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  ١کمونيزم و سنديکاليزمکمونيزم و سنديکاليزم
  

مس==ئله اتحادي==ه ک==ارگری يک==ی از مهمت==رين مس==ايل جن==بش ک==ارگری و، در نتيج==ه، از 

، "اپوزيس=يون . " در درون جن=بش اس=ت      ٢"اپوزيس=يون "جمله مسايل مهم مرب=وط ب=ه        

بدون داشتن موضعی روشن و دقي=ق در م=ورد مس=ئله اتحادي=ه ک=ارگری، ق=ادر نخواه=د             

ب=دين دلي=ل الزم م=ی دان=م ک=ه در اينج=ا چن=د        . ه ک=ارگر بگ=ذارد  بود تأثيری واقعی ب=ر طبق=      

  .مالحظه مربوط به اين مسئله را، برای بحث، مطرح کنم

  

  حزب و اتحاديه های کارگری
از آنج==ا ک==ه ح==زب کمونيس==ت حک==م اس==لحه اص==لی عم==ل پرولتاري==ا را داش==ته و       -١

س=تثناء در  سازمان رزمی پيشاهنگ آن بشمار م=ی رود، الزم اس=ت ک=ه خ=ود را ب=دون ا            

همه حوزه های مبارزه، و در نتيجه در ميدان مبارزات مربوط به اتحاديه کارگری، به          

 .رهبری طبقه کارگر ارتقاء دهد

لذا کسانی که، بر اساس اصول، ب=ا خودمخت=اری اتحادي=ه ک=ارگری، ب=ه عن=وان                    -٢

  با- خواسته و ناخواسته-جانشينی رهبری حزب کمونيست مخالفت می کنند، در واقع      

                                                 
 ب=ه  ١٩٢٩ اکتب=ر  ١٤توس=ط لئ=ون تروتس=کی در    " کم=ونيزم و س=نديکاليزم  "مقال=ه   - ١

اين مقاله بر خوردی است ب=ه انحراف=ات در درون جن=بش ک=ارگری            . رشته تحرير در آمد   

  .در فرانسه
و س=اير اح=زاب   (، جناحی اس=ت ک=ه درون ح=زب کمونيس=ت ش=وروی      "اپوزيسيون" - ٢

 .به دور انتقادات تروتسکی از رهبری استالين شکل گرفت) کمونيست
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طرز فکرهايی مبارزه می کنند که يا می خواهند عقب افت=اده ت=رين بخ=ش پرولتاري=ا را                

جانش==ين پيش==اهنگ طبف==ه ک==ارگر س==ازند، و ي==ا مب==ارزه ب==رای رس==يدن ب==ه خواس==ت ه==ای  

     کوچ====ک را جانش====ين مب====ارزه ب====رای آزادی کام====ل ک====ارگران نماين====د، و ي====ا رفرمي====زم  

 ي==ا فرص==ت طلب==ی را ب==ه ج==ای مارکس==يزم  را جانش==ين کم==ونيزم کنن==د، و) اص==الح طلب==ی(

 . انقالبی بنشانند

  

  سنديکاليزم انقالبی و کمونيزم
سنديکاليزم پيش از جنگ در فرانسه، در دوره رش=د و گس=ترش خ=ود، زم=انی          -٣

که برای خود مختاری اتحاديه های کارگری مبارزه می کرد، در واق=ع در ح=ال مب=ارزه              

 و احزاب آن بود که سوسياليزم اصالح طل=ب    برای استقالل آنان از حکومت بورژوايی     

در نتيجه اين مبارزه عليه فرصت طلبی، و در . پارلمانی نيز در بين آنها حضور داشت 

 .راستايی انقالبی، صورت می گرفت

      در اي====ن زم====ان، س====نديکاليزم انقالب====ی دس====ت ان====درکار ب====ت س====ازی تفکراس====تقالل    

 کوش=يد ت=ا نق=ش رهب=ری کنن=ده اقلي=ت           سازمان های توده ای نبود بلکه، ب=رعکس، م=ی         

ک=ه، آين=ه وار، م=نعکس کنن=ده تص=وير        ( انقالبی را در رابطه با سازمان ه=ای ت=وده ای            

درک و اهميت آن ) طبقه کارگر با همه تضادها، عقب ماندگی ها و ضعف هايش بودند 

  .را تبليغ کند

، در ج====وهر خ====ود، نظري====ه ناقص====ی در ب====اره ح====زب "اقلي====ت فع====ال"نظري====ه   -٤

ولتاريايی بود و سنديکاليزم انقالبی، در کليه عمليات خود، نطفه يک حزب انقالبی،      پر

چن==ين ش==کلی از س==نديکاليزم  . ب==ه عن==وان حزب==ی ض==د فرص==ت طلب==ی، بش==مار م==ی رف==ت   

 .انقالبی را می توان در واقع طرح اوليه و درخشان کمونيزم انقالبی دانست

: ود، عب==ارت ب==ود از س==نديکاليزم، حت==ی در دوران کالس==يک خ==   -ض==عف آن==ارکو  -٥

نداشتن شالوده نظری درست و، در نتيجه، وجود درک غلطی از ماهيت دولت و نق=ش    

آن در مبارزات طبقاتی؛ و نيز تصوری نادرست و بالنتيجه ناقص، يا گس=ترش نيافت=ه،           
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چ=ون   اش=تباهات ت=اکتيکی گون=اگونی، ه=م    .  که همان حزب باش=د -از نقش اقليتی انقالبی   

 عم=ومی، نادي=ده گ=رفتن رابط=ه قي=ام ب=ا تس=خير ق=درت، و نظ=ائر                   بت سازی از اعتص=اب    

