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، زير شوند يم دهيدر بوق و كرنا دمبودن دولت را كه  داري و خنثي سرمايه» ناپذيري اجتناب« ،رخدادهاي اخير
 ي متفرعنانهبيني  خوشبحران عميق اقتصادي از پي آن، نيز و  ٢٠٠٨بحران اعتباري سال سوال برده است. 

تكرار نشده، به دليل دخالت  ١٩٣٠ي  . اگر (هنوز) ركود بزرگ دههرا بيرحمانه نابود كردطرفداران نيروهاي بازار 
آوري احمقانه است كه دولت  طرز شرم هبديگر اين ادعا اكنون در حمايت از نظامي بيمار است. عظيم دولت 

اكثريت عظيم  به زيانِمستقيماً ي گوست. مبالغ هنگفت دهندگان پاسخ ييا به را ،قرار داردبر فراز طبقات  يپارلمان
اقليتي ناچيز از  حساب ، با وقاحت بهاند دهندگان به آن متكي دهندگان و خدمات عمومي كه اين راي راي

  شود. مي ريختهها  بانكداران و شركت
هري اوليه، مانند اوئن و فوريه، ش آرمانهاي  سوسياليست. استبديل  ، چيستيكمتر واضح استآنچه اما 

هاي انتزاعي شكست  ، اما اين طرحكنند ها را در واقعيت عملي آلي را متصور شدند و كوشيدند آن جوامع ايده
هاي اجتماعي و اقتصادي سوسياليسم  شرط نوشت، اگرچه پيش دهم ميي نوز خوردند. ماركس كه در اواسط سده

هاي  داري بايد در گروه . چالش موثر در برابر سرمايهورزيد ميهاي كلي اجتناب  طرحي  ئهارااز اما كرد،  را بيان مي
، باشدداران تعقيب نفع خصوصي  نبايد مانند سرمايهاين طبقه محرك پرشمار مردم ــ طبقه ــ پايه داشته باشد. 

داري را  ادن سرمايهد آن باشد. سرانجام، بايد قدرت شكستبايست عامل حركت  ميبلكه نفع مشترك جمعي 
باشد و انواع  يمردمهاي  گروهتواند شامل انواع عظيم  داري مي داشته باشد. بنابراين، اگرچه مبارزه عليه سرمايه

، مقاومت در برابر ستم ناشي از نژاد، جنس و گرايش جنبش ضدامپرياليستيبگيرد (به خود ها را  نامحدود شكل
در واحدهاي محل كار با يكديگر همكاري و  انكارگركارگر واجد اين معيار است.  ي جنسي و غيره)، فقط طبقه

  كنند. نيازهاي زندگي را برآورده مي
هاي  اند. در نخستين سال كه مسير سوسياليسم را كشف كرده برخي مدعي بودنداز زمان ماركس به بعد، 

اپذيري سوسياليسم از طريق وسايل پارلماني ن رفرميست به اجتناب الملل دومِ ي بيستم، كائوتسكي و بين سده
آغاز كرد كه با آشويتس ي بربريت را  ساله ي سي اعتقاد داشتند. جنگ جهاني اول اين توهم را پراكند و يك دوره

ادعا كرد كه دولت بوروكراتيك متمركز روسيه، پيروزي  ١٩٤٥پس از استالين و هيروشيما به اوج رسيد. 
دولتي با داري  عنوان سرمايه اين نظام از آن زمان بهرا تضمين خواهد كرد. » سوسياليسم عمالً موجود«

اي عليه خشونت و فقر  هاي اجتماعي توده هاي اخير، اعتراض در سال. نمايان شدهاي مرگباري  كاستي
ي  نمونه، نديي كردپيما عليه جنگ عراق راه ٢٠٠٣فوريه  ١٥ها نفري كه در  داري برپا شده است. ميليون سرمايه

هاي معيني درون اين جنبش از موضع آنارشيستي/اتونوميستي  است. جريان ها ي از اين اعتراضچشمگير
هاي خياباني براي دگرگوني جامعه  آكسيون كهمعتقدند  كنند كه خود دولت بايد ناديده گرفته شود و استدالل مي

ماركس، به  مانيفست كمونيستي  به گفته هبلك ،ماندباقي كند. اما دولت معاصر نه فقط قدرتمند  كفايت مي
داري  ، امروزه نياز مبرمي به بديل عملي سرمايهكند. بنابراين عمل مينيز » ي حاكم هيئت اجرايي طبقه«ي  منزله

كند، بلكه  نابودي اقتصادي را نصيب مردم عادي مي ،داري و دولت تركيب حاضر سرمايهو دولتش داريم. نه فقط 
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به احتمال زياد در خطر ي زمين  بقاي ما روي كرهاساساً در زماني كه  نيز دولت و اقتصاد رسد كه به نظر مي
  .باشد است، از كنشي موثر عاجز

اند تا  دهد. شوراهاي كارگري در لحظاتي حساس ظهور كرده هايي ارائه مي سرنخ ،يك قرن مبارزهي  بهتجر
هاي  هاي خيالي سوسياليست گذارند. برخالف طرحبداري در اختيار  از يك بديل را در مقابل سرمايه اي لمحه
ي  خودجوش از مبارزه شكل نهادها به  اتيك، اينهاي دولتي بوروكر هاي بورژوايي يا ماشين شهري، پارلمان آرمان

كند؛  نمي هيچ حزبي وضع ي كارگري را اند. شوراها اي بوده اند و تجسم دمكراسي مستقيم توده طبقاتي باليده
شوند. آنان كه بخشي از زمان حال هستند، گذار به آينده را  عادي زندگي كارگري پديدار ميآنان از شرايط 

  سازند. كنند و نوع كامالً متفاوتي از قدرت را برمي بازنمايي مي
. توان يافت ، ميدنزن دست به عمل ميهاي شوراهاي كارگران را در هر جايي كه كارگران قائم به ذات  نطفه

داران، خودكنشي كارگران از  سرمايه» متعارف«تحت شرايط اما شوراهاي باليده بسيار استثنايي هستند، زيرا 
و نه براي براندازي  وجود دارند هاكارفرما مذاكره با هاي كارگري براي لحاظ گستره و زمان محدود است. اتحاديه

باقي صنفي  ها گرايش دارند كه اين اعتصابعمدتاً نند، ك ها اعتصابي را رهبري مي ديهاين اتحاهم . اگر آنان
رهبران فرارويد. چالشي سياسي  بهها و شرايط كار باشد ــ نه آنكه  مسائل پرداخت حقوقدر حيطه ــ يعني  بماند

براي نابودي نه  ،كنند مي استفاده داري در نهادهاي سرمايه براي اعمال نفوذ كارگران  سياسي رفرميست از راي
شود و نه تابع  و تابع نيازهاي نمايندگان مي گسستهشدن  رد، فرايند راديكاليزهاموتمامي در ؛ بنابراين، اين نهادها

  كالن.مو
ي طبقاتي از اين  در خالل جنگ، مبارزه د، مثالًنشو هنگامي كه سازوكارهاي عادي كنترل از هم گسيخته مي

دومين  است. فراگير بحراني ،شوراي كارگرانگيري  شكلگريزد. بنابراين، نخستين شرط براي  يقيدوبندها م
در  ، شوراهاي كارگران اروپاعبارت است از سطح باالي سازماندهي مستقل در ميان كارگران. اين فصلنيز شرط 

كند. از اين  بررسي مي را هاي اول و دوم جهاني و جنگ ١٨٧١ـ١٨٧٠هاي  فرانسه ـ پروس در سال  جريان جنگ
  شود. شان پيگيري مي هاي نهايي هاي شوراها، بسط و تكوين و سرنوشت طريق خاستگاه

  

