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ستم ي بی چف در کنگرهخروش!!) ؟ (ین که با نطق سري استالىمسئله... »
ار احزاب يکه در اخت ن نطق بدون آنيا.  بودمسائل از آن یکيد، يمطرح گرد

برخورد . افتيکا انتشار يمرن بار در مطبوعات اي نخستیشود برابرادر گذاشته 
 یت او برخوردي و فعالین به زندگيت استالين نطق به شخصيخروشچف در ا

دنبال آن  هحمالت خروشچف و ب.  بودی و فاقد جنبه علم"یخاله زنک"، یذهن
ر و ين را با تحقي استالیها  که مجسمهیت شوروي از عوامل امنیروش گروه

ها و  بخش اتاق نتي او را که زیها  عکس،ر آوردنديز ه بیا  زنندهیاحترام یب
ت يت صورت گرفت که شخصين نيدند و شکستند به اين کشيئدفاتر بود پا

ن ياستال. اندازنديم خود بي، او را از مقام و اعتبار عظن را در هم بکوبندياستال
.  بودسوسياليسم و دفاع از سوسياليسم و ساختمان لنينيسم ــ مارکسيسممظهر 

 بردن جامعه  دن در آن،ي و سپس غلترويزيونيسمش به ين گرايبدون شکستن استال
ت يخص که خود فاقد شیکسان.  امکان نداشتیدار هي سرمایسو ه بیستياليسوس

 یتي خود شخصیتوانند برا ین ميت استاليپنداشتند که با شکستن شخص یبودند م
 : استی فارسین شعر پر معنايسرنوشت خروشچف مصداق ا. دست و پا کنند

 
  بردیبزرگش نخوانند اهل خرد               که نام بزرگان به زشت

 
 یم و مقامن نايت استالين آوردن مقام و شخصيئخواست با پا یخروشچف م

.  مردینام و نشان ی فرو شد و در بینام و نشان یاما او در ب.  خود کسب کندیبرا
 نام خواهد ی و کارگریستين به جنبش کمونئن خاي بزرگترىمثابهه خ از او بيتار
 .«برد

 ) ـ قاسمی"رويزيونيسمسندی در مبارزه با "(



 ٢

 
 
 
 
کس و انگلس که تی شايد بتوان از گناه کسانی نظير مارسار هب... »

ها پی ريختند چشم پوشيد و حتی شايد بتوان از گناه   را در کتابسوسياليسم
کسانی نظير لنين که نتيجه عملی زندگی شان بيشتر در سرنگونی قدرت حاکمه 

اما چگونه ميتوان از جرم کسانی نظير . بورژوازی متبلور است، درگذشت
رژواهای خلع يد شده را در ميان بخشند و بو ها ماديت می استالين که به کتاب

های هاری  های سگ تر دندان کنند و از همه مهم های سيبری لگدکوب می يخ
 کيش داده سوسياليسمطرف ه نظير هيتلر را که از جانب کل جهان امپرياليستی ب

کشند و در جريان درهم کوفتن دهان اين سگ اردوی بزرگ  شده بود، می
 .«درگذشت و آنها را عفو کردريزند،  سوسياليستی را پی می
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 ١٨٧٩ دسامبر ٢١، در تاريخ )جوگاشويلی(يوسف ويساريونوويچ استالين 
پدرش ـ ويساريون  تفليس متولد شده است، در شهر گوری واقع در شهرستان

ايوانويچ، دارای مليت گرجی و در يک خانواده دهقانی در قصبه ديدی ليلو واقع 
دوزی و  حرفه ويساريون ايوانويچ ابتدا کفش. در شهرستان تفليس متولد شده است

مادر استالين ـ . اف در تفليس بوده است خان عادلبعدًا کارگر کارخانه کفاشی 
ورگيونا ـ از خانواده گالدزه يکی از دهقانان وابسته به زمين قصبه ئترين گکا

 .ولی بوده استئ  گامباره
 وارد دبستان روحانی گوری شد و در سال ١٨٨٨يز سال ئاستالين در پا

 . پس از پايان دبستان داخل دبيرستان علوم دينی ارتدکس تفليس گرديد١٨٩٤
داری صنعتی و رشد   ترقی سرمايهها در روسيه، بر زمينه در اين سال

اتحاديه مبارزه در راه ". توسعه نهادبه  رو مارکسيسمجنبش کارگری دامنه 
شد، تکان شديدی به   و رهبری میتأسيس پترزبورگ توسط لنين در که "کارگر
امواج جنبش کارگری . ر کشور دادسار در سدموکراسی جنبش سوسيال ىتوسعه
داری در آنجا نفوذ کرده و در تحت ظلم و  ر سرمايه قفقاز را نيز که ديگیماورا

 قفقاز نمونه کاملی از مستعمره یماورا. ستم شديد استعمار ملی بود فرا گرفت
مانده و فالحتی، و بقايای  م روسيه و کشوری بود از نظر اقتصادی عقبستزاري

های متعدد که  سرواژ هنوز در آنجا نيرومند، کشوری بود مسکون از مليت
 .کردند طور جدا جدا و مجاور هم زندگی می هب

 قفقاز سريعًا رو به رشد یداری در ماورا در ربع آخر سده نوزدهم سرمايه
گذارد و کارگران و دهقانان را مورد استعمار وحشيانه قرار داد و بر شدت ظلم 

صنايع معدنی، استخراج و تصفيه مواد نفتی که . و ستم استعماری و ملی افزود
چنگ آورده بود با سرعت خاصی ترقی ه  آن را سرمايه خارجی بىهسهام عمد

 :لنين در اين باب نوشته است. کرد می
 

داری روس قفقاز را به ميدان گردش  بدين طريق سرمايه»  
کاالی جهان کشانده، خصوصيات محلی آن يعنی بقايای انزوای عتيق 

ايجاد های خود از خود  کرد و برای کارخانه پدرشاهی را محو می
کشوری که در آغاز دوره بعد از رفرم کم جمعيت و از . نمود بازار می

نشينانی مسکون بود که از اقتصاد جهانی و حتی از تاريخ برکنار  کوه



 ٤

نجات نفت، بازرگانان شراب، خابودند به کشور صاحبان کار
 ١«...شد کنندگان غله و توتون بدل می تهيه

 
در قفقاز، ها نخستين کارخانجات و فابريکهای آهن و ايجاد   با پيدايش راه

خيز  بخصوص شهر نفت.  کارگر نيز در آنجا پا به عرصه وجود گذاشتىطبقه
 .کرد سرعت رشد میه باکو ـ مرکز بزرگ صنعتی و کارگری قفقاز ب

های  در سال.  بودتوأمداری صنعتی با رشد جنبش کارگری  نمو سرمايه
 قفقاز به کارهای ی روس در ماوراىهای تبعيد شده  مارکسيست١٨٩٠ــ١٩٠٠

 . قفقاز شروع شده بودیتبليغات مارکسيستی در ماوراو انقالبی مشغول بودند 
تفليس در آن موقع کانون انتشار هرگونه عقايد ) ارتدکس(دبيرستان علوم دينی 

المللی در  ی بينکی يا مارکسيستيطلبانه اعم از عقايد ناسيوناليستی ناردن آزادی
های مخفی رژيم   اين دبيرستان مملو بود از انواع محفل.نان بودميان جوا

موجب اعتراض شديد استالين و مابی که در اين دبيرستان حکمفرما بود  يتئژزو
استالين پانزده ساله .  احساسات انقالبی را در وی پرورش و قوت داد،گرديده

 .شود يک فرد انقالبی می
 :گويد استالين می

 
سالگی يعنی از همان هنگامی که من با از سن پانزده »  
 قفقاز یهای روس، که آن موقع در ماورا های مخفی مارکسيست گروه

اين . کردند، ارتباط پيدا کردم داخل جنبش انقالبی شدم زندگی می
ها در من تاثير عميقی داشتند و طعم ادبيات مخفی مارکسيستی را  گروه

 ٢«.به من چشانيدند
 

های مارکسيستی   محفلرأس استالين در ١٨٩٦ــ١٨٩٧های  در سال
 رسمًا نيز داخل سازمان ١٨٩٨استالين در ماه اوت . گيرد دبيرستان قرار می

استالين عضو . گردد حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه در تفليس می
 دموکراسیشود ـ اين گروه اولين سازمان سوسيال   می"مسامه ـ داسی"گروه 

 در راه انتشار افکار مارکسيستی ١٨٩٣ــ١٨٩٨های  گرجستان بود که در سال
 سياسی ىاز حيث جنبه "مسامه ـ داسی". نقش تا اندازه مثبتی را ايفا نمود

م س و متمايل به ناسيونالي" علنیمارکسيسم" پيروهمگون نبود ـ زيرا اکثريت آن 
 استالين، کتسخوولی، تسولوکيدزه هسته رهبر اقليت انقالبی. بورژوازی بودند

                                                 
 .، چاپ روسی٤٦٤ لنين جلد سوم، ص تأليفاتاز  ــ ١
 .٩، ص ١٩٣٨استالين، مصاحبه با اميل لودويگ نويسنده آلمانی، سال . و. ی ــ ٢



 ٥

 سوسيال ى تشکيل دادند که نطفه"مسامه ـ داسی"مارکسيستی را در گروه 
 . انقالبی در گرجستان شددموکراسی

. پردازد استالين با پشتکاری هر چه تمامتر به تکميل معلومات خود می
 و آثار ديگر مارکس و "مانيفست حزب کمونيست" مارکس "کاپيتال"کتاب 

ها،   لنين که در بطالن تئوری ناردنيکيفاتتألنمايد، با  انگلس را مطالعه می
از همان وقت . گردد  نوشته شده بود آشنا می"مساکونومي" و " علنیمارکسيسم"

ثير عميقی در استالين بخشيد ـ يکی از رفقای استالين که در آن أاثرهای لنين ت
گويد ـ استالين پس  های خود می ی نزديکی با او داشت ضمن خاطرهئزمان آشنا

 :، گفت)لنين( اثر تولين ىطالعهاز م
 

 ٣« بهر قيمتی شده من بايد او را ببينم»  
 

شود ـ او  العاده وسيع می  کسب اطالعات تئوريک استالين فوقى دايره
نمايد و به   فلسفه، علم اقتصاد، تاريخ و علوم طبيعی میىشروع به مطالعه

 يک مارکسيست بدين طريق استالين. پردازد خواندن آثار بديع متقدمين می
 .شود دانشمند می

های کارگران جدًا به کارهای تبليغاتی  در اين دوره استالين در محفل
نويسد و  نمايد، اوراق مخفی می مشغولست، در جلسه مخفی آنها شرکت می

اين نخستين مکتب کارهای عملی انقالبيست که . دهد اعتصابات را سازمان می
 .تفليس طی نموده استاستالين در بين پرولترهای مترقی 

 :گويد استالين می
 

آورم، هنگامی که برای اولين  خاطر می ه را ب١٨٩٨من سال »  
های راه آهن را به من واگذار  بار محفلی از کارگران تعميرگاه

 من برای اولين بار تعميد جنگی ، اينجا، در محيط اين رفقا....نمودند
 ٤. «ن من بودندکارگران تفليس اولين معلمي. انقالبی ديدم

 
های کارگری مارکسيستی طبق برنامه تنظيم شده از  آموزش در محفل
 .گرديد طرف استالين برگذار می

                                                 
حکايات کارگران قديمی ماورای قفقاز راجع به "کاپانادزه ـ . از خاطرات رفيق پ  ــ٣

 چاپ ٢٦، صفحه ١٩٣٧سال ) "گارد جوان"(» ماالداياگوارديا«، چاپ "استالين کبير
 . روسی

 .١٩٢٦ ژوئن سال ١٦، ١٣٦، شماره "پراودا"روزنامه  ــ ٤



 ٦

 برقرار کرده "مشکوکين"در دبيرستان که مراقبت شديدی را در آنجا عليه 
 به ١٨٩٩ ماه مه ٢٩ و در فعاليت انقالبی استالين پی بردندبودند، رفته رفته به 

 مدتی استالين از .نمايند  را از دبيرستان اخراج می مارکسيستی اوجرم تبليغات
در رصدخانه ) ١٨٩٩در دسامبر (گذراند و سپس  راه تدريس زندگی خود را می

ای هم  شود، ولی دقيقه بان محاسب وارد کار می زيک شهر تفليس به سمت ديدهيف
 .نمايد فعاليت انقالبی خود را ترک نمی

ترين و مبرزترين کارکنان سازمان  تالين يکی از جدیدر اين موقع ديگر اس
 .باشد سيال دموکرات تفليس میسو

 
 گروه مرکزی و رهبری کننده ١٨٩٨ ـ ١٩٠٠های  طی سال»  

 گروه ....سازمان سوسيال دموکرات در تفليس ترتيب و تشکيل يافت
مرکزی سوسيال دموکرات تفليس، به منظور ايجاد سازمان مخفی 

موکرات، فعاليت عظيمی در رشته تبليغات انقالبی و حزب سوسيال د
 ٥« .کارهای تشکيالتی انجام داد

 
اتحاديه مبارزه در راه آزادی طبقه ". نمايد  استالين اين گروه را رهبری می

های  ای بود که سوسيال دموکرات  توسط لنين ايجاد شده بود، نمونه که"ارگرک
جنبش کارگری . نمودند  آن پيروی میانقالبی تفليس در عمليات خود پيوسته از
استالين، کتسخولی،  ("داسیـ مسامه "در تفليس تحت رهبری اقليت انقالبی 

 خود که منحصر به عمليات ىدر اين هنگام تدريجًا از قالب کهنه) تسولوکيدزه
تبليغات بين توده . شود  کارگران بود خارج می"افراد برجسته"تبليغاتی در بين 
 مجامع سيار ىوسيلهه  روز و بمسائل ىر اوراق مخفی دربارهاز طريق انتشا

 .گيرد در درجه اول اهميت قرار می
 که " داسی ــمسامه"اين تاکتيک جديد با مقاومت شديد اکثريت اپورتونيست 

جستند و با  های انقالبی دوری می متمايل بودند و از شيوه» مساکونومي«طرف ه ب
. گردد حکومت مطلقه مخالف بودند مواجه می عليه "ای کوچه"مبارزات سياسی 

 برای پيش بردن اين تاکتيک جديد يعنی "داسیـ مسامه "استالين و اقليت انقالبی 
ناپذيری بر ضد   شديد و آشتیىای، به مبارزه تاکتيک تبليغات سياسی توده

کارگران پيشرو تفليس در اين مبارزه با حرارت . زنند ها دست می اپورتونيست
 .نمايند ا پشتيبانی میاز آنه

ويکتور کورناتاسکی که مارکسيستی با معلومات، پيرو ثابت قدم و يکی از 
 قفقاز بود در اتخاذ یياران لنين و ناشر افکار وی در ماوراترين  نزديک

                                                 
، ١٩٤١، سال " ماورای قفقازهای بلشويکی در در خصوص تاريخ سازمان"ا، يبر. ل ــ ٥

 .، چاپ روسی١٧ص 



 ٧

او . نمايد ای را ايفا می های تفليس نقش برجسته های جديد سوسيال دموکرات شيوه
 با استالين و اقليت انقالبی ١٩٠٠تان سال پس از ورود به تفليس در تابس

ترين دوست و  نمايد و نزديک  روابط نزديکی برقرار می"داسی ــ مسامه"
 .گردد همکار استالين می

ی لنين آغاز  "ايسکرا"، هنگامی که روزنامه ١٩٠٠از ماه دسامبر سال 
 ىلهاستالين از همان وه. انتشار نهاد استالين کامًال پيرو خط مشی آن گشت

 .نخست لنين را موجد حزب واقعی مارکسيست، پيشوا و معلم تشخيص داد
 :گويد استالين می

 
 ١٨٩٠ـ١٩٠٠های  ی با فعاليت انقالبی لنين از اواخر سالئآشنا» 

ايمان مرا  "سکرايا" يعنی پس از انتشار ١٩٠١و مخصوصًا بعد از 
 موقع او آن. العاده است اين که لنين يک شخصيت فوقه خ کرد بسار

در نظر من يک رهبر عادی حزب نبود بلکه موجد واقعی آن بود زيرا 
. برد ی حزب ما پی می که به ماهيت داخلی و احتياجات آنتنها او بود

کردم هميشه  مان مقايسه می وقتی که من او را با ساير رهبران حزب
ديدم که همکاران لنين يعنی پلخانوف، مارتف، آکسلرود و  به عيان می

ند و لنين در مقايسه با آنها اتر قرار گرفته ينئرين يک پله از لنين پاساي
تنها يک رهبر نبوده بلکه رهبری است عالی مقام، عقابی است بلند 
پرواز که در مبارزه ترس به خود راه نداده شجاعانه حزب را از 

 ٦«.نمايد های پژوهش نشده جنبش انقالبی روسيه به جلو هدايت می راه
 

پايانی به نبوغ انقالبی لنين پيدا کرد و راه لنين را در پيش   ايمان بیاستالين
او هيچگاه از اين راه منحرف نشده است و پس از مرگ لنين با شهامت . گرفت

 .دهد و اطمينان کار او را ادامه می
در شرايط آغاز بحران اقتصادی، تحت نفوذ جنبش کارگری در روسيه و 

 موج ١٩٠٠ـ١٩٠١های  های تفليس در سال موکرات فعاليت سوسيال دىدر نتيجه
سسات را يکی پس از ديگری ؤ م،اعتصابات اقتصادی به قوس صعودی افتاده

 اعتصاب عظيم کارگران ى دامنه١٩٠٠در ماه اوت سال . گيرد فرا می
ای . در اين اعتصاب م. نهد های راه آهن رو به توسعه می ها و کارگاه تعميرگاه

 ٢٢. نمايد زبورگ به قفقاز تبعيد شده بود فعاالنه شرکت میکالينين که از پطر
رهبر و . شود  در مرکز تفليس نمايش اول ماه مه تشکيل می١٩٠١آوريل 

ی لنين  "ايسکرا"اين نمايش را روزنامه . سازمان دهنده اين نمايش، استالين است
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حادثه در ثير اين أ ت.اريخی برای تمام قفقاز تلقی نمود مهم تىهمچون يک حادثه
 .العاده عظيم بود های بعدی کارگری قفقاز فوق تمام جنبش
 و "داسیـ مسامه "ها، تحت رهبری اقليت انقالبی  طريق در اين سال بدين

سرپرستی استالين، جنبش کارگری گرجستان تدريجًا از دايره تبليغات محدود 
ترتيب در قفقاز هم اين ه ب. گذارد ای می ها قدم به دايره تبليغات سياسی توده محفل

 چند سال قبل نيز اين چه چنانگردد،   آميخته میسوسياليسمجنبش کارگری با 
طرز درخشانی ه  پطرزبورگ به رهبری لنين ب"اتحاديه مبارزه"عمل توسط 

 .انجام گرديده بود
 قفقاز ی انقالبی پرولتاريای ماوراىحکومت تزاری، از رشد مبارزه
اين حساب که از اين طريق ه افزايد، ب یمضطرب شده بر شدت فشار خود م

زيک را ي، پليس محل رصدخانه ف١٩٠١ مارس ٢١در . نهضت را متوقف سازد
بازرسی و . دهد کرد مورد بازرسی قرار می که استالين در آنجا زندگی و کار می

دستور اداره آگاهی به توقيف استالين که بعدًا معلوم گرديد، استالين را مجبور 
 او در ١٩١٧از اين زمان تا خود انقالب فوريه . به حالت مخفی درآيدکند که  می

ای مکتب لنين را  حالت مخفی زندگی سخت و قهرمانانه يک نفر انقالبی حرفه
 .گذراند می

. های تزار در مقابل جنبش روزافزون انقالبی عاجز و ناتوان بودند ساتراپ
) "مبارزه" ("بردزوال"لی  به ابتکار استالين و کتسخوو١٩٠١از ماه سپتامبر 
 مخفی سوسيال دموکرات گرجستان که پيوسته از عقايد ىاولين روزنامه

 "ايسکرا" پس از "البردزو". کرد آغاز انتشار نهاد  میی لنينی پيروی "ايسکرا"
 .بهترين روزنامه مارکسيستی روسيه بود

ن تحت عنوا) ١٩٠١که در سپتامبر سال  ("بردزوال"سرمقاله شماره اول 
استالين ضمن تعيين .  توسط استالين نوشته شده بود"از طرف هيئت تحريريه"

 :نويسد وظايف روزنامه می
 

ی که به مسائلروزنامه سوسيال دموکرات گرجستان به تمام » 
 اصولی را مسائلجنبش کارگری مربوط است بايد پاسخ روشن بدهد، 

تئوری تشريح  کارگر را در مبارزه از نظر ىتفسير نمايد، نقش طبقه
شود با فروغ  ای را که کارگر با آن مصادف می کند، و هر پديده

 ٧«. علمی روشن سازدسوسياليسم
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 جنبش کارگری رأسکند که روزنامه بايد در  استالين در سرمقاله اشاره می
امکان داشته باشد . تر شود  کارگر نزديکىاالمکان به توده قرار گيرد، حتی

 . آن باشدى خود نگهدارد، کانون آگاه رهبری کنندهدايمًا آن را تحت نفوذ
مقاله مهم استالين تحت ) نوامبر ـ دسامبر ("بردزوال"در شماره بعدی 

 "حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه و نزديکترين وظايف آن"عنوان 
 علمی را با جنبش سوسياليسمدر اين مقاله استالين لزوم آميختن . منتشر شد

 طبقه کارگر در ىکننده  طر نشان نموده و به نقش رهبریکارگری خودرو خا
يل يک حزب سياسی  مسئله تشک،جنبش آزاديبخش دموکراتيک اشاره کرده

 .ی را پيش کشيدئمستقل پرولتاريا
 قفقاز نيز یهای سکنه کثيرالملت ماورا انتشار اوراق مخفی به زبان

های  اليت سوسيال دموکراتی لنين درباره فع "ايسکرا". يابد العاده توسعه می فوق
  :نويسد تفليس چنين می

 
های  طرز شگرفی نوشته شده بود و به زبانه ی که بئها شبنامه» 

های تفليس را  شد تمام کوی و برزن روسی، گرجی و ارمنی منتشر می
  ٨«. کرد پر می

 
 ىای را که از رويه ترين همکار استالين کميته  نزديک،الدوکتسخوولی

. ای مخفی تشکيل داد کرد و در باکو ايجاد و چاپخانه  پيروی میايسکرای لنين
 کنفرانس سوسيال دموکرات تفليس تشکيل و در آن کميته ١٩٠١ نوامبر ١١

استالين در . شود  روسيه انتخاب میدموکراسیتفليس حزب کارگری سوسيال 
بر در آخر نوام. ماند اين کميته انتخاب گشت ولی او مدت زيادی در تفليس نمی

 سازمان سوسيال دموکرات به تأسيسبه دستور کميته تفليس استالين برای  بنا
بود ) پس از باکو و تفليس(باطوم که سومين مرکز بزرگ کارگری قفقاز 

 .نمايد عزيمت می
در باطوم استالين با شور و حرارت خاصی به بسط دامنه کارهای انقالبی 

های سوسيال  کند، محفل ر میپردازد، با کارگران پيشرو ارتباط برقرا می
نمايد،  ها را اداره می دهد، شخصًا يک رشته از حوزه  تشکيل میدموکراسی

منتشر نويسد و آنها را چاپ و  کند، اوراق آتشين می چاپخانه مخفی ايجاد می
روتشليد و مانتاشوف رهبری های  نمايد، مبارزه کارگران را در کارخانه می
استالين سازمان باطوم . هدد را در دهات سازمان می تبليغات انقالبی کند و می

کند و کميته باطوم حزب کارگری سوسيال  سوسيال دموکرات را ايجاد می
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کند و اعتصابات را در کارخانجات رهبری   میتأسيسدموکرات روسيه را 
 استالين نمايش سياسی معروف کارگران ١٩٠٢ ماه مارس سال ٩. نمايد می

 استالين شخصًا بر اين نمايش رهبری کرده و پيشاپيش آن .باطوم را تشکيل داد
 توأماينجا استالين در عمل، اعتصابات را با نمايشات سياسی . نمود حرکت می

 .سازد می
 اپورتونيسمناپذير با  بدين طريق، در اين مرحله، در مبارزه قطعی و آشتی

شده و رشد  قفقاز، طبق رويه ايسکرای لنين ريخته ی سازمان ماوراىشالوده
دهنده و رهبر اين تشکيالت استالين بود که از همان  مبرزترين سازمان. کند می

ی ئشالوده تشکيالت ايسکرا. ناميدند موقع کارگران باطوم او را معلم کارگران می
های مستحکم انترناسيوناليستی پرولتری   قفقاز بر روی پايهیلنينی در ماورا

های مختلف گرجی، ارمنی، آذربايجانی  مليتريزی شد و پرولتاريای پيشرو  پی
 یبعدها لنين بارها سازمان حزبی ماورا. و روس را در صفوف خود متحد نمود

 .آورد  پرولتری مثال میانترناسيوناليسمقفقاز را همچون يک نمونه 
پليس مخفی . رونق مبارزه کارگری باطوم حکومت را جدًا مضطرب کرد

 استالين را توقيف ١٩٠٢ آوريل ٥تجو و در  را جس"محرکين"با کمال جديت 
 در ١٩٠٣ آوريل ١٩ابتدا در زندان باطوم، بعدًا از (ولی در زندان هم . نمايد می

استالين )  در زندان باطوم زندان کوتائيس که به سختی رژيم معروف بود، و بعدًا
 .نمايد ارتباط خود را با کارهای انقالبی قطع نمی

های سوسيال دموکرات قفقاز   سازمانىلين کنگره او١٩٠٣از اوايل مارس 
گردد که در آن اتحاديه قفقاز حزب کارگری سوسيال دموکرات  تشکيل می

استالين که در اين موقع در زندان بسر . گيرد روسيه صورت رسمی بخود می
 قفقاز حزب کارگری سوسيال ى اتحاديهىبرد غيابًا به عضويت کميته می

ی ئاستالين طی مدت زندانی خود توسط رفقا. شود میدموکرات روسيه انتخاب 
ها و   دوم حزبی آمده بودند از اختالفات جدی بين بلشويکىکه از کنگره

ها را   بلشويکــخ جانب لنين ساراستالين با عزمی . شود ها آگاه می منشويک
 .گيرد می

ع اودا واق  سال به قصبه نوايا٣ استالين را برای مدت ١٩٠٣يز سال ئدر پا
 ٢٧. نمايند در شهرستان باالگان، استان ايرکوتسک سيبری خاوری تبعيد می

ای  در تبعيدگاه از لنين نامه. شود  استالين به محل تبعيد وارد می١٩٠٣نوامبر 
 .نمايد دريافت می

 :گويد استالين می
 

صحيح .  با لنين آشنا شدم١٩٠٣برای اولين بار من در سال »  
ی نبوده بلکه غيابی و از طريق مکاتبه بود ی حضورئاست که اين آشنا
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قدری عميق بود که من طی تمام مدت کار در ه ثير آن در من بأولی ت
آن موقع من در تبعيدگاه سيبری بسر . ثير آن قرار داشتمأحزب تحت ت

 لنين چندان مفصل نبود ولی حاوی انتقادات شجاعانه ىنامه... بردم می
 بود و با اختصار و روشنی شگرفی باکانه از طرز کار حزب ما و بی

 ٩ «.کرد  نزديک تشريح میى کارهای حزبی را در آيندهىتمام نقشه
 

او کوشش داشت هر چه زودتر آزاد . استالين مدت زيادی در تبعيد نماند
 ٥.  لنين را در کار ساختمان حزب بلشويک عملی نمايدىشود تا بتواند نقشه

 استالين باز ١٩٠٤نمايد، در فوريه  رار می استالين از تبعيدگاه ف١٩٠٤ژانويه 
 .رود در قفقاز است ابتدا به باطوم و سپس به تفليس می

 
 
 
 
 
 
 

٢ 
 
 

های  ا، ساله ن ساليا. د بسر برديبًا دو سال در زندان و تبعين تقرياستال
 دوم حزب ىدر اين مدت کنگره. صعود روزافزون قوس انقالب در کشور بود

 را بر مارکسيسمرات روسيه تشکيل شد و پيروزی  دموکــکارگری سوسيال 
های سابق يعنی  جای اپورتونيسته ولی ب. تحکيم نمود» اکونوميسم«
های جديد  که از طرف حزب شکست خورده بودند اپورتونيست» ها اکونوميست«

پس از کنگره آتش مبارزه شديدی بين لنين و . آيند ها به ميدان می يعنی منشويک
ها و عقايد اپورتونيستی و عمليات  ک طرف و منشويکها از ي بلشويک
شروع جنگ . گردد ور می شکن آنها از طرف ديگر، شعله انگيز و سازمان تفرقه

برای . افزايد روس و ژاپن و نضج انقالب بيش از پيش بر حدت اين مبارزه می
مبارزه برای . داند  سوم را الزم میى لنين دعوت کنگره،رفع اين بحران حزبی

 .گردد ها می شکيل کنگره وظيفه اصلی تمام بلشويکت
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 رأسدر اين مبارزه پشتيبان وفادار لنين در قفقاز استالين بود که در 
استالين در اين مرحله تحت لوای مبارزه .  قفقاز قرار داشتیهای ماورا بلشويک

های قفقاز حزب   اتحاديهىاستالين که عضو کميته. کند م کار میسشديد با منشوي
ارگری سوسيال دموکرات روسيه بود به اتفاق رفيق تسخاکايا عمليات اين ک

برای استالين خستگی وجود ندارد، او مرتبًا به نواحی . نمايد کميته را رهبری می
آتوری، کوتائيس، تفليس، باکو نواحی دهقانی باختر  باطوم، چی( قفقاز یماورا

های  ی را تحکيم و سازمانهای سابق حزب نمايد، سازمان مسافرت می) گرجستان
ها و در مباحثات  کند، در زد و خوردهای سخت با منشويک  میتأسيسجديدی 

ها با  نمايد، از نظريات بلشويک  شرکت میمارکسيسمبيشمار با دشمنان ديگر 
ها   منشويکاپورتونيسمبافی و  کند و پرده از رخسار سياست جديت تمام دفاع می

 .دارد یطلبان با آنها بر م و آشتی
 ١٩٠٤در ماه دسامبر  به رهبری استالين و جاپاريدزه کارگران باکو

 دسامبر ادامه داشت و ٣١ تا ١٣نمايند که از تاريخ  اعتصاب عظيمی برپا می
برای اولين بار در تاريخ جنبش کارگری روسيه به عقد قرارداد دستجمعی با 

 .صاحبان معادن نفت منجر گرديد
 . قفقاز بودین احساسات انقالبی در ماورااعتصاب باکو آغاز غليا

اخطار و عالمتی بود برای اقدامات انقالبی پر » اعتصاب باکو 
 ١٠)استالين ( «ر روسيهسارهای ژانويه و فوريه در س افتخار ماه

 
اتحاد ) بلشويک(تاريخ مختصر حزب کمونيست "که در  طوریه ب

 قبل از توفان عظيم  صاعقهىشود، اين اعتصاب به منزله ، گفته می"شوروی
 .انقالب روسيه بود

نمايد، عقايد بلشويکی را  استالين با جديت خاصی دستورات لنين را اجرا می
 سوم ىنمايد و برای تشکيل کنگره دهد، در برابر توده از آن دفاع می بسط می

ارتباط محکمی برقرار واره بين لنين و کميته اتحاديه قفقاز هم. نمايد مبارزه می
های قفقاز که در   تمام مبارزات مسلکی و سياسی بلشويکرأس استالين در .نمود
ها و  ارها، ناسيوناليست  اس،ها های انقالب نخستين روسيه عليه منشويک سال

ها در اين  نيرومندترين سالح بلشويک. شد، قرار گرفته بود ها اجرا می آنارشيست
 تقريبًا تمامی ىدهنده ناستالين مبتکر و سازما. مبارزه مطبوعات حزبی بود
ها، جزوات و  استالين با انتشار کتب، روزنامه. نشريات بلشويکی در قفقاز بود

 .نظير بود ای داد که در شرايط روسيه تزاری بی اوراق مخفی چنان توسعه
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العاده شجاعانه اتحاديه قفقاز حزب کارگری سوسيال  يکی از اقدامات فوق
های فن کار کردن مخفی  ترين نمونه دموکرات روسيه و يکی از برجسته

 تا آوريل ١٩٠٣بلشويکی، تشکيل مطبعه مخفی آوالبار بود که از ماه نوامبر 
ديکتاتوری "در اين مطبعه از آثار لنين . کرد  در تفليس کار می١٩٠٦

 و از "خطاب به دهقانان تهيدست"، و "دموکراتيک انقالبی پرولتاريا و دهقانان
 وغيره، "دو کشمکش"، "ای درباره اختالفات حزبی هشم"آثار لنين جزوه، 

نامه حزب و دهها اوراقی که قسمت مهم آن را استالين نوشته بود،  ينئبرنامه و آ
و ) "مبارزه پرولتاريا"(» پرولتارياتيس بردزوال«های  روزنامه. چاپ شده است

اين نيز در ) "ورقه مبارزه پرولتاريا" ("پرولتارياتيس بردزوليس پورتسلی"
ها و اوراق به سه زبان و با  ها، جزوات، روزنامه  کتاب.شد مطبعه چاپ می

 .شد ای چاپ می تيراژ چندين هزار نسخه
ارگان اتحاديه قفقاز حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه روزنامه 

 و به "بردزوال" بود که جانشين شايسته روزنامه "پرولتارياياتيس بردزوال"
 در بلشويسماين روزنامه در عمل حفظ مواضع . شد ر میمديريت استالين منتش

روزنامه . نمود قفقاز و تبليغ و بسط عقايد لنين نقش قاطعی را ايفا می
 ارگان مرکزی "پرولتاريا" پس از روزنامه لنينی "پرولتارياتيس بردزوال"

تقريبًا در هر . های بلشويکی بود ترين روزنامه حزب يکی از بهترين و بزرگ
. شد  اقتباس و درج می "پرولتاريا" اين روزنامه مقاالت لنين از روزنامه شماره

اين مقاالت . ترين مقاالت آن به خامه استالين نوشته شده بود بسياری از مهم
ترين  استعداد سرشار استالين را در مباحثات و شخصيت او را به مثابه بزرگ

 پيرو وفادار لنين آشکار نيروی ادبی و تئوری حزب پيشوای سياسی پرولتاريا و
 علمی و مسائلاستالين در مقاالت و جزوات خود يک سلسله از . سازد می

 و خيانت اپورتونيسماز عقايد جعلی و . دهد سياسی را مورد مطالعه قرار می
ضربات او به دشمنان . نمايد های ضد بلشويکی را فاش می جريانات و فراکسيون

 را که "پرولتارياتيس بردزوال"نين روزنامه ل. کرد کامًال به هدف اصابت می
 .نمود دارای متانت مارکسيستی و کيفيت درخشان ادبی بود، تحسين و تمجيد می

و همقطاران لنين شاگردان وفادارترين و پايدارترين از  که همواره يناستال
 و دفاع از اصول عقايد و تشکيالت و تاکتيک منشويسمبود، در شکست عقيده 

آثار آن زمان استالين . ای را ايفا کرد يستی در قفقاز نقش برجستهب مارکسحز
 آن ى و صفت مشخصهلنينيسمايست از دفاع بدون انحراف از خط مشی  نمونه
 .باشد  میاپورتونيسمناپذير بودن نسبت به   عميق تئوريک و آشتیىجنبه

های  نامه" و در  "ای درباره اختالفات حزبی شمه"در جزوه درخشان 
 استالين با جديت هر چه تمامتر "جواب به سوسيال دموکرات" و مقاله  "اليسکوت

 .نمايد از اصول عقايد حزب مارکسيستی دفاع می



 ١٤

استالين مقاالت ) ١٩٠٤ـ اکتبر سال ـسپتامبر  ("های کوتائيس نامه"در 
ی جديد چاپ شده بود و مستقيمًا عليه اثر  "ايسکرا"پلخانف را که در روزنامه 

رفيق . دهد  لنين نوشته شده بود مورد انتقاد شديدی قرار می"د کرد؟چه باي"
استالين ضمن دفاع از طرح لنين درباره خودرو بودن و از روی آگاهی بودن 

 :نويسد جنبش کارگری چنين می
 

شود بدين قرار  که از اينجا حاصل می) استنتاج عملی(ای  نتيجه» 
 تا مقام درک منافع طبقاتیـ پرولتاريا را تا مقام درک واقعی ـاست 
آل را به ذرات خورد  که آن ايده  ارتقا دهيم نه اينآل سوسياليستی ايده

ای  لنين از لحاظ تئوری شالوده. کنيم يا با جنبش خودرو وفق دهيم
کافيست فقط . گردد  عملی بر روی آن مستقر میىريخت که اين نتيجه

. تو نزديک نشوده تی باين مبنای عملی را قبول کنی تا هيچ اپورتونيس
ميم ان اين علت لنينی میه اين ايده را ب.  لنين در اين استىاهميت ايده

اين صراحت بيان ه کس مانند لنين آن را ب که در ادبيات روس هيچ
 ١١ «.نموده استن

 نوشته ١٩٠٥که در اوايل سال  ("ای درباره اختالفات حزبی شمه"جزوه 
يکی از )  از چاپ بيرون آمده است١٩٠٥ طور مخفی در ماه مه ساله شده و ب
اين جزوه پيوستگی مستقيمی با اثر . ترين آثار فکر بلشويکی است برجسته

 لنين دارد و با پافشاری هر چه تمامتر از عقايد لنين "چه بايد کرد؟"تاريخی 
 .دهد  او را بسط میىپشتيبانی نموده افکار داهيانه

نمايد که آگاهی سوسياليستی   ثابت میرفيق استالين ضمن تشريح عقايد لنين،
در عين حال استالين گوشزد . ز اهميت عظيمی استئبرای جنبش کارگری حا

 يک جانبه مبالغه و شرايط تکامل اقتصادی نقش  نمايد که نبايد در نقش ايده، می
 :گويد استالين می. جنبش کارگری را فراموش نمود

 
چيز، ولی جنبش  همه ؛سوسياليسمتوان گفت که   آيا می» 

. گويند ها می اليست اين را فقط ايده!  هيچ است؟ البته نه؛کارگری
 ىروزگاری، پس از مدتی طوالنی، تکامل اقتصادی ناگزير طبقه

کند  رساند و بالنتيجه او را مجبور می کارگر را به انقالب اجتماعی می
ئله فقط مس. هرگونه رابطه خود را با ايدئولوژی بورژوازی قطع نمايد
 ١٢« .در اينست که اين راه خيلی طوالنی و پر مشقت خواهد بود

 
                                                 

 .، چاپ روسی٥٨استالين، جلد اول، ص . و.  یتأليفاتاز  ــ ١١
 .١٠٥ص همانجا  ــ ١٢



 ١٥

 "ای درباره اختالفات حزبی شمه" ىکه در جزوه رفيق استالين ضمن اين
استدالل عميق و جامع خود را در باب تناسب ميان جنبش خودروی کارگری و 

 دهد نظريات جناح سوسيال دموکرات لنينی را در آگاهی سوسياليستی بسط می
 :نمايد طور اجمال چنين تشريح میه اين باره ب

 
ه ـ اين بـ ؟ی چه علمی بدون جنبش کارگری يعنسوسياليسم»  
 عدم استعمال ممکن است فقط ى که در نتيجهی استئنما  قطبىمثابه

 .زنگ بزند و در اين صورت بايد ناچار آن را از عرشه به دريا افکند
 کشتی ى اين به مثابه يعنی چه؟سوسياليسمجنبش کارگری بدون 

ی است که در هر صورت به ساحل ديگر خواهد رسيد، ئنما بدون قطب
تر و با احتمال تصادف کمتری به  داشت سريع نما می ولی اگر قطب

 .رسيد  به ساحل مطلوب می،مخاطرات
 کنيد، آن وقت کشتی بسيار خوبی خواهيد توأماين دو را با هم 

سپار شده و سالم به بندرگاه خواهد داشت که مستقيم به ساحل ديگر ره
 .رسيد

يد و در اين صورت شما ئ نماتوأم را سوسياليسمجنبش کارگری و 
ه ت بساردارای يک جنبش سوسيال دموکراتيک خواهيد بود که از راه 

 ١٣ «. رهسپار خواهيد شد"ارض موعود"سرعت به جانب 
 

 صحت اين طور مشعشعیه  کارگر در روسيه بىتمام تاريخ مبارزات طبقه
در اين جزوه استالين تئوری . يد نمودئاستنتاج مهم تئوريک رفيق استالين را تا

انتقاد محو ها را در خصوص خودرو بودن جنبش کارگری به باد  اپورتونيست
 ىای گرفته نقش و اهميت حزب انقالبی و تئوری انقالبی را برای طبقه کننده

 .نمايد کارگر مستدل می
 :نويسد ره چنين میاستالين در اين با

 
 شود و فعاليت عملی توأم سوسياليسمجنبش کارگری بايد با »  

بايد با افکار تئوريک ممزوج گردد و بدين طريق به جنبش خودروی 
  ماىوظيفه. ... سوسيال دموکراتيک داده شودىکارگری يک جنبه
ها اينست که جنبش خودروی کارگری را از طريق  سوسيال دموکرات

.  بياندازيمدموکراسیازی خارج نموده در مجرای سوسيال اتحاديه ب
 نيروی ، داده١٤اين جنبش آگاهی سوسياليستیه  ما اينست که بىوظيفه

                                                 
 .١٠٢ـ١٠٣ص انجا مه ــ ١٣
 .که مارکس و انگلس آن را طرح کرده اند ــ ١٤



 ١٦

 ما ى کارگر را در حزب متمرکزی متحد سازيم و وظيفهىپيشرو طبقه
ـ اعم از ـ اين جنبش باشيم و با هرکسی رأساينست که هميشه در 

طور ه ف باشد، بئاجرای اين وظاـ که سد راه ـ "دوست"دشمن و 
  ١٥ «.ناپذيری مبارزه کنيم خستگی

 
شماره (لنين در . بيانات استالين به تمام معنی مورد تحسين لنين واقع شد

 استالين ى ارگان مرکزی حزب، ضمن توصيف مقاله"پرولتاريا"روزنامه ) ٢٢
، ١٩٠٥، که در تاريخ ماه اوت سال "جواب به سوسيال دموکرات"تحت عنوان 
 موضوع ، درج شده بود متذکر گرديد که"پرولتارياتيس بردزوال"در روزنامه 

درخشانی مطرح طور ه  ب"وارد ساختن آگاهی از خارج"معروف مربوط به 
 .شده است

 دوم ىاستالين در يک سلسله از مقاالت خود خط مشی لنين را در کنگره
در مقاله . کند  می روسيه و پس از آن مستدلدموکراسیحزب کارگری سوسيال 

پرولتارياتيس " روزنامه ٨مندرجه در شماره  ("طبقه پرولترها و حزب پرولتر"
 حزب تخصيص ىنامه ينئ که به ماده يکم آ)١٩٠٥ مورخه يکم ژانويه "بردزوال

کند و کامًال از آموزش  داده شده است، استالين از اصول سازمانی حزب دفاع می
های لنين را مورد تشريح قرار داده و  ايد و ايدهنم لنين راجع به حزب پيروی می

 که لنين در کتاب بلشويسمهای سازمانی  اين مقاله از ايده. سازد مستدل می
 .نمايد  خود تشريح کرده و پشتيبانی می" به پسيک گام به پيش دو گام"مشهور 

 :نويسد استالين در اين باره چنين می
 

مهمان نواز عهد پدرشاهی تا امروز حزب ما، به يک خانواده »  
  پس از اينرا بپذيرد ولیشباهت داشت که حاضر بود تمام متمايلين 

که حزب ما بدل به يک سازمان متمرکزی گرديد، جامعه پدرشاهی را 
روی ه شکل دژی درآمد که دروازه آن فقط به از تن بدر کرد و کامًال ب

. رگی داردو اين موضوع برای ما اهميت بز. شود شايستگان باز می
وقتی که حکومت مطلقه سعی دارد حس آگاهی طبقاتی پرولتاريا را از 

تسلط روحانيت و پرستی  ، مليت)"مسترديونوني" ("اتحاديه بازی"راه 
و نظاير آن دچار انحطاط نمايد و وقتی که از طرف ديگر، 
روشنفکران ليبرال با سرسختی کوشش دارند روح استقالل سياسی 

وی تحميل نمايند، در چنين  شند و قيموميت خود را برپرولتاريا را بُک
العاده هوشيار بوده و فراموش نکنيم که حزب ما  موقعی ما بايد فوق

                                                 
 .، چاپ روسی١٠٥ـ١٠٦اول، ص استالين، جلد . و.  یتأليفاتاز  ــ ١٥



 ١٧

دژيست که دروازه آن فقط بروی اشخاص آزمايش شده باز 
 ١٦« .شود می

 
مندرجه در  (" يعنی چه؟دموکراسیمسئله ملی از نظر سوسيال " ىمقاله

) ١٩٠٤ مورخه يکم سپتامبر سال "تارياتيس بردزوالپرول" روزنامه ٧شماره 
.  ملی حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيهىتوضيح درخشانيست از برنامه

استالين در اين مقاله تئوری و برنامه حزب را در خصوص مسئله مليت مستدل 
اصل اپورتونيستی مرزبندی پرولتاريا بر حسب مليت را . دهد نموده توضيح می

المللی ساختمان  ای درآورده و با استقامت از نوع بين د درهم شکنندهتحت انتقا
در اين مقاله استالين بعنوان يک . نمايد تشکيالت طبقاتی پرولتاريا پشتيبانی می

 ديالکتيک ىای بر شيوه طور استادانهه  ملی، که بىن بزرگ مسئلهينفر تئوريس
 در حالت جنينی، اين مقاله،. کند  عرض وجود می،مارکسيستی مسلط است

 " و مسئله ملیمارکسيسم"هائيست که بعدًا استالين در اثر موسوم به  حاوی ايده
 .آنها را انکشاف داده است

طرز قاطعی از ه های انقالب نخستين روسيه، ب استالين از همان اولين گام
 لنين راجع به سلطه پرولتاريا در ىاستراتژی و تاکتيک لنينی در انقالب، از ايده

 .نمايد انقالب دفاع کرده از آنها پيروی می
ها را که نه برای انقالب بلکه برای   ليبرال١٩٠٥ ژانويه ٩استالين در شب 

