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 پیشگفتار:

 الگوهایی از یغن معدنی بلشویک، حزب تجربۀ باألخص و المللیبین کمونیستی جنبش تشکیالتیِ تجاربِ

 رسیبر. استبوده جنبش این هایموفقیت و هاشکست مجموعۀ و مبارزه هاسال متراکمِ محصولِ خود که است

 و قوت طنقا دقیق مطالعۀ و بلشویک انقالبی حزب تشکیالتی سازوکار فهمِ برای تاریخی هاینمونه جدی

 شود،یم محسوب اعصار همۀ در کمونیستی تشکیالت یک رشد و ساخت برای الزم مرجعی تنها نه آن، ضعفِ

 روزرسانیِ به و) تاریخی تجارب از گیریبهره ،کرده اثبات مادی شکلیبه کمونیستی جنبش تاریخ کهچنان بلکه

  .هاستضرورت آفریدۀ( هاآن کاربست و

 ارگانی. است روسیه در بلشویکی جنبشِ هبوطِ و اوج روایتِ خود خودیبه «کنترل کمیسیونِ» داستانِ پیگیری

 مادی هایپایه رفعِ عدمِ دلیلِ به اما آمد؛ وجودبه «حزبی فساد و بوروکراسی محدودسازی» هدفِ با که انقالبی

 اهرمِ به خود، زیادی سرعتِ با ارگان این بوروکراسی، کنندۀتغذیه عواملِ رشدِ با مقارن شوروی، در بوروکراسی

   .شد تبدیل «چپ اپوزیسیونِ» و مخالفین صدای از حزب تصفیۀ برای ضدانقالب فشارِ

 حزب رمسی تغییر و بوروکراسی دربارۀ هشدارهایش حزبی، هایارگان درونِ جناحی مبارزۀ بر عالوه تروتسکی

 مرگ، از پیش زنی لنین. کردمی مطرح کنترل کمیسیونِ با مکاتبه در را اشانقالبی سوی و سمت از کمونیست

 بسطِ از جلوگیری برای رهبری، بر نظارت منظورِ به کنترل کمیسیونِ ارگانِ شدنِایپایه و ایتوده ضرورتِ بر

 کنترل سیونِکمی «استقالل اصلِ» از دفاع دارِپرچم کروپسکایا بعدتر. ورزیدمی تأکید ضدانقالبی بوروکراسیِ

 .شد نظارتی هیأتِ این به مرکزی کمیتۀ هایاندازیدست مقابلِ در

 نفرانسک قطعنامۀ بود؛ هاپایه و رهبری بین فزایندۀ شکافِ از ممانعت برای بدواً کمیسیون، این اصلی هدف

 مامیت درب بازشدنِ» که گذراند سر از شکاف این افزایشِ از جلوگیری برای را مصوباتی بلشویک، نهمِ

 ،«مستمر هیدگزارش بر تأکید» ،(«محرمانه و امنیتی استثنائاً مواردِ در جز به) اعضا روی به استانی هاینشست

 .بود آن جملۀ از... و «حزب محلی و مرکزی هایارگان کلیۀ نقدِ به دعوت»

 رکزیم کمیتۀ از مستقل که شودمی حزب در جدید ارگانی ایجادِ ضرورتِ از سخن همچنین کنفرانس این در

 عاًسری قدرتِ مقابلِ وزنۀ ایجادِ هدف، دیگر، کالم به. است رهبری بر حزب عمومی اعضای نظارتِ منظورِبه و

 عضایا فریادرس حزب، هایکاستی و هانقص منصفانۀ بیان ضمن بود قرار که بود حزبی آپارات رشدِ به رو

 .باشد ناراضی
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 اتشایع انتشار. شد واگذار ارگان این به حزبیدرون اختالفات و افتراها و هاتهمت مورد در داوری و رسیدگی

 شدند،می حزب اتوریتۀ و وحدت در اخالل و اعضا اعتباریبی و بدنامی به منجر که هاییکنایهگوشه و اساسبی

 .شدمی ارگان این سوی از انضباطی اقدام مشمول

 عنوانِبه آن از و ادد انتقال چپ اپوزیسیونِ المللِبین به خود با را «کنترل کمیسیونِ» تجربۀ تروتسکی بعدتر

 اختالفاتِ و شایعات رواج جمله از) محفلی عوارضِ انواعِ با داوری برای که صالحیتی صاحبِ ارگانِ تنها

 و قیقتح برای همچنین و نبودند نادر تروتسکی کوچک هایگروه در که( سیاسی امور به نامربوط شخصی

  .برد نام تشکیالتی تخلفاتِ به رسیدگی

تی در حوزۀ امورِ تشکیالتی جنبش کمونیس« کمیسیونِ کنترل»متنِ پیشِ رو اولین سندِ مرتبط با مقولۀ 

  شود.وری، ترجمه و معرفی میالمللی است که به زبان فارسی گردآبین
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 در شوروی کمیسیون کنترل مرکزی فراز و فرود به تاریخ اجمالی نگاهی

ها در مان اقتصادی و اجتماعی بر حزب و نابودی هستۀ اصلی بلشویکافشارهای جنگ داخلی و اوضاع نابس

های زیادی را ها و اضطرابغیرمارکسیست به صفوف حزب، التهابهای نبرد و در عوض ورود عناصر جبهه

بر کلّ پیکرۀ حزب تحمیل کرده بود که خود را پیش از هر چیز به صورت شکاف فزاینده میان صفوف عمومی 

اندیشی و تمهیدی فوری را برای داد و از این رو چارهحزب و رهبران و نارضایتی اولی نسبت به دومی نمود می

 کرد.ها در حیات حزب حیاتی میتر پایهحزبی و مداخلۀ بیشدمکراسی درون بازگشت

که زی کمیسیون کنترل مرکدر چنین بستری بود که کمیسیون کنترل پا به عرصۀ حیات گذاشت. هدف از 

 های درونها و جایگاههای خطرناک در موقعیتجبران تمایزات و تبعیض شکل گرفت، 1221در نوامبر  مقدمتاً

رو  از همینمقابله با جرایم.  نه هنوز مشخصاً وهای رهبری بود ها بر سیاستو ابزاری برای نظارت پایهحزب 

رگزاری له ب)از جم هایی بود که عالوه بر سایر تمهیداتترین تالشیکی از مهمایجاد کمیسیون کنترل مرکزی 

 .برای دمکراتیزه کردن حیات حزبی صورت گرفت و غیره( ها و چرخش مقامات حزبیتر نشستمرتب

گذاری کمیسیون کنترل عنوان کنفرانس بنیان، به1221طور که قطعنامۀ کنفرانس نهم حزب در سپتامیر همان

 کند: مرکزی اشاره می

رین خطر تهای موجودیتش، ویرانی مفرط و بزرگالسابقه دشوار جمهوری شورایی در نخستین سوضعیتِ بی»

امتیاز( از کارگزاران را حیاتی )و از این رو عمالً صاحب« شوک»های امر تفکیک دفاتر و گروه ،نظامی، جملگی

ات هایی از کارگزاران، نجاند. این کار حیاتی بود، زیرا بدون تمرکز نیروها و ابزارها در چنین دفاتر و گروهکرده

های کل دنیا روی هم رفته قطعاً تا به اآلن ما را درهم کوبیده نمود و امپریالیستزده ناممکن میرِ ویرانکشو

مان حتی روند بازسازی اقتصادی را آغاز کند. این وضعیت در کنار میراثِ و نگذاشته بودند که جمهوری شورایی

وف دهند که چرا معطکنند، توضیح میی میسختدارانه و مالکیت خصوصی که جانها و عادات سرمایهگرایش

ابتدا در حزب، دوم در درون کل  -تر در عملکردن دوباره و دوبارۀ توجه کل حزب به سوی برابری بیش

 «اسپتسی»خصوص های متعدد کارگزاران، بههای زحمتکش و سوم برای دفاتر و گروهپرولتاریا و توده

اعضای حزب را تنها بر حسب  ،ضرورت دارد. حزب -هاط با توده}متخصصین{ و کارگزاران مسئول، در ارتبا

و با  دهددرجۀ آگاهی و ایثار و بردباری و درک سیاسی و تجربۀ انقالبی و آمادگی برای فداکاری تمییز می
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ها، ینیها و پایکند: باالییهرگونه تالش برای ایجاد تمایز میان اعضای حزب بر حسب دیگر خطوط مبارزه می

 «فکران و کارگران، خطوط ملی و غیره ...روشن

خواست که شکایات خود را دربارۀ های حزبی میتهسز هاون کنترل مرکزی یگذاری کمیسقطعنامۀ بنیان

این نهاد ارسال  به واسطۀاستفاده از دفتر حزب که مصداق نقض برابری در درون حزب است، هرگونه سوء

، اشتابعه های کنترل استانیکمیسیون به همراهی ایجاد شده بود ن کنترل مرکزی که به تازگوید. کمیسنکن

 های حزبی دائمی بدل شده بودند. سخت درگیر رسیدگی به شکایات  شدند، به طوری که عمالً به دادگاه

 کردرابری میها با کمیتۀ مرکزی بکمیسیون کنترل مرکزی یک هیئت مستقل حزبی بود که به لحاظ قانونی تن

از  در هیچ سطحیبایست نمیاجرایی کمیتۀ مرکزی جدا بود. اعضای کمیسیون کنترل مرکزی  از قدرت و

ترین، معتمدترین و های اجرایی آن خدمت کنند. این اعضا از بین شریفهای حزبی یا در هیأتکمیته

 151از  شدند.ی م دار نشده بود انتخابشان از ایام پیش از انقالب خدشهترین کارگران که آوازهشناسوظیفه

ئمی اوقت در دفاتر دنفر کارمند تمام 01دادند، ی را شکل میزون کنترل مرکنفری که در ابتدای امر کمیسی

تن در سرپرستی  31کردند و را حفظ می« هاارتباط با توده»ها که تن کارگر عادیِ شاغل در کارخانه 51بودند و 

 ای. های کنترل ناحیهکمیسیون

های کمیتۀ مرکزی داشتند و از حق ون کنترل مرکزی دسترسی نامحدود به دفاتر و پلنوماعضای کمیسی

های مشترک کمیتۀ مرکزی و جا برخوردار بودند. با این حال در هر یک از پلنومصحبت و نه رأی در آن

 کمیسیون کنترل مرکزی از حق کامل رأی برخوردار بودند. 

ادارۀ  بازی کمیسیون کنترل مرکبرای تشدیدِ مبارزه با بوروکراسی، بر مبنای پیشنهاد لنین  1223سال بعدتر در 

 بازرسی کارگران و دهقانان ادغام شد. 

