد تاريخ " اشتراکی نمودن سرتاسر کشاورزی
 رفيق استالين نشان داد که چه ،در گزارش سياسی کميتۀ مرکزی

بزرگی حزب بلشويک در دامنه دادن تعرض سوسياليستی به دست هاى پيروزی
 .آورده است
 اين موفقيت حاصل شد که در مجموع ، صنعتی کردن سوسياليستیۀدر رشت

مخصوص محصول اقتصاد ملی، وزن مخصوص صنايع نسبت به وزن 
 حداقل سهم ٣٠ــ ١٩٢٩در سال اقتصادی . کشاورزی برتری حاصل نمود

 در ،داد  درصد مجموع محصول اقتصاد ملی کشور را تشکيل می٥٣صنايع 
 . درصد بود٤٧صورتی که سهم کشاورزی در حدود 

 ۀ محصول عمومی هم١٩٢٧ــ ١٩٢٦ در سال ،تا حين آغاز کنگرۀ پانزدهم
سطح پيش از جنگ رسيده بود و حال آن که در  درصد ١٠٢،٥صنايع فقط به 

 درصد ١٨٠ در حدود ٣٠ــ ١٩٢٩موقع آغاز کنگرۀ شانزدهم يعنی در سال 
 .شد می

سازی رفته رفته   ماشين، يعنی توليد وسائل توليد،صنعت سنگين
 .گرديد تر می مستحکم

 :رفيق استالين اظهار داشت که
 

 صنعتیه کشور  بکشاورزی تبديل کشور ۀما در آستان..... »
واين سخنان با احساسات شور انگيزی از طرف تمام «  .باشيم می

 .کنگره مورد تحسين واقع گرديد
 

 سريع ترقی آهنگداد که  ولی رفيق استالين اين موضوع را نيز شرح می
 هاىبا وجود سرعت.  رشد صنايع نميشود مخلوط نمودسطحصنعت را با 

 صنايع  از  رشدسطح ما از حيث ،ستیمانندی درقسمت رشد صنعت سوسيالي بی
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 ،مثًال اين موضوع. بسيار عقب مانده بوديماری هنوز دکشورهای پيشرو سرمايه
 الکتريکی کردن کشور اتحاد شوروی، ۀ هنگفت در رشتهاىبا وجود پيشرفت

. وضع توليد فلزات نيز چنين بود. در قسمت توليد انرژی برق صدق ميکرد
بايستی در پايان سال   شوروی از روی نقشه میمقدار توليد چدن در اتحاد

 ١٩٢٩ ميليون تن برسد و حال آن که در آلمان در سال ٥،٥ به ١٩٣٠ ــ ١٩٢٩
. رسيد  ميليون تن می١٠،٤٥ ميليون تن و در فرانسه به ١٣،٤ذوب چدن به 

برای آن که در اندک مدتی بتوان عقب ماندگی فنی و اقتصادی ما را بر طرف 
بايست   می،آمد که در آينده نيز بر سرعت رشد صنايع ما افزود ی الزم م،نمود

خواهند از سرعت رشد صنايع سوسياليستی ما  ئی که میهابر ضد اپورتونيست
 . قطعی به عمل آوردۀبکاهنده، مبارز

 :نمود که رفيق استالين خاطر نشان می
 

 سرعت و رشد صنايع ما کاستن لزوم ۀاشخاصی که دربار» 
 دشمن سوسياليسم و عمال دشمنان طبقاتی ما ،کنند میسرائی  ياوه
 ). چاپ روسی٣٦٩مسائل لنينيسم ص ( « . باشند می

 
 نه تنها با موفقيت و بلکه ، نخستۀ نخستين سال پنجسالۀکه نقش پس از اين

 مردم اين شعار به ۀ در ميان تود، انجام شد،چه که پيش بينی شده بود بيش از آن
 در يک رشته از ".شه پنج ساله را در چهار سال اجرا کردبايد نق"وجود آمد که 

سازی   ماشين،سازی عمومی  ماشين، تورب،صنايع نفت(صنايع پيشرو 
 اجرای نقشه چنان پيشرفت داشت که ممکن ،)نيکتک صنايع الکترو،کشاورزی

 در ظرف دو سال و نيم و سه سال هم ها پنجساله را در اين رشتهۀآمد برنام می
 پنج ساله در چهار ۀنقش"اين موضوع قابل اجرا بودن کامل شعار  . اجرا نمود

 که در امکان انجام آن شک ،باوران را ييد نمود و اپورتونيسم کمأرا ت" سال
 .داشتند رسوا ساخت

سرعت در آينده نيز "کنگرۀ شانزدهم به کميتۀ مرکزی حزب سپرد که 
اجرای ند و عمًال برای  در ساختمان سوسياليستی تأمين ک بلشويکی راۀمبارز
 ". موفقيت حاصل نمايد پنج ساله در چهار سالۀنقش

 در رشد کشاورزی اتحاد شوروی ،در آغاز کنگرۀ شانزدهم حزب
 وسيع روستائی به سوی سوسياليسم هاىتوده. ترين تحول حاصل شد بزرگ

 ، در نواحی اصلی غله خيز١٩٣٠برای اول ماه مه سال . روی آور شدند
 درصد ٣ ــ ٢به جای ( درصد اقتصاد روستائی ٥٠ــ٤٠يد کننده  تولهاىبخش

کشتزارهای کلخوزها عبارت بود از . اشتراکی شده بود) ١٩٢٨در بهار سال 
 . ميليون هکتار٣٦
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 ژانويه ٥ حداکثری هم که در کميتۀ مرکزی در ۀبدين طريق حتی برنام
و .  اجرا گرديد،تر از حد  فزون،) ميليون هکتار٣٠( تعيين شده بود ١٩٣٠سال 

 نيم  و طی دو سال بيش از يک برابر، ساختمان کلخوزیۀ پنج سالۀاما برنام
 .اجرا شد

. محصول کاالئی کلخوزها طی سه سال بيش از چهل برابر افزايش يافت
) بدون به حساب آوردن ساوخوزها( ديگر دولت فقط از کلخوزها ١٩٣٠در سال 

 . کشور را جمع آوری نمودۀغلبيش از نصف تمام فرا آوردهای کاالئی 
معنی اين آن بود که سرنوشت کشاورزی را از اين به بعد اقتصادهای 

 .نمايند انفرادی تعيين نخواهد کرد بلکه کلخوزها و ساوخوزها تعيين می
 حکومت شوروی ،اگر قبل از ورود دهقانان به طور همگانی به کلخوزها

 از اين به بعد ديگر قسمت ،مودن به طور کلی به صنايع سوسياليستی تکيه می
سوسياليستی کشاورزی يعنی کلخوزها و سوخوزها که دارای رشد روز افزون 

 .توانستند تکيه گاه وی قرار گيرند هستند نيز می
 چنان که کنگرۀ شانزدهم حزب در يکی از تصميمات ،دهقانان کلخوزی

" شورویتکيه گاه حقيقی و استوار حکومت  "،خود خاطر نشان نموده است
 .  گرديدند
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نقش .  اقتصاد ملیهاىــ توجه به لزوم تجديد ساختمان تمام رشته٣
سياسی جنب اى هشعبه. ادامۀ رشد جنبش کلخوزی .تکنيک
نتايج اجرای نقشۀ پنج سال در .  ماشين و تراکتورهاىاستاسيون

 . پيروزی سوسياليسم در تمام طول جبهه. چهار سال
 .کنگرۀ هفدهم حزب

 
ويژه ماشين سازی نه تنها بر پا ه که معلوم شد صنايع سنگين و ب پس از آن

 در جلوی حزب ، آهنگ سريعی در حال رشد استبلکه باو مستحکم گرديده 
هاى وظيفۀ نوينی قرار گرفت که عبارت بود از تجديد ساختمان همۀ رشته

 ،بايستی صنايع سوخت می. اقتصاد ملی بر روی اساس تکنيک نوين امروزی
 ، صنايع جنگی، صنايع جنگلداری، صنايع توليد اغذيه، صنايع سبک،زیفلزسا

و ها  يعنی با دستگاه، با تکنيک نوين امروزی،حمل و نقل وکشاورزی
افزايش روز افزون و هنگفت تقاصا  نظر به.  مجهز گردد،نوينهاى ماشين

مد که مقدار محصول آ  الزم می،کشاورزی و مصنوعاتهاى نسبت به فرا آورده
که  ولی بدون اين. اقتصاد ملی دو برابر و سه برابر گرددهاى  همۀ رشتهدر

قدر کفايت از لوازم فنی نوين   ساخوزها و کلخوزها به،هاو فابريکها کارخانه
 زيرا لوازم  فنی فرسوده ،شد بدين منظور نائل گشت  نمی،امروزی تجهيز گردد

 .مايدتوانست چنين افزايشی را در توليد محصول تأمين ن نمی
 تقاضاهای تازه و روز ،اساسی اقتصاد ملیهاى بدون تجديد ساختمان رشته

 .گرديد افزون کشور و اقتصاد ملی آن تأمين نمی
 به پايان رساندن تعرض سوسياليسم در تمام طول ،بدون تجديد ساختمان

اری شهر وروستا را نه دبايست عناصرسرمايه  زيرا می،جبهه امکان پذير نبود
 بلکه از راه تکنيک نوين ،اه ايجاد سازمان نوين در امر کار و مالکيتتنها از ر

 .و برتری تکنيک نوين نيز در هم شکست و نابود ساخت
اری وگذشتن از د رسيدن به کشورهای پيشرو سرمايه،بدون تجديد ساختمان

 زيرا اگر اتحاد شوروی از لحاظ ،آنها از حيث تکنيک و اقتصاد ممکن نبود
 از لحاظ ،اری سبقت جسته بودديع نسبت به کشورهای سرمايهسرعت رشد صنا

 . عقب بودسطح رشد صنايع و مقدار توليد محصول از آن کشورها هنوز جدًا
برای بر طرف نمودن اين عقب ماندگی الزم بود که همۀ اقتصاد ملی ما با 

اقتصاد ملی را هاى بايستی ساختمان تمام رشته تکنيک نوين مجهز گردد و می
 .پايۀ تکنيک نوين امروزی تجديد نمودبر 

 .شد طريق تکنيک حائز اهميت قطعی می بدين
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قدر که نظر غلط کارکنان اقتصادی ما دربارۀ تکنيک و ارزش کامل  آن
ندادن به نقش آن و با تحقير نگاه کردن به آن در دورۀ تجديد ساختمان مانع اين 

 زيرا صنايع ماشين سازی ،نوين مانع نبودهاى  کمی ماشين و دستگاه،امر بود
کارکنان اقتصادی ما معتقد بودند که . قدرت تهيۀ لوازم فنی نوين را داشت

باشد که به عهدۀ  و يک کار درجه دومی می" کارشناسان" کار ــتکنيک 
گذارده شده است و کارکنان اقتصادی کمونيست " کارشناسان بورژوازی"

ند و کاری که آنها بايد مشغول آن موظف نيستند در کار فنی توليد مداخله نماي
 .باشد توليد می" کلی"تر يعنی رهبری  باشند تکنيک نيست بلکه کار مهم

گذارده شده بود " کارشناسان بورژوازی"بدين طريق کار توليد در اختيار 
و " کلی"ی که بر سر کار اقتصادی بودند فقط کار رهبری ئهاو کمونيست

 . باقی گذارده بودندامضاء نمودن کاغذها را برای خود
" کلی"داشتن چنين نظری نسبت به کار رهبری  الزم به اثبات نيست که با

 به ،دربارۀ رهبری" عمومی"ی ئبايستی تغيير ماهيت داده و به ياوه سرا می
 .يک نوع کاغذ بازی مبدل شود و بهها امضاء کردن خشک و خالی نامه

نيک از طرف ی نسبت به تکئبديهی است که با چنين بی اعتنا
توانستيم از  گاه نمی  ما نه تنها هيچ، که بر سر کار اقتصادی بودندئیهاکمونيست

توانستيم هم به آنها   حتی نمی، بلکهاری جلو بيفتيمدکشورهای پيشرو سرمايه
 کشور ما ، آن هم در دورۀ تجديد ساختمان،چنين نظری نسبت به تکنيک. برسيم

در . نمود شد ما را محکوم به تنزل میرا محکوم به عقب ماندگی و سرعت ر
 برای برخی از کارکنان اقتصادی کمونيست ما اين نظر نسبت به ،حقيقت امر

 ،داشتند بود که در پس آن تمايالت درونی خود را مستور میاى  پرده،تکنيک
 موجبات تنزل آن را فراهم ،خواستند از سرعت رشد صنايع بکاهند زيرا آنها می

ه برای خود تهيه سازند و مسئوليت توليد را ب" حيط آرامیم" يک نوع ،کنند
 .بگذارند" کارشناسان"دوش 

 ذوق ،الزم بود که کارکنان اقتصادی کمونيست را با تکنيک مواجه کرد
فنی را در آنها تزريق نمود و به آنها نشان داد که فراگرفتن تکنيک نوين برای 

ۀ حياتی دارد و به آنها فهماند  جنب، که بر سر کار اقتصادی هستندئیهابلشويک
که بدون فراگرفتن تکنيک جديد بيم آن ميرود که ميهن خود را محکوم به عقب 

 .ماندگی و رکود نمائيم
 . اين از جمله مسائلی بود که بدون حل آن پيشروی امکان نداشت

 در ، نطق رفيق استالين در نخستين کنفرانس کارکنان صنايع،در اين باره
 .ترين نقش را بازی کرد  جدی١٩٣١فوريه سال 

 :رفيق استالين در نطق خود چنين گفت
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پرسند که ممکن نيست قدری از آهنگ سرعت کاست و  گاه می» 
از آهنگ سرعت !  ممکن نيست، رفقا،نه . ی تر کردئحرکت را بط

 عقب ،کاستن از سرعت به منزلۀ عقب ماندن است!.. شود کاست نمی
 ،نه. خواهيم کتک بخوريم یملی ما ن و،زنند را هم میها مانده
 !خواهيم نمی

تاريخ روسيۀ قديم ضمنًا عبارت از آن بود که آن را به مناسبت 
هاى  بيک،زدند مغول میهاى خان. زدند  می متواليًا،عقب ماندگی
لهستان و هاى  پان،زدند سوئد میهاى  فئودال،زدند عثمانی می
هاى  بارون،زدند رانسه میاران انگليس و فد سرمايه،زدند ليتوانی می
 ..... زيرا عقب مانده بودــزدند  همه آن را می. زدند ژاپنی می

ما بايد اين . يما سال عقب مانده١٠٠ ــ ٥٠ما از کشورهای پيشرو 
 يا ما را ،يا ما اين کار را خواهيم کرد. مسافت را طی ده سال بپيمائيم

 ....پايمال خواهند ساخت
تی را که از کشورهای پيشرو ما بايد حداکثر آن مساف

برای اين . يمئيم در ظرف ده سال طی نماااری عقب ماندهدسرمايه
چه کم داريم اينست  فقط آن. را داريم" عينی"هاى منظور تمام امکان
اين هم . استفاده کنيمها طور شايسته از اين امکانه که بلد نيستيم ب

ه است که استفاده وقت آن رسيد!  به خود مافقط. خود ماسته وابسته ب
وقت آن رسيده است که به فکر . را بياموزيمها نمودن از اين امکان

وقت آن رسيده است که . پوسيدۀ عدم مداخله در توليد پايان داده شود
 ،خود را با فکر ديگر و نوينی که مناسب با شرائط اين دوران باشد

ارخانه اگر تو مدير ک.  يعنی در همه چيز دخالت کنيم،مأنوس سازيم
 هيچ چيز ، به همۀ کارها وارد شو، در تمام کارها دخالت کنــهستی 

بايد تکنيک ها بلشويک.  بياموز و باز هم بياموز،را از نظر دور ندار
. کارشناس شوندها وقت آن رسيده است که خود بلشويک. را فراگيرند

 مسائل  استالين («  .تکنيک در دورۀ تجديد ساختمان قاطع است
 ). چاپ روسی٣٣٠-٣٢٨م ص لنينيس

 
ی  نسبت به ئاهميت تاريخی نطق رفيق استالين در آن بود که به بی اعتنا

 کارکنان اقتصادی ،تکنيک از طرف کارکنان اقتصادی کمونيست خاتمه داد
 دورۀ نوينی در مبارزه برای فراگرفتن ،کمونيست را با تکنيک مواجه کرد

 و بدين وسيله امر توسعۀ تجديد  باز کرد،هاتکنيک با نيروی خود بلشويک
 .ساختمان اقتصاد ملی را آسان نمود
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زی در آمد و به ابورژو" کارشناسان"از اين پس امر تکنيک از انحصار 
کار حياتی کارکنان اقتصادی بلشويک بدل گشت و لقب حقارت آميز 

يل ند تبدای که تکنيک را فرا گرفتهئها به نام با افتخار بلشويکــهم " کارشناس"
 .گرديد

هزار کارشناس ها  بلکه هزارها و ده، گروه،بايست گروه از اين پس می
وجود ه  ب،ندا که تکنيک را فراگرفته و قابليت رهبری توليد را پيدا کرده،سرخ

 . وجود آمدنده آيند و در حقيقت هم بعدها ب
 روشنفکران فن و توليد ، روشنفکران شوروی، روشنفکران نوينــاينها 
ه طبقۀ کارگر و دهقان بودند که اکنون نيروی اساسی رهبری اقتصاد ما متعلق ب

 . را تشکيل ميدهند
بايست توسعۀ تجديد ساختمان اقتصاد ملی را تسهيل کند و  همۀ اينها می

 . هم تسهيل کردًاتحقيق
 در ،رفت رشد تجديد ساختمان نه تنها در رشتۀ صنايع و نقليه پيش می

: اين مطلب روشن است. شد باز هم بيشتر بود سرعت اين ر،یرشتۀ کشاورز
ديگر از حيث ماشين اشباع شده بود و بيش از هاى تر از رشته کشاورزی کم
در عين حال هر ماه و هر هفته ساختمان . ی نيازمند بودئنوهاى همه به ماشين

 به هزارها و هزارها تراکتور و مد و بنابراينآ کلخوزی به ترقی نوينی نائل می
کرد و از اين لحاظ تجهيز کشاورزی   احتياج پيدا میکشاورزی از نوى هاماشين

 .افتي بايستی تقويت می ويژه میه نو اکنون بهاى با ماشين
در نواحی .  جنبش کلخوزی رشد نوينی را نمايان ساخت١٩٣١درسال 

 درصد کليۀ اقتصاد روستائی در کلخوز متحد گرديده ٨٠ بيش از خيز عمدۀ غله
در نواحی . طور کلی به انجام رسيده بوده ا بج کردن کامل در ايناشتراکی. بود

 ٥٠ بيش از ،تر بود و در نواحی کشاورزی فنی  که اهميت آنها کم،غله کاری
 هزار کلخوز و ٢٠٠اکنون ديگر . درصد اقتصاد روستائی در کلخوزها بود

 در ،کرد مزروع را کشت میهاى  دو سوم تمام زمين،چهار هزار ساوخوز
 .نمودند  تنها يک سوم را کشت میــکه دهقانان منفرد  رتیصو

 .اين پيروزی شگفت سوسياليسم درروستا بود
 فقط به  بلکهکرد ليکن هنوز ساختمان کلخوزی از لحاظ عمق رشد نمی

اين رشد هنوز از راه بهبود کيفيت کار کلخوزها و . وسعت آن افزوده ميشد
ن کميت کلخوزها و کلخوزی کردن نواحی دکادرهای آنها نبود بلکه از راه افزو

علت اين بود که افزايش افراد فعال کلخوزی و کادرها . مدآ عمل میه نو و نو ب
بدين سبب در کلخوزهای نو . ماند از افزايش تعداد خود کلخوزها عقب می

کرد و خود کلخوزها هم هنوز  طور رضايت بخش پيشرفت نمیه هميشه کار ب
موضوعات ديگری هم مانند کمی اشخاص با سواد . ندُسست و نا استوار بود
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که برای کلخوزها ضروری بودند و نيز )  نويسنده، مدير افتصادی،حسابدار(
 مانع کار ،فقدان تجربه در دهقانان برای اداره کردن اقتصاد بزرگ کلخوزی

دست دهقانان منفرد ديروزی ه ادارۀ امور کلخوزها ب. گرديد تحکيم کلخوزها می
کوچک زمين بود و هنوز هاى تجربۀ آنها در اداره کردن اقتصاد در قطعه. بود

دست آوردن چنين ه برای ب. برای رهبری اقتصاد بزرگ کلخوزی تجربه نداشتند
 .وقت الزم بوداى تجربه

ه  د ر نخستين وهله در امور کلخوزی نواقص جدی ب،نظر به اين اوضاع
باط آن هنوز بر پايۀ ضار و انمعلوم شد که در کلخوزها تشکيل ک. وجود آمد

در بسياری از کلخوزها در آمد از روی کار روزانه . صحيحی استوار نيست
شد که  چه بسا می. گشت  بلکه از روی عدۀ نان خورها تقسيم می،شد تقسيم نمی

علت ه ب. سهم غلۀ اشخاص تنبل از دهقان کلخوزی ساعی و صادق بيشتر بود
 ،کار ه از عالقمندی کارکنان کلخوز ب،کلخوزهاوجود اين نواقص در ادارۀ امر 

ر کار س دهقان ،افتاد که حتی در بحبوحۀ کار بسيار اتفاق می. شد کاسته می
گرديد و  کلخوزی تا باريدن برف جمع آوری نمیهاى مد و قسمتی از کشتآ نمی

گرفت و مقدار هنگفتی از  گری صورت می خود برداشت محصول هم با الابالی
و فقدان مسئوليت ها و اسبها بی صاحب ماندن ماشين. رفت  میغله به هدر

 .نمود  را ُسست و در آمد آنها را کم میها امر کلخوز،شخصی درکار
سابق و هاى ويژه در آن نواحی بد بود که در آنجا کوالکه  ب،اوضاع

 کاری از کارهای ،دستياران آنها توانسته بودند خود را به کلخوزها وارد کرده
 به ،ی که از آنها سلب مالکيت شده بودئهاچه بسا کوالک. ردست گيرندآن را د

گرديدند تا  طور ناشناس در آنجا داخل کلخوز میه رفتند و ب نواحی ديگر می
 در نتيجۀ هشيار ،هاشد که کوالک گاه می. که زيانکاری کنند و آسيب رسانند اين

 به کلخوزها داخل  حتی در ناحيۀ خودشان نيز،نبودن کارکنان حزبی و شوروی
تر   سابق در کلخوزها از اين لحاظ آسانىهاراه يافتن کوالک. شدند می
 تغيير گرديد که اين اشخاص در مبارزه با کلخوزها تاکتيک خود را شديدًا می
کردند و با  آشکارا بر ضد کلخوزها اقدام میها پيش از اين کوالک. دادند