 :گويد کردند، مخاطب قرار داده می سازش با تزار کوشش می
 

انقالب روسيه ! های شما بيهوده است بلی، آقايان کوشش»  
است که طلوع اپذير ن  طور اجتناب ناپذير است و همان  اجتناب

توانيد خورشيد طالع را متوقف  آيا می! باشد ناپذير می  خورشيد اجتناب
باشد و  کنيد؟ نيروی عمده اين انقالب پرولتاريای شهر و ده می

پرچمدار آن حزب سوسيال دموکرات کارگری است نه شما آقايان 
 ١٧ «.ها ليبرال

 
 ىحانه همچون وسيله قيام مسلىطعيت نيز از ايدهااستالين با همين ق

در . نمايد دست آوردن جمهوری دفاع میه سرنگون کردن حکومت مطلقه و ب
طور ه  ايده قيام مسلحانه لنين ب١٩٠٧ تا سال ١٩٠٥ وی از سال تأليفات
 :گويد رفيق استالين می. االطرافی مستدل گشته است جامع

 
                                                 

 .٦٧ص همانجا  ــ ١٦
 .٧٨ص همانجا  ــ ١٧



 ١٨

  «. قيام پيروزمندانه خود توده است،راه نجات توده»  
 

يان ئلين هم مانند لنين اهميت بسياری برای تدارک فنی قيام، تشکيل فدااستا
 :نمايد استالين خاطرنشان می. ل بودئ اسلحه وغيره قاىجنگی، تهيه

 
همانا رهبری فنی و تدارک سازمانی قيام سرتاسری روسيه آن »  

 ١٨ «.وظيفه جديدی است که واقعيت در مقابل پرولتاريا نهاده است
 

ه  قفقاز را بیهای بلشويکی ماورا طور روزمره فعاليت سازمان ه استالين ب
 .کرد منظور تدارک قيام مسلحانه رهبری می

 لنين را راجع به حکومت انقالبی موقت مستدل نموده آن را ىاستالين ايده
نمايد که ايجاد حکومت موقت بايد نتيجه  استالين خاطرنشان می. دهد انکشاف می

به همان نسبتی که پرولتاريا و . پيروزمندانه توده باشدطبيعی قيام مسلحانه و 
همان نسبت حکومت انقالبی موقت هم بايد ه دهقانان در قيام فاتح خواهند شد، ب

اين دولت بايد ديکتاتوری انقالبی .  آمال و منافع آنان باشدىکننده منعکس
 توانست بر فقط ديکتاتوری اين طبقات انقالبی خواهد. پرولتاريا و دهقانان باشد

زده و آنها را منکوب نمايد، توده را مسلح و برنامه   نيروهای سياه ارتجاع لجام
حداقل حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه را عملی کند، پيروزی انقالب 

 .را تحکيم و آن را به آخر رساند
 :گويد استالين می

 
د در اگر پيشوای انقالب، پرولتاريای پيشقدم است و اگر او باي»  

ـ آن وقت خود بخود واضح ـسازمان دادن قيام شرکت فعال داشته باشد 
توانيم دست روی دست گذارده خود را از حکومت  است که ما نمی

انقالبی موقت برکنار داريم، ما بايد به اتفاق دهقانان قدرت سياسی را 
ـ پيشوای کوچه ـ ١٩يمئبه دست آورده در حکومت موقت شرکت نما

 ٢٠ «. پيشوای حکومت انقالب نيز باشدانقالبی بايد
 

استالين در مبارزه با دشمنان کثيرالعده حزب بلشويک و طبقه کارگر 
ارزش . دهد پيوسته از تئوری انقالبی و نقشه تاکتيکی لنين دفاع و آن را بسط می

داد،  طرز شگرفی با واقعيت روسيه وفق میه عظيم اين نقشه در آن بود که ب
                                                 

 .١٣٣ص همانجا  ــ ١٨
 .شويم  اصولی اين مسئله نمیىما در اينجا وارد جنبه ــ ١٩
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تماد به پيروزی را در انگيخت، روح اع بارزه بر میبه مم را های وسيع مرد توده
 .راند جلو میه دميد و انقالب را ب آنها می

کميته متحده قفقاز بدون خستگی تصميمات کنگره سوم حزب را تبليغ نموده 
ای که  اوراق مخفيانه. نمود کارگران و دهقانان را به قيام مسلحانه دعوت می

 در بلشويسمايست از چگونگی تبليغ عقايد  داد، نمونه  نشر می١٩٠٥استالين در 
حکومت انقالبی موقت و "، "قيام مسلحانه و تاکتيک ما"در مقاالت . ها بين توده
 وغيره استالين ليدرهای منشويک "گيرد ارتجاع قوت می"، "دموکراسیسوسيال 

نه پشتيبانی و ای گرفته و پيوسته از لزوم قيام مسلحا را به باد انتقاد درهم شکننده
 .نمايد آن را تبليغ می

ی را ئ که نيرو و قدرت جنبش پرولتاريا١٩٠٥اعتصاب همگانی اکتبر سال 
 ىنشان داد، تزار را که به وحشت مرگ افتاده بود، مجبور به صدور بيانيه

داد، فريفتن  اين بيانيه که هرگونه آزادی را به ملت نويد می. م اکتبر کردههفد
ود، نيرنگی از طرف تزار بود، يک نوع تنفسی بود که تزار های مردم ب توده

الزم داشت تا زود باوران را اغفال کند، فرصتی به دست آورد نيروی خود را 
ها را متوجه  ها توده بلشويک. جمع کند و سپس بر پيکر انقالب ضربه وارد سازد

مانی صادر  اکتبر زىبيانيه.  هفدهم اکتبر دامی بيش نيستىکردند که بيانيه می
 تاکتيکی لنين ىشد که استالين در تفليس در بحبوبه مبارزه برای پيش بردن نقشه

تينگ کارگران نطقی يهمان روز استالين در م. و شعارهای انقالبی بلشويکی بود
 :ايراد نمود و گفت

 
نخست . که حقيقتًا پيروزمند گرديم سه چيز الزم است برای اين» 

 ٢١ «.، سوم ـ باز و باز هم مسلح شدنمسلح شدن، دوم ـ مسلح شدن
 

که از طرف کميته تفليس اتحاديه قفقاز حزب کارگری  ای استالين در شبنامه
 ١٩٠٥ در ماه اکتبر سال "!هم ميهنان"سوسيال دموکرات روسيه زير عنوان 
 لزوم قيام مسلح همگانی برای پيروزی ىنوشته بود ضمن طرفداری از ايده

 :گويد انقالب، چنين می
 

 که اکنون درگرفته و از حيث عظمت اعتصاب همگانی سياسی» 
نه تنها در تاريخ روسيه، بلکه در تاريخ تمام جهان نيز نظير و مانند 

همگانی که بدل به قيام  ندارد چه بسا ممکن است امروز بدون اين
 که فردا از ، فقط برای اين به پايان رسد ،ولیمردم شود، به پايان رسد

                                                 
، چاپ ١٣٣ ، ص"اتحاد شوروی) بلشويک(تاريخ مختصر حزب کمونيست " ــ ٢١

 .فارسی
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ی بيشتری کشور را به لرزه آورد و بدل به آن قيام نو و با نيرو
 يک قرن مرافعه ملت روس ى عظيمی گردد که بايد نتيجهىمسلحانه

انگيز   نفرتىرا با حکومت مستبده تزاری حل کند و مغز اين اعجوبه
 ىـ اين است که آن وظيفهـ قيام مسلحانه تمام خلق ....را به سنگ بکوبد

رولتاريای روسيه قرار گرفته و آمرانه بزرگی که اکنون در مقابل پ
 ٢٢« !حل خود را خواستار است

 
 قفقاز به کارهای بزرگ انقالبی مشغول یدر اين هنگام استالين در ماورا

چهارمين کنفرانس بلشويکی اتحاديه قفقاز حزب کارگری سوسيال . بود
 ى، تحت سرپرستی استالين، درباره)١٩٠٥نوامبر سال (دموکرات روسيه 

ت مبارزه برای تهيه مقدمات و عملی ساختن قيام مسلحانه و بايکوت دومای تقوي
های انقالبی کارگران و دهقانان يعنی شوراهای  تزاری و بسط و تحکيم سازمان

های انقالبی دهقانان، تصميم  های اعتصاب و کميته نمايندگان کارگران و کميته
رداشته آنها را منکوب ها ب استالين پرده از رخسار منشويک. کند اتخاذ می

نمايد و همواره کارگران را برای نبرد قطعی با حکومت مطلقه آماده  می
 هنوز.  قفقاز را فرا گرفتی آتش انقالب سرتاسر ماوراىشعله. سازد می

 که "راجع به حوادث قفقاز"نام ه  آن بى که در قطعنامه سوم حزب بودىکنگره
 قفقاز، به یهای بلشويکی ماورا ازماناز طرف لنين پيشنهاد شده بود، فعاليت س

 جای مخصوصی را اشغال کرده و از "های حزب ما مبارزترين سازمان"عنوان 
 .ل به آنها کمک و ياری کندئ وساىتمام حزب دعوت شده بود که با کليه

های   بلشويکى، استالين به عنوان نماينده١٩٠٥در ماه دسامبر سال 
ر روسيه به سارهای س تين کنفرانس بلشويک قفقاز، برای شرکت در نخسیماورا

در کنفرانس تامرفرس اولين بار لنين و . نمايد مسافرت می) فنالند(تامرفرس 
استالين به عضويت در اين کنفرانس رفيق .  مالقات کردنداستالين حضورًا

های کنفرانس انتخاب شد و در آن جا به عنوان   قطعنامهیسيون سياسی انشاکمي
 .کرد  حزبی به اتفاق لنين کار میىن برجستهيکی از رهبرا

در . شود نشينی انقالب تدريجًا آغاز می  عقب،پس از شکست قيام ماه دسامبر
 چهارم حزب کارگری سوسيال دموکرات روسيه، تهيه ديده ىحزب کنگره

ور  ها با نيروی جديدی شعله ها و منشويک آتش مبارزه بين بلشويک. شود می
جار و جنجال . شوند ـ سنديکاليست وارد صحنه میـرشيست عناصر آنا. گردد می

استالين در مرکز مبارزه عليه تمام جريانات . آنها به ويژه در تفليس زياد است
 . قفقاز قرار داردیضد پرولتری ماورا
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 چهارم حزب کارگری سوسيال ى فعال کنگرهىکننده  شرکت،استالين
است و در آنجا ) ١٩٠٦آوريل سال منعقده در استهکلم در ماه (دموکرات روسيه 

ها از خط مشی بلشويکی در انقالب دفاع  دوش لنين در مقابل منشويکه دوش ب
 :کند ها، استالين موضوع را با صراحت مطرح می در پاسخ منشويک. کند می

 
ـ اينست ـ بورژوازی دموکراتيک ـ يا سلطه، پرولتارياىيا سلطه«

نست موضوع مورد موضوعی که در حزب ما مطرح است و اي
 ٢٣»اختالف ما

 
 ىکننده  متحدى کنونی و کنگرهىلحظه" ىپس از کنگره، جزوهاندکی 
در اين جزوه، استالين .  استالين بيرون آمدى از زير خامه"حزب کارگر

تجربيات قيام مسلحانه دسامبر را تجزيه و تحليل نمود، خط مشی بلشويکی را در 
چهارم حزب کارگری سوسيال دموکرات  ىانقالب مستدل کرد و کارهای کنگره

 . را جمعبندی نمود
 ىآيد و به مبارزه  قفقاز مییپس از کنگره استالين مجددًا به ماورا

. پردازد  و ساير جريانات ضد پرولتری میمنشويسمناپذيری عليه  آشتی
آخالی ") "زندگی نوين" ( "رباآخالی تسخو"ـ ـهای علنی بلشويکی  روزنامه

) "وقت" ("درو"، )"زندگی ما" ("چونی تسخوريا"). " جديدعصر" ("بادروي
شدند، تحت رهبری استالين قرار  که به زبان گرجی در تفليس منتشر می

 .گيرند می
 که به مناسبت بسط "سوسياليسمم يا سآنارشي"سلسله مقاالت درخشان 

 نوشته شده است، ی قفقازهای طرفدار کراپوتکين در ماورا فعاليت آنارشيست
 .بوط به اين زمان استمر

نشست و از پس آن ارتجاع فرا  در شرايطی که امواج انقالب فرو می
 مستقيم حزبی، ى وظيفهى، به مثابهبلشويسمرسيد، دفاع از اصول تئوريک  می

 خود ى لنين اثر داهيانه١٩٠٩در سال .  روز قرار گرفتمسائلجزو 
 قلب ىکند و در آن کامًال از چهره را منتشر می» مسامپريوکريتيسي  وماترياليسم"

 پرده برداشته و از اصول تئوری مارکسيسمماهيت دادگان در قلمرو تئوری 
 .نمايد حزب بلشويک دفاع می

استالين . کند  قيام میمارکسيسماستالين نيز برای مدافعه از اصول تئوريک 
 ديالکتيک و ماترياليسمز اصول علمی حزب مارکسيستی يعنی در مقاالت خود ا

های  اين مقاالت استالين در سال. دهد تاريخی دفاع نموده، آن را بسط می
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در اين . های بلشويکی گرجستان درج شده است  در روزنامه١٩٠٦ـ١٩٠٧
 ديالکتيک و ماترياليسمطرزی ساده و درخور فهم عامه يعنی ه مقاالت ب
 اساسی تئوری مسائلدر اين اثر، . تاريخی تشريح شده است ماترياليسم

ناپذير بودن انقالب سوسياليستی و   ـ لنينيست ناگزير و اجتنابـمارکسيست 
ی حزبی از طراز نوين، ئديکتاتوری پرولتاريا، لزوم يک حزب مبارز پرولتاريا

ح و حل ای طر العاده متمايز از احزاب رفرميست انترناسيونال دوم، با عمق فوق
اين مقاالت استالين . گردد گشته و اصول استراتژی و تاکتيک حزب تشريح می

ر  اضافه شده و مانند ُدمارکسيسم ــ لنينيسم نفيسی است که به تئوری ىاندوخته
ايست  اين مقاالت نمونه. گردد  مسلکی حزب ما وارد میىی در خزانهئگرانبها

 روشن شده و چه ارکسيسم ــ لنينيسمم تئوری مسائلدهد با چه عمقی  که نشان می
 .ارتباط الينفکی با وظايف حياتی مبارزه طبقاتی انقالبی پرولتاريا دارد

 پنجم حزب کارگری سوسيال ى کنگره١٩٠٧های آوريل و مه سال  در ماه
ها را نسبت به  دموکرات روسيه در لندن انعقاد يافت و پيروزی بلشويک

کنندگان فعال اين کنگره بود و پس از  از شرکتاستالين . ها تحکيم نمود منشويک
 حزب کارگری سوسيال ىکنگره" ىمراجعت از کنگره نتايج کار آن را در مقاله

 منتشر ساخت و در اين ")های يک نماينده يادداشت(دموکرات روسيه در لندن 
ها تصميمات و نتايج کنگره را ارزيابی نمود، از موقعيت مسلکی و  يادداشت
ها را   منشويکىمابانه ـ ليبرالـلشويکی دفاع کرد، خط مشی بورژوا تاکتيکی ب

طلبی آنها را نسبت به حزب فاش نمود و طبيعت طبقاتی  در انقالب و انحالل
 .بورژوازی نشان داد  يک جريان سياسی خردهى را به منزلهمنشويسم
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تين انقالب تا آغاز از پايان نخس. نخستين انقالب روسيه منجر به شکست شد
ها با قهرمانی و از   طی اين مدت بلشويک.شود انقالب دوم ده سال فاصله می
کردند،  ها را متشکل می ناپذير توده طور خستگیه خود گذشتگی، با سرسختی و ب

نمودند و   آنان را هدايت میىکردند، مبارزه با روح انقالب تربيت میرا آنها 
 .کوبيدند را می انقالب ىآهن پيروزی آينده

ناپذير در راه حفظ   آشتیىهای مبارزه سال  ،ها برای لنين و استالين اين سال
 ،و تحکيم حزب مخفی انقالبی و اجرای خط مشی بلشويکی در شرايط نوين

های  های کارگر و سال ل و تربيت توده تشکىهای کار دشوار در رشته سال
کرد که در وجود   احساس میريسمتزا. مبارزه به ويژه سخت با پليس تزاری بود

ل ئترين مردان انقالب سر و کار دارد و به انواع وسا با يکی از بزرگاستالين 
بازداشت، زندان و . کوشيد استالين را از امکان کار انقالبی محروم سازد می

تالين  اس١٩١٣ تا سال ١٩٠٢از سال . داد تبعيد يکی جای خود را به ديگری می
جالدان .  دفعه از تبعيد فرار کرد٥ تبعيد گرديد و  شد، شش بار مرتبه بازداشت٧

تزاری هنوز فرصت نکرده بودند استالين را در تبعيدگاه نوين جابجا کنند که او 
ها   به قوام دادن نيروی انقالبی توده"آزادی"کرد و از نو در حال  مجددًا فرار می

سک، استالين در انقالب نفقط از تبعيدگاه اخير يعنی از توروخا. پرداخت می
 . آزاد گرديد١٩١٧فوريه 

 دوران فعاليت انقالبی استالين در باکو شروع ١٩٠٧از ژوئيه سال 
 پنجم حزب کارگری سوسيال دموکرات ىپس از مراجعت از کنگره. شود می

روسيه در لندن استالين شهر تفليس را ترک کرده به امر حزب در شهر باکو 
ترين مراکز جنبش کارگری   قفقاز و مهمیماوراترين نواحی صنعتی  بزرگ

در اينجا او برای گرد آوردن سازمان باکو در پيرامون . يابد روسيه استقرار می
، با حرارت تمام بلشويسمهای کارگر در زير پرچم  شعارهای لنين و کشيدن توده

نواحی ها را از  که منشويک دهد تا اين استالين به مبارزه سازمان می. کند کار می
استالين . کنار بزند) بی هيبت، شهر سياه، شهر سفيد باالخانه، بی(کارگری باکو 
 "باکينسکی پرولتاری"های  روزنامه(های مخفی و علنی بلشويکی  رهبری ارگان

، )"کارگر باکو" ("باکينسکی رابوچی") شيپور(، "گودوک"، )"پرولتر باکو"(
 انتخاباتی دومای سوم دولتی را ىاستالين مبارزه. گيرد عهده خود میه را ب

 به نمايندگان سوسيال سپارش" استالين زير عنوان ىنوشته. کند رهبری می
 ٢٢ در جلسه نمايندگان صنف کارگر باکو در "دموکرات در دومای دولتی سوم
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. نمايد  کارگران باکو را هدايت میىاستالين مبارزه. شود سپتامبر تصويب می
ی که در اطراف مشاوره بين کارگران و رهبری وی از فعاليت بزرگ

 درخشانيست ى نمونه،کارفرمايان نفت در موقع انعقاد دستجمعی ايجاد شده بود
ای مخفی و  ساختن کارهتوأماز اجرای خط مشی قابل انعطاف لنينی در قسمت 

 تاکتيک لنينی در قسمت ى استالين با اجرای ماهرانه.علنی در شرايط ارتجاع
 سياسی ضد سلطنت تزاری، پيروزی ىارگر برای مبارزههای ک بسيج توده
در ظلمت ارتجاع استوليبينی، شهر . مين نمودأها را در اين فعاليت ت بلشويک

 پرولتری دامنه ى مبارزه،گيرد خود میه نظيری ب پرولتری باکو منظره بی
های فکر استالين، در  های علنی بلشويک يعنی زاده گيرد و صدای روزنامه می
 کارگران باکو را ى قهرمانانهىلنين مبارزه. رددگ انداز می سر روسيه طنينسرتا

 :کند  چنين توصيف می١٩٠٨در سال 
 

 ٢٥ «ای  اعتصاب سياسی توده٢٤های آخرين موهيکان»  
 

های لنينيست آزموده از قبيل فی اولتف،   محکمی از بلشويکىاستالين هسته
 جاپاريدزه، ،ارجونيکيدزه، واتسک، بوکف، ماليگين، )يفيموت(ساراتوتس 

 غازی محمد وغيره را ،شااوميان، اسپانداريان، خانلر، محمداوف، عزيزبکوف
 را در بلشويسماستالين سرانجام پيروزی کامل . سازد در پيرامون خود متحد می
. گردد  میبلشويسمباکو بدل به دژ . نمايد مين میأصفوف سازمان باکو ت

بی تالين در نخستين صفوف جنبش انقالپرولتاريای باکو تحت رهبری اس
 .کند  قهرمانانه مبارزه میسرتاسر روسيه

. دوران باکو در زندگانی و فعاليت استالين دارای اهميت بزرگی است
 :گويد چه که استالين راجع به اين دوران می اينست آن

 
چون   مرا همنقش ،دو سال کار انقالبی بين کارگران صنايع» 

من در .  يکی از رهبران عملی آبديده ساختيک مبارز سياسی و
معاشرت با کارگران پيشقدم شهر باکو از قبيل واتسک، ساراتوتس 
وغيره از يک طرف و در توفان مناقشات عميق بين کارگران و 
کارفرمايان صنايع نفت از طرف ديگر، برای نخستين بار به معنای 

                                                 
ها به ساحل اقيانوس  ی که از طرف هلندیئمريکاآای از طوايف سرخ پوست  دسته ــ ٢٤

 )مترجم. (ها نابود شدند ها و انگليس دست هلندیه اطلس متواری شده و تدريجًا ب
 .، چاپ روسی٣٣، صفحه ١٥لنين، جلد . ای.  وفاتتألي ــ ٢٥
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در آنجا يعنی بدين ترتيب . های بزرگ کارگر پی بردم رهبری توده
 ٢٦ «.تعميد جنگی انقالبی خود را ديدمباکو، من دومين 

 
 ماه ٨ استالين را بازداشت و پس از تقريبًا ١٩٠٨ مارس سال ٢٥در تاريخ 

 در شهرستان ولوگدا دو سال به محل سول ويچگورسک واقعزندان برای مدت 
 کار ى ادامهکند و برای  فرار می١٩٠٩ ژوئن سال ٢٤ولی او در . کنند تبعيد می

نموده يبانی استالين کامًال از خط مشی لنين پشت. نمايد مخفی به باکو مراجعت می
طلبان و طرفداران پس خواندن نمايندگان مجلس  طرزی قطعی عليه انحالله و ب

 تاريخی است در جرايد ى استالين که دارای جنبه"های قفقاز نامه". کند اقدام می
 وغيره "زندگی حزب"، "حزبی و وظايف مابحران "مرکزی حزب و مقاالت 

شود و استالين در آنها شجاعانه از   منتشر می "پرولتاريای باکو" ىدر روزنامه
های حزبی انتقاد نموده و نقشه برطرف نمودن بحران حزبی را  وضع سازمان

طلبان  ای از انحالل اين اثرهای استالين حاوی انتقاد درهم شکننده. نمايد مطرح می
طلبان  ارتداد انحاللال قرار داده، های تفليس را مورد مث   استالين منشويک.است

 ىنانهئدر اين اثرها رفتار خا. کند  برنامه و تاکتيک فاش میمسائلرا در 
که بعدًا  ای م سخت مورد تقبيح قرار گرفته و وظايف روزمرهسدستياران ترتسکي

معرض افکار گذارده در کنفرانس حزبی منعقده در شهر پراگ عملی شد در 
ار دعوت کنفرانس عمومی حزب، انتش : اين وظايف عبارت است از. شود می

 .کز مخفی عمليات حزبی در روسيه علنی حزبی و تشکيل مرىروزنامه
 استالين را مجددًا در باکو بازداشت کرده ١٩١٠ مارس سال ٢٣در تاريخ 

استالين از . کنند  میو پس از شش ماه زندان باز هم به سول ويچگورسک، تبعيد
 مکتوبی به او ١٩١٠تبعيدگاه با لنين ارتباط حاصل نموده، در آخر سال 

 ائتالف حزبی طرفداران حفظ و ىنويسد و در آن تاکتيک لنين را درباره می
 ترتسکی "پرنسيبی کثيف بی"ييد نموده و از أتحکيم حزب مخفی پرولتری کامًال ت

 .کنند ان کار حزب را در روسيه پيشنهاد می سازمى نقشه،به سختی انتقاد کرده
 فعاليت انقالبی رفيق استالين در ى مرحله١٩١١از نيمه دوم سال 

 رفيق استالين مخفيانه از ولگدا به ١٩١١ سپتامبر ٦. رسد  فرا میپترزبورگ
 رفيق استالين با سازمان حزبی پترزبورگدر . کند  مسافرت میپترزبورگ
ها و  طلبان، منشويک نمايد، مبارزه ضد انحالل ی ارتباط برقرار مپترزبورگ
 را پترزبورگهای بلشويکی  کند، سازمان ها را هدايت و متشکل می ترتسکيست

 رفيق استالين را در ١٩١١ سپتامبر سال ٩در تاريخ . سازد متحد و مستحکم می

                                                 
 .١٩٢٦ ژوئن سال ١٦، مورخه ١٣٦، شماره "پراودا" ــ ٢٦
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از اين تبعيدگاه .  بازداشت نموده و به شهرستان ولوگدا تبعيد کردندپترزبورگ
 .شود  او مجددًا موفق به فرار می١٩١٢م در ماه فوريه سال ه

. دهد  در حيات حزب واقعه بسيار مهمی رخ می١٩١٢در ماه ژانويه سال 
ها  کنفرانس کارگری سوسيال دموکرات روسيه منعقده در شهر پراگ، منشويک

 يا لنينيسم حزب طراز نوين يعنی حزب ىکند و شالوده را از حزب خارج می
 .ريزد شويک را میحزب بل

ها از همان   تشکيل چنين حزب يعنی حزب طراز نوين را بلشويکىزمينه
کردند و اين عمل را با  ی قديم حاضر می "ايسکرا"زمان انتشار روزنامه 

 تمام تاريخ .دادند غم هرگونه اشکالی انجام میر سرسختی، با پافشاری و علی
ها، طرفداران فرا خواندن  سکيستها، ترت ،  منشويک"ها اکونوميست"مبارزه با 

ها، همانا  ها، از آن جمله آمپريوکريتيست اليست نمايندگان مجلس و انواع ايده
، "چه بايد کرد؟"ـ ـآثار لنين از قبيل .  چنين حزبی بودىعبارت از تاريخ تهيه

 در انقالب دموکراسیدو تاکتيک سوسيال "، "يک گام به پيش دو گام به پس"
 نقش عمده و ، در اين کار تهيه"مس و آمپريوکريتيسيماترياليسم"، "دموکراتيک

 با دشمنان متعدد و در ايجاد حزب انقالبی استالين در مبارزه.  بازی کردندقطعی
 .مارکسيستی يعنی حزب بلشويک، همرزم وفادار لنين بود

 
 
 
 
 
 

 
٤ 

 
 

 نزديکی ىی کرد که در آتيهئ پيشگو خودىکنفرانس پراگ در قطعنامه
کنفرانس اقدامات . ناپذيری آغاز خواهد شد  طور اجتنابه د قوس انقالب بصعو

.  با اين صعود روبرو شودالزمه را اتخاذ نمود تا حزب بتواند با تسليح کامل
 مرکزی بلشويکی انتخاب کرد و يک مرکز عمل ايجاد ى يک کميتهکنفرانس

)  مرکزیىکميتهبوروی روسيه (نمود تا کار انقالبی را در روسيه رهبری کند 
 ١٩١٠استالين که از سال .  را منتشر نمايد"پراودا" ىو تصميم گرفت روزنامه

 غيابًا از طرف بود،) " مرکزیىعامل کميته"(زی حزب  مرکى کميتهىنماينده



 ٢٧

بنا به پيشنهاد لنين، . گردد  مرکزی انتخاب میىکنفرانس به عضويت کميته
لين واگذار شد ولی چون استالين  مرکزی به استاىرياست بوروی روسيه کميته

 برحسب دستور لنين .فراهم گردداو فرار ل ئتبعيدگاه بود، الزم بود وسادر 
رود و استالين را از تصميمات کنفرانس  اورجونيکيدزه به شهر ولگدا می سوگو

 استالين باز هم از ١٩١٢ فوريه سال ٢٩در تاريخ . سازد پراگ مطلع می
 با انرژی تمام به فعاليت "آزادی"ستالين طی مدت قليل ا. کند تبعيدگاه فرار می
ترين نواحی   به مهم مرکزیىب دستور کميتهـ برحسـدهد  خود توسعه می

 ىبيند، ورقه  آتيه را تهيه می"نمايش اول مه"کند، مقدمات  روسيه مسافرت می
نمايد و در روزهای اعتصابات   میء مرکزی را انشاىمشهور اول ماه مه کميته

را رهبری ) "ستاره" ("ازوزدا" هفتگی بلشويکی ى روزنامهپترزبورگا در لن
 .کند می

، پترزبورگ منتشره در "پراودا"ای بلشويکی   تودهىيوميه ىروزنامه
های خود و   نيرومندی شد در دست حزب بلشويک برای تقويت سازمانىاسلحه

 و بنا به ابتکار اين روزنامه طبق دستور لنين. ها دست آوردن نفوذ بين تودهه ب
 تهيه و خط "پراودا" ى تحت سرپرستی استالين، اولين شماره. شدتأسيساستالين 

 .مشی آن تعيين گرديد
 ٢٢در تاريخ .  بود با قوس صعودی نوين انقالبتوأم "پراودا"ظهور 

.  آن منتشر شدى اولين شماره١٩١٢سال )  ماه مه از روی تقويم جديد٥(آوريل 
 تصميم "پراودا"ار ظهور به افتخ. ران واقعًا روز جشن بوداين روز برای کارگ

 . روز جشن مطبوعات کارگری محسوب گردد، ماه مه٥ روز گرفته شد
 : نوشته است"پراودا"رفيق استالين در روز دهمين سال پيدايش 

 
 در بلشويسمای بود برای پيروزی   شالوده١٩١٢پراودای سال »  
 ٢٧ «.١٩١٧سال 

 
 پترزبورگ استالين را در خيابان شهر ١٩١٢يل سال  آور٢٢در تاريخ 

 دور ىنطقهبازداشت نموده و پس از چند ماه زندانی شدن، اين دفعه به م
 سال تبعيد کردند ولی در اول ٣ برای مدت تری يعنی به ايالت ناريم دست

در . آيد  استالين مجددًا از تبعيدگاه فرار کرده و به پيش می١٩١٢سپتامبر سال 
دار شده و فعاليت   را عهده"پراودا" استالين سردبيری روزنامه بلشويکی اينجا

 دوما رهبری ى قبل از انتخاباتی چهارمين دورهىها را در مبارزه بلشويک
طر  تحت تعقيب بود، بدون اعتنا به خکه هر قدمش استالين با وجود اين. کند می

                                                 
 .١٩٢٢ ماه مه سال ٥، ٩٨، شماره "پراودا" ــ ٢٧
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های  ولی سازمانکند  های کارخانجات سخنرانی می تينگيدر يک سلسله از م
کارگری و خود کارگران وی را حفظ کرده و از تجاوز پليس مصون نگاه 

 .دندار می
 ى، که به خامه"د کارگری خوى به نمايندهپترزبورگسپارش کارگران "

ده است در اين ل گرديئ و لنين ارزش بس بزرگی برای آن قااستالين نوشته شد
ترين نقش را بازی  نتج گرديد، مهم که به پيروزی کارگران ممبارزه انتخاباتی

فرستاد   به مطبعه می را برای چاپ"سپارش" هنگامی که اين لنين. کرده است
 :نوشته بود

 
العاده مهم  حفظ اين سند فوق. کثيف نکنيد!! حتمًا عودت دهيد »  
 «. است

 
 : متذکر شده است"پراودا" ى خود به هيئت تحريريهى لنين در نامه

 
 را حتمًا در جای برجسته با پترزبورگ ى نماينده اين سپارش به»

 ٢٨».حروف درشت درج کنيد
 
 را به کارگران يادآوری ١٩٠٥ سال ى حل نشدهمسائل استالين "سپارش" 

کرد يعنی هم عليه حکومت  نموده و آنها را دعوت به مبارزه در دو جبهه می
پس .  بوديسمتزارتزاری و هم عليه بورژوازی ليبرال که در جستجوی سازش با 

. کند از انتخابات، استالين قسمت بلشويکی فراکسيون دوما را رهبری می
 ى و مبارزه"پراودا" مولوتف که در رهبری روزنامه . واسوردلف و .ی

 به اتفاق استالين پترزبورگانتخاباتی و فراکسيون دوما شرکت فعالی داشتند، در 
 بيش از پيش محکمی ى رابطهدر اين زمان بين لنين و استالين. کنند کار می

ها و مقاالت  های خود فعاليت استالين و سخنرانی لنين در نامه. شود برقرار می
در ماه نوامبر و در اواخر ماه دسامبر ستالين دو بار ا. نمايد ييد میأوی را کامًال ت

 مرکزی با کارکنان حزبی ى کميتهى برای شرکت در مجلس مشاوره١٩١٢سال 
 .کند لنين مسافرت میبه کراکوی نزد 

  خود را" و مسئله ملیمارکسيسم"ر  اثاستالين ضمن اقامت خود در خارجه
لنين . آورد  تحرير در میىل بود، به رشتهئکه لنين برای آن ارزش بزرگی قا

 :راجع به اين اثر نوشته است

                                                 
 .، چاپ سوم روسی٢٨، ص ٢٩لنين، جلد . ای.  وتأليفات ــ ٢٨



 ٢٩

در زمان اخير ديگر اساس ... در نشريات تئوريک مارکسيستی» 
 ىدر اين باره مقاله(موکرات روشن شده است  ملی سوسيال دىبرنامه

 ٢٩ «)کند استالين مقام اول را احراز می
 

 بلشويسمترين قدمی بود که   بزرگ، استالين" و مسئله ملیمارکسيسم" اثر 
 اين تئوری.  مسئله ملی برداشتىهنيالمللی در زم  بينىقبل از جنگ در عرصه

بينی  و شيوه، دو برنامه، دو جهاند.  ملی بودى در مسئلهبلشويسم ىاعالم برنامه
ه  در اين اثر بلنينيسم ملی، يعنی از آن انترناسيونال دوم و از آن ىدر مسئله

استالين به اتفاق لنين . ديگر تفکيک شده بود طرز برنده و نيرومندی از يک
 ملی ىنظريات و اصول خشک، اپورتونيستی انترناسيونال دوم را در مسئله

 ملی را تهيه و تنظيم ى مارکسيستی مسئلهى استالين برنامهلنين و. درهم شکست
استالين در اين اثر خود تئوری مارکسيستی ملت را تشريح کرده، اصول . کردند
 ملی را بايد ىکه مسئله يعنی اين( ملی ى بلشويکی را در حل مسئلهىرويه

مام  کلی انقالب شمرده و آن را در حال ارتباط پيوسته با تىقسمتی از مسئله
افاده نموده و اصل بلشويکی اتحاد ) م در نظر گرفتسشرايط عصر امپريالي

 .المللی کارگران را مستدل ساخته است بين
 که از طرف ای نشينی  استالين در شب١٩١٣ فوريه سال ٢٣در تاريخ 

 در سالون بورس کالشينکوف تشکيل شده بود، پترزبورگکميته بلشويکی 
يگر حکومت تزاری استالين را به سرزمين دوردست اين دفعه د. بازداشت گرديد

در اين تبعيدگاه جديد استالين . کند توروخالنسک برای مدت چهار سال تبعيد می
 ١٩١٤عنی در اوايل سال  ير قريه کوسنينو زندگی کرده و سپس،بدوًا د
 ىرار کند، او را به نقطهکه مبادا باز هم ف های تزاری از ترس اين ژاندارم
های  استالين سال.  حوالی مدار قطبی منتقل کردندر يعنی به قريه کوريکا،ت شمالی
ترين  اين تبعيدگاه در دورافتاده.  را در اينجا بسر برد١٩١٦، ١٩١٥، ١٩١٤

 .های ممکنه سياسی بود ترين تبعيدگاه نقاط سيبری واقع و سخت
ل احزاب انترناسيونا. آغاز شد جنگ امپرياليستی ١٩١٤در تابستان سال 

به بورژوازی امپرياليستی و  خيانت کرده آوری به پرولتاريا طور ننگه  بدوم
 وفادار ماندند، انترناسيوناليسمها به پرچم مبارز  فقط لنين و بلشويک. گرويدند

ها بود که فورًا و بالدرنگ پرچم مبارزه قطعی را عليه جنگ  فقط حزب بلشويک
اش با لنين و  ای خارج دور و رابطهاستالين که از دني. امپرياليستی بلند کرد

 مربوط به مسائل لنين در انترناسيوناليسم ىمراکز حزبی مقطوع بود، از رويه
ی به لنين نوشته، در جلسات ئها وی نامه. کند جنگ، صلح و انقالب پيروی می
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و در ) ١٩١٥سال (کند  های تبعيدی قريه ماناستيرسکويه سخنرانی می بلشويک
 ى محاکمهىآميز کامنف در جلسه ه رفتار جبونانه و خيانتها ب اين سخنرانی

 .زند  داغ ننگ می،نمايندگان چهارمين دومای دولتیـ   بلشويک ـ"نفر پنج"
 ىهای تبعيدی انتشار مجله ای از بلشويک  به اتفاق عده١٩١٦استالين در سال 
جله  مىشود که وظيفه  را تهنيت گفته و متذکر می" بيمهمسائل"علنی بلشويکی 

 :اينست که
 

 ى مسلکی طبقهىتمام مساعی و همت خود را در راه بيمه»  
کارگر کشور ما از مواعظ فاسدکننده و ضد پرولتری آقايان 

ها يعنی مواعظی که از بنيان خود  ها و پلخانف ها، لويتسکی پوترسف
  «.المللی است صرف کند مخالف اصول بين

 
الحفظ  ش فراخوانده شده بود، تحت استالين که به ارت١٩١٦در دسامبر سال 

در اينجا است . شود نويارسک و سپس به شهر آچينسک اعزام میساربه شهر ک
 استالين از آچينسک ١٩١٧ مارس ٨. رسد که خبر انقالب فوريه به گوش وی می

 .فرستد يس میئحرکت کرده و در بين راه، تلگراف شادباشی برای لنين به سو
ب ئ استالين پس از تحمل دالورانه مصا١٩١٧ل  ماه مارس سا١٢در تاريخ 

.  استـ  ـانقالبی روسيهپايتخت ـ ـ  پترزبورگتورخانسک باز هم در شهر تبعيد 
 .کند  را به او واگذار می"پراودا" ى مرکزی حزب، سرپرستی روزنامهىتهيکم

بسياری از . حزب بلشويک تازه از حالت مخفی خارج شده بود
های دوردست  رين اعضای حزب از تبعيدگاه و زندانت  ترين و فعال  برجسته

ل ئحکومت موقت بورژوازی با وسا. لنين در مهاجرت بود. کردند مراجعت می
ی  در چنين مرحله. کرد تراشی می  گوناگون برای مراجعت وی اشکال

 دموکراسی حزب را برای مبارزه در راه تبديل انقالب ی، استاليندار مسئوليت
استالين به اتفاق مولوتف . سازد الب سوسياليستی متحد میبورژوازی به انق

. نمايد ها را رهبری می  بلشويکپترزبورگ ى مرکزی و کميتهىفعاليت کميته
ها برای کارهای خود از مقاالت استالين دستورهای اصولی و  بلشويک
 خود تحت ىاستالين در همان نخستين مقاله. دننماي ای اخذ می کننده  یئراهنما
 ى، راجع به وظيفه"ربازان شوراهای نمايندگان کارگران و سىدرباره"ان عنو
  :طور نوشته است  اين حزبىعمده

 
بايد اين شوراها را استحکام بخشيد، آنها را در همه جا بسط داد » 

که  ن کارگران و سربازانو تحت سرپرستی شورای مرکزی نمايندگا
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ديگر مربوط  يک آنها را با ارگان حکومت انقالبی مردم است،
 ٣٠«. ساخت
 

 استالين نشان داد که از افتادن قدرت به دست "راجع به جنگ" ىدر مقاله
حکومت موقت ماهيت جنگ امپرياليستی تغييری نکرده است و جنگ 

 ى در زمان حکومت موقت بورژوازی نيز دارای همان جنبه١٩١٤ـ١٩١٧
 .غارتگرانه و غيرعادالنه است
ن به اتفاق اکثريت حزب طرفدار سياست عدم استالين، مولوتف و ديگرا

ها و  اعتماد به حکومت موقت امپرياليستی بودند و بر ضد سياست دفاع منشويک
های ديگر که معتقد بودند   نيمه منشويکی کامنف و اپورتونيستىارها و رويه اس

 .نمودند حکومت موقت را به طور مشروط بايد تقويت کرد، مبارزه می
 
 
 
 
 
 
 
 

٥ 
 
 
به  دوری از شهر و ديار لنين پس از مدت مديدی ١٩١٧ آوريل ٣ در

خبر ورود پيشوای محبوب انقالب از طرف کارگران . روسيه مراجعت نمود
 رفيق استالين به اتفاق . با شور و شعف استقبال گرديدپترزبورگپيشقدم 

نين پيشواز ل. نمايندگان کارگران برای پيشواز لنين به ايستگاه بلواسترف شتافت
لنين . ، تبديل به يک نمايش عظيم انقالبی گرديدپطروگراددر ايستگاه فنالند در 

روز بعد از ورود تزهای مشهور آوريل خود را ايراد نمود و در آن برای 
 ىمبارزه در راه تبديل انقالب بورژوا دموکراتيک به انقالب سوسياليستی نقشه

نوين مبارزه پس از سرنگون  در شرايط تزهای لنين.  به حزب داداىداهيانه
 .ای به حزب نشان داد  خط حرکت تازهتزاريسمکردن 
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) کنفرانس آوريل( کنفرانس هفتم ١٩١٧ آوريل سال ٢٤در تاريخ 
کنفرانس . ها تشکيل و تزهای پيشنهادی لنين اساس کار آن قرار گرفت بلشويک

راتيک به آوريل حزب را به مجرای مبارزه در راه تبديل انقالب بورژوا دموک
 .انقالب سوسياليستی انداخت
سوی انقالب ه  قطعی از خط حرکت لنين به طرزیدر کنفرانس استالين ب

 ، اپورتونيستی و ضد لنينی کامنفى پرده از روی رويه،سوسياليستی دفاع کرده
عالوه بر اين استالين در کنفرانس . ويکوف و ديگر همفکران قليل آنها برداشت

 ــاستالين خط مشی پيوسته مارکسيست .  گزارش داد ملیىراجع به مسئله
 ملی بسط داده سياست ملی بلشويکی را مستدل ساخت و ىلنينيستی را در مسئله

 ،جدا شدهکه ملل حتی  یئاز حق ملل در حاکميت بر سرنوشت خويش تا آنجا
 استالين در انقالب  ـ  ـسياست ملی لنين.  دفاع نمود،های مستقل بدهند تشکيل دولت

 .مين کردأبزرگ سوسياليستی اکتبر پشتيبانی ملل ستمکش را از حزب ت
 مرکزی حزب ى هيئت سياسی کميته پس از کنفرانس١٩١٧در ماه مه 

 .شود  مرکزی انتخاب میىتشکيل و استالين به عضويت هيئت سياسی کميته
 تصميمات کنفرانس آوريل به عمليات وسيعی برای جلب ىحزب بر پايه

 .زند ی و سازمان دادن آنها دست میئرش پيکارجوها، پرو توده
 انقالب که جريان حوادث سريعًا پيش رفته و ى پيچيدهىدر چنين مرحله
 ى استالين مبارزهــبايستی ماهرانه و قابل انعطاف باشد لنين  تاکتيک حزب می

 .نمايند ها را رهبری می توده
 :گويد استالين می

 
 که در آن پس از رمآو ر میخاطه  را ب١٩١٧من سال »  

 حزب به لنينگراد ىها بنا به اراده ها و تبعيدگاه دربدری در زندان
 ىآنجا در محفل کارگران روس، در نزديکی بالواسطه. منتقل شدم

معلم پرولتاريای جهان يعنی رفيق لنين، در گردباد زدوخوردهای 
عظيم ميان پرولتاريا و بورژوازی در شرايط جنگ امپرياليستی، من 
برای اولين بار توانستم بفهمم که معنی يکی از رهبران حزب بزرگ 

 در محفل کارگران روس يعنی آنجا،.  کارگر بودن چيستىطبقه
 پرولتری تمام کشورها ىآزادکنندگان ملل ستمکش و پيشآهنگ مبارزه

آنجا در روسيه . و ملل، من سومين تعميد جنگی انقالبی خود را ديدم
 ٣١ «.يکی از استادان انقالب شدمتحت سرپرستی لنين من 

 

                                                 
 .١٩٢٦ ژوئن ١٦، مورخه ١٣٦، شماره "پراودا" ــ ٣١
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او به عنوان . گيرد استالين در کانون تمام کارهای عملی حزب قرار می
 پطروگراد حزب ى مرکزی مستقيمًا در رهبری کارهای کميتهىعضو کميته
 "پراودا"های  در روزنامه. کند  را رهبری می"پراودا" ى روزنامه،شرکت داشته

ها  نويسد و فعاليت بلشويک مقاله می) "قت سربازحقي" ("سالداتسکايا پراودا"و 
استالين به اتفاق . کند  انتخاباتی شهرداری پطروگراد هدايت میىرا در مبارزه

ر روسيه حزب شرکت جسته سارهای نظامی س لنين در عمليات کنفرانس سازمان
 گزارشی ايراد "های ملی راجع به نهضت ملی و هنگ"در اينجا زير عنوان 

استالين به اتفاق لنين نمايش تاريخی هيجدهم ژوئن را که تحت . نمايد می
 مرکزی به ىشعارهای حزب بلشويک جريان يافت، تشکيل داده از طرف کميته

خستين  ژوئن ن٢٠در . فرستد کارگران و سربازان انقالبی پطروگراد پيام می
 ى رفيق استالين را به عضويت کميته،ر روسيهسار شوراهای سىکنگره
 .کند  مرکزی انتخاب میىيهئاجرا

 موقعی که لنين در معرض پيگرد و ١٩١٧پس از روزهای ژوئيه سال 
 ىبرد، رهبری کميته تعقيب حکومت ضد انقالبی قرار گرفته و در خفا بسر می

ی که در آن زمان تحت عناوين ئها مرکزی، ارگان مرکزی حزب و روزنامه
) "راه کارگر"، "کارگر"، "ترپرول"، "کارگر و سرباز"(مختلف منتشر می شد 

