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 مسألۀ حزب انقالبی جنبش شورایی و

« شوراهای کارگری و حزب انقالبی»ای با عنوان یک توضیح: مطلب زیر که ترجمه و تلخیصی است از مقاله

گیری جنبش شورایی در به قلم جیمز کالرک، نگاهی دارد به زایش نخستین شورا در روسیه و سپس شکل

هم ماهیت و کارکرد و شرایط پیدایش شورا  شود تاهای دیگر. در این مطلب تالش میغرب و چند نمونه

تر از آن به این پرسش کلیدی پاسخ بدهد که چرای شوراهای روسیه به قدرت توضیح داده شود و هم مهم

 رسیدند، حال آنکه سایر تجارب شوراهای کارگری از این هدف بازماندند. آرام نوبخت 

*** 

 شوراهای کارگری در روسیه

های روسیه در شهر پتروگراد پدیدار شد. از بین سازمان 1905در جریان انقالب نخستین شورای کارگری، 

کردند و همگی نسبت به اهمیتش دچار بینی نمییک آمدن شورا را پیشانقالبی فعال در این مقطع هیچ

 سردرگمی بودند.

انی تزار حمله بردند. آمیزِ بیرون از کاخ زمستزمانی شروع شد که سربازان به تظاهرات مسالمت 1905انقالب 

شورای پتروگراد از دل نشستی بیرون آمد که کارگران برای سازماندهی و هماهنگی یک اعتصاب عمومی 

ای یابی تودهترتیب داده بودند. به بیان دیگر شورا پاسخگوی خواست خودجوش کارگران روس برای سازمان

های سراسر شهر گرد آورد که هر یک سخنگوی کارخانه نماینده را از 226و فراگیر بود. ظرف تنها سه روز شورا 

 کارگر بودند. 500

 به قول لئون تروتسکی، انقالبی روس و رئیس منتخب شورای پتروگراد، توسعه و تکوین شورا:

پاسخی به یک نیاز عینی بود؛ نیازی که از سیر رویدادها برخاسته بود. }شورا{ یک سازمان صاحب اتوریته »

آنکه ای پراکنده را متشکل از صدها هزار تن دربر بگیرد، بیتوانست بالفاصله تودهبود که میاما بدون سنت 

های انقالبی درون پرولتاریا را متحد کرد و قادر به ابتکارعمل واقعاً از ماشین سازمانی برخوردار باشد؛ شورا جریان

 (1)« ر ساعت از زیر زمین بیرون بیایدتوانست ظرف بیست و چهاتر از همه میو انضباط خودجوش بود و مهم



4 

ای های کارگری تودهفرد در تاریخ روسیه بود. تا پیش از پیدایش شورا تنها سازمانای منحصربهشورا پدیده

انداز سیاسی خاص خودشان را داشتند. هایی داوطلبانه که چشمهمان احزاب سوسیال دمکرات بودند؛ سازمان

کرد. با رشد شوراها شان نمایندگی میهای سیاسی متنوعان را فارغ از دیدگاهدر صوتی که شورا، همۀ کارگر

در یک کارخانه از پس دیگری و آغاز هماهنگی امور در سطح شهر، اینک شوراها پتانسیل نمایندگی کلّ طبقه 

 را به نمایش گذاشتند.

ۀ دمکراسی کارگری را از در نهایت درهم شکست، اما طبقۀ حاکم هرگز نتوانست این تجرب 1905انقالب 

ظاهر شدند. انقالب فوریه با  1917حافظۀ کارگران روس پاک کند. شوراها بار دیگری در انقالب فوریۀ 

فوریه منجر  23های اعتصاب کارخانۀ پوتیلوفِ پتروگراد و مطالبۀ نان از سوی زنان کارگران آغاز شد. تظاهرات

بازان به کارگران پیوستند. پنج روز بعد رژیم تزار سقوط کرد و دو به رویارویی با ارتش شد، اما بسیاری از سر

عنوان داری و بقایای دولت؛ و شوراها بهعنوان نمایندۀ سرمایهنوع جدید از قدرت ظاهر گشت: حکومت موقت به

 نمایندۀ دمکراسی جدید قدرت کارگری.

به جای  1917وجود داشت. شوراهای  1917و  1905های اما از حیث دامنۀ قدرتِ شوراها تفاوتی بین سال

بینی سرکوب نظامی مسلح ، اکنون با پیش1905های اعتصاب عمومی مانند سال صرفاً سازماندهی و هماهنگی

بیش از پانصد شورا  1917شده بودند و قادر بودند که قدرت دشمن طبقاتی خود را به چالش بکشند. تا ژوئن 

 دند.در شهرهای سراسر روسیه شکل گرفته بو

همان چیزی است که  -یعنی وجود دو نوعِ رقیب از حکومت -گرفتموقعیتی که اینک داشت شکل می

 دهد:نامند. تروتسکی در جای دیگری توضیح میمی« قدرت دوگانه»ها مارکسیست

شود. سرنگونی قهری اغلب در مکانیسم سیاسی انقالب شامل انتقال قدرت از یک طبقه به طبقۀ دیگر می»

از  -حتی اگر شبِ انقالب باشد -شبهشود. اما هیچ طبقۀ تاریخی خود را ناگهان و یک اندک حاصل می مدتی

دهد... تدارک تاریخی یک انقالب... موقعیتی را به دنبال دارد که در جایگاه محکوم به جایگاه حاکم ارتقا نمی

وز ارباب کشور نشده، اما عمالً سهم ای که قرار است نظام اجتماعی جدید را محقق کند، هرچند هنآن طبقه

مهمی از قدرت دولتی را در دستان خود متمرکز کرده است، در حالی که دستگاه رسمی هنوز در دستان اربابان 

 (2)« قدیم است. این همان قدرت دوگانۀ اولیه در هر انقالب است
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قهر، توحش  -آنچه در توان دارد دار است. طبقۀ حاکم به هرموقعیت قدرت دوگانه به شدت شکننده و مخاطره

زند تا قدرت را به دستان خود برگرداند و برای آنکه نمایندگان شوراها را دست می -عریان یا ترکیبی از هر دو

ای کند، از جمله از عقاید رفرمیستی« مشروع»متقاعد به تسلیم و واگذاری قدرت به یک حکومت آلترناتیوِ 

 از کارگران شایع است.برد که در بین بسیاری سود می

ها و سوسیال احزابی که در بدایت امر در چند ماه نخست انقالب بر کارگران تسلط و نفوذ داشتند، منشویک

کشیدند، آرها( بودند. این احزاب گرچه در حرف رادیکال بودند و نظام کهنۀ تزار را به چالش میروُلوسیونرها )اس

-هاه طبقۀ کارگر قرار داشتند. برای نمونه در پتروگراد ائتالف منشویکاما در تقابل با انتقال کامل قدرت ب

ها در نماینده در نشست عمومی شورا برخوردار بود؛ حال آنکه بلشویک 2800آرها تقریباً از حمایت کامل اس

 نماینده را با خود داشتند. 65ابتدا حمایت تنها 

نایی کارگران به ادارۀ جامعه به دست خودشان نداشت، از آرها که هیچ اعتقادی به توااس-هاائتالف منشویک

این نیروی خود استفاده کرد تا قدرت شورایی را به حکومت موقت که قصد برگزاری مجلس مؤسسان داشت 

 تسلیم کند. 

اما یک تناقض وجود داشت. گرچه بسیاری از کارگران در ابتدا عقاید رفرمیستی داشتند و از فراخوان برگزاری 

های فهمیدند که تحقق همین خواستهکردند، اما در عمل بیش از پیش میس مؤسسان حمایت میمجل

ها که هم صراحت سیاسی داشتند رفرمیستی هم فقط در گروی عمل و سیاست انقالبی است. متعاقباً بلشویک

 تر کردند.های هرچه بیشو هم عمل انقالبی در درون طبقۀ کارگر، آغاز به جلب حمایت

ن در بین اعضای حزب به خطر واقعی درون شوراها اشاره کرد و هرگونه توهم به سازش طبقاتی را که به لنی

 دنبال انقالب فوریه تقویت شده بود، زدود:

مسألۀ اصلی هر انقالب، مسألۀ قدرت دولتی است. مادام که این مسأله درک نشود... هیچ نوع مشارکت »

 (3)« د داشته باشدتواند وجوهوشمندانه در انقالب نمی

 لنین ادامه داد:

ماهیت سیاسی این حکومت چیست؟ دیکتاتوری انقالبی، یعنی قدرتی که مستقیماً بر تسخیر انقالبی و بر »

 (4)« ابتکارعمل مستقیم مردم از پایین تکیه دارد و نه بر قانون مصوب یک قدرت دولتی متمرکز
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ه صراحت و انسجامی شد که الزمۀ جلب حمایت تودۀ بحث و جدل در درون حزب بلشویک نهایتاً منجر ب

ها هژمونی را درون شوراها به دست آورده بودند. سیاست و بلشویک 1917طبقۀ کارگر بود. تا مه و ژوئن 

شان در مبارزۀ اقتصادی کارگران غیرماهر، همگی برای نجات ها بین کارگران و خاصه مداخلهفعالیت بلشویک

 انقالب حیاتی بودند.جان شوراها و پیروزی 

 حزب انقالبی و شوراهای کارگری

 شود.اش با شوراهای کارگری مطرح میدر اینجاست که مسألۀ نقش حزب انقالبی و رابطه

کنند، بنابراین این ظرفیت را دارند که از آنجایی که شوراها آحاد کارگران را در محیط کار و تولید نمایندگی می

شود. جایگاه کلّ واحد بدل کنند که قادر است بنا به منافع خودش جمعاً وارد عمل کلّ طبقۀ کارگر را به یک 

های جامعه، این معنی را دارد که کارگران عنوان تولیدکنندۀ همۀ ثروتداری بهکارگران در اقتصاد سرمایه عینی

خود رخ ای مطلقاً خودبهاز پتانسیل دگرگونی جامعه و تغییر اجتماعی رادیکال برخوردارند. اما چنین وظیفه

 دهد.نمی

اندازهای سیاسی در داخل از آنجایی که شوراها نمایندۀ همۀ کارگران هستند، بنابراین طیف متنوعی از چشم

شود، مستلزم شوراها وجود دارند. مسألۀ استراتژی و تاکتیک که مداومًا در میانۀ مبارزۀ انقالبی طرح می

 راه با فعالیت انقالبی است. ترین خط مشی سیاسی ممکن همروشن

ها از قبلِ انقالب نیاز به تشکیالت سیاسی گذارد. بلشویکاین همان جایی است که حزب انقالبی بدان قدم می

های سیاسی گذشته و حال و های طبقۀ کارگر و تعمیم درسعنوان محملی برای پیشروترین بخشرا به

کند یا به قول د. حزب انقالبی به مانند یک مدرسه عمل میها دریافته بودنها و شکستبندی پیروزیجمع

لنین دانشگاهِ طبقۀ کارگر است. محلی که در آن برای هدایت استراتژی و تاکتیک از میان فراز و فرودهای 

ها قادر بودند که پیش از پیدایش دورۀ شوند. بلشویکمبارزۀ انقالبی، یک چهارچوب تئوریک پرورانده می

 یالت را پی بریزند.انقالبی تشک

کند. های خودش را ابداع و سپس به طبقۀ کارگر تحمیل میاما این حرف به آن معنی نیست که حزب طرح

ها تعمیم داده آموزند. سپس این درسخیر، مارکسیسم متدی است که انقالبیون با آن از طبقه و مبارزاتش می

داد، مجبور بود های تئوریکش را صیقل میه بحثخورند. حزب عالوه بر اینکشوند و در عمل محک میمی
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اش )از مبارزه برای دستمزد بهتر در یک کارخانه تا کمپین سراسری برای درون طبقۀ کارگر و مبارزات روزمره

 صلح( ریشه بدواند.

ها حق و صالحیت رهبری را به دست آوردند. فقط در فرایند مبارزۀ دوشادوش طبقۀ کارگر بود که بلشویک

ها هستند. در ها در عمل کاراترینِ روشهای بلشویکاحت سیاسی و عمل انقالبی اثبات کرد که روشصر

ها پشتیبانی کردند. این رویکرد ها پیوستند یا از آنتری در شوراها یا به بلشویکنهایت کارگرانِ هرچه بیش

نش به شکست و عجز رهبران هایی که در واکهای کارخانه متجلی کرد، کمیتهابتدا خودش را در کمیته

تر به آرِ شوراها از برآوردن مطالبات کارگران تکثیر شدند. در عوض هرچه طبقۀ کارگر بیشاس-منشویک

ها نیز در شوراها رسید، نفوذ بلشویکضرورت تسخیر قدرت از حکومت موقت و برقراری یک دولت کارگری می

 یافت. گسترش می

رهبری انقالبی برای احیای شوراها و هم خودِ انقالب، در برهۀ موسوم به  العاده حیاتیمثالی از نقش فوق

نشان داده شد. در شرایطی که اکثریت مطلق کارگران پتروگراد آمادۀ قیام و تسخیر  1917« روزهای ژوئیۀ»

 قدرت از دولت بودند، اما باقی کارگران کشور به این آمادگی نرسیده بودند.

القول بودند که هرگونه تحریک حکومت موقت و خواست زودهنگام نمایندگان از باقی متفقها اکثراً بلشویک

تواند به بهای انزوای شورای پتروگراد تمام بشود که کارگران کشور به حمایت از خودشان برای قیام، می

شدند و هرچند که  داری و مهار شوراها خواهان خویشتنتر از باقی بود. از این جهت بود که بلشویکرادیکال

ها پیروزِ میدان نبوند، اما دست آخر توانستند شمار کافی از کارگران پتروگراد را از در همۀ مجادالت و بحث

ها، از رویارویی نظر سیاسی متقاعد کنند که تا زمان رسیدن رادیکالیسم باقی کارگران روسیه به سطح آن

 مستقیم با حکومت موقت اجتناب کنند.

ها به مهار شدیداً رابطۀ شوراها را با جنبش تحلیل برد، اما تصمیم رهبری بلشویک« های ژوئیهروز»گرچه 

 تری برای اتحاد بسازند.نمیاندگان پتروگراد به شوراها اجازه داد که خودشان را احیا کنند و پایگاه وسیع

های کارخانه و شوراها به یتهها به یُمن صراحت سیاسی و عمل انقالبی در کماتوریته و حقانیتی که بلشویک

گیری رشد کنند و قیام موفق اکتبر را سازمان بدهند. برای ها اجازه داد که با سرعت چشمدست آوردند، به آن
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نخستین بار یک دولت کارگری حقیقی شکل گرفت. این اتوریته و حقانیت بیانگر ارادۀ دمکراتیک اکثریت 

 ا مشارکت داشتند.مطلق کارگرانی بود که تماماً در شوراه

اما تجربۀ شوراهای کارگری منحصر به روسیه نبود. در سراسر تاریخ قرن بیستم شوراهای کارگری به اشکال 

 اند.های بحران و به دست خودِ کارگران در کشورهای سراسر دنیا پدیدار شدهمختلف از دل دوره

 های سرخپایتخت

پدیدار شد؛ یعنی مراکزی که هر یک به درجات « یتخت سرخپا»روسیه سه  1917بالفاصله به دنبال انقالب 

گیری شوراهای کارگری بودند: گالسگو، برلین و تورین. به خاطر ابعاد گستردۀ تاریخ مختلف شاهد شکل

مختصرشان پرداخت. این سه نمونه که  شود به ارزیابیها به اجبار در این مجال فقط میسیاسی این نمونه

دهند که شوراهای کارگری کند، نشان میخطاب می« شوراهای غرب»در کتاب خود « اشتایندانی گلوک»

 (5)چقدر در متحد کردن طبقه و هُل دادن مبارزه به سوی انقالب مؤثر بودند. 

با وجود شرایط کاماًل متفاوت زایش شوراها، شوراهای غرب یک مانع مشترک داشتند که از تجربۀ روسیه 

ت سیاسی و ایدئولوژیِک رفرمیسم. به خاطر توسعۀ دیرهنگام اما سریع و ناموزون کرد: قدرمتمایزشان می

ها و احزاب کارگری ها و بوروکراسی اتحادیهداری در روسیه، نهادهای رفرمیستی سنتی مثل اتحادیهسرمایه

زار و انتقال ای وابسته به این دو، یا ضعیف بودند یا غایب. سرکوب شدیدِ هرگونه تشکل از سوی رژیم تتوده

داری در اینجا نقش داشت. متعاقبًا کارگران روس سریع از مناسبات شِبه فئودالی به مناسبات اجتماعی سرمایه

 خیلی سریع از رفرمیسمِ گذشته عبور کردند و وارد مبارزۀ انقالبی شدند.

نشان در گالسگو و برلین اما در غرب وضعیت متفاوت بود. حتی در شهر تورین هم که کارگران به اندازۀ همتایا

زیر سیطرۀ عقاید رفرمیستی نبودند، رفرمیسم در پشت نقاب حزب سوسیالیست ایتالیا و کنفدراسیون کارگری 

ای در مهار مبارزۀ انقالبی داشت. البته این بدان معنی نیست که روسیه از نظر کنندهعمومی ایتالیا نقش تعیین

ای از مدل کرند به شکل احمقانهیی بود و کارگران غرب سعی میپیدایش شوراهای کارگری یک مدل استثنا

 برداری و آن را به اوضاع و احوال خودشان انطباق دهند.روسی کُپی

های بحران اقتصادی و سیاسی توان با ارادۀ صرف برپاساخت. بلکه شوراها در دورهشوراهای کارگری را نمی

های قدیمی به جستجوی اشکال جدید خاطر شکست روشهایی که کارگران به شوند، دورهپدیدار می
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آیند. اختالف اصلی بین شوراهای روسیه با شوراهای گالسگو و برلین و تورین در وهلۀ یابی برمیسازمان

ای نهفته بود که این شوراها را تولیدمثل کرد. وجه تمایز موقعیت روسیه نه اساساً در نخست در ماهیت مبارزه

ه در فاکتور ذهنی و رابطۀ ویژۀ سازمان انقالبیون با تودۀ کارگران و فُرم آگاهی کارگران در شرایط عینی، بلک

 های مختلف کشور بود.شرایط انضمامی قسمت

روسیه، مطالبات اقتصادی آغازگر انقالبی بود که برای نخستین بار شاهد پیدایش نهاد شورا  1905در انقالب 

، یعنی زمانی که قدرت دوگانه ظاهر شده بود، مطالبات دیگر سیاسی 1917ۀ شد. تا زمان سرنگونی تزار در فوری

تر به توانایی خود و شوراهایشان شده بودند )در بدایت امر مطالبۀ مجلس مؤسسان(. کارگران روس هرچه بیش

 بردند.تر زیر سؤال میهای رهبران رفرمیست را بیشکردند استداللبرای حکومت کردن اعتماد می

های کارگری از پیگیری س شوراهای کارگری در غرب در نتیجۀ شکست و ناتوانی رهبران اتحادیهبرعک

کمیتۀ عمومی نافرمانی »در گالسگو  1915ای کارگران پدیدار شد. مثالً اوایل سال مطالبات اقتصادی پایه

رفت که سعی داشت به عنوان نوعی کمیتۀ اعتصاب دائمی شکل گ«( کمیتۀ کارگران کالید»)بعدتر « کارگری

کارگران بخش مهندسی را برای افزایش دستمزد متحد کند. این مطالبۀ صرفاً اقتصادی به سرعت در بستر 

الیحۀ »جنگ جهانی اول به یک مطالبۀ سیاسی بدل شد؛ چرا که هرگونه اختالل در تولید تسلیحات، به موجب 

که در واکنش به این الیحۀ « تۀ کارگران کالیدکمی»خورد. از این نظر برچسب خیانت به میهن می« تسلیحات

 هایی سیاسی داشت.قانونی شکل گرفت، ریشه

های چپ و فعالیتِ کف کارخانه را درهم تنها دلیل موفقیت کمیته در وهلۀ نخست این بود که در اصل سیاست

در نهایت جلب موضع کردند، اما آمیخته و ترکیب کرده بود. با وجود آنکه اکثر کارگران از جنگ حمایت می

های تند و تیزی بر سر مانِس آکسیونضدّجنگ شدند. رهبرانی همچون ویلی گاالِکر و جیمز ِمسِر و آرتور مک

دادند که همین هم فضا را برای بحث و تبادل نظر سیاسی باز کرد. اعتبار و اعتماد مسائل اقتصادی سازمان می

ات اقتصادی، باعث شد تا سر موضوعات سیاسی هم بین کارگران به این رهبران از قِبَل مبارزه برای مطالب

 گوش شنوا پیدا کنند.

