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ی از صاحبان سرمايه و  کوچکجامعه به اقليت قطبی شدن معنایه ب داری سرمايه ی هتوسع, بق تئوری سوسياليستیط

 کشاورزان ,انور  و پيشهانصنعتکار غنیِ  تدريجیِ طبقه متوسطِمحوو بهمراه آن , اکثريت عظيمی از کارگران مزدی

 هرچه محدودتر یاه  ابزار توليد و ثروت عمومی در دست اين تمرکز تملکِ. است مستقلان کوچکدار و مغازه

 و تملکبا , حاکمکوچک طبقات . رسد میصنعتی مدرن به نظر  ی جامعه قامت در >فئوداليسم<بصورت تجسمی از 

اينکه تصميماتشان . کنند میيين تعزندگی و مرگ تمام جامعه را  ,ها حکومت  بر آنه همراه و بمنابع توليدبر کنترل 

 دهد ینم واقعيت را تغيير ناي, شود می اجباری برای سرمايه کنترل جستار بازار و روح بی نيروهایبه نوبه خود توسط 

 . آنهاستی ويژه غيرقابل کنترل نيز جزو امتيازات  اقتصادیِرويدادهای نسبت به ها واکنشاين که 

توليدکنندگان هيچ کنترل , کند می شخصم موجود را ی جامعهسرشت  که در چارچوب مناسبات کار و سرمايه

 نوعی  مبارزه بر سر دستمزداز طريقممکن است در مواقعی .  ندارند آن از حاصلتمستقيمی بر توليد و محصوال

 بسط مسير يا سرعت فرآيند , و بهمراه آن,سود-دستمزدنسبت  ممکن استکه , مستقيم اعمال کنندکنترل غير

,  آنرا بپذيرندءکارگران بايد برای بقا. کند میشرايط توليد را تعيين است که  دار سرمايه درکل.  را تغيير دهدمايهسر

 گرسنگی کهين معنا ه اتنها ب,  است>آزاد<کارگر .  فروش نيروی کارشان است> امرار معاشی وسيله<تنها ون چ

  پيش از اينکه جنبش سوسياليستیها مدتاين نکته . ا بپذيرد رداری سرمايه مگر اينکه شرايط استثماری توليد ,بکشد

 اعالم کرد که) Simon Linguet ( سيمون لينگوئه1767  ساليعنی در, خيلی زود.  وجود داشته باشد شناخته شدای

  زندگیاين ناممکن بودنِ< :گی هم بدتر است از نظر وی حتی از برده:  استگی بردهی از کار صرفا نوعکار مزدی 

اش را  محصول تا خاکی را کشت کنند که سازد یممان را وادار  که کارگران کشاورزی  ديگری استی ه هر وسيلبا

نياز است که آنها را به آن بازارها . هائی بسازند که در آن زندگی نخواهند کرد اهای ما ساختمانو بن, نخواهند خورد

 که برای کند مینياز است که مجبورشان . شانخرند می و کنند می لطفکشاند تا منتظر اربابانی شوند که بهشان  می

 برايش چه دستاورد داری برده زدودن . . . .د که ثروتمندترش کنندبگيرن اجازه  از اوتامرد ثروتمند زانو بزنند 

 که برده برای اربابش بعلت پولی. اش است اين بدبختی, آه.  آزاد استاوگوئی که  می. . . ت؟ سموثری داشته ا

. . . خرجی ندارد  هيچگيرد میکارش ه اما کارگر برای ثروتمند خوشگذرانی که  ب. برايش پرداخته بود ارزشمند بود

و , ترين اربابان استگر ترين و تحکم يکی دارند که وحشتناک,  چرا؛اين مردان هيچ اربابی ندارند که شود میگفته 

                                                 
 The New Left: A collection of essays ed. Priscilla Long. Boston: Porterو بعد در, 1967 سال اين مقاله نخستين بار در  *

Sargent, 1969  که توسط خود متيک کمونيسم ضد بلشويک در مجموعه ای از مقاالتش در کتاب 1978و سپس در سال . منتشر شد 

 م-. ترجمه ی حاضر از روی کتاب اخير انجام گرفته است. گرد آورده شده بود مجددا منتشر شد
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عمدتا هنوز امر اين ,  دويست سال بعد1>.دهد میرين وابستگی تنزل ترنج آوراست که آنها را به  نياز.  استنيازآن 

 ديگر بدبختی و فقرِ کامل نيست که کارگران را داری سرمايه ی پيشرفتهکه در کشورهای  باوجودي. همانطور است

 توليد و فقدان کنترل بر ابزار, کند می دار سرمايههای  خوردن نيرنگ  سرمايه و فريبی سلطهوادار به اطاعت از 

 که سرنوشت خودش را کند می  محکومی مشخصی طبقهرا بمثابه  بعنوان کارگران مزدی هنوز آنها شان موقعيت

 .قادر نيست تعيين کند

 هدر نيم.  است بود و هنوز هم هستداری سرمايه لغو سيستم کار مزدی که حاکی از پايان ها سوسياليستهدف پس 

. ی تحقق اين دگرگونی از طريق اجتماعی کردن ابزار توليد عروج نموددوم قرن گذشته يک جنبش کارگری برا

اقتصاد . شد می توليدکنندگانِ بهم پيوسته قرار بود جايگزين توليدی شود که با سود تعيين آمالنيازهای واقعی و 

يگر نه توسط  د,وجود اجتماعی و توسعه, آنوقت. دن شده فضا ايجاد کريزی برنامهبازاری قرار بود برای اقتصاد 

 بی ای جامعه توليدکنندگان در ی آگاهانهبلکه با تصميمات , ی سرمايه قابل کنترل و بت واره غير ضانبساط و انقبا

 .شد میطبقه تعيين 

 . استداری سرمايه ی هتوسعهای   وابسته به فراز و نشيب, بورژوائی بودنی جامعهجنبش سوسياليستی اما با محصول 

 ها زماندر اين جنبش .  استداری سرمايهمتغير سيستم  شانسِ که در انطباق با گيرد مینی بخود  گوناگوهای گي ويژه

تحت . شود می ناپديد  عماليا, کند نمیرشد ,  آگاهی طبقاتی پرولتری نشودگيری شکلئی که موجب ها مکانو 

  رفرميستی دگرگون سازد؛ و در زمان از جنبشی انقالبی به جنبشی را تا خوديابد می تمايل داری سرمايهشرايط رونق 

 . های بحران اجتماعی ممکن است که کامال توسط طبقات حاکم سرکوب شود

 توانند ینممعنائی کامال ايدئولوژيک جز در  کارگری بخشی از ساختار عمومی جامعه هستند و بهای سازمانتمام 

 بايد داری سرمايهچارچوب سيستم جتماعی در وذ ابرای دستيابی به نف. اقی بمانند بداری سرمايه ضد بدون تناقض

. سود جوينداز فرآيندهای اجتماعی موجود خودشان  محدودبرای خدمت به اهداف تاکنون , يعنی, اپورتونيستی باشند

 عمل باشند به نظر ی آماده که در لحظات مناسب ی نيرومندهای سازمانی نيروهای انقالبی در   آهستهآوریِ جمع

اگر . کنند می رشد قابل توجهیسازند تاحد  ئی که اساس مناسبات موجود را مختل نمیها سازمانفقط . يدآ نمیممکن 

 ها سازماناين .  و عملکردهاشان استشان  مرامرشدشان حاکی از تناقض بعدی بين, ی انقالبی آغاز کنندمرامآنها با 

 آميز يتموفق یها فعاليت، به خاطر  هستندآن درون سازمان يافته ولی همچنين ,وضعيت موجود مخالفِ درحاليکه

 .ندو شداری سرمايهتسليم نيروهای  بايد باالخره شان سازمانی

 انقالبی های جنبش ديگر --کارگری یها اتحاديهاحزاب سوسياليست و -- سنتی کارگری های سازمان, در پايان قرن

لنين , نظری به لحاظ.  را حفظ کرداش انقالبیژی ايدئولو ها سازمانکوچک چپ در ميان اين  جناحتنها يک . بودندن

و خواستار , ندديد می کارگری رارسمیِ  های سازمانگرائیِ اپورتونيستیِ   با تدريجپيکارو لوکزامبورگ ضرورت 

  متمرکزای که بطور يافته سازمان و فعاليت رهبریدرحاليکه لنين با تاکيد بر . های انقالبی شدند بازگشت به خط مشی

                                                 
1 Théorie des lois civiles, ou Principes fondamentaux de la société, pages 274, 464 470. 
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زا لوکزامبورگ افزايش ور, دست يابدامر ين  بدکوشيد تااز طريق ايجاد نوع جديدی از حزب انقالبی  ,شد میرل کنت

ی بوروکراتيک و ها کنترل از طريق حذف , سوسياليستیهای سازمان درون نيز  و,ماتاری پرولتری بطور عخخودم

 . داد می اعضا مادون را ترجيح  کردنفعال

شان خود را ها سياست و ها سازمانمخالفت با اين , ايدئولوژیِ احزاب سوسياليستِ مسلط بوداز آنجا که مارکسيسم 

 2جورج سورل. می کرداش بيان   در شکل ترجمان رفرميستی و رويزيونيستییدر مخالفتی با تئوری مارکسهمچنين 

بلکه ,  رها سازد خود راتواند یم ر نه تنها متقاعد شده بودند که پرولتاريا بدون هدايت قشر روشنفکها سنديکاليستو 

 ,سنديکاليسم. دکن نيز رها کنند می سياسی را کنترل های سازمانبايد خود را از عناصر طبقه متوسط که معموال 

 به هيچ ها سوسياليستحکومت , از منظر سورل.  کارگریِ انقالبی رد کردیها اتحاديهپارلمانتاريسم را به نفع فعاليت 

