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سال تحول عظیم

بھ مناسبت دوازدھمین سال انقالب اکتبر

.  عظیم بودتحول، سال ساختمان سوسیالیستیھاى سال گذشتھ در تمام جبھھ
اری شھر و د قطعی سوسیالیسم بر عناصر سرمایھتعرضار این تحول تحت شع
، این تعرض این است کھ در اثر آنى عالمت مشخصھ. یابدده انجام یافتھ و می

 سوسیالیستی اقتصاد )ِرکونستروکسیون(اساسی تجدید ساختمان ھاى ما در رشتھ
.یماقطعی نائل گردیده ھاىموفقیتملی، ھم اکنون بھ یک رشتھ 

نشینی آید کھ حزب بھ طور مؤثری توانست از عقبن بر میاز اینجا چنی
ًبرای آن کھ بعدا در مراحل بعدی آن، این . استفاده نماید نپى در مراحل اولیھ

.با موفقیت تعرض نماید ارید و بر عناصر سرمایھتحول را سازمان داده
:شد لنین چنین گفتھنگامی کھ نپ معمول می

آید کھ ما بھ عقب م، بھ نظر میکنینشینی میما حاال عقب» 
دھیم کھ ابتدا میدان رویم، ولی ما این عمل را برای این انجام میمی

 فقط بھ .تری بھ جلو جستن نمائیمو سپس سرعت گرفتھ با نیروی بیش
شرط است کھ ما با اجرای سیاست اقتصادی نوین خود بھ یک این 

ین تعرض را بھ ترسرسخت ،تا پس از عقب نشینی.... عقب برگشتیم
 چاپ ٣٦٢ ــ ٣٦١. ، ص٢٧رجوع بھ جلد (« . جلو آغاز نمائیم

).روسی

نتایج سال طی شده بھ طور یقین حاکی از آنند کھ حزب در کارھای خود 
.نمایداین دستورات لنین را با موفقیت اجرا می

نتایج سال طی شده را در قسمت ساختمان اقتصادی، کھ برای ما ھرگاه 
ھاىموفقیتباشد، در نظر بگیریم، در این صورت،  قطعی میحائز اھمیت

توان  طی شده میما را در جریان سالھاى موفقیتتعرض ما را در این جبھھ و 
بھ سھ قسمت اصلی منقسم نمود



٣

١

بازده کارى در رشتھ

در امر ساختمان ھا ترین واقعیتمشکل بتوان شکی داشت کھ یکی از مھم
تحول کار موفق بھ ىبازدهى ترین آنھا اینست کھ ما در رشتھھم مھمما و شاید 

 نیرومند ابتکار خالقھ و غلیانى این تحول بھ صورت توسعھ. یما گردیدهقطعی
ساختمان سوسیالیستی منعکس ى در جبھھ کارکارگر در ى طبقھى تودهھا میلیون
. اساسی ما در سال طی شده در این استموفقیتنخستین . گردید

اساسی تھییج و ى بھ کار در سھ رشتھھا ابتکار خالقھ و شوق تودهى توسعھ
:شدترغیب می

مبارزه با بوروکراتیسم کھ ابتکار و فعالیت افراد را در ى در رشتھ) الف
انتقاد از خود؛سازد ــ از طریق کار متوقف می

مبارزه با طفره روندگان از کار و مخربین انضباط ى در رشتھ) ب
و باالخره  سوسیالیستی؛ى مسابقھ ــ از طریق پرولتاریائی کار

 در متوالیمبارزه با کندی و رکود در تولید ــ از طریق کار ى در رشتھ) ج
کار از لحاظ جوش و خروشی کھ در کار پیدا شده و ى بالنتیجھ ما در جبھھ ١ھفتھ

 کارگر در تمام اطراف و ى طبقھىتودهھا لیون میدر بین تبادل تجربیاتی کھ
و اما . یما عظیمی نائل گردیدهموفقیتشود، بھ  کشور پھناورمان میاکناف

  در حقیقت برون از ازرش است زیرا فقط غلیان و شور وموفقیتاھمیت این 
کار را کھ بدون آن ى توده در کار قادر است صعود دائمی بازدهھا شعف میلیون

.ایدرد، تأمین نماداری مفھومی ندپیروزی قطعی سوسیالیسم بر سرمایھ
:  گویدلنین می

 کار، در حقیقت برای پیروزی رژیم اجتماعی جدید ىبازده» 
 کار را ىاری آن بازدهدسرمایھ. ترین شرط استترین و اساسیمھم

اری نیز دسرمایھ. سرواژ سابقھ نداشتى بھ وجود آورد کھ در دوره
تواند بھ طرزی قطعی منکوب گردد و منکوب ھم بدین طریق می

ھر روز کار ھا کار متوالی یعنی کار الینقطع در ھفتھ ــ مؤسسات و بنگاه ــ ١ ــ ١
. مایند کارگران بھ نوبت در ھر چند روز یک روز از مرخصی استفاده می نکنند ولیمی

)مترجم(
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در تری نوین و بھ مراتب عالیى کھ سوسیالیسم بازدهخواھد گشت
 ــ چاپ ٣٤٢. ص٢٤رجوع بھ جلد  ( «.آوردکار بھ وجود می

