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ئی که در امر غله برای ما رخ داده است، چه چيز را هااز دشواری. پرسش
در چيست؟ به مناسبت ها اصلی دانست؟ راه خالصی از اين دشواریى بايد نکته

آهنگ سرعت پيشرفت صنايع عمومًا و ى بايد دربارهاى مشکالت چه نتيجهاين 
 بگيريم؟از نظر تناسب ميان صنايع سبک و سنگين خصوصًا 

 
ما در هاى  ممکن است چنين وانمود شود که دشواریدر نظر اول. پاسخ

يک سلسله ى کشی بد يا فقط نتيجه نقشهى  فقط نتيجه،امر غله تصادفی بوده
ليکن تنها در نظر اول ممکن است چنين . باشد زبندی اقتصادی میاشتباه در ترا
تر  در اينجا به مراتب عميقها در حقيقت امر، علل دشواری. وانمود شود

کشی بد و اشتباهات در ترازبندی  توان داشت که نقشه ترديدی نمی. باشند می
 ولی همه چيز را هم. اقتصادی نقش قابل توجهی در اينجا بازی کرده است

از . کشی بد و اشتباهات تصادفی دانستن خود خطای فاحشی است نقشهى نتيجه
ولی اگر در نقش کار از نقشه . ، کاستن اشتباه استکشی رل و اهميت نقشه

ند که امکان داريم هر ارسيدهاى غه نموده و خيال کنيم، ترقيات ما به درجهالمب
مرتکب خطای  م نمائيمچيز و همه چيزمان را از روی نقشه تهيه نموده و تنظي

توانند تحت  نبايد فراموش کنيم که سوای عناصری که می. يماتری شده فاحش
ما در آيند، عناصر ديگری نيز در اقتصاد ملی ما وجود دارند که ى تأثير نقشه

دهند و باالخره طبقاتی وجود دارند که با ما  کشی ما تن  در نمی عجالتًا به نقشه
 تنظيم نقشه از طرف کميسيونى ز طريق سادهدشمن هستند و آنها را ا

برای اين است که به فکر من همه . توان مغلوب ساخت کشی دولت نمی نقشه
کشی و امثال آن  شود منوط به تصادف عادی يا از اشتباهات نقشه چيز را نمی

 .دانست
 .غله عبارت از چيست؟ى ما در جبهههاى پس اساس دشواری
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ى  غلهافزايش توليد غله آن است که ما در موضوعهاى اساس دشواری
. کنند  صنايع رشد می.تر است ما به غله کندهاى کاالئی از افزايش نيازمندی

يابند، باالخره نواحی  شهرها توسعه می. نهد فزونی میکارگران رو به ى عده
کاالئی احتياج ى ، که به غله)پنبه، کتان، چغندر و غيره(توليد مواد خام فنی 

ى اينها موجب افزايش احتياج به غله، يعنی غلهى  و همه.يابند یدارند، بسط م
نهايت آهسته رشد  کاالئی با سرعتی بیى  غلهتوليدو اما . گردد کاالئی می

ما که در اختيار دولت است امسال از ى تهيه شدهى توان گفت غله نمی .کند می
 بيشتر از برعکس دولت ما امسال به مراتب. پارسال يا دو سال پيش کمتر است

با اين حال ما از حيث غله در مقابل خود . گذشته غله در دست داشتهاى سال
 تا اول ماه ١٩٢٦ ــ ١٩٢٥ در سال ،اينک ارقامی چند. ئی داريمهادشواری

 ١٢٣از آن جمله .  ميليون پوط غله تهيه و تدارک نمائيم٤٣٤آوريل ما توانستيم 
تدارکی ى  ميليون پوط از غله٣١١ بنابراين. ميليون پوط به خارج صادر کرديم

 ٥٩٦ ما تا اول ماه آوريل ،٢٧ ــ ١٩٢٦در سال . ماند ما در کشور باقی می
 خارجهبه  ميليون پوط ١٥٣از اين مقدار . ميليون پوط غله آماده داشتيم

 ١٩٢٧در سال . ماند  آماده در کشور باقی میى ميليون پوط غله٤٤٣. رستاديمف
 ميليون ٢٧از اين مقدار .  ميليون پوط آماده داشتيم٥٧٦ تا اول آوريل، ،٢٨ــ 

. ماند  آماده در کشور باقی میى ميليون پوط غله٥٤٩. پوط به خارجه فرستاديم
 ميليون پوط ١٠٠به عبارت اخری امسال تا اول آوريل برای مصرف کشور 

وجود با .  ميليون پوط بيشتر از دوسال قبل آماده داشتيم٢٣٠بيشتر از سال قبل و 
 .ئی داريمهاغله دشواریى اينها امسال در جبههى همه

