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 .۱دو انقلاب
دو فرآیند مقارن ،تاریخ روسیه را در دورهی بین انقلابهای فوریه و اکتبر ۹۱۹۱
رقم زدند .فرآیند اول رشد بسیار سریع آگاهی طبقهی کارگر بود که در شهرها رخ داد.
بهنظر میرسد دستکم کارگران صنعتی تا ماه ژوییه به درکی از منافع مختلف طبقات
در انقلاب رسیده بودند .اما در روستاها شکل دیگری از تمایز طبقاتی بهوقوع پیوست.
این تمایز مابین طبقهی مالک و طبقهای که حتا نمیتوانست رؤیای مالکیت فردی را
در سر بپروراند رقم نخورد؛ بلکه دو طبقهی دارای مالکیت را شامل میشد .یک طرف
زمینداران و طرف دیگر دهقانان قرار داشتند .دهقانان مقاصد سوسیالیستی را پی
نمیگرفتند ،بلکه بهدنبال تصرف املاک زمینداران بودند تا آنها را بر اساس
فردگرایانهای 1تقسیم کنند .حتا کولاکها 2،این کشاورزان ثروتمند نیز میتوانستند
در این جنبش مشارکت داشته باشند.
ممکن نبود انقلاب بدون وقوع همزمان این دو فرآیند روی دهد .بااینحال آنچه
آنها را به یکدیگر گره میزد ،نه تطابق هدف نهاییشان ،بلکه این واقعیت بود که
بورژوازی صنعتی بنابه دلایل تاریخیِ وابسته به شرایط ،نمیتوانست بهلحاظ سیاسی از
زمینداران بزرگ بگسلد .ناتوانی این طبقه در این امر ،دهقانان -که بهطور مؤثر ارتش
را شامل میشدند -و کارگران را در یک جبهه قرار داد:
«برای تحققیافتن دولت شورایی نیاز بود دو عامل از دو مرحلهی تاریخیِ
کاملاً متفاوت به یکدیگر پیوند بخورند و یکپارچه شوند :یک جنگ دهقانی،
که مشخصهی جنبشیِ سپیدهدم پیشرفت بورژوایی است و یک قیام پرولتری،
که نشاندهندهی افول آن است)۹(».
نه قیام شهری میتوانست بدون همراهی ارتشی که عمدتاً از دهقانان تشکیل شده
بود بهثمر بنشیند و نه دهقانان میتوانستند بدون آنکه با رهبری یک نیروی متمرکز
و بیرونی به یکدیگر بپیوندند برای یک مبارزهی پیروزمندانه اقدام کنند .تنها نیرویی
که در روسیهی  ۹۱۹۱از پس چنین کاری برمیآمد طبقهی کارگر سازمانیافته بود.
1 individualistic
2 Kulaks
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کارگران توانستند در شهرها قدرت را بهدست بگیرند زیرا قادر بودند دهقانان را در
لحظهی حیاتی با خود همراه کنند.
بورژوازی و متحدانِ زمیندارش سلبمالکیت شده بودند .اما طبقاتی که در این
سلبمالکیت شرکت کردند در بلندمدت هیچ منفعت مشترکی نداشتند .در شهرها،
طبقهای وجود داشت که زیستش به فعالیت جمعی وابستگی زیادی داشت .در روستاها،
طبقهای حضور داشت که اعضایش -حتا با خودشان -تنها بهطور موقت متحد میشدند
تا زمینها را تصرف کنند؛ و پس از آن بهصورت فردی آنها را زیر کشت میبردند.
زمانی که تصرف زمینها و پاسداری از دستآوردهای این امر به پایان میرسید ،تنها با
اجبارهای بیرونی میشد آنها را به هر دولتی مقید ساخت.
پس در واقع انقلاب ،دیکتاتوری کارگران بر دیگر طبقات در شهرها (در شهرهای
بزرگ ،حاکمیت اکثریت در شوراها) و دیکتاتوری شهر بر کل کشور بود .این دیکتاتوری
در اولین دورهی تقسیم املاک میتوانست بر حمایت دهقانان تکیه کند؛ و در واقع نیز
سرنیزههای دهقانان از آن پاسداری کرد .اما پس از این دوره چه پیش میآمد؟
از مدتها پیش از انقلاب این سؤال ذهن سوسیالیستهای روس را به خود مشغول
کرده بود .یکی از دلایلی که تمامی مارکسیستها در روسیه (از جمله لنین و بهجز
ش رو یک انقلاب بورژوایی
تروتسکی و در آغاز ،پارووس 1پیشبینی میکردند انقلاب پی ِ
خواهد بود ،درک این نکته بود که یک انقلاب سوسیالیستی در دست تودهی دهقانی
خواهناخواه ناکام خواهد ماند .لنین پس از اظهارات پارووس و تروتسکی مبنی بر اینکه
این انقلاب شاید به روی کار آمدن یک دولت سوسیالیستی منجر شود ،اینگونه نوشت:
«این ممکن نیست زیرا این شکل از دیکتاتوری انقلابی تنها میتواند بر مبنای
اکثریت قریب بهاتفاق مردم استوار شود .پرولتاریای روسیه هماکنون اقلیتی
از جمعیت روسیه را تشکیل میدهد».
نظر لنین تا  ۹۱۹۱ثابت ماند .زمانی هم که امکان محققشدنِ دستآوردی
سوسیالیستی را پذیرفت و برای آن مبارزه کرد ،تنها به این علت بود که انقلاب
سوسیالیستی را بهعنوان مرحلهای از انقلاب فراگیر جهانی میدید که از طبقهی کارگر
1 Parvus
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در روسیه -که در اقلیت بود -در برابر مداخلهی خارجی حراست میکرد و به این طبقه
کمک میکرد تا دهقانان را با حاکمیتش تطبیق دهد .لنین هشت ماه پیش از انقلاب،
خطاب به کارگران سوئیسی نوشت «پرولتاریای روسیه نمیتواند تنها با قدرت خود
انقلاب سوسیالیستی را پیروزمندانه به پایان ببرد» .چهار ماه پس از انقلاب (در  ۱مارس
 )۹۱۹۱تکرار کرد «واقعیتِ بیچونوچرا این است که بدون انقلاب در آلمان ،ما هلاک
خواهیم شد».

 .۲جنگ داخلی
بهنظر میرسید رخدادهای سالهای اول حکومت شورایی ،چشمانداز انقلاب جهانی
را تأیید میکردند .دورهی  ۹۱۹۱-۹۱با حدّی از طغیانهای اجتماعی شناخته میشد
که از  ۹۱۸۱تا آن زمان رخ نداده بود .در آلمان و اتریش ،پس از شکستهای نظامی،
سلطنت سقوط کرد .همهجا صحبت از شوراها بود .در واقع ،در مجارستان و باواریا1
دولتهای شورایی -هرچند گذرا -قدرت را بهدست گرفتند .در ایتالیا ،کارخانهها اشغال
شدند .بااینهمه ممکن نبود میراث پنجاه سال پیشرفت تدریجی با چنین سرعتی محو
ی احزاب
شود .سوسیالدموکراتهای قدیمی و رهبران اتحادیههای کارگری ،جای خال ِ
بورژواییِ از اعتبار افتاده را پر کردند .از سوی دیگر ،چپ کمونیست همچنان فاقد
سازمانیافتگی بود تا به این تغییرات واکنش نشان دهد .زمانی که حمایت توده
همراهاش نبود ،وارد عمل شد؛ وقتی که همراه بود ،از عمل درماند.
بااینحال پایدارسازی اروپا پس از  ۹۱۹۱در بهترین حالت متزلزل بود .ساختار
اجتماعی در تمامی کشورهای اروپایی طی پانزده سال بعد با تهدیدهای شدید مواجه
شد .و تجربهی احزاب کمونیستی و طبقهی کارگر ،آنها را در موقعیت بسیار بهتری
برای درک وقایع جاری قرار داد.
بههر صورت بلشویکهای روس قطعاً قصد نداشتند منتظر انقلاب در خارج بنشینند.
بهنظر میرسید حراست از جمهوری شورایی و تحریک به انقلاب در خارج ،دو امر
جدانشدنی باشند .بااینهمه کارهای پیشِ رو ،نه توسط رهبران بلشویک ،بلکه بهدست
1 Bavaria
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قدرتهای امپریالیستی بینالمللی تعیین میشد .این قدرتها علیه جمهوری شورایی
«جنگ صلیبی» 1به راه انداخته بودند .پیش از رسیدگی به هر مسألهی دیگر ،باید
ارتشهای سفید 2و خارجی عقب رانده میشدند .برای انجام این امر ،میبایست تمامی
منابع موجود به کار گرفته میشد.
با ترکیبی از حمایت مردمی ،شور انقلابی و آنگونه که در آن زمان بهنظر میرسید،
ارادهی خالصانه ،نیروهای ضدانقلابی عقب رانده شدند (گرچه اقداماتشان در شرق دورِ
شوروی 3تا  ۹۱۹۸ادامه داشت) .اما هزینهی گزافی برای این کار پرداخته شد.
نمیتوان این هزینه را فقط به لحاظ مادی دریافت؛ اما تنها از این نظر نیز ،سنگین
بوده است .تولیدات صنعتی و کشاورزی بیش از همه آسیب دیدند .در  ،۹۱۹۱تولید
آهن خام تنها سه درصد مقدار پیش از جنگ بود؛ کنف ده درصد؛ کتان  ۹۲درصد؛
پنبه یازده درصد؛ چغندر پانزده درصد .این آمار به محرومیت ،تنگدستی و قحطی اشاره
داشت .و حتا بدتر :نابهسامانی تولیدات صنعتی به نابهسامانی طبقهی کارگر نیز منجر
میشد .شمار جمعیت این طبقه به  ۸۴درصد مقدار سابق آن کاهش یافته بود .مابقی
به روستاهایشان بازگشته یا در میدان جنگ مُرده بودند .اگر به موضوع یکسره کمّی
بنگریم ،طبقهای که انقلاب را رهبری کرده بود ،طبقهای که فرآیندهای دموکراتیک آن
قلب تپندهی قدرت شورایی را تشکیل داده بود ،نیمی از اهمیت خود را از دست داده
بود .بهواقع اوضاع حتا بدتر بود .آنچه باقی مانده بود حتا نصف آن طبقه که ماهیت
حیاتش آن را وادار به عمل جمعی کرده باشد ،نبود .محصولات صنعتی تنها هجده
درصد مقدار پیش از جنگ بودند .بهرهوری کار فقط یکسوم مقدار سابق بود .کارگران
نمیتوانستند برای زنده ماندن به آنچه تولید جمعی آنها میتوانست بخرد ،تکیه کنند.
بسیاری از آنها به دادوستد بیواسطهی محصولاتشان -یا حتا بخشی از
1 Crusade
منظور جنگ اخلی رسیگگگست خیگگگ نت خب خکتیر خنسال ر یگگگر ۲۲۱۱بتطو خکجرمسد س بر مدخلیتی قدرتهری
خمپلیرلسسس عیست بیشویکهر هملخه بوا.
2 White army
کسلسهری مسیح ضدخکتیر ط جن اخلی .
3 Soviet Far East

