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مصاحبھ با اولین ھیئت نمایندگی کارگران "از 
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)١٩٢٧ سپتامبر ٩(

I
رفیق استالینھاى سئواالت ھیئت نمایندگی و جواب

ً چھ اصول جدیدی بھ توسط لنین و حزب کمونیست عمال بھ :پرسشاولین 

انقالب "مارکسیسم اضافھ گردید؟ آیا صحیح است اگر گفتھ شود کھ لنین بھ 
یمان داشت، در حالی کھ مارکس بیشتر مایل بود منتظر شود تا نیروھای ا" خالق

تکامل خود برسند؟اقتصادی بھ حد اعالی 

بھ مارکسیسم " اصول جدیدی"کنم کھ لنین ھیچ من تصور می:پاسخ
مارکسیسم را " قدیمی"، ھمان طور کھ ھیچ یک از اصول "اضافھ نکرده است"

 وفادار و پیگیر مارکس و انگلس بود و ًامالکلنین شاگرد . ھم لغو نکرده است
.ً و تماما متکی بھ اصول مارکسیسم استًکامالباشد و می

او در عین حال . لیکن لنین فقط یک مجری آموزش مارکس ــ انگلس نبود
.آموزش مارکس ــ انگلس بودى ادامھ دھنده

این یعنی چھ؟
تکامل، مطابق  جدیدیعنی او آموزش مارکس ــ انگلس را مطابق با شرایط 

. کامل دادت مطابق با شرایط امپریالیسم بسط و ،اریدجدید سرمایھى با مرحلھ
معنای این آنست کھ لنین، با بسط و تکمیل آموزش مارکس در شرایط جدید 

نسبت بھ آن چھ کھ توسط مارکس و انگلس داده ى اطبقاتی، چیز تازهى مبارزه
اری ماقبل د سرمایھى در دورهشده بود و نسبت بھ آن چھ کھ ممکن بود

عمومی مارکسیسم وارد کرد، در حالی کھ این ى امپریالیسم داده شود بھ گنجینھ
 و ًکامالمارکسیسم وارد شده است ى  لنین بھ گنجینھکھ بھ توسطاى چیز تازه

.ًتماما مبتنی بر اصولی است کھ بھ توسط مارکس و انگلس بیان شده است
گوئیم لنینیسم، مارکسیسم عصر ا میاز ھمین لحاظ ھم ھست کھ م

.تپرولتاریائی اسھاى امپریالیسم و انقالب
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ى اینک مسائلی چند کھ لنین ضمن بسط و تکمیل آموزش مارکس، در رشتھ
.آورده استاى آنھا چیزھای تازه

ى امپریالیسم کھ مرحلھى اری انحصاری و مسئلھدسرمایھى ، مسئلھًاوال
.اری استدجدید سرمایھ

ولی . ندااری را تشریح کردهداصول سرمایھ" کاپیتال" انگلس در مارکس و
ى اری ماقبل انحصار، در دورهد سیادت سرمایھىمارکس و انگلس در دوره

آن در سراسر " مسالمت آمیز"اری و بسط دتکامل تدریجی و موزون سرمایھ
.کردند زندگی می، زمینیکره

 آغاز قرن بیستم، نوزدھم وى قدیمی در حدود اواخر سدهى ھلاین مرح
بدیھی است . ھنگامی کھ مارکس و انگلس دیگر حیات نداشتند، بھ پایان رسید

توانستند اری میدآن شرایط نوین تکامل سرمایھى مارکس و انگلس فقط درباره
قدیم ى اری کھ جانشین مرحلھدجدید سرمایھى حدس بزنند کھ بھ مناسبت مرحلھ

تکامل ل امپریالیستی فرا رسید، و در آن تکامى گردیده بود و بھ مناسبت مرحلھ
ور آاری جای خود را بھ تکامل جھشی و فالکتدتدریجی و موزون سرمایھ

اری با نیروی داری داده بود، ناموزونی تکامل و تضادھای سرمایھدسرمایھ
خاصی عرض وجود کرده بود و مبارزه برای تحصیل بازار فروش و صدور 

متناوب امپریالیستی ھاى وزونی تکامل، جنگسرمایھ، در شرایط حد اعالی نام
. کرده بود اجتناب ناپذیر،را بھ منظور تقسیم متناوب جھان و مناطق نفوذ

کھ لنین در این مورد آورده است اى خدمت لنین و بنابراین آن چیز تازه
، امپریالیسم را بھ "کاپیتال"او، با اتکاء بھ اصول اساسی عبارت از این است کھ 

اری مورد تجزیھ و تحلیل مبرھن و مارکسیستی دسرمایھى رین مرحلھآخى مثابھ
 بر اساس این .یط فنای حتمی آن را تشریح نموداقرار داد و جراحات و شر

در شرایط امپریالیسم این کھ ى تجزیھ و تحلیل بود کھ اصل مشھور لنین درباره
 پذیر اری امکاندسرمایھى  در کشورھای واحد و جداگانھپیروزی سوسیالیسم

.آمد است، بھ وجود
.دیکتاتوری پرولتاریاى ًثانیا، مسئلھ

سیادت سیاسی پرولتاریا ى  را بھ مثابھتاتوری پرولتاریاکاصلی دیى اندیشھ
اسلوب سرنگون ساختن اقتدار سرمایھ از طریق جبر و زور، ى و بھ مثابھ

.ندامارکس و انگلس بھ دست داده
: ده است، عبارت است از این کھکھ لنین در این رشتھ آوراى چیز تازه

شوروی را بھ عنوان بھترین شکل دولتی ى الف ــ او قدرت حاکمھ
کمون پاریس و ى دیکتاتوری پرولتاریا کشف کرد و در این مورد از تجربھ

انقالب روس استفاده نمود؛
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ى او در فرمول دیکتاتوری پرولتاریا پرانتزی از نقطھ نظر مسئلھب ــ 
شکل خاص اتحاد ى ا باز کرد و دیکتاتوری پرولتاریا را بھ مثابھمتفقین پرولتاری

طبقات ى استثمار شوندهھاى طبقاتی پرولتاریا، کھ رھبر است، با توده
، کھ رھبری شونده ھستند، تشریح نمود؛)دھقانان و غیره(پرولتاریائی 

ج ــ او با نیروی خاصی این حقیقت را خاطر نشان ساخت کھ دیکتاتوری 
طبقاتی و آن شکل دموکراسی ى ترین نوع دموکراسی در جامعھیا عالیپرولتار

است، ــ ) استثمار شوندگان(منافع اکثریت ى  است کھ منعکس کنندهپرولتاریائی
استثمار ( اقلیت منافعى  کھ منعکس کنندهاریدسرمایھبرخالف دموکراسی 

.است) کنندگان
ى سوسیالیسم در دورهمیز آاشکال و طرق ساختمان موفقیتى ًثالثا، مسئلھ

اری بھ سوسیالیسم، در دانتقال از سرمایھى دیکتاتوری پرولتاریا یعنی در دوره
.اری قرار داردددول سرمایھى کشوریست کھ در احاطھ

مارکس و انگلس دوران دیکتاتوری پرولتاریا را دورانی کم و بیش طوالنی 
ند کھ پرولتاریا در دانستداخلی میھاى و پر از زد و خوردھای انقالبی و جنگ

ى نماید کھ جنبھخالل آن قدرت حاکمھ را در دست دارد و تدابیری اتخاذ می
نوین ى اقتصادی، سیاسی، فرھنگی و تشکیالتی دارد و برای برپا کردن جامعھ

قدیم ى بدون دولت بھ جای جامعھى بدون طبقات و جامعھى سوسیالیستی، جامعھ
 کمال از این اصول اساسی مارکس و  لنین تمام و.اری ضروری استدسرمایھ
.کرد پیروی میانگلس

:این کھ  عبارت است از،کھ لنین در این زمینھ آورده استاى چیز تازه
کامل سوسیالیستی را در کشور ى الف ــ او امکان ساختمان یک جامعھ

دول امپریالیست است، بھ شرطی کھ این ى دیکتاتوری پرولتاریا کھ در احاطھ
اری دچار دسرمایھى  مداخالت نظامی کشورھای احاطھ کنندهکشور در اثر

اختناق نگردد، مستدل ساخت؛
را کھ ") سیاست اقتصادی نوین("ب ــ او طرق مشخص سیاست اقتصادی 

حیاتی ھاى بھ کمک آن پرولتاریا، با در دست داشتن مواضع مسلط در رشتھ
سوسیالیستی شده ، صنایع ) بانک و غیرهمل و نقل،حصنایع، زمین، (اقتصادی 

و بدین طریق تمام اقتصاد ") پیوند صناعت با اقتصاد دھقانی("دھند را پیوند می
کند، طرح نمود؛ملی را بھ جانب سوسیالیسم ھدایت می

اصلی دھقانان بھ ھاى ج ــ او طرق مشخص سوق تدریجی و انداختن توده
رین تمجرای ساختمان سوسیالیستی را از طریق کئوپراسیون کھ بزرگ

 اقتصاد کوچک ،تواند بھ کمک آنیست کھ دیکتاتوری پرولتاریا میاوسیلھ
را با روح سوسیالیسم اصلی دھقانان ھاى دھقانی را تغییر سازمان داده و توده

.تربیت نماید، طرح نمود
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انقالب ھژمونی پرولتاریا در انقالب است، در ھر نوع ى ًرابعا، مسئلھ
.اریدسرمایھى زاریسم و خواه در انقالب علیھتى خواه در انقالب علیھاى توده

ھژمونی پرولتاریا را بھ دست ى اساسی نظریھھاى مارکس و انگلس طرح
ھاى کھ لنین در این مورد آورده آن است کھ این طرحاى چیز تازه. داده بودند

اولیھ را باز ھم گسترش و بسط داد و آن را بھ سیستم موزون ھژمونی پرولتاریا، 
زحمتکش شھر و ده کھ نھ فقط ھاى وزون رھبری پرولتاریا بر تودهبھ سیستم م

اری بلکھ در امر ساختمان سوسیالیستی ددر امر سرنگونی تزاریسم و سرمایھ
.خواھد داشت، بدل نمود ھنگام دیکتاتوری پرولتاریا نیز وجود

 از پرتو لنین و حزب او ھژمونی پرولتاریاى دانیم نظریھبھ طوری کھ می
ً ضمنا این واقعیت کھ .در روسیھ جامھ عمل بھ خود پوشیداى ستادانھبھ طور ا

.شودانقالب در روسیھ پرولتاریا را بھ حکومت رساند از اینجا ناشی می
ًدر سابق معموال کار بدین منوال بود کھ کارگران ھنگام انقالب در سنگرھا 

اختند، سریختند، رژیم قدیم را سرنگون میکردند، خون میزد و خورد می
ًافتاد و آنان بعدا کارگران را مورد ظلم و لیکن حکومت بھ دست بورژواھا می

در آلمان . در انگلستان و فرانسھ وضع از این قرار بود. دادنداستثمار قرار می
ولی در اینجا یعنی در روسیھ وضعیت صورت . وضع نیز از این قرار بود

 .انقالب نبودندى یروی ضربھدر اینجا کارگران فقط ن. دیگری بھ خود گرفت
کوشید کھ انقالب بود، میى  ضربھلتاریای روسیھ، در عین حال کھ نیرویوپر

شھر و ده باشد ى استثمار شوندهھاى صاحب ھژمونی و رھبر سیاسی تمام توده
،عالقھ و پیوند آنان را با بورژوازی قطع و و آنان را گرد خود جمع نموده
پرولتاریای روسیھ، در عین این کھ . نفرد سازدبورژوازی را از لحاظ سیاسی م

کرد تا حکومت را بھ استثمار شونده مسلط بود، ھمیشھ مبارزه میھاى بھ توده
 ىعلیھ بورژوازی،ى فع خود علیھادست خود بگیرد و آن را برای من

بھ ھمین دلیل ھم ھست کھ ھر جنبش .  مورد استفاده قرار دھداریدسرمایھ
 و چھ در فوریھ سال ١٩٠٥روسیھ، چھ در اکتبر سال نیرومند انقالبی در 

دستگاه جدید حکومت و ى را کھ نطفھ، شوراھای نمایندگان کارگران ١٩١٧
باشد، وارد صحنھ نمود ــ برعکس پارلمان مأمور سرکوب بورژوازی می

.حاکمیت است و نقشش سرکوب پرولتاریا استى بورژوازی کھ دستگاه کھنھ
 پارلمان بورژوازی را احیا دو بار تالش کرد کھبورژوازی در کشور ما 

در زمان  ١٩١٧یکی در سپتامبر سال : کند و بھ حیات شوراھا خاتمھ دھد
 در  و دیگرگیرندبقدرت را بھ دست ھا پارلمان موقتی پیش از این کھ بلشویک

پس از آن کھ پرولتاریا حکومت " مجلس مؤسسان" در موقع ١٩١٨ژانویھ سال 
. تھ بود، ــ ولی بورژوازی در ھر دو بار با شکست مواجھ شدرا بھ دست گرف

تن از ھا چرا؟ زیرا بورژوازی دیگر از لحاظ سیاسی منفرد شده بود و میلیون
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و دانستند افراد زحمتکش، پرولتاریا را پیشوای منحصر بھ فرد انقالب می
 حکومت کارگری خود آنھا، بررسی وى ، بھ مثابھھاشوراھا ھم از طرف توده

آزمایش شده بودند و تعویض چنین حکومتی بھ پارلمان بورژوازی برای 
بدین سبب تعجب آور نیست کھ پارلمانتاریسم . پرولتاریا در حکم خودکشی بود

بدین علت بود کھ انقالب در روسیھ، . بورژوازی در کشور ما موفق نشد
.پرولتاریا را روی کار آورد

 سیستم لنینی ھژمونی پرولتاریا در عمل گذاردنى این است نتایج بھ مرحلھ
.انقالب

.اتیملی و مستعمرى ًخامسا، مسئلھ
مارکس و انگلس کھ در موقع خود، وقایع ایرلند، ھند، چین، کشورھای 

 بودند،  را تجزیھ و تحلیل کرده)مجارستان(اروپای مرکزی، لھستان و ھنگری
 . بھ دست دادندملی و مستعمراتیى نظریات اصولی و بدوی را در مورد مسئلھ

.اتکاء لنین در آثارش بھ این نظریات بود
: کھ لنین در این مبحث آورده است، عبارتست از این کھاى چیز تازه

الف ــ او این نظریات را در یک سیستم موزونی مشتمل بر نظرھای 
ملی و مستعمراتی در عصر امپریالیسم جمع کرد؛ھاى مربوط بھ انقالب
واژگون کردن امپریالیسم ى ستعمراتی را با مسئلھملی و مى ب ــ مسئلھ

مرتبط ساخت؛
عمومی انقالب ى ا جزئی از مسئلھملی و مستعمراتی رى مسئلھ ج ــ 

.جھانی پرولتاریائی اعالم نمود
.مربوط بھ حزب پرولتاریاى سرانجام، مسئلھ

حزب بھ دست دادند و آن را ى  را دربارهاولیھھاى مارکس و انگلس طرح
پرولتاریا نھ از ) بدون حزب(ھنگ پرولتاریا کھ بدون آن آپیشى دستھى بھبھ مثا

اری دسرمایھى لحاظ بھ دست آوردن قدرت و نھ از لحاظ تغییر ساختمان جامعھ
.تواند بھ آزادی و استخالص خود نائل گردد، تشریح نمودندنمی

 اینکھ لنین در این زمینھ آورده است، عبارت از اینست کھ اى چیز تازه
ى پرولتاریا در دورهى اولیھ را مطابق با شرایط جدید مبارزهھاى طرح

:امپریالیسم، بسط و تکامل داده، نشان داد کھ
، ھااتحادیھ(دیگر تشکیالت پرولتاریا ھاى  حزب نسبت بھ شکل ــالف

وی ى  آنھا بھ عھدهکھ کار تعمیم و ھدایت) دولتیھاى و سازمانھا کئوپراسیون
ترین شکل تشکیالت طبقاتی پرولتاریاست؛لیواگذار شده است، عا

نیروی ى ب ــ دیکتاتوری پرولتاریا فقط از طریق حزب کھ بھ مثابھ
تواند عملی گردد؛باشد، میرھنمون آن می
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تواند کامل باشد کھ آن را یک ج ــ دیکتاتوری پرولتاریا فقط در موردی می
ب را در رھبری رھبری نماید کھ سایر احزاھا حزب آن ھم حزب کمونیست

تواند بدھد؛دھد و نمیشرکت نمی
در حزب ممکن نیست وظایف دیکتاتوری د ــ بدون یک انضباط آھنین 