)روسی

:با استناد بھ این موضوع لنین معتقد است کھ

ما باید آن شور و شعف و اراده و سرسختی را در کار ابراز » 
 و نجات  نجات ھر چھ زودتر کارگران و دھقانانداریم کھ اکنون

)٤٧٧.  ص٢٥رجوع شود بھ جلد (« .اقتصاد ملی ما وابستھ بھ آنست

.کھ لنین در برابر حزب نھاده استاى این است آن وظیفھ
نماید و سال طی شده نشان داد کھ حزب این وظیفھ را با موفقیت اجرا می

.آید در این راه بھ طرزی قطعی فائق می،بر مشکالت واقعھ
. حزب در جریان سال طی شده از این قرار است مھمموفقیتاولین 

٢

ساختمان صنایعى در رشتھ

این .  نخستین داردموفقیتبا ى ا حزب ارتباط بالواسطھموفقیتدومین 
ھ طور ب دوم حزب در آن است کھ در جریان سال طی شده ما توانستیم موفقیت

گین بھ طور  سرمایھ را برای ساختمان اساسی صنایع سنتجمعى مسئلھکلی 
 در پیشرفت تولید وسائل تولید پیش گرفتیم و تریآھنگ سریعمساعدی حل کنیم 

دومین .  بنمائیمفلزمقدماتی را فراھم ساختیم کھ کشورمان را بدل بھ کشور 
. اساسی ما در سال طی شده در این استموفقیت

  را ما چنداین مسئلھ. صنایع سبک مشکالت خاصی را در بر نداردى مسئلھ
 این .تر، صنایع سنگین استتر و مھممشکلى یم، مسئلھاسال قبل حل کرده
 کھ مبالغ ھنگفتی اعتبار الزم دارد، بھ عالوه، تر استلمشکمسئلھ از این جھت 

بھ طوری کھ تاریخ کشورھائی کھ از لحاظ صنعت عقب مانده ھستند، نشان 



٥

 از پیش ھنگفت و دراز مدتھاى دھد، کار صنایع سنگین بدون واممی
صنایع سنگین ما قادر بھ ى  است کھ بدون توسعھترمھماز این جھت . رودنمی

توانیم صنعتی گونھ صنایعی نخواھیم بود و بھ ھیچ وجھ نمیساختمان ھیچ
دراز مدت و خواه اعتبارھائی ھاى و چون ما خواه وام. کردن را عملی نمائیم

نداریم، اشکال قضیھ برای ما برای مدت کم و بیش طوالنی در اختیار نداشتھ و 
کشورھا ھنگامی کھ از ى اران کلیھدسرمایھ. شودتر میاز واضح ھم واضح

نمایند ھمانا این موضوع را در نظر گرفتھ دادن وام و اعتبار بھ ما خودداری می
جمع ى مسئلھى ی خصوصی خود از عھدهھاکنند کھ ما با نیرو میو تصور

ضوع تجدید ساختمان صنایع سنگین دچار ناکامی  سرمایھ بر نیامده، در مووریآ
.گشتھ و ناچار سر تسلیم و بندگی در مقابل آنھا فرود خواھیم آورد

اھمیت . گویندحال بھ بینیم نتایج سال طی شده در این باره بھ ما چھ می
اران را دھحضرات سرمایھاى نتایج سال طی شده در اینست کھ این نتایج حساب

مالی علنی ى سال طی شده نشان داد کھ با وجود محاصره. دنماینقش بر آب می
ى  ندادیم و مسئلھاراند، ما تن بھ اسارت سرمایھو مخفی اتحاد شوروی

آوری سرمایھ را با نیروھای خصوصی خود موفقانھ حل کردیم و اساس جمع
ى این موضوع را اکنون حتی دشمنان دو آتشھ. صنایع سنگین را بنیان نھادیم

در حقیقت ھم، اگر در سال گذشتھ . توانند انکار نمایندگر ھم نمیکارى طبقھ
اساسی کھ برای صنایع سنگین بھ کار رفتھ بود مبلغی متجاوز از یک ى سرمایھ

یارد لداد کھ در ضمن قریب یک میمیلیارد و ششصد میلیون روبل را تشکیل می
اساسی ى و سیصد میلیون روبل آن صرف صنایع سنگین گردیده بود و سرمایھ

دھد کھ  میلیون روبل را تشکیل می٤٠٠ میلیارد و ٣امسال مبلغی متجاوز از 
 میلیون روبل آن بھ مصرف صنایع ٥٠٠ میلیارد و ٢ًضمنا مبلغی متجاوز از 

 ٢٣سنگین خواھد رسید؛ اگر محصول عمومی صنایع سنگین در سال گذشتھ 
سی درصد بود، و درصد افزایش یافتھ بود و ضمن آن افزایش صنایع سنگین 

 درصد افزایش یابد کھ ٣٢محصول عمومی صنایع سنگین در سال جاری باید 
 درصد باشد؛ در این صورت مگر واضح ٤٦ضمن آن افزایش صنایع سنگین 

آوری سرمایھ جھت ساختن صنایع سنگین برای ما جمعى نیست کھ مسئلھ
توان تردید  میچھ گونھ. مشکالتی را در بر ندارد کھ نتوان بر آن فائق آمد

