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 ی ویراستار مقدمه
ی  کولنتای دربارهی  توضیح است که ترجمه و انتشار نوشته قبل از هرچیز الزم به

این  شهرت یافته است(، به« اپوزیسیون کارگری»)که به« ی کارگران مخالف جبهه»

دار این  معنی نیست که مترجم ویا ویراستار فارسی این نوشته مدافع ویا طرف

؛ و باور دارند که معضالت امروز جنبش کارگری در ویا هستند  بوده  ی کارگری جبهه

مانده  ان با الگوهای برآمده از تعدیل و تفسیرهایِ اسناد باقیتو ایران و جهان را می

که عکس  سرانجام روشنی رساند. طبیعی است  ، به«ی کارگران مخالف جبهه»از 

قضیه نیز صادق نیست؛ یعنی، الگوهای برآمده از تعدیل و تفسیرهایِ اسناد جناح 

کار کرد(  شروع به 7917ی دهم حزب بلشویک نیز )که از هشتم مارس  ی کنگره برنده

یک از معضالت کنونی جنبش کارگری در عرصه ایران و جهان  گشای هیچ راه

ی کوچک تشویق  وری این مجموعهترجمه و گردآ چه ما را به نخواهد بود. اما، آن

ها و تبادالتی است که نهایت آن  ها، جدل ای از روند جدال گوشه  ، نگاه بهکرد

یر شدن جنبش کارگری و کمونیستی در حال حاضر گ فروپاشی شوروی سابق و زمین

 بوده است.

چه سائق ما در این کار بوده است، تالش در راستای گذر از  عبارت دیگر، آن به

توان تحت  روندی است که می یابی به تصویرهای الزاماً ایستای وقایع گذشته و دست

یابی  سازمانای خاص )یعنی: از زاویه  عنوان بیان تاریخِی وقایع از زوایه
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ی حاضر در  پرولتاریایی( از آن نام برد. ناگفته پیداست که مجموعه ـ  کمونیستی

که   چه ضرورتًا در این مورد باید انجام شود، تنها یک گام کوچک است مقایسه با آن

ذهن متبادر  ای را به راه نرفته ی دیگر، بیش از هرچیز  دهنده های تداوم بدون گام

 جز حسرت و انفعال نخواهد داشت.کند که حاصلی  می

* 

توسط رفیق سارا طاهری از زبان سوئدی « اپوزیسیون کارگری»ی  مقاله

خواست رفیق سارا متن ترجمه شده را  . من هم بنا بهه استفارسی ترجمه شد به

ها  جاکه بعضی تفاوت ازآن ی انگلیسی آن مطابقت کردم. جمله با ترجمه جمله به

ی رفیق سارا مبنا را  ، با اجازهردانگلیسی مقاله وجود داو  یی سوئد بین ترجمه

ی فارسی  های احتمالی در ترجمه متن انگلیسی قرار دادیم. بنابراین، نارسایی

با متن سوئدی را   رف من است؛ چراکه رفیق سارا فرصت تطابق دوبارهتر از ط بیش

با مشورت و توافق  ام، اما این کار من کپی و تایپ کردهها را  نداشت. گرچه پیوست

 رفیق سارا صورت گرفته است.

* 

ی دقیق  همراه مطالعه به 7917-7911های  وضعیت شوروی در سال نگاهی به

های  ی این هردو با بعضی از پاراگراف ی کولنتای از یک طرف و مقایسه نوشته

کننده  تصورات گوناگونی را در ذهن شخص مقایسه« های لنین واپسین نامه»

توان گرفت که  می  تصوراْت برآیندگونه یک نتیجه  ی این آورد. از همه یوجود م به

ای از پراتیک طبقاتی امروز نیز هست: دریافت و  ی جنبه کننده حال مشخص درعین

خاطر وضعیت عمدتًا دهقانی روسیه( و  کرد حزب بلشویک )شاید به نتیجتاً عمل

رد چیستی و چگونگی شک تحت تأثیر فشارهای ناشی از جنگ داخلی در مو بی

که تبیین آرمانی و استراتژیک  بیش از آندیکتاتوری پرولتاریا و طبعاً استقرار آن، 

جاکه  گرایانه بود. ازآن داشته باشد، تجربی و عمل ـ ی نظری زمینه ی پیش مثابه بهـ 

رشد  تواند یکی از آن عواملی باشد که در تداوم خویش به ها می گرایی گونه عمل این

رو،  فروپاشی آن انجامید؛ از این قالب در درون نهادهای شوروی و نهایتاً بهضدان

تواند روی  های مختلف آنْ می و بررسی جنبهی این مسئله  بارهتمرکز و مطالعه در

 استراتژیک بگذارد.ـ  های پرولتاریایی تأثیرات آرمانی پراتیک امروزی کمونیست
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 نگی پراتیک امروزچگو به ـ هرصورت بهـ  ناگفته پیداست که احتمال این تأثیرگذاری

 .بستگی دارد نیز

ی دهم منتشر شد و چندی بعد با  ی کولنتای )که قبل از کنگره ی نوشته ترجمه

تاریخ »نقل مطالبی نسبتاً طوالنی از همراه با سانسور و توقیف مواجه شد(، 

 ی نجف ، اثر ای. اچ. کار. )ترجمه«ی شوروی ـ انقالب بلشویکی روسیه

عنوان پیوست و نیز  ی دوازدهم  به کنگره ی لنین به نقل بخشی از نامه، دریابندری(

عنوان گام بسیار  ـ را باید به همگی شود ـ آن اشاره می نکاتی که در این مقدمه به

ی  کوچکی در راستای ایجاد زمینه برای درک آرمانی، پراتیک و استراتژیکِ مسئله

دریافت ی تاکتیک الزامیِ استراتژی رهایی نوع انسان(  همثاب )بهدیکتاتوری پرولتاریا 

ای  های قابل ارائه  زمینه ی حاضر فقط یکی از پیش که مجموعه کرد. طبیعی است

ی اساسی مارکسیسم )یعنی:  االطرافی از مسئله تواند تحلیل جامع است که نمی

یکتاتوری االطرافی از حقیقت د تحلیل جامع ؛ منظوردیکتاوری پرولتاریا( بدهد

ی حاضر را  برپیشانی داشته باشد، و هم  که هم مُهر تاریخی زمانه ستپرولتاریا

 های معین در راستای تحقق آن کوشید. بتوان در گام

* 

ی  جبهه»ی   آید که عناصر متشکله چنین برمی« اپوزیسون کارگری»ی  از مقاله

درک و  «(بری و برنامهدر تعداد افراد بود تا در ره»قدرت آن )که « کارگران مخالف

ی کارگر  ی کارگر و طبقه شونده از موجودیتِ ناگزیرْ نفیو ایستا تصوری آرمانی 

ها  ی شواهد و واکنش داشتتند. شاید این برآورد صددرصد درست نباشد؛ اما همه

ای  گونه بسا نه به هرصورت )و چه نشان از این دارند که چنین درک و تصوری به

های این درک و تصور، منهای  هرروی، در بررسی ریشه هعمده( وجود داشت. ب

دو بعد مسئله )یعنی: بعد تاریخی و بعد اجتماعی(  بایست به یِ آن، میی کمّ جنبه

 داشته باشیم.  نیز اشاره

کارگر را که گردد  هایی برمی پردازش ی تاریخی این درک و تصور به ریشه

طرف دیگر از  ی سرمایه، و  دهکنن ی بازتولید مثابه درستی از یک طرف به به

جاکه  کند. تا آن داران توصیف و تحلیل می ی مناسبات سرمایه کننده ی نفی  منزله به

های کارگر درگیر  ـ در رابطه با توده دلیلی هر به ما اطالع داریم حزب بلشویک ـ
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ی کارگر را  تبادالتی نشد که این دوگانگیِ بین وجه ایستا و وجه پویای طبقه

که لنین بین کارگر  عملی و فرارونده تبدیل کند. این درست استـ  ای نظری موزهآ به

ی  تفاوت قائل است؛ اما این تفاوت تنها روی جنبه« برخود»و کارگر « درخود»

شوندگی  ی نفی تاریخی و خاصهـ  شود و تبیین اجتماعی سیاسی مسئله متمرکز می

اسًا در قالب حزب )و نه کنندگی آن، اگر مغفول نمانده باشد، اس و نفی

ای  ی کارگر( تبیین شده است. نباید فراموش کرد چنین شیوه طبقه« خودفعالیتی»

ی کارگر  ی طبقه برای حزب بلشویک طبیعی بود؛ چراکه این حزب خود را نماینده

 غیرقابل عزل.هم و بود  االختیار  تام هم که دانست می

ی  مثابه کارگر به ایستای ودیتِی اجتماعی درک و تصور آرمانی از موج ریشه

« ی کارگران مخالف جبهه»نسبتاً گنگی را در قالب  اتحال توقع طبقه )که درعین

گردد که  ای برمی کننده بسا تعیین نقش بسیار مهم و چه همراه آورد( به به

لحاظ  لحاظ نظامی و هم به های کارگری در جریان جنگ داخلی )هم به اتحادیه

رنگ آبی( از پیوست شماره یک نقل  زیر )به  دند. چهار پاراگرافتولیدی( ایفا نمو

آهنگی با حزب توضیح  ـ را در هم کننده بسا تعیین چه ـ  شده که چگونگی این نقشِ

 دهد: می

اجالس کرد، جنگ  های کارگری در ژانویه ی اتحادیه هنگامی که دومین کنگره

هنوز کامالً برای برآوردن  اوج خود نرسیده و اقتصاد کشور نیز داخلی هنوز به

های  از این لحاظ پیشرفت، نیازهای جنگی بسیج نشده بود. در ظرف دو ماه بعد

در فضایی آبستن  7979ی حزب در مارس  زیادی صورت گرفت. هشتمین کنگره

ی  طوفان تشکیل شد. کار اصلی و رسمی کنگره عبارت بود از تصویب یک برنامه

. تا آن روز حزب فرصتی نیافته بود 79۹3هنه و منسوخ ی ک جای برنامه حزبی تازه به

های کارگری روشن کند. در این  که روش خود را پس از انقالب در قبال اتحادیه

ی اول متکی  باید در وهله« دستگاه سازمانی صنایع»کنگره حزب اعالم کرد که 

 اضافه کرد که، عبارتی که سپس باعث دردسر شد به، ها باشد و اتحادیه به

چون یک  های کارگری باید عمال مرکزیت مدیریت تمام اقتصاد ملی را هم اتحادیه»

ها در اضطرار  ی اتحادیه ی عمده اما کلید وظیفه«. واحد اقتصادی در دست گیرند

 جنگ داخلی در بند دیگری از فصل اقتصادی برنامه نهفته بود:



آ. کولنتای                                                                  7                                 اپوزیسیون کارگری                                  

 

ع و توزیع حد اعالی استفاده از تمام نیروهای کار موجود کشور، توزی

مجدد صحیح آن، چه در میان قلمرو ]جمهوری[ها و چه در میان 

های گوناگون اقتصاد ملی، که از لحاظ رشد اقتصاد ملی ضرورت  شاخه

ی فوری سیاست اقتصادی  ها[ باید وظیفه این هدف دارد؛ ]رسیدن به

حکومت شوروی را تشکیل دهد، و این مهم فقط از طریق وحدت صمیمانه 

پذیر است. بسیج یکایک افراد کارآمد جامعه  های کارگری تحقق هبا اتحادی

های کارگری برای انجام دادن  از طرف حکومت شوروی با شراکت اتحادیه

تر از پیش  تر و منظم اندازه وسیع صورتی بی کارهای اجتماعی معین، باید به

 .اجرا شود

 

ی انضباط  پایه پایهی سوسیالیستی تولید فقط بر شیوه»کند که  برنامه اضافه می

کار ایجاد »را در « نقش عمده»ترتیب  ، و بدین«شود ی کارگران تأمین می رفیقانه

کند ها واگذار می اتحادیه به« این انضباط نوین سوسیالیستی
[1]

ی  . پس از کنگره

آوریل از ساونارکوم صادر شد.  7۹تاریخ  فرمان بسیج عمومی به 7979حزبی مارس 

ی وضع  درباره»ی مرکزى حزب یک سلسله احکام  ام کمیتهن روز بعد لنین به

ی  های کارگری ارائه کرد و از همه شورای مرکزی اتحادیه به« ی شرق جبهه

کاری  های سراسر کشور تقاضا کرد که در امر بسیج هم های حزبی و اتحادیه سازمان

د فوراً میل خود تصمیم گرفته بودن های شهر پوکروفسک که به کنند. عمل اتحادیه

ها  درصد از اعضای خود را بسیج کنند سرمشق قرار داده شد و از اتحادیه ۰۹

تا کسانی که وجودشان بدون »خواسته شد که فهرست اعضای خود را ارائه دهند 

 «. ی ولگا یا اورال اعزام شوند جبهه قید و شرط در محل ضرورت ندارد به

 

نویس اصلی لنین  نهایی بیش از پیشنهای کارگری در متن  نقش انضباطی اتحادیه [1]

تهیه کرده بود،  1919 نویس را لنین احتماالً در فوریه مورد تأکید قرار گرفته است. این پیش

ترین مرکزیت ممکن در مقیاس سراسر  ترین و سخت بزرگ»اما در آن هم قید شده بود که 

 تر شده بود. ار بیشبرای کار ضرورت دارد؛ در این فاصله سنگینی جنگ داخلی بسی« کشور
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 :یک سال بعد تروتسکی با عباراتی خطابی چنین گفت

ی مرکزی حزب  هنگامی که کار در جبهه دشوار شد ما از یک طرف به کمیته

های  ی شورای مرکزی اتحادیه هیأت رئیسه کمونیست روی آوردیم و از طرف دیگر به

اده شدند و ارتش سرخ را جبهه فرست کارگری؛ از این دو منبع پرولترهای برجسته به

 ی خود پدید آوردند. جا از روی الگو و چهره در آن

* 

ی دهم حزب کمونیست  کنگره ی بین پیوست دوم )که مروری به از مقایسه

با تهدید، و « ی کارگران مخالف جبهه»نام  ونی بهیشوروی، انحالل  فراکس

ای  وم )که برگزیده( و پیوست سطورکلی است ممنوعیت ایجاد هرگونه فراکسیون به

توان چنین نیز نتیجه گرفت  ی دوازدهم است(، می کنگره ی لنین به از واپسین نامه

ویژه درونی )و طبعاً با  ی دهم زیر انواع فشارهای بیرونی و به که تصمیمات کنگره

در شدتِ بیش از حد الزم برای تکامل دیکتاتوری پرولتاریا( صورت گرفته و لنین 

درصدد جبرانِ   ،کند ی دوازدهم می کنگره به ای که با توصیه ،خود  یها نامه واپسین

 است. ی دهم کنگرهات متصمیی تاریخاً مخرب  جنبه

های جاری، که غالباً جهت اعتراض  ی این گروه ترکیبی بود از نارضایی برنامه» ♦

ای اقتصادی و سیاسی و برضد افزایش قدرت و ھ برضد مرکزیت روزافزون نظارت

کرد که نظارت بر صنعت  نهاد می حظگی دستگاه حزب داشت. این گروه پیشمال بی

نظارت »های کارگری منتقل شود، و با این کار بر شعار مبهم  اتحادیه و تولید به

ی دیرینه  های حزب سابقه و گرایش سندیکالیستی که در برخی از بخش« کارگران

فکران بر حزب اعتراض  تسلط روشن چنین این گروه به کرد. هم داشت تکیه می

ی مقامات  گفت همه ی وسیع عناصر غیرکارگر بود؛ و می داشت و خواهان تصفیه

ی مسائل آزادانه مورد بحث  حزبی باید از طریق انتخابات آزاد معین شوند و همه

نقل  به«]قرار گیرد، و وسائل ترویج و تبلیغ نظریات مخالف در اختیار مخالفان، باشد

 .از پیوست دوم[

 «ی کارگران مخالف جبهه»ی دهم با تمام قدرت در مقابل  لنین در کنگره ♦

ی این مطالب  همه»: ایستاد و نهایتاً با این جمالت انحالل این جریان را طلب کرد

از آن « ی کارگران مخالف جبهه»آزادی بیان و آزادی انتقاد... که سخنان  مربوط به
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دهد که خود هیچ معنایی  تشکیل میدهم معنای این سخنان را  سرشار است، نه

ی کلمات  گونه کلمات نیستند. رفقا، اجازه بدهید درباره چیزی جز همین -ندارند 

توانید ما را با  محتوای کلمات بحث کنیم. شما نمی ٔ  بحث نکنیم، بلکه درباره

گول بزنید. وقتی که ما گفتیم آثار و عوارض بیماری « آزادی انتقاد»کلماتی مانند 

خورد، منظورمان این بود که این تشخیص درخور توجه  چشم می زب بهدر ح

مضاعف است. شکی نیست که این بیماری وجود دارد. کمک کنید تا آن را درمان 

ایم، و  آن را درمان کنیم. ما وقت زیادی صرف بحث کرده گونه ما بگویید چه کنیم. به

ی مخالف  نظریات جبهه خیلی بهتر از بحث با« بحث با تفنگ»گویم حاال  من می

ی مخالف نیاز نداریم، رفقا، امروز وقت این کار نیست! یا در این  جبهه ما بهاست. 

نقل از پیوست دوم؛ تأکید از  ]«جانب باشید یا در آن جانب ـ با تفنگ، نه با مخالفت

 ماست[.

کنم که  نهاد می پیش از همه پیش»نویسد:  هایش می در واپسین نامه لنین ♦

نظر من  صد نفر افزایش یابد. به ها و یا حتا به ده ی مرکزی به اعضای کمیته تعداد

توانیم روی سیر حواث حساب  چنانچه جریان رخدادها مساعد نباشد )که نمی

؛... «ی مرکزی در خطری جدی خواهد افتاد کنیم( بدون این اصالحات کمیته

ی  صدنفره عضو کمیتهی کارگر پنجاه تا  نظرم حزب ما حق دارد که از طبقه به»

که فشار بیش از اندازه  آن خواهد بی چه را می تواند آن مرکزی مطالبه کند، و می

 «.دست آورد ی کارگر باشد، به برطبقه

شویم:  هم مواجه می نهاد یا توصیه لنین با دو سؤال مرتبط به در مقابل این پیش

نفر )یعنی: تعداد  صد ی مرکزی به ـ معنای طبقاتی افزایش اعضای کمیته اوالً

هفتم آن از  شش ی برابر افزایش دادن( و مطالبه 1ی مرکزی را تقریباً  اعضای کمیته

 کدام مخاطرات جدی لنین را  ً ؟ دوماًشود میـ چگونه واقع  در عمل ی کارگر ـ طبقه

اخراج از  ی تنفگ به را با کرشمه« ی کارگران مخالف جبهه»که تقریباً دو سال پیش 

 هایی را مطرحنهاد اش چنین پیش جایی رسانده که در نامه کرد، به می حزب تهدید

سؤال دوم مشروط  اند؛ اما پاسخ به  هم مربوط کند؟ گرچه این دو سؤال به می

 بررسی سؤال اول است. به
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کشان  کارگران و زحمت کمونیستیِیابی  برای کسی که اندکی در امر سازمان

که منهای  ال بسیار ساده است. چرا؟ برای ایناین سؤ تجربه داشته باشد، پاسخ به

و  یابی طبقاتی طبقاتی مسئله، تجربه در امر سازمانـ  ی تعقلی محاسبه و جنبه

ی  دهد که همواره بین بدنه طور بارزی نشان می کارگران نیز به کمونیستی

بدنه و ارگان مرکزی )از این ها مسئول )از یک طرف(، و بین  تشکیالتی و ارگان

شود. بنابراین، ایجاد  برقرار می کیفیـ  کمّی ی طبقاتیِ دیگر( نوعی موازنه طرف

هفتم اعضای آن خاستگاه کارگری داشته باشند،  ای که شش ی مرکزی کمیته

که حول و حوش همین نسبت از  شود  ای مشروط می ی سازمانی  بدنه بالفاصله به

 کشان برخاسته باشند.  میان کارگران و زحمت

معنی ایجاد انقالب طبقاتی در ساختار و  نهاد لنین در عمل به تیب، پیشتر بدین

که منهای  کرد حزب است. این انقالب تنها در صورتی ممکن است نتیجتاً در عمل

تواند با نظارت  مینظر لنین  بههای فنی عناصر عمدتاً غیرکارگری )که  توانایی

عناصر غیرکارگری در حزب کیفی ـ  کمیطبقاتی و کارگری تعدیل شود(، اقتدار 

 گیری افزایش یابد. طور چشم زیان اقتدار عناصر کارگریِ حزب به به

نام  ی کولنتای به نوشته دو سال پیش برگردیم و به بهاز زاویه تاریخی اگر 

ی  نبدی زمخت و برانگیزاننده مراجعه کنیم، منهای فرمول« اپوزیسیون کارگری»

وبیش  لحاظ طبقاتی کم اش، اما به ضددهقانیع موضنظر از  این نوشته و نیز صرف

 ی لنین نیز هست: ای قابل مقایسه است که مطالبه با همان مطالبه

حزب  که امکاناتی برای کارگران فراهم گردد تا بتوانند به ضروری است»

تر گردد و فضای رفیقانه در  حزب راحت ی[ ورود کارگران به بپیوندند. باید ]پروسه

ی خویش احساس کنند. مقامات  تا کارگران، خودرا در خانهحزب حاکم شود 

ها را باالی سِر خود احساس  مسئول حزب نباید ]طوری رفتار کنند که[ کارگران آن

ها باید در نگاه کارگران رفقایی دیده شوند که حاضرند  کنند، بلکه برعکس، آن

ویژه  ها ]و به عالیق آن نیازها و کارگران منتقل نمایند، و به تجربه و علم خویش را به

کنند. چقدر از رفقای ما  طور جدی توجه می شوند[ به حزب وارد می کارگرانی تازه به

ها و  حوصلگی دلیل بی دلیل برخوردهای ما، به ویژه کارگران جوان( به )به

جای جذب آنان از راه  اند. ما به های ما از حزب دور شده عملی ها و بی گیری سخت
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ی  بر روحیه هوکنیم. عال یی کمونیستی، آنان را از حزب دفع میآموزش در فضا

ساالری نیز در حزب ما ریشه  بوروکراتیک، بینش آقا باالسر بودن و فرهنگ دیوان

 «.دوانیده است

ی کارگران  جبهه»، یعنی همان «اپوزیسیون کارگری»عبارت دیگر:  کولنتای یا به

نوعی  گذارد و به روکراسی میدرستی انگشت روی بو که به ضمن این« مخالف

دهد، با پیش کشیدن ایجاد  احتمال فروپاشی شوروی را پیشاپیش هشدار می

، در واقع قبل از زمان در حزب و نهادهای دولتی هممحدودیت در داشتن مناصب 

های  اش را در آن ازجا کندند، روی یکی از شریان  دهم که ریشه   برگزاری کنگره

 گذارد: اسی انگشت میبوروکر بخشنده به جان

زمان در حزب و در  برای مناصب همحزب کارگران تبدیل کنیم.  حزب را به»

ی حزب ما تنها بنای کمونیسم  ... وظیفهنهادهای دولتی محدودیت ایجاد کنیم

ی مبارزاتی احتماالً طوالنی  ها برای یک دوره نیست، بلکه تربیت و آمادگی توده

بینی نشده و  های پیش تواند شکل هست که میداری جهانی نیز  علیه سرمایه

عقب راندن گاردهای  خود بگیرد. کودکانه است اگر باور کنیم که پس از  جدیدی به

داری که تالش  ی نظامی، نباید از سرمایه ها در حوزه ی امپریالیست سفید و حمله

خویش  چنگ ی شوروی را به زندگی ما رخنه کرده، روسیه های مختلف به دارد از راه

درآورد، و از جمهوری شوروی برای اهداف خویش استفاده کند، واهمه داشت. این 

 .]تأکید از ماست[«که در مقابل ما قرار دارد ترین خطری است بزرگ

 

ی مرکزی و  توانست کمیته ماند و می لنین بیمار نبود، زنده میفرض کنیم که 

قاتی حزب اقدام کنند و چندان اصالح طب های حزب را متقاعد کند که به دیگر ارگان

چهارم اعضای حزب، عناصر  ی کارگر عضو بگیرند که مثالً سه از طبقه

داشته ی مرکزی خاستگاه کارگری  های محلی و کمیته ی ارگان دهنده تشکیل

ترین احتمال را داشت؟ از  صورت مفروض وقوع چه اتفاقاتی بیش . در اینباشند

لحاظ طبقاتی تا این  قوی این بود که تحولی به جزییات که بگذریم، احتمال بسیار

ناگزیر و با شدت بسیار باالیی روی ترکیب طبقاتی کارکنان و افراد  حد گسترده به

انداز  طورکلی روی بینش و طبعاً چشم ی تبادالت و معیارها، و به دولتی، شیوه
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شت و با گذا شدت تأثیر می آن به های مربوط به اقتصادی و سیاسی دولت و دستگاه

خواست:  مبارزه برمی ، بهکند آن اشاره می بهها  چه لنین در همین واپسین نامه آن

ما  ریگی است که از رژیم پیشین به در واقع مرده]و[ دستگاه ما که بسیار بد است »

در حقیقت همان معنایی را « بسیار بد». توصیف لنین از دستگاه اجرایی «رسیده

 برد. از آن نام می «بوروکراسی»تحت عنوان « اپوزیسیون کارگری»دارد که 

کردهای کارگری  ی روی واسطه هرروی، نه تنها لنین مبارزه با بوروکراسی را به به

جا عمیق، گسترده و  داند، بلکه برآوردش از بوروکراسی تا آن امری ضروری می

 «اهدستگ»این در سال  ۰کارگرانی که  که در این رابطه حتی به کننده است نگران

ی مرکزی  ترکیب کمیته نظر من، کارگرانی که به به»کند:  اند، اعتماد نمی بوده

انی نباشند که زمانی دراز در خدمت ترشان از آن کارگر بایست بیش ، میآیند درمی

جا مراد از کارگران، دهقانان  نامه همه اند )در این بخش های شوروی بوده دستگاه

اند که  ها و اعتقادات معینی شده ارای سنتنیز هستند(، زیرا این کارگران د

 «.بایست با آن مبارزه کرد می

* 

شویم. اما قبل از طرح این سؤال  جا باز با یک سؤال اساسی مواجه می در این

ای داشته  ی طرح سؤال اشاره زمینه یشعنوان پ که روی چهار نکته به الزم است

 باشیم:

ی  جبهه»ندان ناچیزی بین مطالبات نه چ های گونگی و حتی هم  بهاتتشا الف( 

 7911های لنین )که در دسامبر  و واپسین نامه (7917)در اوائل « کارگران مخالف

 اند( وجود دارد. تحریر شده

را « ی کارگران مخالف جبهه»ی دهم )که  ی زمانی بین کنگره ب( فاصله

 تر از دوسال است. های لنین کم و نوشتن نامهانحالل وادار کرد(  به

ما »نویسد:  گردد، می ی آن تقدیم می ای که اینک ترجمه پ( کولنتای در نوشته

دانیم که پس از بعضی تردیدها،  مان باور داریم، می نیروهای حیاتی حزب به

همان مسیری  های سیاسی منحرف، حزب در نهایت به ها و حرکت مقاومت

 «.ودش تصویر کشیده می گردد که توسط نیروهای پرولتری به بازمی
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( که این توانست آدمی باشد دمی نبود )و در واقع: نمیت( لنین شخصیتًا آ

البداهه و  طور فی را به یدر حزب و دستگاه دولت و عمیق  تغییرات گسترده

ها  است که لنین مدت عبارت دیگر، ظن قوی این الساعه دریابد. به اصطالح خلق به

شان تحقیق کرده  ها فکر و حتی درباره نمحتوای آ ها به پیش از تاریخ تقریر این نامه

نبود که لنین در ترکیب  نیز که این اولین باری یادآوری است بود. ضمنًا الزم به

ی  کیفی طبقه ـ  ی مرکزی و حزبْ تغییراتی را با مضمون افزایش کمی طبقاتی کمیته

 کرد. کارگر مطرح می

 

ی که سؤال براساس   ا زمینه پیشعنوان  اینک، پس از طرح این چهار نکته به

ی دهم  خود سؤال پرداخت: چرا لنین در کنگره توان به شود، می ها طرح می آن

ی  برخورد کرد و حتی کلمه« ی کارگران مخالف جبهه»چنان شدید با  حزب آن

که با  بیان دیگر، آیا این امکان وجود نداشت ؟ بهکار برد ها به تفنگ را برعلیه آن

، هم روی عناصر «ی کارگران مخالف جبهه»ررسی مطالباتِ توسل نقدِ اقناییْ و ب

ی ضددهقانی، مطلقاً کارگری و  ها انگشت گذاشت و هم جنبه درست درخواست آن

)مثالً( زودرس بودن آن مطالبات را مورد نقد و بررسی قرار داد، و فرضاً تحقق 

 ؟آینده و وجودِ امکاناتی دیگر موکول کرد مطالبات را به  بعضی از آن

های  ترین پروسه ی بیش ه حال دربرگیرند این سؤال که درعین پاسخ دقیق به

ای  که تحقیق بسیار گسترده ی دهم باشد، ضمن این ی مقطع برگزاری کنگره شاکله

چنین دقیق   جوابی این ست که شاید هرگز نتوان وطلبد، با این ابهام نیز روبر را می

ای جز این  الحال موجود چاره ا امکانات فیپیدا کرد. بنابراین، متناسب بآن برای 

گیری کلیِ و  برآوردی معقول و تاریخی اکتفا کنیم و با یک نتیجه که بهیست ن

پراتیک ادامه بحث در این مورد و خصوصاً در مورد دیکتاتوری پرولتاریا را 

 ای دیگر موکول کنیم. نوشته به

رد( که همین کبرآورد توان چنین  رسد )یعنی: می نظر می چنین به

هایش خواهان مبارزه با آن است،  ی واپسین نامه واسطه ای که لنین به بوروکراسی

ی خود گرفته بود؛ و  ی دهم، لنین را نیز در محاصره هنگام برگزاری کنگره به

طور  ترتیب، لنین زیر فشار اطالعاتی و اداری و اجرایی بوروکراسیْ به بدین
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ی کارگران  جبهه»آورد و در مورد  زبان  هی را بهای منویات همان دستگا ناخواسته

ای جدی، گسترده و طوالنی  بایست موضوع مبارزه اجرا گذاشت که می به« مخالف

 گرفت. قرار می

توضیح است که منظور از تحت فشار گذاشتن لنین، این نیست که  الزم به

. ز شدنی نبود؛ نه چنین چیزی در مورد لنین هرگردنداو دیکته ک حکمی را مثالً به

ایش اطالعات : یک آرو در واقع)ی اطالعات غلط  واسطه تواند به این فشار می

عاتی اعتماد این سیستم اطال و کسی را که به ،هدفمند( صورت بگیرد ساختگی و

  د.نشته باشخوانی چندانی ندا هایی برساند که با واقعیت هم گیری نتیجه دارد، به

ی سیزدهم  ی دوازدهم، اشکاالتی که در کنگره رهکنگ های لنین به نرسیدن نامه

ها در  ، انتشار غیررسمی این نامههای لنین تراشیده شد انتشار نامهعدم در مورد 

از وجود یک بوروکراسی  5۰آن در سال  و باالخره انتشار رسمیروسیه،  خارج از

 یکلنین  قصد تحت فشار گذاشتن به ستتوان کند که می رشدی حکایت می روبه

ی القای نظراتش را فراهم  در اختیار او بگذارد تا زمینهساختگی  یاطالعات ی بسته

شورش ی اجتماعی و طبیعی هم داشت:  البته زمینهبیاورد. چنین القای مفروضی 

 .7917سختی سرکوب شد و قحطی سال  کرونشتات که به

* 

یرش قرار مورد پذ ی حزبی مرکز های لنین توسط کمیته اگر توصیهکه  تصور این

احتمااًل فروپاشیده  و خورد ای دیگر رغم می گونه گرفت، وضعیت شوروی به می

که بوروکراسی برای  ویا تخیلی نیست. این درست است کاری غیرمعقول شد، نمی

اما  زد؛ کاری می شکلِ ممکنی از خراب هر کرد و دست به بقای خود مقاومت می

ترین  مهماش  که سردی)ی طبقاتی  ارزهی مب توانست کوره ی این احتماالت می همه

ی  مبارزه خود به طور خودبه تر کند و به داغرا  عامل فروپاشی شوروی سابق است(

 ی جهانی دامن بزند. طبقاتی در عرصه

های لنین نه تنها مورد پذیرش قرار نگرفت، بلکه  که نامه این استواقعیت اما 

نظر از طرح  صرف شد. همبایکوت ها  ی مرکزی تا مدت ی اعضای کمیته توسط همه

ی روندی تاریخی( این  مثابه )بهفرضیات متعدد در مورد جزییات مسئله، حقیقت 

گرفت، در کلیت  بایست موضوع مبارزه قرار می ای که می که همان بوروکراسی است
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ن را های لنی نامهواپسین انتشار ی دهم،  رهاش در کنگ ی قدرقدرتی و در ادامه خود

بود که نوشدارویی همانند های لنین  نامه  بیان دیگر، واپسین . بهگردید نیز مانع

 عرصه وارد شده بود!؟ بهپس از مرگ سهراب 

ای از کلیت این فراز و نشیب انقالبی و  ترین نتیجه حال معقول ترین و درعین ساده

های حزب  کارگران در ارگانکه نسبت  توان گرفت، این است پرولتاریایی می

 یابی ی مرکزی و غیره( از همان آغازین گامِ سازمان ت )اعم از کمیتهکمونیس

نسبت  طبقاتی و اجتماعی ضرورتاً باید به و البته متناسب با امکانات کمونیستی

کارگر، فقط  چهاربیان دیگر، در ازای  به ی کارگر باشد.  یک برآمده از طبقه چهار به

ی  در ضمن در زمره»ها  سین نامهقول لنین در همینه واپ بهیک غیرکارگری که 

 نیز نباشد.« میانجی یا غیرمستقیم کشان بی بهره
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کولنتایآ.نوشته  –اصلی متن    

 کارگری اپوزیسیون
 

 مدیریت فردی یا جمعی
و « اپوزیسیون کارگری»بین    گسترشدرحالِ که در مورد علت شکاف  از آن پیش

توضیح بدهیم،  ،قرار داردمراکز رهبری مورد پشتیبانی که  ،رسمینظرات  نقطه

 دو مسئله معطوف داریم. را بهجه تو که الزم است

. برخاستاز اعماق پرولتاریای صنعتی روسیه شوروی  «کارگری  یسیونزاپو» ـ7

زندگی هفت میلیون کارگر صنعتی کار و اینْ نه تنها محصولِ شرایط غیرقابل تحمل 

ها، و انحراف سیاست شوروی ما  ی نوسانات، ناسازگاری چنین نتیجه است، بلکه هم

بستگی[ طبقاتی است که در آغاز در برنامه  های پایداری ]و هم از پرنسیپ

 کمونیستی ما بیان شده بود.

ی دعوا و  خاصی نشأت گرفته و نه نتیجه نه از مرکز ...«یسیونزاپو»ـ 1

روسیه شوروی گسترش یافته و  جای برعکس، در همه های شخصی است؛ اما جدال

  ت.انداز گرفته اس پاسخی متقابل و طنین قویاً

 ها و مباحثاتِ  ی جدال همه  است که ریشه درحال حاضر، این باور غالب

رهبری، شایان توجه در میان  و های مختلف و دیدگاه «کارگری  اپوزیسیون»



آ. کولنتای                                                                  18                                 اپوزیسیون کارگری                                  

 

های کارگری  اتحادیهدر مقابل که  مشکالتی است ی دربارهنظر  ختالفا بهمنحصراً 

 . دنقرار دار

هاست.  تر از این ن شکاف خیلی عمیقامر نیست. ای هرصورت، این حقیقتِ به

ی بیان و تعریف روشن این همیشه توانای «کارگری  اپوزیسیون»]گرچه[ نمایندگان 

هم بازسازی جمهوری ما م ی مسئلهاند، اما کافی است که  اختالفات را نداشته

اقتصادی و سیاسی  ها حول یک سلسله مشکالت اساسیِ ید تا درگیریمیان بیا به

 د.بنمایچهره 

دو دیدگاه مختلف )که از سوی رهبران حزب ما و نمایندگان کارگرانی که 

 برای اولین بار در کنگره نهم حزب شود( اند، ارائه می یافته لحاظ طبقاتی سازمان به

این سؤال مورد بحث قرار  ی مزبور که در کنگره بیان درآمد، ]یعنی[ هنگامی ما به

 «.صنعتجمعی در مقابل مدیریت فردی در مدیریت »: که گرفت

ای  گونه اپوزیسیونی از سوی هیچ گروه سازمان یافتهدر آن هنگام هیچ

بسیار قابل توجه این است که کلیه نمایندگان  ی موجودیت نداشت، اما مسئله

حالی که رهبران حزبی ما که کارگری مدافع مدیریت جمعی بودند؛ در های اتحادیه

با مدیریت جمعی مخالفت  کنند، اداری ارزیابی میـ  چیز را از زاویه رسمی همه  عادتاً

 ورزیدند.

لحاظ سیاسی  که گاهاً به گون  های اجتماعاً ناهم هگروجلب رضایت ها برای  آن

  ی با پایگاههای ـ گروه نیاز دارندمهارت خاصی  تیزهوشی و به، رسند تعارض نیز می به

در )ها  مالکین، دهقانان و بورژوا دهمانند پرولترها، خر ]طبقاتی[ و مراتب گوناگون

 .(نماها قالب متخصصین و متخصص

 ی عرضه که قادر به بدون آنهای کارگری، حتی  چطور شد که تنها اتحادیه

های مدیریت جمعی  ختانه از پرنسیپنفع آن باشند، سرس لمی بههای ع استدالل

مدیریت »از کردند،  که از متخصصین پشتیبانی می کسانیرا و چ؟ کردنددفاع 

در گفتگوها طرف رچه هردو که گ دلیل این مسئله این است حمایت کردند؟« فردی

نیستند، ]اما[ دو دیدگاه تاریخًا  ها پرنسیپ ای مربوط به مسئلهدرگیر  کردند کهتأکید 

محصول تصور و « مدیریت فردی. »اند  گرفته ناپذیر ]الزاماً[ در مقابل هم قرار  آشتی

« مدیریت فردی» بیان دیگر[ ]به داری  است. ی سرمایه ی طبقه دریافت فردگرایانه

http://www.marxistsfr.org/history/ussr/government/party-congress/9th/01.htm
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جدا  است که از منافع جمع  کسی حد و مرز بی ی ل مهار نشدهمی[ حامل] در اصل 

یابد ـ با  های تالش بشری رسوخ می وهاین تصور و دریافت در همه جل .شده است

جناب دیکتاتور در کارخانه  جناب برای مملکت آغاز و با یک عالی انتصاب یک عالی

های  ی ارگانتوانایوازی بهژبور بورژوایی است.تعقل اعالی  حد  یابد. این پایان می

شالق با ضرب   همانند گلهدوست دارند که مردم را بورژواها جمعی باوری  ندارد. 

کارگر و  ی  طبقه ناپذیر خود بکشانند. در پِی امیال سیریاطاعت وادارند و  به

های نوین کمونیستی تنها  که چالش ـ براین باورند  برعکس گویان این طبقه ـ سخن

ها دربیان  نتیجه برسد. هرچه توده به  طبقه های جمعی خودِ تواند از طریق تالش می

های این طبقه  تر رشد کنند، چالش ک خویش بیشهای جمعی و افکار مشتر خواست

گون،  یک صنعت نوین، هم :تر تحقق خواهد یافت؛ چراکه این مسئله تر وکامل سریع

که در رابطه  تنها کسانی  آفریند. یافته و کمونیستی می پارچه، تماماً سازمان یک

ه دست کشفیات جدید و برانگیزانند توانند به میقرار دارند، مستقیم با صنعت 

 بیابند.

