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در  كا،يآلمان و مهاجرتش به آمر ستياخراجش از حزب كمون نترن،يفراوان با كم يها يريكارل كرش پس از درگ: ح مترجمتوضي
 ،يو عمل انقالب هينظر كيگام نخست در استقرار مجدد   «نوشت:  نيچن» حال حاضر سمِيماركس ي ده تز درباره«در  1950

ادامه  نيو جلوتر در تز هشتم چن» است يو عمل ينظر يو راهبر يانقالب ارنسبت به ابتك سميماركس  ي انحصارگرانه يگسستن از ادعا
 يدئولوژيا نيبدل شده است. ا يدئولوژيا كيبه  يانقالب يا هيكرده است؛ از نظر رييتغ يستيماركس سمياليسوس رو نياز ا: «... دهد يم
كه  كند يم يبند جمع نيدر تز دهم چن ت،يو در نها» شده است نيكار گرفته شود و عمالً هم چن به يدر جهت اهداف گوناگون تواند يم
 يديدر تول   تمام طبقات محروم ي شده يزير برنامه ي مداخله ي جهينت تواند يخودشان ... تنها م يها يزندگ ديكنترل كارگران بر تول«

  .»تشده اس ميتنظ شده يزير و برنامه يانحصار يا وهيحاال هم از هر جهت به ش نيباشد كه هم

اني، سلطه و در يك كالم، افزودن به خودآيينيِ حيات انستثمار و سها از ا ، عاري كردن آن ي زندگي هاي روزمره رويه افزايش كنترل بر
ت كه ساي ا يسياسهاي  نگ محكي نيز براي آزمودن واقعيت آن رژيمست، ساتي سياليسوسحال كه هدف هر جريان مترقي  درعين

در پي واكاوي  ساساز ا» كنترل كارگري«ي  رو و مقاالت ديگر در زمينه  ي پيشِ تند. مقالهست هسهايي از اين د مدعي تحقق آرمان
چون كوبا و ونزوئال را نيز  نده به مواردي همسي نوي ي اميدوارانه تا، اشارهست. در اين راسا زمينهاين در مختلف تاريخي هاي  تجربه

اي در رابطه با فقر فزاينده، كمبود مواد  اندازي مشاهده كرد. وضعيت فعلي ونزوئال كه هر روز خبرهاي تازه بايد دقيقاً از چنين چشم
 د، الجرمسر گوش مي از آن به و باالخره كودتايي با حمايت خارج عليه دولت عظيم هاي رتمهاج ،تصور غذايي اوليه، تورم غيرقابل

اي را در  تهساما نبايد فراموش كرد كه اين ارزيابي دقيقاً ه ،دهدزده جلوه  اي ذوق ر ما ارزيابينده را در نظسهاي نوي ارزيابي تسممكن ا
انگيخت، امروز اين چنين به  قالبي كه زماني شوق بر دل مردمانش برميت رفتنش موجب شده انسمركز توجه قرار داده كه از د

  كودتايي خارجي راه دهد.

اختار قدرت س ريزيِ ، انقالب بوليواريِ ونزوئال نمادي بود براي پايهگويد ميكار ونزوئاليي  طور كه ادواردو روته، انقالبي كهنه همان
از اين يدن سرت. اما سي اصلي آن بوده ا تهسه» حياط خلوت آمريكا«ت از منطق سساختاري كه گساي در آمريكاي التين،  تازه
، وزير هكتور ناواروي  آن طبق گفته كه در اي ي نهايي ، پردهنبودهيكباره  اتفاق  اش ي نهايي پرده تاي شكوهمند آغازين انقالب،  پرده

يدن به عوايد فروش نفت سر ها آن  ي اي افتاده كه تنها عالقه تهسدارو د«ت ست، انقالب به دسياليسوست و رهبر حزب سپيشينِ چاوي
ميليارد دالر از  300نزديك به  س، اختالتسبراي ما آشنا رشار از وقايعيس ي نهايي پردهاين ». اي بود... دزداني بي هيچ ايدئولوژي

  ياه و ... .سمي و بازار سها از اختالف نرخ ارز ر ي دولتي تفادهسؤاسمحل فروش نفت، 

تر كرش ذكر  كه پيش م، چنانسياليسوسهاي متكي بر آرمان  شود كه انقالب افتد؟ چه مي شود كه انقالب به چنين روزي مي اما چه مي
 دزداني بي هيچ«شود كه  اي بدل مي م به ايدئولوژيسياليسوسشود كه  شوند؟ چه مي البي ميكرد، مدعيِ انحصارِ ابتكار انق

ها و شوراهاي كارگري و مردمي بايد به چه  ت يازند؟ توازن بين قدرت دولت انقالبي و جماعتستوانند به آن د هم مي» ايدئولوژي 
شده از فرايند توليد  ي طبقات حذف وي ديگر، امكان مداخلهس ي كودتاي ضدانقالب دفع شود و از ويي مخاطرهسنحو باشد كه از 

تقيم در سي م ب امكانِ مداخلهساز ك» انجمني از توليدكنندگان آزاد«شود كه  هاي خودشان، دوباره برايشان مهيا شود؟ چه مي زندگي
امكانِ برپاييِ شود كه  آخر، چه مي تس؟ و دماند اي ايدئولوژيك چيزي باقي نمي تهسم جز پوسياليسوسمانند و از  زندگي خود باز مي

بدل  رفته تسو از د وي كودتاي خارجي تهديد شود، به تصويري مبهمسكه از  تر از آن ها پيش مدت» انجمني از توليدكنندگان آزاد«
  نشاند؟ وگخند چيزي بر لبانمان نميسشده كه جز 
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كند كه  ير، به ما كمك ميسي تجربيات تاريخي در اين مسندارد، اما با بررها  شسخي براي تمامي اين پرسرو پا ي پيش مطمئناً مقاله
اند،  ي شدهسي كنيم. مطمئناً، مقاطعي كه بررسهاي انقالبي را با دقت بيشتري برر هاي بزنگاه گي و بالقوهها  ت رفتن امكانسعلل از د

گيري انتقادي را نيز فراهم  ند امكان بيشتري براي فاصلها ) فاصله داشته1978ي اوليه  خهسهرچه بيشتر با تاريخ نگارش مقاله (ن
 (د.ع.) اند. كرده

  
***  
 

و، س يك از 1ت.ساي برخوردار ا از جايگاه ويژه سطهبالوا پراتيكمدت و در تالش پايدارِ چپ براي ادغامِ افقِ بلند ي كنترل كارگري ايده
و اقدامات  بنيادي هايواحدوي ديگر، س، و از تسااي بدون دولت  يكي از الزامات اصليِ جامعهگوي  خسي آن پا يافته تعميم تسكارب

و  ] مشخص هاي [اقتصادي در بنگاه ها را آن توان مي حال درعين اند كه گاهي اوقات ت، چنانسمشخصي كه با اين ايده درآميخته ا
ت، كنترل كارگري همواره يكي از سانداز نخ اجرا گذاشت. از چشمت، به سدارانه ا رمايهس، در چارچوبي كه كليت آن معدودي
كاري محدود و  راه چون همانداز دوم،  ت، اما از چشمسناپذير ا تي جداييسآلِ كموني كه درواقع از ايدهترين مطالبات ممكن بوده  راديكال

  ت.سانطباق [با نظام موجود] ا ادگي قابلس شود كه به غيرتهاجمي قلمداد مي
لماً سضرر و هم ويرانگر جلوه كند؟ م هل و هم دشوار، هم بيسيار سحال هم ب ان، درعينسي يكا ت مطالبهسچگونه ممكن ا

پيش از » كنترل كارگران بر فرايند توليد«مفهومِ  ت.ساين مطالبه منجر شده ا پاگرفتنِت كه به ستناقض قضيه در نظامي نهفته ا
(درون به زندگي  مربوطبود اده سبه عنوان يك مطالبه مطرح شود؛ بلكه واقعيتي ت ستوان نمي] ساسداري، [از ا رمايهسي  عهستو

بازتاب  ساساي كه از ا ت، ايدهسرو آشكارِ شوراي كارگران از همينقابليت وصول  داد). هايي كه طبيعت اجازه مي محدوده  چارچوب
در مقاطعي،  كارگرانبرانگيز باشد كه  ، نبايد چندان تعجباين چارچوبدر ها براي تفكر و عمل.  انسجز تواناييِ تمام ان تسني چيزي

 مشغولِو   هاي توليدي را برعهده گرفته ئوليت بنگاهستي برخوردار باشند، مسياليسوسوضوحِ  به يِسياستراتژيِ سكه از آگاهي يا ا آن بي
 همان ، چراكهتسياي ن چندان تازه توانايي كنند، به آن اتكا مي تاي چنين ابتكاراتيسها در را كه آن اي توانايي .اند شده ها گرداندن آن

  .تسبوده ا مواجه سركوبي ديرينه با ــ در اكثريت جمعيت ــ حال ت كه تا بهسا توانايي
كنترل . دهد را شكل مي شوراي كارگرانانفجاري ي  سويه داري دارد، رمايهساي به قدمت خود  ابقهسركوب، كه سغلبه بر اين 

ي ساني در مقياسي ان انرژيِ خالقه ييِرها بر اين عالوه ؛اشاره دارد دهي توليد ازمانساي تازه از  فراتر از صرف شيوه به چيزي كارگران
، شدچه بايد بر آن فائق  نگين آنسدليل بار  حال، دقيقاً به شود. اما در عين وب ميسعملي انقالبي محذاتاً  اين معنابه  ت.سيع اسو

ي، سياسآرايي  اي براي صف . اين ايده به عنوان نقطهاست مبارزات هر روزه سِترسدور از د كند كه جلوه مي چون امري متعاقباً هم
ت؛ سمطالبات معيشتي برخوردار ني نگ باس ها، از ضرورتي هم ياري از وضعيتست، احتماالً در بست. نخسواجد دو مشكل مشخص ا

كارگران وجود داشته باشد ــ خواه در چارچوب يك كشور يا خارج از آن ــ  سترساي وراي د تصاديدوم، مادامي كه نيروهاي اق
چون مانعي  هاي مربوط به اين ابعاد، اغلب هم دغدغه ).114: 1976 (دالماين، ماند محدود باقي مي وكمال اين ايده ازيِ تمامس پياده

                                                           
بار در  تينست که برای نخسای ا از مقالهشده  روز بهبازبينی و ای  خهساين مقاله ن 1

تفان سيد. از اسچاپ ر ) به1978(پاييز  1ی  ] شمارهSelf-Management 6[ 6 خودمديريتیی  خبرنامه
به ناد مربوط ساش، ديک پارکر برای فراهم کردِن ا های ابتدايی برای تشويق سکس ام. 
ی بازبينی اين مقاله  برای نظراتش در طول دوره سيافيکاسی ونزوئال و جئورج کات تجربه

 کنم. تشکر می
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بودگي  طبيعي رغم ]، بهself-managementخودمديريتي [ ي درنتيجه، انگيزه، و كند ر راه تأكيد بر كنترل كارگري جلوه ميسبر 
  شود. بت داده ميسشهر ن اصيل آن، به آرمان

را  1960ي  ي كنترل كارگري از اواخر دهه ت. جذابيت فزايندهسناپذير ا كلي توجيه تن اين ايده، بهست منتفي دانساين د
يك بازتابي از  كنترل كارگريداري،  رمايهساز  سنقد مارك همانندآن تبيين كرد.  مند نازمانهاي  ويژگيا اشاره به توان صرفاً ب نمي

 داري سرمايه هاي رژيم .نيستآشكار  ماديديد شمحروميت  با ييكشورها فروپاشي نظام فقط در ت. ديگرسامعين  تاريخيبزنگاه 
از  سبحران پ جديد هاي ويژگي از يكي. ستنده وضعيت اين درگير مشابه شكلي به تاريخ، در بار نخستين براي نه مسلماً نيز، پيشرفته

 خارج از محيط كارو هم  داخلهم » تسمحيط زي«هرحال،  ت. بهس، دقيقاً همين بازتعريف مفهومِ نيازهاي اوليه ا1960ي  دهه
، مشاركت و كنترل) خودتعينيديگر نيازها (شدند) و  ان گرفته ميس وجود دارد و تمايز قديمي بين نيازهاي معيشتي (كه با مزدها هم

، در دارانه رمايهسفرايند كار شدن  قطعه قطعهت كه ست، اين اسشود. امر ديگري كه به همين وضعيت مرتبط ا ازپيش ناروشن مي بيش
رعت به اين س به نيز فروش و يدفتر اتيعملمربوط به هاي  يده و در بخشس، به حد [نهايي] خود راصليهاي مختلف صنايع  بخش

ي راه  ، هيچ دليلي وجود ندارد كه اين فرايند در ميانهتداوم واكنشبا توجه به ). 7، فصل 1975 شود (بوردت و گيلرم، حد نزديك مي
تم) سي بي دهسومِ سالمللي در ربعِ  ي بين تكامل رهبريِ چين (مدل عمدهير سمت س، همراه با گرايش به راسرانجام متوقف شود.