 آنها را ،نمودند شيانه مبارزه میکلخوز وح کارکنان فعال و کارمندان پيشرو
و انبارهای آنها و غيره را آتش ها  خانه،رساندند  به قتل می،کمين کرده

خواستند تودۀ دهقانی را بترسانند و مانع از  میها بدين وسيله کوالک. زدند می
اکنون که مبارزۀ آشکار بر ضد کلخوزها منجر به . ورود به کلخوزها بشوند

لوله بريدۀ هاى ا تاکتيک خود را عوض کردند و ديگر تفنگ آنه،ناکامی گرديد
تبديل اى  فروتن و رام شده، بلکه به اشخاص آرام،کار نمی انداختنده خود را ب

که به کلخوزها راه  شکل مردمان شوروی در آوردند و همينه  خود را ب،گشته
مه جا در ه. رساندند طور زير آبی زيان خود را به کلخوزها میه يافتند ب می
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کردند که کلخوز را از درون متالشی نمايند و انضباط  کار را در آن  کوشش می
.  بر هم کنند و را شلوغ و در هم کار حساب محصول و آمار،بر هم زنند

را در کلخوزها منظور عمدۀ خود ها نابود کردن دسته جمعی اسبها کوالک
 عمدًاها کوالک. ندرا از بين ببرها قرار دادند و توانستند بسياری از اسب

ديگری را هاى ی از قبيل مشمشه و گری و ناخوشیئهاموجبات سرايت ناخوشی
. گذاشتند را بدون هر گونه مواظبتی میها کردند و اسب فراهم میها به اسب
 .انداختند را از کار میها تراکتورها و ماشينها کوالک

 هاىاریشدند کارکنان کلخوز را گول زنند و زيانک موفق میها کوالک
 زيرا کلخوزها هنوز ناتوان و بی تجربه و ،خود را بدون کيفر انجام دهند

 .کادرهای کلخوزی هم هنوز محکم نشده بودند
در کلخوزها پايان داده و کار تحکيم ها که به زيانکاری کوالک برای اين

 الزم بود که کلخوزها به وسيلۀ اشخاص و اندرز و ،کلخوزها تسريع شود
 . تقويت گردند و جدًا سريعًارهبری و صحيح

 .اين ياری را حزب بلشويک به کلخوزها رساند
 کميتۀ مرکزی حزب تصميمی دربارۀ تشکيل ١٩٣٣در ژانويه سال 

ماشين و تراکتور که رفع احتياج کلخوزها هاى  جنب استاسيونسياسیهاى شعبه
 هزار نفر کارکن حزبی برای کار در ١٧.  نمود، اتخاذرا بر عهده داشت

 .دهات اعزام گشته  بهاسياسی و ياری به کلخوزهاى شعبه
 .ی بودئاين کمک گرانبها

 ١٩٣٣(ماشين و تراکتور در طی دو سال هاى شعبه های سياسی استاسيون
در راه نواقص کار در کلخوزها و پرورش کارمندان فعال کلخوزی و ) ١٩٣٤و 

 زيانکاری  کوالک و،مستحکم ساختن کلخوزها و تصفيۀ کلخوزها از دشمن
 .توانستند کارهای بزرگی را انجام دهند

را که بر عهدۀ آنها گذاشته شده بود با شرافت اى سياسی وظيفههاى شعبه
 را از حيث سازمان اداری و اقتصادی مستحکم هاآنها کلخوز: انجام دادند

ادارۀ امور اقتصادی .  کادرهای نوی برای کلخوزها پرورش دادند،نمودند
کلخوز را باال هاى تب ساخته و سطح معلومات سياسی توده را مرهاکلخوز
 .بردند

کلخوزی در مبارزه به منظور استحکام هاى برای باال بردن فعاليت توده
و نطق ) ١٩٣٣فوريه سال (کارمندان پيشقدم کلخوزها   نخستين کنگرۀ،کلخوزها

 .اهميت بزرگی داشته رفيق استالين در آن کنگر
د رژيم کهنۀ پيش از کلخوزی را در دهات با رفيق استالين در نطق خو

 :رژيم جديد کلخوزی مقايسه کرده و چنين اظهار نظر نمود
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طرز آبا و اجدادی ه طرز انفرادی به  دهقان ب،در رژيم کهنه» 
و ها  برای کوالک،اراندبرای مالکين و سرمايه با ابزار کهنه و

دند وديگران را کر کردند و نيمه گرسنه زندگی می بازان کار می سفته
 يعنی رژيم کلخوزی ،در رژيم نو. نمودند از رنج خود غنی می

و با ابزار نوين يعنی ها طور مشترک به وسيلۀ آرتله دهقانان ب
کنند و اين کار برای خود  کشاورزی کار میهاى تراکتور و ماشين

اران و مالکين و بدون دآنها و کلخوزهای آنها است که بدون سرمايه
کنند که  نمايند و برای آن کار می  سفته بازان زندگانی میوها کوالک

مسائل ( «. روز بهبودی بخشنده وضع مادی و مدنی خود را روز ب
 ).چاپ روسی ٤١٣ .لنينيسم، ص

 
رفيق استالين در سخنرانی خود نشان داد که دهقانان پس از پيش گرفتن راه 

نفر ها ب بلشويک به ميليونحز. ندای نائل گرديدهئها عمًال به چه پيشرفت،کلخوز
ها تودۀ دهقانی تهيدست ياری نمود که داخل کلخوزها بشوند  و از اسارت کوالک

 نيم گرسنه زندگانی ميليونی دهقانان تهيدست که سابقًاهاى اين توده. آزاد گردند
و ها که به کلخوزها داخل شدند و در آنجا از بهترين زمين کردند برای اين می

 اکنون در کلخوزها به سطح زندگی دهقانان ميانه ؛مند گرديدند رهلوازم توليد به
 . ند که زندگی آنها تأمين گشته استاحال تعالی يافته و بدل به اشخاصی شده

 .اين نخستين گام و نخستين پيشرفت درراه ساختمان کلخوزی بود
گام دوم بنا به گفتۀ رفيق استالين عبارت از آن خواهد بود که سطح زندگی 

اعم از دهقانان تهيدست و يا ميانه حال پيشين را باز هم باالتر  ارمندان کلخوزک
 .برده و همۀ کارمندان کلخوز را با استطاعت و همۀ کلخوزها را بلشويکی نمود

 :رفيق استالين ميگويد
 

اکنون تنها يک چيز الزم ها برای با استطاعت شدن کلخوزی»  
 از ،شرافتمندانه کار کرداست و آن اينست که بايد در کلخوزها 

 ، درست استفاده نمود، حيوانات کاری و و ماشين آالتهاتراکتور
 «. زمين را درست کشت کرد و اموال کلخوز را محفوظ داشت

 ). چاپ روسی٤١٨مسائل لنينيسم ص (
 

گير گشت و  افراد کلخوز محکم جایها نطق رفيق استالين در مغز ميليون
 .يدبرنامۀ مبارزۀ کلخوزها گرد
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.  کلخوزها نيروی پايدار و شکست ناپذيری گرديدند١٩٣٤برای پايان سال 
  روستائیدر اين زمان ديگر آنها در تمام اتحاد شوروی قريب سه چهارم اقتصاد

 . درصد تمام مساحت کشتزارها را در بر گرفته بودند٩٠و قريب 
 هزار ٢٨١ در کشاورزی اتحاد جماهير شوروی ديگر ١٩٣٤در سال 

 ١٥ــ ٢٠ ،١٩٣٤کشت بهارۀ سال .  هزار کومباين کار ميکرد٣٢کتور و ترا
 ١٩٣٢ روز زودتر از کشت سال ٤٠ــ ٣٠ و ١٩٣٣روز زودتر از کشت سال 

 . اجرا گرديد١٩٣٢شۀ تدارک غله هم سه ماه زودتر از سال قانجام گرفت و ن
طريق کلخوزها طی دو سال در نتيجۀ کمک هنگفتی که از طرف  بدين
 .دولت کارگری و دهقانی به آنها شده بود استوار گرديدندحزب و 

 آن حاصل ۀپيروزی قطعی رژيم کلخوزی و رونق کشاورزی که در نتيج
شد به حکومت شوروی امکان داد که سيستم جيره بندی نان و خواربار را از 

 .ميان بردارد و داد و ستد آزاد محصول خواربار را برقرار نمايد
ماشين و تراکتور که به عنوان دستگاه هاى  استاسيونسياسیهاى چون شعبه

 کميتۀ مرکزی ،سياسی دائر شده بودند وظائف خود را اجرا نمودندموقتی 
 ،موجود حزبی در نواحی توأم کردههاى ت شعبۀ سياسی را با کميتهفتصميم گر
ماشين و تراکتور را به دوائر عادی حزبی هاى سياسی استاسيونهاى اين شعبه
 .زدمبدل سا

خواه در رشتۀ کشاورزی و خواه در رشتۀ صنايع در ها همۀ اين پيشرفت
 .دست آمده نتيجۀ اجرای موفقيت آميز نقشۀ پنجساله ب

 ديگر اجرا شده و پيش ، روشن شد که نقشۀ پنجساله١٩٣٣برای آغاز سال 
 يعنی طی چهار سال و سه ماه  به موقع اجرا ،از موعد هم اجرا شده است

 .ستگذارده شده ا
اين پيروزی عظيم جهانی و تاريخی طبقۀ کارگر و دهقانان اتحاد شوروی 

 .بود
 در سال ، کميتۀ مرکزی تفتيش حزبۀرفيق استالين خود در پلنوم ماه ژانوي

دست  آمد که ه از اين گزارش ب.  نخستين نقشۀ پنجساله را تراز بندی کرد١٩٣٣
 ۀن اجراء نقشۀ پنجسالحزب و حکومت شوروی در دوران گذشته يعنی در دورا

 .ندادست آوردهه  نتايج اساسی زيرين را ب،نخست
اتحاد شوروی از کشور کشاورزی به کشور صنعتی تبديل شده است ) الف

زيرا وزن مخصوص محصول صنعتی نسبت به کليۀ محصول اقتصاد ملی 
 .  درصد بالغ گرديده است٧٠کشور به 
اری را در رشتۀ صنعت ده عناصر سرماي،سيستم سوسياليستی اقتصاد )ب

 .از بين برده و خود يگانه سيستم اقتصادی در صنايع گرديده است
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را به عنوان ها  کوالک،سيستم سوسياليستی اقتصاد در رشتۀ کشاورزی) ج
يک طبقۀ خاصی از بين برداشته و خود در اقتصاد روستائی نيروی فرمانروا 

 .گشته است
دستی را نيست و نابود ساخته و رژيم کلخوزی در دهات گدائی و تهي) د

 .نداميليون دهقان تهيدست تا پايۀ اشخاص مرفه و تأمين شده ارتقاء يافتهها ده
 در قسمتی از ، بيکاری را از ميان برده،سيستم سوسياليستی در صنايع) هـ
ها  در قسمت اعظم بنگاه،توليد کار روزانه را هشت ساعت نگاهداشتههاى رشته

که برای تندرستی  زيان آور است  ئیها ساعت و در بنگاه را هفت،کار روزانه
 . ساعت مقرر کرده است٦

 استثمار فرد از فرد ،اقتصاد ملیهاى پيروزی سوسياليسم در همۀ رشته) و
 .را از ميان برده است

 عبارت از آن بود که ، قبل از همه، نخستۀپنج سالهاى اهميت اين موفقيت
کلی آزاد گرداند و راه تأمين زندگانی ه تثمار بکارگران و دهقانان را از يوغ اس

 . زحمتکشان اتحاد شوروی باز نمودهمۀمرفه و مدنی را برای 
 نماينده ١٢٢٥ه در کنگر. پنجم حزب گرد آمد  کنگرۀ١٩٣٤در ژانويه سال 

 نماينده با رأی مشورتی حضور داشتند که از طرف ٧٣٦با رأی قطعی و 
 .  تن نامزد به نمايندگی آمده بودند٩٣٥٢٩٨ تن از اعضای حزب و ١٨٧٤٤٨٨
قطعی هاى فعاليت دورۀ گذشتۀ حزب را ترازبندی نمود و پيشرفته کنگر

اين ه اقتصادی و مدنی خاطر نشان ساخت و بهاى سوسياليسم را در همۀ رشته
نتيجه رسيد که خط مشی عمومی حزب در سراسر خط حرکت وی پيروز گشته 

 .است
وارد صفحات تاريخ " پيروزمندان کنگرۀ"ان کنگرۀ هفدهم حزب به عنو

 .شد
 که در اتحاد شوروی ،رفيق استالين در گزارش خود اصالحات اساسی را

 . قيد کرد،وجود آمده بوده  ب،شد طی دورانی که گزارش آن داده می
 

ن تغيير کرده و عالئم عقب اتحاد شوروی در اين دوران از ُب» 
ز خود دور کرده است و از يک ی را کامًال ائماندگی و قرون وسطا

 دارای ی از کشور،کشور کشاورزی به يک کشور صنعتی
اقتصادهای خرده و انفرادی روستائی به کشوری با اقتصادهای 

از کشوری .  بزرگ کشاورزی بدل گرديده استۀاشتراکی و مکانيز
بيسواد و بی فرهنگ به کشوری با سواد و با فرهنگ بدل جاهل، 

 که سرتاسر آن را شبکۀ ،گردد تر بگوئيم بدل می گرديده و يا صحيح
زبان ملل ه فراگرفته که در آنجا بها و دبستانها  دبيرستان،هادانشگاه
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-٤٣٨ مسائل لنينيسم ص ،استالين («. شود اتحاد شوروی تدريس می
 ). چاپ روسی٤٣٩

 
 درصد همۀ صنايع کشور را تشکيل ٩٩صنايع سوسياليستی در اين موقع 

 ٩٠ يعنی کلخوزها و ساوخوزها قريب ،ياليستی روستاسصاد سواقت. داد می
درصد تمام مساحت کشتزارهای کشور را فراگرفته و در رشتۀ گردش کاال هم 

 .کلی رانده شده بودنده اری از بازرگانی بدعناصر سرمايه
گفت که در کشور   لنين می،در موقع برقرار نمودن سياست نوين اقتصادی

  ــ نخستين شکل،گانۀ اجتماعی و اقتصادی وجود داردپنجهاى ما عناصر شکل
 يعنی اقتصادی که ، اقتصاد جنسی،شکل اقتصادی پدرشاهی است که در آن

 شکل توليد ــشکل دوم .  برتری کامل دارد،تقريبًا فاقد هر گونه بازرگانی است
ی که به ئ يعنی آنها،خرده است و عبارت است از اغلب اقتصادهای روستائی

اين شکل . وران چنين پيشه کشاورزی اشتغال دارند و همهاى را آوردهفروش ف
 ــگرفته بود شکل سوم  نپ اکثر اهالی را فراهاى اقتصادی در نخستين سال

شکل . اری خصوصی است که در آغاز نپ رونق يافتدشکل اقتصاد سرمايه
ابل يازهاست که به رشد قتطور عمده امه اری دولتی و بد شکل سرمايه ــچهارم

 شکل سوسياليسم يعنی صنايع سوسياليستی است ــشکل پنجم . توجهی نائل نيامد
 که در آغاز نپ ،که در آن موقع هنوز ضعيف بود و ساوخوزها و کلخوزهاست

کردند و بازرگانی دولتی و  هنوز در اقتصاد ملی جای ناچيزی را اشغال می
 .کئوپراسيون است که آنهم در آغاز نپ ضعيف بود

 بايد شکل سوسياليستی ،هانمود که بين همۀ اين شکل خاطر نشان میلنين 
 .برتری يابد

 پيروزی کامل اشکال ،از برقرار ساختن سياست نوين اقتصادی
 .سوسياليستی اقتصاد در نظر بود
 . حزب انجام يافته بود١٧ و اين مقصود تا موقع کنگرۀ

 :در اين خصوص رفيق استالين چنين گفت
 

 سوم و چهارم ،توانيم بگوئيم که شکل اول اکنون ما می» 
اجتماعی و اقتصادی ديگر وجود ندارد و دومين شکل اجتماعی 
واقتصادی به مقام درجۀ دوم تنزل يافته است و اما شکل پنجم 

 يعنی شکل سوسياليستی در کليۀ اقتصاد ملی تنها ،اجتماعی و اقتصادی
ل لنينيسم ئ مسا،ليناستا (« . باشد نيروی حاکم و فرمانروای مطلق می

 ). جاپ روسی٤٤٠ص 
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مسائل مربوط به رهبری ايدئولوژيک و سياسی در گزارش رفيق استالين 
رفيق استالين حزب را آگاه ساخت که هر چند . نمود مقام مهمی را احراز می

منحرف هاى و انواع ناسيوناليستها  يعنی انواع اپورتونيست،دشمنان حزب
ی از ايدئولوژی آنان هنوز در مغز برخی از ئهانده ولی بازما،نداشکست خورده

بقايای . سازد اعضاء حزب وجود دارد و چه بسا اثر خود را هويدا می
ويژه در ذهن مردم زمينۀ مساعدی برای جان ه اری در اقتصاد و بدسرمايه

 ،آگاهی مردم. باشد شکست خوردۀ ضد لنينی میهاى گرفتن ايدئولوژی دسته
از اين رو با وجود از . ماند  اقتصادی آنان عقب میضمن رشد خود از وضع

ی از نظريات بورژوازی در مغزهای ئ بقايا،اری در اقتصاددميان رفتن سرمايه
در ضمن بايد در نظر داشت که . مردم باقی مانده و هنوز هم باقی خواهد ماند

 ،اری که بايد هميشه بر ضد آن باروت را خشک نگاه داشتداحاطۀ سرمايه
 .ارد به اين بقايا جان بدهد و از آن پشتيبانی کندسعی د

اری در ذهن مردم در رشتۀ مسائل درفيق استالين ضمنًا به بقايای سرمايه
حزب . باشند ويژه اين بقايا سخت جان میه  توجه نمود زيرا در اين مورد ب،ملی

سوی شوينيسم ه  هم بر ضد انحراف بــ: کرد بلشويک در دو جبهه مبارزه می
در يک . سوی ناسيوناليسم محلیه رياليست روس و هم بر ضد انحراف بامپ

حزبی مبارزه هاى سازمان)  بلوروسی و غيره،اوکرائين(ها رشته از جمهوری
قدر به نشو و نمای آن امکان دادند   آن،را بر ضد ناسيوناليسم محلی ُسست نموده

ت و مبدل به خطری  با مداخله کنندگان پيوند ياف،تا با قوای دشمنان در آميخت
که خطر کدام  رفيق استالين در پاسخ به پرسش راجع به اين. برای کشور گشت
 :باشد گفت تر می ملی مهمهاى يک از انحراف

 
خطر عمده را آن انحراف در بر دارد که مبارزه بر ضد آن را » 

ند رشد نمايد و به منزلۀ اموقوف نموده و بدين طريق به آن امکان داده
 چاپ ٤٧٤مسائل لنينيسم ص .استالين ( « .ی کشور گرددخطری برا

 ).روسی
 

رفيق استالين حزب را دعوت نمود که کار را در زمينۀ ايدئولوژيک و 
 همواره ايدئولوژی وبقايای ايدئولوژی طبقات دشمن و ،سياسی تقويت داده

 . رسوا سازد،سم استيجرياناتی را که دشمن لنين
ود خاطر نشان نمود که اخذ تصميمات رفيق استالين سپس در گزارش خ

برای تأمين پيشرفت . کند صحيح به خودی خود هنوز پيشرفت کار را تأمين نمی
 و اينها کسانی باشند که استعداد هر کس را بر سر کار خود گماردکار الزم است 

ترتيبی برای اجرای تصميمات مقامات رهبری کننده را داشته باشند و نيز 
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 بيم آن ،بدون اجرای اين اقدامات سازمانی. ن تصميمات داد ايبازرسی اجرای
رود که تصميمات فقط روی کاغذ مانده و رابطۀ خود را با زندگی از دست  می
 ــکند که گفته است  در اينجا رفيق استالين به تز مشهور لنين اشاره می.بدهد
ا برگزيدن اشخاص و بازرسی در قسمت اجرترين چيز در کار سازمانی  مهم
 .باشد می

 رفيق استالين تأکيد نمود که گسيختگی بين تصميمات ،ضمن اين موضوع
عيب ،متخذه و کار سازمانی برای اجرای اين تصميمات و رسيدگی به اجرای آن

 .اساسی کارهای عملی ما است
 کنگرۀ هفدهم ،برای بهبود کار بازرسی اجرای تصميمات حزب و حکومت

يش و دستگاه نظارت کارگری و دهقانی که حزب به جای کميسيون مرکزی تفت
 کميسيون ،دوازدهم تا کنون ديگر وظائف خود را انجام داده بود از زمان کنگرۀ

اتحاد شوروی و ) کيبلشو(بازرسی حزبی جنب کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 
کميسيونی به نام کميسيون بازرسی شوروی جنب شورای کميسرهای ملی اتحاد 

 .شوروی تشکيل داد
فيق استالين وظائف سازمانی حزب را در مرحلۀ نوين اين طور خالصه ر
 :ميکرد
  
 .کار سازمانی خود را با مقتضيات خط مشی سياسی بايد وفق داد) ١
 .رهبری سازمانی را تا سطح رهبری سياسی باال برد) ٢
ی رسانيد که رهبری سازمانی کامًال اجرای شعارهای ئکار را به جا) ٣

 .ت حزب را تأمين نمايدسياسی و تصميما
رفيق استالين گزارش خود را به پايان رسانده بدين نکته عطف توجه 

سوسياليستی عظيم است و حقًا هم موجب هاى نمود که اگر چه پيشرفت می
 ،گشتها حال نبايد سرمست اين موفقيت  ولی با اين،شود پيدايش حس غرور می

 .دشد و آسوده خاطر نمو" خود پسندی"نبايد دچار 
 : رفيق استالين خاطر نشان مينمود که

 
 بلکه بايد هشياری را در آن ،ی گفتئنبايد برای حزب الال....»

