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 ١حال اتحاد با دهقان ميانهى لنين و مسئله
 
 

 .جواب به رفيق اس
 
 

 .!رفيق اس
بايد در سازش با "حاکی از اين که  که شعار لنين،  اين درست نيست

نبايد ها هم از مبارزه با کوالکاى حال توفيق حاصل کرد، دقيقه دهقانان ميانه
 مشهور ىر مقالهکه د" دست کشيد و فقط به دهقانان تهيدست محکم تکيه کرد

ى دوره"نوشته شده، ــ گوئی شعار  ]٢٢[ريم ساروکين ي پيتىوی درباره
طرف کردن   اصطالح بیهبى پايان دوره"، شعار "دهقانان تهيدستهاى کميته

دهقانان اى هکميته. اين به هيچ وجه درست نيست .باشد می" حال دهقانان ميانه
در اواخر ماه اکتبر سال . ند تشکيل شده بود١٩١٨تهيدست در ماه ژوئن سال 

حال  ديگر تفوق داشت و دهقان ميانهها  نيروی ما در روستا عليه کوالک١٩١٨
مرکزی هم راجع به از ى  تصميم کميته.گشت برمیبه طرف حکومت شوروی 

دهقانان تهيدست و راجع به هاى بين بردن حکومت دوگانه ميان شوراها و کميته
دهقانان تهيدست در هاى  دهات و حل کميتهتجديد انتخابات شوراهای بخش و
دهقانان هاى شوند و بنابراين در باب الغاء کميته شوراهائی که جديدًا انتخاب می

 ٩دانيم اين تصميم در   چنان که می.همان برگشت اتخاذ گرديدى تهيدست بر پايه
 صورت رسميت شوروی به ششم شوراهاى  در کنگره١٩١٨ماه نوامبر سال 

 نوامبر سال ٩ى ششم شوراها مورخهى  کنگرهمنظور من تصميم. خود گرفت
شوراهای روستا و بخش و حل  است که در خصوص تجديد انتخابات ١٩١٨
 لنين تحت ى حال ببينيم مقاله.دهقانان تهيدست در شوراها، اتخاذ گرديدهاى کميته

طرف کردن  که به جای شعار بی" قيمت پيتيريم ساروکين اعترافات ذی"عنوان 
دارد چه موقع  حال را اعالم می حال، شعار سازش با دهقان ميانه دهقان ميانه

 از بعد يعنی قريب دو هفته ١٩١٨ نوامبر سال ٢١انتشار يافت؟ اين مقاله در 
 لنين در اين مقاله ُرک و راست .ششم شوراها انتشار يافتى تصميم کنگره

دهقان  برگشت ىحال را قضيه دهقان ميانهگويد که سياست سازش با  می
 :لنينهاى اين است گفته.  به طرف ما ايجاب ميکندحال ميانه

 

                                                 
  استالين.ی. شود میاختصارات چاپ اى  ــ  با پاره١
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ما در روستا نابودی مالک، در هم شکستن مقاومت ى وظيفه» 
باشد؛ برای انجام اين وضيفه فقط  والک میاستثمار کننده و ک

به طور استوار " دهقانان تهيدست"توانيم به نيم پرولترها يعنی به  می
او مردد بوده، هست .  دشمن ما نيستحال  دهقان ميانهکنلي. تکيه کنيم

سرنگون ى  اعمال نفوذ بر مرددها با وظيفهىوظيفه. و خواهد بود
در سازش با .  نيستيکسانساختن استثمار کننده و غلبه بر دشمن فعال 

هم از مبارزه با اى  توفيق حاصل نمودن، دقيقهحال دهقان ميانه
 محکم تکيه کردن ــ دهقانان تهيدسته دست نکشيدن و فقط بها کوالک

هم اکنون است که، به  کنونی، زيرا ى ما در لحظهىاين است وظيفه
 به طرف ما ناگزير حال  ميانهانلذکر، برگشت دهقاناعلل فوق

 ) ــ چاپ روسی٢٩٤.  آثار ص٢٣جلد ( ٢ * «.باشد می
 

 آيد؟ از اينجا چه برمی
ى  به دوره يعنیسابقى ه دورهآيد که شعار لنين ب از اينجا اين بر می

 مربوط نبوده بلکه حال دهقان ميانه و بی طرف کردن دهقانان تهيدست ىهاتهيکم
بدين . باشد  مربوط میحال دهقان ميانهسازش با ى تازه يعنی به دورهى به دوره

تازه را منعکس ى  دورهآغازسابق بلکه ى  دورهآخرطريق آن شعار نه 
 .نمايد می

 لحاظ به شعار لنين نه تنها ظاهرًا، نه فقط ازى دربارهو اما دعوی شما 
اصطالح رعايت ترتيب تاريخ صحيح نيست، بلکه از نظر ماهيت امر هم غلط 

