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كنترل كارگري يا شوراي مشاركتي؟
نقدي بر كتاب »كنترل كارگري از كمون تا امروز«
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انتشارات هي ماركت ،شيكاگو ،ايلينوي ٤٤٣ ،٢٠١١ ،صفحه

عنوان اصليِ كتاب» ،١از آنِ ماست كه بر آن تسلط يابيم و مالكاش شويم« ،برگزيدهاي از سرود معروف اتحاديه
كارگري» ،همبستگي براي هميشه« است ،كه بيانگرِ آرمانِ و ايدهآلِ مبارزه كارگران براي رهايي از استثمار است.
عنوان فرعي كتاب» ،كنترل كارگري از كمون تا امروز« بررسيِ اين مبارزات در زمانهها و زمينههاي مختلف
تاريخي و جغرافيايي را وعده ميدهد .نويسندگان مقالهها در  ٢٢فصلِ مختلف تجارب جنبشهاي راديكال كارگري
در كشورهاي مختلف جهان از جمله ايجاد شوراهاي كار ،اقدامهاي مستقيم ،و اشغال كارخانجات را مورد تجزيه و
تحليل قرار ميدهند ،و از اين نظر مجموعه ارزندهاي را عرضه ميكنند .اما ،به استثناي چند فصل ،اين مجموعه چه
از نظر تئوريك و چه از نظر نتيجهگيريهاي سياسي مشكﻼت زيادي دارد .مرور كليه جنبههاي اين كتاب در يك
نقد كوتاه عملي نيست ،و در اينجا من بهمهمترين جنبههاي توهمزاي آن اشاره ميكنم.
كتاب نزديك به ده سال پيش بهزبان انگليسي منتشر شد و اخيرا فصلهاي مختلف آن و سپس كُل كتاب در سايت
»نقد« به فارسي ترجمه و انتشار يافت .در ادامه بحثهاي قبلي در مورد شورا ها كه بهدنبال حركتهاي قهرمانانه
كارگران كشت و نيشكر هفت تپه و ديگر كارخانجات كشورمان مطرح گرديد ،بيمناسبت نديدم به اميد دامنزدن
بهبحث بيشتر دربارهي اين مسئله بسيار مهم ،مروري انتقادي از اين كتاب كه پارهاي از فصلهايش ميتواند براي
جنبش كارگري و سوسياليستي ايران مفيد باشد ،داشته باشيم .در نوشته حاضر بهخاطر آنكه پس از تهيه بخش
عمده آن متوجه وجود ترجمه كامل كتاب بهفارسي شدم ،تمام عطفها بهمتن انگليسي و نه بهمتن فارسي است.
ويراستارانِ كتاب ،نس و اَزِليني بهدرستي اشاره ميكنند كه كارگران تحت هر شكل حكومتي براي »مشاركت در
فرايند تصميمگيري« مبارزه نموده ،و تﻼش كردهاند تا شكلهاي »همـمديريتي«» ،خودـمديريتي« ،يا »كنترل
كارگري« را پديد آورند ،و در جهت منافع خود» ،تعاونيها« و »شوراها« را ايجاد كردند) .ص (١.اما ويراستاران
بهرغم اشاره به »مشاركت« و »شكل«هاي مختلف ،همه اين تﻼشها را تحت عنوان »كنترل كارگري« – كه
تعريف مشخصي نيز از آن ارائه ندادهاند – مطرح كردهاند ،بيتوجه به اينكه »مشاركت« و »كنترل كارگري« دو
١

Immanuel Ness and Dario Azzellini, (٢٠١١), Ours to Master and to Own: Workers’ Control From the Commune to
the Present, Haymarket Books, Chicago, Illinois.
اين كتاب در فارسي تحت عنوان شورا :شكل سياسي سر انجام مكشوف؟ شوراهاي كارخانه و خودگرداني از كمون پاريس تا امروز ،توسط گروهي از مترجمين ترجمه شده و
به شكل جامعي در سايت نقد منتشر شده.
http://naghd.info/Councils-NAGHD-١٣٩٨-L.pdf
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امرِ كامﻼ متفاوتاند .مشاركت كه اَشكال و درجات مختلف دارد ،بهنوعي همان هم ـ مديريتي است و كارگران
بهنسبت قدرتي كه يافته باشند در مديريت و »كنترلِ« واحدي كه در آن كار ميكنند سهيم ميشوند .اما كنترل
كارگري همان خود ـ مديريتي است كه كارگران در شرايط خاصي مديريت و كنترل اداره امور واحد خود را ،كﻼ و
تماما و بهتنهايي برعهده ميگيرند.
ويراستاران همچنين وعده ميدهند كه اين كتاب موارد رو بهرشد كنترل كارگري در عصر حاضر را مستند ميسازد.
فصلهاي كتاب نيز تجزيه و تحليلِ تجربهها و تﻼشهاي »كنترل كارگري« متفاوتي را در نقاط مختلف جهان
ارائه ميدهند .البته بهرغم تنوع مواردي كه در نقاط مختلف جهان مورد بررسي قرار گرفته ،كوچكترين اشارهاي
بهيكي از بزرگترين تجارب »كنترل كارگري« دوران معاصر ،يعني شوراهاي ايران در دوران انقﻼب بهمن
نكردهاند ،و تنها اشارهاي كه با عطف بهنويسندهاي به ايران شده ،اين است كه »در ايران ،جنبشي كه به انقﻼبِ
 ١٩٧٩انجاميد ،از اعتصابات ،تحصنها و ديگر اعتراضات صنعتي ]كه اغلب آنها محدود بهخواستهاي اقتصادي
بود[ سر بر آورد !«.بيش از اين نميشد بهمجموعه عظيمي از مبارزات شوراهاي صنايع نفت ،صدها صنايع سنگين و
سبك سازمان گسترش ،صنايع فوﻻد ،صنايع مس ،شبكه برق ،دانشگاهها ،وزارتخانهها ،و ديگر شوراهايي كه
اقتصاد رژيم را ساقط كردند و در سختترين شرائط واحدهاي خود را در طول دوران انقﻼب و در اولين مقطع بعد از
انقﻼب عمﻼ در »كنترل« داشتند ،كملطفي كرد .اگر كميتههاي كارخانه در انقﻼب روس با حضورِ صاحبان
كارخانجات و مديران ،نقش مشاركت و نظارت و نه مديريت را داشتند ،اگر شوراهاي تورين در ايتاليا عمري بسيار
كوتاه داشتند ،شوراهاي بسياري از صنايع بزرگ ايران در غياب مديران ،بهمدتي بهمراتب طوﻻنيتر از شوراهاي
تورين ،كارخانجات را مديريت كردند ،و در مواردي هم كه بعدا مديران تعيين شدند ،بسياري از آنها بهتوصيه و با
حمايت شوراها منصوب شدند .البته دور از انصاف خواهد بود كه اين ضعف آشكارِ كتاب را نمونه مشتي از خروار و
معياري براي قضاوت دربارهي كل كتاب قرار دهيم .نظير هر مجموعهي ويراستاري شده ،فصلهاي مختلف در
سطوح مختلف پيچيدگي و ارزش قرار دارند .درواقع كتاب فصلهاي بسيار ارزشمندي دارد و بهنوعي اجزاء جداگانه
كتاب از كليت كتاب و نتيجهگيريهايي كه ميكوشد الغاء كند ،بهمراتب بهتر هستند .طُرفه آنكه با استفاده از
مباحث پارهاي از مهمترينِ اين مقاﻻت ميتوان نتيجه عكس آنچه را كه كل كتاب سعي ميكند منتقل كند ،كسب
نمود.
