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سرود معروف اتحاديه از اي  برگزيده ،»اش شويم يابيم و مالك  ز آنِ ماست كه بر آن تسلطا« ،١كتاب اصليِعنوان 
كارگران براي رهايي از استثمار است. مبارزه لِ آ هآرمانِ و ايد بيانگرِ كه، است »بستگي براي هميشه هم«كارگري، 

 ي مختلفها هو زمين ها هدر زمان اين مبارزات بررسيِ »نترل كارگري از كمون تا امروزك«عنوان فرعي كتاب، 
كارگري  راديكال هاي جنبشتجارب  مختلف فصلِ ٢٢در  ها همقالنويسندگان دهد.  ميوعده  را تاريخي و جغرافيايي

مورد تجزيه و  را كارخانجات و اشغال ،مستقيم هاي اقداماز جمله ايجاد شوراهاي كار،  در كشورهاي مختلف جهان
اين مجموعه چه  چند فصل،، به استثناي د. امانكن مياي را عرضه  دهند، و از اين نظر مجموعه ارزنده ميتحليل قرار 

ي اين كتاب در يك ها همرور كليه جنب. دارد ت زياديكالمشهاي سياسي  گيري نتيجهاز نظر از نظر تئوريك و چه 
  كنم. ميزاي آن اشاره  ي توهمها هترين جنب مهم بهجا من  در ايننقد كوتاه عملي نيست، و 

  
كُل كتاب در سايت  هاي مختلف آن و سپس  زبان انگليسي منتشر شد و اخيرا فصل بهكتاب نزديك به ده سال پيش 

قهرمانانه هاي  دنبال حركت هكه ب هاي قبلي در مورد شورا ها بحثدر ادامه  .يافت به فارسي ترجمه و انتشار »نقد«
زدن  دامنبه اميد مناسبت نديدم  بي و ديگر كارخانجات كشورمان مطرح گرديد، كشت و نيشكر هفت تپهكارگران 

براي تواند  ميهايش  ي از فصلا هكه پارمروري انتقادي از اين كتاب اين مسئله بسيار مهم،  ي دربارهتر  بيشبحث  به
كه پس از تهيه بخش  خاطر آن هنوشته حاضر بدر  داشته باشيم. ،باشدجنبش كارگري و سوسياليستي ايران مفيد 

  متن فارسي است. بهمتن انگليسي و نه  بهها  فارسي شدم، تمام عطف بهعمده آن متوجه وجود ترجمه كامل كتاب 
  
مشاركت در «كنند كه كارگران تحت هر شكل حكومتي براي  ميدرستي اشاره  بهنس و اَزِليني ويراستارانِ كتاب،  

كنترل «يا ، »مديريتيـ  خود«، »مديريتيـ  هم« هاي شكلند تا ا همبارزه نموده، و تالش كرد »يريگ فرايند تصميم
ويراستاران اما ) ١(ص.. ايجاد كردند را »شوراها«و  »ها تعاوني«، و در جهت منافع خود، ندرا پديد آور» كارگري

كه  –» كنترل كارگري«ت عنوان تح ها را هاي مختلف، همه اين تالش»شكل«و » مشاركت«رغم اشاره به  به
دو  »كنترل كارگري«و » مشاركت« كه توجه به اين ، بيندا هكرد  طرحم – ندا هدادتعريف مشخصي نيز از آن ارائه ن

                                                      
١ Immanuel Ness and Dario Azzellini, (٢٠١١), Ours to Master and to Own: Workers’ Control From the Commune to 
the Present, Haymarket Books, Chicago, Illinois. 

، توسط گروهي از مترجمين ترجمه شده و خانه و خودگرداني از كمون پاريس تا امروزشورا: شكل سياسي سر انجام مكشوف؟ شوراهاي كاراين كتاب در فارسي تحت عنوان 
  منتشر شده.نقد به شكل جامعي در سايت 
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و كارگران  مديريتي است ـ نوعي همان هم هو درجات مختلف دارد، ب مشاركت كه اَشكالاند.  امرِ كامال متفاوت
كنترل  ماشوند. ا ميسهيم كنند  ميواحدي كه در آن كار » كنترلِ«مديريت و شند در نسبت قدرتي كه يافته با به

، كال و راخود  مديريت و كنترل اداره امور واحد خاصيشرايط  كه كارگران در است مديريتي ـ همان خود كارگري
  گيرند.  ميعهده برتنهايي  بهو تماما 

  
 .سازد ميدر عصر حاضر را مستند  كنترل كارگريرشد  بهموارد رو اب اين كت دهند كه ميوعده چنين  هم ويراستاران 

در نقاط مختلف جهان را متفاوتي  »كنترل كارگري« هاي و تالش ها هتجربتجزيه و تحليلِ  هاي كتاب نيز فصل
ي ا هاشار ترين مختلف جهان مورد بررسي قرار گرفته، كوچك  رغم تنوع مواردي كه در نقاط به . البتهدنده ميارائه 

دوران معاصر، يعني شوراهاي ايران در دوران انقالب بهمن » كنترل كارگري«ترين تجارب  يكي از بزرگ به
 البِدر ايران، جنبشي كه به انق«به ايران شده، اين است كه ي ا هنويسند بهبا عطف ي كه ا هند، و تنها اشارا هنكرد

هاي اقتصادي  خواست بهمحدود  ها آن[كه اغلب  راضات صنعتيها و ديگر اعت انجاميد، از اعتصابات، تحصن ١٩٧٩
گين و نصنايع سصدها شوراهاي صنايع نفت، مبارزات مجموعه عظيمي از  بهشد  ميبيش از اين ن »!بود] سر بر آورد.

 و ديگر شوراهايي كه ها هخان ، وزارتها هشبكه برق، دانشگاصنايع مس، فوالد، صنايع سازمان گسترش، سبك ، 
اولين مقطع بعد از در ترين شرائط واحدهاي خود را در طول دوران انقالب و  رژيم را ساقط كردند و در سختقتصاد ا

ي كارخانه در انقالب روس با حضورِ صاحبان ها هاگر كميتلطفي كرد.  كمداشتند، » كنترل«در عمال انقالب 
عمري بسيار در ايتاليا تند، اگر شوراهاي تورين كارخانجات و مديران، نقش مشاركت و نظارت و نه مديريت را داش

تر از شوراهاي  مراتب طوالني همدتي ب بهكوتاه داشتند، شوراهاي بسياري از صنايع بزرگ ايران در غياب مديران، 
توصيه و با  بهها  آنتورين، كارخانجات را مديريت كردند، و در مواردي هم كه بعدا مديران تعيين شدند، بسياري از 

مشتي از خروار و  نمونه را كتاب آشكارِ  كه اين ضعف خواهد بودلبته دور از انصاف ها منصوب شدند. اايت شوراحم
هاي مختلف در  ي ويراستاري شده، فصل نظير هر مجموعه كل كتاب قرار دهيم. ي درباره معياري براي قضاوت

جداگانه  اجزاءنوعي  هي بسيار ارزشمندي دارد و بها كتاب فصلدرواقع  پيچيدگي و ارزش قرار دارند. سطوح مختلف
كه با استفاده از  رفه آنطُ هستند. مراتب بهتر كند، به ءالغاكوشد  ميهايي كه  گيري كتاب از كليت كتاب و نتيجه

 كند، كسب  منتقلكند  ميكه كل كتاب سعي را توان نتيجه عكس آنچه  ميمقاالت ترينِ اين  مهمي از ا هپارمباحث
  د.نمو
  

را شكل  »كنترل كارگري«بزرگان سوسياليست، ي ها هتجارب گذشته و نظري بهبا استناد ويراستاران است كه   واضح
يعني ل آينده، آ هرا نه براي جامعه ايد شكل سازمانيدانند. اما اين  ميمطلوب اداره امور صنعتي، اقتصادي و اجتماعي 

 .كنند ميطلب ي دار سرمايهدر نظام يعني  ،ي جامعه امروزي لهبراي شرايط بالفاص كهدر نظام سوسياليستي، بل
شه مطرح بوده، بايد كه همي ها يگير در تصميم كاركنان مشاركتي مختلف ها لترديدي نيست كه مبارزه براي شك

