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  ی ويراستار مقدمه
 ی ههجب«ی  ی کولنتای درباره توضيح است که ترجمه و انتشار نوشته قبل از هرچيز الزم به

اين معنی نيست که مترجم  شهرت يافته است)، به »اپوزيسيون کارگری«(که به »کارگران مخالف
؛ و باور ويا هستند  بوده  ی کارگری دار اين جبهه ويا ويراستار فارسی اين نوشته مدافع ويا طرف

از  توان با الگوهای برآمده دارند که معضالت امروز جنبش کارگری در ايران و جهان را می
سرانجام روشنی رساند.   ، به»کارگران مخالف ی جبهه«مانده از  تعديل و تفسيرهاِی اسناد باقی

که عکس قضيه نيز صادق نيست؛ يعنی، الگوهای برآمده از تعديل و تفسيرهاِی اسناد  طبيعی است
کار کرد)  شروع به ١٩٢١ی دهم حزب بلشويک نيز (که از هشتم مارس  ی کنگره جناح برنده

يک از معضالت کنونی جنبش کارگری در عرصه ايران و جهان نخواهد بود. اما،  گشای هيچ اهر
روند ای از  وشهگ  ، نگاه بهی کوچک تشويق کرد وری اين مجموعهترجمه و گردآ چه ما را به آن

گير شدن جنبش  است که نهايت آن فروپاشی شوروی سابق و زمينها و تبادالتی  ها، جدل جدال
  کمونيستی در حال حاضر بوده است. کارگری و

چه سائق ما در اين کار بوده است، تالش در راستای گذر از تصويرهای  عبارت ديگر، آن به
توان تحت عنوان بيان تاريخِی وقايع  روندی است که می يابی به الزاماً ايستای وقايع گذشته و دست

پرولتاريايی) از آن نام برد. ناگفته  ـ  يابی کمونيستی ای خاص (يعنی: از زاويه سازمان از زوايه
چه ضرورتاً در اين مورد بايد انجام شود، تنها يک  ی حاضر در مقايسه با آن پيداست که مجموعه

ذهن  بهای را  راه نرفته ی ديگر، بيش از هرچيز  دهنده های تداوم که بدون گام  گام کوچک است
  اهد داشت.کند که حاصلی جز حسرت و انفعال نخو متبادر می

*  
فارسی ترجمه  توسط رفيق سارا طاهری از زبان سوئدی به» اپوزيسيون کارگری«ی  مقاله

ی انگليسی آن  جمله با ترجمه خواست رفيق سارا متن ترجمه شده را جمله به . من هم بنا بهه استشد
، با ردو انگليسی مقاله وجود دا یی سوئد ها بين ترجمه جاکه بعضی تفاوت ازآن مطابقت کردم.

ی  های احتمالی در ترجمه ی رفيق سارا مبنا را متن انگليسی قرار داديم. بنابراين، نارسايی اجازه
با متن سوئدی را   رف من است؛ چراکه رفيق سارا فرصت تطابق دوبارهتر از ط فارسی بيش

ق سارا ام، اما اين کار با مشورت و توافق رفي من کپی و تايپ کردهها را  نداشت. گرچه پيوست
  صورت گرفته است.

*  
ی  ی دقيق نوشته همراه مطالعه به ١٩٢١-١٩٢٢های  وضعيت شوروی در سال نگاهی به

» های لنين واپسين نامه«های  ی اين هردو با بعضی از پاراگراف کولنتای از يک طرف و مقايسه
تصوراْت   ی اين آورد. از همه وجود می کننده به تصورات گوناگونی را در ذهن شخص مقايسه
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ای از پراتيک طبقاتی  ی جنبه کننده حال مشخص توان گرفت که درعين می  برآيندگونه يک نتيجه
ً دهقانی  کرد حزب بلشويک (شايد به امروز نيز هست: دريافت و نتيجتاً عمل خاطر وضعيت عمدتا

شک تحت تأثير فشارهای ناشی از جنگ داخلی در مورد چيستی و چگونگی  روسيه) و بی
ً استقرار آن، ديک ی  مثابه بهـ که تبيين آرمانی و استراتژيک  بيش از آنتاتوری پرولتاريا و طبعا
 ها گرايی گونه عمل جاکه اين گرايانه بود. ازآن داشته باشد، تجربی و عمل ـ ی نظری زمينه پيش
شوروی رشد ضدانقالب در درون نهادهای  تواند يکی از آن عواملی باشد که در تداوم خويش به می

ً به و بررسی ی اين مسئله  بارهرو، تمرکز و مطالعه در فروپاشی آن انجاميد؛ از اين و نهايتا
های پرولتاريايی تأثيرات  تواند روی پراتيک امروزی کمونيست های مختلف آْن می جنبه

نگی چگو به ـ هرصورت بهـ  ناگفته پيداست که احتمال اين تأثيرگذاری استراتژيک بگذارد.ـ  آرمانی
  .بستگی دارد نيز پراتيک امروز

ی دهم منتشر شد و چندی بعد با سانسور و توقيف  ی کولنتای (که قبل از کنگره ی نوشته ترجمه
، »ی شوروی ـ انقالب بلشويکی تاريخ روسيه«نقل مطالبی نسبتاً طوالنی از همراه با مواجه شد)، 

ی دوازدهم   کنگره ی لنين به از نامه نقل بخشی، ف دريابندری)جی ن اثر ای. اچ. کار. (ترجمه
عنوان گام  ـ را بايد به همگی شود ـ آن اشاره می نکاتی که در اين مقدمه بهعنوان پيوست و نيز  به

ی  بسيار کوچکی در راستای ايجاد زمينه برای درک آرمانی، پراتيک و استراتژيِک مسئله
دريافت کرد. طبيعی تراتژی رهايی نوع انسان) ی تاکتيک الزامِی اس مثابه (بهديکتاتوری پرولتاريا 

تواند تحليل  است که نمی ای های قابل ارائه  زمينه ی حاضر فقط يکی از پيش که مجموعه است
تحليل  ؛ منظوری اساسی مارکسيسم (يعنی: ديکتاوری پرولتاريا) بدهد االطرافی از مسئله جامع
ی حاضر را   که هم ُمهر تاريخی زمانه ستاالطرافی از حقيقت ديکتاتوری پرولتاريا جامع

  معين در راستای تحقق آن کوشيد. های برپيشانی داشته باشد، و هم بتوان در گام
*  

کارگران  ی جبهه«ی   آيد که عناصر متشکله چنين برمی» اپوزيسون کارگری«ی  از مقاله
و تصوری آرمانی درک و  »)در تعداد افراد بود تا در رهبری و برنامه«آن قدرت (که  »مخالف
ی کارگر داشتتند. شايد اين برآورد صددرصد  ی کارگر و طبقه شونده از موجوديِت ناگزيْر نفیايستا 

ها نشان از اين دارند که چنين درک و تصوری  ی شواهد و واکنش درست نباشد؛ اما همه
های اين  ههرروی، در بررسی ريش ای عمده) وجود داشت. به گونه بسا نه به هرصورت (و چه به

(يعنی: بعد تاريخی و بعد  دو بعد مسئله بايست به ِی آن، میی کمّ  درک و تصور، منهای جنبه
  .داشته باشيم  اشاره نيزاجتماعی) 
درستی از يک  کارگر را بهکه گردد  هايی برمی پردازش ی تاريخی اين درک و تصور به ريشه
ی مناسبات  کننده نفی ی  منزله يگر بهطرف داز  ی سرمايه، و  کننده ی بازتوليد مثابه طرف به

ـ در  دليلی هر به جاکه ما اطالع داريم حزب بلشويک ـ کند. تا آن داران توصيف و تحليل می سرمايه
ی  های کارگر درگير تبادالتی نشد که اين دوگانگِی بين وجه ايستا و وجه پويای طبقه رابطه با توده
که لنين بين کارگر  ارونده تبديل کند. اين درست استعملی و فرـ  ای نظری آموزه کارگر را به

ی سياسی مسئله  تفاوت قائل است؛ اما اين تفاوت تنها روی جنبه» برخود«و کارگر » درخود«
کنندگی آن، اگر مغفول  شوندگی و نفی ی نفی تاريخی و خاصهـ  شود و تبيين اجتماعی متمرکز می

ً در قالب حزب (و نه  ) تبيين شده است. نبايد ی کارگر طبقه» خودفعاليتی«نمانده باشد، اساسا
ی  برای حزب بلشويک طبيعی بود؛ چراکه اين حزب خود را نماينده ای فراموش کرد چنين شيوه

  غيرقابل عزل.هم و بود  االختيار  تام هم که دانست ی کارگر می طبقه
ی طبقه (که  ابهمث کارگر به ايستای ی اجتماعی درک و تصور آرمانی از موجوديتِ  ريشه

ً گنگی را در قالب  اتحال توقع درعين نقش  همراه آورد) به به »کارگران مخالف ی جبهه«نسبتا
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های کارگری در جريان جنگ داخلی (هم  گردد که اتحاديه ای برمی کننده بسا تعيين بسيار مهم و چه
رنگ آبی) از پيوست  (بهزير   لحاظ توليدی) ايفا نمودند. چهار پاراگراف لحاظ نظامی و هم به به

آهنگی با حزب توضيح  ـ را در هم کننده بسا تعيين چه ـ  شماره يک نقل شده که چگونگی اين نقِش 
  دهد: می

جنگ داخلی هنوز  ،اجالس کرد ژانويه درهای کارگری  اتحاديهی  هنگامی که دومين کنگره
ن نيازهای جنگی بسيج نشده بود. برای برآورد اوج خود نرسيده و اقتصاد کشور نيز هنوز کامالً  به

حزب در  ی های زيادی صورت گرفت. هشتمين کنگره از اين لحاظ پيشرفت، در ظرف دو ماه بعد
در فضايی آبستن طوفان تشکيل شد. کار اصلی و رسمی کنگره عبارت بود از  ١٩١٩مارس 

روز حزب . تا آن ١٩٠٣کهنه و منسوخ  ی جای برنامه حزبی تازه به ی برنامه کتصويب ي
های کارگری روشن کند. در اين  فرصتی نيافته بود که روش خود را پس از انقالب در قبال اتحاديه

ها باشد  اتحاديه بهاول متکی  ی بايد در وهله» دستگاه سازمانی صنايع«کنگره حزب اعالم کرد که 
د عمال مرکزيت های کارگری باي اتحاديه«اضافه کرد که ، عبارتی که سپس باعث دردسر شد به، و

 ی عمده ی اما کليد وظيفه». واحد اقتصادی در دست گيرند کچون ي مديريت تمام اقتصاد ملی را هم
 :ودب ها در اضطرار جنگ داخلی در بند ديگری از فصل اقتصادی برنامه نهفته اتحاديه

 هچيروهای کار موجود کشور، توزيع و توزيع مجدد صحيح آن، ند اعالی استفاده از تمام ح
های گوناگون اقتصاد ملی، که از لحاظ رشد  وری]ها و چه در ميان شاخههو [جمردر ميان قلم

فوری سياست اقتصادی حکومت  ی ظيفهها] بايد و اين هدف اقتصاد ملی ضرورت دارد؛ [رسيدن به
پذير  های کارگری تحقق صميمانه با اتحاديهحدت شوروی را تشکيل دهد، و اين مهم فقط از طريق و

های کارگری  کومت شوروی با شراکت اتحاديهحافراد کارآمد جامعه از طرف  کاست. بسيج يکاي
از پيش اجرا  رت تر و منظم وسيع اندازه صورتی بی برای انجام دادن کارهای اجتماعی معين، بايد به

  .شود
  

 ی انهانضباط رفيق ی پايهبرپايه سوسياليستی توليد فقط  ی شيوه«کند که  می هبرنامه اضاف
ايجاد اين انضباط نوين  کار«را در » نقش عمده«ترتيب  ، و بدين»شود کارگران تأمين می

فرمان بسيج  ١٩١٩حزبی مارس  ی . پس از کنگره]٧[کند ها واگذار می اتحاديه به» سوسياليستی
مرکزى حزب  ی نام کميته هبروز بعد لنين  .صادر شد آوريل از ساونارکوم ١٠تاريخ  عمومی به

های کارگری ارائه  شورای مرکزی اتحاديه به» شرق ی وضع جبهه ی درباره«سلسله احکام  کي
بسيج  رای سراسر کشور تقاضا کرد که در امه های حزبی و اتحاديه سازمان ی کرد و از همه

 ۵٠ميل خود تصميم گرفته بودند فوراً  که به کهای شهر پوکروفس کاری کنند. عمل اتحاديه هم
ها خواسته شد که فهرست  اديهحی خود را بسيج کنند سرمشق قرار داده شد و از اتدرصد از اعضا

قيد و شرط در محل ضرورت ندارد بدون تا کسانی که وجودشان «اعضای خود را ارائه دهند 
 :سال بعد تروتسکی با عباراتی خطابی چنين گفت کي ».ولگا يا اورال اعزام شوند ی جبهه به

مرکزی حزب کمونيست روی  ی کميته طرف به کدشوار شد ما از ي هنگامی که کار در جبهه
های کارگری؛ از اين دو منبع  شورای مرکزی اتحاديه ی هيأت رئيسه آورديم و از طرف ديگر به

خود  ی جا از روی الگو و چهره جبهه فرستاده شدند و ارتش سرخ را در آن پرولترهای برجسته به
  .پديد آوردند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
د رنويس اصلی لنين مو های کارگری در متن نهايی بيش از پيشن نقش انضباطی اتحاديه ]٧[

يه کرده بود، اما در آن ته 1919 ر فوريهد نويس را لنين احتماالً  تأکيد قرار گرفته است. اين پيش
برای کار » يت ممکن در مقياس سراسر کشورزکرترين م ترين و سخت بزرگ« هم قيد شده بود که

  تر شده بود. در اين فاصله سنگينی جنگ داخلی بسيار بيش؛ ضرورت دارد



4 
 

*  
ی دهم حزب کمونيست شوروی، انحالل   کنگره ی بين پيوست دوم (که مروری به از مقايسه

، و ممنوعيت ايجاد هرگونه فراکسيون با تهديد »کارگران مخالف ی جبهه«نام  ونی بهيفراکس
ی دوازدهم است)،  کنگره ی لنين به ای از واپسين نامه ) و پيوست سوم (که برگزيدهطورکلی است به

ويژه  ی دهم زير انواع فشارهای بيرونی و به توان چنين نيز نتيجه گرفت که تصميمات کنگره می
ل ديکتاتوری پرولتاريا) صورت گرفته و لنين درونی (و طبعاً با شدِت بيش از حد الزم برای تکام

ی تاريخاً  درصدد جبراِن جنبه  ،کند می ی دوازدهم کنگره به ای که با توصيه ،خود  های نامه در واپسين
  است. ی دهم کنگرهات متصميرب مخ

ً ج اين گروه ترکيبی بود از نارضايی ی برنامه« ♦ ضد رت اعتراض بههای جاری، که غالبا
مالحظگی  های اقتصادی و سياسی و برضد افزايش قدرت و بی فزون نظارتمرکزيت روزا

های  اتحاديه کرد که نظارت بر صنعت و توليد به نهاد می دستگاه حزب داشت. اين گروه پيش
و گرايش سنديکاليستی که در » نظارت کارگران«م هشعار مب رکارگری منتقل شود، و با اين کار ب

تسلط  چنين اين گروه به کرد. هم ديرينه داشت تکيه می ی های حزب سابقه برخی از بخش
وسيع عناصر غيرکارگر بود؛ و  ی خواهان تصفيهو فکران بر حزب اعتراض داشت  روشن

مسائل آزادانه مورد  ی و همه دمقامات حزبی بايد از طريق انتخابات آزاد معين شون ی گفت همه می
نقل از  به»[يات مخالف در اختيار مخالفان، باشدبحث قرار گيرد، و وسائل ترويج و تبليغ نظر

  .پيوست دوم]
ايستاد و نهايتاً با  »کارگران مخالف ی جبهه«ی دهم با تمام قدرت در مقابل  لنين در کنگره ♦

آزادی بيان و آزادی  اين مطالب مربوط به ی همه«: اين جمالت انحالل اين جريان را طلب کرد
دهم معنای اين سخنان را  از آن سرشار است، نه» ارگران مخالفک ی جبهه«انتقاد... که سخنان 

رفقا، اجازه بدهيد  .گونه کلمات نيستند چيزی جز همين -دهد که خود هيچ معنايی ندارند  تشکيل می
توانيد ما را با کلماتی  توای کلمات بحث کنيم. شما نمیحکلمات بحث نکنيم، بلکه دربارٔه م ی درباره
چشم  گول بزنيد. وقتی که ما گفتيم آثار و عوارض بيماری در حزب به» قادآزادی انت«مانند 

خورد، منظورمان اين بود که اين تشخيص درخور توجه مضاعف است. شکی نيست که اين  می
را درمان کنيم. ما آن  گونه ما بگوييد چه کنيد تا آن را درمان کنيم. به مکد دارد. کوبيماری وج

ا باز بحث  رتهخيلی ب» بحث با تفنگ«گويم حاال  می نايم، و م وقت زيادی صرف بحث کرده
امروز وقت اين کار نيست!  مخالف نياز نداريم، رفقا، ی جبهه ما بهمخالف است.  ی يات جبههرنظ

نقل از پيوست دوم؛ تأکيد از  [»يا در اين جانب باشيد يا در آن جانب ـ با تفنگ، نه با مخالفت
  ماست].

تعداد اعضای کنم که  مینهاد  پيشپيش از همه «نويسد:  هايش می نامه در واپسين لنين ♦
مساعد نظر من چنانچه جريان رخدادها  به صد نفر افزايش يابد. به و يا حتا ها ده ی مرکزی به کميته

ی مرکزی در خطری  بدون اين اصالحات کميته )توانيم روی سير حواث حساب کنيم که نمینباشد (
ی کارگر پنجاه تا صدنفره عضو  نظرم حزب ما حق دارد که از طبقه به«؛... »جدی خواهد افتاد

ی  که فشار بيش از اندازه برطبقه آن خواهد بی چه را می تواند آن ، و میی مرکزی مطالبه کند کميته
  ».دست آورد کارگر باشد، به

ـ معنای  يم: اوالً شو هم مواجه می نهاد يا توصيه لنين با دو سؤال مرتبط به در مقابل اين پيش
ی مرکزی را تقريباً  صد نفر (يعنی: تعداد اعضای کميته ی مرکزی به طبقاتی افزايش اعضای کميته

؟ شود میـ چگونه واقع  در عمل ی کارگر ـ هفتم آن از طبقه شش ی برابر افزايش دادن) و مطالبه ٧
ً دو سال پيش  ًدوماً  را با  »کارگران مخالف ی جبهه« کدام مخاطرات جدی لنين را که تقريبا

هايی نهاد اش چنين پيش جايی رسانده که در نامه کرد، به اخراج از حزب تهديد می ی تنفگ به کرشمه
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بررسی  سؤال دوم مشروط به اند؛ اما پاسخ به  هم مربوط کند؟ گرچه اين دو سؤال به می را مطرح
  سؤال اول است.

کشان تجربه داشته  کارگران و زحمت ستیِ کمونييابی  برای کسی که اندکی در امر سازمان
طبقاتی ـ  ی تعقلی که منهای محاسبه و جنبه اين سؤال بسيار ساده است. چرا؟ برای اين باشد، پاسخ به

دهد  طور بارزی نشان می کارگران نيز به و کمونيستی يابی طبقاتی مسئله، تجربه در امر سازمان
بدنه و ارگان اين ا مسئول (از يک طرف)، و بين ه ی تشکيالتی و ارگان که همواره بين بدنه

شود. بنابراين، ايجاد  برقرار می کيفیـ  کّمی ی طبقاتیِ  مرکزی (از طرف ديگر) نوعی موازنه
ی   بدنه هفتم اعضای آن خاستگاه کارگری داشته باشند، بالفاصله به ششای که  ی مرکزی کميته

کشان  نسبت از ميان کارگران و زحمت حول و حوش همينکه  شود  ای مشروط می سازمانی
  برخاسته باشند. 

ً در  نهاد لنين در عمل به ترتيب، پيش بدين معنی ايجاد انقالب طبقاتی در ساختار و نتيجتا
های فنی عناصر  که منهای توانايی کرد حزب است. اين انقالب تنها در صورتی ممکن است عمل

ً غيرکارگری (که  د با نظارت طبقاتی و کارگری تعديل شود)، اقتدار توان مینظر لنين  بهعمدتا
گيری  طور چشم زيان اقتدار عناصر کارگرِی حزب به عناصر غيرکارگری در حزب بهکيفی ـ  کمی

  افزايش يابد.
اپوزيسيون «نام  ی کولنتای به نوشته دو سال پيش برگرديم و به بهاز زاويه تاريخی اگر 
نظر  ی اين نوشته و نيز صرف نبدی زمخت و برانگيزاننده مراجعه کنيم، منهای فرمول» کارگری

ای قابل مقايسه است که  وبيش با همان مطالبه لحاظ طبقاتی کم ، اما بهاش ضددهقانیموضع از 
  ی لنين نيز هست: مطالبه
حزب بپيوندند. بايد  امکاناتی برای کارگران فراهم گردد تا بتوانند بهکه  ضروری است«

تر گردد و فضای رفيقانه در حزب حاکم شود تا  حزب راحت کارگران به ی] ورود [پروسه
ی خويش احساس کنند. مقامات مسئول حزب نبايد [طوری رفتار کنند  کارگران، خودرا در خانه

ها بايد در نگاه کارگران  ها را باالی سِر خود احساس کنند، بلکه برعکس، آن که] کارگران آن
نيازها و عاليق  کارگران منتقل نمايند، و به د تجربه و علم خويش را بهرفقايی ديده شوند که حاضرن

کنند. چقدر از رفقای  طور جدی توجه می شوند] به حزب وارد می ويژه کارگرانی تازه به ها [و به آن
ها و  گيری ها و سخت حوصلگی دليل بی دليل برخوردهای ما، به ويژه کارگران جوان) به ما (به

جای جذب آنان از راه آموزش در فضايی کمونيستی،  اند. ما به ا از حزب دور شدههای م عملی بی
ی بوروکراتيک، بينش آقا باالسر بودن و فرهنگ  بر روحيه هوکنيم. عال آنان را از حزب دفع می

  ».ساالری نيز در حزب ما ريشه دوانيده است ديوان
 »کارگران مخالف ی جبهه«مان ، يعنی ه»اپوزيسيون کارگری«عبارت ديگر:  کولنتای يا به

نوعی احتمال فروپاشی شوروی را  گذارد و به درستی انگشت روی بوروکراسی می که به ضمن اين
زمان در حزب و  همدهد، با پيش کشيدن ايجاد محدوديت در داشتن مناصب  پيشاپيش هشدار می

در آن ازجا کندند، روی يکی اش را   که ريشه دهم   ، در واقع قبل از برگزاری کنگرهنهادهای دولتی
 گذارد: بوروکراسی انگشت می بخشنده به های جان از شريان

زمان در حزب و در نهادهای دولتی  برای مناصب همحزب کارگران تبديل کنيم.  حزب را به«
ها  ی حزب ما تنها بنای کمونيسم نيست، بلکه تربيت و آمادگی توده ... وظيفهمحدوديت ايجاد کنيم

تواند  داری جهانی نيز هست که می ی مبارزاتی احتماالً طوالنی عليه سرمايه دورهبرای يک 
عقب راندن  خود بگيرد. کودکانه است اگر باور کنيم که پس از  بينی نشده و جديدی به های پيش شکل

داری که تالش دارد از  ی نظامی، نبايد از سرمايه ها در حوزه ی امپرياليست گاردهای سفيد و حمله
چنگ خويش درآورد، و از  ی شوروی را به زندگی ما رخنه کرده، روسيه های مختلف به اهر
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که  ترين خطری است جمهوری شوروی برای اهداف خويش استفاده کند، واهمه داشت. اين بزرگ
  .[تأکيد از ماست]»در مقابل ما قرار دارد

  
های  ی مرکزی و ديگر ارگان هتوانست کميت ماند و می لنين بيمار نبود، زنده میفرض کنيم که 

ی کارگر عضو بگيرند  اصالح طبقاتی حزب اقدام کنند و چندان از طبقه حزب را متقاعد کند که به
ی مرکزی  های محلی و کميته ی ارگان دهنده چهارم اعضای حزب، عناصر تشکيل که مثالً سه

ترين احتمال را  بيش صورت مفروض وقوع چه اتفاقاتی . در اينداشته باشندخاستگاه کارگری 
لحاظ طبقاتی تا اين حد  داشت؟ از جزييات که بگذريم، احتمال بسيار قوی اين بود که تحولی به

ی  ناگزير و با شدت بسيار بااليی روی ترکيب طبقاتی کارکنان و افراد دولتی، شيوه گسترده به
ی و سياسی دولت و انداز اقتصاد طورکلی روی بينش و طبعاً چشم تبادالت و معيارها، و به

آن  بهها  چه لنين در همين واپسين نامه گذاشت و با آن یشدت تأثير م آن به های مربوط به دستگاه
ريگی است  در واقع مرده[و] دستگاه ما که بسيار بد است «خواست:  مبارزه برمی ، بهکند اشاره می

در حقيقت همان » بسيار بد«. توصيف لنين از دستگاه اجرايی »ما رسيده که از رژيم پيشين به
  برد. از آن نام می »بوروکراسی«تحت عنوان » اپوزيسيون کارگری«معنايی را دارد که 

کردهای کارگری امری  ی روی واسطه هرروی، نه تنها لنين مبارزه با بوروکراسی را به به
که در  ه استکنند جا عميق، گسترده و نگران داند، بلکه برآوردش از بوروکراسی تا آن ضروری می

نظر من،  به«کند:  اند، اعتماد نمی بوده »دستگاه«اين در سال  ۵کارگرانی که  اين رابطه حتی به
انی نباشند که رترشان از آن کارگ بايست بيش ، میآيند ی مرکزی درمی ترکيب کميته کارگرانی که به

جا مراد از کارگران،  نامه همه اند (در اين بخش های شوروی بوده زمانی دراز در خدمت دستگاه
بايست با آن  اند که می ها و اعتقادات معينی شده دهقانان نيز هستند)، زيرا اين کارگران دارای سنت

  ».مبارزه کرد
*  

که  شويم. اما قبل از طرح اين سؤال الزم است جا باز با يک سؤال اساسی مواجه می در اين
  م:ی داشته باشيا شارهی طرح سؤال ا زمينه يشعنوان پ روی چهار نکته به

کارگران  ی جبهه«نه چندان ناچيزی بين مطالبات  های گونگی و حتی هم  بهاتتشا الف) 
اند) وجود  تحرير شده ١٩٢٢های لنين (که در دسامبر  و واپسين نامه )١٩٢١(در اوائل  »مخالف

  دارد.
انحالل وادار کرد)  را به »کارگران مخالف ی جبهه«ی دهم (که  ی زمانی بين کنگره ب) فاصله

  .تر از دوسال است های لنين کم و نوشتن نامه
نيروهای  ما به«نويسد:  گردد، می يم میدی آن تق اينک ترجمه که ای کولنتای در نوشتهپ) 

های سياسی  ها و حرکت دانيم که پس از بعضی ترديدها، مقاومت مان باور داريم، می حياتی حزب
تصوير کشيده  گردد که توسط نيروهای پرولتری به سيری بازمیهمان م منحرف، حزب در نهايت به

  ».شود می
ً آ و   ) که اين تغييرات گستردهتوانست آدمی باشد دمی نبود (و در واقع: نمیت) لنين شخصيتا

عبارت  الساعه دريابد. به اصطالح خلق البداهه و به طور فی را به یدر حزب و دستگاه دولت عميق
ها فکر و  محتوای آن ها به ها پيش از تاريخ تقرير اين نامه ت که لنين مدتاس ديگر، ظن قوی اين

نبود که لنين  نيز که اين اولين باری يادآوری است شان تحقيق کرده بود. ضمناً الزم به حتی درباره
ی  کيفی طبقه ـ  ی مرکزی و حزْب تغييراتی را با مضمون افزايش کمی در ترکيب طبقاتی کميته

  کرد. می کارگر مطرح
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طرح  ها که سؤال براساس آنی   ا زمينه پيشعنوان  اينک، پس از طرح اين چهار نکته به
 ی جبهه«چنان شديد با  ی دهم حزب آن خود سؤال پرداخت: چرا لنين در کنگره توان به شود، می می

ديگر، آيا  بيان ؟ بهکار برد ها به ی تفنگ را برعليه آن برخورد کرد و حتی کلمه »کارگران مخالف
، هم »کارگران مخالف ی جبهه«که با توسل نقِد اقنايْی و بررسی مطالباِت  اين امکان وجود نداشت

ی ضددهقانی، مطلقاً کارگری و  ها انگشت گذاشت و هم جنبه روی عناصر درست درخواست آن
ً تحقق بعضی   از آن (مثالً) زودرس بودن آن مطالبات را مورد نقد و بررسی قرار داد، و فرضا

  آينده و وجوِد امکاناتی ديگر موکول کرد؟ مطالبات را به
ی مقطع  های شاکله ترين پروسه ی بيش ه حال دربرگيرند اين سؤال که درعين دقيق به پاسخ

طلبد، با اين ابهام نيز  ای را می که تحقيق بسيار گسترده ی دهم باشد، ضمن اين برگزاری کنگره
پيدا کرد. بنابراين، متناسب با آن برای  دقيق چنين  جوابی اين  ست که شايد هرگز نتوانوروبر

برآوردی معقول و تاريخی اکتفا کنيم و با  که بهيست ای جز اين ن الحال موجود چاره امکانات فی
ً در مورد ديکتاتوری  يک نتيجه گيری کلِی و پراتيک ادامه بحث در اين مورد و خصوصا

  موکول کنيم.ای ديگر  نوشته پرولتاريا را به
ای که لنين  کرد) که همين بوروکراسیبرآورد توان چنين  رسد (يعنی: می نظر می چنين به

ی دهم، لنين را  هنگام برگزاری کنگره هايش خواهان مبارزه با آن است، به ی واپسين نامه واسطه به
ری و اجرايی ترتيب، لنين زير فشار اطالعاتی و ادا ی خود گرفته بود؛ و بدين نيز در محاصره
 ی جبهه«آورد و در مورد  زبان  ای منويات همان دستگاهی را به طور ناخواسته بوروکراسْی به

ای جدی، گسترده و طوالنی قرار  بايست موضوع مبارزه اجرا گذاشت که می به »کارگران مخالف
 گرفت. می

او  ی را مثالً بهتوضيح است که منظور از تحت فشار گذاشتن لنين، اين نيست که حکم الزم به
ی  واسطه تواند به . اين فشار می؛ نه چنين چيزی در مورد لنين هرگز شدنی نبودردندديکته ک

و کسی را  ،هدفمند) صورت بگيرد ايش اطالعات ساختگی و: يک آرو در واقع(اطالعات غلط 
خوانی چندانی  هم هايی برساند که با واقعيت گيری نتيجه عاتی اعتماد دارد، بهاين سيستم اطال که به

   د.نشته باشندا
عدم ی سيزدهم در مورد  ی دوازدهم، اشکاالتی که در کنگره کنگره های لنين به نرسيدن نامه

و باالخره روسيه،  ها در خارج از ، انتشار غيررسمی اين نامههای لنين تراشيده شد انتشار نامه
 ستتوان کند که می دی حکايت میرش از وجود يک بوروکراسی روبه ۶۵آن در سال  انتشار رسمی

ی  در اختيار او بگذارد تا زمينهساختگی  یاطالعات ی بستهيک لنين  قصد تحت فشار گذاشتن به
ی اجتماعی و طبيعی هم داشت:  البته زمينهالقای نظراتش را فراهم بياورد. چنين القای مفروضی 

  .١٩٢١سختی سرکوب شد و قحطی سال  شورش کرونشتات که به
*  

گرفت،  مورد پذيرش قرار می ی حزبی مرکز های لنين توسط کميته اگر توصيهکه  ور اينتص
ويا  کاری غيرمعقول شد، احتماالً فروپاشيده نمی و خورد ای ديگر رغم می گونه وضعيت شوروی به

شکِل  هر کرد و دست به که بوروکراسی برای بقای خود مقاومت می تخيلی نيست. اين درست است
که (ی طبقاتی  ی مبارزه توانست کوره ی اين احتماالت می اما همه زد؛ کاری می خرابممکنی از 

خود  طور خودبه تر کند و به داغرا  ترين عامل فروپاشی شوروی سابق است) مهماش  سردی
  ی جهانی دامن بزند. ی طبقاتی در عرصه مبارزه به

ی  توسط همهقرار نگرفت، بلکه  های لنين نه تنها مورد پذيرش که نامه اين استواقعيت اما 
نظر از طرح فرضيات متعدد در مورد  صرف شد. همها بايکوت  ی مرکزی تا مدت اعضای کميته

بايست  ای که می که همان بوروکراسی ی روندی تاريخی) اين است مثابه (بهجزييات مسئله، حقيقت 
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انتشار ی دهم،  رهدر کنگ اش ی قدرقدرتی و در ادامه گرفت، در کليت خود موضوع مبارزه قرار می
بود نوشدارويی همانند های لنين  نامه  بيان ديگر، واپسين . بهن را نيز مانع گرديدهای لني نامهواپسين 

  عرصه وارد شده بود!؟ بهپس از مرگ سهراب که 
ای از کليت اين فراز و نشيب انقالبی و پرولتاريايی  ترين نتيجه حال معقول ترين و درعين ساده

ی  های حزب کمونيست (اعم از کميته کارگران در ارگانکه نسبت  توان گرفت، اين است می
طبقاتی و  و البته متناسب با امکانات کمونيستی يابی مرکزی و غيره) از همان آغازين گاِم سازمان

ای بيان ديگر، در از به ی کارگر باشد.  يک برآمده از طبقه نسبت چهار به اجتماعی ضرورتاً بايد به
ی  در ضمن در زمره«ها  قول لنين در همينه واپسين نامه بهکارگر، فقط يک غيرکارگری که  چهار
  نيز نباشد.» ميانجی يا غيرمستقيم کشان بی بهره

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  کارگری اپوزیسيون
  

  

  یا جمعیمدیریت فردی 
  

نظرات  نقطهو » اپوزيسيون کارگری«بين    گسترشدرحاِل که در مورد علت شکاف  از آن پيش
دو  را بهتوجه  که الزم است ،دهيمبتوضيح  ،قرار داردمراکز رهبری مورد پشتيبانی که  ،رسمی

  مسئله معطوف داريم.
. ايْن نه تنها رخاستباز اعماق پرولتاريای صنعتی روسيه شوروی  »کارگری  يسيونزاپو« ـ١

چنين  زندگی هفت ميليون کارگر صنعتی است، بلکه همو کار محصوِل شرايط غيرقابل تحمل 
های پايداری [و  ها، و انحراف سياست شوروی ما از پرنسيپ ی نوسانات، ناسازگاری نتيجه

  بستگی] طبقاتی است که در آغاز در برنامه کمونيستی ما بيان شده بود. هم
های شخصی  دعوا و جدال ی خاصی نشأت گرفته و نه نتيجه نه از مرکز ...»سيونيزاپو«ـ ٢

ً  جای برعکس، در همه است؛ اما انداز  پاسخی متقابل و طنين روسيه شوروی گسترش يافته و قويا
   گرفته است.

  يسيونزاپو« ها و مباحثاتِ  ی جدال همه  است که ريشه غالب درحال حاضر، اين باور
 ی دربارهنظر  ختالفا بهرهبری، منحصراً شايان توجه در ميان  و های مختلف گاهو ديد »کارگری

  . دنقرار دارهای کارگری  اتحاديهدر مقابل که  مشکالتی است
هاست. [گرچه]  تر از اين امر نيست. اين شکاف خيلی عميق هرصورت، اين حقيقتِ  به

اند،  ريف روشن اين اختالفات را نداشتهی بيان و تعيهميشه توانا »کارگری  يسيونزاپو«نمايندگان 
ها حول يک سلسله  يد تا درگيریاميان بي هم بازسازی جمهوری ما بهم ی مسئلهاما کافی است که 

  نمايد.باقتصادی و سياسی چهره  مشکالت اساسیِ 
لحاظ طبقاتی  دو ديدگاه مختلف (که از سوی رهبران حزب ما و نمايندگان کارگرانی که به

بيان درآمد، [يعنی]  ما به ببرای اولين بار در کنگره نهم حز شود) اند، ارائه می تهياف سازمان
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جمعی در مقابل مديريت «: که اين سؤال مورد بحث قرار گرفت ی مزبور که در کنگره هنگامی
  ».صنعتيت فردی در مدير

ای موجوديت نداشت، اما  گونه اپوزيسيونی از سوی هيچ گروه سازمان يافتهدر آن هنگام هيچ
های کارگری مدافع مديريت جمعی  بسيار قابل توجه اين است که کليه نمايندگان اتحاديه ی مسئله

ً بودند؛ در  کنند، اداری ارزيابی میـ  چيز را از زاويه رسمی همه  حالی که رهبران حزبی ما که عادتا
  با مديريت جمعی مخالفت ورزيدند.

ً ناهم هگروجلب رضايت ها برای  آن ً به گون  های اجتماعا تعارض نيز  بهلحاظ سياسی  که گاها
 گوناگون و مراتب  ی با پايگاهيها گروه ـ نياز دارندتيزهوشی و مهارت خاصی  به، رسند می

در قالب متخصصين و (ها  الکين، دهقانان و بورژوام دهمانند پرولترها، خر [طبقاتی]
  .)نماها متخصص

لمی های ع لاستدال ی عرضه که قادر به بدون آنهای کارگری، حتی  چطور شد که تنها اتحاديه
که از  کسانیرا و چ؟ کردندهای مديريت جمعی دفاع  نفع آن باشند، سرسختانه از پرنسيپ به

که  دليل اين مسئله اين است حمايت کردند؟» مديريت فردی«از کردند،  متخصصين پشتيبانی می
نيستند، [اما]  ها پرنسيپ ای مربوط به مسئلهدرگير  کردند کهتأکيد در گفتگوها طرف رچه هردو گ

ً آشتی محصول » مديريت فردی. «اند  هگرفت ناپذير [الزاماً] در مقابل هم قرار  دو ديدگاه تاريخا
در  » مديريت فردی« بيان ديگر] [به داری  است. ی سرمايه طبقه ی تصور و دريافت فردگرايانه

اين  .جدا شده است است که از منافع جمع  کسی حد و مرز بی ی ل مهار نشدهمي ]حامل[ اصل
جناب برای  يابد ـ با انتصاب يک عالی های تالش بشری رسوخ می تصور و دريافت در همه جلوه
تعقل اعالی  حد  يابد. اين اتور در کارخانه پايان میجناب ديکت مملکت آغاز و با يک عالی

دوست دارند که بورژواها های جمعی باوری  ندارد.  ی ارگانيتواناوازی بهژبور يی است.بورژوا
 ناپذير خود بکشانند. در پِی اميال سيریاطاعت وادارند و  با ضرب شالق به  همانند گلهمردم را 

های نوين کمونيستی تنها  که چالش ـ براين باورند  برعکس بقه ـگويان اين ط کارگر و سخن ی  طبقه
های  ها دربيان خواست نتيجه برسد. هرچه توده به  طبقه های جمعی خودِ  تواند از طريق تالش می

تر تحقق  تر وکامل های اين طبقه سريع تر رشد کنند، چالش جمعی و افکار مشترک خويش بيش
ً سازمان گون، يک يک صنعت نوين، هم :خواهد يافت؛ چراکه اين مسئله يافته و  پارچه، تماما

کشفيات  توانند به میقرار دارند، که در رابطه مستقيم با صنعت  تنها کسانی  آفريند. کمونيستی می
  جديد و برانگيزاننده دست بيابند.