طبقاتی بھ ى پرولتاریا در سرکوبی استثمار کنندگان و تغییر ساختمان جامعھ
.سوسیالیستی عملی گرددى جامعھ

ش اینست آن چیزی کھ لنین ضمن تصریح و بسط و تکمیل آتی آموز
امپریالیسم، در ى پرولتاریا در دورهى مارکس، مطابق با شرایط جدید مبارزه

.آثار خود آورده است
گویند لنینیسم، مارکسیسم عصر بھ ھمین جھت ھم ھست کھ در حزب ما می

.ستئیپرولتاریاھاى امپریالیسم و انقالب
م شود نھ از مارکسیسشود کھ لنینیسم را نمیاز اینجا واضح و مبرھن می

.مقابل مارکسیسم گذاردى جدا کرده و نھ بھ طریق اولی در نقطھ
:ًدر پرسش ھیئت نمایندگی بعدا چنین گفتھ شده است

ایمان " انقالب خالق"آیا صحیح است اگر گفتھ شود کھ لنین بھ » 
تر مایل بود منتظر شود تا نیروھای داشت، در حالی کھ مارکس بیش

«  برسند؟ اقتصادی بھ حد اعالی تکامل خود

کنم کھ من تصور می. چنین اظھاری بھ کلی غلط استکنم من تصور می
باشد، انقالبیست خالق، زیرا نظم اى ً، اگر واقعا انقالب تودهاىھر انقالب توده

.نمایدشکند و نظمی جدید خلق و ایجاد میقدیم را در ھم می
 عقب ایکھ گاھی در بعضی کشورھ" ئیھاانقالب"البتھ در بھ اصطالح 

دستھ دیگر ى یک دستھ از قبایل علیھاى بازیچھ" ھاىقیام"مانده بھ صورت 
 ولی .تواند وجود داشتھ باشدنمیاى خالقانھى دھد، ھیچ گونھ جنبھروی می

 از قرار .نامندرا انقالب نمیاى بازیچھ" ھاىقیام" قبیل نھرگز ایھا مارکسیست
اى  نیست بلکھ بر سر انقالب توده"ھاقیام"معلوم در اینجا سخن بر سر این گونھ 

 چنین .دارد طبقات ستمگر برپا میىمردم است کھ طبقات ستمکش را علیھ
مارکس و لنین ھمانا طرفدار چنین انقالب ــ و . تواند خالق نباشدانقالبی ھم نمی

تواند در بدین طریق واضح است کھ چنین انقالبی نمی. فقط چنین انقالبی بودند
 ،ز نماید و فقط در شرایط معین و مساعد اقتصادی و سیاسیھر شرایطی برو
  .بروز آن ممکنست
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کند؟شود گفت کھ حزب کمونیست دولت را کنترل می می:دومین پرسش

درک کنترل ی ًاین تماما بھ این وابستھ است، کھ چھ چیزی از واژه:پاسخ
من . داری درک عجیبی از این واژه دارنددر کشورھای سرمایھ. شودمی
ھای اری، علیرغم وجود مجلسدسرمایھھای دانم کھ یک سری از دولتمی

مجالس اطمینان . شوندبزرگ کنترل میھای بانکی بھ وسیلھ" دموکراتیک"
اما در واقع این چنین است کھ . کنندرا کنترل میھا  کھ آنھایند کھ بانکدھندمی

ایند و اعمال آنھا را نمرا از پیش تعیین میھا مالی ترکیب دولتھای اتحادیھ
" بزرگھای قدرت"داند کھ در ھیچ یک از چھ کسی نمی. نمایندکنترل می

تواند تشکیل بزرگ مالی نمیھای خواست قدرتی اری، دولت علیھدسرمایھ
، و وزرا مانند عروسک آنھا تنھا الزم است کھ یک فشار مالی وارد آورند: شود

ل واقعی است، کنترل دولت بھ این کنتر. شوندیشان معلق میھااز صندلی
.مجالسی برخالف کنترل فرضی بھ وسیلھھا بانکی وسیلھ

بایستی کھ من بگویم، باشد، پس میاگر صحبت از این نوع کنترل می
ًپول در نزد ما غیر قابل تصور و کامال ھای کیسھی چنین کنترل دولتی بھ وسیلھ

از دیر زمان ملی ھا باشد، فقط تنھا بھ این دلیل، کھ بانکغیر ممکن می
.ندابیرون رانده شدهپول از اتحاد جماھیر شوروی ھای ند، کیسھاگشتھ

کنترل، بلکھ راجع بھ رھبری ی شاید منظور ھیئت نمایندگی نھ درباره
دولت توسط حزب سؤال نماید؟ اگر منظور ھیئت نمایندگی چنین پرسشی است، 

. نمایدلت را رھبری میبلھ در نزد ما حزب دو: گویمپس من بھ آن پاسخ می
از اعتماد اکثریت بدین سبب ممکن است، چون حزب در نزد ما ای چنین رھبری

کارگران و زحمتکشان در مجموع برخوردار است، و بنابراین محق می باشد 
.دولتی را بھ نام این اکثریت ھدایت نمایدھای ارگان

ی لھحزب کارگران شوروی، بھ وسیی در کجا رھبری دولت بھ وسیلھ
شود؟حزب کمونیست اتحاد جماھیر شوروی مشاھده می

ی باشد، بھ وسیلھبیش از ھمھ، در آنجا کھ حزب کمونیست آماده می
مشاغل دولتی در کشورمان را ھای ترین پستشوراھا مھمی شوراھا و کنگره

بھ نمایندگان آن، با بھترین آنھا، با مأمورینی کھ خدمتگزار منافع پرولتاریا 
و این . ند با روح و جان بھ پرولتاریا خدمت نمایندا، واگذارد، کھ آمادهباشندمی

گردد، چون کارگران و دھقانان بھ حزب در بیشترین مواقع میسر می
قدرت دولتی در نزد ھای باشد، کھ ارگاناین برحسب تصادف نمی.اعتماد دارند

، قدرت ھاانشوند، کھ آنھا، رھبران این ارگرھبری میھا ما از طرف کمونیست
.باشندعظیمی در این کشور دارا می
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قدرت ھای اداری، کارھای ارگانھای دوم در این کھ حزب کارھای ارگان
کند، کند کھ تصمیمات دولت را اجراء نمایند و سعی میبھ آنھا کمک می

را از آنھا تضمین نماید، چنان کھ ھیچ تصمیم مھمی بدون ھا پشتیبانی توده
.خواھد شددستور حزب گرفتھ ن

 دولتی، سوم بھ این سبب کھ ھنگام تنظیم طرح کار این یا آن ارگان قدرت
 و ساختمان بازرگانیی صنعت و کشاورزی، یا در عرصھی چھ در عرصھ

دھد، کھ نفس و جھت کار این فرھنگی، حزب رھنمودھای عمومی ارائھ می
.نمایدتعیین میھا را در مدت اعتبار این نقشھھا ارگان

خود را در مورد این نوع " تعجب"ت بورژوائی بر طبق معمول مطبوعا
سر تا پا " تعجب" این اام. داردحزب در امور دولتی بیان می" دخالت"

اری، خود را ھمین داین روشی است کھ در کشورھای سرمایھ. ریاکاری است
کنند، در را ھدایت میھا دھند و دولتمی" دخالت"گونھ در اقدامات دولتی 

باشد کھ ھ در آنجا رھبری در دست محفلی کوچک از افراد متمرکز میحالی ک
نمایند  مالی بزرگ مربوطند و در نتیجھ سعی در آن میبھ نوعی بھ مؤسسات

داند کھ در ھر حزب چھ کسی نمی. کھ نقش خود را از مردمان مخفی دارند
ی از ّسرای اری، کابینھد دیگر سرمایھیبورژوائی در انگلستان و یا کشورھا

کند؟ خود متمرکز میھای محفلی کوچک موجود است، کھ رھبری را در دست
Lloyd(فقط بھ سخنرانی معروف لوید جورج  Georges( ی در مورد کابینھ

تفاوت بین کشور شوروی و کشورھای . حزب لیبرال نظر افکنید" ایسایھ"
اری در این است کھ،دسرمایھ

ورژوائی دولت را در خدمت اری احزاب بدالف ــ در کشورھای سرمایھ
کنند، در حالی کھ حزب پرولتاریا ھدایت میی منافع بورژوائی و علیھ

ی کمونیست در اتحاد جماھیر شوروی، دولت را در خدمت پرولتاریا و علیھ
؛بورژوازی

دارند و بھ ب ــ احزاب بورژوائی نقش رھبری خود را از مردم پنھان می
رند، در حالی کھ حزب کمونیست در اتحاد بسری مشکوک پناه میھای کابینھ

سری نیاز ندارد، سیاست و عمل ھای جماھیر شوروی بھ ھیچ روی بھ کابینھ
دارد، کھ او  و در پیش تمام مردم اعالم مینمایدسری را رسوا میھای کابینھ

.نمایدمسئولیت رھبری دولت را تقبل می

کند؟ ن اصل رھبری می آیا حزب سندیکا را ھم  بر اساس ھمی:یک نماینده

 ولی تواند بھ سندیکا رھنمود دھدًرسما حزب نمی.  در اصل بلھ:استالین
.دھد کھ در سندیکاھا فعالندرھنمود میھا حزب بھ کمونیست
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و غیره ھا از قرار معلوم در سندیکاھا و ھم چنین در شوراھا و تعاونی
کمونیستی در ھای فراکسیونی وظیفھ. موجودندھا ئی از کمونیستھافراکسیون

 و غیره با اقناع در اھسندیکاھا، شوراھا، تعاونیھای این است کھ در ارگان
باشند، مؤثر واقع شوند و در اکثر قبول تصمیماتی کھ مطابق رھنمود حزب می

بسیار عظیم ھا چون نفوذ حزب در میان تودهشوند، مواقع بھ آن موفق می
اتحاد عمل  بدین ترتیب.  برخوردار استباشد و در نزد آنان از اعتبار زیادیمی

بدون این اتحاد عمل، . آیدترین تشکیالت پرولتاریا بھ دست میدر میان متفاوت
.کارگر خواھیم بودی نظمی و اختالف در اعمال این تشکیالت طبقھما شاھد بی

 از آنجا کھ در روسیھ فقط یک حزب قانونیت دارد، چگونھ :سومین پرسش
باشند؟طرفدار حزب کمونیست میھا ودهکھ تدانید می

 این صحیح است کھ در روسیھ ھیچ حزب قانونی بورژوائی موجود :پاسخ
نیست،کھ در اینجا تنھا یک حزب قانونی است، حزب کارگران، حزب 

باشیم، کھ بھ ئی را دارا میھا آیا ابزارھا و راهآیا با وجود اینھا کمونیست
زحمتکش طرفدار ی ت کارگران، اکثریت تودهآن مطمئن شویم کھ اکثریی وسیلھ

باشند؟کمونیسم می
، نھ باشنددھقانی میھای کارگر و تودهی ًطبیعتا در اینجا منظور طبقھ

پرولتاریا ی استثمارگر سابق، کھ بھ وسیلھی طبقھھای ماندهبورژوازی و نھ پس
ی داریم، تا ئھابلھ، ما چنین امکاناتی را داریم، ما ابزار و راه. نداسرنگون شده

.باشند و یا نھدھقانی طرفدار کمونیسم میھای بدانیم کھ کارگران و توده
، آیا ترین لحظھ در زندگی کشورمان را در نظر بگیریمبھ طور مثال مھم

.کنندپشتیبانی میھا ًواقعا از کمونیستھا باشیم کھ ادعا نمائیم، تودهما محق می
 را در نظر ١٩١٧ تحول سال یمھمی را مثل دورهی پیش از ھمھ لحظھ

 کارگران و دھقانان را ،حزبی ، بھ مثابھھایگیریم، ھنگامی کھ حزب کمونیست
برای سرنگونی قدرت بورژوازی فرا خواند، ھنگامی کھ این حزب پشتیبانی 

.اکثریت عظیم کارگران، سربازان و دھقانان را بھ دست آورد
در رأس )SR(نرھا وضعیت در آن زمان چگونھ بود؟ سوسیال رولوسیو

را  اییک جبھھو بورژوازی ) ھامنشویک(ھا قدرت بودند و سوسیال دموکرات
دستگاه قدرت در مرکز و در کشور و ھم چنین فرماندھی . دادندمیتشکیل 
حزب .  میلیونی ارتش در دست این احزاب، در دست دولت بود١٢دستگاه 

 شکست اجتناب ناپذیر بورژوازی تمام کشورھا. نیمھ قانونی بودھا کمونیست
کشورھای آنتانت تمام و کمال از دولت . کردندبینی میحزب بلشویکی را پیش
را، ھا ولی ھیچ چیز نتوانست حزب کمونیست. نمودندکرنسکی پشتیبانی می
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حزب بلشویکی را از آن باز دارد کھ پرولتاریا را برای سرنگونی این رژیم و 
ی و چھ شد؟ اکثریت قاطع توده. خواندبرقراری دیکتاتوری پرولتاریا فرا 

 با قاطعیت تمام بھ پشتیبانی از زحمتکشان در اقصی نقاط کشور و در جبھھ
پرداخت ــ و دولت کرنسکی سرنگون شد، قدرت پرولتاریا بر ھا حزب بلشویک

.سر کار آمد
در آن زمان بھ ھا توانست چنین چیزی انجام یابد، کھ بلشویکچگونھ می
بورژوازی تمام کشورھا در ی دشمنانھھای بینی علیرغم پیشپیروزی رسیدند

وسیع ھای کند، کھ تودهمورد انھدام حزب بلشویک؟ آیا این اوضاع ثابت نمی
.م کھ چنین استاکنند؟ من بر این عقیدهزحمتکشان از حزب پشتیبانی می

را در سطح ھا در اینجا شما اولین آزمایش آتوریتھ و نفوذ حزب کمونیست
.توده و مردم در دست داریدوسیع 

جنگ داخلی، ھنگامی کھ ی دخالت، دورهی بعدی، دورهی بھ دوره
آرخانگلسک و مورمانسک ی منطقھاز شمالی، ی اران انگلیسی، روسیھدسرمایھ

اران آمریکائی، انگلیسی، دھنگامی کھ سرمایھنمودند، توجھ نمائیم،را اشغال 
 کلچاک را بھ پیش راندند، ھنگامی ژاپنی و فرانسوی سیبری را اشغال نمودند و

" جنوبیی روسیھ"ئی برای اشغال ھااران فرانسوی و انگلیسی قدمدکھ سرمایھ
این یک جنگ کشورھای آنتانت . برداشتند و دنیکین و ورانگل را بھ پیش راندند

ی دولت کمونیستی در مسکو، علیھی ضد انقالبی روسیھ علیھھای و ژنرال
ترین آزمایش قدرت و تحکیم این دوره بزرگ.  ما بود انقالب اکتبردستاوردھای

.وسیع کارگران و دھقانان بودھای در بین تودهھا حزب کمونیست
جنگ داخلی، متجاوزین ی و چھ شد؟ آیا این ھنوز روشن نیست، کھ نتیجھ

ارتش تارومار ی ضد انقالبی بھ وسیلھھای از روسیھ بیرون رانده شدند و ژنرال
.گشتند؟

شود، کھ سرنوشت جنگ در آخر نھ بھ درستی نشان داده میاینجا بھ 
شود ــ کلچاک و دنیکین بھ حد کفایت از طرف تکنیک تعیین میی وسیلھ

سیاستی صحیح، بھ ی بلکھ بھ وسیلھدشمنان اتحاد جماھیر شوروی مسلح شدند ــ 
. مردمی عالقھ و پشتیبانی تودهی وسیلھ

ًطبیعتا .  آن زمان پیروز گردید؟آیا این تصادفی بود کھ حزب بلشویک در

از پشتیبانی ھا آیا این داللت بر آن ندارد، کھ حزب کمونیست. این یک اتفاق نبود
.من معتقدم کھ بر آن داللت دارد. باشد؟وسیع زحمتکشان برخوردار می

در اینجا شما دومین آزمایش قدرت و ثبات حزب کمونیست را در اتحاد 
.نیدکجماھیر شوروی مشاھده می

از جنگ، کھ در آن ساختمان  بعدی کنونی، دورهی برگردیم بھ دوره
کھ در آن آشفتگی اقتصادی جای ای باشد، مرحلھآمیز در دستور کار میصلح
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ی ساختمان تمامی اقتصاد بر پایھی خود را بھ بازسازی صنعت و باالخره مرحلھ
اشیم کھ قدرت و بئی میھاآیا ما اکنون دارای چنان ابزار و راه.تکنیک جدید