به عنوان شعار حال  سازش با دهقان ميانهى دانيم که شعار لنين درباره می. است
 به عموم حزب اعالم )١٩١٩سال  ماه مارس(هشتم حزب ما ى تازه، در کنگره

سياست ما هاى يست که پايهاهشتم حزب همان کنگرهى دانيم که کنگره می. گشت
ى دانيم که برنامه می. استوار ساختحال  دهقان ميانهرا در باب اتحاد محکم با 

ى اتحاد شوروی هم در کنگره) بلشويک(حزب کمونيست ى ما يعنی برنامه
رفتار حزب نسبت ى دانيم که در اين برنامه درباره  می.هشتم حزب تصويب شد

مواد ها  و کوالکحال ميانه، دهقان تهيدست:  مختلف روستابه دستجات
اتحاد ) بلشويک( حزب کمونيست ى در اين مواد برنامه.مخصوصی وجود دارد

دستجات اجتماعی روستا و راجع به رفتار حزب نسبت به آنان ى شوروی درباره
 :چه گفته شده است؟ گوش کنيد

 

                                                 
ـ    (استالين. ی. ــ تکيه روی کلمات همه جا از منست(*)  ــ   ٢ هرکجا عالمت ستاره است ـ

 )هيئت تحريريه
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ه در تمام فعاليت خويش در روستا مانند حزب کمونيست روسي» 
، کردهقشرهای پرولتری و نيم پرولتری روستا تکيه سابق به 

، نوع دهقانان تهيدستهاى  سازمانحزبی در ده،هاى حوزه
ستا و غيره پرولتری و نيمه پرولتری روهاى مخصوصی از اتحاديه

نزديک تشکيل داده، آنها را با تمام وسائل ممکنه با پرولترهای شهری 
کرده، از زير نفوذ بورژوازی روستا و منافع خرده مالکانه رهانيده و 
بدين ترتيب قبل از هر چيز آنها را به شکل نيروی مستقلی متشکل 

 .سازد می
 و بورژوازی هاکوالکسياست حزب کمونيست روسيه نسبت به 

 آنها ىطلبانه  قطعی عليه تمايالت استثمارىمبارزهروستا عبارت از 
 .باشد آنها در مقابل سياست شوروی می نشاندن مقاومت و فرو

 حال  ميانهاندهقانسياست حزب کمونيست روسيه نسبت به 
 تدريجی و منظم آنان به کار ساختمان عبارت است از جلب

دهد که آنها  حزب اين وظيفه را در مقابل خود قرار می. سوسياليستی
 توجه دقيق مبذول  جدا سازد، نسبت به احتياجاتشانهارا از کوالک

دارد، عليه عقب ماندگيشان، بدون اين که ابدًا فشاری وارد آورد، به 
تأثير ايدئولوژيک مبارزه نمايد و از اين راه آنها را به طرف ى وسيله
دهقانان کارگر جلب کند و در مواردی که با منافع حياتی ى طبقه
ده، در  ساعی بوعملی با آنانهاى سازشحال تماس دارد، در  ميانه

ائی ه تغييرات سوسياليستی نسبت به آنان گذشتتعيين طرز اجرای
 روسيه ــ )بلشويک(هشتم حزب کمونيست ى کنگره* ( « .بنمايد

  ]٢٣[ )٣٩٦. گزارش تند نويسی ص
 

توانيد بين اين مواد برنامه و شعار لنين  آزمايش کنيد، ببينيد می
ما چنين فرقی را نخواهيد يافت ش! يدب تفاوتی ولو لفظی هم باشد، بياترين چکوک

اى عالوه بر آن، هيچ جای شبهه. در طبيعت هم وجود نداردزيرا چنين فرقی 
 هشتم مربوط به ى مخالف تصميمات کنگرهتواند باشد، که شعار لنين نه تنها نمی

صريح اين ى ترين طرز افاده  نيست بلکه برعکس مناسبحال دهقان ميانه
حزب کمونيست ى برنامهن خود واقعيتی است که و اما اي. باشد تصميمات می

 هشتم حزب که به ىکنگره در ١٩١٩ در ماه مارس اتحاد شوروی) بلشويک(
حال در آن، مورد مذاکره بود، تصويب شد، حال  دهقان ميانهى  مسئلهخصوص

که شعار سازش با دهقان اى لنين عليه پيتيريم ساروکين، مقالهى آن که مقاله
 يعنی چهار ماه قبل از ١٩١٨م داشت، در ماه نوامبر سال حال را اعال ميانه
 . هشتم حزب در مطبوعات درج گرديدىکنگره
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ى هشتم حزب، شعار لنين را که در مقالهى مگر واضح نيست که کنگره
 در فعاليت شعاری که حزبى وی عليه پيتيريم ساروکين اعالم گشت، به منزله

 آن را سوسياليستی موظف استمان کنونی ساختى تمام دورهخود در روستا طی 
 تمام و کمال تائيد نمود؟سرمشق خويش قرار دهد، 