عناصر ا هخود گفته بودم که از اين دشواریهاى من در يکی از گزارش
دند تا اين که سياست واستفاده نمها اری روستا و پيش از همه، کوالکدسرمايه

دانيد که حکومت شوروی به  شما می. اقتصادی شوروی را دچار ناکامی سازند
يک سلسله اقداماتی نموده ها  از بين بردن عمليات ضد شوروی کوالکمنظور
در اين . بنابراين در اين خصوص اينجا به تفصيل کالم نخواهيم پرداخت. است

من موضوع علل کندی . کند ديگری توجه مرا به خود جلب میى مورد مسئله
ت به کاالئی را در نظر دارم، موضوع اين که رشد کاالئی ما نسبى رشد غله

ما به ى رشد مصرف غله، با اين که مساحت کشتزارها و محصول کلی غله
 .کند تر ترقی می ميزان پيش از جنگ رسيده است، آهسته

زارهای ما به مگر حقيقتًا اين خود يک واقعيتی نيست که اينک مساحت کشت
مگر اين خود واقعيت . ميزان قبل از جنگ رسيده است؟  آری، واقعيت است

 از جنگ يعنی به  توليد پيشسال گذشته به ميزان ى محصول کلی غلهنيست که 
پس در اين صورت علت اين . پنج ميليارد پوط رسيده بود؟ آری، واقعيت است

کاالئی را از زمان پيش از جنگ دو برابر کمتر توليد کرده و ى کيفيت که ما غله
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کنيم  ر می دفعه کمتر غله صاد٢٠ه خارجه هم از زمان پيش از جنگ قريب ب
چيست؟ پيش از همه و به طور عمده علتش آن است که ساختمان اقتصاد 

و از اقتصاد بزرگ مالکی و انقالب اکتبر تغيير يافته ى روستائی ما در نتيجه
داد به اقتصاد  کاالئی را میى ترين مقدار غله اقتصاد بزرگ کوالکی، که بيش

 کاالئیى ترين مقدار، غله کم که به است کوچک و ميانه حال روستائی بدل گشته
 ميليون اقتصاد ١٦ ــ ١٥تنها خود اين مطلب که ما پيش از جنگ . دهد را می

 ا ميليون اقتصاد روستائی داريم؛ تنه٢٥ ــ ٢٤منفرد روستائی داشتيم اما حاال 
 که پايگاه اساسی کشاورزی ما اقتصاد کوچک خود اين مطلب حاکی از آن است

 توانائی اقتصاد بزرگ .دهد کاالئی میى دار حداقل غلهروستائی است که به مق
جمعی  در کشاورزی، خواه اقتصاد مالکی و از آن کوالک و خواه اقتصاد دسته

در اينست که اقتصاد بزرگ امکان دارد در کشاورزی ماشين به کار برده، از 
کار ى اطالعات و دستورات علمی استفاده نموده، کود به کار برد، سطح بازده

و برعکس . کاالئی را بدهدى ترين مقدار غله ا باال برده و بدين طريق بيشر
محروم و يا ها ناتوانی اقتصاد کوچک روستائی در آن است که از اين امکان

 .باشد  کم کاال و نيمه مصرف کننده می،تقريبًا محروم بوده و بنابراين اقتصاد
الئی که آنها به ما کاى  غله.گيريم برای مثال کلخوزها و سوخوزها را می

به عبارت اخری آنها از اقتصاد . آنها است توليدى  در صد کليه٤٧٫٢ دهند می
 و اما اقتصادهای .دهند کاالئی میى مالکی زمان پيش از جنگ بيشتر غله

کوچک و ميانه حال روستائی؟ اين اقتصادها از مجموع محصول خود فقط 
بينيد تفاوت، بسيار گويا  میچه   چنان.دهند کاالئی میى  در صد غله١١٫٢
 .است

از وضع توليد غله را در زمان سابق، يعنی اى اينک ارقامی چند که منظره
. دهد بعد از اکتبر نشان میى پيش از جنگ و زمان حاضر، يعنی دورهى دوره

 رفيق .آمار داده استى اداره رفيق نمچينوف عضو هيئت مرکزی ااين ارقام ر
توان مدعی بود که اين ارقام دقيق  نمايد، نمی قيد مینمچينوف در يادداشت خود 

لکن اين ارقام . دهد باشد، و اين ارقام فقط امکان برآوردهای تخمينی را می
بعد از اکتبر از ى پيش از جنگ و دورهى بردن به تفاوت بين دوره برای پی

کاالئی خصوصًا، کامًال ى نظر وضع توليد غله عمومًا و توليد غلهى نقطه
 .يستکاف
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١١٫٢ ٧٤٫٠ ٤٦٦٫٢ ٨٥٫٣ ٤٠٥٢٫٠ 
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 اين جدول حاکی از چيست؟
عظيم محصوالت غله از ى اوًال اين جدول حاکی از آن است که توليد حصه