  ١٨٧١جنگ داخلي در فرانسه، 
نقش نخستين شوراهاي  رويكرد، نامند. چنانكه خواهيم ديد، اين مي» كمون پاريس«را  ١٨٧١معموالً انقالب 

. ندتر از خود كمون بود ابتكاري بس راديكال ،گوناگونهاي  از جنبهكند، شوراهايي كه  را مخدوش ميكارگري 
ــ زماني برآورده شد كه ناپلئون سوم،  فراگيراي كارگران ــ بحراني  نخستين شرط براي ظهور دمكراسي توده

حكومتش نيز و  شد، بخش بزرگي از ارتش او اسير. شكست خورد از پروسمفتضحانه  ١٨٧٠در امپراتور فرانسه، 
دريافت كه  بود، ياعمال قدرت فيزيكبراي توانايي  كه فاقد. دولت جديد شدسرنگون  همان سال در سپتامبر

  برقراري مجدد اقتدار حكومت فرانسه بسيار دشوار است.
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ي كارگر پاريس  رسيد. اگرچه طبقه دورنماهاي شرط دوم، سازماندهي جمعي، ابتدا نويدبخش به نظر مي
كردند.  هاي كوچك كار مي ها در كارگاه )، اما آن١٩٦٨,١١٥ Bronداد ( ا تشكيل مياكثريت جمعيت پايتخت ر

درصد بيش از ده كارگر در استخدام  ٧شصت درصد واحدهاي صنعتي شامل فقط دو كارگر بودند، در حالي كه 
پايتخت را به زماني تغيير كرد كه ارتش پروس ). تمامي اين اوضاع و احوال ٦–٥٥ ,١٩٧٧ Gaillardداشتند (

متوقف شد، و تهيدستان دستخوش ند، حيات اقتصادي ه بودگريختتر  محاصره در آورد. اغلب ثروتمندان پيش
 از جلوگيريدولت در تالش براي . روي آوردند  ، گربه و موش سگناچار به خوردن قحطي هولناكي شدند كه 

شهر، كارگران را مسلح كرد كه اكنون اكثريت  اي براي دفاع از كردن وسيله اي و فراهم نارضايتي توده بروز
  دادند. را تشكيل مي يهزار نفر ٣٤٠چشمگير گارد ملي  

افسران  .سازماني جمعي به دست آورد ويژه، كامالً شكلي به، هر چند ي كارگر پاريس به اين ترتيب، طبقه
بر  مشق نظامهاي روزانه براي  توانستند از طريق گردهمايي شدند و اعضاي عادي آن مي گارد ملي انتخاب مي

اي مركزي مركب از نمايندگان  كميته). ٢٢٢ ,١٩٠٤ Lucipiaها كنترل دمكراتيك مستقيمي اعمال كنند ( آن
گارد «كرد:  ي آن بيان مي بود. اساسنامهاي  واحدهاي گوناگون نظامي، تجلي دمكراتيك مستقيم اين جنبش توده

» اند، حق مطلق دارد اعتماد كساني كه آنها را برگزيده ها به محض سلب عزل آنملي در انتخاب افسران و 
)EDHIS در شوراهاي بعدي  ،حق عزل ي عالوه هاي دمكراسي مستقيم و در حال اجرا به ). اين ويژگي١٩٨٨

  كارگران پديدار شد.
هنگامي كه دولت فرانسه قرارداد صلح را با پروس امضا كرد، متوجه شد كه اين نظاميان خطري مرگبار 

از  گارد ملي  پ كوشيد با گرفتن تو، تعداد قليلي از سربازاني كه در اختيار داشتبا ، ١٨٧١مارس  ١٨هستند. در 
شورش سربازان اين اقدام را عقيم گذاشت و  اي زنان طبقه كارگر سالح كند. اعتراض توده ها را خلع آن مونمارتر

 جنگ داخلي آغاز . به اين ترتيب،انتقال دادورساي در همان حوالي به اردوي خود را بقاياي دولت   و در نتيجه
  شكافتن ديوارهاي شهر و كشتار كوركورانه طبقه كارگر پاريس به اوج رسيد.، جنگي كه با شد

 ،ي مركزي گارد ملي، هر چند در يك شهر و براي مدت كوتاهي كميتهبا اين همه، شوراي كارگران در شكل 
  د. يك روزنامه در فرداي پس از انقالب آن را چنين توصيف كرد:داري پيروز ش بر حكومت سرمايه

هاي ديگر  انقالبي  اي در تاريخ. انقالب شما اين سرشت خاص را دارد كه آن را از همه هيچ نمونه بي
، ي گمنام و يك دل و يك زباناين است كه يكسره توسط مردمدر اش  كند. عظمت بنيادي متمايز مي

بار بدون رهبران... دستاوردي  خستينبه انجام رسيد و براي ني انقالبي مشترك جمعي،  وظيفه همچون
نه كاذب؛ برآمده از  استاقتدار كارگران قدرتمند است! اين قدرت طبيعي و خودجوش به عظيم كه 

 نحو مشروعي به، و اكنون كردندحمله  به آنانتحريك شدند و است كه » ي مردمي توده«وجدان عمومي 
  ).١٨٧١ ,La Communeكنند ( از خود دفاع مي
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، ابتكارهاي مردمي به نحو چشمگيري ١٨٧١هاي مارس و مي  شوراي كارگري، بين ماهنخستين از پي اين 
در آموزش، كنترل كارگري،  كه يهاي راديكال . تجربهنيستدر اينجا  بررسي آنمتاسفانه جاي  كه ندشكوفا شد

  ).٥٤–١١ ,٢٠٠٦ Gluckstein( ندي عمل گذاشته شد به بوتههنر و عدالت اجتماعي 
ي آنارشيسم  ير ـ ژوزف پرودون درباره هاي پي تاثير نظريه اما مشكالتي وجود داشت. بسياري از فعاالن تحت

] آنان اميدوار بودند آفرينش ١كردند.[ ي قدرت جمعي، استدالل مي بودند و عليه استقرار دولتي جديد، حتي بر پايه
كردند. ديگران  ورساي اجتناب مي قواينابودي ي جديد براي كسب حمايت بيروني كافي باشد و از  الگوي جامعه

هاي  مند بودند. آنان تالش ياسي متمركز عالقهها فقط به ديكتاتوري انقالبي و سازمان س مانند بالنكيست
  دانستند. مياي براي به اجرا درآوردن دمكراسي يا آفرينش سوسياليسم را انحراف ناشي از مبارزه براي بقاء  توده

شد.  درك نمي  شايسته شكلي فرد آن به هعالوه بر اين، شوراي كارگري چنان جديد بود كه سرشت منحصرب
مأموريت ما « جاي اينكه در گارد ملي نهاد كليدي انقالب مارس را تشخيص دهد، اعالم كرد:  بنابراين كميته به
شهري بود شوراي قدرت را به كمون واگذار كرد. اين كمون ) و ١٣٥ ,١٩٧١ Rougerie» (كامل شده است

بسيج  اوضاع و احوال ناشي ازالبته در  اي جغرافيايي و مطابق با قواعد قبل از انقالب انتخاب شده بود. كه برپايه
كرد، اما  اي مردم و جنگ داخلي، اين حكومت محلي كامالً متفاوت با يك هيأت شهرداري متعارف عمل مي توده

گو كرده بود و هم  دهندگانش پاسخ رايي مركزي گارد ملي كه آن را هم به  هاي يگانه كميته ويژگي
  ر كمون نبود.د، آمد به حساب مي ي مستقيم قدرت جمعي سرچشمه

ها با شتاب آزاد كرده بودند تا مانع گسترش براندازي  شده كه پروسي سرانجام قواي ورساي با سربازاني تقويت
در خالل ودكان غيرجنگجو بودند، آمار قربانيان كه اغلب آنان زنان و كشوند، پاريس را غرق در خون كردند. 

