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 »يكارگر يِخودگردان«و  »يكنترل كارگر« ي دهيا 70 ي دهه يها سال نيو اول 60 ي دهه يها سال نيآخر در

 يوجه نيبه خواناتر يفرامل شِيگرا نيشد. ا ريگ همه» 1968«معروف به جنبش  يِاعتراض يِدر جنبش چندوجه

 يفرانسه با درخواست خودگردان يِاعتصابات سراسر يدر اثنا احتماالً 1968در ماه مه 

»Autogestion «يكار از اجزا طيشرا كالِيكردن راد زهيو دمكرات يانسان يكرد. آرزو دايپ يتجل 

فراتر از  ،يدولت سمياليو سوس يدار هيفراتر از سرما يويبود، آلترنات ياجتماع ويآلترنات كي يجستجو برا يمركز

 كيبوروكرات ي مقتدرانه يحكومت ستميس ازدر غرب و فراتر  - »ييبورژوا« - نمايندگي يدمكراس ينمادها

  ]1[.اش يروس ي هم در جامه آن» واقعاً موجود سمياليسوس«

كشور بر بستر جنبش  نيسابق است. در ا يوگسالويدر  »يكارگر يو خودگردان نيچپ نو«مقاله  نيا موضوع

از معدود  يكي) BDKJ( يوگسالوي يها ستيكمون ي هيبوجود آمد. چرا كه اتحاد يكتايي  تيموقع احتماال 68

 اش ياسيس يمبان ي شالوده رب يدييعنوان تأ را به يبود كه اعتراضات جهان يجهان ي احزاب حاكم در عرصه

 انيجو حزب و از جنگ ي هياز رهبران بلندپا يكي چيوالئوو كويول 1968مه   21طور مثال در  كرد. به يابيارز

 يستياعالم كرد كه  اعتراضات در گوشه و كنار جهان را با ياز جلسات بحث علن يكيدر  اياسپان يجنگ داخل

در تظاهرات  »يخودگردان« يشده برا مطالبات مطرح چيكرد. والئوو يابياساساً مثبت ارز يعنوان اعتراضات به

پس از گسست از  1948در سال  يوگسالوي يها ستيچرا كه كمون ]2[قلمداد كرد. دبخشيفرانسه را ام

اعالم  سمياليسوس يسو مستقل به» راه سوم« نياديعنوان وجه بن و آن را به يرا عمل يكارگر يخودگردان نياستال

   ]3[كردند.

بلگراد  انيدانشجو 1968 هي. در ژوئرشديگ همه يجنبش اعتراض زين يوگسالويدر خود  گرياز طرف د اما

ها  آن ياصل يو دست به اعتصاب زدند. شعارها دندينام» دانشگاه سرخ كارل ماركس«شهر را  نيدانشگاه ا

 يگدازشان برا جان يها يسخنور يامتم رغم يبود اما عل يحزب يكادرها ي   اكارانهيمستبدانه و ر ي سلطه ي هيبرعل

» سرخ يبورژواز«برچسب  انيدانشجو نيبه ا يحزب ي. كادرهاكردند يجامعه را كنترل م ،يوگسالويدر  يدمكراس

  زدند. 
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طور كه  . برعكس: همانكردند يحمله نم ياجتماع ستميس نيا كيدئولوژيا يادهايبه بن نيمعترض وجود نيا با

 هيبرعل سمياليسوس آل دهيپرچم ا ريها در ز اعتراض آن دهد يها نشان م آن يها مباحث، شعارها و سمبل

 يطور كه بعض مصداق دارد. همان زين يكارگر خودگرداني ي دهيموضوع در مورد ا نيبود. ا دكنندهينوم يها تيواقع

 يبرا«بودند:  خودگرداني بيپرنس كردن يها خواهان عمل آن دهد يكنندگان نشان م اعتصاب ياصل ياز شعارها

 اي »يواقع يخودگردان شرط شيـ پ انيباد اتحاد كارگران و دانشجو زنده« ،»يواقع يانتقاد آزاد و خودگردان

از جنبش  يعنوان بخش خود را به يوگسالوي انياز ب.گ.]. دانشجو داتي[تاك ]4[»به باال نيياز پا يخودگردان«

   ]5[.كردند يم تيو از آن حما دانستند يم ييدانشجو ياعتراض يجهان

كه از  يو كارگر يروشنفكر يها معترض و گروه انيحاكم و هم دانشجو يها ستيهم كمون 1968 نيبنابرا

 دهد ينشان م تر قيدق يبررس كيداشتند. اما  يكارگر يخودگردان ي دهيبه ا يارجاع مثبت كردند يم تيها حما آن

 ر،يدر ز يستيبا ژهيخودو يها كشمكش نيداده بودند. ا ونديپ گريكديرا با  يزيمتما يها مبان گروه نيا يكه هردو

پرداخت  يوگسالويچالشِ  يالملل نيب يطور خالصه به مبان به يستيبا تي. در نهارنديقرار بگ تر قيدق يمورد بررس

  كرد. نييتب يآن را از منظر امروز تيو اهم

  يكارگر يبحران و رفرم خودگردان ،يمبان

مسكو و بلگراد در  نيب ي قطع رابطه ميمستق امديپ ،يكارگر يكه قبالً اشاره شد فراخوان به خودگردان طور همان

 ياز شورو كاليطور راد به »دكنندگانيتول يِدمكراس«با اعالم  يوگسالوي يها ستيبود. كمون 1948ژوئن 

 يعنوان عملكرد را به يحاكم بر شورو امعملكرد نظ ،1958 ي در برنامه ها ستيكمون ي هيفاصله گرفتند. اتحاد

بودند كه به  يمدع يوگسالوي يها ستيرد كردند. برعكس كمون »كيبوروكرات«و  مدارانه] [دولت »كيستياتات«

 يها ها به سنت آن جا نيدر ا كنند، يم هيتك يستياليسوس يجنبش كارگر ي خواهانه يآزاد »يواقع« يها سنت

تكامل  ي. علت اصلكردند يم ديتأك 1917تا شوراها در انقالب اكتبر  1871 سيكمون پار ييشورا سميكمون

. درمقابل برد يم شيرا پ كردن زهيداده شد كه بوروكرات حيدولت توض ينقش ابرقدرت ياتحاد شورو يمنف

 يها انسان«به  يجيصورت تدر و انتقال كاركرد آن به» دولت« عيسر» زوال«خواهان  يوگسالوي يها ستيكمون

 يبه تأمالت نظر نهيزم نيها در ا آن به خود جامعه شدند. آن فيوظا يدولت و واگذار كردن ياجتماع ،»كنكار
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را در امحاء دولت  سمياليتحقق اهداف سوس شرط شيدر مورد دولت ارجاع كرده كه پ نيماركس، انگلس و لن

   ]6[.كردند يم يابيارز يطبقات ي عنوان ابزار سلطه به

بود كه  يصنعت يها در كارخانه يكارگر يشوراها ليمشخص تشك استيدر واقع س 50 ي دهه يها آغاز سال از

كرد، اما در  دايپ شيافزا جيبتدر ها شركت اراتياخت كه نيا رغم يها واگذار شد. عل كارخانه به آن ي رسماً حق اداره