 .اينها، همه از همين ضعف ريشه می گيرند

پ==س از جن==گ، س==نديکاليزم فرانس==وی از يکس==و اثب==ات نادرس==تی و، از س==وی       -٦

در نتيجه اکنون ت=الش ب=رای     . ديگر، رشد صحيح و تکامل خويش را در کمونيزم يافت         

ی جز کوشش برای تکرار تاريخ نيست و اين ک=ار ب=رای            احياء سنديکاليزم انقالبی کار   

 .جنبش کارگری جز نتايجی ارتجاعی ببار نخواهد آورد

  

   سنديکاليزم٣مدافعان قالبی
فک=ر اس=تقالل    ) آن ه=م در ح=رف     (مدافعان قالبی سنديکاليزم کسانی هس=تند ک=ه           -٧

 ب=ه  سازمان اتحاديه های ک=ارگری از ب=ورژوازی و سوسياليس=ت ه=ای اص=الح طل=ب را                

 تب=ديل  - و از جمل=ه ح=زب کمونيس=ت   – از هم=ه اح=زاب   استقالل مطل=ق  و يا   استقالل عام 

 .می کنند

هرچند که سنديکاليزم، در دوران گسترشش، خود را پيشاهنگ م=ی دانس=ت و ب=رای       

بدست آوردن نقش اقليت پيشاهنگ در ميان ت=وده ه=ای عق=ب افت=اده مب=ارزه م=ی ک=رد،                   

ها ک=ه از   البی سنديکاليزم به مبارزه عليه همان خواست اما، در زمانه ی ما مدافعان ق      

         جان===ب پيش===اهنگ کمونيس===تی عرض===ه م===ی ش===ود برخاس===ته و در اي===ن راس===تا بيه===وده    

می کوشند تا از پيشرفت نکردگ=ی و تعص=بات بخ=ش ه=ای عق=ب مان=ده ت=ر طبق=ه ک=ارگر              

  .استفاده کنند

                                                 
٣ - EPIGONESس=د م=ی کنن=د   ، پيروانی هستند که تعاليم رهبر خود را تحريف و فا .

         تروتس===کی در نوش===ته ج===ات ديگ===ر اي===ن اص===طالح در م===ورد استالينيس===ت ه===ا ک===ه ادع===ا   

 .می کردند لنينيست هستند، بکار می برد
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نفع=ل باش=د و باي=د خ=ود     استقالل يافتن ازنفوذ بورژوازی نم=ی توان=د وض=عيتی م        -٨

ب==ه عب==ارت ديگ==ر باي==د ب==ه مب==ارزه فع==ال علي==ه  . ص==ورت عم==ل سياس==ی بي==ان دارده را، ب==

چنين مبارزه ای مستلزم ملهم بودن از برنامه مشخصی اس=ت    . بورژوازی منتهی شود  

در واق==ع وح==دت . ک==ه وج==ود س==ازمان و تاکتي==ک ه==ای عم==ل خاص==ی را ايج==اب م==ی کن==د   

        در.  ه==ا بپ==ا دارن==ده س==ازمانی اس==ت ک==ه ح==زب ن==ام دارد       برنام==ه، س==ازمان، و تاکتي==ک  

اين راس=تا، اس=تقالل واقع=ی پرولتاري=ا از دول=ت ب=ورژوازيی ام=ری ممک=ن نخواه=د ب=ود            

مگر اينکه پرولتاريا مبارزه خود را تحت رهبری يک ح=زب انقالب=ی، و ن=ه ي=ک ح=زب                 

 .فرصت طلب، انجام دهد

ورن==د ک==ه اتحادي==ه ه==ای ک==ارگری دارای   م==دافعان قالب==ی س==نديکاليزم ب==ر اي==ن با    -٩

اي=ن ح==رف از لح=اظ نظ==ری فاق=د هرگون==ه معن=ايی اس==ت ام=ا در عم==ل      . خودکف=ايی هس==تند 

معن==ای آن انح==الل پيش==اهنگ انقالب==ی در ت==وده ه==ای عق==ب افت==اده، يعن==ی اتحادي==ه ه==ای      

 .کارگری است

ش=ند اي=ن   هرچه تعداد توده های گرد آمده در زير چتر اتحاديه های کارگری بيش=تر با         

اما، برعکس، يک ح=زب پرولتاري=ايی در   . اتحاديه ها در انجام مًاموريت خود قادرترند    

     ص===ورتی شايس===ته ن===ام خ===ويش اس===ت ک===ه از لح===اظ اي===دئولوژيکی همگ===ون ب===وده و ب===ا 

قائ==ل ب==ودن ب==ه خ==ود کف==ايی . وح=دت عم==ل و س==ازمان بص==ورتی يکپارچ==ه در آم==ده باش==د 

پرولتاري=ا در آن، چي=زی نيس=ت ج=ز     " اکثري=ت "ر اتحاديه های کارگری، به دلي=ل حض=و    

باج دادن به پرولتاريا، جز تصوير کردن آن بصورتی جز آنچه ک=ه هس=ت ي=ا م=ی توان=د             

و اي==ن ک=ار از يکس=و يعن=ی ت==وده ه=ای ک=ارگر را در غفل==ت و      . در س=ايه کاپيت=اليزم باش=د   

هن=گ  عقب ماندگی نگ=اه داش=تن و، از س=وی ديگ=ر، تخص=يص امکان=ات تنه=ا ب=ه پيش=ا                    

پرولتاري==ا، ت==ا از س==د مش==کالت بگ==ذرد و ب==ه ادراک روش==نی از وظ==ايف خ==ود در ک==ل،       