اما دایرۀ وظایف کمیسیون کنترل، فراتر از رسیدگی به شکایات اعضا، به بررسی جرایم اعضای حزب و شکایات 

بروکراتیسم »، نه فقط مبارزه با 1221تر کنگرۀ حزب دهم، به تاریخ مارس یشاز آنان نیز گسترش یافته بود. پ

ا ر «تقویت اتوریته و وحدت حزب»و « بررسی شکایات اعضای حزب»، «پرستی خزیده به درون حزبو حرفه

از  به شکایات اعضای غیر حزبی»داشت که دانست، بلکه اشاره مییهای کنترل مفلسفۀ وجودی کمیسیون

باط های کنترل حزبی در ارتسه پروندۀ معمول کمیسیوننیز رسیدگی خواهد شد. ذکر مثالی از « حزب اعضای
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تواند تصویر روشنی از این حوزۀ دخالت کمیسیون کنترل به دست ( می 1225-1224در سال )با اعضای حزب 

 دهد:

 ندیده و قاضیسیاسی آموزش، از سابقۀ دهقانی، با سواد اندک، به لحاظ 1210، عضو حزب از سال «ب»

اعتبار کردن حزب و دولت شورایی به دلیل شرب خمر در حین انجام سابق دادگاه خلق. وی به دلیل بی

دادگاه خلق به بازداشت در  وظایف )و حضور مست در حین جلسات استماع دادگاه(، تهدید معاونینِ

از حزب اخراج  به مقاربت جنسی با اوزیردست خود چنین اجبار زنان صورت مخالفت با نظر وی و هم

 شد.

رای شد و بپوش زنانه ملبس مییف به تندر ناحیۀ تِرِنتی« دهقانان فقیر»، سرپرست «م»رفیق 

مست  ایاندازههبتا و  کردم به نوشیدن در بین زنان میسیستماتیک خود اقدا اعتیاد به الکلِسازی پنهان

 کردند.یافتند و آرایشش را پاک میها میبانشد که دهقانان او را خفته در خیامی

دیده و فعال و یک مدیر ، از سابقۀ کارگری، به لحاظ سیاسی آموزش1212، عضو حزب از سال «پ»

ای او الخمری و میگساری با زنان زیردست خود شد... کمیسیون کنترل ناحیه. او متهم به دائمبود الیق

است. کمیسیون کنترل مسکو و کمیسیون کنترل مرکزی ضمن حزب اخراج کردهرا به دلیل فساد از 

ۀ که نوشیدن او و مقاربتش با زنان جنبطور اینها و خصایص مثبت و منفی وی و همینتوجه به ویژگی

سال بندوباری دارد و نه فساد کامل، او را عالوه بر برکناری از شغل مدیریت یک بنگاه، به مدت یکبی

 .استبه کار در کارخانه اعزام کرده« بازآفرینی»ور از حزب اخراج و به منظ

ای که های تهاجمی و پرخاشگرانهنبودند. رفتارها و روش و نادر این قبیل اتهامات در آن مقطع غیررایجالبته 

بدل شده ت فاتحان جنگ برخی م گرفته و به الگوهای رفتاریاکه یادگار شرایط پرآشوب جنگ داخلی بودند، قو

آپارتمان  ککمونیستی که هنگام بدمستی وارد ی برای بازداشتوان مثال در یکی از شهرها میلشیا بود. به عن

به محض یافتن او، روشن شد که وی سرپرست اما . اعزام شد به خواب رفته بودخانه ام مخصوصی شده و در ح

 نگهبانی دادند. راف او اط وقتی بیدار شد ، در نتیجه تاواحد نظامی کمیتۀ حزبی محلی است

های تهیأ زیرامبدل شد، جای تعجبی ندارد؛  «دادگاه حزبی»که کمیسیون کنترل مرکزی عمالً به یک این

 نیز به شکل موردی وجود داشتند. 1221شدند، حتی پیش از سال خوانده می« های حزبیدادگاه»ای که ویژه
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های موقت و موردی چنین ا برای این دادگاهرهنمودهای خود ر 1221اوت  11بخشنامۀ کمیتۀ مرکزی مورخ 

هر کمونیست در قبال آن دسته از اعمال خود که ناقض قوانین جمهوری باشند، مسئولیتی دوگانه »بیان کرد: 

خود شدند، خودبههایی که مرتکب جرایم جدی میآن«. شوددارد و مشمول هر دو دادگاه مدنی و حزبی می

های حزبی که ها و سازمانکمونیست» شدند: های حزب سپرده میدادگاه مشمول اخراج از حزب و به دست

اه دهند، مشمول دادگکنند یا عملی مغایر با باور عمومی در درون حزب انجام میتنها انضباط حزب را نقض می

 «.شوندحزبی می

یأت به این ه آرون سولتس از اولین سرپرست های کمیسیون کنترل مرکزی در نخستین گزارش خود دربارۀ

حزبی برخورد داشته است: جدا « نقص»( گفت که این نهاد نقداً با سه نوع 1221کنگرۀ حزب )مورخ مارس 

استفاده از دفاتر شورایی بنا به منافع خصوصی و دامن زدن به تنازعات کردن خود از صفوف عمومی حزب، سوء

و عامل تضعیف وحدت حزب خوانده « حزب بیماری»رفته همها رویحزبی. همۀ اینهای درونو جروبحث

 شدند.

)نِپ( تغییرات تندی به همراه داشت. کاهش کنترل بر بازار باعث « سیاست نوین اقتصادی»دورۀ از سوی دیگر 

داری به کشور شده بود. در نتیجه گزارش کمیسیون کنترل مرکزی به کنگرۀ یازدهم بازگشت روح سرمایه

بورژوایی است که به درون ترین مسأله، معضلِ فسادِ عناصر خردهاکنون مهمکرد که ( عنوان می1222حزب )

 اند )به نقل از گزارش ا.ا. سولتس(. حزب رخنه کرده

بر سر  1225-1223های هایی طوالنی در سالبرجسته شدن مسألۀ نحوۀ رفتار اعضای حزب، منجر به بحث

ندی بین دستهارد. کی هر یک را دسته بندی ضمقت زب موارد سوء رفتار و مجازاتشد. ح« اخالقیات حزبی»

  ،1224بر بندی پلنوم کمیسیون کنترل مرکزی در اکتترین فرمولدر دقیق اتی داشت کهالبته با گذر زمان تغییر

پرستی، جروبحث درون حزب، ورود به ارتباط نزدیک با اشاره شد: حرفه« بیماری حزبی»به هفت مصداق 

 و اعتیاد به الکلاقتصادی مهم، افراط در عادات شخصی،  هایامالک یا سایر دارایی گسترس بورژوازی،خرده

ان عنو، تدوین و به«بیماری حزب»فهرست از هفت این  بندباری جنسی و شرکت در مناسک مذهبی.بی

به  اهای کنترل محلی نیز بنبه همین ترتیب کمیسیون های کنترل محلی داده شد.استانداردهایی به کمیسیون

دادند. به عنوان مثال کمیسیون هایی وسعت میها و تفکیکبندیوظایف محل خاص خود به چنین دسته

پرونده که  11هزار و  0کنترل مسکو، رفتارهای ضدّ اخالقیات حزبی را در هشت دسته معرفی کرده بود. از 
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پرونده مربوط  222هزار و  3ها به کولژیوم حزب در مسکو ارسال شدند، تن 1220و سپتامبر  1226بین اکتبر 

مورد(، مشارکت  1231) اعتیاد به الکلمورد(،  302به نقض اخالقیات بودند که از شامل جرّ و بحث و نزاع )

مورد(، برخورد غیرکمونیستی  25بندوباری جنسی همراه با عدم پذیرش نوزاد )مورد(، بی 02در مناسک مذهبی )

 612مورد( و سایر موارد ) 24« )عناصر بیگانه»مورد(، ارتباط با  12های ملی )مورد(، نزاع 24با زیردستان )

 شد.پرونده( می

هایی که معطوف شد. برای آن« اپوزیسیون چپ»به « اخالقیات حزبی»وجه از ت 1220-1225های در سال

ز تر از چنین شکاف عظیمی در درونش نبود. بعد اخواستند حزب را یک پیکرۀ زنده ببینند، هیچ چیز مهیبمی

 های کنترل( تمرکز اصلی فعالیت کمیسیون1225بروز مبارزۀ جناحی علنی و تند در کنگرۀ چهاردهم حزب )

 بود. « نااستوار»و « ثباتعناصر بی»بر بگیروببند و تأدیب  1220-1225های محلی در سال

شده در همۀ های رسیدگیتعداد پرونده 1226نسبت به سال  1220عنوان مثال در نیمۀ نخست سال به

ز میان اپوزیسیون چپ ا 1220یا کاهش داشت یا ثابت باقی مانده بود. تا سال « بیماری حزب»های دسته

بار جرایم اقتصادی اعضای حزب نیز به طور مدام توجه کمیسیون کنترل را به خود جلب کرد و رفت. این

 جایگزین مسألۀ اخالقیات شد. 

درصد  21الی  20های رسمی، و اختالس و حیف و میل بودجه« های غیرمولدهزینه» 1220-1226در سال 

 دادند.های کنترل را تشکیل میهای کمیسیونپرونده

ها را به ابزاری برای مبارزه برای های کنترل، آندهی کمیسیوناستالین با تغییر جهت 1231در سال 

ول حیات شکنی در ارتباط با این تحسازی مبدل کرد. از این پس تنبیه و مجازات قانونسازی و صنعتیاشتراکی

تشکیل داد.  1233-1231های سال های مذکور را درهای کمیسیوناقتصادی کشور، بخش اعظم فعالیت

 چنان در سطح وظایف این نهاد باقی ماندند.( هم1233و  1222های صفیهتهرچند که پاکسازی حزب )مانند 

منحل شد و جای خود را به دو نهاد جدید، یعنی کمیتۀ کنترل  1234کمیسیون کنترل مرکزی نهایتاً در سال 

انجام « های تصفیهکمیسیون»به وسیلۀ  1235-1233های الشوروی و کمیتۀ کنترل حزبی داد. تصفیۀ س

 گرفت که اعضایش عموماً از مقامات کمیسیون کنترل سابق بودند.

Oleg Kharkhordin, “The Collective and The Individual in Russia: A Study 

of Practices”, 1999, pp. 35-49 
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 کمیسیون کنترل در حزب بلشویکگیری منشأ شکل

. نهاد 1225و  1221های در فاصلۀ سال« کمیسیون کنترل»گیری و تکوین این نوشته نگاهی دارد به شکل

کمونیسم »کمیسیون کنترل در واپسین مرحلۀ جنگ داخلی پا به عرصۀ حیات گذاشت. با وجود پایان تدریجی 

نیان مشکالتی که بارها بو مصائب ، فضای درونی حزب هنوز بسیار ناآرام و ملتهب بود. وزن انباشتۀ «جنگی

های زیادی را بر حزب تحمیل کرده بود. و اضطراب کردند، فشارهادید به فروریزی میقدرت شورایی را ته

، «اپوزیسیون کارگری»های برخی از این مسائل و مشکالت، پژواک ایدئولوژیک خود را در قالب پالتفرم

 حزبی یافتند.ک اپوزیسیون درونهای کوچو دیگر گروه« های دمکراتیکسانترالیست»

کمیتۀ مرکزی که عالئم هشدارآمیز گسترش نارضایتی میان اعضای حزب را دیده بود، وادار  1221در تابستان 

شد به وضعیت توجه کند. بنا به تحلیل غالب در آن مقطع، تنازعات موجود  هرچند اَشکال بسیاری داشتند، اما 

: نزاع میان دو گروه بر سر قدرت در یک سازمان معین؛ مبارزه میان گرفتنددر چهار مقولۀ کلی جای می

ای قههای منطای )یویزد( به عنوان مدافعین منافع محلی در برابر انضباط تحمیلیِ سازمانهای ناحیهسازمان

 های میانتنازعات برخاسته از تفاوت ،و در آخرمیان عناصر پرولتری و روشنفکری؛ )گوبرنیا(؛ خصومت 

های شهری و روستایی. قحطی و مشکالت به دنبال انقالب و جنگ داخلی مقصر اصلی این اوضاع زمانسا

ده ها تجربۀ کار زیرزمینی و مخفی آبدیده شهای قدیم که با سالشدند. هستۀ اصلی کمونیستشناسایی می

که بایست پیش از آنهای جدیدشان میکه جایگزینشد، در حالیهای نبرد متالشی میبود، داشت در میدان

با الفبا و اصول مارکسیسم آشنا شوند تعلیمات نظامی ببینند. نتیجۀ این فرایند اُفت سطح آموزش سیاسی و 

شان برای فعالیت آگاهی سیاسی و تضعیف سالح تئوریک بلشویسم بود. اعضای سایر احزابی که مجاری قانونی

ک تند و به سرعت توانستند نه فقط دفاعیات ایدئولوژیدر آن شرایط بسته شده بود، به حزب بلشویک پیوس

 معیوب خود را به درون حزب حُقنه کنند، بلکه سایۀ نفوذشان را با هدف تضعیف وحدت حزب بگسترانند.

