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 مقدمه:

ند كه در هست ییهان نگرشیدر ب یدو نگرش اصل "نیبرتاریل"و  "نیتریتوتال"

ها ها و روابط آنهیكارخانه، اتحاد یهاتهیمورد انقالب اكتبر، حزب، دولت، كم

اند؛ دست دادهبه یرسم یهاتیمتفاوت با روا یریكارگر تفس یباهم و با طبقه

درجات مختلف كم و انقالب اكتبر تا به امروز به یكه از همان فردا یدو نگرش

 كیمذكور، در پرتو  یهان دو نگرش در مورد موضوعیاند. مرور اش فعال بودهیب

 یهاتهیتوسط رهبران كم 1920 یهاكه از سال یچهار جلد یمجموعه

شده  یـ جلد چهارم ـ گردآور ینگاران شوروخیكارخانه ـ سه جلد نخست ـ و تار
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و هم  ینگاران شوروخیتوسط هم تار یخیتار یهاو بعدا در پژوهش

نوشته  نیدر ا یلاند، هدف پال فلنمورد استفاده قرار گرفته ینگاران غربخیتار

 یبرآمدها یت، او در بررسیك شدن به واقعیتر نزدشیهر چه ب یاست. برا

 رد. بر خالفیگیش میرا در پ یوگرافییستوریه یپژوهش یوهی، شیخیتار

، یخیپژوهش تار یوهین شیگر، اپژوهش "یطرفیب" یِر عملیغ یهاهیتوص

شناسد و، با یت میرسمشناخت ابژه را به یمداخالت سوژه در پروسه یمتما

 را در ارتباط تنگاتنگ با نگرش یخیتار یهان مداخالتْ توسعهیدر نظر گرفتن ا

 دهد. یقرار م ین مورد بررسیشیگران پپژوهش یو متدولوژ

اس كه بر اس ییهان مجلدات و پژوهشیسنده با مرور ایب است كه نوین ترتیابه

رغم  به "هانیبرتاریل"نگرش  -رسد: ایر میج زیآن صورت گرفته است به نتا

بر  -2. ابدییم یتالق "هانیتریتوتال"ت با نگرش یكالش در نهایخاستگاه راد

حزب، دولت و  ی، رابطه"هانیتریتوتال"و  "هانیبرتاریل"خالف نگرش 

و اعمال زور از باال كه بر  یكتاتورید یهینه بر پا یكارخانه در شورو یهاتهیكم

ها دهیاز ا یاریبس" یا به عبارتیا شكل گرفت. یپو یكیالكتید یك رابطهی یهیپا
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 یآهنگمنظور همبه 1917، كه در دسامبر یاقتصاد مل یعال یجاد شورایا یبرا

 یمركز یشده ارائه شد، متعلق به رهبران شورایع ملیت صنایریدر مد

دنبال تحقق كارخانه نه به یهاتهیرهبران كم -3 "كارخانه بود. یهاتهیكم

دنبال سر و سامان كه به یكارگر یو دموكراس یتیریخودمد یجامعه یدهیا

سرنوشت  -4كردن بودند.  یاقتصاد، صنعت یعقالن یزیرد، برنامهیدادن به تول

ن نگاه یا یبدل یخورد كه نسخهرقم یرونین رهبران از ایاز ا یك برخیتراژد

  دار شد.یر راه پدیدر مس

از  یترشین نوشته مستلزم دقت بیبرد بحث، خوانش اشیپ یوهیل شیدلبه

زمان هم طور همن نوشته بهیست. در ایخیتار یت معمولیك روایحد خوانش 

 آن را.  یم و هم منطق چرائیریرا در نظر گ یخیتار یهاد روند توسعهیبا

 

ها توسط دولت در صنعت، بحران اعتبار، اشغال كارخانه یها، مداخلهكردن بانك یمل

كه باب  یاند. در حالبوده یجار یبحران اقتصاد یبرجسته یهاها گزارهنیكارگران ـ ا
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تواند كامال باز باشد، جالب اما یم 1917 یهیها با روسیهمانند یسهیمقا یتالش برا

وند با یكه معموال در پ یمیر مفاهیاخ یه چگونه در بحران اقتصادن نكته است كیتوجه به ا

 عایاز زبان مشترك، سر یچون بخشتوانند، همیقرار دارند م یچپ انقالب یدئولوژیا

ط توانند توسیم حتا مین مفاهیها، اكردن بانك یل ملیاز قب یده شوند، و در مواردیبرگز

ا ر بیتجارب اخ یسهیبرخوردار گردند. از مقات یاز مقبول یان اصلیمداران جراستیس

 ین درس قابل استنتاج است. برای، چند1917انقالب  یاش در تجربهیمواز یهمانندها

 یاسیو س یاقتصاد یهان است كه بحرانیك درس اینگاران، خیو تار یاسین سیفعال

ك شبه یبا یند تقرتوایتفكرً م یكال در نحوهیرات رادییكنند كه تغیخلق م ییهاتیموقع

گردد. از  لیتبد یان اصلینمود به جریم یتر تصورناكردنشیفتد، و آن چه كه پیاتفاق ب

كارخانه و تصرف  یهاتهیجاد كمیتاس( و اتئون، وسسیها )ور كارخانهیاس اشغال اخیق

 یهاتوانند به كنشیمعموال م ین است كه مردم عادیگر ای، درس د1917ها در كارخانه

دهند كه تفكر معمول رهبران  یرا توسعه ییهااستید سیآورند و انواع جد یكال رویراد

ر شان در معرض خطیها و زندگكه شغل یژه وقتیوكند، بهیر میگرا غافل یو كارگر یاسیس

شان در یمواز یر با همانندهایع اخیاس وقای، ق1917نگاران انقالب خیتار یباشد. برا
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 یو اقتصاد یدهد كه چگونه بحران اجتماعیدست من شناخت را بهیا 1917 یهیروس

 یمل یعنیك ـ یكالِ حزب بولشویراد یستیالیسوس یهادهیفراهم كرد كه ا یانهیزم 1917

رفع  یمنطق یهاحلعنوان راهو قدرت شوراها ـ به یها و صنعت، كنترل كارگركردن بانك

 رند. یرش قرار گیها مورد پذعا توسط آنیمشكالت مردمً سر

 ك ویكال شدن كارگران و حزب بلشوین رادیب ی، كه معطوف به رابطهیآخر ین نكتهیا

ه یروس ینگاران جنبش كارگرخیدر مركز بحث تار 1920 یهاآن است، از سال یدئولوژیا

 یتهیجنبش كم یها در بارهد، بحثیم دیچنان كه خواهبوده است. هم 1917در انقالب 

 یهاتهیك و كمیحزب بلشو یت رابطهیان دارد: ماهیژه، حول سه موالفه جریوه، بیكارگر

ك جنبش یت و علل فساد بوروكراتیها ، و ماهتهیكمپشت برآمد  یهازهیكارخانه، انگ

 بعد از انقالب اكتبر. یكارگر

 اد شده دری "یهادرس" یمواز یهاها و نمونهن بحثیا ین تمامیریز یهاهیامكان درك ال

 یهاسال یكارخانه ط یهاتهیتحول جنبش كم یكه حاو یمجموعه اسناد یواسطهباال به

شوند. یدست داده مهستند، به ینیجا مورد بازبنیه است، و ایدر روس 1917 -1918

ساكن توسط آغاز شد. سه جلد نخست ابتدا به 1920 یهان اسناد در سالیانتشار ا یپروژه
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 یهون مطالعیسیكم یپتروگراد، تحت سرپرست یهاتهیكم یمركز یشورا یرهبر یاعضا

 یبرا 2و  1 یشد. جلدها ی، گردآوریر شورویدر اتحاد جماه یاهیخ جنبش اتحادیتار

شار د انتیافتند و تجدیروز انقالب اكتبر انتشار ن سالیدر دهم 1927ن بار در سال ینخست

 Krausونال یانترناستوسط انتشارات كراوس  1983ه در سال یها در روسآن

International رفت. ه انجام گیانقالب روس یِائیتانیبر یِگروه مطالعات یتحت سرپرست

 یهنیدر زم یغرب ینگاران برجستهخیاز تار یكیت، ین مجلدات، س. ا. اسمیراستار ایو

ها فراهم آن ین برایآغاز یاجانبه و مقدمههمه ییهاادداشتیه، یروس یجنبش كارگر

 یكارخانه یهاتهین مجلدات صورت جلسات چهار كنفرانس نخست كمین ای. در بكرد

كارخانه، از  یهاتهیكم ین كنفرانس سراسری، و نخست1917تا اكتبر  یپتروگراد، از ماه م

 ، وجود دارد.یكیدرست قبل از انقالب بلشو یعنیاكتبر ،  22تا  17

د انتشار آن كه توسط انتشارات یافت. تجدیانتشار  1929ن بار در ینخست یبرا 3جلد

توسط دكتر  یاانجام شد با مقدمه 2001در ژاپن در سال  Wasedaدانشگاه واسدا 

 یهاهین رشته و از پاینگار سرآمد در اخی، تارYoshimasa Tsuji یماسا تسوجیوشی

ن جلد مشتمل است بر ید. ایراه گردباال، هم یكنندگان در گروه مطالعاتثابت مشاركت
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 16تا  15خ یپتروگراد كه در تار یكارخانه یهاتهیجلسات كنفرانس پانزدهم كم ورتص

ها در یرانسخن یبرگزار شد. در گزارشات كنفرانس در هر سه جلد، تمام 1917نوامبر 

د داننیرا مقصر م "یكیدالئل تكن"ه یاول یهااند. گردآورندهشان منتشر نشدهتیكل

كامل  یهاخالصه یرانان در ارائهصور سخن(، كه منظور ق78، ص. 1)جلد

، بر آن است كه در 2و  1 یجلدها یراستار بعدیت، ویشان است. س. ا. اسمیهایرانسخن

ن یا ك. بایر بلشوین غیفعال یهایرانژه در سخنیشده است، به و یكارها دستیرانسخن

 سانسور یتصور دامن زند كه پان یتر از آن است كه به این اتفاقیوجود، او باور دارد كه ا