به نرخ رشد  ستميس نيپنجاه با ا ي دهه يها ماندند. در سال يقباگذارانه  برنامهـ  ستيسانترال يابتدا عناصر

 اريبس يبا آهنگ يساز يصنعتو  يشهرساز ،ييهنوز عمدتاً خرده بورژوا ي . در جامعهدنديرس ييباال اريبس ريگ چشم

مردم آشكارا باال رفت. در  تياكثر يطور كه هولم زوندهاوزن نشان داد سطح زندگ برده شد. همان شيپ به عيسر

فرا گرفت، ساختن  يياز اروپاگرا يا و گسترده ديرا موج جد يوگسالوي يبعد از جنگ دوم جهان ي دهه نياول

دهه به آن دچار  كيرا كه جامعه  يشور و شوقِ فائق آمدن بر بحران عادالنه، يا انداز جامعه و چشم سمياليسوس

و  ها تيگسترده، محدود يو ترق شدمدلِ ر نيا 60 ي اما در همان اوائل آغاز دهه ]7[ وجود آورد. به ،بود

   ]8[كرد. داينمود پ شياز پ شيب افتهي قيناموزونِ تعم يرا آشكار كرد. ركود و رشد اقتصاد شيمرزها

 يرا برا يا  برنامه 1964اش در اواخر سال  كنگره نيمVIIIدر  ها ستيكمون ي هياتحاد يطيشرا نيچن در

 نيآن بود، از ا شيو افزا ديتول ييباالبردن كارآ يبرنامه تالش برا نيا يكرد. محور اصل بيگسترده تصو يرفرم

برنامه عبارت بودند  نيا ي كننده نييتع صرعن 5. شد يجامعه فراهم م يِبعد كردن زهيامكان مدرن ستيبا يم قيطر

 يخدمات عموم يها و حوزه  يتيريمد يها ارگان يبه تمام ياز مؤسسات صنعت ستيبا يم ي) خودگردان1از: 

 يتر شيب يها ياز توانائ يستيبا يزمان م طور هم به شدند يكه خودگردان اداره م ي. مؤسساتكرد يم دايگسترش پ

محدود و  يدولت يمركز يزير برنامه يها سميمكان يستيبا يم »ييزدا دولت«نام  حت) ت2. شدند يبرخوردار م

 يياجاره و مواد غذا يبرا نيچن و اما هم هيو مواد اول يحمل ونقل، انرژ يبرا يدولت ي ارانهيو  شدند يمحدودتر م

 يستيبا يم »يستياليسبر بازار سو ياقتصاد مبتن« قي) از طر3. كردند يم دايكاهش پ ياديز اريبس زانيم به

داشته باشند.  گريد كيبا  يتر كيهرچه نزد ونديمناسبات بازار، پ قياز طر تر شيمؤسسات خودگران هر چه ب

 يدر بازار جهان يوگسالويادغام اقتصاد  يستيبا يم يكاهش نرخ گمرك رينظ انهيجو اقدامات صرفه ي بواسطه

 »ييتمركززدا«و  »يستيفدرال« ي برنامه قياز طر ستيبا يم ها تهيو كم ها يجمهور يي) توانا4. ديگرد يم عيتسر
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 كردن»زهيدمكرات«روند  تي) تقو5. شد يم زهينحو فدرال نيهم به ستيبا يم زيخود حزب ن نيچن شود. هم تر شيب

 رينظ يا توده يها ش را فراهم كند. برعكس سازمان»نقش آوانگارد«حزب از  يِنينش امكان عقب يستيبا يم

 ي با توجه به دامنه استيس نينبود كه ا زيبرانگ تعجب ]9[.شدند يمستقل از دولت م يستيبا يم ها هياداتح

 يكار ـ مركزگرا به رهبر مرحله بدواً جناح محافظه نيهمراه داشت. در اول را به يجد ييها ها تنش رفرم ي هگسترد

ها  رفرم نيبود به مخالفت با ا زين يداخل ريوز يطوالن يها كه سال تيامن ي اداره سيرئ چيرانكوو ياكساند

 يزمان ي در دوره وجود نياز كار بركنار شد. با ا براليـ ل ستياو توسط جناح رفرم 1966 ي هيپرداختند. اما در ژوئ

 شان يها كه اهداف اصل را فراهم كردند. رفرم يا گسترده يها مالت تنش يو اجتماع ياسيعالئم بحران س ،يبعد

اما رشد  يساختار راتييتغ آمد ي. پدندينرس ييجا بود، به ديتول كردن يو عقالئ يبه رشد اقتصاد دنيبخش سرعت

مؤسسات مربوط به بخش  ايها  بانك ريها نظ بخش يدر بعض يكار يها بودند. سازمان ياجتماع ينابرابرها

 يها شد. برعكس، بخش ادستمزده اديز شيامر موجب افزا نيكسب كنند. ا ياديتوانستند سود ز يتجارت خارج

 اريبس يطور كل اختالف دستمزدها به زاني. مكرد دايكاهش پ يدرآمد واقع كه نيا ايدچار ركود شدند و  اي گريد

طور  به يكرد و منطبق با آن مهاجرت كار دايپ شيافزا زين يكاريطور همزمان ب به ]10[كرد. دايپ شيافزا

 ريمناطق ثروتمند و فق نيب يمجدد درآمد ملَ عيبه توز بوطمر ي با كاهش بودجه ]11[گرفت. يوار فزون جهش

 استيبر بستر س] 12[ ترشدند. كرده بودند، برجسته دايپ قيكه قبل از آن هم تعم يا منطقه يها ينابرابر

هم  هاست حل شده دوباره نضج گرفت، آن كه مدت شد يكه ادعا م »يملَ ي مساله«منازعات مربوط به  يستيرفرم

 جييبه شكل ته نيچن و اما هم ها، يجمهور انيدر م يدرآمد ملَ عيتوز يردا ريز يمنازعات تنخس ي در درجه

 يـ كروات يروشنفكران بر سر زبانِ صربستان يدر دعوا 1967طور مثال در سال  كه به يـ قوم ياحساسات ملُ

  ]13[بروز كرد. 

