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توضيح مترجم :كارل كرش پس از درگيريهاي فراوان با كمينترن ،اخراجش از حزب كمونيست آلمان و مهاجرتش به آمريكا ،در
 1950در »ده تز دربارهي ماركسيسمِ حال حاضر« چنين نوشت» :گام نخست در استقرار مجدد يك نظريه و عمل انقﻼبي،
گسستن از ادعاي انحصارگرانهي ماركسيسم نسبت به ابتكار انقﻼبي و راهبري نظري و عملي است« و جلوتر در تز هشتم چنين ادامه
ميدهد ...» :از اينرو سوسياليسم ماركسيستي تغيير كرده است؛ از نظريهاي انقﻼبي به يك ايدئولوژي بدل شده است .اين ايدئولوژي
ميتواند در جهت اهداف گوناگوني بهكار گرفته شود و عمﻼً هم چنين شده است« و در نهايت ،در تز دهم چنين جمعبندي ميكند كه
»كنترل كارگران بر توليد زندگيهاي خودشان  ...تنها ميتواند نتيجهي مداخلهي برنامهريزيشدهي تمام طبقات محروم در توليدي
باشد كه همين حاﻻ هم از هر جهت به شيوهاي انحصاري و برنامهريزيشده تنظيم شده است«.
افزايش كنترل بر رويههاي روزمرهي زندگي ،عاري كردن آنها از استثمار و سلطه و در يك كﻼم ،افزودن به خودآيينيِ حيات انساني،
درعينحال كه هدف هر جريان مترقي سوسياليستي است ،سنگ محكي نيز براي آزمودن واقعيت آن رژيمهاي سياسياي است كه
مدعي تحقق آرمانهايي از اين دست هستند .مقالهي پيشِ رو و مقاﻻت ديگر در زمينهي »كنترل كارگري« از اساس در پي واكاوي
تجربههاي تاريخي مختلف در اين زمينه است .در اين راستا ،اشارهي اميدوارانهي نويسنده به مواردي همچون كوبا و ونزوئﻼ را نيز
بايد دقيقاً از چنين چشماندازي مشاهده كرد .وضعيت فعلي ونزوئﻼ كه هر روز خبرهاي تازهاي در رابطه با فقر فزاينده ،كمبود مواد
غذايي اوليه ،تورم غيرقابلتصور ،مهاجرتهاي عظيم و باﻻخره كودتايي با حمايت خارج عليه دولت از آن بهگوش ميرسد ،ﻻجرم
ممكن است ارزيابيهاي نويسنده را در نظر ما ارزيابياي ذوقزده جلوه دهد ،اما نبايد فراموش كرد كه اين ارزيابي دقيقاً هستهاي را در
مركز توجه قرار داده كه از دست رفتنش موجب شده انقﻼبي كه زماني شوق بر دل مردمانش برميانگيخت ،امروز اين چنين به
كودتايي خارجي راه دهد.
همانطور كه ادواردو روته ،انقﻼبي كهنهكار ونزوئﻼيي ميگويد ،انقﻼب بوليواريِ ونزوئﻼ نمادي بود براي پايهريزيِ ساختار قدرت
تازهاي در آمريكاي ﻻتين ،ساختاري كه گسست از منطق »حياط خلوت آمريكا« هستهي اصلي آن بوده است .اما رسيدن از اين
پردهي شكوهمند آغازين انقﻼب ،تا پردهي نهايياش اتفاق يكباره نبوده ،پردهي نهايياي كه در آن طبق گفتهي هكتور ناوارو ،وزير
پيشينِ چاويست و رهبر حزب سوسياليست ،انقﻼب به دست »دارو دستهاي افتاده كه تنها عﻼقهي آنها رسيدن به عوايد فروش نفت
بود ...دزداني بي هيچ ايدئولوژياي« .اين پردهي نهايي سرشار از وقايعي آشنا براي ماست ،اختﻼس نزديك به  300ميليارد دﻻر از
محل فروش نفت ،سؤاستفادهي دولتيها از اختﻼف نرخ ارز رسمي و بازار سياه و . ...
اما چه ميشود كه انقﻼب به چنين روزي ميافتد؟ چه ميشود كه انقﻼبهاي متكي بر آرمان سوسياليسم ،چنانكه پيشتر كرش ذكر
كرد ،مدعيِ انحصارِ ابتكار انقﻼبي ميشوند؟ چه ميشود كه سوسياليسم به ايدئولوژياي بدل ميشود كه »دزداني بي هيچ
ايدئولوژي« هم ميتوانند به آن دست يازند؟ توازن بين قدرت دولت انقﻼبي و جماعتها و شوراهاي كارگري و مردمي بايد به چه
نحو باشد كه از سويي مخاطرهي كودتاي ضدانقﻼب دفع شود و از سوي ديگر ،امكان مداخلهي طبقات حذفشده از فرايند توليد
زندگيهاي خودشان ،دوباره برايشان مهيا شود؟ چه ميشود كه »انجمني از توليدكنندگان آزاد« از كسب امكانِ مداخلهي مستقيم در
زندگي خود باز ميمانند و از سوسياليسم جز پوستهاي ايدئولوژيك چيزي باقي نميماند؟ و دستآخر ،چه ميشود كه امكانِ برپاييِ
»انجمني از توليدكنندگان آزاد« مدتها پيشتر از آنكه از سوي كودتاي خارجي تهديد شود ،به تصويري مبهم و از دسترفته بدل
شده كه جز سوگخند چيزي بر لبانمان نمينشاند؟
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مطمئناً مقالهي پيشرو پاسخي براي تمامي اين پرسشها ندارد ،اما با بررسي تجربيات تاريخي در اين مسير ،به ما كمك ميكند كه
علل از دست رفتن امكانها و بالقوهگيهاي بزنگاههاي انقﻼبي را با دقت بيشتري بررسي كنيم .مطمئناً ،مقاطعي كه بررسي شدهاند،
هرچه بيشتر با تاريخ نگارش مقاله )نسخهي اوليه  (1978فاصله داشتهاند امكان بيشتري براي فاصلهگيري انتقادي را نيز فراهم
كردهاند) .د.ع(.
***
ايدهي كنترل كارگري در تﻼش پايدارِ چپ براي ادغامِ افقِ بلندمدت و پراتيك بﻼواسطه از جايگاه ويژهاي برخوردار است 1.ازيكسو،
كاربست تعميميافتهي آن پاسخگوي يكي از الزامات اصليِ جامعهاي بدون دولت است ،و از سوي ديگر ،واحدهاي بنيادي و اقدامات
مشخصي كه با اين ايده درآميخته است ،چناناند كه گاهي اوقات درعينحال ميتوان آنها را در بنگاههاي ]اقتصادي[ مشخص و
معدودي ،در چارچوبي كه كليت آن سرمايهدارانه است ،به اجرا گذاشت .از چشمانداز نخست ،كنترل كارگري همواره يكي از
راديكالترين مطالبات ممكن بوده كه درواقع از ايدهآلِ كمونيستي جداييناپذير است ،اما از چشمانداز دوم ،همچون راهكاري محدود و
غيرتهاجمي قلمداد ميشود كه بهسادگي قابلانطباق ]با نظام موجود[ است.
چگونه ممكن است مطالبهاي يكسان ،درعينحال هم بسيار سهل و هم دشوار ،هم بيضرر و هم ويرانگر جلوه كند؟ مسلماً
تناقض قضيه در نظامي نهفته است كه به پاگرفتنِ اين مطالبه منجر شده است .مفهومِ »كنترل كارگران بر فرايند توليد« پيش از
توسعهي سرمايهداري] ،از اساس[ نميتوانست به عنوان يك مطالبه مطرح شود؛ بلكه واقعيتي ساده بود مربوط به زندگي )درون
چارچوب محدودههايي كه طبيعت اجازه ميداد( .قابليت وصول آشكارِ شوراي كارگران از همينروست ،ايدهاي كه از اساس بازتاب
چيزي نيست جز تواناييِ تمام انسانها براي تفكر و عمل .در اين چارچوب ،نبايد چندان تعجببرانگيز باشد كه كارگران در مقاطعي،
بيآنكه از آگاهي يا استراتژيِ سياسيِ بهوضوحِ سوسياليستي برخوردار باشند ،مسئوليت بنگاههاي توليدي را برعهده گرفته و مشغولِ
گرداندن آنها شدهاند .توانايياي كه آنها در راستاي چنين ابتكاراتي به آن اتكا ميكنند ،توانايي چندان تازهاي نيست ،چراكه همان
توانايي است كه تا بهحال ــ در اكثريت جمعيت ــ با سركوبي ديرينه مواجه بوده است.