هم  یهایرانسخن ی(. از سر و تهxxviii، ص، 1در كار بوده است )جلد یعمد یاسیس

ا هكیر بلشویغ یهایراناز سخن یزده شده است و برخ هاكیر بلشویها و هم غكیبلشو

انه كارخ یاهتهیكم ین جلدها در رابطه با توسعهیاند. مضافا، ادهیطور كامل گزارش گردبه

ها و استنتاجات از حلرند، از جمله راهیگیاز مطالب را در بر م یعیوس یگستره 1917در 

انه بخش توپخ یهاندگان كارخانهیل: كنفرانس نمایها، از قبگر كنفرانسید یهاپروتكل

 یدر باره یگوناگون یهایی(، راهنما97-103، صفحات 2؛ جلد28-31، صفحات 1)جلد

منفرد،  یهاها در كارخانهكارخانه، گزارشات نشست یهاتهیكم یدهسازمان یچگونگ
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توسط  ییرهنمودها یكه حاو 3ژه جلدیوكارخانه به یهاتهیكم یمركز یشورا یرهنمودها

 یهاتهیبه كم ید شورویكارخانه، و حكومت جد یهاتهیكم یمركز یها، شوراهیاتحاد

ر است. منابع اكث یكنترل كارگر یاجرا ینحوه یرهدر با یكیكارخانه بعد از انقالب بلشو

 Novyiپوت  یینووژه یوها است، بهها و ژورنالن مطالبً گزارشات معاصر در روزنامهیا

putن یا یهان گردآورندهینخست یكارخانه. بنا به گفته یهاتهیكم یمركز ی، ژورنالِ شورا

 یهاتهیكم یمركز ین شورایشیو پیها آرشن منبع آنیتر، مهم1920 یهامطالب در سال

 یدارست نگهیكمون ین منابع در آكادمیل شدن آن ایكارخانه است كه پس از تعط

 شدند.یم

ند كه علت یگویكارخانه م یهاتهیكم یمركز یشورا یها در بارهن گردآورندهینخست

ن یچه در اآنها به انتشار ل آنیبخش اعظم مجموعه عمدتا از تما یر رسمیت نسبتا غیماه

ك سانسور معلول یچه از انتشار آن یجاشود، بهیم یرس بوده است ناشوه در دستیآرش

 Dianeان كوئنكر یگونه كه دهر حال، همانماند. بهیم یك باقیستماتیس یبررس

Koenker ،ه، اشاره كرده است، یروس ینگاران جنبش كارگرخیگر تاریاز د یكی

د ایاحتمال زانتشارً به ینش آن برایگز یبوده و نحوه "نیپائاز "ارائه شده  یهاگزارش
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ن اسناد یا یبا بررس 1دهند.یها و سلوك مورد انتظار زمان را بازتاب من ارزشیبهتر

را  یوسم شوریالیسوس یدگرایتول یدئولوژین مجلداتْ ایتوان مشاهده كرد كه مطالب ایم

 یع غذا، از بازتاب زندگیدر مورد توزجز كنند. در مباحث گزارش شده، بهیمنعكس م

ا یدً یتول یو پروسه یكار، تشكالت كارگر یدهسازمان یق كارگران ورایو عال "یمعمول"

 یست. مضافا، صرف نظر از ارجاع به سطح مزدهایار جزئیا بسیست و ین یاساسا خبر

ها مات و نزاعیتقسگر یاز د یاچندان قابل مالحظه ن بازتاب نهیر ماهر، همچنیكارگران غ

، سم، مسكنیل الكلیاز قب یا مسائلیت ـ  یا جنسیبر نسل  یدر محل كار ـ خواه مبتن

 یجنگ داخل یت است كه  انقالب و دورهیك واقعین یره وجود ندارد. اگر چه ایبهداشت و غ

به نظر  یول 2متفاوت بود از قبل و بعد از آن، یاحتمال یهایمشغولبه لحاظ دل 21-1917

 االصول توسطیرترً علیفراگ یهاانقالب، موضوع یرسد كه، در خالل بلواینامحتمل نم

 د، فروپوشانده شده باشند. یتول یو پروسه یدئولوژیاست، ایتعهد به س

                                                           
 1440، ص. Koenker Diane1995كوئنكر  1
 809،ص. 2001كوئنگر  2
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گردآورده شده توسط رهبران  یهین جلد اسناد اولیگر متفاوت است. ایاز مجلدات د 4جلد

ن وجود یشود، با ایرا شامل نم 1920 یهاانه در سالكارخ یهاتهیكم یمركز یشورا

ت یترزبورگ و با حمایش شده است و توسط دانشگاه سنت پیرایو یتوسط دكتر تسوج

 4گر مجلدات، جلدیافته است. مضافا، بر خالف دیانتشار  2002دانشگاه وِسدا در سال 

، كارخانه یهاتهین كنفرانس كمیاز ششم یاشده یسیبر گزارش كامال تندنو یمبتن

از  یترار كاملین مورد، ما با ثبت بسی، است. در ا1918 یهیژانو 27تا  22برگزارشده از 

ر ها. در كناگر كنفرانسیجلسات در مورد د م تا ثبت صورتیرو هستجلسات روبهصورت

 تم كه نمودار توسعه و سرنوشیار داریاز اسناد را در اخت یاگر مجلدات، اكنون مجموعهید

وسعه ن تیریز یهاهیدن الیكارخانه قبل و بعد از انقالب اكتبر است كه ما را در د یهاتهیكم

 رساند.یم یاری "نیاز پائ"انقالب 

ن طرف بازنشر یبه ا 1983ن مجلدات در غرب از سال یچنان كه در باال آمد، ااگر چه، هم

 یكنفرانس و كنگره یهاشامل پروتكل 2و  1شده در جلد یآورمطالب جمع یشدند، ول

رس و مورد در دست یو شورو 3ینگاران غربخیتر توسط تارشیكارخانهً پ یهاتهیكم

                                                           
 .Kaplan 1968كاپالن  3
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، در یسم روسینگار آنارشخی، تارPaul Avrichچ یاستفاده قرار گرفته بودند. پل آور

ن یاز ا ی، برخ1917 یهیكارخانه در روس یهاتهیكم یاش در بارهیدانشگاه ینامهانیپا

ا ی "نیبرتاریل"نگرش  یریگدر شكل یكار او نقش مهم 4اسناد را مورد استفاده قرار داد.

و  نامهانیكرد. او، در پا یه بازیدر انقالب روس یاز جنبش كارگر یستیر آنارشیتفس

 یایكارخانه رو یتهیجنبش كم یزهیپردازد كه انگین بحث میبه ا 5اش،یبعد یهامقاله

انه بوده كارخ یهاتهیاد كمین به باال بر بنیاز پائ یكارگر یتیریخودمد یك جامعهیساختن 

ارخانه ك یهاتهیست درون خود جنبش كمیكالین نگرش توسط فعاالن آناركو سندیاست. ا

شده است. در  یبندجمع Maximovموف یماكس یل گرگوریاز قب 18/1917 یهادر سال

 یابهرا به مث ینیچننیا یهاگر نظرگاهیموف و دینظرگاه ماكس یچ به نوعین كار، پل آوریا

ل یدر اوا چیر پل آوریرد. تفسیگیكارخانه در نظر م یهاتهیل جنبش كمیمستقل اص یصدا

از  "نیبرتاریل"كه بعدا نگرش  Maurice Brintonنتن یتوسط بوروس بر 1970 یهاسال

در  یستیكالیآناركوسند یایونتون، ریاز نظر بر 6افت.یه را گسترش داد ادامه یانقالب روس

                                                           
 .Avrich 1961 آوریچ  4
 . a 1963 ،b1963آوریچ  5
6 .1970 Brinton 
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رفت.  انیك از مین و حزب بلشویزم لنیكارخانه سرانجام توسط ستنرال یهاتهیكم یباره

كنترل  یبرنامه یت، با غصب حساب شدهیقصد كسب حماها، بهكید او، بلشویاز د

 یهاهتیكم یرهبر یًكنترل كارگر یِستینسبت به شعار آنارش یجاد سردرگمیو ا یكارگر

ن و یلن یكارخانه برا یهاتهیر او، كمیار گرفتند. بنا به تفسیدر اخت 1917كارخانه را در 

 م و در دست گرفتن قدرتیم قدیدن رژیكوبدرهم یسودمند برا ییها صرفا بردارهاكیبلشو

 یكیوبلش یدئولوژیا یگراو دولت یستیت سنترالیدن به قدرت، ماهیمحض رسبود. به

 یها در نابسامانتهین بود كه كمیا ید شورویاستدالل دولت جدخود را آشكار كرد. 