اين به معنی .  منتقل شده استحال پا و ميانه به دهقانان خردهها مالکين و کوالک
حال به کلی از ظلم مالکين رهائی يافته و  پا و ميانه آنست که دهقانان خرده

اساس نيروی کوالک را در هم شکسته، برای بهبودی بسيار جدی وضع مادی 
در اين امر . انقالب اکتبر استى در نتيجهاين . نداخويش امکان به دست آورده

دهقانان از انقالب اکتبر ى عمدههاى و مزيت قطعی که تودهپيش از همه آن بهره 
 .گردد ند، نمايان میابه دست آورده

کاالئی ما ى غلهى ثانيًا اين جدول حاکی از آن است که دارندگان عمده
دهد که  اين نشان می. باشند حال می پا وپيش از همه دهقانان ميانه دهقانان خرده

ى ت کلی غله، بلکه از نظر توليد غلهاتحاد شوروی نه فقط از نظر محصوال
دارای اقتصاد کوچک دهقانی شده انقالب اکتبر، کشوری ى ، در نتيجهکاالئی نيز
 .کشاورزی کشور گشته است" مرکزیى وجهه"حال  ميانهو دهقان 

مالکی و ) بزرگ(ثالثًا اين جدول حاکی از آن است که از بين بردن اقتصاد 
کوالکی و انتقال به اقتصاد کوچک ) بزرگ(اد بيش از سه برابر کم شدن اقتص

کاالئی را ميدهد، با وجود نبودن اقتصاديات ى  در صد غله١١دهقانی، که فقط 
اى توليد غله تا اندازهى  که در رشته)کلخوزها و سوخوزها(بزرگ اشتراکی 

کاالئی نسبت به ى بايستی موجب تقليل فاحش توليد غله ترقی کرده باشند، می
 اين خود يک .از جنگ ميشد و در حقيقت هم کار به همانجا انجاميدزمان پيش 

پيش ى ما اکنون، با وجود رسيدن به ميزان محصول کلی غلهواقعيتی است که 
 .کاالئی داريمى ، معذالک دو برابر کمتر غلهاز جنگ

 .غلهى ما در جبهههاى اين است اساس دشواری
تهيه و تدارک ى را در رشتهما هاى توان دشواری اين است دليل آن که نمی
 .غله يک تصادف عادی شمرد

يک ى بازرگانی ما در امر تأمين غلههاى غير الزمی که سازمانى وظيفه
 گرفتند، بدون شک در اينجا نقش عهده سلسله از شهرهای کوچک و ميانه بر

معينی ى دولت را تا درجهى توانست ذخاير غله معينی را بازی کرده و نمی
غله اين ى ما در جبهههاى دشواریولی در اين که پايه و اساس . تقليل ندهد

کيفيت نبوده بلکه واقعيت کندی پيشرفت محصول کاالئی کشاورزی ما نسبت به 
وجه  کاالئی است، در اين نيز به هيچى سرعت رشد مصرف و احتياج ما به غله

 .توان شک و ترديد داشت نمی
 راه خالصی از اين وضع کجاست؟

 وضع را بازگشت به اقتصاد کوالکی و د که راه خالصی از اينکسانی هستن
کنند از   اين اشخاص جرأت نمی.بينند اقتصاد کوالکی میى در ترقی و توسعه
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فهمند که در  بازگشت به اقتصاد مالکی سخن گويند، زيرا از قرار معلوم می
ا ليکن آنها در عوض ب. اين چيزها خطرناکستى سرائی درباره زمان ما ياوه

ى همه جانبهى حکومت شوروی راجع به لزوم توسعه.... حرارتی بيشتر به نفع 
کنند حکومت شوروی   اين اشخاص گمان می.رانند اقتصاد کوالکی سخن می

ها کوالکى متضاد تکيه نمايد؛ يعنی به طبقهى تواند در آن واحد به دو طبقه می
که کارگران ى  طبقهکارگر است و بهى که پرنسيپ اقتصادی آنها استثمار طبقه

اين يک نيرنگی . باشد پرنسيپ اقتصاديشان از بين بردن هرگونه استثمار می
ارتجاعی " هاىنقشه"حاجت به اثبات هم نيست که اين . عينجمرتى است شايسته
 لنينيسم هيچ گونه فيمارکسيسم، با وظاهاى کارگر، با پرنسيپى با منافع طبقه

بدتر "ار شهری در اين که کوالک از سرمايهگفتگو مبنی ب. وجه مشترکی ندارند
تر نيست و بنابراين  ، کوالک از نپمان شهری به هيچ وجه خطرناک"نيست

توخالی هاى سرائی باشيم، ياوه" بيمناک"ها اکنون به هيچ وجه نبايد از کوالک
دهقانان خلل ى عمدههاى کارگر و تودهى ليبرالی است که به هشياری طبقه