روسیه :چهگونه انقلاب ناکام ماند؟

دستگاههایشان -با غذایی که دهقانان در دست داشتند ،متوسل شدند .نهتنها طبقهی
پیشگام انقلاب اضمحلال یافت؛ بلکه رشتههایی که اعضای آن را به یکدیگر پیوند میزد،
بهسرعت در حال متلاشی شدن بود .کارکنان کارخانهها دقیق ًا همان کسانی نبودند که
هستهی جنبش انقلابی  ۹۱۹۱را تشکیل داده بودند .طبیعتاً مبارزهجوترین کارگران
بیش از دیگران در جبهه جنگیده و بیش از دیگران متحمل تلفات شده بودند .حضور
بازماندگان نهتنها در کارخانهها ،بلکه بهعنوان کادر در ارتش یا بهعنوان کمیسر -که
مدیران را وادار کند ماشین دولتی را راه بیندازند -لازم بود .دهقانان بیتجربهی روستایی
و بینصیب از سنّتها یا آرمانهای سوسیالیستی جای آنها را گرفتند.
اما چه بر سر انقلاب میآمد اگر طبقهای که آن را محقق کرده بود به تمامی اَشکال
از بین میرفت؟ رهبران بلشویک نمیتوانستند چنین مشکلی را پیشبینی کرده باشند.
آنها همواره اظهار کرده بودند که منزویشدن انقلاب به نابودی آن بهدست ارتشهای
خارجی و ضدانقلاب داخلی منجر خواهد شد .در آن مقطع با وضعیتی مواجه بودند که
ضدانقلاب از خارج موفق به تخریب طبقهای شده بود که انقلاب را رهبری کرده بود؛
درصورتیکه دستگاه دولتی تشکیلشده توسط این طبقه را دستنخورده باقی گذاشته
بود .قدرت انقلابی جان بهدر برده بود؛ اما ترکیب درونی آن دستخوش تغییرات
رادیکالی شد.

 .۳قدرت شورایی تا دیکتاتوری بلشویکی
نهادهای انقلابی  - ۹۱۹۱بهویژه شوراها -با طبقهای که انقلاب را رهبری کرده بود
پیوندهای ارگانیک داشتند .امکان نداشت میان آرمانها و مقاصد اعضای این نهادها با
کارگرانی که آنها را انتخاب کرده بودند ،شکافی وجود داشته باشد .وقتی که توده
منشویکی بود ،شوراها نیز منشویکی بودند .زمانی که توده پیروی از بلشویکها را آغاز
گ
کرد ،شوراها نیز چنین کردند .حزب بلشویک صرفاً بدنهای از مبارزهجویان هماهن ِ
دارای آگاهی طبقاتی بود ،که بهموازات سایر بدنههایی از این دست میتوانست در
شوراها (همانطور که در کارخانهها) سیاستگذاری کند و موجبات عمل را فراهم آورد.
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نگرشهای منسجم و خودانضباطی آنها سبب میشد بتوانند سیاستگذاری را بهطور
مؤثر اجرا کنند .البته این تنها در شرایطی ممکن بود که کارگران از آنها پیروی کنند.
حتا مخالفان ثابتقدم بلشویکها نیز این موضوع را دریافته بودند .منتقد منشویک
برجستهی آنها نوشت:
«لطفاً درک کنید هرچه باشد خیزش پیروزمندِ پرولتاریا در برابر ما است.
تقریباً تمامی پرولتاریا از لنین حمایت میکند و انتظار دارد این خیزش به
آزادیبخشی اجتماعیاش منجر شود)۹(»...
این دیالکتیک دموکراتیک حزب و طبقه میتوانست تا فراگیری کامل جنگ داخلی
ادامه یابد .بلشویکها بهعنوان حزب اکثریت در شوراها قدرت را بهدست گرفته بودند؛
اما احزاب دیگر نیز به حیات خود ادامه دادند .منشویکها تا ژوئن  ۹۱۹۱بهصورت
قانونی به فعالیت خود و رقابت با بلشویکها برای کسب حمایت ادامه دادند.
اضمحلال طبقهی کارگر شرایط را بهکلی تغییر داد .نهادهای شورایی بهناگزیر از
طبقهای که از آن برآمده بودند فراتر رفتند و مستقل از آن رشد کردند .کارگران و
دهقانانِ درگیر در جنگ داخلی نمیتوانستند با حضور در کارخانهها ،بهصورت جمعی
بر خود حکومت کنند .لازم بود کارگران سوسیالیست پراکندهشده در سراسر مناطق
جنگی -دستکم بهطور موقت -توسط یک دستگاه حاکمیتی تمرکزیافته که از کنترل
مستقیم آنها مستقل بود سازماندهی و هماهنگ شوند.
از منظر بلشویکها ممکن نبود چنین ساختاری منسجم بماند مگر آنکه تنها
کسانی در آن ،جا داشته باشند که از صمیم قلب از انقلاب حمایت میکنند؛ و فقط
بلشویکها چنین بودند .انقلابیهای سوسیالیستِ راست ،ضدانقلاب را تحریک میکردند.
انقلابیهای سوسیالیست چپ مصمم بودند در صورت عدم موافقت با سیاستگذاریهای
دولت به ترور متوسل شوند 1.سیاست منشویکها آن بود که از بلشویکها در برابر
ضدانقلاب حمایت کنند اما با این مطالبه که بلشویکها قدرت را به مجلس مؤسسان
1 Socialist Revulotionaries
خب خحزخ چپگلخی رسیست نت عمومرً بت لسر مسک بواکد س ار یر  ۲۲۲۱منشعب شدکد .یویسرلسس هری
خکتیرب  ،خِسخِرهر س یویسر رسلویسوکلهر هم لجمت شده خی .
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تسلیم کنند (یکی از اصلیترین مطالبات ضدانقلاب) .در عمل ،این بدان معنی بود که
حزب از هواداران و مخالفان قدرت شورایی تشکیل میشد .بسیاری از اعضای آن در
کنار سفیدها قرار گرفتند (برای مثال ،سازمانهای منشویک در منطقهی ولگا از دولت
ضدانقلابی سامارا حمایت میکردند و ایوان مِیسکی 1،یکی از اعضای کمیتهی مرکزی
حزب منشویک -که بعدها در دورهی استالین سفیر شد -به آن پیوست) )۴(.واکنش
بلشویکها این بود که به اعضای این حزب اجازه دهند آزادانه فعالیت کنند (دستکم
بیشتر اوقات اینچنین بود)؛ اما از عمل آنها همچون یک نیروی سیاسی تأثیرگذار
جلوگیری کنند .برای نمونه ،حق نشر مطبوعات پس از ماه ژوئن - ۹۱۹۱بهجز سه ماه
در  -۹۱۹۱از آنها سلب شد.
بلشویکها در تمامی این رخدادها انتخاب دیگری نداشتند .آنها نمیتوانستند از
قدرت دست بکشند صرف ًا چون طبقهای که نمایندهی آن بودند ،طی زمانی که برای
پاسداری از این قدرت میجنگید ،متلاشی شده بود .همچنین نمیتوانستند با ترویج
ایدههایی کنار بیایند که پایههای قدرت این طبقه را تضعیف میکرد؛ خصوصاً چون
طبقهی کارگر دیگر خود ،بهشکل نیرویی با سازمانیافتگی جمعی وجود نداشت تا بتواند
منافعش را تعیین کند.
دولت تکحزبی سال  ۹۱۹۱بهبعد ،به ناگزیر جایگزین دولت شورایی سال ۹۱۹۱
شد .شوراهای باقیمانده بهشکل فزایندهای به جبههای برای قدرت بلشویکی بدل شدند
(اگرچه احزاب دیگر مانند منشویکها ،به فعالیت خود در شوراها تا  ۹۱۹۱ادامه دادند).
برای نمونه ،در  ۹۱۹۱طی بیش از هجده ماه برای شورای مسکو انتخاباتی برگزار نشد)۸(.