را آمادۀ   بلکه بايد آن،خواب فرو برده  نبايد حزب را ب،تقويت داد
را مسلح   نبايد حزب را خلع سالح نمود بلکه بايد آن،مبارزه داشت

کرد بلکه بايد برای اجرای  نبايد نيروی حزب را پراکنده ،گرداند
 ٤٨٤مسائل لنينيسم ص  ( «.دومين نقشۀ پنجساله مجهز نگاه داشت

 ).چاپ روسی
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 گزارش مولوتف و کويبيشف را دربارۀ دومين نقشۀ پنجساله ،کنگرۀ هفدهم
 از ،وظائف مربوط به دومين نقشۀ پنجساله. اء نمودصغرشد اقتصاد ملی ا

 يعنی درسال ،در پايان پنجسالۀ دوم. ودتر ب وظائف پنجسالۀ نخست هم عظيم
بايستی تقريبًا تا هشت برابر سطح پيش از  صنعتی میهاى فرا آورده، ١٩٣٧

 در ،اقتصاد ملیهاى اساسی در تمام رشتههاى حجم ساختمان. جنگ برسد
که در   ميليارد منات تخمين زده شده بود و حال آن١٣٣پنجسالۀ دوم به ميزان 
 ميليارد منات و اندی به اين کار تخصيص ٦٤قط نقشۀ پنجسالۀ نخست ف

 .افتي می
  تجديد سالح،چنين توسعۀ عظيم در کارهای مربوط به ساختمان اساسی

 .کرد  برای همۀ رشته های اقتصادی ملی تأمين می را فنیکامل
. رسيد طور کلی به انجام میه  مکانيزه کردن کشاورزی ب،در پنجسالۀ دوم

 ١٩٣٢ که درسال ، ميليون قوۀ اسب٢،٢٥بايست از  میی پارک تراکتور ئتوانا
 تا مقدار بيش از هشت ميليون و کسری قوۀ اسب افزايش ١٩٣٧ درسال ،داشت
دوران (در نظر گرفته شده بود که سيستم اقدامات مربوط به کشاورزی فنی . يابد

طور ه ب)  شخم پائيزه وغيره،وب نمودن بذرغ پاک کردن و مر،صحيح گشت
 .مول گرددوسيعی مع

پيش اى  کارهای عمده، حمل و نقل و ارتباط،در رشتۀ تجديد ساختمان فنی
 .بينی شده بود

برنامۀ وسيعی برای باال بردن بعدی سطح مادی و فرهنگی کارگران و 
 .دهقانان پيش بينی گرديده بود

 نمود و در اطراف گزارش  زيادیکنگرۀ هفدهم به مسائل سازمانی توجه
اتخاذ اى ربارۀ مسائل سازمانی حزبی و شوروی تصميمات ويژهرفيق کاگانويچ د

مسائل سازمانی مخصوصًا موقعی حائز اهميت بيشتری گرديد که خط . کرد
مشی همگانی حزب غالب آمد و سياست حزب در زندگی و از طريق تجربۀ 

 در ، وظائف مبرم نوين پنج سالۀ دوم. آزمايش گرديد،کارگر و دهقانها ميليون
 . بهبود کيفيت کار را خواستار بود،هاههمۀ رشت

حزب هاى قطعنامه(راجع به مسائل سازمانی ه در تصميمات کنگر
 :چنين گفته ميشد) ٥٩١اتحاد شوروی بخش دوم ص ) بلشويک(کمونيست 

 
 از ميان ــوظائف اساسی پنج سالۀ دوم که عبارت است از » 

اری دمايه برطرف ساختن بقايای سر،اریدبردن کامل عناصر سرمايه
 به انجام رساندن تجديد ساختمان همۀ ،در اقتصاد و در ذهن مردم

 فرا گرفتن تکنيک نوين ،اقتصاد ملی در روی جديدترين پايه های فنی
 ــ ماشينی کردن کشاورزی و باال بردن محصول آن ،نوينهاى و بنگاه
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و در ها تمام اين مراتب مسئلۀ باال بردن کيفيت کار را در همۀ رشته
باال بردن کيفيت رهبری سازمانی وعملی را در نهايت بۀ نخست نو

  «.حدت در جلوی ما قرار ميدهد
 

 آئين نامۀ نوين حزب تصويب شد که فرقش با آئين نامۀ ،در کنگرۀ هفدهم
ن ايدر . بر آن عالوه شده بوداى  در آن بود که مقدمه، پيش از همه،سابق حزب

آن برای مبارزه پرولتاريا و جای آن مقدمه مختصرًا حزب کمونيست و اهميت 
آئين نامۀ نوين تکاليف يک نفر . شود در دستگاه ديکتاتوری پرولتاريا تعريف می

در اين آيين نامه شرائط قبول به . شمارد طور مفصل میه عضو حزب را ب
هم دربارۀ دستۀ متمايلين اضافه گشته اى تر شده و ماده عضويت حزب سنگين

 مسئلۀ مربوط به ساختمان تشکيالتی حزب به تفضيل تشريح ،در آئين نامه. است
 ، از کنگرۀ هفدهم به بعد،سابق حزبی کههاى شده است و مواد مربوط به حوزه

مواد مربوط به . طرز نوينی افاده گشته استه اوليه ناميده شدند بهاى سازمان
 .افاده شده استاى دمکراسی درونی حزب و انضباط حزبی نيز به شکل تازه
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 و بدل شدن آنها به دو رويان هاــ تغيير ماهيت بوخارينی٤
تغيير ماهيت دورويان ترتسکيستی و بدل شدن آنان به . سياسی

. م. قتل شنيع س.  و جاسوسانهاباند گارد سفيد و باند آدم کش
 .هااقدامات حزب در راه تقويت هشياری بلشويک. کيروف

 
 ،ا موجب خرسندی حزب سوسياليسم در کشور ما نه تنههاىکاميابی

 مردمان با ۀ روشنفکران شوروی ما و هم تمام بلکه،کارگران و افراد کلخوز بود
 . خرسند بودندهاصداقت اتحاد جماهير شوروی نيز از اين کاميابی

 ۀ طبقات شکست خوردهاى بازمانده، سوسياليسمهاىولی اين پيشرفت
ه بيش از پيش خشمگين  بلک،کرد  نه اين که خشنود نمی،استثمار کنندگان را

 .ساخت می
 هاى يعنی پس مانده، هم آوازان طبقات در هم شکسته،هااين پيشرفت

 .آورد  را به غضب در میهاهواداران بوخارين و ترتسکيست
 را از نقطه نظر منافع ملت ها کارگران و کلخوزیهاىاين آقايان موفقيت
 بلکه از نظر ،کردند  ارزيابی نمی،گفت  را تهنيت میهاکه هر يک از موفقيت

 که از زندگی دورافتاده و تا اعماق خود فاسد ،منافع گروه ناچيز فراکسيونی خود
 سوسياليسم در کشور ما هاىاز آنجا که پيشرفت. نمودند  ارزيابی می،شده بود

 ،در حقيقت پيروزی سياست حزب و ورشکستگی نهائی سياست اين آقايان بود
ه واقعيت آشکار را اعتراف کنند و در جريان کار  به جای اين ک،از اين رو آنها

 انتقام ناکامی و ورشکستگی خود را از حزب و ملت  وارد شوند،عمومی
. کردند  زيانکاری و لجن مالی میهاکشيدند و در کار کارگران و کلخوزی می
 در کلخوزها و ،زدند  را آتش میها کارخانه،ساختند  را منفجر میهاکان

 کارگران و دهقانان را هاىنمودند ــ تا اين که موفقيت  میساوخوزها کارشکنی
خنثی کنند و در ميان خلق نسبت به حکومت شوروی نارضايتی فراهم سازند و 

 ناچيز خود را از رسوا شدن و از پای در آمدن حفظ ۀضمنًا برای اين که دست
ر  بيش از پيش د،زدند بر روی خود میرا  به حزب  نسبت نقاب صميميت،کنند

 با تملق در مقابل حزب ،گفتند  خوش آمد می،کردند پيشگاه حزب چاپلوسی می
 کارشکنی خود را بر ضد کارگران ، ولی در عمل پوشيده از انظار،خزيدند می

 .دادند و دهقانان هم چنان ادامه می
ئی مبنی بر هاتومسکی سخنرانی، ريکوف، بوخارين،در کنگرۀ هفدهم

 حزب را به آسمان هاىيراد نمودند و موفقيتندامت خود و ستايش از حزب ا
ولی کنگره داغ عدم صميميت و دوروئی را از خالل . برين رساندند

 زيرا حزب از اعضاء خود خواستار مدح و ستايش ،ديد  اينان میهاىسخنرانی
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 سوسياليسم است ۀ بلکه خواستار کار صادقانه در جبه، وی نيستهاىاز موفقيت
. شد  مشاهده نمیهاه از دير گاهی در ميان بوخارينیو اين همان چيزی بود ک

 در عمل گفت و شنودی است که با ، اين آقايانهاىديد که نطق حزب می
آموزند و  کنند و دو روئی را به آنان می طرفداران خارج از کنگره خود می

 .نمايند که اسلحه را بر زمين نگذارند آنان را دعوت می
کامنف نيز در کنگرۀ هفدهم ايراد نطق  يعنی زينويف و ،هاترتسکيست

 خود را در مقابل اشتباهات خود شالق ، از اندازه بيرونهاکردند و در اين نطق
.  وی تملق گفتندهاىکاری نمودند وبه حزب نيز برون از حد در مقابل موفقيت

 هاىتوانست مشاهده نکند که خواه اين سنگ حزب به سينه زدن ليکن کنگره نمی
 چيزی نيست جز ،خواه تعريف و تمجيدهای غليظ و بيمزه از حزبتهوع آور و 

ولی حزب هنوز اين را . روی ديگر از وجدان ناپاک و مضطرب اين آقايان
 هاىرسيد که اين آقايان در عين ايراد نطق دانست و گمانش به آنجا نمی نمی

 .نداکرده کيروف را تهيه می. م.شيرين خود در کنگره قتل شنيع س
 تپانچه ۀکيروف با گلول. م.  در لنينگراد اسمولنی س١٩٣٤بر سال يکم دسام

 .به طور شنيعی به قتل رسيد
 عضو گروه مخفی ضد ، که در محل ارتکاب جنايت دستگير شد،قاتل

انقالبی در آمد که از شرکت کنندگان در گروه ضد شوروی زينويف در لنينگراد 
 .تشکيل شده بود
 موجب خشم ،محبوب طبقۀ کارگر ، محبوب حزب،کيروف. م. قتل س

 .عظيم و اندوه عميق زحمتکشان کشور ما گرديد
 از بين ، در لنينگراد١٩٣٤ــ ١٩٣٣در بازپرسی کشف شد که در سال 

 ۀ دست، در مخالفت با حزب شرکت داشتند، با تبعيت از زينويفًاآنانی که سابق
رکز مقيم م" به اصطالح ،س آنأضد انقالبی تروريستی  تشکيل شده که درر

.  قتل رهبران حزب کمونيست بود،هدف اين دسته. قرار گرفته بود" لنينگراد
 هاىاز بازجوئی. کيروف در نظر گرفته شده بود. م.  س،برای نخستين قربانی

 ضد انقالبی معلوم شد که آنها با نمايندگان دول بيگانه ۀشرکت کنندگان اين دست
 .نداگرفته پول میند و از آنها ااری ارتباط داشتهدسرمايه

 از ، که پرده از روی کارشان برداشته شده بود،شرکت کنندگان اين سازمان
 يعنی اعدام ،حد اکثر کيفره طرف هيئت نظامی دادگاه عالی اتحاد شوروی ب

 .محکوم گرديدند
ی مخفی ضد انقالبی نيز کشف "مرکز مقيم مسکو"ديری نگذشت که وجود 

 يوداکيموف و ساير ، کامنف،ش پليد زينويفدر بازپرسی و دادرسی نق. گرديد
رهبران اين سازمان در امر پرورش روح تروريستی در بين هم مسلکان خود و 

 .  قتل اعضای کميتۀ مرکزی و حکومت شوروی آشکار گرديد تهيۀدر امر
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 رسيده بود که زينويف که خود اىدوروئی و رذالت اين اشخاص به درجه
نمود که قاتل  کيروف بوده و تعجيل می. م. قتل ساز تشکيل دهندگان و محرکين 

 سراپا مدح به مناسبت فوت اى تسليت نامه،زودتر جنايت خود را انجام دهد
 .کيروف نوشته و خواستار طبع آن بود

کردند ولی در همان   خود را توبه کار وانمود می، در دادگاههازينويف
 ارتباط خود را با ترتسکی آنها. دادند موقع در عمل به دوروئی خود ادامه می

 يکجا خود را به عمال ها پنهان کردند که چگونه با ترتسکيست،پنهان کردند
. نداجاسوسی فاشيستی فروختند و چه عمليات جاسوسی و زيانکاری انجام داده

 و وجود باند متحد هاچنين ارتباط خود را با بوخارينی  در دادگاه همهازينويفی
 . مستور داشتند،باشند  که مزدوران فاشيسم می،اترتسکيستی و بوخارينی ر

چنان که بعدها معلوم شد قتل رفيق کيروف از طرف همين باند متحد 
 .ترتسکيستی ــ بوخارينی انجام شده بود

 ی زينويفۀ ديگر معلوم گرديد که دست،١٩٣٥ يعنی در سال ،در همان موقع
ته و کامًال در خور يک سازمان گارد سفيد است که سيمای خود را مستور داش
 .آن است که با اعضای آن مانند افراد گارد سفيد رفتار شود

پس از يکسال معلوم شد که تهيه کنندگان اصلی و مستقيم وعملی قتل 
 ،کيروف و تهيه کنندگان مقدمات کشتن ساير کارمندان کميتۀ مرکزی ــ ترتسکی

 ، يوداکيموف باکايف،ف کامن،زينويف. ندا کامنف و دستياران آنها بوده،زينويف
 رنگلد و ديگران به ، ترــ واهانيان،مراچکوفسکی. سميرنوف. ان. ای،پيکل

 مجبور ،تبهکاران، که با برگه و مدرک دستگير شده بودند. دادگاه تسليم گشتند
 قتل کيروف ۀ اقرار نمايند که آنها نه تنها تشکيل دهندًاگرديدند در دادگاه علن

 رهبران ديگر حزب و حکومت هم تهيه و تدارک ۀهمبودند بلکه برای کشتن 
 راه تشکيل ، بعدی مدلل ساخت که اين اشخاص بد نهادهاىبازجوئی. نداديده می

 که در ،طی دادرسی. نداعمليات کارشکنی و جاسوسی را در پيش گرفته بوده
 فاش گرديد که اين اشخاص به چه راه ، در مسکو به عمل آمد١٩٣٦سال 

باری را زير نقاب  ند و چه سيمای دنی  و جنايتاسياسی افتادهانحطاط مدهش و 
 .ندادوروئی و اظهار صيميت نسبت به حزب پوشانده  بوده

 ، اين باندهای آدم کش وجاسوسیۀ اصلی همۀمحرک و تشکيل دهند
دستياران ترتسکی و اجرا کنندگان دستورات ضد . ترتسکی يهودا صفت بود

اينان .  کامنف و همدستان ترتسکيستی آنها،نويفانقالبی وی عبارت بودند از زي
 تهيه ،ها امپرياليستۀموجبات شکست اتحاد شوروی را در صورت حمل

 غالمان ۀ در زمر،ديدند و طرفدار شکست دولت کارگری و دهقانی شده می
 . بودندآمده  درژاپن  آلمان وهاىپست و عمال فاشيست
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ئی که هازبی از دادرسی حهاىبايست سازمان  که می،اىدرس عبرت عمده
 اين بود که ، گرفته باشند،کيروف به عمل آمد. م .در موضوع قتل شنيع س

گری سياسی بر حذر باشند   از الابالی،نزديک بينی سياسی را از خود دور کنند
 . اعضای حزب بيافزايندۀو به هشياری خود و هشياری هم

کيروف . م. يع س خود که به مناسبت قتل شنۀ در نام،کميتۀ مرکزی حزب
 :نمود که   صادر گرديده بود خاطر نشان می، حزبیهاىخطاب به سازمان

 
به دليل آسودگی اپورتونيستی ناشی از اين تصور غلط » ) الف

که گويا هر اندازه بر نيروی ما بيافزايد دشمن بيشتر رام و بی آزار 
اين . چنين تصوری از بن نادرست است.  بايد پايان داد،گردد می

خواهند   فکر آنهائی است که به راست منحرف شده و میۀتصور زائيد
 آهسته آهسته وارد ،به هر کس و به همه اطمينان دهند که دشمنان

سرمست .  واقعی خواهند شدهاىسوسياليسم و سرانجام سوسياليست
ما دل آسودگی .  نيستهاافتخار بودن و فارغ بال غنودن کار بلشويک

ای ما هشياری وهشياری حقيقی بلشويکی و  بلکه بر،الزم نداريم
بايد به خاطر داشت که هر قدر وضع دشمن بيشتر . انقالبی الزم است

متشبث "  نهائیۀوسيل" با رغبت بيشتر به ،به نا اميدی قرين گردد
خواهد شد که برای محکومين در مبارزه بر ضد حکومت شوروی 

شت و هشيار بايد اين موضوع را به خاطر دا. يگانه وسيله است
 « .بود

 بررسی تمام و هر گونه دسته ،بايد آموزش تاريخ حزب» ) ب
 آنها در مبارزه ۀ شيو، که در تاريخ حزب ما بوده، ضد حزبیهاىبندی

 بررسی تاکتيک آنها و به ويژه بررسی ،بر ضد خط مشی حزب
 ، ضد حزبیهاى حزب ما بر ضد دسته بندیۀتاکتيک و روش مبارز
وشی که به حزب ما امکان از پيش پا برداشتن و بررسی تاکتيک و ر

 بين اعضای حزب ما به مقام ، را دادهادر هم شکستن اين دسته بندی
 نه تنها با اين ، الزم است اعضای حزب، ارتقاء يابداىشايسته

 ،رهاا اس،هاموضوع آشنا گردند که چگونه حزب بر ضد کادت
 ،مغلوب ساخته است مبارزه کرده و آنها را ها آنارشيست،هامنشويک

 ،هابلکه بايد با اين نيز آشنا شوند که چگونه حزب بر ضد ترتسکيست
 ،ها زينويفی،"مخالفين کارگری "،" دمکراتهاىسانتراليست"

 مبارزه ، راست و چپ و مانند آنهاى ناقص الخلقه،منحرفين راست
شود فراموش نمود که  نمی. نموده و آنان را چگونه مغلوب کرده است
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 است که برای اىترين وسيله ن و فهميدن تاريخ حزب ما مهمدانست
 «. باشد تأمين کامل هشياری انقالبی اعضای حزب الزم می

 
 که در سال ، صفوف حزب از عناصر طفيلی و بيگانهۀدر اين دوره، تصفي

 به ويژه وارسی دقيق وتعويض مدارک حزبی که پس از ، آعاز شده بود١٩٣٣
 .ه آن اقدام شد حائز اهميت بزرگی بودکيروف ب. م. قتل شنيع س

 در ، حزبهاىپيش از وارسی مدارک حزبی در بسياری از سازمان
 عضويت حزب خودسری و هرج و مرج حکفرما هاىموضع استفاده از دفترچه

 هرج و هاآمار کمونيست محلی در قسمت هاىدر يک رشته از سازمان. بود
ز اين هرج و مرج برای مقاصد دشمنان ا.  غير قابل تحملی آشکار گرديدمرج

 برای اى حزبی مانند پردههاىکردند و از دفترچه چرکين خويش استفاده می
بسياری از رهبران . نمودند  سوء استفاده می،جاسوسی و زيانکاری و نظير آن

 حزبی را به هاى امر قبول عضويت و صدور دفترچه، حزبیهاىسازمان
 حزب سپرده ۀ هيچ وجه آزمايش نشداشخاص درجه سوم و چه بسا به اعضای به

 .بودند
 ١٣ ۀ مورخ،ها سازمانۀ خطاب به هماى ويژهۀکميتۀ مرکزی حزب در نام

، ها نگاهداری آمار و صدور و نگاهداری سازمانۀ دربار، ١٩٣٥ماه مه سال 
 وارسی دقيقی نسبت به ها دستور داد که در تمام سازمان،دفترچه های حزبی

 ". حزبی خود نظم بلشويکی برقرار گرددۀدر خان"تا مدارک حزبی به عمل آيد 
 پلنوم کميتۀ ۀدر قطعنام. وارسی مدارک حزبی اهميت بزرگ سياسی داشت

 نتايج وارسی مدارک ۀ دربار، ١٩٣٥ دسامبر سال ٢٥ ۀمرکزی حزب مورخ
حزبی گفته ميشد که اين وارسی يک اقدام سازمانی و سياسی بسيار مهمی در 

 .اتحاد شوروی بود) بلشويک(احزاب کمونيست راه استوار ساختن 
 قبول عضويت در ،پس از انجام وارسی و عوض کردن مدارک حزبی

اتحاد ) بلشويک(در ضمن کميتۀ مرکزی حزب کمونيست . حزب تجديد شد
شوروی خواستار آن بود که در پی کميت بی ارزش برای پر کردن حزب نروند 

  پيشرو باشند، ًاحقيقت "سانی را بپذيرند کهبلکه با دقت تمام و به طور انفرادی ک
 به راه طبقۀ کارگر وفادار و از بهترين اشخاص کشور ما، قبل از همه از ًاحقيقت

کارگران وهم چنين از دهقانان و روشنفکران زحمتکش باشند که در مراحل 
 ".نداگوناگون مبارزه در راه سوسياليسم سنجيده شده

 ،به قبول عضويت در حزب اقدام نمودموقعی که کميتۀ مرکزی از نو 
ساخت اين نکته را در خاطر داشته باشند که   حزبی را موظف میهاىسازمان

عناصر دشمن از اين پس نيز برای رخنه نمودن در صفوف حزب کمونيست 
 :بنابراين. اتحاد شوروی کوشش خواهند نمود) بلشويک(
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  هر سازمان حزبی عبارت از آنست که هشياریۀوظيف» 

 پرچم حزب لنينی را بلند نگاه ،بلشويکی را با تمام وسائل ارتقاء دهد
 دشمن و تصادفی به ،دارد وحزب را از راه يافتن عناصر بيگانه

 ١٩٣٦ سپتامبر سال ٢٩ ۀتصميم مورخ(« . صفوف وی تضمين نمايد
 ).١٩٣٦ سال ٢٧٠شماره " پرودا"
 

 ،نمود م میحزب بلشويک در حالی که صفوف خود را تصفيه و مستحک
 بی ۀداشت و بر ضد تحريف خط مشی حزبی مبارز دشمنان را از ميان برمی

 که حزب و ،تر از پيش پيرامون کميتۀ مرکزی حزب  محکم،نمود امان می
 پايان دادن به ساختمان ۀ نوين به مرحلۀکشور شوراها زير رهبری آن به مرحل

 . آمد  گرد می، بدون طبقات و سوسياليستی وارد ميشدۀجامع
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 خالصه
 

 تاريخی ۀترين وظيف  حزب بلشويک مشکل،١٩٣٤ــ ١٩٣٠ هاىدرسال
 که پس از به دست آوردن حکومت در پيش داشت و ،انقالب پرولتاری را

 اقتصاد خرده مالک روستائی به راه کلخوزها و هاعبارت از سوق دادن ميليون
 .سوسياليسم بود حل کرد

