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مقدمه:

"توتالیترین" و "لیبرتارین" دو نگرش اصلی در بین نگرشهایی هستند كه در
مورد انقالب اكتبر ،حزب ،دولت ،كمیتههای كارخانه ،اتحادیهها و روابط آنها
باهم و با طبقهی كارگر تفسیری متفاوت با روایتهای رسمی بهدست دادهاند؛
دو نگرشی كه از همان فردای انقالب اكتبر تا به امروز بهدرجات مختلف كم و
بیش فعال بودهاند .مرور این دو نگرش در مورد موضوعهای مذكور ،در پرتو یك
مجموعهی چهار جلدی كه از سالهای  1920توسط رهبران كمیتههای
كارخانه ـ سه جلد نخست ـ و تاریخنگاران شوروی ـ جلد چهارم ـ گردآوری شده
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و بعدا در پژوهشهای تاریخی توسط هم تاریخنگاران شوروی و هم
تاریخنگاران غربی مورد استفاده قرار گرفتهاند ،هدف پال فلنلی در این نوشته
است .برای هر چه بیشتر نزدیك شدن به واقعیت ،او در بررسی برآمدهای
تاریخی ،شیوهی پژوهشی هیستورییوگرافی را در پیش میگیرد .بر خالف
توصیههای غیر عملیِ "بیطرفی" پژوهشگر ،این شیوهی پژوهش تاریخی،
تمامی مداخالت سوژه در پروسهی شناخت ابژه را بهرسمیت میشناسد و ،با
در نظر گرفتن این مداخالتْ توسعههای تاریخی را در ارتباط تنگاتنگ با نگرش
و متدولوژی پژوهشگران پیشین مورد بررسی قرار میدهد.
بهاین ترتیب است كه نویسنده با مرور این مجلدات و پژوهشهایی كه بر اساس
آن صورت گرفته است به نتایج زیر میرسد :ا -نگرش "لیبرتارینها" به رغم
خاستگاه رادیكالش در نهایت با نگرش "توتالیترینها" تالقی مییابد -2 .بر
خالف نگرش "لیبرتارینها" و "توتالیترینها" ،رابطهی حزب ،دولت و
كمیتههای كارخانه در شوروی نه بر پایهی دیكتاتوری و اعمال زور از باال كه بر
پایهی یك رابطهی دیالكتیكی پویا شكل گرفت .یا به عبارتی "بسیاری از ایدهها
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برای ایجاد شورای عالی اقتصاد ملی ،كه در دسامبر  1917بهمنظور همآهنگی
در مدیریت صنایع ملیشده ارائه شد ،متعلق به رهبران شورای مركزی
كمیتههای كارخانه بود -3 ".رهبران كمیتههای كارخانه نه بهدنبال تحقق
ایدهی جامعهی خودمدیریتی و دموكراسی كارگری كه بهدنبال سر و سامان
دادن به تولید ،برنامهریزی عقالنی اقتصاد ،صنعتی كردن بودند -4 .سرنوشت
تراژدیك برخی از این رهبران از اینروی رقمخورد كه نسخهی بدلی این نگاه
در مسیر راه پدیدار شد.
بهدلیل شیوهی پیشبرد بحث ،خوانش این نوشته مستلزم دقت بیشتری از
حد خوانش یك روایت معمولی تاریخیست .در این نوشته بهطور همزمان هم
باید روند توسعههای تاریخی را در نظر گیریم و هم منطق چرائی آن را.

ملی كردن بانكها ،مداخلهی دولت در صنعت ،بحران اعتبار ،اشغال كارخانهها توسط
كارگران ـ اینها گزارههای برجستهی بحران اقتصادی جاری بودهاند .در حالی كه باب
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تالش برای مقایسهی همانندیها با روسیهی  1917میتواند كامال باز باشد ،جالب اما
توجه به این نكته است كه چگونه در بحران اقتصادی اخیر مفاهیمی كه معموال در پیوند با
ایدئولوژی چپ انقالبی قرار دارند میتوانند ،همچون بخشی از زبان مشترك ،سریعا
برگزیده شوند ،و در مواردی از قبیل ملی كردن بانكها ،این مفاهیم حتا میتوانند توسط
سیاستمداران جریان اصلی از مقبولیت برخوردار گردند .از مقایسهی تجارب اخیر با
همانندهای موازیاش در تجربهی انقالب  ،1917چندین درس قابل استنتاج است .برای
فعالین سیاسی و تاریخنگاران ،یك درس این است كه بحرانهای اقتصادی و سیاسی
موقعیتهایی خلق میكنند كه تغییرات رادیكال در نحوهی تفكرً میتواند تقریبا یك شبه
اتفاق بیفتد ،و آن چه كه پیشتر تصورناكردنی مینمود به جریان اصلی تبدیل گردد .از
قیاس اشغال اخیر كارخانهها (ویستئون ،وستاس) و ایجاد كمیتههای كارخانه و تصرف
كارخانهها در  ،1917درس دیگر این است كه مردم عادی معموال میتوانند به كنشهای
رادیكال روی آورند و انواع جدید سیاستهایی را توسعهی دهند كه تفكر معمول رهبران
سیاسی و كارگری را غافلگیر میكند ،بهویژه وقتی كه شغلها و زندگیشان در معرض خطر
باشد .برای تاریخنگاران انقالب  ،1917قیاس وقایع اخیر با همانندهای موازیشان در
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روسیهی  1917این شناخت را بهدست میدهد كه چگونه بحران اجتماعی و اقتصادی
 1917زمینهای فراهم كرد كه ایدههای سوسیالیستی رادیكالِ حزب بولشویك ـ یعنی ملی
كردن بانكها و صنعت ،كنترل كارگری و قدرت شوراها ـ بهعنوان راهحلهای منطقی رفع
مشكالت مردمً سریعا توسط آنها مورد پذیرش قرار گیرند.
این نكتهی آخری ،كه معطوف به رابطهی بین رادیكال شدن كارگران و حزب بلشویك و
ایدئولوژی آن است ،از سالهای  1920در مركز بحث تاریخنگاران جنبش كارگری روسیه
در انقالب  1917بوده است .همچنان كه خواهیم دید ،بحثها در بارهی جنبش كمیتهی
كارگری ،بهویژه ،حول سه موالفه جریان دارد :ماهیت رابطهی حزب بلشویك و كمیتههای
كارخانه ،انگیزههای پشت برآمد كمیتهها  ،و ماهیت و علل فساد بوروكراتیك جنبش
كارگری بعد از انقالب اكتبر.
امكان درك الیههای زیرین تمامی این بحثها و نمونههای موازی "درسهای" یاد شده در
باال بهواسطهی مجموعه اسنادی كه حاوی تحول جنبش كمیتههای كارخانه طی سالهای
 1917 -1918در روسیه است ،و اینجا مورد بازبینی هستند ،بهدست داده میشوند.
پروژهی انتشار این اسناد در سالهای  1920آغاز شد .سه جلد نخست ابتدا بهساكن توسط
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اعضای رهبری شورای مركزی كمیتههای پتروگراد ،تحت سرپرستی كمیسیون مطالعهی
تاریخ جنبش اتحادیهای در اتحاد جماهیر شوروی ،گردآوری شد .جلدهای  1و  2برای
نخستین بار در سال  1927در دهمین سالروز انقالب اكتبر انتشار یافتند و تجدید انتشار
آنها در روسیه در سال  1983توسط انتشارات كراوس انترناسیونال Kraus
 Internationalتحت سرپرستی گروه مطالعاتیِ بریتانیائیِ انقالب روسیه انجام گرفت.
ویراستار این مجلدات ،س .ا .اسمیت ،یكی از تاریخنگاران برجستهی غربی در زمینهی
جنبش كارگری روسیه ،یادداشتهایی همهجانبه و مقدمهای آغازین برای آنها فراهم
كرد .در بین این مجلدات صورت جلسات چهار كنفرانس نخست كمیتههای كارخانهی
پتروگراد ،از ماه می تا اكتبر  ،1917و نخستین كنفرانس سراسری كمیتههای كارخانه ،از
 17تا  22اكتبر  ،یعنی درست قبل از انقالب بلشویكی ،وجود دارد.
جلد 3برای نخستین بار در  1929انتشار یافت .تجدید انتشار آن كه توسط انتشارات
دانشگاه واسدا  Wasedaدر ژاپن در سال  2001انجام شد با مقدمهای توسط دكتر
یوشیماسا تسوجی  ،Yoshimasa Tsujiتاریخنگار سرآمد در این رشته و از پایههای
ثابت مشاركتكنندگان در گروه مطالعاتی باال ،همراه گردید .این جلد مشتمل است بر
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صورت جلسات كنفرانس پانزدهم كمیتههای كارخانهی پتروگراد كه در تاریخ  15تا 16
نوامبر  1917برگزار شد .در گزارشات كنفرانس در هر سه جلد ،تمامی سخنرانیها در
كلیتشان منتشر نشدهاند .گردآورندههای اولیه "دالئل تكنیكی" را مقصر میدانند
(جلد ،1ص ،)78 .كه منظور قصور سخنرانان در ارائهی خالصههای كامل
سخنرانیهایشان است .س .ا .اسمیت ،ویراستار بعدی جلدهای  1و  ،2بر آن است كه در
سخنرانیها دستكاری شده است ،به ویژه در سخنرانیهای فعالین غیر بلشویك .با این
وجود ،او باور دارد كه این اتفاقیتر از آن است كه به این تصور دامن زند كه پای سانسور
سیاسی عمدی در كار بوده است (جلد ،1ص .)xxviii ،از سر و تهی سخنرانیهای هم
بلشویكها و هم غیر بلشویكها زده شده است و برخی از سخنرانیهای غیر بلشویكها
بهطور كامل گزارش گردیدهاند .مضافا ،این جلدها در رابطه با توسعهی كمیتههای كارخانه
در  1917گسترهی وسیعی از مطالب را در بر میگیرند ،از جمله راهحلها و استنتاجات از
پروتكلهای دیگر كنفرانسها ،از قبیل :كنفرانس نمایندگان كارخانههای بخش توپخانه
(جلد ،1صفحات 28-31؛ جلد ،2صفحات  ،)97-103راهنماییهای گوناگونی در بارهی
چگونگی سازماندهی كمیتههای كارخانه ،گزارشات نشستها در كارخانههای منفرد،
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رهنمودهای شورای مركزی كمیتههای كارخانه بهویژه جلد 3كه حاوی رهنمودهایی توسط
اتحادیهها ،شورای مركزی كمیتههای كارخانه ،و حكومت جدید شوروی به كمیتههای
كارخانه بعد از انقالب بلشویكی در بارهی نحوهی اجرای كنترل كارگری است .منابع اكثر
این مطالبً گزارشات معاصر در روزنامهها و ژورنالها است ،بهویژه نوویی پوت Novyi
 ،putژورنالِ شورای مركزی كمیتههای كارخانه .بنا به گفتهی نخستین گردآورندههای این
مطالب در سالهای  ،1920مهمترین منبع آنها آرشیو پیشین شورای مركزی كمیتههای
كارخانه است كه پس از تعطیل شدن آن این منابع در آكادمی كمونیست نگهداری
میشدند.
نخستین گردآورندهها در بارهی شورای مركزی كمیتههای كارخانه میگویند كه علت
ماهیت نسبتا غیر رسمی بخش اعظم مجموعه عمدتا از تمایل آنها به انتشار آنچه در این
آرشیوه در دسترس بوده است ناشی میشود ،بهجای انتشار آنچه از یك سانسور معلول
بررسی سیستماتیك باقی میماند .بههر حال ،همانگونه كه دیان كوئنكر Diane
 ،Koenkerیكی از دیگر تاریخنگاران جنبش كارگری روسیه ،اشاره كرده است،
گزارشهای ارائه شده "از پائین" بوده و نحوهی گزینش آن برای انتشارً بهاحتمال زیاد
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بهترین ارزشها و سلوك مورد انتظار زمان را بازتاب میدهند 1.با بررسی این اسناد
میتوان مشاهده كرد كه مطالب این مجلداتْ ایدئولوژی تولیدگرای سوسیالیسم شوروی را
منعكس میكنند .در مباحث گزارش شده ،بهجز در مورد توزیع غذا ،از بازتاب زندگی
"معمولی" و عالیق كارگران ورای سازماندهی كار ،تشكالت كارگری و پروسهی تولیدً یا
اساسا خبری نیست و یا بسیار جزئیست .مضافا ،صرف نظر از ارجاع به سطح مزدهای
كارگران غیر ماهر ،همچنین بازتاب نه چندان قابل مالحظهای از دیگر تقسیمات و نزاعها
در محل كار ـ خواه مبتنی بر نسل یا جنسیت ـ یا مسائلی از قبیل الكلیسم ،مسكن،
بهداشت و غیره وجود ندارد .اگر چه این یك واقعیت است كه انقالب و دورهی جنگ داخلی
 1917-21به لحاظ دلمشغولیهای احتمالی متفاوت بود از قبل و بعد از آن 2،ولی به نظر
نامحتمل نمیرسد كه ،در خالل بلوای انقالب ،موضوعهای فراگیرترً علیاالصول توسط
تعهد به سیاست ،ایدئولوژی و پروسهی تولید ،فروپوشانده شده باشند.

