
 
 سايت کارگری افق روشن

www.ofros.com 
 

   بر صنايع در روسيهیدر مورد آنترل آارگر
 

  
  John Reedنوشته جان ريد    
 ماه هشتاد و پنجمهر یس                                                                                    یترجمه ناصر اصغر   

 
 

  مقدمه مترجم 
  
ه مورد توج نسبتا آمتر یات فارسي در ادب متأسفانه است آهیهائ دهين پدي و جالبتری از غنیكي، یده آنترل آارگريپد

ن اعتصاب و يتر  موفقیش از حتيرند و بيما درگي است آه آارگران مستقین جهت غنياز ا. استقرار گرفته 

كند آه برخالف جنجال بورژواها آارگران خود يدهد و ثابت ميهزاران فراخوان و نوشته به آارگر اعتماد به نفس م

   .رنديتوانند اداره امور را بدست بگيم

، یا ت به مذاآرهيري وادار آردن مدیا براي و یا ل مطالبهي تحمی از آارگران برایت آه گروهار اتفاق افتاده اسيبس

ن ي اتفاق روزمره است، اما هدف ایهائ ن نمونهيگرچه چن.  بزنندیا اند دست به اشغال آارخانه دهيخود را مجبور د

 یها ، نمونهین نمونه آنترل آارگريتر ه معاصر شناخته شدیايدر دن. باشديد نمي تولینوع آنترلها اساسا سازمانده

ن ي موجود در آرژانتیها عتر از نمونهيار وسي بسیا دهي پدین هستند، اما آنترل آارگري در آرژانتیآنترل آارگر

.  هستند١٣۵٧ انقالب ی آارگری نمونه شوراهاین آنترل آارگريتر ران شناخته شدهي ای جنبش آارگریبرا. است

ن يا. ق همه جانبه دارديك تحقياج به ي ناشناخته مانده است و احتی اسالمیاه جمهوريسرآوب سل ي آه به دلیا نمونه

 آارفرماها را مجبور به فرار آرده باشد، توسط ینكه تحوالت انقالبي قبل از ایشوراها در بحبوحه انقالب، حت

  . را خود به دست گرفتندط آار يت محيريد و در آل مدي تولیجاد شدند و آار و بار سازماندهيآارگران ا

 ١٩١٧در انقالب "  آارخانهیها تهيآم"د نمونه ي شای آارگریط آار توسط تشكلهايت محيرين نمونه مدياما بارزتر

 یده هم همانند شوراهاين پديم، اما خود ايا ه صحبت آردهي آارخانه روسیها تهيگرچه ما قبال درباره آم. ه باشديروس

 یها تهيجنبش آم.  زبان داردی خواننده فارسیق همه جانبه برايك تحقياج به يان احتري ا١٣۵٧ در انقالب یآارگر

 چون ی جهان بوده است، اما متأسفانه جز چند موردین تجارب جنبش آارگريتر ی از غنیكيه گرچه يآارخانه روس

 صورت نگرفته یا هقات الزم و منصفانين باره هم تحقي در ای حتOskar Anweiler و Carmen Sirianni یآتابها

 ی نمونه درباره جنبش آارگریبرا. ستندي نینها آافي را هم بتواند اسم ببرد، اما ایگري چند نمونه دید آسيشا. است

 یها تهي آم جنبشميد، اما نمونه عظي را اسم ببریقيد صدها نوشته تحقيتوانيا فرانسه شما ميس و يا انگليكا يآمر

خ ي تارین آتابهاي از مشهورتریكيسنده يد نويجان ر.  مانده استی باقیا ا ناشناختهده نسبتيه هنوز پديآارخانه روس

 "ه تحت عنوان ي آارخانه روسیها تهي در مورد آمی مقاله آوتاه،"  آه جهان را لرزاندیده روز "ه، يانقالب روس

  Russia)   (Origins of Work’s Control of Industry in"  هيع در روسي آنترل آار بر صنایها شهير