  .دسترسی پيدا کند
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  رهبری حزب استقالل اتحاديه ها را نقض نمی کند
کوشش حزب کمونيست برای تًاثيرگذاری ب=ر اتحادي=ه ه=ای ک=ارگری ب=ه ه=يچ             -١٠

مان اتحادي=ه ک=ارگری   روی استقالل واقعی و عملی، و نه خودمختاری غير واقعی س=از          

        ه===ر عض==و اتحادي===ه ک===ارگری دارای ح===ق رًای اس===ت و . را مخت==ل ي===ا تض===عيف نميکن===د 

م==ی توان==د براس==اس آنچ==ه الزم م==ی پن==دارد رًای ده==د و کس==انی را ک==ه شايس==ته م==ی دان==د  

  .کمونيست ها نيز همچون ديگران دارای همين حق هستند. انتخاب کند

ان های رهبری اتحاديه ه=ا بوس=يله کمونيس=ت ه=ا ني=ز            در اينجا احراز اکثريت در ارگ     

. براساس اصول استقالل، به معنی خود گردانی اتحاديه های کارگری، انجام می پ=ذيرد       

اما، از سوی ديگ=ر، ه=يچ اص=ل اساس=نامه ای اتحادي=ه ک=ارگری نم=ی توان=د م=انع از آن                   

ميته مرکزی شود که حزب کمونيست بخواهد دبير فدراسيون کارگری را به عضويت ک        

  .خود انتخاب نمايد چرا که اين مورد کًال در قلمرو استقالل حزب قرار دارد

آشکار است که کمونيست ها، در اتحاديه های ک=ارگری و ج=دا از ه=ر مق=امی             -١١

ام=ا، اي=ن ام=ر گ=ردن نه=ادن آن=ان ب=ه           . که داشته باشند، پيرو اصول ح=زب خواهن=د  ب=ود           

ب=ه  .  و بلکه پيشاپيش بر قطعيت آن تٌاکيد می کن=د   اصول اتحاديه کارگری را نفی نکرده     

عب==ارت ديگ==ر، ح==زب هرگ==ز نح==وه عمل==ی را ک==ه متض==اد ب==ا ط==رز فک==ر و عقاي==د اکثري==ت   

در م=وارد ک=امًال اس=تثنايی،       . اعضاء اتحاديه های کارگری است بر آنان تحميل نمی کند         

دي==ه  اتحاارتج==اعیيعن==ی هنگاميک==ه ح==زب گ==ردن نه==ادن عض==و خ==ود را ب==ه تص==ميمات     

کارگری غيرممکن ببيند، ب=ه روش=نی نت=ايج چن=ين گ=ردن نه=ادنی را، ک=ه ع=زل ش=دن از             

  .مقامات اتحاديه، اخراج و امثال آن است، به اعضاء خود گوشزد می کند

. ي==ک فرم==ول حق==وقی اس==ت و ک==ار ب==ا فرم==ول ه==ا حق==وقی پ==يش نم==ی رود " اس==تقالل"

.  اتحادي=ه، در نظ=ر گرف==ت  مس=ئله را باي=د در ج=وهر آن، يعن=ی در س=طح سياس=ت گ=ذاری       

  .سياست درست بايد در تضاد و تخالف سياست غلط باشد
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  خصوصيات رهبری حزبی به شرايط ويژه بستگی دارد
خصوصيات مربوط به جهت گيری حزب، و روش ها و شکل های عم=ل آن،                 -١٢

م==ی توان==د، برحس==ب وض==عيت عم==ومی ي==ک کش==ور مع==ين و ب==ا ي==ک مرحل==ه خ==اص از        

  .تفاوت باشدپيشرفت، عميقًا م

در کشورهای سرمايه داری، که حزب کمونيست فاقد وس=ايل الزم ب=رای اعم=ال نظ=ر           

است، ب=ديهی اس=ت ک=ه رهب=ری ک=ار تنه=ا ب=ه کمونيس=ت ه=ای ک=ه در ص=فوف اعض=اء و                  

  .کارگذاران اتحاديه های کارگری جا دارند، محدود می شود

مقام=ات رهب=ری هس=تند     اما تعداد کمونيست هايی که در اتحاديه های کارگری دارای           

ت=ر   س=نجه مه=م  . يکی از وسايل اندازه گيری نفش  حزب در اتحاديه محسوب م=ی ش=ود   

عب==ارت اس==ت از نس==بت تع==داد کمونيس==ت ه==ای ع==ادی عض==و ب==ه ک==ل ت==وده گ==رد آم==ده در   

اما، معي=ار اص=لی چي=زی نيس=ت جزت=اثيرعمومی ح=زب ب=ر طبق=ه ک=ارگر و اي=ن              . اتحاديه

عداد پخش ش=ده نش=ريات ح=زب تع=داد ش=رکت کنن=د گ=ان در        تاثير را می توان از طريق ت      

گردهمايی های حزبی، تعداد رأی های ريخته شده به صندوق در ه=ر رای گي=ری و، از     

همه مهمتر، از طريق تعداد زنان و مردان کارگری که به ندای ح=زب ب=رای ش=رکت در                 

  .مبارزه پاسخ فعال می دهند، اندازه گيری کرد

 ش=رايط انقالب=ی ت=ر ش=وند نف=وذ ح=زب کمونيس=ت، ه=م              آشکار است ک=ه هرچ=ه         -١٣