ترل كنداده خواهد شد، انتظار  طور كه در زير توضيح  ، اما همانداشته باشدهاي جنبش كارگري قرار  س خواستأدر ر
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واحد توليدي و خدماتي توسط خود يك يا چند امور  تماميِ ي هي مستقالن معني واقعي، يعني اداره به كارگري
ميراث كنترل كارگري در دوران بحران اقتصادي «خوانيم كه  مي ي توهمي بيش نيست.دار سرمايهدر نظام  ،كاركنان

خواهيم نشان دهيم كه كنترل كارگري و  مي «... :كهكنند  مياضافه » يابد. ميتري  جهاني امروزي ربط بيش
 ، نه تنها امري ممكن است، بلكه درمان فالكتكنند ميطرح طور كه فصول كتاب  دموكراسي سوسياليستي، همان

، نيز است ي از طريق استثمار طبقه كارگر و فقرادار سرمايه ي هگران چپاول وريِ سودجوئي و بهره ي هنتيجانسان كه 
كه  شود ميتر تاكيد  يت بيشقاطعكتاب، نوشته شيال كوهن، با  ٢در فصل سوماين ادعا  )٤(ص. »هست.

كند، در كار  ميشرايط سياسي و اقتصادي امروز ربط پيدا  بهكه مدل شوراي كارگري  ترين ترديدي در اين كوچك«
طرح و جدي م تواند يمي جهاني شعار كنترل كارگري دار سرمايهكه در شرايط  ييادعا چنين )٤٨(ص. »نيست.

شك نيست كه در شرايط اين مجموعه است.  ي هكنند پيام گمراهحاملِ و  مشكل كتابترين  بزرگگرفته شود، 
ي صنعتي مختلف با آن روبرو ها هيي كه رشتها انو بحردر دوران نوليبراليسم وضعيت كارگران  ترشدنِ سخت

مديريت موقت شغال اين يا آن كارخانه و ايجاد شوراي ا تي چونبه اقداماهاي راديكال كارگري  هستند، حركت
در پايان ويراستاران جالب است كه توان كنترل كارگري ناميد.  ميرا ني ا هو لحظهاي موقت  ، اما اين حركتبيانجامد

وران ليبرال چگونه است و تا چه حد با شرايط دنو دورانِكنترل كارگري در «اوضاعِ  كنند كه ميسئوال  ، خودمقدمه
 فورديسم، پايان كارخانجات ـ رات توليد و فرايند كار در دوران پسايتغي«نيز به ) ٧(ص.؟ »فورديسم متفاوت است

ي بسيار ها هكنند، كه توج ميهم اشاره  »هاي فرعي و كنترات ها يسپار تعداد زيادي كارگر، برونپيكر با  غول
البرتو بونت، نويسنده فصل ارزشمند چهارم نيز  .ندمغايرا ن عصربا ادعاي امكان كنترل كارگري در اي ، اماندا درستي
كه شكست خوردند، نشان دادند كه  رغمِ آن ها پس از جنگ جهاني اول بهكند كه شورا ميگيري  كه نتيجه با آن

تي كه در واقع جز براي مدتي كوتاه و موق[جدائي امر سياسي و اقتصادي را دارا هستند،  بهظرفيت فائق آمدن «
لي آ ههاي ايد هاي امروزي، سازمان كه شوراهاي كارگري براي چالش اين«... نويسد كه  مي، صادقانه ]چنين نبود

  .)٧٩ص (» ند، قابل ترديد است.باش
  

مختلف، هر چند يا نوع دو ژانر از  و سوسياليستي كارگريي ها جنبش بهي مربوط ها هدانيم نوشت ميطوركه  همان
قرن  يها هدهدر رايج  روسيِقول اصطالح  هيا بتبليغي  ـي تهييجي ها هدسته نوشت يك ند،هست با يكديگر مرتبط
ند. اما ا هدر همه مبارزات كارگري داشتهم و نقش بسيار مهمي  خود را دارندهستند، كه ارزش  »پراپ ـ اَجيت«قبل، 

و نحوه نيل  ،ها ي، پيچيدگي جنبشمسائل واقع بهكه از جمله  اند نظريي تحليلي، تاريخي و ها هدسته دوم، نوشت
از  يا هپاردر ، اما است دوماز نوع واضح است كه كه  شوند. كتاب مورد بحث ما با آن ميبخش مربوط  اهداف رهايي به

 شرايط ي را برايشعار نامناسب متاسفانه با اين تفاوت كه حال درعين ونيست،  اولنوع  بهشباهت  بي ها يگير نتيجه
  كند. يم  كنوني تبليغ

  

                                                      
٢ Sheila Cohen, “The Red Mole; Workers’ Councils as a means of Revolutionary Transformation”,… 
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جاي  هب ؛خواند ميهمه اين حركات را كنترل كارگري نو داشت  ميكننده كنترل كارگري را ن عنوان گمراهكتاب گر ا
معني  بهداد كه كنترل كارگري  ميتوضيح  ؛كرد ميامروز توصيه ن شرايطرا براي  ، كنترل كارگريكارگري مشاركت

ي ها هجز براي كارگا هب –ي عملي نيست دار سرمايهدر دوران  ي است ودار سرمايهپسا يك آرمانِ مهمِدقيق كلمه 
عنوان مرورِ تاريخي خود را تحت  و اگر كتاب ــتوانند مبناي جنبش كارگري قرار گيرند  ميبسيار كوچك، كه ن

 نآ ازارزيابي كرد،  مياعالم  ،از جمله تالش براي خودگرداني ،ي حركات راديكال كارگري در بخشي از جهانا هپار
پيام كلي كتاب  بهتر  ايراد من بيشه كتاكيد است  بهباز الزم  . اما متاسفانه چنين نيست.دتوانست بسيار مثبت باش مي

   .ندا هو آموزند ارزشمند ها آنبسياري از طور كه اشاره شد  همانمقاالت كه  ههم بهلزوما  نهو است 
  

كنترل كارگري و «تحت عنوان  ٣كتاب يكمِ فصلكه يكي از نويسندگان كتاب، ويكتور واليس، در  جالب آن
مدت اشاره  كوتاهپراتيك مدت و ديد بلندو ارتباط تمايز  درستي به كنترل كارگري به بههاي مربوط  ، در بحث»انقالب

بد يا ميشود، و دومي به اقداماتي ربط  مي  مربوط» لِ كمونيستيا هايد«آينده و » دولت جامعه بي«كند، كه اولي به  مي
قابل محدود، كم اثر، و «ي متحقق شود، و از اين رو دار سرمايهتواند در يك واحد توليديِ خاص در نظام  ميكه گاه 
گردان يا خود ي ههاي جداگان كند كه شركت ميدرستي اشاره  از بهباو ) ١٠شوند. (ص. ميقلمداد  »سيستم بهجذب 

هاي بزرگ  شركت بهاند، و اگر  معموال كوچك ها آنند. اوال ا هجهايي موا ي] با محدوديتدار سرمايهتعاوني [در نظام 
بسيار بعيد است كه در كند كه  ميتاكيد  ياانه عمل خواهند كرد. دار سرمايهي ها هشيوه و با انگيز بهتبديل شوند، 

گران خارج است. توانِ مالي كار دشوند، چراكه در اين صنايع شرائط انتقال مالكيت از ح  صنايع اصلي بتوانند مطرح
ي انقالبي و ها هكه كنترل كارگري در دور ي كه عموميت دارد اين استا هكند كه تجرب ميدرستي اشاره  بهباز هم 

اما بنيان نظري و پيام اصليِ كُلِ كتاب و  اند درستبسيار تمام اين نكات تري داشتند.  عمق و گسترش بيش يبحران
  ي استوار نيست.حتي مقاله خود واليس هم بر چنين ديد

  نظري ي هپاي
ويژه شوراهاي كار سرانجام با احزاب  كه تمامي تجارب كنترل كارگري به كنند ميدرستي اشاره  ويراستاران به