واضح است كه ويراستاران با استناد بهتجارب گذشته و نظريههاي بزرگان سوسياليست» ،كنترل كارگري« را شكل
مطلوب اداره امور صنعتي ،اقتصادي و اجتماعي ميدانند .اما اين شكل سازماني را نه براي جامعه ايدهآل آينده ،يعني
در نظام سوسياليستي ،بلكه براي شرايط بﻼفاصلهي جامعه امروزي ،يعني در نظام سرمايهداري طلب ميكنند.
ترديدي نيست كه مبارزه براي شكلهاي مختلف مشاركت كاركنان در تصميمگيريها كه هميشه مطرح بوده ،بايد
در رأس خواستهاي جنبش كارگري قرار داشته باشد ،اما همانطور كه در زير توضيح داده خواهد شد ،انتظار كنترل
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كارگري بهمعني واقعي ،يعني ادارهي مستقﻼنهي تماميِ امور يك يا چند واحد توليدي و خدماتي توسط خود
كاركنان ،در نظام سرمايهداري توهمي بيش نيست .ميخوانيم كه »ميراث كنترل كارگري در دوران بحران اقتصادي
جهاني امروزي ربط بيشتري مييابد «.اضافه ميكنند كه ...» :ميخواهيم نشان دهيم كه كنترل كارگري و
دموكراسي سوسياليستي ،همانطور كه فصول كتاب طرح ميكنند ،نه تنها امري ممكن است ،بلكه درمان فﻼكت
انسان كه نتيجهي سودجوئي و بهرهوريِ چپاولگرانهي سرمايهداري از طريق استثمار طبقه كارگر و فقرا است ،نيز
هست) «.ص (٤.اين ادعا در فصل سوم ٢كتاب ،نوشته شيﻼ كوهن ،با قاطعيت بيشتر تاكيد ميشود كه
»كوچكترين ترديدي در اينكه مدل شوراي كارگري بهشرايط سياسي و اقتصادي امروز ربط پيدا ميكند ،در كار
نيست) «.ص (٤٨.چنين ادعايي كه در شرايط سرمايهداري جهاني شعار كنترل كارگري ميتواند مطرح و جدي
گرفته شود ،بزرگترين مشكل كتاب و حاملِ پيام گمراهكنندهي اين مجموعه است .شك نيست كه در شرايط
سختترشدنِ وضعيت كارگران در دوران نوليبراليسم و بحرانهايي كه رشتههاي صنعتي مختلف با آن روبرو
هستند ،حركتهاي راديكال كارگري به اقداماتي چون اشغال اين يا آن كارخانه و ايجاد شوراي موقت مديريت
بيانجامد ،اما اين حركتهاي موقت و لحظهاي را نميتوان كنترل كارگري ناميد .جالب است كه ويراستاران در پايان
مقدمه ،خود سئوال ميكنند كه اوضاعِ »كنترل كارگري در دورانِ نوليبرال چگونه است و تا چه حد با شرايط دوران
فورديسم متفاوت است«؟ )ص (٧.نيز به »تغييرات توليد و فرايند كار در دوران پسا ـ فورديسم ،پايان كارخانجات
غولپيكر با تعداد زيادي كارگر ،برونسپاريها و كنتراتهاي فرعي« هم اشاره ميكنند ،كه توجههاي بسيار
درستياند ،اما با ادعاي امكان كنترل كارگري در اين عصر مغايراند .البرتو بونت ،نويسنده فصل ارزشمند چهارم نيز
با آنكه نتيجهگيري ميكند كه شوراها پس از جنگ جهاني اول بهرغمِ آنكه شكست خوردند ،نشان دادند كه
»ظرفيت فائق آمدن بهجدائي امر سياسي و اقتصادي را دارا هستند] ،كه در واقع جز براي مدتي كوتاه و موقتي
چنين نبود[ ،صادقانه مينويسد كه » ...اينكه شوراهاي كارگري براي چالشهاي امروزي ،سازمانهاي ايدهآلي
باشند ،قابل ترديد است) «.ص .(٧٩
همانطوركه ميدانيم نوشتههاي مربوط بهجنبشهاي كارگري و سوسياليستي از دو ژانر يا نوع مختلف ،هر چند
مرتبط با يكديگر هستند ،يكدسته نوشتههاي تهييجي ـ تبليغي يا بهقول اصطﻼح روسيِ رايج در دهههاي قرن
قبل» ،اَجيت ـ پراپ« هستند ،كه ارزش خود را دارند و نقش بسيار مهمي هم در همه مبارزات كارگري داشتهاند .اما
دسته دوم ،نوشتههاي تحليلي ،تاريخي و نظرياند كه از جمله بهمسائل واقعي جنبش ،پيچيدگيها ،و نحوه نيل
بهاهداف رهاييبخش مربوط ميشوند .كتاب مورد بحث ما با آنكه واضح است كه از نوع دوم است ،اما در پارهاي از
نتيجهگيريها بيشباهت بهنوع اول نيست ،و درعينحال با اين تفاوت كه متاسفانه شعار نامناسبي را براي شرايط
كنوني تبليغ ميكند.

…Sheila Cohen, “The Red Mole; Workers’ Councils as a means of Revolutionary Transformation”,
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اگر كتاب عنوان گمراهكننده كنترل كارگري را نميداشت و همه اين حركات را كنترل كارگري نميخواند؛ بهجاي
مشاركت كارگري ،كنترل كارگري را براي شرايط امروز توصيه نميكرد؛ توضيح ميداد كه كنترل كارگري بهمعني
دقيق كلمه يك آرمانِ مهمِ پساسرمايهداري است و در دوران سرمايهداري عملي نيست – بهجز براي كارگاههاي
بسيار كوچك ،كه نميتوانند مبناي جنبش كارگري قرار گيرند ــ و اگر كتاب خود را تحت عنوان مرورِ تاريخي
پارهاي حركات راديكال كارگري در بخشي از جهان ،از جمله تﻼش براي خودگرداني ،اعﻼم ميكرد ،ارزيابي از آن
ميتوانست بسيار مثبت باشد .اما متاسفانه چنين نيست .باز ﻻزم بهتاكيد است كه ايراد من بيشتر بهپيام كلي كتاب
است و نه لزوما بههمه مقاﻻت كه همانطور كه اشاره شد بسياري از آنها ارزشمند و آموزندهاند.
جالب آنكه يكي از نويسندگان كتاب ،ويكتور واليس ،در فصل يكمِ كتاب ٣تحت عنوان »كنترل كارگري و
انقﻼب« ،در بحثهاي مربوط بهكنترل كارگري بهدرستي بهتمايز و ارتباط ديد بلندمدت و پراتيك كوتاهمدت اشاره
ميكند ،كه اولي به »جامعه بيدولت« آينده و »ايدهالِ كمونيستي« مربوط ميشود ،و دومي به اقداماتي ربط مييابد
كه گاه ميتواند در يك واحد توليديِ خاص در نظام سرمايهداري متحقق شود ،و از اين رو »محدود ،كم اثر ،و قابل
جذب بهسيستم« قلمداد ميشوند) .ص (١٠.او باز بهدرستي اشاره ميكند كه شركتهاي جداگانهي خودگردان يا
تعاوني ]در نظام سرمايهداري[ با محدوديتهايي مواجهاند .اوﻻ آنها معموﻻ كوچكاند ،و اگر بهشركتهاي بزرگ
تبديل شوند ،بهشيوه و با انگيزههاي سرمايهدارانه عمل خواهند كرد .يا تاكيد ميكند كه بسيار بعيد است كه در
صنايع اصلي بتوانند مطرح شوند ،چراكه در اين صنايع شرائط انتقال مالكيت از حد توانِ مالي كارگران خارج است.
باز هم بهدرستي اشاره ميكند كه تجربهاي كه عموميت دارد اين استكه كنترل كارگري در دورههاي انقﻼبي و
بحراني عمق و گسترش بيشتري داشتند .تمام اين نكات بسيار درستاند اما بنيان نظري و پيام اصليِ كُلِ كتاب و
حتي مقاله خود واليس هم بر چنين ديدي استوار نيست.