استالين جدًا با حضور لنين در دادگاه ضد .  استالين بودىمستقيمًا به عهده
نين يعنی کامنف، ريکوف، ترتسکی مبنی بر تسليم ئانقالبيون و با پيشنهادات خا

لنين به دادگاه حکومت موقت ضد انقالبی مخالفت کرد و زندگی گرانبهای لنين 
 . ملت ما و برای تمام بشر حفظ نمودرا برای حزب، برای

به . درهم شکستن نمايش ماه ژوئيه در سير تکامل انقالب تحولی ايجاد کرد
. کند  لنين تاکتيک نوينی برای حزب تنظيم می،مقتضای شرايط جديد مبارزه

 اوت  ــژوئيه( حزب ىاستالين به همراهی اسوردلف کارهای ششمين کنگره
در کنگره استالين . کرد تشکيل شده بود رهبری میرا که مخفيانه ) ١٩١٧سال 

ها  در اين گزارش.  مرکزی و اوضاع سياسی را گزارش دادىعمليات کميته
رفيق استالين وظايف و تاکتيک حزب را در مبارزه برای انقالب سوسياليستی 

 را در روسيه غير سوسياليسمها که پيروزی  دقيقًا تصريح کرد و به ترتسکيست
 .شکن داد مردند، پاسخ دندانش ممکن می

خواستند روش حزب را در انقالب  ها که می در جواب ترتسکيست
 :ی مغرب نمايند رفيق استالين گفتئسوسياليستی وابسته به انقالب پرولتاريا

 
 کشوری باشد که ، هيچ استبعادی ندارد که بخصوص روسيه»

که  ر به اينئبايد تصورات پوسيده را دا...  را باز کندسوسياليسمراه 
ی مارکسيسم. تواند راه را به ما نشان دهد دور انداخت فقط اروپا می
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من به . ی هم داريم که خالق استمارکسيسمداريم که دگماتيک است و 
 ٣٢«.  معتقد هستممارکسيسمنوع اخير 

 
ه روسيه نخستين کشوری بود که راه را ب ، آسا بود ه کلمات استالين معجز

 . داد نشانسوسياليسمسوی 
کنگره در پيرامون استالين که از تعليمات لنين راجع به امکان پيروزی 

تحت رهبری استالين و به . کرد، گرد آمد  در کشور ما پشتيبانی میسوسياليسم
هدفی .  قيام شدى تهيهىکنگره  ، حزبىپيروی از دستورات لنين، ششمين کنگره

دست آوردن ه سلحانه و بکه کنگره برای حزب معين کرد عبارت بود از قيام م
 .ديکتاتوری پرولتاريا
 که در صدد احيای بساط کورنيلف شورش ژنرال ١٩١٧در ماه اوت 

های ملت را برای مبارزه  ها توده بلشويک. ور گشت  در روسيه بود شعلهتزاريسم
 دوران جديدی کورنيلفقلع و قمع شورش . ی اين ژنرال برانگيختندئبا ماجراجو

 . يورش آغاز شدىدوران تهيه ،  باز کرددر تاريخ انقالب
 محکمی با معلم و دوست خود ىدر ايامی که لنين مخفی بود استالين رابطه

استالين دو بار از لنين در رازليف . نمايد لنين برقرار نموده و با او مکاتبه می
 .نمايد ديدن می

 و  کارگر را با شهامت و اطمينان با رسوخىلنين و استالين حزب و طبقه
لنين و . کردند دايت میطرف انقالب سوسياليستی و قيام مسلحانه هه احتياط ب
دهندگان پيروزی انقالب بزرگ سوسياليستی   دهندگان و سازمان  الهاماستالين 

او مستقيمًا تمام امور مربوط . ترين همکار لنين بود استالين نزديک. اکتبر بودند
اياالت مقاالت های بلشويکی   روزنامه.کرد به تهيه مقدمات قيام را رهبری می

های ايالتی  استالين نمايندگان سازمان. کنند  استالين را اقتباس میىکننده  رهبری
دهد و وظايف جنگی هر يک از  به آنها دستور می. کند را نزد خود احضار می

 مرکزی يک ى اکتبر کميته١٦در تاريخ . کند ها را در مبارزه تعيين می انسان
اين . زبی به رياست رفيق استالين برای سرپرستی قيام انتخاب نمودمرکز ح

 جنگی انقالبی جنب شورای ى کميتهىکننده  رهبریىمرکز حزبی هسته
 .کرد پطروگراد بود و تمام قيام را عمًال رهبری می

 مرکزی ى اکتبر رفيق استالين ضمن نطق خود در جلسه کميته١٦روز 
نين يعنی زينويف و کامنف را که مخالف با قيام ئطلبانه خا حزب پيشنهادات تسليم

 :مسلحانه بودند رد کرد و اظهار نمود
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به ضد کنند در واقع  ف پيشنهاد میيچه کامنف و زينو آن»  
ما بدون . دودهد تا خود را آماده نموده و متشکل ش انقالب امکان می

 نبايد چرا ما. نشينی خواهيم کرد و انقالب را خواهيم باخت انتها عقب
يم و به ضد ئمين نماأامکان تعيين روز و شرايط قيام را برای خود ت

 ٣٣ «انقالب اجازه بدهيم خود را متشکل سازد؟
 

 ى اکتبر کرنسکی فرمان بستن اداره روزنامه٢٤صبح روز 
ی به طرف بنای ئها پوش ارگان مرکزی حزب را صادر و زره ، "پوت رابوچی"

 صبح بنا به ١٠ولی برای ساعت . ستاد فر"رابچی پوت" ىاداره و مطبعه
ها را عقب  پوش دستور رفيق استالين نفرات گارد سرخ و سربازان انقالبی زره

نزديک .  روزنامه را تحت محافظت نيرومندی قرار دادندىزده و مطبعه و اداره
 استالين تحت عنوان ى با سرمقاله"رابچی پوت" ىساعت يازده صبح روزنامه

ها را دعوت به برانداختن حکومت   که در آن توده" است؟برای ما چه الزم"
در عين حال بنا به دستور مرکز حزبی . نمود، منتشر گشت موقت بورژوازی می

طرف کاخ اسمولنی ه معجًال دستجاتی از سربازان انقالبی و نفرات گارد سرخ ب
 دوم شوراها ى اکتبر کنگره٢٥عصر .  اکتبر قيام شروع شد٢٤. اعزام شدند

 .دست شوراها سپرده شايش يافت و تمام اقتدار را بگ
 لی که پس از پيروزی انقالب اکتبراستالين در اولين شورای کميسرهای م

 شوراهای تمام روسيه به رياست لنين انتخاب شد، وارد ىدر دومين کنگره
 .گرديد

. انقالب کبير سوسياليستی اکتبر اوضاع را از بيخ و بن دگرگون ساخت
داری و سيستم   سيستم سرمايه:تبر جهان را به دو سيستم منقسم نمودانقالب اک
 عظيم مسائلبايستی  حزب بلشويک با شرايط نوينی روبرو شد و می. سوسياليسم

 . کارگر نيز اساسًا تغيير يافتى طبقهىشکل مبارزه. نوينی را حل نمايد
 ١٩٢٣از همان نخستين روزهای موجوديت حکومت شوروی تا سال 

 ملی در ى در امر حل مسئله.ها را دارا بود ين مقام کميسر ملی امور مليتاستال
 عمليات حزب و حکومت شوروی ىاتحاد جماهير شوروی سوسياليستی کليه

و دهقانان تحت رهبری لنين و استالين کارگران . مستقيمًا تحت اداره استالين بود
هيچ .  نمودندهای شوروی  جمهوریتأسيسدر محل مستعمرات تزاری شروع به 

جمهوری شوروی نيست که استالين در تشکيل آن سرپرستی و يا شرکت فعال 
 تأسيسين و ئرهبری مبارزه برای تشکيل جمهوری شوروی اوکرا. ننموده باشد

 قفقاز و آسيای یهای شوروی ماورا جمهوری شوروی بلوروسی و جمهوری

                                                 
 .٣٨١ص همانجا  ــ ٣٣
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 شوروی در برپا ساختن های کثير کشور  او به مليت.ميانه با استالين بوده است
لنين . کند مختار شوروی خويش ياری و کمک می های خود ها و استان جمهوری

 .دهنده و موجد اتحاد کبير شوروی هستند  و استالين الهام
ترين   استالين به اتفاق اسوردلف در عمل ساختمان دولت شوروی نزديک

يف، ريکف و ساير زينو به اتفاق لنين عليه کامنف، استالين. ياور لنين بودند
در تهيه وسايل قلع و قمع . نمايد شکنان و فراريان انقالب مبارزه می اعتصاب

مورين و کارمندان ادارات، أنوف، در امر درهم شکستن مسارـ کـکرنسکی 
های تزاری، بستن مطبوعات  انحالل ستاد ضد انقالبی و هيئت ژنرال

سسان، ؤ، پراکندن مجلس مرائيناوکبورژوازی، مبارزه عليه مجلس ضد انقالبی 
در تمام اين حوادث قطعی  ، ١٩١٨طرح اولين قانون اساسی شوروی در سال 

 .کننده داشته است  استالين شرکتی بس فعال و رهبری
 مجلس ١٩١٨ مرکزی در ژانويه سال ىاستالين بنا به دستور کميته

 مختلف اروپا مشورتی از نمايندگان جناح انقالبی احزاب سوسياليستی کشورهای
اين مجلس مشورت در مبارزه برای ايجاد انترناسيونال . مريکا تشکيل دادآو 

 .سوم کمونيست نقش مهمی بازی کرد
ت يعنی هنگامی که سرنوشت انقالب حل سدر روزهای سخت صلح بر

بوخارين که به  ن و دستيار اوئ استالين به اتفاق لنين در مقابل ترتسکی خاشد، می
خواستند جمهوری نوزاد و جوان  فرانسوی می ــ های آنگلو ليستاتفاق امپريا

م آلمان بياندازند، استراتژی و تاکتيک بلشويکی سشوروی را زير ضربه امپريالي
 .کرد را جدًا حفظ می
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داران روسيه که انقالب سوسياليستی اکتبر کاخ اقتدارشان  مالکين و سرمايه
داران کشورهای ديگر وارد مذاکره شدند تا  با سرمايهرا سرنگون کرده بود، 

هدف آنها اين بود .  مسلحانه را عليه کشور شوراها مهيا سازندى مداخلهلئوسا
که نيروی کارگران و دهقانان را تار و مار کنند، حکومت شوروی را براندازند 

نب  اجاىجنگ داخلی و مداخله. ندکشور ما را به قيد اسارت درآورو باز هم 
خطر اعالم داشت حکومت شوروی ميهن سوسياليستی را در حالت . شروع شد

حزب بلشويک کارگران و دهقانان را . و تمام ملت را دعوت به مبارزه نمود
برای جنگ ميهنی بر ضد اشغالگران خارجی و گارد سفيد بورژوازی و مالکين 

 .بسيج کرد
انسه سپاه چکسلواکی را فر  ــ  های انگليس  امپرياليست١٩١٨در بهار سال 

که از اسيران اتريش و هنگری تشکيل شده و پس از صلح با آلمان از طريق 
 .سيبری عازم فرانسه بود، به شورش واداشتند

 ى شهر حوزه٢٣در ا اره ها که طغيان گارد سفيد و اس شورش چکسلواک
ارهای دست چپ در مسکو و پياده شدن نيروی اعزامی   ولگا و طغيان اس

 دست و پای ،ليس در شهر مورمانسک نيز با همان روز تطبيق داده شده بودانگ
 ىها در لحظه شورش چکسلواک. تمام نيروهای ضد انقالبی را باز کرد

کشور تازه از زير فشار جنگ امپرياليستی . العاده بحرانی به وقوع پيوست فوق
.  کشانده بودرا به فالکتکشور داران و مالکين  سيادت سرمايه. خالص شده بود

ورود غله . کرد ها در روز از پنجاه گرم تجاوز نمی  نان کارگران پايتختىجيره
ی  فقط يک منطقه.  و سيبری به جمهوری شوروی قطع شده بوداوکرائيناز 

، اطراف آنهم جنوب خاوری ، شد از آنجا غله بدست آورد وجود داشت که می
 .گذشت يتسين و ولگا میولگا و شمال قفقاز بود که راهش از شهر تسار

ن خطاب به کارگران ينل.  نان بودىب فقط وابسته به تهيهنجات انقال
دهات برای کمک به دهقانان ه بی ئها يئتپطروگراد آنها را دعوت نمود که ه
استالين . ها و عناصر طفيلی اعزام دارند تهی دست عليه محتکرين نان، کوالک

ی   جنوب روسيه، از طرف کميته امور خواربارىبه سمت رهبری بر کليه
 .مور جنوب شدأالعاده م مرکزی حزب با اختيارات فوق

دسته از کارگران وارد   استالين با يک١٩١٨ ژوئن سال در تاريخ ششم
دن دوربينی پيشوای سياسی، استعداد سردار وجمع ب. شهر تساريتسين گرديد

ی محل  ين را به منزلهجنگی در يک وجود، به استالين اجازه داد تا نقش تساريتس
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داد  تصرف تساريتسين به سفيدها اجازه می.  اصلی ضد انقالب دريابدىضربه
ساخته نيروی ضد انقالب  ين منابع غله و نفت باکو مجزارا از آخر جمهوری

 ىحد نموده با جبههی دن را با کلچاک و ضد انقالبيون چکسلواک مت ناحيه
يتسين را در  هر قيمتی باشد شهر تسارالزم بود به.  آورندورواحدی به مسکو 

که با دستی آهنين شهر  استالين پس از اين. ه داشتتصرف حکومت شوروی نگ
چينان گارد سفيد تصفيه نمود و مقدار زيادی خواربار برای  هز توطئرا ا

های گرسنه کشور تهيه و ارسال داشت، تمام هم خود را مصروف دفاع  پايتخت
ن مخالفت کارشناسان ضد انقالبی را که متکی به استالي. تساريتسين نمود

مات هم شکسته و با اقداوی اعزام شده بودند بدون امان درترتسکی و از طرف 
نده را تجديد سازمان داده و ورود واحدهای  دستجات پراکىسريع و قطعی کليه

 ارتش از نو تشکيل ىها هستهاين واحد. اس تسريع نمودبا از دنوروشيلف ر
 استالين از سقوط شهر ىی آهنين و دوربينی داهيانه اراده. دهم شدندی  يافته

تساريتسين جلوگيری نمود و مانع رخنه کردن نيروی سفيد به طرف مسکو 
 .گرديد

کستگی امپرياليسم  دفاع تساريتسين با ورشى تاريخی و قهرمانانهىواقعه
قالب در  اخگر ان١٩١٨در ماه نوامبر سال .  مصادف شداوکرائينآلمان در 

 مرکزی  ىاستالين از طرف کميته. ور گشت هنگری شعله  ـ ـآلمان و اطريش
 اوکرائينکمک به کارگران و دهقانان  و رساندن اوکرائينی  مور تشکيل جبههأم

 نفر از کارکنان مبرز حزبی از ارتش دهم تحت سرپرستی رفيق ٢٠ .گردد می
 نوامبر نيروهای قيام آخر ماهدر . شوند وروشيلف در اختيار استالين گذارده می

استالين در . ها تاخته شهر مينسک آزاد گرديد  بر يتلورا و آلماناوکرائين ىکرده
 . راه آزادی نواحی باختری و ايجاد جمهوری بلوروسی فعاليت فراوانی نمود

عمليات دفاعی در  ى به منظور رهبری کليه١٩١٨در سه نوامبر سال 
ی ئيه و بسيج تمام منابع کشور، شورا صنايع و نقل و نيز بسيججبهه و عقب جبهه

استالين از . ن تشکيل شدينع کارگران و دهقانان تحت رياست لنام شورای دفاه ب
 شورای دفاع ىر روسيه به عنوان نمايندهسار مرکزی سىيهئی اجرا طرف کميته

 .ين گشتنشده و در حقيقت در آنجا جانشين ل
ارتش . ی خاور ايجاد شد ری در جبههبا  وضع فالکت١٩١٨در اواخر سال 

کردند ملحق  شروی میکلچاک عجله داشت تا به نيروهای انگليس که از شمال پي
نام شورای دفاع طلب کرد که وضع پيرامون شهر پرم مستحکم ه  بيننل. گردد

 مرکزی پيشنهاد  ىبار آنجا به کميته شود و برای برطرف نمودن وضع فالکت
استالين با سرعت و به طور . سکی بدانجا اعزام گردندکرد استالين و دزرژين

در جنوب يعنی در پيرامون . قطعی وضع پيرامون پرم را بهبودی بخشيد
ی نيرومند وی مانع اين گشت که نيروهای ضد انقالبی دن،  تساريتسين اراده
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جويان  در شمال استالين اقدامات مداخله. ديگر ملحق گردند اورال و ولگا به يک
لشکريان سرخ شروع . ها و کلچاک عقيم گذارد رای حصول ارتباط با چکرا ب

ا  بانش به قلع و قمع نيروهای کلچاک که هم در جنوب و هم در شمال ارتباط
  . قطع شده بود، نمودندمتفقين
 به امر تشکيل بازرسی دولتی  خاورىتالين پس از مراجعت از جبههاس

 به مقام کميسر ملی ١٩١٩اه مارس سال ن در مين به پيشنهاد لپردازد و بنا می
 بدل به کميساريای ملی بازرسی کارگران و دهقانان ًاامور بازرسی دولتی که بعد

 در مقام کميسر ملی ١٩٢٢استالين تا ماه آوريل سال . شود  انتخاب می،گرديد
 جلب زحمتکشان ىاين امر در رشته. ماند بازرسی کارگران و دهقانان باقی می

 . کشور اهميت عظيمی داشتىارهکار اده ب
های سفيد  ودنيچ با پشتيبانی لشکريان فنالندیي ژنرال ١٩١٩در ماه مه سال 

 کلچاک، به ىو استونی به منظور منعطف ساختن لشکريان سرخ از جبهه
ودنيچ از طرف ناو گروه انگليس پشتيبانی يتعرض . شود آور می پطروگراد رو

ناياگورکا و سرايالشاد قيام ساردر دژهای ک ارتش سرخ، ىدر عقب جبهه. شد می
آور   سرخ متزلزل گرديد و دشمن به سوی خود پطروگراد روىجبهه. برپا شد

 .شد
 استالين را به ،ل سرکوب نيروی سفيدئاتشکيل وس مرکزی برای ىکميته

نظمی و  استالين بی. ها رهسپار جبهه گشتند کمونيست. جبهه اعزام داشت
امان نابود  نين را بدونئاز جبهه برطرف و دشمنان و خا يمگی را سريعًاسارس

 پياده نظام از خشکی و ناوها از دريا توأماصيان با عمليات دژهای ع. ساخت
پطروگراد از خطر . ريان گارد سفيد به عقب رانده شدندتصرف شده و لشک
ارتش . ای تصرف پطروگراد برهم زده شدنتانت برآهای  بيرون جست و نقشه

 .تارومار شد و بقايای آن به کشور استونی فرار کردودنيچ ي
 باختر، در شهر اسمولنسک کار ى استالين در جبهه١٩١٩در تابستان سال 

 .گردد ها مشغول می ل جلوگيری از تعرض لهستانیئ وساىکند و به تهيه می
رکشی شکست خورده بود پس از خفه کردن آنتانت که در نخستين لشک

 دومين ١٩١٩ونی، در پائيز سال ری، استونی و لتشوراها در باوار، هنگ
های  ريان خودی ارتشد را آغاز و سوای گارد سفيد و لشکرکشی خولشک

اين .  در اين لشکرکشی وارد نمودهای کوچک هم مرز با روسيه را نيزکشور
ر جنگ وقت انگلستان الف زنان، لشکرکشی چهارده رکشی را چرچيل وزيلشک

 . ناميدکشور
 ارتش سرخ در خاور مشغول تار و مار ساختن کلچاک بود، کههنگامی 

تروتسکی .  شداوکرائين پهناوری وارد ىال و در جبههدنيکين دنباس را اشغ
نيروهای سرخ همواره در . نانه از هم پاشيدئا جبهه جنوب را خىشيرازه
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تافته شهر مينسک را های سفيد به کمک دنيکين ش لهستانی. معرض شکست بودند
ودنيچ در پيرامون پطروگراد از نو به تعرض آغاز نمود و ي. شدندمتصرف 

هيچگاه دشمن به اين اندازه . در توبول متوقف شودتا  برآمد  کلچاک هم در صدد
 هنگ داران دنتس حتی برای اولين سرمايه. به پايتخت شوروی نزديک نشده بود

 .ليونی تعيين کردنديسفيدی که وارد مسکو گردد جايزه يک م
 مرکزی پيام پرشوری به ىين به نام کميتهن پاسخ تعرض نيروی سفيد، لدر
 :های حزبی فرستاد و دعوتش اين بود سازمان
 

  «!ه با دنيکينزهمه برای مبار»  
 

ولی .  جنوب نيروهای تکميلی زنده و مهمات بسياری دريافت نمودىجبهه
 کند و با نفر سرپرست الزم بود که بتواند صدها هزار سرباز را متحد يک
 ىکميته.  بر دشمن بتازد ديگر جوش دهد و ی واحدی آنها را به يک اراده

 جنوب استالين را ىمرکزی حزب برای فراهم ساختن موجبات پيروزی در جبهه
 .دارد اعزام می

يمگی سارسردار انقالب وقتی به جبهه وارد شد که در آنجا آشفتگی و س
 استالين شی وجود نداشت،الجي  سوقىحکمفرما بود و هيچ نوع نقشه

تسکی نشاندگان ترتسکی را از ستادها اخراج نمود و عدم دخالت کامل تر  دست
 سابق را راجع به شکافتن ىنانهئ خاىنقشه. را در امور جبهه خواستار شد

به طرف نوروسيسک دور انداخت و ) تساريتسين( دنيکين از ولگا ىجبهه
 را به طور داهيانه حل مسائل که ی برای مبارزه تنظيم نمودا  نقشهشخصًا

 عمده از ناحيه ورونژ از طريق ىاستالين پيشنهاد کرد که ضربه. کرد می
توف به دنيکين وارد شده و ارتش ضد انقالب به دو سارـ ـ  دنياس ـ ـخارکف 
مين أی تا اين نقشه پيشروی سريع ارتش سرخ را در ناحيه. ديقسم گردنقسمت م

ی بود و اهالی آن با تمايل علنی منتظر ارتش ئ پرولتاريانمود که دارای مراکز می
های آهن بود و تجهيز ارتش   وسيع راهىکه دارای شبکه ای  در ناحيهسرخ بودند

اين منبع  ،  دنتسى در عين حال اين نقشه، حوزه.ساخت را از هر حيث ممکن می
ای  نيروهىمين کشور از حيث سوخت و سرچشمهأنيرومند ذغال را که موجب ت

 .نمود  آزاد می،انقالبی بود
 . مرکزی واقع گرديدى استالين مورد قبول کميتهىنقشه

.  فعاليت عظيمی را آغاز کرد،استالين برای فراهم ساختن موجبات پيروزی
نمود،  اشتباهات را در جريان عمل تصحيح می. او مراقب تمام عمليات بود

برای مبارزه به آنها الهام فرماندهان و کارکنان سياسی خود را انتخاب کرده 
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  جنوب برای کميسر هنگ دستوریىتحت سرپرستی استالين در جبهه. داد می
 :شد  با کلمات روشن زير افاده می کميسرىتنظيم گشت که در آن وظيفه

 
کميسر هنگ رهبر سياسی و معنوی هنگ خود و نخستين » 

ی   هنگ سرکردهىاگر فرمانده. مدافع منافع مادی و معنوی آنست
 ٣٤ «.هنگ است کميسر هنگ هم بايد پدر و روان هنگ خود باشد

 
 استالين موجبات اضمحالل کامل دنيکين را فراهم ىعملی شدن نقشه

، ونیيه رياست بودبه ابتکار رفيق استالين ارتش يکم سوار ب بنا. ساخت
 سوار با پشتيبانی اىافسانهارتش . وروشيلف و شچادنکو تشکيل گرديد

 . کار لشگريان دنيکين را يکسره ساخت، جنوبىههای جبه تشار
که کشور شوراها پس از تارو مار کردن   تنفس کوتاه مدتیىدر فاصله

 اوکرائيناديات  افتصین رهبری احياينه دستور لدست آورد، استالين به دنيکين ب
ـ مارس سال ـدر فوريه . گيرد  به عهده می،را که در اثر جنگ ويران شده بود

کشان ت قرار گرفته و زحماوکرائين شورای ارتش کار رأسلين در  استا١٩٢٠
 ١٩٢٠در ماه مارس . کند را برای مبارزه در راه تحصيل ذغال بسيج می

 :شود که استالين، ضمن خطاب به ارتش کار متذکر می
 

ر الزم قد ی کنونی ذغال سنگ برای روسيه همان در لحظه»  
 ٣٥ «.است که پيروزی بر دنيکين

 
ی جدی در ها  موفقيتاوکرائينهای  رپرستی استالين بلشويکتحت س 
 .دآور دست میه مين کشور از حيث سوخت و تنظيم حمل و نقل بأ تىرشته

 جنوب ى استالين را به جبهه، مرکزیى کميته١٩٢٠در ماه مه سال 
رکشی آنتانت به جمهوری های لهستان که علمدار سومين لشک  پانىباختری عليه

، آزاد  لهستانىاينجا استالين در عمل شکافتن جبهه. اعزام داشتشوروی بودند، 
ريان ما به سوی شهر لووف شرکت نمودن شهر کيف و پيشروی لشک

 از اوکرائين استالين برای دفاع جنوب ١٩٢٠در همان سال .  داردهکنند  رهبری
. نمايد  قلع و قمع ورانگل را طرح میىرانگل فعاليت نموده و نقشهوتعرض 

 همانا موجب تار و مار شدن ورانگل گرديد، عملياتی فرونزه که ىی نقشهمبنا
 .دستورات استالين بود

                                                 
کميسرهای  "سرمقاله زير عنوان. (١٩٣٩ دسامبر سال ١٤، ٣٤٤، شماره "پراودا" ــ ٣٤

 )"نظامی
 .١٦٤، ص ١٩٤٠، سال ٣، شماره "یئانقالب پرولتاريا" ــ ٣٥



 ٤٢

ن و ين در زير لوای همکاری نزديک بين لهای جنگ داخلی تمام سال
دهند و  ديگر ارتش سرخ را سازمان می آنها دوش به دوش يک. استالين گذشت
 استراتژی مسائلت شوروی، در  دولمسائلترين  ن در مهمينل. سازند نيرومند می

که استالين در انتهای  هنگامی. نمايد و تاکتيک نظامی با استالين مشورت می
ن را اجرا ينترين دستورات سياسی و نظامی ل ديگر کشور شوروی بود و مهم

ن ين لاستالين مرتبًا. شد نمود بين آنها مبادله تلگراف، نامه و يادداشت قطع نمی می
ها و تلگرافات خود  استالين در نامه. ساخت هه مطلع میرا از اوضاع جب

که وضعيت در  نمود، هنگامی وضعيت جنگی را استادانه تجزيه و تحليل می
حصيل کمک و پشتيبانی پيوسته شد استالين برای ت جبهه بخصوص تهديدآميز می

. العاده توجه داشت های استالين فوق ن به درخواستينل. نمود ن مراجعه میينبه ل
 استالين را در جريان وقايع گذاشته و از نامزدهای سياسی مطلعش مًاين داينل

گاه  ی امور دفاعی کشور شوروی تکيه استالين در امر سازمان و اداره. نمود می
 .ن بودين ل عمده

ن هميشه ين مرکزی حزب و شخص لىميتههای جنگ داخلی ک در سال
. داشتند ات انقالبيون اعزام میترين جبه ترين و خطرناک استالين را به مهم

ين حال عضويت بوده در عجمهوری رفيق استالين عضو شورای انقالبی جنگ 
. ب باختری را نيز دارا بود باختر، جنوب و جنوىبههشورای انقالبی جنگ ج

شد،   که بنا به يک سلسله جهات خطر مهلکی برای ارتش سرخ توليد میهر جا
انقالب و متجاوز حيات حکومت شوروی را های ضد  هر جا که پيشروی ارتش
 که یئهر جا. گرديد داد، استالين به آنجا اعزام می در معرض خطر قرار می

 
ر هر آنی بدل به بيچارگی يمگی ممکن بود دسارآشفتگی و س»  

 ٣٦ «.گرديد  رفيق استالين در آنجا ظاهر می،گرددو فالکت 
 

خته و رهبری را در دست های حزبی و کارگری را متشکل سا استالين توده
ها را درهم   کارشکنی،ها، بدون امان ی تودهاو به اتکا. گرفت نيرومند خود می

ن و جاسوسان را در عقب جبهه و ينئ خاىشکسته با دست آهنين خود توطئه
خود او هميشه سرمشق فداکاری در کار بود و با . ساخت جبهه خاموش می

 جنگی و احساسات انقالبی کارگران، ىدورانديشی انقالبی و روشن خود روحيه
نمود، هميشه در اندک مدتی به تحصيل  دهقانان و سربازان سرخ را تقويت می
 .گرديد ل میئتحول اساسی و پيروزی ارتش سرخ نا

                                                 
 .٦ـ٧، ص ١٩٤٠، سال "استالين و ارتش سرخ"وروشيلف، . ی. ک ــ ٣٦
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الجيشی دشمنان را حدس  های سوق ترين نقشه  ترين و محيالنه  او ماهرانه
 جنگ و تعليمات آنها را "صنعت" جنگ و "علم"نمود و تمام  زده و خنثی می

 .ساخت واژگون می
ر روسيه در تصويب سار مرکزی سىيهئ اجراىبنا به پيشنهاد لنين، کميته

های جنگ  را در جبههاستالين  خدمات ١٩١٩ نوامبر سال ٢٧ مورخه ىنامه
 . مفتخر ساخت"پرچم سرخ"داخلی تقدير و او را به اخذ نشان 

 سرخ جهان، ارتش کارگران و ـ نخستين ارتشـايجادکننده ارتش سرخ 
المللی  دهقانان آزاد شده، ارتش برادری ملل کشور ما، ارتشی که با روح بين

اتفاق ه ن و استالين بين آن لرأس، حزب بلشويک بود که در تربيت شده است
 .کردند بهترين رجال حزب بلشويک، امور دفاعی کشور را اداره می

های ارتش سرخ  ترين پيروزی م مهم مستقيىدهنده بخشنده و سازمان الهام
نجا وابسته بود که از جبهه که سرنوشت انقالب به آای  هر نقطهه استالين بود، ب

الجيشی  های سوق ترين نقشه وی موجد مهم. ساخت  استالين را روانه می،حزب
ی قطعی داشت تحت سرپرستی استالين انجام  آن عمليات جنگی که جنبه. است
 دنيکين، ى تساريتسين و پرم، در پيرامون پطروگراد و عليهدر پيرامون. شد می

ی  در همه جا اراده  ؛ ورانگلىهای لهستان و در جنوب عليه  پانىدر باختر عليه
 مربی و سرپرست کميسرهای جنگی بود و ،يشی استالينالج آهنين و نبوغ سوق

 .داشت ن، بدون وجود اين کميسرها ارتش سرخ وجود نمیينطبق تشخيص ل
 . استتوأمهای ارتش سرخ با نام استالين  ترين پيروزیپر افتخار
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٧ 
 
 

حکومت شوروی پس از اين که جنگ با متجاوزين خارجی را پيروزمندانه 
جنگ چهار ساله . ساختمان اقتصادی زمان صلح پرداخته به پايان رسانيد، ب

دهقانان پس از . کشور را ويران ساخته بود ،داخلیسه ساله و جنگ امپرياليستی 
 اضافات، سيستم اخذ مازاد خواربار ى کليهىاز مصادرهپايان جنگ داخلی 

 و خواستار آن بودند که از حيث کاال به مقدار کافی دکردن ضايتی میرابراز نا
در اثر گرسنگی و خستگی، عدم رضايت بين يک قسمت از . مين گردندأت

د بود وضع دشوار اقتصادی دشمن طبقاتی در صد. کرد کارگران نيز بروز می
 .استفاده قرار دهدءکشور را مورد سو

 مربوط مسائلبايستی در تمام  در مقابل حزب اين مسئله قرار گرفت که می
برای کميته مرکزی روشن . به زندگی اقتصادی کشور تجديد نظر به عمل آيد

بود که پس از برطرف گشتن جنگ و انتقال به ساختمان زمان صلح، عمر 
اخذ مازاد خواربار از احتياج به . شود  نظامی ديگر سپری میکمونيسمم سيست

آمد به دهقانان امکان داده شود مقدار زيادتری از   و الزم میرفت بين می
داد که  چنين عملی اجازه می. محصول اضافی خود را مورد استفاده قرار دهند

واربار شهرها مين خأکشاورزی و گردش کاال احيا شود، صنايع رشد نمايد، ت
بهبودی يابد و برای اتحاد کارگران و دهاقين يک اساس نوين اقتصادی ايجاد 

 .گردد
 حزب ىضد حزبی در صدد بودند مانع تجديد نظر در رويهولی دستجات 

ی را در اطراف ئ کذاى اين دستجات يک مباحثه١٩٢٠در اواخر سال . گردند
 اهميت اين مباحثه ىرهئ داوسعت. های کارگری به حزب تحميل کردند اتحاديه

در . های کارگری خيلی بيشتر بود  مربوط به اتحاديهمسائلدر عمل از حدود 
 طرز رفتار ، طرز رفتار نسبت به دهقانانىحقيقت امر مبارزه بر سر مسئله

ها   کارگران غير حزبی و عمومًا نظر حزب نسبت به تودهىحزب نسبت به توده
 "بيش از پيش محکم کردن پيچ و مهره"ها  ترتسکيست. در شرايط نوين بود

ر به اجبار ئ خود داىنانهئآنها با سياست خا. کردند  نظامی را پيشنهاد میکمونيسم
حزبی کارگران  غيرىوده در صدد بودند ت،ی نسبت به تودهئصرف و فرمانروا

.  حزب برانگيخته و موجوديت حکومت شوروی را به خطر بياندازندىرا عليه
مرکزيون "، "لفين کارگریمخا"ها، دستجات ديگری از  يستاز پی ترتسک

 ."های چپ کمونيست"  و"دموکرات
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استالين به اتفاق لنين پيوسته خط مشی حزب را تعقيب و پشتيبانی نموده 
 مباحثه راجع به ىاستالين در مرحله. کوبيد تمام اين دشمنان حزب را می

ن متحد ساخته به طرزی  مرامی لنيىها، حزب را در اطراف زمينه اتحاديه
 اطالعات ىکليه. کرد  دستجات ضد لنينی را اداره میىمتشکل مبارزه عليه

دست استالين ه مربوط به چگونگی مبارزه در راه خط مشی حزب از تمام نقاط ب
های  استالين اين اطالعات مربوط به چگونگی نتايج مباحثه در سازمان. رسيد می

 و شکست دستجات ضد لنينی بود به  پيروزی حزبىمحلی را که نشانه
 .نمود  ارسال می"اپراود" ىروزنامه
 "پراودا" منتشره در روزنامه "اختالفات ما" استالين تحت عنوان ىمقاله

، برای پيروزی خط مشی حزب و متحد شدن ١٩٢١مورخه نوزدهم ژانويه سال 
. اشت مرکزی اهميت شايانی دىحزب در پيرامون لنين و اکثريت لنينی کميته
 ها و  مقابل تمام حمالت فراکسيوناستالين همراه با لنين وحدت حزب را در

 .دستجات ضد حزبی حفظ نمود
 آتی ى اساسی پيشروی پيروزمندانهمسائلبايستی   دهم که میىکنگره

 .انقالب را حل کند، حزب را در پيرامون خط مشی لنين متحد و يگانه يافت
های  مباحثه مربوط به اتحاديهنتايج ) ١٩٢١ـ آوريل سال ـمارس ( دهم ىکنگره

 خط مشی لنين را تصويب ،بندی نموده و به اکثريت هنگفت آرا کارگری را جمع
 اخذ مازاد خواربار و وضع یالعاده مهمی راجع به الغا کنگره تصميم فوق. کرد

که موجد و ) نپ(ماليات جنسی و معمول ساختن سياست اقتصادی نوين 
 دهم راجع به آغاز سياست ىتصميم کنگره. نين بود، گرفت آن لىدهنده الهام

 سوسياليسم کارگر و دهقان را برای ساختمان ى اتحاد محکم طبقه،اقتصادی نوين
 .نمود مين میأت

 ملی نيز همين منظور اساسی را تعقيب ىتصميم کنگره در موضوع مسئله
 ،ر کنگره را د" ملیىوظايف جاری حزب در مسئله"گزارش راجع به . کرد می

 .استالين داد
 ى اساسی عملی در مسئلهى وظيفه، کنگرهىدر گزارش استالين و قطعنامه

گری  ما ستم: استالين چنين گفت. فاده شده بودطور صريح و روشن اه ملی ب
بايد ميراث منحوس گذشته ها را از بين برديم ولی اين کافی نيست،  نسبت به ملت
ی را که سابقًا در معرض ئها و مدنی ملتماندگی اقتصادی وسياسی  يعنی عقب

 به آنها کمک کرد که از اين حيث خود را به ، از بين برده،ظلم قرار گرفته بودند
استالين حزب را دعوت به مبارزه با احساسات . روسيه مرکزی برسانند

 اين احساسات را خطر اساسی ناميد و در عين ،شوونيستی وليکاروسی کرده
 .م محلی نيز مبارزه به عمل آيدسبا ناسيوناليحال دعوت نمود که 
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 يازدهم ىحزب در کنگره. نخستين سال سياست اقتصادی نوين سپری شد
 اين یبه اتکا. به نتايج سال اول نپ رسيدگی نمود) ١٩٢٢ـ آوريل سال ـمارس (

 :نتايج لنين چنين اظهار داشت
 

 ــيم ئواکنون بايد به نام حزب بگ. نشينی کرديم يک سال ما عقب» 
نمود برآورده شده  نشينی تعقيب می اين عقبکه  منظوری! بس است 

اکنون . است، اين مرحله در شرف پايان است و يا پايان پذيرفته است
منظور ديگری بايد تعقيب شود که عبارت است از تغيير آرايش 

 ٣٧« .قوا
 
ل بايستی وظايف تاريخی که لنين در کنگره طرح کرده بود به مورد عم می

 ١٩٢٢ آوريل ٣ مرکزی حزب در تاريخ ى عمومی کميتهىجلسه. گذارده شود
بنا به پيشنهاد لنين، بهترين و وفادارترين شاگردان و همرزمان لنين يعنی استالين 

از آن تاريخ به بعد استالين .  مرکزی انتخاب نمودىرا به مقام دبير اول کميته
 .همواره در اين پست خود باقی است

 نسبت به وی شد و ١٩١٨قصدی که در سال ءلنين در اثر سوزخمی شدن 
 به ١٩٢١ از اواخر سال .، سالمتی مزاج او را متزلزل ساختکار متمادی سخت

 لذا کارهای اساسی مربوط به بور بود اغلب کار خود را قطع کند،بعد لنين مج
 .بايستی استالين اجرا نمايد رهبری حزب را می
های ملی شوروی و   ايجاد جمهوریىر رشتهها، استالين د طی اين سال

های شوروی در يک دولت متحد بنام  سپس در قسمت متحد ساختن تمام جمهوری
 ٣٠در تاريخ . عظيمی ابراز داشتاتحاد جماهير شوروی سوسياليستی، فعاليت 

های شوروی،   جمهوریى شوراهای کليهى، در نخستين کنگره١٩٢٢دسامبر 
 دولتی ىتالين، تصميم تاريخی راجع به اتحاد داوطلبانهبنابر پيشنهاد لنين و اس

استالين ضمن . وروی سوسياليستی اخذ شدملل شوروی و تشکيل اتحاد جماهير ش
 : در اين کنگره چنين گفتنطق خود

 
روز اين .  امروز روز تحول است،در تاريخ حکومت شوروی» 
ی در های شورو  که در آن جمهوری گذشته و پيموده شده راىمرحله

پيمودند و مقدم بر همه  عين اشتراک مساعی هر يک جداگاه راه می
 جديدی که ى زندگی روزمره خود بودند، از مرحلهمسائلمشغول حل 
های   نوين جمهوریىدر اين مرحله. نمايد  جدا می،شود آغاز می

                                                 
 .، چاپ سوم روسی٢٣٨، ص ٢٧ لنين، جلد تأليفاتاز  ــ ٣٧
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 آنها به منظور ی طور جداگانه زندگی نکرده و همهه شوروی ديگر ب
های اقتصادی در يک سازمان دولتی متحد  ا خرابی موفقانه بىمبارزه

محدود به زندگی فکر حکومت شوروی اکنون ديگر فقط . شوند می
 اينست که رشد ى بلکه در عين حال متوجه، داخلی شوروی نمی باشد

المللی گردد که بتواند در اوضاع  نموده و بدل به چنان نيروی بين
 ٣٨» زحمتکشان تغيير دهدثير نموده و آن را به نفعأالمللی ت بين

 
ـ استالين ـايجاد اتحاد جماهير سوسياليستی پيروزی بزرگ سياست ملی لنين 

 که سابقًا در ناپذير اعتماد ملی روی بنيان خللبنای اتحاد شوروی بر . بود
چنين بر روی   بودند، نسبت به ملت بزرگ روس و همتزاريسممعرض ستم 

 .رده شداصل محکم دوستی ملل کشور شوروی گذا
اين کنگره .  دوازدهم حزب تشکيل شدى کنگره١٩٢٣در ماه آوريل سال 

ای بود که لنين به واسطه  پس از پيروزی انقالب سوسياليستی اکتبر اولين کنگره
 در مقاالت و مکاتب نکليه دستوراتی که لني. بيماری نتوانست در آن حضور يابد
 ىکنگره به کليه. وظ گرديدهای کنگره ملح اخير خود داده بود در قطعنامه

نشينی از  اشخاصی که در صدد بودند سياست اقتصادی نوين را به عنوان عقب
داران را برای ما حاضر  مواضع سوسياليستی قلمداد کنند و يوغ اسارت سرمايه

طلبانه  نانه و تسليمئکنگره به پيشنهادات خا. شکنی داد کرده بودند، جواب دندان
 .ها داغ باطله زد ينستها و بوخار ترتسکيست

يکی گزارش تشکيالت راجع به : در اين کنگره استالين دو گزارش داد
عوامل ملی در امور ساختمان " مرکزی و ديگری تحت عنوان ىفعاليت کميته

 مرکزی، استالين ىدر گزارش مربوط به فعاليت کميته. "حزبی و دولتی
رتباطی حزب با توده های ا  فعاليت حزب، رشد آن و استحکام رشتهىمنظره

را مبسوطًا ) های کارگری، سازمان جوانان کمونيست، شوراها وغيره اتحاديه(
بندی نمود و وظايف مربوط به   نپ را جمعىروشن ساخت، نتايج دو ساله
 :ش خود را با اين سخنان پايان داداستالين گزار. پيشروی بعدی را متذکر گرديد

 
سته باقی مانده است، حزب ما چنان متحد و بهم پيو حزب ما هم» 
ترين تحوالت برآمده و با پرچم افراشته به پيش   عظيمىاز عهده

 ٣٩ «.رود می
                                                 

، چاپ ١٢٦، ص ١٩٣٩، سال " و مسئله استعمار ملیمارکسيسم"استالين، . و. ی ــ ٣٨
 .روسی
، ٢٥٢، ص "اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی) بلشويک(اريخ حزب کمونيست ت" ــ ٣٩

 .چاپ فارسی



 ٤٨

استالين در گزارش خود .  ملی عطف توجه جدی نمودىکنگره به مسئله
المللی سياست ملی ما را متذکر شد و   ملی اهميت عظيم بينىراجع به مسئله

های ستمکش خاور و باختر  نظر ملتخاطرنشان نمود که اتحاد شوروی در 
استالين نظر کنگره را معطوف داشت .  ملیىايست از چگونگی حل مسئله نمونه
که بايد برای از بين بردن عدم تساوی اقتصادی و مدنی ملل اتحاد  به اين

 ىاستالين تمام حزب را دعوت به مبارزه. شوروی فعاليت بزرگی ابراز گردد
 ی م محلی نمود که در نتيجهسسی و نيز ناسيوناليم وليکاروسقطعی با شووني

استالين انحرافيون ناسيوناليست گرجی را . داری قوت گرفته بود  سرمايهىتوسعه
 . رسوا نمود،شدند ها پشتيبانی می که از طرف تروتسکيست

 دوازدهم تازه به کار خود پايان داده بود که خطر جدی نوينی برای ىکنگره
ترين و متجاوزترين عناصر  مرتجع.  نمايان شدجمهوری شوروی در افق

بورژوازی که در انگلستان و فرانسه در آن موقع سرکار آمده بودند در صدد 
 تحت حزب. اتحاد جماهير شوروی برآمدندای عليه  تشکيل لشکرکشی تازه

 ديپلوماسی به ىرهبری استالين، با سربلندی اشکاالت را رفع کرد و در جبهه
های اتحاد جماهير شوروی  یئ يک رشته از شناسا.ل گرديدئاپيروزی بزرگی ن

داری اروپا، در سال  سوسياليستی از طرف تمام کشورهای بزرگ سرمايه
در اين موضوع رفيق استالين چنين . ها شد  جانشين تهديدات و اولتيماتوم١٩٢٤

 :خاطرنشان کرده است
 

ه زيانی بکه  اين حقيقت که ما توانستيم در آن موقع بدون اين» 
يم، بدون شک گواه بر اينست ئکارمان وارد شود از اشکاالت بيرون بيا

ی از استاد خود ئکه شاگردان رفيق لنين اکنون ديگر چيزها
 ٤٠« .نداآموخته

 
کنفرانس .  کنفرانس سيزدهم حزب تشکيل گرديد١٩٢٤در ماه ژانويه 

س به طرز قطعی کنفران. گزارش استالين را راجع به نتايج مباحثه استماع نمود
  سيزدهمىتصميمات کنفرانس از طرف کنگره. ها را تقبيح نمود ترتسکيست

تصويب ) ١٩٢٤تابستان ( پنجم کمينترن ىو کنگره) ١٩٢٤ماه مه (حزب 
 .گرديد

 لنين پيشوا و موجد حزب بلشويک، ١٩٢٤ ژانويه سال ٢١در تاريخ 
. و درگذشتجهان در شهر گورکی در پيرامون مسکپيشوای رنجبران تمام 