ئی شوند ها سالح و ها کنشکارگران برای رها شدن بايد متوسل به . دهد ینمماعی کارگران را تغيير وجه موقعيت اجت

. اش سازمان داده است  کل پرولتاريا را در صنايعداری سرمايهد که معتقد بو  وی.که منحصرا متعلق به خودشان است

 ,ين امره ابرای دستيابی بپرولتاريا . است تي دولت و مالک ماشينسرکوب, تمام آنچه که برای انجام باقی ماندهو 

  اجتناب ناپذير مبارزات مداوم خودشانی هنتيجبه اينکه انقالب و سوسياليسم نسبت آنقدر که به نوعی يقين غريزی 

اعتصاب بعنوان آموزشگاه .  اجتماعی نياز نداردضروریچندان به باصطالح درک علمی از روندهای , دنياز دار است

يک نشانگر شان  و افزايش مدت, شان گسترش,  اعتصاباتی فزايندهتعداد . شد می در نظر گرفتهکارگران انقالبی 

 .  بودن انقالب اجتماعیالوقوع قريبيعنی , دبو اعتصاب عمومی

در ) IWW (کارگران صنعتی جهان در انگلستان و ی گيلدها سوسياليستاش مثل  المللی بينسنديکاليسم و اوالد 

 سازشی و پراتيک  جنبش سوسياليستی فزايندهئی نسبت به بوروکراتيزه شدن ها واکنش, تا حدودی, حدهاياالت مت

شان و تاکيدشان بر منافع صنف   ساختار تمرکزگرايانهخاطر نيز بکارگری یها اتحاديه. ی آن بودند هطبقاتی طلبان

چه , چه انقالبی و چه رفرميست, ها سازمانا تمام ام. له قرار گرفتندحممورد , خاص به زيان نيازهای طبقاتی پرولتاريا

ی   روزمرهیها فعاليت را در رشد ثابت و جامعه تغيير تمايل داشتند که عنصر اصلیِ, چه فدراليستو تمرکزگرا 

افزايش تعداد آرا در , گسترش دستگاه حزبی, افزايش تعداد اعضا, دمکراسی سوسيالدر مورد . خودشان ببينند

. شد می سوسياليستی تصور ی جامعه بود که بعنوان روئيدن به رکت وسيعتر در نهادهای سياسیِ موجودو ش, انتخابات

 در عين حال ی بزرگ يک اتحاديه خودش به های سازمانرشد  ,کارگران صنعتی جهاندر مورد , از سوی ديگر

 .شد یم ديده 3> قديمیی پوسته نوين درون ی جامعهگيریِ ساختار  شکل<بمثابه 

 و شکل رقم زد بود که خصلت انقالب را نيافته سازمان کارگران ی تودهاين , نخستين انقالب قرن بيستم در,  هرحالبه

در , ها سوويتيا , شوراهای روسي.  بوجود آوردی شوراهای کارگری خودانگيختهنوين سازمانی خودش را در ظهور 

 برای برخورد با صنايعی که متاثر , و نمايندگیعمل ایه کميته از دل تعدادی اعتصاب و نيازهاشان برای 1905سال 

از ين معنا خودانگيخته بودند که ه ااعتصابات ب. با مقامات رسمی بيرون آمدبرخورد شده بودند و نيز ] از اعتصاب[

                                                 
2 G Sorel Reflections on Violence, 1906. 
3 Preamble of the Industrial Workers of the World. 

www.kavoshgar.org


www.kavoshgar.org                         کنترل کارگری                                                                       کاوشگر 
 

 
4 

بوقوع  ای نيافته سازمانبلکه توسط کارگران , دند کارگران فراخوانده نشده بویها اتحاديه سياسی يا های سازمان سوی

  سازمانیهای تالشبه محل کار خويش بمثابه تخته پرش و محور اينکه جز نداشتند که انتخاب ديگری پيوسته بودند 

 یها اتحاديهو ,  کارگران نداشتندی توده سياسی هنوز نفوذی بر های سازمان آن زمان ی روسيهدر .  بنگرندشان

ها تحقق نيازی عينی برای سازمانی بود که  سوويت <:شتتروتسکی نو. ندبودوجود مکارگری تنها در شکل جنينی 

 یم, از اين گذشته, سازمانی که. گيرددربر يکمرتبه صدها هزار کارگر را تواند یم اتوريته دارد و ,بدون داشتن سنت

است و آنچه اساسی , کنترلی-هم ابتکار دارد و هم خود, دکنمتحد  تمام گرايشات انقالبی درون پرولتاريا را تواند

 پرولتاريا درون خارجی هائی سازماناحزاب <] کهدرحالي. . . [>. ساعت بوجود بيايد24 در عرض تواند یماينست که 

  4>. پرولتاريا بودندی خودها سازمانها  سوويت, بودند

 گیِ خودکامه شکستن بمنظور انقالبی بورژوائی بود که از سوی طبقه متوسط ليبرال  اساسا1905البته انقالب سال 

 داری سرمايه تر پيشرفتهتزاريسم و برای پيشرفت روسيه از طريق مجلس موسسان بسوی شرايطی که در کشورهای 

بورژوازی ليبرال  ی برنامها با عمدت, کردند میکه کارگران اعتصابی سياسی فکر تا آنجا . شد میحمايت , وجود داشت

 شکل شرط پيشکه ضرورت يک انقالب بورژوائی بمثابه  موجود سوسياليست های سازمانتمام و . هم رای بودند

پذيرفتند نيز همينطور را تر   يک جنبش قدرتمند کارگری و انقالب کارگری آينده تحت شرايطی پيشرفتهگيریِ

 .بودند

  ساله در انقالب فوريتر عظيم با سرکوب انقالب ناپديد شد تا با نيروئی 1905انقالب روسيه در سال  شورائیِسيستم 

و با ,  آلمان1918 مشابه در انقالب ی خودانگيخته یها سازمان گيریِ شکلالهام بخش  هاشورااين .  بازگردد1917

با سيستم شورائی شکلی از . بودند, ايتاليا و مجارستان, فرانسه,  اجتماعی در انگلستانهای خيزشميزان کمتری در 

 بسيار وسيع را چه برای اهداف محدود و چه برای اهداف ایه تودهفعاليتیِ - خودتوانست یم که عروج نمودسازمان 

 های سازمانو در تقابل يا در همکاری با ,  اين کار را مستقل ازتوانست یمو  ؛انقالبی هدايت و هماهنگ کند

 خودانگيخته لزومی های فعاليت که ثابت کردبيش از هر چيز عروج سيستم شورائی . کارگری موجود انجام دهد

  سرشت ازفراتر سازمانی با سرشتی ساختارهای به توانند میبلکه ,  زايل شوندشکل بی یِا توده یها تالشه در ندارند ک

 .برويند صرفا موقتی فرا

 هنوز  اين نيرو اما.چپ در احزاب سوسياليست در غرب نيرو دادی ها اپوزيسيون به 1905انقالب روسيه در سال 

ولی . گرفتند می بخود ها کنشتا در رابطه با شکلی که اين بود اش  یا تودهصابات بيشتر در رابطه با خودانگيختگی اعت

انقالبی معهذا انقالب در غرب نه . شد می ديدهانقالب مجددا بمثابه امکانی واقعی , شکسته شده بود طلسم رفرميستی

روسيه  هش مثبت نسبت به تجربگراي, اما حتی با اين وجود. بلکه انقالب خالص طبقه کارگر بود, دمکراتيک-بورژوا

 . پارلمانیِ احزاب رفرميست انترناسيونال دوم نشده بودیها روش به نفی  تبديلهنوز

                                                 
4 Russland in der Revolurgon, Dresden, 1909, pp.82, 228. 
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ی درون >ها رويزيونيست<نه فقط .  انقالبی در غرب واهی استهای سياست احيای انداز چشمنخست ثابت شد که 

جنبش همه چيز بود و هدف <ن ادوارد برنشتين  مهمترين سخنگوشای گفتهبه , که برايشان(جنبش سوسياليستی 

 باصطالح ارتدکس هم ديگر نه به مطلوب بودن انقالب اجتماعی باور داشتند و نه به های مارکسيست بلکه )>هيچ

 ی شيوهه ب اين امر بايد هاکنون ب,  را نگهداشته بودند--لغو سيستم مزدی--درحاليکه هنوز هدف سابق . اش ضرورت

 بورژوائی عرضه شده بود ی جامعه دمکراتيکی که از سوی نهادهایای که توسط  طريق وسايل قانونیو از , تدريجی

 با توانست یمسوسياليسم ,  رای دهندگان به نفع حکومتی سوسياليستی تودهوجود با , سرانجام. شد می دست يافته

 می را آرام  کارگری توده, نين اجتماعی کارگری و قوایها اتحاديهفعاليت , در اين ميان.  حکومتی ايجاد شودنفرما

  . پيشرفت عمومی جامعه شرکت جويند در تاساخت می و قادرشان کرد

های  تالش نه فقط جنبش سوسياليستی را توليد نمود بلکه همچنين موجب داری سرمايهآزاد های بازار  مصيبت

, مستقل از تريديونيونيسم. سياسی شدغير هایابزار بکارگيری شان با  وضعيتتسهيلوی کارگران جهت گوناگون ازس

 رقابت ل حاکمِ با اصنتيجه بیمزدی و بمثابه مخالفتی  گريز از کار ی وسيلهبعنوان ) کئوپراتيو (تعاونیيک جنبش 

 شانها ايدهو آمريکا بودند که , انگلستان, مجامع کمونيستی اوليه در فرانسه, پيشينيان اين جنبش. عمومی بوجود آمد

 . گرفته بودند)Fourier (يررفو و )Owen ( مثل اوئنی اتوپيائیها سياليستسورا از 

ی ها فعاليتدر رابطه با حکومتی -اشتغالی و خود- برای خودای داوطلبانههای   توليدکنندگان گروهبنديهای تعاونی