پايهي نظري
ويراستاران بهدرستي اشاره ميكنند كه تمامي تجارب كنترل كارگري بهويژه شوراهاي كار سرانجام با احزاب
سياسي ،اتحاديههاي كارگري ،و بوروكراسيهاي دولتي تصادم كردند .نيز بهدرستي از آن گروه از چپِ انقﻼبي كه
تاريخا بهنسبت ديگر چپها دست باﻻ را يافت ،از بلشويكها گرفته تا كمونيستهاي ايتاليا و ديگر نقاط ،ايراد
ميگيرند كه آنها كنترل كارگري را بخشي از نظام قدرت دوگانه در جريان گذار بهسوسياليسم ميديدند ،و آن را تا
زمان استقرارِ »قدرت واقعي« توسط حزب و دولت انقﻼبي ،يك ساختار موقتي قلمداد كردند .اما در مقابل
ديدگاههاي اين بخش از چپ ،بهديدگاه چپ ديگري اشاره ميكنند كه بهقول آنها خطِ خود را از نوشتههاي
ماركس در مورد كمون پاريس تا كمونيسم شورائي ،تروتسكيستها ،و آناركو ـ سنديكاليستها ،ميگرفت ،و هميشه
كنترل كارگري و شوراها را پايهي جامعهي خود ـ سازماندهيشدهي سوسياليستي محسوب ميكرد) .ص(٢.

…Victor Wallis, “Workers’ Control and Revolutions”,
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واضح است كه ديدگاه نظري ويراستاران و اغلب نويسندگان ،متاثر از همين ديدگاه دوم است .ديدگاهي كه از جمله
ضد اتحاديه و جنبش اتحاديهاي ،ضد حزب ،ضد دموكراسي پارلماني ،و ضد دولت است ،و تاكيد بر »دموكراسي
مستقيم« و مديريت شورايي دارد .براي نمونه در فصل سوم ،كوهن مينويسد كه يكي از ويژگيهاي تشكيل
شوراهاي كار ،دموكراسي مستقيم است كه برخﻼف دموكراسي نمايندگي ،شكلي است كه مستقيما اراده اكثريت را
از طريق »فرستادهگان« منتخب محل كار ،كه قابل عزل هستند ،منعكس ميكند) .ص (٤٩.نويسنده بهنمونههاي
تاريخي كه در لحظات خاص و بحراني در نقاط مختلف جهان نوعي دموكراسي مستقيم را بهطور موقتي ايجاد
كردند ،اشاره ميكند .من در جاي ديگر بهتوهم دموكراسي مستقيم و »غير نمايندگي« در دوران سرمايهداري ،جز
براي لحظاتي گذرا ،پرداختهام.
بخش ديگري از نظريههاي گروه دوم كه طرح ميشود ،به »كمونيسم شوراييِ« و نظريههاي افرادي چون آنتون
پانه كُك مربوط ميشود كه در فصل چهارم ٤به آن اشاره شده .او بر اين باور بود كه شوراهاي كارگري بهعنوان
شكل جديدي از سازماندهي بايد جايگزين اتحاديههاي كارگري و احزاب چپ شوند ،و از طريق چنين سازمانهاي
خود ـ گردان و دموكراتيك ،كارگران جامعه را بهسوي سوسياليسم پيش برند .پانه كُك تا آنجا پيش رفت كه ادعا
كرد »ديكتاتوري پرولتاريا همان دموكراسيِ كارگريِ تشكل شورايي« است! كمونيسم شورايي در جريان انقﻼبهاي
آلمان مطرح شد و شخصيتهاي مهم ديگري از جمله اُتو رول ،كه از بازماندگانِ اسپارتاكيستها ،همراهان قبلي رزا
لوگزامبورگ و ليبكنخت و از كمونيستهاي چپ آلمان بود ،را نيز بهخود جلب كرد .يكي ديگر از جنبههاي ديد
كمونيسم شورايي ،حل »مسئله جدائي امر سياسي و اقتصادي« بود ،و هواداران اين نظر معتقد بودند كه شوراي
كارگري ميتواند پلي بين ايندو باشد ،و اين نهاد جديد ميتواند جايگزين حزب و اتحاديه شود .در همين رابطه بود
كه اوتو رول »سازمانهاي يكتاگونه« )يونيتاري( را طرح كرد كه نمونهاش همين شورا بود .بررسيهاي فصلهاي
چهارم و پنجم كتاب بههمين ديدگاه اختصاص دارند.
يكي از پيچيدگيهاي بحث شوراهاي كارگري اين بوده كه با تاكيد بر منافع توليدكنندگان ،بهمنافع مصرفكنندگان
و تضادي كه بين آنها وجود دارد ،بيتوجه بوده؛ واضح است كه توليدكنندگان خواستار شرايط كاري و دستمزدهاي
باﻻترند ،درحاليكه مصرفكنندگان خواهان قيمتهاي پايينترند .اين مسئله خود مستقيما بهمسئله اجتماعيشدنها
نيز ربط مييابد .كارل كُرش در ميان شوراييها از كساني بود كه سعي كرد راه حلي براي اين مشكل پيدا كند .او
نظامي را پيشنهاد كرد كه تركيبي از يك شكلِ سازمانيِ اتحاديهاي )از ديدگاه توليدكننده( و سازماني با شكل
سياسي )از ديدگاه مصرفكننده( بود .او اجتماعيشدن را يا از طريق دولت )غيرمستقيم از ديدگاه توليدكننده و
مستقيما از ديدگاه مصرفكننده( ،يا توسط كارگران )مستقيم از ديدگاه توليدكننده و غيرمستقيم از ديدگاه
مصرفكننده( طرح نمود .با آنكه اين طرح نظير ديگر كارهاي كُرش طرحِ برجستهاي بود ،اما درواقع نميتوانست
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اين تضاد را حل كند ،و همانطور كه آلبرتو بونت بهدرستي اشاره ميكند ،كُرش بههرحال چالشِ بزرگ
اجتماعيشدن را در همين تضاد ميديد) .صص ) (٧٣-٧٢البته ﻻزم بهياد آوري است كه كائوتسكي از اولين كساني
بود كه در جريان انقﻼب آلمان بر مسئله تضاد توليدكننده و مصرفكننده تاكيد كرد ،و راه حل او ايجاد شورايي بود
متشكل از نمايندگان سه جريان يعني دولت ،توليدكنندگان ،و مصرفكنندگان و هريك با يك سوم آراء ،كه البته
اجرا نشد(.
ديدگاه كمونيسم شورايي با آنكه انتقادات درستي بهحزب لنيني ،پيشتازگرايي ،سانتراليسم دموكراتيك ،و
بوروكراتيسم اتحاديه و دولت مطرح نمود ،خود به افراط ديگري درغلتيد كه تصور ميكرد كارگران با شوراهاي
خودـگردان و غيرمتمركزِ خود بهتنهايي ميتوانند جامعه و اقتصاد را اداره كنند و بهسوي سوسياليسم بهپيش برند.
واقعيت اين است كه يكي از مهمترين تفاوتهاي عمده اين دو گونه نظريهها كه ويراستاران به آنها اشاره دارند،
در اين بود كه دوميها ،يعني كمونيستهاي شورايي ،هرگز بهقدرت نرسيدند و با مسائل عملي و واقعي روبرو نشدند
تا نظير گروه اول ،يعني كمونيستهاي سنتي و يا سوسياليستهاي رفرميست ،در عمل خطاهاي نظري خود را
ببينند ،و سعي در تجديدنظر كنند.