مبرزترين شاگردان لنين، بهترين فرزند حزب بلشويک و جانشين شايسته و پيرو 
                                                 

، ٧٤، راجع به مخالفين، ص ١٩٢١ـ١٩٢٧، سال "ها مقاالت و نطق"استالين، . و. ی ــ ٤٠
 .چاپ روسی
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کبير لنين يعنی استالين، پرچم لنين، پرچم حزب را برافراشته و از همان طريق 
 .به پيش برد

 شوراهای اتحاد شوروی به ى دوم کنگرهىژانويه جلسه ٢١در تاريخ 
ر اين جلسه سخن راند و به نام حزب استالين د. عنوان سوگواری تشکيل شد

 :سوگند با عظمتی ياد کرد
 

ما از مصالح  هستيم،   مردمانی از سرشت ويژهها ما کمونيست» 
ما کسانی هستيم که ارتش استراتژ بزرگ . ايم خاصی برش يافته

هيچ افتخاری باالتر از . دهيم پرولتاريا، ارتش رفيق لنين را تشکيل می
رتش نيست، هيچ افتخاری باالتر از دارا بودن نام متعلق بودن به اين ا
 ...باشد نيست سس و رهبر آن رفيق لنين میؤعضويت حزبی که م

کرد به ما وصيت کرد که  هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می
ند ياد سوگ. ه داريمعضويت حزب را بلند و پاکيزه نگنام بزرگ 

را با شرافت انجام  که ما اين وصيت تو کنيم به تو، رفيق لنين می
 !خواهيم داد

کرد به ما وصيت نمود که  هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می
کنيم به  سوگند ياد می. يگانگی حزب را مانند مردمک چشم حفظ کنيد

 .تو، رفيق لنين که اين وصيت تو را هم با شرافت انجام خواهيم داد
 کرد که کرد به ما وصيت هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می

ند ياد سوگ. ديکتاتوری پرولتاريا را حفظ کرده و مستحکم سازيم
 که از نيروی خود دريغ نخواهيم داشت تا اين کنيم به تو، رفيق لنين می

 !وصيت تو را هم با شرافت انجام دهيم
کرد به ما وصيت کرد که با  هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می

ند ياد سوگ. ن را مستحکم سازيمتمام قوا اتحاد کارگران و دهقانا
 که اين وصيت تو را هم با شرافت انجام کنيم به تو، رفيق لنين می

 !خواهيم داد
 آنها را ى لزوم اتحاد برادرانهناپذيری  طور خستگیه ب رفيق لنين

 .نمود ها به ما گوشزد می ره اتحاد جمهوریئدر دا
ت کرد که نمود به ما وصي هنگامی که رفيق لنين ما را ترک می

کنيم  میسوگند ياد . ها را مستحکم کنيم و بسط دهيم اتحاد اين جمهوری
 ! که اين وصيت تو را هم با شرافت انجام خواهيم دادبه تو، رفيق لنين

لنين بارها به ما خاطرنشان نموده است که تحکيم ارتش سرخ و 
سوگند ... باشد ترين وظايف حزب ما می بهبود وضع آن يکی از مهم
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ارتش که  تا ايند کنيم، رفقا که از نيروی خود دريغ نخواهيم داشت يا
 ...ی سرخ خود را مستحکم سازيمئسرخ خود و نيروی دريا

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

که اتحاد  ود دريغ نخواهيم داشت تا اين که ما از جان خلنين
الملل کمونيست را مستحکم سازيم و   بينزحمتکشان همه جهان يعنی

 ٤١ «!بسط دهيم
 

اين بود سوگند حزب بلشويک به معلم و پيشوای خود لنين يعنی کسی که 
اين سوگند را حزب در تحت رهبری استالين با شرافت . ها زنده خواهد بود قرن

 .کند جرا میاجرا کرده و ا
 ىمرگ لنين، استالين در نامه به هيئت تحريريهگرد در روز اولين سال

 :نوشت) "روزنامه کارگر" ("رابوچاياگازتا"
 

ان را به خاطر داشته، دوست بداريد م ايليچ معلم مان و پيشوای» 
 .دهايش تعليم بگيري و از گفته

ا طبق روش ايليچ ـ مبارزه کنيد، دشمنان داخلی و خارجی ر
 .يدئمغلوب نما

ن، هستی نوين و تمدن نوين برپا ي نوی زندگطبق روش ايليچ
 .يدئنما

رد يد چون از ُخئهرگز از چيز کوچک در کار صرف نظر ننما
ترين نصايح لنين در اين  آيد، يکی از مهم وجود میه است که کالن ب

 ٤٢«. است
 

 .نمايد میملت شوروی بدون انحراف از اين سخنان استالين پيروی کرده و 
 بدوًا از بيماری و سپس از مرگ لنين استفاده نموده در سوسياليسمدشمنان 

 برای تجديد نی منحرف و بدين طريق شرايطیصدد بودند حزب را از راه لني
 حمالت ترتسکی دشمن جانی مخصوصًا. داری در کشور ما فراهم سازند سرمايه
ها به حزب  رتسکيستت.  نسبت به حزب شديد بود و دستياران ویلنينيسم
استالين ماهيت .  شديدی داشتىمبارزه جنبه.  نوينی تحميل نمودندىمباحثه

موضوع بر سر حيات ها را فاش نمود، نشان داد که  سياسی اظهارات ترتسکيست

                                                 
 ١٦ـ١٩، ص ١٩٤٥، " لنينىدرباره". استالين،. و. ی ــ ٤١
 .١٩٢٥يه  ژانو٢١، ١٧، شماره "رابوچاياگازتا" ــ ٤٢
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ل درهم شکستن ئ کادرهای حزبی را متحد ساخت و وساو ممات حزب است،
 .م را فراهم آوردسترتسکي

که در ماه نوامبر سال » ؟لنينيسمم يا سترتسکي« به نام استالين در نطق خود
های کارگران   عمومی فراکسيون شورای مرکزی اتحاديهى در جلسه١٩٢٤

 در اين مرحله ترتسکيسماتحاد شوروی ايراد نمود متذکر شد که در مبارزه با 
 " همچون يک جريان مسلکی استترتسکيسموظيفه حزب مدفون ساختن "

 خطر عمده ترتسکيسمخاطرنشان نمود که در شرايط آن زمان استالين به حزب 
 .بود

 :استالين در اين باره چنين گفت
 

 کنونی، پس از پيروزی اکتبر، در شرايط فعلی ىدر لحظه«
تر   را بايد از هر چيزی خطرناکترتسکيسم ،سياست اقتصادی نوين

  سعی دارد نسبت به نيروی انقالب، نسبت بهترتسکيسمدانست، زيرا 
به ) زمان نپ(اتحاد کارگران و دهقانان و نسبت به تبديل روسيه 

 ٤٣ «.روسيه سوسياليستی عدم اعتماد ايجاد نمايد
 

مين أ شرط الزم برای تترتسکيسماستالين ثابت نمود که درهم شکستن عقايد 
استالين چنين . باشد  میسوسياليسمطرف ه  بعدی ب ىادامه پيشروی پيروزمندانه

 :گفت می
 

 ممکن نيست در شرايط سياست ترتسکيسمون درهم شکستن بد» 
ل آمد و روسيه فعلی را به روسيه ئاقتصادی نوين به پيروزی نا

 ٤٤« .سوسياليستی تبديل نمود
 

 مرکزی ى، حزب را در اطراف کميتهترتسکيسماستالين در مبارزه عليه 
ر کشور ما  دسوسياليسممتحد نموده و آن را برای مبارزه آينده در راه پيروزی 

 .بسيج نمود
 که در سال "لنينيسمراجع به اصول "اثر تئوريک استالين تحت عنوان 

 و در کار دفاع، مستدل ترتسکيسم منتشر شد در کار شکست مسلکی ١٩٢٤
اين اثر تشريح استادانه و . ، منتهای اهميت را داشتلنينيسمساختن و بسط 

ر چه در آن موقع و چه اکنون اين اث. باشد  میلنينيسماستدالل تئوريک عميق 

                                                 
 .٥٥، ص ١٩٢٦ها، سال  مقاالت و نطق. ،"مسئله دهقانان"استالين، . و. ی ــ ٤٣
 .٥٥ص همانجا  ــ ٤٤



 ٥٢

ـ لنين مسلح نموده ـ تئوری مارکس ىها را در تمام جهان به سالح برنده بلشويک
 .نمايد و می

يژه دارد و با نام لنين و يعنی آن چه که جنبه نو و لنينيسمدر اين اثر اصول 
 را بسط داده مارکسيسم وارد نمودن آن، تئوری ىوسيلهه وابسته است و لنين ب

 و لنينيسم مسائلتنها خود همين موضوع، يعنی تلخيص .  تشريح شده است،است
آوری شده و مطالب از نقطه نظر  که افکار و عقايد موروثی لنين جمع اين

بررسی گشته است، بخودی خود قدم بزرگی است که به عصر نوين تاريخی 
 مسائل کليه.  برداشته شده استمارکسيسم ــ لنينيسمجلو، به سوی تکامل علم 

. تعليمات لنين در اين اثر به مدارج اصولی بسيار عالی ارتقا داده شده است
استالين نشان . نمايد طور کالسيک تعريف میه  را بلنينيسم ،استالين در اثر خود

 را در شرايط عصر جديد، يعنی عصر مارکسيسمدهد که چگونه لنين  می
 .استی تکميل نموده ئ و انقالب پرولتارياامپرياليسم

وضعيت . کارهای مربوط به احيای اقتصاد ملی در شرف پايان بود
داری تا حدی  کشورهای سرمايه. ودالمللی و داخلی اتحاد شوروی تغيير نم بين

اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی از حيث اقتصاديات به . ثبات موقتی يافت
رنمای مسئله دو. الزم بود باز هم به پيش رفت. سطح قبل از جنگ رسيد
تر  ا حدت هر چه تمام در اتحاد شوروی بسوسياليسمساختمان ما و سرنوشت 

 .کرد عرض وجود می
استالين با دوربينی نابغانه دورنمای آينده و طرق قطعی پيشرفت آتی انقالب 

 .کند را معين می
 :نويسد  می١٩٢٤وی در سال 

 
طور ه  و ب"دينامو" ىآرزوی من نسبت به کارگران کارخانه» 

لی نسبت به کارگران تمام روسيه اينست که سطح صنايع ما باال ک
ليون ي م٢٠ـ٣٠ پرولترها در روسيه به ىبرود و در اندک مدتی عده

نفر بالغ گردد، اقتصاد اشتراکی در دهات شگفته و مالکيت خصوصی 
را مطيع خود کند، صنايع عالی و اقتصاد اشتراکی در روستا کار 

ها و زحمتکشان دهات را در ارتش  رخانهمتحد ساختن پرولترهای کا
واحد سوسياليستی پايان دهد، پيروزی در روسيه منجر به پيروزی در 

 ٤٥ «.تمام جهان گردد
 

                                                 
، چاپ سال ١٩١١ـ١٩٣٧های منتخبه   اورجونيکيدزه، مقاالت و نطق.ک. گ ــ ٤٥

 .٤٥، ص ١٩٣٩
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با تخليص تئوريک تجربيات انقالب کبير سوسياليستی اکتبر و تجربيات 
داری، استالين روی   سرمايهىهای ساختمان سوسياليستی در احاطه نخستين سال

 در يک کشور ايستادگی نمود و آن را سوسياليسم لنين راجع به پيروزی تعليمات
 .بسط داد

انقالب اکتبر " امر مشهور استالين، تحت عنوان ١٩٢٤در ماه دسامبر سال 
استالين در اين اثر خود تز لنين .  منتشر گرديد"های روس و تاکتيک کمونيست

خته و نشان داده است  در يک کشور مستدل ساسوسياليسمرا راجع به پيروزی 
 داخلی و ىجنبه. ديگر تفکيک شود که در اين مسئله بايد دو جنبه از يک

 داخلی عبارت است از روابط طبقات در داخل کشوری که ىجنبه. المللی بين
المللی عبارت است از روابط   بينىباشد، جنبه  میسوسياليسممشغول ساختمان 

 با کشورهای  استسوسياليسمور ه هنوز يگانه کشاتحاد جماهير شوروی، ک
کارگران و دهقانان اتحاد شوروی خود از . نداداری که آن را احاطه کرده سرمايه
توانند برآيند، آنها کامًال قادر خواهند بود  های داخلی به خوبی می  دشواریىعهده

داران خودی برآمده و جامعه سوسياليستی   سرمايهىاز لحاظ اقتصادی، از عهده
داری وجود دارد،   سرمايهىولی تا زمانی که احاطه.  برقرار نمايندکاملی را

داری نيز  داری عليه اتحاد شوروی و بازگشت سرمايه خطر تجاوز سرمايه
 که بتوان اين خطر را برطرف نمود بايد خوِد برای اين. چنان باقيست هم

انقالب داری را نابود کرد و اين هم موقعی ميسر خواهد شد که   سرمايهىاحاطه
فقط در آن هنگام است که پيروزی . ی اقًال در چند کشور پيروز گرددئپرولتاريا
 .دوروی ميتوان کامل و قطعی شمر را در اتحاد جماهير شسوسياليسم

مين کنفرانس حزب ه تاريخی چهاردىاين تزهای استالين بنيان قطعنامه
استالين را در ـ ـکنفرانس مشی لنين . را تشکيل داد) ١٩٢٥ماه آوريل سال (

 قانون حزب و قانونی ى به منزله در اتحاد شورویسوسياليسمپيروزی موضوع 
 .االجرا است، تصويب نمود که برای تمام اعضای حزب حتمی

نسبت " زير عنوان عالين سازمان حزبی مسکو فىضمن گزارش در جلسه
لين  استا"روسيه) بلشويک(به نتايج عمليات کنفرانس چهاردهم حزب کمونيست 

 نموده سوسياليسمتوجه مخصوصی به جلب دهقانان ميانه حال به کار ساختمان 
 :چنين اظهار کرد

 
 ما اينست که دهقانان ميانه حال را ىترين وظيفه اکنون مهم«

 .يمئ آنها را مجددًا تسخير نما،گرد پرولتاريا متحد نموده
در  اصلی دهقانان ى ما اينست که با تودهىترين وظيفه اکنون مهم

 و به ادی و فرهنگی آنها را باال ببريمصف واحدی جمع شويم، سطح م
ترين  مهم.  پيش برويمسوسياليسم اصلی به طرف ىاتفاق اين توده
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يم، حتمًا به ئ را به اتفاق دهقانان بنا نماسوسياليسم ما اينست که ىوظيفه
 ىاتفاق دهقانان و حتمًا در تحت رهبری کارگر، زيرا رهبری طبقه

که اين ساختمان به مجرای   تضمين اساسی است بر اينکارگر
 ٤٦»سوسياليستی بيفتد

 
در گزارش .  شد حزب افتتاحى چهاردهمين کنگره١٩٢٥در دسامبر سال 

 استالين به وجهی روشن، رشد نيروی سياسی و ، مرکزیىسياسی کميته
توانيم به  ولی اظهار داشت که ما نمی. اقتصادی اتحاد شوروی را شرح داد

چنان يک کشور  ها آسوده خاطر بنشينيم، زيرا کشور ما هم  اين موفقيتیتکاا
مين استقالل اقتصادی کشور ما و أبرای ت. ماند  کشاروزی باقی میىمانده  عقب

 الزمه اقتصادی جهت پيروزی ىتقويت استعداد دفاعی آن برای ايجاد پايه
 .نعتی بدل نمود بايد کشور ما را از کشور کشاورزی به کشور ص،سوسياليسم

 : چهاردهمين کنگره چنين گفتىپيشوای حزب از پشت کرسی خطابه
 

 تبديل کشور ما از ، ماهيت و اساس خط مشی عمومی ما» 
کشور کشاورزی به يک کشور صنعتی است، که بتواند با نيروی خود 

 ٤٧«. آالت و ادوات الزمه را تهيه کند
 

ر به ئ استالين داىبل نقشهطلبان، يعنی زينويف و کامنف، در مقا تسليم
 خود را قرار دهند که طبق ىکردند نقشه صنعتی ساختن سوسياليستی سعی می

اين نقشه، . چنان کشور کشاورزی باقی بماند بايستی هم آن اتحاد شوروی می
بايستی زنجير اسارت را به گردن اتحاد شوروی   که میای بود نانهئ خاىنقشه

 . درندگان امپرياليستی نمايدىه طعمهانداخته و آن را دست و پا بست
 ستیطلبان منفور برانداخت و ماهيت ترتسکي  استالين پرده از رخ اين تسليم
 .و منشويکی آنها را هويدا ساخت

 ىترين وظيفه  که مهمکيد نمودأچهاردهم حزب، استالين ت ىدر کنگره
امر  کارگر و دهقان ميانه حال در ىحزب عبارت است از اتحاد محکم طبقه

 .سوسياليسمساختمان 
 چهاردهم حزب اجزای عمل صنعتی ساختن سوسياليستی و مبارزه ىکنگره

 اساسی حزب ى را در اتحاد شوروی به عنوان وظيفهسوسياليسمدر راه پيروزی 
 .تصويب کرد

                                                 
 .، چاپ روسی١٢٧ـ١٢٨ چاپ نهم، ص "لنينيسم مسائل"استالين، . و. ی ــ ٤٦
، گزارش "اتحاد شوروی) بلشويک( حزب کمونيست ىهاردهمين کنگرهچ"ــ  ٤٧

 .٤٨٨، ص ١٩٢٦تندنويسی شده سال 
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 ىدرباره"، اثر استالين تحت عنوان ١٩٢٦پس از کنگره در اوايل سال 
 ى بنيان فلسفهن در اين اثر تاريخی خوداستالي.  منتشر شد"لنينيسم مسائل
ها را مسلکًا درهم شکسته، صحت خط مشی  طلبی زينويف طلبی و تسليم انحالل
 چهاردهم حزب و لزوم صنعتی نمودن سوسياليستی کشور و ساختن ىکنگره
 کارگر را ىاستالين حزب و طبقه.  سوسياليستی را مستدل و ثابت نمودىجامعه

 .ير نسبت به پيروزی ساختمان سوسياليستی مسلح ساختناپذ  با ايمان تزلزل
طلبان و   ل و دور انداختن تسليمئحزب بلشويک، پس از تجمع نيرو و وسا

 صنعتی نمودن ى تاريخی نوين يا مرحلهىسست اعتقادان کشور را به مرحله
 .سوسياليستی رسانيد

رفداران ها، ط طلبان، ترتسکيست  در اين مبارزه با سست اعتقادان، تسليم
 ىها، پس از خروج لنين از صف، آن هسته ها و کامنف زينويف، بوخارين

 حزب ما که پرچم بزرگ لنين را صيانت نمود و حزب را در ىکننده  رهبری
اطراف وصايای لنين متحد ساخت و ملت شوروی را به شاهراه صنعتی کردن 

اين هسته . ی هدايت کرد تشکيل شدئکشور و اشتراکی نمودن اقتصاد روستا
 فرونزه، ،عبارت بود از استالين، مولوتف، کالينين، وروشيلف، کوی بيشف

کاگانويچ، اورجونيکيدزه، کيروف، ياروسالوسکی، ميکويان، دزرژينسکی، 
رهبر اين هسته و نيروی . شورنيک، ژدانف، اشکيرياتف و ديگرانآندره يف، 

 . رفيق استالين بود، حزب و دولتىکننده هدايت
ی حزب و ملت را اجرا نموده از پشتيبانی ئ استادانه وظايف پيشوااستالين

 ى ليکن ضمن فعاليت خود سايه.امل تمام ملت شوروی برخوردار بودک
 ىمصاحبهاستالين ضمن . داد خودپسندی و خودخواهی را نيز به خود راه نمی

مان  آلمانی نقش عظيم لنين نابغه را در امر تغيير سازى نويسندهگخود با لودوي
 :نمايد  خود اظهار میى به طرزی ساده دربارههکشور ما خاطرنشان نمود

 
 است، من فقط شاگرد لنين چه که مربوط به من و اما آن» 

 ٤٨«.  او باشمى و هدف من اينست که شاگرد شايستهباشم می

                                                 
 .٣، ص ١٩٣٨ نويسنده آلمانی، سال گاستالين، مصاحبه با اميل لودوي. و. ی ــ ٤٨
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٨ 
 
 

پهناوری و در عين حال از حيث اقتصادی صنعتی کردن کشوری به اين 
های  ترين مدت ور آن زمان اتحاد جماهير شوروی، در کوتاهمانده مانند کش عقب
ی از ئها بايستی رشته می.  اشکاالت عظيمی در برداشت، تاريخیىممکنه

.  تزاری قديم نبود، از نو ايجاد نمودىصناعت را که اثری از آنها در روسيه
.  سابق فاقد آن بود، برقرار ساختىبايستی صنايع دفاعی نوينی که روسيه می
 که دهات سابق اطالعی از آن نداشتند، های کشاورزی بايستی برای ماشين یم

. برای اين منظور وجوه هنگفتی الزم بود. های معاصر برپا ساخت کارخانه
   ملت،ى استثمار بيرحمانهىداری اين وجوه را به وسيله های سرمايه دولت
الحمايه و  های خونين مستعمرات و کشورهای تحت های غاصبانه و غارت جنگ
توانست از چنين  ولی کشور شوروی نمی. آورند دست میه های خارجی ب وام

داری  های خارجی هم از طرف سرمايه های پليد استفاده نمايد و در وام سرچشمه
 کشور ىبنابراين يگانه منبع تهيه اين وجوه همان داخله. رويش بسته شده بوده ب

 .شوروی بود
ستالين اصلی برای صنعتی ساختن سوسياليستی  اتکا به دستورات لنين، ابا
 : تنظيم نمود و نشان داد کهر ماکشو

 
موضوع اصلی صنعتی ساختن کشور فقط رشد عادی صنايع نبوده بلکه  -١

سازی است  عبارت از بسط صنايع سنگين و قبل از هر چيزی عبارت از ماشين
سازی  اشينمباشد، زيرا فقط ايجاد صنايع سنگين و  که مغز صنايع سنگين می

 را از سوسياليسممين نموده و کشور أ را تسوسياليسم  مادیىخودی است که پايه
 .سازد نياز می داری بی جهان سرمايه

 انقالب ىداران در کشور ما در نتيجه سلب مالکيت از مالکين و سرمايه -٢
ها،  ها و کارخانه سوسياليستی اکتبر، الغای مالکيت خصوصی بر زمين، فابريک

 نيرومند تجمع ى سرچشمه،المال مردم ا وغيره و واگذاری آنها به بيته بانک
 .سوسياليستی را برای توسعه صنايع ايجاد نمود

داری  صنعتی ساختن سوسياليستی اساسًا با صنعتی ساختن سرمايه -٣
داری از طريق غصب مستعمرات و يغمای آنها،   صنايع سرمايه.متمايز است

های کارگر و  آور و استثمار بيرحم توده اسارتهای  منکوب نمودن در جنگ، وام
شود در صورتی که صنعتی ساختن سوسياليستی  ملل مستعمرات عملی  می

ی است که در اثر ئها متکی به مالکيت اجتماعی آالت توليد و تجمع و حفظ ثروت
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به طور صنعتی ساختن سوسياليستی . شود زحمت کارگران و دهقانان ايجاد می
 .های زحمتکش بستگی دارد با بهبود روزافزون وضع مادی توده ناپذيری یئجدا

 اساسی عبارتست از ترقی ىلذا در مبارزه برای صنعتی کردن، وظيفه -٤
 کاالها، مبارزه در راه انضباط ى مولده کار، تقليل ارزش تمام شدهىدادن قوه

 .ی وغيرهئجو کار، رژيم صرفه
و حرارت برای کار  شور در اتحاد شوروی سوسياليسمشرايط ساختمان  -٥
های سريع الزم برای صنعتی ساختن را ممکن   کارگر، اجرای آهنگىدر طبقه

 .سازد می
تغيير سوسياليستی وضع کشاورزی بايد از طريق صنعتی ساختن کشور  -٦

 . فنی آن تغييرات را فراهم سازدى خود بايد پايهىبه عمل آيد که اين هم به نوبه
و صريحی مسلح شده  روشن ىن برنامه که با چنيد شورویزحمتکشان اتحا

 .بودند دست به صنعتی ساختن سوسياليستی کشور زدند
ان شده سارهای ساختمان سوسياليستی ه  که از اين موفقيتها امپرياليست

 قطع مناسبات ىبودند، کوشش نمودند عمل صنعتی نمودن را به وسيله
 کشتن ىبه وسيله، )انگلستان(ديپلوماسی و بازرگانی خود با اتحاد شوروی 

 تقويت عمليات جاسوسی و خرابکاری ى، به وسيله)لهستان(سفرای شوروی 
ها و  در داخل کشور هم ترتسکيست. برهم زده و يا اقًال از سرعت آن بکاهند

ودند، طرفداران زينويف و بقايای دستجات ضد حزبی که سابقًا شکست خورده ب
. سبعانه عليه حزب آغاز نمودندحمالتی به  متحد شده، ای نانهئدر ائتالف خا

از چمبرلن گرفته تا ترتسکی يک "چه در آن موقع رفيق استالين متذکر شد  چنان
 بدون وارد نمودن شکست مسلکی و ،"شود  واحدی دارد تشکيل میىع جبههنو

 ىـ زينويويستی، نيل به پيروزی در رشتهـتشکيالتی به ائتالف ترتسکيستی 
 تحت رهبری استالين ائتالف حزب. ر ممکن بوددن سوسياليستی غيصنعتی کر
گزارش استالين را در پانزدهمين .  زينويوستی را درهم شکستــ ترتسکيستی

کنفرانس حزب زير عنوان راجع به انحراف سوسيال دموکراتيک در حزب ما 
 ى عمومی کميتهىو گزارش وی در هفتمين جلسه) ١٩٢٦نوامبر سال (

باز هم راجع به انحراف سوسيال دموکراتيک "  کمينترن تحت عنوانىيهئاجرا
) بلشويک( حزب کمونيست ،از لحاظ ايده) ١٩٢٦دسامبر سال  ("در حزب ما

 .مين نمودأاتحاد شوروی و کمينترن را مسلح کرده يگانگی و اتحاد حزبی را ت
 در تصميمات طرفداران  کمينترنىيهئ اجراىمومی وسيع کميته عىجلسه

طلبانی دانست که به   ـ زينويف را انشعابـ ترتسکی خود، طرفداران ائتالف
 .مواضع منشويکی سقوط کرده اند



 ٥٨

طلبان و مدافعين  ها پس از درهم شکستن و طرد تسليم بلشويک
داری، فعاليت خود را در قسمت صنعتی کردن سوسياليستی کشور ما  سرمايه

 .ادامه دادند
 کشور از مدنظر  صنعتی ساختنمسائلها، هيچ يک از  هيچ يک از رشته

های نوين صنايع، توسعه و  ـ مبتکر ايجاد رشتهـاستالين . ماند استالين دور نمی
 . سابق استىمانده های عقب تجديد ساختمان رشته

 ايجاد دومين پايگاه استخراج ذغال و فلزسازی در ىدهنده ـ الهامـاستالين 
د و رهبر ـ موجـاستالين .  کورباس استىکشور ما، يعنی ساختمان حوزه

 تراکتورسازی استالينگراد ىساختمان کارخانه. های سوسياليستی است ساختمان
، ساختمان استاسيون الکتريک دنپر )سترویاستالينگرادسکی تراکتور(
 ،)ماگنيتوستروی(ازی ماگنيتوگورسک ، ساختمان کومبينای فلزس)دنپرستروی(

 ىساختمان کارخانه، )اورال ماش ستروی(سازی سنگين اورال  ساختمان ماشين
، ساختمان )توسکی سلماش سترویسار(توف سارهای کشاوزی  ماشين

ـ سيبری ـ، راه آهن ترکستان )کوزنتسکستروی( فلزسازی کوزنتسک ىکارخانه
، )ساراتفسکی کمباين ستروی(تف سارسازی  ، ساختمان کمباين)تورکسيب(

 و يک گورکیسازی در شهرهای مسکو و  های اتومبيل های کارخانه ساختمان
 . تمام اينها با نام استالين بستگی داردهای ديگر، سلسله از ساختمان

 که در اتحاد شوروی برپا سوسياليسم با عظمت بنای با شکوه ىمنظره
زيارت به . نمود ثير عميقی میأداری ت شد، بين کارگران کشورهای سرمايه می

 و صدها هيئت هاده. تمام معنی به کشور اتحاد جماهير شوروی آغاز شد
 عظيم و آميخته با هيجانی با اين حقيقت ى و با عالقهندآمد نمايندگی کارگری می

 ىکه چگونه خود کارگران پس از طرد استثمارکنندگان خود، جامعه
انات کشور يتمام جر. ندکرد ی حاصل میئسازند آشنا ی برپا مینينوسوسياليستی 

خواستند از همه چيز مطلع  ها می، آنندنمود یما توجه آنها را به خود جلب م
 ممتدی بين استالين و ى مصاحبه١٩٢٧ نوامبر سال ٥در تاريخ . گردند

نمايندگان کارگران آلمان، فرانسه، اتريش، چکسلواکی، چين، بلژيک و 
 .کشورهای ديگر روی داد

های قطعی سياست صنعتی ساختن   موفقيت١٩٢٧از همان اواخر سال 
 ١٩٢٧ حزب که در ماه دسامبر سال ىپانزدهمين کنگره. سوسياليستی نمايان شد

استالين ضمن گزارشی که در قسمت . تشکيل شد، به اولين نتايج رسيدگی نمود
های صنعتی ساختن سوسياليستی را   روشن موفقيتى منظره،بيالن عمليات داد

های حياتی سوسياليستی را خواه در  تشريح نمود و لزوم بسط و تحکيم آتی رشته
ها و خواه در دهات خاطرنشان ساخت و خط مشی حزب را متوجه از ميان شهر

 .دار در اقتصاد ملی نمود برداشتن عناصر سرمايه
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ی را از صنايع ئدر پانزدهمين کنگره، استالين عقب ماندن اقتصاد روستا
 که تمام اقتصاديات کشور را و طريق برطرف نمودن اين وضعيت راتذکر داده 
 .ين نمودکرد تعي تهديد می

 :استالين گفت
 

ی به ئ روستاىراه نجات در تبديل اقتصاديات خرده و پراکنده» 
در انتقال به و   زراعت اجتماعیىگ و متحد بر پايهاقتصاديات بزر

راه . باشد زراعت دستجمعی بر اساس تکنيک نوين درجه اول می
ی را آهسته ئتر روستا  خردهنجات در آنست که اقتصاديات خرده و

طور مداوم، نه از طريق فشار بلکه از طريق ارشاد و ه  ولی بتهآهس
 زراعت اجتماعی دستجمعی و اشتراکی متحد ساخت و ىاقناع بر پايه

های کشاورزی و  به اقتصاديات بزرگی مبدل نمود که در آن ماشين
کار ه تراکتورها و اصول علمی برای افزايش حاصلخيزی زمين ب

 ٤٩ «.يستراه نجات ديگری ن. برده شود
 

 چه شد که کشور ما طريق ساختمان کلخوزی را پيش گرفت؟
اورزی و ماندگی کش  ديگر عقب حزبى آغاز تشکيل پانزدهمين کنگرهدر

مقدار کلی . طور روزافزونی محسوس بوده  ببرداری غله مخصوصًا بهره
 ولی قسمت کاالی شد  به سطح قبل از جنگ نزديک میمحصول غله تقريبًا

رسيد، فقط اندکی بيش  مين شهرها و ارتش به فروش میأه برای تمحصول غله ک
در دهات تقريبًا بيست . ميزان قبل از جنگ بود) سی و هفت درصد(از يک سوم 

و اما . ی کوچک و بسيار کوچک وجود داشتئ اقتصاد روستاميليونو پنج 
ای   اقتصاد نيمه مبادلهىی بنابر طبيعت خود دارای جنبهئاقتصاد کوچک روستا

 توليد و ىمين کند و قادر به توسعهأتواند حداقل غله کاال را ت بوده و فقط می
پراکندگی اقتصاد . استعمال تراکتور و ماشين و باالبردن حاصلخيزی نيستند

 .ی و تنزل مقدار غله کاال ادامه داشتئروستا
 

کاری، ارتش و شهرهای  ای نبود که با اين وضع غله شبهه» 
 ٥٠ «.ايستی دچار گرسنگی مزمن گردندب یاتحاد شوروی م

 

                                                 
، چاپ ٤٦٨ـ٤٦٩، ص "اتحاد شوروی) بلشويک(تاريخ مختصر حزب کمونيست " ــ ٤٩

 .فارسی
 .٤٦٦همانجا ص  ــ ٥٠
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که بتواند اقتصادهای بزرگی  در مقابل کشور دو راه موجود بود برای اين
های  کار انداختن تراکتور و ماشينه وجود آورد که قدرت به در روستا ب

راه اول، . ه کاال را داشته باشندکشاورزی و چند برابر باال بردن مقدار غل
بايستی   آن میىداری در روستا که در نتيجه  سرمايهمبادرت به توليد بزرگ 

 ى بيکاری در شهرها شدت يابد، اتحاد طبقه،های دهقانی ورشکست شوند توده
.  شکست بخوردسوسياليسمها قوت گيرند و  کوالک  کارگر و دهقان نابود گردد،

ت حزب را به شدت به اين راه مهلک سوق سارطلبان دست   نين و تسليمئخا
 .ندداد می

راه دوم، متحد ساختن دهقانان خرده پا در اقتصاد ملی بزرگ سوسياليستی، 
های معاصر برای   از تراکتور و ساير ماشين يعنی در کلخوزها که قادرند وسيعًا

بديهی است که حزب . برداری غله کاال استفاده نمايند  صعود سريع بهره
ی بسط اقتصاديات توانستند راه دوم يعن بلشويک و دولت شوروی فقط می

 .ی از طريق کلخوزی را انتخاب نمايندئروستا
 که الزم  لنين بودىبلشويک دستورات مدبرانهمبنای اين خط مشی حزب 

ی به زراعت بزرگ اشتراکی ماشينی که ئدانست اقتصاديات کوچک روستا می
ه ليون اقتصاد دهقانی را از احتياجی کيتوانست دهها م ای بود که می يگانه وسيله

 .  بدل شود،ها حکمفرما بود بيرون آورد قرن
 :نمود که لنين خاطرنشان می

 
 ٥١ «.توان از احتياج بيرون آمد با اقتصاد کوچک نمی»  

 
کرد که   ايجاب میهای اقتصادی يعنی احتياج مردم دیترين نيازمن حياتی

 تحت رهبری و حزب بلشويک نيز. کی برقرار شوداصول کشاورزی اشترا
 ىها توده ليونيه اين احتياج اقتصادی به درستی پی برد و توانست ماستالين ب

 . را به مجرای کشاورزی اشتراکی بياندازدیدهقان
ل به بسط ئبايستی با تمام وسا  حزب میى پانزدهمين کنگرهىطبق قطعنامه

 ىکه اولين نقشهدر عين حال کنگره دستور داد . کشاورزی اشتراکی اقدام شود
بدين طريق در گير و دار ايجاد صنايع .  ملی تنظيم گردد اقتصادىپنجساله

 عظيم جديد يعنی اشتراکی کردن کشاورزی را ىسوسياليستی استالين يک وظيفه
العاده دقيق الزم   فوقى تاريخی يک تهيهىاجرای چنين وظيفه. مطرح کرد

 انقالب ىرا در رديف تهيه توان آن  میداشت که از حيث عمق و بسط کامًال
 انقالب پرولتاريا با شهامت و بدون ىاستراتژ نابغه. اليستی اکتبر قرار دادسوسي

                                                 
 .، چاپ دوم روسی٥٤٠، ص ٢٤لنين، جلد . ای.  وتأليفاتاز  ــ ٥١
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نعی را که  مواىنمود، کليه جلو هدايت میه انحراف با دقت و احتياط  حزب را ب
 مواظب مانور و شکست و در ضمن دقيقًا در راه مقصود قرار داشت درهم می

 طور درخشانیه وقات برا در اسرع ا حرکات دشمن طبقاتی بود، عمليات دشمن
نمود، در همان جريان پيشروی استادانه به نيروی خود تغيير آرايش  میبينی  پيش
کرد و نيروهای ذخيره را برای   مواضع متصرفی را مستحکم میداد، می

 .داد ی موفقيت مورد استفاده قرار می توسعه
 به  دهقانانی  ا  شرايط مادی الزم را برای داخل شدن تودهىحزب کليه

مين دهات از لحاظ ماشين و أيک پايگاه صنعتی برای ت. کلخوزها فراهم ساخت
وجوه .  ايجاد گرديدی تحديد سالح کشاورزیچنين پايگاهی برا تراکتور و هم

کافی برای دادن اعتبار ساختمان کلخوزها و سوخوزها گردآوری شد و بهترين 
 کلخوزهای .مور گشتندأی انجام اين ساختمان م کارگر براىافراد حزب و طبقه

ای از چگونگی کشاورزی اشتراکی را به دهقانان منفرد نشان  اوليه که نمونه
های ماشين تراکتور و  استاسيون. ی محکمی استوار شدند دادند، بر روی پايه می

 . ايجاد شدان جهت بهبود اوضاع اقتصادی آنهای برای کمک به دهقانئسوخوزها
ه ديدند شروع به مقاومت کرده ب لعين میایأره ها که فنای خود را ب کوالک

 را مجبور به تسليم يا اقًال خواستند حزب  می"اعتصاب در تحويل غله"ی  وسيله
 ى شاختی در حوزهى در ناحيه بدوًا١٩٢٨در همان سال . دننشينی بنماي عقب

 تشکيالت بزرگی از متخصصين بورژوازی ،دنتس و سپس در نواحی ديگر
کاران با کشورهای  اين زيان. کاری اشتغال داشتند زيانه کشف گرديد که ب

 .امپرياليستی نيز مربوط بودند
کار ه ها ب  کوالکىای عليه العاده حرب تحت رهبری استالين اقدامات فوق

رفيق استالين .  مجازات شدندکاران شديدًا  زيان را درهم شکست وبرد و آنان
 عبرت بگيرد و مقدم بر همه  شاختی درسىرا دعوت نمود که از قضيه حزب

خصص فنی بشوند و در تمور کارهای اقتصادی، استاد و مأهای م خود بلشويک
 . کادرهای فنی از بين کارگران تسريع به عمل آيدىتهيه

 هاىض نمود، در سالها آغاز تعر  کوالکىپس از اين که حزب عليه
ده های شکست خور ها و زينويويست جای ترتسکيسته ب ١٩٢٨ـ ـ١٩٢٩
طلبان دست   تومسکی و تمام گروه ضد حزبی آنها يعنی تسليم،ن، ريکفيبوخار

در همان موقع . داری پا به ميدان گذاردند ت و طرفداران بازگشت سرمايهسار
 در صدد ت حزب، مجددًاسارطلبان دست    با اتکا به عمليات تسليمها امپرياليست

های در ستاد. ند به جنگ بکشانآيند اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی را می بر
اتحاد جماهير شوروی ه ی تجاوز جديدی ب کل ارتش انگليس و فرانسه نقشه

 .شود  تهيه می١٩٢٩ــ١٩٣٠سوسياليستی برای سال های
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که پيروزی انقالب کبير سوسياليستی در ماه اکتبر سال  طوری همان
 و هاکها، منشوي شکن طلبان و اعتصاب   بدون درهم شکستن تسليم١٩١٧
 پيروزی ١٩٢٨ـ١٩٢٩ های طور هم در سال  همان،ها ميسر نبودار اس

ت غيرممکن سارطلبان دست   سوسياليسم در دهات بدون درهم شکستن تسليم
ت در حزب ساری خطر  بارهدر"های استالين تحت عنوان   نطق مخصوصًا.بود

و ی مسکو  ی عمومی کميته در جلسه ("اتحاد شوروی) بلشويک(کمونيست 
 ىدرباره"و تحت عنوان ) ١٩٢٨فتيش مسکو در ماه اکتبر سالکميسيون ت

ی  در جلسه ("اتحاد شوروی) بلشويک(ت در حزب کمونيست سارانحراف 
اتحاد شوروی در ماه آوريل ) بلشويک( مرکزی حزب کمونيست ىعمومی کميته

ز ئـ ريکف حاـی ضد حزبی بوخارين  برای پيروزی بر دسته) ١٩٢٩سال 
 .رگی بوداهميت بز
ها افشا شده و نشان داده شده  تیسار استالين سيمای دست یها اين نطق در

 .و عامل کوالک در داخل حزب هستند لنينيسماست که آنها دشمن 
ه ت، استالين تمام حزب را متحد ساخته و بسار دست ىدر مبارزه عليه

. بردداری در کشور ما يورش  کمک آن بر ضد آخرين کانون استعمار سرمايه
ی وی انقالب را به   تزلزل ناپذير و دوربينی مدبرانهىنبوغ استالين، اراده

سال "ی تاريخی خود تحت عنوان  استالين در مقاله.  دادء ارتقاتری ارج عالیمد
 به مناسبت جشن دوازدهمين سال اکتبر نوشته ١٩٢٩ در سال "تحول عظيم

 :است
 

سوسياليستی سال های ساختمان   در تمام جبههسال سپری شده» 
به عناصر  سوسياليسم ىاين تحول در زير لوای حمله. تحول عظيم بود

خصوصيت قابل . گيرد ها و دهات انجام گرفته و میداری شهر سرمايه
ترين  ی آن هم اکنون در مهم توجه اين حمله اين است که ما در نتيجه

 ، سوسياليستی اقتصاد)رکونستروکسيون( های تجديد ساختمان رشته
 ٥٢ «.ل آمده ايمهای قطعی ناي  موفقيت  به يک رشته،ملی خود

 
يکی از . ل گرديدئتحول قطعی نا کار، به يک ىدر قسمت بازدهحزب 

ی   مربوط به صنعتی ساختن سوسياليستی يعنی موضوع تهيهمسائلترين  سخت
در . شد حل شده دانست  میوجوه الزم برای ساختمان صنايع سنگين را، اساسًا

ی زراعت و بهبود اوضاع دهقانان، حزب موفق به تحول اساسی  وسعهقسمت ت
نهضت کلخوزی به سرعت هر چه تمامتر رو به توسعه نهاد و از حيث . گرديد

                                                 
 .١١، چاپ ٢٢٤، ص "لنينيسم مسائل"استالين، . و. ی ــ ٥٢
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اين آغاز نهضت . شتگذا خود حتی صنايع بزرگ را نيز عقب سرعت رشد 
 .ای کلخوزی بود توده

 :ين باره نوشته است ااستالين در
 

ت کنونی کلخوزی تازگی داشته که در نهض موضوعی» 
 اينست که اکنون ديگر کشاورزان مانند ،را قطعی دانست توان آن می

، باتی وارد کلخوزها نشده بلکه قصا سابق با دستجات جداگانه
جا در آن وارد  ها يک ها، نواحی بزرگ و حتی شهرستان دهستان

ميانه دهد؟ معنی آن اينست که دهقان  اما اين چه معنی می. شوند می
 اساسی در آن تحولاساس اين است . شود حال به کلخوز وارد می
ترين موفقيت  توان مهم را می ی که آنئتکامل اقتصاديات روستا
 ٥٣«......حکومت شوروی دانست

 
بدين طريق تحت رهبری استالين اين تحول تاريخی، يعنی تبديل سياست 

ضمحالل کوالک امحدود نمودن و بيرون راندن عناصر کوالک به سياست 
 تهيه ساس اشتراکی شدن سرتاسری کشاورزی بر ا خاصىچون يک طبقه هم

 .گرديد
يکی از خدمات بزرگ استالين را بايد اين به شمار آورد که در اين مرحله 

 اشتراکی نمودن ی چرخش به سوی صنعتی ساختن و يعنی نخستين مرحله
 برای انجام وظايف را الزم بود تمام نيروی کار خلق که کشاورزی هنگامی
ترين   او موضوع مربوط به زنان، وضع زنان، کار زنان، مهمخطير بسيج کرد،

نقش زن، يعنی زنان کارگر و دهقان را در زندگی اقتصادی و حيات سياسی و 
له را به اوج الزم خود ئاجتماعی جامعه با تمام اهميت آن مطرح نمود و اين مس

 .د حل نمورا صحيحًا ارتقا داد و آن
 :گويد استالين می

 
های عظيم ستمکشان تاريخ بشر بدون  هيچ يک از جنبش» 

زنان زحمتکش که از . شرکت زنان زحمتکش در آن انجام نيافته است
طلبانه  گاه از شاهراه جنبش آزادی ترند، هيچ تمام ستمکشان ستمديده
دانيم  که می به طوری. توانستند برکنار بمانند برکنار نمانده و نمی

 بردگان صدها و هزارها قربانی و قهرمان ىطلبانه نهضت آزادی
 اژوفوف مبارزين راه آزادی از قيد سردر ص. بار آورده بزرگ زن ب

                                                 
 .١١، چاپ ٢٧٢، ص "لنينيسممسئله "استالين، . و. ی ــ ٥٣



 ٦٤

آور نيست که جنبش انقالبی  تعجب. قرار داشت هزار زن رنجبر هاده
های   تودهىطلبانه های آزادی ترين جنبش کارگر که نيرومندىطبقه

 ٥٤ «.ن رنجبر را زير لوای خود گرد آوردها ز ليونيستمکش است م
 

 : گويد استالين سپس می
 

ترين  زنان زحمتکش يعنی کارگران و دهقانان زن، بزرگ» 
اين ذخيره درست نصف جمعيت را .  کارگر می باشندى طبقهىذخيره

ود يا خواهد ب کارگر ىله که ذخيره با طبقهئاين مس. دهد تشکيل می
وشت جنبش پرولتاريا، فتح يا ضوعی است که سرنو م،عليه آن

شکست انقالب پرولتاريا، پيروزی يا شکست حکومت پرولتاريا 
ی   پرولتاريا و دستهىبه اين سبب اولين وظيفه. وابسته به آنست

آهنگ آن يعنی حزب کمونيست اين است که برای خالصی زنان پيش
ها  نفوذ بورژوازی و دادن تعليمات سياسی به آنرکارگر و دهقان از زي

 ٥٥ «. مبارزه نمايددر زير پرچم پرولتاريا جدًا
 

 : دهد استالين باز هم ادامه می
 

در    ــتوانند و باشند آنها می ولی زنان زحمتکش تنها ذخيره نمی» 
 بايد ارتش ــ کارگرىصورت اجرای سياست صحيح از طرف طبقه