  دهي انقالبي بپردازد. ازمانسديرپا در رابطه با هاي  فرض پيشيِ مجدد ستازه در چپ پديد آمده تا به بررفضايي 
ي  بت به وعدهستوان ن ي [جنبش]، كماكان مي ها در جهت قرار دادنِ كنترل كارگري در برنامه تداللسرغم تمامي اين ا اما به

 هاي خودمديريتي يا تعاونيِ جداافتاده را در نظر آوريم. ي بنگاه هرچيز، اهميت بالقوهوترديدهايي روا داشت. پيش از  واقعي آن شك
تند و اگر هم رشد سها عموماً كوچك ه ت. اين بنگاهسهايي ا مختلف واجد محدوديت موارد به عنوان مدل به انحاء اين يسودمند

ظهور اين مدل در صنايعِ اصلي نامحتمل  2كنند. دارانه پيدا مي رمايهسنتيِ سكارهاي مديريتيِ  ها و راه كنند، گرايش به پذيرشِ مشوق
احتمال ديگري كه بايد  ، فراتر از توان ماليِ كارگران خواهد بود.شده مذاكره ييِدارا انتقال به مربوط طيشرااده كه س، به اين دليل تسا

وئد، از س، جز در مورد ها د كه اين مدلسر نظر مي ت. بهسغربي اهاي اصالحيِ اروپاي  در نظر گرفته شود، [امكان ظهور] برخي از مدل
چون تغييرات  هايي هم ت و به زمينهستر ا توجه ي قابلسوئد، نتايج بسدر  بازماندند. 3انرظاهري كارگتخدام سايابي به چيزي جز  تسد

هاي توليدي،  گيري كارگيريِ تصميمات جمعي در تصميم بهريزي و حتي مراحل آغازينِ  پذيري در برنامه عمده در فرايند كار، انعطاف
توان كماكان معادلِ كنترل [كارگري] گرفت، چراكه نمايانگر  موارد را نمي  يك از اين ). هرچند هيچ1977ون،سترش يافت (پترسگ

  تند.سنيكننده  چرخش قدرتي تعيين
طح كارخانه سداري را در نظر آورد كه شكلي از اصول انتخابي را در  رمايهساستوان آن جوامع پ ومين بديل، ميسمقام در 

شد. اما در هر  ها رجوع مي الوي و چين دو موردي بودند كه در اين رابطه به آنس، يوگو1970ي  در اواخر دهه اند. گذاري كرده پايه
گيري  سمتها] خنثي شدند:  پيشين [اثرات آن هاي رويهو متعاقباً با رجوع دوباره به  4ي اقدامات مربوطه محدود بودند ترهسدو كشور گ

مِ دوران سياليسوسهاي  ها و رهبري تر، رژيم صورت كلي هرچند، بهالوي؛ اقدامات بوروكراتيك در مورد چين. سبازار در مورد يوگوبه 

                                                           
به هويت،  .کر. ت. سهای موندراگون از اين جنبه راهگشا ير تکامل تعاونیسی] مس[برر . 2

1997. 
 Token Worker .

های  اقليت اشاره به اقداماتی ظاهری برای جذب کارگران از Tokenismيا  3
 ]م[مند را از نظر پنهان کند.  نظامکند تبعيض  يتی و ... دارد که تالش میسنژادی، جن

الوی، بورديت و س؛ در رابطه با يوگو9، فصل 1969در رابطه با چين، نک به ريچمن،  4
ای نک به  ؛ در رابطه با جايگاِه کوبا در اين روند دوره174.4ويژه ص  ، به1975گيِلرم، 

اختار کنترل کارگری در سازِی نهايِی س نهادی. مبنای تاريخِی 131-111، صص 2006 ربی،
 ت.سبه بحث گذاشته شده ا 257-254، صص 1985،سکوبا، در والي
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كردند. كوبا در  كار قلمداد ميازيِ دموكراتيك محيط ساختنِ نيازِ بازسچون تالش براي مرتفع  ي خود را همسياست، حكمراني سنخ
ي انتقالِ قدرت  ي اوليه از يك دوره ساي بدل خواهد شد كه، پ تردهستيِ گسياليسوسي  تين كشور داراي برنامهسخهاي اخير، به ن الس

  5اند.سازيِ كنترل كارگري را به انجام خواهد رس تدريج اقدامات مربوط به پياده به طحِ دولت،سطبقاتي در 
تي سهاي امپريالي هاي برآمده از تهاجم ها و رژيم و، انقالبس از يك پلي بين ،كند گذاري مي پلي تاريخي را پايهانقالب كوبا 

 عامههاي  جنبش 1989از سوي ديگر، موجِ پساند، و از  ري شدهرهبپيشاهنگ وي احزاب سكه از ) 1914-1945(
]grassroots movement ازوكارهايساي بر  كه از همان آغاز تأكيد تازهــ  ديگر در آمريكاي التينآشكارتر از هركجاي ] ــ 

ت. هرچند، تا همين دوران اخير، سآور فصلي تازه در تاريخ جهانيِ كنترل كارگري ا پيشرفت اخير پياماين  داشتند. مشاركت مردمي
يابي به كنترل كارگري فاصله داشت ــ حتي  تسها تا د نگسيار جداافتاده، فرسمشاركت كارگران در مديريت معموالً، جز در مواردي ب

نظر  به كم تسگيري در ميان بود. بنابراين، هرچند كنترل كارگري ناممكن جلوه نكرد، د در جاهايي كه تحوالت اجتماعي چشم
  ت. سبراي موفقيت نيازمند شرايطي غيرمعمول ايد كه سر مي

هاي كارگري  كنترل هاي انقالبي. ي خود دوران : تجربهيابد ارتقا ميتمامي مرزها به وراي حال، نوعي از تجربه وجود دارد كه  بااين
تر و بيشتري را تجربه كرده  هاي عميق پيشروي اانقالبي،سهاي ديگر، چه پيشاانقالبي و چه پ ه با زمانسهايي، در مقاي در چنين دوران

اند. [در اين  به اين يا آن بحران فراتر رفته بودنهايي، از منحصر مربوط به كنترل كارگري در چنين وهله ابتكاراتعالوه براين،  ت.سا
ت، سنخكنند.  ها اشاره مي ط به آنسي بالوا روكار داريم كه دو مالحظهستي عام ساي مربوط به نيرو و خوا شرايط] آشكارا با پديده

را  معياري جامعها، بخواهيم  با توجه به عمق يا فشارِ بحرانكه  آن كنند. بي آن بروز مي در ابتكاراتت كه اين ساي ا ي زمينه ترهسگ
، ايتاليا 1919تان س، مجار1919-1918، آلمان 1918-1917يه سبندي بايد شامل اين موارد شود: رو تسكار بنديم، فهر به

، چين 1965-1962، الجزاير 1956تان ستان و لهس، مجار1947-1945لواكي س، چك1939-1936پانيا س، ا1920
اين  تر كننده تعيين دومين واقعيت 1975.6-1974و پرتغال  1973-1970، شيلي 1968لواكي سه و چكس، فران1966-1969

ت معايبي طبيعي هم در ميان سخودي خاموش نشدند. گرچه ممكن ا به صورت خودبه يادشده ابتكاراتيك از موارد،  ت كه در هيچسا
نه فقدان شد،  ابتكاراتاين  نابوديچه در تمامي اين موارد منجر به  ها)، اما آن تفادهسوءاسها يا  روي تجربگي، زياده (مثل بيبوده باشند 

  لح بود.ستفاده از نيروي مستهديد يا ا ، بلكهاندازه و شدت
ماند  ش باقي ميست، اين پرسگذاشته اپذير بودنش را به نمايش  ي عملي و امكان تهسبپذيريم كه كنترل كارگري ه بنابراين، اگر

ت با تمركز سود دارند. نخهايي در خ در شرايط باثبات، چه داللت ابتكاراتازي ممكنِ اين س ي اين تجربيات در رابطه با نهاديكه تمام
داري پيشرفته مرتبطند، به  رمايهسهاي  يستر به دموكرا تقيمسشكلي م پانيا، شيلي) كه بهسه مورد (ايتاليا، اس سپسيه و سبر مورد رو

 سپسي، خواهيم پرداخت. سياسشرايط پيراموني و نقش رهبري  بودن ايمههاي كارگران،  ، از جمله قابليتائلسي اين مسبرر
  اند. مطرح كرده كوبا و ونزوئال در اخير هاي پيشرفت كه كرد خواهيم مالحظه را اي تازه محتملِ هاي پيكربندي

                                                           
) مطلبی 1978ی مقاله (در  ی اوليه خهسکند، در ن نده بعدتر هم ذکر میسطور که نوي همان 5

بر اين امر بوده د و اضافه شدن مورد کوبا صرفا برای تأکيد ی کوبا نيامده بو درباره
های  ی در فرايند خودمديريتی و کنترل کارگری صرفا منحصر به نمونهرو که امکان پيش

تواند  ت و انقالبی برآمده از جنگ چريکی هم میستی نيسياليسوسهای متدوال  انقالب
یِ سبنابراين، محل نزاع در اين مقاله نه بررتاوردهايی در اين زمينه داشته باشد. سد

م در اين کشور، که صرفا اشاره به موردی سياليسوستاوردها و وضعيتِ سشرايط کوبا و د
  [م] تاوردهای مربوط به کنترل کارگری در محل کار.سی د ت متفاوت، در زمينهسا
های انقالبی محدود نباشد،  در اين رابطه که به جنبش تر بندی و بحثی جامع تسبرای فهر 6

ای متقاعدکننده از جايگاِه شوراهای کارگران در انقالبِ  یس. برر1991 نک به بيات،
 ت.س، موجود ا54-5، صص 1، فصل 1973مندل، تی در ا.سياليسوس
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  يانقالب ي هيسرو در يكتاتوريد و ايلتارپرو

 هايش، . اين تجربه، به دليل تركيبي از اميدها و نااميديگذارد مي پايه تطبيقي بحث گونه هر براي را شروطي ناگزير سيهرو ي تجربه
تنها گيرد كه  رچشمه ميسجا  از آنعت جمعيت دهقاني اين كشور ــ سرغم و شود. يكتايي آن ــ به نمون تلقي مي پيشمطمئناً يك 

 تاثيرينفوذ آثار لنين، به رويكرد بلشويكي  كناراين ويژگي، در  7يد.سپيروزي ر  ي كارگر صنعتي به انقالبي بود كه با اتكا بر يك طبقه
  رود. يار فراتر ميسبتاوردهاي بلندمدت انقالب در آن ناحيه ساز دهاي مربوط به كنترل كارگري اعطا كرده كه  تاريخي در بحث

 ابتكاراتبا  تصادميرِ ست گرفت، در مسد قدرت را به 1917كه در اكتبر اي  لحظهدرواقع، رهبري بلشويك، از همان 
از اكتبر موضع او در اين  ساما پ 8بود، ابتكاراتيي پيشااكتبر مشوقِ چنين  دوره كلدر لنين خودمديريتيِ كارگران قرار گرفت. گرچه 

وحدت ــ نيازمند  استم سياليسوســ كه دقيقاً منبع مادي، منبعِ مولد، بنياد مقياس  صنعت ماشيني بزرگ«ت: ساابهام  بيرابطه 
(لنين، » ارادهيك ؟ از رهگذر تبعيت هزاران اراده از شود تضمين ميخ چگونه سي را ت. ... اما وحدت ارادهسخ اسمطلق و راي  اراده

a1971 ت).س؛ تأكيد از خود لنين ا424، ص  
هايي  هبري بلشويك به چنين كنشرت، سبه وقوع پيو 1917ر سراسها كه در  ي به كنترل درآوردنِ كارخانه ابقهس رغم موج بي به