صنایع سنگینمان پیشروی ى تسریع شده بھ سمت توسعھھاى داشت کھ ما با قدم
را پشت سر " دیرین"کرده از آھنگی کھ سابق داشتیم جلو افتاده و عقب ماندگی 

.گذاریم؟می
پس از تمام مطالب مذکور در فوق، آیا جای تعجبی وجود دارد کھ در سال 

سالھ پیش بینی شده بود، تجاوز کردیم و بھ شق نجپى گذشتھ، از آن چھ در نقشھ
 توھمی"بورژوازی آن را ھاى سالھ کھ میرزا بنویسپنجى  نقشھحداکثر
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از آن ) بوخارینى دستھ( راست ما ھاى پنداشتھ و اپورتونیست"لوصولاصعب
سالھ بدل گردید؟پنجى  نقشھحداقلافتند، در عمل بھ شق بھ وحشت می
:گویدلنین می

 نجات برای روسیھ نھ تنھا خوبی محصول در اقتصاد راه» 
و نھ تنھا بھبود وضع صنایع ) این ھنوز کافی نیست(دھقانی است 

 دھدسبک است، کھ مایحتاج دھقانان را در دسترس آنھا قرار می
 الزم سنگین، برای ما عالوه بر این صنایع )ھم ھنوز کافی نیستاین(

دون احیای آن ما موفق بھ بدون نجات صنایع سنگین و ب... است
ًساختمان ھیچ گونھ صنایعی نشده، و بدون آن ھم ما اساسا موجودیت 

صنایع .... خواھیم داد یک کشور مستقل از دست ى خود را بھ منزلھ
را بھ ھا  اگر ما این مساعده.دولتی استھاى  محتاج بھ مساعدهسنگین

 متمدن ــ یک دولتى دست نیاوریم دیگر موجودیت خود را بھ منزلھ
رجوع بھ جلد  ( «.یماگویم سوسیالیستی ــ از دست دادهمن دیگر نمی

). چاپ روسی٣٤٩.  ص٢٧

ى آوری سرمایھ و وظیفھجمعى مسئلھى کنید کھ لنین در افادهمالحظھ می
.دھدحزب نسبت بھ ساختمان صنایع سنگین تا چھ حد صراحت نشان می

آید این وظیفھ بر میى از عھدهسال طی شده نشان داد کھ حزب با موفقیت 
.دارد بر میو ھمھ و ھر گونھ مشکالتی را بھ طرزی قطعی از سر راه

البتھ معنی این آن نیست کھ دیگر برای صنایع مشکالت جدی وجود نخواھد 
تجمع سرمایھ تماس ى ساختمان صنایع سنگین تنھا با مسئلھى مسئلھ. داشت
کادرھا و مسائل دیگری ھم تماس دارد کھ ى این مسئلھ ھم چنین با مسئلھ. ندارد

:تست ازرعبا
سین و متخصصین ذیعالقھ بھ رژیم شوروی در یھزار تکنھا  دهجلب) الف

ساختمان سوسیالیستی و
. کارگرى و متخصصین جدید سرخ از بین افراد طبقھھا سینی تکنتربیت) ب

در عوض  ًتجمع سرمایھ را بتوان اساسا حل شده محسوب نمودى اگر ھم مسئلھ
کادرھا ھم ى و مسئلھ. باشد ھنوز در انتظار راه حل خود میکادرھاى مسئلھ

ساختمان ى ترین مسئلھاکنون، در شرایط تجدید ساختمان فنی صنایع، قطعی
.باشدسوسیالیستی می

:گویدلنین می
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کھ ما آن را کم داریم ــ سطح فرھنگ و فن اداره اى چیز عمده» 
ظ اقتصادی و سیاسی امکان ساختمان بنیان  از لحانپ... .کردن است

" فقط"موضوع . نمایدًاقتصاد سوسیالیستی را برای ما کامال تأمین می
رجوع بھ (« . آھنگ آنستبر سر نیروی فرھنگی پرولتاریا و پیش

). چاپ روسی٢٠٧.  ص٢٧جلد 

نیروھای "ى بدیھیست کھ در اینجا موضوع قبل از ھمھ بر سر مسئلھ
ً عموما و برای ساختمان و ،کادرھا برای ساختمان اقتصادیى ئلھ و مس"فرھنگی

.ً خصوصا می باشد،اداره کردن صنایع
حاصلھ در ھاى ترین موفقیتآید کھ با وجود مھمولی از اینجا چنین بر می

آوری سرمایھ، کھ برای صنایع سنگین واجد اھمیت حیاتی جمعى رشتھ
ود ساختمان صنایع سنگین را کادرھا حل نشى باشد، مادام کھ مسئلھمی
.ًتوان تماما حل شده دانستنمی

کادرھا ى ًباید جدا بھ مسئلھ: شوداز اینجا این وظیفھ برای حزب ناشی می
.پرداخت و بھ ھر قیمتی ھست این دژ را بھ تصرف در آورد