ها ایجاد شد که به کلّ صنعت مهندسی تر از فعالین کف کارخانهای از اعتصابات یک شبکۀ فشردهاز خالل دوره

سید، اما با این یابی طبقاتِی شوراهای روسیه نرمنطقه تسری یافت. هرچند این شبکه به آن سطح از سازمان
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های شورای کارگری را افشاند، بذرهایی که اگر شرایط ذهنی مساعد بود گیری نطفهحال بذرهای شکل

 توانستند قدر بکشند.می

ترین ادای سهم این کمیته در نهایت شکست خورد و کارگران منزوی شدند. اما مهم« کمیتۀ کارگران کالید»

گاه سیاست سوسیالیستی، درون مبارزۀ نیا این درس بود که جا و تعلقبه مبارزه برای سوسیالیسم در بریتا

لین که بعدتر یکی از رهبران ضدجنگ شد، این استراتژی را پیش برده کارگری است و نه بیرونِ آن. جان مک

 بود که با طرح برخی مطالبات اقتصادی، اهداف سیاسی حکومت از جنگ و الزامات آن را افشا کند. اما در این

دار در طبقۀ کارگر که بتواند یک استراتژی یک عنصر ذهنی غایب بود، یعنی یک تشکیالت انقالبی و ریشه

انداز عمومی ترسیم کند، با کارگرانِ خارج از صنعت مهندسی ارتباط بگیرد و یک جنبش ضدجنگ فراگیر چشم

شکل نگرفت، اما درسی که باید جانبه و تمام عیار را در بیرون از گالسگو بسازد. هرچند یک شورای همه

گرفت عبارت است از ضرورت تام و تمام یک تشکیالت انقالبی که بتواند مبارزه در سطح کارخانه را با مبارزۀ 

 تر علیه دولت پیوند بدهد.وسیع

مین کارگران در واکنش به نهادهای رفرمیستیِ ناتوان از تأ -گرچه بستر کلی آلمان تماماً متفاوت بود -در برلین

. از آنجایی که این شبکه (6)یافته و از پایین گرد آمده بودند هایی بسیار سازمانشان، در شبکهمطالبات اقتصادی

پیش از جنگ توسعه یافته بود، بعدتر در موقعیت خوبی برای تکامل به شوراهای کارگری قرار گرفت؛ و از 

ها اعتبار پیدا کنند، توانسته بودند در انواع مجادالت اقتصادی بین پایه 1«اُبلوت»آنجایی که فعالین موسوم به 

اش قادر بود که نهایتاً علیه جنگ فراخوان به اعتصابات سیاسی بدهد و از سوی طبقۀ کارگر نیز پاسخ رهبری

 حمایتی وسیع بگیرد.

امید. درست مانند روسیه یک به ناگاه آغاز شد و خیلی زود به سقوط قیصر انج 1918انقالب آلمان در سال 

شوراهای کارگری به سراسر آلمان بسط یافته بودند، هرچند  1919موقعیت قدرت دوگانه ایجاد شد. تا سال 

هرگز به آن سطح از رادیکالیسمِ برلین نرسیدند. اما اردوگاه چپ انقالبی آلمان به موقع نتوانست سیاست و 

گیری کارگران بقاپد و زمانی هم که این کار را کرد دیگر ین قدرتاقتصاد را ترکیب کند و فرصت را برای تضم

                                                           
های رسمی بودند های جنگ جهانی اول، افرادی مستقل از اتحادیه( یا نمایندگان کارگری در فاصلۀ سالObleuteاُبلوت )  1

های جنگی امپراتوری آلمان و حمایت شدند؛ ابلوت با سیاستمختلف آلمان آزادانه انتخاب میو از سوی خودِ کارگران صنایع 
 آلمان نقش داشت. 1919-1918ها مخالف بود و در انقالب نمایندگان پارلمانی حزب سوسیال دمکرات آلمان از این سیاست
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خیلی دیر شده بود. حزب سوسیال دمکرات آلمان تاریخاً بین تئوری سیاسی و پراتیک سوسیالیستی دیوار 

کشید، خودش بر فعالیت سیاسی در عرصۀ انتخابات پارلمانی متمرکز بود و در عوض فعالیت اقتصادی را می

 سپرد.ها را میهبه اتحادی

ها دوانده بود و تاریخی غنی از آژیتاسیون ها و اعضای عادی اتحادیههای عمیقی بین پایهاز یک سو اُبلوت ریشه

انداز سیاسی بازتری حول مطالبات اقتصادی پشت خود داشت، اما فاقد آن صراحت و انسجام سیاسی و چشم

ن به رهبری رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشت( داشتند. اما از ها )جناح انقالبی چپ آلمابود که اسپارتاکیست

ای در بین طبقۀ کارگر نداشتند، حال مانستند، چون ریشهها به یک سرِ بدون بدن میسوی دیگر اسپارتاکیست

جا، یعنی درون طبقۀ کارگر، تعمیم بایست همینهای سیاسی الزم برای پیشبرد انقالب دقیقًا میآنکه درس

 خورد.فت و در عمل محک مییامی

ها نهایتاً نیاز به یک حزب انقالبی را که بتواند هم در جنبش ریشه بدواند و هم یک جریان هرچند اسپارتاکیست

بندی انقالبی عنوان یک گروهها فقط بهسیاسی مستقل در داخل جنبش ایجاد کند به رسمیت شناختند، اما آن

سوسیال دمکرات آلمان و آن هم در بحبوحۀ یک موج انقالبی شکل  مستقل و یک انشعاب از حزب رفرمیست

ریزی کرد. اما این حزب ای شدند که حزب کمونیست آلمان را پایهبندیها وارد گروهگرفته بودند. بعدها آن

 گیری کارگران ببرد.نتوانست به سرعت کافی رشد کند و مبارزه را به سمت قدرت

. این شهر مانند پتروگراد و گالسگو و برلین، توسعۀ سریع بخش (7)اوت بود وضعیت در تورین تا حدودی متف

صنعتی را تجربه کرده بود. تجربۀ شوراهای کارگری تورین تنها پس از پایان جنگ و بعد از توسعۀ شوراهای 

خود درس ترِ توانست از تجارب چند سال قبلکارگری سایر شهرها بود. به این اعتبار طبقۀ کارگر ایتالیا می

 بگیرد.

های ترین چهرۀ برجستۀ طبقۀ کارگر تورین، آنتونیو گرامشی بود. گرامشی تالش کرد که از دل کمیسیونمهم

های تورین توسعه یافته بودند یک جنبش شورایی ای که از پایین داخل کارخانههای کارگریداخلی و شبکه

ند، از یک سو یک جنبش آنارشیستی غیرمتشکل و گسیخته بودبسازد. با این حال سُنن سیاسی تورین ازهم

 کار.ثبات وجود داشت و از سوی دیگر سوسیال رفرمیسم محافظهغالباً بی
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کرد به مبارزۀ کارگران افسار بزند حزب سوسیالیست ایتالیا با وجود شعارهای آتشین و اغلب انقالبی سعی می

ها ان در طول جنگ تن بدهد. از آنجایی که نه بوروکراتهای دولت از کارگرای به خواستهو به شکل منفعالنه

لیستی قادر به کسب سندیکا-های آنارشیستی و آنارکوقادر به نمایندگی منافع کارگران بودند و نه گرایش

مطالبات واقعی کارگران، بحران رهبری طبقۀ کارگر ظاهر شد. در واکنش به همین بحران بود که یک شبکۀ 

ها نده در سراسر تورین از پایین شکل گرفت و اغلب رهبری مبارزه را از دست اتحادیهکارگری پویا و سرز

 کرد.قبضه می

( از دل سرکوب سنگین کارگران به 1921تا  1919)از « 2دو سال سرخ»شرایطِ منتهی به برهۀ موسوم به 

گ بود. کارگران بسیاری رغم اعالم پیروزی ایتالیا در جندست دولت در حین و پس از جنگ برخاست. این علی

که از جنگ بازگشته و با شنیدن اخبار انقالب روسیه رادیکال شده بودند، انتظار داشتند که بعد از آن همه 

فداکاری شاهد دستاوردهای واقعی برای طبقۀ کارگر باشند. واکنش تند کارگران آغاز شد، به طوری که در 

کارگر ساالنه وارد اعتصاب شدند و موجی از اشغال کارخانه  بیش از یک میلیون 1921و  1919های فاصلۀ سال

 سراسر ایتالیا را درنوردید.

ها داشتند، جنبش های کارگری تورین و علیرغم دستاوردهایی که کارگران در کارخانهعلیرغم قوت شبکه

رو شد و ن روبهشوراهای کارگری هرگز واقعاً در تمام کشور ریشه نداد. تب و تاب انقالبی با سرکوب سرنگی

خواهی و انتقام برآمدند. ایتالیا به نخستین کشوری تبدیل شد که تجربۀ حکومت فاشیستی کارفرمایان به کین

، موسولینی 1922را از سر گذراند. جنبش تورین نهایتًا از لحاظ سیاسی و نظامی منزوی شد. سال بعد، یعنی 

 را به راه انداخت.« مارش رُم»

رمیسم به طورکلی، آشکارترین ضعف جنبش در ایتالیا تمرکز مبارزه در محیط های کار یا عالوه بر نیروی رف

های منفرد بود. دولت ایتالیا گرچه تاریخی مملو از سرکوب و اختناق داشت، اما در اذهان بسیاری از کارخانه

« بخش بخش شدن»کارگران که شاهد کنترل بر تولید در محل کار خود بودند ضعیف باقی مانده بود. این 

های های کارگری به سراسر ایتالیا یا حتی به بخشترین موانع پیشِ روی گسترش شبکهجنبش یکی از مهم

مختلف در سطح یک شهر بود. کارگران با تمرکز بیش از حد و افراطی بر موضوعات و مسائل فوریِ مربوط 

م بدهند و در سطح ملی اقداماتی را هماهنگ های مبارزه را تعمیبه وضعیت محیط کار خودشان نتوانستند درس
                                                           
2  Biennio Rosso 
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جنبش شورایی کارگران تورین که به تازگی شکل گرفته بود اینقدر غرق در  1920کنند. در واقع اوایل سال 

بندی دستمزدها و رسیدن به توافق با کارفرمایان صنعت مهندسی بود که به اعتصابات سراسری سایر طبقه

 توجه اندک بود.شهرها یا توجهی نداشت یا این 

مانع بعدی عبارت بود از ناتوانی از درک نقش دولت و نحوۀ تسخیر قدرت از آن. خیلی از کارگران صرفاً مالکان 

ای قلیل(. دیدند )آن هم به خاطر ابعاد و تمرکز صنعت در دست عدهو کافرمایان خودشان را دشمن واقعی می

دفاع و حمایت از منافع سرمایه پرورده نشد. زمانی هم که ای در برابر نقش دولت در هیچ استراتژی واقعی

ها و اثرگذاری بر نتیجۀ هایی شد، دیگر وقت برای تعمیم دادن درسبرای تعیین یک آلترناتیو سیاسی تالش

 مبارزه تنگ شده بود.

شوراهای بندی رسید که برای سازماندهی در قلمروی هایی در نهایت به این جمعگرامشی از خالل رشته بحث

ها و تجارب کارگران و پیش راندن جنبش شورایی، کارگری و برای ارائۀ رهبری سیاسی و تعمیم دادن درس

های کارگری توانست مکانیسمی باشد برای متحد کردن شبکهبه یک حزب انقالبی نیاز است. این حزب می

 در سراسر کشور. گرامشی نوشت:

اش برای ا داشته باشد... حزب پرولتاریای انقالبی در مبارزهحزب باید شخصیت متمایز و صریح خودش ر»

های تحقق یک جامعۀ کمونیستی به واسطۀ دولت کارگری، یک حزب همگن و منسجم با دکترین و تاکتیک

ها باید به موتور مرکزی چون و چرا است. رهبری حزب از طریق ارتباط مستمر با بخشخود و انضباط اکید و بی

های کمونیستی در تمامی ها باید اقدام به تشکیل گروهدر تمامی اشکالش بدل شود. این بخشعمل پرولتری 

ها برای ها کنند... و به چنان عناصر معتمدی بدل شوند که تودهها و سربازخانهها، تعاونیها، اتحادیهکارخانه

بفرستند. تجربۀ یک حزب  تشکیل شوراهای سیاسی و اعمال دیکتاتوری پرولتاریا از میان آنان نماینده

 (8)« چون و چرای هرگونه آزمودن تجربۀ شوراها استکمونیست بسیار منضبط... شرط اساسی و بی

در بین کارگران اشاعه بدهد، ولی « نظم نو»های خود را از طریق روزنامۀ گرامشی تالش کرد که استدالل

فاقد پایه در محیط های کاری خارج از شهر تورین برای این که استراتژی خود را کارا و مؤثر بکند متأسفانه 

ریزی یک سازمان انقالبی و تکمیل این وظیفه، هماهنگ با مطالباِت سریعاً رو به های او برای پیبود. تالش

 رشدِ مبارزه نبود.
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 شوراهای کارگری و تاریخ

نبودند  1917تجربۀ روسیۀ دهد، شوراها هرگز به هیچ وجه مختص به طور که تاریخ به وضوح نشان میهمان

و باید اشاره کرد که شوراهای کارگری حتی منحصر به دورۀ تاریخیِ بالفاصله پس از انقالب روسیه یا به طور 

 های جنگ نبودند و نیستند.کلی دوره

بخش کارگران جهان برای تشکیل شوراهای سیاسی خودشان نبود، بلکه اینک دیگر الهام 1930روسیه تا دهۀ 

جنبش شورایی کارگران در  1936رژیم بوروکراتیک در قبضۀ استالینیسم مبدل شده بود. در اسپانیای  به یک

ها به کودتا برای سرنگونی حکومتی که به طور دمکراتیک انتخاب شده بود قدم علم واکنش به تالش راست

های از متمرکز کردن قدرت تودهها کرد. گرچه این شوراها مسلح بودند، اما دست آخر به دنبال امتناع آنارشیست

 ها و بورژوازی اسپانیا درهم شکسته شدند.کارگر در قالب یک دولت، به دست استالینیست

در عوض جریان تروتسکیستی بود که آلترناتیو سوسیالیستی و انقالبی واقعی را پیش کشید و وظایف سیاسی 

تر از آن بود که تر و ضعیفد این جریان کوچکضروری برای تسخیر قدرت دولتی را درنظر گرفت. با این وجو

 بتواند تأثیر چشمگیری داشته باشد.

نیز شوراهای کارگری در جریان نبرد با هر دو رژیم ناگی و کادار و برای سازماندهی و  1956در مجارستانِ 

بوداپست  تأمین نیازهای کارگران مجار شکل گرفتند. سخنان یکی از نمایندگان در شورای کارگری مرکزی

 توجه است:قابل

هایشان ها برای حلّ همۀ مشکالت و رفع نگرانیفوراً روشن شد که ... مردم اطمینان بسیاری به ما دارند. آن»

چشم به کمک ما داشتند. حکومت به سادگی نادیده گرفته شد؛ هرکسی که مشکلی برای حل شدن داشت به 

ترین وظایف روزمرۀ ما کم و بیش جدی مردم به یکی از مهم آمد. بنابراین رسیدگی به مشکالتِسراغ ما می

طور افشا کردن و پایان دادن های داروی ارسالی از خارج و همینبدل شد. ما به توزیع کمک، لباس و محموله

 (9)« کردیمها و غیره کمک میبه سوء استفاده

هزار  3 -مطلق ارتش استالینیستی با وجود حمایت گسترده و مشارکت در شوراهای کارگری مجارستان، وزن

 بدان معنی بود که شوراهای غیرمسلح تاب مقاومت نخواهند داشت. -هزار سرباز 200تانک و 
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دیده شدند. به همین ترتیب  1980سال «ِ جنبش همبستگی»و در لهستانِ دورۀ  1974بذرهای شورا در پرتغال 

داران برای فشار به آلنده های سرمایهاکنش به تالشدر و 3«کوردون»نیز در شیلی شوراها با نام  1973سال 

ها وظیفۀ توزیع مواد غذایی و استعفای از قدرت ایجاد شدند. حتی در بحبوحۀ یک اعتصاب عمومی هم کوردون

ایران نیز شوراهایی پدیدار شدند که  1979چنین در جریان انقالب و اجناس را در کشور به عهده داشتند. هم

 رساندند.نیازهای روزمرۀ مردم در مقیاس کشوری یاری میبه سازماندهی 

های کارگری از پایین گرچه نمودهای چشمگیری از سازماندهی جمعی و های اعتصاب شهری یا شبکهکمیته

های غیرانقالبی هم وجود داشته باشند )کما اینکه دارند(. توانند در موقعیتخالقانۀ طبقۀ کارگر هستند، اما می

ها هستند در شرایط ل شوراهای کارگری در دورۀ بلوغ و کمال خود، از این جهت متمایز از این ارگانبا این حا

های کارگری به حدی رشد کرده ها یا شبکهاند. فقط زمانی که کمیتهقدرت دوگانه بیانگر خودگردانی سیاسی

یازهای ابتدایی مردم را سازماندهی و توسعه یافته باشند که هم نیروی اعتصاب را حفظ کنند و هم در عین حال ن

« سوویت»ما شاهد یک شورای کارگری یا همان  -یعنی عمالً اتوریتۀ دولت موجود را به چالش بکشند-کنند

یابی بودند هایی که باالتر برشمردیم شیفتۀ رسیدن به سطحی از سازمانخواهیم بود. اگرچه بسیاری از جنبش

هایی که موفق به تکوین شان موفق نشدند و از بین آنشود، اما همهکه بتواند منجر به پیدایش شوراها 

شوراهای کارگری شدند، تنها یکی قادر بود که شوراهای کارگری را به سمت تسخیر قدرت و نهایتاً انقالب 

 روسیه. 1917سوسیالیستی حرکت بدهد: انقالب 

جزء و عنصر حیاتی غایب در تمامی موارد اما چرا تجربۀ روسیه موفق بود و نه دیگران؟ پاسخ این است که 

دیگر، حضور یک حزب انقالبی بود که بتواند صراحت و برنامۀ سیاسی انقالبی را با عمل انقالبی ترکیب کند. 

هایش نیافته بود یا پایهها بود؛ در برخی موارد دیگر بیش از حد توسعهدر برخی موارد حزب فاقد هر دوی این

 تر از آن بود که بتواند نفوذ معناداری داشته باشد.یدر بین کارگران ناکاف

آن هم در کالبد  -ها و سنن انقالبی با فعالیت انقالبی مداوم در درون طبقۀ کارگربنابراین فقط ترکیب درس

تواند جنبش شورایی کارگران را به فراسوی مرزهای یک شهر یا منطقه ببرد است که می -یک حزب انقالبی

طور که تاریخ به روشنی نشان داده در سطح کشوری علیه قدرت خودِ دولت بسیج کند. همانو کارگران را 

                                                           
3 Cordón 
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های انقالبی متعددی وجود خواهند داشت که شاهد پیدایش شوراهای کارگری باشند. وظیفۀ است، موقعیت

 امروز ما سازماندهی حزب انقالبی و آمادگی برای چنین روزی است.