 نمک شعار لنين در چيست؟
ى نمک شعار لنين در اينست که اين شعار به طور درخشانی وظيفه

اى کند، وظيفه  مربوط به فعاليت حزبی را در روستا درک میواحدى گانه سه
 :که در يک فرمول فشرده افاده شده است

 ؛تکيه کنبه دهقان تهيدست ) الف
  را فراهم آور؛حال  با دهقان ميانهسازشترتيب ) ب
  . را عليه کوالک قطع نکنمبارزههم اى دقيقه) ج

اساس و ى اين فرمول را به منزلههاى اکنون آزمايش کنيد و يکی از حصه
 آن را فراموش کنيدهاى مبداء فعاليت امروزی در روستا برداريد و ساير حصه
ى  آيا در شرايط مرحله.ــ در اين صورت شما حتمًا در بن بست خواهيد افتاد

 و بدون  تهيدستاندهقان بدون تکيه کردن به ياليستیسکنونی ساختمان سو
حال ممکن است؟  مبارزه عليه کوالک سازش حقيقی و استوار با دهقان ميانه

 اندهقانه آيا در شرايط ترقيات امروزی بدون تکيه کردن ب. ممکن نيست
موفقيت آميز عليه کوالک ى  مبارزهحال دهقانان ميانه و بدون سازش با تهيدست

ى سه گانهى توان اين وظيقه چگونه می. ممکن است؟ خير؛ غيرممکن است
ترين وجهی در يک شعار عمومی بيان  را در روستا با مناسب واحد کار حزبی
 اين وظيفه را بيان کرده ترين وجهی کنم شعار لنين با مناسب نمود؟ گمان می

 ...توان گفت تر از آن چه لنين گفته است، نمی بايد اذعان کرد که مناسب. است
 فعاليت در روستا، شرايط امروزی و به ويژه در مخصوصًا اکنونچرا 
 آيد در سودمند بودن شعار لنين تأکيد داشت؟ الزم می

فقا برای چون مخصوصًا در حال حاضر است که تمايلی در بعضی از ر
 و انفاک آن از  کار حزبی در روستا و تجزيهواحدى سه گانه ىتقسيم اين وظيفه

 و ما برای تهيهى اين مسئله در عمليات و مبارزه. شود  ديده میديگر يک
 اين که با تدارک غله در ماه ژانويه ــ فوريه سال جاری تمامًا تائيد شده است،

دانند،  میها بلشويکى د ــ اين را همهحال بايد سازش برقرار نمو دهقان ميانه
گونه بايد اين سازش را برقرار نمود ــ اين را همه کس پی   چهاما اين که

حال را از طريق امتناع از  خواهند سازش با دهقان ميانه میا هبعضی. برد نمی
به زعم آنها :  يا از طريق تضعيف اين مبارزه برقرار کنندهاکوالکمبارزه عليه 
 يعنی قسمت با حال ممکن است قسمتی از دهقانان ميانهها ليه کوالکمبارزه ع

حال را از  خواهند سازش با دهقان ميانه ديگران می. بضاعت آنان را رم بدهد



 ٥

 يا از طريق تضعيف  تهيدستاندهقانع از کار در راه متشکل ساختن اطريق امتن
  موجبهيدست تاندهقانبه زعم آنان متشکل ساختن : اين کار برقرار سازند

 گشته و اين مجزا شدن هم ممکن است دهقان دهقانان تهيدستمجزا شدن 
چنين انحرافاتی از خط مشی صحيح، ى در نتيجه. حال را از ما رم بدهد ميانه

مردد است و ى حال طبقه دهقان ميانهشود که  اين اصل مارکسيستی فراموش می
 و هاقطعی عليه کوالکى حال را فقط به شرط مبارزه دهقان ميانهسازش با 

توان استوار نمود و بدون اين شرايط دهقان   میدهقانان تهيدستتقويت کار بين 
شمارد، روآور  ، که آن را نيروئی میکوالکحال ممکن است به سوی  ميانه
 :هشتم حزب گفته است به ياد آوريدى سخنانی را که لنين در کنگره. شود

 
 *  و پايداری نداردت معينيموقعرا که اى طرز رفتار با طبقه» 

بورژوازی ى  پرولتاريا له سوسياليسم و تودهىتوده. بايد تعيين نمود
باشد ــ تعيين مناسبات ميان اين دو طبقه آسان  عليه سوسياليسم می

رسيم،   میحال دهقانان ميانهاما، وقتی به چنين قشری مثل قشر . است
او يک قسمت . ديست در حال تردياطبقهشود که اين ــ  معلوم می

او ساير مردمان زحمتکش را استثمار . مالک و قسمتی زحمتکش است
سال او مجبور بود با زحمات زيادی از موقعيت ها طی ده. کند نمی

اران را بر دوش خود دخويش دفاع نمايد، او استثمار مالکين و سرمايه
. آزموده است، او متحمل همه چيز شده است ولی معذالک مالک است