. طی شدهچنین است امر موفقیت دوم حزب در جریان سال

٣

ساختمان کشاورزیى در رشتھ

در جریان سال گذشتھ کھ با دو  حزبموفقیتسومین ى باالخره درباره
 است کھ در تحول اساسیسخن بر سر آن .  اولیھ ارتباط الینفکی داردموفقیت
منفرد بھ زراعت بزرگ پیش ى ما ضمن تکامل از اقتصاد عقب ماندهزراعت
 و تراکتور،  ماشینھاىجمعی زمین، بھ ایستگاه، بھ کشت دستھاشتراکیافتاده و 

باشند و باالخره بھ سوخوزھای بھ آرتل و کلخوز کھ متکی بر تکنیک نوین می
 روی داده ،باشند، تکامل یافتھیم کھ مجھز بھ صدھا تراکتور و کمباین میظع

 موفق شدیم در اینجا موفقیت حزب این است کھ ما در یک رشتھ از نواحی. است
 کھ از آن فقط یک اریدسرمایھ تکامل اساسی دھقانان را از راه قدیمھاى توده
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گردند و اکثریت عظیم دھقانان مند میاران بھرهدمشت متمولین و سرمایھ
سوسیالیستی برگردانیمراه جدید تکامل مجبورند بھ حال گدائی زندگی نمایند، بھ 

بھ حال و تھیدست را کند و دھقانان میانھاران را طرد میدکھ متمولین و سرمایھ
 تجدید سالح نموده، آنھا را با ابزارھای جدید، با تراکتورھا و طرز جدید

نماید تا بدین وسیلھ بدانھا امکان بدھد کھ از کشاورزی مسلح میھاى ماشین
 مشترک و پھناور کشت و کارى رھائی یافتھ، بھ جادهھا گدائی و اسارت کوالک

این تحول  حزب در اینست کھ ما موفق شدیم موفقیت. جمعی وارد گردنددستھ
وسیع دھقانان تھیدست ھاى  را در اعماق خود دھقانان سازمان داده و تودهاساسی

رغم مقاومت رغم مشکالت غیر قابل تصور و علیو میانھ حال را علی
گرفتھ تا افراد ھا و کشیشھا  سیاه از کوالکىانواع و اقسام نیروھاى سبعانھ

.دنبال خود ببریمراست، بھ ھاى خودپسند و کوتھ فکر و اپورتونیست
، مساحت اراضی مزروعی سوخوزھا ١٩٢٨ در سال :اینک ارقامی چند

 ٦ متجاوز از کاالئیى  ھزار ھکتار با محصول غلھ٤٢٥شامل یک میلیون و 
 کلخوزھا  مزروعیو مساحت اراضی)  میلیون پوط٣٦بیش از (میلیون کنتال 

 ٣٫٥ قریب کاالئیى  ھزار ھکتار با محصول غلھ٣٩٠شامل یک میلیون و 
، مساحت اراضی ١٩٢٩در سال . بود) بیش از بیست میلیون پوط(میلیون کنتال 

کاالئی ى  ھزار ھکتار با محصول غلھ٨١٦مزروعی سوخوزھا یک میلیون و 
و مساحت اراضی مزروعی )  میلیون پوط٤٧قریب  (. میلیون کنتال٨قریب 

کاالئی ى لھبا محصول غ ھزار ھکتار ٢٦٢کلخوزھا شامل چھار میلیون و 
، کھ ١٩٣٠در سال . بود)  میلیون پوط٧٨قریب ( میلیون کنتال ١٣قریب 

رسد، مساحت اراضی مزروعی سوخوزھا، طبق ارقام بازرسی شده، میفرا
کاالئی ى  ھزار ھکتار با محصول غلھ٢٨٠ میلیون و ٣باید مساحتی را بالغ بر 

دھد و مساحت اراضی تشکیل )  میلیون پوط١١٠قریب ( میلیون کنتال ١٨معادل 
 ٤٩کاالئی معادل ى مزروعی کلخوزھا باید پانزده میلیون ھکتار با محصول غلھ

بھ عبارت دیگر در سالی .  را تشکیل دھد) میلیون پوط٣٠٠قریب (میلیون کنتال 
کاالئی سوخوزھا و کلخوزھا باید عبارت باشد از مقداری ى رسد غلھکھ فرا می

کاالئی ى  درصد محصول غلھ٥٠نی متجاوز از  میلیون پوط یع٤٠٠متجاوز از 
).بدون در نظر گرفتن داد و ستد دھات( اقتصاد روستائی ىکلیھ

باید معترف بود کھ چنین آھنگ پر شوری را در سرعت تکامل حتی 
بھ کلی ما ھم کھ آھنگ تکاملش بھ طور ى صنایع بزرگ سوسیالیستی شده

.استبھ خود ندیده وسعت میدان نوسان معروف است، 
کلخوزی و (مگر واضح نیست کھ کشاورزی جوان بزرگ سوسیالیستی 

درخشانی را در پیش دارد و از لحاظ رشد و افزایش، ى ما آینده) سوخوزی
.معجزاتی را از خود بھ ظھور خواھد رساند؟
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ساختمان کلخوزی معلول یک سلسلھ ى  در رشتھسابقھاین موفقیت بی
.زیرین را قید نمودالاقل دالئل دالئلی است کھ از بین آنھا باید 