عالوه بر این فاکتورهای عینی، دالیل دیگری نیز مسبب روحیۀ پایین حزب بودند. بیگانگی میان رهبران مرکز 

یک سو و اعضای صفوف عمومی حزب از سوی دیگر، رو به رشد بود. رهبرانی که  و رهبران استانی از

کت انگاری حیات حزبی و ناتوانی از شرشان درگیر فعالیت های حکومت و اقتصاد بودند، بابت نادیدهبسیاری

های هیاعتمادی پاگرفتند. بیهای اصلی )حتی با وجود زمان کافی( مورد نقد قرار میهای سازماندر نشست

حزب که از تماس نزدیک با رهبرانشان محروم شده بودند آغاز شد و شکاف میان این دو گروه به آرامی، اما 

های به طور هشداردهنده و خطرناکی گسترش یافت. با رشد اختالفات در سطح زندگی رهبران حزب و پایه
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خ نشان رانقالب فاحش بودند، زمانی  ابتدایحزب، این فرایند شتاب گرفت. این اختالفات که در قیاس با 

دیدگان از های بهتر مواد غذایی و تأمین مسکن مکفی برای آسیبکه تصمیم به تهیۀ سهمیه دادند

های زیرزمینی و زندان و تبعید گرفته شد. هرچند های طوالنی فعالیتهای فیزیکی در طول سالمحرومیت

هایی که سزوار نبودند نیز تعلق گرفت. ت به انحای مختلف به آندفاع بود، اما به سرعاین اقدام موجه و قابل

با توجه به شرایط قحطی و کمیابی شدید در کلیۀ مایحتاج ضروری زندگی، رشد یک گروه ممتاز منجر به 

نفعان مستقیم این فرایند، بلکه علیه کل الیۀ رهبری شد. ایجاد حس نفرت و خصومت نسبت به نه فقط ذی

های وخامت اوضاع را فاکتورهایی حزبی، مایل بود ریشهدۀ تجلیات مختلف نارضایتی درونرهبری با مشاه

 هایش. خارج از کنترل خود معرفی کند و نه الاقل برخی از سیاست

دبیر کمیتۀ مرکزی، پریوبراژنسکی، پیشنهاد بررسی این مسائل را در نشست عمومی کمیتۀ مرکزی مطرح کرد 

یک کمیسیون ویژه را  1221یاسی ارجاع داده شد. دفتر سیاسی در عوض در اوت که پس از بحث به دفتر س

متشکل از دو دبیر کمیتۀ مرکزی و یک نمایندۀ کمیتۀ حزبی مسکو منصوب کرد. این کمیسیون یک بخشنامۀ 

های محلی ارسال و تمهیدات جبرانی را محدود کند. سند نویس را تهیه کرد که قرار بود به سازمانپیش

س بخش نبود برای بازنویسی به زینوویف سپرده شد. سپشنهادی را پریوبراژنسکی نوشت که چون رضایتپی

شده به مالحظۀ یک کمیسیون دیگر رسید که اعضایش شامل تنی چند از کمیتۀ مرکزی و اصالح نویسِپیش

 شدند. یتوف و ساپرونوف( مهای ایگناهای مسکو و پتروگراد و دو نمایندۀ اپوزیسیون )به نامنمایندگان کمیته

زب مصوب کنفراس نهم ح« قطعنامۀ وظایف کنونی ساخت حزب»ها در قالب تمهیدات پیشنهادی این کمیته

 منتشر شد. 1221به تاریخ سپتامبر 

زبی و های حهای منظم هستهاین قطعنامه اعضای درگیر در مناصب پاسخگویی را ملزم به شرکت در نشست

 «بانۀداوطل» وظایف  انجام ازکه  بود شده مشاهده گرایشی جایی کهکرد. از آنایشان میهمشارکت در فعالیت

شان ، انجام صادقانۀ این امور به همۀ اعضا فارغ از رتبه و جایگاهرفتمی طفره( ها«سابوتنیک» مانند) اضافی

 های استانی بهمیتههای عمومی کها در امور حزب، نشستگوشزد شد. برای افزایش احساس مشارکتِ پایه

استثنای مواردی که حاوی مسائل محرمانه بودند، به روی تمامی اعضای حزب باز اعالم شدند. در مسکو 

رتباً های حزبی مهای خود در نشستکمیسرهای خلق و اعضای کلیدی کمیساریا موظف بودند دربارۀ فعالیت

ها منتقل هاد شده بود که برخی از آنان به استانگزارش بدهند. به دلیل تمرکز کادرهای اصلی در مسکو، پیشن

 صالحیت در سازمان مسکو دهند.و جای خود را به کارگران صاحب
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نابرابری )شرایط زندگی و درآمد( میان متخصصین و کارگران مسئول از یک »... در این بیانیه آمده بود که 

ۀ ازهمگسیختگی حزب و تنزل اتوریتۀ های زحمتکش از سوی دیگر، ناقض دمکراسی است و ریشسو و توده

ای برای مطالعۀ این مشکل با هدف تدوین تمهیدات جبرانی کمیسیون ویژه«. دهد...ها را شکل میکمونیست

زی های مرکحزبی از طریق دعوت به نقدِ کلیۀ ارگانای از دمکراسی درونشکل گرفت. در این قطعنامه درجه

ای در مطبوعات حزبی معرفی ویژه« صفحات بحث»د شده بود که و محلی حزب تشویق شده بود. پیشنها

 شوند تا بحث و نقد امور حزب تسهیل و کانالیزه شود.

جویی و حتی دلجویی بابت کم روی کاغذ به قصد آشتیدستو لحن مسلط بر قطعنامه، لحنی مالیم 

ترل که در دستان رهبری حزب های مختلف بود، هرچند بدون واگذاری هر یک از ابزارهای مهم کنتیینارضا

 متمرکز بودند.

شد، های محلی اجرا میهای حزبی از سوی اعضای سازمانعنوان مثال هرچند اصل انتخاب کمیتهبنابراین به

ن گذشته صراحتاً بیان شد. از ایدر موارد استثنایی های تابعه های باالتر برای انتصاب کمیتهحق امتیاز ارگاناما 

ف این گیرد که تعریبدون توضیح رها شد، این فرض قوت می« موارد استثنایی»که ماهیت این اینبه دلیل 

 توانستند انتصاب از باالکه بالطبع همواره می استهشدهای باالتر واگذار میموارد به رأی و صالحدید ارگان

ی ضمن د شد که کمیتۀ مرکزعالوه پیشنهابه هر وضعیت توجیه کنند. به« استثنایی»را با الصاق برچسب 

 توصیه به جای انتصاب استفاده کند. تفویض مناصب معین به اعضا، باید از روشِ

ی حزب بعد هری جاودانه بر توسعه و تحولترین تمهیدی که قطعنامۀ مذکور پیشنهاد داد و قرار بود مُمشخص

ابلِ ارگان مستقل با هدف وزنۀ مقباشد، عبارت از ایجاد کمیسیون کنترل بود. این کمیسیون به مثابۀ یک 

روم عمل کند که ضمن بیان چون یک فُشد و قرار بود همقدرتِ سریعاً رو به رشدِ آپارات حزبی درک می

 ، فریادرس عضو ناراضی باشد. حزب هایها و کاستیمنصفانۀ نقص

ل از کزی و متشککمیسیون کنترل در چهارچوب یک ساختار حزبی رسمی قرار بود سطحی موازیِ کمیتۀ مر

« و سخت حزبی کنترل سفت»ترین تجربۀ حزبی و خصوصیات برجستۀ شخصیتی و توانایی در اعضایی با بیش

باشد. کمیسیون کنترل قرار بود مخلوق کنگرۀ حزبی، منتخب کنگره و پاسخگو در برابر آن باشد؛ عملکرد 

طلبید می یدگی مقتضی به این شکایاتکمیسیون کنترل دریافت و رسیدگی به شکایات متعدد بود. گاهی رس

یک  ها نیز از حلچه این نشستهای مشترک با کمیتۀ مرکزی نیز در نظر گرفته شوند و چنانکه نشست

ر برابر توانست مسأله را برای تعیین تکلیف نهایی دماندند، کمیسیون کنترل میمسألۀ مورد مناقشه ناتوان می
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 های کنترلِ منتخبِ محلی در سطح گوبرنیا نیز دایرار شد که کمیسیونچنین قرکنگرۀ حزبی مطرح کند. هم

 شوند.