 .۴کرونشتات و سیاست نوین اقتصادی
اتمام جنگ داخلی ،بهشکل متناقضی ،از تبوتاب وضعیت کم نکرد؛ بلکه از خیلی
جهات به آن افزود .رشتهای که دو فرآیند انقلابی -قدرت کارگری در شهرها و قیامهای
دهقانی در کل کشور -را به یکدیگر پیوند میزد ،با پایانیافتن تهدید مستقیم ضدانقلاب
1 Ivan Maisky
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از هم گسیخت .دهقانان با دستیابی به کنترل بر زمین ،علاقه به آرمانهای انقلابی
جمعگرایانهی 1اکتبر را از دست دادند .سوداهای فردیِ ناشی از شکل فردگرایانهی
کارشان ،نیروی محرک آنها بود .هرکدام از دهقانان در پی آن بود تا از طریق کار بر
قطعهی زمین خود ،سطح زندگیاش را به حداکثر برساند .در واقع تنها چیزی که
میتوانست در آن مقطع دهقانان را در قالب یک گروه منسجم متحد کند ،مخالفت با
مالیاتها و جمعآوری اجباری غلّاتی بود که بهمنظور غذا دادن به جمعیت شهری انجام
میشد.
نقطهی اوج این مخالفت یک هفته پیش از دهمین کنگرهی حزب روی داد .قیامی
از جانب ملوانان در استحکامات کرونشتات 2،که از معابر منتهی به پتروگراد حراست
میکرد ،بهوقوع پیوست .از آن زمان ،بسیاری آنچه را پس از این قیام رخ داد اولین
گسست بین رژیم بلشویکی و مقاصد سوسیالیستی آن تلقی میکنند .اغلب از این
واقعیت که ملوانان کرونشتات جزء اصلیترین رانههای انقلاب  ۹۱۹۱بودند بهمثابهی
استدلال استفاده میشود .بااینحال در آن زمان ،هیچکس در حزب بلشویک -حتا
اپوزیسیون کارگری 3که مدعی بود بیزاری تعداد کثیری از کارگران نسبت به رژیم را
نمایندگی میکند -درخصوص آنچه ضروری بود انجام شود هیچ تردیدی نداشت .علت
آن ساده بود؛ کرونشتات در سال  ،۹۱۹۱کرونشتاتِ سال  ۹۱۹۱نبود .ترکیب طبقاتی
ملوانان تغییر کرده بود .بهترین عناصر سوسیالیست آن مدتها پیشتر به خط مقدم
شتافته بودند تا در ارتش بجنگند .عمدتاً دهقانانی جایگزینشان شدند که بهاندازهی
طبقهیشان به انقلاب سرسپردگی داشتند .این در مطالبات قیام منعکس شده بود:
شوراهای خالی از بلشویکها و بازار آزاد در کشاورزی .رهبران بلشویک نمیتوانستند
به چنین مطالباتی تن دهند؛ در آن صورت اهداف سوسیالیستی بدون مبارزه ،از انقلاب
زدوده میشد .بهرغم تمام کاستیها ،دقیقاً تنها حزب بلشویک بود که از صمیم قلب از
قدرت شورایی حمایت میکرد؛ درصورتیکه احزاب دیگر ،حتا احزاب سوسیالیست ،بین
1 collectivistic
2 Kronstadt
3 Workers’ Opposition
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آن و سفیدها نوسان میکردند .همچنین بهترین مبارزهجویان جذب بلشویکها شده
بودند .شوراهای خالی از بلشویکها تنها میتوانست بهمعنای شوراها بدون آن حزبی
باشد که همواره در پی ابراز اهداف سوسیالیستی و جمعگرایانهی طبقهی کارگر در
انقلاب بود .در بلندمدت ،آنچه در کرونشتات بروز کرد واگرایی اساسی منافع دو
طبقهای بود که انقلاب را محقق کرده بودند .سرکوب این قیام نباید حملهای به
درونمایهی سوسیالیستی انقلاب تلقی شود ،بلکه باید بهچشم کوششی از روی ناچاری
و با بهکارگیری زور دیده شود ،که بهمنظور جلوگیری از رشد مخالفت دهقانی با مقاصد
جمعگرایانهی انقلاب و مانعشدن از نابودی انقلاب توسط این مخالفت ،انجام گرفت)۲(.
بااینحال این واقعیت که امکان وقوع قیام کرونشتات وجود داشت یک نشانه بود؛
از اینجهت که کل نقش پیشتازانهی طبقهی کارگر در انقلاب را به پرسش میکشید.
این نقش نه با شیوهی اقتصادی برتری که توسط طبقهی کارگر نمایندگی میشد و نه
با بهرهوری کار بیشتر آن ،بلکه با زور فیزیکی حفظ میشد .این زور نیز ،نه بهطور
مستقیم توسط کارگران مسلح ،بلکه توسط حزبی اعمال میشد که بهصورت
غیرمستقیم و بهواسطهی ایدههایش با طبقهی کارگر پیوند داشت و نه بهطور مستقیم،
همچون سال .۹۱۹۱
این سیاستگذاری ضرورت داشت؛ اما سوسیالیستها در هر وضعیت دیگر ،از بخش
اندکی از این دست سیاستگذاریها حمایت میکردند .انقلاب روسیه از «جنبش
مستقل خودآگاه اکثریت عظیم برای منافع اکثریت عظیم» به مرحلهای رسیده بود که
با استثمار از کل کشور بهنفع شهرها درگیر میشد که آن هم از طریق زور فیزیکی
عریان حفظ میشد .تمامی گروهها در حزب بلشویک دریافته بودند که این یعنی انقلاب
باید در معرض خطر سرنگونی از جانب قیامهای دهقانی باقی مانده باشد.
بهنظر میرسید تنها یک مسیر گشوده بود :پذیرش بسیاری از مطالبات دهقانان؛
در عین حفظ یک دستگاه دولتی سوسیالیستی تمرکزیافتهی محکم .سعی بر آن بود
که با سیاست نوین اقتصادی (NEP) 1چنین شود .هدف آن بود که دهقانان با رژیم

1 New Economic Policy
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تطبیق پیدا کنند و با دادن گسترهی محدودی از آزادی برای تولید کالایی خصوصی،1
رشد اقتصادی تقویت شود .دولت و صنایع دولتی تنها بهمثابهی یک عنصر در اقتصادی
عمل میکردند که تابع نیازهای تولید دهقانی و بازیچهی نیروهای بازار بود.

 .۵حزب ،دولت و طبقهی کارگر؛ ۱۲۲۱-۸
در دورهی سیاست نوین اقتصادی این ادعا که روسیه بهنوعی «سوسیالیستی»
بود ،دیگر با نسبت طبقهی کارگر با دولتی که در ابتدا خلق کرده بود یا با ماهیت روابط
درونی اقتصاد قابلتوجیه نبود .کارگران قدرت را در اختیار نداشتند و اقتصاد
برنامهریزیشده نبود .اما حزبی که مقاصد سوسیالیستی نیروی محرک آن بود ،دولت -
«بدنهای از افراد مسلح» که جامعه را کنترل و اداره میکرد -را بهدست گرفته بود.
بهنظر میرسید سیاستگذاریهای این دولت سمتوسوی سوسیالیستی داشته باشد.
بااینهمه ،وضعیت پیچیدهتر از این بود .در ابتدا ،نهادهای دولتی که بر جامعهی
روسیه مسلط بودند ،تفاوت چشمگیری با حزب سوسیالیست مبارزهجوی ۹۱۹۱
داشتند .کسانی که در زمان انقلاب فوریه در حزب بلشویک حضور داشتند
سوسیالیستهای متعهدی بودند که مخاطرات عظیمی را طی مقاومت در برابر فشار
دستگاه تزاری به جان خریده بودند تا آرمانهایشان را ابراز کنند .حتا چهار سال جنگ
داخلی و انزوا از تودههای کارگر نمیتوانست بهسادگی آرمانهای سوسیالیستی آنها را
از بین ببرد .اما آنها در سال  ۹۱۹۱تنها یکدهم و در سال  ۹۱۹۹تنها یکچهلم حزب
را تشکیل میدادند .حزب طی انقلاب و جنگ داخلی دستخوش فرآیند پیوستهی رشد
قرار گرفته بود .این تا حدودی گرایشِ تمامی کارگران مبارزهجو و سوسیالیستهای
مجابشده به پیوستن به حزب را منعکس میکرد؛ اما نتیجهی گرایشهای دیگر نیز
بود .زمانی که طبقهی کارگر ،خود اضمحلال یافته بود ،حزب میبایست کنترل تمامی
حوزههای دارای ادارهی شورایی را بهدست میگرفت .این تنها با افزایش اندازهی آن
ممکن بود .علاوهبراین ،زمانی که روشن شد کدام طرف ،پیروز جنگ داخلی است،
1 private commodity production
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بسیاری از افراد که عقاید سوسیالیستی چندانی نداشتند یا اصل ًا نداشتند سعی کردند
به حزب وارد شوند .بنابراین حزب تفاوت چشمگیری با یک نیروی سوسیالیستی
یکدست داشت .در بهترین حالت تنها میشد اظهار کرد عناصر رهبری و مبارزهجوترین
اعضای آن بخشی از سنّت سوسیالیستی بودند.
این تضعیف درونی حزب با پدیدهای متناظر در خود دستگاه دولتی مقارن بود.
حزب بلشویک مجبور شده بود بهمنظور حفظ کنترل بر جامعهی روسیه ،از هزاران نفر
از اعضای بوروکراسی تزاری سابق استفاده کند تا بتواند بهمثابهی یک ماشین حکومتی
کارا عمل کند .در نظریه ،بلشویکها میبایست کار این افراد را در مسیر سوسیالیستی
هدایت میکردند .اما در عمل ،رویهها و شیوههای سابقِ کار ،بهویژه نگرشهای
پیشاانقلابی به تودهها ،اکثراً غالب شد .لنین با هوشیاری از دلالتهای این اتفاق آگاه
بود:
«او در کنگرهی مارس  ۹۱۹۹بیان کرد :ضعف ما بهقدر کافی آشکار است.
قشر 1حاکم کمونیستها در زمینهی فرهنگ دچار کمبود است .اگر به مسکو
نظر بیندازیم ،تودهی بوروکراتیکها را میبینیم .چه کسانی رهبری میکنند
و چه کسانی رهبری میشوند؟  ۸۱۱۱کمونیست مسئول ،تودهی بوروکراتها
را رهبری میکنند یا برعکس؟ من باور ندارم شما بتوانید صادقانه بگویید
کمونیستها این توده را رهبری میکنند .اگر صادقانه اذعان کنیم آنها
رهبری نمیکنند ،بلکه رهبری میشوند».
در پایان سال  ،۹۱۹۹او دستگاه دولتی را اینگونه توصیف کرد« :وامگرفتهشده
از حکومت تزاری و بهندرت تأثیرگرفته از دنیای شورایی ...یک سازوکار بورژوایی و
تزاری» )6(.در مشاجرات  ۹۱۹۱حول نقش اتحادیههای کارگری ،لنین اعتقاد داشت:
«دولت ما در حقیقت دولت کارگران نیست؛ بلکه دولت کارگران و دهقانان
است ...اما این تمام واقعیت نیست .برنامهی حزب ما نشان میدهد دولت ما،
دولتی کارگری با تحریفات بوروکراتیک است)۱(».