« . مشکالت فراوانی در بر داردمردد ى راين رفتار ما با اين طبقهبناب
) بلشويک( حزب کمونيست  هشتمىکنگره"از تند نويسی گزارش (

  ]٢٤[ )٣٤٦. ص" روسيه
 

د که خطر آنها از نليکن انحرافات ديگری هم از خط مشی صحيح وجود دار
کنند ولی  ارزه می مبهاکوالکشود که عليه  گاه می. انحرافات پيشين کمتر نيست

آن به دوش ى دهند که ضربه اين مبارزه را چنان ناماهرانه و بی معنی انجام می
در نتيجه کوالک صحيح و سالم . آيد حال و تهيدست وارد می دهقان ميانه

دهقانان شود و قسمتی از  حال خلل دار می ماند، امر اتحاد با دهقان ميانه می
 که مشغول خالی کردن زير پی دنافت ک می هم موقتًا به چنگال کوالتهيدست

 .سياست شوروی است
 را هاعليه کوالکى مواردی هم از اين قبيل هست که کوشش دارند مبارزه

غله را هم به اصول اخذ مازاد ى  و کار تهيههاکوالکبه سلب دارائی از 
، کنند که سلب دارائی از کوالک خواربار بدل سازند و در اين حال فراموش می
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 مازاد خواربار هم اتحاد  اخذشرايط فعلی حماقت است و معنی اجرای اصلدر 
 . نبوده، بلکه مبارزه عليه وی استحال دهقانان ميانهبا 

 از خط مشی حزب ناشی از چيست؟هاى اين انحراف
کار حزبی در روستا ى سه گانهى اينها ناشی از نفهميدن اينست که وظيفه

مبارزه ى  از نفهميدن اينست که وظيفه ناشی، استواحد و جدائی ناپذيرى وظيفه
 و سوا کردتوان  حال نمی دهقان ميانهسازش با ى  را از وظيفههاعليه کوالک

گاه حزب   به تکيهتبديل دهقان تهيدستى ف را هم از وظيفهيهر دوی اين وظا
 ٣.توان جدا نمود در روستا نمی

ديگر  ا از يکبرای اين که اين وظايف در طی فعاليت فعلی ما در روست
 .؟گسيخته نشوند، چه بايد کرد

                                                 
آيد که انحراف از خط مشی صحيح برای امر اتحاد   ــ  از اين مطلب چنين بر می٣

 کنيم خطر از طرف کسانی که فرض: آورد کارگران و دهقانان دو نوع خطر به وجود می
غله را خط حرکت دائمی يا ى تهيهى در زمينه لعادهاخيال دارند اقدامات موقت فوق

 سياست حزب قرار دهند و خطر از طرف کسانی که خيال دارند الغای اقدامات طوالنی
، برای اعالن آزادی کامل تجارت، بدون لعاده را برای باز کردن دست و پای کوالکافوق

بنابراين برای تأمين خط مشی . ولتی، مورد استفاده قرار دهندتنظيم آن از طرف مقامات د
 .صحيح، مبارزه در دو جبهه الزم است
گردم که مطبوعات ما هميشه اين قاعده را مراعات  فرصت را مغتنم شمرده متذکر می

 گاهی مثًال نقاب از .کنند تمايل می طرفی بودن ابراز به يکاى کنند و گاهی تا اندازه نمی
ى غله را، که جنبهى تهيهى هلعاداخواهند اقدامات فوق  که میدارند می سانی برکى چهره

وقتی دارد، به خط حرکت دائمی سياست ما بدل نموده، پيوند ميان کارگران و دهقانان را م
ولی آن چه که خوب و درست نيست، اينست . اين کار بسيار خوب است. به خطر اندازند

 آنهائی که از جانب ديگر اين امر پيوند را در خطر که در آن واحد به قدر الزم به
سازند که به  سازند، آنهائی را رسوا نمی اندازند، توجه نکرده و آنها را رسوا نمی می

اری روستا دبورژوازی تسليم شده، خواستار آنند که مبارزه با عناصر سرمايه محيط خرده
 داشته باشد، براى ت نقش تنظيم کنندهن که دولتخفيف يابد و آزادی کامل بازرگانی، بدون اي

اين ديگر . آورند رار گردد و به اين ترتيب از جانب ديگر به امر اين پيوند لطمه وارد میق
 .اين يک طرفی بودن است. خوب نيست

باال بردن ى دارند که فرض کنيم امکان و فايده گاهی هم پرده از رخسار کسانی بر می
ى کنونی پايهى خرده پا و ميانه حال را که در مرحله اقتصاديات انفرادی دهقان سطح

ولی آن چه که . اين کار بسيار خوبيست. کنند اقتصاد روستائی را تشکيل ميدهد، انکار می
دارند که از  خوب و درست نيست، اينست که در عين حال پرده از روی اشخاصی بر نمی

باال بردن سطح اقتصاد ى بينند که وظيفه اهميت کلخوزها و سوخوزها کاسته و نمی
باال بردن سطح ساختمان ى حال بايد عمًال با وظيفه هقان خرده پا و ميانهانفرادی د