کارگران .  توسعه يافتند طبقه کارگرهای جنبشو ديگران در پيوند با ,  مستقالها تعاونیبعضی از اين . بودندخودشان 

اما .  توليد کننداندار سرمايهو بدون دخالت ,  خودشان را تاسيسهای کارگاه قادر بودند تا شان منابعدن کربا يکپارچه 

شرايط [, اش محدود شد ای توسعه و گرايشات داری سرمايه ی جامعه از همان آغاز توسط شرايط عمومی شان امکانات

رقابتی تراکم   تمرکز وی نشانه داری سرمايه ی هتوسع. اعطا نمودصرف  ای حاشيه وجود  يککه به آنها ]و گرايشاتی

ی تعاونی محدود به صنايع مخصوص ها کارگاه. کند می کوچکتر را نابود ی سرمايه بزرگتر ی سرمايه. سرمايه است

 تعاونیمام صنايع توانائی رقابتی  به تدارانه سرمايهگسترش , بزودی. ندبودی  اندکی سرمايهکوچکی شدند که مستلزم 

 .شان نمود  را نابود ساخته و ورشکستها

ی توليدکنندگان را بمثابه منابع ها تعاونی هستند؛ و برخی از آنها تر موفقکنندگان  ی مصرفها تعاونیابت شد که ث

,  طبقه کارگر بودندهای آرمان های آفريدهحتی آنجاهائی که , کنندگان ی مصرفها تعاونیاما . تامين جذب کردند

ممکن است ميزانی , در بهترين حالت. ئی برای کنترل کارگری در نظر گرفته شوندها تالش بعنوان توانند میبسختی 

 ی نقطه دريکبار -- دو بار سرقت شوند توانند می ها کارکنچراکه . از کنترل را در آرايش دستمزدها تامين کنند

توليد ) faux frais ( نشدهبينی پيشهای  ی از هزينهناپذير جدائی گردش کاال بخش های هزينه. در بازاريکبار توليد و 

از آنجا که هر کدام . کند میتقسيم ) entrepreneurs (گذاران سرمايه را به بازرگانان و اندار سرمايهسرمايه است که 

 انگذار سرمايه, از اينرو. نيستند يکی شان اقتصادیمنافع , کنند می عمل خودشان برای حداکثر سود تالش ی حوزهدر 
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 بين جدائیِآنها خودشان درگيرِ از بين بردنِ , امروزه. ی مصرف کنندگان مخالفت ورزندها تعاونیدليلی ندارند که با 

 .باشند میيک شرکت واحد توليدی و تجاری  ترکيبِ کارکردهای هر دو در توسط توليدی و تجاری ی سرمايه

 داری سرمايه ی هتوسع تا حد زيادی عنصری از ,و در واقع, ی ادغام شددار سرمايهيستم جنبش تعاونی براحتی در س

با افزايش ,  در ميان اقشار پائين جامعهانداز پسبا رواج ميل به اين جنبش , حتی در تئوری اقتصاد بورژوائی. بود

و ,  بازاريابییها سازمانيد تعاونی و با بهبود کشاورزی از طريق تول, ی اقتصادی از طريق توافقات اعتباریها فعاليت

 اجتماعی در نظر یکار محافظه برای یا وسيلهبمثابه ,  مصرفی حوزه توليد به ی حوزهبا تغيير توجه طبقه کارگر از 

 بين داری سرمايهتا باالخره يک شکل بنگاه , انه شکوفا شددار سرمايه-محور تعاونی بمثابه يک نهاد جنبش. گرفته شد

 برای افزايش شان  در اعتصاباتآنهار آن باشد که در کارش متمايل به استثمار کارگران است و با اشکال ديگ

کنندگان از  ی مصرفها تعاونی حمايت عمومی از. شود میدستمزد و بهبود شرايط کاری بمثابه حريفشان روبرو 

 ای نشانه صرفا --ی آن سرهدر تمايزی شديد با ترديدگرائی اوليه و حتی ردِ يک--سوی جنبش کارگری رسمی 

 مصرفی در های تعاونی ی گستردهی  شبکه.  رفرميستی بودجنبش کارگریِ> کاپيتاليزاسيون<اضافی از افزايش 

 . توزيع مهيا ساخت که بزودی مبدل به آژانس دولت شدی آماده يک سيستم حاضر وها بلشويکبرای , اما, روسيه

 تقابل به عبارتی بازتاب کنندگان مصرفی توليدکنندگان و ها تعاونیه  ب)مالکيت اشتراکی (>کلکتيويسم<تقسيم 

گرفتند و در   اعضا تمام طبقات را در بر میکنندگان مصرفی ها تعاونی. جنبش سنديکاليستی با سوسياليستی بود

. نبودندمخالف  المللی بينی در سطح ملی و حتی در مقياس يابتمرکزبا آنها .  به تمام بازارها بودنديابیجستجوی دست

در  توانستند نمی  آنهاو,  توليدشان محدود بود محدود بود کهی توليدکنندگان اما به همان ميزانها تعاونی بازارِ

 . را از کف دهندشان بوديکنترلی که منطق وجود- خود اينکهبدونواحدهای بزرگتر درهم آميزند 

تا . کرد می مجزاه جنبش سنديکاليستی را از سوسياليستی  کنترل کارگران بر توليدات و محصوالتشان بود کی همسال

که دولت سوسياليستی را حافظ منابع مولد , آنرا با مفهوم ملی کردن, آنجا که مساله هنوز برای اين دومی موجود بود

راحل فقط در م. حل نمودبرای خودش , کرد می در رابطه با توليد و نيز توزيع اقتصادی اشگر حيات  جامعه و تنظيم

. کرد می باز سوسياليزه شده و فرومردن دولت جا بود که اين آرايش برای مجامع توليدکنندگان آزادِ پيشرفتبعدِی 

 صرفا خودش را جاودانه خواهد ساخت و اش يافتهها اما از اين بيم داشتند که دولت با کنترل تمرکز  سنديکاليست

 . کارکن خواهد شدی تودهمانع از خودمختاریِ 

از ديد  [.شود می خودش اداره  توسط کارگرانِیصنعتهر  که در آن کردند می را تجسم ای جامعه ها ديکاليستسن

د بلکه صرفا در نل خواهند داد که خصلت حکومتی نداريای را تشک های ملی  تمام سنديکاها با هم فدراسيون]آنها

سنديکاليسم در . باشند میوليد تعاونی واقعی خدمت کارکردهای اداری و آماری برای تحقق يک سيستم توليد و ت

هائی در برخی از  ؛ با تعديلشد می نمايندگی داری سرمايهاما در تمام کشورهای , ايتاليا و اسپانيا غالب بود, فرانسه

ی ها کنشها با تاکيدشان بر  سنديکاليست.  از آنها نام برده شدقبالی گيلد که ها سوسياليست و IWWکشورها مثل 

 سوسياليستاز , همرنه تنها از نظر هدف نهائی بلکه همچنين در مبارزه طبقاتیِ روز,  بيشترجوئی مبارزهتقيم و با مس
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 . معمولی متفاوت بودندکارگری یها اتحاديهی پارلمانی و ها

اثير ت] یانقالب[ن سنديکاليسم روی رفتار واقعیِ مبلغي, با اين وجود, بودزودرس  هدف نهائی پرداختن بهبا اينکه 

 ای فزاينده به ميزان ,کارگری یها اتحاديهيافته و  تمرکزبوروکراتيزه شدن سريع جنبش سوسياليستیِ. داشت

 شان کاریکه در شرايط زيستی و کرد  ای رهبریابتکاری محروم ساخت و آنها را تابع کنترل -کارگران را از خود

تجارت يونيونيسمِ تريدبا جنبش سوسياليستی از دست دادند و به  را شان اوليه ارتباط کارگری یها اتحاديه. سهيم نبود

جنبش . ايجاد انحصار مشاغل بودند, و در جای ممکن, انحطاط يافتند که صرفا مشتاق چانه زنی بر سر دستمزد پيشه

, کارگری جنبش  اصلیِسنديکاليستی به ميزان بسيار کمتری بوروکراتيزه شد؛ نه تنها بعلت اينکه از اين دو جريان

 تاثير نيز صنعتی بر مبارزه طبقاتی روزمره که همچنين بخاطر اينکه اصل خودکنترلیِ,  بودیتر کوچکجريان 

 .داشت

 یها سازمان  کارگران بر به معنای کنترلتواند یم فقط داری سرمايهچارچوب توليد سخن گفتن از کنترل کارگری در

اما با . تمام کنترل اجتماعیِ موثر استن از يت کارگرااز محروم  حاکیداری سرمايهزيرا , خودشان باشد

  وجود و بازتوليدابزار و آيند می در تملک بوروکراسی در آنهاوقتی که ,  کارگرانهای سازمان> کاپيتاليستی شدن<

درست است که . رود میکه تنها شکل ممکنِ کنترل مستقيم کارگری از بين  شود مینتيجه اين , شوند می بوروکراسی

اما اين , جنگند میشرايط کاری بهبود و , ساعات کاری کمتر, حتی در آن موقع نيز کارگران برای افزايش دستمزد

 را شکلی از کنترل کارگری ها فعاليتاين .  خودشان نداردهای سازمانمبارزات تاثيری بر فقدان قدرتشان درون 

کارگر نيست بلکه بهبود شرايط طبقه  خودمختاری همعطوف ب است چراکه اين مبارزات مسما بیبه هر حال , خواندن

اين البته تا زمانی امکانپذير است که افزايش بارآوری کار با چنان نرخی .  را مد نظر داردداری سرمايهدر چارچوب 