 1كوئنكر  ،1995Diane Koenkerص1440 .
 2كوئنگر ،2001ص809 .
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جلد 4از مجلدات دیگر متفاوت است .این جلد اسناد اولیهی گردآورده شده توسط رهبران
شورای مركزی كمیتههای كارخانه در سالهای  1920را شامل نمیشود ،با این وجود
توسط دكتر تسوجی ویرایش شده است و توسط دانشگاه سنت پیترزبورگ و با حمایت
دانشگاه وِسدا در سال  2002انتشار یافته است .مضافا ،بر خالف دیگر مجلدات ،جلد4
مبتنی بر گزارش كامال تندنویسی شدهای از ششمین كنفرانس كمیتههای كارخانه،
برگزارشده از  22تا  27ژانویهی  ،1918است .در این مورد ،ما با ثبت بسیار كاملتری از
صورتجلسات روبهرو هستیم تا ثبت صورت جلسات در مورد دیگر كنفرانسها .در كنار
دیگر مجلدات ،اكنون مجموعهای از اسناد را در اختیار داریم كه نمودار توسعه و سرنوشت
كمیتههای كارخانه قبل و بعد از انقالب اكتبر است كه ما را در دیدن الیههای زیرین توسعه
انقالب "از پائین" یاری میرساند.
اگر چه ،همچنان كه در باال آمد ،این مجلدات در غرب از سال  1983به این طرف بازنشر
شدند ،ولی مطالب جمعآوری شده در جلد 1و  2شامل پروتكلهای كنفرانس و كنگرهی
كمیتههای كارخانهً پیشتر توسط تاریخنگاران غربی 3و شوروی در دسترس و مورد

 3كاپالن .1968 Kaplan
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استفاده قرار گرفته بودند .پل آوریچ  ،Paul Avrichتاریخنگار آنارشیسم روسی ،در
پایاننامهی دانشگاهیاش در بارهی كمیتههای كارخانه در روسیهی  ،1917برخی از این
اسناد را مورد استفاده قرار داد 4.كار او نقش مهمی در شكلگیری نگرش "لیبرتارین" یا
تفسیر آنارشیستی از جنبش كارگری در انقالب روسیه بازی كرد .او ،در پایاننامه و
مقالههای بعدیاش 5،به این بحث میپردازد كه انگیزهی جنبش كمیتهی كارخانه رویای
ساختن یك جامعهی خودمدیریتی كارگری از پائین به باال بر بنیاد كمیتههای كارخانه بوده
است .این نگرش توسط فعاالن آناركو سندیكالیست درون خود جنبش كمیتههای كارخانه
در سالهای  1917/18از قبیل گرگوری ماكسیموف  Maximovجمعبندی شده است .در
این كار ،پل آوریچ به نوعی نظرگاه ماكسیموف و دیگر نظرگاههای اینچنینی را به مثابهی
صدای مستقل اصیل جنبش كمیتههای كارخانه در نظر میگیرد .تفسیر پل آوریچ در اوایل
سالهای  1970توسط بوروس برینتن  Maurice Brintonكه بعدا نگرش "لیبرتارین" از
انقالب روسیه را گسترش داد ادامه یافت 6.از نظر برینتون ،رویای آناركوسندیكالیستی در

 4آوریچ .1961 Avrich

 5آوریچ .1963b ،1963 a
Brinton 1970. 6
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بارهی كمیتههای كارخانه سرانجام توسط ستنرالیزم لنین و حزب بلشویك از میان رفت.
از دید او ،بلشویكها ،بهقصد كسب حمایت ،با غصب حساب شدهی برنامهی كنترل
كارگری و ایجاد سردرگمی نسبت به شعار آنارشیستیِ كنترل كارگریً رهبری كمیتههای
كارخانه را در  1917در اختیار گرفتند .بنا به تفسیر او ،كمیتههای كارخانه برای لنین و
بلشویكها صرفا بردارهایی سودمند برای درهمكوبیدن رژیم قدیم و در دست گرفتن قدرت
بود .بهمحض رسیدن به قدرت ،ماهیت سنترالیستی و دولتگرای ایدئولوژی بلشویكی
خود را آشكار كرد .استدالل دولت جدید شوروی این بود كه كمیتهها در نابسامانی
اقتصادی سهیماند و بدین طریق در صدد بود كه آنها و جنبش وسیعتر كارگری را تحت
كنترل دولت در آورد .نخست ،آنها كمیتهها را در آغاز 1918تحت كنترل اتحادیهها در
آوردند و سپس خود اتحادیهها را به دولت گره زدند .از این روی ،در  ،1918جنبش كارگری
بهعنوان بخشی از دستگاه دولت عمال بوركراتیزه شد ،كه از آن اعمال مدیریت و
سیاستهای دولتی و نه نمایندگی منافع كارگران انتظار میرفت .منشاء و سرچشمههای
بوركراتیزه شدن و دیكتاتوری در سیاستها و ایدئولوژی بولشویكی نهفته است ـ نگرشی
كه در آن زمان برخی از نخستین منتقدان شیوهی توسعهی انقالب روسیه ،از قبیل ویكتور