 استثمار کننده بود و ۀترين طبق  العدهاز بين برداشتن طبقه کوالک که کثير
 اصلی دهقانان به راه کلخوزی منجر به اين گرديد که در هاىسوق دادن توده

اری برافتاد و پيروزی سوسياليسم دراقتصاد د سرمايههاىکشور آخرين ريشه
روستائی به انجام رسيد وحاکميت شوروی در روستا به طور قطع مستحکم 

 .گرديد
 سازمانی ۀئی را که جنبهان که يک رشته از دشواریکلخوزها پس از آ
 به کلی مستحکم شده و راه زندگانی مرفه را در پيش ،داشت بر طرف ساختند

 .گرفتند
 خلل ناپذير اقتصاد ۀ شالود، پنج سالهۀ اجرای نخستين نقشۀدر نتيج
 اول سوسياليستی و کشاورزی اشتراکی ۀ يعنی صنايع سنگين درج،سوسياليستی

 استثمار ، بيکاری از ميان برداشته شد، در کشور ما به وجود آمد، شدهماشينی
فرد از فرد محو گرديد و شرائط بهبود مداوم وضع مادی و فرهنگی زحمتکشان 

 .ميهن ما فراهم گشت
 زحمتکشان ۀ و همها کلخوزی، عظيم را طبقۀ کارگرهاىاين پيشرفت

 حزب و حکومت به دست ۀن انقالبی و عاقًالهکشور ما در پرتو سياست جسوران
 .آوردند

دار کردن توانائی اتحاد شوروی   که در صدد خلل،ارید سرمايهۀاحاط
 آدم کش و زيانکار و  جاسوس هاى تشکيل دستهۀخود را در زمين" کار "،است

 هابه ويژه پس از آن که فاشيست. دهد در درون کشور اتحاد شوروی تقويت می
اری که د کشورهای سرمايهۀ فعاليت خصمان،آيند در آلمان وژاپن روی کار می
فاشيسم در . گيرد ند نسبت به اين کشور نيرو میااتحاد شوروی را احاطه کرده

 خدمتگذاران با وفائی يافت که به منظور ها و زينويفیهاوجود ترتسکيست
 کارشکنی و شکست اتحاد ، ترور، زيانکاری،اری از جاسوسیداستقرار سرمايه

 .ستندشوروی روگردان ني
رساند  حکومت شوروی اين مردودين بشريت را با دست توانا به کيفر می

 دشمنان ملت و خائنين به ميهن هستند به سزای اعمالشان ۀ که به مثاب،و آنها را
 .رساند می

 



 ١٠١

 فصل دوازدهم
حزب بلشويک در مبارزه برای انجام ساختمان 
 جامعۀ سوسياليستی و اجرای قانون اساسی نوين

 )١٩٣٧ــ١٩٣٥ هاىسال(
 

 . ١٩٣٧ــ ١٩٣٥ هاىــ اوضاع بين المللی در سال١
. آغاز بحران اقتصادی نوين. تخفيف موقتی بحران اقتصادی
. مداخلۀ آلمان و ايتاليا در اسپانيا. تصرف حبشه از طرف ايتاليا
 .آغاز جنگ دوم امپرياليستی. تهاجم ژاپن به چين مرکزی

 
 آغاز ١٩٢٩ دوم سال   در نيمۀاری دبحران اقتصادی کشورهای سرمايه

 ،پس از آن تزلزل صنايع متوقف گشت.  ادامه داشت١٩٣٣شده بود تا پايان سال 
ولی .  رواج صنايع و رونق آن آغاز شداىبحران مبدل به رکود و سپس تا اندازه

تری رو به شکفتن  اين رونق رونقی نبود که از پی آن صنعت بر پايۀ نو و عالی
 نيز اوج ١٩٢٩توانست تا سطح سال  اری حتی نمید سرمايهصنايع جهانی. نهد

و اما در .  درصد اين سطح رسيد٩٦ــ ٩٥ تنها به ١٩٣٧ سال ۀگيرد و در نيم
 بحران اقتصادی نوينی آغاز شد که قبل از همه کشورهای ١٩٣٧ دوم سال ۀنيم

  بيکاران در کشورهایۀ شمار١٩٣٧برای پايان سال . متحده امريکا را فراگرفت
 بيکاران در انگلستان به سرعت ۀشمار. متحده آمريکا باز به ده ميليون رسيد

 .روبفزونی نهاد
اری قبل از التيام جراحاتی که از بحران دبدين طريق کشورهای سرمايه

 پيش به آنها وارد آمده بود به بحران اقتصادی نوينی دچار  چندیاقتصادی
 .گرديدند

چنين  ن کشورهای امپرياليستی و هماين موضوع موجب آن شد که تضاد بي
 هاىبدين مناسبت کوشش. تضاد بين بورژوازی و پرولتاريا باز هم شديدتر شود

دول متجاوز به منظور جبران خسارت وارده از بحران اقتصادی در داخل 
کشور به حساب کشورهائی که نيروی دفاعی آنان ضعيف است بيش از پيش 

ه دو دولت مشهور متجاوز يعنی به آلمان و ضمنًا اين بار ب. افتي تقويت می
 .  دولت سومی نيز ملحق گرديد که ايتاليا بود،ژاپن

 ايتاليای فاشيستی به حبشه حمله نمود و اين کشور را تحت ١٩٣٥در سال 
گونه  هيچ" حقوق بين المللی" ايتاليا به حبشه از نظر ۀحمل. رقيت خود در آورد
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يعنی به طرزی که اکنون بين ،م جنگ دزد وار نداشت وبدون اعالاىدليل و بهانه
 نبود که تنها به حبشه وارد اىاين ضربه.  به عمل آمد، مد شده استهافاشيست
 دريائی وی هاى بود که درعين حال به انگليس و به راهاىاين ضربه. شده باشد

 انگليس برای هاىکوشش. گرديد از اروپا به هندوستان و آسيا متوجه می
ايتاليا برای آن که دست .  نداداىستقر شدن ايتاليا در حبشه نتيجهجلوگيری از م

 . به مسلح شدن پرداختًا ملل خارج شد و شديدۀ از جامعًاخود را باز نمايد بعد
 ۀ گر، دريائی بين اروپا و آسياهاىترين راه بدين طريق در طول کوتاه

 . جنگ نوينی بسته شد
 صلح ورسای را گسيخت و ۀ معاهدۀ رشت،آلمان فاشيستی با اقدام يک جانبه

.  در مرزهای دول اروپا را طرح کرد تا اجرا نمايداجباری تجديد نظر ۀنقش
کردند که در صدد تابع نمودن دول همسايه و يا   آلمان پنهان نمیهاىفاشيست

. باشند  می، سکنی دارندهااقًال تصرف اراضی اين کشورها که در آنجا آلمانی
 سپس ضربه به ،نخست تصرف اتريش:  در نظر استاز روی اين نقشه چنين
 که در آنجا هم يک سرزمين تمام و کمالی ، لهستان بهچکسلواکی و بعد شايد

 ".تا ببينيم"بعد هم ... وجود دارد که اهاليش آلمانی هستند و بعد هم 
 جنگی آلمان و ايتاليا بر ضد جمهوری ۀ مداخل١٩٣٦در تابستان سال 

 فرصت ، اسپانياهاى پشتيبانی از فاشيستۀتاليا و آلمان به بهاناي. اسپانيا آغاز شد
 ۀ ارتش خود را مخفيانه به سرزمين اسپانيا يعنی به عقب جبههاىيافتند قسمت

 جزاير ۀ اسپانيا در جنوب به ناحيهاىفرانسه و نيروی دريائی خود را به آب
ل به نواحی لطارق و در غرب به نواحی اقيانوس اطلس و در شماابالئار و جبل

 آلمان کشور اتريش هاى فاشيست١٩٣٨در آغاز سال . خليج بيسکای وارد کنند
 عمل را ۀرا تصرف نموده در جريان وسطائی رود دانوب جايگزين شدند و دامن

 .تر به دريای آدرياتيک باشند در جنوب اروپا بسط دادند تا هر چه نزديک
. دادند د اسپانيا توسعه می آلمان و ايتاليا که مداخله را بر ضهاىفاشيست

کنند  مبارزه می" سرخ ها"ساختند از اين که در اسپانيا عليه  همه را مطمئن می
ولی اين استتاری بود که بدون . نمايند گونه هدف ديگری را تعقيب نمی و هيچ

در حقيقت . شد مهارت و ابلهانه انجام و به حساب حماقت ساده لوحان واريز می
 دريائی انگليس و فرانسه هاى زيرا راه،انگيس و فرانسه بود ۀ آنها متوجۀضرب

 .گرديدند را به مستعمرات عظيم آنها در آفريقا و آسيا متصرف می
اين موضوع را ديگر به . اما آن چه که مربوط به اشغال اتريش است

" ملی" مبارزه بر ضد پيمان ورسای و حفظ منافع ۀشد در دائر وجه نمی هيچ
ئی که در نخستين جنگ امپرياليستی از دست داده هاارد سرزمينآلمان که سعی د
 ، خواه پيش از جنگ و خواه پس از آن،اتريش.  جای داد،است، پس بگيرد

 اتريش به آلمان تصرف خشونت آميز و اجباریالحاق . گاه جزء آلمان نبود هيچ
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ن اين عمل بدون شک پرده از روی تمايل آلما. امپرياليستی خاک بيگانه است
 .اندازد  باختر اروپا برمیۀفاشيستی به سيادت در قطع

 . بود که قبل از هر چيزی به منافع فرانسه و انگليس وارد شداى اين ضربه
 اتريش و آدرياتيک و نيز در قسمت ۀ در منطق،طريق در جنوب اروپا بدين

 نوين هاى آن هم گرهاى کرانههاى اسپانيا و آبۀ در منطق،اقصای باختر اروپا
 .نگ بسته شدج

 به ، ارتشيان فاشيست ژاپنی شهر پکن را تصرف نمودند١٩٣٧در سال 
 . شانگهای را اشغال کردند،چين مرکزی تاخته

 مانند تهاجم چند سال قبل آنان به ،تهاجم نيروهای ژاپنی به چين مرکزی هم
 ۀ عيارانه دربارهاىمنچوری به طرز ژاپنی يعنی دزدکی از طريق بهانه گيری

شد و از طريق نقض   بر پا میهاکه از طرف خود ژاپنی" ملی"دهای پيش آم
 و قراردادهای بين المللی و هاو پيمان" رسوم بين المللی"عملی تمام و هر گونه 

تصرف تيانسين و شانگهای کليد بازرگانی چين و بازار .  به عمل آمد،مانند آن
 مادام که ژاپن ،معنی اين آن است که.  دادهادست ژاپنی پهناور آن را به

تواند انگليس و کشورهای   هر آن می،شانگهای و تيانسين را در دست خود دارد
ند، از آنجا ا هنگفت به کار انداختههاىمتحده آمريکا را که در چين سرمايه

 .بيرون اندازد
 ملت چين و ارتش وی بر ضد غاصبين ۀ دليرانۀبديهی است که مبارز

شمار آدمی و وسعت   ذخائر بی، در چين هيجان عظيم احساسات ملی،ژاپنی
 حکومت ملی چين برای مبارزه درراه آزادی چين تا ۀخاک چين و باالخره اراد

شک حاکی از   اينها بیۀ هم، يعنی تا اخراج کامل غاصبين از کشور،پايان عمل
توانند هم داشته   نداشته و نمیاى ژاپن در چين آيندههاىآنست که امپرياليست

 . باشند
کن اين حقيقت هم وجود دارد که ژاپن هنوز کليد بازرگانی با چين را در ولي

يست به منافع اترين ضربه دست دارد و جنگ وی بر ضد چين در حقيقت جديد
 .انگليس و کشورهای متحده آمريکا

 ديگر جنگ بسته شده ۀ چين هم يک گرۀ در منطق،بدينسان در اقيانوس کبير
 .است

دهد که جنگ دوم امپرياليستی عمًال آغاز  ی نشان مها اين واقعيتۀهم
دول و ملل به طرزی .  بدون اعالن جنگ آغاز شده است،گرديده است و پنهانی

 در ،اين جنگ را. ندانامرئی در آغوش جنگ دوم امپرياليستی کشيده شده
 ، سه دولت متجاوز يعنی محافل زمامدار فاشيستی آلمان، مختلف جهانهاىگوشه

لطارق گرفته اجنگ در مساحت پهناوری از جبل. نداشروع کردهايتاليا و ژاپن 
 روی ۀجنگ هم اکنون بيش از نيم ميليارد نفر از سکن. تا شانگهای جريان دارد
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اين جنگ باالخره بر ضد منافع . زمين را در آغوش خود کشيده است
ابد زيرا ي  فرانسه و کشورهای متحده آمريکا انجام می،اری انگليسدسرمايه
 آنست که جهان و مناطق نفوذ به نفع کشورهای متجاوز و به حساب آن، هدف

 .کشورهای نامبرده به اصطالح دمکراسی از نو تقسيم گردد
 ، عبارت از آنست که عاملين آنخصوصيت جنگ دوم امپرياليستی فعًال
 ، در صورتی که دول ديگر،دهند دول متجاوز هستند که آن را توسعه و بسط می

شود چنين وانمود  که اين جنگ در واقع بر ضد آنها اجراء می" دمکراسی"دول 
شويند و خود را عقب  کنند که جنگ به آنها ربطی ندارد، دست خود را می می

کنند و به متجاوزين فاشيستی ناسزا   صلح دوستی خود را تمجيد می،ميکشند
ند و در نماي مواضع خود را آهسته آهسته تسليم متجاوزين می..... گويند و  می

 .دهند که در تهيه و تدارک مقاومت هستند عين حال اطمينان می
 اىطرفه  شگفت و يکاى تا اندازهۀبينيم اين جنگ جنب به طوری که می

ولی اين موضوع مانع آن نيست که جنگی ظالمانه و وقيحانه و . دارد
 مللی ضعيف مانند حبشه و اسپانيا وچين ۀتجاوزکارانه باشد که بر روی گرد

 .گيرد دامن می
 يک جانبه دارد ناتوانی نظامی و ۀاگر بخواهيم علت آن را که جنگ جنب

بديهی است که دول . بدانيم صحيح نيست" دمکراسی"اقتصادی دول 
علت اين که جنگی که دامنه . باشند از دول فاشيستی نيرومندتر می" دمکراسی"

 واحدی از ۀيستی جبه يک جانبه دارد آنست که در مقابل دول فاشۀگيرد جنب می
عمليات " البته "دموکراسی"دول به اصطالح .  وجود ندارد"دمکراسی"دول 

ولی . د و از نيرومند شدن آنها می ترسندندول فاشيستی را خوش ندار" افراطی"
آنها از جنبش کارگری در اروپا و از جنبش در راه آزادی ملی در آسيا بيشتر بيم 

" بهترين ترياق" "خطرناک "هاىر مقابل اين جنبشدارند و معتقدند که فاشيسم د
به ويژه زمامداران محافظه کار " دمکراسی"از اين رو زمامداران دول . است

 فاشيستی سياست ۀکنند که در مقابل سران لجام گسيخت  به اين اکتفا می،انگليس
ر و د" کار را به افراط نکشانند"اقناع را پيش گيرند و آنها را قانع سازند که 

فهمانند که سياست ارتجاعی و پليسی آنان را بر ضد   میهاعين حال به فاشيست
و در اصل موضوع " کنند کامًال درک می"جنبش کارگری و جنبش آزادی ملی 

محافل انگليس در اين مورد تقريبًا همان سياستی را . با احساسات آنان شريکند
 تزاری ۀ روس در دوراران ليبرال و سلطنت طلبدکنند که سرمايه تعقيب می
سياست تزاری بيم " عمليات افراطی" در عين اين که از ، يعنی،کردند پی می
 بيش از آن از ملت هراسناک بودند و به همين مناسبت سياست اقناع ،داشتند

.  با تزار را بر ضد ملت پيش گرفتندسازشتزار يا به عبارت ديگر سياست 
اران ليبرال سلطنت طلب دبرای سرمايهدانيم اين سياست دو روئی  چنان که می
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تصور ميرود که محافل زمامدار انگليس و دوستان آنها . روسيه گران تمام شد
 .در فرانسه و کشورهای متحده آمريکا هم به سزای تاريخی خود خواهند رسيد

مسلم است اتحاد شوروی که اين گردش اوضاع بين المللی را مشاهده 
هر جنگی که از . دث تهديد آميز را نديده بگيردتوانست اين حوا کرد نمی می

 برای کشورهای ، ولو جنگ کوچکی هم باشد،طرف متجاوزين آغاز نهاده شود
 که اين طور ، به ويژه جنگ دوم امپرياليستی،صلح دوست خطری در بر دارد

 نزديک شده و بيش از نيم ميليارد از مردم هاسوی ملت وپاورچين به" نامرئی"
 اول برای اتحاد شوروی ۀ ملل و در نوبۀتواند برای هم  نمی،ه استرا فرا گرفت
دسته بندی "گوياتر از همه در اين زمينه تشکيل . ترين خطرها نباشد دارای جدی

 از اين رو کشور ما ضمن تعقيب ، ايتاليا و ژاپن است،بين آلمان" ضد کمونيستی
استعداد دفاعی  بيش از پيش به نيرومند ساختن ،سياست مسالمت آميز خود

مرزهای خود و آمادگی نظامی ارتش سرخ و نيروی دريائی پرداخت اتحاد 
 ۀدانست که جامع  داخل جامعۀ ملل شد زيرا می١٩٣٤شوروی در پايان سال 

توان از آنجا   به هر حال محلی است که می، با وجود ضعفی که دارد،ملل
 يک نوع ، باشدمتجاوزين را رسوا ساخت و در عين حال اگر چه ضعيف هم

اتحاد شوروی معتقد بود که . ابزار صلح و مانعی است برای دامنه گرفتن جنگ
 ۀدر چنين موقعی حتی از يک همچو سازمان بين المللی ضعيفی هم مانند جامع

 بين فرانسه و اتحاد شوروی ١٩٣٥در ماه مه سال . ملل نبايد رو گردان شد
مقارن همين . متجاوزين منعقد گرديد احتمالی ۀپيمان تعاون متقابل بر ضد حمل

 اتحاد ١٩٣٦در ماه مارس سال . زمان با چکسلواکی نيز عين اين پيمان بسته شد
شوروی با جمهوری ملی مغولستان پيمان تعاون متقابل بست و در ماه اوت سال 

 . بين اتحاد شوروی و جمهوری چين پيمان عدم تجاوز امضاء گرديد١٩٣٧
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 .صنعت و کشاورزی در اتحاد شورویــ رونق روز افزون ٢
تجديد ساختمان .  اجرای پيش از موعد دومين نقشۀ پنجساله

اهميت . اقتصاد کشاورزی و انجام اشتراکی کردن کشاورزی
. باال رفتن سطح رفاه و آسايش ملت. جنبش استاخانوی .کادرها

 .نيروی انقالب شوروی. ترقی فرهنگ ملت
 

اری سه سال پس از بحران اقتصادی ددر حالی که در کشورهای سرمايه
 در اتحاد شوروی ، بحران نوين اقتصادی سر گرفت١٩٣٣ــ ١٩٣٠ هاىسال

 . رونق صنايع همواره ادامه داشتطی تمام اين دوران
 به ١٩٣٧اری جهان روی هم رفته در اواسط  سال داگر صنايع سرمايه

 ١٩٣٧ال  دوم سۀ رسيد که باز هم در نيم١٩٢٩ درصد سطح سال ٩٦ ــ٩٥
 صنايع اتحاد شوروی در ترقی روز ، نوينی از بحران اقتصادی گرددۀدچار دور

 رسيد که ١٩٢٩ درصد سطح سال ٤٢٨ به ١٩٣٧افزون خود در آخر سال 
 .نسبت به سطح پيش از جنگ بيش از هفت برابر افزون بود

  مستقيم سياست تجديد ساختمان بود که حزب و ۀ نتيجهااين موفقيت
 .بردند  سياست را با پافشاری تمام از پيش میحکومت اين
 صنايع پيش از موعد ۀ دوم در رشتۀ پنجسالۀ نقشها اين موفقيتۀدر نتيج
 يعنی طی چهار سال ١٩٣٧ دوم در اول آوريل سال ۀ پنجسالۀنقش. اجراء گرديد

 .و سه ماه اجرا شد
 .ترين پيروزی سوسياليسم بود اين بزرگ

مساحت . داد  رشد و رونق را نشان میۀمنظرکشاورزی نيز تقريبًا همين 
در زمان پيش از  (١٩١٣ ميليون هکتار که در سال ١٠٥کلی زراعت ها از 

محصول غله که در .  ميليون هکتار رسيد١٣٥ به ١٩٣٧بود در سال ) جنگ
 ميليارد ٦ به ١٩٣٧ ميليون پوت بود در سال ٨٠٠ چهار ميليارد و ١٩١٣سال 

 ميليون ١٥٤ ميليون پوت به ٤٤ خام از ۀ محصول پنب. ميليون پوت رسيد٨٠٠و 
 محصول ، ميليون پوت٣١ ميليون پوت به ١٩از ) الياف(و محصول کتان 

 فرا آورده ، ميليون پوت٣١١ ميليون پوت به يک ميليارد و ٦٥٤چغندر از 
 . ميليون پوت رسيد٣٠٦ ميليون پوت به ١٢٩روغن نباتات از 

 ١٩٣٧درسال ) بدون ساوخوزها(خوزها بايد در نظر گرفت که تنها کل
 ميليون پوت بيش از ٤٠٠ ميليون پوت يعنی اقًال ٧٠٠متجاوز از يک ميليارد و 
 ١٩١٣ و دهقانان روی هم رفته درسال ها کوالک،آن مقداری که مالکين

 . کاالئی دادندۀ به کشور غل،دادند می
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سطح پيش از تنها در يک رشته از اقتصاد روستا يعنی دامپروری هنوز از 
 .نمود جنگ عقب مانده و به کندی پيشروی می

در سال . شد انجام پذيرفته دانست و اما اشتراکی کردن کشاورزی را می
 درصد ٩٣ هيجده ميليون و نيم خانوار روستائی در کلخوزها بودند که ١٩٣٧

 کلخوزها ۀو اما مساحت کشت غل. داد  خانوارهای روستائی را تشکيل میۀهم
 .داد  دهقانان را تشکيل میۀ مساحت کشت غلۀ هم درصد٩٩

 هاىتجديد ساختمان کشاورزی و تأمين آن از حيث تراکتور و ماشين
 . خود را نمايان ساختۀ ثمر،شد فالحتی که با نيروی روز افزون انجام می