 .باشد  کارگرانکه سريعتر از نرخ افزايش استاندارد زندگیممکن شود 

هنگامی که . ماند می باقی اندار سرمايهله از توليد هميشه در دست کنترل اساسی بر شرايط کار و ارزش اضافیِ حاص

 شده از برداشت اضافیِ کار که کميت شوند نمیموفق , شوند میشان  کاری-کارگران موفق به کاهش ساعات روز

ن طوالنی کرد, يکی: زيرا دو راه برای استخراج ساعات کار اضافی وجود دارد.  را کاهش دهندداران سرمايهسوی 

 تکنيکی و های نوآوری از طريق دستمزدِ مساوی ی تهيهکاهش زمان کاری الزم برای , ديگریو , کار-روز

 داران سرمايه,  تهديد شود سود که اين نرخوقتی, که سرمايه بايد نرخ معينی از سود را برداشت کنداز آنجا. سازمانی

دستيابی به  جهت تا سازد یم و وادارش کند میکنترل  را ردا سرمايه ,اجبار به انباشت سرمايه. کنند میتوليد را قطع 

او برای حداکثر . کارگرانش را کنترل نمايداست   الزم برای مصرف و فرآيند انباشتآن مقدار از کار اضافی که

يکی از اين , و ممکن است بعلت داليلی خارج از کنترل وی فقط به حداقلی از سود دست يابد, کند میسود تالش 

اما تا . ل ممکن است مقاومت کارگران نسبت به شرايط استثماری باشد که با حداکثر سود گره خورده استدالي

 .داری حاصل شود ی طبقه کارگر بتواند در چارچوب سيستم سرمايهها تالشآنجا چنين است که 
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هر دو دسته .  استداری رمايهسشان در سيستم   از تسليمای نتيجهالبته شان ها سازماناز کف دادن کنترل کارگران بر 

 قادر بود  اقتصاد بازارزيرا, با اقتصاد بازار وفق دادندخودشان را  , همشبيه به , نايافته سازمان ويافته سازمانکارگران 

 موثر در یها سازمانانواع . دبده خودش را ی هتوسع بهبود بيشتر در مسير ی وعده را بهبود بخشد و شان شرايطکه 

.  با کنترل متمرکز بودندی پيشه تجارت یها اتحاديه و  رفرميستدقيقا احزاب سوسياليست, غيرانقالبیچنين وضعيت 

 سرمايه ديگر  حاال.ديد میاز طريق توافقات جمعی صنعتی  صلح بين نيز اين دومی را بمثابه وسايل بورژوازیِ روشن

, سرمايه بود؛ يعنی- بازارِ کاروجود بتنی بردشان مکه وجولکه با نمايندگانشان مواجه بودند  نه با کارگران باندار

 برای بازتاب از دست دادن تمايل خودشان هاشان سازمانرضايتمندی کارگران از . داری سرمايهمنوط به ادامه حيات 

اين وضعيت . شد نمیايدئولوژی سوسياليستی ديگر از سوی آرزوهای واقعی طبقه کارگر حمايت . تغيير سيستم بود

 بطور  جنگ جهانی اول فرا گرفتی آستانه در داری سرمايهی نيسمي که طبقات کارکن را در تمام کشورهادر شوي

 . شگرفی آشکار شد

 میخوانده > سياست فاجعه<اش بعنوان   آنچه قرار گرفته بود که از سوي دشمنان رفرميستی پايهبر پ  چديکاليسمرا

 اقتصادی های بحرانبلکه همچنين ,  شودتر وخيمداردهای زندگی کارگران انقالبيون انتظار داشتند که نه تنها استان. شد

 نمیآنها .  اجتماعی را به جلو بياندازد چنانکه که باالخر منجر به انقالب گرددهای تشنجچنان ويرانگر شوند که 

 های زمانر در  مگای اجتماعیهيچ انقالب , و در واقع.  درک کننداش عينی های ضرورت انقالب را بدون ندتوانست

 جنگ جهانی اول براه افتادند محصول شرايط فاجعه با که هائی انقالب.  اجتماعی و اقتصادی بوقوع نپيوستی فاجعه

و عملی بودن سوسياليسم ,  کنترل کارگریی همسال امپرياليستی بودند؛ و برای نخستين بار تر ضعيف های قدرتبار در 

 .بمثابه امکانی واقعی را پيش کشيدند

 طیتر در   معترض به شرايط هرچه غيرقابل تحمل شوندهی خودانگيخته های جنبش محصول 1917 ی روسيهانقالب 

 که حمايت برخی از واحدهای نظامی را با نددکر عروجاعتصابات و تظاهرات به قيامی عمومی . جنگی ناموفق بود

ر وسيع بورژوازی حمايت شد و از اين گروه انقالب از سوی قش.  و منجر به سقوط حکومت تزاريستی شدهخود يافت

 انقالب را آغاز کارگری یها اتحاديهبا اينکه احزاب سوسياليست و . بود که اولين حکومت موقت شکل گرفت

 1917سال در . ايفا کرده بودند ايفا نمودند 1905معهذا در اين انقالب نقشی بزرگتر از آنچه که در انقالب , نکردند

 ,اما در شکوفائیِ فرآيند انقالب.  قصد نداشتند که بجای حکومت موقت بنشينندابتداها در  سوويت, هم مثل آن سال

. دتقسيم ش و حکومت ها سوويت بينعمال قدرت و تری را بعهده گرفتند؛   عظيمهای مسئوليتبطور فزاينده 

, سوسياليستیی و احزاب زای نوسانیِ بورژوها سياستراديکاليزه شدن بيشتر جنبش تحت شرايط بدتر شونده و 

 در شوراهای تعيين کننده اکثريت داد و منجر به کودتای اکتبر شد که به فاز بورژوا ها بلشويکبزودی به 

 .دمکراتيک انقالب پايان بخشيد

 در جنبش انقالبی معطوف به انطباق دادن بی چون و چرای خودشان با اهداف واقعیِ ها بلشويک ی فزايندهقدرت 
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هنگام قبال لنين .  کشاورزی توسط دهقانانهای زمينو مصادره و تقسيم , يعنی پايان جنگ,  شورشی بودهای توده

 برای رژيمی تالشنسبت به  ها سوويت که برای وی وجودِ ه بود روشن کرد1917ورودش به روسيه در ماه آوريل 

 با اين. شد میآن  دهقانان جايگزين  يک جمهوری شوراهای کارگران وبايد می ؛ وبورژوا دمکراتيک ارجحيت دارد

 ها بلشويکتوسط بلکه ,  شوراهاتوسطاز اعمال قدرت دولتی نه , هنگامی که لنين خواستار تدارک کودتا شد, وجود

او اين را امری , کردند میيا از آنها حمايت , بلشويک بودند از آنجا که اکثريت نمايندگان سوويت. سخن گفت

حتی با , و البته چنين بود.  حکومتی بلشويکی خواهد بودها سوويتتشکيل شده توسط  که حکومت ديد میبديهی 

اما . ی چپ مناصبی داده شده بودها سوسياليستبه برخی از سوسيال رولوسيونرهای چپ و در حکومت نوين اينکه 

 بعنوان نمايندگانشان در ها بلشويک به انتخاب بايد میکارگران و دهقانان ,  بلشويکی بر حکومتی سلطه ی ادامهبرای 

 رولوسيونرها سوسيالها و  که منشويکطورهماندرست .  هيچ تضمينی نبودیبرای چنين امراما . دادند میشوراها ادامه 

 تغيير نيز ها بلشويکبرای  توانست یماوضاع , يافتند میخود را در موقعيت اقليت اکنون که زمانی در اکثريت بودند 

 . انحصار حزب بلشويک بر حکومت بود ساختنايمن به معنای انی نامحدود برای زمحفظ قدرت. کند

 انحصار حکومتی از سوی, انستد برابر میدرست همانگونه که لنين قدرت شوراها را با قدرت حزب بلشويک , اما

 پارلمانی بين دولت, تنها انتخاب, باالخره از همه چيز گذشته. ديد می شوراها تحقق حکومت صرفانيز  را حزباين 

.  بودشد می حکومت کارگران و دهقانان که مانع از بازگشت حکومت بورژوائی  يک و,داری سرمايهبورژوائی و 

 می>, مردمانقالب <اين دومی بعنوان پيشرو انگاشتن و ,  بمثابه پيشروان پرولتاريايش خوانگاشتن با ها بلشويک

. ند که خودشان ممکن بود نتوانند برای خودشان انجام دهند کاری را برای کارگران و دهقانان انجام دهخواستند

از موقعيت شان  رفرميست سوسيال بورژوازی ليبرال و متحدين های قولا ب کهمستعد بودند کامال شوراها, بدون محافظ

ی بلشويکی باقی شوراها ,شوراها که کرد میانقالب ايجاب > سوسياليستی<حفظ خصلت . دست بکشندشان  قدرت

در . بود می شورائی درون و بيرونِ سيستم مستلزم سرکوب تمام نيروهای ضدبلشويکِامر  اين  کهحتی اگر--نند بما

اين فقط برای پوشاندن ی اخته شده شوراها. مدت کوتاهی رژيم سوويت رژيم ديکتاتوری حزب بلشويک شد

 . بطور رسمی نگهداشته شدندواقعيت

کنترل < به مضمون آنرااما حکومت بلشويکی , پيروز شدند> رت بدست شوراهاتمام قد< با شعار ها بلشويکبا اينکه 

 از کارگران انتظار برد وپيش نسبتا با احتياط  اجتماعی کردنش را ی برنامهدر ابتدا حکومت . تقليل داد> کارگری

داشته  برآنها نظارت  اداره کنند بلکه صرفاند را بودداران سرمايه صنعتی که هنوز در دست های مجتمع که رفت نمی

به توليد، انبار، خريد و فروش مواد خام و کاالهای  <کنترل کارگری اينرا بسط داد  در مورد فرماننخستين. ندباش