  نو يها چپ ويو بحث در مورد آلترنات ياجتماع نقد

شد. بازشدنِ  نييتع يـ اجتماع ياقتصاد يها عمدتاً بر بستر رفرم 1968 هياعتراضات ژوئ يريگ سمت نيچن هم

شد كه خود  يروند يريگ منجر به شكل ياسيس يشدنِ آشكار فضا زهيبراليل قياز طر ياسيس يساختارها يِمقطع

 يتابوها يِو به واكاو ينقد موضوعات اجتماع به سازان لميو ف سندگاني. نوكرد يم انيآزاد ب يِرا در انتقادات علن
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از روشنفكران چپ شكل گرفت  ونيسياپوز كيها  در دانشگاه زيدست زدند. قبل از هر چ يدورانِ جنگ دوم جهان

آثار هربرت ماركوزه،  يچالش، مبان نيچپِ نو در غرب پرداخت. در ا يطور فعال به چالشِ با تأمالت نظر كه به

به  60 ي دهه يها سال از اواسط شان يها برخوردار شدند كه نوشته يا ژهيو تيبلوخ از اهم ستفروم و ارن كيار

 نيچن و هم سمينيضد استال يچپ نو ي برجسته يها تيشخص نيا ]14[ ترجمه شده بودند. يـ صرب يزبان كروات

و ارنست مندل  دمنگول نيلوس ،يلزسك كوالكوفسك رياز روشنفكران منقد از غرب و شرق اروپا نظ يگريشمار د

 1963كوركوال كه از سال  يتابستان ي جا در جلسات مدرسه مسافرت كردند تا در آن يوگسالويشخصاً بارها به 

   ]15[ شركت كنند. شد، يساالنه برگزار م

مخالفت خود را با  يا هيانيدانشگاه بلگراد را اشغال كردند در ب هيژوئ 9تا  3 نيكه ب ياعتصاب يدانشجو هزاران

 يمنافع ماد يما برا«اعالم كردند كه » كارگر، شهروندان و جوانان يرفقا«حزب اعالم كردند. خطاب به  استيس

 نيدر جامعه است. ما مخالف ا يو اقتصاد ياجتماع قيعم يها ما از تفاوت يِكام . تلخميكن يخودمان مبارزه نم

ه از كلِ جامع خودگردانيكارگر افتاده است. ما خواهان  ي فقط بر دوش طبقه ياقتصاد يها كه بارِ رفرم ميهست

وجه  چيه خودگردان  نباشند به ينهادها ندگانِيبالواسطه نما دكنندگانيتول كه يامر زمان ني. اميبه باال هست نييپا

بزنند. ما خواهان  بيبه ج يكارگر ثروت هنگفت ي كه همواره افراد از قبِلِ طبقه ميهست ني. ما مخالف استين سريم

 نيا ]16[ .»ميهست يسهام ي هيمؤسسات با سرما سيتأس يهرگونه تالش برا هيو بر عل ياجتماع تيمالك

برخوردار  يمركز يتياز اهم كند، يم ريپذ را امكان يخودگردان يِجانبه كه تكامل بعد همه ي كرده زهيخواست دمكرات

 ي هيخصوص اتحاد به يـ اجتماع ياسيس يتمام نهادها كردن زهيدمكرات«خواهان  يا ها در قطعنامه بود. آن

 نيچن و هم »يمدنظرگرفتن افكار عموم ،يرسان و اطالع يوسائل ارتباط جمع كردن زهيدمكرات« ،»ها ستيكمون

 طيبهتركردن شرا يبرا زين يمطالبات ،يعموم يها درخواست نيدر كنار ا ]17[ شدند.» تجمع و تظاهرات يآزاد«

 زيكارگران مهاجر ن يبه مشكالت دائم نيچن بلكه هم ،يبد آموزش طينه فقط به شرا جا نيمطرح شدند. در ا يزندگ

نفر از  زارانكه ه ميناراحت هست اريما بس«موضوع اشاره شده:  نيبه ا يگريد ي اشاره شده است. در قطعنامه

. كنند يآن كار م يو برا نديآ يدرم يجهان ي هيبروند كه به خدمت سرما گريد يمان مجبورند به كشورها وطنان هم

 ]18[ .»ميتكامل ببخش تر شيرا هرچه ب مان يستياليسوس ي ، جامعهمان و عشق تكاپو  ،يبا آگاه ميخواه يما م
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كارگران «كنندگان اعالم كرد كه او تمام فصل بهار را در آلمان كار كرده است و  كارگر در تجمع اعتصاب كي

ها را مثل گوشت  اما ما انسان«هرچه زودتر به كشورشان برگردند.  خواهند يو م ستندين يجا راض در آن» مهمان

  ]19[ .»ميكن يصادر م

ها   آن ي. محور اصلدهند يرا نشان م يجنبش اعتراض نيا يريگ مضمون جهت يبه نحو بارز ها يبند صورت نيا

و  ،ييجو امكانات صرفه ،ياقتصاد يسودمند ريحزب، نظ يستيرفرم ي برنامه يدئولوژيا برالِيل يبراساس الگو

 هيبرعل نيچن و هم ندهيفزا يها ينابرابر هيرعلاعتراض ب يزياز هرچ شيها ب آن ي كار نبود. مساله يبارآور شيافزا

 سميپاك كمون يها آل  دهيا نيب يريگ چشم يتضادها انيبود. دانشجو زيگان حزب ن نخبه  ي اخالقِ دوگانه

و  ياقتصاد ازاتيسؤاستفاده از قدرت، امت يعنيموجود،  تيو واقع كرد يم غيطور كه حزب آن را تبل آن ،»يواقع«

  ها پرداخته شود.  به آن يستيمطرح كردند كه با يعنوان موضوعات را به زبحدر  ييدورو

استقالل جنبش  يبرا ينظرات 50 ي دهه يها تنها نبودند: از همان اواخر سال شان يبا نقد اجتماع انيدانشجو

 يانتقال رسم يا ندهينفسِ فزا بودند كه با اعتماد به يكارگر يها امر گروه نيا ياصل يكرد. بان دايتكامل پ يكارگر

 1723 يوگسالويدر  1969و 1958 يها الس نيرا مطرح كردند. ب ستميس خودگردانيقدرت در چارچوب 

 گريكرده بود كه د دايگسترش پ چنان آن دهيپد نيا 60 ي دهه يها اند. در اواسط سال اعتصاب رسماً ثبت شده

نشد.  زينشد، اما ممنوع ن ياعتصاب هرگز قانون كه نيها را انكار كند. با وجود ا آن تيمشروع توانست ينم يكس

  ]20[ گرانه در حزب ناكام ماندند. سركوب يها زميمكان ليدل ائتالف با كارگران به يبرا انيدانشجو يها تالش

شد. در  ليتبد يوگسالوي 1960 يها سال »يِچپ نو« يبرا يبه مركز روشنفكر »سيگروه پراكس« برعكس

 سيرا تأس سيپراكس هينشر 1964زاگرب و بلگراد هستند كه در سال  يها دانشگاه يمنظور پروفسورها جا نيا

 وياز افكار آنتون يعناصر نيچن ماركس و هم ي هيبراساس آثار اول» دوست انسان سميماركس«كردند. آنها به مبحث 

نخست ماركوزه  ي در درجه ،يانتقاد يو تئور يفرانسو ستياليستانسيجورج لوكاچ، ارنست بلوك اگز ،يگرامش

زوپك  يمثل رود ايو  ستيكمون زانِيپارت يدر جنگ دوم جهان سيگروه پراكس گذاران انياز بن يپرداختند. بعض

خوشايند طرح انتقادات نا يها از نفوذ و اعتبار برا آن ليدل نيبه هم قاًيآلمان بودند. و دق يها ها در اردوگاه ل سا

   ]21[ برخوردار بودند.[براي حزب] 
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به  يخودگردان«نوشت:  يخودگردان ستميبا س يدر چالش يبلگراد لسوفيف چيماركوو لويخائيم 1965سال  در