غلبه بر اين سركوب ،كه سابقهاي به قدمت خود سرمايهداري دارد ،سويهي انفجاري شوراي كارگران را شكل ميدهد .كنترل
كارگران به چيزي فراتر از صرف شيوهاي تازه از سازماندهي توليد اشاره دارد؛ عﻼوهبر اين رهاييِ انرژيِ خﻼقهي انساني در مقياسي
وسيع است .به اين معنا ذاتاً عملي انقﻼبي محسوب ميشود .اما در عينحال ،دقيقاً بهدليل بار سنگين آنچه بايد بر آن فائق شد،
متعاقباً همچون امري جلوه ميكند كه دور از دسترسِ مبارزات هر روزه است .اين ايده به عنوان نقطهاي براي صفآرايي سياسي،
واجد دو مشكل مشخص است .نخست ،احتماﻻً در بسياري از وضعيتها ،از ضرورتي همسنگ با مطالبات معيشتي برخوردار نيست؛
دوم ،مادامي كه نيروهاي اقتصادياي وراي دسترس كارگران وجود داشته باشد ــ خواه در چارچوب يك كشور يا خارج از آن ــ
پيادهسازيِ تماموكمال اين ايده محدود باقي ميماند )دالماين .(114 :1976 ،دغدغههاي مربوط به اين ابعاد ،اغلب همچون مانعي
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اين مقاله نﺴخهای بازبينی و بهروزشده از مقالهای اﺳت که برای نخﺴتينبار در
خبرنامهی خودمديريتی  [Self-Management 6] 6شمارهی ) 1پاييز  (1978بهچاپ رﺳيد .از اﺳتفان
ام .ﺳﮑﺲ برای تشويقهای ابتدايیاش ،ديک پارکر برای فراهم کردنِ اﺳناد مربوط به
تجربهی ونزوئﻼ و جئورج کاتﺴيافيﮑاس برای نظراتش در طول دورهی بازبينی اين مقاله
تشﮑر میکنم.
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بر سر راه تأكيد بر كنترل كارگري جلوه ميكند ،و درنتيجه ،انگيزهي خودمديريتي ] ،[self-managementبهرغم طبيعيبودگي
اصيل آن ،به آرمانشهر نسبت داده ميشود.
اين دست منتفي دانستن اين ايده ،بهكلي توجيهناپذير است .جذابيت فزايندهي كنترل كارگري از اواخر دههي  1960را
نميتوان صرفاً با اشاره به ويژگيهاي نازمانمند آن تبيين كرد .همانند نقد ماركس از سرمايهداري ،كنترل كارگري بازتابي از يك
بزنگاه تاريخي معين است .ديگر فروپاشي نظام فقط در كشورهايي با محروميت شديد مادي آشكار نيست .رژيمهاي سرمايهداري
پيشرفته نيز ،مسلماً نه براي نخستين بار در تاريخ ،بهشكلي مشابه درگير اين وضعيت هستند .يكي از ويژگيهاي جديد بحران پس از
دههي  ،1960دقيقاً همين بازتعريف مفهومِ نيازهاي اوليه است .بههرحال» ،محيط زيست« هم داخل و هم خارج از محيط كار
وجود دارد و تمايز قديمي بين نيازهاي معيشتي )كه با مزدها همسان گرفته ميشدند( و ديگر نيازها )خودتعيني ،مشاركت و كنترل(
بيشازپيش ناروشن ميشود .امر ديگري كه به همين وضعيت مرتبط است ،اين است كه قطعهقطعهشدن فرايند كار سرمايهدارانه ،در
بخشهاي مختلف صنايع اصلي ،به حد ]نهايي[ خود رسيده و در بخشهاي مربوط به عمليات دفتري و فروش نيز بهسرعت به اين
حد نزديك ميشود )بوردت و گيلرم ،1975 ،فصل  .(7با توجه به تداوم واكنش ،هيچ دليلي وجود ندارد كه اين فرايند در ميانهي راه
متوقف شود .سرانجام ،همراه با گرايش به راست مسير تكامل رهبريِ چين )مدل عمدهي بينالمللي در ربعِ سومِ سدهي بيستم(
فضايي تازه در چپ پديد آمده تا به بررسيِ مجدد پيشفرضهاي ديرپا در رابطه با سازماندهي انقﻼبي بپردازد.
اما بهرغم تمامي اين استدﻻلها در جهت قرار دادنِ كنترل كارگري در برنامهي ]جنبش[ ،كماكان ميتوان نسبت به وعدهي
واقعي آن شكوترديدهايي روا داشت .پيش از هرچيز ،اهميت بالقوهي بنگاههاي خودمديريتي يا تعاونيِ جداافتاده را در نظر آوريم.
سودمندي اين موارد به عنوان مدل به انحاء مختلف واجد محدوديتهايي است .اين بنگاهها عموماً كوچك هستند و اگر هم رشد

كنند ،گرايش به پذيرشِ مشوقها و راهكارهاي مديريتيِ سنتيِ سرمايهدارانه پيدا ميكنند 2.ظهور اين مدل در صنايعِ اصلي نامحتمل
است ،به اين دليل ساده كه شرايط مربوط به انتقال داراييِ مذاكرهشده ،فراتر از توان ماليِ كارگران خواهد بود .احتمال ديگري كه بايد
در نظر گرفته شود] ،امكان ظهور[ برخي از مدلهاي اصﻼحيِ اروپاي غربي است .بهنظر ميرسد كه اين مدلها ،جز در مورد سوئد ،از

دستيابي به چيزي جز استخدام ظاهري كارگران 3بازماندند .در سوئد ،نتايج بسي قابلتوجهتر است و به زمينههايي همچون تغييرات
عمده در فرايند كار ،انعطافپذيري در برنامهريزي و حتي مراحل آغازينِ بهكارگيريِ تصميمات جمعي در تصميمگيريهاي توليدي،
گسترش يافت )پترسون .(1977،هرچند هيچيك از اين موارد را نميتوان كماكان معادلِ كنترل ]كارگري[ گرفت ،چراكه نمايانگر
چرخش قدرتي تعيينكننده نيستند.
در مقام سومين بديل ،ميتوان آن جوامع پساسرمايهداري را در نظر آورد كه شكلي از اصول انتخابي را در سطح كارخانه
پايهگذاري كردهاند .در اواخر دههي  ،1970يوگوسﻼوي و چين دو موردي بودند كه در اين رابطه به آنها رجوع ميشد .اما در هر
دو كشور گسترهي اقدامات مربوطه محدود بودند 4و متعاقباً با رجوع دوباره به رويههاي پيشين ]اثرات آنها[ خنثي شدند :سمتگيري
به بازار در مورد يوگوسﻼوي؛ اقدامات بوروكراتيك در مورد چين .هرچند ،بهصورت كليتر ،رژيمها و رهبريهاي سوسياليسمِ دوران
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] .بررﺳی[ مﺴير تﮑامل تعاونیهای موندراگون از اين جنبه راهگشاﺳت .ر .ک .به هويت،
.1997
3
 Token Worker .يا  Tokenismاشاره به اقداماتی ظاهری برای جذب کارگران از اقليتهای
نژادی ،جنﺴيتی و  ...دارد که تﻼش میکند تبعيض نظاممند را از نظر پنهان کند] .م[
4
در رابطه با چين ،نک به ريچمن ،1969 ،فﺼل 9؛ در رابطه با يوگوﺳﻼوی ،بورديت و
ِ کوبا در اين روند دورهای نک به
ِرم ،1975 ،بهويژه ص 174.4؛ در رابطه با جايگاه
گيل
ِ نهايیِ ﺳاختار کنترل کارگری در
ربی ،2006 ،ﺻﺺ  .131-111مبنای تاريخیِ نهادیﺳازی
کوبا ،در واليﺲ ،1985،ﺻﺺ  257-254به بحث گذاشته شده اﺳت.
