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ﻣقدﻣهی ويﺮاستار
قبل از هرچيز ﻻزم بهتوضيح است که ترجمه و انتشار نوشتهی کولنتای دربارهی »جبههی
کارگران مخالف« )که به»اپوزيسيون کارگری« شهرت يافته است( ،بهاين معنی نيست که مترجم
ويا ويراستار فارسی اين نوشته مدافع ويا طرفدار اين جبههی کارگری بوده ويا هستند؛ و باور
دارند که معضﻼت امروز جنبش کارگری در ايران و جهان را میتوان با الگوهای برآمده از
تفسيرهای اسناد باقیمانده از »جبههی کارگران مخالف« ،بهسرانجام روشنی رساند.
تعديل و
ِ
تفسيرهای اسناد
طبيعی استکه عکس قضيه نيز صادق نيست؛ يعنی ،الگوهای برآمده از تعديل و
ِ
جناح برندهی کنگرهی دهم حزب بلشويک نيز )که از هشتم مارس  ١٩٢١شروع بهکار کرد(
راهگشای هيچيک از معضﻼت کنونی جنبش کارگری در عرصه ايران و جهان نخواهد بود .اما،
آنچه ما را بهترجمه و گردآوری اين مجموعهی کوچک تشويق کرد ،نگاه بهگوشهای از روند
جدالها ،جدلها و تبادﻻتی است که نهايت آن فروپاشی شوروی سابق و زمينگير شدن جنبش
کارگری و کمونيستی در حال حاضر بوده است.
بهعبارت ديگر ،آنچه سائق ما در اين کار بوده است ،تﻼش در راستای گذر از تصويرهای
تاريخی وقايع
الزاما ً ايستای وقايع گذشته و دستيابی بهروندی است که میتوان تحت عنوان بيان
ِ
از زوايهای خاص )يعنی :از زاويه سازمانيابی کمونيستیـپرولتاريايی( از آن نام برد .ناگفته
پيداست که مجموعهی حاضر در مقايسه با آنچه ضرورتا ً در اين مورد بايد انجام شود ،تنها يک
گام کوچک است که بدون گامهای تداومدهندهی ديگر ،بيش از هرچيز راه نرفتهای را بهذهن
متبادر میکند که حاصلی جز حسرت و انفعال نخواهد داشت.
*
مقالهی »اپوزيسيون کارگری« توسط رفيق سارا طاهری از زبان سوئدی بهفارسی ترجمه
شده است .من هم بنا بهخواست رفيق سارا متن ترجمه شده را جمله بهجمله با ترجمهی انگليسی آن
مطابقت کردم .ازآنجاکه بعضی تفاوتها بين ترجمهی سوئدی و انگليسی مقاله وجود دارد ،با
اجازهی رفيق سارا مبنا را متن انگليسی قرار داديم .بنابراين ،نارسايیهای احتمالی در ترجمهی
فارسی بيشتر از طرف من است؛ چراکه رفيق سارا فرصت تطابق دوباره با متن سوئدی را
نداشت .گرچه پيوستها را من کپی و تايپ کردهام ،اما اين کار با مشورت و توافق رفيق سارا
صورت گرفته است.
*
نگاهی بهوضعيت شوروی در سالهای  ١٩٢١-١٩٢٢بههمراه مطالعهی دقيق نوشتهی
کولنتای از يک طرف و مقايسهی اين هردو با بعضی از پاراگرافهای »واپسين نامههای لنين«
ْ
تصورات
تصورات گوناگونی را در ذهن شخص مقايسهکننده بهوجود میآورد .از همهی اين
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برآيندگونه يک نتيجه میتوان گرفت که درعينحال مشخصکنندهی جنبهای از پراتيک طبقاتی
امروز نيز هست :دريافت و نتيجتا ً عملکرد حزب بلشويک )شايد بهخاطر وضعيت عمدتا ً دهقانی
روسيه( و بیشک تحت تأثير فشارهای ناشی از جنگ داخلی در مورد چيستی و چگونگی
ديکتاتوری پرولتاريا و طبعا ً استقرار آن ،بيش از آنکه تبيين آرمانی و استراتژيک ـبهمثابهی
پيشزمينهی نظریـ داشته باشد ،تجربی و عملگرايانه بود .ازآنجاکه اينگونه عملگرايیها
میتواند يکی از آن عواملی باشد که در تداوم خويش بهرشد ضدانقﻼب در درون نهادهای شوروی
و نهايتا ً بهفروپاشی آن انجاميد؛ از اينرو ،تمرکز و مطالعه دربارهی اين مسئله و بررسی
جنبههای مختلف ْ
آن میتواند روی پراتيک امروزی کمونيستهای پرولتاريايی تأثيرات
آرمانیـاستراتژيک بگذارد .ناگفته پيداست که احتمال اين تأثيرگذاری ـبههرصورتـ بهچگونگی
پراتيک امروز نيز بستگی دارد.
ترجمهی نوشتهی کولنتای )که قبل از کنگرهی دهم منتشر شد و چندی بعد با سانسور و توقيف
مواجه شد( ،همراه با نقل مطالبی نسبتا ً طوﻻنی از »تاريخ روسيهی شوروی ـ انقﻼب بلشويکی«،
اثر ای .اچ .کار) .ترجمهی نجف دريابندری( ،نقل بخشی از نامهی لنين بهکنگرهی دوازدهم
بهعنوان پيوست و نيز نکاتی که در اين مقدمه بهآن اشاره میشود ـهمگیـ را بايد بهعنوان گام
استراتژيک مسئلهی
بسيار کوچکی در راستای ايجاد زمينه برای درک آرمانی ،پراتيک و
ِ
الزامی استراتژی رهايی نوع انسان( دريافت کرد .طبيعی
ديکتاتوری پرولتاريا )بهمثابهی تاکتيک
ِ
استکه مجموعهی حاضر فقط يکی از پيشزمينههای قابل ارائهای است که نمیتواند تحليل
جامعاﻻطرافی از مسئلهی اساسی مارکسيسم )يعنی :ديکتاوری پرولتاريا( بدهد؛ منظور تحليل
جامعاﻻطرافی از حقيقت ديکتاتوری پرولتارياست که هم ُمهر تاريخی زمانهی حاضر را
برپيشانی داشته باشد ،و هم بتوان در گامهای معين در راستای تحقق آن کوشيد.
*
از مقالهی »اپوزيسون کارگری« چنين برمیآيد که عناصر متشکلهی »جبههی کارگران
مخالف« )که قدرت آن »در تعداد افراد بود تا در رهبری و برنامه«( درک و تصوری آرمانی و
ناگزير نفیشوندهی کارگر و طبقهی کارگر داشتتند .شايد اين برآورد صددرصد
ت
ايستا از موجودي ِ
ْ
درست نباشد؛ اما همهی شواهد و واکنشها نشان از اين دارند که چنين درک و تصوری
بههرصورت )و چهبسا نه بهگونهای عمده( وجود داشت .بههرروی ،در بررسی ريشههای اين
درک و تصور ،منهای جنبهی ک ّم ِی آن ،میبايست بهدو بعد مسئله )يعنی :بعد تاريخی و بعد
اجتماعی( نيز اشاره داشته باشيم.
ريشهی تاريخی اين درک و تصور بهپردازشهايی برمیگردد که کارگر را بهدرستی از يک
طرف بهمثابهی بازتوليدکنندهی سرمايه ،و از طرف ديگر بهمنزلهی نفیکنندهی مناسبات
سرمايهداران توصيف و تحليل میکند .تا آنجاکه ما اطﻼع داريم حزب بلشويک ـبههردليلیـ در
دوگانگی بين وجه ايستا و وجه پويای طبقهی
رابطه با تودههای کارگر درگير تبادﻻتی نشد که اين
ِ
کارگر را بهآموزهای نظریـعملی و فرارونده تبديل کند .اين درست استکه لنين بين کارگر
»درخود« و کارگر »برخود« تفاوت قائل است؛ اما اين تفاوت تنها روی جنبهی سياسی مسئله
متمرکز میشود و تبيين اجتماعیـتاريخی و خاصهی نفیشوندگی و نفیکنندگی آن ،اگر مغفول
نمانده باشد ،اساسا ً در قالب حزب )و نه »خودفعاليتی« طبقهی کارگر( تبيين شده است .نبايد
فراموش کرد چنين شيوهای برای حزب بلشويک طبيعی بود؛ چراکه اين حزب خود را نمايندهی
طبقهی کارگر میدانست که هم تاماﻻختيار بود و هم غيرقابل عزل.
ت ايستای کارگر بهمثابهی طبقه )که
ريشهی اجتماعی درک و تصور آرمانی از موجودي ِ
درعينحال توقعات نسبتا ً گنگی را در قالب »جبههی کارگران مخالف« بههمراه آورد( بهنقش
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بسيار مهم و چهبسا تعيينکنندهای برمیگردد که اتحاديههای کارگری در جريان جنگ داخلی )هم
بهلحاظ نظامی و هم بهلحاظ توليدی( ايفا نمودند .چهار پاراگراف زير )بهرنگ آبی( از پيوست
نقش ـچهبسا تعيينکنندهـ را در همآهنگی با حزب توضيح
شماره يک نقل شده که چگونگی اين ِ
میدهد:
هنگامی که دومين کنگرهی اتحاديههای کارگری در ژانويه اجﻼس کرد ،جنگ داخلی هنوز
بهاوج خود نرسيده و اقتصاد کشور نيز هنوز کامﻼً برای برآوردن نيازهای جنگی بسيج نشده بود.
در ظرف دو ماه بعد ،از اين لحاظ پيشرفتهای زيادی صورت گرفت .هشتمين کنگرهی حزب در
مارس  ١٩١٩در فضايی آبستن طوفان تشکيل شد .کار اصلی و رسمی کنگره عبارت بود از
تصويب يک برنامهی حزبی تازه بهجای برنامهی کهنه و منسوخ  .١٩٠٣تا آن روز حزب
فرصتی نيافته بود که روش خود را پس از انقﻼب در قبال اتحاديههای کارگری روشن کند .در اين
کنگره حزب اعﻼم کرد که »دستگاه سازمانی صنايع« بايد در وهلهی اول متکی بهاتحاديهها باشد
و ،بهعبارتی که سپس باعث دردسر شد ،اضافه کرد که »اتحاديههای کارگری بايد عمﻼ مرکزيت
مديريت تمام اقتصاد ملی را همچون يک واحد اقتصادی در دست گيرند« .اما کليد وظيفهی عمدهی
اتحاديهها در اضطرار جنگ داخلی در بند ديگری از فصل اقتصادی برنامه نهفته بود:
حد اعﻼی استفاده از تمام نيروهای کار موجود کشور ،توزيع و توزيع مجدد صحيح آن ،چه
در ميان قلمرو ]جمهوری[ها و چه در ميان شاخههای گوناگون اقتصاد ملی ،که از لحاظ رشد
اقتصاد ملی ضرورت دارد؛ ]رسيدن بهاين هدفها[ بايد وظيفهی فوری سياست اقتصادی حکومت
شوروی را تشکيل دهد ،و اين مهم فقط از طريق وحدت صميمانه با اتحاديههای کارگری تحققپذير
است .بسيج يکايک افراد کارآمد جامعه از طرف حکومت شوروی با شراکت اتحاديههای کارگری
برای انجام دادن کارهای اجتماعی معين ،بايد بهصورتی بیاندازه وسيعتر و منظمتر از پيش اجرا
شود.

برنامه اضافه میکند که »شيوهی سوسياليستی توليد فقط برپايه پايهی انضباط رفيقانهی
کارگران تأمين میشود« ،و بدينترتيب »نقش عمده« را در »کار ايجاد اين انضباط نوين
سوسياليستی« بهاتحاديهها واگذار میکند] .[٧پس از کنگرهی حزبی مارس  ١٩١٩فرمان بسيج
عمومی بهتاريخ  ١٠آوريل از ساونارکوم صادر شد .روز بعد لنين بهنام کميتهی مرکزى حزب
يک سلسله احکام »دربارهی وضع جبههی شرق« بهشورای مرکزی اتحاديههای کارگری ارائه
کرد و از همهی سازمانهای حزبی و اتحاديههای سراسر کشور تقاضا کرد که در امر بسيج
همکاری کنند .عمل اتحاديههای شهر پوکروفسک که بهميل خود تصميم گرفته بودند فورا ً ۵٠
درصد از اعضای خود را بسيج کنند سرمشق قرار داده شد و از اتحاديهها خواسته شد که فهرست
اعضای خود را ارائه دهند »تا کسانی که وجودشان بدون قيد و شرط در محل ضرورت ندارد
بهجبههی ولگا يا اورال اعزام شوند« .يک سال بعد تروتسکی با عباراتی خطابی چنين گفت:
هنگامی که کار در جبهه دشوار شد ما از يک طرف به کميتهی مرکزی حزب کمونيست روی
آورديم و از طرف ديگر بههيأت رئيسهی شورای مرکزی اتحاديههای کارگری؛ از اين دو منبع
پرولترهای برجسته بهجبهه فرستاده شدند و ارتش سرخ را در آنجا از روی الگو و چهرهی خود
پديد آوردند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

] [٧نقش انضباطی اتحاديههای کارگری در متن نهايی بيش از پيشننويس اصلی لنين مورد
تأکيد قرار گرفته است .اين پيشنويس را لنين احتماﻻً در فوريه  1919تهيه کرده بود ،اما در آن
هم قيد شده بود که »بزرگترين و سختترين مرکزيت ممکن در مقياس سراسر کشور« برای کار
ضرورت دارد؛ در اين فاصله سنگينی جنگ داخلی بسيار بيشتر شده بود.
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*
از مقايسهی بين پيوست دوم )که مروری بهکنگرهی دهم حزب کمونيست شوروی ،انحﻼل
فراکسيونی بهنام »جبههی کارگران مخالف« با تهديد ،و ممنوعيت ايجاد هرگونه فراکسيون
بهطورکلی است( و پيوست سوم )که برگزيدهای از واپسين نامهی لنين بهکنگرهی دوازدهم است(،
میتوان چنين نيز نتيجه گرفت که تصميمات کنگرهی دهم زير انواع فشارهای بيرونی و بهويژه
ت بيش از حد ﻻزم برای تکامل ديکتاتوری پرولتاريا( صورت گرفته و لنين
درونی )و طبعا ً با شد ِ
جبران جنبهی تاريخا ً
در واپسيننامههای خود ،با توصيهای که بهکنگرهی دوازدهم میکند ،درصدد
ِ
مخرب تصميمات کنگرهی دهم است.
♦ »برنامهی اين گروه ترکيبی بود از نارضايیهای جاری ،که غالبا ً جهت اعتراض برضد
مرکزيت روزافزون نظارتهای اقتصادی و سياسی و برضد افزايش قدرت و بیمﻼحظگی
دستگاه حزب داشت .اين گروه پيشنهاد میکرد که نظارت بر صنعت و توليد بهاتحاديههای
کارگری منتقل شود ،و با اين کار بر شعار مبهم »نظارت کارگران« و گرايش سنديکاليستی که در
برخی از بخشهای حزب سابقهی ديرينه داشت تکيه میکرد .همچنين اين گروه بهتسلط
روشنفکران بر حزب اعتراض داشت و خواهان تصفيهی وسيع عناصر غيرکارگر بود؛ و
میگفت همهی مقامات حزبی بايد از طريق انتخابات آزاد معين شوند و همهی مسائل آزادانه مورد
بحث قرار گيرد ،و وسائل ترويج و تبليغ نظريات مخالف در اختيار مخالفان ،باشد«]بهنقل از
پيوست دوم[.
ً
♦ لنين در کنگرهی دهم با تمام قدرت در مقابل »جبههی کارگران مخالف« ايستاد و نهايتا با
اين جمﻼت انحﻼل اين جريان را طلب کرد» :همهی اين مطالب مربوط بهآزادی بيان و آزادی
انتقاد ...که سخنان »جبههی کارگران مخالف« از آن سرشار است ،نهدهم معنای اين سخنان را
تشکيل میدهد که خود هيچ معنايی ندارند  -چيزی جز همينگونه کلمات نيستند .رفقا ،اجازه بدهيد
درباره محتوای کلمات بحث کنيم .شما نمیتوانيد ما را با کلماتی
دربارهی کلمات بحث نکنيم ،بلکه
ٔ
مانند »آزادی انتقاد« گول بزنيد .وقتی که ما گفتيم آثار و عوارض بيماری در حزب بهچشم
میخورد ،منظورمان اين بود که اين تشخيص درخور توجه مضاعف است .شکی نيست که اين
بيماری وجود دارد .کمک کنيد تا آن را درمان کنيم .بهما بگوييد چهگونه آن را درمان کنيم .ما
وقت زيادی صرف بحث کردهايم ،و من میگويم حاﻻ »بحث با تفنگ« خيلی بهتر از بحث با
نظريات جبههی مخالف است .ما بهجبههی مخالف نياز نداريم ،رفقا ،امروز وقت اين کار نيست!
يا در اين جانب باشيد يا در آن جانب ـ با تفنگ ،نه با مخالفت«]نقل از پيوست دوم؛ تأکيد از
ماست[.
♦ لنين در واپسين نامههايش مینويسد» :پيش از همه پيشنهاد میکنم که تعداد اعضای
کميتهی مرکزی بهدهها و يا حتا بهصد نفر افزايش يابد .بهنظر من چنانچه جريان رخدادها مساعد
نباشد )که نمیتوانيم روی سير حواث حساب کنيم( بدون اين اصﻼحات کميتهی مرکزی در خطری
جدی خواهد افتاد«؛» ...بهنظرم حزب ما حق دارد که از طبقهی کارگر پنجاه تا صدنفره عضو
کميتهی مرکزی مطالبه کند ،و میتواند آنچه را میخواهد بیآنکه فشار بيش از اندازه برطبقهی
کارگر باشد ،بهدست آورد«.
ً
در مقابل اين پيشنهاد يا توصيه لنين با دو سؤال مرتبط بههم مواجه میشويم :اوﻻـ معنای
طبقاتی افزايش اعضای کميتهی مرکزی بهصد نفر )يعنی :تعداد اعضای کميتهی مرکزی را تقريبا ً
 ٧برابر افزايش دادن( و مطالبهی ششهفتم آن از طبقهی کارگر ـدر عملـ چگونه واقع میشود؟
دوما ً کدام مخاطرات جدی لنين را که تقريبا ً دو سال پيش »جبههی کارگران مخالف« را با
کرشمهی تنفگ بهاخراج از حزب تهديد میکرد ،بهجايی رسانده که در نامهاش چنين پيشنهادهايی
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را مطرح میکند؟ گرچه اين دو سؤال بههم مربوط اند؛ اما پاسخ بهسؤال دوم مشروط بهبررسی
سؤال اول است.
ستی کارگران و زحمتکشان تجربه داشته
برای کسی که اندکی در امر سازمانيابی کموني ِ
باشد ،پاسخ بهاين سؤال بسيار ساده است .چرا؟ برای اينکه منهای محاسبه و جنبهی تعقلیـطبقاتی
مسئله ،تجربه در امر سازمانيابی طبقاتی و کمونيستی کارگران نيز بهطور بارزی نشان میدهد
که همواره بين بدنهی تشکيﻼتی و ارگانها مسئول )از يک طرف( ،و بين اين بدنه و ارگان
طبقاتی ک ّمیـکيفی برقرار میشود .بنابراين ،ايجاد
مرکزی )از طرف ديگر( نوعی موازنهی
ِ
کميتهی مرکزیای که ششهفتم اعضای آن خاستگاه کارگری داشته باشند ،بﻼفاصله بهبدنهی
سازمانیای مشروط میشود که حول و حوش همين نسبت از ميان کارگران و زحمتکشان
برخاسته باشند.
بدينترتيب ،پيشنهاد لنين در عمل بهمعنی ايجاد انقﻼب طبقاتی در ساختار و نتيجتا ً در
عملکرد حزب است .اين انقﻼب تنها در صورتی ممکن استکه منهای توانايیهای فنی عناصر
عمدتا ً غيرکارگری )که بهنظر لنين میتواند با نظارت طبقاتی و کارگری تعديل شود( ،اقتدار
ی حزب بهطور چشمگيری
کمیـکيفی عناصر غيرکارگری در حزب بهزيان اقتدار عناصر کارگر ِ
افزايش يابد.
اگر از زاويه تاريخی بهدو سال پيش برگرديم و بهنوشتهی کولنتای بهنام »اپوزيسيون
کارگری« مراجعه کنيم ،منهای فرمولنبدی زمخت و برانگيزانندهی اين نوشته و نيز صرفنظر
از موضع ضددهقانیاش ،اما بهلحاظ طبقاتی کموبيش با همان مطالبهای قابل مقايسه است که
مطالبهی لنين نيز هست:
»ضروری استکه امکاناتی برای کارگران فراهم گردد تا بتوانند بهحزب بپيوندند .بايد
]پروسهی[ ورود کارگران بهحزب راحتتر گردد و فضای رفيقانه در حزب حاکم شود تا
کارگران ،خودرا در خانهی خويش احساس کنند .مقامات مسئول حزب نبايد ]طوری رفتار کنند
سر خود احساس کنند ،بلکه برعکس ،آنها بايد در نگاه کارگران
که[ کارگران آنها را باﻻی ِ
رفقايی ديده شوند که حاضرند تجربه و علم خويش را بهکارگران منتقل نمايند ،و بهنيازها و عﻼيق
آنها ]و بهويژه کارگرانی تازه بهحزب وارد میشوند[ بهطور جدی توجه میکنند .چقدر از رفقای
ما )بهويژه کارگران جوان( بهدليل برخوردهای ما ،بهدليل بیحوصلگیها و سختگيریها و
بیعملیهای ما از حزب دور شدهاند .ما بهجای جذب آنان از راه آموزش در فضايی کمونيستی،
آنان را از حزب دفع میکنيم .عﻼوهبر روحيهی بوروکراتيک ،بينش آقا باﻻسر بودن و فرهنگ
ديوانساﻻری نيز در حزب ما ريشه دوانيده است«.
کولنتای يا بهعبارت ديگر» :اپوزيسيون کارگری« ،يعنی همان »جبههی کارگران مخالف«
ضمن اينکه بهدرستی انگشت روی بوروکراسی میگذارد و بهنوعی احتمال فروپاشی شوروی را
پيشاپيش هشدار میدهد ،با پيش کشيدن ايجاد محدوديت در داشتن مناصب همزمان در حزب و
نهادهای دولتی ،در واقع قبل از برگزاری کنگره دهم که ريشهاش را در آن ازجا کندند ،روی يکی
از شريانهای جانبخشنده بهبوروکراسی انگشت میگذارد:
»حزب را بهحزب کارگران تبديل کنيم .برای مناصب همزمان در حزب و در نهادهای دولتی
محدوديت ايجاد کنيم ...وظيفهی حزب ما تنها بنای کمونيسم نيست ،بلکه تربيت و آمادگی تودهها
برای يک دورهی مبارزاتی احتماﻻً طوﻻنی عليه سرمايهداری جهانی نيز هست که میتواند
شکلهای پيشبينی نشده و جديدی بهخود بگيرد .کودکانه است اگر باور کنيم که پس از عقب راندن
گاردهای سفيد و حملهی امپرياليستها در حوزهی نظامی ،نبايد از سرمايهداری که تﻼش دارد از
راههای مختلف بهزندگی ما رخنه کرده ،روسيهی شوروی را بهچنگ خويش درآورد ،و از
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جمهوری شوروی برای اهداف خويش استفاده کند ،واهمه داشت .اين بزرگترين خطری استکه
در مقابل ما قرار دارد«]تأکيد از ماست[.
فرض کنيم که لنين بيمار نبود ،زنده میماند و میتوانست کميتهی مرکزی و ديگر ارگانهای
حزب را متقاعد کند که بهاصﻼح طبقاتی حزب اقدام کنند و چندان از طبقهی کارگر عضو بگيرند
که مثﻼً سهچهارم اعضای حزب ،عناصر تشکيلدهندهی ارگانهای محلی و کميتهی مرکزی
خاستگاه کارگری داشته باشند .در اينصورت مفروض وقوع چه اتفاقاتی بيشترين احتمال را
داشت؟ از جزييات که بگذريم ،احتمال بسيار قوی اين بود که تحولی بهلحاظ طبقاتی تا اين حد
گسترده بهناگزير و با شدت بسيار باﻻيی روی ترکيب طبقاتی کارکنان و افراد دولتی ،شيوهی
تبادﻻت و معيارها ،و بهطورکلی روی بينش و طبعا ً چشمانداز اقتصادی و سياسی دولت و
دستگاههای مربوط بهآن بهشدت تأثير میگذاشت و با آنچه لنين در همين واپسين نامهها بهآن
اشاره میکند ،بهمبارزه برمیخواست» :دستگاه ما که بسيار بد است ]و[ در واقع مردهريگی است
که از رژيم پيشين بهما رسيده« .توصيف لنين از دستگاه اجرايی »بسيار بد« در حقيقت همان
معنايی را دارد که »اپوزيسيون کارگری« تحت عنوان »بوروکراسی« از آن نام میبرد.
بههرروی ،نه تنها لنين مبارزه با بوروکراسی را بهواسطهی رویکردهای کارگری امری
ضروری میداند ،بلکه برآوردش از بوروکراسی تا آنجا عميق ،گسترده و نگرانکننده استکه در
اين رابطه حتی بهکارگرانی که  ۵سال در اين »دستگاه« بودهاند ،اعتماد نمیکند» :بهنظر من،
کارگرانی که بهترکيب کميتهی مرکزی درمیآيند ،میبايست بيشترشان از آن کارگرانی نباشند که
زمانی دراز در خدمت دستگاههای شوروی بودهاند )در اين بخشنامه همهجا مراد از کارگران،
دهقانان نيز هستند( ،زيرا اين کارگران دارای سنتها و اعتقادات معينی شدهاند که میبايست با آن
مبارزه کرد«.
*
در اينجا باز با يک سؤال اساسی مواجه میشويم .اما قبل از طرح اين سؤال ﻻزم استکه
روی چهار نکته بهعنوان پيشزمينهی طرح سؤال اشارهای داشته باشيم:
الف( تشابهات و حتی همگونگیهای نه چندان ناچيزی بين مطالبات »جبههی کارگران
مخالف« )در اوائل  (١٩٢١و واپسين نامههای لنين )که در دسامبر  ١٩٢٢تحرير شدهاند( وجود
دارد.
ب( فاصلهی زمانی بين کنگرهی دهم )که »جبههی کارگران مخالف« را بهانحﻼل وادار کرد(
و نوشتن نامههای لنين کمتر از دوسال است.
پ( کولنتای در نوشتهای که اينک ترجمهی آن تقديم میگردد ،مینويسد» :ما بهنيروهای
حياتی حزبمان باور داريم ،میدانيم که پس از بعضی ترديدها ،مقاومتها و حرکتهای سياسی
منحرف ،حزب در نهايت بههمان مسيری بازمیگردد که توسط نيروهای پرولتری بهتصوير کشيده
میشود«.
ت( لنين شخصيتا ً آدمی نبود )و در واقع :نمیتوانست آدمی باشد( که اين تغييرات گسترده و
عميق در حزب و دستگاه دولتی را بهطور فیالبداهه و بهاصطﻼح خلقالساعه دريابد .بهعبارت
ديگر ،ظن قوی ايناست که لنين مدتها پيش از تاريخ تقرير اين نامهها بهمحتوای آنها فکر و
حتی دربارهشان تحقيق کرده بود .ضمنا ً ﻻزم بهيادآوری استکه اين اولين باری نيز نبود که لنين
در ترکيب طبقاتی کميتهی مرکزی و حزبْ تغييراتی را با مضمون افزايش کمیـکيفی طبقهی
کارگر مطرح میکرد.
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اينک ،پس از طرح اين چهار نکته بهعنوان پيشزمينهای که سؤال براساس آنها طرح
میشود ،میتوان بهخود سؤال پرداخت :چرا لنين در کنگرهی دهم حزب آنچنان شديد با »جبههی
کارگران مخالف« برخورد کرد و حتی کلمهی تفنگ را برعليه آنها بهکار برد؟ بهبيان ديگر ،آيا
ت »جبههی کارگران مخالف« ،هم
اين امکان وجود نداشتکه با توسل نق ِد اقناي ْی و بررسی مطالبا ِ
ً
روی عناصر درست درخواست آنها انگشت گذاشت و هم جنبهی ضددهقانی ،مطلقا کارگری و
)مثﻼً( زودرس بودن آن مطالبات را مورد نقد و بررسی قرار داد ،و فرضا ً تحقق بعضی از آن
مطالبات را بهآينده و وجو ِد امکاناتی ديگر موکول کرد؟
پاسخ دقيق بهاين سؤال که درعينحال دربرگيرندهی بيشترين پروسههای شاکلهی مقطع
برگزاری کنگرهی دهم باشد ،ضمن اينکه تحقيق بسيار گستردهای را میطلبد ،با اين ابهام نيز
روبروست که شايد هرگز نتوان جوابی اينچنين دقيق برای آن پيدا کرد .بنابراين ،متناسب با
امکانات فیالحال موجود چارهای جز اين نيست که بهبرآوردی معقول و تاريخی اکتفا کنيم و با
کلی و پراتيک ادامه بحث در اين مورد و خصوصا ً در مورد ديکتاتوری
يک نتيجهگيری
ِ
پرولتاريا را بهنوشتهای ديگر موکول کنيم.
چنين بهنظر میرسد )يعنی :میتوان چنين برآورد کرد( که همين بوروکراسیای که لنين
بهواسطهی واپسين نامههايش خواهان مبارزه با آن است ،بههنگام برگزاری کنگرهی دهم ،لنين را
نيز در محاصرهی خود گرفته بود؛ و بدينترتيب ،لنين زير فشار اطﻼعاتی و اداری و اجرايی
بوروکراس ْی بهطور ناخواستهای منويات همان دستگاهی را بهزبان آورد و در مورد »جبههی
کارگران مخالف« بهاجرا گذاشت که میبايست موضوع مبارزهای جدی ،گسترده و طوﻻنی قرار
میگرفت.
ﻻزم بهتوضيح است که منظور از تحت فشار گذاشتن لنين ،اين نيست که حکمی را مثﻼً بهاو
ديکته کردند؛ نه چنين چيزی در مورد لنين هرگز شدنی نبود .اين فشار میتواند بهواسطهی
اطﻼعات غلط )و در واقع :يک آرايش اطﻼعات ساختگی و هدفمند( صورت بگيرد ،و کسی را
که بهاين سيستم اطﻼعاتی اعتماد دارد ،بهنتيجهگيریهايی برساند که با واقعيت همخوانی چندانی
نداشته باشند.
نرسيدن نامههای لنين بهکنگرهی دوازدهم ،اشکاﻻتی که در کنگرهی سيزدهم در مورد عدم
انتشار نامههای لنين تراشيده شد ،انتشار غيررسمی اين نامهها در خارج از روسيه ،و باﻻخره
انتشار رسمی آن در سال  ۶۵از وجود يک بوروکراسی روبهرشدی حکايت میکند که میتوانست
بهقصد تحت فشار گذاشتن لنين يک بستهی اطﻼعاتی ساختگی در اختيار او بگذارد تا زمينهی
القای نظراتش را فراهم بياورد .چنين القای مفروضی البته زمينهی اجتماعی و طبيعی هم داشت:
شورش کرونشتات که بهسختی سرکوب شد و قحطی سال .١٩٢١
*
تصور اينکه اگر توصيههای لنين توسط کميتهی مرکزی حزب مورد پذيرش قرار میگرفت،
وضعيت شوروی بهگونهای ديگر رغم میخورد و احتماﻻً فروپاشيده نمیشد ،کاری غيرمعقول ويا
تخيلی نيست .اين درست استکه بوروکراسی برای بقای خود مقاومت میکرد و دست بههرشک ِل
ممکنی از خرابکاری میزد؛ اما همهی اين احتماﻻت میتوانست کورهی مبارزهی طبقاتی )که
سردیاش مهمترين عامل فروپاشی شوروی سابق است( را داغتر کند و بهطور خودبهخود
بهمبارزهی طبقاتی در عرصهی جهانی دامن بزند.
اما واقعيت اين استکه نامههای لنين نه تنها مورد پذيرش قرار نگرفت ،بلکه توسط همهی
اعضای کميتهی مرکزی تا مدتها بايکوت هم شد .صرفنظر از طرح فرضيات متعدد در مورد
جزييات مسئله ،حقيقت )بهمثابهی روندی تاريخی( اين استکه همان بوروکراسیای که میبايست
7

موضوع مبارزه قرار میگرفت ،در کليت خود و در ادامهی قدرقدرتیاش در کنگرهی دهم ،انتشار
واپسين نامههای لنين را نيز مانع گرديد .بهبيان ديگر ،واپسين نامههای لنين همانند نوشدارويی بود
که پس از مرگ سهراب بهعرصه وارد شده بود!؟
سادهترين و درعينحال معقولترين نتيجهای از کليت اين فراز و نشيب انقﻼبی و پرولتاريايی
میتوان گرفت ،اين استکه نسبت کارگران در ارگانهای حزب کمونيست )اعم از کميتهی
گام سازمانيابی کمونيستی و البته متناسب با امکانات طبقاتی و
مرکزی و غيره( از همان آغازين ِ
اجتماعی ضرورتا ً بايد بهنسبت چهار بهيک برآمده از طبقهی کارگر باشد .بهبيان ديگر ،در ازای
چهار کارگر ،فقط يک غيرکارگری که بهقول لنين در همينه واپسين نامهها »در ضمن در زمرهی
بهرهکشان بیميانجی يا غيرمستقيم« نيز نباشد.
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اپوزیسيون کارگری
مدیریت فردی یا ﺟﻤﻌﯽ
پيشاز آنکه در مورد علت شکاف درحا ِل گسترش بين »اپوزيسيون کارگری« و نقطهنظرات
رسمی ،که مورد پشتيبانی مراکز رهبری قرار دارد ،توضيح بدهيم ،ﻻزم استکه توجه را بهدو
مسئله معطوف داريم.
١ـ »اپوزيسيون کارگری« از اعماق پرولتاريای صنعتی روسيه شوروی برخاستْ .
اين نه تنها
محصو ِل شرايط غيرقابل تحمل کار و زندگی هفت ميليون کارگر صنعتی است ،بلکه همچنين
نتيجهی نوسانات ،ناسازگاریها ،و انحراف سياست شوروی ما از پرنسيپهای پايداری ]و
همبستگی[ طبقاتی است که در آغاز در برنامه کمونيستی ما بيان شده بود.
٢ـ »اپوزيسيون «...نه از مرکز خاصی نشأت گرفته و نه نتيجهی دعوا و جدالهای شخصی
است؛ اما برعکس ،در همهجای روسيه شوروی گسترش يافته و قويا ً پاسخی متقابل و طنينانداز
گرفته است.
ت »اپوزيسيون
مباحثا
و
ها
جدال
ی
همه
ريشه
که
است
غالب
باور
اين
حاضر،
درحال
ِ
کارگری« و ديدگاههای مختلف و شايان توجه در ميان رهبری ،منحصرا ً بهاختﻼفنظر دربارهی
مشکﻼتی استکه در مقابل اتحاديههای کارگری قرار دارند.
ت امر نيست .اين شکاف خيلی عميقتر از اينهاست] .گرچه[
بههرصورت ،اين حقيق ِ
نمايندگان »اپوزيسيون کارگری« هميشه توانايی بيان و تعريف روشن اين اختﻼفات را نداشتهاند،
اما کافی است که مسئلهی مهم بازسازی جمهوری ما بهميان بيايد تا درگيریها حول يک سلسله
اساسی اقتصادی و سياسی چهره بنمايد.
مشکﻼت
ِ
دو ديدگاه مختلف )که از سوی رهبران حزب ما و نمايندگان کارگرانی که بهلحاظ طبقاتی
سازمانيافتهاند ،ارائه میشود( برای اولين بار در کنگره نهم حزب ما بهبيان درآمد] ،يعنی[
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هنگامیکه در کنگرهی مزبور اين سؤال مورد بحث قرار گرفت که» :مديريت جمعی در مقابل
مديريت فردی در صنعت«.
در آن هنگام هيچگونه اپوزيسيونی از سوی هيچ گروه سازمان يافتهای موجوديت نداشت ،اما
مسئلهی بسيار قابل توجه اين است که کليه نمايندگان اتحاديههای کارگری مدافع مديريت جمعی
بودند؛ درحالی که رهبران حزبی ما که عادتا ً همهچيز را از زاويه رسمیـاداری ارزيابی میکنند،
با مديريت جمعی مخالفت ورزيدند.
ً
ً
آنها برای جلب رضايت گروههای اجتماعا ناهمگون که گاها بهلحاظ سياسی بهتعارض نيز
میرسند ،بهتيزهوشی و مهارت خاصی نياز دارند ـ گروههايی با پايگاه و مراتب گوناگون
]طبقاتی[ مانند پرولترها ،خردهمالکين ،دهقانان و بورژواها )در قالب متخصصين و
متخصصنماها(.
چطور شد که تنها اتحاديههای کارگری ،حتی بدون آنکه قادر بهعرضهی استدﻻلهای علمی
بهنفع آن باشند ،سرسختانه از پرنسيپهای مديريت جمعی دفاع کردند؟ و چرا کسانیکه از
متخصصين پشتيبانی میکردند ،از »مديريت فردی« حمايت کردند؟ دليل اين مسئله اين استکه
گرچه هردو طرف در گفتگوها تأکيد کردند که درگير مسئلهای مربوط بهپرنسيپها نيستند] ،اما[
دو ديدگاه تاريخا ً آشتیناپذير ]الزاماً[ در مقابل هم قرار گرفتهاند» .مديريت فردی« محصول
تصور و دريافت فردگرايانهی طبقهی سرمايهداری است] .بهبيان ديگر[ »مديريت فردی« در
اصل ]حامل[ ميل مهار نشدهی بیحد و مرز کسی است که از منافع جمع جدا شده است .اين
تصور و دريافت در همه جلوههای تﻼش بشری رسوخ میيابد ـ با انتصاب يک عالیجناب برای
مملکت آغاز و با يک عالیجناب ديکتاتور در کارخانه پايان میيابد .اين حد اعﻼی تعقل
بورژوايی است .بورژوازی بهتوانايی ارگانهای جمعی باوری ندارد .بورژواها دوست دارند که
پی اميال سيریناپذير خود بکشانند.
مردم را همانند گله با ضرب شﻼق بهاطاعت وادارند و در ِ
طبقهی کارگر و سخنگويان اين طبقه ـبرعکسـ براين باورند که چالشهای نوين کمونيستی تنها
میتواند از طريق تﻼشهای جمعی خو ِد طبقه بهنتيجه برسد .هرچه تودهها دربيان خواستهای
جمعی و افکار مشترک خويش بيشتر رشد کنند ،چالشهای اين طبقه سريعتر وکاملتر تحقق
خواهد يافت؛ چراکه اين مسئله :يک صنعت نوين ،همگون ،يکپارچه ،تماما ً سازمانيافته و
کمونيستی میآفريند .تنها کسانیکه در رابطه مستقيم با صنعت قرار دارند ،میتوانند بهکشفيات
جديد و برانگيزاننده دست بيابند.
حزب ما نه تنها با رد يک پرنسيپ )يعنی :پرنسيپ ادارهی جمعی صنعت( بهيک تاکتيک
سازشکارانه ،يک تﻼش انطباقگرايانه دست زده است؛ بلکه ،حتی از اين هم بيشتر ،از سياست
طبقاتیای که ما در فاز اول انقﻼب سرسختانه بهاجرا درآورده و از آن دفاع کرديم ،نيز منحرف
شده است.
چرا چنين شد؟ چگونه حزب ما )يعنی :حزبی که در مبارزه انقﻼبی بهبلوغ ]سياسی و طبقاتی[
دست يافته و آبديده شده بود( ،بهخود اجازه داد که اين راه سرراست را بهنفع دخمههای پرپيچ و خم
انطباقگرايیها ترک نموده ،و با آنچه پيشتر بهشدت محکوم میکرد و بدان ُمهر »اپورتونيسم«
میزد ،همراه شود؟ پاسخ اين سئوال را بعدا ً خواهيم داد .درعينحال بايد بهسؤال ديگری نيز
بپردازيم :اپوزيسيون کارگری چگونه شکل گرفت و توسعه يافت؟