كنترل كارگريِ موقتي در شرايط انقﻼبي و بحراني
تجارب تاريخي مربوط بهتﻼش براي كنترل كارگري ،بهدورانهاي انقﻼبي ،جنگها و بحرانهاي سياسي و
اقتصادي محدود ميشود .در تمامي اين موارد اين تﻼشها حتي اگر هم بهمعني واقعي بتوان آنها را كنترل
كارگري ناميد ،موقتي بودند ،و پس از انقﻼب و رفعِ بحران – بهجز چند موردي كه بنا بهشرائط خاص عمر
طوﻻنيتري يافتند ،و در پايين به آنها اشاره ميشود – از بين رفتند .در اينجا بهطور خﻼصه بهپارهاي از مهمترين
تجاربي كه در كتاب به آنها اشاره شده ،ميپردازم.
كمون پاريس
همانطوركه اشاره شد ،ويراستاران خطي را پيگيري ميكنند كه گويا اصل آن بهتحليل ماركس از كمون پاريس باز
ميگردد .فصل چهارم كتاب ،نوشته بونت نيز عنوان خود را از جمله معروف ماركس ميگيرد كه در جنگ داخلي
فرانسه در مورد كمون گفته بود كه »اين اساسا يك دولت طبقه كارگر بود ...شكل سياسياي كه سرانجام كشف
شد) «.ص (٦٦.درست است كه ماركس در زمان كمونِ  ١٨٧١پاريس سخت تحت تاثير كمون قرار گرفت و حتي از
كموناردها هم تندتر رفت ،به آنها خرده گرفت كه ماشين دولتي را »خُرد« نكردند ،و تحت تاثير كمون او و انگلس
در مقدمه  ١٨٧٢مانيفست كمونيست» ،اقدامات« مانيفست را ديگر »قديمي شده« اعﻼم كردند .اما ده سال بعد از
آن در اوج بلوغ فكري خود ،ماركس نوشت كه كمون پاريس تنها »شورشِ يك شهر در شرايط استثنائي« بود ،و
»اكثريت كمون بههيچوجه سوسياليست نبودند ،و نميتوانستند باشند«.
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با آنكه بيترديد كمون پاريس يكي از مهمترين رويدادهاي تاريخ چپ در جهان است ،اما آيا ميتوان تحت كنترل
درآوردنِ موقت يك شهر براي  ٧٢روز بهدنبال شكست فرانسه و دستگيري امپراطورِ كشور توسط دشمن را
نمونهاي از كنترل كارگري و »شكلِ كشفشده« آن را شكلي مناسب براي مبارزه رهايي در نظام جهانيِ پيچيده
امروز قرار دهيم؟ فصل چهارم با عطف به كارل كُرش ،كه خود به شوراها باور داشت ،بهنكته بسيار مهمي در مورد
»شكلِ سرانجام كشفشده« كمون اشاره ميكند .كُرش هشدار ميدهد كه » ...ما نميتوانيم بهطور ذهني
بهباورهاي گذشته ،بي آنكه آنها را مورد سئوال قرار دهيم و بي آنكه در آنها تغييري دهيم ،پايبند بمانيم .«...او
اضافه ميكند كه »هر شكل تاريخي در مقطع معيني از توسعه خود ،از شكلِ توسعه يابندهي نيروهاي انقﻼبي ،عملِ
انقﻼبي ،و آگاهي ،بهمانعي براي آن شكلِ توسعهيابنده بدل ميشود)«.ص (٧٠.كُرش با ديدي كامﻼ منطبق با متد
ماركس نتيجه ميگيرد كه ما بايد » ...بهدور از توهم ،هشيارانه ،و با مشاهدهي بيغرضانهي تاريخي ،سرآغاز ،ميانه
و پايانِ كُلِ اين تحول را در قالبِ كُليت تمامنمايِ تاريخي  « ...در نظر گيريم) .ص (٧١
كميتههاي كارخانجات در انقﻼب روس
واليس )فصل يك( با مرورِ تجربه كنترل كارگري در انقﻼب  ١٩١٧روسيه ،با ديدي رمانتيك بهسياستهاي لنين
حمله ميكند كه از همان آغازِ انقﻼب اكتبر با »خودگردانيِ كارگري« مخالف بود و بر ضرورت »رشد «صنعتي و
حتي كاربرد تيلوريسم تاكيد ميكرد .و ايراد ميگيرد كه بلشويكها مانع خودگردانيِ كارگري شدند و تصور ميكردند
كه كارگران بهتنهايي توانايي اداره صنايع بزرگ را ندارند .واليس به اين واقعيت بيتوجه ميماند كه در جامعهي
اكثرا دهقاني آنزمان روسيه ،آيا بدون رشد صنعت ،طبقه كارگر ميتوانست رشد يابد ،و آيا كارگران آنزمانِ شوروي
واقعا در موقعيتي بودند كه صنايع آنزمان را بهتنهايي »كنترل« كنند؟ از آن مهمتر وقتي يك جريان سياسي با يك
انقﻼب راديكال قدرت انحصاري را بهسرعت بهدست ميگيرد ،در ميان همه دشمنان داخلي و خارجي چارهاي جز
كنترل متمركز ندارد .حتي پس از شكستدادن نيروهاي راست هم بلشويكها كنترل غيرمتمركزِ واحدهاي صنعتي
را مغاير اقتصاد برنامهريزيشدهي متمركز ميدانستند .در اينجا بههيچوجه منظور دفاع از بلشويكها نيست ،كه در
جاهاي ديگر به آن پرداختهام .بلكه توجه دادن بهمشكﻼت عملي و بيشرط و شروط خودگردانيِ كارگري است.
برخورد جامعتر به »كميتههاي كارخانجات« در انقﻼب روس در فصل بسيار جالب ششم كتاب ،٥نوشته ديويد مندل
طرح شده كه براساس اسناد و مدارك دست اول مسائل و مشكﻼت تﻼشهاي مربوط بهكنترل كارگري در جريان
انقﻼب را بهتفصيل مورد بحث قرار ميدهد .مندل توضيح ميدهد كه چگونه در جريان و بهدنبال انقﻼب فوريه،
كميتههاي كارخانجات خصوصي و دولتي پديدار شدند و بهرغمِ خواست» كنترل« ،در واقع خواستي مشاركتي
داشتند .او توضيح ميدهد كه »كنترل« در زبان روسي بهمعني نظارت است نه مديريت ،و از اين رو در اين جريان
كارگران كنترل )نظارت( ميكردند و كارخانهداران مديريت .با وخيمترشدن اوضاع اقتصادي و كارشكنيهاي
كارخانهداران كه مورد حمايت دولت موقت هم بودند ،كميتههاي كارخانجات بهويژه در پايتخت خواستهاي
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قاطعانهتري را براي كنترل طرح ميكردند .چند ماه پس از انقﻼب اكتبر ،مسئله ملي كردنها مطرح شد و بهتدريج
بخشهاي مختلف صنعت ملي شدند .مسئله تضاد بين ضرورت برنامهريزي متمركز و كنترل كارگري واحدهاي
پراكنده و غيرمتمركز ،با شروع جنگ داخلي ،تشديد بحران ،و چند پاره شدن طبقه كارگر )پارهاي بيكار شده ،پارهاي
جذب دستگاههاي دولتي و حزبي شدند و پارهاي بهجبهه فرستاده شدند( ،بهنفع تمركز و تضعيف كميتهها و
مشاركت آنها خاتمه يافت .سلسلهمراتبِ بوروكراتيك و مفصلي براي هر بخش صنعتي و واحد توليدي تعيين شد.
البته مندل بهسرنوشت نهايي كميتهها در دوران جنگ داخلي و بعد از آن نميپردازد.
آنچه در مورد »كنترل كارگري« در روسيه رخ داد اين بود كه »كميتههاي كارخانجات« كه در طول انقﻼب فوريه و
بعد از آن تا انقﻼب اكتبر ،در اداره امور كارخانجات مشاركت و نه مديريت داشتند )چرا كه مديران و صاحبان
كارخانهها مديريت ميكردند( ،بعدا بهبخشي از ترويكاي كارخانه ،متشكل از نماينده حزب كمونيست كارخانه ،مدير
كارخانه ،و نماينده اتحاديه كارخانه ،تبديل شدند و با آمدن استالين و واگذاري كامل مديريت بهمديران ،بهطور كلي
حذف شدند.
