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اين مطلب مجموعه سخنان آمادئو بورديگا در ششمين پلنوم اجرايی بين الملل کمونيستی در سال  ١٩٢٦است که با ھمت و
مقدمه ای توسط رفقای »گرايش کمونيست انترناسيوناليستی« منتشر گشته و به فارسی ترجمه شده است .اھميت اين مطلب
در آنستکه طرفداران حزب توده در ايران ھمواره سعی کرده اند که نشان دھند که تئوری ھای استالين در مورد مسائل
جھانی و روابط درون حزبی بدون ھيچ مبارزه ای در انترناسيونال کمونيستی غالب گشت .اين مطلب نشان می دھد که
کمونيست ھای چپ کامالً به راست گرايی ايدئولوژيک رھبری حزب بلشويک در مورد مسائل استراتژيک طبقه کارگر و
روابط درون حزبی واقف بودند .در سخنان بورديگا می بينيم که نتايج اقدامات استالين و رھبری حزب بلشويک را پيش بينی
شده است .تاريخ ھم صحت پيش بينی ھای او را تأييد کرد.
ترجمه فارسی اين مطلب از روانی مطلوبی برخوردار نيست .البته من چند تغيير در ساختار برخی از جمالت داده ام تا
روان تر شود .ولی ھنوز با ترجمه ای ايدآل فاصله زيادی دارد.
بينا داراب زند
کمونيست چپ در بين الملل سوم  -بورديگا در ششمين جلسه وسيع اجرايی بين الملل کمونيست
» از آنجائيکه انقالب روسيه مرحله اول انقالب جھانيست ،از آنرو انقالب ما نيز بوده ،مشکالت آن مشکالت ما نيز
ميباشد و ھر مبارزی در بين الملل انقالبی ،نه تنھا حق بلکه وظيفه دارد در حل آنھا تشريک مساعي کند«.
آمادئو بورديگا ،در بيستمين جلسه بين الملل کمونيست ١۵ ،مارس سال ١٩٢۶
مقدمه »گرايش کمونيست انترناسيوناليست«

ھفتاد سال پيش موجی از ستيز و قيام پرولتری که به جنگ جھانی خاتمه داد ،ھمه چيز بود بجز اتمام .پرولتاريای روسيه،
به جای دريافت تقويت و حمايت از استقرار جمھوری شورا ھا در اروپا و فراتر از آن ،يکه و تنھا در انزوا ماند .امروز در
پرتو تجربه تاريخی ،به آسانی ميشود ديد که آنچه از انقالب کبير روسيه ،سالم باقی مانده بود ،اسکلت حزب انقالبی بود که
حاال به بازوی مرکزی يک دستگاه دولتی وحشيانه تبديل شده بود .دو سال پس از مرگ لنين ،استالين خود را کامال در مسير
جا انداختن خود به عنوان تنھا رھبر بالمنازع در حزب و دولت قرار داده بود .از زمان دھمين کنگره حزب در سال ١٩٢١
)در زمان شورش کرونشتات و معرفی نپ ( شکل گيری فراکسيون در داخل حزب روسيه به طور رسمی منع شده بود .با
فرا رسيدن سال  ،١٩٢۶تمام بحث ھای اصيل سياسی در مورد مسئله کليدی يعنی چه اتفاقی بر سر انقالب آمده و چشم انداز
ھای طبقه کارگر چيست ،در متن خواست وحدت حزبی و تکميل آن با دخالت پليس سياسی ،به خاموشی گرائيد .در ھمين
حال ،در رده ھای باالی حزب ،مبارزه برای کنترل دستگاه ھای حزبی به طور فزاينده ،بيزانس وار و به ھمان درجه
شرير ،در ميان استالين ،تروتسکی و ديگر رھبران قديمی بلشويک شکل گرفت ) .با آغاز سال  ١٩٢۶حاال نوبت خود
زينوويف بود که با مانورھای استالين در تنگنا قرار گيرد و اپوزيسيون مشترک به رھبری زينوويف ،کامنف و تروتسکی
که عمر کوتاھی داشت ،در فرآيند شکل گيری قرار گيرد(.

اين پيشرفت ناميمون و ناگوار ضد انقالب در روسيه ،در داخل بين الملل کمونيست نيز با سياست ِ "بولشويزه کردن" احزاب
متشکل آن از سال  ،١٩٢۴فقط نام مستعاری برای تبديل آنھا به کلون وفادار و مطيع حزب کمونيست روسيه ،بازتاب يافت.
تئوريزه شدن "سوسياليسم در يک کشور" ،توسط استالين وسيله موثر ،برای ساکت و خفه کردن کمونيست چپ شد .افزون
بر آن ،راه برای ھر گونه بحث در مورد آنچه در روسيه اتفاق می افتد در درون آنچه که ظاھرا قرار بود بدنه اجرايی حزب
پرولتاريای بين المللی باشد ،بسته شد .بين الملل کمونيست به کمينترن ،بازوی سياست خارجی دولت روسيه ،تبديل شد.
ما به مناسبت ھفتادمين سالگرد دخالت گری آمادئو بورديگا ،سخنگوی کمونيست چپ ايتاليا ،در طول ششمين جلسات
اجرايی وسيع بين الملل کمونيست که بين  ١٧فوريه و  ١۵مارس سال  ١٩٢۶برگزار شد ،به انتشار عصاره سخنرانی او
مبادرت ميورزيم .در طی جلسات مختلف ،بورديگا با فصاحت ،انحطاط سياسی بين الملل را با تمرکز روی تاکتيک ھای
جبھه متحد ،دولت کارگری" ،بولشويزه" کردن و منع فراکسيون و ھمچنين ضرورت بحث در درون بين الملل به عنوان يک
کل درباره آنچه که برای انقالب روسيه اتفاق ميفتاد ،محکوم کرد.