رويش اپوزيسيون کارگﺮی
١ـ
ِ

نهمين کنگره حزب کمونيست روسيه در بهار سال  ١٩٢٠برگزار گرديد» .اپوزيسيون
کارگری« در طول تابستان مورد توجه نبود .در بحثهای جنجالبرانگيز کنگره دوم انترناسيونال
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کمونيستی نيز هيچ خبری از آن نبود .اما تجربيات و افکار انتقادی در عمق و کمکم آغاز
بهگسترش نمودند .گرچه در آن زمان هنوز کافی نبود ،اما نخستين زمزمههای اين پروسه در
کنفرانس حزب در سپتامبر  ١٩٢٠بهگوش رسيد .افکار در آن هنگام بيشتر بهنقد و مخالفت
مشغول بودند» .اپوزيسيون کارگری« هيچگونه پيشنهاد تنظيم شدهای از خود نداشت .اما اين نيز
واضح بود که حزب وارد فاز جديدی در زندگیاش شده است .در صفوف حزب و در ميان
عناصر »پايينتر« ،خواست انتقاد آزاد طرح میشد و با فرياد اعﻼم گرديد که بوروکراسی با اين
خواست میستيزد و هيچگونه فضايی برای فعاليت و ابتکار باقی نگذاشته است.
رهبران حزب متوجه اين جريان نهفته و زيرين شدند ،و رفيق زينويف نيز بهطور شفاهی قول
داد که امکان آزادی انتقاد را ايجاد کند ،فضای بيشتری برای فعاليت تودهها فراهم بياورد و اگر
افرادی از رهبری از پرنسيپهای دموکراسی فاصله گرفتند ،از آنها سلب اختيار شود ،و غيره.
حرفهای زياد و بسيار خوبی زده شد؛ اما فاصلهی حرف تا عمل طوﻻنی است .سخنرانی سرشار
از وعدههای زينويف در کنفرانس سپتامبر هيچ چيز را ،نه در حزب و نه در زندگی تودهی مردم،
تغيير نداد] .اما[ ريشهی آنچه که اپوزيسيون از آن جوانه زده است] ،هنوز[ خشک نشده بود.
نارضايتیها ،انتقادها و استقﻼل در ]ردههای[ پايين همچنان رشدی تدريجی داشت .حتی رهبری
نيز متوجهی اين جوش و خروش گنگ شده بود ،که بهگونهای کامﻼً غيرمترقبه مجادﻻت سختی را
موجب گرديد .اشاره بهاين موضوع کافی است که در ارگان رهبری حزب مجادلهی شديدی در
مورد نقشی که اتحاديههای کارگری بايد بازی کنند ،درگرفت .اينگونه مجادﻻت ،بههرصورت،
طبيعی است .گرچه در حال حاضر ،ستيز بين اپوزيسيون و رهبری حزب تنها مسئله نيست ،اما
مهمترين مسئله در سياست داخلی ]حزب[ ما بهشمار میرود.
خيلی پيش از اينکه »اپوزيسيون کارگری« با تزهای خود پديد آيد و اساس آن باورهايی را
طرح کند که ديکتاتوری پرولتاريا در چارچوب بازسازی صنعت بايد برآن استوار گردد ،اختﻼف
نظرهای شديدی بين رهبری حزب دربارهی نقش سازمانهای کارگری در بازسازی صنعت بر
پايه کمونيستی وجود داشت .کميته مرکزی حزب بهچند گروه تقسيم شد .رفيق لنين در مقابل
تروتسکی ايستاد و بوخارين ميانه را گرفت .اولين بار در هشتمين کنگره شوراها و بﻼفاصله بعد
از آن بود که معلوم شد در حزب يک گروه متحد وجود دارد که بيش از هرچيز در رابطه با
تزهايی در مورد »اتحاديههای کارگری« با هم توافق دارند .اين گروه )يعنی :اين »اپوزيسيون«(،
فاقد تئوريسينهای بزرگ بود ،و علیرغم مخالفت بهغايت شديد رهبری حزبْ رشد فراوانی داشت
و بهسراسر روسيه کارگری گسترش يافت .آيا اين گسترش فقط بهپتروگراد و مسکو محدود
میشد؟ بههيچوجه چنين نيست .گزارشهايی از دُن ،کوههای اورال ،سيبری و يک سری از
مراکز صنعتی ديگر بهکميته مرکزی میرسيد که حاکی از شکلگيری و فعاليت »اپوزيسيون
کارگری« بود.
اين واقعيت دارد که نظريات »اپوزيسيون کارگری« در همهی نقاط و در همهی نکات با
کارگران مسکو يکی نيست .گاهی اوقات خيلی از مسائل ناروشن ،جزيی و بیهوده در بيانيهها و
انگيزههای »اپوزيسيون کارگری« وجود دارد .حتی نکات اساسی هم میتواند مختلف باشد .با
وجود اين ،يک نکتهی مورد توافق همه وجود دارد ،و آن اين سؤال است که چه کسانی در امر
بازسازی اقتصادی بايد نيروهای خﻼق را رشد بدهند؟ ]اين خﻼقيت[ بايد بهعهدهی ارگان خالص
طبقاتی باشد که بهطور مستقيم و اساسی در رابطه با صنعت قرار دارد )يعنی :اتحاديههای صنعتی
بايد مسئوليت بازسازی را بهعهده بگيرند( ،يا اينکه بايد بهدستگاه دولتی شوروی سپرده شود که
از فعاليت صنعتی بهدور است و ترکيب گوناگونی دارد؟ اين مسئله موجب بروز شکاف در درون
حزب شده است» .اپوزيسيون کارگری« از شيوهی نخست دفاع میکند؛ درصورتیکه رهبران
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حزب ،علیرغم اختﻼفاتی که در مورد مسائل کم اهميتتر دارند ،نسبت بهاين مسئله در توافق
کامل قرار دارند و از شيوهِ دوم دفاع میکنند؟
معنی اين ]عبارت[ چيست؟ بدين معنی است که حزب ما در حال گذراندن اولين بحران جدی
خويش در مرحله انقﻼبی است ،و اينکه »اپوزيسيون «...با بيان کلماتی از قبيل »سنديکاليسم«
کنار نخواهند کشيد ،و همهی رفقا بايد با جديت بهاين مسئله بپردازند که حق با چه کسی است؛ با
رهبران يا با تودههای کارگر که از غريزه سالم طبقاتی نيز برخوردارند؟

٢ـ دﻻيل بحﺮان
پيش از آنکه مسائل پايهای اختﻼف بين رهبران حزب و »اپوزيسيون کارگری« را مورد
بررسی قرار دهيم ،ضرورت دارد که اين سئوال را پاسخگو باشيم :چه طور شد که حزب ما ـکه
پيشتر با سياست سازشناپذير طبقاتی آنچنان نيرومند ،با قدرت و غلبهناپذير بودـ انحراف از
برنامهی خود را آغاز کرد؟
هرچه حزب را از آن جهت که در راستای رهايی طبقهکارگر از يوغ سرمايه گامهای بزرگی
برداشته است ،بيشتر ﻻيق خويش بدانيم ،بايستی کمتر نگاه خويش را بر اشتباهات ارگان رهبری
ببنديم.
قدرت حزب بايستی در توانايی ارگان رهبری آن در راستای کشف مشکﻼت و وظايفی باشد
که در مقابل کارگران قرار میگيرد ،و ]همچنين[ بايد توان برگزيدن گرايشاتی را داشته باشد که
استعداد و زمينهی رهبری دارند؛ بدينترتيب ،تودهها در موقعيتهای تاريخی توانايی ايفای نقش
مهمتری را پيدا میکنند .حزب پيش از اين دارای چنين توانايیهايی بود ،اما درحال حاضر چنين
نيست.
ً
حزب ما نه تنها سرعت حرکتش را کاهش داده ،بلکه غالبا حکيمانه نگاهی بهعقب میاندازد و
از خود میپرسد» :آيا زياد پيش نرفتهايم؟ آيا زمان توقف فرا نرسيده است؟ آيا عاقﻼنهتر نيست که
محتاطتر حرکت کنيم و از اينگونه آزمونهای جسورانه که تاکنون تاريخ بهخود نديده است،
پرهيز کنيم؟ چه چيزی موجب اين »احتياطکاری حکيمانه« شده است که بهويژه از سوی ارگان
رهبری حزب ما بهشکل بیاعتمادی بهتوان اقتصادی اتحاديههای کارگری مطرح میگردد؟ دﻻيل
اين احتياطکاری که در کليه ارگانهای ما نفوذ کرده ،چيست؟
اگر بهطور پیگير در جستجوی دﻻيل اختﻼفاتی باشيم که در حزب بهوجود آمده ،بدون شک
بهسه دليل اساسی پیخواهيم برد که اين بحران را موجب شدهاند .اولين و مهمترين دليل شرايط
تأسفباری است که حزب ما در آن بهسر میبرد .حزب کمونيست روسيه در اين شرايط وظيفه
دارد که کمونيسم را برقرار ساخته و برنامههای خويش را عملی کند:
الف( در شرايطیکه ساختار اقتصادی ازهم پاشيده و کامﻼً تخريب گرديده است؛
ب( در وضعيت تقابل با فشار شديد و بیرحمانهی دولتهای امپرياليستی و گارد سفيد؛
پ( در شرايطی که طبقهی کارگر روسيه برای تحقق کمونيسم بهشدت کاهش يافته است؛ و اين
نوين کمونيستی در کشوری بهلحاظ اقتصادی عقبمانده و با اکثريت جمعيت
معنی ايجاد اقتصاد
به
ِ
ِ
دهقانی است] .و باﻻخره[ درجايی که شرايط اقتصادی ﻻزم برای سوسياليزه نمودن توليد و توزيع
وجود ندارد؛ يعنی ،در سرزمينی که هنور سرمايهداری قادر بهتکميل سيکل توسعهی خود نبوده
است :از معارضهی نامحدود رقابت در اولين مرحلهی سرمايهداری گرفته تا عالیترين شکل آن
که در تنظيم توليد توسط اتحاديههای صاحبان سرمايه يا تراستها خودمینماياند.
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طبيعی است که همه اين فاکتورها مانع عملی کردن برنامهی ما )بهويژه مهمترين بخش آن ـ
يعنی :بازسازی صنعت بر پايهای نوين( است ،و همچنين زايندهی تأثيرات متعدد و گوناگون و نيز
ايجادکنندهی عدم وحدت در سياست اقتصادی شوروی است.
بهجز اين دﻻيل پايهای ،دو دليل ديگر هم وجود دارد .قبل از هرچيز ،عقبماندگی اقتصادی
روسيه و نقش غالب دهقانان در اين سرزمين ايجادکنندهی افتراق در داخل مرزهاست ،و اين
افتراق بهطور اجتنابناپذيری روی جهتگيریهای قاطع ،سازشناپذير و طبقاتی حزب )در وجه
نظری و نيز از جنبهی عمل ِی آن( تأثير فرکاهنده میگذارد.
هرحزبی که در رأس دولت ناهمگون شوروی قرار بگيرد ،ناگزير میبايست خواست دهقانان
را که با تمايﻼت خردهبورژوايی و ناخشنودی آنها از کمونيسم همراه است ،درنظر بگيرد .عﻼوه
براينها دولت بايد عناصر گوناگون خردهبورژوا ،باقیماندههای نظام سرمايهدار و تمام انواع
دﻻلها ،کارمندان دونپايه و غيره را نيز در روسيه درنظر داشته باشد] .مسئلهی اساسی اين
استکه[ اينگونه افراد خيلی سريع خود را با ارگانهای شوروی همساز نموده و در مراکز مختلف
بهموقعيتهای پرمسئوليت دست يافتهاند ،و با ِس َمت نمايندگی کميسيارياهای مختلف در جامعه
ظاهر میشوند.
بیدليل نيست که زاروپا ،کميسر تدارکات ]مواد غذايی[ ،در هشتمين کنگره آمارهايی را ارائه
داد که ازجمله حاکی از آن بودند که تنها  ١٧درصد از کارکنان اين کميساريا از کارگران تشکيل
مابقی کارکنان اين
شدهاند؛  ١٣درصد دهقان و کمتر از  ٢٠درصد متخصص ،و  ۵٠درص ِد
ِ
کميساريا از تاجران ،کاسبکاران و امثالهم تشکيل شدهاند که بخش عمدهای از آنها بیسواد نيز
آن خود زاروپاست( .بنا بهباور زاروپا ،علیرغم آنکه ]اين ترکيب از
هستند )اين کلمات از ِ
کارکنان[ هيچ وجه مشترکی با پرولتاريا ،با توليدکنندگان همهی ثروتها و با کارگران کارخانهها
و معادن ندارند] ،اما حضور آنها[ گواه نظام دموکراتيک شوروی است.
عناصری که فساد را بهنهادهای شوروی وارد میکنند و مجموعا ً فضای مشمئزکنندهای را
برعليه طبقهی کارگر در ايننهادها بهوجود میآورند ،همينها هستند :خردهبورژواهايی که در
سرتاسر ارگانهای شوروی پخش شدهاند؛ و عناصر طبقهی متوسطی که با کمونيسم دشمنی دارند،
از کردارهای انقﻼبی میترسند ،و عﻼقهی بسياری هم بهآداب و رسوم گذشته دارند .اينها دو
دنيای مختلف و خصمانهاند .با اين همه ،ما مجبوريم که خودمان و طبقهی کارگر را متقاعد کنيم
که خردهبورژواها و طبقه ميانه )دربارهی دهقانان ثروتمند حرفی نمیزنيم( میتوانند تحت لوای
شعار »همه قدرت بهدست شوراها« مشترکا ً در صلح و آرامش زندگی کنند؛ ]البته[ با چشمپوشی
از اين واقعيت که منافع کارگران با طبقهی ميانه و دهقانان )که روح خردهبورژوايی عميقا ً در
آنها نفوذ دارد( در عم ِل زندگی روزمره متضاد است و اين تضاد بهطور اجتنابناپذيری موجب
شکاف در سياست شوروی بوده و پرنسيپهای شفاف طبقاتی آن را بهکژراهه میکشاند .حزب ما
عﻼوهبر عناصری همانند دهقانان ثروتمن ِد روستايی و عناصر شهرنشين ،بايد نهنفوذ نمايندگان
بورژواها در سياستهای دولت شوروی نيز توجه داشته باشد :نمايندگانی که امروز بهعنوان
متخصصين ،تکنسينها ،مهندسين و همچنين کاردانان مالی سابق ظاهر میشوند و بهواسطهی
تجربيات گذشته خويش ِعرق شديدی بهسيتم توليدی سرمايهداری دارند .آنها حتی تصور شکل
ديگری از توليد را )که خارج از چارچوب سنتی اقتصاد سرمايهداری قرار داشته باشد( ندارند.

٣ـ افزايش نفوذ ﻣتخصصين
هرچه روسيه شوروی خود را بيشتر نيازمند متخصصين در حوزه تکنيک و توليد میيابد،
نفوذ اين عناصر که برای طبقهی کارگر بيگانهاند ،در توسعه اقتصاد وسيعتر و قویتر میگردد.
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با کنار گذاشته شدن اين عناصر در نخستين دورهی انقﻼب ]و در نتيجه[ اجبار آنها بهاتخاذ
انتظار هوشيارانه و حتی بعضا ً اتخاذ موضع دشمنانه عليه مقامات شوروی ـبهويژه در
موضع
ِ
اجتماعی
سختترين ماهها )يعنی :هنگام خرابکاری تاريخی توسط روشنفکران(ـ اين گروه
ِ
پردرآم ِد سرمايه ،بهطور
]برخاسته از[ توليد سرمايهداری ،و اين خدمتگزاران مطيع و مزدور و ُ
روزافزونی اهميت و نفوذ بيشتری در سياست پيدا کردهاند.
آيا ﻻزم است که ليست اسامی آنان را عنوان کنيم؟ هر رفيق کارگری که بهدقت سياست داخلی
و خارجی ما را پیگيری میکند ،بيش از يکی از اين اسامی را بهخاطر خواهد آورد .تا آنجا که
تمرکز زندگی و توجه ما بهجبهه نظامی معطوف بود ،نفوذ اين آقايان در سياست شوروی ،و
بهويژه در حوزهی بازسازی صنعتی ،تا اندازهای قابل چشمپوشی بود .متخصصين ،باقیماندگان
سيستم گذشته ،که طبيعتا ً بهبورژوازی نزديک و همپيمان دائمی سيستم بورژوايی هستند )يعنی:
سيستمی که ما قصد تخريب آن را داريم( ،بهتدريج شروع بهنفوذ در ارتش سرخ نموده و روح
گذشته )اطاعت کورکورانه و بردهوار ،نشان گرفتنها ،رتبهبندی ،اراده قاطع ارشد بهجای
ديسيپلين طبقاتی و غيره (...را بهآن وارد نمودند .با وجود اين ،نفوذ آنها بههمهی فعاليت سياسی
عمومی جمهوری شوروی گسترش نيافت .پرولتاريا مهارت آنان در مسائل نظامی را مورد سئوال
طبقاتی خود بهروشنی میدريافت که طبقهی کارگر
قرار نداد] ،چراکه[ بهواسطهی غريزهی سالم
ِ
)بهمثابهی طبقه( نمیتواند در مسائل نظامی دنيای جديدی را مطرح کند ،توان ايجاد تغييرات
اساسی در امور نظامی را ندارد ،و قادر بهبازآفرينی بنيان ارتش براساس نوين طبقاتی نيست.
ميليتاريسم حرفهای که باقی مانده از روزگار گذشته است ،و همچنين جنگ در جامعهی کمونيستی
جايی ندارند .نبرد از کانالهای ديگری پيش خواهد رفت و شکل کامﻼً متفاوتی بهخود میگيرد که
تصور آن برای ما غيرممکن است .بهواسطهی مرحلهی گذرای ديکتاتوری ،ميليتاريس ْم در آخرين
دوران حيات خويش قرار دارد؛ از اينرو ،طبيعی استکه کارگران بهمثابهی ـيک طبقهـ در چنين
وضعيتی نمیتوانند هيچ شکل و سيستم مترقی يا نوينی در جهت توسعه جامعهی آينده ارائه کنند.
بههرحال ،طبقهی کارگر حتی در ارتش سرخ نيز ]توان[ نوآفرينی خويش را بهنمايش گذاشت.
گرچه طبيعت ميليتاريسم همچنان بهقوت خويش باقی میماند ،اما هدايت امور نظامی توسط
افسرها و ژنرالهای ارتش بدين معنی نبود که سياست شوروی ـتا آنجا که مربوط بهمسائل نظامی
استـ آنچنان بهجهت مخالف معطوف گرديد ،ويا آنقدر نارسا بود که برای طبقهی کارگر اين
احساس را برانگيزاند که بهمنافع خويش صدمه زده است.
بههرروی ،مسئله درحوزه اقتصادی کامﻼً متفاوت است .توليد و سازمانيابی اقتصادی
مهمترين مسئلهی کمونيسم است .محروم کردن کارگران از سازمان دادن صنعت ،بدين معنی
استکه آنها از سازمانهای ويژهی خودشان ،از امکان ايجاد توسعه ،و از قدرتشان در آفرينش
شکل نوين توليد ـدر صنعت از و طريق اتحاديههاـ محروم شدهاند ،و وجوه مختلف سازمان طبقاتی
پرولتاريا مورد انکار قرار گرفته است .اين درحالی استکه کامﻼً به»مهارت« مختصصينی تکيه
شده که آموزش و تفکر آنها درجهت کامﻼً متفاوتی بوده است ـ اين بهمعنی پرش از مسير علمی
مارکسيسم است .بههرروی ،در حال حاضر اين درست آن چيزی استکه رهبران حزب ما درحال
انجام آن هستند.
نظر بهفروپاشی مطلق صنعت که هنوز هم از شيوهی توليد سرمايهدارانه جدا نشده است
)پرداخت دستمزد با پول و تفاوت در دستمزدها براساس کاری که کارگران انجام میدهند(،
رهبران حزب ما با بیاعتمادی ]بارز[ نسبت بهتوانايی خﻼقانهی جمعهای کارگری ،در جستجوی
راه نجات از هرج و مرج صنعتیاند .کجا؟ در ميان تخم و ترکهی بورژواها و سرمايهدارهای
گذشته! در ميان تاجران و تکنوکراتهايی که نيروی خﻼقهی آنها در حوزهی صنعت تابعی از
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امور روزانه ،عادات و شيوهی توليدی و اقتصادی نظام سرمايهداری است .اينها کسانی هستند که
اين باور مسخره و سادهلوحانه را ايجاد کردهاند که با استفاده از روشهای بورکراتيک میتوان
بهکمونيسم دست يافت.ازآنجا که تحقيق در متدهای نوين ]توليد[ ضروری است ،اين عناصر
]فرصت پيدا کردهاند تا[ سرگرم صدور فرمان باشند.
هرچه جبهه نظامی در برابر جبهه اقتصادی بهعقب گام برمیدارد ،و شوق ما بهفريا ِد ]ناشی
از[ نياز تبديل میشود ،نفوذ اين گروهها رسميت بيشتری پيدا میکنند؛ گروههايی که نه تنها ذاتا ً با
کمونيسم بيگانهاند ،بلکه در توسعهی نيروهای ﻻزم برای ايجاد شکلهای نوين سازمانيابی کار،
ايجاد انگيزه نوينی در جهت افزايش توليد ،و نيز ابداع مشی نوينی در توليد و توزيع کامﻼً
ناتواناند .همهی اين کارشناسان فنی ،مردان عمل و بازرگانان باتجربه که در سطح زندگی
شورايی ما ظاهر شدهاند ،با گسترش نفوذ خويش در سياستهای اقتصادی و از طريق ارگانهای
شوروی بهرهبران حزب ما فشارمیآورند.

۴ـ دولت و حزب
بدينترتيب ،حزب در امر کنترل دولت شوروی در وضعيتی بغرنج و دشوار بهسر میبرد.
حزب مجبور بهتوجه و همچنين انطباق خود با سه گروه متخاصم در اقتصاد داخلی مابين
شهروندان اين کشور شده است ،که هرگروه ترکيب و ساخت متفاوت اجتماعی خويش را داراست.
کارگران درخواست سياست شفاف و سازشناپذيری را دارند که با مارشی محکم و سريع
بهسوی کمونيسم برود؛ دهقانان با تمايﻼت و عﻼيق خردهبورژوايی خويش درخواست
»آزادیهای« گوناگونی را دارند که آزادی تجارت و عدم دخالت در امورشان نيز شامل آن است.
اين قشر در طرح خواستهای خويش با بورژواهايی پيوند خوردهاند که در لباس »مأمور« در
ميان کارگزاران شوروی ،کميسارياها در ارتش و غيرو حضور دارند و خود را با رژيم شوروی
همساز میدانند ،و سياستهای ما را بهمسير خردهبورژوايی میکشانند.
تاآنجا که بهمديريت ]کلی[ مربوط میشود ،نفوذ اين عناصر خردهبورژوا ناچيز است .اما در
يی محلی دارای نفوذ زياد و مضری هستند .و باﻻخره ]عﻼوهبر اين
ايالتها و در فعاليتهای شورا ِ
دو گروه[ ،جماعت ديگری نيز حضور دارند که متشکل از مديران و رؤسای سابق صنايع
سرمايهداریاند .اينها همانند ريابوشی نسکی  Riabushinskyيا بوبليکف  Rublikoffنيستند که
جمهوری شوروی در فاز اول انقﻼب از دست آنها خﻼص شد ،بلکه با استعدادترين خدمتگذاران
سيستم توليد سرمايهداری ،و همچنين »مغزها و نوابغ« اين نظام هستند که ]درعينحال[ بهوجود
آورنده و حافظ بقای آن نيز میباشند .اينها درحالیکه از گرايش سانتراليستی در حوزه اقتصادی
دفاع میکنند ،و بهامتيازات کنترل و انحصار در توليد و تنظيم آن )يعنی :سيستمی که بههرروی
در تمام کشورهای صنعتی وجود دارد( نظر دارند ،تنها درپی يک چيزند :آنها میخواهند که اين
کنترل از سوی خودشان و نه توسط سازمانهای کارگری )و اتحاديههای صنعتی( صورت پذيرد.
اين افراد ،در حال حاضر ،در ارگانهای اقتصادی شوروی )کميتههای مرکزی صنعتی و مراکز
صنعتی »شورای عالی اقتصاد ملی«(] ،يعنی [:در همان جاهايی که ريشه دواندهاند ،استقرار
ِ
دولتی »هشيارانهی« رهبران ما بسيار زياد است ،خيلی
دارند .نفوذ اين عالیجنابان در سياست
ِ
ب اين نفوذ در سياستی است که بوروکراتيسم را بهوجود
بيشتر از آنچه که مطلوب باشد .بازتا ِ
میآورد و از آن دفاع میکند )بدون کوچکترين تﻼش در تغيير اساسی آن ،بلکه تنها در تقويت
آن( .اين سياست بهويژه در حوزهی تجارت خارجی با دولتهای سرمايهداری که هماکنون تازه
سر ]مردم[ روس و
توسعه را آغاز کرده است ،بهويژه مشهود است :اين معامﻼت تجاری برفراز ِ
سازمانهای کارگری سازمانيافتهی خارجی انجام میشود .اين معامﻼت بيان خودرا همچنين در
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يک سری اقدامات محدودکنندهی خودفعاليتی تودهها و انتقال ابتکار بهدست تخم و ترکه صاحبان
سرمايه میسپارد.
حزب ما در ميان گروههای مختلف ساکنين اين کشور مجبور بههدايت مسيری استکه وحدت
منافع دولت در خطر قرار نگيرد .سياست روشن و صريح حزب ما ،در پروسهی هويتيابی
خويش با نهادهای دولت شوروی ،بهتدريج بهسياستهای يک طبقهی حاکم گرايش پيدا کرده که در
اصل چيزی نيست جز همگونسازی ارگان رهبری با گروههای اجتماعا ً ناهمگون ،با منافع کامﻼً
ناسازگار و مختلط .اين همگونسازی بهطور اجتنابناپذيری بهترديدها ،نوسانات ،دلسردیها و
اشتباهات کشيده میشود .فقط کافی است که مسير زيگـزاگـگونهی حزب در مورد دهقانان
)يعنی :از حمايت دهقانان فقير تا اتکا بهخردهکشاورزان ساعی( را بهخاطر بياوريم .اجازه بدهيد
هشياری سياسی و »حکمت کشورداری« رهبری ماست .اما
بپذيريم که اين سياستها گواه
ِ
مورخين آينده که فارغ از هرگونه تعصبی مراحل مختلف رژيم ما را تحليل میکنند ،درخواهند
يافت که اين ]شکل از حکومت[ آشکارا يک »انحراف خطرناک« از سياست طبقاتی بهطرف
»همگونسازی« و نيز پُر از احتماﻻت و عواقب آسيب رساننده بوده است ]و در آينده خواهد بود[.
اجازه بدهيد مجددا ً بهموضوع مربوط بهتجارت خارجی برگرديم .در سياست ما يک دوگانگی
کامﻼً آشکار وجود دارد .گواه اين ]حکم[ اصطکاک مداوم و بیپايان بين »کميساريای تجارت
خارجه« و »کميساريای امور خارجه« است .اين تنشها تنها از نوع اداری نيست .ريشههای اين
تنشها عميقتر است .اگر راز فعاليت ارگان رهبری برای تودهها فاش گردد ،چه کسی میداند که
ستيز ميان »کميساريای امور خارجه« و نمايندگان تجارت خارجی ما بهکجاها کشيده خواهد شد؟
اين تنش ظاهرا ً اداری در حقيقت تنشی جدی ،عميق و اجتماعی است که در مقابل تودهها
مخفی نگهداشته شده و برای سياست شوروی اين الزام را ايجاد میکند که خود را با سه گروه
نامتناجس اجتماعی )کارگران ،دهقانان و نمايندگان بورژوازی سابق( همساز کند .اين دليل ديگری
برای کشيدن حزب بهبحران است] .معهذا[ بهجز اينکه توجه خود را بهاين مسئله معطوف کنيم،
کار ديگری نمیتوانيم انجام دهيم.
اين موضوع آنقدر واضح و عواقب سخت و پيشبينی شدهی ْ
آن بهاندازهای گسترده است که
حزب را موظف میسازد تا برای اتحاد و فعاليت آيندهی خو ْد اين دليل را مورد توجه خاص قرار
داده و از نارضايتی شديدی که در بين تودهها ايجاد نموده ،درسهای ضروری را بياموزد.

۵ـ تودهها کور نيستﻨد
در طول دورهی نخستين انقﻼب ،تا زمانی که طبقهی کارگر خود را تنها نمايندهی کمونيسم
میدانست ،اتحاد و همدلی کامل در حزب برقرار بود .درست بعداز انقﻼب اکتبر هيچکس حتی
تصور اينکه حزب بهدو بخش »باﻻ« و »پايين« تقسيم گردد را نداشت؛ چراکه در اين دوره،
ان پيشرو کامﻼً سرگرم عملی نمودن نکته بهنکتهی برنامه کمونيستیـطبقاتی بودند .دهقانی
کارگر ِ
که دارای زمين شده بود ،خود را در آن زمان بهعنوان شهروند تکامل يافتهی جمهوری شوروی
مطرح نمیکرد .روشنفکران ،متخصصين ،بازرگانان ،کليه طبقهی خردهبورژوا و
شبهمتخصصينی که اکنون در نقش »کارشناس« پله بهپله بهباﻻی هيرارشی شوروی قدم
کارگر مترقی
میگذارند ،بهکناری ايستاده و منتظروقوع وقايع بودند؛ اما همين مسائل بهتودههای
ِ
اين امکان را داد تا نيروی خﻼق خويش را رشد و توسعه بدهند.
اما اکنون شرايط معکوس شده است .کارگران در هرگام میبينند و حس میکنند که
متخصصين )و از آن بدتر :متخصصين بیسواد ،شبهـمتخصصين و مردان غيرعملی( کارگران را
کنار زده و خود همهی پُستهای باﻻی اداری را در ارگان اقتصادی و صنعتی ما اشغال نمودهاند.
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حزب بهجای جلوگيری و توقف اين گرايش نزد عناصری که در مجموع برای کارگران و
»کمونيسم« بيگانهاند ،آنها را تشويق هم میکند .حزب برای برون رفت از اين آشفتگی صنعتی،
بهجای اينکه بهطبقهی کارگر اعتماد کند ،برای کمکْ بهسراغ اين عناصر ]شناخته شده[ رفته ،و
صنعتی آنها بهاين عناصر اعتماد کرده است.
بهجای تکيه و اعتماد بهکارگران و اتحاديههای
ِ
تودههای کارگر اين موضوع را دريافتهاند و از اينرو بهجای وحدت و همبستگی در حزب،
انشقاق بهوجود آمده است.
توده کور نيستند .هرچه رهبران برای پنهان کردن انحراف خويش از سياست سازشناپذيری
طبقاتی داد سخن بدهند ،هرچه با دهقانان و دنيای سرمايهداری سازش کنند ،و هرچه بهمعيارهای
سيستم توليد سرمايهداری اعتماد کنند ،تودههای کارگر بيشتر بهريشههای انحراف آگاه میشوند.
ممکن است که کارگران دلبستگی خاصی بهشخصيتهايی همانند لنين داشته باشند و بهآنها عشق
بورزند .ممکن است که مجذوب فصاحت و شيرينی بیمانن ِد سخنوری تروتسکی و توانايی وی در
امر سازماندهی باشند .ممکن است که کارگران احترام زيادی برای يکسری از رهبران،
بهخاطر موقعيتشان در رهبری ،قائل باشند .اما هنگامی که تودهها احساس کنند که رهبران
بهآنها و بهطبقهی آنها بیاعتمادند ،کامﻼً طبيعی است که بگويند» :نه ،ايست«! ما از اطاعت
کورکورانه سرباز میزنيم .اجازه بدهيد خودمان وضعيت را بررسی کنيم .سياست شما در انتخاب
راهچاره از ميان سه گروه متضاد اجتماعی خيلی عاقﻼنه است ،اما اين راه روی ديگر سکهی
رنگ باختهی همگونسازی و اپورتونيسم کامﻼً آشنا و تجربه شده است .شايد هماينک از سياست
خردمندانهی شما نفع ببريم ،اما اجازه بدهيد خودمان آگاه باشيم که اگر راه خطايی پيش گرفته شد،
اين سياست خطا و ناپايدار و پيچيده ما را از آينده دور نکند و بهآثار مخروبهی گذشته برنگرداند.
بیاعتمادی رهبران بهکارگران بهطور مداوم گسترش میيابد .هرچه اين رهبران هوشياری
بيشتری کسب میکنند ،و در جهتگيری سياستهایشان بهطرف لبهی تيز چاقوی مابين کمونيسم
بورژوازی گذشته بيشتر بهدولتمردان زيرک تبديل میگردند ـ شکاف ميان
و همسازی با
ِ
»باﻻترها« و »پايينترها« در حزب عميقتر میگردد] ،امکان[ درک و فهم يکديگر کمتر
میشود ،و بحران درون خود حزب نيز دردناکتر و اجتنابناپذيرتر میگردد .سومين دليل هرچه
عميقتر گشتن بحران درون حزب اين است که در طول اين سه سالی که از انقﻼب گذشته
وضعيت اقتصادی طبقهی کارگر )يعنی :وضعيت آنانی که در کارخانهها و معادن کار میکنند( نه
تنها بهتر نشده ،بلکه بهحد غيرقابل تحملی نيز رسيده است .هيچکس نمیتواند اين واقعيت را انکار
کند .اين نارضايتی شديد و وسيع در ميان کارگران )توجه کنيد :کارگران( دارای حقانيتی واقعی
است.
۶ـ چه کسانی از انقﻼب نفﻊ ﻣیبﺮند
تنها دهقانان مستقيما ً از انقﻼب نفع بردند .تا آنجا که مربوط بهطبقهی متوسط میشود ،اين
طبقه بههمراه نمايندگان بورژوازی بزرگ خيلی ماهرانه خود را با شرايط جديد همساز کرد؛ و
کليه ِس َمتهای دارای مسئوليت و مقامهای رهبری در ارگان شوروی را )بهويژه در حوزههای
هدايت اقتصاد دولتی ،صنايع و بخش بازسازی روابط تجاری با ملل خارجی( اشغال نمودند .تنها
پايينترين طبقه جمهوری شوروی است که بهمثابهی تودهی مردم ]کارگر و زحمتکش[ تمامی بار
سنگين ديکتاتوری را بر دوش میکشد و در شرايط نکبتبار و شرمآوری بهسر میبرد.
جمهوری کارگران تحت کنترل کمونيستها و پيشگامهای طبقهی کارگر قرار دارد که
بهگفتهی لنين »همهی انرژی انقﻼبی طبقه را گرفتهاند« و حتی وقت ندارند تا صرف ارزيابی
وضعيت تودههای کارگر ويا کﻼً بهبود وضعيت عمومی زندگی کنند و بهباﻻبردن شرايط زندگی تا
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حد استاندارد انسانی بينديشند]) ،البته[ آن افرادی که بهطور اتفاقی در بعضی از مؤسسات توجه
»شورای کميساريای خلق« را در يکی از بهاصطﻼح »صنايع ويژه« بهخود جلب کرهاند ،از اين
عموميت استثاء هستند(.
»کميساريای کار« راکدترين نهاد در ميان همهی کميسارياهاست .در سياست شوروی هرگز
سئواﻻت زير بهطور جدی و در سطح ملی بهبحث گذاشته نشد :با توجه بهازهم پاشی کامل صنعت
داخلی و نامناسبترين شرايط درونی ،برای باﻻ بردن شرايط زندگی کارگران ،حفظ سﻼمتی آنان
برای کار توليدی آينده و بهبودی شرايطشان در کارگاهها چه میتوان و چه بايد کرد؟
تا همين اواخر هيچ برنامه عملی برای بهبود شرايط کارگران و شرايط زندگی آنان وجود
نداشت .تمامی آنچه که در اين زمينه انجام شده بهطور پراکنده و اتفاقی از سوی مقامات محلی و
زير فشار تودهها انجام گرفته است .در تمام طول سه سال جنگ داخلی پرولتاريا قهرمانانه
قربانيان بیشمار خود را بهپيشگاه انقﻼب تقديم نمود و صبورانه بهانتظار نشست .اما اکنون که
نبﺾ جمهوری دوباره در حوزه اقتصادی بهضربان افتاده ،تودههای کارگر برآناند که ديگر
نيازی به»قربانی دادن و صبر کردن« نيست .چرا؟ آيا اين کارگر نيست که خالق زندگی براساس
کمونيسم است؟ اجازه بدهيد ما خودمان کار بازسازی را در دست بگيريم؛ چراکه ما بهتر از آقايان
رهبری میدانيم ]کجای کار گير دارد[ ،کجای کفش بهپا فشار میآورد.
تودهی کارگر هشيار و مراقب است .آنها میبينند که تاکنون مشکل بهداشت ،سﻼمت و بهبود
ت ما در آخرين مرحلهی
شرايط کارگاهها و بهعبارت ديگر ،بهبودی شرايط کارگران در سياس ِ
توجه قرار داشته است .راهحلهای ما در رابطه با مشکل مسکن چيزی بيش از جا دادن
خانوادههای کارگری در منازل چند طبقهای نامناسب و متعلق بهبورژواها نبود .از اين بدتر ،اينکه
ما عمﻼً هيچ کاری در رابطه با مسئله مسکن کارگرها انجام ندادهايم .اين برای ما مايه شرم است
که کارگران در خود مسکو ،قلب اين جمهوری ،در کلبههای کوچک ،کثيف و تنگ و غيربهداشتی
زندگی میکنند .تنها با ديدار کوتاهی از اين کلبهها آدم تقريبا ْ باورش میشود که اصﻼً هيچگونه
انقﻼبی رخ نداده است .همهی ما میدانيم که مشکل مسکن را نمیتوان طی چند ماه يا چندسال حل
نمود و بهدليل فقر ،حل اين مشکل با مشکﻼت عديدهای همراه است .اما ]اين نيز حقيقت دارد که[
رشد دائم نابرابری ميان گروههای ممتاز روسيه شوروی و کارگران معمولی )بهمثابهی »ستون
فقرات ديکتاتوری«( موجب پيدايش و افزايش نارضايتیها میشود.
تودهی کارگران شاهد تفاوت ميان چگونگی زندگی مقامات شوروی و زندگی خويشاند؛
خويشی که تکيهگاه ديکتاتوری پرولتارياست .کارگران نمیتوانند بهاين بیتوجه باشند که در
]جريان[ انقﻼبْ کوچکترين مراقبتی در مورد زندگی و سﻼمتشان در کارگاهها بهعمل نيامده
است؛ آنها متوجه هستند که اگر پيش از انقﻼب در جايی شرايط کموبيش قابل تحملی داشتند،
بهدليل وجود کميتههای کارگاه ]و کارخانه[ بود که آن شرايط وجود داشت و بقا پيدا میکرد .و در
جاهايی که اينگونه شرايط وجود نداشت ،رطوبت و نم ،هوای کثيف و نيز گازهای سمی زندگی
کارگران را بهتباهی میکشيد؛ ]اما[ اين شرايط همچنان ،بدون هيچگونه تغييری ،باقی مانده است.
»ما برای اين موضوع وقت نداشتيم؛ افکارمان متوجه جبهه نظامی بود« .با وجود اين ،هرجاکه
ْ
فوريت هم
لزوم تعمير بناهايی که ارگانهای مختلف شوروی در آن جا گرفتهاند احساس شود ،به
مواد ﻻزم و هم نيروهای تعميرکار تهيه میشود .اگر سعی میکرديم متخصصين و کسانی را که
درگير فضای تجارت با کشورهای خارجی هستند ،در کلبههايی اسکان بدهيم که تعداد بیشماری
از کارگران در آنها زندگی میکنند ،چه اتفاقی میافتد؟ آنها چنان آه و نالهای راه میانداختند که
بسيج همهی ادارهی مسکن برای حل »اين شرايط آشفته« که از بارآوری ]توليدی[ متخصصين ما
کاسته ،ضروری میشد.
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٧ـ »نژندیهای ﻣا نژندی آنها نيست«...
کارکرد »اپوزيسيون کارگری« ازجمله اين استکه مسئله بهبودی شرايط زندگی کارگران را
)همراه با خواستهای فرعیتر آنها( در سياست عمومی اقتصاد طرح کند] .بههرروی[ بارآوری
توليد افزايش نخواهد يافت ،مگر آنکه ]شرايط[ زندگی کارگران براساس نوين کمونيستی سازمان
بيابد.
هرچه در اين حوزه کمتر برنامهريزی و عمل شود )من در مورد آنچهکه انجام شده حرف
نمیزنم( ،بیاعتمادی متقابل بين کارگران و رهبران عميقتر میگردد .هيچ وحدتی ،هيچگونه
ْ
رهبران ]آدمهای[ بیهودهای
احساسی از نياز مشترک و خواست و تﻼش مشترک وجود ندارد.
نيستند] ،اما[ ما همگی با آنها تفاوت داريم .شايد اين واقعيت داشته باشد که رهبران بهتر ]از ما[
میدانند که چگونه کشور را اداره نمايند ،اما آنها در فهم نيازهای ما ،زندگی ما در کارگاهها،
نيازهای آن و مقرراتش ناتوان بودهاند؛ آنها اين زندگی و نيارهای آن را نمیفهمند .پیآمد همهی
اينها ،اعتماد غريزیـطبقاتی بهاتحاديهها و خروج دائم ما از حزب است .اين حقيقت دارد که آنها
بخشی از ما هستند ،اما همينکه بهموقعييت رهبری رسيدند ،ما را کامﻼً رها کردند؛ آنها زندگی
متفاوتی را شروع کردند .برای آنها چه اهميتی دارد که ما رنج میبريم؟ نگرانیهای ما ديگر
نگرانیهای آنها نيست.
هرچه بيشتر اتحاديهها و مراکز کارگری از داشتن بهترين نيروهای خويش از سوی حزب
محروم میگردند )يا بهجبهه و يا بهمؤسسات شوروی فرستاده میشوند( ،رابطه مستقيم ميان
تودهی کارگران و رهبران حزبی نيز ضعيفتر میگردد] .بهطورکلی[ شکافها در حال
افزايشاند .در حال حاضر اينگونه شکافها حتی در صفوف حزبی نيز مشاهده میشود .کارگران
از طريق »اپوزيسيون کارگری« میپرسند :ما که هستيم؟ آيا ما واقعا ً تکيهگاه ديکتاتوری طبقه
هستيم؟ يا اينکه ما فقط گلهی مطيعی هستيم که در خدمت کسانی قرار داريم که همهی
پيوندهایشان را با تودهها قطع نموده و تحت عنوان اعتماد حزبی ،سياست ]مخصوص[ خود را
پيش میبرند و صنعت را بدون توجه بهنظريات و نيروی خﻼق ما بازسازی میکنند.