 کميتهشان مانند   منتخبههای سازمانکارگران اين کنترل را از طريق .  موسسات مالی امورتمام شده، و همچنين بر

کارکنان دفتری و پرسنل تکنيکی نيز بايد در اين . کنند میی ارشد و غيره اعمال  کارخانه و کارگاه، شوراهایها

 رازهای بازرگانی  . . .. کنترل کارگری حق دارند بر توليد نظارت کنندیها ارگان.  . . . نماينده داشته باشندها کميته

 یها ارگان گذشته را به یها لساسال جاری و های خويش برای   بايد دفاتر و صورت حسابمالکين. اند شدهملغی 

www.kavoshgar.org


www.kavoshgar.org                         کنترل کارگری                                                                       کاوشگر 
 

 
10 

 5>.کنترل کارگری نشان دهند

 اميدوار بودند ها بلشويکاين امر موقتی که با آن , اما, ی و کنترل کارگری با يکديگر ناسازگارنددار سرمايهتوليد 

تا حدودی آرزوهای کارگران مبنی بر در عين حال  نگهدارند و  راتوليدکاپيتاليستِ دهندگان  کمکِ سازمانهم  که

 مدت مديدی دوام توانست نمی ,همان کاری که دهقانان با زمين کردنديعنی ,  را برآورده سازندتصاحب صنعت

ما فرمانِ سوسياليسم را يک مرتبه در تمام صنايع < کنترل کارگری لنين توضيح داد که  از فرمانِبعديک سال . آورد

 که طبقه کارگر فرا گرفته باشد كه شود می و باالخره ايجاد گيرد میاليسم فقط زمانی شکل صادر نكرديم، زيرا سوسي

 اقدامی نيم بند اين اينکه علم بربه اين دليل است که ما کنترل کارگری را معرفی کرديم، با . . . . اقتصاد را بگرداند

 می چيزها ترين ارزشباشند را ما مهمترين و با اما اينکه کارگران خودشان اين کار را بعهده گرفته . و متناقض است

که ناگزير بود در صنايع کليدی بصورت هرج و مرج، ناشيانه و نيم --، به اين خاطر بود که از کنترل کارگری دانيم

 6>.يمگذار کرد به مديريت كارگري صنايع در مقياس كشوری --بند درآيد

مطمئنا، همانگونه که اخته کردن شوراها زمان برد . را در پی داشتلغو هر دو >, مديريت<به > کنترل<تغيير از اما 

 نيز تنها ها کارگاه و ها کارخانه و استحکام دستگاه دولت بلشويکی بود، نفوذ کارگران بر گيری شکل مستلزم چون

تبديل اين , آنبجای  کارگری، و سپس یها اتحاديه به هاشورا مثل انتقالِ حِق کنترل از هائی روشاز طريق , بتدريج

مخالفت , جنگ داخلی,  فروپاشی اقتصادی. از ميان برداشته شد, کارگرانی کننده کنترل یِ دولتهای آژانس به دومی

 سياستمنجر به ,  به اقتصاد بازارنيم بندو بازگشت , اغتشاش صنعتی, کردن کشاورزی دهقانی با هر نوع اجتماعی

حکومت شد تا  )به موسسات آزاد اقتصادیِ احيا شدهش کار تا انقياد> دنميليتاريزه کر<از ( متناقض ی گوناگونِها

 و دشمنان اندار سرمايه حکومت نه تنها در تقابل با ی منشانه ديکتاتوریها سياست.  مصون بماندبلشويکی به هر قيمتی

 نجا که اندرز و هشدارِ بنيادين بود و از آی بيشتر نيازتوليدِ.  بود با کارگراندر تقابلهمچنين  بلکه, اش سياسی

 میبه همان ميزان يا بيشتر که تحت رژيم سابق رنج ( کارگران را متقاعد به استثمار خودشان توانست نمیصرف 

ی نوين استثمارگر را  دولت بلشويکی برای بازسازیِ صنعت و انباشت سرمايه کارکردهای يک طبقه, کند) ندکشيد

 .به خود گرفت

. شود می که از انقالب بورژوائی به سوسياليستی منجر کرد میثابه فرآيندی بالانقطاع درک لنين انقالب روسيه را بم

ا بجان  يک انقالب کامل دمکراتيک رخطراو بيم داشت که بورژواژی ترجيحا سازش با تزاريسم را بپذيرد تا اينکه 

در اين .  را رهبری کنندالوقوع قريب به کارگران و دهقانان فقير که انقالب گشت میبراين , در آنصورت. بخرد

  جنگ جهانیبستردر . زا لوکزامبورگ نيز سهيم بودندومثل تروتسکی و ر,  روسيهی صحنه ديدگاه ناظرين ديگرِ

 به غرب که نقالب امکان گسترش ا با تصور-- کرد می نگاه به انقالب روسيه المللی بين لنين از يک نقطه نظر اول

تا زمانيکه , آنوقت.  تکوينش نابود شودی نقطه بورژوازی روسيه در خودِ ی سلطهتا ممکن بود فرصتی مهيا سازد 

المللی را فراهم سازد که در آن عدم  انقالب در غرب انقالب روسيه را تکميل کند و امکان شکلی از همکاری بين

                                                 
5 J. Bunyan and H. Fisher, The Bolshevik Revolution, Stanford, 1934. p.308. 
6 V. L. Lenin, Questions of the Socialist Organisation of the Economy, Moscow, 173 
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 و نقض ها سازشستقل از م-- چسبيدن به قدرت , بشودتری اهميتآمادگیِ عينیِ روسيه برای سوسياليسم فاکتور کم 

باقی .  انزوای انقالب روسيه اين چشم انداز را از بين برد.حياتی بود -- در بر داشته باشدبوداصولی که اين امر ممکن 

پذيرش نقش تاريخیِ بورژوازی بود اما با نهادهای  به معنای, پی آمددر ماندن در قدرت تحت شرايطی که عمال 

 .متفاوتژی متفاوت و ايدئولواجتماعی 

 شان به معنای مرگ چون سرنگونی,  نقدا ضروری بودها بلشويکالبته چسبيدن به قدرت حتی به اميد حفظ جان خود 

 ]بلشويکی [ شدنِ روسيه تحت توجهات دولتداری سرمايه که اعتقاد داشتلنين , اما گذشته از اين. شان بود

او همچنين معتقد بود .  به بورژوازی ليبرال ارجحيت داشتاش عهتوسو بنابراين نسبت به واگذاری , تر بود>مترقيانه<

زميندار بر آن  000,150عادت کرده بود که <روسيه : لنين زماني گفت.  اين کار را انجام دهدتوانست یمکه حزبش 

 ی امهخودک و آنها با ايجاد يک دولت >ين وظيفه را بعهده گيرند؟هم بلشويک نتوانند  000,240 چرا. حکومت كنند

)authoritarian (گی بر اينکه کنترل اقتصادی از  و با تاکيد هميشه,  اقتصادیی حوزه به اش بسط و ,سلسله مراتبی

 پیلنين اعالم کرد که , درست به همانگونه. چنين کردند, سوی دولت به معنای کنترل اقتصاد توسط پرولتاريا است

 هزار نفر از ها ده که کارهای مشترک صدها، هزاران و طلبد می  رایمطلق و اكيد ی هوحدت اراد< سوسياليسم ريزی

 را تابع شان اراده تضمين شود؟ توسط اينكه هزاران نفر تواند می اكيد ی هچگونه وحدت اراد . . . ندکمردم را هدايت 

كنند، اين  ی م آنهائی که در کار مشترک شركتآلِ ايدهبا وجود ديسيپلين و آگاهی طبقاتیِ .  يک نفر كنندی هاراد

 و آگاهی طبقاتی باشد، آل ايدهاگر فاقد ديسيپلينِ .  رهبرِ يک ارکستر خواهد بودمعتدل رهبریِ ثلتبعيت کامال م

، برای موفقيت فرآيندهائی که بر طبق  باشدخواهد میولی هر چه که  .ممکن است که شکلِ تند ديکتاتوری بگيرد

اگر  7>.ضروری استمطلقا  ای واحد  از اراده تبعيت بی چون و چرا,دان يافتهمقياس بزرگ سازمان در طرح صنعت 

 كال زيرا کنترل بر توليد و نيز بوده باشد غايبکامال  بايد می آگاهی طبقاتیاين گفته جدی گرفته شود، در روسيه 

  تجربه شدارید سرمايهگرفت که فراتر از هرآنچه که در کشورهای بخود  ای ديکتاتوریشکل , بر زندگی اجتماعی

 .نابود ساختامروز به ، و هر ميزاني از خودگرانی از سوی کارگران را تا بود

. هم تزاريسم و هم بورژوازی را سرنگون ساختند  که شوراها بودند کهدهند نمیاين واقعيت را تغيير , تمام اينها اما

 و مانع ردهشان را حفظ ک شوراها قدرت ممکن بود المللی بينداخلی و متفاوت شرايط  غيرقابل تصور نيست که تحت

بلکه در آلمان نيز مضمون عملیِ انقالب با , نه تنها در روسيه. شوند خودکامه  دولتیِداری سرمايهاز قد علم کردن 

که در روسيه عمدتا عدم آمادگیِ عينیِ عمومی برای دگرگونی سوسياليستی اما درحالي. اش هم تراز نبود شکل انقالبی

انقالبی بود که عمدتا علت شکست جنبش  هایهنیِ ايجاد سوسياليسم توسط ابزاردر آلمان عدم تمايل ذ, توجود داش

 .شود شورائی محسوب می

 و دمکراسی سوسيال پرستیِ ميهنخودش را در اعتصابات صنعتی بيان نمود که بعلت , در آلمان مخالفت با جنگ