توانيم صنايع  راموش کرد که هرگاه ما در عالم صناعت می نبايد ف.رساند می
، در دهد دهم مجموع کاالهای صنعتی را می بزرگ سوسياليستی، را که نه

توانيم  ار کوچک شهر قرار دهيم، در قسمت توليد روستا فقط میدمقابل سرمايه
 برابر از اقتصاديات ٨کلخوزها و سوخوزهائی را که هنوز مستحکم نشده و 

 پی .کنند، در مقابل توليد بزرگ کوالکی قرار دهيم کی کمتر غله توليد میکوال
نبردن به اهميت اقتصاد بزرگ کوالکی در روستا، پی نبردن به اين نکته که 

 زيادتر از وزن مخصوص بار در روستا صدها  مخصوص کوالکوزن
را خود ى ؛ به معنی ديوانه شدن، عالقهباشد اران در صنايع شهری میدسرمايه

 .باشد کارگر میى با لنينيسم قطع کردن و گرويدن به طرف دشمنان طبقه
 .پس راه خالصی از اين وضع کجاست؟

 ــ راه خالصی پيش از همه آن است که بايد از اقتصادهای کوچک عقب ١
اشتراکی، که از حيث  دهقانی به اقتصادهای متحد بزرگى مانده و پراکنده

ت علمی مسلح شده و شايستگی آن را داشته باشد آالت تأمين و با اطالعا ماشين
 راه خالصی .کاالئی توليد نمايد، انتقال يافتى ترين مقداری غله به بيشکه 

، از اقتصاد منفرد دهقانی به اقتصاد عبارت است از اين که در امر زراعت
 .جمعی يعنی اقتصاد اجتماعی بگذريم دسته

ين حزب را به تشکيل کلخوز هنوز روزهای اول انقالب اکتبر بود که لن
کلخوزها در حزب ما موقوف ى از آن موقع تا کنون تبليغ ايده. کرد دعوت می
 ليکن دعوت به تشکيل کلخوزها فقط در اين اواخر انعکاس عمومی .نشده است

کئوپراتيوی در هاى  وسيع سازمانپيش از همه علتش اينست که ترقی. يافت
ه نفع کلخوز آماده ساخت و وجود يک دهقانان بى روستا تحولی در روحيه
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 پوط حاصل برداشت ٢٠٠ ــ ١٥٠سلسله کلخوزها که اينک از هر دسياتين 
يل جدی دهقانان تهيدست اکاالئی است، تمى  در صد آن غله٤٠ ــ ٣٠کنند و  می

 . را نسبت به کلخوز فراهم آوردحال هو قشرهای پائين دهقانان ميان
لت در اين اواخر امکان يافت به نهضت  در اينجا اين کيفيت هم که دو

دانيم که دولت   می.کلخوزی جدًا مساعدت مالی کند، دارای اهميت کمی نيست
 ميليون ٦٠بيش از (امسال برای کمک به کلخوزها دو برابر بيشتر از سال قبل 

 محق بود وقتی اذعان  حزب کامال١٥ًًى کنگره. پول اختصاص داده است) منات
کلخوزی شرايط الزمه فرا رسيده و تقويت اى رای جنبش تودهنمود که اکنون ب

ترين  کاالئی کشور يکی از جدیى نهضت کلخوزی برای ازدياد محصول غله
 .وسائل است

مرکزی آمار در ى محصول کلی غله در کلخوزها از روی مدارک اداره
کاالئی آن به حساب متوسط ى  ميليون پوط نبوده و غله٥٥ کمتر از ١٩٢٧سال 
 . در صد است٣٠

اول کلخوزهای کهنه در ى موج عظيم تشکيل کلخوزهای تازه و توسعه
. توليد غله را در کلخوزها برای آخر سال باز هم زيادتر نمايدهمين سال بايد 

نهضت کلخوزی ى ما آن است که آهنگ سرعت کنونی ترقی و توسعهى وظيفه
تر کنيم، کلخوزهای جعلی را دور انداخته، به  را حفظ نموده، کلخوزها را بزرگ

جای آنها کلخوزهای حقيقی بر پا کنيم و چنان رژيمی بر قرار سازيم که 
کلخوزها برای اين که مبادا از مساعدت و اعتبارات دولتی محروم گردند تمام 

من . تی و کئوپراتيوی تحويل نماينددولهاى کاالئی خود را به سازمانى غله
توانستيم پس از سه  کنم در صورتی که اين شرايط رعايت ميشد ما می خيال می

کاالئی ى  ميليون پوط غله٥٠ ــ ٤٠چهار سال موفق شويم از کلخوزها در حدود 
 .به دست آوريم