برای تأمين خط مشی . اين ديگر عمل يک طرفی است. زی تکميل گرددکلخوزی و سوخو
  .   و هر گونه يک طرفی بودن را دور انداخت نموددر دو جبهه مبارزهح بايد صحي
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اين وظايف را در ى داده شود که همهاى بايد اقًال چنان شعار رهبری کننده
يک فرمول کلی مجتمع کرده و بدين طريق اجازه ندهد که اين وظايف از 

 .ديگر جدا شوند يک
 حزبی ما چنين فرمول، چنين شعاری وجود دارد؟ى آيا در زرادخانه

 : اين فرمول همان شعار لنين است. ود داردآری، وج
 

اى  توفيق حاصل کرد، دقيقهحال دهقانان ميانهبايد در سازش با » 
 به دهقان تهيدست محکم دست نکشيد و فقطها هم از مبارزه با کوالک

 «. تکيه کرد
 

ترين شعار  ترين و جامع کنم اين شعار سودمند اين است که تصور می
 فعاليت در روستا، آن را در رديف ، در شرايط کنونیهمين حاالاست و بايد 

 .نخست قرار داد
 :پرسيد خود میى شمرده، در نامه" اپوزيسيونی"شما شعار لنين را شعار 

 
اين شعار اپوزيسيونی برای اول ماه مه .... چه طور شد که » 

انتشار اين شعار را در صفحات .... چاپ شد" پراودا"، در ١٩٢٨سال 
مرکزی حزب کمونيست اتحاد شوروی ى رگان کميتها" پراودا"

توان ايضاح کرد، اين فقط غلط فنی چاپی است و يا اين که  چگونه می
حال  دهقان ميانهى با اپوزيسيون در مسئلهاى صلح و مصالحه

  « .باشد؟ می
 

ولی با اين حال، رفيق ! با لحن سهمگينی گفته شده است ــ حرفی نيست
 مبادا با اين تند و تيزی که در شما !تر باشيد با احتياط" هاسر پيچ و خم"، .اس

ما که شعار لنين ى هست؛ ناگزير به اين نتيجه برسيد که بايد چاپ و نشر برنامه
 با  شعاری که اساسًامنع گردد، )اين يک واقعيتی است(کند  را تمامًا تائيد می

هشتم حزب ى گرهتهيه و از طرف کن!) که ابدًا اپوزيسيونر هم نيست(دست لنين 
به مواد معينی از .  تصويب گرديده است)که آن هم در اپوزيسيون نيست(

! حزب ما راجع به دستجات اجتماعی روستا احترام بيشتری بگذاريدى برنامه
حال احترام بيشتری قائل   راجع به دهقان ميانههشتمى برای تصميمات کنگره

مصالحه با اپوزيسيون در "ى  درباره شماىو اما راجع به جمله!.... شويد
گويا اين جمله : ارزد کنم به رد کردن نمی تصور می" حال دهقان ميانهى مسئله

 .تند بوده استيد که حرارتتان ارا موقعی گفته
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کند که در شعار لنين و  ازقرار معلوم برای شما اين کيفيت، توليد ابهام می
هشتم به ى  کنگره اتحاد شوروی که در)بلشويک(حزب کمونيست ى در برنامه

حال سخن رفته است، در صورتی که   با دهقان ميانهاز سازشتصويب رسيد 
دهقان  با اتحاد محکم، در نطق خود از هشتمى  کنگرهلنين در موقع افتتاح

شايد شما در اين نکته چيزی شبيه تضاد مشاهده . راند  سخن میحال ميانه
 حال دهقان ميانه ا بسازششايد شما حتی مايليد گمان کنيد که سياست . نمائيد می

. اين درست نيست، رفيق اس.  با اواتحاد به دور شدن از سياست يهبچيزيست ش
 که خواندن توانند اين طور فکر کنند فقط کسانی می. اين گمراهی بزرگيست

فقط اشخاصی . توانند، پی ببرند حروف شعار را بلدند ولی به معنی شعار نمی
 را حال شعار سازش با دهقان ميانهى کنند که تاريخچه اين طور فکر می

توانند اين طور فکر کنند که قادرند تصور نمايند که  فقط کسانی می. دانند نمی
اتحاد "سياست ى  درباره هشتمىخود در کنگرهى چون لنين در نطق افتتاحيه

 کنگره در همان  سخن رانده و سپس در نطق ديگرشحال با دهقان ميانه" محکم
 تصويب شده، گفته است که هشتمى حزب که در کنگرهى و در ضمن برنامه

 الزم است، در اين صورت حال دهقان ميانهبا " سازش"اکنون برای ما سياست 
 . شده استدورخود ى از گفته