17

پال فلنلي

سرژ و گرگوری ماكسیموف ،در آن مشترك بودند 7.بهرغم خاستگاه رادیكالاش ،این نقد
"لیبرتارین" نهایتا در نتیجهگیریهایش با نگرش مسلط جنگ سردی غربی نسبت به
انقالب اكتبر تالقی مییابد .نگرش جنگ سردی غربی ،اگر چه در مواردی نگرش "لیبرال"
خوانده شده است ،ولی كامال بر پارادایم كلی نگرش "توتالیترین" كه بر تفاسیر جریان
اصلی غربی از اتحاد شوروی مسلط است منطبق میباشد .همسان با لیبرتارینها ،نگاه
توتالیترین این بود كه چشمههای فساد انقالبً در خود حزب بلشویك و پافشاریاش بر
دیكتاتوری و كنترل از باال كه بالفاصله پس از اكتبر  1917اعمال كرد نهفته بود .تفاوت مهم
بین آنها این بود كه نگاه "توتالیترین" بر این گرایش است كه بر رهبری انقالب تمركز كند.
كارگران در بهترین حالت تودهای بیتفاوت بودند كه توسط رهبران سیاسی دستكاری
میشدند ،نه این كه دارای آرمانهای مستقل خود باشند .از نگاه توتالیترینها ،حزب
بلشویك عمدتا در یك كودتای دستچپی بدون داشتن نمایندگی مردمی ،یا ،در بهترین
حالت ،بر گُردههای مردمی فریبخورده كه تصور میكردند آنها [حزب بلشویك] برای
دموكراسیِ بیشتر مبارزه میكنند ،قدرت را تصاحب كرد .احتماال بهترین و اخیرترین

 7سرژ  Serge 1972و ماكسیمف Maximov 1935
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نمونه این نگاه توسط ریچارد پایپز  Pipesارائه شد .برای او ،انقالب بلشویكی كودتایی
بود توسط یك اقلیت كوچك بدون حمایت گستردهی اجتماعی 8.با در نظر گرفتن محتوای
جنگ سردی مسلط بر اغلب این نوشته ،شاید تعجب برانگیز نباشد كه نگاه "توتالیترین"
جریان اصلی غربی اینچنین نتیجه بگیرد كه سیستم شوروی ،از همان آغاز ،از طریق
كنترل و اعمال زور از باال استقرار یافت و بنا بر این فاقد هرگونه مشروعیت است .بر خالف
"لیبرتارینها"" ،توتالیترینها" بر این گرایشاند كه این ایده كه یك انقالب اصیل تودهای
با انگیزهها ،ایدآلها و برنامهی كار خود وجود داشت را نفی كنند .حتا آنجایی كه آنها
ناآرامیهای تودهها را به رسمیت میشناسند ،استدالل میكنند كه آن ناآرامیها ارتباط
چندانی با انتقال قدرت نداشت .بهزعم آنها ،شورش برای قرنها وجهی از تاریخ روسیه
بوده است؛ این سلوك نخبگان بود كه انقالب را از سر خطا وارد محاسبات میكرد ،خواه
سلوك نخبگان سیاسی موجود خواه سلوك رهبری نخبگان روشنفكر اپوزیسیون.

9

 8پایپ Pipes 1990

 9یك نمونهي افراطي از این تاكید بر توطئه در باال [توسط نخبگان] را ميتوان در مطالعهي جورج كاتكوف  George Katkovدر
بارهي انقالب فوریه دید )(Katkov 1967
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در اوآخر سالهای  1970و  ،1980پژوهشها و نوشتههای بیشتری آغاز به پدیداری كرد
كه نه فقط این نگاه توتالیترین مسلط ،بلكه نگرش كمتر شناخته شدهی لیبرتارین را نیز
بهچالش میكشیدند و این همه از طریق بازبینی انقالب "از پائین" بود و در این ارتباط
اسناد تحت بررسی ـ مجلدات مذكور ـ نقش مهمی را بهعنوان منبع كلیدی ایفا میكنند.
در كل ،مدل توتالیترین از اتحاد شوروی و خاستگاههایش بیش از اندازه سادهانگارانه
بوده است .تاكید این مدل بر كنترل و اعمال فشار از باال باعث نادیده گرفته شدن پیچیدگی
جامعهی شوروی شده بود و ناتوان از توضیح این كه چرا سیستم برای مدتی به این طوالنی
به بقاء ادامه داده بود ،چه رسد پاسخ به این سوال كه چگونه سیستم توانسته بود خود را
در 1917مستقر كند و از جنگ داخلی و مداخلهی خارجی جان سالم به در برد .از این
روی ،این مدل فقدان یك پژوهش دانشگاهی را از خود باقی گذاشت .چرا باید رنج
مطالعهی اتحادیههای كارگری شوروی را در جزئیات بسیار بر خود هموار كنیم ،وقتی كه
همهی ما پاسخ را بهخوبی میدانیم ،یعنی ،این كه آنها ابزارهای كنترل از باال توسط حزب
بودهاند ،همچنان كه ترور و تصفیههای سالها  1930بهعنوان مظاهر پارانویای استالین
دیده شده بودند؟ بهطور تناقضآمیز" ،توتالیترینها" نگرششان را ،در بارهی میزان
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كنترل اجتماعی از باال در جامعهی شوروی ،از تصویر وارونهی آن تصویری كه دولت
شوروی از خود ارائه كرده بود ـ حزب و جامعهی شوروی یكپارچه هستند و هیچ نزاع
اجتماعی با اهمیتی در آن وجود ندارد ـ تولید كرده بودند .با این همه ،سالهای 1970
شاهد تغییر در طرز تلقی نسبت به اتحاد جماهیر شوروی بود .پژوهشگران زیادی كمتر
مجاب تفاوتهای مطلق بین غرب "دموكراتیك" از یك سو و اتحاد شوروی "توتالیترین" از
دیگر سوی میشدند .برخی حتا صحبت از "همگرائی" دو سیستم میكردند .جنگ ویتنام
و جنبش حقوق مدنی نیز منجر به آن شده بود كه بسیاری نسبت به دموكراسی در غرب
نقادتر شده بودند .مضافا ،تشنجزادئی در سالهای 1970تا حدودی مشروعیت به دولت
شوروی داد .كنفرانس 1975هلسینكی نشاندهندهی یك دنیای دو قطبی جدید بود كه در
آن ایاالت متحد و اتحاد شوروی رابطهشان را از طریق به رسمیت شناختن متقابل
فضاهای نفوذْ مدیریت میكردند .یكی از پیآمدهای این دوره امكان تحرك بیشتر
آكادمیك بین اتحاد جماهیر شوروی و غرب ،و گشایش محدود آرشیوهای شوروی به روی
پژوهشگران غربی بود .بهلحاظ روشنفكری ،این بدان معنی بود كه دانشگاهیان معینی
آمادگی پذیرش بیشتر این ایده را داشتند كه نظام شوروی تثبیت شده بود و بقایش به
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چیزی بیش از اعمال زور و ترور موكول میشد و این كه احتماال با یك هیوالی متناقض ـ
نظامی كه بهواسطهی تنشهای سیاسی و اجتماعی از هم گسیخته است ـ فاصلهی زیادی
داشت.
پژوهش جدید در بارهی انقالب روسیه "از پائین" كه از این شرایط حاصل شد چشماندازی
از رابطهی بین حزب بلشویك /دولت شوروی ،از یك طرف ،و طبقهی كارگر ،از طرف دیگر
پیش مینهاد كه بسیار پیچیدهتر از نگرشی بود كه "لیبرتارینها" یا "توتالیترینها" ارائه
كرده بودند .در مطالعهی انقالب تودهها در كارخانهها ،تاریخنگاران از برخی از مطالب این
مجلدات استفاده كردند .بهویژه ،س.ا .اسمیت  ،S.A. Smithدیان كوئنكر Diane
 Koenkerو دیوید ماندل  David Mandelاستدالل میكنند كه رادیكالیسم فزآینده
بین كارگران در  1917آن قدرها ملهم از پروژهای عظیم برای خودمدیریتی كارگری برای
خودشان نبود كه پاسخی به وضعیت بد اقتصادی بود 10.كنترل كارگری بهعنوان راهحلی
عملی برای مشكالت كارگران دیده شد .حمایت فزآینده از حزب بلشویك توسط
كمیتههای كارخانه بهخاطر دستكاری فكری نبود ،بلكه به این دلیل بود كه بلشویكها در