 

 ١٩١٨ه بعد از انقالب در اواخر سال يت طبقه آارگر روسي در باره وضعیف مطبوعات بورژوائيدر جواب اراج

ن تشكلها ي با این تشكلها خواننده را به اندازه آافينوشته است آه درباره خود آارآرد ا" یعصر انقالب"ه يدر نشر

  آينده آارگر آمونيستیاميدواريم آه در شماره ها. يكنيد را مالحظه م اين مقالهینجا ترجمه فارسكند و اييآشنا م

 و ی آارگریراها بر توليد و ارتباط آن با انقالب، شوی مختلف تجربه آنترل آارگریبتوانيم در مورد جنبه ها

  :  داشته باشيمی مفصلتریبحثها جامعه و غيره یسازمان سوسياليست

  

  هيروسع در ي آنترل آار بر صنایها شهير

 John Reedد يجان ر
  

نكه در انقالب با يه متوسل شوند؛ اي درباره  آارگران روسیاند آه به هر داستان دهي سخت آوشیمطبوعات بورژوائ

ها و  انه با صاحب آارخانهي وحشیب، با رفتاريب و غريرمعقول و عجيرفتار احمقانه خود، با طرح مطالبات غ

 ی هنگفتیاند آه آارگران دستمزدها ن القا آردهي خارج چنیايبه دن. و بدست بدهند از ای آامال وحشیا نها چهرهيتكنس

 داده شده آه صنعت یرين تصويبطور خالصه چن. كنندي مین حال از آار آردن هم خودداريكنند و در عيافت ميدر

  .اند ه را آارگران نابود آردهيروس

ابتدا .  داردیاديل زين دالي خود ایمنته. ستي نیطلوبت خوب و ميه در وضعيت دارد آه صنعت روسين واقعياما ا

ش بر منطقه ي و قزاقهاKaledineرممكن بود؛ چرا آه ابتدا ي بدست آوردن ذغال سنگ غی مدت زمان درازیبرا

 یا چگونه قطعات تازهي دو سال تمام هینكه برايو به خاطر ا. هاي آنترل داشتند و بعد هم آلمانDontez Basin یصنعت

 آه به طبقه یپ پرسنلين تين و اينها، مهندسيتكنس. اند ن آالت فرسوده شدهيشد، اآنون ماشيه وارد نميسبه رو

ها  تهيبعدها خود آم.  آارخانه گردن بگذارندیها تهيته آميدار وفادار بودند، در ابتدا حاضر نبودند به اتور هيسرما

 گرفته Kornilovر شدن با دشمنان انقالب، از ي و درگ بودند و مجبور به دفاع از انقالبیاسير مسائل سيسخت درگ

، یكياما از نظر تكن. ن آنها بودنديها و چكها و اسلواها و موتلفي، تا آلمانیني اوآرائRada، تا Kaledine و Kerenskyتا 

 با آنها بودند آه. ها متوجه شود د انگشت اتهام به طرف صاحب آارخانهيه نابود شده است، باياگر صنعت روس

ن ي ماشیها و نابودن آردن عمد د، با خراب آردن راه آهنيها و معادن، با نابود آردن سازمان تول  آارخانهیليتعط

  . در درهم شكستن انقالب را داشتندیآالت و معادن، سع

قت يره البته حقي و غی آنترل آارگریها تهي آمیب آارگريب و غري درباره مطالبات عجی از داستانهایاريبس

، )مترجم. ه استي روس١٩١٧منظور همان انقالب اآتبر (ن است آه تا انقالب نوامبر ي مسئله مهم ایمنته. رنددا

ار يكردند، دستمزد بسي آه می، هنوز در برابر آاریخاص یها العموم، جز در آارخانه یه بطور عليآارگران روس

 سازمان دادن ی آه حداقل توانائی خودبخودیبايك تشكليه ين حال در سراسر روسيكرند؛ و در عيافت مي درینيپائ