اعدام شده بودند، سه برابر بيشتر بود  ١٨٩٣ـ١٧٨٩ه از افرادي كه در انقالب كبير فرانسفقط يك هفته 
)Edwards تا چه حد داري در دفاع از منافع خويش  هشداري بود كه نشان داد سرمايه ،). اين٣٤٦ ,١٩٧١

است. اين تجربه نشان داد كه  مندارزش ١٨٧١ي  گيرد. با اين همه، تجربه دشمنانش انتقام ميو از رود  پيش مي
پديد آيد. كمون از طريق سرود ها  ترين شكل تواند به نامتعارف خودسازماندهي جمعي و دمكراتيك مي

تا به  هم هاي انقالب قرار داد ــ هنوز اي كه يك كمونارد سراييد و آن را نماد هدف ــ ترانه» انترناسيونال«
  بخش مانده است. امروز الهام

  

  ي پس از آن ي اول و دورهجنگ جهان
داري به واحدهاي  ي بيشتر سرمايه در پاريس پديدار شد، خالف قاعده بود. توسعه ١٨٧١شوراي كارگري كه در 

درون محل كار كه اكنون كه سازمان جمعي داد  نشان ميروند اين بيش از پيش بزرگ و متمركز توليد انجاميد. 
ي اروپا  پديده هنگامي كه جنگ با تعميم شرايط بحران در سراسر قاره شد. اين ي صنعتي بود، ايجاد مي كارخانه

اي از كشورها مشاهده كرد. در  شد در مجموعه به شوراهاي كارگري را مي  مشهود بود. گرايشبرپا شد،  ١٩١٤در 
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ي متفاوت را از رشد شورايي  ا خواهيم كرد كه هر يك خصيصهتمركز  يچهار كشور رما ب ،ي اين بخش ادامه
شوراهاي  ١٩١٨ـ١٩١٩هاي يك شوراي كارگري در گالسكو ظاهر شد. در  ، نطفه١٩١٥دهد. در  نشان مي

ايتاليا كه » دو سال سرخ«طلبيد. در  موقتي شد بيشتري كرد و قدرت دولتي را به مصافكارگري در برلين ر
 كرد و تأمل تورينوي شوراهاي كارگري در  ي تجربه درباره بالفاصله پس از پايان جنگ جهاني اول بود، گرامشي

شوراهاي كارگري  . سرانجام به روسيه نظر خواهيم كرد كه در آنجاشوراها بيان تئوريك روشني بخشيد اين به
  ي خود رسيدند. به باالترين نقطه

، احزاب سوسياليست در سراسر ١٩١٤ اوت ٤مشابه بود. تا آغاز جنگ در  ،ي اين چهار وضعيت زمينه پيش
دادن سريع به  براي پايان« كه در صورت شروع جنگ  دادند مي و وعدهكردند  اروپا جنگ امپرياليستي را نفي مي

. ظرف چند روز ) ٩–١٦٨ ,١٩٧٢ Frölichالملل دوم. نقل در  بين ١٩٠٧ي  (قطعنامه »آن دخالت خواهند كرد.
هاي دولتي كشورشان به صف  دستگاه كنارپس از شروع جنگ، اغلب اين احزاب قول خود را زيرپا گذاشتند و 

 ,١٩٥٥ McNairبرپا كرد. (» مرگ بر جنگ«ي  ا تظاهراتي با درونمايهاوت، حزب كارگر بريتاني ٢ايستادند. در 

و  ]٢[»قلمرو اليحهدفاعيه از «چند ماه بعد در حكومت ائتالفي زمان جنگ وارد شد و از همين حزب . )٤–٤٣
ي نمايندگان حزب  همه. حمايت كرد كرد، هاي غيرقانوني را سركوب مي كه اعتصاب افزايش تسليحاتي  اليحه

 »ومت نظاميحك«دمكرات آلمان به غير از يك نفر به حمايت از جنگ راي دادند و قيصر  قدرتمند سوسيال
  اعالم كرد.

در حال حاضر مبارزه «طور شفاهي با اين جدال مخالفت كرد اما اعالم كرد كه  حزب سوسياليست ايتاليا به

!). در روسيه رژيم تزاري ماشين سركوب خود را حتي قبل از شروع آوانتي» (طبقاتي به دليل جنگ ممنوع است
  به جريان انداخته بود.جنگ 

ي كارگر به سادگي  بستند، طبقه ميپرستي را  بند ميهن مشتاقانه چشم ،رسمي احزابهنگامي كه رهبري 
ناميدند بدل شوند. جنگ  مي» سودبرنده« ها  بريتانيايي آنچهبه  خواستند انه ميي كارفرماياني بود كه مشتاق طعمه

كل تورم زمان جنگ افزايش يافت، جا  سنگرها تحميل كرد. مثالً تورم همههر دو سوي  بهشرايط يكساني را 
  .)٥٠ ,١٩٨٥ Gluckstein( بود درصد براي ايتاليا ٤٠٠درصد براي آلمان و  ٣٠٠درصد براي بريتانيا،  ٢٠٥

آمد. در  شمار مي هاي مدرن، هدف خاص دولت به براي جنگ يسازي، نيروي صنعتي كليد مهماتكارگران 
حق اعتصاب را محدود كرد و قانون خدمات كمكي در آلمان از همين فرمان  تسليحاتبريتانيا فرمان مربوط به 

سربازان توقف در كار قبالً در روسيه ممنوع بود، در حالي كه بسياري از كارگران ايتاليايي رونويسي كرد. 
زي تا سا شدند. ساعات كار در صنايع مهمات در دادگاه نظامي محاكمه ميكه در صورت اعتصاب  نداي بود وظيفه

كردند، در حالي كه  و پنج ساعت كار مياي هفتاد  حدومرز توانايي جسماني افزايش يافت. كارگران فيات هفته
 تا دوازده ساعت جپن ها نيز كردند و يكشنبه كار مي تاي شصت ساع طور استاندارد هفته تراشكارها در آلمان به

هاي كارگري به تبعيت از همتايان سياسي  ات اتحاديه). مقام٥٢(همان منبع.  براي كار اجباري تعيين شده بود
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رغم مخالفت شفاهي با جنگ،  به اقدامي در مخالفت با اين امر دست نيازيدند. در ايتاليا به رفرميست خود
ت در برابر آن محتي تصور مقاو د، در نتيجهنجنگ شوتوانند مانع  ها نمي آن«ي مهندسي بيان كرد كه  اتحاديه

  ).١٦٨، ١٩٦٧بي. بوزي، رهبر فيوم، نقل قول در آبراته » (كودكانه و احمقانه است نيز
درصد در  ٤٤درصد در بريتانيا و  ٣٤، درصد در روسيه ١٣٥سازي ( اما گسترش عظيم اشتغال در صنايع مهمات

داد ــ البته اي  سابقه زني بي به كارگران قدرت چانه)  ٤٧ ,١٩٨٥ Gluckstein ;١٠ ,١٩٨٣ Smithآلمان) (
ساختارهاي خود  ايجاداي جز  چاره ،بودندترك شده   ]اتحاديه[مقامات  آنها، كه از سوي  اگر متشكل بودند.