از چپِ انقالبي كه گروه ن درستي از آ بهنيز ي دولتي تصادم كردند. ها يي كارگري، و بوروكراسها هسياسي، اتحادي
هاي ايتاليا و ديگر نقاط، ايراد  ها گرفته تا كمونيست دست باال را يافت، از بلشويكها  نسبت ديگر چپ بهتاريخا 

ديدند، و آن را تا  ميسوسياليسم  بهگيرند كه آنها كنترل كارگري را بخشي از نظام قدرت دوگانه در جريان گذار  مي
داد كردند. اما در مقابل توسط حزب و دولت انقالبي، يك ساختار موقتي قلم »قدرت واقعي«زمان استقرارِ 

ي ها هِ خود را از نوشت خط ها آنقول  بهكنند كه  ميديدگاه چپ ديگري اشاره  بهي اين بخش از چپ، ها هديدگا
گرفت، و هميشه  ميها،  سنديكاليست ـ ها، و آناركو ماركس در مورد كمون پاريس تا كمونيسم شورائي، تروتسكيست

  ) ٢كرد. (ص. ميسوسياليستي محسوب  ي شده سازماندهيـ  خود ي هجامع ي هكنترل كارگري و شوراها را پاي
  

                                                      
٣ Victor Wallis, “Workers’ Control and Revolutions”,… 
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. ديدگاهي كه از جمله همين ديدگاه دوم استاست كه ديدگاه نظري ويراستاران و اغلب نويسندگان، متاثر از   واضح
دموكراسي « و ضد دولت است، و تاكيد بر ،، ضد دموكراسي پارلمانيي، ضد حزبا هضد اتحاديه و جنبش اتحادي

ي تشكيل ها ينويسد كه يكي از ويژگ ميدارد. براي نمونه در فصل سوم، كوهن و مديريت شورايي » مستقيم
شوراهاي كار، دموكراسي مستقيم است كه برخالف دموكراسي نمايندگي، شكلي است كه مستقيما اراده اكثريت را 

ي ها هنمون به)  نويسنده ٤٩كند. (ص. مي، منعكس منتخب محل كار، كه قابل عزل هستند» گان فرستاده«از طريق 
طور موقتي ايجاد  هتاريخي كه در لحظات خاص و بحراني در نقاط مختلف جهان نوعي دموكراسي مستقيم را ب

ي، جز دار سرمايهدر دوران  »غير نمايندگي«توهم دموكراسي مستقيم و  به يگرجاي دكند. من در  ميكردند، اشاره 
  .ما هبراي لحظاتي گذرا، پرداخت

   
ي افرادي چون آنتون ها هو نظري» كمونيسم شوراييِ«شود، به  مي  ي گروه دوم كه طرحها هبخش ديگري از نظري

عنوان  ن باور بود كه شوراهاي كارگري بهو بر ايا .شدهبه آن اشاره  ٤كه در فصل چهارم شود ميك مربوط پانه كُ
هاي  د، و از طريق چنين سازمانني كارگري و احزاب چپ شوها هشكل جديدي از سازماندهي بايد جايگزين اتحادي

كه ادعا پانه ُكك تا آنجا پيش رفت سوي سوسياليسم پيش برند.  هگردان و دموكراتيك، كارگران جامعه را ب ـخود 
هاي  مونيسم شورايي در جريان انقالبك! است» اتوري پرولتاريا همان دموكراسيِ كارگريِ تشكل شوراييديكت«كرد 

همراهان قبلي رزا ، ها اُتو رول، كه از بازماندگانِ اسپارتاكيست از جمله مهم ديگريهاي  شد و شخصيت  آلمان مطرح
ديد  يها هجنباز ديگر يكي خود جلب كرد.  هب نيزبود، را  آلمان هاي چپ و از كمونيست ليبكنختلوگزامبورگ و 

شوراي ن اين نظر معتقد بودند كه او هوادار، بود »مسئله جدائي امر سياسي و اقتصادي«حل  ،كمونيسم شورايي
جايگزين حزب و اتحاديه شود. در همين رابطه بود تواند  ميدو باشد، و اين نهاد جديد  تواند پلي بين اين ميكارگري 
ي ها لفصي ها يبررسش همين شورا بود. ا هكرد كه نمون  (يونيتاري) را طرح »كتاگونههاي ي سازمان«ول كه اوتو ر
  . اختصاص دارندهمين ديدگاه  بهپنجم كتاب چهارم و 

  
كنندگان  مصرف منافع به، توليدكنندگاناين بوده كه با تاكيد بر منافع ي كارگري شوراها ي بحثها يپيچيدگيكي از 

توليدكنندگان خواستار شرايط كاري و دستمزدهاي است كه   واضح ؛توجه بوده بيوجود دارد،  ها آنبين  و تضادي كه
ها  شدن مسئله اجتماعي بهخود مستقيما  مسئلهاين  ترند. هاي پايين كنندگان خواهان قيمت كه مصرف باالترند، درحالي

پيدا كند. او براي اين مشكل كرد راه حلي د كه سعي از كساني بو ها يدر ميان شوراي يابد. كارل كُرش مينيز ربط 
كننده) و سازماني با شكل گاه توليدي (از ديدا هكه تركيبي از يك شكلِ سازمانيِ اتحادي نظامي را پيشنهاد كرد

شدن را يا از طريق دولت (غيرمستقيم از ديدگاه توليدكننده و  اجتماعياو بود.  كننده) سياسي (از ديدگاه مصرف
كننده)، يا توسط كارگران (مستقيم از ديدگاه توليدكننده و غيرمستقيم از ديدگاه  يما از ديدگاه مصرفمستق

توانست  ميي بود، اما درواقع نا هبرجستنظير ديگر كارهاي كُرش طرحِ   كه اين طرح كننده) طرح نمود. با آن مصرف

                                                      
٤ Alberto. R. Bonnet, “The political Form at last Discovered”,...  
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چالشِ بزرگ هرحال  بهكند، كُرش  ميشاره درستي ا به بونتطور كه آلبرتو  اين تضاد را حل كند، و همان
كائوتسكي از اولين كساني  ياد آوري است كه بهالزم  البته( )٧٣-٧٢ديد. (صص  ميشدن را در همين تضاد  اجتماعي

كننده تاكيد كرد، و راه حل او ايجاد شورايي بود  ضاد توليدكننده و مصرفتمسئله كه در جريان انقالب آلمان بر  بود
كه البته  ك سوم آراء،يكنندگان و هريك با  ، و مصرفكنندگاندولت، توليدسه جريان يعني متشكل از نمايندگان 

  اجرا نشد.)
  

 و نتراليسم دموكراتيكحزب لنيني، پيشتازگرايي، سا به درستيكه انتقادات  مونيسم شورايي با آنكديدگاه ،
كرد كارگران با شوراهاي  ميكه تصور  غلتيدبه افراط ديگري درخود مطرح نمود، و دولت  هبوروكراتيسم اتحادي

   پيش برند. سوي سوسياليسم به هباداره كنند و را و اقتصاد توانند جامعه  ميتنهايي  بهخود  گردان و غيرمتمركزِـ  خود
  

، ها اشاره دارند كه ويراستاران به آن ها هنظريگونه هاي عمده اين دو  ترين تفاوت از مهميكي  واقعيت اين است كه
و با مسائل عملي و واقعي روبرو نشدند  قدرت نرسيدند بههرگز هاي شورايي،  ، يعني كمونيستها مياين بود كه دودر 

در عمل خطاهاي نظري خود را  هاي رفرميست، هاي سنتي و يا سوسياليست ، يعني كمونيستتا نظير گروه اول
  ، و سعي در تجديدنظر كنند.ببينند

  يبحرانانقالبي و در شرايط  يموقت كنترل كارگريِ
هاي سياسي و  ها و بحران هاي انقالبي، جنگ دوران به ،تالش براي كنترل كارگري بهمربوط تاريخي تجارب 

را كنترل  ها آنمعني واقعي بتوان  اگر هم به ها حتي شود. در تمامي اين موارد اين تالش مي حدوداقتصادي م
ر شرائط خاص عم بهجز چند موردي كه بنا  به –بحران رفعِ و پس از انقالب و  ،كارگري ناميد، موقتي بودند