ت را تح یتر كارگرعیها و جنبش وسق در صدد بود كه آنین طریاند و بدمیسه یاقتصاد

ها در هیتحت كنترل اتحاد1918ها را در آغاز تهیها كمكنترل دولت در آورد. نخست، آن

 ی، جنبش كارگر1918، در ین رویگره زدند. از اها را به دولت هیآوردند و سپس خود اتحاد

ت و یریزه شد، كه از آن اعمال مدیاز دستگاه دولت عمال بوركرات یعنوان بخشبه

 یهارفت. منشاء و سرچشمهیمنافع كارگران انتظار م یندگیو نه نما یدولت یهااستیس

 یـ نگرشفته است نه یكیبولشو یدئولوژیها و ااستیدر س یكتاتوریزه شدن و دیبوركرات

كتور یو لیه، از قبیانقالب روس یتوسعه یوهین منتقدان شیاز نخست یكه در آن زمان برخ
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ن نقد یاش،  اكالیگاه رادرغم خاستبه 7موف، در آن مشترك بودند.یماكس یسرژ و گرگور

بت به نس یغرب یش با نگرش مسلط جنگ سردیهایریگجهیتا در نتینها "نیبرتاریل"

 "برالیل"نگرش  ی، اگر چه در مواردیغرب یابد. نگرش جنگ سردییم یانقالب اكتبر تالق

ان یر جریكه بر تفاس "نیتریتوتال"نگرش  یم كلیكامال بر پارادا یخوانده شده است، ول

نگاه  ها،نیبرتاریسان با لباشد. همیمسلط است منطبق م یاز اتحاد شورو یغرب یاصل

بر  اشیك و پافشاریفساد انقالبً در خود حزب بلشو یهان بود كه چشمهیان یتریتوتال

اعمال كرد نهفته بود. تفاوت مهم  1917و كنترل از باال كه بالفاصله پس از اكتبر  یكتاتورید

مركز كند. انقالب ت یش است كه بر رهبرین گرایبر ا "نیتریتوتال"ن بود كه نگاه یها ان آنیب

 یكاردست یاسیتفاوت بودند كه توسط رهبران سیب یاحالت توده نیكارگران در بهتر

ها، حزب نیتریمستقل خود باشند. از نگاه توتال یهاآرمان ین كه دارایشدند، نه ایم

ن یا، در بهتری، یمردم یندگیبدون داشتن نما یچپدست یك كودتایك عمدتا در یبلشو

 یك[ برایها ]حزب بلشوكردند آنیم خورده كه تصوربیفر یمردم یهاحالت، بر گُرده

ن یرترین و اخیكنند، قدرت را تصاحب كرد. احتماال بهتریتر مبارزه مشیب یِدموكراس

                                                           
 Maximov 1935و ماكسیمف   Serge  1972سرژ  7
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 ییكودتا یكیاو، انقالب بلشو یارائه شد. برا Pipesپز یچارد پاین نگاه توسط رینمونه ا

 یبا در نظر گرفتن محتوا 8.یاجتماع یت گستردهیت كوچك بدون حمایك اقلیبود توسط 

 "نیتریتالتو"ز نباشد كه نگاه ید تعجب برانگین نوشته، شایمسلط بر اغلب ا یجنگ سرد

ق ی، از همان آغاز، از طریستم شورویرد كه سیجه بگین نتینچنیا یغرب یان اصلیجر

الف خت است. بر ین فاقد هرگونه مشروعیافت و بنا بر ایكنترل و اعمال زور از باال استقرار 

 یال تودهیك انقالب اصیده كه ین ایاند كه اشین گرایبر ا "هانیتریتوتال"، "هانیبرتاریل"

ها كه آن ییجاكنند. حتا آن یكار خود وجود داشت را نف یها و برنامهدآلیها، ازهیبا انگ

 ارتباطها یكنند كه آن ناآرامیشناسند، استدالل میت میها را به رسمتوده یهایناآرام

ه یخ روسیاز تار یها وجهقرن یها، شورش برازعم آنبا انتقال قدرت نداشت. به یچندان

كرد، خواه ین سلوك نخبگان بود كه انقالب را از سر خطا وارد محاسبات میبوده است؛ ا

 9ون.یسیفكر اپوزنخبگان روشن یموجود خواه سلوك رهبر یاسیسلوك نخبگان س

                                                           
 Pipes 1990پایپ  8
در  Katkov Georgeكوف ي جورج كاتتوان در مطالعهي افراطي از این تاكید بر توطئه در باال ]توسط نخبگان[ را ميیك نمونه 9

 (Katkov 1967)ي انقالب فوریه دید باره
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كرد  یداریآغاز به پد یترشیب یهاها و نوشته، پژوهش1980و  1970 یهادر اوآخر سال

ز ین را نیرتاربیل یتر شناخته شدهن مسلط، بلكه نگرش كمیترین نگاه توتالیكه نه فقط ا

باط ن ارتیبود و در ا "نیاز پائ"انقالب  ینیق بازبین همه از طریدند و ایكشیچالش مبه

د. كننیفا میا یدیعنوان منبع كلرا به یـ مجلدات مذكور ـ نقش مهم یاسناد تحت بررس

انگارانه ش از اندازه سادهیش بیهاگاهو خاست ین از اتحاد شورویتریدر كل، مدل توتال

 یدگیچیده گرفته شدن پین مدل بر كنترل و اعمال فشار از باال باعث نادید ایبوده است. تاك

 یوالنن طیبه ا یمدت یستم براین كه چرا سیح ایوان از توضشده بود و نات یشورو یجامعه

 ستم توانسته بود خود راین سوال كه چگونه سیبه بقاء ادامه داده بود، چه رسد پاسخ به ا

ن یجان سالم به در برد. از ا یخارج یو مداخله یمستقر كند و از جنگ داخل1917در 

د رنج یچرا با گذاشت. یرا از خود باق یك پژوهش دانشگاهین مدل فقدان ی، ایرو

ه ك یم، وقتیار بر خود هموار كنیات بسیرا در جزئ یشورو یكارگر یهاهیاتحاد یمطالعه

كنترل از باال توسط حزب  یهاها ابزارن كه آنی، ایعنیم، یدانیم یخوبما پاسخ را به یهمه

ن یاستال یایعنوان مظاهر پارانوبه 1930ها سال یهاهیچنان كه ترور و تصفاند، همبوده

ان زیم یشان را، در بارهنگرش "هانیتریتوتال"ز، یآمطور تناقضده شده بودند؟ بهید
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كه دولت  یریآن تصو یر وارونهی، از تصویشورو یاز باال در جامعه یكنترل اجتماع

نزاع  چیپارچه هستند و هكی یشورو یاز خود ارائه كرده بود ـ حزب و جامعه یشورو

 1970 یهان همه، سالید كرده بودند. با ایدر آن وجود ندارد ـ تول یتیبا اهم یاجتماع

تر مك یادیگران زبود. پژوهش یر شوروینسبت به اتحاد جماه یر در طرز تلقییشاهد تغ

از  "نیتریتوتال" یك سو و اتحاد شورویاز  "كیدموكرات"ن غرب یمطلق ب یهامجاب تفاوت

تنام یكردند. جنگ ویستم میدو س "یگرائهم"حتا صحبت از  یدند. برخشیم یگر سوید

رب در غ ینسبت به دموكراس یاریز منجر به آن شده بود كه بسین یو جنبش حقوق مدن

ت به دولت یمشروع یتا حدود1970 یهادر سال یزادئتر شده بودند. مضافا، تشنجنقاد

د بود كه در یجد یدو قطب یایك دنی یدهندهنشان ینكیهلس1975داد. كنفرانس  یشورو

شناختن متقابل  تیق به رسمیشان را از طررابطه یاالت متحد و اتحاد شورویآن ا

تر شین دوره امكان تحرك بیا یآمدهایاز پ یكیكردند. یت میرینفوذْ مد یفضاها

 یبه رو یشورو یوهایش محدود آرشیو غرب، و گشا یر شوروین اتحاد جماهیك بیآكادم

 ینیان معیبود كه دانشگاه ین بدان معنی، ایفكرلحاظ روشنبود. به یگران غربپژوهش

ش به یت شده بود و بقایتثب یده را داشتند كه نظام شوروین ایتر اشیرش بیپذ یآمادگ
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متناقض ـ  یوالیك هین كه احتماال با یشد و ایش از اعمال زور و ترور موكول میب یزیچ

 یادیز یخته است ـ فاصلهیاز هم گس یو اجتماع یاسیس یهاتنش یواسطهكه به ینظام

 داشت.

 یازاندط حاصل شد چشمین شرایكه از ا "نیاز پائ"ه یانقالب روس ید در بارهیپژوهش جد

ر گیكارگر، از طرف د یك طرف، و طبقهی، از یك/ دولت شوروین حزب بلشویب یاز رابطه

ارائه  "هانیرتیتوتال"ا ی "هانیبرتاریل"بود كه  ینگرشتر از دهیچیار پینهاد كه بسیش میپ

ن یاز مطالب ا ینگاران از برخخیها، تارها در كارخانهانقالب توده یكرده بودند. در مطالعه

 Dianeان كوئنكر ی، دS.A. Smithت یژه، س.ا. اسمیومجلدات استفاده كردند. به

Koenker د ماندل یویو دDavid Mandel نده یسم فزآیكالیكنند كه رادیاستدالل م

 یبرا یكارگر یتیریخودمد یم برایعظ یاآن قدرها ملهم از پروژه 1917ن كارگران در یب

 یحلعنوان راهبه یكنترل كارگر 10بود. یت بد اقتصادیبه وضع یخودشان نبود كه پاسخ

ك توسط یاز حزب بلشو ندهیت فزآیده شد. حمایمشكالت كارگران د یبرا یعمل

ها در كیل بود كه بلشویدلن ینبود، بلكه به ا یفكر یكارخاطر دستكارخانه به یهاتهیكم

                                                           
 1984؛ ماندل 1981؛ كوئنكر 1983aاسمیت  10



 روسیه 1917های كارخانه و مبارزه برای سرنوشت انقالب كمیته

 

23 

 ییكارآمدتر بودند. مضافا، مفهوم جدا یاسیس یت آن به برنامهیان خشم كارگران و هدایب

 "هانیرتیتوتال"و هم از طرف  "هانیبرتاریل"هم از طرف  یًر نادرستین حزب و طبقه تصویب

كل در ن شیترواضحن بهین حزب و طبقه بود. ایاتر بیك رابطه پوید یود. آن چه ارائه گردب