کمیسیون کنترلِ مقررِ کنفرانس نهم متشکل از دبیر کمیتۀ مرکزی )پریوبراژنسکی(، یک عضو کمیتۀ مرکزی 

فراد ن اکه وزن ایو سرپرست چکا )دزرژیسنکی( و م.ک. مورانوف )عضو کاندیدای کمیتۀ مرکزی( بود. برای آن

نی دند )مسکو و پتروگراد و نیژهای حزبی بوترین سازمانبزرگ عرفِهایی که مُخنثی شود، چهار عضو از استان

قتاً تا زمان بایست موک( نیز در کمیسیون کنترل اولیه بودند. این هفت تن میسسننووگورود و ایوانوفو وُزن

تقالل کردند. برای تضمین اسشد عمل میب میبرگزاری کنگرۀ بعدی که در آن کمیسیون کنترل جدید انتخا

کسی کمیسیون کنترل و آزادی آن از نفوذ کمیتۀ مرکزی، پس از کنگرۀ دهم تصمیم بر آن گرفته شد که هیچ

 زمان عضو هر دو هیئت باشد.تواند همنمی

یافته نسازماچون یک مجرای های کنترل در ابتدا به مثابۀ پاسخی به فشارهای موجود و همشبکۀ کمیسیون

شد. کمیسیون کنترل به معنی دقیق کلمه برای تأمین یک هدف های مختلف تصور میبرای بروز نارضایتی

عنوان یک فشارسنج برای سنجش روحیه و حال و هوای اعضای حزب که به مانند دوگانه ابداع شد: اول، به

داد. دوم، به عنوان یک دستگاه انضباطی یک منبع اضافی، اطالعات ارزشمندی را در اختیار رهبری قرار می

که از اختیار تأدیب و مجازات رفتارها و اقدامات هنجارشکنانه و ناشایست غیرکمونیستی برخوردار بود. این 

بیک بسیار حاد بودند. به عنوان مثال، پروندۀ محمود 21-1221های قبیل مشکالت به ویژه در وضعیت سال

 آسایشگاهی بود که مقامات برجستۀ حزبی نیز حراستاست. این فرد مسئول  های این مشکالتیکی از نمونه

شدند. محمودبیک متهم به سوء استفاده از جایگاه مند مینوکیدزه از خدمات آن بهرهچون دزرژینسکی و یهم

، حقیقاتهای منتهی به آسایشگاه شد. با آغاز تخود و ارعاب دهقانانِ همسایه و اجبار آنان به محافظت از راه

از گذشتۀ مشکوک او نیز پرده برداشته شد. اما این پرونده قریب به یک تا یک سال و نیم به طول انجامید، 

کرده  ای ایجادنفوذی که با وی حشر و نشر داشتند، روابط قویچراکه محمودبیک با بازدیدکنندگان صاحب

های های حزب شده بود که نسبت به پشتیباندسته از پایهبود و همین امر منجر به مشکالت بسیاری برای آن

محمودبیک اظهار انزجار و خشم کرده بودند. دزرژینسکی به طور اخص در این پرونده درگیر بود، چراکه او با 

حسابی به محمودبیک بخشیده بود. پس از اطالع از تمامی واقعیات این های بیقدرت برخی مجوزهاامضای 

کرد که خودِ او نیز از سوی کمیسیون کنترل توبیخ شود. کمیسیون کنترل از  پرونده، دزرژینسکی درخواست

م. »این کار سر باز زد، اما خاطر نشان کرد که رفتار او اشتباه بوده است. یکی دیگر از کارگزاران چکا به نام 

رکزی رجوع م سیون کنترل توبیخ شد. او به کمیتۀینیز در این پرونده درگیر بود و از سوی کم« فسکیجکوزلو
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وسطایی کرد )هرچند کمیتۀ مرکزی هیچ قدرتی برای فسخ و کمیسیون کنترل را متهم به برخوردهای قرون

میتۀ مرکزی حل و فصل نهایی پرونده را به کنگرۀ دهم واگذار کرد ک  خواهر خود نداشت(. تصمیم این نهادِ

پرونده را مجدداً  ،جدید منتخبِ سیون کنترلِپیشنهاد کامنف، تصمیم بر آن گرفته شد که کمی که طی آن پیروِ

ز سوی کنگره که رسماً ا رفتبه شمار میرسیدگی کند، چرا که کمیسیون کنترل فعال قبلی یک ارگان موقتی 

 اشد. بوده ب «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»انتخاب نشده بود. وضعیت محمودبیک شاید نخستین پروندۀ 

ن وحدت تأمی شانزودی به نهادی قدرتمند تبدیل شدند که هدف اصلیهای کنترل به با این حال کمیسیون

دهد اکثر که نشان می کردگزارشی ارائه  1ا.ا. سولتس، 1221. در کنگرۀ دهم حزب به سال شدو انضباط حزب 

افع شخصی خود به قصد من استفادۀ اعضای حزب از مقامشدۀ کمیسیون کنترل، مربوط به سوءشکایات رسیدگی

است. در این گزارش تأکید شد که در آینده کمیسیون کنترل باید نه فقط ظرف بررسی شکایات باشد، که بوده

تر از همه در حوزۀ صیانت از وحدت حزب گسترش دهد. هایش را به ویژه و مهمطور باید حوزۀ فعالیتهمین

شده در این شنهادهای طرحکه کنگره تقریباً بدون بحث تصویب کرد، به پی« های کنترلقطعنامۀ کمیسیون»

 رسمیت بخشید.را گزارش 

ل کنند و عم« تقویت وحدت و اتوریتۀ حزب»های کنترل باید به منظور کرد که کمیسیونقطعنامه روشن می

پرست و سوء استفاده از قدرت باشد. اما عالوه بر های بروکراتیک و حرفهرحمانه با گرایشهدفشان مبارزۀ بی

شدند که با نه فقط رفتارها، بلکه با های کنترل مجاز میابهام، کمیسیونروشن و بی این وظایفِ نسبتاً

دید و رأی د، اما تعریف دقیق این بخش تلویحاً به صالحنشدند مقابله کنرویکردهایی که تخلف محسوب می

ایی که منجر به هکنایهو گوشه اساسفشل مانند انتشار شایعات بی هایروشهای کنترلی واگذار شد؛ ارگان

دند. شو اخالل در وحدت و اتوریتۀ حزب شوند، مشمول اقدام انضباطی می و اعضا حزب یاعتباربدنامی و بی

ها قرار بگیرد و با آن برخورد توانست در این دستهای، هرچند بدون سوء نیت، میبه این ترتیب هر مالحظه

 شود. 

                                                            

عنوان نمایندۀ تشکیالتی حزبی مسکو به کمیسیون و احتماالً به 1221آرون الکساندرویچ سولتس، در نوامبر  1 

ها در این های کنترلی مبدل شد. او سالترین مریدان استالین در ارگانکنترل پیوست. او بعدها به یکی از مهم

 شد.« تصفیۀ بزرگ» که خود قربانیمقام وفادارانه به استالین خدمت کرد، تا این
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این  ؛محلی در سطح اوبالست و گوبرنیا شکل بگیرند کنترل هایکمیسیون داد کهمیقطعنامۀ مذکور اجازه 

رل از حق های کنتشدند. اعضای کمیسیونهای حزبی متناظر خود انتخاب میها باید از سوی کمیتهسیونیکم

رل های کنتهای حزب و شورا برخوردار بودند. تصمیمات کمیسیوندهی در نشستو نه رأی و مشاورهشرکت 

ها فاقد حق ابطال تصمیمات بودند. شدند و این کمیتههای حزبی متناظر اجرا میبایست از سوی کمیتهمی

شد ه باعث میبیناناقعبرداری کنند. این تنظیم غیروتوانستند از آپارات حزبی موجود بهرههای کنترلی میارگان

. بدین ترتیب که آپارات حزبی هم در مقام یک حزبِ بالقوه متخلف باشد و هم در مقام مجری قانون

توانستند عالقه به اجرای تصمیماتی داشته باشند که منتقد قدر میها و کارگزاران حزب چهتشکیالتچی

 و مضر برای منافعشان باشد؟ شاناَعمال

متشکل از  بایستنام گرفت که می« کمیسیون کنترل مرکزی»نتخبِ کنگرۀ دهم حزب، کمیسیون کنترلِ م

ید و فاقد رسکم ده سال میبه دست بایستابقۀ عضویت حزبی این اعضا میبود. سهفت عضو و سه نامزد می

وقف  که بتوانند خود را کامالًها برای اینبودند. آن های حزبی یا دولتکمیته اجازۀ احراز منصب در

در طول  ها به سایر مناصبشدند. به عالوه انتقال آنبایست از سایر وظایف آزاد میهایشان کنند مییتلمسئو

 دورۀ احراز مقام در کمیسیون کنترل نیز ممنوع بود.

تر از پیش بر این تأکید کرد دربارۀ کمسیون کنترل، حتی قوی 1222قطعنامۀ مصوب کنگرۀ یازدهم در سال 

موظف  «زیمرک کنترلِ کمیسیونِ»های انحرافی است. د اصلی کمیسیون کنترل، مبارزه با گریشکه عملکر

خودمختاری ناچیز سابقشان محروم از ها را های کنترل استانی را هدایت و هماهنگ و آنشد که کارِ کمیسیون

 اش نظارت کارا بریهای محلو زیرشاخه «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»جا که تماس ناکافی میان کند. از آن

با بیش  های کنترل استانی سراسر روسیههای پایینی را مختل کرده بود، کنفرانس نمایندگان کمیسیونارگان

عمل تدوین  یای براهای یکپارچهدر مسکو برگزار و طی آن طرح 1222از شصت نماینده به تاریخ مارس 

خود  ۀربوطهای حزبی مای مقاصدشان از آپارات ارگانچنان برهای کنترل همشد. قرار بر آن شد که کمیسیون

تیم  های کنترل اجازه یافتند که یک؛ کمیسیونگرفتتوجه انجام استفاده کنند. با این حال یک نوآوری قابل

 کوچک از کارکنان را جذب و در زمینۀ تحقیقات متخصص کنند. 

 علیه انحرافات مختلف ایدئولوژیک و سیاسیای مصروف مبارزه به طور فزاینده «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»

هایش گزارش داد، قویاً بر نیاز به انضباطِ شد. سولتس که در کنگرۀ یازدهم حزبی مجدداً دربارۀ فعالیت

و را کرد، ذهنیت اهایش استفاده میای که او برای ترسیم دیدگاههای نظامیحزبی تأکید کرد. استعارهدرون
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به دنبال دستورات فرماندهان منتخب خوب، »مقایسه کرد که « ارتش»و حزب را با یک دادند. مثالً انشان می

 که جنگ به پایانبا وجود این«. کندچه را که باید در یک  لحظۀ معین اجرا شود، اجرا میقیدوشرط هرآنبی

مشاهده قابل چون گذشتهدشمن هم»رسیده بود، او اضافه کرد که جنگ کنونی به مراتب دشوارتر است، زیرا 

به اسم وحدت »و  ها و اعمال انحرافی به پایان بردای شدید به گرایشسولتس گزارش خود را با حمله«. نیست

دیوم )هیئت یحزبی خاتمه داده شود. گرچه پرزاپوزیسیون درون هایخواهان این شد که به گرایش« حزب

ت خورد و این اقدام شکساما رئیسۀ( کنگره پیشنهاد کرد که بحثی دربارۀ این گزارش سولتس صورت نگیرد، 

نتای و سایرین از جهات مختلف به رفتارهای ف و کولوبحثی داغ درگرفت. ریازانوف و شلیاپنیکوف و مدوِدِ

ان بودند توجهی از نمایندگعالوه بخش قابل حمله کردند. به «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»جای سرکوبگرانۀ بی

ان پایان داد. هایشاند و باید به فعالیتهای کنترل بیش از عمر مفید خود دوام آوردهکه اعتقاد داشتند کمیسیون

در مقابل  خالفم های کنترل با دویست و بیست و سه رأیقطعنامۀ میشکین مبنی بر پیشنهاد الغای کمسیون

 رد شد. قمواف هشتاد و نُه

ا کار حزب بودند. این اعضهای دهم و یازدهم، از اعضای کهنهاعضای کمیسیون کنترل مرکزیِ منتخب کنگره

ای از مناطق و از این رو ضامن یک توزیع جغرافیایی منصفانه بودند. بسیاری نمایندۀ طیف گسترده و پراکنده

 داشتند.ا رناصب پاسخگویی در آپارات حزبی استانی ، م «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»از اینان پیش از انتخاب در 

دهد که این نهاد که از دل نیاز به ایجاد فضای ، نشان می1222تا  1221های تکوین کمیسیون کنترل در سال

ا به های حزب رتر در حزب زاده شد، به سرعت رسیدگی به مشکالت مربوط به نارضایتی در میان پایهسالم

عنوان یک ارگان تنبیهی و تأدیبی برای شناسایی و انحالل ویه تنزل داد و اساساً بهجایگاهی فرعی و ثان

 هرگونه انحراف جمعی یا فردی از خط رسمی حزب رشد کرد.