٨ـ اهداف اپوزيسيون
هرچه رهبران حزب برای عقب راندن »اپوزيسيون کارگری« بيشتر تﻼش کنند ،اين
]جريان[ بهمثابهی نيرويی پويا و مفيد ،همواره در ميان طبقهی کارگر باقی میماند تا بازسازی
اقتصادی و همچنين حزب کمونيست را )که روبهپژمردگی است( ،زندگی ببخشد.
از اينرو ،سه دليل موجب بحران در حزب ماست :پيشاز هرچيز شرايط مهم مادی که پروسه
کمونيسم در روسيه با آن روبروست )جنگ داخلی ،عقبماندگی اقتصادی ،فروپاشی کامل صنعتی
بهمنزلهی پيامد سالهای طوﻻنی جنگ(؛ دومين دليل ترکيب ناهمگون جمعيت کشور ماست )٧
ميليون کارگر] ،تودهی وسيع[ دهقانان ،طبقهی متوسط ،و باﻻخره عناصر بورژوازی سابق ،و
گذاری همه مؤسسات شوروی را در
مقامات حرفههای گوناگون ]صنعتی و تحاری[ که سياست
ِ
اختيار دارند و در حزب نيز نفوذ کردهاند؛ سومين دليل ،ضعف عملی حزب در رابطه با بهبود
بخشيدن فوری در شرايط زندگی طبقهی کارگر و ناتوانی و ضعف مسئولين ارگانهای شوروی
در راستای رسيدگی و حل اين مشکﻼت است .پس» ،اپوزيسيون کارگری« در تقﻼی چه امری
است؟ نقش آن چيست؟
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نقش »اپوزيسيون کارگری« اين است که مسائل پريشانکننده را در مقابل حزب مطرح کند،
بههمهی آن چيزهايی شکل ]نظری[ بدهد که پيش از اين فقط بهواسطهی آژيتاسيون بيان میشد ،و
نيز کارگران غيرحزبی را بهفراتر از حزب راهبری کند» .اپوزيسيون کارگری« خيلی شفاف و
بدون ترس در مقابل رهبران فرياد زده است که» :بايستيد ،بهدور و بر خود نگاه کنيد و بينديشيد
که مارا بهکجا میکشانيد؟ آيا از راه صحيح بهکجراهه کشيده نشدهايم؟ برای حزب بسيار بد است
که خود را خارج از ستون نگهدارهی ديکتاتوری ]پرولتاريا[ بيابد] .بدينسان[ هم حزب و هم
طبقهی کارگر تنها خواهند ماند .چنين وضعيتی بزرگترين خطری است که انقﻼب را تهديد
میکند« .وظيفه حزب در مقابل بحران حاضر اين است که بدون ترس از اشتباهات خويش
بهدرخواست خردمندانهی توده وسيع کارگری گوش فرادهد.
ارگان طبقهی فرازجو ،در نهاد اتحاديههای صنعتی ،ما بايستی در جهت بازسازی و
با تکيه به
ِ
توسعه نيروهای خﻼق و پاکسازی عناصر بيگانه در حزب و بهبودی فعاليت حزبی از طريق از
سرگرفتن دموکراسی ،آزادی داشتن نظر ]متفاوت[ و انتقاد در ]داخل[ حزب پيش رويم.

نقش اتحادیهها و مشکﻼت آنها
١ـ چه کسانی بايد اقتصاد کمونيستی را بﻨا کﻨﻨد؟
ما در نامهای کوتاه ،ولی اساسی ،دﻻيل بحران در حزب را توضيح دادهايم .اکنون میخواهيم
اساسیترين نکاتی را روشن کنيم که جدل بين رهبران حزب و »اپوزيسيون کارگری« را موجب
گرديدهاند.
]در اين رابطه[ دو نکته وجود دارد :اوﻻًـ نقشی که بايد توسط اتحاديههای کارگری ايفا شود و
مشکﻼتی که آنها در طول پروسهی بازسازی اقتصاد ملی با نهادهايی داشتند که بهمؤسسات
توليدی با پايه کمونيستی مرتبط بودهاند؛ و دوما ًـ بهخودفعاليتی )يا فعاليت مستق ِل تودهها( مربوط
میشود .اين سؤال بهبوروکراسی درون حزب و شوراها نيز ربط پيدا میکند.
اجازه بدهيد بهاين سئوالها بهترتيب پاسخ دهيم .دوران »فرمولبندی تزهای« حزبی بهپايان
رسيده است .در مقابل ما شش پﻼتفرم مختلف ،شش گرايش مختلف حزبی وجود دارد .پيش از
اين ،هرگز چنين تفکرات و راهحلهای گوناگونی در رابطه با موضوعی واحد در حزب ما وجود
نداشت .اين آشکار است که چنين سؤاﻻتی نه تنها پايهای محسوب میشوند؛ بلکه اهميت بسياری
نيز دارند.
ْ
و حقيقتا هم چنين است .همهی مجادﻻت در يک سؤال پايهای میگنجد :چه کسانی بايد اقتصاد
کمونيستی را بنا کنند و اين اقتصاد چگونه بايد بنا گردد؟ بهعﻼوه ،اين موضوعات اساسیترين
بخش برنامه ماست :هستهی اصلی برنامه ما را تشکيل میدهند .اهميت اين سؤال در سطح کسب
قدرت سياسی توسط پرولتارياست .تنها سانتراليستهای دمکرات بهرهبری بابنوف Bubnoff
هستند که آنچنان کوته نظرند که اهميت اين موضوع را نديده میگيرند و مدعیاند که» :در حال
حاضر ،مسئلهی اتحاديههای کارگری فاقد هرگونه اهميتی بوده و دربردارندهی هيچگونه
دشواریهای تئوريک نيستند«.
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با وجود اين ،کامﻼً طبيعی استکه اين سؤاﻻت حزب را بهتحرک وامیدارد .مسئله بهطور
واقعی اين استکه ما جهت چرخ تاريخ را بهکدام سو میچرخانيم :بهطرف جلو و يا بهعقب؟ اين
نيز طبيعی استکه هيچ کمونيستی در حزب وجود ندارد که تمايلی بهشرکت در بحث حول اين
موضوع نداشته باشد .وجود شش گروه مختلف نيز پیآمد همين موضوع است .بههرروی ،اگر
بهدقت تزهای اين گروهها را ]که ناهمگونیشان بسيار ناچيز است[ مورد بررسی قرار دهيم،
متوجه خواهيم شد که سؤال اساسی اين استکه چه کسانی بايستی اقتصاد کمونيستی را بنا کنند و
توليد را بربنيادی نوين سازمان بدهند .پس ،تنها دو موضع وجود دارد .يک موضوع برپايه
پرنسيپهای »اپوزيسيون کارگری« فورموله شده و بهبيان درآمده است .ديگری ،موضعی است
که گروههايی را با هم متحد کرده که علیرغم اختﻼفات ظاهری ،اساسا ً دارای نظری واحدند.
تزهای اپوزيسيون کارگری حاوی چه چيزی هستند و از نظر اين جريان ،اتحاديهها در حال
حاضر )يا بهعبارت دقيقتر :اتحاديههای صنعتی( چه نقشی را بايد دارا باشند؟
»ما برآن هستيم که مسئلهی بازسازی و توسعه نيروهای توليدی کشور تنها درصورتی حل
خواهد شد که همهی سيستم کنترل اقتصاد مردم تغيير کند«) .از نظر گزارش شبالياپنيکف
 ٣٠ ،Shliapnikoffدسامبر( .رفقا دقت کنيد» :تنها درصورتیکه همهی سيستم کنترل تغيير
يابد« .منظور چيست؟
گزارش حول اين سؤال میچرخد» :اساس مجادله« اين استکه» :حزب کمونيست ]در
مرحلهی کنونی ،يعنی [:در مرحلهی گذار با کدام وسيله میخواهد سياست اقتصادی را پيش ببرد ـ
اين گذار از سوی کارگران سازمانيافته در اتحاديهها پيش برده خواهد شد ،ويا برفراز طبقهی
کارگر بهوسيلهی دستگاههای بوروکراتيک و کارگزاران دولتی که تقدس نيز يافتهاند«؟ بنابراين،
اساس اختﻼف اين است :آيا کمونيسم را بايد از طريق کارگران يا برفراز آنها ،بهوسيله
کارگزاران دولت شوروی متحقق کنيم؟ رفقا ،اجازه بدهيد ]بهاين مسئله[ فکر کنيم که چگونه
امکانپذير است که اقتصاد کمونيستی را از طريق نسل باقیمانده از طبقات ديگر ،يعنی بهدست
کسانی بنا کنيم که بهطور معمول آغشته ]بهمعيارهای طبقاتی[ گذشتهی خويشاند .اگر علمی و
همانند مارکسيستها بينديشيم ،جوابمان بهاين سؤال ،صراحتا ً و بهطور قاطعی »منفی« خواهد
بود.

٢ـ روابط نوين توليد و درک ﻣاتﺮياليستی تاريخ
ريشهی اختﻼف و بحران در پذيرش اين پنداشت نهفته است که »مردان عمل« ،تکنيسينها،
پ توليد سرمايهداری بهشکل غيرمترقبهای از چارچوب برداشتهای
متخصصين و مديران کم ِ
سنتی خويش در مورد چگونگی سازماندهی کار )که در طول سالها خدمت بهسرمايهداری عميقا ً
با آنها عجين شدهاند( رها گشته و موفق بهکسب توانايی در آفرينش شکل جديد توليد و انگيزهی
نوينی در کار ]و زندگی[ گرديدهاند .تصور اينکه چنين ]تحولی[ امکانپذير است ،بهفراموشی
سپردن اين حقيقت غيرقابل انکار استکه يک سيستم توليدی نمیتواند توسط افراد بسيار باهوش
تغيير يابد ،زيرا چنين تغييری تنها از سوی تﻼش مشترک يک طبقه امکانپذير است.
برای مثال ،تصور کنيد که در طول دوران گذار از سيستم فئودالی )که بر کار بردگی بنا شده
کار بهاصطﻼح آزاد مزدبَری میچرخد( ،بورژوازی که
بود( بهسيستم توليد سرمايهداری )که با ِ
در آن زمان تجربهی ﻻزم برای سازمان دادن سيستم توليد سرمايهداری را نداشت ،سازماندهی
نوين سرمايهداری را بهروشنفکران و مديران ﻻيق و با تجربهی سيستم فئودالی )که عادتا ً با
تولي ِد
ِ
رعايا همانند حيوان رفتار میکردند( ،واگذار میکرد .نتيجهی عملی چنين مسئلهای چه میتوانست
خاص خويش )که شﻼق برایشان تنها وسيلهی افزايش توليد
شرايط
متخصصين
باشد؟ آيا اين
ِ
ِ
ِ
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بود( ،امکان اين را داشتند که رفتاری متناسب ]و توليدی[ با کارگر »آزاد« و طبعا ً گرسنهای
کار اجباری رها کرده و بهسرباز ويا
داشته باشند که خودرا ]بههرصورت[ از نگونبختیهای ِ
کارگر »آزا ِد« مزدبگير تبديل شده است؟ آيا اين ]بهاصطﻼح[ کارشناسان ،تولي ِد تازهپای
داری در حال رشد را کﻼً تخريب نمیکردند؟ ]شايد[ تک و توک مالکين زمين و مديران
سرمايه
ِ
آنها قادر بودند که خودرا با شکل جديد توليد انطباق بدهند؛ اما خالقين و برپاکنندکان واقعی
]اقتصاد و مناسبات[ بورژوايی از ميان آنها برنخاستند.
طبقاتی صاحبان اوليه مؤسسات بورژوايی بهآنها حکم میکرد که برای ايجاد
ی
غريزه ِ
ِ
مناسبات بين کارگر و سرمايهدار و استثمار نيرویکار ،پيشرفت آرامتر و استفاده از عقل سليم
بهتر از جستجو و تجربهی راهها و ابزارهای ]بهاصطﻼح[ جديد و ]نهايتاً[ بهعاريه گرفتن
ريزی
شيوههای بیفايدهی مهجور و از دور خارج شده است .در اوائل دوران رشد سرمايهداری غ
ِ
ق ناظران بايد از
ی کامﻼً بهدرستی بهنخستين سرمايهدارها میگفت که بهجای استفاده از شﻼ ِ
طبقات ْ
شخصی افراد شاغل در مقابل بیکاری و بيچارگی(
مشوقهای ديگری )مانند رقابت و جاهطلبی
ِ
استفاده کنند .و سرمايهداران که بهخوبی متوجه اين متد جديد شده بودند ،بهاندازهی کافی دانايی
داشتند تا با استفاده از اين روش نيرویکار »آزاد« را با سرعت هرچه بيشتری بهکار بگيرند،
داری بورژوايی کمک کنند .پنج
توليد را افزايش داده ،و از اين طريق بهرشد شيوهی توليد سرمايه
ِ
]شم ناشی از[ غريزهی طبقاتیاش
قرن پيش بورژوازی محتاطانه پيش میرفت ،و بهدقت بهآنچه ِ
حکم میکرد ،گوش داد] .در واقع[ بورژوازی بيشتر بهعقل سليم خويش اعتماد نمود تا
بهتجربيات متخصصين سازمانده توليد در چارچوب سيستم کهنهی فئودالی .همچنانکه تاريخ گواه
آن است ،بورژوازی کامﻼً درست عمل کرد.
ما اسلحه قدرتمندی در اختيار داريم که میتواند بهما ياری کند تا کوتاهترين راه را برای
پيروزی طبقهی کارگر در پيش بگريم و همزمان رنج اين مسير را کمتر و کوتاهتر کنيم ،و
سريعتر يک سيستم نوين توليدی )يعنی :کمونيسم( را بهوجود بياوريم .اين اسلحه درک
ماترياليستی تاريخ است .اما ،ما بهجای استفاده ازاين سﻼح ،گسترش تجربيات خويش و تصحيح
تحقيقاتمان براساس ]قانونمندیهای حرکت[ تاريخ ،آمادهی بههدر دادن و دور انداختن اين اسلحه
بوده و بهجای استفاده از ْ
مختلف کور و پردردسر را پيش گرفتهايم.
آن آزمودنهای
ِ
وضعيت اقتصادی ما بههراندازهای هم که دشوار باشد ،هيچ دليلی وجود ندارد که تا اين حد
احساس يأس داشته باشيم .تنها دولتهای سرمايهداری که پشت بهديوار ايستادهاند ،بهاحساس يأس
نياز دارند .هنگامیکه دولتهای بورژوايی از همهی نيروهای خﻼق توليدی خو ْد تهی شوند،
هرگونه راهحلی برای مشکﻼت خويش را نيز از دست خواهند داد] .اما[ تاآنجاکه بهروسيه
کارگری مربوط است ،دليلی برای يأس وجود ندارد :زيرا انقﻼب اکتبر امکانات بینظيری را با
خﻼقيت توليدی و نيز افزايش بهرهوری کار بهوجود آورده که پيش از آن مشاهده نشده بود.
آنچه نياز است ،اين است که نه تنها از گذشته چيزی بهعاريت نگيريم ،بلکه آزادی کامل
بهنيروهای خﻼق آينده نيز بدهيمْ .
اين همان کاری استکه »اپوزيسيون کارگری« بدان مشغول
است .چهکسی میتواند اقتصاد کمونيستی را بنا بگذارد؟ ]پاسخ روشن است [:آن طبقهای که ـ نه
افراد با هوش دوران گذشته ـ بهشکل ارگانيک بهاشکال نوبنيادی از تولي ِد بيشتر مولد و يک
سيستم اقتصادی کامل گره خورده است .چه ارگانهايی قادر بهفرموله کردن و حل مشکﻼت
سازماندهی اقتصاد و توليد نوين میباشند ـ اتحاديههای خالص صنعتی يا نهادهای نامتجانس
]دولت[ شوروی؟ »اپوزيسيون کارگری« بر اين ]باور[ استکه حل اين مشکﻼت از طبقهای
ساخته است که نخست از آن سخن گفتيم؛ يعنی :توسط سازمانهای کارگری ـ و نه متخصصين،
قوی عناصر
بوروکراتها و ارگانهای ]بهلحاظ طبقاتی[ نامتجانس اجتماعی ،با خصوصيات
ِ
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سرمايهداری گذشته که قادر بهآزادسازی ادراک خويش از روتينهای سرمايهداری نيستند.
»اتحاديههای کارگری بايد از موقعيت فعلی خويش بهعنوان نيروهای حمايتی ارگانهای اقتصادی
بهدخالتگران فعال در اداره کل اقتصاد تبديل شوند«) .از تزهای اپوزيسيون کارگری( .جستجو،
کشف و ايجاد اشکال نوين توليد و هرچه کاملتر اقتصادی ،و نيز کشف انگيزههای نوين در
راستای افزايش توليد ـ همهی اينها تنها از طريق سازمانهای کارگری قابل اجراست که از
اشکال نوين توليد جدايیناپذيرند .تنها اين سازمانها هستند که با توجه بهتجربيات روزانهی خويش
قادر بهدستيابی بهنتايج نهاي ِی مشخصاند .در نگاهی سطحی چنين بهنظر میرسد که اين تجربيات
تنها دارای اهميت عملی است؛ اما از زاويه نيرویکار در يک کشور کارگری که در آن قحطی،
فقر ،بیکاری و رقابت در بازار کار انگيزهی حضور در توليد نيست ،از اين تجربيات میتوان
بهنتايج تئوريک بسيار با اهميتی نيز دست يافت .کشف انگيزه ،محرکی برای کار کردن ـ اين
بزرگترين وظيفهی طبقهی کارگری است که در آستانه کمونيسم ايستاده است .بههرروی ،هيچ
نيروی ديگری ،بهجز طبقهی کارگر از طريق ارگانهای طبقاتیاش قادر بهحل اين مشکل
نخواهد بود .راهحل پيشنهادی اتحاديههای صنعتی در مورد اين مشکل ،بهطبقهی کارگر )يعنی:
بهتنها طبقهای که میتواند سازندهی کمونيسم باشد( ،دربردارندهی آزادی کامل در رابطه با
آزمونها ،آموزش طبقاتی ،تطبيق و انکشاف اشکال نوين توليد و نيز بيان و انکشاف توانايیهای
خﻼقانهی خو ِد طبقهی کارگر است.
نقل قول زير راهحل »اپوزيسيون کارگری« در مورد اين مشکل بزرگ را مشحص میکند؛
اين راهحلی است که مهمترين تزهای »اپوزيسيون کارگری« را نيز بهدنبال دارد» :سازماندهی
اداره اقتصاد اجتماعی حق طبقاتی کنگرهی سراسری کليه توليدکنندگان است؛ اين توليدکنندگان
کسانی هستند که در اتحاديههای کارگری و صنعتی متشکل شده ،و وظيفهی انتخاب شورای
مرکزی هدايت تمام زندگی اقتصادی جمهوری را بهعهده دارند«)از تزهای »اپوزيسيون
کارگری«( .اين خواست میتواند آزادی نيرویهای خﻼق طبقه و امکان بيان خواستههای اين طبقه
را تضمين نمايد؛ کاری که از عهدهی دستگاه بوروکراتيکی که با روح و روتينهای سيستم توليد
سرمايهداری بورژوايی اشباع شده است ،ساخته نيست» .اپوزيسيون کارگری« بهنيروهای خﻼق
طبقهی خويش )يعنی :طبقهی کارگر( اعتماد دارد .بقيه برنامهی ما بهدنبال اين نکته میآيد.

٣ـ چهکسانی بايستی اداره توليد را ﻣديﺮيت کﻨﻨد؟

دقيقا ً در همين نکته استکه تمايز بين مشی »اپوزيسيون کارگری« و خطی که بهدنبال رهبران
حزبی است ،آشکار میشود .بدگمانی بهطبقهی کارگر )نه در حوزه سياسی ،بلکه تاآنجاکه مربوط
بهنيروی خﻼق اقتصادی آنان میشود( هستهی اصلی تزهای رهبران حزبی ما را تشکيل میدهد.
آنها بهاين باور ندارند که میتوان با دستهای زمخت و بهلحاظ تکنولوژيکی نياموخته ،آن بنيان
اقتصادیای را بهوجود آورد که طی زمان بهسيستم همآهنگ توليد کمونيستی انکشاف میيابد.
همهی آنها )لنين ،تروتسکی ،زينويف و بوخارين( براين باورند که توليد »آنقدر موضوع
مشکل و ظريفی« استکه پيشبرد آن بدون کمک »مديران« غيرممکن است .قبل از هرچيز بايد
کارگران را »تربيت« کنيم» ،آموزش دهيم« و هنگامیکه بهبلوغ رسيدند ،نيازی بهوجود معلمين
»شورای عالی اقتصاد« نداريم و آن زمان استکه اتحاديهها میتوانند کنترل توليد را بهدست
بگيرند .آنچه بعد از همهی اينگونه ابراز نظرها توجه را بهخود جلب میکند ،اين استکه همهی
تزهايیکه ازسوی رهبران حزب مطرح میگردد ،در يک نکتهی اساسی باهم منطبقاند :درحال
حاضر ،کنترل برتوليد را بهدست اتحاديهها نمیسپاريم؛ درحال حاضر »بايستی صبر کرد« .بدون
شک توضيحات تروتسکی ،لنين ،زينويف و بوخارين در مورد اينکه چرا در حال حاضر اداره
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توليد را نبايد بهدست کارگران سپرد ،متفاوتاند .اما همهی آنها کامﻼً برآناند که در حال حاضر
ثی برآمده از
بايستی اداره توليد برفراز سر کارگران و از طريق يک سيستم بوروکراتيک مورو ِ
دوران گذشته انجام پذيرد .توافق کامل در مورد اين نکته بين رهبران حزبی وجود دارد.
در تزهايی که توسط  ١٠نفر ]از رهبران[ نوشته شده است ،ادعا میشود که »ثقل کار
اتحاديهها بايستی از مرحلهی کنونی بهحوزهی اقتصادی انتقال يابد .اتحاديهها ،بهمثابهی سازمان
طبقاتی کارگران ،که براساس ويژگی صنعتی خويش بنا شدهاند ،بايستی بخش عمدهی کار
سازماندهی توليد را بهعهده بگيرند» .بخش عمدهی کار« بيانی مبهم استکه میتوان از آن
عمل بيشتری برای اداره
آزادی
تعبيرهای زيادی برگرفت .با وجود اين ،پﻼتفرم »ده نفره«
ِ
ِ
صنعت ازسوی کارگران را ايجاد میکند تا سانتراليسم تروتسکی .بهعﻼوه ،تزهای »ده نفره«
توضيح نمیدهد که منظور از »بخش عمدهی کار« اتحاديهها چيست» .با انرژی هرچه بيشتر،
شرکت در رهبريت ،رهبريتیکه تنظيم توليد ،سازماندهی کنترل توليد ،ثبت و توضيع نيرویکار،
سازماندهی تبادﻻت ميان شهر و روستا ،مبارزه عليه تخريب ،و پيش بردن سياست کار و غيره
را عهدهدار شود« .اين کل مسئله است و چيز جديدی غير از همان وظايف کنونی اتحاديهها را
شامل نمیگردد .اين مسئله نمیتواند توليد را نجات بدهد ويا بهحل مسئلهی اساسی )يعنی :افزايش
توليد و رشد توليدی کشور( راهبر گردد.
برای توضيح اين حقيقت که برنامهی »ده نفره« کارکرد مديريتی برای اتحاديهها قائل نيست و
در اين رابطه فقط نقش کمکی را درنظر دارد ،نويسندگان چنين میگويند» :اتحاديههای کارگری
در مرحلهای رشد يافته )توجه :نه هماکنون ،بلکه در "مرحلهای رشد يافته"( ،در روند تغيير
اجتماعی بايد بهارگان قدرت اجتماعی تبديل گردند .آنها بايد در تابعيت از ارگانهای ديگری
اصول نوين سازمان زندگی اقتصادی را عملی کنند«] .بنابراين[ منظورشان اين است که فعاليت
اتحاديهها بايد زير نظر »شورای عالی اقتصاد« و بخشهای مختلف آن باشد.

۴ـ نقطه نظﺮ تﺮوتسکی
تفاوت ميان اين تزها و ]مقولهی[ »پيوستن متناسب با رشد« که از طرف تروتسکی پيشنهاد
شده ،در چيست؟ تفاوت تنها در شيوه ]بيان[ است .تزهای »ده نفره« بهشدت روی آموزش
اتحاديهها تأکيد میکند .در فرمولبندی آنها که بهمشکل اتحاديهها میپردازد ،رهبران حزبی
ناگهان بهمثابهی سياستمداران بافراست )بهويژه در امر سازماندهی ،صنعت و آموزش( ،در
چهرهی »آموزگار« ظاهر میشوند.
اين جدل ويژه ربطی بهاداره صنعت ندارد ،بلکه عمدتا ً حول محور سيستم تربيت تودهها
میچرخد .هنگامیکه صورتجلسات تندنويسی شده از سخنرانیهای رهبران برجستهی را ورق
میزنيم ،آدم از بيان گرايش غيرمنتظرهی رهبران نسبت بهپداگوژی ]يا علم تعليم و تربيت[
بهحيرت میافتد .هريک از نويسندگان تزها متکاملترين سيستم تعليم و تربيت تودهها را پيشنهاد
میکنند .اما هيچکدام از اين سيستمهای »تربيتی« امکان آزمون و خطا ]و حتی[ امکانی برای
ق کسانی را که بايد تربيت شوند ،در نظر نگرفته است .از اين نظر
تمرين يا بيان توانايیهای خﻼ ِ
نيز همهی پداگوگهای ما از زمان خويش عقباند.
مشگل اينجاست که لنين ،تروتسکی ،بوخارين و ديگران وظيفهی اتحاديهها را کنترل برتوليد
ويا بهدست گرفتن صنايع نمیدانند ،بلکه اتحاديهها را تنها مدارس تربيتی تودهها میبينند .طی
بحثها چنين بهنظر میرسيد که بخشی از رفقای ما )و ازجمله تروتسکی( مدافع »جذب اتحاديهها
در دولت«اند ـالبته نه بهيکباره ،بلکه بهطور تدريجیـ و اينطور نيز بهنظر میرسيد که
تروتسکی ،همانطور که ما در برنامهی خودمان آوردهايم ،میخواهد حق کنترل نهايی برتوليد از
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سوی اتحاديهها را برای آنها بهعنوان رزرو يا ذخيره درنظر بگيرد .در ابتدا تصور میشد که اين
نکته تروتسکی و »اپوزيسيون کارگری« را بههم پيوند داده است ،البته در زمانی که گروهی
بهنمايندگی لنين و زينويف عليه »جذب اتحاديهها در دولت« برخاستند و برآن بودند که کارکرد و
هدف نهايی اتحاديهها ]چيزی جز[ »مدرسهای برای کمونيسم« نيست! اين درصورتی استکه در
همان زمان تروتسکی و زينويف فرياد میزدند» :اتحاديهها برای کار سنگين ضروریاند«.
)گزارش  ٣٠دسامبر ،ص  .(٢٢تروتسکی خودش میداند که وظيفهی اتحاديهها تااندازهای متفاوت
است .او برآن استکه مهمترين وظيفهی اتحاديهها سازماندهی توليد است .در اين مورد کامﻼً حق
با اوست .در اين مورد نيز حق دارد که میگويد» :بهميزانی که اتحاديهها آموزشگاههای
کمونيسماند ،نبايد مدارسی برای تبليغات عمومی باشند )زيرا اينگونه فعاليتها موجب تبديل اين
مراکز بهکلوپهای سياسی خواهد شد( ،يا اينکه نبايد بهتجهيز اعضای خويش برای گردآوری
ماليات توليد ويا بسيج آنها برای عمليات نظامی ]سرگرم شوند[؛ چونکه هدف پايهای همهجانبهی
آموزش اعضای اتحاديهها بايد برای شرکت آنها در توليد باشد«).تروتسکی ،گزارش ٣٠
دسامبر( .همهی اينها درست است؛ با وجود اين ،يک چيز مهم از قلم افتاده است :اتحاديهها تنها
مدارس کمونيسم نيستند ،بلکه خالق اين مدارس نيز هستند.
در اينجا نيروی خﻼق طبقه کﻼً فراموش شده است .تروتسکی اين خﻼقيت را با ابتکار
»سازمانهای حقيقی توليد« ،و ابتکار کمونيستهای درون اتحاديهها جایگزين میکند )از گزارش
 ٣٠دسامبر تروتسکی(.
کدام کمونيستها؟ بنا بهنظر تروتسکی ،کمونيستهايی که از سوی حزب و بهعنوان مسؤل
اداری بهاتحاديهها فرستاده شدهاند )و اين يعنی :مسؤلينی که بهدﻻيل بسيار ،غالبا ً هيچ رابطهای با
مشکﻼت اقتصادی و صنعتی اتحاديهها ندارند( .تروتسکی صادقانه نظرش را میگويد .او باوری
آمادگی ساختن کمونيسم برخوردارند؛ و علیرغم تحمل سختی و
بهاين ندارد که کارگران از
ِ
ْ
مشکﻼت همچنان در جستجوی ايجاد شکلهای تازهای از توليدند .وی اين موضوع را صادقانه و
بیپرده بيان کرده است .او همين اﻵن کار »شﻼق تربيتی« تودهها را با پوشش ]خاصی[ شروع
کرده ،آنان را آمادهی ايفای نقش »استادکار« در »اداره مرکزی راهآهن« نموده ،و کليه متدهايی
را که استادان سنتی در مقابل شاگردان خود بهکار میگرفتند] ،توسط اين استادکاران نيز[ بهکار
گرفته میشود .اين حقيقت دارد که يک شاگرد با شﻼقی که بهسرش فرود میآيد ،بهاستادکاری
خوب تبديل نمیشود؛ اما تا زمانیکه شﻼق استاد بر وی غالب است ،همچنان بهکار و توليد ادامه
میدهد.
تمامی ماهيت و نقطهی مرکزی انتقال »از سياست بهمشکﻼت صنعتی«
بهنظر تروتسکی ،اين
ِ
يش توليد است ،اگرچه بهشکل موقت و ]حتی[ با استفاده از وسايل
است .وظيفهی اصل ْی افزا ِ
ناجور .آموزش در اتحاديهها ـبنا بهنظر تروتسکیـ بايستی در اين راستا و هدف باشد.