با اين حال ،او قادر نشد که به طور کامل اين آخرين نکته را در جلسات باز بسط و توسعه دھد -استالين قبال زمينه آنرا فراھم
کرده بود .فقط در يک جلسه بسته ميان استالين و نمايندگان ايتاليايی بود که او قادر شد که استالين را متحير کند ،زمانی که
او در مورد موقعيت نسبی پرولتاريای روسيه و دھقانان و ماھيت گروه بندی ھای مخالف در درون حزب کمونيست ،به
طور مستقيم پرسيد که آيا «رفيق استالين ،فکر می کند که توسعه وضعيت روسيه و مشکالت داخلی حزب روسيه به توسعه
بين المللی جنبش پرولتری مرتبط است ؟ » فراخوانی برای پاسخ عميق از مردی بزرگ « :تا کنون اين سوال ،ھرگز از من
نشده است .من ھرگز باور نميکردم که يک کمونيست اين سوال را از من بکند .خدا شما را بخاطر انجام اين کار ببخشد» .
ھيچ کنگره بين المللی ،آنطورکه بورديگا در جمعبندی خود در جلسه عمومی برای سال  ١٩٢٧پيشنھاد داده بود ،برگزار
نشد ،نيازی به گفتن نيست ،زمانی که ششمين کنگره کمينترن برگزار شد )در سال  (١٩٢٨ھيچ بحثی در مورد روسيه وجود
نداشت.
با وجود اينھا ،بورديگا نه تنھا موفق به طرح مواضع چپ ايتاليا که قبال در کنگره حزب کمونيست ايتاليا طرح شده بودند
شد (١) ،او ھمچنين موفق شد که مسئله مرکزی يعنی کليت روسيه را دوباره باز کند .وقتی نوبت" تزھا در باره پرسشھای
فعلی جنبش کمونيست بين المللی" رسيد صدای بورديگا از طرف کمونيست چپ ايتاليا  -تنھا صدای ،مخالفت بود.
با وجود اين مواضع شجاعانه ،در بازگشت خود به ايتاليا بورديگا عمال از زندگی سياسی کناره گيری کرد .در طول باقی
مانده از سال  ١٩٢۶تنھا متن نوشته سياسی او ،نامه او به کارل کورش در ماه اکتبر بود .در اينجا او استدالل کرد که در
تاکتيک ھای جريان مخالف تروتسکی – زينوويف در روسيه" ،حس واقعيت "وجود دارد و توصيه بکارگيری يک سياست
محتاط با کمينترن را کرد و تصريح اينکه چپ " قبل از رسيدن به تھاجم آشکار ،ھنوز نياز به دريافت ضربات بيشتريست".
او در ماه نوامبر دستگير شد و به جزيره اوستيکا منتقل و سپس در پونزا تا پايان سال  ١٩٢٩زندانی شد .فراکسيون چپ در
تبعيد ) و ھمينطور تروتسکی ( که در سال  ١٩٢٧تشکيل شده بود سعی کردند که او را متقاعد کنند تا به آنھا در خارج از
کشور ملحق شود" .صبر کنيم و ببينيم چی ميشود" به موضع سياسی شخصی او تبديل شده بود و او به طور کامل از کار
سياسی چه در داخل ايتاليا و چه در سطح بين المللی فاصله گرفته بود .اونوراتو دا ِمن اينگونه توضيح داده است «حوادث
بعدی سياسی حائز اھميت تاريخی ،از بغل گوش اين غريبه ،بدون دريافت ھر گونه اکو گذشت  :درگيری تروتسکی /
استالين ،استالينيسم ،تشکيل فراکسيون ما در خارج از کشور  -در فرانسه و بلژيک  -که ھمچنان به توسعه سياسی و
ايدئولوژی حزب ليوورنو ؛جنگ داخلی در اسپانيا و جنگ جھانی دوم و در نھايت قرار گرفتن اتحاد جماھير شوروی در
جبھه جنگ امپرياليستی پرداخت  .نه يک کلمه ائی و نه يک خطی«...
بنابراين ،کار برای دستيابی به يک ترازنامه از تجربه روسيه و پيامدھای ضد انقالبی آن در سراسر جھان ،به گردن ديگران
افتاد .اما اين داستان ديگری است .اگر مداخله او در کمينترن در سال  ١٩٢۶حتی تنھا عمل سياسی او بود ،ھنوز ھم ،يک
سھم پايدار برای پالتفرم کمونيست چپ محسوب ميشود(٢) .

سخنرانی بورديگا در پنجمين جلسه * ٢٣ *:فوريه سال ١٩٢۶

ما کمونيست ھا به خوبی می دانيم که توسعه تاريخی طبقه کارگر بايد به ديکتاتوری پرولتاريا منجر شود ،اما اين عمل که
بايد توده ھای وسيع مردم را در بر گيرد ،به سادگی نمی تواند با تبليغات ايدئولوژيک ،اين توده ھا را به سمت ما جذب کند.
تا حدی کاملی که ما می توانيم به شکل گيری آگاھی انقالبی توده ھا کمک کنيم ،ما آنرا بايد با تقويت و ايستادگی بر مواضع
مان ،در ھر مرحله از شکل گيری حوادث ،انجام دھيم .اين است که چرا اين موضع نمی تواند  -و نبايد -در تناقض با
مواضع ما در مبارزه نھايی و يا به عبارت ديگر با اھدافی که مشخصا شکل گيری حزب ما را ساخته اند ،باشد .تبليغ شعار
حکومت کارگری (٣) ،برای مثال ،تنھا ميتواند باعث افشاندن تخم ھرج و مرج و اغتشاش در آگاھی توده ھا و حتی حزب و
اعضای آن شود .ما اين را از ھمان ابتدا مورد انتقاد قرار داديم ،بنابراين من در اينجا به يادآوری خطوط کلی قضاوتی که
در آن زمان ابراز کرديم ،بسنده ميکنم.