1 stratum
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وضعیت در واقع حتا بدتر از این بود .قضیه تنها به این ختم نمیشد که
بلشویکهای قدیمی در وضعیتی قرار داشتند که قدرتهای ترکیبشدهی نیروهای
طبقاتی متخاصم و بیتحرکی بوروکراتیک ،محققشدنِ آرمانهای سوسیالیستی آنها
را دشوار میکرد .ممکن نبود خود این آرمانها برای همیشه از گزند محیط متخاصم
بهدور بمانند .ضرورت فراهمآوردن یک ارتش منضبط از تودهی دهقانیِ اکثراً بیتفاوت،
رویههای سلطهجویانه را در بسیاری از اعضای حزب نهادینه کرده بود .وضعیت در زمان
سیاست نوین اقتصادی فرق کرده بود؛ اما همچنان تفاوت چشمگیری با آن تعامل
دموکراتیک بین رهبران و رهبریشوندگان داشت که جوهرهی دموکراسی سوسیالیستی
را تشکیل میداد .بسیاری از اعضای حزب در آن مقطع مجبور بودند برای کنترل جامعه
با بازرگانان و سرمایهداران خُرد ،کولاکها ،کنار بیایند .آنها میبایست منافع دولت
کارگری را در برابر این عناصر نمایندگی میکردند؛ اما نه همچون گذشته از طریق
مواجههی فیزیکی مستقیم .لازم بود همکاریهای محدودی با آنها انجام بگیرد .بهنظر
میرسید بسیاری از اعضای حزب از رابطهی بیواسطه و ملموس با عناصر
خردهبورژوایی ،بیشتر از پیوندهای ناملموسشان با یک طبقهی کارگر ضعیف و
دلسردشده تأثیر میگرفتند.
این بهویژه برای تأثیرپذیری بوروکراسی سابق صدق میکرد که اعضای آن تا
اعماق حزب رخنه کرده بودند .انزوای حزب از آن دست از نیروهای طبقاتی خارج از
خود که حاکمیتش را تقویت میکردند ،بدان معنا بود که میبایست انضباط آهنینی را
بر خود اعمال کند .بنابراین در دهمین کنگرهی حزب -بااینکه فرض شده بود مباحثه
درون حزب ادامه خواهد داشت( -)۱تشکیل جناحهای رسمی «بهصورت موقت» ممنوع
شد .اما این مطالبه برای انسجام درونی ،بهسادگی به پذیرش شیوههای کنترل
بوروکراتیک در درون حزب تنزل یافت .عناصر مخالف در حزب از همان آوریل ۹۱۹۱
دربارهی این امور شکایت میکردند .تا سال  ۹۱۹۹لنین نیز نوشت« :ما نهتنها در
نهادهای شورایی ،بلکه در نهادهای حزب نیز بوروکراسی داریم».
سرنوشت اپوزیسیونهای پیاپی علیه رهبری مرکزی ،تحلیلرفتن دموکراسی
درونحزبی را به بهترین نحو نشان میدهد .در سالهای  ۹۱۹۱و  ۹۱۹۱حق مباحثهی
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آزاد درون حزب با سازمانیابی گروههای مختلف گرد پلاتفرمها 1بدیهی فرض میشد.
شخص لنین دستکم در دو مورد در حزب در اقلیت قرار گرفته بود (یکی در زمان
[نگارش] «تزهای آوریل» 2او و دیگری حدود یک سال بعد طی مذاکرات برست-
لیتوفسک .)3در نوامبر  ۹۱۹۱بلشویکهایی که موافق نبودند حزب بهتنهایی قدرت را
بهدست بگیرد ،میتوانستند برای تحتفشار قراردادن دولت ،از آن استعفا دهند بدون
آنکه مورد توبیخ انضباطی قرار بگیرند .اختلافات درون حزب بر سر مسألهی پیشروی
در ورشو و بر سر نقش اتحادیههای کارگری تماماً بهصورت علنی در مطبوعات حزبی
مورد بحث قرار گرفتند .حتا تا سال « ۹۱۹۹برنامهی اپوزیسیون کارگری» 4توسط خود
حزب در  ۹۲۱هزار نسخه چاپ شد و دو نفر از اعضای آن برای کمیتهی مرکزی انتخاب
شدند .در سال  ،۹۱۹۴زمانی که اپوزیسیون چپ 5ایجاد شد ،هنوز میتوانست
نگرشهایش را در «پراودا» 6ابراز کند؛ هرچند بهازای هر مقالهی مخالف با رهبری ،ده
مقاله در دفاع از آن چاپ میشد.
بااینهمه احتمال اینکه هر کدام از اپوزیسیونها طی این دوره بهشکل مؤثر
عمل کنند کاهش یافته بود .اپوزیسیون کارگری پس از دهمین کنگرهی حزب ممنوع
اعلام شد .در «پلاتفرم  ۸6نفره» 7مخالف آمده بود« :دستگاه سلسلهمراتبی دبیرخانهی
حزب بیش از هر زمان دیگر ،اعضای کنفرانسها و کنگرهها را به خدمت میگمارد»)۱(.
حتا بوخارین ،حامی رهبری و سردبیر «پراودا» ،کارکرد نمونهوار حزب را کامل ًا
غیردموکراتیک به تصویر کشید:

1 platforms
2 April Theses
3 Brest Litovsk negotiations
4 Programme of the Workers’ Opposition
5 Left Opposition
6 Pravda
خب کشلیرت خصی بیشویکهر س خرگرن ریم حز نموکسس خ حرا شورسی خب یر  ۲۲۲۱بتبعد.
7 Platform of the 46
خب پیر فلمهر خسلست س مهم خپوبیسسون چپ نت ویط  ۶۴نموکسس پسشگرم مخرلف خمضر شد.
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« ...غالب ًا کمیتههای محلی دبیر هستهها را منصوب میکنند و توجه داشته
باشید که محلیها حتا سعی نمیکنند کاندیداهایشان ،مورد پسند این
هستهها واقع شوند؛ بلکه فقط به انتصاب این یا آن دسته از رفقا بسنده
میکنند .به رأی گذاشتن مسائل به شیوهای انجام میگیرد که همچون یک
قانون ،بیاماواگر پذیرفته شده است :از حاضرین در جلسه پرسیده میشود
"چه کسی مخالف است؟" و بسته به اینکه افراد چقدر میترسند
مخالفتشان را ابراز کنند ،کاندیدای منصوبشده انتخاب میشود)۹۱(»...
دامنهی واقعی بوروکراسیسازی زمانی کاملاً آشکار شد که «تریومویرات» 1،گروه
رهبریکنندهی حزب در دوران بیماری لنین ،از هم پاشید .زینوویف 2،کامنف 3و
کروپسکایا 4اندکی پیش از پایان سال  ۹۱۹۲به اپوزیسیون علیه مرکزیت حزب
پیوستند –مرکزیتی که در آن مقطع توسط استالین کنترل میشد .زینوویف در رأس
حزب در لنینگراد قرار داشت؛ بدینتریب او دستگاه اداری شمال مرکزی و چند
روزنامهی تأثیرگذار را کنترل میکرد .در چهاردهمین کنگرهی حزب تمامی نمایندگان
لنینگراد از اپوزیسیون او علیه مرکزیت حمایت میکردند .بااینحال در عرض چند هفته
پس از شکست آن ،تمامی بخشهای حزب در لنینگراد -بهجز چند صد مخالف
سرسخت -به قطعنامههای حامی سیاستگذاریهای استالین رأی دادند .تمام آنچه
برای رسیدن به این وضعیت لازم شد عبارت بود از عزل [حامیان زینوویف] از دفترهای
مرکزی ادارهی شهری حزب .کسی که بوروکراسی را کنترل میکرد ،حزب را کنترل
میکرد .زمانی که بوروکراسی تحتکنترل زینوویف بود ،دست به مخالفت میزد؛ وقتی
1 triumvirate
بتشکی خب مدیلی خ یرق م شوا نت یت کفل ار رأس آن هسسند .منظور کویسنده گلسه یتکفلهی نرمنف،
بینوسیف س خیسرلسن خی نت پس خب ننررهگسلی لنسن خب یسری  ،بمرم خمور رخ ار ای گلفسند .ار ببرن رسی
« لسیکر»  troikaکسز کرمسده م شوا.
2 Zinoviev.
3 Kamenev
4 Krupskaya
همسل لنسن
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که استالین شهرها را به دستگاه سرتاسری کشوری تحتکنترل خود افزود ،به پیرو
سیاستگذاریهای او بدل شد .دستگاه یکدست 1زینوویفیستی ،با تغییری در رهبری
به دستگاه یکدست استالینیستی دگرگون شد.
اضمحلال طبقهی کارگر طی جنگ داخلی به ظهور بوروکراسی در دستگاه
شورایی و حزب انجامید .اما این وضعیت حتا با آغاز بازیابی صنعت و رشد طبقهی کارگر
در خلال سیاست نوین اقتصادی همچنان ادامه یافت .بازیابی اقتصادی ،بهجای صعود،
منجر به سقوط جایگاه طبقهی کارگر در «دولت کارگری» شد.
اگر به موضوع یکسره کمّی بنگریم ،امتیازاتی که ضمن سیاست نوین اقتصادی
به دهقان داده شد ،موقعیتِ (مرتبطِ) کارگر را وخیمتر کرد.
«[کارگر] در هر کجا ،علیرغم آنکه در مقام قهرمان شناختهشدهی
دیکتاتوری پرولتاریا طی کمونیسم جنگی تحسین میشد ،در معرض خطرِ
بدلشدن به فرزندخواندهی سیاست نوین اقتصادی قرار داشت .نه مدافعان
سیاستگذاریهای رسمی و نه منتقدان آنها بهبهانهی پیشرفت صنعت در
زمان بحران اقتصادی  ،۹۱۹۴درنیافتند که بررسی گلایهها و منافع کارگر
صنعتی همچون یک مسألهی بسیار مهم ،ضرورت دارد)۹۹(».
البته موقعیت اجتماعی کارگر تنها در برابر دهقان سقوط نکرد؛ بلکه در قیاس با
مسئولان و مدیران نیز اینچنین بود .درحالیکه در سال  6۲ ،۹۱۹۹درصد کارکنان
مدیریتی 2،کارگر و  ۴۲درصد غیرکارگر طبقهبندی میشدند ،یک سال بعد این ارقام
تقریباً معکوس شد ۴6 :درصد کارگر و  6۸درصد غیرکارگر بهحساب میآمدند)۹۹(.
«مدیران سرخ صنعت» 3بهمثابهی یک گروه دارای امتیاز سربرآوردند .این افراد مزد
بالایی میگرفتند و از طریق «مدیریت تکنفره»ی 4کارخانهها میتوانستند به اختیار
1 monolith
2 managing personnel
3 red industrialists
مدیلخک نت پس خب خکتیر خنسال س بتسیژه پس خب نموکسسم جنگ  ،ار عمل ننسل نررلرکتهر س ملخنز صنعس رخ
بتچن آسراکد.
4 one-man management
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خود استخدام یا اخراج کنند .در عین حال بیکاری فراگیر با افزایشیافتن به سطح یک
میلیون و  ۹۲۱هزار نفر در دورهی  ۹۱۹۴-۸همچون بیماری به جان اقتصاد شورایی
افتاد.

 .۶تقسیمات در حزب؛ ۱۲۲۱-۲۲
انسانها تاریخ را رقم میزنند؛ اما نه در اوضاعواحوالی که خود پدید آوردهاند .این
اوضاعواحوال و خود انسانها طی این فرآیند تغییر میکنند .حزب بلشویک نیز در
قیاس با هر گروه دیگر در تاریخ ،در برابر گزند این واقعیت از مصونیت بیشتری برخوردار
نبود .مقاصد سوسیالیستی آنها مبنی بر کوشش در راستای حفظ انسجام بافت
جامعهی روسیه در آشفتگی جنگ داخلی ،ضدانقلاب و قحطی ،یک عامل تعیّنبخش
به مسیر تاریخ بود؛ اما ممکن نبود آن دسته از نیروهای اجتماعی که بلشویکها
میبایست برای بهانجامرساندن این امور با آنها کار میکردند ،خود اعضای حزب را
تغییر ندهند .حفظ انسجام روسیه در دورهی سیاست نوین اقتصادی مستلزم
میانجیگری میان طبقات اجتماعی مختلف بود تا از نزاعهای مخرب جلوگیری شود.
انقلاب تنها بهشرطی میتوانست نجات یابد که حزب و دولت نیازهای طبقات مختلفِ
اغلب متعارض را تأمین کنند .باید ترتیباتی داده میشد تا علاوهبر اهداف دموکراتیک
جمعگرایانهی سوسیالیسم ،سوداهای فردگرایانهی دهقانان نیز برآورده شود .حزب که
طی این فرآیند بر فراز طبقات اجتماعی مختلف قرار گرفته بود میبایست اختلاف آنها
را در درون ساختار خود منعکس کرده باشد .فشار طبقات اجتماعی بر حزب سبب
میشد بخشهای مختلف آن ،آرمانهای سوسیالیستی خود را از منظر منافع طبقات
مختلف تعریف کنند .تنها طبقهی دارای قابلیتِ اعمال فشارِ تماماً سوسیالیستی -
طبقهی کارگر -از همه ضعیفتر ،سازماننیافتهتر و ناتوانتر در بهکاربستن چنین فشاری
بود.

 .۷اپوزیسیون چپ
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بدون شک اپوزیسیون چپ از لحاظ ایدههایش بیش از هر جناح دیگر در حزب
به سنّت سوسیالیستیِ انقلابیِ بلشویسم پایبند بود .این اپوزیسیون از بازتعریف
سوسیالیسم بهمعنای اقتصاد دهقانی با پیشرفت آهسته یا انباشت محضخاطر انباشت
سر باز میزد و در نگرش آن ،دموکراسی کارگری بهعنوان اصلیترین مؤلفهی
سوسیالیسم باقی مانده بود .جناح یادشده از تحتاستیلا درآوردنِ انقلاب جهانی بهنفع
شعار شووینیستی و ارتجاعیِ تحقق «سوسیالیسم در یک کشور» 1امتناع میورزید.
بااینحال نمیتوان اپوزیسیون چپ را بهطور مستقیم ،جناح «پرولتری» درون
حزب نامید .در روسیه طی دههی بیست ،طبقهی کارگر کمتر از هر طبقهی دیگر به
حزب اعمال فشار میکرد .پس از جنگ داخلی ،این طبقه در شرایطی بازسازی شد که
تواناییهایش در زمینهی جنگیدن برای اهدافش تضعیف شده بود .نرخ بیکاری بالا بود؛
مبارزهجوترین کارگران یا در جنگ داخلی مُرده بودند یا به بوروکراسی صعود کرده
بودند؛ و اکثریت این طبقه از دهقانان تازهرسیده از روستاها تشکیل میشد .رویکرد
نمونهوار طبقهی کارگر -دستکم در اکثر اوقات -نه حمایت از اپوزیسیون ،بلکه
بیاعتنایی به مباحثات سیاسی بود که موجب میشد از بالا بهسادگی مورد کنترل و
استفاده قرار بگیرد .اپوزیسیون چپ در وضعیتی –شناختهشده نزد سوسیالیستها-
قرار داشت که برای کنش طبقهی کارگر ،در شرایطی که خود کارگران خستهتر و
دلسردتر از آن بودند که بجنگند ،برنامهی سوسیالیستی تعیین میکرد.
البته تنها بیاعتنایی کارگران نبود که برای اپوزیسیون دشواریهایی ایجاد کرد؛
شناخت خود اپوزیسیون از واقعیتهای اقتصادی نیز به این وضعیت دامن میزد .در
استدلالهای آن تأکید میشد هر سیاستی که دنبال میشد ،همچنان فقدان عینی
منابع ،زندگی را دشوار میکرد .اپوزیسیون بر نیاز به پیشرفت داخلی صنعت و ضرورت
گسترش انقلاب بهعنوان وسیلهای برای رسیدن به این پیشرفت تأکید میکرد .اما حتا
با پیروی از سیاستگذاری سوسیالیستی صحیح ،در کوتاهمدت چیز اندکی به کارگران
عرضه میکرد .زمانی که تروتسکی و پرئوبروژنسکی 2شروع به مطالبهی برنامهریزی
1 socialism in one country
2 Preobrazhensky