م بتوان به آن تكيه كرد، سياليسوسير گذار به سها را شكلي كه در م اما آن ت.سچون تجليِ شورش عليه بورژوازي نگري باال هم تسد
داران  رمايهبارها مصرانه خواستار نقش مديريتي برجسته براي سبرداري،  گام با تأكيدش بر فرمان جاي آن، لنين، هم بهكرد.  تلقي نمي

محدود به » كنترل«ها از  را برگزيدند، روشن شد كه فهم آن» كنترل كارگري«ها شعارِ  . بنابراين، هنگامي كه بلشويكپيشين بود
دارانِ پيشين درواقع  رمايهسكه فعاليت  بنابراين، درحالي ).12: 1970بود (برينتون،] checking» [نظارت«معناي اروپايي 

هايي از فرايند  گيري در رابطه با چه جنبه ، لنين هرگز مشخص نكرد كه كارگران براي تصميم»آمد درميكنترل تحت «ت سباي مي
 يعنيت، سوضوح بيان شده ا م بهسي تيلوري ي او درباره الحظهتوليد بايد تقويت شوند. هرچند، عمالً معناي اين وضعيت مشخصاً در م

كار را در جهت  تواند اين همان ترتيب مي داران چهاربرابر كند، به رمايهستاي منفعت ستواند بارآوري را در را كه اگر روشي معين مي اين
  9ي كارگر نيز انجام دهد. منفعت طبقه

، حتي در داد كنترل كارگري واكنش نشان مي ابتكاراتبت به سدائماً با ناخوشنودي نتاي همين رويكرد، حكومت شوروي سدر را
لنين با اشاره به اضطرارِ وظايف اقتصاديِ از آن).  سو پ 289، ص 1974ي مقابل تعطيليِ كارخانه بود (ووالين، مواردي كه گزينه

). او اين امكان را در نظر نگرفت كه از مديران b1971 :451تجربگيِ كارگران، از اين موضع كلي دفاع كرد (لنين، كشور و بي
اصلي را حفظ كنند. در دفاع از اين  اقتدارها بايد  تفاده كند، بلكه در عوض اين ايده را پذيرفت كه آنسعنوان مشاور ا پيشين صرفاً به

تفاده سوءاسشان  كهنه رها شده بودند، از آزادي عملياري از كارگران كه از انضباط نظام ستوان به اين نكته اشاره كرد كه ب موضع، مي
اي كه كارگران در جنگ داخلي از خود به نمايش  تردهسهاي گ ؛ هرچند قهرمانياز آن) سو پ 162: 1967كردند (آوريچ، مي

كه  مل كنند. درحاليشكل ديگري ع تند بهستوان گرفت، مي آورد كه اگر فرصتي واقعي در اختيارشان قرار مي ذهن مي گذاشتند، چنين به

                                                           
، 1984ی کارگران در انقالب اکتبر، برای مثال ن ک به دی.مندل ساسدر رابطه با نقش ا 7

 .263-260ويژه صص  به
 244،ص 1976های کارخانه که در کليف، برای مثال، نگاه کنيد به حمايت او از کميته 8

 .79-62، صص 1952ئله، نک به کار،سی اين م ی زمينهست. برای بررسنقل شده ا
م به تخصيص کار و محصول اشاره دارد، و نه س. نقد لنين از تيلوري17،ص1970لنين،  9

های بديل اين  شيوهتر در رابطه با  اندِن کار. برای بحثی کاملسبه انجام ر ی نحوه
 .260-256، ص 1982يريانی،سموضوع، نک به 
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هاي  دورهويژه در  ئله را ــ بهستند، هيچ دليلي وجود ندارد كه اين مسحق ه منتقدانِ خودمديريتي در تأكيد بر نياز به هماهنگي به
  ي كارگري بپنداريم. بدنهگري  كنشي اتكاي بيشتر بر  يج انقالبي ــ معادلِ كنار گذاشتنِ گزينهسب

به فرايند گذار بت سنهاي مربوط به كنترل كارگري، بلكه] كليت يك رويكرد  تراتژيس[نه صرف ا ي مورد بحث ئلهسدرواقع، م
يه بود سبت به اقتصاد روسترِ لنين ن يعسم تنها يكي از اجزاي ــ هرچند جزئي اصلي از ــ رويكرد وسهاي تيلوري ت. پذيرشِ روشسا

ي كارگر صورت  دارانه بود، حتي اگر اين فرايند ذيل رهبريِ (ادعايي) طبقه رمايهس عيارِ فرايند توليديِ ي تمام عهسكه كماكان نيازمند تو
م بود (لنين، سياليسوسشرطي الزم براي  ناميد كه از نظر او، پيش» داريِ دولتي رمايهس«ي متناقض را  گرفت. لنين اين مرحله مي
b1971 :440.( خواند، هرچند  بورژوا مي جوهر اين رويكرد، افزايشِ مداومِ تمركز اقتصادي بود. لنين مخالفانِ اين فرايند را خرده

بيماري «وي كارگران هم با مقاومت مواجه شود. او در ساز حتي ازي صنعتي كه در پيوند با اين فرايند بود، ممكن بود س عقالني
اي  ي خودمديريتي كارگران را ايده كه در آن ايده اثريرا به باد انتقاد گرفت، ها   ت مقاومتساين د) 1918(مي » رويِ كودكانه چپ
داري دولتي قرار  رمايهسم از طريق سياليسوسيابي به  تستراتژيِ كليِ او در دساي مقابلِ  نقطه، بلكه تستنها ناپخته ا داند كه نه مي
 در يتالش چيه ازت، تا سها يداري دولتيِ آلمان رمايهسي  ي ما مطالعه وظيفه«ت: سمحرز ا موضع او يِآن اي نيا ايماهيت  گيرد. مي
 (لنين،» كوتاه نياييم كتاتورمأبانهيدهاي  از اتخاذ روشيد از اين مدل، بخشي در تقل رعتسمنظور  و بهنگذاريم  فروتاي تقليد آن سرا

b1971 :444.(تأكيد از لنين ،  
وي حزب آنان توجيه سب قدرت دولتي از ستند، چگونه كساين ميزان فاقد آمادگي براي خودمديريتي هحال، اگر كارگران به  بااين

گرايي كه  كننده عليه اين نوع ناب صورتي قانع دهد و به خ ميسپا ي ناباليدگي به مسئله طحي كليسلنين در همان مقاله در  شود؟ مي
 ).b1971 :448( كند ستدالل ميا، تسا نيروهاي تمامي  عهسعيار در تو تمام دستي يكبردارد، نيازمند به پيش  كه گامي پيش از آن

چراكه در  شود. داريِ دولتي خنثي مي رمايهساز  غيرديالكتيكي لنين آشكارا ستايشوي ديگر با سته، از سخِ ديالكتيكيِ شايساما اين پا
ميت شناختنِ سر كارگران منجر شود، كه شد، رويكرد ديالكتيكي، با بهخودمديريتيِ  نابوديتواند به  حال كه اين رويكرد دوم مي عين

انگيزاند: يعني، اگر  چنين پيشنهادي را برميي مقابل  يابد، دقيقاً نقطه هايشان رشد مي ئوليتسهاي افراد در پيوند با م اين امر كه توانايي
تفاده از اين قدرت دولتي براي دگرگونيِ سموعد نبود، چرا بايد اشان) امري زودتر از  ب قدرت دولتي براي كارگران (از طريق احزابسك

  10ها زودتر از موعد باشد؟ بات توليد براي آنسمنا
ت ضدانقالب سيت بالفصلِ شكودر رابطه با اول شك او، بدون ت.سني لنين جانب از يي»خطا« ماهيت سرِ بر سئلهم جا اين در

 ش باقي خواهد ماند.سرويكرد او تنها رويكرد ممكن [در آن شرايط] بود، كماكان مورد پر ئله كه آياسكامالً موفق بود، هرچند اين م
: 1975(هولوبنكو،  لغو نشد هرگز، كارگري ابتكارات ظاهراً موقتي در مقابلِ هاي محدوديتت، سنخ ت.سجل اسم چيزحال، دو  با اين
كرد باشد، منحصر به لنين نبود، بلكه در زمان او ي اين روي كننده يد توجيهسر نظر مي اي كه به اقتصادي هاي فرض پيش )؛ دوم،23

) 2ت؛ (سي مثبتي ا ) رشد پديده1، (نداز اين قرار اجمال به ها فرض پيشاين  يعاً پذيرفته شده بود.سها نيز و تسيسحتي در ميان مارك
تفكر لنين در پيوند با باوري در  ها فرض پيش. اين گيرند و نتيجه مي شوند موفق مي دارها رمايهس) 3ترند؛ و ( نتايج از فرايندها مهم

گيريِ ضمني  نتيجه  م) فنوني خنثي بودند، و همراه با اين باور، اينسدارانه (تيلوري رمايهسكه فنونِ مديريت  تر قرار داشت، اين مشخص
  ه شوند.كشيدكه به درون آن  آن داري شركت كنند، بي رمايهستوانند در بازي  ها مي تسكه كموني

                                                           
 مطالبی  ای بر پايه ت اول از تعهد کارگران (که تا اندازهسدر رابطه با گزارشی د 10

ويژه صص  ، به2005اند صورت گرفته)، ن ک به مورفی، تازگی انتشار يافته که به  آرشيوی
63-74. 
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ت رويكرد لنين در ممانعت از جريانِ عنقريبِ ضدانقالب ضروري بوده باشد، سممكن ا با اينكه ت كهسجا ايندر ماجرا طنز 
اي كه از  لبيس سكرد. بنابراين، دررا تسهيل  مراتبي لهسلسنتي و سمديريتيِ  هاي درازمدت رويهتقرار سشك ا حال بدون درعين
كه اقدامات  انجامد، مگر آن تقرارِ كنترل كارگري نميستقيماً به استي مسياليسوست: انقالب سگيريم روشن ا ميي شوروي  تجربه

در جهت ظهورِ اين امكان از  1917ي در ستاورد كارگران روسد .راه پيدا كنندمراحلِ اين فرايند در تمامي  بهتا سمقتضي در اين را
چه در پي آن  اي ذاتي در آن تيسكا ناشي ازها نه  ت آنست خوردند، شكسهم در اين تالش شك ت. اگرسهمتايي برخوردار ا اهميت بي

  .روسيه بود تاريخيِ خاص واحوال حاصلِ اوضاع كهبلبودند، 
شود.  تي] مرتبط ميسياليسوس گذارِ [انقالب به عنوان پيشگام و پايهيه ست، تماماً به جايگاه روسكه مورد بحث ما اوضاع واحوالي

داري  رمايهس بارآورتاوردهاي سدعظمت  خود دوراني بود كه در آن خودي تر هم مطرح شد، اين دوران به طور كه پيش ت، همانسنخ
يه تا اين اندازه خصلتي انفجاري سي رو ماندگيِ اقتصادي كه باعث شده بود جامعه . دوم، همين عقبوچرا بود چون بي كماكان عمدتاً

مجبور  وم، خود كارگران همسبه رشد داشته باشد.  مضاعفاي توجهي  تلزم اين بود كه هر حكومت انقالبيسچنين م داشته باشد، هم
 ندهسباي  يابي ازمانسنت و سها فقدان  ترين آن كننده كه تعيينهايي  ضعف، هاي مشخصي داشت ضعفبه عمل در شرايطي بودند كه 

ضدانقالبي كه از ي جنگ داخلي ( آخر، در نتيجه تسو د شان بود. خودمديريتي ابتكاراتها براي هماهنگيِ  اختنِ آنسدر جهت توانا 
ي   ت هزار نفر ــ به جبههسكو، دويسو تنها از م 1918خارج مورد حمايت بود)، خيل عظيمي از وفادارترين كارگران ــ تا آوريل 

شان از  قدرت جمعيِ بالقوهي  لحظه كه از جبهه بازگشتند،ته هم سبراي آن د از آن). سو پ 65: 2005م شدند (مورفي،نبرد اعزا
  ت رفته بود.سد
  
  نمونه سه: يانقالب يِكارگر كنترل استيس

داري در آن بيش از  رمايهسي ضد اي هم بود كه مبارزه چنين تنها تجربه بود، هم تين تجربه در نوع خودسيه، گرچه نخسي رو تجربه
اي واقعي  يابي به پيروزي تسحال، ديديم كه حتي همين تجربه كماكان تا چه اندازه از د شد. با اينها به موفقيت نزديك  اير تالشس

قوت خود باقي  مراتبِ فضاي كاري به لهسلسها از  ت خوردند، اما برداشت آنسي و نظامي شكسياسداران از لحاظ  رمايهسفاصله داشت. 
 دار رمايهسي  تند. طبقهساين پويه ه متضاد بااي دقيقاً  ي پويه دهنده هركدام تقريباً نشانپانيا و شيلي، سِ ايتاليا، ا يرهاي بعديسماند. م

ا كارگران در م، جايگاهش را بازيافت. امسترين شكل ممكن، يعني از طريق فاشي رحمانه ترين و بي ه نمونه، در كاملسدر تمامي اين 
هاي  انقالبي  نقشهجايگاه كنترل كارگري در تعيينِ ي زيادي به  هم رفته، تا اندازه كه، روي كردند اي ابقهس ي بيها هر مورد، پيشروي

  جاري و آتي نزديك شدند.
  