۵ـ نظﺮات لﻨين ،زيﻨويف و بوخارين
اما رفقا لنين و زينويف با تروتسکی همنظر نيستند .آنها »مربيان نوع مدرن انديشه«اند.
»بارها ادعا شده استکه اتحاديهها آموزشگاههای کمونيسم هستند«» .مدارس کمونيستی« بهچه
معنی است؟
اگر اين تعريف را جدی بگيريم ،پس در مدارس کمونيستی ضرورت بيش از هرچيز آموزش
و تعليم است ،نه دستور )اين اشاره بهنظرات تروتسکی با ]ابراز احساسات[ و کف زدنهای
حضار مواجه شد(] .حتی[ فراتر از اين ،زينويف اضافه میکند که :اتحاديهها وظيفهی بزرگی را
هم برای پرولتاريا و هم برای کمونيسم بهعهده دارند .اين نقش اصلی اتحاديههاست که بايد بهاجرا
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درآيد .اما ،ما درحال حاضر اين مسئله رافراموش میکنيم ،و فکر میکنيم که میتوان مشکﻼت
اتحاديهها را با بیپروايی ،سرسری و با شدت مورد حل و فصل قرار داد.
ضرورتا ً بايد بهياداشته باشيم که اتحاديهها وظايف ويژهی خويش را دارند ـ نه وظيفهی
فرماندهی ،نظارت ويا ديکته کردن ]فرمانها[؛ وظايف اتحاديهها در يک عبارت خﻼصه میشود:
کاناليزه کردن تودههای کارگر در جنبش سازمانيافتهی پرولتاريايی .نتيجه اينکه تروتسکی ]در
مقام[ معلم و با سيستم ماسک زدهی تربيتی خود بيش از حد زيادهروی میکند .اما خود رفيق
زينويف چه پيشنهادی دارد؟ در چارچوب اتحاديهها اولين درس کمونيسم است» :بهآنها
)بهتودهها( حقايق پايهای در مورد جنبش پرولتری« ]را آموزش بدهيم[ .بهچه شکلی؟ ازطريق
عملی اشکال نوين توليد؟ ]يعنی[ دقيقا ً آنچه »اپوزيسيون
تجربيات عملی ،از طريق خلق
ِ
کارگری« میخواهد؟ نه ،بههيچوجه! گروه زينويفـلنين طرفدار سيستم تربيتیای هستند که
مطالعه ،ارائهی پندهای اخﻼقی و نمونههای خوب و بهدقت انتخاب شده را دربرمیگيرد .ما نيم
ميليون کمونيست داريم )از اين تعداد متأسفانه عدهی زيادی »بيگانه«اند ـ بيگانه از دنيای ديگر(،
بيگانه از هفت ميليون کارگر.
بنابر گفتهی رفيق لنين حزب »پيشگام پرولتاريايی را بهخود جذب کرده است« .بهترين
درپی
کمونيستها ،با همکاری متخصصين مؤسسات دولتی اقتصاد ،در آزمايشگاههای خويش
ِ
اشکال نوين توليد کمونيستیاند .اين حقيقت دارد که اين کمونيستها که درحال حاضر زير نظر
»معلمين خوب« در »شورای عالی اقتصاد ملی« و ديگر مراکز کار میکنند ،شاگردان نمونهاند.
اما تودههای کارگری در اتحاديهها بايستی بهاين آدمها نظر داشته باشند و از آنها چيز بياموزند،
سکان بزنند؛ چراکه »هنوز زود است« .آنها »هنوز بهاندازهی کافی
بدون آنکه خود دست به ُ
نياموختهاند«.
بنا بهنظر لنين ،اتحاديهها )يعنی :سازمانهای طبقهی کارگر( خالق اشکال کمونيستی توليد
نيستند؛ برای اينکه آنها تنها رابط پيشگام و تودهی کارگر هستند» :اتحاديهها در فعاليت روزانهی
خويش توده را متقاعد مینمايند «...و غيره.
اين »سيستم شﻼق« تروتسکی نيست؛ سيستم تربيتی قرون وسطايی هم نيست؟ اين سيستم
فرولـپستهلوسی  Froebel-pestalozziآلمانی است که براساس مطالعهی نمونهها بناشده است.
اتحاديهها نبايد دست بهکاری بزنند که در صنعت جدی است .اما بايد تودهها را متقاعد کنند.
آنها بايد تودهها را در ارتباط نزديک با پيشگام و حزبی نگهدارند )دقت کنيد!( که توليد را
بهشکل اجتماعی سازمان نمیدهند ،بلکه فقط بهتأسيس نهادهای اقتصاد شوروی با ترکيبی
نامتجانس مبادرت میورزند که توسط کمونيستها منصوب شدهاند .سؤال اين استکه کدام يک از
اين سيستمها بهتر است .سيستم تروتسکی علیرغم کمبودهايش در جهات ديگر ،بههرحال شفافتر
و از اينرو واقعیتر است .از طريق مطالعهی کتاب و بررسی نمونههای شاگردان غمزده
نمیتوان آموزش را در بعد وسيعی پيش برد .اين موضوع را بايد هميشه و بهخوبی بهخاطر داشته
باشيم.
گروه بوخارين موضع ميانهای گرفتهاند؛ يا بهتر است بگوييم که سعی میکنند تا ترکيبی از
نقش
هردو سيستم را بهوجود بياورند .اما بايد متذکر شويم که اين شيوه نيز بهخطا میرود و اصل ِ
خﻼق اتحاديهها در صنعت را بهرسميت نمیشناسد .گروه بوخارين براين استکه اتحاديهها نقشی
دوگانه دارند )اينطور که در تزهايشان آمده است( .از سويی وظيفهی اتحاديهها اين استکه
»مدارس کمونيستی« باشند؛ و از سوی ديگر ،اتحاديهها بايستی بهعنوان حلقهای بين حزب و
تودهها عمل کنند )اين بيان از گروه لنين گرفته شده است( .بهعبارت ديگر ،اتحاديه نقش دستگاهی
را دارند که تودهی عظيم پرولتاريا را بهزندگی فعال میکشانند )رفقا توجه کنيد» ،در زندگی
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فعال« ،اما نه در خلق شکل نوين اقتصادی يا تحقيق و تجسس برای اشکال نوين توليد( .عﻼوه
براين ،اتحاديهها در روند افزايش دائم خويش بايد بهبخشی از دستگاه اقتصادی و همچنين بخشی
از دستگاه اجرايی دولت نيز تبديل شوند .اين در واقع همان تئوری »بههم پيوستن« تروتسکی
است.
اين بار نيز مباحثه حول محور مشگل اتحاديهها نمیگردد ،بلکه حول متدهای مختلفی مورد
بحث قرار میگيرد که اتحاديهها بايد برای تربيت تودهها بهکار بگيرند .تروتسکی درجايی ايستاده
و از سيستمی دفاع میکند )يا بهتر است که بگوييم :ايستاده بود و دفاع میکرد( که در مورد
کارگران راهآهن بهکار برده شد و قادر بهوارد کردن دانش بازسازی کمونيستی بهکلهی کارگران
سازمانيافته است.
از طريق »منصوب کردن«» ،ايجاد تغيير در سياستها« و ترويج همهگونه متدهای
معجزهآسا در تطابق با »سيستم شوک«]بخوان :سيستم نظامی[ ،اتحاديهها بايد بهگونهای بازسازی
شوند که بهتدريج و در جريان رشد خود بهارگانهای اقتصادی شوروی متصل شوند ،و بهوسيلهی
اقتصادی »شورای عالی اقتصاد ملی« تبديل گردند .زينويف و لنين عجلهای
اجراي ِی برنامههای
ِ
برای پيوستن اتحاديهها بهدستگاه اقتصادی دولتی ندارند .آنها میگويند اتحاديهها بايد اتحاديه باقی
بمانند.
تا آنجاکه بهتوليد ارتباط دارد ،بايد توسط مردانی رهبری شود که ما انتخاب میکنيم.
هنگامیکه اتحاديهها شاگردان بهلحاظ اقتصادی ساعی و مطيع تربيت کردند ،آنگاه ما آنها را
بهارگان اقتصادی دولت »تزريق« میکنيم .بدينترتيب ،اتحاديهها بهتدريج ازبين رفته و حل
میشوند .آنها ايجاد اشکال نوين اقتصادی را بهعهدهی ارگانهای بوروکراتيک دولتی گذاشتهاند؛
همانطور که بهاتحاديهها نقش »مدارس« را واگذار کردهاند .آموزش ،آموزش و بازهم آموزش؛
اين شعار لنين و زينويف است .اما بوخارين میخواهد روی راديکاليسم درون اتحاديهها »اقدام
بهانباشت« ' 'to bankبکند ،و البته که شايستهی سرزنش لنين است که با ُکنيه
» «Simidicomistبيان میشود .وقتی بوخارين و گروهش روی نقش آموزشی اتحاديهها در
موقعيت سياسی فیالحال موجود تأکيد میکنند ،درعينحال روی کاملترين شکل دموکراسی ،و
باز قدرت انتخاباتی در درون اتحاديهها نيز پای میفشارند ـ نه فقط اجرای اص ِل
شکل کامﻼً ِ
انتخاب بهطورکلی ،بلکه انتخاب بیقيد و شرط نمايندگانی که از سوی اتحاديهها معرفی میشوند.
چه دموکراسی ]جالبی[! اينها بهمذاق »اپوزيسيون کارگری« خوش میآيد] ،البته[ با يک تفاوت:
»اپوزيسيون کارگری« بهاتحاديهها بهعنوان مدير و خالق اقتصاد کمونيستی مینگرد ،درحالی که
بوخارين همراه با لنين و تروتسکی ،تنها اجرای نقش »مدارس کمونيستی« را بهاتحاديه اعطا
میکنند .درجايی که همه میدانيم اصل انتخابی بودن ]در اتحاديهها[ تأثيری روی اداره صنعت
ندارد ،چرا بوخارين بهاين مسئله میپردازد؟ برای اينکه کنترل صنعت ـدر حقيقتـ همچنان دور
از دسترس کارگران و در کنترل ارگانهای دولتی قرار داشته باشد .بوخارين يادآور آن معلمهايی
استکه براساس سيستم کهنهی »کتابها« تدريس میکنند» .تو بايد تااينجا را ياد بگيری ،اما نه
بيشتر« ،درحالیکه تاآنجا که مربوط بهفعاليتهايی چون رقص يا سرگرمیهای ديگر است،
دانشآموزان در »فعاليتهای مستقل« خويش ،در برپايی رقص و سرگرمیهای ديگر ...تشويق
میشوند.
اين دو سيستم بهراحتترين شکل ممکن باهم کنار آمده و آميزش يافتهاند .اما اينکه نتيجه اين
همه چه خواهد شد ويا اينکه کارآموزان اين آموزگاران برگزيده قادر بهچه کاری هستند ،دو سؤال
مختلف است.
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گزاری التقاطی«ای را در جلسات آموزشی
اگر رفيق لوناچارسکی قادر بود تا چنين »بدعت
ِ
ً
رد کند ،وضعيت »کميساريای آموزش و پرورش خلق« را واقعا دچار دشواری میساخت.

۶ـ ﻣحدود کﺮدن خﻼقيتها
با وجود اين ،هيچ دليلی وجود ندارد که متدهای آموزشی رفقای رهبری ]حزب[ در مورد
اتحاديهها را دستکم بگيريم .همهی آنها ـحتی تروتسکیـ در رابطه با آموزش میپذيرند که
»خودفعاليتی« تودهها نقش ناچيزی ندارد؛ از اينروستکه تﻼش دارند بهبرنامهای دست يابند تا از
طريق آن اتحاديهها قادر بهرشد ابتکار و نيروی خﻼق اقتصادی خويش باشند] ،البته[ بدون آنکه
هيچ آسيبی بهسيستم بوروکراتيک ادارهی صنعت وارد کنند .ازنظر بوخارين کم زيانترين
حوزهای که تودهها میتوانند خودفعاليتی خويش را بهعﻼوهی »شرکت در زندگی فعال« بيان کنند،
]زندگی خودِ[ کارگران« است» .اپوزيسيون کارگری«
حوزهی مربوط به»بهبود بخشيدن بهشرايط
ِ
توجه زيادی بدين مسئله دارد؛ اما برآن است که با وجود اين ،مهمترين حوزه برای قدرت خﻼقيت
]زندگی خودِ[
طبقهی کارگر همان آفريدن شکلهای نوين اقتصادی است که »بهبود شرايط
ِ
کارگران« تنها يک بخش از آن خواهد بود.
بنا بهنظر تروتسکی و زينويف توليد بهطورکلی بايستی از سوی ارگانهای دولتی ابداع و
برنامهريزی شود؛ اين درحالی استکه بهاتحاديهها توصيه میکنند که کار نسبتا ً محدودتر ،اما مفي ِد
]زندگی خودِ[ کارگران« را بهعهده بگيرند .برای مثال ،رفيق زينويف
»بهبود بخشيدن بهشرايط
ِ
توزيع البسه توسط اتحاديهها را »نقش اقتصادی« میداند ،و توضيح میدهد» :هيچ مشکلی مهمتر
از مشکل اقتصادی نيست؛ برپاداشتن يک حمام در پتروگراد ده برابر مهمتر از برگزاری پنج
سخنرانی خوب است«.
سوء تفاهم سادهلوحانه است يا ]نه[ سازماندهی وظايف خﻼق در توليد و
اين يعنی چه؟ يک
ِ
رشد نيروهای مولد را با وظيفهی محدود تنظيم شرايط زندگی جایگزين میکند؟ همين انديشه ،اما
با عبارتی ديگر ،توسط تروتسکی نيز بيان میشود .او خيلی سخاوتمندانه بهاتحاديهها پيشنهاد
میکند که ابتکارات ممکن و موجود خويش را در حوزهی اقتصادی رشد دهند.
اما اين ابتکار درکجا بايد ظاهر گردد؟ ازطريق »شيشهبندی پنجرههای کارگاهها يا پرکردن
گودالهای جلوی کارخانهها«؟ )اين چيزی بود که تروتسکی در کنگرهی کارگران معدن پيشنهاد
کرد(.
کار خانگی است] .رفيق
رفيق تروتسکی با ما ابراز همدردی ]هم[ میکند! زيرا اين فقط ِ
تروتسکی[ اگر میخواهيد خﻼقيت اتحاديههای را تا بهاين اندازه کاهش بدهيد ،در اينصورت
اتحاديهها بهجای تبديل شدن بهمدرسهی کمونيسم ،بهمدرسهای تبديل میشوند که سرايدار تربيت
میکنند] .آری[ اين حقيقت دارد که رفيق تروتسکی تﻼش دارد حوزهی »خودفعاليتی تودهها« را
از طريق برحذر داشتن آنان از شرکت در »خودفعاليتی« در راستای بهبود بخشيدن بهشرايط
]زندگی خودِ[ کارگران توسعه دهد؛ اما ]از چه طريق؟[ از اين طريق که بهآنها فرصت بدهد تا
ِ
در اين زمينه از »شورای عالی اقتصاد ملی« درس بگيرند) .تنها يک اپوزيسيون »ديوانه« تا بدين
حد پيش میرود(!
»هرگاه که قرار باشد که مسئلهای در رابطه با کارگران مورد بحث و تصميمگيری قرار بگيرد
)برای مثال توزيع و تقسيم مواد غذايی يا نيرویکار( ،ضروری است که اتحاديهها بهشکل اساسی
نسبت بهاينگونه موارد آگاه باشند؛ اين آگاهی بهآن شکل نيست که اغلب شهروندان از اينگونه
مسائل دارند ،بلکه آگاهی کامل نسبت بههمهی اموری است که قرار است توسط "شورای عالی
اقتصاد ملی" انجام شود« )سخنرانی  ٣٠دسامبر( .آموزگاران شورای عالی اقتصاد نه تنها
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اتحاديهها را مجبور به»اجرای« برنامههايش میکند ،بلکه همچنين »مصوباتش را برای
کارآموزان خود توضيح ]هم[ میدهد« .چنين شيوهای در مقايسه با آن سيستمی که درحال حاضر
در راهآهن بهکار میرود ،يک گام بهجلوست .بههرحال ،برای هرکارگر متفکری روشن استکه
شيشهبندی پنجره هرچقدر هم که مفيد باشد] ،اما[ ربطی بهاداره صنعت ندارد؛ و نيرویها مولد و
رشد اين نيرو در اينگونه کارها قابل بيان نيست .اما موضوع مهم همچنان بهجای خود باقی است:
چگونه بايد نيروی مولد را رشد داد؟ چگونه میخواهيم نظم اقتصادیای بنا بگذاريم که زندگی
جديد و شکل نوين توليد را همساز کند و چگونه میتوان حتیاﻻمکان بخش غيرمفي ِد مولد کار را
کاهش داد .يک حزب برای اجرای پروژههای مورد نظر خود میتواند از سرباز ،سياستمدار ويا
مديرعامل استفاده کند؛ اما نمیتواند آفرينندهی اقتصاد کمونيستی را پرورش بدهد .چراکه تنها
اتحاديهها هستند که امکان رشد نيروهای خﻼق و خطوط نوين ]در توليد[ را دارا هستند.
بهعﻼوه اين وظيفهی حزب نيست .وظيفهی حزب بهوجود آوردن شرايط ]بيرونی[ است؛
يعنی :بهتودهی کارگران آزادی داده شود تا ازطريق هدف مشترک اقتصادی متحد گردند ،تا بتوانند
کارگر )و در عينحال( خالق و کاشف انگيزههای نوين در اجرای کار باشند ،تا سيستم نوينی برای
بهکارگيری و تقسيم نيرویکار با هدف بازسازی جامعه بهوجود آورند ،و ]سرانجام[ از اين طريق
بتوانند سامان اقتصادی نوينی را براساس کمونيسم پايهريزی کنند .تنها کارگران ]با خودآگاهی
طبقاتی خويش[ قادرند که متدهای نوينی برای سازمان کار و همچنين برای اداره صنعت بيافرينند.

٧ـ تکﻨيک و سازﻣان
اين يک حقيقت سادهی مارکسيستی است که اينک رهبری حزب حاضر بهپذيرش آن نيست.
چرا؟ برای اينکه رهبران بيشتر بهتکنوکراتهای بوروکرات و وارثان گذشته اعتماد دارند تا
بهنيروی خﻼق و سالم تودههای کارگر .ما در همهی حوزهها در اينکه چهکسانی ـسازمانهای
کارگری يا متخصصين بوروکراتـ بايستی کنترل اين حوزهها را برعهده داشته باشند ،میتوانيم
تأمل کنيم؛ برای مثال ،آموزش و پرورش ،توسعهی علم ،سازماندهی ارتش يا بهداشت عمومی.
اما يک حوزه وجود دارد و آن هم حوزهی اقتصاد است که پاسخ اين سؤال که چه کسی بايد کنترل
اين حوزه را در دست بگيرد ،برای آنان که تاريخ را فراموش نکردهاند ،بسيار ساده و روش است.
همهی مارکسيستها بهاين موضوع واقفاند که بازسازی صنعت و رشد نيروهای مولد بهدو
فاکتور وابسته است :رشد تکنيک ،و سازمان کارآم ِد کار برای افزايش توليد و نيز جستجوی
انگيزههای نوين در انجام کار .اين امر در مورد هردورهای در تاريخ جوامع بشری که در حال
گذار از سطح رشد اقتصادی پايين بهسطح رشدی باﻻتر بوده ،صادق است.
در يک جمهوری کارگری تکنيک در رشد نيرویهای مولده و خلق سيستم نوين اقتصادی ،در
مقايسه با فاکتور ديگر )يعنی :در مقايسه با کارآيی سازمان کار( ،نقش درجهی دوم را بازی
میکند .حتی اگر روسيهی شوروی در اجرای طرح الکتروفيکاسيون )يا برقرسانی( کامﻼً موفق
شود ،بدون ايجاد تغييرات اساسی در کنترل و سازماندهی مردمی توليد و اقتصاد ،تنها در حد
رشد کشورهای پيشرفته سرمايهداری خواهد رسيد .با اينحال] ،نبايد فراموش کرد که[ روسيه در
رابطه با استفادهی مؤثر از نيرویکار و ساختن يک سيستم نوين توليدی در شرايط فوقالعاده
بسيار مطلوبی بهسرمیبرد .تاآنجاکه مسئلهی بهرشد نيروهای مولده مربوط است ،اين شرايط
]فوقالعاده[ بهروسيه اين امکان را میدهد که کليه کشورهای سرمايهداری بورژوايی را با
فاصلهی بسيار زيادی پشت سر بگذارد .در روسيه سوسياليست بیکاری بهعنوان انگيزهای برای
کار ازبين رفته است .امکانات جديدی بهروی طبقهی کارگر که از يوغ سرمايهداری نجات يافته،
باز شده تا خود بهطور خﻼق در تدارک و فراهمسازی انگيزه و محرکهای نوين و نيز آفرينش
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شکلهای نوين توليد شرکت کند؛ نمونهی چنين امکانی در هيچجای تاريخ بشری وجود نداشته
است.
بههرصورت ،چهکسانی قادرند اين نيروی خﻼق ضروری و ]نياز[ آرزومندانه در اين حوزه
را رشد بدهند؟ عناصر بوروکراتيک ،رهبران ارگانهای شوروی يا اتحاديهها )که اعضای آنها
کار دارای خﻼقيتها و متدهای
بهواسطهی تجربيات خود در امر تجديد گروهبندی در محيطهای ْ
عملی مفيدیاند( میتوانند در سازماندهی سراسری سيستم اقتصاد مردمی مفيد واقع شوند؟
کار اتحاديههاست؛ پس» ،اپوزيسيون
»اپوزيسيون کارگری« مدعی است که اداره اقتصاد مردمی ِ
کارگری« بيشتر مارکسيستی فکر میکند تا رهبران بهلحاظ تئوريک آموزش ديده.
»اپوزيسيون کارگری« آنقدر ناآگاه نيست که نقش بزرگ پيشرفت تکنولوژی و افراد
آموزشديده در حوزهی تکنيک را نديده بگيرد .از اينرو ،برآن نيستکه پساز انتخاب ارگان
رهبری صنعت » ،شورای عالی اقتصاد ملی« ،کميتههای مرکزی صنعت ،مراکز اقتصادی و
غيره بهسادگی بايد ملغی شوند؛ بههيچوجه» .اپوزيسيون کارگری« فکر میکند که اين مراکز
اداری مهم تکنولوژيک بايستی تحتنظر رهبری ارگان آن باشند؛ بايد بهاين مراکز وظايف
تئوريک داد ،و همچنانکه کاپيتاليستها برای پيشبرد برنامههای خويش تکنيک را بهخدمت
میگرفتند ،بايد از خدمات آنان نيز استفاده کرد .متخصصين میتوانند بهپيشرفت صنعت ياری
برسانند و کار يدی کارگران را آسانتر کنند؛ آنها ضروری و غيرقابل چشمپوشیاند ،درست
بهعلوم شباهت دارند که برای هرطبقهی بالنده و در حال پيشرفت ناگزير و ضروری است .اما
متخصصين بورژوايی ،هرچند که اتيکت کمونيستی هم بهآنها چسبانده باشيم ،بهلحاظ ]شخصيتی
و[ روحی ضعيفتر و ناتوانتر از آن هستند که بتوانند نيرویهای مولده در يک کشور
غيرسرمايهداری را رشد و توسعه بدهند؛ و بهمتدهای نوينی دست يابند که بتوانند بهمحرک و
انگيزهای نوين برای افزايش بارآوری کار تبديل شوند .در اينجا طبقهی کارگر] ،يعنی[ اتحاديهها
هستند که حرف آخر را میزنند .هنگامیکه بورژوازی طبقهای پيشرو بود و در آستانهی گذر از
قرون وسطی بهزمانهی مدرن قرار داشت و وارد مبارزهی اقتصادی با فئودالهای فاسد شده بود،
هيچ برتری تکنولوژيک درمقابل طبقهی مقابل نداشت.
تاجر ،اين اولين کاپيتاليست ،مجبور بود اجناس ]مورد نيازش[ را از صنعتکاری بخرد که با
کمک سوهان ،چاقو و دوک ابتداي ْی هم برای »ارباب« )زميندار( خود و هم برای تاجر بيرونی
)که با وی يک قرارداد تجارت »آزاد« بسته بود( ،توليد میکرد .اقتصاد فئودالی از نظر توليد
حضيﺾ[ خويش قرار داشت ،و در ارائهی هرشکلی از
سازمانی در اوج ]و عبارت دقيقتر :در
ِ
مازاد ]توليد[ بهآخر خط رسيده بود؛ ]بدينترتيب[ بود که با کاهش رشد نيروهای مولده مواجه شد.
ب زوا ِل اقتصادی ]و تسليم بهآن[ ويا يافتن
بشريت در مقاب ِل ]چنين وضعيتی[ ،آلترناتي ِو انتخا ِ
محرک نوينی برای کار و آفرينش ،و درنتيجه ايجاد سيستم اقتصادی جديدی قرار گرفت که
بارآوری توليد را تا جايی گسترش بدهد که امکان جديدی برای رشد نيروهای مولده فراهم بياورد.
چهکسانی قادر بهکشف و رشد متدهای نوين در حوزهی تجديدسازمان توليد بودند؟ هيچکس
بهجز نمايندگان طبقهای که وابسته بهرسوم و عادات )روتين( گذشته نبودند؛ آنانی که فهميدند
بارآوری توليد توسط دوک و اسکنه و غيره در دستهای افرادی با مختصات برده ،در مقايسه با
ت آنها مشوقهای
بارآوری اين وسائل در دست کارگران مزدبَ ِر بهاصطﻼح آزاد )که در پش ِ
ضروری اقتصادی قرار دارد( ،بسيار ضعيفتر است.
بدينسان ،طبقهی پيشرو با دريافت اينکه محرکهای اساسی کار در کجا نهفته است ،سيستم
پيچيدهی عظيمی را برپا نمود که مطابق ويژگی خودش بود :سيستم سرمايهدارانهی توليد.
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سيستم جديد را
کمک سرمايهداران شتافتند] .چراکه[ اساس اين
تکنيسينها در اين رابطه فقط به
ِ
ِ
سازماندهی کار ،و مناسبات جديد بين کار و سرمايه تشکيل میداد.
ْ
وضعيت در حال حاضر نيز ]درکليت خويش[ هنوز بهقوت خود باقی است .هيچ متخصص يا
تکنيسين اشباع شده از روتينهای سيستم توليدی سرمايهداری ،در رابطه با سازماندهی کار در
ِ
راستای بنيانگذاری اقتصاد کمونيستی و کاربرد آن ،قادر بهمعرفی و ابداع ابتکارات زنده و نوين
نيست .در شرايط موجود ،چنين ]کنشی[ وظيفهی سازمانهای کارگری است .بزرگترين خدمت
»اپوزيسيون کارگری« اين استکه اين مسئلهی بسيار مهم را بهطور شفاف و بهشکل مستقيم در
مقابل حزب مطرح نمود.
رفيق لنين برآن استکه ،ما میتوانيم از طريق حزب يک برنامهی کمونيستی در حوزه اقتصاد
بهاجرا درآوريم .آيا اين ]طرز فکر[ درست است؟ قبل از هرچيز ،اجازه بدهيد ببينيم که حزب
چگونه عمل میکند .بنابر نظر رفيق لنين »حزب ،کارگران پيشگام را از ميان ]تودهی[ کارگران
بهخود جذب میکند ،آنگاه اين نيروها را در ارگانهای مختلف شوروی پخش مینمايد«
)بههرحال ،تنها يک بخش از اين پيشگامها بهاتحاديهها ]برمیگردند[؛ آنجايی که اعضای
اتحاديه فاقد امکان رهبری و برپاسازی اقتصاد مردمی هستند( .اين کمونيستـاقتصاددانهای
آموزش ديده ،معتقد و شايد هم بسيار با استعداد در ارگانهای اقتصادی ]گرايش خويش را از دست
میدهند[ ،فرومیپاشند و فاسد میگردند» .نفوذ اين رفقا در چنين فضاهايی بسيار محدود و
خدشهدار میشود« ،ويا کﻼً ازبين خواهند رفت .اما در اتحاديهها فضای طبقاتی قویتر است؛
ترکيب بيشتر همگون است؛ و وظايفی را که جمع بهعهده میگيرد ،رابطهای مستقيم با زندگی و
نيازهای بﻼواسطهی خود توليدکنندگان دارد] ،اين وظايف[ با کميتهی کارخانهها و با افراد شاغل
در هرکارخانهای ،با مديريت کارخانه و با مراکز اتحاديهها در ارتباط خواهد بود .نيروی خﻼق و
گر اشکال نوين و محرکهای افزايش بارآوری توليد تنها در آغوش طبيعی جمع طبقاتی
جستجو ِ
زاده خواهد شد .گرچه تنها پيشگامهای طبقه میتوانند دربرپايی انقﻼب فعليت داشته باشند ،اما
اساس اقتصادی اقتدار يک جامعه تنها از طريق همهی طبقه و از طريق فعاليت روزانه در
سازمانهای طبقاتی آنان امکانپذير است.
هرکسیکه باوری بهجانمايه و نيروی آفرينش جمعی طبقهی کارگر ندارد ـآفرينش
جمعیایکه در اتحاديهها بهبيان درمیآيد و نمايندگی میشودـ بايد روی نوسازی کمونيستی جامعه
خط بطﻼن بکشد .نه کرستينسکی  Krestinskyيا پرابرژينسکی  Preobrajenskyو نه لنين يا
تروتسکی قادر بهاين نيستند که با استفاده از ماشين حزبی و بدون خطا ،کارگرانی را بهجلو هدايت
کنند که خودشان میتوانند شيوههای نوين توليد را پيدا کنند .اين کارگران تنها ازطريق تجربهی
زندگی بهجلو رانده میشوند ـ تجربهای برخاسته از زندگی تودههايی که بهطور واقعی و همزمان
هم توليد میکنند و هم توليد را سازمان میدهند .اين مسئلهی ]اساسی[ که برای هرکارگر سادهای
بسيار ساده و روشن است ،اساسا ً مورد توجه رهبری حزب ما نيست :کمونيسم ازطريق
تصويبنامه و احکا ْم غيرممکن است .کمونيسم تنها بهوسيله جستجوی عملی و آزمون و خطا ،اما
تنها با نيروی خﻼق خود طبقهی کارگر عملی خواهد شد.

٨ـ بﺮناﻣه اپوزيسيون
نکتهی اساسی بحث ميان رهبران حزب و »اپوزيسيون کارگری« اين استکه حزب
بهچهکسانی برای بنای اقتصادی کمونيستی اعتماد میکند :به»شورای عالی اقتصاد ملی« با همهی
شاخههای بوروکراتيک آن يا بهاتحاديههای صنعتی؟
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رفيق تروتسکی برآن است که اتحاديهها را با شورای عالی اقتصاد »يکی نمايد« تا يکی
)يعنی :شورای عالی اقتصاد( ديگری )يعنی :اتحاديهها( را ببلعد .ازسوی ديگر ،رفيق لنين و
زينويف میخواهند تودهی سازمانيافته در اتحاديه را »رشد بدهند« تا بدون دشواری جذب
نهادهای شوروی شوند .بوخارين و ديگر فراکسيونها نيز در اصل همين نظر را دارند .گرچه
فرمولبندیها متفاوتاند؛ اما محتوای اصلی ]گفتهها[ يکی است .تنها »اپوزيسيون کارگری«
استکه محتوای بيانش کامﻼً متفاوت است و از ديدگاه طبقاتی پرولتاريا در خو ِد پروسهی آفرينش
و تحقق وظايف ]تاريخیاش[ دفاع میکند .ارگان رهبری اقتصاد در جمهوری کارگری در طول
ری اقتصادی
مرحلهی گذار بايد مستقيما ً از سوی تودهی مولدين انتخاب گردد .همهی نهادهای ادا ِ
شوروی بايد مرکز اجراي ِی ارگان اصلی سياست اقتصادی جمهوری کارگری باشند .مابقی
]حرفها[ درجا زدنهايی است که بیاعتمادی بهقدرت خﻼق طبقهی کارگر را نشان میدهد؛
بیاعتمادیای که با ايدآلهای بيان شده در حزب ما خوانايی ندارد ،حزبیکه قدرتش دقيقا ً بسته
بهجانمايه و روح دائما ً خﻼق پرولتارياست .اصﻼً تعجبآور نيست اگر که نمايندگان مختلف
رفرمهای اقتصادی ،بهاستثنای »اپوزيسيون کارگری« ،در کنگرهای که بهزودی برگزار خواهد
شد ،همگی با دادن امتيازات متقابل و سازش بهفهمی مشترک برسند .چراکه در ميان آنها اختﻼف
نظر سياسی پايهای وجود ندارد.
تنها »اپوزيسيون کارگری« استکه نمیخواهد و نبايد سازش کند .اما عدم سازش بهاين معنی
نيست که قصد »انشعاب« دارد .نه ،بههيچوجه .وظيفهی »اپوزيسيون کارگری« چيز ديگری
است .حتی درصورت شکست در کنگره بايستی در حزب بماند و سرسختانه قدم بهقدم بهدفاع از
نقطه نظرات خويش بپردازد ،حزب را نجات بدهد و مشی طبقاتی آن را شفافيت ببخشد.
يکبار ديگر بهطور خﻼصه» :اپوزيسيون کارگری« چه میخواهد؟
١ـ تشکيل نهادی از کارگران )يعنی :از خو ِد مولدين( برای ادارهی اقتصاد مردمی.
ياری منفعل بهنهاد اقتصادیای
٢ـ برای اين منظور )يعنی :برای گذار اتحاديهها از نقش دست ِ
که حضوری فعال داشته باشد و بتواند بيانکنندهی ابتکارات خﻼق نيز باشد( »اپوزيسيون
کارگری« پيشنهاد يک سری اقدامات مقدماتی را میدهد تا بهطور منظم بههدف ]نهايی[ برسيم.
٣ـ هنگامیکه کميته اجرايی مرکزی اتحاديههای سراسر روسيه بدين نتيجه رسيده باشد که
اتحاديهها بهاندازه کافی آمادگی پذيرفتن وظايف ادارهی صنعت را دارند ،اين وظيقه بدانها محول
گردد.
۴ـ واگذاری کليه پستهای اداری در حوزهی اقتصاد میبايست با توافق اتحاديهها انجام گيرد.
نامزدهای اتحاديه غيرقابل برکناری باشند .کليه کارگزاران منتخب اتحاديهها در مقابل اتحاديهها
پاسخگو هستند ،و از سوی اتحاديه نيز قابل برکناری میباشند.
۵ـ برای عملی کردن اين پيشنهادها ضروری استکه هستهها را در صفوف اتحاديه ]ايجاد
کرده و[ تقويت کنيم ،و کميتههای کارخانهها و کارگاهها را برای اداره صنعت آماده نماييم.
۶ـ با تمرکز کل ادارهی اقتصادی جمهوری در يک نهاد )بدون دوآليسم ميان »شورای عالی
اقتصاد ملی« و »کميتهی اجرايی سراسری اتحاديهها«( بايد ارادهی واحدی بهوجود بيايد تا
برنامهريزی و اجرای سيستم توليد کمونيستی را آسانتر کند .آيا اين بهمعنی سنديکاليسم است؟ نه
سنديکاليسم نيست ،برعکس] ،برگرفته از[ همان چيزها ]و مفاهيمی[ است که در برنامهی حزب
ما آمده است ،و همانند مفادی نيست که بهامضای رفقايی رسيده که از برنامهی حزب منحرف
شدهاند.
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بوروکراسﯽ و خودفﻌاليتﯽ تودهها
١ـ ابتکار ...و ريشههای بیﻋﻼقگی
اين بوروکراسی است يا خودفعاليتی تودهها؟ اين دومين نکتهی مورد اختﻼف بين رهبران
حزب و »اپوزيسيون کارگری« است .مسئلهی بورکراتيسم در هشتمين کنگرهی شوراها مطرح
شد ،اما بحث در مورد آن سطحی بود .در اينجا نيز ،همانند مسئلهی نقش اتحاديهها و مشکل آنان،
بحث بهمسير غلطی کشيده شد .جدال حول اين مسئله بسيار عميقتر از آن است که ]دريک نگاه
سطحی[ بهنظر میرسد.
پرسش اساسی از اين قرار است :کدام سيستم اداری در جمهوری کارگری بيشترين تضمين
را برای آزادی ]و استقﻼل[ نيروهای خﻼق طبقه در مرحلهی ساختمان پايههای اقتصاد کمونيستی
ايجاد میکند؟ اين سيستم ،يک دستگاه بوروکراتيک دولتی است يا ]در[ خودفعاليتی وسيع ،پراتيک
و مستقل تودههای کارگر ]خودمینماياند[ .اين پرسش بهسيستم مديريت برمیگردد و ]اساس[
اختﻼف بين دو اصل کامﻼً متضاد است :بوروکراسی يا خودفعاليتی ]مستقل[ .با همهی اين احوال،
آنها تﻼش میکردند تا با مسئله چنان برخود کنند که گويی مشکل فقط ]يافتن[ متدهايی است که
برای »نهادهای شوروی حياتبخش«اند.
در اين نيز شکلی از جایگزينی موضوع بحث را مشاهده میکنيم ،عين همان برخوردی که
در مباحثات مربوط بهاتحاديهها صورت گرفت.
ضروری است که صريح و شفاف بگوييم که اين راهحلهای نيمهکاره ،ايجاد تغييرات در
روابط ميان نهادهای مرکزی و سازمانهای اقتصادی منطقهای ،و »راهحل«های ديگری مانند
خرده ابداعات غيرضروری )مثل ]جابهجايی[ مقامات مسؤل يا تزريق اعضای حزب بهنهادهای
شوروی ـ درجايی که کمونيستها در اين نهادها تحت سيستم بوروکراتيک حاکم و زير نفوذ
وارثان سابق قرار دارند( ،نمیتوانند »دموکراتيزه شدن« يا پويايی نهادهای شوروی را موجب
گردند.
نکتهی ]اساسی[ اينگونه مسائل نيست .حتی هر کودکی در روسيه شوروی هم میداند که
مهمترين مشکل برانگيختن تودهی کارگران ،دهقانان و ديگر ]زحمتکشان[ بهعرصهی بازسازی
اقتصا ِد دولت پرولتری و درنتيجه ايحاد تغيير در شرايط زندگی است .اين وظيفهی روشنی است:
اين وظيفه چيزی جز برانگيختن قدرت ابتکار و خودفعاليتی در ميان تودهها نيست .اما بايد چهکار
کنيم تا قدرت ابتکار در ميان تودههای ترغيب شود و انکشاف يابد؟ هيچ کاری نبايد کرد] .در اين
رابطه[ عکس مسئله درست است .در هر همايشی مردان و زنان کارگر را تشويق میکنيم
»زندگی نوينی بيافرينند و بهمقامات شوروی ياری برسانند«؛ اما همينکه تودهها يا گروهی از
کارگران پندهای ما را جدی میگيرند و تﻼش میکنند تا آن را در عمل بهکار بندند ،نهاد
بوروکراتيکی که احساس بیتوجهی بهخود میکند ،تﻼش اين مبتکران مشتاق را بیاثر میسازد.
هر رفيقی بهسادگی میتواند نمونههای مختلفی را در نظر بگيرد که خو ِد کارگران تﻼش کردند
تا سالنهای غذاخوری ،مهد کودک ،ترانسپورت چوب و غيرو را سازمان بدهند؛ ]اما[ هربار
شوق و عﻼقهی آنها بهانجام تعهدی که قبول کرده بودند ،بهدليل فروماليتههای بوروکراتيک و
مذاکرات بیانتها با نهادهای مختلف )که نه نتيجهای داشت ،نه کامﻼً رد میشد و نه بهطرح
خواستههای جديدی میانجاميد( ،با بنبست مواجه میشد و فرومی ُمرد .هربار که فرصتی برای
توده پيش آمد که با ابتکار و تﻼش خويش بهتجهيز سالن غذاخوری بپردازند ،چوبها را انبار ويا
مهد کودکی را سازمان بدهند ،نتيجهاش پاسخ پیدرپی منفی از سوی نهادهای مرکزی بود .هميشه
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توضيح آنان امتناع بود :تجهيزات برای سالن غذاخوری موجود نيست ،اسب برای ترانسپورت
نداريم ،مکان ﻻزم برای مهد کودک وجود ندارد .اينگونه پاسخها در ميان زنان و مردان کارگر
تلخی و بيزاری بهوجود میآورد؛ چراکه آنها میديدند که اگر خودشان اجازه و فرصت عمل
داشته باشند ،قادر بهاجرای اين پروژهها هستند .چقدر زجرآور استکه درخواست تجهيزات ﻻزم
]برای انجام کار[ پاسخ منفی باشد ،درحالیکه اين تجهيزات توسط خود کارگران توليد شده ]و از
محل نگهداری آن نيز اطﻼع دارند[ .ازاينرو ،قدرت ابتکار کارگران تحليل رفته و ميل بهعمل در
آنان نابود میگردد .مردم میگويند» :اگر چنين استُ ،خب بگذار خود مقامات از ما مراقبت کنند«.
نتيجتا ً تقسيم بسيار خطرناکی صورت میپذيرد :ما تودهی کارگريم ،آنها مقامات شوروی هستند و
همهکاره .همهی مشکل همين است.