این روند، پیامد گرایشی رو به رشد به سوی تحمیل یکپارچگی و پوشاندن لباس متحدالشکل بر تن اندیشه و 

در کنگرۀ دهم حزب در سال  «قطعنامۀ وحدت»پس از تصویب عمل کل اعضای حزب بود. گرایشی که 

رایی های اجتردید روشن شد. شبکۀ کمیسیون کنترل ضمن حفظ استقالل صوری خود از ارگان، بی1221

شد و نهایتاً هم قدرت رهبری حزب مبدل می تتقوی مقاصدحزب، در واقعیت داشت به ابزار خدمت کامل به 

 افتادۀ آپارات حزب چنین شد.دوربا تبدیل به زائدۀ پرت و 

از دل ند هرچشبکۀ کنترلی مقارن بود با رشد افسارگسیختۀ آپارات حزبی. هر دوی این نهادها سریع توسعۀ 

های بالقوه نیرومندِ قدرت تبدیل مراحل آزمون و خطای اولیۀ خود بیرون آمده بودند، اما داشتند به ارگان
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عنوان ، انتصاب استالین به1222آوریل  4. بودشدند. اما برای تحقق این پتانسیل کامل، به یک ارباب نیاز می

دبیر کل اعالم شد. آنانی که سودای سلطۀ سیاسی را در سر داشتند کم نبودند، اما استالین بود که اهمیت 

 رزۀ قدرت به روشنی درک کرد.  برداری از ساختار بروکراتیک را به عنوان ابزاری برای مبابهره

اً کنترلش را که نهایتپس از این، استالین که دریافته بود کاراترین اهرم قدرت، در حوزۀ تشکیالت نهفته است

بر آن تضمین کرد، قدرت خود را به حوزۀ مبارزۀ سیاسی بسط داد. در فرایند انجام این کار بود که وی یکی از 

های قدرت که در مقطعی ۀ خود را به نمایش گذاشت: دستکاری ماهرانه در این اهرمالعادهای ذاتی فوقتوانایی

فاقد اکثریت در  25-1222داشتند. استالین که هنوز در آغاز  پذیری را در برابر نفوذ ویرین آسیبتمعین بیش

ی دشوار است، سقدرت سیا« های فرماندهیِقله»کرد که فعالً دسترسی مستقیم به دفتر سیاسی بود و درک می

ی این و افزایش اهمیت نسب «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»تالش کرد با ایجاد اکثریت خود در کمیتۀ مرکزی و 

تۀ مرکزی کمی ی بهترشد وزن بیشاش میکه به واسطه هاییراهها، دفترسیاسی را محاصره کند. یکی از ارگان

های ، برگزاری نشستبخشید -درت دفتر سیاسیعنوان وزنۀ مقابل قبه - «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»و 

، هایی بسیار نادرچنین نشست 1222تر و مکررتر بود. تا پیش از مشترک عمومی این دو نهاد به دفعات بیش

و تنها برای رسیدگی به تمهیدات تنبیهی نسبت به یک عضو کمیتۀ مرکزی بودند. با  صرفاً در مواردِ استثنائی

تری ترتیب داده شدند، به طوری که تنها طی یک سال رک مذکور به دفعات بیشهای مشتاین وجود نشست

های عمومی مشترک به این منظور سه مورد از چنین جلساتی برگزار شدند. نشست 1224و  1223در فاصلۀ 

خصوص مسائل مربوط به ، بهارگان گیری این دوتصمیم مورد برگزار شدند که بر اهمیت ویژۀ مسائل

ه اعضای رسید، چرا کتأکید شود. مثالً در این حالت قطعنامه علیه تروتسکی گیراتر به نظر می ،ناپوزیسیو

الین زدند یا رأی علیه مخالفین استید خود را به پایش میهر تأئمُ ،حزبی های منتخبِترین ارگانبزرگ مشترکِ

رای این در یک نشست مشترک ب رسید، چرا که حدود دویست عضو برجستۀ اکثریت اوبسیار عظیم به نظر می

 کردند. رأی حضور پیدا می

ال تبدیل کرد، در حکنترل به مراتب نیرومندتری را بر آن اعمال می ،که استالین «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»

کر هر عضو رفتار و ف بر کنترل قدرتسابق که  کارکردهایبه یک ارگان قدرت بسیار نیرومندتر بود. عالوه بر 

های داد، وظایف جدیدی هم تعریف شدند که امکان نظارت بر طیف وسیعی از فعالیتمیبه این نهاد حزب را 

در آغاز خود نهادی برای اصالح  «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»جایی که بخشید. از آنمی بدانآپارات دولت را 

بازرسی کارگران ادارۀ »با  1223شد، بنابراین ادغامش در سال ها در درون حزب تعریف میو نارضایتی اجحافات

 شد.)رابکرین( کاراترین راه برای بهبود عملکرد دولت تصور می« و دهقانان
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های کنترل به ابزاری تنبیهی در دستان رهبری حزب بدل شدند. اینک اختیار قضایی بدین ترتیب کمیسیون

 ود را افزایش دهند.داد که قدرت خکنندگان ماشین حزب امکان میمبسوط این نهاد، به کنترل

با رابکرین باید ادغام شود و از نزدیک بر آن نظارت داشته باشد، در اصل  «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»که این

 منتشر شد.  «تر، اما بهترکم»و « بازسازماندهی رابکرین چگونگیِ»اش با عناوین ایدۀ لنین بود که در دو مقاله

و اقدامات ناکارا در آپارات دولت هراسیده بود، احساس کرد که  های بروکراتیکلنین که از رشد گرایش

های شورایی و ادغام عناصر پرولتری نظارت دقیق حزب بر عملکرد ارگان ،مؤثرترین راه بهبود این وضعیت

 ناآلوده به سُنن و رفتارهای بروکراتیک به درون این ماشین نظارتی است. 

 تی و حزبی آشکارا دبیر کل را هدف گرفته بود که مستقیماً مسئولیتحملۀ قوی لنین به مضرات بروکراسی دول

مسئول رابکرین بود. استالین خود را تماماً همسو با  1222مدیریت این دومی را برعهده داشت و تا مه 

نفع پیشنهادهای لنین نشان داد و خواهان اتخاذ این پیشنهادها شد. بدین ترتیب استالین یک بار دیگر به ذی

 قدرهای کنترل، همانهای لنین مبدل شد. کارگران به محض ورود به صفوف کمیسیونخواستۀ طرحنا

 .2های همقطارشانبروکراتیزه شدند که تشکیالتچی

                                                            

ر های او به کنگرۀ حزبی در اواختوجه داشت که دغدغۀ فکری لنین نسبت به این مسأله در سایر نامهباید 2 

م مشهور لنین، تنها در کنگرۀ بیست« وصیتنامۀ»خورد. این اسناد، از جمله نیز به روشنی به چشم می 1222

ن ئن همان سال علنی شدند. لنیدر بین نمایندگان توزیع و برای نخستین بار در ژو 1256حزب به تاریخ فوریۀ 

توجه عضویت کمیتۀ مرکزی شده بود. این اعضای جدیدی عالوه بر اصالح رابکرین، خواهان افزایش قابل

و قرار بود حضورشان در کمیتۀ مرکزی ضامنی برای جلوگیری از  شدندانتخاب میبایست از بین کارگران می

ستالین بود که این طرح پیشنهادی را به مزیتی برای خود مبدل شکاف و انشعاب در درون این هیئت باشد. اما ا

( ظاهر شده بود، 1223دهندۀ مسائل تشکیالتی در کنگرۀ دوازدهم حزب )کرد. استالین که در مقام گزارش

ی محلی هااز نزدیک با کار در بخش»پیشنهاد کرد که رهبری با افزودن اعضای جدیدی به کمیتۀ مرکزی که 

تن پاسخ داد. اما اکثر این  41به  20مجدداً خود را جوان کند. کنگره نیز با افزایش اعضا از  «مرتبط هستند

 اعضای جدیدالورود، نه کارگرانِ مورد نظر لنین، بلکه کارگزارانِ استانیِ استالین بودند.
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زب در ازدهم حومصوب کنگرۀ د «وظایف رابکرین و کمیسیون کنترل مرکزی»های لنین در قطعنامۀ دیدگاه

دیگر با یک مذکور دو ارگان «پیوند تشکیالتی»خواست آن برای قطعنامه در دررسمیت یافتند. جوهرۀ این  1223

 «رکزیم کنترلِ کمیسیونِ»دهای کارکرکه برای تحقق این هدف باید پرسنل و طور ایننهفته است و همین

عالوه بر محافظت از خلوص حزب،  ،د. وظیفۀ اصلی این کمیسیون پس از بازساماندهی خودنوسعت پیدا کن

 بود.  اییهای آپارات شورین اجرای خط حزب در تمامی فعالیتتضم

عضو و دو کاندیدا به پنجاه عضو و ده کاندیدا  5کمیسیون کنترل باید از  اعضای کنگره تصمیم گرفت که

 کمیسیونِ»کار و توانمند حزب و اکثراً از بین کارگران و دهقانان باشند. د. قرار بود این افراد از اعضای کهنهنبرس

مین روابط تض با توجیهِکرد. بایست هیئت رئیسۀ خود را متشکل از نُه عضو انتخاب میمی «مرکزی کنترلِ

وب بایست از سوی کمیتۀ مرکزی حزب منصکاری نزدیک میان کمیسیون و رابکرین، سرپرست رابکرین می

میتۀ یست عضو هیئت رئیسۀ کباشد و نه از سوی کنگرۀ شوراها یا کمیتۀ اجرایی مرکزی آن و ترجیحاً میمی

پرست ، کوئیبیشف، هوادار نزدیک استالین، به سر «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»بود. سرپرست اجرایی مرکزی می

شدۀ رابکرین مبدل شد. در عین حال تعدادی از اعضای هیئت رئیسه نیز به اعضای رابکرین نهاد بازسازماندهی

هایشان بایست خود را تماماً وقف فعالیتمی «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»کم نیمی از اعضای تبدیل شدند. دست

زدیک هایشان از نو رابکرین برای هماهنگی فعالیت «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»کردند. هیئت رئیسۀ می

های مهم هیئت رئیسۀ دادند. تمام طرحکم یک بار در ماه نشست مشترک ترتیب میبایست دستمی

یتۀ باید به تصویب کمهای کاری آپارات حزبی میدر ارتباط با پرسنل و روش «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»

دل عمالً به تابع و مطیع کمیتۀ مرکزی ب «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»رسید. این رویه باعث شد تا مرکزی می

 شود. 