یک  بهی جمعی صنعت(  پرنسیپ اداره حزب ما نه تنها با رد یک پرنسیپ )یعنی:

، حتی از این بلکه است؛ دهدست ز گرایانه انطباقکارانه، یک تالش  تاکتیک سازش

اجرا  بهسرسختانه در فاز اول انقالب  که ما ای از سیاست طبقاتی تر، هم بیش

 .منحرف شده استنیز ، کردیمدرآورده و از آن دفاع 

بلوغ  بهکه در مبارزه انقالبی )یعنی: حزبی چرا چنین شد؟ چگونه حزب ما 

این راه خود اجازه داد که  به، (بود آبدیده شدهو ]سیاسی و طبقاتی[ دست یافته 

چه  آنو با ترک نموده، ها  گرایی انطباقهای پرپیچ و خم  نفع دخمه سرراست را به

 د؟شو، همراه زد می« اپورتونیسم»هر و بدان مُ کرد یمشدت محکوم  تر به پیش

بپردازیم: نیز سؤال دیگری  حال باید به درعین خواهیم داد. ال را بعداًپاسخ این سئو

 اپوزیسیون کارگری چگونه شکل گرفت و توسعه یافت؟
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 اپوزیسیون کارگری رویشِ ـ 7

گردید.  برگزار 791۹نهمین کنگره حزب کمونیست روسیه در بهار سال 

های  در طول تابستان مورد توجه نبود. در بحث« اپوزیسیون کارگری»

هیچ خبری از آن نبود. اما نیز برانگیز کنگره دوم انترناسیونال کمونیستی  جنجال

گرچه در آن . ندگسترش نمود کم آغاز به کمدر عمق و تجربیات و افکار انتقادی 

ی این پروسه در کنفرانس حزب در ها نخستین زمزمهزمان هنوز کافی نبود، اما 

و مخالفت مشغول  نقد  تر به بیشدر آن هنگام افکار گوش رسید.  به 791۹سپتامبر 

اما  ای از خود نداشت. تنظیم شده نهاد پیش گونه هیچ «کارگری اپوزیسیون» بودند.

صفوف شده است. در اش  در زندگیوارد فاز جدیدی واضح بود که حزب این نیز 

شد و با فریاد اعالم  خواست انتقاد آزاد طرح می ،«تر ینیپا»عناصر  میانحزب و در 

ی برای فعالیت و گونه فضای ستیزد و هیچ میاین خواست با  که بوروکراسیگردید  

 .نگذاشته استابتکار باقی 

طور  بهنیز رفیق زینویف شدند، و  و زیرین نهفتهجریان حزب متوجه این  رهبران

برای فعالیت  یتر ، فضای بیشرا ایجاد کند مکان آزادی انتقادداد که اقول شفاهی 

های دموکراسی فاصله  از پرنسیپ یرهبرافرادی از و اگر بیاورد ها فراهم  توده

 ؛خوبی زده شدبسیار های زیاد و  حرف غیره.شود، و  سلب اختیار ها آنز ، اندگرفت

های زینویف در  وعدهسخنرانی سرشار از  حرف تا عمل طوالنی است.ی  فاصلهاما 

تغییر  ی مردم، را، نه در حزب و نه در زندگی تودهکنفرانس سپتامبر هیچ چیز 

ه خشک نشد ]هنوز[ ،ه استچه که اپوزیسیون از آن جوانه زد آن ی ریشه]اما[ . نداد

ی تدریجی چنان رشد همهای[ پایین  در ]رده، انتقادها و استقالل  ها  نارضایتی  .بود

ی ا  گونه بهکه  بود،خروش گنگ شده این جوش و  ی بری نیز متوجه. حتی رهداشت

کافی است این موضوع  اشاره بهگردید. موجب را  سختیمجادالت غیرمترقبه  کامالً

های  ی شدیدی در مورد نقشی که اتحادیه مجادلهدر ارگان رهبری حزب که 

 طبیعی است. هرصورت، به ،گونه مجادالت این ی کنند، درگرفت.زکارگری باید با

تنها مسئله نیست، اما ستیز بین اپوزیسیون و رهبری حزب  ،در حال حاضرگرچه 

 رود. شمار می به ما]حزب[ در سیاست داخلی ین مسئله تر مهم
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و اساس آن  پدید آیدبا تزهای خود  «اپوزیسیون کارگری»که  خیلی پیش از این

چوب بازسازی صنعت باید برآن دیکتاتوری پرولتاریا در چارطرح کند که را باورهایی 

نقش  ی دربارههای شدیدی بین رهبری حزب  اختالف نظرگردد،  استوار

وجود داشت. کمیته  پایه کمونیستیهای کارگری در بازسازی صنعت بر  سازمان

و ایستاد تروتسکی  مقابل . رفیق لنین درتقسیم شدچند گروه  مرکزی حزب به

بعد از آن در هشتمین کنگره شوراها و بالفاصله  . اولین بارمیانه را گرفتبوخارین 

در رابطه بیش از هرچیز ک گروه متحد وجود دارد که در حزب ی شد  معلوم بود که

این گروه )یعنی: این  .دارند با هم توافق «های کارگری اتحادیه»ی در مورد با تزهای

غایت شدید  رغم مخالفت به و علی بود،های بزرگ  ، فاقد تئوریسین«(اپوزیسیون»

آیا این . یافتگسترش سراسر روسیه کارگری  بهفراوانی داشت و رشد  رهبری حزبْ

وجه چنین نیست.  هیچ  بهشد؟  پتروگراد و مسکو محدود می گسترش فقط به

های اورال، سیبری و یک سری از مراکز صنعتی دیگر  هایی از دُن، کوه گزارش

« اپوزیسیون کارگری»یری و فعالیت گ شکلرسید که حاکی از  کمیته مرکزی می به

 بود.

 ی نقاط و در همه ی در همه «اپوزیسیون کارگری»ت دارد که نظریات این واقعی

و  ناروشن، جزیی خیلی از مسائل گاهی اوقات نکات با کارگران مسکو یکی نیست. 

حتی نکات  وجود دارد.« اپوزیسیون کارگری»های  انگیزهها و  در بیانیه هوده بی

ی مورد توافق همه وجود  یک نکته این، با وجود تواند مختلف باشد. ی هم میاساس

های  نیرو در امر بازسازی اقتصادی بایدچه کسانی که  دارد، و آن این سؤال است

که باشد ارگان خالص طبقاتی ی  عهده بهباید [  ]این خالقیتدهند؟ بخالق را رشد 

صنعتی  های اتحادیهرار دارد )یعنی: قدر رابطه با صنعت طور مستقیم و اساسی  به

شوروی  دولتی دستگاه به باید که یا این عهده بگیرند(، مسئولیت بازسازی را بهباید 

؟ این مسئله داردی گوناگون و ترکیب است دور که از فعالیت صنعتی بهسپرده شود 

ی  شیوهاز  «اپوزیسیون کارگری»شده است. درون حزب در شکاف بروز موجب 

در مورد رغم اختالفاتی که  علی ،حزب که رهبران کند؛ درصورتی میفاع نخست د

  ِاز شیوهاین مسئله در توافق کامل قرار دارند و  نسبت به دارند،تر  کم اهمیتمسائل 

 ؟کنند دوم دفاع می
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چیست؟ بدین معنی است که حزب ما در حال گذراندن معنی این ]عبارت[ 

با  ...«یسیونزاپو»که  اینو قالبی است، مرحله ان اولین بحران جدی خویش در

با باید رفقا  ی همه کشید، ونخواهند کنار « سندیکالیسم»بیان کلماتی از قبیل 

 های تودهبا رهبران یا  با ؛حق با چه کسی استمسئله بپردازند که این  جدیت به

 ؟نیز برخوردارند غریزه سالم طبقاتیاز کارگر که 

 

 دالیل بحران ـ1

 «اپوزیسیون کارگری»بین رهبران حزب و  ختالفای ا پایهئل که مسا آنپیش از 

: چه طور گو باشیم پاسخ را سئوال این ، ضرورت دارد کهقرار دهیمبررسی مورد را 

چنان نیرومند، با  ناپذیر طبقاتی آن تر با سیاست سازش که پیش شد که حزب ما ـ

 ؟کردرا آغاز  دی خو انحراف از برنامه ـ بودناپذیر  قدرت و غلبه

  کارگر از یوغ سرمایه ی طبقهرهایاز آن جهت که در راستای هرچه  حزب را 

تر نگاه  بایستی کم تر الیق خویش بدانیم، بیش ،های بزرگی برداشته است گام

 خویش را بر اشتباهات ارگان رهبری ببندیم.

و در راستای کشف مشکالت  آنی ارگان رهبری قدرت حزب بایستی در توانای

برگزیدن باید توان  [چنین هم]و  ،گیرد میقرار کارگران در مقابل که باشد وظایفی 

ها  توده ،ترتیب دارند؛ بدینرهبری  ی و زمینه استعدادباشد که را داشته گرایشاتی 

حزب پیش از  کنند. را پیدا می یتر مهمایفای نقش  اییتوان  های تاریخی در موقعیت

 بود، اما درحال حاضر چنین نیست.  اییه یی دارای چنین توانا این

حکیمانه نگاهی  غالباً را کاهش داده، بلکهحرکتش  سرعت  حزب ما نه تنها

ایم؟ آیا زمان توقف فرا  نرفته آیا زیاد پیش»پرسد:  و از خود می اندازد میعقب  به

گونه  تر حرکت کنیم و از این تر نیست که  محتاط نرسیده است؟ آیا عاقالنه

چه چیزی  ؟یمکن پرهیز ،است  خود ندیده که تاکنون تاریخ به  های جسورانه آزمون

ویژه از سوی ارگان رهبری  بهشده است که « حکیمانه کاری احتیاط»موجب این 

های کارگری مطرح  دیهتوان اقتصادی اتحا اعتمادی به شکل بی حزب ما به

 ست؟چی ،کردها نفوذ های م که در کلیه ارگان کاری دالیل این احتیاط  گردد؟ می
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وجود  که در حزب بهباشیم در جستجوی دالیل اختالفاتی گیر  طور پی  اگر به

 را موجب بحراناین که خواهیم برد  پیاساسی  سه دلیل ، بدون شک بهآمده

سر  در آن بهما است که حزب باری  ترین دلیل شرایط تأسف . اولین و مهماند شده

وظیفه دارد که کمونیسم را  برقرار  این شرایطدر حزب کمونیست روسیه  .برد می

 :کندهای خویش را عملی  و برنامهخته سا

 است؛ تخریب گردیده ازهم پاشیده و کامالً  تار اقتصادیکه ساخ شرایطیدر الف( 

امپریالیستی و  های تلوی د رحمانه فشار شدید و بی با در وضعیت تقابل ( ب

 گارد سفید؛

شدت کاهش  ارگر روسیه برای تحقق کمونیسم بهی ک طبقهدر شرایطی که  پ(

لحاظ  در کشوری بهکمونیستی  ایجاد اقتصاد نوینِمعنیِ  ؛ و این بهیافته است

که درجایی . ]و باالخره[ دهقانی است  جمعیت اکثریتو با  مانده عقباقتصادی 

ر د یعنی،ندارد؛  وجودشرایط اقتصادی الزم برای سوسیالیزه نمودن تولید و توزیع 

از نبوده است: خود  ی سیکل توسعه تکمیل قادر بهداری  سرمایههنور سرزمینی که 

ترین شکل  عالیتا  گرفته داری سرمایهی  اولین مرحلهرقابت در  نامحدود ی معارضه

 ها تراستهای صاحبان سرمایه یا  تنظیم تولید توسط اتحادیه که درآن 

  .نمایاند خودمی

ه ژوی )به   ما ی برنامه کردنرها مانع عملی طبیعی است که همه این فاکتو

چنین  هم، و است ای نوین( پایهبازسازی صنعت بر یعنی:  ـ آنترین بخش  مهم

وحدت در سیاست  عدمی  ایجادکنندهنیز تأثیرات متعدد و گوناگون و  ی زاینده

 اقتصادی شوروی است.

از هرچیز،  قبل. وجود دارددو دلیل دیگر هم  ،ای جز این دالیل پایه به 

ی  ایجادکنندهاین سرزمین در  ماندگی اقتصادی روسیه و نقش غالب دهقانان عقب

روی  یناپذیر اجتنابطور  افتراق به این ودر داخل مرزهاست،  افتراق

ی  از جنبهنیز و  ینظروجه در )طبقاتی حزب  و ناپذیر سازش ،قاطع های گیری جهت

 گذارد. می فرکاهندهثیر أت (آن یِعمل

بایست  میناگزیر گون شوروی قرار بگیرد،  ناهم زبی که در رأس دولتحهر

 ها از کمونیسم بورژوایی و ناخشنودی آن با تمایالت خردهکه دهقانان را خواست 
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، بورژوا خرده گوناگونعناصر  باید دولت ها  براین  عالوه .درنظر بگیردهمراه است، 

را غیره پایه و  ها، کارمندان دون دالل و تمام انواع دار سرمایه های نظام مانده باقی

 گونه افراد  اینکه[  ی اساسی این است ]مسئله .درنظر داشته باشد در روسیهنیز 

وده و در مراکز مختلف ساز نم های شوروی هم ارگان خیلی سریع خود را با

های  نمایندگی کمیسیاریا ت مَسِ با، و اند دست یافتههای پرمسئولیت  یتموقع به

 .شوند میف در جامعه ظاهر مختل

در هشتمین کنگره  ،غذایی[مواد تدارکات ]کمیسر زاروپا، لیل نیست که د بی

 درصد از کارکنان 71که تنها  ندرا ارائه داد که ازجمله حاکی از آن بود هاییآمار

درصد  1۹تر از  و کم درصد دهقان 73 ؛اند شدهاین کمیساریا از کارگران تشکیل 

کاران و  از تاجران، کاسب کمیساریا نکارکنان ای مابقیِ دِ درص ۰۹و  ،صمتخص

کلمات   هستند )این نیز سواد بیها  آن ای از بخش عمده  اند که شدهتشکیل امثالهم 

هیچ ]این ترکیب از کارکنان[ که  رغم آن ، علیروپازاباور  هب بنا .زاروپاست(خود  از آنِ

ها و  رگران کارخانهکا با ها و ثروت ی همهتولیدکنندگان با مشترکی با پرولتاریا،  وجه

 .استشوروی گواه نظام دموکراتیک  [ها حضور آن معادن ندارند، ]اما

مجموعاً فضای و  کنند نهادهای شوروی وارد می  را بهکه فساد عناصری 

ها  همین، آورند وجود می به نهادها در این ی کارگر ای را برعلیه طبقه مشمئزکننده

 عناصرو  ؛اند پخش شده های شوروی اسر ارگانتی که در سربورژواهای خرده   :هستند

د، و نترس د، از کردارهای انقالبی مینبا کمونیسم دشمنی دار ی کهمتوسط ی طبقه

دو دنیای مختلف و  ها این آداب و رسوم گذشته دارند. هم به ی بسیاری عالقه

 کنیمکارگر را متقاعد  ی  طبقهو دمان که خو مجبوریمما  ،. با این همهاند خصمانه

( زنیم حرفی نمیدهقانان ثروتمند ی  دربارهها و طبقه میانه ) بورژوا که خرده

 در صلح و آرامشمشترکاً  «دست شوراها همه قدرت به»شعار تحت لوای توانند  می

ی  منافع کارگران با طبقهکه این واقعیت از پوشی  با چشم[ البته]زندگی کنند؛ 

زندگی  در عملِها نفوذ دارد(  ی عمیقاً در آنبورژوای که روح خردهن )میانه و دهقانا

موجب شکاف در سیاست  یناپذیر طور اجتناب بهاین تضاد و  استمتضاد  روزمره

حزب ما  کشاند. کژراهه می بهرا آن های شفاف طبقاتی  و پرنسیپ  شوروی بوده

فوذ ن هن باید  ،نشینشهرناصر ع و ییروستا ثروتمندِ دهقانان عناصری همانند  بر هعالو
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 توجه داشته باشد:نیز دولت شوروی های  سیاست در نمایندگان بورژواها 

چنین  ها، مهندسین و هم عنوان متخصصین، تکنسین نمایندگانی که امروز به 

تجربیات گذشته خویش عِرق  ی اسطهو شوند و به کاردانان مالی سابق ظاهر می

ها حتی تصور شکل دیگری از تولید  آن .داری دارند هسیتم تولیدی سرمای شدیدی به

 .( ندارندداشته باشدداری قرار  که خارج از چارچوب سنتی اقتصاد سرمایه)را 

 

 افزایش نفوذ متخصصین ـ3

تکنیک و  تر نیازمند متخصصین در حوزه هرچه روسیه شوروی خود را بیش

 اند، در توسعه اقتصاد گر بیگانهکار ی یابد، نفوذ این عناصر که برای طبقه تولید می

 گردد.  تر می تر و قوی وسیع

در نتیجه[ اجبار و ] ی انقالب با کنار گذاشته شدن این عناصر در نخستین دوره

دشمنانه علیه اتخاذ موضع هوشیارانه و حتی بعضاً  موضع انتظارِاتخاذ  ها به آن

کاری تاریخی  خرابام هنگها )یعنی:  ترین ماه ویژه در سخت بهـ  مقامات شوروی

این  و داری، تولید سرمایه]برخاسته از[  گروه اجتماعیِاین  ـ فکران( توسط روشن

طور روزافزونی اهمیت و نفوذ  به، سرمایه پرُدرآمدِ  و مزدور و گزاران مطیع خدمت

 .اند کردهتری در سیاست پیدا  بیش

دقت  کارگری که به رفیق هر عنوان کنیم؟ آیا الزم است که لیست اسامی آنان را

بیش از یکی از این اسامی را کند،  میگیری  را پی و خارجی ما  سیاست داخلی

جبهه نظامی معطوف  ما بهو توجه تمرکز زندگی جا که  خاطر خواهد آورد. تا آن به

ی بازسازی صنعتی، تا  ویژه در حوزه به، و سیاست شوروی دراین آقایان نفوذ بود، 

ته، که ماندگان سیستم گذش متخصصین، باقی. پوشی بود ای قابل چشم اندازه

)یعنی: ی هستند پیمان دائمی سیستم بورژوای و هم  بورژوازی نزدیک به طبیعتاً

نفوذ در ارتش سرخ  تدریج شروع به ، به(سیستمی که ما قصد تخریب آن را داریم

، بندی هها، رتب وار، نشان گرفتن رانه و بردهنموده و روح گذشته )اطاعت کورکو

با آن وارد نمودند.  ...(  را بههجای دیسیپلین طبقاتی و غیر اراده قاطع ارشد به

گسترش فعالیت سیاسی عمومی جمهوری شوروی  ی همه ها به نفوذ آن وجود این،
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 ]چراکه[مورد سئوال قرار نداد، را در مسائل نظامی پرولتاریا مهارت آنان  نیافت.

کارگر  ی  دریافت که طبقه میروشنی  به تیِ خودی سالم طبقا غریزهی  واسطه به

توان  را مطرح کند،تواند در مسائل نظامی دنیای جدیدی  نمی (طبقه ی مثابه به)

بازآفرینی بنیان ارتش  را ندارد، و قادر بهدر امور نظامی ایجاد تغییرات اساسی 

گار گذشته نده از روزباقی ماکه ای  میلیتاریسم حرفه براساس نوین طبقاتی نیست.

های  د. نبرد از کانالنندارجایی کمونیستی  ی در جامعهچنین جنگ  است، و هم

گیرد که تصور آن برای  خود می بهمتفاوتی  و شکل کامالً خواهد رفتپیش دیگری 

آخرین در  میلیتاریسمْی گذرای دیکتاتوری،  مرحلهی  واسطه به ما غیرممکن است.

یک  ی ـ مثابه ان بهکه کارگر رو، طبیعی است ینحیات خویش قرار دارد؛ از ادوران 

ر جهت د ینوینمترقی یا شکل و سیستم هیچ توانند  نمیدر چنین وضعیتی  ـ طبقه

 کارگر حتی در ارتش سرخ نیز ی  هرحال، طبقه به .ارائه کنندآینده  ی توسعه جامعه

چنان  طبیعت میلیتاریسم هم گرچه نمایش گذاشت. نوآفرینی خویش را به]توان[ 

های  ها و ژنرال افسرهدایت امور نظامی توسط اما ماند،  می  قوت خویش باقی به

مسائل نظامی  جا که مربوط به تا آنـ دین معنی نبود که سیاست شوروی ب ارتش

برای رسا بود که ناقدر  آنویا  ،گردید معطوفمخالف جهت   بهچنان  آن ـ  است

 منافع خویش صدمه زده است. که به دانبرانگیز را احساس این کارگری   طبقه

یابی  متفاوت است. تولید و سازمان حوزه اقتصادی کامالً رمسئله دهرروی،  به

سازمان دادن محروم کردن کارگران از کمونیسم است. ی  مسئلهترین  مهماقتصادی 

ی خودشان، از امکان ایجاد  های ویژه سازماناز ها  که آن ین معنی استدب ،صنعت

طریق و از ت صنعدر ـ  تولید  شکل نوینآفرینش  شان در قدرتاز  و ،توسعه

اریا مورد انکار قرار تلف سازمان طبقاتی پرولتوجوه مخو  ،اند  محروم شده ـ ها اتحادیه

که تکیه شده مختصصینی « مهارت»به کامالًکه  استحالی این درگرفته است. 

معنی پرش از مسیر  این بهـ  استبوده کامالً متفاوتی درجهت ها  آموزش و تفکر آن

 که آن چیزی است درست هرروی، در حال حاضر این به علمی مارکسیسم است.

 رهبران حزب ما درحال انجام آن هستند.

 جدادارانه  ی تولید سرمایه از شیوه هم صنعت که هنوزمطلق فروپاشی  نظر به

کاری که با پول و تفاوت در دستمزدها براساس نشده است )پرداخت دستمزد 
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  توانایی نسبت به]بارز[ اعتمادی  با بی، رهبران حزب ما دهند( کارگران انجام می

 .اند عتیجستجوی راه نجات از هرج و مرج صن در ،های کارگری جمع ی خالقانه

 در میان تاجران و !ی گذشتهدارها و سرمایه ها بورژوا ی م و ترکهتخکجا؟ در میان 

،  امور روزانه ی ازتابعی صنعت  در حوزهها  ی آن هکه نیروی خالق ییها تکنوکرات

ها کسانی هستند  این داری است. سرمایهنظام ی تولیدی و اقتصادی  عادات و شیوه

های  روش با استفاده ازاند که  را ایجاد کرده  لوحانه مسخره و سادهاین باور که 

 تدهای نوینکه تحقیق در مجا  ازآنکمونیسم دست یافت. توان به بورکراتیک می

 سرگرم صدور فرمان اند تا[ ]فرصت پیدا کرده ضروری است، این عناصر ]تولید[

 .باشند

شوق ما و دارد،  می عقب گام بر تصادی بهجبهه اق برابرهرچه جبهه نظامی در 

تری پیدا  رسمیت بیش ها نفوذ این گروهشود،  نیاز تبدیل می [ناشی از] فریادِ به

 ی ر توسعهد، بلکه اند بیگانهبا کمونیسم ذاتاً ه تنها که ن هایی گروه ند؛نک می

انگیزه نوینی در ایجاد ، کار یابی سازمان های نوین برای ایجاد شکل الزم ینیروها

. اند  کامالً ناتوانمشی نوینی در تولید و توزیع ابداع نیز و جهت افزایش تولید، 

در سطح زندگی جربه که ت بازرگانان بامردان عمل و این کارشناسان فنی،  ی همه

اقتصادی و از  های با گسترش نفوذ خویش در سیاستاند،  شورایی ما ظاهر شده

 آورند. رهبران حزب ما فشارمی های شوروی به طریق ارگان

 

 دولت و حزب ـ4

سر  به و دشوار بغرنج یوضعیتامر کنترل دولت شوروی در حزب در  ترتیب، بدین

در خود با سه گروه متخاصم چنین انطباق  همتوجه و  بهبرد. حزب مجبور  می

که هرگروه ترکیب و ساخت  ،شده است بین شهروندان این کشوراقتصاد داخلی ما

 متفاوت اجتماعی خویش را داراست. 

را دارند که با مارشی محکم  یناپذیر سازشو  کارگران درخواست سیاست شفاف

 بورژوایی خویش عالیق خردهو تمایالت دهقانان با سوی کمونیسم برود؛  و سریع به

دخالت در  عدمآزادی تجارت و  را دارند که یگوناگون« های آزادی»درخواست 
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 هاییبورژوابا  های خویش خواستطرح  در. این قشر ستا  آننیز شامل امورشان 

در میان کارگزاران شوروی، کمیساریاها در « مأمور»در لباس که  اند  پیوند خورده

های  سیاست و دانند، ساز می همخود را با رژیم شوروی   دارند و حضورارتش و غیرو 

 .کشانند میی بورژوای مسیر خرده به ما را

بورژوا ناچیز  شود، نفوذ این عناصر خرده مربوط می]کلی[ یت رمدی جا که به تاآن

محلی دارای نفوذ زیاد و مضری  های شوراییِ ها و در فعالیت ایالت است. اما در 

که نیز حضور دارند دیگری ، جماعت [بر این دو گروه عالوه]الخره ابهستند. و 

ها همانند ریابوشی  . ایناند داری سرمایه ایعسابق صن شکل از مدیران و رؤسایمت

روی در فاز که جمهوری شونیستند  Rublikoffیا بوبلیکف  Riabushinsky نسکی

گذاران سیستم  رین خدمتبلکه با استعدادت ، شدخالص  ها آن  اول انقالب از دست

حال[  ]درعینهستند که این نظام « مغزها و نوابغ» چنین هم ، وداری تولید سرمایه

که از گرایش  ها درحالی . اینباشند نیز میوجود آورنده و حافظ بقای آن  به

 در انحصارنترل و کامتیازات   بهو  ،کنند دفاع می سانترالیستی در حوزه اقتصادی

وجود صنعتی هرروی در تمام کشورهای  سیستمی که بهیعنی: آن ) تولید و تنظیم 

این کنترل از سوی که خواهند  ها می آن نظر دارند، تنها درپی یک چیزند:دارد( 

ی( صورت پذیرد. تهای صنع اتحادیهو های کارگری ) سازمانتوسط نه و  خودشان

های مرکزی  کمیته)های اقتصادی شوروی  در ارگان ،در حال حاضر ،این افراد

جاهایی  همان در]یعنی:[ ، («ملی اقتصادعالی شورای » مراکز صنعتیِ و صنعتی

 سیاست دولتیِ  درجنابان  نفوذ این عالی .استقرار دارنداند،  که ریشه دوانده

. باشدچه که مطلوب  تر از آن رهبران ما بسیار زیاد است، خیلی بیش« ی هشیارانه»

ورد و از آن دفاع آ وجود می که بوروکراتیسم را به ستاسیاستی  در این نفوذبازتابِ 

آن، بلکه تنها در تقویت آن(. این  یاساس تغییر ترین تالش در بدون کوچک ) دنک می

اکنون  ری که همدا های سرمایه تجارت خارجی با دولتی  وزهحویژه در  سیاست به

سِر ت تجاری برفراز این معامالمشهود است:  ویژه ، بهاست تازه توسعه را آغاز کرده

. این شود خارجی انجام میی  یافته سازمانهای کارگری  سازمانو   روس]مردم[ 

ی خودفعالیتی  اقدامات محدودکنندهیک سری در چنین  بیان خودرا هم معامالت

 سپارد. صاحبان سرمایه میتخم و ترکه دست  ها و انتقال ابتکار به توده
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 مسیری هدایت مجبور بهساکنین این کشور های مختلف  در میان گروهحزب ما  

حزب ما، و صریح  سیاست روشن خطر قرار نگیرد. دروحدت منافع دولت که  است

های  سیاست تدریج به بهدولت شوروی،  یابی خویش با نهادهای ی هویت پروسه در

 سازی گون چیزی نیست جز هم در اصلکه  گرایش پیدا کردهحاکم ی  طبقهیک 

این  .و مختلطبا منافع کامالً ناسازگار  ،گون های اجتماعاً ناهم گروه  اارگان رهبری ب

 و اشتباهاتها  تردیدها، نوسانات، دلسردی به ناپذیری طور اجتناب به سازی گون هم

حزب در مورد دهقانان  ی گونهـ   زاگـ  زیگ مسیرکه کافی است فقط  شود. کشیده می

 بیاوریم. خاطر به را کشاورزان ساعی( خرده بهاتکا از حمایت دهقانان فقیر تا یعنی: )

حکمت »سیاسی و  گواه هشیاریِ ها سیاستبدهید بپذیریم که این  اجازه

مراحل  گونه تعصبیآینده که فارغ از هرمورخین رهبری ماست. اما « کشورداری

 ]شکل از حکومت[ ، درخواهند یافت که اینکنند میتحلیل  مختلف رژیم ما را 

ر پُ نیزو « یساز گون هم»طرف   از سیاست طبقاتی به« نحراف خطرناکا»یک آشکارا 

 .]و در آینده خواهد بود[ استبوده ساننده   و عواقب آسیب ر از احتماالت

در سیاست ما تجارت خارجی برگردیم.  موضوع مربوط به به اجازه بدهید مجدداً 

پایان  بی مداوم و اصطکاکگواه این ]حکم[ آشکار وجود دارد.  کامالً گانگییک دو

ها  تنش  این است.« خارجه امورکمیساریای »و  «خارجه کمیساریای تجارت»بین 

تر است. اگر راز فعالیت ارگان  ها عمیق های این تنش تنها از نوع اداری نیست. ریشه

امور کمیساریای »میان  ستیزداند که  ها فاش گردد، چه کسی می رهبری برای توده

 خواهد شد؟ کجاها کشیده  رجی ما بهن تجارت خاو نمایندگا «خارجه

در اداری در حقیقت تنشی جدی، عمیق و اجتماعی است که  تنش ظاهراً این

را ایجاد الزام داشته شده و برای سیاست شوروی این  ها مخفی نگه تودهمقابل 

اجتماعی )کارگران، دهقانان و نمایندگان نامتناجس را با سه گروه  دکند که خو می

 .بحران است حزب بهبرای کشیدن ی دیگر این دلیل .کند ساز ( همرژوازی سابقبو

کنیم، کار دیگری  معطوفمسئله این  را بهخود   که توجه جز این به]معهذا[ 

 انجام دهیم.توانیم  نمی

ای  اندازه به آنْ ی بینی شده قدر واضح و عواقب سخت و پیش این موضوع آن

این  ی خودْ تا برای اتحاد و فعالیت آیندهسازد   یگسترده است که حزب را موظف م
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جاد ها ای دلیل را مورد توجه خاص قرار داده و از  نارضایتی شدیدی که در بین توده

 .دبیاموزرا های ضروری  نموده، درس

 

 ها کور نیستند توده ـ۰

کارگر خود را تنها   ی نخستین انقالب، تا زمانی که طبقه ی در طول دوره

در حزب برقرار بود. درست  کامل دلی و هم دانست، اتحاد کمونیسم می ی هنمایند

« ینپای»و « باال»دو بخش  که حزب به کس حتی تصور این بعداز انقالب اکتبر هیچ

سرگرم عملی  پیشرو کامالً ، کارگرانِهاین دور چراکه در تقسیم گردد را نداشت؛

دهقانی که دارای زمین . ندی بودطبقات ـ  برنامه کمونیستی ی نکته نمودن نکته به

جمهوری شوروی  ی عنوان شهروند تکامل یافته به در آن زمان خود را، شده بود

بورژوا و  خرده ی فکران، متخصصین، بازرگانان، کلیه طبقه روشن کرد. میمطرح ن

باالی هیرارشی  پله به پله به« کارشناس»اکنون در نقش  که یمتخصصین شبه

همین اما بودند؛ وقایع  کناری ایستاده و منتظروقوع ، بهندرگذا شوروی قدم می

مترقی این امکان را داد تا نیروی خالق خویش را رشد و  های کارگرِ توده به مسائل

 دهند. بتوسعه 

حس  بینند و می در هرگام. کارگران معکوس شده استاما اکنون شرایط 

و متخصصین  ـ  سواد، شبه بیمتخصصین   تر: بد  آن از و متخصصین )کنند که  می

های باالی اداری را در  ستپُ ی کارگران را کنار زده و خود همه (مردان غیرعملی

جای جلوگیری و توقف این  اند. حزب به  ما اشغال نموده و صنعتی ارگان اقتصادی

ها را  ، آناند بیگانه «کمونیسم»کارگران و برای نزد عناصری که در مجموع گرایش 

که  جای این . حزب برای برون رفت از این آشفتگی صنعتی، بهکند میهم تشویق 

 رفته، و ]شناخته شده[ سراغ این عناصر به ، برای کمکْ کندکارگر اعتماد  ی  طبقه به

این عناصر اعتماد  به ها آن های صنعتیِ اتحادیه کارگران و   جای تکیه و اعتماد به به

جای وحدت و  رو به اند و از این دریافتهکارگر این موضوع را  های توده کرده است.

 آمده است.  وجود بستگی در حزب، انشقاق به هم



آ. کولنتای                                                                  31                                 اپوزیسیون کارگری                                  

 

از سیاست  خویش  انحراف کردنرهبران برای پنهان هرچه توده کور نیستند. 

داری  و دنیای سرمایه هرچه با دهقانان، خن بدهندسداد پذیری طبقاتی  نا سازش

اعتماد کنند،  داری تولید سرمایهمعیارهای سیستم  به هرچه وسازش کنند، 

ران کارگممکن است که . دنشو آگاه می انحراف های ریشه تر به های کارگر بیش توده

عشق  ها آن  به و شته باشندی همانند لنین داهای شخصیت بستگی خاصی به دل

و تروتسکی  سخنوریمانندِ  بیو شیرینی فصاحت مجذوب ممکن است که  ورزند.ب

. ممکن است که کارگران احترام زیادی برای دهی باشند امر سازمانتوانایی وی در 

اما هنگامی که  باشند. قائل ،شان در رهبری خاطر موقعیت به ،سری از رهبران یک

ند، کامالً اعتماد بی ها آن ی طبقه ها و به آن رهبران بهاحساس کنند که  ها توده

زنیم. اجازه  رکورانه سرباز میما از اطاعت کو !«نه، ایست» :گویندطبیعی است که ب

میان  ازچاره  بدهید خودمان وضعیت را بررسی کنیم. سیاست شما در انتخاب راه

ی رنگ  دیگر سکه عاقالنه است، اما این راه روی سه گروه متضاد اجتماعی خیلی

 از اینک همشاید  آشنا و تجربه شده است. سازی و اپورتونیسم کامالً  گون ی هم باخته

اشیم که اگر آگاه ب ماندهید خودباما اجازه ، ببریمنفع  ی شما  ردمندانهسیاست خ

دور  ناپایدار و پیچیده ما را از آینده  خطا و ، این سیاست ه شدی پیش گرفتراه خطای

طور  به انکارگر  اعتمادی رهبران به بی نگرداند.گذشته بر ی آثار مخروبه و به کندن

 درو ، کنند کسب میتری  هوشیاری بیشهبران هرچه این ر یابد. مداوم گسترش می

سازی با  همبین کمونیسم و مای تیز چاقوی  طرف لبه به شان های سیاست گیری جهت

شکاف میان  ـ گردند تبدیل می ان زیرکمرد دولت تر به گذشته بیش بورژوازیِ

 دیگریکدرک و فهم ]امکان[ ، گردد تر می در حزب عمیق« ترها ینپای»و « باالترها»

 گردد. ناپذیرتر می تر و اجتناب و بحران درون خود حزب نیز دردناکشود،  میتر  کم

این است که در طول این سه  تر گشتن بحران درون حزب قسومین دلیل هرچه عمی

وضعیت آنانی  کارگر )یعنی: ی  وضعیت اقتصادی طبقه گذشته انقالب ی که ازسال

غیرقابل حد  بهبلکه ، بهتر نشدهه تنها ن کنند( ها و معادن کار می رخانهاکه در ک

. این نارضایتی کندانکار تواند این واقعیت را  نمیکس  است. هیچ رسیدهنیز ی تحمل

 شدید و وسیع در میان کارگران )توجه کنید: کارگران( دارای حقانیتی واقعی است.
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 برند می نفعاز انقالب  چه کسانیـ 5

 ی طبقه جا که مربوط به بردند. تا آن فعتنها دهقانان مستقیماً از انقالب ن

ود خیلی ماهرانه خهمراه نمایندگان بورژوازی بزرگ  بهشود، این طبقه  متوسط می

های  های دارای مسئولیت و مقام تمَ کلیه سِ و ؛کردساز  را با شرایط جدید هم

های هدایت اقتصاد دولتی، صنایع و  ویژه در حوزه )بهرهبری در ارگان شوروی را 

ترین طبقه  ینتنها پای اشغال نمودند.خش بازسازی روابط تجاری با ملل خارجی( ب

تمامی بار  کش[ ]کارگر و زحمت ی مردم ی توده مثابه به جمهوری شوروی است که

سر  آوری به بار و شرم کشد و در شرایط نکبت دیکتاتوری را بر دوش می سنگین

 برد. می

قرار  کارگری  های طبقه گام پیشو  ها تحت کنترل کمونیست انرجمهوری کارگ

حتی وقت  و« اند نرژی انقالبی طبقه را گرفتها ی همه» ی لنین گفته که به دارد

ویا کالً بهبود وضعیت عمومی  کارگرهای  تودهرزیابی وضعیت صرف ا تارند ندا

تا حد استاندارد انسانی بیندیشند، باالبردن شرایط زندگی  زندگی کنند و به

شورای »مؤسسات توجه  از طور اتفاقی در بعضی ن افرادی که بهآ [البته])

، از اند جلب کرهخود  به« صنایع ویژه»اصطالح  را در یکی از به« کمیساریای خلق

 .(هستند ءاستثا این عمومیت

کمیساریاهاست. در سیاست  ی نهاد در میان همهترین  راکد «کمیساریای کار»

با  بحث گذاشته نشد: در سطح ملی بهو ی طور جد شوروی هرگز سئواالت زیر به

برای باال  ،ترین شرایط درونی نامناسب ازهم پاشی کامل صنعت داخلی و جه بهتو

بردن شرایط زندگی کارگران، حفظ سالمتی آنان برای کار تولیدی آینده و بهبودی 

 توان و چه باید کرد؟ ها چه می ه در کارگا شان شرایط

شرایط کارگران و شرایط زندگی  عملی برای بهبود واخر هیچ برنامهتا همین ا

طور پراکنده و  چه که در این زمینه انجام شده به آنان وجود نداشت. تمامی آن

 در تمام طول است. گرفتهها انجام  اتفاقی از سوی مقامات محلی و زیر فشار توده

گاه انقالب  یشپ شمار خود را به سه سال جنگ داخلی پرولتاریا قهرمانانه قربانیان بی

در حوزه دوباره جمهوری  نبضانتظار نشست. اما اکنون که  تقدیم نمود و صبورانه به
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قربانی دادن » که دیگر نیازی بهاند  کارگر برآنهای  تودهضربان افتاده،  اقتصادی به

آیا این کارگر نیست که خالق زندگی براساس کمونیسم  نیست. چرا؟ «کردن و صبر

چراکه ما بهتر از  ؛ما خودمان کار بازسازی را در دست بگیریم اجازه بدهید است؟

 آورد. پا فشار می کجای کفش به ،دانیم ]کجای کار گیر دارد[ آقایان رهبری می

 د که تاکنون مشکل بهداشت،نبین می ها آن. است و مراقب هشیار کارگر ی  توده

رایط کارگران در شبهبودی  ،عبارت دیگر به ها و سالمت و بهبود شرایط کارگاه

های ما در رابطه با  حل راه .ی توجه قرار داشته است در آخرین مرحلهما  سیاستِ 

ای  های کارگری در منازل چند طبقه مشکل مسکن چیزی بیش از جا دادن خانواده

کاری در رابطه هیچ  که ما عمالً این ،بورژواها نبود. از این بدتر متعلق بهو نامناسب 

ایم. این برای ما مایه شرم است که کارگران در  ارگرها انجام ندادهبا مسئله مسکن ک

های کوچک، کثیف و تنگ و غیربهداشتی  خود مسکو، قلب این جمهوری، در کلبه

شود که  ها آدم تقریباْ باورش می تنها با دیدار کوتاهی از این کلبه کنند. زندگی می

دانیم که مشکل مسکن را  میما  ی گونه انقالبی رخ نداده است. همه اصالً هیچ

دلیل فقر، حل این مشکل با  توان طی چند ماه یا چندسال حل نمود و به نمی

نابرابری  رشد دائم]این نیز حقیقت دارد که[ اما  ای همراه است. مشکالت عدیده

ستون فقرات »ی  مثابه به روسیه شوروی و کارگران معمولی ) های ممتاز میان گروه

 . شود ها می پیدایش و افزایش نارضایتی موجب («دیکتاتوری

شوروی و زندگی  مقاماتمیان چگونگی زندگی   شاهد تفاوتکارگران ی  توده

  این بهتوانند  کارگران نمی گاه دیکتاتوری پرولتاریاست. خویشی که تکیه اند؛ خویش

ترین مراقبتی در مورد زندگی و  کوچک انقالبْ که در ]جریان[توجه باشند  بی

پیش از اگر هستند که متوجه  ها ؛ آنعمل نیامده است بهها  در کارگاه شان تسالم

های  وجود کمیته دلیل  به ،ندداشت وبیش قابل تحملی ی شرایط کمانقالب در جای

و در جاهایی  .کرد بقا پیدا می وجود داشت و کارگاه ]و کارخانه[ بود که آن شرایط

سمی های  گاز نیز کثیف و، هوای نمرطوبت و  ،گونه شرایط وجود نداشت که این

گونه  چنان، بدون هیچ این شرایط هم]اما[  کشید؛ تباهی می ندگی کارگران را بهز

افکارمان متوجه  وقت نداشتیم؛ما برای این موضوع »باقی مانده است.  ،تغییری

های مختلف  ارگان ی کهبناهای تعمیرلزوم  با وجود این، هرجاکه «.جبهه نظامی بود
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نیروهای هم مواد الزم و هم  فوریتْ بهاحساس شود،  اند در آن جا گرفتهی شورو

درگیر فضای که را و کسانی  کردیم متخصصین اگر سعی می .شود تهیه میتعمیرکار 

که تعداد اسکان بدهیم ی های هدر کلبتجارت با کشورهای خارجی هستند، 

 آهچنان   ها آن افتد؟ ی می، چه اتفاقکنند ها زندگی می شماری از کارگران در آن بی

این شرایط »مسکن برای حل  ی اداره ی همه بسیجکه ختند اندا راه می ای و ناله

 .دش  ضروری می، کاستهمتخصصین ما  بارآوری ]تولیدی[که از « آشفته

 

 «ها نیست... آننژندی های ما  نژندی»ـ 1

زندگی شرایط  که مسئله بهبودی این استازجمله  «اپوزیسیون کارگری»کارکرد 

 طرح در سیاست عمومی اقتصاد (ها آن تر های فرعی کارگران را )همراه با خواست

زندگی ]شرایط[ که  مگر آن ،وری تولید افزایش نخواهد یافتآبارهرروی[  ]به. کند

 یابد.بکارگران براساس نوین کمونیستی سازمان 

که انجام  چه رد آنریزی و عمل شود )من در مو تر برنامه هرچه در این حوزه کم

 گردد. تر می بین کارگران و رهبران عمیق اعتمادی متقابل زنم(، بی حرف نمی شده

گونه احساسی از نیاز مشترک و خواست و تالش مشترک  وجود  هیچ هیچ وحدتی، 

 ها تفاوت داریم. همگی با آنما ]اما[ ای نیستند،  هوده بی های[ ]آدم رهبرانْندارد. 