 نهضت کئوپراتيفی قرار مقابلى گاهی نهضت کلخوزی را در نقطه
 به اين تصور که کلخوز يک چيز و کئوپراسيون چيز ديگری دهند؛ ظاهرًا می
ى تا جائی ميروند که کلخوزها را در نقطهها برخی. اين البته درست نيست. است

 الزم به تذکر نيست که چنين .دهند کئوپراتيفی لنين قرار میى مقابل نقشه
ها يک  در حقيقت امر، کلخوز.با حقيقت هيچ گونه وجه مشترکی ندارداى مقابله

 کئوپراسيون. باشند نوع کئوپراسيون، و بارزترين شکل کئوپراسيون توليدی می
 داريم که برای تأمين حوائج است و کئوپراسيونداريم که برای فروش است، 

عبارتند از جزئی از اجزاء جدا کلخوزها .  داريم که برای توليد استکئوپراسيون
معنی عملی  . لنين خصوصًاکئوپراتيفیى تيفی و نقشهکئوپرانشدنی نهضت 

ی که برای کئوپراسيونسيون لنين آن است که دهقانان از کئوپراى نقشهکردن 
 توليد يا به عبارت اخری به کئوپراسيونحوائج است به فروش و تأمين 
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 ىکلخوزهای ما فقط در نتيجهعلت اين هم که .  کلخوزی ارتفاء يابندکئوپراسيون
وشنده و تأمين کننده پديد آمده و توسعه فرهاى کئوپراسيونترقی و تقويت 

 .يابند، همين است می
 ــ ثانيًا راه خالصی آن است که سوخوزهای کهنه توسعه يافته و مستحکم ٢

محصوالت کلی غله  .گردند، سوخوزهای بزرگ تازه تشکيل و ترقی داده شوند
 ١٩٢٧مرکزی آمار در سال ى در سوخوزهای کنونی از روی مدارک اداره

 . در صد بود٦٥ ميليون پوط نبود و محصول کاالئی آن عبارت از ٤٥ از کمتر
شکی نيست که در صورت پشتيبانی معينی از طرف دولت، سوخوزها 

ولی وظيفه به همين جا . توانستند توليد غله را به طور محسوسی باال برند می
تصميمی از طرف دولت شوروی گرفته شده است که به موجب . گردد ختم نمی

ئی از زمين ندارند، سوخوزهای هان در نواحی که دهقانان در آنجا حصهآ
که . بايد تشکيل گردند)  هزار دسياتين٣٠ هزار تا ١٠هر يک از (بزرگ جديد 

 هم اکنون .کاالئی بدهندى  ميليون پوط غله١٠٠ سال بايد قريب ٦ ــ ٥پس از 
 هر طوری شده وظيفه آن است که. اقدام به تشکيل اين سوخوزها گرديده است
کنم در صورت انجام اين  من گمان می. اين تصميم حکومت شوروی عملی گردد

 سال از سوخوزهای کهنه و ٤ ــ ٣توانيم موفق شويم که پس از  وظايف ما می
 .کاالئی دريافت داريمى  ميليون پوط غله١٠٠ــ ٨٠تازه در حدود 

حاصلخيزی  ــ باالخره راه خالصی آن است که به طور سيستماتيک ٣
توانيم و نبايد هم از اقتصاد  ما نمی. اقتصادهای فردی متوسط روستائی باال رود

توانيم و بايد از اقتصاد خرد و  ليکن ما می. منفرد بزرگ کوالک پشتيبانی کنيم
متوسط روستائی پشتيبانی نموده حاصلخيزی آن را باال برده و آن را به مسير 

 در ١٩٢١است که در سال اى  کهنهىوظيفهن اي. سازمان کئوپراتيفی جلب کنيم
موقع وضع ماليات جنسی به جای وصول مازاد خواربار با تأکيد مخصوصی 

 تأييد ١٥ و  ]١٨[١٤هاى  اين وظيفه را حزب ما در کنگره.اعالم گشته بود
اهميت اين وظيفه را ى غله نيز درجهى جبهههاى  اکنون دشواری.نموده است
ى پشتکاری که دو وظيفه رو اين وظيفه هم بايد با همان  از اين.نمايد تأييد می

دائر به سوخوزها انجام ى راجع به کلخوزها و وظيفهى اول يعنی وظيفه
 .م شوداگردد، انج می

دهند که حاصلخيزی اقتصاد روستائی را در طی  تمام مدارک گواهی می
يليون  م٥امروز دست کم .  در صد باال برد٢٠ ــ ١٥چند سال ممکن است تا 

تنها تعويض آنها به گاو آهن . باشد خيش در کشور ما مورد استعمال می
ى  من ديگر درباره.کشور فراهم سازدى تواند افزايش مهمی در توليد غله می