  1920 ايتاليا
اير نقاط بود. اين سمربوط به همتايان خود در هاي  ها محدودتر از بحران ، از برخي جنبه1920پتامبر سهاي ايتاليا در  اشغال كارخانه

نشيني  تقر باقي ماند و عقبسدر جايگاه خود مكه در طول اين مدت، دولت بورژواييِ ليبرال  طول انجاميد تر از يك ماه به كم ها اشغال
وي نزاع، هيچ ابهامي در اين موضوع نبود كه در تمام سهمه، در هر دو  اي صورت گرفت. بااين ي كارگران بر مبناي مصالحه بالفاصله

ها  ). اين اولين نمونه از تصرف كارخانه131، 105: 1975پريانو،ست (اسر قدرت طبقاتي و دولتي اسها، نزاع بر  مدت اين كشاكش
كارگران نه با ايجاد وقفه در  تين بار به ظهور اين ايده منجر شد كهسچنين، براي نخ دارانه بود و هم رمايهسي سدر يك نظام دموكرا

انقالب كنند. توانند مي توليد [فرايند] توليد ــ اعتصاب عمومي ــ بلكه با برعهده گرفتنِ خود  



9 
 

فراتر اي براي  تراتژيساي به اين علت بود كه كارگران ا مدت محدود باقي ماند، تا اندازه اين مقطع در كوتاه ي ترهسكه گ علت اين
دار بود كه در انتظار فروكش كردن  رمايهسي  رغبتيِ طبقه اي به علت صبر و بي ها نداشتند و نيز تا اندازه انهرفتن از تصرف كارخ

] بودند. گرچه روند ad hocابقه [س ها، بازتابي از يك تصميم يكّه و بي ته بودند. خود اين اقدام، يعني تصرفسحركت كارگران نش
شد ــ از جمله انتخاباتي كه در آن  كارگران ميچشمگير هاي  طول انجاميد و شامل پيشروي ال بهس اين اقدامات بيش از يك صعوديِ

). 57ت داشت (همان:سب نشان از يك بنها  كارخانهفرصت بالفصلِ تصرف  ــ يدندست رسبه مقام نخگيري  رايدر  ها تسياليسوس
 قرار نداشت.  ها اين تصميم پيشينِ  يزير ماع در برنامهيا اج نظر دقتتقيم كارگران به وضعيت، در هماهنگي با سمهاي  واكنشوحدت

ها، بلكه حاصل دو  اندن به كارخانهسر يبسشان براي آ ميلي ي بي ها در اين مقطع، نه تنها نتيجه داران، صبوري آن رمايهس متسدر 
ي سياسيك رهبر  11،شخصِ جيوواني جيوليتي ) و44شان (همان: اضا براي محصوالتتق ايِ كاهش چرخهنيز بود:  تصادفيعامل 

 طح ملي.سگر در  حيله

 سوي از دولت تصرف با عيار تمام واكنش. بيافتد تأخير به داري سرمايه بنيادين پاسخ كه شد باعث تنها عوامل، اين هرچند
 ها، كارخانه تصرف ي زمينه در هم و فاشيسم] برآمدن[ ي زمينه در هم ايتاليا كه اين بين ارتباط. شد آغاز 1922 در ها فاشيست

 زد رقم بورژوازي براي را ترومايي ها كارخانه تصرف واقعيِ ي تجربه. نيست تصادفي ارتباطي وجه هيچ به بود، نمونه »نخستين«
نتايج : بودبخشي  كينسبراي ت اي ندهسب  تراتژيِسا نظر يك از تنها جيوليتي خريدنِ زمان استراتژيِ ).278: 1973 سالوِميني،(

هاي فشار به فراتر از  ترش دادنِ اهرمساده بود كه كارگران هيچ راهي براي گس اين عامل پيامدتراتژي صرفاً سمدت اين ا كوتاه
ت، آرزوهايي فراتر از صرف پيروزي در نبرد سگونه كه در خاطراتش تصديق كرده ا ، همانهايشان نداشتند. اما جيوليتي كارخانه

شك فرضي مشترك  ، بياش بود اي كه نماينده ، او چنين فرضي داشت ــ فرضي كه براي كل آن طبقهر داشتساش در  فعلي
زودي متوجه خواهند شد كه از  اش را طي كند، كارگران به ير طبيعيسها] م اجازه دهد اشغال [كارخانهاساساً  كه اگرآمد ــ  اب ميسح به

ي كارگر  ته شد. تهديد طبقهسبار براي هميشه درهم شك دالنه يك ادهسي  اين انگاره ).117: 1967مديريت توليد ناتوانند (كَمت،
ركوب جديد را براي بورژوازي توجيه كرد سهاي  تفاده از روشسو همين امر اپنداشت  چيزي بود كه جيوليتي مي  تر از آن آشكارا بنياني

  ).121(همان: 
يه، نشان از برداشته شدن گامي عظيم سي رو ه با تجربهسو مختصر بودنش، در مقاي رغم گذرا ي ايتاليا، به [جنبش] اشغال كارخانه

اد، را سف به دلتقيم سقوط مسجه، و در برخي موارد تو اي قابل انضباطي يابي و بي ازمانس  يه، كارگران فقدانسجلو داشت. در رو به
هاي ايتاليا،  ي خود را توجيه كند. در مقابل، در كارخانه بگرانهركوسها به لنين اجازه داد رويكرد  نمايش گذاشتند كه تمامي اين به
» ترش يافته بودسيعاً گسوجويي  مبارزهانضباط كارآمد و  ناچيز، ] در ميان كارگرانAbsenteeismْ[ كردن از محل كار  تغيب«
تك به تك  ندشد وي كارگران اداره ميسهايي كه از  يه كه در آن كارخانهسبراين، برخالف وضعيت رو ). عالوه84: 1975پيرانو،س(ا

از آن).  سو پ 246: 1975 ت فروشي هماهنگ را آغاز كردند (ويليامز،سياسهاي ابتداييِ  با بازار ارتباط داشتند، در ايتاليا گام
  ت.سدر كارخانه، حكمراني يك نفر نينظمي  بنابراين، كارگران ايتاليايي نشان دادند كه تنها بديل ممكن در برابرِ بي

پيشروي بيشتري  گويي ها از قدرت دورتر بودند، خودانضباطيِ انقالبيِ كارگران در وضعيتي كه آن د كهسنظر بر متناقض به شايد
، ت، چراكه براي كارگران ايتالياييسنيدرك  غيرقابلي حاكم تلقي كنند. اين امر لزوماً  تند خودشان را طبقهستوان داشته تا زماني كه مي

                                                           
11. Giovanni Giolitti وزير  تسدر پنج مقطع نخ 1921تا  1892ی  تمدار ايتاليايی که در بازهسياس

شد، اتحادی که  وب میس] محLiberal Union» [اتحاد ليبرال«بود. او يکی از رهبران  ايتاليا
ت سمداران چپ و را تسياسها و  تسياسرو و منزوی کردن  اختن دولتی ميانهستالش برای 

مشهور » ديکتاتور پارلمانی«ازی او را به س قدرت جيوليتی در تصميم راديکال بود.
 کرده بود. [ويکيپديا. م]
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 ها در مقابله عليه تحريكات در شرايطي كه كارخانه كرد: (الف) تشويق ميها را  يابي آن عملي وجود داشت كه خودانضباط دو الزام
   اي از جمعيت. هاي تازه لح بودند، و (ب) جلب حمايت در بخشسي دشمنان م محاصره

خ دهند، بايد نگاهي سته پاسنحوي شاي الزامات بهاخت كه به اين سكه چه عواملي كارگران ايتاليايي را قادر  اما براي فهم اين
كنار هم  كجاي ديگر در هايي كه در هيچ تركيبي يگانه از ويژگي ، عبارتست ازيِ ايتالياسياسي  عهستوخصوصيت تر داشت.  عميق

هاي  ا برخي از خصلتيه را بسشدنِ ديرهنگامِ آلمان و رو هاي صنعتي ي ايتاليا] خصلت طح، [تجربهسترين  يعسحضور ندارند. در و
، بودي كارگر داده  انقالبي به طبقه اي رانهشدن ديرهنگام  حال كه صنعتي كند. درعين گراييِ اروپاي شمالي و غربي تركيب مي مشروطه

تر از ديگر كشورهاي صنعتي واجد خصلت  هاي اين كشور را كم امكانِ ادغامِ مطالبات دموكراتيك در مبارزات كارگري، اتحاديه
اي  انگاري چنداني براي دوگانه ي زمينهديگر كشورها،  بهبت س). در نتيجه، در ايتاليا، ن22: 1967كرد (كَمت،» تيساكونومي«

ذهنيت  ي دهنده مشخص شكلاي كه تا حدي  انگاري و آگاهي طبقاتي وجود ندارد، يعني همان دوگانه نديكاييسآگاهيِ راديكال بينِ 
  لنين بود.

گردد و  باز مي 1860ي  نتي اشاره كرد كه به دههستوان به  ها، مي نبهِ ايتاليا در اين ج ترِ يگانگي تقيمستجليات م در مقام يكي از
ها،  ال پيش از اشغال كارخانهس تر از يك ). كم395: 1971م قرار داده بود (پروكاچي،سم را در پيوندي نزديك با آنارشيسياليسوس

يابي  ازمانستواند در نوعي از  ديكتاتوريِ پرولتري تنها مي«كرد:  اي آشكار از اين پيوند را ذكر مي گرامشي با ذكر اين نكته نمونه
ي چنين ي اصل تهسرمايه. شوراي كارخانه هسم يابد كه خاصِ فعاليت توليدكنندگان باشد و نه مزدبگيران، يعني بردگانِ ستج
  ).100: 1977(گرامشي،» تست ... شوراي كارخانه مدلِ دولت پرولتري اساي ا يابي ازمانس
 

  1939-1936 اياسپان
اي صورت بگيرد كه بيش از تمامي ديگر  پانيا فرصتي را فراهم آورد كه در برخي مناطق معينِ اين كشور، تجربهسجنگ داخليِ ا

ابتكارات اين جنبش كه در زمان خود از  ت.ستماماً مبتني بر كنترل كارگري، نزديك شده اي  ها تا به امروز، به يك جامعه تجربه
اي  تراتژيِ انقالبيسي براي هر اساساند و محل ارجاعي ا وي شاهدان عيني ثبت شدهسخوبي از  ديدگان جهاني پنهان مانده بود، به

  ت.سشود كه هدفش فراتر از صرف تصاحب قدرت دولتي ا وب ميسمح
كه كنترل كارگري در تمامي  ت اينسنخ 12پانيا را شايد بتوان به اين ترتيب خالصه كرد.سي ا هاي تجربه گيرترين جنبه شمچ
كنترل  لونا)سكم در يك شهر (بار تستر رفت، د كشاورزي از اين هم پيش ي حوزه حال كه در هاي اقتصاد به عمل درآمد. درعين شاخه

يار راديكال بودند و اغلب شامل حذف برخي ساختاري بسدوم، تغييرات  كار گرفته شد. كارگري در تمامي صنايع و خدمات به
ت، ستوجه ا چه مشخصاً جالب شد. آن تفاده از پول ميسازي مزدها، و در برخي اجتماعات دهقاني، لغو اس انسهاي مديريتي، يك جايگاه

 دادند. ها ترجيح مي يم زمينسالقول مالكيت جمعي را بر تق ، دهقانان تقريباً متفقبود مصادره شدهها  جا كه زمينت كه در هرساين امر ا
هايشان  طحِ تواناييسها در باالترين  ط بيشترين اتكا را بر مشاركت تودهسشكل بالوا تقيماً و بهسترين تغييرات هم م وم، حتي راديكالس