از . مايدن  بورژوازی عمل میى کارگر بشوند که عليهىواقعی طبقه
 وجود آورد کهه کار هستند، ارتشی ب ى که ذخيرهان کارگر و دهقانزن

ی قطعی   دومين وظيفه،دوش بدوش ارتش کبير پرولتاريا عمل کند
 ٥٦ «.باشد  کارگر میىطبقه

 
ی نقش و اهميت زن در کلخوزها استالين ضمن نطق خود در  باره اما درو

 :گويد قدم چنين می های پيش ی کلخوزی اولين کنگره
 

من . رفقا موضوع زنان در کلخوزها موضع بزرگی است» 
ها ارزش الزم نداده و حتی به  ی زيادی از شما به زن دانم که عده می

اشتباه است و اشتباهی جدی زنيد، اما رفقا اين  آنها پوزخند هم می
                                                 

 .١٩٢٥ مارس سال ٨، ٥٦، شماره "پراودا" ــ ٥٤
 .همانجا ــ ٥٥
 .همانجا ــ ٥٦



 ٦٥

ها فقط نصف جمعيت را  ين نيست که زن ا درئله تنها اينجا مس.است
ين است که نهضت کلخوزی  ا از همه درله قبلئ مسدهند، تشکيل می

. و قابل را به مقام رهبری رسانده استی زيادی از زنان برازنده  عده
ها  هاست زن بينيد که مدت  می،نيدی آن بيفکنظری به کنگره و اعضا

 هاها در کلخوز زن. نداماندگی به مقام پيشروان رسيده از حال عقب
 ىوظيفه. يرو جنايت استعاطل گذاردن اين ن. نيروی بزرگی هستند

را در کلخوزها پيش انداخته اين نيرو  ما عبارت از اين است که زنان
 ٥٧ «. به کار اندازيمرا عمًال
 

 :دهد استالين ادامه می
 

چه به خود زنان کلخوزی مربوط است اين است که  و اما آن» 
 بايد. آنها بايد نيرو و اهميت کلخوز را برای زن به خاطر داشته باشند

 د که فقط کلخوز است که آنها امکان دارند بانبه خاطر داشته باش
 برابری ، عدم تساوی و در کلخوز،بدون کلخوز. مردان برابر بشوند

بگذار رفقای کلخوزی زن اين موضوع را به خاطر داشته . حقوق
 ٥٨ «. مردمک چشم محافظت نمايندمانندباشند و از رژيم کلخوزی زن 

 
کشور ما، از آن جمله زحمتکشان ملل مردم های  ترين توده جلب وسيع
، عبارت بود از سوسياليسم سابق به کار ساختمان ىمانده ستمکش و عقب

ی واقعی  ها را ايجاد کننده  که تودهوزی ايدئولوژی شورویترين پير بزرگ
گونه اباطيلی  که از انتشار هيچ بر ايدئولوژی بورژوازی .شمارد تاريخ می

يک از شئون زندگی  مستقل در هيچ ى ها برای کار خالقه وده اين که تىبارهدر
 رفيق استالين پرده از ماهيت ارتجاعی اين. کند  فروگذار نمیاستعداد ندارند،

توانند  شوندگان بدون وجود استثمارکنندگان نمیکند استنثمار  که ادعا می"تئوری"
 : استين خصوص رفيق استالين چنين نوشته ادر. زيست نمايند برداشت

 
ه ترين نتايج انقالب اکتبر اين واقعيت است که ب يکی از مهم» 

 ٥٩ «.ای وارد آورد ی نابودکننده  قالبی ضربه"تئوری"اين 
 

                                                 
 . روسی١١، چاپ ٤١٩ـ٤٢٠، ص "لنينيسم مسائل"، استالين. و. ی ــ ٥٧
 .همانجا ــ ٥٨
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 ٦٦

ها به  رفيق استالين از روی اين افسانه ارتجاعی هم که مدعی بود ملت
 :شوند پرده برداشته چنين گفت نژادهای عالی و پست تقسيم می

 
 که جهان از قديم االيام به نژادهای "معمول بود" ًا اين فکرسابق» 

ها مستعد تمدن  دانی و عالی، به سياه و سفيد تقسيم شده است که اولی
ها يگانه آورندگان  نبوده و بايد مورد استثمار قرار گيرند ولی دومی

اين افسانه را اکنون . نداها دعوت شده اولیاستثمار تمدن بوده برای 
ترين نتايج انقالب  يکی از مهم.  دورافتاده دانستبايد شکست خورده و

مرگباری وارد آورد   ىاين افسانه ضربهه اکتبر اين واقعيت است که ب
ر ترقی و يسی که به مئ غير اروپاىن داد که ملل آزاد شده نشاو عمًال

شان در پيش بردن فرهنگ   شايستگی،نداتکامل شوروی کشيده شده
 ٦٠ «.ی کمتر نيستئی از ملل اروپاقيقمترقی حقيقی و تمدن پيشرو ح

 
 
 
 
 
 
 

٩ 
 
 

های متخصص   استالين در کنفرانس مارکسيست١٩٢٩ دسامبر سال ٢٧در 
رفيق استالين در نطق خود پرده از روی تئوری .  کشاورزی نطقی ايراد نمود

های مختلف اقتصاد ملی برداشته، تئوری ضد مارکسيستی   رشته"توازن"
 اقتصاد "ثبات"سوسياليستی و تئوری ضد مارکسيستی  بودن ساختمان "خودرو"

 پس از درهم شکستن تمام اين رفيق استالين. قانی را درهم شکستکوچک ده
ت، ماهيت ساردست و اپورتونيستی های بورژوازی، ضد مارکسيستی  یتئور

باشند، عميقانه تجزيه و  کلخوزها را که شکل سوسياليستی اقتصاد کشاورزی می
 لزوم آغاز سياست اشتراکی کردن کشاورزی در سرتاسر کشور و تحليل نمود و
 .ها بر اساس اين سياست را مستدل ساخت محو کوالک

                                                 
 .١٧٨همانجا ص  ــ ٦٠



 ٦٧

ی و قطعی با ئنهان از نبرد ين يازدهم حزب بود که لىهنوز کنگره
 رشدش اقتصاد کوچک دهقانی است سخن ىداری روس که سرچشمه سرمايه

 معين کرد که اين نبرد چه وقت رخ شد دقيقًا موقع نمی  ولی در آنراند، می
ل علمی ئ خود از روی دال ذاتیىرفيق استالين با دوربينی داهيانه. خواهد داد
داری داخلی هم اکنون  ی و قطعی با سرمايهئ که موعد اين نبرد نهاثابت کرد

استالين که يک نفر دانشمند بزرگ ديالکتيک است، نشان داد که . فرارسيده است
 معين عبارت از تعقيب سياست سابق ى طبقه ىها به منزله کوالکاز ميان بردن 

يعنی محدود ساختن يا کنار زدن آنها نبوده بلکه يک تحول ناگهانی است که در 
 .شود سياست حزب داده می

 : شانزدهم حزب نوشته شده استىهای کنگرهدر قرار
 

اگر ضبط اراضی مالکين را اولين قدم انقالب اکتبر در روستا » 
 کلخوزها دومين قدم و در عين حال آن تأسيسين صورت  ا در،دانيمب

 ىگذاری جامعه ترين مراحل پايه قدم قطعی است که شاخص مهم
 ٦١ «.باشد سوسياليستی در اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی می

 
 اين بود که ضرورت ىتوسل روستاها به اقتصاد سوسياليستی در نتيجه

اقتصاد بزرگ تشکيل آرتل و زراعت اشتراکی و  ىاقتصادی انتقال به مرحله
ها و دولت شوروی  حزب بلشويک. نمود را ايجاب می  ماشينىوسيلهه زراعت ب
نيک جديد  تکء نوين، نشاى  مشغول ايجاد نيروهای مولده متوالی در دهاتسنوات

 کادر يعنی ،غيره بودند و برای کشاورزی سوسياليستیيعنی تراکتور، کمباين و
 .نمودند  تهيه میها نفر متخصص تکنيک معاصر ليونيم

 ىيق استالين در شادباش تاريخی خود در روز گشايش کارخانهرف
مبرده خطاب به کارگران نا) ١٩٣٠ ژوين ١٧(سازی استالينگراد تراکتور

 :وشتن
 

به مناسبت اين پيروزی به کارگران و هيئت رهبری اولين » 
رچم سرخ در اتحاد جماهير  پى دارنده، عظيم تراکتورسازیىکارخانه

پنجاه هزار . گويم شوروی سوسياليستی شادباش و تبريک می
تراکتوری که شما بايد در هر سال به کشور بدهيد پنجاه هزار 

ايست که جهان قديم بورژوازی را منفجر ساخته و برای سازمان  گلوله
                                                 

 ىها و جلسات عمومی کميته ها و قراردادهای کنگره و کنفرانس قطعنامه"مجموعه  ــ ٦١
، ص ١٩٤١، چاپ ششم سال ٢، قسمت "مرکزی حزب کمونيست بلشويک اتحاد شوروی

٤٢٨. 



 ٦٨

 موفقيت شما را در اجرای. کند نوين سوسياليستی در دهات راه باز می
 ٦٢ «.برنامه تان خواستارم

 
وابط نوين  نوينی که در دهات ايجاد شده بود ناگزير رىنيروهای مولده

 .کرد توليد میسوسياليستی بين مردم 
 به طور جامع سوسياليسمی  ن را در بارهيناستالين تئوری مارکس و ل

 اشتراکی کردن ى نشان داد که انتقال به مرحله،دهاالطرافی تصريح نمو
 نبوده بلکه از ی از طريق ورود ساده و آرام دهاقين در کلخوزها ممکنکشاورز

الزم بود . پذير است ها امکان جمعی دهاقين بر ضد کوالک دستىطريق مبارزه
های  ها را در نبرد علنی، جلوی چشم تمام دهقانان شکست داد تا توده که کوالک
 اشتراکی نمودن ىلذا الزمه. داری پی ببرند ضعف عناصر سرمايهه دهقانی ب

 . خاص از بين برودىاين بود که کوالک به عنوان طبقهسرتاسر کشاورزی 
لزوم تغيير سياست حزب از محدود ساختن ه ر بئدستورات رفيق استالين دا

 خاص ىها به عنوان طبقه ها به از ميان بردن کوالک تمايالت استثماری کوالک
 آهنگ ىدرباره"مرکزی را  کميته ١٩٣٠اساس تصميمات مورخه پنجم ژانويه 

 "اشتراکی نمودن کشاورزی و اقدامات دولت برای کمک به ساختمان کلخوزها
 .تشکيل داد

 مختلف سعی داشتند خط مشی حزب را در قسمت یانحاه دشمنان حزب ب
های خصمانه نه فقط  اين کوشش. اشتراکی ساختن کشاورزی کشور عقيم گذارند

ت عليه اشتراکی رأسطلبان دست   تسليمعبارت از اقدامات مستقيم از طرف
های  "چپ روی"کردن کشاورزی بود، بلکه عالوه بر آن عبارت بود از 

 مقرراتی که در قسمت آهنگ اشتراکی کننده از خط مشی حزب، نقض منحرف
ـ استالين مبنی ـن ينين شده بود، نقض اصل لاز طرف حزب معکردن کشاورزی 

ای از آرتل به  ن کلخوز، جهش نابخردانهبر رعايت داوطلبی در امر ساختما
های خانگی   مرغ،های مسکونی، اغنام کمون، اشتراکی نمودن جبری ساختمان

 .وغيره
ل آنها اميدوار بودند که اين عمل ادشمنان داخلی و خارجی، متجاوزين و عم

ای اوقات پرووکاسيون عمدی، موجب نفاق بين   و يا در پاره»چپ روی«
 ،در ستادهای کشورهای امپرياليست. شوروی خواهد شددهقانان و حکومت 

ولی پيشوای . شور شوروی بودندکه ديگر مشغول تعيين موعد تجاوز جديد ب
 .موقع متوجه اين خطر جديد گشته  بحزب

                                                 
 .١٩٣٠ ژوئن سال ١٨، مورخه ١٦٦، شماره "اوداپر" ــ ٦٢



 ٦٩

 ى مرکزی، مقالهى طبق تصميم کميته١٩٣٠ مارس سال ٢در تاريخ 
تالين در اين مقاله اس.  منتشر گرديد"سرگيجه از موفقيت"تحت عنوان استالين 

کرد   که جنبش کلخوزی را به نابودی تهديد می"چپ"های  خود به افراط کاری
 .شکن داد نجواب دندا

 
در مقاله اصل داوطلبی در ساختمان کلخوزی با شدت هر چه » 
گرديد که ضمن تعيين نمودن  نشان میشد و خاطر کيد میأتمامتر ت

 کشاورزی، بايد مختلف  کار در امر اشتراکی کردنىسرعت و شيوه
 .گون اتحاد شوروی نيز در نظر گرفتبودن شرايط را در نقاط گونا
 اصلی در جنبش کلخوزی ىکرد که حلقه رفيق استالين يادآوری می

 ....باشد آرتل کشاورزی می
. داشت را در برترين اهميت سياسی ی رفيق استالين بزرگ  مقاله

اصالح اشتباهات خود ياری های حزبی در امر  اين مقاله به سازمان
 ىوی که اميدوار بودند که در سايهنمود و به دشمنان حکومت شور

 ضد حکومت ها موفق خواهند شد دهقانان را بر کاری  اين افراط
 ٦٣ «. سختی وارد آوردشوروی برانگيزند، ضربه

 
 ى ضربه،کننده های منحرف "چپ روی"رفيق استالين پس از اين که به 

رد ساخت و با اين عمل اميدهای متجاوزين خارجی را نااميد ی وائطاقت فرسا
ليونی چگونگی فن رهبری را به کادرهای يهای م چون معلم توده ساخت هم

 .داد حزبی و غير حزبی توضيح می
 :نويسد استالين می

 
از جنبش نبايد عقب ماند، زيرا . فن رهبری کاريست جدی» 

ولی از آن جلو هم . ها ز تودهعقب ماندن از جنبش يعنی برکنار ماندن ا
کسی که بخواهد . ها نبايد زد، زيرا جلو زدن يعنی قطع رابطه با توده

های   خود را هم با تودهىجنبش را رهبری نموده در عين حال رابطه
 ىليونی مقطوع نسازد بايد در دو جبهه مبارزه کند، هم عليهيم

 ٦٤ «.ماندگان و هم بر ضد جلو دوندگان عقب
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 "پاسخ به رفقای کلخوزی"ای که متعاقب همين مقاله تحت عنوان  هدر مقال
 منتشر ١٩٣٠ها در تاريخ سوم آوريل سال  ها نفر از کلخوزی ميليونخطاب به 

 دهقانان شده و اشتباهات ى اشتباهاتی را که در مسئلهىشد، استالين ريشه
العاده   فوقه و با منطقای را که در جنبش کلخوزی رخ داده بود، نشان داد عمده

.  طبقاتی را تشريح کرده استى ماهيت قوانين تعرض در جبهه مبارزهنيرومندی
شود که قبل از محکم ساختن مواضع متصرفی و تغيير  رفيق استالين متذکر می
مين جبهه از حيث نيروی ذخيره و تنظيم عقب جبهه أآرايش قوا و قبل از ت

رض پی به ماهيت طبقاتی تعها  اپورتونيست. نميتوان به تعرض ادامه داد
 و با کدام طبقه بايد ای بايد تعرض نمود چه طبقهه  بفهمند بردند يعنی نمی نمی

گفت که آنچه مورد احتياج ما است تعرض به معنای  استالين می. اتحاد بست
عمومی اين کلمه نيست بلکه تعرض نسبت به کوالک در اتحاد با دهقانان ميانه 

 .حال است
 ى شالوده،ها  تصحيح افراط کاریىری استالينی و در نتيجه رهبىدر سايه

حزب تحت . محکمی برای رشد نوين و نيرومند جنبش کلخوزی ريخته شد
 انتقال اقتصادهای کوچک دهقانی به مجرای ىسرپرستی رفيق استالين مسئله

ها را که  تر طبقات استثمارکننده يعنی کوالک سوسياليستی و از بين بردن وسيع
 انقالب پرولتاريا بود، حل مسائلترين  دست آوردن حکومت سخته  بپس از
 .کرد

ترين تحول انقالبی و جهشی از وضعيت کيفی پيشين  اين عميق» 
جامعه به وضعيت کيفی نوين بود و از حيث عواقب خود با تحول 

 .نمود  برابری می١٩١٧انقالبی اکتبر سال 
 به ابتکار مقامات خصوصيت اين انقالب در آن بود که از باال و

ی ميليونهای   تودهىبه وسيلهين ئکه از پا  انجام شد در حالیدولتی
ها برای زندگی آزاد کلخوزی  دهقانان که بر ضد اسارت کوالک

 ٦٥ « .شد کردند، مستقيمًا پشتيبانی می مبارزه می
 

تصادهای کوچک استالين با اتکا به دستورات لنين راجع به لزوم تبديل اق
 کئوپراتيوی لنينی ى به نقشهه اقتصاد بزرگ آرتلی اشتراکی و با اتکا بدهقانی

 .به موقع اجرا گذاردو تئوری اشتراکی کردن کشاورزی را طرح و تنظيم نمود 
 :که موضوع نوينی که استالين در اين رشته وارد کرد عبارت بود از اين
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 شکل کلخوزی اقتصاد سوسياليستی را در ده به طرز ىمسئله -١
 .االطرافی طرح و تنظيم نمود جامع
 اصلی و عمده در سلسله ساختمان کلخوزی در اين ىنشان داد که حلقه -٢

رين شکلی که برای دهاقين ت ت است از آرتل کشاورزی يعنی صحيحمرحله عبار
ها با منافع  دهد منافع شخصی کلخوزی قابل درک است، شکلی که امکان می

 . منافع اجتماعی مطابقت يابد شود، منافع شخصی آنها باتوأماجتماعی 
ها را به سياست از  تبديل سياست محدود نمودن و يا کنار زدن کوالک -٣

 .ميان بردن اين طبقه بر اساس اشتراکی کردن کامل کشاورزی مستدل نمود
 که در راه تغيير سازمان های ماشين و تراکتور را استاسيوناهميت  -٤

و  و برای کمک به کشاورزی کشاورزی و انداختن آن به مجرای سوسياليستی
 .گاه را دارند، عيان ساخت   تکيهىدهقانان از طرف دولت سوسياليستی جنبه

های بيشمار يک رشته از   بنا به درخواست١٩٣٠در ماه فوريه سال 
 ىها و جلسات عمومی کارگران و دهقانان و سربازان سرخ، کميته سازمان
 ىالعاده  پاس خدمات فوق مرکزی اتحاد شوروی تصميم گرفت بهىيهئاجرا

 وی را به اخذ دومين نشان پرچم سرخ ، ساختمان سوسياليستیىاستالين در جبهه
 .مفتخر سازد
، به )١٩٣٠ ژوئيه سال ١٣ ماه ژوئن الی ٢٦( شانزدهم حزب ىکنگره

 وارد صفحات  در سرتاسر جبههسوسياليسم عمومی  تعرضىعنوان کنگره
 ى را عليهسوسياليسمه ماهيت تعرض عمومی ک استالين پس از اين. تاريخ گرديد

داری در سرتاسر جبهه شرح داد، اين موضوع را در گزارش  عناصر سرمايه
 . گذارده استسوسياليسم ى به مرحلهاخود محرز نمود که کشور ما ديگر پ

صنعتی به های مربوط  استالين ضمن گزارش خود در موضوع موفقيت
 نوين تکامل ى نشان داد که اين مرحلهور و اشتراکی کردن کشاورزیکردن کش

از حيث  که ما دهد و متذکر گشت که گو اين ی را در مقابل ما قرار میمسائلچه 
ايم ولی از حيث سطح  داری رسيده و از آنها گذشته رشد به کشورهای سرمايه

داری خيلی زياد  ماندگی ما از کشورهای مترقی سرمايه توليد صنعتی و عقب
 ما اينست که باز هم به آهنگ پيشروی افزوده و از حيث سطح ىلذا وظيفه. است

در . يمئداری برسيم و بر آنها سبقت جو توليد صنعتی نيز به کشورهای سرمايه
 پنج ى عملی ساختن نقشهىگزارش خود رفيق استالين وظايف حزب را در رشته

 :ساله در چهار سال خاطرنشان ساخت
 که ملی کردن وظايف عظيمبه عزحمتکشان تمام کشور با شور و شعف 

 سوسياليستی و کوشش برای ىمسابقه. کنگره برای آنها معين کرده بود پرداختند
 پانزدهم ىدر حين تشکيل شدن کنگره. پيشقدم شدن در کار، وسيعًا بسط پيدا کرد



 ٧٢

 و بيش از يک ند سوسياليستی شرکت داشتى کارگر در مسابقهميليونحداقل دو 
 .ندهای کارگران پيشقدم وارد شده بود ر دسته نفر کارگر دميليون

 : شانزدهم متذکر شد کهىرفيق استالين در کنگره
 

تر از همه در مسابقه اين است که نظر اشخاص را   قابل توجه»
دهد زيرا کار را که سابقًا بار  نسبت به کار و زحمت اساسًا تغيير می

 ىکه مايهکند  دانستند بدل به امری می آوری می سنگين و خجلت
چنين چيزی در کشورهای . افتخار، سربلندی، شهامت و قهرمانی است

 ٦٦ «.تواند وجود داشته باشد داری وجود ندارد و نمی سرمايه
 

های اقتصاد ملی   پنج ساله الزم بود تمام رشتهىبرای انجام نخستين برنامه
ی تکنيک دارای اهميت قطع.  تکنيک نوين معاصر تجديد بنا گرددىبر پايه

 در سخنرانی ١٩٣١ فوريه سال ٤از اين رو پيشوای حزب در تاريخ . گرديد می
درباره وظايف "خود در نخستين کنفرانس کارکنان صنايع سوسياليستی شوروی 

 : شعار نوينی را پيش کشيد"کارکنان اقتصادی
 
 ، «ها بايد به تکنيک فايق آيند بلشويک»  
  «.ل تمام مشکالت است تجديد ساختمان، تکنيک حالىدر مرحله»  
 

آن  با سوسياليسم کارهای مشکلی که حزب در قسمت ساختمان ىدر دوره
و نامزدهای حزب و فرا گرفتن تجربيات تاريخی مواجه بود، تربيت اعضا 
افزونی به خود کنندگان تاريخ حزب اهميت روز  جعلحزب بلشويک و مبارزه با 

 .گرفت می
 مشهور خود را به هيئت تحريريه ىنامه استالين ١٩٣١در ماه نوامبر سال 

 که در متحد ساختن افکار و صفوف حزب نقش "یئانقالب پرولتاريا"مجله 
کنندگان  استالين ماهيت جعلدر اين نامه . ی کرد، منتشر ساختای باز العاده فوق

 در گير و دار لنينيسم را افشا نموده و نشان داد که بلشويسمترتسکيستی تاريخ 
وجود آمده، نمو يافته و قوام گرفته است ه  باپورتونيسمامان با انواع   بیىمبارزه

ها و  ها در تمام جهان يگانه سازمان انقالبی هستند که اپورتونيست و بلشويک
. ندامرکزيون را تمامًا خورد کرده و آنها را از صفوف حزب بيرون ريخته

 دسته پيشآهنگ مترتسکيساستالين در اين نامه به تمام معنی نشان داد که 
 حکومت شوروی و ى و عليهکمونيسم ىبورژوازی ضد انقالبی است که عليه
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 علم مبارزه برافراشته ، در اتحاد جماهير شورویسوسياليسم ساختمان ىعليه
 .است

 ١٩٣٣ پنج ساله قبل از موعد مقرر اجرا و تا آغاز سال ىنخستين نقشه
 ى عمومی کميتهى در جلسه استالين١٩٣٣در ماه ژانويه سال . پايان يافت

  " پنج سالهىنتايج نخستين نقشه" تفتيش مرکزی تحت عنوان ىمرکزی و کميته
گزارش داده و ضمن اين گزارش متذکر شد که کشور ما از کشور کشاورزی به 

ترين کشور  ترين و مترقی صنعتی و از کشور دهقانی خرده پا به بزرگ
های  ت استثمارکننده در رشتهطبقا. کشاورزی سوسياليستی بدل گشته است

 بقايای آنها در سرتاسر کشور پراکنده ع خود بيرون رانده شدند،توليدی از مواض
لذا بايستی هوشياری را مضاعف نمود و . شده و در خفا به مبارزه پرداختند

برای حفظ مالکيت سوسياليستی و مبانی رژيم شوروی به مبارزه پرداخت و با 
 .ی پرولتاريا را استحکام بخشيد ديکتاتور،لئتمام وسا

 مرکزی تحت ى عمومی کميتهىاستالين در سخنرانی ديگر خود در جلسه
 نواقص کار حزب را در روستا عميقانه تجزيه "ی کار در روستا درباره"عنوان 

 . کاملی برای امر تحکيم رژيم کلخوزی معين کردىنمود و برنامه
آن عبارت از مبارزه برای  نوينی قرار گرفت و ىدر مقابل حزب وظيفه

 ىصفيهتتحکيم کلخوزها، تنظيم کار در کلخوزها، بلشويکی نمودن کلخوزها و 
برای اين منظور رفيق . ها و زيانکاران کلخوزها از عناصر دشمن يعنی کوالک
های ماشين و تراکتور و در سوخوزها  استالين پيشنهاد کرد که در استاسيون

های ماشين و تراکتور طی  ياسی استاسيونشعب س.  گرددتأسيسشعب سياسی 
 . تحکيم کلخوزها کارهای بزرگی انجام دادندىدر رشته) ١٩٣٣ـ١٩٣٤(دو سال

 ١٩ر اتحاد شوروی در تاريخ سارهای پيشقدم س  کلخوزیىدر اولين کنگره
بايد :  شعار زير از طرف استالين پيشنهاد و مستدل گشت١٩٣٣فوريه سال 

 .خوزيان را مرفه ساختکلخوزها را بلشويکی و کل
 :گفت استالين می

 
برای رفاه مادی کلخوزيان اکنون فقط يک چيز الزم است و آن » 

 صحيح ىصداقت در کار کلخوز، استفاده از تراکتور و ماشين، استفاده
 ی کلخوزئری، کشت با اصول صحيح و حفظ دارااز حيوانات کا

 ٦٧».باشد می
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 ىوزی درک شده و بدل به برنامهها کلخ ميليونسخنان استالين از طرف 
 .عملی و مبارز کلخوزها گرديد

 ىلهئرفيق استالين ضمن تلخيص آزمايش ساختمان سوسياليستی، مس
 محصول کار در شرايط ىمبادلهتجارت شوروی را که شکلی از توزيع و 

 . طرح و تنظيم نمود،است سوسياليسم
 :رفيق استالين گفت

 
داران اعم از  ن شرکت سرمايهبازرگانی شوروی بازرگانی بدو» 

. بازان اعم از کوچک و بزرگ است  کوچک و بزرگ و بدون سفته
حال از آن ه اين نوع مخصوصی از بازرگانی است که تاريخ تا ب

را در شرايط تکامل  ها هستيم که آن اطالعی نداشت و فقط ما بلشويک
 ٦٨ «.بريم شوروی به کار می

 
 :گويد رفيق استالين در دنباله می

 
 حيات اقتصادی کشور به فوران آيد و ىبرای اين که چشمه» 

 محصول خود داشته ىصنايع و کشاورزی محرکی برای رشد آينده
باشند بايد شرط ديگری را هم دارا بود که عبارت است از گردش 

ها و ميان  ها و استان  ده، ميان شهرستان ودار کاال ميان شهر دامنه
 ٦٩ «.های مختلف اقتصاد ملی رشته

 
ل نبوده ئ قای تجارت شوروی برای را که ارزش کافین اشخاصيق استاليرف

د، به سختی مورد انتقاد قرار داده در اين اعتنا بودن یکه نسبت به آن ب نيا ايو 
 :گويد باره چنين می

 
 ءاناعت  بیىها هنوز يک رويه در صفوف قسمتی از کمونيست» 

 نسبت به تجارت شوروی آميزی نسبت به تجارت عمومًا و و حقارت
 تجارت ح کمونيستاين اشخاص به اصطال. خصوصًا حکمفرما است

ارزش و کارکنان آن را  شوروی را مانند يک امر درجه دوم و بی
فهمند که تجارت  اين اشخاص نمی... نمايند اشخاص مفلوکی تلقی می

ت و کارکنان آن منجمله شوروی کار بلشويکی خودی ما اس
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در صورتی که درست و شرافتمندانه کار کنند،  فقط فروشندگان
 ٧٠ «.مروجين کار انقالبی و بلشويکی ما هستند

 
اين دستورات رفيق استالين اهميت بزرگی برای تحکيم بازرگانی شوروی 

 . گردش کاال در کشور ما داشتىو بسط دامنه
آور انقالب و محبوب حزب در  هيجان نطاقسرگی ميرونوويچ کيروف 

اتحاد ) بلشويک( مرکزی حزب کمونيست ىاجع به فعاليت کميتهگزارش خود ر
 حزب در لنينگراد ايراد نمود، ىشوروری که در شرف تشکيل هفدهمين کنگره

های سوسياليستی طبقه کارگر را چنين توصيف   بزرگ پيروزیىدهنده سازمان
 :نمايد می

 
های حزب ما صحبت  وقتی که از خدمات و موفقيت! رفقا» 

های   بزرگ آن پيروزیىدهنده  سازمانىتوان درباره یشود نم می
منظور من رفيق . عظيمی که نصيب ما شده است سکوت اختيار کرد

 .استالين است
طور اکمل ه من بايد بگويم که اين شخص واقعًا از هر حيث و ب

الشان حزب ما که ده   آن چيزيست که موجد عظيمىدهنده پيرو و ادامه
 .ايم، برای ما باقی گذارده است دادهسال پيش وی را از دست 

در . مجسم ساختن شخصيت عظيمی مانند استالين مشکل است
کنيم هيچ  های اخير يعنی از آن روزی که ما بدون لنين کار می سال

تحولی در کار ما، هيچ ابتکار کم و بيش مهم، هيچ شعار يا خط 
 فکر کس ديگری غير از ىحرکتی در سياست ما نيست که زاده

حزب بايد بداند که تمام کارهای اساسی طبق دستورات و . ستالين باشدا
. شود بر حسب ابتکار و در تحت سرپرستی رفيق استالين انجام می

شود  المللی طبق دستور استالين حل می  سياست بينمسائلترين  بزرگ
ی هم مسائل بزرگ نيست، بلکه مسائلو اين موضوع تنها منحصر به 

 سوم يا حتی درجه دهم به شمار آيد در صورت که ممکن است درجه
داشتن ارتباط با کارگران و دهقانان و کليه زحمتکشان کشور ما، توجه 

 .نمايد او را جلب می
من بايد بگويم که اين موضوع نه تنها مربوط به ساختمان کلی 

مثًال . باشد  کار ما نيز میى جداگانهمسائل است بلکه شامل سوسياليسم
کيد هر چه أدفاع کشور ما را در نظر بگيريم بايد با تاگر موضوع 

                                                 
 .٤٦٢ص همانجا  ــ ٧٠
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ی که هم اکنون من از آنها ئها  موفقيتىتمامتر متذکر شويم که در کليه
 .و تمام و کمال مرهون استالين هستيم  سخن راندم ما کًال

 نيرومند و استعداد عظيم اين شخص در امر تشکيالتی، ىاراده
 را که با ساختمان اجرای به مورد تحوالت بزرگ تاريخی

 .کند مين میأ ت، بستگی داردسوسياليسم ىپيروزمندانه
، "بايد کلخوزيان را مسطيع کرد": مثًال شعارهای رفيق استالين

، شش "بايد بر تکنيک فايق آمد"، "بايد کلخوزها را بلشويکی کرد"
چه که در اين مرحله از کار ما،  شرط تاريخی رفيق استالين تمام آن

چه که ما  باشد ناشی از اين شخص و آن  میسوسياليسممان هادی ساخت
دست آورده ايم، بر اساس دستورات وی ه  اول بى پنج سالهىدر دوره
 ٧١ «.بوده است

 
 ى هفدهم حزب که به عنوان کنگرهى فعاليت کنگره١٩٣٤در اوايل سال 

رفيق . پيروزمندان وارد صفحات تاريخ شد، تحت نظر استالين جريان يافت
 مرکزی ى عمليات کميتهى ضمن گزارشی که در اين کنگره دربارهليناستا

های  اتحاد شوروی داد، نتايج تاريخی پيروزمندی) بلشويک(حزب کمونيست 
وی سوسياليستی ر را در اتحاد جماهير شوسوسياليسمهای  حزب و مظفری

 .بندی نمود جمع
 ميان سياست صنعتی کردن کشور، اشتراکی کردن سرتاسر کشاورزی و از

تعليمات مربوط به .  خاص پيروزمند گرديدىها به عنوان طبقه بردن کوالک
اصول سازمان .  در يک کشور فاتح گرديدسوسياليسمامکان ساختمان 

سوسياليستی در تمام اقتصاديات کشور يگانه نيروی حاکم شد و تمام اصول 
شه فاتح کلخوزها به طور قطع و برای همي. ديگر سازمانی در آن غرق گرديد

 .گرديدند
گو . ولی استالين گوشزد کرد که هنوز خيلی مانده است تا مبارزه پايان يابد

ند ولی بقايای ايدئولوژی آنها هنوز زنده است و غالبًا اکه دشمنان مغلوب شده اين
داری را  داری باقی است و بقايای سرمايه  سرمايهىاحاطه. نمايد اظهار وجود می

 .دهد موده و مورد استفاده قرار میدر اذهان مردم احيا ن
 ىداری در رشته رفيق استالين به اين موضوع اشاره کرد که بقايای سرمايه

وقتی که از رفيق . ماند ها در اذهان مردم باقی می  ملی بيش از ساير رشتهمسائل
انحراف به سوی  ؟ ــ تر است ال کردند که آيا کدام انحراف خطرناکؤاستالين س

                                                 
 ص ١٩٣٩، سال ١٩١٢ـ١٩٣٤های  های منتخبه سال کيروف، مقاالت و نطق. م. س ــ ٧١
 .، چاپ روسی٦٠٩ـ٦١٠
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ـ رفيق استالين  ؟ ـم محلیس وليکاروس يا انحراف به سوی ناسيوناليمسناسيونالي
 :جواب داد که در شرايط کنونی

 
ترين خطر را انحرافی در بر دارد که مبارزه عليه آن قطع  مهم» 

گرديده و بدين طريق به آن امکان داده شده است که بزرگ شده و بدل 
 ٧٢ «.به خطری برای دولت بشود

 
داری در اذهان اشخاص  ی غلبه بر بقايای ايدئولوژی سرمايهبرا اًًدائمبايد 

 را مورد انتقاد قرار لنينيسم ايدئولوژی تمام جريانات مخالف دائمًاکار کرد، بايد 
 را تبليغ نمود و سطح ايدئولوژی يسمناپذيری لنين  طور خستگیه داد، بايد ب

.  تربيت کردالمللی اعضای حزب را باال برد و زحمتکشان را طبق روح بين
استالين با جديت مخصوصی باال بردن هوشياری حزب را تاکيد نموده اظهار 

 :داشت
 

ی خواند، بلکه بايد به هوشياری آن ئبرای حزب نبايد الال» 
حزب را نبايد خواب کرد، بلکه بايد هميشه آن را حاضر به . افزود

 حزب را نبايد خلع سالح نمود، بلکه بايد مسلح. جنگ نگه داشت
حزب را نميتوان از حالت بسيج بيرون آورد بلکه بايد برای . ساخت

 ٧٣ «. پنج ساله آن را مجهز نگه داشتىعملی ساختن دومين نقشه
 

 صنايع ى صريحی برای کارهای آتی در رشتهىدر گزارش استالين برنامه
کادرها، (ای برای کارهای تشکيالتی  کشاورزی، تجارت، حمل و نقل و برنامه

باال "ای تعيين گشت حاکی از   وظيفهداده شده بود،)  بازرسی اجرادگی ورسي
 در ".بردن سطح رهبری تشکيالتی و رساندن آن به سطح رهبری سياسی

های معلمی، علوم، فرهنگ و  ای برای کار در رشته گزارش استالين برنامه
 . ايدئولوژيک داده شده بودىمبارزه

ياست خارجی اتحاد جماهير رفيق استالين ضمن گزارش خود راجع به س
داری بحران اقتصادی خروشان  شوروی سوسياليستی گفت که در جهان سرمايه

ها در آن به حکومت   که فاشيستصًا آلماناست و يک عده از کشورها، مخصو
در محيط اين تشنجات اقتصادی و . ند، گرم آماده شدن برای جنگ هستندارسيده

اتحاد شوروی همواره محکم و بدون تزلزل بار نظامی و سياسی،   اوضاع فالکت

                                                 
 . روسی١١، چاپ ٤٧٤، ص "نينيسمل مسائل"استالين، . و. ی ــ ٧٢
 .٤٨٤همانجا ص  ــ ٧٣
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کند و با   و با خطر جنگ مبارزه میه خود ايستادىجويانه  در مواضع صلح
 .نمايد پافشاری سياست صلح را اجرا می

 : گفترفيق استالين
 

و آن عبارت از حفظ صلح و سياست خارجی ما روشن است »  
اهير شوروی اتحاد جم. تقويت مناسبات تجارتی با تمام کشورهاست

ما خواهان . خيال تهديد کسی و به طريق اولی حمله به کسی را ندارد
ی نداريم سارولی ما از تهديد هم ه. يمئنما صلح هستيم و از آن دفاع می

و ...  با ضربه جواب دهيم،افروزان جنگ   آتشىو حاضريم به ضربه
م  چنان ضربه درهدر صدد حمله به کشور ما برآيند،ی که ئاما آنها
 کثيف ى که منبعد جسارت نکنند پوزهای دريافت خواهند نمود شکننده

 ٧٤ «.خود را به پستان شوروی ما فرو برند
 

 گزارش رفيق استالين را به کيروف. م. شنهاد س هفدهم، بنا به پيىکنگره
ترين   کار حزب در نزديکىعنوان تصميم کنگره و مانند قانون حزب و برنامه

 بسط اقتصاد ملی نيز در کنگره ى پنج سالهىومين نقشهد.  آتی پذيرفتىمرحله
 .تصويب شد

 
 
 
 
 
 
 

١٠ 
 
 

ی که خط مشی عمومی حزب احراز نمود صنايع و ئها  موفقيتىدر نتيجه
 استالين در ى پنج سالهىدومين نقشه. نمود کشاورزی در کشور همواره رشد می

قرر در ظرف ، يعنی قبل از موعد م١٩٣٧ صنايع برای ماه آوريل سال ىرشته
پايان تجديد ساختمان صنايع و کشاورزی موجب . چهار سال و سه ماه انجام شد
صنايع ما دارای . رددمين گأترين تکنيک جهان ت شد که اقتصاد ملی ما با مترقی

                                                 
 .٤٣٨ روسی ص ١١، چاپ "لنينيسم مسائل"استالين، . ی ــ ٧٤
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تراکتورها، . يگر گرديدها و ابزار توليد د مقدار هنگفتی ماشين و انواع دستگاه
ه اول ديگر کشاورزی ساخت شوروی در های مرکب درج  و ماشينها کمباين

ها،  حمل و نقل دارای اتومبيل. ی ما گذارده شدئدسترس اقتصاد روستا
ترين  ارتش سرخ با عالی. ها و هواپيماهای درجه اول گرديد لکوموتيوها، کشتی

 .های فنی توپخانه، تانک، هواپيما و ناو جنگی مسلح گرديد سالح
 تحت يد سالح فنی اقتصاد ملی ما تجدىتهتمام اين کار عظيم در رش

های نوين، اکتشافات  انواع ماشين. شود سرپرستی مستقيم رفيق استالين انجام می
ی يا اختراعات بزرگ در تکنيک طبق دستورات مستقيم رفيق استالين در زندگ

يات کار تجديد ساختمان و ئ جزى شخصًا در کليهخود. شود تعميم داده شده و می
ها،  بنگاهی ساؤ کارگران و مهندسين، ر،وارد بودهی ئروستاصنايع و اقتصاد 

دقت مخصوص و . نمايد شعبات و مخترعين و سازندگان را تشويق و تهييج می
ی ئ اشباع نمودن ارتش سرخ، نيروی درياىآميخته به عشق رفيق استالين متوجه

ی  آن ارتش سرخ براى در نتيجهباشد که ی ما از لحاظ تکنيک میئو نيروی هوا
 . بدل به نيروی مدهشی شدسوسياليسمدشمنان 

 که حزب با آن مواجه شد، اين سوسياليسم ساختمان مسائلترين  يکی از مهم
ورش دهد و ملت ی از ميان خود پرئ شوروی کادرهاىمسئله بود که جامعه

رفيق . وجود آورده  کارگر از خود دانشورانی بىشوروی و مقدم بر همه طبقه
که انقالب سوسياليستی شرط  د به دستورات لنين حاکی از ايناستالين با استنا

های مردم است، برای مسئله نيروهای  اساسی ارتقای نيرومند فرهنگ توده
 ساختمان مسائلترين   يکی از قاطعى کارگر به منزلهىفرهنگی طبقه

 :گويد  چنين می،ل شدهئسوسياليستی ارزش قا
 

 ىند طبقهاکنون وجود داشتهکه تا  ای از بين تمام طبقات حاکمه» 
ای خاصی   حاکمه در تاريخ وضعيت تا اندازهىکارگر به عنوان طبقه

 طبقاتی که تا کنون ىکليه. وضع مساعدی نيستهم دارد که کامًال 
عالوه که داران  داران، مالکين، سرمايه ند، يعنی بردهای کردهئحکمفرما

کان داشتند به ام، ندابودهنيز شان طبقات ثروتمند  یئبر حکمفرما
پسران خود معلومات و آداب و رسوم الزم را برای کشورداری 

 کارگر با آنها دارد اينست که ىاز جمله فرقی که طبقه. موزندابي
 غير ثروتمندی است و سابقًا امکان آن را نداشت به پسران خود ىطبقه

را تعليم دهد و چنين امکانی را معلومات و آداب و رسوم کشورداری 
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حدت . دست آورده استه حاال پس از رسيدن به حکومت بفقط 
 ٧٥ «. انقالب فرهنگی در کشور ما ضمنًا ناشی از اين استىمسئله

 
ت ي اهمی ما دارای برای زحمتکشان هنگامی خودی کادرهاىمسئل

د به حد وفور اشباع شده و يک جديد که کشور ما از لحاظ تکنيمخصوص گرد
 ی که بتوانند به حد کافی و افراد قابلیفنن ي به وجود متخصصیاج مبرمياحت
 .دا شدي پ،نديک استفاده نماي از آن تکن، سعادت کشور مایبرا

اج داشت که بتوانند بر آن مسلط شده ياحت ین به اشخاصي نویک توانايتکن
 ما را جدًا ی توجه کادرهایستيبا یم. ندي ممکنه را از آن بنماىن استفادهيباالتر
کار بردن تمام مساعی در امر پرورش ه  و بنيک نويتکن فرا گرفتن یبه سو

دست آورند منعطف ه د از اين تکنيک حداکثر ثمر را بنکادرهای کثيری که بتوان
التحصيالن دانشگاه جنگ   در اين زمينه سخنرانی استالين در جشن فارغ.نمود

 . اهميت شايانی داشت١٩٣٥ارتش سرخ در ماه مه سال 
 :ترفيق استالين چنين گف

 
که بتوان تکنيک را به حرکت آورد و تا آخرين  برای آن» 
 مورد استفاده قرار داد، افرادی الزمند که به تکنيک ، امکانىنقطه

ی الزمند که بتوانند اين تکنيک را فرا گيرند ئتسلط يافته باشند، کادرها
تکنيک بدون وجود اشخاصی . و با نهايت مهارت از آن استفاده نمايند

 آن رأستکنيکی که در . ای بيش نيست  مسلط شده باشند مردهکه به آن
اگر . تواند و بايد هم اعجاز کند اشخاصی مسلط قرار گرفته باشند می

های  های درجه اول ما، در سوخوزها و کلخوزی ها و بنگاه در کارخانه
ی باشند که ئ و در ارتش سرخ ما به حد کافی کادرها ماى نقليهما، در

ثمری که کشور ما از اين تکنيک ، مسلط گردنديک نبتوانند به تک
باالخره بايد به اين ... خواهد برد سه يا چهار برابر فعلی خواهد بود

ترين و  های ذيقيمت جهان ذيقيمت موضوع پی برد که از تمام سرمايه
بايد متوجه اين . سرمايه همانا افراد يعنی کادرها هستندترين  قطعی

اگر در ". کادرها حالل تمام مشکالتند"لی ما نکته شد که در شرايط فع
صنايع، کشاورزی، حمل و نقل و ارتش ما عده زيادی کادر خوب 

                                                 
 مرکزی و کميسيون تفتيش ى کارهای پلنوم مشترک کميتهىدرباره"استالين، .  و. ی ــ ٧٥

 .مرکزی در ماه آوريل
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ی ئ ولی اگر چنين کادرهاند کشور ما شکست ناپذير خواهد بودباش
  ٧٦ «.د از دو پا لنگ خواهيم بودننباش

 
 مسائلترين   بود برای حل يکی از مهمبيانات رفيق استالين تکان شديدی

 اين دستورات نيروی خالقيت . سوسياليستی يعنی موضوع کادرهاساختمان
شوروی را های حزبی و  پيشوای حزب فقط در اين نبود که توجه تمام سازمان

 آن در اين بود که انعکاس وسيعی بين نيروی  موضوع کادرها کرد،ىمتوجه
 .ای برای کار برانگيخت ها يافت و شوق تازه توده

 کارگری ىانفی از اعماق تودهاختکارگران پيشرو نهضت اسبنا به ابتکار 
 دنتس، در معادن ذغال سنگ ىاين نهضت که در حوضه. عرض اندام نمود

های اقتصاد ملی را فرا  آغاز شد، با سرعت عجيبی تمام کشور، تمام رشته
ی نشان دادند از ئها  نمونه، کارى و صدها هزار نفر قهرمان برجستههاده. گرفت
 کار سوسياليستی را در ى چگونه بايد بر تکنيک مسلط شد و نيروی مولدهکه اين

 .ی باال بردئصناعت حمل و نقل و اقتصاد روستا
رفيق استالين در مقابل حزب و تمام کشور اهميت عظيم تاريخی اين 

رفيق استالين ضمن سخنرانی خود در ماه نوامبر . نهضت نوين را روشن ساخت
های اتحاد شوروی اظهار  يستفون استاخاىمشاوره ى در نخستين جلسه١٩٣٥