هاى تأمين اقتصاديات روستائی از حيث حداقل کود و بذر پاک شده و ماشين
اد دربست با دهات ، متد عقد قراردمتد مقاطعه. گويم کوچک و غيره چيزی نمی
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و قصبات برای تأمين آنها از حيث بذر و غيره به شرط اخذ حتمی مقدار معينی 
محصوالت غله، برای باال بردن سطح حاصلخيزی اقتصاد روستائی و جلب 

کنم  من تصور می. باشد دهقانان به کئوپراسيون بهترين طرز و متد کار می
 سال ما بتوانيم از ٤ ــ ٣پس از هرگاه در اين راه فعاليت جدی ابراز گردد، 

ى  ميليون پوط غله١٠٠اقتصاديات کوچک و متوسط منفرد روستائی دست کم 
 .کاالئی ديگر دريافت داريم

 ٤ ــ ٣توانيم بعد از  بدين طريق، در صورت انجام تمام اين وظايف، ما می
يم تازه در اختيار دولت داشته باش کاالئیى  ميليون پوط غله٢٥٠ ــ ٢٠٠سال 

چه درون اى يعنی مقداری که کم و بيش کافی است که بتوانيم به طور شايسته
 .مانور کنيمج آن رکشور و چه در خا

در ها چنين است اقداماتی که به طور کلی برای خالصی از دشواری
 .غله ضروريستى جبهه

نقشه در ى توأم نمودن اقدامات اساسی با اقداماتی که در راه بهبود تهيه
بازرگانی هاى مين روستا از حيث کاال جريان دارد و رهائی سازمانتأى شتهر

يک سلسله شهرهای کوچک و متوسط؛ اينها هستند ى تأمين غلهى از وظيفه
 .وظايف امروزی ما

 از قبيل آهسته آيا در رديف اين اقدامات، انجام يک سلسله اقدامات ديگری
 مهم مصرف و کردن آهنگ سرعت پيشرفت صنايع، که رشد آن باعث ترقی

ى احتياج ما به غله ميشود و اين رشد هم در حال حاضر از رشد توليد غله
به هيچ وجه الزم . خير، الزم نيست. باشد، الزم نيست؟ تر می  سريعکاالئی
ى تضعيف طبقهى آهنگ سرعت ترقی صنايع را آهسته کردن؛ به منزله!  نيست

شود، هر   برداشته میوه جلکارگر است زيرا هر گامی که در راه ترقی صنايع ب
کارگر ى طبقه" ى تازهدژ"نو به قول لنين يک ى فابريک جديد، هر کارخانه

بورژوازی و در  ش را در مبارزه عليه عناصر خردهاباشد که موقعيت می
 برعکس، ما .سازد تر می اری اقتصاد ما، قوید عناصر سرمايهمبارزه عليه

ه همين حال نگاه داريم و در اولين بايد آهنگ سرعت کنونی ترقی صنايع را ب
ع کرده، هر چه افرصت و امکان آن را بيشتر ترقی دهيم تا روستا را از کاال اشب

بيشتر از آنجا غله خارج کنيم، تا اقتصاد روستا و پيش از همه کلخوزها و 
آالت تأمين نمائيم، تا اقتصاد روستا را صنعتی کنيم  سوخوزها را از حيث ماشين

 .ول کاالئی آن را باال بريمو سطح محص
بود از ترقی صنايع سنگين جلوگيری  بيشتری الزم می" احتياط"شايد برای 
کنند،   روستا کار می سبک را، که به طور عمده برای بازارعشود تا صناي

که  يستااين خودکشی است، اين لطمه!  پايگاه صنايع خود سازيم؟ به هيچ وجه
اين به معنای دوری . شود يع سبک ما وارد میبه تمام صنايع، منجمله به صنا
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سيستم اقتصاد ى جستن از شعار صنعتی کردن کشور و تبديل کشور ما به زائده
لنين که در ى ما در اينجا به دستورات معروف و مدبرانه. بود اری میدسرمايه
از طرف وی تصريح و بيان گرديده و رعايت آن برای  چهارم کمينترنى کنگره

لنين در اين خصوص، در . جوئيم  واجب است، استناد میا مطلقاًًتمام حزب م
 : چنين گفته است ]١٩[چهارم کمينترنى کنگره
 

باشد ــ   در حاصل خوب اقتصاد روستا مینجات روسيه نه تنها» 
باشد  اين هنوز کم است ــ و نه فقط در وضع خوب صنايع سبک می

 هم هنوز کم است ــ برای آورد ــ اين که مايحتاج دهقانان را فراهم می
  «. يز الزمست نصنايع سنگينما 
 

 :گويد  يا اين که باز می
 

. کنيم ما در هر چيز حتی در امر مدارس هم صرفه جوئی می» 
دانيم که بدون نجات صنايع  همين طور هم بايد باشد چون ما می