در مواجه با اشتباھاتی که اين تاکتيک مسبب آن بود و از ھمه مھمتر زمانيکه شکست اکتبر در سال  ١٩٢٣در آلمان رخ
داد ،بين الملل ،اشتباه بودن آنرا به رسميت شناخت .اين فقط يک تصادف ثانوی نبود ،خطائی بود که اميد ِ داشتن ِ يک کشور
بزرگ ديگر ،در کنار اولين انقالب پيروزمند پرولتری را از ما گرفت  -چيزی که اھميت زيادی را برای انقالب جھانی
ميداشت.
متاسفانه ،تنھا چيزی که گفته شد اين بود  :ھيچ صحبتی از تجديد نظر اساسی بر تصميمات چھارمين کنگره جھانی ،نميتواند
در ميان باشد ،صرفا الزم است که برخی از رفقائی که در کاربرد تاکتيک جبھه متحد ،مرتکب اشتباه شده اند برکنار و
مسئولين آن شناسائی شوند .آنھا در جناح راست حزب آلمان يافت شدند .ھيچ کس مايل به اذعان نبود که بين الملل به عنوان
يک کل ،مسئوليت آن اشتباھات را داشت .با اين حال ،بر روی تزھا تجديد نظر شد و يک فرموالسيون کامال متفاوت از
دولت کارگری داده شد.
چرا ما با تزھای کنگره  ۵موافقت نکرديم ؟ به نظر ما ،تجديد نظر ،کافی نبود ،فرموالسيون جديد بايد با وضوح بيشتری
بيرون داده ميشد .اما باالتر از ھمه ،ما با اقدامات کنگره  ۵مخالف کرديم چرا که آنھا اشتباھات جدی را از بين نمی بردند،
چرا که ما معتقد بوديم محدود کردن سئوال در حوزه اقدامات بر عليه افراد ،درست نبوده و الزم بود که در خود بين الملل
تغيير انجام گيرد .اما اکثريت ،حاضر به پا گذاشتن در اين مسير سالم و شجاع نشدند .ما بارھا به انتقاد از وجود ذھنيت
متمايل به رشد پارلمانتاريستی و ديپلماتيک در ميان مان و در فضائی که در آن کار ميکنيم ،پرداختيم .تزھا خيلی چپ
گرايانه بودند ،حتی آنھائيکه اين تزھا بر عليه شان صادر شده آنرا برای کسب ايمنی خود مورد تائيد قرار ميدھند .اما تا
آنجائيکه به ما مربوط ميشود ،ما آنرا فراتر از کلمات ديديم و حدس زديم که پس از کنگره  ۵چه اتفاقی خواھد افتاد و به اين
دليل عدم رضايت خودمان را اعالم کرديم.
بولشويزه کردن
من در اينجا می خواھم بر نکات ذيل تأکيد کنم :در بيش از يک مناسبت ،رفقا خود را موظف به رسميت شناختن ِ ضرورت ِ
تغيير ِ راديکالی در جھت گيری ديده اند .بار اول ،مسئله جذب توده ھا ،اينکه بدرستی درک نشده بود .بار دوم ،مسئله
تاکتيک جبھه متحد بود ،و در کنگره  ،٣بر خطوطی که تا آن زمان دنبال شده بود ،تجديد نظر کامل انجام گرفت .اما اينھا،
ھمه ماجرا نيست .در کنگره  ،۵در جلسه اجرايی وسيع مارس  ،١٩٢۵يک بار ديگر مالحظه شد بود که ھمه چيز به شدت
رو به وخامت رفته است .گفته شد  :شش سال از تشکيل بين الملل گذشته است ،اما ھيچ يک از احزاب آن موفق به انجام
انقالب نشده اند .مطمئنا ،وضعيت وخيم تر شده است و ما در حال حاضر مواجه با تثبيت سرمايه داری ھستيم .با اين وجود،
توضيح داده شد که بايد چيزھای زيادی در فعاليت ھای بين الملل تغيير يابند .اما ھنوز ھيچ درکی راجع به آنچه که بايد انجام
شود ،در ميان نبود ،بنابراين شعار بولشويزه کردن راه اندازی شد .اين قابل فھم است .ھشت سال از زمان پيروزی
بلشويکھای روسيه گذشته است ،و آيا ما حاال موظف به اذعان اين نکته ايم که احزاب ديگر بلشويک نيستد؟ چه تحول
عميقی ،به منظور کشاندن آنھا به سطح حزب بلشويک الزم است ؟ آيا قبال ھيچ کسی متوجه اين نشده بود؟
در زمان کنگره  ، ۵چرا ما به شعار بولشويزه کردن اعتراض نکرديم ؟ چرا که ،ھيچ کس نميتوانست با بيانيه ائی به
مخالفت بر خيزد که به احزاب ديگر فراخوان ميداد تا قابليت انقالبی که پيروزی حزب بلشويک را ممکن ساخت ،بدست

آرند .اما حاال مسئله فقط يک شعار صرف نيست ،بلکه به اسم شب صرف تبديل شده است .ما حاال با واقعيت ھا و تجارب
سر و کار داريم .در حال حاضر الزم است که ترازنامه بولشويزه کردن را تھيه کنيم و ببينيم که شامل چه چيز ھايی ميشود.
از چند نقطه نظر ،من معتقدم که اين ترازنامه منفی است .ھيچ مصوبه ئی برای حل و فصل مشکالت وجود ندارد که تا حاال
تصويب شده باشد .روش بولشويزه کردن ھمه احزاب ،پيشرفت آنھا را تضمين نکرده است .من بايد مشکل را از ديدگاه ھای
مختلف بررسی کنم .اول از ھمه ،از لحاظ تاريخی.