 10اسمیت 1983a؛ كوئنكر 1981؛ ماندل 1984
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بیان خشم كارگران و هدایت آن به برنامهی سیاسی كارآمدتر بودند .مضافا ،مفهوم جدایی
بین حزب و طبقه تصویر نادرستیً هم از طرف "لیبرتارینها" و هم از طرف "توتالیترینها"
بود .آن چه ارائه گردید یك رابطه پویاتر بین حزب و طبقه بود .این بهواضحترین شكل در
تحقیق رابرت سرویس  Robert Serviceبروز یافت 11.پس از سقوط حكومت مطلقه در
فورویهی  ،1917جو سیاسیِ بازتر شرایط مناسبی فراهم آورد كه كارگران كمیتههای
كارخانه و كارگاهها پیوستن به حزب بلشویك را آغاز كردند .از این روی ،آنها نه تنها تركیب
اجتماعی حزب را تغییر دادند ،بلكه مركز ثقل حزب را به یك پرسپكتیو رادیكالتر منتقل
كردند .در آغاز  ،1917بلشویكهای چپ در حوزههای محلی مثل ناحیهی ویبورگ
پتروگراد و همینطور لنین كه در تبعید بود بهخاطر فراخوانهایشان برای گسست از
حكومت موقت" ،تمام قدرت به شوراها" ،و ملی كردن بخشهای مهم صنعت ،در حزب در
حاشیه قرار گرفته بودند .با این وجود ،تا اواسط  ،1917این ایدهها جریان اصلی شده
بودند .این فقط مربوط به برتریهای "متقاعد كنندهی" لنین بر همكارانش نبود ،یا ،در
واقع ،صرفا بهخاطر بدتر شدن بحران اقتصادی نبود ،بلكه مربوط به این واقعیت بود كه

 11سرویس 1979
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بلشویكها یك حزب پرولتریتر در پایه شده بودند ،و گارد قدیمی روشنفكریِ پیش از
 ،1917از قبیل كامنوف "محافظهكار" ،اكنون توسط اعضای رادیكالتر كارخانهها كه تازه
بهحزب پیوسته بودند احاطه شده بودند .آنچه از این نوشتهی آخری نتیجه میشود
حكایت از رابطهی بسیار دیالكتیكیتر بین حزب و طبقه دارد .حزب نوعی شكل
ایدئولوژیك و برنامهای به بیمها و امیدهای كارگران بخشید ،و این در حالی بود كه ،در
همان حال ،فعالین كارگری در حال رادیكال كردن حزب از پائین بودند .ما این را در سراسر
 1917تا دورهی پسا اكتبر شاهدیم .بعد از انقالب اكتبر ،سوناركُم ،Sovnarkom
حكومت جدید ،سیاستاش را در مورد قانونی كردن كنترل كارگری از طریق حكم كنترل
كارگری اعالم كرد .بنا به این سیاست در بیشتر صنایع قرار بود مالكان خصوصی در جای
خود باقی بمانند ،اگر چه كمیتههای كارخانه از این حق برخوردار بودند كه آنچه صاحبان
صنایع انجام میداند را مورد بازبینی قرار دهند و حسابها و غیره را بررسی نمایند .فقط
سندیكاهای بسیار بزرگ و بخشهای كلیدی معینی میبایست ملی میشدند .در عمل،
در سطح محلی ،كارگران و فعالین حزبی اغلب از این حد فراتر رفتند و انقالب اكتبر را در
این معنا تفسیر كردند كه آنها اختیار تام داشتند كه كل صنعت را بهدست گیرند .بهویژه،
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در منطقهی اورال ،دژ مستحكم كمونیسم چپ ،كارگران [از این حكم] ملی كردن فراگیر را
فهمیدند 12.در این منطقه و مناطقی دیگر پایهی حزب اغلب رادیكالتر از مركز بود و
آهنگ برآمدها را دیكته میكردند.
مطالب موجود در این مجلدات بر این گرایش است كه از این نگاه دیالكتیكترِ رابطهی بین
حزب بلشویك و كمیتههای كارخانه حمایت كند .ما در این مطالب میبینیم كه چگونه
همچنان كه وضعیت اقتصادی در طول  1917بدتر میشود ایدههای كمیتههای كارخانه در
مورد كنترل كارگری و مداخلهی بیشتر در صنعت رادیكالتر میشوند ،و از ماه می به بعد،
برای پیشنهادهای بلشویكها در كنفرانسهای كمیتههای كارخانه در پتروگراد حمایت
اكثریت وجود دارد .مطالب جلد 1حكایت از برخوردهای مسالمتآمیزتر نسبت به
كارفرماها در اوایل دارد .در بهار  ،1917كمیتهها مطالبات اقتصادی كارگران را پیش
میكشند و در حالی كه درخواست مشاوره در استخدام و اخراج كارگران را دارند
كمیسیونهایی بهمنظور كمك برای یافتن سوخت و غیره تشكیل میدهند .فقط در
كارخانههای دولتی كه خالء مدیریت وجود دارد مدیریت كارگری فعالتر است .به هر حال،

Flenley 1983, pp. 436–70. 12
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مطالب بعدی جلد 1و جلد 2نشان میدهند كه همچنان كه بحران اقتصادی از اوایل بهار
عمیقتر میشود ،حمایت از كنترل مداخلهگرانهی بیشتر نیز افزایش مییابد ـ حق
بازبینی دفاتر مالی كارخانهها ،كنترل نقل و انتقال مواد در خروجی كارخانهها ،تقاضا برای
نظارت و مداخلهی بیشتر دولت .این در یك فضای سوء ظن كه كارفرمایان دستبهكار
خرابكاری صنعت هستند و اكنون بهطور حساب شده جنبش كارگری را هدف قرار دادهاند
رخ میدهد ـ تفسیری بلشویكی از بحران كه بهنظر میرسید معنای واقعی آن چه را كه در
حال رخدادن بود بازتاب میدهد.
یك تاكید مهمی كه از مطالب این مجلدات بهدست میآید ادای سهم مثبتی است كه توسط
كمیتههای كارخانه برای حفظ تولید در سالهای  1917/18میشود .این ادای سهم
بهصورت تالش كمیتهها برای حفظ كارخانهها در برابر خرابكاری اقتصادی (جلد ،3ص
ص ،)224-240 .كمك به جلوگیری موقتی بحران اقتصادی ( 1917جلد ،2ص ص)71-81.
یا تالش برای حل مسالهی بیكاری (جلد ،3ص ص )244-252 .بروز مییابد .بر این ادای
سهم مثبت توسط ویراستارهای اولیه تاكید میشود (نگاه كنید به كاكتین  Kaktynدر
جلد ،3ص .)195 .در این [تاكید] بخشا تعمد وجود داشت .بحث اصلی در بارهی جنبش
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كارگری در تمام طول آن مدت ،و تم كلیدی این اسناد ،متوجهی روابط و تنشهای بین
اتحادیهها و كمیتههای كارخانه است .انقالب فوریه نه تنها مقارن با پاگرفتن كمیتههای
كارخانه برای نخستین بار بود ،بلكه مقارن با احیای اتحادها نیز بود .سراسر  ،1917تنش
بین فعالین هر دوی این سازمانها برای نقشهای نسبیشان وجود داشت.

13

اتحادیهگراهایی مثل وینبرگ  Veinbergاز اتحادیهی كارگران فلزكار و لوزوسكی
 Lozovskyدر توجیه نهادهای خود مطرح میكردند كه كمیتهها شدیدا محدود به یك
محل هستند و بنا بر این نمیتوانند منافع وسیع كارگران را در كل یك صنعت نمایندگی
كنند .رهبران كمیتههای كارخانه ،همچنان كه در این اسناد مشهود است ،در برابر
استدالل رهبران اتحادیهها استدالل میكردند كه آنان از طریق كنفرانسهایشان در سطح
شهرها ،و از طریق سازماندهیهایی از قبیل شورای مركزی كمیتههای كارخانه ،بهخوبی
قادر به رویكردی همآهنگ كنده بودهاند .و عمال ،آنها ،برخالف اتحادیهها كه
بخشهایی خاص از صنعت را نمایندگی میكردند ،قادر بودهاند كارگران را بهعنوان یك كل
نمایندگی كنند .به هر حال ،همچنان كه  1917نزدیك میشد ،آشكار شد كه داشتن دو
 13نگاه كنید به بحثي كامل در بارهي این مساله ،در تاریخ  20اكتر ،1917در نخستین كنفرانس سراسري كمیتههاي كارخانه در
روسیه (جلد ،2صص.)188-195 .
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سازمان كارگری مجزا تجملی بود .مضافا ،بحران اقتصادی باالرونده به همپوشی فزآینده
بین آنها داللت میكرد .پیشتر ،اتحادیهها ادعا كرده بودند كه مشاركت خاصشان
توانائی آنها در چانهزنی برای مزدها در كل یك صنعت و نه در كارخانههای منفرد بود .در
تابستان  ،1917تورم این عملكرد را از میان برد چرا كه بحران اقتصاد این معنا را بهدست
میداد كه موضوع كلیدی ادامه یافتن صنعت و تالش برای تنظیم تولید است .هر دوی این
نهادها در این موضوع كلیدی منافع داشتند.
درك این نزاع زمینه را برای بحث بیشتر در ششمین كنفرانس كمیتههای كارخانه در
پتروگراد ( 22-27ژانویهی  )1918كه در جلد 4گرد آمده است فراهم كرد .سخنرانان در
ابتدای نخستین كنگرهی سراسری اتحادیهها ( 7-14ژانویهی  )1918كمیتههای كارخانه
را بهخاطر فقدان دیسیپلین و پاسخ مثبت ندادن به خواستهای كارگران مورد انتقاد قرار
دادند .آن كنگره تصویت كرد كه راهحل این مساله و رفع نزاع منافع این است كه كمیتهها
فرودست اتحادها قرار بگیرند 14.برای بسیاری ،این پایان استقالل كمیتههای كارخانه را

Pervyi vserossiiskii s’ezd professional’nykh soyuzov, yanvarya 1918g., pp. 236–8. 14
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نشانه زد.