دانند که چگونه کشور را  می]از ما[ که رهبران بهتر  داشته باشد شاید این واقعیت

نیازهای آن و ها،  فهم نیازهای ما، زندگی ما در کارگاه در ها  اداره نمایند، اما آن

آمد  پی .فهمند نمیها این زندگی و نیارهای آن را  اند؛ آن ناتوان بوده مقرراتش

 ها و خروج دائم ما از حزب است. تحادیها به طبقاتیـ  غریزیها، اعتماد  این ی همه

عییت رهبری موق که به ها بخشی از ما هستند، اما همین این حقیقت دارد که آن

ها  . برای آنرا شروع کردندزندگی متفاوتی  ها  آن ردند؛رها ک ند، ما را کامالًیدرس 

 ا نیست.ه های آن ما دیگر نگرانی های بریم؟ نگرانی چه اهمیتی دارد که ما رنج می

ها و مراکز کارگری از داشتن بهترین نیروهای خویش از  تر اتحادیه هرچه بیش

مؤسسات شوروی فرستاده  جبهه و یا به گردند )یا به سوی حزب محروم می

تر  کارگران و رهبران حزبی نیز ضعیفی  تودهشوند(، رابطه مستقیم میان  می
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 گونه این. در حال حاضر دان در حال افزایشها  شکافطورکلی[  ]بهگردد.  می

اپوزیسیون »کارگران از طریق  .شود مشاهده میدر صفوف حزبی نیز حتی  ها شکاف

دیکتاتوری طبقه هستیم؟  گاه تکیه آیا ما واقعاًپرسند: ما که هستیم؟  می «کارگری

ی  قرار داریم که همهکسانی  در خدمت که هستیم  یی مطیع ما فقط گلهکه  یا این

، سیاست اعتماد حزبیو تحت عنوان   ها قطع نموده با تودهرا  شان پیوندهای

نظریات و نیروی خالق  و صنعت را بدون توجه بهبرند  پیش میرا  صوص[ خود]مخ

 کنند. میما بازسازی 

 

 اهداف اپوزیسیونـ 8

، تر تالش کنند بیش  «اپوزیسیون کارگری» عقب راندنهرچه رهبران حزب برای 

کارگر باقی ی   در میان طبقههمواره  ،نیرویی پویا و مفید ی  همثاب ]جریان[ بهاین 

گی دپژمر که روبه)را  حزب کمونیستچنین  همبازسازی اقتصادی و  تا  ماند می

 .، زندگی ببخشد(است

از هرچیز شرایط مهم  پیش سه دلیل موجب بحران در حزب ماست: ،رو از این

ماندگی  ست )جنگ داخلی، عقبمادی که پروسه کمونیسم در روسیه با آن روبرو

های طوالنی جنگ(؛  ی پیامد سال منزله بهاقتصادی، فروپاشی کامل صنعتی 

ی  ]توده میلیون کارگر، 1جمعیت کشور ماست ) گون ناهمدومین دلیل ترکیب 

مقامات  ورژوازی سابق، وبعناصر باالخره و  ،متوسط ی دهقانان، طبقه وسیع[

مؤسسات شوروی را  گذاریِ همه که سیاست اری[گوناگون ]صنعتی و تحهای  حرفه

ضعف عملی حزب در  سومین دلیل،اند؛  در اختیار دارند و در حزب نیز نفوذ کرده

کارگر و ناتوانی و ضعف  ی  طبقهزندگی شرایط در فوری  رابطه با بهبود بخشیدن

پس،  شوروی در راستای رسیدگی و حل این مشکالت است. های مسئولین ارگان

 در تقالی چه امری است؟ نقش آن چیست؟ «یسیون کارگریاپوز»

را در مقابل حزب   کننده پریشانل ئاین است که مسا «اپوزیسیون کارگری»نقش 

شکل ]نظری[ بدهد که پیش از این فقط  چیزهایی  آن ی  همه به کند،مطرح 

حزب  تر ازفرا کارگران غیرحزبی را به، و نیز شد میبیان  آژیتاسیون ی   واسطه به
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رهبران در مقابل  خیلی شفاف و بدون ترس  «اپوزیسیون کارگری» راهبری کند.

کجا  مارا بهدور و بر خود نگاه کنید و بیندیشید که  بایستید، به»: که فریاد زده است

است بد برای حزب بسیار  ایم؟ راهه کشیده نشده کج از راه صحیح بهآیا کشانید؟  می

هم سان[  ]بدینبیابد.  [پرولتاریا]دیکتاتوری  ی  دارهنگهکه خود را خارج از ستون 

است  ترین خطری بزرگچنین وضعیتی کارگر تنها خواهند ماند.  ی حزب و هم طبقه

وظیفه حزب در مقابل بحران حاضر این است که  .«کند که انقالب را تهدید می

 توده وسیع کارگری ی درخواست خردمندانه بدون ترس از اشتباهات خویش به

 گوش فرادهد.

، ما بایستی در های صنعتی ادیهاتحدر نهاد  ،جو فرازی  طبقه ارگانِ با تکیه به

سازی عناصر بیگانه در حزب و  جهت بازسازی و توسعه نیروهای خالق و پاک

 نظرداشتن بهبودی فعالیت حزبی از طریق از سرگرفتن دموکراسی، آزادی 

 یم.پیش رو حزب داخل[ ]و انتقاد در  ]متفاوت[
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 ها ها و مشکالت آن نقش اتحادیه
 

 ـ چه کسانی باید اقتصاد کمونیستی را بنا کنند؟7

یم. ا هتوضیح داددالیل بحران در حزب را  ،ولی اساسی ،کوتاه ای نامهما در 

رهبران حزب و  ترین نکاتی را روشن کنیم که جدل بین اساسیخواهیم  اکنون می

 .اند هگردیدرا موجب  «اپوزیسیون کارگری»

های  اتحادیه ی که باید توسطنقش ـ اوالً دو نکته وجود دارد:]در این رابطه[ 

با  بازسازی اقتصاد ملی ی در طول پروسهها  آن که  یو مشکالت ایفا شودکارگری 

ـ  ؛ و دوماًاند بوده  مرتبطبا پایه کمونیستی  یتولید مؤسسات  بهکه  شتندادنهادهایی 

بوروکراسی  به سؤال. این شود مربوط می( ها توده لیت مستقلِعاف فعالیتی )یا  خود به

 .کند ربط پیدا مینیز درون حزب و شوراها 

« تزهای  بندی فرمول»ترتیب پاسخ دهیم. دوران  ها به این سئوال هید بهبداجازه 

مختلف  گرایش شششش پالتفرم مختلف، در مقابل ما  پایان رسیده است. به یحزب

در های گوناگونی  حل راهتفکرات و چنین هرگز یش از این، پ .داردوجود حزبی 

چنین آشکار است که این  .نداشتوجود رابطه با موضوعی واحد در حزب ما 

 دارند.نیز بسیاری میت اهشوند؛ بلکه  ای محسوب می پایهنه تنها  تیسؤاال

چه گنجد:  ای می یک سؤال پایه ی مجادالت در  همه و حقیقتاْ هم چنین است.

چگونه باید بنا گردد؟  این اقتصاد و کنندسانی باید اقتصاد کمونیستی را بنا ک

اصلی برنامه ما  ی هسته ترین بخش برنامه ماست: اساسی اتاین موضوع ،عالوه به

در سطح کسب قدرت سیاسی توسط  اهمیت این سؤالد. نده را تشکیل می

هستند که  Bubnoffنوف بابرهبری  های دمکرات به پرولتاریاست. تنها سانترالیست

در »اند که:  گیرند و مدعی چنان کوته نظرند که اهمیت این موضوع را ندیده می آن

های کارگری فاقد هرگونه اهمیتی بوده و  اتحادیهی  حال حاضر، مسئله

 «.های تئوریک نیستند نه دشواریگو هیچ ی دربردارنده
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. دارد تحرک وامی را بهحزب این سؤاالت که  طبیعی است ، کامالًاین با وجود

 :چرخانیم کدام سو می بهجهت چرخ تاریخ را  ماکه  طور واقعی این است مسئله به

هیچ کمونیستی در حزب وجود که  این نیز طبیعی است ؟عقب و یا بهجلو  طرف  به

گروه  شش. وجود نداشته باشدحول این موضوع   در بحثشرکت  تمایلی بهندارد که 

ها را  دقت تزهای این گروه اگر بههرروی،  بهمین موضوع است. آمد ه مختلف نیز پی

مورد بررسی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد  [شان بسیار ناچیز است گونی که ناهم]

و بنا کنند چه کسانی بایستی اقتصاد کمونیستی را  که سؤال اساسی این استکه 

جود دارد. یک تنها دو موضع و. پس، دهندبتولید را بربنیادی نوین سازمان 

بیان درآمده  به فورموله شده و «اپوزیسیون کارگری»های  پرنسیپبرپایه موضوع 

رغم  علیکه را با هم متحد کرده هایی  گروهکه   استموضعی  ،دیگری .است

تزهای اپوزیسیون کارگری حاوی  .ند، اساساً دارای نظری واحد اختالفات ظاهری

عبارت  یا به)در حال حاضر ها  اتحادیه ،این جریانچه چیزی هستند و از نظر 

 چه نقشی را باید دارا باشند؟ های صنعتی(  اتحادیهتر:  دقیق

تنها  ی و توسعه نیروهای تولیدی کشوربازسازی  مسئلهما برآن هستیم که »

)از  .«تغییر کندسیستم کنترل اقتصاد مردم  ی همهی حل خواهد شد که درصورت

تنها »دسامبر(. رفقا دقت کنید:  Shliapnikoff، 3۹نظر گزارش شبالیاپنیکف 

 منظور چیست؟ «. ی سیستم کنترل تغییر یابد که همه درصورتی

حزب : »که این است« مجادلهاساس » :چرخد گزارش حول این سؤال می

خواهد  با کدام وسیله میگذار ی  مرحلهی کنونی، یعنی:[ در  ]در مرحلهکمونیست 

یافته در  سازمان از سوی کارگرانـ این گذار پیش ببرد  را سیاست اقتصادی 

های  دستگاهی  وسیله بهکارگر  ی  برفراز طبقهویا  پیش برده خواهد شد، ها اتحادیه

اساس اختالف  ،؟ بنابراین«اند که تقدس نیز یافته کارگزاران دولتیو  بوروکراتیک

وسیله کارگزاران  به ها، آناز طریق کارگران یا برفراز  کمونیسم را بایداین است: آیا 

چگونه که فکر کنیم این مسئله[  ]بهدهید باجازه  رفقا، ؟کنیمتحقق مشوروی دولت 

، دیگر اتطبقمانده از  باقینسل  از طریقکه اقتصاد کمونیستی را   پذیر است امکان

معیارهای طبقاتی[  به]  شتهغآطور معمول  بهکنیم که  دست کسانی بنا یعنی به
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این  مان به وابجبیندیشیم،   ها مارکسیست و هماننداگر علمی  .اند ی خویش گذشته

 خواهد بود.« منفی»طور قاطعی  صراحتاً و به سؤال،

 

 تی تاریختولید و درک ماتریالیسروابط نوین ـ 1

، «مردان عمل»که  است نهفته پنداشت  و بحران در پذیرش این اختالفی  ریشه

از  ای شکل غیرمترقبه داری به ولید سرمایهتکمِپ مدیران متخصصین و ها،  تکنیسین

دهی کار )که در  های سنتی خویش در مورد چگونگی سازمان برداشت  چارچوب

( رها گشته و اند ها عجین شده عمیقاً با آنداری  سرمایه ها خدمت به طول سال

]و  کار ی درنوین ی انگیزهو ی در آفرینش شکل جدید تولید کسب توانای موفق به

فراموشی  پذیر است، به امکانچنین ]تحولی[ که  اند. تصور این گردیده زندگی[

تواند توسط  که یک سیستم تولیدی نمی است انکارحقیقت غیرقابل این سپردن 

تنها از سوی تالش مشترک یک چنین تغییری  زیراتغییر یابد،  بسیار باهوشافراد 

 پذیر است. طبقه امکان

ل دوران گذار از سیستم فئودالی )که بر کار تصور کنید که در طو ،برای مثال

آزاد اصطالح  بهبا کاِر که داری )  سیستم تولید سرمایه ( بهبود هبردگی بنا شد

ی الزم برای سازمان دادن  بورژوازی که در آن زمان تجربه ،(چرخد می مزدبَری

ی را دار دهی تولیدِ نوینِ سرمایه سازمان  ، نداشترا داری  سیستم تولید سرمایه

که عادتًا با رعایا ) ی سیستم فئودالی هالیق و با تجرب مدیرانو فکران  روشن به

ای  ی عملی چنین مسئله  نتیجه .کرد  واگذار می ،(کردند همانند حیوان رفتار می

شان  که شالق برای) خویش خاصِ شرایطِ آیا این متخصصینِ  توانست باشد؟ چه می

امکان این را داشتند که رفتاری متناسب ]و  ،(بودی افزایش تولید  تنها وسیله

هرصورت[ از  خودرا ]بهای داشته باشند که  گرسنهو طبعاً « آزاد» کارگربا تولیدی[ 

مزدبگیر تبدیل « آزادِ»سرباز ویا کارگر  های کاِر اجباری رها کرده و به بختی نگون

در حال  داریِ یهسرماپای  تازه تولیدِ کارشناسان،اصطالح[  ]بهآیا این  است؟ شده

 قادر ها مدیران آنو مالکین زمین  تک و توک]شاید[  ؟کردند نمیرشد را کاًل تخریب 
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خالقین و برپاکنندکان دهند؛ اما با با شکل جدید تولید انطباق خودرکه بودند 

 خاستند.نبرها  از میان آنواقعی ]اقتصاد و مناسبات[ بورژوایی 

برای  کرد که حکم میها  آن بهمؤسسات بورژوایی  صاحبان اولیه   یِ طبقاتیِ هغریز

تر و  پیشرفت آرام، کار استثمار نیروی و دار مناسبات بین کارگر و سرمایهایجاد 

اصطالح[  ]بهها و ابزارهای  راهی  و تجربه جستجواستفاده از عقل سلیم بهتر از 

  دور خارج شدهو از  ی مهجور فایده های بی عاریه گرفتن شیوه به ]نهایتاً[ و جدید

نخستین   به یدرست  بهکامالً  طبقاتیْریزیِ داری غ در اوائل دوران رشد سرمایه است.

های دیگری  از مشوق جای استفاده از شالقِ ناظران باید بهگفت که  دارها می سرمایه

 ( ارگیو بیچ یکار در مقابل بیشخصِی افراد شاغل  طلبی جاهرقابت و مانند )

بودند، شده خوبی متوجه این متد جدید  داران که به سرمایهو  استفاده کنند.

را با « آزاد»کار  نیرویبا استفاده از این روش  تادانایی داشتند  ی کافی اندازه به

شد ر و از این طریق به ،د را افزایش داده، تولیکار بگیرند به یتر سرعت هرچه بیش

ج قرن پیش بورژوازی محتاطانه پن کنند.ی کمک بورژوای داریِ تولید سرمایه ی شیوه

کرد،  اش حکم می طبقاتیی  ]شمِ ناشی از[ غریزهچه  آن دقت به بهو رفت،  پیش می 

عقل سلیم خویش اعتماد نمود تا  تر به بورژوازی بیش]در واقع[ داد.  گوش 

ی فئودالی.  ده تولید در چارچوب سیستم کهنه تجربیات متخصصین سازمان به

 .کردواه آن است، بورژوازی کامالً درست عمل که تاریخ گ چنان هم

ترین راه  یاری کند تا کوتاهما  بهتواند  اسلحه قدرتمندی در اختیار داریم که میما 

تر و  زمان رنج این مسیر را کم و همبگریم کارگر در پیش  ی  را برای پیروزی طبقه

وجود  را به م(یعنی: کمونیس)تر یک سیستم نوین تولیدی  و سریعکنیم، تر  کوتاه

این جای استفاده از بهما اما،  است. ماتریالیستی تاریخدرک این اسلحه  وریم.بیا

های  مندینبراساس ]قانو مان تحقیقات و تصحیح  خویش گسترش تجربیات ،سالح

جای  و به  انداختن این اسلحه بوده دورهدر دادن و  بهی   آمادهحرکت[ تاریخ، 

 ایم. را پیش گرفتهکور و پردردسر مختلفِ های  آزمودن آنْاستفاده از 

، هیچ دلیلی وجود ندارد ای هم که دشوار باشد هراندازه وضعیت اقتصادی ما به

داری که پشت  های سرمایه تنها دولت .شته باشیماد سیأکه تا این حد احساس 

 ازهای بورژوایی  دولتکه  هنگامی .احساس یأس نیاز دارند به ،اند دیوار ایستاده به
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حلی برای مشکالت  ، هرگونه راهتهی شوند ی خودْنیروهای خالق تولید ی همه

مربوط است، روسیه کارگری  جاکه به ]اما[ تاآن را نیز از دست خواهند داد.خویش 

یت خالقنظیری را با  بیزیرا انقالب اکتبر امکانات ندارد:  س وجودأیدلیلی برای 

 .نشده بودمشاهده آن که پیش از  ود آوردهوج وری کار به افزایش بهره نیز و تولیدی

نگیریم، بلکه  عاریت نه تنها از گذشته چیزی به که  است، این است نیاز  چه آن

که  همان کاری است بدهیم. اینْ نیز نیروهای خالق آینده آزادی کامل به

تواند اقتصاد کمونیستی را  کسی می چه بدان مشغول است. «اپوزیسیون کارگری»

نه افراد با هوش دوران گذشته ـ  ـ ای که  آن طبقه]پاسخ روشن است:[ رد؟ گذاببنا 

سیستم اقتصادی یک  تر مولد و بیش تولیدِ ی ازل نوبنیاداشک ا به شکل ارگانیک به

و حل مشکالت  کردنفرموله  ی قادر بههای چه ارگان . گره خورده استکامل 

یا لص صنعتی اهای خ دیهاتحاباشند ـ  دهی اقتصاد و تولید نوین می سازمان

که  است این ]باور[ بر «اپوزیسیون کارگری»؟ نامتجانس ]دولت[ شوروی نهادهای

: یعنی ؛از آن سخن گفتیم که نخست ساخته است ای طبقهمشکالت از حل این 

لحاظ  های ]به ها و ارگان تخصصین، بوروکراتو نه مـ های کارگری  سازمان توسط

داری گذشته که  با خصوصیات قویِ عناصر سرمایه ،اجتماعی طبقاتی[ نامتجانس

های  اتحادیه»  داری نیستند. های سرمایه آزادسازی ادراک خویش از روتین قادر به

های اقتصادی  عنوان نیروهای حمایتی ارگان کارگری باید از موقعیت فعلی خویش به

وزیسیون )از تزهای اپ .«ل در اداره کل اقتصاد تبدیل شوندگران فعا دخالت به

و  ،تر اقتصادی کشف و ایجاد اشکال نوین تولید و هرچه کامل تجو،کارگری(. جس

ها تنها از طریق  ی این های نوین در راستای افزایش تولید ـ همه کشف انگیزهنیز 

تنها این  ناپذیرند. یکه از اشکال نوین تولید جدایقابل اجراست های کارگری  سازمان

نتایج  یابی به دست ش قادر بهی خوی تجربیات روزانه جه بهها هستند که با تو سازمان

ربیات تنها این تجرسد که  نظر می  در نگاهی سطحی چنین به. اند یِ مشخصنهای

کار در یک کشور کارگری که در آن  اما از زاویه نیروی دارای اهمیت عملی است؛

از این  ،نیستلید ی حضور در تو انگیزهکاری و رقابت در بازار کار  قحطی، فقر، بی

کشف انگیزه،  .یافت دست نیز تئوریک بسیار با اهمیتی نتایج توان به میتجربیات 

در است که  یکارگر ی  ی طبقه ترین وظیفه کردن ـ این بزرگ برای کار محرکی
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ی  طبقه جز  به نیروی دیگری، هیچ هرروی، به آستانه کمونیسم ایستاده است.

حل  راه .حل این مشکل نخواهد بود قادر به اش اتیهای طبق کارگر از طریق ارگان

)یعنی:  ی کارگر  طبقه به ،در مورد این مشکل یصنعتهای  اتحادیهنهادی  پیش

آزادی کامل ی  دربردارنده ،(کمونیسم باشدی  سازندهتواند  میای که  طبقه تنها  به

 نیزو ولید ، تطبیق و انکشاف اشکال نوین تآموزش طبقاتیها،  در رابطه با آزمون

 .است ی کارگر طبقهخودِ ی  های خالقانه انکشاف تواناییبیان و 

را مشحص  مشکل بزرگاین در مورد  «اپوزیسیون کارگری» حل راهنقل قول زیر 

دنبال  نیز بهرا « اپوزیسیون کارگری»تزهای ترین  مهم کهاست حلی  راهاین  کند؛ می

 کلیه سراسریی  کنگره طبقاتی حق اداره اقتصاد اجتماعی دهی سازمان» :دارد

های کارگری  که در اتحادیههستند کسانی این تولیدکنندگان  است؛تولیدکنندگان 

شورای مرکزی هدایت تمام زندگی انتخاب  ی وظیفهو   ،و صنعتی متشکل شده

این  «(.اپوزیسیون کارگری»از تزهای «)عهده دارند بهرا  اقتصادی جمهوری

این  های بیان خواسته های خالق طبقه و امکان رویآزادی نی تواند خواست می

روح و  باکه  یدستگاه بوروکراتیک ی عهده ازاید؛ کاری که طبقه را تضمین نم

 ، ساخته نیست.است اشباع شدهی داری بورژوای سیستم تولید سرمایه های روتین

 (کارگری   طبقه ی خویش )یعنی: طبقه نیروهای خالق  به «اپوزیسیون کارگری»

 .آید نکته میدنبال این  بهی ما  بقیه برنامهاعتماد دارد. 

 

 ؟مدیریت کنندکسانی بایستی اداره تولید را  ـ چه3

خطی که و  «اپوزیسیون کارگری»که تمایز بین مشی  دقیقاً در همین نکته است

کارگر )نه در  ی  طبقه بهشود. بدگمانی  آشکار می است، رهبران حزبیدنبال  به

شود(  نیروی خالق اقتصادی آنان می جاکه مربوط به ، بلکه تاآنحوزه سیاسی

این باور ندارند  ها به ن آدهد.  ی اصلی تزهای رهبران حزبی ما را تشکیل می هسته

بنیان آن  ، تهلحاظ تکنولوژیکی نیاموخ و به های زمخت با دستتوان  میکه 

تولید کمونیستی  آهنگ سیستم هم وجود آورد که طی زمان به ای را به اقتصادی

 یابد. میانکشاف 
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براین باورند که تولید  (و بوخارینتروتسکی، زینویف  ،لنین) ها ی آن ههم

« مدیران»بدون کمک پیشبرد آن که  است «قدر موضوع مشکل و ظریفی آن»

و  «آموزش دهیم»کنیم، « تربیت» باید کارگران راقبل از هرچیز غیرممکن است. 

نداریم  «شورای عالی اقتصاد»وجود معلمین  نیازی به ،ندبلوغ رسید که به هنگامی

بعد چه  آندست بگیرند.  توانند کنترل تولید را به ها می که اتحادیه و آن زمان است

ی  که همه است، این کند خود جلب می گونه ابراز نظرها توجه را به ی این از همه

باهم  ی اساسی در یک نکته ،گردد مطرح میحزب که ازسوی رهبران  ییتزها

سپاریم؛ درحال  ها نمی دست اتحادیه : درحال حاضر، کنترل برتولید را بهاند طبقنم

بدون شک توضیحات تروتسکی، لنین، زینویف و  «.بایستی صبر کرد»حاضر 

دست کارگران  که چرا در حال حاضر اداره تولید را نباید به بوخارین در مورد این

اند که در حال حاضر بایستی اداره  ها کامالً برآن نی آ اند. اما همه سپرد، متفاوت

دوران  برآمده از تولید برفراز سر کارگران و از طریق یک سیستم بوروکراتیک موروثیِ 

 این نکته بین رهبران حزبی وجود دارد.مورد در توافق کامل گذشته انجام پذیرد. 

 شود که ا مینوشته شده است، ادع [از رهبران]نفر  7۹در تزهایی که توسط 

ی اقتصادی انتقال یابد.  حوزه کنونی به ی از مرحلهبایستی ها  ثقل کار اتحادیه»

 صنعتی خویش ویژگیبراساس که  ،سازمان طبقاتی کارگرانی  مثابه بهها،  اتحادیه

. عهده بگیرند بهدهی تولید را  کار سازمان ی عمده، بایستی بخش اند بنا شده

 توان از آن تعبیرهای زیادی برگرفت. که می هم استبیانی مب« ی کار عمدهبخش »

تری برای اداره صنعت ازسوی  بیش آزادیِ عملِ «نفره  ده»پالتفرم  ،این با وجود

« ده نفره»تزهای عالوه،   بهنترالیسم تروتسکی. اکند تا س کارگران را ایجاد می

با انرژی ». چیستها  اتحادیه« ی کار بخش عمده»دهد که منظور از  توضیح نمی

دهی کنترل  که تنظیم تولید، سازمان تر، شرکت در رهبریت، رهبریتی هرچه بیش

دهی تبادالت میان شهر و روستا، مبارزه  کار، سازمان تولید، ثبت و توضیع نیروی

این کل مسئله  .«دار شود عهده بردن سیاست کار و غیره را  علیه تخریب، و پیش

گردد. این  ها را شامل نمی یف کنونی اتحادیهاست و چیز جدیدی غیر از همان وظا

افزایش )یعنی: ی اساسی  حل مسئله ویا به بدهدتواند تولید را نجات  مسئله نمی

  گردد. ( راهبرتولید و رشد تولیدی کشور
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ها  اتحادیهبرای  کارکرد مدیریتی «ده نفره»ی  برای توضیح این حقیقت که برنامه

نویسندگان چنین ، نقش کمکی را درنظر دارد قائل نیست و در این رابطه فقط 

اکنون، بلکه  همی رشد یافته )توجه: نه  ا در مرحلههای کارگری  اتحادیه»گویند:  می

ارگان قدرت اجتماعی  بهروند تغییر اجتماعی باید در  ،("رشد یافته  ای مرحله"در 

سازمان زندگی  اصول نوینهای دیگری  ارگاناز ها باید در تابعیت  آن تبدیل گردند.

ها باید  منظورشان این است که فعالیت اتحادیه ]بنابراین[ «.اقتصادی را عملی کنند

 د.های مختلف آن باش و بخش« شورای عالی اقتصاد»زیر نظر 

 

 ـ نقطه نظر تروتسکی4

 از طرف که« پیوستن متناسب با رشد»ی[  ]مقولهو  تزها  تفاوت میان این

 ده» هایاست. تز]بیان[   شیوهچیست؟ تفاوت تنها در  در ده،شنهاد  تروتسکی پیش

که  ها آنبندی  . در فرمولکند میها تأکید  اتحادیهروی آموزش شدت  به «نفره 

مداران  یاستسی  مثابه به رهبران حزبی ناگهان  پردازد، می اه مشکل اتحادیه به

« وزگارمآ»ی  در چهره   ،دهی، صنعت و آموزش( ویژه در امر سازمان )به بافراست

 شوند. ظاهر می

سیستم ول محور عمدتاً حاداره صنعت ندارد، بلکه  ربطی به جدل ویژهاین 

از   شده تندنویسیجلسات  صورتکه  . هنگامیچرخد ها می تربیت توده

 ی غیرمنتظره ایشگر از بیانزنیم، آدم  ی را ورق می برجستهرهبران های  سخنرانی

یک از هر. افتد حیرت می بهلم تعلیم و تربیت[ ]یا عگوژی  پدا نسبت بهرهبران 

د. نکن نهاد می ها را پیش تربیت تودهتعلیم و ترین سیستم  متکامل هاتز نویسندگان

امکانی  امکان آزمون و خطا ]و حتی[ «تربیتی»های  کدام از این سیستم اما هیچ

نگرفته در نظر  ،باید تربیت شوندکه  را کسانی های خالقِ بیان تواناییتمرین یا برای 

 اند. های ما از زمان خویش عقب ی پداگوگ از این نظر نیز همه .است

ها را  ی اتحادیه که لنین، تروتسکی، بوخارین و دیگران وظیفه  جاست اینمشگل 

ها را تنها مدارس  دانند، بلکه اتحادیه دست گرفتن صنایع نمی کنترل برتولید ویا به

 د که بخشی از رفقای مایرس نظر می به چنین ها حثطی ببینند.  ها می تربیتی توده



آ. کولنتای                                                                  45                                 اپوزیسیون کارگری                                  

 

 ، باره یک نه به البته ـ اند «ها در دولت جذب اتحادیه»مدافع  (ازجمله تروتسکی و)

ما  که طور همان ،تروتسکیه ک د یرس نظر می طور نیز به و این ـ یتدریجطور  بهبلکه 

برتولید از سوی ی کنترل نهایخواهد حق  میایم،  خودمان آوردهی  در برنامه

شد  در ابتدا تصور می رزرو یا ذخیره درنظر بگیرد.عنوان  به ها آن  برایرا ها  اتحادیه

هم پیوند داده است، البته در  را به «اپوزیسیون کارگری»که این نکته تروتسکی و 

« ها در دولت جذب اتحادیه»لنین و زینویف علیه نمایندگی  بهزمانی که گروهی 

 ]چیزی جز[ ها اتحادیه ی هدف نهایکارکرد و آن بودند که رخاستند و برب

که در همان زمان تروتسکی  این درصورتی است ست!نی« کمونیسم برای ای مدرسه»

 3۹)گزارش . «ندا کار سنگین ضروریبرای  ها اتحادیه»زدند:  فریاد می و زینویف

ای  اندازهها تا ی اتحادیه داند که وظیفه خودش میتروتسکی  (.11دسامبر، ص 

دهی تولید  ها سازمان ی اتحادیه ترین وظیفه که مهم برآن استاو . متفاوت است

گوید:  ست. در این مورد نیز حق دارد که میواست. در این مورد کامالً حق با ا

، نباید مدارسی برای تبلیغات اند های کمونیسم ها آموزشگاه اتحادیهمیزانی که  به»

های سیاسی  کلوپ ها موجب تبدیل این مراکز به ه فعالیتگون این زیراد )نعمومی باش

گردآوری مالیات تولید تجهیز اعضای خویش برای  نباید به که یا این ،خواهد شد(

ای  پایههدف که  چون ]سرگرم شوند[؛نظامی  برای عملیاتها  آنبسیج ویا 

ها در تولید  ها باید برای شرکت آن ی آموزش اعضای اتحادیه جانبه همه

 با وجود این، ؛است درستها  ی این همه دسامبر(. 3۹تروتسکی، گزارش «.)اشدب

ها تنها مدارس کمونیسم نیستند، بلکه  : اتحادیهاست یک چیز مهم از قلم افتاده

 خالق این مدارس نیز هستند.

نیروی خالق طبقه کالً فراموش شده است. تروتسکی این خالقیت را با جا  در این

ها  های درون اتحادیه ابتکار کمونیست و ،«ای حقیقی تولیده سازمان»ابتکار 

 دسامبر تروتسکی(.  3۹ گزارشکند )از  میگزین  جای

و ی که از سوی حزب های کمونیست ،تروتسکی نظر هب ها؟ بنا کدام کمونیست

مسؤلینی که و این یعنی: )اند  ها فرستاده شده اتحادیه بهاداری عنوان مسؤل  به

ها  اتحادیهو صنعتی اقتصادی  تای با مشکال غالباً هیچ رابطه ،بسیار دالیل به

از  کارگراناین ندارد که  او باوری به گوید. تروتسکی صادقانه نظرش را می ندارند(.
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 مشکالتْ رغم تحمل سختی و  و علیبرخوردارند؛ کمونیسم  ساختن آمادگیِ

ین موضوع را وی ا .ندای از تولید های تازه چنان در جستجوی ایجاد شکل هم

ها را با  توده« تربیتی شالق»پرده بیان کرده است. او همین اآلن کار  صادقانه و بی

اداره »در « استادکار»نقش ایفای ی  آنان را آماده ،شروع کرده ]خاصی[ پوشش

شاگردان در مقابل که استادان سنتی را ی و کلیه متدهای ،نموده «آهن ه مرکزی را

. این شود میگرفته کار  به]توسط این استادکاران نیز[ گرفتند،  کار می خود به

استادکاری خوب  آید، به سرش فرود می ی که بهحقیقت دارد که یک شاگرد با شالق

کار و  چنان به هم ،که شالق استاد بر وی غالب است اما تا زمانی شود؛ تبدیل نمی

 دهد. تولید ادامه می

از سیاست » انتقال مرکزی ی هنقطو ماهیت  تمامیِنظر تروتسکی، این  به

شکل  تولید است، اگرچه به یشِافزا اصلیْ  ی وظیفه است. «مشکالت صنعتی به

 نظر بنا بهـ ها  آموزش در اتحادیه . ناجوربا استفاده از وسایل  ]حتی[ موقت و

 بایستی در این راستا و هدف باشد. ـ تروتسکی

 

 ـ نظرات لنین، زینویف و بوخارین۰

نوع مدرن مربیان »ها  نظر نیستند. آن همتروتسکی ین و زینویف با اما رفقا لن

 .«های کمونیسم هستند ها آموزشگاه که اتحادیه بارها ادعا شده است» .اند «اندیشه

 چه معنی است؟ به «مدارس کمونیستی»

یش از برا جدی بگیریم، پس در مدارس کمونیستی ضرورت  تعریفاگر این 

با ]ابراز نظرات تروتسکی  نه دستور )این اشاره به ،هرچیز آموزش و تعلیم است

زینویف اضافه  ]حتی[ فراتر از این، .(حضار مواجه شد های دنکف ز[ و احساسات

کمونیسم برای هم برای پرولتاریا و هم را ی بزرگی  ها وظیفه کند که: اتحادیه می

درحال اما، ما  د.را درآیاج که باید بههاست  د. این نقش اصلی اتحادیهنعهده دار به

توان مشکالت  می کنیم که ، و فکر میکنیم فراموش میاین مسئله راحاضر 

 مورد حل و فصل قرار داد.  سرسری و با شدت پروایی، با بیها را  اتحادیه
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نه  ی خویش را دارند ـ ها وظایف ویژه یاداشته باشیم که اتحادیه ضرورتاً باید به

در یک  ها ادیهاتح ها[؛ وظایف ه کردن ]فرمانکتیا دی، نظارت وی فرماندهی وظیفه

ی  یافته جنبش سازمانی کارگر در  ها تودهکردن : کانالیزه شود عبارت خالصه می

 ی سیستم ماسک زدهبا و  ]در مقام[ معلم تروتسکیکه  نتیجه این. پرولتاریایی

ادی نه . اما خود رفیق زینویف چه پیشکند میروی  زیادهبیش از حد  ی خودتربیت

 ها( توده )بهها  آن به: »ها اولین درس کمونیسم است وب اتحادیهدارد؟ در چارچ

چه شکلی؟ ازطریق  . به]را آموزش بدهیم[ «در مورد جنبش پرولتریای  حقایق پایه

چه  دقیقاً آن ]یعنی[ تجربیات عملی، از طریق خلق عملیِ اشکال نوین تولید؟

دار  رفطلنین ـ  ! گروه زینویفوجه هیچ ، بهنه د؟خواه می« اپوزیسیون کارگری»

خوب و های  پندهای اخالقی و نمونهی  ارائهمطالعه،  ای هستند که تربیتیسیستم 

)از این تعداد داریم ما نیم میلیون کمونیست  گیرد. شده را دربرمی دقت انتخاب به

میلیون  هفت ، بیگانه ازبیگانه از دنیای دیگر(ـ  اند«بیگانه»ی زیادی  متأسفانه عده

 کارگر.