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نخست ،حكمراني سياسي خود را همچون تﻼش براي مرتفع ساختنِ نيازِ بازسازيِ دموكراتيك محيط كار قلمداد ميكردند .كوبا در
سالهاي اخير ،به نخستين كشور داراي برنامهي سوسياليستيِ گستردهاي بدل خواهد شد كه ،پس از يك دورهي اوليهي انتقالِ قدرت
طبقاتي در سطحِ دولت ،بهتدريج اقدامات مربوط به پيادهسازيِ كنترل كارگري را به انجام خواهد رساند.
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انقﻼب كوبا پلي تاريخي را پايهگذاري ميكند ،پلي بين از يكسو ،انقﻼبها و رژيمهاي برآمده از تهاجمهاي امپرياليستي
) (1945-1914كه از سوي احزاب پيشاهنگ رهبري شدهاند ،و از سوي ديگر ،موجِ پس از 1989جنبشهاي عامه
] [grassroots movementــ آشكارتر از هركجاي ديگر در آمريكاي ﻻتين ــ كه از همان آغاز تأكيد تازهاي بر سازوكارهاي
مشاركت مردمي داشتند .اين پيشرفت اخير پيامآور فصلي تازه در تاريخ جهانيِ كنترل كارگري است .هرچند ،تا همين دوران اخير،
مشاركت كارگران در مديريت معموﻻً ،جز در مواردي بسيار جداافتاده ،فرسنگها تا دستيابي به كنترل كارگري فاصله داشت ــ حتي
در جاهايي كه تحوﻻت اجتماعي چشمگيري در ميان بود .بنابراين ،هرچند كنترل كارگري ناممكن جلوه نكرد ،دستكم بهنظر
ميرسيد كه براي موفقيت نيازمند شرايطي غيرمعمول است.
بااينحال ،نوعي از تجربه وجود دارد كه به وراي تمامي مرزها ارتقا مييابد :تجربهي خود دورانهاي انقﻼبي .كنترلهاي كارگري
در چنين دورانهايي ،در مقايسه با زمانهاي ديگر ،چه پيشاانقﻼبي و چه پساانقﻼبي ،پيشرويهاي عميقتر و بيشتري را تجربه كرده
است .عﻼوه براين ،ابتكارات مربوط به كنترل كارگري در چنين وهلههايي ،از منحصربودن به اين يا آن بحران فراتر رفتهاند] .در اين
شرايط[ آشكارا با پديدهاي مربوط به نيرو و خواستي عام سروكار داريم كه دو مﻼحظهي بﻼواسط به آنها اشاره ميكنند .نخست،
گسترهي زمينهاي است كه اين ابتكارات در آن بروز ميكنند .بيآنكه با توجه به عمق يا فشارِ بحرانها ،بخواهيم معياري جامع را
بهكار بنديم ،فهرستبندي بايد شامل اين موارد شود :روسيه  ،1918-1917آلمان  ،1919-1918مجارستان  ،1919ايتاليا
 ،1920اسپانيا  ،1939-1936چكسلواكي  ،1947-1945مجارستان و لهستان  ،1956الجزاير  ،1965-1962چين
 ،1969-1966فرانسه و چكسلواكي  ،1968شيلي  1973-1970و پرتغال  6.1975-1974دومين واقعيت تعيينكنندهتر اين

است كه در هيچيك از موارد ،ابتكارات يادشده به صورت خودبهخودي خاموش نشدند .گرچه ممكن است معايبي طبيعي هم در ميان
بوده باشند )مثل بيتجربگي ،زيادهرويها يا سوءاستفادهها( ،اما آنچه در تمامي اين موارد منجر به نابودي اين ابتكارات شد ،نه فقدان
شدت و اندازه ،بلكه تهديد يا استفاده از نيروي مسلح بود.
بنابراين ،اگر بپذيريم كه كنترل كارگري هستهي عملي و امكانپذير بودنش را به نمايش گذاشته است ،اين پرسش باقي ميماند
كه تمامي اين تجربيات در رابطه با نهاديسازي ممكنِ اين ابتكارات در شرايط باثبات ،چه دﻻلتهايي در خود دارند .نخست با تمركز
بر مورد روسيه و سپس سه مورد )ايتاليا ،اسپانيا ،شيلي( كه بهشكلي مستقيمتر به دموكراسيهاي سرمايهداري پيشرفته مرتبطند ،به
بررسي اين مسائل ،از جمله قابليتهاي كارگران ،مهيا بودن شرايط پيراموني و نقش رهبري سياسي ،خواهيم پرداخت .سپس
پيكربنديهاي محتملِ تازهاي را مﻼحظه خواهيم كرد كه پيشرفتهاي اخير در كوبا و ونزوئﻼ مطرح كردهاند.
5

همانطور که نويﺴنده بعدتر هم ذکر میکند ،در نﺴخهی اوليهی مقاله )در  (1978مطلبی
دربارهی کوبا نيامده بود و اضافه شدن مورد کوبا ﺻرفا برای تأکيد بر اين امر بوده
که امﮑان پيشروی در فرايند خودمديريتی و کنترل کارگری ﺻرفا منحﺼر به نمونههای
انقﻼبهای متدوال ﺳوﺳياليﺴتی نيﺴت و انقﻼبی برآمده از جنگ چريﮑی هم میتواند
دﺳتاوردهايی در اين زمينه داشته باشد .بنابراين ،محل نزاع در اين مقاله نه بررﺳیِ
شرايط کوبا و دﺳتاوردها و وضعيتِ ﺳوﺳياليﺴم در اين کشور ،که ﺻرفا اشاره به موردی
اﺳت متفاوت ،در زمينهی دﺳتاوردهای مربوط به کنترل کارگری در محل کار] .م[
6
برای فهرﺳتبندی و بحثی جامعتر در اين رابطه که به جنبشهای انقﻼبی محدود نباشد،
نک به بيات .1991 ،بررﺳیای متقاعدکننده از جايگاه
ِ شوراهای کارگران در انقﻼبِ
ﺳوﺳياليﺴتی در ا .مندل ،1973،فﺼل  ،1ﺻﺺ  ،54-5موجود اﺳت.
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پرولتاريا و ديكتاتوري در روسيهي انقﻼبي
تجربهي روسيه ناگزير شروطي را براي هر گونه بحث تطبيقي پايه ميگذارد .اين تجربه ،به دليل تركيبي از اميدها و نااميديهايش،
مطمئناً يك پيشنمون تلقي ميشود .يكتايي آن ــ بهرغم وسعت جمعيت دهقاني اين كشور ــ از آنجا سرچشمه ميگيرد كه تنها

انقﻼبي بود كه با اتكا بر يك طبقهي كارگر صنعتي به پيروزي رسيد 7.اين ويژگي ،در كنار نفوذ آثار لنين ،به رويكرد بلشويكي تاثيري
تاريخي در بحثهاي مربوط به كنترل كارگري اعطا كرده كه از دستاوردهاي بلندمدت انقﻼب در آن ناحيه بسيار فراتر ميرود.
درواقع ،رهبري بلشويك ،از همان لحظهاي كه در اكتبر  1917قدرت را بهدست گرفت ،در مسيرِ تصادم با ابتكارات
خودمديريتيِ كارگران قرار گرفت .گرچه لنين در كل دورهي پيشااكتبر مشوقِ چنين ابتكاراتي بود 8،اما پس از اكتبر موضع او در اين
رابطه بيابهام است» :صنعت ماشيني بزرگمقياس ــ كه دقيقاً منبع مادي ،منبعِ مولد ،بنياد سوسياليسم است ــ نيازمند وحدت
ارادهي مطلق و راسخ است ... .اما وحدت ارادهي راسخ چگونه تضمين ميشود؟ از رهگذر تبعيت هزاران اراده از يك اراده« )لنين،
 ،1971aص 424؛ تأكيد از خود لنين است(.