تقيم با كارآمدي [اقتصادي] صورت نگرفتند، بلكه سها، تغييرات مورد بحث، لزوماً در تقابل م ياري از كليشهسداشت. چهارم، برخالف ب
 ازيِس يكپارچهولنا و سهاي بار در مورد ادغامِ نانواييگونه كه  شدند، همان مي همناوري يا هماهنگي هايي در ف اغلب شامل پيشروي

ال طول كشيد تا فرايندهاي خودمديريتي سه سآخر، در برخي نقاط نزديك به  تسبريِ كاتاالن شاهد آن بوديم. د چوب صنعت يِعمود

                                                           
 .7و  6ويژه فصوِل  ، به1974و دولگوف، 1975مبتنی بر ِلوال،  12
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ي  در زمينه بيسهاي عمليِ [منا در اختيار داشتند كه آرايش راركوب شدند. بنابراين، زماني كافي براي اثبات اين سل به زور سبا تو
  تند.س] هتوليد
ازد، اما سوار مردد  ي تبييني طرح ت ما را در ارائهسحدي عظيم بود كه ممكن ا پانيا بهساي در ا توده ابتكاراتي كاملِ  ترهسگ

  13يم كنيم.سجا تر برخي از خطوط كلي را در اينتوانيم  كم مي تسد
 سياسيِ چارچوب يك  هم و هستيم كارگر ي طبقه فرهنگ در آنارشيستي عنصري شاهد هم ايتاليا، چون هم نيز اسپانيا در ما

تا پيش از  تر. م قدرتمندستر بود و [عنصر] آنارشي اش تازه يساستر بود؛ قانون ا مانده پانيا از لحاظ اقتصادي عقبسگرا. اما ا مشروطه
 ايِ رقيب يون اتحاديهسط دو فدراسموفق به ب يتسياليسوسو  يتسهاي آنارشي تقرار يافته باشد، جنبشسا 1931كه جمهوري در  آن

تا زمانِ شدند.  مند مي ها بهره شك احزاب چپ از آراي آن دولت حضور نداشتند، اما بدون قلمروها در  تسشده بودند. طبيعتاً آنارشي
در خلق ي  از جنگ هم فراتر رفته و ائتالف جبهه سپانيا از ايتالياي پسي ا شدنِ عموميِ جامعه ، قطبي1936ي  انتخابات فوريه

ازند كه، سعملي  ي خود را ذيل دولتي تند اقدامات اوليهستوان ب اكثريت شده بود. بنابراين، كارگران و دهقانان ميسپارلمان موفق به ك
  ت.سدان دولت متعلق به خود اين نيروهارا  اي آن كم تا اندازه تسشد د مياما گرچه انقالبي نبود، 

پانيا سفرد مورد ا هاي منحصربه ئله بازتاب يكي ديگر از جنبهسكردند. اين محال، كاتاليزور واقعي را نيروهاي ارتجاعي فراهم  با اين
در مورد  ر گذرانده بود ــسدوران اوجش را از  جنبش كارگريزماني وارد ميدان شد كه م تنها ست. در ايتاليا، همانند آلمان، فاشيسا

آن را درهم  ها ها و ژنرال يال دموكراتسوس سآلمان، اتحاد نامقد، و در مورد يك بورژوازي نسبتاً متحد پس از آن باقي ماندايتاليا 
آمد. بخش مهمي از آن در قالب رهبريِ  اب ميسح اي در حال ظهور به طبقه ، كماكان1930ي  پانياي دههسدر ابورژوازي . شكست

با ي پيشين،  يافته عهسديرهنگام تو هاي بورژوازي بار ديگر، اوضاع و احوالي نامتعارف از اين لحاظ كه شد: نمايندگي ميخلق ي  جبهه
، حتي به عنوان اقدامي خواه مِ بورژوازيِ جمهوريساما ليبرالي .ي كارگر اجتناب كرده بودند ي با طبقهسياساحتياط تمام از هرگونه اتحاد 

باره و بدون  نظاميِ يكواكنش  منشاء شود. پذيرفته پانياسي حاكم ا هاي طبقه اير بخشساز جانب  تستوان مقتضي و موقتي، نمي
تر از همه تدارك ديده شده  ها كم آرامش قبلي تودهكه از لحاظ  تيسفاشي از اينجاست: خيزشي 1936ي  ژوييهفرانكو در  ي مقدمه

  بود.
ها فراتر از چيزي رفت كه ممكن بود از  نگسبالدرنگ، عظيم و انقالبي بود. مقاومت مردمي فرنيز ها] از پايين  ي [توده ضدحمله

ترين احزاب  اقداماتي شد كه حتي مترقي ي واسطه بيياق، شامل اجراي سدهي شود، اما به همان  ازمانسوي جمهوري بورژوايي س
با چنين كاري  و خواهان صدمه زد اختارِ قدرت جمهوريسشورش نظامي به اي دور متصور بود.  ها را تنها در آينده حاكم هم اجراي آن

 تصور هم در خود چنين فرصتي غيرقابل بار همراه باشد، بلكه هم تنها با تهديدي مرگ اش با كارگران و دهقانان نه باعث شد كه مواجهه
ر سراسدر طي دو هفته هاي زراعي را  تاسداشته باشد. كارگران و دهقانان براي پر كردن اين خالء جنبيدند. صنايع، خدمات و رو

صورت واقعي  به اكنونكه  جماعاتيبا دراختيار داشتنِ ها  آن ).5، فصل1972پانيا اشتراكي كردند (بروئه و تميم،سي شرقيِ ا نيمه
 عليه فاشيسم درگير كردند.ي نظامي  خود را با تمام قدرت در مبارزه كردند، ايد از آن دفاع ميخودشان تعلق داشت و ب به

 وي ديگر،سكرد، اما از  قوط ميسرعت س به مردمي ي و، بدونِ ضدحملهس مواجه بود. از يكاي  دوراههخواه با  دولت جمهوري
حال كه برخي از  بنابراين، درعين ازد.سهمسان داشت،  خوداي كه اين جريان در ت خود را با انقالب اجتماعيستوان وجه نمي هيچ به

ركوب همان جنبشي سيج كرد تا به ساير نيروهايش را بسفرانكو مقاومت كند، ناسيوناليستي نيروهايش را گرد آورد تا در مقابلِ ارتش 

                                                           
 .2، فصل 1970و ِپين، 1، فصل 1965ون،سجک؛ 2، بخش 1950نی بر بِرنان،مبت 13
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موفقيت ضدانقالبيِ  بسلونا در شرف كسدر بار 1937دولت در روزهاي ماه ميِ  اخته بود.سبپردازند كه چنين مقاومتي را ممكن 
   ).288اي بود (همان: كننده تعيين

با آن مواجه دولت  كه بوداي  دوراهه سِها با آن مواجه بودند ماهيتاً معكو ه آنكاي  دوراههواكنشِ كارگران و دهقانان دوگانه بود. 
ت سها ميان نيروهاي ضدفاشي ميلي هم به تشديد شكاف شان بودند، تاوردهاي اجتماعيسختانه در پي حفظ دسرسحال كه  درعينبود: 

 به اغلب امر نيا هرچند بودند، شكست رشِيپذ به ليمتما ،شانيها جماعت ي هبالواسط سطوحِ از فراتر يسطح هر در ها آننداشتند. 
  همه، حتي در زماني كه انقالب كماكان در اوجِ خيزش . بااينشوند سالح خلع هم مشتركشان ينظام تالش در كه بود آن يمعنا
. رخ داد لونساي مهم در بار واقعه 1936ژوييه  21در  را به نمايش گذاشته بود. خود طلبي تسليمعنصر اين اش قرار داشت،  اوليه

ها اين پيشنهاد را رد  آن .كرد قدرتتصاحب  شنهاديپ بودند، از پاي درآورده را يبورژواز كه مسلح كارگرانِ به كاتاالن جمهورِ سيرئ
ي مطلق خود را تحميل كنيم،  ارادهتوانستيم تنها بمانيم،  مي«ت: ست توضيح داده اسگونه كه يكي از رهبران آنارشي كردند. همان

زماني كه عليه ما اعمال  ،اما به ديكتاتوري [دولت كاتاالن] را هيچ و پوچ اعالم كنيم و قدرت حقيقي مردم را در جاي خود بنشانيم،
  ).131(همان:» مخواستي ه كار بگيريم، آن را نميتوانستيم آن را عليه ديگران ب شد اعتقاد نداشتيم و زماني هم كه خودمان مي مي

با ي همراه شده بود گ ت. اما اين تراژدي/ياوهستن چنين ديدگاهي دشوار اسنتيزه، تراژيك يا ياوه نداسبا توجه به برآيند نهاييِ اين 
ها  ها تا مدتي از كارگران حمايت كردند اما از پذيرش قيمومت آن تسآنارشي قدرت دولتي نبود. كسب كه مبناي تفكرشموضعي 

بت به ستفاده كردند ــ حتي با پافشاري بيشتري نستقبال كردند اما از اين نقش اسب نقشي در دولت اسكها از  تسزدند، كمونيرباز س
تحت  14انتياگو كاريوسموضعِ بعدهاي  ).436: 1961،ستاوردهاي انقالبي كارگران را برچينند (توماستا د شركاي بورژواي خود ــ

به عنوان دبير كلِ جوانان  1937ي  تر در ژانويه اش داشت؛ پيش اي ريشه در همان اوايل فعاليت حرفه »اروپايي مسكموني«عنوان 
» كنيم تيم. ما براي يك جمهوريِ پارلمانيِ دموكراتيك مبارزه ميست نيسيسما جوانان مارك«گفت،  ت چنين ميسكمونيـ  تسياليسوس

خواه (با مشاركت  كه دولت جمهوري آشكار شد، يعني زماني 1937از ميِ  سمعناي عملي چنين اظهاراتي پ ).366(همان:
م سال پيش از پيروزي نهايي فاشيساين اقدامات تقريباً دو  15ها) آغاز به احياء مالكيت خصوصي در كشاورزي و صنعت كرد. تسكموني

  .رخ داد
 از پس روسي كارگران چه آن ي تشديدشده و فشرده ي نسخه جمهوري، حيات طول در اسپانيايي، دهقانانِ و كارگران بنابراين،

ي خودمديريتي  لنين درباره مالحظاتمتفاوت بود.  مباني منطقيدر اين مورد حال،  با اين كردند. تجربه را گذراندند سر از 1917
فقدانِ افراد  م، باسپانيا، شايد به دليل تأثيرات فرهنگيِ آنارشيسي تخصص بود. درمقابل، در ا ئلهسبيش از هرچيز متكي بر م

  .آماده بودند مهارتشان را به اشتراك بگذارند ت مزاياي ويژهسدرخوا بدونكه اي مواجه نبوديم  هديد آموزش
 با دخالتالمللي ريشه داشت ــ عاملي كه  هاي خود كارگران كه در وضعيت بين تسركوبِ كنترل كارگري نه در شكسدليل 

اي بود كه تمايل  ي برخوردار شد. اتحاد شوروي تنها قدرت خارجيساساز اهميتي ا ،نفع فرانكوت نازي و ايتاليايي به سنيروهاي فاشي
ه را به مخاطره ساش با فران دفاعيپيمان پانيا سعلت حمايت از انقالب در ا ت بهسخوا تالين نميسبه كمك به جمهوري داشت، اما ا

 بهي  عهده اميد براي جلب حمايت عليه فرانكو ازكردند كه تنها  مي تداللستر، چنين ا صورتي كلي ت، بهساحزاب كموني بياندازد.
ه نكته در رابطه سمقاصد فعلي ما در اين نوشتار، طرح  براي آمد. بر مي» مسفاشي باي سدموكرا«نبرد  همچون اين نبردكشيدن تصوير 

                                                           
14
. Santiago José Carrillo Solares  پانيا (ست اسزب کمونيحدبير کلPCE [م]1982تا  1960) از . 
ی دولتی در صنعت، در  مداخله«نوشت،  1938ی  در فوريه »ستياکونوم«ی  طور که مجله همان 15