کرده خود جذب  را به اریاییپرولت گام پیش»ی رفیق لنین حزب  بنابر گفته

، در مؤسسات دولتی اقتصادکاری متخصصین  ها، با هم . بهترین کمونیست«است

. این حقیقت دارد که اند های خویش درپیِ اشکال نوین تولید کمونیستی آزمایشگاه

شورای عالی »در « معلمین خوب»نظر  ها که درحال حاضر زیر این کمونیست

ی کارگری  ها اند. اما توده کنند، شاگردان نمونه کز کار میاو دیگر مر «ملی اقتصاد

ها چیز بیاموزند، بدون  و از آن باشند ها نظر داشته این آدم ها بایستی به در اتحادیه

ی  اندازه بههنوز »ها  آن«. هنوز زود است»؛ چراکه سُکان بزنند که خود دست به آن

 «.اند کافی نیاموخته

الق اشکال خ (کارگری  طبقههای  سازمان )یعنی:ها  نظر لنین، اتحادیه بهبنا 

ی کارگر  و توده گام پیشها تنها رابط  آن که کمونیستی تولید نیستند؛ برای این

و « نمایند... خویش توده را متقاعد می ی ها در فعالیت روزانه اتحادیه»هستند: 

 غیره.

 سیستم تربیتی قرون وسطایی هم ؛تروتسکی نیست« سیستم شالق»این 

که  آلمانی است Froebel-pestalozzi  لوسی پستهـ  فرولاین سیستم   نیست؟
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کاری بزنند که در  نباید دست بهها  . اتحادیهها بناشده است ی نمونه براساس مطالعه

 تقاعد کنند.مها را  . اما باید تودهصنعت جدی است

 )دقت کنید!( نگهدارند یو حزب گام پیش  ابدر ارتباط نزدیک ها را  ها باید توده آن

نهادهای تأسیس  بهفقط بلکه  دهند، نمیشکل اجتماعی سازمان  تولید را بهکه 

ها  توسط کمونیست رزند کهو مبادرت مینامتجانس  یبا ترکیبشوروی  اقتصاد

ها بهتر است. سیستم  ن سیستمکه کدام یک از ای . سؤال این استاند منصوب شده

رو  تر و از این هرحال شفاف به در جهات دیگر، م کمبودهایشرغ علی تروتسکی

زده  غمهای شاگردان  نمونه ی کتاب و بررسی مطالعهاست. از طریق تر  واقعی

خوبی  و بهاین موضوع را باید همیشه  توان آموزش را در بعد وسیعی پیش برد. نمی

 یم. خاطر داشته باش به

تا  دنکن میسعی یم که بگویاست ؛ یا بهتر اند  ای گرفته گروه بوخارین موضع میانه

نیز شیوه . اما باید متذکر شویم که این وجود بیاورند به را از هردو سیستمترکیبی 

شناسد.  رسمیت نمی ها در صنعت را به خالق اتحادیه اصل نقشِرود و  خطا می به

طور که در  د )اینندار  دوگانه یها نقش اتحادیهکه  براین استگروه بوخارین 

مدارس »که  ها این است ی اتحادیه ی وظیفهاز سوی تزهایشان آمده است(.

ای بین حزب  عنوان حلقه ها بایستی به اتحادیه ،و از سوی دیگر ؛باشند« کمونیستی

 ،عبارت دیگر گرفته شده است(. به)این بیان از گروه لنین ها عمل کنند  و توده

زندگی فعال  ی عظیم پرولتاریا را به توده ستگاهی را دارند کهدنقش   اتحادیه

، اما نه در خلق شکل نوین «در زندگی فعال»توجه کنید، رفقا کشانند ) می

در ها  اتحادیه ،اقتصادی یا تحقیق و تجسس برای اشکال نوین تولید(. عالوه براین

چنین بخشی از  همستگاه اقتصادی و داز بخشی  به خویش بایددائم افزایش  روند 

« هم پیوستن به» تئوری د. این در واقع هماننتبدیل شونیز ی دولت دستگاه اجرای 

 تروتسکی است.

، بلکه حول متدهای گردد ها نمی اتحادیه مشگل حول محور مباحثهاین بار نیز 

کار  به ها توده برای تربیتباید ها  که اتحادیه گیرد  مورد بحث قرار می مختلفی

است که کند )یا بهتر  تمی دفاع میسیسدرجایی ایستاده و از . تروتسکی بگیرند
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شد و کار برده  بهآهن  کرد( که در مورد کارگران راه دفاع میایستاده بود و  :یمبگوی

 .استیافته  ی کارگران سازمان کله بهدانش بازسازی کمونیستی وارد کردن  به قادر

گونه  ترویج همهو « ها تایجاد  تغییر در سیاس»، «منصوب کردن»از طریق 

، ]بخوان: سیستم نظامی[«سیستم شوک»در تطابق با آسا  معجزه هایمتد

 و در جریان رشد خود تدریج بهای بازسازی شوند که  گونه ها باید به اتحادیه

های  برنامه یِجرایا ی  وسیله به، و متصل شوندشوروی های اقتصادی  ارگان به

ای برای  زینویف و لنین عجله .گردندتبدیل « ملی شورای عالی اقتصاد» اقتصادیِ

ها  اتحادیهگویند  ها می آن  اقتصادی دولتی ندارند.  دستگاه بهها  اتحادیهپیوستن 

 باید اتحادیه باقی بمانند. 

باید توسط مردانی رهبری شود که ما انتخاب ، ارتباط داردتولید  بهجاکه  تا آن

ساعی و مطیع تربیت لحاظ اقتصادی  بهها شاگردان  که اتحادیه یهنگام کنیم. می

ترتیب،  بدینکنیم.  می «تزریق»دولت  ارگان اقتصادی ها را به گاه ما آن آن کردند،

اشکال نوین اقتصادی را  ها ایجاد آن .شوند حل میتدریج ازبین رفته و  ها به اتحادیه

ها  اتحادیه به طور که ند؛ همانا ههای بوروکراتیک دولتی گذاشت ارگان ی عهده به

شعار آموزش، آموزش و بازهم آموزش؛ این  .اند کردهرا واگذار « مدارس»نقش 

ها  رادیکالیسم درون اتحادیهروی خواهد  اما بوخارین می لنین و زینویف است.

با ی سرزنش لنین است که  هت، و البته که شایسبکند 'to bank'« انباشت اقدام به»

روی نقش آموزشی بوخارین و گروهش وقتی  شود. بیان می« Simidicomist»کُنیه 

روی  حال درعینکنند،  کید میموجود تأالحال  فیدر موقعیت سیاسی ها  اتحادیه

ها  در درون اتحادیهاتی انتخاب  قدرت بازِشکل کامالً  و ،ترین شکل دموکراسی کامل

قید و  انتخاب بی ، بلکهطورکلی هنه فقط اجرای اصلِ انتخاب بـ  ندفشار ی مینیز پا

 ![جالبی]چه دموکراسی  .شوند ها معرفی می شرط نمایندگانی که از سوی اتحادیه

با یک تفاوت:  ]البته[ ،آید خوش می« اپوزیسیون کارگری» مذاق ها به این

عنوان مدیر و خالق اقتصاد کمونیستی  ها به اتحادیه به «اپوزیسیون کارگری»

نقش اجرای لنین و تروتسکی، تنها با که بوخارین همراه نگرد، درحالی  می

اصل دانیم  که همه می درجایی  .کنند اعطا میاتحادیه  بهرا « مدارس کمونیستی»

این  هچرا بوخارین ب ،دارداداره صنعت ن تأثیری روی  ها[ ]در اتحادیه انتخابی بودن
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چنان دور از دسترس  مهـ  در حقیقتـ کنترل صنعت  که برای این ؟پردازد میمسئله 

آن بوخارین یادآور  .داشته باشدهای دولتی قرار  کنترل ارگان کارگران و در

تو باید » کنند. می تدریس« ها کتاب»ی  که براساس سیستم کهنه است هایی معلم

ی های فعالیت جا که مربوط به ه تاآنک ، درحالی«تر یاد بگیری، اما نه بیشرا جا  تااین

« های مستقل فعالیت»آموزان در  های دیگر است، دانش رمیچون رقص یا سرگ

 شوند. تشویق می ...رگهای دی ، در برپایی رقص و سرگرمیخویش

اند. اما  ترین شکل ممکن باهم کنار آمده و آمیزش یافته راحت این دو سیستم به

 که کارآموزان این آموزگاران برگزیده که نتیجه این همه چه خواهد شد ویا این این

 . ، دو سؤال مختلف استچه کاری هستند قادر به

را در  ای«التقاطیگزاریِ  بدعت»چنین تا  قادر بودلوناچارسکی  اگر رفیق

را واقعًا « و پرورش خلقکمیساریای آموزش »، وضعیت کندرد  شیجلسات آموز

 ساخت. دچار دشواری می

 

 ها خالقیتکردن ـ محدود 5

  ه متدهای آموزشی رفقای رهبریرد کهیچ دلیلی وجود ندا این، با وجود

ـ در  حتی تروتسکی ها ـ ی آن کم بگیریم. همه دسترا ها  در مورد اتحادیه ]حزب[

از  ندارد؛ ناچیزیها نقش  توده« یفعالیتخود»پذیرند که  رابطه با آموزش می

ها قادر  از طریق آن اتحادیه تاای دست یابند  برنامه که تالش دارند به روست این

هیچ که  بدون آن]البته[ رشد ابتکار و نیروی خالق اقتصادی خویش باشند،  به

ترین  زیانازنظر بوخارین کم  ی صنعت وارد کنند. سیستم بوروکراتیک اداره آسیبی به

در زندگی شرکت »ی  عالوه بهخویش را  یفعالیتخودتوانند  ها می ای که توده حوزه

]زندگیِ خودِ[ شرایط  بخشیدن به بهبود»ی مربوط به حوزه کنند،بیان « فعال

توجه زیادی بدین مسئله دارد؛ اما برآن « اپوزیسیون کارگری» است. «کارگران

ی کارگر همان  ترین حوزه برای قدرت خالقیت طبقه است که با وجود این، مهم

 «کارگران]زندگیِ خودِ[ بهبود شرایط »است که  های نوین اقتصادی آفریدن شکل

 خواهد بود. آنتنها یک بخش از 
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 های دولتی بایستی از سوی ارگانکلی رطو تولید بهتروتسکی و زینویف نظر  هب بنا

کار  کنند که توصیه میها  اتحادیه بهکه  است  درحالی ؛ اینریزی شود ابداع و برنامه

را  «کارگران]زندگیِ خودِ[ شرایط  بخشیدن به بهبود» ، اما مفیدِترودنسبتاً محد

نقش »ها را  اتحادیه توسطرفیق زینویف توزیع البسه برای مثال، . بگیرند عهده به

تر از مشکل اقتصادی  هیچ مشکلی مهم: »دهد ، و توضیح میداند می« اقتصادی

تر از برگزاری پنج سخنرانی  در پتروگراد ده برابر مهمحمام نیست؛ برپاداشتن یک 

 «. خوب است

دهی وظایف  سازمان]نه[ یا  تاس لوحانه این یعنی چه؟ یک سوِء تفاهم ساده

شرایط زندگی  ی محدود تنظیم  با وظیفهرا الق در تولید و رشد نیروهای مولد خ

بیان نیز تروتسکی توسط ، اما با عبارتی دیگر، همین اندیشه کند؟ گزین می جای

که ابتکارات ممکن و  کند نهاد می ها پیش اتحادیه بهسخاوتمندانه خیلی او  شود. می

 ی اقتصادی رشد دهند. یش را در حوزهموجود خو

ها  های کارگاه بندی پنجره شیشه»اما این ابتکار درکجا باید ظاهر گردد؟ ازطریق 

ی  )این چیزی بود که تروتسکی در کنگره ؟«ها های جلوی کارخانه یا پرکردن گودال

 (. کردنهاد  کارگران معدن پیش

خانگی است. این فقط کارِ ! زیرا کند می]هم[ دردی  با ما ابراز همرفیق تروتسکی 

این اندازه کاهش  بههای را تا  خالقیت اتحادیه خواهید میاگر ]رفیق تروتسکی[ 

ی کمونیسم،  مدرسه  جای تبدیل شدن به ها به ادیهحصورت ات بدهید، در این

این حقیقت دارد که ]آری[  ند.نک شوند که سرایدار تربیت می ای تبدیل می مدرسه به

را از طریق برحذر داشتن « ها تودهخودفعالیتی »ی  تسکی تالش دارد حوزهترورفیق 

]زندگِی شرایط  به بهبود بخشیدن در راستای «خودفعالیتی»آنان از شرکت در 

دهد بها فرصت  آن که به طریق این از  ]از چه طریق؟[ اما ؛کارگران توسعه دهدخودِ[ 

 )تنها یک اپوزیسیون درس بگیرند. «اقتصاد ملی عالیشورای »از در این زمینه تا 

 !رود( بدین حد پیش می تا« دیوانه»

کارگران مورد بحث و  در رابطه با ای  مسئله باشد کهکه قرار گاه هر»

 ،( کار ی یا نیرویو تقسیم مواد غذایبرای مثال توزیع  )گیرد بگیری قرار  تصمیم

باشند؛ این آگاه موارد  گونه این نسبت بهشکل اساسی  ها به ضروری است که اتحادیه
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آگاهی بلکه مسائل دارند،   گونه شهروندان از ایناغلب  نیست که لشک آن  آگاهی به

 "ملی شورای عالی اقتصاد" قرار است توسطکه است ی اموری  همه  کامل نسبت به

آموزگاران شورای عالی اقتصاد نه تنها  دسامبر(. 3۹سخنرانی « )انجام شود

را  شمصوبات» چنین هم، بلکه کند می هایش برنامه« اجرای»ر بهها را مجبو اتحادیه

در مقایسه با آن ای  چنین شیوه«. دهد می ]هم[ توضیح برای کارآموزان خود

 ،هرحال به جلوست. رود، یک گام به کار می آهن به سیستمی که درحال حاضر در راه

 مفیدکه  بندی پنجره هرچقدر هم که شیشه روشن استمتفکری  هرکارگربرای 

مولد و رشد این نیرو در  ها نیرویو  ندارد؛ اداره صنعت ربطی به ]اما[ باشد،

جای خود باقی است:  چنان به اما موضوع مهم همنیست. بیان  قابل  ها کار گونه این

 بنا ای خواهیم نظم اقتصادی چگونه باید نیروی مولد را رشد داد؟ چگونه می

توان  و چگونه می کندساز  ین تولید را همگذاریم که زندگی جدید و شکل نوب

 اجراییک حزب برای  مولد کار را کاهش داد.غیرمفیدِ بخش االمکان  حتی

 ؛کندرباز، سیاستمدار ویا مدیرعامل استفاده ستواند از  می ر خودهای مورد نظ پروژه

ها  تنها اتحادیهچراکه دهد. بپرورش ی اقتصاد کمونیستی را  تواند آفریننده اما نمی

 دارا هستند.را  ]در تولید[هستند که امکان رشد نیروهای خالق و خطوط نوین 

وجود آوردن شرایط  ی حزب به ی حزب نیست. وظیفه عالوه این وظیفه به

مشترک هدف تا ازطریق شود کارگران آزادی داده  ی توده بهیعنی:  ؛است [بیرونی]

های  انگیزهخالق و کاشف  (الح و در عین) بتوانند کارگرتا  ،ردنداقتصادی متحد گ

کار با  کارگیری و تقسیم نیروی برای به یسیستم نوین تاکار باشند، در اجرای  نوین

 سامان بتوانند این طریق از ]سرانجام[ و وجود آورند، هدف بازسازی جامعه به

با خودآگاهی ] انکارگر تنها  کنند. یریز پایهبراساس کمونیسم را نوینی اقتصادی 

برای اداره چنین  همبرای سازمان کار و  یمتدهای نوینکه ند قادر [خویشتی طبقا

 د.نصنعت بیافرین
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 تکنیک و سازمانـ 1

رهبری حزب حاضر اینک که است  ی مارکسیستی ساده تحقیق یک  این

 بوروکرات و های تکنوکرات تر به بیشرهبران که  چرا؟ برای این .پذیرش آن نیست به

ی  ما در همه. های کارگر تودهنیروی خالق و سالم  اد دارند تا بهوارثان گذشته اعتم

بایستی ـ  های کارگری یا متخصصین بوروکرات سازمانـ کسانی  که چه در اینها  حوزه

 ،؛ برای مثالکنیم توانیم تأمل می ها را برعهده داشته باشند، کنترل این حوزه

اما یک  .عمومی بهداشت دهی ارتش یا ی علم، سازمان آموزش و پرورش، توسعه

ه کسی باید است که پاسخ این سؤال که چ ی اقتصاد وجود دارد و آن هم حوزهحوزه 

بسیار  ،اند برای آنان که تاریخ را فراموش نکرده ،گیردبدست کنترل این حوزه را در 

ند که بازسازی صنعت ا این موضوع واقف ها به ی مارکسیست همه ساده و روش است.

کار  کارآمدِ و سازمان ،دو فاکتور وابسته است: رشد تکنیک ای مولد بهو رشد نیروه

این امر در مورد  کار.انجام در های نوین  انگیزهی تجوجسو نیز برای افزایش تولید 

در حال گذار از سطح رشد اقتصادی پایین که  جوامع بشری در تاریخ ای  هردوره

 باالتر بوده، صادق است. سطح رشدی به

و خلق سیستم نوین  همولد های یهوری کارگری تکنیک در رشد نیرودر یک جم

نقش  ،(سازمان کارکارآیی  )یعنی: در مقایسه با در مقایسه با فاکتور دیگر ،اقتصادی

در اجرای طرح ی شوروی  روسیهحتی اگر  کند. دوم را بازی میی  درجه

تغییرات اساسی در  ایجادکامالً موفق شود، بدون رسانی(   الکتروفیکاسیون )یا برق

  تولید و اقتصاد، تنها در حد رشد کشورهای پیشرفتهمردمی دهی  سازمانو  کنترل

رابطه با  درروسیه حال، ]نباید فراموش کرد که[  با این داری خواهد رسید. سرمایه

یک سیستم نوین تولیدی در شرایط  ساختن کار و  ی مؤثر از نیروی استفاده

ه رشد نیروهای مولد بهی  مسئلهجاکه  ن تاآ برد.  سرمی به یمطلوببسیار اده الع فوق

کلیه دهد که  این امکان را میروسیه  به [ العاده ، این شرایط ]فوقاستمربوط 

در  گذارد.بی بسیار زیادی پشت سر  ی را با فاصلهداری بورژوای شورهای سرمایهک

امکانات  ین رفته است.ای برای کار ازب عنوان انگیزه کاری به الیست بییروسیه سوس

خود باز شده تا  یافته،داری نجات  کارگر که از یوغ سرمایه ی  طبقهروی  بهجدیدی 
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نیز آفرینش های نوین و  سازی انگیزه و محرک طور خالق در تدارک و فراهم به

جای تاریخ بشری  در هیچی چنین امکانی   نمونههای نوین تولید شرکت کند؛  شکل

 .شته استوجود ندا

در آرزومندانه  [نیاز]کسانی قادرند این نیروی خالق ضروری و  چه هرصورت، به

ا های شوروی ی دهند؟ عناصر بوروکراتیک، رهبران ارگانبرشد را این حوزه 

در   گروهبندی تجدیددر امر   خود  تجربیاتی  واسطه بهها  که اعضای آن) ها اتحادیه

د در ننتوا می (اند یملی مفیدمتدهای ع و ها دارای خالقیت های کارْ  محیط

اپوزیسیون » ؟مفید واقع شوند سیستم اقتصاد مردمی سراسریدهی  سازمان

 ؛ پس،هاست کارِ اتحادیه مردمی که اداره اقتصاد است  مدعی «کارگری

ک تئوریلحاظ  بهکند تا رهبران  تر مارکسیستی فکر می بیش «کارگری  اپوزیسیون»

 آموزش دیده.

قدر ناآگاه نیست که نقش بزرگ پیشرفت تکنولوژی و  آن «یوزیسیون کارگراپ»

از  که پس برآن نیست ،رو د. از اینی تکنیک را ندیده بگیر ه در حوزهدید افراد آموزش

های مرکزی  ، کمیته«شورای عالی اقتصاد ملی »انتخاب ارگان رهبری صنعت، 

 وجه. هیچ باید ملغی شوند؛ بهسادگی  صنعت، مراکز اقتصادی و غیره به

ه این مراکز اداری مهم تکنولوژیک بایستی کند ک فکر می« اپوزیسیون کارگری»

و  ،این مراکز وظایف تئوریک داد باید به ؛دننظر رهبری ارگان آن باش تحت

خدمت  های خویش تکنیک را به ها برای پیشبرد برنامه که کاپیتالیست چنان هم

پیشرفت  توانند به متخصصین می .کرد، باید از خدمات آنان نیز استفاده گرفتند می

غیرقابل  ضروری وها  آنتر کنند؛  کار یدی کارگران را آسانو  برسانندیاری صنعت 

در حال بالنده و ی  برای هرطبقهکه شباهت دارند علوم  به، درست اند پوشی چشم

ی، هرچند که اتیکت یاما متخصصین بورژوا است.  ناگزیر و ضروریپیشرفت 

تر و  ضعیفخصیتی و[ روحی شلحاظ ] بهها چسبانده باشیم،  نآ هب همکمونیستی 

را داری  غیرسرمایه کشوردر یک  همولد های نیرویبتوانند تر از آن هستند که  ناتوان

محرک و  بهد ندست یابند که بتوان یمتدهای نوین  بهو بدهند؛   رشد و توسعه 

 ،کارگر ی  طبقه جا این در د.نتبدیل شووری کار آای نوین برای افزایش بار انگیزه

ی  ا طبقهکه  بورژوازی  هنگامی .زنند  آخر را میحرف ها هستند که  اتحادیه ]یعنی[
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و وارد  قرار داشتی مدرن  زمانه قرون وسطی به ی گذر از پیشرو بود و در آستانه

هیچ برتری تکنولوژیک درمقابل های فاسد شده بود،  فئودالی اقتصادی با  مبارزه

 ی مقابل نداشت. طبقه

کاری  را از صنعت]مورد نیازش[ اجناس بور بود جمتاجر، این اولین کاپیتالیست، 

 خود دار( )زمین« ارباب»هم برای  یْبا کمک سوهان، چاقو و دوک ابتدای کهبخرد 

تولید  ،(بسته بود« آزاد»که با وی یک قرارداد تجارت بیرونی )و هم برای تاجر 

در  تر: دقیق عبارت و ]در اوج سازمانی تولید ی از نظر اقتصاد فئودال .کرد می

آخر خط  به]تولید[ ی هرشکلی از مازاد  در ارائهو ، قرار داشتخویش [ حضیضِ

بشریت  رشد نیروهای مولده مواجه شد.بود که با کاهش ترتیب[  ؛ ]بدینرسیده بود

ویا  آن[ و تسلیم به]اقتصادی  زوالِ  انتخابِ آلترناتیوِ  ]چنین وضعیتی[، در مقابلِ

سیستم اقتصادی جدیدی ایجاد آفرینش، و درنتیجه محرک نوینی برای کار و یافتن 

که امکان جدیدی برای رشد بدهد بارآوری تولید را تا جایی گسترش که قرار گرفت 

 .بیاوردنیروهای مولده فراهم 

ید ی تجدیدسازمان تول کشف و رشد متدهای نوین در حوزه کسانی قادر به چه

وم و عادات )روتین( رس ای که وابسته به جز نمایندگان طبقه کس به بودند؟ هیچ

در و غیره توسط دوک و اسکنه تولید وری آآنانی که فهمیدند بار گذشته نبودند؛

  بارآوری این وسائل در دستدر مقایسه با  ،افرادی با مختصات بردهی ها دست

های ضروری اقتصادی قرار  ها مشوق شتِ آن)که در پاصطالح آزاد  کارگران مزدبَرِ به

 است.تر  بسیار ضعیفدارد(، 

در کجا نهفته  کار های اساسی محرککه  ریافت ایندبا  ی پیشرو طبقهسان،  بدین

سیستم  برپا نمود که مطابق ویژگی خودش بود:ی عظیمی را  سیستم پیچیده است،

داران  سرمایه کمکِ به ها در این رابطه فقط تکنیسین ی تولید. نهادار سرمایه

جدید مناسبات و  ،دهی کار سازمان را جدید سیستمِاین اساس ]چراکه[  شتافتند.

 داد. بین کار و سرمایه تشکیل می

  هیچ قوت خود باقی است. هنوز به ]درکلیت خویش[ نیز در حال حاضر وضعیتْ 

در  ،داری های سیستم تولیدی سرمایه از روتین   شده اشباع  متخصص یا تکنیسینِ

، کمونیستی و کاربرد آن گذاری اقتصاد ار در راستای بنیاندهی ک رابطه با سازمان
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در شرایط موجود، چنین  معرفی و ابداع ابتکارات زنده و نوین نیست. قادر به

اپوزیسیون »ترین خدمت  های کارگری است. بزرگ ی سازمان وظیفه ]کنشی[

شکل مستقیم در  شفاف و بهطور  بهمهم را ی بسیار  که این مسئله این است «کارگری

 مقابل حزب مطرح نمود.

ستی در ی کمونی یک برنامه طریق حزب ازتوانیم  میکه، ما  رفیق لنین برآن است

قبل از هرچیز، اجازه درست است؟  ]طرز فکر[ درآوریم. آیا این اجرا به حوزه اقتصاد

کارگران حزب، »رفیق لنین  نظر کند. بنابر ببینیم که حزب چگونه عمل می بدهید

این نیروها را در  گاه کند، آن جذب میخود  کارگران بهی[  ]تودهرا از میان م گا پیش

تنها یک بخش از این هرحال،  به) «نماید های مختلف شوروی پخش می ارگان

فاقد امکان  ادیهحات ی که  اعضای جای گردند[؛ آن ]برمی ها اتحادیه بهها  گام پیش

آموزش های  اقتصاددانـ  کمونیستاین  هستند(. مردمی پاسازی اقتصادرهبری و بر

]گرایش خویش را های اقتصادی  در ارگان بسیار با استعداد هم دیده، معتقد و شاید

نفوذ این رفقا در چنین » گردند. فاسد میپاشند و  فرومیدهند[،  از دست می

اما در  د رفت.نزبین خواهویا کاًل ا ،«شود دار می و خدشه ی بسیار محدودیهافضا

وظایفی را و  گون است؛ تر هم رکیب بیشت تر است؛ ها فضای طبقاتی قوی حادیهات

خود ی  بالواسطه نیازهایزندگی و  ی مستقیم با ا رابطه ،گیرد میعهده  هکه جمع ب

افراد شاغل در با  و ها کارخانه ی کمیتهبا  ]این وظایف[ ،دارد تولیدکنندگان

نیروی  ها در ارتباط خواهد بود. مراکز اتحادیهبا با مدیریت کارخانه و  ای، هرکارخانه

تنها در آغوش تولید وری آافزایش بار های اشکال نوین و محرک گرِجستجوخالق و 

توانند  های طبقه می گام گرچه تنها پیشطبیعی جمع طبقاتی زاده خواهد شد. 

صادی اقتدار یک جامعه تنها از اما اساس اقت، دربرپایی انقالب فعلیت داشته باشند

های طبقاتی آنان  ی طبقه و از طریق فعالیت روزانه در سازمان طریق همه

 پذیر است. امکان

ندارد  ی کارگر نیروی آفرینش جمعی طبقه مایه و  جان به باوریکه  هرکسی 

ی باید روـ شود آید و نمایندگی می درمیبیان  ها به که در اتحادیه ای آفرینش جمعیـ 

یا  Krestinsky کرستینسکینه  نوسازی کمونیستی جامعه خط بطالن بکشد.

با  این نیستند که قادر به لنین یا تروتسکی و نه Preobrajensky پرابرژینسکی
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که خودشان د نجلو هدایت کن بهکارگرانی را  و بدون خطا، استفاده از ماشین حزبی

ی  تجربهتنها ازطریق کارگران این  های نوین تولید را پیدا کنند. توانند شیوه می

طور  به که هایی برخاسته از زندگی تودهای  تجربه ـ شوند میجلو رانده  به زندگی

 ی مسئله این دهند. تولید را سازمان میکنند و هم  می زمان هم تولید واقعی و هم

ساً مورد توجه ، اسااستای بسیار ساده و روشن  که برای هرکارگر ساده]اساسی[ 

غیرممکن است.  نامه و احکامْ کمونیسم ازطریق تصویب بری حزب ما نیست: ره

آزمون و خطا، اما تنها با نیروی خالق وسیله جستجوی عملی و  کمونیسم تنها به

 کارگر عملی خواهد شد. ی  خود طبقه

 

 ـ برنامه اپوزیسیون8

ه ک این است «اپوزیسیون کارگری»ی اساسی بحث میان رهبران حزب و  نکته

شورای عالی » به کند: میکسانی برای بنای اقتصادی کمونیستی اعتماد  چه حزب به

 ؟یصنعتهای  اتحادیه بههای بوروکراتیک آن یا  ی شاخه با همه «ملی اقتصاد

« یکی نماید» ها را با شورای عالی اقتصاد ادیهرفیق تروتسکی برآن است که اتح

را ببلعد. ازسوی  (ها اتحادیه یعنی:( دیگری )شورای عالی اقتصاد یکی )یعنی:تا 

رشد »یافته در اتحادیه را  ی سازمان خواهند توده رفیق لنین و زینویف می ،دیگر

تا بدون دشواری جذب نهادهای شوروی شوند. بوخارین و دیگر « بدهند

اما  اند؛ ها متفاوت بندی گرچه فرمول ها نیز در اصل همین نظر را دارند. فراکسیون

محتوای  که است «اپوزیسیون کارگری»یکی است. تنها  [ها گفته]ی محتوای اصل

و ی آفرینش  طبقاتی پرولتاریا در خودِ پروسه دیدگاهاز  بیانش کامالً متفاوت است و

در جمهوری کارگری  رهبری اقتصاد . ارگانکند  دفاع می[ اش تحقق وظایف ]تاریخی

ی  مولدین انتخاب گردد. همهی  تودهی گذار باید مستقیماً از سوی  در طول مرحله

ارگان اصلی سیاست اقتصادی  یِاقتصادی شوروی باید مرکز اجرای ریِنهادهای ادا

اعتمادی  بیاست که  هایی درجا زدنها[  مابقی ]حرف  جمهوری کارگری باشند.

های بیان  آلکه با اید ای اعتمادی بی ؛دهد را نشان میکارگر ی   قدرت خالق طبقه به

روح  مایه و  جان که قدرتش دقیقاً بسته به ی ندارد، حزبیب ما خوانایشده در حز
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های  آور نیست اگر که نمایندگان مختلف رفرم تعجباصالً  دائمًا خالق پرولتاریاست.

خواهد زودی برگزار  ای که به ، در کنگره«اپوزیسیون کارگری»استثنای  اقتصادی، به

در برسند. چراکه فهمی مشترک  بهش و ساز شد، همگی با دادن امتیازات متقابل

 . وجود نداردای  پایهاختالف نظر سیاسی ها  میان آن

عدم اما  کند. شخواهد و نباید ساز نمیکه  است «اپوزیسیون کارگری»تنها  

ی  وظیفه وجه. هیچ ، به. نهدارد« انشعاب»قصد معنی نیست که این  به سازش

رصورت شکست در کنگره بایستی . حتی داست یدیگرچیز « اپوزیسیون کارگری»

یش بپردازد، دفاع از نقطه نظرات خو قدم به قدم بهسرسختانه و  بمانددر حزب 

 بخشد.بو مشی طبقاتی آن را شفافیت  حزب را نجات بدهد

 خواهد؟ چه می «اپوزیسیون کارگری»ه: طور خالص بار دیگر به یک

 اقتصادی  رای ادارهب (خودِ مولدینتشکیل نهادی از کارگران )یعنی: از  ـ7

 .مردمی

منفعل  یاریِ دستها از نقش  برای گذار اتحادیهیعنی: ) نظورمبرای این  ـ1

ابتکارات ی  کننده بیانو بتواند باشد که حضوری فعال داشته  ای اقتصادی هادن به

نهاد یک سری اقدامات مقدماتی را  پیش «اپوزیسیون کارگری» باشد(نیز  خالق

 هدف ]نهایی[ برسیم. بهمنظم طور  دهد تا به می

های سراسر روسیه بدین نتیجه  ی مرکزی اتحادیهکه کمیته اجرای هنگامیـ 3

صنعت را  ی هاندازه کافی آمادگی پذیرفتن وظایف ادار ها به رسیده باشد که اتحادیه

 گردد. ها محول  دارند، این وظیقه بدان

بایست با توافق  یی اقتصاد م های اداری در حوزه واگذاری کلیه پست ـ4

رکناری باشند. کلیه کارگزاران غیرقابل بها انجام گیرد. نامزدهای اتحادیه  اتحادیه

قابل نیز از سوی اتحادیه گو هستند، و  پاسخها  ها در مقابل اتحادیه منتخب اتحادیه

 .باشند میبرکناری 

ها را در صفوف  هستهکه  ی استضرور نهادها این پیش کردن برای عملی ـ۰

ها را برای  ها و کارگاه های کارخانه و کمیتهتقویت کنیم،  ]ایجاد کرده و[ اتحادیه

 یم.یاداره صنعت آماده نما
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)بدون دوآلیسم میان جمهوری در یک نهاد  ی اقتصادی با تمرکز کل ادارهـ 5

باید «( ها ی اجرایی سراسری اتحادیه کمیته»و  «ملی شورای عالی اقتصاد»

سیستم تولید کمونیستی را  اجرایریزی و  برنامه تاجود بیاید و به ی واحدی اراده

نه سندیکالیسم نیست، برعکس، معنی سندیکالیسم است؟  . آیا این بهکند تر آسان

ی حزب ما آمده است، و  است که در برنامه [مفاهیمیچیزها ]و همان ]برگرفته از[ 

ی حزب منحرف  مهامضای رفقایی رسیده که از برنا نیست که بهمفادی همانند 

  اند. شده
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 ها  خودفعالیتی تودهبوروکراسی و 
 

 عالقگی بیهای  ریشهابتکار... و ـ 7

مورد اختالف  ی ها؟ این دومین نکته توده خودفعالیتییا است بوروکراسی این 

در هشتمین بورکراتیسم  ی مسئلهاست.  «اپوزیسیون کارگری»رهبران حزب و بین 

جا نیز،  د، اما بحث در مورد آن سطحی بود. در اینی شوراها مطرح ش کنگره

مسیر غلطی کشیده شد.  بهبحث ها و مشکل آنان،  ی نقش اتحادیه همانند مسئله

نظر  بهاست که ]دریک نگاه سطحی[   تر از آن بسیار عمیقمسئله این  حولدال ج

 رسد. می

ری در جمهوری کارگسیستم اداری  کدام:  استقرار این اساسی از  پرسش

 ی خالق طبقه در مرحله هاینیروآزادی ]و استقالل[ برای تضمین را ترین  بیش

یک دستگاه این سیستم،  کند؟ اقتصاد کمونیستی ایجاد می های پایهساختمان 

های  پراتیک و مستقل توده ]در[ خودفعالیتی وسیع،یا است بوروکراتیک دولتی 

 ]اساس[ گردد و برمیریت مدیسیستم   این پرسش به نمایاند[. کارگر ]خودمی

با اختالف بین دو اصل کامالً متضاد است: بوروکراسی یا خودفعالیتی ]مستقل[. 

کردند تا با مسئله چنان برخود کنند که گویی  ها تالش می آن ،احوال ی این همه

 اند. «بخش حیات نهادهای شوروی»ی است که برای متدهای  ]یافتن[ فقط مشکل

، عین همان کنیم می هرا مشاهدموضوع بحث گزینی  ایجاین نیز شکلی از در 

 ها صورت گرفت. اتحادیه مربوط بهبرخوردی که در مباحثات 

ایجاد ، کاره ی نیمهها حل که این راهبگوییم که صریح و شفاف   ضروری است 

و  ،ای های اقتصادی منطقه تغییرات در روابط میان نهادهای مرکزی و سازمان

 مقامات [یجای )مثل ]جابهابداعات غیرضروری   مانند خرده های دیگری «حل راه»

در این ها  که کمونیستنهادهای شوروی ـ درجایی  ای حزب بهمسؤل یا تزریق اعض
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(، قرار دارندتحت سیستم بوروکراتیک حاکم و زیر نفوذ وارثان سابق نهادها 

 دند.گر را موجب ی نهادهای شوروییا پویای« دموکراتیزه شدن»د نتوان نمی

هم روسیه شوروی در  یکودکهر حتی گونه مسائل نیست.  ی ]اساسی[ این نکته

کارگران، دهقانان و دیگر  ی  برانگیختن تودهترین مشکل  داند که مهم می

 در تغییرایحاد دولت پرولتری و درنتیجه  بازسازی اقتصادِی  عرصه کشان[ به ]زحمت

ین وظیفه چیزی جز برانگیختن ااست:  یروشنی  این وظیفهشرایط زندگی است. 

کار کنیم تا قدرت  اما باید چه نیست. ها در میان تودهخودفعالیتی و  قدرت ابتکار

هیچ کاری نباید کرد. ]در این ؟ یابدهای  ترغیب شود و انکشاف  ن تودهابتکار در میا

مردان و زنان کارگر را تشویق یشی در هر همارابطه[ عکس مسئله درست است. 

که  اما همین ؛«برسانندشوروی یاری مقامات   بیافرینند و بهی زندگی نوین» کنیم می

آن را تا کنند  و تالش میگیرند  میرا جدی  ها یا گروهی از کارگران پندهای ما توده

، کند  خود می توجهی به ، نهاد بوروکراتیکی که احساس بیبندندکار  در عمل به

 .سازد اثر می تالش این مبتکران مشتاق را بی

خوِد که در نظر بگیرد مختلفی را های  نمونه  تواند  میسادگی  بههر رفیقی 

چوب و غیرو های غذاخوری، مهد کودک، ترانسپورت  سالنتا  کردندکارگران تالش 

انجام تعهدی که قبول کرده  به ها ی آن شوق و عالقه هربار]اما[ بدهند؛   را سازمان

با نهادهای مختلف انتها  بیمذاکرات  و روکراتیکبو های فرومالیتهدلیل  بهبودند، 

های جدیدی  طرح خواسته شد و نه به نه کامالً رد می ،ای داشت نه نتیجهکه )

هربار که فرصتی برای توده  مُرد. شد و فرومی بست مواجه می انجامید(، با بن می

ها را  بچوتجهیز سالن غذاخوری بپردازند،  پیش آمد که با ابتکار و تالش خویش به

سوی  درپی منفی از اش پاسخ پی دهند، نتیجهبویا مهد کودکی را سازمان  انبار

بود: تجهیزات برای سالن آنان امتناع همیشه توضیح  نهادهای مرکزی بود.

، مکان الزم برای مهد کودک نداریمبرای ترانسپورت   غذاخوری موجود نیست، اسب

وجود  تلخی و بیزاری بهان و مردان کارگر در میان زنها  گونه پاسخ اینوجود ندارد. 

ه باشند، اگر خودشان اجازه و فرصت عمل داشتدیدند که  میها  چراکه آن آورد؛ می

الزم تجهیزات درخواست که  چقدر زجرآور است ها هستند. اجرای این پروژه ادر بهق

ان این تجهیزات توسط خود کارگرکه  پاسخ منفی باشد، درحالی ]برای انجام کار[
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قدرت ابتکار کارگران  ،رو ازایناطالع دارند[.  نیز شده ]و از محل نگهداری آنتولید 

اگر چنین »گویند:  مردم می گردد. عمل در آنان نابود می تحلیل رفته و میل به

نتیجتاً تقسیم بسیار خطرناکی «. مقامات از ما مراقبت کنندب بگذار خود است، خُ

کاره.  و همههستند شوروی  مقاماتها  گریم، آنکار ی پذیرد: ما توده صورت می

 ی مشکل همین است. همه

 

 ی بوروکراسی جوهرهـ 1

 ؟ ستنده ها سامانی علت نابهیافتن  کنند؟ آیا در تالشِ  کار می هما چ رهبران حزب

موجب فلج عماًل شوروی حاکم در سیستم پذیرند که  می اآشکار بآیا رهبران حز

 ما[آغازین قصد ]که  ست، درحالیابوده  ت مستقل تودهکردن و ازبین بردن فعالی

درست کنند.  نمی از این کارهارهبران حزب ما نه، بود؟  ها تشویق و ترغیب آن

ی که درپی یافتن متدهای جای این عکس این قضیه صادق است. رهبران حزب به

ی باشد و خود را با نهادهانیروی خالق موجب تشویق و ترغیب  بتواندباشند که 

بوروکراسی  سلحشورانِ حافظهنگام در نقش   پذیر شوروی تطبیق دهند، نابه انعطاف

 تکرارهستند و ]این عبارت را[ تروتسکی پیرو چقدر از رفقای ما  گردند. ظاهر می

کارگیری جوانب بد بوروکراسی، بلکه  خاطر به بریم، نه به ما رنج می»کنند:  می

«. ایم شدهجوانب خوب و مفید آن ناز فاده است این دلیل که تاکنون موفق به به

 )درباره برنامه مشترک اقتصادی، از تروتسکی(.