  .  بودیري آامال تازه داشت، در حال شكلگیصنعت را در چهارچوب

 



 

د آنترل يع، شاي صنای آشاورزان و آنترل آارگرین براي انقالب نوامبر، صلح، زمی خواست اصل٣ان ياز م

 موجود یاسيت سيبه طرف برانداختن وضعشتر يد هر چه بيه جدين آنها باشد؛ چرا آه روسيع مهمتري صنایآارگر

  .ش داردي گرای آارگریو تكامل دمكراس

چگونه يق آلمه از هي دقی به معنا١٩٠۵قبل از انقالب . ار مختصر استيه بسي آارگران در روسیابيخ تشكليتار

همانند انتخاب ، "دانيش سفير"ت شناخته شده آارگران، انتخاب ي برسمیندگيتنها نما.  نبودی خبریه آارگرياتحاد

 حدودا ١٩٠۵در سال . ك اندازه قدرت داشتنديبا به يه بود آه تقري روسی در زندانهایدان در روستاها و حتيش سفير

ها مقاومت آردند؛ اما آنها هم در  هي از اتحادیتعداد.  سرآوبشان آردStolypin. وستنديها پ هي هزار نفر به اتحاد٢٠٠

 یمه مخفيت نيها وارد فعال هيبعد از آن، اتحاد. د شدندي تبعیبريهبرانشان به ست سرآوب، اموالشان ضبط و رينها

 ی برایاما در زمان جنگ هرگونه تالش. ديرسي هزار نفر م١٠با به يتشان تقريه عضويشدند، آه در سراسر روس

ر يآارگران دستگ یابي را آه در ارتباط با تشكلیشد و هر آارگري سرآوب میا رحمانهي آارگران بطور بیابيتشكل

  .فرستادنديكردند، به خط مقدم جبهه ميم

چهار ماه بعد از .  سوق دادیابين اسارت رها آرد و به سرعت به طرف تشكلي از ایانقالب آارگران را تا حدود

 ٤٠٠ون و يلي م١ از یندگينده به نماي نما٢٠٠ با (All-Russian)ه ي سراسر روسیها هين مجمع اتحاديانقالب، اول

و بنابر گزارش . ون نفر برآورد شديلي م٣ش از يها ب هين اتحاديت ايدو ماه بعد عضو. ر آارگر برگزار شدهزا

Riazonovده استين عدد اآنون به دو برابر رسي ا.  

 فرانسه، بعالوه یكاهايبا مدل سند) مترجم. شه استيهمان شغل و پ" حرفه"منظور " (یا  حرفهیها هياتحاد"ن يا

آنها اساسا مشغول مبارزه بر سر آاهش .  آلمان، درست شده بودندی آارگریها هيه اتحادي، با توص با دولتیهمكار

ن ير مسائل روتي، درگیگري دی در هر جای آارگریها هيش دستمزد و در آل همانند اتحاديساعات آار، افزا

 را تحت نظارت دولت یئتيهان، يان آارگران و آارفرماي حل اختالفات می نمونه، برایبرا.  بودندیا هياتحاد

 آه خرده ی بزرگ و در زمانیها هي آارگران در اتحادیت آنها در سازمان دادن تمامياما اهم. سازمان دادند

 یساز مثال در آارخانه اسلحه.  بزرگ بودیها هي رو به انحالل بودند، ادغام آردن آنها در اتحادی صنفیها تشكل

كردند، يده مي آه لوله تفنگها را آبدید اسلحه دست داشتند، آسانيآه در تول ی آسانی، تمامSestrorezk در یدولت

ه ي اتحادیكردند، همه اعضاي آه قنداقها را درست میزدند و نجارانيسم اسلحه را قالب مي آه مكانیتراشكاران

  .فلزآاران بودند

اوال .  داشتندیا هي حاشیگاهي جا آه داشتند، در افكار آارگرانی، با وجود نقش مهم"یا  حرفهیها هياتحاد"اما 