 این است کھ حزب سیاست لنینی تربیت توده قبل از ھمھدلیل این موفقیت
ھاى دھقانان را از طریق ایجاد بنگاهھاى را بھ موقع اجرا گذارده، توده

قیت این فدلیل این مو. ًکئوپراتیفی متوالیا بھ طرف کلخوزھا جلب نموده است
کردند بر نھضت سبقت جستھ، آنھائی کھ تالش میى است کھ حزب چھ علیھ

، و چھ ")چپ"سران یاوه(کلخوزھا را با صدور احکام تأمین نمایند ى توسعھ
 حزب را عقب بکشند و خود عقب نھضت نددکرآنھائی کھ تالش میى علیھ

 بدون .آمیزی را مجری داشتموفقیتى ، مبارزه)راستھاى الابالی(بیافتند 
توانست نھضت کلخوزی را بھ یک نھضت واقعی ب نمیچنین سیاستی حز

. دھقانان بدل نمایدخوداى توده
:گویدلنین می

 قدرت را بھ ،وقتی کھ پرولتاریای پطروگراد و سربازان پادگان آنجا» 
دانستند کھ در راه ساختمان روستا با مشکالت گرفتند، بھ خوبی میدست می

رد باید با تدریج بیشتری پیشروی کنند؛ گردند؛ کھ در این موبزرگی روبرو می
ی از طریق احکام و عکھ در اینجا تالش برای عملی کردن کشت و زرع اجتما

قوانین، کاری است بسیار مھمل؛ کھ فقط تعداد قلیلی از افراد آگاه ممکن بود در 
برای اى این راه وارد گردند و حال آن کھ اکثریت عظیم دھقانان چنین وظیفھ

انقالب ضرورت ى بودند و بدین سبب ما بھ آن چھ کھ برای توسعھخود قائل ن
سبقت نجستن و ھا بھ ھیچ وجھ بر تکامل توده: کردیم، اکتفا میمطلق داشت

، از ھاشخصی این تودهى منتظر آن شویم کھ جنبش برای پیشروی، از تجربھ
 چاپ ٢٥٢.  ص٢٣جلد (« . شخصی آنھا برون بھ رویدى طریق مبارزه

).روسی

را بھ دست ھا ترین پیروزیساختمان کلخوزی بزرگى گر حزب در جبھھا
.ًآورد دلیلش این است کھ این دستور تاکتیکی لنین را دقیقا بھ مورد اجرا گذارد

سابقھ در امر ساختمان کشاورزی این است کھ دلیل دوم این موفقیت بی
ید، تکنیک حکومت شوروی احتیاج روز افزون دھقانان را با ابزار و آالت جد

ى جدید بھ طور صحیحی در نظر گرفت، وی موقعیت غیر قابل عالج توده
قدیمی کشت و زرع بھ طور صحیحی در نظر ھاى دھقانان را با وجود شکل

این عوامل برای کمک بھ آنھا بھ موقع ى گرفت، و با در نظر گرفتن کلیھ
ھاى ونتراکتور، استاسیھاى ئی را بھ صورت مراکز کرایھ، ستونھاسازمان

ماشین و تراکتور، بھ صورت سازمان کشت و زرع اجتماعی زمین، بھ صورت 
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ایجاد کلخوزھا و باالخره بھ صورت کمک جامع بھ اقتصاد روستائی با نیروی 
پا بھ اى شریت برای اولین بار قدرت حاکمھبدر تاریخ . سوخوزھا، تشکیل داد

ا برای اعمال کمک استعداد خود ر آمادگی و وجود گذاشت کھ در عملى عرصھ
 دیزحمتکش دھقان بھ ثبوت رسانھاى  بھ تودهکار تولیدلمدت در امرتب و طویل

زحمتکش ھاى  مگر واضح نیست کھ توده.شوراھا استى و این قدرت حاکمھ
برند، الیام از فقدان آالت و ابزار کشاورزی رنج میادھقان کھ از قدیم

اه نھضت کلخوزی قرار نگیرند؟ توانستند بھ این کمک متوسل نشوند و در رنمی
و مگر در این قسمت جای تعجبی وجود دارد کھ از این پس شعار قدیمی 

" بھ سمت شھر: "شاید با شعار جدید دھقانان کلخوزی" بھ سمت ده: "کارگران
تکمیل خواھد شد؟

 این است کھ سابقھ در امر ساختمان کلخوزیباالخره علت این موفقیت بی
ور من ظمن. ر ما این کار را بھ دست خود گرفتندکارگران پیشرو کشو

و صدھا از آنھا در نواحی اصلی کشور ما ھا بریگادھای کارگرانی است کھ ده
ى موجوده و ممکنھى ھاباید معترف بود کھ از بین تمام پروپاگاندیست. نداپراکنده

 در بین ھاکارگر بھترین پروپاگاندیستى ھاپروپاگاندیستنھضت کلخوزی، 
چھ جای تعجبی ممکن است موجود باشد در این کھ . باشنددھقانان میى توده

ند دھقانان را متقاعد نمایند کھ اقتصاد اشتراکی بزرگ بر اکارگران موفق شده
 بھ خصوص کھ کلخوزھا و سوخوزھای اقتصاد انفرادی کوچک ترجیح دارد