که  کس هربنابراین،  هاست. توده [مستقلخودفعالیتی ]بوروکراسی نفی مستقیم 

اساس سیستم نوین جمهوری کارگری  عنوان به ها را گری فعال توده پرنسیپ دخالت

؛ ]و در واقع[ باید صریح و د بوروکراسی نیستبیا درپی جوانب خوب و پذیرا باشد،

طور که رفیق  آن .امتناع کند ها[ فایده ]برای توده بیاین سیستم مصمم از پذیرش 

و بدبختی نیست؛  نتیجه فقرکند ما را متقاعد کند، بورورکراسی  سعی میزینویف 

« اطاعت کورکورانه از مافوق» کنند، بازتاب آن طور که دیگران ادعا می چنین، هم

تری دارد.  های عمیق این پدیده ریشه است.« وجود آمده که در ارتش به»نیست هم 

سیاست ما در مورد « رفتار دوگانه»که اساس  این محصول فرعی همان چیزی است
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که نه  در نهادهای شوروی یرشد نفوذ عناصردهد؛ یعنی:  ها را توضیح می  اتحادیه

ی کارگران نیز یها و آرزوهای ابتدا تالش باورزند، بلکه  یسم دشمنی میتنها با کمون

نهادهای شوروی  بر نفوذ در حزب، در عالوهکه  استآفتی بوروکراسی  اند. در تعارض

مورد تأکید  «پوزیسیون کارگریا»تنها از سوی  امراست. این کرده  پیدانفوذ هم 

 ،ندارند هم این گروه بستگی بهکه وا این ازسوی رفقای اندیشمندی نیست؛ بلکه

 مورد توجه قرار گرفته است.

ای  مسئلهرا گرفته ) های غیرحزبی فعالیت توده گیر  گریباننه تنها ها  محدودیت

باشد(، بلکه ابتکار  و قابل قبول تواند منطقی که تنها در شرایط جنگ داخلی می

 ی کهنشه نویهرتالش مستقلی، هراندی .کرده استنیز محدود  را اعضای حزب

ض نق ،«ارتداد» ی منزله به ،گذر نکرده باشداز سانسور مرکزیت حزب  نحوی[ ]به

که بایستی شود  محسوب میحقوق ویژه مرکزیت اقدام برعلیه دیسیپلین حزبی و 

دهد. اگر چیزی ب «حکم»و در مورد همه چیز  کند «بینی پیش»همه چیز را 

رسید که  ت؛ زیرا وقت آن خواهد ه باشد، باید دست نگه داشحکمیت نرسید به

مرکزیت فراغت صدور حکم را پیدا کند. تنها پس از صدور این حکم، ]البته[ با 

چه  دهند. خود را می« ابتکار»ی طرح  افراد اجازه که به مرزهای بسیار محدود است

ای از اعضای حزب کمونیست روسیه ـ مثالً  اتفاقی رخ خواهد داد اگر که عده

پرندگان هستند ـ تصمیم بگیرند که یک انجمن دفاع از  قمند بهکه عال آنانی

و ؛ رسد نظر می مفید به ی خودخود به که فکری است ایندهند؟ بپرندگان تشکیل 

رسد که  نظر می به فقطندارد. اما « ی دولتی پروژه»با هیچ هم هیچ تخالفی 

شود و ادعا  مییک نهاد بوروکراتیک ظاهر تخالفی وجود ندارد. ]چراکه[ ناگهان 

ترتیب[  ]بدینپروژه را دارد و مسئول اجرای آن است. این مدیریت حق کند که  می

دستگاه شوروی ی خاص بالفاصله جمع ]طراح دفاع از پرندگان[ را در   این مؤسسه

جای این ابتکار  و بهبرد؛  میرا ازبین آن ابتکار مستقیم کار  کند و با این ادغام می

صدها  دتوان که میشود  نامه مطرح می ینیاحکام و آ ،کاغذ انبوهی از مستقیمْ

 .افریندبیدردسرپست و  حمل و نقل رای و بیش ازپیش ب کار بگیرد  مند را بهکار

ای از رفقا تالش دارند ما را بدان متقاعد  طورکه عده های بوروکراسی آن زیان

نهادهای  یپویای»ی مربوط به مسئله که سازند، تنها مشکل کاغذبازی نیست
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 مشکالتی  حل همه راه که  ستیی اجا کار درآن کند. زیانِ را محدود می« شوروی

کاری  هم ی واسطه وسیع اندیشه یا بها تبادل جایی که ب نهفته است، نه ]مثالً[ در آن

ای نهفته  شود؛ مشکل در تصمیمات فرمالیتهاندرکاران حل  ی دست مستقیم همه

این تصمیمات شود.  رکز مؤسسات ]دولتی[ گرفته میطور متواتر توسط م که به است

ی که های که انسان گردد، درحالی ذ میازسوی یک نفر ویا گروه بسیار محدود اتخا

هم  حتی حضورگیری[ اغلب  هنگام تصمیم ]به ،مربوط استآنان  بهاین تصمیمات 

ما تصمیم شدر مورد زندگی  موضوع[ ربط به ندارند. یک شخص سوم ]و بی

 ترِ های هرچه بیش ی بوروکراسی است. باوجود درد و رنج این جوهره :ردگی می

ویژه درحال  بهبوروکراسی گذار است،  ی کارگر که ناشی از گیجی مرحله ی  طبقه

ی هانیروتهییج  اعجاز در شوق و اشتیاق .داند میضعیف و ناتوان خودرا حاضر 

خود  :یعنی)افراد ذینفع  عملتنها ازسوی ابتکار  کارگرانمولد و بهبود شرایط 

که در هرقدمی تحت فشار و  این ه، البته مشروط بکرد، عمل خواهد (کارگران

ویژه  هو ب  ها ـ مارکسیست قرار نگیرند. «احکام»و « مجوزها»های هیراشی  دودیتحم

اند  که درپی پیروزی آنی جنبش نبوده شان دراین بوده استـ قدرت ها بلشویک

اند(.  کاران پی گرفته ها و سازش اپورتونیستمواره ه)ضمنًا این مشی را 

کارگران مجال تا وجود آورند  اند که شرایطی به اره تالش کردهوها هم مارکسیست

 انکشافانقالبی خویش را بیابند و نیروی خالق خویش را  ی اراده کردنآبدیده 

هنوز ما  ،این با وجود االجراست؛ ن برای ما ضروری و الزمدهند. ابتکار کارگراب

ترس از انتقاد و آزادی اندیشه که با بوروکراسی گره  .ایم ندادهها  آن فرصت رشد به

. بدون آزادی اندیشه و بیان، آورد بار می به، غالبًا نتایج مضحکی باشد خورده

مستقل تنها ازطریق فعالیتی  خودـچراکه  لیتِ مستقل نیز وجود نخواهد داشت؛فعا

ی زور از طریق اندیشه [یآید، بلکه ]در درجه باالی یان نمیب ابتکار، عمل و کار به

ها ایجاد  مستقل تودهفعالیت طبقاتی ی برای ما فضای. شود نیز متحقق می مستقل

این دلیل که  به :ایم بازماندهها  توده اعتماد به از ترسیم، ما  ، ما از انتقاد میایم کردهن

بوروکراسی  «اپوزیسیون کارگری»ت که روس بوروکراسی در ما النه گزیده است. ازاین

ی  ترین خطر برای حیات آینده و جدی تازیانهداند، همانند  را همانند دشمن می

 حزب کمونیست.
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 علیه بوروکراسی در حزبـ بر3

بایستی بر پیش از هرچیز  بوروکراسی در نهادهای شورویْ برای غلبه بر

را درنگ  ای بی که باید مبارزه تجاس . اینبوروکراسی در درون خود حزب غلبه یافت

ها را  مستقل توده یفعالیتخودـ  نه در تئوری که حزب در عمل ـ پیش گرفت. همین 

خود با هدف  رسمیت بشناسد، نهادهای شوروی خودبه عنوان اساس دولت ما به به

ی زمانیِ بسیار  )که در فاصلهیابند. این نهادها  دوباره می یحیات وظایف کمونیستیْ

 فرامین   دیگر نهادهای کاغذبازی و آزمایشگاهاند(،  انحطاط کشیده شده اهی بهکوت

  نخواهند بود. ردهمُ

و دموکراسی پرولتری  دوشدرون حزب ویران  چه باید کرد تا بوروکراسیِ 

در ن موضوع آگاه بود که رهبران ما ای هد؟ بیش از هرچیز باید بگردگزین آن  جای

درحال حاضر که با خطر فوری در جبهه نظامی : »گویند میکه  ، هنگامیاند اشتباه

که مجددًا احساس  کمربندها هستیم، اما همین کردنروبرو نیستیم، موافق شل 

جا باید  دراین«. سیستم نظامی در حزب بازخواهیم گشت باز به کنیم،خطر 

از چندین بار  داد وبار پتروگراد را نجات  یک قهرمانیْابراز که سازیم خاطرنشان 

ی تنهای آیا ارتش سرخ به. کرددفاع  های ]این سرزمین[ شهرهای دیگر و کلیه منطقه

خودفعالیتی ی  دربرداندهدفاع از استحکامات را سازمان داد؟ نه! نیروی دفاع 

خاطر دارند که در  همه رفقا به .بودنیز ها  توده ی مستقل و ابتکارات قهرمانانه

های  گونه خودفعالیتی اینزب همواره ، حشد ر جدی میمواقعی که خطر بسیا

ها  را در خودفعالیتیِ مستقل تودهلنگر نجات کرد؛ چراکه  مستقل را طلب می

 ،کند ی که خطر ما را تهدید میهای که در موقعیت این درست است کرد. جستجو می

 ، ودنافزایش یاب باید ها شود، میزان فداکاریتر  محکم دطبقه بای ودیسپلین حزب 

اما تفاوت زیادی میان کند؛  تری پیدا می بیشضرورت نیز انجام وظایف  دقت در

که در این اواخر در  ای وجود دارد«اطاعت کورکورانه»روحیه طبقاتی و این بیان 

 قرار گرفته است.مورد حمایت نیز حزب 

نهادهای شوروی، از حزب و بیرون راندن بوروکراسی  منظور احیای به

تحقق و خواهان  ،مسؤل در مسکو ی از کارگراناه با گروههمر «اپوزیسیون کارگری»
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ی زمانی  فقط برای فرجه است؛ این درخواست های دموکراسی پرنسیپاجرای کامل 

گیرد که وضعیت داخلی  دربرمی نیز ی مواردی را چنین همه همبلکه کنونی نیست، 

حزب و  حیایترین شرط ا این اولین و اساسی. اند کردهبا تنش مواجه را یا خارجی 

دلیل نفوذ عناصر  که به است ی حزب های قید شده در برنامه پرنسیپ بازگشت به

 ایم. شده منحرفبیگانه، بیش از پیش از آن 

تأکید اجرای قاطعانه بر «اپوزیسیون کارگری»که  [درخواست]ویا  ،طشردومین 

ر قدرتمندتخروج عناصر غیرپرولتری از حزب است. هرچه شوروی  ،ورزد می

ای از دشمنان  ، و حتی گاهاً پارهی متوسط برآمده از طبقهعناصر تعداد شود،  یم

اخراج این  کنند. حزب پیدا می تری برای پیوستن به تمایل بیش، این کشور آشکار

این وظیفه انجام که  یهای آنطور کامل و اساسی انجام پذیرد.  باید به از حزب عناصر

را درنظر داشته باشند که اکثر عناصر ر واقع ام، باید این گیرند عهده می بهرا 

حزب پیوستند.  انقالبی با خاستگاه غیرپرولتری در طول مرحله اول انقالب اکتبر به

تنها پس از حذف عناصر غیرپرولتری یک حزب پرولتری تبدیل گردد.  حزب باید به

ورژوا، ب دفع نفوذ عناصر خرده ر بهگیرد که قاد حزب در موقعیتی قرار میاست که 

 .خواهد بود)یعنی: متخصصین( سرمایه  وفادار به گزاران خدمتو  دهقان

ی را که کارگر نیستند و ی اعضای کند که کلیه نهاد می پیش «اپوزیسیون کارگری»

اند، ثبت گشته و دارای حق شکایت علیه اخراج خویش  حزب پیوسته به 7979بعداز 

حکم اخراج است. این مدت امکان از حزب باشند، مهلت شکایت سه ماه از زمان 

 کند. تجدید عضویت را فراهم می

ی عناصر غیرکارگر که مجدداً  برای همه« دوره آزمایشی کارگری»زمان یک  هم

که  تواند ازطریق این حزب هستند، ضرورت دارد. این شرط می خواهان پیوستن به

نی تحت ی کسانی که تقاضای عضویت در حزب را دارند بایستی مدت معی همه

 کار فیزیکی اشتغال داشته باشند، عملی گردد. شرایط معمول کاری به

ی عناصر  خلع کلیه کردنِ حزب،کننده در راستای دموکراتیزه  سومین گام تعیین

و نیز  مرکزی حزب ی  کمیته عبارت دیگر، به  های اداری است. از پست یغیرپرولتر

د که نباشبرخوردار  ای ترکیب کارگری نچنا د ازو مناطق شهری بای  ها حوزه  ی کمیته

و هم  باشندرا داشته  کارگری  ها تودهبا شرایط زندگی ]پتانسیل[ آشنایی نزدیک هم 
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شرط باال  شرط دیگری که به یا  مطالبه این نهادها تشکیل بدهند.را در اکثریت 

 های ی نهادهای حزب، از کمیته مرکزی تا کمیته که: همه بسته است، این استوا

 ،عهده دارند که کارهای روزانه و روتین را به یهای شهری از نهادهای منطقه و حوزه

هم تر  پیش طور که همانی برای کنترل سیاست شوروی تبدیل گردند. نهادهای به

که  است  متقاطعِمتمایزِ خط مستقیم برخورد سه  پیامدبحران حزب یم، ا هاشاره کرد

ی  کارگر، دهقانان و طبقه ی  : طبقهت داردقابنیز مطبا سه گروه اجتماعی متفاوت 

 ها و تجار(. متخصصین، تکنوکراتیعنی: عناصر بورژوای سابق )نیز متوسط و 

نهادهای مرکزی از نهادهای محلی یا  شوروی )اعم سراسرینهادهای مشکالت 

ی مرکزی اجرایی  کمیته»و « ها شورای کمیساریای خلق»شامل حتی شوروی( که 

 کند تا می مجبور ها را که آن ای مهم است اندازه به شود، نیز می« هسراسری روسی

های مختلف جمعیت روسیه شوروی  سه گرایش متفاوت که نمایندگی گروه خودرا با 

مشی طبقاتی  ، . درنتیجهها بدهند آن مطابقت داده و امتیازاتی هم بهرا دارند، 

ترتیب[  ن]بدی .رود مین ازبیآن نیز و ثبات ضروری  شود می سیاست ما نامشخص

داده کارگر ترجیح  ی  برمنافع طبقهتدریج  بهمنافع دولت  مالحظات مربوط به

 .شود می

های  سیاست ی ازناپذیر های دیگر جزءِ تفکیک و کمیته یی مرکز کمیته بهکمک 

ی نهادهای شوروی را در  د همهنکه بتوان  این نهادها برای کمک به ؛طبقاتی ماست

ساز در سیاست شوروی )مثالً در مورد نقش و وظایف  ات سرنوشتمواقع تصمیم

نظم فراخوانند، ضرورت دارد که کلیه امتیازات ویژه کارگزاران مسؤل  ها( به اتحادیه

ی حزب کمونیست هستند، لغو صب در نهادهای شوروی و نهادهانرا که دارای م

گون  واحد همیک هنوز خاطر داشته باشیم که روسیه شوروی  بهباید  گردند.

گون اجتماعی  غیرهم ای تودهمتشکل از  یاین کشوریست. برعکس، اجتماعی ن

آهنگ  ای برای هم انتخاب راه میانه دولتی مجبور به  قدرتکه[  ]نتیجه ایناست. 

 .برند سرمی ی متقابل بهتر اوقات دشمن که بیش ای است این تودهکردن 

با  ینهاد ؛ت طبقاتی ما باشدیاسکمیته مرکزی بایستی باالترین مرکز رهبری س

مادیت را ی ما  روح برنامه ی و کنترل برپراتیک سیاست شوراها که طبقات ی اندیشه

ی مرکزی  کمیته ضرورت دارد که نهاد، این پیشتحقق  رای اطمینان ازب بخشد. می
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ی مرکزی  عضویت کمیته خواهند به میکه یی ها را برای آنمنصب شغل و داشتن دو 

اپوزیسیون »بدین منظور  ، محدود کند.دولت شوروی درآیندهای باالی نهادیا 

عنوان نهاد  وجود آید که حقیقتاً به ای به مرکزیت حزبی کند  نهاد می پیش «کارگری

را مؤسسات شوروی خدمت نموده و رهبریت این نهادها  لِآ ی ایده کننده کنترل

فعالیت حزب  گسترشای دار باشد. بر براساس مشی شفاف و قاطع طبقاتی عهده

ی  سوم اعضای همه ممنوعیت حداقل یک زیر انجام پذیرد: دارد که اقدامضرورت 

 .شوراهادولت زمان در حزب ـ و نهادهای  ها از کارگزاری هم مرکزیت

ی در انتخابات اصول که  این است« اپوزیسیون کارگری»چهارمین شرط اساسی 

انتصابات که . باشدی مجاز رد استثنایصابات تنها در مواتان ؛ ومعکوس شود حزب

درحال  پیدا کرده،در حزب را دست باال در این اواخر و  ، شاخص بوروکراسی است

رسمیت شناخته شده است. انتصابات  به و عمومی ای قانونی عنوان پدیده حاضر به

را دوستان و مجازات دشمنان  بذل و بخشش بهو رده را تخریب کفضای درون حزب 

عوارض ه است. همین مسئله دانکش تخریب  بهروابط رفیقانه و برابر ل در مقاب

 .شده استب را نیز موج حزب و شوراها بخش درون زیان

 که شود میان کسانی میلیت و وظیفه در ئوانتصابات موجب کاهش احساس مس

یتی ها مسؤل در مقابل توده ،گردند  میچراکه آنان که منتصب  ؛اند منتصب شده

میان رهبران و اعضای حزب موجب  ی راتر هرچه بیش شکافِامر  ین. اندارند

. رهبران گیرد میقرار  یکنترل خارج از هرگونه فرد منتصبْدرحقیقت، شود.  می

توانند از  نمی نیز ها و توده ،وی  اقدامات او ندارندر یگونه امکان کنترل دقیق هیچ

معمواًل  منتصبفرد ر سازند. وی را برکنا الزمْ وی حساب پس بگیرند، ویا در صورت 

تسلیم و اطاعت فضای گیرد:  ساالران قرار می ی دیوان در فضایی تحت محاصره

 سازد. اعتبار می زب را بیحو  کند میی زیردستان سرایت  همه کورکورانه که به

 . است مسؤلیتی انتصابات نفی کامل کار جمعی و آفریننده بی

ی سطوح حزب  و اصل انتخابات در همه انتخابات از باال باید برداشته شود

های اداری  پستدارای شایستگی احراز واجد  تنها کاندیداهایگزین آن گردد.  جای

 . شده باشندانتخاب  ی حزبیها یا کنگره ها که از سوی کنفرانسهستند 
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سیستمی  که به  ی استضرور ،حزبکردن تر  برای غلبه بر بوروکراسی و سالم

فعالیت حزبی و  ی مسائل اساسی مربوط به کلیه راساس آنْرجعت داده شود که ب

بحث گذاشته و بعداز  اعضا رجعت داده شود و در این سطح به سیاست شوروی به

که حزب  گیرد. این همان سیستمی استباز سوی رهبران مورد بررسی قرار  ،آن

 :یعنی)اخر او همینتا در پیش گرفته بود؛ این اجبار مخفی  اً اجبارفعالیت  هنگام به

 .ادامه داست (زمانی که پیمان برفست لیتوفسک را امضاء نمود

 

 بحث بگذاریم! مشکالت را آشکارا به ـ4

های  رغم وعده علی]اما[ کامالً متفاوت است. وضعیت امور در شرایط کنونی 

ای  در مورد هچ مسئله، 791۹سراسری حزب در سپتامبر  ی نگرهی ک امیدوارکننده

. گیری نشد تصمیمدلبخواه  چنین مردمْ بهنظارت انتخاب و حق اعطای ی  اندازه به

ی جدال تندی که بین رهبران نهادهای مرکزی حزب در مورد  واسطه تنها به

 بحث گذاشته شد. طور علنی به های کارگری درگرفت، این مسئله به اتحادیه

ن اعضای درون حزب و درمیادر انتشارات وسیع، آزادی بحث و نظر، حق انتقاد 

سیستم بوروکراسی  های اساسی در راستای خاتمه دادن به ها ـ ازجمله گام اتحادیه

ها  ی فراکسیون حاکم است. آزادی انتقاد، امکان آزادی ابراز عقیده و نظر برای همه

هایی نیست که فقط از  خواستـ  طورکلی[ ]به آزادی بحثو  ،یهای حزب نشستدر 

یک  ،ها ی توده یابنده شدت. تحت فشار باشد حمطر« اپوزیسیون کارگری»سوی 

در صفوف حزبی عنوان خواست  بهحزب  ی خیلی پیش از کنگره ها که حل راهاز سری 

ی  نهاد کمیته کافی است فقط پیش اند. رسمیت شناخته شده بهاینک بود،  مطرح

ی رونهاد  این پیشی که یم تا از نفوذ باالیمرور کنرا مسکو در مورد سازمان حزب 

وجود نداشت،  «اپوزیسیون کارگری»اگر  احساس افتخار کنیم. ،داشتمراکز حزبی 

نباید با وجود این، داشت.  برنمی« چپ به»مسکو هرگز چنین گام بزرگی  ی کمیته

ی برای کنگره های چراکه این تنها اعالن پرنسیپغلو نمود، « یگرای چپ»در این 

، این بیانیه است چند سال اتفاق افتادهطور که بارها در طول این  است. شاید همان

فراموشی سپرده شود.  به انند دیگر تصمیمات رهبران حزب مارادیکال نیز هم
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روال  که به ولی همین اند؛ ها گرفته شده تحت فشار توده معموالً این تصمیمات

 گردند.  گردیم، تصمیمات فراموش می عادی زندگی برمی

ی عناصری که  کلیهگرفته نشد که ( 7979ارس در کنگره هشتم )م تصمیماین آیا 

از و عضوگیری شوند اخراج  ،اند حزب پیوسته به« های شخصی انگیزه»دلیل  به

ی  تصمیم کنگرهپس از  گیرد؟تری انجام  عناصر غیرکارگر در حزب با بصیرت بیش

ند، نانتصاب کگزینی  جایاتی را بکه پراتیک انتخا اینبر  مبنی 791۹حزب در سال 

  گونه هنوز هیچدر این مورد، های مکرر  نامه رغم قطع علی اتفاقی افتاده است؟ چه

 ای که شهامت بیان نظر مخالف خود ردرون حزب حاکم نیست. رفقایدر برابری 

گونه موارد  گیرند. این تحت فشار قرار میچنان  هم ،دارند مورد احکام صادره از باال

آید  پیش میضرورت گاه این  آن، شودنرا اجحزب  گوناگونبسیارند. اگر تصمیمات 

. ما باید ه شودازبین برد، گیرد را می ها آن اجرای جلوی ای که  که دلیل اصلی

و حق انتقاد  یزبح های  توده، مسؤلیت کامل در مقابل از علنی بودنکسانی را که 

 .اخراج کنیماز حزب هراس دارند، 

کارگرانی که تحت نفوذ  چنین هم آن دسته از اعضای حزب که کارگر نیستند و

سازی عناصر  موارد باال وحشت دارند. پاک طرح ازاند،  رفتهقرار گ گونه عناصر این

 .کافی نیست و افزایش کنترل هنگام پذیرش و مانند آن، نام طریق ثبت غیرپرولتر از

حزب  بتوانند به فراهم گردد تای برای کارگران اتامکان که ]در واقع[ ضروری است

رفیقانه در  تر گردد و فضای حزب راحت رگران بهورود کای[  ]پروسهوندند. باید بپی

مقامات  کنند.احساس ی خویش  خودرا در خانه ،تا کارگرانشود حزب حاکم 

احساس  خود سرِ ی باالها را  که[ کارگران آن ول حزب نباید ]طوری رفتار کنندمسئ

که حاضرند  دیده شوندرفقایی  کارگران ها باید در نگاه بلکه برعکس، آنکنند، 

ویژه  ]و به ها آننیازها و عالیق  کارگران منتقل نمایند، و به خویش را به تجربه و علم

چقدر از رفقای ما  کنند. میطور جدی توجه  بهشوند[  حزب وارد می تازه بهکارگرانی 

 و ها حوصلگی بیدلیل  دلیل برخوردهای ما، به به (ویژه کارگران جوان به)

جای جذب آنان از راه  . ما بهندا هشد های ما از حزب دور عملی ها و بی گیری ختس

ی  بر روحیه عالهکنیم.  را از حزب دفع می آنان ،ی کمونیستیفضای آموزش در

نیز در حزب ما ریشه ساالری  دیوان، بینش آقا باالسر بودن و فرهنگ بوروکراتیک
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 ب ما وجود دارد، تنها در سطحروحیه رفاقت در حز اندکیاگر دوانیده است. 

 ین حزب است.یاعضای پا

 

 «اپوزیسیون کارگری»ضرورت تاریخی  ـ۰

حزب ی کنگره حزب است که این واقعیت ناگوار را مد نظر داشته باشد.  وظیفه

]در  روی برابری« اپوزیسیون کارگری»: چرا شدبیندیی این سؤاالت  باید درباره

ترِ کارگزاران  گیرانه کنترل سختروی ازات، و ی امتی درون حرب[، روی لغو همه

اپوزیسیون » ورزد؟ اند، اصرار می ها را انتخاب کرده هایی که آن توسط توده

کردن کن  ریشهنیز و  ،درون حزبدر دموکراسی  استقراردر مبارزه برای « کارگری

 :کند مطرح میبوروکراسی، سه خواست اساسی را 

  پایان[ لحا ]درعینی سطوح و  ر همهد پرنسیپ انتخاباتی بازگشت به ـ7

گو  پاسخها  توده بهمسؤل  بوروکراسی با برقراری سیستمی که کارگزاران به نبخشید

 باشند.

، هم در رابطه با یعلنی حل و فصل مشکالت درون حزب ی برقراری پروسه ـ1

های حزبی  صدای توده تر به فردی. توجه بیشمسائل در مورد مسائل عمومی و هم 

 ی اعضا و رهبران؛ ورود آزاد کلیهی مسائل میان اعضا  بحث علنی در مورد کلیه)

ویژه  حول مسائل به ی کهاستثنای مباحث جلسات نهادهای رهبری حزب به به

اعطای حق بیان  برقراری آزادی عقیده و بیان )نه تنها شود(. انجام می محرمانه

های مختلف  یات فراکسیونانتشار ادب کمک اقتصادی بهچنین  هم، بلکه نظرات

 حزبی(.

زمان در حزب و در  برای مناصب هم. کنیمحزب کارگران تبدیل  حزب را به ـ3

 .ایجاد کنیممحدودیت نهادهای دولتی 

کمونیسم  بنایحزب ما تنها ی  وظیفهای دارد.  آخرین خواست اهمیت ویژهاین 

تی احتماالً طوالنی ی مبارزا ها برای یک دوره نیست، بلکه تربیت و آمادگی توده

بینی نشده و  های پیش تواند شکل که مینیز هست داری جهانی  علیه سرمایه

راندن گاردهای عقب  از پس  کودکانه است اگر باور کنیم کهخود بگیرد.  به یجدید
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داری که تالش  ی نظامی، نباید از سرمایه ها در حوزه امپریالیست ی سفید و حمله

چنگ خویش  ی شوروی را به روسیهکرده، زندگی ما رخنه  بههای مختلف  دارد از راه

، واهمه داشت. این کنداز جمهوری شوروی برای اهداف خویش استفاده و درآورد، 

مشکل حزب ما در این است که:  در مقابل ما قرار دارد.که  ترین خطری است بزرگ

های پرولتری ی نیرو چگونه آمادگی مقابل با دشمن را بیابیم، چگونه بایستی همه

های اجتماعی همیشه  را حول وظایف روشن طبقاتی متحد کنیم؟ )دیگر گروه

ی جدید  که این صفحه  ی رهبران ماست داری گرایش دارند(. وظیفه سوی سرمایه به

 را تدارک ببینند. تاریخ انقالبدر 

در ایجاد وحدت در که بود حل واقعی این مسائل خواهیم  بهقادر تنها درصورتی 

 ها نیز. بلکه با اتحادیهدولتی، نه تنها با نهادهای  ی سطوح حزب موفق باشیم: ههم

از  ]از کارمندان رنگارنگ[ نه تنها انحراف ی کارگریها پُرکردن دفاتر حزب و اتحادیه

ی پذیرش  زمینه ی نزدیکْ در آیندهچنین  هم های روشن طبقاتی است، بلکه سیاست

فراهم قراردادهای تجاری متیازات انحصاری و از طریق ارا نفوذ سرمایه جهانی 

 .کند می

، بدین بدانندخود  متعلق بهآن را مرکزی که کارگران  ی دهی یک کمیته سازمان

 های که در آن نمایندگان قشر بیاوریموجود  به ای مرکزی ی که کمیته معنی است

ها و یا  نرالارتقای ژای برای[  در نقش ]پله، (ها پیوند دارند با توده که)ین یپا

کزی باید در پیوند مر ی کمیتهاین  جشن عروسی تجار  ظاهر نشوند.تماشاچی 

  متشکلهای کارگری  غیرحزبی باشد که در اتحادیهی وسیع ها با توده نزدیک

، کندروز را فورموله متناسب با شعارهای تواند  ی مرکزی می . این کمیتهاند شده

تالش کند که سیاست حزب چنین  همآورد و دران بی کارگران را به ها و آرزوهاینیاز

 اپوزیسیون»های  خواست ها اینی  همه برد.بپیش  براساس مشی طبقاتی  را

این نهاد  ی تاریخی وظیفه [ها تالش در راستای تحقق این خواست]. است« کارگری 

توجهی نشان  بی «اپوزیسیون کارگری»که رهبران حزب به هرچند .استکارگری 

ی تنها نیروی اساسی فعال است؛ نیروی« اپوزیسیون کارگری»اما امروز  دهند، می

 .بیاوردحساب  فعال که حزب باید مد نظر داشته باشد و آن را به
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یوغ از کارگران سراسر جهان ی رهایخاطر  به« اپوزیسیون کارگری»وجود آیا 

که  اینیا  ؟مثبت ارزیابی کردگیری آن را باید  شکلضروری است و داری  سرمایه

و کند  را فراهم میتضعیف نیروی عملی حزب  اتموجب که جنبشی نامطلوب است

« اپوزیسیون کارگری»ه هر رفیقی که علی ؟استخود اعضای   تخریبدر پیِ 

و تحلیل  بخواهد این مسئله را مورد بررسیبا ذهنی باز و باشد نداشته   داوری پیش

 گویند او می چه مقامات دولتی به آنیر تخت تأثکه  این ]البته[ مشروط بهقرار دهد، 

« کارگری پوزیسیونا»ضرورت و مفید بودن  مختصر بهاین با مرور اجمالی ، نباشد

افکار را از خواب زمستانی بیدار  ی نخست در درجه چراکه ؛مفید است .برد پی می

 است. کرده

 ی وزانه[ راتمبارزناشی از ] فشارهایچنان مشغول  آن های انقالبْ در طول سال

متوقف سیپی و تئوریک پرنی  از زاویه های خود کنشارزیابی بودیم که در خود 

که  هایی دورهدر پرولتاریا این امکان وجود دارد که حتی یم که فراموش کرد ماندیم.

حتی و شود؛ دچار اشتباهات جدی نیست، هم نبرد برای قدرت سیاسی  محدود به

 ی مرحلهگونه اشتباهات حتی در  اینقوع و .غلطدب نیز اپورتونیسممنجالب  به

ج طوفانی اموا ی محاصرهدر ما که  ویژه این به ممکن است؛ همیکتاتوری پرولتاریا د

عمل  دارانه سرمایهمحیط اجباراً در  نیز و جمهوری شورویقرار داریم امپریالیسم 

ن مردا اران و دولتمد سیاست که رهبرانْ . در چنین شرایطی کافی نیستکند می

کارگر را براساس  ی  ی طبقه حزب و همه که قادر باشند بایدها  آن خردمندی باشند.

هدایت  دارد،نیز طبقاتی است و قدرت آفرینش  ی مبارزه ی که دربرگیرنده خطی

علیه اشکال مختلف تا بتواند آماده کنند  کارگر را ی  ها بایستی طبقه نمایند. آن

یابد، آماده  ذ سرمایه جهانی گسترش میاز راه نفوکه تسخیر جمهوری شوروی 

 «.یابیدبخطوط طبقاتی سازمان براساس  ؛آماده باشید، هشیار باشید» .باشند

 ـ باشد.  تر از قبل مراتب بیش امروز به شعارهای حزب ما ـها باید  این

ترتیب  در دستور کار روزانه گذاشته و بدین این مسائل را «اپوزیسیون کارگری»

تحلیل   اعضااند.  حرکت درآمده ها به اندیشه. ی تاریخی زده استاقدام دست به

تحلیل هست، و جاکه انتقاد  هرآن .اند آغاز کرده ،تاکنون انجام شدهرا   چه آن

 جا زندگی هست، آن ؛شوند اثرگذار میکنند و  حرکت میها  اندیشهکه  یهرجای
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تر  هولناک . هیچ چیزِدآی وجود می بهسوی آینده  َروی به رشد و پیش ،قدرت آفرینش

این امکان وجود اگر وجود ندارد.  سترونریان زندگی جاز افکار و  یو مضرتر

 ی )که دشمنان در آستانه در این مقطع زمانی «اپوزیسیون کارگری»نداشت که 

وارد جریان امور  خودرا به( اند قرار گرفته و تمسخر ما ی استهزاآمیز خنده انفجار

خواست که بدون  شدیم می جریانی از زندگیمغلوب ار قوی[ احتمال بسی ]به، کند

اینک چنین اما  .کرد منحرف میکمونیسم  از خط شفاف طبقاتیِ ما را  ،خودمان

نظرات  مواضع و نقطه کنگره و حزب بایستی به]چراکه[ چیزی غیرممکن است. 

که  د. یا باید با این مواضع سازش کنند ویا ایننتوجه کن «اپوزیسیون کارگری»

 .شونددادن امتیازاتی  مجبور به« کارگریاپوزیسیون »دلیل نفوذ و فشار  به

بحث گذاشتن این  به ،دادهانجام  « اپوزیسیون کارگری»که  دومین خدمتی

آفرینش سیستم  تگیشایس]امکان و[ که باالخره چه کسانی است  ی ]اساسی[ مسئله

که از   بازرگانانی و ها تکنوکراتوی . آیا این سیستم نوین از سرا دارند  نوین اقتصادی

ای از  کارگزاران شوروی و بخش پراکنده همراه به، اند گذشته نظر فکری وابسته به

ها  که از سوی اتحادیه یکارگر های  مجتمعیا از سوی ، آید میاجرا  بهها  کمونیست

 شوند؟ نمایندگی می

کس و انگلس در ها پیش از سوی مار چه را که سال آن «اپوزیسیون کارگری»

تواند و  بیان آورده است: بنای کمونیسم می ، بههتحریر درآمد مانیفست کمونیست به

کارگران  امر کارگر انجام پذیرد. بنای کمونیسم  و کش های زحمت دست توده باید به

علیه بوروکراسی بررا  پژواک صدای خود «اپوزیسیون کارگری»و باالخره،  است.

اعالم دارد که بوروکراسی کرده جرأت « یسیون کارگریاپوز» است. بلند کرده

افکار آنان را  شود؛ را مانع میکارگر  ی  مستقل و خالق طبقههای خودفعالیتی  بال

تولید است. نوین های  آزمون و تجربه آنان در یافتن روش ،کُشد و مانع ابتکار می

 زندگی است.بوروکراسی مانع آفرینش اشکال نوین تولید و  ، عبارت دیگر به

جای سیستم  ها را به مستقل توده یفعالیتخودنهاد  پیش «اپوزیسیون کارگری»

اند و   اکنون امتیازاتی داده رهبران حزب هم ،از این نظر بوروکراسی دارد.

رد یعنی: کارگر است ) ی  کمونیسم و منافع طبقهزیان  بهانحرافات خویش که  به
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دهم  ی کنگره ،ایم که ما متوجه شده یجای آنتا . اند کرده« اعتراف»سانترالیسم( 

 اپوزیسیون کارگری خواهد داد.  امتیازات دیگری به

عنوان یک گروه  بهفقط چند ماه پیش ، «اپوزیسیون کارگری»که  این با توجه به

انجام  درستی[  ]بهکنون وظایف خویش را [ تااما]، شکل گرفتکوچک درون حزب 

 تاکرد نهادهای حزبی را مجبور  «یون کارگریاپوزیس»هرروی[  ]به است.داده 

اکنون متوجه  که هم رغم حمالتی . علیبدهندگوش  های کارگران  چاره راه به

 ای تاریخی تکیه دارد. برآیندپا  این نهاد تازهاست، « اپوزیسیون کارگری»

دانیم که  میباور داریم،  مان حزبنیروهای حیاتی  بهاین دلیل که ما  به درست

در نهایت  حزب، های سیاسی منحرف حرکتها و  بعضی تردیدها، مقاومت پس از

 .شود تصویر کشیده می نیروهای پرولتری بهتوسط گردد که  همان مسیری بازمی به

یافته، شکافی وجود نخواهد  ای سازمان ی طبقه مثابه ی کارگر[ به ]در درون طبقه

طبقاتی[  های ]خمیرمایه ازها  زب را ترک کنند، آنها ح روهگاگر برخی  داشت.

مانند که  تنها کسانی باقی می نخواهند بود.« اپوزیسیون کارگری» ی دهنده تشکیل

در اثر جنگ داخلی که )ی کمونیستی  از روح برنامهتدریج از انحراف موقتی حزب  به

چنان های حزب  از پرنسیپو  بروند، فراتر، (استشده  حزب تحمیل بهطوالنی 

 .اند ویی جوهر خط سیاسی ما در عملکنند که گ  حمایت

مداوماً در حال رشد  های اند که دیدگاه عادت کردهی کسانی که  همهدر حزب 

جذب و هضم « اپوزیسیون کارگری» ازرا آن چیزهایی پرولتاریا را منعکس کنند، 

]و  های کارگر هوده نیست که توده بی .اند و معقول پراتیک ،سالمه ک کنند می

ایلیچ )لنین( »گویند:  جویانه می اطمینان خاطر و لحنی مصالحهبا  کش[ زحمت

ما گوش  چنان به او هماندیشد.  چیز می همه ی  سنجد و در باره چیز را می همه

 "یاپوزیسیون کارگر"طرف  بهسکان حزب را گیرد که  تصمیم میو  ؛کند می

 «.بچرخاند. او با ما خواهد بود

همان  حساب بیاورند و به را به« ن کارگریاپوزیسیو»رهبران حزب هرچه زودتر 

همان سرعت بحران در حزب را  دهند، به ی حزبی نشان میها  تودهراهی بروند که  

که خودرا از  ای گرایی انسان آن اززودتر هرچه  زودتر پشتِ سر خواهیم گذاشت.