 آارخانه، یها تهيدوما آم.  آنها را بخود مشغول آرده بودی انرژی بودند، آلیمه اقتصادي و نیاسيمه سيشوراها آه ن

ه سر برآورده بودند، توجه آنها را بخود جلب آرده ي آه از آوران انقالب روسیخته منحصر بفردي خودانگیها تشكل

  . بر صنعت استی آنترل آارگریس واقع اساین آخريا. بود

ران يبا شروع انقالب، اآثر مد.  بوجود آمدندی جنگ افزار دولتیها ن بار در آارخانهي اولی آارخانه برایها تهيآم

 .  شدندیكردند، فراريانه ارتش رفتار مين وحشي، آه با آارگران با قوانی، عمدتا فرماندهان ارتشی دولتیها آارخانه



 یبرا.  نداشتندیدار  به آار آارخانهیا چگونه عالقهي هی، ماموران دولتیداران بخش خصوص انهبرعكس آارخ

 از جاها مثل یدر بعض. گرفتنديت اداره آنها را به عهده ميد مسئوليل شدن آارخانجات، آارگران بايمقابله با تعط

Sestroretzkدر یموسسات دولت. رندي هم به عهده بگت اداره شهر راين بود آه آارگران مسئوليش اين آار معناي ا 

آارخانه  تهيشدند آه بعد از افتادن آنترل بدست آارگران، گرچه آمي اداره مین و چنان فساديت پائيآنجا با چنان ظرف

دا يش پيد افزاين حال تولي را استخدام آرد، با ایشتريدستمزدها را باال برد، ساعات آار را آاهش داد و آارگران ب

مانكاران متقلب شروع شده بود ي آه توسط پیمه تمام ساخت ساختمانهائين حال آار نيدر ع. ها آاهش نهيزآرد و ه

 یها تهيآم. ستم فاضالب شدين سي اولین شهر دارايهمچن. ديس گرديمارستان تازه خوب تأسيك بيافت و يان يپا

چ ي بعد از انقالب، هی طوالنی مدتیبرا. ند نداشتینسبتا مشكل) ین موسسات دولتيبا ا(نگونه موارد يآارخانه در ا

 شروع به ی آه دولت آرنسكیت زمانيو در نها. ر سئوال ببرديها را ز تهيته آمي وجود نداشت آه اتوریا تهياتور

 آارخانجات آه مرتب و سر یلي تعطی برایا چ بهانهيدولت ه.  بر اوضاع داشتندیدخالت آرد، آارگران آنترل آامل

گرچه در . كرديه مين آارخانجات را تهيه ايخود دولت سوخت و مواد اول. كردند، نداشتيد مي تولموقع جنگ افزار

ها مجبور شدند  تهي مواجه شدند، اما آمیلي با خطر تعطی، موسسات دولتیت آرنسكيت و آم ظرفيآفا یدوران دولت ب

  .ه آهن بفرستندي تهی برایربيه ذغال و به سي تهی به باآو، به خارآوف برایندگانيه نفت نماي تهیبرا

افتند؛ و سپس به ي گسترش یگر دولتيرقابل آنترل به موسسات دي غی به بعد، همچون آتشSestroretrk از ها تهيآم

ز به ي و در آخر نیكردند، و بعد از آن به بخش خصوصي سفارشات دولت آار می آه رویا یسات خصوصيتأس

ن جنبش ابتدا محدود به پتروگراد يا. ت آردندي آشانده شده بودند، سرایليل انقالب به تعطي آه در اوایآارخانجات

 یها تهيآم"ن آنگره يه آرد و درست قبل از انقالب نوامبر بود آه اوليت به سراسر روسيبود، اما بعد شروع به سرا

 یها تهيگان آمنديد، متشكل از نماي دولت جدیدر حال حاضر شعبه آارگر. برگزار شد" هي سراسر روسیها آارخانه