شوراهاي تورين
شوراهاي تورين كه در فصل هفتم كتاب ٦توسط پيترو دي پائوﻻ نوشته شده ،بهيكي از مهمترين تجارب كنترل
كارگري جهان ميپردازد كه بﻼفاصله بعد از پايان جنگ جهاني اول در تورين و پارهاي از ديگر نقاط ايتاليا پديد
آمدند .اين فصل بهخوبي بهچگونگيِ پيدايش ،ابتكارات و دستآوردها ،و نيز تناقضها و پيچيدگيها و اوضاع و
احوالي كه بهشكست شوراهاي كار انجاميد ،و نيز روابط شوراها با اتحاديهها ،و با حزب سوسياليست ميپردازد.
در جريان ناآراميهاي پس از جنگ و بهدنبال انقﻼب اكتبر روسيه ،نارضايتيهاي زيادي از »كميسيونهاي داخلي«
كارخانجات كه سالها قبل در ارتباط با اتحاديهها ايجاد شده بودند ،طرح ميشد .در انتخابات انجامشده در يكي از
شعب كارخانه فيات تصميم گرفته شد كه »كميسارهاي كارگاه« نه توسط اتحاديه بلكه مستقيما از سوي تمام
كارگران اعم از عضو اتحاديه يا غيرِعضو در هر يك از بخشهاي كارخانه انتخاب شوند ،و اعضاء كميسيونهاي
داخلي كل كارخانه از ميان اين كميسرها انتخاب شوند .با وسعت گرفتن كميسيونها ،مجمع عموميكميسارها در
تورين تشكيل شد و اتحاديه محل را تحت كنترل گرفت ،در شعبه حزب سوسياليست ايتاليا در تورين و در اتاقِ كارِ
اين شهر نيز اكثريت را بهدست آورد ،و خواستار ايجاد كميتههاي كارخانه و »شوراي كارخانه« شد .از آنجا كه
كميسيون تشكل جديدي بود ،بحثهاي مهمي مربوط بهچگونگي رابطه شورا با اتحاديه مطرح شد .گرامشي كه
همراه با ديگر همكاران نشريه »نظم نوين« سخت تحت تاثير شوراها بود ،اين نهادها را وسيلهاي براي كسب
قدرت سياسي و بخشي از »قدرت دوگانه« ميدانست .جناح چپ حزب سوسياليست بهرهبري آمادئو بورديگا
خواستار تصفيه حزب از رفرميستها و تﻼش براي استقرار يك حكومت شورايي بود و اعتقاد داشت كه شوراهاي
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كارخانه در غياب حكومت شورايي بهيك نهاد اصﻼحي و سازشكار تبديل ميشود .كمينترن هم از راه دور خواستار
يك انقﻼب شورائي بود.
در خارج از تورين اين جنبش چندان موفقيتي نيافت و كنفدراسيون عمومي كار ،تحت نفود حزب سوسياليست كه
بهرغم اختﻼفات جناحي ،اكثريت آن با سياست شورايي موافقتي نداشت ،از آن حمايت نميكرد .واضح بود كه در
اين ميان ،كارخانهداران از گسترش شوراها وحشتزده شده و از بزرگترين مخالفين شوراها بودند.
بحران اقتصادي ،صنايع را با مشكﻼت بيشتري مواجه ساخته بود و درگيريها بين كارگران و صاحبان كارخانجات
رو به افزايش بود .در چند واحد كارگران اعتصاب كردند و صاحبان كارخانهها با حمايت پليس و ارتش دست
بهشكستن اعتصاب و بستنِ كارخانهها زدند .كارگران نيز اقدام به اشغالِ كارخانجات كردند .در طول اشغال ،كارگران
سعي كردند توليد را با تغييراتي ادامه دهند ،و جالب آنكه ــ نظير تجربه شوراهاي ايران در دوران انقﻼب ــ در
مواردي مهندسين و كادرهاي اداري و فني نيز در همراهي با آنان كارِ خود را ادامه دادند .اما بهجز در تورين ،اين
جنبش پس از چند روز فروكش كرد .اگر كنترل كارگري بهمعني واقعياش در تورين رخ داد ،به اين مقطعِ كوتاه
اشغال و اداره توليد كارخانجات مربوط ميشود ،چرا كه قبل از آن فعاليتها عمﻼ همان فعاليتهاي مذاكراتيِ نوعِ
اتحاديهاي بود .اما جاي تعجب است كه نويسنده فصل هفتم ،دي پائوﻻ ،كه با دقت بسيار و با استناد به اسناد دست
اول پيدايش شوراها را توضيح ميدهد ،در آخر به اين نكته بسيار مهم نميپردازد.
اما سرانجام اين كنترل كارگري ظرف چند هفته درهم شكست .اين جنبش مهم در تورين منزوي ماند ،در سطح
كارخانه باقي ماند ،و عمري كوتاه داشت .اما درسهاي فراواني را از آن ميتوان گرفت :از جمله ضرورت وجود و
حمايت يك حزب سوسياليستي قوي كه بدون آن شوراهاي كار بهتنهايي موفقيتي نخواهند داشت .گرامشي و نيز
تولياتي با توجه بهتجاربِ شوراهاي تورين به اين نتيجهگيري قاطع رسيدند كه بدون حزب كمونيست شوراها
نميتوانند بهتنهايي سرمايهداري را سرنگون كنند .ديگر مسئله ،رابطه بين شورا و اتحاديه است كه وجود هردو در
ارتباط با هم ضرورياند .نيز تجربه تورين ،نظير ديگر تجارب جنبش كارگري ،نشان داد كه اكثريت كارگران در آن
مرحله از تحول اجتماعي كشورشان و سطح آگاهي ،آمادگي براي يك تغيير راديكال را نداشتند و بيشتر خواهان
اصﻼحات بودند .زمانيكه كنفدراسيون عمومي كارگران ايتاليا اين سئوال را كه آيا اصﻼحات و مذاكرات اقتصادي را
ميخواهيد يا انقﻼب و ديكتاتوري پرولتاريا را ،نمايندگانِ ٥٠٠هزار نفر بهرفرم ،و نمايندگانِ ٤٠٠هزار نفر به انقﻼب
رأي داده بودند .از همه مهمتر آنكه تجربه تورين هم نشان داد كه در يك نظام سرمايهداري ،كنترل كارگري
نميتواند دوام داشته باشد .جالب آنكه حتي پس از شكست شوراها و سازشهاي جناح راست حزب سوسياليست و
تﻼشهاي آن براي كاهشدادنِ خواستهاي كارگران و بازگرداندنِ آنها بهكار ،صاحبان كارخانجات و ديگر
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سرمايهداران رضايت ندادند و وحشتزده بهدامن فاشيستها پناه بردند .از آن مقطع بهبعد است كه جنبش موسوليني
سريعا رو به رشد ميگذارد ،و بقيه ماجرا را ميدانيم.
شوراهاي دورانِ انقﻼب آلمان
فصل پنجم ٧كتاب تحت عنوان »از اتحاديهگرايي تا شوراهاي كارگري« نوشته رالف هافروگه ،بهنقش گروهي
راديكال و انقﻼبي از رابطين اتحاديهاي كارگاهها )شاپ استيووارد( ميپردازد .اين گروه از رابطين يا نمايندگان
اتحاديهاي در برلين نقش بسيار مهمي در راديكاليزه كردن جنبش كارگري آلمان داشتند .در جريان انقﻼب آلمان
كه در جاي ديگري به آن پرداختهام ،در ميان دعواهاي جناحهاي مختلف چپ و سوسياليست ،اعم از
ريويزيونيستها ،سانتريستها و اسپارتاكيستها ،و بهدنبال انشعاب سوسيال دموكراتهاي »مستقل« از حزب
سوسيال دموكرات ،كه هر يك از آنها بهدرجات مختلف پايههاي كارگري خود را در كارخانجات داشتند ،اين گروه
از نمايندگان اتحاديهاي كه بهطور مخفي و غيرِقانوني سازماندهي شده بودند ،چند اعتصاب تودهاي بهراه انداختند.