وناگون را گهای   عمل که کارگاههای کميتهکار از طريق  بطور مخفی در محل بايد می کارگری یها اتحاديه

                                                 
7 V. L. Lenin, Questions of the Socialist Organisation of the Economy, Moscow, 127. 
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 و ه شوراهای کارگران و سربازان در تمام آلمان فوران کرد1918در سال . يافت می سازمان نمود میهماهنگ 

 طبقاتی خودشان را مجبور يافتند تا اين جنبش را به کارسازش کارگریِ یها سازمان. حکومت را سرنگون ساختند

چراکه شوراهای ,  مشکلی نبوداين کارِ.  آنهای آرمانبه اميد کاهش --ته و در آن وارد شوند ميت شناخرس

و حتی , ها سياسیغير, ها تريديونيونيست, ها سوسياليستبلکه , ها کمونيستکارگران و سربازان ترکيبی از نه تنها 

 بدين ,بود يون انقالبکه مد نظرا آنجا ت> تمام قدرت بدست شوراهای کارگری<شعار . اداران احزاب بورژوائی بودهو

 .کرد میالبته مگر اينکه کاراکتر و ترکيب شوراها تغيير , بود شکستی- خودترتيب

قدرت ايدئولوژيك و .  اجتماعي اشتباه گرفت انقالب انقالب سياسي را بجاي,ان وسيع كارگری توده, به هر رو

خود طبقه  ی وظيفهنه بعنوان  ن توليدکرد اجتماعی  به; بودرده گذایجاردمكراسي اثر خود را ب  سوسيالسازمانيِ

 رفرميستِاما عمدتا به معنای , کارگران شورشی بودندهرچند . شد ی منگريستهي حكومتي امر هبمثاببلکه  كارگر

 حاكي از ديكتاتوري پرولتاريا بود زيرا اقشار غير >تمام قدرت بدست شوراها<.  چنين بودنددمکراتيک سوسيال

  حق انتخاب عمومي فهميده ميعنایمه دمكراسي اما هنوز ب. ساخت  جامعه را عاري از نمايندگي سياسي مياركنِك

شوراها : هر دو را بدست آوردند.  مجلس موسسان شدندو هم كارگران خواستار هم شوراهاي كارگران ی توده. شد

, و باالخره, ه با آن همچنين يک ضدانقالباما همرا,  قانون اساسي وايمار بمثابه بخشی ازامعن بي در شکلی

 .ديکتاتوری نازی

جاهائی که کارگران از طريق , مجارستان و اسپانيا,  بعنوان مثال در ايتاليا؛در کشورهای ديگر متفاوت نبوداوضاع 

گران هيچ سامانیِ کار- که خودشود یماز اينرو روشن . شان ارائه دادند ايجاد شوراهای کارگری تصويری از تمايالت

آنها با اشکال نوين يا ,  امایين موردچندر .  پرولتاريا نيست مخالف منافع طبقاتیِاقداماتها و  تضمينی عليه سياست

آنها مجبورند . شوند ی از دور خارج م,ه کهنه يا جديدا ايجاد شدهای اتوريته از طريق ,سنتیِ کنترل رفتار طبقه کارگر

های خودانگيخته به اشکال سازمانی   جنبشمگر اينکه,  صرف ناپديد شوندگیِ خودانگيختهمجددا در گمنامیِ 

 . نندتصاحب کخودمختاری پرولتری منجر شوند که کنترل بر جامعه و با آن کنترل بر زندگی خودشان را 

4 

ا آنجا که ت. ستني نزديک مربوط ی آينده که به حال يا رسد میو به نظر , مام آنچه گفته شد مربوط به گذشته استت

آزاد شد در طی و انقالب روسيه  که با جنگ جهانی اول نزار انقالب جهانیموج آن حتی , جهان غرب مد نظر است

بورژوازیِ غربی خودش را در کنترل کامل , و پس از برخی مشکالت اوليه, در عوض.  نشدتکرارجنگ جهانی دوم 

 که هم يعنی شرايطی. بالد میبخود  رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی,  با اشتغال باالیاقتصادبرای . يابد می اش جامعهبر 

اين تصويری عمومی است که هنوز با برخی   کهشود میگفته . سازد یم به تغيير اجتماعی را منتفی تمايلاجبار و هم 

 هسرماي اجتماعی فقيرشده در تمام کشورهای یها گروهشيوع  از مشکالت کماکان حل نشده همراه است چنانکه

 . با گذشت زمان ريشه کن شوندها کاستی که اين رود میاما انتظار .  مشهود استداری

www.kavoshgar.org


www.kavoshgar.org                         کنترل کارگری                                                                       کاوشگر 
 

 
13 

 از جنگ جهانی دوم نه تنها منجر به پس غربی داری سرمايهآور نيست که ثبات ظاهری و گسترش بيشتر  پس تعجب

  رفرميستیِ پراتيکِ وبلکه همچنين منجر به دگرگونیِ ايدئولوژی, گشتیِ راديکاليسمِ اصيل طبقه کارگر فنا

شکوه از اين رويداد يا استقبال شده و يا .  به ايدئولوژی و پراتيک دولت رفاهِ اقتصاد مختلط شددمکراتيک سوسيال

 سرمايه مثبت یها جنبه هم ,بحران اقتصادیِ بی- ادغام کار و سرمايه و ظهور يک سيستم اجتماعیچراکه شده است؛

به . افکند می شان را بدور  در حالی که وجوه منفیکند میسم را در خودش تلفيق  مثبت سوسياليیها جنبه و هم داری

اش را از دست  سرمايه داری که در آن تضاد کار و سرمايه اهميت پيشين- يک سيستم پساعنوانباغلب   وضعيتاين

 که شود نمیتصور  اما ديگر, داردهنوز برای تمام انواع تغييرات درون سيستم فضا وجود . استاشاره شده  ,داده

 .پايان رسيده استه بمثابه تاريخ مبارزه طبقاتی ظاهرا ب, تاريخ.  باشد انقالب اجتماعیسيستم مستعد

 سوسياليسم با اين اوضاع و احوال ی ايده گوناگونی است که هنوز برای سازگاریِ های تالش,  استآور تعجبآنچه 

برغم تفوق شرايطی که ظهورش را , اش سنتی به سوسياليسم در مفهوم توان می که هنوز رود میانتظار . گيرد میانجام 

 ی پايه, توليد مادیِ استثماریروابط  در اش پايهبا از دست دادن  داری سرمايهمخالفت با . دست يافت, سازد یمزائد 

 8 که فقرشود میگفته .  شأن انسان و خصلت کارش استاش دغدغه که يابد میی اخالقی و فلسفی ها حوزهنوينی در 

ن فقر موضوعی جانبی  چو,ديگر چنين نيست, و حتی اگر بوده.  باشدتواند نمیهيچگاه عنصری از انقالب نبوده و 

 اکنون در موقعيتی است که  نيازهای مصرفیِ جمعيت کارکن را برآورده داری سرمايه, که در کل شده است؛ چرا

 بطور ی ديگر کليت نظام رامطالباتچنين , فوری مبارزه نمود مطالباتکه هنوز ممکن است برای يدر حال. سازد یم

 بر نيازهای کيفیبيشتر , بجای نيازهای کمیتاکيد را بايد  ,در مبارزه برای سوسياليسم. برند نمی بزير سوال راديکال

 > غير رفرميستیهای رفرم<تسخير تدريجیِ قدرت توسط کارگران از طريق , آنچه الزم است. گذاشتکارگران 

 .    است

رفرمِ غير < بعنوان يک نفسه فی,  بنا شودداری سرمايه در تواند نمیدقيقا بعلت اينکه   , توليدبه کنترل کارگری بر

پس مبارزه برای کنترل کارگری برابر است با سرنگونیِ سيستم , اما اگر چنين است. شود مینگريسته > رفرميستی

. بايد به انجامش رساند, وجود ندارد هنگامی که نيازی مبرم برای آن طوره چ کماند می؛ و اين سوال باقی داری سرمايه

 کارگریِ های سازمانادغام . استفاده جهت دستيابی به اين هدف هم وجود داردمورد   سازمانیِ ابزاری همسالتازه 

 کارگر بهبود شرايط  برای اکثريت طبقهکه قادر بوده داری سرمايه  چون,دهش ممکن داری سرمايهموجود در ساختار 

 عنصری ديگردليلی ندارد که فرض نشود که مبارزه طبقاتی , اين روند ادامه يابدقرار است  و اگر ؛دکنزندگی فراهم 

- استاش محيطنظر به اينکه انسان محصول شرايط و --در آنصورت . تحوالت اجتماعی نخواهد بودتعيين کننده در 

 یها ناروشنیو مشتاق بخطر انداختن رفاه نسبیِ موجودش بخاطر , پروراند  نمی طبقه کارگر يک آگاهیِ انقالبی را-

بر اساس فقر طبقه کارگر بنا ساخته خود را , بی دليل نبود که تئوری انقالبی مارکس. يک انقالب پرولتری نيست

 .شد يده می منحصرا با نوسانات ميزان دستمزد در بازار کار سنجبايد نمیحتی با اينکه اين فقر --بود 

                                                 
8 By André Gorz, for example, in his Strategy for Labor, Boston, 1964. 
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 طبقه کارگر های کنش به تدريج از طريق تواند نمی که انقالب اجتماعی اينستکنترل کارگری بر توليد پيش فرض 

 ای وسيله, معرفی شدرفرم در سنجش ی بعنوان مالک که ئیآنجادر .  حاصل شودداری سرمايهدر چارچوب سيستم 

یِ گرکارشوراهای , آلمانانقالب بعنوان مثال در .  شدن خودشاهای سازمانبرای کنترل کارگران از طريق  ضافیا

با . کردند می محدودشان فعاليت های فعاليت کارگری بودند و در چارچوب یها اتحاديههای  قانونی صرفا ضميمه