ترين  مهمي از ا هپار بهطور خالصه  هب جا . در ايناز بين رفتند –شود  مياشاره  ها آنند، و در پايين به يافتتري  طوالني
  پردازم. مياشاره شده،  ها آنكه در كتاب به اربي تج

  كمون پاريس
تحليل ماركس از كمون پاريس باز  بهكنند كه گويا اصل آن  ميگيري  خطي را پي طوركه اشاره شد، ويراستاران همان

لي جنگ داخ گيرد كه در مينيز عنوان خود را از جمله معروف ماركس بونت  ، نوشتهگردد. فصل چهارم كتاب مي
اي كه سرانجام كشف  اين اساسا يك دولت طبقه كارگر بود... شكل سياسي«در مورد كمون گفته بود كه  فرانسه

سخت تحت تاثير كمون قرار گرفت و حتي از  پاريس ١٨٧١ درست است كه ماركس در زمان كمونِ) ٦٦(ص.» شد.
او و انگلس  كمون، و تحت تاثير نكردند »ردخُ«خرده گرفت كه ماشين دولتي را  ها آنبه  ،كموناردها هم تندتر رفت

سال بعد از  ه. اما داعالم كردند» قديمي شده«مانيفست را ديگر » اقدامات«، كمونيست مانيفست ١٨٧٢در مقدمه 
بود، و » ستثنائيط ايشورشِ يك شهر در شرا«تنها  كمون پاريسنوشت كه  ، ماركس آن در اوج بلوغ فكري خود

  ». توانستند باشند ميوجه سوسياليست نبودند، و ن هيچ اكثريت كمون به«
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توان تحت كنترل  مياست، اما آيا  در جهان ترين رويدادهاي تاريخ چپ ترديد كمون پاريس يكي از مهم كه بي با آن
را  توسط دشمن رِ كشوردنبال شكست فرانسه و دستگيري امپراطو هروز ب ٧٢شهر براي درآوردنِ موقت يك 

پيچيده  در نظام جهانيِ را شكلي مناسب براي مبارزه رهاييآن  »شده شكلِ كشف«و  ي از كنترل كارگريا هنمون
در مورد ه بسيار مهمي نكت به باور داشت، شوراها به، كه خود فصل چهارم با عطف به كارل كُرشامروز قرار دهيم؟ 

طور ذهني  هب توانيم مين ما«... كه دهد  ميهشدار  كُرش. كند مي اشاره كمون» شده سرانجام كشف شكلِ«
او  ....»ي دهيم، پايبند بمانيمتغيير ها آنكه در  نآبي را مورد سئوال قرار دهيم و  ها آنكه  هاي گذشته، بي آنباور به

 نيروهاي انقالبي، عملِ ي هتوسعه يابند خي در مقطع معيني از توسعه خود، از شكلِهر شكل تاري«كند كه  مياضافه 
كُرش با ديدي كامال منطبق با متد  )٧٠(ص.»شود. مييابنده بدل  مانعي براي آن شكلِ توسعه به ،انقالبي، و آگاهي

تاريخي، سرآغاز، ميانه  ي هغرضان بي ي هدور از توهم، هشيارانه، و با مشاهد هب«... گيرد كه ما بايد  ميماركس نتيجه 
   )٧١در نظر گيريم. (ص » تاريخي ...  نمايِ تمامكُليت اين تحول را در قالبِ  لِو پايانِ كُ

  ي كارخانجات در انقالب روسها هكميت
 لنينهاي  سياست به روسيه، با ديدي رمانتيك ١٩١٧با مرورِ تجربه كنترل كارگري در انقالب فصل يك) (واليس 
صنعتي و » رشد«مخالف بود و بر ضرورت » خودگردانيِ كارگري«با انقالب اكتبر  كند كه از همان آغازِ ميحمله 

كردند  ميها مانع خودگردانيِ كارگري شدند و تصور  گيرد كه بلشويك ميايراد  وكرد.  ميتاكيد  حتي كاربرد تيلوريسم
 ي هماند كه در جامع ميتوجه  ندارند. واليس به اين واقعيت بي را اداره صنايع بزرگتوانايي تنهايي  بهكه كارگران 

شوروي  زمانِ توانست رشد يابد، و آيا كارگران آن ميطبقه كارگر  ،زمان روسيه، آيا بدون رشد صنعت اكثرا دهقاني آن
يان سياسي با يك وقتي يك جرتر  از آن مهم؟ كنند» كنترل«تنهايي  بهزمان را  واقعا در موقعيتي بودند كه صنايع آن
ي جز ا هگيرد، در ميان همه دشمنان داخلي و خارجي چار ميدست  هبسرعت  بهانقالب راديكال قدرت انحصاري را 

ها كنترل غيرمتمركزِ واحدهاي صنعتي  دادن نيروهاي راست هم بلشويك كنترل متمركز ندارد. حتي پس از شكست
در ها نيست، كه  وجه منظور دفاع از بلشويك هيچ بهجا  دانستند. در اين ميمتمركز  ي هشد ريزي را مغاير اقتصاد برنامه

  گردانيِ كارگري است.  شرط و شروط خود مشكالت عملي و بي بلكه توجه دادن به م.ا هجاهاي ديگر به آن پرداخت
  
 ٥ششم كتاب جالبدر انقالب روس در فصل بسيار  »جاتي كارخانها هكميت«تر به  جامع برخوردندل، نوشته ديويد م 

كنترل كارگري در جريان  بهمربوط هاي  مسائل و مشكالت تالش براساس اسناد و مدارك دست اول كهطرح شده 
، دنبال انقالب فوريه هكه چگونه در جريان و ب دهد ميندل توضيح م دهد. تفصيل مورد بحث قرار مي را بهانقالب 

مشاركتي  يدر واقع خواست ،»كنترل«خواست  رغمِ و دولتي پديدار شدند و بهخصوصي  ي كارخانجاتها هكميت
معني نظارت است نه مديريت، و از اين رو در اين جريان  در زبان روسي به »كنترل«دهد كه  ميتوضيح  اوند. تداش

ي ها يترشدن اوضاع اقتصادي و كارشكن با وخيمداران مديريت.  كردند و كارخانه مي(نظارت) كارگران كنترل 
هاي  خواستويژه در پايتخت  ي كارخانجات بهها ه، كميتدولت موقت هم بودند حمايت موردداران كه  كارخانه

                                                      
٥ David Mandel, “The Factory Committee Movement in the Russian Revolution”… 
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تدريج   هو بشد   ها مطرح كردن كردند. چند ماه پس از انقالب اكتبر، مسئله ملي ميبراي كنترل طرح تري را  قاطعانه
متمركز و كنترل كارگري واحدهاي  ريزي برنامهي مختلف صنعت ملي شدند. مسئله تضاد بين ضرورت ها شبخ

ي ا هي بيكار شده، پارا هپراكنده و غيرمتمركز، با شروع جنگ داخلي، تشديد بحران، و چند پاره شدن طبقه كارگر (پار
و  ها هنفع تمركز و تضعيف كميت )، بهندجبهه فرستاده شد بهي ا هپارشدند و  ي دولتي و حزبيها هجذب دستگا

تعيين شد. مفصلي براي هر بخش صنعتي و واحد توليدي  بوروكراتيك و مراتبِ . سلسلهخاتمه يافت ها آنمشاركت 
  پردازد.  ميآن ن از در دوران جنگ داخلي و بعد ها هسرنوشت نهايي كميت مندل بهالبته 

 
كه در طول انقالب فوريه و » ي كارخانجاتها هكميت«در روسيه رخ داد اين بود كه  »كنترل كارگري«در مورد  هآنچ

(چرا كه مديران و صاحبان  داشتند مديريت و نه مشاركتكارخانجات  در اداره اموربعد از آن تا انقالب اكتبر، 
 متشكل از نماينده حزب كمونيست كارخانه، مدير ،خانهبخشي از ترويكاي كار بهبعدا  كردند)، ميمديريت  ها هكارخان

طور كلي  بهمديران،  بهو واگذاري كامل مديريت تبديل شدند و با آمدن استالين  ،، و نماينده اتحاديه كارخانهكارخانه
  حذف شدند.