ھای تودهی عالقھی را بھ آزمایش بگذاریم، تا درجھھا ثبات حزب کمونیست
من معتقدم، ما آن را دارا . وسیع زحمتکشان را برای این حزب تعیین نمائیم؟

.باشیممی
 میلیون ١٠ًبیشتر از ھمھ بھ سندیکاھای شوروی توجھ کنیم، کھ بھ آن تقریبا 

آیا این . رھبری سندیکاھایمان بیافکنیمھای ارگان، نظری بھ دنکارگر تعلق دار
ًطبیعتا . قرار دارند؟ھا کمونیستھا باشد کھ در رأس این ارگانیک تصادف می

 اتحاد  کھ کارگران،این ابلھانھ است تصور کنیم.این یک امر تصادفی نیست
رھبری سندیکاھا بی تفاوت ھای جماھیر شوروی نسبت بھ ترکیب ارگان

گران اتحاد جماھیر شوروی در طوفان سھ انقالب تکامل یافتھ و کار. باشندمی
ند، رھبران خود را آزمایش اآنھا بیش از ھر کسی آموختھ. ندادرس آموختھ

مدت زمانی . ، کھ اگر بازگوی منافع پرولتاریا نباشند، آنھا را بدور افکنندنمایند
کارگران متقاعد ھنگامی کھ . ترین انسان در حزب ما بودبود کھ پلخانف محبوب

گشتند، کھ پلخانف صف پرولتری را ترک گفتھ است، از آن ابائی نداشتند، او را 
.منزوی کنند

 ابراز دارند و آنھا ھاتو اگر این کارگران اعتماد کامل خود را بھ کمونیس
تواند دلیل راسخی باشد، ئی مسئول در سندیکاھا برگمارند، فقط میھارا در مقام

 در میان کارگران اتحاد جماھیر شوروی نیروئی عظیم  نیستکھ نفوذ حزب کمو
.و با ثبات است

وسیع ھای دھد تودهدر اینجا شما آزمایش خود را دارید، کھ نشان می
. سمپاتی دارندھا کارگران بدون قید و شرط بھ حزب کمونیست

 تمامی حق شرکت در انتخابات، کھ. توجھ کنیم بھ آخرین انتخابات شوراھا
 سالگی، بدون تبعیض جنسی و ملیتی، ١٨ن اتحاد جماھیر شوروی از سن ساکنا

کنند، دارا بھ استثنای عناصر بورژوازی، کھ کار بیگانھ را استثمار می
.باشندمی

اکثریت . رسید میلیون می٦٠ًتعداد واجدین شرایط انتخاب کننده تقریبا بھ 
 ٥١ً میلیون نفر تقریبا ٦٠ از این. ًعظیمی از انتخاب کنندگان طبیعتا دھقانانند

اکنون بھ .  میلیون نفر از حق انتخاب خود استفاده نمودند٣٠درصد یعنی بیش از 
آیا . ما در مرکز و در دھات نظری بیافکنیمرھبری شوراھای ھای ترکیب ارگان

شود کھ این واقعیت را تصادفی دانست، کھ اکثریت قاطع مسئولین رھبری می
. توان تصادفی دانستروشن است کھ این را نمی.؟باشندمیھا از کمونیست

میلیونی ھای کھ حزب کمونیست در میان تودهنماید واقعیت، این امر را ثابت می
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من معتقدم کھ این امر آن را ثابت . دھقانان از اعتماد آنان برخوردار است
.کندمی

.داریدرا در اینجا شما آزمایش دیگر قدرت و ثبات حزب کمونیست 
 میلیون ٢ًکھ تقریبا ،)ُمسوملوک( کنید بھ سازمان جوانان کمونیست توجھ

شود این واقعیت را تصادفی می. جوانان کارگر و دھقان بھ آن تعلق دارند
ھا دانست، کھ اکثریت مقامات رھبری سازمان جوانان کمونیست از کمونیست

.شود تصادفی نامیدمن معتقدم کھ این را نمی.باشند؟می
شما آزمایش دیگری در مورد قدرت و ثبات حزب کمونیست در در اینجا 

.دست دارید
بیشمار، جلسات مشورتی و مجامع نمایندگان و ھای در آخر بھ کنفرانس

میلیونی زحمتکشان، مردان و زنان، کارگران مرد و زن، ھای غیرو، کھ توده
شوند، در بر روسیھ را شامل میھای دھقانان مرد و زن کھ تمامی ملیت

گیرند یم
در غرب با تمسخر برخورد ھا  و کنفرانساین جلسات مشورتیی درباره

با این حال این جلسات . ًاساسا میل بھ صحبت دارندھا کنند، کھ روسمی
برای ما معنای عظیمی دارند، زیرا آنھا عالوه بر این کھ ھا مشورتی و کنفرانس

دھد کھ ن میدھد، بھ ما امکابھ دست میھا سنگ محکی برای نظر توده
ئی برای برطرف نمودن آنھا نشان ھااشتباھات خود را دریابیم و ابزار و راه

گیرد، و ما آنھا را مخفی دھیم، چھ در نزد ما اشتباھات کمی صورت نمی
آنھا ی  و تصحیح صادقانھداریم، زیرا ما بر این باوریم، کھ کشف اشتباھاتنمی

.باشدر میبھترین وسیلھ برای بھتر نمودن رھبری کشو
 و جلسات مشورتی را مطالعھ کنید،ھا  در این کنفرانس،ھایسخنرانی

در صف کارگران و " سادهھای انسان"تذکرات منطقی و صریحی از جانب 
تصمیمات آنھا را مطالعھ کنید ــ و شما  دھقانان را در این جلسات مطالعھ کنید،

باشد، شما میدارا   حزب کمونیست،یعظیمی نفوذ و آتوریتھخواھید دید، چھ 
حزب ما رشک ی ھر حزبی در این جھان بھ نفوذ و آتوریتھخواھید دید، کھ 

.بردمی
.در اینجا شما نیز آزمایش دیگری از ثبات حزب کمونیست دارید

باشیم، تا قدرت حزب باشند کھ ما دارا میئی میھااینھا ابزار و راه
.آزمایش بگذاریممردم بھ ھای کمونیست و نفوذ او را در بین توده

وسیع کارگران و دھقانان در اتحاد ھای بریم، کھ تودهاز این طریق پی می
جماھیر شوروی با حزب کمونیست ھمدردی دارند
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ھرگاه گروھی غیر حزبی فراکسیونی تشکیل دھد و در : چھارمین پرسش
آنھا بر پشتیبانی از دولت ی انتخابات ذنمایندگان خودشان را کھ در اساسنامھ

شوروی تأکید شده است معرفی کنند، ولی ھمزمان لغو انحصار بازرگانی 
 و توانند امکانات شخصی خود را دارا باشندخارجی را خواستار باشند، آیا می

.یک آکسیون سیاسی فعال را توسعھ دھد

 من معتقدم این پرسش یک تضاد غیر قابل بخششی در خود نھفتھ :پاسخ
خود بھ ی  را تصور بدارد، کھ در اساسنامھتواند گروھیکسی نمی. دارد

پشتیبانی از دولت شوروی تأکید گشتھ، ولی ھمزمان لغو انحصار تجارت 
زیرا انحصار تجارت خارجی یک اساس غیر . چرا؟. خارجی را خواستار باشد

زیرا گروھی کھ خواستار لغو . دولت شوروی استی قابل تزلزل اساسنامھ
زیرا . تواند پشتیبان دولت شوروی باشدیخارجی است، نمانحصار تجارت 

ًتواند گروھی باشد کھ عمیقا دشمنانھ در مقابل سیستم چنین گروھی فقط می

دند عناصری کھ لغو انحصار وًطبیعتا در اتحاد جماھیر شوروی ب. شوروی است
و ھا طرفدار نپ، کوالکھای تجارت خارجی را خواستارند اینھا انسان

ولی . باشند از پا افتاده می، کھ اکنون وغیروگرمارئی از طبقات استثھابخش
من معتقدم کھ در این سئوال ھیئت . ندااین عناصر یک اقلیت ناچیز از اھالی

ھای اما اگر منظور کارگران و توده. نمایندگی، این عناصر را در نظر ندارند
رت تجاباشند، بنابراین باید بگویم، کھ خواست لغو انحصار مشاغل دھقانی می

انگیزد و دشمنانھ تلقی خواھد خارجی در نزد آنان فقط تمسخر آنان را برمی
.کرد

برای آنھا . در عمل، لغو انحصار تجارت خارجی چھ معنائی خواھد داشت؟
 و مجتمعات صنعتی صرفنظر کردن از صنعتی کردن کشور، ایجاد کارخانجات

عات کھنھ خانجات و مجتمرجدید و صرفنظر کردن از مدرنیزه کردن کا
این برای آنھا بھ معنای غرق شدن اتحاد جماھیر شوروی در کاالھای . باشدمی

ش، اضعف نسبیی اری، برچیده شدن صنایع ما در نتیجھدکشورھای سرمایھ
کارگر و تضعیف ی تر شدن وضع مادی طبقھتزاید تعداد بیکاران، وخیم

 مانای تقویت مرداین باالخره بھ معن. باشد اقتصادی و سیاسی او میموقعیت
آیا پرولتاریای اتحاد جماھیر شوروی . باشدنپی و بورژوازی نو در اساس می

واضح است کھ او نمی تواند چنین . دست یازدای تواند بھ یک چنین خودکشیمی
.کند

شاغل دھقان ھای لغو انحصار تجارت خارجی برای تودهای و چھ نتیجھ
مستقل بھ یک کشور  از یک کشور ماخواھد داشت؟ این بھ معنای تغییر کشور

این بھ معنای بازگشت بھ آن رژیم . باشددھقانی میی نیمھ مستعمره و فقر توده
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کردند، در باشد، کھ در آن کلچاک و دنیکین حکومت میمی" تجارت آزاد"
میلیونی ھای و متفقین، تودهھا زمانی کھ نیروھای متحد ضد انقالبی ژنرال

کردند و این در آخر بھ معنای تقویت ت و تاراج میدھقانان را با شقاوت غار
ی ّدھقانان ما مزه. باشدعناصر استثمارگر در دھات میی کوالکی و باقیمانده

ولگا و ی  این رژیم را در اوکرائین و قفقاز شمالی، در کرانھمعرکھ محشر
دارد، کھ چھ چیز این فرضیھ را محق می. نداکافی چشیدهی سیبری بھ اندازه

. دوباره از نو سر خود را در این طناب دار داخل کنند؟آنھا
تواند برای لغو انحصار شاغل دھقانی نمیی کھ تودهآیا این روشن نیست، 
.تجارت خارجی موافق باشد

و لغو  ھیئت نمایندگی این نکتھ را در رابطھ با تجارت خارجی :یک نماینده
توانست گروه کاملی از آن میبیان داشت، کھ بر اساس ای آن را بھ عنوان مسئلھ

یک حزباھالی خود را متشکل کنند، اگر در اتحاد جماھیر شوروی نھ انحصار 
.بودو انحصار قانونیت می

گردد بھ سئوال انحصار حزب  پس ھیئت نمایندگی بازمی:استالین
من این سئوال . بھ عنوان تنھا حزب قانونی در اتحاد جماھیر شورویکمونیست، 

ئی صحبت نمودم، کھ ما در ھا پاسخ گفتم، ھنگامی کھ من از ابزار و راهرا کوتاه
میلیونی کارگران و دھقانان را برای حزب ھای خدمت داریم، تا ھمدردی توده

.کمونیست آزمایش نمائیم
، مردمان نپی، ھاآن چیزی کھ مربوط بھ اقشار دیگر مردم، کوالک

ق است، آنھا در نزد ما حق سابی استثمارگر شکست خوردهی طبقھی باقیمانده
پرولتاریا نھ . سیاسی برای خود و ھم چنین حق اتنخاب را ندارندیک تشکیالت 

آھن، زمین و معادن و خطوط راهھا را، بلکھ بانکھا فقط کارخانجات و کارگاه
او ھم چنین حق تشکیالت سیاسی را از او گرفت، زیرا . را مصادره نمود

ًھیئت نمایندگی بدیھا . خواھدبورژوازی را نمیپرولتاریا دیگر بازگشت قدرت 

پرولتاریای اتحاد جماھیر شوروی از بورژوازی و مخالفتی با این امر ندارد، کھ 
و ھا  بانکآھن،، زمین و خطوط راهھامالکان بزرگ، کارخانجات و کارگاه

)حضاری خنده. (معادن را مصادره نموده است
آید، متعجب است کھ پرولتاریا ر می کھ بھ نظولی ھیئت نمایندگی، آن طور

تر رفتھ و حقوق سیاسی کند، بلکھ از آن پیشخود را بھ آن محدود نمی
آید و یا ًاین بھ نظر من کامال منطقی نمی. گیردبورژوازی را از او می

با چھ حقی از پرولتاریا . ًتر گفتھ شود، کامال غیر منطقی استصریح
آیا بورژوازی در غرب کھ بر . ه می شود؟سخاوتمندی برای بورژوازی طلبید
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دارد؟ آیا ابراز میترین سخاوتی در قبال پرولتاریا مسند نشستھ است، کوچک
بھ فعالیت کارگر را با تحت فشار گذاردن مجبور ی  انقالبی طبقھ واقعیاحزاب
با چھ حقی از پرولتاریا در اتحاد جماھیر شوروی سخاوتمندی   کند؟نمی مخفی

. گویدمن معتقدم کھ منطق این را می.؟شودقاتی، خواستھ میبشمن طدر قبال د
ش اکند، کھ بھ بورژوازی بایستی حقوق سیاسیکسی کھ بھ این امکان فکر می

باز گردانده شود، اگر او منطقی فکر کند، باید ھم چنین سئوال بازگرداندن 
مطرح را بھ بورژوازی ھا آھن و بانک، خطوط راهھاکارخانجات و کارگاه

.گرداند

ھیئت نمایندگی وظیفھ دارد، توضیح داده شود از چھ طریق  :یک نماینده
کارگر و دھقان، کھ متفاوت از نظرات حزب ی توان نظرات موجود در طبقھمی

باشد، امکان ابراز بیان قانونی داشتھ باشندکمونیست می

ای هتودھای نظرات بتوانند در سازماندیگر این : دیگری یک نماینده
.کارگر، در سندیکاھا و غیره بیان گردندی طبقھ

حقوق سیاسی ی این مربوط بھ قراری درباره  پس بسیار خوب:استالین
کارگر و ی عقاید در بین طبقھی باشد، بلکھ مربوط بھ مبارزهبورژوازی نمی

دھقانان است
عقیدتی در بین ی گویا ما در حال حاضر در شوروی شاھد یک مبارزه

ًباشیم؟ بلھ، حتما این غیر ممکن شاغل دھقانی میھای رگر و تودهکای طبقھ

کارگر و دھقان در تمام مسائل عملی و در تمام مسائل ھا باشد،کھ میلیونمی
ی ًاوال میان طبقھ. چنین چیزی در زندگی وجود ندارد. نظر باشندخاص، ھم

آنھا راجع دید ی چھ از نظر موقعیت اقتصادی و ھم از زاویھکارگر و دھقانان،
ئی در درون خود ھاًدوما تفاوت. بھ این یا آن مسئلھ تفاوت بزرگی موجود است

تربیتی، سنی، طبعی، ھای کارگر در درک مسائل موجود است، تفاوتی طبقھ
تمام . آیند و غیرهئی میان کارگران قدیمی و کارگرانی کھ از دھات میھاتفاوت

انجامد، شاغل دھقانی میھای  توده،عقیدتی میان کارگرانی اینھا بھ یک مبارزه
، بھ ھنگام انتخابات شوراھا و غیرو ھاکھ در جلسات، در سندیکاھا، در تعاونی

.یابندامکان بیان قانونی خود را می
عقیدتی اکنون، تحت شرایط دیکتاتوری پرولتاریا و ی اما بین مبارزه

. سی وجود داردتفاوتی اساعقیدتی در گذشتھ، قبل از انقالب اکتبر، ی مبارزه
عقیدتی بین کارگران و شاغلین دھقانی ی در آن زمان، در گذشتھ، مبارزه

بھ طور عمده بھ دور محور سرنگونی صاحبان زمین، سرنگونی تزار، 
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اکنون تحت شرایط . چرخیداری میداری و انھدام سیستم سرمایھدسرمایھ
رت شوراھا، عقیدتی نھ برای سرنگونی قدی دیکتاتوری پرولتاریا، مبارزه

و ھا قدرت شوراھای بھبود ارگانی نابودی نظام شوروی، بلکھ بر سر مسئلھ
.در اینجا تفاوتی اساسی موجود است. باشدبھبود کار آنھا می