پس از سقوط حكومت مطلقه در  11افت.یبروز  Robert Serviceس یق رابرت سرویتحق

 یهاتهیفراهم آورد كه كارگران كم یط مناسبیبازتر شرا یِاسی، جو س1917 یهیفورو

ب یها نه تنها ترك، آنین رویك را آغاز كردند. از ایبه حزب بلشووستن یها پكارخانه و كارگاه

منتقل  تركالیو  رادیك پرسپكتیر دادند، بلكه مركز ثقل حزب را به ییحزب را تغ یاجتماع

بورگ یو یهیمثل ناح یمحل یهاچپ در حوزه یهاكی، بلشو1917كردند. در آغاز 

گسست از  یشان برایهاخاطر فراخوانبهد بود ین كه در تبعیطور لننیپتروگراد و هم

مهم صنعت، در حزب در  یهاكردن بخش ی، و مل"تمام قدرت به شوراها"حكومت موقت، 

شده  یان اصلیها جردهین ای، ا1917ن وجود، تا اواسط یه قرار گرفته بودند. با ایحاش

ا، در ین بر همكارانش نبود، یلن "یمتقاعد كننده" یهاین فقط مربوط به برتریبودند. ا

بود كه  تین واقعینبود، بلكه مربوط به ا یخاطر بدتر شدن بحران اقتصادواقع، صرفا به

                                                           
 1979سرویس  11
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از  شیپ یِفكرروشن یمیه شده بودند، و گارد قدیتر در پایك حزب پرولتریها كیبلشو

ها كه تازه تر كارخانهكالیراد ی، اكنون توسط اعضا"كارمحافظه"ل كامنوف ی، از قب1917

 شودیجه مینت یآخر ین نوشتهیچه از ابودند احاطه شده بودند. آن وستهیحزب پبه

شكل  ین حزب و طبقه دارد. حزب نوعیتر بیكیالكتیار دیبس یت از رابطهیحكا

بود كه، در  ین در حالید، و ایكارگران بخش یدهایها و اممیبه ب یاك و برنامهیدئولوژیا

ن را در سراسر ین بودند. ما ایكال كردن حزب از پائیدر حال راد ین كارگریهمان حال، فعال

، Sovnarkom م. بعد از انقالب اكتبر، سوناركُمیپسا اكتبر شاهد یتا  دوره 1917

ق حكم كنترل ی از طریكردن كنترل كارگر یاش را در مورد قانوناستید، سیحكومت جد

 یدر جا یع قرار بود مالكان خصوصیتر صناشیدر باست ین سیاعالم كرد. بنا به ا یكارگر

چه صاحبان ن حق برخوردار بودند كه آنیكارخانه از ا یهاتهیبمانند، اگر چه كم یخود باق

ط ند. فقینما یره را بررسیها و غقرار دهند و حساب ینیداند را مورد بازبیع انجام میصنا

، شدند. در عملیم یست ملیبایم ینیمع یدیكل یهاار بزرگ و بخشیبس یكاهایسند

ن حد فراتر رفتند و انقالب اكتبر را در یاغلب از ا ین حزبی، كارگران و فعالیدر سطح محل

ژه، یوبه  رند.یدست گار تام داشتند كه كل صنعت را بهیها اختر كردند كه آنین معنا تفسیا
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ا ر ریكردن فراگ یحكم[ ملن یسم چپ، كارگران ]از ایاورال، دژ مستحكم كمون یدر منطقه

تر از مركز بود و كالیحزب اغلب راد یهیگر پاید ین منطقه و مناطقیدر ا 12دند.یفهم

 كردند.یكته میآهنگ برآمدها را د

ن یب یترِ رابطهكیالكتین نگاه دیش است كه از این گراین مجلدات بر ایمطالب موجود در ا

م كه چگونه ینیبین مطالب میكند. ما در ات یكارخانه حما یهاتهیك و كمیحزب بلشو

كارخانه در  یهاتهیكم یهادهیشود ایبدتر م 1917در طول  یت اقتصادیچنان كه وضعهم

عد، به ب یشوند، و از ماه میتر مكالیتر در صنعت رادشیب یو مداخله یمورد كنترل كارگر

 تیرخانه در پتروگراد حماكا یهاتهیكم یهاها در كنفرانسكیبلشو ینهادهاشیپ یبرا

زتر نسبت به یآممسالمت یت از برخوردهایحكا 1ت وجود دارد. مطالب جلدیاكثر

ش یكارگران را پ یها مطالبات اقتصادتهی، كم1917ل دارد. در بهار یكارفرماها در اوا

كه درخواست مشاوره در استخدام و اخراج كارگران را دارند  یكشند و در حالیم

دهند. فقط در یل میره تشكیافتن سوخت و غی یمنظور كمك برابه ییهاونیسیكم

تر است. به هر حال، فعال یت كارگریریت وجود دارد مدیریكه خالء مد یدولت یهاكارخانه

                                                           
12 70.–. 436pp1983,   Flenley 
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ل بهار یاز اوا یچنان كه بحران اقتصاددهند كه همینشان م 2و جلد 1جلد یمطالب بعد

ابد ـ حق ییش میز افزایتر نشیب یگرانهمداخلهت از كنترل یشود، حمایتر مقیعم

 یراها، تقاضا بكارخانه یها، كنترل نقل و انتقال مواد در خروجكارخانه یدفاتر مال ینیبازب

 كاربهان دستیسوء ظن كه كارفرما یك فضاین در یتر دولت. اشیب ینظارت و مداخله

 اندرا هدف قرار داده ینبش كارگرطور حساب شده جصنعت هستند و اكنون به یكارخراب

ر آن چه را كه د یواقع ید معنایرسینظر ماز بحران كه به یكیبلشو یریدهد ـ تفسیرخ م

 دهد.یدادن بود بازتاب محال رخ

ط است كه توس یسهم مثبت ید ادایآیدست من مجلدات بهیكه از مطالب ا ید مهمیك تاكی

سهم  ین ادایشود. ایم 18/1917 یهادر سالد یحفظ تول یكارخانه برا یهاتهیكم

، ص 3)جلد یاقتصاد یكارها در برابر خرابحفظ كارخانه یها براتهیصورت تالش كمبه

( 71-81، ص ص.2)جلد 1917 یبحران اقتصاد یموقت یری(، كمك به جلوگ224-240ص. 

 ین ادایبر اابد. یی( بروز م244-252، ص ص. 3)جلد یكاریب یحل مساله یا تالش برای

در  Kaktynن ید به كاكتیشود )نگاه كنید میه تاكیاول یراستارهایسهم مثبت توسط و

جنبش  یدر باره ید[ بخشا تعمد وجود داشت. بحث اصلین ]تاكی(. در ا195. ، ص3جلد
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ن یب یهاروابط و تنش ین اسناد، متوجهیا یدیدر تمام طول آن مدت، و تم كل یكارگر

 یهاهتیه نه تنها مقارن با پاگرفتن كمیكارخانه است. انقالب فور یهاتهیها و كمهیاتحاد

، تنش 1917ز بود. سراسر یاتحادها ن یاین بار بود، بلكه مقارن با احینخست یكارخانه برا

 13شان وجود داشت.ینسب یهانقش یها بران سازمانیا ین هر دوین فعالیب

 یكارگران فلزكار و لوزوسك یهیاتحاداز  Veinbergنبرگ یمثل و ییگراهاهیاتحاد

Lozovsky ك یدا محدود به یها شدتهیكردند كه كمیخود مطرح م یهاه نهادیدر توج

 یندگیك صنعت نمایع كارگران را در كل یتوانند منافع وسین نمیمحل هستند و بنا بر ا

در برابر ن اسناد مشهود است، یچنان كه در اكارخانه، هم یهاتهیكنند. رهبران كم

ح شان در سطیهاق كنفرانسیكردند كه آنان از طریها استدالل مهیاستدالل رهبران اتحاد

 یخوبكارخانه، به یهاتهیكم یمركز یل شورایاز قب ییهایدهق سازمانیشهرها، و از طر

ها كه هیها، برخالف اتحاداند. و عمال، آنآهنگ كنده بودههم یكردیقادر به رو

كل  كیعنوان اند كارگران را بهكردند، قادر بودهیم یندگیاص از صنعت را نماخ ییهابخش

شد، آشكار شد كه داشتن دو یك مینزد 1917چنان كه كنند. به هر حال، هم یندگینما

                                                           
هاي كارخانه در ، در نخستین كنفرانس سراسري كمیته1917اكتر 20ي این مساله، در تاریخ د به بحثي كامل در بارهنگاه كنی 13

 (.188-195ص. ، ص2روسیه )جلد
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نده یفزآ یپوشباالرونده به هم یبود. مضافا، بحران اقتصاد یمجزا تجمل یسازمان كارگر

شان ها ادعا كرده بودند كه مشاركت خاصهیتر، اتحادشیكرد. پیها داللت من آنیب

منفرد بود. در  یهاك صنعت و نه در كارخانهیمزدها در كل  یبرا یزنها در چانهآن یتوانائ

دست ن معنا را بهیان برد چرا كه بحران اقتصاد ایكرد را از من عملی، تورم ا1917تابستان 

ن یا ید است.  هر دویم تولیتنظ یصنعت و تالش براافتن یادامه  یدیداد كه موضوع كلیم

 منافع داشتند.  یدین موضوع كلینهادها در ا

كارخانه در  یهاتهین كنفرانس كمیتر در ششمشیبحث ب ینه را براین نزاع زمیدرك ا

رانان در گرد آمده است فراهم كرد. سخن 4( كه در جلد1918 یهیژانو 22-27پتروگراد )

كارخانه  یهاتهی( كم1918 یهیژانو 7-14ها )هیاتحاد یسراسر یكنگرهن ینخست یابتدا

ار كارگران مورد انتقاد قر یهان و پاسخ مثبت ندادن به خواستیپلیسیخاطر فقدان درا به

ها هتین است كه كمین مساله و رفع نزاع منافع ایحل ات كرد كه راهیدادند. آن كنگره تصو

كارخانه را  یهاتهیان استقالل كمین پای، ایاریبس یبرا 14.رندیفرودست اتحادها قرار بگ

                                                           
14 8.–.,  pp. 236Pervyi vserossiiskii s’ezd professional’nykh soyuzov,  yanvarya 1918g 
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طرح  یدیبخش كل یًن فرودستی، ا"نیبرتاریل"كرد یرو یدر واقع، برا 15نشانه زد.