ما فقط يک حزب را داريم که به پيروزی نائل آمده  -و آن ھم حزب بلشويک روسيه است .چيزی که برای ما ضروری
است ،پيروی از ھمان راھيست که حزب روسيه برای رسيدن به پيروزی آن ،بکار بست .کامال درست است ،اما اين ھم
کافی نيست .اين غير قابل انکار است که مسير تاريخی که توسط حزب روسيه پيموده شد ،نميتواند تمام ويژگی ھای توسعه
تاريخی را که احزاب ديگر انتظار ميکشند ،بنمايش بگذارد  .اين يک حقيقتيست که حزب روسيه ،در شرايط خاصی مبارزه
کرد ،کشوری که در آن حکومت مطلقه فئودالی ھنوز توسط بورژوازی سرمايه داری سرنگون نشده بود .بين سقوط
حکومت مطلقه فئودالی و فتح قدرت توسط پرولتاريا ،با مدت مداخله بيش از حد کوتاه ،مقايسه اين توسعه با آن انقالب
پرولتری که بايد برای رسيدن به آن در ديگر کشورھا انجام گيرد را غير ممکن ميکند.
زمان کافی برای ساختن دستگاھای دولتی بورژوازی بر روی خرابه ھای دستگاه دولتی فئودالی و تزاری وجود نداشت .اين
کردن دولت سرمايه داری مدرن ،ليبرال و
چگونگی سرنگون
دوره از وقايع در روسيه ،تجربه اوليه مورد نياز ما را برای
ِ
ِ
پارلمانی که برای ساليان بسياری وجود داشته و دارای قابليت دفاعی بزرگ ميباشد ،فراھم نميکند.
با وجود بيان اين تفاوت ھا ،واقعيتيست که انقالب روسيه دکترين ما ،برنامه ما ،و تصور ما را از نقش طبقه کارگر در روند
تاريخی تائيد کرد ،از لحاظ نظری مھم تر از ھمه تا آنجا که به انقالب روسيه مربوط ميشود  -حتی در محدوده اين شرايط
خاص — فتح قدرت و بر پائی ديکتاتوری پرولتاريا را از طريق حزب کمونيست تحق داد .تئوری مارکسيسم انقالبی ،تاييد
پر آب و تاب تاريخی خود را در آن يافت .از نقطه نظر ايدئولوژيک ،اين از اھميت تاريخی تعيين کننده ايی برخوردار
است .اما تا آنجائيکه به تاکتيکھا مربوط ميشوند ،کافی نيست .برای ما ضروريست که بدانيم ،چگونه بايد به دولت مدرن
بورژوازی حمله کرد ،که به طور موثرتری نسبت به حکومت مطلقه تزار ،حتی مسلحانه از خود دفاع ميکند و عالوه بر
آن ،از خود ،با کمک بسيج ايدئولوژيک و آموزش و پرورش عقيم طبقه کارگر توسط بورژوازی ،دفاع ميکند .اين مشکل
در تاريخ حزب کمونيست روسيه خود را نشان نميدھد.
اگر "بولشويزه کردن" به اين معنا درک شود که برای تمام مشکالت استراتژيکی مبارزه انقالبی ،دستيابی به راه حل را
ميتوان در انقالب روسيه جستجو کرد ،آنوقت اين مفھوم از بولشويزه کردن ،ناکافی است .بين الملل بايد يک مفھوم گسترده
تری را تدوين و فرموله کند .راه حل مشکالت استراتژيک ما در خارج از تجربه روسيه بايد جستجو شود .حالت دوم بايد
بطور کامل برسی شود ،ھيچ يک از ويژگی ھای مشخصه آن نبايد ناديده گرفته شود ،بايد آن را به طور مداوم در نظر
داشت ،اما ما به عناصر مکمل برخاسته از تجربه طبقه کارگر در غرب نيز نيازمنديم .اين است آنچه از نقطه نظر تاريخی
بايد در مورد بولشويزه کردن گفته شود .تجربه تاکتيکی در روسيه به ما نشان نداده است که چگونه مبارزه عليه دموکراسی
بورژوايی بايد برپا شود .ھيچ ايده ای از مشکالت و وظايفی که توسعه مبارزه پرولتری در انبار خود برای ما نگه داشته،
به ما نميدھد…
رژيم داخلی حزب و بين الملل
من حاال بايد به جنبه ديگری از بولشويزه کردن بپردازم  :رژيم داخلی حزب و بين الملل.
در اينجا ،يک کشف جديد انجام شده است  :چيزی که تمام بخش ھای ما فاقد آنست ،نظم و انضباط آھنين بلشويکھاست ،که
نمونه آنرا در حزب روسيه شاھد بوديم .ممنوعيت مطلق اعالم فراکسيون ،فرمان موظف بودن تمام اعضای حزب به شرکت
در کار مشترک ،صرفنظر از آن که ،چه چيزی نظر آنان بوده باشد .در اين حوزه نيز ،من فکر می کنم مسئله بولشويزه
کردن بصورت بسيار عوامفريبانه ئی مطرح شده است.

اگر ما سوال را به اين شکل مطرح کنيم که  :آيا ھر کسی حق تشکيل فراکسيون را دارد؟ — سپس ھر کمونيست پاسخ
خواھد داد  — :نه! اما سوال به اين صورت نميتواند مطرح باشد .نتايج بدست آمده در حال حاضر حاکی از اينست که روش
مورد استفاده ،نه در خدمت حزب بوده و نه بين الملل .مسئله ديسپلين داخلی و جناح بندی بايد از نقطه نظر مارکسيستی ،در
يک روند کامال متفاوت و پيچيده تر بررسی شود .از ما پرسيده ميشود که  :چه چيزی می خواھيد؟ آيا شما حزبی شبيه به
يک مجلس می خواھيد که در آن ھر کسی حق دموکراتيک برای پيشنھاد دادن و تالش برای کسب اکثريت را داشته باشد؟
اما اينگونه طرح مسئله اشتباه است .اگر به اين شکل مطرح شود ،تنھا يک پاسخ ممکن اين خواھد بود ،البته ،ما عليه چنين
رژيم مضحکی خواھيم بود.