  .دهديل مي آنترل آارگران را تشكی است آه شورایا  حرفهیها هيندگان اتحاديآارخانه و نما

 ی عمدیه، و بخصوص خرابكاري، با وجود نبود ذغال سنگ و مواد اولیها در بخش خصوص تهين آمياول

ع را باز يبث تالش آردند آه صنا بكشانند، به عیليخواستند آارخانه را به تعطيصاحبكاران و مديريت، آه عمدا م

ن يي تعیس براي تازه تأسیها تهيآم.  بودی آارگران مسئله مرگ و زندگیبرا.  داشته باشندینگه دارند و ادامه آار

 ی، مجبور بودند مواردیكارسازيا بي برخورد با آارگران و استخدام و ی براینيسپليم دي تنظیدستمزد آارگران، برا

د و فروش ي از خریار دارد، چه درآمديافت آرده بود، چقدر سوخت در اختي آه آارخانه دریچون تعداد تقاضاهائ

 آه صاحبكاران بطور جدي بهانه مي آوردند آه یهائ در آارخانه. رنديره را به دقت در نظر بگيشود و غيحاصل م

رند و آار و بار ينها را به عهده بگت اداره آيتوانند آارخانه را باز نگه دارند، آارگران مجبور بودند خود مسئولينم

  . رندي آه ممكن بود به دست بگین نحويرا به بهتر

 آه صاحبش آن را به حال خود Novgord در یا ی نمونه، آارخانه نساجیبرا. ار جالب هستندي از تجارب بسیبعض

 آه آردند، ین آارياول. دت اداره آن را به عهده گرفتني مسئولیا ن تجربهيرها آرده بود، آارگران بدون آوچكتر

 یندگانيته آارخانه نمايبعد از آن آم.  بودNovgord تمام آارگران ی استفاده خودشان و بعد برای براید لباس آافيتول

 ا با يها و  یلباس با آفش در آفاش. ها فرستاد دات آن آارخانهي مبادله پارچه با تولیگر شهرها براي دیها به آارخانه



 به دست آوردن یبرا.  آردندی بازرگانیو در آخر شروع به گرفتن سفارشات از شرآتها. شدي مبادله منان با دهقانان

ه آارآنان راه آهن قرار پرداخت يفرستادند و بعد با اتحادي میز جنوبي به مناطق پنبه خیندگانيد نمايه، بايمواد اول

از و ذغال يستم را هم در باره سوخت مورد نين سين هميع. ه را با پرداخت لباس بستندينه حمل و نقل مواد اوليهز

  .بكار بردند" دون"سنگ معادن 

 ی را برایندگاني آارخانه نمایها تهي آشانده نشدند، آمیلي آه به تعطیع بخش خصوصي از صنایميدر بخش عظ

اب تمام آنچه ست حساب و آتيبايم. ن آردنديي سفارشات تعیه و حتيه سوخت، مواد اولي تهیران برايمشورت با مد

 آنكه برآورد آنند آه موسسه چقدر یبرا. داشتنديشد، ميشد و آنچه را آه از آن خارج ميرا آه به آارخانه وارد م

ن مشكل يهمه جا بزرگتر. كردندي میابيد تمام موسسه را ارزيارزد، چقدر سهام دارد و سود حاصله چقدر است، با یم

اعتبار  ی بیكردند و برايكردند، سفارشات را رد ميسود حاصله را پنهان م بود آه یها برخورد با صاحبكاران تهيآم

ن، يتمام سرآارگرها، مهندس. اورندين بي موسسه را پائیزدند تا بازدهي می آارگران دست به هر آاریآردن تشكلها

توانستند وارد ينمشدند، ي آارخانه اخراج میها تهيك آه توسط آمي و ضد دمكراتیره ضد انقالبي و غیآارمندان دفتر

آارگران قبل از استخدام ملزم . ن خود بشونديشيته آارخانه محل آار پينامه آم ی، بدون معرفیگريچ آارخانه ديه