٢ـ ﺟوهﺮهی بوروکﺮاسی
تﻼش يافتن علت نابهسامانیها هستند؟ آيا رهبران
رهبران حزب ما چهکار میکنند؟ آيا در
ِ
ً
حزب آشکارا میپذيرند که سيستم حاکم در شوروی عمﻼ موجب فلج کردن و ازبين بردن فعاليت
مستقل توده بوده است ،درحالیکه قصد ]آغازين ما[ تشويق و ترغيب آنها بود؟ نه ،رهبران حزب
ما از اين کارها نمیکنند .درست عکس اين قضيه صادق است .رهبران حزب بهجای اينکه درپی
يافتن متدهايی باشند که بتواند موجب تشويق و ترغيب نيروی خﻼق باشد و خود را با نهادهای
سلحشوران حافظ بوروکراسی ظاهر
انعطافپذير شوروی تطبيق دهند ،نابههنگام در نقش
ِ
میگردند .چقدر از رفقای ما پيرو تروتسکی هستند و ]اين عبارت را[ تکرار میکنند» :ما رنج
میبريم ،نه بهخاطر بهکارگيری جوانب بد بوروکراسی ،بلکه بهاين دليل که تاکنون موفق بهاستفاده
از جوانب خوب و مفيد آن نشدهايم«) .درباره برنامه مشترک اقتصادی ،از تروتسکی(.
بوروکراسی نفی مستقيم خودفعاليتی ]مستقل[ تودههاست .بنابراين ،هرکس که پرنسيپ
دخالتگری فعال تودهها را بهعنوان اساس سيستم نوين جمهوری کارگری پذيرا باشد ،درپی
جوانب خوب ويا بد بوروکراسی نيست؛ ]و در واقع[ بايد صريح و مصمم از پذيرش اين سيستم
بیفايده ]برای تودهها[ امتناع کند .آنطور که رفيق زينويف سعی میکند ما را متقاعد کند،
بورورکراسی نتيجه فقر و بدبختی نيست؛ همچنين ،آن طور که ديگران ادعا میکنند ،بازتاب
»اطاعت کورکورانه از مافوق« هم نيست »که در ارتش بهوجود آمده« است .اين پديده ريشههای
عميقتری دارد .اين محصول فرعی همان چيزی استکه اساس »رفتار دوگانه« سياست ما در
مورد اتحاديهها را توضيح میدهد؛ يعنی :رشد نفوذ عناصری در نهادهای شوروی که نه تنها با
کمونيسم دشمنی میورزند ،بلکه با تﻼشها و آرزوهای ابتدايی کارگران نيز در تعارضاند.
بوروکراسی آفتی استکه عﻼوهبر نفوذ در حزب ،در نهادهای شوروی هم نفوذ پيدا کرده است.
اين امر تنها از سوی »اپوزيسيون کارگری« مورد تأکيد نيست؛ بلکه اين ازسوی رفقای
انديشمندیکه وابستگی بهاين گروه هم ندارند ،مورد توجه قرار گرفته است.
محدوديتها نه تنها گريبانگير فعاليت تودههای غيرحزبی را گرفته )مسئلهای که تنها در
شرايط جنگ داخلی میتواند منطقی و قابل قبول باشد( ،بلکه ابتکار اعضای حزب را نيز محدود
کرده است .هرتﻼش مستقلی ،هرانديشه نوينی که ]بهنحوی[ از سانسور مرکزيت حزب گذر نکرده
باشد ،بهمنزلهی »ارتداد« ،نقﺾ ديسيپلين حزبی و اقدام برعليه حقوق ويژه مرکزيت محسوب
میشود که بايستی همه چيز را »پيشبينی« کند و در مورد همه چيز »حکم« بدهد .اگر چيزی
بهحکميت نرسيده باشد ،بايد دست نگه داشت؛ زيرا وقت آن خواهد رسيد که مرکزيت فراغت
صدور حکم را پيدا کند .تنها پس از صدور اين حکم] ،البته[ با مرزهای بسيار محدود استکه
بهافراد اجازهی طرح »ابتکار« خود را میدهند .چه اتفاقی رخ خواهد داد اگر که عدهای از
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اعضای حزب کمونيست روسيه ـ مثﻼً آنانیکه عﻼقمند بهپرندگان هستند ـ تصميم بگيرند که يک
انجمن دفاع از پرندگان تشکيل بدهند؟ اين فکری استکه بهخودی خود مفيد بهنظر میرسد؛ و هيچ
تخالفی هم با هيچ »پروژهی دولتی« ندارد .اما فقط بهنظر میرسد که تخالفی وجود ندارد] .چراکه[
ناگهان يک نهاد بوروکراتيک ظاهر میشود و ادعا میکند که حق مديريت اين پروژه را دارد و
مسئول اجرای آن است] .بدينترتيب[ اين مؤسسهی خاص بﻼفاصله جمع ]طراح دفاع از پرندگان[
را در دستگاه شوروی ادغام میکند و با اينکار ابتکار مستقيم آن را ازبين میبرد؛ و بهجای اين
ابتکار مستقي ْم انبوهی از کاغذ ،احکام و آييننامه مطرح میشود که میتواند صدها کارمند را
بهکار بگيرد و بيش ازپيش برای پست و حمل و نقل دردسربيافريند.
زيانهای بوروکراسی آنطورکه عدهای از رفقا تﻼش دارند ما را بدان متقاعد سازند ،تنها
زيان
مشکل کاغذبازی نيست که مسئلهی مربوط به»پويايی نهادهای شوروی« را محدود میکند.
ِ
کار درآنجايی است که راهحل همهی مشکﻼت نهفته است ،نه ]مثﻼً[ در آنجايی که با تبادل وسيع
انديشه يا بهواسطهی همکاری مستقيم همهی دستاندرکاران حل شود؛ مشکل در تصميمات
فرماليتهای نهفته استکه بهطور متواتر توسط مرکز مؤسسات ]دولتی[ گرفته میشود .اين
تصميمات ازسوی يک نفر ويا گروه بسيار محدود اتخاذ میگردد ،درحالیکه انسانهايی که اين
تصميمات بهآنان مربوط است] ،بههنگام تصميمگيری[ اغلب حتی حضور هم ندارند .يک شخص
سوم ]و بیربط بهموضوع[ در مورد زندگی شما تصميم میگيرد :اين جوهرهی بوروکراسی است.
تر طبقهی کارگر که ناشی از گيجی مرحلهی گذار است،
باوجود درد و رنجهای هرچه بيش ِ
بوروکراسی بهويژه درحال حاضر خودرا ضعيف و ناتوان میداند .شوق و اشتياق اعجاز در
تهييج نيروهای مولد و بهبود شرايط کارگران تنها ازسوی ابتکار عمل افراد ذينفع )يعنی :خود
کارگران( ،عمل خواهد کرد ،البته مشروط بهاينکه در هرقدمی تحت فشار و محدوديتهای
هيراشی »مجوزها« و »احکام« قرار نگيرند .مارکسيستها ـو بهويژه بلشويکهاـ قدرتشان
دراين بوده استکه درپی پيروزی آنی جنبش نبودهاند )ضمنا ً اين مشی را همواره اپورتونيستها و
سازشکاران پی گرفتهاند( .مارکسيستها همواره تﻼش کردهاند که شرايطی بهوجود آورند تا
کارگران مجال آبديده کردن ارادهی انقﻼبی خويش را بيابند و نيروی خﻼق خويش را انکشاف
بدهند .ابتکار کارگران برای ما ضروری و ﻻزماﻻجراست؛ با وجود اين ،ما هنوز فرصت رشد
بهآنها ندادهايم .ترس از انتقاد و آزادی انديشه که با بوروکراسی گره خورده باشد ،غالبا ً نتايج
ت مستقل نيز وجود نخواهد داشت؛
مضحکی بهبار میآورد .بدون آزادی انديشه و بيان ،فعالي ِ
چراکه خودـفعاليتی مستقل تنها ازطريق ابتکار ،عمل و کار بهبيان نمیآيد ،بلکه ]در درجه باﻻيی[
از طريق انديشهورزی مستقل نيز متحقق میشود .ما فضايی برای فعاليت طبقاتی مستقل تودهها
ايجاد نکردهايم ،ما از انتقاد میترسيم ،ما از اعتماد بهتودهها بازماندهايم :بهاين دليل که بوروکراسی
در ما ﻻنه گزيده است .ازاينروست که »اپوزيسيون کارگری« بوروکراسی را همانند دشمن
میداند ،همانند تازيانه و جدیترين خطر برای حيات آيندهی حزب کمونيست.

٣ـ بﺮﻋليه بوروکﺮاسی در حزب
ی پيش از هرچيز بايستی بر بوروکراسی در
برای غلبه بر بوروکراسی در نهادهای شورو ْ
درون خود حزب غلبه يافت .اينجاستکه بايد مبارزهای بیدرنگ را پيش گرفت .همينکه حزب
در عمل ـنه در تئوریـ خودفعاليتی مستقل تودهها را بهعنوان اساس دولت ما بهرسميت بشناسد،
نهادهای شوروی خودبهخود با هدف وظايف کمونيست ْی حياتی دوباره میيابند .اين نهادها )که در
زمانی بسيار کوتاهی بهانحطاط کشيده شدهاند( ،ديگر نهادهای کاغذبازی و آزمايشگاه
فاصلهی
ِ
فرامين ُمرده نخواهند بود.
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بوروکراسی درون حزب ويران شود و دموکراسی پرولتری جایگزين آن
چه بايد کرد تا
ِ
گردد؟ بيش از هرچيز بايد بهاين موضوع آگاه بود که رهبران ما در اشتباهاند ،هنگامیکه
میگويند» :درحال حاضر که با خطر فوری در جبهه نظامی روبرو نيستيم ،موافق شل کردن
کمربندها هستيم ،اما همينکه مجددا ً احساس خطر کنيم ،باز بهسيستم نظامی در حزب بازخواهيم
گشت« .دراينجا بايد خاطرنشان سازيم که ابراز قهرمان ْی يکبار پتروگراد را نجات داد و چندين
بار از شهرهای ديگر و کليه منطقههای ]اين سرزمين[ دفاع کرد .آيا ارتش سرخ بهتنهايی دفاع از
استحکامات را سازمان داد؟ نه! نيروی دفاع دربرداندهی خودفعاليتی مستقل و ابتکارات
قهرمانانهی تودهها نيز بود .همه رفقا بهخاطر دارند که در مواقعی که خطر بسيار جدی میشد،
حزب همواره اينگونه خودفعاليتیهای مستقل را طلب میکرد؛ چراکه لنگر نجات را در
خودفعاليتی مستقل تودهها جستجو میکرد .اين درست استکه در موقعيتهايی که خطر ما را
ِ
تهديد میکند ،ديسپلين حزب و طبقه بايد محکمتر شود ،ميزان فداکاریها بايد افزايش يابند ،و دقت
در انجام وظايف نيز ضرورت بيشتری پيدا میکند؛ اما تفاوت زيادی ميان بيان اين روحيه طبقاتی
و »اطاعت کورکورانه«ای وجود دارد که در اين اواخر در حزب نيز مورد حمايت قرار گرفته
است.
بهمنظور احيای حزب و بيرون راندن بوروکراسی از نهادهای شوروی» ،اپوزيسيون
کارگری« همراه با گروهی از کارگران مسؤل در مسکو ،خواهان تحقق و اجرای کامل
پرنسيپهای دموکراسی است؛ اين درخواست فقط برای فرجهی زمانی کنونی نيست ،بلکه همچنين
همهی مواردی را نيز دربرمیگيرد که وضعيت داخلی يا خارجی را با تنش مواجه کردهاند .اين
اولين و اساسیترين شرط احيای حزب و بازگشت بهپرنسيپهای قيد شده در برنامهی حزب
استکه بهدليل نفوذ عناصر بيگانه ،بيش از پيش از آن منحرف شدهايم.
دومين شرط] ،ويا درخواست[ که »اپوزيسيون کارگری« قاطعانه براجرای تأکيد میورزد،
خروج عناصر غيرپرولتری از حزب است .هرچه شوروی قدرتمندتر میشود ،تعداد عناصر
برآمده از طبقهی متوسط ،و حتی گاها ً پارهای از دشمنان آشکار اين کشور ،تمايل بيشتری برای
پيوستن بهحزب پيدا میکنند .اخراج اين عناصر از حزب بايد بهطور کامل و اساسی انجام پذيرد.
آنهايیکه انجام اين وظيفه را بهعهده میگيرند ،بايد اين امر واقع را درنظر داشته باشند که اکثر
عناصر انقﻼبی با خاستگاه غيرپرولتری در طول مرحله اول انقﻼب اکتبر بهحزب پيوستند .حزب
بايد بهيک حزب پرولتری تبديل گردد .تنها پس از حذف عناصر غيرپرولتری است که حزب در
موقعيتی قرار میگيرد که قادر بهدفع نفوذ عناصر خردهبورژوا ،دهقان و خدمتگزاران وفادار
بهسرمايه )يعنی :متخصصين( خواهد بود.
»اپوزيسيون کارگری« پيشنهاد میکند که کليهی اعضايی را که کارگر نيستند و بعداز ١٩١٩
بهحزب پيوستهاند ،ثبت گشته و دارای حق شکايت عليه اخراج خويش از حزب باشند ،مهلت
شکايت سه ماه از زمان حکم اخراج است .اين مدت امکان تجديد عضويت را فراهم میکند.
همزمان يک »دوره آزمايشی کارگری« برای همهی عناصر غيرکارگر که مجدداً خواهان
پيوستن بهحزب هستند ،ضرورت دارد .اين شرط میتواند ازطريق اينکه همهی کسانی که
تقاضای عضويت در حزب را دارند بايستی مدت معينی تحت شرايط معمول کاری بهکار فيزيکی
اشتغال داشته باشند ،عملی گردد.
کردن حزب ،خلع کليهی عناصر غيرپرولتری
سومين گام تعيينکننده در راستای دموکراتيزه
ِ
از پستهای اداری است .بهعبارت ديگر ،کميتهی مرکزی حزب و نيز کميتهی حوزهها و مناطق
شهری بايد از چنان ترکيب کارگریای برخوردار باشند که هم ]پتانسيل[ آشنايی نزديک با شرايط
زندگی تودههای کارگر را داشته باشند و هم اکثريت را در اين نهادها تشکيل بدهند .مطالبه يا شرط
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ديگری که بهشرط باﻻ وابسته است ،اين استکه :همهی نهادهای حزب ،از کميته مرکزی تا
کميتههای منطقه و حوزههای شهری از نهادهايیکه کارهای روزانه و روتين را بهعهده دارند،
بهنهادهايی برای کنترل سياست شوروی تبديل گردند .همانطور که پيشتر هم اشاره کردهايم،
متقاطع است که با سه گروه اجتماعی متفاوت
متمايز
بحران حزب پيامد مستقيم برخورد سه خط
ِ
ِ
نيز مطابقت دارد :طبقهی کارگر ،دهقانان و طبقهی متوسط و نيز عناصر بورژوای سابق )يعنی:
متخصصين ،تکنوکراتها و تجار(.
مشکﻼت نهادهای سراسری شوروی )اعم از نهادهای محلی يا نهادهای مرکزی شوروی( که
حتی شامل »شورای کميساريای خلقها« و »کميتهی مرکزی اجرايی سراسری روسيه« نيز
میشود ،بهاندازهای مهم استکه آنها را مجبور میکند تا خودرا با سه گرايش متفاوت که نمايندگی
گروههای مختلف جمعيت روسيه شوروی را دارند ،مطابقت داده و امتيازاتی هم بهآنها بدهند.
درنتيجه ،مشی طبقاتی سياست ما نامشخص میشود و ثبات ضروری آن نيز ازبين میرود.
]بدينترتيب[ مﻼحظات مربوط بهمنافع دولت بهتدريج برمنافع طبقهی کارگر ترجيح داده میشود.
جزء تفکيکناپذيری از سياستهای طبقاتی ماست؛
کمک بهکميتهی مرکزی و کميتههای ديگر
ِ
برای کمک بهاين نهادها که بتوانند همهی نهادهای شوروی را در مواقع تصميمات سرنوشتساز
در سياست شوروی )مثﻼً در مورد نقش و وظايف اتحاديهها( بهنظم فراخوانند ،ضرورت دارد که
کليه امتيازات ويژه کارگزاران مسؤل را که دارای منصب در نهادهای شوروی و نهادهای حزب
کمونيست هستند ،لغو گردند .بايد بهخاطر داشته باشيم که روسيه شوروی هنوز يک واحد همگون
اجتماعی نيست .برعکس ،اين کشوری متشکل از تودهای غيرهمگون اجتماعی است] .نتيجه
اينکه[ قدرت دولتی مجبور بهانتخاب راه ميانهای برای همآهنگ کردن اين تودهای است که بيشتر
اوقات دشمنی متقابل بهسرمیبرند.
کميته مرکزی بايستی باﻻترين مرکز رهبری سياست طبقاتی ما باشد؛ نهادی با انديشهی
طبقاتی و کنترل برپراتيک سياست شوراها که روح برنامهی ما را ماديت میبخشد .برای اطمينان
از تحقق اين پيشنهاد ،ضرورت دارد که کميتهی مرکزی داشتن دو شغل و منصب را برای
آنهايی که میخواهند بهعضويت کميتهی مرکزی يا نهادهای باﻻی دولت شوروی درآيند ،محدود
کند .بدين منظور »اپوزيسيون کارگری« پيشنهاد میکند مرکزيت حزبیای بهوجود آيد که حقيقتا ً
بهعنوان نهاد کنترلکنندهی ايدهآ ِل مؤسسات شوروی خدمت نموده و رهبريت اين نهادها را
براساس مشی شفاف و قاطع طبقاتی عهدهدار باشد .برای گسترش فعاليت حزب ضرورت دارد که
اقدام زير انجام پذيرد :ممنوعيت حداقل يکسوم اعضای همهی مرکزيتها از کارگزاری همزمان
در حزب ـ و نهادهای دولت شوراها.
چهارمين شرط اساسی »اپوزيسيون کارگری« اين استکه اصول انتخاباتی در حزب معکوس
شود؛ و انتصابات تنها در موارد استثنايی مجاز باشد .انتصابات که شاخص بوروکراسی است ،و
در اين اواخر دست باﻻ را در حزب پيدا کرده ،درحال حاضر بهعنوان پديدهای قانونی و عمومی
بهرسميت شناخته شده است .انتصابات فضای درون حزب را تخريب کرده و بذل و بخشش
بهدوستان و مجازات دشمنان را در مقابل روابط رفيقانه و برابر بهتخريب کشانده است .همين
مسئله عوارض زيانبخش درون حزب و شوراها را نيز موجب شده است.
انتصابات موجب کاهش احساس مسئوليت و وظيفه در ميان کسانی میشود که منتصب شدهاند؛
شکاف هرچه
چراکه آنان که منتصب میگردند ،در مقابل تودهها مسؤليتی ندارند .اين امر
ِ
بيشتری را ميان رهبران و اعضای حزب موجب میشود .درحقيقت ،فرد منتصبْ خارج از
هرگونه کنترلی قرار میگيرد .رهبران هيچگونه امکان کنترل دقيقی روی اقدامات او ندارند ،و
تودهها نيز نمیتوانند از وی حساب پس بگيرند ،ويا در صورت ﻻز ْم وی را برکنار سازند .فرد
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منتصب معموﻻً در فضايی تحت محاصرهی ديوانساﻻران قرار میگيرد :فضای تسليم و اطاعت
کورکورانه که بههمهی زيردستان سرايت میکند و حزب را بیاعتبار میسازد .انتصابات نفی
کامل کار جمعی و آفريننده بیمسؤليتی است.
انتخابات از باﻻ بايد برداشته شود و اصل انتخابات در همهی سطوح حزب جایگزين آن گردد.
تنها کانديداهای واجد دارای شايستگی احراز پستهای اداری هستند که از سوی کنفرانسها يا
کنگرههای حزبی انتخاب شده باشند.
برای غلبه بر بوروکراسی و سالمتر کردن حزب ،ضروری است که بهسيستمی رجعت داده
شود که براساس ْ
آن کليهی مسائل اساسی مربوط بهفعاليت حزبی و سياست شوروی بهاعضا
رجعت داده شود و در اين سطح بهبحث گذاشته و بعداز آن ،از سوی رهبران مورد بررسی قرار
بگيرد .اين همان سيستمی استکه حزب بههنگام فعاليت اجبارا ً مخفی در پيش گرفته بود؛ اين
اجبار تا همين اواخر )يعنی :زمانی که پيمان برفست ليتوفسک را امضاء نمود( ادامه داست.

۴ـ ﻣشکﻼت را آشکارا بهبحث بگذاريﻢ!

وضعيت امور در شرايط کنونی کامﻼً متفاوت است] .اما[ علیرغم وعدههای اميدوارکنندهی
کنگرهی سراسری حزب در سپتامبر  ،١٩٢٠در مورد هچ مسئلهای بهاندازهی اعطای حق انتخاب
و نظارت بهمرد ْم چنين دلبخواه تصميمگيری نشد .تنها بهواسطهی جدال تندی که بين رهبران
نهادهای مرکزی حزب در مورد اتحاديههای کارگری درگرفت ،اين مسئله بهطور علنی بهبحث
گذاشته شد.
انتشارات وسيع ،آزادی بحث و نظر ،حق انتقاد در درون حزب و درميان اعضای اتحاديهها ـ
ازجمله گامهای اساسی در راستای خاتمه دادن بهسيستم بوروکراسی حاکم است .آزادی انتقاد،
امکان آزادی ابراز عقيده و نظر برای همهی فراکسيونها در نشستهای حزبی ،و آزادی بحث
]بهطورکلی[ ـ خواستهايی نيست که فقط از سوی »اپوزيسيون کارگری« مطرح باشد .تحت
فشار شدتيابندهی تودهها ،يک سری از راهحلها که خيلی پيش از کنگرهی حزب بهعنوان
خواست در صفوف حزبی مطرح بود ،اينک بهرسميت شناخته شدهاند .کافی است فقط پيشنهاد
کميتهی مسکو در مورد سازمان حزب را مرور کنيم تا از نفوذ باﻻيی که اين پيشنهاد روی مراکز
حزبی داشت ،احساس افتخار کنيم .اگر »اپوزيسيون کارگری« وجود نداشت ،کميتهی مسکو هرگز
چنين گام بزرگی »بهچپ« برنمیداشت .با وجود اين ،نبايد در اين »چپگرايی« غلو نمود ،چراکه
اين تنها اعﻼن پرنسيپهايی برای کنگره است .شايد همانطور که بارها در طول اين چند سال
اتفاق افتاده است ،اين بيانيه راديکال نيز همانند ديگر تصميمات رهبران حزب ما بهفراموشی
سپرده شود .معموﻻً اين تصميمات تحت فشار تودهها گرفته شدهاند؛ ولی همينکه بهروال عادی
زندگی برمیگرديم ،تصميمات فراموش میگردند.
آيا اين تصميم در کنگره هشتم )مارس  (١٩١٩گرفته نشد که کليهی عناصری که بهدليل
»انگيزههای شخصی« بهحزب پيوستهاند ،اخراج شوند و عضوگيری از عناصر غيرکارگر در
حزب با بصيرت بيشتری انجام گيرد؟ پس از تصميم کنگرهی حزب در سال  ١٩٢٠مبنیبر اينکه
پراتيک انتخاباتی را جایگزينی انتصاب کنند ،چه اتفاقی افتاده است؟ علیرغم قطعنامههای مکرر
در اين مورد ،هنوز هيچگونه برابری در درون حزب حاکم نيست .رفقايی که شهامت بيان نظر
مخالف خود را مورد احکام صادره از باﻻ دارند ،همچنان تحت فشار قرار میگيرند .اينگونه
موارد بسيارند .اگر تصميمات گوناگون حزب اجرا نشود ،آنگاه اين ضرورت پيش میآيد که دليل
اصلیای که جلوی اجرای آنها را میگيرد ،ازبين برده شود .ما بايد کسانی را که از علنی بودن،
مسؤليت کامل در مقابل تودههای حزبی و حق انتقاد هراس دارند ،از حزب اخراج کنيم.
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آن دسته از اعضای حزب که کارگر نيستند و همچنين کارگرانی که تحت نفوذ اينگونه عناصر
قرار گرفتهاند ،از طرح موارد باﻻ وحشت دارند .پاکسازی عناصر غيرپرولتر از طريق ثبت نام
و افزايش کنترل هنگام پذيرش و مانند آن ،کافی نيست] .در واقع[ ضروری استکه امکاناتی برای
کارگران فراهم گردد تا بتوانند بهحزب بپيوندند .بايد ]پروسهی[ ورود کارگران بهحزب راحتتر
گردد و فضای رفيقانه در حزب حاکم شود تا کارگران ،خودرا در خانهی خويش احساس کنند.
سر خود احساس کنند،
مقامات مسئول حزب نبايد ]طوری رفتار کنند که[ کارگران آنها را باﻻی ِ
بلکه برعکس ،آنها بايد در نگاه کارگران رفقايی ديده شوند که حاضرند تجربه و علم خويش را
بهکارگران منتقل نمايند ،و بهنيازها و عﻼيق آنها ]و بهويژه کارگرانی تازه بهحزب وارد
میشوند[ بهطور جدی توجه میکنند .چقدر از رفقای ما )بهويژه کارگران جوان( بهدليل
برخوردهای ما ،بهدليل بیحوصلگیها و سختگيریها و بیعملیهای ما از حزب دور شدهاند .ما
بهجای جذب آنان از راه آموزش در فضايی کمونيستی ،آنان را از حزب دفع میکنيم .عﻼهبر
روحيهی بوروکراتيک ،بينش آقا باﻻسر بودن و فرهنگ ديوانساﻻری نيز در حزب ما ريشه
دوانيده است .اگر اندکی روحيه رفاقت در حزب ما وجود دارد ،تنها در سطح اعضای پايين حزب
است.

۵ـ ضﺮورت تاريخی »اپوزيسيون کارگﺮی«
وظيفهی کنگره حزب است که اين واقعيت ناگوار را مد نظر داشته باشد .حزب بايد دربارهی
اين سؤاﻻت بينديشد :چرا »اپوزيسيون کارگری« روی برابری ]در درون حرب[ ،روی لغو
تر کارگزاران توسط تودههايی که آنها را انتخاب
همهی امتيازات ،و روی کنترل سختگيرانه ِ
کردهاند ،اصرار میورزد؟ »اپوزيسيون کارگری« در مبارزه برای استقرار دموکراسی در درون
حزب ،و نيز ريشهکن کردن بوروکراسی ،سه خواست اساسی را مطرح میکند:
١ـ بازگشت بهپرنسيپ انتخاباتی در همهی سطوح و ]درعينحال[ پايان بخشيدن بهبوروکراسی
با برقراری سيستمی که کارگزاران مسؤل بهتودهها پاسخگو باشند.
٢ـ برقراری پروسهی علنی حل و فصل مشکﻼت درون حزبی ،هم در رابطه با مسائل عمومی
و هم در مورد مسائل فردی .توجه بيشتر بهصدای تودههای حزبی )بحث علنی در مورد کليهی
مسائل ميان اعضا و رهبران؛ ورود آزاد کليهی اعضا بهجلسات نهادهای رهبری حزب بهاستثنای
مباحثی که حول مسائل بهويژه محرمانه انجام میشود( .برقراری آزادی عقيده و بيان )نه تنها
اعطای حق بيان نظرات ،بلکه همچنين کمک اقتصادی بهانتشار ادبيات فراکسيونهای مختلف
حزبی(.
٣ـ حزب را بهحزب کارگران تبديل کنيم .برای مناصب همزمان در حزب و در نهادهای دولتی
محدوديت ايجاد کنيم.
اين آخرين خواست اهميت ويژهای دارد .وظيفهی حزب ما تنها بنای کمونيسم نيست ،بلکه
تربيت و آمادگی تودهها برای يک دورهی مبارزاتی احتماﻻً طوﻻنی عليه سرمايهداری جهانی نيز
هست که میتواند شکلهای پيشبينی نشده و جديدی بهخود بگيرد .کودکانه است اگر باور کنيم که
پس از عقب راندن گاردهای سفيد و حملهی امپرياليستها در حوزهی نظامی ،نبايد از
سرمايهداری که تﻼش دارد از راههای مختلف بهزندگی ما رخنه کرده ،روسيهی شوروی را
بهچنگ خويش درآورد ،و از جمهوری شوروی برای اهداف خويش استفاده کند ،واهمه داشت .اين
بزرگترين خطری استکه در مقابل ما قرار دارد .مشکل حزب ما در اين است که :چگونه
آمادگی مقابل با دشمن را بيابيم ،چگونه بايستی همهی نيروهای پرولتری را حول وظايف روشن
38

طبقاتی متحد کنيم؟ )ديگر گروههای اجتماعی هميشه بهسوی سرمايهداری گرايش دارند( .وظيفهی
رهبران ماست که اين صفحهی جديد در تاريخ انقﻼب را تدارک ببينند.
تنها درصورتی قادر بهحل واقعی اين مسائل خواهيم بود که در ايجاد وحدت در همهی سطوح
حزب موفق باشيم :نه تنها با نهادهای دولتی ،بلکه با اتحاديهها نيز .پ ُرکردن دفاتر حزب و
اتحاديههای کارگری ]از کارمندان رنگارنگ[ نه تنها انحراف از سياستهای روشن طبقاتی است،
بلکه همچنين در آيندهی نزديکْ زمينهی پذيرش نفوذ سرمايه جهانی را از طريق امتيازات
انحصاری و قراردادهای تجاری فراهم میکند.
سازماندهی يک کميتهی مرکزی که کارگران آن را متعلق بهخود بدانند ،بدين معنی استکه
کميتهی مرکزیای بهوجود بياوريم که در آن نمايندگان قشرهای پايين )که با تودهها پيوند دارند(،
در نقش ]پلهای برای[ ارتقای ژنرالها و يا تماشاچی جشن عروسی تجار ظاهر نشوند .اين
کميتهی مرکزی بايد در پيوند نزديک با تودههای وسيع غيرحزبی باشد که در اتحاديههای کارگری
متشکل شدهاند .اين کميتهی مرکزی میتواند شعارهای متناسب با روز را فورموله کند ،نيازها و
آرزوهای کارگران را بهبيان درآورد و همچنين تﻼش کند که سياست حزب را براساس مشی
طبقاتی پيش ببرد .همهی اينها خواستهای »اپوزيسيون کارگری« است] .تﻼش در راستای تحقق
اين خواستها[ وظيفهی تاريخی اين نهاد کارگری است .هرچند که رهبران حزب به»اپوزيسيون
کارگری« بیتوجهی نشان میدهند ،اما امروز »اپوزيسيون کارگری« تنها نيروی اساسی فعال
است؛ نيرويی فعال که حزب بايد مد نظر داشته باشد و آن را بهحساب بياورد.
آيا وجود »اپوزيسيون کارگری« بهخاطر رهايی کارگران سراسر جهان از يوغ سرمايهداری
ضروری است و شکلگيری آن را بايد مثبت ارزيابی کرد؟ يا اينکه جنبشی نامطلوب است که
پی تخريب اعضای خود است؟ هر
موجبات تضعيف نيروی عملی حزب را فراهم میکند و در ِ
رفيقی که عليه »اپوزيسيون کارگری« پيشداوری نداشته باشد و با ذهنی باز بخواهد اين مسئله را
مورد بررسی و تحليل قرار دهد] ،البته[ مشروط بهاينکه تخت تأثير آنچه مقامات دولتی بهاو
میگويند نباشد ،با مرور اجمالی اين مختصر بهضرورت و مفيد بودن »اپوزيسيون کارگری« پی
میبرد .مفيد است؛ چراکه در درجهی نخست افکار را از خواب زمستانی بيدار کرده است.
در طول سالهای انقﻼبْ آنچنان مشغول فشارهای ]ناشی از مبارزات[ روزانهی خود بوديم
که در ارزيابی کنشهای خود از زاويهی پرنسيپی و تئوريک متوقف مانديم .فراموش کرديم که
حتی اين امکان وجود دارد که پرولتاريا در دورههايی که محدود بهنبرد برای قدرت سياسی هم
نيست ،دچار اشتباهات جدی شود؛ و حتی بهمنجﻼب اپورتونيسم نيز بغلطد .وقوع اينگونه
اشتباهات حتی در مرحلهی ديکتاتوری پرولتاريا هم ممکن است؛ بهويژه اينکه ما در محاصرهی
امواج طوفانی امپرياليسم قرار داريم و جمهوری شوروی نيز اجبارا ً در محيط سرمايهدارانه عمل
ْ
رهبران سياستمداران و دولتمردان خردمندی باشند.
میکند .در چنين شرايطی کافی نيستکه
آنها بايد قادر باشند که حزب و همهی طبقهی کارگر را براساس خطیکه دربرگيرندهی مبارزهی
طبقاتی است و قدرت آفرينش نيز دارد ،هدايت نمايند .آنها بايستی طبقهی کارگر را آماده کنند تا
بتواند عليه اشکال مختلف تسخير جمهوری شوروی که از راه نفوذ سرمايه جهانی گسترش
میيابد ،آماده باشند» .آماده باشيد ،هشيار باشيد؛ براساس خطوط طبقاتی سازمان بيابيد« .اينها بايد
شعارهای حزب ما ـامروز بهمراتب بيشتر از قبلـ باشد.
»اپوزيسيون کارگری« اين مسائل را در دستور کار روزانه گذاشته و بدينترتيب دست
بهاقدامی تاريخی زده است .انديشهها بهحرکت درآمدهاند .اعضا تحليل آنچه را تاکنون انجام شده،
آغاز کردهاند .هرآنجاکه انتقاد و تحليل هست ،هرجايیکه انديشهها حرکت میکنند و اثرگذار
میشوند؛ آنجا زندگی هست ،قدرت آفرينش ،رشد و پيش َروی بهسوی آينده بهوجود میآيد .هيچ
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چيز هولناکتر و مضرتری از افکار و جريان زندگی سترون وجود ندارد .اگر اين امکان وجود
ِ
نداشت که »اپوزيسيون کارگری« در اين مقطع زمانی )که دشمنان در آستانهی انفجار خندهی
استهزاآميز و تمسخر ما قرار گرفتهاند( خودرا بهجريان امور وارد کند] ،بهاحتمال بسيار قوی[
طبقاتی کمونيسم
مغلوب جريانی از زندگی میشديم که بدون خواست خودمان ،ما را از خط شفاف
ِ
منحرف میکرد .اما اينک چنين چيزی غيرممکن است] .چراکه[ کنگره و حزب بايستی بهمواضع
و نقطهنظرات »اپوزيسيون کارگری« توجه کنند .يا بايد با اين مواضع سازش کنند ويا اينکه
بهدليل نفوذ و فشار »اپوزيسيون کارگری« مجبور بهدادن امتيازاتی شوند.
دومين خدمتیکه »اپوزيسيون کارگری« انجام داده ،بهبحث گذاشتن اين مسئلهی ]اساسی[ است
که باﻻخره چه کسانی ]امکان و[ شايستگی آفرينش سيستم نوين اقتصادی را دارند .آيا اين سيستم
نوين از سوی تکنوکراتها و بازرگانانی که از نظر فکری وابسته بهگذشتهاند ،بههمراه
کارگزاران شوروی و بخش پراکندهای از کمونيستها بهاجرا میآيد ،يا از سوی مجتمعهای
کارگری که از سوی اتحاديهها نمايندگی میشوند؟
»اپوزيسيون کارگری« آنچه را که سالها پيش از سوی مارکس و انگلس در مانيفست
کمونيست بهتحرير درآمده ،بهبيان آورده است :بنای کمونيسم میتواند و بايد بهدست تودههای
زحمتکش و کارگر انجام پذيرد .بنای کمونيسم امر کارگران است .و باﻻخره» ،اپوزيسيون
کارگری« پژواک صدای خود را برعليه بوروکراسی بلند کرده است» .اپوزيسيون کارگری«
جرأت کرده اعﻼم دارد که بوروکراسی بالهای خودفعاليتی مستقل و خﻼق طبقهی کارگر را مانع
میشود؛ افکار آنان را می ُکشد و مانع ابتکار ،آزمون و تجربه آنان در يافتن روشهای نوين توليد
است .بهعبارت ديگر ،بوروکراسی مانع آفرينش اشکال نوين توليد و زندگی است» .اپوزيسيون
کارگری« پيشنهاد خودفعاليتی مستقل تودهها را بهجای سيستم بوروکراسی دارد .از اين نظر،
رهبران حزب هماکنون امتيازاتی دادهاند و بهانحرافات خويش که بهزيان کمونيسم و منافع طبقهی
کارگر است )يعنی :رد سانتراليسم( »اعتراف« کردهاند .تا آنجايیکه ما متوجه شدهايم ،کنگرهی
دهم امتيازات ديگری بهاپوزيسيون کارگری خواهد داد.
با توجه بهاينکه »اپوزيسيون کارگری« ،فقط چند ماه پيش بهعنوان يک گروه کوچک درون
حزب شکل گرفت] ،اما[ تاکنون وظايف خويش را ]بهدرستی[ انجام داده است] .بههرروی[
»اپوزيسيون کارگری« نهادهای حزبی را مجبور کرد تا بهراهچارههای کارگران گوش بدهند.
علیرغم حمﻼتیکه هماکنون متوجه »اپوزيسيون کارگری« است ،اين نهاد تازهپا برآيندای تاريخی
تکيه دارد.
درست بهاين دليل که ما بهنيروهای حياتی حزبمان باور داريم ،میدانيم که پس از بعضی
ترديدها ،مقاومتها و حرکتهای سياسی منحرف ،حزب در نهايت بههمان مسيری بازمیگردد که
توسط نيروهای پرولتری بهتصوير کشيده میشود] .در درون طبقهی کارگر[ بهمثابهی طبقهای
سازمانيافته ،شکافی وجود نخواهد داشت .اگر برخی گروهها حزب را ترک کنند ،آنها از
]خميرمايههای طبقاتی[ تشکيلدهندهی »اپوزيسيون کارگری« نخواهند بود .تنها کسانی باقی
میمانند که بهتدريج از انحراف موقتی حزب از روح برنامهی کمونيستی )که در اثر جنگ داخلی
طوﻻنی بهحزب تحميل شده است( ،فراتر بروند ،و از پرنسيپهای حزب چنان حمايت کنند که
گويی جوهر خط سياسی ما در عملاند.
در حزب همهی کسانی که عادت کردهاند که ديدگاههای مداوما ً در حال رشد پرولتاريا را
منعکس کنند ،آن چيزهايی را از »اپوزيسيون کارگری« جذب و هضم میکنند که سالم ،پراتيک و
معقولاند .بیهوده نيست که تودههای کارگر ]و زحمتکش[ با اطمينان خاطر و لحنی
مصالحهجويانه میگويند» :ايليچ )لنين( همهچيز را میسنجد و در بارهی همهچيز میانديشد .او
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همچنان بهما گوش میکند؛ و تصميم میگيرد که سکان حزب را بهطرف "اپوزيسيون کارگری"
بچرخاند .او با ما خواهد بود«.
هرچه زودتر رهبران حزب »اپوزيسيون کارگری« را بهحساب بياورند و بههمان راهی بروند
ت سر خواهيم
که تودههای حزبی نشان میدهند ،بههمان سرعت بحران در حزب را زودتر پش ِ
گذاشت .هرچه زودتر از آن انسانگرايیای که خودرا از اهداف عينی قوانين اقتصادی رها کرده،
آگاهی ناشی از تجربهی کليت طبقهی کارگر استفاده کنيم،
گامی فراتر بگذاريم ،و از غنا و
ِ
سريعتر آفرينش تاريخ بشر در عصر کمونيسم را شروع خواهيم کرد.