به نقل از » تستقراِر مجدِد مالکيت خصوصی اسازی و کنترل کارگری، اس تقابل با اشتراکی
 .313: 1972بروئه و ِتميم،
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تصوير با به [يعني  ايدئولوژيكي ي جذبهچنين  بات سهاي بورژوايي ممكن ا اين انگاره كه دولتت، ست. نخسنده استدالل بسبا اين ا
، اين رويكرد از آب درآمد. دوم ساسا تمامي بي به تحت تأثير قرار گيرند »]مسي عليه فاشيسدموكرا«ي  مبارزه همچونمبارزه كشيدن 

ي به عنوان سياسعميقاً  رگرِكه هزاران كا حال اعمال كرد، چراكه درعين خارجيي كارگر  حمايت طبقهرشت س محدوديت عظيمي را بر
اي مربوط به منافع طبقاتي  ئلهسئله را مسچون هيچ دليلي نداشتند كه م ،ها كارگر هم در خانه ماندند پانيا آمدند، ميليونسداوطلب به ا

ي كارگران و  مبارزهپانيا، پيامدهاي اين رويكرد براي توانايي س. در نهايت، در خود اه گرفتندتلقي كنند و درنتيجه از مبارزه كنار
  بار بود. دهقانان فاجعه

 
  1973-1970 يليش

تعارضات درون چپ، كارگري،  ابتكاراتانتخاباتي،  تحركپانياي انقالبي بود: ستقيمِ اسالوادور آلنده از وجوه متعددي خلف مسشيليِ 
ت سبود د رسيدهپانيا سطوحي كه اسلماً شيلي از برخي جهات هرگز به سم كننده. ت ويرانست و شكسحمايت خارجي قاطعانه از را

لح نشدند و كنترلِ هيچ بخشِ كاملي از كشور را برعهده نگرفتند. با سنيافت. بنابراين، بخش اعظمِ كارگران و دهقانانِ شيليايي م
گري بود و آن را يك گام به پيش برد: يعني، از ي كنترل كار ي انباشته يار مهم، حامل تجربهسحال، مورد شيلي، به يك معناي ب اين
  ياليت بيشتري برخوردار بود.سمنتخب، به حد زيادي از  دولتنظر كه كنش متقابل بين كارگران داراي آگاهي طبقاتي و  اين

حِ طسكم در  تسي كارگر و، د پانيا، تا حد زيادي متشكل از احزاب طبقهسدر اخلق ي  دولت آلنده برخالف دولت جبهه
م بودند و سنت آنارشيسخود فاقد همان   پانياييستايان ا ، متعهد به كنترل كارگري بود. كارگران شيليايي، برخالف همها ريزي برنامه

 انس هم اختندس با همان احزابي كه دولت را مي خود را هايشان ــ ــ اگر هم از هويتي برخوردار بودند، از طريق اتحاديه درواقع، اغلب
 ابتكاراتدرواقع،  ها] رخ داده بود. تقيم [زمينسمواردي از تصاحب م 1970. تنها در ميان دهقانان بود كه تا پيش از پنداشتند مي

طح دولتي راهبري شده بود. ساي از مبارزه بود كه به  پانيا، شعبهسبت به ايتاليا يا اسي كارگري، تا حد بيشتري ن خودمختارانه
اگر ئناً ويژه در كاتالونيا) به قدرت نزديك نشده بودند، اما مطم شان (به پانياييسالف اسي ا شيليايي هرگز به اندازهكه كارگران  درحالي

اي بود كه كارگران  ئلهسم سها عك ي آن ئلهسكردند. بنابراين، م را رد نمي شد هرگز آن ها واگذار مي ] به آنauthority[ قدرت اختيار
از  سو پ كرده بودندي باثباتي عمل  ل كامل ذيل رژيم مشروطهسكه يك ن از آن سپكارگران شيليايي پانيايي با آن مواجه بودند: سا

تنها  .اتكا كنندموفقيت انتخاباتي غايي يدن به مطالباتشان بر سعادت كرده بودند كه براي رانتخاباتيِ چپ، مداوم ال رشد سهجده 
  شان در اين فرايند شدند. ئوليتسباتيِ ضعيف آلنده بود كه متوجه ابعاد كاملِ ماز پيروزيِ انتخا سپ

طرفه  شان يك هايي بودند كه مالكان هايي كه تصرف شدند آن تين كارخانهستقيم كارگران در ابتدا نقشي دفاعي بود. نخسنقش م
تنهاييِ اداره كنند؛  ها را به انتظاري نداشتند كه اين كارخانه). كارگران ضرورتاً چنين NACLA ،1973توليد را متوقف كرده بودند (

ها بود كه  تاسپنداشتند. در ابتدا فقط در رو ان ميس ها در اين مرحله حفاظت از دولتي بود كه خود را با آن هم مورد نظر آناولويت 
رفتند كه با  اي پيش مي مطابق با شروط قانوني گرفت. اما حتي چنين مواردي هم مند صورت مي ها از پايين بر مبنايي نظام مصادره

ي  يعني مصوبهتور كار بود، اصالح كشاورزي بود ــ سچراكه كماكان فرايندي كه در د از بود،س وي آلنده همسشده از  شروط پذيرفته
قف هشتاد هكتار را براي مايملك افراد تعيين كرده بود. خالصه، ستا پيش از اين مقطع پيگيري و اعمال نشده بود ــ كه  كه 1967

  شان وجود خواهد داشت. مي از اقداماتسكه حمايت ر  زدند ت به عمل ميسد انتظاراين هم كارگران و هم دهقانان با 
به اين علت نبود كه دولت اين امر ي زيادي تحقق يافت.  تا اندازه واقع بههاي پيش،  نمونه ، در مقايسه باميساز قضا حمايت ر

تر بود، هم بر  قويچپ تگي دولت به ست از امنيت بيشتري برخوردار بود، بلكه به اين دليل بود كه وابس[آلنده] در مقابل جناح را
  صادي. ر راه فعاليت اقتست بورژوازي بر سد پارچه و يك و هم نياز دولت براي رويارويي با مانعِ يكمناصب ي واقعي به سترسمبناي د
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(بخش » مناطق اجتماعي«دهي كارخانه در  ازمانسمنظور تنظيمِ  در تمام موارد، هنجارهاي قانوني از طريق وزارت كار به
تقرار يافته بود، و اين هنجارهاي قانوني امكان آن را براي اكثريت نمايندگانِ كارگري فراهم كرد تا در شوراي س) اقتصاد اي شده ملي

گام با  شان هم ت به عمل بزنند. در اين چارچوب، كارگران بار ديگر نشان دادند كه عملكرد اقتصاديس[اقتصادي] داجراييِ هر بنگاه 
هاي مربوط به منافع  نظري دور از هرگونه كوته شان، به چنين، مشاركت يابد، و هم شان [در فعاليت اقتصادي] افزايش مي طحِ مشاركتس

   16با فرايند كليِ تغيير قرار داشت. خود  پنداري انس در پيوند با هم تقيماًسيا نگرش رقابتي، م  محدود هر بخش
هايش، فرايند تحول را  اندازي نگسازد. بورژوازي از طريق ساش رها  اما دولت آلنده هرگز موفق نشد خود را از لنگرهاي نهادي

ا در سرؤ كارها توسط  توقفبا  ب به اين وضعيت بدهند.سخي مناستند پاستوان ي كارگران بودند كه مي بخشيد، اما تنها توده رعت ميس
ي  و ادامهعنوان هدفي انقالبي، بلكه صرفاً در جهت حفظ  نه فقط به  و مصادرهبازايستاد كامالً » ابق امورسروال «، 1972اكتبر 

و آگاهيِ طبقاتي كارگران به امري منصوب  ي به امري ضروري بدل شد. در اين مقطع، تناقضات بين دولتي قانوناًساسخدمات ا
ترتيب دولت را نجات دادند، اما دولت اين پيروزي  وي كارفرمايان] غلبه كردند و بدينسكننده بدل شد. كارگران بر توقف كار [از  تعيين

ضمانت نظامي براي شان، از  شده به مالكان قبلي هاي تصرف را در مذاكرات واگذار كرد و پذيرفت كه درعوضِ بازگرداندنِ كارخانه
  17حفاظت از برگزاريِ طبقِ موعد انتخابات كنگره برخوردار شود.

هاي آلنده  حال، حتي طرفداران پروپاقرصِ مصالحه اين هاي ديگري ممكن بودند. با ت كه چه گزينهسهرگز كامالً نخواهيم دان
بنابراين، از منظر كارگران،  ).212: 1977بورشتاين، كودتايي موفق نبود (برپايي ي  كنند كه ارتش در آن مقطع آماده تصديق مي

ميِ كنترل كارگري داشت، جز در مورد واكنش سشد. اين واقعه نشان از پايان هرگونه تشويقِ ر وب ميسعيار مح رفتي تمامساين امر پ
حال، تا آن  خير شدند. بااينسها ت كارخانهياري از سكه دوباره ب ، يعني زماني1973به تالش براي كودتا در ژوئن بت سن  باره يك

هاي  ، كارگرانِ كارخانه1973پتامبرِ ست گرفته بود و از آن به بعد تا زمان كودتاي نهايي در سد مقطع، ارتش ابتكار عمل را به
كرد  ا دخالتي نميلح قرار داشتند. دولت نه تنهسوي نيروهاي مسو تهديدات از  مند هاي نظام زيروزبر شدنخودمديريتي در معرضِ 

 يجبهه يسو ازپانيا، ابتكار عملِ كارگران سبلكه در هر زمينه ناتوان بود. دولت انتخابش را پيشتر انجام داده بود. همانند مورد ا
  قاطع ــ با مانع مواجه شده بود. شكلي به رغم ميل باطني اما ــ به يخود

هاي ائتالف حاكم  ت. برخي بخشسكم امري ممكن ا تسكنترل كارگري دت كه حمايت دولتي از سحال، شيلي نشان داده ا با اين
م]، طرفدار سياليسوسبه گذار [به  بتسن هرچند بدونِ كنار گذاشتنِ رويكردي هماهنگ ت ــسياليسوسويژه جناح چپِ حزب  ــ به

بت به كارآمديِ سهيچ توهمي نهاي خودمديريتي،  در كارخانه ،طوح بااليي از مشاركت داشتندساي بود. كارگراني كه  تراتژيسچنين ا
- 1975،ست و پتراسپنداشتند (زيمبالي ان ميس ي همسياسهاي  شان نداشتند، بلكه دقيقاً خود را با همين بخش ي فعاليت حوزه

درون محل كار و مبارزه در   يده بود كه مبارزهسخيلي دير ــ به اين نتيجه رولو ) و بنابراين، رويكردي داشتند كه ــ 25: 1976
  طح دولت بايد به موازات هم پي گرفته شود.س
 

  1989 از شيپ ي تجربه به مربوط يها درس

                                                           
منظور واکاوِی جامِع مورد شيلی، نک به  . به27، 25: 1976-1975،ست و پتراسزيمبالي 16
 .188-186: 1983،سو اظهارنظرهای موجود در والي 1978ت،سپينوزا و زيمباليسا

تقيم  سی م ؛ برای مشاهده1979ميرنوف،سروايی از اين ماجرا، نک به اای  یسبرای برر  17
 وم]سبخش » نبرد شيلی«. [فيلم 1978کنترل کارگری نک به، گوزمان،
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حال،  ناپذيرند. بااين م اموري جداييسياليسوستاي كنترل كارگري و سد كه مبارزات در راسر نظر نمي چندان ضروري بهذكر اين نكته 
گيرند.  يابي در تعارض باهم قرار مي ازمانساز لحاظ  دو مبارزه  ت كه اينسعمل پديد آمده اين ااي كه بارها و بارها در  ئلهسم
تقيمِ خود كارگران و سمِ مسكه خودمديريتي تج ، درحاليآيد شمار مي بهي (يا چند حزب) سياسميِ يك حزب سانحصار ر» مسياليسوس«

بدون » مسياليسوس«ت. سا رخ دادهطبقه  ي بي مت جامعهسبه ركت ح رفتي در ست، پست. هرگاه يكي بر ديگري چربيده اسدهقانان ا
ركوب سراحتي  تحكم بهسيِ مسياسير سبه احياء يا تداومِ قشرهاي اجتماعي صلبي منجر شده و خودمديريتي بدون يك م خودمديريتي

 ت.سشده ا

. بنابراين، در هر خيزش كارگريِ اند را تقويت كرده ديگر ها يك تساز شك  تر رفت و ادعا كرد كه اين دو مجموعه توان پيش مي
خرند. اما در  توان مقامات حزبي را يافت كه با انتقاد از خودانگيختگي و خصلت نامنظم آن براي خود اعتبار مي اي مي خورده تسشك

بت به هرگونه سشان ن شدت محكوميتتند كه بر سه راديكالي يها نيبرتاريلاز دولتي انقالبي هم  تهسبرخاحال، در هر نااميديِ  عين
ديگر نزديك  يك  كه به جاي آن ند. پيشاهنگ و توده، حزب و طبقه: بهافزاي جوشد مي نمي  ط از زمينهستقيماً و بالواساي كه م تراتژيسا

  شوند. شوند، هرچه بيشتر از هم جدا مي
 رويكرد يك به رويكرد ترين نزديك شد، بررسي جا اين كه تجربياتي ميان در كرد؟ غلبه جدايي اين بر توان مي مبنايي چه بر

و كامالً دور از قدرت بود. در شيلي،  اش يابي قوامترين دوران  تركيبي در ايتاليا حاصل شد. اما در اين مورد هم حزب انقالبي در ابتدايي
ئوليت دولتي را سم تر ي كارگر پيش احزاب طبقهروكار داشتيم، اما اين تركيب تنها زماني حاصل شد كه سنشده  ريزي با تركيبي برنامه
محدود ها  ترش يافتنِ ابتكارات كارگري، حمايت حزب از آنسشد كه با گ  شدت محدودكننده پذيرفته بودند. نتيجه آن ذيل شرايطي به

برآمده از خارجِ ائتالف دولتي بيشتر  هرچهال دولت آلنده اگر چيزي هم از اين حمايت باقي مانده بود، سومين سو محدودتر شد. در 
د كه در سر نظر مي هايشان، به رغم تمامي تفاوت پانيا، بهسيه و اسكرد. رو هرحال، اين حمايت ديگر دردي را دوا نمي به حاكم بود.