 شود، ياعمال مجامعه  هيبرعل و نهجامعه خارج از  يجامعه نه توسط قدرت يكاركردها تيمعنا است كه هدا نيا

فرارفتن  يعني ي. خودگردانسازند يجامعه را درتمام اَشكال آن م يو زندگ كنند يم ديكه تول ييها بلكه توسط انسان

كه  يبه كسان ، خيتارهاي]  ها و ابژه [يا به سوژه ينيو ع يذهن يها جامعه به بخش ريناپذ و انعطاف يدائم مياز تقس

كه ابزار  يو كسان يذهن يها مهارت يكه دارا يهستند، به كسان نيفرام ي كه اجراكننده يو كسان يرهبر

 يعنوان تنها اهرم مؤثر برا را به ينخودگردا چياساس ماركوو نيبرهم» ها به شكل انسان هستند. آن يجسمان

 ضرورتاً وجود دارد. يو ادار كيبوروكرات ستميس كيكه در  يا يگانگيب د،يد يم »ياسيس يگانگيب«آمدن بر فائق

]22[   

دولت بربستر  ي : قدرت ترَك برنداشتهديد يرا م يمتعدد يكمبودها يوگسالوي ي جامعه تيدر واقع چيماركوو

 ي عامل بازدارنده» جامعه يو فرهنگ ياسيس يرشد ناكاف نيو عالوه بر ا ،يفقر اقتصاد ،ينسب يافتادگ عقب«

قدرت به  قتيشده است و در حق »كيبوروكرات شاتيگرا« ديو منجر به تشد »يگسترش و تكامل خودگردان«

. كرد يم تيدر مؤسسات شكا »كيبوروكرات يبند گروه«از وجود  چيكارگران منتقل نشده است. برعكس ماركوو

و   يدولت يها و ارگآن ها هياتحاد ها، ستيكمون ي هيرهبران و كارگزاران اتحاد ن،يسيتكن رانِياز مد يبند گروه نيا

كرد  عمل ي وهيشده بود. او در مورد ش ليتشك يكارگر يشوراها ي كننده تين هدايموارد فعال يدر بعض نيچن هم

در دستان خود متمركز  ها تهيكه قدرت را در مؤسسات و كمون شود ياغلب موفق م يبند گروه نيا«ها نوشت:  آن

 ها يريگ ميتصم دتا از كنترل كامل در مور كنند يكرد و نفوذشان سؤاستفاده م از عمل يبند گروه نيا يكند. اعضا

 نيا ي جهيكنند. نت نيرا تضم يماد نيمع ازاتيشان امت خودشان و دوستان يبرا زين قيطر نيبرخوردار باشند تا از ا

او  ]23[ ها است. آن قيعم يمواقع باعث دلسرد يدر بعض نيچن ها و هم توده ي ندهيفزا يتفاوت يموضوع ب

 زميكه سطح رشد مكان كرد يم ديتأك زينكته ن نياما بر ا كرد، يد مييحزب را تأ يستيرفرم ي برنامه كه نيا رغم يعل

 بيانسان، پرنس يآزاد بيپرنس«هشدار داد كه:  نيچن كرده است. اما هم رممكنيبرنامه را غ نيبازار تحقق ا

 ينيمع يانسان يها منجر به تحقق ارزش تاًيدارد كه نها ياديبن يا جنبه ،يخودگردان يآزاد هرشهروند برا تيفعال

دراقتصاد پول ـ  ياقتصاد يها ضرورت بيو پرنس تر شيدرآمد ب يشدن برا فعال بيپرنس وجود ني. با اشود يم
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كه مؤسسات در درازمدت  يدر صورت«مطلب نوشته است كه:  ي ، او در ادامه»دارد  يا كننده نيينقش تع  ييكاال

 تر شيمزد ب كارگران فقط  دست ياصل ليكه  تما يشوند و در صورت يابي ارزش تر شيب يفقط براساس سودآور

 نيدارد كه در ا ييها و انسان نيكارگران، تمام شاغل يو اخالق يروح يرشد بعد يبرا يامر تبعات جد نيباشد، ا

 يرشد و زندگ يدار هيسرما ي كه در جامعه ييها تيبا شخص ياديتفاوت ز گريكه د كنند يم يجامعه زندگ

معطوف  يها در زندگ آن ي زهيكه تمام انگ دهد يرا پرورش م ييها بالطبع دوباره انسان جامعه نيندارند. ا كنند، يم

 ر پي دهمواره  ،كنند يهدف تالش م نيا يكه فقط برا ييها است. انسان يماد يها بر فرآورده تيبه كسب و مالك

كه از متعلقات  دهد يات خود ادامه ميچنان به ح هم يهر افالس فكر بيترت نيبودن. بدبيشترتا   اند داشتنبيشتر

    ]24[ است. سميكمون يآن به نظر ماركس هدف اساس ياست كه الغا يدار هيسرما ي جامعه

 سيپراكس يها ستيو ماركس انيانتقادات دانشجو سم،يوناليناس يبحران و رشد قو يتوجه به بروز نمادها با

با  يفستيمان«تحت عنوان  يدر پالتفرم ييجنبش دانشجو نيتندتر شد. فعال 1968دنبال اعتراضات  ژوئن  به

گر در درون  سركوب هاي  شيگرا ردبهار پراك در مو ي»واژه 2000با  يفستيمان«، با ارجاع به »واژه 3000

و  »يخواه يتكبر جمهور« ،»يتعصبات ملَ« شيخود را از افزا تيها عدم رضا جامعه هشدار دادند. از جمله آن

 يها و تالش سميمشترك بوروكرات ريتأث«عنوان تبعات  را به ها دهيپد نيها ا ابراز كردند. آن »ينگر محلَ خرده نييآ«

سؤال  ريز »يبر خودگردان يمناسبات مبتن يدر مقابل تكامل بعد  ياستبداد و كيوروكراتب يساختارها ي مصرانه

و  تر يآشكار از اصل بقاء قو تيدر مورد هرج و مرج در بازار و حما جانبه كي يپافشار«از  نيچن ها هم بردند. آن

نظرات،  ي گسترده و رخنه يكاريب ه،يتوج رقابليغ يِاجتماع ينابرابرها شيكه در عمل باعث افزا تر فيضع انهدام 

انتقاد  شد، يم ياجتماع يتمام قشرها يآن بر رو ريها و تأث در تمام عرصه ييبورژوا خرده يها و تالش ها يازمندين

  ]25[كردند. 