15

در واقع ،برای رویكرد "لیبرتارین" ،این فرودستیً بخش كلیدی طرح

بلشویكی برای كنترل پسا اكتبر جنبش كارگری است ـ قرار دادن كمیتهها در موقعیت
فرودستی اتحادیهها و گره زدن اتحادها به دولت 16.دكتر تسوجی در مقدمهاش بر جلد4
بهنظر میرسد این نگاه را تائید میكند كه كمیتهها عمال دست به انتحار زدند 17.برای او،
ششمین كنفرانس كمیتههای كارخانه در پتروگراد در ژانویهی " 1918آخرین كنفرانس
سرشار از روحیهی آزادی" بود (جلد .)4با وجود بر این ،پروتكلهای ششمین كنفرانس
كمیتههای كارخانه در پتروگراد آنچنان كه در جلد 4آمده است تصویر بسیار متفاوتی از
نگرشهای باال بهنمایش میگذرد .كنفرانس ،بهطرق گوناگون ،پاسخ كمیتهها به
اتحادیهها بود .كمیتهها اتهام وارده را رد میكنند و به ادغام شدن در اتحادیهها بر این
اساس كه این اتحادیهها هستند كه رفتارشان را تغییر دادهاند و شركای قابل قبول شدهاند
موافقت مینمایند .همچنان كه در این جلد و جلدهای پیشین مالحظه میكنیم ،كمیتهها
مدت زیادی ست كه دلنگران سازماندهی تولید هستند .اكنون كه تولید در كانون توجهی

 15فرو ،1980 ، Ferroصص.173-177 .
 16برینتن  ،1970Brintonصص32 .

 17تسویوجي  Tsujiدر مقدمهي جلد4
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اتحادیهها نیز قرار گرفته است ،ادغام ممكن میشود .مضافا ،بحثها در كنفرانس حاكی
از آنند كه كمیتهها از رادیكالیسمشان پا پس نكشیده بودند .فراخوانهای بسیاری وجود
دارد مبنی بر مصادرهی كارخانهها آنجاكه امكان دارد ،ملی كردن صنایع بزرگ ،و نیز
حمایت عمومی از تفسیر رادیكالتر از كنترل كارگری كه توسط شورای مركزی كمیتههای
كارخانه ارائه شده بود در برابر تفسیر ارائه شده توسط شورای سراسری برای كنترل كارگری
كه اتحادیهها در آن دست باال را داشتند .این بدان معنا بود كه ،حتا بعد از ادغام،
كمیتههای كارخانه هنوز كنترل و نظارت را در صنعت اعمال میكردند .بهطرق گوناگون،
میتوان گفت كه جایگاه قدرت نسبی این دو سازمان بر خالف آن چیزیست كه معموال
نشان داده میشود .این اتحادیهها بوند كه نقش نخستین خود را از دست دادند و
سازمانهایشان بهواسطهی از دست دادن اعضا تضعیف شدند .كمیتهها با ادغامشان در
اتحادیهها بهجای "مرتك خودكشی شدن" ،در واقع زندگی را به كالبد اتحادیهها دمیدند.

18

این نكتهی آخری ما را به عنصر كلیدی بحث هیستوریاگرافیك historiographical
جنبش كارگری روسیه ـ ماهیت و خاستگاههای بوروكراتیك شدن انقالب ـ برمیگرداند.

 18فلنلي  ،1983 Flenleyجلد ،2صص626-672 .
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در اوایل سالهای ،1970بحثی در ژورنال نقد در ارتباط با رابطهی بین حزب بلشویك و
كمیتههای كارخانه گشوده شد .بخشی از آنً بر خاستگاههای فساد بوروكراتیك متمركز
بود .برای موریس برینتن ،كه همانطور كه بیشتر اشاره شد از نظرگاهی "لیبرتارین"
پیروی میكرد ،این خاستگاهها در سیاستها و تاكتیكهای بلشویكی قرار داشت ـ كه
آنها را قادر به فریفتن ،در دست گرفتن و باالخره كنترل جنبش كمیتههای كارخانه كرد.

19

با این وجود ،برای كریس گودی  ،Chris Goodeyرابطهی بین حزب و كمیتهها بسیار
درهمتنیده است و اگر كسی بهخواهد در بارهی پروسهی بوركراتیك شدن صحبت كند باید
خود كمیتههای كارخانه را بهعنوان مشاركتكنندگان فعالْ داخل این پروسه كند و نه این
كه آنها را همچون قربانیان پاسیو در نظر گیرد .آنها نه تنها قربانیان پاسیو نبودند ،بلكه
بر تنظیم مركزی اقتصاد پافشاری داشتند و در واقع بسیاری از رهبرانشان سرانجام
بهكسوت مدیران دستگاه اقتصادی شوروی درآمدند 20.در تالش برای توضیج دالیل
شركت كمیتههای كارخانه در پروژهی متمركز شدن و كنترل ،اشكلیاروسكی
 Shkliarevskyدر كتابی كه در  1993منتشر كرد استدالل میكند كه رهبران كمیتههای
Brinton 1975. 19

 20گودي  1975 Goodyو  ،1974بحث ميكند در برابر برینتن Brinton
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كارخانه باید بهعنوان یك گروهبندی مجزا برای خود در نظر گرفته شوند .در نزاعهای
 ،1917بهویژه با اتحادیهها ،آنها به این دریافت رسیدند كه اتحاد با لنین و بلشویكها
موقعیتشان را مستحكم میكند .با این وجود ،پس از اكتبر ،این اتحاد بوسهی مرگ از آب
در آمد و آنها خود را منزوی هم از اعضا و هم از دیگر فعالین انقالبی یافتند .در نتیجه،
آنها وابسته به بلشویكها و ناگزیر به مشاركت در دستگاه دولت جدید بودند.

21

نگاه اشكلیاروسكی میتواند بهعنوان بخشی از چرخش عمومی اخیر به نگرش
"توتالیترین" سنتیتر به ماهیت رابطهی بین "رهبران و رهبری شوندگان" در انقالب
 1917دیده شود ـ رویكردی كه ،همانگونه كه مطرح كردیم ،پویایی رابطهی بین حزب،
دولت ،و كمیتههای كارخانه و اعضا را كه بهواسطهی مطالعات سالهای  1980برجسته
شدند نادیده میگیرد .با این وجود ،مطالب مجلدات تحت بررسی نشان از درگیریِ
پیچیدهی كمیتههای كارخانه با دولت اولیهی شوروی دارد و نه كنش بهعنوان قربانیان
منفعل آن .از هر چه بگذریم ،این رهبران كمیتهها بودند كه بهمنظور رویارویی با بلواهای
اقتصادی اواخر  1917/18بسیار بیشتر از رهبران بلشویكی بر تنظیم مركزی اقتصاد پای

Shkliarevsky 1993. 21
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میفشردند .به طرق گوناگون ،این ناشی از نگرش آنها به عملكردهای كمیتههای كارخانه
بود .آنچه سرانجام ما را بهجایی میرساند كه بتوانیم پروژهی تنظیم و برنامهریزی
اقتصادی حزب كمونیست را بهتر بهفهمیم چیزی بود كه رهبران كمیتههای كارخانه
پیشترها در  1917در انجاماش پافشاری میكردند .بگذارید آن را از زبان دفتر
سازماندهی كنفرانس سراسری كمیتههای كارخانه بشنویم " :كمیتههای كارخانه،
بهعنوان سازمانهای مبارز ،توسط طبقهی كارگر برای تنظیم زندگی اقتصادی آفریده
شدهاند" (جلد ،2ص .)138 .مطالب بسیاری در این مجلدات وجود دارند كه حاكی از
تالشهای كمیتهها كارخانه در سازمان دادن تنظیم و مدیریت اولیهی اقتصاد ،هم پیش و
هم بعد از انقالب اكتبر هستند .در جلد ،3ما در بحث كاكتین  ،Kaktynیكی از اعضای
شورای مركزی كمیتههای كارخانه و همچنین یكی از ویراستاران این جلد ،میبینیم كه
بعد از انقالب ،كمیتههای كارخانه باید از حیطهی كنترل كارگری به تنظیم تولید پیشروی
میكردند .مثل بسیاری از بلشویكهای درون صنعت ،كادرهای كارگری در كمیتههای
كارخانه از ایدهی قدرت شورائی و سوسیالیزم به این دلیل كه فرصتی برای مدیریت و
تنظیم كارآمد اقتصاد در جهت منافع همه به یك شیوهی عقالنی فراهم میكند حمایت
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میكردند .در مدیریت و تنظیم اقتصاد ،آنها پایان حیف و میل ،شورش و خرابكاری
اغلب حسابشدهی سرمایهداری را میدیدند .بههمان گونه كه ا .س .اسمیت برجسته
میكند" ،اگر بحثها و راهحلهای كنفرانسهای كمیتههای كارخانه بهدقت بررسی شوند
آشكار میشود كه تاكید بر كنترل برنامهریزی شده و متمركز اقتصاد طنین بیشتر و بیشتر
مییابد 22".بنا بر این ،سیاستهای شوروی سالهای  1920و  1930لزوما در امتداد
شكست جنبش كمیتههای كارخانه در  1917نبود ،بلكه ،به یك معنا ،تحقق آنچیزی بود
كه رهبران كمیتههای كارخانه امید به تحققاش بسته بودند .بسیاری از ایدهها برای ایجاد
شورای عالی اقتصاد ملی ،كه در دسامبر  1917بهمنظور همآهنگی در مدیریت صنایع
ملیشده ارائه شد ،متعلق به رهبران شورای مركزی كمیتههای كارخانه بود (جلد،3
صص 23.)175-176 .كاكتین استدالل میكند كه كمیتهها خود را بهعنوان "هستههای
پایهای نهادهای عالی تنظیمكندهی اقتصاد ملی" میدیدند (جلد ،3ص .)195 .فزون بر
این ،كادرهای كمیتههای كارخانه منبع اصلی فراهم آوردن پرسنل كمیاب برای مدیریت