.باشند؟بارز این برتری میى موجود نمونھ
من ى ی کھ بھ عقیدهموفقیتان کلخوزی، ساختمى  ما در رشتھموفقیت

 نشواى اخیر است، در چنین زمینھھاى سالھاى موفقیتترین ترین و قطعیمھم
.و نما یافتھ است
بزرگ غلھ ھاى امکان و صالح تأسیس فابریکى علیھ" علم"ایرادھای 

" علم"عمل، ایرادات .  ھزار ھکتار در ھم ریخت و پراکنده شد١٠٠ تا ٥٠برای 
ین ترتیب کھ یک بار دیگر نشان داد کھ نھ فقط عمل است کھ ھ ارد، برا رد ک
ھم از عمل " علم"چیز بیاموزد، بلکھ ھیچ ضرری ندارد کھ " علم"باید از 

عظیم غلھ ھاى اری ایجاد فابریکد در کشورھای سرمایھ.چیزھائی فرا گیرد
را " کوچک" این اختالف .اری نیستدولی کشور ما کشور سرمایھ. عملی نیست

اران، بدون خریداری یک سلسلھ دآنجا در کشورھای سرمایھ. نباید فراموش کرد
 مخارج تواندًالرض مطلق کھ، طبعا نمیااز قطعات زمین یا بدون پرداخت حق

ھنگفتی را بر تولید تحمیل ننماید، تشکیل فابریک بزرگ غلھ امکان پذیر نیست، 
ر کشور ما برعکس نھ د. چھ در آنجا مالکیت خصوصی بر زمین وجود دارد

الرض مطلق وجود دارد و نھ خرید و فروش قطعات زمین و این موضوع احق
برداری غلھ شرایط مساعدی را بزرگ بھرهھاى بنگاهى تواند برای توسعھنمی
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 آنجا، .ایجاد ننماید، چون در کشور ما مالکیت خصوصی بر زمین وجود ندارد
 بھ ،برداری غلھبزرگ بھرهھاى اران، منظور از بنگاهددر کشورھای سرمایھ

قل آن سودیست کھ مطابق با سود بھ اصطالح ادست آوردن حداکثر سود یا ال
 دست بھ تشکیل ًمتوسط باشد کھ بدون آن اصوال برای سرمایھ صرفھ ندارد

بزرگ ھاى  در کشور ما برعکس بنگاه.برداری غلھ بزند بھرهھاىبنگاه
باشند، برای  اقتصادیات دولتی میبرداری غلھ، کھ در آن واحد جزوبھره

خود نھ احتیاج بھ حداکثر سود دارند و نھ بھ سود متوسط بلکھ ى توسعھ
توانند بھ حداقل سود اکتفا نمایند و گاھی ھم ھیچ گونھ سودی نبرند، کھ خود می

برداری غلھ بزرگ بھرهھاى بنگاهى این ھم باز شرایط مساعدی را برای توسعھ
بزرگ ھاى اری برای بنگاهددر شرایط سرمایھ االخرهب. نمایدفراھم می

برداری غلھ نھ امتیاز مخصوصی در اعتبارات و نھ مزایائی در پرداخت بھره
مالیات ھست و حال آن کھ با ترتیباتی کھ در کشور شوروی بھ وجود آمده و 
برای پشتیبانی از بخش سوسیالیستی کشور منظور شده است این گونھ مزایا 

.ندافراموش کرده" علم"تمام اینھا را حضرت . ھ و خواھد داشتوجود داشت
 دائر بر این کھ، )بوخارینى دستھ(راست ھاى تأکیدات اپورتونیست

فقط کلخوزھا ى آھنگ سریع توسعھ)  ب دھقانان بھ کلخوز نخواھند رفت،)الف
کارگر فراھم ى  موجبات عدم رضایت و جدائی دھقانان را از تودهتواندمی

بلکھ نبوده،، کلخوزھا  در دهسوسیالیستیى توسعھ" شاھراه) " ج ،نماید
اری د سرمایھکلخوزھا و تعرض بھ عناصرى توسعھ)  د باشد،کئوپراسیون می

تمام اینھا . ، درھم ریخت و برباد رفتده ممکن است کشور را بدون غلھ بگذارد
.بورژوا لیبرالی فرو ریخت و برباد رفتى زبالھى بھ منزلھ
بھ طور یکجا ھا دھقانان وارد کلخوز شدند و دھات، قصبات و بخش ً،اوال

.وارد آن شدند
 بلکھ آن را تقویت کندکلخوزی پیوند را ضعیف نمیاى  نھضت تودهً،ثانیا

اکنون حتی کورھا ھم . دھدنماید و یک اساس تولیدی نوینی بھ آن میمی
دھقانان ى عمدهاى ھجدی ھم در بین تودهھاى بینند کھ اگر بعضی نارضایتیمی

وجود دارد مربوط بھ سیاست کلخوزی حکومت شوروی نیست، بلکھ علتش آن 
دھقانان از لحاظ ماشین و مین تواند در امر تأاست کھ حکومت شوروی نمی

.تراکتور خود را بھ رشد نھضت کلخوزی برساند
بحث   یک ده،سوسیالیستی درى  توسعھ"شاھراه"ى  دربارهً،ثالثا