 اخير قادر بودند با کمک های سازمان,  کارگری شوندیها اتحاديه شد تا شوراها جايگزين ئیها تالشاينکه 

اين رابطه با تجديد حيات سيستم شورائی پس .  کارخانه اعمال نمايندهای کميته بر  راشان کنترل و دولت کارفرماها

قرار بود ) co-determination( ]کارگری[قانون مشارکت از جنگ جهانی دوم تغيير نکرد؛ سيستمی که با باصطالح 

 کاری اما روحِ تمام اين قوانينِ.  بدهدگيری تصميم درحق اظهار نظر به کارگر  ها گذاری سرمايهدر رابطه با توليد و 

, در چارچوب توافقات مشترکِ قابل اجرا<:  حدس زده شود1952 قانون کار آلمان سال 49ممکن است از بند 

 کارفرماها های انجمن کارگری و یها اتحاديهو همراه با , کارفرما و شورای کارگری با حسن نيت همکاری کرده

. کنند می و با در نظر گرفتن رفاه مشترک کار ,تصادی حضور دارند برای منافع آن بنگاه و کارکنانشکه در بنگاه اق

.  کار و آرامش در بنگاه اقتصادی را به خطر بياندازداحياناکارفرما و شورای کارگری نبايد کاری کنند که 

اين امر بر . اری عليه يکديگر کنند کی مبارزهکارفرما و شورای کارگری نبايد هيچگونه اقدامی برای , بخصوص

  9>اند تعهدات جمعی را منعقد کنند تاثيری ندارد  احزاب مبارزاتی کارگری که محق

.  يعنی بنگاه اقتصادی و توليد تاثيری نداشت و ندارداش تملک انحصاریِ کارفرما بر ی اراده بر مشارکت کارگری

حتی در رابطه با , در تئوری--ی پيشنهاد دادن به مديريت بود  حق نمايندگان کارگران برای  سربستهگفتن ,منظور

هيچ گواهی , و در واقع, ما پيشنهادات نيازی ندارند که پذيرفته شوندا. ]گنجانده شده بودهم بندی   [استفاده از سود

برای اينکه ری مشارکت کارگ. شود نيستاعتنائی  دار سرمايهبه پيشنهادات عليه منافع از سوی مديريت  اينکه دال بر

مشارکت  .باشد یمپايان سيستم مزدی به معنای  ايناما , دباش) co-ownership (تملکی- همبايد می, با معنا باشد

, گيرد می کارگری انجام یها اتحاديهکه توسط  دهد میامکان ای  ی معمولیها فعاليت به بخودی خود صرفاکارگری 

 . شود می آرامش صنعتی حفظ شان توسط که يسیو شکايت نو, تنظيمات محل کار, مثل توافقات دستمزدی

 برای هر کشور تواند یم یاهميت  بییها تعديلبا تغيير و ,  کنترل کارگری در آلمان گفته شدی بارهآنچه که در 

 های بنگاهو اشکال مشابه نمايندگیِ کارگری در , محل کار های کميته,  که نمايندگیِ کارگریداری سرمايهديگر 

 نمی اشاره يابنده گسترشاين اقدامات به يک دموکراسیِ صنعتیِ . ليدیِ صنعتی را قانونی کرده است نيز تکرار شودتو

مسيری . اند شده تعبيه ذاتی اين روابط های کاک و تعديل اصطبلکه برای حفاظت از مناسبات توليدی موجود, دنکن

بر ابزار توليد را  شان خودوقتی کارگران نتوانند کنترل, ماا. بسوی پيوست اجتماعی نيستند بلکه مسير دوری از آنند

,  انحصاریِ فرآيند دگرگونیِ اجتماعی واگذار کنندی دهندهها بمثابه سازمان   و قدرتشان را به حکومتايمن کنند

و و با برخی تعديل ؛  بوداين موردِ روسيه. دشونممکن است به کنترل کارگری منجر ن اجتماعی های انقالبحتی 

.  جنگ جهانی دوم پديد آمدندی هنتيجاروپای شرقی که در >  سوسياليستییها دولت<برای شد  مدلی ,تغييرات

                                                 
9 Quoted in A. Sturmthal, Workers' Councils, Cambridge. 1964, p.74. 
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چراکه در آنجا حکومتی بود که به شوراهای کارگری کارکردهای ,  باشدء که استثنارسد میيوگوسالوی اما به نظر 

 .بودمديريتی با ميزانی از کنترل بر توليدشان ارزانی داشته 

 از روسيه گسستپس از , ماند میئیِ تمام قدرت باقی اصلی و غا منبع یبا اينکه حکومت کمونيستِ يوگوسالو

 منفرد تحت کنترل شوراهای  توليدیِهای بنگاهتصميم گرفت تا با بازگشتی به مناسبات بازاری و پيامدش آزادی 

 و داری بنگاهی کارکردهای رقابتیِ شوراهای کارگر. کارگری به يک سياست اقتصادی تمرکز زدا روی آورد

 محدوديت وندر. بعهده گرفتند شد می عمومیِ توسعه که توسط دولت تعيين ی هبرنامدر چارچوب يک را مديريتی 

در رابطه با , شوند میها که توسط آنها انتخاب   شوراها و هيئت مديره,بوده شتای که دولت گذا  معين و قطعیهای

, ها گذاری سرمايه, اعتبارات, بودجه, ها خريد و فروش,  دستمزدیهای  برنامه, های توليد يزیر برنامه, تنظيمات کاری

های محلی يک رئيس   کميسيون مختلطی از شوراهای کارگری و حکومتتوسط. کنند میگيری  آخر تصميم و الی

را در رابطه با ديسيپلين  اش روزانههای  فعاليت, کند می را سرپرستی ای توليدی که هر بنگاه شود میبرگزيده 

 حق دارد که تصميمات متخذه اين رئيس. کند میاداره , های شغلی و امثالهم برگماشت, استخدام و اخراج, کارگری

 . ند وتو نمايداشاز سوی شوراهای کارگری را  اگر که با تنظيمات حکومتی در تناقض ب

اين . تنظيمیِ شوراهای کارگری را احاطه کرده است-قدرت خود, دارند نسبتا سرشتی پيچيده تنظيمات حکومتی که

. اند کارگری عرضه شده شوراهایپيوند با سوی مقامات محلی در و بخشا از,  حکومتیهای فرمانتنظيمات بخشا توسط 

 ؛کند میتعيين   باشد آن بنگاهخوددر اختيار که ممکن است را ليدی ه تودرآمدِ بنگا مالياتی آن بخش از يک سيستم

دها توسط حکومت سو. نمايد می و دستمزدها را کنترل ها گذاری سرمايهگيری در رابطه با   تصميمي دامنه,  با آنو

حکومت نرخ عمومیِ . شوند میهای توليدی حکومتی باال کشيده   در بنگاهگذاری سرمايه خودش و برای تامين مخارج

توسط , شود می خواستار پيروی از حداقل دستمزد حالی که در, اما, کند میافزايش درآمدهای شخصی را تعيين 

سيستم تامين اجتماعی بيش از نيمی از . د تا بارآوریِ کار افزايش يابدهد میامکان  ها پاداشدستمزدهای مشوق و 

, و توسط قيمت,  با اصول سوددهیگذاری  سرمايهعدمگذاری يا  سرمايه. برد میاز بين درآمد ناخالص کارگران را 

, باشدخالصه اينکه تا آنجا که تحت اين شرايط ممکن . شوند میی اعتباری به سمت دلخواه هدايت ها سياستو , بهره

. دمان باقی میکنترل عمومی بر اقتصاد در دست حکومت , ی شوراهای کارگرسویکنترلیِ محدود از -عليرغم خود

حکومت شرايطی که در آن شوراها کارکرد ,  بر تصميمات حکومت تاثير بگذارندتوانند ینمکه اين شوراها در حالي

 .کند میدارند را تعيين 

ناممکن بودنِ عينیِ برقراریِ کنترل کارگریِ , باشد می  بين شوراها و حکومتی رابطهاما آنچه که بسيار مهمتر از 

 کئوپراتيوی ی هاوليکه جنبش  خورد میبر ی تنگنائبه همان .  استاصيل بر توليد و توزيع در چارچوب اقتصاد بازار

 با تواند نمی,  حکومت تصميم ديگری بگيرد هماگر, برخالف جنبش اخيرحتی برغم اينکه --د ستاصل کررا م

 میدرست  تعاونی توليد ی حوزهکارگرانی که در <: روزا لوکزامبورگ نوشت.  خصوصی نابود شودی سرمايهرقابت 

 دارِ بنگاهآنها مجبورند که نقش .  مواجه هستندالعاده قفوگیِ   خويش با خودکامهدنبا ضرورت متضادِ گردان, کنند

يک که يا , شود می توليدی محسوب یها تعاونیتضادی که مسبب شکست معمولیِ -- را بخود گيرند دار سرمايه
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ن  کارگرا10>.يابند میبا اضمحالل پايان , و يا اگر تفوق منافع کارگران ادامه يابد, شوند می خالص داریِ سرمايهبنگاه 

 داران سرمايه خودشان را چنان استثمار کنند که انگار توسط بايد می, با کار در اقتصاد رقابتیِ بازاری, سالويوگو

 فرآيندهای اقتصادیِ فرای اين واقعيت که تابعاما ,  ممکن است خوشايندتر باشد امرکه اينيدرحال. شوند میاستثمار 

و فقر و فالکت و ,  سرمايه رفتارها را کنترل کردهتنی بر سود و انباشتِتوليد مب. دهد ینمتغيير را   هستندشان کنترل

 دستمزدهای اروپا است؛ فقط ترين پائيندستمزدهای يوگوسالوی مابين . بخشد تداوم مینااطمينانیِ در پيوند با آن را 