 :داشت که اين نهضت
 

...  سوسياليستی استى رونق جديدی در مسابقهىنماينده»  
اهميت نهضت استاخانفی در اين است که آن چنان نهضتی است که 

 ميزان غير مکفی درهم شکسته ى فنی توليد را به منزلهىميزان سابقه
ازده کار را از کشورهای مترقی و در يک رشته از موارد، ب

کيم آتی برد و بدين طريق امکان عملی تح داری باالتر می سرمايه
 امکان بدل گشتن کشور ما را به يکی از  را در کشور ما وسوسياليسم
 ٧٧ «.سازد ترين کشورها فراهم می مستطيع

 
 کمونيسمرفيق استالين نشان داد که نهضت استاخانفی راه را به طرف 

ـ تکنيکی نهفته است که به ـ آن غليان فرهنگی ىيد و در اين نهضت هستهگشا می
 .گردد محو تضاد بين کار فکری و جسمی می

                                                 
اتحاد شوروی ) شويکبل( نمايندگان تشکيالت حزب کمونيست ىگزارش در جلسه ــ ٧٦

، ص »مسائل لنينيسم«استالين، . و. ی و . چاپ روسی١٥ ص ١٩٢٨ آوريل ١٣در مسکو 
 . روسی١١، چاپ ٤٩٠ـ٤٩١
 . روسی١١، چاپ ٤٩٥ـ٤٩٤ـ٤٥٣، ص »لنينيسم مسائل«استالين، . و. ی ــ ٧٧
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 نهضت استاخانفی نيروی ى آيندهىرفيق استالين ضمن صحبت درباره
 :ناپذير ما را هويدا ساخته و چنين گفت عظيم و شکست

 
رهای انقالب ما يگانه انقالبی است که نه تنها زنجي» 
داری را درهم شکسته و به ملت آزادی بخشيد بلکه عالوه بر  سرمايه

نيرو و . آن موفق شد موجبات رفاه مادی ملت را فراهم سازد
 ٧٨ «.ناپذير بودن انقالب ما در همين است  شکست

 
های اتحاد  يستف مشاوره شرکت استاخانوىاستالين مستقيمًا کار جلسه
شقدمان صنايع، حمل و نقل و کشاورزی را  پيىشوروی و ساير جلسات مشاوره

های صنايع و نقليه و  يستفاستالين به اتفاق استاخانو. نمود در کرمل رهبری می
يات ئرانندگان تراکتور و کمباين، شيردوشان و زنان قهرمان چغندرکار، جز

های گوناگون اقتصاد ملی مورد   مربوط به تکنيک و توليد را در رشتهمسائل
 .داد  میمطالعه قرار

 مرکزی و حکومت از عده ىاستالين در کرمل به اتفاق اعضای کميته
ی ئاين پذيرا. ی نمودئهای سوسياليستی برادر پذيرا زيادی نمايندگان جمهوری

 پيروی ىهای شوروی که در سايه نمايش درخشانی بود از دوستی سترگ ملت
و همرزمانش به اتفاق استالين . دست آمده استه ـ استالين بـاز سياست ملی لنين 
ترين   بزرگىهای پيشقدم بهترين تصميمات را درباره کارگران و کلخوزی

 .داد  ساختمان سوسياليستی مورد بحث قرار میمسائل
ها  يستفرفيق استالين ضمن سخنرانی خود در مجلس مشاوره استاخانو

 :گفت
توانند رهبر واقعی  داد که فقط رهبرانی می لنين تعليم می»  
ويکی باشند که قادرند نه تنها به کارگران و دهقانان تعليم بدهند، بلش

 «. بلکه از آنها تعليم نيز بگيرند
 

 چنين ىهای فعاليت انقالبيش بهترين نمونه  خود او از همان نخستين گام
 .ها نشان داد ارتباطی را با توده

  اقتصاد ملی موجب تغيير اساسی درىتجديد ساختمان سوسياليستی کليه
کرد که در قانون اساسی  اين موضوع ايجاب می. مناسبات طبقاتی کشور گرديد

 ىبنا به ابتکار رفيق استالين کميته.  تغييراتی به عمل آيد١٩٢٤مصوبه سال 

                                                 
 .٤٩٩ص همانجا  ــ ٧٨
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 شوراهای اتحاد شوروی پيشنهاد نمود که ىمرکزی حزب در هفتمين کنگره
 .قانون اساسی تغيير يابد

ی تحت رياست رفيق استالين طرحی کميسيون مخصوص تنظيم قانون اساس
پنج ماه و نيم در معرض اين طرح طی . برای قانون اساسی جديد ريخت

ای نبود که زحمتکشان اين  در کشور ما گوشه.  تمام ملت گذارده شدىمشاوره
. ترين سند تاريخی بشريت را مورد مطالعه و مشاوره قرار نداده باشند بزرگ

ای طرح قانون اساسی را  العاده بلندی فوقتمام مردم شوروی با مسرت و سر
 .نمودند ييد میأتهنيت گفته و ت

العاده هشتم شوراها در   فوقىرفيق استالين ضمن گزارشی که در کنگره
 راجع به طرح قانون اساسی جديد ايراد نمود، ١٩٣٦ نوامبر سال ٢٥تاريخ 

که از زمان های عظيمی را  لزوم اين طرح را عميقانه مستدل نمود و دگرگونی
 مورد تشريح قرار   در کشور ما رخ داده بود،١٩٢٤تصويب قانون اساسی سال 

داد که سيستم انتخابات بيش از پيش   امکان میسوسياليسمپيروزی . داد
ی مخفی معمول أ و مستقيم با رک شده و انتخابات همگانی، متساویدموکراتي

 .گردد
های   پيروزیىيستی کليهدر قانون اساسی اتحاد جماهير شوروی سوسيال

وروی عبارت  شىطبق اين قانون اساسی جامعه.  تحکيم شده استسوسياليسم
 سياسی اتحاد ىشالوده.  يعنی کارگران و دهقانان دوستىاست از دو طبقه

 اقتصادی ىشالوده. دهند شوروی را شوراهای نمايندگان زحمتکشان تشکيل می
حق کار، استراحت، . ل توليد استاتحاد شوروی، مالکيت سوسياليستی بر وساي

ری و يا از دست دادن مين مادی در سن پيری و يا در صورت بيماأتحصيل، ت
تساوی حقوق اتباع شوروی، . شود مين میأ برای تمام اتباع شوروی تی کارئتوانا

را ناپذيزی   بدون توجه به مليت، نژاد و اعم از زن و مرد، حکم قانون تخلف
 آزادی کالم،  سوسياليستی،ىبه منظور تحکيم جامعه قانون اساسی. دارد

های اجتماعی،  در سازمان متشکل شدنتينگ، حق يمطبوعات، اجتماعات و م
مصونيت شخصی، مصونيت منازل و حفظ اسرار مکاتبه و حق پناهنده شدن 
اتباع خارجی را که به جرم دفاع از منافع رنجبران و يا فعاليت علمی و يا 

اين . کند زادی ملی مورد تعقيب قرار گرفته باشند، تضمين میمبارزه در راه آ
های عظيم زحمتکشان که در تاريخ نظير ندارد، از لحاظ مادی و  حقوق و آزادی

 تمام دستگاه اقتصاد سوسياليستی که بحران، هرج و مرج و ىبه وسيلهاقتصادی 
 .مين شده استأبيکاری در آن وجود ندارد، ت
 کليه اتباع ىين حال وظايف مهمی را نيز بر عهدهاين قانون اساسی در ع

 شرافتمندانه نسبت به وظايف ى رعايت قوانين، انضباط در کار، رويه:گذارد می
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 دفاع از ميهن  قواعد زندگی اجتماعی سوسياليستی و محترم شمردن اجتماعی،
 .سوسياليستی

ا شر طی صدها سال آرزويش ری بآنچه را که بهترين و پيشروترين عقال
 فاتح و سوسياليسمداشتند، قانون اساسی اتحاد شوروی يعنی قانون اساسی 

 . سوسياليستی از جمله قوانين مسلم گردانيدى پر دامنهدموکراسی
 شوراها مورخه پنجم دسامبر سال ىاين قانون اساسی در هشتمين کنگره

 ملل اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی يکدل و .گرديدييد و تصويب أ ت١٩٣٦
يک جهت قانون اساسی جديد را به افتخار موجدش، قانون اساسی استالينی 

ها و   مبارزهىاين قانون برای زحمتکشان اتحاد شوروی نتيجه. ناميدند
مه سترگ برناداری،  ام کشورهای سرمايهها  و برای رنجبران تم پيروزی

وی پا به  اين واقعيت تاريخی جهانی را که اتحاد شورقانون اساسی. مبارزه است
 نوين تکامل و انجام ساختمان جامعه سوسياليستی و انتقال تدريجی به ىمرحله

اين قانون رنجبران تمام جهان را از . گذارده است، مسلم ساخت کمونيسممرحله 
اين . سازد حيث معنوی و سياسی برای مبارزه با ارتجاع بورژوازی مسلح می

ير شوروی عملی شده است در ساير دهد که آنچه در اتحاد جماه قانون نشان می
 .تواند عملی گردد کشورها نيز می

 :المللی قانون اساسی اتحاد شوروی گفت  ضمن توصيف اهميت بيناستالين
 

 ىم نهضت سوسياليستی طبقهسآلود فاشي اکنون که موج گل» 
کند و مساعی دموکراتيک بهترين افراد جهان  مال می کارگر را لجن

ای  کشد، قانون اساسی جديد اتحاد شوروی ادعانامه متمدن را به گل می
 دموکراسی و سوسياليسمکه  م حاکی از اينسخواهد بود بر ضد فاشي
نوين اتحاد شوروی برای تمام قانون اساسی . مغلوب نشدنی است

نمايند کمک معنوی و  م مبارزه میسی که بر ضد بربريت فاشيئآنها
 ٧٩ «.گاه واقعی خواهد بود تکيه

 
 بيش از پيش موجبات ،ل شدهئ که حزب به آن ناسوسياليسمهای  پيروزی

 ى مدارک نوينی درباره١٩٣٧در سال . ساخت هاری دشمنان ملت را فراهم می
ـ ـکاران و آدمکشان بوخارين   جاسوسان، زيانىپيشگان منتسب به دسته  جنايت

 کشف ،داری بودند  جاسوسی کشورهای سرمايهىترتسکی که در خدمت اداره
جريان دادرسی ثابت کرد که اين بدخواهان ضد بشر از همان نخستين . دش
ب و  بودند و عليه حز لنين که در صدد بازداشتشى عليه وزهای انقالب اکتبر،ر

                                                 
 .٥٣٣ـ٥٣٤ص همانجا  ــ ٧٩
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های امپرياليست خود را  نعمت  ولیى آنها ارادهدولت شوروی توطئه چيده بودند،
ه زدن به دفاع اجرا نموده و منظورشان انهدام حزب و دولت شوروی، لطم

 موجبات شکست ارتش سرخ، ىکشور، تسهيل تجاوز مسلحانه از خارج، تهيه
 و احيای امپرياليسم ى اتحاد شوروی، تبديل اين کشور به مستعمرهىتجزيه

م حزب و حکومت شوروی اين گژُد. داری در اتحاد شوروی بود بردگی سرمايه
ه ماه مارس سال ارش مورخاستالين در گز.  دشمنان ملت را داغان نمودندىالنه

 نواقص ىدرباره" مرکزی تحت عنوان ى عمومی کميتهى در جلسه خود١٩٣٧
های حزبی و شوروی   صريحی در قسمت تحکيم ارگانى برنامه"کارهای حزبی

بايد "و اقدام برای باال بردن هوشياری سياسی معين نمود و شعار داد که 
ی مبارزه با دشمنان ملت مسلح استالين حزب را برا. " را فرا گرفتبلشويسم

 . آنان برداشتىساخت و آموخت که چگونه بايد نقاب از چهره
 ترتسکی ىپيشگان دسته  های آنان را فاش و جنايت دادگاه شوروی تبهکاری

 ىملت شوروی عمل قلع و قمع اين دسته. و بوخارين را محکوم به اعدام نمود
 انتخابات ى کشور يعنی به تهيهىهييد نموده و به امور جاريأپيشه را ت جنايت

 .شورای عالی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی پرداخت
  مرکزی و رفيق استالين کارهای مقدماتیىحزب، تحت رهبری کميته

وضع قانون اساسی نوين موجب تحول . انتخابات را با وسعت تمام آغاز نمود
دموکراتيک به  ىزندگی سياسی کشور شد و زندگی سياسی بيش از پيش جنبه

سيستم جديد انتخابات باعث قوت يافتن فعاليت سياسی و نظارت . خود گرفت
 شوروی و افزايش مسئوليت اين مقامات در ىها نسبت به مقامات حاکمه توده

 مرکزی و استالين، بر حسب ىحزب تحت رهبری کميته. پيشگاه مردم گرديد
 در دموکراسیبا روح بسط وظايف نوين، شکل کار خود را تغيير داده و آن را 

داخل حزب، تحکيم اصول مرکزيت دموکراتيک، بسط انتقاد و انتقاد از خود، 
 ىايده. های حزبی مطابقت داد افزايش مسئوليت مقامات حزبی در پيشگاه توده

ها اساس فعاليت قبل از  ها وغيره حزبی استالين راجع به ائتالف کمونيست
 .انتخابات حزبی قرار گرفت

 يعنی در شرف آغاز انتخابات، استالين در ١٩٣٧زدهم دسامبر سال در يا
 انتخابيه به نام استالين در شهر مسکو نطقی ايراد کرد و ضمن آن فرق ىحوزه

است با انتخابات  دموکراتيک  اساسی بين انتخابات اتحاد شوروی را که واقعًا
کننده قرار داری که مردم در آن تحت فشار طبقات استثمار کشورهای سرمايه

طبقات استثمارکننده از در کشور ما يعنی اتحاد شوروی .  تشريح نمود،گرفته اند
 ديگر وارد زندگی شده و انتخابات بر روی اين اساس به سوسياليسمبين رفته، 
سپس استالين توضيح داد که منتخبين مردم يعنی نمايندگان شورای . آيد عمل می

مردم بايد بخواهند که اين رجال . باشندعالی از چه نوع رجال سياسی بايد 
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سياسی از تيپ لنينی بوده و مانند لنين روشن و با صراحت و در مبارزات بيباک 
يمگی باشد دور باشند، نسبت به دشمنان خلق سارو از هر چيز که شبيه به س

 سياسی که بايد اطراف و جوانب آن سنجيده شود ى پيچيدهمسائلامان، در حل  بی
گونه دارای محبت و صداقت  و بدون شتاب و نسبت به خلق خود همانبا تدبير 

 .باشند که لنين بود
کلمات .  خود را استماع نمودىتمام کشور سخنرانی پيشوای خردمند و نابغه
نطق استالين اصول فعاليت . وی در اعماق قلوب زحمتکشان جای گرفت

ها و غير  ونيستمنتخبين ملت را تعيين، مردم را تشويق و ائتالف بين کم
 .ها را محکم نمود حزبی

در تاريخ دوازدهم دسامبر انتخابات شورای عالی اتحاد جماهير شوروی 
اين انتخابات بدل به جشن عمومی و عيد با شکوه مردم . سوسياليستی به عمل آمد

 و اندی ميليون نود و يک  کننده،   نفر انتخابميليوناز نودوچهار . شوروی گشت
ی يک دل و يک أ نفر با رميليون، نود )٨/٩٦( شرکت نمودند در رای دادن

ها پيروزی  ها و غير حزبی جهت خود به نفع نامزدهای ائتالف کمونيست
ها و  اين پيروزی درخشان ائتالف استالينی کمونيست. ييد کردندأ را تسوسياليسم
لينی ـ استاـ، مظفريت رهبری لنينی الينـ استـها مظفريت حزب لنين  غير حزبی

 .بود
ييد أور درخشان تدر اينجا وحدت معنوی و سياسی ملت شوروی به ط

 شورای عالی اتحاد جماهير ى نخستين منتخب ملت، اولين نمايندهاستالين. گرديد
 .شوروی سوسياليستی است

 ادامه ىها و وظايف عظيمی که در رشته فعاليت تودهالعاده  رشد فوق
 آبديده کردن کادرهای ما را از حيث ىسئلهساختمان سوسياليستی در پيش بود، م

 .ای قرار داد مسلکی و سياسی بر زمينه تازه
های خود موضوع فرا گرفتن  رفيق استالين در يک سلسله از سخنرانی

.  را با قاطعيت هر چه تمامتر به عنوان وظيفه در مقابل ما قرار دادبلشويسم
ادرهای خود از حيث رفيق استالين متذکر شد که ما برای حاضر نمودن ک
ها و وسايل الزم را در  ايدئولوژی و آبديده کردن آنها از حيث سياسی تمام امکان

 .دست داريم و نه دهم حل تمام وظايف عملی ما وابسته به همين موضوع است
اتحاد ) بلشويک(تاريخ مختصر حزب کمونيست " کتاب ١٩٣٨در سال 

ده و از طرف کميسيون مرکزی  رفيق استالين نوشته شى که به خامه"شوروی
 .اتحاد شوروی تصويب گشته بود، منتشر شد) بلشويک(حزب کمونيست 

. انتشار اين کتاب در زندگی مسلکی حزب بلشويک يکی از وقايع مهم بود
از  المعارفی ةرئدا و در واقع بلشويسم نيرومند مسلکی جديد ى اسلحه،حزب

در اين . دست آورده  بـ لنينيسممارکسيسم ـ ى اساسی در رشتهىمعلومات الزمه
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تاريخی عظيم  ىکتاب با روشنی و عمقی که مخصوص استالين است، تجربه
 را دارا نبوده و نيست آنحزب کمونيست که هيچ يک از احزاب جهان نظير 

اتحاد ) بلشويک(تاريخ مختصر حزب کمونيست "در . بيان و تلخيص شده است
 طبقاتی ىرايط نوين مبارزه در شمارکسيسم انکشاف ى ادامه"شوروی

 مارکسيسم يا یئهای پرولتاريا  و انقالبامپرياليسم دوران مارکسيسمپرولتاريا، 
طی .  در يک ششم کره زمين نمايش داده شده استسوسياليسمدوران پيروزی 

ژدانف در . آ.  آرفيق. مدت قليلی نسخ بيشماری از اين کتاب به مصرف رسيد
 :مود هجدهم حزب اظهار نىکنگره
 

 اين مارکسيسمبايد آشکار گفت که طی تمام مدت موجوديت » 
  «.اولين کتاب مارکسيستی است که چنين انتشار وسيعی داشته است

 
 در بخش "اتحاد شوروی) بلشويک(تاريخ مختصر حزب کمونيست "در 

 ماترياليسم اصول " تاريخیماترياليسم ديالکتيک و ماترياليسمراجع به "
 تاريخی در کمال وضوح و فشردگی به طرزی داهيانه رياليسمماتديالکتيک و 
چه را که مارکس، انگلس و لنين در  در اين اثر رفيق استالين آن. بيان شده است

 ،ندا ديالکتيک و تئوری ماترياليستی وارد کردهىتعليمات مربوط به شيوه
 رياليسممات ديالکتيک و ماترياليسمخالصه نموده و سپس اين تعليمات مربوط به 

 .دهد ترين اطالعات دانش و عمل انقالبی بسط می تاريخی را بر روی بنيان تازه
 و کمونيسم بنيان تئوری ى ديالکتيک را به منزلهماترياليسمرفيق استالين 

ه  کارگر را در مبارزه برای بىـ لنينی که طبقهـبينی حزب مارکسيستی  جهان
 مسلکی مسلح ى به اسلحهکمونيسم دست آوردن ديکتاتوری پرولتاريا و ساختمان

مارکسيسم  ىدر اين اثر ارتباط داخلی موجود بين فلسفه. دهد نمايند، بسط می می
 و فعاليت عملی انقالبی حزب بلشويک با نيروی خاصی نشان داده شده ــ لنينيسم

دهد که برای اين که در سياست اشتباه نشود بايد اصول  استالين تعليم می. است
لکتيک مارکسيستی را رهنمون عمل قرار داد و به قوانين تکامل  دياىشيوه

 .تاريخ واقف نمود
يعنی اثری »  ديالکتيک و تاريخیماترياليسمراجع به »استالين .  و.ی اثر

 ديالکتيک مارکسيستی نوشته شده و ىهمتای شيوه  استاد بیىکه به خامه
 ماترياليسمکند،   را خالصه میبلشويسم عظيم علمی و تئوريک ىتجربه

 ى واقعی اوج انديشهىديالکتيک را به مدارج عالی نوينی ارتقا داده و نقطه
 .باشد  مارکسيست ـ لنينيست میىفلسفه



 ٨٨

 هجدهم حزب ى استالين از فعاليت کنگره،١٩٣٩در ماه مارس سال 
نظير  د از اتفاق و يگانگی بی عظيمی بواين کنگره نمايش. کند پرستی میسر

 .ـ استالينی متحد شده بودـ مرکزی لنينی ىکميته که در اطراف حزب
المللی اتحاد شوروی را عميقانه مورد  استالين در گزارش خود وضع بين

افروزان جنگ و دخالت مسلحانه عليه  های آتش تجزيه قرار داده و از روی نقشه
پنج سال از موقع تشکيل کنگره هفدهم حزب گذشته . اتحاد شوروی پرده برافکند

 اقتصاد و خواه ىداری اين دوران خواه در رشته رای کشورهای سرمايهب. بود
از پس بحران اقتصادی . های مهمی بود  دوران دشواری، سياسیىدر رشته

 بحران ١٩٣٧ و کسادی نوع خاص، از نيمه دوم سال ١٩٢٩ـ١٩٣٢های  سال
اقتصادی نوينی روی داد که کشورهای متحده امريکا، انگلستان، فرانسه و يک 

المللی  وخامت اوضاع بين. ر را فرا گرفتداری ديگ سلسله از کشورهای سرمايه
 از جنگ دچار شکست شد به منتهای درجه رسيد، سيستم قراردادهای صلح بعد

 . يعنی دومين جنگ امپرياليستی آغاز گرديدو جنگ نوين
 دولت عمده متجاوز امپرياليستی يعنی آلمان و ژاپن آغاز وجنگ جديد را د

 ميليون ٥٠٠رفيق استالين خاطرنشان نمود که اين جنگ متجاوز از . دنردک
های عظيمی از   عمل خود را در سرزمينى حوزه،نفوس را در مدار خود کشيده

جنگ بيش . الطارق بسط داده است و جبلتيان تسين، شانگهای و کانتن تا حبشه 
 فرانسه و از پيش به منافع کشورهای غير متجاوز و قبل از همه انگليس و

 های اين کشورها آن ولی حکومت. نمود ممالک متحده امريکا لطمه وارد می
آنها از سياست . دادند طوری که بايد در مقابل متجاوزين مقاومت نشان نمی

، موقعيت عدم مداخله را "بيطرفی"امنيت مشترک امتناع نمودند و موقعيت 
 در مقابل تجاوز بود و پوشی   چشم،معنی سياست عدم مداخله. اختيار کردند

ی يعنی ئ کذا "يخ مونىموافقتنامه"سلسله جنبانان . داد جنگ را توسعه می
خواستند تجاوز فاشيزم آلمان  داران انگليس و فرانسه، چمبرلن و دااليه میزمام

 .را به طرف شرق بر ضد اتحاد شوروی متوجه سازند
شوروی که اظهار افروزان جنگ عليه اتحاد   آتشسئرفيق استالين از دسا

 ىنامه ی که در مونيخ به متجاوزان شده و موافقتئها کردند گويا گذشت می
 ،کند  را آغاز می"صلح و مسالمتی" عدم مداخله، عصر جديد ىمونيخ درباره

 :پرده برانداخت و اخطار نمود که
 



 ٨٩

بازی بزرگ و خطرناک سياسی که توسط طرفداران سياست »  
 است به ناکامی جدی خود آنها پايان عدم مداخله شروع شده ممکن

 ٨٠« .يابد
 

ای تمام معضالت و وخامت اوضاع  العاده رفيق استالين با دورانديشی فوق
المللی آن زمان را در پيشگاه حزب و ملت شوروی روشن ساخت و اصول  بين

 :وی گفت. سياست خارجی اتحاد شوروی را تعيين نمود
 
 

 : از اين قرار است سياست خارجیىوظايف حزب در رشته» 
 
در آتيه نيز همواره سياست صلح را تعقيب و مناسبات عملی ــ  ١

 .خود را با تمام کشورها تحکيم نمايد
کاتورهای جنگ که پروواحتياط را مراعات نموده و به ــ  ٢

ند ديگران را آتش بيار خود کنند، امکان ندهد که کشور ما اعادت کرده
 .را وارد اين تصادمات نمايد

ل نيروی جنگی ارتش سرخ و ناوگان سرخ ما را ئبا تمام وساــ  ٣
 .تقويت نمايد

المللی مودت را با رنجبران تمام کشورها که  روابط بين ــ ٣
 ٨١».باشد، استوار سازد المللی می عالقمند به صلح و دوستی بين

 
، رشد سوسياليسمهای  ها و موفقيت که پيشرفت رفيق استالين پس از اين

مادی و مدنی مردم و استقرار  سوسياليستی، باال رفتن سطح زندگی اقتصاد
 عظيم تاريخی نوينی در مقابل ى وظيفهروزافزون رژيم شوروی را تشريح کرد،

 سال ديگر از حيث اقتصاديات، يعنی ١٠ـ١٥ بايد تا .حزب و تمام مردم قرار داد
يد و بر آنها داری رس  سرمايهىاز حيث توليد محصول سرانه به کشورهای عمده

 .سبقت جست
 :رفيق استالين گفت

 
از حيث فن توليد و آهنگ رشد صنايع، ما از کشورهای » 
ولی اين . خيلی خوب استالبته اين . ايم داری جلو افتاده  سرمايهىعمده

اين کار را .  بايد از حيث اقتصادی نيز از آنها جلو بيافتيمکافی نيست،
                                                 

 .٥٧٢ص همانجا  ــ ٨٠
 .٥٧٤ـ٥٧٥ص همانجا  ــ ٨١



 ٩٠

ی که ما از حيث اقتصادی از  فقط در صورتتوانيم بکنيم، ما می
توانيم اميدوار باشيم که   می.داری جلو بيفتيم  سرمايهىکشورهای عمده

 کاالهای مصرفی کامًال اشباع شده و ما وفور محصول  زاکشور ما 
 به کمونيسم ىيابيم که از نخستين مرحله خواهيم داشت و امکان می

 ٨٢». دوم آن قدم گذاريمىمرحله
 

ايفی که رفيق استالين ضمن گزارش خود در مرکز يکی از مهمترين وظ
 ، مکمل بلشويکی راجع به پرورشىدقت حزب قرار داد عبارت بود از برنامه

 . مستدل به اصول علمی بودیتعليم، انتخاب، به کار گماشتن و بررسی کادرها
ضمن توصيف راهی که حزب در مدت بين هفدهمين و هجدهمين کنگره 

 :ين اظهار داشتپيموده است رفيق استال
 

 ىز اين است که طبقهدست آمد عبارت اه ای که ب نتيجه عمده» 
ييد رژيم أ پس از نابود ساختن استثمار فرد از فرد و تکارگر کشور ما

 ىاين نتيجه. ان ثابت کردسوسياليستی، حقانيت کار خود را به تمام جه
 کارگر و ناگزير بودن ى زيرا اعتماد به نيروی طبقهعمده است
 ٨٣ «کند ی آن را محکم میئپيروزی نها

 
اتحاد ) بلشويک( هجدهم حزب کمونيست ىگزارش استالين در کنگره

 را به خود گرفت و قدم ديگری بود که کمونيسمای   سند برنامهى جنبه،شوروی
استالين تئوری . شد ـ لنين به پيش برداشته میـدر قسمت انکشاف تئوری مارکس 

 سوسياليسما باز هم بسط داد و تئوری امکان ساختمان  لنين ریستياليب سوسانقال
 در کمونيسمدر يک کشور را تصريح نموده و به اين نتيجه رسيد که ساختمان 

اين . داری باقی بماند ممکن است  سرمايهىکشور ما حتی در صورتی که احاطه
ت دسه  مسلکی نوينی بىکند، اسلحه تر می  را غنیلنينيسماستنتاج رفيق استالين 

دهد، دورنمای وسيعی را برای مبارزه در راه پيروزی   کارگر میىطبقه
کند و تئوری مارکسيستی و لنينی را به جلو سوق   جلوی حزب باز میکمونيسم

 .دهد می
 يعنی ١٩١٧ را در ماه اوت سال "دولت و انقالب"لنين اثر مشهور خود 

 لنين در اين کتاب .چند ماه قبل از انقالب اکتبر و ايجاد دولت شوروی نوشت
های   دولت از تحريفات و آاليشىخود تعليمات مارکس و انگلس را درباره

دولت و " لنين در صدد بود قسمت دوم کتاب .ها مصون داشت اپورتونيست
                                                 

 .٥٧٨ـ٥٧٩همانجا ص  ــ ٨٢
 .٦١٠همانجا ص  ــ ٨٣



 ٩١

 ١٩٠٥ انقالب سال ىای را که از تجربه  را بنويسد و در آنجا نتايج عمده"انقالب
ولی مرگ مانع انجام اين مقصود .  بدست آمده است خالصه کند١٩١٧و سال 
 مربوط به تئوری دولت فرصت مسائل ىچه را که لنين درباره اما آن. گرديد

 ! استالين به انجام رساند،انجامش را نيافت
 بيش از بيست سال ى عظيمی که در نتيجهىرفيق استالين با اتکا به تجربه

دست آمده ه  بداری  سرمايهىعمر دولت شوروی سوسياليستی در شرايط احاطه
تکامل دولت سوسياليستی و تغيير يافتن به بود، تعليمات جامع و کاملی راجع 

وظايف آن را به مناسبت تغيير در اوضاع و احوال مبسوطًا تحت تجزيه و تحليل 
ه  به اين نتيج، ساختمان دولت شوروی را تلخيص کردهى تمام تجربه،درآورده

داری باز وجود   سرمايهىچه احاطه ن چنا همکمونيسم ىرسد که در مرحله می
 .داشته باشد، دولت بايد حفظ شود

استالين جدًا خاطرنشان نمود که چه اهميت و معنی عظيمی بايد برای کار 
ـ لنينيستی کارکنان دستگاه حزبی، ـتبليغاتی حزبی و پرورش مارکسيستی 

، های کارگری، کئوپراتيوهای بازرگانی ، اتحاديهمولومسوککارکنان 
. ل بودئهای ديگر قا های اقتصادی، شوروی، فرهنگی، نظامی و سازمان سازمان
 :وی گفت

 
 رو به ،ـ لنينی کادرهای ماـاگر کار پرورش مارکسيستی » 

نقصان گذارد، اگر کار ما در قسمت باال بردن سطح معلومات سياسی 
و تئوريک اين کادرها سست شود و بدين سبب خود کادرها هم 

 را نسبت به دورنمای پيشرفت نهضت ما از دست عالقمندی خود
های  کن بدهند، برحق بودن کار ما را درک نکنند و بدل به کارچاق

هدفی بشوند که کورکورانه و مانند ماشين دستورات مافوق را اجرا  بی
طور حتم تمام کارهای دولتی و حزبی ما نقصان ه نمايند، آن وقت ب

 مسلم قبول کرد که هر ىن يک قاعدهبايد اين را به عنوا. خواهد يافت
ـ لنينی کارکنان در ـقدر سطح معلومات سياسی و آگاهی مارکسيستی 

قدر خود  های مختلف کارهای دولتی و حزبی باالتر باشد، همان رشته
 آن موثرتر خواهد بود و برعکس ىتر و پرثمرتر و نتيجه آن کار عالی

ـ لنينی کارمندان ـی هر قدر سطح معلومات سياسی و آگاهی مارکسيست
قدر احتمال اختالل و عدم موفقيت در کار، احتمال  تر باشد، همان ينئپا

خوار   کنان ريزه کوچک شدن و انحطاط خود کارمندان تا مقام کارچاق
با اطمينان ميتوان گفت که . و احتمال قلب ماهيت آنها بيشتر خواهد بود

مان را در تمام  ایتوانستيم آمادگی ايدئولوژيک کادره اگر ما می
يم و آنها را آن اندازه از حيث سياسی آبديده ئمين نماأهای کار ت رشته



 ٩٢

المللی سر در بياورند  کنيم که به آسانی بتوانند از اوضاع داخلی و بين
های کامًال  ـ لنينيستـتوانستيم آنها را به مارکسيست  و اگر ما می

 بدون اشتباهات جدی ی داشته باشندئيم که توانائای بدل نما رسيده
 آن وقت ما به اتکا ، امور کشور را حل کنندى مربوط به ادارهمسائل

 خود را حل شده بدانيم و مسائلتوانستيم نه دهم تمام  مدارک کامل می
توانيم عملی کنيم، زيرا تمام وسايل  اين وظيفه را هم ما بدون شک می

 ٨٤ «.های الزم برای حل آن را در دست داريم و امکان
 

 :استالين سپس گفت
 

برای  از علم وجود دارد که تحصيل آن ی يک رشته» 
های علوم بايد حتمی باشد و آن علم  های تمام رشته بلشويک

ـ لنينيستی راجع به قوانين اجتماع، تکامل اجتماع، قوانين ـمارکسيستی 
ی، قوانين تکامل ساختمان سوسياليستی و ئتکامل انقالب پرولتاريا

 است، زيرا ممکن نيست شخصی که نام خود را نيسمکموپيروزی 
شناسی يا   در تخصص خود مثًال در رياضی، نبات،لنينيست گذارده

شيمی محدود مانده باشد و هيچ چيز را دورتر از حدود تخصص خود 
تواند فقط متخصص علم مورد  لنينيست نمی. نبيند، لنينيست حقيقی ناميد

صص خود بايد مرد سياسی و  او عالوه بر تخ، خود باشدىعالقه
اجتماعی باشد، به سرنوشت کشور خود جدًا عالقه داشته باشد، از 
قوانين تکامل اجتماع مطلع باشد، بتواند از اين قوانين استفاده کند و 

 امور سياسی کشور فعاالنه شرکت ىکوشش داشته باشد که در اداره
خصص خواهد های مت ک اضافی برای بلشوي بارالبته اين يک سر. کند
ی خواهد بود که اجرش با سود اضافی پرداخت ولی سر بار. بود
 .شود می

 لنينيستی ــ  پرورش مارکسيستیى تبليغات حزبی، وظيفهىوظيفه
های کار  کادرها عبارت از اينست که به کادرهای خود در تمام رشته

ـ لنينيستی را در موضوع قوانين تکامل ـکمک کنيم تا علم مارکسيستی 
 ٨٥ «ماع فرا گيرنداجت

 
) بلشويک( هجدهم حزب کمونيست ى گزارش رفيق استالين در کنگره

 بدون طبقات ى پايان دادن به ساختمان جامعهىاتحاد شوروی، برنامه
                                                 

 .٥٩٨ص همانجا  ــ ٨٤
 .٥٩٨ـ٥٩٩ص همانجا  ــ ٨٥
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.  استکمونيسم ى به مرحلهسوسياليسم ىسوسياليستی و انتقال تدريجی از مرحله
ييد و گزارش أد را تها به اتفاق آرا، اين گزارش پيشوای خو  بلشويکىکنگره

بايستی مبتنی به آن   که فعاليت حزب میمبرده را به عنوان دستور و قانوننا
 .گردد، تصويب نمود

اتحاد ) بلشويک( هجدهم حزب کمونيست ىگزارش رفيق استالين در کنگره
 در مارکسيستی ــ لنينيستیبينی علمی   درخشانی است از پيشىشوروی نمونه

دستورات مدبرانه استالين راجع به وظايف سياست . مللیال  مناسبات بينىرشته
های عظيم سياست  خارجی ما و مهارت استالين در امر رهبری، پيروزی

 يک ىمين نمود و به اهميت اتحاد شوروی به منزلهأخارجی اتحاد شوروی را ت
ثير داشته و أالمللی ت المللی که ميتواند در چگونگی اوضاع بين نيروی جدی بين

حکومت شوروی با . ا به نفع زحمتکشان تغيير دهد، بيش از پيش افزودآن ر
افروزان جنگ را که   آتشىهای محيالنه پيروی از دستورات رفيق استالين، نقشه

آميز ملل  دوست دارند ديگران آتش بيار آنها باشند برهم زده و فعاليت مسالمت
ارداد راجع به کمک اتحاد شوروی با انعقاد قر. مين نمودأاتحاد شوروی را ت

اندازه افزايش  المللی خود را بی  بالتيک، استحکام بينىمتقابله با کشورهای کرانه
 .داد

 جنگ جلوگيری نمايد و ىکوشيد تا از وسعت بعدی دامنه دولت شوروی می
ولی اين سياست از . نمود برای اجرای سياست امنيت دستجمعی مبارزه می

 ىاخلهسياست عدم مد. نسه پشتيبانی نشد انگليس و فراىطرف محافل حاکمه
در همان ماه مارس . گران تمام شد متجاوزمونيخ برای ملل کشورهای غير

 آلمان هيتلری با استفاده از اغماض ديپلوماسی انگليس و فرانسه کشور ١٩٣٩
به زودی تعرض متجاوزين آلمانی به کشورهای . چکسلواکی را اشغال نمود
ژاپن امپرياليستی، متفق آلمان در خاور دور نيز به . اروپای خاوری آغاز گرديد

 ژاپن در مرز جمهوری ملی مغولستان به عمليات ١٩٣٩در ماه مه . فعاليت افتاد
لشکريان ژاپن و  لـُگآميز چندی پرداخت ولی در ناحيه خالخين  ريکتح

 .های ارتش سرخ شکست خوردند  توسط قسمتمنچوری
ت به اتحاد شوروی سياست ديپلوماسی انگليس و فرانسه نسب

ل گوناگون مذاکرات با اتحاد شوروی ئای را تعقيب نموده، به وسا ناشرافتمندانه
 تشکيل مقاومت دستجمعی در مقابل متجاوز احتمالی به درازا ىرا درباره

نمودند که   برای انعقاد قرارداد شرايطی را به اتحاد شوروی پيشنهاد می،کشانده
 .ودآشکارا غيرقابل قبول ب
 فرانسه را به های انگليس و وروی عدم تمايل حکومتوقتی حکومت ش

مين امنيت ما أ مجبور شد برای ت،همکاری با خود در مبارزه برای صلح ديد
 . اقدام نمايد
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ا آلمان  اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی ب دولت١٩٣٩در ماه اوت 
 به آن  ستالين بعدًاطور که رفيق ا اين معاهده همان.  بست عدم تجاوزىمعاهده

اشاره کرد، نه بطور مستقيم و نه بطور غير مستقيم به تماميت کشور و استقالل 
نمود، ولی صلح را برای کشور شوروی در  مینو شرافت دولت ما لطمه وارد 

داد که اتحاد شوروی در  نمود و امکان می مين میأزمان بالفاصله نزديک ت
 .ای خود را برای مقاومت آماده کرده باشدصورتی که مورد حمله قرار گيرد قو

طبق دستورات رفيق استالين راجع به لزوم نگهداری کشور در حالت بسيج 
و آمادگی در صورت حمله مسلحانه از خارج، حزب بلشويک در عرض مدت 

ای برای دفاع جدی اتحاد  مديدی دايمًا و بدون تعلل تهيه و تدارک همه جانبه
 اجرای سياست صنعتی ساختن کشور و اشتراکی ىهدر نتيج. ديد شوروی می

 اقتصادی ىه استالينی پايىهای پنج ساله های نقشه کردن کشاورزی در سال
توانست برای دفاع جدی کشور ما مورد استفاده   که مینيرومند ايجاد شده بود

 .قرار گيرد
 کافی فلز برای ى امکان داد که در کشور به اندازه،اين سياست حزب

مين أها، سوخت برای ت آالت جهت بنگاه تسليحات، ساز و برگ و ماشينساختن 
نان برای و های صنعتی و حمل و نقل، پنبه برای تهيه پوشاک نظامی  کار بنگاه

 .مصرف ارتش توليد گردد
 سياست صنعتی کردن کشور و اشتراکی کردن کشاورزی مقدار ىدر نتيجه

 تن چدن، ميليونود از پانزده  عبارت ب١٩٤٠توليد در اتحاد شوروی طی سال 
 و ميليون، هجده ١٩١٣ برابر توليد چدن در روسيه تزاری سال ٤يعنی تقريبًا 

 تن زغال ميليون ١٦٦، ١٩١٣ برابر توليد سال ٤٫٥سيصدهزار تن فوالد يعنی 
 برابر ٣٫٥ تن نفت يعنی ميليون ٣١، ١٩١٣ برابر توليد سال ٥٫٥سنگ يعنی 
 تن ميليون ١٧ هزار تن غله کاال يعنی ٣٠٠ و ونميلي ٣٨، ١٩١٣توليد سال 

 برابر بيش ٣٫٥ يعنی پنبه خام هزار تن ٧٠٠ و ميليون ٢، ١٩١٣بيش از سال 
 .١٩١٣از سال 

 :گويد رفيق استالين می
 

 توليد را نميتوان يک رشد ساده و معمولی ىچنين رشد بيسابقه»  
اين . ماندگی به حالت پيشروی محسوب نمود کشور از حالت عقب

مانده به کشور  جهشی بود که به کمک آن ميهن ما از کشور عقب
 ٨٦ «.مترقی يعنی از کشاورزی به صنعتی بدل شد

                                                 
 انتخابيه ىکنندگان حوزه  پيش از انتخاباتی انتخابىاستالين، نطق در جلسه. و. ی ــ ٨٦

 .١٥، ص ١٩٤٦ فوريه سال ٩استالين در شهر مسکو، مورخه 
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تالين برادران همخون ما، ملل  بنا به ابتکار رفيق اس١٩٣٩يز سال ئدر پا
 اين  و غربی، بلوروسی غربی از زير يوغ مالکين لهستان آزاد شدنداوکرائين

کمی بعد .  متحد و برادر ملل آزاد اتحاد شوروی گرديدندىملل نيز خانواده
های شوروی ساحل بالتيک ليتوانی لتونی، استونی به جرگه  جمهوری
 .های اتحاد شوروی عودت داده شدند جمهوری
 شورای عالی اتحاد ىهيئت رئيسه، بنا به فرمان ١٩٣٩ دسامبر سال ٢٠

ناسبت شصتمين سال تولد و جماهير شوروی سوسياليستی به رفيق استالين به م
 وی در کار سازمان دادن حزب بلشويک و ايجاد ىالعاده به پاس خدمات فوق

 سوسياليستی در اتحاد شوروی و تحکيم ىدولت شوروی در راه ساختمان جامعه
 .دوستی بين ملل اتحاد شوروی لقب قهرمان کار سوسياليستی داده شد

فتخاری فرهنگستان علوم  رفيق استالين به عضويت ا١٩٣٩ دسامبر ٢٢
 .اتحاد جماهير شوروی انتخاب گرديد

 هجدهمين کنفرانس همگانی حزب کمونيست ١٩٤١ فوريه سال ١٥ــ٢٠
 راجع به وظايف مسائلکنفرانس . اتحاد شوروی تشکيل شد) بلشويک(

 صنايع و حمل و نقل و نتايج اقتصادی سال ىهای حزبی را در رشته سازمان
چنين   و هم١٩٤١اقتصاد ملی اتحاد شوروی در سال  تکامل ى و نقشه١٩٤٠
 . تشکيالتی را مورد بررسی قرار دادمسائل

زير شعار کنفرانس با پيروی از دستورات رفيق استالين، جريان خود را 
 .روزافزون قدرت دفاعی شوروی طی نمود
) بلشويک( مرکزی حزب کمونيست ىبنا به ابتکار رفيق استالين، کميته

 هجدهم حزب ى و حکومت شوروی بر طبق تصميمات کنگرهاتحاد شوروی
های دولتی دستور   نقشهىاتحاد شوروی به کميسيون تهيه) بلشويک(کمونيست 

اين .  سال بپردازد١٥ کل اقتصادی اتحاد شوروی برای ىدادند که به تنظيم نقشه
 ى سبقت اقتصاديات کشور بر کشورهای عمدهىنقشه برای حل مسئله

 چدن، فوالد، سوخت، انرژی برق، ىعنی ازدياد توليد سرانهداری ي سرمايه
 .ماشين و ديگر وسايل توليدی و اشيای مورد مصرف حساب شده بود

 شورای عالی اتحاد ىاستالين بنا به فرمان هيئت رئيسه.  ی١٩٤١ ماه مه ٦
جماهير شوروی به رياست شورای کميسرهای ملی اتحاد جماهير شوروی تعيين 

 .شد
 ،های جديد ی استالين کبير به طرف پيروزیئوی در تحت راهنمامردم شور

رفتند، ولی کار خالقه و آرام ملت شوروی را جنگی   پيش میکمونيسمبه طرف 
 ١٩٤١ آلمان به اتحاد جماهير شوروی در ماه ژوئن سال ى حملهىکه در نتيجه
 . بهم زد،آغاز گرديد
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١١ 
 
 

لری وقيحانه پيمان عدم تجاوز  آلمان امپرياليستی هيت١٩٤١ ژوئن سال ٢٢
جنگ در . شکنانه به اتحاد شوروی حمله نمود طور ناگهانی و عهده را نقض و ب

دوران ساختمان آرام به .  برگشتی شدى نقطهىتکامل کشور شوروی به منزله
دوران جنگ آزاديبخش ميهنی ملت شوروی بر ضد غاصبين آلمانی . پايان رسيد
 .آغاز گرديد

 مرکزی حزب ىورای عالی اتحاد جماهير شوروی، کميته شىهيئت رئيسه
اتحاد شوروی و شورای کميسرهای ملی اتحاد شوروی در ) بلشويک(کمونيست 

 به منظور بسيج سريع تمام نيروهای ملل اتحاد شوروی ١٩٤١ ژوئن سال ٣٠
 دولتی دفاع گرفتند که کليه اقتدار ىبرای دفع دشمن، تصميم به ايجاد يک کميته

يوسف ويساريونويچ استالين به رياست . گشت ر در دست آن متمرکز میدر کشو
 . دولتی دفاع منصوب شدىکميته

 نيروهای مسلح اتحاد رأسرفيق استالين در پيشوا و معلم زحمتکشان 
 مردم شوروی را عليه ىجماهير شوروی سوسياليستی قرار گرفت و مبارزه