1 Leon Trotsky, 1905 (London: 1975), p.122 

2 Leon Trotsky, The History of the Russian Revolution (London: 1977), p. 224 

3 V.I. Lenin, Collected Works, vol. 24 (Moscow: 1965), p. 38 

4 Lenin, Collected Works, p. 38 

5 Donny Gluckstein, The Western Soviets: Workers’ Councils versus Parliament 1915 — 

1920 (London: 1985) 

6 For a more detailed analysis of the German working class and the left over this period, 

see Chris Harman, The Lost Revolution: Germany 1918 – 1923 (London: 1982). 

7 See Paul Kellogg, “The Biennio Rosso: Gramsci and the Italian Factory Occupation 

Movement”, in this issue of Marxism, for a detailed analysis of the Italian workers’ 

movement and the politics of Antonio Gramsci during this period. 

8 Antonio Gramsci, Selections from Political Writings, 1910-1920 (London: 1977), p. 194 

9 Chris Harman, Class Struggles in Eastern Europe: 1945-1983 (London: 1988), p. 164 
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 مجمع عمومی شورا: یک نقد مارکسیستی

 های ایرانلنینیست-گرایش بلشویک

تپه، برای اولین بار در طول یک دهۀ گذشته یک فشار ناشی از موج اعتصابات پرهیبت هفتتیرماه امسال با 

ارگان مستقل کارگری برآمده از انتخابات آزاد در این کارخانه شکل گرفت؛ ایجاد این تشکل مستقل کارگری 

ش کارگری ایران چون و چرا قابل دفاع و یک دستاورد بزرگ برای کل جنببا هر اسم و عنوانی که باشد، بی

 .شودمحسوب می

 تپه،هفت در کارگری تأسیس تازه کلبه این تش« شورا»تپه و تأکید بر اطالق نام اما بعد از اعتصاب اخیر هفت

 مرحلۀ به ورود -مارکسیست و آنارشیست تا گرفته کارگری فعال از – چپ اپوزیسیون از ناهمگونی طیف

 .کرد اعالم را («کارگری شوراهای» تشکیل فاز یعنی) جنبش از جدیدی

 بسیار «شورا» مفهوم به نسبت چپ اپوزیسیون ذهن دهدمی نشان که است سندی تنهایی به امر همین

 کارگری شورای» خاص نام با کارگری مستقل تشکل یک از دفاعش بین تواندنمی و است ناروشن و مغشوش

 بزنیم نقبی داریم قصد )مقاله( ویدیو این در بنابراین شود. قائل تمایز «شورا» از مارکسیستی درک با «تپههفت

 منصور ویژۀ سهم و مفاهیم این از رایج غیرمارکسیستی هایبرداشت ،«شورا» و «عمومی مجمع» مبحث دو به

 .غیرمارکسیستی هایبرداشت این سیاسی تبعات و نظری اغتشاش این در حکمت

 عمومی مجمع

گرفتن اعتراضات از طرف بخشی از اپوزیسیون چپ )مشخصاً از طرف احزاب یکی از موضوعاتی که با باال 

بود. خصوصاً با « مجامع عمومی»طرفدار خطِ منصور حکمت( رویش مانور داده شد، تاکتیک و شعارِ تشکیل 

کارگران مجمع عمومی خود »آمد که مثالً ورود به اعتراضات مردادماه، مدام فراخوان پشت فراخوان بیرون می

 .و غیره« پیش به سوی جنبش مجمع عمومی!»یا « ا تشکیل دهید!ر

چیست تا بعد برسیم به « مجمع عمومی»قبل از اینکه وارد نقد این مبحث بشویم، بگذارید اصالً ببینیم 

بنایی شد برای تفسیری که منصور حکمت سی سال پیش از مفهوم مجمع عمومی و شورا داشت و سنگ

 .دهنده امروز تمام طرفداران حکمت رویش مانور میهایی کشعارها و فراخوان
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های تاریخی و عینی شود؟ و چه نمونهشود؟ چه زمانی منحل میمجمع عمومی چیست؟ چه زمانی ایجاد می

از مجامع عمومی در جنبش کارگری ایران در دست است؟ پاسخ اینست که در حقیقت هر زمان که کارگران 

زنند، دور هم در محوطه یا حتی جلوی استانداری یا غیره تجمع عتصاب مییک کارخانه یا اداره دست به ا

کند برای رود باالی سِن و شروع میمثالً یکی می -شودهایی رد و بدل میکنند و بین خودشان صحبتمی

اش کند! یکی دیگر از زندگی شخصیکشد! آن یکی از لزوم اتحاد بین کارگران صحبت میمدیر خط و نشان می

شود که تا گوید! و خالصه ّلب کالم در این تجمع، حرف همۀ کارگران این میپاشد میه دارد از هم میک

 !مشکل ما حل نشود، کار بی کار

اند، اند و یک تجمع فیزیکی تشکیل دادهکه تودۀ کارگران به خاطر اعتصاب دور هم جمع شده« ایلحظه»آن 

ای دارد و ن تجمع یا مجمع عمومی، خصلِت موقت و لحظههستیم. ای« مجمع عمومی»ما شاهد ظهور یک 

های مختلف کارگران شرکت، که چه بسا حتیِ خودِ کارفرما و مدیران و در این مجمع نه فقط از همۀ رده

ها و حراست و حتی مقامات استانداری و غیره هم برای پاسخگویی در آن شرکت کنند. چون سرپرست بخش

عِ باز است. برای اینکه مثال عینی خوبی راجع به این موضوع به دست بدهیم، به هر صورت مجمع، یک تجم

هایش بارها در سال گذشته بیرون آمده نگاهی کنیم. در این تپه یا هپکو که فیلمکافی است به اعتصابات هفت

را تهدید  شوند و کارفرماها در محوطۀ کارخانه جمع میکنندهبینیم که بخش زیادی از اعتصابها میفیلم

گذارند. در همۀ این نوع هایی را که باید بردارند میکنند و یا اینکه با هم قرار و مدار ادامۀ اعتصاب و قدممی

 .تجمعات دقیقًا یک مجمع عمومی شکل گرفته است

گیرد اصوالً خصلت یک مجمع عمومیِ خودانگیخته که همیشه به دنبالِ یک اعتصاب یا اعتراض شکل می

شده نیست، خیلی از کارگرانی که چه چون تودۀ کارگران در چنین تجمعی شرکت دارند و کنترل اینست که

توانند در آن تجمع فرصت پیدا کنند و تریبون را دستشان بگیرند کنند، میبسا در حالت عادی تریبونی پیدا نمی

 !هایشان را رو به عموم کارگرها بزنندو حرف

شد و کننده، صداهایی بلند میدیدیم که از داخلِ همان تودۀ کارگران تجمعمثالً در اعتصابات هفت تپه می

دیدیم که زنی گفتند. یا مثالً میکردند و نظرشان را میحتی سخنرانی فردی را که باالی سکو بود قطع می

 !گران کردها را رو به کارترین صحبتکه صورتش را پوشانده بود، ناگهان رفت باالی سکو و اتفاقاً رادیکال
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شود. این همین تجربه عیناً در اعتصاب هپکو و قطعًا در قریب به اتفاق اعتصابات دیگر هم تکرار شده و می

مجمع )یا تجمع فیزیکی( گاهی ممکن است مثالً نیم ساعت طول بکشد، گاهی و در موراد استثنایی تا چند 

صاب کرده بودند و چادر زدند و همگی شب را روز متوالی. درست مثل کارگرهای راه آهن که همین اواخر اعت

 .در ایستگاه قطار ماندند

تواند بسته به وسعت آن کارخانه یا اداره از طرفی این تجمع موقت )یا همان مجمع عمومی( از لحاظ کمّی می

 یا اعتصابی که در آن واحد شکل گرفته، شامل تعداد کمی از کارگران در یک کارگاه کوچک بشود یا چند صد

 .های بزرگنفر در کارخانه

کنند چون در این تجمعات و مجامع تعداد کارگران باالست، بنابراین به صورتِ جمعی با کارفرما مذاکره نمی

توانند بکنند، بلکه چند نفر که بیشتر پای ثابت تریبون و سخنگوی کارگران هستند، عمالً پای میز یا اصالً نمی

 .نکه الزاماً هیچ انتخاباتی در موردشان صورت بگیرد(روند )البته بدون ایمذاکره می

را ترسیم « مجمع عمومی»و یک « اعتصاب کارگری»با این توضیح مقدماتی اگر بخواهیم نسبِت بین یک 

شود. برای اینکه این نسبت را روشن کنیم بگذارید کنیم، باید بگوییم که در واقع دومی از دل اولی زائیده می

بپردازیم. یک اعتصاب کارگری از لحاظ ذهنی، تودۀ کارگرها را از همه لحاظ « اعتصاب» کمی به خود مسألۀ

داری را یاد ای است که در آن کارگران جنگ علیه سرمایهمدرسه»کند. به قول لنین اعتصاب متحول می

ای اولین بار ترین اقداِم جمعی کارگری است که تودۀ کارگران با هم براصلی« اعتصاب»در واقع «. گیرندمی

زنند. فقط از درونِ یک اعتصاب و اعتراض جمعی است که یک متحدانه علیه کارفرما دست به کارشکنی می

گیرد. )یعنی مالکان و کارفرماها و مدیران( شکل مادی به خودش می« هاآن»)یعنی کارگرها( در برابر « ما»

ال حق و حقوقشان هستند، چون از مسئولین چون کارگران مسائل و مشکالت یکسان با هم دارند، چون دنب

شوند و یک مجمع کشند و جمع میحل پیدا کنند، دست از کار میخواهند راهخواهند، چون میباالیی جواب می

ای خصلت تواند دائمی باشد. اینکه چنین مجامع یا تجمعات فیزیکیدهند. اما این تجمع نمیعمومی شکل می

داری به هرحال ست که افق اعتصابات کارگری فعالً در شرایط استیالی سرمایهموقت دارند به این خاطر ا

زنی و امتیازگیری از کارفرماست و به همین اعتبار، خودِ اعتصابات کارگری خصلت موقتی دارند و کارگرها چانه

 .گردندبه مجردِ گرفتن یک سری امتیازات به سرِ کارشان برمی
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های زیادی برای دخالتگری گیرند ظرفیتکه از دل اعتصابات شکل می «مجامع عمومی»درست است که در 

وجود دارد، اما در عین حال چون این روزها طیفی از اپوزیسیون مارکسیستی چارۀ هر مشکلی را در ایجاد 

های یک مجمع عمومی بیندازیم. بیند، بنابراین بیاییم اتفاقاً نگاهی به محدودیتمجامع عمومی می

 .اندیی که اصالً در خودِ جنبش کارگری ایران بارها تجربه شدههامحدودیت

طور که خودانگیختۀ کارگری همان« مجامع عمومیِ »ها چه هستند؟ اواًل اینکه این این موانع و محدودیت

ود ها و استاندار و فرماندار و غیره وجگفتیم عرفاً و سنتاً مانعی برای حضور کارفرما و مدیرهای میانی و حراستی

ندارد. پس این مجامع عمومیِ خودانگیخته، تودۀ ناهمگونی از کارگران را )چه موافق اعتصاب و چه مخالف( 

 .تواند در بر بگیردو حتی چه بسا کسانی را که کارگر نیستند می

نیست، « مستقیم»رایج، مجمع عمومی فُرمی از دمکراسی  آنارشیستیهای شبهمورد دوم اینکه برخالف تحلیل

هایی جلو انداخته میشوند که بروند سر میز لکه این هم غیرمستقیم است، به این معنی که به هر حال نمایندهب

 .مذاکره و پیگیر حل و فصل مطالبات بشوند

شود، در مواردی اصالً برگزاری ها، الزاماً انتخابات آزاد برگزار نمیدر مجامع عمومی برای انتخاب این نماینده

ها و مطالباتِ اعتصاب و مجمع عمومیِ کارگران است. بنابراین هرچند ی خودش یکی از خواستچنین انتخابات

درست است که از بین همکاران کسانی که معتبرتر هستند و آشنا با مسائل و قانون کار در مقام نمایندگی قرار 

 :گیرند، ولی دو تا مخاطره هم وجود داردمی

عمومی، جمهوری اسالمی هم کلی مخبر و جاسوس به داخل تجمع یکی اینکه به خاطر خصلت باز مجمع 

چرا سندیکای »فرستد. به قول یکی از فعالین سندیکایی داخل کشور که یکبار از او پرسیده شده بود که می

؟ جوابش دقیقاً همین بود که چون تجربه داشتیم «شما بعد از این همه سال هنوز مجمع عمومی برگزار نکرده

فرستد داخل مجمع و کنترل اینکه چه کسی کارگر است و چه کسی نیست عات به راحتی آدم میوزارت اطال

 .شودبرای ما ناممکن می

شوند و گیرد که تحمل میدوم اینکه خیلی از مواقع در این تجمعات، تریبون در دست افرادِ ثابتی قرار می

دیدیم که بخشی روند. مثالً در هپکو میمذاکره میها هستند که پای میز حاشیۀ امنی دارند و نهایتاً هم همین

کردند تریبون را دستشان بگیرند تا اوضاع از کارگرانی که با خودِ شورای اسالمی بودند، در تجمعات سعی می
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دیدیم که بسیاری از کارگرها به خاطر همین جو امنیتی از کنترل خارج نشود. یا مثالً در اعتصابات هفت تپه می

 .پوشاندندهایشان را میهمدام چهر

کنیم که مجمع عمومی یک فُرم ناپایدار و موقت است که فقط از دل یک سوم و در نهایت مجدداً تأکید می

رود. بنابراین شود و الجرم با پایان یافتن اعتصاب هم از بین میاقدام جمعی کارگری مثل اعتصاب زائیده می

فرمی پایدار از تشکل بدانیم، بلکه در بهترین حالت، بالقوه این امکان  شود آن رابا همۀ این تفاصیل اصاًل نمی

وجود دارد که از درونش یک تشکل ساخته بشود )مثالً در خالل همین اعتصابات و مجامع عمومی، کارگران 

مجمع »برای برگزاری انتخابات آزاد و ایجاد تشکل مستقل کارگری فشار بیاورند و باقی قضایا(. اما خودِ 

شود و محلی می« تق و لق»تشکل نیست و نمی تواند دائمی باشد و بعد از چند روز کم کم به قولی « عمومی

ها. این موضوع عیناً وصفِ حاِل میشود برای گپ و گفت کارگران و انتظار کشیدن برای خبری از نماینده

 .تجمعاتِ کارگری در مثالً همین اعتصابات اخیر هفت تپه هم بوده

بندی کنیم: مجمع عمومی محصول یک شرایط خاص است، به این برای آخرین بار بخواهیم جمعپس اگر 

شود. موقتی و ناپایدار است چون وابسته به اعتصاب است؛ و ها و احزاب ایجاد نمیخاطر با فراخواِن گروه

زنی ی و چانهاعتصابات هم در اغلب شرایطِ غیر اعتالی انقالبی خصلت موقتی دارند و برای امتیازگیر

شامل تودۀ ناهمگونی از کارگران است و مدیران هم عرفًا « مجمع عمومی»شوند. بعد اینکه سازماندهی می

رود و باقی ای برای مذاکره با کارفرما میتوانند داخل مجمع عمومی باشند و سپس از بین کارگران نمایندهمی

نیست، اما کارگران با پشتوانۀ اعتصاب و تجمع « یابیتشکل»فرمی از « مجمع عمومی»قضایا. به این اعتبار 

 .توانند بالقوه پای ایجاد تشکل مستقل خودشان هم بروندمی

*** 

 شورا و عمومی مجامع از حکمت منصور تفسیر

با این مقدمات و تعریفی که از مجمع عمومی دادیم، در اینجا میخواهیم نگاهی کنیم به تفسیری که منصور 

 .داشت که پایۀ تبلیغات امروزی هوادارانش شده است« مجامع عمومی کارگری»حکمت از مسألۀ 

های ای که نقداً شوراهای اسالمی کار شکل گرفته بود و سرکوبیعنی دهه -در واقع حکمت در دهۀ شصت

حکمت در آن . (1) را فرمولبندی کرد« مجامع عمومی»درآوردی از تفسیری بدیع و من -رژیم در جریان بود
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های سندیکایی در داخل کشورهایی مثل ایران جواب ن به درستی به این نتیجه رسیده بود که پروژهزما

تواند در ایران پا بگیرد و حتی اگر هم تحت دهد؛ به این نتیجه رسیده بود که سندیکاهای مستقل نه مینمی

 .(2) شودای پا بگیرد، از طرِف رژیم تحمل نمیشرایط ویژه

به یک طرح تخیلی  -که ما هم قبولش داریم-گیری سیاسی درست اما حکمت از این نقطۀ شروع و این نتیجه

جهش کرد؛ مضمون آن طرح تخیلی هم این بود که کارگرانی که تحت بدترین شرایط امنیتی و سرکوب 

را بسازند. یعنی طبق  شانجایش باید بروند و مجامع عمومیتوانند بسازند، بههستند و حتی سندیکا هم نمی

 یکجا-ماهانه یا هفتگی مثالً –های کارگران در هر کارخانه باید بروند و به شکل منظم تزهای حکمت، توده

 .بگیرند تصمیم مسائلشان به راجع مستقیم دموکراسی اجرای با و بشوند جمع

و  3) های شوراهای آتی هستندنطفهحکمت ابتدا اذعان داشت که این مجامع عمومی، خودِ شورا نیستند، بلکه 

هستند! تا حدی که « شورا»، خودِ «مجامع عمومی»؛ ولی بالفاصله به این نتیجه رسید که نه، اصالً این (4

؛ و (5) بدهند« شورای کارگری»همان زمان سند حزبی نوشته شد که اعضا باید عامدانه به این مجامع نامِ 

کشید. « شورا»اینجاست که دیگر کار حتی فراتر از یک شیرجۀ تخیلی، به انحراِف خودِ مفهوم مارکسیستی 

ممکن است و نه در شرایط عادی استیالی « اعتالی انقالبی»اساساً تشکیل شورا تنها در شرایط چون 

 .داریسرمایه

بینیم که حکمت و هوادارانش دقیقًا برمبنای همین تفسیر غیرمارکسیستی و درست از همین جاست که ما می

گیرند و قرار می« جنبش شورایی»مان یا ه« لغو کار مزدی»در کنار فعالین موسوم به « شورا»از نحوۀ ایجاد 

کنند. صادر می« تشکیل شورا»طور چپ و راست در هر لحظه از پیشروی جنبش فراخوان بینیم که چهمی

های بی ربط عملی و سیاسی گیریتواند به نتیجهطور یک خطای تئوریک میدهد که چههمین نشان می

 .بشود منجر آنارشیسم ورطۀ به افتادن و 

داری کنترلش روی اش، ظرفی است که در شرایطی که دولت سرمایهشورای کارگری در معنای مارکسیستی

ها و محالت گیرد و کارگران از طریق تشکیل شوراها، کنترل کارخانهاوضاع را از باال از دست داده، شکل می

داری معرفی آلترناتیو قدرت سرمایه گیرند و به این ترتیب خودشان را به عنوانرا از پایین به دست خودشان می

آید. منتها در تزهای حکمت، شورا تبدیل به یک شیر بی یال و کنند، یعنی حالتی از قدرت دوگانه پیش میمی
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و بنابراین فقط  (6) داری کامالً قابل تحقق و اجراستدم و اِشکم و بی خاصیتی شده که در چهارچوب سرمایه

 .دار در تولید را بدهدکارگران با سرمایه« مشارکتِ »و « ورتمش»و « شور»تواند معنیِ می

آلیستی از شورا اینجاست که حکمت در واقع شورا را نه محصول شرایط عینی یکی دیگر از جوانب برداشت ایده