 کنترل کارگری که به آن ميزان.  افزايش يابندتوانند می از دستمزدها افزايش يابد تر سريعتا آنجا که سرمايه 

چراکه کارگران معدودتری بايد برای اينکه , اجتماعی است- ضدشوق رفتارهایم, شوراهای کارگری اعطا شد

 .شان سودآور نيست کارگران بيکارند چون اشتغال. درآمد کارکنان را افزايش دهند سودهای بيشتری به بارآورند

آنها در تمام اروپای . باشدآورد که بيشتر از مخارج بازتوليد خودشان  مین  به بارای اضافی ارزش شان اشتغال, يعنی

؛ زنند میخودشان پرسه > سوسياليسم بازاریِ< دريغ شده در کشور های پرداخت در جستجوی کار و داری سرمايه

 و تحت ستثماریا-عرض خودمر را در  نه تنها طبقه کارگداری سرمايهجائی که ادغام بازار ملی در بازار جهانیِ 

 جهانی از طريق روابط تجاری داریِ سرمايه بلکه آنها را در معرض استثمار از سوی دهد میقرار   نوينای طبقه  سيطره

 .ی صرف است سخن گفتن از کنترل کارگری تحت اين شرايط مضحکه. دهد میهای خارجی قرار  گذاری سرمايهو 

 تواند نمیبدون کنترل کارگریِ واقعی هم , جود داشته باشدو بدون کنترل کارگری تواند نمیکه سوسياليسم درحالي

 يک امکان واقعی داری سرمايهادعای اينکه افزايش تدريجیِ کنترل کارگری در . سوسياليسمی وجود داشته باشد

  مطلق طبقاتیی سلطهی طبقات حاکم جهت پنهان نمودن  های گسترده صرفا بعنوان ابزاری در دست عوامفريبی, است

 )مشارکت و تصميم مشترک, ملبس به اصطالحاتی چون مديريت مشترک(  اجتماعیِ دروغينهای رفرم توسط شان

 سرمايه در چيزی جز الغای سيستم توليد تواند نمی  و؛کند میهمکاری طبقاتی را طرد , کنترل کارگری. گيرد میقرار 

 دولتی و داری سرمايه. استقعيت نيافته و نه کنترل کارگری در هيچ کجا وا, نه سوسياليسم.  شرکت جويدداری

 بدون دهند میهمچنان طبقه کارگر را در موقعيت کارگران مزدبگير قرار , يا ترکيب هر دو, سوسياليسم بازاری

 نسبت به کارگران در کشورهای با شان اجتماعیموقعيت . شان داشته باشند اينکه کنترل موثری بر توليدات و توزيع

مبارزه برای رهائیِ طبقه کارگر هنوز بايد آغاز , در همه جا.  مختلط يا غيرمختلط توفيری نداردیِدار سرمايهاقتصاد 

 .  پايان نخواهد گرفت اين مبارزهکردن توليد و الغای طبقات از طريق نابودیِ کار مزدی و بدون اجتماعی, شود

مقدم بر مبارزات ,  راضی است موجودعیِ انتظار داشت که طبقه کارگری که با وضعيت اجتماتوان میاما به سختی 

 اينکه بهبود شرايط زندگیِ رغمب.  برای قدرت شرکت جويدهدر مبارز, بر سر دستمزد در چارچوب سيستم حاکم

راديکاليسم  که ه است آنقدر بود اين بهبودمعهذا,  قويا اغراق شدهداری سرمايه ی پيشرفتهکارگران در کشورهای 

محصوالتی باشد که توليد > ارزش<نيروی کار بايد هميشه کمتر از > ارزش<حتی با اينکه . دطبقه کارگر را خفه کن

ممکن است با دوازده يا شش .  باشدتفاوتینيروی کار ممکن است حاکی از شرايط زندگی م> ارزش, <کند می

, ر زمان معينیاما در ه. يا کمابيش در کاالهای مصرفی بيان شود, در مسکنی خوب يا بد, ساعت کار در روز

                                                 
10 R. Luxemburg, Reform or Revolution. 
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. کند می را تعيين شان آمالدستمزدهای پرداخت شده و قدرت خريدشان شرايط جمعيت کارکن و نيز شکايات و 

اگر اين . باشد می کارگران مستلزم حفظ اين شرايط تسليم؛ و تداوم شوند میشرايط متعارف ,  بهبود يافتهشرايطِ

يط کمتر گوياترِ پيشين  که بدتر شدنِ شراانگيزد برمیقی مخالفت کارگران را به همان طري, دشرايط بدتر شو

 حفظ ی بواسطه در امان بماند و شايد تواندببر اين است که استاندارد کنونیِ زندگی صرفا فرض پس . برانگيخت

 .  بهبود يابد احتمالیوفاق اجتماعیِ

 تاکيد بر فقدان ,با اينوجود. وجه نيستفرضی م ,شود توسط رويدادهای اخير حمايت می  اينکه ظاهرابرغم, اين فرض

 شواهدی معهذا.  نخواهد داشتشدار تداومبر پراتيک اجتماعیِ مبتنی بر توهمِ تاثيری  11کتئوري ش بر مبنایاعتبار

داری خودش را  های سرمايه مکانيسم بحران ,داری سرمايه گوناگونِ سيستم های تعديلعليرغم تغيير و که هست 

 يک  نقدا,اروپای غربیی  توسعه ناموزونیِاقتصادی کنونی آمريکا و کسادی ر رابطه با  د.کند میبازتوليد 

 برای تضمين داری سرمايهنياز , ترغيب دولتی برای توليدبا کاهش توان  .سرخوردگیِ جديد ايجاد شده است

 چنان خود رااقتصادی  جديد های نوآوری .يابد میافزايش ,  اجتماعیثباتیِ بیمستقل از پيامدهای , اش سودآوری

بدين  .ندبر آن چيره شونه اينکه , به تعويق اندازند را داری سرمايه ذاتیِکه قادرند مکانيزمِ بحرانِ کنند  میآشکار 

 واقعی رکودرونق منجر به -؛ وقتی که شبهشود می نهفته شديد ی بحرانِکه وقتست ا  معقوالنهفرضاين صرفا , ترتيب

  با آشکار شدنکه-- گشايد می راهه وند شاحيا  برای يک آگاهیِ انقالبیِ,تاريخ اخيروفاق اجتماعیِ , شود می

 هرچه بيشتر چنين )برند میکه هنوز از وجودش سود  ای اجتماعیاقشار حتی برای ( سيستم ی  فزايندهغيرعقالني بودن

  ظاهراهای جنگو مستقل از , افتهني توسعهانقالبی موجود در تقريبا تمام کشورهای - از شرايط پيشاگذشته. شود می

 اجتماعی آرامش ظاهریِ يک ناآرامیِ عمومیِ, گيرد می مختلف جهان انجام های بخشمحدود اما تمام نشده که در 

. آيد میگريزی علنی بوجود ,  اخير در فرانسههای شورشمثل , گاهی. کند میجهان غرب را بزير گرفته و تضعيف 

 .باشد میقطعا تحت شرايط بحران عمومی نيز ممکن , ثبات ممکن استسبتا بار چنين امری تحت شرايط ناگ

ادغام که اين براي سيستم يک امتياز است تا آنجا فقط , داری سرمايهدر سيستم  سنتی  کارگریهای سازمانادغام 

 که شوند میيط مجبور شرابنا به  ها سازمانوقتی که اين . ی شود طبقاتسازش متضمن فوايد موعود و واقعیِ باشدقادر 

حتی . دهند می ارزششان برای بورژوازی را از دست ,و با آن, اعتماد کارگران نسبت به خود, ابزار سرکوب گردند

ه تنها شواهد تاريخی مبنی بر ن.  مستقلِ طبقه کارگر مغلوب شوندهای کنشممکن است توسط , اگر نابود نشوند

بلکه همچنين , مثل روسيه, وجود دارد شود نمی يافته سازمانع از انقالب  طبقه کارگر مانهای سازمانکه فقدان اين

 های سازمان توسط تواند میمنفعل ی  رضهع اينکه وجود جنبش کارگریِ رفرميستیِ بیشواهد تاريخی هست دال بر 

 جنگ  و توسط جنبش سخنگويان کارخانه در انگلستان در طی و پس از,1918مانند آلمان , نوين طبقه کارگر

چنان خودانگيخته ممکن است منجر به های  جنبش) خودکامه( توتاليتر یرژيم ها حتی تحت .چالش شود جهانی اول

 .1956مثل لهستان و مجارستان در ,  يابندروزگيریِ شوراهای کارگران ب  طبقه کارگر شوند که در شکلهای کنش

                                                 
11 See: P. Mattick, Marx and Keynes, The Limits of the Mixed Economy. 
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سرشت انقالبیِ ,  که اين سيستم چنين کاراکتری داردیزمانتا .  قابل رفرم استداریِ سرمايهيک  ,م رفرشرطِ پيش

 آرمان و ايستد میباز اش طبقاتیحتی از آگاهی نسبت به موقعيت . طبقه کارگر تنها در شکلی بالقوه موجود است

را بازآفريند  خودش مجبور است شرايطی ی توسعه با داری سرمايهتی وقاما . کند می را با طبقات حاکم منطبق هايش

 برای سوسياليسم ای مطالبه کنترل کارگری را نيز بمثابه  خواست انقالبیِ,شود گيریِ آگاهی طبقاتی جر به شکلکه من

 نوين نيز های تالشو اينکه , اند خوردههای پيشين در اين مسير شکست  تالشاين صحيح است که تمام . گرداند میرب

است که طبقه , هرقدر هم در ابتدا محدود, گردانی خودتجربيات  فقط از طريقاما .ممکن است مجددا شکست بخورند

   . پيش روديشکارگر قادر خواهد بود تا بسوی رهائی خو
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