نوالد ِشبورژوا از نوع آیجوان خردهھاى لیبرالى است کھ شایستھاسکوالستیک 
کلخوزی وجود اى واضح است کھ تا وقتی نھضت توده. باشدف میوو اسلپک
پست کئوپراسیون یعنی کئوپراسیون تھیھ و ھاى  ھمانا شکل"شاھراه"نداشت 

 ولی وقتی شکل عالی کئوپراسیون یعنی شکل کلخوزی آن بھ .فروش بود
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 ىاگر بخواھیم کلمھ. ترقی گردید" شاھراه"آمد، این شکل اخیر ھور ظى عرصھ
شاھراه را بدون گیومھ استعمال کنیم، باید بگوئیم کھ این شاھراه عبارت از 

کئوپراسیون کشاورزی ھاى  کھ شامل تمام شکلباشدکئوپراتیفی لنین میى نقشھ
. آن است) لخوزیتولیدی ــ ک(ترین  تا عالی)تھیھ و فروش(ترین آنھا از پست

 کئوپراسیون قرار دادن بھ معنی تمسخر لنینیسم و اقرار بر مقابلکلخوز را 
.جھالت ذاتی خویشتن است

ھا بینند کھ بدون تعرض نسبت بھ کوالک اکنون حتی کورھا ھم میًرابعا،
ھاى نھضت کلخوزی و سوخوزی ما حاال نھ آن موفقیتى در ده و بدون توسعھ

یم، داشتیم ا سال جاری در امر تدارک غلھ بھ دست آوردهقطعی را کھ در جریان
ى غلھ مصون از مصرف را کھ اکنون در اندوختھى میلیون ذخیرهھا  ده آنو نھ

توان گفت کھ ما در پرتو رشد عالوه بر این با اطمینان می. باشددولت می
شویم یا نھضت کلخوزی و سوخوزی بھ طور قطعی از بحران غلھ خالص می

کلخوزھا و سوخوزھا با آھنگ ى  و ھر آینھ توسعھ.یماص شدهدیگر خال
تری پیش برود، در این صورت ھیچ اساسی برای شک موجود نیست کھ سریع

کشور ما پس از دو سھ سال یکی از غلھ خیزترین کشورھا و شاید ھم غلھ 
.خیزترین آنھا خواھد شد

 نھضت کلخوزی فعلی چیست؟ خاصیت نوین و قطعی نوینخاصیت 
نھضت کلخوزی فعلی اینست کھ دھقانان مانند سابق بھ صورت دستجات منفرد 

ھ طور ب ھا، نواحی و حتی شھرستانھابھ کلخوز داخل نشده، بلکھ قصبات، بخش
دھقان معنی این چیست؟ معنی این آن است کھ . گردندیکجائی داخل می

سی در آن تغییر اساى  این است پایھ.بھ کلخوز روی آورده استحال میانھ
ترین موفقیت حاکمیت شوروی را در سال گذشتھ کشاورزی کھ مھمى توسعھ

.دھدتشکیل می
کارگر لیاقت ندارد ى منشویکی ترتسکیسم دائر بر این کھ طبقھ" ىنظریھ"

اصلی دھقانان را در امر ساختمان سوسیالیسم بھ دنبال خود ببرد، درھم ى توده
حال بینند کھ دھقان میانھھا ھم میاکنون حتی کور. گرددتھ و متالشی میسشک

ى سالھپنجى  کھ نقشھاکنون بر ھمھ واضح است. بھ جانب کلخوز برگشتھ است
 و .سوسیالیستی استى جامعھساختمان ى سالھپنج  ى نقشھ،صنایع و کشاورزی

افرادی کھ بھ امکان ساختمان سوسیالیسم در کشور ما ایمان ندارند، حق آن را 
.ما را شادباش گویندى سالھنجپى ندارند کھ نقشھ

 ؛اریدکشورھا کھ آرزوی احیاء سرمایھى اران کلیھدآخرین امید سرمایھ
 ،پرورانند را در اتحاد شوروی در سر می؛" مقدس مالکیت خصوصیاصول"

کود ى اران آنھا را بھ منزلھددھقانان، کھ سرمایھ. روددرھم ریختھ و برباد می
دارند، دستھ دستھ پرچم اری محسوب میدھزمین برای سرمایى تقویت کننده
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را کھ این ھمھ از آن تمجید و تحسین شده بود ترک گفتھ، " مالکیت خصوصی"
آخرین . گذارندجمعی کردن کشاورزی، بھ راه سوسیالیسم قدم میبھ راه دستھ

.ریزد فرو میاریدامید احیاء سرمایھ
اصر عن ىمذبوحانھھاىھمین ھم، در ضمن، یکی از علل تالش

ى خواھند تمام نیروھای جھان کھن را علیھمیاری کشور ما است کھ دسرمایھ
طبقاتی ى ئی کھ کار را بھ تشدید مبارزهھاتعرض سوسیالیسم برانگیزند، تالش

".وارد گردد"خواھد در سوسیالیسم سرمایھ نمی. کشدمی
آلودی دانست کھ سگان نگھبان خشمى ھمین موضوع را باید علت آن زوزه