 ريطور موجز به شرح ز چپ را به ونيسيانتقاد اپوز يويشناس سارا جامعه كياشيبوزدار  1971اوائل بهار  در

 يمركز يو اشغال مسندها يكسب قدرت اجتماع يستيكمون ي دهيا تواند يم يا طبقه اي«كرد:  يبند عبارت

 ستميكند و س يكار خود را ملغ يفرا تهيبنشاند، هرگونه اتور يكرس را در چارچوب كل جامعه به يريگ ميتصم

 ي طبقه يبرا يا عنوان جامعه را به يوگسالوي ي جامعه كه نيا ايكامل ارتقاء دهد،  يستميرا به س يخودگردان
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 تيبتواند موجود ديبا معجزه شا و خواهد شد  ختهيها و فساد ازهم گس بحران قيكند كه از طر تيمتوسط تثب

  ] ياز متن اصل داتي[تمام تأك ]26[ »حفظ كند. افتهي ازمانس يا عنوان جامعه را به اش يآت

 كياشي ي مطالبه ي ها به بحث در باره و افراد حول و حوش آن سيمؤلفان پراكس 1960 يها از اواسط سال تازه

 1967پرداختند. در سال  BdKJ يستيرفرم استيدرمقابل س يويعنوان آلترنات به» كامل يخودگردان« يبرا

عنوان  به يستيبا يستياليسوس يِگردانخود«نوشت:  يا در مقاله سيكاران پراكس از هم يكي چيانوويسوتوزار استو

عنوان  به«و جامعه را  »رديگ يجامعه را دربرم يها بخش يتمام«كه » شود نييتب ياجتماع ي نظام جا افتاده كي

از كار در  »يشهر آرمان« يديعنوان ام به »دكنندگانياتحاد تول«به  ديكه بدون آن ام كند ياداره م» كل كي

 ي طبقه ينظام برا كيعنوان  به يخودگردان يعني شده تيجانبه و  تثب و همه يهمگان يخودگردان«. فقط ديآ يم

 تواند يكامل م يِفقط خودگردان» شود. ليتبد يحاكمِ اجتماع يرويكه به ن كند يامكان را فراهم م نيكارگر ا

 كيعنوان  به ياجتماع يتكامل خودگردان عتاًيطب«كند.  »ينهاد«را  ييگرا و جهان يهمبستگ ،ياجتماع يستيهمز

وحدت  يريگ ] شكليعنيتا رأس جامعه است: [ يـ اجتماع ياسيساختار س يِاديبن رييمستلزم تغ رينظام فراگ

 يها تمام ارگان تيتابع ن،ياز پائ يندگينما يها خودگردان، رشد و گسترش ارگان يها جانبه و تنگاتنگ گروه همه

 ياسيس يها و تطابق سازمان دنكر زهيدمكرات ،يندگينما يها رگانتوسط ا ياجتماع يو كنترل تمام زندگ يدولت

  است] ياز متن اصل داتي[تمام تأك ]27[ .»ينظام ني) با چنيستينخست كمون ي (در درجه

 يِخيعنوان برش تار را به 1957در سال  يكارگر يشوراها ي كنگره س،يپوپوف از همكاران پراكس نبوجسا

به  يزانيكنگره نشان داد كه تا چه م نيكرد. ا يابيبعد از جنگ ارز يوگسالوي يرخدادها يتكامل ريمشخص در س

توجه نشده است. به نظر پوپوف  »يعاجتما« اي» كامل« خودگردانيموجود به  يِكارگر يخودگردان يِتكامل بعد

 يبرآمد خودگردان«انداز  بود چشم شده ليتشك يوگسالويسراسر  يكارگر يشوراها ندگانيكنگره كه از نما

 يشوراها بيترت نيبد.» دهد ينشان م يطور عموم به  يكارگر يها سازمان يرا در چارچوب بستر اجتماع يكارگر

درمقابل  يويآلترنات نيچن بلكه هم سم،ينيدر مقابل استال يويآلترنات عنوان اصوالً نه فقط  به«كارگران خود را 

 يديكنگره سرآغاز جد نيكرد ا ديطور كه پوپوف تأك همان ]28[ »نشان داده است.  »يستيپارلمانتار يدمكراس
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اما  از  شيگرا نيا 1960 يها بود. در اوائل سال »يكارگر يجنبش شوراها يها دهيا يانقالب راثيم« يبرا

  ]29[ متوقف شد. »يستيرفرم استيس قيطر

  يينكات نها  

و  »دكنندگانيتول يِدمكراس« يها دهينقشِ ا 1968حدود سال  يجهان يچپِ نو ي باره گفتمان در  در

(هربرت ماركوزه)  »ساحتي بودن تك«سرگذاشتن   پشت يبرا بخش يرهائ يعنوان امكان به »يكارگر يِخودگردان«

 نيدرع يكارگر يخودگردان موردگفتمان  نيمطرح شد. بنا بر ا يصنعت ي مدرنِ جامعه ييِكاال ديها در تول انسان

نقش  تواند يبود: چگونه انسانِ كاركن م زيها ن چپ استيس يبرا يخيتار ياساس ي مسئله كيحال پرداختن به 

عامل  به توانند يها م به او داده، كنار بگذارد؟ چگونه آن يدار هيسرما يِطبقات ي را كه جامعه يا رندهيرپذيتأث

در  يوگسالويتجارب  ليدل نيهم هم به ديخودشان را رقم بزنند. شا خيشوند و تار ليجامعه تبد ي كننده نييتع

 يها ستيچپ و كمون يها ستياليقرار گرفت. در عمل هم سوس زين يمورد توجه جهان يكارگر يمورد خودگردان

در نخست  ]30[ شده بود. يوگسالويمتوجه  شان يبا مسكو نگاه توأم با همرأ تويبعد از گسست ت زيست نياستال

مورد توجه   بيشتر يوگسالوي 1970 ي دهه يها سال از آن درتر شيب ي، ول1960 ي دهه يها سال

هربرت   1972در سال  ي. حتكاليچپ راد انيدمكرات قرار گرفت تا دانشجو اليسوس يها و چپ ها هياتحاد

تحت ] ´Milojko Drulovic[ چيدرولوو كويلوياثر م يبرا يمساعد ي (بن) مقدمه تسيوِنر از انتشارات د

 سيـ پراكس سندگانينو يها نوشته نيچن هم ]31[ نوشت. يوگسالوي يها ستيكمون يكارگر يعنوانِ خودگردان

است كه  يكيپردواك وران  يِدو جلد »سميماركس ي خچهيتار«اثر،  نيتر ترجمه شدند. احتماالً شناخته يبه آلمان

در مورد  ينتقادكرد كه در آن زمان آثار ا يادآوري ديبا حال نيبا ا ]32[ توسط انتشارات زوركمپ چاپ شد.