  شوراهاي تورين
ترين تجارب كنترل  از مهميكي  نوشته شده، به پيترو دي پائوالتوسط  ٦فصل هفتم كتابدر شوراهاي تورين كه 

 ايتاليا پديد  نقاطاز ديگر ي ا هو پارپردازد كه بالفاصله بعد از پايان جنگ جهاني اول در تورين  ميجهان كارگري 
اوضاع و و  ها يو پيچيدگها  تناقضآوردها، و نيز  پيدايش، ابتكارات و دست چگونگيِ بهخوبي  هاين فصل ب. آمدند

   پردازد. ميبا حزب سوسياليست و ، ها هانجاميد، و نيز روابط شوراها با اتحاديشوراهاي كار شكست  بهاحوالي كه 
  

» هاي داخلي سيونيكم«از  ي زياديها ينارضايت دنبال انقالب اكتبر روسيه، و به هاي پس از جنگ ميرادر جريان ناآ
در يكي از  شده انجام باتادر انتخ .شد مي طرح ، ندايجاد شده بود ها هدر ارتباط با اتحاديقبل  ها لساكه كارخانجات 

تمام  از سويمستقيما نه توسط اتحاديه بلكه  »رهاي كارگاهاكميس«شعب كارخانه فيات تصميم گرفته شد كه 
هاي  و اعضاء كميسيون شوند،انتخاب ي كارخانه ها شدر هر يك از بخ عضوكارگران اعم از عضو اتحاديه يا غيرِ

كميسارها در  مي، مجمع عموها نسيوي. با وسعت گرفتن كمكميسرها انتخاب شونداين ز ميان اكل كارخانه داخلي 
و در اتاقِ كارِ در تورين در شعبه حزب سوسياليست ايتاليا  ،و اتحاديه محل را تحت كنترل گرفت تورين تشكيل شد

جا كه  از آن .دش» شوراي كارخانه«ي كارخانه و ها هدست آورد، و خواستار ايجاد كميت اكثريت را به نيز اين شهر
. گرامشي كه شد  چگونگي رابطه شورا با اتحاديه مطرح مربوط به يهاي مهم تشكل جديدي بود، بحثكميسيون 

ي براي كسب ا هسخت تحت تاثير شوراها بود، اين نهادها را وسيل» نظم نوين«همراه با ديگر همكاران نشريه 
گا آمادئو بورديرهبري  بهحزب سوسياليست جناح چپ  دانست. مي» قدرت دوگانه«و بخشي از قدرت سياسي 

ها و تالش براي استقرار يك حكومت شورايي بود و اعتقاد داشت كه شوراهاي  خواستار تصفيه حزب از رفرميست

                                                      
٦ Pietro Di Paola, “Factory Councils in Turn, ١٩٢٠-١٩١٩”,... 
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خواستار كمينترن هم از راه دور شود.  مييك نهاد اصالحي و سازشكار تبديل  بهكارخانه در غياب حكومت شورايي 
  .بوديك انقالب شورائي 

  
تحت نفود حزب سوسياليست كه  ر،در خارج از تورين اين جنبش چندان موفقيتي نيافت و كنفدراسيون عمومي كا

در كه واضح بود  .كرد مياز آن حمايت ن داشت،ن موافقتيبا سياست شورايي  ، اكثريت آنرغم اختالفات جناحي به
  ترين مخالفين شوراها بودند. بزرگزده شده و از  ها وحشتگسترش شوراداران از  كارخانهاين ميان، 

  
بين كارگران و صاحبان كارخانجات  ها يتري مواجه ساخته بود و درگير صنايع را با مشكالت بيش ،بحران اقتصادي

با حمايت پليس و ارتش دست  ها هو صاحبان كارخان كردندرو به افزايش بود. در چند واحد كارگران اعتصاب 
در طول اشغال، كارگران  شغالِ كارخانجات كردند.كارگران نيز اقدام به ا زدند. ها هستن اعتصاب و بستنِ كارخانشك به

در  ــنظير تجربه شوراهاي ايران در دوران انقالب  ــكه  ب آنسعي كردند توليد را با تغييراتي ادامه دهند، و جال
جز در تورين، اين  هادامه دادند. اما بخود را  در همراهي با آنان كارِمواردي مهندسين و كادرهاي اداري و فني نيز 

 كوتاه طعِاش در تورين رخ داد، به اين مق معني واقعي اگر كنترل كارگري بهجنبش پس از چند روز فروكش كرد. 
هاي مذاكراتيِ نوعِ  ها عمال همان فعاليت شود، چرا كه قبل از آن فعاليت مياشغال و اداره توليد كارخانجات مربوط 

دست  بود. اما جاي تعجب است كه نويسنده فصل هفتم، دي پائوال، كه با دقت بسيار و با استناد به اسنادي ا هاتحادي
  پردازد.  مينبسيار مهم نكته دهد، در آخر به اين  ميتوضيح را اول پيدايش شوراها 

  
اما سرانجام اين كنترل كارگري ظرف چند هفته درهم شكست. اين جنبش مهم در تورين منزوي ماند، در سطح 

از جمله ضرورت وجود و  توان گرفت: مياز آن هاي فراواني را  كارخانه باقي ماند، و عمري كوتاه داشت. اما درس
گرامشي و نيز  نخواهند داشت. تنهايي موفقيتي بهكه بدون آن شوراهاي كار  سوسياليستي قوي حمايت يك حزب

گيري قاطع رسيدند كه بدون حزب كمونيست شوراها  تجاربِ شوراهاي تورين به اين نتيجه تولياتي با توجه به
وجود هردو در  كهو اتحاديه است  رابطه بين شورا ،ديگر مسئلهي را سرنگون كنند. دار سرمايهتنهايي  توانند به مين

تجربه تورين، نظير ديگر تجارب جنبش كارگري، نشان داد كه اكثريت كارگران در آن نيز . ندا ارتباط با هم ضروري
تر خواهان  نداشتند و بيشرا آمادگي براي يك تغيير راديكال  ،و سطح آگاهيكشورشان مرحله از تحول اجتماعي 

كنفدراسيون عمومي كارگران ايتاليا اين سئوال را كه آيا اصالحات و مذاكرات اقتصادي را  كه زماني اصالحات بودند.
انقالب ه هزار نفر ب٤٠٠ رفرم، و نمايندگانِ بههزار نفر ٥٠٠ ، نمايندگانِرا خواهيد يا انقالب و ديكتاتوري پرولتاريا مي

ي، كنترل كارگري دار سرمايهدر يك نظام كه تجربه تورين هم نشان داد كه  تر آن از همه مهم ي داده بودند.أر
راست حزب سوسياليست و  ي جناح ها شكه حتي پس از شكست شوراها و ساز . جالب آنه باشدداشت دوام تواند مين

كار، صاحبان كارخانجات و ديگر  به ها آن رداندنِي كارگران و بازگها خواست دادنِ ي آن براي كاهشها شتال
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بعد است كه جنبش موسوليني  بهها پناه بردند. از آن مقطع  دامن فاشيست بهزده  وحشتندادند و رضايت ان دار سرمايه
  دانيم. ميگذارد، و بقيه ماجرا را  ميسريعا رو به رشد 

 آلمان دورانِ انقالب شوراهاي
گروهي نقش  به نوشته رالف هافروگه،» گرايي تا شوراهاي كارگري از اتحاديه«كتاب تحت عنوان  ٧پنجمفصل 

رابطين يا نمايندگان گروه از . اين پردازد مي )د(شاپ استيووار ها هي كارگاا هاتحادي رابطينراديكال و انقالبي از 
 جريان انقالب آلماندر  داشتند.ي در برلين نقش بسيار مهمي در راديكاليزه كردن جنبش كارگري آلمان ا هاتحادي

اعم از ، هاي مختلف چپ و سوسياليست در ميان دعواهاي جناحم، ا هكه در جاي ديگري به آن پرداخت
از حزب  »مستقل«ي ها تانشعاب سوسيال دموكرا دنبال به ، وها تاسپارتاكيسو  ها سانتريستها،  يزيونيستريو