 .ستی خود گرفتم آلمان تحت سرپرسدشمن جانی و مکار يعنی فاشي
 خود را عليه اتحاد شوروی در ىآلمان هيتلری جنگ غارتگرانه و غاصبانه

ارتش آلمان در اين موقع ديگر به طور . شرايط مساعدی برای خود شروع نمود
 لشکر آلمانی ١٧٠. کامل بسيج شده واجد تجربيات جنگی در اروپای غربی بود

تحاد جماهير شوروی نزديک شده مجهز با هزاران تانک و هواپيما به مرزهای ا
نيروهای مسلح اتحاد شوروی صلح . ور شدند ه کشور شوراها حمله بو غفلتًا

ارتش شوروی تحت . دوست در اوايل جنگ با وضعيت نا مساعدی روبرو بودند
د استفاده و خىفشار نيرو و برتری تکنيک دشمن که از مزيت غافلگيری حمله

 .نشينی نمايد عمق کشور عقبه کنان ب کرده بود مجبور بود رزم
 

نيروهای هيتلری در عرض ده روز اول جنگ موفق شدند ليتوانی، قسمت 
 باختری را اشغال اوکرائينمت غربی بلوروسی، قسمتی از عمده لتونی، قس

 .اتحاد شوروی در معرض خطر جدی قرار گرفت. نمايند
ب به ملت  راديو خطاىوسيلهه  رفيق استالين ب١٩٤١يه سال وم ژوئدر س

.   نطقی ايراد نمودی نظامیئآوران ارتش سرخ و ناوگان دريا  شوروی، جنگ
 تجزيه نموده و نطق تاريخی رفيق استالين حوادث جاريه را عميقًادر اين 

 .پرستی سوسياليستی معين نمود ف ارتش و مردم را در دفاع از ميهنوظاي
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م شوروی ده مررفيق استالين حوادث ناگوار اوضاع جنگ را تشريح کرد
نمايد پی برند و وضع  خطر عظيمی که ميهن را تهديد میرا دعوت نمود به 
رفيق استالين گوشزد . ساختمان دوره صلح را دور افکننده روحی مخصوص ب

ر مبارزه دگری و ترس  نمود که در بين مردم شوروی آرامش خاطر، الابالی
اندازان و  کنندگان، دهشت  نق ی برای نقئو نبايد جا. نبايد وجود داشته باشد
 .فراريان وجود داشته باشد

توسط آلمان هيتلری بر ضد اتحاد رفيق استالين منظور جنگی را که 
 :جماهير شوروی برپا شده بود چنين تشريح کرد

 
های ما  هدف وی غصب زمين. رحم است دشمن شقی و بی» 

که است که با عرق جبين آبياری شده است، غصب نان و نفت ماست 
هدف وی تجديد حکومت مالکين، تجديد . دست آمده استه با کديمين ب
، هاهای ملی روس ، ويران ساختن تمدن ملی و دولتتزاريسم
ها،  ها، ازبک ها، استونی ها، لتونی ها، ليتوانی ها، بلوروس یاوکرائين

های  ها و ساير ملت یها، آذربايجان ها، ارمنی تاتارها، مولداوها، گرجی
 به غالمان  آنهاحاد شوروی، ژرمينيزه کردن و تبديلآزاد ات

لذا مطلب بر سر حيات و ممات . های آلمان است  نورشاهزادگان و با
دولت شوروی و حيات و ممات ملل اتحاد جماهير شوروی 

د شوروی آزاد باشند يا به که ملل اتحا سوسياليستی است، بر سر آنست
 ٨٧ «. درآينداسارت

 
عيين هدف جنگ اتحاد شوروی بر ضد آلمان فاشيست رفيق استالين ضمن ت

ضد نيروی فاشيست بر تذکر داد که اين جنگ کبير تمام مردم شوروی 
هدف اين جنگ ميهنی تمام خلق نه فقط از بين بردن خطريست که بر . آلمانيست

های اروپاست که در زير  تمام ملته فراز کشور ما بال گشوده است بلکه کمک ب
 .کند مانی ناله می آلمسيوغ فاشي

کند که مردم شوروی در اين جنگ  بينی می خشورانه پيشرفيق استالين و
 .بخش تنها نخواهد بود آزادی
 

که  ای کنيم با مبارزه مان می جنگی که ما در راه آزادی ميهن»
خود  دموکراسیهای  مريکا در راه استقالل و آزادیآملل اروپا و 

ملی خواهد بود که  واحد ىجبههاين يک .  خواهد شدتوأمکنند  می

                                                 
 .٥، چاپ ١٣، ص "ه جنگ ميهنی اتحاد شورویراجع ب"استالين، . ی ــ ٨٧
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جانبدار آزادی و بر ضد اسارت و تهديد به اسارت از طرف 
 ٨٨ «.باشد های فاشيستی هيتلر می ارتش

 
 ١٩٤١ه سال ي ژوئ١٢. د کردييأن را تيق استالي رفینيب شين پي ایزندگ

ات مشترک در جنگ بر ي راجع به عملیا نامهموافقت" یانگلستان با اتحاد شورو
کا با اتحاد ياالت متحده امريا) ١٩٤٢ژوئن سال (سپس .  منعقد نمود"انضد آلم
 تعاون مشترک ی راجع به اصول مربوط به اجرایا نامهموافقت" یر شورويجماه

 ــ ی شوروــس يق ائتالف انگليطر نيبد.  امضا کرد"ه تجاوزيدر جنگ عل
 و آلمان قرار ايتاليهم شکستن ائتالف اوجود آمد که هدف خود را دره کا بيرام
 .داد

ش ي خوی دعوت نمود که در تمام کارهاین از مردم شورويق استاليرف
ز را تابع منافع جبهه و ي بدهند و هر چید هماهنگ با امور جنگي جدیسازمان
ارتش سرخ و . نديل درهم شکستن دشمن نمائ وساىهيف مربوط به تهيوظا
 دفاع نموده یخاک شورود از هر وجب ي بای و تمام مردم شورویئاي دریروين

ن يق استاليرف. ندي هر شهر و قصبه نبرد نمای خون خود براىن قطرهيخرتا آ
ن يمأ ت، آنىگونه کمک به ارتش سرخ، محکم نمودن پشت جبههل هريلزوم تشک

 .حات، مهمات و آذوقه را خاطر نشان نموديارتش از لحاظ تسل
 ارتش یها  قسمتیار اجبینينش ن عقبين دستور داد که در حيق استاليرف
تر سوخت هم يک لي یلو نان و حتيک کيک واگن، يو، يک لکوموتي یحتسرخ، 

زان ين دعوت نمود که دستجات پارتيق استاليرف.  گذاشته نشودی دشمن باقیبرا
 یات جنگي دشمن با عملى در پشت جبههیزاني پارتیها ل شود و جنگيتشک

 . گرددتوأمارتش سرخ 
 

 ما یروزيدر راه پ!  درهم شکستن دشمنیا ملت بریرويتمام ن» 
 « !شيبه پ

 
 .ن بوديق استالينها از کلمات رفي ا
ام يهن قي دفاع از می برای اتحاد شورویها دعوت حزب تمام ملته ب بنا
 .نمودند
، ی و اجتماعی، دولتی حزبیها ، سازمانی اقتصاد ملیها  رشتهىهيکل

 ی قطعیطرزه سرعت و به باجات جبهه، ين احتيمأ تیهماهنگ با جنگ، برا
 یئتجزاي واحد و الیه اردوگاه جنگجبهه و پشت جبهه ب. افتير ساختمان ييتغ

                                                 
 .١٦همانجا ص  ــ ٨٨
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ک و يرامون حزب بلشويگر در پيش از هر موقع دي بیمردم شورو. بدل شد
 .دولت متحد و مجتمع شدند

.  پرداختید محصوالت تدافعيع به کار تولي تمام صنایدر مدت کوتاه
عقب جبهه منتقل ه د دشمن بود بي که تحت تهدی از نواحیتهزاران بنگاه صنع

 کشور ساختمان ی خاوریدر نواح. داد ید و در آنجا کار خود را ادامه ميگرد
. افتي ی موفقانه توسعه میت تدافعي اهمی مهم داراید صنعتي جدیها بنگاه
های نزديک  در شهرها و استان. وستيپ ی تازه نفس به ارتش سرخ میها کمک
 از  که موقتًای شورویدر اراض. شد های چريک تشکيل می وط جبهه هنگخط

 یان مليجو  انتقام، آغاز جنگی از همان روزهاطرف دشمن اشغال شده بود
 . به عمل پرداختندی شورویها زاني پارتیعني

 یر شوروي اتحاد جماهی عالی شوراىسهيئت رئي ه١٩٤١ه ي ژوئ١٩
. ن نموديي تعی دفاع اتحاد شورویسر ملين را به سمت کمياستال یستياليسوس
. دهد ی انجام میميت عظي فعالی مسلح شورویروهايم ني تحکین برايق استاليرف

برد  یکار مه ک دفاع فعال را بي تاکتین ارتش شورويق استالي رفیتحت رهبر
زنده و  یرويف و به حد اکثر نابود کردن نيآوردن حر دریکه هدفش از پا

 که یتلري هیدهو فرمان. ط شروع به حمله بود شرايىهيه او و تیک جنگيتکن
ع مسکو و ي و تصرف سریتحاد شورو ایآسا حسابش درهم شکستن برق

ک ارتش آلمان ي و تکن در نظر گرفتن تلفات هنگفت افراد بدون،نگراد بودينل
ها در ماه  یآلمان. ختير ی و آلمان می شوروىاط خود را به جبههي احتیروهاين

 .ندي موفق شدند به حدود استان مسکو رخنه نمایدادن تلفات هنگفتاکتبر با 
 ١٩٤١ سال یات جنگي تمام مدت عملیجاد شد که طي ایوضع
 ١٩در .  قرار گرفتیمسکو در تعرض خطر مهلک. ن وضع بوديتر خطرناک

ق ي رف، دفاعیته دولتيس کمي رئیامضاه  بیا ب نامهي تصو١٩٤١اکتبر سال 
 دفاع از ىنقشه.  در مسکو منتشر گشتیم حکومت نظامن راجع به اعالياستال
ق ي توسط رف مسکویها  در پشت دروازهی آلمانیروهايتخت و درهم شکستن نيپا

 . صورت عمل به خود گرفتیطور مشعشعه م شد و بين تنظياستال
ن در ششم نوامبر سال يبا وجود ا. ده بودي مسکو رسیها دشمن به دروازه

 تبر اکیستيالير سوسين سال انقالب کبيست و چهارميبمناسبت جشن ه ، ب١٩٤١
ندگان زحمتکشان به اتفاق ي نمای با شکوه شوراىرسم معمول جلسهه ب

ق ين جلسه رفيدر ا. ديل گردي شهر مسکو تشکی و اجتماعی حزبیها سازمان
 جنگ را ىج چهار ماههي خود نتان در گزارشيق استاليفر .ن گزارش دادياستال
 که ی رهبر ارتش و ملت بالصراحه گفت که از شدت خطر جد. نمودیبندجمع

ش از يکشور ما در معرض آن قرار گرفته است کاسته نشده بلکه بر شدت آن ب
 یا العاده  فوقینين با دوربيق استالين حال رفيدر ع. ش افزوده شده استيپ
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 آنها یها  آلمان و ارتشیها ستياليهم شکستن امپر کرد که درینيب شيپ
 .الوقوع است یحتم

 ی کار اتحاد شورو"کسره کردني"ر به  دايیست آلمانين فاشي غاصبىنقشه
ت يعدم موفقه  ب"آسا جنگ برق" ىلهيم تا دو ماه به وسيک ماه و نيدر عرض 

جاد ائتالف ي راجع به ایست آلماني فاشی استراتژیها حساب.  منجر شدیقطع
 و یم شوروي رژیتوار، منفرد ساختن آن، نااسی بر ضد اتحاد شورویعموم

قت يحقه  سرخ بیئايخ و ناوگان در آن، راجع به ضعف ارتش سرىپشت جبهه
 .وستينپ

 نشان داد داليل عدم موفقيت موقتی ارتش سرخرفيق استالين ضمن تشريح 
دليل و باشد   دوم در اروپا میىها فقدان جبهه ل اين عدم موفقيتئکه يکی از دال

ی هواپيماست با وجود اين که کيفيت آنها از مال ا آن کمبود تانک و تا اندازه
 .ها بهتر است آلمان

وق عددی نيروهای ق استالين پيش کشيد اين بود که تفای که رفي وظيفه
آلمانی از لحاظ تانک و هواپيما به صفر رسانده شود و بدين وسيله وضع ارتش 

 .طور کامًال اساسی بهبود يابده ما ب
با اجرای اين .  جنگ داشتىرگی در نتيجهثير بزأاين دستور پيشوا ت
ل مبارزه با ئ ماه به ماه بر توليد هواپيما، تانک و وسادستور، صنايع شوروی

 .آنها افزود و تفوق عددی تکنيک جنگی دشمن را در جريان جنگ از بين برد
ها   هيتلریى را از چهره"سوسياليسمـ ـناسيونال "رفيق استالين نقاب 

ها، حزب دشمنان  ترين امپرياليست ا به عنوان حزب درندهبرانداخت و آنها ر
های  ی و قتل و غارتئهای دموکراتيک، حزب ارتجاعی قرون وسطا آزادی

ارتجاع سياه و حزب آدمکشانی که سيمای انسانی را از دست داده و تا سطح 
 .اند در پيشگاه تمام جهانيان رسوا ساخت درندگان سقوط کرده
 :دگوي رفيق استالين می

 
و اين اشخاص عاری از وجدان و شرافت، اين اشخاص دارای » 

ی رسانيده اند که کوس انهدام ملت ئ بيشرمی را به جا،خوی حيوانی
کبير روسيه، ملت پلخانف و لنين، بلينسکی و چرنيشفسکی، پوشکين و 

پاولف، تولستوی، گلينکا و چايکوفسکی، گورکی و چخوف، سچنف و 
 ٨٩«!...زنند و کوتوزوف را میرپين و سوريکف، سوروف 

 

                                                 
 .٥، چاپ ٣٠، ص "راجع به جنگ کبير ميهنی اتحاد شوروی"استالين، . و. ی ــ ٨٩



 ١٠١

از خود رفيق استالين تمام مردم شوروی را دعوت کرد که بر پشتيبانی 
ارانه برای کمک به جبهه کار ی بيش از پيش بيفزايند، فداکئارتش و نيروی دريا

 رفيق . آنها قرار دادىت آلمانی را وظيفه و نيز نابود کردن غاصبين فاشيسکنند
 :استالين گفت

 
 ملل اتحاد شوروی جنگ ىخواهند عليه ين آلمانی میغاصب» 

ها مايل به جنگ   اگر آلمانمانعی ندارد ،ای بنمايند معدوم کننده
 ٩٠ «.کننده باشند، بدان دچار خواهند شد  معدوم

 
 سخنان رفيق استالين

 
 ٩١« !ـ پيروزی با ما خواهد بودـکار ما حق است »  

 
تمام مردم شوروی به ناگزير بودن ها و اطمينان عميق   بيان افکار، کوشش

 .قلع و قمع دشمن بود
 تشکيل  نيروهای ارتش سرخى در ميدان سرخ مسکو رژه١٩٤١ نوامبر ٧

بخش يموريت سترگ آزادأ مى آرامگاه لنين دربارهرفيق استالين از فراز. شد
طور  های مرد و زن را اين ارتش سرخ سخن گفت و جنگجويان و پارتيزان

 :بدرقه گفت
 

 نياکان کبير ما ـ ىبگذار در اين جنگ سيمای مردانه» 
آلکساندرنوسکی، ديمتری دنسکوی، کوزمامينين، دميتری پاژارسکی، 

بگذار ! آلکساندر سوروف، ميخائيل کوتوزوف، شما را الهام بخشد
 ٩٢ «! خود بگيردىپرچم پيروزمند لنين کبير شما را زير سايه

 
 تحکيم پافشاری و استقامت خود و ارتش سرخ به اين بيانات سردار خود با

 .دادتشديد ضربات وارده بر دشمن پاسخ 
نمود و مستقيمًا عمليات ارتش  رفيق استالين شخصًا دفاع مسکو را اداره می

نمود و مراقب  جنگجويان و فرماندهان را تشويق می. کرد سرخ را هدايت می
 .ودجريان ساختمان استحکامات تدافعی پيرامون پايتخت شوروی ب

                                                 
 .همانجا ــ ٩٠
 .٣٦همانجا ص  ــ ٩١
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 ى به فرمان رفيق استالين، چند ارتش شوروی که در ناحيهدر ماه دسامبر
 .طور ناگهانی نيروهای آلمان را زير ضربه گرفته مسکو متمرکز شده بود ب

ها در مقابل فشار تاب مقاومت  پس از يک رشته پيکارهای سرسخت آلمانی
های شوروی به نيرو. نياورده و بدون نظم و ترتيب راه هزيمت در پيش گرفتند

 آلمانی ادامه داده و در طی زمستان در بعضی ىراندن واحدهای شکست خورده
 ىنقشه. نقاط بيش از چهار صد کيلومتر به طرف مغرب طی مسافت کردند

 .هيتلری محاصره و تصرف مسکو نقش بر آب شد
 قاطع نظامی ىقلع و قمع نيروهای آلمان فاشيستی در پيرامون مسکو حادثه

ها در دومين جنگ جهانی  جنگ جهانی و اولين شکست بزرگ آلمانیسال اول 
ها مبنی بر شکست ناپذير بودن   هيتلریىاين شکست برای هميشه افسانه. بود

 ىها در پيرامون مسکو برتری نقشه قلع و قمع آلمان. ارتش آلمان را به باد فنا داد
بود نسبت به که از طرف استالين تنظيم شده را استراتژيک عمليات تعرضی 

 .ها نشان داد استراتژی آلمان
استالين متذکر .  ی١٩٤٢ فوريه سال ٢٣ مورخه ٥٥در فرمان شماره 

 ماه گذشته جنگ از ميان رفتن تفوق نظامی ٨ ىترين نتيجه گرديد که مهم
ه شکنانه و ناگهانی بر اتحاد شوروی ب  عهدى حملهىها است که در نتيجه آلمانی

 .دست آورده بودند
 

ای که برای نيروی فاشيستی آلمانی  عامل ناگهانی و غير مترقبه» 
بدين طريق آن عدم .  تمامًا مصرف شد،ای بود  ذخيرهىبه منزله

 ىتساوی در شرايط جنگ هم که بر اثر ناگهانی بودن حمله
اکنون ديگر . های آلمانی به وجود آمده بود از بين رفته است فاشيست

ظير عامل ناگهانی بودن حل سرنوشت جنگ را عواملی فرعی ن
ثير أنمايد بلکه حل اين سرنوشت به دست عواملی است که دارای ت نمی
 ارتش، کميت و ىمی هستند و آن استوار بودن پشت جبهه، روحيهئدا

کيفيت لشکرها، تسليحات ارتش، استعداد و قابليت تشکيالتی هيئت 
  «.فرماندهی ارتش است

 
می بوده و ئثير داأملی که در جنگ دارای ت راجع به اهميت عواتز استالينی

 علم ىروند، موجب پيشرفت خالقه  عوامل قطعی به شمار میىبه منزله
 جنگ و ارتباط درونی مستقيمی که جريان و ى دربارهمارکسيستی ــ لنينيستی

 تکامل اقتصادی و سياسی دولت و ى جنگ با چگونگی و درجهىنتيجه
 . و بلوغ کادرها دارد، گرديد آمادگیىايدئولوژی آن و با درجه
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می هستند ئثير داأتز استالينی راجع به نقش عواملی که در جنگ دارای ت
 ىبه حساب آوردن اين عوامل و استفاده. اهميت تئوريک و عملی عظيم دارد

تی توجه عمده به حل دهد که در امور نظامی و تشکيال صحيح از آن اجازه می
 . معطوف گردد،وط به آن است که سرنوشت جنگ مرب اساسیمسائل

رفيق استالين به اين مسئله که فرماندهان و جنگجويان فن جنگ را فرا 
 رفيق استالين ١٩٤٢در فرمان يکم ماه مه . دهد  اهميت مخصوصی می،گيرند

ل الزمه را برای درهم شکستن و ئخاطرنشان نمود که ارتش سرخ تمام وسا
 .باشد میبيرون راندن دشمن از کشور شوروی دارا 

 
که بتواند از تکنيک درجه اولی  فقط يک چيز کم است و آن اين» 

گذارد به حد کمال عليه دشمن استفاده   میشکه ميهن ما در دسترس
 جنگجويان، مسلسلچيان، ى ارتش سرخ، وظيفهى بنابراين وظيفه.نمايد
ها و سوار نظام آن اينست که فن جنگ  ها، خلبان اندازان، تانکيست مين
 خود وقوف کامل حاصل کند، در کار خود ىموزد، به اسلحهابيرا 

مودن ضربات بدون رد را به دشمن د و بدين ترتيب فن وارد ناستاد شو
فقط بدين وسيله است که ميتوان فن مغلوب نمودن دشمن را . موزدابي

 ٩٣ «.آموخت
 

 طی تمام مدت جنگ رفيق استالين دايمًا به لزوم تکميل آموزش بعدها هم
کار بردن ادوات جنگی و فرا ه ی، باال بردن سطح معلومات و مهارت در بجنگ

. نمود گرفتن فن مغلوب کردن دشمن طبق قواعد علم معاصر نظام اشاره می
ارتش سرخ ضمن اجرای اين دستورات با سرسختی و پافشاری امور جنگی را 

 . فن وارد نمودن ضربه به دشمن را آموخت،فرا گرفته
 از فقدان جبهه دوم در اروپا استفاده نموده ١٩٤٢ابستان سال ها در ت آلمانی

 آلمان و ىتمام نيروی ذخيره از آن جمله نيروهای متحدين خود را به جبهه
 جنوب غربی ىشوروی گسيل داشته و عده زيادی از نيروهای خود را در جبهه

 .متمرکز نمودند
چنين وانمود نمايد  فرماندهی آلمان را که در صدد بود ىرفيق استالين نقشه

که گويا هدف اصلی نه هدف فرعی تعرض تابستانی نيروهای آلمان اشغال 
 رفيق استالين متذکر .خيز گروزنی و باکو است به موقع درک نمود اراضی نفت

 ىشد که در واقع هدف عمده اين بود که مسکو را از سمت خاور دور زده رابطه
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 خود را به ىطع نموده و بعد ضربه ولگا و اورال قىآن را از پشتگاه ناحيه
 . به پايان برسانند١٩٤٢مسکو وارد نمايند و بدين طريق جنگ را در سال 

 رفيق استالين راه پيشروی ، عالیىنيروهای شوروی به فرمان سرفرمانده
در اواسط ژوئيه سال . دشمن را به شمال يعنی به پشتگاه مسکو سد نمودند

ه استالينگراد آغاز نمودند و حساب شان اين  خود را بىها حمله  آلمانی١٩٤٢
نند و بشک شوروی را ى جبهه شهر را تصرف کنند،کنان  بود که طی طريق

.  مسکو را دور بزنند،پيشروی خود را به طرف شمال در طول ولگا ادامه داده
 اکتبر ٥. ايست از استالينگراد دفاع شود هر وسيلهه رفيق استالين فرمان داد ب

 : استالينگراد فرمان دادى جبههىاستالين به فرمانده رفيق ١٩٤٢
 

 اقدامات الزمه را برای دفاع از ىخواهم که کليه از شما می»  
 ٩٤ «شمن تسليم شودداستالينگراد نبايد به . استالينگراد به عمل آوريد

 
. ها شروع شد ترين نبرد در تاريخ جنگ نبرد استالينگراد يعنی بزرگ

ز شهر نامی کنار ولگا که نام استالين روی آن گذارده ارتش سرخ قهرمانانه ا
 تساريتسين از نو ١٩١٨های سال  سنن جنگی قهرمانی. نمود  دفاع می،شده است

 نبرد جنگجويان، فرماندهان و ىدر بحبوبه. در نبرد استالينگراد تجديد شد
هر از .  استالينگراد نامه خطاب به رفيق استالين نوشتندىکارکنان سياسی جبهه

 : اين نامه نوای سوگند به گوش می رسيدىکلمه
 

ود و در پيشگاه تمام کشور های جنگی خ ما در پيشگاه پرچم» 
دار   روس را لکهىيم که اشتهار اسلحهئنما  سوگند ياد میشوروی

تحت . نخواهيم کرد، تا آخرين حد امکان مبارزه خواهيم نمود
روز شدند، اکنون هم  پدران ما در نبرد تساريتسين پي،سرپرستی شما

 ٩٥ «!ما تحت سرپرستی شما در نبرد کبير استالينگراد فاتح خواهيم شد
 

های قفقاز رخنه  ی که دشمن به سمت استالينگراد و کوهپايهئدر آن روزها
کرده بود در کشور شوروی جشن بيست و پنجمين سال انقالب کبير سوسياليستی 

 با شکوه شورای ىاستالين در جلسه رفيق ١٩٤٢ نوامبر سال ٦. بوداکتبر برپا 
 .مسکو گزارش داد

                                                 
 .١٩٤٤ فوريه سال ٢، ٢٨، شماره "پراودا" ــ ٩٤
 .١٩٤٢ نوامبر سال ٦، ٣١٠، شماره "داپراو" ــ ٩٥



 ١٠٥

 دواير دولتی شوروی و حزبی را در ىرفيق استالين فعاليت سال گذشته
 ساختمان آرام و ايجاد پشتگاه محکم برای جبهه و اجرای عمليات تدافعی ىرشته

 .و تعرضی ارتش سرخ به تفصيل توصيف نمود
 در پشت جبهه خاطرنشان  ضمن توصيف امر سازمان دادنرفيق استالين

ترين امور تشکيالتی که عبارت  ترين و معضل نمود که در مدت جنگ مشکل
بود از تغيير پايگاه صنايع جنگی و کشوری به نواحی خاوری کشور و تجديد 

مين احتياجات جبهه أدار ت ساختمان و بهبود اساسی امور موسساتی که عهده
 :رفيق استالين گفت. بودند، انجام گرديد

 
بايد اعتراف نمود که کشور ما هيچ وقت دارای چنين پشتگاه » 

 ٩٦ «محکم و منظمی نبوده است
 

 ١٩٤٢ها در تابستان سال  رفيق استالين ضمن توضيح اين واقعيت که آلمانی
 دوم در اروپا ىل شدند متذکر شد که فقدان جبههئهای جدی تاکتيکی نا به موفقيت
 .تفوق بزرگی فراهم آورندجبهه جنوب غربی ها امکان داده در جهت  به آلمان

خ  دوم در اروپا از نظر تاريى جبههىرفيق استالين ضمن بررسی مسئله
 :ارقام شاخص ذيل را مثال آورد

کرد روی هم  در نخستين جنگ جهانی، آلمان که در دو جبهه جنگ می 
يه  روسى لشکر آلمانی و نيروهای متحد با آلمان را در مقابل جبهه١٢٧رفته 

کند، تا  يک جبهه جنگ میقرار داده بود ولی در جنگ کنونی، آلمان که در 
 برابر نخستين جنگ جهانی نيرو به جبهه آلمان و ٢ يعنی تقريبًا  لشکر٢٤٠

 .شوروی گسيل داشته است
ها، از خودگذشتگی ميهن پرستان  فقط قهرمانی ارتش شوروی و پارتيزان

 عالی و ىيق استالين سرفرماندهدر پشت جبهه و رهبری صحيح رفشوروی 
رهبر حزب و دولت شوروی بود که بر مشکالت عظيم موجود در راه دفع 

ای به وجود  العاده رفيق استالين با مباهات فوق. ق آمدئهجوم اردوهای هيتلری فا
 :گويد کشور شوروی، ملت شوروی و ارتش وی می

 
 من هيچ کشور ديگر و هيچ ارتش ديگری ىبه عقيده» 

 راهزنان فاشيست وحشی آلمانی ىتوانست در مقابل اين فشار دسته نمی
و متحدين آنها تاب مقاومت بياورد فقط کشور شوروی ما و فقط ارتش 

                                                 
 .٥، چاپ ٦٢، ص "راجع به جنگ کبير ميهنی اتحاد شوروی"استالين، . و. ی ــ ٩٦



 ١٠٦

سرخ ما مقابل چنين فشاری تاب مقاومت دارند و نه فقط مقاومت دارند 
 ٩٧ «توانند آن را دفع سازند بلکه می

 
ش سرخ قرار داد که به دشمن رفيق استالين اين وظيفه را در مقابل ارت

ای را که بايد به دشمن  امکان پيشروی نداده و با پافشاری هر چه تمامتر ضربه
 . آماده کنند،وارد آورد

ای بيانات  العاده ارتش سرخ و عموم مردم شوروی با شوق و حرارت فوق
 ها کارگر و کلخوزی بيش از پيش به ميليون. پيشوا و سردار خود را تلقی نمودند

به ابتکار . توليد محصوالت جنگی و خواربار برای جبهه و ارتش افزودند
وری وجه آ جمعى تامبوف نهضت وسيعی در زمينهىکلخوزيان مرد و زن ناحيه

 .ر کشور را فرا گرفتسار ارتش سرخ سىبرای صندوق خيريه
 قلوب مردم ١٩٤٢ نوامبر ٧استالين مورخه . و. ی،فرمان کميسر ملی دفاع

 :ناپذير به پيروزی مملو نمود از اطمينان خللشوروی را 
 

بار در پيرامون رستوف، در پيرامون مسکو، در  دشمن يک» 
آن .  نيروی ضربات ارتش سرخ را چشيده استىپيرامون تيخوين مزه
 ارتش سرخ را بچشد ى نيروی ضربات تازهىروز که دشمن مزه

 ٩٨»! ما هم جشن خواهد بودىدر کوچه. نزديک است
 

ها در پيرامون استالينگراد اين کلمات رفيق استالين را به  قمع آلمانیقلع و 
 .ييد نمودأطور مشعشعی ت

سردار مدبر که نام او در حين رزم ورد زبان جنگجويان شوروی بود، 
 پوالدين خود ىبينی نموده جريان پيکار را تابع اراده  حوادث را پيشىتوسعه
 .نمود

 نيروهای شوروی که در ١٩٤٢سال  نوامبر ١٩به فرمان استالين در 
نواحی مجاور استالينگراد به تعرض پرداختند ضربه به جناحين و سپس به پشت 

 استراتژيک ضربات جناحی که ىنقشه.  نيروهای آلمان وارد آورده شدىجبهه
تحت سرپرستی رفيق استالين تنظيم و اجرا شد پيروزی درخشان جديد ارتش 

 هزار ٣٠٠ترين مدتی نيروهای شوروی ارتش  در کوتاه. مين نمودأسرخ را ت
 .نفری آلمان را محاصره کرده و قسمتی از آن را نابود و قسمتی را اسير نمودند

نبرد استالينگراد . های بزرگ بود ترين پيروزی در تاريخ جنگ اين برجسته
 جديد تکامل علوم جنگی ىاين نبرد نمونه.  تاج گلی استىدر فن جنگ به منزله

                                                 
 .٦٩ـ٧٠ص همانجا  ــ ٩٧
 .٨١همانجا ص  ــ ٩٨
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 ى غلبه،دست آمده پيروزی تاريخی که اينجا ب. وروی را نمايان ساختمترقی ش
بينی   داهيانه و پيشى نقشهىهبلغدرخشان استراتژی و تاکتيک استالينی، 

 سردار کبير است که با بصيرت خود مقاصد دشمن را کشف نموده ىخردمندانه
 .و از نقاط ضعف استراتژی ماجراجويانه آن استفاده نمود

 : که استالين داده استگزارشیطبق 
 

پس از کارزار . فول ارتش فاشيست آلمان بودااستالينگراد »  
ال ها ديگر نتوانستند به ح م، آلمانیداني طور که می استالينگراد همان

 ٩٩ «بيايند
 

دست خود گرفته ه ارتش شوروی در روزهای نبرد استالينگراد ابتکار را ب
 راندن دستجمعی دشمن از کشور بيرون. داد عمليات تعرضی را ادامه می

 .شوروی آغاز گرديد
های   رفيق استالين موفقيت١٩٤٣ فوريه سال ٢٣در فرمان مورخه 

 :نيروهای ما و قهرمانی افراد شوروی را توصيف نموده متذکر شد
 

 هاىمدسا، رز دفاع قهرمانانه سواستوپل و ُاىملت ما خاطره» 
 رژف و پيرامون ىناحيههای قفقاز،  سخت پيرامون مسکو و کوهپايه

ها در زير ديوارهای  ترين نبرد تاريخ جنگ لنينگراد و بزرگ
در اين نبردهای عظيم . استالينگراد را تا ابد حفظ خواهد نمود

های جنگی  ت ما پرچمسپاهيان، فرماندهان و کارکنان سياسی با شهام
رق افتخار فناناپذير نموده و برای حصول پيروزی ارتش سرخ را غ

 ١٠٠ «. محکمی بنا نهادندىهای فاشيست آلمان شالوده ارتشبر 
 

 عالی جنگجويان و فرماندهان ارتش شوروی را ىدر عين حال سرفرمانده
رفيق استالين سفارش نمود که اين . از مضرات غرور از موفقيت برحذر داشت

 .وصايای لنين کبير را کامًال در خاطر داشته باشند
 

خود باليد، دوم ه وزی مست شد و بکه نبايد از پير نخست اين» 
که بايد دشمن  که بايد پيروزی را برای خود تحکيم نمود، سوم اين اين

 ١٠١« .را منکوب ساخت
                                                 

 .١١٣، ص "راجع به جنگ کبير ميهنی اتحاد شوروی"استالين، . و. ی ــ ٩٩
 .٨٩ـ٩٠ص همانجا  ــ ١٠٠
 .٩٤ـ٩٥همانجا ص  ــ ١٠١
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، نيروهای ١٩٤٢ـ١٩٤٣ عمليات تعرضی زمستان سال ىدر نتيجه
 بدست آورده ١٩٤٢های تاکتيکی که دشمن در تابستان  شوروی نه فقط موفقيت
ه آزاد کردن نواحی که در همان اوايل جنگ از طرف بود خنثی نمودند، بلکه ب

 .ها اشغال شده بود نيز پرداختند آلمانی
 عالی نيروهای مسلح اتحاد ىدولت شوروی خدمات درخشان سرفرمانده

 هيئت ١٩٤٣ مارس ٦. شوروی رفيق استالين را به وجه شايانی تقدير نمود
 ىاريونوويچ رتبه شورای عالی اتحاد جماهير شوروی به يوسف ويسىرئيسه

 .نظامی مارشال اتحاد شوروی را اعطا نمود
دست به  ١٩٤٣ها با وجود شکست و تلفات هنگفت در تابستان  آلمانی

 دشمن را که در صدد بود از دو طرف ىرفيق استالين نقشه. تعرض تازه زدند
نيروهای شوروی را که در انحنای قوس يعنی از ناحيه آرل و بلگورود، 

 ، بعدًا به مسکو تعرض نمايده و نابود نموده وز بودند، محاصرکورسک متمرک
 .به موقع کشف نمود

کورسک ــ در دوم ماه ژوئيه رفيق استالين فرماندهی نيروهای جهت آرل 
ها از سوم تا ششم ژوئيه آگاه نمود و  را در خصوص امکان تعرض آلمانی

های  نگفتی در سمت ژوئيه نيروهای فاشيست آلمانی با قوای ه٥در هنگامی که 
ـ کورسک و بلگورود به تعرض پرداختند با مقاومت شديد نيروهای ـآرل 

 دفاع شوروی  وها درهم ريخته  تعرضی آلمانیىنقشه. شوروی برخورد نمودند
 .تر درآمد نيرومند

 ى نبرد نامی کورسک، نيروهای شوروی لشکرهای برگزيدهىدر نتيجه
 دشمن را شکافتند و خود ى نمودند، جبههخون فاشيستی را از پا درآورده و بی

 .به حمله پرداختند
 عالی و مارشال اتحاد شوروی به ى استالين سرفرمانده.و. ی، ژوئيه٢٤

در . ها فرمانی صادر نمود تعرض ماه ژوئيه آلمانیمناسبت پايان اضمحالل 
 وها کامًال درهم ريخته شد   تعرض تابستانی آلمانیىشد که نقشه فرمان گفته می

 
ها در تعرض  طريق از روی اين افسانه که آلمانی بدين» 

شوند و نيروهای شوروی مجبورند  ل میئتابستانی هميشه به موفقيت نا
 ١٠٢ «نشينی باشند پرده برداشته شد در حال عقب

 
 نيروهای ١٩٤٣ اوت ٥. تعرض ارتش شوروی با موفقيت ادامه داشت

استالين . و. ی. آوردندتصرف دردر شوروی شهرهای آرل و بلگورود را 

                                                 
 .١٩٤٣ ژوئيه سال ٢٥، مورخه ١٨٥، شماره "پراودا" ــ ١٠٢
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 عالی و مارشال اتحاد شوروی در فرمان مخصوصی اين پيروزی ىسرفرمانده
در پايتخت ميهن ما مسکو به افتخار . درخشان ارتش شوروی را قيد نمود

 آرل و بلگورود سالم نظامی به وسيله شليک ىنيروهای با شهامت آزادکننده
 .رديدر زمان جنگ گئتوپخانه در کشور ما جزو شعا

ها در اطراف کورسک برای جريان بعدی جنگ اهميت  قلع و قمع آلمانی
 :گويد رفيق استالين می. قطعی داشت

 
ی ئگو اگر نبرد استالينگراد افول ارتش فاشيستی آلمان را پيش» 

 ١٠٣ «.کرد، نبرد کورسک آن را در مقابل فالکت قرار داد می
 

ها در ارل تعرض  انیبا نبرد اطراف کورسک و از بين بردن سرپل آلم
 ٢ نيروهای ما تا ١٩٤٣برای نوامبر . نيرومند جديد ارتش شوروی آغاز گرديد

ثلث اراضی شوروی را که به طور موقت از طرف دشمن اشغال شده بود آزاد 
 .کردند

به پاس رهبری صحيح عمليات ارتش سرخ در جنگ ميهنی بر ضد 
 شورای عالی اتحاد ىههای حاصله، هيئت رئيس آلمانی و موفقيتغاصبين 

 به رفيق استالين نشان درجه اول سوروف اعطا ١٩٤٣ نوامبر ٦شوروی در 
 .نمود

. ها به نيروهای شوروی کمک بزرگی نمودند ، پارتيزان١٩٤٣در تعرض 
 های رفيق استالين در خصوص  دعوت
 

 ى نهضت همگانی پارتيزانی در پشت جبههىبرپا کردن شعله» 
های دشمن و نابود کردن اراذل آلمانی  گاهدشمن، منهدم کردن پشت

  ١٠٤. «فاشيست
 

ها با جديت در پشت  پارتيزان. يک نهضت نيرومند پارتيزانی ايجاد نمود
ها فعاليت نموده خطوط ارتباطی آنها را منهدم و سربازان و   آلمانیىجبهه

ود نم نهضت پارتيزانی را هدايت میاستالين . نمودند افسران فاشيست را نابود می
 .کرد  فرماندهان دستجات پارتيزان را در مسکو برای مشاوره جمع میو

ی و  با عظمت فتوحات تاريخی که ملت شوروىرفيق استالين منظره 
کو در  رسمی شورای مسىدر نطقی که در جلسه ل شده بودند،ئارتش آن بدان نا

 . توصيف کرد، ايراد نمود١٩٤٣ نوامبر ٦
                                                 

 .١١٤، ص »راجع به جنگ کبير ميهنی اتحاد شوروی«استالين، . و. ی ــ ١٠٣
 .٨١ص همانجا  ــ ١٠٤
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 :رفيق استالين گفت
 

 ١٠٥« .  سال تحول در جنگ ميهنی بود١٩٤٣سال » 
 

 آلمان ىهای ارتش سرخ از حدود جبهه نتايج و اثرات پيروزی» 
 جريان بعدی جنگ جهانی را ىو شوروی بسيار تجاوز نموده کليه

 ١٠٦ «المللی کسب نموده است تغيير داده و اهميت بزرگ بين
 

شوروی را المللی اتحاد  فتوحات نيروهای شوروی بيش از پيش موقعيت بين
 نه تنها سال تحول در جنگ ميهنی اتحاد شوروی بلکه ١٩٤٣سال . تحکيم نمود

 به ١٩٤٣تعرض ارتش سرخ در سال . سال تحول در تمام جنگ جهانی بود
چنين به   عمليات جنگی نيروهای متفقين در افريقای شمالی و ايتاليا و همىوسيله
ی متفقين ئ نيروی هوااز طرف بمباران مراکز صنعتی جنگی آلمان ىوسيله

 ايتاليای فاشيست به زودی دچار ورشکستگی جنگی و ،متحد آلمان. پشتيبانی شد
 جدی ىاين يک ضربه.  بالشرط تسليم گشت١٩٤٣سياسی شده و در سپتامبر 

 .بود که به ائتالف هيتلری وارد آمد
های دشمن به منظور   استالينی کوششىمدبرانه سياست خارجی ىدر نتيجه

 که برای قلع و قمع آلمان هيتلری متحد های بزرگ ن تخم نفاق بين دولتاندافش
 دولت متفق در تهران که در ٣در کنفرانس سران . ثمر ماند شده بودند، بی

 تشکيل شد و رفيق استالين در آنجا با رئيس جمهور کشورهای ١٩٤٣نوامبر 
وط به عمليات  مربى اعالميه وزير بريتانيای کبير مالقات کرد،امريکا و نخست

 کشور تصويب ٣مشترک در جنگ بر ضد آلمان و همکاری بعد از جنگ 
 .گرديد

اقتصاد . ی نيز سال تحول بود شوروى در امور پشت جبهه١٩٤٣سال 
 نمود، جريان افتاده سريعًا رشد میهای ملت ما ايجاد شده، به  که با کوشش جنگی

طبق . مين نمودأمان تتفوق کمی و کيفی تکنيک ارتش شوروی را بر ارتش آل
دستورات مستقيم رفيق استالين متخصصين شوروی کارهای پر ثمری برای 

 .دادند های جديد تسليحات انجام می تکميل اسلحه و ايجاد سيستم
حتی . ساخت کرد و هم می های جنگ کشور شوروی هم جنگ می در سال

های  رههای معدن، کو جديد صنعتی، چاهسسات ؤيک روز هم کار ساختمان م
های جديد فلزسازی در  کارخانه. شد های الکتريکی قطع نمی ذوب فلز، استاسيون

تاگيل و ماگنيتوگورسک و  های جديد ذوب فلز در ه چليابينسک و ازبکستان، کور
                                                 

 .١١٠ص همانجا  ــ ١٠٥
 .١٢١همانجا ص  ــ ١٠٦
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سازی در استالينسک  های تازه آلومينيوم کارخانه. ساير نقاط به کار انداخته شدند
الکتريکی چليابينسک، استالينسک و بسياری های  استاسيون. کار نموده شروع ب

 .های ديگر شروع به کار نمودند از استاسيون
های  دست آوردن آهنگه سسات را برای بؤرفيق استالين هيئت نمايندگان م

 ترغيب های جديد صنعتی شتن به کار بنگاهتری در ساختمان و مسلط گ عالی
 یينانندگان و متخصصين کمب رفيق استالين بناک١٩٤٣در دسامبر سال . نمود می

نظير، در  فلزسازی ماگنيتوگورسک را که در عرض مدتی از حيث کوتاهی بی
 ، ذوب فلز را بنا نموده بودندىترين کوره شرايط سخت زمان جنگ بزرگ

 ىهای کارکنان کارخانه در همان موقع رفيق استالين موفقيت. تبريک گفت
ستالين ضمن تبريک به کارکنان رفيق ا. فلزسازی يناکيف را يادآوری نمود

 مشکل تجديد ساختمان ىکند که وظيفه يناکيف متذکر گرديد که کار آنها ثابت می
ها را ميتوان در مدت   آلمانیىصنايع و از بين بردن اثرات سيادت وحشيانه

 ١٠٧.کوتاهی حل نمود
رفيق استالين به کار احيای اقتصاد ملی در نواحی که به دست ارتش 

بنا به ابتکار رفيق استالين در ماه . داد العاده می شد اهميت فوق  میشوروی آزاد
 شورای کميسرهای ملی اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی و ١٩٤٣اوت 
 ىدرباره"اتحاد شوروی تصميمی ) بلشويک( مرکزی حزب کمونيست ىکميته

 .دند اتخاذ نمو"ها اقدام فوری به احيای اقتصاد نواحی آزاد شده از قيد آلمان
ملت شوروی قهرمانانه از عمليات جنگی نيروهای مسلح خود پشتيبانی 

 افراد شوروی را در پشت جبهه ىرفيق استالين زحمات فداکارانه. نمود می
 روشنفکران شوروی را در  کارگر و دهقان کلخوزی وىمات برجستهخد
نظيری در کار دفاع از ميهن توصيف  ی بیئچون هنرنما های جنگ هم سال
 .ودنم

در جريان جنگ کبير ميهنی دوستی ملل اتحاد شوروی بيش از پيش آبديده 
دل و يک جهت برای دفاع از ميهن خود قيام  تمام ملل شوروی يک. شد می

 .نمودند
 بنا به ابتکار رفيق استالين، شورای عالی اتحاد ١٩٤٤در اوايل سال 

ور خارجه را شوروی تصميم گرفت که سازمان ملی دفاع و کميسريای ملی ام
يسرياهای متغيير دهد و آنها را از کميسرياهای تمام اتحاد شوروی بدل به ک

های متحد يک  های متحد بکند و برای هر يک از جمهوری مربوط به جمهوری
 .کميسريای ملی دفاع و يک کميسريای ملی امور خارجه تشکيل دهد

                                                 
 .١٩٤٣ دسامبر سال ٣١، ٣٢١، شماره "پراودا" ــ ١٠٧
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ر اتحاد شوروی و  ملی دىاتخاذ اين تصميم قدم نوينی بود در راه حل مسئله
ـ استالينی که تکامل موفقانه حاکميت ملی تمام ـتکامل بعدی سياست ملی لنينی 

 .نمود مين میأملل اتحاد شوروی را ت
ارتش شوروی ضمن .  سال فتوحات قاطع ارتش شوروی شد١٩٤٤سال 

 نيرومند متوالی ى استراتژيک رفيق استالين، ده ضربهى داهيانهىاجرای نقشه
 جشن بيست و ىرفيق استالين در نطقی که درباره.  آلمانی وارد آوردبه نيروهای

هفتمين سال انقالب اکتبر سوسياليستی کبير ايراد نمود اين ضربات را به تفصيل 
 اين ضربات نواحی اتحاد شوروی که از طرف ىدر نتيجه. توصيف کرد