انجام تجديد ساختمان صنايع و کشاورزی منجر به آن شد که اقتصاد ملی به 
 حمل و ،صنايع و کشاورزی.  اول تأمين گرديدۀ درجطور سرشاری از تکنيک

 تراکتور و ، تازههاى ماشين و دستگاه،نقل و ارتش مقدار هنگفتی لوازم فنی نو
 هواپيما و ، جنگیهاى توپخانه و ارابه، لکوموتيو و کشتی، کشاورزیهاىماشين

يافته  و صدها هزار تن کادر تعليم هاآمد که ده الزم می. ناو جنگی دريافت داشت
به کار گماشت تا به تمام اين تکنيک مسلط شوند و آن چه ممکن است از آن 

 کافی از اشخاصی که فنون ۀ بدون اين اقدام و بدون داشتن عد.بيرون بکشند
 از فلز بدل اىرفت که اين تکنيک به توده  بيم آن می،الزمه را فراگرفته باشند

 آن بود که افزايش ۀ نتيج خطر جدی و يکاين. شود و بدون استفاده بماند
رسيد و از آن  نمی به رشد تکنيک ،کادرهائی که به تکنيک تسلط داشته باشند

 بسياری از ۀ دشواری کار مخصوصًا در آن بود که عد.ماند بسيار عقب می
بردند و معتقد بودند که تکنيک کار خود را  کارکنان  ما به اين خطر پی نمی

بر اين برای تکنيک ارزش کافی فائل نبودند و اگر سابق ". خود انجام ميدهد"
 اکنون ديگر در ارزش فائل شدن برای آن راه مبالغه ،نسبت به آن بی اعتنا بودند

 بدون ،فهميدند که تکنيک نمی. پيمودند و آن را مبدل به بت کرده بودند می
فهميدند که تنها  نمی.  بيش نيستاىاشخاصی که به آن احاطه يافته باشند مرده

توان حد اعالی محصول را از  در صورت بودن اشخاص مسلط به تکنيک می
 .آن به دست آورد

 کادرهای مسلط به تکنيک حائز نخستين اهميت ۀبدين طريق مسئل
 .گرديد می

آمد که توجه کارکنان ما را که بی اندازه سرگرم تکنيک شده و  الزم می
 به سوی ،فتن تکنيک به سوی فراگر،ارزش کافی برای کادرها قائل نبودند

يک سوار شود ن کثيری کادر، که بتواند به تکۀ کار پرورش عدۀتقويت همه جانب
 . معطوف ساخت،وحداکثر ثمر را از آن بيرون بکشد

 موقعی که کشور از لحاظ ، تجديد ساختمانۀ يعنی در آغاز دور،ًااگر سابق
 تکنيک ،مان تجديد ساختۀدوردر " شعار حزب اين بود که ،تکنيک گرسنه بود
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 تکنيک، فراوانی حاصل ۀ که ديگر در زمين،ــ اکنون"  مشکالت استۀحالل هم
 ،شده بود و پس از اين که به طور کلی دوران تجديد ساختمان به پايان رسيده بود

بايستی شعار   حزب می، محسوس بودًاموقعی که در کشور کمی کادر شديد
ی اشخاص و کادرهائی که کامًال جديدی بدهد که توجه را به جای تکنيک بر رو

 .بتوانند از تکنيک استفاده نمايند، تمرکز دهد
سخنرانی رفيق استالين در جشن فارغ التحصيلی افسران دانشگاه جنگ 

 . در اين زمينه دارای اهميت بزرگی بود١٩٣٥ در ماه مه سال ،ارتش سرخ
 :رفيق استالين اظهار داشت

 
اين ".  مشکالت استۀحالل همتکنيک "گفتيم که   ما میًاسابق» 

 تکنيک از ميان برداشتيم ۀرشت شعار به ما کمک کرد تا قحطی را در
 برای مسلح کردن ، فنی راۀترين پاي  وسيع، کارهاىو در تمام رشته

. اين کار بسيار خوبی است.  گذاشتيم،کسان خود با تکنيک درجه اول
ن تکنيک و تا برای به حرکت آورد. ولی اين به هيچ وجه کافی نيست

 اشخاصی الزم است که به تکنيک احاطه يافته ،بن از آن استفاده کردن
 کادرهائی الزم است که بتوانند تکنيک را فرا گيرند و از اين ،باشند

تکنيک بدون اشخاصی . تکنيک از روی تمام قواعد فن استفاده نمايند
تی بر  وق، ولی تکنيک،که به آن احاطه يافته باشند چيزی است مرده

اگر . توانند وبايد معجز کند  می،سر آن، اشخاصی مسلط قرار گيرند
 درجه اول ما و در ساوخوزها و هاى و فابريکهادر کارخانه

کلخوزها و در ارتش سرخ ما به حد کافی کادرهائی بودند که بتوانند 
 بلکه چهار برابر بيش از آن چه ، کشور ما سه،به تکنيک سوار شوند

از اين لحاظ است که اکنون بايد . برد بهره و ثمر میکه حاال دارد 
از .  کادرها و کارکنان ماهر فنی تمرکز داد،توجه را روی اشخاص

َ تکنيک حالل هم،اين لحاظ است که شعار کهنه  مشکالت ۀ يعنی
 اىسازد و مربوط به دوره  طی شده را منعکس میۀ که دور،"است

  يعنیون بايد شعار ديگری اکن، تکنيک گرسنه بوديمۀاست که در رشت
 ،ترين مسائل مهم.  بدل گردد" مشکالتندۀکادرها حالل هم"شعار 

 .....اکنون اين است
 گرانبهائی که در هاى سرمايهۀسرانجام بايد درک کرد که از هم

 اشخاص و کادرها ،ترين سرمايه  پربهاترتن و قاطع،جهان وجود دارد
 ۀکادرها حالل هم" ما  بايد درک کرد که در شرائط کنونی،هستند

 در ارتش ، در حمل و نقل،اگر در صنايع و کشاورزی. "مشکالتند
 کشور ما شکست ناپذير خواهد ،کادرهای خوب و بسياری داشته باشيم



 ١٠٩

اگر چنين کادرهائی وجود نداشته باشد از هر دو پا لنگ خواهيم . بود
 «. بود

 
گرفتن تکنيک  پرورش سريع کادرهای فنی و با سرعت فرا،بدين طريق

 . درجه اول گرديدۀ وظيف، به منظور رشد آتی نيروی توليدی کار،نوين
 احاطه يافتن کسان ما ۀ افزايش اين گونه کادرها و نمونۀترين نمون روشن

اين .  جنبش استاخانوی بود،به تکنيک نوين و افزايش بعدی نيروی توليدی کار
 شد و دامنه گرفت و به  صنايع ذغال سنگ پديدارۀ در رشت،جنبش در دنباس

 به حمل و نقل نيز بسط يافت و سپس ، ديگری از صنايع سرايت کردهاىرشته
 کارگر ، به نام بانی آن الکسی استاخانف،اين جنبش. کشاورزی را هم فراگرفت

 نام جنبش ،)دنباس" (سانترالنايا ايرمينو" ذغال سنگ موسوم به هاىيکی از کان
موقعی که هنوز استاخانف اين موقعيت را احراز . استاخانوی را به خود گرفت

 در استخراج ذغال به ، کارگر ديگری به نام نيکيتا ايزوتوف،نکرده بود
 که در يک ، استاخانفۀنمون. ئی نائل شد که تا آن موقع ديده نشده بودهاپيکره

 تن ذغال استخراج کرد ١٠٢ مقدار ، ١٩٣٥ اوت سال ٣١ درتاريخ ،نوبت کار
 بين اى جنبشی توده، برابر باال برد١٤ معيار استخراج ذغال را وبدين طريق

 در راه افزودن معيار کار و ترقی نوين در نيروی ،هاکارگران و کلخوزی
 سمه تانين در ،بوسيگين در صنايع اتوموبيل سازی.  بر پا نمود،توليدی کار

 ، موسينسکی در صنايع جنگل، کريونوس در حمل و نقل،صنايع کفشدوزی
 ، ماريا دمچنکو،دوکيا وينوگرادوا و ماريا وينوگرادوا در صنايع پارچه بافیوي

 بورين در ، کوارداک، کولسوف، يوالگوتين،انگلينا.  پ،ماريا گناتنکو
 . ــ اينها هستند نخستين پيشاهنگان استاخانوی،کشاورزی

 ،ندئی از پيشاهنگان پا به ميدان گذاردها بلکه گروه،از دنبال آنها پيشاهنگان
 . که در قسمت معيار توليد در کار از نخستين پيشاهنگان هم گذشتند

 سراسر هاى جنبش استاخانوی نخستين کنفرانس استاخانویۀدر کار توسع
، و نطق رفيق استالين در آن ١٩٣٥ در نوامبر سال ،اتحاد شوروی در کرملن

 . حائز اهميت بزرگی گرديد،کنفرانس
 :ر داشترفيق استالين در نطق خود اظها

 
 ، سوسياليستیۀ در مسابقاىجنبش استاخانوی مظهر رونق تازه» 

در گذشته يعنی در حدود سه ... باشد  نوين و عالی آن میۀمظهر مرحل
 سوسياليستی، اين مسابقه ۀ مسابقۀ دردوران نخستين مرحل،سال پيش

در آن زمان در حقيقت ما تقريبًا . ارتباط حتمی با تکنيک نوين نداشت
 ، سوسياليستیۀ مسابق، کنونیۀاما در مرحل.  جديدی هم نداشتيمتکنيک
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.  با تکنيک نوين مربوط استًا برعکس حتم،يعنی جنبش استاخانوی
. بود  غير ميسر می، اولۀجنبش استاخانوی بدون تکنيک نو و درج

 ، کريونوس،تانين  سمه، بوسيگين،اشخاصی مانند رفقای ما استاخانف
 کسان ، که اکنون در مقابل شما هستند،ديگر و بسياری هاوينوگرادف

 کارگرانی هستند که کامًال فن ، از زن و مرد، اينها،اشندب  میاىتازه
. رانند  به اين فن مسلط شده و آن را جلو می،نداکار خود را فرا گرفته

... سه سال پيش ما از اين شعار اشخاص نداشتيم يا تقريبًا نداشتيم
 معيارهای فنی سابق ، آنست که اين جنبشاهميت جنبش استاخانوی در

 در بسياری از ،کشند  در هم می، به عنوان معيارهای غير کافی،را
اری پيش دموارد از نيروی توليدی کار در کشورهای پيشرو سرمايه

افتد و بدين طريق عمًال راه امکان استحکام روز افزون  می
ترين  به غنیسوسياليسم را در کشور ما و راه تبديل کشور ما را 

 « .نمايد کشورها باز می
 

کند و اهميت بزرگ   را وصف میها کار استاخانویۀرفيق استالين شيو
 :دارد که  سپس اظهار می، کشور ما خاطر نشان نمودهۀاستاخانوی را برای آيند

  
اينها چه اشخاصی . به دقت نظری به رفقای استاخانفی بيافکنيد» 

ا ميان سال مرد و زن و اشخاصی يان هستند؟ اغلب آنها کارگران جو
متمدن و با اطالع در فن خود هستند که از حيث دقت و نظم کار خود 

دهند و   و به عامل زمان در کار ارزش می،باشند سرمشق می
اکثر .  بلکه ثانيه را هم به حساب بياورند،ند که نه تنها دقيقه رااآموخته
ه دست آورده و به تکميل  به اصطالح حداقل  اطالعات فنی را ب،آنها

 ،اينان، از محافظه کاری و رکود. دهند معلومات فنی خود ادامه می
 و کارکنان اقتصادی ماست ها تکنيسين،که جبلی برخی از مهندسين

 فنی را در هم ۀ معيارهای کهن،روند  با جسارت پيش می،آزادند
آورند در  تری به وجود می شکنند و معيارهای نوين و عالی می
 اقتصادی که از طرف هاى مربوط به تعيين قدرت و در نقشههاىرحط

 ،نمايند  تصحيح وارد می،اداره کنندگان صنايع ما تهيه شده است
کنند و   ما را تکميل و تصحيح میهاىنظريات مهندسين و تکنيسين

دهند  آموزند و آنان را به جلو سوق می شود که به آنها کار می بسا می
. نداگرفته  هستند که کامًال فن کار خود را فرازيرا اينها اشخاصی

. توانند حداکثر آن چه را که ممکن است از تکنيک گرفت، بگيرند می
تواند ترديد نمايد که   هنوز کم هستند ولی کی میهاامروز استاخانوی
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 هاآنها فردا ده برابر زيادتر نشوند؟ مگر روشن نيست که استاخانوی
 صنايع ما را در ۀنبش استاخانوی آيندمتجددين صنعت ما هستند و ج

 رونق فرهنگی و تکنيکی ۀکند و جنبش استاخانوی هست خود مجسم می
گذارد که تنها  طبقۀ کارگر را در بردارد و راهی را پيش پای ما می

 ، نيروی توليدی کار رسيدهاىترين نمونه توان به عالی از آن راه  می
به کمونيسم و از ميان بردن ئی که برای عبور از سوسياليسم هانمونه

 .«تضاد بين کار فکری و جسمی الزم است؟ 
 

 ، دومۀ پنجسالۀتوسعه يافتن جنبش استاخانوی و اجراء پيش از موعد نقش
شرائط پيشرفت تازه را در امر رفاه و آسايش و رشد فرهنگی زحمتکشان فراهم 

 .نمود
دو برابر  دوم بيش از ۀمزد واقعی کارگران و مستخدمين طی پنجسال

 سی و چهار ميليارد ١٩٣٣ مربوط به مزد کار که در سال ۀذخير. افزايش يافت
 اجتماعی ۀ مربوط به بيمۀذخير.  ميليارد افزايش يافت٨١ تا ١٩٣٧بود در سال 
 به ١٩٣٧ در سال ، چهار ميليارد و ششصد ميليون منات بود١٩٣٣که در سال 

 تقريبًا ده ميليارد منات ١٩٣٧ سال فقط در.  ميليون منات رسيد٦٠٠ ميليارد و ٥
 دولتی کارگران و مستخدمين و بهبود معيشت و ضروريات ۀبه مصرف بيم

 . خانه های استراحت و ياری پزشکی رسيد، کورورتها،ها آسايشگاه،فرهنگی
به اين کار دو عامل . در روستا رژيم کلخوزی به طور قطع مستحکم گرديد

 هاى که در کنگرۀ دوم کلخوزیتل کشاورزی آرۀآئين ناميکی . مساعدت نمود
 ۀ ديگر وابسته نمودن هم، تصويب شده بود١٩٣٥پيشقدم در فوريه سال 

 در ، دائمۀبرای استفادکنند به کلخوزها  ئی که کلخوزها در آنجا کشت میهازمين
 استوار شدن رژيم کلخوزی، در دهات تهيدستی و عدم بضاعت از ميان ۀساي
نی در حدود سه سال قبل برای هر يک روز کار يک الی  يع،تر اگر پيش. رفت

دادند اکنون ديگر بيشتر کلخوزها در نواحی غله خيز برای  دو کيلو گرام غله می
 و بسياری از آنها تا بيست کيلوگرام ،هر روز کار از پنج تا دوازده کيلو گرام

 هاميليون. داشتند  دريافت می، پولیهاى عالوه بر ساير خواربار و درآمد،غله
 ١٥٠٠ تا ٥٠٠ طی سال از ،خانوار کلخوزی پيدا شد که در نواحی غله خيز

 ،کاری کاری کتان  چغندر،پوت غله دريافت کرده و در نواحی پنبه کاری
هزار منات درآمد  ها ده، مرکبات و سبزيکاری، نوشابه سازی،دامپروری

نبارها و زير بنا نمودن ا. کلخوزها استطاعت بهم زدند. نداساليانه داشته
 هر خانوار کلخوزی گرديده، زيرا انبارهای ۀ اکنون تالش عمد، نوهاىزمين
اينک ده .  خيلی کمی پيش بينی شده بودۀ ساليانۀ که برای ذخير، خواربارۀکهن

 .توانست برآورده کند  را هم نمیها کلخوزیۀ تازهاىيک نيازمندی
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يگر به طور روز  ملت دۀ، از آنجا که موجبات رفاه تود١٩٣٦در سال 
 قانونی از طرف حکومت وضع شد که سقط جنين را ،افزون فراهم شده بود

 ،ها وسيعی برای ساختمان زايشگاهۀدرعين حال برنام. نمود ممنوع می
در .  کودکان در نظر گرفته شدهاى لبنيات و باغچهۀ تهيهاى بنگاه،هاکودکستان

 ١٩٣٥نات که در سال  ميليون م٨٧٥ برای اين اقدامات به جای ١٩٣٦سال 
 .    ميليون منات تخصيص داده شد١٧٤ دو ميليارد و ،تخصيص يافته بود

 بزرگی مقرر ًا پر اوالد کمک نسبتهاى برای خانوادهاى قانون ويژهۀبه وسيل
 از ، پرداخت گرديد١٩٣٧ که طبق اين قانون در سال ،اىکمک هزينه. گرديد

 .يک ميليارد منات تجاوز کرد
 هاىمول کردن تحصيل همگانی اجباری وساختمان آموزشگاه معۀدر نتيج

 ۀدرسراسر کشور دامن.  ملت رونق شايانی گرفتهاى فرهنگ توده،جديد
 و ها دانش آموزان دبستانۀشمار.  بسط يافتهاساختمان عظيم آموزشگاه

 به ٣٧ــ ١٩٣٦ هاى هشت ميليون تن بود در سال١٩١٤ که درسال هادبيرستان
 هزار تن که در سال ١١٢ از ها دانشجويان دانشکدهۀشمار. د ميليون تن رسي٢٨

 . هزار نفر رسيد٥٤٢ به ٣٧ــ ١٩٣٦ هاى بود در سال١٩١٤
 . اين يک انقالب فرهنگی بود

 نموداری از توانائی و ، ملتهاىباال رفتن وضع مادی و رشد فرهنگی توده
ين رو راه  گذشته از اهاىانقالب.  شوروی ما بودشکست ناپذير بودن انقالب

 امکان نداشت که در عين حال ،داد پيمود که گرچه به ملت آزادی می زوال می
 اساسی ۀنقط. بهبود وضع مادی و فرهنگی وی را به طور جدی تأمين نمايد

 ديگر در هاى انقالبۀتفاوت انقالب ما با هم.  در همين بودهاضعف آن انقالب
 بلکه در ،اری آزاد گردانددمايهآنست که نه تنها ملت را از قيد تزاريسم و سر

نيرو و شکست . وضع مادی و فرهنگی وی هم بهبودی اساسی فراهم ساخت
 .ناپذير بودن اين انقالب در همين است

 مشورتی ۀرفيق استالين ضمن سخنرانی خود در نخستين جلس
 : اتحاد جماهير شوروی چنين اظهار داشتهاىاستخانوی

 
يگانه انقالبی است که موفق شد  ما در جهان  پرولتاریانقالب» 

نه تنها نتايج سياسی خود بلکه نتايج مادی خود را نيز به ملت نشان 
 ما تنها يکی را سراغ داريم که به ، پرولتاریهاى انقالبۀاز هم. دهد

. نحوی توانست زمامداری را به دست آورد و آن کمون پاريس بود
س کوشش کرد قيد درست است که کمون پاري. ولی عمر آن کوتاه بود

اری را در هم شکند وليکن موفق به در هم شکستن آن نشد و دسرمايه
 مادی انقالب را نيز ۀبه طريق اولی وقت آن را پيدا نکرد تا نتايج حسن
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انقالب ما يگانه انقالبيست که نه تنها قيد . به ملت نمايش دهد
را اری را در هم شکست و به ملت آزادی داد بلکه وقت آن دسرمايه

نيرو و شکست . يافت که شرائط مادی زندگی مرفه را هم به ملت بدهد
 «. ناپذير بودن انقالب ما در همين است
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 تصويب قانون. ــ کنگرۀ هشتم شوراها٣
 .اساسی نوين اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی

 
 کنگرۀ هفتم شوراهای اتحاد جماهير شوروی ١٩٣٥در فوريه سال 

 ١٩٢٤ که در سال ،تغيير قانون اساسی اتحاد شورویسوسياليستی تصميم به 
لزوم تغيير قانون اساسی اتحاد شوروی ناشی از آن .  گرفت،تصويب شده بود

 يعنی از موقع تصويب نخستين قانون ١٩٢٤تحوالت بزرگی بود که از سال 
طی . اساسی اتحاد شوروی تا روزهای ما در حيات اتحاد شوروی روی داده بود

 تغيير يافته  به کلیه تناسب قوای طبقاتی در اتحاد جماهير شوروی گذشتهاىسال
 رژيم ، از پای درآمدندها کوالک،صنايع نوين سوسياليستی ايجاد گرديد: بود

 اقتصاد ملی به ۀ مالکيت سوسياليستی بر وسائل توليد در کلي،کلخوزی پيروز شد
امکان داد که پيروزی سوسياليسم .  شوروی استوار گرديدۀعنوان اساس جامع

گامی فراتر به سوی دمکراسی کردن سيستم انتخاباتی برداشته شود و انتخابات 
 .ی مخفی برقرار گرددأ با ر، برابر و مستقيم،همگانی

 قانون اساسی تحت رياست رفيق استالين قانون اساسی نوين ۀکميسيون ويژ
عموم  ۀاين طرح قانونی در معرض مشاور. اتحاد شوروی را طرح ريزی کرد

 ۀلعادادر کنگرۀ هشتم فوق. ملت گذارده شد و اين شور پنج ماه و نيم ادامه داشت
 طرح قانون اساسی نوين اتحاد جماهير شوروی مطرح مذاکره قرار ،شوراها
 . گرفت

 قانون ۀبايستی اليح  که می، کنگرۀهشتم شوراها، ١٩٣٦در نوامبر سال 
 .  گرد آمد،يا رد نمايداساسی نوين اتحاد جماهير شوروی را تصويب و 

 طرح قانون ۀرفيق استالين در گزارشی که در کنگرۀ هشتم شوراها دربار
 که از زمان تصويب قانون اساسی سال ، تغييرات اساسی را،اساسی نوين داد

 . در کشور شوراها روی داده بود، تشريح نمود١٩٢٤
 آن موقع در.  نپ تدوين شده بودۀ در نخستين دور١٩٢٤قانون اساسی سال 

اری را نيز در رديف رشد سوسياليسم مجاز دحکومت شوروی رشد سرمايه
در آن زمان حساب حکومت شوروی اين بود که در جريان مسابقه . دانسته بود

 پيروزی سوسياليسم را ،اری و سوسياليستیدبين دو سيستم يعنی سيستم سرمايه
 ۀ مسئل،در آن زمان. ايد اقتصادی تهيه و تأمين نمۀاری در رشتدنسبت به سرمايه