هاي  و، نمايندگان تودهتورينودر سراسر مراكز مهندسي مانند پتروگراد (سنت پترزبورگ)، برلين، گالسكو، نداشتند. 
ي تزاري زير پوشش  ها در روسيه شكل گرفت. اين كميتهنيز يي ها ي كارگر انتخاب شدند و كميته عادي طبقه

، در گالسكو )Obleute( برگزيدگان معتمد ،ه گرفتند. در برلين اين نمايندگانهاي صنعتي رسمي جنگ پنا كميته
كارگران . شدند ناميده مي )commissarsها (و كميسارتورينوو در  )shop stewards( كارگران گاننمايند
يك واحد  ،ها را برداشتند. بار ديگر را انتخاب كرده باشند، نخستين گام ياينكه آگاهانه راه شوراهاي كارگربدون 

  كرد. فراهمو دمكراسي مستقيم  بازگزيني فوريبراي مبنايي ــ  كارخانهــ در اين مورد  فعالانتخاباتي 
ي  داشتند. اگر كميته نياز ايدئولوژيك و نيزبه رشد بيشتر سازماني  و ها هنوز شوراهاي كارگري نبودند اما اين

جايگزين آنگاه فقط يك ،  كرد ميمحدود منفرد  هاي هاي اقتصادي و كارگاه نمايندگان كارخانه خود را به خواست
داري ــ شكاف بين اقتصاد و  گاه ايدئولوژيك مهم سرمايه تكيه ،. اما جنگبود ميي كارگري  موقت اتحاديه

تقسيم كار وجود داشت ــ نمايندگان رفرميست در » متعارف«سياست ــ را به مصاف طلبيد. تحت شرايط 
كارگري به مباحث مرتبط با كار. به اين ترتيب، مبارزات  هاي  مقامات اتحاديهمشغول بودند و پارلمان به سياست 

 ها اتحاديهد. ش ، منحصر مي نگاه تقسيم شده بودپرداخت و شرايط به سپهر اقتصادي كه به صنعت و ب بر سر
، بنابراين هر نوع توجهي نداشتنددار/كارگر  هاي رسمي به مناسبات سرمايه ند. سياستردك دولت را تهديد نمي

  شد. ي حاكم انجام مي داد در چارچوب معيارهاي طبقه بحثي كه رخ مي
كرد و نهاد  كه سركوب تزاري هر اعتصابي را تهديد مي چرا، ي مهمي نبود  اما مسئلهمالحظات در روسيه اين 
تي عهاي سياسي آشكار در مراكز صن اعتصاباز همان آغاز ناچيز داشت. در نتيجه،  يدوما اعتبار يعني پارلماني

). در اروپاي غربي گذار از سپهر ٥٠ ,١٩٨٣ Smith( ندهاي اقتصادي پيشي گرفت مانند پتروگراد از اعتصاب
دارتر بود. اما جنگ به اين فرايند كمك  هاي منفرد به شوراهاي شهري كش اقتصادي به سپهر سياسي، از كارگاه

دفاع از مزدها در  دركرد. قوانين اضطراري كارگران اعتصابي را به مواجهه مستقيم با دولت كشاند. هر كنشي 
به غيررسمي، غيرقانوني و بنابراين تلويحاً سياسي  ، اقداميكاريانگيز  نفرتشرايط  قبال تورم پرشتاب يا تخفيف

. اين توانستند به يك مكان محدود باشند نميدر مواجهه با سركوب حكومت اعتصابيون . آمد حساب مي
گرفت  ميهاي متفاوت را در بر بنگاه از هاي اعتصابي كه بسياري ها در سراسر شهرها از طريق كميته اعتصاب

  يافت. گسترش 
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) نمايندگي دمكراتيك كارگران در ١شدند: ( بدلهاي زير  هاي دائمي با مشخصه هاي مذكور به سازمان كميته
؛   گرفتند حقوق خاصي نميكه مانند نمايندگان كارخانه هيچ افرادي ي مسئوليت نمايندگفوري  لغومحل توليد و 

ي  ي گسترده يك منطقه هاي ــ خودسازماندهي مستقل كارگران در سراسر كارخانه اناي كارگر ) قدرت نطفه٢(
داري كه از سپهر اقتصادي به سپهر سياسي فراتر رفته  سرمايه طلبيدنجغرافيايي و ايجاد امكاني براي به مصاف 

  بود.

  

  گالسكو
مشترك بود، هر كشور مسير خاص خود را طي كرد. در بريتانيا،  المللي هاي يادشده به لحاظ بين با اينكه ويژگي

شوراي كارگري برداشته شد.  سمت ايجادمحتاطانه به  فقط چند گام ،جدايي سنتي سياست و اقتصادبا تعميق 
اي براي مديريت اين  براي افزايش مزد اعتصاب كردند. كميتهرغم جنگ  به، ١٩١٥در اوايل كارگران گالسكو 

داد  وشش شركت به هم پيوند مي ي غيررسمي را از بيست كننده هزار اعتصاب شكل گرفت كه دهكشمكش 
)Hinton ١٠٦ ,١٩٧٣.(  

ي گالسكو شكل گرفت. اين كميته   ) در منطقهCWCي كارگران كاليد ( بعد در همان سال، كميتهكمي 
)، عمالً يك ٦٨ ,١٩٨٥ Gluckstein( كرد برگزار ميكارخانه  ي كه جلسات هفتگي متشكل از سيصد نماينده

يك سازمان كارگران ساده را  ناصول بنيادي ،ي آن . نخستين اعالميهآمد به حساب ميي اعتصاب دائمي  كميته
در محض آنكه  ي كارگران باشد، اما به واقع نماينده كنيم كه به ما از مقامات تا جايي حمايت مي«داد:  توضيح مي

ايم و  بالفاصله مستقالً عمل خواهيم كرد. ما كه از نمايندگان هر كارگاه تركيب شده، انجام اين كار خطا كنند
» هستيماحساسات واقعي كارگران  ي نماينده كنيم كه شود، ادعا مي مان نمي قوانين و قواعد منسوخ مانع

)Clyde Workers’Committee پيش عظيم  حركت روبه ،هاي كارگري ). تشكيل اتحاديه١٩١٥

داري باقي ماندند.  سرمايه دروناي بهتر  ها نهادهايي براي مذاكره بر سر معامله آمد، اما آن به شمار مي كارگران
البته و  ؛بودندكرده رها آن را هاي كارگري  شد كه اتحاديه ميجنبش نمايندگان كارگران در هرجايي آغاز 

  كرد. داري روشن مي سرمايه فراسويسوي گذار  به نيز مسيري
واردان نبود. اغلب نمايندگان اصلي  اي از تازه رغم ظاهر خودجوش خود، آفريده كارگران كاليد، به ي كميته
اعضاي احزاب سوسياليستي بودند مانند ويلي گاالچر (حزب سوسياليست بريتانيا) يا تام كالرك (حزب  ،كارگران

اول صادق بود. اما چون كار سوسياليستي). همين موضوع در خصوص جنبش شوراهاي كارگري جنگ جهاني 
هايي كه ميان آنان بودند ترديد  ، سوسياليست»احساسات واقعي كارگران بود«ي كارگري كاليد صداي  كميته

ي  به كارزارهايي در زمينه  ها آشكارا مطرح كنند. آنان تر خود را در كارخانه پيشرفتهسياسي داشتند كه نظرات 
گاه با  گهاين نمايندگان پرداختند.  ماهر در استخدام زنان ناماهر مينظير تهديد مهندسان  ،موضوعات اقتصادي

هاي  شان را با تبعات جنگ امپرياليستي مانند اجاره ها مخالفت برگزاري كارزارهاي چشمگيري كه از طريق آن



٩ 
 

ورفي، يكي كردند. چنانكه جي. تي. م كردند. اما خود جنگ را تقبيح نمي دادند، حكومت را تحقير مي باال نشان مي
هايي كه در خالل جنگ رخ داد،  هيچ يك از اعتصاب«كند:  از رهبران جنبش نمايندگان كارگران شفيلد بيان مي

خواستند به  كردند كه مي ها را غالباً افرادي مانند خودم هدايت مي هاي ضد جنگ نبود. اين اعتصاب اعتصاب
اعتصابيون  هاي گردهمايي درئله پايان دادن به جنگ ي واقعي نبود. اگر مس جنگ خاتمه دهند اما اين انگيزه