ها ؛ دقیقاً به همین خاطر است که این(7) بیند)یعنی شرایط انقالبی( بلکه محصول شرایط ذهنیِ طبقۀ کارگر می

 با گرفتند شکل کارگری شوراهای آن در که را شرایطی کنند فاصلۀ بین وضعیت کنونی جنبش و سعی می

رند؛ حاال مهم نیست بمی کار به شرایطی هر در را فرمول این و کنند پُر «شورا» ایدۀ کردن ترویج و تبلیغ

 !جنبش در اوجش باشد یا افولش

در شرایط « شورای کارگری»های تخیلی حکمت دربارۀ تشکیل که اتفاقاً بهترین سند برای رد فرمولدرحالی

 خاک گنجه در سال سی مدت به ولی بود، شده فرموله شصت دهۀ در تزها این البی اینست که اصاًل غیرانق

فقط یک معنی دارد و آن اینست که خود فعالین حزبی خِط حکمت هم فاصلۀ عمیق  موضوع این و خورد؛می

دیدند. اما حاال دقیقًا با اوج گیری موج اعتصابات کارگری است که بحث مجامع این تزها با واقعیت را می

کمت های حکمت است، چون حخودی خود نقض بحث اند که همین بهعمومی را مجدداً از گنجه بیرون کشیده

« ایدۀ»شناخت و در عوض اصرار به جا انداختنِ وابسته بودن مجامع عمومی به اعتصابات را به رسمیت نمی

مجامع عمومی در بین کارگران کارگران داشت. گو اینکه با قانع کردن کارگران، قرارست مجامع عمومی دائمی 

 .(8) ساخته بشود

مبحث شورا، بلکه به خودِ مبحث مجامع عمومی روشن  آلیستی حکمت به نه فقطبرای اینکه برخورد ایده

 :بشود، بگذارید روش او را بشکافیم و مرور کنیم

، «اعتصاب»وابسته است به « مجمع عمومی»آلیستیِ حکمت باعث شد که متوجه نباشد که یک روش ایده

شوند و هم جمع می یعنی تودۀ کارگر از قِبَل درگیر شدن در یک اقدام جمعی به اسم اعتصاب است که دور

شان را تشکیل بدهند، این دهند و نه اینکه چون قانع شدند که بروند مجامع عمومیشان را تشکیل میمجمع

 !کار را بکنند

 بخوانند کارگران گوش در و بروند هاکمونیست از بزرگی ارتش یک -حکمت فرمول به بنا –اگر همین امروز 

 معلوم بدهید، تشکیل را آن باید شما و شماست دردهای همۀ دوای و است خوبی چیز خیلی عمومی مجمع که

افی است کارگران به خاطر ک طرف آن از ولی. کنندمی در گوش یکی آن از و شوندمی گوش این از که است
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 بدون –خود وقت خودشان خودبهچندماه حقوق معوقه یا شرایط بد شغلی قانع بشوند که باید اعتصاب کنند، آن

 صورت به و اعتصاب با همزمان -«عین» یا نویسندمی «الف» با را عمومی مجمع بدانند اصالً  اینکه

آید آن فاکتور اعتصاب را از معادله حذف حکمت می حال. دهندمی شکل را شانعمومی مجمع خودانگیخته

 !رود سراغ مجامع عمومی دائمی و شوراهاراست میو یک[ 9]کندمی

متفاوت « مجمع عمومی»از مفهوم « شورا»اینکه ما توضیح دادیم که اساساً درک مارکسیستی از مورد دیگر 

آید و در واقع است. شورای کارگری ظرفی است که فقط در شرایط انقالبی از طرف طبقۀ کارگری به وجود می

کند و یکی را به می است. منتها حکمت نه فقط این دو را باهم خِلط های اولیۀ حکومت کارگری آیندهنطفه

مجمع »برد، بلکه جنبۀ دیگری از درک آنارشیستی حکمت وارونه کردن خودِ مفهوم جای دیگری به کار می

از یک اعتراض یا اعتصاب « ای موقتلحظه»دارد « مجمع عمومی»است. درکی که حکمت از « عمومی

 به آن در که بیندمی-اتحادیه بدیل عنوان به و –نیست، بلکه آن را یک شیوۀ دائمی از سازمانیابی کارگری 

 تزهای بودن تخیلی بر تأکید مدام ما اینکه دلیل. غیره و بشود اجرا تواندمی «مستقیم دموکراسی» اصطالح

حث مطلقاً بدون پشتوانۀ مب این روی حکمت هایبندیفرمول تمام که است خاطر این به کنیممی حکمت

« سندیکا»کند دلیل اینکه طبقۀ کارگر به سراغ بنا شده. حکمت تصور میعینی و مادی یا تجارب تاریخی 

ها دموکراتها و سوسیالبه این دلیل است که رفرمیست« مجامع عمومی دائمی»رود و نه مثالً سراغ می

درحالیکه اند! را جا نینداخته« مجامع عمومی دائمی»ها به قدر کافی ایدۀ اند و کمونیستسندیکا را جلو انداخته

 تحت حاال –های مستقل کارگری داری( عموم تشکلدر شرایط غیرانقالبی )یعنی در شرایط استیالی سرمایه

 !هستند کارفرما با زنیچانه دنبال به -بگذارند خودشان روی که عنوانی و اسم هر

آیند ین خاطر به وجود مینیست، بلکه به ا« زنیچانه»شان( اصالً کارکردشان اما شوراها )در مفهوم مارکسیستی

که در شرایط خأل قدرت، کارخانه را در دستشان بگیرند و بگردانند و اداره کنند؛ به همین خاطر هم است که 

 .اصاًل فرمِ شورا با کارکردش )که ادارۀ کارخانه و اقتصاد است( در هم تنیده شده

 را غمش و هم کل و گیردمی -آن سیاسی محتوای و کارکرد بدون–منتها حکمت، ُفرم و پوستۀ شورا را 

 پوسته این بین تضاد اینکه برای بعد! کند احیا داری سرمایه استیالی شرایط در را پوسته و ُفرم این تا گذاردمی

که شورای در صورتی«! تی استکمونیس جنبش شوراها این افق»: گویدمی کند حل را اشسندیکایی محتوای با

است و حتی اگر شوراهایی که حکمت مد نظرش « سندیکا»با کارکرد « شورا»ای از مورد نظر حکمت، پوسته

https://leninist.org/1397/06/18/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa/#_ftn9
https://leninist.org/1397/06/18/%d9%86%d9%82%d8%af-%d9%85%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7-%d8%ad%da%a9%d9%85%d8%aa/#_ftn9
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است اآلن شکل بگیرند کمترین ارتباطی به شوراهای دوران اعتالی انقالبی ندارند و اصالً هم افق تسخیر 

 .قدرت و انقالب کمونیستی ندارند

کنند کم نیستند. مثالً جنبش ها به آن اشاره میای که حکمت و آنارشیستتأخر این مجامع عمومیهای منمونه

داریِ فرانسه و غیره که این همه سر و صدا به پا کردند؛ اما زندهاستریت در امریکا و جنبش شباشغال وال

هستند دقیقًا باید « ع عمومی دائمیمجام»دهندگانی که دنبال ایجاد نهایتاً به کجا رسیدند؟ مبلغین و فراخوان

کدام از این تجارب نتوانست به انقالب پل بزند و حاال که نتوانست چرا این سؤال را پاسخ بدهند که چرا هیچ

 یک حزب کمونیست باید مبلغ این روش بشود؟

*** 

 «شورا» دربارۀ مارکسیستی اپوزیسیون نظری اغتشاش

بگذریم، « شورا»و « مجامع عمومی»شان به درآوردیو نقد تزهای منبهرحال اگر از احزاب پیرو خطِ حکمت 

ای از نقدی که در مورد همین مواضع حکمت داشتیم کمابیش شامل بخش دیگری از اپوزیسیون بخش عمده

ماه یا مردادماه یا اصواًل شروع هر شورش خیابانی، از شود که بالفاصله بعد از اعتراضات دیچپ هم می

دهد! و اصاًل عین خیالشان هم نیست که وقتی با ور و فراخوان ساختِ شورای کارگری مسلح میاینترنت دست

اش این است که یا شرایط، شود، معنیوجود این همه فراخوان پشتِ فراخوان، چنین شوراهایی تشکیل نمی

یا اینکه هر دو! که دقیقًا  ای در جنبش ندارنددهنده، اتوریتهمساعدِ این شعار نیست؛ یا اصالً جریانات فراخوان

 !همین مورد آخر درست است

آید، بلکه در شرایط است، یعنی با فراخوانِ کسی به وجود نمی« شرایط انقالبی»گوییم شورا محصول وقتی می

شود. یعنی شرایطی که قدرت دوگانه به تاریخی خاصی در یک مرحلۀ معینی از جنبش، چنین ارگانی ظاهر می

انی که حکومت زمام امور را در مقابل جنبش انقالبی از دست داده، اما جنبش انقالبی هم هنوز وجود آمده، زم

نتوانسته سرنگونش کند و خودش قدرتِ دوفاکتوی خودش راتثبیت کند. بنابراین یک حالت بینابینی موقت به 

ند، منتها در مقیاس آید که شوراها در این برهه، دقیقًا در حکم همان حکومِت کارگری آتی هستوجود می

اند، ولی این سو و آن سو چندین کارخانه و اداره و هنشده. یعنی هنوز دولت تشکیل ندادکوچک و هنوزتثبیت

 .گرداننداند و میمحله را به دستشان گرفته
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ی دیگری که در شرایط نُرمال «شورا»اصطالح در ایران! هر به 57روسیه یا مقطعِ  1917و  1905مثل -درست

داری ساخته بشود، هر چیزی است غیر از یک شورای انقالبی؛ یعنی همان نقش سندیکا و و عادی سرمایه

 اسم یک با ولی میکند، ایفا را مدیریت در مشارکت مقداری با حالت بهترین در  زنی یاتشکل مخصوص چانه

 .دیگر

م دیگر که این فراخوان دهندگانِ تشکیل شورا به آن توجه نمیکنند؛ این است که چون شرایط انقالبی نکتۀ مه

ای راجع به شورا و کارکردش ندارند. فالن حزب را میبینیم که پوستر چاپ نیست، اصالً تودۀ کارگران هیچ ایده

پیش به سوی تشکیل شورای »که  میکند و در خیابانهای ایران به در و دیوار شعار میزند با این مضمون

نکتۀ طنز آن است که اگر رهگذری که دانش مارکسیستی ندارد، این شعار را ببیند نمیداند چه چیزی «! محالت

، همان شورای محالتِ زیر نظر «شورای محالت»باید از این شعار بفهمد! احتماالً تصور خواهد کرد منظور از 

 !ها استشهرداری

این است که حتی اگر دوران اعتالی انقالبی فرا رسید و شوراهایی هم در آن زمان شکل  نکتۀ بعدی و مهمتر

گرفتند، واضح است که در آن شورا هم گرایش راست وجود دارد و هم گرایش چپ ؛ چه بسا حتی رهبری 

مرتبط با شوراهایی که در شرایط انقالبی شکل بگیرند، الزاماً مایل نباشد پای تسخیر قدرت برود. یک مثال 

های آخرش ، حکومت موقتِ کرنسکی هرچند نفس 1917است. در ژوئیۀ  1917این موضوع شوراهای روسیۀ 

کشید، اما هنوز سرکار بود. در آن زمان به خاطر امتناع حکومت موقت از پایان جنگ و به خاطر قحطی را می

شورش کردند و حکومت هم به ها و تقسیم نکردن اراضی بین دهقانان؛ کارگران و سربازان و ملوان

ترین شکل ممکن آن شورش را سرکوب کرد و رهبران بلشویک عموماً متواری و مخفی و حتی وحشیانه

شوراهای کارگران و سربازان و دهقانان وجود « روزهای ژوئیه»بازداشت شدند. در تب و تاب وقایع موسوم به 

ها( بود. به همین خاطر بود نی اس آر ها و منشویکداشت، اما رهبری این شوراها در دست گرایش راست )یع

ها یک کنگرۀ مخفی گذاشتند که در واقع کنگرۀ ششم حزب محسوب میشد و آن شعار معروفِ که بلشویک

را موقتاً از دستوربرنامه خارج کردند. چون در این حالت خاص، انتقال قدرت به « تمام قدرت به دست شوراها»

انتقال قدرت به عناصر سازشکار و بعد اتوماتیک به بورژوازی بود. خیلی از کادرهای  در واقع به معنی« شورا»

حزب بلشویک اصاًل در شوک بودند که در این شرایط چه باید بکنند. چون در تبلیغات و آژیتاسیونِ خودشان 

سر دادنِ شعاِر  روی این شعار مانور میدادند. منتها لنین در آن شرایط ویژه اعالم کرد که در این وضعیت،
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ماند. لنین معتقد بود این شعار چنین وار است و به شوخی می، اقدامی دن کیشوت«انتقال قدرت به شوراها»

ای در این باره توهمی را در این شرایط القا میکند که گویا اگر شوراها میل به تصرف قدرت کنند یا قطعنامه

یعنی نکتۀ بسیار مهم و جالب توجه این است که شورا در این شود! شان تقدیم میای تصویب کنند، قدرت به

مقطع به ابزاری در دسِت بورژوازی و ضدانقالب و ابزاری علیه طبقه کارگر تبدیل شده بود. بنابراین حزب 

بلشویک موقتاً این شعار را کنار گذاشت، تا اینکه بعد از کلی تالش باالخره توانست تناسب قوا را به نفع گرایش 

مونیستی و انقالبی در شوراها تغییر بدهد. تازه وقتی این شوراها به شوراهای بلشویکی )یعنی شوراهای ک

 .تسخیر قدرت( تبدیل شدند، دوباره آن شعار معروف به دستور برنامه برگشت

که ها و پوسته و فرمِ یک تشکل نمیشود، بلبینیم یک مارکسیست انقالبی اسیر اسامی و واژهاینجاست که می

اش را با آن جوهره منطبق جوهرۀ طبقاتی آن مفاهیم را در هر لحظه از مبارزۀ طبقاتی بیرون میکشد و برنامه

 .میکند

گیری شورا، شرایط انقالبی است که اآلن اصاًل در ایران شرط شکلطور که دیدیم اوالً پیشبنابراین همان

ه توازن قوا به نفع جنبش انقالبی باشد؛ یعنی زمانی که اید کوجود ندارد. ثانیًا شورا در شرایطی به وجود می

ها و اند تا از خودشان دفاع کنند و قدرت دو گانه به وجود امده و یک سری کارخانهکارگران نقداً مسلح شده

« شورا»ای است که اند و دقیقاً بعه خاطر چنین شرایط ویژهادارات و محالت را به دست خودشان گرفته

« تشکیل شورا»است. حال اکنون قضاوت کنید که چقدر شعارِ  کامالً علنی ین ارگان کارگری وتردمکراتیک

تا نیروی  100کارگر معترض  10در شرایط کنونی استیالی استبداد جمهوری اسالمی وقتی که به ازای هر 

 !کنند به شوخی میماندامنیتی ضد شورش و اطالعاتی و جاسوس آنان را احاطه می

ای ادعا میکنند شوراهای کارگری نکه متأسفانه آش به قدری شور شده که همین اواخر میبینیم عدهدر آخر ای

اند! قضیه از آنجا شروع میشود که کارگران یک کارخانه )یعنی هفت تپه( آمدند نقداً درون ایران شکل گرفته

های دند. ما و همۀ سوسیالیستو با برگزاری یک انتخابات آزاد دست به ایجادِ نوعی ارگان مستقل کارگری ز

انقالبی به عنوان یک امر اصولی از ایجاد هر نوع تشکل یا ارگان مستقل کارگری فارغ از هر اسمی که کارگرها 

 شورا/مجمع/صنف/اتحادیه/سندیکا تشکل این نام میخواهد حال) میکنیم چرا و چون  رویش بگذارند دفاع بی

 .(باشد دیگری چیز هر یا
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فعالیت میکند و برآمده از انتخابات آزاد است، کارش « مجمع نمایندگان»تپه، با اسم االن در هفتتشکلی که 

تپه میتواند به سرعت فراتر پیگیری مطالبات کارگران است، هرچند به خاطر شرایط اعتراضی و بحرانی هفت

ی این تشکل هنوز در های ما هم در همین جهت است؛ ولاز چهارچوب سندیکایی کنونی برود و دخالتگری

مدیریت »این مقطع یک شورای کارخانه به معنی و منظور دقیق و مارکسیستی کلمه نیست، چون وارد فاز 

نمیدهد؛ زمانی که کارگران کارخانه « شورا»نشده. شورای کارخانه بدون اشغال و ادارۀ کارخانه معنای « کارگری

را بیرون بیندازند، امور استخدام و اخراج کارکنان را به دست را اشغال کنند، مدیران کارفرمایی و رئیس حراست 

خودشان بگیرند و خالصه کارخانه و تولید و توزیع و فروشش را بگردانند، معنیش این خواهد بود که یک قدرت 

اند. البته واضح است که پایدار شان را در عمل شکل دادهاند و شورایدوگانه در مقیاس کارخانه ایجاد کرده

ماندن این شورا و مدیریت کارگری در هفت تپه، نیازمند پشتیبانی نه فقط سوسیالیستهاست بلکه وابسته به 

حمایت بخشهای دیگر جنبش کارگری از این کارخانه وهمچنین گسترش همین قدرت دوگانه به سایر 

 .کارخانجات و مناطق جغرافیایی است

هی از اپوزیسیوِن مارکسیستی، با شنیدنِ این اسم )یعنی متأسفانه در آن سوی قضیه، دیدیم بخش قابل توج

از زبان کارگران، ناگهان مرحلۀ جدیدی را برای جنبش اعالم کرد و تا جایی پیش رفت که گفت «( شورا»

گفت این کارخانه که اند! طرف دیگر هم میهم حی و حاضرند و تشکیل شده« شوراهای مستقل کارگری»

ار خاص دیگری نیاز نیست انجام بدهد، پس هر وقت شرایط انقالبی رسید فقط شورایش را ساخت و دیگر ک

 !های این کارخانه خودشان را به شورای سراسری معرفی کنندکافی است نماینده

 با -مارکسیست و آنارشیست تا کارگری فعال و طلبازاصالح –های اخیر طیف وسیعی در واقع طی هفته

 .شدند همداستان هم با مورد این در هم، با زیادشان اختالفات وجود

درحالی که این درک از شورا، همانقدر وارونه کردن یک مفهوم مارکسیستی است که مثاًل جایگزین کردن 

این رویداد به نظر ما به تنهایی نشانۀ هشدارآمیزی «! حکومت انسانی»با مفهوم « دیکتاتوری انقالبی پرولتاریا»

اپوزیسیون چپ است و نشون میدهد با این همه خروارها ترجمه و بحث مارکسیستی،  از شدت نفوذِ پوپولیسم در

هنوز نیروهای انقالبی به قدر کافی زیاد نیستند که جلوی انحراف مفاهیم مارکسیستی را بگیرند؛ انحرافاتی 

 .که نه فقط به جنبش ضربه میزند بلکه میتواند سنگ بنای سازش طبقاتی را در آینده فراهم کند
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1)  http://hekmat.public-archive.net/fa/2460fa.html 

 همان ( 2

اساسى براى جنبش شورائى در  بناى سنگ جنبش مجمع عمومى هم یک پاسخ در خود و مستقل به نیازهاى مبارزات جارى است و هم یک( 3

راه واقعى، راه کمونیستى، جنبش »؛ «مجمع عمومى باشداى از پیشرفت جنبش شوراها و جنبش تمام عیار شورائى تنها میتواند حاصل درجه»؛ «کل

 .«مجمع عمومى و در تکامل آن جنبش شوراهاى کارگرى است

http://hekmat.public-archive.net/fa/2460fa.html 

تعلق جنبش مجمع عمومى به جنبش شورایى شاید هنوز مساله بازى باشد. شاید طرفداران اتحادیه نیز این فاز را فازى در کار اتحادیه سازى ( 4