 از غنا و آگاهیِرها کرده، گامی فراتر بگذاریم، و  اقتصادی نقوانی اهداف عینی
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تاریخ بشر در  آفرینش تر سریع ،استفاده کنیمی کارگر  طبقه ی کلیت ناشی از تجربه

 عصر کمونیسم را شروع خواهیم کرد.
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 پیوست اول
های کارگری جنگی، کار و  اتحادیهکمونیسم   

 

تاریخ روسیه »جلد دوم  158تا  134ی  که این پیوست عیناً از صفحه توضیح این

ی نجف دریابندری کپی شده  ، اثر ا اچ کار، ترجمه«یکیشوروی ـ انقالب بلشو

 .از ماست یرنگ یاست. ضمناً تأکیدها

 

ی جنگ داخلی تردیدها و ابهاماتی را که باعث پیچیدگی سیاست کار در   ضربه

های رژیم جدید شده بود، برطرف کرد. وجود یک غرض غالب ملیْ  نخستین ماه

نضباط کار را آسان و واجب ساخت. اکنون بقای های هدایت و ا کردن سیاست دنبال

ها در راه پیروزی نظامی  بسیج یکایک افراد و ماشین ـ به هر دو ها  ـ دولت و اتحادیه

ها و دولت  ی میان اتحادیه ی رابطه وابسته بود؛ این امر مسأله« سفید»بر سپاهیان 

یاست کار عبارت س داد. در زمان کمونیسم جنگی، صورت غلطی ساده جلوه می را به

هرجا که فوراً مورد نیاز  ها به کارهای جنگی و فرستادن آن بود از گماشتن کارگران به

کمک آن با کمال های کارگری ابزاری بودند که این سیاست به بودند؛ اتحادیه
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ی مسائل اصولی  شد. تا زمانی که جنگ داخلی ادامه داشت، همه کفایت اجرا می

 رسید. نظر می ن و چرا بهچو روشن و سرراست و بی

ی نظارت  نخستین گام نامحسوسی که در جهت برپا کردن یا دستگاه تازه

است، که ناظر است بر تنظیم شرایط  7978 ٔ  ژوئیه 1برداشته شد صدور فرمان 

نمایندگی  های کارگری به جمعی( میان اتحادیه عقد قراردادهای جماعتی )یا دسته

ی فرمان  ترین ماده ها. مهم های کارخانه ریتکارگران، و کارفرمایان یا مدی

دهد که در صورت سرپیچی کارفرما از پذیرش پیمانی که از  نارکومپرود اختیار می به

پذیرش سازد. این  شود، با دستور دولتی کارفرما را وادار به طرف اتحادیه ارائه می

ر بود، اما در واقع معنای جواز اعمال زور بر ضد کارفرمایان ناسازگا ماده، ظاهراً به

های کارگری شرایط استخدام را  گذاشت که با توافق اتحادیه نارکومپرود را آزاد می

ی پایدار آن فرمان بود. مبنای قانونی سازمان دادن  تعیین کند؛ و این تنها نتیجه

اکتبر  7۹که در « ر ف س ش ج»کار در زمان کمونیسم جنگی در نخستین قانون کار 

ی مرکزی اجرایی سراسری رسید و شش هفته بعد ابالغ  کمیته تصویب به 7978

شد، موجود بود. مواد این قانون پس از تأیید تمهیدات قانونی موجود در حمایت از 

های کارگری با مشورت  گوید که میزان دستمزدها باید از طرف اتحادیه کار می

، با آن که کارکنان تأیید نارکومترود برسد مدیران یا کارفرمایان تعیین شود و به

شدند و لذا این تأیید نوعی  ها منصوب می نارکومترود در واقع از طرف اتحادیه

کلی فراموش شد. این یکی از نتایج  تشریفات بیش نبود. موضوع قرارداد جماعتی به

ژوئن  18باورها و کردارهای کمونیسم جنگی بود. از لحاظ نظری، پس از فرمان 

ی صنایع عمده، کارفرمای اصلی خود دولت بود. کار  همهناظر بر ملی شدن  7978

داریِ قرارداد  صورت یکی از اشکال خدمات اجتماعی درآمد و مفهوم سرمایه به

های دستمزْد عوامل  خرید و فروش نیروی کار منسوخ شد. از این پس در تعیین نرخ

 ی مسؤولیت و تخصص الزم، توانفرسا بودن یا خطرناک بودن کار، و درجه

ها در  موجب دستور اتحادیه ی کارمزدی که به حساب بیایند. محاسبه بایست به می

صورت مالک  پذیرفته شده بود، نه تنها مجاز شناخته شد، بلکه به 7978آوریل 

عادی درآمد و این سیاست تعیین دستمزد دولت شوروی از آن پس دیگر مورد 

 معارضه قرار نگرفت.
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ی عمومی است، و در  داشت که کار وظیفه چنین مقرر می 7978قانون کار 

کار  مقابل این وظیفه کارگر حق دارد موافق تخصص خود و با مزد مناسب به

شود و کارگر  ی بعدی این حق تحدید می موجب یا ماده گماشته شود، هرچند به

گردد که هرگاه کار مناسبی برایش پیدا نشد کارهای دیگر را موقتاً  متعهد می

شود. حتی پیش  ای نمی ی کلیِ اجبار و اکراه اشاره مسأله در قانون کار بهبپذیرد. اما 

کار حق ندارد  ، یک فرمان دولتی گفته بود که شخص بی7978از آن، در سپتامبر 

کاری او قطع خواهد  ی بی شود نپذیرد، وگرنه بیمه نهاد می او پیش کاری را که به

بینی نشده بود؛ و چون واکنش  شد. ولی برای این سرپیچی مجازات دیگری پیش

بینی شده چندان تأثیری  روستا بود، مجازات پیش کار مهاجرت به طبیعی کارگر بی

، مراکز استخدام و اعزام کارگر )یا 7978اکتبر  19موجب فرمان  نداشت. به

های محلی نارکومترود درآمدند و از آن پس  صورت ارگان به«( ی کار مبادله»

گرفت، چه از لحاظ کارگر و چه از لحاظ  جرا صورت میاستخدام فقط از آن م

ای قید نشد. در  کارفرما؛ هرچند برای سرپیچی کارگر از پذیرش کار مجازات تازه

ی بورژوازی،  گیری از طبقه همان ماه فرمانی صادر شد دائر بر مجاز شناختن کارگر

تمام  عی. بهچه زن چه مرد، از سن شانزده تا پنجاه، برای کارهای ضروری اجتما

داده شد؛ « ی کار دفترچه»افراد بورژوازی، میان سنین چهارده تا پنجاه و چهار، 

ی کار الزم بود؛ و  ی دفترچه بندی یا جواز سفر، ارائه برای گرفتن کارت جیره

دفترچه نیز فقط در صورتی برای این مقاصد اعتبار داشت که در آن ثبت شده باشد 

عی مفید مشغول استیک کار اجتما که دارنده به
[7]

 

های کارگری سراسر روسیه  ی اتحادیه شکل واضح سازمان کار در دومین کنگره

پدیدار شد. جنگ داخلی در اوج خود بود؛ یک ماه پیش از آن  7979در ژانویه 

ی شوراهای اقتصاد ملی سراسر روسیه گام محکمی در راه مرکزیت  دومین کنگره

طرد »و « مرکزیت»بود؛ لنین نیز تازه از لزوم  نظارت برصنایع برداشته دادن به

درمان آشفتگی اوضاع نامیده  ہها را تنها را سخن گفته و این« منافع محلی محض

 5۹۹های کارگری، که در میان بیش از  ی اتحادیه بود. در این اوضاع بود که کنگره

ی  ی رابطه تن بلشویک بودند، یک بار دیگر مسأله 4۰۹تن نمایندگان آن 

ی  های شدیدی درگرفت. دسته های کارگری و دولت را مطرح کرد. باز بحث اتحادیه
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های کارگری  گفتند که تمام قدرت باید در اتحادیه ها می کوچکی از آنارشیست

ای دادند، دائر بر تأیید  نامه قطع مستقل متمکن گردد؛ سی تن منشویک رأی به

ی  ی که حکومت شوروی نمایندههای کارگری و رد این دعو اصل استقالل اتحادیه

رهبری  به« الملل های بین سوسیال دموکرات»کارگران است؛ سی و هفت تن 

های  ها باید از وظایف ارگان تری گفتند که وظایف اتحادیه لوزوفسکی با احتیاط بیش

ای در  های اتحادیه دولتی متمایز شود، و بر آن بودند که جذب شدن ارگان

اکثریت «. معنی بی»امری است « ی کنونی انقالب مرحلهدر »های دولتی  ارگان

ها را تصویب کرد، و لنین با سخنان مفصلی از  ی بلشویک نامه هنگفت کنگره قطع

با ادغام « دولتی شدن»پذیرفته شد؛ اما « دولتی کردن»آن پشتیبانی کرد. اصل 

دلیل پیش این  های دولتی صورت نگرفت، بلکه به ای در ارگان های اتحادیه ارگان

ی کامال ناگزیر کار همآهنگ و صمیمانه و همراستای آن ]ارگان[ها و  نتیجه»آمد که 

های کارگری برای کار مدیریت  دست اتحادیه های وسیع کارگر به آماده شدن توده

بود« های نظارت اقتصادی ی ارگان دستگاه دولتی و همه
[1]

. در خصوص این که آیا 

نامه  ها را در خود جذب کند یا برعکس، در این قطع هدولت باید رفته رفته اتحادی

ابهام خاصی برجا مانده بود. اما اشمیت، کمیسر خلق در امور کار، که در شوراهای 

های کارگری سراسر روسیه مقام دبیری را برعهده داشت و رسیدنش  مرکزی اتحادیه

ها  ادیههمین دلیل بود، با ظرافت از اصل تقدم اتح منصب کمیسر خلق به به

 :پشتیبانی کرد

های  های اتحادیه ها و نقشه نقش کمیساریا... باید این باشد که توصیه

عالوه، نه تنها کمیساریا نباید در حقوق  کارگری را اجبارًا عملی سازد. به

المقدور  های کمیساریا نیز... باید حتی ها مداخله کند، بلکه ارگان اتحادیه

ی  جا در مرکز همیشه بر پایه شوند. ما اینها تشکیل  دست خود اتحادیه به

 .کنیم این قاعده عمل می

 

شورای مرکزی سراسر روسیه نیز بدون تردید چنین نظر داد که کار نارکومترود 

 :های کارگری است کار اتحادیه« همان»
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های کارگری در کار  ی کار آن ]نارکومترود[ همان است که اتحادیه پایه

های  کنند و در تصمیمات و مقررات جاری کنگره ی خود اعالم می روزانه

پذیرد و  رسانند. کمیساریای کار این تصمیمات را می تصویب می خود به

 .گذارد اجرا می نام ارگان قدرت دولتی به به

 

دهد که خود کمیسر خلق نیز از طرف شورای مرکزی  اشمیت سپس توضیح می

تمام هیأت مشاوران نارکومترود های کارگری نامزد این منصب شده است و  اتحادیه

شود. تنها کمبود عبارت بود از برقرار کردن  از نمایندگان شورای مرکزی تشکیل می

همآهنگی نزدیک و مشابه میان نمایندگان محلی نارکومترود و نمایندگان 

آن طرف مسکوت  های کارگری. اما تومسکی در یک توضیح ضمنی به اتحادیه

 :کند می  اشارهی این معامله نیز  مانده

های کارگری تنظیم  کار را اتحادیه ۔در زمانی که دستمزدها و شرایط

ی ما بستگی دارد، در  رأی کنگره کنند و انتصاب کمیسر کار فقط به می

تواند روی دهد. بگذارید این نکته را  روسیه شوروی هیچ اعتصابی نمی

روشن کرده باشیم
[3]

. 

 

مورد یا موضوع حیاتی بیش از آن تردید  این تبیین روشن از سیاست دولت در

 ها و دولت را فراگرفته بود اهمیت داشت. نظری که هنوز روابط اتحادیه

بار کوشید که  چنین برای نخستین های کارگری هم ی اتحادیه دومین کنگره

ریزی کند. یکی از نمایندگان منشویک  سیاست جامعی نیز برای تعیین دستمزد پی

ی خود  قراردادهای جماعتی را مطرح کرد. اما او یا از زمانه تقاضای بازگشت به

طور  پیش افتاده بود یا واپس مانده بود. قانون کار حق تعیین دستمزد را در واقع به

های کارگری با مشورت کارفرما واگذار کرده بود، مشروط  اتحادیه جانبه به یک

تمزد در زمان کمونیسم ی تثبیت دس های عمده تأیید رسمی نارکومترود؛ فرمان به

ی مرکزی اجرایی سراسری و ساونارکوم]شورای  جنگی نیز از طرف کمیته

ی کنگره از مسؤلیت کارگران در قبال  نامه کمیساریای خلق[ صادر شدند. قطع

ها در قبال تمام پرولتاریا برای افزایش  ها، و از مسؤلیت اتحادیه اتحادیه
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گفت: سیاست تعیین دستمزد  سخن میتولیدکنندگی و بازسازی اقتصاد کشور 

ی قطعات تولید  ریزی شود، یعنی برپایه محاسبه بایست برپایه رقابت و پاداش پی می

ی کاِر فردی مقدور نباشد، بر پایه  شده و دادن جایزه، یا، در مواردی که محاسبه

بندی کنند و دو  بایست طبقه های دستمزد را می های ثابت تولید. تعرفه مالک

کارکنان »و برای « عالیترین کارکنان فنی و مالی و اداری»ی باال را برای  طبقه

ی طبقات، خواه طبقات کارکنان  در نظر بگیرند. همه« ی متوسط مشابه درجه

دوازده درجه تقسیم شدند؛ و در  مدیریت و خواه کارگران، برحسب مهارت به

ی اول  ی تفاوت درجههرگروه درجه توزیع دستمزد میان درجات یکنواخت بود، یعن

بود. این البته از آرمان فرضی برابری  7ر1۰برای  7نسبت  ی دوازدهم به با درجه

ی میان دستمزد کارگران ماهر  ی فراوانی داشت، اما فاصله دستمزد همگان فاصله

کرد. اشمیت در گزارشی که در  وجود داشت کم می 7974و غیر ماهر را که پیش از 

ی دستگاه عبارت است از کارگر دارای  هسته»اد مدعی شد که کنگره د این باره به

این هسته دستمزدِ  ، و گفت موضوع مهم این است که بتوانیم به«مهارت متوسط

زیان  گویان: چنین استدالل کرد که تراز و به ای بدهیم؛ اما یکی از سخن عادالنه

ید برای شهر مسکو و های جد ، از تراز افتاده است. تعرفه« ی ماهر پرولتاریا طبقه»

ی مرکزی اجرایی سراسری تأیید  کمیته 7979فوریه  17حوالی آن با صدور فرمان 

موجب این فرمان، حداقل  ماسبق شد. به فوریه عطف به 7شد، و اجرای آن نیز تا 

حد اعالی دستمزد  روبل تثبیت شد، و به 5۹۹دستمزد برای کارگر بالغ ماهانه 

ی  های ویژه روبل؛ مزدهای باالتر از این فقط باتصمیم 3۹۹۹کارکنان اداری ماهانه 

ساونارکوم قابل پرداخت بود. سه هفته بعد فرمان دیگری صادر شد که درصدهای 

تثبیت کرد -گرفتن معیار مسکو  7۹۹با  -کاربُرد مقیاس مسکو را در باقی کشور 
[4]

 .

« سؤل سیاسیکارکنان م»ی  ی حقوق ماهانه فرمانی هم درباره 7979در آوریل 

ی مرکزی اجرایی سراسری، و  صادر شد و حقوق کمیسرهای خلق، اعضای کمیته

یعنی دوسوم نرخ  -روبل تثبیت کرد  1ر۹۹۹ترین مقامات را ماهانه  چند تن از عالی

باالترین کارکنان فنی و اداری
[۰]

ها باعث باال بردن  باال رفتن قیمت 7979در اوت  

روبل افزایش یافت، و  7ر1۹۹رو بل به  5۹۹نرخ از  ترین نرخ دستمزدها شد؛ پایین

تر  سوی برابری بیش ترتیب گرایش به ، و بدین4ر8۹۹به  3ر۹۹۹باالترین نرخ از 
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ی اول کمونیسم جنگی  حکم انصاف باید گفت که در دوره چنان ادامه یافت. به هم

صورت  ههرچند برای برابری آرمانی دستمزدها اقدامی نشد، اما اصل برابرسازی ب

درجهت افزایش  -های دیگر  های ناشی از انگیزه ی مؤثری بر گرایش عامل بازدارنده

عمل  زودی تأثیر خود را به ها نیز به کرد. اما این گرایش عمل می -تفاوت دستمزد 

 .آوردند

های کارگری پیشرفتی بود که در  ی اتحادیه یک بخش مهم از کار دومین کنگره

ی  ی اول این قاعده ها صورت گرفت. کنگره تحادیهی ا جهت سبک کردن شبکه

تشکیل شوند، نه « برحسب صنایع»ها باید  عمومی را معین کرده بود که اتحادیه

باید جذب شوند، « ای خیلی حرفه»های کارگران  برپایه شغل کارگران، و گروه

ای یک اتحادیه تعلق یابند. برای اجر یک مؤسسه به ی کارگران به طوری که همه به

 7978کند که در پاییز  هایی صورت گرفت. یکی از مآخذ توصیف می این قاعده تالش

سازی ترویگولینای  ی الستیک های کوچک مستقل از کارخانه چگونه اتحادیه

جا در اتحادیه کارگران صنایع شیمیایی  پطروگراد بیرون رانده شدند و کارگران آن

ی دوم متوجه شد که کار اجرای این  گرهنویسی کردند. اما پیشرفت کند بود. کن نام

های سیاسی و اقتصادی که کارگران را از کارکنان اداری  داوری پیش»سبب  غرض به

پس از یک سال »این نتیجه رسید که  لنگ شده است، و لذا به« کند و فنی جدا می

وقت تنفیذ این قانون رسیده است. قرار شد که مسؤلیت « دیکتاتوری پرولتاریا

کار کردن طرح یا مؤسسه و انضباط کاری در میان کارگران و رعایت  صحیح»

ی  بر عهده« های تولیدکنندگی مقررات اتحادیه در مورد تثبیت دستمزدها و مالک

از طریق دیدارهای عمومی »ها بکوشند عضویت را  ها باشد؛ و نیز اتحادیه اتحادیه

ی کارگری سراسر روسیه ها ی اتحادیه اجباری سازند. تصمیمات کنگره« کارگران

شورای  آور بود، و به ها الزام ی اعضای آن ها و برای همه ی اتحادیه برای همه

های کارگری سراسر روسیه اختیار داده شد که از جانب کنگره عمل کند و  اتحادیه

آور بپردازد. با بهتر شدن  اتخاذ تصمیمات الزام نام آن به در غیاب کنگره، به

سرعت افزایش یافت؛ بنا بر رقم  های کارگری نیز به ضای اتحادیهسازمان، تعداد اع

به  7971تن در زمان کنفرانس ژوئیه  7ر۰۹۹ر۹۹۹ادعا شده، تعداد اعضا از 
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رسید، و در زمان دومین  7978 ۀی ژانوی تن در زمان نخستین کنگره 1ر5۹۹ر۹۹۹

تن بالغ بود 3ر۰۹۹ر۹۹۹بر  7979ی ژانویه  کنگره
[5]

. 

اجالس کرد، جنگ  های کارگری در ژانویه ی اتحادیه ومین کنگرههنگامی که د

اوج خود نرسیده و اقتصاد کشور نیز هنوز کامالً برای برآوردن  داخلی هنوز به

های  از این لحاظ پیشرفت، دو ماه بعدنیازهای جنگی بسیج نشده بود. در ظرف 

آبستن  در فضایی 7979ی حزب در مارس  هشتمین کنگرهزیادی صورت گرفت. 

ی  طوفان تشکیل شد. کار اصلی و رسمی کنگره عبارت بود از تصویب یک برنامه

. تا آن روز حزب فرصتی نیافته بود 79۹3ی کهنه و منسوخ  جای برنامه حزبی تازه به

های کارگری روشن کند. در این  که روش خود را پس از انقالب در قبال اتحادیه

ی اول متکی  باید در وهله« زمانی صنایعدستگاه سا»کنگره حزب اعالم کرد که 

اضافه کرد که ، عبارتی که سپس باعث دردسر شد به، ها باشد و اتحادیه به

چون یک  های کارگری باید عمال مرکزیت مدیریت تمام اقتصاد ملی را هم اتحادیه»

ها در اضطرار  ی اتحادیه ی عمده اما کلید وظیفه«. واحد اقتصادی در دست گیرند

 خلی در بند دیگری از فصل اقتصادی برنامه نهفته بود:جنگ دا

حد اعالی استفاده از تمام نیروهای کار موجود کشور، توزیع و توزیع 

مجدد صحیح آن، چه در میان قلمرو ]جمهوری[ها و چه در میان 

های گوناگون اقتصاد ملی، که از لحاظ رشد اقتصاد ملی ضرورت  شاخه

ی فوری سیاست اقتصادی  باید وظیفه ها[ این هدف دارد؛ ]رسیدن به

حکومت شوروی را تشکیل دهد، و این مهم فقط از طریق وحدت صمیمانه 

پذیر است. بسیج یکایک افراد کارآمد جامعه  های کارگری تحقق با اتحادیه

های کارگری برای انجام دادن  از طرف حکومت شوروی با شراکت اتحادیه

تر از پیش  تر و منظم اندازه وسیع تی بیصور کارهای اجتماعی معین، باید به

 .اجرا شود

 

ی انضباط  ی سوسیالیستی تولید فقط برپایه پایه شیوه»کند که  برنامه اضافه می

کار ایجاد »را در « نقش عمده»ترتیب  ، و بدین«شود ی کارگران تأمین می رفیقانه

کند ها واگذار می اتحادیه به« این انضباط نوین سوسیالیستی
[1]

ی  پس از کنگره. 
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آوریل از ساونارکوم صادر شد.  7۹تاریخ  فرمان بسیج عمومی به 7979حزبی مارس 

ی وضع  درباره»ی مرکزى حزب یک سلسله احکام  نام کمیته روز بعد لنین به

ی  های کارگری ارائه کرد و از همه شورای مرکزی اتحادیه به« ی شرق جبهه

کاری  کشور تقاضا کرد که در امر بسیج همهای سراسر  های حزبی و اتحادیه سازمان

میل خود تصمیم گرفته بودند فوراً  های شهر پوکروفسک که به کنند. عمل اتحادیه

ها  درصد از اعضای خود را بسیج کنند سرمشق قرار داده شد و از اتحادیه ۰۹

تا کسانی که وجودشان بدون »خواسته شد که فهرست اعضای خود را ارائه دهند 

یک سال «. ی ولگا یا اورال اعزام شوند جبهه رط در محل ضرورت ندارد بهقید و ش

 :بعد تروتسکی با عباراتی خطابی چنین گفت

ی مرکزی  هنگامی که کار در جبهه دشوار شد ما از یک طرف به کمیته

ی شورای  هیأت رئیسه حزب کمونیست روی آوردیم و از طرف دیگر به

جبهه  ن دو منبع پرولترهای برجسته بههای کارگری؛ از ای مرکزی اتحادیه

ی خود پدید  جا از روی الگو و چهره فرستاده شدند و ارتش سرخ را در آن

 آوردند.

 

خدمت نظام منحصر بود، و  دعوت به فرمان ساونارکوم و تقاضای لنین رسماً به

در این زمان هیچ فرمانی برای بنا گذاشتن کار اجباری صادر نشد. اما تمایز میان 

ی  زودی واقعیت خود را از دست داد. در همان لحظه دمت نظام و کار اجباری بهخ

)شورای کار و دفاع( صادر شد « اس ته ئو»صدور فرمان بسیجْ فرمانی هم از طرف 

ی  داشت که همه کرد و اعالم می کاوان زغال را از ترک کار خود منع می که معدن

ده باید در سر کار خود بسیج شده های سنی احضار ش گروه کاوان متعلق به معدن

شناخته شوند
[8]

. 

ی  ی هشتم، فرمان ساونارکوم درباره ی حزبی در کنگره ی تازه تصویب برنامه

ی آغاز سال مهمی  های کارگری نشانه ی مرکزی از اتحادیه بسیج، و تقاضای کمیته

ی کار ده طور کامل و بدون وقفه در سازمان بود که در آن اصول کمونیسم جنگی به

اجرا شد. جوهر سیاست کار کمونیسم جنگی عبارت بود از رها کردن بازار کار و 

ی کارگران؛ و این باعث شد که سیاست کار نیز،  های متداول استخدام و اداره روش
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های آن دوره، نه تنها پذیرش نیازهای جنگ داخلی بلکه  مانند بسیاری از سیاست

گفتند که دولت کارگران، که  جلوه کند. می گامی واقعی در راه نظام سوسیالیستی

کس منکر نبود،  ی جنگ هیچ حق او را برای بسیج شهروندان خود در جبهه

ها بگمارد. مخالفت با این برهان  کار در کارخانه چنین حق دارد افراد الزم را به هم

 دشوار بود و این تصور از کار، یعنی خدمت انجام دادنی و نه کاالی فروختنی، از

های بلند سوسیالیسم را از ترتیبات پَست نظام  لحاظ نظری وجه تمایز آرمان

داد. جانشین شدن روزافزون پاداش جنسی  داری تشکیل می دستمزد سرمایه

ی قهریِ تورم پولی و توقف روندهای  تر نتیجه ازای دستمزد نقدی، اگر چه بیش به

کرد. بوخارین در سال بعد  میآسانی با این تصور نیز تطبیق  عادی مبادله بود، به

ای  گیرد، بلکه جیره در نظام دیکتاتوری پرولتاریا، کارگر مزد نمی»نویسد:  می

جای خریدن  دولت به«. طور اجتماعی معین شده است کند که به دریافت می

ی  کند، چنان که زندگی سرباز را در دوره کار از کارگر، زندگی او را تأمین می نیروی

های  ها از طریق اتحادیه کارخانه ی خوراک به کند. توزیع جیره ن میخدمت او تأمی

دستوری از شورای مرکزی  7979کارگری این برداشت را تقویت کرد و در سپتامبر 

ها و  ی کارگران یدی کارخانه همه های کارگری صادر شد ناظر براین که به اتحادیه

ورنیفورم سربازان جزو اموال ها لباس کار داده شود، و این لباس مانند ا کارگاه

 ماند. مؤسسه باقی می

شالق »جای  های تازه به وجود آوردن انگیزه ی به در چنین اوضاعی مسأله

های دائمی مقامات حکومت بود، زیرا  داری یکی از مشغله نظام سرمایه« اقتصادی

ری در کا درمان دردهای مزمن غیبت از کار و کم که امکان جلوگیری از نزول تولید به

ای که بیش از همه با روح سوسیالیسم سازش  میان کارگران بستگی داشت. انگیزه

توانستند فرض  داشت عبارت بود از شور و شوق انقالبی طبیعی، که دولتیان می

ها را در جبهه  دارد، چنان که رفقای آن کار وامی کنند کارگران را در کارخانه به

یک ماه پس از فرمان بسیج کار، نخستین ، 7979نبرد واداشته است. در مه  به

آغاز شد. در این روزها چندصد تن از کارگران مسکو در راه « های کمونیستی شنبه»

شدند که پس از کار در روز شنبهْ شش ساعت اضافه  قازان داوطلب می -آهن مسکو

 جبهه تسریع شود. این عمل گسترش یافت و کار کنند تا اعزام سربازان و تدارکات به



آ. کولنتای                                                                  87                                 اپوزیسیون کارگری                                  

 

ای  ی برجسته ای آن را تحسین کرد و گفت که این نمونه ی ویژه لنین هم در جزوه

اما این یک «. انضباط اجتماعی جدید، ]یعنی[ انضباط سوسیالیستی»است از 

شد چنین حرکتی محدود می ی آن به حرکت حزبی بود و دامنه
[9]

طور  ؛ هرگز به

بند پاداش مادی  که پشت های معنوی، حتی وقتی رفت که انگیزه جدی گمان نمی

کار و نگهداری  هم داشته باشد، بدون نوعی سازمان ویژه برای راهبری نیروی

ی  مقصود خواهد بود. پدید آوردن چنین سازمانی اکنون یک وظیفه انضباط وافی به

 عاجل بود.

کار فقط در مورد افراد طبقات بورژوا و مالکان  ی نخستین که اجبار به آن فرضیه

زم خواهد بود و در مورد کارگران انضباط درونی و داوطلبانه برای پیشین ال

زودی کنار گذاشته شد. قانون  نگهداری جوش و جنبش کار کفایت خواهد کرد، به

کند که  را تکرار می« ر ف ش س ج»فقط آن اصل کلی قانون اساسی  7978کار اکتبر 

جرای مجازات قصور در ی عمومی است؛ برای تنفیذ این اصل یا برای ا کار وظیفه

چه از نظام داوطلبانه باقی بود با  ای پیش بینی نشده است. اما آن این وظیفه ماده

با احتیاط تمام  7979عمالَ از میان رفت. در ژوئن  7979آوریل  7۹فرمان بسیج 

ی کار داده شد، و این گام دیگری در راه  کارگران مسکو و پطروگراد دفترچه به

یان کار بود. اما، بدون شک چون راه دیگری در دیدرس نبود، نظارت جدی بر جر

های کارگری نهاده شد. حتی در بسیج کارگران ماهر  بار سنگینی بر دستگاه اتحادیه

تلخی  نزد تومسکی به 7979 -1۹ها کاری برنیامد. لنین در زمستان  از اتحادیه

آهن منتقل  های راه هتعمیرگا فلزکار ماهر به 7۹ر۹۹۹شکایت کرد که نتوانسته است 

ها گرفته شد و  کلی از دست اتحادیه بسیج کارگران غیرماهر به 7979کند. از پایان 

قرار گرفت. در ماه نوامبر بحران سوخت  های محلی آن در اختیار نارکومترود و ارگان

برای تدارک و بارزدن و پیاده »باعث صدور فرمانی شد ناظر بناگذاری سرویس کار 

این معنی که  ، به«سرویس گاری»نام  ، و نیز برای کاری به«سوخت کردن انواع

ی خود را  بایست با درخواست مقامات محلی اسب و گاری یا سورتمه دهقانان می

ها یا بندرها در  ایستگاه برای رساندن چوب و مواد خوراکی و تدارکات نظامی به

ن روستایی زیر پنجاه ی مردا های دولتی بگذارند. این فرمان همه اختیار سازمان

های زیر چهل سال را شامل  خدمت نظام احضار نشده بودند و زن سال را که به
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ی آن با لحن  فرمانی از ساونارکوم صادر شد که در مقدمه 791۹شد. در ژانویه  می

و قانون کار دائر بر « ار ف س ش ج»اصل اعالم شده در قانون اساسی  سنگینی به

شود  اشاره می «نفع جامعه سوسیالیستی مفید اجتماعی بهکار »تعهد شهروندان به

ی اقتصادی کلی برای صنایع،  ی یک برنامه کار برپایه تأمین نیروی»و از نیاز به

رود و سپس  سخن می« های اقتصاد ملی کشاورزی، حمل و نقل، و سایر شاخه

م از تواند هرکدا پردازد. دولت می تعیین مقررات کلی سرویس کار عمومی می به

گاه برای اشکال گوناگون سرویس  را در یک مورد یا گاه به« جمعیت کارآمد»افراد 

ای موارد، در  در کشتزارهای دولتی یا، در پاره)»کار احضار کند: سوخت، کشاورزی 

سازی، توزیع مواد خوراکی، برف روبی،  ، ساختمان، راه«(کشتزارهای دهقانان

ی  وار ذکر شده بود. یک کمیته ب عمومی نمونهرانی، و مبارزه با نتایج مصائ گاری

برای سازمان دادن سرویس کار « اس ته ئو»نظر  ںزی«( گالوکومترود)»اصلی کار 

ای ایالتی و روستایی و شهری زیرنظر آن قرار گرفتھ تشکیل شد و کمیته
[7۹]

 .

ر ی کارگ های محلی نارکومترود، که جانشین مراکز مبادله ها، همراه با ارگان این

شده بودند، اکنون مسؤلیت بسیج عمومی کار را برعهده گرفتند
[77]

. حتی جای 

تأسف بود از این که انقالب دستگاه پلیس قدیم را درهم شکسته است، زیرا که 

دانست که نام شهروندان را نه  تنها  در شهر بلکه در روستا نیز  می»پلیس قدیم 

بندى شد و  ای برای این کار سرهم ازهبا این حال دستگاه اداری ت«. چگونه ثبت کند

های کارگر  توده بانی، حمل و نقل، ساختمان، و سایر اشکال کار که به برای جنگل

کار فراوانی فراهم آمد غیرماهر نیاز داشت نیروی
[71]

گویان  . بعدها یکی از سخن

ای ه ویژگی کردیم، و نتیجتًا به ما طبق برنامه کارگر فراهم می»نارکومترود گفت: 

ی  بنابر گفته«. این یا آن نوع کار توجیهی نداشتیم فردی یا تخصص یا میل کارگر به

شش میلیون تن برای سرویس کاِر  نزدیک به 791۹ی اول  یکی از مراجع در نیمه

 بُری بسیج شدند. صنعت چوب

تر  وجود آمد که شاید در آغاز اهمیت آن بیش ای هم به در این زمان منبع کار تازه

های کار اجباری برای مجرمان  اردوگاه 7979نی بود تا در مقدار. در آوریل در مع

های  های انقالب، یا دادگاه تشکیل شد. این مجرمان را ممکن بود چکا، یا دادگاه

ها با  کار اجباری محکوم کرده باشند. ابتکار ایجاد این اردوگاه عادی خلق به
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در دست بخشی از کمیساریای خلق در  ی امور آن های ایالتی چکا بود و اداره شعبه

« درخواست نهادهای شوروی به »کا و د(؛ زندانیان این اردوگاه،   امور کشور )ان

ای برپا شد.  های جداگانه شدند. برای کودکان و نابالغان اردوگاه کار گماشته می به

نون کار کاری نیز با رعایت مقررات قا روزِ کار هشت ساعته بود، اما اضافه کاری و شب

شد،  های کارگری پرداخت می مجاز بود. دستمزد کارگران مطابق نرخ اتحادیه

چهارم آن برای خورد و خورک و نگهداری اردوگاه. این ترتیبات  تر از سه منهای کم

های بعد را نداشت. در  در آن زمان از لحاظ اقتصادی آن معنای موحش سال

بنا نهاده شد، که « بازداشتگاه»شکل  تری از مجازات نیز به ضمن، صورت سخت

زدند.  کارهای ضدانقالبی می ظاهراً خاص کسانی بود که در جنگ داخلی دست به

ی دشمنان  زودی برای زندانی کردن همه ها به رسد که این اردوگاه نظر می اما به

کار رفتند. در گزارشی که برای هیأت نمایندگی حزب کارگر انگلیس در  رژیم به

کمیساریای خلق »تهیه شده بود گفته شده است که  791۹روی در بهار دیدار از شو

ها تشکیل  کند که از افراد محبوس در بازداشتگاه های کارگری فراهم می دسته

ها انواع کارهای  ی پیشین هستند(. این دسته ی حاکمه شود )و غالباً افراد طبقه می

«دهند دشوار و نامطبوع را انجام می
[73]

. 

یعنی در  -اوج خود رسید  به 791۹های  ج کار در نخستین ماهجریان بسی

ای که براثر شکست دنیکین و کولچاک آن حالت اضطراری شدید که این کار  لحظه

ی شوراهای  شد. در سومین کنگره را ضروری ساخته بود رفته رفته برطرف می

از نظام  دفاع تر سخنان خود را به ، تروتسکی بیش791۹ی  اقتصاد ملی در ژانویه

کارگرگیری و انضباط کار اختصاص داد
[74]

نهاد تومسکی، که نظر  پیش ، و به

ی  نامه تر نقل کردیم، قطع ی کمبود نیروی کار صنعتی پیش ی او را درباره بدبینانه

کارگران  تصویب رسید که، در ضمن مطالب دیگر، خواهان آن بود که به دور رسی به

های  ش نقدی یا جنسی داده شود، دادگاهجمعی یا فردی پادا طور دسته به

انضباطی کار تشکیل شود
[7۰]

ی کارگران  همه ، برای بستن راه فرار از سرویس کار به

ی کار داده شود، و برای بسیج و انتقال کارگر از دستگاه نظامی سربازگیری  دفترچه

قال ی انت استفاده شود. در این احوال، پایان گرفتن زد و خورد در جبهه زمینه

 7۰کارهای فوری دیگر فراهم ساخت. در  واحدهای تحت انضباط نظامی را به
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نخستین »فرمانی صادر شد دائر بر تبدیل سپاه سوم در اورال به 791۹ی  ژانویه

کرد ، که اقتدار نظامی را بر مقامات محلی تثبیت می«سپاه انقالبی کار
[75]

. سابقه 

 نامیده شد فراهم آمد.« می کردن کارنظا»چه بعدها  ایجاد شد و زمینه برای آن

 791۹ی حزب، که در پایان مارس  ای بود که نهمین کنگره ی تازه این مسأله

آن بپردازد. اکنون که دیگر زد و خوردی در کار نبود،  بایست به تشکیل شد، می

شدند و  جا پدیدار می های اعزامی ارتش سرخ همه صورت دسته های کار به سپاه

پرداختند.  ها می گین، ازجمله بریدن درختان جنگل و استخراج معدنکارهای سن به

در تعبیر این جریان نیز هیچ شکی نبود. تروتسکی، که عقیده داشت مسائل صنعت 

توان حل کرد که پیروزی در جنگ داخلی را  ها و با آن شوری می را فقط با شیوه

انان که بنا بر اصول های عظیم دهق نظامی کردن توده»باعث شده بود، از ضرورت 

  کند که: گوید و اضافه می سخن می« اند سرویس کار استخدام شده

های کارگری،  نظامی کردن ]اقتصاد[ بدون نظامی کردن خود اتحادیه

بدون استقرار رژیمی که در آن هرکارگری خود را سرباز کار بداند و نتواند 

اگر دستور انتقال او معرض فروش بگذارد، مقدور نیست؛  خود را آزادانه به

داده شود، باید اطاعت کند؛ اگر اطاعت نکرد، فراری از خدمت است و 

ی  شود. کیست که باید این جریان را دنبال کند؟ اتحادیه مجازات می

آورد. این است نظامی کردن  وجود می کارگری. او است که رژیم نوین را به

 ی کارگر. طبقه

 

شد، از  امور کمینترن مربوط می تر به که بیش رادک نیز در پایان سخنرانی خود،

، که نزد «آزادی کار»داوری بورژوایی  بر پیش»های کارگری تقاضا کرد که  سازمان

فائق شوند« قدر عزیز است کاران دیگر آن ها و انواع سازش منشویک
[71]

کس  . هیچ

بورو  یتی مرکزی و پول دیگری با این زبان سخن نگفت، ولی تروتسکی اعتبار کمیته

یاد داشت که رژیم از چه مخاطرات  را پشت سر خود داشت؛ و کنگره نیز هنوز به

دانست چه مشکالت  در برده است، و می دشواری جان به نظامی مهیبی به

و لذا بدون مخالفت آشکار این سیاست را تأیید اقتصادی الینحلی در پیش است، 

کرد
[78]

چشم  ی تروتسکی در آن به ادانهی مفصلی که اثر قلم است نامه . در قطع
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در سرویس  کار گماشتن واحدهای ارتش سرخ را خورد، کنگره با احتیاطِ تمام به می

در «. تا زمانی که نگهداری ارتش برای کارهای نظامی ضرورت دارد»کار تأیید کرد، 

بایست  خصوص اصل نظامی کردن کار، کنگره هیچ نگرانی نداشت: می

ی کارگران ماهر را  حساب همه»کمک کرد تا « های کارگری ها و بخش اتحادیه»به

هدایت کنند، و در این کار همان دقت و  کارهای تولیدى ها را به نگهدارند و آن

کار رود که در گزینش افسران جدیتی به
[79]

و «. رود کار می برای نیازهای ارتش به 

که تعداد افراد اما بسیج وسیع سرویس کار: برای این کار همین قدر کافی بود 

موجود را با ابعاد کاری که در دست داشتند و ابزارهای الزم برای آن کار تطبیق 

رفتار شده « در ایجاد ارتش سرخ»کنند و آموزگاران کارآمدی فراهم آورند، چنانکه 

شناخته « فرار از کار»بایست مرتکب  کرد می بود. کارگری که کار خود را رها می

ها  بینی شد که اشد آن های سختی پیشن نیز مجازات شود، و برای این جرم

بود« حبسن در بازداشتگاه»
[1۹]

. 