پيوست اول
]کمونيسﻢ ﺟﻨگی ،کار و اتحاديههای کارگﺮی[
توضيح اينکه اين پيوست ﻋيﻨا ً از صفحهی  ٢٣۴تا  ٢۶٨ﺟلد دوم »تاريخ روسيه
شوروی ـ انقﻼب بلشويکی« ،اثﺮ ا اچ کار ،تﺮﺟمهی نجف دريابﻨدری کپی شده است.
ضمﻨا ً تأکيدها با رنگ قﺮﻣز از ﻣاست

ضربهی جنگ داخلی ترديدها و ابهاماتی را که باعث پيچيدگی سياست کار در نخستين
ی دنبالکردن سياستهای
ماههای رژيم جديد شده بود ،برطرف کرد .وجود يک غرض غالب مل ْ
هدايت و انضباط کار را آسان و واجب ساخت .اکنون بقای دولت و اتحاديهها ـهر دوـ بهبسيج
يکايك افراد و ماشينها در راه پيروزی نظامی بر سپاهيان »سفيد« وابسته بود؛ اين امر مسألهی
رابطهی ميان اتحاديهها و دولت را بهصورت غلطی ساده جلوه میداد .در زمان کمونيسم جنگی،
سياست کار عبارت بود از گماشتن کارگران بهکارهای جنگی و فرستادن آنها بههرجا که فورا ً
مورد نياز بودند؛ اتحاديههای کارگری ابزاری بودند که اين سياست بهکمک آن با کمال کفايت اجرا
میشد .تا زمانی که جنگ داخلی ادامه داشت ،همهی مسائل اصولی روشن و سرراست و بیچون
و چرا بهنظر میرسيد.
نخستين گام نامحسوسی که در جهت برپا کردن يا دستگاه تازهی نظارت برداشته شد صدور
فرمان  ٢ژوئيهٔ  ١٩١٨است ،که ناظر است بر تنظيم شرايط عقد قراردادهای جماعتی )يا
دستهجمعی( ميان اتحاديههای کارگری بهنمايندگی کارگران ،و کارفرمايان يا مديريتهای
کارخانهها .مهمترين مادهی فرمان بهنارکومپرود اختيار میدهد که در صورت سرپيچی کارفرما
از پذيرش پيمانی که از طرف اتحاديه ارائه میشود ،با دستور دولتی کارفرما را وادار بهپذيرش
سازد .اين ماده ،ظاهراً بهمعنای جواز اعمال زور بر ضد کارفرمايان ناسازگار بود ،اما در واقع
نارکومپرود را آزاد میگذاشت که با توافق اتحاديههای کارگری شرايط استخدام را تعيين کند؛ و
اين تنها نتيجهی پايدار آن فرمان بود .مبنای قانونی سازمان دادن کار در زمان کمونيسم جنگی در
نخستين قانون کار »جشسفر« که در  ١٠اکتبر  ١٩١٨بهتصويب کميتهی مرکزی اجرايی
سراسری رسيد و شش هفته بعد ابﻼغ شد ،موجود بود .مواد اين قانون پس از تأييد تمهيدات قانونی
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موجود در حمايت از کار میگويد که ميزان دستمزدها بايد از طرف اتحاديههای کارگری با
مشورت مديران يا کارفرمايان تعيين شود و بهتأييد نارکومترود برسد ،با آن که کارکنان
نارکومترود در واقع از طرف اتحاديهها منصوب میشدند و لذا اين تأييد نوعی تشريفات بيش
نبود .موضوع قرارداد جماعتی بهکلی فراموش شد .اين يکی از نتايج باورها و کردارهای
کمونيسم جنگی بود .از لحاظ نظری ،پس از فرمان  ٢٨ژوئن  ١٩١٨ناظر بر ملی شدن همهی
صنايع عمده ،کارفرمای اصلی خود دولت بود .کار بهصورت يکی از اشکال خدمات اجتماعی
داری قرارداد خريد و فروش نيروی کار منسوخ شد .از اين پس در تعيين
درآمد و مفهوم سرمايه
ِ
نرخهای دستمزدْ عوامل توانفرسا بودن يا خطرناک بودن کار ،و درجهی مسؤوليت و تخصص
ﻻزم ،میبايست بهحساب بيايند .محاسبهی کارمزدی که بهموجب دستور اتحاديهها در آوريل
 ١٩١٨پذيرفته شده بود ،نه تنها مجاز شناخته شد ،بلکه بهصورت مﻼک عادی درآمد و اين
سياست تعيين دستمزد دولت شوروی از آن پس ديگر مورد معارضه قرار نگرفت.
قانون کار  ١٩١٨چنين مقرر میداشت که کار وظيفهی عمومی است ،و در مقابل اين وظيفه
کارگر حق دارد موافق تخصص خود و با مزد مناسب بهکار گماشته شود ،هرچند بهموجب يا
مادهی بعدی اين حق تحديد میشود و کارگر متعهد میگردد که هرگاه کار مناسبی برايش پيدا نشد
کلی اجبار و اکراه اشارهای نمیشود.
کارهای ديگر را موقتا ً بپذيرد .اما در قانون کار بهمسألهی ِ
حتی پيش از آن ،در سپتامبر  ،١٩١٨يک فرمان دولتی گفته بود که شخص بیکار حق ندارد کاری
را که بهاو پيشنهاد میشود نپذيرد ،وگرنه بيمهی بیکاری او قطع خواهد شد .ولی برای اين
سرپيچی مجازات ديگری پيشبينی نشده بود؛ و چون واکنش طبيعی کارگر بیکار مهاجرت
بهروستا بود ،مجازات پيشبينی شده چندان تأثيری نداشت .بهموجب فرمان  ٢٩اکتبر ،١٩١٨
مراکز استخدام و اعزام کارگر )يا »مبادلهی کار«( بهصورت ارگانهای محلی نارکومترود
درآمدند و از آن پس استخدام فقط از آن مجرا صورت میگرفت ،چه از لحاظ کارگر و چه از
لحاظ کارفرما؛ هرچند برای سرپيچی کارگر از پذيرش کار مجازات تازهای قيد نشد .در همان ماه
فرمانی صادر شد دائر بر مجاز شناختن کارگرگيری از طبقهی بورژوازی ،چه زن چه مرد ،از
سن شانزده تا پنجاه ،برای کارهای ضروری اجتماعی .بهتمام افراد بورژوازی ،ميان سنين
چهارده تا پنجاه و چهار» ،دفترچهی کار« داده شد؛ برای گرفتن کارت جيرهبندی يا جواز سفر،
ارائهی دفترچهی کار ﻻزم بود؛ و دفترچه نيز فقط در صورتی برای اين مقاصد اعتبار داشت که
][١
در آن ثبت شده باشد که دارنده بهيک کار اجتماعی مفيد مشغول است
شکل واضح سازمان کار در دومين کنگرهی اتحاديههای کارگری سراسر روسيه در ژانويه
 ١٩١٩پديدار شد .جنگ داخلی در اوج خود بود؛ يک ماه پيش از آن دومين کنگرهی شوراهای
اقتصاد ملی سراسر روسيه گام محکمی در راه مرکزيت دادن بهنظارت برصنايع برداشته بود؛
لنين نيز تازه از لزوم »مرکزيت« و »طرد منافع محلی محﺾ« سخن گفته و اينها را تنها راه
درمان آشفتگی اوضاع ناميده بود .در اين اوضاع بود که کنگرهی اتحاديههای کارگری ،که در
ميان بيش از  ۶٠٠تن نمايندگان آن  ۴۵٠تن بلشويک بودند ،يک بار ديگر مسألهی رابطهی
اتحاديههای کارگری و دولت را مطرح کرد .باز بحثهای شديدی درگرفت .دستهی کوچکی از
آنارشيستها میگفتند که تمام قدرت بايد در اتحاديههای کارگری مستقل متمکن گردد؛ سی تن
منشويک رأی بهقطعنامهای دادند ،دائر بر تأييد اصل استقﻼل اتحاديههای کارگری و رد اين
دعوی که حکومت شوروی نمايندهی کارگران است؛ سی و هفت تن »سوسيال دموکراتهای
بينالملل« بهرهبری لوزوفسکی با احتياط بيشتری گفتند که وظايف اتحاديهها بايد از وظايف
ارگانهای دولتی متمايز شود ،و بر آن بودند که جذب شدن ارگانهای اتحاديهای در ارگانهای
دولتی »در مرحلهی کنونی انقﻼب« امری است »بیمعنی« .اکثريت هنگفت کنگره قطعنامهی
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بلشويکها را تصويب کرد ،و لنين با سخنان مفصلی از آن پشتيبانی کرد .اصل »دولتی کردن«
پذيرفته شد؛ اما »دولتی شدن« با ادغام ارگانهای اتحاديهای در ارگانهای دولتی صورت نگرفت،
بلکه بهاين دليل پيش آمد که »نتيجهی کامﻼ ناگزير کار همﺂهنگ و صميمانه و همراستای آن
]ارگان[ها و آماده شدن تودههای وسيع کارگر بهدست اتحاديههای کارگری برای کار مديريت
دستگاه دولتی و همهی ارگانهای نظارت اقتصادی« بود] .[٢در خصوص اين که آيا دولت بايد
رفته رفته اتحاديهها را در خود جذب کند يا برعکس ،در اين قطعنامه ابهام خاصی برجا مانده بود.
اما اشميت ،کميسر خلق در امور کار ،که در شوراهای مرکزی اتحاديههای کارگری سراسر
روسيه مقام دبيری را برعهده داشت و رسيدنش بهمنصب کميسر خلق بههمين دليل بود ،با ظرافت
از اصل تقدم اتحاديهها پشتيبانی کرد:
نقش کميساريا ...بايد اين باشد که توصيهها و نقشههای اتحاديههای کارگری را اجبارا ً عملی
سازد .بهعﻼوه ،نه تنها کميساريا نبايد در حقوق اتحاديهها مداخله کند ،بلکه ارگانهای کميساريا
نيز ...بايد حتیالمقدور بهدست خود اتحاديهها تشکيل شوند .ما اينجا در مرکز هميشه بر پايهی اين
قاعده عمل میکنيم.

شورای مرکزی سراسر روسيه نيز بدون ترديد چنين نظر داد که کار نارکومترود »همان«
کار اتحاديههای کارگری است:
پايهی کار آن ]نارکومترود[ همان است که اتحاديههای کارگری در کار روزانهی خود اعﻼم
میکنند و در تصميمات و مقررات جاری کنگرههای خود بهتصويب میرسانند .کميساريای کار اين
تصميمات را میپذيرد و بهنام ارگان قدرت دولتی بهاجرا میگذارد.

اشميت سپس توضيح میدهد که خود کميسر خلق نيز از طرف شورای مرکزی اتحاديههای
کارگری نامزد اين منصب شده است و تمام هيأت مشاوران نارکومترود از نمايندگان شورای
مرکزی تشکيل میشود .تنها کمبود عبارت بود از برقرار کردن همﺂهنگی نزديک و مشابه ميان
نمايندگان محلی نارکومترود و نمايندگان اتحاديههای کارگری .اما تومسکی در يک توضيح ضمنی
بهآن طرف مسکوت ماندهی اين معامله نيز اشاره میکند:
در زمانی که دستمزدها و شرايط۔ کار را اتحاديههای کارگری تنظيم میکنند و انتصاب کميسر
کار فقط بهرأی کنگرهی ما بستگی دارد ،در روسيه شوروی هيچ اعتصابی نمیتواند روی دهد.
بگذاريد اين نکته را روشن کرده باشيم].[٣

اين تبيين روشن از سياست دولت در مورد يا موضوع حياتی بيش از آن ترديد نظری که
هنوز روابط اتحاديهها و دولت را فراگرفته بود اهميت داشت.
دومين کنگرهی اتحاديههای کارگری همچنين برای نخستينبار کوشيد که سياست جامعی نيز
برای تعيين دستمزد پیريزی کند .يکی از نمايندگان منشويک تقاضای بازگشت بهقراردادهای
جماعتی را مطرح کرد .اما او يا از زمانهی خود پيش افتاده بود يا واپس مانده بود .قانون کار حق
تعيين دستمزد را در واقع بهطور يکجانبه بهاتحاديههای کارگری با مشورت کارفرما واگذار
کرده بود ،مشروط بهتأييد رسمی نارکومترود؛ فرمانهای عمدهی تثبيت دستمزد در زمان کمونيسم
جنگی نيز از طرف کميتهی مرکزی اجرايی سراسری و ساونارکوم]شورای کميساريای خلق[
صادر شدند .قطعنامهی کنگره از مسؤليت کارگران در قبال اتحاديهها ،و از مسؤليت اتحاديهها در
قبال تمام پرولتاريا برای افزايش توليدکنندگی و بازسازی اقتصاد کشور سخن میگفت :سياست
تعيين دستمزد میبايست برپايه رقابت و پاداش پیريزی شود ،يعنی برپايه محاسبهی قطعات توليد
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کار فردی مقدور نباشد ،بر پايه مﻼکهای ثابت
شده و دادن جايزه ،يا ،در مواردی که محاسبهی ِ
توليد .تعرفههای دستمزد را میبايست طبقهبندی کنند و دو طبقهی باﻻ را برای »عاليترين کارکنان
فنی و مالی و اداری« و برای »کارکنان مشابه درجهی متوسط« در نظر بگيرند .همهی طبقات،
خواه طبقات کارکنان مديريت و خواه کارگران ،برحسب مهارت بهدوازده درجه تقسيم شدند؛ و در
هرگروه درجه توزيع دستمزد ميان درجات يکنواخت بود ،يعنی تفاوت درجهی اول با درجهی
دوازدهم بهنسبت  ١برای ٧۵ر ١بود .اين البته از آرمان فرضی برابری دستمزد همگان فاصلهی
فراوانی داشت ،اما فاصلهی ميان دستمزد کارگران ماهر و غير ماهر را که پيش از  ١٩١۴وجود
داشت کم میکرد .اشميت در گزارشی که در اين باره بهکنگره داد مدعی شد که »هستهی دستگاه
عبارت است از کارگر دارای مهارت متوسط« ،و گفت موضوع مهم اين است که بتوانيم بهاين
هسته دستمز ِد عادﻻنهای بدهيم؛ اما يکی از سخنگويان :چنين استدﻻل کرد که تراز و بهزيان
»طبقهی ماهر پرولتاريا«  ،از تراز افتاده است .تعرفههای جديد برای شهر مسکو و حوالی آن با
صدور فرمان  ٢١فوريه  ١٩١٩کميتهی مرکزی اجرايی سراسری تأييد شد ،و اجرای آن نيز تا ١
فوريه عطف بهماسبق شد .بهموجب اين فرمان ،حداقل دستمزد برای کارگر بالغ ماهانه ۶٠٠
روبل تثبيت شد ،و بهحد اعﻼی دستمزد کارکنان اداری ماهانه  ٣٠٠٠روبل؛ مزدهای باﻻتر از
اين فقط باتصميمهای ويژهی ساونارکوم قابل پرداخت بود .سه هفته بعد فرمان ديگری صادر شد
که درصدهای کاربُرد مقياس مسکو را در باقی کشور  -با  ١٠٠گرفتن معيار مسکو  -تثبيت
کرد] .[۴در آوريل  ١٩١٩فرمانی هم دربارهی حقوق ماهانهی »کارکنان مسؤل سياسی« صادر شد
و حقوق کميسرهای خلق ،اعضای کميتهی مرکزی اجرايی سراسری ،و چند تن از عالیترين
][۵
مقامات را ماهانه ٠٠٠ر ٢روبل تثبيت کرد  -يعنی دوسوم نرخ باﻻترين کارکنان فنی و اداری
در اوت  ١٩١٩باﻻ رفتن قيمتها باعث باﻻ بردن نرخ دستمزدها شد؛ پايينترين نرخ از  ۶٠٠رو
بل به ٢٠٠ر ١روبل افزايش يافت ،و باﻻترين نرخ از ٠٠٠ر ٣به ٨٠٠ر ،۴و بدينترتيب گرايش
بهسوی برابری بيشتر همچنان ادامه يافت .بهحکم انصاف بايد گفت که در دورهی اول کمونيسم
جنگی هرچند برای برابری آرمانی دستمزدها اقدامی نشد ،اما اصل برابرسازی بهصورت عامل
بازدارندهی مؤثری بر گرايشهای ناشی از انگيزههای ديگر  -درجهت افزايش تفاوت دستمزد -
عمل میکرد .اما اين گرايشها نيز بهزودی تأثير خود را بهعمل آوردند.
يک بخش مهم از کار دومين کنگرهی اتحاديههای کارگری پيشرفتی بود که در جهت سبک
کردن شبکهی اتحاديهها صورت گرفت .کنگرهی اول اين قاعدهی عمومی را معين کرده بود که
اتحاديهها بايد »برحسب صنايع« تشکيل شوند ،نه برپايه شغل کارگران ،و گروههای کارگران
»خيلی حرفهای« بايد جذب شوند ،بهطوری که همهی کارگران بهيک مؤسسه بهيک اتحاديه تعلق
يابند .برای اجرای اين قاعده تﻼشهايی صورت گرفت .يکی از مﺂخذ توصيف میکند که در پاييز
 ١٩١٨چگونه اتحاديههای کوچک مستقل از کارخانهی ﻻستيکسازی ترويگولينای پطروگراد
بيرون رانده شدند و کارگران آنجا در اتحاديه کارگران صنايع شيميايی نامنويسی کردند .اما
پيشرفت کند بود .کنگرهی دوم متوجه شد که کار اجرای اين غرض بهسبب »پيشداوریهای
سياسی و اقتصادی که کارگران را از کارکنان اداری و فنی جدا میکند« لنگ شده است ،و لذا
بهاين نتيجه رسيد که »پس از يک سال ديکتاتوری پرولتاريا« وقت تنفيذ اين قانون رسيده است.
قرار شد که مسؤليت »صحيح کار کردن طرح يا مؤسسه و انضباط کاری در ميان کارگران و
رعايت مقررات اتحاديه در مورد تثبيت دستمزدها و مﻼکهای توليدکنندگی« بر عهدهی اتحاديهها
باشد؛ و نيز اتحاديهها بکوشند عضويت را »از طريق ديدارهای عمومی کارگران« اجباری
سازند .تصميمات کنگرهی اتحاديههای کارگری سراسر روسيه برای همهی اتحاديهها و برای
همهی اعضای آنها الزامآور بود ،و بهشورای اتحاديههای کارگری سراسر روسيه اختيار داده شد
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که از جانب کنگره عمل کند و در غياب کنگره ،بهنام آن بهاتخاذ تصميمات الزامآور بپردازد .با
بهتر شدن سازمان ،تعداد اعضای اتحاديههای کارگری نيز بهسرعت افزايش يافت؛ بنا بر رقم ادعا
شده ،تعداد اعضا از ٠٠٠ر۵٠٠ر ١تن در زمان کنفرانس ژوئيه  ١٩١٧به ٠٠٠ر۶٠٠ر ٢تن در
زمان نخستين کنگرهی ژانويهٔ  ١٩١٨رسيد ،و در زمان دومين کنگرهی ژانويه  ١٩١٩بر
٠٠٠ر۵٠٠ر ٣تن بالغ بود].[۶
هنگامی که دومين کنگرهی اتحاديههای کارگری در ژانويه اجﻼس کرد ،جنگ داخلی هنوز
بهاوج خود نرسيده و اقتصاد کشور نيز هنوز کامﻼً برای برآوردن نيازهای جنگی بسيج نشده بود.
در ظرف دو ماه بعد ،از اين لحاظ پيشرفتهای زيادی صورت گرفت .هشتمين کنگرهی حزب در
مارس  ١٩١٩در فضايی آبستن طوفان تشکيل شد .کار اصلی و رسمی کنگره عبارت بود از
تصويب يک برنامهی حزبی تازه بهجای برنامهی کهنه و منسوخ  .١٩٠٣تا آن روز حزب
فرصتی نيافته بود که روش خود را پس از انقﻼب در قبال اتحاديههای کارگری روشن کند .در اين
کنگره حزب اعﻼم کرد که »دستگاه سازمانی صنايع« بايد در وهلهی اول متکی بهاتحاديهها باشد
و ،بهعبارتی که سپس باعث دردسر شد ،اضافه کرد که »اتحاديههای کارگری بايد عمﻼ مرکزيت
مديريت تمام اقتصاد ملی را همچون يک واحد اقتصادی در دست گيرند« .اما کليد وظيفهی عمدهی
اتحاديهها در اضطرار جنگ داخلی در بند ديگری از فصل اقتصادی برنامه نهفته بود:
حد اعﻼی استفاده از تمام نيروهای کار موجود کشور ،توزيع و توزيع مجدد صحيح آن ،چه
در ميان قلمرو ]جمهوری[ها و چه در ميان شاخههای گوناگون اقتصاد ملی ،که از لحاظ رشد
اقتصاد ملی ضرورت دارد؛ ]رسيدن بهاين هدفها[ بايد وظيفهی فوری سياست اقتصادی حکومت
شوروی را تشکيل دهد ،و اين مهم فقط از طريق وحدت صميمانه با اتحاديههای کارگری تحققپذير
است .بسيج يکايک افراد کارآمد جامعه از طرف حکومت شوروی با شراکت اتحاديههای کارگری
برای انجام دادن کارهای اجتماعی معين ،بايد بهصورتی بیاندازه وسيعتر و منظمتر از پيش اجرا
شود.

برنامه اضافه میکند که »شيوهی سوسياليستی توليد فقط برپايه پايهی انضباط رفيقانهی
کارگران تأمين میشود« ،و بدينترتيب »نقش عمده« را در »کار ايجاد اين انضباط نوين
سوسياليستی« بهاتحاديهها واگذار میکند] .[٧پس از کنگرهی حزبی مارس  ١٩١٩فرمان بسيج
عمومی بهتاريخ  ١٠آوريل از ساونارکوم صادر شد .روز بعد لنين بهنام کميتهی مرکزى حزب
يک سلسله احکام »دربارهی وضع جبههی شرق« بهشورای مرکزی اتحاديههای کارگری ارائه
کرد و از همهی سازمانهای حزبی و اتحاديههای سراسر کشور تقاضا کرد که در امر بسيج
همکاری کنند .عمل اتحاديههای شهر پوکروفسک که بهميل خود تصميم گرفته بودند فورا ً ۵٠
درصد از اعضای خود را بسيج کنند سرمشق قرار داده شد و از اتحاديهها خواسته شد که فهرست
اعضای خود را ارائه دهند »تا کسانی که وجودشان بدون قيد و شرط در محل ضرورت ندارد
بهجبههی ولگا يا اورال اعزام شوند« .يک سال بعد تروتسکی با عباراتی خطابی چنين گفت:
هنگامی که کار در جبهه دشوار شد ما از يک طرف به کميتهی مرکزی حزب کمونيست روی
آورديم و از طرف ديگر بههيأت رئيسهی شورای مرکزی اتحاديههای کارگری؛ از اين دو منبع
پرولترهای برجسته بهجبهه فرستاده شدند و ارتش سرخ را در آنجا از روی الگو و چهرهی خود
پديد آوردند.

فرمان ساونارکوم و تقاضای لنين رسما ً بهدعوت بهخدمت نظام منحصر بود ،و در اين زمان
هيچ فرمانی برای بنا گذاشتن کار اجباری صادر نشد .اما تمايز ميان خدمت نظام و کار اجباری
بسيج فرمانی هم از طرف
بهزودی واقعيت خود را از دست داد .در همان لحظهی صدور فرمان
ْ
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»اس ته ئو« )شورای کار و دفاع( صادر شد که معدنکاوان زغال را از ترک کار خود منع
میکرد و اعﻼم میداشت که همهی معدنکاوان متعلق بهگروههای سنی احضار شده بايد در سر
کار خود بسيج شده شناخته شوند].[٨
تصويب برنامهی تازهی حزبی در کنگرهی هشتم ،فرمان ساونارکوم دربارهی بسيج ،و
تقاضای کميتهی مرکزی از اتحاديههای کارگری نشانهی آغاز سال مهمی بود که در آن اصول
کمونيسم جنگی بهطور کامل و بدون وقفه در سازماندهی کار اجرا شد .جوهر سياست کار
کمونيسم جنگی عبارت بود از رها کردن بازار کار و روشهای متداول استخدام و ادارهی
کارگران؛ و اين باعث شد که سياست کار نيز ،مانند بسياری از سياستهای آن دوره ،نه تنها
پذيرش نيازهای جنگ داخلی بلکه گامی واقعی در راه نظام سوسياليستی جلوه کند .میگفتند که
دولت کارگران ،که حق او را برای بسيج شهروندان خود در جبههی جنگ هيچکس منکر نبود،
همچنين حق دارد افراد ﻻزم را بهکار در کارخانهها بگمارد .مخالفت با اين برهان دشوار بود و
اين تصور از کار ،يعنی خدمت انجام دادنی و نه کاﻻی فروختنی ،از لحاظ نظری وجه تمايز
آرمانهای بلند سوسياليسم را از ترتيبات پَست نظام دستمزد سرمايهداری تشکيل میداد .جانشين
قهری تورم پولی و
شدن روزافزون پاداش جنسی بهازای دستمزد نقدی ،اگر چه بيشتر نتيجهی
ِ
توقف روندهای عادی مبادله بود ،بهآسانی با اين تصور نيز تطبيق میکرد .بوخارين در سال بعد
مینويسد» :در نظام ديکتاتوری پرولتاريا ،کارگر مزد نمیگيرد ،بلکه جيرهای دريافت میکند که
بهطور اجتماعی معين شده است« .دولت بهجای خريدن نيرویکار از کارگر ،زندگی او را تأمين
میکند ،چنان که زندگی سرباز را در دورهی خدمت او تأمين میکند .توزيع جيرهی خوراک
بهکارخانهها از طريق اتحاديههای کارگری اين برداشت را تقويت کرد و در سپتامبر ١٩١٩
دستوری از شورای مرکزی اتحاديههای کارگری صادر شد ناظر براين که بههمهی کارگران يدی
کارخانهها و کارگاهها لباس کار داده شود ،و اين لباس مانند اورنيفورم سربازان جزو اموال
مؤسسه باقی میماند.
در چنين اوضاعی مسألهی بهوجود آوردن انگيزههای تازه بهجای »شﻼق اقتصادی« نظام
سرمايهداری يکی از مشغلههای دائمی مقامات حکومت بود ،زيرا که امکان جلوگيری از نزول
توليد بهدرمان دردهای مزمن غيبت از کار و کمکاری در ميان کارگران بستگی داشت .انگيزهای
که بيش از همه با روح سوسياليسم سازش داشت عبارت بود از شور و شوق انقﻼبی طبيعی ،که
دولتيان میتوانستند فرض کنند کارگران را در کارخانه بهکار وامیدارد ،چنان که رفقای آنها را
در جبهه بهنبرد واداشته است .در مه  ،١٩١٩يک ماه پس از فرمان بسيج کار ،نخستين »شنبههای
کمونيستی« آغاز شد .در اين روزها چندصد تن از کارگران مسکو در راه آهن مسکو-قازان
داوطلب میشدند که پس از کار در روز شنب ْه شش ساعت اضافه کار کنند تا اعزام سربازان و
تدارکات بهجبهه تسريع شود .اين عمل گسترش يافت و لنين هم در جزوهی ويژهای آن را تحسين
کرد و گفت که اين نمونهی برجستهای است از »انضباط اجتماعی جديد] ،يعنی[ انضباط
سوسياليستی« .اما اين يک حرکت حزبی بود و دامنهی آن بهچنين حرکتی محدود میشد][٩؛ هرگز
بهطور جدی گمان نمیرفت که انگيزههای معنوی ،حتی وقتی که پشتبند پاداش مادی هم داشته
باشد ،بدون نوعی سازمان ويژه برای راهبری نيرویکار و نگهداری انضباط وافی بهمقصود
خواهد بود .پديد آوردن چنين سازمانی اکنون يک وظيفهی عاجل بود.
آن فرضيهی نخستين که اجبار بهکار فقط در مورد افراد طبقات بورژوا و مالکان پيشين ﻻزم
خواهد بود و در مورد کارگران انضباط درونی و داوطلبانه برای نگهداری جوش و جنبش کار
کفايت خواهد کرد ،بهزودی کنار گذاشته شد .قانون کار اکتبر  ١٩١٨فقط آن اصل کلی قانون
اساسی »جش سفر« را تکرار میکند که کار وظيفهی عمومی است؛ برای تنفيذ اين اصل يا
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برای اجرای مجازات قصور در اين وظيفه مادهای پيش بينی نشده است .اما آنچه از نظام
داوطلبانه باقی بود با فرمان بسيج  ١٠آوريل  ١٩١٩عمﻼَ از ميان رفت .در ژوئن  ١٩١٩با
احتياط تمام بهکارگران مسکو و پطروگراد دفترچهی کار داده شد ،و اين گام ديگری در راه
نظارت جدی بر جريان کار بود .اما ،بدون شک چون راه ديگری در ديدرس نبود ،بار سنگينی بر
دستگاه اتحاديههای کارگری نهاده شد .حتی در بسيج کارگران ماهر از اتحاديهها کاری برنيامد.
لنين در زمستان  ١٩١٩ -٢٠نزد تومسکی بهتلخی شکايت کرد که نتوانسته است ٠٠٠ر ١٠فلزکار
ماهر بهتعميرگاههای راهآهن منتقل کند .از پايان  ١٩١٩بسيج کارگران غيرماهر بهکلی از دست
اتحاديهها گرفته شد و در اختيار نارکومترود و ارگانهای محلی آن قرار گرفت .در ماه نوامبر
بحران سوخت باعث صدور فرمانی شد ناظر بناگذاری سرويس کار »برای تدارک و بارزدن و
پياده کردن انواع سوخت« ،و نيز برای کاری بهنام »سرويس گاری« ،بهاين معنی که دهقانان
میبايست با درخواست مقامات محلی اسب و گاری يا سورتمهی خود را برای رساندن چوب و
مواد خوراکی و تدارکات نظامی بهايستگاهها يا بندرها در اختيار سازمانهای دولتی بگذارند .اين
فرمان همهی مردان روستايی زير پنجاه سال را که بهخدمت نظام احضار نشده بودند و زنهای
زير چهل سال را شامل میشد .در ژانويه  ١٩٢٠فرمانی از ساونارکوم صادر شد که در مقدمهی
آن با لحن سنگينی بهاصل اعﻼم شده در قانون اساسی »جشسفار« و قانون کار دائر بر تعهد
شهروندان به»کار مفيد اجتماعی بهنفع جامعه سوسياليستی« اشاره میشود و از نياز به»تأمين
نيرویکار برپايهی يک برنامهی اقتصادی کلی برای صنايع ،کشاورزی ،حمل و نقل ،و ساير
شاخههای اقتصاد ملی« سخن میرود و سپس بهتعيين مقررات کلی سرويس کار عمومی
میپردازد .دولت میتواند هرکدام از افراد »جمعيت کارآمد« را در يک مورد يا گاه بهگاه برای
اشکال گوناگون سرويس کار احضار کند :سوخت ،کشاورزی )»در کشتزارهای دولتی يا ،در
پارهای موارد ،در کشتزارهای دهقانان«( ،ساختمان ،راهسازی ،توزيع مواد خوراکی ،برف
روبی ،گاریرانی ،و مبارزه با نتايج مصائب عمومی نمونهوار ذکر شده بود .يک کميتهی اصلی
کار )»گﻼوکومترود«( زيں نظر »اس ته ئو« برای سازمان دادن سرويس کار تشکيل شد و
کميتههای ايالتی و روستايی و شهری زيرنظر آن قرار گرفت] .[١٠اينها ،همراه با ارگانهای
محلی نارکومترود ،که جانشين مراکز مبادلهی کارگر شده بودند ،اکنون مسؤليت بسيج عمومی کار
را برعهده گرفتند] .[١١حتی جای تأسف بود از اين که انقﻼب دستگاه پليس قديم را درهم شکسته
است ،زيرا که پليس قديم »میدانست که نام شهروندان را نه تنها در شهر بلکه در روستا نيز
چگونه ثبت کند« .با اين حال دستگاه اداری تازهای برای اين کار سرهمبندى شد و برای
جنگلبانی ،حمل و نقل ،ساختمان ،و ساير اشکال کار که بهتودههای کارگر غيرماهر نياز داشت
نيرویکار فراوانی فراهم آمد] .[١٢بعدها يکی از سخنگويان نارکومترود گفت» :ما طبق برنامه
کارگر فراهم میکرديم ،و نتيجتا ً بهويژگیهای فردی يا تخصص يا ميل کارگر بهاين يا آن نوع کار
توجيهی نداشتيم« .بنابر گفتهی يکی از مراجع در نيمهی اول  ١٩٢٠نزديک بهشش ميليون تن
کار صنعت چوببُری بسيج شدند.
برای سرويس ِ
در اين زمان منبع کار تازهای هم بهوجود آمد که شايد در آغاز اهميت آن بيشتر در معنی بود
تا در مقدار .در آوريل  ١٩١٩اردوگاههای کار اجباری برای مجرمان تشکيل شد .اين مجرمان را
ممکن بود چکا ،يا دادگاههای انقﻼب ،يا دادگاههای عادی خلق بهکار اجباری محکوم کرده باشند.
ابتکار ايجاد اين اردوگاهها با شعبههای ايالتی چکا بود و ادارهی امور آن در دست بخشی از
کميساريای خلق در امور کشور )ان کا و د(؛ زندانيان اين اردوگاه» ،بهدرخواست نهادهای
روز
شوروی« بهکار گماشته میشدند .برای کودکان و نابالغان اردوگاههای جداگانهای برپا شد.
ِ
کار هشت ساعته بود ،اما اضافه کاری و شبکاری نيز با رعايت مقررات قانون کار مجاز بود.
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دستمزد کارگران مطابق نرخ اتحاديههای کارگری پرداخت میشد ،منهای کمتر از سهچهارم آن
برای خورد و خورک و نگهداری اردوگاه .اين ترتيبات در آن زمان از لحاظ اقتصادی آن معنای
موحش سالهای بعد را نداشت .در ضمن ،صورت سختتری از مجازات نيز بهشکل
»بازداشتگاه« بنا نهاده شد ،که ظاهراً خاص کسانی بود که در جنگ داخلی دست بهکارهای
ضدانقﻼبی میزدند .اما بهنظر میرسد که اين اردوگاهها بهزودی برای زندانی کردن همهی
دشمنان رژيم بهکار رفتند .در گزارشی که برای هيأت نمايندگی حزب کارگر انگليس در ديدار از
شوروی در بهار  ١٩٢٠تهيه شده بود گفته شده است که »کميساريای خلق دستههای کارگری
فراهم میکند که از افراد محبوس در بازداشتگاهها تشکيل میشود )و غالبا ً افراد طبقهی حاکمهی
پيشين هستند( .اين دستهها انواع کارهای دشوار و نامطبوع را انجام میدهند«].[١٣
جريان بسيج کار در نخستين ماههای  ١٩٢٠بهاوج خود رسيد  -يعنی در لحظهای که براثر
شکست دنيکين و کولچاک آن حالت اضطراری شديد که اين کار را ضروری ساخته بود رفته
رفته برطرف میشد .در سومين کنگرهی شوراهای اقتصاد ملی در ژانويهی  ،١٩٢٠تروتسکی
بيشتر سخنان خود را بهدفاع از نظام کارگرگيری و انضباط کار اختصاص داد] ،[١۴و بهپيشنهاد
تومسکی ،که نظر بدبينانهی او را دربارهی کمبود نيروی کار صنعتی پيشتر نقل کرديم،
قطعنامهی دور رسی بهتصويب رسيد که ،در ضمن مطالب ديگر ،خواهان آن بود که بهکارگران
بهطور دستهجمعی يا فردی پاداش نقدی يا جنسی داده شود ،دادگاههای انضباطی کار تشکيل
شود] ،[١۵برای بستن راه فرار از سرويس کار بههمهی کارگران دفترچهی کار داده شود ،و برای
بسيج و انتقال کارگر از دستگاه نظامی سربازگيری استفاده شود .در اين احوال ،پايان گرفتن زد و
خورد در جبهه زمينهی انتقال واحدهای تحت انضباط نظامی را بهکارهای فوری ديگر فراهم
ساخت .در  ١۵ژانويهی  ١٩٢٠فرمانی صادر شد دائر بر تبديل سپاه سوم در اورال به»نخستين
سپاه انقﻼبی کار« ،که اقتدار نظامی را بر مقامات محلی تثبيت میکرد] .[١۶سابقه ايجاد شد و زمينه
برای آنچه بعدها »نظامی کردن کار« ناميده شد فراهم آمد.
اين مسألهی تازهای بود که نهمين کنگرهی حزب ،که در پايان مارس  ١٩٢٠تشکيل شد،
میبايست بهآن بپردازد .اکنون که ديگر زد و خوردی در کار نبود ،سپاههای کار بهصورت
دستههای اعزامی ارتش سرخ همهجا پديدار میشدند و بهکارهای سنگين ،ازجمله بريدن درختان
جنگل و استخراج معدنها میپرداختند .در تعبير اين جريان نيز هيچ شکی نبود .تروتسکی ،که
عقيده داشت مسائل صنعت را فقط با شيوهها و با آن شوری میتوان حل کرد که پيروزی در جنگ
داخلی را باعث شده بود ،از ضرورت »نظامی کردن تودههای عظيم دهقانان که بنا بر اصول
سرويس کار استخدام شدهاند« سخن میگويد و اضافه میکند که:
نظامی کردن ]اقتصاد[ بدون نظامی کردن خود اتحاديههای کارگری ،بدون استقرار رژيمی که
در آن هرکارگری خود را سرباز کار بداند و نتواند خود را آزادانه بهمعرض فروش بگذارد ،مقدور
نيست؛ اگر دستور انتقال او داده شود ،بايد اطاعت کند؛ اگر اطاعت نکرد ،فراری از خدمت است و
مجازات میشود .کيست که بايد اين جريان را دنبال کند؟ اتحاديهی کارگری .او است که رژيم نوين
را بهوجود میآورد .اين است نظامی کردن طبقهی کارگر.