و ھا ، دانھاو کرنسکیھا ُ، میلیوکفھاو ھسنھا مایھ از قبیل انواع استرووهسر
آخرین : شوخی نیست. ندا در این اواخر بر ضد بلشویسم بلند نمودهھاآبراموویچ

.شوداری محو میدامید احیاء سرمایھ
آور سرسامى دشمنان طبقاتی و این زوزهى آیا این خشم و غضب سبعانھ

ترین دھد جز این کھ حزب در مشکلچیزی گواھی میغالمان سرمایھ بھ چھ 
.ًساختمان سوسیالیستی حقیقتا بھ پیروزی قطعی نائل گشتھ است؟ھاى جبھھ

:گویدلنین می

فقط در صورتی کھ نشان دادن رجحان کشت و زرع اجتماعی، » 
ًاشتراکی و آرتلی زمین بھ دھقانان عمال میسر بشود، فقط دستھ جمعی، 

 اشتراکی و آرتلی بھ دھقانان مک از طریق اقتصاددر صورتی کھ ک
کارگر کھ اقتدار دولتی را در ى میسر بشود، تنھا در آن زمان طبقھ

ًدست خود دارد، حقیقتا حقانیت خود را بھ دھقان اثبات خواھد کرد و 

دھقانی را بھ طور پایدار و بھ طرز واقعی بھ ى تودهھا ًحقیقتا میلیون
 چاپ ٥٧٩.  ص٢٤رجوع بھ جلد (« . دطرف خویش جلب خواھد نمو

).روسی

دھقانی را بھ طرف ى تودهھا مربوط بھ طرق جلب میلیونى لنین مسئلھ
 طریق انتقال دھقانان بھ راه ساختمان کلخوزی را بدین گونھ ،کارگرى طبقھ

.نمایدطرح می
 وظیفھ بر انجام اینى سال گذشتھ نشان داد کھ حزب با موفقیت از عھده

.داردمشکالت را از سر این راه بر میبا قطعیت تمام آید و می
:گویدلنین می

کمونیستی فقط در صورتی جانب ى حال در جامعھدھقان میانھ» 
 خواھد گرفت کھ ما شرایط اقتصادی معیشت وی را تسھیل نمائیم ما را
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 ھزار تراکتور ١٠٠توانستیم فردا اگر ما می. و آن را بھبودی بخشیم
آن را ى یرون بدھیم و بنزین آن را تأمین نمائیم، رانندهاول بى درجھ

ًشما بھ خوبی مستحضرید کھ فعال این موضوع وھم و (تأمین کنیم 

من طرفدار : "گفتحال می، آن وقت دھقان میانھ)خیالی بیش نیست
ولی برای حصول این مقصود ). یعنی طرفدار کمونیسم" (کمون ھستم

ی را مغلوب کرد، باید او را مجبور کرد لمللاباید ابتدا بورژوازی بین
کھ این تراکتورھا را بھ ما بدھد، یا این کھ باید نیروی تولیدی خود را 

 فقط این طرز طرح .آنھا باشیمى آن قدر باال ببریم کھ خود قادر بھ تھیھ
 چاپ ١٧٠.  ص٢٤رجوع بھ جلد (« . مسئلھ درست خواھد بود

).روسی

حال و طرق  میانھانقجدید سالح فنی دھمربوط بھ طرق تى لنین مسئلھ
.نمایدجلب وی را بھ سمت کمونیسم بدین گونھ طرح می

انجام این وظیفھ با موفقیت بر ى سال گذشتھ نشان داد کھ حزب از عھده
 ھزار ٦٠، ما بیش از ١٩٣٠ى دانیم کھ برای بھار سال آیندهمی. آیدمی

 ھزار ١٠٠ز آن متجاوز از تراکتور در مزارع خواھیم داشت و یک سال پس ا
 پس آن . ھزار تراکتور٢٥٠تراکتور، و دو سال ھم کھ از آن بگذرد متجاوز از 

شد، اکنون ما امکان داریم آن را محسوب می" وھم و خیال"چھ کھ چند سال قبل 
.تر بھ حقیقت تبدیل نمائیمقدری ھم چرب

".کمون"حال بھ جانب این است دلیل رو آوردن دھقان میانھ
.سومین موفقیت حزبى چنین است مسئلھ

.حزب در جریان سال گذشتھى عمدهھاى ند موفقیتاچنین

نتیجھ

 بھ سوی سوسیالیسم طی ؛تر از راه صنعتی کردنما با سرعت ھر چھ تمام
. گذاریم خود را عقب می"روسی"ى نمائیم، عقب ماندگی صد سالھطریق می

و ھنگامی . شویمبھ کشور تراکتور مبدل میما بھ کشور فلز، بھ کشور اتومبیل، 
کھ اتحاد شوروی را بر اتومبیل و موژیک را بر تراکتور نشاندیم، آن وقت 

بالند، آزمایش کنند کھ خود را  خود می"تمدن"اران محترم کھ بر دبگذار سرمایھ
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توان جزو آن وقت خواھیم دید کھ کدام یک از کشورھا را می. بھ ما برسانند
". قرار داد"گان و کدام یک را جزء پیش افتادگان ماندعقب

 ،٢٥٩ى  شماره"پراودا"
١٩٢٩ نوامبر سال ٧

استالین. ی: امضاء