يک تاکتيک  به) جمعی صنعت ی پرنسيپ اداره (يعنی:حزب ما نه تنها با رد يک پرنسيپ 
از سياست  تر، ، حتی از اين هم بيشبلکه است؛ دهدست ز گرايانه انطباقکارانه، يک تالش  زشسا

منحرف ، نيز کرديماجرا درآورده و از آن دفاع  بهسرسختانه در فاز اول انقالب  که ما ای طبقاتی
  .شده است

و طبقاتی] بلوغ [سياسی  بهکه در مبارزه انقالبی (يعنی: حزبی چرا چنين شد؟ چگونه حزب ما 
های پرپيچ و خم  نفع دخمه اين راه سرراست را بهخود اجازه داد که  به، )بود شده آبديدهو دست يافته 

» اپورتونيسم«هر و بدان مُ  کرد میشدت محکوم  تر به چه پيش آنو با ترک نموده،  ها يیگرا انطباق
نيز سؤال ديگری  ل بايد بهحا درعين خواهيم داد. ال را بعداً پاسخ اين سئو د؟شو، همراه زد می

  اپوزيسيون کارگری چگونه شکل گرفت و توسعه يافت؟بپردازيم: 
  
  اپوزيسيون کارگری رويِش ـ ١

اپوزيسيون «برگزار گرديد.  ١٩٢٠نهمين کنگره حزب کمونيست روسيه در بهار سال 
ترناسيونال برانگيز کنگره دوم ان های جنجال در طول تابستان مورد توجه نبود. در بحث »کارگری
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کم آغاز  کمدر عمق و هيچ خبری از آن نبود. اما تجربيات و افکار انتقادی نيز کمونيستی 
های اين پروسه در  نخستين زمزمهگرچه در آن زمان هنوز کافی نبود، اما . ندگسترش نمود به

فت و مخال نقد  تر به بيشدر آن هنگام  افکارگوش رسيد.  به ١٩٢٠کنفرانس حزب در سپتامبر 
اين نيز اما  ای از خود نداشت. تنظيم شده نهاد پيش گونه هيچ »کارگری اپوزيسيون« مشغول بودند.

 صفوف حزب و در ميانشده است. در اش  در زندگیوارد فاز جديدی واضح بود که حزب 
اين با  که بوروکراسیگرديد  شد و با فرياد اعالم  خواست انتقاد آزاد طرح می ،»تر ينيپا«عناصر 
  .نگذاشته استی برای فعاليت و ابتکار باقی يگونه فضا و هيچستيزد  میخواست 
قول شفاهی طور  بهنيز رفيق زينويف شدند، و  و زيرين نهفتهجريان حزب متوجه اين  انرهبر

اگر و بياورد ها فراهم  برای فعاليت توده یتر ، فضای بيشرا ايجاد کند داد که امکان آزادی انتقاد
 غيره.شود، و  سلب اختيار ها آنز ، اندگرفتهای دموکراسی فاصله  از پرنسيپ یهبررافرادی از 

سخنرانی سرشار  حرف تا عمل طوالنی است.ی  فاصلهاما  ؛زده شدخوبی بسيار و  های زياد حرف
 ،مردم ی نه در حزب و نه در زندگی تودهرا، های زينويف در کنفرانس سپتامبر هيچ چيز  از وعده

  .بوده خشک نشد [هنوز] ،ه استچه که اپوزيسيون از آن جوانه زد آن ی ريشه[اما]  .تغيير نداد
. حتی رهبری ی تدريجی داشتچنان رشد هم های] پايين در [رده، انتقادها و استقالل  ها  نارضايتی
را  سختیمجادالت غيرمترقبه  کامالً ی ا  گونه بهکه  ،بودش گنگ شده خروجوش و اين  ی نيز متوجه

ی شديدی در  مجادلهدر ارگان رهبری حزب کافی است که اين موضوع  اشاره بهگرديد. ب موج
هرصورت،  به ،گونه مجادالت اين ی کنند، درگرفت.زهای کارگری بايد با مورد نقشی که اتحاديه

مسئله نيست، اما  تنهاستيز بين اپوزيسيون و رهبری حزب  ،در حال حاضرگرچه  طبيعی است.
  رود. شمار می به ما[حزب] در سياست داخلی ه ين مسئلتر مهم

را و اساس آن باورهايی  پديد آيدبا تزهای خود  »اپوزيسيون کارگری«که  خيلی پيش از اين
اختالف گردد،  ديکتاتوری پرولتاريا در چارچوب بازسازی صنعت بايد برآن استوارطرح کند که 

های کارگری در بازسازی صنعت بر  نقش سازمان ی دربارههای شديدی بين رهبری حزب  نظر
 مقابل . رفيق لنين درتقسيم شدچند گروه  وجود داشت. کميته مرکزی حزب به تیکمونيسپايه 

بعد بالفاصله در هشتمين کنگره شوراها و  . اولين بارميانه را گرفتو بوخارين ايستاد تروتسکی 
در رابطه با بيش از هرچيز ک گروه متحد وجود دارد که در حزب ي شد  معلوم بود کهاز آن 

، »)اپوزيسيون«اين گروه (يعنی: اين  .دارند با هم توافق »های کارگری اتحاديه«ی در مورد يتزها
داشت فراوانی رشد  غايت شديد رهبری حزبْ  رغم مخالفت به و علی بود،های بزرگ  فاقد تئوريسين

پتروگراد و مسکو محدود  آيا اين گسترش فقط به. يافتگسترش سراسر روسيه کارگری  بهو 
از های اورال، سيبری و يک سری  کوههايی از دُن،  گزارشوجه چنين نيست.  هيچ  بهشد؟  می

اپوزيسيون «گيری و فعاليت  شکلرسيد که حاکی از  می کميته مرکزی مراکز صنعتی ديگر به
  بود.» کارگری

نکات با  ی و در همه نقاط ی در همه »اپوزيسيون کارگری«ت دارد که نظريات اين واقعي
ها و  در بيانيه هوده و بی ناروشن، جزيی خيلی از مسائل گاهی اوقات کارگران مسکو يکی نيست. 

با  تواند مختلف باشد. حتی نکات اساسی هم می وجود دارد.» اپوزيسيون کارگری«های  انگيزه
امر در چه کسانی  که ی مورد توافق همه وجود دارد، و آن اين سؤال است يک نکته ن،اي وجود

ارگان خالص ی  عهده بهبايد ]  [اين خالقيتدهند؟ بهای خالق را رشد  نيرو بايد بازسازی اقتصادی
صنعتی  های اتحاديهقرار دارد (يعنی: در رابطه با صنعت طور مستقيم و اساسی  بهکه باشد طبقاتی 

که سپرده شود شوروی  دولتی تگاهدس به بايد که يا اين )،عهده بگيرند مسئوليت بازسازی را بهبايد 
درون در شکاف بروز ؟ اين مسئله موجب داردی گوناگون و ترکيب است دور از فعاليت صنعتی به

 انرهبرکه  کند؛ درصورتی مینخست دفاع ی  شيوهاز  »اپوزيسيون کارگری«شده است. حزب 
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اين مسئله در توافق  هنسبت ب دارند،تر  کم اهميتمسائل در مورد رغم اختالفاتی که  علی ،حزب
  ؟کنند  دوم دفاع می ِاز شيوهکامل قرار دارند و 

چيست؟ بدين معنی است که حزب ما در حال گذراندن اولين بحران جدی معنی اين [عبارت] 
» سنديکاليسم«با بيان کلماتی از قبيل  ...»يسيونزاپو«که  اينو مرحله انقالبی است،  خويش در

 با ؛حق با چه کسی استمسئله بپردازند که اين  با جديت بهبايد رفقا  ی همه کشيد، ونخواهند کنار 
  ؟نيز برخوردارند غريزه سالم طبقاتیاز کارگر که  های تودهبا رهبران يا 

  
  داليل بحران ـ٢

مورد را  »اپوزيسيون کارگری«بين رهبران حزب و  ختالفای ا پايهئل که مسا پيش از آن
که  : چه طور شد که حزب ما ـگو باشيم پاسخ را سئوال اين که ، ضرورت داردقرار دهيمبررسی 

انحراف از  ـ بودناپذير  چنان نيرومند، با قدرت و غلبه ناپذير طبقاتی آن تر با سياست سازش پيش
  ؟کردرا آغاز  خود ی برنامه

های بزرگی  گام  کارگر از يوغ سرمايه ی طبقهيرهااز آن جهت که در راستای هرچه  حزب را 
تر نگاه خويش را بر اشتباهات ارگان رهبری  بايستی کم تر اليق خويش بدانيم، بيش ،است رداشتهب

  ببنديم.
باشد در راستای کشف مشکالت و وظايفی  آنی ارگان رهبری يقدرت حزب بايستی در توانا

شد که بارا داشته گرايشاتی برگزيدن بايد توان  ]چنين هم[و  ،گيرد میقرار کارگران در مقابل که 
ايفای نقش  ايیتوان  های تاريخی در موقعيت ها توده ،ترتيب دارند؛ بدينرهبری  ی و زمينه استعداد

بود، اما درحال حاضر چنين  هايی یي نين توانادارای چ حزب پيش از اين کنند. را پيدا می یتر مهم
  نيست. 

ً  ، بلکهرا کاهش دادهحرکتش  سرعت  حزب ما نه تنها و  اندازد میعقب  گاهی بهحکيمانه ن غالبا
تر نيست که   ايم؟ آيا زمان توقف فرا نرسيده است؟ آيا عاقالنه نرفته پيش آيا زياد«پرسد:  از خود می

 ،است  خود نديده که تاکنون تاريخ به  های جسورانه گونه آزمون تر حرکت کنيم و از اين محتاط
ويژه از سوی ارگان  بهشده است که  »حکيمانه کاری احتياط«چه چيزی موجب اين  ؟يمکن پرهيز

داليل   ؟گردد های کارگری مطرح می ديهتوان اقتصادی اتحا اعتمادی به شکل بی رهبری حزب ما به
  ست؟چي ،کردههای ما نفوذ  که در کليه ارگان کاری احتياطاين 

شک  ، بدونوجود آمده که در حزب بهباشيم در جستجوی داليل اختالفاتی گير  طور پی  اگر به
ترين دليل شرايط  . اولين و مهماند شده را موجب بحراناين که خواهيم برد  پیاساسی  يلسه دل به

وظيفه  اين شرايطدر حزب کمونيست روسيه  .برد سر می در آن بهما که حزب است باری  تأسف
  :کندهای خويش را عملی  و برنامهخته دارد که کمونيسم را  برقرار سا

  است؛ تخريب گرديده ازهم پاشيده و کامالً  تار اقتصادیساخکه  شرايطیدر الف) 
  امپرياليستی و گارد سفيد؛ های تلود ی رحمانه فشار شديد و بی با در وضعيت تقابل ) ب

؛ و اين شدت کاهش يافته است ی کارگر روسيه برای تحقق کمونيسم به طبقهدر شرايطی که  پ)
  جمعيت اکثريتو با  مانده عقبلحاظ اقتصادی  کشوری بهدر کمونيستی  ايجاد اقتصاد نوينِ معنِی  به

الزم برای سوسياليزه نمودن توليد و توزيع اقتصادی شرايط که درجايی . [و باالخره] دهقانی است
نبوده خود  ی سيکل توسعه تکميل قادر بهداری  سرمايههنور سرزمينی که در  يعنی،ندارد؛  وجود

ترين شکل آن  عالیتا  گرفته داری سرمايهی  اولين مرحلهدر رقابت  نامحدود ی معارضهاز است: 
   .نماياند خودمی ها تراستهای صاحبان سرمايه يا  تنظيم توليد توسط اتحاديه که در
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 ـ آنترين بخش  ه مهمژوي (به   ما ی برنامه کردنطبيعی است که همه اين فاکتورها مانع عملی 
نيز تأثيرات متعدد و گوناگون و  ی چنين زاينده هم، و تاس ای نوين) پايهبازسازی صنعت بر يعنی: 

  وحدت در سياست اقتصادی شوروی است. عدمی  ايجادکننده
ماندگی اقتصادی  عقبقبل از هرچيز، . وجود دارددو دليل ديگر هم  ،ای جز اين داليل پايه به 

 اين ورزهاست، در داخل م افتراقی  ايجادکنندهاين سرزمين در  روسيه و نقش غالب دهقانان
وجه در (طبقاتی حزب  و ناپذير سازش ،قاطع های گيری جهتروی  یناپذير اجتنابطور  افتراق به

  گذارد. می فرکاهندهثير أت )آن یِ عملی  از جنبهنيز و  ینظر
دهقانان خواست بايست  میناگزير گون شوروی قرار بگيرد،  ناهم حزبی که در رأس دولتهر

  عالوه .درنظر بگيردهمراه است،  ها از کمونيسم بورژوايی و ناخشنودی آن با تمايالت خردهکه را 
و تمام انواع  دار سرمايه های نظام مانده باقی، بورژوا خرده گوناگونعناصر  بايد دولت ها  براين
اين  ی اساسی [مسئله .درنظر داشته باشد در روسيهرا نيز غيره پايه و  ها، کارمندان دون دالل
وده و در مراکز مختلف ساز نم های شوروی هم ارگان خيلی سريع خود را با گونه افراد  نايکه]  است

های مختلف در جامعه  نمايندگی کميسياريا ت مَ سِ  با، و اند دست يافتههای پرمسئوليت  يتموقع به
  .شوند میظاهر 
را ارائه  ايیهدر هشتمين کنگره آمار ،غذايی]مواد تدارکات [کميسر  ،اروپازليل نيست که د بی

اين کميساريا از کارگران تشکيل  درصد از کارکنان ١٧که تنها  ندداد که ازجمله حاکی از آن بود
 نکارکنان اي مابقیِ  درصدِ  ۵٠و  ،صدرصد متخص ٢٠تر از  و کم درصد دهقان ١٣ ؛اند شده

 نيز سواد بیها  آن ای از بخش عمده  اند که شدهتشکيل کاران و امثالهم  از تاجران، کاسب کميساريا
[اين ترکيب از که  رغم آن ، علیروپازاباور  هب بنا .زاروپاست)خود  از آنِ کلمات   هستند (اين
ها  رگران کارخانهکا با ها و ثروت ی توليدکنندگان همهبا مشترکی با پرولتاريا،  وجههيچ کارکنان] 

  .ستاشوروی گواه نظام دموکراتيک  ]ها حضور آن ، [اماو معادن ندارند
ای را  مجموعاً فضای مشمئزکنندهو  کنند نهادهای شوروی وارد می  را بهکه فساد عناصری 

ی که در يبورژواها خرده   :هستندها  همين، آورند وجود می به نهادها در اين ی کارگر برعليه طبقه
د، نربا کمونيسم دشمنی دا ی کهمتوسط ی طبقه عناصرو  ؛اند پخش شده های شوروی اسر ارگانتسر

دو  ها اين آداب و رسوم گذشته دارند. هم به ی بسياری د، و عالقهنترس از کردارهای انقالبی می
 کنيمکارگر را متقاعد  ی  طبقهو دمان که خو مجبوريمما  ،. با اين همهاند دنيای مختلف و خصمانه

تحت لوای توانند  ی) مزنيم حرفی نمیدهقانان ثروتمند ی  دربارهها و طبقه ميانه ( بورژوا که خرده
ً  »دست شوراها همه قدرت به«شعار  پوشی  با چشم] البته[؛ زندگی کنند در صلح و آرامشمشترکا

ً يبورژوا که روح خرده(ميانه و دهقانان  ی طبقه بامنافع کارگران که اين واقعيت از  در  ی عميقا
موجب  یناپذير ر اجتنابطو بهاين تضاد و  استمتضاد  زندگی روزمره در عملِ ) نفوذ دارد ها آن

حزب ما  کشاند. کژراهه می بهرا آن های شفاف طبقاتی  و پرنسيپ  شکاف در سياست شوروی بوده
فوذ نمايندگان ن هن بايد  ،نشينشهرعناصر  و يیروستا ثروتمندِ  دهقانان عناصری همانند  بر هعالو

عنوان  ندگانی که امروز بهنماي  توجه داشته باشد:نيز دولت شوروی های  سياست در بورژواها 
 ی اسطهو شوند و به چنين کاردانان مالی سابق ظاهر می ها، مهندسين و هم متخصصين، تکنسين

ها حتی تصور شکل  آن .داری دارند سيتم توليدی سرمايه تجربيات گذشته خويش ِعرق شديدی به
  .) ندارندداشته باشد داری قرار که خارج از چارچوب سنتی اقتصاد سرمايه(را ديگری از توليد 

  
  افزايش نفوذ متخصصين ـ٣

يابد،  تکنيک و توليد می تر نيازمند متخصصين در حوزه هرچه روسيه شوروی خود را بيش
  گردد.  تر می تر و قوی وسيع اند، در توسعه اقتصاد گر بيگانهکار ی نفوذ اين عناصر که برای طبقه
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اتخاذ  ها به در نتيجه] اجبار آنو [ ی انقالب هبا کنار گذاشته شدن اين عناصر در نخستين دور
ً  موضع انتظارِ  ويژه در  بهـ  مقامات شورویدشمنانه عليه اتخاذ موضع هوشيارانه و حتی بعضا

 گروه اجتماعیِ اين  ـ فکران) روشنتوسط کاری تاريخی  خرابهنگام ها (يعنی:  ترين ماه سخت
طور  به، سرمايه پُردرآمدِ  و مزدور و گزاران مطيع خدمتاين  و داری، توليد سرمايه[برخاسته از] 

  .اند کردهتری در سياست پيدا  روزافزونی اهميت و نفوذ بيش
  دقت سياست داخلی کارگری که بهرفيق  هر عنوان کنيم؟ الزم است که ليست اسامی آنان راآيا 

جا که  د آورد. تا آنخاطر خواه بيش از يکی از اين اسامی را بهکند،  میگيری  را پی و خارجی ما
، و سياست شوروی دراين آقايان نفوذ جبهه نظامی معطوف بود،  ما بهو توجه تمرکز زندگی 

ماندگان  متخصصين، باقی. پوشی بود ای قابل چشم ی بازسازی صنعتی، تا اندازه ويژه در حوزه به
ً سيستم گذش (يعنی: ی هستند يرژواپيمان دائمی سيستم بو و هم  بورژوازی نزديک به ته، که طبيعتا

نفوذ در ارتش سرخ نموده و روح  تدريج شروع به ، به)سيستمی که ما قصد تخريب آن را داريم
جای  ، اراده قاطع ارشد بهبندی رتبه ها، وار، نشان گرفتن رانه و بردهگذشته (اطاعت کورکو
فعاليت سياسی  ی همه ها به ننفوذ آ با وجود اين،آن وارد نمودند.  ...)  را بههديسيپلين طبقاتی و غير

مورد سئوال را در مسائل نظامی پرولتاريا مهارت آنان  گسترش نيافت.عمومی جمهوری شوروی 
کارگر  ی  دريافت که طبقه میروشنی  به ی سالم طبقاتِی خود غريزهی  واسطه به [چراکه]قرار نداد، 

توان ايجاد تغييرات  ا مطرح کند،رتواند در مسائل نظامی دنيای جديدی  نمی )طبقه ی مثابه به(
 براساس نوين طبقاتی نيست.ارتش بازآفرينی بنيان  قادر بهرا ندارد، و در امور نظامی اساسی 

کمونيستی  ی در جامعهجنگ  چنين هم و است، نده از روزگار گذشتهباقی ماکه ای  ميليتاريسم حرفه
گيرد که  خود می بهمتفاوتی  و شکل کامالً  خواهد رفتپيش های ديگری  د. نبرد از کانالننداری يجا

آخرين در  ميليتاريسمْ ی گذرای ديکتاتوری،  مرحلهی  واسطه به .غيرممکن استتصور آن برای ما 
در چنين  ـ يک طبقه ی ـ مثابه ان بهکه کارگر رو، طبيعی است حيات خويش قرار دارد؛ از ايندوران 

 .ارائه کنندآينده  ی ر جهت توسعه جامعهد ینوينا مترقی يشکل و سيستم هيچ توانند  نمیوضعيتی 
 .نمايش گذاشت نوآفرينی خويش را به[توان]  کارگر حتی در ارتش سرخ نيز ی  طبقههرحال،  به

هدايت امور نظامی توسط اما ماند،  می  قوت خويش باقی چنان به طبيعت ميليتاريسم هم گرچه
مسائل نظامی  جا که مربوط به تا آنـ سياست شوروی  دين معنی نبود کهب های ارتش ها و ژنرال افسر
 اين کارگری   طبقهبرای رسا بود که ناقدر  آن ويا ،گرديد معطوفمخالف جهت   بهچنان  آن  ـ است

  منافع خويش صدمه زده است. د که بهانبرانگيز را احساس
اقتصادی بی يا متفاوت است. توليد و سازمان حوزه اقتصادی کامالً  رمسئله دهرروی،  به

ين معنی دب ،سازمان دادن صنعتمحروم کردن کارگران از کمونيسم است. ی  مسئلهترين  مهم
آفرينش  شان در قدرتاز  و ،ی خودشان، از امکان ايجاد توسعه های ويژه سازماناز ها  که آن است

سازمان طبقاتی  تلفوجوه مخو  ،اند  محروم شده ـ ها اتحاديهطريق و از ت صنعدر ـ  توليد  شکل نوين
تکيه مختصصينی » مهارت«به کامالً که  استحالی اين دراريا مورد انکار قرار گرفته است. پرولت
معنی پرش از مسير علمی  اين بهاست ـ بوده کامالً متفاوتی درجهت ها  آموزش و تفکر آنکه شده 

زب ما درحال رهبران ح که آن چيزی است درست هرروی، در حال حاضر اين به مارکسيسم است.
  انجام آن هستند.

نشده است  جدادارانه  ی توليد سرمايه از شيوه هم صنعت که هنوزمطلق فروپاشی  نظر به
، دهند) با پول و تفاوت در دستمزدها براساس کاری که کارگران انجام می(پرداخت دستمزد 
جستجوی  در ،ی کارگریها جمع ی خالقانه  توانايی نسبت به[بارز] اعتمادی  با بیرهبران حزب ما 

 یدارها و سرمايه ها بورژوا ی م و ترکهتخکجا؟ در ميان  .اند عتیراه نجات از هرج و مرج صن
 ی ازتابعی صنعت  در حوزهها  ی آن هکه نيروی خالق يیها تکنوکرات و در ميان تاجران !گذشته
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ها کسانی هستند که  اين .داری است سرمايهنظام ی توليدی و اقتصادی  ، عادات و شيوه امور روزانه
توان  های بورکراتيک می روش با استفاده ازاند که  را ايجاد کرده  لوحانه مسخره و سادهاين باور 

 ضروری است، اين عناصر [توليد] که تحقيق در متدهای نوينجا  ازآنکمونيسم دست يافت. به
  .باشند سرگرم صدور فرمان اند تا] [فرصت پيدا کرده

ناشی [ فريادِ  شوق ما بهو دارد،  می عقب گام بر تصادی بهجبهه اق برابرامی در هرچه جبهه نظ
با ذاتاً که نه تنها  هايی گروه ند؛نک تری پيدا می رسميت بيش ها نفوذ اين گروهشود،  نياز تبديل می ]از

، کار يابی سازمان های نوين ايجاد شکل برای الزم ینيروها ی ر توسعهد، بلکه اند بيگانهکمونيسم 
 کامالً مشی نوينی در توليد و توزيع ابداع نيز و انگيزه نوينی در جهت افزايش توليد، ايجاد 
در سطح زندگی تجربه که  بازرگانان بامردان عمل و اين کارشناسان فنی،  ی . همهاند  ناتوان

های  اقتصادی و از طريق ارگان های با گسترش نفوذ خويش در سياستاند،  شورايی ما ظاهر شده
  آورند. رهبران حزب ما فشارمی شوروی به

  
 دولت و حزب ـ۴

برد.  سر می به و دشوار بغرنج یوضعيتدر کنترل دولت شوروی امر حزب در  ترتيب، بدين
بين مااقتصاد داخلی در خود با سه گروه متخاصم چنين انطباق  همتوجه و  به حزب مجبور

  و ساخت متفاوت اجتماعی خويش را داراست.  که هرگروه ترکيب ،شده است شهروندان اين کشور
را دارند که با مارشی محکم و سريع  یناپذير سازشو  کارگران درخواست سياست شفاف

درخواست  ی خويشيبورژوا خرده عاليقو تمايالت دهقانان با سوی کمونيسم برود؛  به
. ستا  آننيز شامل ن دخالت در امورشا عدمآزادی تجارت و  را دارند که یگوناگون» های آزادی«

در » مأمور«در لباس که  اند  پيوند خورده هايیبورژوابا  های خويش خواستطرح  دراين قشر 
خود را با رژيم شوروی   حضور دارند وميان کارگزاران شوروی، کميسارياها در ارتش و غيرو 

  .کشانند میی يبورژوا مسير خرده به های ما را سياست و دانند، می ساز هم
 بورژوا ناچيز است. اما در  شود، نفوذ اين عناصر خرده مربوط می[کلی] يت رمدي جا که به آنتا
بر اين  عالوه[الخره امحلی دارای نفوذ زياد و مضری هستند. و ب يیِ های شورا ها و در فعاليت ايالت

 ايعسابق صن شکل از مديران و رؤسایمتکه حضور دارند  نيز ديگری، جماعت ]دو گروه
که نيستند  Rublikoffيا بوبليکف  Riabushinsky ها همانند ريابوشی نسکی . ايناند داری يهسرما

گذاران  بلکه با استعدادترين خدمت ، شدخالص  ها آن  روی در فاز اول انقالب از دستجمهوری شو
جود و بهحال]  [درعينهستند که اين نظام » مغزها و نوابغ« چنين هم ، وداری سيستم توليد سرمايه

 که از گرايش سانتراليستی در حوزه اقتصادی ها درحالی . اينباشند نيز میآورنده و حافظ بقای آن 
هرروی  سيستمی که بهيعنی: آن ( توليد و تنظيم  در انحصارنترل و کامتيازات   بهو  ،کنند دفاع می

اين که خواهند  یها م آن :نظر دارند، تنها درپی يک چيزندوجود دارد) صنعتی در تمام کشورهای 
. صورت پذيردی) تهای صنع اتحاديهو های کارگری ( سازمانتوسط نه و  خودشانکنترل از سوی 

مراکز  و های مرکزی صنعتی کميته(های اقتصادی شوروی  در ارگان ،در حال حاضر ،اين افراد
استقرار اند،  جاهايی که ريشه دوانده همان در[يعنی:] ، )»ملی اقتصادعالی شورای « صنعتیِ 

رهبران ما بسيار زياد است، خيلی » ی هشيارانه« سياست دولتیِ  درجنابان  نفوذ اين عالی .دارند
وجود  که بوروکراتيسم را به استسياستی  در اين نفوذبازتاِب . باشدچه که مطلوب  تر از آن بيش
ه تنها در تقويت آن، بلک یاساس تغيير ترين تالش در بدون کوچک ( دنک ورد و از آن دفاع میآ می

تازه اکنون  ری که همدا های سرمايه تجارت خارجی با دولتی  وزهحويژه در  آن). اين سياست به
و   روسسِر [مردم] اين معامالت تجاری برفراز  :استمشهود  ويژه ، بهاست توسعه را آغاز کرده

در چنين  ن خودرا همبيا . اين معامالتشود خارجی انجام میی  يافته سازمانهای کارگری  سازمان
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صاحبان تخم و ترکه دست  ها و انتقال ابتکار به تودهی خودفعاليتی  اقدامات محدودکنندهيک سری 
  سپارد. سرمايه می

وحدت که  است مسيری هدايت مجبور بههای مختلف ساکنين اين کشور  در ميان گروهحزب ما  
يابی  ی هويت پروسه درما، حزب و صريح  روشن سياست خطر قرار نگيرد. درمنافع دولت 

در که  گرايش پيدا کردهحاکم ی  طبقهيک های  سياست تدريج به بهدولت شوروی،  خويش با نهادهای
ً ناهم گروه ا ارگان رهبری ب سازی گون هم جزنيست چيزی  اصل با منافع کامالً  ،گون های اجتماعا

و ها  ترديدها، نوسانات، دلسردی به یناپذير اجتنابطور  به سازی گون اين هم .و مختلطناسازگار 
حزب در مورد دهقانان  ی گونهـ   زاگـ  زيگ مسيرکه کافی است فقط  شود. کشيده می اشتباهات

بدهيد  اجازه بياوريم. خاطر به را کشاورزان ساعی) خرده بهاتکا از حمايت دهقانان فقير تا يعنی: (
رهبری ماست. اما » حکمت کشورداری«سياسی و  گواه هشياریِ  ها سياستبپذيريم که اين 

، درخواهند کنند میتحليل  مراحل مختلف رژيم ما را  گونه تعصبیآينده که فارغ از هرمورخين 
طرف   از سياست طبقاتی به» انحراف خطرناک«يک آشکارا  [شکل از حکومت] يافت که اين

  .[و در آينده خواهد بود] است بودهساننده   و عواقب آسيب ر تر از احتماالپُ  نيزو » یساز گون هم«
 گانگیدر سياست ما يک دوتجارت خارجی برگرديم.  موضوع مربوط به به اجازه بدهيد مجدداً 

 کميساريای تجارت«پايان بين  بی و مداوم اصطکاکگواه اين [حکم] آشکار وجود دارد.  کامالً 
های اين  داری نيست. ريشهها تنها از نوع ا تنش  اين است.» هخارج امورکميساريای «و  »خارجه

داند که  ها فاش گردد، چه کسی می تر است. اگر راز فعاليت ارگان رهبری برای توده ها عميق تنش
  ؟خواهد شد کجاها کشيده  رجی ما بهو نمايندگان تجارت خا »هامور خارجکميساريای «ميان  ستيز

ها  تودهدر مقابل که  اداری در حقيقت تنشی جدی، عميق و اجتماعی است تنش ظاهراً  اين
را با سه گروه  دکند که خو را ايجاد میالزام داشته شده و برای سياست شوروی اين  مخفی نگه
ی ديگر اين دليل .کند ساز ) هماجتماعی (کارگران، دهقانان و نمايندگان بورژوازی سابقنامتناجس 

کنيم،  معطوفمسئله اين  ا بهرخود   که توجه جز اين به[معهذا]  .بحران است بهحزب برای کشيدن 
  انجام دهيم.توانيم  نمیکار ديگری 

گسترده است که ای  اندازه به آنْ  ی بينی شده قدر واضح و عواقب سخت و پيش اين موضوع آن
اين دليل را مورد توجه خاص قرار  ی خودْ  تا برای اتحاد و فعاليت آيندهسازد   حزب را موظف می

  .دبياموزرا های ضروری  جاد نموده، درسها اي که در بين تودهداده و از  نارضايتی شديدی 
  
  ها کور نيستند توده ـ۵

کمونيسم  ی هکارگر خود را تنها نمايند  ی نخستين انقالب، تا زمانی که طبقه ی هدر طول دور
کس حتی  در حزب برقرار بود. درست بعداز انقالب اکتبر هيچ کامل دلی و هم دانست، اتحاد می

، هاين دور چراکه در ؛تقسيم گردد را نداشت» ينيپا«و » باال«دو بخش  که حزب به نتصور اي
دهقانی . ندطبقاتی بود ـ  برنامه کمونيستی ی نکته سرگرم عملی نمودن نکته به کامالً  پيشرو انِ کارگر

جمهوری شوروی  ی عنوان شهروند تکامل يافته به در آن زمان خود را، ه بودکه دارای زمين شد
بورژوا و  خرده ی فکران، متخصصين، بازرگانان، کليه طبقه روشن کرد. میرح نمط
باالی هيرارشی شوروی قدم  پله به پله به» کارشناس«اکنون در نقش  که یمتخصصين شبه
مترقی  کارگرِ  های توده به همين مسائلاما بودند؛ وقايع  وقوعکناری ايستاده و منتظر ، بهرندگذا می

  دهند. بتا نيروی خالق خويش را رشد و توسعه  اين امکان را داد
کنند که  حس می بينند و می در هرگام. کارگران معکوس شده استاما اکنون شرايط 

کارگران را  )و مردان غيرعملیمتخصصين  ـ  سواد، شبه بیمتخصصين   :تر بد  آن از و متخصصين (
اند.   ما اشغال نموده و صنعتی اقتصادی های باالی اداری را در ارگان ستپُ  ی کنار زده و خود همه
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کارگران و برای نزد عناصری که در مجموع جای جلوگيری و توقف اين گرايش  حزب به
. حزب برای برون رفت از اين آشفتگی صنعتی، کند میهم ها را تشويق  ، آناند بيگانه »کمونيسم«
 ، ورفته [شناخته شده] راغ اين عناصرس به ، برای کمکْ کندکارگر اعتماد  ی  طبقه که به جای اين به
 اين عناصر اعتماد کرده است. به ها آن های صنعتیِ  اتحاديه کارگران و   جای تکيه و اعتماد به به

بستگی در حزب،  جای وحدت و هم رو به اند و از اين کارگر اين موضوع را دريافته های توده
  آمده است.  وجود انشقاق به

پذيری  نا از سياست سازش خويش  انحراف کردنرهبران برای پنهان  هرچهتوده کور نيستند. 
معيارهای  به هرچه وداری سازش کنند،  و دنيای سرمايه هرچه با دهقانان، خن بدهندسداد طبقاتی 

. دنشو آگاه می انحراف های ريشه تر به های کارگر بيش اعتماد کنند، توده داری سيستم توليد سرمايه
عشق  ها آن  به و شته باشندی همانند لنين دايها شخصيت بستگی خاصی به ران دلکارگممکن است که 

و توانايی وی در تروتسکی  سخنوریماننِد  بیو شيرينی فصاحت مجذوب ممکن است که  ورزند.ب
 ،سری از رهبران يک. ممکن است که کارگران احترام زيادی برای دهی باشند امر سازمان

رهبران احساس کنند که  ها اما هنگامی که توده باشند. قائل ،بریشان در ره خاطر موقعيت به
ما از اطاعت  !»نه، ايست« :گويندبطبيعی است که  ند، کامالً اعتماد بی ها آن ی طبقه ها و به آن به

زنيم. اجازه بدهيد خودمان وضعيت را بررسی کنيم. سياست شما در انتخاب  کورکورانه سرباز می
ی  ديگر سکه عاقالنه است، اما اين راه روی گروه متضاد اجتماعی خيلی ميان سه ازچاره  راه

سياست  از اينک همشايد  آشنا و تجربه شده است. و اپورتونيسم کامالً سازی  گون ی هم رنگ باخته
، ه شدی پيش گرفتياشيم که اگر راه خطاآگاه ب ماندهيد خودباما اجازه ، ببريمنفع  شما  ی خردمندانه

 نگرداند.گذشته بر ی آثار مخروبه و به کنددور ن ناپايدار و پيچيده ما را از آينده  خطا و اين سياست 
هوشياری هرچه اين رهبران  يابد. طور مداوم گسترش می به انکارگر  اعتمادی رهبران به بی

بين کمونيسم مای تيز چاقوی  طرف لبه به شان های سياست گيری جهت درو ، کنند کسب میتری  بيش
شکاف ميان  ـ گردند تبديل می ان زيرکمرد دولت تر به بيشگذشته  سازی با بورژوازیِ  همو 
تر  ديگر کميکدرک و فهم [امکان] ، گردد تر می در حزب عميق» ترها ينيپا«و » باالترها«

سومين دليل هرچه  گردد. ناپذيرتر می تر و اجتناب و بحران درون خود حزب نيز دردناکشود،  می
 گذشته انقالب ی که ازاين است که در طول اين سه سال شتن بحران درون حزبتر گ قعمي

نه  )کنند ها و معادن کار می رخانهاوضعيت آنانی که در ک (يعنی:کارگر   ی وضعيت اقتصادی طبقه
انکار تواند اين واقعيت را  نمیکس  است. هيچ رسيدهنيز ی غيرقابل تحملحد  بهبلکه ، بهتر نشدهتنها 
ن نارضايتی شديد و وسيع در ميان کارگران (توجه کنيد: کارگران) دارای حقانيتی واقعی . ايکند

  است.
  