ش تلقى کنند )که فعال چنین برنامه اى ندارند(. اگر چنین شود، چه بهتر. اما مشخصات این مجامع آنها را براى تبدیل شدن به پایه هاى جنب

 کمانگر جمال –«. یى بسیار مناسب تر میکندشورا

http://www.hekmatist.org/mobahesat/2026-jonbeshemajamyeomoomi.html 

  

 . بازهم دربارۀ شورا )سند داخلى حزب کمونیست ایران( نوشتۀ منصور حکمت( 5

http://hekmat.public-archive.net/fa/2440fa.html 

برسمیت شناخته شدن توسط )تحمیل شدن آنها به( دولت. شخصیت حقوقى یافتن » مع عمومی را صراحتاً حکمت یکی از اهداف جنبش مجا( 6

 !کندعنوان می« مجامع

 :منبع

http://hekmat.public-archive.net/fa/2440fa.html 

اما این یک . نقش شوراها برجسته شده است هاى انقالبىها و غیبت شوراها بوده است و در دورههاى غیر انقالبى شاهد فعالیت اتحادیهدوره( »7

 )تأکید از ما(« قاعده از پیشى نیست

سندیکاها در درون طبقه کارگر ایران غلبه یافت، انعکاس بى پایگى و ضعف رفرمیسم و سوسیال  ایده شوراها بر ایده 75اینکه در انقالب  »

 )تأکید از ما(«. در بین کارگران بود )تحت شرایط انقالبى( هاى عام کمونیستى و سیاست رادیکالدمکراسى و غلبه عمومى ایده

http://hekmat.public-archive.net/fa/2460fa.html 

تالش براى منظم کردن تشکیل مجامع )مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در واحد( کارى است که باید در دل جنبش مجمع عمومى به ( »8

 «پیش برده شود

ردن تشکیل مجامع )مستقل از وجود اعتراض و اعتصاب در واحد( کارى است که باید در دل جنبش مجمع عمومى به تالش براى منظم ک( »9

 «پیش برده شود

http://hekmat.public-archive.net/fa/2440fa.html 
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 های کارخانه و کنترل کارگریکمیته

 کارتر تام

 برگردان: آرام نوبخت

 که رسیده پیشروی از سطحی چنان به ایران کارگری جنبش اخیر سال یک طول در مترجم: مالحظۀ

 اندداده قرار کار دستور در را «کارگری کنترل» به مربوط مطالبات صراحتاً یا معلمان( )مانند آن از هاییبخش

 کارگری، جنبش اخیر سال یک ناب تجارب اند.رفته آن انجام پای عمالً تپه(هفت )مانند دیگر هاییبخش و

 این در که داشت آن بر را ما دیگر سوی از ایران سیاسی حساس شرایط و سو یک از تپههفت در باالخص

 .بیاندازیم اکتبر تا فوریه برهۀ در روسیه، در کارخانه هایکمیته نقش به کوتاه نگاهی مطلب

*** 

چه اقتصادی و چه  -شماری رافوریه مطالبات متنوع و بیکارگران انقالبی پتروگراد در حین و پس از انقالب 

ای که کارگران به دنبال انقالب فوریه مطرح کردند، مطرح کردند. یکی از مطالبات پررنگ و زنده -سیاسی

 .خواست دریافت حقوق کامِل روزهایی بود که صرف سرنگونی تزار شده بود

های پتروگراد کارگران کارخانه«. تِکانیُنخاله»بود به اسم  در جریان انقالب فوریه پدیدۀ فراگیری شکل گرفته

انداختند و مثل زباله بیرون از گرفتند و داخل فرغون میبه معنی واقعی کلمه مدیران و سرکارگرها را می

به سرعت رایج و مرسوم شد. مورخی به نام استیون اسمیث « تکانینخاله»کردند. این عملِ کارخانه پرت می

 :یسدنومی

اند. این عمل در عنوان انسان بازیافتهتکانی، نمادی از این بود که کارگران کرامت خود را بهاین عمل نخاله»

 .«حکم تشریفات و آیینی بود برای تحقیر کسانی که در زندگی روزمره کرامتشان را از آنان ستانده بودند

ها را از کارخانه« مینی تزارها»خواستند همۀ لکه میبه بیان دیگر کارگران صرفًا به خلع تزار راضی نبودند، ب

 .نیز خلع کنند

« کنترل»ها کارگران پا را فراتر گذاشتند. یعنی بعد از بیرون انداختن کارفرمایان نخاله، در بسیاری از کارخانه

ل کنترل و نظارت های کارخانه ُفرمی بود که کارگران برای اِعماها اِعمال کردند. کمیتهخودشان را بر کارخانه

های سراسر امپراتوری سابق تزاری از همین الگو پیروی کردند. فرم و ساختار خودشان به کار بستند. کارخانه
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های کارخانه را از چه این کمیتهها کارخانه به کارخانه و شهر به شهر متفاوت بودند، اما آناین کمیته

 .بود« کنترل کارگری» کرد، همین مفهومهای کارگری متمایز میاتحادیه

های کارخانه دفتر حسابداری کارخانه را به دست آوردند و علنی کردند. در برخی موارد کاشف به عمل کمیته

داشتند، در دهی کارخانه دستمزدها را پایین نگه میآمد که درست در همان زمانی که کارفرمایان به اسم زیان

های مالی و حساب انبارها را به دست گرفتند. نه تمام صورتهای کارخاواقع در سود غرق بودند. کمیته

کردند که با سابوتاژ و کارشکنی در تولید و توزیع، جنبش داران و مرتجعین به طور مداوم تقال میسرمایه

 هاکردند. این کمیتههای کارخانه بودند که این تالش را مسدود و افشا میاعتبار کنند؛ اما کمیتهکارگری را بی

کردند که از حق اخراج مدیران بدرفتار و به طور یکجانبه بر استخدام و اخراج کنترل داشتند و اعالم می

 .استخدام کارگرانِ مشمول فهرست سیاه برخوردارند

بینی کرده بود. تروتسکی در جریان مجادالت خود با به دقت این پدیده را پیش 1917تروتسکی پیش از سال 

پرولتاریا بنا به کّل »بینی کرده بود که پیش« یکتاتوری دمکراتیک پرولتاریا و دهقاناند»لنین بر سر شعار 

 مرحلۀ در تصنعی طور به توانست نخواهد بنابراین و «شد خواهد داده هُل قدرت سوی به …مسیر انقالب

عنوان نیروی بهدمکراتیک متوقف بشود؛ به بیان دیگر طبقۀ کارگر -ورژواب رژیم یک ایجاد و تزار سرنگونی

تواند و نباید از بکارگیری تمهیدات طبقاتیِ ضامن و پیشبرندۀ منافع خودش کنندۀ انقالب نمیاجتماعی هدایت

 .شود امتناع کندکه از همان محل کارش شروع می

 توان بهشود، به سختی میصحبت می 1917وقتی دربارۀ گردباد مبارزات اجتماعی نظیر رویدادهای 

ای ها کلی استثنائات و تنوعات منطقهیافته و عام دست پیدا کرد؛ چون برای هر کدام از آنهای تعمیمبندیجمع

ها، سوسیال روِلوسیونرها )اس آرها( و کارگرانی بدون ها، منشویکو نوسانات زمانی و غیره وجود دارد. بلشویک

 .های کارخانه فعال بودندها و کمیتهگی در اتحادیهوابستگی سازمانی هم

های کارگری توان گفت که اتحادیهرا در کلیت خودش در نظر بگیریم، می 1917با این حال اگر روسیۀ 

ها و اس آرها. در حالی های مشنویکتر بودند و متمایل به سیاست«طرفبی»کارتر یا از لحاظ سیاسی محافظه

کردند ها میگیری این کمیتهها تشویق به شکلها بودند. بلشویکنه سنگر حمایت بلشویکهای کارخاکه کمیته

 .کردندها پشتیبانی میهای بلشویکهای کارخانه به کرّات از قطعنامهو مجامع نمایندگی کمیته
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به رسمیت شناخت  ها را قانوناً های کارخانه برآمد و برای اینکار از یک سو آنحکومت موقت به مقابله با کمیته

اش های کارگری محدود کرد. لنین در سخنرانیشان را اساساً به نقش اتحادیهو از سوی دیگر همزمان نقش

 :ها کردژوئن، کارگران را ترغیب به ردّ این دست تالش 13های کارخانه به تاریخ خطاب به کنگرۀ کمیته

ترین شکل ست و نه کنترل ساختگی؛ به قاطعانهرفقا، کارگران، مطمئن شوید که کنترل واقعی دستتان ا»

 «بزنید رد دست کاغذی و ساختگی کنترل …ممکن به هرگونه قطعنامه و طرح پیشنهادی برای استقرارِ

هایی های کارخانه، صد درصِد کارخانههای کارخانه به سرعت گسترش یافتند. در کنفرانسِ ژوئن کمیتهکمیته

کردند، تا چند وقت ها شرکت میهزار کارگر، نماینده داشتند. نمایندگانی که در این کنفرانس 5با بیش از 

 .قبلش پشت خطوط مونتاژ بودند؛ اینان کسانی بودند که همکارانشان کف کارخانه انتخاب کرده بودند

. مثالً در یک کارگاه ها به کار گرفتندگیری این کمیتهچه در توان داشته علیه شکلالبته کافرمایان هر آن

کارگر، وقتی کارگران قصد ایجاد کمیته کردند باالفاصله همگی از سوی کارفرما اخراج شدند.  19سازی با چرم

در موارد دیگری نیز مدیران سعی کردند رهبران کمیته را اخراج کنند و بنابراین کارگران وادار شدند که برای 

 .ب بزنندبازگشت به کاِر رهبران، دست به اعتصا

های کارخانه برای تأمین غذا و سازماندهی عرضۀ مواد هایشان، کمیتهدر شرایط گرسنگی کارگران و خانواده

الخمری، کمپین به راه کردند و علیه دائمها انضباط کاری را دایر میکردند؛ در کارخانهغذایی تالش می

های کارگری خطوط تولید را برای تهیۀ ابزارها و انداختند. در آشوب و هرج و مرج دورۀ انقالبی، کمیتهمی

 .داشتندالعاده ضروری زنده نگه میپوشاک و کاالهای فوق

های کارخانه به نیروهای مسلح حکومت ترین چیز برای مقامات، اعالم این بود که کمیتهاما شاید آزاردهنده

دهند. به طور اخص در خود را تشکیل می یا میلیشیاهای مسلح« گارد سرخ»موقت اطمینان ندارند و بنابراین 

 .ترین گاردهای سرخ شکل گرفتندترین و رزمندههای بلشویکی بود که منسجمکارخانه

 :هایی را برای پیوستن به گاردهای سرخ تعیین کردندآوریل کارگران ناحیۀ پترهوف محدودیت 26روز 
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ن بدهیم که هیچ فرد ناشایست یا متزلزلی وارد فقط گل سرسبد طبقۀ کارگر امکان پیوستن دارد. باید تضمی»

بایست از سوی کمیتۀ نویسی در گارد سرخ است، میشود. هر کسی که مایل به نامصفوف }گارد سرخ{ نمی

 «محلی حزب سوسیالیست متبوعش توصیه شود

ها و ت کارخانهکردند. گارد سرخ، ظیفۀ تأمین امنیدر درون گاردهای سرخ، زنان نیز در کنار مردان خدمت می

های تعمدی نیروهای راست برعهده افروزیدفاع از منزل و محیط کار کارگران را در برابر موج حمالت و آتش

داشت. گارد سرخ اعالم داشت که تنها طبقۀ کارگر قادر به دفاع و پیشبرد دستاوردهای انقالب روسیه در برابر 

 آژیتاسیون»اش را به گردن گیریتقبیح و تقصیر شکلها گارد سرخ را نیروهای ضدانقالب است. منشویک

 .انداختند« لنینیستی

های کارخانه با عالقۀ فراوان مسائل فرهنگی را در دستورکار قرار دادند. در کارخانۀ پوتیلوف، کارگران کمیته

و  عضو داشت 2000اندازی کردند که یک کتابخانه و یک بوفه داشت. این کلوب یک کلوب فرهنگی راه

ای سوسیالیستی که خود متحد کردن و پروردن عموم طبقۀ کارگر به شیوه»کرد: هدفش را چنین تعریف می

 .«مستلزم دانش و پرورش عمومی، بر پایۀ سواد و فرهنگ است

عضو از  800شکل گرفت که خیلی زود  1917در ماه مارس « طلوع نو»در جزیرۀ واسیلیفسکی کلوبی به نام 

 .دادسازی پیدا کرد. این کلوب برای کارگران اردو و سخنرانی و موسیقی ترتیب میبین کارگران لوله

شد. این اجرا می« انترناسیونال»های اپرایی و سرود خوانیسازی افتتاح شد، تکوقتی کلوب کارگران اسلحه

های لن تئاتر کوچک و مدرسه داشت. کالسهزار کتاب، همراه اتاق مطالعه و یک سا 4ای با کلوب کتابخانه

 .شدندعصر برای سوادآموزی و آموزش امور حقوقی، علوم طبیعی و ریاضیات دایر می

های نویسندگان شهیر روس مانند اُتُروسکی و تولستوی و گوگول و های کارگری پتروگراد نمایشنامهدر کلوب

 .شدمی نویس آلمانی گرهارد هاپتمان و غیره اجرانمایشنامه

ها از حکومت موقت و جنگ حمایت نکردند و در کل سال مشغول نبرد سیاسی دانیم بلشویکطور که میهمان

ها تحت تأثیر رویدادها یک به یک به ها بودند. کارخانهدر جنبش کارگری برای مقابله با تمامی این گرایش
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به یکی از سازماندهان کارخانۀ « سیهتاریخ انقالب رو»کردند. تروتسکی در سوی حزب بلشویک چرخش می

 :ستایدکند و او را میپوتلیوف برای نمونه اشاره می

های انقالب دژ مستحکمی برای سوسیال رولوسیونرها کارخانۀ پوتیلوف با چهل هزار کارگرش در نخستین ماه»

ها اغلب حمالت بلشویک ها به درازا نکشید. در رأسرفت. اما مقاومت پادگانش در برابر بلشویکبه شمار می

دیدی که در گذشته خیاط بود. ولودارسکیِ یهود چند سالی را در آمریکا به سر برده بود و ولودارسکی را می

زد. او خطیبی زبردست، منطقی، پرنبوغ و جسور بود. لهجۀ امریکایی او بیاِن زبان انگلیسی را خوب حرف می

ایش در اجتماعات چندین هزار نفره طنینی خاص و سلیس داد. صدفردی به صدای آهنگینش میمنحصربه

از همان لحظۀ ورودش به ناحیۀ ناروا، زمین کارخانۀ “نویسد: داشت. کارگری به نام مینیچف دربارۀ او می

پوتیلوف در زیر پای آقایان سوسیال رولوسیونر سست شد و ظرف مدتی در حدود دو ماه، کارگران پوتیلوف به 

 .«ندها پیوستبلشویک

ها و حزب سوسیالیست بود المللی خیاطهای بینولودارسکی در دورۀ جنگ در امریکا، از اعضای فعال اتحادیه

زد. پس از رسیدن به روسیه به گروه مژرایونتسیِ تروتسکی، و سپس ای در نیویورک قلم میو برای روزنامه

 .آرها ترور شدبه دست اس  1918همراه تروتسکی به حزب بلشویک پیوست. او سال 

بگذارید این ایده که دانش »کرد: های عصر میکمیتۀ کارخانۀ پوتیلوف کارگران را تشویق به شرکت در کالس

تواند به زندگی معنا همه چیز است، به عمق آگاهی شما رسوخ کند. این است جوهرۀ زندگی که به تنهایی می

 .«دهد

 :گویدکمیتۀ کارخانۀ پوتیلوف در جای دیگری می

 از علمی دانش کسب فرصت نگذارید رفقا، …ترین مسائل هستندمسائل فرهنگ و روشنگری اکنون مبرم»

 ما. دارد ارزش ما برای گذردمی که ساعتی هر. ندهید هدر بیهوده را خود وقت از ساعت یک حتی. برود کف

 فرمان این. بگیریم سبقت آنان از باید بلکه برسیم، نبردیم در هاآن با که طبقاتی پای گرد به باید فقط نه

دهد. اکنون ما اربابان زندگی خودمان هستیم و دگی است، جایی است که زندگی به انگشت اشاره نشان میزن

 «های دانش چیره شویماز این رو باید بر تمامی سالح
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درصد و در بین کارگران  94.7طبق یک مطالعه، میزان باسوادی در بین کارگران بخش تجهیزات کارخانه به 

درصد  17رسید. در حالی که این رقم در نواحی روستایی بخش اروپایی روسیه درصد می 92فلزکار پتروگراد به 

 .بود

موجود در سطح سیاسی را در سطح محیط کار بازتاب « قدرت دوگانۀ»کنترل کارگری پس از انقالب روسیه، 

به دست کارگران انقالبی منتقل شد، در حالی که مالکیت حقوقی   عمالا  داد. جوانب مشخصی از این کنترلمی

 .داران بوددر دست سرمایه قانوناا  و حق انتقال مالکیت

نامید. کمیتۀ « شدهریزیمدرسۀ اقتصاد برنامه»تروتسکی پدیدۀ کنترل کارگری را در شرایط درست خود 

های اندازی کمیتهلعمل دقیق زیر را دربارۀ راهدستورا 1917کارخانۀ پوتیلوف مطابق با این خطوط در سال 

 :کارخانه صادر کرد

زان استقالل و ابتکارعمل ممکن را داشته باشند. می باالترین …های کارخانه ضروری است که این کمیته»

ها تماماً وابسته به این امر است. کارگران با اُنس گرفتن به های کارگری در کارخانهموفقیت سازمان

ها ملغا و ابزار تولید همراه ای هستند که مالکیت خصوصی کارخانهخودمدیریتی، مشغول آماده کردن برای دوره

اند به دستان طبقۀ کارگر در کلیت خود منتقل خواهد هایی که به دست کارگران برافراشته شدهبا ساختمان

باید دائماً هدف بزرگ و مهمی را  شد. از این رو در همان حال که مشغول کارهای خُرد و کوچک هستیم،

 .«کوشند به یاد داشته باشیمکارگران برایش می

طبقۀ حاکم که به دنبال انقالب فوریه دچار سرگیجه شده بود، وادار شد برای مدتی کوتاه کنترل کارگری را 

امتیازات خود را  داران تعادل خود را بازیافتند، مصمم شدند کهبه رسمیت بشناسد. اما به محض اینکه سرمایه

 .مجدداً اِعمال کنند

تضادهای رژیم کنترل کارگری که بنا به ماهیت خویش تضادهایی غیرقابل حل »تروتسکی بعدها نوشت: 

یابد و خیلی زود هستند، ناگزیر تا حدی شدت خواهند گرفت که حوزه و وظایف کنترل کارگری بسط می

تر پیش پای دو راه بیش« قدرت دوگانه»توضیح داد این طور که تروتسکی همان«. شودغیرقابل تحمل می

 .خود نخواهد داشت: یا تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر یا دیکتاتوری ضدانقالب
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 اعتصاب عمومی در آرای لوکزامبورگ، لنین و تروتسکی

« 1905ها و انقالب تولد سیاست ما: مارکسیست»ای از مقالۀ ای است از بریدهمقدمه: مطلب پیشِ رو، خالصه

، به عنوان سالحی که پرولتاریای «اعتصاب عمومی»به قلم مارک توماس. این مطلب متمرکز است بر مقولۀ 

نظیر رزا لوکزامبورگ از این تجربه یبندی ببه کار بُرد؛ سپس فرمول 1905روس نخستین بار در تجربۀ انقالب 

هایش؛ و در نهایت سهم لنین و تروتسکی ها و کاستیها و سوسیال دمکراسی و البته ضعفدر مقابل آنارشیست