لب از چه قرار است؟ مطلب از اين قرار است که لنين و حزب در پس مط
 گونه تفاوتی هيچ" اتحاد"و مفهوم " سازش"، بين مفهوم هشتمى کنگرهوجود 
خود هاى نطقى مطلب از اين قرار است که لنين در همه جا، در همه. بينند نمی
 عالمت تساوی" سازش"و مفهوم " اتحاد" بين مفهوم هشتمى کنگرهدر 
 راجع به هشتمى کنگرهى عين همين را هم بايد در باب قطعنامه. گذارد می

و مفهوم " سازش" گفت، که در آنجاهم بين مفهوم حال  ميانهاندهقانمناسبات با 
 سازش و حزب، سياست و چون لنين.  گذاشته شده استعالمت تساوی" اتحاد"

 طوالنی و سياستی را سياست تصادفی و زود گذرنده ندانسته حال با دهقان ميانه
 را حال دهقان ميانهدانند، لذا به طور مسلم حق دارند سياست سازش با  می

 را حال  دهقان ميانهسياست اتحاد محکم با وی و برعکس سياست اتحاد محکم با
برای اطمينان به اين امر کافيست با گزارش . سياست سازش با وی بنامند

خود همان کنگره که مربوط ى امه حزب و قطعنهشتمى کنگرهى تندنويسی شده
 .به دهقان ميانه حال است، آشنا شد

 :هشتمى کنگرهاين است قسمتی از نطق لنين در 
 

تجربگی کارکنان شوروی و به علت  بیى چه بسا به واسطه» 
دهقان بودند به  هاضرباتی که هدف آن کوالکدشواری موضوع، 

.  عظيمی شديمدر اينجا ما مرتکب گناه. آمد  وارد میحال ميانه
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کند که در آينده  يم به ما کمک میاکه ما از اين حيث اندوختهى اتجربه
برای اجتناب از تکرار اين خطا هر کاری که ضروری است، انجام 

که نه به شکل تئوری بلکه عمًال در جلو ما اى اين است وظيفه. دهيم
 ى که اين وظيفه ــ وظيفهدانيد شما به خوبی می. قرار گرفته است
حال  ئی که بتوانيم به دهقانان ميانههاما چنين خواسته. دشواری است

عملی است و ى بدهيم نداريم، در صورتی که او مادی و اهل استفاده
نمايد که ما اکنون آنها را  مادی معينی را تقاضا میهاى کمک
توانيم بدهيم و کشور يحتمل بايد بدون آنها باز هم طی چندين ماه  نمی

. دهد، گذران کند پيروزی کامل میى ی که به ما وعدهسختى مبارزه
: توانيم بکنيم ليکن ما در عمل اداری خود کارهای بسياری می

 را هااستفاده ءتوانيم دستگاه خود را بهبودی بخشيم، اين همه سو می
ائتالف توانيم و بايد خط مشی حزبمان را که به  ما می. اصالح نمائيم

 به قدر کفاف تن در نميداد، حال  ميانهاندهقانبا   *و اتحاد و سازش
 )بلشويک(هشتم حزب کمونيست ى کنگره("« . تصحيح نمائيم

 ]٢٥[). ٢٥ ــ ٢٤. ، گزارش تندنويسی شده ص"روسيه
 

 .گردد تفاوتی قائل نمی" اتحاد"و " سازش"بينيد که لنين بين  شما می
به راجع به روش نسبت  "هشتمى کنگره ى قسمتی از قطعنامه هماين
 ":حال  ميانهاندهقان

 
 مخلوط کردن و اقداماتی را هاکوالک را با حال  ميانهاندهقان» 

 به همان حال دهقانان ميانه متوجه است در حق هاکوالککه عليه 
آنست که نه تنها تمام ى ديگر روا داشتن به منزلهى درجه يا درجه

اى هاحکام حکومت شوروی و تمام سياست آن، بلکه تمام آن پرنسيپ
 در حال دهقان ميانهکمونيسم نيز که سازش پرولتاريا را با ى عمده
قطعی پرولتاريا برای سرنگون کردن بورژوازی، به ى مبارزهى دوره
دهند که موجب رسيدن بی دردسر  يکی از شرايطی نشان میى مثابه

ترين وجهی نقض   ميشود، به زشترفع هر گونه استثمارى به مرحله
 .شود

، به علت عقب ماندگی تکنيک کشاورزی از حال دهقانان ميانه
روسيه که جای (اری هم د مترقی سرمايهىصنايع، حتی در کشورها

نسبتًا محکم اقتصادی بوده و بعد از آغاز هاى  دارای ريشه)خود دارد
بنابراين . انقالب پرولتاريائی هم تا مدتی طوالنی برپا خواهند ماند
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تاکتيک فعالين حزب بايد برای تاکتيک کارکنان شوروی در روستا و 
 .... حساب شودحال  دهقانان ميانهدوران همکاری طوالنی با

بدين طريق سياست کامًال صحيح حکومت شوروی در روستا .... 
 تأمين حال دهقانان ميانه پرولتاريای پيروزمند را با اتحاد و سازش

 ...ميسازد
بايد در سياست دولت کارگران و دهقانان و حزب کمونيست ... 