  برند می نفعاز انقالب  چه کسانیـ ۶

 ً شود، اين  متوسط می ی طبقه جا که مربوط به بردند. تا آن نفعاز انقالب  تنها دهقانان مستقيما
 و ؛کردساز  ود را با شرايط جديد همانه خخيلی ماهرهمراه نمايندگان بورژوازی بزرگ  بهطبقه 

های  ويژه در حوزه (بههای رهبری در ارگان شوروی را  های دارای مسئوليت و مقام تمَ کليه سِ 
تنها  اشغال نمودند. ، صنايع و بخش بازسازی روابط تجاری با ملل خارجی)یاقتصاد دولت هدايت

تمامی بار  کش] [کارگر و زحمت ی مردم تودهی  مثابه به ترين طبقه جمهوری شوروی است که ينيپا
  برد. سر می آوری به بار و شرم کشد و در شرايط نکبت ديکتاتوری را بر دوش می سنگين

که  قرار دارد کارگری  های طبقه گام پيشها و  تحت کنترل کمونيست انرجمهوری کارگ
رزيابی صرف ا تارند نداقت حتی و و »اند نرژی انقالبی طبقه را گرفتها ی همه« لنينی  گفته به

تا باالبردن شرايط زندگی  وضعيت عمومی زندگی کنند و بهبهبود  ويا کالً  کارگرهای  تودهوضعيت 
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توجه سسات ؤم از بعضیدر طور اتفاقی  بهکه آن افرادی  ]البته[حد استاندارد انسانی بينديشند، (
، از اين اند جلب کرهخود  به» ژهصنايع وي«اصطالح  را در يکی از به» شورای کميساريای خلق«

  .)هستند ءاستثا عموميت
کميسارياهاست. در سياست شوروی هرگز  ی نهاد در ميان همهترين  راکد »کميساريای کار«

ازهم پاشی کامل صنعت  جه بهبا تو بحث گذاشته نشد: در سطح ملی بهو طور جدی  سئواالت زير به
باال بردن شرايط زندگی کارگران، حفظ سالمتی آنان  برای ،ترين شرايط درونی نامناسب و داخلی

  توان و چه بايد کرد؟ ها چه می ه در کارگا شان برای کار توليدی آينده و بهبودی شرايط
شرايط کارگران و شرايط زندگی آنان وجود  واخر هيچ برنامه عملی برای بهبودتا همين ا

طور پراکنده و اتفاقی از سوی مقامات محلی و  چه که در اين زمينه انجام شده به نداشت. تمامی آن
سه سال جنگ داخلی پرولتاريا قهرمانانه  طول در تمام است. گرفتهها انجام  زير فشار توده

انتظار نشست. اما اکنون که  گاه انقالب تقديم نمود و صبورانه به پيش شمار خود را به قربانيان بی
که ديگر اند  کارگر برآنهای  تودهبان افتاده، ضر در حوزه اقتصادی بهدوباره جمهوری  نبض

آيا اين کارگر نيست که خالق زندگی براساس  نيست. چرا؟ »کردن قربانی دادن و صبر« نيازی به
چراکه ما بهتر از آقايان  ؛اجازه بدهيد ما خودمان کار بازسازی را در دست بگيريم کمونيسم است؟

  آورد. پا فشار می ای کفش بهکج ،دانيم [کجای کار گير دارد] رهبری می
سالمت و بهبود  د که تاکنون مشکل بهداشت،نبين می ها آن. است و مراقب هشيار کارگر ی  توده

ی  در آخرين مرحلهما  شرايط کارگران در سياستِ بهبودی  ،عبارت ديگر به وها  شرايط کارگاه
ی بيش از جا دادن های ما در رابطه با مشکل مسکن چيز حل راه .توجه قرار داشته است

که  اين ،بورژواها نبود. از اين بدتر متعلق بهو ای نامناسب  های کارگری در منازل چند طبقه خانواده
ايم. اين برای ما مايه شرم است  کاری در رابطه با مسئله مسکن کارگرها انجام ندادههيچ  ما عمالً 

چک، کثيف و تنگ و غيربهداشتی های کو که کارگران در خود مسکو، قلب اين جمهوری، در کلبه
گونه  هيچاصالً شود که  ها آدم تقريباْ باورش می تنها با ديدار کوتاهی از اين کلبه کنند. زندگی می

توان طی چند ماه يا چندسال حل  دانيم که مشکل مسکن را نمی ما می ی انقالبی رخ نداده است. همه
[اين نيز حقيقت دارد که] اما  ای همراه است. دهدليل فقر، حل اين مشکل با مشکالت عدي نمود و به
ستون «ی  ابهثم به (روسيه شوروی و کارگران معمولی  های ممتاز نابرابری ميان گروه رشد دائم

  . شود می ها نارضايتیپيدايش و افزايش موجب  )»فقرات ديکتاتوری
 ؛اند خويش شوروی و زندگی مقاماتميان چگونگی زندگی   شاهد تفاوتکارگران ی  توده

که در توجه باشند  بی  اين بهتوانند  کارگران نمی گاه ديکتاتوری پرولتارياست. خويشی که تکيه
عمل نيامده  بهها  در کارگاه شان ترين مراقبتی در مورد زندگی و سالمت کوچک انقالبْ  [جريان]

 ،ندداشت تحملی وبيش قابل ی شرايط کميپيش از انقالب در جااگر هستند که متوجه  ها آن ؛است
و در  .کرد بقا پيدا می وجود داشت و های کارگاه [و کارخانه] بود که آن شرايط وجود کميته دليل  به

ندگی سمی زهای  گاز نيز کثيف و، هوای رطوبت و نم ،گونه شرايط وجود نداشت ی که اينيجاها
باقی مانده است.  ،نه تغييریگو چنان، بدون هيچ اين شرايط هم[اما]  کشيد؛ تباهی می کارگران را به

 با وجود اين، هرجاکه ».افکارمان متوجه جبهه نظامی بود ؛نداشتيموقت ما برای اين موضوع «
هم  فوريتْ  بهاحساس شود،  ندا در آن جا گرفتههای مختلف شوروی  ارگان ی کهبناهاي تعميرلزوم 

که را و کسانی  ديم متخصصينکر سعی میاگر  .شود تهيه میتعميرکار نيروهای مواد الزم و هم 
شماری  که تعداد بی اسکان بدهيمی يها هدر کلبدرگير فضای تجارت با کشورهای خارجی هستند، 

که ختند اندا راه می ای و ناله آهچنان   ها آن ؟افتد چه اتفاقی می، کنند ها زندگی می از کارگران در آن
متخصصين ما  بارآوری [توليدی]که از » آشفتهاين شرايط «مسکن برای حل  ی اداره ی همه بسيج
  .دش  ضروری می، کاسته
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  »ها نيست... آننژندی های ما  نژندی«ـ ٧

کارگران را زندگی که مسئله بهبودی شرايط  اين استازجمله  »اپوزيسيون کارگری«کارکرد 
وری آبارهرروی]  [به. کند طرح در سياست عمومی اقتصاد )ها آن تر های فرعی (همراه با خواست

زندگی کارگران براساس نوين کمونيستی سازمان [شرايط] که  مگر آن ،توليد افزايش نخواهد يافت
  يابد.ب

حرف  که انجام شده چه ريزی و عمل شود (من در مورد آن تر برنامه هرچه در اين حوزه کم
گونه  هيچ هيچ وحدتی،  گردد. تر می بين کارگران و رهبران عميق اعتمادی متقابل )، بیزنم نمی

ای  هوده بی ]های [آدم رهبرانْ احساسی از نياز مشترک و خواست و تالش مشترک  وجود ندارد. 
[از ما] که رهبران بهتر  داشته باشدشايد اين واقعيت  ها تفاوت داريم. همگی با آنما [اما] نيستند، 

ها،  زندگی ما در کارگاه فهم نيازهای ما، در ها  دانند که چگونه کشور را اداره نمايند، اما آن می
 ی آمد همه پی .فهمند نمیها اين زندگی و نيارهای آن را  اند؛ آن ناتوان بوده نيازهای آن و مقرراتش

ها  اين حقيقت دارد که آن ها و خروج دائم ما از حزب است. اتحاديه به طبقاتیـ  غريزیها، اعتماد  اين
زندگی  ها  آن ردند؛رها ک ند، ما را کامالً يدرس بری عييت رهموق که به بخشی از ما هستند، اما همين

ما ديگر  های بريم؟ نگرانی ها چه اهميتی دارد که ما رنج می . برای آنرا شروع کردندمتفاوتی 
  ها نيست. های آن نگرانی

ها و مراکز کارگری از داشتن بهترين نيروهای خويش از سوی حزب  تر اتحاديه هرچه بيش
شوند)، رابطه مستقيم ميان  مؤسسات شوروی فرستاده می جبهه و يا به به گردند (يا محروم می

در حال ها  شکافطورکلی]  [بهگردد.  تر می کارگران و رهبران حزبی نيز ضعيفی  توده
کارگران  .شود مشاهده میدر صفوف حزبی نيز حتی  ها شکاف گونه اين. در حال حاضر اند افزايش

ً پرسند: ما که هستيم؟  یم »اپوزيسيون کارگری«از طريق  ديکتاتوری طبقه  گاه تکيه آيا ما واقعا
ی  قرار داريم که همهکسانی  در خدمت که هستيم  یی مطيع فقط گلهما که  هستيم؟ يا اين

را  دخوصوص] [مخسياست  ،اعتماد حزبیو تحت عنوان   ها قطع نموده با تودهشان را  پيوندهای
 کنند. میما بازسازی نظريات و نيروی خالق  بهو صنعت را بدون توجه برند  پيش می

  
  اهداف اپوزيسيونـ ٨

، اين تر تالش کنند بيش  »اپوزيسيون کارگری« عقب راندنهرچه رهبران حزب برای 
بازسازی  تا  ماند باقی میکارگر ی   در ميان طبقههمواره  ،مفيد و ی پوياينيرو  ی مثابه [جريان] به
  .، زندگی ببخشد)گی استدپژمر که روبه(را  يستحزب کمونچنين  هماقتصادی و 

از هرچيز شرايط مهم مادی که پروسه  پيش سه دليل موجب بحران در حزب ماست: ،رو از اين
ماندگی اقتصادی، فروپاشی کامل صنعتی  کمونيسم در روسيه با آن روبروست (جنگ داخلی، عقب

 ٧جمعيت کشور ماست ( گون ناهمکيب دومين دليل تر؛ های طوالنی جنگ) سال ی پيامد منزله به
 وورژوازی سابق، بعناصر باالخره و  ،متوسط ی دهقانان، طبقه ی وسيع] [توده ميليون کارگر،

مؤسسات شوروی را در  گذارِی همه که سياست گوناگون [صنعتی و تحاری]های  حرفهمقامات 
 حزب در رابطه با بهبود ضعف عملی سومين دليل،اند؛  اختيار دارند و در حزب نيز نفوذ کرده

شوروی  های کارگر و ناتوانی و ضعف مسئولين ارگان ی  طبقهزندگی شرايط در فوری  بخشيدن
در تقالی چه امری  »اپوزيسيون کارگری«پس،  در راستای رسيدگی و حل اين مشکالت است.

  است؟ نقش آن چيست؟
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 کند،در مقابل حزب مطرح  را  کننده پريشانل ئاين است که مسا »اپوزيسيون کارگری«نقش 
، و شد میبيان  آژيتاسيون ی   واسطه شکل [نظری] بدهد که پيش از اين فقط به چيزهايی  آن ی  همه به

خيلی شفاف و  »اپوزيسيون کارگری« حزب راهبری کند.تر از فرا به کارگران غيرحزبی رانيز 
و بينديشيد  دور و بر خود نگاه کنيد بهبايستيد، «: که رهبران فرياد زده استدر مقابل  بدون ترس 

است بد برای حزب بسيار  ايم؟ راهه کشيده نشده کج از راه صحيح بهآيا کشانيد؟  کجا می مارا بهکه 
هم حزب و هم سان]  [بدينبيابد.  ]پرولتاريا[ديکتاتوری  ی  نگهدارهکه خود را خارج از ستون 

است که انقالب را تهديد  ترين خطری رگبزچنين وضعيتی کارگر تنها خواهند ماند.  ی طبقه
وظيفه حزب در مقابل بحران حاضر اين است که بدون ترس از اشتباهات خويش  .»کند می
  توده وسيع کارگری گوش فرادهد. ی درخواست خردمندانه به

، ما بايستی در جهت بازسازی و های صنعتی اديهاتحدر نهاد  ،جو فرازی  طبقه ارگانِ  با تکيه به
سازی عناصر بيگانه در حزب و بهبودی فعاليت حزبی از طريق از  ه نيروهای خالق و پاکتوسع

  پيش رويم.  حزبداخل] [و انتقاد در  [متفاوت] نظرداشتن سرگرفتن دموکراسی، آزادی 
  
  
  

  ها ها و مشکالت آن نقش اتحادیه
  
  ـ چه کسانی بايد اقتصاد کمونيستی را بنا کنند؟١

خواهيم  يم. اکنون میا هتوضيح دادداليل بحران در حزب را  ،ولی اساسی ،کوتاه ای نامهما در 
را موجب  »اپوزيسيون کارگری«رهبران حزب و  ترين نکاتی را روشن کنيم که جدل بين اساسی
  .اند گرديده

و  ايفا شودهای کارگری  اتحاديه ی که بايد توسطنقش ـ اوالً  دو نکته وجود دارد:[در اين رابطه] 
مؤسسات  بهکه  شتندادبا نهادهايی  ملی بازسازی اقتصاد ی در طول پروسهها  آن که  یمشکالت

ً اند بوده  مرتبطبا پايه کمونيستی  یتوليد  مربوط ) ها توده عاليت مستقلِ ف فعاليتی (يا  خود بهـ  ؛ و دوما
  .کند ربط پيدا مینيز  بوروکراسی درون حزب و شوراها به سؤال. اين شود می

پايان  به یحزب» تزهای  بندی فرمول«ترتيب پاسخ دهيم. دوران  ها به اين سئوال د بههيبداجازه 
پيش از  .داردوجود حزبی مختلف  گرايش شششش پالتفرم مختلف، در مقابل ما  رسيده است.

وجود در رابطه با موضوعی واحد در حزب ما های گوناگونی  حل راهتفکرات و  چنين هرگزاين، 
بسياری ميت اهشوند؛ بلکه  ای محسوب می پايهنه تنها  تیسؤاالچنين است که  آشکاراين  .نداشت

  دارند.نيز 
چه کسانی بايد اقتصاد گنجد:  ای می يک سؤال پايه ی مجادالت در  همه و حقيقتاْ هم چنين است.

ترين  اساسی اتاين موضوع ،عالوه چگونه بايد بنا گردد؟ به اين اقتصاد و کنندکمونيستی را بنا 
در سطح کسب  اهميت اين سؤالد. نده اصلی برنامه ما را تشکيل می ی هسته :بخش برنامه ماست

 Bubnoffبابنوف رهبری  های دمکرات به قدرت سياسی توسط پرولتارياست. تنها سانتراليست
در حال «اند که:  گيرند و مدعی چنان کوته نظرند که اهميت اين موضوع را نديده می هستند که آن

نه گو هيچ ی های کارگری فاقد هرگونه اهميتی بوده و دربردارنده اتحاديهی  مسئله ،حاضر
  ».های تئوريک نيستند دشواری
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طور  مسئله به .دارد وامیتحرک  حزب را بهاين سؤاالت که  طبيعی است ، کامالً اين با وجود
اين  ؟عقب و يا بهو جل طرف  به :چرخانيم میکدام سو  بهجهت چرخ تاريخ را  ماکه  واقعی اين است

حول اين   در بحثشرکت  تمايلی بههيچ کمونيستی در حزب وجود ندارد که که  نيز طبيعی است
اگر هرروی،  بهآمد همين موضوع است.  گروه مختلف نيز پی شش. وجود نداشته باشدموضوع 

ار دهيم، مورد بررسی قر ]شان بسيار ناچيز است گونی که ناهم[ها را  دقت تزهای اين گروه به
و بنا کنند چه کسانی بايستی اقتصاد کمونيستی را  که سؤال اساسی اين استمتوجه خواهيم شد که 

برپايه تنها دو موضع وجود دارد. يک موضوع . پس، دهندبتوليد را بربنيادی نوين سازمان 
  تاسموضعی  ،ديگری .بيان درآمده است به فورموله شده و »اپوزيسيون کارگری«های  پرنسيپ

ً دارای نظری واحد رغم اختالفات ظاهری علیکه را با هم متحد کرده هايی  گروهکه   .ند، اساسا
در حال ها  اتحاديه ،اين جريانتزهای اپوزيسيون کارگری حاوی چه چيزی هستند و از نظر 

  چه نقشی را بايد دارا باشند؟ های صنعتی)  اتحاديهتر:  عبارت دقيق يا به(حاضر 
ی حل تنها درصورت ی و توسعه نيروهای توليدی کشوربازسازی  مسئلهيم که ما برآن هست«

(از نظر گزارش شبالياپنيکف  .»تغيير کندسيستم کنترل اقتصاد مردم  ی همهخواهد شد که 
Shliapnikoff، ی سيستم کنترل تغيير  که همه تنها درصورتی«دسامبر). رفقا دقت کنيد:  ٣٠

  منظور چيست؟ ». يابد
در [حزب کمونيست : «که اين است »مجادلهاساس « :چرخد می ل اين سؤالگزارش حو

پيش ببرد ـ  را خواهد سياست اقتصادی  با کدام وسيله میگذار ی  مرحله کنونی، يعنی:] در ی مرحله
ی  برفراز طبقهويا  پيش برده خواهد شد، ها يافته در اتحاديه سازمان از سوی کارگراناين گذار 

 ،؟ بنابراين»اند که تقدس نيز يافته کارگزاران دولتیو  های بوروکراتيک دستگاهی  وسيله به کارگر 
وسيله  به ها، آناز طريق کارگران يا برفراز  دکمونيسم را باياساس اختالف اين است: آيا 

چگونه که فکر کنيم اين مسئله]  [بهدهيد باجازه  ،رفقا ؟کنيمتحقق مشوروی دولت کارگزاران 
دست  ، يعنی بهديگر اتطبقمانده از  باقینسل  از طريقکه اقتصاد کمونيستی را   ستپذير ا امکان

و اگر علمی  اند. ی خويش معيارهای طبقاتی] گذشته به[  شتهغآطور معمول  بهکنيم که  کسانی بنا
ً و به اين سؤال، به مان وابجبينديشيم،   ها مارکسيست همانند خواهد » منفی«طور قاطعی  صراحتا

  بود.
  
  تاريخ تیتوليد و درک ماترياليسروابط نوين ـ ٢

ها،  ، تکنيسين»مردان عمل«که  است نهفته پنداشت  و بحران در پذيرش اين اختالفی  ريشه
های  برداشت  از چارچوب ای شکل غيرمترقبه داری به توليد سرمايهکمِپ مديران متخصصين و 

عميقاً داری  سرمايه ها خدمت به طول سالدهی کار (که در  سنتی خويش در مورد چگونگی سازمان
 ی انگيزهو ی در آفرينش شکل جديد توليد يکسب توانا ) رها گشته و موفق بهاند ها عجين شده با آن
فراموشی  بهپذير است،  امکانچنين [تحولی] که  اند. تصور اين گرديده [و زندگی] کار ی درنوين

 بسيار باهوشتواند توسط افراد  يستم توليدی نمیکه يک س است انکارحقيقت غيرقابل اين سپردن 
  پذير است. تنها از سوی تالش مشترک يک طبقه امکانچنين تغييری  زيراتغيير يابد، 

 هتصور کنيد که در طول دوران گذار از سيستم فئودالی (که بر کار بردگی بنا شد ،برای مثال
بورژوازی که  ،)چرخد می آزاد مزدبَریالح اصط بهبا کاِر که داری (  سيستم توليد سرمايه ) بهبود

دهی  سازمان  ، نداشترا داری  ی الزم برای سازمان دادن سيستم توليد سرمايه در آن زمان تجربه
تاً با که عاد( ی سيستم فئودالی هاليق و با تجرب مديرانو فکران  روشن را به داری سرمايه نوينِ  توليدِ 

توانست  چه میای  ی عملی چنين مسئله  نتيجه .کرد  واگذار می ،)دکردن رعايا همانند حيوان رفتار می
ی افزايش توليد  شان تنها وسيله که شالق برای( خويش خاِص  شرايطِ  آيا اين متخصصينِ  باشد؟
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ً » آزاد« کارگربا امکان اين را داشتند که رفتاری متناسب [و توليدی] ، )بود ای  گرسنهو طبعا
سرباز ويا  رها کرده و به های کاِر اجباری بختی از نگونهرصورت]  خودرا [بهداشته باشند که 

 یپا تازه توليدِ  کارشناسان،اصطالح]  [بهآيا اين  است؟ شدهمزدبگير تبديل » آزادِ «کارگر 
مديران و مالکين زمين  تک و توک[شايد]  ؟کردند نمیدر حال رشد را کالً تخريب  داریِ  سرمايه

و برپاکنندکان واقعی خالقين  ؛ امادهندبا با شکل جديد توليد انطباق خودرکه بودند  قادر ها آن
 خاستند.نبرها  از ميان آن[اقتصاد و مناسبات] بورژوايی 

ايجاد برای  کرد که حکم میها  آن بهمؤسسات بورژوايی  صاحبان اوليه   طبقاتیِ ِی  هغريز
تر و استفاده از عقل سليم  فت آرامپيشر، کار استثمار نيروی و دار مناسبات بين کارگر و سرمايه

عاريه گرفتن  به [نهايتاً] و جديداصطالح]  [بهها و ابزارهای  راهی  و تجربه جستجوبهتر از 
ريزِی غ داری در اوائل دوران رشد سرمايه است.  و از دور خارج شده ی مهجور فايده های بی شيوه

از  جای استفاده از شالِق ناظران بايد بهگفت که  میدارها  سرمايهخستين ن  به یدرست  بهکامالً  طبقاتیْ 
 ) ارگیو بيچ یکار در مقابل بیشخصِی افراد شاغل  طلبی جاهرقابت و مانند (های ديگری  مشوق

دانايی  ی کافی اندازه بهبودند، شده خوبی متوجه اين متد جديد  داران که به سرمايهو  استفاده کنند.
، کار بگيرند به یتر را با سرعت هرچه بيش» آزاد«کار  نيرویروش با استفاده از اين  تاداشتند 

پنج  کنند.ی کمک يبورژوا داریِ  توليد سرمايه ی شيوهشد ر و از اين طريق به ،د را افزايش دادهتولي
اش  طبقاتیی  [شِم ناشی از] غريزهچه  آن دقت به بهو رفت،  پيش می قرن پيش بورژوازی محتاطانه 

عقل سليم خويش اعتماد نمود تا  تر به بورژوازی بيش[در واقع] داد.   کرد، گوش حکم می
که تاريخ گواه  چنان ی فئودالی. هم ده توليد در چارچوب سيستم کهنه تجربيات متخصصين سازمان به

  .کردآن است، بورژوازی کامالً درست عمل 
ترين راه را برای  کوتاهياری کند تا ما  بهتواند  اسلحه قدرتمندی در اختيار داريم که میما 

و کنيم، تر  تر و کوتاه زمان رنج اين مسير را کم و هميم گربکارگر در پيش  ی  پيروزی طبقه
درک اين اسلحه  وريم.بياوجود  را به يعنی: کمونيسم)( تر يک سيستم نوين توليدی سريع

 و تصحيح  خويش اتگسترش تجربي ،سالحاين جای استفاده از بهما اما،  است. تاريخ تیماترياليس
انداختن اين اسلحه  دورهدر دادن و  بهی   آمادههای حرکت] تاريخ،  مندینبراساس [قانو مان تحقيقات

  ايم. را پيش گرفتهکور و پردردسر  مختلفِ های  آزمودن آنْ استفاده از جای  و به  بوده
ارد که تا اين حد ، هيچ دليلی وجود ندای هم که دشوار باشد هراندازه وضعيت اقتصادی ما به

احساس يأس  به ،اند ديوار ايستاده داری که پشت به های سرمايه تنها دولت .شته باشيماد سيأاحساس 
، تهی شوند ی خودْ نيروهای خالق توليد ی از همههای بورژوايی  دولتکه  هنگامی .نياز دارند

روسيه  جاکه به تاآن[اما]  را نيز از دست خواهند داد.حلی برای مشکالت خويش  هرگونه راه
نظيری را با  بیامکانات زيرا انقالب اکتبر : ندارد وجودس أيدليلی برای مربوط است، کارگری 

  .نشده بودمشاهده آن که پيش از  وجود آورده وری کار به افزايش بهره نيز و يت توليدیخالق
بلکه آزادی کامل  نگيريم، تعاري نه تنها از گذشته چيزی به که  است، اين است نياز  چه آن

بدان مشغول  »اپوزيسيون کارگری«که  همان کاری است بدهيم. اينْ  نيز نيروهای خالق آينده به
نه  ـ ای که  آن طبقه[پاسخ روشن است:] گذارد؟ بتواند اقتصاد کمونيستی را بنا  کسی می چه است.

يک  تر مولد و بيش وليدِ ت ی ازل نوبنياداشک ا به شکل ارگانيک بهـ  دوران گذشتهافراد با هوش 
و حل مشکالت  کردنفرموله  ی قادر بهيها چه ارگان . گره خورده استسيستم اقتصادی کامل 

نامتجانس  نهادهایيا لص صنعتی اهای خ اتحاديهباشند ـ  دهی اقتصاد و توليد نوين می سازمان
 ای طبقهاز  مشکالتحل اين که  است اين [باور] بر »اپوزيسيون کارگری«؟ شوروی[دولت] 

تخصصين، و نه مـ های کارگری  سازمان : توسطيعنی ؛از آن سخن گفتيم که نخست ساخته است
با خصوصيات قوِی عناصر  ،اجتماعی لحاظ طبقاتی] نامتجانس [به های ها و ارگان بوروکرات
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  داری نيستند. های سرمايه آزادسازی ادراک خويش از روتين داری گذشته که قادر به سرمايه
های اقتصادی  عنوان نيروهای حمايتی ارگان های کارگری بايد از موقعيت فعلی خويش به اتحاديه«
 تجو،(از تزهای اپوزيسيون کارگری). جس .»ل در اداره کل اقتصاد تبديل شوندگران فعا دخالت به

های نوين در  کشف انگيزهنيز و  ،تر اقتصادی کشف و ايجاد اشکال نوين توليد و هرچه کامل
که از قابل اجراست های کارگری  ها تنها از طريق سازمان ی اين راستای افزايش توليد ـ همه

ش ی خوي تجربيات روزانه ها هستند که با توجه به تنها اين سازمان ناپذيرند. یياشکال نوين توليد جدا
ربيات اين تجه رسد ک نظر می  در نگاهی سطحی چنين به. اند ِی مشخصينتايج نها يابی به دست قادر به

کار در يک کشور کارگری که در آن قحطی،  اما از زاويه نيروی ؛تنها دارای اهميت عملی است
توان  میاز اين تجربيات  ،نيستی حضور در توليد  انگيزهکاری و رقابت در بازار کار  فقر، بی

کردن ـ اين  برای کار محرکیکشف انگيزه،  .يافت دست نيز تئوريک بسيار با اهميتی نتايج به
 هيچ هرروی، به آستانه کمونيسم ايستاده است.در است که  یکارگر ی  ی طبقه ترين وظيفه بزرگ

حل اين مشکل  قادر به اش های طبقاتی از طريق ارگانی کارگر  طبقه جز  به نيروی ديگری،
 (يعنی: گرکاری   طبقه به ،در مورد اين مشکل یصنعتهای  اتحاديهنهادی  حل پيش راه .نخواهد بود

آزادی کامل در رابطه با ی  دربردارنده ،)کمونيسم باشدی  سازندهتواند  میای که  طبقه تنها  به
های  انکشاف توانايیبيان و  نيزو ، تطبيق و انکشاف اشکال نوين توليد آموزش طبقاتیها،  آزمون
  .است ی کارگر طبقهخوِد ی  خالقانه

 کند؛ میرا مشحص  مشکل بزرگاين در مورد  »اپوزيسيون کارگری« حل راهنقل قول زير 
 دهی سازمان« :دنبال دارد نيز بهرا » اپوزيسيون کارگری«تزهای ترين  مهم کهاست حلی  راهاين 

اين توليدکنندگان  است؛توليدکنندگان  کليه سراسریی  کنگره حق طبقاتی اجتماعی اداره اقتصاد
 یشوراانتخاب  ی وظيفهو   ،ی متشکل شدههای کارگری و صنعت که در اتحاديههستند کسانی 

اپوزيسيون «تزهای از (»عهده دارند بهرا  یجمهور یاقتصاد یتمام زندگ تيهدا یمرکز
اين طبقه  های بيان خواسته خالق طبقه و امکان های آزادی نيروی دتوان اين خواست می »).کارگری

سيستم توليد  های روح و روتين با که یدستگاه بوروکراتيک ی عهده ازايد؛ کاری که را تضمين نم
نيروهای خالق  به »اپوزيسيون کارگری« ، ساخته نيست.است اشباع شدهی يداری بورژوا سرمايه

  .آيد نکته میدنبال اين  بهی ما  بقيه برنامهاعتماد دارد.  )کارگری   طبقه (يعنی: ی خويش طبقه 
  
  ؟مديريت کنندکسانی بايستی اداره توليد را  ـ چه٣
رهبران دنبال  خطی که بهو  »اپوزيسيون کارگری«که تمايز بين مشی  يقاً در همين نکته استدق
جاکه مربوط  کارگر (نه در حوزه سياسی، بلکه تاآن ی  طبقه بهشود. بدگمانی  آشکار می است، حزبی

 دهد. ی اصلی تزهای رهبران حزبی ما را تشکيل می شود) هسته نيروی خالق اقتصادی آنان می به
بنيان آن  ، تهلحاظ تکنولوژيکی نياموخ و به های زمخت با دستتوان  میاين باور ندارند که  ها به ن آ

  يابد. میآهنگ توليد کمونيستی انکشاف  سيستم هم وجود آورد که طی زمان به ای را به اقتصادی
موضوع  قدر آن«براين باورند که توليد  )و بوخارين تروتسکی، زينويف ،لنين( ها ی آن ههم
بايد قبل از هرچيز غيرممکن است. » مديران«بدون کمک پيشبرد آن که  است »و ظريفی مشکل

وجود معلمين  نيازی به ،بلوغ رسيدند که به و هنگامی »آموزش دهيم«کنيم، » تربيت« کارگران را
دست  توانند کنترل توليد را به ها می که اتحاديه نداريم و آن زمان است »شورای عالی اقتصاد«

ی  که همه است، اين کند خود جلب می گونه ابراز نظرها توجه را به ی اين بعد از همهچه  آنبگيرند. 
: درحال اند طبقنباهم م ی اساسی در يک نکته ،گردد مطرح میحزب که ازسوی رهبران  یيتزها

بدون  ».ردبايستی صبر ک«سپاريم؛ درحال حاضر  ها نمی دست اتحاديه حاضر، کنترل برتوليد را به
که چرا در حال حاضر اداره  شک توضيحات تروتسکی، لنين، زينويف و بوخارين در مورد اين
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اند که در حال حاضر  ها کامالً برآن ی آن اند. اما همه دست کارگران سپرد، متفاوت توليد را نبايد به
 برآمده از ثیِ بايستی اداره توليد برفراز سر کارگران و از طريق يک سيستم بوروکراتيک مورو

  اين نکته بين رهبران حزبی وجود دارد.مورد در توافق کامل دوران گذشته انجام پذيرد. 
ثقل کار « شود که نوشته شده است، ادعا می ]از رهبران[نفر  ١٠در تزهايی که توسط 

سازمان ی  مثابه بهها،  ی اقتصادی انتقال يابد. اتحاديه حوزه کنونی به ی از مرحلهبايستی ها  اتحاديه
کار  ی عمده، بايستی بخش اند بنا شده صنعتی خويش ويژگیبراساس که  ،طبقاتی کارگران

توان از آن  که می بيانی مبهم است» ی کار عمدهبخش . «عهده بگيرند بهدهی توليد را  سازمان
ره تری برای ادا بيش آزادِی عملِ  »نفره  ده«پالتفرم  ،اين با وجود تعبيرهای زيادی برگرفت.

» ده نفره«تزهای عالوه،   بهنتراليسم تروتسکی. اکند تا س صنعت ازسوی کارگران را ايجاد می
تر،  با انرژی هرچه بيش«. چيستها  اتحاديه» ی کار بخش عمده«دهد که منظور از  توضيح نمی

، کار دهی کنترل توليد، ثبت و توضيع نيروی که تنظيم توليد، سازمان شرکت در رهبريت، رهبريتی
بردن سياست کار و غيره  دهی تبادالت ميان شهر و روستا، مبارزه عليه تخريب، و پيش سازمان

ها را  اين کل مسئله است و چيز جديدی غير از همان وظايف کنونی اتحاديه .»دار شود عهده را 
افزايش  (يعنی:ی اساسی  حل مسئله ويا به بدهدتواند توليد را نجات  گردد. اين مسئله نمی شامل نمی

   گردد. ) راهبرتوليد و رشد توليدی کشور
ها قائل نيست و  اتحاديهبرای  کارکرد مديريتی »ده نفره«ی  برای توضيح اين حقيقت که برنامه

های کارگری  اتحاديه«گويند:  نويسندگان چنين می، نقش کمکی را درنظر دارد در اين رابطه فقط 
روند تغيير در  ،)"رشد يافته  ای مرحله"کنون، بلکه در ا همی رشد يافته (توجه: نه  ا در مرحله

های ديگری  ارگاناز ها بايد در تابعيت  آن .ارگان قدرت اجتماعی تبديل گردند بهاجتماعی بايد 
منظورشان اين است که فعاليت  [بنابراين] ».ی را عملی کننداقتصاد یسازمان زندگ نويناصول 
  د.های مختلف آن باش و بخش »الی اقتصادشورای ع«ها بايد زير نظر  اتحاديه
  
  ـ نقطه نظر تروتسکی۴

نهاد  تروتسکی پيش از طرف که» پيوستن متناسب با رشد«ی]  [مقولهو  تزها  تفاوت ميان اين
روی آموزش شدت  به »نفره  ده« هایاست. تز[بيان]   شيوهچيست؟ تفاوت تنها در در  ده،ش

رهبران حزبی  پردازد، می اه مشکل اتحاديه که به ها آنندی ب . در فرمولکند میها تأکيد  اتحاديه
در    ،دهی، صنعت و آموزش) سازمان امر ويژه در (به مداران بافراست ياستسی  مثابه به  ناگهان
  شوند. ظاهر می» وزگارمآ«ی  چهره

ً حاداره صنعت ندارد، بلکه  ربطی به جدل ويژهاين  ها  تربيت تودهسيستم ول محور عمدتا
ی را ورق  برجستهرهبران های  سخنرانیاز   شده تندنويسیجلسات  صورتکه  . هنگامیچرخد می
[يا علم تعليم و تربيت] گوژی  پدا نسبت بهرهبران  ی غيرمنتظره ايشگر از بيانزنيم، آدم  می
د نها ها را پيش تربيت تودهتعليم و ترين سيستم  متکامل هاتز گاننويسنديک از هر. افتد حيرت می به

امکانی برای  [و حتی] امکان آزمون و خطا »تربيتی«های  کدام از اين سيستم د. اما هيچنکن می
از اين نظر  .نگرفته استدر نظر  ،بايد تربيت شوندکه  را کسانی های خالقِ  بيان توانايیتمرين يا 
  اند. های ما از زمان خويش عقب ی پداگوگ نيز همه

ها را کنترل برتوليد  ی اتحاديه ، بوخارين و ديگران وظيفهکه لنين، تروتسکی  جاست اينمشگل 
طی بينند.  ها می ها را تنها مدارس تربيتی توده دانند، بلکه اتحاديه دست گرفتن صنايع نمی ويا به
ها  جذب اتحاديه«مدافع  )ازجمله تروتسکی و( د که بخشی از رفقای مايرس نظر می به چنين ها بحث

ه ک د يرس نظر می طور نيز به و اين ـ یتدريجطور  بهبلکه  ، باره يک نه به البته ـ اند »در دولت
ی برتوليد از يکنترل نهاخواهد حق  میايم،  خودمان آوردهی  در برنامهما  که طور همان ،تروتسکی
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شد که اين  در ابتدا تصور می رزرو يا ذخيره درنظر بگيرد.عنوان  به ها آن  برایرا ها  سوی اتحاديه
هم پيوند داده است، البته در زمانی که گروهی  را به »اپوزيسيون کارگری«تروتسکی و  نکته

 و کارکردرخاستند و برآن بودند که ب» ها در دولت جذب اتحاديه«لنين و زينويف عليه نمايندگی  به
که در  اين درصورتی است !ستني» کمونيسم برای ای رسهمد« [چيزی جز] ها اتحاديه ی يهدف نها

. »ندا کار سنگين ضروریبرای  ها اتحاديه«زدند:  فرياد می ن زمان تروتسکی و زينويفهما
ای متفاوت  ها تااندازه ی اتحاديه داند که وظيفه خودش میتروتسکی  ).٢٢دسامبر، ص  ٣٠(گزارش 

 دهی توليد است. در اين مورد کامالً حق ها سازمان ی اتحاديه ترين وظيفه که مهم برآن استاو . است
های  ها آموزشگاه اتحاديهميزانی که  به«گويد:  ست. در اين مورد نيز حق دارد که میوبا ا

ها موجب تبديل اين  گونه فعاليت اين زيراد (ن، نبايد مدارسی برای تبليغات عمومی باشاند کمونيسم
ری گردآوتجهيز اعضای خويش برای  نبايد به که يا اين ،های سياسی خواهد شد) کلوپ مراکز به

ی  جانبه همهی ا پايههدف که  چون [سرگرم شوند]؛نظامی  برای عملياتها  آنبسيج ماليات توليد ويا 
 ٣٠(تروتسکی، گزارش ».ها در توليد باشد ها بايد برای شرکت آن آموزش اعضای اتحاديه

ا تنها ه : اتحاديهاست يک چيز مهم از قلم افتاده با وجود اين، ؛است درستها  ی اين همه دسامبر).
  مدارس کمونيسم نيستند، بلکه خالق اين مدارس نيز هستند.

نيروی خالق طبقه کالً فراموش شده است. تروتسکی اين خالقيت را با ابتکار جا  در اين
 گزارشکند (از  میزين گ ها جای های درون اتحاديه ابتکار کمونيست و ،»های حقيقی توليد سازمان«

  دسامبر تروتسکی).  ٣٠
عنوان مسؤل  و بهی که از سوی حزب يها کمونيست ،تروتسکی نظر هب ها؟ بنا ونيستکدام کم

ای با  غالباً هيچ رابطه ،بسيار داليل بهمسؤلينی که و اين يعنی: (اند  ها فرستاده شده اتحاديه بهاداری 
 او باوری .گويد تروتسکی صادقانه نظرش را می ها ندارند). اتحاديهو صنعتی اقتصادی  تمشکال

رغم تحمل سختی و  و علیبرخوردارند؛ کمونيسم  ساختن از آمادگیِ  کارگراناين ندارد که  به
وی اين موضوع را صادقانه و  .ندای از توليد های تازه چنان در جستجوی ايجاد شکل هم مشکالتْ 

شروع  [خاصی] پوششها را با  توده» تربيتی شالق«پرده بيان کرده است. او همين اآلن کار  بی
ی يو کليه متدها ،نموده »آهن ه اداره مرکزی را«در » استادکار«نقش ايفای ی  آنان را آماده ،ردهک

کار  به[توسط اين استادکاران نيز] ، گرفتند کار می شاگردان خود بهدر مقابل که استادان سنتی را 
استادکاری  به يد،آ سرش فرود می ی که به. اين حقيقت دارد که يک شاگرد با شالقشود میگرفته 

کار و توليد ادامه  چنان به هم ،که شالق استاد بر وی غالب است اما تا زمانی ؛شود خوب تبديل نمی
  دهد. می

 »یمشکالت صنعت به استياز س« انتقال یمرکز ی نقطهو  تيماه تمامیِ  نيا ،ینظر تروتسک به
با استفاده از وسايل  [حتی] و شکل موقت توليد است، اگرچه به يِش افزا اصلیْ  ی وظيفه است.
  بايستی در اين راستا و هدف باشد. ـ تروتسکی نظر به بناـ ها  آموزش در اتحاديه . ناجور
  
  ـ نظرات لنين، زينويف و بوخارين۵

 .اند »نوع مدرن انديشهمربيان «ها  نظر نيستند. آن همتروتسکی اما رفقا لنين و زينويف با 
چه  به »مدارس کمونيستی« .»های کمونيسم هستند موزشگاهها آ که اتحاديه بارها ادعا شده است«

  معنی است؟
يش از هرچيز آموزش برا جدی بگيريم، پس در مدارس کمونيستی ضرورت  تعريفاگر اين 
 های دنکف ز] و با [ابراز احساساتنظرات تروتسکی  نه دستور (اين اشاره به ،و تعليم است

را ی بزرگی  ها وظيفه کند که: اتحاديه نويف اضافه میزي [حتی] فراتر از اين، .)حضار مواجه شد
را اج که بايد بههاست  د. اين نقش اصلی اتحاديهنعهده دار کمونيسم بهبرای هم برای پرولتاريا و هم 
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توان مشکالت  می کنيم که ، و فکر میکنيم فراموش میاين مسئله رادرحال حاضر ما  ،اما درآيد.
  مورد حل و فصل قرار داد.  سرسری و با شدت پروايی، با بیها را  اتحاديه

ً بايد به ی  يفهنه وظ ـ ی خويش را دارند وظايف ويژهها  ياداشته باشيم که اتحاديه ضرورتا
: شود در يک عبارت خالصه می ها اديهاتح ها]؛ وظايف ه کردن [فرمانيا ديکت، نظارت وفرماندهی
[در  تروتسکیکه  نتيجه اين. ی پرولتاريايی يافته جنبش سازمانی کارگر در  ها تودهکردن کاناليزه 

. اما خود رفيق کند میروی  زيادهبيش از حد  ی خودتربيت ی سيستم ماسک زدهبا و  مقام] معلم
ها  آن به: «م استها اولين درس کمونيس وب اتحاديهنهادی دارد؟ در چارچ زينويف چه پيش

چه شکلی؟ ازطريق  . به[را آموزش بدهيم] »ریدر مورد جنبش پرولت ای حقايق پايه )ها توده (به
ً آن [يعنی] تجربيات عملی، از طريق خلق عملِی اشکال نوين توليد؟ اپوزيسيون «چه  دقيقا

 ای هستند که تربيتیسيستم دار  رفطلنين ـ  ! گروه زينويفوجه هيچ ، بهنه د؟خواه می »کارگری
ما نيم  گيرد. شده را دربرمی دقت انتخاب بهخوب و های  پندهای اخالقی و نمونهی  ارائهمطالعه، 

، بيگانه از دنيای ديگر)ـ  اند»بيگانه«ی زيادی  (از اين تعداد متأسفانه عدهداريم ميليون کمونيست 
  هفت ميليون کارگر. بيگانه از

. بهترين »استکرده خود جذب  را به یاريايپرولت گام پيش«ی رفيق لنين حزب  بنابر گفته
های خويش درپِی  ، در آزمايشگاهدولتی اقتصادمؤسسات کاری متخصصين  هم ها، با کمونيست

ها که درحال حاضر زير نظر  . اين حقيقت دارد که اين کمونيستاند اشکال نوين توليد کمونيستی
اند.  کنند، شاگردان نمونه کز کار میاو ديگر مر »ملی اقتصاد شورای عالی«در » معلمين خوب«

ها چيز بياموزند،  و از آن باشند ها نظر داشته اين آدم ها بايستی به ی در اتحاديهی کارگر ها اما توده
ی کافی  اندازه هنوز به«ها  آن». هنوز زود است«؛ چراکه ُسکان بزنند که خود دست به بدون آن
  ».اند نياموخته
تی توليد الق اشکال کمونيسخ )کارگری  طبقههای  سازمان (يعنی:ها  نظر لنين، اتحاديه بهبنا 
 ی ها در فعاليت روزانه اتحاديه«ی کارگر هستند:  و توده گام پيشها تنها رابط  آن هک ؛ برای ايننيستند

  و غيره.» نمايند... خويش توده را متقاعد می
اين سيستم   نيست؟ ايی همسيستم تربيتی قرون وسط ؛تروتسکی نيست» سيستم شالق«اين 

. ها بناشده است ی نمونه که براساس مطالعه آلمانی است Froebel-pestalozzi  لوسی پستهـ  فرول
  تقاعد کنند.مها را  . اما بايد تودهکاری بزنند که در صنعت جدی است نبايد دست بهها  اتحاديه
توليد را که  (دقت کنيد!) نگهدارند یو حزب گام پيش  ابدر ارتباط نزديک ها را  ها بايد توده آن

 یرکيبتبا شوروی  اقتصادنهادهای تأسيس  بهفقط بلکه  دهند، نمیشکل اجتماعی سازمان  به
که کدام يک از  . سؤال اين استاند ها منصوب شده توسط کمونيست رزند کهو مبادرت مینامتجانس 
تر  هرحال شفاف به در جهات ديگر، م کمبودهايشرغ علی ها بهتر است. سيستم تروتسکی اين سيستم
زده  غمهای شاگردان  نمونه ی کتاب و بررسی مطالعهاز طريق  است.تر  واقعیرو  و از اين

خاطر داشته  بهخوبی  و بهاين موضوع را بايد هميشه  توان آموزش را در بعد وسيعی پيش برد. نمی
  باشيم. 