ت یها در موقعتهیاست ـ قرار دادن كم یكنترل پسا اكتبر جنبش كارگر یبرا یكیبلشو

 4اش بر جلددر مقدمه یدكتر تسوج 16ها و گره زدن اتحادها به دولت.هیاتحاد یفرودست

او،  یبرا 17ها عمال دست به انتحار زدند.تهیكند كه كمید مین نگاه را تائیرسد اینظر مبه

ن كنفرانس یآخر" 1918 یهیكارخانه در پتروگراد در ژانو یهاتهین كنفرانس كمیششم

ن كنفرانس یششم یهان، پروتكلی(. با وجود بر ا4بود )جلد "یآزاد یهیسرشار از روح

از  یار متفاوتیر بسیآمده است تصو 4چنان كه در جلدكارخانه در پتروگراد آن یهاتهیكم

ها به تهیطرق گوناگون، پاسخ كمگذرد.  كنفرانس، بهیش مینماباال به یهانگرش

ن یها بر اهیكنند و به ادغام شدن در اتحادیها اتهام وارده را رد متهیها بود. كمهیاتحاد

اند قابل قبول شده یاند و شركار دادهییها هستند كه رفتارشان را تغهین اتحادیاساس كه ا

ها هتیم، كمیكنین مالحظه میشیپ ین جلد و جلدهایچنان كه در اند. همینمایموافقت م

 ید در كانون توجهید هستند. اكنون كه تولیتول یدهنگران سازمانست كه دل یادیمدت ز

                                                           
 . 173-177ص. ، صoFerr  ،1980فرو 15
 32ص. ، صBrinton1970 برینتن  16
  4ي جلددر مقدمه Tsujiتسویوجي  17
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 یها در كنفرانس حاكشود. مضافا، بحثیز قرار گرفته است، ادغام ممكن میها نهیاتحاد

وجود  یاریبس یهاده بودند. فراخوانیشان پا پس نكشسمیكالیها از رادتهیاز آنند كه كم

ز یع بزرگ، و نیكردن صنا یكه امكان دارد، ملجاها آنكارخانه یبر مصادره یدارد مبن

 یهاتهیكم یمركز یكه توسط شورا یتر از كنترل كارگركالیرادر یاز تفس یت عمومیحما

 یل كارگركنتر یبرا یسراسر یر ارائه شده توسط شورایكارخانه ارائه شده بود در برابر تفس

ن بدان معنا بود كه، حتا بعد از ادغام، یها در آن دست باال را داشتند. اهیكه اتحاد

طرق گوناگون، كردند. بهیكارخانه هنوز كنترل و نظارت را در صنعت اعمال م یهاتهیكم

ست كه معموال یزین دو سازمان بر خالف آن چیا یگاه قدرت نسبیتوان گفت كه جایم

ن خود را از دست دادند و یها بوند كه نقش نخستهین اتحادیشود. اینشان داده م

شان در ها با ادغامتهیف شدند. كمیدن اعضا تضعاز دست دا یواسطهشان بهیهاسازمان

  18.دندیها دمهیرا به كالبد اتحاد ی، در واقع زندگ"شدن یمرتك خودكش" یجاها بههیاتحاد

 historiographicalك یاگرافیستوریبحث ه یدیما را به عنصر كل یآخر ین نكتهیا

. گرداندیشدن انقالب ـ برمك یبوروكرات یهاگاهت و خاستیه ـ ماهیروس یجنبش كارگر

                                                           
 626-672ص. ، ص2، جلدFlenley 1983لي فلن 18
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و  كین حزب بلشویب یدر ارتباط با رابطه نقددر ژورنال  ی، بحث1970یهال سالیدر اوا

ز ك متمركیفساد بوروكرات یهاگاهاز آنً بر خاست یكارخانه گشوده شد. بخش یهاتهیكم

 "نیاربرتیل" یتر اشاره شد از نظرگاهشیطور كه بنتن، كه همانیس بریمور یبود. برا

قرار داشت ـ  كه  یكیبلشو یهاكیها و تاكتاستیها در سگاهن خاستیكرد، ایم یرویپ

 19رد.كارخانه ك یهاتهیفتن، در دست گرفتن و باالخره كنترل جنبش كمیها را قادر به فرآن

ار یها بستهین حزب و كمیب ی، رابطهChris Goodey یس گودیكر ین وجود، برایبا ا

د یك شدن صحبت كند بایبوركرات یپروسه یخواهد در بارهبه یاست و اگر كسده یتندرهم

ن ین پروسه كند و نه ایكنندگان فعالْ داخل اعنوان مشاركتكارخانه را به یهاتهیخود كم

د، بلكه و نبودنیان پاسیها نه تنها قربانرد. آنیو در نظر گیان پاسیچون قربانها را همكه آن

شان سرانجام از رهبران یاریداشتند و در واقع بس یاقتصاد پافشار یم مركزیبر تنظ

ل یج دالیتوض یدر تالش برا 20درآمدند. یشورو یران دستگاه اقتصادیكسوت مدبه

 یاروسكیلمتمركز شدن و كنترل، اشك یكارخانه در پروژه یهاتهیشركت كم

Shkliarevsky یهاتهیكه رهبران كم كندیمنتشر كرد استدالل م 1993كه در  یدر كتاب 

                                                           
19 1975. Brinton 
 Brintonكند در برابر برینتن ، بحث مي1974و  Goody 1975گودي  20
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 یهاخود در نظر گرفته شوند. در نزاع یمجزا برا یبندك گروهیعنوان د بهیكارخانه با

ها كین و بلشویدند كه اتحاد با لنیافت رسین دریها به اها، آنهیژه با اتحادیو، به1917

آب  مرگ از ین اتحاد بوسهین وجود، پس از اكتبر، ایكند. با ایشان را مستحكم متیموقع

 جه،یافتند. در نتی ین انقالبیگر فعالیهم از اعضا و هم از د یها خود را منزودر آمد و آن

 21د بودند.یر به مشاركت در دستگاه دولت جدیها و ناگزكیها وابسته به بلشوآن

ر به نگرش یاخ یاز چرخش عموم یعنوان بخشتواند بهیم یاروسكیلنگاه اشك

الب در انق "شوندگان یرهبران و رهبر"ن یب یت رابطهیتر به ماهیسنت "نیتریتوتال"

ن حزب، یب یرابطه ییایم، پویگونه كه مطرح كردكه، همان یكردیده شود ـ روید 1917

برجسته  1980 یهامطالعات سال یواسطهكارخانه و اعضا را كه به یهاتهیدولت، و كم

 یِرینشان از درگ یمجلدات تحت بررسن وجود، مطالب یرد. با ایگیده میشدند ناد

ان یعنوان قرباندارد و نه كنش به یشورو یهیكارخانه با دولت اول یهاتهیكم یدهیچیپ

 یابا بلواه ییارویمنظور روها بودند كه بهتهین رهبران كمیم، ایمنفعل آن. از هر چه بگذر

 یاد پااقتص یم مركزینظبر ت یكیتر از رهبران بلشوشیار بیبس 18/1917اواخر  یاقتصاد

                                                           
21 1993. Shkliarevsky 
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انه كارخ یهاتهیكم یكردهاها به عملاز نگرش آن ین ناشیفشردند. به طرق گوناگون، ایم

 یزیرم و برنامهیتنظ یم پروژهیرساند كه بتوانیم ییجاچه سرانجام ما را بهبود. آن

كارخانه  یهاتهیبود كه رهبران كم یزیم چیفهمست را بهتر بهیحزب كمون یاقتصاد

د آن را از زبان دفتر یكردند. بگذاریم یاش پافشاردر انجام 1917ترها در شیپ

كارخانه،  یهاتهیكم "م: یكارخانه بشنو یهاتهیكم یكنفرانس سراسر یدهسازمان

ده یآفر یاقتصاد یم زندگیتنظ یكارگر برا یمبارز، توسط طبقه یهاعنوان سازمانبه

از  ین مجلدات وجود دارند كه حاكیدر ا یاری(. مطالب بس138. ، ص2)جلد "اندشده

و  شیاقتصاد، هم پ یهیت اولیریم و مدیها كارخانه در سازمان دادن تنظتهیكم یهاتالش

 یاز اعضا یكی، Kaktynن ی، ما در بحث كاكت3هم بعد از انقالب اكتبر هستند. در جلد

ه م كینیبین جلد، میراستاران ایاز و یكین یچنكارخانه و هم یهاتهیكم یمركز یشورا

 یروشیپ دیم تولیبه تنظ یكنترل كارگر یطهید از حیكارخانه با یهاتهیبعد از انقالب، كم

 یهاتهیدر كم یكارگر یدرون صنعت، كادرها یهاكیاز بلشو یاریكردند. مثل بسیم

ت و یریمد یبرا یل كه فرصتیدلن یزم به ایالیو سوس یقدرت شورائ یدهیكارخانه از ا

 تیكند حمایفراهم م یعقالن یوهیك شیم كارآمد اقتصاد در جهت منافع همه به یتنظ
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 یكارل، شورش و خرابیف و میان حیها پام اقتصاد، آنیت و تنظیریكردند. در مدیم