  .بطور کلی و هم برای اتحاديه های کارگری، افزايش می يابد

 – و ن=ه غي=ر واقع=ی و خي=الی     –به مدد همين شرايط می توان اندازه و ش=کل واقع=ی             

، يعنی وقت=ی ک=ه   "آرامش"در دوران های . استقالل اتحاديه های کارگری را درک کرد  

شکال مبارزه صنفی عبارت است از اعتصابات منفرد با اهداف اقتصادی، رزمی ترين ا

ب=ه  . نقش مستقيم حزب در اتحادي=ه ک=ارگری از درج=ه دوم اهمي=ت برخ=وردار م=ی ش=ود           

عنوان يک قاعده کلی می توان گفت که حزب در مورد هر اعتصاب منف=ردی دس=ت ب=ه      

 سياسی و اقتصادی و نيز حزب در اين موارد، به مدد اطالعات . تصميم گيری نمی زند   

 تا اين اتحاديه بتواند ميزان کمک می کندهای خود، به اتحاديه کارگری    ارائه مشورت 
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همچن==ين ح==زب، از طري==ق آغالش==گری، ب==ه    . کامي==ابی ه==ر اعتص==ابی را ارزي==ابی نماي==د   

اتحاديه کارگری خ=دمت م=ی کن=د، ب=ه اي=ن ترتي=ب اتحادي=ه ک=ارگری در اعتص=اب در خ=ط               

  .ر داردمقدم جبهه قرا

اما وقتی کار ب=ه اعتص=اب ه=ای عم=ومی م=ی کش=د و ي=ا، ب=االتر از آن، مب=ارزه ب=رای                      

در اين شرا ي=ط، نق=ش   . کلی تغيير می کنده تسخير قدرت آغاز می گردد، اين وضعيت ب 

    در اي==ن. خ==ود م==ی گي==رد ه رهب==ری ح==زب ک==ًال ص==ورتی مس==تقيم، آش==کار و بالفاص==له ب==    

         لبت===ه آن اتحادي===ه ه===ايی ک===ه ب===ه آن س===وی س===نگر   و ا-حال===ت، اتحادي===ه ه===ای ک===ارگری 

 ب==ه دس==تگاه ه==ای س==ازمانی ح==زب مب==دل م==ی ش==وند و ح==زب، ب==ا حض==ور    -نم==ی پيوندن==د

عهده دار می شود و تمام مسئوليت را بر  تماميت طبقه کارگر، نقش رهبری انقالب را   

  .عهده می گيرد

 انقالب=ی طبق=ه ک=ارگر،     در فاصله بين دوران اعتصابات جزئی اقتصادی و زم=ان قي=ام           

انواع ممکن روابط دو سويه بين حزب و اتحاديه های ک=ارگری، و در درج=ات مختل=ف        

  .رهبری مستقيم و بالفا صله و نظائر آن، جا دارند

اما در تمام وضعيات، حزب خواستار احراز رهبری واقعی با تکيه بر استقالل واقعی 

ه=ايی مس=تقل، تس=ليم ب=ال      وان س=ازمان اتحاديه های کارگری است که خود، آشکارا بعن=        

  .شرط حزب نيستند

  

  استقالل سياسی اتحاديه های کارگری افسانه ای بيش نيست
از نظ=ر سياس=ی در ه=يچ    " مس=تقل "واقعيات نشان می دهند که اتحاديه ه=ای            -١٤

تجربه و تئوری نشان می دهند که چنين اتحاديه هايی هرگز . کجا وجود خارجی ندارند

در اياالت متحده آمريکا، اتحاديه های ک=ارگری از طري=ق س=اختار       . ند آمد بوجود نخواه 

          .خ===ود مس===تقيما وابس===ته  ب===ه کارکن===ان عم===ومی ص===نايع و اح===زاب ب===ورژوايی هس===تند   

  ه==ا بودن==د اکن==ون  در انگلس=تان، اتح==ا دي==ه ه==ای ک=ارگری ک==ه در گذش==ته پش==تيبان ليب=رال   

در آلمان، اتحاديه ه=ای ک=ارگری زي=ر    . ورندپايه های مادی حزب کارگر را بوجود می آ  
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. هاست پرچم سوسيال دموکراسی عمل می کنند، در شوروی، رهبری آنها با بلشويک    

هاست و ديگری از حزب کمونيس=ت        در فرانسه، يکی از اتحاديه ها پيرو سوسياليست       

در فنالند، اتحاديه ه=ای ک=ارگری هم=ين چن=دی پ=يش دس=تخوش انش=قاق          . تبعيت می کند  

. ند، يکی بسوی سوسيال دموکراسی رفت و ديگری به جان=ب کم=ونيزم حرک=ت ک=رد        شد

  .اين تصوير واقعی در همه جاست

خود زحمت ن=داده ان=د   ه هرگز ب" مستقل"نظريه پردازان پيرو اتحاديه های کارگری     

که فک=ر کنن=د چ=را شعارهايش=ان در ه=يچ کج=ا تحق=ق نم=ی ياب=د و، ب=رعکس، وابس=تگی                

ی به رهبری احزاب، بدون استثناء هر روز آشکارتر از روز پ=يش     اتحاديه های کارگر  

اما حقيقت آن است که چنين وضعيتی کامال با ويژگی ه=ای عص=ر امپري=اليزم    . می شود 

 عص==ری ک==ه حام==ل هم==ه خصوص==يات رواب==ط طبق==اتی اس==ت و حت==ی در   –خوان==ايی دارد 

مار ش=ده آن=ان تاکي=د    درون پرولتاريا نيز بر تضاد بين اشرافيت ک=ارگران و اقش=ار اس=تث       

  .می کند

پرولتاري==ا نباي==د هرگ==ز چي==زی را ب==ا چش==م بس==ته بپ==ذيرد و ه==ر س==ازمان و     ...     -١٥

خص=وص نس=ب ب=ه آن    ه ام=ا ک=ارگران باي=د ب=       . حزبی را باي=د ب=ر اس=اس عم=ل آن بس=نجد            