از تا ترکيبی  دنکن میسعی يم که يبگواست ؛ يا بهتر اند  ای گرفته گروه بوخارين موضع ميانه
 اصل نقِش رود و  خطا می بهنيز شيوه . اما بايد متذکر شويم که اين بياورندجود و به را هردو سيستم

 یها نقش اتحاديهکه  براين استشناسد. گروه بوخارين  رسميت نمی ها در صنعت را به خالق اتحاديه
که  ها اين است ی اتحاديه ی وظيفهياز سو طور که در تزهايشان آمده است). د (اينندار  دوگانه

ای بين حزب و  عنوان حلقه ها بايستی به اتحاديه ،و از سوی ديگر ؛باشند» کمونيستی مدارس«
ستگاهی دنقش   اتحاديه ،عبارت ديگر گرفته شده است). به(اين بيان از گروه لنين ها عمل کنند  توده

ی در زندگ«توجه کنيد، رفقا کشانند ( میزندگی فعال  ی عظيم پرولتاريا را به توده را دارند که
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، اما نه در خلق شکل نوين اقتصادی يا تحقيق و تجسس برای اشکال نوين توليد). عالوه »فعال
ی بخشچنين  همدستگاه اقتصادی و از بخشی  به خويش بايددائم افزايش  در روند ها  اتحاديه ،براين

تسکی ترو» هم پيوستن به« تئوری د. اين در واقع هماننتبديل شونيز ی دولت يدستگاه اجرا از 
  است.

مورد  ، بلکه حول متدهای مختلفیگردد ها نمی اتحاديه مشگل حول محور مباحثهاين بار نيز 
درجايی ايستاده . تروتسکی کار بگيرند ها به توده برای تربيتبايد ها  که اتحاديه گيرد  بحث قرار می

کرد) که در مورد  دفاع میايستاده بود و  :يميبگواست که کند (يا بهتر  تمی دفاع میسيسو از 
ی کارگران  کله بهدانش بازسازی کمونيستی وارد کردن  به شد و قادرکار برده  بهآهن  کارگران راه

  .استيافته  سازمان
 هایگونه متد ترويج همهو » ها تايجاد  تغيير در سياس«، »منصوب کردن«از طريق 

ای بازسازی  گونه ها بايد به ديه، اتحا[بخوان: سيستم نظامی]»سيستم شوک«در تطابق با آسا  معجزه
 ی  وسيله به، و متصل شوندشوروی های اقتصادی  ارگان به و در جريان رشد خود تدريج بهشوند که 

ای  زينويف و لنين عجله .گردندتبديل » ملی شورای عالی اقتصاد« های اقتصادیِ  برنامه یِ جرايا
ها بايد اتحاديه باقی  اتحاديهگويند  میها  آن  ارند.اقتصادی دولتی ند  دستگاه بهها  اتحاديهپيوستن برای 

  بمانند. 
 کنيم. بايد توسط مردانی رهبری شود که ما انتخاب می، ارتباط داردتوليد  بهجاکه  تا آن

ها را  گاه ما آن آن کردند،ساعی و مطيع تربيت لحاظ اقتصادی  بهها شاگردان  که اتحاديه هنگامی
حل تدريج ازبين رفته و  ها به اتحاديهترتيب،  بدينکنيم.  می »ريقتز«دولت  ارگان اقتصادی به

ند؛ ا های بوروکراتيک دولتی گذاشته ارگان ی عهده اشکال نوين اقتصادی را به ها ايجاد آن .شوند می
؛ آموزش، آموزش و بازهم آموزش .اند کردهرا واگذار » مدارس«ها نقش  اتحاديه به طور که همان
اقدام «ها  راديکاليسم درون اتحاديهروی خواهد  اما بوخارين می زينويف است.شعار لنين و اين 

با ُکنيه ی سرزنش لنين است که  هت، و البته که شايسبکند 'to bank'» انباشت به
»Simidicomist« در ها  روی نقش آموزشی اتحاديهبوخارين و گروهش وقتی  شود. بيان می

 و ،ترين شکل دموکراسی روی کامل الح درعينکنند،  می کيدموجود تأالحال  فیموقعيت سياسی 
نه فقط اجرای اصِل ـ  ندفشار ی میها نيز پا در درون اتحاديهاتی انتخاب  قدرت بازِ شکل کامالً 

 .شوند ها معرفی می قيد و شرط نمايندگانی که از سوی اتحاديه انتخاب بی ، بلکهطورکلی انتخاب به
با يک تفاوت:  [البته] ،آيد خوش می» اپوزيسيون کارگری« مذاق به ها اين !]جالبی[چه دموکراسی 

نگرد، درحالی که  عنوان مدير و خالق اقتصاد کمونيستی می ها به اتحاديه به »اپوزيسيون کارگری«
اعطا اتحاديه  بهرا » مدارس کمونيستی«نقش اجرای لنين و تروتسکی، تنها با بوخارين همراه 

اداره صنعت  تأثيری روی  ها] [در اتحاديه اصل انتخابی بودندانيم  می هکه هم درجايی  .کنند می
چنان دور  همـ  در حقيقتـ کنترل صنعت  که برای اين ؟پردازد میاين مسئله  هچرا بوخارين ب ،داردن

 هايی معلمآن بوخارين يادآور  .داشته باشدهای دولتی قرار  کنترل ارگان از دسترس کارگران و در
ياد بگيری، اما نه را جا  تو بايد تااين« کنند. می ستدري» ها کتاب«ی  اساس سيستم کهنهکه بر است
های ديگر است،  ی چون رقص يا سرگرمیيها فعاليت جا که مربوط به ه تاآنک ، درحالی»تر بيش

تشويق  ...رگهای دي ، در برپايی رقص و سرگرمیخويش» های مستقل فعاليت«آموزان در  دانش
  شوند. می

که نتيجه اين  اند. اما اين ترين شکل ممکن باهم کنار آمده و آميزش يافته راحت ين دو سيستم بها
، دو سؤال چه کاری هستند قادر بهکه کارآموزان اين آموزگاران برگزيده  همه چه خواهد شد ويا اين

  . مختلف است
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 شیر جلسات آموزرا د ای»التقاطیگزارِی  بدعت«چنين تا  قادر بودلوناچارسکی  اگر رفيق
  ساخت. را واقعاً دچار دشواری می» و پرورش خلقکميساريای آموزش «، وضعيت کندرد 

  
  ها خالقيتکردن ـ محدود ۶

در مورد  [حزب]  ه متدهای آموزشی رفقای رهبریهيچ دليلی وجود ندارد ک اين، با وجود
پذيرند که  طه با آموزش میرابـ در  حتی تروتسکی ها ـ ی آن کم بگيريم. همه دسترا ها  اتحاديه

از  تاای دست يابند  برنامه که تالش دارند به روست از اين ؛ندارد ناچيزیها نقش  توده» یفعاليتخود«
که  بدون آن[البته] رشد ابتکار و نيروی خالق اقتصادی خويش باشند،  ها قادر به طريق آن اتحاديه

ترين  زيانازنظر بوخارين کم  کنند. ی صنعت وارد سيستم بوروکراتيک اداره آسيبی بههيچ 
 کنند،بيان  »در زندگی فعالشرکت «ی  عالوه بهخويش را  یفعاليتخودتوانند  ها می ای که توده حوزه
 »اپوزيسيون کارگری« است. »کارگران[زندگِی خوِد] شرايط  بهبود بخشيدن به«ی مربوط به حوزه

ترين حوزه برای قدرت خالقيت  مهم اين، وجود اما برآن است که با ؛توجه زيادی بدين مسئله دارد
[زندگِی خوِد] بهبود شرايط «است که  های نوين اقتصادی همان آفريدن شکل ی کارگر طبقه

 خواهد بود. آنتنها يک بخش از  »کارگران
 ابداع و های دولتی بايستی از سوی ارگانکلی رطو توليد بهتروتسکی و زينويف نظر  هب بنا
 ، اما مفيدِ ترودکار نسبتاً محد کنند که توصيه میها  اتحاديه بهکه  است  درحالی ؛ ايندشوريزی  برنامه

رفيق زينويف  ،برای مثال. بگيرند عهده بهرا  »کارگران[زندگِی خوِد] شرايط  بخشيدن به بهبود«
تر  هيچ مشکلی مهم: «دهد ، و توضيح میداند می» نقش اقتصادی«را ها  اتحاديه توسطتوزيع البسه 

تر از برگزاری پنج  در پتروگراد ده برابر مهمحمام از مشکل اقتصادی نيست؛ برپاداشتن يک 
  ». سخنرانی خوب است

الق در توليد و خدهی وظايف  سازمان[نه] يا  است لوحانه اين يعنی چه؟ يک سوِء تفاهم ساده
، اما همين انديشه کند؟ می گزين جایشرايط زندگی  ی محدود تنظيم  با وظيفهرا رشد نيروهای مولد 
نهاد  ها پيش اتحاديه بهسخاوتمندانه خيلی او  شود. بيان مینيز تروتسکی توسط با عبارتی ديگر، 

  ی اقتصادی رشد دهند. که ابتکارات ممکن و موجود خويش را در حوزه کند می
ا پرکردن ها ي های کارگاه بندی پنجره شيشه«اما اين ابتکار درکجا بايد ظاهر گردد؟ ازطريق 

نهاد  ی کارگران معدن پيش (اين چيزی بود که تروتسکی در کنگره ؟»ها های جلوی کارخانه گودال
  ). کرد

[رفيق خانگی است.  اين فقط کارِ کند! زيرا  می[هم] دردی  با ما ابراز همرفيق تروتسکی 
صورت  در اين اين اندازه کاهش بدهيد، بههای را تا  خالقيت اتحاديه خواهيد میاگر تروتسکی] 

شوند که سرايدار تربيت  ای تبديل می مدرسه ی کمونيسم، به مدرسه  جای تبديل شدن به ها به اديهحات
را » ها تودهخودفعاليتی «ی  تروتسکی تالش دارد حوزهرفيق اين حقيقت دارد که [آری]  ند.نک می

شرايط  به بخشيدن بهبود در راستای »خودفعاليتی«از طريق برحذر داشتن آنان از شرکت در 
دهد تا بها فرصت  آن که به طريق اين از  [از چه طريق؟] اما ؛کارگران توسعه دهد[زندگِی خوِد] 
بدين  تا» ديوانه« (تنها يک اپوزيسيون درس بگيرند. »ملی اقتصاد عالیشورای «از در اين زمينه 

  !رود) حد پيش می
 گيردبگيری قرار  ارگران مورد بحث و تصميمک در رابطه با ای  مسئله باشد کهکه قرار گاه هر«

شکل اساسی  ها به ضروری است که اتحاديه ،) کار ی يا نيرویيو تقسيم مواد غذابرای مثال توزيع  (
  گونه شهروندان از ايناغلب  نيست که لشک آن  باشند؛ اين آگاهی بهآگاه گونه موارد  اين نسبت به

شورای عالی " قرار است توسطکه است ی اموری  همه  هآگاهی کامل نسبت ببلکه ند، مسائل دار
آموزگاران شورای عالی اقتصاد نه تنها  دسامبر). ٣٠سخنرانی » (انجام شود ملی" اقتصاد
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را برای  شمصوبات« چنين هم، بلکه کند می هايش برنامه» اجرای«ها را مجبور به اتحاديه
ر مقايسه با آن سيستمی که درحال حاضر دای  چنين شيوه». دهد می [هم] توضيح دکارآموزان خو

که  روشن استمتفکری  هرکارگربرای  ،هرحال به جلوست. رود، يک گام به کار می آهن به در راه
مولد و  ها نيرویو  ندارد؛ اداره صنعت ربطی به [اما] باشد، مفيدبندی پنجره هرچقدر هم که  شيشه

جای خود باقی است:  چنان به اما موضوع مهم همست. نيبيان  قابل  ها کار گونه رشد اين نيرو در اين
گذاريم که زندگی ب بنا ای خواهيم نظم اقتصادی چگونه بايد نيروی مولد را رشد داد؟ چگونه می

مولد کار را  غيرمفيدِ بخش االمکان  حتیتوان  و چگونه می کندساز  جديد و شکل نوين توليد را هم
رباز، سياستمدار ويا ستواند از  می در خوهای مورد نظ پروژه اجرایيک حزب برای  کاهش داد.

تنها چراکه دهد. بپرورش ی اقتصاد کمونيستی را  تواند آفريننده اما نمی ؛کندمديرعامل استفاده 
  دارا هستند.را  [در توليد]ها هستند که امکان رشد نيروهای خالق و خطوط نوين  اتحاديه
 ؛است ]بيرونی[وجود آوردن شرايط  ی حزب به ی حزب نيست. وظيفه عالوه اين وظيفه به
بتوانند تا  ،ردندمشترک اقتصادی متحد گهدف تا ازطريق شود کارگران آزادی داده  ی توده بهيعنی: 
برای  یسيستم نوين تاکار باشند، در اجرای  نوينهای  انگيزهخالق و کاشف  )الح و در عين( کارگر

 اين طريق از [سرانجام] و ،وجود آورند بازسازی جامعه بههدف کار با  کارگيری و تقسيم نيروی به
با خودآگاهی [ انکارگر تنها  کنند. یريز پايهبراساس کمونيسم را نوينی اقتصادی  سامان بتوانند

  د.نبرای اداره صنعت بيافرينچنين  همبرای سازمان کار و  یمتدهای نوينکه ند قادر ]خويشطبقاتی 
  
 تکنيک و سازمانـ ٧

 .پذيرش آن نيست رهبری حزب حاضر بهاينک که است  مارکسيستیی  ساده تيقحق کي  اين
وارثان گذشته اعتماد دارند تا  و بوروکرات های تکنوکرات تر به بيشرهبران که  چرا؟ برای اين

های  سازمانـ کسانی  که چه در اينها  ی حوزه در همهما . ای کارگره تودهنيروی خالق و سالم  به
 توانيم می ها را برعهده داشته باشند، بايستی کنترل اين حوزهـ  متخصصين بوروکراتکارگری يا 

 .عمومی دهی ارتش يا بهداشت ی علم، سازمان آموزش و پرورش، توسعه ،؛ برای مثالکنيم تأمل
ه کسی بايد کنترل است که پاسخ اين سؤال که چ ی اقتصاد وجود دارد و آن هم حوزهاما يک حوزه 

 بسيار ساده و روش است. ،اند برای آنان که تاريخ را فراموش نکرده ،گيردبدست در ا اين حوزه ر
دو  ند که بازسازی صنعت و رشد نيروهای مولد بها اين موضوع واقف ها به ی مارکسيست همه

ی تجوجسو نيز برای افزايش توليد کار  کارآمدِ  و سازمان ،فاکتور وابسته است: رشد تکنيک
در حال که  جوامع بشری در تاريخ ای  هردورهاين امر در مورد  کار.انجام در  های نوين انگيزه

  باالتر بوده، صادق است. سطح رشدی گذار از سطح رشد اقتصادی پايين به
در  ،خلق سيستم نوين اقتصادیو  همولد های یدر يک جمهوری کارگری تکنيک در رشد نيرو

دوم را بازی ی  درجهنقش  ،)سازمان کارکارآيی  (يعنی: در مقايسه با مقايسه با فاکتور ديگر
کامالً موفق رسانی)   در اجرای طرح الکتروفيکاسيون (يا برقی شوروی  روسيهحتی اگر  کند. می

توليد و اقتصاد، تنها در حد مردمی دهی  سازمانو  کنترلتغييرات اساسی در ايجاد شود، بدون 
 درروسيه حال، [نبايد فراموش کرد که]  با اين يد.داری خواهد رس سرمايه  رشد کشورهای پيشرفته

اده الع فوقيک سيستم نوين توليدی در شرايط  ساختن کار و  ی مؤثر از نيروی رابطه با استفاده
اين شرايط ، است ه مربوطرشد نيروهای مولد بهی  مسئلهجاکه  ن تاآ برد.  سرمی به مطلوبیبسيار 

ی را با يداری بورژوا شورهای سرمايهکليه کدهد که  ا میاين امکان رروسيه  به ] العاده [فوق
ای برای  عنوان انگيزه کاری به اليست بیيدر روسيه سوس گذارد.بی بسيار زيادی پشت سر  فاصله

 يافته،داری نجات  کارگر که از يوغ سرمايه ی  طبقهروی  بهامکانات جديدی  کار ازبين رفته است.
آفرينش نيز های نوين و  سازی انگيزه و محرک تدارک و فراهم طور خالق در خود بهباز شده تا 
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شته جای تاريخ بشری وجود ندا در هيچی چنين امکانی   نمونهکند؛ های نوين توليد شرکت  شکل
  .است

در اين حوزه آرزومندانه  ]نياز[کسانی قادرند اين نيروی خالق ضروری و  چه هرصورت، به
ها  که اعضای آن( ها ا اتحاديههای شوروی ي رهبران ارگان دهند؟ عناصر بوروکراتيک،برشد را 
متدهای  و ها دارای خالقيت های کارْ  محيطدر   گروهبندی تجديددر امر   دخو  تجربياتی  واسطه به

 ؟مفيد واقع شوند مردمی سيستم اقتصاد سراسریدهی  د در سازمانننتوا می )اند یعملی مفيد
 اپوزيسيون« ؛ پس،هاست کاِر اتحاديه مردمی ه اداره اقتصادک است  مدعی »اپوزيسيون کارگری«
  ک آموزش ديده.تئوريلحاظ  بهکند تا رهبران  تر مارکسيستی فکر می بيش »کارگری 

قدر ناآگاه نيست که نقش بزرگ پيشرفت تکنولوژی و افراد  آن »وزيسيون کارگریاپ«
از انتخاب ارگان  که پس برآن نيست ،رو د. از اينی تکنيک را نديده بگير ه در حوزهديد آموزش

های مرکزی صنعت، مراکز اقتصادی و  ، کميته»شورای عالی اقتصاد ملی «رهبری صنعت، 
ه اين مراکز کند ک فکر می» اپوزيسيون کارگری« وجه. هيچ ؛ بهملغی شوندبايد سادگی  غيره به

اين مراکز وظايف  بهبايد  ؛دننظر رهبری ارگان آن باش اداری مهم تکنولوژيک بايستی تحت
خدمت  های خويش تکنيک را به ها برای پيشبرد برنامه که کاپيتاليست چنان و هم ،تئوريک داد

ياری صنعت پيشرفت  توانند به متخصصين می .کرداستفاده نيز از خدمات آنان ، بايد گرفتند می
، درست اند پوشی غيرقابل چشم ضروری وها  آنکنند؛ تر  آسانکارگران را يدی کار و  رسانندب

اما  است.  ناگزير و ضروریدر حال پيشرفت بالنده و ی  برای هرطبقهکه شباهت دارند علوم  به
خصيتی شلحاظ [ بهها چسبانده باشيم،  نآ هبهم ی، هرچند که اتيکت کمونيستی يمتخصصين بورژوا

 کشوريک در  همولد های نيرویبتوانند تر از آن هستند که  تر و ناتوان ضعيفو] روحی 
محرک و  بهد ندست يابند که بتوان یمتدهای نوين  بهو بدهند؛   رشد و توسعه را داری  غيرسرمايه

ها  اتحاديه [يعنی] ،کارگر ی  طبقه جا اين در د.نتبديل شووری کار آای نوين برای افزايش بار انگيزه
 ی گذر از بود و در آستانهپيشرو ی  ا طبقهکه  بورژوازی  هنگامی .زنند  آخر را میحرف هستند که 

های فاسد شده بود،  فئودالی اقتصادی با  و وارد مبارزه قرار داشتی مدرن  زمانه قرون وسطی به
  ی مقابل نداشت. هيچ برتری تکنولوژيک درمقابل طبقه

با  کهبخرد کاری  را از صنعت[مورد نيازش] اجناس بور بود جمتاجر، اين اولين کاپيتاليست، 
بيرونی و هم برای تاجر  خود دار) (زمين» ارباب«هم برای  یْ يچاقو و دوک ابتداکمک سوهان، 

توليد اقتصاد فئودالی از نظر  .کرد توليد می ،)بسته بود» آزاد«که با وی يک قرارداد تجارت (
ی هرشکلی از  در ارائهو ، قرار داشتخويش ] حضيِض در  تر: دقيق عبارت و [در اوج سازمانی 

 رشد نيروهای مولده مواجه شد.بود که با کاهش ترتيب]  ؛ [بدينآخر خط رسيده بود به [توليد]مازاد 
يافتن ويا  آن] [و تسليم بهاقتصادی  زوالِ   انتخابِ  آلترناتيوِ   [چنين وضعيتی]، در مقابلِ بشريت 

که قرار گرفت سيستم اقتصادی جديدی ايجاد آفرينش، و درنتيجه محرک نوينی برای کار و 
  .بياوردکه امکان جديدی برای رشد نيروهای مولده فراهم بدهد توليد را تا جايی گسترش  بارآوری

کس  ی تجديدسازمان توليد بودند؟ هيچ کشف و رشد متدهای نوين در حوزه کسانی قادر به چه
آنانی که فهميدند  ؛وم و عادات (روتين) گذشته نبودندرس ای که وابسته به جز نمايندگان طبقه به

در مقايسه با  ،افرادی با مختصات بردهی ها در دستو غيره توسط دوک و اسکنه توليد ری وآبار
های  ها مشوق (که در پشِت آن آزاداصطالح  به بَرِ دکارگران مز  در دستائل وری اين وسآبار

  است.تر  بسيار ضعيف ضروری اقتصادی قرار دارد)،
سيستم  در کجا نهفته است، کار ی اساسیها محرککه  ريافت ايندبا  ی پيشرو طبقهسان،  بدين

 ی توليد. نهادار سيستم سرمايه برپا نمود که مطابق ويژگی خودش بود:ی عظيمی را  پيچيده
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 را جديد سيستمِ اين اساس [چراکه]  داران شتافتند. سرمايه کمکِ  ها در اين رابطه فقط به تکنيسين
  داد. تشکيل میجديد بين کار و سرمايه مناسبات و  ،دهی کار سازمان

متخصص يا   هيچ قوت خود باقی است. هنوز به [درکليت خويش] نيز در حال حاضر وضعيتْ 
ار در دهی ک در رابطه با سازمان ،داری های سيستم توليدی سرمايه از روتين   شده اشباع  تکنيسينِ 

ارات زنده و نوين معرفی و ابداع ابتک قادر به، کمونيستی و کاربرد آن گذاری اقتصاد راستای بنيان
ترين خدمت  های کارگری است. بزرگ ی سازمان وظيفه در شرايط موجود، چنين [کنشی] نيست.

شکل مستقيم در  شفاف و بهطور  بهی بسيار مهم را  که اين مسئله اين است »اپوزيسيون کارگری«
  مقابل حزب مطرح نمود.
 ستی در حوزه اقتصادی کموني رنامهيک ب طريق حزب ازتوانيم  میکه، ما  رفيق لنين برآن است

ببينيم که حزب  اجازه بدهيدقبل از هرچيز، درست است؟  [طرز فکر] درآوريم. آيا اين اجرا به
کارگران ی]  [تودهرا از ميان م گا پيشکارگران حزب، «رفيق لنين  نظر کند. بنابر چگونه عمل می

 »نمايد ی مختلف شوروی پخش میها اين نيروها را در ارگان گاه ، آنکند جذب میخود  به
 ی که  اعضای يجا آن گردند]؛ [برمی ها اتحاديه بهها  گام پيشتنها يک بخش از اين  ،هرحال به(
های  اقتصاددانـ  کمونيستاين  هستند). مردمی فاقد امکان رهبری و برپاسازی اقتصاد اديهحات

[گرايش خويش را از دست  ای اقتصادیه ارگاندر  بسيار با استعداد هم آموزش ديده، معتقد و شايد
و  ی بسيار محدوديهادر چنين فضا اين رفقانفوذ « گردند. فاسد میپاشند و  فرومیدهند]،  می

 ؛تر است ها فضای طبقاتی قوی حاديهاما در ات د رفت.نويا کالً ازبين خواه ،»شود دار می خدشه
زندگی و  ی مستقيم با ا رابطه ،گيرد میعهده  هوظايفی را که جمع بو  ؛گون است تر هم رکيب بيشت

افراد شاغل با  و ها کارخانه ی کميتهبا  [اين وظايف] ،دارد خود توليدکنندگانی  بالواسطه نيازهای
نيروی خالق و  ها در ارتباط خواهد بود. مراکز اتحاديهبا با مديريت کارخانه و ای،  در هرکارخانه

تنها در آغوش طبيعی جمع طبقاتی توليد وری آش بارافزاي های اشکال نوين و محرک گرِ جستجو
اما ، دربرپايی انقالب فعليت داشته باشندتوانند  های طبقه می گام گرچه تنها پيشزاده خواهد شد. 

ی طبقه و از طريق فعاليت روزانه در  اساس اقتصادی اقتدار يک جامعه تنها از طريق همه
  پذير است. های طبقاتی آنان امکان سازمان

آفرينش  ندارد ـ ی کارگر نيروی آفرينش جمعی طبقه مايه و  جان به باوریکه  هرکسی 
بايد روی نوسازی کمونيستی جامعه ـ شود آيد و نمايندگی می درمیبيان  ها به که در اتحاديه ای جمعی

لنين يا  و نه Preobrajensky ینسکيپرابرژيا  Krestinsky کرستينسکینه  خط بطالن بکشد.
جلو هدايت  بهکارگرانی را  و بدون خطا، با استفاده از ماشين حزبی اين نيستند که قادر به یتروتسک

ی  تجربهتنها ازطريق کارگران اين  های نوين توليد را پيدا کنند. توانند شيوه که خودشان مید نکن
زمان  ی و همطور واقع به که هايی برخاسته از زندگی تودهای  تجربه ـ شوند میجلو رانده  به زندگی

ای  که برای هرکارگر ساده[اساسی]  ی مسئله اين دهند. توليد را سازمان میکنند و هم  می هم توليد
ً مورد توجه رهبری حزب ما نيست، اسااستبسيار ساده و روشن  کمونيسم ازطريق  : سا

طا، اما آزمون و خو  عملی جستجویوسيله  کمونيسم تنها بهغيرممکن است.  نامه و احکامْ  تصويب
  کارگر عملی خواهد شد. ی  تنها با نيروی خالق خود طبقه

  
  ـ برنامه اپوزيسيون٨

که حزب  اين است »اپوزيسيون کارگری«ی اساسی بحث ميان رهبران حزب و  نکته
ی  با همه »ملی شورای عالی اقتصاد« به کند: میکسانی برای بنای اقتصادی کمونيستی اعتماد  چه به

  ؟یصنعتهای  اتحاديه بهتيک آن يا های بوروکرا شاخه
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يکی تا » يکی نمايد« ها را با شورای عالی اقتصاد اديهرفيق تروتسکی برآن است که اتح
رفيق لنين و  ،را ببلعد. ازسوی ديگر )ها اتحاديه ) ديگری (يعنی:شورای عالی اقتصاد (يعنی:

تا بدون دشواری جذب » درشد بدهن«يافته در اتحاديه را  ی سازمان خواهند توده زينويف می
گرچه  .ها نيز در اصل همين نظر را دارند نهادهای شوروی شوند. بوخارين و ديگر فراکسيون

 »اپوزيسيون کارگری«يکی است. تنها  ]ها گفته[اما محتوای اصلی  ؛ندا ها متفاوت بندی فرمول
ی آفرينش  در خوِد پروسهطبقاتی پرولتاريا  ديدگاهاز  و محتوای بيانش کامالً متفاوت است که است

در جمهوری کارگری در طول  رهبری اقتصاد . ارگانکند  دفاع می] اش و تحقق وظايف [تاريخی
اقتصادی  ریِ ی نهادهای ادا مولدين انتخاب گردد. همهی  تودهی گذار بايد مستقيماً از سوی  مرحله

مابقی   ی باشند.ارگان اصلی سياست اقتصادی جمهوری کارگر یِ يشوروی بايد مرکز اجرا
 ؛دهد را نشان میکارگر ی   قدرت خالق طبقه اعتمادی به بیاست که  هايی درجا زدنها]  [حرف

ً بسته  ی ندارد، حزبیيهای بيان شده در حزب ما خوانا آلکه با ايد ای اعتمادی بی که قدرتش دقيقا
ر که نمايندگان مختلف آور نيست اگ تعجباصالً  روح دائماً خالق پرولتارياست. مايه و  جان به

خواهد زودی برگزار  ای که به ، در کنگره»اپوزيسيون کارگری«استثنای  های اقتصادی، به رفرم
اختالف ها  در ميان آنبرسند. چراکه فهمی مشترک  بهو سازش  متقابل شد، همگی با دادن امتيازات

  . وجود نداردای  پايهنظر سياسی 
معنی اين  به عدم سازشاما  کند. شخواهد و نبايد ساز نمی که است »اپوزيسيون کارگری«تنها  

 یديگرچيز  »اپوزيسيون کارگری«ی  وظيفه وجه. هيچ ، به. نهدارد» انشعاب«قصد نيست که 
دفاع از  قدم به قدم بهسرسختانه و  بماند. حتی درصورت شکست در کنگره بايستی در حزب است

  بخشد.بو مشی طبقاتی آن را شفافيت  هدبديش بپردازد، حزب را نجات نقطه نظرات خو
  ؟خواهد چه می »اپوزيسيون کارگری«ه: طور خالص بار ديگر به يک

  .مردمی اقتصادی  برای اداره )خوِد مولدينتشکيل نهادی از کارگران (يعنی: از  ـ١
 یا اقتصادی هادن بهمنفعل  ياریِ  دستها از نقش  برای گذار اتحاديهيعنی: ( نظورمبرای اين  ـ٢

اپوزيسيون « باشد)نيز  ابتکارات خالقی  کننده بيانو بتواند باشد که حضوری فعال داشته 
  هدف [نهايی] برسيم. بهطور منظم  دهد تا به مینهاد يک سری اقدامات مقدماتی را  پيش »کارگری

های سراسر روسيه بدين نتيجه رسيده باشد که  ی مرکزی اتحاديهيکه کميته اجرا هنگامیـ ٣
ها محول  صنعت را دارند، اين وظيقه بدان ی هاندازه کافی آمادگی پذيرفتن وظايف ادار ها به ديهاتحا

  گردد. 
ها انجام گيرد.  بايست با توافق اتحاديه ی اقتصاد می های اداری در حوزه واگذاری کليه پست ـ۴

ها  در مقابل اتحاديهها  رکناری باشند. کليه کارگزاران منتخب اتحاديهغيرقابل بنامزدهای اتحاديه 
  .باشند میقابل برکناری نيز از سوی اتحاديه گو هستند، و  پاسخ
[ايجاد  ها را در صفوف اتحاديه هستهکه  ی استضرور هانهاد اين پيش کردن برای عملی ـ۵

  يم.يها را برای اداره صنعت آماده نما ها و کارگاه های کارخانه و کميتهتقويت کنيم،  کرده و]
شورای عالی «(بدون دوآليسم ميان جمهوری در يک نهاد  ی اقتصادی کز کل ادارهبا تمرـ ۶

 تاوجود بيايد  به ی واحدی ارادهبايد ») ها ی اجرايی سراسری اتحاديه کميته«و  »ملی اقتصاد
نه معنی سنديکاليسم است؟  . آيا اين بهکند تر سيستم توليد کمونيستی را آسان اجرایريزی و  برنامه

ی حزب  است که در برنامه ]مفاهيمیچيزها [و همان [برگرفته از] يسم نيست، برعکس، سنديکال
ی حزب منحرف  امضای رفقايی رسيده که از برنامه نيست که بهمفادی همانند ما آمده است، و 

   اند. شده
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  ها  خودفعاليتی تودهبوروکراسی و 
  

  عالقگی بیهای  ريشهابتکار... و ـ ١
رهبران بين مورد اختالف  ی ها؟ اين دومين نکته توده خودفعاليتیيا است بوروکراسی اين 

مطرح  شوراهای  کنگره هشتمين دربورکراتيسم  ی مسئلهاست.  »اپوزيسيون کارگری«حزب و 
، ها و مشکل آنان نقش اتحاديهی  جا نيز، همانند مسئله شد، اما بحث در مورد آن سطحی بود. در اين

است که [دريک نگاه   تر از آن بسيار عميقمسئله اين  حولدال شد. جمسير غلطی کشيده  بهبحث 
  رسد. نظر می بهسطحی] 

تضمين ترين  بيشدر جمهوری کارگری سيستم اداری  کدام:  استقرار اين اساسی از  پرسش
اقتصاد کمونيستی  های پايهساختمان  ی خالق طبقه در مرحله هاینيروآزادی [و استقالل] برای را 

پراتيک  [در] خودفعاليتی وسيع،يا است يک دستگاه بوروکراتيک دولتی اين سيستم،  کند؟ یايجاد م
 [اساس] گردد و برمیمديريت سيستم   اين پرسش به نماياند]. [خودمی کارگر های و مستقل توده

 ،احوال ی اين با همهاختالف بين دو اصل کامالً متضاد است: بوروکراسی يا خودفعاليتی [مستقل]. 
ی است که متدهاي  [يافتن] فقط کردند تا با مسئله چنان برخود کنند که گويی مشکل ها تالش می نآ

  .اند »بخش تحيا نهادهای شوروی«برای 
، عين همان برخوردی که کنيم می هرا مشاهدموضوع بحث گزينی  جایاين نيز شکلی از در 

  صورت گرفت. ها اتحاديه مربوط بهدر مباحثات 
تغييرات در ايجاد ، کاره ی نيمهها حل که اين راهبگوييم ه صريح و شفاف ک  ی استضرور 

های ديگری مانند  »حل راه«و  ،ای های اقتصادی منطقه روابط ميان نهادهای مرکزی و سازمان
نهادهای  ای حزب بهمسؤل يا تزريق اعض مقامات ]یيجا جابه[(مثل ابداعات غيرضروری   خرده

تحت سيستم بوروکراتيک حاکم و زير نفوذ نهادها در اين ها  تکه کمونيسدرجايی  ـ شوروی
 موجبرا  ی نهادهای شورویييا پويا» دموکراتيزه شدن«د نتوان )، نمیقرار دارندوارثان سابق 

  گردند.
داند که  میهم روسيه شوروی در  یکودکهر حتی گونه مسائل نيست.  ی [اساسی] اين نکته

بازسازی ی  عرصه کشان] به کارگران، دهقانان و ديگر [زحمت ی  برانگيختن تودهترين مشکل  مهم
است:  یروشنی  اين وظيفهشرايط زندگی است.  در تغييرايحاد دولت پرولتری و درنتيجه  اقتصادِ 

کار  اما بايد چه نيست. ها در ميان تودهخودفعاليتی و  اين وظيفه چيزی جز برانگيختن قدرت ابتکار
هيچ کاری نبايد کرد. [در اين ؟ يابدهای  ترغيب شود و انکشاف  ن تودهمياکنيم تا قدرت ابتکار در 

کنيم  میمردان و زنان کارگر را تشويق يشی در هر همارابطه] عکس مسئله درست است. 
ها يا گروهی از  که توده اما همين ؛»برسانندشوروی ياری مقامات   بيافرينند و بهی زندگی نوين«

، نهاد بندندکار  آن را در عمل بهتا کنند  و تالش میگيرند  میی را جد کارگران پندهای ما
  .سازد اثر می ، تالش اين مبتکران مشتاق را بیکند  خود می توجهی به بوروکراتيکی که احساس بی

 کردندکارگران تالش خوِد که در نظر بگيرد مختلفی را های  نمونه  تواند  میسادگی  بههر رفيقی 
 بارهر[اما] بدهند؛   و غيرو را سازمان چوبی، مهد کودک، ترانسپورت های غذاخور سالنتا 

 و بوروکراتيک های فروماليتهدليل  بهانجام تعهدی که قبول کرده بودند،  به ها ی آن شوق و عالقه
طرح  شد و نه به نه کامالً رد می ،ای داشت نه نتيجهکه (با نهادهای مختلف انتها  بیمذاکرات 

هربار که فرصتی برای  ُمرد. شد و فرومی بست مواجه می )، با بنانجاميد ی میجديد یها خواسته
ويا  ها را انبار چوبتجهيز سالن غذاخوری بپردازند،  توده پيش آمد که با ابتکار و تالش خويش به

هميشه  سوی نهادهای مرکزی بود. درپی منفی از اش پاسخ پی دهند، نتيجهبمهد کودکی را سازمان 
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برای ترانسپورت   بود: تجهيزات برای سالن غذاخوری موجود نيست، اسبن امتناع آناتوضيح 
در ميان زنان و مردان کارگر ها  گونه پاسخ اين، مکان الزم برای مهد کودک وجود ندارد. نداريم

اگر خودشان اجازه و فرصت عمل ديدند که  میها  چراکه آن آورد؛ وجود می تلخی و بيزاری به
الزم تجهيزات درخواست که  چقدر زجرآور است هستند.ها  اجرای اين پروژه ادر بهقه باشند، داشت

شده [و از اين تجهيزات توسط خود کارگران توليد که  پاسخ منفی باشد، درحالی [برای انجام کار]
عمل در  قدرت ابتکار کارگران تحليل رفته و ميل به ،رو ازايناطالع دارند].  نيز محل نگهداری آن

». مقامات از ما مراقبت کنندب بگذار خود ، خُ اگر چنين است«گويند:  مردم می گردد. نابود می آنان
و هستند شوروی  مقاماتها  کارگريم، آن ی پذيرد: ما توده نتيجتاً تقسيم بسيار خطرناکی صورت می

  ی مشکل همين است. همهکاره.  همه
  
  ی بوروکراسی جوهرهـ ٢

آيا رهبران  ؟ ستنده ها سامانی علت نابهيافتن  د؟ آيا در تالِش کنن کار می هما چ رهبران حزب
و ازبين بردن فعاليت  کردنموجب فلج عمالً شوروی حاکم در سيستم پذيرند که  می اآشکار بحز

رهبران حزب نه، بود؟  ها تشويق و ترغيب آن ما]آغازين قصد [که  ست، درحالیابوده  همستقل تود
که درپی  جای اين هدرست عکس اين قضيه صادق است. رهبران حزب ب کنند. نمی از اين کارهاما 

باشد و خود را با نهادهای نيروی خالق موجب تشويق و ترغيب  بتواندی باشند که ييافتن متدها
بوروکراسی ظاهر  حافظسلحشوراِن هنگام در نقش   پذير شوروی تطبيق دهند، نابه انعطاف

ما رنج «کنند:  می تکرارهستند و [اين عبارت را] روتسکی تپيرو چقدر از رفقای ما  گردند. می
استفاده  اين دليل که تاکنون موفق به کارگيری جوانب بد بوروکراسی، بلکه به خاطر به بريم، نه به می
 (درباره برنامه مشترک اقتصادی، از تروتسکی).». ايم شدهجوانب خوب و مفيد آن ناز 