مورفي نشان ). گزارش ٧٧ ,١٩٤١ Murphy» (خورد ترديد با اكثريت باال شكست مي شد، بي مطرح مي
ي آن نيز به شمار  دهد كه خود قدرت شوراي كارگري ــ سرشت نمايندگي راستين آن ــ ضعف بالقوه مي
دولت  ستباي ، شورا نميندشد هاي راديكال قانع نمي سياستاقتباس لزوم  دررفت. اگر اكثريت كارگران  مي

ها در فوريه ـ  اي از دستگيري رشته. شد مي و سرانجام توسط آن درهم شكستهكشيد ميداري را به چالش  سرمايه
  .دست گرفتندرا به ابتكار عمل نمايندگان كارگران در شفيلد و  كردنابود  راي كارگران كاليد  كميته ١٩١٦مارس 

 

  برلين
 ،جنگبسيار فراتر رفت. از آن اما  ،شرايطي مشابه با شرايط گالسكو آغاز شددر جنبش شوراهاي كارگري 

سقوط ويژه پس از اما به فعاليت سياسي به ،همراه آورد با خود بهگسيخته و كمبود مواد خوراكي را تورمي لجام
بر سر كاهش جيره اعتصاب كردند، در حالي هزار كارگر  ، دويست١٩١٧دامن زد. در آوريل نيز تزاريسم در روسيه 

–١٠٢ ,١٩٦٦ Flechtheimايجاد شد كه خواستار غذا و صلح بود ( يكه در اليپزيگ نخستين شوراي كارگر

 گرفتن شكل ترغيب رهبران سياسي رفرميست، مانعجنگ، تركيبي از سركوب دولتي و ي  وجود ادامه. اما با )٣
عقب نشست، هر چند كه يك مفهوم  اًو جنبش شوراي كارگري موقتجانبه در مقابل دولت شد  چالشي همه

  محبوب باقي ماند.سازماني 
، سد را شكست و قيام در سطح ملي گسترش يافت ١٩١٨نوامبر  ٢شكست نظامي و شورش ملوانان كيل در 

انتخابات در محل كار را نوامبر  ٩در گ ن، و هامبورممراكز صنعتي مانند برلين، برِقيصر را سرنگون كرد.  و
. داد ميكارگران را در سراسر شهرها به هم پيوند  مجالسي برگزينند كه برايي را انبرگزار كردند تا نمايندگ

 را اينيروي مادي توده يك مركز راديكالِهنگامي كه اين نمايندگان به سربازان و ملوانان شورشي پيوستند، 
ها در روسيه يك. اين همان چيزي بود كه بلشوداري رقابت كندتوانست با دولت سرمايه ايجاد كردند كه مي

  ناميده بودند.» قدرت دوگانه«
را ) Arbeiterräte(همانند گالسكو، بنياد شوراهاي كارگري اي از مبارزان راديكال بخش مهندسي، اليه

هايش بر سر سياستكه  فقط به اين دليل، ماندتحت كنترل باقي در اسكاتلند جريان راديكال برپا كرده بود. 
بيشتر شده بودند، اي بدل هاي تودهواقع به سازمان بهدر آلمان اين نهادها  از آنجا كه كوت اختيار كرده بود.س

ي حزب سوسيال دمكرات تحت سلطه ،يبكردند و به اين ترتي كارگر نمايندگي مياكثريت را در طبقه ي روحيه
شدت مخالف هر شكلي از  هزيرا حزب سوسيال دمكرات ب ،بودانگيز . اين موضوع شگفتداشتندقرار رفرميست 
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بخش كارآمد شكلي عنوان بديلي در مقابل پارلمان بود. اگرچه شوراهاي كارگران و سربازان به  قدرت شورايي به
راي مخالف احياي رايشتاگ  ١٠راي مثبت به  ١٢ي با گيري اجرايي در رايكردند، كميتهاعظم آلمان را اداره مي

 Institut für Marxismus-Leninismusداري بود (معناي حفظ و نگهداري سرمايه را پذيرفت كه به

١٤٥–١٣٨ ,١٩٦٨.(  
هاي رسمي شوراهاي كارگري هر چه بود، بحران اجتماعي كه روزانه شاهد سياستاما اين پايان ماجرا نبود. 

ها پا نيازمنديبندي و گرسنگي بود، شوراها را وادار كرد كه براي سازماندهي جيرهمرگ هشت صد آلماني بر اثر 
ان و سبعيت بحر ژي. تنش بين ايدئولوجريان داشتيد از روسا ها فرايند خلعكه در كارخانه در حالي. پيش گذارند

  .شودحل  به طريقي بايست ميداري به نحو ناگزيري  سرمايه
بيني حمله را پيشيك ضد ،صبريحاكم و متحدانش در حزب سوسيال دمكرات با بي ي طبقه ،در سوي ديگر

ودلبازانه خودداري از پرداخت دست مثالًي كارگران ترسيده بودند كه كردند. آنان از اعتماد به نفس فزاينده مي
» وجود نداردي داري خصوصدر يك دولت سوسياليستي ديگر جايي براي معامله با سرمايه«كه  ، چراكردند مي

)Freiheit را دستگير  ،چپي برليناميل ايشهورن، رييس پليس دست ١٩١٩ي در اوايل ژانويهحكومت ). ١٩١٨
چپ انقالبي اي براي دو راهه اقداماين شود. ين اقدام موجب تحريك انقالبيون در برلين ميدانست كه اكرد و مي

بايست ابتدا شوراها را آيا ميهنوز بر اكثريت شوراهاي كارگري مسلط نبود. اش،  رشد فزاينده ايجاد كرد كه با وجود
از ها را دور بزنند و بالفاصله عمل كنند؟ بخشي يا بايد آن طلبيدن قدرت دولتي جلب كند،به مصافي به ايده

شورش تاسيس كمونيست آلمان تصميم گرفتند مسير دوم را طي كنند. نتيجه ــ يندگان و حزب تازهنما
  بار بود.پارتاكيستي ــ فاجعهاس

، رهبران كمونيست، رزا لوكزامبورگ و هاي طبقه كارگر آلمان عمدتاً منفعل باقي ماندندي كه تودهحالدر 
اما اين اقدام تاثيري نداشت چرا كه چند هفته پس از كارل ليبكنشت، همراه با دويست نفر ديگر كشته شدند. 

 ,١٩٨٥ Glucksteinكال اكثريت را در شوراي كارگران برلين به دست آورد (شورش اسپارتاكيستي، چپ رادي

  اي شد.كنندهنشيني تعيينجنبش دچار عقببه اين ترتيب، . )١٥٦
، چپ يابد گسترش مي ي مبارزان راديكالشوراي كارگري فراتر از حلقهوقتي اگر درس گالسكو اين بود كه 

درس تلخ برلين اين بود  ؛خودداري كندسوسياليستي دولت و جامعه بديل از ارتقاء بينش نبايد ها  براي جلب توده
د و نكحساس عقايد كارگران عمل مي مچون فشارسنجها نبايد شورا را فراموش كنند كه هكه سوسياليست

  است. يا غيرممكن اينكه چه چيزي از لحاظ سياسي و تاكتيكي ممكن تعيين برايشاخص مهمي است 
 

  تورينو
بود. خاستگاه در ايتاليا پس از جنگ جهاني اول » دو سال سرخ«مركز جنبش شورايي قدرتمندي در خالل  تورينو

و  كندكوشيد كنترل كارگران را بر توليد برقرار آگاهانه مياين جنبش  ؛سازي فيات بودهاي اتومبيلآن در كارخانه
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دمكراسي «ي جايگزين كارفرمايان شود. آنتونيو گرامشي و پالميرو تولياتي، روشنفكران ماركسيست، در مقاله
توان مي توسط جنگ را گسيختهعناني چگونه نيروهاي عظيم اجتماع«با توصيف اين جريان پرسيدند:  »كارگران