ترين دهقانان با   و تهيدست پرولتارياروح سازشآينده هم با همين 
 هشتمى کنگره"تندنويسی گزارش (« .  ادامه يابدحال دهقانان ميانه

  ]٢٦[) ٤٢٠ ــ ٤١٧. ص" روسيه) بلشويک(حزب کمونيست 
 

 .گذارد تفاوتی نمی" اتحاد"و " سازش"بينيد قطعنامه هم بين  چنان که می
هشتم ى کنگرهى  داده شود که در اين قطعنامههد بود اگر تذکرزائد نخوا

 نيست ولی آيا حال با دهقانان ميانه" اتحاد محکم"ى حتی يک کلمه هم درباره
 دورحال  با دهقان ميانه" اتحاد محکم"معنی اين آنست که قطعنامه از سياست 

فهوم اين فقط به معنی آنست که قطعنامه بين م. شده است؟ خير، آن نيست
اين هم . گذارد  عالمت تساوی می"اتحاد محکم"و مفهوم " همکاری"، "سازش"

 هم "اتحاد" نباشد "سازش" حال دهقانان ميانهاگر با . خود به خود واضح است
 نباشد آن حال دهقان ميانهبا " متمادی"تواند باشد و اگر سازش و همکاری  نمی
 . باشد"محکم"تواند  اتحاد با او هم نمیگاه 

 .چنينند واقعيات
 حزب از بيانات لنين هشتمى کنگره و يا لنين: از دو حال خارج نيست

 اين پندار غير جدی ند، ياادور شده حال دهقان ميانه با "اتحاد محکم"ى درباره
 و "سازش" بين مفهوم هشتمى کنگرهرا بايد دور افکند و اذعان نمود که لنين و 

 .گذارند ی نمی تفاوتهيچ گونه "اتحاد محکم"مفهوم 
خواهد  خواهد قربانی لفاظی شود، و کسی که می از اين قرار کسی که نمی

دهقان به معنای شعار لنين که حاکی از اتکاء به دهقانان تهيدست، سازش با 
تواند نفهمد که سياست   است پی ببرد، نمیها و مبارزه عليه کوالکحال ميانه

 . با وی استکماتحاد مح سياست حال دهقان ميانه با سازش
اپوزيسيون پی نبرده، ى خطای شما در آنست که به حيله و نيرنگ فريبنده

 را به دامی که حريف برايتان به پروواکاسيون وی تن در داديد و خويشتن
نيرنگ بازان اپوزيسيون جار و جنجال راه انداخته، . گسترده بود، انداختيد

 طرفدار شعار حال دهقان ميانهسازش با ى دهند که آنها در مسئله اطمينان می
گويند   کرده، می پروواکاسيونباشند و در ضمن با کنايه و اشاره لنين می

 با وی ــ چيز ديگری "اتحاد محکم" ــ يک چيز و حال دهقان ميانه با "سازش"
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اوًال موقعيت حقيقی . خواهند با يک تير دو نشان بزنند آنها بدين طريق می. است
دهقان  با نفاق" که نه سازش با وی بلکه حال قانان ميانهدهخود را نسبت به 

رجوع شود به نطق معروف اپوزيسيونر (است، پنهان سازند " حال ميانه
؛ )مااسميرنف که من در کنفرانس شانزدهم ايالتی مسکو از آن نقل قول کرده

اشخاص ساده لوحی " اتحاد" و "سازش" ثانيًا در موضوع تفاوت واهی بين ]٢٧[
به دام انداخته، آنها را کامًال سر در گم و از لنين دور ها ز ميان بلشويکرا ا

 .گردانند
لعملی اچه عکسها گری  اين حيلهحال ببينيم بعضی از رفقای ما در جواب

بازان اپوزيسيون  دسيسهى دهند؟ آنها به جای آن که نقاب از چهره نشان می
د و نشان بدهند که اينان برگيرند، به جای اين که اين اشخاص را رسوا سازن

اينها به ى دهند، ــ به جای همه موقعيت واقعی خود فريب میى حزب را درباره
دهند که آنها را از لنين دور  افکنند، و راه می افتند، خود را به تله می دام می
اندازد،  اپوزيسيون در اطراف شعار لنين سر و صدا راه می. سازند

سازند ــ از اين قرار،  ا طرفدار لنين وانمود میاپوزيسيونرها به دروغ خود ر
مخلوط نکنند، بايد از اين شعار دوری جويم برای اين که مرا با اپوزيسيون 

متهم سازند، ــ چنين است منطق " مصالحه با اپوزيسيون"وگرنه ميتوانند مرا به 
 !.اين رفقا

مثًال . تاپوزيسيون نيسى بازانه نيرنگهاى و اين مثال يگانه مثال شيوه
توانند ندانند که شعار انتقاد از  نمیا هبلشويک. شعار انتقاد از خود را بگيريد