09

کریس هارمن  /ترجمهی بابک جعفری

بیشتر کردند ،تأکید داشتند این بدون فشار بر دهقانان و فداکاری کارگران ممکن نبود.
اپوزیسیون متحد «تروتسکیستها» و «زینوویفیستها» در سال  ۹۱۹6بهبود
بیچونوچرای اوضاع کارگران را بهعنوان نخستین اولویت طلب میکرد؛ اما بهقدر کافی
نیز واقعبین بود تا وعدههای اتوپیایی استالین به کارگران -که از مطالبات اپوزیسیون
فراتر میرفت -را محکوم کند.
در اینجا مجال نیست پلاتفرمهای گوناگون اپوزیسیون چپ را بررسی کنیم؛ اما
میتوان بهطور خلاصه به سه خواستهی بههمپیوستهی اصلی آن اشاره کرد:
- ۹انقلاب تنها بهشرط افزایش اهمیت اقتصادی شهرها در مقابل کل کشور،
بهعبارت دیگر صنعت در مقابل کشاورزی ،میتوانست در جهت سوسیالیستی
پیشرفت کند .این امر ،برنامهریزیِ صنعت و شکلی از سیاستگذاری را
میطلبید که از طریق سیاستهای مالیاتی ،عامدانه علیه دهقان ثروتمند
تبعیض قائل میشد .اگر چنین نمیکردند این دهقان بهقدر کافی قدرت
اقتصادی میانباشت تا منافعش را به دولت مستولی سازد و اینچنین یک
«ترمیدور» 1،ضدانقلاب درونی ،ایجاد میکرد.
 -۹این پیشرفت صنعتی باید با دموکراسی کارگریِ افزایشیافته همراه میشد
تا به گرایشهای بوروکراتیک در حزب و دولت پایان دهد.
- ۴این دو سیاستگذاری میتوانستند روسیه را در جایگاه سنگر انقلاب حفظ
کنند؛ اما نمیتوانستند آن سطح مادی و فرهنگی را فراهم آورند که
پیشنیازهای سوسیالیسم هستند .این امر ،گسترش انقلاب در خارج را
میطلبید.
اگر به موضوع یکسره اقتصادی بنگریم ،هیچ چیز ناممکنی در این برنامه وجود
نداشت .در واقع مطالبات آن در رابطه با برنامهریزیِ اقتصاد و فشار بر دهقانان سرانجام
اجرا شدند؛ گرچه بهطریقی که با مقاصد اپوزیسیون در تناقض بود .البته کسانی که
1 Thermidor
مره یرباهم تویم خکتیر فلخکست .بت یتوط رسبسپسل خشرره اخرا س بت اسرهی بربگش ضدخکتیر پس خب سقوع
خکتیر گفست م شوا.
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حزب را از سال  ۹۱۹۴بهبعد کنترل میکردند ،حکمت این برنامه را درنیافتند .تنها یک
بحران حادّ اقتصادی در سال  ،۹۱۹۱آنها را به برنامهریزی و صنعتیسازی واداشت.
آنها پیش از این بهمدت پنج سال جناح چپ را مورد اذیتوآزار قرار داده و رهبرانش
را طرد کرده بودند .دومین خواستهی برنامه هیچوقت به انجام نرسید و سومین
خواستهی آن -که در سال  ۹۱۹۴جزئی از ارتدوکسی بلشویسم بود( -)۹۴توسط رهبران
حزب در سال  ۹۱۹۲برای همیشه کنار گذاشته شد.
مبانی اقتصاد ،از پذیرش این برنامه توسط حزب جلوگیری نکرد؛ بلکه توازن
ی شکلگرفته درون خود حزب به آن منجر شد .برنامه ،گسست از
نیروهای اجتماع ِ
ضربآهنگ تولیدی را طلب میکرد که بهوسیلهی فشارهای اقتصادی دهقانان تعیین
میشد .دو دسته نیروی اجتماعی درون حزب شکل گرفته بودند که با چنین برنامهای
مخالفت میکردند.

« .۸راست» و «میانه»
دستهی اول سادهتر بود :تشکیلشده از عناصری که امتیاز دادن به دهقانان را برای
برساخت سوسیالیستی زیانآور نمیدانستند .آنها آگاهانه از حزب درخواست میکردند
که برنامهاش را با نیازهای دهقانان تنظیم کند .اما این تنها یک اعلامیهی نظری نبود؛
بلکه نشاندهندهی منافع تمامی آن افرادی در حزب و نهادهای شورایی بود که همکاری
با دهقانان -شامل کولاکها ،کشاورزان سرمایهدار و نِپکاران -1را خوشایند یافته بودند.
آنها بیان نظریشان را در بوخارین یافتند که حکم میداد دهقانان «خود را ثروتمند
کنند».
دستهی دوم همانقدر از نیروهای اجتماعی درون حزب قدرت میگرفت که از خارج
آن .دغدغهی ظاهری این دسته حفظ انسجام اجتماعی بود؛ بدینترتیب در برابر
تنشهای اجتماعیِ محتمل که کوششهای آگاهانهای بودند برای تحتاستیلای شهرها
1NEPmen
بربرگرکرن س مدیلخک نت خب فلص هری پسشآمده بتیاب آبخایربی محدسا بربخر ط یسری کوین خقسصرای ،یوا
بت جسب م باکد« .کِپنررخن» بتعنوخن معرا خکسخر شد.
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درآوردنِ کل کشور ،مقاومت میکرد ،اما در بیانیههای خود در حمایت از دهقانان،
بهاندازهی جناح راست پیش نمیرفت .این دسته عمدتاً از عناصر درون خود دستگاه
حزبی تشکیل میشد که تمام عزیمتشان حفظ انسجام حزب از طریق شیوههای
بوروکراتیک بود .رهبر آن کسی بود که در رأس دستگاه حزبی قرار داشت :استالین
از منظر اپوزیسیون چپ جناح استالین در آن مقطع گروه میانهرویی بود که بین
سنّتهای حزب (تجسمیافته در برنامهی جناح چپ) و جناح راست نوسان میکرد.
کسانی که به این تفسیر معتقد بودند زمانی با شوک شدید مواجه شدند که استالین در
سال  ۹۱۹۱با تحقق خواستهی اول خودِ برنامهی اپوزیسیون ،به جناح راست همانقدر
بیرحمانه هجوم بُرد که تنها چند ماه پیشتر به جناح چپ حمله کرده بود و
صنعتیسازی و سلبمالکیت کامل از دهقانان (بهاصطلاح «اشتراکیسازی» )1را آغاز
کرد .استالین بهوضوح پایهی اجتماعی خود را داشت و میتوانست بدون قدرتگیری
پرولتاریا یا دهقانان دوام بیاورد.
اگر اپوزیسیون چپ نتیجهی آن دست از گروههای حزب بود که سنّتهای
سوسیالیستی و طبقهی کارگر نیروی محرکشان بود و سعی میکردند این سنّتها را
در سیاستگذاریهای واقعبینانه تجسم ببخشند ،و اپوزیسیون راست حاصل کرنش در
برابر فشارهای دهقانان بر حزب بود؛ آنگاه میتوان گفت جناح استالینیستیِ پیروز ،بر
خود بوروکراسی حزب استوار بود .این پدیده همچون یک عنصرِ تحتاستیلا درون
ساختار اجتماعی خلقشده توسط انقلاب ،بهوجود آمده بود و صرف ًا یک سری
کارکردهای ابتدایی مشخص را برای حزب کارگری به انجام میرساند .حزب همزمان با
اضمحلال طبقهی کارگر ،بر فراز طبقه باقی مانده بود .در این وضعیت ،نقش حافظ
انسجام حزب و دولت اهمیت پیدا میکرد .این امر بهشکل فزایندهای از طریق شیوههای
بوروکراتیک کنترل -که اغلب توسط بوروکراتهای تزاری سابق اعمال میشد -در دولت
و سپس در حزب انجام میگرفت .دستگاه حزبی بهشکل فزایندهای قدرت واقعی در
حزب را با منصوبکردن مأموران در تمامی سطوح و انتخاب نمایندگان برای
کنفرانسها ،بهدست میگرفت .اما اگر حزب -و نه طبقه -دولت و صنعت را کنترل
1 collectivization
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میکرد؛ آنگاه میتوان ادعا کرد دستگاه حزبی بهشکل فزایندهای ثمرههای کارگران در
انقلاب را به ارث میبُرد.
از لحاظ سیاستگذاری ،اولین نتیجهی این پدیده ،بیتحرکیِ بوروکراتیک بود.
بوروکراتهای دستگاه به سیاستگذاریهایی که ممکن بود موقعیت آنها را به خطر
بیندازد با مقاومت منفی پاسخ میدادند .آنها شروع کردند در برابر هر گروهی که
ممکن بود موقعیت آنها را به چالش بکشد همچون یک نیروی سرکوبگر عمل کنند.
ازاینرو با برنامههای جناح چپ مخالفت کردند و از هر مهلتی برای مباحثهی واقعی
حول آنها امتناع ورزیدند .این واکنش منفی بوروکراسی به تهدیدهای آشفتگی
اجتماعی ،طبیعتاً سبب میشد با جناح راست و بوخارین متحد شود و اینچنین حضور
فرایندهی آن بهعنوان یک هستی اجتماعی از سوی خود و با رابطهی خاص خود با ابزار
تولید ،پنهان میشد .سرکوب اپوزیسیون توسط بوروکراسی در حزب ،به اقدامی از بالا
میمانست که تلاش میشد بهوسیلهی آن ،سیاستگذاریِ حامی دهقانان تحمیل شود؛
و نه همچون بخشی از مبارزهی خود بوروکراسی برای آنکه هر گونه مخالفت با قدرت
خود در دولت و صنعت را رفع کند .حتا شکستهای آن در خارج پس از اعلام
سوسیالیسم در یک کشور ،بیشتر از یک عامل ضدانقلابی آگاه ،از بیتحرکی بوروکراتیک
و سیاستگذاریهای حامی دهقانان نتیجه میشد.
بااینحال بوروکراسی طی این دوره از طبقهای در خود به طبقهای برای خود رشد
میکرد .گروه کوچکی از مأموران در زمان آغاز سیاست نوین اقتصادی ،بهطور عینی
قدرت در حزب و دولت را به دست گرفته بودند؛ اما آنها بههیچعنوان یک طبقهی
حاکم منسجم نبودند و از مقاصد مشترکشان هیچ اطلاعی نداشتند.
سیاستگذاریهایی که آنها به انجام میرساندند توسط آن عناصری در حزب شکل
میگرفت که هنوز تحتتأثیر سنّتهای سوسیالیسم انقلابی قرار داشتند .چنانچه شرایط
عینی در کشور ،دموکراسی کارگری را غیرممکن میکرد ،دستکم احتمال داشت
کسانی که سنّتهای حزب نیروی محرکشان بود ،آن را بهواسطهی بازیابی صنعت در
کشور و انقلاب در خارج ترمیم کنند .مطمئناً حزب به نقش انقلابیاش در مقیاس جهانی
ادامه داد .حزب در توصیههایی که به احزاب خارجی میکرد دچار اشتباهاتی شد -و
بدون شک بعضی از آنها نتیجهی بوروکراسیسازی خود آن بودند -اما از طریق
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تحتاستیلای منافع ملّیِ خود درآوردنِ آنها ،مرتکب جنایت نشد .فرآیندی که در خلال
آن این گروهبندیهای اجتماعی خود را از میراث انقلاب رهانیدند و به طبقهای خودآگاه
که از سوی خود عمل میکند بدل شدند ،بنیان مبارزات جناحی دههی بیست را تشکیل
میدهد.