پارلمان را يگانه برخالف كساني كه » ؟پيوند بخوردحال به آينده «، به نحوي كه »مهار كرد [و] شكل سياسي داد
كردند، گرامشي و ، يا كساني كه استراتژي سياسي را در كل رد ميدانستند ميمسير براي دگرگوني اجتماعي 

با  هاكارگاه... يعني طور بالقوه در نهادهاي زندگي اجتماعي  تر بهدولت سوسياليستي پيش«مطرح كردند كه  تولياتي
وجود  ،ي كارگر استثمارشده استي طبقهكه مشخصههاي نمايندگان كارگري] هاي دروني آن [كميتهكميسيون

  ).٦٥ ,١٩٧٧ Gramsci» (دارد
ر كشورهاي اروپاي نمايندگان كارگري در ساي چيزي بود كهتوصيف  دراي دستگاهمند اين امر بيانگر نظريه

 ها بهاهكارگ» هاي درونيكميسيون«رفتند. اين نظريه بازتاب تحول پيش مي سوي آن به كورمال كورمالغربي 
سرعت از واحد مهندسي گسترش  اين شوراها بهگرفت. را در بر مي يتر شوراهاي كارخانه بود كه واحدهاي بزرگ

- ادعا مي شان بسيجنيروي توانمندي ها با توجه به عظمت  آندر برگرفتند. را  تورينوصنايع طور كلي  بهيافتند و 

بدون «كار بكشانند و  در هزار كارگر فيات را به توقف شانزدهتوانند در پنج دقيقه قدر قدرتمندند كه ميكردند آن
كارخانه به  ها را ، آنو طي فقط يك ساعت كنندبسيج هزار كارگر را  ١٢٠هيچ تداركي، شوراهاي كارخانه قادرند 

  ).٣١٨ ,.ibid( »فرابخوانندكارخانه 
داري و دولت سرمايه آگاهانهو هنگام بدون آنكه هم ،قدرت دمكراتيك كارگراني آورگرد همه، هدف با اين

ناكافي از كار درآمد. كنترل كارگري و غصب قدرت در سطح بكشد،  ي گستردهبه چالشي كارفرما را به  طبقه
ديده شد. و روسيه در آلمان مشابه تصاحب قدرت فيزيكي قهري دولت نيست، چنانكه كارگاه يا حتي كارخانه 

 تورينودر گرفت: اعتصاب به شد كه اعتصابي اساسي هنگامي آشكار  ١٩٢٠هاي جنبش در آوريل محدوديت
اما جنبش به  بود گرامشي تشخيص داد با اينكه سازماندهي كارگاه مهم محدود ماند و بنابراين شكست خورد.

، كارگران عادي ي پايين به باال بر پايهاهميت كنترل دمكراتيك از  بدون تقليلِ . اواستي كافي پيش نرفته اندازه
عنوان يك عنصر در رابطه با قدرت دولتي در نظر  توان فقط بهقدرت در كارخانه را مي«مضافاً تأكيد كرد كه 

 يو گرامشي متعاقباً نقش ه شدميان كشيدرهبري سياسي به ي  به اين ترتيب، مسئله). ١٨٢ ,.ibid(» گرفت
  كليدي در ايجاد حزب كمونيست ايتاليا ايفا كرد.

 

  پتروگراد
جنبش شوراي كارگري در روسيه به بيشترين موفقيت خود دست يافت، چرا كه در اينجا شورا (يا بنا به اصطالح 

ايجاد شده بود، يعني  ١٩٠٥رزبورگ در تپقبالً در سنت نهادل شد. اين جديد بد يي دولتيت) به پايهوروسي، سو
هاي رزبورگ، قوتتلئون تروتسكي رييس شوراي پشد.  انقالبعامل برپايي زماني كه شكست در جنگ با ژاپن 

  بندي كرد. آن را به شرح زير جمع
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اعتبار پاسخي بود به نيازي عيني ــ نيازي كه از مسير رويدادها زاده شد. شورا سازماني بود كه شورا 
ي متفرقي از صدها هزار انسان را در بر تودهتوانست فاقد سنت بود، سازماني كه مي ،هاشت و با اين همد

هاي انقالبي را درون پرولتاريا بگيرد، ضمن آنكه عمالً دستگاه سازماني نداشت؛ سازماني كه جريان
طي توانست از همه ميتر و قادر به ابتكار عمل و خويشتنداري خودجوش بود ــ و مهموحدت بخشيد؛ 

  .)١٢٢ ,١٩٧١ Trotskyچهار ساعت از زير زمين بيرون آورده شود ( و بيست
  

جنگ  بعد از آن،ي آن باقي ماند. ممنوع اعالم شد، خاطره ١٩٠٥بهبود يافت و شوراي  اًاگرچه تزاريسم موقت
سياسي  هايشديد را براي روسيه به همراه داشت. برخالف اروپاي غربي كه رفرميست يجهاني اول درد و رنج

اطمينان عمل كنند تا مانع جنبش  سوپاپهمچون توانستند دشواري) مي (هر چند بهاي كارگري ه و اتحاديه
رتش از بود. بنابراين، هنگامي كه اكرده شورايي شوند، سركوب حكومتي در روسيه اين مجرا را ناكارآمد 

اي خودداري كرد، مانعي بر بازآفرينش توده ١٩١٧تيراندازي به كارگران اعتصابي گرسنه در پتروگراد در فوريه 
. شوراي پتروگراد ندنداشت يتدريج يعمالً مانند آنچه در غرب مشاهده شد، رشد شوراهات. شوراها وجود نداش

هر هزار كارگر و ازاي  يك كارخانه به ي  بود بر نمايندهوچهار ساعت ظاهر شد. اين شورا متكي  طي بيستواقع  به
ها تلفيق مادي نظاميهنگ. از همان آغاز، قدرت جمعي در كارگاه با قدرت يك ازاي  به ي نظامي يك نماينده

  عيار بود.كه عمالً در آشفتگي تماممواجه شد  اي داريشد. و اين نظام با دولت سرمايه
ي نمايندگان كارگري يا هيچ تفاوتي با كميته ،، از لحاظ قوت و ضعفمباني خودها در يتوبا اين همه، سو

توانمندي  ها يتوشده، اكثريت نمايندگان سوستي تثبيتشتند. با وجود فقدان سياست رفرمينداشوراي كارخانه، 
تظار داشتند كه گام افراد انبيشتر كردند. تزاريسم ممكن بود نابود شود اما نهادي را كه تجسمش بودند درك نمي

آمد و به تصور در نميتر راديكال يپيامد .داري در راستاي خطوط پارلمان غربي باشددولتي سرمايهايجاد بعدي 
متحدان سوسيال نيز ها كه نمايندگان كارگران كمتر راديكال و اين باور در اكثريت شوراها يعني منشويك

تمام «ها كه مدافع بودند، بازتاب داشت. به اين ترتيب، بلشويكدهقانان پرشمار رولوسيونرشان كه متكي بر 
  را در اختيار داشتند.شورا  ي نماينده ٢٨٠٠نماينده از  ٦٥فقط بودند، » قدرت به شوراها

ژوييه و سپتامبر بازتاب تحولي دمكراتيك و پيوسته در سيماي هاي سياسي متوالي آوريل، بحران ،با اين همه
حركت شوراها با هنگامي كه تداوم جنگ و تعميق فروپاشي اجتماعي خسارات زيادي به بار آورد، شوراها بود. 