 من از حدودغاصبين آلمانی فاشيست موقتًا اشغال شده بود کامًال آزاد شدند، دش
 عمليات جنگی ارتش شوروی به خاک خاک اتحاد شوروی بيرون رانده شد و

 .آلمان و دستياران آلمان کشيده شد
يه شورای نمايندگان و ئ اجراى رئيس کميته١٩٤٤ ژوئن سال ٢٠

 شورای عالی اتحاد شوروی، در ىزحمتکشان شهر مسکو به نام هيئت رئيسه
 عالی و ى دولتی دفاع و سرفرماندهىتهاستالين رئيس کمي. و. کرمل به ی

 ى مسکو و تهيهى امور دفاع قهرمانانهىمارشال اتحاد شوروی به مناسبت اداره
برای دفاع از "ل قلع و قمع نيروهای آلمانی در پيرامون مسکو اولين مدال ئوسا

 . را اعطا نمود"مسکو
اه تشکيل ای که يوسف ويساريونويچ استالين در ر العاده به پاس خدمات فوق

 آن ارتش آلمان ىو اجرای عمليات تعرضی ارتش سرخ نموده بود و در نتيجه
 مبارزه با غاصبين ىها شده و در اوضاع جبهه ترين شکست دچار فاحش

فاشيست آلمانی به نفع ارتش سرخ تحول اساسی ايجاد گرديده بود، هيئت 
 "پيروزی" نشان ١٩٤٤ ژوئيه سال ٢٩ شورای عالی اتحاد شوروی در ىرئيسه

 .به وی اعطا نمود
 نتايج سياسی و ١٩٤٤ استراتژيک استالين در سال ى نقشهىاجرای موفقانه
متحدين سابق آلمان هيتلری، رومانی، فنالند و بلغارستان . جنگی بزرگی داشت

 ضربات نيروهای شوروی اسلحه خود را به زمين گذاشته بر ضد ىدر نتيجه
بدين طريق از نظر . تان در شرف تسليم بودمجارس. آلمان به جنگ آغاز نمودند

 از اوضاع و احوال جنگی که .کلی عمل منفرد ساختن آلمان پايان پذيرفته بود
آمد که اتحاد شوروی بدون کمک متفقين قادر است با  ايجاد شد چنين بر می

اين . قدرت شخصی خود تمام آلمان را اشغال و آزادی فرانسه را عملی نمايد
نخست وزير سابق انگلستان را که تا به حال مخالف گشايش وضعيت چرچيل 

 در . دوم در اروپا بود، مجبور نمود که در اروپای غربی به حمله پردازدىجبهه
 متفقين پياده کردن نيروهای بزرگ نظامی را در شمال فرانسه با ١٩٤٤ژوئن 

 .موفقيت انجام دادند
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 کرد، در بينی می پيشطور که رفيق استالين آن را  آلمان هيتلری همان
 . فشار دو جبهه قرار گرفتىمنگنه

رفيق استالين در گزارشی که به مناسبت جشن بيست و هفتمين سال انقالب 
 ايراد کرد اظهار اطمينان نمود که ١٩٤٤ نوامبر ٦کبير سوسياليستی اکتبر در 

 ميهن از وجود ى خود در راه تصفيهىپرستانه  ميهنىارتش سرخ که وظيفه
 تا آخر انجام خواهد داد يعنی زموريت تاريخی خود را نيأ م،اجرا نمودهدشمن 

 پرچم پيروزی را بر فراز  خود کوبيده وى النه فاشيست را درىسرجانور درنده
 .برلن نصب خواهد نمود

ل شد و ئارزشی را که استالين برای راه طی شده توسط کشور و ارتش قا
 مردم شوروی در جبهه و ،"!سوی برلنب"  راه کرد و گفتىتی را که بدرقهکلما

 .در پشت جبهه با شوق فراوانی استقبال کردند
 فاشيستی آغاز ى جانور درندهىتعرض قطعی نيروهای شوروی به النه

ها  ارتش شوروی در مدت کوتاهی ورشو پايتخت لهستان را از چنگ آلمان. شد
شوروی در تعرض نيروهای . نجات داد و به عمق پروس خاوری پيشروی نمود

 .سرتاسر جبهه بسط يافت
 دولت بزرگ اتحاد شوروی، ٣ کنفرانس سران ١٩٤٥در اوايل فوريه سال 

 .کشورهای متحده امريکا و بريتانيای کبير در کريمه تشکيل شد
 مسائلترين تصميمات نظامی و سياسی در خصوص  در اين کنفرانس مهم

چنين تصميماتی راجع  هممربوط به قلع و قمع و وضعيت بعد از جنگ آلمان و 
موعد، .  اتخاذ گرديد، اساسی سياسی و اقتصادی اروپای آزاد شدهمسائلبه 

های  های نيرومند جديد به آلمان توسط ارتش اندازه و هماهنگ ساختن ضربت
  متفقين از طرف خاور و باختر، شمال و جنوب مورد توافق واقع شد و دقيقًا

 دخول اتحاد شوروی در جنگ بر ضد ىئلهدر همين کنفرانس مس. تنظيم گرديد
 .ژاپن نيز از پيش حل شد

کشور شوروی بيست و هفتمين سال وجود ارتش سرخ را در شرايط 
در عرض چهل روز تعرض در ماه .  تاريخی جشن گرفتىفتوحات برجسته

 خود ىآسا و ماهرانه  نيروهای شوروی با عمليات برق١٩٤٥ـ فوريه ـژانويه 
 زيادی در جهت مغرب به عقب پرتاب نموده تمام لهستان و مسافتتا دشمن را 

قسمت زيادی از پروس خاوری و سيبری شوروی، مجارستان آخرين متحد 
 .آلمان در اروپا از جنگ خارج شد

های تعرض زمستانی ارتش سرخ را ضمن فرمان  رفيق استالين موفقيت
 : خود متذکر گرديد و گفت١٩٤٥ فوريه سال ٢٣مورخه 
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 ١٠٨ «.ها نزديک است  ديگر پيروزی کامل بر آلمانحاال» 
 

رفيق استالين خاطرنشان کرد که ارتش سرخ قلع و قمع و نابود ساختن 
 .دشمن را طبق تمام قواعد فن جنگی معاصر آموخته است

 
ها و افسران ارتش سرخ استادانه ضربات متمرکز  ژنرال» 

 ١٠٩ «.نمايند  میتوأمآسا  تکنيک نيرومند را با مانور ماهرانه و برق
 

های  ترين سر پل  استراتژيک استالينی مهمىارتش سرخ ضمن اجرای نقشه
 وين پايتخت اتريش را ،دست آوردهه نيروهای آلمان فاشيستی را در جنوب ب

ها را قلع و قمع   پروس خاوری آلمانىالرابطه مقطوعبندی  گروه. تصرف کرد
اهميت حياتی داشت تصرف کرد  صنعتی سيلزی را که برای آلمان ىناحيه. نمود

بدين طريق شرايط برای آخرين يورش قطعی . و خود را به نزديکی برلن رساند
 .بر آلمان هيتلری ايجاد شد

 :دعوت رفيق استالين مبنی بر
 

  ١١٠ «نصب پرچم پيروزی بر فراز برلن»  
 

 الهام ،های نبرد های نوين در کار و ميدان یئملت شوروی را برای هنرنما
 .دبخشي

استالين به نمايندگی از طرف حکومت اتحاد . در شرف يورش به برلن ی
 تعاون متقابل و همکاری بعد از جنگ بين اتحاد ، دوستیىشوروی عهدنامه

 ٢١رفيق استالين در نطقی که در .  شوروی و جمهوری لهستان را امضا نمود
 : گفت، ضمن امضای معاهده ايراد نمود١٩٤٥آوريل 
 

تابی منتظر  وست و قبل از همه ملل اسالو با بیملل آزادی د» 
 ىبينند که اين معاهده به منزله باشند زيرا آنها می انعقاد اين معاهده می

 واحد ملل متحد بر ضد دشمن عمومی در اروپا ىتحکيم جبهه
 ١١١« .باشد می

 
                                                 

 .١٨٠، ص "جنگ کبير ميهنی اتحاد شوروی"  استالين،. و. ی ــ ١٠٨
 .١٧٩همانجا ص  ــ ١٠٩
 .١٦٨همانجا ص  ــ ١١٠
 .١٨٤همانجا ص  ــ ١١١
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 عالی خطاب به نيروهای ارتش ى متن فرمان سرفرمانده١٩٤٥در ماه مه 
 . راديو در تمام جهان پخش گرديدىی به وسيلهئگی درياسرخ و ناوگان جن

بندی نيروهای آلمان را در برلن به پايان  نيروهای شوروی تار و مار کردن گروه
 آلمان و امپرياليسم مرکز ، دوم ماه مه، برلن پايتخت آلمانو امروزرسانيدند 

ستالين  ارتش سرخ دستور ا١١٢.کانون تجاوز آلمان را تمامًا به تصرف درآورد
 ! پرچم پيروزی بر فراز برلن به اهتزاز درآمد،را اجرا نمود

 تسليم ىجلسه صورت ١٩٤٥ ماه مه ٨. سرنوشت آلمان هيتلری حل شد
بالشرط نيروهای مسلح آلمان از طرف نمايندگان فرماندهی عالی آلمان در برلن 

 وروی جنگ کبير ميهنی ملل شىمندانه پيروزىبه افتخار خاتمه. به امضا رسيد
 مه روز جشن و شادی ٩که به قلع و قمع قطعی آلمان هيتلری منجر شد، روز 

 .همگانی، جشن پيروزی اعالم گرديد
 در اين روز تاريخی يوسف ويساريونويچ استالين در برابر راديو خطاب به

 :ملت سخن راند
 

 !مردان و زنان هم ميهن! رفقا» 
 .روز بزرگ پيروزی بر آلمان فرا رسيد

فاشيستی که ارتش سرخ و نيروی متفقين ما آن را به زانو آلمان 
درآوردند، خود را مغلوب دانسته و تسليم بالقيد و شرط را اعالم 

 .داشتند
يم که روز تاريخی تار و مار شدن ئحاال ما کامًال حق داريم بگو

 آلمان فرا امپرياليسمقطعی آلمان، روز پيروزی بزرگ ملت ما بر 
 ...رسيده است
 و زنان هم ميهن عزيز من پيروزی به شما مبارک مردان

 ١١٣« !باد
 

تمام افکار، تمام احساسات . ملت شوروی غرق جشن و پيروزی گرديد
مردمان شوروی به کسی متوجه بود که کشور ما را در ميان مشکالت و 

نمود، به کسی که کشور ما را از هالکت نجات داد،  های جنگ هدايت می آزمايش
اش کشور ما را   به کسی که ارادهغش راه پيروزی را نشان داد،که نبوبه کسی 

 !به پيروزی رسانيد، يعنی به استالين کبير
بايد اين واقعيت به را  در قبال ميهن کی از خدمات بزرگ رفيق استاليني

شمار آورد که او توانست طی مدت جنگ ميهنی کادرهای رهبر نظامی جديدی 
                                                 

 .١٩٤٥ ماه مه ٣، مورخه ١٠٦، شماره "پراودا" ــ ١١٢
 .١٩٢ـ١٩٣، ص "راجع به جنگ کبير ميهنی اتحاد شوروی"استالين، . و. ی ــ ١١٣



 ١١٦

کشيدند انتخاب و  ان و متحدين آن به دوش خود میکه تمام سنگينی جنگ را با آلم
: از اين قرار هستند. دار ارتقا دهد های مسئوليت تربيت نموده و به پست

بولگانين، واسيلفسکی، مرتسکف، راکوسوسکی، ورونف، ماليوفسکی، 
تالبوخين، ياکوولف، مالينين، گاليتسکی، تروفيمنکو، کورباتف، اشتمنکو، 

لووانف، فدورنکو، ريبالکو، بگدانف، کاتوکف، للوشنکو ف، ورشينين، گوسارکو
 .و عده زياد ديگر

 ماه مه حکومت اتحاد جماهير شوروی به افتخار فرماندهان نيروهای ٢٤
 .ارتش سرخ يا سرداران مکتب استالينی در کرمل مهمانی داد

در اين مهمانی رفيق استالين راجع به خدمات مردم شوروی در جنگ 
  ترين ملت وس به عنوان برجسته خدمات مردم رىبر همه دربارهميهنی و مقدم 

روس در اين ملت رفيق استالين گفت . در جرگه اتحاد شوروی نطقی ايراد نمود
 نيروی رهبر اتحاد ىجنگ سزاوار آن شد که در ميان ملل کشور ما به منزله

ام رفيق استالين به افتخار ملت روس ج. شوروی مورد تصديق عامه واقع شود
بر اين که ملت رهبری است دارای عقل روشن، بلند نمود و به وی که عالوه 

رفيق .  درود فرستاد،باشد ی و تحمل عاقالنه نيز میئروح پايداری و شکيبا
استالين گفت اعتماد نامحدود ملت روس به حکومت شوروی، ايمان به صحت 

 بلشويکسياست آن و پشتيبانی کامل ملت روس از حکومت شوروی و حزب 
 

آن نيروی قاطعی بوده است که پيروزی تاريخی را بر ضد  »
 ١١٤ «.مين نمودأم تسدشمن بشر يعنی فاشي

 
 در ميدان ١٩٤٥ ژوئن ٤ عالی رفيق استالين در ىبه فرمان سرفرمانده

ی و ئ نيروهای ارتش حاضر به خدمت، ناوگان جنگی درياىسرخ مسکو رژه
های  ارتش شوروی پرچم.  آمد پيروزی به عملىپادگان مسکو يعنی رژه

 شکست خورده و منهدم شانها و لشکرهای آلمان فاشيستی را که به دست  ارتش
ها به زير پای ملت فاتح شوروی، زير  اين پرچم. شده بودند به ميدان سرخ آورد

ديوار آرامگاه لنين که روی تربيون آن سردار کبير استالين ايستاده بود، انداخته 
 .شد

 تمام ملت ى شورای عالی اتحاد شوروی بنا به ارادهىهيئت رئيسه
 به يوسف ويساريونويچ استالين مارشال اتحاد ١٩٤٥ ژوئن ٢٦شوروی، در 

 نيروهای ى وی در راه منظم نمودن کليهىالعاده شوروی به پاس خدمات فوق
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 وی در جنگ کبير ميهنی که منجر به ىمسلح اتحاد شوروی و رهبری ماهرانه
 . را اعطا نمود"پيروزی" دومين نشان ،بر آلمان هيتلری گرديدپيروزی قطعی 

مارشال اتحاد شوروی يوسف ويساريونويچ استالين که در روزهای سخت 
 ارتش سرخ قرار گرفت و در رهبری رأسدفاع از ميهن ما و پايتخت آن در 

العاده ابراز داشته بود  مبارزه بر ضد آلمان هيتلری شجاعت و نيروی عزم فوق
 به لقب قهرمان اتحاد شوروی ملقب "یئستاره طال" اعطای نشان لنين و مدال با

 .گرديد
اتحاد    ــ دولت٣ استالين به برلن که در آن جا کنفرانس ١٩٤٥ ژوئن ٢٧

 از ــجماهير شوروی سوسياليستی، کشورهای متحده امريکا و بريتانيای کبير
نس برلن تصميمات مهمی کنفرا.  ژوئيه تا دوم اوت جريان داشت، وارد شد١٧

به منظور تحکيم پيروزی حاصله، از آن جمله تصميماتی راجع به آلمان، اتريش 
 .و لهستان اتخاذ نمود

کشور شوروی که جنگ را بر ضد آلمان هيتلری پيروزمندانه به پايان 
رساند، به کار دشوار احيای اقتصادی که از طرف غاصبين آلمانی منهدم شده 

 .های جديد پرداخت ه ساختمان کارخانجات و فابريکبود و هم چنين ب
اما تا زمانی که کانون دوم جنگ يعنی ژاپن امپرياليستی که تقاضای 

 بريتانيای کبير و چين را راجع به تسليم بالشرط رد  کشورهای متحده امريکا،
مين شده أتوانست امنيت خود را ت  کشور شوروی نمی،نموده بود وجود داشت

 متفقين به دولت شوروی پيشنهاد دخول در جنگ بر ضد ژاپن .حساب نمايد
 خود با وفا ىحکومت شوروی که به عنوان متفق به وظيفه. متجاوز را نمودند

 .بود، اين پيشنهاد متفقين را پذيرفت و حالت جنگ را با ژاپن اعالم نمود
چون يگانه قدم صحيحی که قادر بود امنيت  ملت شوروی اين تصميم را هم

 ىمين کرده، موعد خاتمهأر ما را نه تنها در باختر بلکه در خاور نيز تکشو
 .ييد نمودأجنگ را کوتاه و به استقرار سريع صلح عمومی کمک کند تصويب و ت

ها و واحدهای ناوگان   نيروهای شوروی کشتی١٩٤٥ ماه اوت ٩صبح 
 اقيانوس آرام عمليات جنگی را بر ضد نيروهای ژاپن در خاور دور آغاز

 .نمودند
ها بعد از حمالت متقابله شديد ولی بدون موفقيت اجبارًا  ارتش کوانتون ژاپن

دست از مقاومت کشيده اسلحه را به زمين گذارد و به عنوان اسير به نيروهای 
ارتش شوروی منچوری، ساخالين جنوبی، کره شمالی و . شوروی تسليم شد

 .ها آزاد نمود جزاير گوريل را از قيد ژاپنی
های  آسای قسمت ول اتحاد شوروی در جنگ بر ضد ژاپن، تعرض برقدخ

 نيروی ژاپنی دولت ژاپن را ىهای عمده ارتش شوروی و نيز قلع و قمع قسمت



 ١١٨

 نمايندگان دولتی و نظامی ژاپن در ١٩٤٥دوم سپتامبر . به تسليم وادار نمود
 .توکيو صورت مجلس تسليم بالشرط را امضا نمودند

پيشوا .  راديو سخن راندىژاپن رفيق استالين به وسيلهدر روز پيروزی بر 
 .آوری را به اطالع ملت شوروی رساند خبر مسرت

 
توانيم وطن خود را از خطر تهاجم آلمان  از حاال به بعد ما می» 

 جهان ىاز باختر و تهاجم ژاپن از خاور در امان بدانيم، برای ملل همه
 ١١٥ «. فرا رسيده استکشيدند ها انتظار آن را می صلحی که مدت

 
  رژيم اجتماعی شوروی پيروز شد، رژيم دولتی شوروی پيروز شد،

 حزب کمونيست ى سياست مدبرانهنيروهای مسلح شوروی پيروز شدند و
 . بلشويک پيروز شد

های جنگ ميهنی برای عظمت پيشوا، معلم، سردار،  ملت شوروی در سال
ن های خدمات صميمانه او به مييوسف ويساريونويچ استالين، بر ــ دوست خود 

ناپذير وی نسبت به رشد و رونق دولت سوسياليستی،  شوروی، مواظبت خستگی
 .ل شدئتر از پيش قا ارزش عميق

رفيق استالين، به ملت شوروی برای دفع دشمن الهام بخشيد، استالين ملت 
 .شوروی را به پيروزی رساند

ی مسلح شوروی و کار  ضمن رهبری عمليات جنگی نيروهارفيق استالين
 جنگ فعاليت عظيم تئوريک خود دورانتشکيالتی اقتصادی در پشت جبهه، در 

ـ لنينی را انکشاف داده آن را به جلو سوق ـعلم مارکسيستی . داد را ادامه می
 .داد می

راجع به جنگ "با بيانات و فرامين رفيق استالين که به شکل کتابی به نام 
  تدوين شده است، پيشرفت فن جنگ شوروی، تئوری"کبير ميهنی اتحاد شوروی

 وظايف و منابع نيروی آن بسط بيشتری مربوط به دولت شوروی سوسياليستی و
ی در شرايط رفيق استالين تجربيات حاصله از فعاليت دولت شورو. يافته است

 و طرق تحکيم آتی قدرت اقتصادی و جنگی دولت جنگ را تلخيص نمود
 .استشوروی را نشان داده 

 جشن بيست و ششمين سال ىرفيق استالين ضمن گزارش خود درباره
 ،انقالب کبير سوسياليستی اکتبر، اهميت عظيم حزب بلشويک، رژيم شوروی

پرستی افراد شوروی را در راه پيروزی بر  دوستی ملل اتحاد شوروی و ميهن
 .غاصبين فاشيست نشان داد

                                                 
 .٢٠٦ص همانجا  ــ ١١٥
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 ىدهنده دهنده و تشکيل م الهاى حزب به منزله،در روزهای جنگ ميهنی
 . عموم ملت بر ضد غاصبين فاشيستی در برابر ما عرض وجود نمودىمبارزه

 شوروی را در يک واحد کل جمع نمودهکار تشکيالتی حزب تمام مساعی افراد 
ل ما را تابع قلع و قمع ئ هدف عمومی ساخت و تمام نيروها و وساىو متوجه

 بيش از يش با ملت نزديک شده وحزب بيش از پ ، در مدت جنگ.دشمن کرد
 .های وسيع زحمتکشان محکم گشت پيش ارتباطش با توده

 ١١٦.ی دولت ما در اين استئمنبع توانا
 .باشد  رژيم سوسياليستی شوروی می، قدرت اتحاد شورویىسرچشمه

دهد که رژيم شوروی نه تنها بهترين شکل  های جنگ به ما نشان می درس
های ساختمان آرام   و فرهنگی کشور ما در سالیسازمانی برای رونق اقتصاد

است بلکه بهترين شکل بسيج تمام نيروهای ملت برای مقاومت در برابر دشمن 
 ١١٧.در هنگام جنگ درآمد

 
 به ملت و ليستی که مولود انقالب اکتبر است،رژيم سوسيا» 

 ١١٨ «.ارتش ما نيروی عظيم مغلوب نشدنی داد
 

 مادی و معنوی دولت شوروی ونيروهای  ى آزمايش سخت کليه،جنگ
 همان دولت سوسياليستی شوروی. آن گرديدامتحان استحکام و قابليت حيات 

 آزمايش برآمد و ىکرد با سربلندی از عهده بينی می طور که رفيق استالين پيش
 .تر از پيش خارج شد تر و نيرومندتر و با دوام از جنگ محکم

ها و  ت شوروی تلخيصرفيق استالين راجع به اهميت اقتصاد دول
 گفت از تجربه جنگ ديده شده که رفيق استالين می. های جديدی نمود استنتاج
 

 اقتصادی دولت شوروی قابليت حياتی به مراتب بيشتری ىپايه» 
 ١١٩ «.های دشمن از خود بروز داد نسبت به اقتصاد دولت

 
موقعی که اقتصاد کشورهای دشمن در جريان جنگ رو به انحطاط 

دست آورد که نه تنها جبهه را از لحاظ ه ، اتحاد شوروی امکان برفت می
 در .مين نمايد بلکه ذخايری نيز اندوخته کندأتسليحات و مهمات به مقدار کافی ت

سازی شوروی ساليانه به طور متوسط    سال اخير جنگ صنايع تانک٣عرض 
                                                 

  .١١٩، ص "راجع به جنگ کبير ميهنی اتحاد شوروی"استالين، . و. ی .١١٩ص  ــ ١١٦
 .١٢٠همانجا ص  ــ ١١٧
 .١٥٨ـ١٥٩همانجا ص  ــ ١١٨
 .٥، چاپ ١٥٨همانجا ص  ــ ١١٩
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تا  ماسازی پوش، صنايع هواپي ر تانک، خودرو و اتومبيل زرهمتجاوز از سی هزا
 هزار توپ با کاليبرهای مختلف و ١٢٠سازی تا  چهل هزار هواپيما، صنايع توپ

 تفنگ و قريب دو ميليون ٣ هزار مسلسل سبک و سنگين، متجاوز از ٤٥٠تا 
 هزار مين افکن توليد ١٠٠سازی تا   افکن  تفنگ خودکار، صنايع مينميليون
تر نبود بلکه بر  يحات آلمانی پستکيفيت تسليحات شوروی نه تنها از تسل. کرد می

 .آن برتری داشت
وروی بر ضد غاصبين رفيق استالين ضمن ارزيابی اهميت مبارزه افراد ش

 در خصوص خدمت عظيم تاريخی ملت شوروی در مقابل تاريخ آلمان فاشيستی
 :ترين نتيجه را اخذ نمود بشر مهم

 
را از  تمدن اروپا  خودى فداکارانهىت شوروی با مبارزهمل» 

 ١٢٠ «.کنندگان فاشيستی نجات داد  دست ويران
 

رفيق استالين برای ملت شوروی به عنوان ملت قهرمانی که قادر به ايجاد 
 ارزش ،آيد ها پيروزمندانه بيرون می ترين آزمايش معجزات بوده و از سخت

 .ل شدئقا
ترين منابع قدرت اتحاد شوروی دوستی   گفت يکی از عمده رفيق استالين می

ق شده و از ئهای جنگ فا باشد که بر تمام مشکالت و آزمايش ملل کشور ما می
تر از    افراد شوروی بر ضد غاصبين فاشيستی آبديدهى مشترک کليهىمبارزه

ناپذير ملل کشور ما بر اساس محکم سياست ملی   دوستی عظيم و خلل.پيش درآمد
 ى مسئلهىنظير حل عادالنه  بیىنمونه سرـ استالينی ايجاد شده و درتاريخ ـلنينی 

 .ملی گرديده است
م حيوانی هيتلری و نفرت نژادی در مقابل ايدئولوژی سايدئولوژی ناسيونالي

مغلوب  هاىملتها و ايدئولوژی دوستی   برتری تمام نژادها و ملت،شوروی
ملت شوروی نه تنها نسبت به آلمان هيتلری به پيروزی جنگی و  .گرديد

 .بلکه شکست معنوی سياسی به وی وارد آوردل گرديد ئاقتصادی نا
ها را تزی دارد که رفيق استالين در آن  ترين اهميت در اين باره مهم

های افراد شوروی در کار  یئ هنرنماىپرستی شوروی را که سرچشمه ميهن
 :گويد رفيق استالين می. باشد، تشريح نموده است پشت جبهه می

 
است که اساس آن بر روی پرستی شوروی در اين  نيروی ميهن» 

هومات نژادی يا ملی قرار نگرفته بلکه بر روی صميميت و وم
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 مردم نسبت به ميهن شوروی خود و همکاریوفاداری عميق 
پرستی  در ميهن.  زحمتکشان تمام ملل کشور ما قرار داردىبرادرانه

شوروی سنن ملی ملل و منافع عمومی حياتی تمام زحمتکشان اتحاد 
در عين ...  شده استتوأمديگر  آهنگ با يک رزی همشوروی، به ط

ور  حال ملل اتحاد شوروی با حقوق و استقالل ملل کشورهای آن
 نداشه آمادگی خود را ابراز کردهمرزهای خود احترام گذارده و همي

اساس و . های همسايه در صلح و دوستی زندگی کنند که با دولت
های آزادی دوست بايد در  تتحکيم روزافزون روابط دولت ما را با مل

 ١٢١ «.اين ديد
 

رفيق . رفيق استالين فن جنگی مترقی شوروی را بيش از پيش توسعه داد
 وابسته به ،می که سرنوشت جنگئاستالين اصل راجع به عوامل دارای تاثير دا

آن است، راجع به دفاع فعال و قوانين تعرض متقابل و تعرض، راجع به 
 فنی جنگ در شرايط جنگ معاصر، مسائل و همکاری متقابل صنوف ارتش

های هنگفت تانک و هواپيما در جنگ معاصر، راجع به  راجع به نقش توده
. توپخانه به عنوان مقتدرترين صنوف ارتش را مورد بررسی و تنظيم قرار داد

که خصوصيت  های صحيحی  نبوغ استالينی راه حلدر مراحل مختلف جنگ
 .کرد آورد، پيدا می اوضاع را کامًال به حساب می

طبق . گرديد صنعت جنگ استالينی چه در دفاع و چه در تعرض ظاهر می
 تعرض متقابل ى با تهيهتوأمدستور رفيق استالين دفاع فعال نيروهای شوروی 

رفيق استالين استادانه تاکتيک جديد مانور کردن، تاکتيک رخنه نمودن به . بود
که به دشمن مهلت داده  حد به منظور اين دشمن در چندين منطقه در آن واىجبهه

 متمرکز جمع نمايد، تاکتيک شکافتن ىنشود که احتياط خود را برای ضربه
پس  در هنگامی که يک شکاف ، دشمن در مواقع مختلف در چندين منطقهىجبهه

شود و منظور اين است که دشمن وادار شود برای تجديد  از ديگری ايجاد می
حين دشمن،  و قوه تلف نمايد، تاکتيک شکافتن جناآرايش نيروهای خود وقت
های بزرگ  بندی  و تاکتيک محاصره و انهدام گروهدست يافتن به پشت جبهه

رفيق استالين با دوربينی . نيروی دشمن را تنظيم و به موقع اجرا گذارد
در . نمود های دشمن پی برده و آنها را دفع می  خود به نقشهىوخشورانه

  کرد،  آن رفيق استالين نيروهای شوروی را رهبری میی که درئنبردها
 .ای از مهارت عملياتی جنگی مجسم شده است های برجسته  نمونه

                                                 
 .١٤٠ـ١٤١، ص "جنگ کبير ميهنی اتحاد شوروی"استالين، . و. ی ــ ١٢١
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م استالين ستمام عمليات جنگی ارتش شوروی که در تحت راهنمايی ژنرالي
 .انجام شده است متصف به ابتکار مخصوص به خود، تازگی عزم و نيت است

المللی و   روابط بينمسائلای از حل علمی   برجستههای رفيق استالين نمونه
شوروی را در شرايط زمان جنگ و بعد از جنگ جماهير سياست خارجی اتحاد 

 عملی صريح فعاليت و سياست را در کار ىرفيق استالين برنامه. نشان داد
 پس از یئاسازمان دادن و احيای زندگی دولتی، اقتصادی و فرهنگی ملل اروپ

 .آلمان فاشيستی بسط دادپيروزی بر 
ترين اصول   رفيق استالين مهم١٩٤٢در سال  جنگ ىدر همان بحبوبه

 محو برتری نژادی،.  را تنظيم نمود عمليات ائتالف ضد هيتلریىبرنامه
زده و احيای حق  سارت آزادی ملل اها و مصونيت خاک آنها، رابری ملتب

 ق ميل خود ترتيب دهد وزندگيش را طب حق هر ملتی بر اين که حاکميت آنها،
 .دموکراسیهای  احيای آزادی

در گزارش راجع به جشن بيست و هفتمين سال انقالب کبير سوسياليستی 
 :اکتبر رفيق استالين گفت

 
بردن جنگ از آلمان به معنی انجام يک عمل بزرگ تاريخی » 

مين صلح با دوام و امنيت أولی بردن جنگ هنوز به معنی ت. باشد می
ها نيست، بلکه بر سر اين نيز هست که  تماد در آينده برای ملتقابل اع

ظهور تجاوز و جنگ جديد اگر برای هميشه هم نباشد اقًال برای مدت 
 ١٢٢« .مديدی از زمان غير ممکن گردد

 
مين امنيت در تمام جهان و تشکيل أرفيق استالين ضمن صحبت از لزوم ت

که در اين باره از طرف ملل متفق المللی گوشزد نمود که اقداماتی  سازمان بين
 آيد به عمل می

 
های بزرگ که سنگينی  در صورتی موثر خواهد بود که دولت» 
 جنگ بر ضد آلمان هيتلری را بر دوش خود تحمل نمودند، در ىعمده

اگر اين شرايط . ی عمل نمايندأآينده نيز با روح موافقت و اتفاق ر
 ١٢٣ «.هد بودضروری نقض گردد اين اقدامات موثر نخوا

کنندگان    قبل از انتخاباتی انتخابىرفيق استالين در بيانات خود در جلسه
، منظره با ١٩٤٦ فوريه سال ٩ استالين در شهر مسکو در ى انتخابيهىحوزه

                                                 
 .٥، چاپ ١٦٥ـ١٦٦، ص "جنگ کبير ميهنی اتحاد شوروی"الين، است. و. ی ــ ١٢٣
 .١٦٨همانجا ص  ــ ١٢٣
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ل گرديده بود ئ اتحاد شوروی به آن نات فتوحات تاريخی که در جنگ ميهنیعظم
 .سياليستی را تشريح نمود سوى عظيم ترقی آتی نيروهای جامعهىو برنامه
 ترقی ى پنج سالهىن نقشهمي طرح جديد چهارىيق استالين دربارهرف

 که وظايف عمده آن عبارت است از احيای صنايع و کشاورزی و اقتصاد ملی
 .گذراندن آن از سطح قبل از جنگ، سخن راند

 رونق نوين و نيرومند ىهای آينده، درباره چنين از نقشه رفيق استالين هم
اقتصاد ملی کشور شوروی و علوم آن، راجع به ايجاد شرايطی که ميهن ما در 

را باال خواهد   قدرت اقتصادی و جنگی آن،مقابل هر گونه اتفاقات بيمه نموده
 ،مين خواهد نمودأبرد و پيشرفت جديد فرهنگ آن و افزايش رفاه مادی مردم را ت

 .صحبت کرد
انون اساسی استالينی،  ملت شوروی، طبق اصول ق١٩٤٦در فوريه 

انتخابات گوياترين و . انتخابات جديد شورای عالی اتحاد شوروی را برگذار نمود
ترين شاهد صميميت ملت شوروی نسبت به حزب بلشويک، حکومت   کننده قانع

ها و   ائتالف کمونيستىبه نفع نامزدهای جبهه. شوروی و استالين محبوب بود
 درصد و در شورای ٩٩٫١٨در شورای اتحاد  افراد غيرحزبی برای نمايندگی 

 .ی داده شدأ درصد ر٩٩٫١٦ها  مليت
 ىدهنده لنين معلم و پرورش. ای.  وو فعاليت رفيق استالين با فعاليتحيات 

او با تاريخ حزب قهرمان بلشويکی ما و با تاريخ ملت کبير شوروی بستگی 
ق استالين با نهضت از اين گذشته زندگی و فعاليت رفي. ی ناپذيری داردئجدا

 ملی ملل مستعمراتی بر ضد ستم ىطلبانه   آزادیىالمللی و مبارزه کارگری بين
لنين و  ـ ن ـأالش در تحت رهبری پيشوايان عظيم. امپرياليستی بستگی دارد

الملل  طور که تاريخ بين همان. الملل کمونيستی رشد و توسعه يافت  بينــ  استالين
طور هم تاريخ  ی با نام مارکس و انگلس دارد همانی ناپذيرئاول بستگی جدا

الملل  بين. های لنين و استالين وابسته است الملل سوم کمونيستی با نام بين
آهنگ کارگران مترقی در احزاب واقعی  کمونيستی در کار مجتمع نمودن پيش

موريت أ پس از اجرای مالملل کمونيستی بين. ه بازی نمودکارگری نقش عمد
در ماه مه .  جنگ دوم جهانی به زندگی خود خاتمه دادىخود در دورهتاريخی 

 کمينترن پيشنهادی داد که کمينترن ىيهئ اجراى کميتهى هيئت رئيسه١٩٤٣سال 
 شعبات کمينترن المللی منحل گردد و هضت کارگری بين نىکننده مرکز رهبری

 .اين پيشنهاد را تصويب کردند
بينند،  صيت استالين معلم خود را میها کارگر تمام جهان در شخ ميليون

معلمی که از روی آثار کالسيک او آموخته و خواهند آموخت که چگونه بايد 
ی ئ چگونه بايد شرايط پيروزی نهادشمن طبقاتی موفقانه مبارزه نمود وعليه 

نفوذ حزب کبير و پرافتخار بلشويک  ، نفوذ استالين. پرولتاريا را فراهم ساخت
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ای از حزب  چنان نمونه داری آن را آن  کشورهای سرمايهاست که کارگران
تحت رهبری اين حزب نه فقط . سی استأبينند که قابل ت  کارگر میىطبقه

داری واژگون و حکومت شوروی يعنی حکومت زحمتکشان برقرار  سرمايه
 . نيز در اتحاد شوروی ساخته شدسوسياليسمگرديد بلکه 

ای که از دهان استالين خارج شود،  لمهدانند هر ک کارگران تمام جهان می
های  توده. آيد  تمام ملت شوروی است و دنبال هر يک از کلمات عمل میىگفته

 ى سوسياليستی، از تجربهى انقالب پيروزمندانهىزحمتکش تمام جهان از تجربه
 پيروزی ملت شوروی در ى در اتحاد شوروی و از تجربهسوسياليسمساختمان 

ـ استالينی حقيقتی است حياتی ـ حاصل نمودند که کار لنينی جنگ ميهنی اطمينان
 به استالين به عنوان پشتيبان ثابت قدم و  دوست اکنون تمام ملل آزادی. ژرفو 

 .نگرد های دموکراتيک می وفادار صلح و امنيت و آزادی
 حزب، استراتژ کبير انقالب ى معلم نابغه،پيشوااستالين . و. ی

ودن نسبت به ناپذير ب آشتی. ردار دولت شوروی استسوسياليستی، رهبر و س
 ساختن دورنمای روشن انقالب و روشنی توأم ، اصولدشمنان، مراعات عميق

العاده جهت رسيدن به  مقصود در فعاليت خود با رسوخ عزم و پافشاری فوق
 اينها ،ها ناپذير با توده یئهدف، خردمندی و صراحت در رهبری، بستگی جدا

ی در ئبعد از لنين برای هيچ پيشوا.  سبک کار استالينی استىم مشخصهئعال
های عظيم  استالين چنين توده. و.مده است که مثل یاجهان تا کنون پيش ني

استالين بهتر از هرکس . و. ی. ی کارگر و دهقان را رهبری نموده باشدميليون
تکار آنها را  اب ها را با هم جمع نموده،  تودهى انقالبی و خالقهىميتواند تجربه
ها تعليم بدهد و آنها را به جلو  ها تعليم گرفته و به توده  از تودهه دهد،بسط و توسع

 .به طرف پيروزی هدايت کند
 بودن قدرت عظيمی از توأمای است از   فعاليت استالين برای ما نمونهىکليه

 خود ى انقالبی که از حيث حجم و دامنهى عملی مبارزهىتئوری با تجربه
 .متا استه بی

های آزموده، در  ترين همرزمان خود، لنينيست استالين به اتفاق نزديک
 حزب کبير بلشويک، رهبر يک دولت سوسياليستی کثيرالمله کارگری و رأس

دستورات رفيق استالين در . دهقانی است که نظير آن در تاريخ ديده نشده است
ار رفيق استالين  ک.اختمان سوسياليستی سرمشق کار استهای س تمام رشته

ی که مسائلرشته . آور است الشکل و انرژی او حقيقتًا شگفت العاده مختلف فوق
 غامص مسائلاز . کند از حد فزون است توجه استالين را به خود مشغول می

 سياست مسائلاز .  گرفته تا کتب درسی کودکانمارکسيسم ــ لنينيسمتئوری 
مره در قسمت آبادی و عمران  روزمسائلخارجی اتحاد شوروی گرفته تا 

ی شمال گرفته تا خشک کردن ئاز ايجاد راه بزرگ دريا. پايتخت پرولتاريا
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 انکشاف ادبيات و هنرهای زيبای شوروی گرفته ىاز مسئله. های کولخيد باطالق
 . بغرنج تئوری و عملی فن نظامىنامه تا تصحيح آيين

 ىن، فروغ عقل، اراده منطق استاليىناپذير و درهم شکننده نيروی مقاومت
پوالدين، صميميت نسبت به حزب، ايمان پر از حرارت نسبت به ملت و عشق 

 استالين ىحجت، سادگی و عاطفه. استالين نسبت به ملت بر همه آشکار است
 اين. امانی وی نسبت به دشمنان ملت مشهور همه است نسبت به اشخاص و بی

کن و  نق زن، نق گو، الف که استالين تحمل جاروجنجال و اشخاص ياوه
 بغرنج سياسی، مسائلاستالين در حل . انداز را ندارد بر همه معلوم است دهشت

های مثبت و منفی را به حساب آورد، مدبر و شکيبا  در آنجا که بايد تمام جنبه
 شجاعانه انقالبی و مسائلترين استاد حل  است و در عين حال استالين بزرگ

 .تحوالت ناگهانی است
طوری که در حزب ما   و يا آن اليق کار لنينىکننده  تالين تعقيباس

 .ـ لنين امروز استـگويند، استالين  می
ی که او را به مناسبت ئها و رفقا استالين ضمن پاسخ خود به سازمان

 : تهنيت گفته بودند، نوشته است١٩٢٩پنجاهمين سال تولدش در سال 
 

 ىساب حزب کبير طبقههای شما را من به ح تبريکات و تهنيت» 
وجود آورده و طبق شکل و روح خود ه گذارم که مرا ب کارگر می

توانيد شک نداشته باشيد، رفقا، که من  می.... تربيت کرده است
 و اگر الزم آيد تمام خون ينده نيز تمام قوا، تمام استعدادحاضرم در آ

ريا و  کارگر، در راه انقالب پرولتاىخود را قطره قطره در راه طبقه
 ١٢٤ «. جهانی نثار کنمکمونيسم

 
ملل اتحاد شوروی در وجود استالين تجسم قهرمانی، عشق نسبت به ميهن و 

 .بيند پرستی خود را می وطن
 
  «! راه ميهندر! در راه استالين»  

سلحشوران ارتش پرافتخار شوروی دشمن جانی و  با اين شعار بود که 
ار و مار نموده، پرچم پيروزی را بر فراز ـ را ت  ـآلمان فاشيستی  ــغدار خود 

 .برلن برافراشتند
   «!در راه ميهن! در راه استالين» 

                                                 
 .١٩٢٩ دسامبر سال ٢٢، مورخه ٣٠٢، شماره "پراودا" ــ ١٢٤
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ی جنگی شوروی ئبا اين شعار جنگجويان ارتش شوروی و نيروی دريا 
ژاپن امپرياليست را تار و مار کرده و مرزهای کشور شوروی را در خاور دور 

 .از خطر مصون داشتند
شوروی ضمن جنگ کبير ميهنی  کارگر اتحاد ىهبا نام استالين طبق

 ارتش سرخ را از حيث تکنيک  ونظيری در کار ابراز داشته های بی یئهنرنما
 .مين نمودأجنگی درجه اول و مهمات ت

با نام استالين دهقانان کلخوزی با از خودگذشتگی در کشتزارها زحمت 
 خام تهيه  برای ارتش سرخ و شهرها آذوقه و برای صنعت مواد،کشيده
 .نمودند می

با نام استالين روشنفکران شوروی در راه دفاع کشور صميمانه کار کرده، 
 علوم و  و ارتش سرخ و تکنيک و سازمان توليد را تکميل نمودهىاسلحه

 .بردند فرهنگ شوروی را به جلو می
ی را که جنگ وارد کرده ئها با نام استالين تمام مردم شوروی موفقانه زخم

 جديدی در اقتصاد ملی و بخشند و برای ايجاد رونق نيرومند تيام میاست ال
 .نمايند فرهنگ شوروی مبارزه می

نام استالين مظهر مردانگی، شهرت و جالل مردم شوروی و دعوتی است 
 .خير ميهن کبير ماه  نوين بىبرای کارهای قهرمانانه

گان پسر و آهن پيشو  سوسياليسمنام استالين را پسران و دختران کشور 
ترين آرزوهای آنها اين است که نظير  بزرگ. ندادختر در قلب خود جای داده

بنا به دعوت حزب . ـ استالين باشندـلنين و استالين و مردان سياسی از تيپ لنين 
نمودند،  و رفيق استالين، جوانان شوروی صنايع کوه پيکر سوسياليستی برپا می

های زيبا ساخته  کردند، کشتی شهرها ايجاد می) تايگا(های انبوه شمالی  در جنگل
 فنون جديد را در صنعت و نمايند،  میسازند، نواحی قطبی را تسخير و می

 دانش و ىکنند، در رشته گيرند، دفاع کشور ما را محکم می کشاورزی فرا می
های قهرمانی و مردانگی در   باشند، نمونه هنرهای زيبا مشغول کار خالقه می

نبرد جنگ ميهنی و سرمشق فداکاری در پشت جبهه در راه پيروزی های  ميدان
ه  که ب)مولومسوک(اتفاق جوانان کمونيست . نداارتش شوروی از خود نشان داده

دست لنين و استالين تربيت يافته است، يار وفادار حزب بلشويک و جانشين قابل 
 .باشد  خود میکمونيسماطمينان نسل ارشد مبارزين 

 استالين ىهای بيشمار خود درباره ی به زبانئها وروی نغمهملل اتحاد ش
پايان ملل اتحاد شوروی   بیىها عشق عظيم و عاطفه در اين نغمه. سرايند می

 .ن، معلم، رفيق و سردار خود منعکس استأالش نسبت به پيشوای عظيم
های  در يکی از افسانه. در روايات ملی، نام استالين آميخته با نام لنين است

 :شود ب روسی گفته میاجذ



 ١٢٧

داشتيم، با استالين نيز گام بر  طور که با لنين گام بر می همان» 
رانديم، با استالين نيز سخن  طور که با لنين سخن می  همان داريم، می
ها و افکار ما واقف است و تمام  رانيم، استالين به تمام انديشه می

  «.زندگيش وقف مواظبت ماست
 

 . شوروی استى وحدت معنوی و سياسی جامعهنام استالين مظهر
های خود را   اميدواریدموکراسی تمام ملل آزادی دوست تمام بشر مترقی و

 .نمايند به صلح طوالنی و با دوام و امنيت، با نام استالين مربوط می
 

های مشکل جنگ، ارتش  اين خوشبختی ما است که در سال» 
موده اتحاد شوروی،  آز ای مدبر وسرخ و ملت شوروی را پيشو

م استالين سبا نام ژنرالي. کرد استالين کبير به پيش هدايت می
های پرافتخار ارتش ما وارد تاريخ کشور ما و تاريخ تمام  پيروزی

 پيشوا و ما اکنون تحت رهبری استالين،. جهان خواهد شد
ايم تا به   به ساختمان زمان صلح پرداخته،نأالش  عظيمىدهنده  تشکيل
ل شده و بهترين ئ سوسياليستی ناى حقيقی نيروهای جامعهشکفتن

 ١٢٥ «.های دوستان خود را در تمام جهان برآورده سازيم اميدواری
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مولوتف، بيست و هشتمين سال جشن انقالب کبير سوسياليستی اکتبر سال . م. و ــ ١٢٥
 .، چاپ روسی١٨ـ١٩، ص ١٩٤٥
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