Smith 1983a, p. 157. 22

 23چومبار  Cumbarاز اعضاي شوراي مركزي كمیتههاي كارخانه از برآمدها یاد ميكند در Narodnoe khozyiastov

1918, p. 8.
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صنعت شوروی بودند .روندهای شغلی بسیاری از آنها حاكی از رشد طبیعی رویآوری
كادرهای كمیتههای كارخانه به دستگاه جدید اقتصادی دولت شوروی است 24.بهطرق
گوناگون ،آنان مدیران طبیعی "سوسیالیزم در یك كشور" میشدند.

25

تحلیل پروسهی بوركراتیزه شدن فقط منحصرا درگیر بررسی رابطهی بین حزب و
كمیتههای كارخانه نمیشود ،بلكه درگیر رابطهی بین هم حزب و كمیتههای كارخانه و هم
آنها با كارگران معمولی نیز میگردد .در اینجا نیز اسناد این مجلدات تصویری پیچیده را
بهنمایش میگذارند .در دورهای تا انقالب اكتبر  ،1917به همانگونه كه نشان داده شد،
این اسناد از نوعی یكسان شدن نگرشهای كمیتههای كارخانه ،حزب و كارگران صنعتی،
همچنان كه بحران اقتصادی رشد میكند ،پرده بر میدارند .در سراسر  ،1917حزب
بلشویك و رهبری كمیتههای كارخانه قادر بودهاند كه بار تقصیر بحران اقتصادی را بهدوش
جنگ ،ناالیقی كارفرمایان ،خرابكاری عمدی توسط كارفرمایان و غیرعقالنی بودن و

 24نگاه كنید براي مثال به بیوگرافيها در ) ،Lane 1995 – Derbyshev (Volume 1, pp. 257–8ژیوتوف Zhivotov
جلد ،2ص1058 .و دیگران

 25تاریخنگار شوروي ،و.ز .دوروبیژف  V.Z. Drobizhevتعدادي اثر منتشر كرده بود كه چنین رشدي را نشان ميدادند (بهویژه
نگاه كنید به )Drobizhev 1957, 1964, 1966
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اسراف خود سرمایهداری بیندازند .الجرم ،راهحل در قدرت شورائی و تنظیم و برنامهریزی
اقتصاد قرار داشت .كارگران صنعتی سرانجام به حمایت از ایدهی قدرت شورایی برای
تسهیل كردن راهحلی برای بحران اقتصادی كه میتوانست بهنفع خود آنان باشد رسیدند.
این بهویژه از این نظر ضرورت داشت كه بهنظر میرسید كارفرمایان و حكومت موقت
راهحلی را در حال پیشبردناند كه بهضرر كارگران بود ،یعنی ،كاهش تولید و مهار زدن به
جنبش طبقهی كارگر.
فزون بر حمایت كردن از ایدهی قدرت شورایی ،همچنان كه  1917سپری میشد ،رهبران
كمیتههای كارخانه اعتماد به نفس فزایندهای نسبت به توانایی خود برای مشاركت در
مدیریت اقتصاد نشان دادند ،و در واقع ،فحوای مجلدات این توانایی را بازتاب میدهد.
لنین و رهبری بلشویكی در این نگرش سهیم بودند .حتا از این بیشتر ،نگاه مثبت ،كه
برخی ممكن است نگاه اتوپیائی بنامند 26،نسبت به توانایی كارگران برای مدیریت كردن
اقتصاد تا نخستین ماههای بعد از اكتبر  1917ادامه پیدا كرد .خود لنین بهعنوان كسی
دیده میشود كه در باورش به "خالقیت زندهی تودهها" در عوالم "اتوپیائی" بهسر میبرد،

 26وایت .2001 White
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نه بسیار شتابزده و تجویزگر در برساختن ارگانهای اقتصاد متمركز از باال ـ چیزی كه برای
انجامش حتا تحت فشار رهبران كارگری قرار داشت 27.در بحث با منتقدیناش در نشست
 4نوامبر  1917كمیتهی اجرائی شوروی ،لنین بر این پافشاری میكرد كه "سوسیالیزم از
طریق رهنمود از باال ساخته نمیشود .اتوماسیون بوركراتیك رسمی با روحیهاش بیگانه
است؛ سوسیالیزم ،زنده و خالق توسط خود تودهها آفریده میشود".

28

با وجود بر این ،زمستان  1917/18شاهد تحولی دورانساز در شیوهی نگرشها بود و جلد4
حاوی مطالب جالبی در این باره است چرا كه این لحظه ـ تحول دورانساز در شیوهی
نگرشها ـ را در بر دارد .ششمین كنفرانس پتروگراد كمیتههای كارخانه در ژانویهی 1918
وقتی رخ میدهد كه بحران اقتصادی بسیار بدتر از وقتی است كه بلشویكها قدرت را
بهدست گرفتند .یك دورنمای واقعی از فروپاشی اقتصادی وجود دارد ،كارخانهها در تگنای
جدی سوخت قرار دارند و قطارها از حركت بازماندهاند .قدرت شورایی و مدیریت اقتصاد
بغرنجتر از آن بود كه كسی انتظار آن را داشته باشد .تمامی این مشكالت سازمانهای

 27ژیووتف ،پرزیدنت شوراي مركزي كمیتههاي كارخانه ،مباحث آن زمان را بازگو ميكند .نگاه كنید به اكونومیكسكیاژیزن ،1924
ص.3 .

Lenin 1977, p. 57. 28
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كارگری را بر سر یك دوراهی وحشتناك قرار داده بود .بحران اقتصادی حامل این معنا بود
كه آنها نمیتوانستند از مدیریت اقتصاد چشم بهپوشند ـ همچنان كه آنها نمیتوانستند
از آنچه كه ما بهعنوان آرزو از آن نام بردهایم فاصله بهگیرند .مضافا ،كمبود پرسنل مدیریت
در موارد زیادی به این معنا بود كه پرسنل كمیتههای كارخانه عمال باید بهعنوان مدیران
در یك سطح محلی این كمبود را پر كنند .در ششمین كنفرانس ،ما شاهدیم كه كمیتهها
پیگیر حل این مشكل هستند ،از آنجایی كه مقامات مركزی ظرفیت الزم را ندارند ،بنا بر
این كمیتههای كارخانه باید مسئولیت مدیریت كارخانههای ملی شده را بهعهده بهگیرند
(جلد .)4وقتی سرانجام نوبت "تعیین مركزی" كمیسرها و سرپرستان كارخانهها فرا رسید،
این اغلب منحصرا به معنای تائید اتوماتیكوار افراد پیشین كمیتههای كارخانه در موقعیت
كمیسرها و سرپرستان بود .مشكل اما این بود كه ،هر چه كمیتهها بیشتر در مدیریت
مشاركت میكردند ،آنها بیشتر با ناكامیها در حل مشكالت اقتصادی اینهمانی
میشدند .همچنان كه جلد 4آشكار میكند ،فزون بر فاصلهی فزاینده بین كمیتهها و اعضا،
واقعیتی كه پیشتر تا ژانویهی  1918آشكار شده بود ،كمیتهها باید خود را وقف دیسیپلین
كارگری بهخاطر منافع مهمتر حفظ اقتصاد و تامین ادامهی تولید میكردند .آنها اكنون
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دیگر نمیتوانستند زبان گویای خواستهای كارگران علیه مدیریت باشند .از این روی،
تعجبآور نبود كه بسیاری از كارگران از كمیتههای كارخانه ،كه اكنون بهنظر میرسید
رفتاری مثل رؤسای سابق دارند ،رویگردان شوند .سازمانهای "مستقل" جدید كارگران
آغاز به تشكیل شدن كردند 29.بسیاری نیز از حزب بلشویك رویگردانیدند و به حمایت از
احزاب آلترناتیو پرداختند 30.با این وجود ،آنچه كه در بارهی این موج نارضایتی جالب
است ،همچنان كه ویلیام روزنبرگ  William Rosenbergاشاره میكند ،این است كه
آلترناتیوها آنچنان رشد نكردند كه آلترناتیوهای حكومت موقت و از این دست در 1917
رشد كرده بودند .مضافا ،بلشویكها قادر به ادامهی جنگ داخلی تا سال  1921و پیروزی
در آن شدند .برای روزنبرگ دالئل این موضوع این است كه آلترناتیوها یا اعتبار خود را از
دست داده بودند یا اصال اعتباری نداشتند.