که پرنسيپ  کس هربنابراين،  هاست. توده ]مستقلخودفعاليتی [بوروکراسی نفی مستقيم 
درپی  پذيرا باشد،اساس سيستم نوين جمهوری کارگری  عنوان به ها را گری فعال توده دخالت

اين سيستم از پذيرش صريح و مصمم ؛ [و در واقع] بايد بد بوروکراسی نيستيا جوانب خوب و
کند ما را متقاعد کند،  سعی میطور که رفيق زينويف  نآ .امتناع کند ها] فايده [برای توده بی

 کنند، بازتاب آن طور که ديگران ادعا می چنين، ؛ همنيست و بدبختی نتيجه فقربورورکراسی 
های  اين پديده ريشه است.» وجود آمده که در ارتش به«نيست هم » اطاعت کورکورانه از مافوق«

سياست ما در » رفتار دوگانه«که اساس  ی استتری دارد. اين محصول فرعی همان چيز عميق
که نه تنها با  در نهادهای شوروی یرشد نفوذ عناصردهد؛ يعنی:  ها را توضيح می  مورد اتحاديه

 اند. در تعارضی کارگران نيز يها و آرزوهای ابتدا تالش باورزند، بلکه  کمونيسم دشمنی می
است. کرده  پيدانفوذ هم نهادهای شوروی  دربر نفوذ در حزب،  عالوهکه  استآفتی بوروکراسی 

اين ازسوی رفقای  ؛ بلکهمورد تأکيد نيست »پوزيسيون کارگریا«تنها از سوی  امراين 
  مورد توجه قرار گرفته است. ،ندارند هم اين گروه که وابستگی به انديشمندی

ای که تنها در  همسئلرا گرفته ( های غيرحزبی فعاليت توده گير  گريباننه تنها ها  محدوديت
نيز محدود  را باشد)، بلکه ابتکار اعضای حزب و قابل قبول تواند منطقی شرايط جنگ داخلی می

گذر نکرده از سانسور مرکزيت حزب  نحوی] [به ی کهنيهرتالش مستقلی، هرانديشه نو .کرده است
محسوب رکزيت حقوق ويژه ماقدام برعليه ض ديسيپلين حزبی و قن ،»ارتداد« ی منزله به ،باشد
دهد. اگر چيزی ب »حکم«و در مورد همه چيز  کند »بينی پيش«که بايستی همه چيز را شود  می
رسيد که مرکزيت فراغت  ؛ زيرا وقت آن خواهد دست نگه داشت يدبا ه باشد،حکميت نرسيد به

که  صدور حکم را پيدا کند. تنها پس از صدور اين حکم، [البته] با مرزهای بسيار محدود است
ای از  چه اتفاقی رخ خواهد داد اگر که عده دهند. خود را می» ابتکار«ی طرح  افراد اجازه به
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پرندگان هستند ـ تصميم بگيرند که يک  که عالقمند به اعضای حزب کمونيست روسيه ـ مثالً آنانی
و هيچ ؛ درس نظر می مفيد به ی خودخود به که ی استفکر ايندهند؟ بانجمن دفاع از پرندگان تشکيل 

رسد که تخالفی وجود ندارد. [چراکه]  نظر می به فقطندارد. اما » ی دولتی پروژه«با هيچ هم تخالفی 
پروژه را دارد و اين مديريت حق کند که  شود و ادعا می میيک نهاد بوروکراتيک ظاهر ناگهان 

فاع از پرندگان] جمع [طراح دی خاص بالفاصله   ترتيب] اين مؤسسه [بدينمسئول اجرای آن است. 
جای اين  و بهبرد؛  میرا ازبين آن ابتکار مستقيم کار  کند و با اين ادغام میدستگاه شوروی را در 

مند را صدها کار دتوان که میشود  نامه مطرح می ينياحکام و آ ،انبوهی از کاغذ ابتکار مستقيمْ 
  .دافرينبيدردسرپست و  حمل و نقل رای و بيش ازپيش ب کار بگيرد  به

ای از رفقا تالش دارند ما را بدان متقاعد سازند، تنها  طورکه عده های بوروکراسی آن زيان
 کند. زيانِ  را محدود می» ی نهادهای شورویيپويا«مربوط به ی مسئله که مشکل کاغذبازی نيست

وسيع ل ا تبادجايی که ب نهفته است، نه [مثالً] در آن مشکالتی  حل همه راه که  ستيی اجا کار درآن
شود؛ مشکل در تصميمات اندرکاران حل  ی دست کاری مستقيم همه هم ی واسطه يا بهانديشه 
اين شود.  طور متواتر توسط مرکز مؤسسات [دولتی] گرفته می که به ای نهفته است فرماليته

ی که اين يها نسانکه ا درحالیگردد،  ذ میتصميمات ازسوی يک نفر ويا گروه بسيار محدود اتخا
يک شخص  ندارند. هم حتی حضوراغلب گيری]  هنگام تصميم [به ،مربوط استآنان  بهميمات تص
ی بوروکراسی است.  اين جوهره :گيرد ما تصميم میشدر مورد زندگی  موضوع] ربط به [و بی سوم

گذار است،  ی کارگر که ناشی از گيجی مرحله ی  طبقه ترِ  های هرچه بيش باوجود درد و رنج
 در اعجاز شوق و اشتياق .داند میضعيف و ناتوان خودرا ويژه درحال حاضر  هببوروکراسی 

خود  :يعنی(افراد ذينفع  عملتنها ازسوی ابتکار  کارگرانی مولد و بهبود شرايط هانيروتهييج 
های  دوديتحکه در هرقدمی تحت فشار و م اين ه، البته مشروط بکرد، عمل خواهد )کارگران
شان ـ قدرت ها ويژه بلشويک هو ب  ها ـ مارکسيست قرار نگيرند. »کاماح«و » مجوزها«هيراشی 

ها و  اپورتونيستهمواره اند (ضمناً اين مشی را  که درپی پيروزی آنی جنبش نبوده دراين بوده است
تا وجود آورند  اند که شرايطی به اره تالش کردهوها هم اند). مارکسيست کاران پی گرفته سازش

 انکشافانقالبی خويش را بيابند و نيروی خالق خويش را  ی اراده کردنيده کارگران مجال آبد
فرصت رشد هنوز ما  اين، با وجود ؛االجراست ن برای ما ضروری و الزمدهند. ابتکار کارگراب

ً نتايج باشد ترس از انتقاد و آزادی انديشه که با بوروکراسی گره خورده .ايم ندادهها  آن به ، غالبا
 ؛ليِت مستقل نيز وجود نخواهد داشت. بدون آزادی انديشه و بيان، فعاآورد ر میبا بهمضحکی 

 ]یيدر درجه باال[آيد، بلکه  بيان نمی مستقل تنها ازطريق ابتکار، عمل و کار بهفعاليتی  خودـچراکه 
ها  مستقل تودهفعاليت طبقاتی ی برای يما فضا. شود نيز متحقق می ی مستقلزور از طريق انديشه

بوروکراسی اين دليل که  به :ايم بازماندهها  توده اعتماد به از ترسيم، ما  ، ما از انتقاد میايم کردهاد نايج
بوروکراسی را همانند دشمن  »اپوزيسيون کارگری«روست که  در ما النه گزيده است. ازاين

  ی حزب کمونيست. ترين خطر برای حيات آينده و جدی تازيانهداند، همانند  می
  
  عليه بوروکراسی در حزبرـ ب٣

 در بايستی بر بوروکراسیپيش از هرچيز  بوروکراسی در نهادهای شورویْ  برای غلبه بر
که حزب  پيش گرفت. همين را درنگ  ای بی که بايد مبارزه جاست . اينغلبه يافتدرون خود حزب 

رسميت بشناسد،  ا بهعنوان اساس دولت م ها را به مستقل توده یفعاليتخودـ  نه در تئوری در عمل ـ
در (که يابند. اين نهادها  دوباره می یحيات خود با هدف وظايف کمونيستیْ  نهادهای شوروی خودبه

   ديگر نهادهای کاغذبازی و آزمايشگاهاند)،  هانحطاط کشيده شد به یبسيار کوتاه زمانیِ  ی فاصله
   .نخواهند بود ردهمُ  فرامين
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گزين آن  و دموکراسی پرولتری جای دوشزب ويران درون ح چه بايد کرد تا بوروکراسیِ 
که  ، هنگامیاند اشتباهدر ن موضوع آگاه بود که رهبران ما اي هد؟ بيش از هرچيز بايد بگرد
 کردندرحال حاضر که با خطر فوری در جبهه نظامی روبرو نيستيم، موافق شل : «گويند می

سيستم نظامی در حزب بازخواهيم  باز به ،کنيمکه مجدداً احساس خطر  کمربندها هستيم، اما همين
چندين  و دادبار پتروگراد را نجات  يک قهرمانیْ ابراز که سازيم جا بايد خاطرنشان  دراين». گشت

ی دفاع از يتنها آيا ارتش سرخ به. کرددفاع  های [اين سرزمين] شهرهای ديگر و کليه منطقهبار از 
مستقل و ابتکارات خودفعاليتی ی  دربردانده استحکامات را سازمان داد؟ نه! نيروی دفاع

، شد میر جدی خاطر دارند که در مواقعی که خطر بسيا همه رفقا به .بودنيز ها  توده ی قهرمانانه
را در لنگر نجات چراکه کرد؛  را طلب میمستقل  های یيتفعالگونه خود اينحزب همواره 

ی که خطر ما را يها موقعيتدر که  است درستاين  کرد. ها جستجو می خودفعاليتِی مستقل توده
دقت  ، ودنافزايش ياب بايد ها شود، ميزان فداکاریتر  محکم دطبقه باي وديسپلين حزب  ،کند تهديد می

روحيه طبقاتی اين اما تفاوت زيادی ميان بيان کند؛  تری پيدا می بيشضرورت نيز در انجام وظايف 
قرار گرفته مورد حمايت نيز اين اواخر در حزب که در  ای وجود دارد»اطاعت کورکورانه«و 

  .است
اپوزيسيون «نهادهای شوروی، از حزب و بيرون راندن بوروکراسی  یمنظور احيا به

تحقق و اجرای کامل خواهان  ،مسؤل در مسکو ی از کارگرانهمراه با گروه »کارگری
چنين  همبلکه ی نيست، ی زمانی کنون فقط برای فرجه است؛ اين درخواست های دموکراسی پرنسيپ

اين . اند کردهبا تنش مواجه را گيرد که وضعيت داخلی يا خارجی  دربرمی نيز ی مواردی را همه
 ی حزب های قيد شده در برنامه پرنسيپ حزب و بازگشت به یترين شرط احيا اولين و اساسی

 ايم. شده منحرفدليل نفوذ عناصر بيگانه، بيش از پيش از آن  که به است
 ،ورزد تأکيد میاجرای قاطعانه بر »اپوزيسيون کارگری«که  ]درخواست[ويا  ،طشرين دوم

عناصر تعداد شود،  ر میتتمندقدرخروج عناصر غيرپرولتری از حزب است. هرچه شوروی 
تری برای  تمايل بيش، اين کشور ای از دشمنان آشکار ، و حتی گاهاً پارهی متوسط برآمده از طبقه

طور کامل و اساسی انجام پذيرد.  بايد به از حزب اخراج اين عناصر کنند. ا میحزب پيد پيوستن به
را درنظر داشته باشند که اکثر امر واقع ، بايد اين گيرند عهده می بهاين وظيفه را انجام که  یيها آن

حزب پيوستند. حزب  عناصر انقالبی با خاستگاه غيرپرولتری در طول مرحله اول انقالب اکتبر به
حزب در تنها پس از حذف عناصر غيرپرولتری است که يک حزب پرولتری تبديل گردد.  د بهباي

وفادار  گزاران تخدمو  قانبورژوا، ده دفع نفوذ عناصر خرده ر بهگيرد که قاد موقعيتی قرار می
  .خواهد بود(يعنی: متخصصين) سرمايه  به

 ١٩١٩که کارگر نيستند و بعداز  ی رايی اعضا که کليه کند نهاد می پيش »اپوزيسيون کارگری«
اند، ثبت گشته و دارای حق شکايت عليه اخراج خويش از حزب باشند، مهلت  حزب پيوسته به

  کند. شکايت سه ماه از زمان حکم اخراج است. اين مدت امکان تجديد عضويت را فراهم می
خواهان  ی عناصر غيرکارگر که مجدداً  برای همه» دوره آزمايشی کارگری«زمان يک  هم

ی کسانی که  که همه تواند ازطريق اين حزب هستند، ضرورت دارد. اين شرط می پيوستن به
کار فيزيکی  تقاضای عضويت در حزب را دارند بايستی مدت معينی تحت شرايط معمول کاری به

  اشتغال داشته باشند، عملی گردد.
 یی عناصر غيرپرولتر ع کليهخل کردِن حزب،کننده در راستای دموکراتيزه  سومين گام تعيين

و مناطق   ها حوزه  ی و نيز کميته مرکزی حزب ی  کميته ،عبارت ديگر به  های اداری است. از پست
با شرايط [پتانسيل] آشنايی نزديک هم د که نباشبرخوردار  ای کارگری ترکيب چنان د ازشهری باي

شرط  يا  مطالبه اين نهادها تشکيل بدهند. را دراکثريت و هم  باشندرا داشته  کارگری  ها تودهزندگی 
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ی نهادهای حزب، از کميته مرکزی تا  که: همه بسته است، اين استاشرط باال و ديگری که به
 ،عهده دارند که کارهای روزانه و روتين را به یيهای شهری از نهادها منطقه و حوزههای  کميته

، يما هاشاره کردهم تر  پيش طور که همان ی برای کنترل سياست شوروی تبديل گردند.ينهادها به
که با سه گروه اجتماعی متفاوت  است  متقاطعِ متمايِز خط مستقيم برخورد سه  پيامدبحران حزب 

يعنی: عناصر بورژوای سابق (نيز ی متوسط و  کارگر، دهقانان و طبقه ی  : طبقهت داردقنيز مطاب
  ها و تجار). متخصصين، تکنوکرات

نهادهای مرکزی شوروی) که از نهادهای محلی يا  (اعم شوروی سراسری نهادهایمشکالت 
نيز » ی مرکزی اجرايی سراسری روسيه کميته«و » ها شورای کميساريای خلق«شامل حتی 

سه گرايش متفاوت که نمايندگی  خودرا با  کند تا می مجبور ها را که آن ای مهم است اندازه به شود، می
. ها بدهند آن مطابقت داده و امتيازاتی هم بهسيه شوروی را دارند، های مختلف جمعيت رو گروه

 .رود میازبين آن نيز و ثبات ضروری  شود می مشی طبقاتی سياست ما نامشخص ، درنتيجه
  .شود داده میکارگر ترجيح  ی  برمنافع طبقهتدريج  بهمنافع دولت  مالحظات مربوط بهترتيب]  ن[بدي

 ؛های طبقاتی ماست سياست ی ازناپذير جزِء تفکيک های ديگر ميتهو ک یی مرکز کميته بهکمک 
ساز  ی نهادهای شوروی را در مواقع تصميمات سرنوشت د همهنکه بتوان  اين نهادها برای کمک به

نظم فراخوانند، ضرورت دارد که  ها) به در سياست شوروی (مثالً در مورد نقش و وظايف اتحاديه
ی حزب صب در نهادهای شوروی و نهادهانران مسؤل را که دارای مکليه امتيازات ويژه کارگزا

گون  يک واحد همهنوز خاطر داشته باشيم که روسيه شوروی  بهبايد  کمونيست هستند، لغو گردند.
[نتيجه گون اجتماعی است.  غيرهم ای تودهمتشکل از  یاين کشوريست. برعکس، اجتماعی ن

تر  که بيش ای است اين تودهکردن آهنگ  ای برای هم راه ميانه انتخاب دولتی مجبور به  قدرتکه]  اين
  .برند سرمی ی متقابل بهاوقات دشمن

 ی با انديشه ینهاد ؛ت طبقاتی ما باشدکميته مرکزی بايستی باالترين مرکز رهبری سياس
ن رای اطميناب بخشد. ماديت میرا ی ما  روح برنامه که  ی و کنترل برپراتيک سياست شوراهاطبقات

را برای منصب شغل و داشتن دو ی مرکزی  کميته ضرورت دارد که نهاد، اين پيشتحقق  از
، محدود دولت شوروی درآيندنهادهای باالی يا ی مرکزی  عضويت کميته خواهند به میکه يی ها آن

وجود آيد که حقيقتاً  ای به مرکزيت حزبی کند  نهاد می پيش »اپوزيسيون کارگری«بدين منظور  کند.
را مؤسسات شوروی خدمت نموده و رهبريت اين نهادها  لِ آ ی ايده کننده عنوان نهاد کنترل به

دارد که فعاليت حزب ضرورت  گسترشدار باشد. برای  براساس مشی شفاف و قاطع طبقاتی عهده
زمان  ها از کارگزاری هم ی مرکزيت سوم اعضای همه ممنوعيت حداقل يک زير انجام پذيرد: اقدام

  .شوراهادولت ب ـ و نهادهای در حز
معکوس  ی در حزبانتخابات اصول که  اين است» اپوزيسيون کارگری«چهارمين شرط اساسی 

و  ، انتصابات که شاخص بوروکراسی است. باشدی مجاز يصابات تنها در موارد استثناتان ؛ وشود
 و عمومی ای قانونی هعنوان پديد درحال حاضر به پيدا کرده،در حزب را دست باال در اين اواخر 

بذل و بخشش و رده را تخريب کرسميت شناخته شده است. انتصابات فضای درون حزب  به
ه است. همين دانکش تخريب  بهروابط رفيقانه و برابر را در مقابل دوستان و مجازات دشمنان  به

  .شده استب را نيز موج حزب و شوراها بخش درون عوارض زيانمسئله 
 ؛اند منتصب شده که شود ميان کسانی میليت و وظيفه در ئوکاهش احساس مسانتصابات موجب 

هرچه  شکافِ امر  . اينيتی ندارندها مسؤل در مقابل توده ،گردند  میچراکه آنان که منتصب 
خارج از  فرد منتصبْ ، درحقيقتشود.  ميان رهبران و اعضای حزب موجب می ی راتر بيش

و  ،وی  اقدامات او ندارندر یگونه امکان کنترل دقيق ران هيچ. رهبگيرد میقرار  یکنترل هرگونه
فرد وی را برکنار سازند.  الزمْ توانند از وی حساب پس بگيرند، ويا در صورت  نمی نيز ها توده
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تسليم و اطاعت فضای گيرد:  ساالران قرار می ی ديوان تحت محاصرهی يمعموالً در فضا منتصب
انتصابات نفی  سازد. اعتبار می زب را بیحو  کند مین سرايت ی زيردستا همه کورکورانه که به

  . است مسؤليتی کامل کار جمعی و آفريننده بی
گزين آن گردد.  ی سطوح حزب جای انتخابات از باال بايد برداشته شود و اصل انتخابات در همه

يا  ها فرانسکه از سوی کنهستند های اداری  پستدارای شايستگی احراز واجد  یتنها کانديداها
   .شده باشندانتخاب  ی حزبیها کنگره

سيستمی رجعت داده  که به  ی استضرور ،حزبکردن تر  برای غلبه بر بوروکراسی و سالم
اعضا  فعاليت حزبی و سياست شوروی به ی مسائل اساسی مربوط به کليه شود که براساس آنْ 

از سوی رهبران مورد بررسی قرار  ،بحث گذاشته و بعداز آن رجعت داده شود و در اين سطح به
در پيش گرفته بود؛ اين مخفی  اً اجبارفعاليت  هنگام بهکه حزب  گيرد. اين همان سيستمی استب

  .ادامه داست )زمانی که پيمان برفست ليتوفسک را امضاء نمود :يعنی(اواخر  همينتا اجبار 
  
  بحث بگذاريم! مشکالت را آشکارا به ـ۴

ی  های اميدوارکننده رغم وعده علی[اما] کامالً متفاوت است. نونی وضعيت امور در شرايط ک
انتخاب حق اعطای ی  اندازه بهای  در مورد هچ مسئله، ١٩٢٠سراسری حزب در سپتامبر  ی نگرهک

ی جدال تندی که بين رهبران  واسطه . تنها بهگيری نشد تصميمدلبخواه  چنين مردمْ  بهنظارت و 
بحث  طور علنی به درگرفت، اين مسئله بههای کارگری  د اتحاديهنهادهای مرکزی حزب در مور

  گذاشته شد.
ها ـ  درون حزب و درميان اعضای اتحاديهدر انتشارات وسيع، آزادی بحث و نظر، حق انتقاد 

سيستم بوروکراسی حاکم است. آزادی انتقاد،  های اساسی در راستای خاتمه دادن به ازجمله گام
 آزادی بحثو  ،یهای حزب نشستها در  ی فراکسيون يده و نظر برای همهامکان آزادی ابراز عق

. تحت ح باشدمطر» اپوزيسيون کارگری«هايی نيست که فقط از سوی  خواستـ  طورکلی] [به
عنوان  بهب حز ی خيلی پيش از کنگره ها که حل راهاز يک سری  ،ها ی توده يابنده شدتفشار 

نهاد  کافی است فقط پيش اند. رسميت شناخته شده بهک اينبود،  مطرحدر صفوف حزبی خواست 
روی مراکز نهاد  اين پيشی که ييم تا از نفوذ باالمرور کنرا ی مسکو در مورد سازمان حزب  کميته

مسکو هرگز  ی وجود نداشت، کميته »اپوزيسيون کارگری«اگر  احساس افتخار کنيم. ،داشتحزبی 
راکه چغلو نمود، » یيگرا چپ«نبايد در اين با وجود اين، داشت.  برنمی» چپ به«چنين گام بزرگی 

طور که بارها در طول اين چند سال  ی برای کنگره است. شايد همانيها اين تنها اعالن پرنسيپ
فراموشی  به انند ديگر تصميمات رهبران حزب ما، اين بيانيه راديکال نيز هماست اتفاق افتاده

روال عادی  که به ولی همين ؛اند ها گرفته شده حت فشار تودهت سپرده شود. معموالً اين تصميمات
  گردند.  گرديم، تصميمات فراموش می زندگی برمی

دليل  ی عناصری که به کليهگرفته نشد که ) ١٩١٩در کنگره هشتم (مارس  تصميماين آيا 
 عناصر غيرکارگر دراز و عضوگيری شوند اخراج  ،اند حزب پيوسته به» های شخصی انگيزه«

که  اينبر  مبنی ١٩٢٠حزب در سال  ی تصميم کنگرهپس از  گيرد؟تری انجام  حزب با بصيرت بيش
های مکرر  نامه رغم قطع علی چه اتفاقی افتاده است؟ند، نانتصاب کگزينی  جایاتی را بپراتيک انتخا

ظر ی که شهامت بيان نيدرون حزب حاکم نيست. رفقادر برابری   گونه هنوز هيچدر اين مورد، 
گونه  گيرند. اين تحت فشار قرار میچنان  هم ،دارند مورد احکام صادره از باال ار دمخالف خو

که دليل آيد  پيش میضرورت گاه اين  آن، شودناجرا حزب  گوناگونموارد بسيارند. اگر تصميمات 
، لنی بودنع از. ما بايد کسانی را که ه شودازبين برد، گيرد را می ها آن یاجرا جلوی ای که  اصلی

  .اخراج کنيماز حزب هراس دارند، و حق انتقاد  یزبح های  تودهمسؤليت کامل در مقابل 
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 گونه عناصر کارگرانی که تحت نفوذ اين چنين هم آن دسته از اعضای حزب که کارگر نيستند و
 امن طريق ثبت سازی عناصر غيرپرولتر از موارد باال وحشت دارند. پاک طرح ازاند،  رفتهقرار گ

ی برای اتامکان که ی استضرور[در واقع]  .کافی نيست مانند آن،و افزايش کنترل هنگام پذيرش و 
تر  حزب راحت رگران بهورود کای]  [پروسهحزب بپيوندند. بايد  بتوانند به تاگردد فراهم کارگران 

 کنند.س احسای خويش  خودرا در خانه ،تا کارگرانشود رفيقانه در حزب حاکم  یگردد و فضا
، احساس کنند دخو سرِ ی باالها را  که] کارگران آن ول حزب نبايد [طوری رفتار کنندمقامات مسئ

خويش را  حاضرند تجربه و علمکه  ديده شوندکارگران رفقايی  ها بايد در نگاه بلکه برعکس، آن
حزب وارد  به تازهکارگرانی ويژه  [و به ها آننيازها و عاليق  يند، و بهکارگران منتقل نما به

دليل  به )ويژه کارگران جوان به(چقدر از رفقای ما  کنند. میطور جدی توجه  بهشوند]  می
. ما ندا هشد های ما از حزب دور عملی ها و بی گيری سخت و ها حوصلگی بیدليل  برخوردهای ما، به

بر  عالهيم. کن را از حزب دفع می آنان ،ی کمونيستیيفضا آموزش درجای جذب آنان از راه  به
نيز در حزب ما ريشه ساالری  ديوان، بينش آقا باالسر بودن و فرهنگ کی بوروکراتي روحيه

ين حزب ياعضای پا روحيه رفاقت در حزب ما وجود دارد، تنها در سطح اندکیاگر دوانيده است. 
  .است
  
  »اپوزيسيون کارگری«ضرورت تاريخی  ـ۵

ی  بايد دربارهحزب گوار را مد نظر داشته باشد. ی کنگره حزب است که اين واقعيت نا وظيفه
لغو [در درون حرب]، روی  روی برابری» اپوزيسيون کارگری«: چرا شدبيندياين سؤاالت 

ها را انتخاب  هايی که آن تِر کارگزاران توسط توده گيرانه کنترل سختروی ، و ی امتيازات همه
درون در دموکراسی  استقرارمبارزه برای در  »کارگری اپوزيسيون« ورزد؟ اند، اصرار می کرده
  :کند مطرح میبوروکراسی، سه خواست اساسی را کردن کن  ريشهنيز و  ،حزب
بوروکراسی  به نبخشيد  پايان] لحا [درعينی سطوح و  ر همهپرنسيپ انتخاباتی د بازگشت به ـ١

  باشند.گو  پاسخها  توده بهمسؤل  با برقراری سيستمی که کارگزاران
، هم در رابطه با مسائل عمومی یعلنی حل و فصل مشکالت درون حزب ی راری پروسهبرق ـ٢
ی  (بحث علنی در مورد کليههای حزبی  صدای توده تر به فردی. توجه بيشمسائل در مورد و هم 

استثنای  جلسات نهادهای رهبری حزب به به ی اعضا و رهبران؛ ورود آزاد کليهمسائل ميان اعضا 
 برقراری آزادی عقيده و بيان (نه تنها .)شود انجام می ويژه محرمانه مسائل بهحول  ی کهمباحث

های مختلف  انتشار ادبيات فراکسيون کمک اقتصادی بهچنين  هم، بلکه اعطای حق بيان نظرات
  حزبی).

دولتی نهادهای در زمان در حزب و  مناصب همبرای . کنيمحزب کارگران تبديل  حزب را به ـ٣
  .د کنيمايجامحدوديت 

کمونيسم نيست، بلکه  بنایحزب ما تنها ی  وظيفهای دارد.  آخرين خواست اهميت ويژهاين 
نيز داری جهانی  ی مبارزاتی احتماالً طوالنی عليه سرمايه ها برای يک دوره تربيت و آمادگی توده

 ور کنيم کهکودکانه است اگر باخود بگيرد.  به یبينی نشده و جديد های پيش تواند شکل که میهست 
ی نظامی، نبايد از  ها در حوزه امپرياليست ی راندن گاردهای سفيد و حملهعقب  از پس 

ی شوروی را  روسيهکرده، زندگی ما رخنه  بههای مختلف  داری که تالش دارد از راه سرمايه
، واهمه داشت. اين کنداز جمهوری شوروی برای اهداف خويش استفاده و چنگ خويش درآورد،  به
مشکل حزب ما در اين است که: چگونه  در مقابل ما قرار دارد.که  ترين خطری است زرگب

ی نيروهای پرولتری را حول وظايف روشن  آمادگی مقابل با دشمن را بيابيم، چگونه بايستی همه
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ی  داری گرايش دارند). وظيفه سوی سرمايه های اجتماعی هميشه به طبقاتی متحد کنيم؟ (ديگر گروه
  را تدارک ببينند. تاريخ انقالبدر ی جديد  که اين صفحه  ماست رهبران

ی سطوح  در ايجاد وحدت در همهکه بود حل واقعی اين مسائل خواهيم  بهقادر تنها درصورتی 
پُرکردن دفاتر حزب و  ها نيز. بلکه با اتحاديهدولتی، نه تنها با نهادهای  حزب موفق باشيم:

های روشن طبقاتی است،  از سياست ان رنگارنگ] نه تنها انحراف[از کارمند ی کارگریها اتحاديه
از طريق امتيازات را  نفوذ سرمايه جهانیی پذيرش  زمينه ی نزديکْ  در آيندهچنين  هم بلکه

  .کند فراهم میقراردادهای تجاری انحصاری و 
که  است ، بدين معنیبدانندخود  متعلق بهآن را مرکزی که کارگران  ی دهی يک کميته سازمان

، )ها پيوند دارند با توده که(ين يپا های که در آن نمايندگان قشر بياوريموجود  به ای مرکزی ی کميته
اين  جشن عروسی تجار  ظاهر نشوند.تماشاچی ها و يا  ارتقای ژنرالای برای]  در نقش [پله

های کارگری  تحاديهغيرحزبی باشد که در ای وسيع ها با توده کزی بايد در پيوند نزديکمر ی کميته
ها و ، نيازکندروز را فورموله متناسب با شعارهای تواند  ی مرکزی می . اين کميتهاند شده  متشکل

براساس مشی  تالش کند که سياست حزب راچنين  همآورد و دربيان  کارگران را به آرزوهای
الش در راستای تحقق ت[. است» کارگری  اپوزيسيون«های  خواست ها اينی  همه برد.بپيش  طبقاتی 

اپوزيسيون «که رهبران حزب به هرچند .استاين نهاد کارگری  ی تاريخی وظيفه ]ها اين خواست
 اساسی فعالتنها نيروی  »اپوزيسيون کارگری«دهند، اما امروز  میتوجهی نشان  بی »کارگری

  .بياوردحساب  ی فعال که حزب بايد مد نظر داشته باشد و آن را بهينيرو ؛است
داری  سرمايهيوغ از کارگران سراسر جهان ی يرهاخاطر  به »اپوزيسيون کارگری«وجود يا آ

 که است که جنبشی نامطلوب يا اين ؟مثبت ارزيابی کردگيری آن را بايد  شکلضروری است و 
هر  ؟استخود اعضای   تخريبدر پِی و کند  را فراهم میتضعيف نيروی عملی حزب  اتموجب

بخواهد اين مسئله را  با ذهنی بازو باشد نداشته   داوری پيش »زيسيون کارگریاپو«ه رفيقی که علي
او  چه مقامات دولتی به آنتخت تأثير که  اين [البته] مشروط بهقرار دهد، و تحليل  مورد بررسی

پی » کارگری پوزيسيونا«ضرورت و مفيد بودن  مختصر بهاين با مرور اجمالی ، نباشد گويند می
  است. کردهافکار را از خواب زمستانی بيدار  ی نخست در درجه چراکه ؛است مفيد .برد می

بوديم خود  ی ] روزانهاتمبارزناشی از [ فشارهایچنان مشغول  آن های انقالبْ  در طول سال
يم که فراموش کرد متوقف مانديم.سيپی و تئوريک پرنی  از زاويه های خود کنشارزيابی که در 

هم نبرد برای قدرت سياسی  که محدود به هايی دورهدر پرولتاريا د که اين امکان وجود دارحتی 
گونه  اينوقوع  .غلطدب نيز اپورتونيسممنجالب  حتی بهو شود؛ دچار اشتباهات جدی نيست، 

 ی محاصرهدر ما که  ويژه اين به ؛ممکن است هميکتاتوری پرولتاريا د ی مرحلهاشتباهات حتی در 
عمل  انهدار سرمايهمحيط اجباراً در  نيز و جمهوری شورویقرار داريم ج طوفانی امپرياليسم اموا

 .مردان خردمندی باشند اران و دولتمد سياست که رهبرانْ  . در چنين شرايطی کافی نيستکند می
 ی مبارزه ی که دربرگيرنده کارگر را براساس خطی ی  ی طبقه حزب و همه که قادر باشند دبايها  آن

تا آماده کنند  کارگر را ی  ها بايستی طبقه هدايت نمايند. آن دارد،نيز آفرينش  طبقاتی است و قدرت
از راه نفوذ سرمايه جهانی گسترش که عليه اشکال مختلف تسخير جمهوری شوروی بتواند 

ها بايد  اين .»يابيدبطبقاتی سازمان خطوط براساس  ؛آماده باشيد، هشيار باشيد« .باشنديابد، آماده  می
  ـ باشد.  تر از قبل مراتب بيش امروز بهـ حزب ما  شعارهای

ترتيب دست  در دستور کار روزانه گذاشته و بدين اين مسائل را »اپوزيسيون کارگری«
 ،تاکنون انجام شدهرا   چه تحليل آن  اعضااند.  حرکت درآمده ها به انديشه. اقدامی تاريخی زده است به

اثرگذار کنند و  حرکت میها  انديشهکه  یيليل هست، هرجاتحو جاکه انتقاد  هرآن .اند آغاز کرده
. هيچ آيد وجود می بهسوی آينده  َروی به رشد و پيش ،قدرت آفرينش ،جا زندگی هست آن ؛شوند می
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اين امکان وجود اگر وجود ندارد.  سترونريان زندگی جاز افکار و  یتر و مضرتر هولناک چيزِ 
ی  خنده انفجار ی در آستانهکه دشمنان ( ن مقطع زمانیدر اي »اپوزيسيون کارگری«نداشت که 
احتمال بسيار قوی]  [به، کندوارد جريان امور  خودرا به) اند قرار گرفته و تمسخر ما استهزاآميز

کمونيسم  از خط شفاف طبقاتیِ ما را  ،خواست خودمانکه بدون  شديم می جريانی از زندگیمغلوب 
مواضع  کنگره و حزب بايستی به[چراکه] ی غيرممکن است. اينک چنين چيزاما  .کرد منحرف می

که  د. يا بايد با اين مواضع سازش کنند ويا ايننتوجه کن »اپوزيسيون کارگری«نظرات  و نقطه
  .شونددادن امتيازاتی  مجبور به» کارگریاپوزيسيون «دليل نفوذ و فشار  به

است  ی [اساسی] مسئلهحث گذاشتن اين ب به ،دادهانجام  » اپوزيسيون کارگری«که  دومين خدمتی
. آيا اين سيستم را دارند  آفرينش سيستم نوين اقتصادی تگیشايس[امکان و] که باالخره چه کسانی 

 همراه به، اند گذشته که از نظر فکری وابسته به  بازرگانانی و ها تکنوکراتنوين از سوی 
های  مجتمعيا از سوی ، آيد میاجرا  بهها  ای از کمونيست کارگزاران شوروی و بخش پراکنده

  شوند؟ ها نمايندگی می که از سوی اتحاديه یکارگر 
ها پيش از سوی مارکس و انگلس در مانيفست  چه را که سال آن »اپوزيسيون کارگری«

های  دست توده تواند و بايد به بيان آورده است: بنای کمونيسم می ، بههتحرير درآمد کمونيست به
اپوزيسيون «و باالخره،  کارگران است. امر گر انجام پذيرد. بنای کمونيسم کار و کش زحمت

» اپوزيسيون کارگری« است. بلند کردهعليه بوروکراسی بررا  دصدای خو پژواک »کارگری
را مانع کارگر  ی  مستقل و خالق طبقههای خودفعاليتی  بالاعالم دارد که بوروکراسی کرده جرأت 

توليد نوين های  آزمون و تجربه آنان در يافتن روش ،ُکشد و مانع ابتکار میافکار آنان را  شود؛ می
اپوزيسيون « بوروکراسی مانع آفرينش اشکال نوين توليد و زندگی است. ، عبارت ديگر است. به
 ،از اين نظر جای سيستم بوروکراسی دارد. ها را به مستقل توده یفعاليتخودنهاد  پيش »کارگری

ی  کمونيسم و منافع طبقهزيان  بهانحرافات خويش که  اند و به  نون امتيازاتی دادهاک رهبران حزب هم
 ی کنگره ،ايم که ما متوجه شده یيجا تا آن. اند کرده» اعتراف«رد سانتراليسم) يعنی: کارگر است ( 

  اپوزيسيون کارگری خواهد داد.  دهم امتيازات ديگری به
عنوان يک گروه کوچک درون  بهفقط چند ماه پيش ، »اپوزيسيون کارگری«که  اين با توجه به

هرروی]  [به است.داده انجام  درستی]  [بهکنون وظايف خويش را ] تااما[، شکل گرفتحزب 
. بدهندگوش   های کارگران چاره راه به تاکرد نهادهای حزبی را مجبور  »اپوزيسيون کارگری«

ای تاريخی  برآيندپا  اين نهاد تازهاست،  »گریاپوزيسيون کار«اکنون متوجه  که هم رغم حمالتی علی
  تکيه دارد.
دانيم که پس از بعضی  میباور داريم،  مان حزبنيروهای حياتی  بهاين دليل که ما  به درست

گردد که  همان مسيری بازمی در نهايت به حزب، های سياسی منحرف حرکتها و  ترديدها، مقاومت
ای  ی طبقه مثابه ی کارگر] به [در درون طبقه .شود ه میتصوير کشيد نيروهای پرولتری بهتوسط 

از ها  زب را ترک کنند، آنها ح روهگاگر برخی  يافته، شکافی وجود نخواهد داشت. سازمان
تنها کسانی باقی  نخواهند بود.» اپوزيسيون کارگری« ی دهنده طبقاتی] تشکيل های [خميرمايه

در اثر جنگ داخلی که (ی کمونيستی  از روح برنامهب تدريج از انحراف موقتی حز بهمانند که  می
کنند که   چنان حمايتهای حزب  از پرنسيپو  بروند، فراتر، )استشده  حزب تحميل بهطوالنی 

  .اند گويی جوهر خط سياسی ما در عمل
ً در حال رشد پرولتاريا را  های اند که ديدگاه عادت کردهی کسانی که  همهدر حزب  مداوما

و  پراتيک ،سالمه ک کنند جذب و هضم می» اپوزيسيون کارگری« ازرا آن چيزهايی د، منعکس کنن
با اطمينان خاطر و لحنی  کش] [و زحمت های کارگر هوده نيست که توده بی .اند معقول

او انديشد.  چيز می همه ی  سنجد و در باره چيز را می همهايليچ (لنين) «گويند:  جويانه می مصالحه
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" یطرف "اپوزيسيون کارگر بهسکان حزب را گيرد که  تصميم میو  ؛کند ا گوش میم چنان به هم
  ».بچرخاند. او با ما خواهد بود

راهی بروند  همان  حساب بياورند و به را به» اپوزيسيون کارگری«رهبران حزب هرچه زودتر 
ر خواهيم زودتر پشِت سهمان سرعت بحران در حزب را  دهند، به ی حزبی نشان میها  تودهکه 

رها کرده،  اقتصادی نقواني که خودرا از اهداف عينی ای گرايی انسان آن اززودتر هرچه  گذاشت.
 ،استفاده کنيمی کارگر  طبقه ی کليت ناشی از تجربه از غنا و آگاهیِ گامی فراتر بگذاريم، و 

  تاريخ بشر در عصر کمونيسم را شروع خواهيم کرد. آفرينش تر سريع
  
  
  
  

  پيوست اول
  

  های کارگری] [کمونيسم جنگی، کار و  اتحاديه
  
  

تاريخ روسيه «جلد دوم  ٢۶٨تا  ٢٣۴ی  که اين پيوست عيناً از صفحه توضيح اين
 ی نجف دريابندری کپی شده است. ، اثر ا اچ کار، ترجمه»شوروی ـ انقالب بلشويکی

  ضمناً تأکيدها با رنگ قرمز از ماست
  

سياست کار در نخستين  اماتی را که باعث پيچيدگیجنگ داخلی ترديدها و ابه ی  ضربه
های  کردن سياست دنبال غالب ملیْ  رضغ کهای رژيم جديد شده بود، برطرف کرد. وجود ي ماه