بهرغم موج بيسابقهي به كنترل درآوردنِ كارخانهها كه در سراسر  1917به وقوع پيوست ،رهبري بلشويك به چنين كنشهايي
دستباﻻ همچون تجليِ شورش عليه بورژوازي نگريست .اما آنها را شكلي كه در مسير گذار به سوسياليسم بتوان به آن تكيه كرد،
تلقي نميكرد .بهجاي آن ،لنين ،همگام با تأكيدش بر فرمانبرداري ،بارها مصرانه خواستار نقش مديريتي برجسته براي سرمايهداران
پيشين بود .بنابراين ،هنگامي كه بلشويكها شعارِ »كنترل كارگري« را برگزيدند ،روشن شد كه فهم آنها از »كنترل« محدود به
معناي اروپايي »نظارت« ] [checkingبود )برينتون .(12 :1970،بنابراين ،درحاليكه فعاليت سرمايهدارانِ پيشين درواقع
ميبايست »تحت كنترل درميآمد« ،لنين هرگز مشخص نكرد كه كارگران براي تصميمگيري در رابطه با چه جنبههايي از فرايند
توليد بايد تقويت شوند .هرچند ،عمﻼً معناي اين وضعيت مشخصاً در مﻼحظهي او دربارهي تيلوريسم بهوضوح بيان شده است ،يعني
اينكه اگر روشي معين ميتواند بارآوري را در راستاي منفعت سرمايهداران چهاربرابر كند ،بههمان ترتيب ميتواند اينكار را در جهت
منفعت طبقهي كارگر نيز انجام دهد.
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در راستاي همين رويكرد ،حكومت شوروي دائماً با ناخوشنودي نسبت به ابتكارات كنترل كارگري واكنش نشان ميداد ،حتي در
مواردي كه گزينهي مقابل تعطيليِ كارخانه بود )ووﻻين ،1974،ص  289و پس از آن( .لنين با اشاره به اضطرارِ وظايف اقتصاديِ
كشور و بيتجربگيِ كارگران ،از اين موضع كلي دفاع كرد )لنين .(451 :1971b،او اين امكان را در نظر نگرفت كه از مديران
پيشين صرفاً بهعنوان مشاور استفاده كند ،بلكه در عوض اين ايده را پذيرفت كه آنها بايد اقتدار اصلي را حفظ كنند .در دفاع از اين
موضع ،ميتوان به اين نكته اشاره كرد كه بسياري از كارگران كه از انضباط نظام كهنه رها شده بودند ،از آزادي عملشان سوءاستفاده
ميكردند )آوريچ 162 :1967،و پس از آن(؛ هرچند قهرمانيهاي گستردهاي كه كارگران در جنگ داخلي از خود به نمايش
گذاشتند ،چنين بهذهن ميآورد كه اگر فرصتي واقعي در اختيارشان قرار ميگرفت ،ميتوانستند بهشكل ديگري عمل كنند .درحاليكه
7

در رابطه با نقش اﺳاﺳی کارگران در انقﻼب اکتبر ،برای مثال ن ک به دی.مندل ،1984
بهويژه ﺻﺺ .263-260
8
برای مثال ،نگاه کنيد به حمايت او از کميتههای کارخانه که در کليف،1976،ص 244
نقل شده اﺳت .برای بررﺳی زمينهی اين مﺴئله ،نک به کار ،1952،ﺻﺺ .79-62
9
لنين،1970،ص .17نقد لنين از تيلوريﺴم به تخﺼيﺺ کار و محﺼول اشاره دارد ،و نه
نحوهی به انجام رﺳاندنِ کار .برای بحثی کاملتر در رابطه با شيوههای بديل اين
موضوع ،نک به ﺳيريانی ،1982،ص .260-256
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منتقدانِ خودمديريتي در تأكيد بر نياز به هماهنگي بهحق هستند ،هيچ دليلي وجود ندارد كه اين مسئله را ــ بهويژه در دورههاي
بسيج انقﻼبي ــ معادلِ كنار گذاشتنِ گزينهي اتكاي بيشتر بر كنشگري بدنهي كارگري بپنداريم.
درواقع ،مسئلهي مورد بحث ]نه صرف استراتژيهاي مربوط به كنترل كارگري ،بلكه[ كليت يك رويكرد نسبت به فرايند گذار
است .پذيرشِ روشهاي تيلوريسم تنها يكي از اجزاي ــ هرچند جزئي اصلي از ــ رويكرد وسيعترِ لنين نسبت به اقتصاد روسيه بود
كه كماكان نيازمند توسعهي تمامعيارِ فرايند توليديِ سرمايهدارانه بود ،حتي اگر اين فرايند ذيل رهبريِ )ادعايي( طبقهي كارگر صورت
ميگرفت .لنين اين مرحلهي متناقض را »سرمايهداريِ دولتي« ناميد كه از نظر او ،پيششرطي ﻻزم براي سوسياليسم بود )لنين،
 .(440 :1971bجوهر اين رويكرد ،افزايشِ مداومِ تمركز اقتصادي بود .لنين مخالفانِ اين فرايند را خردهبورژوا ميخواند ،هرچند
عقﻼنيسازي صنعتي كه در پيوند با اين فرايند بود ،ممكن بود حتي از سوي كارگران هم با مقاومت مواجه شود .او در »بيماري
چپرويِ كودكانه« )مي  (1918اين دست مقاومتها را به باد انتقاد گرفت ،اثري كه در آن ايدهي خودمديريتي كارگران را ايدهاي
ميداند كه نهتنها ناپخته است ،بلكه نقطهي مقابلِ استراتژيِ كليِ او در دستيابي به سوسياليسم از طريق سرمايهداري دولتي قرار
ميگيرد .ماهيت يا اين يا آنيِ موضع او محرز است» :وظيفهي ما مطالعهي سرمايهداري دولتيِ آلمانيهاست ،تا از هيچ تﻼشي در
راستاي تقليد آن فرو نگذاريم و بهمنظور سرعتبخشي در تقليد از اين مدل ،از اتخاذ روشهاي ديكتاتورمأبانه كوتاه نياييم« )لنين،
 ،444 :1971bتأكيد از لنين(.
بااينحال ،اگر كارگران به اين ميزان فاقد آمادگي براي خودمديريتي هستند ،چگونه كسب قدرت دولتي از سوي حزب آنان توجيه
ميشود؟ لنين در همان مقاله در سطحي كلي به مسئلهي ناباليدگي پاسخ ميدهد و بهصورتي قانعكننده عليه اين نوع نابگرايي كه
پيش از آنكه گامي به پيش بردارد ،نيازمند يكدستي تمامعيار در توسعهي تمامي نيروها است ،استدﻻل ميكند ).(448 :1971b
اما اين پاسخِ ديالكتيكيِ شايسته ،از سوي ديگر با ستايش آشكارا غيرديالكتيكي لنين از سرمايهداريِ دولتي خنثي ميشود .چراكه در
عينحال كه اين رويكرد دوم ميتواند به نابودي خودمديريتيِ كارگران منجر شود ،كه شد ،رويكرد ديالكتيكي ،با بهرسميت شناختنِ
اين امر كه تواناييهاي افراد در پيوند با مسئوليتهايشان رشد مييابد ،دقيقاً نقطهي مقابل چنين پيشنهادي را برميانگيزاند :يعني ،اگر
كسب قدرت دولتي براي كارگران )از طريق احزابشان( امري زودتر از موعد نبود ،چرا بايد استفاده از اين قدرت دولتي براي دگرگونيِ
مناسبات توليد براي آنها زودتر از موعد باشد؟
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در اينجا مسئله بر سرِ ماهيت »خطا«يي از جانب لنين نيست .بدونشك او ،در رابطه با اولويت بﻼفصلِ شكست ضدانقﻼب
كامﻼً موفق بود ،هرچند اين مسئله كه آيا رويكرد او تنها رويكرد ممكن ]در آن شرايط[ بود ،كماكان مورد پرسش باقي خواهد ماند.