31

بهطرق گوناگونی ،آنچه بهطور فراگیر در حال رخدادن بود دلسردی از اتوپیای وعده داده
شدهی  1917بود .برای كمیتههای كارخانه" ،فساد" یا "بروكراتیزه شدن" بهدلیل

 29نگاه كنید به اسناد جنبش كارگران "مستقل" در برنشتام .1981 Bernshtam
 30بروكین .1983 Brovkin

 31روزنبرگ .1987 Rosenberg
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مشكالت عملی پدیدار شده بهواسطهی انقالب اكتبر رخ داد .مدیریت كردن "دولت
كارگری" در یك دورهی بحران شدید اقتصادی ،وقتی كه انقالب رو در رو با تهدیدات داخلی
و خارجی بود ،آنها را مجبور به انتخاب بین نشستن در كنار گود و منحصرا خواستهای
كارگران را بیان كردن ،یا بهطور جدی بخشی از مدیریت اقتصادی دولت جدید شدن كرد.
فحوای این مجلدات نشان میدهد كه ،برای اتخاذ این تصمیم ،آنها از همان دلیلی
تبعیت كردن كه علت بودنشان از اوایل در انقالب بود .كمیتههای كارخانه هرگز عالقهی
صرف به نمایندگی سادهی مطالبات كارگران یا دموكراسی كارگری بهخاطر خود آن
نداشتهاند .آنها بر این باور بودند كه به بهترین نحو منافع كارگرانً از طریق درگیر شدن
كمیتهها در حفظ تداوم تولیدً تامین میشد .باالخره ،آنان به این باور رسیدند كه تنظیم،
مدیریت و برنامهریزی تولید بهترین راهحل برای مشكالت عملی اقتصاد بود ،و قدرت
شورایی بهترین امكان را برای مقابله با بحران از پادرآوردندهای كه با آن دستبهگریبان
بودند بهدست میداد .این ،شاید ،بیش از هر "توطئهی" بلشویكی سرنوشت كمیتهها را
رقم زد ،و نتیجتا ،كمیتهها باید بهعنوان بخش فعال بهاصطالح "فساد بوروكراتیك" انقالب
دیده شوند ،و نه بهعنوان قربانی منفعل محض.
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با این وجود ،با پذیرش نكتهی كوین مورفی  Kevin Murphyدر نقدش بر بحث تداوم،

32

نباید این را گفت كه ریشههای كنترل كارگری بعدی در اینجا نهفته است .تفاوت عظیمی
بین بوركراتیزه شدن و تنشهای روابط بین دولت /حزب ،كمیتههای كارخانه و اعضا در
 1918و سیاستهای كنترل كارگری از  1929به بعد وجود دارد.
در بررسی این اسناد جای یك تامل نهایی معطوف به انگیزههای گردآوری اولیه و انتشار
سه جلد نخست این مجلدات در سالهای  1920باقیست .در اتحاد شوروی سالهای
 1920و  ،1930تحلیل تاریخ انقالب تا حدود زیادی بخشی از یك مبارزهی سیاسیِ اغلب
توام با مرگ یا زندگی بر سر بقا ،مشروعیت و توسعهی آتی خود دولت شوروی بود .خوانش
این مجلدت در زمینهی جنبش كمیتههای كارخانه باید با در نظرگرفتن این مساله انجام
شود ،بهعبارتی ،چرا رهبران كمیتههای كارخانه در سالهای  1920وقت خود را برای
انتشار اسناد تاریخی صرف میكنند؟ مضافا ،چرا آنها فكر میكردند كه این موضوع مهم
است ،طوری كه پیشنهاد میكنند ،كه كارگران كمیتههای كارخانه با یادماندههاشان پا
پیش نهند و بعد از ظهرهای خاطرهها را ترتیب میدهند (جلد ،3ص ،)4 .بهویژه در

 32مورفي .2007
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میانهی گذار صنعتی شدن؟ یك پاسخ این است كه اسنادی از قبیل آنهایی كه در این
مجلدات وجود دارند ،كه از رهبریت تودههای حزب بلشویك دفاع میكنند ،واكنش منفی
سودمندی بودند به نوشتههایی از طرف غیر بلشویكهایی از قبیل سوخانوف Sukhnov
كه در طول سال  1917آن رهبریت را زیر سوال بردند 33.مضافا ،بههمان گونه كه مطرح
كردهایم ،نخستین نقد پیگیر از بهفساد كشیده شدن انقالب بلشویكی و چرخش به
دیكتاتوری و استفاده از زورً از طرف آنارشیستهای روسیه از  1918به بعد بوده است .در
كل ،فحوای این مجلدات نشان میدهند كه كمیتههای كارخانه از اوایل  1917حامی حزب
بلشویك بودند .افزون بر این ،آنها نشان میدهند كه رهبران كمیتههای كارخانه بر حسب
ایدهها و تالش عملی در برنامهی اولیهی بلشویكی مشاركت بسیار چشمگیر داشتهاند.
كمبود آشكار در سه جلد نخستینً فقدان اسناد در بارهی كمیتههای كارخانه قبل از ماه
می  1917است ـ فقدانی كه ویراستاران اولیه با گفتن این كه اسناد اندكی از این بازهی
زمانی حفظ شده است توضیح میدهند (جلد ،1ص8 .؛ جلد ،3ص .)4 .این كمبود ،اما،

 33سوخانوف  .1995جوئل كارمایكل در مقدمهي چاپ  1955كتاب سوخانوف از حركتي در پایان سالها 1920علیه
تفسیرسوخانوف توسط "باند استالین" یاد ميكند.
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كامال با دورهای در خالل و بالفاصله بعد از انقالب فوریه تالقی دارد ـ دورهای كه رهبری
سیاسی جنبش كارگری تحت سلطهی منشویكها و سوسیال رولوسیونرها بود .در نوشتن
تاریخ این دورهی حزب بلشویك ،به دلیل فقدان آشكار رهبری طبقهی كارگر توسط حزب
ی پس از سالهای  1920با مشكل روبهرو
بلشویك در این برههی زمانی ،تاریخنگاران شورو ِ
بودهاند .بهویژه كه آنها باید به این پرسش پاسخ میدادند كه چرا "پیشتاز طبقهی كارگر"
از همان ابتدا به رهبری شوراها و اتحادیهها برگزیده نشده بود .یك پاسخ به این مشكل این
بوده است كه رهبری بلشویكها نه در شوراها و اتحادیهها ،بلكه آنجا بود كه آنها
میتوانستند بیشتر قابل رویت بوده و لذا تواناتر در كار تودهای در كارخانهها از طریق
كادرهای كارگری باشند .با كمك حذف اسناد مربوط به دورهی اولیه ،این مجلدات
میتوانند بر تفسیری كه در درون حزب كمونیست در سالهای  1922-3توسط استالین
آغاز به ترویج شد منطبق شوند34،یعنی این تفسیر كه :كمیتهها "از همان نخستین
روزهای موجودیتشان توسط پیشتاز سیاسی پرولتاریا ـ حزب بلشویك ـ رهبری
میشدند"(جلد ،1ص.)40 .

Longley 1992, pp. 369–70. 34
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بنا بر این ،شاید قصد اصلی این اسناد ،بهویژه در اوآخر سالهای  1920كه آنها منتشر
شدند ،نه پاسخ منفی به انتقادهای بیرون حزب بلكه نوعی مشاركت در مبارزهی سیاسی
درون خود حزب كمونیست بود ـ مبارزهای كه سرشت اصلی و مسیر نهایی حزب را تعیین
میكرد .در سالهای  ،1920ما تنوعی از یادماندهها و روایتهای تاریخی متفاوت در بارهی
انقالب كه توسط شخصیتهای اصلی در حزب كمونیست نوشته شدهاند را میبینم .این
موازی ست با نوشتن تاریخ جنبش كارگری روسیه توسط تاریخنگاران شوروی در همان
سالهای  .1920چشمگیرترین كار در بین این تاریخنگاران كار آنا پانكراتوا Anna
 Pankratovaاست كه او در  1923نخستین مطالعهی كمیتههای كارخانه 35را كه مبتنی
بر پژوهش آرشیوی بود انتشار داد ،كه در  1927با مطالعهی بیشتر كمیتههای كارخانه و
اتحادیهها در  1917دنبال شد 36.هدف نهایی او و دیگران ،بهویژه استاد مشاور بانفوذش
در آن زمان ،میخائیل پوكروفسكی  ،Mikhail Pokrovskiiسرپرست اسنتیتوی
پروفسورهای سرخ در سالهای  ،1920بنیاد نهادن یك پروژه اساسی در تاریخ پرولتاریا
بود .با این وجود ،این یك اقدام تهورآمیز قائم به خود نبود .او بر این باور بود كه بهترین كار
Pankratova 1923. 35
Pankratova 1927. 36
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پژوهشی آن پژوهشی است كه در خدمت حزب و طبقهی كارگر باشد ،و ،همانگونه كه
ریجینالد زلنیك  Reginald Zelnikنشان میدهد ،او و تاریخنگاران دیگرً هم
مشاركتكنندگان و هم سرانجام قربانیان مبارزات سیاسیِ سالهای  1920به بعد بودند.