در آخرين اعتصاب كه در  ،١٩١٨مدتي بعد از انقﻼب اكتبر روسيه روي داده بود» ،كميتهي اعتصاب« خود را
»شوراي كارگري« اعﻼم نمود ،و خواستار كنترل كارگري شد .ديگر شوراهايي كه در طول دوران انقﻼب آلمان
بهوجود آمدند ،تا زمانيكه ميتوانستند فعال باشند ،از همين مدل پيروي كردند.
هافروگه بهدرستي اشاره ميكند كه بهنقش تاريخي اين گروه از رهبران راديكالِ كارگري كمتوجهي شده ،و از اين
رو بهجزئيات مهمي در مورد ظهور و افول آنها ميپردازد .اما متاسفانه در مورد نفوذ آنها در انقﻼب و جنبش
كارگري تا حد زيادي غلو كرده و نقش آنها را ايدهآليزه ميكند .از جمله اشاره ميشود كه » ...حركتي كه از سوي
گروه كوچكي از اعضاء ناراضي اتحاديهاي شروع شد ...بهجنبش شوراهاي كارگري بر عليه دولت و بر عليه
بوروكراسيِ اتحاديهاي بدل شد ،و همين جنبش بود كه در انقﻼب نوامبرِ  ١٩١٨آلمان همراه با سربازان و ملوانان
شورشي ،سلطنت را در آلمان بهپايين كشيد و نهايتا بهجنگ بزرگ خاتمه داد) «.ص (٨٥ .واقعيت اين بود كه
قسمت اعظم كارگران ،تحت نفوذ اتحاديههاي متصل بهحزب سوسيال دموكرات بودند .همين كارگران بودند كه
حزب از ترس از دستدادن آنها كه از جنگ »ميهني« حمايت ميكردند ،فرصتطلبانه بهاعتبارات جنگي رأي
مثبت داد .زماني هم كه مستقلها از حزب انشعاب كردند ،تعداد كمي از اين كارگران بهآنها پيوستند ،و بعد از آن
كه اسپارتاكيستها انشعاب كردند و حزب كمونيست آلمان بهوجود آمد ،باز تعداد بهمراتب كمتري از كارگران به
آنها پيوستند .اين نمايندگان راديكال كه اكثر آنها با سوسيال دموكراتهاي مستقل بودند ،بيشتر مستقل از حزب
عمل ميكردند .بهرغم احترام و عﻼقهاي هم كه به ليبكنخت داشتند و حتي او را بهرهبري پذيرفتند ،با
اسپارتاكيستها مخالف بودند و قسمت اعظم آنها هنگام تاسيس حزب كمونيست آلمان به آن نپيوستند .ميخوانيم
كه »اين جنبش الهامبخشِ ايده كامﻼ جديدي از سوسياليسم شد كه تاكيدش نه بر قدرت دولتي و تمركز ،بلكه بر
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دموكراسي محلي و كنترل كارگري ،يا ايدهي كمونيسم شورايي بود «.اضافه ميكند كه » ...اين مدل سوسياليسم
نه بر پايه برنامهريزي متمركز اقتصادي ،بلكه بر پايه خودگرداني طبقه كارگر استوار بود) «.همانجا(
حال سئوال اين است كه آيا حتي كوچكترين بخشي از اين »ايدهي كامﻼ جديد« توانست از حد شعار خارج شود و
»مدلِ سوسياليسمِ« جديدي را عملي سازد؟ شوراهايي كه بهوجود آمدند ،نظير ديگر شوراهاي مديريت محصول
دوران جنگ و بحران اقتصادي بودند ،عمري بسيار كوتاه داشتند ،و هرگز بهمرحلهاي نرسيدند كه بخواهند »مدل
جديدي از سوسياليسم« را در عمل عرضه كنند .شك نيست كه سازماندهي اعتصابات بزرگ ،بهرغم آنكه همگي
شكست خوردند ،از جمله كارهاي بزرگي بودند كه اين گروه از رهبران راديكالِ كارگري انجام دادند ،اما شوراهايي
كه بهوجود آمدند نتوانستند بهمعني دقيق كلمه ،كنترل كارگريِ پايداري را برقرار سازند ،چه رسد به اينكه بخواهند
نگران برنامهريزي متمركز يا غيرِمتمركز در سطح ملي باشند .در تدارك يكي از اعتصابات بزرگ در ژانويه ،١٩١٩
كه همزمان با تشكيل حزب كمونيست آلمان نيز بود و از كنترل خارج شد ،اين جنبش شورايي بهخاطر سركوب
وحشيانه و بيرحمانه كامﻼ شكست خورد .پس از شكست جنبش ،دولت جديد بر آن بود كه شوراها را كﻼ و تماما
غيرِقانوني كند ،اما با وساطت اتحاديهها ،شوراها تنها در سطح كارگاه با نقشي متفاوت ،از جمله نداشتن حقِ مداخله
و كنترل بر توليد ،تحت عنوان »شوراي كارگاه« مورد تاييد قرار گرفتند؛ كه هماكنون نيز در آلمان با نقشِ مشورتي
وجود دارند .بسياري از اين نمايندگان راديكال براي مدتي بهحزب كمونيست آلمان پيوستند ،اما ناراضي از
مداخلههاي كمينترن از حزب بيرون آمدند ،پارهاي بهكمونيستهاي چپ پيوستند ،و برجستهترين رهبرشان ،ريچارد
مولر ،از سياست كناره گرفت و كسب و كار خودش را بهراه انداخت.
سرنوشت تلخ اين مبارزان راديكال كارگري بيانگر شكست سياستهاي كمونيسم شورايي در پيشرفتهترين شرايط
عيني و ذهني است ،و متاسفانه نميتواند نمونهاي براي پيگيري بهويژه در اوضاعِ جهانيِ موجود قرار گيرد.
كتاب در فصل هشتم ،بهنمونه ديگري هم در مورد »دموكراسي كارگري« در اسپانيا در دوران جنبش مقاومت
ضدفاشيسم در  ١٩٣٦ميپردازد .اينمورد بسيار مهم نيز مربوط بهيك دوران انقﻼبي و بحراني و محدوده زماني
كوتاه و موقتي است ،و آن نيز نميتواند نمونه و مثالي براي كنترل كارگري پايدار باشد .از آنجاكه مطالعه من در
مورد انقﻼب اسپانيا محدود است از اظهارنظر دربارهي جزئيات اين مورد خودداري ميكنم.
شوراها در حكومتهاي همراه
برخﻼف شوراهايي كه براي مدتي كوتاه در دورانهاي انقﻼبي يا بحراني بهوجود آمدند و بعد توسط دولتها
سركوب شدند و از بين رفتند ،تجربه شوراهاي ديگري را داريم كه با حمايت نظام سياسيِ حاكم مستقر شدند يا
پايدار ماندند .يك نمونه برجسته آن پروژه خودگرداني در يوگسﻼوي بعد از جنگ جهاني دوم و تحت رهبري
مارشال تيتو بود .جنبش پارتيزاني برعليه اشغال فاشيسم در اين كشور ،مستقل از ارتش سرخ شوروي بهموفقيت
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رسيده بود و سوسياليستهاي يوگسﻼوي مستقل از سياستهاي كمينترن مسير توسعه خود را پيگيري ميكردند ،و
از اين رو در  ١٩٤٨از كمينفورم ،كه پس از انحﻼل كمينترن توسط استالين جايگزينِ آن شده بود ،اخراج شدند .تيتو،
آگاه از مسائل كنترلِ متمركز دولتي و تجارب ديگر كشورهاي سوسياليسمِ قبﻼ موجود ،در  ١٩٥٠طرح ﻻيحهي
»خودگرداني كارگري« را اعﻼم نمود كه طي آن كلكتيوِ كارگريِ هر واحد توليدي بهمثابه يك پيكرِ خودمختار
ميتوانست از طريق شوراي انتخابي كارگران ،مسائل مربوط به آن واحد را مورد بحث قرار دهد و به رأي گذارد.