بسيج  به ـ هر دوـ  ها  ون بقای دولت و اتحاديهنهدايت و انضباط کار را آسان و واجب ساخت. اک
 ی وابسته بود؛ اين امر مسأله» سفيد«بر سپاهيان  ها در راه پيروزی نظامی يکايك افراد و ماشين

 ،يسم جنگینداد. در زمان کمو صورت غلطی ساده جلوه می ها و دولت را به ميان اتحاديه ی رابطه
 هرجا که فوراً  ها به کارهای جنگی و فرستادن آن سياست کار عبارت بود از گماشتن کارگران به

آن با کمال کفايت اجرا  ککمابزاری بودند که اين سياست بههای کارگری  مورد نياز بودند؛ اتحاديه
چون  راست و بیرمسائل اصولی روشن و س ی شد. تا زمانی که جنگ داخلی ادامه داشت، همه می

  رسيد. نظر می و چرا به
نظارت برداشته شد صدور ی  نخستين گام نامحسوسی که در جهت برپا کردن يا دستگاه تازه

است، که ناظر است بر تنظيم شرايط عقد قراردادهای جماعتی (يا  ١٩١٨ژوئئه  ٢فرمان 
های  نمايندگی کارگران، و کارفرمايان يا مديريت های کارگری به جمعی) ميان اتحاديه دسته

دهد که در صورت سرپيچی کارفرما  رود اختيار میپنارکوم فرمان به ی ادهين مرت همها. م کارخانه
پذيرش  شود، با دستور دولتی کارفرما را وادار به اتحاديه ارائه می از پذيرش پيمانی که از طرف

معنای جواز اعمال زور بر ضد کارفرمايان ناسازگار بود، اما در واقع  ين ماده، ظاهراً بهاسازد. 
های کارگری شرايط استخدام را تعيين کند؛ و  گذاشت که با توافق اتحاديه نارکومپرود را آزاد می

پايدار آن فرمان بود. مبنای قانونی سازمان دادن کار در زمان کمونيسم جنگی در  ی هاين تنها نتيج
ی يمرکزی اجرا ی تصويب کميته به ١٩١٨اکتبر  ١٠که در » ر ف س ش ج«نخستين قانون کار 

موجود بود. مواد اين قانون پس از تأييد تمهيدات قانونی  ،سراسری رسيد و شش هفته بعد ابالغ شد
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های کارگری با  گويد که ميزان دستمزدها بايد از طرف اتحاديه مايت از کار میموجود در ح
با آن که کارکنان  د،رسبتأييد نارکومترود  هبمشورت مديران يا کارفرمايان تعيين شود و 

شدند و لذا اين تأييد نوعی تشريفات بيش  ها منصوب می ز طرف اتحاديهانارکومترود در واقع 
کلی فراموش شد. اين يکی از نتايج باورها و کردارهای  د جماعتی بهنبود. موضوع قراردا

 ی ناظر بر ملی شدن همه ١٩١٨ژوئن  ٢٨کمونيسم جنگی بود. از لحاظ نظری، پس از فرمان 
صورت يکی از اشکال خدمات اجتماعی  صنايع عمده، کارفرمای اصلی خود دولت بود. کار به

ريد و فروش نيروی کار منسوخ شد. از اين پس در تعيين قرارداد خ داریِ  درآمد و مفهوم سرمايه
مسؤوليت و تخصص  ی بودن کار، و درجه کعوامل توانفرسا بودن يا خطرنا های دستمزدْ  نرخ

ها در آوريل  موجب دستور اتحاديه کارمزدی که به ی حساب بيايند. محاسبه بايست به الزم، می
عادی درآمد و اين  کصورت مال شد، بلکه به پذيرفته شده بود، نه تنها مجاز شناخته ١٩١٨

  نگرفت. ديگر مورد معارضه قرارپس سياست تعيين دستمزد دولت شوروی از آن 
عمومی است، و در مقابل اين وظيفه  ی داشت که کار وظيفه چنين مقرر می ١٩١٨قانون کار 

موجب يا  به کار گماشته شود، هرچند هبکارگر حق دارد موافق تخصص خود و با مزد مناسب 
گردد که هرگاه کار مناسبی برايش پيدا نشد  شود و کارگر متعهد می بعدی اين حق تحديد می ی ماده

شود.  ای نمی اجبار و اکراه اشاره کلیِ  ی مسأله اما در قانون کار به .بپذيرد تاً کارهای ديگر را موق
کار حق ندارد کاری  خص بیفرمان دولتی گفته بود که ش يک، ١٩١٨ رحتی پيش از آن، در سپتامب

کاری او قطع خواهد شد. ولی برای اين  بی ی شود نپذيرد، وگرنه بيمه نهاد می او پيش را که به
اجرت مهکار  یببينی نشده بود؛ و چون واکنش طبيعی کارگر  سرپيچی مجازات ديگری پيش

، ١٩١٨اکتبر  ٢٩موجب فرمان  بينی شده چندان تأثيری نداشت. به روستا بود، مجازات پيش به
های محلی نارکومترود  صورت ارگان به») کار ی مبادله«مراکز استخدام و اعزام کارگر (يا 

کارگر و چه از  لحاظ گرفت، چه از درآمدند و از آن پس استخدام فقط از آن مجرا صورت می
همان ماه ای قيد نشد. در  هرچند برای سرپيچی کارگر از پذيرش کار مجازات تازه ا؛لحاظ کارفرم

بورژوازی، چه زن چه مرد، از  ی گيری از طبقه فرمانی صادر شد دائر بر مجاز شناختن کارگر
تمام افراد بورژوازی، ميان سنين  به .سن شانزده تا پنجاه، برای کارهای ضروری اجتماعی

فر، بندی يا جواز س داده شد؛ برای گرفتن کارت جيره» کار ی دفترچه«چهارده تا پنجاه و چهار، 
تی برای اين مقاصد اعتبار داشت که رصو رکار الزم بود؛ و دفترچه نيز فقط د ی دفترچه ی ارائه

  ]١[کار اجتماعی مفيد مشغول است کي در آن ثبت شده باشد که دارنده به
های کارگری سراسر روسيه در ژانويه  اتحاديه ی دومين کنگره رشکل واضح سازمان کار د

شوراهای  ی ماه پيش از آن دومين کنگره کود؛ يبخلی در اوج خود پديدار شد. جنگ دا ١٩١٩
صنايع برداشته بود؛ برنظارت  اقتصاد ملی سراسر روسيه گام محکمی در راه مرکزيت دادن به

ا راه هها را تن سخن گفته و اين» طرد منافع محلی محض«و » مرکزيت«لنين نيز تازه از لزوم 
های کارگری، که در  اتحاديه ی در اين اوضاع بود که کنگرهدرمان آشفتگی اوضاع ناميده بود. 

 ی رابطه ی بار ديگر مسأله کبودند، ي کتن بلشوي ۴۵٠تن نمايندگان آن  ۶٠٠ميان بيش از 
کوچکی از  ی های شديدی درگرفت. دسته های کارگری و دولت را مطرح کرد. باز بحث اتحاديه

تن  های کارگری مستقل متمکن گردد؛ سی ر اتحاديهگفتند که تمام قدرت بايد د ها می آنارشيست
های کارگری و رد اين  ای دادند، دائر بر تأييد اصل استقالل اتحاديه نامه قطع ی بهأر کمنشوي

های  سوسيال دموکرات«کارگران است؛ سی و هفت تن  ی دعوی که حکومت شوروی نماينده
ها بايد از وظايف  تند که وظايف اتحاديهتری گف رهبری لوزوفسکی با احتياط بيش به» الملل بين

های  ای در ارگان های اتحاديه که جذب شدن ارگان ندآن بود رهای دولتی متمايز شود، و ب ارگان
 ی نامه اکثريت هنگفت کنگره قطع». معنی بی«امری است » کنونی انقالب ی در مرحله«دولتی 
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» دولتی کردن«آن پشتيبانی کرد. اصل ها را تصويب کرد، و لنين با سخنان مفصلی از  کبلشوي
های دولتی صورت نگرفت،  ای در ارگان های اتحاديه با ادغام ارگان» دولتی شدن«پذيرفته شد؛ اما 

هنگ و صميمانه و همراستای آن آکامال ناگزير کار همی  نتيجه«اين دليل پيش آمد که  بلکه به
يت رهای کارگری برای کار مدي اتحاديه دست های وسيع کارگر به آماده شدن تودهو ارگان]ها [

در خصوص اين که آيا دولت بايد  .]٢[بود» های نظارت اقتصادی ارگان ی دستگاه دولتی و همه
نامه ابهام خاصی برجا مانده بود.  ها را در خود جذب کند يا برعکس، در اين قطع رفته رفته اتحاديه

های کارگری سراسر  ای مرکزی اتحاديهاما اشميت، کميسر خلق در امور کار، که در شوراه
همين دليل بود، با ظرافت  منصب کميسر خلق به ده داشت و رسيدنش بههروسيه مقام دبيری را برع

 :ها پشتيبانی کرد از اصل تقدم اتحاديه
های کارگری را اجباراً عملی  های اتحاديه ها و نقشه نقش کميساريا... بايد اين باشد که توصيه

های کميساريا  ها مداخله کند، بلکه ارگان وه، نه تنها کميساريا نبايد در حقوق اتحاديهعال سازد. به
اين ی  جا در مرکز هميشه بر پايه ها تشکيل شوند. ما اين دست خود اتحاديه المقدور به بايد حتی ...نيز

  .کنيم قاعده عمل می
  

» همان«ر نارکومترود شورای مرکزی سراسر روسيه نيز بدون ترديد چنين نظر داد که کا
 :های کارگری است کار اتحاديه

خود اعالم  ی های کارگری در کار روزانه نارکومترود] همان است که اتحاديه[کار آن  ی پايه
رسانند. کميساريای کار اين  تصويب می های خود به کنند و در تصميمات و مقررات جاری کنگره می

 .گذارد اجرا می رت دولتی بهنام ارگان قد پذيرد و به تصميمات را می
  

های  مرکزی اتحاديه دهد که خود کميسر خلق نيز از طرف شورای اشميت سپس توضيح می
کارگری نامزد اين منصب شده است و تمام هيأت مشاوران نارکومترود از نمايندگان شورای 

ميان  بهشامو  کهنگی نزديآا کمبود عبارت بود از برقرار کردن همهتن .شود مرکزی تشکيل می
توضيح ضمنی  کاما تومسکی در ي .های کارگری نمايندگان محلی نارکومترود و نمايندگان اتحاديه

 :کند می  اشاره اين معامله نيز ی آن طرف مسکوت مانده به
کنند و انتصاب کميسر  های کارگری تنظيم می ايط۔ کار را اتحاديهرزمانی که دستمزدها و شدر 

دهد.  تواند روی ما بستگی دارد، در روسيه شوروی هيچ اعتصابی نمی ی ی کنگرهأر کار فقط به
 .]٣[بگذاريد اين نکته را روشن کرده باشيم

  
اين تبيين روشن از سياست دولت در مورد يا موضوع حياتی بيش از آن ترديد نظری که 

  .داشت ها و دولت را فراگرفته بود اهميت هنوز روابط اتحاديه
بار کوشيد که سياست جامعی نيز  چنين برای نخستين های کارگری هم يهاتحاد ی دومين کنگره

قراردادهای  تقاضای بازگشت به کمنشوي ريزی کند. يکی از نمايندگان برای تعيين دستمزد پی
خود پيش افتاده بود يا واپس مانده بود. قانون کار حق  ی اما او يا از زمانه .درجماعتی را مطرح ک

های کارگری با مشورت کارفرما واگذار  اتحاديه جانبه به ر يکطو واقع به تعيين دستمزد را در
ونيسم متمزد در زمان کستثبيت د ی های عمده کومترود؛ فرمانرتأييد رسمی نا کرده بود، مشروط به

 [شورای کميساريای خلق]مرکزی اجرايی سراسری و ساونارکوم ی جنگی نيز از طرف کميته
ها در  ها، و از مسؤليت اتحاديه کارگران در قبال اتحاديه تز مسؤليانگره ک ی نامه صادر شدند. قطع

گفت: سياست  اقتصاد کشور سخن می ای افزايش توليدکنندگی و بازسازیرقبال تمام پرولتاريا ب
قطعات توليد  ی ريزی شود، يعنی برپايه محاسبه ت برپايه رقابت و پاداش پیسيبا میتمزد ستعيين د
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های ثابت  کفردی مقدور نباشد، بر پايه مال کارِ  ی زه، يا، در مواردی که محاسبهشده و دادن جاي
عاليترين کارکنان «باال را برای  ی بندی کنند و دو طبقه بايست طبقه های دستمزد را می توليد. تعرفه
طبقات،  ی . همهرندبگي ردر نظ» متوسط ی کارکنان مشابه درجه«و برای » اداریو فنی و مالی 

دوازده درجه تقسيم شدند؛ و در  ه طبقات کارکنان مديريت و خواه کارگران، برحسب مهارت بهخوا
 ی اول با درجه ی هرگروه درجه توزيع دستمزد ميان درجات يکنواخت بود، يعنی تفاوت درجه

 ی لهصی دستمزد همگان فاربود. اين البته از آرمان فرضی براب ١ر٧۵برای  ١نسبت  دهم بهازدو
 وجود ١٩١۴ا که پيش از ر ير ماهرغميان دستمزد کارگران ماهر و  ی داشت، اما فاصله یفراوان

دستگاه  ی هسته«داد مدعی شد که  هکنگر گزارشی که در اين باره به کرد. اشميت در اشت کم مید
اين  م اين است که بتوانيم بهه، و گفت موضوع م»ارت متوسطهعبارت است از کارگر دارای م

زيان  و به گويان: چنين استدالل کرد که تراز ای بدهيم؛ اما يکی از سخن ادالنهع دِ هسته دستمز
حوالی آن با و و سکم هری شراهای جديد ب رفهعت .سته ا، از تراز افتاد» ولتاريارماهر پ ی طبقه«

 ١آن نيز تا  ایرييد شد، و اجأی تسری سرايمرکزی اجرا ی يتهمک ١٩١٩فوريه  ٢١مان ردور فص
 ۶٠٠دستمزد برای کارگر بالغ ماهانه موجب اين فرمان، حداقل  ماسبق شد. به طف بهفوريه ع

مزدهای باالتر از  ؛روبل ٣٠٠٠حد اعالی دستمزد کارکنان اداری ماهانه  روبل تثبيت شد، و به
ساونارکوم قابل پرداخت بود. سه هفته بعد فرمان ديگری صادر شد  ی ههای ويژ اتصميمباين فقط 

تثبيت  -گرفتن معيار مسکو  ١٠٠با  -رد مقياس مسکو را در باقی کشور کاربُ  که درصدهای
صادر شد » کارکنان مسؤل سياسی« ی حقوق ماهانه ی فرمانی هم درباره ١٩١٩در آوريل  .]۴[کرد

ترين  ی سراسری، و چند تن از عالیيمرکزی اجرا ی و حقوق کميسرهای خلق، اعضای کميته
 ]۵[يعنی دوسوم نرخ باالترين کارکنان فنی و اداری -وبل تثبيت کرد ر ٢ر٠٠٠مقامات را ماهانه 

رو  ۶٠٠ترين نرخ از  ها باعث باال بردن نرخ دستمزدها شد؛ پايين باال رفتن قيمت ١٩١٩در اوت 
ترتيب گرايش  ، و بدين۴ر٨٠٠به  ٣ر٠٠٠روبل افزايش يافت، و باالترين نرخ از  ١ر٢٠٠بل به 

اول کمونيسم  ی هاف بايد گفت که در دورصحکم ان چنان ادامه يافت. به تر هم سوی برابری بيش به
صورت عامل  جنگی هرچند برای برابری آرمانی دستمزدها اقدامی نشد، اما اصل برابرسازی به

 - جهت افزايش تفاوت دستمزد رد -های ديگر  های ناشی از انگيزه مؤثری بر گرايش ی بازدارنده
  .آوردند عمل زودی تأثير خود را به ها نيز به شکرد. اما اين گراي عمل می

 بکبود که در جهت س های کارگری پيشرفتی اتحاديه ی هبخش مهم از کار دومين کنگر کي
را معين کرده بود که  ی عمومی قاعدهاول اين  ی ها صورت گرفت. کنگره اتحاديه ی کردن شبکه

های کارگران  ه شغل کارگران، و گروهتشکيل شوند، نه برپاي» برحسب صنايع«ها بايد  اتحاديه
اتحاديه تعلق  کي مؤسسه به کي بهکارگران  ی طوری که همه بايد جذب شوند، به» ای خيلی حرفه«

کند که در پاييز  هايی صورت گرفت. يکی از مآخذ توصيف می يابند. برای اجرای اين قاعده تالش
ازی ترويگولينای پطروگراد س کتيالس ی مستقل از کارخانه کهای کوچ چگونه اتحاديه ١٩١٨

نويسی کردند. اما  جا در اتحاديه کارگران صنايع شيميايی نام بيرون رانده شدند و کارگران آن
های  داوری پيش«سبب  دوم متوجه شد که کار اجرای اين غرض به ی پيشرفت کند بود. کنگره

لنگ شده است، و لذا » کند کارکنان اداری و فنی جدا می سياسی و اقتصادی که کارگران را از
وقت تنفيذ اين قانون رسيده است. » سال ديکتاتوری پرولتاريا کپس از ي«اين نتيجه رسيد که  به

صحيح کار کردن طرح يا مؤسسه و انضباط کاری در ميان کارگران و «قرار شد که مسؤليت 
ها  اتحاديه ی بر عهده» های توليدکنندگی کرعايت مقررات اتحاديه در مورد تثبيت دستمزدها و مال

اجباری » از طريق ديدارهای عمومی کارگران«ها بکوشند عضويت را  باشد؛ و نيز اتحاديه
ها و برای  اتحاديه ی های کارگری سراسر روسيه برای همه اتحاديه ی سازند. تصميمات کنگره

سيه اختيار داده شد های کارگری سراسر رو شورای اتحاديه آور بود، و به ها الزام اعضای آن ی همه
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آور بپردازد. با  اتخاذ تصميمات الزام نام آن به که از جانب کنگره عمل کند و در غياب کنگره، به
بر رقم ادعا  سرعت افزايش يافت؛ بنا نيز به های کارگری بهتر شدن سازمان، تعداد اعضای اتحاديه

تن در  ٢ر۶٠٠ر٠٠٠به  ١٩١٧تن در زمان کنفرانس ژوئيه  ١ر۵٠٠ر٠٠٠ شده، تعداد اعضا از
بر  ١٩١٩ ژانويه ی رسيد، و در زمان دومين کنگره ١٩١٨ژانوئه  ی زمان نخستين کنگره

 .]۶[تن بالغ بود ٣ر۵٠٠ر٠٠٠
جنگ داخلی هنوز  ،اجالس کرد ژانويه درهای کارگری  اتحاديهی  هنگامی که دومين کنگره

برآوردن نيازهای جنگی بسيج نشده بود.  برای اوج خود نرسيده و اقتصاد کشور نيز هنوز کامالً  به
حزب در  ی هشتمين کنگرههای زيادی صورت گرفت.  از اين لحاظ پيشرفت، دو ماه بعددر ظرف 

در فضايی آبستن طوفان تشکيل شد. کار اصلی و رسمی کنگره عبارت بود از  ١٩١٩مارس 
تا آن روز حزب  .١٩٠٣کهنه و منسوخ  ی جای برنامه حزبی تازه به ی برنامه کتصويب ي

های کارگری روشن کند. در اين  فرصتی نيافته بود که روش خود را پس از انقالب در قبال اتحاديه
ها باشد  اتحاديه بهاول متکی  ی بايد در وهله» دستگاه سازمانی صنايع«کنگره حزب اعالم کرد که 

گری بايد عمال مرکزيت های کار اتحاديه«اضافه کرد که ، عبارتی که سپس باعث دردسر شد به، و
 ی عمده ی اما کليد وظيفه». واحد اقتصادی در دست گيرند کچون ي مديريت تمام اقتصاد ملی را هم

 :ودب ها در اضطرار جنگ داخلی در بند ديگری از فصل اقتصادی برنامه نهفته اتحاديه
 هيح آن، چيروهای کار موجود کشور، توزيع و توزيع مجدد صحند اعالی استفاده از تمام ح

های گوناگون اقتصاد ملی، که از لحاظ رشد  وری]ها و چه در ميان شاخههو [جمردر ميان قلم
فوری سياست اقتصادی حکومت  ی ظيفهها] بايد و اين هدف اقتصاد ملی ضرورت دارد؛ [رسيدن به

پذير  قهای کارگری تحق صميمانه با اتحاديهحدت شوروی را تشکيل دهد، و اين مهم فقط از طريق و
های کارگری  کومت شوروی با شراکت اتحاديهحافراد کارآمد جامعه از طرف  کاست. بسيج يکاي

از پيش اجرا  رت تر و منظم وسيع اندازه صورتی بی برای انجام دادن کارهای اجتماعی معين، بايد به
  .شود

  
 ی اط رفيقانهانضب ی پايهبرپايه سوسياليستی توليد فقط  ی شيوه«کند که  می هبرنامه اضاف

ايجاد اين انضباط نوين  کار«را در » نقش عمده«ترتيب  ، و بدين»شود کارگران تأمين می
فرمان بسيج  ١٩١٩حزبی مارس  ی . پس از کنگره]٧[کند ها واگذار می اتحاديه به» سوسياليستی
حزب  مرکزى ی نام کميته هبروز بعد لنين  .صادر شد آوريل از ساونارکوم ١٠تاريخ  عمومی به

های کارگری ارائه  شورای مرکزی اتحاديه به» شرق ی وضع جبهه ی درباره«سلسله احکام  کي
بسيج  رای سراسر کشور تقاضا کرد که در امه های حزبی و اتحاديه سازمان ی کرد و از همه

 ۵٠ميل خود تصميم گرفته بودند فوراً  که به کهای شهر پوکروفس کاری کنند. عمل اتحاديه هم
ها خواسته شد که فهرست  اديهحاز اعضای خود را بسيج کنند سرمشق قرار داده شد و از اتدرصد 

قيد و شرط در محل ضرورت ندارد بدون تا کسانی که وجودشان «اعضای خود را ارائه دهند 
 :سال بعد تروتسکی با عباراتی خطابی چنين گفت کي ».ولگا يا اورال اعزام شوند ی جبهه به

مرکزی حزب کمونيست روی  ی کميته طرف به کدر جبهه دشوار شد ما از يهنگامی که کار 
های کارگری؛ از اين دو منبع  شورای مرکزی اتحاديه ی هيأت رئيسه آورديم و از طرف ديگر به

خود  ی جا از روی الگو و چهره جبهه فرستاده شدند و ارتش سرخ را در آن پرولترهای برجسته به
  .پديد آوردند

  
ً ن لني یارکوم و تقاضانمان ساورف بود، و در اين زمان  رخدمت نظام منحص دعوت به به رسما

يچ فرمانی برای بنا گذاشتن کار اجباری صادر نشد. اما تمايز ميان خدمت نظام و کار اجباری ه
 فرمانی هم از طرف مان بسيجْ فردور ص ی همان لحظه راز دست داد. د زودی واقعيت خود را به
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کار خود منع  ککاوان زغال را از تر رای کار و دفاع) صادر شد که معدن(شو» اس ته ئو«
ی احضار شده بايد در سر نهای س گروه کاوان متعلق به معدن ی داشت که همه کرد و اعالم می می

  .]٨[کار خود بسيج شده شناخته شوند
ج، و بسي ی هشتم، فرمان ساونارکوم درباره ی حزبی در کنگره ی تازه ی تصويب برنامه

آغاز سال مهمی بود که در آن اصول  ی های کارگری نشانه مرکزی از اتحاديه ی تقاضای کميته
دهی کار اجرا شد. جوهر سياست کار  طور کامل و بدون وقفه در سازمان کمونيسم جنگی به

 ی های متداول استخدام و اداره کمونيسم جنگی عبارت بود از رها کردن بازار کار و روش
های آن دوره، نه تنها  و اين باعث شد که سياست کار نيز، مانند بسياری از سياستکارگران؛ 

گفتند که  پذيرش نيازهای جنگ داخلی بلکه گامی واقعی در راه نظام سوسياليستی جلوه کند. می
کس منکر نبود،  جنگ هيچ ی دولت کارگران، که حق او را برای بسيج شهروندان خود در جبهه

ها بگمارد. مخالفت با اين برهان دشوار بود و  کار در کارخانه افراد الزم را به چنين حق دارد هم
اين تصور از کار، يعنی خدمت انجام دادنی و نه کاالی فروختنی، از لحاظ نظری وجه تمايز 

داد. جانشين  داری تشکيل می ست نظام دستمزد سرمايههای بلند سوسياليسم را از ترتيبات پَ  مانرآ
تورم پولی و  قهریِ  ی تر نتيجه ازای دستمزد نقدی، اگر چه بيش زون پاداش جنسی بهشدن روزاف

کرد. بوخارين در سال بعد  آسانی با اين تصور نيز تطبيق می توقف روندهای عادی مبادله بود، به
کند که  ای دريافت می گيرد، بلکه جيره در نظام ديکتاتوری پرولتاريا، کارگر مزد نمی«نويسد:  می
مين أکار از کارگر، زندگی او را ت جای خريدن نيروی دولت به .»طور اجتماعی معين شده است به

 کخورای  کند. توزيع جيره خدمت او تأمين می ی هکند، چنان که زندگی سرباز را در دور می
 ١٩١٩های کارگری اين برداشت را تقويت کرد و در سپتامبر  ها از طريق اتحاديه کارخانه به

کارگران يدی  ی همه های کارگری صادر شد ناظر براين که به از شورای مرکزی اتحاديهدستوری 
ورم سربازان جزو اموال فها لباس کار داده شود، و اين لباس مانند اورني ها و کارگاه کارخانه

 ماند. مؤسسه باقی می
نظام  »یشالق اقتصاد«جای  های تازه به وجود آوردن انگيزه به ی در چنين اوضاعی مسأله

های دائمی مقامات حکومت بود، زيرا که امکان جلوگيری از نزول  داری يکی از مشغله سرمايه
ای  کاری در ميان کارگران بستگی داشت. انگيزه درمان دردهای مزمن غيبت از کار و کم توليد به

که  که بيش از همه با روح سوسياليسم سازش داشت عبارت بود از شور و شوق انقالبی طبيعی،
ها را  دارد، چنان که رفقای آن کار وامی توانستند فرض کنند کارگران را در کارخانه به دولتيان می
های  شنبه«از فرمان بسيج کار، نخستين  سماه پ ک، ي١٩١٩نبرد واداشته است. در مه  هدر جبهه ب
قازان  -آغاز شد. در اين روزها چندصد تن از کارگران مسکو در راه آهن مسکو» کمونيستی

شش ساعت اضافه کار کنند تا اعزام سربازان و  شدند که پس از کار در روز شنبهْ  داوطلب می
ای آن را تحسين  ويژه ی جبهه تسريع شود. اين عمل گسترش يافت و لنين هم در جزوه تدارکات به

انضباط  ]يعنی[انضباط اجتماعی جديد، «ای است از  برجسته ی کرد و گفت که اين نمونه
؛ هرگز ]٩[دش محدود می حرکتیچنين  آن به ی حرکت حزبی بود و دامنه کاما اين ي .»سياليستیسو
بند پاداش مادی هم داشته  های معنوی، حتی وقتی که پشت رفت که انگيزه طور جدی گمان نمی به

مقصود  کار و نگهداری انضباط وافی به باشد، بدون نوعی سازمان ويژه برای راهبری نيروی
  عاجل بود. ی وظيفه يکبود. پديد آوردن چنين سازمانی اکنون خواهد 

پيشين الزم  لکانکار فقط در مورد افراد طبقات بورژوا و ما نخستين که اجبار به ی آن فرضيه
خواهد بود و در مورد کارگران انضباط درونی و داوطلبانه برای نگهداری جوش و جنبش کار 

فقط آن اصل کلی قانون  ١٩١٨ته شد. قانون کار اکتبر زودی کنار گذاش کفايت خواهد کرد، به
عمومی است؛ برای تنفيذ اين اصل يا  ی کند که کار وظيفه می اررا تکر» ر ف ش س ج«اساسی 
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چه از نظام  ای پيش بينی نشده است. اما آن برای اجرای مجازات قصور در اين وظيفه ماده
با  ١٩١٩از ميان رفت. در ژوئن  عمالَ  ١٩١٩آوريل  ١٠ داوطلبانه باقی بود با فرمان بسيج

کار داده شد، و اين گام ديگری در راه  ی کارگران مسکو و پطروگراد دفترچه احتياط تمام به
چون راه ديگری در ديدرس نبود، بار سنگينی بر  کنظارت جدی بر جريان کار بود. اما، بدون ش

ها کاری برنيامد.  رگران ماهر از اتحاديههای کارگری نهاده شد. حتی در بسيج کا دستگاه اتحاديه
فلزکار  ١٠ر٠٠٠تلخی شکايت کرد که نتوانسته است  نزد تومسکی به ١٩١٩ -٢٠لنين در زمستان 

کلی از دست  بسيج کارگران غيرماهر به ١٩١٩آهن منتقل کند. از پايان  های راه تعميرگاه ماهر به
قرار گرفت. در ماه نوامبر  ی آنهای محل ارگانها گرفته شد و در اختيار نارکومترود و  اتحاديه

و بارزدن و  کبرای تدار«بحران سوخت باعث صدور فرمانی شد ناظر بناگذاری سرويس کار 
اين معنی که دهقانان  ، به»سرويس گاری«نام  ، و نيز برای کاری به»پياده کردن انواع سوخت

خود را برای رساندن چوب و  ی هبايست با درخواست مقامات محلی اسب و گاری يا سورتم می
گذارند. اين بهای دولتی  ها يا بندرها در اختيار سازمان ايستگاه هبتدارکات نظامی  ومواد خوراکی 

های  ضار نشده بودند و زنحخدمت نظام ا مردان روستايی زير پنجاه سال را که به ی فرمان همه
 ی ارکوم صادر شد که در مقدمهنز ساومانی ارف ١٩٢٠شد. در ژانويه  زير چهل سال را شامل می

د هتع رب ئرو قانون کار دا» ار ف س ش ج«اصل اعالم شده در قانون اساسی  آن با لحن سنگينی به
تأمين «شود و از نياز به اشاره می »سوسياليستی هنفع جامع بهکار مفيد اجتماعی «وندان بههرش

قل، و ساير ننايع، کشاورزی، حمل و اقتصادی کلی برای ص ی برنامه کي ی کار برپايه نيروی
ويس کار عمومی رتعيين مقررات کلی س رود و سپس به سخن می» های اقتصاد ملی شاخه

گاه برای  مورد يا گاه به کرا در ي» جمعيت کارآمد«تواند هرکدام از افراد  پردازد. دولت می می
های دولتی يا، در در کشتزار(«اشکال گوناگون سرويس کار احضار کند: سوخت، کشاورزی 

سازی، توزيع مواد خوراکی، برف  ، ساختمان، راه»)ای موارد، در کشتزارهای دهقانان پاره
اصلی  ی کميته کوار ذکر شده بود. ي نمونهعمومی رانی، و مبارزه با نتايج مصائب  روبی، گاری

شد و تشکيل  برای سازمان دادن سرويس کار» اس ته ئو« رزيں نظ») گالوکومترود(«کار 
های  ا ارگانبها، همراه  اين .]١٠[گرفت اررنظر آن قزير هریهای ايالتی و روستايی و ش هکميت

کارگر شده بودند، اکنون مسؤليت بسيج عمومی کار  ی محلی نارکومترود، که جانشين مراکز مبادله
هم شکسته حتی جای تأسف بود از اين که انقالب دستگاه پليس قديم را در .]١١[ه گرفتنددرا برعه

در روستا نيز  هبلک هردر ش تنها  نه وندان را هردانست که نام ش می«است، زيرا که پليس قديم 
دى شد و برای نب ای برای اين کار سرهم با اين حال دستگاه اداری تازه». ثبت کند نهچگو

از داشت های کارگر غيرماهر ني توده بانی، حمل و نقل، ساختمان، و ساير اشکال کار که به جنگل
ما طبق برنامه «ارکومترود گفت: نگويان  ز سخنابعدها يکی  .]١٢[کار فراوانی فراهم آمد نيروی

اين يا آن نوع کار  های فردی يا تخصص يا ميل کارگر به ويژگی کرديم، و نتيجتاً به کارگر فراهم می
شش ميليون تن  هب کنزدي ١٩٢٠اول  ی مراجع در نيمه ازيکی  ی بنابر گفته. »نداشتيميهی توج

  .شدند ری بسيجبُ  صنعت چوب برای سرويس کارِ 
تر در معنی بود  اهميت آن بيش وجود آمد که شايد در آغاز ای هم به اين زمان منبع کار تازه رد

مان تشکيل شد. اين مجرمان را رهای کار اجباری برای مج اردوگاه ١٩١٩تا در مقدار. در آوريل 
کار اجباری محکوم کرده باشند.  های عادی خلق به ی انقالب، يا دادگاهها ممکن بود چکا، يا دادگاه
امور آن در دست بخشی از  ی های ايالتی چکا بود و اداره ها با شعبه ابتکار ايجاد اين اردوگاه

خواست نهادهای رد به «د)؛ زندانيان اين اردوگاه،  و کا  کميساريای خلق در امور کشور (ان
 ای برپا شد. روزِ  های جداگانه برای کودکان و نابالغان اردوگاه. شدند ه میکار گماشت به» شوروی

کاری نيز با رعايت مقررات قانون کار مجاز بود.  کار هشت ساعته بود، اما اضافه کاری و شب
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ارم آن هچ هاز س رت ای کمهشد، من داخت میرهای کارگری پ دستمزد کارگران مطابق نرخ اتحاديه
اين ترتيبات در آن زمان از لحاظ اقتصادی آن معنای  .و نگهداری اردوگاه کای خورد و خوربر

شکل  تری از مجازات نيز به های بعد را نداشت. در ضمن، صورت سخت موحش سال
کارهای  بنا نهاده شد، که ظاهراً خاص کسانی بود که در جنگ داخلی دست به» بازداشتگاه«

 ی زودی برای زندانی کردن همه ها به ه اين اردوگاهرسد ک نظر می اما به .زدند ضدانقالبی می
کار رفتند. در گزارشی که برای هيأت نمايندگی حزب کارگر انگليس در ديدار از  دشمنان رژيم به

های کارگری  کميساريای خلق دسته«تهيه شده بود گفته شده است که  ١٩٢٠شوروی در بهار 
 ی حاکمه ی شود (و غالباً افراد طبقه ها تشکيل می اهکند که از افراد محبوس در بازداشتگ فراهم می

  .]١٣[»دهند ها انواع کارهای دشوار و نامطبوع را انجام می پيشين هستند). اين دسته
ای که براثر  يعنی در لحظه -يد خود رس جاو به ١٩٢٠های  جريان بسيج کار در نخستين ماه

ن کار را ضروری ساخته بود رفته که اي دآن حالت اضطراری شدي کشکست دنيکين و کولچا
، تروتسکی ١٩٢٠ ی شوراهای اقتصاد ملی در ژانويه ی سومين کنگرهدر شد.  رفته برطرف می

نهاد  پيش ، و به]١۴[دفاع از نظام کارگرگيری و انضباط کار اختصاص داد تر سخنان خود را به بيش
تر نقل کرديم،  صنعتی پيشنيروی کار  کمبود ی او را درباره ی تومسکی، که نظر بدبينانه

کارگران  تصويب رسيد که، در ضمن مطالب ديگر، خواهان آن بود که به دور رسی به ی نامه قطع
های انضباطی کار تشکيل  جمعی يا فردی پاداش نقدی يا جنسی داده شود، دادگاه طور دسته به

کار داده شود، و برای  ی کارگران دفترچه ی همه ، برای بستن راه فرار از سرويس کار به]١۵[شود
در اين احوال، پايان گرفتن زد و . بسيج و انتقال کارگر از دستگاه نظامی سربازگيری استفاده شود

کارهای فوری ديگر فراهم  انتقال واحدهای تحت انضباط نظامی را به ی خورد در جبهه زمينه
نخستين «وم در اورال بهفرمانی صادر شد دائر بر تبديل سپاه س ١٩٢٠ ی ژانويه ١۵ساخت. در 

. سابقه ايجاد شد و زمينه ]١۶[کرد بر مقامات محلی تثبيت می ، که اقتدار نظامی را»سپاه انقالبی کار
  ناميده شد فراهم آمد.» نظامی کردن کار«چه بعدها  برای آن

تشکيل شد،  ١٩٢٠حزب، که در پايان مارس  ی ای بود که نهمين کنگره تازه ی اين مسأله
صورت  های کار به خوردی در کار نبود، سپاه و آن بپردازد. اکنون که ديگر زد ت بهبايس می

کارهای سنگين، ازجمله بريدن درختان  شدند و به جا پديدار می های اعزامی ارتش سرخ همه دسته
پرداختند. در تعبير اين جريان نيز هيچ شکی نبود. تروتسکی، که  ها می جنگل و استخراج معدن

توان حل کرد که پيروزی در جنگ  ها و با آن شوری می ت مسائل صنعت را فقط با شيوهعقيده داش
بر اصول  های عظيم دهقانان که بنا نظامی کردن توده«داخلی را باعث شده بود، از ضرورت 

  :کند که گويد و اضافه می سخن می» اند سرويس کار استخدام شده
های کارگری، بدون استقرار رژيمی که  اتحاديهنظامی کردن [اقتصاد] بدون نظامی کردن خود 

معرض فروش بگذارد، مقدور  در آن هرکارگری خود را سرباز کار بداند و نتواند خود را آزادانه به
شود، بايد اطاعت کند؛ اگر اطاعت نکرد، فراری از خدمت است و  نيست؛ اگر دستور انتقال او داده

او است که رژيم نوين  .کارگری ی را دنبال کند؟ اتحاديه شود. کيست که بايد اين جريان مجازات می
 ر.کارگ ی آورد. اين است نظامی کردن طبقه می وجود را به

  
های  شد، از سازمان مربوط می امور کمينترن تر به نيز در پايان سخنرانی خود، که بيش رادک

انواع و ها  کشوي، که نزد من»آزادی کار«ورژوايی بداوری  بر پيش«تقاضا کرد که  ریکارگ
کس ديگری با اين زبان سخن نگفت،  هيچ. ]١٧[فائق شوند» قدر عزيز است کاران ديگر آن سازش

بورو را پشت سر خود داشت؛ و کنگره نيز هنوز  مرکزی و پوليت ی ولی تروتسکی اعتبار کميته
دانست  ، و میدر برده است دشواری جان به بهيبی هياد داشت که رژيم از چه مخاطرات نظامی م به



49 
 

و لذا بدون مخالفت آشکار اين سياست را تأييد چه مشکالت اقتصادی الينحلی در پيش است، 
خورد، کنگره با  چشم می تروتسکی در آن به ی قلم استادانه رمفصلی که اث ی نامه در قطع. ]١٨[کرد

تا زمانی که «سرويس کار تأييد کرد، در  کار گماشتن واحدهای ارتش سرخ را تمام به احتياطِ 
در خصوص اصل نظامی کردن کار، ». نگهداری ارتش برای کارهای نظامی ضرورت دارد

حساب «تا  کرد ککم» های کارگری ها و بخش اتحاديه«بايست به نگرانی نداشت: می کنگره هيچ
هدايت کنند، و در اين کار همان  کارهای توليدى ها را به کارگران ماهر را نگهدارند و آن ی همه

و اما ». رود کار می برای نيازهای ارتش به ]١٩[کار رود که در گزينش افسران قت و جديتی بهد
تعداد افراد موجود را با ابعاد کاری که بسيج وسيع سرويس کار: برای اين کار همين قدر کافی بود 

آورند،  که در دست داشتند و ابزارهای الزم برای آن کار تطبيق کنند و آموزگاران کارآمدی فراهم
بايست  د میرک رفتار شده بود. کارگری که کار خود را رها می» در ايجاد ارتش سرخ«چنانکه 
ينی شد که ب های سختی پيشن شناخته شود، و برای اين جرم نيز مجازات» فرار از کار«مرتکب 