با اينحال ،دو چيز مسجل است .نخست ،محدوديتهاي ظاهراً موقتي در مقابلِ ابتكارات كارگري ،هرگز لغو نشد )هولوبنكو:1975 ،
(23؛ دوم ،پيشفرضهاي اقتصادياي كه بهنظر ميرسيد توجيه كنندهي اين رويكرد باشد ،منحصر به لنين نبود ،بلكه در زمان او
حتي در ميان ماركسيستها نيز وسيعاً پذيرفته شده بود .اين پيشفرضها بهاجمال از اين قرارند (1) ،رشد پديدهي مثبتي است؛ )(2
نتايج از فرايندها مهمترند؛ و ) (3سرمايهدارها موفق ميشوند و نتيجه ميگيرند .اين پيشفرضها در تفكر لنين در پيوند با باوري
مشخصتر قرار داشت ،اينكه فنونِ مديريت سرمايهدارانه )تيلوريسم( فنوني خنثي بودند ،و همراه با اين باور ،اين نتيجهگيريِ ضمني
كه كمونيستها ميتوانند در بازي سرمايهداري شركت كنند ،بيآنكه به درون آن كشيده شوند.
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در رابطه با گزارشی دﺳت اول از تعهد کارگران )که تا اندازهای بر پايهی مطالﺐ
آرشيوی که بهتازگی انتشار يافتهاند ﺻورت گرفته( ،ن ک به مورفی ،2005،بهويژه ﺻﺺ
.74-63

7

طنز ماجرا در اينجاست كه با اينكه ممكن است رويكرد لنين در ممانعت از جريانِ عنقريبِ ضدانقﻼب ضروري بوده باشد،
درعينحال بدونشك استقرار درازمدت رويههاي مديريتيِ سنتي و سلسلهمراتبي را تسهيل كرد .بنابراين ،درس سلبياي كه از
تجربهي شوروي ميگيريم روشن است :انقﻼب سوسياليستي مستقيماً به استقرارِ كنترل كارگري نميانجامد ،مگر آنكه اقدامات
مقتضي در اين راستا به تمامي در مراحلِ اين فرايند راه پيدا كنند .دستاورد كارگران روسي در  1917در جهت ظهورِ اين امكان از
اهميت بيهمتايي برخوردار است .اگر هم در اين تﻼش شكست خوردند ،شكست آنها نه ناشي از كاستياي ذاتي در آنچه در پي آن
بودند ،بلكه حاصلِ اوضاعواحوال تاريخيِ خاص روسيه بود.
اوضاع واحوالي كه مورد بحث ماست ،تماماً به جايگاه روسيه به عنوان پيشگام و پايهگذارِ ]انقﻼب سوسياليستي[ مرتبط ميشود.
نخست ،همانطور كه پيشتر هم مطرح شد ،اين دوران بهخوديخود دوراني بود كه در آن عظمت دستاوردهاي بارآور سرمايهداري
كماكان عمدتاً بيچونوچرا بود .دوم ،همين عقبماندگيِ اقتصادي كه باعث شده بود جامعهي روسيه تا اين اندازه خصلتي انفجاري
داشته باشد ،همچنين مستلزم اين بود كه هر حكومت انقﻼبياي توجهي مضاعف به رشد داشته باشد .سوم ،خود كارگران هم مجبور
به عمل در شرايطي بودند كه ضعفهاي مشخصي داشت ،ضعفهايي كه تعيينكنندهترين آنها فقدان سنت و سازمانيابياي بسنده
در جهت توانا ساختنِ آنها براي هماهنگيِ ابتكارات خودمديريتيشان بود .و دستآخر ،در نتيجهي جنگ داخلي )ضدانقﻼبي كه از
خارج مورد حمايت بود( ،خيل عظيمي از وفادارترين كارگران ــ تا آوريل  1918و تنها از مسكو ،دويست هزار نفر ــ به جبههي
نبرد اعزام شدند )مورفي 65 :2005،و پس از آن( .براي آن دسته هم كه از جبهه بازگشتند ،لحظهي قدرت جمعيِ بالقوهشان از
دست رفته بود.
سياست كنترل كارگريِ انقﻼبي :سه نمونه
تجربهي روسيه ،گرچه نخستين تجربه در نوع خود بود ،همچنين تنها تجربهاي هم بود كه مبارزهي ضدسرمايهداري در آن بيش از
ساير تﻼشها به موفقيت نزديك شد .با اينحال ،ديديم كه حتي همين تجربه كماكان تا چه اندازه از دستيابي به پيروزياي واقعي
فاصله داشت .سرمايهداران از لحاظ سياسي و نظامي شكست خوردند ،اما برداشت آنها از سلسلهمراتبِ فضاي كاري بهقوت خود باقي
ماند .مسيرهاي بعديِ ايتاليا ،اسپانيا و شيلي ،هركدام تقريباً نشاندهندهي پويهاي دقيقاً متضاد با اين پويه هستند .طبقهي سرمايهدار
در تمامي اين سه نمونه ،در كاملترين و بيرحمانهترين شكل ممكن ،يعني از طريق فاشيسم ،جايگاهش را بازيافت .اما كارگران در
هر مورد ،پيشرويهاي بيسابقهاي كردند كه ،رويهم رفته ،تا اندازهي زيادي به تعيينِ جايگاه كنترل كارگري در نقشهي انقﻼبهاي
جاري و آتي نزديك شدند.
ايتاليا 1920
اشغال كارخانههاي ايتاليا در سپتامبر  ،1920از برخي جنبهها محدودتر از بحرانهاي مربوط به همتايان خود در ساير نقاط بود .اين
اشغالها كمتر از يك ماه بهطول انجاميد كه در طول اين مدت ،دولت بورژواييِ ليبرال در جايگاه خود مستقر باقي ماند و عقبنشيني
بﻼفاصلهي كارگران بر مبناي مصالحهاي صورت گرفت .بااينهمه ،در هر دو سوي نزاع ،هيچ ابهامي در اين موضوع نبود كه در تمام
مدت اين كشاكشها ،نزاع بر سر قدرت طبقاتي و دولتي است )اسپريانو .(131 ،105 :1975،اين اولين نمونه از تصرف كارخانهها
در يك نظام دموكراسي سرمايهدارانه بود و همچنين ،براي نخستين بار به ظهور اين ايده منجر شد كه كارگران نه با ايجاد وقفه در
توليد ــ اعتصاب عمومي ــ بلكه با برعهده گرفتنِ خود] فرايند[ توليد ميتوانند انقﻼب كنند.
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علت اينكه گسترهي اين مقطع در كوتاهمدت محدود باقي ماند ،تا اندازهاي به اين علت بود كه كارگران استراتژياي براي فراتر
رفتن از تصرف كارخانهها نداشتند و نيز تا اندازهاي به علت صبر و بيرغبتيِ طبقهي سرمايهدار بود كه در انتظار فروكش كردن
حركت كارگران نشسته بودند .خود اين اقدام ،يعني تصرفها ،بازتابي از يك تصميم يكّه و بيسابقه ] [hoc adبودند .گرچه روند
صعوديِ اين اقدامات بيش از يكسال بهطول انجاميد و شامل پيشرويهاي چشمگير كارگران ميشد ــ از جمله انتخاباتي كه در آن
سوسياليستها در رايگيري به مقام نخست رسيدند ــ فرصت بﻼفصلِ تصرف كارخانهها نشان از يك بنبست داشت )همان.(57:
وحدت واكنشهاي مستقيم كارگران به وضعيت ،در هماهنگي با دقتنظر يا اجماع در برنامهريزي پيشينِ اين تصميمها قرار نداشت.
در سمت سرمايهداران ،صبوري آنها در اين مقطع ،نه تنها نتيجهي بيميليشان براي آسيبرساندن به كارخانهها ،بلكه حاصل دو

عامل تصادفي نيز بود :كاهش چرخهايِ تقاضا براي محصوﻻتشان )همان (44:و شخصِ جيوواني جيوليتي 11،يك رهبر سياسي
حيلهگر در سطح ملي.