جنگ . ه نظارت داشتندي آارخانه بر تمام مقررات و حدود و ثغور اتحادیها تهيوندند و آميه بپيبودند به اتحاد

. شدي آارشان با ممانعت روبرو میدر هر قدم. د بوديت شدينها یانه ب آارخیها تهين آميه ايداران عل هيسرما

ن وقت را صرف آار آردن بكنند، يد اي آه بایكنند در حاليآه تمام وقتشان را صرف حرف زدن م" آارگران تنبل"

اقع كه در ويكنند؛ در حالي منتشر می با دست و دلبازیدار هي است آه مطبوعات سرماین دروغيتر بيب و غريعج

ار بزرگ مجمع يته آارخانه بسيمثال آم.  ساعت آار آنند١٨ آارخانه معموال مجبور بودند روزانه تا یها تهيآم

Putiloveبخش و ١١نده ي آه نمایته آارخانه مرآزي هزار آارگر است، آم٤٠ن آارخانه پتروگراد با ي، آه بزرگتر 

ل سپتامبر ي در اوایدولت آرنسك" ستياليسوس"ر آار ي، وزSkobelev یحت.  عضو داشت٢٢ آارگاه بود، ١٦

د يگر نبايل جلسه بدهند؛ و ديتشك" یرآاريساعات غ" آارخانه تنها در یها تهينكه آمي بر ای صادر آرد مبنیدستور

 آارخانه بودند آه از یها تهين آميدر واقع ا. افت آنندي آارخانه دستمزد دریها تهي به امور آمیدگي رسیبرا

ه زاده ضرورت يد روسي جدین نظام صنعتيبنابرا.  آردندیري جلوگی صنعت در دوره حكومت ائتالف آاملیفروپاش

  .بود

 صنعت، و مرخص یه، سازمان فنيع، سوخت، مواد اوليد و توزيتول:  بخش است۵ ی دارایا ته آارخانهيهر آم

 ٢ك رشته صنعت مجموعا يجات  تمام آارخانیا در هر منطقه).  به مبناي صلحی جنگیر دادن از مبناييتغ(آردن 

 ی در شورایندگاني شهر و آن هم به نوبه خود نماینده به شورايك نماي منطقه ی منطقه و هر شوراینده به شوراينما

ه لزوما يهمه آارگران در روس. داشتند(soviets) و در شوراها یا  حرفهیها هي اتحادیته مرآزيه، آميسراسر روس

 یها هيته آارخانه آار اتحادي و آم. بشوندیندگي آارخانه نمایها تهيد در آميمام آارگران باستند؛ اما تيه نيعضو اتحاد

  .كنديد را بطور صد درصد در همان شروعش آنترل ميرسانند؛ و توليان ميكنند و به پايل مي را تكمیا حرفه

ن اواخر توسط ين آمد، همرويه بيخته از درون انقالب روسيد توسط آارگران آه بطور خودانگيوه آنترل توليش

ن ي آارگران، با قدرت این برايهمچن.  اعالم شده استیه قانوني آارگران و دهقانان روسید جمهوريدولت جد



 ندارند، مصادره شوند و خود ی ادامه آاری آه توسط صاحبانشان توانائیهائ ر شده آه آارخانهيدولت، امكانپذ

م ي آه پشت سر خود دارند و قدرت عظیتينها یرد آه آارگران با اعتبار ب ندایليدل. آارگران آنها را اداره بكنند

، چرا نتوانند در عرض ین آموزشينكه با چنيا اين نداشته باشند؛ ين و تكنسي استخدام مهندسی، توانائیسازمان دولت

د و يل امكانات تولبا آنتر. رنديه را به دست بگي روسی صنعتی از شرآتهایشترينده آنترل بخش هر چه بيچند سال آ

  . از سر راه برداشته شده استی آارگری به دمكراسیابين مانع دستيتر ی، اصلیع در دستان دولت مردميتوز
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