ارات دولتی به ، قلمروی کنترل حزبی بر آپ1224با کنگرۀ سیزدهم حزب و کنفرانس سیزدهم حزب در سال 

ی با های کنترل استانتری یافت؛ تمامی کمیسیونشبکۀ کنترلی عمق بیش تر افزایش پیدا کرد.مراتب بیش

 «رکزیم کنترلِ کمیسیونِ»توانستند درست مانند نظارت های رابکرین در نواحی خود ادغام شدند و میارگان

ادر به انجام ق «کمیسیونِ کنترلِ مرکزی»که . برای آنها نظارت داشته باشندبر رابکرین مرکزی، بر این ارگان

کاندیدا  6عضو و  15اش نیز به تن افزایش یافت و هیئت رئیسه 151وظایف محوله باشد، تعداد اعضای آن به 

 به سه دسته تقسیم شد. «کمیسیون کنترل مرکزی»بسط یافت. 
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تن و  162تر شد و تعداد اعضای آن به بازهم بزرگ « کمیسیونِ کنترلِ مرکزی»( 1225با کنگرۀ چهاردهم )

های الزم برای ورود به این نهاد )که کاندیدا افزایش یافت. صالحیت 2عضو و  21اش به تعداد هیئت رئیسه

 خواستند درسابقۀ عضویت بلندمدت حزبی نامزدهای آتی از جملۀ آن بود( کاهش یافت. کسانی که می

که ل آند، حابودنمیکم هفت سال عضو بایست به مدت دسته کار شوند، میهای محلی مشغول بکمیسیون

قان هایی که اصالتاً کارگر و دهتر عضویت از قبل از انقالب فوریه ضروری بود. معیار صالحیت برای آنپیش

ضای ه اعای ککاهش یافت. بدین ترتیب ظرف بالقوه« حداقل پنج سال»به « پیش از انقالب»قیدِ بودند، از 

توانستند از درونش انتخاب شوند، تا جایی گسترش یافت و عریض شد که شامل اعضای کمیسیون مرکزی می

شد. اینان نمایندگان نسل جدید حزب بودند، قشری که تا حدود پیوسته به حزب در بعد از انقالب هم می

 پذیر بود.زیادی در برابر نفوذ دبیرکل آسیب

را به خود معطوف  « کمیسیونِ کنترلِ مرکزی»ت دولت بخش اعظم توجه هرچند وظیفۀ نظارت بر آپارا

از حزب و « انحرافات»انگاشت. مبارزه علیه کرد، اما وظیفۀ صیانت از خط رسمی حزب را نادیده نمیمی

متمرکز بود. این ارگان که در نشست عمومی « کولژیوم حزب»رفتارهای نازیبندۀ یک کمونیست، در دستان 

انتخاب شده بود، متشکل از پنج عضو و دو کاندیدا بود. یاروسالوسکی، یکی از  «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»

اعضای آن، دبیر این ارگان بود که، بنا به مقاصد هماهنگی، در دبیرخانۀ هیئت رئیسه نیز عضویت داشت. هر 

را داشتند که به لحاظ های حزبی ای از سازماندر حوزۀ قضایی خود مجموعه« کولژیوم حزب»یک از اعضای 

در حوزۀ  های ضدّ حزبیبندی شده بودند و مسئول شناسایی و مبارزه با فعالیتجغرافیایی یا عملیاتی گروه

سالوسکی که یاروقضایی خود بودند. بنابراین به عنوان مثال سولتس بر منطقۀ مسکو نظارت داشت، در حالی

 تر بود.مسئول نهادهای آموزشی عالی

ند های فردی کسانی را داشتژیوم حزب عالوه بر وظیفۀ نظارت عمومی، وظیفۀ رسیدگی به پروندهاعضای کول

های کنترل استانی مجازات شده بودند، اما به این تصمیم اعتراض داشتند. در این موارد که از سوی کمیسیون

ر چنین کردند. دهمکاری می بودند با آنان «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»تیمی از بازرسان که کارگزاران آپارات 

هایی، شاهد و متهم و اعضای کمیسیون کنترلِ گوبرنیای مربوطه حق حضور داشتند. تمهیدات تنبیهی پرونده

شدند شامل اخراج از حزب، توبیخ، انتقال از یک تشکیالت محلی به علیه کسانی که گناهکار شناخته می

 شد.تشکیالتی دیگر و غیره می
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توانست بر هر عضو منفرد حزب بیاورد، خود و فشار عظیمی که می «مرکزی کنترلِ یونِکمیس»حوزۀ قدرت 

ا تماس نزدیک خود را ب «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»داد. را در اَعمال و اقدامات فراقانونی این نهاد نمایش می

مسئول کلیۀ های قضایی و امنیتی دولت حفظ کرد و بازرس خود را در گ.پ. او داشت )این فرد ارگان

داشت و  یعالوه از هر کمونیستی که قرار بود به محکمه بیاید آگاهها بود(. بههای مربوط به کمونیستپرونده

ناموجه « زبمنظر ح»نیست یا از « به نفع حزب»رسید که  پیگرد قانونی یک عضو حزب اگر به این نتیجه می

 نظام سیاسی و حقوقی شوروی نجات دهد. توانست عضو دلخواه خود را از گزند پیامدهایاست، می

های دندهخهای کنترل استانی به چردر عین حال فرایند تمرکز شبکۀ کنترلی با تمام قوا ادامه یافت. کمیسیون

 کمیسیونِ»های استانی که زیر نظر گروه بزرگی از اعضای منضبط ماشین مرکزیت تبدیل شدند. کمیسیون

اطی به های ارتبوچرا از دستورات از باال بودند. تمام کانالچونقرار داشتند مقید به اطاعت بی «مرکزی کنترلِ

ملکرد نظارت ع «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»یافتند. هایی که به مرکزیت راه میرویشان بسته شد، به جز کانال

رل سرپرست کمیسیون کنت بر نهادهای زیردست را در مشت خود داشت. به عنوان یک نمونه وقتی باکایف،

وط های استانی حول موضوعات مشترک مربگوبرنیای لنینگراد، برای تبادل مستقیم اطالعات با سایر سازمان

به خود درخواست اجازه کرد، به شدت از سوی هیئت مادر توبیخ شد. به او گفته شد که تمامی ارتباطات از این 

 بگذرند. «زیمرک کنترلِ کمیسیونِ»باید از مدار دست می

هنوز رام  بردند وای که از خط دیکته شدۀ مرکز حساب نمیماندههای کنترل محلی باقیعلیه معدود کمیسیون

آستراخان،  های کنترل گوبرنیایرحمانه به راه افتاد. تامبوف و ولوگدا، رهبران کمیسیوننشده بودند، یورشی بی

مین ار گرفتند. برای تضرگان وفادار به مرکز به جایشان قعزل شدند و گمارد« های جناحیفعالیت»به دلیل 

تیار االخهای زیردست خود، نهادی از نمایندگان تامهای کنترل استانی بر ارگاننظارت نزدیک کمیسیون

 های هم حزب و هم رابکرینِهای کنترل ایجاد شد. کارگزاران این نهاد از قدرت کنترل بر ارگانکمیسیون

دار بودند. سلطۀ آپارات حزبی مرکزی به اندازۀ کافی قوی شده بود که هرگونه صدای مخالف خود برخور محلِ

عدم تداوم وجود  طرح پیشنهادیِ در کنگرۀ یازدهم حزب کهعلیه شبکۀ کنترلی را خفه کند. در حالی

برای اتمام  گونه تالشیرو شده بود، یک سال بعد هیچهای کنترل استانی با حمایت نیرومندی روبهکمیسیون

 ها صورت نگرفت.های این نهادفعالیت

 اعضای تعدادمنتقل شد. به خاطر رشد  آنبه پرزیدیوم  «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»قدرت عملی درون 

های عمومی این هیأت یک بار در و مشکل گردهمایی مرتب در مسکو، نشست «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»
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شد. اعضای این نهاد که بعد از هر کنگرۀ تحت کنترل دبیرکل هر سه ماه )به جای سابقاً هر دو ماه( برگزار می

ی و های بازرسی حزبالتحصیالن ارگانطور فارغشدند، متشکل از اکثراً کارگزاران حزبی و همینتکثیر می

لی به سوی حمایت از خط رسمی، برای گیری طبیعی مقامات کنتردولتی بودند. این موضوع، به همراه سمت

ضمین اش تهای تابعهو ارگان «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»استالین وجودِ یک اکثریت مطلق را در شوراهای 

 کمیسیونِ»عضو  26در محکومیت اپوزیسیون لنینگراد با رأی  1225کرد. بنابراین به عنوان مثال قطعنامۀ 

لف و چهار رأی ممتنع پذیرفته شد. به عالوه هجده عضو پرزیدیوم به و تنها چهار رأی  مخا «مرکزی کنترلِ

نفع قطعنامه و تنها یک تن علیه آن رأی دادند. کلّ پرزیدیوم، به استثنای کروپسکایا که به دلیل رأی منفی 

 وترین پیروان استالین شده بود. پنج عضو د، مملو از شیفتهشخود مجدداً به عضویت در این هیأت انتخاب ن

کردند، عنوان یک ارگان اجرایی هیأت مادر عمل میکه به «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»سه کاندیدای دبیرخانۀ 

رجسته، اما به تر بمراتب استالینیستی بودند. اعضای کولژیوم حزب، هرچند کمهمگی رهبران برجستۀ سلسله

مشترک  «زیمرک کنترلِ کمیسیونِ»اعضای  یکسان وفادار بودند. پرزیدیوم عالوه بر امتیازاتی که در بین همۀ

های حزبی در تمامی سطوح به عنوان مشاور و برخورداری ها و نشستها و کنفرانسمانند شرکت در کنگره -بود

عنوان نمایندگان خود از قدرت اعزام سه عضو به -های مشترک با کمیتۀ مرکزیاز حق رأی کامل در نشست

رگبورو )دفتر تشکیالتی( برخوردار بود. این نمایندگان بدون حق رسمی رأی در به دفترسیاسی و پنج عضو به اُ

کردند، اما حضورشان به تنهایی صفوف سرسپردگان و مریدان استالین را ها شرکت میهای این ارگاننشست

 اکمتوجهی در شوراهای حوزن قابل -کوئیبیشف یک نمونۀ برجسته است -شانداد و نفوذ برخیافزایش می

 حزب داشت. 