  جا رايج بود. كه در همه ندراگذ نمايش مي شدن را به نهايت الگويي از قطبي
اي كه ذكرش رفت  ت، اما چهار نمونهسي كماكان حاصل نشده اسياساي  تراتژيسو اي خودمديريتي  تركيبي اثربخش از انگيزه

توان به  ت. در اين رابطه ميستخصص فني و هماهنگي ا ي در اين زمينه، مشكلساسي براي ما دارند. مشكلي ا هاي ارزنده سدر
اولويت با « نگرشبتي هم با تأكيد بر سن هيچت، جنبشي اصيل در جهت خودمديريتي، كه ست يافت. نخسهاي متعددي د گيري نتيجه

ريزي بين واحدهاي  ي براي برنامههاي مت تالشســ به  مربوط به پراتيكاي  ئلهسندارد، طبيعتاً ــ و به عنوان م» واحد توليدي من
الزامات  گرفته از نشئتفاً ت در آغاز صرسها ممكن ا هرچند اين تالش مندي متقابل باشد. كند كه مبتني بر بهره وق پيدا ميس اقتصادي

دوم،  .شود مي» كالن«بات بلندمدت و سمحا با است مرتبط ، كنشي كه متضمن گرايشي طبيعي براي موارديباشندبديهي طه سبالوا
 باشدفرصتي از  تر اضطراري ،تخصص به نيازوم، هنگامي كه سائل فني را بياموزند. ستوانند و هم تمايل دارند كه م كارگران هم مي

بيابيم  اي را تر آموزش ديده ي پيشها اي كه حرفه آيد پديد مياي  صورت فزاينده آن داريم، اين امكان بهترش سكه براي انتشار و گ
نهايتاً، با نگاه به آينده، بايد  18شان بپذيرند. اي را در ازاي خدمات شرايط تازه(اگر الزم بود از خارج) كه حاضر باشند، حتي مشتاقانه، 

همان ميزان  محيطي و به تس، بنا به داليل زيست. برعكستقل نيسخود عاملي م خودي ئله را تصديق كنيم كه فناوري بهساين م

                                                           
ها به همان  ای ئله بودم. درگيری حرفهسدر نيکاراگوئه شخصا شاهد اين م 1984در  18

يل سبه نمايش گذاشته شد ( 1968 ی هسفران] در autogestion[ یتيريخودمدی کارگران در  اندازه
چنين به  ها کارکنان مديريتی هم در برخی وهله»). های آزاد حرفه«: فصل 1968کانويل، و مک

 ).106: 1987،سيافيکاسحمايت از ابتکارات کارگری پرداختند (کات
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رو، توجيهات  ي متعددي شود و ازهمين ازانه و تمركززدايانهس ادهسزدايانه،  ونسافت متحمل تغييرات سفناوري ممكن ا ي،سياسداليل 
  19مراتب از بنيان برداشته شود. لهسلس[لزومِ وجود] مربوط به 

تواند ذيل آن به موفقيت  شود كه كنترل كارگري مي آيد، به شرايطي مربوط مي تي كه به ميان ميي مشكال ي عمده دومين حوزه
زمان  صورت هم طح دولتي بهسطح كارخانه و سكه فرايندهاي  ي اشاره كرديم، يعني، اينسياس هطستر به شرايط بالوا ت يابد. پيشسد

هاي اقتصادي و فرهنگيِ  براين به خصلت گردد، اما عالوه اي به تصميمات آگاهانه برمي ئله تا اندازهسم  ند. اينسر به ثمردهي مي
هاي ممكن  كند كه وضعيت ما چنين طرح مي پژوهشاي،  زمينه سپ ي جنبهشود. با توجه به اين  ي موردنظر هم مربوط مي جامعه

ي  به نفعِ كنترل كارگري باشند. گرچه انگيزه تواند تند ــ وجود دارد كه ميسالجمع ه ها مانع فراواني ــ كه حتي برخي از آن
تايي حتي در سي رو نيا ــ در زمينهپاست، در برخي مواقع ــ همانند اسهاي انقالبي شهري بوده ا خودمديريتي همواره جزئي از جنبش

پانيا) همراه شده سبك (اسنگين (ايتاليا) و گاهي با صنايع س، گاهي با صنايع هم بخش صنعتي دراند.  شكل قدرتمندتري ظاهر شده
 چنين در كشورهاي جنوب جهاني (شيلي، ت، همسته بوده اسي اقتصادهاي غيرواب تهسب ت. كنترل كارگري گرچه معموالً همسا

پانيا، پرتغال) ستر كامياب (ا بتاً كمسدر كشورهاي ن ها موجترين  ت. گرچه در اروپا، راديكالسئله بدل شده اسالجزاير، ايران) هم به م
در اين ت. سي كنترل كارگري به رشد خود ادامه داده ا وئد) نيز توان بالقوهسهاي رفاه ( حتي در پيشروترين دولتت، سا پديد آمده

يابيم كه  ي مردمي را در نظر آوريم، در ميسي مشروطه و دموكراسي ديكتاتوري نظامي، دموكرا يِ عمدهسياسرابطه، اگر چارچوب 
آخر، ممكن  تس). د1968لواكي س، چك1972، شيلي، 1918ت (آلمان سه مدل در حال رشد اسابتكارات خودمديريتي در هر 

چون جنگ و صلح، بحران  ] وجود داشته باشد، شرايطي همي[هر كشور  هطسشرايط بالوا باگيري در رابطه  هاي چشم ت تفاوتسا
  تي.ساقتصادي و تهديدهاي فاشي

عامل   ازد كه هيچس ت، اما روشن ميستر از بقيه ا كه كنترل كارگري در كجا محتملآورد  اي را پديد نمي نظريه تمامي اين مباحث
ي تلقي كرد. در ساسازد. بنابراين، نقشِ انتخاب آگاهانه را بايد اسخودي امكان آن را منتفي  صورت خودبه تكيني وجود ندارد كه به

 ت. چنينسيافته اتقرارسنت تعاوني اسكند، وجود يك  هيل ميساي را ت ميان عوامل عيني، تنها عاملي كه آشكارا چنين انتخاب آگاهانه
ي ساسپانيا بود و كارگران شهري هم كماكان از آن فاصله نگرفته بودند. بنابراين، چالش استاييِ اسياري از نواحيِ روسنتي واقعيت بس

 هطسيِ بالواسياسهاي  بت با گزينهست كه البته كماكان در نسترش فرهنگي معادل و مشابه چنين فرهنگي اسوگ طسباير نقاط، سدر 
  [آن زمينه] قرار داشته باشد.

ت، حزبي ساالزم چه  د كه آنسر نظر مي ت كه بايد به آن بپردازيم. بهسي اين حيطه ا ي عمده ئلهسي رهبري آخرين م ئلهسم
اي از پيش روشن  ترش خود اولويت را به كنترل كارگري بدهد. دشواري چنين پروژهسوگ طست كه در تمامي مراحل بسانقالبي ا

معناي برداشتن  خ بهسكه انقالبي بودن را ت، درحاليسمعناي اجراي نوع خاصي از انضباط ا مم بودن براي كنترل كارگري بهمصت. سا
اختن هر دو الزام در برخي از تجربياتي كه كاويديم سامكان برآورده  .با ادراكات برآمده از محيط كار محدود نشود ت كهسهايي ا گام

اش به  بر فرايند كار، عالقه ست. بايد تأكيد ماركسمنديِ بيشتري ا يافته نيازمند نظام يابي به تركيبي قوام تست، اما دسمطرح شده ا
  توجه بود.  نت لنيني به آن بيسهايي كه  ــ جنبه 20را به ياد داشته باشيم» رهبران«اش به  اعتمادي اشكال تعاوني و بي

                                                           
 .2004،سچنين والي ) در رابطه با فناوریِ خورشيدی؛ هم1976نک به مالحضاتِ کومونر ( 19
ی  ؛ درباره8: 1974داد، نک به بريورمن،  به فرايند کار می سی اهميتی که مارک بارهدر 20

ی  ؛ در رابطه با نظراتش درباره102: 1971ها نک به بورديت، به تعاونی سی مارک عالقه
 .311: 1942،سو انگل سنک به، مارک» رهبران«
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» ي جديد ريعِ جامعهسدهيِ  ازمانستوانايي «را  تون لوال، آنسپانيا، گاسانقالب ا دان تاريخرا كه چه  اين تركيب بايد اهميت آن
اني متكي سوكمال بلكه بر درگيري دخالت ان ازي تمامس ذيرد، يعني فرايندي كه نه تنها بر آمادهبپ ناميد ) مي354: 1975(لوال،

ته از افرادي كه حزب تشكيل ست؛ آن دسام و حفاظت از خود اجست. نياز به يك حزب، پيش از هرچيز به دليل [نياز] جنبش به انسا
  ند.سمت بشناسي مخاطرات خودانگيختگي به ر باط رابه همان اندازهضت مخاطرات انسباي دهند، مي مي
 
  تازه يبيترك يوس به

قوط ديوار برلين، و سال شاهد ست، نشان از آغاز جديدي هم دارد. نوامبر اين سي پايان يك روند ا چنان كه نقطه هم 1989مقطع 
ت كه راه سماه پيش از آن، موجي ناگهاني در ونزوئال برخا 9م بوديم. اما كمتر از سياليسوست سي نخ قوط واقعيِ دورهسهمراه با آن، 

بود كه در واكنش به  يسكاراكا نشينانِ ي زاغه خيزش يكباره 21وسرا براي انقالب بوليواريِ اين كشور گشود. كاراكا
ي سياستحوالتي آغاز شد كه نهايتاً به نيرويي  ي اين خيزش، موج ليبرالي صورت گرفت و در نتيجههاي اقتصادي نئو گذاري تسياس

و اقدامات بعدي او ــ هم  1998جمهوري در  تسانتخاب چاوز به مقام ريا ).2005تحت رهبري هوگو چاوز شكل داد (گات،
تر  تردهسوجود آورد كه در آن كنترل كارگري به يكي از عوامل معرف فرايند گ اي را به زمينهاختاري ــ سو هم  ساقدامات ملمو

  انقالبي بدل شد.
دارد،  چنين اقدامي در ابتدا توجه ما را به كوبا معطوف مي ت.سيار مهم اسالمللي آن ب ي بين قرار دادن اين تحوالت در كل زمينه
  ي مردم ونزوئال. ر و هم حمايتش از مبارزههم از لحاظ تحوالت نهاديِ خود آن كشو