درست است ما بايد حزب کمونيست کامال متحدی داشته باشيم ،بدون نظرات متفاوت داخلی و گروه بندی ھای نامتجانس .اما
اين يک پيشا اصل پايه ای و دگماتيک نمی باشد .در عوض ،ھدفی است که رسيدن به آن در طول توسعه يک حزب
کمونيست واقعی بايد مد نظرمان باشد .اما اين ،زمانی ممکن است ،که تمام سواالت ايدئولوژيک ،تاکتيکی و سازمانی به
درستی مطرح و به درستی حل و فصل شده باشد .در درون طبقه کارگر ،اين روابط اقتصادی است که در آن گروه ھای
مختلف ،اقدامات و ابتکارات مبارزه طبقاتی را تعيين ميکنند .نقش حزب سياسی جمع آوری و اتحاد ھر آن چيزيست که در
اين اقدامات ،از نقطه نظر اھداف انقالبی طبقه کارگر در جھان به عنوان يک کل ،مشترک است .وحدت درون حزبی،
سرکوب اختالف نظر داخلی ،محو شدن مبارزات فراکسيونی ،اثبات اين خواھد بود که اين حزب در بھترين مسير برای
انجام درست وظايف خود بوده است .اما اگر اختالف نظر وجود دارد ،اين ثابت ميکند که حزب با خطا خدشه دار شده است؛
که حزب اساسا ظرفيت مبارزه با گرايش ھای منحط جنبش طبقه کارگر را دارا نيست که معموال خود را در وضعيت
عمومی ،در برخی از لحظات بسيار مھم آشکار ميکنند .اگر با موارد بی انضباطی مواجه ھستيم ،اين عالمت نشان اينست
که اين مشکل کماکان در حزب وجود دارد .نظم و انضباط ،در واقع ،نه نقطه آغاز بلکه نتيجه آن است ،نه ھمچون پالتفرمی
که نشود تغير داد .عالوه بر اين ،اين با ماھيت ورود داوطلبانه به سازمان ما ،مطابق دارد .اين است که چرا يک نوع کد
کيفری حزب ،نمی تواند برای اپيزودھای مکرر از عدم نظم و انضباط ،عالج و درمان باشد.
در سالھای اخير ،رژيم ترور در درون احزاب ما جا باز کرده است ،نوعی از ورزش ،که شامل مداخله ،تنبيه ،نابود کردن
 و ھمه اين کارھا با يک لذت خاص ،گوئی که اين دقيقا زندگی ايده آل حزبيست .حتی به نظر می رسد که قھرمانان اينعمليات پر زرق و برق متقاعد شده باشند که اين کارھا به منزله اثبات ظرفيت انقالبی و انرژيست.
بر خالف انتظار ،من فکر می کنم که انقالبيون واقعی و خوب به طور کلی آن دسته از رفقای ھستند که ھدف اين اقدامات
فوق العاده قرار گرفته اند که صبورانه آنھا را به منظور جلوگيری از نابودی حزب تحمل ميکنند .من گمان می کنم که اين
ھدر دادن انرژی ،اين ورزش ،اين مبارزه در درون حزب ھيچ ربطی به انجام کار انقالبی که ما بايد انجام دھيم ،ندارد .آن
روز خواھد آمد که ما بايد ضربه را زده و سرمايه داری را نابود کنيم و در اين دامنه حزب بايد شواھدی از انرژی انقالبی
خود را نشان دھد .ما ھرج و مرج در حزب را نمی خواھيم ،به ھمان سياق خواھان يک رژيم ضد حمله مستمر نيز نيستيم
که اين نفی نفس وحدت و انسجام حزبيست.
در حال حاضر  ،ھمه چيز به شرح زير ارائه شده  :رھبری مرکزی ھميشه وجود خواھد داشت و می تواند ھر آنچه که
ميخواھد انجام دھد ،زيرا در ھر زمانی ھر اقدامی را در برابر ھر کسی که عليه آن صحبت کند ،يا خواھان "نابودی" آن
باشد و فتنه و مخالفت کند ،ميتواند انجام دھد و ھميشه محق است .اما شايستگی در سرکوب شورش نيست ،چيزی که مھم
است اينست که شورشی در ميان نباشد .وحدت حزب بايد از نتايج به دست آمده به رسميت شناخته شود نه توسط رژيم تھديد
و ترور .روشن است که در اساسنامه ما نياز به مجازات داريم .اما آنھا بايد استثنا باشند نه اينکه به روش نرمال و عمومی
داخل حزب تبديل شوند .اگر برخی از عناصر وقيحانه مسير مشترک را رھا کنند ،در برابر آنھا اقداماتی بايد انجام شود .اما
اگر رجوع به يک کد از مجازات در يک جامعه قاعده شود ،اين بدان معناست که جامعه اصال بی نقص نيست .مجازات تنھا
در مورد استثنايی بايد مورد استفاده قرار گيرند ،آنھا نبايد تشکيل دھنده يک قاعده ،يا يک ورزش و يا ايده آل رھبری شوند.
اگر ما مايل به تشکيل يک بلوک مستحکم به معنای واقعی از اين واژه ھستيم ،ھمه بايد تغيير کنند.
تزھای ارائه شده در اينجا ،حاوی چندين نکته ظريف در اين رابطه است .کمی آزادی بيشتری داده شده است .اما شايد تا
حدودی دير شده باشد.

احتماال  ،تصور بر آن بوده است که دادن آزادی کمی بيشتر به مردمی که "سرکوب" شده اند ،امن بوده باشد از آنجائيکه
ديگر نميتوانند دست و پائی بزنند .اما اجازه دھيد که ما تزھا را کنار بگذاريم و واقعيت ھا را در نظر بگيريم .ھمواره گفته
شده که حزب ما بايد بر اصل مدل سانتراليسم دموکراتيک بنا شده باشد .شايد بھتر ميبود اگر ما می توانستيم به جای
دموکراسی از يک بيان ديگر استفاده ميکرديم — اما اين فرمول توسط لنين ارائه شد .چگونه می توان به سانتراليسم
دموکراتيک دست يافت؟ خب ،البته ،از طريق واجد شرايط بودن تمام رفقای رھبری و مشورت با توده اعضای حزب در
مورد مسائل کليدی خاص.