رادک نيز در پايان سخنرانی خود ،که بيشتر بهامور کمينترن مربوط میشد ،از سازمانهای
کارگری تقاضا کرد که »بر پيشداوری بورژوايی »آزادی کار« ،که نزد منشويکها و انواع
سازشکاران ديگر آنقدر عزيز است« فائق شوند] .[١٧هيچکس ديگری با اين زبان سخن نگفت،
ولی تروتسکی اعتبار کميتهی مرکزی و پوليتبورو را پشت سر خود داشت؛ و کنگره نيز هنوز
بهياد داشت که رژيم از چه مخاطرات نظامی مهيبی بهدشواری جان بهدر برده است ،و میدانست
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چه مشکﻼت اقتصادی ﻻينحلی در پيش است ،و لذا بدون مخالفت آشکار اين سياست را تأييد
کرد] .[١٨در قطعنامهی مفصلی که اثر قلم استادانهی تروتسکی در آن بهچشم میخورد ،کنگره با
احتياط تمام بهکار گماشتن واحدهای ارتش سرخ را در سرويس کار تأييد کرد» ،تا زمانی که
ِ
نگهداری ارتش برای کارهای نظامی ضرورت دارد« .در خصوص اصل نظامی کردن کار،
کنگره هيچ نگرانی نداشت :میبايست به»اتحاديهها و بخشهای کارگری« کمک کرد تا »حساب
همهی کارگران ماهر را نگهدارند و آنها را بهکارهای توليدى هدايت کنند ،و در اين کار همان
دقت و جديتی بهکار رود که در گزينش افسران] [١٩برای نيازهای ارتش بهکار میرود« .و اما
بسيج وسيع سرويس کار :برای اين کار همين قدر کافی بود که تعداد افراد موجود را با ابعاد کاری
که در دست داشتند و ابزارهای ﻻزم برای آن کار تطبيق کنند و آموزگاران کارآمدی فراهم آورند،
چنانکه »در ايجاد ارتش سرخ« رفتار شده بود .کارگری که کار خود را رها میکرد میبايست
مرتکب »فرار از کار« شناخته شود ،و برای اين جرم نيز مجازاتهای سختی پيشنبينی شد که
اشد آنها »حبسن در بازداشتگاه« بود].[٢٠
بحث دربارهی مسألهی کارگرگيری چند هفته بعد در سومين کنگرهی اتحاديههای کارگيری
سراسر روسيه از سر گرفته شد .در اين کنگره هنوز اقليت کوچك ولی زبانآوری از منشويکها
وجود داشت] ،[٢١و آن مقدار مخالفت با اين سياست که هنوز در صفوف بلشويکها ديده میشد در
اوج خود بود .لنين يک هفته پيش در کنگرهی تأسيس اتحاديهی معدنکاوان سراسر روسيه اعﻼم
کرده بود که »ما بايد از طريق اتحاديههای کارگری نظير همان انضباط رفيقانهای ]را[ که در
ارتش سرخ داشتيم ايجاد کنيم«؛ ولی اکنون دفاع مستدلتری را از اين سياست در پيش گرفت .لنين
بهفرصت تنفسی که پس از برستليتوفسک بهدست آمد اشاره کرد .در اين فرصت ،يعنی در
آوريل  ،١٩١٨او در مقابل کمونيستهای چپ احکامی بهکميتهی مرکزی اجرايی سراسری ارائه
داد و در آنها از »ايجاد انضباط کار« پشتيبانی کرد .لنين اذعان میکند که »دو سال پيش سخنی
از سپاههای کار در ميان نبود«؛ اما »ا َشکال مبارزه با سرمايه ديگرگون میشود« .اکنون که
فرصت ديگری همان مسائل را پيش کشيده بود» ،کار بايستی بهنحو نوينی سازمان داده شود؛
اشکال تازهای از پاداش و اطاعت از انضباط کار ايجاد شود« ،هرچند لنين اذعان دارد که »ايجاد
اشکال جديد انضباط اجتماعی کاری است که چندين دهه طول میکشد« .لنين موضوع را در همين
خطوط کلی باقی گذاشت و در قطعنامهی کوتاهی که در پايان سخنرانی او بهتصويب رسيد کنگره
بهطورکلی تصميم گرفت که »در همهی سازمانهای اتحاديههای کارگری از پايين بهباﻻ فورا ً
انضباط سخت برقرار شود« .ريکوف در يکی از مراحل بعدی کنگره صراحتا ً گفت »ما در زمان
حاضر بدون اجبار نمیتوانيم زندگی کنيم .اتﻼفکنندگان و کلهخران را بايد بهزور ترس از
مجازات بهکار کردن برای کارگران و دهقانان واداشت تا آنها را از گرسنگی و فﻼکت برهانيم«.
اما دفاع نظری از موضع بلشويکها در برابر هواداری منشويکها از »آزادی کار« برعهدهی
تروتسکی نهاده شد:
سخنگويان منشويکها توضيح دهند که منظور از کار آزاد و غيراجباری چيست .ما کار
بردگان را میشناسيم ،کار سرفها را میشناسيم ،کار اجباری و نظامیوار اصناف قرون وسطی
را میشناسيم ،آن نوع مزدوری را هم که بورژوازی »آزاد« مینامد شناختهايم .اکنون بهسوی
نوعی کار پيش میرويم که بهطور اجتماعی و برپايهی برنامهی اقتصادی خاصی که برای تمام
کشور ضرورت دارد ،يعنی برای هر کارگری اجباری است ،تنظيم میشود .اين پیريزی
سوسياليسم است ...وقتی که ما اين نکته را پذيرفتيم ،اين حق دولت کارگران را هم اساسا ً  -نه
رسماً ،بلکه اساسا ً ـ پذيرفتهايم که هر مرد يا زن کارگری را بهجايی بفرستد که برای انجام دادن
کارهای اقتصادی بهوجودشان نياز دارند .بدينترتيب ،میپذيريم که دولت ،دولت کارگران ،حق
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دارد دست بهمجازات آن مرد يا زن کارگری بزند که از اطاعت امر دولت سرپيچی کرده است و
ارادهی خود را تابع ارادهی طبقهی کارگر و کارهای اقتصادی آن نساخته ...نظامی کردن کار بهاين
معنای اساسی که از آن سخن گفتم روش حتمی و اساسی سازمان دادن نيروهایکار ما است ...ما
میدانيم که کار کليتا ً از لحاظ اجتماعی اجباری است .انسان بايد کار کند تا نميرد .انسان نمیخواهد
کار کند .اما سازمان اجتماعی او را با جبر و تازيانه بهسوی کار میراند].[٢٢

برهان حق دولت برای کارگرگيری بهطور دائم و نامحدود ،مانند برهانی که در همان زمان
برای از ميان برداشتن پول میآوردند ،ظاهراً تﻼشی است برای توجيه نظری ضرورت ناگواری
که پرهيز از آن مقدور نبود .اما اين سخنان صريح ،با آنکه بيان کنندهی سياست حزبی بود ،و در
کنگره هم کسی بهجز منشويکها بهمخالفت با آنها برنخاست ،نمیتوانست موجب محبوبيت
تروتسکی در ميان افراد عادی اتحاديههای کارگری باشد .چندی بعد در همان سال بوخارين در
کتاب »اقتصاد دوران گذار« چنين استدﻻل میکند که سرويس کار در نظام سرمايهداری بهمعنای
»بهبردگی کشيدن طبقهی کارگر« است ،اما همين کار در ديکتاتوری پرولتاريا چيزی جز
»خودسازماندهی طبقهی کارگر« نيست].[٢٣
تﻼش سخت برای درآميختن دعوت و سرمشق اخﻼقی ،پاداش مادی ،و ترس از مجازات و
ساختن نوعی انگيزهی کار از ترکيب اينها در زمان جنگ با لهستان و حملهی ورانگل انضباط
کار را زنده نگه داشت ،اما دشواریهای آن روبهافزايش بود .قطعنامهی نهمين کنگرهی حزب ،که
اقدامات انضباطی را با قاطعيت تمام تأييد کرد ،از طرف ديگر از سازمان دادن »مسابقات کار«،
چه فردی و چه دستهجمعی نيز پشتيبانی کرد و توصيه کرد ترتيباتی برای دادن پاداش جنسی داده
شود ،و بهويژه رسم »شنبهی کمونيستی« را که در تابستان گذشته بهطور خودانگيخته آغاز شده
بود مورد تأييد قرار داد .در آوريل  ١٩٢٠کارگران حزبی چاپخانهها شمارهی ويژهای از يک
روزنامهی يک روزه بهنام »شنبهی کمونيستی« در آوردند تا اين جنبش را تقويت کرده باشند؛
صبح روز  ١مه نيز ،که در اين سال بهشنبه افتاده بود ،لنين شخصا ً در مراسم »شنبهی
کمونيستی« کرملين شرکت کرد .سپس با دستور حزبی ،کار بدون مزد در روز شنبه برای
اعضای حزب اجباری شد .در همان سال برخی از گروههای کارگران فعال که بهتشويق
تروتسکی برای احيای حمل و نقل کار میکردند با اصطﻼح نظامی »اودارنيکی« ،يعنی
»گروهان ضربت« ناميده شدند و اصطﻼح »اودار نيچستووا« » -کار ضربتی«  -برای خدمات
بسيار ارزنده در جبههی کار ساخته شد .دستههای »اودارنيک« برای انجام دادن کارهای بسيار
دشوار يا بسيار فوری اعزام میشدند .اين نقش ْه حرکت باارزشی را باعث شد ،اما سپس براثر
استفادهی نابهجا و مکرر از آن اثر خود را از دست داد].[٢۴
نخستن »اودارنيک«ها فقط برای کسب افتخار کنار میکردند و انگيزههای کار اضافی آنها
صرفا ً معنوی و روانی بود .اين بدان معنی نبود که انگيزههای مادی موجود يکسره فراموش شده
باشند .اينکه ميزان دستمزدهای مصوب دومين کنگرهی اتحاديههای کارگری در ژانويه ١٩١٩
درعمل تا چه اندازه بهکار بسته شده است ،مطلبی است که تخمين آن ميسر نيست .اما سومين
کنگره ،در آوريل  ،١٩٢٠تمام توجه خود را بهمسألهی مهم نظامی کردن کار منحصر نساخت،
بلکه دربارهی سياست دستمزد نيز بحثی صورت گرفت و ميزان تازهای برای دستمزدها
بهتصويب رسيد .اشميت ،کميسر خلق در امور کار ،که طرح تازه را پيشنهاد کرد ،بهصراحت
گفت که »منظور از تغييرات ساختمان ميزان دستمزدها جلب نيرویکار متخصص بهصنايع
است«؛ و با توجه بهاين هدف تفاوت دستمزدها افزايش زيادی پيدا کرد ،بهطوری که فاصلهی
عادی ميان باﻻترين و پايينترين درجهی »کارگران« بهنسبت  ١:٢بود] .[٢۵بدينترتيب ،براثر
50

فشار نياز بهانگيزههای قویتری برای جلب کارگران ماهر ،در همان اوج کمونيسم جنگی
عقبنشينی از سياست برابرسازی ،که در آغاز دوران انقﻼب از آن سخن میرفت و تا حدی نيز
عمل میشد ،آغاز شده بود .اما آنچه باعث شکست سياست جديد شد اين بود که در اين هنگام
پاداش جنسی رفته رفته جای مزد نقدی را بهکلی میگرفت .با آنکه انواع و اقسام جيرهها برحسب
شغل و مقام مصرفکنندگان داده میشد ،تا پيش از ١٩٢٠جيره را برحسب بازده توليد فردی
درجهبندی نکرده بودند .در ژانويه  ١٩٢٠که مزد نقدی تقريبا ً بیمعنی شده و جيره بهحکم مزد
جنسی در آمده بود ،پيشنهاد برقرار کردن پاداش جنسی در سومين کنگرهی شوراهای اقتصاد ملی
بهتصويب رسيد ،و اين توصيه در نهمين کنگرهی حزب ،مارس  ١٩٢٠و سومين کنگرهی
اتحاديههای کارگری سراسر روسيه نيز تکرار شد .در ژوئن  ١٩٢٠فرمانی صادر شد ،برای
استقرار نوعی نظام پاداش پولى و جنسی »بهمنظور باﻻ بردن توليدکنندگی کار« .عملی شدن اين
نظام البته به»دائر کردن ذخيرهای برای دادن پاداشهای جنسی« بستگی داشت؛ و در اکتبں ١٩٢٠
مقدار ٠٠٠ر ۵٠٠پوط غله و بههمين نسبت ساير مواد خوراکی برای اين منظور فراهم شد].[٢۶
اما اين نقشه ،که میبايست بهدست اتحاديههای کارگری اجرا شود ،بهسبب کمبود مواد پيش نرفت،
زيرا که ارگانهای نارکومپرود »غالبا ً ناچار میشدند که خوراك را نه از باب پاداش بلکه برای
دادن جيرهی عادی تقسيم کنند« .اکنون که پول تقريبا ً ارزش خود را از دست داده بود ،بخش مؤثر
کارمزد کارگران آن سهم روزافزونی بود که بـهصورت جنسی پرداخت میشد .اما وقتی که ناچيز
بودن موجودی مدام مانع از آن میشد که چيزی بيش از حداقل جيره توزيع شود ،انگيزههای مادی
توليد که میتوانست شکل پاداش يا تفاوت دستمزد داشته باشد ،بيهوده شد .نتيجهی نهايی کمونيسم
جنگی در زمينهی سياست کار اين بود که بهجز شور انقﻼبی و اجبار برهنه چيزی از انگيزههای
کار برجا نماند.
در اواخر  ١٩٢٠که ورانگل شکست خورده و جنگ داخلی سرانجام بهپايان رسيده بود ،در
جبههی کار نيز مانند ساير جنبههای اقتصاد ملی رفته رفته آثار فشارهای تحمل ناپذير پديدار شد.
مادام که زد خورد جريان داشت بهنظر میرسيد که »نظامی کردن کار« دليل موجهی دارد؛ اکنون
که ديگر زد و خوردی در کار نبود ،اين کار هم دليل خود را از دست داده بود .اتحاديههای
کارگری بار ديگر محل برخوردهای شديد شدند  -برخورد در شورای مرکزی ،ميان شورای
مرکزی و اتحاديهها ،و ميان اتحاديهها و ارگانهای شوروی .مسائل مورد اختﻼف ،که غالبا ً
بهصورت مسائل مربوط بهمقادير  -نه اصول ۔ مطرح میشدند ،عبارت بودند از اين که آيا
وظيفهی اصلی اتحاديهها انگيزش توليد است يا دفاع از منافع آنی و فرقهای اعضای اتحاديه؛ آيا
اتحاديهها بايد کارگران را با روشهای اجباری بسيج کنند و سازمان دهند ،يا با روشهای
داوطلبانهی محﺾ؛ آيا بايد در تعيين سياست خود از دولت دستور بگيرند يا مقداری استقﻼل هم
داشته باشند؟ ميان مسألهی »نظامی کردن کار« و مسألهی رابطهی اتحاديههای کارگری با دولت
جزء دائمی
هيچ حلقهی اتصال اساسی وجود نداشت .اما طبيعی بود که آنهايی که کارگرگيری را
ِ
اقتصاد سوسياليستی میدانستند ،همچنين میخواستند که اتحاديهها را در دستگاه حکومتی ادغام
کنند ،و حال آن که طرفداران استقﻼل اتحاديهها خاصيت اتحاديهها را در ماهيت داوطلبانهی
انضباطی که بر کارگران تحميل میکرد فرض میکردند .شخصيت زندهی تروتسکی ،که بدون قيد
و شرط بر بسيج اجباری کار و اطاعت کامل اتحاديهها از دولت اصرار میورزيد ،اين مجادله را
شدت میبخشيد و لبههای آن را تيز میساخت .تومسکی از اين ميان مدافع رأی ديرينهی هواداری
از اتحاديهها از آب درآمد.
نخستين کنگرهی اتحاديههای کارگری سراسر روسيه در  ١٩١٨اين نکته را تصريح کرده بود
که هدف اتحاديهها آن است که به»ارگانهای قدرت دولتی« مبدل شوند؛ کنگرهی هشتم حزب نيز
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سال بعد ،در بخش متناسب برنامهی حزبی ،اعﻼم کرده بود که اتحاديههای کارگری بايد »امر
ادارهی تمام اقتصاد ملی را بهصورت يك واحد اقتصادی تماما ً و عمﻼَ بهدست خود بگيرند« .در
گيرودار جنگ داخلی درآميختن اين دو ديدگاه مقدور بود؛ همين که جنگ بهپايان رسيد ،ناگزير
اين پُرسش پيش آمد که آيا گرفتن تصميمات حياتی برعهدهی اتحاديههای کارگری است يا
ارگانهای دولتی .موردی که اين مسأله را قهرا پيش کشيد کمابيش اتفاقی بود .در زمستان -٢٠
 ١٩١٩وضع راهآهن مصيبتبار شده بود و خطر توقف اقتصاد براثر آشفتگی کامل سرويس حمل
و نقل احساس میشد .لنين بهتروتسکی ،که در آن روزها در اورال بود ،تلگراف زد و از او
خواست اين مشکل را بعهده بگيرد .نخست دربارهی روشهای جاری اعمال زور انديشيدند.
فرمان مورخ  ٣٠ژانويه » ١٩٢٠اس ته ائو« )شورای دفاع( اعﻼم کرد که همهی کارگران
راهآهن برای سرويس کار بسيج میشوند ،و يک هفته بعد فرمان ديگری اختيارات انضباطی
وسيعی بهمديريت راهآهن داد؛ در هيچکدام از اين دو فرمان نامی از اتحاديههای کارگری برده
نشد .در آغاز مارس  ،١٩٢٠تروتسکی توانست ،بهمنظور اجرای سياست خود ،ارگان تازهای در
کميساريای خلق در امور ارتباطات )» نارکومپوت«( بهوجود آورد ،بهنام »مديريت سياسی کل
راهآهن« )»گﻼوپوليپوت«( .وظيفهی آن اين بود که از آگاهی سياسی کارگران راهآهن استفاده کند.
يکی از مقاصد ايجاد اين اردوگاه ،يا دستکم يکی از نتايج آن ،اين بود که اتحاديهی کارگران
راهآهن دور زده شود؛ زيرا که از آشفتگیهای نخستين هفتههای انقﻼب ،اين اتحاديه بيش از ساير
اتحاديهها نوعی سنت استقﻼل عمل سرسختانهای برای خود حفظ کرده بود .يکی از قطعنامههای
ويژهی نهمين کنگرهی حزب در پايان مارس  ١٩٢٠توجه حزب را بهاهميت عظيم حمل و نقل
جلب میکند و »دشواری اساسی بهبود حمل و نقل« را به»ضعف اتحاديهی کارگران راهآهن«
نسبت میدهد و گﻼوپوليپوت را مخصوصا ً تأييد میکند ،زيراکه وظيفهی دوگانهی آن اين است که
»از طريق نفوذ سازمانيافتهی کمونيستهای مجرب وضع حمل و نقل را بهبود بخشد ...و
درعينحال سازمان اتحاديهی کارگران راهآهن را تقويت کند و تا نفر آخر کارگرانی را که
گﻼوپوليپوت بهراهآهن میفرستد در آن ] اتحاديه[ جای دهد ،و بهخود اتحاديه کمک کند که در
سازمان خود انضباط آهنين برقرار سازد ،و بهاين ترتيب اتحاديهی کارگران راه آهن را بهابزار
بیبديل بهبود بيشتر حمل و نقل راهآهن مبدل سازد« .بهزودی حسادتها برانگيخته شد و ميان
گﻼوپوليپوت و اتحاديهی کارگران راهآهن جنگ علنی درگرفت .در ماه اوت کار بهجای باريکی
کشيد و کميتهی مرکزی حزب بهبرانداختن کميتهی اتحاديهی کارگران راهآهن رأی داد و کميتهی
تازهای بهجای آن گذاشت که در مجادﻻت بعدی بهنام »تسکتران« شناخته شد] .[٢٧جنگ پايان
نيافته با لهستان و لشکرکشی تازهی ورانگل در جنوب هنوز شدت عمل را برای راهانداختن حمل
و نقل تا حدی توجيه میکرد .اما در پايان سپتامبر اتحاديههای کارگری مقداری از اعتبار خود را
نزد کميتهی مرکزی حزب بازيافته بودند ،و اين کميته قطعنامهای صادر کرد و »هر نوع خرده
فرمايش و خرده مداخله« را در کار اتحاديههای کارگری مذمت کرد ،و تذکر داد که اکنون وقت
آن است که گﻼوپوليپوت و )سازمان مشابهی در حمل و نقل رودخانهای بهنام »گﻼو پوليوود«(
بهارگانهای اتحاديه مبدل شوند.
بنابرين وقتی که در نخستين روزهای نوامبر  ١٩٢٠کنفرانسی از اتحاديههای کارگری )نه
يک کنگرهی کامل( در مسکو تشکيل شد ،چهرهها برافروخته بود .پيمان آتشبس با لهستان امضا
شده ،جنگ داخلی بهپايان رسيده ،و بدترين مرحلهی بحران راهآهن عمﻼً گذشته بود .نمايندگان
بلشويک کنفرانس مطابق معمول خود قبﻼً جداگانه اجﻼس کردند تا روش خود را در کنفرانس
معين کنند .تروتسکی با اغتنام فرصت از بحث دربارهی توليد ،حملهی کلی خود را بهاتحاديههای
کارگری آغاز کرد و آنها را نيازمند »خانه تکانی« دانست؛ تومسکی پاسخ تندی داد .اين دعوا را
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از ساحت خود کنفرانسی دور نگه داشتند ،و کنفرانس بهتصويب احکام غيرقاطع رودزوتاک
دربارهی نقش اتحاديههای کارگری در انگيزش توليد اکتفا کرد] .[٢٨اما در خود حزب دعوا چنان
تلخ شده بود که کميتهی مرکزی ناچار بهمداخله شد .در جلسهی  ٨نوامبر  ١٩٢٠لنين و تروتسکی
دو پيشنويس ارائه کردند و روز بعد ،پس از چندی بحث دشوار ،کميتهی مرکزی با اکثريت ده
بهچهار )مخالفان عبارت بودند از تروتسکی ،کرستينسکی ،آندريف ،و ريکوف( قطعنامهای
برپايهی پيشنويس لنين بهتصويب رساند .اين قطعنامه با ظرافت قائل بهتمايزی میشود :ميان
»مرکزيت و اشکال نظامی کار« ،که مستعد فساد و تبديل بهبوروکراسی و »خرده فرمايش
بهاتحاديههای کارگری« است ،و »اشکال سالم نظامیکردن کار« .در بارهی اصل مسأله ،قطعنامه
چنين تجويز میکند که تسکتران در شورای مرکزی اتحاديههای کارگری نيز با همان منزلت ساير
کميتههای مرکزی اتحاديههای عمده شرکت کند ،و بهانتصاب کميتهای برای نوشتن دستورهای
کلی تازهای برای اتحاديههای کارگری رأی میدهد] .[٢٩پس از صدور اين قطعنامه شکافی در
درون تسکتران پديد آمد ،و در  ٧دسامبر  ١٩٢٠کميتهی مرکزی در فضای تلختری بهبحث
دربارهی اين اختﻼف بازگشت .اين بار لنين زينوويف را آزاد گذاشت که بر تروتسکی بتازد .اما
احساسات کميته برضد هردو طرف دعوا برانگيخته شد :بوخارين يک گروه بهاصطﻼح
»پوشالی« تشکيل داد ،که پريوبراژنسکی ،سربرياکوف ،سوکولنيکوف ،و ﻻرين در آن شرکت
داشتند ،و با اکثريت هشت بههفت قطعنامهی سازشدهندهای گذراند که نتيجهاش عبارت بود از باز
گذاشتن همهی مسائل تا زمان تشکيل کنگرهی حزب در بهار آينده .گﻼپوليپوت و سازمان مﻼزم با
آن ،يعنی گﻼپوليوود ،رسما ً منحل شدند و کارکنان و اموال آنها بهاتحاديه های کارگری انتقال
يافت .تسکتران بهجای خود باقی ماند ،منتها با اين تفاهم که در کنگرهی آيندهی کارگران حمل و
نقل در فوريه  ١٩٢١اعضای آن از نو برگزيده شوند].[٣٠
از اين زمان بهبعد ،نگهداری آن تصميم اصلی ماه نوامبر ،دائر براين که بحث اين اختﻼفات
درون حزب را بهمجامع عمومی نکشانند ،غيرممکن بود] .[٣١در سه ماهی که ميان جلسهی
سپتامبر کميتهی مرکزی و افتتاح دهمين کنگرهی حزب در  ٨مارس  ١٩٢١فرصت بود ،دربارهی
نقش اتحاديههای کارگری بحث تندی در ديدارها و نشريات حزبی جريان داشت] .[٣٢بهنظر
تروتسکی و تسکتران ،اتحاديهی کارگران راهآهن میخواست مانند يک اتحاديهی نظام
سرمايهداری رفتار کند و سازمان دادن امر توليد را امر ثانوی بشناسد :چهرهی تومسکی را در
نقش »گومپرز دولت کارگران« تصوير میکردند .مخالفان آنها میگفتند که »دستگاه نارکومپوت
دارد سازمان اتحاديههای کارگری را میبلعد و از اتحاديهها چيزی بهجز شاخها و پاها بهجا
نمیگذارد« .شش هفت برنامه يا »پاﻻتفورم« دست بهدست میگشت .وقتی که کنگره اجﻼس کرد،
وضع تا حدی ساده شده بود» .گروه پوشالی« بوخارين ،که نتوانسته بود توافقی برقرار کند ،با
تروتسکی کنار آمده بود و از طرف آنها پيشنويس مشترکی بهنام هشت تن از اعضای کميتهی
مرکزی بهکنگره ارائه شد  -تروتسکی ،بوخارين ،آندريف ،دزرژينسکی ،کرستينسکی،
پريوبراژنسکی ،راکوفسکی ،و سربرياکوف .در جناح مقابل ،در زمستان  ١٩٢٠-٢١يك گروه
چپ بهنام »جبههی کارگران مخالف« شکل گرفت .در برنامهی مبهم ولی دوررس اين گروه
نظارت اتحاديههای کارگری بر صنايع نيز قيد شده بود ،و در کنگرهی دهم حزب پيشنهادهايی در
اين جهت ارائه کردند .رهبری گروه بهدست شلياپنيکوف و کولونتای بود .اين عنصر تازه کار
گروه لنين و زينوويف را آسانتر ساخت ،چنانکه آنها توانستند وضع يک نيروی ميانهرو و
مداراگر را بهخود بگيرند :ديدگاه آنها بهصورت پيشنويس قطعنامهای معروف بهقطعنامهی »ده
نفری« به کنگره ارائه شد؛ اين ده نفر عبارت بودند از لنين ،زينوويف ،تومسکی ،رودزوتاک،
کالينين ،کامنف ،لوزوفسکی  ،پتروفسکی  ،آرتام ،و استالين] .[٣٣گروههای کوچکتر پيش از
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تشکيل کنگره ،يا بهمحﺾ تشکيل آن ،از ميان رفتند و ميدان را بهدست سه گروه بزرگ و مخالف
يکديگر سپردند.
بحث علنی در کنگرهی دهم صوری و سطحی بود .اين بحث در يک جلسه انجام گرفت ،و
بخش بزرگی از آن هم صرف اتهامات جزئی شد .وقتی که نظر نمايندگان حاضر استخراج شد،
نتيجه از پيش روشن بود .نفوذ شخصی لنين و وزن دستگاه حزبی برای پايين آوردن کفهی ترازو
کفايت میکرد .اما هواداری مردمان از برنامهی مقابل بيش از آن بود که از آرای کنگره برمیآمد.
سه پﻼتفورم عمده مسائل اصولی مورد اختﻼف را بهخوبی نشان میداد» .جبههی کارگران
مخالف« ،مانند هواداران پيشين »نظارت کارگران« ،مسألهی »دولت کارگران« را بهشکل اساسا ً
سنديکاليستی در نظر میگرفتند و بهرگهی سنديکاليستی نظريهی حزبی متوسل میشدند:
شلياپنيکوف در کنگره ،آن پيشبينی انگلس را نقل کرد که میگويد جامعهی آينده »صنعت را
برپايهی اتفاق آزادانه و برابر همهی توليدکنندگان سازمان خواهد داد«] .[٣۴از آنجاکه اتحاديهی
کارگری سازمانی است که مستقيما َ و منحصرا ً نمايندگی کارگران را برعهده دارد ،قابل تصور
نيست که چنين سازمانی تابع يک مرجع سياسی باشد .در مرکز ،مديريت اقتصاد ملی بايد بهدست
کنگرهای از توليدکنندگان سراسر روسيه سپرده شود؛ و در مراتب پايينتر ،بهدست اتحاديههای
کارگری .بدينترتيب ،وظايف سياسی بهطور ضمنی بهدست شوراها سپرده میشود ،که چون
ضابط قدرت سياسی هستند بايد فرض کرد که رفته رفته ناپديد خواهند شد .در مسائل جاری و
عملی ،جبههی کارگران مخالف طرفدار برابری دستمزد ،توزيع آزاد خوراک و نيازمندیهای
اساسی ميان همهی کارگران ،و جانشينی تدريجی پرداخت جنسی بهجای پرداخت پولی بود .اين
جبهه ،کارگران را بهمعنای محدود کلمه نمايندگی میکرد و ،دستکم بهطور نظری ،با دادن
هرنوع امتيازی بهدهقانان مخالف بود؛ و از يک طرف هرچيزی را که بويی از نظامیکردن کار
داشت رد می کرد و از طرف ديگر مفرط ترين اشکال سياستهای اقتصادی و مالی کمونيسم
جنگی را میپذيرفت ،و با اين روش بود که موضع خود را در جناح چپ حزب نگه میداشت؛
برای بحرانی که کنگرهی دهم با آن روبهرو شده بود هيچ راه حلی نداشت و فقط  ١٨رأی بهدست
آورد.
برنامهی تروتسکی و بوخارين ،که همان نظريات نخستين تروتسکی بود منهای اندکی از
تندیهای آن ،خود را  -در مقابل پﻼتفورم »اتحاديهی کارگران«  -پﻼتفورم »توليد« میناميد .در
اين برنامه خواسته شده بود که »اتحاديههای کارگری بهاتحاديههای توليدی مبدل شوند ،نه تنها از
حيث نام بلکه در معنی و روش کار نيز« .در برنامهی حزبی  ١٩١٩تراکم »تمام مديريت تمام
اقتصاد ملی بهصورت يک واحد اقتصادی« در دست اتحاديههای کارگری قيد شده بود .اما شرط
برفرض »تبديل برنامهريزی شدهی اتحاديهها بهدستگاههای دولت کارگران« استوار بود .يکی از
نتايج اين روند آن بود که بايستی ميان وسنخا و شورای مرکزی اتحاديههای کارگری آميزش
بيشتری صورت گيرد ،و کميساريای خلق در امور کار نيز بهکلی از ميان برود .جريان دولتی
شدن اتحاديههای کارگری در عمل بسيار پيشرفته بود :هيچ دليلی بهنظر نمیرسيد که مانع رسيدن
آن بهنتيجهی نهايی باشد .برنامهی تروتسکی و بوخارين انسجام منطقی فراوانی داشت؛ اما اين
فرض اساسی که کارگر صنعتی نمیتواند منافعی متمايز از منافع کل دولت شوروی داشته باشند و
لذا نيازمند حمايت اتحاديههای مستقل باشد ،درعينحال که اصطﻼح جاری »ديکتاتوری
پرولتاريا« ظاهرا ً آن را توجيه میکرد چندان پايهای در واقعيت نداشت  -وگر تنها بهاين دليل که
دولت موجود بر نوعی سازش جاری ميان کارگر صنعتی و دهقان روستايی استوار بود .برنامهی
تروتسکی و بوخارين در معرض همان ايرادی قرار داشت که برجبههی کارگران مخالف وارد
بود ،گيرم از زاويهی ديگر؛ يعنی اين برنامه عنصر دهقانی را در حکومت شوروی ناديده
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میگرفت .مانع عملیتری که از محبوبيت آن جلوگيری میکرد اين بود که همه میدانستند که اين
برنامه با بسيج اجباری کار مربوط میشود ،و اين در واقع نتيجهی منطقی مقدمات آن بود .بهاين
برنامه ،با وجود مدافعان درخشان و با نفوذی که داشت ،در کنگره فقط  ۵٠رأی موافق داده شد.
بدينترتيب ميدان برای قطعنامهی »ده نفری« باز شد ،که با اکثريت  ٣٣۶رأی در مقابل ۵٠
ی دو برنامهی ديگر بهتصويب رسيد .ايراد عمدهای که بهاين برنامه گرفته شد اين
رأی و  ١٨رأ ِ
بود که قاطع نيست و امور را کمابيش بههمين صورتی که هست باقی میگذارد .اين برنامه
پيشنهاد جبههی کارگران مخالف را برای تشکيل کنگرهی توليدکنندگان سراسر روسيه بهشدت رد
میکرد ،زيرا ،چنان که زينوويف بهصراحت گفت ،در چنين کنگرهای »در اين لحظهی وخيم
اکثريت اشخاص غيرحزبی خواهند بود ،و بسياری از آنها از اسارها و منشويکها« .اما در اين
برنامه برخﻼف نظر تروتسکی اين نکته نيز اعﻼم شده بود که اتحاديهها هم اکنون برخی وظايف
دولتی را انجام میدهند ،ولی »دولتی کردن سريع اتحاديههای کارگری اشتباه وخيمی خواهد بود«.
نکتهی مهم اين بود که »اين سازمانهای تودهای غير حزبی را بيشتر و بيشتر بهطرف دولت
شوروی« جلب کنند .صفت مشخص اتحاديههای کارگری بهکار بردن شيوههای اقناعی بود )گرچه
»اجبار پرولتری« هم گاهی بهکار میرفت(؛ ادغام آنها در دولت بهمعنای پايمال کردن اين وجه
مثبت آنها بود] .[٣۵پﻼتفوزم »ده نفری« بيشتر بر مصلحتانديشی عملی استوار بود و کمتر بر
انسجام نظری .اما سرچشمهی قوت آن هم چيزی جز اين نبود .در موارد معين ،گروه ده نفری
میپذيرفت که هدف نهايی برابر ساختن دستمزدها است ،ولی با اعﻼم اين هدف از جانب جبههی
کارگران مخالف و آنی شناختن اين هدف مخالفت میکرد و میگفت اتحاديههای کارگری بايد
»پرداخت مزد نقدی يا جنسی را وسيلهی انضباط کار و افزايش توليدکنندگی )نظام پاداشها و
غيره( قرار دهد« .اتحاديهها همچنين بايستی از طريق »دادگاههای انضباطی رفيقانه« بهاعمال
انضباط و مبارزه با غيبت از کار بپردازند .پيشنهادهای گروه »ده نفری« که بهنام راه حل
مسألهی اتحاديههای کارگری در دهمين کنگرهی حزب بهتصويب رسيد پيشنهاد معقولی بود ،ولی
نه تازه بود و نه هيجانانگيز .اما برای اين پرسش اساسی که چگونه میتوان برای اتحاديههای
کارگری نقشی قائل شد بدون آن که آنها را بهارگانهای دولتی مبدل کنيم ،از پيشنهادهای گروه
»ده نفری« هيچ پاسخی برنمیآمد.
تروتسکی در کنگره پيشبينی کرد که قطعنامهی تصويب شده »تا کنگرهی يازدهم دوام
نخواهد کرد« .اين پيشبينی دقيقا ً راست درآمد .هنوز دو ماه نگذشته بود که بحران تازهای پيش آمد
و در ژانويه  ١٩٢٢با صدور قطعنامهی کميتهی مرکزی تغييرات مهمی در خطمشی حزب در
مورد اتحاديههای کارگری داده شد .اگر تغييرات بعدی بدون تجديد آن تلخیهای زمستان -٢١
 ١٩٢٠صورت گرفت ،اين بهدو دليل بود .اوﻻً ،فشردهتر شدن انضباط حزبی در کنگرهی دهم
تجديد آن مجادﻻت تند و علنی پيشين را غيرممکن ساخته بود .ثانياً ،تمام جدال زمستان ١٩٢٠-٢١
دربارهی اتحاديههای کارگری در شرايط کمونيسم جنگی صورت گرفته بود ،و بر پايهی
مفروضات اقتصادی آن نظام .ترک نظام کمونيسم جنگی و در پيش گرفتن خطمشی نپ در سياست
کار نيز آثاری بهبار آورد که نتيجتا ً هم پﻼتفورم تروتسکيستی و هم پﻼتفورم جبههی کارگران
مخالف منسوخ شد ،اما اين جريان جديد با برنامهی نرمشپذيری که بهتصويب کنگره رسيده بود
بهخوبی سازگار بود و حتی میتوانست بهراحتی دنبالهی آن قلمداد شود .سياست تروتسکيستی
نظامیشدن کار از جانب دولت بازتاب تنش بسيار شديد کمونيسم جنگی بود و با گذشتن حالت
اضطراری میبايست تخفيف پيدا کند .اما در عمل معلوم شد که دوام اعتبار آن بيشتر از برخی
اشکال ديگر کمونيسم جنگی است؛ سياست کاری که سرانجام در بر نامههای پنج ساله در پيش
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گرفته شد بيشتر ملهم از مفاهيمی بود که تروتسکی در اين ايام بيان میکرد و کمتر با قطعنامهی
مصوب دهمين کنگره ی حزب مربوط میشد.