 يوگسالوي يمورد توجه قرار نگرفتند. پس از فروپاش يوگسالوياز نوع  سمِياليو سوس يكارگر يخودگردان تيواقع

 ليپتانس ي جانبه همهارزيابي انتقادي وعمالً متوقف شده است. هنوز  يكارگر يدر مورد خودگردان يچالشِ علم

   ]33[ انجام نشده است. يوگسالوي ي هنمون يِكارگر يآشكار خودگردانمرزهاي و  بخش يرهائ

 تواند يم گريامروز د يكارگر يمجدد به خودگردان ي: واكاوديآ يشمار م به ينقصان بزرگ يمتفاوت ليدال امر به نيا

كرد مهم  عمل تواند يم نيچن را پر كند، بلكه هم يجنبش كارگر ي خچهيدر تار ينه فقط شكاف بارز كار پژوهش
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راه « يهدفش تكامل بعد يوگسالوي ي چپِ آن دوره ونيسيكه انتقاد اپوز ييجا داشته باشد: از آن زين يگريد

 ي  فروپاشي و تجزيه يموضوع كمك كند كه در بررس نيبه ا تواند ينقد امروز م نيبود، ا يوگسالويدر » سوم

  معطوف كند.  يـ اجتماع يبه مسائل و معضالت اقتصاد يتمركز را از منازعات قوم يوگسالوي

 انياست. پس از پا يضرور يوگسالويچپ  ونيسيو تكامل اپوز تيموقع يانتقاد يبررس نيچن هم جا نيدر ا 

چپ  ونِيسيكرد، اپوز دايادامه پ 1970 يها تا اواسط سال يوگسالويكه در » 1968« ياعتراض ي دوره

نقد  يشورش انيدانشجواز  يشد. بخش يخودش باعث انشقاق و چنددستگ يانسجامش را از دست داد و بعضاً حت

و جنبش ضد جنگ  سمينيفم رينظ نينو يستياليو جنبش سوس شيدگراند يها را در گروه بخش يرهائ ياجتماع

موضع دادند.  رييدر بلگراد تغ سياز همكاران پراكس يبعض گريدر طرف د ]34[ ادامه دادند. 1990 يها سال

بود  »كيانقالب ضد بوركرات« ي دهيشد كه مبتكر ا چيلوزووياسلوبودان م يسخنگو چيماركوو لويخائيطور مثال م به

 سميرا با پوپول »سيپراكس«در  سمينقد بوروكرات دنشيقدرت رس به يدر اثنا 1980 يها او در اواخر سال

   ]35[ ادغام كرد. ياجتماع سميوناليناس

  

  :منبع

http://www.workerscontrol.net/de/authors/neue-

linke-und-arbeiterselbstverwaltung-jugoslawien 

  

  :ها يادداشت

 سيبود كه در ماه مه در پار »يخودگردان«شعار  نيمطرح كرد اتفاقاً هم يهولت شرـيگل دينگريطوركه ا .همان1

مطرح شده در  يها كرد. درخواست ريپذ كننده را امكان كارگر اعتصاب ونيليم 5و  يانقالب انيدانشجو نياتحاد ب

(حزب  يميقد يها چپ« يِاجتماع راتييتغ كيكالس يها متفاوت با مبان كارخانه ي ختهيموجِ اشغال خودانگ انيجر

به بلكه مناسبات مربوط  ت،ينه مناسبات مربوط به مالك گريد«بود. » ها س.چ.ت.) آن ي هيو اتحاد ستيكمون

 يكل اجتماع راتييتغ  يها برا جنبشِ آغازشده در كارخانه يِدر مركز ثقل استراتژ ،يريگ ميقدرت و قدرت تصم



13 
 

 رمتمركزكردنيها و غ در كارخانه تيريو مد يرهبر يساختارها كردن زهيدمكرات يبرا يا برنامه مرا نيقرار گرفت. ا

كارگران  تيقدرت خالق يآزادساز ،يرارشيسلطه و ه بردن نيجنبش از ب نيبود. همِ ا يريگ ميانحصار قدرت تصم

توسط  زيش قبل از هرچيگرا نيا ها هياتحاد انيدرم». بود شان خودگردانيو  يريگ ميخودتصم قياز طر

به سال  »يخودگردان«  ي در س.ف.د.ت. درباره يشد. مباحث درون يندگيس.ف.د.ت. نما ها ستيركمونيغ

در  يجمع ها دسته [شكل شهرك Kibbuzجنبش  نيچن و هم يوگسالوي ي با اتكاء به نمونه 1963

  به: ديكن مراجعه يجنبش اعتصاب ي جانبه همه يبررس ي. براگردد ي] برملياسرائ يروستاها

Ingrid Cilcher – Holty: Die Phantasie an die 

Macht, Mai 68 in Frankreisch. Frankfurt a.M.1995, 

270 – 338, Zita.304. 

 مراجعه كنيد به:. 2

Studenti o sehi studentskim pokretima u svetu. 

Avangardizam mladih konstruktivno deluje na 

drustvena kretanja, in: Borba. 23. Mai. 1978.               

                                                                 

 يدولت سمياليسوس«را مطرح كرد:  ينظرات مشابه 1968مه  15از كارگزاران حزب در  يكي چيپكول روسالويم

 يها و بدنبال جواب گذارد يم ينينو يها قدم در راه سمياليسوس». دچار بحران شده است يـ ادار كيبوروكرات

 دييموضوعِ مهم تأ كيدر  يوگسالوي ي كهنه كاركردش را از دست داده است. تجربه سميالياست. سوس ينينو

و جنبش  ييبه جنبش دانشجو دياست. نگاه كن يتجربه از خودگردان نيا ياندازها چشم دييتجربه تأ نيشده است. ا

و اميد  وهايآلترناتدر جستجوي  وبينند  حقيقي را مي يها حل راه ها  . آنيستياليسوس يدر اروپا و كشورها يكارگر

  به خودگرداني هستند.

Zit. Nach Mirko Arsic´/Dragan R. Markovic´, `68. 

Studentski bunt i drustvo, Beograd. 1985, 70 . 
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 رشيو پذ رباررفتنياز ز يوگسالوي يها ستيامتناع كمون ليدل مسكو و بلگراد عمدتاً به نيب ي .گسست رابطه3

بر  هيبا تك يوگسالويرهبر  تويبود. ت يخارج استيدر س ياتحاد شورو ي طلبانه يو شرط اقدامات هژمون ديق يب

 نيمقاومت در مقابل استال يبرا ياسيساز قدرت  يوگسالوي زيآم تيموفق يِكيخصلت نسبتاً مستقل جنبش چر

  با:  ديكن سهيبرخوردار بود. مقا

Petra kacávenda/Doko tripkovic´(Hg.), 

Jukuslaovensko- sovjetskki sukob1948.godine, 

Beograd 1999. 

) Radniěko samoupravljanje( »يكارگر يخودگردان« 1950در سال  بار نياول يبرا

كرد.  دايو گسترش پاصالح شد دائماً  يبعد يها اجرا گذاشته شد كه در سال ي به مرحله ياصل عياز صنا يدر بعض

  :يروند به زبان آلمان نيا حيتشر

Gudrun Leměn, Das Jugoslawische Modell. Wege zur 

Demokratisierung der Wirtschaft, Frankfurt 

a.M.u.a.1976. 

  به:  ديمراجعه كن» 1968ژوئن «جامع  حيتوض ي.برا4

Boris Kanzleiter/Krunoslav Stojakovič, 1968 in 

Jukoslawien, Studentenproteste und kulturelle 

Avangarde zwischen 1960 und 1975. Gäspräche und 

Dokumentation, Bonn 2008, Zitat der Parolen:231. 