اين شورا هيئتمديره شركت را انتخاب ميكرد تا تحت مديريت كارخانه بهوظائف خود عمل كند .اين شوراها تا
سالها بهرغم تحريمهاي كمينفورم ،و مسائل اقتصادي و اداريِ داخلي باقي ماندند ،اما با بحران دهه هفتاد و سپس
مرگ تيتو در  ،١٩٨٠با مشكﻼت بيشتري مواجه شدند ،و سرانجام در  ١٩٨٩بهخاطر ناكارآمدي رسما كنار گذاشته
شدند .فصل نهم كتاب به اين مورد بسيار مهم و آموزنده ميپردازد.
بحثهاي زيادي در مورد شوراهاي يوگسﻼوي مطرح است كه از نظر تاريخي بسيار حائز اهميتاند ،اما از آنجاكه
بهوجود آمدن اين شكل از شوراها و تداومشان منوط بهوجود يك نظام سياسيِ همراه و حاميِ مديريت شورايي
است ،ــ پيششرطي بسيار مهم براي هر نوع شوراي مديريت ــ نيازي بهمرور جزئيات اين شوراها و ديگر شوراهاي
مشابه ،از جمله شوراهاي لهستان در دهه پنجاه ،يا ونزوئﻼ تحت رهبري چاوِز ،نيست .واضح است كه اگر حكومتي
راديكال و مترقي بر سر كار آيد ــ كه چگونگي آن خود بحث جداگانهاي است ــ دموكراسي كارگري ميتواند با
تداومِ مبارزه و فشار كارگرانِ متشكل برقرار شود و ادامه يابد.
ديگر موارد» كنترل كارگري«
كتاب مورد بحث ،موارد متعدد ديگري را دربارهي انواع حركات كارگري و مبارزه براي نوعي مشاركت و خودگرداني،
كه باز تمامي آنها را تحت عنوان »كنترل كارگري« طرح ميكند ،در عرصههاي بسيار متفاوت مورد بررسي قرار
ميدهد :از تﻼشها در دوران مبارزات ضداستعماري و نهضتهاي رهاييبخشِ ملي ،از جمله از اندونزي ،الجزاير،
آرژانتين گرفته ،تا مبارزات ضدسرمايهداري در كشورهاي پيشرفته مانند سرمايهداري در انگلستان ،امريكا ،ايتاليا ،و
يكي از اياﻻت كانادا ،بهعﻼوهي ساير موارد در دهههاي اخير ،از جمله در بنگال غربي ،و برزيل .نكته اين استكه
اطﻼقِ عنوان »كنترل كارگري« بهتمامي اين موارد ،مستقل از آنكه چه تعريفي از كنترل كارگري داشته باشيم،
غيردقيق و گمراهكننده است .شك نيست كه اشغال كارخانجات ،اعتصابهاي نشسته ،قطعِ موقتي توليد،
راهبندانها ،تحت كنترل درآوردنِ كارخانه براي مدتي معين ،و ديگر اقدامهاي مستقيم )ديرِكت اَكشن( كارگران ،از
مهمترين شكلهاي مبارزاتي كارگران جهان براي مقابله با سرمايهداران و مديران شركتهاي سرمايهداري بوده ،و
دستاوردهاي بسياري را هم بههمراه داشته .اما اين حركات ،حتي اگر هم با »آرمان و آرزو«ي خودگرداني – كه
امانوئل نس ،ويراستار اصلي كتاب ،در مقالهاش در مورد امريكا )فصل شانزدهم( به آن اشاره ميكند – همراه بوده
باشد ،نمونههاي »كنترل كارگري« نبوده و نميتوانند باشد.
اما كدام شعار بهجاي كنترل كارگري
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اگر در طول دوران سرمايهداري تاكنون در هيچ مكان و زماني »كنترل كارگري« بهمعني واقعي ــ در عمل و نه در
شعار ،و بهطور پايدار و نه موقتي ــ نتوانسته بهوجود آيد ،چگونه ميتوان انتظار داشت كه در شرايط امروزي با
تماميِ تغييرات و تحوﻻت عظيمي كه در سرمايهداري و توليد صنعتي ،و در طبقه كارگر ايجاد شده ،خودگرداني و
كنترل كارگري را خواستار شويم؟
يكي از مهمترين تغيير و تحولهاي صنعت در دنياي معاصر اين است كه برخﻼف تمركزِ فضائيِ دوران فورديسم
كه قسمت اعظم فرآيند توليد در يك محل متمركز بود ،امروز صنعت بزرگي را در جهان نداريم كه چنين
سازماندهي شده باشد .حال هر بخش از فرايند توليد بهشكلي غيرِمتمركز در نقاط مختلف يك كشور و يا
دركشورهاي ديگر انجام ميشود .از اين رو بهجاي شركتهاي غولپيكرِ مستقر در يك محل ،كارخانجات متوسط و
كوچك پراكندهاي داريم كه در اين تقسيم كار فضائي در يك شبكهي خوشهاي بههم مربوط ميشوند .هر كارخانه
حلقهاي است از يك زنجير كه بخشي از آن شركتهاي باﻻسري )اَپ استريم( – مواد خام و توليد قطعات و غيره
– هستند ،و بخش ديگر پايين سري )داون استريم( – انبار ،فروش و توزيع و غيره – اند .در اين شرايط آيا
خواست خود ـ گرداني و كنترل كارگري كُلِ مجموعه را درنظر دارد ،و يا يكي از حلقهها را؟ از آنجاكه حتي
ايدهآليستترين نظريهپردازان كنترل كارگري در دوران سرمايهداري ،امكان كنترل يك شركت غولپيكر جهاني
توسط كارگران را بهتصور خود راه نميدهند ،ميتوان گفت كه بنابراين ،كنترلِ حلقههاي اين زنجيره مورد نظرند.
بهفرض آنكه چنين خواستهاي هم عملي شود ،اين شركت براي ادامه حيات خود ناچار ميشود بهشكل
سرمايهدارانه اداره شود .در اينجا بحث مربوط بهصنايع عمده است و شك نيست كه كنترل كارگري در يك واحد
كوچك و خودكفا تحت مالكيت و مديريت چند كارگر هميشه عملي بوده و هست .اما اين صنايع كوچك پراكنده
نيستند كه بخواهند »شكل جديد سوسياليسم« را برقرار سازند.
جنبه ديگر كنترل كارگري بهمسئله مالكيت مربوط ميشود؛ نميتوان چيزي را مالك نبود اما كنترل كرد .از اين رو
كنترل كارگري مستقيما بهمسئله اجتماعيكردن مربوط ميشود كه آنهم پيششرطهاي سياسي خود را دارد.
درست استكه عنوان اصلي كتاب »از آنِ ماست كه بر آن تسلط يابيم و مالكاش شويم« ،شعارِ آرمانيِ درستي
است ،اما به پيششرطهاي اجتماعيشدن ربط مييابد كه ما از آن بسيار دوريم .در دوران سرمايهداري كنوني ،اين
مالكيت يا بايد با زور تصاحب شود ،يا خريداري شود ،و يا مرجعي آن را واگذار كند .هريك از آنها هم
پيششرطهايي دارد كه از جمله از يك طرف بهسياستهاي نظام سياسي حاكم ،و از سوي ديگر بهقدرت كارگران
بستگي پيدا ميكند .واضح است كه دولت سرمايهداري اجازه تصاحب را نخواهد داد .براي خريد نيز كارگران بايد
سرمايه ﻻزم را داشته باشند .ميماند واگذاري ،كه آنهم نياز بهنظام سياسي متفاوتي دارد ،نظير آنچه در ونزوئﻼ و
بوليوي و قبﻼ در شيلي تجربه شد.