 .عنوان روش مبارزۀ طبقۀ کارگرها و بسط مفهوم اعتصاب عمومی بهدر اصالح این ضعف

 اعتصاب

ترین یک جنبش اعتصابی را تجربه کرد که چه در تاریخ روسیه و چه خاصه در پیشرفته 1905روسیه در سال 

یعنی . (1) ددا رخ اعتصاب میلیون روز  23نظیر بود. در این سال پرهیاهو بیش از داری بیکشورهای سرمایه

تعداد (. 1904الی  1895برابر بیش از تعداد روزهای اعتصاب روسیه در کل یک دهۀ پیش از آن ) 11

داری در هر یک تر سرمایهرا با حداکثر تعداد اعتصاب کشورهای پیشرفته 1905های روسیه در سال اعتصاب

 :مقایسه کنید 1908تا  1894های کل دورۀ از سال

 1908-1894های حداکثر تعداد اعتصابات در هر یک از سال کشور

 527،000 آلمان

 438،000 فرانسه

 660،000 امریکا

 روسیه

(1905) 

2،863،000 

، نخستین 1905  تر از آمریکا و آلمان یا فرانسه بود. انقالبعالوه بر این طبقۀ کارگر صنعتی روسیه کوچک

کرد. کننده ایفا میانقالب بزرگی بود که در آن سالح خاص طبقۀ کارگر، یعنی اعتصاب عمومی، نقشی تعیین

سراسر اروپا چنین چیزی مصداق نداشت. حتی در کمون  1848های فرانسه و نه انقالب 1789نه در انقالب 

داری در سراسر اروپا طی هم اعتصابات نقش جزئی داشتند. گسترش سریع صنعت سرمایه 1871پاریس 

و تولد انقالب کارگری مدرن هموار کرد. به بیان  1905های بعد از شکست کمون راه را برای انقالب دهه
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دیگر این نخستین انقالب روسیه چیزی را به نمایش گذاشت که رزا لوکزامبورگ، انقالبی بزرگ لهستان، 

 .طبقۀ کارگر توصیف کرده بود« روش حرکت»عنوان به

 عمومی اعتصاب در اقتصاد و سیاست لوکزامبورگ: رزا

گیری یچ وجه مطلوب نبود. شکلبه ه 1905های اروپایی تا ارزیابی رایج از اعتصاب عمومی در بین سوسیالیست

ها از خصوص علیه امتناع آنهمراه بود با نبردی علیه آنارشیسم و به 1890و  1880انترناسیونال دوم در دهۀ 

جوره ها یک اعتصاب عمومی کافی بود تا همههرگونه مشارکت در سیاست. در عوض از منظر برخی آنارشیست

کامل و فوری کارگران بدون نیاز به هرگونه مرحلۀ میانی منجر بشود. به بورژوازی گرسنگی بدهد و به رهایی 

شد. از طرفی از این جهت اعتصاب عمومی در تقابل با ضرورت مداخله در فعالیت سیاسی روزمره مطرح می

مثل اعتصاب عمومی  (2)« اقدام عملی مستقیم»شامل « سیاست»ها بر این نظر بودند که حوزۀ سوسیالیست

های کارگری عمیقاً حتی با بحث در مورد اعتصاب عمومی هم خصومت مثالً در آلمان رهبران اتحادیهشود. نمی

عنوان تهدیدی در برابر نیروی تشکیالتیِ به اعتصاب عمومی را به 1905داشتند و در کنگرۀ کلن به تاریخ مه 

 .ها محکوم کردندزحمت به دست آمدۀ اتحادیه

عنوان یک تخیل گرفت. اعتصاب عمومی که بهنیز واقعیت داشت از تئوری پیشی می 1905اما حتی تا قبل از 

کارگران بلژیک برای اصالحات  1902شد. سال آنارشیستی طرد شده بود، داشت در سراسر اروپا از نو ظاهر می

ا شد. رزهزار کارگر می  450به نفع حق رأی همگانی یک اعتصاب عمومی به راه انداختند که شامل 

رًا هیچ تضادی بین جا ظاهکرد و نوشت که حداقل در اینلوکزامبورگ از نزدیک به این تحوالت توجه می

، کشورهای هلند و لوکزامبورگ و 1904و  1902های فعالیت سیاسی و اعتصاب عمومی وجود ندارد. بین سال

 .سوئد و ایتالیا هم همگی اعتصابات عمومی را تجربه کردند

ها از اعتصاب عمومی شدند، اما اینک به چشم یک عملیات ث ارزیابی مجدد سوسیالیستاین تحوالت باع

شود برای محافظت از حق سازماندهی کارگران در شد که میشدۀ یک بار مصرف و تدافعی دیده میحساب

 کارگرفته شود. بهبرابر حمالت طبقۀ حاکم یا خنثی کردن هرگونه تالش برای محدود کردن دمکراسی به

شد که قرار است نه به عنوان بدیلی در برابر مسیر عبارتی اعتصاب عمومی تنها به چشم آخرین سالح دیده می

ای برای پاکسازی موانِع پیش پای مسیر پارلمانی باشد. گذشته از این قرار بود اعتصاب پارلمانی، بلکه وسیله

های عمومی اشد )این الگویی است که در اعتصابعمومی هم از باال آغاز بشود و هم تحت کنترل اکید از باال ب
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وجود داشت(. اعتصاب عمومی به جای اینکه یک نقطۀ عزیمت جدید، یک  1904و  1902های در فاصلۀ سال

روش جدید برای نبرد در راه سوسیالیسم باشد، قرار بود مهار و ضمیمۀ تاکتیک آزمودۀ قدیم شود. حتی اداورد 

کرد هم مشوق استفاده از اعتصاب ظم که صراحتاً انقالب و مارکسیسم را رد میبرنشتاین، ریویزیونیست اع

 .عمومی برای دفاع یا کسب حق رأی همگانی بود

بنابراین یک رویکرد به اعتصاب عمومی، همان برداشت آنارشیستی بود که اعتصاب عمومی را معادل با خودِ 

، اعتصاب «اعتصاب عمومی سیاسی»عنی رویکرد تدافعیِ گرفت، در حالی که رویکرد دیگر، یانقالب در نظر می

استدالل کرد که هر دوی این مفاهیم  1905کرد. رزا لوکزامبورگ در سال عمومی را بالکل از انقالب جدا می

خیزد و تکوین پیدا ای که اعتصاب عمومی از دلش برمیانتزاعی و غیرتاریخی هستند، چون به شرایط واقعی

 .ی دارندکند توجه اندکمی

بر جنبش سوسیالیستی آلمان داشت. در گزارش یک پلیس روس از آن سال « تأثیر عمیقی» 1905انقالب 

شد که در آن میتینگی دربارۀ اوضاع در برلین و دیگر شهرهای بزرگ آلمان به زحمت روزی پیدا می»آمده بود: 

ید سالح برای مردم روسیه به اتمام آوری پول برای خرها با جمعروسیه برگزار نشود. همۀ این میتینگ

در آلمان یک ستون روزانه داشت که آخرین اخبار  (3)« به پیش»روزنامۀ سوسیالیستی برجستۀ «. رسیدندمی

 .دادتحوالت روسیه را پوشش می

 500سال نزاع کارگری شدیدی بود که هرچند در مقیاس روسیه نبود، اما با مشارکت بیش از  1905در آلمان، 

جویی کارگران آلمان میلیون روز اعتصاب، این سال نقطۀ اوج مبارزه 7.3ر کارگر در اعتصابات و بیش از هزا

بود. در چنین جوّی بود که جناح چپ حزب سوسیال دموکرات سعی داشت تهاجمی  1917و  1848در فاصلۀ 

ری در اروپای غربی تر کند. رزا لوکزامبورگ بیش از هر سوسیالیست دیگشود و موضع حزب را رادیکال

روسی »های رویدادهای روسیه را هضم کرد و به دنبال این بود که به کارگران آلمان نشان بدهد چه طور درس

تر از این رزا لوکزامبورگ درک کرد که چه طور اعتصاب عمومی، طبقۀ کارگر را به یک مهم. (4)« حرف بزنند

کند. این چیزی بود که را از ابژۀ تاریخ به سوژۀ آن بدل میکند و چگونه کارگران نیروی انقالبی تبدیل می

 .تدافعی غایب بود« اعتصاب عمومی سیاسیِ»تماماً از بحث سردمداران 

های آلمان توانست به چنین درکی برسد به این خاطر بود که برخالف اکثر رادیکالاینکه رزا لوکزامبورگ می

لوکزامبورگ نه فقط چهرۀ برجستۀ حزب آلمان، که رهبر ایدئولوژیک  از نزدیک با انقالب روسیه در ارتباط بود.
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سوسیال دمکراسی پادشاهی لهستان »یک سازمانی انقالبی سوسیالیستی در لهستانِ تحت اشغال روسیه به نام 

به طور مخفیانه به لهستان  1905)س.د.پ.ل.ل( بود. گرچه لوکزامبورگ تنها واپسین روزهای سال « و لیتوانی

کرد، اما با این حال از نزدیک با رویدادهای آنجا در ارتباط بود و به طور مداوم برای نشریات رفقای  سفر

 .زدقلم می (5)« پرچم سرخ»اش و به ویژه مجلۀ لهستانی

جو بودند. مبارزه 1905در اینجا به دو نکته باید اشاره کرد. اوالً کارگران لهستانی به شکلی استثنایی در سال 

روسیه، سطح فعالیت اعتصابی طبقۀ کارگر لهستان به مراتب باالتر از  1905ای دربارۀ انقالب ه مطالعهبنا ب

 93های سراسر امپراتوری روسیه، در پادشاهی لهستان رخ داد و کارگران روس بود. یک سومِ کل اعتصاب

میزان 1907-1906های دست به اعتصاب زدند. در سال 1905درصد کارگران صنعتی لهستان در سال 

رفت. شدت تنازعات ها از اتریش و بلژیک و فرانسه هم فراتر مییابی کارگران لهستان در اتحادیهتشکل

تردید انعکاسی بود از صنعتی شدن سریع و ستم ملی شدید بر لهستان از سوی حاکمیت تزار. کارگری بی

عمومی در سنت مارکسیستی هم از طرف یک  ترین اثر دربارۀ اعتصاببنابراین شاید تصادفی نباشد که بزرگ

 .انقالبی لهستانی نوشته شده است

رو شد که سعی داشتند با رقبای نیرومندی روبه« سوسیال دمکراسی پادشاهی لهستان و لیتوانی»ثانیاً حزب 

 کرد که)ح.س.ل( به طور اخص استدالل می« حزب سوسیالیست لهستان»اعتماد کارگران را جلبِ خود کنند. 

استقرار دوبارۀ یک دولت لهستانی مستقل، اولویت اصلی کارگران لهستانی است و به همین خاطر بود که از 

نثارشان شده بود. این چالش سیاسی باعث شد تا « سوسیال پاتریوت»طرف لوکزامبورگ برچسب گزندۀ 

گی که در واکنش به العاده مهمی دست پیدا کند. به دنبال طغیان سیاسی بزرلوکزامبورگ به بینش فوق

حزب »اقتصادی جریان پیدا کرد. در چنین شرایطی فعالین  شمار اعتصابرخ داده بود، بی «یکشنبۀ سیاه»

نشینی از انقالب است. از کردند که این امر در حکم عقببه طور اخص استدالل می« سوسیالیست لهستان

 .که اعتصاب سیاسی علیه تزار بودداران چه نیاز بود، نه مبارزه با سرمایهها آننظر آن

تحت تأثیر این « سوسیال دمکراسی پادشاهی لهستان و لیتوانی»بسیاری از انقالبیون درون صفوف حزب 

استدالل قرار داشتند. سؤال این بود که آیا مبارزه بر سر دستمزد یا شرایط کارخانه، در حکم زوال انقالب و 

های خودش را سال ترین استداللویکرد بود که لوکزامبورگ قویتجزیۀ جنبش نیست؟ در مخالفت با این ر

بندی کرد. به گفتۀ او اعتصاب عمومی انقالبی موانعی فرمول« اعتصاب عمومی»بعد در اثر پیشگامش به نام 
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عمومًا فعالیت پارلمانی از یک سو و  -شوندباعث شکاف میان سیاست و اقتصاد می« عادی»را که در دوران 

های سیاسی های اقتصادی به اعتصابدارد. ابتدا اعتصاباز سر راه برمی -ای از سوی دیگرتحادیهفعالیت ا

دهد که این فرایندِ تبدیل بارها در طول نشان می« اعتصاب عمومی»شوند. لوکزامبورگ در کتاب مبدل می

آهن برای حقوق مستمری راهدر روسیه تکرار شد. به عنوان مثال اعتصاب اکتبر با مبارزۀ کارگران  1905سال 

آغاز شد، اما به یک چالش عظیم در برابر تزار تبدیل گشت که توانست از حکومت مطلقۀ وقت یک سلطنت 

هایی با مطالبات اقتصادی فوری آغاز شدند، اما به سرعت به مشروطه بیرون بکشد. بارها و بارها اعتصاب

کند مبنی بر اینکه رگ به یک نکتۀ دیگر هم اشاره میهای بزرگ سیاسی مبدل شدند. رزا لوکزامبواعتصاب

تواند موجی از تواند رخ بدهد. به بیان دیگر از پی یک عمل سیاسی بزرگ میعکس این الگو هم می

 :ترین نیازهایشان سر برسدهای کارگری برای ابتداییاعتصاب

ها دهد. مبارزات اقتصادی الیهخ میبین مبارزات اقتصادی و سیاسی ر« وقفهکُنش دوسویۀ بی»بنابراین یک 

اقشار  تریندیدهترین و ستمیافتهتر سازمانکند که اغلب کمو اقشار جدیدی از کارگران را جذِب جنبش می

ماند که از آن هزاران شاخۀ نشین حاصلخیر به جای میآلود کُنش سیاسی، یک تهبعد از هر موج کف»هستند: 

داران، انرژی امان کارگران با سرمایهد. و برعکس، شرایط مبارزۀ اقتصادی بیزنمبارزۀ اقتصادی جوانه می

دارد. به عبارتی یک منبع ذخیرۀ دائمی و تازه از قدرت را شکل مبارزاتی آنان را در هر بازۀ سیاسی زنده نگه می

 .«دهدمی

نیستند و مقصودش از این « های نمایشیاعتصاب»گوید که چنین کارگرانی احتماالً مخاطب لوکزامبورگ می

هایی است که از نظر اهداف و مدت زمان محدود هستند و اغلب صرفًا مقاصد سیاسی را دنبال ها، آناعتصاب

اند. اما در مقابل لوکزامبورگ به ها عموماً از سوی کارگرانی است که نقداً چپ شدهکنند. این اعتصابمی

دارد. های طبقۀ کارگر را به حرکت وامیالیه« ترینماندهعقب»کند که هم اشاره می« های تعرضیاعتصاب»

مانده هستند، در مسیر امروز غیرمتشکل و عقب»گوید که در اعتصاب عمومی، کارگرانی که لوکزامبورگ می

کنند و نه کسانی که باید دستشان را پرواترین عناصر اثبات میترین و بیعنوان رادیکالمبارزه خودشان را به

 .«فت و به مبارزه کشاندگر
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گیرندشان، فردا به های سوسیالیست قلم میها و سازماندار جنبش که امروز رهبران اتحادیههای عقببخش

ها جریان شوند اما مشروط به اینکه یک نبرد جدی برای دگرگونی زندگی آنعنوان جلودار وارد صحنه می

 .داشته باشد

تواند بر ناموزونی و غیریکدستی که تجربۀ اعتصاب عمومی به تنهایی میاما لوکزامبورگ بر این تصور بود 

ناپذیر اعتصاب عنوان محصول اجتنابآگاهی کارگران غلبه کند. به همین خاطر هم است که او قیام را به

کار در بین مقامات اتحادیه اشاره کند. به عالوه او در کتابش به رشد یک الیۀ محافظهعمومی معرفی می

 به» کنند، محدودشان یا بایستند حرکت در هایتوده با تقابل در هاآن اگر  کند کهبینی میکند و پیشمی

ها و توهمات را دور بریزد و ها و تعللماندگیۀ عقبهم بتواند کارگر طبقۀ اگر یعنی. «شد خواهند جارو کناری

برابرش را نخواهد داشت. در واقع لوکزامبورگ با ای تاب ایستادن در با ارادۀ واحد عمل کند، هیچ بوروکراسی

ها و حزب سوسیال دموکرات جویی انفجاری طبقۀ کارگر در برابر موعظۀ رهبران اتحادیهتأکید روی مبارزه

آمیز تشکیالت، نقش تشکیالت سیاسی را در ایجاد وحدت طبقۀ کارگر دربارۀ ساخت آرام و صبورانه و مسالمت

های انترناسیونال دوم نیاز بود. ای این کار به تشکیالتی بسیار متفاوت با از انواع سازماندستکم گرفت. البته بر

 .تجسم ببخشد لوکزامبورگ زمینه را برای درک جدیدی از تشکیالت سیاسی هموار کرد، اما نتوانست به آن

 لنین و نقش پیشروان در اعتصاب عمومی

زدنی نوشت که در آن اعتصاب عمومی در کانون ای مثالمقاله ، لنین1905پنج سال بعد از نقطۀ اوج انقالب 

، «آمارهای اعتصاب در روسیه»برداشتش از فرایند انقالبی قرار داشت. این مقاله با وجود عنوانِ خشک و زمختِ 

لنین که اکثراً فردی بدبین . 1907الی  1905تحلیلی است درخشان از جنبش اعتصابی در تمام دورۀ انقالبی 

شود، اتفاقاً در این اثر هر دوی این مضامین را درمرکز درک به پتانسیل انقالبی و خودفعالیتی کارگران دیده می

 .عمیقًا غنی شده بود 1905و دریافتش از ماهیت انقالب روسیه قرار داد؛ مفهومی که اینک با تجربۀ 

 توانمی مشترکی فصول برعکس اما دهند،می قرار هم با را در تقابل با وجودی که اغلب لنین و لوکزامبورگ 

 کارگران باورهای دگرگونی برای محوری امری را عمومی اعتصاب دو هر کهاین جمله از یافت؛ دو این میان

های اقتصادی و طور که خواهیم دید لنین و لوکزامبورگ هر دو دیالکتیکِ اعتصابهمان. دیدندمی جامعه و
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مهمی را نسبت  دیدند، منتها لنین وجوه تفاوتعنوان ویژگی و خصلت حیاتی اعتصاب عمومی میسیاسی را به

 .پروراندبه تحلیل لوکزامبورگ می

هایی را که نقش برجسته یا ها بهره گرفت تا دعاوی و استدالللنین از آمارهای مقامات تزار دربارۀ اعتصاب

ها گرچه از جانب گرفتند رد و نفی کند. این قبیل استداللنقالب به چالش میطبقۀ کارگر را در ا« هژمونیکِ »

نشینی از سیاست مشغول عقب 1905هایی در طیف چپ هم که بعد شکست آمدند، اما بخشها میلیبرال

 .ها بدل شده بودندانقالبی بودند به بلندگوی همین استدالل

که از این قرار بودند: اول اینکه کارگران توان خودشان را دست  جا سه استدالل را به چالش گرفتلنین در این

شان را به فراتر از ظرفیت تحمل نیروی واقعی خودشان هل دادند. دوم اینکه جوییباال گرفتند، یعنی مبارزه

را با خود همراه داشت و « جامعه»انقالب تنها زمانی دستاوردهای واقعی داشت که طبقۀ کارگر همدلی کل 

ها منزوی شد، ضدّانقالب هم جلوتر آمد. سوم و در بار که طبقۀ کارگر به خاطر گسست از ائتالف با لیبرالهر 

عنوان نهایت اینکه آنچه باعث این گسست شد، ترکیب کردنِ مطالبات سیاسی برای رفرم دموکراتیک )به