توانيم بنا نمائيم و  سنگين، بدون ترميم آن، هيچ گونه صنايعی را نمی
يک کشور مستقل از دست ى خود را به مثابه موجوديت ،بدون اين
 ). چاپ روسی٣٤٩.  ص٢٧جلد (« . خواهيم داد

 
 .توان فراموش کرد اين دستورات لنين را نمی

 موضوع اتحاد کارگران و دهقانان به مناسبت اقداماتی که پيش بينی شده، 
ند فقط کار تحکيم اتحاد توان کنم اين اقدامات می چگونه خواهد بود؟ من خيال می

در حقيقت هم، اگر کلخوزها و سوخوزها با . کارگران و دهقانان را آسان سازند
کمک مستقيم به دهقانان ى آهنگ سريعی ترقی و توسعه يابند؛ اگر در نتيجه

حال سطح حاصلخيزی اقتصاد آنها باال رود و کئوپراسيون بيش  پا و ميانه خرده
ى ميليون پوط غلهنان را فرا گيرد؛ اگر دولت صد وسيع دهقاهاى از پيش توده

اين ى ديگر که برای مانور ضروری است، به دست آورد؛ اگر در نتيجهکاالئی 
لجام شوند و به تدريج مغلوب گردند، ــ مگر ها و مانند اين اقدامات کوالک

کارگر و دهقانان در داخل اتحاد ى واضح نيست که آن وقت تضاد بين طبقه
 شد، لزوم توسل به اقدامات ده دهقانان بيش از پيش زدوده خواکارگران و

وسيع دهقانان هاى غله ديگر از بين خواهد رفت، تودهى لعاده در امر تهيهافوق
جمعی اقتصاد رو آور خواهند شد و  دستههاى رفته بيشتر به سوی شکل رفته

و اى هتودى اری در روستا بيش از پيش جنبهدمبارزه برای طرد عناصر سرمايه
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مگر واضح نيست که امر اتحاد کارگران و . متشکل به خود خواهد گرفت
 تواند منتفع گردد؟ دهقانان از چنين اقداماتی فقط می

بايد فقط در نظر داشت که اتحاد کارگران و دهقانان در شرايط ديکتاتوری 
 اين يک شکل مخصوص اتحاد .نيستاى پرولتاريا يک اتحاد عادی و ساده

تقويت ) الف:  زحمتکش دهقانان است که هدفشى هاگر و تودهکارى طبقه
کارگر در درون ى طبقهى تأمين نقش رهبری کننده) کارگر،  بى موقعيت طبقه

 فهميدن اتحاد کارگران .باشد طبقاتی میى محو طبقات و جامعه) ،  جاين اتحاد
گويند ريسم و هر چه باو دهقانان به هر نحو ديگری؛ اپورتونيسم، منشويسم، اس

 .هست جز فقط مارکسيسم و جز فقط لنينيسم
مشهور لنين دائر بر اين که ى اتحاد کارگران و دهقانان را با قاعدهى آيا ايده

باشند، چگونه بايد در يک جا  می" اریدسرمايهى آخرين طبقه"دهقانان 
گنجانيد؟ آيا در اينجا تضادی وجود ندارد؟ در اينجا تضاد فقط ظاهری و 

در خود همان گزارش، .  در حقيقت امر اينجا هيچ تضادی نيست.تصوری است
 داده است و در آن دهقانان را چون ]٢٠[ سوم کمينترنى که لنين در کنگره

 لنين در خود همان گزارش نمايد، توصيف می" اریدسرمايهى آخرين طبقه"
و باز و باز هم لزوم اتحاد کارگران و دهقانان را بر روی دليل استوار ساخته 

 :دارد که اظهار می
 

پرنسيپ عالی ديکتاتوری؛ پشتيبانی از اتحاد پرولتاريا با  » 
واند نقش رهبری کننده و قدرت تدهقانان است، تا اين که پرولتاريا ب

 «. دارد دولتی را در دست خويش نگاه
 

  .کند  مشاهده نمیبه هر حال واضح است که لنين در اينجا هيچ تضادی
 "اریدسرمايهى آخرين طبقه"ئر بر اين که دهقانان لنين را داى قاعده

هستند به چه معنی بايد فهميد؟ آيا اين به معنی آن نيست که دهقانان مرکب از 
 اين اوًال به آن معنی است که دهقانان .ارانند؟ نه؟ بدان معنی نيستدسرمايه
مالکيت شخصی بر آالت و ى باشند که اقتصاد را بر پايه مخصوصی میى طبقه
پرولترها که اقتصاد را بر ى کنند و از اين جهت از طبقه سائل توليد بنا میو