ي كارگري خود را در كارخانجات داشتند، اين گروه ها هدرجات مختلف پاي به ها آناز ، كه هر يك سوسيال دموكرات
راه انداختند.  بهي ا هشده بودند، چند اعتصاب تود دهي نقانوني سازمامخفي و غيرِ طور بهي كه ا هاز نمايندگان اتحادي

خود را  »اعتصاب ي هكميت«، مدتي بعد از انقالب اكتبر روسيه روي داده بود، ١٩١٨در آخرين اعتصاب كه در 
كه در طول دوران انقالب آلمان ديگر شوراهايي . شدكنترل كارگري  خواستار و اعالم نمود،» شوراي كارگري«
  از همين مدل پيروي كردند. توانستند فعال باشند،  ميكه  تا زمانيوجود آمدند،  به
  

توجهي شده، و از اين  رهبران راديكالِ كارگري كم نقش تاريخي اين گروه از بهكند كه  ميدرستي اشاره  هافروگه به
در انقالب و جنبش  ها آننفوذ  در موردمتاسفانه پردازد. اما  مي آنهاجزئيات مهمي در مورد ظهور و افول  بهرو 

 حركتي كه از سوي«... شود كه  مياز جمله اشاره . كند ميآليزه  را ايده ها آنو نقش  كردهتا حد زيادي غلو  كارگري
بر عليه جنبش شوراهاي كارگري بر عليه دولت و  به... ي شروع شدا هگروه كوچكي از اعضاء ناراضي اتحادي

آلمان همراه با سربازان و ملوانان  ١٩١٨ بدل شد، و همين جنبش بود كه در انقالب نوامبرِي ا هاتحادي بوروكراسيِ
واقعيت اين بود كه ) ٨٥(ص.  »بزرگ خاتمه داد.جنگ  بهپايين كشيد و نهايتا  بهسلطنت را در آلمان  ،شورشي

حزب سوسيال دموكرات بودند. همين كارگران بودند كه  بهي متصل ها هتحت نفوذ اتحادي ،قسمت اعظم كارگران
ي أاعتبارات جنگي ر بهطلبانه  فرصتكردند،  ميحمايت » ميهني«كه از جنگ  ها آندادن  حزب از ترس از دست
بعد از آن پيوستند، و  ها آن بهاز حزب انشعاب كردند، تعداد كمي از اين كارگران  ها لمستق مثبت داد. زماني هم كه

تري از كارگران به  مراتب كم به، باز تعداد مدوجود آ بهانشعاب كردند و حزب كمونيست آلمان  ها تاسپارتاكيس كه
از حزب  تر مستقل مستقل بودند، بيشي ها تاسوسيال دموكربا  ها آن. اين نمايندگان راديكال كه اكثر پيوستند ها آن

رهبري پذيرفتند، با  بهداشتند و حتي او را  ليبكنخت  بهي هم كه ا هرغم احترام و عالق به. كردند ميعمل 
خوانيم  ميهنگام تاسيس حزب كمونيست آلمان به آن نپيوستند.  ها آنمخالف بودند و قسمت اعظم  ها تاسپارتاكيس

بخشِ ايده كامال جديدي از سوسياليسم شد كه تاكيدش نه بر قدرت دولتي و تمركز، بلكه بر  ماين جنبش الها«كه 

                                                      
٧ Ralf Hoffrogge, “From Unionism to Workers’ Councils: The Revolutionary Shop Stewards In Germany, ١٩١٤-
١٩١٨”… 
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اين مدل سوسياليسم «... كند كه  مياضافه » كمونيسم شورايي بود. ي هو كنترل كارگري، يا ايد دموكراسي محلي
  (همانجا) » استوار بود. متمركز اقتصادي، بلكه بر پايه خودگرداني طبقه كارگر ريزي برنامهنه بر پايه 

  
 از حد شعار خارج شود وتوانست  »كامال جديد ي هايد«اين  از يبخشترين  كوچكحال سئوال اين است كه آيا حتي 

وجود آمدند، نظير ديگر شوراهاي مديريت محصول  بهشوراهايي كه  ؟سازد عمليجديدي را » مدلِ سوسياليسمِ«
مدل «ي نرسيدند كه بخواهند ا همرحل بهري بسيار كوتاه داشتند، و هرگز عم ،دوران جنگ و بحران اقتصادي بودند

كه همگي  رغم آن بهسازماندهي اعتصابات بزرگ، شك نيست كه  را در عمل عرضه كنند.» جديدي از سوسياليسم
شوراهايي كارگري انجام دادند، اما  رهبران راديكالِاين گروه از كه  ند، از جمله كارهاي بزرگي بودشكست خوردند

كه بخواهند  د، چه رسد به ايننپايداري را برقرار ساز كنترل كارگريِ ،معني دقيق كلمه به ندنتوانست ندوجود آمد بهكه 
، ١٩١٩باشند. در تدارك يكي از اعتصابات بزرگ در ژانويه در سطح ملي متمركز متمركز يا غيرِ ريزي برنامهنگران 
خاطر سركوب  بهمان نيز بود و از كنترل خارج شد، اين جنبش شورايي زمان با تشكيل حزب كمونيست آل كه هم

دولت جديد بر آن بود كه شوراها را كال و تماما پس از شكست جنبش، كامال شكست خورد. رحمانه  و بيوحشيانه 
 همداخل شتن حقِندانقشي متفاوت، از جمله با تنها در سطح كارگاه  شوراها ،ها هكند، اما با وساطت اتحادي قانونيغيرِ
با نقشِ مشورتي اكنون نيز در آلمان  ؛ كه هممورد تاييد قرار گرفتند» شوراي كارگاه«كنترل بر توليد، تحت عنوان و 

، اما ناراضي از پيوستندآلمان حزب كمونيست  به. بسياري از اين نمايندگان راديكال براي مدتي وجود دارند
ترين رهبرشان، ريچارد  پيوستند، و برجسته ي چپها تكمونيس بهي ا هد، پاري كمينترن از حزب بيرون آمدنها همداخل

  راه انداخت. بهمولر، از سياست كناره گرفت و كسب و كار خودش را 
  

ترين شرايط  ي كمونيسم شورايي در پيشرفتهها تگر شكست سياس سرنوشت تلخ اين مبارزان راديكال كارگري بيان
   گيرد. موجود قرار جهانيِ ويژه در اوضاعِ بهگيري  ي براي پيا هتواند نمون ميناست، و متاسفانه  عيني و ذهني

  
جنبش مقاومت  در دوراناسپانيا  در» دموكراسي كارگري« در موردهم نمونه ديگري  بهدر فصل هشتم، كتاب 

اينپردازد.  مي ١٩٣٦در فاشيسم ضد و محدوده زماني  ييك دوران انقالبي و بحران بهمربوط  نيزبسيار مهم  مورد
تواند نمونه و مثالي براي كنترل كارگري پايدار باشد. از آنجاكه مطالعه من در  مينآن نيز كوتاه و موقتي است، و 

  كنم. مياين مورد خودداري جزئيات  ي مورد انقالب اسپانيا محدود است از اظهارنظر درباره
 ي همراهها تشوراها در حكوم

 ها توجود آمدند و بعد توسط دول بهي انقالبي يا بحراني ها ني مدتي كوتاه در دوراشوراهايي كه برا خالفبر
شدند يا مستقر  حاكم با حمايت نظام سياسيِ سركوب شدند و از بين رفتند، تجربه شوراهاي ديگري را داريم كه

 وم و تحت رهبري. يك نمونه برجسته آن پروژه خودگرداني در يوگسالوي بعد از جنگ جهاني دپايدار ماندند
موفقيت  بهمستقل از ارتش سرخ شوروي  ،تيتو بود. جنبش پارتيزاني برعليه اشغال فاشيسم در اين كشور مارشال
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كردند، و  مي گيري پيي كمينترن مسير توسعه خود را ها تي يوگسالوي مستقل از سياسها ترسيده بود و سوسياليس
 تيتو، اخراج شدند. نحالل كمينترن توسط استالين جايگزينِ آن شده بود،، كه پس از افورماز كمين ١٩٤٨در از اين رو 