37

اعدام پانكراتوا در اوایل سالهای  ،1930كارزار سیاسی علیه مشاورش پوكروسكی و تغییر
خ با فاصله گرفتن از رویكرد اقتصاد سیاسی میتواند به ما
رویكرد  1934استالین در تاری ْ
توضیحی دهد در خصوص پاسخ به این پرسش كه چرا برای ادامهی انتشار مطالب
كمیتههای كارخانه در مجلدات مذكور پس از  1929در شوروی دیگر تالشی صورت
نگرفت.
ویراستاران اولیه ،در گردآوری مجموعهشان در سالها  ،1920به این آگاه بودهاند كه آنها
بخشی از یك تالش وسیعتر برای ثبت تاریخ هستند ،و در حالی كه "چپ" در آكادمیها در
اواسط سالهای  1920و "راست" در  1928-9زیر نظر بود ،آنها باید اهمیت سیاسی
تالشهایشان را نیز در نظر میگرفتند .در وهلهی اول در  ،1921حزب كمونیست درگیر
مبارزه با اپوریسیون كارگری شد ،چیزی كه آن را لنین بهعنوان خطر انشعاب در حزب

Zelnik 2005. 37

45

پال فلنلي

مطرح كرد .از این روی ،رهبری حزب برای شكست اپوزیسیون باید با میراث كسانی كه در
آن مشاركت كرده بودند نیز برخورد میكرد .این ،بهویژه ،در مورد الكساندر شلیاپنیكف
 Alexander Shlyapnikovصادق بود كه یكی از رهبران كلیدی اپوزیسیون ،كه نقش
مهمی در رهبری بلشویكی در درون روسیه در آغاز 1917هنگامی كه لنین هنوز در خارج
بود ایفا كرده بود .مزید بر علت ،شلیاپنیكف از  1922به بعد مشغول نوشتن خاطراتاش از
انقالب بود 38.این رهبری حزب را با انواع دوراهیها مواجه میكرد .رقبای بولشویكها
نقش پیشتازی ایفا شده توسط بولشویكها ،بهویژه در انقالب فوریه و ماههای پس از آن را
نمیپذیرفتند .روایت شلیاپنیكف مدافع رهبری بلشویكی در این روزهای اولیه بود ،اما
منظور او از رهبری بلشویكی خود او و دیگر رهبران حزبی كه در آن روزها در روسیه بودند
بود .از این روی ،مشكل اصلی این بود كه چگونه میتوان از شر شلیاپنیكف رها شد بدون
این كه با نقش رهبری رقبایی موافقت كرد كه چینن نقشی را نداشتند .این ایده كه
كادرهای كارگریً رهبری را در سطح تودههای كارگرِ كارخانهها استمرار بخشیدند آلترناتیو

Shlyapnikov 1921/22, 1923–31. 38
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سودمندی فراهم میكرد 39.بنا بر این ،مطالب این مجلدات میتوانند بهمثابهی محصول
یك تالش حساب شده برای ترویج این نگاه [ كه كادرهای كارگریً رهبری در سطح تودههای
كارگرِ كارخانهها را در دست داشت] از طریق برانگیختن طیفی از خاطرات با واسطهی
كادرهای كارخانه و تاریخنگاران كارخانهها و كمیتهها در سالهای  1920در نظر گرفته
شوند .این ایده كه كادر كارگری بلشویكی در سطح كارخانهها در سراسر 1917رهبری را در
دست داشت مضافا ،از مزیت بیاهمیت كردن داستان ماههای پیش از انقالب لئون
تروتسكی نیز برخوردار بوده است .شاید تعجب برانگیز نباشد كه چرا تروتسكی تمایل
داشت بخش نخستین سال  1917را كم اهمیت جلوه دهد .او در آكوست  1917به حزب
پیوسته بود.
در اوآخر سالهای  1920نزاع جدیدی بر سر محتوای سیاست اقتصادی جدید [نپ] سر
بركشید .خواست صنعتی شدنً فشار بر كارگران را برای افزایش تولید افزایش داد.
همچنان كه انتظار میرود فشارها اعتصابها را بهدنبال داشت .اتحادیهها بزِ بالگردان

 Longley 1992. 39النگلي از این مجلدات بهعنوان بخشي از كارزار سیاسي یاد نميكند ولي این مجلدات بهخوبي با زمانبندي
و روال عادي آن تطبیق ميكنند.
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سودمندی بودند ،حتا با وجودی كه آنها سیاست نه به اعتصاب را دنبال میكردند و تحت
كنترل بلشویكها بودند .گرفتار در موقعیت نهبرد ،اتحادیهها هم باید از سیاست حكومت
و مدیریت مزدها دفاع میكردند و هم باید تضمین میكردند كه منافع اعضایشان را اجابت
میكنند .اعتصابها ،اما ،بهعنوان نشانهی ناتوانی اتحادیهها فهمیده میشدند .در
كنگرهی اتحادیهها ،رهبرانی مثل تامسكی  Tamskyبوروكراسی اتحادیهها را متهم به
بیخبری از اعضایشان میكردند.

40

كمیتههای كارخانه كه در  1918در اتحادیهها

بهعنوان سازمان اصلیشان ادغام شده بودند رابط مهمی بین اعضا و اتحادیه بودند 41.در
 1925تا  ،1929شورای مركزی اتحادیهها (كه تحت حمایتشان سه جلد نخست این
مجلدات انتشار یافتند) دلیل خوبی داشته بود كه ریشههای دموكراتیك ارگانهای اصلی
اتحادیهها را به بقیهی حزب یادآوری كند ،یعنی یادآوری كمیتههای كارخانه و شیوهی
مثبت آنها هم در نمایندگی منافع كارگران و هم مشاركت مثبت در تنظیم و مدیریت
اقتصاد.

Sorenson 1969, p. 206. 40

Sorenson 1969, p. 192. 41
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سرانجام ،انتشار این مجلدات ،میتواند بهعنوان یك مبارزهی ایدئولوژیك گستردهتر در
سالهای  1920در نظر گرفته شود .آغازهای گردآوری این مطالب این مجلدات در 1925
و انتشار نهاییشان در  1927و  1929مقارن است با توسعهی دكترین "سوسیالیزم در یك
كشور" ،و باالخره ،چرخش به برنامهریزی در مقیاس سراسری و صنعتی كردن سریع.
شكست آشكار انقالب در اروپا ،كه با شكست اپوزیسیون چپ تالقی داشت ،حامل این
معنا بود كه سیاست اقتصادی نوین بهطور فزآینده دیگر نه بهمثابهی سیاستی برای
بازسازی اقتصادی بعد از جنگ داخلی بلكه بهمثابهی پایهی برنامهی صنعتیكردن بود.
بلشویسم ملی ،كه پیوسته یك جریان قوی در سالهای  1917/1918بود ،اكنون عرض
اندام میكرد .معنای ضمنی آن این بود كه روسیه باید ساختمان سوسیالیسم را بدون كمك
طبقهی كارگر بینالمللی آغاز كند .بنا بر این ،در یك چنین زمانی نشان دادن این كه
رهبران طبقهی كارگر تا این لحظه در برساختن دولت كارگری بسیار مثبت و دوراندیش
بودهاند سودمند بود .ایدئولوژی رهبران كمیتههای كارگری با روحیهی سوسیالیسم در یك
كشور بهخوبی تطبیق میكرد .آن چه در سراسر این مجلدات چشمگیر است فقدان یك
چشمانداز انترناسیونالیستی در مركز پروژهی كمیتههای كارخانه است .این مطلقا
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بیمعناست كه این رهبران كارگری با امید به فرارسیدن انقالب آلمان و انقالب
انترناسیونالیستی باید از دژ محافظت میكردند .در عوض ،اما ،این اطمینان آشكار وجود
دارد كه آنها میدانستند كه چگونه اقتصاد ملی را خود اداره كنند .برای آنها ،سوسیالیزم
اساسا در ارتباط با انقالب جهانی یا حتا در ارتباط با دموكراسی كارگری برای خودشان
مطرح نبود ،بلكه بهعنوان فرصتی برای سازماندهی ،برنامهریزی و تنظیم عقالنی اقتصاد
در جهت منافع باالفصل طبقهی كارگر مطرح بود .تراژدی برای برخی از آنها این بود كه
نسخهی بدلی این نگاه كه بهطور واقعی پدیدار شد به نابودی آنها منتهی گردید.

42

 42از گردآورندگان این مجلدات كه ریشه در شوراي مركزي كمیتههاي كارخانه داشتند ،آموسف  Amosovدر  1937دستگیر و

در زندان مرد؛ چوبار  Chubarدر  1939در زندان مرد؛ اسكریپنیك  Skrypnikدر  1933خودكشي كرد ،او متهم به ناسیونالیسم
اكرایني شده بود .دربیشف  Derbyshevدر  1933مستعفي شد و در  1955مرد .ژیواتف  Zhivotovدر  1949بازنشست شد.
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