بديھی است ،ممکن است بر اين قاعده در يک حزب انقالبی استثنا وجود داشته باشد .در مناسبتی رھبری مجاز است که
بگويد  :رفقا  ،اين حزب به طور معمول با شما مشورت ميکند ،اما از آنجايی که مبارزه در برابر دشمنان ما به تازگی وارد
يک دوره خطرناک شده است و دقيقه ای برای از دست دادن وجود ندارد ،ما بدون مشورت با شما ،در حال اقدام ھستيم.
اما آنچه که خطرناک است اين است که در آنچه که واقعا با ابتکار عمل از باال انجام گرفته شده ،وانمود به مشاوره شود .اين
سوء استفاده از کنترل رھبری دستگاھھای حزبی و مطبوعات است .در ايتاليا ،ما گفتيم که ما ديکتاتوری را قبول داريم ،اما
از روش ھای مانند "جوليتين" بيزاريم .آيا دموکراسی بورژوايی بغير از يک روش حيله گری ،چيز ديگری است ؟ آيا اين
نوع از دموکراسی را شما ميخواھيد در درون حزب به ما اعطا کنيد؟ آيا اين ميتواند آن چيزی باشد که شما در حال تالش
برای رسيدن به آنيد؟ پس ما ميگوئيم که ديکتاتوری بھتر خواھد بود ،حداقل با ماسک مزورانه خودش را نپوشانده است .
چيزی که بايد ارائه شود شکل واقعی دموکراسی است ،به عبارت ديگر ،چيزی که تنھا برای دستاورد خوب ،به رھبری
اجازه استفاده از دستگاه ھای حزبی را ميدھد.
در غير اين صورت ،صرفا ميتواند شکست و ضعف و نارضايتی را به ويژه در ميان طبقه کارگر به ارمغان بياورد .ما بايد
يک رژيم سالم در حزب داشته باشيم .مطلقا ضروری است که حزب بايد امکان شکل گيری افکار و بيان آزادانه آنرا بوجود
آورد.
تولد يک فراکسيون نشان می دھد که يک چيزی اشتباه است .برای اصالح اين بيماری ،الزم است که به دنبال داليل تاريخی
که به تولد ناھنجاری انجاميده رفت ،مسئله ايکه فرموله شدن تمايل به تشکيل فراکسيون را تعيين ميکند .علت در اشتباھات
ايدئولوژيک و سياسی حزب واقع است .جناح بندی ھا بيماری نيست ،بلکه صرفا عالمت بيماريست و اگر کسی آرزوی
درمان ارگانيسم بيمار را دارد ،نبايد با عالئم به مبارزه بر خيزد بلکه بايد سعی کند که علل بيماری را کشف کند .عالوه بر
اين ،در اکثر موارد ،مسئله ائی که وجود داشت اين نبود که گروھی از رفقا بری ايجاد سازمان تالش ميکردند و يا انجام
چيزی شبيه اين .مسئله وجود جريان ھای فکری و گرايشاتی بود که ميخواستند خودشان را در فعاليت ھای عادی و منظم
جمعی حزب بيان کنند .روش شکار جناحی ،کمپين رسوا سازی ،نظارت پليسی و بی اعتمادی به رفقا — روشی که در واقع
 ،نشان دھنده بدترين درگيری ھای جناحی در حال توسعه در سطوح باالتر حزبيست  -تنھا می تواند در بدتر شدن وضعيت
جنبش ما و سوق دادن تمامی نقد ھای واقعی بر روی مسير فراکسييونيسم باشد .چنين روشی نميتواند وحدت درونی حزب را
تضمين نمايد ،آنھا فقط آنرا فلج و ناتوان ميسازند .دگرگونی بنيادی چنين روش ھای کار ،مطلقا ضروری است.
اگر ما به ھمه اينھا پايان ندھيم ،عواقب ،بسيار جدی خواھند بود. ...
در موارد متعددی ،مداخله مرکز بين الملل در امور بخشھای ملی ،کم مسئله ساز نبوده است .در اين ،من روش کار بين
الملل ،ارتباط آن با بخش ھای ملی و طريقی که ارگان ھای رھبری را شکل ميدھد ،سرزنش ميکنم .،من قبال روش کارمان
را در آخرين کنگره مورد انتقاد قرار داده ام .ھيچ ھمکاری جمعی واقعی در ارگان ھای رھبری و کنگره ھای ما وجود
ندارد .مرکز بين الملل در ارتباط با بخشھای ما کامال بيگانه به نظر می رسد ،بحثھای درونی آنھا را مديريت کرده و جناح
مورد حمايت خود را انتخاب ميکند.
در ھمه مسائل ،اين مرکز ،از طرف ھمه بخش ھای ديگر حمايت می شود ،بخشھايی که اميدوارند و بدين شکل به خود
اطمينان دھند که وقتی نوبتشان رسيد ،با آنھا معامله بھتری خواھد شد .رھبری گروه بندی ھای مختلف بر اساس چنين
"شرط بندی روی اسب" شکل گرفته است .مردم به ما می گويند  :ھژمونی رھبری بين الملل توسط حزب روسيه ،بخاطر
اين واقعيت که آنھا انقالب کرده و مقر بين الملل در آنجاست ،توجيه ميشود .به ھمين دليل است که الزم است برای تصميم

گيری ھايی که توسط حزب روسيه اعالن ميشود اھميت خاصی در نظر گرفته شود ،که رھبر ماست .اما بعد از آن ،مشکل
ناشی از اينست که حزب روسيه چگونه مسائل بين المللی را حل ميکند .اين سؤاليست که ما کامال حق مطرح کردن آنرا
داريم.