ی  ی کارگرگیری چند هفته بعد در سومین کنگره ی مسأله بحث درباره

های کارگیری سراسر روسیه از سر گرفته شد. در این کنگره هنوز اقلیت  اتحادیه

ها وجود داشت آوری از منشویک کوچک ولی زبان
[17]

و آن مقدار مخالفت با این  ،

شد در اوج خود بود. لنین یک  ها دیده می سیاست که هنوز در صفوف بلشویک

کاوان سراسر روسیه اعالم کرده بود  ی معدن ی تأسیس اتحادیه هفته پیش در کنگره

ای ]را[ که در  های کارگری نظیر همان انضباط رفیقانه ما باید از طریق اتحادیه»که 

تری را از این سیاست در  ؛ ولی اکنون دفاع مستدل«شتیم ایجاد کنیمارتش سرخ دا

دست آمد اشاره  لیتوفسک به فرصت تنفسی که پس از برست پیش گرفت. لنین به

های چپ احکامی  ، او در مقابل کمونیست7978کرد. در این فرصت، یعنی در آوریل 

« ایجاد انضباط کار» ها از ی مرکزی اجرایی سراسری ارائه داد و در آن کمیته به

های کار در  دو سال پیش سخنی از سپاه»کند که  پشتیبانی کرد. لنین اذعان می

اکنون که فرصت «. شود اَشکال مبارزه با سرمایه دیگرگون می»؛ اما «میان نبود

نحو نوینی سازمان داده  کار بایستی به»دیگری همان مسائل را پیش کشیده بود، 

، هرچند لنین «پاداش و اطاعت از انضباط کار ایجاد شود ای از شود؛ اشکال تازه

ایجاد اشکال جدید انضباط اجتماعی کاری است که چندین دهه »اذعان دارد که 
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لنین موضوع را در همین خطوط کلی باقی گذاشت و در «. کشد طول می

طورکلی  تصویب رسید کنگره به ی کوتاهی که در پایان سخنرانی او به نامه قطع

باال فورًا  های کارگری از پایین به های اتحادیه ی سازمان در همه»م گرفت که تصمی

ما »ریکوف در یکی از مراحل بعدی کنگره صراحتاً گفت «. انضباط سخت برقرار شود

خران را  کنندگان و کله توانیم زندگی کنیم. اتالف در زمان حاضر بدون اجبار نمی

ها را  دن برای کارگران و دهقانان واداشت تا آنکار کر زور ترس از مجازات به باید به

ها در برابر  اما دفاع نظری از موضع بلشویک«. از گرسنگی و فالکت برهانیم

 :شد ہی تروتسکی نهاد  برعهده« آزادی کار»ها از  هواداری منشویک

ها توضیح دهند که منظور از کار آزاد و  گویان منشویک سخن

ها را  شناسیم، کار سرف ان را میغیراجباری چیست. ما کار بردگ

شناسیم،  وار اصناف قرون وسطی را می شناسیم، کار اجباری و نظامی می

ایم. اکنون  نامد شناخته می« آزاد»آن نوع مزدوری را هم که بورژوازی 

ی  ی برنامه طور اجتماعی و برپایه رویم که به سوی نوعی کار پیش می به

ضرورت دارد، یعنی برای هر کارگری  اقتصادی خاصی که برای تمام کشور

ریزی سوسیالیسم است... وقتی که  شود. این پی اجباری است، تنظیم می

نه رسماً،  -ما این نکته را پذیرفتیم، این حق دولت کارگران را هم اساسًا 

جایی بفرستد که  ایم که هر مرد یا زن کارگری را به بلکه اساساً ـ پذیرفته

ترتیب،  وجودشان نیاز دارند. بدین ای اقتصادی بهبرای انجام دادن کاره

مجازات آن مرد یا  پذیریم که دولت، دولت کارگران، حق دارد دست به می

ی خود  زن کارگری بزند که از اطاعت امر دولت سرپیچی کرده است و اراده

ی کارگر و کارهای اقتصادی آن نساخته... نظامی  ی طبقه را تابع اراده

ن معنای اساسی که از آن سخن گفتم روش حتمی و اساسی ای کردن کار به

دانیم که کار کلیتًا از لحاظ  کار ما است... ما می سازمان دادن نیروهای

خواهد کار  اجتماعی اجباری است. انسان باید کار کند تا نمیرد. انسان نمی

راند سوی کار می کند. اما سازمان اجتماعی او را با جبر و تازیانه به
[11]

. 
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طور دائم و نامحدود، مانند برهانی که در  برهان حق دولت برای کارگرگیری به

آوردند، ظاهرًا تالشی است برای توجیه  همان زمان برای از میان برداشتن پول می

که  نظری ضرورت ناگواری که پرهیز از آن مقدور نبود. اما این سخنان صریح، با آن

مخالفت  ها به جز منشویک کنگره هم کسی بهی سیاست حزبی بود، و در  بیان کننده

توانست موجب محبوبیت تروتسکی در میان افراد عادی  ها برنخاست، نمی با آن

اقتصاد » های کارگری باشد. چندی بعد در همان سال بوخارین در کتاب اتحادیه

معنای  داری به کند که سرویس کار در نظام سرمایه چنین استدالل می« دوران گذار

اما همین کار در دیکتاتوری پرولتاریا ، است« ی کارگر بردگی کشیدن طبقه به»

نیست« ی کارگر دهی طبقه خودسازمان»چیزی جز 
[13]

. 

و ترس ، پاداش مادی، تالش سخت برای درآمیختن دعوت و سرمشق اخالقی

ها در زمان جنگ با لهستان و  ی کار از ترکیب این از مجازات و ساختن نوعی انگیزه

افزایش  به های آن رو اما دشواری، ی ورانگل انضباط کار را زنده نگه داشت حمله

که اقدامات انضباطی را با قاطعیت تمام ، ی حزب ی نهمین کنگره نامه بود. قطع

چه فردی و چه ، «مسابقات کار»از طرف دیگر از سازمان دادن ، تأیید کرد

برای دادن پاداش جنسی جمعی نیز پشتیبانی کرد و توصیه کرد ترتیباتی  دسته

طور  را که در تابستان گذشته به« ی کمونیستی شنبه»ویژه رسم  و به، داده شود

کارگران حزبی  791۹خودانگیخته آغاز شده بود مورد تأیید قرار داد. در آوریل 

« ی کمونیستی شنبه»نام  ی یک روزه به ای از یک روزنامه ی ویژه ها شماره چاپخانه

که در این سال ، مه نیز 7صبح روز ؛ ن جنبش را تقویت کرده باشنددر آوردند تا ای

کرملین شرکت « ی کمونیستی شنبه»لنین شخصاً در مراسم ، شنبه افتاده بود به

کرد. سپس با دستور حزبی، کار بدون مزد در روز شنبه برای اعضای حزب اجباری 

یق تروتسکی برای تشو های کارگران فعال که به شد. در همان سال برخی از گروه

گروهان »یعنی ، «اودارنیکی»کردند با اصطالح نظامی  احیای حمل و نقل کار می

برای خدمات  -« کار ضربتی» -« اودار نیچستووا»نامیده شدند و اصطالح « ضربت

برای انجام دادن « اودارنیک»های  ی کار ساخته شد. دسته بسیار ارزنده در جبهه

شدند. این نقشهْ حرکت باارزشی را  ار فوری اعزام میکارهای بسیار دشوار یا بسی



آ. کولنتای                                                                  94                                 اپوزیسیون کارگری                                  

 

جا و مکرر از آن اثر خود را از دست  ی نابه اما سپس براثر استفاده، باعث شد

داد
[14]

. 

های کار  کردند و انگیزه ها فقط برای کسب افتخار کنار می«اودارنیک»نخستن 

های مادی  که انگیزهها صرفاً معنوی و روانی بود. این بدان معنی نبود  اضافی آن

که میزان دستمزدهای مصوب دومین  موجود یکسره فراموش شده باشند. این

کار بسته شده  درعمل تا چه اندازه به 7979های کارگری در ژانویه  ی اتحادیه کنگره

، 791۹است، مطلبی است که تخمین آن میسر نیست. اما سومین کنگره، در آوریل 

ی  ی مهم نظامی کردن کار منحصر نساخت، بلکه درباره مسأله تمام توجه خود را به

تصویب  ای برای دستمزدها به سیاست دستمزد نیز بحثی صورت گرفت و میزان تازه

صراحت  نهاد کرد، به رسید. اشمیت، کمیسر خلق در امور کار، که طرح تازه را پیش

تخصص کار م منظور از تغییرات ساختمان میزان دستمزدها جلب نیروی»گفت که 

این هدف تفاوت دستمزدها افزایش زیادی پیدا کرد،  ؛ و با توجه به«صنایع است به

نسبت  به« کارگران»ی  ترین درجه ی عادی میان باالترین و پایین طوری که فاصله به

بود 7:1
[1۰]

تری برای جلب کارگران  های قوی انگیزه ترتیب، براثر فشار نیاز به . بدین

نشینی از سیاست برابرسازی، که در آغاز  نیسم جنگی عقبماهر، در همان اوج کمو

شد، آغاز شده بود. اما  رفت و تا حدی نیز عمل می دوران انقالب از آن سخن می

چه باعث شکست سیاست جدید شد این بود که در این هنگام پاداش جنسی  آن

ها  هکه انواع و اقسام جیر گرفت. با آن کلی می رفته رفته جای مزد نقدی را به

جیره را برحسب  791۹شد، تا پیش از کنندگان داده می برحسب شغل و مقام مصرف

که مزد نقدی تقریباً  791۹  بندی نکرده بودند. در ژانویه بازده تولید فردی درجه

نهاد برقرار کردن  حکم مزد جنسی در آمده بود، پیش معنی شده و جیره به بی

تصویب رسید، و این  اقتصاد ملی بهی شوراهای  پاداش جنسی در سومین کنگره

های  ی اتحادیه و سومین کنگره 791۹ی حزب، مارس  توصیه در نهمین کنگره

فرمانی صادر شد، برای استقرار  791۹کارگری سراسر روسیه نیز تکرار شد. در ژوئن 

عملی «. کنندگی کار منظور باال بردن تولید به»نوعی نظام پاداش پولى و جنسی 

« های جنسی ای برای دادن پاداش دائر کردن ذخیره»م البته بهشدن این نظا

همین نسبت سایر  پوط غله و به ۰۹۹ر۹۹۹مقدار  791۹ ںبستگی داشت؛ و در اکتب
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مواد خوراکی برای این منظور فراهم شد
[15]

دست  بایست به . اما این نقشه، که می

های  زیرا که ارگان سبب کمبود مواد پیش نرفت، های کارگری اجرا شود، به اتحادیه

شدند که خوراک را نه از باب پاداش بلکه برای دادن  غالباً ناچار می»نارکومپرود 

اکنون که پول تقریباً ارزش خود را از دست داده بود، «. ی عادی تقسیم کنند جیره

صورت جنسی پرداخت  بخش مؤثر کارمزد کارگران آن سهم روزافزونی بود که بـه

شد که چیزی بیش  ه ناچیز بودن موجودی مدام مانع از آن میشد. اما وقتی ک می

توانست شکل پاداش یا  های مادی تولید که می از حداقل جیره توزیع شود، انگیزه

ی نهایی کمونیسم جنگی در  . نتیجهتفاوت دستمزد داشته باشد، بیهوده شد

زی از جز شور انقالبی و اجبار برهنه چی ی سیاست کار این بود که به زمینه

 های کار برجا نماند. انگیزه

پایان  که ورانگل شکست خورده و جنگ داخلی سرانجام به 791۹در اواخر 

های اقتصاد ملی رفته رفته آثار  ی کار نیز مانند سایر جنبه رسیده بود، در جبهه

رسید  نظر می فشارهای تحمل ناپذیر پدیدار شد. مادام که زد خورد جریان داشت به

دلیل موجهی دارد؛ اکنون که دیگر زد و خوردی در کار « کردن کارنظامی »که 

های کارگری بار دیگر  نبود، این کار هم دلیل خود را از دست داده بود. اتحادیه

برخورد در شورای مرکزی، میان شورای مرکزی و  -محل برخوردهای شدید شدند 

مورد اختالف، که غالباً های شوروی. مسائل  ها و ارگان ها، و میان اتحادیه اتحادیه

شدند، عبارت بودند از این  مطرح می ۔نه اصول  -مقادیر  صورت مسائل مربوط به به

ای  ها انگیزش تولید است یا دفاع از منافع آنی و فرقه ی اصلی اتحادیه که آیا وظیفه

های اجباری بسیج کنند و  ها باید کارگران را با روش اعضای اتحادیه؛ آیا اتحادیه

ی محض؛ آیا باید در تعیین سیاست خود از  های داوطلبانه مان دهند، یا با روشساز

نظامی »ی  میان مسألهدولت دستور بگیرند یا مقداری استقالل هم داشته باشند؟ 

ی اتصال  های کارگری با دولت هیچ حلقه ی اتحادیه ی رابطه و مسأله« کردن کار

یی که کارگرگیری را جزءِ دائمی ها اساسی وجود نداشت. اما طبیعی بود که آن

ها را در  خواستند که اتحادیه چنین می دانستند، هم اقتصاد سوسیالیستی می

ها خاصیت  داران استقالل اتحادیه و حال آن که طرف دستگاه حکومتی ادغام کنند،

کرد فرض  ی انضباطی که بر کارگران تحمیل می ها را در ماهیت داوطلبانه اتحادیه
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ی تروتسکی، که بدون قید و شرط بر بسیج اجباری کار و  شخصیت زندهکردند.  می

بخشید و  ورزید، این مجادله را شدت می ها از دولت اصرار می اطاعت کامل اتحادیه

ی هواداری از  ساخت. تومسکی از این میان مدافع رأی دیرینه های آن را تیز می لبه

 ها از آب درآمد. اتحادیه

این نکته را  7978های کارگری سراسر روسیه در  یهی اتحاد نخستین کنگره

« های قدرت دولتی ارگان»ها آن است که به تصریح کرده بود که هدف اتحادیه

ی حزبی،  ی هشتم حزب نیز سال بعد، در بخش متناسب برنامه مبدل شوند؛ کنگره

ا ی تمام اقتصاد ملی ر امر اداره»های کارگری باید  اعالم کرده بود که اتحادیه

در گیرودار جنگ «. دست خود بگیرند صورت یک واحد اقتصادی تمامًا و عمالَ به به

پایان رسید، ناگزیر  داخلی درآمیختن این دو دیدگاه مقدور بود؛ همین که جنگ به

های کارگری  ی اتحادیه این پُرسش پیش آمد که آیا گرفتن تصمیمات حیاتی برعهده

این مسأله را قهرا پیش کشید کمابیش اتفاقی های دولتی. موردی که  است یا ارگان

بار شده بود و خطر توقف اقتصاد  آهن مصیبت وضع راه 7979-1۹زمستان بود. در 

تروتسکی، که در  شد. لنین به براثر آشفتگی کامل سرویس حمل و نقل احساس می

آن روزها در اورال بود، تلگراف زد و از او خواست این مشکل  را بعهده بگیرد. 

ژانویه  3۹های جاری اعمال زور اندیشیدند. فرمان مورخ  ی روش خست دربارهن

آهن برای  ی کارگران راه )شورای دفاع( اعالم کرد که همه« اس ته ائو» 791۹

شوند، و یک هفته بعد فرمان دیگری اختیارات انضباطی  سرویس کار بسیج می

های  فرمان نامی از اتحادیهکدام از این دو  آهن داد؛ در هیچ مدیریت راه وسیعی به

منظور اجرای  ، تروتسکی توانست، به791۹در آغاز مارس کارگری برده نشد. 

«( نارکومپوت)» ای در کمیساریای خلق در امور ارتباطات  سیاست خود، ارگان تازه

 ی آن وظیفه«(. گالوپولیپوت« )»آهن مدیریت سیاسی کل راه»نام  وجود آورد، به به

آهن استفاده کند. یکی از مقاصد ایجاد  آگاهی سیاسی کارگران راهاین بود که از 

آهن  ی کارگران راه کم یکی از نتایج آن، این بود که اتحادیه این اردوگاه، یا دست

های انقالب، این اتحادیه بیش  های نخستین هفته زیرا که از آشفتگی دور زده شود؛

ای برای خود حفظ کرده  تانهها نوعی سنت استقالل عمل سرسخ از سایر اتحادیه

توجه  791۹ی حزب در پایان مارس  ی نهمین کنگره های ویژه نامه بود. یکی از قطع
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دشواری اساسی بهبود حمل »کند و  اهمیت عظیم حمل و نقل جلب می حزب را به

و گالوپولیپوت را  دهد نسبت می« آهن ی کارگران راه ضعف اتحادیه»را به« و نقل

از طریق نفوذ »ی آن این است که  ی دوگانه کند، زیراکه وظیفه یمخصوصاً تأیید م

های مجرب وضع حمل و نقل را بهبود بخشد... و  ی کمونیست یافته سازمان

آهن را تقویت کند و تا نفر آخر کارگرانی  ی کارگران راه حال سازمان اتحادیه درعین

خود  جای دهد، و به فرستد در آن ] اتحادیه[ آهن می راه را که گالوپولیپوت به

این ترتیب  اتحادیه کمک کند که در سازمان خود انضباط آهنین برقرار سازد، و به

آهن  تر حمل و نقل راه بدیل بهبود بیش ابزار بی ی کارگران راه آهن را به اتحادیه

ی  ها برانگیخته شد و میان گالوپولیپوت و اتحادیه زودی حسادت به«. مبدل سازد

جای باریکی کشید و  هن جنگ علنی درگرفت. در ماه اوت کار بهآ کارگران راه

آهن رأی داد و  ی کارگران راه ی اتحادیه برانداختن کمیته ی مرکزی حزب به کمیته

« تسکتران»نام  جای آن گذاشت که در مجادالت بعدی به ای به ی تازه کمیته

شناخته شد
[11]

ی ورانگل در جنوب  . جنگ پایان نیافته با لهستان و لشکرکشی تازه

کرد. اما در  انداختن حمل و نقل تا حدی توجیه می هنوز شدت عمل را برای راه

ی مرکزی  های کارگری مقداری از اعتبار خود را نزد کمیته پایان سپتامبر اتحادیه

هر نوع خرده فرمایش و »ای صادر کرد و  نامه حزب بازیافته بودند، و این کمیته قطع

های کارگری مذمت کرد، و تذکر داد که اکنون  در کار اتحادیهرا « خرده مداخله

نام  ای به وقت آن است که گالوپولیپوت و )سازمان مشابهی در حمل و نقل رودخانه

 های اتحادیه مبدل شوند. ارگان به«( گالو پولیوود»

های  کنفرانسی از اتحادیه 791۹بنابرین وقتی که در نخستین روزهای نوامبر 

ها برافروخته بود.  ی کامل( در مسکو تشکیل شد، چهره ه یک کنگرهکارگری )ن

پایان رسیده، و بدترین  بس با لهستان امضا شده، جنگ داخلی به پیمان آتش

آهن عمالً گذشته بود. نمایندگان بلشویک کنفرانس مطابق  ی بحران راه مرحله

نس معین کنند. معمول خود قبالً جداگانه اجالس کردند تا روش خود را در کنفرا

ی کلی خود را  ی تولید، حمله تروتسکی با اغتنام فرصت از بحث درباره

دانست؛ تومسکی « خانه تکانی»ها را نیازمند  های کارگری آغاز کرد و آن اتحادیه به

پاسخ تندی داد. این دعوا را از ساحت خود کنفرانسی دور نگه داشتند، و کنفرانس 
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های کارگری در انگیزش  ی نقش اتحادیه وتاک دربارهتصویب احکام غیرقاطع رودز به

تولید اکتفا کرد
[18]

ی مرکزی  . اما در خود حزب دعوا چنان تلخ شده بود که کمیته

نویس  لنین و تروتسکی دو پیش 791۹نوامبر  8ی  مداخله شد. در جلسه ناچار به

 ہکثریت دی مرکزی با ا ارائه کردند و روز بعد، پس از چندی بحث دشوار، کمیته

چهار )مخالفان عبارت بودند از تروتسکی، کرستینسکی، آندریف، و ریکوف(  به

نامه با ظرافت قائل  تصویب رساند. این قطع نویس لنین به ی پیش ای برپایه نامه قطع

، که مستعد فساد و تبدیل «مرکزیت و اشکال نظامی کار»شود: میان  تمایزی می به

اشکال سالم »است، و « های کارگری اتحادیه به خرده فرمایش»بوروکراسی و  به

کند که  نامه چنین تجویز می ی اصل مسأله، قطع در باره«. کردن کار نظامی

های  های کارگری نیز با همان منزلت سایر کمیته تسکتران در شورای مرکزی اتحادیه

ای برای نوشتن  انتصاب کمیته های عمده شرکت کند، و به مرکزی اتحادیه

دهد های کارگری رأی می ای برای اتحادیه های کلی تازهدستور
[19]

. پس از صدور 

ی  کمیته 791۹دسامبر  1نامه شکافی در درون تسکتران پدید آمد، و در  این قطع

ی این اختالف بازگشت. این بار لنین  بحث درباره تری به مرکزی در فضای تلخ

احساسات کمیته برضد هردو زینوویف را آزاد گذاشت که بر تروتسکی بتازد. اما 

تشکیل داد، که « پوشالی»اصطالح  طرف دعوا برانگیخته شد: بوخارین یک گروه به

پریوبراژنسکی، سربریاکوف، سوکولنیکوف، و الرین در آن شرکت داشتند، و با 

اش عبارت بود  ای گذراند که نتیجه دهنده ی سازش نامه هفت قطع اکثریت هشت به

ی حزب در بهار آینده.  مسائل تا زمان تشکیل کنگره ی از باز گذاشتن همه

گالپولیپوت و سازمان مالزم با آن، یعنی گالپولیوود، رسمًا منحل شدند و کارکنان و 

جای خود باقی ماند،  اتحادیه های کارگری انتقال یافت. تسکتران به ها به اموال آن

 7917و نقل در فوریه ی کارگران حمل  ی آینده منتها با این تفاهم که در کنگره

اعضای آن از نو برگزیده شوند
[3۹]

. 

داری آن تصمیم اصلی ماه نوامبر، دائر براین که بحث  بعد، نگه از این زمان به

مجامع عمومی نکشانند، غیرممکن بود این اختالفات درون حزب را به
[37]

. در سه 

ی حزب در  نگرهی مرکزی و افتتاح دهمین ک ی سپتامبر کمیته ماهی که میان جلسه

های کارگری بحث تندی در  ی نقش اتحادیه فرصت بود، درباره 7917مارس  8
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دیدارها و نشریات حزبی جریان داشت
[31]

ی  نظر تروتسکی و تسکتران، اتحادیه . به

داری رفتار کند و  ی نظام سرمایه خواست مانند یک اتحادیه آهن می کارگران راه

گومپرز »ی تومسکی را در نقش  ثانوی بشناسد: چهرهسازمان دادن امر تولید را امر 

دستگاه نارکومپوت »گفتند که  ها می مخالفان آنکردند.  تصویر می« دولت کارگران

ها و  جز شاخ ها چیزی به بلعد و از اتحادیه های کارگری را می دارد سازمان اتحادیه

گشت.  دست می دست به« پاالتفورم»شش هفت برنامه یا «. گذارد جا نمی پاها به

« گروه پوشالی»وقتی که کنگره اجالس کرد، وضع تا حدی ساده شده بود. 

بوخارین، که نتوانسته بود توافقی برقرار کند، با تروتسکی کنار آمده بود و از طرف 

کنگره ارائه  ی مرکزی به نام هشت تن از اعضای کمیته نویس مشترکی به ها پیش آن

یف، دزرژینسکی، کرستینسکی، پریوبراژنسکی، تروتسکی، بوخارین، آندر -شد 

یک گروه چپ  791۹-17راکوفسکی، و سربریاکوف. در جناح مقابل، در زمستان 

ی مبهم ولی دوررس این  در برنامهشکل گرفت. « ی کارگران مخالف جبهه»نام  به

م ھی د های کارگری بر صنایع نیز قید شده بود، و در کنگره گروه نظارت اتحادیه

دست شلیاپنیکوف و  نهادهایی در این جهت ارائه کردند. رهبری گروه به یشحزب پ

که  تر ساخت، چنان کولونتای بود. این عنصر تازه کار گروه لنین و زینوویف را آسان

ها  خود بگیرند: دیدگاه آن رو و مداراگر را به ها توانستند وضع یک نیروی میانه آن

به کنگره ارائه « ده نفری»ی  نامه قطع بهای معروف  نویس قطعنامه صورت پیش به

شد؛ این ده نفر عبارت بودند از لنین، زینوویف، تومسکی، رودزوتاک، کالینین، 

کامنف، لوزوفسکی ، پتروفسکی ، آرتام، و استالین
[33]

تر پیش از  های کوچک . گروه

وه دست سه گر محض تشکیل آن، از میان رفتند و میدان را به تشکیل کنگره، یا به

 بزرگ و مخالف یکدیگر سپردند.

ی دهم صوری و سطحی بود. این بحث در یک جلسه انجام  بحث علنی در کنگره

گرفت، و بخش بزرگی از آن هم صرف اتهامات جزئی شد. وقتی که نظر نمایندگان 

حاضر استخراج شد، نتیجه از پیش روشن بود. نفوذ شخصی لنین و وزن دستگاه 

کرد. اما هواداری مردمان از  ی ترازو کفایت می کفه حزبی برای پایین آوردن

آمد. سه پالتفورم عمده  ی مقابل بیش از آن بود که از آرای کنگره برمی برنامه

، «ی کارگران مخالف جبهه»داد.  خوبی نشان می مسائل اصولی مورد اختالف را به
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شکل  ا بهر« دولت کارگران»ی  ، مسأله«نظارت کارگران»مانند هواداران پیشین 

ی حزبی  ی سندیکالیستی نظریه رگه گرفتند و به اساسًا سندیکالیستی در نظر می

بینی انگلس را نقل کرد که  شلیاپنیکوف در کنگره، آن پیششدند:  متوسل می

ی  ی اتفاق آزادانه و برابر همه صنعت را برپایه»ی آینده  گوید جامعه می

ی کارگری سازمانی  جاکه اتحادیه آن[. از 34«]تولیدکنندگان سازمان خواهد داد

است که مستقیمَا و منحصرًا نمایندگی کارگران را برعهده دارد، قابل تصور نیست 

که چنین سازمانی تابع یک مرجع سیاسی باشد. در مرکز، مدیریت اقتصاد ملی باید 

تر،  سپرده شود؛ و در مراتب پایین ای از تولیدکنندگان سراسر روسیه دست کنگره به

دست  طور ضمنی به ترتیب، وظایف سیاسی به های کارگری. بدین دست اتحادیه به

شود، که چون ضابط قدرت سیاسی هستند باید فرض کرد که  شوراها سپرده می

ی کارگران مخالف  رفته رفته ناپدید خواهند شد. در مسائل جاری و عملی، جبهه

ی  های اساسی میان همه یدار برابری دستمزد، توزیع آزاد خوراک و نیازمند طرف

جای پرداخت پولی بود. این  کارگران، و جانشینی تدریجی پرداخت جنسی به

طور  کم به کرد و، دست معنای محدود کلمه نمایندگی می جبهه، کارگران را به

دهقانان مخالف بود؛ و از یک طرف هرچیزی را  نظری، با دادن هرنوع امتیازی به

ترین اشکال  داشت رد می کرد و از طرف دیگر مفرط  کردن کار که بویی از نظامی

پذیرفت، و با این روش بود که  های اقتصادی و مالی کمونیسم جنگی را می سیاست

ی دهم با  داشت؛ برای بحرانی که کنگره موضع خود را در جناح چپ حزب نگه می

 دست آورد. رأی به 78رو شده بود هیچ راه حلی نداشت و فقط  آن روبه

ی تروتسکی و بوخارین، که همان نظریات نخستین تروتسکی بود منهای  مهبرنا

 -« ی کارگران اتحادیه»در مقابل پالتفورم  -های آن، خود را  اندکی از تندی

های  اتحادیه»نامید. در این برنامه خواسته شده بود که  می« تولید»پالتفورم 

ز حیث نام بلکه در معنی و های تولیدی مبدل شوند، نه تنها ا اتحادیه کارگری به

تمام مدیریت تمام اقتصاد ملی »تراکم  7979ی حزبی  در برنامه«. روش کار نیز

های کارگری قید شده بود. اما  در دست اتحادیه« صورت یک واحد اقتصادی به

« های دولت کارگران دستگاه ها به ی اتحادیه ریزی شده تبدیل برنامه»شرط برفرض 

نتایج این روند آن بود که بایستی میان وسنخا و شورای مرکزی  استوار بود. یکی از
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تری صورت گیرد، و کمیساریای خلق در امور کار  های کارگری آمیزش بیش اتحادیه

های کارگری در عمل بسیار  کلی از میان برود. جریان دولتی شدن اتحادیه نیز به

ی نهایی  نتیجه آن بهرسید که مانع رسیدن  نظر نمی پیشرفته بود: هیچ دلیلی به

ی تروتسکی و بوخارین انسجام منطقی فراوانی داشت؛ اما این فرض  باشد. برنامه

تواند منافعی متمایز از منافع کل دولت شوروی  اساسی که کارگر صنعتی نمی

حال که  های مستقل باشد، درعین داشته باشند و لذا نیازمند حمایت اتحادیه

ای در  کرد چندان پایه ظاهراً آن را توجیه می« تاریادیکتاتوری پرول»اصطالح جاری 

این دلیل که دولت موجود بر نوعی سازش جاری میان  وگر تنها به -واقعیت نداشت 

ی تروتسکی و بوخارین در  کارگر صنعتی و دهقان روستایی استوار بود. برنامه

گیرم از ی کارگران مخالف وارد بود،  معرض همان ایرادی قرار داشت که برجبهه

ی دیگر؛ یعنی این برنامه عنصر دهقانی را در حکومت شوروی نادیده  زاویه

کرد این بود که همه  تری که از محبوبیت آن جلوگیری می گرفت. مانع عملی می

شود، و این در واقع  دانستند که این برنامه با بسیج اجباری کار مربوط می می

امه، با وجود مدافعان درخشان و با این برن ی منطقی مقدمات آن بود. به نتیجه

 رأی موافق داده شد. ۰۹نفوذی که داشت، در کنگره فقط 

رأی  335باز شد، که با اکثریت « ده نفری»ی  نامه ترتیب میدان برای قطع بدین

ای که  تصویب رسید. ایراد عمده ی دیگر به رأیِ دو برنامه 78رأی و  ۰۹در مقابل 

همین صورتی  بود که قاطع نیست و امور را کمابیش به این برنامه گرفته شد این به

ی کارگران مخالف را برای  نهاد جبهه گذارد. این برنامه پیش که هست باقی می

کرد، زیرا، چنان که  شدت رد می ی تولیدکنندگان سراسر روسیه به تشکیل کنگره

 ی وخیم اکثریت در این لحظه»ای  صراحت گفت، در چنین کنگره زینوویف به

اما در «. ها ارها و منشویک ها از اس اشخاص غیرحزبی خواهند بود، و بسیاری از آن

ها هم  این برنامه برخالف نظر تروتسکی این نکته نیز اعالم شده بود که اتحادیه

دولتی کردن سریع »دهند، ولی  اکنون برخی وظایف دولتی را انجام می

این »ی مهم این بود که  نکته «.های کارگری اشتباه وخیمی خواهد بود اتحادیه

جلب « طرف دولت شوروی تر به تر و بیش ای غیر حزبی را بیش های توده سازمان

های اقناعی بود )گرچه  کار بردن شیوه های کارگری به کنند. صفت مشخص اتحادیه
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معنای پایمال  ها در دولت به رفت(؛ ادغام آن کار می هم گاهی به« اجبار پرولتری»

ها بود جه مثبت آنکردن این و
[3۰]

اندیشی  تر بر مصلحت بیش« ده نفری». پالتفوزم 

ی قوت آن هم چیزی جز  تر بر انسجام نظری. اما سرچشمه عملی استوار بود و کم

پذیرفت که هدف نهایی برابر ساختن  این نبود. در موارد معین، گروه ده نفری می

ی کارگران مخالف و آنی  دستمزدها است، ولی با اعالم این هدف از جانب جبهه

پرداخت »های کارگری باید  گفت اتحادیه کرد و می شناختن این هدف مخالفت می

ها  ی انضباط کار و افزایش تولیدکنندگی )نظام پاداش مزد نقدی یا جنسی را وسیله

های انضباطی  دادگاه»چنین بایستی از طریق  مھها  اتحادیه«. و غیره( قرار دهد

ده »نهادهای گروه  ال انضباط و مبارزه با غیبت از کار بپردازند. پیشاعم به« رفیقانه

ی حزب  های کارگری در دهمین کنگره ی اتحادیه نام راه حل مسأله که به« نفری

انگیز. اما برای  نهاد معقولی بود، ولی نه تازه بود و نه هیجان تصویب رسید پیش به

های کارگری نقشی قائل شد  یهتوان برای اتحاد این پرسش اساسی که چگونه می

ده »نهادهای گروه  های دولتی مبدل کنیم، از پیش ارگان ها را به بدون آن که آن

 آمد. هیچ پاسخی برنمی« نفری

ی  تا کنگره»ی تصویب شده  نامه بینی کرد که قطع تروتسکی در کنگره پیش

دو ماه نگذشته هنوز  .بینی دقیقاً راست درآمد این پیش«. یازدهم دوام نخواهد کرد

ی  ی کمیته نامه با صدور قطع 7911ای پیش آمد و در ژانویه  بود که بحران تازه

های کارگری داده شد.  مرکزی تغییرات مهمی در خطمشی حزب در مورد اتحادیه

صورت گرفت، این  791۹-17های زمستان  اگر تغییرات بعدی بدون تجدید آن تلخی

ی دهم تجدید آن  شدن انضباط حزبی در کنگره تر دو دلیل بود. اوالً، فشرده به

مجادالت تند و علنی پیشین را غیرممکن ساخته بود. ثانیاً، تمام جدال زمستان 

های کارگری در شرایط کمونیسم جنگی صورت گرفته  ی اتحادیه درباره 17-791۹

ی مفروضات اقتصادی آن نظام. ترک نظام کمونیسم جنگی و در پیش  بود، و بر پایه

بار آورد که نتیجتاً هم پالتفورم  رفتن خطمشی نپ در سیاست کار نیز آثاری بهگ

ی کارگران مخالف منسوخ شد، اما این جریان  تروتسکیستی و هم پالتفورم جبهه

خوبی سازگار بود و  تصویب کنگره رسیده بود به پذیری که به ی نرمش جدید با برنامه

مداد شود. سیاست تروتسکیستی ی آن قل راحتی دنباله توانست به حتی می
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شدن کار از جانب دولت بازتاب تنش بسیار شدید کمونیسم جنگی بود و با  نظامی

بایست تخفیف پیدا کند. اما در عمل معلوم شد که  می گذشتن حالت اضطراری

تر از برخی اشکال دیگر کمونیسم جنگی است؛ سیاست کاری  دوام اعتبار آن بیش

تر ملهم از مفاهیمی  های پنج ساله در پیش گرفته شد بیش که سرانجام در بر نامه

ی مصوب دهمین  نامه تر با قطع کرد و کم بود که تروتسکی در این ایام بیان می

 .شد کنگره ی حزب مربوط می

 

 ها: پانوشت
 7971ی کار برای لنین معنائی خاصی داشت. در سپتامبر  [ دفترچه7]

ری دارد. این سند باعث سرشکستگی او ی کا هر کارگری دفترچه»نویسد:  می

داری است،  شود، هرچند امروز ]این دفترچه[ سند بردگی در نظام سرمایه نمی

توانگران  فالن یا بهمان ابله تعلق دارد. شوراها برای ی آن است که کارگر به نشانه

تدریج برای تمام جمعیت... ]این  ی کار درست خواهند کرد، و سپس به دفترچه

ی نوین دیگر  گوید در جامعه ای خواهد شد که می نشانه [ مبدل بهدفترچه

«.... ی وجود ندارد، ولی از طرف دیگر، هیچ کس نیست که کار نکند«کارگر»

 -آن هم فقط برای کارگران مسکو و پطروگراد  -ی کار برای کارگران  دفترچه

وی دریایی معمول شد؛ افراد ارتش سرخ و نیر 7979نخستین بار با فرمان ژوئن 

 ی کار دریافت کردند. سرخ نیز دفترچه

ی  آرمان ما ادامه»ها مدعی شد که  ی بلشویک نامه [ ریازانوف در تأیید قطع1]

و این «...دولتی شدن نیست، بلکه غیردولتی شدن تمام زندگی اجتماعی است

مفهوم ازمیان رفتن دولت برای افزایش قدرت دولت مورد  تنها موردی نیست که

 .گیرد اده قرار میاستف

های کارگری  ی اتحادیه [ زینوویف، که پول دولت را در اختیار نخستین کنگره3]

سومین کنگره  به 791۹بود تا صندوق اعتصاب تشکیل دهند، در ژانویه  گذاشته

صندوق اعتصاب نیازی ندارند، این  های کارگری دیگر به جا که اتحادیه گفت از آن



آ. کولنتای                                                                  104                                 اپوزیسیون کارگری                                  

 

های  المللی برسد، برای اتحادیه کیل یک صندوق بینمصرف تش تواند به پول می

 انقالبی در کشورهای دیگر...

داد: در  گاه روی می های غیررسمی حتی در اوج جنگ داخلی نیز گه اعتصاب

نهاد  ای پیش نامه های کارگری قطع شلیاپنیکوف در شورای مرکزی اتحادیه 7979

های کارگران را برطرف  وشند گالیههای کارگری باید بک کرد، دائر براین که اتحادیه

آور اعتصاب از راه  های پریشانی با تمام نیروی خود با گرایش»ترتیب  کنند و بدین

 «. ها مبارزه کنیم انگیز این روش توضیح ماهیت فاجعه

های کارگران  های مسکو بودند و نرخ درصد نرخ 71۹های پطروگراد  [ نرخ4]

دلیل  رسید )البد به درصد هم می 71۰راد به آهن مورمونساک در شمال پطروگ راه

جز یاروسالول که نرخ آن  ی شهرهای دیگر )به دشواری خاص وضع محل(. در همه

تر از  تر بود، و در مناطق روستایی نیز نرخ پایین درصد بود( نرخ از مسکو پایین 7۹۹

قدار از درصد بود. در این که چه م 4۰ترین نرخ، در شمال قفقاز،  شهر بود؛ پایین

 این مقررات عمالً اجرا شده، جای تردید است.

بار دیگر برای  یک« کارکنان سیاسی مسؤل»ی  حقوق ماهانه 7979[ در اکتبر ۰]

روبل در ماه  4ر1۹۹ها افزایش یافت و حقوق باالترین گروه  جبران باال رفتن قیمت

ی این گروه به  ماهانه ها باال رفت و دریافتی بازهم حقوق 791۹در ژوئن   معین شد

روبل رسید. از آن پس در زمان کمونیسم جنگی حقوق نقدی معنای خود را  1ر5۹۹

طور معمول  از دست داد، و پس از آغاز شدن نپ ارقام حقوق کارکنان دولت دیگر به

 منتشر نشد.