پانوﺷتها:
] [١دفترچهی کار برای لنين معنائی خاصی داشت .در سپتامبر  ١٩١٧مینويسد» :هر
کارگری دفترچهی کاری دارد .اين سند باعث سرشکستگی او نمیشود ،هرچند امروز ]اين
دفترچه[ سند بردگی در نظام سرمايهداری است ،نشانهی آن است که کارگر بهفﻼن يا بهمان ابله
تعلق دارد .شوراها برای توانگران دفترچهی کار درست خواهند کرد ،و سپس بهتدريج برای تمام
جمعيت] ...اين دفترچه[ مبدل بهنشانهای خواهد شد که میگويد در جامعهی نوين ديگر »کارگر«ی
وجود ندارد ،ولی از طرف ديگر ،هيچ کس نيست که کار نکند« ....دفترچهی کار برای کارگران
 آن هم فقط برای کارگران مسکو و پطروگراد  -نخستين بار با فرمان ژوئن  ١٩١٩معمول شد؛افراد ارتش سرخ و نيروی دريايی سرخ نيز دفترچهی کار دريافت کردند.
] [٢ريازانوف در تأييد قطعنامهی بلشويکها مدعی شد که »آرمان ما ادامهی دولتی شدن
نيست ،بلکه غيردولتی شدن تمام زندگی اجتماعی است«...و اين تنها موردی نيست که مفهوم
ازميان رفتن دولت برای افزايش قدرت دولت مورد استفاده قرار میگيرد.
] [٣زينوويف ،که پول دولت را در اختيار نخستين کنگرهی اتحاديههای کارگری گذاشته بود
تا صندوق اعتصاب تشکيل دهند ،در ژانويه  ١٩٢٠بهسومين کنگره گفت از آنجا که اتحاديههای
کارگری ديگر بهصندوق اعتصاب نيازی ندارند ،اين پول میتواند بهمصرف تشکيل يک صندوق
بينالمللی برسد ،برای اتحاديههای انقﻼبی در کشورهای ديگر...
اعتصابهای غيررسمی حتی در اوج جنگ داخلی نيز گهگاه روی میداد :در ١٩١٩
شلياپنيکوف در شورای مرکزی اتحاديههای کارگری قطعنامهای پيشنهاد کرد ،دائر براين که
اتحاديههای کارگری بايد بکوشند گﻼيههای کارگران را برطرف کنند و بدينترتيب »با تمام نيروی
خود با گرايشهای پريشانیآور اعتصاب از راه توضيح ماهيت فاجعهانگيز اين روشها مبارزه
کنيم«.
] [۴نرخهای پطروگراد  ١٢٠درصد نرخهای مسکو بودند و نرخهای کارگران راهآهن
مورمونساک در شمال پطروگراد به  ١٢۵درصد هم میرسيد )ﻻبد بهدليل دشواری خاص وضع
محل( .در همهی شهرهای ديگر )بهجز ياروسﻼول که نرخ آن  ١٠٠درصد بود( نرخ از مسکو
پايينتر بود ،و در مناطق روستايی نيز نرخ پايينتر از شهر بود؛ پايينترين نرخ ،در شمال قفقاز،
 ۴۵درصد بود .در اين که چه مقدار از اين مقررات عمﻼً اجرا شده ،جای ترديد است.
] [۵در اکتبر  ١٩١٩حقوق ماهانهی »کارکنان سياسی مسؤل« يکبار ديگر برای جبران باﻻ
رفتن قيمتها افزايش يافت و حقوق باﻻترين گروه ٢٠٠ر ۴روبل در ماه معين شد در ژوئن
 ١٩٢٠بازهم حقوقها باﻻ رفت و دريافتی ماهانهی اين گروه به ۶٠٠ر ٧روبل رسيد .از آن پس
در زمان کمونيسم جنگی حقوق نقدی معنای خود را از دست داد ،و پس از آغاز شدن نپ ارقام
حقوق کارکنان دولت ديگر بهطور معمول منتشر نشد.
] [۶اينها ارقامى است که زينوويف در دهمين کنگرهی حزب نقل کرد .زينوويف اذعان
داشت که اين ارقام گزافهآميز است ،ولی مدعی بودکه برای مقايسه معتبرند؛ اين ادعا شايد هم
درست بوده است .در مﺂخذ ديگر ارقامی نقل شده است ک اندکی با اين ارقام تفاوت دارد.
] [٧نقش انضباطی اتحاديههای کارگری در متن نهايی بيش از پيشننويس اصلی لنين مورد
تأکيد قرار گرفته است .اين پيشنويس را لنين احتماﻻً در فوريه  1919تهيه کرده بود ،اما در آن
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هم قيد شده بود که »بزرگترين و سختترين مرکزيت ممکن در مقياس سراسر کشور« برای کار
ضرورت دارد؛ در اين فاصله سنگينی جنگ داخلی بسيار بيشتر شده بود.
] [٨اين فرمان راه برای کاربرد وسيع »سپاههای کار« در معادن باز کرد.
] [٩بنا بر نوشتهی بوخارين و پريوبراژنسکی ،تعداد کسانی که در شنبههای کمونيستی کار
میکردند در اوت و سپتامبر  ١٩١٩از ٠٠٠ر ۵به ٠٠٠ر ١٠رسيد :مواردی ذکر شده است که
کارگران ماهر تا  ٢١٣درصد توليد خود را افزايش دادهاند ،و کارگران غيرماهر تا  ٣٠٠درصد.
] [١٠بهموجب يک فرمان متم ْم شوراهای روستا بايستی در بسيج کارگران روستايی برای
سپاههای کار سهمی داشته باشند .يکی از کارگران کارخانهی کولومنسکی در بهار  ١٩٢٠بههيأت
اعزامی حزب کارگر گفت که »فرار از کار زياد است و سربازان فراريان را میگيرند و از
روستاها برمیگردانند«.
] [١١کميتهی مسکو در تابستان  ١٩٢٠نشريهای هفتگی بهنام Izvestiya Moskovskogo
 Komiteta po Trudovoli Povinnostiمنتشر کرد .مطالعهی اين نشريه همراه با
روزنامههای آن روز برای شناختن نحوهی عمل سرويس کار بسيار روشن کننده است .فرمان
مورخ  ۴مه  ١٩٢٠گﻼوکومترود و ارگانهای محلی آن را مسؤل مبارزه با همهی اشکال فرار از
کار ساخت.
] [١٢همهی اطﻼعات باﻻ در گزارش کامل و صريحی بهسومين کنگرهی اتحاديههای
کارگری سراسر روسيه در آوريل  ١٩٢٠تسليم شد.
] [١٣تقارن کار بهعنوان مجازات و شاقترين انواع کار باعث شد که اين نهاد صورت بسيار
بیرحمانهای پيدا کند.
] [١۴صورت مذاکرات کنگره منتشر نشد ،ولی سخنرانی تروتسکی بهصورت جزوهای
بهچاپ رسيد و سپس در مجموعهی آثار او نيز در آمد.
] [١۵در اواسط  ،١٩١٩نخستين »دادگاه انضباط رفيقانهی کارگران« در کارخانهها ايجاد
شده بود :اين دادگاهها بهزودی بهصورت نهاد منظمی برای اجرای انضباط کارخانه درآمدند.
دربارهی طرز کار دادگاههای کارگران اطﻼعات تفصيلی فراوانی در دست نيست ،اما برخی ارقام
مربوط بهدادگاههای مشابه کارمندان و مديران کارخانهها نوع اتهامات و مجازاتها را نشان
میدهد .از ميان  ٩۴۵پروندهی ثبت شده در  ١٩٢٠اتهام نزديک بهنصف موارد دير آمدن بهسر
کار بوده است؛ ساير اتهامات بهترتيب درجهی تواتر عبارت بودهاند از »رفتار نادرست در برابر
مشتريان«» ،غيبت از کار روزهای يکشنبه«» ،رعايت نکردن انضباط اتحاديه«» ،اطاعت
نکردن از دستور«» ،رها کردن کار بهطور خودسرانه« ،و »تبليغ برای کوتاه کردن ساعات کار
روزانه« .در بيش از يکچهارم موارد متهم تبرئه شده ،در نزديک بهنصف موارد متهم از کار
اخراج شده ،و در  ٣٠مورد حکم کار اجباری صادر شده« و در  ٧٩مورد متهم بهکار در
بازداشتگاه محکوم شده است .سالها بعد ،هنگامی که کمونيسم جنگی ديگر خاطرهی دردناکی بيش
کارگری کار
نبود ،تومسکی با شرمندگی بهياد میآورد که در آن زمان برخی از اتحاديههای
ْ
بهجايی رسانده بودند که برای تعداد اعضای خطاکار »هدف« معين کرده بودند.
] [١۶تروتسکی ،در گزارشی که بعدا ً بهکميتهی مرکزی اجرايی سراسری داد ،مدعی شد که
نخستين سپاه کار از ارتش سوم تشکيل شد ،و آن هم »بهابتکار خود آن« .اسناد بسياری مربوط
بهنخستين سپاه کار در همان مأخذ گردآوری شده است .تروتسکی در نهمين کنگرهی حزب از
شدت عمل ارتش بهخود باليد و گفت که »ما خود را بهيک مرکز اقتصادی منطقهای مبدل کرديم«،
و مدعی شد که کاری که انجام گرفته است »عالیترين درجهی کار بود ،هرچند غيرقانونی بود«.
پس از آن فورا ً تصميم گرفته شد که »هدايت کلی کار بازسازی و تقويت حيات عادی اقتصادی
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نظامی اورال برعهدهی شورای انقﻼبی نخستين سپاه کار سپرده شود« .در اوت  ١٩٢٠نظير همين
وظايف برعهدهی شورای انقﻼبی سپاه کار جنوب شرقی روسيه نيز گذاشته شد؛ و حتی در نوامبر
 ١٩٢٠شورای سپاه کار اوکراين بهعنوان »ارگان محلی شورای کار و دفاع« شناخته شد.
نوشتهها و سخنرانیهای تروتسکی در نخستين ماههای سال ١٩٢٠منبع سرشاری است از
اطﻼعات مربوط بهسپاه های کار :يک سپاه کار کشيدن خطآهن ترکستان را برای حمل و نقل نفت
برعهده میگيرد ،و سپاه ديگری در معادن دنتس بهاستخراج ذغال میپردازد.
]» [١٧ايزوستيا«ی  ٢آوريل  ،١٩٢٠که روايت بسيار کوتاه شدهای از اين سخنرانی را چاپ
کرده است .متن سخنرانی در سوابق رسمی کنگره نيامده است ،بهاين دليل که بهصورت
جداگانهای منتشر خواهد شد :بنا بر پانويسی بر چاپ دوم سوابق کنگره ايں جزوه هرگز منتشر
نشد.
] [١٨پيش از کنگره شلياپنينکوف نظرياتی در محافل حزبی پخش کرده بود دائر بر شناختن
شوراها بهعنوان »تجلی قدرت سياسی« و اتحاديههای کارگری بهعنوان »يگانه سازمان دهندهی
مسؤل اقتصاد ملی« :منظور مبارزه بهاقدام تروتسکی بهنظامی کردن کار بود .اين نظريات رسما ً
مورد بحث قرار نگرفتند ،اما کرستينسکی و بوخارين در کنگره بهآنها اشاره کردند .خود
شلياپنيکوف در کنگره حضور نداشت چون که ـ شايد برای دور شدن از صحنه  -برای يک
مأموريت اتحاديهای بهخارج اعزام شده بود.
] [١٩اصطﻼح  kommandnyi sostavافسران حرفهای را نيز دربرمیگيرد و
نشاندهندهی فکری است که در آن زمان شايع بود ،يعنی امکان بهوجود آوردن نوعی »سپاه
افسران« از کارگران ماهر )که مخالفانشان آنها را »کارگران اشرافی« میناميدند( برای
سازمان دادن و هدايت تودهی کارگران کاملترين بيان اين فکر در مقالهای آمده است بهقلم
گولتسمن در »پراودا«  ٢۶مارس  ،١٩٢٠که در نهمين کنگرهی حزب از آن نقل شد و تروتسکی
از آن پشتيبانی کرد و مورد حملهی شديد ريازانوف قرار گرفت .لنين اشارهی مبهم ولی
موافقتآميزی بهنظريات گولتسمن کرد .زينوويف در »احکام«ی که پيش از کنگره منتشر کرده
بود اين فکر را محکوم کرده بود» :وظيفهی کارگران کمونيست در جنبش اتحاديههای کارگری
نمیتواند عبارت از جداسازی و گروهبندی جداگانهی کارگران ماهر باشد ،که اقليتی در طبقهی
کارگر بيش نيستند«.
ً
] [٢٠پس از کنگره فورا قطعنامهی مربوط بهفرار از کار با صدور فرمانی با همان مفاد
بهاجرا گذاشته شد.
] [٢١تعداد نمايندگان منشويک  ٧٠و تعداد کل حدود  ١٠٠٠بود .سخنگويان منشويک مدعی
شدند که در اتحاديههای کارگران چاپخانهها ،صنايع شيميايی ،فلزکاران ،و کارگران نساجی
همچنان اکثريت دارند .بهجز در مورد کارگران چاپخانهها اعتبار اين ادعا مشکوک بود .نظر
منشويکها برضد نظامی شدن کار در نامهای دربارهی اتحاديههای کارگری بيان شده بود که
هيأت اعزامی حزب کارگر انگليس تسليم شد.
] [٢٢اين برهان در سخنرانی تروتسکنی در نهمين کنگرهی حزب پيشبينی شده بود؛ در
رسالهی »تروريسم و کمونيسم« تروتسکی نيز يک بند طوﻻنی تلفيقی از اين دو سخنرانی است.
] [٢٣بوخارين ،که از ميان رهبران بلشويک با انسجام بيشتری از اصول کمونيسم جنگی
دفاع میکرد ،در اين دوره در مسألهی اتحاديههای کارگری با تروتسکی همدست بود.
] [٢۴يکی از سخنگويان در چهارمين کنگرهی اتحاديههای کارگری ،مه  ،١٩٢١گفت که
»برداشت کار »ضربتی« بهقدری وسيع شده است که امروز تعداد مؤسسات »ضربتی« بيش از
»غيرضربتی« است«.
58

] [٢۵برگسون شواهد بيشتری از گرايش بهتفاوت در حقوق ماهانه در اين دوره نقل میکند.
] [٢۶لنين اين فرمان را يکی مهمترين فرمانها و تصميمات ساونارکوم و »اس ته ئو« ناميده
است.
] [٢٧در دهمين کنگرهی حزب تروتسکی دوبار بدون تناقﺾ گفت که تصميم بهايجاد
»تسکتران« )که ظاهرا ً پيشنهاد خود او بود( در  ٢٨اوت ١٩٢٠کميتهی مرکزی گرفته شد ،و
لنين و زينوويف و استالين در مقابل اعتراض تومسکی از اين پيشنهاد پشتيبانی کردند.
] [٢٨لنين اين احکام را ستود و بهتفصيل نقل کرد.
] ... [٢٩پارهای از جرئيات بحث دو روزه ،ازجمله رأیگيری در روز اول و تصويب
پيشنويس علیاﻻصول با  ٨رأی در برابر  ۴رأی ،و رد پيشنويس تروتسکی با  ٨رأی در برابر
 ٧رأی ،درمجموع ٔه آثار لنين آمده است .لنين اذعان میکند که در جريان مجادله بهخود »اجازه داد
بهپارهای حمﻼت که آشکار بود گزافهآميز و لذا غلط است« بپردازد .تروتسکی حاضر نشد در
کميته کار کند ،و لنين از اين بابت او را بهشدت سرزنش کرد.
] [٣٠اين قطعنامهی »پوشالی« در »پراودا«ی  ١۴دسامبر  ١٩٢٠منتشر شد و سپس در
مجموعهی آثار زينوويف نيز تجديد چاپ شد.
] [٣١پس گرفته شدن پيشنهاد منع زينوويف بهدستور لنين را تروتسکی ثبت کرده است.
] [٣٢برای نشان دادن دامنهی بیمانند اين بحث چند مورد مقاطع عمدهی آن را میتوان نقل
کرد .در  ٢دسامبر  ١٩٢٠تروتسکی در مجمع بسيار بزرگی از افراد اتحاديههای کارگری و
نمايندگان هشتمين کنگرهی شوراهای سراسر روسيه سخنرانی کرد و روز بعد متن سخنانش
بهصورت جزوهای در آمد… تومسکی و ديگران هم در اين ديدار سخنرانی کردند ...روز ٣٠
دسامبر  ،١٩٢٠در ديدار ديگری از همين نوع لنين و زينوويف و تروتسکی و بوخارين و
شلياپنيکوف و ديگران سخنرانی کردند :اين سخنان نيز در جزوهای بهنام ...منتشر شد .يک هفته
بعد زينوويف در ديداری در پطروگراد سخنرانی کرد ...در سراسر ژانويه » ،١٩٢١پراودا«
تقريبا ً هر روز مقاﻻتی از هواداران اين يا آن پﻼتفورم چاپ میکرد .مقالهی استالين ،که در رد
نظريات تروتسکی است ،در  ١٩ژانويه چاپ شد ...و مقالهی لنين با عنوان »بحران در حزب «...
در  ٢١ژانويه .لنين در پايان ژانويه در جزوهای با عنوان »يک بار ديگر دربارهی اتحاديههای
کارگری« و عنوان فرعی »دربارهی اشتباهات رفقا تروتسکی و بوخارين« نتيجهی بحث را
خﻼصه کرد .پيش از اجﻼس کنگره ...بهدستور کميتهی مرکزی اسناد عمدهی مسأله در مجلدی
بهويراستاری زينوويف منتشر شد ...نقش استالين در پشت صحنه گويا مهمتر از نوشتن يک مقاله
بوده است ،و اين نکته از اينجا معلوم میشود که يکی از نمايندگان کنگره با ريشخند اشاره میکند
که در آن روزهايی که زينوويف در پطروگراد سرگرم فعاليت بود» ،آن استراتژيست جنگی و
دموکرات عالیقدر ،رفيق استالين« در مسکو مشغول نوشتن »گزارشهايی بود حاکی از اين که
فﻼن و بهمان پيروزی در اين يا آن جبهه بهدست آمده ،و فﻼن تعداد افراد بهنفع لنين رأی دادهاند،
و فقط شش نفر بهنفع نظر تروتسکی ...و غيره و غيره«.
] [٣٣لوزوفسکی در  ١٩١٩باز بهحزب پيوسته بود.
] [٣۴لنين پاسخ گفت که منظور انگلس فقط »جامعهی کمونيستی« بوده است.
] [٣۵لنين در سخنرانی کوتاه خود در کنگرهی مربوط بهمسألهی اتحاديههای کارگری براين
نکته بهويژه اصرار ورزيد» :ما بايد بههرقيمتی شده اول بهاقتاع بپردازيم ،بعد بهاجبار«.
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پيوست دوم
]دهمين کﻨگﺮهی حزب بلشويک و اتحاديههای کارگﺮی[
توضيح اينکه :اين پيوست ﻋيﻨا ً از صفحهی  ٢۴٣تا  ٢۴٩ﺟلد اول »تاريخ
روسيه شوروی ـ انقﻼب بلشويکی« ،اثﺮ ا اچ کار ،تﺮﺟمهی نجف دريابﻨدری کپی شده
است .ضمﻨا ً تأکيدها با رنگ قﺮﻣز از ﻣاست.

 ...در پاييز  ،١٩٢٠وقتی که جنگ داخلی تقريبا ً تمام شده بود ،نيرومندترين گروه مخالفی که
از زمان انقﻼب در درون حزب سازمان يافته بود با نام »جبههی کارگران مخالف« بهوجود آمد.
قدرت اين گروه بيشتر در تعداد افراد بود تا در رهبری و برنامهی آن .رهبران معروف آن
عبارت بودند از شلياپنيکوف ،که سابقا ً کارگر فلز کار بود و در نخستين دولت شوروی کميسر کار
بود و خود را حامی کارگران میناميد؛ و کولونتاى ،که ديگر آن اسم و آوازهی بلند نخستين
روزهای انقﻼب را نداشت .برنامهی اين گروه ترکيبی بود از نارضايیهای جاری ،که غالبا ً جهت
اعتراض برضد مرکزيت روزافزون نظارتهای اقتصادی و سياسی و برضد افزايش قدرت و
بیمﻼحظگی دستگاه حزب داشت .اين گروه پيشنهاد میکرد که نظارت بر صنعت و توليد
بهاتحاديههای کارگری منتقل شود ،و با اين کار بر شعار مبهم »نظارت کارگران« و گرايش
سنديکاليستی که در برخی از بخشهای حزب سابقهی ديرينه داشت تکيه میکرد .همچنين اين
گروه بهتسلط روشنفکران بر حزب اعتراض داشت و خواهان تصفيهی وسيع عناصر غيرکارگر
بود؛ و میگفت همهی مقامات حزبی بايد از طريق انتخابات آزاد معين شوند و همهی مسائل
آزادانه مورد بحث قرار گيرد ،و وسائل ترويج و تبليغ نظريات مخالف در اختيار مخالفان ،باشد.
اين ،انتقادات و پيشنهادها پس از آن که در زمستان ٢١ـ ١٩٢٠در روزنامهها و محافل مفصﻼ
مطرح شد ،در جزوهای بهقلم کولونتای با عنوان »جبههی کارگران مخالف« [Worker's
] Oppositionگردآوری شد و در زمان تشکيل دهمين کنگرهی حزب در مارس  ١٩٢١ميان
افراد حزب توزيع شد].[١
در مجادلهای که در زمستان  ١٩٢٠-٢١بر سر نقش اتحاديههای کارگری درگرفت و حزب
را بهلرزه در آورد ،نظريات »جبههی کارگران مخالف« اين جبهه را بهصورت يکی از جناحهای
اصلی حزب درآورد» ،جبههی کارگران مخالف« طرفدار استقﻼل اتحاديههای کارگری و
سلطهی آنها بر نظام اقتصادی بود ،و حال آن که تروتسکی ،که برای نخستينبار پس از ماجرای
برست-ليتوفسک علنا ً در صف مخالف لنين قرار گرفته بود ،خواهان تابعيت آشکار اتحاديهها از
دولت شد .در سراسر ماه ژانويه » ١٩٢١پراودا« هر روز مقاﻻت مجادلهآميزی چاپ میکرد که
در آنها رهبران اصلی حزب نظريات مخالف و مقابل يکديگر بيان میکردند .حزب دو شماره از
نشريهی خاصی بهنام »بحثنامه« منتشر کرد ،برای آن که ميدانی برای تبادل نظر مفصل فراهم
ساخته باشد .لنين نگران شد .در جزوهای بهنام »بحران حزبی« از »تب«ی که حزب را میلرزاند
سخن گفت و پرسيد که آيا بدنهی حتی حزبی »میتواند خود را کامﻼً شفا بخشد و تکرار اين
بيماری را غيرممکن سازد ،يا آن که بيماری مزمن و خطرناک میشود«؟ ْ
لنين تروتسکی را متهم
ْ
آميز فرقهای ايجاد کرده است«؛ و دربارهی »جبههی
ساخت که بر پايهی يک »پﻼتفورم اشتباه
کارگران مخالف« نيز يک قاعدهی حزبی را که تا آن روز مورد قبول بود پيش کشيد و استثنايی
برای آن قائل شد که بعدها برای نفی خود آن قاعده بهکار رفت:
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تشکيل دادن گروهها )بهويژه پيش از کنگره( البته مجاز است )و گردآوری رأی نيز چنين
است( .اما اين کار بايد در محدودهی کمونيسم انجام گيرد )و نه سنديکاليسم( و آن هم بهنحوی که
باعث خنده نشود.

لنين مطلب خود را با هشدار معمولی که مبادا دشمنان خارجی از اختﻼفات درونی حزب بهره
برداری کنند پايان داد:
سرمايهداران دول متفق بدون شک برای استفاده از بيماری حزب ما سعی خواهند کرد و
بهحملهی تازهای دست خواهند زد ،و سوسيالرولوسيونرها نيز توطئهها و شورشهای تازهای راه
خواهند انداخت .ما نمیترسيم ،زيرا همهی ما مانند يک تن متحد خواهيم شد ،و از شناسايی بيماری
هم باکی نداريم ،بلکه میدانيم که اين بيماری از ما ،در هر مقامی که باشيم ،انضباط بيشتر و
خودداری بيشتر و استحکام بيشتر طلب میکند .

پيش از تشکيل کنگرهی حزب در  ٨مارس  ،١٩٢١که از مدتها پيش انتظار آن میرفت،
شورش کرونشتات ـ جدیترين خطری که پس از انقﻼب رژيم را تهديد کرده بود ـ نگرانیهای
لنين را توجيه کرد و بهدعوتهايی که برای فشردن صفوف حزب صورت میگرفت معنی
بيشتری داد.
دهمين کنگرهی حزب در مارس  ١٩٢١در تاريخ حزب و جمهوری نقش قاطعی داشت .اين
کنگره در زمانی تشکيل شد که اميدهای آسان ناشی از پيروزی در جنگ داخلی سرخورده و
بحران اقتصادی بهشکل شوم کمبود مواد غذايی پديد آمده بود ،و برای نخستين بار پس از تابستان
 ١٩١٨شورش سياسی سر بلند میکرد .در فضای کنگره خطرناک بودن اوضاع احساس میشد.
کوچکترين دستآورد کنگره حل و فصل مسألهی کهنهی اتحاديههای کارگری بود .نپ در آخرين
مراحل کنگره اعﻼم شد و بحث دربارهی آن چندان تفصيلی نداشت .موضوع اصلی بحث کنگره،
که لنين تقريبا ً در همهی سخنان مکرر خود بهآن اشاره کرد ،نياز فوری بهوحدت حزبی بود .لنين
اثر نطق افتتاحيهی کوتاه خود موضوع را بهشکل گويايی مطرح کرد:
پشتسر گذاشتهايم ،بهخودمان اجازه دادهايم که از تجمل بحث و جدال
ِ
رفقا ،ما سال عجيبی را
در درون حزب استفاده کنيم .برای حزبی که قویترين و پر زورترين دشمنان در سراسر جهان
سرمايهداری آن را احاطه کردهاند ،برای حزبی که بار بیسابقهای بر دوش دارد ،اين تجمل حقيقتا ً
جای تعجب است .هيچ نمیدانم شما امروز آن را چهگونه ارزيابی میکنيد .آيا به نظر شما اين تجمل
با وسع و توانايی معنوی و مادی ما سازگار بوده است؟

اندکی بعد با خشنم غريبی بهجبههی مخالف حمله میکند:
همهی اين مطالب مربوط بهآزادی بيان و آزادی انتقاد ...که سخنان »جبههی کارگران مخالف«
از آن سرشار است ،نهدهم معنای اين سخنان را تشکيل میدهد که خود هيچ معنايی ندارند  -چيزی
درباره محتوای
جز همينگونه کلمات نيستند .رفقا ،اجازه بدهيد دربارهی کلمات بحث نکنيم ،بلکه
ٔ
کلمات بحث کنيم .شما نمیتوانيد ما را با کلماتی مانند »آزادی انتقاد« گول بزنيد .وقتی که ما گفتيم
آثار و عوارض بيماری در حزب بهچشم میخورد ،منظورمان اين بود که اين تشخيص درخور
توجه مضاعف است .شکی نيست که اين بيماری وجود دارد .کمک کنيد تا آن را درمان کنيم .بهما
بگوييد چهگونه آن را درمان کنيم .ما وقت زيادی صرف بحث کردهايم ،و من میگويم حاﻻ »بحث
با تفنگ« خيلی بهتر از بحث با نظريات جبههی مخالف است .ما بهجبههی مخالف نياز نداريم،
رفقا ،امروز وقت اين کار نيست! يا در اين جانب باشيد يا در آن جانب ـ با تفنگ ،نه با مخالفت.
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کﻼم لنين مبهم بود .زمينهی بحث بهاين تعبير راه میداد که آنچه میخواهد جز اين نيست که
کسانی که در مخالفت خود اصرار میورزند از حزب بيرون بروند و منطقا ً میتوان انتظار داشت
که از سنگر روبهرو سر برآورند .اما از سخنان او چنين برمیآمد ،و لنين هم میخواست که چنين
برآيد ،که در ميان صفوف حزب آزادی انتقاد نوعی »تجمل« است که بهآسانی مبدل به»بيماری«
میشود ،و در آن سوی اين صفوف هم تنها ابزار حل و فصل اختﻼفات تفنگ است .در اوضاع
بحرانی و شورش که بر کنگرهی دهم سايه انداخته بود چهبسا که اين نتايج درست بود .اين نتايج
در معتقدات حزب ريشه داشت ،و لنين آنها را در سنت حزبی ميخکوب کرد.
دو قطعنامه دربارهی وحدت حزبی و انضباط از کنگره گذشت :يکی با عنوان »دربارهی
انحراف سنديکاليستی و آنارشيستی] [٢در حزب ما« اعﻼم میکرد که انتشار انديشههای »جبههی
کارگران مخالف« با »عضويت در حزب کمونيست روسيه ناسازگار است« .قطعنامه کمی بعد
اضافه میکرد که »در مطبوعات و نشريات و غيره بايد جای ﻻزم برای مفصلترين تبادل عقايد
ميان اعضای حزب دربارهی همهی مسائل جاری پيشبينی شود« .کنگره در قطعنامهی کوتاه و
جداگانهای از پذيرفتن استعفای اعضای گروه »جبههی کارگران مخالف« که از نو بهعضويت
کميتهی مرکزی انتخاب شده بودند خودداری کرد و از آنها دعوت کرد که »بهانضباط حزبی
تسليم شوند« .قطعنامهی مهم ديگر با عنوان »دربارهی وحدت حزب« اصرار میکرد که مسائل
مورد اختﻼف در حزب بايد »نه در گروههايی که بر پايهی پﻼتفورمهای گوناگون تشکيل شدهاند
بلکه ميان همهی اعضای حزب بهبحث گذاشته شود« .کميتهی مرکزی دستور يافت که »هرگونه
فرقهگرايی را از ميان بردارد«].[٣
کنگره تجويز میکند که همهی گروههايی که بر پايهی اين يا آن پﻼتفورم تشکيل شدهاند بدون
استثنا فورا ً منحل شوند ،و بههم ٔه سازمانها دستور میدهد که بر مجاز نبودن هرنوع فعاليت فرقهای
مصراً تأکيد کنند .عدم رعايت اين تصميم کنگره بهاخراج بﻼشرط و فوری از حزب منجر میشود.

آخر اينکه کنگره يک تبصرهی سری نيز بهقطعنامه اضافه کرد ،که بعدها بهنام »مادهی «٧
معروف شد:
برای اجرای انضباط دقيق در حزب و در همهی کارهای شوروی و بهدست آوردن حد اعﻼی
وحدت از طريق از ميان بردن هرنوع فرقهگرايی ،کنگره بهکميتهی مرکزی اختيار تام میدهد که
در مورد )يا موارد( نقﺾ انضباط يا تجويز فرقهگرايی يا تحمل آن هرنوع تنبيه حزبی را اجرا کند،
از جمله اخراج از حزب ،يا در مورد اعضای کميتهی مرکزی تنزل بهمرتبهی نامزدی ،يا حتی در
نهايت اخراج از حزب .اجرای اينگونه اقدامات شديد در مورد اعضا و نامزدهای کميتهی مرکزی
و اعضای کميسيون نظارت منوط است بهتشکيل جلسهی کامل )پلنوم( کميتهی مرکزی که همهی
نامزدهای کميتهی مرکزی و اعضای کميسيون نظارت نيز بهآن دعوت شده باشند .اگر درچنين
جلسهای از رهبران مسؤل حزب تنزل يکی از اعضای کميتهی مرکزی بهمرتبهی نامزدی يا اخراج
او از حزب با اکثريت دو سوم آرا بهتصويب رسيد ،اين تصميم بﻼفاصله اجرا میشود].[۴

لحن مجاملهآميز ،قيدهای احتياطی برای جلوگيری از عمل شتابزده ،و تصميم بهسری نگه
داشتن اين بند آخر قطعنامه] [۵نشان میدهد که کنگره اين گام تهديدکننده را بهاکراه برداشته است.
ترديد کنگره موجه بود .اين قطعنامه ،که نتيجهی منطقی انتقال قدرت مؤثر از دست کنگره بهدست
کميتهی مرکزی بود ،در آيندهی حزب نقش اساسی داشت.
دهمين کنگرهی حزب در سير تحول قدرت دستگاه حزبی منزلگاه مهمی بود .عقيدهی جاری
انضباط حزبی از عضو حزب ،و بهويژه از عضو کميتهی مرکزی میخواست که هرگاه تصميمی
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در حزب گرفته شد بهآن تصميم وفادار باشند ،وگرنه مجازات نهايی اخراج از حزب خواهد بود.
اما بهموجب اساسنامهی  ،١٩١٩تا پيش از گرفته شدن تصميم فرد کامﻼً آزاد است که بهنشر
عقيدهی خود بپردازد] .[۶تا ژانويهٔ  ١٩٢١نيز لنين حق اعضای حزب را »در محدودهی
کمونيسسم« برای تشکيل گروهها و گردآوری رأی محترم میشناسد .دو ماه بعد ،ابرهای تيرهی
بحران سياسی و اقتصادی در کنگرهی دهم باعث پس گرفتن اين شناسايی شد :از اين پس انتقاد
افراد و حتی گروهها در درون حزب تحمل میشد ،اما مخالفان نمیبايست سازمان داشته باشند :اين
بهمعنای ارتکاب گناه »فرقهگرايی« میبود .حتی ترکيب کميتهی مرکزی نيز در تحليل آخر مغاير
حاکميت نهايی کنگره بود ،زيرا که اکنون دوسوم اعضای آن میتوانستند همکاران ناموافق خود را
اخراج کنند .مجموعهی اين اقدامات ،که در فضای بحرانی دهمين کنگره در مارس  ١٩٢١مورد
تأييد شخص لنين هم قرار گرفت ،قدرت انضباطی گروه درونی رهبران جزب را تا حد زيادی
افزايش داد.
] [۶قطعهی مربوط بهاين مسأله چنين است» :تصميمات مراکز حزب بايد فورا ً و دقيقا ً اجرا
شوند .درعينحال ،بحث در درون حزب دربارهی مسائل مورد اختﻼف زندگی حزبی کامﻼً آزاد
است ،تا زمانی که تصميم گرفته شود« .در اين مادهی قطعنامه درجات مجازات اجرا نکردن
تصميمات ارگانهای باﻻتر حزبی برشمرده شده است » -توبيخ حزبی ،توبيخ علنی ،برکناری
موقت از مسؤليت حزبی يا شورايی ،برکناری موقت از هرگونه مسؤليت حزبی يا شورايی،
اخراج از حزب ،اخراج از حزب همراه با اعﻼم جرم بهمقامات دولتی و قضايی« .در اين زمان
موضوع وادار کردن مخالفان بهانکار عقايد خود يا اعتراف بهاشتباه مطرح نبود؛ تنها چيزی
خواسته میشد اين بود که افراد در عمل حزب متابعت کنند.

پانوﺷتها:
] [١اين جزوه ديگر بهآسانی بهدست نمیآيد ،ولی مقدار زيادی از مطالب آن در اسناد زير
نقل شده است:
Rabochaya Oppozitisiya: Materialy i Dokumenty (1920); Platforma
Shlyapnikova i Medvedeva (1927); Lenin, Sochineniya, xxvi, 632-4; xxvii,
494-6.
ترجمهای بهزبان انگليسی نيز از اين جزوه تحت عنوان زير وجود دارد:
)The Workers' Opposition in Russia (n.d.
نتيجهگيریهای کلی ر .ميشل دربارهی مخالفت درون حزب ،که در اصل پيش از ١٩١٠
نوشته شده است ،با »جبههی کارگران مخالف( بهدرستی انطباق دارد »شعار اکثريت »مرکزيت«
است ،و شعار اقليتها »استقﻼل«؛ اقليتها برای رسيدن بههدفهای خود ناچار از مبارزهای
شدهاند که گاه بهشکل مبارزه برای آزادی درمیآيد و حتی زبان قهرمانانی را بهکار میبرد که در
راه آزادی با ستم مستبدان میجنگند«.
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] [٢اين ظاهرا ً نخستينبار بود که اين کلمهی معروف در زبان حزبی بهکار میرفت .لنين آن
را در کنگره چنين توضيح داد» :انحراف ) (uklonيا حرکت کامﻼ شکل گرفته نيست .انحراف
چيزی است که میتوان آن را اصﻼح کرد .اشخاص اندکی از خط خارج شدهاند يا دارند خارج
میشوند ،ولی اصﻼح هنوز امکان دارد .بهنظر من کلمهی روسی ) !(uklonاين معنا را بيان
میکند«.
] [٣کلمهی فراکسيوناليسم )فرقهسازی يا دستهبندی( در چند سال بعد درشمار اصطﻼحات
رايج حزبی درآمد .قطعنامه آن را چنين تعريف میکند» :پديدار شدن گروههايی با پﻼتفورم خاص
و با هدف تشکيل نوعی وحدت و برقرار کردن انضباط گروهی خاص خود« .بنابراين »گروهها
بهخودی خود ممنوع نبودند ،ولی »فراکسيون«ها )فرقه ،دارودستهها( ممنوع بودند.
] [۴اين قطعنامه بهصورتی که لنين آن را بهکنگره تسليم کرد ،در مجموعهی آثار لنين ...ديده
میشود .کنگره فقط تغييرات عبارتی جزئی در آن داد» :اصل  «٧بههمان صورتی که در
پيشنويس آمده  -و ظاهرا بهقلم خود لنين نوشته شده بود  -باقی ماند.
] [۵کنفرانس حزبی ژانويه  ١٩٢۴که چند روزی پيش از مرگ لنين تشکيل شد ،بهپيشنهاد
استالين تصميم گرفت از کميتهی مرکزی بخواهد که پاراگراف سری را منتشر کند.
ً
ً
] [۶قطعهی مربوط بهاين مسأله چنين است» :تصميمات مراکز حزب بايد فورا و دقيقا اجرا
شوند .درعينحال ،بحث در درون حزب دربارهی مسائل مورد اختﻼف زندگی حزبی کامﻼً آزاد
است ،تا زمانی که تصميم گرفته شود« .در اين مادهی قطعنامه درجات مجازات اجرا نکردن
تصميمات ارگانهای باﻻتر حزبی برشمرده شده است » -توبيخ حزبی ،توبيخ علنی ،برکناری
موقت از مسؤليت حزبی يا شورايی ،برکناری موقت از هرگونه مسؤليت حزبی يا شورايی،
اخراج از حزب ،اخراج از حزب همراه با اعﻼم جرم بهمقامات دولتی و قضايی« .در اين زمان
موضوع وادار کردن مخالفان بهانکار عقايد خود يا اعتراف بهاشتباه مطرح نبود؛ تنها چيزی
خواسته میشد اين بود که افراد در عمل حزب متابعت کنند.

پيوست سوم
]ناﻣهی فﺮستاده نشدهی لﻨين بهکﻨگﺮهی دوازدهﻢ[
توضيح اينکه اين پيوست از ﻣجموﻋهای دستچين شده که »واپسين ناﻣههای
لﻨين« نام دارد .تاريخ نگارش ناﻣه بهکﻨگﺮه  ٢٣دساﻣﺒﺮ  ١٩٢٢است و بهکﻨگﺮه
ارسال نشد و در کﻨگﺮهی سيزدهﻢ هﻢ با ﻣشکﻼت بسياری ﻣواﺟه گﺮديد .بههﺮروی،
اين ناﻣهها در سال  ١٩۶۵بهآگاهی کﻨگﺮهی بيست و دوم حزب کمونيست رسيد و
رسما ً ﻣﻨتشﺮ گﺮديد.

میخواستم توصيه کنم که در اين کنگره برخی تغييرات در ساخت سياسی ما پديد آيد.
میخواهم انديشهها را که پراهميتتر میشمارم با شما در ميان بگذارم.
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پيش از همه پيشنهاد میکنم که تعداد اعضای کميتهی مرکزی بهدهها و يا حتا بهصد نفر
افزايش يابد .بهنظر من چنانچه جريان رخدادها مساعد نباشد )که نمیتوانيم روی سير حواث
حساب کنيم( بدون اين اصﻼحات کميتهی مرکزی در خطری جدی خواهد افتاد.
....
دربارهی نکتهی نخست )يعنی :افزايش تعداد اعضای کميتهی مرکزی( بايد بگويم که بهنظر
من چنين تدبيری هم برای باﻻ بردن اعتبار کميتهی مرکزی و هم برای کار جدی دربارهی بهبود
دستگاههای ]اداری[ و هم برای پيشگيری از اينکه برخوردهای بخشهای کوچکی از کميتهی
مرکزی نتواند اهميت بسيار بزرگی برای سرنوشت همهی حزب داشته باشد ،ضروری است.
بهنظرم حزب ما حق دارد که از طبقهی کارگر پنجاه تا صدنفره عضو کميتهی مرکزی مطالبه
کند ،و میتواند آنچه را میخواهد بیآنکه فشار بيش از اندازه برطبقهی کارگر باشد ،بهدست
آورد.
چنين اصﻼحی ،براستواری حزب ما بسيار خواهد افزود و مبارزهی حزب را در ميان
دولتهايی که دشمن هستند ،مبارزهای که بهنظر من میتواند و بايد در سالهای آيندهی نزديک
سخت افزايش يابد ،آسانتر خواهد کرد....
*****
بهگمان من افزايش شمار اعضای کميتهی مرکزی تا پنجاه و يا حتی تا صد نفر بايد هدفهای
دوگانه يا سهگانهای داشته باشد :هرچه شمار اعضای کميتهی مرکزی بيشتر باشد ،آموزش کادر
کميتهی مرکزی نيز بيشتر و خطر انشعاب در برابر گونهای بیاحتياطی بيشتر خواهد شد.
کشانيدن بسياری از کارگران بهکميتهی مرکزی بهکارگران در بهبود دستگاه ما که بسيار بد است،
ياری خواهد کرد .اين دستگاه در واقع مردهريگی است که از رژيم پيشين بهما رسيده است و
دگرگون کردن آن در زمانی کوتاه ،بهويژه هنگام جنگ ،قحطی و جز اينها يکسره ناممکن بود....
من چشمانداز کار را بدينگونه میبينم که دهها کارگری که بهترکيب کميتهی مرکزی
درمیآيند ،میتوانند بهتر از هرکس ديگری بهبازرسی ،بهبود و بازسازی دستگاه ما بپردازند....
بهنظر من ،کارگرانی که بهترکيب کميتهی مرکزی درمیآيند ،میبايست بيشترشان از آن
کارگزانی نباشند که زمانی دراز در خدمت دستگاههای شوروی بودهاند )در اين بخشنامه همهجا
مراد از کارگران ،دهقانان نيز هستند( ،زيرا اين کارگران دارای سنتها و اعتقادات معينی شدهاند
که میبايست با آن مبارزه کرد.
در ميان کارگران عضو کميتهی مرکزی میبايست بيشتر کارگرانی باشند که از قشر
کارگرانی که طی پنج سال در شمار کارمندان شوروی درآمدهاند پايينتر و بهآن کارگران و
دهقانان عادی که در ضمن در زمرهی بهرهکشان بیميانجی يا غيرمستقيم نيستند ،نزديکتر باشند.
فکر میکنم چنين کارگرانی با حضور در همهی جلسات کميتهی مرکزی ،در همهی جلسات
پوليتبورو و خواندن همهی اسناد کميتهی مرکزی میتوانند بهراستی برای نوسازی و بهبود
دستگاه کار کنند.
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