 ي هطرح اليح ١٩٥٠قبال موجود، در  متمركز دولتي و تجارب ديگر كشورهاي سوسياليسمِ آگاه از مسائل كنترلِ
ودمختار مثابه يك پيكرِ خ بههر واحد توليدي  كارگريِ را اعالم نمود كه طي آن كلكتيوِ» خودگرداني كارگري«

ي گذارد. أرا مورد بحث قرار دهد و به ر آن واحدتوانست از طريق شوراي انتخابي كارگران، مسائل مربوط به  مي
اين شوراها تا وظائف خود عمل كند.  بهكرد تا تحت مديريت كارخانه  ميمديره شركت را انتخاب  اين شورا هيئت

سپس دي و اداريِ داخلي باقي ماندند، اما با بحران دهه هفتاد و مسائل اقتصا هاي كمينفورم، و رغم تحريم به ها لسا
رسما كنار گذاشته خاطر ناكارآمدي  به ١٩٨٩تري مواجه شدند، و سرانجام در  ، با مشكالت بيش١٩٨٠مرگ تيتو در 

  پردازد. ميفصل نهم كتاب به اين مورد بسيار مهم و آموزنده شدند. 
  

كه ، اما از آنجااند حائز اهميتكه از نظر تاريخي بسيار  مطرح است گسالويهاي زيادي در مورد شوراهاي يو بحث
مديريت شورايي  اميِهمراه و ح وجود يك نظام سياسيِ بهمنوط شان  و تداوموجود آمدن اين شكل از شوراها  به

و ديگر شوراهاي  اين شوراهامرور جزئيات  بهنيازي  ــشرطي بسيار مهم براي هر نوع شوراي مديريت  پيش ــ ،است
اگر حكومتي  كه است  واضحاز جمله شوراهاي لهستان در دهه پنجاه، يا ونزوئال تحت رهبري چاوِز، نيست.  ،مشابه

تواند با  ميدموكراسي كارگري  ــ ي استا هكه چگونگي آن خود بحث جداگان ــ راديكال و مترقي بر سر كار آيد
   و ادامه يابد. رار شودمتشكل برق مبارزه و فشار كارگرانِتداومِ 

كنترل كارگري« ديگر موارد«  
، گردانيمشاركت و خودنوعي حركات كارگري و مبارزه براي انواع  ي بارهرا درموارد متعدد ديگري  ،كتاب مورد بحث

ي بسيار متفاوت مورد بررسي قرار ها هدر عرص كند، مي طرح» كنترل كارگري«را تحت عنوان  ها آنتمامي باز كه 
اندونزي، الجزاير،  ازملي، از جمله بخشِ  ي رهاييها تاستعماري و نهضدر دوران مبارزات ضد ها شتالاز  :دهد مي

انگلستان، امريكا، ايتاليا، و در  يدار سرمايه مانند ي در كشورهاي پيشرفتهدار سرمايهمبارزات ضد تا ،گرفته آرژانتين
كه  نكته اين استي اخير، از جمله در بنگال غربي، و برزيل. ها هدر دهساير موارد  ي هعالو به، يكي از اياالت كانادا

كه چه تعريفي از كنترل كارگري داشته باشيم،  تمامي اين موارد، مستقل از آن به» كنترل كارگري«اطالقِ عنوان 
د، موقتي تولي هاي نشسته، قطعِ شك نيست كه اشغال كارخانجات، اعتصاب كننده است. دقيق و گمراهغير
كت اَكشن) كارگران، از هاي مستقيم (ديرِ ، تحت كنترل درآوردنِ كارخانه براي مدتي معين، و ديگر اقدامها نابند راه

ي بوده، و دار سرمايهي ها تن و مديران شركادار سرمايهبراي مقابله با ي مبارزاتي كارگران جهان ها لترين شك مهم
كه  –گرداني ي خود»آرزوآرمان و «گر هم با حتي ا ،اما اين حركات همراه داشته. بههم دستاوردهاي بسياري را 

همراه بوده  –كند  ميش در مورد امريكا (فصل شانزدهم) به آن اشاره ا همقال در ، ويراستار اصلي كتاب،امانوئل نس
  د باشد.نتوان مينبوده و ن» كنترل كارگري«ي ها هباشد، نمون

  جاي كنترل كارگري هعار باما كدام ش
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در عمل و نه در  ــ معني واقعي به» كنترل كارگري«ي تاكنون در هيچ مكان و زماني دار سرمايهاگر در طول دوران 
با  امروزي توان انتظار داشت كه در شرايط مي، چگونه وجود آيد بهتوانسته ن  ــ پايدار و نه موقتي طور بهشعار، و 

و  خودگرداني، ايجاد شدهي و توليد صنعتي، و در طبقه كارگر ردا سرمايهعظيمي كه در  و تحوالت تغييرات تماميِ
  ؟كارگري را خواستار شويم كنترل

  
صنعت در دنياي معاصر اين است كه برخالف تمركزِ فضائيِ دوران فورديسم ي ها لتحو تغيير وترين  يكي از مهم

در جهان نداريم كه چنين يند توليد در يك محل متمركز بود، امروز صنعت بزرگي را آكه قسمت اعظم فر
متمركز در نقاط مختلف يك كشور و يا غيرِ يشكل بههر بخش از فرايند توليد حال سازماندهي شده باشد. 

متوسط و  ، كارخانجاتدر يك محل مستقر پيكرِ ي غولها تجاي شرك هشود. از اين رو ب ميانجام  كشورهاي ديگردر
شوند. هر كارخانه  ميهم مربوط  بهي ا هخوش ي هدر يك شبك يكار فضائداريم كه در اين تقسيم  يا هپراكند كوچك

 و غيره مواد خام و توليد قطعات –ي باالسري (اَپ استريم) ها تي است از يك زنجير كه بخشي از آن شركا هحلق
آيا  در اين شرايط اند.  –و غيره انبار، فروش و توزيع  –ند، و بخش ديگر پايين سري (داون استريم) هست –

 از آنجاكه حتي  را؟ ها هكنترل كارگري كُلِ مجموعه را درنظر دارد، و يا يكي از حلقگرداني و ـ  خودخواست
پيكر جهاني  امكان كنترل يك شركت غول ،يدار سرمايهپردازان كنترل كارگري در دوران  ترين نظريه ليستآ هايد

ي اين زنجيره مورد نظرند. ها هحلق ، كنترلِبنابراينفت كه توان گ ميند، ده مينراه  خود تصور بهرا توسط كارگران 
شكل  بهشود  ميي هم عملي شود، اين شركت براي ادامه حيات خود ناچار ا هكه چنين خواست فرض آن به

صنايع عمده است و شك نيست كه كنترل كارگري در يك واحد  بهجا بحث مربوط  در اين انه اداره شود.دار سرمايه
پراكنده  . اما اين صنايع كوچكو هست عملي بودههميشه فا تحت مالكيت و مديريت چند كارگر كوچك و خودك

  را برقرار سازند.» شكل جديد سوسياليسم«نيستند كه بخواهند 
  

از اين رو توان چيزي را مالك نبود اما كنترل كرد.  مين شود؛ ميمسئله مالكيت مربوط  بهجنبه ديگر كنترل كارگري 
 د.هاي سياسي خود را دار شرط هم پيش كه آن شود ميكردن مربوط  مسئله اجتماعي بهگري مستقيما كنترل كار

درستي  آرمانيِ شعارِ، »اش شويم يابيم و مالك  ز آنِ ماست كه بر آن تسلطا«كه عنوان اصلي كتاب  درست است
اين ي كنوني، دار سرمايهدر دوران  يم.كه ما از آن بسيار دور يابد ميشدن ربط  اجتماعيهاي  شرط پيش  بهاست، اما 

هم  ها آنهريك از مالكيت يا بايد با زور تصاحب شود، يا خريداري شود، و يا مرجعي آن را واگذار كند. 
قدرت كارگران  بهو از سوي ديگر  ،ي نظام سياسي حاكمها تسياس بهاز يك طرف هايي دارد كه از جمله  طشر پيش

ي اجازه تصاحب را نخواهد داد. براي خريد نيز كارگران بايد دار سرمايهست كه دولت ا  واضح. كند ميپيدا بستگي 
در ونزوئال و آنچه ، نظير نظام سياسي متفاوتي دارد بههم نياز  ماند واگذاري، كه آن ميسرمايه الزم را داشته باشند. 