هرچند اين عوامل ،تنها باعث شد كه پاسخ بنيادين سرمايهداري به تأخير بيافتد .واكنش تمامعيار با تصرف دولت از سوي
فاشيستها در  1922آغاز شد .ارتباط بين اينكه ايتاليا هم در زمينهي ]برآمدن[ فاشيسم و هم در زمينهي تصرف كارخانهها،
»نخستين« نمونه بود ،بههيچوجه ارتباطي تصادفي نيست .تجربهي واقعيِ تصرف كارخانهها ترومايي را براي بورژوازي رقم زد
)سالوِميني .(278 :1973 ،استراتژيِ زمانخريدنِ جيوليتي تنها از يك نظر استراتژيِ بسندهاي براي تسكينبخشي بود :نتايج
كوتاهمدت اين استراتژي صرفاً پيامد اين عامل ساده بود كه كارگران هيچ راهي براي گسترش دادنِ اهرمهاي فشار به فراتر از
كارخانههايشان نداشتند .اما جيوليتي ،همانگونه كه در خاطراتش تصديق كرده است ،آرزوهايي فراتر از صرف پيروزي در نبرد
فعلياش در سر داشت ،او چنين فرضي داشت ــ فرضي كه براي كل آن طبقهاي كه نمايندهاش بود ،بيشك فرضي مشترك
بهحساب ميآمد ــ كه اگر اساساً اجازه دهد اشغال ]كارخانهها[ مسير طبيعياش را طي كند ،كارگران بهزودي متوجه خواهند شد كه از
مديريت توليد ناتوانند )كَمت .(117 :1967،اين انگارهي سادهدﻻنه يكبار براي هميشه درهم شكسته شد .تهديد طبقهي كارگر
آشكارا بنيانيتر از آن چيزي بود كه جيوليتي ميپنداشت و همين امر استفاده از روشهاي سركوب جديد را براي بورژوازي توجيه كرد
)همان.(121 :
]جنبش[ اشغال كارخانهي ايتاليا ،بهرغم گذرا و مختصر بودنش ،در مقايسه با تجربهي روسيه ،نشان از برداشته شدن گامي عظيم
بهجلو داشت .در روسيه ،كارگران فقدان سازمانيابي و بيانضباطياي قابلتوجه ،و در برخي موارد سقوط مستقيم به دل فساد ،را
بهنمايش گذاشتند كه تمامي اينها به لنين اجازه داد رويكرد سركوبگرانهي خود را توجيه كند .در مقابل ،در كارخانههاي ايتاليا،
»غيبت كردن از محل كار ] [Absenteeismدر ميان كارگرانْ ناچيز ،انضباط كارآمد و مبارزهجويي وسيعاً گسترش يافته بود«
)اسپيرانو .(84 :1975،عﻼوهبراين ،برخﻼف وضعيت روسيه كه در آن كارخانههايي كه از سوي كارگران اداره ميشدند تك به تك
با بازار ارتباط داشتند ،در ايتاليا گامهاي ابتداييِ سياست فروشي هماهنگ را آغاز كردند )ويليامز 246 :1975 ،و پس از آن(.
بنابراين ،كارگران ايتاليايي نشان دادند كه تنها بديل ممكن در برابرِ بينظمي در كارخانه ،حكمراني يك نفر نيست.
شايد متناقض بهنظر برسد كه خودانضباطيِ انقﻼبيِ كارگران در وضعيتي كه آنها از قدرت دورتر بودند ،گويي پيشروي بيشتري
داشته تا زماني كه ميتوانستند خودشان را طبقهي حاكم تلقي كنند .اين امر لزوماً غيرقابلدرك نيست ،چراكه براي كارگران ايتاليايي،
11

 Giovanni Giolitti .ﺳياﺳتمدار ايتاليايی که در بازهی  1892تا  1921در پنج مقطع نخﺴتوزير
ايتاليا بود .او يﮑی از رهبران »اتحاد ليبرال« ] [Liberal Unionمحﺴوب میشد ،اتحادی که
تﻼش برای ﺳاختن دولتی ميانهرو و منزوی کردن ﺳياﺳتها و ﺳياﺳتمداران چپ و راﺳت
راديﮑال بود .قدرت جيوليتی در تﺼميمﺳازی او را به »ديﮑتاتور پارلمانی« مشهور
کرده بود] .ويﮑيپديا .م[

9

دو الزام عملي وجود داشت كه خودانضباطيابي آنها را تشويق ميكرد) :الف( مقابله عليه تحريكات در شرايطي كه كارخانهها در
محاصرهي دشمنان مسلح بودند ،و )ب( جلب حمايت در بخشهاي تازهاي از جمعيت.
اما براي فهم اينكه چه عواملي كارگران ايتاليايي را قادر ساخت كه به اين الزامات بهنحوي شايسته پاسخ دهند ،بايد نگاهي
عميقتر داشت .خصوصيت توسعهي سياسيِ ايتاليا ،عبارتست از تركيبي يگانه از ويژگيهايي كه در هيچكجاي ديگر در كنار هم
حضور ندارند .در وسيعترين سطح] ،تجربهي ايتاليا[ خصلتهاي صنعتيشدنِ ديرهنگامِ آلمان و روسيه را با برخي از خصلتهاي
مشروطهگراييِ اروپاي شمالي و غربي تركيب ميكند .درعينحال كه صنعتيشدن ديرهنگام رانهاي انقﻼبي به طبقهي كارگر داده بود،
امكانِ ادغامِ مطالبات دموكراتيك در مبارزات كارگري ،اتحاديههاي اين كشور را كمتر از ديگر كشورهاي صنعتي واجد خصلت
»اكونوميستي« كرد )كَمت .(22 :1967،در نتيجه ،در ايتاليا ،نسبت به ديگر كشورها ،زمينهي چنداني براي دوگانهانگارياي
راديكال بينِ آگاهيِ سنديكايي و آگاهي طبقاتي وجود ندارد ،يعني همان دوگانهانگارياي كه تا حدي مشخص شكلدهندهي ذهنيت
لنين بود.
در مقام يكي از تجليات مستقيمترِ يگانگيِ ايتاليا در اين جنبهها ،ميتوان به سنتي اشاره كرد كه به دههي  1860باز ميگردد و
سوسياليسم را در پيوندي نزديك با آنارشيسم قرار داده بود )پروكاچي .(395 :1971،كمتر از يكسال پيش از اشغال كارخانهها،
گرامشي با ذكر اين نكته نمونهاي آشكار از اين پيوند را ذكر ميكرد» :ديكتاتوريِ پرولتري تنها ميتواند در نوعي از سازمانيابي
تجسم يابد كه خاصِ فعاليت توليدكنندگان باشد و نه مزدبگيران ،يعني بردگانِ سرمايه .شوراي كارخانه هستهي اصلي چنين
سازمانيابياي است  ...شوراي كارخانه مدلِ دولت پرولتري است« )گرامشي.(100 :1977،
اسپانيا 1939-1936
جنگ داخليِ اسپانيا فرصتي را فراهم آورد كه در برخي مناطق معينِ اين كشور ،تجربهاي صورت بگيرد كه بيش از تمامي ديگر
تجربهها تا به امروز ،به يك جامعهي تماماً مبتني بر كنترل كارگري ،نزديك شده است .ابتكارات اين جنبش كه در زمان خود از
ديدگان جهاني پنهان مانده بود ،بهخوبي از سوي شاهدان عيني ثبت شدهاند و محل ارجاعي اساسي براي هر استراتژيِ انقﻼبياي
محسوب ميشود كه هدفش فراتر از صرف تصاحب قدرت دولتي است.
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چشمگيرترين جنبههاي تجربهي اسپانيا را شايد بتوان به اين ترتيب خﻼصه كرد .نخست اينكه كنترل كارگري در تمامي
شاخههاي اقتصاد به عمل درآمد .درعينحال كه در حوزهي كشاورزي از اين هم پيشتر رفت ،دستكم در يك شهر )بارسلونا( كنترل
كارگري در تمامي صنايع و خدمات بهكار گرفته شد .دوم ،تغييرات ساختاري بسيار راديكال بودند و اغلب شامل حذف برخي
جايگاههاي مديريتي ،يكسانسازي مزدها ،و در برخي اجتماعات دهقاني ،لغو استفاده از پول ميشد .آنچه مشخصاً جالبتوجه است،
اين امر است كه در هرجا كه زمينها مصادره شده بود ،دهقانان تقريباً متفقالقول مالكيت جمعي را بر تقسيم زمينها ترجيح ميدادند.