دسته از خواستاران رهبری که بطور ناشناس و در پوشش و استتار عمل م=ی کنن=د و            

ريا بقبوالنند که اصال نيازی به رهبری ندارد با ديده ای سرشار از می کوشند به پرولتا

  .ترديد بنگرد

  

  "استقالل" و نه  استآنچه پرولتاريا نياز دارد رهبری درست
ب==رای کوش==ش در نف==وذ ک==ردن در اتحادي==ه ه==ای    را ک ح==زب سياس==ی  ي==ح==ق     -١٦

س=ازمان  :  اس=ت حزي=ر ه=م مط=ر   س=ئوال  کارگری نمی توان منکر شد ام=ا در اي=ن راس=تا         

 ...کتيک هايی مبارزه می کند؟امورد نظر ما به نام چه برنامه و ت

اس==تقالل اتحادي==ه ک=ارگری هيچگون==ه وج=ه مش==ترکی ب==ا    اي=دئولوژی مبتن==ی ب=ر      -١٧

اگر حزب کمونيست بتوان=د  . ها و احساسات پرولتاريا، همچون يک طبقه، ندارد    آرمان
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را در م=ورد اتحادي=ه ه=ای    ی درس=ت، روش=ن و مس=تحکم    تدر کار راهب=ری خ=ود، سياس=     

کارگری تضمين کند آنگاه حتی يک کارگر ني=ز انديش=ه ش=ورش علي=ه رهب=ری ح=زب را        

 .اين نکته را تجربه تاريخی بلشويک ها اثبات کرده است. در ذهن خود نخواهد پروريد

 رای در ١،٢٠٠،٠٠٠هم==ين نکت==ه در م==ورد فرانس==ه ني==ز، ک==ه در آن کمونيس==ت ه==ا   

که سازمان " ( کارگران متحد  مکنفدراسيون عا " می آورند، حاال آنکه      انتخابات بدست 

ه=ارم ت=ا ي=ک س=وم آراء را ح=ائز         چفق=ط ي=ک     ) مرکزی اتحاديه های کارگری سرخ است     

چون استقالل نمی تواند از  آشکار است که شعاری انتزاعی هم. شود، صادق استی م

 اتحادي==ه ک==ارگری ام==ری  )بورکراس==ی(دي==وان س==االری . مي==ان ت==وده ه==ا برخاس==ته باش==د 

عليحده است که نه تنه=ا دي=وان س=االری حزب=ی را رقيب=ی ب=رای خ=ود م=ی انگ=ارد بلک=ه                 

شعار استقالل، بنابر . حتی می خواهد تا از کنترل پيشاهنگ پرولتاريا نيز مصون بماند

  .ش، شعاری است ديوان ساالرانه و نه طبقاتی اخواستگاه

 وحدت اتحادي=ه ه=ای ک=ارگری، چ=ه از دي=دگاه      اين نکته گفتن ندارد که حفظ  ...    -١٨

وظالي==ف روزم==ره پرولتاري==ا و چ==ه از دي==دگاه مب==ارزه ح==زب کمونيس==ت ب==رای گس==ترش   

دهن=د ک=ه ب=ا    ی ام=ا واقعي=ات نش=ان م=    . نفوذش در توده ها، دارای مزايای بس=ياری اس=ت    

نخس=تين موفقي==ت ه=ای جن==اح انقالب==ی در اتحادي=ه ه==ای ک==ارگری، فرص=ت طلب==ان مس==ير     

ب=رای آن==ان رواب=ط ص==لح آمي=ز ب==ا ب=ورژوازی عزيزت==ر از     . ه را در پ==يش گرفت=ه ان==د تفرق= 

  .اين ماحصل ترديد ناپذير تجربيات پس از جنگ است. وحدت پرولتارياست

س=ت ه=ا اثب=ات اي=ن نکت=ه ب=ه ت=وده ه=ا ک=ه مس=ئوليت ب=روز انش=قاق در             يبرای م=ا کمون  

کراسی است حائز اهمي=ت    دوش سوسيال دمو  رب سازمان های اتحاديه های کارگری کالً     

  .ار است يبس

اما از اين نکته نمی توان چنين نتيجه گرفته که فرمول تو خالی وحدت در نزد ما ب=ا           

  .اهميت تر از وظاليف انقالبی طبقه کارگر است

در . اکنون هشت سالی از دو پاره شدن اتحاديه کارگری در فرانسه می گذرد               -١٩

ص=ورتی قطع=ی ب=ه دو    ه اي=ن  انش=قاق خ=ود را ب=    طول اين م=دت، دو س=ازمان برآم=ده از        
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در چنين شرايطی، . حزب سياسی، که بايکديگر دشمنی مهلک دارند، وابسته کرده اند      

خي==ال اينک==ه ب==ا موعظ==ه مح==ض م==ی ت==وان وح==دت از دس==ت رفت==ه را ب==ه جن==بش اتحادي==ه  

اعالم اينکه بدون وحدت دو سازمان . ند چيزی جز روياپردازی نيستاکارگری باز گرد

اتحاديه کارگری نه تنها انقالب پرولتاريايی که حتی دست زدن به مبارزه ای جدی نيز            

ممکن نيست ص=رفا ب=ه معن=ای آن اس=ت ک=ه بگ=وييم آين=ده انق=الب در گ=روی دارودس=ته                      

  .فاسد اصالح طلبان اتحاديه کارگری قرار دارد

ادي==ه ام==ا واقعي==ت آن اس==ت ک==ه آين==ده انق==الب ن==ه در گ==روی وح==دت دو تش==کيالت اتح     