از آنجا که حوادث اخير ،پس از آخرين بحث ،اين تکيه گاه کل سيستم ،ديگر به اندازه کافی پايدار نيست .در آخرين بحث در
حزب روسيه  ،ما شاھد ادعای رفقائی بوديم که دارای دانش يکسان از لنينيسم اند ،بدون شک دارای حق يکسان برای
صحبت به نام سنت انقالبی بلشويسم و ھر يک با استفاده از نقل قولی از لنين در برابر ديگری استدالل کرده و تجربه روسيه
را به نفع خود تفسير ميکرد .بدون وارد شدن در محتوای بحث ،فقط اين واقعيت غير قابل انکار است که من می خواھم اينجا
بنا بگذارم .چه کسی در اين وضعيت ،آخراالمر روی مشکالت بين المللی تصميم ميگيرد .کسی قادر به پاسخگويی نميتواند
باشد  :گارد قديمی بلشويک برای پاسخ به اين ،در عمل به راه حل ھای متضاد ميرسد .بدين ترتيب ستون کل سيستم در
مقابل تحقيقات عينی دست به مقاومت ميزند.
اما به وضوح ،اين بدان معنی ست که جستجو برای يک راه حل متفاوت ضروريست .ما ممکن است که سازمان بين المللی
مان را با يک ھرم مقايسه کنيم  .اين ھرم بايد دارای راس و دو ساق باشد که در راس به ھم ميرسند .اين شکلی است که ما
بايد وحدت و ضرورت تمرکز مان را ارائه دھيم .اما امروز ،به عنوان يک نتيجه از تاکتيک ھای مان ،ھرم بطرز
خطرناکی روی راس خود ايستاده است.
بنابراين بايد برگردانده شده و روی کف خود بايستاد ،به طوری که دوباره پايدار بماند .از اين رو ،نتيجه گيری ما در مورد
مسئله بولشويزه کردن اين است که ما نبايد به تغييراتی راضی شويم که از طبيعت ثانوی صرف برخوردارند  ،مگر اينکه
کل سيستم از باال به پايين اصالح شود.
دولت چپ ...وظايف ما برای آينده کدامند؟
اين مجمع نميتواند نگرانی خود را به طور جدی با اين مشکل ،بدون مقابله ،در ابعاد کامل و با تمام سنگينی آن ،با سئوال
اساسی از روابط تاريخی ميان روسيه شوروی و جھان سرمايه داری ،بر طرف کند .در کنار مشکل استراتژی انقالبی
پرولتاريا ،مشکل جنبش دھقانی بين المللی و مشکل استعمار و مردم تحت ستم ،مسئله سياست ھای دولتی حزب کمونيست
روسيه ،امروز برای ما مھم تر از ھمه است .حزب روسيه بايد از تقابل روابط طبقاتی در داخل روسيه ،برداشتن گام ھای
الزم برای بررسی نفوذ دھقانان و رويش اقشار خرده بورژوا ،و دفاع از خود در برابر فشارھای خارجی از جمله حمله
نظامی ،ارزيابی کند .از آنجائيکه فروکش موج انقالبی در ساير کشورھای ديگر رخ نداده است ،الزم است تا حد ممکن
برای ھماھنگی سياسی در روسيه با سياست کلی انقالبی پرولتاريا گام برداشته شود.
من قصد ندارم در اينجابه طور کامل به اين سوال بپردازم  ،اما کماکان فکر ميکنم که در اين مبارزه  ،بله  ،ما قطعا بايد پايه
خودمان را در درجه اول بر طبقه کارگر روسيه و حزب کمونيست آن قرار دھيم .اما از اھميت بنيادی برخوردار است که
پايه خودمان را بر پرولتاريای دولت ھای سرمايه داری ،که حس طبقاتی شان در مجاورت مستقيم با دشمن سرمايه داری
تعيين ميشود ،نيز قرار دھيم .مشکل سياسی روسيه نميتواند در محدوده باريک جنبش روسيه به تنھايی حل شود ،ھمکاری
مستقيم کل بين المل کمونيستی کامال ضروری است .بدون چنين ھمکاری ،نه تنھا استراتژی انقالبی در روسيه  ،بلکه
سياست ھای ما در دولت ھای سرمايه داری به طور جدی تھديد خواھد شد .ممکن است که گرايشی برای کم رنگ کردن
کاراکتر و نقش احزاب کمونيست ،پديدار شود .در واقع ما در حال حاضر در اين معنا مورد حمله قرار گرفته ايم ،نه از
درون صفوف خود مان ،بلکه از صفوف سوسيال دموکرات ھا و از محافل فرصت طلب .مسئله کمپين برای وحدت اتحاديه
صنفی بين المللی و نگرش ما به بين الملل  ٢نيز مربوط به اين سوال ميشود .ما اينجا ھمه توافق کرده ايم که احزاب
کمونيست بايد بدون ھيچ قيد و شرطی استقالل انقالبی خود را حفظ کنند .ھمانطور الزم است که به امکان ظھور تمايلی که
جايگزينی احزاب کمونيست را با نوعی از ارگانيسم ھای کمتر صريح و روشن ،که اھداف طبقاتی سفت و سختی ندارند و
از نظر سياسی خنثی ترند ،ھشدار دھيم .در شرايط کنونی ،وظيفه بی چون و چرای ماست که برای دفاع از کاراکتر بين
المللی و کمونيستی سازمان ھای حزبی مان در برابر ھر گونه تمايل به انحالل دفاع کنيم.

پس از اين انتقادات ،آيا ما ميتوانيم بين الملل را ،بشکلی که امروز وجود دارد ،به اندازه کافی برای اين کار مجھز در نظر
گيريم  -ازاتخاذ يک استراتژی صحيح ھم برای روسيه و ھم برای ساير کشورھا ؟ آيا می توانيم برای مثال ،بحث فوری در
باره تمامی مشکالت روسيه توسط اين مجمع را تقاضا کنيم ؟ افسوس که پاسخ برای اين سوال بايد ،منفی باشد .انجام تجديد
نظر جدی در رژيم داخلی حزب ما کامال ضروری است که مشکالت تاکتيکی در مقياس جھانی و سياست ھای دولت اتحاد
جماھير شوروی را بايد در دستور کار فوری خود قرار دھد .اما مقابله با اين پرسش ھا به يک دوره جديد با استفاده از
روش ھای کامال متفاوت نياز دارد .در گزارش ھا و تزھای پيشنھادی ،مبنای کافی برای حل و فصل اين مسائل وجود ندارد.