عقیدتی در گذشتھ برای انھدام انقالبی ی ور نیست کھ مبارزهآاین تعجب
 کارگر و ینظام موجود دلیلی بر آن بود کھ چندین حزب رقیب در داخل طبقھ

حزب : این احزاب عبارت بودند از. شاغل دھقانی وارد معرکھ شدندھای توده
از طرفی دیگر ھم . ، حزب سوسیال رولوسیونرھاھابلشویکی، حزب منشویک

، نھ عقیدتیی کھ مبارزه پرولتاریا، باشد، اکنون کھ تحت دیکتاتوریقابل فھم می
باشد، ود و تثبیت آن می بلکھ برای بھببرای انھدام نظام موجود شوروی

شاغل در ده ھای برای موجودیت چندین حزب در بین کارگران و تودهای زمینھ
این آن دلیلیست کھ چرا قانونیت تنھا یک حزب، حزب . دھدبھ دست نمی

، انحصار این حزب، نھ تنھا با مخالفت کارگران و شاغلین دھقانی ھاکمونیست
وان چیزی ضروری و مطلوب بھ آن شود، کھ حتی برعکس، بھ عنروبرو نمی
.شودبرخورد می

انحصار حزب (موقعیت حزب ما بھ عنوان تنھا حزب قانونی در کشور 
یک چنین مقامی را . چیزی مصنوعی و من درآوردی نیست) کمونیست

. توان بھ طریق مصنوعی و با دستورات اداری و غیرو بھ وجود آوردنمی
ًیجھ شده است، تاریخا تکامل یافتھ، بھ انحصار حزب ما از واقعیت زندگی نت

، بھ آن علت کھ، احزاب سوسیال رولوسیونر و منشویکی برای ایعنوان نتیجھ
.نداتصویر ناپدید گشتھی ھمیشھ ورشکست شده و در نزد ما از صحنھ

چگونھ بودند احزاب سوسیال رولوسیونر و منشویکی در گذشتھ؛ این 
از چھ طریقی این احزاب قبل از . تاریا؟پیشگامان تأثیرات بورژوازی بر پرول

ی موجودیت طبقھی بھ وسیلھ.شدند؟ کمک و پشتیبانی می١٩١٧اکتبر 
آیا این روشن . وجود حاکمیت بورژوازیی بورژوازی و باالخره بھ وسیلھ

بایستی وجود این احزاب ھم از بین باشد، کھ با انھدام بورژوازی، مینمی
.برود؟

،؟ آنھا بھ احزابی برای بازگرداندن ١٩١٧ از اکتبر چھ شدند این احزاب بعد
آیا این ھنوز روشن . اری و سرنگونی قدرت پرولتاریا تبدیل گشتنددسرمایھ

 در میان بایستی ھرگونھ زمینھ و ھرگونھ نفوذباشد، کھ این احزاب مینمی
.کارگران و اقشار زحمتکشان را از دست بدھند؟

زاب سوسیال رولوسیونر و منشویکی و احھا مبارزه میان حزب کمونیست
شروع این مبارزه بھ . کارگر از دیروز شروع نشده استی جھت تأثیر بر طبقھ

انقالبی در روسیھ، ای یک حرکت تودهی گردد، کھ اولین نشانھزمانی باز می
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ی ، یک دوره١٩١٧ تا اکتبر ١٩٠٣ی دوره. شد دیده می١٩٠٥قبل از 
ی کارگر کشورمان بود، یک مرحلھی بقھعقیدتی شدیدی در میان طی مبارزه

 و سوسیال رولوسیونرھا برای تأثیر بر ھاو منشویکھا مبارزه میان بلشویک
کارگر اتحاد جماھیر شوروی سھ ی در این دوران طبقھ. کارگری روی طبقھ

کارگر شایستگی این ی در آتش این انقالبات، طبقھ. انقالب را از سر گذراند
انقالبی پرولتری آنھا را ی الب پرولتری و روحیھانقی احزاب، برای مسئلھ

، ھنگامی کھ تاریخ بیالن ١٩١٧در روزھای اکتبر تجربھ و آزمایش نمود، و 
نمود، ھنگامی کھ در ترازوی تاریخ انقالبی گذشتھ را بررسی میی تمام مبارزه

شد ــ آنجا باالخره کارگر، محک زده میی بین احزاب درون طبقھی مبارزه
ارگر اتحاد جماھیر شوروی، انتخاب نھائی خود را نمود و تصمیم بر کی طبقھ

.تنھا حزب پرولتری اتخاذ نمودانتخاب حزب کمونیست بھ عنوان 
ی توان این واقعیت را توضیح داد، کھ خواست طبقھاز چھ طریقی می

ھا آیا این یک واقعیت نیست کھ بلشویک. کارگر بر انتخاب حزب کمونیست بود؟
 آیا این  اقلیت ناچیزی بودند؟١٩١٧ال در شورای پتروگراد در سال بھ طور مث

 در در آن زمانھا یک واقعیت نیست کھ سوسیال رولوسیونرھا و منشویک
آیا این یک واقعیت نیست کھ، . شوراھا اکثریت قاطع را در دست داشتند

دستگاه قدرت و تماس ابزارھای اجرائی در دست احزاب ی روزھای اکتبر کلیھ
مشترکی با بورژوازی تشکیل ی سیال رولوسیونر و منشویکی بودند،کھ جبھھسو
.دادند؟می

توضیح آن این است کھ، حزب کمونیست در آن زمان، برای پایان دادن بھ 
جنگ، برای یک صلح دموکراتیک فوری بود،ھنگامی کھ احزاب سوسیال 

جنگ ی ، برای ادامھ"جنگ تا پیروزی کامل"رولوسیونر و منشویکی برای 
.امپریالیستی بودند

توضیح آن این است کھ، حزب کمونیست در آن زمان برای سرنگونی 
دولت کرنسکی، برای سرنگونی قدرت بورژوازی، برای ملی کردن 

ی آھن بود ھنگامی کھ مبارزهو خطوط راهھا ، بانکھاکارخانجات و کارگاه
کرنسکی و حق احزاب منشویکی و سوسیال رولوسیونرھا برای دفاع از دولت 

.آھن بودو خطوط راهھا ، بر روی بانکھابورژوازی  بر کارخانجات و کارگاه
ی توضیح آن در این است کھ حزب کمونیست در آن زمان برای مصادره

 کھ سوسیال رولوسیونرھا و در حالی. ،زمینداران بھ نفع دھقانان بودھای زمین
سی برای مدت نامعلومی بھ منشویکی این مسئلھ را تا مجمع مؤسسان قانون اسا

.انداختندتأخیر می
آور است، کھ انتخاب کارگران و دھقانان فقیر در نھایت بھ آیا این تعجب

.نفع حزب کمونیست بوده باشد؟
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 بھ  و منشویکیھاآور است، کھ احزاب سوسیال رولوسیونرآیا این تعجب
آن سرعت نابود شدند؟

شود، و این آن دلیلی نباط میانحصار حزب کمونیست از این مسائل است
.است کھ چرا حزب کمونیست بھ قدرت رسید

ی داخلی، دورهھای جنگی ، دوره١٩١٧بعد از اکتبر ی بعد، دورهی دوره
پیروزی نھائی ی نابودی کامل احزاب منشویکی و سوسیال رولوسیونر، دوره

. حزب بلشویک بود
ونیست را در ھا خود پیروزی حزب کمو سوسیال رولوسیونرھا منشویک

بعد از این کھ احزاب سوسیال رولوسیونرھا و منشویکی . این دوره آسان نمودند
ماندگان بھ ھنگام تحوالت اکتبر شکست خورده و از میان رفتھ بودند، واپسین

نمودند، در خدمت ھا ضد انقالبی کوالکھای آنھا شروع بھ شرکت در شورش
ند، کھ برای ھمیشھ از چشم کارگران آنتانت در آمدند و بدین وسیلھ باعث گردید

سوسیال : آن، این تصاویر زیر گردیدی نتیجھ.و دھقانان زدوده شوند
از بورژوازی انقالبی بھ بورژوازی ضد انقالبی بدل رولوسیونرھا و منشویکی، 

شوروی را خفھ ی جدید، روسیھی شدند، بھ کمک آنتانت شتافتند، کھ روسیھ
زنده و ی تمامی انقالبیون و نیروھاھا زب بلشویکنمایند، و آن بھ ھنگامی کھ ح

جدیدی از کارگران و ھای ًشاداب را بھ دور خود جمع نموده و دائما گروه
دھقانان را جھت مبارزه برای میھن سوسیالیستی، برای مبارزه با آنتانت بسیج 

در این ھا بایستی کھ، پیروزی کمونیستمیًطبیعتا از این طریق، . نمودمی
بھ شکست کامل سوسیال رولوسیونرھا و منشویکی بیانجامد و در واقع مرحلھ 

آیا این ھنوز جای تعجب است کھ بعد از تمام این اتفاقات، . ھم بھ واقعیت پیوست
.کارگر و دھقانان فقیر گشتھ است؟ی حزب کمونیست تنھا حزب طبقھ

بدین گونھ است کھ در نزد ما، انحصار حزب کمونیست بھ عنوان تنھا 
.زب قانونی در کشور حاصل گشتھ استح

در تحت .کارگر و دھقانان اکنون،ی عقیدتی در میان طبقھی شما از مبارزه
ًنمائید، من قبال اشاره نمودم، کھ شرایط دیکتاتوری پرولتاریا صحبت می

عقیدتی موجود است و موجود خواھد بود کھ بدون آن یک حرکت بھ ی مبارزه
عقیدتی در میان کارگران در شرایط کنونی نھ ی هپیش ناممکن است، ولی مبارز

 اساسی سرنگونی نظام شوروی است، بلکھ جھت طرح پیشنھاداتی برای مسئلھ
شوروی و ھای عملی، جھت بھبود کار شوراھا، تصحیح اشتباھات در ارگان

ی ًاین کامال روشن است، کھ چنین مبارزه.  استبرای تحکیم قدرت شوراھا
ًاین کامال روشن .  حزب کمونیست را تقویت و تکامل بخشدتواندعقیدتی فقط می

را برای تشکیل احزاب ای تواند زمینھعقیدتی نمیی است کھ یک چنین مبارزه
.کارگر و شاغلین دھقانی بھ وجود آوردی دیگری در دامن طبقھ
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اساسی بین خود و ترتسکی را ھای توانید تفاوتآیا می :پرسشپنجمین 
بیان نمائید؟

 پیش از ھمھ باید اظھار دارم کھ اختالفات با ترتسکی اختالفات :پاسخ
گی شخصی بوده باشد، ، چنان چھ این اختالفات دارای ویژهباشندشخصی نمی

دارد، زیرا آن را حزب ھیچگاه، حتی یک ساعت خود را بدان مشغول نمی
ا بنابراین آشکار. فردی مسائل شخصی خود را اولویت دھدکند، کھ تحمل نمی

من این مسائل را . باشدمسئلھ مربوط بھ اختالفات عقیدتی در درون حزب می
گی ویژهی درباره.  در حزب موجودندبلھ، این اختالف عقاید. کنمخالصھ می

ھای این اختالفات اخیر، ریکوف در مسکو و بوخارین در لنینگراد، در بیانیھ
عالوه بر . نداانتشار یافتھھا ھاین بیانی. نداًخود، تقریبا بھ طور کامل صحبت نموده

گفتھ شده است، چیزی ھا اختالف عقیده در این بیانیھی آن مسائلی کھ درباره
توانم اگر شما این اسناد را در اختیار ندارید، من می. برای اضافھ شدن ندارم

ھیئت نمایندگی توضیح داد کھ این اسناد را در . (آنھا را برای شما تھیھ نمایم
).اختیار دارد

 از ما در بازگشتمان سئوال خواھد شد، ولی ما تمام این اسناد :یک نماینده
.را در اختیار نداریم" ٨٣منشور "برای مثال . را در اختیار نداریم

دھم، کھ م و بھ خود حق نمیا من این منشور را امضاء ننموده:استالین
)حضاری خنده. (اسناد غریبھ را استفاده کنم

اری محرک اصلی تکامل تولید در در کشورھای سرمایھ د:پرسشششمین 
این نیروی محرکھ در اتحاد جماھیر شوروی. باشدامید بھ رسیدن سود می

این نیروی محرکھ ای بھ چھ وسیلھ. ًطبیعتا بھ صورت نسبی. موجود نیست
شما این جایگزینی مؤثر واقع ی شود و تا چھ اندازه بھ عقیدهجایگزین می

تواند پایدار باشد؟ن میشود؟ آیا ایمی

اری داصلی در اقتصاد سرمایھی  این درست است کھ نیروی محرکھ:پاسخ
این ھم درست است کھ نیل بھ سود نھ ھدف و نھ نیروی . باشدرسیدن بھ سود می

صنایع ما چھ ی پس نیروی محرکھ. باشدصنایع سوسیالیستی ما میی محرکھ
در نزد ما بھ ھا ارخانجات و کارگاه،وضعیتی است، کھ کپیش از ھمھباشد؟ می

اران تعلق دارد، کھ در نزد ما کارخانجات و دتمامی مردم و نھ بھ سرمایھ
ی اران، بلکھ از طرف نمایندگان طبقھدنھ از طریق نمایندگان سرمایھھا کارگاه
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اران، د، نھ برای سرمایھکارگری این آگاھی کھ طبقھ. شوندکارگر اداره می
عظیمی است ی کنند ــ این آگاھی نیروی محرکھد کار میبلکھ برای دولت خو

.برای پیشرفت و تکامل صنایع ما
ھا باید بر این نکتھ تأکید شود، کھ اکثریت قابل توجھی از مدیران کارخانھ

باشند، کھ از طرف شورای عالی اقتصادی، با توافق در نزد ما، کارگران می
یک مدیر برخالف میل کارگران شوند، در حالی کھ حتی سندیکاھا منسوب می

.تواند در پست خود باقی بماندو یا سندیکای مربوطھ نمی
ی یک کمیتھای و بعد باید تأکید شود، کھ ھر کارگاھی، ھر کارخانھ

شود و فعالیت مدیریت دارد کھ از طرف کارگران انتخاب میای کارخانھ
کھ در ھر کارگاه صنعتی و باالخره باید تأکید شود، . ایدنمکارخانھ را کنترل می

شود، کھ در آن تمامی کارگران مشاورتی تولیدی کارگران تشکیل میی جلسھ
 کل فعالیت مدیر کارخانھ را ،جویند و در آن کارگرانمربوطھ شرکت می

شود،  بھ بحث گذاشتھ میکاری مدیریت کارخانھی کنند، برنامھبررسی می
یابند کھ این کمبودھا ر آن امکان میشود و داشتباھات و کمبودھا تذکر داده می

قدرت شوروی برطرف ھای را از طریق سندیکاھا، از طریق حزب و ارگان
.نمایند

، چھ موقعیت کارگر باشد، کھ تمام این اوضاعدرک این مسئلھ مشکل نمی
اگر برای کارگر در . دھدرا از اساس تغییر میای و چھ کلیت نظام کارخانھ

باشد، در اینجا در خانھ ملک غریبھ و یا حتی زندان میاری کاردسیستم سرمایھ
کند، بلکھ بھ چیزی کھ بھ نگاه نمیسیستم شورائی دیگر بھ کارخانھ از این نظر 

ًاو نزدیک است، چیزی کھ مال اوست، چیزی کھ برای تکامل و بھبود آن عمیقا 

.تمایل دارد
ن روابط نوین بین این مسئلھ دیگر بھ اثبات بیشتری نیاز ندارد، کھ در ای

ی کارگر و کارخانھ و کارگاه و این احساس درآمیختگی با کارگاه نیروی محرکھ
.عظیم تمام صنایع ماست

 کھ تعداد مخترعین در گردداز این وضعیت، این حقیقت آشکار می
صنعت تولید و تشکیالت صنعتی، کھ از صفوف کارگران بر ی عرصھ

.دیابخیزند، روز بھ روز گسترش میمی
 وضعیتی کھ، در نزد ما درآمدھای از بخش صنعت، نھ بھ جیب افراد ًدوما

شخصی، بلکھ برای گسترش بعدی صنایع، برای بھبود وضع مادی و معنوی 
کارگر، برای تنزل بھای اجناس صنعتی، کھ کارگران و دھقانان بھ آن ی طبقھ

ت کھ برای بھبود شود، این ھم چنین بھ معنای اینس، بھ کار گرفتھ مینیاز دارند
.رسدشاغل بھ مصرف میای وضع مادی توده



٢١

ی تواند درآمد خود را برای باال بردن سطح زندگی طبقھار نمیدھسرمای
او . ار نیستدکند، وگرنھ او سرمایھاو از سود زندگی می. کارگر بھ کار گیرد