ه=ای   کارگری که موکول به وحدت اکثريت طبقه کارگر حول شعارهای انقالبی و روش  

  .مبارزه انقالبی است

 مب=ارزه علي=ه سازش=کاران طبق=اتی     ددر حال حاضر، وحدت طبق=ه ک=ارگر تنه=ا ب=ه م=د      

اسی بلکه در اتحاديه های کارگری نيز ياف=ت      ي، که نه تنها در احزاب س      )ائتالف طلبان (

  .سر استمی شوند، مي

اين نکته را نمی توان ناديده گرف=ت، و باي=د آن را بس=يار محتم=ل دانس=ت،            ...     -٢٠

که در زمان حدوث انقالب، پرولتاريای فرانسه ناچار خواه=د ب=ود ب=ا دو کنف=درا س=يون                   

 آن سدر حاليکه در پشت يکی توده ها را می توان دي=د و در پ=     : در مبارزه شرکت کند   

  .يوان ساالری قرار داردديگری اشرافيت کارگری و د

  

  خصوصيات اپوزيسيون در اتحاديه کارگری
اپوزيسيون جديد در درون اتحاديه کارگری عالقمند ورود در مسيری ک=ه ب=ه                 -٢١

سنديکاليزم منته=ی م=ی ش=ود نيس=ت ام=ا، در ع=ين ح=ال، از ح=زب ني=ز م=ی گس=لد و اي=ن                  

مل آشکارا به معنای اين ع. گستی است نه از يک رهبری خاص که از حزب بطور کلی

ص=ورتی قطع=ی خل=ع    ه آن است که اين نوع جبهه گيری از نظر اي=دئولوژيک خ=ود را ب=                

  .سالح کرده و به مواضع اتحاديه های صنايع دستی و تجاری باز می گردد
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اپوزيسيون در اتحاديه کارگری جلوه های بسيار گوناگونی دارد اما می توان            -٢٢

اپوزيس=يون کمونيس=ت   "نيز جست که نه تنها آن را ب=ه     در آن ويژگی های مشترکی را       

نزديک نمی سازد بلکه موج=ب م=ی ش=ود ک=ه از آن دور ش=ده و در تخ=الف ب=ا آن            " چپ

  .قرار گيرد

ه=ای غل=ط    در واقع، اپوزيسپيون در اتحادي=ه ک=ارگری علي=ه اعم=ال ب=ی مغ=ر و روش           

 نف=وذ کم=ونيزم در   لک=ه اي=ن جن=اح اص=وال ب=ا     بکند  رهبر کمونيستی نيست که مبارزه می

  .درون طبقه کارگر مخالف است

رف آهن=گ گس=ترش آنه=ا    ظاين جناح عليه ارزيايی چپ افراطی از وضعيات معين و          

  .ش در واقع با نگرش انقالبی در کليت آن است انمی جنگد بلکه جنگ

" آنت=ی ميليت=اريزم  "ه=ای مض=حک موس=وم ب=ه        اپوزيسيون اتحاديه کارگری با روش    

ب=ه عب=ارت   . انه را پيشنهاد می کند   يلکه نوعی جهت گيری مسالمت جو     مبارزه نکرده ب  

  .ديگر، اين جناح به طرزی آشکار با روحيا ت اصالح طلبانه رشد می کند

عليرغم آنچه در آلمان، چکسلواکی، و ساير کشورها رخ داده، فرض اينک=ه          -٢٣

ده اش=تباه فاحش=ی   م= آدر اردوگاه انقالبی فرانسه نوعی گروه بندی دست راستی پيش ني  

نکته مهم آن است که اپوزيسيون راست، همساز ب=ا س=نت ه=ای جن=بش ک=ارگری             . است

فرانسه، و با ترک سياست انقالبی کمونيزم، صاحب ويژگی های اتحاديه کارگری شده           

موضع اپوزيسيون چپ  . و، ازاين طريق، انحراف ذاتی سياسی خود را پنهان می دارد          

چ==ون  يس==ت ج==ز تجل==ی انديش==ه دس==ت راس==تی ه==ايی ه==م      در اتحادي==ه ک==ارگری چي==زی ن  

کس=لواکی ک=ه، پ=س از انش=قاق،       چدر آلمان، با پيروان اتحادي=ه ک=ارگری در          " براندلر"

  .اند، و نظال ير آنها آشکارا موضع اصالح طلب نه بخود گرفته

  

  سياست حزب کمونيست
د بود ممکن است چنين احتجاج شود که نکات باال در صورتی درست خواهن             -٢٤

له أمس= . اما اين احتجاج بی پاي=ه اس=ت   . که حزب کمونيست دارای سياست درستی باشد      
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رابطه بين حزب، که پرولتاريا را آنگون=ه ک=ه باي=د باش=د نماين=دگی م=ی کن=د، ب=ا اتحادي=ه              

له أک==ارگری، ک==ه پرولتاري==ا را آنگون==ه ک==ه هس==ت نماين==دگی م==ی نماي==د، مهمت==رين مس==       

پشت پا زدن به تنها پاسخ اصولی ممکن ب=ه اي=ن   . ودمارکسيزم انقالبی محسوب می ش   

سوال، صرفا بدان جهت که حزب کمونيست، تحت تاثير داليل عينی و ذهنی مختلفی که 

ايم، اکن=ون در م=ورد اتحادي=ه ک=ارگری، همچ=ون در زمين=ه ه=ای          ما بارها بدان پرداخته   

ياس=تی  سياس=ت درس=ت س    . ديگر، دارای سياس=ت غلط=ی اس=ت، حک=م خودکش=ی را دارد             

است که با سياست غل=ط در تخ=الف ق=رار م=ی گي=رد و در هم=ين راس=تا اس=ت ک=ه اکن=ون                  

از سوی ديگ=ر، اي=ن نکت=ه    . به صورت يک جناح بوجود آمده است     " اپوزيسيون چپ "