  .]٢٠[بود» حبسن در بازداشتگاه«ها  اشد آن
های کارگيری  اتحاديه ی د در سومين کنگرهکارگرگيری چند هفته بع ی مسأله ی بحث درباره

ها  کآوری از منشوي سراسر روسيه از سر گرفته شد. در اين کنگره هنوز اقليت کوچك ولی زبان
شد در  ها ديده می کمقدار مخالفت با اين سياست که هنوز در صفوف بلشوي ، و آن]٢١[وجود داشت

کاوان سراسر روسيه اعالم  معدن ی اتحاديهتأسيس  ی هفته پيش در کنگره کاوج خود بود. لنين ي
که در  [را]ای  های کارگری نظير همان انضباط رفيقانه ما بايد از طريق اتحاديه«کرده بود که 

تری را از اين سياست در پيش گرفت. لنين  ؛ ولی اکنون دفاع مستدل»ارتش سرخ داشتيم ايجاد کنيم
ت، يعنی در صآمد اشاره کرد. در اين فر دست ليتوفسک به ت تنفسی که پس از برستصفر به

ی سراسری ارائه يمرکزی اجرا ی کميته های چپ احکامی به ، او در مقابل کمونيست١٩١٨آوريل 
دو سال پيش سخنی «کند که  پشتيبانی کرد. لنين اذعان می» ايجاد انضباط کار«ها از  داد و در آن

اکنون که ». شود رمايه ديگرگون میسزه با شکال مباراَ «؛ اما »های کار در ميان نبود از سپاه
نحو نوينی سازمان داده شود؛  کار بايستی به«ت ديگری همان مسائل را پيش کشيده بود، صفر

ايجاد «، هرچند لنين اذعان دارد که »ای از پاداش و اطاعت از انضباط کار ايجاد شود اشکال تازه
لنين موضوع را در همين ». کشد ه طول میاشکال جديد انضباط اجتماعی کاری است که چندين ده

تصويب رسيد کنگره  کوتاهی که در پايان سخنرانی او به ی نامه خطوط کلی باقی گذاشت و در قطع
باال فوراً  های کارگری از پايين به های اتحاديه سازمان ی در همه«طورکلی تصميم گرفت که  به

ً ريکوف در يکی از مراحل ». ار شودرانضباط سخت برق ما در زمان «گفت  بعدی کنگره صراحتا
زور ترس از  خران را بايد به کنندگان و کله توانيم زندگی کنيم. اتالف حاضر بدون اجبار نمی

». ها را از گرسنگی و فالکت برهانيم تا آن تکار کردن برای کارگران و دهقانان واداش مجازات به
 ی  هدهعرب» آزادی کار«ها از  کری منشويهوادا رها در براب کاما دفاع نظری از موضع بلشوي

 :اده شدهتروتسکی ن
ها توضيح دهند که منظور از کار آزاد و غيراجباری چيست. ما کار  کگويان منشوي سخن

وار اصناف قرون وسطی  شناسيم، کار اجباری و نظامی ها را می شناسيم، کار سرف بردگان را می
سوی  ايم. اکنون به نامد شناخته می» آزاد«ورژوازی شناسيم، آن نوع مزدوری را هم که ب را می

اقتصادی خاصی که برای تمام  ی برنامه ی طور اجتماعی و برپايه رويم که به نوعی کار پيش می
ريزی  شود. اين پی کشور ضرورت دارد، يعنی برای هر کارگری اجباری است، تنظيم می

نه  - ، اين حق دولت کارگران را هم اساساً وقتی که ما اين نکته را پذيرفتيم ...سوسياليسم است
 ً جايی بفرستد که برای انجام دادن  مرد يا زن کارگری را به هرايم که  پذيرفته ـرسماً، بلکه اساسا

يم که دولت، دولت کارگران، حق ريذپ می ،ترتيب وجودشان نياز دارند. بدين کارهای اقتصادی به
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ی بزند که از اطاعت امر دولت سرپيچی کرده است و مجازات آن مرد يا زن کارگر دارد دست به
اين  کارگر و کارهای اقتصادی آن نساخته... نظامی کردن کار به ی طبقه ی خود را تابع اراده ی اراده

ما  ...کار ما است معنای اساسی که از آن سخن گفتم روش حتمی و اساسی سازمان دادن نيروهای
خواهد  تماعی اجباری است. انسان بايد کار کند تا نميرد. انسان نمیدانيم که کار کليتاً از لحاظ اج می

  .]٢٢[راند سوی کار می هبتازيانه  تماعی او را با جبر وجکار کند. اما سازمان ا
  

طور دائم و نامحدود، مانند برهانی که در همان زمان  برهان حق دولت برای کارگرگيری به
ظاهراً تالشی است برای توجيه نظری ضرورت ناگواری آوردند،  برای از ميان برداشتن پول می

در  بود، وسياست حزبی  ی ه بيان کنندهک ، با آنکه پرهيز از آن مقدور نبود. اما اين سخنان صريح
محبوبيت  توانست موجب ها برنخاست، نمی مخالفت با آن ها به کجز منشوي کنگره هم کسی به

در همان سال بوخارين  د درعبکارگری باشد. چندی  های تروتسکی در ميان افراد عادی اتحاديه
معنای  داری به کند که سرويس کار در نظام سرمايه چنين استدالل می» اقتصاد دوران گذار« کتاب

اما همين کار در ديکتاتوری پرولتاريا چيزی جز ، است» کارگر ی بردگی کشيدن طبقه به«
  .]٢٣[نيست» کارگر ی دهی طبقه خودسازمان«

از مجازات و  سو تر، پاداش مادی، شق اخالقیمسخت برای درآميختن دعوت و سرتالش 
ورانگل انضباط  ی ستان و حملهها لبها در زمان جنگ  کار از ترکيب اين ی ساختن نوعی انگيزه

که ، حزب ی نهمين کنگره ی نامه افزايش بود. قطع به های آن رو اما دشواری، کار را زنده نگه داشت
، »مسابقات کار«از طرف ديگر از سازمان دادن ، باطی را با قاطعيت تمام تأييد کرداقدامات انض

جمعی نيز پشتيبانی کرد و توصيه کرد ترتيباتی برای دادن پاداش جنسی داده  چه فردی و چه دسته
طور خودانگيخته آغاز شده  را که در تابستان گذشته به» کمونيستی ی شنبه«ويژه رسم  و به، شود

 کای از ي ويژه ی ها شماره کارگران حزبی چاپخانه ١٩٢٠ار داد. در آوريل ررد تأييد قبود مو
؛ ش را تقويت کرده باشندنبدر آوردند تا اين ج» کمونيستی ی شنبه«نام  روزه به کي ی روزنامه

ً در مراسم ، شنبه افتاده بود که در اين سال به، مه نيز ١صبح روز   ی شنبه«لنين شخصا
کار بدون مزد در روز شنبه برای  حزبی، رستوا درملين شرکت کرد. سپس بک» کمونيستی

تشويق  های کارگران فعال که به در همان سال برخی از گروه .اعضای حزب اجباری شد
يعنی ، »اودارنيکی«کردند با اصطالح نظامی  تروتسکی برای احيای حمل و نقل کار می

برای خدمات  -» کار ضربتی« - » ر نيچستووااودا«الح طناميده شدند و اص» گروهان ضربت«
برای انجام دادن کارهای بسيار » کاودارني«های  کار ساخته شد. دسته ی بسيار ارزنده در جبهه

اما سپس براثر ، حرکت باارزشی را باعث شد شدند. اين نقشهْ  دشوار يا بسيار فوری اعزام می
  .]٢۴[ت دادخود را از دس جا و مکرر از آن اثر نابه ی استفاده

ها  های کار اضافی آن کردند و انگيزه ها فقط برای کسب افتخار کنار می»کاودارني«نخستن 
های مادی موجود يکسره فراموش شده  هصرفاً معنوی و روانی بود. اين بدان معنی نبود که انگيز

 ١٩١٩ های کارگری در ژانويه اتحاديه ی کنگره ب دومينکه ميزان دستمزدهای مصو باشند. اين
نيست. اما سومين  سرکار بسته شده است، مطلبی است که تخمين آن مي درعمل تا چه اندازه به

م نظامی کردن کار منحصر نساخت، هم ی مسأله ، تمام توجه خود را به١٩٢٠کنگره، در آوريل 
ای برای دستمزدها  ورت گرفت و ميزان تازهصسياست دستمزد نيز بحثی  ی بلکه درباره

صراحت  نهاد کرد، به رسيد. اشميت، کميسر خلق در امور کار، که طرح تازه را پيشتصويب  به
صنايع  تخصص بهمکار  منظور از تغييرات ساختمان ميزان دستمزدها جلب نيروی«گفت که 

 ی طوری که فاصله اين هدف تفاوت دستمزدها افزايش زيادی پيدا کرد، به ؛ و با توجه به»است
براثر  ،ترتيب بدين. ]٢۵[بود ١:٢نسبت  به» کارگران« ی ترين درجه پايينعادی ميان باالترين و 
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تری برای جلب کارگران ماهر، در همان اوج کمونيسم جنگی  های قوی انگيزه فشار نياز به
رفت و تا حدی نيز  نشينی از سياست برابرسازی، که در آغاز دوران انقالب از آن سخن می عقب

چه باعث شکست سياست جديد شد اين بود که در اين هنگام  اما آنشد، آغاز شده بود.  عمل می
رحسب بها  که انواع و اقسام جيره گرفت. با آن کلی می پاداش جنسی رفته رفته جای مزد نقدی را به

جيره را برحسب بازده توليد فردی  ١٩٢٠شد، تا پيش از کنندگان داده می شغل و مقام مصرف
ً بی ١٩٢٠  انويهبندی نکرده بودند. در ژ درجه حکم مزد  معنی شده و جيره به که مزد نقدی تقريبا

شوراهای اقتصاد ملی  ی نهاد برقرار کردن پاداش جنسی در سومين کنگره جنسی در آمده بود، پيش
ی  ن کنگرهسوميو  ١٩٢٠س حزب، مار ی رهتصويب رسيد، و اين توصيه در نهمين کنگ به

فرمانی صادر شد، برای  ١٩٢٠ز تکرار شد. در ژوئن روسيه نير اسرهای کارگری س اتحاديه
عملی شدن اين . »کنندگی کار باال بردن توليد رمنظو به«نسی جاستقرار نوعی نظام پاداش پولى و 

 ١٩٢٠بستگی داشت؛ و در اکتبں » های جنسی ای برای دادن پاداش دائر کردن ذخيره«نظام البته به
. ]٢۶[رای اين منظور فراهم شدبت ساير مواد خوراکی همين نسب پوط غله و به ۵٠٠ر٠٠٠مقدار 

سبب کمبود مواد پيش نرفت،  های کارگری اجرا شود، به ت اتحاديهسد بايست به اما اين نقشه، که می
ً ناچار می«های نارکومپرود  زيرا که ارگان شدند که خوراك را نه از باب پاداش بلکه برای  غالبا

اکنون که پول تقريباً ارزش خود را از دست داده بود، بخش مؤثر  ».عادی تقسيم کنند ی دادن جيره
شد. اما وقتی که ناچيز  پرداخت می صورت جنسی ـهبم روزافزونی بود که هکارمزد کارگران آن س

های مادی  که چيزی بيش از حداقل جيره توزيع شود، انگيزهشد  بودن موجودی مدام مانع از آن می
نهايی کمونيسم  ی . نتيجهاداش يا تفاوت دستمزد داشته باشد، بيهوده شدتوانست شکل پ توليد که می

های  جز شور انقالبی و اجبار برهنه چيزی از انگيزه سياست کار اين بود که به ی جنگی در زمينه
  کار برجا نماند.
پايان رسيده بود، در  که ورانگل شکست خورده و جنگ داخلی سرانجام به ١٩٢٠در اواخر 

 .پديدار شدذير های اقتصاد ملی رفته رفته آثار فشارهای تحمل ناپ نبهار نيز مانند ساير جک ی جبهه
اکنون  دليل موجهی دارد؛» نظامی کردن کار«رسيد که  نظر می مادام که زد خورد جريان داشت به

های  که ديگر زد و خوردی در کار نبود، اين کار هم دليل خود را از دست داده بود. اتحاديه
برخورد در شورای مرکزی، ميان شورای  - رگری بار ديگر محل برخوردهای شديد شدند کا

های شوروی. مسائل مورد اختالف، که غالباً  ها و ارگان ها، و ميان اتحاديه مرکزی و اتحاديه
شدند، عبارت بودند از اين که آيا  نه اصول ۔ مطرح می -مقادير  صورت مسائل مربوط به به

آيا  ؛ای اعضای اتحاديه ها انگيزش توليد است يا دفاع از منافع آنی و فرقه تحاديهاصلی ا ی وظيفه
های  های اجباری بسيج کنند و سازمان دهند، يا با روش ها بايد کارگران را با روش اتحاديه

محض؛ آيا بايد در تعيين سياست خود از دولت دستور بگيرند يا مقداری استقالل هم  ی داوطلبانه
های کارگری با دولت  اتحاديه ی رابطه ی و مسأله» نظامی کردن کار« ی ميان مسألهشند؟ داشته با

دائمی  هايی که کارگرگيری را جزءِ  که آن دوباتصال اساسی وجود نداشت. اما طبيعی  ی هيچ حلقه
ها را در دستگاه حکومتی ادغام  خواستند که اتحاديه چنين می دانستند، هم اقتصاد سوسياليستی می

 ی داوطلبانه ها را در ماهيت ها خاصيت اتحاديه داران استقالل اتحاديه و حال آن که طرف کنند،
تروتسکی، که بدون قيد  ی کردند. شخصيت زنده کرد فرض می انضباطی که بر کارگران تحميل می

ا ورزيد، اين مجادله ر ها از دولت اصرار می و شرط بر بسيج اجباری کار و اطاعت کامل اتحاديه
هواداری  ی ی ديرينهرأساخت. تومسکی از اين ميان مدافع  های آن را تيز می بخشيد و لبه شدت می

  .ها از آب درآمد از اتحاديه
اين نکته را تصريح کرده بود  ١٩١٨ رهای کارگری سراسر روسيه د اتحاديه ی خستين کنگرهن

هشتم حزب نيز  ی شوند؛ کنگرهمبدل » های قدرت دولتی ارگان«ها آن است که به که هدف اتحاديه
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امر «های کارگری بايد  حزبی، اعالم کرده بود که اتحاديه ی سال بعد، در بخش متناسب برنامه
ً و عمالَ  هبتمام اقتصاد ملی را  ی اداره در ». دست خود بگيرند هب صورت يك واحد اقتصادی تماما

پايان رسيد، ناگزير  ن که جنگ بهگيرودار جنگ داخلی درآميختن اين دو ديدگاه مقدور بود؛ همي
های کارگری است يا  اتحاديه ی رسش پيش آمد که آيا گرفتن تصميمات حياتی برعهدهاين پُ 
-٢٠زمستان ا قهرا پيش کشيد کمابيش اتفاقی بود. در رهای دولتی. موردی که اين مسأله  ارگان

شفتگی کامل سرويس حمل بار شده بود و خطر توقف اقتصاد براثر آ آهن مصيبت وضع راه ١٩١٩
از او  تروتسکی، که در آن روزها در اورال بود، تلگراف زد و شد. لنين به و نقل احساس می

ی اعمال زور انديشيدند. رهای جا روش ی بعهده بگيرد. نخست درباره را خواست اين مشکل 
رگران کا ی (شورای دفاع) اعالم کرد که همه» اس ته ائو« ١٩٢٠ژانويه  ٣٠فرمان مورخ 

هفته بعد فرمان ديگری اختيارات انضباطی  کشوند، و ي آهن برای سرويس کار بسيج می راه
های کارگری برده  کدام از اين دو فرمان نامی از اتحاديه آهن داد؛ در هيچ ريت راهيمد بهوسيعی 

ر ای د منظور اجرای سياست خود، ارگان تازه ، تروتسکی توانست، به١٩٢٠در آغاز مارس  .نشد
مديريت سياسی کل «نام  وجود آورد، به به») نارکومپوت(« کميساريای خلق در امور ارتباطات 

آهن استفاده کند.  اين بود که از آگاهی سياسی کارگران راه آن ی وظيفه»). گالوپوليپوت» («آهن راه
کارگران  ی کم يکی از نتايج آن، اين بود که اتحاديه يکی از مقاصد ايجاد اين اردوگاه، يا دست

های انقالب، اين اتحاديه بيش از ساير  های نخستين هفته زيرا که از آشفتگی آهن دور زده شود؛ راه
های  نامه ای برای خود حفظ کرده بود. يکی از قطع ها نوعی سنت استقالل عمل سرسختانه اتحاديه

م حمل و نقل اهميت عظي را به بتوجه حز ١٩٢٠حزب در پايان مارس  ی نهمين کنگره ی ويژه
» آهن کارگران راه ی ضعف اتحاديه«را به» دشواری اساسی بهبود حمل و نقل«کند و  جلب می
آن اين است که  ی دوگانه ی اکه وظيفهرکند، زي را مخصوصاً تأييد می تيپولگالوپوو  دهد نسبت می

.. و های مجرب وضع حمل و نقل را بهبود بخشد. کمونيست ی يافته از طريق نفوذ سازمان«
را که رانی آهن را تقويت کند و تا نفر آخر کارگ کارگران راه ی حال سازمان اتحاديه درعين

کند که در  کخود اتحاديه کم فرستد در آن [ اتحاديه] جای دهد، و به آهن می راه گالوپوليپوت به
ابزار  را بهکارگران راه آهن  ی اين ترتيب اتحاديه سازمان خود انضباط آهنين برقرار سازد، و به

ها برانگيخته شد و ميان  زودی حسادت به .»آهن مبدل سازد تر حمل و نقل راه بديل بهبود بيش بی
 کیجای باري در ماه اوت کار به .آهن جنگ علنی درگرفت کارگران راه ی گالوپوليپوت و اتحاديه

 ی ی داد و کميتهأن رآه راه کارگران ی اتحاديه ی برانداختن کميته مرکزی حزب به ی کميتهکشيد و 
جنگ پايان . ]٢٧[شناخته شد» تسکتران«نام  جای آن گذاشت که در مجادالت بعدی به ای به تازه

انداختن حمل  ورانگل در جنوب هنوز شدت عمل را برای راه ی نيافته با لهستان و لشکرکشی تازه
ی مقداری از اعتبار خود را های کارگر کرد. اما در پايان سپتامبر اتحاديه و نقل تا حدی توجيه می

هر نوع خرده «ای صادر کرد و  نامه مرکزی حزب بازيافته بودند، و اين کميته قطع ی نزد کميته
های کارگری مذمت کرد، و تذکر داد که اکنون وقت  را در کار اتحاديه» فرمايش و خرده مداخله
») گالو پوليوود«نام  ای به ی در حمل و نقل رودخانههسازمان مشابت و (آن است که گالوپوليپو

  .های اتحاديه مبدل شوند ارگان به
های کارگری (نه  کنفرانسی از اتحاديه ١٩٢٠بنابرين وقتی که در نخستين روزهای نوامبر 

بس با لهستان امضا  ها برافروخته بود. پيمان آتش کامل) در مسکو تشکيل شد، چهره ی کنگره کي
گذشته بود. نمايندگان  آهن عمالً  بحران راه ی هو بدترين مرحلپايان رسيده،  شده، جنگ داخلی به

جداگانه اجالس کردند تا روش خود را در کنفرانس  کنفرانس مطابق معمول خود قبالً  کبلشوي
های  اتحاديه کلی خود را به ی توليد، حمله ی ت از بحث دربارهصمعين کنند. تروتسکی با اغتنام فر

دانست؛ تومسکی پاسخ تندی داد. اين دعوا را » خانه تکانی«نيازمند  ها را کارگری آغاز کرد و آن
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 کتصويب احکام غيرقاطع رودزوتا از ساحت خود کنفرانسی دور نگه داشتند، و کنفرانس به
اما در خود حزب دعوا چنان . ]٢٨[های کارگری در انگيزش توليد اکتفا کرد نقش اتحاديه ی درباره

لنين و تروتسکی  ١٩٢٠نوامبر  ٨ ی مداخله شد. در جلسه زی ناچار بهمرک ی تلخ شده بود که کميته
يت ده رمرکزی با اکثی  نويس ارائه کردند و روز بعد، پس از چندی بحث دشوار، کميته دو پيش

ای  نامه ار (مخالفان عبارت بودند از تروتسکی، کرستينسکی، آندريف، و ريکوف) قطعهچ هب
شود: ميان  تمايزی می نامه با ظرافت قائل به يب رساند. اين قطعتصو نويس لنين به پيش ی برپايه

خرده فرمايش «سی و رابوروک ، که مستعد فساد و تبديل به»مرکزيت و اشکال نظامی کار«
نامه  اصل مسأله، قطع ی در باره». کردن کار اشکال سالم نظامی«است، و » های کارگری اتحاديه به

های کارگری نيز با همان منزلت ساير  در شورای مرکزی اتحاديهکند که تسکتران  چنين تجويز می
ای برای نوشتن دستورهای  انتصاب کميته های عمده شرکت کند، و به های مرکزی اتحاديه کميته

نامه شکافی در  پس از صدور اين قطع. ]٢٩[دهد ی میأهای کارگری ر ای برای اتحاديه کلی تازه
بحث  تری به مرکزی در فضای تلخ ی کميته ١٩٢٠دسامبر  ٧درون تسکتران پديد آمد، و در 

اين اختالف بازگشت. اين بار لنين زينوويف را آزاد گذاشت که بر تروتسکی بتازد. اما  ی درباره
اصطالح  گروه به کاحساسات کميته برضد هردو طرف دعوا برانگيخته شد: بوخارين ي

، سوکولنيکوف، و الرين در آن شرکت تشکيل داد، که پريوبراژنسکی، سربرياکوف» پوشالی«
اش عبارت بود از باز  ای گذراند که نتيجه دهنده سازش ی نامه هفت قطع داشتند، و با اکثريت هشت به

حزب در بهار آينده. گالپوليپوت و سازمان مالزم با  ی مسائل تا زمان تشکيل کنگره ی گذاشتن همه
ً منحل شدند و کار اتحاديه های کارگری انتقال  ها به کنان و اموال آنآن، يعنی گالپوليوود، رسما

کارگران حمل و  ی آينده ی جای خود باقی ماند، منتها با اين تفاهم که در کنگره يافت. تسکتران به
  .]٣٠[اعضای آن از نو برگزيده شوند ١٩٢١يه ردر فو نقل

که بحث اين اختالفات داری آن تصميم اصلی ماه نوامبر، دائر براين  بعد، نگه از اين زمان به
 ی در سه ماهی که ميان جلسه. ]٣١[مجامع عمومی نکشانند، غيرممکن بود درون حزب را به

 ی فرصت بود، درباره ١٩٢١مارس  ٨حزب در  ی مرکزی و افتتاح دهمين کنگره ی سپتامبر کميته
نظر  هب .]٣٢[داشت های کارگری بحث تندی در ديدارها و نشريات حزبی جريان نقش اتحاديه

ظام ن ی اتحاديه کخواست مانند ي می آهن کارگران راه ی تروتسکی و تسکتران، اتحاديه
تومسکی را در  ی توليد را امر ثانوی بشناسد: چهره رداری رفتار کند و سازمان دادن ام سرمايه

 دستگاه نارکومپوت«که  دگفتن ها می مخالفان آنکردند.  تصوير می» گومپرز دولت کارگران«نقش 
جا  ها و پاها به جز شاخ ها چيزی به بلعد و از اتحاديه های کارگری را می دارد سازمان اتحاديه

گشت. وقتی که کنگره اجالس کرد،  دست می دست به »فورمالتپا« شش هفت برنامه يا .»گذارد نمی
، با بوخارين، که نتوانسته بود توافقی برقرار کند» گروه پوشالی«حدی ساده شده بود. تا وضع 

 ی نام هشت تن از اعضای کميته نويس مشترکی به ها پيش تروتسکی کنار آمده بود و از طرف آن
تروتسکی، بوخارين، آندريف، دزرژينسکی، کرستينسکی،  -کنگره ارائه شد  مرکزی به

يك گروه  ١٩٢٠-٢١پريوبراژنسکی، راکوفسکی، و سربرياکوف. در جناح مقابل، در زمستان 
م ولی دوررس اين گروه همب ی در برنامهشکل گرفت. » کارگران مخالف ی جبهه«نام  بهچپ 

ادهايی در نه دهم حزب پيش ی های کارگری بر صنايع نيز قيد شده بود، و در کنگره نظارت اتحاديه
دست شلياپنيکوف و کولونتای بود. اين عنصر تازه کار  ت ارائه کردند. رهبری گروه بههاين ج

رو و  نيروی ميانه کها توانستند وضع ي که آن تر ساخت، چنان را آسانگروه لنين و زينوويف 
ده « ی نامه قطع ای معروف به نويس قطعنامه صورت پيش ها به خود بگيرند: ديدگاه آن مداراگر را به

 ،کاين ده نفر عبارت بودند از لنين، زينوويف، تومسکی، رودزوتا به کنگره ارائه شد؛» نفری
تر پيش از  کهای کوچ گروه. ]٣٣[وفسکی ، آرتام، و استالينروزوفسکی ، پتکالينين، کامنف، ل
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دست سه گروه بزرگ و مخالف  محض تشکيل آن، از ميان رفتند و ميدان را به تشکيل کنگره، يا به
  يکديگر سپردند.

جلسه انجام گرفت، و  کاين بحث در ي .دهم صوری و سطحی بود ی بحث علنی در کنگره
اضر استخراج شد، حوقتی که نظر نمايندگان  .امات جزئی شدهف اترن هم صبخش بزرگی از آ

ترازو  ی نتيجه از پيش روشن بود. نفوذ شخصی لنين و وزن دستگاه حزبی برای پايين آوردن کفه
آمد.  مقابل بيش از آن بود که از آرای کنگره برمی ی کرد. اما هواداری مردمان از برنامه کفايت می

کارگران  ی جبهه«داد.  خوبی نشان می ده مسائل اصولی مورد اختالف را بهسه پالتفورم عم
شکل اساساً  را به» دولت کارگران« ی ، مسأله»نظارت کارگران«، مانند هواداران پيشين »مخالف

شدند:  حزبی متوسل می ی سنديکاليستی نظريه ی رگه گرفتند و به سنديکاليستی در نظر می
صنعت را «آينده  ی گويد جامعه بينی انگلس را نقل کرد که می پيش شلياپنيکوف در کنگره، آن

 ی جاکه اتحاديه از آن]. ٣۴[»توليدکنندگان سازمان خواهد داد ی اتفاق آزادانه و برابر همه ی برپايه
 َ و منحصراً نمايندگی کارگران را برعهده دارد، قابل تصور  کارگری سازمانی است که مستقيما

دست  مرجع سياسی باشد. در مرکز، مديريت اقتصاد ملی بايد به کانی تابع ينيست که چنين سازم
های  دست اتحاديه تر، به سپرده شود؛ و در مراتب پايين ای از توليدکنندگان سراسر روسيه کنگره

شود، که چون  دست شوراها سپرده می طور ضمنی به وظايف سياسی به ،ترتيب کارگری. بدين
بايد فرض کرد که رفته رفته ناپديد خواهند شد. در مسائل جاری و  ضابط قدرت سياسی هستند

های  و نيازمندی کدار برابری دستمزد، توزيع آزاد خورا کارگران مخالف طرف ی عملی، جبهه
جای پرداخت پولی بود. اين  کارگران، و جانشينی تدريجی پرداخت جنسی به ی اساسی ميان همه

طور نظری، با دادن  کم به کرد و، دست د کلمه نمايندگی میمعنای محدو جبهه، کارگران را به
کردن کار  طرف هرچيزی را که بويی از نظامی کدهقانان مخالف بود؛ و از ي هرنوع امتيازی به

های اقتصادی و مالی کمونيسم  اشکال سياست ترين  داشت رد می کرد و از طرف ديگر مفرط
داشت؛  موضع خود را در جناح چپ حزب نگه میپذيرفت، و با اين روش بود که  جنگی را می

دست  ی بهأر ١٨رو شده بود هيچ راه حلی نداشت و فقط  دهم با آن روبه ی برای بحرانی که کنگره
  آورد.

تروتسکی و بوخارين، که همان نظريات نخستين تروتسکی بود منهای اندکی از  ی برنامه
ناميد. در  می» توليد«پالتفورم  -» کارگران ی يهاتحاد«در مقابل پالتفورم  -های آن، خود را  تندی

های توليدی مبدل شوند، نه تنها از  اتحاديه های کارگری به اتحاديه«اين برنامه خواسته شده بود که 
 تمام ديريتتمام م«تراکم  ١٩١٩حزبی  ی در برنامه». حيث نام بلکه در معنی و روش کار نيز

های کارگری قيد شده بود. اما شرط  در دست اتحاديه» د اقتصادیحصورت يک وا اقتصاد ملی به
استوار بود. يکی از » های دولت کارگران دستگاه ها به اتحاديه ی ريزی شده ل برنامهيتبد«برفرض 

های کارگری آميزش  نتايج اين روند آن بود که بايستی ميان وسنخا و شورای مرکزی اتحاديه
کلی از ميان برود. جريان دولتی  ر امور کار نيز بهتری صورت گيرد، و کميساريای خلق د بيش

رسيد که مانع رسيدن  نظر نمی های کارگری در عمل بسيار پيشرفته بود: هيچ دليلی به شدن اتحاديه
تروتسکی و بوخارين انسجام منطقی فراوانی داشت؛ اما اين  ی نهايی باشد. برنامه ی نتيجه آن به

اند منافعی متمايز از منافع کل دولت شوروی داشته باشند و تو فرض اساسی که کارگر صنعتی نمی
ديکتاتوری «حال که اصطالح جاری  ای مستقل باشد، درعينه لذا نيازمند حمايت اتحاديه

اين دليل که  وگر تنها به -ای در واقعيت نداشت  کرد چندان پايه ظاهراً آن را توجيه می» پرولتاريا
 ی رنامهبيان کارگر صنعتی و دهقان روستايی استوار بود. دولت موجود بر نوعی سازش جاری م

کارگران مخالف وارد  ی تروتسکی و بوخارين در معرض همان ايرادی قرار داشت که برجبهه
ديگر؛ يعنی اين برنامه عنصر دهقانی را در حکومت شوروی ناديده  ی بود، گيرم از زاويه
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دانستند که اين  کرد اين بود که همه می يری میتری که از محبوبيت آن جلوگ گرفت. مانع عملی می
اين  منطقی مقدمات آن بود. به ی شود، و اين در واقع نتيجه برنامه با بسيج اجباری کار مربوط می

  ی موافق داده شد.أر ۵٠برنامه، با وجود مدافعان درخشان و با نفوذی که داشت، در کنگره فقط 
 ۵٠ی در مقابل أر ٣٣۶باز شد، که با اکثريت » نفری ده« ی نامه ترتيب ميدان برای قطع بدين

اين برنامه گرفته شد اين  ای که به تصويب رسيد. ايراد عمده ديگر به ی دو برنامه یِ أر ١٨ی و أر
 هنامرگذارد. اين ب همين صورتی که هست باقی می را کمابيش به بود که قاطع نيست و امور

شدت رد  توليدکنندگان سراسر روسيه به ی تشکيل کنگره الف را برایخکارگران م ی اد جبهههن پيش
وخيم  ی در اين لحظه«ای  هرصراحت گفت، در چنين کنگ کرد، زيرا، چنان که زينوويف به می

اما در اين ». ها کارها و منشوي ها از اس اکثريت اشخاص غيرحزبی خواهند بود، و بسياری از آن
ها هم اکنون برخی وظايف  اعالم شده بود که اتحاديه تروتسکی اين نکته نيز ربرنامه برخالف نظ
». های کارگری اشتباه وخيمی خواهد بود دولتی کردن سريع اتحاديه«دهند، ولی  دولتی را انجام می

طرف دولت  تر به تر و بيش ای غير حزبی را بيش های توده اين سازمان«م اين بود که همی  نکته
های اقناعی بود (گرچه  کار بردن شيوه های کارگری به هجلب کنند. صفت مشخص اتحادي» شوروی

معنای پايمال کردن اين وجه  ها در دولت به رفت)؛ ادغام آن کار می هم گاهی به» اجبار پرولتری«
تر بر  انديشی عملی استوار بود و کم تر بر مصلحت بيش» ده نفری«پالتفوزم . ]٣۵[ها بود مثبت آن

وت آن هم چيزی جز اين نبود. در موارد معين، گروه ده نفری ق ی انسجام نظری. اما سرچشمه
 ی پذيرفت که هدف نهايی برابر ساختن دستمزدها است، ولی با اعالم اين هدف از جانب جبهه می

های کارگری بايد  گفت اتحاديه کرد و می کارگران مخالف و آنی شناختن اين هدف مخالفت می
ها و  انضباط کار و افزايش توليدکنندگی (نظام پاداش ی پرداخت مزد نقدی يا جنسی را وسيله«

اعمال  به» ی رفيقانهطهای انضبا دادگاه«ين بايستی از طريق نچ ها هم اتحاديه». غيره) قرار دهد
نام راه حل  که به» ده نفری«نهادهای گروه  انضباط و مبارزه با غيبت از کار بپردازند. پيش

نهاد معقولی بود، ولی  تصويب رسيد پيش حزب به ی همين کنگرههای کارگری در د اتحاديه ی مسأله
های  توان برای اتحاديه انگيز. اما برای اين پرسش اساسی که چگونه می نه تازه بود و نه هيجان

ادهای گروه هن های دولتی مبدل کنيم، از پيش ارگان ها را به گری نقشی قائل شد بدون آن که آنرکا
  آمد. نمیهيچ پاسخی بر» ده نفری«

يازدهم دوام  ی تا کنگره«تصويب شده  ی نامه بينی کرد که قطع تروتسکی در کنگره پيش
ای پيش آمد  هنوز دو ماه نگذشته بود که بحران تازه .بينی دقيقاً راست درآمد اين پيش». نخواهد کرد

در مرکزی تغييرات مهمی در خطمشی حزب  ی کميته ی نامه با صدور قطع ١٩٢٢و در ژانويه 
-٢١های زمستان  های کارگری داده شد. اگر تغييرات بعدی بدون تجديد آن تلخی مورد اتحاديه

دهم  ی تر شدن انضباط حزبی در کنگره ، فشردهدو دليل بود. اوالً  صورت گرفت، اين به ١٩٢٠
 ١٩٢٠-٢١تجديد آن مجادالت تند و علنی پيشين را غيرممکن ساخته بود. ثانياً، تمام جدال زمستان 

 ی و بر پايهبود،  های کارگری در شرايط کمونيسم جنگی صورت گرفته اتحاديه ی درباره
نظام کمونيسم جنگی و در پيش گرفتن خطمشی نپ در سياست  کمفروضات اقتصادی آن نظام. تر

ً هم پالتفورم تروتسکيستی و هم پالتفورم جبهه کار نيز آثاری به کارگران  ی بار آورد که نتيجتا
تصويب کنگره رسيده بود  پذيری که به نرمش ی نسوخ شد، اما اين جريان جديد با برنامهمخالف م

آن قلمداد شود. سياست تروتسکيستی  ی راحتی دنباله توانست به خوبی سازگار بود و حتی می به
شدن کار از جانب دولت بازتاب تنش بسيار شديد کمونيسم جنگی بود و با گذشتن حالت  نظامی

تر از برخی  بيشآن بايست تخفيف پيدا کند. اما در عمل معلوم شد که دوام اعتبار  می اضطراری
های پنج ساله در پيش  اشکال ديگر کمونيسم جنگی است؛ سياست کاری که سرانجام در بر نامه
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 ی نامه تر با قطع کرد و کم م از مفاهيمی بود که تروتسکی در اين ايام بيان میهتر مل گرفته شد بيش
 .شد حزب مربوط می ی کنگره دهمينمصوب 

  
  

  ها: پانوشت
هر « نويسد: می ١٩١٧ کار برای لنين معنائی خاصی داشت. در سپتامبر ی دفترچه] ١[

شود، هرچند امروز [اين  کاری دارد. اين سند باعث سرشکستگی او نمی ی کارگری دفترچه
مان ابله هب يا فالن ه کارگر بهآن است ک ی داری است، نشانه نظام سرمايه دردفترچه] سند بردگی 

تدريج برای تمام  خواهند کرد، و سپس به ی کار درست دفترچهتوانگران  تعلق دارد. شوراها برای
ی »کارگر«نوين ديگر  ی گويد در جامعه ای خواهد شد که می نشانه جمعيت... [اين دفترچه] مبدل به

کارگران  کار برای ی دفترچه.... »ندوجود ندارد، ولی از طرف ديگر، هيچ کس نيست که کار نک
معمول شد؛  ١٩١٩نخستين بار با فرمان ژوئن  -گران مسکو و پطروگراد رآن هم فقط برای کا -

 .دريافت کردند کار ی يايی سرخ نيز دفترچهرافراد ارتش سرخ و نيروی د
لتی شدن دو ی آرمان ما ادامه«ها مدعی شد که  کبلشوي ی نامه ريازانوف در تأييد قطع] ٢[

 ومهمف که يستنو اين تنها موردی »...نيست، بلکه غيردولتی شدن تمام زندگی اجتماعی است
 .گيرد قرار می هادفاستمورد  ميان رفتن دولت برای افزايش قدرت دولتاز

بود  های کارگری گذاشته اتحاديه ی زينوويف، که پول دولت را در اختيار نخستين کنگره] ٣[
های  جا که اتحاديه کنگره گفت از آن نسومي هب ١٩٢٠دهند، در ژانويه کيل عتصاب تشاتا صندوق 

صندوق  کمصرف تشکيل ي تواند به يازی ندارند، اين پول مینعتصاب اصندوق  کارگری ديگر به
  ...های انقالبی در کشورهای ديگر المللی برسد، برای اتحاديه بين

 ١٩١٩داد: در  گاه روی می ههای غيررسمی حتی در اوج جنگ داخلی نيز گ اعتصاب
نهاد کرد، دائر براين که  ای پيش نامه های کارگری قطع شلياپنيکوف در شورای مرکزی اتحاديه

با تمام نيروی «ترتيب  های کارگران را برطرف کنند و بدين ی بايد بکوشند گاليهرهای کارگ اتحاديه
ها مبارزه  انگيز اين روش فاجعه آور اعتصاب از راه توضيح ماهيت های پريشانی خود با گرايش

   .»کنيم
آهن  های کارگران راه دند و نرخبوهای مسکو  درصد نرخ ١٢٠های پطروگراد  رخ] ن۴[

دليل دشواری خاص وضع  رسيد (البد به درصد هم می ١٢۵به  گراددر شمال پطرو کمورمونسا
بود) نرخ از مسکو د صدر ١٠٠ جز ياروسالول که نرخ آن شهرهای ديگر (به ی محل). در همه

ترين نرخ، در شمال قفقاز،  ر بود؛ پايينهتر از ش تر بود، و در مناطق روستايی نيز نرخ پايين پايين
  ست.ااجرا شده، جای ترديد  مقررات عمالً  درصد بود. در اين که چه مقدار از اين ۴۵

 االبجبران  بار ديگر برای کي» کارکنان سياسی مسؤل« ی حقوق ماهانه ١٩١٩در اکتبر ] ۵[
در ژوئن   روبل در ماه معين شد ۴ر٢٠٠ ها افزايش يافت و حقوق باالترين گروه رفتن قيمت

از آن پس  .روبل رسيد ٧ر۶٠٠اين گروه به  ی ماهانه ها باال رفت و دريافتی بازهم حقوق ١٩٢٠
قام در زمان کمونيسم جنگی حقوق نقدی معنای خود را از دست داد، و پس از آغاز شدن نپ ار

  منتشر نشد. طور معمول حقوق کارکنان دولت ديگر به
ذعان ازينوويف . حزب نقل کرد ی هگرنرقامى است که زينوويف در دهمين کاها  اين] ۶[