 که بر روی ،صنايع. هنوز حل نشده بود" د شدنکدام يک غالب خواه"اين که 
 حتی به سطح پيش از جنگ هم ، فنی کهنه و فقيری قرار گرفته بودۀپاي
. کرد آورتری را طی می در آن زمان کشاورزی نيز وضع اسف. رسيد نمی

تصاد انفرادی روستائی مانند ساوخوزها و کلخوزها در اقيانوس بی پايان اق
 ها سخن بر سر از بين برداشتن کوالک،در آن زمان.  بودنداىجزائر جدا افتاده
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قسمت .  گردش کاالۀدررشت. بايستی آنها را محدود کرد  بلکه فقط می،نبود
 .داد  درصد را تشکيل می٥٠بازرگانی سوسياليستی تنها قريب 

اقتصاد اتحاد . گری داشت ديۀ اتحاد شوروی منظر١٩٣٦ولی در سال 
در اين موقع ديگر عناصر .  به کلی تغيير يافته بود١٩٣٦شوروی در سال 

 اقتصاد ملی هاى رشتهۀ ــ در کلي،نداری کامًال از ميان برداشته شده بوددسرمايه
 صنايع سوسياليستی هفت هاىفرا آورده. سيستم سوسياليستی پيروز شده بود

تر شده و صنايع شخصی را کامًال از ميدان  يشبرابر از مقدار پيش از جنگ ب
 توليد سوسياليستی که از حيث عظمت و کار به ،دراقتصاد روستا. بدر کرده بود

 به شکل سيستم ،وسيلۀ ماشين و تجهيزات نوين فنی در جهان نظير ندارد
 به عنوان يک ١٩٣٦ درسال هاکوالک. ساوخوزها و کلخوزها غالب امده بود

لی از ميان برداشته شده بودند و اقتصاد انفرادی هم ديگر در  به ک، خاصۀطبق
 گردش کاال دردست ۀ کلي،کرد اقتصاد کشور هيج گونه نقش جدی بازی نمی

استثمار فرد از فرد برای هميشه از بين برده . دولت و کئوپراسيون تمرکز يافت
 ناپذير  به عنوان اساس خلل،مالکيت اجتماعی سوسياليستی بر وسائل توليد. شد

در .  اقتصادی ملی برقرار گرديدهاى در کليه رشته،رژيم نوين سوسياليستی
 بيکاری و خانه خرابی برای هميشه از ، فقر، بحران، نوين سوسياليستیۀجامع

 شوروی شرائط زندگانی مرفه و متمدن ۀبرای تمام اعضای جامع. ميان رفت
 .فراهم گرديد

 ،شت که موازی با اين تغييراترفيق استالين در گزارش خود اظهار دا
 مالکين و ۀ طبق،ترکيب طبقاتی اهالی اتحاد شوروی هم تغيير يافته است

بورژوازی بزرگ امپرياليستی سابق در همان دوران جنگ داخلی از ميان 
 ، تمام عناصر استثمار کننده، ساختمان سوسياليستی همهاىطی سال. برداشته شد
تنها بقايای .  سفته بازان برچيده شدند،هاکوالک ، بازرگانان،ارانديعنی سرمايه

 که از ميان ، بر جای مانده است، استثمار کننده از پای درآمدهۀناچيزی از طبق
 .باشد  نزديک میۀبردن کامل آن هم از مسائل آيند
 طی ، يعنی کارگران و دهقانان و روشنفکران،زحمتکشان اتحاد شوروی

 . ندانه تغيير شکل يافته ساختمان سوسياليستی عميقاهاىسال
 اى استثمار شوندهۀاری، يک طبقد سرمايه دورانطبقۀ کارگر ديگر مانند

 ،اری را نابود کردهداين طبقه اکنون سرمايه. که فاقد وسائل توليد باشد نيست
اران گرفته و به مالکيت اجتماعی تبديل نموده دوسائل توليد را از دست سرمايه

 که ،پرولتاريای اتحاد شوروی.  سابق نيستۀمعنی ويژاست و ديگر پرولتاريا به 
 کامًال نوينی و به آن چنان طبقۀ ۀ به طبق،زمام حکومت را به دست گرفته است

اری دسرمايه کارگری تبديل گشته است که از استثمار آزاد است و سيستم اقتصاد
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عنی آن  ي،را نابود و مالکيت سوسياليستی را بر وسائل توليد بر قرار کرده است
 .چنان طبقۀ کارگری که تا کنون تاريخ بشر نظيرش را نديده است

تر  تغييری هم که در وضع دهقانان اتحاد شوروی روی داده از اين کم عمق
 به ، و ميانه کوچکدر ايام پيشين زياده از بيست ميليون خانوار روستائی. نيست

. ول تالش بودند زمين خود مشغهاىديگر جدا در قطعه طور پراکنده و از يک
 آنها عقب مانده بود و خود آنها را از طرف مالکين، ۀتکنيک مورد استفاد

. شدند  استثمار می، رباخواران و مانند آن، سفته بازان، بازرگانان،هاکوالک
 :ندااکنون در اتحاد شوروی دهقانان کامًال نوينی به وجود آمده

بتوانند دهقانان را استثمار  که ، بازرگانان و رباخواران،هامالکين و کوالک
اکثريت هنگفت اقتصاد روستائی داخل کلخوزها .  ديگر وجود ندارند،نمايند

 که اساس آن مالکيت خصوصی وسايل توليد نبوده بلکه مالکيت ،گرديده است
اين دهقانان تراز نوين .  کار مشترک نمو کرده استۀ که بر پاي،اشتراکی است

چنين دهقانانی را نيز تاريخ بشر هنوز . ری آزادندهستند که از هر گونه استثما
 . به خود نديده است

 روشنفکر، کامًال شکل ۀتود. نداروشنفکران اتحاد شوروی نيز تعيير نموده
اکثريت اين روشنفکرها از ميان کارگران و دهقانان . نوينی به خود گرفته است

 بلکه ،کنند دمت نمیاری خدند و مانند روشنفکران سابق به سرمايهابيرون آمده
الحقوق  اکنون روشنفکران اعضای متساوی. نمايند به سوسياليسم خدمت می

اين روشنفکران هم دوش با کارگران و دهقانان، . ندا سوسياليستی شدهۀجامع
اينها روشنفکران تراز . کنند  سوسياليستی را ايجاد میۀ نوين يعنی جامعۀجامع

تاريخ . ند و از هر گونه استثمار آزادنداتهنوين هستند که به خدمت خلق کمر بس
 . بشر هنوز چنين روشنفکرانی را به خود نديده است

 ،شود بدين طريق حدود طبقاتی بين زحمتکشان اتحاد شوروی سترده می
 ، تضادهای اقتصادی و سياسی بين  کارگران،رود خصوصيات سابق از بين می

اساس يگانگی معنوی و . ودريزد و محو ميش دهقانان و روشنفکران فرو می
 . سياسی جامعه فراهم گرديده است

 قطعی هاىاين تغييرات ژرف در زندگانی اتحاد شوروی، اين کاميابی
 . در قانون اساسی اتحاد شوروی تجسم يافت،سوسياليسم در اتحاد شوروی
 دوست يعنی از طبقۀ ۀ شوروی از دو طبقۀ جامع،طبق اين قانون اساسی

 که در بين اين دو طبقه هنوز فرق طبقاتی باقی ،ابدي شکيل میکارگر و دهقان ت
اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ــ دولت سوسياليستی کارگران و . است

 .دهقانان است
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 سياسی اتحاد شوروی را شوراهای نمايندگان زحمتکشان تشکيل ۀشالود
اران دايه سرنگون کردن حاکميت مالکين و سرمۀميدهند که اين شوراها در نتيج

 .دست آوردن ديکتاتوری پرولتاريا، رشد نموده و مستحکم شده است و به
تمام حاکميت در اتحاد شوروی به وسيلۀ شوراهای نمايندگان زحمتکشان در 

 . باشد دست زحمتکشان شهر و ده می
 .ترين مقام دولتی اتحاد شوروی شورای عالی اتحاد شوروی است عالی

ه از دو مجلس متساوی الحقوق يعنی شورای شورای عالی اتحاد شوروی ک
شود از طرف اهالی اتحاد شوروی برای مدت   تشکيل میهااتحاد و شورای ملت

ی مخفی انتخاب أ با ر، مستقيم و متساوی،چهار سال بر اساس انتخابات همگانی
 .گردد می

 شوراهای ۀ مانند انتخابات کلي،انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی
 بدين معنی که به غير از اشخاص ديوانه و ، استهمگانیحمتکشان نمايندگان ز

 ،نداکسانی که از طرف دادگاه محکوم به محروميت از حقوق انتخاباتی گرديده
 ، سالگی رسيده باشند بدون رعايت نژاد١٨ اهالی اتحاد شوروی که به سن ۀهم

 و  وضع مادی، اصل و نسب اجتماعی، سکونت، معلوماتۀ درج، مذهب،مليت
 ــ حق دارند درانتخابات نمايندگان شرکت نموده و خود نيز ،عمليات گذشته
 .انتخاب شوند

 به اين معنی که هر يک از اتباع حق يک ، استمتساویانتخاب نمايندگان 
 .نمايند  اتباع در انتخابات به طور تساوی شرکت میۀی دارد و همأر

 شوراهای ۀ انتخاب هم به اين معنی که، استمستقيمانتخابات نمايندگان 
نمايندگان زحمتکشان از انتخابات شوراهای زحمتکشان ده و شهر گرفته تا 

 بالواسطه از طريق انتخابات مستقيم انجام ،انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی
 .شود می

 ۀ عمومی هر دو مجلس، هئيت رئيسۀشورای اتحاد شوروی در جلس
 .کند انتخاب میشورای عالی و شورای کميسرهای ملی را 

 اقتصادی اتحاد شوروی عبارت است از سيستم سوسياليستی اقتصاد ۀشالود
در اتحاد شوروی اين اصل سوسياليستی . و مالکيت سوسياليستی بر وسائل توليد

 ".از هر کس مطابق استعدادش و به هر کس مطابق کارش "،مجری است
 حق ،حق تحصيل ، حق استراحت،برای تمام اتباع اتحاد شوروی حق کار

تأمين مادی در ايام پيری و نيز در صورت بيماری و از دست دادن استعداد 
 .گردد  تأمين می،کار

. گردد  کار به زن حقوق متساوی با مرد تفويض میهاى رشتهۀدر کلي
 قانون ثابت و ،تساوی حقوق اهالی اتحاد شوروی با صرف نظر از مليت و نژاد

 .باشد حتمی می
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 .مذهب و آزادی تبليعات ضد مذهبی بهره مند هستندهمه از آزادی 
 مجالس ، قلم، سوسياليستی ــ آزادی بيانۀقانون اساسی از نظر تحکيم جامع

 ، مصونيت شخصی، اجتماعیهاى حق متشکل شدن در سازمان،هاو ميتينگ
مصونيت منزل و محرمانه بودن مکاتبه و حق پناه يافتن را برای خارجيانی که 

 يا فعاليت عملی و يا مبارزه در راه آزادی ملی ،از منافع زحمتکشاندر اثر دفاع 
 .کند مورد تعقيب قرار گرفته باشند، تضمين می

 هر يک از افراد ۀقانون اساسی جديد در عين حال وظائفی بس جدی به عهد
 انضباط ، بدين معنی که قوانين را اجرا کنند،اتحاد جماهير شوروی گذارده است

 قواعد ، نسبت به وظائف اجتماعی خود صادق باشند،يت نماينددر کار را رعا
 مالکيت اجتماعی ،زندگی و معيشت اجتماعی سوسياليستی را محترم شمارند

 مالکيت اجتماعی سوسياليستی را محفوظ و ،سوسياليستی را محترم شمارند
 .مستحکم دارند و از ميهن سوسياليستی خويش دفاع کنند

 
دس هر يک از اتباع اتحاد جماهير  مقۀدفاع ميهن وظيف» 

 « . شوروی سوسياليستی است
 

 مختلف در هاىاما در خصوص حق اتباع برای متشکل شدن در جامعه
 :يکی از مواد قانون اساسی چنين نوشته شده است

 
ترين افراد از بين صفوف طبقۀ کارگر و  ترين و آگاه فعال » 

اتحاد ) کبلشوي( در حزب کمونيست ،ساير قشرهای زحمتکش
 پيش آهنگ زحمتکشان در ۀ که دست،جماهير شوروی سوسياليستی

 ۀمبارزه برای استحکام و رشد رژيم سوسياليستی و عبارت از هست
 زحمتکشان اعم از اجتماعی و دولتی هاىرهبری تمام سازمان

 «. شوند  متحد می،باشد می
 

 اتفاق  قانون اساسی نوين اتحاد شوروی را به طرحکنگرۀ هشتم شوراها
 .آراء تصويب و تأييد نمود

 قانون اساسی پيروزی ،بدين طريق کشور شوراها قانون اساسی نوين
 . سوسياليسم و دمکراسی کارگر و دهقان را به دست آورد

: ييد کرد کهأبا اين ترتيب قانون اساسی اين واقعيت جهانی و تاريخ را ت
پايان رساندن ساختمان  به ۀ به مرحل، نوينی از رشدۀاتحاد شوروی به مرحل

 کمونيستی وارد شده است ۀ سوسياليستی و منتقل گشتن تدريجی به جامعۀجامع
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از هر : "که در آن جامعه مبداء زندگانی اجتماعی بايد اين اصل کمونيستی باشد
 ".کس مطابق استعدادش به هر کس مطابق احتياجش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 زيانکاران و ميهن ،سان جاسوهاىــ از ميان برداشتن بازمانده٤
 .فروشان بوخارينی و ترتسکيستی

خط سير . تهيۀ مقدمات انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی
 .حزب به سوی دمکراسی وسيع در درون حزب

 .انتخابات شورای عالی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی
 

 جنايت پيشگان بوخارينی و ترتسکيستی ۀ مدارک نوينی دربار،١٩٣٧سال 
 رادک و سايرين و دادرسی در ، پياتاکوفۀدادرسی در قسمت پروند. شدشف ک

 ياکير و ديگران و باالخره دادرسی در قسمت ، توخاچئفسکیۀقسمت پروند
 روزنگولتس و سايرين نشان داد که ، کرستينسکی، ريکوف، بوخارينۀپروند

و  هاائتالف دست راستی" زير عنوان ،ها و تريسکيستهامدتهاست بوخارين
 . باند مشترکی را از دشمنان ملت تشکيل داده بودند" هاترتسکيست

 به اتفاق ، بشريتهاى نشان داد که اين ته ماندههاجريان اين دادرسی
 از همان روزهای اول انقالب ، زينويف و کامنف، يعنی ترتسکی،دشمنان ملت

. نداسوسياليستی اکتبر بر ضد لنين و حزب و بر ضد دولت شوروی توطئه داشته
 ؛١٩١٨ فتنه جويانه برای خنثی کردن صلح برست در آغاز سال هاىکوشش

برای بازداشت و کشتن " چپ"رهای اتوطئه بر ضد لنين و بند و بست با اس
بار و زخمی   تيراندازی جنايت؛١٩١٨ استالين و اسوردلوف در بهار سال ،لنين

تابستان سال در " چپ"رهای ا  شورش اس؛١٩١٨نمودن لنين در تابستان سال 
 به منظور متزلزل ١٩٢١ حدت دادن عمدی به اختالفات حزبی در سال ؛ ١٩١٨

 کوشش در راه واژگون ؛ساختن و واژگون نمودن رهبری لنين از درون حزب
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 افشای اسرار دولتی ،نمودن رهبری حزب در موقع بيماری و پس از مرگ لنين
 ؛بار کيروف  جنايت قتل،و دادن اطالعات جاسوسی به عمال جاسوسی خارجی

 ــ تمام اين ، گورکی، کويبيشف،بار منژينسکی  قتل جنايت؛ انفجار،زيانکاری
 اشتراک و به ه طی بيست سال ب، به طوری که معلوم شد، و نظائر آنهاجنايت

 ريکوف و همدستان آنها برحسب ، بوخارين، کامنف، زينويف،رهبری ترتسکی
 . گرفته است صورت می ،دستور عمال جاسوسی بورژوازی بيگانه

 که ، آشکار ساخت که بد نهادان ترتسکيستی و بوخارينیهااين دادرسی
 ،دادند  يعنی عمال جاسوسی بورژوازی بيگانه را انجام می، اربابان خودۀاراد

 جنگی ۀ تسهيل مداخل، برباد دادن دفاع کشور،تخريب حزب و دولت شوروی
 واگذار ، کشور اتحاد شورویۀ تجزي، مقدمات شکست ارتش سرخۀ تهي،خارجی

 واگذار نمودن ،هابه ژاپنی)  خاور شورویۀکران(کردن سرزمين پريموريه 
 نابود ،ها تسليم اوکرائين شوروی به آلمانی،هابالروسی شوروی به لهستانی

اری د و استقرار يوغ اسارت سرمايهها کارگران و کلخوزیهاىکردن پيروزی
 .داده بودنددر اتحاد شوروی را هدف خويش قرار 

 ناچيزی ۀ پشۀ که شايد نيروی آنها فقط با قو،اين خزندگان گارد سفيد
پنداشتند و گمان   مسخره وار خويشتن را صاحب کشور می،نمود برابری می

 ۀ بالروسی و سرزمين کران،توانند اوکرائين کردند که آنها در حقيقت هم می می
 .شندخاور دور شوروی را به بيگانگان ببخشند و بفرو

 گارد سفيد فراموش کردند که صاحب کشور شوروی ملت هاىاين پشه
 تنها ،ها کامنف،ها زينويفی،ها بوخارين،هاشوروی است و حضرات ريکوف

تواند  ند و هر آنی دولت میا در استخدام دولت قرار گرفتهًاکسانی هستند که موقت
 .آنها را مانند ذباله از دفترهای خود بيرون بريزد

 فراموش کردند که کافيست ملت شوروی هاران ناچيز فاشيستاين مزدو
 .انگشت خود را بجنباند تا از آنها نام و نشانی هم باقی نماند

 . بدنهادان بوخارينی و ترتسکيستی را محکوم به اعدام نمود،دادگاه شوروی
 .کميساريای ملی کشور اين حکم را به موقع اجرا گذاشت

اند بوخارينی ــ ترتسکيستی را مورد ملت شوروی عمل در هم شکستن ب
 .تصديق قرار داد و به کارهای جاری خود پرداخت

کارهای جاری هم عبارت از آن بود که خود را برای انتخابات شورای 
 .عالی اتحاد شوروی مهيا نموده و آن را به طور منظم انجام دهد

حزب . تر آغاز نمود  انتخابات را هر چه ممکن بود وسيعۀحزب، کار تهي
بر اين عقيده بود که برقرار شدن قانون اساسی نوين در اتحاد شوروی تحولی در 

حزب معتقد بود که اين تحول عبارت خواهد . زندگانی سياسی کشور خواهد بود
 مبدل ساختن انتخابات محدود به ،بود از دمکراسی کردن کامل سيستم انتخاباتی
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 انتخابات ، انتخابات متساویهمل ب انتخابات فاقد تساوی کا،انتخابات همگانی
 . انتخابات آشکار به انتخابات مخفی،چندين درجه به انتخابات مستقيم

ئی در حق انتخاب هااگر قبل از برقرار نمودن قانون اساسی تازه محدويت
 سابق و اشخاصی که هاى کوالک، افراد سابق گارد سفيد،برای خدام مذهب

 اکنون قانون اساسی تازه هر گونه ،داشتالمنفعه ندارند، وجود  مشاغل عام
محدوديتی را در حقوق انتخاباتی برای اين قبيل اشخاص دور می اندازد و 

 .کند انتخاب نمايندگان را همگانی می
اگر پيشتر انتخاب وکال غير متساوی بود و برای شهر نشينان و ده نشينان 

اوی انتخابات از  اکنون لزوم اين محدوديت در تس،ميزان معينی وجود داشت
 افراد کشور حق دارند که در انتخابات بر اساس برابری شرکت ۀميان رفته و هم

 .کنند
اگر پيش از اين انتخاب مقامات متوسط و عالی حکومت شوروی چندين 

 شوراها از ۀ اکنون به موجب قانون اساسی تازه، انتخاب هم، بوداىدرجه
 بالواسطه از ،يد از طرف اهالی با،شوراهای ده و شهر تا خود شورای عالی

 .طريق انتخابات مستقيم به عمل آيد
 انجام های علنی و از روی سياههأ انتخاب نمايندگان  شوراها با رًااگر سابق

هم  ی بايد نهانی باشد و آنأ دادن ر، اکنون ديگر در موقع انتخاب وکال،شد می
طور جداگانه در  بلکه از طريق نامزد کردن اشخاص به هانه از روی سياهه

 . انتخابیهاىحوزه
 .اين موضوع بدون شبهه در زندگانی سياسی کشور تحولی بود

 به ،هابايست منجر به تقويت فعاليت سياسی توده  انتخاباتی میۀسيستم تاز
يافتن حس به تقويت  ، نسبت به مقامات حکومت شورویهاتقويت بازرسی توده

 .توده بشود و در حقيقت هم شدمسئوليت مقامات حکومتی شوروی در مقابل 
بايستی  برای اين که بتوان به طور مجهز به استقبال اين تحول رفت می

س آن قرار گيرد و رل رهبری خود را در انتخابات آتی کامًال تأمين أحزب در ر
 خود در عمل ، حزبیهاى الزم بود که سازمان،ولی برای انجام اين. کند

بايستی آنها در زندگانی داخلی حزب   می،شند خود تا آخر دمکراتيک باۀروزمر
 حزب نيز ۀاصول مرکزيت دمکراسی را کامًال اجرا کنند ــ چنان چه آئين نام

بايستی   می،آمد که تمام مقامات حزبی انتخابی باشند  الزم می،خواستار آن است
 هاىانتقاد و انتقاد از خود در حزب به حد کافی توسعه يابد و مسئوليت سازمان

 حزبی کامًال ۀ حزبی کامل باشد و فعاليت خود تودهاىزبی در مقابل تودهح
 .برانگيخته گردد

 در ١٩٣٧ در پايان فوريه سال ،از گزارش رفيق ژدانوف در پلنوم مرکزی
 ، حزبی برای انتخابات شورای عالی اتحاد شورویهاىموضوع آمادگی سازمان



 ١٢٢

 آئين ًا خود غالبۀمل روزمر حزبی در عهاىمعلوم گرديد که بسياری از سازمان
 به جای آن که اصل ،نمايند  حزب و اصول مرکزيت دمکراسی را نقض میۀنام

ی گرفتن أ به جای ر،انتخابی بودن اجرا گردد متوسل به کئوپتاسيون ميشوند
 به جای اخذ ،گيرند ی را از روی سياهه میأبرای نامزدها به طور جداگانه ر