 حاصل تریاضافی سود جدید و بزرگی آورد، کھ از سرمایھسود بھ دست می
آورد، از این طریق سرمایھ از آمریکای شمالی بھ چین، بھ اندونزی، بھ 

شود، از فرانسھ بھ مستعمرات فرانسھ، آمریکای جنوبی و بھ اروپا سرازیر می
.از انگلستان بھ مستعمرات انگلیس

در نزد ما مسئلھ بھ صورت دیگر است، زیرا ما سیاست مستعمراتی اعمال 
در نزد ما درآمد از صنعت در . شناسیم بھ رسمیت نمیکنیم و آن را ھمنمی

ماند، در خدمت گسترش صنایع، بھبود وضع کارگر، برای امکان میکشور
ارزان کردن اجناس ی رشد بازار داخلی، از جملھ بازار دھقانی بھ وسیلھ

 درصد درآمد از صنعت برای ١٠نزدیک بھ . شودصنعتی بھ کار گرفتھ می
ی طبقھی در پیش ما بیمھ. کارگر مصرف می شودی بقھبھبود وضع زندگی ط

.  درصد آن می باشد١٣کارگر بھ حساب دولت، در مقایسھ با دستمزد کارگر، 
برای ) توانم بیان کنمدر این لحظھ مقدار آن را نمی(بخش معینی از درآمدھا 

بخش . شوداحتیاجات فرھنگی، تعلیمات شغلی کارآموزان بھ کار گرفتھ می
توانم در این لحظھ کھ دوباره مقدار آن را نمی( مھمی از این درآمدھا ًتقریبا
قسمت باقی مانده . شودجھت باالبردن دستمزدھای کارگران مصرف می) بگویم

ھای از درآمدھا از صنعت، برای گسترش بعدی صنایع، برای تعمیرات کارگاه
 کاالھای صنعتی جدید و باالخره برای ارزان کردنھای کھنھ، برای ایجاد کارگاه

.شودمصرف می
:مفھوم بزرگ این اوضاع برای تمامی صنعت در این است کھ

الف ــ کشاورزی را بھ صنعت نزدیک کند و تضاد میان شھر و ده را 
؛.تعدیل بخشد

چھ شھری و چھ روستائی را ب ــ رشد قابلیت جذب مصرف داخلی، 
.ایع را بھ وجود آوردرشد دائمی برای صنی حمایت کند و از این طریق پایھ

تمام ی  ایجاد آن موقعیتی کھ، ملی کردن صنعت، اداره با برنامھًسوما
.اقتصاد صنعتی را آسان گرداند

باشند؟ صنایع، فاکتورھای دائمی میی و نیروھای محرکھھا آیا این محرکھ
، آنھا بدون قید و ھتوانند بھ عنوان فاکتورھای دائمی مؤثر واقع شوند؟ بلآیا می

ھر اندازه صنایع ما . باشندو نیروھای محرک دائمی میھا شرط محرکھ
گسترش یابند، بھ ھمان اندازه این بردارھا از قدرت و اھمیت بیشتری برخوردار 

.شوندمی
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تواند با صنایع  تا چھ حد اتحاد جماھیر شوروی می:پرسشھفتمین 
.اری در کشورھای دیگر ھمکاری نماید؟دسرمایھ

شود، یا این کھ فقط ، مرزھای معینی تعیین میایین ھمکاریآیا برای چن
یک ھمکاری و چگونگی ای آزمایشی است، تا تعیین شود، در چھ عرصھ

.امکانش وجود ندارد؟ای یابد، و در چھ عرصھھمکاری امکان می

  منظور قراردادھای موقتی با کشورھای،آشکاروربھ ط :پاسخ
.باشدت و شاید مناسبات سیاسی میصنایع، معامالی اری در عرصھدسرمایھ

من معتقدم کھ وجود دو سیستم متضاد ــ کاپیتالیستی و سیستم سوسیالیستی ــ 
من معتقدم، کھ این قراردادھا در . گرداندامکان چنین قراردادھائی را منتفی نمی

.باشندآمیز،امکان پذیر و سودمند میتحت شرایط صلح
ما بھ . باشندبرای چنین قراردادھائی میمناسب ای صادرات و واردات پایھ

، محصوالت نیمھ ساختھ )بھ طور مثال پنبھ(آالت صنعتی، مواد اولیھ ماشین
 بھ یک بازار فروش برای این اناردو اما سرمایھ) جملھ صنایع فلزیاز(

در اینجا شما یک امکان برای عقد قرارداد . محصوالت نیاز دارند
چوب و غالت دارند، اما ما احتیاج بھ بازار ھ نفت، اران احتیاج بدسرمایھ.دارید

ربح اران نیاز بھ دسرمایھ  ما نیاز بھ اعتبارات بانکی،فروش این اجناس داریم
دیگر برای عقد قرارداد ای در اینجا شما پایھ. برای این اعتبارات را دارندمناسب

ھای اعتبارات، در حالی کھ معروف است، ارگانی دارید، این بار در عرصھ
.باشند در امر اعتبارات میشوروی از معتبرترین پرداخت کننده

ما یک سیاست . باشندھمین مسائل برای مناسبات سیاسی معتبر می
یم با کشورھای بورژوائی قراردادھای اگذاریم و ما آمادهآمیز بھ اجراء میصلح

یم امادهنمائیم و آآمیز اجراء میمتقابل عدم تجاوز ببندیم، ما سیاستی صلح
موجود ھای ئی در مورد کاھش تسلیحات نظامی، تا امحاء کامل ارتشھاپیمان

)Genua(جنوآ کھ ما در پیشاروی تمام جھان در کنفرانس ای انعقاد نمائیم، مسئلھ

سیاسی ی برای انعقاد قرارداد در عرصھای در اینجا زمینھ. بیان داشتیم]١[
.دارید

 تضادھای دو سیستم، کھ با یک دیگر ؟ مرزھا باھامرزھای این گونھ پیمان
در شرایط چارچوب متأثر از این دو . شوندکنند، تعیین میرقابت و مبارزه می

ی تجربھ. ًکامال امکان پذیرندھا سیستم و فقط در این چارچوب، توافقنامھ
.دھند با آلمان، با ایتالیا، با ژاپن و غیرو بر این امر شھادت میتوافقنامھ

توانند کم و بیش ماھیت دائمی ند، یا میاتنھا یک آزمایشھا نآیا این پیما
شود، این ھم چنین بھ طرف مقابل وابستھ داشتھ باشند؟ این فقط بھ ما مربوط نمی

تواند تمام این این بھ اوضاع عمومی بستگی دارد، یک جنگ می. باشدمی
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شرایط . ردو در آخر این بستگی بھ شرایط قرارداد دا. را برباد دھدھا پیمان
یم کھ در اما قراردادی با ھریمن منعقد داشتھ. توانیم، بپذیریموار را نمیبرده

گرجستان معادن منگان را استخراج کند، قرارداد برای مدت بیست سال بستھ 
ما ھم چنین . کنید این قراردادی کوتاه مدت نیستچنانچھ مشاھده می. شده است

. یم کھ در سیبری طال استخراج نمایدابستھِقراردادی با شرکت لنا ــ گلدفیلد 
و در آخر . تر سال منعقد گردیده است؛ یک مدت طوالنی٣٠قرارداد برای مدت 

..سنگ در ساخالینقراردادی با ژاپن در مورد استخراج نفت و ذغال
ًطبیعتا . کم و ئبیش ماھیت دائمی پیدا نمایندھا ما آرزو داریم کھ این پیمان

ما، بلکھ ھم چنین بھ رقبای ما وابستھ استاین تنھا نھ بھ 

اری در دعمده بین روسیھ و کشورھای سرمایھھای  تفاوت:ھشتمین پرسش
.ملی در کجاست؟ھای رابطھ با سیاست در مقابل اقلیت

ًملی اتحاد جماھیر شوروی کھ قبال از ھای  بھ اقلیتً ظاھرا این سئوال:پاسخ

شدند و تشکیالت روسیھ سرکوب میاستثمارگر ی  سیستم تزاری و طبقھطریق
.شوددولت خودی نداشتند، مربوط می

اری سرکوب ملی و دتفاوت عمده در این است کھ در کشورھای سرمایھ
بردگی ملی وجود دارد، ھنگامی کھ در نزد ما، در اتحاد جماھیر شوروی ھم این 

.نداو ھم آن از ریشھ برچیده شده
اول، در کنار ی درجھھای نار ملتاری، در کدآنجا،در کشورھای سرمایھ

دوم، ی درجھھای ، ملت"تشکیل دولت داده"ھای  ملتبرگذیده،ھای ملت
ًنھ کامال مجاز، کھ از آنھا حقوق ھای ملت" تشکیل دولت ندادهھای ملت"

برعکس در نزد . مختلفی، از جملھ حق تشکیل دولت دزدیده شده است، موجودند
ن پیشوندھای نابرابری ملی و فشار ملی ما، در اتحاد جماھیر شوروی تمام ای

ند، زیرا منافع ملی و دولتی ابرابر و مستقلھا تمام ملیتدر نزد ما . ندانابود شده
. نداآن زمان حاکمیت روس برچیده شده

بیانیھ در مورد . باشدکافی نمیھا تساوی حقوق ملتی ًطبیعتا فقط بیانیھ
مکن بورژوائی و سوسیال توان در تمام احزاب متساوی حقوق ملل را می

باشند، دارا میھا چھ ارزشی این بیانیھ. دموکرات، نھ بھ تعداد کم مشاھده نمود
بایستی طبقاتی را نابود کرد، ؟ مسئلھ این است کھ، میاگر در عمل اجرا نشوند

این طبقات در نزد ما زمینداران . باشندکھ باعث،خالق و مدافع سرکوب ملی می
ما این طبقات را سرنگون نمودیم و بدین وسیلھ . ن بودندارادبزرگ و سرمایھ

امکان سرکوب ملی را زدودیم و درست بھ ھمین دلیل کھ ما این طبقات سرکوب 
.نمودیم، یک تساوی حقوق ملی امکان پذیرفت
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حق ملل در تعیین سرنوشت تا سرحد ی  تحقق ایدهاین را ما بھ ھمین دلیل
خود حق تعیین سرنوشت ملل را بھ تحقق و درست چون ما . نمائیمجدائی می

شاغل ھای تودهھای درآوردیم و درست بھ ھمین علت، قادر گشتیم بدبینی
را بر اساس خواست ھا  را بزدائیم و ملتملی اتحاد جماھیر شورویھای اقلیت

.داوطلبانھ، در یک دولت متحد با ھم پیوند دھیم
یاست ملی ما و بیان سی اتحاد جماھیر شوروی سوسیالیستی کنونی، نتیجھ

.باشدشوروی در یک دولت فدرال میھای ملتی اتحاد داوطلبانھ
ی باشد، کھ یک چنین سیاستی در مورد مسئلھالزم بھ اثبات بیشتری نمی

اری، غیرقابل تصور است، زیرا در آنجا ھنوز دملی در کشورھای سرمایھ
است سرکوب ملی باشند، کھ خالقان و پشتیبانان سیارھا در قدرت میدسرمایھ

.باشندمی
این واقعیت تذکر داده شود، کھ در مرکز باالترین بھ طور مثال باید 

ًقدرت در شوروی، ھیئت مرکزی اجرائی شوراھا نھ حتما یک رئیس ھای ارگان

، بلکھ شش رئیس منطبق بر تعداد شش جمھوری متحده، کھ روسی قرار دارد
. ند، در رأس آن قرار دارنداد دادهخود را در اتحاد جماھیر شوروی بھ ھم پیون

، )وسکیوپتر(، دومین نفر یک اوکرائینی )کالینین( استیاز آنھا یک نفر روس
پنجمین  ،)بکوفیموس(آذربایجانی، چھارمین )چرویاکوف (یسومین بالروس

ξ�ُو ششمین یک ازبک ) آتیاکوف(یک ترکمن  ϴϓϒϳΎηΩϮΧ�Ϳ����ί �̶ ̰ ϳ�Ϧϳ
ًاساسا الزم . داردت ملی ما بھ طور آشکار بیان میئی است ، کھ سیاسھاواقعیت

بھ تأکید بیشتر نیست کھ حتی یک جمھوری بورژوائی ــ ھر اندازه ھم دموکرات 
برای ما برداشتن چنین قدمی امری . ، اقدام کندباشد ــ برای برداشتن چنین قدمی

.شودنتیجھ میھا بدیھی است، کھ از سیاست کلی ما در مورد تساوی حقوق ملت

ی خود را علیھی رھبران کارگران آمریکائی مبارزه :نھمین پرسش
.کنندبھ دو دلیل توجیھ میھا کمونیست

خود در ھای فراکسیونی جنبش کارگری را بھ وسیلھھا  ــ کمونیست١
فعالین سندیکائی غیر چپ بھ شکست ی داخل سندیکاھا و حمالت خویش علیھ

.کشانندمی
دارند  دستورات خود را از مسکو دریافت مییآمریکائھای  ــ کمونیست٢

خوبی باشند، زیرا وفاداری آنھا بھ ھای توانند سندیکالیستو از این جھت نمی
.باشدتشکیالت خارجی بیشتر از وفاداری آنھا در مقابل سندیکای خود می

آمریکائی با ھای توان بھ این دست یافت، کھ کمونیستچگونھ می
.گری ھمکاری کنند؟دیگر جنبش کارھای حوزه
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ی رھبران کارگری آمریکا، کھ مبارزهھای  من معتقدم، کھ کوشش:پاسخ
گونھ انتقادی را نخواھد موجھ جلوه دھند، تاب ھیچھا کمونیستی خود را علیھ

.آورد
تا کنون ھیچ کسی اثبات ننموده و ھیچ کسی اثبات نخواھد کرد، کھ 

 است،العکس تاکنون اثبات شده ، بکنندجنبش کارگری را نابود میھا کمونیست
ترین و جسورترین ھان، از جملھ در آمریکا خادمدر تمام جھا کھ کمونیست

.باشندمبارزان جنبش کارگری می
در ھنگام اعتصابات و تظاھرات ھا آیا این واقعیت ندارد کھ کمونیست

روند و اولین ضربات کارگر رژه میی کارگران، در صف اول طبقھ
کنند، در جائی کھ رھبران رفرمیست کارگری، ا دریافت میاران ردسرمایھ

کنند؟ چرا نباید در آنجا پنھان می اران خود رادھمزمان در حیاط خلوت سرمایھ
 آیا این رھبران رفرمیست کارگری انتقاد کرد؟این موضع بزدالنھ و ارتجاعی بھ 

. نماید؟تواند جنبش کارگری را تقویتروشن نیست، کھ چنین انتقادی فقط می
بدون شک چنین انتقادی، رھبران مرتجع کارگری را بی اعتبار خواھد 

 بایستیرھبران مرتجع کارگری می. چھ چیز این مسئلھ تعجب آور است؟. کرد
ھا با یک انتقاد متقابل بھ این مسئلھ جواب دھند، ولی نھ بدین وسیلھ کھ کمونیست

.را از سندیکاھا اخراج کنند
 کارگری آمریکا اگر بخواھد زنده بماند و خود را من معتقدم کھ جنبش

عقاید و مشکالت در داخل سندیکاھا ھمزیستی ی گسترش دھد، باید با مبارزه
.کند

عقاید و اختالالت در داخل سندیکاھا، انتقاد بھ ی من معتقدم کھ مبارزه
شوند، کھ رھبران رفرمیست رھبران مرتجع و غیرو بھ ھمان اندازه تقویت می

.ری در مقابل آن بخواھند ایستادگی کنندکارگ
عقیدتی و چنین ی کارگر آمریکا بدون قید و شرط بھ چنین مبارزهی طبقھ

انتقادی نیاز دارد، تا بتواند بین جریانات مختلف انتخاب نماید و باالخره خود را 
.آمریکا مستقر گرداندی بھ عنوان یک قدرت سازمان یافتھ در جامعھ

شکوه نمایند، این فقط ھا کمونیستی ست آمریکائی علیھاگر رھبران رفرمی
. مسائل خود اعتقادی ندارد و بھ خود مطمئن نیستندکند کھ بھ حقانیت اثبات می

جالب توجھ است کھ . و درست بھ ھمین دلیل از انتقاد مثل وبا ھراس دارند
شود، ھمانند بسیاری از رھبران کارگری آمریکائی، چنانچھ مشاھده می

دموکراتیک ی واھا در خود آمریکا از مخالفان سرسخت حقوق اولیھبورژ
. باشندمی

دستوراتی از "با  آمریکائیھای ًاین ادعا کامال نادرست است، کھ کمونیست
از کھ آماده باشدشما در تمام دنیا کمونیستی نخواھید یافت،. نداکار کرده" مسکو
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و . کم زمان، اقدام نمایدحی خواستش، علیھی اعتقاد خودش، علیھی خارج،علیھ
ئی وجود داشتھ باشند، در آن صورت چنین ھایا حتی اگر چنین کمونیست