برای مقايسه معتبرند؛ اين ادعا شايد هم  کهآميز است، ولی مدعی بود داشت که اين ارقام گزافه
 .رقام تفاوت داردااين  با ه است ک اندکیدرست بوده است. در مآخذ ديگر ارقامی نقل شد

د رنويس اصلی لنين مو های کارگری در متن نهايی بيش از پيشن نقش انضباطی اتحاديه] ٧[
يه کرده بود، اما در آن ته 1919 ر فوريهد نويس را لنين احتماالً  تأکيد قرار گرفته است. اين پيش
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برای کار » ممکن در مقياس سراسر کشور يتزکرترين م ترين و سخت بزرگ«هم قيد شده بود که 
  تر شده بود. در اين فاصله سنگينی جنگ داخلی بسيار بيش؛ ضرورت دارد

  .معادن باز کرد در» های کار سپاه« سيعه برای کاربرد وااين فرمان ر] ٨[
کمونيستی کار  های شنبهدر  بوخارين و پريوبراژنسکی، تعداد کسانی که ی بر نوشته بنا] ٩[

مواردی ذکر شده است که  :رسيد ١٠ر٠٠٠به  ۵ر٠٠٠از  ١٩١٩دند در اوت و سپتامبر کر می
 . صددر ٣٠٠تا کارگران غيرماهر  واند،  درصد توليد خود را افزايش داده ٢١٣کارگران ماهر تا 

شوراهای روستا بايستی در بسيج کارگران روستايی برای  فرمان متممْ  کموجب ي به ]١٠[
ت أهي به ١٩٢٠ار هکولومنسکی در ب ی يکی از کارگران کارخانه. داشته باشندهای کار سهمی  سپاه

گيرند و از  فرار از کار زياد است و سربازان فراريان را می«کارگر گفت که  زباعزامی ح
 .»گردانند روستاها برمی

 Izvestiya Moskovskogo نام ای هفتگی به نشريه ١٩٢٠مسکو در تابستان  ی کميته] ١١[
Komiteta po Trudovoli Povinnosti  اين نشريه همراه با  ی منتشر کرد. مطالعه

عمل سرويس کار بسيار روشن کننده است. فرمان  ی های آن روز برای شناختن نحوه روزنامه
اشکال فرار از  ی های محلی آن را مسؤل مبارزه با همه گالوکومترود و ارگان ١٩٢٠مه  ۴مورخ 

 .کار ساخت
 های اتحاديه ی کنگره نوميس العات باال در گزارش کامل و صريحی بهاط ی همه ]١٢[

  .تسليم شد ١٩٢٠کارگری سراسر روسيه در آوريل 
سيار بترين انواع کار باعث شد که اين نهاد صورت  عنوان مجازات و شاق هکار ب تقارن] ١٣[

 .ای پيدا کند رحمانه بی
ای  جزوه صورت ی تروتسکی بهصورت مذاکرات کنگره منتشر نشد، ولی سخنران ]١۴[

 .آثار او نيز در آمد ی چاپ رسيد و سپس در مجموعه به
ها ايجاد  در کارخانه» کارگران ی دادگاه انضباط رفيقانه«، نخستين ١٩١٩ر اواسط د ]١۵[

صورت نهاد منظمی برای اجرای انضباط کارخانه درآمدند.  زودی به ها به اين دادگاه :شده بود
های کارگران اطالعات تفصيلی فراوانی در دست نيست، اما برخی ارقام  ار دادگاهطرز ک ی ربارهد

ها را نشان  ها نوع اتهامات و مجازات های مشابه کارمندان و مديران کارخانه دادگاه مربوط به
سر  نصف موارد دير آمدن به به کاتهام نزدي ١٩٢٠در  ثبت شده ی پرونده ٩۴۵دهد. از ميان  می

رفتار نادرست در برابر « از اند واتر عبارت بودهت ی ترتيب درجه ت؛ ساير اتهامات بهکار بوده اس
اطاعت «، »رعايت نکردن انضباط اتحاديه«، »کار روزهای يکشنبه از غيبت«، »مشتريان

تبليغ برای کوتاه کردن ساعات کار «، و »طور خودسرانه رها کردن کار به«، »نکردن از دستور
نصف موارد متهم از کار  به کچهارم موارد متهم تبرئه شده، در نزدي کز يدر بيش ا». روزانه

کار در  مورد متهم به ٧٩در  و» اجباری صادر شدهم کار مورد حک ٣٠خراج شده، و در ا
دردناکی بيش  ی ، هنگامی که کمونيسم جنگی ديگر خاطرهدها بع ال. سبازداشتگاه محکوم شده است

کار  های کارگریْ  خی از اتحاديهرآورد که در آن زمان ب ياد می سکی با شرمندگی بهمنبود، تو
  .معين کرده بودند» هدف«جايی رسانده بودند که برای تعداد اعضای خطاکار  به

که  مرکزی اجرايی سراسری داد، مدعی شد ی کميته تروتسکی، در گزارشی که بعداً به] ١۶[
اسناد بسياری مربوط ». خود آن ابتکار به«نخستين سپاه کار از ارتش سوم تشکيل شد، و آن هم 

حزب از  ی کنگره نهمينتروتسکی در . نخستين سپاه کار در همان مأخذ گردآوری شده است به
، »ای مبدل کرديم مرکز اقتصادی منطقه کي ما خود را به«خود باليد و گفت که  شدت عمل ارتش به

». ی کار بود، هرچند غيرقانونی بود رجهد ترين عالی«و مدعی شد که کاری که انجام گرفته است 
هدايت کلی کار بازسازی و تقويت حيات عادی اقتصادی «پس از آن فوراً تصميم گرفته شد که 
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نظير همين  ١٩٢٠در اوت ». پرده شودشورای انقالبی نخستين سپاه کار سی  رعهدهورال بانظامی 
و حتی در نوامبر ؛ يه نيز گذاشته شدشورای انقالبی سپاه کار جنوب شرقی روس ی وظايف برعهده 

. شناخته شد» ارگان محلی شورای کار و دفاع«عنوان  شورای سپاه کار اوکراين به ١٩٢٠
منبع سرشاری است از ١٩٢٠های سال  های تروتسکی در نخستين ماه ها و سخنرانی وشتهن

رای حمل و نقل نفت آهن ترکستان را ب سپاه کار کشيدن خط کسپاه های کار: ي اطالعات مربوط به
 .پردازد استخراج ذغال می گيرد، و سپاه ديگری در معادن دنتس به میعهده بر

ای از اين سخنرانی را چاپ  ، که روايت بسيار کوتاه شده١٩٢٠آوريل  ٢ی »ايزوستيا«] ١٧[
صورت  بهاين دليل که  کرده است. متن سخنرانی در سوابق رسمی کنگره نيامده است، به

منتشر جزوه هرگز يں ا بر چاپ دوم سوابق کنگره یويسنبر پا ناب: منتشر خواهد شد ای جداگانه
  .شدن

پيش از کنگره شلياپنينکوف نظرياتی در محافل حزبی پخش کرده بود دائر بر شناختن ] ١٨[
 ی يگانه سازمان دهنده«عنوان  های کارگری به و اتحاديه» تجلی قدرت سياسی«عنوان  شوراها به

اين نظريات رسماً  .بودن کار نظامی کرد اقدام تروتسکی به منظور مبارزه به»: د ملیمسؤل اقتصا
خود  .ها اشاره کردند آن ار نگرفتند، اما کرستينسکی و بوخارين در کنگره بهربحث ق مورد

 کبرای ي -شدن از صحنه  دورشايد برای ه ـ کچون  کنگره حضور نداشت در شلياپنيکوف
 .دوخارج اعزام شده ب هب ای مأموريت اتحاديه

گيرد و  ای را نيز دربرمی حرفهافسران kommandnyi sostav ] اصطالح  ١٩[
سپاه «وجود آوردن نوعی  فکری است که در آن زمان شايع بود، يعنی امکان به ی دهنده نشان

ناميدند) برای  می» کارگران اشرافی«ا رها  شان آن از کارگران ماهر (که مخالفان» افسران
قلم  ای آمده است به ين بيان اين فکر در مقالهرت کارگران کامل ی زمان دادن و هدايت تودهسا

تروتسکی و حزب از آن نقل شد  ی نهمين کنگره ر، که د١٩٢٠مارس  ٢۶» پراودا«گولتسمن در 
مبهم ولی  ی لنين اشاره. شديد ريازانوف قرار گرفت ی و مورد حمله از آن پشتيبانی کرد

ی که پيش از کنگره منتشر کرده »احکام«زينوويف در  .نظريات گولتسمن کرد ی بهآميز موافقت
های کارگری  کارگران کمونيست در جنبش اتحاديه ی وظيفه«ا محکوم کرده بود: ربود اين فکر 

 ی کارگران ماهر باشد، که اقليتی در طبقه ی بندی جداگانه تواند عبارت از جداسازی و گروه نمی
  ».تندکارگر بيش نيس

 فرار از کار با صدور فرمانی با همان مفاد مربوط به ی نامه وراً قطعفپس از کنگره  ]٢٠[
  .اجرا گذاشته شد هب

مدعی  کگويان منشوي بود. سخن ١٠٠٠و تعداد کل حدود  ٧٠ کتعداد نمايندگان منشوي ]٢١[
کارگران نساجی  ها، صنايع شيميايی، فلزکاران، و های کارگران چاپخانه شدند که در اتحاديه

بود. نظر  کاعتبار اين ادعا مشکو ها جز در مورد کارگران چاپخانه به. چنان اکثريت دارند هم
های کارگری بيان شده بود که  اتحاديه ی ای درباره نظامی شدن کار در نامه ضدربها  کمنشوي

 .يأت اعزامی حزب کارگر انگليس تسليم شده
در  ؛بينی شده بود حزب پيش ی نی در نهمين کنگرهاين برهان در سخنرانی تروتسک] ٢٢[
  .بند طوالنی تلفيقی از اين دو سخنرانی است کتروتسکی نيز ي» کمونيسم تروريسم و« ی رساله
تری از اصول کمونيسم جنگی  با انسجام بيش کبوخارين، که از ميان رهبران بلشوي] ٢٣[

  .دست بود ارگری با تروتسکی همهای ک اتحاديه ی لهأکرد، در اين دوره در مس دفاع می
که  ، گفت١٩٢١، مه های کارگری اتحاديه ی ارمين کنگرههچن در گويا سخناز يکی ] ٢۴[

بيش از » بتیضر« شده است که امروز تعداد مؤسسات يعقدری وس به» ربتیض«داشت کار رب«
  ».است» غيرضربتی«
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  کند. می انه در اين دوره نقلتفاوت در حقوق ماه تری از گرايش به برگسون شواهد بيش] ٢۵[
ه ناميد» اس ته ئو«و ها و تصميمات ساونارکوم  فرمان ترين مهيکی م را لنين اين فرمان] ٢۶[
 است.
ايجاد  تناقض گفت که تصميم به نروتسکی دوبار بدوب تحز ی در دهمين کنگره] ٢٧[

رکزی گرفته شد، و م ی کميته ١٩٢٠وتا ٢٨و بود) در ااد خود نه پيش اً (که ظاهر »سکترانت«
 .اد پشتيبانی کردندهن لنين و زينوويف و استالين در مقابل اعتراض تومسکی از اين پيش

  .تفصيل نقل کرد لنين اين احکام را ستود و به ]٢٨[
گيری در روز اول و تصويب  بحث دو روزه، ازجمله رأی ای از جرئيات  ] ... پاره٢٩[
رأی در برابر  ٨نويس تروتسکی با  رأی، و رد پيش ۴بر رأی در برا ٨االصول با  نويس علی پيش

اجازه داد «خود  کند که در جريان مجادله به لنين اذعان می .مجموعٔه آثار لنين آمده است رأی، در ٧
ی حاضر نشد در تروتسک .بپردازد» لذا غلط است و آميز ای حمالت که آشکار بود گزافه پاره به

  شدت سرزنش کرد. بابت او را به کميته کار کند، و لنين از اين
منتشر شد و سپس در  ١٩٢٠دسامبر  ١۴ی »پراودا«در » پوشالی« ی نامه اين قطع] ٣٠[

  .آثار زينوويف نيز تجديد چاپ شد ی مجموعه
 کرده است. دستور لنين را تروتسکی ثبت نهاد منع زينوويف به پس گرفته شدن پيش] ٣١[
توان نقل  آن را می ی نند اين بحث چند مورد مقاطع عمدهما بی ی برای نشان دادن دامنه] ٣٢[

های کارگری و  تروتسکی در مجمع بسيار بزرگی از افراد اتحاديه ١٩٢٠دسامبر  ٢کرد. در 
شوراهای سراسر روسيه سخنرانی کرد و روز بعد متن سخنانش  ی نمايندگان هشتمين کنگره

 ٣٠... روز اين ديدار سخنرانی کردندتومسکی و ديگران هم در … ای در آمد صورت جزوه به
، در ديدار ديگری از همين نوع لنين و زينوويف و تروتسکی و بوخارين و ١٩٢٠ دسامبر

... منتشر شد. يک هفته نام ای به شلياپنيکوف و ديگران سخنرانی کردند: اين سخنان نيز در جزوه
» پراودا«، ١٩٢١ژانويه  در سراسر ...زينوويف در ديداری در پطروگراد سخنرانی کرد بعد

استالين، که در رد  ی کرد. مقاله تقريباً هر روز مقاالتی از هواداران اين يا آن پالتفورم چاپ می
... »بحران در حزب «لنين با عنوان  ی و مقاله ...ژانويه چاپ شد ١٩نظريات تروتسکی است، در 

های  اتحاديه ی بار ديگر درباره کي«ای با عنوان  انويه. لنين در پايان ژانويه در جزوهژ ٢١در 
را  بحث ی نتيجه» اشتباهات رفقا تروتسکی و بوخارين ی درباره«و عنوان فرعی » کارگری

له در مجلدی أمس ی مرکزی اسناد عمده ی دستور کميته ... بهخالصه کرد. پيش از اجالس کنگره
مقاله  کتر از نوشتن ي يا مهمنقش استالين در پشت صحنه گو ...ويراستاری زينوويف منتشر شد به

کند  مینمايندگان کنگره با ريشخند اشاره  شود که يکی از جا معلوم می بوده است، و اين نکته از اين
آن استراتژيست جنگی و «پطروگراد سرگرم فعاليت بود، در که در آن روزهايی که زينوويف 

هايی بود حاکی از اين که  ارشگز«در مسکو مشغول نوشتن » قدر، رفيق استالين دموکرات عالی
اند،  نفع لنين رأی داده دست آمده، و فالن تعداد افراد به فالن و بهمان پيروزی در اين يا آن جبهه به

  ».نفع نظر تروتسکی... و غيره و غيره و فقط شش نفر به
  .حزب پيوسته بود باز به ١٩١٩لوزوفسکی در ] ٣٣[
 .بوده است» کمونيستی ی جامعه«ط لنين پاسخ گفت که منظور انگلس فق] ٣۴[
های کارگری براين  اتحاديه ی مسأله مربوط به ی در کنگرهسخنرانی کوتاه خود  رلنين د] ٣۵[

  .»اجبار اقتاع بپردازيم، بعد به هرقيمتی شده اول به ما بايد به«ويژه اصرار ورزيد:  نکته به
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  پيوست دوم
  

  ]کارگری های حزب بلشويک و اتحاديه ی [دهمين کنگره
  

ً از صفحه توضيح اين تاريخ «جلد اول  ٢۴٩تا  ٢۴٣ی  که: اين پيوست عينا
ی نجف دريابندری کپی شده  ، اثر ا اچ کار، ترجمه»روسيه شوروی ـ انقالب بلشويکی

  ضمناً تأکيدها با رنگ قرمز از ماست. است.
  

مخالفی که  هندترين گرو، وقتی که جنگ داخلی تقريباً تمام شده بود، نيروم١٩٢٠در پاييز  ...
. وجود آمد به» کارگران مخالف ی جبهه«زب سازمان يافته بود با نام حاز زمان انقالب در درون 

. رهبران معروف آن آن ی تر در تعداد افراد بود تا در رهبری و برنامه قدرت اين گروه بيش
ين دولت شوروی کميسر کار عبارت بودند از شلياپنيکوف، که سابقاً کارگر فلز کار بود و در نخست

بلند نخستين  ی ناميد؛ و کولونتاى، که ديگر آن اسم و آوازه بود و خود را حامی کارگران می
ت ههای جاری، که غالباً ج اين گروه ترکيبی بود از نارضايی ی برنامهروزهای انقالب را نداشت. 

د افزايش قدرت و های اقتصادی و سياسی و برض ضد مرکزيت روزافزون نظارتراعتراض ب
کرد که نظارت بر صنعت و توليد  نهاد می مالحظگی دستگاه حزب داشت. اين گروه پيش بی
و گرايش » نظارت کارگران«م هشعار مب رهای کارگری منتقل شود، و با اين کار ب اتحاديه به

اين چنين  کرد. هم ديرينه داشت تکيه می ی های حزب سابقه سنديکاليستی که در برخی از بخش
وسيع عناصر غيرکارگر  ی خواهان تصفيهو فکران بر حزب اعتراض داشت  تسلط روشن گروه به

مسائل  ی و همه دمقامات حزبی بايد از طريق انتخابات آزاد معين شون ی گفت همه بود؛ و می
آزادانه مورد بحث قرار گيرد، و وسائل ترويج و تبليغ نظريات مخالف در اختيار مخالفان، باشد. 

ها و محافل مفصال  در روزنامه ١٩٢٠ـ٢١نهادها پس از آن که در زمستان  ين، انتقادات و پيشا
 Worker's]» کارگران مخالف ی هجبه«قلم کولونتای با عنوان  ای به مطرح شد، در جزوه

Opposition] ميان  ١٩٢١حزب در مارس  ی تشکيل دهمين کنگره گردآوری شد و در زمان
  .]١[افراد حزب توزيع شد

کارگری درگرفت و حزب  های بر سر نقش اتحاديه ١٩٢٠-٢١ر زمستان دای که  در مجادله
ای ه صورت يکی از جناح اين جبهه را به» کارگران مخالف ی جبهه«لرزه در آورد، نظريات  را به

های کارگری و  دار استقالل اتحاديه طرف» کارگران مخالف ی جبهه« ،اصلی حزب درآورد
بار پس از ماجرای  ها بر نظام اقتصادی بود، و حال آن که تروتسکی، که برای نخستين آن ی سلطه

ً در صف مخالف لنين قرار گرفته بود، خواهان تابعيت آشکار ات سکليتوف-برست ها از  اديهحعلنا
کرد که  آميزی چاپ می هر روز مقاالت مجادله» پراودا« ١٩٢١سراسر ماه ژانويه  رت شد. ددول

کردند. حزب دو شماره از  ها رهبران اصلی حزب نظريات مخالف و مقابل يکديگر بيان می در آن
منتشر کرد، برای آن که ميدانی برای تبادل نظر مفصل فراهم » نامه بحث«نام  هبخاصی  ی نشريه
لرزاند  ی که حزب را می»تب«از » زبیحبحران «نام  ای به باشد. لنين نگران شد. در جزوه ساخته

شفا بخشد و تکرار اين  د خود را کامالً نتوا می« حزبیحتی  ی سخن گفت و پرسيد که آيا بدنه
تروتسکی را متهم  ؟ لنينْ »شود بيماری را غيرممکن سازد، يا آن که بيماری مزمن و خطرناک می

 ی جبهه« ی ؛ و درباره»ای ايجاد کرده است فرقه پالتفورم اشتباه آميزْ « کي ی که بر پايهساخت 
حزبی را که تا آن روز مورد قبول بود پيش کشيد و استثنايی  ی قاعده کنيز ي» کارگران مخالف

 :کار رفت برای آن قائل شد که بعدها برای نفی خود آن قاعده به
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ی نيز چنين أيش از کنگره) البته مجاز است (و گردآوری رويژه پ ها (به تشکيل دادن گروه
نحوی که  به سنديکاليسم) و آن هم(و نه  کمونيسم انجام گيرد ی است). اما اين کار بايد در محدوده

  .باعث خنده نشود
 

لنين مطلب خود را با هشدار معمولی که مبادا دشمنان خارجی از اختالفات درونی حزب بهره 
  :يان دادبرداری کنند پا

برای استفاده از بيماری حزب ما سعی خواهند کرد و  کداران دول متفق بدون ش سرمايه
ای راه  های تازه ها و شورش رولوسيونرها نيز توطئه ای دست خواهند زد، و سوسيال تازه ی حمله به

ايی بيماری تن متحد خواهيم شد، و از شناس کما مانند ي ی ترسيم، زيرا همه خواهند انداخت. ما نمی
تر و  دانيم که اين بيماری از ما، در هر مقامی که باشيم، انضباط بيش هم باکی نداريم، بلکه می

  کند . می تر طلب تر و استحکام بيش خودداری بيش
 

رفت،  ها پيش انتظار آن می ، که از مدت١٩٢١مارس  ٨حزب در  ی پيش از تشکيل کنگره
های  نگرانی ـس از انقالب رژيم را تهديد کرده بود ترين خطری که پ جدی ـشورش کرونشتات 

گرفت معنی  برای فشردن صفوف حزب صورت می هايی که دعوت لنين را توجيه کرد و به
 .تری داد بيش

  
نقش قاطعی داشت. اين  در تاريخ حزب و جمهوری ١٩٢١حزب در مارس  ی دهمين کنگره

پيروزی در جنگ داخلی سرخورده و  کنگره در زمانی تشکيل شد که اميدهای آسان ناشی از
شکل شوم کمبود مواد غذايی پديد آمده بود، و برای نخستين بار پس از تابستان  بحران اقتصادی به

شد.  بودن اوضاع احساس می ککرد. در فضای کنگره خطرنا شورش سياسی سر بلند می ١٩١٨
ی کارگری بود. نپ در آخرين ها اتحاديه ی کهنه ی ورد کنگره حل و فصل مسألهآ ترين دست ککوچ

آن چندان تفصيلی نداشت. موضوع اصلی بحث کنگره،  ی مراحل کنگره اعالم شد و بحث درباره
وحدت حزبی بود. لنين  آن اشاره کرد، نياز فوری به سخنان مکرر خود به ی که لنين تقريباً در همه

 :دشکل گويايی مطرح کر کوتاه خود موضوع را به ی اثر نطق افتتاحيه
ايم که از تجمل بحث و جدال  خودمان اجازه داده ايم، به سر گذاشته ِ رفقا، ما سال عجيبی را پشت

ترين و پر زورترين دشمنان در سراسر جهان  در درون حزب استفاده کنيم. برای حزبی که قوی
مل حقيقتاً ای بر دوش دارد، اين تج سابقه اند، برای حزبی که بار بی داری آن را احاطه کرده سرمايه

کنيد. آيا به نظر شما اين تجمل  گونه ارزيابی می دانم شما امروز آن را چه جای تعجب است. هيچ نمی
  معنوی و مادی ما سازگار بوده است؟ با وسع و توانايی

 
 :کند مخالف حمله می ی جبهه اندکی بعد با خشنم غريبی به

» کارگران مخالف ی جبهه«د... که سخنان آزادی بيان و آزادی انتقا اين مطالب مربوط به ی همه
چيزی  -دهد که خود هيچ معنايی ندارند  دهم معنای اين سخنان را تشکيل می از آن سرشار است، نه

توای حکلمات بحث نکنيم، بلکه دربارٔه م ی رفقا، اجازه بدهيد درباره .گونه کلمات نيستند جز همين
گول بزنيد. وقتی که ما گفتيم » آزادی انتقاد«کلماتی مانند توانيد ما را با  کلمات بحث کنيم. شما نمی

خورد، منظورمان اين بود که اين تشخيص درخور  چشم می آثار و عوارض بيماری در حزب به
ما  کنيد تا آن را درمان کنيم. به مکد دارد. کوتوجه مضاعف است. شکی نيست که اين بيماری وج

بحث «گويم حاال  می نمايم، و  وقت زيادی صرف بحث کرده را درمان کنيم. ماآن  گونه بگوييد چه
مخالف نياز نداريم،  ی جبهه مخالف است. ما به ی يات جبههرا نظباز بحث  رتهخيلی ب» با تفنگ

 امروز وقت اين کار نيست! يا در اين جانب باشيد يا در آن جانب ـ با تفنگ، نه با مخالفت. رفقا،
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خواهد جز اين نيست که  می چه داد که آن راه می راين تعبي بحث به ی زمينه .م بودهکالم لنين مب

توان انتظار داشت  ورزند از حزب بيرون بروند و منطقاً می کسانی که در مخالفت خود اصرار می
خواست که چنين  آمد، و لنين هم می رو سر برآورند. اما از سخنان او چنين برمی که از سنگر روبه

» بيماری«آسانی مبدل به است که به» تجمل«فوف حزب آزادی انتقاد نوعی برآيد، که در ميان ص
شود، و در آن سوی اين صفوف هم تنها ابزار حل و فصل اختالفات تفنگ است. در اوضاع  می

بسا که اين نتايج درست بود. اين نتايج  دهم سايه انداخته بود چه ی بحرانی و شورش که بر کنگره
 .کوب کرد ها را در سنت حزبی ميخ شت، و لنين آندر معتقدات حزب ريشه دا

 ی درباره«وحدت حزبی و انضباط از کنگره گذشت: يکی با عنوان  ی نامه درباره دو قطع
 ی جبهه«های  انتشار انديشهکرد که  اعالم می» در حزب ما ]٢[انحراف سنديکاليستی و آنارشيستی

نامه کمی بعد  قطع». ناسازگار استعضويت در حزب کمونيست روسيه «با » کارگران مخالف
ترين تبادل عقايد  در مطبوعات و نشريات و غيره بايد جای الزم برای مفصل«کرد که  اضافه می

کوتاه و  ی نامه کنگره در قطع .»بينی شود مسائل جاری پيش ی همه ی ميان اعضای حزب درباره
عضويت  که از نو به» ن مخالفارکارگ ی جبهه«ای از پذيرفتن استعفای اعضای گروه  جداگانه

انضباط حزبی  به«ها دعوت کرد که  مرکزی انتخاب شده بودند خودداری کرد و از آن ی کميته
کرد که مسائل  اصرار می» وحدت حزب ی درباره«م ديگر با عنوان هم ی نامه قطع». تسليم شوند

اند  های گوناگون تشکيل شده پالتفورم ی هايی که بر پايه نه در گروه«مورد اختالف در حزب بايد 
هرگونه «مرکزی دستور يافت که  ی کميته». بحث گذاشته شود اعضای حزب به ی بلکه ميان همه

  .]٣[»گرايی را از ميان بردارد فرقه
اند بدون  اين يا آن پالتفورم تشکيل شده ی هايی که بر پايه گروه ی کند که همه کنگره تجويز می

ای  دهد که بر مجاز نبودن هرنوع فعاليت فرقه ها دستور می همٔه سازمان به استثنا فوراً منحل شوند، و
 .شود اخراج بالشرط و فوری از حزب منجر می کنگره به تأکيد کنند. عدم رعايت اين تصميم مصراً 

  
» ٧ ی ماده «نام  بهنامه اضافه کرد، که بعدها  قطع ی سری نيز به که کنگره يک تبصره آخر اين
 :معروف شد

دست آوردن حد اعالی  کارهای شوروی و به ی رای اجرای انضباط دقيق در حزب و در همهب
دهد که  مرکزی اختيار تام می ی کميته گرايی، کنگره به وحدت از طريق از ميان بردن هرنوع فرقه

گرايی يا تحمل آن هرنوع تنبيه حزبی را اجرا کند،  يا تجويز فرقه طدر مورد (يا موارد) نقض انضبا
نامزدی، يا حتی در  ی مرتبه مرکزی تنزل به ی از جمله اخراج از حزب، يا در مورد اعضای کميته

مرکزی  ی گونه اقدامات شديد در مورد اعضا و نامزدهای کميته نهايت اخراج از حزب. اجرای اين
 ی مرکزی که همه ی کامل (پلنوم) کميته ی تشکيل جلسه و اعضای کميسيون نظارت منوط است به

آن دعوت شده باشند. اگر درچنين  مرکزی و اعضای کميسيون نظارت نيز به ی نامزدهای کميته
نامزدی يا اخراج  ی مرتبه مرکزی به ی ای از رهبران مسؤل حزب تنزل يکی از اعضای کميته جلسه

 .]۴[شود اجرا می تصويب رسيد، اين تصميم بالفاصله او از حزب با اکثريت دو سوم آرا به
  

سری نگه  آميز، قيدهای احتياطی برای جلوگيری از عمل شتابزده، و تصميم به املهلحن مج
اکراه برداشته است.  کننده را به دهد که کنگره اين گام تهديد نشان می ]۵[نامه داشتن اين بند آخر قطع

دست  منطقی انتقال قدرت مؤثر از دست کنگره به ی نامه، که نتيجه ترديد کنگره موجه بود. اين قطع
 .حزب نقش اساسی داشت ی مرکزی بود، در آينده ی کميته

جاری ی  می بود. عقيدههحزب در سير تحول قدرت دستگاه حزبی منزلگاه م ی ه دهمين کنگر
خواست که هرگاه تصميمی  مرکزی می ی ويژه از عضو کميته انضباط حزبی از عضو حزب، و به
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هايی اخراج از حزب خواهد بود. نگرنه مجازات آن تصميم وفادار باشند، و در حزب گرفته شد به
نشر  آزاد است که به ، تا پيش از گرفته شدن تصميم فرد کامالً ١٩١٩ ی موجب اساسنامه اما به
 ی در محدوده«نيز لنين حق اعضای حزب را  ١٩٢١. تا ژانوئه ]۶[خود بپردازد ی عقيده

 ی شناسد. دو ماه بعد، ابرهای تيره م میری محتأها و گردآوری ر برای تشکيل گروه» کمونيسسم
دهم باعث پس گرفتن اين شناسايی شد: از اين پس انتقاد  ی بحران سياسی و اقتصادی در کنگره

بايست سازمان داشته باشند: اين  شد، اما مخالفان نمی ها در درون حزب تحمل می افراد و حتی گروه
 غايرم رمرکزی نيز در تحليل آخ ی تهکيب کميحتی تر. بود می» گرايی فرقه«معنای ارتکاب گناه  به

کاران ناموافق خود را  توانستند هم بود، زيرا که اکنون دوسوم اعضای آن می هايی کنگرهحاکميت ن
مورد  ١٩٢١اين اقدامات، که در فضای بحرانی دهمين کنگره در مارس  ی اخراج کنند. مجموعه

درونی رهبران جزب را تا حد زيادی  وهلنين هم قرار گرفت، قدرت انضباطی گر صييد شخأت
  .افزايش داد

تصميمات مراکز حزب بايد فوراً و دقيقاً اجرا «له چنين است: أاين مس مربوط به ی قطعه] ۶[
آزاد  مسائل مورد اختالف زندگی حزبی کامالً  ی حال، بحث در درون حزب درباره شوند. درعين

نامه درجات مجازات اجرا نکردن  قطع ی مادهدر اين  .»است، تا زمانی که تصميم گرفته شود
توبيخ حزبی، توبيخ علنی، برکناری « - ای باالتر حزبی برشمرده شده است ه تصميمات ارگان

موقت از مسؤليت حزبی يا شورايی، برکناری موقت از هرگونه مسؤليت حزبی يا شورايی، 
در اين زمان ». لتی و قضايیمقامات دو اخراج از حزب، اخراج از حزب همراه با اعالم جرم به

 اشتباه مطرح نبود؛ تنها چيزی انکار عقايد خود يا اعتراف به موضوع وادار کردن مخالفان به
 .شد اين بود که افراد در عمل حزب متابعت کنند خواسته می

  
  
  
  
  
  
 

  ها: پانوشت
سناد زير ا آيد، ولی مقدار زيادی از مطالب آن در دست نمی آسانی به اين جزوه ديگر به ]١[

 :نقل شده است
Rabochaya Oppozitisiya: Materialy i Dokumenty (1920); Platforma 

Shlyapnikova i Medvedeva (1927); Lenin, Sochineniya, xxvi, 632-4; xxvii, 
494-6. 

  :زبان انگليسی نيز از اين جزوه تحت عنوان زير وجود دارد ای به ترجمه
The Workers' Opposition in Russia (n.d.) 

 ١٩١٠ مخالفت درون حزب، که در اصل پيش از ی های کلی ر. ميشل درباره گيری نتيجه 
» مرکزيت«شعار اکثريت « دنطباق دارادرستی  هبکارگران مخالف)  ی جبهه«نوشته شده است، با 

ای  بارزهماز ناچار  دهای خو هدف ها برای رسيدن به ؛ اقليت»استقالل«ها  است، و شعار اقليت
برد که در  کار می آيد و حتی زبان قهرمانانی را به رمیدشکل مبارزه برای آزادی  به گاهاند که  شده

  ».جنگند می راه آزادی با ستم مستبدان
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رفت. لنين آن  کار می معروف در زبان حزبی به ی بار بود که اين کلمه ن ظاهراً نخستينيا] ٢[
يا حرکت کامال شکل گرفته نيست. انحراف  (uklon) رافانح«را در کنگره چنين توضيح داد: 

اند يا دارند خارج  خط خارج شده ازاشخاص اندکی . توان آن را اصالح کرد چيزی است که می
اين معنا را بيان   (uklon)! روسی ی نظر من کلمه هنوز امکان دارد. به صالحاولی  ،شوند می
 ».کند می

بندی) در چند سال بعد درشمار اصطالحات  سازی يا دسته فراکسيوناليسم (فرقهی  ] کلمه٣[
هايی با پالتفورم خاص  پديدار شدن گروه«کند:  نامه آن را چنين تعريف می رايج حزبی درآمد. قطع

ها  گروه«ين ابنابر. »و با هدف تشکيل نوعی وحدت و برقرار کردن انضباط گروهی خاص خود
  ها) ممنوع بودند. ها (فرقه، دارودسته»ونفراکسي« خودی خود ممنوع نبودند، ولی به

ديده  ...آثار لنين ی کنگره تسليم کرد، در مجموعه صورتی که لنين آن را به نامه به اين قطع] ۴[
همان صورتی که در  به» ٧اصل «شود. کنگره فقط تغييرات عبارتی جزئی در آن داد:  می

  .باقی ماند - بود قلم خود لنين نوشته شده  و ظاهرا به -نويس آمده  پيش
نهاد  پيش که چند روزی پيش از مرگ لنين تشکيل شد، به ١٩٢۴کنفرانس حزبی ژانويه  ]۵[

  مرکزی بخواهد که پاراگراف سری را منتشر کند. ی استالين تصميم گرفت از کميته
تصميمات مراکز حزب بايد فوراً و دقيقاً اجرا «له چنين است: أاين مس مربوط به ی قطعه ]۶[

آزاد  مسائل مورد اختالف زندگی حزبی کامالً  ی حال، بحث در درون حزب درباره د. درعينشون
نامه درجات مجازات اجرا نکردن  قطع ی در اين ماده .»است، تا زمانی که تصميم گرفته شود

توبيخ حزبی، توبيخ علنی، برکناری « - ای باالتر حزبی برشمرده شده است ه تصميمات ارگان
ت حزبی يا شورايی، برکناری موقت از هرگونه مسؤليت حزبی يا شورايی، موقت از مسؤلي

در اين زمان ». مقامات دولتی و قضايی اخراج از حزب، اخراج از حزب همراه با اعالم جرم به
 اشتباه مطرح نبود؛ تنها چيزی انکار عقايد خود يا اعتراف به موضوع وادار کردن مخالفان به

 .افراد در عمل حزب متابعت کنند شد اين بود که خواسته می
  
  
  
 

  پيوست سوم
  

  ی دوازدهم]  کنگره به لنين ی  ی فرستاده نشده نامه[
  

های  واپسين نامه« که  چين شده  دستای  که اين پيوست از مجموعه توضيح اين
  کنگره به و  است ١٩٢٢دسامبر  ٢٣کنگره  نام دارد. تاريخ نگارش نامه به» لنين

 ،هرروی ی سيزدهم هم با مشکالت بسياری مواجه گرديد. به کنگرهارسال نشد و در 
ی بيست و دوم حزب کمونيست رسيد و  آگاهی کنگره به ١٩۶۵ها در سال  اين نامه

  رسماً منتشر گرديد.
  

  خواستم توصيه کنم که در اين کنگره برخی تغييرات در ساخت سياسی ما پديد آيد. می
 .با شما در ميان بگذارمشمارم  تر می تپراهميرا که ها  انديشهخواهم  می
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صد نفر  به و يا حتا ها ده ی مرکزی به تعداد اعضای کميتهکنم که  مینهاد  پيشپيش از همه 
توانيم روی سير حواث  که نمینباشد (مساعد نظر من چنانچه جريان رخدادها  به افزايش يابد.
 .دی خواهد افتادی مرکزی در خطری ج بدون اين اصالحات کميته )حساب کنيم

.... 
نظر  بايد بگويم که به )ی مرکزی افزايش تعداد اعضای کميته :يعنی( نخستی  ی نکته درباره

ی بهبود  ی مرکزی و هم برای کار جدی درباره من چنين تدبيری هم برای باال بردن اعتبار کميته
ی  کوچکی از کميته های که برخوردهای بخش گيری از اين های [اداری] و هم برای پيش دستگاه

  ی حزب داشته باشد، ضروری است.  مرکزی نتواند اهميت بسيار بزرگی برای سرنوشت همه
ی مرکزی مطالبه  ی کارگر پنجاه تا صدنفره عضو کميته نظرم حزب ما حق دارد که از طبقه به

دست  اشد، بهی کارگر ب که فشار بيش از اندازه برطبقه آن خواهد بی چه را می تواند آن ، و میکند
  آورد.

ی حزب را در ميان  چنين اصالحی، براستواری حزب ما بسيار خواهد افزود و مبارزه
ی نزديک  های آينده تواند و بايد در سال نظر من می ای که به هايی که دشمن هستند، مبارزه دولت

  تر خواهد کرد.... ، آسانسخت افزايش يابد
*****  

های  ی مرکزی تا پنجاه و يا حتی تا صد نفر بايد هدف ميتهگمان من افزايش شمار اعضای ک به
تر باشد، آموزش کادر  ی مرکزی بيش ای داشته باشد: هرچه شمار اعضای کميته گانه يا سه  دوگانه
تر خواهد شد.  احتياطی بيش ای بی تر  و خطر انشعاب در برابر گونه ی مرکزی نيز بيش کميته

دستگاه ما که بسيار بد است، کارگران در بهبود  ی مرکزی به ميتهک کشانيدن بسياری از کارگران به
ما رسيده است و  ريگی است که از رژيم پيشين به ياری خواهد کرد. اين دستگاه در واقع مرده

  ها يکسره ناممکن بود.... ويژه هنگام جنگ، قحطی و جز اين دگرگون کردن آن در زمانی کوتاه، به
ی مرکزی  ترکيب کميته ها کارگری که به بينم که ده گونه می انداز کار را بدين من چشم

 ازرسی، بهبود و بازسازی دستگاه ما بپردازند....ب توانند بهتر از هرکس ديگری به آيند، می درمی
ترشان از آن  بايست بيش آيند، می ی مرکزی درمی ترکيب کميته نظر من، کارگرانی که به به

جا  نامه همه اند (در اين بخش های شوروی بوده ز در خدمت دستگاهکارگزانی نباشند که زمانی درا
اند  شدهها و اعتقادات معينی  سنتمراد از کارگران، دهقانان نيز هستند)، زيرا اين کارگران دارای 

  بايست با آن مبارزه کرد. که می
 تر کارگرانی باشند که از قشر بايست بيش ی مرکزی می در ميان کارگران عضو کميته

آن کارگران و  تر و به اند پايين کارگرانی که طی پنج سال در شمار کارمندان شوروی درآمده
تر باشند.  ميانجی يا غيرمستقيم نيستند، نزديک کشان بی ی بهره دهقانان عادی که در ضمن در زمره

ی جلسات  ی مرکزی، در همه ی جلسات کميته کنم چنين کارگرانی با حضور در همه فکر می
راستی برای نوسازی و بهبود  توانند به ی مرکزی می ی اسناد کميته بورو و خواندن همه يتپول

  دستگاه کار کنند.
 
 