اعتراضات در  نيچن فدرال آلمان و هم يها در جمهور تنش تنام،يجنگ و هيبرعل ياعتراضات جهان زي.قبل از هرچ5

كردند. اعتصاب ژوئن  يباز ينقش مهم يوگسالويمعترض  يروهاين جيدر بس 1968مارس \هيلهستان در فور

اعتراضات فقط  گريد جا نيبود. در ا 1974و  1966 نيب يطوالن يدورانِ اعتراضعطف  ي نقطه 1968

زاگرب  انا،يدر چوب ل گريد يمراكز مهم دانشجوئ نيتر به مهم نيچن ها هم آن ي محدود به بلگراد نبودند بلكه دامنه

با: ديكن سهيكرده بود. مقا تيسرا ويو سارا  

Kanzleiter/ Stojakovič 2008 
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  با: ديكن سهي. مقا6

Programm Saveza kommunista Jugoslavije, Beograd 

1958. Zu "Bürojkatismuss" und "Etatismus"36f; zu 

"sozialistischer Demokratie" 165f; zu 

"Arbeiterselbstverwaltung" 171f. 

7.Holm Sundhaussen, Geschichte Serbiens. 19-21. 

Jahrhundert, Wien u.a.2007, 354. 

 يرا در رشد اقتصاد ينقش اصل كايمتحده آمر االتينخست ا ي و در درجه يغرب يها دولت تيحما وجود نيا با

 تيتثب يشرق يدر اروپا يعنوان قطب مقابل بلوك شورو را به يوگسالوي قيطر نياز ا خواستند يداشتند كه م

  كنند.

  به:  ديتا به امروز مراجعه كن 60 ي . در مورد دوران بحران و رفرم از اواسط دهه8

Dennison I.Rusinow, The Yugoslav Experiment 1948-

1974, Berkeley u.a. 1977 . 

  با:  ديكن سهي. مقا9

Sabrina Peter Ramet. The three Yugoslavias. State-

Building and Legitimation, 1918-2005, Washington 

D.C. 2006, 207ff . 

 گريموضوع گفتمان در د نيچن و هم يرفرم اقتصاد يها كه به عنصر مركز استقالل كارخانه تيتقو يلاص ي دهيا

 ي دهيا ياقتصاددان شورو برمنيليوزئي بر بستر تأمالت  1963شد. در سال  ليتبد يشرق ياروپا يكشورها

 ستميس«آلمان تحت عنوان  كيدمكرات يدر جمهور »شتيوالتر اولبر«توسط  نيچن ها هم استقالل كارخانه تيتقو

 نينو سميمكان« ايدر بهار پراگ  گيتوسط اوتا ز يرفرم اقتصاد ي ) مطرح شد. برنامهNOS( »ياقتصاد نينو

  با: ديكن سهيمطرح شد. مقا زيدر مجارستان ن »ياقتصاد

Stefan Bollinger, Sozialismusrefurmen zwischen 

Effizienz, Demokratisierung und Repression, in: 
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Angelika Ebbinghause, Die letzte Chance? 1968 in 

Osteuropa. Analysen und Berichte über ein 

Schllüsseljahr, Hamburg 2008, 208-213. 

اهداف  يريگ با سمت ييها كارخانه نيوجودآوردنِ مناسبات بازار ب و به ييامركززد يبرا يوگسالويدر  ها رفرم

  كرد.  يتر شيب اريرشد و گسترش بس ياروپائ يكشورها گريبا د سهيدر مقا ،شده نييتع

مختلف  يها يدستمزدها كه در جمهور نيانگيم نيتفاوت ب يـ جنوب يطرف در امتداد محور شمال كي.از 10

 يثروتمند اسلوان يطور مثال كارگران در جمهور به 1966كرد. در سال  دايپ شيافزا شد، يپرداخت م

 6،144 به 1986نرخ در سال  نيبود. ا يوگسالويدستمزدها در  نيانگيدرصد م 4،116دستمزدشان 

فقط  1896درصد و در سال  5،87بالغ بر  1966نرخ در سال  نيكوزوو ا ريفق ي. در جمهورديدرصد رس

اختالف  زانيم 1975بودند. در سال  ريگ چشم اريبس زين گريد يها در عرصه  ها يدرصد بود. نابرابر 73

بود.  3:1،7مؤسسه   كي ي دودهشده در مح دستمزد پرداخته نيو بدتر نيبهتر ي رده نيدستمزد ب نيانگيم

 يكشورها گريبا د سهيدر مقا يوگسالويانجام گرفت  70 ي دهه يها ه در سالك يقاتيبراساس تحق

 سهي. مقادادند يانجام م يكسانيداشت كه كار  يكارگران ينرخ اختالف دستمزدها را برا نيباالتر يستياليسوس

  با:  ديكن

Nada. G. Novakovič, propadanji radničke Klasse, 

Beograd 2007, 34ff 

رقم  نيثبت شده بودند. ا كاريعنوان ب كار به يروينفر از ن 000،242رسماً  1967سال .در اواخر 11

  شود با: سهيشده بودند. مقا كاريشان، ب نبود كه پس از استخدام بار اول يليالتحص فارغ 90.000 ي رندهيدربرگ

Zenko Antič: Yuguslav Central Committee Discusses 

The Economic Reforms, in: Radio Free Europe, 

Research Communist Area (1.Dezember 1967(. 

12.Rusinow 1977, 205f. 
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مناسبات و  ي سرگشاده درباره ي نامه« كيدر يكروواس يفرهنگ ينهادها يرؤسا 1967.در مارس سال 13

 ضيجز تبع يزيچ »يـ صرب يكروات«زبان  شناختن تياعالم كردند كه با به رسم »يكرووات يزبان ادب گاهيجا

 »يصرب«و  »يكروات«زبان  كهشدند  نينامه خواهان ا نيكنندگان ا امضاء.» ستين يزبان كروات يشدن برا قائل

به  يپس از مدت كوتاه ي. روشنفكران صربرنديزبان مشترك مدنظر قرار بگ كيعنوان دو زبان مستقل و نه  به

 يو صرب يزبان كروات  نيب يها به تفاوت »يشيبازاند يبرا يشنهاديپ« ي ها در مقاله نامه جواب دادند. آن نيا

شدند  نيخواستار ا نيچن ها هم دو زبان شدند. اما آن نيا» حق برابر و استقالل كامل«صحه گذاشتند و خواهان 

 يو داشتن نهادها يتمام حقوق فرهنگ يستيرسماً با يكروات يدر جمهور ينفر صربستان 650.000 يكه برا

  با: ديكن سهيشود. مقا نيتضم Kyrillischو نگارش  يزبان صرب يريكارگ به يبرا يفرهنگ

Deklaracija o nazivu i položaju havatskog 

kniiževnog jezika, in:Jovan Kesar/Duro 

Bilbija/Nenad stefanovic´ (Hg.), Geneza Maspok u 

Hrvatskoj, Beograd 1990 (književne novine), 2-4. 

und Predlog pitanja za razmišljanje, in: Ebd.,44 - 

45. 