.ارزدکمونیستی بھ پشیزی نمی
را ای ھستند، آنھا مبارزهھا ترین و جسورترین انسانشجاعھا کمونیست

درست بھ ھا عالوه بر اینھا، کمونیست. کننددشمنان بیشماری رھبری میی لیھع
دانند کھ برای عقایدشان مبارزه ند، زیرا کھ آنھا میاورد احتراماین جھت م

آمریکائی ھای آید، اگر از کمونیست، بھ این دلیل، مضحک بھ نظر میکنندمی
بنا بھ "ندارند و فقط ای بھ عنوان اشخاصی صحبت شود، کھ از خود عقیده

.توانند عمل کننداز خارج می" دستور
باشد و آن این گری فقط یک نکتھ درست می رھبران کاریاز تمام ادعاھا

لمللی کمونیستی تعلق دارند و گاه گاه اآمریکائی بھ سازمان بینھای کھ کمونیست
چھ چیز . پردازند میبا مرکز سازمان راجع بھ این و یا آن مسئلھ بھ تبادل نظر

باشد؟ آیا رھبران کارگران آمریکائی مخالف تشکیالت مرکزی آن  بد می
باشند؟ آنھا بھ انترناسیونال آمستردام تعلق لمللی کارگران میاینکارگری ب

 اما تعلق نداشتن آنھا بھ انترناسیونال آمستردام نھ بھ این خاطر است ]٢[. ندارند
باشند، تعلق نداشتن آنھا بھ این لمللی میامرکزیت کارگری بینی کھ آنھا علیھ

. دانندن چپی میرا سازماسازمان بدین جھت است کھ آنھا آمستردام 
لمللی اتوانند خود را در مقیاس بیناران میدچرا سرمایھ) حضاریخنده(

کارگر و یا بخشی از آن باید از داشتن چنین ی ارگانیزه کنند، ولی طبقھ
و رفقایش از )Green(تشکیالتی محروم بماند؟ آیا این روشن نیست کھ گرین 

 ھنگامی کھ ــآمریکا؛ھای ونیست بھ کم]٣[تریبون فدراسیون کارگری آمریکائی 
وار تکرار برده" دستورات از مسکو"ارھا را راجع بھ دسرمایھی افسانھ

.زنند؟کنند ــ تھمت میمی
اعضاء انترناسیونال کمونیستی در مسکو کنند،کسانی ھستند کھ فکر می

از آنجا کھ در . کاری جز آن ندارد کھ برای تمام کشورھا دستوراتی صادر کند
توانید وضعیت اعضاء کمینترن  کشور عضویت دارند، می٦٠ترن بیش از کمین

خورند، بلکھ فقط کارشان روز خوابند و نھ میرا بھ تصور درآورید، کھ نھ می
و با این ) حضاری خنده. (باشدو شب نوشتن دستورات برای این کشورھا می

س خود را از توانند ترقصد مسخره، رھبران کارگری آمریکائی معتقدند کھ می
ھا پنھان دارند، و این واقعیت را مستور دارند، کھ کمونیستھا کمونیست

.باشندکارگر آمریکا میی ترین رھبران طبقھجسورترین و خادم
. از این موقعیت چیست، کھ راه برون رفتکندھیئت نمایندگی سئوال می

جریانات عقیدتی و وجود ی مبارزه: من معتقدم کھ تنھا یک راه وجود دارد
مختلف در سندیکاھای کارگری آمریکا امکان پذیر شود، بھ سیاست ارتجاعی 
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کارگر آمریکا امکان ی از سندیکاھا پایان داده شود و بھ طبقھھا اخراج کمونیست
داده شود، در انتخاباتی آزاد بین جریانات مختلف، خود تصمیم بگیرد، زیرا 

 کارگران در آنجا ھنوز این امکان را آمریکا ھنوز انقالب اکتبر خود را نداشتھ و
.ند کھ با انتخاب نھائی بین جریانات مختلف در سندیکاھا تصمیم بگیرندانداشتھ

 آیا ھم اکنون برای کمک بھ حزب کمونیست آمریکا و یا بھ :دھمین پرسش
Daily(، "ُدیلی ورکر"روزنامھ  Worker(ئی بھ آمریکا فرستاده ھا پول

.شود؟می
باشد، کھ عیت ندارد، چھ مقدار حق عضویت ساالنھ میاگر این واق

.پردازند؟آمریکائی بھ انترناسیونال سوم میھای کمونیست

چنانچھ مسئلھ بھ روابط بین حزب کمونیست آمریکا و انترناسیونال  :پاسخ
شود، باید بگویم کھ حزب کمونیست آمریکا بھ عنوان بخشی از سوم مربوط می

ی بھ کمینترن آشکارا ھمان قدر حق عضویت بپردازد کھ انترناسیونال کمونیست
شود ــ لمللی کمونیستی ــ این طور حدس زده میاکمینترن بھ عنوان جنبش بین

کند، اگر او آن را ضروری  بنا بھ امکاناتش کمک میبھ حزب کمونیست آمریکا
.باشدمن معتقدم کھ این چیزی مظنون و غیر معمول نمی. بداند

بین حزب کمونیست آمریکا  و حزب ی لھ مربوط بھ رابطھاما اگر مسئ
باشد، باید تذکر دھم کھ من حتی یک مورد کمونیست اتحاد جماھیر شوروی می

شناسم کھ نمایندگان حزب کمونیست آمریکا از حزب کمونیست اتحاد را نمی
آور است، این بھ نظر شما تعجب.جماھیر شوروی تقاضای کمک کرده باشد

آمریکائی حکایت ھای ی است، کھ از حساسیت بسیار شدید کمونیستولی واقعیت
.دارد

چھ خواھد شد، اگر حزب کمونیست آمریکا از حزب کمونیست اتحاد 
من حزب کمونیست شوروی در ی جماھیر شوروی تقاضای کمک کند؟ بھ عقیده

در عمل چھ ارزشی یک حزب . حدود امکاناتش بھ او کمک خواھد نمود
، اضافھ بر آن ھم کھ در قدرت باشد، اگر بھ حزب داشتکمونیست خواھد 

کمونیست کشور دیگری، در تحت تسلط بورژوازی، در حدود امکاناتش بھ او 
کمک نکند؟
.ارزدگویم کھ این حزب بھ دیناری نمیمن می

بھ قدرت رسیده و بورژوازی خود را  کارگر آمریکای فرض کنیم کھ طبقھ
کارگر ی کارگر کشور دیگری از طبقھی طبقھسرنگون کرده باشد، فرض کنیم 

اری پیروز گشتھ، روی دسرمایھی عظیمی علیھی کھ در مبارزه ،کشور آمریکا
کارگر ی آورد، کھ بھ او در حد امکان از نظر مادی کمک نماید؛ ــ آیا طبقھمی
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تواند چنین تقاضائی را رد نماید؟ من معتقدم کھ او ننگ را بر خود آمریکا می
.ید، چنانچھ در کمک کوتاھی کندخواھد خر

 با این خوبھای دانیم، کھ بعضی از کمونیست ما می:یازدھمین پرسش
اعضاء آن باید بھ خدا اعتقادی نداشتھ باشند ی خواست حزب کمونیست، کھ ھمھ

)Atheisten( توافق ندارند، زیرا آنھا ھم اکنون زیر نفوذ روحانیت ارتجاعی ،
تفاوت تواند در آینده در مقابل مذھب بیت نمیآیا حزب کمونیس. باشندمی

ایستد؟نمیھا نماید و در مقابل کمونیستکھ بھ علم در مجموع کمک میبماند،
توان در آینده در نزد شما بھ اعضاء اجازه داده شود کھ اعتقادات نمی

مذھبی خود را داشتھ باشد، اگر این اعتقادات تناقضی با وفاداری بھ حزب 
.نباشد؟

.  در این پرسش چندین ناروشنی موجود است:اسخپ
ھیئت نمایندگی از شناسم، کھ را نمی" خوبیھای کمونیست"ًاوال من چنین 

.ئی اجازه ندارند کھ در دنیا باشندھاچنین کمونیست. بردآنھا نام می
ًدوما باید توضیح دھم کھ اگر رسما گفتھ شود، در نزد ما ھیچ شرط  ً

ًشد، کھ از کاندیداھا برای ورود بھ حزب حتما باعضویتی در حزب نمی

شرایط ما برای عضویت در حزب . شرط بگذارداعتقادی بھ خدا را بی
 قبول برنامھ و تشکیالت حزب، تابعیت بدون شرط از تصمیمات :ازتندرعبا

آن، پرداختی حق عضویت و عضویت در یکی از تشکیالت ھای حزب و ارگان
.حزب

ئی بھ دلیل اعتقاد بھ خدا ھاخوانم، کھ اخراجرات می من بھ ک:یک نماینده
.در حزب انجام یافتھ است

توانم آن شرایطی را کھ برای قبول عضو در حزب  من فقط می:استالین
آیا این بدان معنی است، کھ . شرط دیگری را ما نداریم. گفتم، دوباره تکرار کنم
ما تبلیغات . دان معنی نیستباشیم؟ خیر، این بتفاوت میما در مقابل مذھب بی

دھیم و ھم چنین بسط خواھیم خرافات مذھبی گسترش میی خود را علیھ
قانونگزاری کشور ما چنین است کھ ھر شھروندی محق است، بھ ھر مذھبی .داد

، درست بھ ھمین وجدانی ھر شخص استی این مسئلھ. کھ بخواھد معتقد باشد
اما ھمزمان با جدائی کلیسا از . کنیممیدلیل ما جدائی کلیسا از دولت را اجراء 

یم کھ با ادولت و اعالن آزادی اعتقاد بھ مذھب، این حق را بھ ھر شھروندی داده
ھر گونھ ی ًاین یا آن مذھب و یا اساسا علیھی با تبلیغ و ترویج، علیھ اقناع،
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تفاوت بماند، او تبلیغات تواند در مقابل مذھب بیحزب نمی. مذھبی مبارزه کند
دھد، زیرا حزب ھمھ و ھر گونھ خرافات مذھبی بسط میی ضد مذھبی را علیھ

باشند، زیرا ھر مذھبی مذھبی ضد علم میھای برای علم است، اما خرافات
 ھااست داروینیستھاین موارد، کھ در آمریکا کھ مدت. علم قرار داردی علیھ

ست ھمھ باشند، زیرا حزب سیا در نزد ما غیرممکن می]٤[ند امحکوم شده
.کندرا برای شکوفائی علم اجراء میای جانبھ

این ی تفاوت بماند و علیھتواند در مقابل خرافات مذھبی بیحزب نمی
مطمئن برای از بین بردن نفوذ ای خرافات تبلیغ خواھد نمود، زیرا این وسیلھ

نمود و اطاعت از وی را استثمارگر پشتیبانی میی روحانیت مرتجع کھ از طبقھ
.باشدتود، میسمی

تفاوتی ارتجاعی، کھ  خرافات مذھبی، بیتواند در مقابل مجریانحزب نمی
.تفاوت بماندکند، بیرا مسموم میھا افکار توده

. آیا ما روحانیت مرتجع را سرکوب کردیم؟ بلھ، آنھا را سرکوب کردیم
ی تبلیغات ضد مذھب. نداًمشکل فقط در این است کھ آنھا کامال از بین نرفتھ

مواردی ھستند .  است کھ با آن نابودی روحانیت مرتجع بھ پایان رسدیاوسیلھ
کھ، اینجا و آنجا عضوی از حزب، اضافھ بر مسائل دیگر، از پیشبرد ھمھ 

اگر چنین اعضای حزب اخراج . گیردتبلیغات ضد مذھبی جلو میی جانبھ
شوند، این بسیار مفید است، زیرا در صفوف حزب برای این گونھ 

.، جائی وجود ندارد"ھاکمونیست"

آینده ی جامعھھای گیتوانید بھ طور مختصر ویژهمی :پرسش دوازدھم
.، تصویر کنیدآن را ایجاد خواھند نمودھا کمونیستی را کھ کمونیست

کمونیستی را مارکس، انگلس و لنین ی عمومی جامعھھای گی ویژه:پاسخ
ھ صورت خیلی مختصر کالبد شناسی اگر بخواھیم ب. ندادر آثار خود بیان داشتھ

:خواھد بودای کمونیستی را بیان کنیم، آن جامعھی جامعھ
ئل تولید وجود نخواھد االف ــ کھ در آن مالکیت خصوصی بر ابزار و وس

.، بلکھ آنھا تنھا در مالکیت اجتماعی و جمعی خواھد بودداشت
شت، بلکھ تنھا و نھ قدرت دولتی وجود خواھد داای ب ــ کھ در آن نھ طبقھ

در آن تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی خواھند بود، کھ خود را در اتحاد آزاد 
.کننداقتصادی زحمتکشان اداره می

ی باالترین تکامل تکنیک چھ در عرصھی کھ در آن اقتصاد بر پایھپ ــ 
.شودکشاورزی برنامھ ریزی میی صنعت و چھ در عرصھ
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 و ده، میان صنعت و کشاورزی وجود  ــ کھ در آن تضادی میان شھرد
.نخواھد داشت

قدیمی فرانسوی ھای ج ــ کھ در آن تولیدات بر اساس پرنسیب کمونیست
".ھر کس بر اساس توانائیش، بھ ھر کس بر اساس نیازش: "شودتقسیم می
 ــ کھ در آن علم و ھنر در چنان شرایط مناسبی تکامل یابند، کھ بھ ف

.دشکوفائی کامل دست یابن
 ــ کھ در آن شخصیت فارغ از غم قطعھ نانی و این کھ ناچار باشد خود گ

و غیرو غیرو. آزاد خواھد بودً  دمساز کند و حقیقتا"قدرتمندان این جھان"را با 
.فاصلھ داریمھا این روشن است کھ ما از چنین اجتماعی فرسنگ

نیستی کموی لمللی برای پیروزی قطعی جامعھاآن چیزی کھ بھ شرایط بین
آیند و بسط شود، بھ ھمان اندازه بھ وجود میباشد، مربوط میضروری می

کارگر در کشورھای ی کنند، کھ مجامع انقالبی و اقدامات انقالبی طبقھپیدا می
.اری، رشد یابنددسرمایھ

کارگر کشوری و یا چندین کشور ی ، کھ طبقھنباید چنین تصور کرد
ی اران بقیھدگذار کنند، و سرمایھ  بھ کمونیسمتوانند بھ سوسیالیسم و یا حتیمی

تفاوت نگاه کنند و دست بھ زانو بنشینند و بھ طور قطع نباید کشورھا بھ آن بی
اری آماده باشند، کھ تنھا دکارگر در کشورھای سرمایھی تصور کرد، کھ طبقھ

 در حقیقت. سوسیالیسم در این یا آن کشور بمانندی گر تکامل پیروزمندانھنظاره
زنند، کھ چنین کشورھائی را  بھ ھر عملی دست میاران با تمام قدرتدسرمایھ

در حقیقت ھر قدمی کھ در این و یا آن کشور بھ سوی سوسیالیسم و . خفھ نمایند
ی یا بیشتر، بھ سمت کمونیسم برداشتھ شود، بھ طور اجتناب ناپذیر با یک انگیزه

اری برای تسخیر قدرت و دکارگر کشورھای سرمایھی غیر قابل کنترل طبقھ
.مبارزه برای سوسیالیسم در این کشورھا ھمراه خواھد شد

 ولمللی و تکامل ارتجاع جھانی، دابدین طریق در حین تکامل انقالبات بین
یک مرکزیت سوسیالیستی، کھ : گیرد در مقیاس جھانی شکل میمرکزیت

، خواھد بود و یل دارندابرای کشورھائی کھ بھ سوسیالیسم تمای نیروی جاذبھ
اری دبرای کشورھائی کھ بھ سرمایھای اری، کھ نیروی جاذبھدمرکزیت سرمایھ

اری و سوسیالیسم دمیان این دو جبھھ، سرنوشت سرمایھ. تمایل دارند، خواھد بود
.را در تمام جھان رقم خواھد زد
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II

ھیئت نمایندگیھای رفیق استالین و پاسخھای پرسش

بھ من اجازه دھید، کھ من ئت نمایندگی زیاد خستھ نباشد چنان کھ ھی. استالین
.)داردخود را ابراز میھیئت نمایندگی توافق . (ھم از شما چند سئوالی کنم

توان درصد کم کارگران متشکل در سندیکاھا را  چگونھ می:پرسش اول
.در آمریکا توضیح داد؟