ها و دستورات گروه حاکم زمانی تماماً به عنوان ابزار قدرت مطیع فرمان «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»نقش 

 کمیسیونِ»عنوان سخنگوی های حزبی متوالی از پی آمدند. اگر شکیریاتوف بههای کنگرهعریان شد که بحث

، رزدودید که بر داستان تخیلی استقالل این نهاد تأکید هنوز خود را ملزم می 1223در سال  «مرکزی کنترلِ

وید. دید که حتی در باب فضیلت استقالل سخن بگدر عوض کوئیبیشف یک سال بعد دیگر حتی ضروری نمی

 «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»در عوض او تفسیری کامالً وارونه را انتخاب و با غرور اعالم کرد که وظیفۀ اصلی 

 اش است.کمک به کمیتۀ مرکزی در تحقق خط حزبی و وحدت حزب به دورِ رهبری

در حیات حزب در کنگرۀ چهاردهم حزب  «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»دو برداشت از نقش  پس از درگیری تندِ

دیران جزء ی از مهای کوئیبیشف )و استالین( پیروز شدند. کوئیبیشف با همیاری شمار، دیدگاه1225به سال 

به  «رکزیم کنترلِ کمیسیونِ»بندی کرد. وظیفۀ شبکۀ کنترلی، به روشنی دکترین آپارات حزب را فرمول
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ریت کمیتۀ مرکزی به منظور محاظفت و صیانت از وحدت حزب. بارت بود از حمایت فعاالنه از اکثتصریح او ع

تواند ی این مادۀ اساسنامه که عضو یک هیأت نمیآن هم بر مبنا -داستان تخیلی تفکیک قوا بین این دو هیأت

کنار گذاشته شد. در عوض تأکید شد که این بند قانونی مانع شرکت فعال  -در آن واحد عضو دیگری باشد

رای شود. بیا همکاری با آن در فرمولبندی و اجرای خط رسمی حزب نمی «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»عضو 

وجود  خطرناک بود، چرا که به معنی «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»فهوم استقالل باند توتالیتر حاکم بر حزب، م

 یک قدرت جدا در رقابت با تنها مرجع مشروع قدرت، یعنی کمیتۀ مرکزی بود.

 «مرکزی نترلِک کمیسیونِ»این ادعاها با مخالفت اپوزیسیون لنینگراد رو به رو شد که با ارائۀ فهرستی طویل 

به رهبری  ها،کردند. ضد استالینیستاندازی یک رژیم سرکوب علیه مخالفین دبیرکلی حزب را متهم به راه

ن ارهای سیاسی و خدمتگزاحمله کردند، چرا که به درستی آن را امتداد ارگان «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»

ایشان را کرد رفقحزب را تشویق میدیدند. اپوزیسیون علیه روش سریعاً روبه رشدی که اعضال منافع آنان می

وهش محکوم و نک «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»به دلیل افکار یا فعالیت مغایر با خط رسمی حزب در برابر 

های ی حزبی است و روش«چکا»کنند، اعتراض کرد و مدعی شد که شبکۀ کنترلی، در حال انحطاط به یک 

 ، اما علیه یک عضو حزب غیرقابل تصورند. البته اپوزیسیونپلیسی هرچند در نبرد با دشمنان طبقاتی مجازند

از درک منطق پشت تحول این وضعیت ناتوان ماند. در این وضعیت تداعی کردن خط غیررسمی با ضد انقالب 

 آغاز شده بود.

های کروپسکایا دیدگاه اقلیت را دربارۀ بازسازماندهی شبکۀ کنترلی فرمولبندی کرد. او با تفسیر واپسین نامه

همسر خود، لنین، باورهای او را در مورد این موضوع نشان داد. هرچند برای مریدان استالین دشوار نبود که از 

وپسکایا رهایی به نفع خود پیدا و استخراج کنند. به گفتۀ کهای لنین نقل قولها و بیانیهالی نوشتهالبه

 مرکزی عمل کند و قرار است شرایطی را که منجربایست بدون مداخلۀ کمیتۀ می «مرکزی کنترلِ کمیسیونِ»

طرفانۀ شوند بهبود و اصالح بخشد و برای حل اختالفات پس از استماع بیحزبی و انشعاب میهای درونبه نزاع

 کنترلِ کمیسیونِ»لوحانه نقش جا کروپسکایا و گروه او هنوز سادههر یک از طرفین دعوی وساطت کند. در این

 کردند. طرف و موجدِ وحدت ترسیم مییک میانجی بیرا نقش  «مرکزی

گذاردند. اپوزیسیون از درک نقش تشکیالت ها ضعفی حاد را در درون اپوزیسیون به نمایش میاین دیدگاه

حزبی ناتوان بود. عدم درک اقلیت از واقعیات قدرت، خود را در این باور آنان نشان عنوان ابزار مبارزۀ درونبه

نترل آپارات حاکم باشد و برای مقابله با کردند هرگونه ابزار حاکمیت، حتی اگر تحت کداد که تصور میمی
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قطعاً به  «زیمرک کنترلِ کمیسیونِ»طرفی شایستۀ یک داور عمل کند. تواند با بیرقبایش استفاده شود، می

 دبیر کلش؛ استالین!شدۀ یک موجد و عامل بزرگ وحدت مبدل شد، منتها وحدت به حول اوامر دیکته

 منبع:

Mark Neuweld, “The Origin of the Communist Control Commission”, The 

American Slavic and East European Review, vol. 18, No. 3 (Oct 1959), pp. 

315-333 
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 (1920ای از قطعنامۀ کنفرانس نهم حزب بلشویک )سپتامبر بریده

ین خطر ترهای موجودیتش، ویرانی مفرط و بزرگنخستین سالسابقه دشوار جمهوری شورایی در وضعیتِ بی

امتیاز( از کارگزاران را حیاتی )و از این رو عمالً صاحب« شوک»های نظامی، جملگی امر تفکیک دفاتر و گروه

ات جهایی از کارگزاران، ناند. این کار حیاتی بود، زیرا بدون تمرکز نیروها و ابزارها در چنین دفاتر و گروهکرده

های کل دنیا روی هم رفته قطعاً تا به اآلن ما را درهم کوبیده نمود و امپریالیستزده ناممکن میکشورِ ویران

مان حتی روند بازسازی اقتصادی را آغاز کند. این وضعیت در کنار میراثِ و نگذاشته بودند که جمهوری شورایی

وف دهند که چرا معطکنند، توضیح میسختی میجاندارانه و مالکیت خصوصی که ها و عادات سرمایهگرایش

ابتدا در حزب، دوم در درون کل  -تر در عملکردن دوباره و دوبارۀ توجه کل حزب به سوی برابری بیش

 «اسپتسی»خصوص های متعدد کارگزاران، بههای زحمتکش و سوم برای دفاتر و گروهپرولتاریا و توده

اعضای حزب را تنها بر حسب  ،ضرورت دارد. حزب -هار ارتباط با توده}متخصصین{ و کارگزاران مسئول، د

و با  دهددرجۀ آگاهی و ایثار و بردباری و درک سیاسی و تجربۀ انقالبی و آمادگی برای فداکاری تمییز می

ا، هینیها و پایکند: باالییهرگونه تالش برای ایجاد تمایز میان اعضای حزب بر حسب دیگر خطوط مبارزه می

 روشنفکران و کارگران، خطوط ملی و غیره ...

طور تر به نهادهای مرکزی و همینچه در حیات درونی حزب اساسی است، عبارت است از تحقق نقد جامعآن

حزبی را در نقد درون شها ابزارهای گسترنامهکه از طریق بخشمحلی، وادار کردن کمیتۀ مرکزی به این

ت ااشتباه تر بهتر و سیستماتیکایجاد انتشاراتی که قادر به تحقق نقد جامع های عمومی اعالم کند،نشست

 حزب و نقد عمومی در داخل حزب باشد )مانند صفحات بحث و غیره( ...

اما  ،عنوان یک اصل باید مفروض دانسترا به ضرورت انتصاب دفاتر مسئول در موارد استثنایی کهآنضمن 

پیشنهاد شود که در تعیین وظایف و تکالیف کارگزاران به طور کلی، به جای  ضروری است به کمیتۀ مرکزی

 ...}اهرم{ انتصاب از پیشنهاد استفاده کند 

الی ای به استثنای مالحظۀ مضروری است اشاره کنیم که در زمینۀ بسیج رفقا، جایز نیست که هیچ مالحظه

کوب علیه رفقا به دلیل نارضایتی از این یا آن های حزبی و رفقای منفرد باشد. هرگونه سرهدایتگر ارگان

 است، جایز نیست...ای که حزب تصمیم گرفتهمسأله
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تدوین تمهیدات کاربردی کامالً کارا برای حذف نابرابری )در وضعیت معیشت و میزان دستمزد و غیره( میان 

 ری است...های زحمتکش از سوی دیگر، ضروو کارگزاران مسئول از یک سو و توده« اسپتسی»

 ها است...این نابرابری ناقض دمکراسی و سرمنشأ فساد در حزب و کاهش اتوریتۀ کمونیست

کل از رفقایی بایست متشایجاد یک کمیسیون کنترل به موازات کمیتۀ مرکزی حیاتی است؛ این کمیسیون می

باشد.  ت و سخت حزبطرفی و قادر به تحقق کنترل سفترین تجربه و بیبا باالترین آمادگی حزبی، بیش

 کمیسیون کنترلِ منتخب کنگرۀ حزب، باید از حق دریافت هرگونه شکایت و رسیدگی آن برخوردار باشد...

ودۀ ت راند اغلب به طور دردآوری به منافع تماماً قانونیِبروکراتیسم که در بسیاری از دفاتر و مراکز ما فرمان می

 کند که از این بابتحزبی عمل میترین منابع نارضایتی درونزند و به مثابۀ یکی از مهممردم ضربه می

ترین تمهیدات را علیه این امر اتخاذ کمیتۀ مرکزی حزب باید جدی مسئولش دفاتر مرکزی و مراکز هستند.

رسانی بایست به کمیتۀ مرکزی در این نبرد یاری رسانند، خصوصاً از طریق اطالعهای محلی میکند. سازمان

 قعیات مرتبط به آن.دربارۀ وا

 منبع:

A Documentary History of Communism in Russia: From Lenin to 

Gorbachev, Edited by Robert V. Daniels  
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 های کنترلدهمین کنگرۀ حزب بلشویک دربارۀ کمیسیون اتوبصم

 1221مارس  16

ارزه شوند و وظایفشان عبارتند از مبمنظور تقویت وحدت و اتوریتۀ حزب دایر میهای کنترل به کمیسیون -1

استفادۀ اعضای حزب از مناصب حزبی و پرستیِ خزیده به درون حزب، مبارزه با سوءروکراتیسم و حرفهوبا ب

ه منجر به ک ناموثقاساس و مبارزه با انتشار شایعات بی شورایی، مبارزه با نقض مناسبات رفیقانۀ درون حزب،

شوند و انتشار دیگر اطالعاتی از این دست که ناقض وحدت و اتوریتۀ رسوایی حزب و اعضای منفرد حزب می

 حزب باشند.

ایست با به بهای صادرۀ خود را به دقت توضیح دهند، بلکه میهای کنترل باید نه فقط بیانیهکمیسیون -2

 1های ناروای مورد اشاره در بند جر به بروز یا تسهیل بروز پدیدهدست گرفتن ابتکارعمل،  دالیلی را که من

وفصل های کنترل باید ناظر و ضامن فرایند رسیدگی و حل. در عین حال کمیسیونبردارندشوند از میان می

 ها باشند.مقتضی کلیۀ شکایات و دعاوی اعضای حزب دربارۀ جرایم و تخطی

چنین از سوی اعضای افراد مجزا نه فقط از سوی اعضای حزب، که همو  هاگروه تبصره: شکایات و دعاویِ

 شوند.غیرحزبی دربارۀ اعضای حزب پذیرفته می

ر های حزبیِ اوبالست و گوبرنیا، دهای کنترل از طریق انتخابات در کنگرۀ حزبی و کنفرانسکمیسیون -3

دا رکز با هفت عضو تمام وقت و سه عضو کاندییابند. کمیسیون در مها سازمان میها و گوبرنیامرکز و اوبالست

 شود.انتخاب می

 در اوبالست: سه تا پنج عضو و دو تا سه عضو کاندیدا

 در گوبرنیا: سه عضو و دو عضو کاندیدا

 های کنترل:مدت زمان الزامی عضویت در حزب برای اعضا و اعضای کاندیدای کمیسیون

 سابقۀ عضویت در حزببرای کمیسیون کنترل مرکزی: حداقل ده سال 

 برای اوبالست: حداقل پنج سال سابقۀ عضویت در حزب 

 1210برای گوبرنیاها: عضویت از زمان انقالب فوریۀ 

 شود.سیون سابق انتخاب مییگزارش کم پیروِتبصره: یک عضو جدید کمیسیون 
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دولتی  اسخگوییهای حزبی و متصدی مناصب پتوانند اعضای کمیتههای کنترل نمیاعضای کمیسیون -4

 باشند.