  است: ريطور مثال منظور آثار ز جا به ني. در ا14

Erich From, Bekstvo od slobode, Beograd 1964 = 

Erich Fromm: Escape from Freedom ) 1941 يسيچاپ به زبان انگل ني( اول;

Herbert Markuze, Eros i civilizacija: filozosko 

instra živanje freuda, Zagreb 1965= Herbert 

Marcuse: Eros civilisation  ;)1955 يسيگلچاپ به زبان ان ني(اول;

Herbert Markuze, čovkek jedne dimenzije: rasprave 

o idologiji razvijenog industrijskog društva, 

Sarajevo 1968= Herbert Marcuse-One-Dimensional 

Man ): 1964 يسيچاپ به زبان انگل ني(اول Ernst Bloh, Beograd 1966-
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Ernst Block, Tübinger Einleitkung in die 

Philisophie ).1963 يسيچاپ به زبان انگل ني(اول   

نام  نيبه هم يا هيحول و حوش نشر »سيپراكس«گروه  يكوركوال عمدتاً توسط اعضا يتابستان ي . مدرسه15

روشنفكران منتقد   ميگفتمان مستق يبرا يشيهما يجهان اسيدر مق بار نياول يمدرسه برا نيشد. ا يسازمانده

چند صد نفر در جلساتش  نهساال 1974كارش در سال  انيكرد كه تا پا سيسلطه از شرق و غرب اروپا تأس

بحث و گفتگو داشت كه معموالً  يرا برا يمدرسه در تابستان هر سال موضوع مشخص ني. اكردند يشركت م

)، 1963» (و تمدن شرفتيپ. «شد يها پرداخته م به آن يتر قيطور دق به »سيپراكس« يبعد  ي اغلب در شماره

 ليدل مدرسه به نيا 1966)، در سال 1965( »ست؟يچ خيتار«)، 1964( »سمياليانداز سوس و چشم تياهم«

» قدرت و بشر«)، 1968» (ماركس و انقالب«)، 1967( »نشيابتكار و آفر«نشد،  ليتشك ياسيس يفشارها

)، 1972( »يو برابر يآزاد«)، 1971( »تيو واقع يشهر آرمان«)، 1970» (هگل و زمان ما«)، 1969(

 نيا زي). قبل از هر چ1974( »كيهنر در جهان تكنولوژ«)، 1973( »يمدن ي جامعه يها شالوده و كرانه«

گولدمن، اگنس هلر و ارنست بلوخ از جمله  نيكه در آن هربرت ماركوزه، لوس 1968در سال  يتابستان ي مدرسه

چپ نو  يرخداد مهم برا كيارتش سرخ به مجارستان به  ي حمله ليدل بودند كه در آن شركت كردند، به يكسان

وجود » كوركوال ي مدرسه« در مورد يعلم ياتيحال ادب است كه تا به نيا زيبرانگ تعجب ي شد. نكته ليتبد ينجها

برنخورده است. منبع  ت،يموضوعِ بدونِ شك پراهم نيدر مورد ا كيستماتيس يبررس كيندارد. مؤلف تاكنون به 

  :كند يم ئهارا يتابستان ي به مدرسه ياسيدر مورد حمالت س ياجمال يريتصو ريز

Božider Jakšič: Praxis i Korč ulanska Ljetnja 

škola. Kritike, osporavanja, napadi, in: Nebojša 

(Hg.), Sioboda i nasilje. Razgovor o časopisu 

Praxis i korčvlanskoj letnjaj školi, Beograd 2003. 

167-232. 
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16.Drugovi radnici, gradani i omladinci, in: 

Redaktion Praxis (Hg.), jun-Lipanj 1968. 

Dokumenti, Zagreb 1971, 83. 

17.Rezolucija Studentskih Demonstracija, in: 

Redaktion Praxis 1971, 62-63. 

18.Istorijski arhiv Beograda (IAB), Fond GK SKS 

Beograd, godina 1968, Materijali o univerzitetu 

visokim školama 1968-Proglasi, Parole, telegrami, 

inv. Br. 521: Drugovi radnici . 

19.Zit.nach: Živojin Pavlovic´. Ispljuvak pun 

krvi, Novi Sad 1999, 35 . 

ارقام پوپوف  نيچن اند. هم اعتصاب ثبت شده 1732 يوگسالويدر  1969و  1958 يها سال ني. ب20

ها براساس  ها بودند: شمار اعتصاب تباط با گفتمان برسر رفرمها در ار موضوع است. اعتصاب نيا ي دهنده نشان

 قرار است: نينشده، به ا ليكه تكم يرسم يها داده

28 )1958 ،(35 )1959 ،(61 )1960 ،(130 )1961 ،(225 )1962 ،(214 )1963 (

273 )1964 ،(231 )1965 ،(153 )1966 ،(113 )1967 ،(135 )1968 ( . 

  با: ديكن سهيمقا

Nenojša Popov, Streiks in der gegenwärtigen 

jugoslawischen Gesellschaft, in: Praxix (int. 

Ausgabe) 6/3-4 (1970), 403-433. Aus neuerer 

Perspektive zur Streikbewegung: Novakovič 

2007.113ff. 

  پرداخته است: سيكه تا به امروز به گروه پراكس يا يادي. كار بن21
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Gerson S. Sher, Praxix – Marxist Critieism and 

Dessent in Socialist Yugoslavia, Bloomington 1977. 

  با: ديكن سهي. مقا22

Mihailo Markovič, Sozialismus und 

Selbstverwaltung, in: Rudi Supek/Branko Bošnjak, 

Jugoslawien denkt anders. Marxismus und die Kritik 

des etatistischen Sozialismus, Wien u.a. 1971, 

213-236. Hier 223 . 

-Socialism and Self"و تحت عنوان  يسيبه زبان انگل بار نياول ينوشته برا نيا

Managment" :منتشر شده است در  

Praxis (int. Ausgabe), 178-195. 

23.Markovič 1971,233f. 

  .f234جا.  . همان24

25.  3000 reči, in: Redaktion Praxis 1971, 442-447. 

26.Božidar Jakšič, Yugolav Society between 

Revolution and Sabilization, in: Praxis 

(int.Ausgabe) 7/3- (1971), 439-450. Hier 450. 

27.Stojanovič, Svetozar:Društveno samouprav (janje 

i socijalistička zajednica, in: Prxis 3/5-6 (1967). 

28.Nebojša Popov, Društveni sukobi - izazov 

sociologiji, Beograd 1990, 121, Die  Dokumente des 

Kongresses. 

  كنگره منتشرشده در: اسناد



21 
 

Kongres rasničkih saveta (Beograd, 25.-27. juna 

1957), Beograd 1957. 

29.Popov 1990. 122f. 

طور مثال حزب مستقل  در  دوسلدورف به نگنيفدرال آلمان در كنگره رات يدر جمهور 1950 هي. در ژوئ30

 ياخراج يحزب اعضا نيا گذاران انيداشتند. بن »سميتوئيت«به  يمثبت شيشد كه گرا سي) تأسUAPكارگران (

 يچپ حزب كارگر يها ستياليسابق سوس يهارد)، اعضا آلمان (از جمله فولفگانك لئون ستيحزب كمون

 ني) بودند. با اIKDآلمان ( يها ستيكمون وناليحول و حوش انترناس يها ستي) و تروتسكSAP( ستياليسوس

از  ياريبس يبعد يها منحل شد. در سال 1951و در سال روبرو نشد  ياديزبا واكنش و پذيرش  UAPحال 

  شدند: ها هياتحاد رگذارانيحزب از تأث نيا ياعضا

Peter Kulemann, Die Linke in Westdeutschland nach 
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