ت برجسته یهمان گونه كه ا. س. اسمدند. بهیدیرا م یدارهیسرما یشدهاغلب حساب

شوند  یدقت بررسكارخانه به یهاتهیكم یهاكنفرانس یهاحلها و راهبحث اگر"كند، یم

تر شیتر و بشین بیو متمركز اقتصاد طن شده یزیرد بر كنترل برنامهیشود كه تاكیآشكار م

لزوما در امتداد  1930و  1920 یهاسال یشورو یهااستین، سیبنا بر ا 22"ابد.ییم

بود  یزیچك معنا، تحقق آنینبود، بلكه، به  1917كارخانه در  یهاتهیشكست جنبش كم

جاد یا یها برادهیاز ا یاریاش بسته بودند. بسد به تحققیكارخانه ام یهاتهیكه رهبران كم

ع یت صنایریدر مد یآهنگمنظور همبه 1917، كه در دسامبر یاقتصاد مل یعال یشورا

، 3كارخانه بود )جلد یهاتهیكم یمركز یشده ارائه شد، متعلق به رهبران شورایمل

 یهاهسته"عنوان ها خود را بهتهیكند كه كمین استدالل میكاكت 23(.175-176ص. ص

(. فزون بر 195. ، ص3دند )جلدیدیم "یاقتصاد مل یكندهمیتنظ یعال یهانهاد یاهیپا

 تیریمد یاب برایفراهم آوردن پرسنل كم یكارخانه منبع اصل یهاتهیكم ین، كادرهایا

                                                           
22 1983a,  p. 157. Smith 
Narodnoe khozyiastov كند در هاي كارخانه از برآمدها یاد مياز اعضاي شوراي مركزي كمیته Cumbarچومبار  23

1918,  p. 8.   
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 یآوریرو یعیاز رشد طب یها حاكاز آن یاریبس یشغل یهابودند. روند یصنعت شورو

طرق به 24است. یدولت شورو ید اقتصادیگاه جدكارخانه به دست یهاتهیكم یكادرها

  25شدند.یم "ك كشوریزم در یالیسوس" یعیران طبیگوناگون، آنان مد

ن حزب و یب یرابطه یر بررسیفقط منحصرا درگزه شدن یبوركرات یل پروسهیتحل

 كارخانه و هم یهاتهین هم حزب و كمیب یر رابطهیشود، بلكه درگیكارخانه نم یهاتهیكم

ده را یچیپ یرین مجلدات تصویز اسناد ایجا ننیگردد. در ایز مین یها با كارگران معمولآن

گونه كه نشان داده شد، ، به همان1917تا انقالب اكتبر  یاگذارند. در دورهیش مینمابه

، یكارخانه، حزب و كارگران صنعت یهاتهیكم یهاكسان شدن نگرشی ین اسناد از نوعیا

، حزب 1917دارند. در سراسر یكند، پرده بر میرشد م یچنان كه بحران اقتصادهم

دوش به را یادر بحران اقتصیاند كه بار تقصكارخانه قادر بوده یهاتهیكم یك و رهبریبلشو

بودن و  یرعقالنیان و غیتوسط كارفرما یعمد یكاران، خرابیكارفرما یقیجنگ، ناال

                                                           
 Zhivotovژیوتوف  ،Derbyshev (Volume 1, pp. 257 –1995  Lane–(8ها در نگاه كنید براي مثال به بیوگرافي 24

 و دیگران1058، ص. 2جلد
ویژه دادند )بهتعدادي اثر منتشر كرده بود كه چنین رشدي را نشان مي V.Z. Drobizhevنگار شوروي، و.ز. دوروبیژف تاریخ 25

,Drobizhev 1957نگاه كنید به   1964,  1966)                              
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 یزیرم و برنامهیو تنظ یحل در قدرت شورائندازند. الجرم، راهیب یدارهیاسراف خود سرما

 یبرا ییقدرت شورا یدهیت از ایسرانجام به حما یاقتصاد قرار داشت. كارگران صنعت

دند. ینفع خود آنان باشد رستوانست بهیكه م یبحران اقتصاد یبرا یحلكردن راهل یتسه

ان و حكومت موقت ید كارفرمایرسینظر من نظر ضرورت داشت كه بهیژه از ایون بهیا

 د و مهار زدن بهی، كاهش تولیعنیضرر كارگران بود، اند كه بهبردنشیرا در حال پ یحلراه

 كارگر. یجنبش طبقه

شد، رهبران یم یسپر 1917چنان كه ، همییقدرت شورا یدهیت كردن از ایون بر حمافز

ر مشاركت د یخود برا یینسبت به توانا یاندهیكارخانه اعتماد به نفس فزا یهاتهیكم

. دهدیرا بازتاب م یین توانایمجلدات ا یت اقتصاد نشان دادند، و در واقع، فحوایریمد

، كه تر، نگاه مثبتشین بیم بودند. حتا از این نگرش سهیدر ا یكیبلشو ین و رهبریلن

ت كردن یریمد یكارگران برا یینسبت به توانا 26بنامند، یائیممكن است نگاه اتوپ یبرخ

 یعنوان كسن بهیدا كرد. خود لنیادامه پ 1917بعد از اكتبر  یهان ماهیاقتصاد تا نخست

برد، یسر مبه "یائیاتوپ"در عوالم  "هاتوده یزندهت یخالق"شود كه در باورش به یده مید

                                                           
 .White 2001 وایت  26
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ـ چ یهازگر در برساختن ارگانیزده و تجوار شتابینه بس  یكه برا یزیاقتصاد متمركز از باال 

اش در نشست نیبا منتقد در بحث 27قرار داشت. یانجامش حتا تحت فشار رهبران كارگر

زم از یالیسوس"كرد كه یم ین پافشاریان بر ی، لنیشورو یاجرائ یتهیكم 1917نوامبر  4

گانه یاش بهیبا روح یك رسمیون بوركراتیشود. اتوماسیق رهنمود از باال ساخته نمیطر

  28"شود.یده میها آفرزم، زنده و خالق توسط خود تودهیالیاست؛ سوس

 4ها بود و جلدنگرش یوهیساز در شدوران یشاهد تحول 18/1917ن، زمستان یبا وجود بر ا

 یوهیساز در شـ تحول دوران ن لحظهین باره است چرا كه ایدر ا یمطالب جالب یحاو

 1918 یهیكارخانه در ژانو یهاتهین كنفرانس پتروگراد كمیها ـ را در بر دارد. ششمنگرش

 ها قدرت راكیاست كه بلشو یار بدتر از وقتیبس یدهد كه بحران اقتصادیرخ م یوقت

 یناها در تگوجود دارد، كارخانه یاقتصاد یاز فروپاش یواقع یك دورنمایدست گرفتند. به

ت اقتصاد یریو مد ییاند. قدرت شوراسوخت قرار دارند و قطارها از حركت بازمانده یجد

 یهان مشكالت سازمانیا یانتظار آن را داشته باشد. تمام یتر از آن بود كه كسبغرنج

                                                           
، 1924كند. نگاه كنید به اكونومیكسكیاژیزن ث آن زمان را بازگو ميهاي كارخانه، مباحژیووتف، پرزیدنت شوراي مركزي كمیته 27

 .3ص. 
28 1977,  p. 57. Lenin 



ليپال فلن  

38 

 ن معنا بودیحامل ا یناك قرار داده بود. بحران اقتصادوحشت یك دوراهی را بر سر یكارگر

تند توانسیها نمچنان كه آنپوشند ـ همت اقتصاد چشم بهیریتوانستند از مدیها نمكه آن

ت یریبود پرسنل مدرند. مضافا، كمیگم فاصله بهیاعنوان آرزو از آن نام بردهچه كه ما بهاز آن

ران یعنوان مدد بهیكارخانه عمال با یهاتهین معنا بود كه پرسنل كمیبه ا یادیدر موارد ز

ها هتیم كه كمین كنفرانس، ما شاهدیبود را پر كنند. در ششمن كمیا یك سطح محلیدر 

 ت الزم را ندارند، بنا بریظرف یكه مقامات مركز ییجان مشكل هستند، از آنیر حل ایگیپ

رند یگعهده بهشده را به یمل یهات كارخانهیریت مدیمسئول دیكارخانه با یهاتهین كمیا

د، یها فرا رسسرها و سرپرستان كارخانهیكم "ین مركزییتع"سرانجام نوبت  ی(. وقت4)جلد

ت یقعكارخانه در مو یهاتهین كمیشیوار افراد پكید اتوماتیتائ ین اغلب منحصرا به معنایا

 تیریتر در مدشیها بتهیبود كه، هر چه كم نیسرها و سرپرستان بود. مشكل اما ایكم

 یهماننیا یها در حل مشكالت اقتصادیتر با ناكامشیها بكردند، آنیمشاركت م

ا، ها و اعضتهین كمینده بیفزا یكند، فزون بر فاصلهیآشكار م 4چنان كه جلدشدند. همیم

ن یپلیسید خود را وقف دیا باهتهیآشكار شده بود، كم 1918 یهیتر تا ژانوشیكه پ یتیواقع

 ها اكنونكردند. آنید میتول ین ادامهیتر حفظ اقتصاد و تامخاطر منافع مهمبه یكارگر
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، یرو نیت باشند. از ایریه مدیكارگران عل یهاخواست یایتوانستند زبان گویگر نمید