ی حزب نقل کرد. زینوویف  ها ارقامى است که زینوویف در دهمین کنگره [ این5]

برای مقایسه  آمیز است، ولی مدعی بودکه ین ارقام گزافهاذعان داشت که ا

معتبرند؛ این ادعا شاید هم درست بوده است. در مآخذ دیگر ارقامی نقل شده است 

 .این ارقام تفاوت دارد با ک اندکی

نویس  های کارگری در متن نهایی بیش از پیشن [ نقش انضباطی اتحادیه1]

 نویس را لنین احتماالً در فوریه ست. این پیشاصلی لنین مورد تأکید قرار گرفته ا

ترین  ترین و سخت بزرگ»تهیه کرده بود، اما در آن هم قید شده بود که  1919



آ. کولنتای                                                                  105                                 اپوزیسیون کارگری                                  

 

برای کار ضرورت دارد؛ در این فاصله « مرکزیت ممکن در مقیاس سراسر کشور

 تر شده بود. سنگینی جنگ داخلی بسیار بیش

 .در معادن باز کرد« های کار پاهس»[ این فرمان راه برای کاربرد وسیع 8]

های  در شنبه ی بوخارین و پریوبراژنسکی، تعداد کسانی که [ بنا بر نوشته9]

 :رسید 7۹ر۹۹۹به  ۰ر۹۹۹از  7979کردند در اوت و سپتامبر  کمونیستی کار می

درصد تولید خود را افزایش  173مواردی ذکر شده است که کارگران ماهر تا 

 . درصد 3۹۹غیرماهر تا  کارگران اند، و داده

موجب یک فرمان متممْ شوراهای روستا بایستی در بسیج کارگران  [ به7۹]

ی  های کار سهمی داشته باشند. یکی از کارگران کارخانه روستایی برای سپاه

فرار از کار زیاد »هیأت اعزامی حزب کارگر گفت که  به 791۹کولومنسکی در بهار 

 .«گردانند گیرند و از روستاها برمی یاست و سربازان فراریان را م

 Izvestiya نام ای هفتگی به نشریه 791۹ی مسکو در تابستان  [ کمیته77]
Moskovskogo Komiteta po Trudovoli Povinnosti  این ی مطالعه. کرد منتشر 

ی عمل سرویس کار بسیار روشن  نحوه شناختن برای روز آن های روزنامه با همراه نشریه

های محلی آن را مسؤل  گالوکومترود و ارگان 791۹مه  4است. فرمان مورخ کننده 

 ی اشکال فرار از کار ساخت. مبارزه با همه

ی  سومین کنگره ی اطالعات باال در گزارش کامل و صریحی به همه [71]

 تسلیم شد. 791۹های کارگری سراسر روسیه در آوریل  اتحادیه

ترین انواع کار باعث شد که این نهاد  شاق عنوان مجازات و کار به [ تقارن73]

 .ای پیدا کند رحمانه صورت بسیار بی

صورت  صورت مذاکرات کنگره منتشر نشد، ولی سخنرانی تروتسکی به [74]

 .ی آثار او نیز در آمد چاپ رسید و سپس در مجموعه ای به جزوه

در « ی کارگران دادگاه انضباط رفیقانه»، نخستین 7979[ در اواسط 7۰]

صورت نهاد منظمی برای  زودی به ها به ها ایجاد شده بود: این دادگاه کارخانه

های کارگران اطالعات  ی طرز کار دادگاه اجرای انضباط کارخانه درآمدند. درباره

های مشابه  دادگاه تفصیلی فراوانی در دست نیست، اما برخی ارقام مربوط به

دهد. از میان  ها را نشان می ات و مجازاتها نوع اتهام کارمندان و مدیران کارخانه
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سر کار  نصف موارد دیر آمدن به اتهام نزدیک به 791۹ی ثبت شده در  پرونده 94۰

رفتار نادرست »اند از  ی تواتر عبارت بوده ترتیب درجه بوده است؛ سایر اتهامات به

 رعایت نکردن انضباط»، «غیبت از کار روزهای یکشنبه»، «در برابر مشتریان

، و «طور خودسرانه رها کردن کار به»، «اطاعت نکردن از دستور»، «اتحادیه

چهارم موارد متهم  در بیش از یک«. تبلیغ برای کوتاه کردن ساعات کار روزانه»

مورد حکم  3۹نصف موارد متهم از کار اخراج شده، و در  تبرئه شده، در نزدیک به

کار در بازداشتگاه محکوم شده است.  مورد متهم به 19و در « کار اجباری صادر شده

ی دردناکی بیش نبود،  ها بعد، هنگامی که کمونیسم جنگی دیگر خاطره سال

های کارگریْ  آورد که در آن زمان برخی از اتحادیه یاد می تومسکی با شرمندگی به

معین کرده « هدف»جایی رسانده بودند که برای تعداد اعضای خطاکار  کار به

 بودند.

ی مرکزی اجرایی سراسری داد،  کمیته وتسکی، در گزارشی که بعدًا به[ تر75]

ابتکار خود  به»که نخستین سپاه کار از ارتش سوم تشکیل شد، و آن هم  مدعی شد

نخستین سپاه کار در همان مأخذ گردآوری شده  اسناد بسیاری مربوط به«. آن

ود بالید و گفت خ ی حزب از شدت عمل ارتش به است. تروتسکی در نهمین کنگره

، و مدعی شد که «ای مبدل کردیم یک مرکز اقتصادی منطقه ما خود را به»که 

«. ی کار بود، هرچند غیرقانونی بود درجه ترین عالی»کاری که انجام گرفته است 

هدایت کلی کار بازسازی و تقویت حیات »پس از آن فوراً تصمیم گرفته شد که 

ی شورای انقالبی نخستین سپاه کار سپرده  عادی اقتصادی نظامی اورال برعهده

ی شورای انقالبی سپاه کار جنوب  وظایف برعهده نظیر همین  791۹در اوت «. شود

شورای سپاه کار اوکراین  791۹شرقی روسیه نیز گذاشته شد؛ و حتی در نوامبر 

های  ها و سخنرانی شناخته شد. نوشته« ارگان محلی شورای کار و دفاع»عنوان  به

منبع سرشاری است از اطالعات مربوط 791۹های سال  وتسکی در نخستین ماهتر

آهن ترکستان را برای حمل و نقل نفت  سپاه های کار: یک سپاه کار کشیدن خط به

 پردازد. استخراج ذغال می گیرد، و سپاه دیگری در معادن دنتس به برعهده می

ای از این  اه شده، که روایت بسیار کوت791۹آوریل  1ی «ایزوستیا[ »71]

سخنرانی را چاپ کرده است. متن سخنرانی در سوابق رسمی کنگره نیامده است، 



آ. کولنتای                                                                  107                                 اپوزیسیون کارگری                                  

 

بنا بر پانویسی بر چاپ دوم : ای منتشر خواهد شد صورت جداگانه این دلیل که به به

 جزوه هرگز منتشر نشد. ںسوابق کنگره ای

رده بود دائر [ پیش از کنگره شلیاپنینکوف نظریاتی در محافل حزبی پخش ک78]

های کارگری  و اتحادیه« تجلی قدرت سیاسی»عنوان  بر شناختن شوراها به

اقدام  منظور مبارزه به«: ی مسؤل اقتصاد ملی یگانه سازمان دهنده»عنوان  به

نظامی کردن کار بود. این نظریات رسماً مورد بحث قرار نگرفتند، اما  تروتسکی به

کنگره  ها اشاره کردند. خود شلیاپنیکوف در آن کرستینسکی و بوخارین در کنگره به

برای یک مأموریت  -حضور نداشت چون که ـ شاید برای دور شدن از صحنه 

 خارج اعزام شده بود. ای به اتحادیه

گیرد و  ای را نیز دربرمی افسران حرفهkommandnyi sostav   [ اصطالح79]

وجود آوردن  نی امکان بهی فکری است که در آن زمان شایع بود، یع دهنده نشان

کارگران »ها را  شان آن از کارگران ماهر )که مخالفان« سپاه افسران»نوعی 

ترین بیان  ی کارگران کامل نامیدند( برای سازمان دادن و هدایت توده می« اشرافی

، که در 791۹مارس  15« پراودا»قلم گولتسمن در  ای آمده است به این فکر در مقاله

ی  حزب از آن نقل شد و تروتسکی از آن پشتیبانی کرد و مورد حمله ی نهمین کنگره

نظریات  آمیزی به ی مبهم ولی موافقت شدید ریازانوف قرار گرفت. لنین اشاره

ی که پیش از کنگره منتشر کرده بود این فکر را «احکام»گولتسمن کرد. زینوویف در 

های کارگری  تحادیهی کارگران کمونیست در جنبش ا وظیفه»محکوم کرده بود: 

ی کارگران ماهر باشد، که  بندی جداگانه تواند عبارت از جداسازی و گروه نمی

 «.ی کارگر بیش نیستند اقلیتی در طبقه

فرار از کار با صدور فرمانی با همان  ی مربوط به نامه [ پس از کنگره فوراً قطع1۹]

 اجرا گذاشته شد. به مفاد

گویان  بود. سخن 7۹۹۹و تعداد کل حدود  1۹[ تعداد نمایندگان منشویک 17]

ها، صنایع شیمیایی،  های کارگران چاپخانه منشویک مدعی شدند که در اتحادیه

جز در مورد کارگران  چنان اکثریت دارند. به فلزکاران، و کارگران نساجی هم

ها برضد نظامی شدن کار در  اعتبار این ادعا مشکوک بود. نظر منشویک ها چاپخانه



آ. کولنتای                                                                  108                                 اپوزیسیون کارگری                                  

 

های کارگری بیان شده بود که هیأت اعزامی حزب کارگر  ی اتحادیه ای درباره نامه

 انگلیس تسلیم شد.

بینی شده  ی حزب پیش [ این برهان در سخنرانی تروتسکنی در نهمین کنگره11]

تروتسکی نیز یک بند طوالنی تلفیقی از « تروریسم و کمونیسم»ی  در رساله بود؛

 این دو سخنرانی است.

تری از اصول  ارین، که از میان رهبران بلشویک با انسجام بیش[ بوخ13]

های کارگری با  ی اتحادیه کرد، در این دوره در مسأله کمونیسم جنگی دفاع می

 دست بود. تروتسکی هم

، 7917های کارگری، مه  ی اتحادیه گویان در چهارمین کنگره [ یکی از سخن14]

ع شده است که امروز تعداد قدری وسی به« ضربتی»برداشت کار »گفت که 

 «.است« غیرضربتی»بیش از « ضربتی» مؤسسات

تفاوت در حقوق ماهانه در این دوره  تری از گرایش به [ برگسون شواهد بیش1۰]

 کند. نقل می

اس ته »ها و تصمیمات ساونارکوم و  ترین فرمان [ لنین این فرمان را یکی مهم15]

 نامیده است.« ئو

ی حزب تروتسکی دوبار بدون تناقض گفت که تصمیم  [ در دهمین کنگره11]

ی  کمیته 791۹اوت 18نهاد خود او بود( در  )که ظاهراً پیش« تسکتران»ایجاد  به

مرکزی گرفته شد، و لنین و زینوویف و استالین در مقابل اعتراض تومسکی از این 

 نهاد پشتیبانی کردند. پیش

 قل کرد.تفصیل ن لنین این احکام را ستود و به [18]

گیری در روز اول و  بحث دو روزه، ازجمله رأی ای از جرئیات  [ ... پاره19]

نویس تروتسکی  رأی، و رد پیش 4رأی در برابر  8االصول با  نویس علی تصویب پیش

کند که  آثار لنین آمده است. لنین اذعان می ٔ  مجموعه رأی، در 1رأی در برابر  8با 

آمیز و  ای حمالت که آشکار بود گزافه پاره ه داد بهاجاز»خود  در جریان مجادله به

تروتسکی حاضر نشد در کمیته کار کند، و لنین از این بابت  بپردازد.« لذا غلط است

 شدت سرزنش کرد. او را به
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منتشر شد و  791۹دسامبر  74ی «پراودا»در « پوشالی»ی  نامه [ این قطع3۹]

 چاپ شد.ی آثار زینوویف نیز تجدید  سپس در مجموعه

دستور لنین را تروتسکی ثبت  نهاد منع زینوویف به [ پس گرفته شدن پیش37]

 کرده است.

ی آن  مانند این بحث چند مورد مقاطع عمده ی بی [ برای نشان دادن دامنه31]

تروتسکی در مجمع بسیار بزرگی از افراد  791۹دسامبر  1توان نقل کرد. در  را می

ی شوراهای سراسر روسیه  دگان هشتمین کنگرههای کارگری و نماین اتحادیه

تومسکی و … ای در آمد صورت جزوه سخنرانی کرد و روز بعد متن سخنانش به

، در دیدار دیگری 791۹ دسامبر 3۹... روز دیگران هم در این دیدار سخنرانی کردند

از همین نوع لنین و زینوویف و تروتسکی و بوخارین و شلیاپنیکوف و دیگران 

نام... منتشر شد. یک هفته بعد  ای به ی کردند: این سخنان نیز در جزوهسخنران

، 7917در سراسر ژانویه  زینوویف در دیداری در پطروگراد سخنرانی کرد...

کرد.  تقریباً هر روز مقاالتی از هواداران این یا آن پالتفورم چاپ می« پراودا»

و  ژانویه چاپ شد... 79 ی استالین، که در رد نظریات تروتسکی است، در مقاله

ژانویه. لنین در پایان ژانویه در  17در «... بحران در حزب »ی لنین با عنوان  مقاله

و عنوان فرعی « های کارگری ی اتحادیه یک بار دیگر درباره»ای با عنوان  جزوه

را خالصه کرد. پیش  ی بحث نتیجه« ی اشتباهات رفقا تروتسکی و بوخارین درباره»

ی مسأله در مجلدی  ی مرکزی اسناد عمده دستور کمیته کنگره... بهاز اجالس 

تر از  نقش استالین در پشت صحنه گویا مهم ویراستاری زینوویف منتشر شد... به

شود که یکی از  جا معلوم می نوشتن یک مقاله بوده است، و این نکته از این

که زینوویف در  کند که در آن روزهایی نمایندگان کنگره با ریشخند اشاره می

قدر، رفیق  آن استراتژیست جنگی و دموکرات عالی»پطروگراد سرگرم فعالیت بود، 

هایی بود حاکی از این که فالن و بهمان  گزارش»در مسکو مشغول نوشتن « استالین

نفع لنین رأی  دست آمده، و فالن تعداد افراد به پیروزی در این یا آن جبهه به

 «.نفع نظر تروتسکی... و غیره و غیره بهاند، و فقط شش نفر  داده

 حزب پیوسته بود. باز به 7979[ لوزوفسکی در 33]

 بوده است.« ی کمونیستی جامعه»[ لنین پاسخ گفت که منظور انگلس فقط 34]
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های  ی اتحادیه مسأله ی مربوط به [ لنین در سخنرانی کوتاه خود در کنگره3۰]

اقتاع  هرقیمتی شده اول به ما باید به»ید: ویژه اصرار ورز کارگری براین نکته به

 «.اجبار بپردازیم، بعد به
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 پیوست دوم
 های کارگری حزب بلشویک و اتحادیهی  دهمین کنگره

 

تاریخ روسیه »جلد اول  149تا  143ی  که: این پیوست عیناً از صفحه توضیح این

ندری کپی شده ی نجف دریاب ، اثر ا اچ کار، ترجمه«شوروی ـ انقالب بلشویکی

 از ماست.ی رنگی است. ضمناً تأکیدها

 

، وقتی که جنگ داخلی تقریباً تمام شده بود، نیرومندترین 791۹... در پاییز 

ی  جبهه»گروه مخالفی که از زمان انقالب در درون حزب سازمان یافته بود با نام 

افراد بود تا در  تر در تعداد . قدرت این گروه بیشوجود آمد به« کارگران مخالف

. رهبران معروف آن عبارت بودند از شلیاپنیکوف، که سابقاً ی آن رهبری و برنامه

کارگر فلز کار بود و در نخستین دولت شوروی کمیسر کار بود و خود را حامی 

ی بلند نخستین روزهای  نامید؛ و کولونتاى، که دیگر آن اسم و آوازه کارگران می

های جاری، که غالباً  ی این گروه ترکیبی بود از نارضایی هبرنامانقالب را نداشت. 

ای اقتصادی و سیاسی و برضد ھ جهت اعتراض برضد مرکزیت روزافزون نظارت

کرد که  نهاد می مالحظگی دستگاه حزب داشت. این گروه پیش افزایش قدرت و بی
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ر بر شعار های کارگری منتقل شود، و با این کا اتحادیه نظارت بر صنعت و تولید به

های حزب  و گرایش سندیکالیستی که در برخی از بخش« نظارت کارگران»مبهم 

فکران بر  تسلط روشن چنین این گروه به کرد. هم ی دیرینه داشت تکیه می سابقه

گفت  ی وسیع عناصر غیرکارگر بود؛ و می حزب اعتراض داشت و خواهان تصفیه

ی مسائل  آزاد معین شوند و همهی مقامات حزبی باید از طریق انتخابات  همه

آزادانه مورد بحث قرار گیرد، و وسائل ترویج و تبلیغ نظریات مخالف در اختیار 

در  791۹ـ17نهادها پس از آن که در زمستان  این، انتقادات و پیشمخالفان، باشد. 

قلم کولونتای با عنوان  ای به ها و محافل مفصال مطرح شد، در جزوه روزنامه

گردآوری شد و در زمان  [Worker's Opposition] «ارگران مخالفی ک جبهه»

میان افراد حزب توزیع شد 7917ی حزب در مارس  تشکیل دهمین کنگره
[7]

. 

های کارگری  قش اتحادیهبر سر ن 791۹-17ای که در زمستان  در مجادله

این جبهه را « ی کارگران مخالف جبهه»لرزه در آورد، نظریات  درگرفت و حزب را به

« ی کارگران مخالف جبهه»های اصلی حزب درآورد،  صورت یکی از جناح به

ها بر نظام اقتصادی بود، و  ی آن های کارگری و سلطه دار استقالل اتحادیه طرف

لیتوفسک علناً در -بار پس از ماجرای برست برای نخستینحال آن که تروتسکی، که 

ها از دولت شد. در  صف مخالف لنین قرار گرفته بود، خواهان تابعیت آشکار اتحادیه

کرد که در  آمیزی چاپ می هر روز مقاالت مجادله« پراودا» 7917سراسر ماه ژانویه 

کردند. حزب دو  می ها رهبران اصلی حزب نظریات مخالف و مقابل یکدیگر بیان آن

منتشر کرد، برای آن که میدانی برای « نامه بحث»نام  ی خاصی به شماره از نشریه

بحران »نام  ای به تبادل نظر مفصل فراهم ساخته باشد. لنین نگران شد. در جزوه

ی حتی  لرزاند سخن گفت و پرسید که آیا بدنه ی که حزب را می«تب»از « حزبی

کامالً شفا بخشد و تکرار این بیماری را غیرممکن سازد، یا تواند خود را  می»حزبی 

؟ لنیْن تروتسکی را متهم ساخت که بر «شود آن که بیماری مزمن و خطرناک می

ی  جبهه»ی  ؛ و درباره«ای ایجاد کرده است پالتفورم اشتباه آمیزْ فرقه»ی یک  پایه

قبول بود پیش کشید  ی حزبی را که تا آن روز مورد نیز یک قاعده« کارگران مخالف

 :کار رفت و استثنایی برای آن قائل شد که بعدها برای نفی خود آن قاعده به

http://www.marxistsfr.org/archive/kollonta/1921/workers-opposition/index.htm
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ویژه پیش از کنگره( البته مجاز است )و  ها )به تشکیل دادن گروه

ی کمونیسم  گردآوری رأی نیز چنین است(. اما این کار باید در محدوده

 .ی که باعث خنده نشودنحو انجام گیرد )و نه سندیکالیسم( و آن هم به

 

لنین مطلب خود را با هشدار معمولی که مبادا دشمنان خارجی از اختالفات 

 :درونی حزب بهره برداری کنند پایان داد

داران دول متفق بدون شک برای استفاده از بیماری حزب ما  سرمایه

ای دست خواهند زد، و  ی تازه حمله سعی خواهند کرد و به

ای راه خواهند  های تازه ها و شورش ا نیز توطئهرولوسیونره سوسیال

ی ما مانند یک تن متحد خواهیم شد، و  ترسیم، زیرا همه انداخت. ما نمی

دانیم که این بیماری از ما،  از شناسایی بیماری هم باکی نداریم، بلکه می

تر و استحکام  تر و خودداری بیش در هر مقامی که باشیم، انضباط بیش

 کند . تر طلب می بیش

 

ها پیش انتظار آن  ، که از مدت7917مارس  8ی حزب در  پیش از تشکیل کنگره

ترین خطری که پس از انقالب رژیم را تهدید  رفت، شورش کرونشتات ـ جدی می

هایی که برای فشردن صفوف  دعوت های لنین را توجیه کرد و به کرده بود ـ نگرانی

 .تری داد گرفت معنی بیش حزب صورت می

 

نقش قاطعی  در تاریخ حزب و جمهوری 7917ی حزب در مارس  مین کنگرهده

داشت. این کنگره در زمانی تشکیل شد که امیدهای آسان ناشی از پیروزی در 

شکل شوم کمبود مواد غذایی پدید  جنگ داخلی سرخورده و بحران اقتصادی به

بلند  شورش سیاسی سر 7978آمده بود، و برای نخستین بار پس از تابستان 

ترین  شد. کوچک کرد. در فضای کنگره خطرناک بودن اوضاع احساس می می

های کارگری بود. نپ در  ی اتحادیه ی کهنه آورد کنگره حل و فصل مسأله دست

ی آن چندان تفصیلی نداشت. موضوع  آخرین مراحل کنگره اعالم شد و بحث درباره

آن اشاره کرد،  مکرر خود بهی سخنان  اصلی بحث کنگره، که لنین تقریباً در همه
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ی کوتاه خود موضوع را  وحدت حزبی بود. لنین اثر نطق افتتاحیه نیاز فوری به

 :شکل گویایی مطرح کرد به

ایم  خودمان اجازه داده ایم، به سر گذاشته ِرفقا، ما سال عجیبی را پشت

که از تجمل بحث و جدال در درون حزب استفاده کنیم. برای حزبی که 

داری آن را احاطه  ن و پر زورترین دشمنان در سراسر جهان سرمایهتری قوی

ای بر دوش دارد، این تجمل حقیقتاً  سابقه اند، برای حزبی که بار بی کرده

گونه ارزیابی  دانم شما امروز آن را چه جای تعجب است. هیچ نمی

کنید. آیا به نظر شما این تجمل با وسع و توانایی معنوی و مادی ما  می

 زگار بوده است؟سا

 :کند ی مخالف حمله می جبهه اندکی بعد با خشنم غریبی به

آزادی بیان و آزادی انتقاد... که سخنان  ی این مطالب مربوط به همه

دهم معنای این سخنان  از آن سرشار است، نه« ی کارگران مخالف جبهه»

گونه  چیزی جز همین -دهد که خود هیچ معنایی ندارند  را تشکیل می

ی کلمات بحث نکنیم، بلکه  لمات نیستند. رفقا، اجازه بدهید دربارهک

توانید ما را با کلماتی مانند  محتوای کلمات بحث کنیم. شما نمی ٔ  درباره

گول بزنید. وقتی که ما گفتیم آثار و عوارض بیماری در « آزادی انتقاد»

 خورد، منظورمان این بود که این تشخیص درخور توجه چشم می حزب به

مضاعف است. شکی نیست که این بیماری وجود دارد. کمک کنید تا آن را 

آن را درمان کنیم. ما وقت زیادی صرف  گونه ما بگویید چه درمان کنیم. به

خیلی بهتر از بحث با « بحث با تفنگ»گویم حاال  من میایم، و  بحث کرده

فقا، امروز ی مخالف نیاز نداریم، ر جبهه ی مخالف است. ما به نظریات جبهه

وقت این کار نیست! یا در این جانب باشید یا در آن جانب ـ با تفنگ، نه با 

 مخالفت.

خواهد  چه می داد که آن این تعبیر راه می ی بحث به کالم لنین مبهم بود. زمینه

ورزند از حزب بیرون بروند و  جز این نیست که کسانی که در مخالفت خود اصرار می

رو سر برآورند. اما از سخنان او چنین  ار داشت که از سنگر روبهتوان انتظ منطقاً می

خواست که چنین برآید، که در میان صفوف حزب آزادی  آمد، و لنین هم می برمی
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شود، و در آن سوی  می« بیماری»آسانی مبدل به است که به« تجمل»انتقاد نوعی 

وضاع بحرانی و این صفوف هم تنها ابزار حل و فصل اختالفات تفنگ است. در ا

بسا که این نتایج درست بود. این  ی دهم سایه انداخته بود چه شورش که بر کنگره

 .کوب کرد ها را در سنت حزبی میخ نتایج در معتقدات حزب ریشه داشت، و لنین آن

ی وحدت حزبی و انضباط از کنگره گذشت: یکی با عنوان  نامه درباره دو قطع

ی و آنارشیستیی انحراف سندیکالیست درباره»
[1]

کرد که  اعالم می« در حزب ما 

عضویت در حزب کمونیست »با « ی کارگران مخالف جبهه»های  انتشار اندیشه

 «. روسیه ناسازگار است

در مطبوعات و نشریات و غیره باید جای »کرد که  نامه کمی بعد اضافه می قطع

ی مسائل جاری  ی همه ترین تبادل عقاید میان اعضای حزب درباره الزم برای مفصل

ای از پذیرفتن استعفای  ی کوتاه و جداگانه نامه کنگره در قطع«. بینی شود پیش

ی مرکزی انتخاب  عضویت کمیته که از نو به« ی کارگران مخالف جبهه»اعضای گروه 

«. انضباط حزبی تسلیم شوند به»ها دعوت کرد که  شده بودند خودداری کرد و از آن

کرد که مسائل  اصرار می« ی وحدت حزب درباره»گر با عنوان ی مهم دی نامه قطع

های گوناگون  ی پالتفورم هایی که بر پایه نه در گروه»مورد اختالف در حزب باید 

ی  کمیته«. بحث گذاشته شود ی اعضای حزب به اند بلکه میان همه تشکیل شده

«گرایی را از میان بردارد هرگونه فرقه»مرکزی دستور یافت که 
[3]

. 

ی این یا آن  هایی که بر پایه ی گروه کند که همه کنگره تجویز می

 ٔ  همه اند بدون استثنا فوراً منحل شوند، و به پالتفورم تشکیل شده

ای مصراً  دهد که بر مجاز نبودن هرنوع فعالیت فرقه ها دستور می سازمان

حزب  اخراج بالشرط و فوری از تأکید کنند. عدم رعایت این تصمیم کنگره به

 .شود منجر می

 

نام  نامه اضافه کرد، که بعدها به قطع ی سری نیز به که کنگره یک تبصره آخر این

 :معروف شد« 1ی  ماده »

ی کارهای شوروی و  برای اجرای انضباط دقیق در حزب و در همه

گرایی،  دست آوردن حد اعالی وحدت از طریق از میان بردن هرنوع فرقه به
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دهد که در مورد )یا موارد( نقض  رکزی اختیار تام میی م کمیته کنگره به

گرایی یا تحمل آن هرنوع تنبیه حزبی را اجرا کند، از  انضباط یا تجویز فرقه

ی  مرتبه ی مرکزی تنزل به جمله اخراج از حزب، یا در مورد اعضای کمیته

گونه اقدامات شدید  نامزدی، یا حتی در نهایت اخراج از حزب. اجرای این

ی مرکزی و اعضای کمیسیون نظارت  ورد اعضا و نامزدهای کمیتهدر م

ی  ی مرکزی که همه ی کامل )پلنوم( کمیته تشکیل جلسه منوط است به

آن دعوت شده  ی مرکزی و اعضای کمیسیون نظارت نیز به نامزدهای کمیته

ای از رهبران مسؤل حزب تنزل یکی از اعضای  باشند. اگر درچنین جلسه

ی نامزدی یا اخراج او از حزب با اکثریت دو سوم  مرتبه ی بهی مرکز کمیته

شود تصویب رسید، این تصمیم بالفاصله اجرا می آرا به
[4]

. 

 

آمیز، قیدهای احتیاطی برای جلوگیری از عمل شتابزده، و تصمیم  لحن مجامله

نامه سری نگه داشتن این بند آخر قطع به
[۰]

دهد که کنگره این گام  نشان می 

نامه، که  اکراه برداشته است. تردید کنگره موجه بود. این قطع کننده را به تهدید

ی مرکزی بود، در  دست کمیته ی منطقی انتقال قدرت مؤثر از دست کنگره به نتیجه

 .ی حزب نقش اساسی داشت آینده

مهمی بود.  ہی حزب در سیر تحول قدرت دستگاه حزبی منزلگا ه دهمین کنگر

ی مرکزی  ویژه از عضو کمیته حزبی از عضو حزب، و به ی جاری انضباط عقیده

آن تصمیم وفادار باشند،  خواست که هرگاه تصمیمی در حزب گرفته شد به می

، تا 7979ی  موجب اساسنامه وگرنه مجازات نهایی اخراج از حزب خواهد بود. اما به

بپردازدی خود  نشر عقیده پیش از گرفته شدن تصمیم فرد کامالً آزاد است که به
[5]

 .

برای « ی کمونیسسم در محدوده»نیز لنین حق اعضای حزب را  7917 ۀتا ژانوی

ی  شناسد. دو ماه بعد، ابرهای تیره ها و گردآوری رأی محترم می تشکیل گروه

ی دهم باعث پس گرفتن این شناسایی شد: از  بحران سیاسی و اقتصادی در کنگره

شد، اما مخالفان  درون حزب تحمل می ها در این پس انتقاد افراد و حتی گروه

بود.  می« گرایی فرقه»معنای ارتکاب گناه  بایست سازمان داشته باشند: این به نمی

ی مرکزی نیز در تحلیل آخر مغایر حاکمیت نهایی کنگره بود، زیرا  حتی ترکیب کمیته
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. کاران ناموافق خود را اخراج کنند توانستند هم که اکنون دوسوم اعضای آن می

مورد  7917ی این اقدامات، که در فضای بحرانی دهمین کنگره در مارس  مجموعه

تأیید شخص لنین هم قرار گرفت، قدرت انضباطی گروه درونی رهبران جزب را تا 

 .حد زیادی افزایش داد

تصمیمات مراکز حزب باید فوراً و »این مسأله چنین است:  ی مربوط به قطعه[ 5]

ی مسائل مورد اختالف  حال، بحث در درون حزب درباره یندقیقاً اجرا شوند. درع

ی  در این ماده«. زندگی حزبی کاماًل آزاد است، تا زمانی که تصمیم گرفته شود

های باالتر حزبی برشمرده  نامه درجات مجازات اجرا نکردن تصمیمات ارگان قطع

یا  توبیخ حزبی، توبیخ علنی، برکناری موقت از مسؤلیت حزبی» -شده است 

شورایی، برکناری موقت از هرگونه مسؤلیت حزبی یا شورایی، اخراج از حزب، 

در این زمان «. مقامات دولتی و قضایی اخراج از حزب همراه با اعالم جرم به

اشتباه مطرح نبود؛ تنها  انکار عقاید خود یا اعتراف به موضوع وادار کردن مخالفان به

 .در عمل حزب متابعت کنند شد این بود که افراد چیزی خواسته می

 

 

 ها: پانوشت
آید، ولی مقدار زیادی از مطالب آن در  دست نمی آسانی به این جزوه دیگر به [7]

 :اسناد زیر نقل شده است

Rabochaya Oppozitisiya: Materialy i Dokumenty (1920); Platforma 
Shlyapnikova i Medvedeva (1927); Lenin, Sochineniya, xxvi, 632-4; 
xxvii, 494-6. 

 زبان انگلیسی نیز از این جزوه تحت عنوان زیر وجود دارد: ای به ترجمه

The Workers' Opposition in Russia (n.d.) 

ی مخالفت درون حزب، که در اصل پیش  های کلی ر. میشل درباره گیری نتیجه 

انطباق دارد درستی  ی کارگران مخالف( به جبهه»نوشته شده است، با  797۹از 

ها برای  ؛ اقلیت«استقالل»ها  است، و شعار اقلیت« مرکزیت»شعار اکثریت »

شکل مبارزه برای  اند که گاه به ای شده های خود ناچار از مبارزه هدف رسیدن به
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برد که در راه آزادی با ستم  کار می آید و حتی زبان قهرمانانی را به آزادی درمی

 «.جنگند مستبدان می

کار  ی معروف در زبان حزبی به بار بود که این کلمه ظاهراً نخستین [ این1]

یا حرکت کامال  (uklon) انحراف»رفت. لنین آن را در کنگره چنین توضیح داد:  می

توان آن را اصالح کرد. اشخاص  شکل گرفته نیست. انحراف چیزی است که می

صالح هنوز امکان دارد. شوند، ولی ا اند یا دارند خارج می اندکی از خط خارج شده

 «.کند این معنا را بیان می  (uklon)! ی روسی نظر من کلمه به

بندی( در چند سال بعد درشمار  سازی یا دسته ی فراکسیونالیسم )فرقه [ کلمه3]

پدیدار شدن »کند:  نامه آن را چنین تعریف می اصطالحات رایج حزبی درآمد. قطع

دف تشکیل نوعی وحدت و برقرار کردن انضباط هایی با پالتفورم خاص و با ه گروه

خودی خود ممنوع نبودند، ولی  ها به گروه»بنابراین «. گروهی خاص خود

 ها( ممنوع بودند. ا )فرقه، دارودستهھ«فراکسیون»

ی  کنگره تسلیم کرد، در مجموعه صورتی که لنین آن را به نامه به [ این قطع4]

« 1اصل »ط تغییرات عبارتی جزئی در آن داد: شود. کنگره فق دیده می آثار لنین...

 -قلم خود لنین نوشته شده بود  و ظاهرا به -نویس آمده  همان صورتی که در پیش به

 .باقی ماند

که چند روزی پیش از مرگ لنین تشکیل شد،  7914کنفرانس حزبی ژانویه  [۰]

اگراف سری را ی مرکزی بخواهد که پار نهاد استالین تصمیم گرفت از کمیته پیش به

 منتشر کند.

تصمیمات مراکز حزب باید فوراً و »این مسأله چنین است:  ی مربوط به قطعه [5]

ی مسائل مورد اختالف  حال، بحث در درون حزب درباره دقیقاً اجرا شوند. درعین

ی  در این ماده«. زندگی حزبی کاماًل آزاد است، تا زمانی که تصمیم گرفته شود

های باالتر حزبی برشمرده  جازات اجرا نکردن تصمیمات ارگاننامه درجات م قطع

توبیخ حزبی، توبیخ علنی، برکناری موقت از مسؤلیت حزبی یا » -شده است 

شورایی، برکناری موقت از هرگونه مسؤلیت حزبی یا شورایی، اخراج از حزب، 

ان در این زم«. مقامات دولتی و قضایی اخراج از حزب همراه با اعالم جرم به
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اشتباه مطرح نبود؛ تنها  انکار عقاید خود یا اعتراف به موضوع وادار کردن مخالفان به

 .شد این بود که افراد در عمل حزب متابعت کنند چیزی خواسته می
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 پیوست سوم
 دهمی دواز کنگره لنین به ی  ی فرستاده نشده نامه

 

های  واپسین نامه» که  چین شده  ای دست که این پیوست از مجموعه توضیح این

  کنگره به و  است 7911دسامبر  13کنگره  نام دارد. تاریخ نگارش نامه به« لنین

 ،هرروی ی سیزدهم هم با مشکالت بسیاری مواجه گردید. به ارسال نشد و در کنگره

ی بیست و دوم حزب کمونیست رسید و  آگاهی کنگره به 795۰ها در سال  این نامه

 د.رسماً منتشر گردی

 

خواستم توصیه کنم که در این کنگره برخی تغییرات در ساخت سیاسی ما  می

 پدید آید.

 .شمارم با شما در میان بگذارم تر می ها را که پراهمیت خواهم اندیشه می

ها و یا حتا  ده ی مرکزی به کنم که تعداد اعضای کمیته نهاد می پیش از همه پیش

نانچه جریان رخدادها مساعد نباشد )که نظر من چ صد نفر افزایش یابد. به به
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ی مرکزی در  توانیم روی سیر حواث حساب کنیم( بدون این اصالحات کمیته نمی

 .خطری جدی خواهد افتاد

.... 

ی مرکزی( باید  ی نخست )یعنی: افزایش تعداد اعضای کمیته ی نکته درباره

ی مرکزی و هم  میتهنظر من چنین تدبیری هم برای باال بردن اعتبار ک بگویم که به

که  گیری از این های ]اداری[ و هم برای پیش ی بهبود دستگاه برای کار جدی درباره

ی مرکزی نتواند اهمیت بسیار بزرگی برای  های کوچکی از کمیته برخوردهای بخش

 ی حزب داشته باشد، ضروری است.  سرنوشت همه

ی  صدنفره عضو کمیته ی کارگر پنجاه تا نظرم حزب ما حق دارد که از طبقه به

که فشار بیش از اندازه  آن خواهد بی چه را می تواند آن مرکزی مطالبه کند، و می

 دست آورد. ی کارگر باشد، به برطبقه

ی حزب را در  چنین اصالحی، براستواری حزب ما بسیار خواهد افزود و مبارزه

اند و باید در تو نظر من می ای که به هایی که دشمن هستند، مبارزه میان دولت

 تر خواهد کرد.... ی نزدیک سخت افزایش یابد، آسان های آینده سال

 

***** 

 

ی مرکزی تا پنجاه و یا حتی تا صد نفر  گمان من افزایش شمار اعضای کمیته به

ی  ای داشته باشد: هرچه شمار اعضای کمیته گانه یا سه  های دوگانه باید هدف

تر  و خطر انشعاب در  ی مرکزی نیز بیش میتهتر باشد، آموزش کادر ک مرکزی بیش

تر خواهد شد. کشانیدن بسیاری از کارگران  احتیاطی بیش ای بی برابر گونه

دستگاه ما که بسیار بد است، یاری خواهد کارگران در بهبود  ی مرکزی به کمیته به

 ما رسیده است و ریگی است که از رژیم پیشین به کرد. این دستگاه در واقع مرده

ها یکسره  ویژه هنگام جنگ، قحطی و جز این دگرگون کردن آن در زمانی کوتاه، به

 ناممکن بود....

ی  ترکیب کمیته ها کارگری که به بینم که ده گونه می انداز کار را بدین من چشم

بازرسی، بهبود و بازسازی  توانند بهتر از هرکس دیگری به آیند، می مرکزی درمی
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ی مرکزی  ترکیب کمیته نظر من، کارگرانی که به به ..دستگاه ما بپردازند..

ترشان از آن کارگزانی نباشند که زمانی دراز در خدمت  بایست بیش آیند، می درمی

جا مراد از کارگران، دهقانان  نامه همه اند )در این بخش های شوروی بوده دستگاه

اند که  شده ها و اعتقادات معینی سنتنیز هستند(، زیرا این کارگران دارای 

 بایست با آن مبارزه کرد. می

تر کارگرانی باشند که از  بایست بیش ی مرکزی می در میان کارگران عضو کمیته

تر و  اند پایین قشر کارگرانی که طی پنج سال در شمار کارمندان شوروی درآمده

میانجی یا  کشان بی ی بهره آن کارگران و دهقانان عادی که در ضمن در زمره به

کنم چنین کارگرانی با حضور در  تر باشند. فکر می رمستقیم نیستند، نزدیکغی

ی  بورو و خواندن همه ی جلسات پولیت ی مرکزی، در همه ی جلسات کمیته همه

 راستی برای نوسازی و بهبود دستگاه کار کنند. توانند به ی مرکزی می اسناد کمیته

 

 