ای صرفًا به نفع وان مطالبهعنخواست کل اپوزیسیون( و مطالبات اقتصادی مثل هشت ساعت کار روزانه )به

 .طبقۀ کارگر( بوده

های ترین بخشها در مهمکند که تا وقتی اعتصابها خاطر نشان میسابقۀ اعتصابلنین با بررسی ابعاد بی

یافتۀ صنعتی حتی شروع هم نشدند. تر توسعههای کمطبقۀ کارگر به اوج نرسیده بودند، در بعضی بخش

های دادند، اما مسبب دو سوم کل اعتصابوم کل کارگران کارخانه را تشکیل میپترزبورگ و ورشو یک سسن

 :بودند. در این دو ناحیه هر کارگر به طور متوسط چهار بار در سال دست به اعتصاب زده بود 1905

 هگاآن …اگر انرژی و ماندگاری مبارزۀ اعتصابی در سراسر روسیه به همان اندازۀ سن پترزبورگ و ورشو بود»

 شمال و غرب: که معناست بدان این جغرافیایی بیان به …شدمی برابر دو بایستمی هااعتصاب شمار کل

 .«بودند خوابنیمه هنوز جنوب و شرق و مرکز اما بودند، برخاسته خواب از غربی

جوترین بخش طبقۀ های مختلف طبقۀ کارگر را هم ارزیابی کرد. مبارزههای متفاوت بخشچنین نقشلنین هم

گیرد ها دست به اعتصاب زدند. لنین نتیجه میکارگر، کارگران فلزکار بودند که سه برابر بیش از سایر بخش

ها را در تر جایگاه نقش آنلی دقیقکه این بخش در مجموع نقش پیشرو را بازی کرده، اما از این گذشته خی
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از کل  تعداد کارگران فلزکار اعتصابی بیش 1905دهد. در ماه ژانویۀ ای نشان میهای تودهدینامیسم اعتصاب

هزار کارگر فلزکار در این ماه دست به اعتصاب زدند(. این رقم از  252هزار از  155یک دهۀ قبل از آن بود )

تر بود(. به بیان دیگر کارگران فلزکار تر ماه اکتبر بیشهای بعدی و از جمله موج اعتصاب بزرگهر یک از ماه

در  ای از خستگیترین انرژی خود را برای آغاز این جنبش کامل صرف کردند. اما اواخر همان سال درجهبیش

 .بود 1905تر از ژانویۀ این بخش شروع شد و سطح مشارکت در اعتصاب اکتبر تقریباً یک سوم کم

 1905شان در سال جوییدادند، از نظر مبارزهکارگران نساجی که بخش اعظم کارگران کارخانه را تشکیل می

ارزه شده بودند، با این حال گرفتند. کارگران نساجی بعد از کارگران فلزکار وارد مبدر رتبۀ دوم جای می

واضح است »نویسد تر از نُه ماه قبلش بود. لنین میتوجهی بزرگشان در اعتصاب اکتبر به طور قابلمشارکت

که این ناموزونی در جنبش، برابر است با قدری تحلیل رفتن نیروها به خاطر پراکندگی و تمرکز 

 توان به تا داشت جا هنوز که نبود آمیزمبالغه فقط نه ارگرک طبقۀ انقالبی پتانسیل بنابراین. «…شانناکافی

 .برسد کاملش

از این گذشته لنین با استفاده از آمارهای اعتصاب توانست نشان داد که دستاوردهای اقتصادی کارگران و 

رال. لیب« جامعۀ»گرفتند و نه از حمایت های سیاسی انقالبی، از ابعاد و عزم جنبش اعتصاب نشأت میپیروزی

 10سال ثبات نسبی باالخره بیش از  5، نقطۀ عطفی برای کارگران روس بود و دستمزدها بعد از 1905سال 

درصد افزایش یافت. به همین ترتیب همین موج اعتصابی بود که تزار را وادار به اصالحات کرد. برعکس 

ون با نیرو و عزم کافی وارد عمل ها، چرغم برخورداری از حمایت لیبرالمواردی هم بودند که کارگران علی

 :نویسدنشدند شکست خوردند، مثاًل در دورۀ ژوئیه تا سپتامبر. لنین می

های عنوان دلیل اصلی پیروزیها اینقدر بهکه لیبرال 1905با کارگران در سال ” فضای عمومی همدلی“آن »

 رفته تحلیل نیروهایشان که زمانی در کارگران شکست مانع وجه هیچ به …زنند اش دم میکارگران درباره

 در هامارکسیست  ”.شته باشددا همدلی شما با جامعه وقتی هستید قوی شما“ گویندمی هالیبرال. نشد بود

 .«”دارد همدلی شما با جامعه هستید قوی وقتی“ گویندمی کارگران به عوض

 .کندمیهای اقتصادی و سیاسی را مقایسه لنین با رسم جدول زیر اعتصاب
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 تعداد اعتصابات )به هزار(

  
 دسامبر-اکتبر سپتامبر-ژوئیه ژوئن-آوریل مارس-ژانویه

کارگران 

 فلزکار

 30 37 42 120 اقتصادی

 
 283 63 79 159 سیاسی

 
 314 100 118 279 مجموع

کارگران 

 نساجی

 182 72 109 196 اقتصادی

 
 418 53 154 111 سیاسی

 
 600 125 263 307 مجموع

کارگری، یعنی کارگران فلزکار،  جوترین بخشتنها اقلیتی از مبارزه 1905دهد که حتی از آغاز همین نشان می

های صرفاً اقتصادی بودند. برعکس اکثریت قریب به اتفاق کارگران نساجی مقدمتاً در درگیر اعتصاب

 .های سیاسی غالب شدنداعتصاب 1905های صرفاً اقتصادی درگیر بودند، اما تا سه ماهِ آخر سال اعتصاب

 :گیرد کهلنین نتیجه می

های اقتصادی و سیاسی کامالً روشن است: بدون یک چنین ارتباط این وابستگی دوسویه میان اعتصاب»

 که زمانی در و جنبش آغاز در …اِی واقعاً فراگیری ممکن نخواهد بودنزدیکی میان این دو، هیچ جنبش توده

 اعتصاب{ بعدتر} …است  غالب شکل اقتصادی صرفاً اعتصابِ شوند،می وارد آن به ددارن جدیدی هایبخش

 عمومی و دهدمی گسترش را جنبش دارد،وامی حرکت و هیجان به هم را ماندهعقب هایبخش سیاسی،

 .«دهدمی ارتقا باالتر سطح یک به و کندمی

های اقتصادی و سیاسی به جای اینکه در تقابل با هم و دافع یکدیگر باشند، پیوند نزدیکی بنابراین اعتصاب

دیدند؛ به می« ضعف جنبش»ها و برخی در طیف چپ ترکیب و مخلوط شدن این دو را باهم دارند. لیبرال

« انزوای»ور اخص، مسبب به ط 1905طوری که مبارزه برای هشت ساعت کار روزانه در اکتبر و نوامبر 

کن شکست آن توصیف شد. لنین اختالفی با این واقعیت نداشت صافکارگران از اپوزیسیون بورژوایی و جاده
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های که جنبش هشت ساعت کار شکست خورد، اما استدالل کرد که مطالبات اقتصادی در عوض بخش

جنبش سیاسی ریشه در تشدید مبارزۀ اقتصادی ترِ طبقۀ کارگر را به عرصۀ مبارزه کشیدند. توسعۀ ماندهعقب

 .داشت

های مطالبۀ هشت ساعت کار در روز، بدون تردید خصومت خیلی از عناصر بورژوا را که چه بسا با سایر خواسته

کارگران همدلی داشتند برانگیخته بود. اما در این هم تردیدی نیست که این مطالبه خیلی از عناصری را که 

 .نبش کشیده نشده بودند نیز جذب کردتاکنون به این ج

تا اعتصاب  1905گویند که از ژانویۀ اند و میزیر سؤال برده 1905ها هژمونی طبقۀ کارگر را در انقالب بعضی

بزرگ اکتبر، طبقۀ کارگر بیش از حد غیرمتشکل و غرق در مبارزه برای بهبودهای اقتصادی فوری و فاقد 

ها بودند که صحنۀ اصلی را ل اراده در انقالب بوده است و در عوض لیبرالبرنامۀ سیاسی منسجم برای اِعما

بود که در ماه اکتبر  -یعنی کارگران و بورژوازی لیبرال-در دست داشتند و بنابراین همگرایی میان این دو نیرو

 .ترین پیروزی انقالب انجامیدبه بزرگ

ندۀ طبقۀ کارگر متکی بر این استدالل است که همۀ کنبا این حال ادعای لنین دربارۀ نقش برجسته و رهبری

ترین ابتکار عمل و نیرو وارد عمل شدند. در پاییز دستاوردهای کلیدی زمانی محقق شدند که کارگران با بیش

ها کمپینی از نوشتن طومارهای اعتراضی و کنفرانس و ضیافت به راه انداختند تا در کمال احتیاط لیبرال 1904

تری ات دمکراتیک بشوند و همیشه از ترس حکومت مطلقه مراقب بودند که مبادا جمعیت وسیعخواهان اصالح

ها امیدوار بودند که بتوانند از افتضاحات نظامی روسیه در جنگ با ژاپن و شکست پشت را بسیج کنند. لیبرال

ار پایینی قرار داشت. جویی طبقۀ کارگر در سطح بسیشکست بهره برداری کنند. این در زمانی بود که مبارزه

دستاورد این کمپین اندک بود. به عالوه وقتی وزن شورش از پایین نیکوالی دوم را وادار کرد که در اکتبر 

ها به مخالفت با انقالب چرخیدند. توجهی از لیبرالوعدۀ سلطنت مشروطه بدهد، بورژوازی و بخش قابل 1905

داران روس را برای انقالب کافی بود تا شور و شوق سرمایه انداز مشارکت مردم عادی در قدرت همحتی چشم

 .سرد کند
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در نهایت ادعای هژمونی طبقۀ کارگر متکی بر این واقعیت است که خودِ اعتصابات عمومی بودند که بیش از 

ا ها رهای ملی و سربازان و ملوانان تأثیر گذاشتند و آنهای جامعه مثل دهقانان و اقلیتپیش بر سایر بخش

 :چنین نوشت 1912تشویق کردند که تزار را به چالش بکشند و دست به شورش بزنند. لنین در 

ها بارقه در همه های انقالبی منطق عینی خود را دارند. صدها هزار و میلیونهای عمومی در برههاعتصاب»

قت مفرط، شکنجۀ گرسنگی پراکنند و این در حالی است که دور تا دور مواد قابل اشتعال موجودند: مشجهت می

 «.پایینو سربازان رده” دهقانان“و ” فرودستان“شرمانۀ انتها، تحقیر بیسابقه، استبداد بیبی

دارند. با این حال لنین تأکیدِ به « لوکزامبورگیستی»ای های لنین مشخصًا سایهبینیم که استداللجا میتا این

یعنی کارگران فلزکار دارد. از منظر لنین اعتصاب عمومی تری بر نقش بخش پیشُروی کارگران مراتب بیش

های مختلف کارگران غلبه کند و ضعف حیاتی انقالب نیز در همین توانست بر این ناموزونی در بین بخشنمی

 .نهفته بود

 به بعد به کرّات از اهمیت اعتصاب عمومی برای مبارزه 1911لنین در مواجهه با احیای جنبش طبقۀ کارگر از 

 .علیه حاکمیت مطلقه دفاع کرد. پتانسیل انقالبی طبقۀ کارگر در کانون تفکر او دربارۀ انقالب روسیه قرار داشت

 تروتسکی، اعتصاب عمومی و قدرت دولتی

ساله نقشی محوری برای اعتصاب  25هم لئون تروتسکِی  1905های بزرگ ژانویۀ حتی تا پیش از اعتصاب

منتشر شد ولی اواخر « یکشنبۀ سیاه»ای که بعد از ور بود. تروتسکی در مقالهعمومی در فرایند انقالبی متص

و پتانسیل اعتصاب عمومی  1904ها در پاییز نوشته بود، تمایز تندی میان نتایج ناچیز کمپین لیبرال 1904

 .قائل بود

اب عمومی است. تروتسکی تأکید داشت که قدم بعدیِ هر کمپینی که بخواهد تزار را به چالش بکشد، اعتص

ها توانست به تنهایی هم تودهها را آزاد کند. میتوانست انرژی انباشتۀ تودهچون اعتصاب عمومی به تنهایی می

های جدیدی از طبقۀ کارگر را به صفوف مبارزه بکشاند. تنها یک اعتصاب عمومی را سازمان دهد و هم الیه

توانست همین طور برگزاری یک مجلس مؤسسان بود که میدر سراسر روسیه با محوریت مطالبۀ پایان جنگ و 

بدان رسیده بود بشکند. تکانه و قدرت اعتصاب عمومی  1904ها تا اواخر سال بستی را که کمپین لیبرالبن



47 

توانست حمایت و همدلی دهقانان را از یک سو و ارتش را از سوی دیگر پشت خود بکشد و از این رو می

 .طور قابل توجهی گسترش بدهد نیروهای انقالب را به

انداز را اثبات کرد. به قول پاروُس، همکار تروتسکی در آن ایام، اعتصاب عمومی سیر واقعی رویدادها این چشم

آمد، بلکه نتیجۀ تعمیم درخشان او از بینی تروتسکی از هوا نمیاز زیر عبای یک کشیش ظاهر شد. پیش

وب روسیه را درنوردیده بودند. به قول م.ن.پوکروفسکی، مورخ جن 1903هایی بود که در اواسط اعتصاب

های عمومی در تمامی صنایع یک منطقۀ روسیه، شامل عنوان نخستین اعتصابها بهبلشویک، این اعتصاب

 .شدهزار کارگر می 200بیش از 

کرد. بنابراین آورد توجه میهایی که فعالیتِ خود کارگران به وجود میها و امکانتروتسکی از نزدیک به فرصت

دو ایدۀ محوری در تفکر تروتسکی متبلور شد. اول اینکه اعتصاب عمومی، طبقۀ کارگر  1905تا پیش از سال 

وذ طبقۀ کارگر را بر سایر طبقات جامعه کند و دوم اینکه به طور قابل توجهی نفرا سازماندهی و متحد می

 .دهدگسترش می

گیر زاده شد که پاسخی فوری به نیازهای خودِ جنبش در اواسط اعتصاب اکتبر یک قدرت جدید و چشم

العادۀ این نهادِ منحصر به فرد یکی از دستاوردهای فوق«. سوویت»اعتصابی بود: شورای نمایندگان کارگران یا 

 40نماینده از  30اکتبر برگزار شده بود، در ابتدا از تنها  13میتینگی که اولین بار در روز  بود. 1905انقالب 

های سن پترزبورگ بود. اما به سرعت گسترش یافت و تا نیمۀ دوم نوامبر تعداد نمایندۀ منتخب از کارخانه

داد. در واقع این نهاد به ش میاتحادیه را پوش 16کارگاه و  34کارخانه و  147تن رسید که  562ها به نماینده

عنوان یک سازمان اعتصاب شکل گرفت، اما ابعاد عظیم اعتصاب باعث گسترش عظیم دامنۀ فعالیتش شد. 

هایی از این دست انجام شورا که نهادی عمیقاً دموکراتیک بود با حمایت اکثر کارگران سن پترزبورگ فعالیت

گران در برابر کشتار یهودیان، مقابله با سانسور مطبوعات، دخالت داد: تأمین مواد غذایی، مسلح کردن کارمی

در منازعات میان زمیندار و کارگر و حتی پیگیری پروندۀ مسئولین حمل برانکار که مورد بدرفتاری صلیب سرخ 

 .قرار گرفته بودند

تر صاب هرچه کاملیک اعت»به طور خالصه شورا در خألِ به جای مانده از فلج حکومت تزاری وارد صحنه شد. 

دار کارکردهای دولت تر عهدهسازمان دولت را ازکارافتاده و منسوخ کند، سازمان اعتصاب نیز خود هرچه بیش
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شود. این شرایط برای یک اعتصاب عمومی به مثابۀ متد مبارزۀ پرولتریا، در عین حال شرایطی برای اهمیت می

 «.عظیم شورای نمایندگان کارگران بود

کند و اگر بخواهد خودش را حفظ کند و پیش برود مجبور است اعتصاب عمومی دولت را تضعیف و مختل می

اندازی کند. بنابراین دمکراسی پرولتری در که سازمان جدیدی را خلق بکند تا به امتیازات دولتِ قدیم دست

ر بود خُلف شود(. شورای نمایندگان ای که خیلی زود قراروسیه پیش از وعدۀ دمکراسی بورژوایی سر رسید )وعده

های بعدی هم شورای کارگران سن پترزبورگ، اولین نوع از چنین ارگان دمکراتیکی در تاریخ بود. در انقالب

ظاهر شدند. شورا با متحد کردن قدرت سیاسی و اقتصادی  1956تا مجارستانّ  1918کارگری مجدداً از آلمان 

 .کهنه را به چالش بکشدکارگران قادر است که قدرت دولت 

کرد. با وجود پیشروی اما این امر مسألۀ رابطۀ بین اعتصاب عمومی و دولت را برای تروتسکی بالموضوع نمی

ها اعتصاب عمومی سیاسی گیر اعتصاب اکتبر، ساختار دولت قدیم دست نخورده باقی ماند. اکنون لیبرالچشم

گرفتند. دیدند و جشن میر برابر نبرد خیابانی و سنگربندی میجذاب د« آمیزِمسالمت»عنوان یک بدیل را به

اکتبر، نظم قدیم دوباره به زودی بازگشت.  17با این وجود با آغاز موج تصفیۀ یهودیان روسیه در روزهای بعد از 

 :دهدهای اعتصاب عمومی را به روشنی توضیح میتروتسکی محدودیت

کند. العاده برخوردار است و این کاری است که اعتصاب میفوقتضعیف کردن دشمن در مبارزه از اهمیت »

آورد اما نه این و نه آن به خودی خود باعث انقالب اعتصاب در عین حال ارتش انقالب را هم به زانو در می

شود. قدرت هنوز باید از دستان حاکمان قدیم گرفته و به دستان انقالب واگذار شود. این است وظیفۀ نمی

کند، اما مطلقاً برای تحقق خود وظیفه ناکافی های ضروری را ایجاد میشرط. اعتصاب عمومی فقط پیشبنیادی

 «.است

کند که اعتصاب عمومی ناگزیر مسألۀ تروتسکی خیلی تند و تیزتر از رزا لوکزامبورگ به این مورد اشاره می

 :کندخود این مسأله را حل نمیکند، اما خودبهقدرت دولتی را مطرح می

کند. انقالب بیش و پیش از هر چیز کند، اما حلش نمییک اعتصاب عمومی تنها مسألۀ انقالب را طرح می»

 .«نبردی برای قدرت دولتی است. اما یک اعتصاب ابزاری است انقالبی برای اعمال فشار بر قدرت موجود
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از اعتصاب عمومی را اصالح های توصیف وی بنابراین درک تروتسکی مکمل لوکزامبورگ است، هرچند ضعف

 .کندمی

 های مختلف کارگرییعنی مجموع تعداد روزهای اعتصاب بخش( 1

2) direct action 

3) Vorwärts 

 .یعنی از طبقۀ کارگر روسیه درس بگیرند (4

5) Czerwony Sztander 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://leninist.org/1397/06/25/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%84%d9%88%da%a9%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%b1%da%af-%d9%84%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c/#_ftnref3
https://leninist.org/1397/06/25/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%84%d9%88%da%a9%d8%b2%d8%a7%d9%85%d8%a8%d9%88%d8%b1%da%af-%d9%84%d9%86%db%8c%d9%86-%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%aa%d8%b3%da%a9%db%8c/#_ftnref5
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 های عمل و نه جبهۀ خلقیکمیته