واضح است که چنين . شود و غيره ی میأ ر اخذًای علننآراء به طور نها
توانستند  ئی با اين طرز عمل در موقع انتخابات شورای عالی، نمیهاسازمان
 اين اعمال ضد ، پيش از همه،آمد اين بود که الزم می.  خود را انجام دهندۀوظيف

 ۀ حزبی از ميان برداشته شود و در کارهای حزبی بر پايهاىدمکراسی سازمان
 . تجديد نظر شود،سيعدمکراسی و

اء گزارش رفيق ژدانوف چنين صغبه اين مناسبت پلنوم مرکزی پس از ا
 :تصميم گرفت

 
 بر روی اساس عملی نمودن مسلم و ،در کارهای حزبی» ) الف

ين نامه مقرر ئچه  آن  چنا،کامل مبادی دمکراسی در داخل حزب
 . تجديد نظر بعمل آيد،ميدارد
 حزبی لغو هاىويت در کميتهعمل کئوپتاسيون برای عض) ب

 ۀ انتخابی بودن مقامات رهبری کنند، حزبۀگردد و طبق آئين نام
 . حزبی از نو برقرار گرددهاىسازمان
در موقع انتخاب مقامات حزبی اخذ آراء از روی سياهه قدغن ) ج
ی برای نامزدها به طرز جداگانه صورت گيرد و در عين أاخذ ر. شود

ختيار غير محدود برای رد کردن نامزدها  حزب ا اعضایۀحال به هم
 . و انتقاد از آنها داده شود

ی أدر حين انتخاب مقامات حزبی برای نامزدها مخفيانه اخذ ر) د
 .شود
 هاى سازمان، حزبیهاى از کميته، حزبیهاى سازمانۀدر هم) ه
 مرکزی هاى واليتی و ايالتی و کميتههاى حزبی گرفته تا کميتهۀاولي

 قبل از بيستم ماه مه انتخابات مقامات ،ت جماهير ملیاحزاب کمونيس
 .حزبی انجام شود

 حزبی موظف باشند که موعدهای مقرره را هاى سازمانۀهم) و
 مراعات ًا حزب جدۀبرای انتخاب مقامات حزبی بر طبق آئين نام

 هاى حزب ــ سالی يک بار، در سازمانۀ اوليهاى درسازمان،کنند
 و ها استانهاى در سازمان،ک بار و شهرها ــ سالی يهابخش

 . ــ هر يک سال و نيم، يک بارها و جمهوریهاسرزمين
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 حزبی هاى ترتيب انتخاب کميته، حزبۀ اوليهاىدر سازمان) ز
 مراعات گردد و اجازه داده نشود ًا جد،ها کارخانه عمومیدر جلسات
 . جايگزين جلسات عمومی گرددهاکه کنفرانس

 عمًال جلسات ، اوليههاى از سازماناين عمل که در يک رشته) ح
 جای آن را ها و کنفرانسهاعمومی موقوف شده و جلسات کارگاه

 «.  لغو گردد،گيرد می
 

 . بدين ترتيب حزب برای انتخابات آتی شروع به آماده شدن نمود
اهميت آن تنها . اين تصميم کميتۀ مرکزی دارای اهميت بزرگ سياسی بود

يت ماقبل انتخاباتی حزب را برای گذراندن انتخابات عبارت از آن نبود که فعال
اهميت آن، پيش از همه عبارت از آن . شورای عالی اتحاد شوروی آغاز نمود

 سير خود را ، حزبی ياری نمود تا تجديد سازمان دهندهاىبود که به سازمان
 دمکراسی داخلی در حزب سازند و به طور کامًال مجهز انتخابات ۀمتوج

 . را استقبال نمايندشورای عالی
حزب ضمن دامنه دادن به فعاليت ماقبل انتخاباتی خود بر آن شد که فکر 

 را اساس سياست ماقبل انتخاباتی ها و غير حزبیها کمونيست انتخاباتیائتالف
 ۀ با آنها وارد مرحلًا و متحدهاحزب در ائتالف با غير حزبی. خود قرار دهد

 کانديد ها انتخاباتی با غير حزبیهاىحوزهانتخابات شد و تصميم گرفت که در 
 ماقبل انتخاباتی هاىاين يک عمل بی نظير وبرای فعاليت. مشترک بدهد

 که در آن ،ولی برای کشور ما. کشورهای بورژوازی به کلی دور از امکان بود
 قشرهای ۀديگر طبقات متخاصمی وجود ندارد و يگانگی معنوی و سياسی هم

 ها و غير حزبیها ائتالف کمونيست،باشد ل انکار میخلق يک واقعيت غير قاب
 . کامًال طبيعی بودۀيک پديد

 انتخاب کنندگان ۀ کميتۀ مرکزی حزب به هم١٩٣٧در هفتم دسامبر سال 
 :پيامی فرستاد که در آن چنين گفته ميشد

 
 زحمتکشان اتحاد شوروی بر ١٩٣٧در دوازدهم دسامبر سال » 

 نمايندگان شورای عالی اتحاد ،مااساس قانون اساسی سوسياليستی 
حزب بلشويک در . نمايند جماهير شوروی سوسياليستی را انتخاب می

 کارکنان و روشن فکران ، دهقانان، با کارگرانائتالف و اتفاقحال 
حزب بلشويک از غير ... غير حزبی وارد اين انتخابات ميشود

 ًا مؤتلف،با آنها ًا و موتفقًاعکس مؤتلف  بلکه بر،کند  دوری نمیهاحزبی
 هاى با کومسومول و سازمان، کارگران و کارکنان دولتهاىبا اتحاديه

. گذارد  قدم به ميدان انتخابات می، غير حزبیهاىديگر و جامعه
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 و خواه برای ها خواه برای کمونيست،بنابراين نامزدهای وکالت هم
هر وکيل غير حزبی در عين حال .  مشترک خواهند بود،هاحزبی
 و هر وکيل کمونيست در عين حال وکيل افراد غير هاکمونيستوکيل 

 «. حزبی  خواهد بود
 

 :افتي پيام کميتۀ مرکزی به انتخاب کنندگان با دعوت زيرين پايان می
 

 ۀاتحاد شوروی هم) بلشويک(کميتۀ مرکزی حزب کمونيست » 
 با همان يکدلی که به ،کند تا  و متمايلين را دعوت میهاکمونيست
ی أ به نامزدهای غير حزبی هم ر،دهند ی میأای کمونيست رنامزده
 .بدهند

 ۀاتحاد شوروی از هم) بلشويک(کميتۀ مرکزی حزب کمونيست 
  ،١٩٣٧ دسامبر سال ١٢انتخاب کنندگان دعوت ميکند که در روز 

 برای انتخاب وکالی شورای اتحاد و شورای ملل ،همه مانند يک تن
 .بند انتخابات بشتاهاىبه طرف صندوق

 يعنی حق ، نبايد بماند که از اين افتخاراىهيچ انتخاب کننده
 .ترين مقام کشور شوروی استفاده نکند انتخاب نماينده برای عالی

 ، خود در مقابل کشورۀ به عنون وظيف،هر يک از افراد فعال بايد
 انتخاب کنندگان بدون استثناء بتوانند در انتخابات ۀياری کند تا هم

 .شرکت کنندشورای عالی 
 بايد روز جشن بزرگ يگانگی ١٩٣٧ دسامبر ١٢روز 

زحمتکشان همه ملل اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی در پيرامون 
 « .پرچم پيروزمند لنين ــ استالين باشد

 
 رفيق استالين در ، يعنی شب فردای انتخابات١٩٣٧ دسامبر سال ١١در 

 ، اشاره کرد که منتخبين ملت ضمن سخنرانی به اين مسئله، انتخابی خودۀحوز
 :يعنی وکالی شورای عالی اتحاد شوروی چگونه رجالی بايد باشند و چنين گفت

 
 بايد از وکالی خود بخواهند که به ، يعنی ملت،انتخاب کنندگان» 

 در کار خود به سطح مردم سياست ،پايگی وظائف خود پی ببرند بلند
 ، از تراز لنين باقی بمانند در مقام رجال سياسی،باف عادی تنزل نکنند

 در نبرد همان ؛از آن زمره رجال روشن و راسخ باشند که لنين بود
طور بی امان باشند که  باک و نسبت به دشمنان خلق همان طور بی
کشد و خطری در افق پديدار   موقعی که کار به دشواری می؛لنين بود
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مگی باشد چه شبيه سراسي  از هر گونه سراسيمگی و هر آن،گردد می
طور دور باشند  چه شبيه سراسيمگی باشد همان  از هر آن،دور باشند
 آنجائی که بايد از هر سو ، در موقع حل مسائل غامض؛که لنين بود

 ،جهت يابی کرد و از هر طرف جوانب مثبت و منفی را سنجيد
طور از شتابزدگی دور باشند که  طور خردمند باشند و همان همان

طور   همان؛طور صادق و پاکدل باشند که لنين بود  همان؛لنين بود
 «. خلق خود را دوست بدارند که لنين داشت

 
جريان .  دسامبر انتخابات شورای عالی اتحاد شوروی انجام يافت١٢

اين يک انتخابات عادی نبود بلکه جشن . م بودأانتخابات با هيجان شديدی تو
 . اتحاد شوروی بودهاىملتبزرگ کاميابی خلق شوروی و نمايش دوستی عظيم 

 درصد ٩٦،٨ ميليون تن يعنی ٩١ ميليون انتخاب کننده بيش از ٩٤از 
 درصد به ٩٨،٦ هزار تن يعنی ٨٤٤ ميليون و ٨٩از اين عده . شرکت کردند

 يعنی کمتر ، هزار تن٦٣٢تنها . ی دادندأ رها و غير حزبیهاائتالف کمونيست
 ۀهم. ی داده بودندأ رهاغير حزبی و ها بر ضد ائتالف کمونيست،از يک درصد

 . بدون استثناء انتخاب گرديدندها و غير حزبیهانامزدهای ائتالف کمونيست
ی خود پيروزی أی دادند و با رأدل ر  ميليون نفر يک٩٠بدين طريق 

 .ييد نمودندأسوسياليسم را در اتحاد شوروی ت
 نصرت ،ناي.  بودها و غير حزبیها ائتالف کمونيستۀاين پيروزی برجست

 .حزب بلشويک بود
يگانگی معنوی و سياسی ملت شوروی که رفيق مولوتف در نطق تاريخی 

 در اينجا به طور ،خود به مناسبت بيستمين سال انقالب اکتبر از آن سخن راند
 . ييد گرديدأدرخشانی ت
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 نتيجه
 

 نتايج اساسی آن راه تاريخی که حزب بلشويک پيموده است چيست؟
 آموزد؟ اتحاد شوروی به ما چه می) بلشويک(يست تاريخ حزب کمون

 
آموزد که اگر حزب انقالبی پرولتاريا  تاريخ حزب مقدم بر همه می) ١

نباشد و اگر اين حزب عاری از اپورتونيسم نشود و نسبت به سازشکاران و 
تسليم طلبان روش آشتی ناپذيری در پيش نگيرد و در مورد بورژوازی و 

 پيروزی انقالب پرولتری و فتح ديکتاتوری ،نقالبی نباشدزمامداری دولتی وی ا
 .پرولتاريا محالست

آموزد که پرولتاريا را بدون چنين حزبی گذاشتن در حکم  تاريخ حزب می
را بدون رهبری انقالبی گذارند و بدون رهبری انقالبی گذاشتن  آنست که آن

 . زده باشندپرولتاريا در حکم آنست که کار انقالب پرولتاريا را بر هم
 از نوع احزاب ،آموزد که حزب سوسيال دمکرات متداول تاريخ حزب می

اروپای باختری که در شرائط صلح داخلی پرورش يافته و از دنبال 
در سر داشته و از " اصالحات اجتماعی"رود و آرزوی   میهااپورتونيست

 .تواند چنين حزبی باشد  نمی،انقالب اجتماعی هراسان است
 ، حزب مارکسيستی لنينی،آموزد که تنها حزب تراز نوين ب میتاريخ حز

حزب انقالب اجتماعی، آن چنان حزبی است که بتواند پرولتاريا را برای زد و 
خوردهای قطعی بر ضد بورژوازی آماده سازد و پيروزی انقالب پرولتری را 

 .موجد شود
 .ستچنين حزبی در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی حزب بلشويک ا

 :رفيق استالين ميگويد
 

 پيش از انقالب و دوران رشد کم و بيش آرام که ۀدر دور» 
احزاب بين الملل دوم در جنبش کارگری قدرت و سيادت داشتند ولی 

 ــ در اين ، پارلمانی شکل اصلی اساسی شمرده ميشدۀ مبارزهاىشکل
 در شرائط زد و ًا آن اهميت جدی و قطعی را که بعد،شرائط حزب

توانست دارا  وردهای آشکار انقالب به دست آورد، دارا نبود و نمیخ
کائوتسکی در حال دفاع از حمالت وارده بر بين الملل دوم . باشد
گويد که احزاب بين الملل دوم آلت صحلند نه ابزار جنگ و به  می

 ۀهمين جهت هم بود که آنها نتوانستد در هنگام جنگ و در دور
اين نکته . اريا به يک اقدام جدی دست بزنند انقالبی پرولتهاىقيام

ليکن معنی اين جمله چيست؟ معنی اين کالم آنست . کامًال درست است
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 ،خورند  انقالبی پرولتاريا نمیۀکه احزاب بين الملل دوم به درد مبارز
احزاب مبارز پرولتاريا که بخواهند کارگران را به زمامداری 

تخاباتی هستند که برای انتخابات برسانند، نبوده بلکه يک دستگاه ان
ند و در حقيقت همين مسئله، ا پارلمانی درست شدهۀپارلمان و مبارز

 فرمانفرمائی ۀسازد که در دور اين نکته را روشن می
 سازمان اساسی سياسی پرولتاريا ، بين الملل دومهاىاپورتونيست

مًال دانيم ع چنان که می. حزب نبود بلکه يک فراکسيون پارلمانی بود
در اين دوران حزب يکی از ضمائم و عناصر خدمتگذار فراکسيون 

احتياجی به اثبات نيست که در چنين شرائطی و با بودن . پارلمانی بود
 آماده ساختن پرولتاريا برای ۀ ديگر دربار،چنين حزبی در سر کار

 .انقالب جای سخنی نيز باقی نميماند
صورت ديگری به خود  ًا مسئله اساس،ولی با ظهور دوران جديد

 ، آشکار طبقاتهاىدوران تازه عبارت از دوران تصادم. گرفت
 انقالبی پرولتاريا و انقالب پرولتاريائی و سرانجام هاىدوران قيام
 مستقيم نيرو برای سرنگون ساختن امپرياليسم و تصرف ۀدوران تهي

اين دوران در مقابل پرولتاريا . حکومت  به دست پرولتاريا است
 عمليات ۀدهد که عبارتست از تجديد بنای کلي ل جديدی قرار میمسائ

 تربيت کارگران با يک روح ، انقالبیۀحزبی بر روی پايه و اساس تاز
 ،ها تهيه و جلب ذخيره، انقالبی برای به دست آوردن حکومتۀمبارز

 استقرار روابط محکم ،اتفاق و اتحاد با پرولترهای کشورهای همسايه
يخواهی مستعمرات و کشورهای غير مستقل و غيره  آزادهاىبا جنبش
تصور اين که اين مسائل جديد را ممکنست با قوای احزاب . و غيره

 سوسيال دمکرات يعنی همان احزابی که در شرائط آرام ۀقديمی و کهن
 در حکم خويشتن را محکوم به ،ند حل کرداپارلمانی نشو و نما يافته

 با چنين ، کارۀادام. ستنوميدی کامل و شکست حتمی ساختن ا
 در حکم خلع سالح ،سأی بر راوظائفی بر دوش و چنين احزاب کهنه

توانست با چنين  الزم به اثبات نيست که پرولتاريا نمی. باشد کامل می
 .وضعی مدارا نمايد

 ۀ حزب انقالبی، به انداز، حزب مبارز،لزوم يک حزب نوين
ا به مبارزه در راه به دست کافی جسور برای اين که بتواند پرولتاريا ر

 کافی آزموده برای آن که بتواند ۀ به  انداز،آوردن حکومت سوق دهد
 کافی نرم ۀاز شرائط غامض موقعيت انقالبی سر در آورده و به انداز
 از همين ،و چاالک که از هر گونه مانع و رادع در راه مقصود بگذرد

 .جاست
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رياليسم و فتح  سرنگون کردن امپۀ دربار،بدون چنين حزبی
 . حتی فکری هم نبايد کرد،ديکتاتوری پرولتاريا
، مسائل لنينيسم  ص استالين(« .  حزب لنينيسم است،اين حزب نو

 ). چاپ روسی٦٥-٦٤
 
تواند نقش  آموزد که حزب طبقۀ کارگر نمی تاريخ حزب سپس می) ٢

 ءرا ايفا نقش سازمان دهنده و رهبر انقالب پرولتاری ،رهبری  خود را اجرا کند
 تئوری مارکسيستی ــ لنينی را فرا ، اگر تئوری پيشرو جنبش کارگری،نمايد

 . نگرفته باشد
نيروی تئوری مارکسيستی ــ لنينی در آن است که به حزب امکان 

 درونی وقايع محيط را دريابد ۀدهد رابط  امکان می،يابی در محيط ميدهد جهت
تشخيص دهد که اکنون حوادث و وقايع و سير حوادث را پيش بينی کند و نه تنها 

 بلکه بداند که در آينده چگونه و به کدام ،يابد چگونه و به کدام سمت بسط می
 .سمت بايد بسط يابد
تواند با   لنينيستی را فرا گرفته باشد می- که تئوری مارکسيستی،تنها حزبی

 .اطمينان پيش رود و طبقۀ کارگر را به جلو ببرد
 ، تئوری مارکسيستی ــ لنينيستی را فرا نگرفته باشد که،و بر عکس حزبی

مجبور است کورکورانه سر گردان و در کارهای خود فاقد اطمينان بوده و 
 .يارائی به جلو بردن طبقۀ کارگر را نداشته باشد

ممکن است چنين به نظر آيد که فراگرفتن تئوری مارکسيستی ــ لنينی به 
دی از آثار مارکس ــ انگلس ــ لنين را با نيت معنی آن است که نتايج و احکام چن

و در اين . پاک بياموزد وياد بگيرند که چگونه به موقع خود از آنها نقل قول کنند
 ۀ در هم،اميد که اين نتايج و احکام فرا گرفته شده برای هر وضع و شرطی

ولی چنين رفتاری . رود، آسوده خاطر گردند آمدهای زندگانی به کار می پيش
شود  نمی. سبت به تئوری مارکسيستی ــ لنينيستی به هيچ وجه درست نيستن

 از شرايع جامد و اصول دين و اىتئوری مارکسيستی ــ لنينی را مانند مجموعه
 را نيز مانند فضل فروشان حامل اسفار هاکلمات ايمان نگريست و مارکسيست

 ،جنبش کارگریدانش  ه،تئوری مارکسيستی ــ  لنينی دانش رشد جامع. دانست
 ، کمونيستی است و اين تئوریۀدانش انقالب پرولتاری و دانش ساختمان جامع

 بلکه در رشد و ،تواند هم بماند ماند و نمی جا متوقف نمی  در يک،همانند دانش
تواند از تجارب و اطالعات  تکامل است و بديهی است که طی رشد خود نمی

تواند به مرور زمان تغيير نکند  ن نمیعلمی غنی نشود و احکام و نتايج مختلف آ
تواند  به نتايج تازه و احکام نوی که موافق شرائط جديد تاريخ باشد تبديل  و نمی
 .نگردد
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فراگرفتن تئوری مارکسيستی ــ لنينی به هيچ وجه بدان معنی نيست که 
 و نتايج در ها اين فورمول، و نتايج آن را از بر کنند و در هر حرفهافورمول

 مقدم بر همه تشخيص بين ،برای فراگرفتن تئوری مارکسيستی و لنينی. زندآوي
 .کلمه و ماهيت کلمه را بايد آموخت

 اين ماهيتفراگرفتن تئوری مارکسيستی و لنينی عبارت از آنست که 
تئوری را در برگرفته و آموخت که چگونه بايد در مورد حل مسائل عملی جنبش 

 . طبقاتی پرولتاريا از آن استفاده کردۀزانقالبی و شرائط گوناگون مبار
فراگرفتن تئوری مارکسيستی  و لنينی عبارت از آنست که بتوان اين تئوری 

 رشد داد و  نوين جنبش انقالبی و با احکام  و نتايج تازه غنی کرد وۀرا با تجرب
 به ماهيت تئوری مستند گرديد و بدون وقفه و ترديد ،قادر به جلو بردن آن بود

 که اى به احکام و نتايج تازه، که ديگر کهنه شده،ی از اين احکام و نتايج رابعض
 . بدل نمود،آيد با شرائط نوين موافق می

 . بلکه رهنمای عمل است،تئوری مارکسيستی ــ لنينی شريعت جامد نيست
 ۀ همهاىمارکسيست) ١٩١٧فوريه سال (پيش از انقالب دوم روس 
 انتفال از ۀری دمکراسی پارلمانی در دورکشورها پيرو آن بودند که جمهو

. باشد ترين شکل سازمان سياسی جامعه می اری به سوسياليسم، مناسبدسرمايه
 اشاره کرده بود که سازمان ٨٠ــ ١٨٧٠ هاىراست است که مارکس در سال

ترين شکل ديکتاتوری پرولتارياست نه   مناسب،سياسی طرز کمون پاريس
 در اثرهای وی رشد ًافانه اين اشارات مارکس بعدسأ ولی مت،جمهوری پارلمانی

 که در ،به عالوه اظهارات نافذ انگلس. و بسط نيافت و در طاق نسيان گذارده شد
 راجع به اين که ، ارفورت نموده استۀ در انتقاد از طرح برنام١٨٩١سال 

... يک شکل خاصی است" برای ديکتاتوری پرولتاريا...جمهوری دمکراسی"
 کنونی هنوز هم جمهوری دمکراسی هاىگذارد که مارکسيست قی نمی بااىشبهه

اين تز انگلس بعدها . شمارند شکل سياسی می" را برای ديکتاتوری پرولتاريا
ليکن انقالب .  از آن جمله برای لنين اصل راهنمائی بودها مارکسيستۀبرای هم

يالت  تشکۀ شکل تاز١٩١٧ و به ويژه انقالب فوريه سال ١٩٠٥روسيه سال 
بر . سياسی جامعه يعنی شوراهای نمايندگان کارگران و دهقانان را پديد آورد

اساس بررسی تجارب دو انقالب که در روسيه روی داده لنين به تئوری 
مارکسيستی استناد کرده، چنين استنباط نمود که بهترين شکل سياسی  