رگر صنعتی وجود  میلیون کا١٧ًکنم کھ در نزد شما، تقریبا من گمان می
.دارد

 میلیون کارگر ١٩ ــ ١٨دھد، کھ در آمریکا ھیئت نمایندگی تذکر می(
ھیئت (. باشند میلیون آنھا متشکل می٣کنم کھ حدود  فکر می.)صنعتی موجودند

میلیون ٣دھد، کھ در  فدراسیون کارگران آمریکا، نزدیک بھ نمایندگی تذکر می
دیگر، ھم اکنون نیم میلیون ھای در اتحادیھند و عالوه بر آن اکارگر متشکل

). وجود دارد میلیون کارگر متشکل٣٫٥کارگر عضویت دارند، کھ رویھم 
ًمن شخصا بر این نظرم،کھ این درصد کمی از کارگران متشکل در سندیکا 

کارگران کشور در   درصد٩٠در اینجا، در اتحاد جماھیر شوروی  باشدمی
خواھم از ھیئت نمایندگی سئوال کنم، کھ آیا شما این من می. نداسندیکاھا متشکل

ارزیابی واقعیت کم بودن کارگران متشکل در سندیکاھا را یک واقعیت مثبت
ضعیف بودن کارگران   ازکند، کھ واقعیتفکر نمی ھیئت نمایندگیکنید، آیا می

اری دسرمایھی اقتصادی علیھی آمریکائی، از ضعف ابزار مبارزه در عرصھ
.کند؟ میحکایت

شود بھ این کم بودن تعداد اعضاء در سندیکاھا را نمی:)Brophy(بروفی
باشد، توضیح داد، بلکھ بدین وسیلھ کھ تاکتیک بھ کار گرفتھ شده، درست نمی

کند کھ کارگران لحاظ کھ، روابط عمومی اقتصادی در کشور اقتضاء نمی
باشد، کھ ضرورت یمای  زمینھروابط اقتصادی متشکل شوند و درست ھمین

این روابط . نمایداران مشکل میدسرمایھی کارگر را علیھی طبقھی مبارزه
ًطبیعتا رتغییر خواھند کرد و بھ موازات این تغییر، این روابط سندیکاھا نیز رشد 

خواھند نمود و تمام جنبش سندیکائی راه دیگری در پیش خواھد گرفت
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 سخنگوی قبلی ابراز داشت، من با توضیحاتی کھ):Douglas(داگالس
خواھم بھ آن اضافھ کنم، باید در نظر داشت کھ دستمزد کارگران من می. موافقم

اران بھ مقدار زیادی اضافھ ددر ایاالت متحده در این اواخر از طرف سرمایھ
 و ١٩١٩، ١٩١٧اضافھ دستمزد کارگران در سال ی این پروسھ. گشتھ است

 مقایسھ ١٩١١زد واقعی امروزی را با دستمزد اگر دستم. شودًاخیرا دیده می
.شود کھ دستمزد امروزی بھ مراتب بیشتر استکنیم، بدین طریق نتیجھ می

ئی ھاالصول بھ شعبھاتکامل خویش علیی جنبش سندیکائی در اوایل پروسھ
گردد و سندیکاھا بیشتر تقسیم گشتھ و ھنوز ھم چنین تقسیم میھا بر اساس شغل

رھبران ھا در رأس این اتحادیھ. خصص بھ وجود آمده استبرای کارگران مت
داشتند و را عرضھ میای معینی قرار گرفتھ بودند، کھ بین خود تشکیالت بستھ

آنھا ھیچ . یط مناسبی را معین گردانندانمودند برای اعضاء خود شرسعی می
سندیکائی گسترش داده شود و کارگران غیر ی کھ چارچوب اتحادیھای انگیزه

بھ جز این مسئلھ، . دیگر را ھم در سندیکاھا جذب نمایند، نداشتندخصصمت
اری بسیار خوب تشکل دبایستی کھ جنبش سندیکائی آمریکا با یک سرمایھمی

باشد تا با متشکل شدن سندیکائی یافتھ حساب کند، کھ با تمام وسائل مجھز می
ید کھ بھ صورت بھ طور مثال اگر یک رشتھ از تول. تمام کارگران مقابلھ کند

مت قوی سندیکا مواجھ شود، تا وبا مقاایش ھتراست درآمده، در یکی از کارخانھ
بندد و کار را بھ یکی از رود، کھ او این کارخانھ را میآنجا پیش می

از این طریق مقاومت سندیکا شکستھ . کنددیگرش منتقل میھای کارخانھ
.شودمی

دھد، ولی رگران را افزایش میاری آمریکا از طرف خود مزد کادسرمایھ
دھد کھ دھد، بھ آنھا ھیچ امکانی نمیبھ ھیچ وجھ بھ آنھا قدرت اقتصادی نمی

.برای بھبود وضع اقتصادی خود مبارزه کنند
اران بین کارگران داضافھ بر آن وضعیتی مھم در آمریکا است، کھ سرمایھ

گران غیر متخصص  کاردر اغلب اوقات. اندازندمختلف جدائی میھای از ملیت
اران سعی دسرمایھ. باشند، یا در این اواخر سیاھاناز مھاجرین اروپائی می

بندی بر اساس کنند در بین کارگران ملل مختلف تفرقھ ایجاد کنند، تقسیممی
. یابد، ھم چنین با مشخصات کار تخصصی و غیر تخصصی تلفیق میھاملیت

اپذیری را بین کارگران ملل اری بھ طور سیستماتیک تضاد آشتی ندسرمایھ
.دھدتخصصی کار آنھا، پرورش میی مختلف، جدا از درجھ

اری آمریکا سیاست روشنی را با این د سال اخیر، سرمایھ١٠در طی 
کمپانی،بھ وجود آورد، ی ھدف،کھ سندیکاھای خودی را بھ نام معروف اتحادیھ

سھیم ی  با وعدهخودھای او کارگران را بھ کار در کارگاه. پیشی گرفتھ است
اری آمریکا این دسرمایھ. گرداندمند میشدن در سود کارخانھ و غیرو عالقھ
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 جایگزین کند،بھ بندی افقی را با یک تقسیم بندی عمودیتمایل را دارد کھ تقسیم
کارگر را منشعب گرداند و آنھا را برای منافع سرمایھ ی این ھدف کھ، طبقھ

.جلب و متمایل گرداند

تئوری، بلکھ از ی خواھم کھ مسئلھ را نھ از زاویھمن می:)oyleC(کوئیل
باشد کھ، کارگران را در زمانی این امکان می. نقطھ نظر عملی روشن کنم

ولی مسئلھ در این است کھ چنانچھ آمار جریان . مناسب بھ راحتی ارگانیزه کرد
کارگری فدراسیون دھد، کھ تعداد اعضاء فدراسیون کارگری آمریکا نشان می

دھد و تعداد اعضاء آمریکا، کارگران غیر متخصص را بھ تدریج از دست می
خواھد کھ یک فدراسیون کارگری آمریکا می. رودکارگران متخصص باال می

تشکیالتی باشد کھ این تشکیالت بھ تدریج تشکیالتی شود کھ بھ طور عمده 
در آمریکا جنبش سندیکائی . کارگران متخصص را در صفوف خود جای دھد

بزرگ صنعتی ھای شاخھ. گیردًتقریبا ھیچ کارگر غیر متخصصی را در بر نمی
بزرگ صنعتی تنھا ھای از این شاخھ. شونداز طرف سندیکاھا پوشش داده نمی

ند، ولی با امتشکلای آھن تا اندازهکارگران معادن ذغال سنگ و خطوط راه
کارگران . تشکل داریمکارگر غیر مدرصد  ٦٥وجود این در معادن ذغال سنگ

ًاین گونھ شعب صنعتی مانند فوالد، کائوچوک و صنعت اتومبیل، تقریبا تماما  ً

توان گفت کھ سندیکاھا، کارگران غیر بھ طور کلی می. باشندمتشکل نمی
گیرندمتخصص را در بر نمی

یک سری تشکیالت کارگری کھ بھ فدراسیون کارگری تعلق ندارند، 
آن . کنند کم تخصصی و یا غیر تخصصی را جستجو میموجودند کھ کارگران

شود، بھ چیزی کھ بھ موضع رھبران فدراسیون کارگری آمریکا مربوط می
ًفلزکاران صریحا اظھار ی رئیس اتحادیھ ،طور مثال یکی از رھبران آنھا

آنچھ کھ . پذیردش ھیچ کارگر غیر متخصص را نمیاداشت، کھ او در اتحادیھ
کاستی از رھبران بھ وجود شود، چنین است کھ  اتحادیھ میمربوط بھ رھبران

دارند ــ ساالنھ کالن دریافت میھای آمده، از چند دوجین نفر، کھ حقوق
.باشدنھایت دشوار می دالر و بیشتر ــ کاستی کھ ورود بھ آن بی١٠٠٠٠

سئوال رفیق استالین بھ حق مطرح نشده است، زیرا اگر در )Dunn(دان
متشکلند، بدین خاطر کارگران بھ صورت سندیکائی ی  درصد ھمھ٩٠کشورش 

کارگر تعلق دارد، در حالی کھ در کشورھای ی است کھ در اینجا قدرت بھ طبقھ
وازی بھ ھر اقدامی رژباشند و بوتحت ستم میی اری، کارگران طبقھدسرمایھ

.زند، کھ عضویت کارگران را در سندیکاھا غیر ممکن گردانددست می
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.  سندیکاھائی با رھبران مرتجع در رأس آن وجود دارندآنجاجز این در بھ 
 کھ ،باشد، بسیار مشکل میکنیمدر تحت شرایطی کھ ما در آمریکا فعالیت می

این آن علتی است . تشکیالت کارگری جذب کنیمی کارگران را حتی برای ایده
.دچندان رواجی ندارنھا کھ چرا در آمریکا اتحادیھ

 آیا آخرین سخنگو با سخنگوی قبلی در مورد این مسئلھ اتفاق نظر :استالین
دارد، کھ بعضی از رھبران جنبش کارگری آمریکا سعی در آن دارند کھ جنبش 

کارگری را محدود کنند؟

.بلھ، من موافقم:دان

خواستم تفاوت خواستم کسی را برنجانم، من فقط می من نمی:استالین
اگر من کسی را . روشن گردانمرا د جماھیر شوروی آمریکا و اتحااوضاع در 

)شادی در بین ھیئت نمایندگی. (خواھمرنجاندم، در این صورت معذرت می

کنم من خود را بھ ھیچوجھ رنجیده خاطر حس نمی:دان

 برای کارگران وجود دولتیی  آیا در آمریکا یک سیستم بیمھ:استالین
.دارد؟

.دولتی در آمریکا وجود نداردی یک سیستم بیمھ: یک نماینده

، بھ ھنگام سانحھ، کھ در ھا در تعداد زیادی از ایالت:)Coyle(کوئیل
 درصد از ٣٠آید، یک جبران خسارت بھ مقدار حداکثر جریان تولید پیش می

ھای شود، این پرداخت در کارخانھبین رفتن توانائی کاری، پرداخت می
ھا سانحھ رخ داده است، ولی قانون کھ در آنگردد، خصوصی آنجا اجراء می
.داردچنین پرداختی را ملزم می

.بیکاری دولتی در آمریکا وجود دارد؟ی  آیا یک بیمھ:استالین

شود، بیکاری جمع میی مقدار پولی کھ برای بیمھ.  خیر:یک نماینده
 بیکار کفایت ١٠٠٠٠٠ تا ٨٠٠٠٠در مجموع برای ھا تواند در تمام ایالتمی
. کند
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 در ھاھبرای سانح) نھ با مشخصات دولتی(ای یک بیمھ :)Coyle(کوئیل
تولید اتفاق ی سوانحی کھ در پروسھی صنعت وجود دارد بھ نام بیمھ علیھ

ای ًولی برای عدم توانائی کاری، بھ علت بیمار و یا پیری اساسا بیمھ. افتدمی
در واقع . شودبیمھ از کمک سھم کارگران جمع میی مقدار سرمایھ. وجود ندارد

بیمھ از طرف خود کارگران پرداخت ی سرمایھی مسئلھ چنین است کھ مجموعھ
گردد، زیرا اگر کارگران این پول را نپردازند، دستمزد بیشتری دریافت می
دارند، از آنجائی کھ این سرمایھ بر اساس قراردادی مابین کارگران و می

رگران مقدار کمتری دریافت صاحبان کارخانھ بھ وجود آمده، بدین ترتیب کا
. شوداین بیمھ جمع میی ًاز این طریق تقریبا تمامی سرمایھ. دارندمی

 ١٠ً؛ تقریبا گیرنداران مقدار ناچیزی از این مبلغ را بھ عھده میدسرمایھ
.درصد

کنم کھ برای رفقا جالب باشد، اگر من بگویم، کھ در  من فکر می:استالین
کارگران بھ حساب دولت بیش از ی شوروی برای بیمھنزد ما در اتحاد جماھیر 

این ھم شاید زاید نباشد کھ بھ شما . گردد میلیون روبل، ساالنھ پرداخت می٨٠٠
صنعت، اضافھ بر دستمزد ھای بگویم، کھ کارگران در نزد ما در تمام شاخھ

ًمعمول، تقریبا بھ مقدار یک سوم دستمزد خود را برای بیمھ، برای بھبود وضع 

.دارندندگی، برای نیازھای فرھنگی و غیره دریافت میز

ی توان این را توضیح داد، کھ در ایاالت متحده چگونھ می:پرسش دوم
.شود؟کارگران یافت نمیی ویژهای آمریکا ھیچ سازمان توده

خواھان جمھوری: بورژوازی در آمریکا دو حزب سیاسی کامل عیار دارد
آیا . ندارندای آمریکا ھیچ حزب سیاسی تودهو حزب دموکرات، اما کارگران 

برای کارگران، و یا حتی اگر ای کنند، کھ نبود یک حزب تودهرفقا فکر نمی
ش اسیاسیی کارگر را در مبارزهی  نیروی طبقھ)حزب کار(شبیھ انگلستان 

.کند؟اران، تضعیف میدسرمایھی علیھ
Greenرین چرا رھبران جنبش کارگری در آمریکا، گ :یک سئوال دیگر

.باشند؟ایجاد حزب کارگری میی علیھدیگران، قاطعانھ و

بلی،رھبران مصممند، کھ ھیچ ضرورتی برای وجود )hyBrop(بروفی
ند، کھ تشکیل چنین حزبی ااما اقلیتی بر این عقیده.چنین حزبی وجود ندارد

ًشرایط عینی کنونی آمریکا چنین است، کھ ھمان گونھ کھ قبال. ضرورت دارد

از سوی دیگر باشد، شد، جنبش سندیکائی در آمریکا بسیار ضعیف میھم بیان
کارگر ی توان چنین توضیح داد، کھ طبقھرا می ضعف جنبش سندیکائی
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ًفعال◌◌ ً اری را دسرمایھی  ابزاری ندارد کھ خود را متشکل و مبارزه علیھً
رای آنان اران خود دستمزد کارگران را اضافھ و بدرھبری نماید، زیرا سرمایھ

.را فراھم می آورندای شرایط مادی راضی کننده

ًگردند، اگر اساسا تأمینی بیش از ھمھ کارگران ماھر تأمین می استالین 

گردد کھ از طرفی بیان می. در اینجا تناقضی وجود دارد. وجود داشتھ باشد
ند، از طرف اضرورتی نیست کھ خود را متشکل کنند، زیرا کارگران تأمین

شود، کھ درست بیشترین تأمین را کارگران ماھر دارا  گفتھ میدیگر
شود، کھ ً؛ سوما این طور تداعی میباشند، کھ در سندیکاھا متشکلندمی

درست آنھائی کھ تأمین ندارند، یعنی کارگران غیر ماھر، کھ برای آنھا 
باشد، کھ خود را متشکل کنند، در سندیکاھا ترین مسئلھ میضروری

.کنم و من این را بھ ھیچ وجھ درک نمیباشندمتشکل نمی

 بلھ، در اینجا تناقضی است، اما اوضاع سیاسی و )Brophy(بروفی 
.باشداقتصادی آمریکا ھم پر از تناقض می

ِب◌ربنئر  ِ ِ)ernBreb( حتی اگر کارگران غیر ماھر در سندیکاھا متشکل 
لحظات نارضایتی بھ ھنگامی کھ . ، ولی از حق رأی سیاسی برخوردارندنباشند

حق سیاسی خود، نظر خود ی توانند بھ وسیلھوجود آیند، کارگران غیر ماھر می
از طرفی دیگر کارگرانی کھ در سندیکا متشکلند، بھ ھنگام دوران . را بیان دارند