 «فرانسه به کدام سو؟»از مجموعۀ 

 لئون تروتسکی / برگردان: آرام نوبخت

تبعید در نروژ به رشتۀ تحریر در آورد به افشای سیاست  به هنگام 1935تروتسکی در این مقاله که سال مقدمه: 

 -ب سوسیالیست و کمونیست فرانسهاحزابا « هارادیکال»ائتالف میان حزب بورژوایی  -فرانسه« جبهۀ خلقی»

گرای گاسون دوِمرگ ت راستو روی کار آمدن حکوم 1934پردازد. جبهۀ خلقی که بعد از شورش فاشیستی می

ای بدل کرد. زمانی که این جبهه در زدۀ بورژوسپرشکل گرفت، طبقۀ کارگر را در مبارزه علیه فاشیسم به سر

ست از سرا سازماندهی کرد. تروتسکی خواهان گ 1936ژوئن -اعتصاب عمومی مه بهقدرت بود، عمالً خیانت 

هایی های مبارزاتی طبقۀ کارگر شد؛ سازمانمثابۀ سازمانهای عمل به اب ورشکسته و تشکیل کمیتهزاین اح

 های انقالبی قدرت را داشتند.که قابلیت رشد به ارگان

قدم به فاز جدیدی از مبارزه علیه « زردهاجلیقه»در شرایطی که شاهدیم کارگران فرانسه با پیوستن به جنبش 

های کارگری زرد و احزاب ن یوغ اتحادیهاند، شکستنهادهداری های سرمایهریاضت اقتصادی و سیاست

کنند ضرورتی تام و تمام دارد. از این نظر تحلیل تروتسکی مقاومت طبقۀ کارگر را منکوب می تنهانمایی که چپ

عمل مستقل برای بسیج طبقۀ کارگر علیه  یهاو فراخوان وی به تشکیل کمیته 1930از موقعیت فرانسۀ دهۀ 

 دی برای کارگرانِ امروز است.بورژوازی، راهنمای ارزشمن

*** 

های و آشغال (1)«حزب رادیکال»بیانگر ائتالف پرولتاریا با بورژوازی امپریالیستی در قالب « جبهۀ خلقی»

کند. تری از این قماش است. این ائتالف به هم حوزۀ پارلمانی و هم حوزۀ فراپارلمانی بسط پیدا میکوچک

ها آزادی عمل کامل را برای خود تضمین کرده است، حال آنکه به شکل حزب رادیکال در هر دوی این حوزه

 تراشد. زمختی برای آزادی عمل پرولتاریا محدودیت می

گیری و گریز حامیان حزب رادیکال خودش رو به تباهی است. هر بار انتخابات جدید گواهی است بر فاصله

کمونیست به دلیل غیاب یک حزب حقیقتاً  این حزب به چپ و راست. از سوی دیگر احزاب سوسیالیست و
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های زحمتکش و از جمله خرده بورژوازی نیز به وضوِح شوند. گرایش عمومی تودهتر میانقالبی دارند نیرومند

. رهبران احزاب راستگیری رهبران احزاب کارگری اما خود گویاست: به تمام سمت و سوی چپ دارد. جهت

، بخش اعظم این اعتماد را داوطلبانه به «سوسیالیستی»های کارگر به برنامۀ کارگری بعد از جلب اعتماد توده

 های کارگر مطلقاً هیچ اعتمادی به آنان ندارند.گذارند که تودهیی وامی«هارادیکال»

شرمانه نه فقط دمکراسی کارگری که حتی دمکراسی بورژوایی اش بیدر پشت ماسک فعلی« جبهۀ خلقی»

ها اصالً در مبارزۀ زحمتکشان و متعاقباً در جبهۀ ندگان به رادیکالدهگذارد. اکثر رأیمی صوری را هم زیر پا

خلقی مشارکت ندارند. با این وجود حزب رادیکال در این جبهه از جایگاهی نه فقط برابر که ممتاز برخوردار 

این « اومانیته»ل محدود کنند. اند که فعالیت خودشان را به برنامۀ حزب رادیکااست؛ احزاب کارگری وادار شده

ها رادیکال ممتازکشد. انتخابات اخیر سنا با وضوح و روشنی تمام جایگاه ترین شکل پیش میایده را به صریح

بالیدند که به نفع احزاب غیرپرولتری دهد. رهبران حزب کمونیست آشکارا به خود میرا در جبهۀ خلقی نشان می

به نفع  (2)اند. این صرفاً بدان معنی است که جبهۀ واحد ران صرف نظر کردهاز برخی اختیاراتِ بحقِ کارگ

 است.را از نو برقرار کرده (3)« حق رأی بر حسب تملک»بورژوازی بخشاً همان اصل 

شود سازمانی است برای مبارزۀ مستقیم و بالواسطه. وقتی مسألۀ مبارزه در آنگونه که مستفاد می« جبهه»این 

بورژواهایی که هواخواه جبهۀ واحد هستند. از منظر توان  ارزد، حتی آنمیان باشد، هر کارگر به دَه بورژوا می

گرفت و نه بورژواهای رادیکال. اما کارگران تعلق میبایست به مبارزاتی انقالبی جبهه، امتیازات انتخاباتی می

مورد و ناالزم هستند. سؤال اینست که آیا جبهۀ خلقی به دنبال دفاع از اساساً در اینجا این امتیازات بی

رهبری است؟ اگر بله پس باید اول از همه آن را در مورد صفوف خودش به کار بگیرد. از این رو: « دمکراسی»

 . های مبارز باشدبایست بازتاب مستقیم و بالواسطۀ ارادۀ تودهجبهۀ خلقی می

کس حق مبارزۀ دوشادوشِ خودش را علیه فاشیسم، اما چطور؟ خیلی ساده؛ از طریق انتخابات. پرولتاریا از هیچ

کند. ها و علیه تمام دیگر اشکال ستم و خشونت سلب نمیرژیم بناپارتیستی الوال، توطئۀ جنگی امپریالیست

ها دهند این است که آنا بالفعل خود قرار میآگاه پیش روی متحدین بالقوه یای که کارگرانِ طبقهتنها خواسته

ای معین در مبارزۀ مشارکت دارد و آمادۀ اطاعت مبارزه کنند. هر گروهی از مردم که واقعًا در مرحله در عمل

 بایست از حق برابر برای اعمال نفوذ بر رهبری جبهۀ خلقی برخوردار باشد.از انضباط مشترک است می
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زار شهروندی که در یک شهر، ناحیه، کارخانه، سربازخانه و روستا تعلق خاطری به هر دویست یا پانصد یا ه

ند. نرا در کمیتۀ عمل محلی انتخاب ک اننمایندگان خودش ،عمل مبارزاتی مند به هنگانتواد، مینجبهۀ خلقی دار

 انضباط این کمیته هستند. رعایت کنندگان در مبارزه ملزم بهتمام شرکت

های عمل اش پیرامون گزارش دیمیتروف خود را حامی کمیتهاسیونال کمونیست در قطعنامهکنگرۀ آخر انترن

ای از جبهۀ خلقی نشان داد. این شاید تنها ایدۀ مترقی در کل این قطعنامه باشد. مثابۀ حمایت توده منتخب به

از ترس قطع  و دهندفهم آن انجام نمی رایها هیچ کاری بهرچند درست به همین خاطر استالینیست

 کنند چنین کنند.جرأت نمی است که شان با بورژوازیهمکاری

وران، سربازهای جنگ، پیشه ها نه فقط کارگران که کارمندان دولت، کارگزاران، کهنهمطمئناً در انتخاب کمیته

رین هارمونی با تهای عمل در بیشتوانند شرکت کنند. بنابراین کمیتهپا و کشاورزان ُخرد نیز میتجّار خُرده

بورژوازی هستند. اما در عین حال همکاری میان بوروکراسی  وظایف مبارزۀ پرولتاریا برای اثرگذاری بر خرده

اش هیچ چیز مدت جبهۀ خلقی در شکل کنونیکارگری و بورژوازی را تا حدّ اعال بغرنج خواهند کرد. در میان

ها( ها و رفرمیستگران سیاسی پرولتاریا )استالینیسترمانیست جز سازمان همکاری و سازش طبقاتی میان استث

خود های عمل خودبهکمیته ای و واقعیِها(. برگزاری انتخابات تودهبورژوازی )رادیکال و استثمارگران خرده

شدۀ مسکو ها( را از صفوف جبهۀ خلقی طرد و از این رو سیاست مجرمانۀ دیکتههای بورژوا )یعنی رادیکالدالل

 با یک ضربت پودر خواهد کرد. را

های پرولتر و خرده بورژوا را توان در یک روز و ساعت معین تودهبا این حال خطاست اگر تصور کنیم که می

توانند کمیتۀ عمل را های عمل فراخواند. کارگران در مواردی میبا صدور فرمان به برگزاری انتخابات کمیته

عمل مشارکت داشته باشند و نیاز به رهبری انقالبی را حس کنند. در  انتخاب کنند که خودشان در نوعی از

های توده یِانقالبها، بلکه نمایندگی توده کلیۀ یِدمکراتیک و صوراین جا مسأله نه بر سر نمایندگی 

مطرح است. کمیتۀ عمل یک ساز و برگ مبارزاتی است. معنی ندارد که از پیش حدس بزنیم دقیقاً کدام  مبارز

ها در طی خودِ مسیر مبارزه های عمل جلب خواهند شد: مرزبندیهای زحمتکشان به سوی ایجاد کمیتهالیه

 تعیین خواهند شد.
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های منفرد ها و فورانها در طغیانژی انقالبی تودهترین خطر در فرانسه در این واقعیت نهفته است که انربزرگ

اعتنایی هموار کند. تنها خائنان آگاه یا تولون و برست و لیموژ هرز برود و راه را برای رخوت و بی موارد مثل

حرکت نگه ها را کرخت و بیتوان تودهتوانند تصور کنند در موقعیت کنونی میسران ناامید هستند که میگیج

ها، اعتراضات، زد و خوردهای شان برساند. اعتصابتا باألخره حکومت جبهۀ خلقی از باال به رستگاریداشت 

ناپذیر هستند. وظیفۀ حزب پرولتری نه مهار و فلج های مستقیم در موقعیت کنونی تماماً اجتنابخیابانی و قیام

 ها است.ه آنترین نیروی ممکن بها، بلکه متحد کردن و تزریق بیشکردن این جنبش

. ساز و برگ زده کنندوحشتها را هراسند که رادیکالها بیش از هر چیز از این میها و رفرمیستاستالینیست

هایی از قماش «چپ»ها دارد. توده مقطعیهای د کامالً آگاهانه نقش اخاللگر را در ارتباط با جنبشحجبهۀ وا

نها با کمک تکنند. این وضعیت را ها ایفا میبرابر خشم تودهدر  دستگاه رااین  محافظنقش سپر  4همارسو پیوِ

ای که پاسخگوی نیازهای های مبارز برای ایجاد یک ساز و برگ جدید و آن هم در فرایند خودِ مبارزهبه توده

هستند. در جریان مبارزۀ تولون  منظورهای عمل دقیقاً برای همین توان نجات داد. کمیتهاین لحظه باشد، می

ها چه از آنتوانست بدون فوت وقت یک سازمان مبارزاتی محلی ایجاد کنند، منتها چنانبرست، کارگران می و

خرده  از توجهیشد که چنین کنند. درست روزِ بعد از یورش خونین لیموژ، کارگران و بخش قابلخواسته می

خونین و جلوگیری از تکرارش در آینده  تردید آماده بودند که برای تحقیق دربارۀ این رویدادهایبورژوازی بی

ها علیه تمدید دورۀ خدمت یک کمیتۀ منتخب تشکل بدهند. تابستان امسال در جریان جنبش سربازخانه

ردان و هنگ و پادگان را تشکیل بدهند، های عمل گُ توانستند کمیتهسربازان بی هیچ دردسری می، 5نظامی

خیزند و در هر گام همچنان های مشابهی برمیشد. موقعیتهاد میچه چنین مسیری به آنان پیشنمنتها چنان

برخواهند خاست، در اکثر موارد در سطح محلی اما اغلب در مقیاس ملی. نباید حتی یک موقعیت از این نوع را 

عنوان تنها بهداد. نخستین شرط برای این منظور عبارت است از درک روشن از اهمیت کمیتۀ عمل  کفاز 

 .های کارگریمقاومت ضدانقالبی حزب و اتحادیهماشین ابزار درهم شکستن 

طرح مسأله  ؟های کارگری هستندحزب و اتحادیه ماشینهای عمل جایگزین آیا این بدان معناست که کمیته

گذارند. ه مبارزه میها و تشکالت خود قدم ببندیها با تمام باورها و سنن و گروهبه این شکل احمقانه است. توده

                                                           
4 Marceau Pivert 
5 Rabiot 
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های عمل نیز هر حزب طبیعتاً به دنبال کنند. در طی انتخابات کمیتهاحزاب همچنان وجود دارند و مبارزه می

های جناحی( با رأی بندیهای عمل )به فرض آزادی کامل حزب و گروهانتخاب حامیان خود خواهد بود. کمیته

خطاب  پارلمان انقالبیمل را نسبت به احزاب شاید بتوان های عگیری خواهند کرد. کمیتهاکثریت تصمیم

شوند و در عین حال در عمل محک شوند بلکه برعکس ضرورتاً مفروض گرفته میکرد: احزاب مستثنی نمی

 گیرند که خود را از نفوذ احزاب پوسیده رها کنند.ها یاد میخورند و تودهمی

وانند تهای عمل میهستند؟ در شرایط خاصی کمیته شوراها های عمل همانآیا این بدان معناست که کمیته

های عمل را شورا خطاب کنیم. امروز، در خود را به شوراها تبدیل کنند. با این حال نادرست است که کمیته

اند که از کلمۀ شورا، مفهوم تسخیر قدرت را مستفاد کنند. اما فرانسۀ های مردم عادت کرده، توده1935سال 

نوز بسیار از این فاصله دارد. شوراهای روسیه در مراحل اولیۀ خود تماماً آن چیزی نبودند که بعدتر امروز ه

های شدند. کمیتهاعتصاب صدا می یهاهای کارگری یا کمیتهتبدیل شدند و در آن ایام اغلب با نامِ مالیمِ کمیته

سه در مبارزۀ تدافعی است و سپس های زحمتکش فرانشان متحد کردن تودهعمل در مرحلۀ کنونی وظیفه

ها به شوراهای حقیقی با آگاهی به قدرت خودشان برای مبارزۀ تهاجمی پیشِ رو. اینکه آیا کمیته هاتوده نتآغش

بالغ خواهند شد بستگی به این دارد که آیا موقعیت حساس کنونی فرانسه به فرجام انقالبی نهایی خواهد رسید 

ه به ارادۀ پیشتاز انقالبی که به شماری از شروط عینی بستگی دارد؛ در هر حال جنبش یا خیر. این امر مسلماً ن

 ها پیشروی کند.ای که امروز به سدّ جبهۀ خلقی برخورده، نخواهد توانست بدون کمیتهتوده

، اعتصاب عمومیو تدارک برای یک تسلیح کارگران ، میلیشیای کارگریوظایفی از قبیل ایجاد 

خود را به این وظایف  شانهای مقتدرهای مبارزه از طریق ارگانخواهند ماند مگر آنکه توده روی کاغذ باقی

توانند تضمین بدهند که یک میلیشیای های عمل که در مبارزه زاده شده باشند میمشغول کنند. تنها آن کمیته

ترین مراکز کشور عمل که مهمهای ها هزار مبارز خواهد بود. تنها آن کمیتهواقعی متشکل از نه صدها که ده

تر مبارزه را انتخاب کنند. رهبری کنندههای تعیینرا دربرگرفته باشند خواهند توانست لحظۀ گذار به سوی روش

 این مبارزه به حق از آن آنان خواهد بود.

*** 
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شود. نتیجۀ هایی که باالتر شرحش رفت، نتایجی چند برای فعالیت سیاسی انقالبیون فرانسه گرفته میاز گزاره

بندی، در فقدان کامل شود. ویژگی این گروههم می« چپ انقالبی )؟(»ها شامل حال جریان بنیادی این گزاره

وراجی « هاتوده»ها چقدر دربارۀ تریستهای انقالبی است. مهم نیست ساندرک قوانین حاکم بر جنبش توده

شعار انقالبی را  کنند. مارسو پیوِه این یا آنها تنظیم میشان را با رفرمیستگیریها همیشه جهتکنند، آن

پرستان کند که در عمل همان وحدت با میهنمی« وحدت تشکیالت»کند، اما آن را تابع اصل انتزاعی تکرار می

-های متحد سوسیالاپوزیسیون سازمان درهم شکستنآید. در حال حاضر در می علیه انقالبیون از آب

 مطلق و باالترینِ منافع مبارزۀ انقالبی است.« خیر»ها و پرست مسألۀ مرگ و زندگی تودهمیهن

ها را از رهبری خائنانۀ رهاسازی تودههای عمل را کسانی خواهند ساخت که ضرورت کمیته

چسبد، زیمروسکی کنند. با این حال پیوِه به زیمروسکی میا به آخر درک میت هاپرستمیهن-سوسیال

شود چسبد و اریو به الوال. پیوِه وارد سیستم جبهۀ خلقی میبه بلوم، بلوم در عوض همراه با تورز به ِاریو می

عنوان لقی بهدلیل نبود!( و جبهۀ خآور بلوم در آخرین نشست شورای ملی بی)رأی دادن او به قطعنامۀ شرم

ناپذیر است. اگر رهبری جبهۀ شود. سقوط رژیم بناپارتیستی اجتنابیک جناح وارد رژیم بناپارتیستی الوال می

کنندۀ پیشِ رو روی خلقی )اریو، بلوم، کاشَن، تورز، زیرومسکی و پیوه( موفق شود در مسیر کل این دورۀ تعیین

یر راه به سوی فاشیسم خواهد گشود. شرط پیروزی پرولتاریا پا بماند، در آن صورت رژیم بناپارتیستی ناگز

تحت این شرایط نه فقط حماقت که جنایت است. « وحدت». شعار انحالل رهبری فعلیعبارت است از 

ضروری است که در مقابل  هیچ وحدتی با عمّال امپریالیسم فرانسه و اتحادیۀ ملل در کار نیست!

رحمانۀ ها تنها با افشای بیل انقالبی را قرار داد. ساختن این کمیتههای عمرهبری خائنانۀ آنان کمیته

پذیر است. البته در و در رأس آن مارسو پیوِه امکان« چپ انقالبی»های ضدانقالبی جریان موسوم به سیاست

 این مورد هیچ جایی برای توهم و شک و تردید در میان صفوف ما نیست.

 1935نوامبر  26

 :مترجم توضیح

اش در میان خرده بورژوازی ( حزب رادیکال، حزبی تاریخاً وابسته به استعمارگران فرانسه بود که پایگاه سنتی1)

 شهرها و روستا قرار داشت.
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از ترس « حزب کمونیست فرانسه»و « حزب سوسیالیست»جا ائتالف در این« جبهۀ واحد»مقصود از ( 2)

پذیرش حزب بورژوایی با « جبهۀ واحد» 1935ایتالیا بود. سال  آلمان و تجربۀها به مانند گیری فاشیستقدرت

کمپینی را در واکنش ها قرار گرفت که تروتسکیست« جبهۀ خلقی»در خطر استحاله به یک  «هارادیکال»

 برای دفع این خطر به راه انداختند.

از قوانین  ( که تا قرن نوزدهم در بسیاریProperty Qualification( حق رأی بر حسب تملک )3)

بخشید انتخاباتی کشورهای غرب وجود داشت، اصلی بود که تنها به زمینداران و صاحبان ملک حق رأی می

 داد.یا بسته به میزان مالیات پرداختی هر فرد، به آرای وی وزن می

https://www.marxists.org/archive/trotsky/1936/whitherfrance/ch03.htm 
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