درست است که اگرتصور شود که حزب کمونيست فرانس=ه در کلي=ت خ=ود در وض=عيتی        

آنگ=اه ح=زب   )  مطلقا چنين فک=ر نم=ی کن=يم    که ما (اصالح ناپذير و نوميدکننده قرار دارد       

ام=ا چن=ين ام=ری بهرح=ال مس=ئله رابط=ه ح=زب ب=ا          . ديگری بايد در برابر آن قد عل=م کن=د         

 .طبقه کارگر را سر سوزنی تغيير نمی دهد

اعتقاد دارد که نفوذ در اتحاديه ک=ارگری، کم=ک ب=ه آن در جه=ت          " اپوزيسيون چپ "

ای ص=حيح ب=ه آن، ممک=ن نيس=ت مگ=ر از        ارهعيافتن راس=تای درس=ت عم=ل، و تلق=ين ش=           

ه=ايش،  ی  ک=ه، ع=الوه ب=ر ديگ=ر ويژگ=         ) و ي=ا جن=احی در جن=بش       (طريق حزب کمونيس=ت     

  .آزمايشگاه مرکزی ايدئولوژيک طبقه کارگر بشمار می رود

 نف=وذ ک=ردن در    وظيفه ح=زب کمونيس=ت، اگ=ر درس=ت تفه=يم ش=ده باش=د، تنه=ا                    -٢٥

ی باش=د بلک=ه تکلي=ف واقع=ی آن رس==وخ در     اتحادي=ه ی ک=ارگری، آنگون=ه ک=ه هس=ت، نم==     

 در ص=ورتی ممک=ن   و اي=ن تنه=ا    . اکثريت طبقه کارگر از طريق اتحاديه ی کارگری است        

خ=ذه از جان=ب ح=زب در رابط=ه ب=ا اتحادي=ه ک=ارگری ب=ا ماهي=ت و          ته=ای م  است که روش 

درستی مبارزه برای نفوذ حزب در اتحادي=ه  . وظايف اين اتحاديه همخوانی داشته باشد    

چن=ين اينک=ه آي=ا از اي=ن      ه=م . ارگری را توفيق يا عدم توفيق اين مبارزه تعيين می کن=د      ک

طريق اتحاديه موفق به افزايش اعضاء خود ش=ده و در برق=راری تم=اس ب=ا ت=وده ه=ای           

ام=ا اگ=ر نف=وذ    . رون=د ی وسيع توفيق يافته يا ن=ه، از ش=اخص ه=ای اص=لی ک=ار بش=مار م=              
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 ک=وچکتر ش=دن و ي=ا تک=ه تک=ه ش=دن آنه=ا تم=ام             حزب در اتحاديه های کارگری به قيمت      

ت اقم=ار  رص=و ه های کوتاه مدت ح=زب، اتحادي=ه ه=ا ب=     شود و يا، برای وصول به هدف      

هايی توده ای ب=از بمانن=د، آنگ=اه     حزب درآمده و از رشد بسوی تبديل شدن به سازمان    

 ج=ای . می توان حکم کرد که رابطه بين حزب و طبق=ه ک=ارگر رابط=ه ای نادرس=ت اس=ت                

م=ا در اي=ن ب=اره    . بحث در باره موجبات چنين وضعيتی اينجا و در مطلب حاض=ر نيس=ت         

تغييرپ=ذيری  . بيش از يکبار سخن گفته ايم و هرروز نيز سخن خود را تکرار م=ی کن=يم       

سياست رسمی حزب کمونيست خود نشانه وجود تمايالت ماجراجويانه به قص=د تس=لط              

        و از طري==ق عملي==ات نم==ايش، اب==داعات، طبق==ه ک==ارگر در کوت==اه ت==رين زم==ان ممک==ن  ب==ر

 .و تحريکات مصنوعی و نظاير آن است

و ي=ا جن=اح   (اما راه بيرون شد از اين وضعيت آن نيست که اتحاديه کارگری با حزب          

راه ح==ل را باي==د در مب==ارزه ای آش==تی ناجويان==ه ب==رای تغيي==ر      . ب==ه تخ==الف برخي==زد  ) آن

  .ن جستجو کردسياست اتحاديه در کليت آ سياست حزب و

  

  وظيفه چپ کمونيستی
بايد مسايل اتحاديه کارگری را در رابطه قاطع با مسا يل " اپوزيسيون چپ"    -٢٦

اين جناح بايد تحليلی مشخص از مرحله . مربوط به مبارزه سياسی پرولتاريا قرار دهد

از فعلی گسترش جنبش کارگری فرانسه داشته باشد؛ بايد ارزيابی کمی و کيفی جامعی   

جنبش اعتصابی و دورنمای آن در رابطه با دورنمای توسعه اقتصادی فرانس=ه داش=ته             

  اعتق==اد ب==ه امک==ان تثبي==ت س==رمايه داری و د ک==ه اي==ن ارزي==ابی باي=د ک==الً رگف==تن ن==دا. باش=د 

مبن=ای اي=ن ارزي=ابی نگريس=تن ب=ه عص=ر       . ن را در دهه های آينده طرد کند    آْ صلح طلبی 

ت و خ==ود از اي==ن واقعي==ت سرچش=مه م==ی گي==رد ک==ه  حاض=ر همچ==ون عص==ری انقالب==ی اس=  

های ش=ديدی اس=ت    هنگ پرولتاريا برای رويارويی با چرخش    آدگی پيش ااکنون زمان آم  