آنچه ما نيازمنديم خوشبينی رسمی نيست .ما بايد درک کنيم که نه به تصحيح ھای ُخرد ،از نوعی که ما بيشتر از يک بار
شاھد معرفی آنھا به رژيم ھای داخلی احزابمان بوده ايم – بلکه تصحيح ھايی که بتواند ما را به انجام کارھای بزرگ انقالب
جھانی مجھز کند ،نيازمنديم.
سخنرانی در نھمين جلسه ٢۵ ،فوريه

رفقا  ،...در حال پايان دادن به صحبت ھايم ھستم .در مورد رژيم داخلی و معکوس کردن "ھرم" و در مورد مسئله
فراکسيون ھا  ،من در اينجا نميتوانم به آنچه رفيق بوخارين گفت پاسخ دھم .اما ميتوانم موارد زير را سوال کنم ،آيا در آينده
در روابط داخلی ما تغيير بوجود خواھد آمد؟ آيا اين جلسه پلنوم نشان می دھد که يک مسير جديد اتخاذ شده است؟ در حاليکه
ھمين االن که به ما اطمينان داده شد که ترور داخلی متوقف خواھد شد  ،ما شاھد اظھارات نمايندگان فرانسوی و ايتاليايی
ھستيم که با ديده شک به اين موضوع مينگرند .ما صبر خواھيم کرد تا کار شما را ببينيم.
من به سھم خود فکر ميکنم که شکار برای به اصطالح فراکسييونيسم ادامه خواھد يافت و به ھمان نتايجی دست خواھد يافت
که تا به حال يافته است .ما می توانيم اينرا از روشی که برای حل و فصل مسئله آلمان و ديگران اتخاذ شد ،ببينيم .من بايد
بگويم که به نظر من ،اين روش تحقير يک شخص اسفناک است ،حتی زمانی که آن بر عليه عناصر سياسی که بايد با آنھا
بشدت مقابله کرد ،مورد استفاده قرار گيرد .من آنرا انقالبی ارزيابی نميکنم ،و من فکر می کنم که اکثريتی که امروز
ارتدکسی خود را با ريشخند و تمسخر محکومين و گناھکاران ثابت ميکند ،احتماال ھمان فرصت طلبان خوار سابق را
تشکيل ميدھند .ما می دانيم که اين روش ھا اعمال شده اند — و باز ھم خواھند شد — به رفقائی که نه تنھا گذشته انقالبی
دارند  ،اما ھنوز عناصر با ارزشی برای مبارزه آينده مان ھستند .اين شيدايی برای خود تخريبی بايد پايان يابد ،اگر ما واقعا
اشتياق رھبری مبارزه انقالبی پرولتاريا را داريم.
تا آنجا که به تغييرات قريب الوقوع در بين الملل مربوط ميشود اينھا داليليست که چرا تماشای اين جلسه پلنوم ،برای من شوم
و تيره و تار بوده است .بنابراين ،به پيش نويس قطعنامه ای که ارائه شده است رای مخالف ميدھم.
قطعنامه پيشنھادی در بيستمين جلسه

من مايلم که مواضع خود را در باره بحث مسائل روسيه در فرم نوشته ارائه دھم .مشروعيت دارد که خاطر نشان کنم ،اين
پلنوم ،مسله روسيه را مورد بحث قرار نداده و نه امکان و نه آمادگی الزم را جھت انجام اين کار برآورده است .اين کامال به
من حق می دھد که نتيجه گيری کنم که اين ،يکی از نتايج سياست عمومی نادرست بين الملل با انحراف راستگرايانه آن
ميباشد.
اين دقيقا آنچزی ست که من در سخنرانی اول در طول بحث عمومی سياسی به آنھا اشاره کردم.
مشخصا ،پيشنھاد می کنم کنگره جھانی در تابستان آينده تشکيل شود و دستور کار آن بايد دقيقا مسئله و يا رابطه بين مبارزه
انقالبی پرولتاريای جھان از يک سو و سياست دولت روسيه و حزب کمونيست اتحاد جماھير شوروی ،از سوی ديگر باشد.
واضح است که بحث اين مشکالت بايد در تمامی بخش ھای بين الملل به درستی آماده شود.
)موضوع مورد اشاره در باال ،به اتفاق آرا به ھيئت عامله دائمی رجوع شده بود(

ياداشت ھا:

)(1اين جلسه در شھر ليون فرانسه در ماه ژانويه برگزار شد .تزھای ليون فراکسيون چپ از طرف رھبری حزب
کمونيست ايتاليا ،تولياتی و گرامشی رد شده بود .حزب در اين زمان کامال در مواضع سياسی و روش کار "بولشويزه " شده
بود.
)(2مقدمه ما تا حدودی از نوشته ھای حزب کمونيست انترناسيوناليستی ،مجموعه ای از اسناد و عصاره ای از متون قبلی،
تحت عنوانPer una analisi critica del tardo bordighismo e dei suoi epigoni, ،تھيه شده است .ما خواندن
آنھا را به کسانيکه که قادر به خواندن متون ايتاليايی اند توصيه ميکنيم.
)(3برای اطالعات بيشتر در نگرش چپ ايتاليا به شعار دولت کارگری)و چارچوب کلی سياستھايشان ( رجوع کنيد به تز
ھای رم که در حزب کمونيست انترناسيوناليستی در سال  ١٩٢٢به تصويب رسيد و در چشم اندازھای انقالبی شماره ٢٢
سری دوم تجديد چاپ شد.
) (۴پيامد ھای بولشويزه کردن حزب ايتاليا و پاسخ چپ در جزوه سازمان کارگران کمونيست ،پالتفرم کميته توافق ،١٩٢۵
برسی شده است .پالتفرم نيز به زبان ايتاليايی در جزوه اونوراتو دا ِمن و گرامشی بين مارکسيسم و ايدآليسم از آدرس حزب
کمونيست انترناسيوناليستی در دسترس است.