جمهوری  بلکه ، جمهوری دمکراسی پارلمانی نبوده،ديکتاتوری پرولتاريا
 انتقال ۀ در دور١٩١٧بر اين اساس بود که لنين در ماه آوريل سال . شوراهاست

 شعار تشکيل جمهوری شوراها ،از انقالب بورژوازی  به انقالب سوسياليستی
. را به عنوان بهترين شکل سياسی ديکتاتوری پرولتاريا به ميان آورد

ا گرفتند و لنين را به  کشورها دنبال جمهوری پارلمانی رۀ همهاىاپورتونيست
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ولی آن . ساختند دور شدن از مارکسيسم و بر هم زدن دمکراسی متهم می
 البته لنين بود، نه ، که تئوری مارکسيسم را فرا گرفته بود،مارکسيست حقيقی

داد و آن را با   زيرا لنين تئوری مارکسيستی را به جلو سوق می،هااپورتونيست
 اين تئوری را به عقب ها اپورتونيستنمود و اما  نوين غنی میۀتجرب
 .نمودند کشيدند و يکی از احکام آن را به شريعت جامدی مبدل می می

آورد و  اگر لنين در مقابل به ظاهر کلمات مارکسيسم سر تسليم فرود می
کرد که يکی از احکام مارکسيسم را که از طرف انگلس افاده شده  جرئت نمی

وری شوراها که با شرائط جديد تاريخ سازگار  جمهۀ به حکم نوينی دربار،بود
 انقالب ما و وضع مارکسيسم چه ، آن وقت وضع حزب ما،باشد، بدل نمايد

 ما ،خورد  شوراها بر هم می،گرديد ميشد؟ حزب در تاريکی سرگردان می
 تئوری مارکسيستی در معرض شکست جدی ،شديم دارای حکومت شوروی نمی

 .بردند باخت و دشمنان وی می  پرولتاريا می،گرديد واقع می
 به اين ،اری پيش از امپرياليسمد ضمن بررسی سرمايه،انگلس و مارکس

تواند فائق  نتيجه رسيدند که انقالب سوسياليستی در کشوری به طور جداگانه نمی
 در تمام و يا اغلب کشورهای ًاتواند غالب گردد که آن آيد و تنها در صورتی می

اين .  بود١٩ ۀاين موضوع دراواسط سد. ارد آورد ضربت خود را و،متمدن
 ۀليکن درآغاز سد.  حکم رهنمائی شده بودها مارکسيستۀنتيجه بعدها برای هم

اری داری ماقبل امپرياليسم رشد کرد و بدل به سرمايهد سرمايه،بيستم
بر . اری محتضر گرديدداری معتبر تبديل به سرمايهد سرمايه،امپرياليستی شد
 لنين تئوری مارکسيستی را در َمد نظر ،اری امپرياليستیدسرمايهاساس بررسی 

گرفته به اين نتيجه رسيد که فرمول قديمی انگلس و مارکس اکنون با شرايط 
نوين تاريخ سازگار نيست و انقالب سوسياليستی در يک کشور جداگانه کامًال 

يمی  کشورها به فرمول قدۀ همهاىاپورتونيست. تواند پيروزمند گردد می
نمودند  مارکس و انگلس در آويختند و لنين را به دوری از مارکسيسم متهم می

ولی آن مارکسيست حقيقی که به تئوری مارکسيسم احاطه يافته بود البته لنين بود 
داد و آن را   چون لنين تئوری مارکسيستی را به جلو سوق می،هانه اپورتونيست

 اين تئوری را به عقب هانيستساخت ولی اپورتو با تجارب نوينی غنی می
 .ساختند  مبدل میاى موميائی شدهۀکشيده، آن را به مرد

آورد و اگر  اگر لنين در مقابل ظاهر کلمات مارکسيسم سر تسليم فرود می
 مارکسيسم را دور افکند و ۀمی آن را نداشت که يکی از نتايج کهنلجسارت ع

به امکان پيروزی سوسياليسم در  تاريخ راجع ۀ نوينی متناسب با شرائط تازۀنتيج
 ، در اين صورت وضع حزب و انقالب ما،يک کشور جداگانه به جای آن بگذارد

 انقالب ،گرديد وضع مارکسيسم چه ميشد؟ حزب در تاريکی سرگردان می
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 تئوری مارکسيسم گرفتار فنای ،داد پرولتاری رهبری خود را از دست می
 .بردند و دشمنان وی میباخت   پرولتاريا می،گرديد تدريجی می

کار مستقيم تئوری مارکسيستی ويا احکام و ناپورتونيسم هميشه به معنی ا
 هکند که ب چه بسا اپورتونيسم با اين شکل ظهور می. نتايجی از آن نيست
 در آويخته و آن را مبدل به شريعت ، که ديگر کهنه شده،احکامی از مارکسيسم

 ، رشد خود باز داردۀله مارکسيسم را از ادامسازد تا اين که بدين وسي جامدی می
 .ــ به عبارت ديگر رشد جنبش انقالبی پرولتاريا را نيز منع شود

ترين   بزرگ،توان گفت که پس از درگذشت انگلس بدون مبالغه می
ئی ها تنها مارکسيست،دان لنين و پس از او استالين و ساير شاگردان لنين تئوری

 ۀ را به جلو سوق داده و در شرائط نوين مبارزبودند که تئوری مارکسيستی
 . غنی ساختنداىطبقاتی پرولتاريا آن را با تجارب تازه
 . تئوری مارکسيستی را به جلو سوق دادندهابه همين سبب که لنين و لنينی

 ، طبقاتی پرولتارياۀ رشد مارکسيسم در شرائط نوين مبارزۀلنينيسم را بايد ادام
 مارکسيسم دوران ، پرولتریهاىبليسم و انقالمارکسيسم دوران امپريا

 .پيروزمندی سوسياليسم در يک ششم جهان دانست
گرفتند و  اگر کادرهای پيشرو حزب بلشويک تئوری مارکسيسم را فرا نمی

آموختند که اين تئوری را مانند يک تئوری رهنمای عمل بنگرند و ياد  نمی
 ۀ مبارزۀق دهند و با تجارب تازگرفتند که تئوری مارکسيستی را به جلو سو نمی

توانست   نمی١٩١٧ حزب بلشويک دراکتبر سال ،طبقاتی پرولتاريا غنی سازند
 .ظفر يابد

 آلمانی مقيم آمريکا را که امر رهبری جنبش هاى مارکسيست،انگلس
کارگری آمريکا را به عهده خود گرفته بودند مورد انتقاد قرار داده، اين طور 

 :نوشته است
 

 نتوانستند تئوری خود را به اهرمی مبدل سازند که با هانیآلما» 
آنان در اغلب موارد .  آمريکا را به حرکت درآورندهاىآن توده

 ۀآورند و آن را به مثاب خودشان هم از اين تئوری چيزی سر در نمی
پنداشتند که  کردند و چنين می آئين خشک و شريعت جامدی تلقی می

.  همين برای تمام موارد زندگانی اکتفا نمودبايد آن را از بر کرد و به
. ک(« . برای آنها تئوری، شريعت جامدی است نه رهنمای عمل

 ).  چاپ روسی٦٠٦ ص ٢٧ جلدانگلس . مارکس و ف
 

در آن موقع که جنبش جلو رفته و انتقال به انقالب سوسياليستی لزوم داشت 
 ۀ به فرمول کهن١٩١٧ قديمی در آوريل سال هاىو کامنف با بعضی بلشويک
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ديکتاتوری انقالبی دمکراتيک پرولتاريا ودهقانان در آويخته بودند، ــ لنين آنان 
 :را مورد انتفاد قرار داد و چنين نوشت

 
را که " هافرمول "ۀمارکس و انگلس پيوسته از بر نمودن و تکرار ساد» 

د که در  را پيش پا بگذارعمومیتواند فقط وظائف  تازه در بهترين شکل خود می
 خاص تاريخی تغيير شکل ۀمشخص هر مرحل وضع اقتصادی و سياسی ۀنتيج
تعليمات ما شريعت جامد نيست : گفتند  منصفانه مسخره کرده چنين می،ابدي می

الزمست به اين حقيقت مسلم پی برد که مارکسيست بايد .... بلکه رهنمای عملست
 اين که در تئوری روز پيشين  را در نظر گيرد نهدقيق واقعيت آثار ،زندگی زنده

 ). چاپ روسی١٠١-١٠٠ ص ٢٠  جلدلنين(« ....در آويخته دنبالش کند
 
آموزد که هرگاه احزاب خرده بورژوازی که در  تاريخ حزب سپس می) ٣
 طبقۀ کارگر را به ۀ کارگر دست اندر کارند و قشرهای عقب ماند طبقۀصفوف

نگی طبقۀ کارگر را بر هم اندازند و بدين طريق يگا آغوش بورژوازی می
 . پيروزی انقالب پرولتری محالست، از پای در آورده نشوند،زنند می

 ،رهاااس:  تاريخ مبارزه بر ضد احزاب خرده بورژوازی،تاريخ حزب ما
. باشد  و از پای در آوردن آنان میها و ناسيوناليستها آنارشيست،هامنشويک

 توفيق به ايجاد ؛وف طبقۀ کارگربدون غلبه بر اين احزاب و طرد آنها از صف
يگانگی طبقۀ کارگر امکان نداشت و بدون يگانگی طبقۀ کارگر به دست آوردن 

 .گرديد پيروزی در انقالب پرولتاری ميسر نمی
بدون از پای درآوردن اين احزاب که نخست طرفدار نگاهداری 

اری دايه بعد از انقالب اکتبر طرفدار تجديد استقرار سرم،اری و سپسدسرمايه
 ؛ حفظ ديکتاتوری پرولتاريا و مغلوب ساختن مداخله جويان نظامی بيگانه؛بودند

 . شد بنای سوسياليسم ميسر نمی
 ،رهاا احزاب خرده بورژوازی يعنی اسۀتصادفی نيست که هم

 خودشان را ، که برای فريب ملت،ها ناسيوناليست،ها آنارشيست،هامنشويک
 از همان پيش از انقالب ،ناميده بودند" سوسياليستی"و" انقالبی"احزاب 

سوسياليستی اکتبر احزاب ضد انقالبی شدند و پس از آن مبدل به عمال جاسوسی 
 آدمکشان و ، کارشکنان، زيانکاران،بورژوای بيگانه و بدل به باند جاسوسان

 .خيانتکاران به ميهن گرديدند
 :لنين ميگويد

 
ليستی تنها از طرف  انقالب سوسياۀيگانگی پرولتاريا در دور» 

 تنها به وسيلۀ مبارزه بی امان ،يک حزب به غايت انقالبی مارکسيستی
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 ص ٢٦ جلد لنين(بر ضد کليه احزاب ديگر ممکن است حاصل شود 
٥٠( 

 
آموزد که حزب طبقۀ کارگر در صفوف خود  تاريخ حزب سپس می) ٤

آوردن تسليم  بدون از پای در ،ها آشتی ناپذير بر ضد اپورتونيستۀبدون مبارز
تواند يگانگی و انضباط صفوف خويش را حفظ کند و   نمی،طلبان در محيط خود

نقش سازمان دهنده و رهبری انقالب پرولتری خود را به موقع اجرا گذارد و 
 .  سوسياليستی خود را ايفا نمايدۀ جامع، نوينۀنقش بانی جامع

رزه و انهدام  عبارت از تاريخ مبا،تاريخ رشد زندگانی درونی حزب ما
 ،ها منشويک،"هااکونوميست" يعنی ، اپورتونيستی داخلی حزبهاىدسته

 . منحرف استهاى و ناسيوناليستها بوخارينی،هاترتسکيست
 در حقيقت امر ، تسليم طلبهاى اين دستهۀآموزد که هم تاريخ حزب می

 ،هم و آنها ،ندا آن بودهۀ دنباله و ادامه دهند،عمال منشويسم در درون حزب ما
 ءمانند منشويسم نقش هادی نفوذ بورژوازی را در طبقۀ کارگر و حزب ايفا

 در حزب عبارت هااز اين رو مبارزه برای از ميان بردن اين دسته. کردند می
 .  مبارزه برای از ميان بردن منشويسم بوده استۀاز ادام

توانستيم حزبی   ما نمی،و منشويسم" هااکونوميست"بدون در هم شکستن 
 .اخته و طبقۀ کارگر را به سوی انقالب پرولتری سوق دهيمس

توانستيم شرائط   ما نمیها و بوخارينیهابدون در هم شکستن ترتسکيست
 . ساختمان سوسياليسم را مهيا کنيمۀالزم

توانستيم  بدون در هم شکستن انواع ناسيونال ــ انحرافيون رنگارنگ نمی
توانستيم از پرچم دوستی   نمی،دهيمملت را با روح انترناسيوناليسم پرورش 

توانستيم اتحاد   نمی،سترگ ملل اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی دفاع کنيم
 .جماهير شوروی سوسياليستی را بسازيم

 برای مبارزه بر ضد عناصر هاممکن است چنين به نظر آيد که بلشويک
ن عناصر اپورتونيستی در حزب زياده از حد وقت صرف کردند و به اهميت اي

چنان که هنگام . وجه درست نيست ولی اين به هيچ. بيش از حد ارزش دادند
 در محيط خود نيز اپورتونيسم را ،توان تحمل کرد تندرستی زخم را نمی

 دژ مقدم  و ستاد ، راهنمای طبقۀ کارگرۀ دست،حزب. توان تحمل نمود نمی
 کم ،قۀ کارگرشود راه داد که در ستاد رهبری طب نمی. باشد جنگی وی می

 ۀمثل آنهائی که مبارز.  خائنين نشسته باشند، تسليم طلبان،ها اپورتونيست،باوران
حياتی و مماتی با بورژوازی بکنند و تسليم طلبان و خائنين را در ستاد خودی و 

 مثل کسانی است که از جبهه و عقب جبهه در معرض ،در دژ خودی جای دهند
تواند منجر به   تنها میاى نيست که چنين مبارزهفهم اين نکته دشوار. آتش باشند
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برای تحصيل . تر است دژ را از درون گرفتن از همه آسان. شکست شود
 ستاد رهبری و دژ مقدم آن را از ، بايد حزب طبقۀ کارگر، مقدم بر همه،پيروزی

 . اعتصاب شکنان و خيانت پيشگان مصفی نمود، فراريان،تسليم طلبان
 ، منحرفهاى ناسيوناليست،ها بوخارينی،هاتسکيستتصادفی نيست که تر

رها ادر مبارزه بر ضد لنين و حزب به جائی رسيدند که احزاب منشويک و اس
 ،زيانکار، جاسوس، يعنی عمال جاسوسی فاشيست،جا رسيده بودند هم بدان
 . کارشکن و خائن به ميهن در آمدند،آدمکش

 :لنين ميگويد
 

 فتح ، در صفوف خودهاک و منشويهابا داشتن رفرميست» 
اين . باشد  میمحال و نگاهداری آن غير ممکندرانقالب پرولتاری 

 روسيه و هم ۀ هم تجرب، اصولی آشکاری است و آن راۀيک مسئل
 وضع چندين باردر روسيه . ييد کردأبه طور نمايان ت.... مجارستان

 در صورت بقاء ،سختی روی داد که سرنگونی رژيم شوروی
 خرده بورژوازی در داخل هاى و دمکراتهارفرميست و هامنشويک

 ). چاپ روسی٤٦٣-٤٦٢ ص ٢٥ جلد لنين(« ...بود  میقطعیحزب 
 

 :رفيق استالين ميگويد
 

هرگاه حزب ما توانست يگانگی داخلی و پيوستگی بی نظيری » 
 علت آن مقدم بر همه اين ، ايجاد کند،را که در صفوف وی وجود دارد

را از لوث اپورتونيسم مبرا ساخت و انحالل بود که به موقع خود 
راه رشد و .  را از داخل خود بيرون ريختهاطلبان و منشويک

 آنها از ۀاستواری احزاب پرولتاری عبارت است از تصفي
 و سوسيال ــ ها سوسيال ــ امپرياليست،ها و رفورميستهااپورتونيست
. هايست و سوسيال ــ پاسيفها سوسيال ــ ميهن پرست،هاشوينيست

« .  آن از عناصر اپورتونيست استۀاستحکام حزب وابسته به تصفي
 ).  چاپ روسی٧٥، مسائل لنينيسم ص استالين(
   
 خود سرگرم هاىآموزد که اگر حزب به کاميابی تاريخ حزب سپس می) ٥

شود و غرور يابد و نواقص کار خود را ناديده بگيرد و از اعتراف به خطاهای 
شد و بترسد از اين که به موقع خود آشکارا و صادقانه آنها را خود بيم داشته با

 .تواند اجرا نمايد  نقش رهبری خود را نسبت به طبقۀ کارگر نمی،ترميم کند
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 خطاها و ،هر آينه حزب از تنقيد و انتقاد از خود بيم داشته نداشته باشد
اهای نواقص کارهای خود را ماست مالی نکند و کاری کند که کادرها از خط

 آموخته و پرورده شوند و به موقع بتوانند خطاهای ،کار حزبی عبرت گرفته
 . حزب شکست ناپذير است،خود را اصالح نمايند

اگر حزب خطاهای خود را پنهان نمايد و مسائل المناک خود را پرده پوشی 
 تنقيد و انتقاد از خود را ،کند و نواقص خود را با تظاهرًات دروغين بپوشاند

 نکند و غرور در وجود او راه يابد و به خود پسندی تسليم گردد و بر روی تحمل
 . فنا ميشود،تاج افتخار خود به خواب رود

 :لنين ميگويد
 

رفتار يک حزب سياسی نسبت به خطاهای خودش يکی از » 
 جدی بودن يک حزب و انجام هاىترين مصداق ترين و درست مهم

 هاىتودهد و نسبت به  خوۀطبق و نسبت به عملوظائف وی در 
 تجزيه ، تحليل علل آن، خطابهاعتراف آشکار . زحمتکش است

 بررسی دقيق وسائل اصالح ،شرائطی که موجب بروز اين خطا شده
 اين است طريق اجرای ، يک حزب جدیۀ ــ اين است نشان،اين خطا

« . ها و سپس تودهطبقه اين است  راه آموزش و پرورش ،وظائف آن
 ). چاپ روسی٢٠٠ ص ٢٥ جلد لنين(
  

 :و پس از آن
 

ند، آن ا احزاب انقالبی که تا کنون از ميان رفتهۀعلت زوال هم» 
توانستند ببينند قوتشان در   و نمیمغرور شده بودندبوده است که 

.  خود سخنی بر زبان آرندهاىترسيدند راجع به ُسستی می ،چيست
 هاىدن ُسستیولی ما از ميان نخواهيم رفت زيرا از بر زبان ران

 ٢٧ جلد لنين(« . خويش بيم نداريم و رفع ُسستی را خواهيم آموخت
 ). جاپ روسی٢٦١-٢٦٠ص 

 
 هاآموزد که حزب طبقۀ کارگر هرگاه با توده باالخره تاريخ حزب می) ٦
 وسيع نداشته باشد و اين روابط را به طور هميشگی مستحکم نکند و هر ۀرابط

 آنها را درک ۀ روزمرهاىش فرا دهد و نيازمندی گوهاآينه نتواند به آواز توده
 ، نيز آماده باشدها را بياموزد بلکه برای ياد گرفتن از تودههاکند و نه تنها توده

 افراد طبقۀ ها واقعی شده و برای هدايت ميليوناىتواند يک حزب توده نمی
 . زحمتکشان شايستگی داشته باشدۀکارگر و هم
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 : د به گفته لنين بتوان،اگر حزب
 

 پرولتاريا و ۀ اول با تودۀ زحمتکشان در نوبۀترين تود با وسيع» 
 نزديک ، غير پرولتاری زحمتکش نيز مربوط گرددۀهم چنين با تود

جلد ) لنين(« . شود و اگر مايليد حتی تا حد معينی با آن در هم آميزد
 ) چاپ روسی١٧٤ ص ٢٥

 
  . آن حزب مغلوب نشدنی است

 قطع هانگ حزبی خود عزلت گزيند و با توده تۀهر گاه حزب در دائر
 .رابطه نمايد، قشری از بوروکراسی آن را بپوشاند، آن حزب محو خواهد شد

 :رفيق استالين ميگويد
 

 ها مادام که بلشويک،ييد کردأتوان ت  می،به عنوان يک قاعده» 
 شکست ،کنند  خود را نگاهداری میۀ وسيع خلق رابطهاىبا توده

 جدا ها از تودههاو بر عکس کافی است که بلشويک. بودناپذير خواهند 
 کافی است که در زير ، که با آنها داشتند از دست بدهنداىشده و رابطه

 محروم و به هيچ اى تا از هر قوه،قشری از زنگار بوروکراسی بمانند
 .و پوچ بدل شوند

يونانيان قديم در اساطير خود قهرمانی به نام آنته داشتند که، بنا 
 پسيدون خدای درياها و مادرش ژه خدای زمين شدرپ ،ه نقل اساطيرب

 ، شير داده و پرورده بود، که وی را زائيده،آنته به مادر خود. بود
قهرمانی نبود که اين آنته او را مغلوب نکرده .  داشتاىدلبستگی ويژه

نيروی او از کجا بود؟ . شد وی قهرمان غلبه ناپذير شمرده می. باشد
 چنان چه به ، در اين بود که هر بار هنگام نبرد با دشمننيروی او
 که او را زائيده و شير داده ، به مادر خود، به زمين،افتاد تنگی می

 .گرفت کرد و نيروی تازه می  تکيه می،بود
 ضعف داشت و آن ۀ با وجود آن يک نقط،ولی اين قهرمان

 ،ا گردد به نحوی از انحاء از زمين جد،عبارت از اين بود که وی
. گرفتند و در کمينش بودند دشمنان اين ُسستی او را در نظر می
 ضعف آنته استفاده نمود و او ۀسرانجام دشمنی پيدا شد که از اين نقط

هرکول چگونه آنته را مغلوب . اين هرکول بود. را مغلوب ساخت
نمود؟ او را از زمين جدا کرد و به هوا برداشت و امکان تماس با 

 .  او سلب نمود و بدينسان او را در هوا خفه ساختزمين را از
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 قهرمان اساطيری يونان آنته را به خاطر هاکنم بلشويک گمان می
 از آنجا نيرومند هستند که با ، مانند آنته،آنها نيز. آورند شخص می
 ، شير داده و پرورده،ئی که آنها را زائيدهها با توده،مادر خود

 بخت يار ،در خود، با ملت رابطه دارندمربوطند و تا زمانی که با ما
 .آنها است که مغلوب نشدنی بمانند

 « . راز شکست ناپذير بودن رهبری بلشويک در اينجاست
 "). نواقص امور حزبیۀدربار "استالين( 

 
چنين است تعليمات اساسی آن راه تاريخی که حزب بلشويک طی کرده 

 .است
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