 دیرسینظر مكارخانه، كه اكنون به یهاتهیاز كارگران از كم یاریآور نبود كه بستعجب

 د كارگرانیجد "مستقل" یهاگردان شوند. سازمانیسابق دارند، رو یؤسامثل ر یرفتار

ز ت ایدند و به حمایگردانیك رویز از حزب بلشوین یاریبس 29ل شدن كردند.یآغاز به تشك

جالب  یتیج نارضان مویا یچه كه در بارهن وجود، آنیبا ا 30و پرداختند.یاحزاب آلترنات

ن است كه یكند، ایاشاره م William Rosenbergام روزنبرگ یلیچنان كه واست، هم

 1917ن دست در یحكومت موقت و از ا یوهایچنان رشد نكردند كه آلترناتوها آنیآلترنات

 یروزیو پ 1921تا سال  یجنگ داخل یها قادر به ادامهكیرشد كرده بودند. مضافا، بلشو

از  ا اعتبار خود رایوها ین است كه آلترناتین موضوع ایروزنبرگ دالئل ا یدر آن شدند. برا

 31نداشتند. یا اصال اعتباریدست داده بودند 

ه وعده داد یایاز اتوپ یدادن بود دلسردر در حال رخیطور فراگچه به، آنیطرق گوناگونبه

ل یدلبه "زه شدنیبروكرات"ا ی "فساد"كارخانه،  یهاتهیكم یبود. برا 1917 یشده

                                                           
 .Bernshtam 1981در برنشتام  "مستقل"نگاه كنید به اسناد جنبش كارگران  29
 .Brovkin 1983بروكین  30
 .Rosenberg 1987روزنبرگ  31
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دولت "كردن  تیریانقالب اكتبر رخ داد. مد یواسطهدار شده بهیپد یمشكالت عمل

 یلدات داخیكه انقالب رو در رو با تهد ی، وقتید اقتصادیبحران شد یك دورهیدر  "یكارگر

 یهاخواستن نشستن در كنار گود و منحصرا یها را مجبور به انتخاب ببود، آن یو خارج

. د شدن كردیدولت جد یت اقتصادیریاز مد یبخش یطور جدا بهیان كردن، یكارگران را ب

 یلیهمان دلها از م، آنین تصمیاتخاذ ا یدهد كه، براین مجلدات نشان میا یفحوا

 یكارخانه هرگز عالقه یهاتهیل در انقالب بود. كمیشان از اوات كردن كه علت بودنیتبع

خاطر خود آن به یكارگر یا دموكراسیمطالبات كارگران  یساده یندگیاصرف به نم

ر شدن یق درگین نحو منافع كارگرانً از طرین باور بودند كه به بهتریها بر ااند. آننداشته

م، یظدند كه تنین باور رسیشد. باالخره، آنان به این میدً تامیها در حفظ تداوم تولتهیكم

اقتصاد بود، و قدرت  یمشكالت عمل یحل بران راهید بهتریتول یزیرت و برنامهیریمد

بان یگربهكه با آن دست یامقابله با بحران از پادرآوردنده ین امكان را برایبهتر ییشورا

ها را تهیسرنوشت كم یكیبلشو "یتوطئه"ش از هر ید، بین، شایداد. ایدست مبودند به

انقالب  "كیفساد بوروكرات"اصطالح عنوان بخش فعال بهد بهیها باتهیجتا، كمیرقم زد، و نت

 منفعل محض.   یعنوان قربانده شوند، و نه بهید
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 32در نقدش بر بحث تداوم، Kevin Murphy ین مورفیكو یرش نكتهین وجود، با پذیبا ا

 یمیجا نهفته است. تفاوت عظنیدر ا یبعد یكنترل كارگر یهاشهین را گفت كه رید اینبا

كارخانه و اعضا در  یهاتهین دولت/ حزب، كمیروابط ب یهازه شدن و تنشیبوركراتن یب

 به بعد وجود دارد. 1929از  یكنترل كارگر یهااستیو س 1918

ار ه و انتشیاول یآورگرد یهازهیمعطوف به انگ ییك تامل نهای ین اسناد جایا یدر بررس

 یهاسال یست. در اتحاد شورویباق 1920 یهان مجلدات در سالیسه جلد نخست ا

لب اغ یِاسیس یك مبارزهیاز  یبخش یادیخ انقالب تا حدود زیل تاری، تحل1930و  1920

انش بود. خو یخود دولت شورو یآت یت و توسعهیبر سر بقا، مشروع یا زندگیتوام با مرگ 

نجام اله ان مسید با در نظرگرفتن ایكارخانه با یهاتهیجنبش كم ینهین مجلدت در زمیا

 یوقت خود را برا 1920 یهاكارخانه در سال یهاتهی، چرا رهبران كمیعبارتشود، به

ن موضوع مهم یكردند كه ایها فكر مكنند؟ مضافا، چرا آنیصرف م یخیانتشار اسناد تار

هاشان پا ادماندهیكارخانه با  یهاتهیكنند، كه كارگران كمینهاد مشیكه پ یاست، طور

ژه در یو(، به4، ص. 3دهند )جلدیب میها را ترتخاطره یهاو بعد از ظهر ش نهندیپ

                                                           
 .2007مورفي  32
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ن یكه در ا ییهال آنیاز قب ین است كه اسنادیك پاسخ ایشدن؟  یگذار صنعت یانهیم

 یكنند، واكنش منفیك دفاع میحزب بلشو یهات تودهیمجلدات وجود دارند، كه از رهبر

 Sukhnovل سوخانوف یاز قب ییهاكیر بلشویاز طرف غ ییهابودند به نوشته یسودمند

همان گونه كه مطرح مضافا، به 33ر سوال بردند.یت را زیآن رهبر 1917كه در طول سال 

به  و چرخش یكیده شدن انقالب بلشویفساد كشر از بهیگین نقد پیم، نخستیاكرده

بعد بوده است. در  به 1918ه از یروس یهاستیو استفاده از زورً از طرف آنارش یكتاتورید

حزب  یحام 1917ل یكارخانه از اوا یهاتهیدهند كه كمین مجلدات نشان میا یكل، فحوا

 كارخانه بر حسب یهاتهیدهند كه رهبران كمیها نشان من، آنیك بودند. افزون بر ایبلشو

 اند. هاشتر دیگار چشمیمشاركت بس یكیبلشو یهیاول یدر برنامه یها و تالش عملدهیا

كارخانه قبل از ماه  یهاتهیكم ینً فقدان اسناد در بارهیكمبود آشكار در سه جلد نخست

 یهن بازیاز ا ین كه اسناد اندكیه با گفتن ایراستاران اولیكه و یاست ـ فقدان 1917 یم

ن كمبود، اما، ی(. ا4، ص. 3؛ جلد8، ص. 1دهند )جلدیح میحفظ شده است توض یزمان

                                                           
علیه 1920ها كتاب سوخانوف از حركتي در پایان سال 1955ي چاپ قدمه. جوئل كارمایكل در م1995سوخانوف  33

 كند.یاد مي "باند استالین"تفسیرسوخانوف توسط 
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 یكه رهبر یادارد ـ دوره یه تالقیدر خالل و بالفاصله بعد از انقالب فور یادوره  كامال با

تن ونرها بود. در نوشیال رولوسیها و سوسكیمنشو یتحت سلطه یجنبش كارگر یاسیس

ب كارگر توسط حز یطبقه یل فقدان آشكار رهبریك، به دلیحزب بلشو ین دورهیخ ایتار

رو با مشكل روبه 1920 یهاپس از سال یِ نگاران شوروخی، تاریزمان ین برههیك در ایبلشو

 "كارگر یشتاز طبقهیپ"دادند كه چرا ین پرسش پاسخ مید به ایها باژه كه آنیواند. بهبوده

ن یا ن مشكلیك پاسخ به ایده نشده بود. یها برگزهیشوراها و اتحاد یاز همان ابتدا به رهبر

ها جا بود كه آنها، بلكه آنهیا نه در شوراها و اتحادهكیبلشو یبوده است كه رهبر

ق یها از طردر كارخانه یات بوده و لذا تواناتر در كار تودهیتر قابل روشیتوانستند بیم

ن مجلدات یه، ایاول یباشند. با كمك حذف اسناد مربوط به دوره یكارگر یكادرها

ن یتوسط استال 1922-3 یهاسال ست دریكه در درون حزب كمون یریتوانند بر تفسیم

ن یاز همان نخست"ها تهیر كه: كمین تفسیا یعنی34ج شد منطبق شوند،یآغاز به ترو

 یك ـ رهبریا ـ حزب بلشویپرولتار یاسیشتاز سیشان توسط پتیموجود یروزها

 (.40، ص. 1)جلد"شدندیم

                                                           
34 70.–1992,  pp. 369 Longley 
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ها منتشر كه آن 1920 یهاژه در اوآخر سالیون اسناد، بهیا ید قصد اصلین، شایبنا بر ا

 یاسیس یمشاركت در مبارزه یرون حزب بلكه نوعیب یبه انتقادها یشدند، نه پاسخ منف

ن ییحزب را تع ییر نهایو مس یكه سرشت اصل یاست بود ـ مبارزهیدرون خود حزب كمون

 یمتفاوت در باره یخیتار یهاتیها و رواادماندهیاز  ی، ما تنوع1920 یهاكرد. در سالیم

ن ی. انمیبیاند را مست نوشته شدهیدر حزب كمون یاصل یهاتیانقالب كه توسط شخص

ان در هم ینگاران شوروخیه توسط تاریروس یخ جنبش كارگریست با نوشتن تار یمواز

 Annaنگاران كار آنا پانكراتوا خین تارین این كار در بیرتریگ. چشم1920 یهاسال

Pankratova  یرا كه مبتن 35كارخانه یهاتهیكم ین مطالعهینخست 1923است كه او در 

كارخانه و  یهاتهیتر كمشیب یبا مطالعه 1927بود انتشار داد، كه در  یویبر پژوهش آرش

ژه استاد مشاور بانفوذش یوگران، بهیاو و د ییهدف نها 36دنبال شد. 1917ها در هیاتحاد

 یتوی، سرپرست اسنتMikhail Pokrovskii یكل پوكروفسیخائیدر آن زمان، م

 ایخ پرولتاریدر تار یك پروژه اساسیاد نهادن ی، بن1920 یهاسرخ در سال یپروفسورها

ن كار ین باور بود كه بهتریز قائم به خود نبود. او بر ایك اقدام تهورآمین ین وجود، ایبود. با ا

                                                           
35 1923. Pankratova 
36 1927. Pankratova 
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گونه كه كارگر باشد، و، همان یاست كه در خدمت حزب و طبقه یآن پژوهش یپژوهش

گرً هم ینگاران دخیدهد، او و تارینشان م Reginald Zelnikك ینالد زلنیجیر

 37به بعد بودند. 1920 یهاسال یِاسیان مبارزات سیكنندگان و هم سرانجام قربانمشاركت

 رییغو ت یه مشاورش پوكروسكیعل یاسی، كارزار س1930 یهال سالیاعدام پانكراتوا در اوا

واند به ما تیم یاسیكرد اقتصاد سیْخ با فاصله گرفتن از روین در تاریاستال 1934كرد یرو

انتشار مطالب  یادامه ین پرسش كه چرا برایدهد در خصوص پاسخ به ا یحیتوض

صورت  یگر تالشید یدر شورو 1929كارخانه در مجلدات مذكور پس از  یهاتهیكم

 نگرفت.