 در براب=ر احتجاج=ات ب=ه اص=طالح          .که نه تنها محتمل بلکه گريزناپذير بشمار م=ی آين=د          
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يط را در ، و نيز در مقابل آن جنون سياسی که ش=را     ٤انقالبی ديوان ساالری سانتريست   

محاسبات خود دخال=ت نم=ی ده=د و ام=روز را ب=ا دي=روز و ف=ردا در ه=م م=ی آمي=زد، باي=د                     

اما موضع ما، در براب=ر عوام=ل دس=ت راس=تی ک=ه      . موضعی قاطع و آشتی ناپذير داشت  

ش را در يبه انتقاد پرداخته و خود را در پس اين انتقاد پنهان می دارند تا تمايالت خ=و     

  .ر باشدتيق کنند، بايد صدچندان قاطع تر و مصمم مارکسيزم انقالبی تزر

تعريف جديدی از ح=د و مرزه=ا؟ احتجاج=ات ت=ازه؟ انش=قاقات جدي=د؟ اي=ن درد                      -٢٧

 را ب=ه اس=تراحت    " اپوزيسيون"های نيکخواه اما خسته ای است که می خواهند           روان

اس=تراحت   جايی که در آن می توان آسوده از هر وظيفه ای       -گاهی بی دغدغه بکشانند   

ه=ای   م=ا ب=ه آن=ان، ب=ه آن روان     ! ن=ه . مخ=دوش ش=ود   " چ=پ "کرد به آنکه نام انقالبي=ون       

حقيق=ت  . س=فران ي=ک ج=اده مش=ترک نيس=تيم        ب=ی ش=ک م=ا ه=م       : خسته، چن=ين م=ی گ=وييم      

 عه==يچ گ=اه س==ازمانی انقالب=ی از جم==  . هرگ=ز حاص==ل جم=ع اش==تباهات کوچ=ک نب==ود اس=ت    

. ز خود از يکديگرند برنخوااسته استهائی محافظه کار که در جستجوی تماي  گروهک

 به اقليت کوچکی در جنبش کارگری  انقالبی ها يی پيش می آيد که گرايش       البته دوران 

ه==ا بن==د و بس==ت گروهکه==ا ب==رای پوش==اندن   مح==دود م==ی ش==ود، ام==ا اقتض==ای اي==ن دوران 

د مب=ارزه ای دو     ن= ه=ايی نيازم   بلک=ه، درس=ت ب=رعکس، چن=ين دوران        . گناهانشان نيس=ت  

روحيه راستين  آشتی ناپذير برای آينده ای درست از يکسو، و تربيت کادرها با         چندان  

  .پيروزی تنها از اين مسير بدست می آيد. مارکسيستی، از سوی ديگر، هستند

تا آنجا که به نويسنده مطلب حاضر مربوط می شود، او بايد اقرار کند که به        -٢٨

ب===يش از ح===د " مون===ات "روه تص===ورش از گ===هنگ===ام ط===رد ش===دن از اتح===اد ش===وروی،  

  ه==ا از امک==ان تعقي==ب    ل==ف حاض==ر س==ال  ؤم. خوش==بينانه و، درنتيج==ه، غل==ط ب==وده اس==ت   

                                                 
تروتس====کی در آن زم====ان خواه====ان اص====الح اح====زاب استالينيس====تی ب====ود آن====ان را   - ٤

ين موض=ع  يعنی گرايش های بورکراتی که ب . بورکراتيک سانتريست، ارزيابی می کرد    "

 . اما بعدها آنها را ضدانقالبی خواند-انقالبی و رفرميستی در حال نوسان هستند
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ام=ا  . ته مدد می گرف=ت شه محروم بود و در قضاوت از خاطرات گذ   روهای اين گ   فعاليت

انحرافات آن گروه خود را نه تنها به طرزی عميق بلکه بصورتی حادتر از آنچ=ه قاب=ل            

حوادث ايام اخير در اي=ن نکت=ه ج=ای ش=به ب=اقی نگذاش=ته اس=ت             . دادندتصور بود نشان    

که، بدون داشتن مرزبن=دی روش=ن و دقي=ق اي=دئولوژيک ی ب=ا مش=ی س=نديکاليزم، ک=ار                    

نظري=اتی ک=ه ارائ=ه ش==د    . در فرانس=ه ب=ه ج=ايی نخواه=د رس=يد     " اپوزيس=يون کمونيس=ت  "

ر مب=ارزه ب=ا اراجي=ف    ه=ا در راه اينگون=ه مرزبن=دی اس=ت و س=ر آغ=ا               واجد نخستين ق=دم   

      محس==وب ٥"کاش==ين، م==ون موس==و و ش==رکاء  "رص==ت طلبان==ه  فانقالب==ی و ب==ه هرگون==ه   

  .می شود

 

  لئون تروتسکی
١٩٢٩  

  

  

 ياشار آذری: بازنويس
  htm.nashr/net.javaan.www://http: : آدرس انترنتی کتابخانهآدرس انترنتی کتابخانه

  ٣XX BM IWSN, London WC١N: : آدرس پستیآدرس پستی

  net.yasharazari@netscape: : ايملايمل

  ياشار آذریياشار آذری: : مسئول نشر کارگری سوسياليستیمسئول نشر کارگری سوسياليستی

١٣٨١٣٨١١//١٢١٢//١١: : تاريخ بازنويسیتاريخ بازنويسی   

                                                 
٥ - CACHINب===ه ١٩٢٠، در جن===گ اول جه===انی م===يهن پرس===تی ب===ود ک===ه در س===ال 

در حزب استالينيستی کمونيس=ت فرانس=ه نق=ش ويراس=تاری نش=ريه      . کمونيزم روی آورد 

L´HUMANITEبه او واگذار شده بود  .  
  