  تجربه شد.بوليوي و قبال در شيلي 
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گي اين طبقه  هشديد طبقه كارگر، تقليلِ كارگران صنعتي و چند پار تضعيف معاصر يِدار سرمايهديگر ي ها يويژگاز 
 بااليي از كاربرددرجات مختلف با سطوح  بهي گذشته، صنايع امروزي ها نبرخالف صنايع كاربرِ دورااست. 

ر مهم است. و كادرهاي اداري و مالي بسيا ها ن، و در اين ميان نقشِ مهندسين و تكنيسيسر و كار دارندتكنولوژي 
و  باشد كارگران بهتنها محدود تواند  ميحال اگر صحبت از خواست كنترل كارگري است، آيا اين شوراي مديريت 

هم نيروي فكري خود را  ها آنكه  بركنار از آن ــاند  ديگر كادرهاي فني و اداري را كه عمدتا از طبقه متوسط جديد
   ؟گيردنبردر ــفروشند  مي دار سرمايه به
  

گردد، و  ميكنندگان باز تضاد منافعِ توليدكنندگان و مصرف به ،مديريتيـ  خوداز نوعِ  مشكل ديگر شوراي كارگريِ
تاكيد بر شوراهاي پراكنده براي يافتن راه حل، كه قبال به آن اشاره شد، مادام كه  ها شي تالا هخالف پاربر

 بهبود شرايط با واضح است كهي دار سرمايهنظامِ موجود  دراين مسئله قابل حل نيست.  بازهم كنندگان باشد،توليد
ي باشد، ا هبرد، (اگر كاالي سرماي ميرا باال  »الف« ي توليدشدهقيمت توليد كاالي  ،»الف«مثال دستمزد در كارخانه 

در تضاد  كننده اين كاال مصرفبا خواست اين  كهمستقيم)  طور بهمستقيم، و اگر كاالي مصرفي باشد، غيرِ طور به
نوبه خود باالرفتن هزينه توليد و  ههستند، كه ب ها هديگر كارخان كارگران ها آنكه بسياري از  كنندگاني است، مصرف

تر از شوراهاي گذارد. اين مسئله تنها با ايجاد نهادهايي باال ميكنندگان اثر  شان بر ديگر مصرف قيمت كاالهاي
دولت و نمايندگان ي و ملي، متشكل از نمايندگان اين شوراها، ا هدر سطح منطق هر واحد توليدي، گردانِخود

  مديريتي.ـ  كنندگان عملي است، امري كه مغاير است با خواست خود مصرفنمايندگان 
بر تر  بيشست. تاكيد ا ها ينظريِ شوراي هاي و تناقض ترين مشكالت مسئله تمركز و عدم تمركز يكي ديگر از بزرگ

ضرورت بهينه و اُپتيميزه كردن بسياري  بهتوجه  شود، بي ميمتمركز اند، گذاشته طبيعتا غيرِ كه واحدهاي خودگردان
طلبد. حال اين مسئله  ميي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، حقوقي و فرهنگي كه درجات مختلف تمركز را ها هاز جنب

پذيرند،  ميمراتبي را  گونه سلسله هيچشورايي كه نه هيچ نوع نمايندگي و نه   ترهاي جنبش ليستآ هدسته ايد براي آن
  شود.  ميمراتب حادتر  به
  
جاي شعار كنترل كارگري و مديريت  هبدر اين مرحله از تحول اجتماعي،  ،براي كوتاه كردن بحثطور خالصه و  به

است. مشاركت درجات  شوراي مشاركتيو  مشاركت كارگري، شعارِ مناسب، در اوضاع و احوالِ كنوني شورائي
بعد ، است شدن در اطالعات سهيمترين درجه آن  پايين وم، ا هتلفي دارد كه در جاهاي ديگر نيز به آن اشاره كردمخ

مديريتي است. ـ  گيري يا هم تصميمي يا مشاركت در تصميمـ  ، و باالتر از آن هماست از آن طرف مشورت قرارگرفتن
د مربوطه دارد. اگر كارگران ضعيف باشند، مديريت حتي قدرت كارگران واح بهاين درجات مشاركت بستگي مستقيم 

 مشترك گيريِ تصميم بهمشورت كند، يا  ها آنچه خواسته كه با دهد،  ميخبر ن ها آنهاي خود را از قبل به  تصميم
ترين خواست بالفاصله بايد حول  ، و از اين رو مهمتشكل دارد بهقدرت كارگران نيز بستگي مستقيم  رضا دهد.

كه ل اتحاديه بحثي انحرافي است، چرادر اين بحث، گذاشتنِ شورا در مقاب .قبول دور زند مورد و نوع تشكلِ تشكل
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است كه در جاهايي كه وجود تشكل مطلوب همان اتحاديه تواند نقش الزم را ايفا كند.  مييك بدون ديگري ن هيچ
. باشدايجاد آن مبارزه براي  بايداولين اقدام ندارد،  شود، و در جاهايي كه وجودمتمركز و غيرِدارد بايد دموكراتيزه 

كه برعكس اتحاديه صنفي (كرافت يونيون) و  است(ايندستريال يونيون) صنعتي اتحاديه  چنين تشكلي نوع مطلوبِ
ي مختلف سازماندهي ها لواحدي (هاوس يونيون) تمامي كاركنان يك شبكه صنعتي را در لوكا ـيا اتحاديه تك 

جاكه  و از آن، بايد برخوردار باشدي واحد است »شورا«يك بازوي مشورتي كه همان از تحاديه مورد نظر كند. ا مي
د، نمايندگان شوراي هر واحد در قرار دارنبا هم طوركه در باال اشاره شد، در زنجيره مرتبطي  صنايع، همان ترِ بيش

كنند. هرچه قدرت  ميشود، شركت  ميشبكه مربوط  كُلِاداره امورِ كه به  ،(استيك هولدر)» ها شوراي ذينفع«
 نقشِميان  در اينكنند.  ميمديريت تحميل  بهباالتري از مشاركت را   شركت و شبكه باالتر باشد، سطح كارگرانِ
نِ برد در كنار مبارزه براي بهبود شرايط كار، باال، ها آنو شوراهاي وابسته به  ها هچپ فعال در اين اتحاديمبارزين 

  ي است.دار سرمايهگذار از  هژموني در راه طوالنيِ ـطح آگاهي سوسياليستي در جهت كسب ضد س
  

 ،كه بوروكراتيك اين وارد كنيم؛ موجود و احزاب سياسيِ ها هدرستي هر ايرادي را به اتحادي بهتوانيم  مي
نوع  ان كه حتي از اينكشورهايي نظير كشور خودم بهحال كاري  – ندا هسرويس دهند ـ و خود دموكراتيكغيرِ
محدود كنيم از مبارزه » شكلي«به ي خود را ها شتال در اين نيست كه راه حل ند، نداريم. اماا هبهر هم بي ها لتشك

همان آن  هاي ي، تضادها و تناقضدار سرمايهكه اساس و بنيان نظام  شده. با آن »كشف«كه در اواخر قرن نوزدهم 
و سريعي در اين نظام  چنان تغييرات وسيع را تحليل و نقد كرد، اما آن ها آن شنظير كه ماركس با نبوغ بي است

مدام در  دور از برخوردي قُدسي با تاريخ گذشته، هب ندناچاري دار سرمايهمبارزينِ ضدگيرد، كه  ميصورت گرفته و 
  ، باشند. سوسياليسم بهر اگذچگونگيِ و  يدار سرمايهمبارزه بر عليه  ي جديدها لو شك ها هرا» كشف«جستجوي 

  
  
  
  
 