بحران، نھ بھ سوی سندیکاھا، بلکھ بھ سوی حق انتخاب سیاسی خود ھجوم 
است در برابر تشکل ای  سیاسی موازنھاز این طریق حق انتخاب. برندمی

.سندیکائی

از مشکالت اصلی در خود سیستم است، در سیستم   یکی)Israels(ایسرائلز 
انتخاب ای انتخاباتی ایاالت متحده، در انتخاب ریاست جمھوری، نماینده

معینی ی شود، کھ اکثریت آراء تمام کشور و یا فقط اکثریت آراء یک طبقھنمی
انتخاباتی وجود دارد، ھر ایالتی از ی در ھر ایالتی یک حوزه. وردرا بھ دست آ

آن در انتخاب رئیس ی باشد، کھ بھ وسیلھتعداد معینی رأی برخوردار می
بایستی برای این کھ کسی بتواند رئیس جمھور شود می. کندجمھور شرکت می

تند، داش حزب وجود می٤ ــ ٣اگر . درصد آراء را برای خود بھ دست آورد٥١
بایستی بھ و انتخابات می.شود، کھ ھیچکس انتخاب نشوداین بھ آنجا ختم می
 مخالفان تشکیل .تشکیل حزب سومی این است دلیلی علیھ. کنگره محول گردد

شخص سومی را کاندید نکنید، زیرا بدین : کنندحزب سوم چنین استدالل می
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لیبرال غیر ممکن ی هشود و انتخاب نمایندوسیلھ آراء حزب لیبرال تجزیھ می
.گرددمی

La( فولت اما سناتور ال.استالین Follette( در زمان خودش حزب 
تواند حزب سومی آراء را با این روش نمی.اری سومی را پایھ گذاشتدسرمایھ

اما اگر آن حزب کارگری . اران باشددتجزیھ کند، اگر آن حزب، حزب سرمایھ
.دتواند آراء را تجزیھ نمایباشد، می

 من این مسئلھ را کھ سخنگوی قبلی بھ آن ارجاع داد، )Davis(دیویس 
ترین مسئلھ چیز دیگری است، بھ از نظر من مھم.دانماساسی نمیی مسئلھ

گیرم، ھنگام عنوان مثال من شھری را کھ خود در آن سکونت دارم، در نظر می
ھبر سندیکای آیند و بھ راین یا آن حزب میی مبارزات انتخاباتی، نماینده

 بھ رھبر انتخاباتیھای کنند، در رابطھ با آکسیونکارگری پستی مھم واگذار می
تواند بھ کار برد، دھند، کھ او برای منافع خودش میسندیکا ابزارھائی می

سپس او بھ خاطر پستی کھ بھ او داده شده، از موقعیت معینی برخوردار 
. گردد یا آن حزب بورژوازی میشود، کھ رھبر سندیکا خود طرفدار این ومی

با این وضعیت طبیعی است کھ رھبران جنبش سندیکائی، اگر صحبت از تأسیس 
، حزب کارگری بھ میان آید، برای تأسیس آن اقدامی نخواھد کرد و حزب ثالثی
.آوردکنند کھ تأسیس حزب سوم، انشعاب در سندیکاھا بھ وجود میاستدالل می

واقعیت را کھ تنھا کارگران ماھر در سندیکاھا  این )Douglas(داگالس 
شود توضیح داد، کھ ھر کسی خواھان الصول بدین گونھ میامتشکلند را علی

بایستی دارای تمولی معین و موجودیت مالی ، میعضویت در سندیکا باشد
باشند و کارگران غیر ماھر این بسیار باال میھا  زیرا حق عضویت.معینی باشد

. ی ھنگفت را بپردازندھارند، کھ این حق عضویتامکان را ندا
ًبھ جز این، کارگران غیر ماھردائما در معرض این خطر قرار دارند کھ 

. اگر روزی سعی در تشکل نمایند، از طرف صاحبان کارخانھ اخراج شوند
. توانند با پشتیبانی فعال کارگران ماھر متشکل شوندکارگران غیر ماھر فقط می

ً دقیقا این وضعیت مانع اصلی بر سر .یبانی را در اغلب اوقات ندارندآنھا این پشت

.باشدراه تشکل کارگران غیر ماھر در سازماندھی سندیکاھا می
حقوق خود را با دفاع از حقوق کارگر بھ طور عمده دفاع از ھای توده

فقدان اصلی یک تشکیالت برای کارگران . آورندء درمیسیاسی خود بھ اجرا
.بینمر را من در این میغیر ماھ
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بایستی بھ یک خصوصیت دیگر سیستم انتخاباتی آمریکا ارجاع من می
رود و انتخاباتی میی دھم، بھ انتخابات مستقیم، بھ طوری کھ ھر کس بھ حوزه

من . تواند رأی خود را بدھدنامد، میخود را دموکرات و یا جمھوریخواه می
انست موفق شود، کھ کارگران بھ یک تو نمی)Gompers(مطمئنم کھ گومپرز 

، ھرگاه او این استدالل انتخاب مستقیم را در اکتفاء کنندغیر سیاسی ی برنامھ
خواھند فعالیت گوید کھ آنھا، اگر میًاو دائما بھ کارگران می. داشتدست نمی

بایستی در دو حزب سیاسی موجود عضو شوند و این سیاسی داشتھ باشند، می
با کمک این استدالل . بگیرند و در آنجا صاحب قدرت شوندیا آن پست را 

کارگر و ایجاد حزب ی تشکیالت طبقھی گومپرز توانستھ کارگران را از ایده
.کارگری منصرف دارد

، کھ رھبران فدراسیون کارگری شود توضیح داد چگونھ می:پرسش سوم
تر از عبھ رسمیت شناختن اتحاد جماھیر شوروی، مرتجی در مسئلھ آمریکا

.باشند؟اران میدبسیاری از رھبران سرمایھ
 و )Borah( آارانی از نوع آقای بوردچگونھ قابل توضیح است، کھ سرمایھ

کنند، ولی دیگران از بھ رسمیت شناختن اتحاد جماھیر شوروی دفاع می
ترین تبلیغات را  تا گرین مرتجعانھرھبران جنبش کارگری آمریکا از گومپرز

بھ رسمیت شناختن ی میت شناختن اولین جمھوری کارگری، علیھبھ رسی علیھ
.کنند؟اتحاد جماھیر شوروی فعالیت کرده و می

چگونھ قابل توضیح است، کھ حتی مرتجعی، مثل رئیس جمھور سابق 
Woodrow(آمریکا، وودرو ویلسون  Wilson(داند، بھ ، این را امکان پذیر می

ی کھ گرین و دیگر رھبران فدراسیون بگوید، ھنگام" تھنیت"شوروی ی روسیھ
.باشند؟اران آمریکا میدتر از سرمایھ آمریکا مرتجعکارگری

 ھنگام ١٩١٨وودرو ویلسون، کھ او در ماه مارس " تھنیت"در اینجا متن 
شوراھای ی شوراھای پتروگراد، بھ کنگرهی نیروھای قیصر آلمان علیھی حملھ

.دروسیھ ارسال داشتھ است، را مالحظھ کنی

 بھ نام ،شوراھای خواھم بھ مناسبت برگزاری کنگرهمن می» 
خود را بھ خلق روسیھ ی  ایاالت متحده ھمدردی صادقانھھایقلخ

ابراز دارم، بھ ویژه اکنون کھ آلمان نیروھای نظامی خود را در قلب 
آنھا را برای آزادی بھ ناکامی ی راند، تا مبارزهکشور بھ پیش می

خود را بھ ھای نابود کند، نقشھدھای آنھا را دستاوری کشاند، ھمھ
علیرغم این کھ دولت .تحقق درآورد و خلق روسیھ را بھ بندگی وادارد

باشد کھ ایاالت متحده ھم اکنون بھ علت مشکالت در موقعیتی نمی
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ًبتواند بھ روسیھ مستقیما کمک رساند، کمکی کھ او از ما انتظار دارد، 

کنونی اطمینان دھم، کھ ی ریق کنگرهخواھم بھ خلق روسیھ، از طمی
دولت ایاالت متحده از تمام امکانات استفاده خواھد نمود، تا روسیھ باز 

 در امور داخلی خویش و ھم استقالل کامل و غیر وابستگی کامل
انسان معاصر ی نقش خود را در اروپا و در جامعھی بازیابی دوباره

را از خلق روسیھ، در جھت خلق ایاالت متحده پشتیبانی خود . باز یابد
رھائی دائم خویش از یوغ استبداد و بدست گرفتن سرنوشت خویش در 

مراجعھ کنید بھ پراودا (« . دارددست خود، از صمیم قلب ابراز می
"Prawda"١٩١٨ مارس ١٦ بھ تاریخ ٥٠ی  شماره(

خواھند آیا این طبیعی است، کھ رھبران فدراسیون کارگری آمریکا می
.ر از ویلسون ارتجاعی باشند؟تمرتجع

توانم دلیل آن را بھ درستی توضیح دھم، اما من  من نمی)Brophy(بروفی 
رھبران فدراسیون کارگری آمریکا، با ھمان دالیل کھ چون این کنم، کھ فکر می

لملل آمستردام تعلق ندارد، بھ این موضع بھ رسمیت نشناختن افدراسیون بھ بین
کارگران آمریکا ی ویژهی تفاوت در فلسفھ. دکنروسیھ پافشاری می

اضافھ بر این مسئلھ بر سر تفاوت اقتصادی است، کھ بین کارگران .باشدمی
.باشدآمریکا و کارگران اروپا می

 اما رھبران فدراسیون کارگری آمریکا، تا جائی، کھ من اطالع :استالین
حکومت ھا ھا فاشیستدارم، با بھ رسمیت شناختن ایتالیا و لھستان، کھ در آن

.دارند،مخالفتی ندارند

ھای شما بھ لھستان و ایتالیا جائی،کھ  دولتی با اشاره)Brophy(بروفی 
بھ رسمیت نشناختن اتحاد جماھیر ی فاشیستی در قدرتند، ھمزمان انگیزه

توضیح این رفتار زشت در مورد . شود مستدل میآمریکای شوروی بھ وسیلھ
ر اشکالی است کھ رھبران فدراسیون کارگری آمریکا با اتحاد جماھیر شوروی د

.خودی دارندھای کمونیست

 این استدالل کھ سخنگوی قبلی بیان داشت، مبنی بر این کھ ).Dunn(دان
توانند اتحاد جماھیر شوروی را بھ رسمیت بشناسند، چون آنھا نمی
ه نیست، زیرا خودی کار را بر آنھا دشوار خواھند کرد، قانع کنندھای کمونیست



٤٠

بھ رسمیت شناختن اتحاد جماھیر شوروی را قبل از تشکیل حزب ی آنھا علیھ
.کردندکمونیست تبلیغ می

آن ی دلیل اساسی در این است کھ، رھبران فدراسیون کارگری آمریکا علیھ
از این زاویھ آنھا . از سوسیالیسم داشتھ باشدای چیزی است کھ بھ نوعی رایحھ

خود را " مردمی ملیی اتحادیھ"ند کھ بھ اصطالح اارانیدتحت تأثیر سرمایھ
ی جامعھافکار عمومی را  در نماید، دارند، تشکیالتی کھ با تمام وسائل سعی می

موضع ی این تشکیالت علیھ.  بر انگیزندھر نوع سوسیالیسمی آمریکا علیھ
Ivy(لی ایوی Lee(روابط تجاری بین آمریکا و اتحاد ، کھ برای گسترش 
:دارندرھبران این تشکیالت بیان می. یر شوروی بود، بھ پاخاستجماھ

کارگر خودمان نظم بھ پا کنیم، ھنگامی ی توان در میان طبقھچگونھ می» 
«. چنین سخنانی بپراکنند؟ھا کھ لیبرال

اران است، کھ مقدار د، تشکیالتی از سرمایھ"مردمی ملیی اتحادیھ"
. کننددھند و آن را رھبری میقرار میمتنابھی وجھ در اختیار این تشکیالت 

این نیز باید گفتھ شود، کھ معاون رئیس فدراسیون کارگری آمریکا، 
Matthew(ُولماتیو Woll(باشدارتجاعی میی ، خود معاون این اتحادیھ.

 اساس این نیت ارتجاعی رھبران سندیکائی کھ بیان شد، )Brophy(بروفی 
تر بررسی بایستی عمیقین مسئلھ را میا. باشداساسی آن نمیی انگیزه

این واقعیت کھ اکنون یک ھیئت نمایندگی در اتحاد جماھیر شوروی .نمود
باشد، بھترین پاسخ و دلیلی است بر ھمدردی بخشی از کارگران آمریکا با می

رھبران فدراسیون کارگری ی من معتقدم، این نظریھ. اتحاد جماھیر شوروی
ی اکثریت طبقھی ماھیر شوروی، تفاوتی با نظریھآمریکا در مورد اتحاد ج

کارگر آمریکا در مقابل ی توضیح موضع اکثریت طبقھ. کارگر آمریکا ندارد
از اتحاد جماھیر شوروی است کھ ای اتحاد جماھیر شوروی در مسافت طوالنی

لمللی ندارد، اما اکارگر آمریکا توجھی بھ تمام مسائل بینی طبقھ. وجود دارد
کارگر آمریکا در مسائل مربوط بھ اتحاد جماھیر ی ازی بر طبقھنفوذ بورژو

باشندشوروی تعیین کننده می

١٠٠ ــ ٩٢.  ص١٠ جلد آثار کلیات ــ استالین. و.ی
٢١٠ى  در شماره١٩٢٧ سپتامبر ١٥در تاریخ 

 بھ چاپ رسیده است"پراودا"ى روزنامھ
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:توضیحات

 ١٠لمللی اقتصاد کھ از اس بینکنفران)Genua(جنوآ در کنفرانس . ــ]١[
.برگزار شد ) ایتالیا( در جنوآ ١٩٢٢ مھ ١٩آوریل تا 

در این کنفرانس از یک طرف انگلستان، فرانسھ، ایتالیا، ژاپن و دیگر 
. اری و از طرف دیگر روسیھ شوروی در آن شرکت داشتنددکشورھای سرمایھ

خلع ی وپا و پروژهبا گشایش کنفرانس، نمایندگان شوروی موضوع بازسازس ار
.  شوروی رد گردیداین پیشنھادات ھیئت نمایندگی. سالح ھمگانی را پیش کشیدند

اری، خواستار شرایطی کھ معنی آن ددر مقابل نمایندگان کشورھای سرمایھ
پرداخت غرامت (شد اروپای غربی میی تبدیل روسیھ شوروی بھ کلنی سرمایھ

مالکین خارجی و ی ئی ملی شدهقبل از جنگ و پس دادن داراھای جنگ، قرض
اری خارجی را رد نمودد؛ ھیئت نمایندگی شوروی این تقاضاھای سرمایھ)غیرو

لمللی اتحاد بینای کنفرانس کنگره جریانشود بھ مربوط می.ــ] ٢[
 در شھر آمستردام ١٩١٩کھ در ژوئیھ ) اصالح طلب(سندیکاھای رفورمیست 

للی آمستردام عالوه بر سیاست لمابینی اتحادیھ. برگزار گردید) ھلند(
جنبش انقالبی کارگری ھمکاری ی رفورمیستی، آشکارا با بورژوازی و علیھ

این اتحادیھ در .کرد و برخوردی خصمانھ نسبت بھ اتحاد شوروی داشتمی
 دسامبر ١٤ًھنگام جنگ جھانی دوم از موضع خود دست کشید و رسما بھ تاریخ 

.ھا، منحل گردیدسندیکاجھانی ی  در ارتباط با تأسیس اتحادیھ١٩٤٥

سندیکائی ھای فدراسیون کارگری آمریکا اتحاد قسمتی از کانون.ــ] ٣[
 ــ ؛ رھبران فدراسیون در واقع نمایندگی امپریالیسم ١٨٨١آمریکا ــ تأسیس 

آمریکا در میان جنبش سندیکائی کھ بھ دنبال ایجاد دو دستگی در جنبش کارگری 
.لمللی بودندابین

ایاالت متحده ( در ایالت تنسی ١٩٢٥ ژوئیھ ٢١ تا ١٠در تاریخ . ــ]٤[
معلمی بھ نام جان بھ دلیل این کھ دادگاه تشکیل شد دادگاه ی یک جلسھ) آمریکا

John(اسکوپس  Scopes(کرده، در کالج  تئوری داروین را تدریس می
دعوی نمود ی اقامھ

 قانون این ایالت، ار کردنداو توسط مرتجعین مشکوک بھ عنوان جریحھ
.نقدی گردیدی مجرم شناختھ و محکوم بھ پرداخت جریمھ
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