 .۲ضدانقلاب
اغلب گفته میشود ظهور استالینیسم در روسیه را نمیتوان «ضدانقلاب» نامید
زیرا یک فرآیند تدریجی بوده است (برای نمونه ،تروتسکی اذعان کرد چنین نگرشی به
ی
«رفرمیسمی است که از نو تکرار میشود» گرفتار شده است) .اما این نظر ،کجفهم ِ
روش مارکسیستی است .گذار از یک نوع جامعه به نوع دیگر همواره مستلزم یک تغییر
ناگهانی منفرد نیست .این ضرورت برای گذار از دولت سرمایهدارانه به دولت کارگری
صدق میکند زیرا طبقهی کارگر نمیتواند اعمال قدرت کند مگر به یکباره ،بهصورت
ی مبارزه
جمعی و از طریق نزاع با طبقهی حاکم –نزاعی که نقطهی اوجِ سالهای طولان ِ
است و در آن نیروهای طبقهی حاکم شکست میخورند .اما در گذار از فئودالیسم به
سرمایهداری موارد بسیاری بودهاند که نه یک نزاع ناگهانی ،بلکه رشتهی کاملی از
درگیریها در سطوح مختلف رخ دادند و اینچنین طبقهی اقتصادی پیروز (بورژوازی)
امتیازات سیاسیِ بهنفع خود را تحمیل کرد .ضدانقلاب در روسیه بهجای مسیر اول،
دومی را در پیش گرفت .لازم نبود بوروکراسی قدرت را از کارگران به یکباره غصب
کند؛ اضمحلال طبقهی کارگر قدرت را در تمامی سطوح جامعهی روسیه به بوروکراسی
سپرد .اعضای آن صنعت ،پلیس و ارتش را کنترل میکردند .بوروکراسی حتا لازم نداشت
کنترل دستگاه دولت را به چنگ بیاورد تا آن را تابع قدرت اقتصادی خود کند؛ چنانچه
بورژوازی در چندین کشور بدون مواجههی ناگهانی و پیروزمندانه چنین کرده بود.
بوروکراسی صرفاً میبایست ساختار سیاسی و اقتصادی را -که از پیش کنترلشان
میکرد -تابع منافع خود میکرد .این نه «بهصورت تدریجی» ،بلکه از طریق سلسلهای
از تغییرات کیفی رخ داد که اینگونه عملکرد حزب تابع مطالبات بوروکراسی مرکزی
شد .تنها در شرایطی ممکن بود هر کدام از این تغییرات کیفی اتفاق بیفتند که با آن

24

روسیه :چهگونه انقلاب ناکام ماند؟

عناصری در حزب که بنابه هر دلیلی همچنان به سنّت سوسیالیستی انقلابی پایبند
بودند ،بهصورت مستقیم مواجه میشد.
اولین (و مهمترینِ) این مواجهات ،با اپوزیسیون چپ در سال  ۹۱۹۴رخ داد.
اگرچه اپوزیسیون بههیچوجه با آنچه بر سر حزب میآمد بهصورت قاطع و بیتردید
مخالفت نمیکرد (برای مثال ،رهبر آن ،تروتسکی ،در زمان مناظرات  ۹۱۹۱حول
اتحادیههای کارگری باورنکردنیترین اظهاراتِ جانشینگرایانه 1را به زبان آورده بود و
امضاکنندگان اولین پلاتفرم عمومی اپوزیسیون («پلاتفرم  ۸6نفره») ،آن را تنها با
قیدوشرطهای متعدد پذیرفته بودند) ،اما بوروکراسی با دشمنیِ بیسابقهای به آن
واکنش نشان داد .گروه حاکم در حزب برای حفظ قدرت خود به روشهایی در مباحثه
متوسل شد که پیش از آن در حزب بلشویک سابقه نداشت .بدنامکردنِ نظاممند
مخالفان جای مباحثهی منطقی نشست .تحتکنترلِ دبیرخانه درآوردنِ انتصابها برای
اولینبار بهصورت آشکار مورد استفاده قرار گرفت تا بدینوسیله حامیان اپوزیسیون از
مقامهایشان عزل شوند (برای مثال ،اکثریت کمیتهی مرکزی کومسومول 2پس از
پاسخ متقابل تعدادی از آنها به حملات علیه تروتسکی ،عزل و به شهرستانها فرستاده
شدند) .جناح حاکم بهمنظور توجیه این طرزعملها دو هستی ایدئولوژیک جدید ابداع
کرد که در برابر یکدیگر قرار میگرفتند .از یک سو ،آیینی از «لنینیسم» بهراه انداخت
(بهرغم اعتراضات همسر لنین) و سعی کرد با مومیاییکردن جسد لنین همچون
فراعنهی مصری ،او را در جایگاه نیمهخدا بنشاند .از سوی دیگر« ،تروتسکیسم» را
بهعنوان گرایشی مخالف با «لنینیسم» ابداع کرد و با نقلقولهای معدود از لنین در ده
یا بیست سال پیش از آن زمان دست به توجیهاش زد؛ درحالیکه آخرین اظهارات لنین
(«وصیتنامه»اش) را نادیده میگرفت که در آن تروتسکی «تواناترین عضو کمیتهی
مرکزی» ذکر شده بود و عزل استالین پیشنهاد میشد .رهبران حزب آگاهانه مرتکب
1 Substitutionist
رسیکلای نت حز خکتیرب طاتتی نررگل رخ بتجری لواِ طاتتی نررگل م کشرکَد.
2 Komsomol
خ حرایتی نموکسسس جوخکرن لنسنسس مسحد .ارعمل شرلتی جوخکرن حز نموکسس خ حرا شورسی.
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این تحریفات و جلعیات میشدند تا هر تهدیدی به کنترلشان بر حزب را پس بزنند
(زینوویف ،عضو پیشگام «تریومویرات» در آن مقطع ،مدتی بعد به این امر اقرار کرد).
در این حین  ،بخشی از حزب نشان میداد به جایی رسیده است که قدرت خود را
مهمتر از سنّت سوسیالیستی مباحثهی آزادِ درونحزبی میانگارد .بوروکراسی حزبی با
فروکاستن نظریه به ضمیمهای برای جاهطلبیهایش ،شروع کرده بود هویتش را بهرخِ
دیگر گروههای اجتماعی بکشد.
دومین مواجههی عمده بهطرز متفاوتی آغاز شد؛ در ابتدا نه با نزاعی بین اعضای
دارای آرمانهای سوسیالیستی حزب و خود بوروکراسیِ دارای قدرتِ فزاینده ،بلکه با
نزاعی بین رهبر صوری حزب (در آن مقطع زینوویف) و دستگاه حزبی شروع شد –
دستگاهی که بهواقع آن را کنترل میکرد .زینوویف در لنینگراد بخش قابلتوجهی از
بوروکراسی را مستقل از مابقی دستگاه کنترل میکرد .اگرچه شیوهی عمل آن
بههیچوجه با آنچه در سراسر مابقی کشور متداول بود تفاوت نمیکرد اما میزان بالای
استقلال آن مانعی در برابر بوروکراسی مرکزی بود .منبع محتملی برای سیاستگذاریها
و فعالیتهایی که ممکن بود حاکمیت سرتاسریِ بوروکراسی را آشفته کند توسط این
بخش از بوروکراسی ارائه میشد .بدینعلت این بخش باید ذیل بوروکراسی مرکزی
آورده میشد .زینوویف در این فرآیند مجبور به کنارهگیری از موقعیت رهبریاش در
حزب شده بود .او با از دست دادنِ این موقعیت ،بار دیگر به سنّتهای تاریخی بلشویسم
و سیاستگذاریهای جناح چپ برگشت (البته او هیچوقت میلش به پیوستن به بلوک
حاکم را کامل ًا از دست نداد و طی ده سال بعد پیوسته میان اپوزیسیون چپ و دستگاه
نوسان میکرد) .با سقوط زینوویف ،قدرت به دست استالین افتاد .او با استفادهی
بیحدوحصر از شیوههای بوروکراتیک کنترل حزب ،بیاعتناییاش به نظریه ،دشمنیاش
با سنّتهای انقلاب که در آن نقش کوچکی داشت و با اشتیاقش برای توسل به هر
وسیلهای برای کنار زدنِ کسانی که بهواقع انقلاب را رهبری کرده بودند ،نمونهی بارز
خودآگاهیِ در حال رشدِ دستگاه بود .او در مبارزه با اپوزیسیون جدید تمامی این
خصوصیات را به سرحداتشان رساند .اجتماعات برچیده شدند ،سخنرانها ساکت
شدند ،مخالفان برجسته در مناطق دوردست منصوب شدند و از مأموران تزاری سابق
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برای تحریک مخالفان به قانونشکنی استفاده شد تا اینچنین ،گروههای مخالف از
اعتبار بیفتند .او بالاخره در سال  ۹۱۹۱شروع کرد از تزارها بهصورت مستقیم سرمشق
بگیرد و انقلابیها را به سیبری تبعید کرد .سرانجام حتا این اقدامات نیز کفایت نکردند؛
استالین به کاری دست بُرد که حتا رومانفها 1از انجام آن ناتوان بودند :قتل نظاممند
کسانی که حزب انقلابی  ۹۱۹۱را تشکیل داده بودند.
جناح استالینیستی تا سال  ۹۱۹۱کنترل خود در حزب و دولت را کاملاً استحکام
بخشیده بود .زمانی که بوخارین و جناح راست -وحشتزده از آنچه به خلق آن کمک
کرده بودند -دست به انشعاب زدند خود را حتا ضعیفتر از اپوزیسیون چپ یافتند .اما
حزب تمامی جامعهی روسیه را کنترل نمیکرد .شهرها -که قدرت [حزب] در آنها
برقرار بود -همچنان با دریای تولید دهقانی محاصره شده بودند .بوروکراسی ثمرههای
طبقهی کارگر در انقلاب را ربوده بود اما تا آن زمان دهقانان دستنخورده باقی مانده
بودند .امتناع تودهایِ دهقانان از فروش غلاتشان در سال  ۹۱۹۱این واقعیت را بهتندی
پیش چشم بوروکراسی آورد.
پس از آن ،سلطهی شهرها بر روستاها برقرار شد .این چیزی بود که اپوزیسیون
چپ سالها طلب میکرد و باعث شد مخالفان مشخصی (پرئوبروژنسکی و رادک )2با
استالین صلح کنند .بااینحال این سیاستگذاری در روح خود با آنچه مدنظر جناح
چپ بود ،ضدیت داشت .آنها استدلال میکردند صنعت دارای مالکیت کارگری در
شهرها باید بر تولید دهقانی مستولی شود .اما صنعت در شهرها دیگر تحت مالکیت
کارگران نبود؛ بلکه تحتکنترل بوروکراسی بود که دولت را در دست داشت .برقراری
سلطهی شهر بر کل کشور در آن زمان ،نه استیلای طبقهی کارگر بر دهقانان ،بلکه
استیلای بوروکراسی بر آخرین بخش جامعه بود که [تا آن مقطع] آن را تحتکنترل
نداشت .بوروکراسی برای تحمیل این سلطه ،از تمام وحشیگریای استفاده کرد که
طبقات حاکم همواره به کار میبردند .نه فقط کولاکها ،بلکه تمامی دستههای دهقانان