استدالل كرده بود كه حزب بلشويك كه  ١٩١٧راستا بود. والديمير ايليچ لنين در آوريل شدن كارگران همراديكال
با گذر اين رويكرد ) و ٤٩ ,١٩٦٤ Lenin( »بايد براي نفوذ در ميان شوراها مبارزه كند...«كرد، او رهبري مي

نوميدي مردمي از سياست حكومتي آن بود كه معناي  بهنمايندگي فوري  الغاءاش را نشان داد. كارآييزمان 
تدريج كنار گذاشته شوند و جايشان را  هها ب نمايندگان آنشد كه موجب ها و سوسيال رولوسيونرها منشويك

اكثريت را به دست آورند و در قيامي تقريباً بدون روگراد تدر شوراي پ ١٩١٧اكتبر در ها بلشويكانقالبيون بگيرند. 
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قدرت را به دست گرفت، كنترل كاخ زمستاني را از آن خود روگراد تي انقالبي نظامي شوراي پخونريزي، كميته
ي نظام شورايي پايهي انقالبي سپس اعالم كرد كه كرد و دولت كرنسكي را با حداقل تلفات سرنگون كرد. كميته

  دولت جديد سوسياليستي را تشكيل خواهد داد.
قدر دهد. شوراهاي كارگري روسيه آنهاي ديگر را نشان ميتفاوت اصلي ميان روسيه و نمونه ،اين تحول

ذات تشكيل دهند. در آلمان هم اين امر صادق بود. اما روسيه بهقائمرا يك قدرت دولتي واقعي كه قوي بودند 
ي قدرت شوراي كارگري پايبند بود. حزب اي بود كه به ايدهمنحصربفرد داراي يك حزب انقالبي تودهشكلي  به

با با اكثريتي كه ي ارها از درون شوراهاي كارگري براي سازگاركه در مقابل فش قدرت داشتقدر  بلشويك آن
هاي راديكال گالسكو شد تا ديدگاههاي رفرميسم جوش خورده بود، تاب آورد. چنين فشاري مانع سوسياليست

نيز كننده درون شورا ــ عدم نفوذ كنترلها به سوسياليسم ــ آميخته با خود را مطرح كنند. اما تمايل بلشويك
نكرد كه شوراها را دور بزنند، چيزي كه در برلين اتفاق افتاد. حزب لنين اين اعتماد به نفس را داشت وادارشان 

كرد. نياز به جلب نظر شوراها را به تغيير انقالبي درك مي ،هايش را در درازمدت ببيند. حزبكه پيروزي استدالل
  بندي كرد:را چنين جمع ١٩١٧ي تجربهعنوان رييس آن در پتروگراد انتخاب شده بود،  تروتسكي كه بار ديگر به

و هم جايگزين آن شود،  دتواند هم قدرت پيشين را براندازي آن ميواسطه سازماني كه پرولتاريا به
ها ممكن است به اهداف  توانند موضوع را فيصله دهند. آنخودي خود نمي شوراهاست... اما شوراها به

جدا از انقالب متفاوتي بنا به برنامه و رهبري ياري برسانند... در حالي كه شوراها در شرايط انقالبي ــ و 
گيرند، حزب د در برميمنفعل و فاس افتاده،عقبيكسره ي استثناي اليه كل طبقه را بهناممكن هستند ــ 

توان با تركيب معين حزب و شوراها ي تصاحب قدرت را فقط ميمسئلهمغز طبقه است.  ي انقالبي نماينده
  ).١٠٢١ ,١٩٧٧ Trotsky( حل كرد

  
قلت  باقي ماند.كه دولت شورايي روسيه عمري كوتاه داشت، هر چند اين نام بود تراژيك ماجرا اين  ي نكته

ي گرايانههاي مداخلهكارگر در كشوري اساساً دهقاني، و ويراني مادي آن در جنگ داخلي و جنگ ي عددي طبقه
حزب هنگام هم تباهيمثابه نهادهاي دمكراتيك معنادار انجاميد. اين روند با  شدن شوراها بهاليخارجي، به توخ

بدون يك موفقيت به هم تكيه داشتند و هيچ ن دو سازمان براياستالين پيوند خورد. اي بلشويك تحت رهبري
هنگامي جنگ بزرگ بعدي آغاز شد، اين . در قدرت داشته باشد مدتدراز يتوانست دوامنميحضور ديگري 

  عميق دارد. يتبعاتپويش نشان داد كه 
 

  جنگ جهاني دوم و شوراهاي مفقود
ي شوراهاي كارگري را در مقياسي  براي ظهور دوباره تمامي اجزاي الزمنخست، جنگ جهاني دوم در نگاه 

آشوب اجتماعي و اقتصادي و نابودي ها،  براساس رنج و درد محض انسان ،اين رخداد گسترده در برداشت.
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رفت. اما در برخي كشورهايي كه قبالً بسيار فراتر  ١٩١٨ـ١٩١٤ساختارهاي قراردادي كشورها، از كشمكش 
، سركوب در ١٩٣٠ي  بود. در خالل دهه كردهخاطرنشان كرديم، شرايط پيش از جنگ ايجاد شوراها را ناممكن 

  رفت. ر نميي كارگ چنان كامل و شديد بود كه انتظار فعاليت مستقل طبقه استالينيستي و آلمان نازي ي روسيه
بس سياسي/اقتصادي كه سياستمداران و  آتشا جنگ جهاني اول بيشتر بود. هاي ديگر ب زمينهتشابهات در 

هاي خود پيشنهاد كردند، بار ديگر كارگران را در اروپاي  هاي كارگري به حكومت رهبران رفرميست اتحاديه
و  ائتالفي چرچيل ملحق شد غربي در معرض افزايش عظيم استثمار قرار داد. حزب كارگر در بريتانيا به حكومت

توليد به كار  سازي مانند ارنست بوين نهايت تالش خود را براي بيشينهي سنديكاهاي كارگري  اعضاي برجسته
متفاوت را طي كرد. ارتش آلمان فقط شش هفته الزم داشت تا كل كشور  يگرفتند. در فرانسه اين فرايند مسير

به آمادگي دستگاه سياسي و نظامي   سطح گستردهاين  تسخير كند. اين فروپاشي غيرمنتظره در ١٩٤٠را در 
تحريك مردم به فرار. هم در انگلستان و هم در  ناشي ازفرانسه براي همكاري با نازيسم نسبت داده شد تا 

جنبش شوراهاي كارگري را محتمل ظهور گري تضعيف شد و هاي سنتي جنبش كار ي سازمان فرانسه، سلطه
  كرد.

ها  يك از آن ، اما هيچمواجه بوداعتصابات متعددي در جنگ جهاني دوم  بايتانيا همانند جنگ جهاني اول، بر
و   ي كارگران كاليد را ايجاد نكرد. فرانسه در زمان اشغال نازي نهادهاي مستقل كارگران عادي مانند كميته

 ١٩٤٤ل نهضت مقاومت قدرتمندي را به وجود آورد و پاريس بار ديگر مركز عمل شد. در سا ،رژيم ويشي
رخ داد. با وجود  با حضور ماموران پليس، كارمندان پست و كارگران مترو اي در پايتخت هاي توده اعتصاب

(نقل » بالفاصله سر كار برگردند و تا زمان ورود متفقين نظم را حفظ كنند«ها كه  خواهش ژنرال دوگل از آن
هدف دوگل  در برابر اندكيبسيار  مخالفت ،)، شورشي عمومي برپا شد. با اين همه٣١٨، ١٩٦٢قول در تيلون 

توانست  دوگل ،آزادي پاريسپس از داري رخ داد. بنابراين فقط سه روز  سرمايه ي مبني بر بازتثبيت فرانسه
  .)٦٦١ ,١٩٩٨ de Gaulleرا منحل كند و اين روند با كمترين مقاومت روبرو شد ( ميليشاهاي مردمي

ترين سطح فعاليت كارگران در سراسر جنگ  ها حكومت فاشيستي، شاهد بزرگ رغم سال ايتالياي شمالي به
اعتصاب كردند  همونت هاي پيه تمام كارخانه، تورينو، بار ديگر با مركزيت ١٩٤٣در مارس جهاني دوم بود. 