کنند، فرق  جمعی آالت و وسائل توليد بنا می مالکيت مشترک و دستهى پايه
که از داخل باشند  میاى ثانيًا به آن معنی است که دهقانان آن چنان طبقه. دارند
نه استثمار کنندگان را و روی هم رفته هر گوها اران، کوالکدسرمايهخود 

 .پرورانند آورند و می بيرون داده، به وجود می
آيا اين کيفيت برای امر تشکيل اتحاد کارگران و دهقانان يک مانع بر طرف 

اتحاد پرولتاريا و دهقانان در شرايط ديکتاتوری . نه، نيست. نشدنی نيست؟



 ١٢

 با دهقانان ــ اتحاد  اتحاد پرولتاريا.دهقانان نيستى پرولتاريا، اتحاد با همه
چنين اتحادی را بدون مبارزه . زحمتکش دهقانان استهاى کارگر با تودهى طبقه

ممکن نيست ها اری دهقانان، بدون مبارزه بر ضد کوالکدعليه عناصر سرمايه
دست، که به  چنين اتحادی بدون متشکل ساختن دهقانان تهی. عملی ساخت

 از اين رو .د، استوار و محکم نخواهد بودباشن گاه کارگر در ده می تکيهى منزله
اتحاد کارگران و دهقانان را در شرايط کنونی ديکتاتوری پرولتاريا فقط تحت 

دست تکيه کن، با  به دهقانان تهی:  معروف لنين ممکن است عملی کردشعاراين 
اى هرا دقيقها حال اتحاد محکمی منعقد ساز، مبارزه عليه کوالک دهقانان ميانه

ى عمدههاى زيرا فقط با انجام اين شعار ممکن است امر جلب توده. ع نکنهم قط
 .دهقانان به مجرای ساختمان سوسياليستی عملی گردد

بينيد که تضاد بين دو فرمول لنين فقط تضاد واهی و  بدين طريق شما می
 .در حقيقت امر، هيچ تضادی بين آن دو وجود ندارد. تصوريست

 
 
 ١٩٢٨ ژوئن ٢ــ  ١٢٧ى شماره" پراودا"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٣

              :مالحظات
 
 
 تا ١٨ از )بلشويک(حزب کمونيست شوروی ى چهاردهمين کنگره ــ ]١٨[
ى گزارش سياسی کميته.  در مسکو برگذار گرديد١٩٢٥ دسامبر سال ٣١

استالين در اين گزارش خاطر نشان نمود . و.ی. مرکزی توسط استالين داده شد
 ما بايد از کشور کشاورزی مبدل به کشور صنعتی گردد که بتواند کشور: "که

آالت و ادوات الزم را با نيروی خود توليد کند ــ اينست ماهيت و اساس خط 
ترين  کوالک، مهمى ضمنًا تأکيد نمود که برای مبارزه برعليه". مشی عمومی ما

کارگر با دهقانان ى اتکاء به دهقانان فقير، ايجاد اتحاد محکم طبقهحزب ى وظيفه
 لزوم تکامل  بهکنگره هم چنين. باشد حال در امر ساختمان سوسياليسم می ميانه

از طريق  ياری به کشاورزان، بهتر کردن کار اقتصاد روستائی ،کشاورزی
و غيره برای ها دهقانان در کئوپراسيونى مجتمع کردن هر چه بيشترتوده

، حزبى گرهنو تصميمات کها نامهقطع. (تأکيد نمود ساختمان بنای سوسياليسم
 ٩٠ ــ ٤٧. ، ص١٩٤١ ــ قسمت دوم، مرکزیى کنفرانس حزبی و نشست کميته

چاپ ) بلشويک(خ مختصر حزب کمونيست شوروی و تاري) به زبان روسی
 . به زبان آلمانی٣٤٧ ــ ٣٤٣. ، ص١٩٥١
 
 انقالب روس و دورنمای ىپنج ساله"لنين . ا. منظور گزارش وــ ]١٩[
 ٤ نوامبر تا ٥ تاريخ درباشد که   چهارم کمينترن میىدر کنگره" ب جهانیانقال

قسمت دوم آثار منتخب ، دومرجوع شود به جلد . ( برگذار شد١٩٢٢دسامبر 
به زبان فارسی ــ ويا جلد دوم آثار منتخب به زبان  ٨٤٩ ــ ٨٢٩.لنين  ص .ا.و

 ) به زبان آلمانی٩٧٧ ــ ٩٦٤. آلمانی ص
 
تاکتيک حزب کمونيست ى درباره"لنين . ا. گزارش وــ  منظور] ٢٠[
 ١٩٢١ ژوئيه ١٢ ژوئن تا ٢٢ تاريخ سوم کمينترن که درى در کنگره" روسيه

 ــ ٤٥٤. ، ص٣٢رجوع شود به چاپ چهارم روسی آثار، جلد . (برگذار گرديد
٤٧٢ .  
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