ها اند كه آنن آگاه بودهی، به ا1920ها شان در سالمجموعه یدر گردآور، هیراستاران اولیو

ها در یدر آكادم "چپ"كه  یخ هستند، و در حالیثبت تار یعتر برایك تالش وسیاز  یبخش

 یاسیت سید اهمیها بار نظر بود، آنیز 1928-9در  "راست"و  1920 یهااواسط سال

ر یست درگی، حزب كمون1921اول در  ی. در وهلهگرفتندیز در نظر میشان را نیهاتالش

عنوان خطر انشعاب در حزب ن بهیكه آن را لن یزیشد، چ یون كارگریسیمبارزه با اپور

                                                           
37 2005. Zelnik  
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ه در ك یراث كسانید با میون بایسیشكست اپوز یحزب برا ی، رهبرین رویمطرح كرد. از ا

 كف یاپنیمورد الكساندر شلژه، در یون، بهیكرد. ایز برخورد میآن مشاركت كرده بودند ن

Alexander Shlyapnikov  ون، كه نقش یسیاپوز یدیاز رهبران كل یكیصادق بود كه

ن هنوز در خارج یكه لن یهنگام1917ه در آغاز یدر درون روس یكیبلشو یدر رهبر یمهم

اش از به بعد مشغول نوشتن خاطرات 1922كف از یاپنید بر علت، شلیفا كرده بود. مزیبود ا

ها كیبولشو یكرد. رقبایها مواجه میحزب را با انواع دوراه ین رهبریا 38نقالب بود.ا

از آن را  پس یهاه و ماهیژه در انقالب فوریوها، بهكیفا شده توسط بولشویا یشتازینقش پ

ود، اما ه بیاول ین روزهایدر ا یكیبلشو یكف مدافع رهبریاپنیت شلیرفتند. روایپذینم

ه بودند یكه در آن روزها در روس یگر رهبران حزبیخود او و د یكیبلشو یرهبرمنظور او از 

ون كف رها شد بدیاپنیتوان از شر شلین بود كه چگونه میا ی، مشكل اصلین رویبود. از ا

ه ك دهین ایرا نداشتند. ا ینن نقشیموافقت كرد كه چ ییرقبا ین كه با نقش رهبریا

و یدند آلترناتیها استمرار بخشكارگرِ كارخانه یهاح تودهرا در سط یرهبر یًكارگر یكادرها

                                                           
38 31.–1921/22,  1923 Shlyapnikov 
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 محصول یمثابهتوانند بهین مجلدات مین، مطالب ایبنا بر ا 39كرد.یفراهم م یسودمند

 یهادر سطح توده یرهبر یًكارگر ین نگاه ] كه كادرهایج ایترو یشده برا ك تالش حسابی

 یواسطهاز خاطرات با  یفیختن طیبرانگ قیها را در دست داشت[ از طركارگرِ كارخانه

در نظر گرفته  1920 یهاها در سالتهیها و كمنگاران كارخانهخیكارخانه و تار یكادرها

را در  یرهبر1917ها در سراسر در سطح كارخانه یكیبلشو یكه كادر كارگر دهین ایشوند. ا

ش از انقالب لئون یپ یهات كردن داستان ماهیاهمیت بیدست داشت مضافا، از مز

ل یتما یز نباشد كه چرا تروتسكید تعجب برانگیز برخوردار بوده است. شاین یتروتسك

به حزب  1917ت جلوه دهد. او در آكوست یرا كم اهم 1917ن سال یداشت بخش نخست

 وسته بود.  یپ

د ]نپ[ سر یجد یاست اقتصادیس یبر سر محتوا یدینزاع جد 1920 یهادر اوآخر سال

. ش دادید افزایش تولیافزا یشدنً فشار بر كارگران را برا ید. خواست صنعتیبركش

ها بزِ بالگردان هیدنبال داشت. اتحادها را بهرود فشارها اعتصابیچنان كه انتظار مهم

                                                           
39 1992. Longley ندي بخوبي با زمانكند ولي این مجلدات بهعنوان بخشي از كارزار سیاسي یاد نميالنگلي از این مجلدات به

 كنند.و روال عادي آن تطبیق مي
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ت كردند و تحیاست نه به اعتصاب را دنبال میها سكه آن یبودند، حتا با وجود یسودمند

كومت است حید از سیها هم باهیبرد، اتحادت نهیدند. گرفتار در موقعها بوكیكنترل بلشو

 شان را اجابتیكردند كه منافع اعضاین مید تضمیكردند و هم بایت مزدها دفاع میریو مد

شدند. در یده میها فهمهیاتحاد یناتوان یعنوان نشانهها، اما، بهكنند. اعتصابیم

ها را متهم به هیاتحاد یبوروكراس Tamsky یمثل تامسك یها، رهبرانهیاتحاد یكنگره

ها هیدر اتحاد 1918كارخانه كه در  یهاتهیكم 40كردند.یشان میاز اعضا یخبریب

در  41ه بودند.ین اعضا و اتحادیب یشان ادغام شده بودند رابط مهمیعنوان سازمان اصلبه

ن یشان سه جلد نخست اتیها )كه تحت حماهیاتحاد یمركز ی، شورا1929تا  1925

 یصلا یهاك ارگانیدموكرات یهاشهیداشته بود كه ر یل خوبیافتند( دلیمجلدات انتشار 

 یوهیكارخانه و ش یهاتهیكم یادآوری یعنیكند،  یادآوریحزب  یهیها را به بقهیاتحاد

ت یریم و مدیمنافع كارگران و هم مشاركت مثبت در تنظ یندگیها هم در نمامثبت آن

 اقتصاد. 

                                                           
40 1969,  p. 206. Sorenson 
41 1969,  p. 192. Sorenson 
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تر در ك گستردهیدئولوژیا یك مبارزهیعنوان تواند بهین مجلدات، میسرانجام، انتشار ا

 1925ن مجلدات در ین مطالب ایا یگردآور یدر نظر گرفته شود. آغازها 1920 یهاسال

 كیزم در یالیسوس"ن یدكتر یمقارن است با توسعه 1929و  1927شان در ییو انتشار نها

 ع.یكردن سر یو صنعت یاس سراسریدر مق یزیرباالخره، چرخش به برنامه ، و"كشور

ن یداشت، حامل ا یون چپ تالقیسیشكست آشكار انقالب در اروپا، كه با شكست اپوز

 یبرا یاستیس یمثابهگر نه بهینده دیطور فزآن بهینو یاست اقتصادیمعنا بود كه س

دن بود. كریصنعت یبرنامه یهیپا یمثابهبلكه به یبعد از جنگ داخل یاقتصاد یبازساز

بود، اكنون عرض  1918/1917 یهادر سال یان قویك جریوسته یكه پ ،یسم ملیبلشو

كمك  سم را بدونیالید ساختمان سوسیه باین بود كه روسیآن ا یضمن یكرد. معنایاندام م

كه  نینشان دادن ا ین زمانیك چنین، در یآغاز كند. بنا بر ا یالمللنیكارگر ب یطبقه

ش یار مثبت و دوراندیبس ین لحظه در برساختن دولت كارگریكارگر تا ا یرهبران طبقه

ك یم در سیالیسوس یهیبا روح یكارگر یهاتهیرهبران كم یدئولوژیاند سودمند بود. ابوده

ك یر است فقدان یگن مجلدات چشمیكرد. آن چه در سراسر ایق میتطب یخوبكشور به

ن مطلقا یكارخانه است. ا یهاتهیكم یدر مركز پروژه یستیونالیانداز انترناسچشم
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دن انقالب آلمان و انقالب ید به فرارسیبا ام ین رهبران كارگریمعناست كه ایب

جود نان آشكار وین اطمیكردند. در عوض، اما، اید از دژ محافظت میبا یستیونالیانترناس

زم یالیها، سوسآن یرا خود اداره كنند. برا ید كه چگونه اقتصاد ملدانستنیها مدارد كه آن

ان خودش یبرا یكارگر یا حتا در ارتباط با دموكراسی یاساسا در ارتباط با انقالب جهان

اقتصاد  یم عقالنیو تنظ یزیر، برنامهیدهسازمان یبرا یعنوان فرصتمطرح نبود، بلكه به

ه ن بود كیها ااز آن یبرخ یبرا یكارگر مطرح بود. تراژد یدر جهت منافع باالفصل طبقه

    42د.یگرد یها منتهآن یدار شد به نابودیپد یطور واقعن نگاه كه بهیا یبدل ینسخه
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