1 Romanoffs
2 Radek
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یعنی کل روستاییان عذاب دیدند .چرخش به «چپِ» سال  ۹۱۹۱در آخر ،انقلاب ۹۱۹۱
را در شهر و کل کشور به تحلیل بُرد.
بدون شک تا سال  ۹۱۹۱طبقهای جدید در شهر و روستا به قدرت رسیده بود.
لازم نبود این طبقه برای تسخیر قدرت ،با کارگران وارد ستیز نظامی مستقیم شود زیرا
قدرت مستقیم کارگران از سال  ۹۱۹۱از بین رفته بود .اما قطعاً لازم بود حزبی که در
قدرت باقی مانده بود از کسانی که پیوندهایی -هرچند ضعیف -با سنّت سوسیالیستی
داشتند ،تصفیه شود .زمانی که یک طبقهی کارگر تجدیدقواشده با آن روبهرو میشد،
چه در برلین ،چه در بوداپست یا در خود روسیه (برای مثال ،نووچرکاسک در سال
 1،)۹۱6۹تانکهایی را به کار میگرفت که در سال  ۹۱۹۱به آنها نیاز پیدا نکرده بود.
اپوزیسیون چپ در مورد آنچه با آن در نبرد بود ،صراحت نداشت .تروتسکی تا
روز مرگش عقیده داشت دستگاه دولتی که در تلاش است تا به او دست بیابد و او را به
قتل برساند ،یک «دولت کارگری منحط» است .بااینحال تنها همین اپوزیسیون چپ
هر روزه در برابر تخریب انقلاب در داخل و جلوگیری از وقوع آن در خارج توسط دستگاه
استالینیستی ،دست به مبارزه زد )۹۸(.در تمامی یک برههی تاریخی ،همین اپوزیسیون
بهتنهایی در برابر تأثیراتِ انحرافیِ استالینیسم و سوسیالدموکراسی بر جنبش
سوسیالیستی مقاومت کرد .اپوزیسیون این مقاومت را به انجام رساند باآنکه نظریاتش
حول مسألهی روسیه این کار را دشوارتر میکرد .بههمین دلیل است که هر جنبش
انقلابیِ راستین باید خود را بخشی از این سنّت تعریف کند.

یادداشتها
 -۲لس سک  ،انقلاب روسیه ،ص.۱۱
 -۱مرر ف بت خنسیلخا ۲۲ ،کوخمال  ،۲۲۲۱کتلقو شده ار خیزرخئسل گسزلل ،مارتف ،نمالیج.۲۲۴۱ ،
 -۳خیزرخئسل گسزلل ،همان ،ص.۲۱۳
 -۶همان ،ص.۲۲۲

1خشرره بت خعسصر نررگلخن شهل کوسچلنریک رسیست ار یر  ۲۲۴۱نت بر یلنو شدید موخجت شد.
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 -۵بت لس سک  ،قیلوقال بر سر کرونشتات ملخجعت ننسد.
 -۴کتلقو شده ار مرنس شرلسمن ،مبارزه برای خطمشی جدید ،کسویورک ،۲۲۶۳ ،ص.۲۵۱
 -۱لنسن ،آثار منتخب ،جید  ،۳۱ص.۱۶
 -۱بت پریخ لنسن بت مطرلاتی ریربخکوف مان بل ممنوعنلانِ رسیتهری گلسههری مخسیف ارسن حز بتمنظور
مطلحنلان «پیر فلمهر» ملخجعت ننسد« :مر کم وخکسم حز س خعضری نمسستی ملنزی رخ ار صورت عدم وخفق بل
یل مسرئل بنسرای خب حق ارلوخی خب حز محلسم ننسم .من کم وخکم صور ننم چگوکت ممکن خی چنسن نرری
ننسم!» لنسن ،آثار منتخب ،جید  ،۳۱ص.۱۴۲
 -۲ضمسمتی خی .خچ .نرر ،دورهی موقت ،ص.۳۴۲
 -۲۱کتلقو شده ار شرلسمن ،همان ،ص.۲۱۱
 -۲۲خی .خچ .نرر ،همان ،ص.۳۲
 -۲۱همان.
 -۲۳بر خیسرلسن ،لنین و لنینیسم ،سیلخی رسی  ،۲۲۱۶ ،ص ۶۱متریست ننسد« :آیر م وخن بدسن نوششهری
مشسلک پلسلسرریرهری چندین نشور پسشلفست ،بت پسلسبی کهری ِ یویسرلسسم ار یک نشور ای یرف ؟ لسل ،ممکن
کسس ( ».ذنلشده ار لس سک  ،بینالملل سوم پس از لنین ،ص)۳۴
 -۲۶ار خینجر بر خپوبیسسونهری خسلست مرکند خپوبیسسون نررگلی یر ملنزگلیرن (ینسلخلسس هر) امونلخت یلسنرر
کدخریم .خگلچت خین خپوبیسسونهر بتعنوخن سخننش بت بورسنلخی یربی خسلست س خکحطرط خکتیر یل بلآسراکد ،خمر
همچنسن بت صورت جزئ سخننش خ وپسری بت سخقعس عسن بواکد (بلخی مثر قدرت سخقع اهترکرن س ضعف طاتتی
نررگل) .آکچت ار خپوبیسسون نررگلی خهمس اخش س کجرت یرف  ،ار کهری ادیل بت بخش خب خپوبیسسون چپ
شد .ارحرل نت رهالخن آن ،نولوکسری س شیسرپنسکوف بت خیسرلسن سیسم شدکد.
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