های های کنترل موجود در سطوح اوبالست و گوبرنیا، ترکیب کارمندان خود را تا کنفرانستبصره: کمیسیون

 کنند.بعدی اوبالست و گوبرنیا حفظ می

من ضهای کنترل باید از تمامی دیگر کارها فارغ باشند تا بتوانند بخش معینی از اعضای کمیسیون -5

جانبۀ یک موضوع، به پاسخ مسائل دست یابند: همۀ اعضای کمیسیون بررسی همهار و بخشی به کشدت

 های کنترل گوبرنیا.های کنترل اوبالست و دو عضو کمیسیونکنترل مرکزی، سه عضو کمیسیون

 ال یابند.دیگری انتق وظیفۀتوانند تا پیش از اتمام دورۀ تصدی خود به های کنترل نمیاعضای کمیسیون -6

نگرۀ های حزبی و ککنند و در برابر کنفرانسهای حزبی عمل میهای کنترل به موازات کمیتهکمیسیون -0

 حزبی مربوطه پاسخگو هستند.

زبی های حهای کمیتهدر تمامی نشست -همراه با رأی مشورتی-اعضای کمیسیون کنترل از حقّ شرکت  -1

 های حزبی مربوطه برخوردارند.از هر نوع در سازمان هاها و کنفرانسو شورایی مربوطه و تمامی دیگر نشست

سخ ها غیرقابل فهای مربوطه اجرا و از سوی این کمیتههای کنترل از سوی کمیتههای کمیسیونقطعنامه -2

د، شود. اگر توافقی با کمیته حاصل نشوهستند. در موارد اختالف، مسأله به یک نشست مشترک ارجاع داده می

 شود.کنفرانس مقتضی ارجاع داده می یاگیری به کنگرۀ حزب یممسأله برای تصم

ترین کمیسیون کنترل ارجاع داده تبصره: در مواردی که به یک تصمیم فوری نیاز است، موضوع به عالی

 شود.می

 ی را بهوظایف و تکالیف ندکنند و مجازهای کنترل از آپارات کمیتۀ حزبی مربوطه استفاده میکمیسیون -11

  محول کنند.های حزبی تمامی رفقا و سازمان

ها های حزبی و انتشار این گزارشای به سازمانهای دورهگزارشارائۀ های کنترل موظف به کمیسیون -11

 در مطبوعات هستند.
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 (المللدر اپوزیسیونِ چپِ بین)دو نامۀ تروتسکی دربارۀ کمیسیونِ کنترل 

 

   دربارۀ نامۀ اول:

در  را در پاسخ به رهبران عضو شاخۀ اپوزیسیونِ چپ« کند؟ کارچه باید کنترل کمیسیون یک»تروتسکی نامۀ 

 د.های متعددی بودنفرانسه )اتحادیۀ فرانسوی(  نوشت که طی یک بحرانِ تشکیالتی، در شُرفِ انشعاب

د جلوی کنهای فرانسه دیدار و سعی مییک از گروهتروتسکی برای جلوگیری از این انشعبات با رهبران هر 

ه جایگاهِ دانست و نسبت بها میانشعاب را بگیرد. ریشۀ بسیاری از این اختالفات را در ماهیتِ محفلی این گروه

 اتحادیه حالِ ماهیتِ بحران که وضعیتِ»مناسباتِ شخصی در تشکیالتی که در حالِ گذار است چنین نوشت: 

واده اداره مانندِ خانوشن است. اتحادیه در حالِ تبدیل شدن از یک گروه کوچکِ تبلیغاتچی که بهکامالً ر است،

فات گاهی ترند و اختالشد به تشکیالتی عمومی است که روابطِ فردی سردترند، پیوندها و مناسبات رسمیمی

 «.3گیردرحمانه به خود میشکلی بی

ر زده شده بود که ب نام مولینیه(هبرانِ اتحادیه )بهه یکی از رای است که اتهاماتِ شخصی بدر چنین برهه

« اشتغالِ غیراخالقیِ به رباخواری»مبنای آن او را فاقد صالحیت رهبری تشکیالت بدانند؛ از جملۀ آن اتهامات 

ی، کبود. تروتسدهبود؛ که این شایعۀ آخری در پروندۀ ترک از خدمتِ سربازی او مطرح ش« عدم تعادل روانی»و 

کند که مسائل شخصی باید از مسائل سیاسی کنار گذاشته شوند و با شایعات کید اعالم میصراحتاً و با تأ

« نترلکمیسیونِ ک»برخورد قاطع صورت گیرد. اگر اتهامی نسبت به کسی وجود دارد؛ باید آن را از طریقِ یک 

 پیگیری کرد.

 

 

 

 

                                                            
3 . PERSONAL ELEMENTS IN THE FRENCH STRUGGLE ; November 25, 1930 
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 ؟کار کندباید چه یک کمیسیون کنترل

 لئون تروتسکی

 1231مه  1

 رفقا،

که به  استکنی. اتحادیه به اتفاق آرا فرمول زیر را اتخاذ کردهشما مجدداً مسألۀ رفیق مولینیه را مطرح می... 

وسیلۀ نمایندگان دو گروه فرانسوی و رفقای خارجی همراه با حضور من در پرینکیپو تدوین شد: مسائل شخصی 

 ه طور قطع باید برچیده شوند.... ب

قطعی  وفصل سریع وبرای این منظور ما نیازمند یک کمیسیون هستیم که ترکیب آن تضمینی برای حل

د می گردد یا خیر؟ بگذاریها به این اواخر بازمسائل باشد. آیا اتهاماتی رسمی وجود دارند یا خیر؟ آیا منشأ آن

ماند چه که برای انجام می، کل آنباخبرندهستند که عالم و آدم از آن  ها مطرح شوند. اگر صرفاً موضوعاتیاین

تعیین این است که آیا تا زمان بروز اختالفات عقیده مانع همکاری شده اند یا خیر.اما اگر اختالفات نظر هیچ 

ه توانند داشته باشند، کمیسیون تنها باید به این واقعیت توجه کند کارتباطی به مسائل شخصی ندارند و نمی

ه و نه در وضعیت حال او، چیزی وجود ندارد که بخواهد مانع کار کردن او در اتحادیه نه در گذشتۀ رفیق مولینی

 و برای اتحادیه یا احراز مناصب محوله به وی از سوی تشکیالت شود. 

به گمان من این فرمول برای همۀ ما الزامی است. اگر واقعیات مشخص یا اتهامات جدی دارید، موظف هستید 

اتحادیه ارائه کنید. قطعاً با من موافق خواهی بود که هر رویکرد دیگری در این مسأله که به کمیسیون کنترل 

 شناسی انقالبی است.مغایر با وظیفه

.... 

 با درودهای کمونیستی مخلصانه

 لئون سدوف 
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 دربارۀ نامه دوم:

رای پیشبردِ باستفاده از ارگانِ کمیسیونِ کنترل ای از سوءاین یادداشت تروتسکی اشاره به نمونه 

عات درون یکنترلی که برای رسیدگی به برخی شا مقاصد سیاسی دارد. در این نمونه، کمیسیونِ

زاری شناسی کمیسیون کنترل )عدم برگکاری و عدمِ وظیفهبه دلیل کم اتحادیه شکل گرفته بود،

شود گیری در موردِ آن پرونده به مجمع واگذار میجلساتِ تحقیقی و پیگیری امور( منحل و رأی

 ها و افتراها محکوم شدند(.)در حکم مجمع، تهمت

ت دفاع شدشده بهمِ دادهرهبر بخش یونان که یکی از اعضای کمیسیونِ کنترل بود از رأی و حک 

جهتِ ای غیراصولی )کرد؛ اما با گذشت زمان طی چرخشی آنی این بار با انگیزۀ تشکیل جبههمی

 .اش در پیِ احیای کمیسیونِ کنترلِ منحل در موردِ آن موضوع برآمدانشعاب( علیه رقبای سیاسی

 ند.کهای تشکیالتی را محکوم میاستفاده از ارگان تروتسکی این شیوۀ
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 ها برای احیای جسد کمیسیون کنترلتالش

 لئون تروتسکی 

کنترلِ موردی را به صرفِ هدفِ بررسی افتراهایی که مخالفین اتحادیه  تر یک کمیسیونِکمیتۀ اجرایی پیش

علیه برخی از رفقا پراکنده کرده و حتی در درون اتحادیه نیز شایع شده بودند، دایر کرد. سه رفیقی که بسیار با 

فیق ویت رها آشنا بودند انتخاب شدند تا در این کمیسیون جای بگیرند. کنایهماهیت ناصادقانۀ این گوشه

خورده تهمترفقای }دادخواهانه و دفاعیِ{ عنوان سرپرست این کمیسیون برگزیده شد. او نه فقط اقداماتِ به

 عنوان یک عضو پلنوم مسئولیتِ این اقدامات را به عهده گرفت.را شماتت نکرد، بلکه رسماً به

م طی چندین ماه حتی یک نشست هبا این حال این کمیسیون کنترل نشان داد که ناتوان از فعالیت است. 

 ها دست نزد. کنایهنوع بررسی و تحقیقی دربارۀ افتراها و گوشهبرگزار نکرد. به هیچ

ها، لنینیست-ترین هیئت بلشویکعنوان عالیموقت، پلنوم به کنترلِ نظر به ناکارایی روشن این کمیسیونِ

ن عمل، کمیسیون کنترل که در واقعیت امر دیگر ای صریح دربارۀ موضوع افتراها صادر کرد. با اینامهطقع

 وجود نداشت، رسماً منحل شد. 

یه ای غیراصولی علبا این حال وقتی روشن شد که اعضای کمیسیون و رفیق ویت به طور اخص به مبارزه

کنند  ده بود احیاتر ملغا شاتحادیه و علیه پلنوم کشیده شده اند، تالش کردند که کمیسیون کنترلی را که پیش

د؛ افتراهایی شان مشروعیت ببخشنتا با استفاده از نام آن، به افتراهای نامطبوع خود علیه دشمنان سیاسی کنونی

 تر محکوم کرده بودند. که خود پیش

دارد که با آهنی گداخته، صفوف کند و اعالم میکمیتۀ اجرایی این رفتار ناروا را با خشم و انزجار محکوم می

 چنینی خواهد پالود.این پرولتریِبورژوایی و لمپنمی اخالقیات خردهتمااز خود را 
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