تحکيم ديکتاتوری پرولتاريا است، ى عمليات حزبی ما است، وسيلهى خود پايه
اپوزيسيون با راه انداختن سر و صدا اين . جان متد بلشويکی تربيت کادرها است

وی يعنی اپوزيسيون ى د از خود به وسيلهکنند که شعار انتقا طور وانمود می
 اختراع شده و حزب اين شعار را از وی ربوده و بدين طريق در جلو اپوزيسيون

خواهد  اپوزيسيون با اين عمل خود دو چيز را می. سر تسليم فرود آورده است
کارگر را فريب دهد و از ى خواهد طبقه نخست اين که می: اقًال به دست آورد

 حزبی تخريب روحرد که بين انتقاد از خود اپوزيسيونی که هدفش وی پنهان دا
 قرار داده است،  روح حزبیتحکيماست و انتقاد از خود بلشويکی، که هدفش را 

خواهد برخی از ساده لوحان را به دام  پرتگاهی وجود دارد؛ دوم اين که می
 .ن شوندانتقاد از خود روگرداى انداخته، وادار کند از شعار حزبی درباره

نشان  لعملیاچه عکس عمل نحال ببينيم بعضی از رفقای ما در مقابل اي
بازان اپوزيسيون برداشته و  نيرنگى دهند؟ به جای اين که نقاب از چهره می

از شعار بلشويکی انتقاد از خود دفاع نمايند ــ آنها خود را به تله انداخته، از 
در .... رقصند و  اپوزيسيون میبه ساز شويند،  شعار انتقاد از خود دست می



 ١٢

کنند که از اپوزيسيون دور  برابر آن سر تسليم فرود آورده، اشتباهًا گمان می
 .شوند می

 .آوردها ممکن بود مقدار زيادی از اين قبيل مثال
به طريق . توانيم به ساز هيچ کسی برقصيم وليکن ما در کار خويش نمی

ما ى اپوزيسيونرها در باره را که ئیاهتوانيم در فعاليت خود حرف اولی ما نمی
 ما بايد راه خود را پيش گرفته برويم و .زنند سر مشق خود قرار دهيم می
ما را هم هاى اپوزيسيون و اشتباهات بعضی از بلشويکى فريبندههاى گری حيله

. شوند از سر راه خود دور اندازيم می پروواکاسيون اپوزيسيونرهاى که فريفته
 :خنان مارکس رابه ياد آوريد س

  
« !. خواهند بگويند از راه خود برو، بگذار مردم هر چه می» 

]٢٨[  
 

 ١٩٢٨ ژوئن سال ١٢
، ١٥٢ى شماره" پراودا"

 ١٩٢٨ ژوئيه سال ٣مورخه 
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 :توضيحات
 
رجوع شود به " ( پيتيريم سارکينىات ارزندهاعتراف"لنين، . ا.  ــ و]٢٢[

 .) به زبان روسی١٧١.  چهارم، ص آثار ــ چاپ٢٨جلد 
 
هاى کنگره، کنفرانس و پلنومهاى و قطعنامهها ــ رجوع شود به بيانيه ]٢٣[
 ــ قسمت اول، ١٩٤١شوروی سال ) بلشويک(مرکزی حزب کمونيست ى کميته
 . به زبان روسی٢٩٢. ص

 
 ــ منتخب آثار به ١٨٣. ، صلنين. ا.  آثار و٢٩ــ رجوع شود به جلد  ]٢٤[
  ٥٣٤ ــ ٥٣٣آلمانی در دو جلد، جلد دوم صفحات زبان 

 
ــ چاپ چهارم به ١٣٩. لنين، ص. ا.  آثار و٢٩ــ رجوع شود به جلد  ]٢٥[

 . زبان روسی
 
هاى کنگره، کنفرانس و پلنومهاى و قطعنامهها  ــ رجوع شود به بيانيه]٢٦[
 ــ قسمت اول، ١٩٤١شوروی سال ) بلشويک(مرکزی حزب کمونيست ى کميته
 .، به زبان روسی٣٠٩ ــ ٣٠٧ .ص

 
) بلشويک(ايالتی حزب کمونيست کنفرانس شانزدهمين   منظورــ ]٢٧[

. و.  ی که.، برگذار گرديد١٩٢٧ نوامبر ٢٨ ــ ٢٠ از  کهمسکودر شوروی 
، نوامبر ٢٣در نشست قبل از ظهر " حزب و اپوزيسيون"استالين در نطق خود 

 به زبان ٢٣٢ ــ ٢١٨.  آثار، ص١٠رجوع شود به جلد ( .اظهار داشته بود
 )آلمانی
 
" کاپيتال" آلمانی اولين چاپى سخنان پر معنی مارکس در مقدمه ــ ]٢٨[

 ٢رجوع شود به آثار منتخب در . (اثر دانته" کمدی الهی"منتخب از  )سرمايه(
 )  به زبان آلمانی٤٢٦. ، ص١٩٤٨جلد، جلد اول ــ 
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