سوم ،حتي راديكالترين تغييرات هم مستقيماً و بهشكل بﻼواسط بيشترين اتكا را بر مشاركت تودهها در باﻻترين سطحِ تواناييهايشان
داشت .چهارم ،برخﻼف بسياري از كليشهها ،تغييرات مورد بحث ،لزوماً در تقابل مستقيم با كارآمدي ]اقتصادي[ صورت نگرفتند ،بلكه
اغلب شامل پيشرويهايي در فناوري يا هماهنگي هم ميشدند ،همانگونه كه در مورد ادغامِ نانواييهاي بارسولنا و يكپارچهسازيِ
عموديِ صنعت چوببريِ كاتاﻻن شاهد آن بوديم .دستآخر ،در برخي نقاط نزديك به سه سال طول كشيد تا فرايندهاي خودمديريتي
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با توسل به زور سركوب شدند .بنابراين ،زماني كافي براي اثبات اين را در اختيار داشتند كه آرايشهاي عمليِ ]مناسبي در زمينهي
توليد[ هستند.
گسترهي كاملِ ابتكارات تودهاي در اسپانيا بهحدي عظيم بود كه ممكن است ما را در ارائهي تبييني طرحوار مردد سازد ،اما
دستكم ميتوانيم برخي از خطوط كلي را در اينجا ترسيم كنيم.
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ما در اسپانيا نيز همچون ايتاليا ،هم شاهد عنصري آنارشيستي در فرهنگ طبقهي كارگر هستيم و هم يك چارچوب سياسيِ
مشروطهگرا .اما اسپانيا از لحاظ اقتصادي عقبماندهتر بود؛ قانون اساسياش تازهتر بود و ]عنصر[ آنارشيسم قدرتمندتر .تا پيش از
آنكه جمهوري در  1931استقرار يافته باشد ،جنبشهاي آنارشيستي و سوسياليستي موفق به بسط دو فدراسيون اتحاديهايِ رقيب
شده بودند .طبيعتاً آنارشيستها در قلمرو دولت حضور نداشتند ،اما بدونشك احزاب چپ از آراي آنها بهرهمند ميشدند .تا زمانِ
انتخابات فوريهي  ،1936قطبيشدنِ عموميِ جامعهي اسپانيا از ايتالياي پس از جنگ هم فراتر رفته و ائتﻼف جبههي خلق در
پارلمان موفق به كسب اكثريت شده بود .بنابراين ،كارگران و دهقانان ميتوانستند اقدامات اوليهي خود را ذيل دولتي عملي سازند كه،
گرچه انقﻼبي نبود ،اما ميشد دستكم تا اندازهاي آنرا دولت متعلق به خود اين نيروها دانست.
با اينحال ،كاتاليزور واقعي را نيروهاي ارتجاعي فراهم كردند .اين مسئله بازتاب يكي ديگر از جنبههاي منحصربهفرد مورد اسپانيا
است .در ايتاليا ،همانند آلمان ،فاشيسم تنها زماني وارد ميدان شد كه جنبش كارگري دوران اوجش را از سر گذرانده بود ــ در مورد
ايتاليا يك بورژوازي نسبتاً متحد پس از آن باقي ماند ،و در مورد آلمان ،اتحاد نامقدس سوسيال دموكراتها و ژنرالها آن را درهم
شكست .بورژوازي در اسپانياي دههي  ،1930كماكان طبقهاي در حال ظهور بهحساب ميآمد .بخش مهمي از آن در قالب رهبريِ
جبههي خلق نمايندگي ميشد :بار ديگر ،اوضاع و احوالي نامتعارف از اين لحاظ كه بورژوازيهاي ديرهنگام توسعهيافتهي پيشين ،با
احتياط تمام از هرگونه اتحاد سياسي با طبقهي كارگر اجتناب كرده بودند .اما ليبراليسمِ بورژوازيِ جمهوريخواه ،حتي به عنوان اقدامي
مقتضي و موقتي ،نميتوانست از جانب ساير بخشهاي طبقهي حاكم اسپانيا پذيرفته شود .منشاء واكنش نظاميِ يكباره و بدون
مقدمهي فرانكو در ژوييهي  1936از اينجاست :خيزشي فاشيستي كه از لحاظ آرامش قبلي تودهها كمتر از همه تدارك ديده شده
بود.
ضدحملهي ]تودهها[ از پايين نيز بﻼدرنگ ،عظيم و انقﻼبي بود .مقاومت مردمي فرسنگها فراتر از چيزي رفت كه ممكن بود از
سوي جمهوري بورژوايي سازماندهي شود ،اما به همان سياق ،شامل اجراي بيواسطهي اقداماتي شد كه حتي مترقيترين احزاب
حاكم هم اجراي آنها را تنها در آيندهاي دور متصور بود .شورش نظامي به ساختارِ قدرت جمهوريخواهان صدمه زد و با چنين كاري
باعث شد كه مواجههاش با كارگران و دهقانان نهتنها با تهديدي مرگبار همراه باشد ،بلكه همچنين فرصتي غيرقابلتصور هم در خود
داشته باشد .كارگران و دهقانان براي پر كردن اين خﻼء جنبيدند .صنايع ،خدمات و روستاهاي زراعي را طي دو هفته در سراسر
نيمهي شرقيِ اسپانيا اشتراكي كردند )بروئه و تميم ،1972،فصل .(5آنها با دراختيار داشتنِ جماعاتي كه اكنون بهصورت واقعي
بهخودشان تعلق داشت و بايد از آن دفاع ميكردند ،خود را با تمام قدرت در مبارزهي نظامي عليه فاشيسم درگير كردند.
دولت جمهوريخواه با دوراههاي مواجه بود .از يكسو ،بدونِ ضدحملهي مردمي بهسرعت سقوط ميكرد ،اما از سوي ديگر،
بههيچوجه نميتوانست خود را با انقﻼب اجتماعياي كه اين جريان درخود داشت ،همسان سازد .بنابراين ،درعينحال كه برخي از
نيروهايش را گرد آورد تا در مقابلِ ارتش ناسيوناليستي فرانكو مقاومت كند ،ساير نيروهايش را بسيج كرد تا به سركوب همان جنبشي
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بپردازند كه چنين مقاومتي را ممكن ساخته بود .دولت در روزهاي ماه ميِ  1937در بارسلونا در شرف كسب موفقيت ضدانقﻼبيِ
تعيينكنندهاي بود )همان.(288:
واكنشِ كارگران و دهقانان دوگانه بود .دوراههاي كه آنها با آن مواجه بودند ماهيتاً معكوسِ دوراههاي بود كه دولت با آن مواجه
بود :درعينحال كه سرسختانه در پي حفظ دستاوردهاي اجتماعيشان بودند ،ميلي هم به تشديد شكافها ميان نيروهاي ضدفاشيست
نداشتند .آنها در هر سطحي فراتر از سطوحِ بﻼواسطهي جماعتهايشان ،متمايل به پذيرشِ شكست بودند ،هرچند اين امر اغلب به
معناي آن بود كه در تﻼش نظامي مشتركشان هم خلع سﻼح شوند .بااينهمه ،حتي در زماني كه انقﻼب كماكان در اوجِ خيزش
اوليهاش قرار داشت ،اين عنصر تسليمطلبي خود را به نمايش گذاشته بود .در  21ژوييه  1936واقعهاي مهم در بارسلون رخ داد.