)Battaglia يكناربرتصميم شوراي بزرگ فاشيستي و شاه براي چشمگير در  ينقش ،). اين جنبش٣٢ ,١٩٥٧ 
تمام شمال كشور  يعمومي عظيمهاي  هاي بعد، اعتصاب عنوان رهبر در چند ماه بعد داشت. در سال موسليني به

ها  ترين آن مناطق آزادشده ايجاد كرد. يكي از بزرگ ،را در نورديد. نهضت مقاومت حتي در برخي نواحي
بخش مهم اروپاي تحت اشغال هيتلر  يگانه«جمهوري دومودوسال در نزديكي ميالن صنعتي قرار داشت. اين 

  ). ٢٢٠ ,١٩٩٣ Lamb» (بود كه به استقالل رسيد و به رسميت شناخته شد
 تاليا در خالل اين زمان ظاهر نشد.با اين همه، هيچ نهادي شبيه شوراهاي كارگري در بريتانيا، فرانسه يا اي

و با  ١٩١٧در انقالب  احزاباين ت بود. انواع احزاب كمونيس تكننده همانا مخالف علت چه بود؟ عامل تعيين



١٥ 
 

فراموش پيش ها  مدت ، ازاما اين تاريخچه در زمان جنگ جهاني دوم ،تثبيت دولت شوروي شكل گرفته بودند
هر  ،به بعد ١٩٤١مند بودند اما از  هاي كارگري مرتبط از نفوذ چشمگيري بهره شده بود. اين احزاب در جنبش

بكند، و به  حمايت را از مسكوبيشترين براي بقاي خويش  ،شان با هيتلر پيكار نوميدانهكوشيد در  ها مي يك از آن
هاي  استالين انگيزه ،. بنابراينروي آوردندكرد  ها كمك مي ن داري كه به آ همكاري با هر دولت سرمايه

 پايان داددارشان  سرمايه هاي انتقاد از حكومتبه ، گرفتامپرياليستي بريتانيا، فرانسه و اياالت متحد را دست كم 
معرف و كه ويژگي  ي. بنابراين، شورش عليه شرايط جنگعليه فاشيسم دانست يو صدرصدو جنگ را پيكار ناب 

  .شد جنگ جهاني اول بود، در خالل جنگ جهاني دوم مفقود در خالل شوراهاي كارگري
كردن توليد در زمان جنگ برپا كرد و هر توقف در  براي بيشينه را حزب كمونيست كارزاري ،در بريتانيامثالً 
بزدالنه ). در فرانسه حزب كمونيست ١٩٨٢كرد (مثال ر. ك. به كروچر  عنوان خرابكاري تقبيح مي كار را به

  .نبود با اهداف سياست خارجي مسكو منطبق تداوم آن انحالل مقاومت را پس از جنگ پذيرفت زيرا
هنگامي كه ، عمالً بخش اعظم شمال ايتاليا را كنترل كردند. اما ١٩٤٥در اواسط سال اليا هاي ايت پارتيزان

را نوشته بود، از » دمكراسي كارگري«ي تاثيرگذار  مقاله ١٩١٩تولياتي، رهبر كمونيست ايتاليا كه با گرامشي در 
ي كارگر بايد موضع اپوزيسيون و  طبقه«زده كرد:  با ابراز عبارت زير طرفدارانش را حيرتتبعيد در مسكو بازگشت 

براي رزمندگان كه پارتيزاني  يا  روزنامه). ٢٢، ١٩٨١قول در ساسون  (نقل» گذاردبكنار  ،نقد را كه در گذشته داشت
به دولت «  عنواناي با  در مقاله شوراهاي كارگري،به ايجاد جاي تشويق  به شد، منتشر مي مقاومت ضدفاشيستي

هر مخالفتي كه با اين رژيم در كشورمان داريم، هر رفرم مشروعي كه «، تاكيد كرد »وحدت ملي خوشامد بگوييد
 Il( »فرعي تلقي و كنار گذاشته شود و تا پس از پيروزي معلق باقي بماندبايد  ،اضطراري نيست

Combattente در ١٩٤٤، مي ،Longo ١٨٠ ,١٩٧١(.  
 

  گيري نتيجه
هاي دشوار كمون پاريس و جنگ جهاني اول را تقويت كرد.  درس ،تحوالت جنگ جهاني دوم به معنايي منفي

شوراهاي كارگري به دليل فقدان خودآگاهي و هدف انقالبي كه فقط يك حزب سوسياليست  ،در موارد پيشين
خالل جنگ جهاني دوم حتي . شوراهاي كارگري در ندموفق نشد ،ها تزريق كند به درون آنتوانست  ميراديكال 
رفت موجب ارتقايشان شوند، از ايفاي  ها انتظار مي چرا كه احزاب كمونيست كه روزگاري از آن ند،نشد تأسيس

  شان شدند. مانع تشكيلنقشي مثبت خودداري كردند و فعاالنه 
. با لغو فوري استدولت  ي ازبراي نوع متفاوتاي  يهي اروپايي اين بود كه شوراهاي كارگري پا هاي تجربه درس

اي براي پاسخگوبودن مستقيم و بالواسطه به  نمايندگي و اين واقعيت كه نمايندگان كف كارخانه هيچ مزد ويژه
ديد.  در خواب هم نميحتي كه هيچ نهاد قراردادي  كردنددمكراسي ارائه از كنند، نوعي  منتخبان خود دريافت نمي

ابزاري براي چيرگي بر دمكراسي ظاهري انتخابات  ،ي كارگر عنوان تجلي جمعي طبقه ي بهشوراهاي كارگر
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ي  داري را روسا در اختيار دارند نه توده كنند. قدرت واقعي در سرمايه داري ارائه مي پارلماني تحت حاكميت سرمايه
يك عالمت ضربدر كنند كه  اين نمي اند و كاري جز تصادفي جغرافيايي كنار هم گرد آمده بر اثرمستأصل افراد كه 

  جلوي نام كسي بگذارند و ميدان قدرت و امتياز را براي چند سال ترك كنند. و ي كاغذ روي برگه
هاي  با ايده انهزيست هماي  بلكه فقط در رابطه ،دنشوتشكيل د در انزوا نتوان اما شوراهاي كارگري نمي

ــ  ي قدرتش شالودهشدني است. بدون دركي خودآگاه از توانمندي انقالبي شورا، اين امر  ،ي راديكال يافته سازمان
ماند. به  داري باقي مي ي سرمايه يابد و در چارچوب جامعه پايه ــ ميل به انعكاس رفرميسم مي مردمدمكراسي 

وجود  نيز بدون خودسازماندهي و دمكراسي كارگري ــ بدون شوراهاي كارگري ــ سوسياليسمي ترتيب،همين 
  نخواهد داشت.
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 :ها يادداشت

اي  عنوان پايه ها به ي كمون بر ايده ،»مالكيت دزدي است«) نويسنده عبارت معروف ١٨٦٥ـ١٨٠٩پرودون ( ]١[
  اي فدرال بدون اقتدار سياسي مركزي تأكيد داشت. براي جامعه

، چهار روز پس از ورود اين كشور به ١٩١٤اوت  ٨در بريتانياي كبير در  ،)DORAقانون دفاع از قلمرو ( ]٢[
در  فراگير يقدرت ،با پيشرفت جنگ بر مفاد آن افزوده شد. اين قانون به دولتجنگ جهاني اول، تصويب و 

 قوانيناجراي هاي جنگي يا  هاي الزم براي تالش ها يا زمين ساختمان استرداد، مانند قدرت داد جريان جنگ
  ويژه براي جرائم جنايي ـ م.
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