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از ويژگيهاي ديگر سرمايهداريِ معاصر تضعيف شديد طبقه كارگر ،تقليلِ كارگران صنعتي و چند پارهگي اين طبقه
است .برخﻼف صنايع كاربرِ دورانهاي گذشته ،صنايع امروزي بهدرجات مختلف با سطوح باﻻيي از كاربرد
تكنولوژي سر و كار دارند ،و در اين ميان نقشِ مهندسين و تكنيسينها و كادرهاي اداري و مالي بسيار مهم است.
حال اگر صحبت از خواست كنترل كارگري است ،آيا اين شوراي مديريت ميتواند تنها محدود بهكارگران باشد و
ديگر كادرهاي فني و اداري را كه عمدتا از طبقه متوسط جديداند ــ بركنار از آنكه آنها هم نيروي فكري خود را
بهسرمايهدار ميفروشند ــ دربرنگيرد؟
مشكل ديگر شوراي كارگريِ از نوعِ خودـمديريتي ،بهتضاد منافعِ توليدكنندگان و مصرفكنندگان بازميگردد ،و
برخﻼف پارهاي تﻼشها براي يافتن راه حل ،كه قبﻼ به آن اشاره شد ،مادام كه تاكيد بر شوراهاي پراكنده
توليدكنندگان باشد ،بازهم اين مسئله قابل حل نيست .در نظامِ موجود سرمايهداري واضح است كه با بهبود شرايط
مثﻼ دستمزد در كارخانه »الف« ،قيمت توليد كاﻻي توليدشدهي »الف« را باﻻ ميبرد) ،اگر كاﻻي سرمايهاي باشد،
بهطور غيرِمستقيم ،و اگر كاﻻي مصرفي باشد ،بهطور مستقيم( كه اين با خواست مصرفكننده اين كاﻻ در تضاد
است ،مصرفكنندگاني كه بسياري از آنها كارگران ديگر كارخانهها هستند ،كه بهنوبه خود باﻻرفتن هزينه توليد و
قيمت كاﻻهايشان بر ديگر مصرفكنندگان اثر ميگذارد .اين مسئله تنها با ايجاد نهادهايي باﻻتر از شوراهاي
خودگردانِ هر واحد توليدي ،در سطح منطقهاي و ملي ،متشكل از نمايندگان اين شوراها ،نمايندگان دولت و
نمايندگان مصرفكنندگان عملي است ،امري كه مغاير است با خواست خودـمديريتي.
مسئله تمركز و عدم تمركز يكي ديگر از بزرگترين مشكﻼت و تناقضهاي نظريِ شوراييها است .تاكيد بيشتر بر
واحدهاي خودگردان كه طبيعتا غيرِمتمركز اند ،گذاشته ميشود ،بيتوجه بهضرورت بهينه و اُپتيميزه كردن بسياري
از جنبههاي اقتصادي ،سياسي ،اجتماعي ،حقوقي و فرهنگي كه درجات مختلف تمركز را ميطلبد .حال اين مسئله
براي آندسته ايدهآليستترهاي جنبش شورايي كه نه هيچ نوع نمايندگي و نه هيچگونه سلسلهمراتبي را ميپذيرند،
بهمراتب حادتر ميشود.
بهطور خﻼصه و براي كوتاه كردن بحث ،در اين مرحله از تحول اجتماعي ،بهجاي شعار كنترل كارگري و مديريت
شورائي در اوضاع و احوالِ كنوني ،شعارِ مناسب ،مشاركت كارگري و شوراي مشاركتي است .مشاركت درجات
مختلفي دارد كه در جاهاي ديگر نيز به آن اشاره كردهام ،و پايينترين درجه آن سهيمشدن در اطﻼعات است ،بعد
از آن طرف مشورت قرارگرفتن است ،و باﻻتر از آن همـتصميمي يا مشاركت در تصميمگيري يا همـمديريتي است.
اين درجات مشاركت بستگي مستقيم بهقدرت كارگران واحد مربوطه دارد .اگر كارگران ضعيف باشند ،مديريت حتي
تصميمهاي خود را از قبل به آنها خبر نميدهد ،چه خواسته كه با آنها مشورت كند ،يا بهتصميمگيريِ مشترك
رضا دهد .قدرت كارگران نيز بستگي مستقيم بهتشكل دارد ،و از اين رو مهمترين خواست بﻼفاصله بايد حول
تشكل و نوع تشكلِ مورد قبول دور زند .در اين بحث ،گذاشتنِ شورا در مقابل اتحاديه بحثي انحرافي است ،چراكه
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هيچيك بدون ديگري نميتواند نقش ﻻزم را ايفا كند .تشكل مطلوب همان اتحاديه است كه در جاهايي كه وجود
دارد بايد دموكراتيزه و غيرِمتمركز شود ،و در جاهايي كه وجود ندارد ،اولين اقدام بايد مبارزه براي ايجاد آن باشد.
نوع مطلوبِ چنين تشكلي اتحاديه صنعتي )ايندستريال يونيون( است كه برعكس اتحاديه صنفي )كرافت يونيون( و
يا اتحاديه تك ـ واحدي )هاوس يونيون( تمامي كاركنان يك شبكه صنعتي را در لوكالهاي مختلف سازماندهي
ميكند .اتحاديه مورد نظر از يك بازوي مشورتي كه همان »شورا«ي واحد است بايد برخوردار باشد ،و از آنجاكه
بيشترِ صنايع ،همانطوركه در باﻻ اشاره شد ،در زنجيره مرتبطي با هم قرار دارند ،نمايندگان شوراي هر واحد در
»شوراي ذينفعها« )استيك هولدر( ،كه به اداره امورِ كُلِ شبكه مربوط ميشود ،شركت ميكنند .هرچه قدرت
كارگرانِ شركت و شبكه باﻻتر باشد ،سطح باﻻتري از مشاركت را بهمديريت تحميل ميكنند .در اينميان نقشِ
مبارزين چپ فعال در اين اتحاديهها و شوراهاي وابسته به آنها ،در كنار مبارزه براي بهبود شرايط كار ،باﻻ بردنِ
سطح آگاهي سوسياليستي در جهت كسب ضد ـ هژموني در راه طوﻻنيِ گذار از سرمايهداري است.
ميتوانيم بهدرستي هر ايرادي را به اتحاديهها و احزاب سياسيِ موجود وارد كنيم؛ اينكه بوروكراتيك،
غيرِدموكراتيك و خود ـ سرويس دهندهاند – حال كاري بهكشورهايي نظير كشور خودمان كه حتي از ايننوع
تشكلها هم بيبهرهاند ،نداريم .اما راه حل در اين نيست كه تﻼشهاي خود را به »شكلي« از مبارزه محدود كنيم
كه در اواخر قرن نوزدهم »كشف« شده .با آنكه اساس و بنيان نظام سرمايهداري ،تضادها و تناقضهاي آن همان
استكه ماركس با نبوغ بينظيرش آنها را تحليل و نقد كرد ،اما آنچنان تغييرات وسيع و سريعي در اين نظام
صورت گرفته و ميگيرد ،كه مبارزينِ ضدسرمايهداري ناچارند بهدور از برخوردي قُدسي با تاريخ گذشته ،مدام در
جستجوي »كشف «راهها و شكلهاي جديد مبارزه بر عليه سرمايهداري و چگونگيِ گذار بهسوسياليسم ،باشند.
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