تقيم سمپيوندي  ر مواردي از كنترل كارگري بود كهشد. تمركز ب شامل كوبا نمي 1978اش در  ي اوليه خهسي حاضر در ن مطالعه
داشتند. اين رويكرد الگويي مشخص را آشكار كرد كه در آن اكثر اين مقاطع شامل ابتكارات مربوط به كنترل  با مقاطع انقالبي

هاي  ويژه كارگران بنگاه خوان باشد. گرچه كارگران مزدي، به يد كه كوبا با اين الگو همسر نظر نمي حال، به شدند. بااين كارگري مي
تقيمِ فرايندهاي س)، اما تصرف م277: 1970رتمندترين حاميانِ انقالب بودند (زايتلين،ها، در ميان قد بزرگ متعلق به خارجي

 تغييرات محل كار در  منجر شد نبود. 1959شان در  اله كه به پيروزيسمبارزات چريكي دوها در طول  آن  گري كنشتوليدي معرف
باقي ماند، اما اين امكان وجود   گماشته در اختيار مديرانِ ميساگيري  روندي افزايشي داشت. قدرت تصميمي پيروزي انقالب  نتيجه

اي موجود نمايندگي  اختارهاي اتحاديهسوي كارگراني كه كماكان از طريق سداشت كه برخي مديران [تحت شرايطي] مشخص از 
آغاز  1960ي  ر اواخر دههتر بود كه د ئله بخشي از يك روند تكاملي عامساين م ).26: 1980شدند، پذيرفته نشوند (هارنكر، مي

 جايگزيني زمان با  هم .وهفت تا چهل) يس: 1970كرد (زايتلين، مي حركت كار محل در ييشورا ي شدهينهاد كنششد و در جهت
 طح كارخانه درحالسطح دولتي و س، مشخص شد كه مدل جديدي از ارتباط بين تحوالت فرهنگ برابري با مراتبي لهسلساقتدار 
ي بحران  تهسي ناخوا كه كنترل كارگري به عنوان يك كنش عام، صرفاً ثمره«ي كوبا درواقع نشان داد  ت. نمونهسا گيري شكل

شد كه انقالب نيز ). هرچند، مشخص 261: 1985،س(والي» را عامدانه پرورش داد توان آن ت كه ميست، بلكه امري اسانقالبي ني
ي بنديِ تغييرات ، تنها توالي يا زمانيافت نماد متفاوتي ميهاي گوناگون  ملتخصوص چه در  آن ت؛سجزئي جدانشدني از اين فرايند ا

  .ندطوح متفاوت فعاليت انقالبي پياده شده بودسبود كه در 
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اي ــ  هاي مشاركت توده توان در كنش هاي آن را مي پايهت. سترشِ نهادهاي كنترل كارگري در كوبا امري پايدار بوده اسوگ طسب
 آمدند شمار مي بهتين انقالب سهاي نخ السگير در  وادآموزي ــ مشاهده كرد كه اموري چشمسكار داوطلبانه و پويشِ ميليشاها، 

امري رايج در ميان كارگران توليدي  22»دادها اي درون ريزي پايه برنامه«، 1980ي  ي دهه تا ميانه ).191-187: 1992(فولر،
بخشي به مشاركت مردم  ت، هدف عمقسحال در گرفته ا تا به 2002ال ستري كه از  تردهسو در بحث نهادي گ ).116بود (همان:
). در فرايند [عملي]، فشاري مداوم در جهت 2010ت (دوهارته،سها قرار داشته ا پهرهاي زندگي عمومي در مركز بحثسدر تمامي 

بين اصالح و انقالب، در بلندمدت، نه تنها در تقابل با  باتسكه منا طح نظري، دركي از اينستمركززدايي از قدرت وجود دارد و در 
كه اصالحات باعث تضعيف  ). اطمينان از اين2010كنند (هرناندز، ديگر را تقويت مي صورت متقابل يك ، بلكه بهنيستندديگر  يك

ترش يافته و به متمايزترين شكل در سوگ طسي گذشته ب ت كه در طول پنج دههساي ا شود، بازتابي از آگاهي اجتماعي انقالب نمي
ي نظاميِ ضدآپارتايد گرفته تا  هايي از مبارزه ت ــ برنامهسالمللي تجلي پيدا كرده ا بين تگيسب هممدت كوبا در رابطه با  بلندهاي  برنامه

  ).2006هاي بلندمدت آموزشي و پزشكي (اَختار، چنين، كمك مقابله با فجاياي طبيعي و هم
 كارگراني  تردهستگيِ كوبا امري دشوار بود. حضور گسب ونزوئال بدون وجود هم» ويكمِ تسي بي دهسم سياليسوس«گرفتن  شكل

ش ا تينسهاي نخ الستوان به دولت چاوز در  ت كه ميستاوردهايي اسمعلمان در ونزوئال، بخشي مهم از د و بهداشت ي حوزه ييِكوبا
انجام وي قدرت اقتصادي يا نظامي بزرگي ست كه از سفرد ا به دليل امري يگانه و منحصر  اني به اينسر بت داد. اين شكل از كمكسن

تراتژيِ ستند كه اســ در پي آن ني 1970و  1960هاي  ها در كوبا در دهه ها در ونزوئال ــ برخالف شورويايي . كوباييشد نمي
اند، بلكه  اند. نه تنها هزاران نفر از آنان به ونزوئال آمده كننده ها نه راهنما كه مشاركت شان را شكل دهند. آن ي كشور ميزبان عهستو
از  تسا ها در كشور بازتابي كه در مقام مشاوران فني عمل كنند). حضور آن جاي آن كنند (به هاي مردمي كار مي تقيماً در محلهسم

ي  ان مشترك نبود، اما در هر دو مورد بازيگران عمدهئال چندهاي كوبا و ونزو . هرچند مراحل انتقال قدرت در انقالببرابرها باتسمنا
 مشاركت بودند.امر رو،  مردمي ملهم از فرهنگ تعهد و از همين

طح س] بين مبارزات contemporaneityعصريِ [ ما را به مدل همدر رابطه با كنترل كارگري و انقالب، مورد ونزوئال، 
اي مواجهيم كه نه تنها چتري براي  يسياستين بار با رهبر ستفاوت كه براي نخگرداند، با اين  طح دولت باز ميسكارخانه و 

در پي و  كند آفريني را تشويق مي كند ــ يكي از مفاهيم اصلي بوليواري ــ بلكه، فعاالنه اين نقش آفريني كارگران فراهم مي نقش
ط ست كه در ابتدا توسيي اها قانوني تصرف كارخانهو تصويب  مشروعيت بخشيدن به آني براي ساسترويج چارچوبي در دل قانون ا

، هشياريِ 2002ال ساواخر  ) دركشور ميتحر طريقخود كارگران آغاز شده بود. در واكنش به اقدام به كودتاهاي اقتصادي (از 
: 2008،سها شد (برو محركي قوي براي اشغال كارخانه  كارگران ونزوئاليي راه نجاتي را براي دولت چاوز فراهم كرد. اين اختالل

ت قرار سانِ ضد چاويسهاي مهند ويژه كارگران صنعت نفت ــ را در تقابل با كارشكني از آن) كه تخصص كارگران ــ به سو پ 98
د، را يك انقالب سوسياليستي اعالم كنانقالب بوليواري به تعبيري روشن، حتي پيش از آنكه چاوز  ). بنابراين،GWS،2004داد (

به  تيسياليسوسي  هنگامي كه برنامه .در محل كار به عنوان راهي براي بقاي اقتصادي تحميل شده بود راديكال قدرتچرخش 
ي  مشابه با مورد كارخانه صورت بگيرد، كننده  ، گام منطقي بعدي اين بود كه حتي بيش از پيش اقدامات دگرگونصراحت بيان شد

 اينوِوال«شيرآالت] «Inveval خ گفتند و سبراي تشكيلِ شوراهاي كارگران پارا  2007ت چاوز در سكاركنان آن درخوا] كه
بود يم اجتماعيِ كار سبراي فائق آمدن بر تق ياقدامات و شاملشد،  ط كارگران اداره ميسبنا نهادند كه تماماً توبنگاهي 
  از آن). سو پ 184: 2009(آتزليني،
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ي  م مرحلهسير آن تجسم ي زيادي در پيش دارد، تن كامل فاصلهسكوبا، تا به ثمر نشتايش  هرچند انقالب ونزوئال، همانند هم
اش از  ت كه نقد اصليسامعروف توان مزاروشِ ست. آموزگار نظري فعليِ چاوز، ايسطح جهاني استي در سياليسوساي از آگاهي  تازه

ت سا» تهسب تي، از رهگذرِ خودمديريتيِ توليدكنندگانِ همسياليسوسي كنترلِ  شيوه«تقرار سم، ناكامي آن در اسياليسوست سي نخ دوره
هايي  ، جنبششود تنيده ميهاي انبوه درهم  ي مربوط به جنبش با دغدغهوكمال  شكلي تمام اين دغدغه به : هجده)1995(مزاروش،

ي ضددولتي قدرتمندي  رانه ها پيش جنبشياري از اين ساند. گرچه در ب ترش يافتهسر آمريكاي التين گسراسهاي اخير در  السكه در 
وا،سوجود دارد (اآفرينيِ غيردولتي در  كم جزئي، بين دولت و نقش تسگراييِ، د مِ همس، [در اين ميان] فرايند ونزوئال تج)2010ت

تقرار يك ست اه با دولت كوبا، تالش بيشتري در جهسكه دولت ونزوئال در مقاي تر اين ت. از اين مهمسگيريِ هدفي مشترك ا پي
هاي مادي ــ در جهت حمايت از اقدامات مشابه در ديگر  همان ميزان، كمك انه و بهسداري و ر المللي ــ شامل بانك ي بين شبكه

  ت. سداده ا انجامكشورهاي آمريكاي التين 
بحث تواند داللت بر همين  تيِ جديد، اشاره به اين موضوع هم ميسياليسوسي  انداز جهاني براي يك دوره در رابطه با چشم

ت رفتنِ سمتحده، با توجه به موج عظيم از د ي صنعتيِ اياالت موردنظر داشته باشد كه كارگران فوالد آمريكا، يعني بزرگترين اتحاديه
پانيا تنظيم كردند سندراگون اي همكاري بلندمدتي را با تعاوني مو نامه ، توافق2008قوط مالي سمشاغل با آغاز 

دارانه چندان  رمايهسترين نظم اجتماعي  يختهسگ هيلِ تغييرات مترقي درون لجامسپردازي پيرامون ت لماً وهمس). م2009ون،س(ديويد
زاني ت از ميسشك بازتابي ا ي قدرت اقتصاديِ بديل، بدون حال، تصديقي چنين صريح بر نياز به يك زمينه ت. با اينسعاقالنه ني

 شكنندگي در آن نظم مورد پذيرش عموم.

 
  
  

ها و  ي طبقاتي و جنبش كارگري، كه با مبارزات كارگران هفت تپه و فوالد اهواز ريشه در پيوندي پويا با مبارزه :»نقد«توضيح 
ي توليد و  ها و نيز معضالت امر راهبري آزادانه و آگاهانه ها، برنامه شوند، و در ارتباط با هدف نمودهايش بيش از پيش آشكار مي
هاي تاريخي جنبش شورايي و كنترل كارگري آغاز  ي مباني نظري و تجربه شتارهايي را دربارهبازتوليد اجتماعي، انتشار سلسله نو

هاي تاريخي جنبش كارگري و شورايي در نقاط گوناگون جهان  هايي پيرامون تجربه ها و واكاوي كرديم. اين نوشتارها، اينك با گزارش
هاي مقطعي در چارچوب يك جنبش خاص و در  ها و ناكامي پيروزي ها، نه تنها ي اين واكاوي ادامه خواهند يافت. وجه برجسته

ها و رويدادهاي سياسي و اجتماعي، پيدايش و پويش  ي توليدي ويژه، بلكه كنش و واكنش آن با جنبش ي يك بنگاه يا شاخه محدوده
هاي سياسي نوپا يا پيشاپيش  سازمان يابي و هاي سازمان ي آنها با شيوه آنها در متن شرايط اجتماعي و تاريخي معين و نيز رابطه

ها يا رويدادهاي مربوط به  گروه افراد، از اعم ها، نوشته اين در خاص هاي نام به   – ناپذير اجتناب و –هاي بسيار  موجود است. اشاره
 .ها نيست سياسي آن آوردهاي نظري و ها و ره ي بنيادين اين تجربه و شيرازه  اي خاص و مكاني معين، مانع از انتقال رشته دوره
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