رئيسجمهورِ كاتاﻻن به كارگرانِ مسلح كه بورژوازي را از پاي درآورده بودند ،پيشنهاد تصاحب قدرت كرد .آنها اين پيشنهاد را رد
كردند .همانگونه كه يكي از رهبران آنارشيست توضيح داده است» :ميتوانستيم تنها بمانيم ،ارادهي مطلق خود را تحميل كنيم،
]دولت كاتاﻻن[ را هيچ و پوچ اعﻼم كنيم و قدرت حقيقي مردم را در جاي خود بنشانيم ،اما به ديكتاتوري ،زماني كه عليه ما اعمال
ميشد اعتقاد نداشتيم و زماني هم كه خودمان ميتوانستيم آن را عليه ديگران به كار بگيريم ،آن را نميخواستيم« )همان.(131:
با توجه به برآيند نهاييِ اين ستيزه ،تراژيك يا ياوه ندانستن چنين ديدگاهي دشوار است .اما اين تراژدي/ياوهگي همراه شده بود با
موضعي كه مبناي تفكرش كسب قدرت دولتي نبود .آنارشيستها تا مدتي از كارگران حمايت كردند اما از پذيرش قيمومت آنها
سرباز زدند ،كمونيستها از كسب نقشي در دولت استقبال كردند اما از اين نقش استفاده كردند ــ حتي با پافشاري بيشتري نسبت به

شركاي بورژواي خود ــ تا دستاوردهاي انقﻼبي كارگران را برچينند )توماس .(436 :1961،موضعِ بعدهاي سانتياگو كاريو 14تحت
عنوان »كمونيسم اروپايي« ريشه در همان اوايل فعاليت حرفهاياش داشت؛ پيشتر در ژانويهي  1937به عنوان دبير كلِ جوانان
سوسياليستـكمونيست چنين ميگفت» ،ما جوانان ماركسيست نيستيم .ما براي يك جمهوريِ پارلمانيِ دموكراتيك مبارزه ميكنيم«
)همان .(366:معناي عملي چنين اظهاراتي پس از ميِ  1937آشكار شد ،يعني زمانيكه دولت جمهوريخواه )با مشاركت

كمونيستها( آغاز به احياء مالكيت خصوصي در كشاورزي و صنعت كرد 15.اين اقدامات تقريباً دو سال پيش از پيروزي نهايي فاشيسم
رخ داد.
بنابراين ،كارگران و دهقانانِ اسپانيايي ،در طول حيات جمهوري ،نسخهي فشرده و تشديدشدهي آنچه كارگران روسي پس از
 1917از سر گذراندند را تجربه كردند .با اينحال ،در اين مورد مباني منطقي متفاوت بود .مﻼحظات لنين دربارهي خودمديريتي
بيش از هرچيز متكي بر مسئلهي تخصص بود .درمقابل ،در اسپانيا ،شايد به دليل تأثيرات فرهنگيِ آنارشيسم ،با فقدانِ افراد
آموزشديدهاي مواجه نبوديم كه بدون درخواست مزاياي ويژه آماده بودند مهارتشان را به اشتراك بگذارند.
دليل سركوبِ كنترل كارگري نه در شكستهاي خود كارگران كه در وضعيت بينالمللي ريشه داشت ــ عاملي كه با دخالت
نيروهاي فاشيست نازي و ايتاليايي به نفع فرانكو ،از اهميتي اساسي برخوردار شد .اتحاد شوروي تنها قدرت خارجياي بود كه تمايل
به كمك به جمهوري داشت ،اما استالين نميخواست بهعلت حمايت از انقﻼب در اسپانيا پيمان دفاعياش با فرانسه را به مخاطره
بياندازد .احزاب كمونيست ،بهصورتي كليتر ،چنين استدﻻل ميكردند كه تنها اميد براي جلب حمايت عليه فرانكو از عهدهي به
تصوير كشيدن اين نبرد همچون نبرد »دموكراسي با فاشيسم« بر ميآمد .براي مقاصد فعلي ما در اين نوشتار ،طرح سه نكته در رابطه
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با اين استدﻻل بسنده است .نخست ،اين انگاره كه دولتهاي بورژوايي ممكن است با چنين جذبهي ايدئولوژيكي ]يعني با به تصوير
كشيدن مبارزه همچون مبارزهي »دموكراسي عليه فاشيسم«[ تحت تأثير قرار گيرند بهتمامي بياساس از آب درآمد .دوم ،اين رويكرد
محدوديت عظيمي را بر سرشت حمايت طبقهي كارگر خارجي اعمال كرد ،چراكه درعينحالكه هزاران كارگرِ عميقاً سياسي به عنوان
داوطلب به اسپانيا آمدند ،ميليونها كارگر هم در خانه ماندند ،چون هيچ دليلي نداشتند كه مسئله را مسئلهاي مربوط به منافع طبقاتي
تلقي كنند و درنتيجه از مبارزه كناره گرفتند .در نهايت ،در خود اسپانيا ،پيامدهاي اين رويكرد براي توانايي مبارزهي كارگران و
دهقانان فاجعهبار بود.
شيلي 1973-1970
شيليِ سالوادور آلنده از وجوه متعددي خلف مستقيمِ اسپانياي انقﻼبي بود :تحرك انتخاباتي ،ابتكارات كارگري ،تعارضات درون چپ،
حمايت خارجي قاطعانه از راست و شكست ويرانكننده .مسلماً شيلي از برخي جهات هرگز به سطوحي كه اسپانيا رسيده بود دست
نيافت .بنابراين ،بخش اعظمِ كارگران و دهقانانِ شيليايي مسلح نشدند و كنترلِ هيچ بخشِ كاملي از كشور را برعهده نگرفتند .با
اينحال ،مورد شيلي ،به يك معناي بسيار مهم ،حامل تجربهي انباشتهي كنترل كارگري بود و آن را يك گام به پيش برد :يعني ،از
ايننظر كه كنش متقابل بين كارگران داراي آگاهي طبقاتي و دولت منتخب ،به حد زيادي از سياليت بيشتري برخوردار بود.
دولت آلنده برخﻼف دولت جبههي خلق در اسپانيا ،تا حد زيادي متشكل از احزاب طبقهي كارگر و ،دستكم در سطحِ
برنامهريزيها ،متعهد به كنترل كارگري بود .كارگران شيليايي ،برخﻼف همتايان اسپانيايي خود فاقد همان سنت آنارشيسم بودند و
درواقع ،اغلب ــ اگر هم از هويتي برخوردار بودند ،از طريق اتحاديههايشان ــ خود را با همان احزابي كه دولت را ميساختند همسان
ميپنداشتند .تنها در ميان دهقانان بود كه تا پيش از  1970مواردي از تصاحب مستقيم ]زمينها[ رخ داده بود .درواقع ،ابتكارات
خودمختارانهي كارگري ،تا حد بيشتري نسبت به ايتاليا يا اسپانيا ،شعبهاي از مبارزه بود كه به سطح دولتي راهبري شده بود.
درحاليكه كارگران شيليايي هرگز به اندازهي اسﻼف اسپانياييشان )بهويژه در كاتالونيا( به قدرت نزديك نشده بودند ،اما مطمئناً اگر
قدرت اختيار ] [authorityبه آنها واگذار ميشد هرگز آنرا رد نميكردند .بنابراين ،مسئلهي آنها عكس مسئلهاي بود كه كارگران
اسپانيايي با آن مواجه بودند :كارگران شيليايي پس از آنكه يك نسل كامل ذيل رژيم مشروطهي باثباتي عمل كرده بودند و پس از
هجده سال رشد مداوم انتخاباتيِ چپ ،عادت كرده بودند كه براي رسيدن به مطالباتشان بر موفقيت انتخاباتي غايي اتكا كنند .تنها
پس از پيروزيِ انتخاباتيِ ضعيف آلنده بود كه متوجه ابعاد كاملِ مسئوليتشان در اين فرايند شدند.
نقش مستقيم كارگران در ابتدا نقشي دفاعي بود .نخستين كارخانههايي كه تصرف شدند آنهايي بودند كه مالكانشان يكطرفه
توليد را متوقف كرده بودند ) .(1973 ،NACLAكارگران ضرورتاً چنين انتظاري نداشتند كه اين كارخانهها را بهتنهاييِ اداره كنند؛
اولويت مورد نظر آنها در اين مرحله حفاظت از دولتي بود كه خود را با آن همسان ميپنداشتند .در ابتدا فقط در روستاها بود كه
مصادرهها از پايين بر مبنايي نظاممند صورت ميگرفت .اما حتي چنين مواردي هم مطابق با شروط قانونياي پيش ميرفتند كه با
شروط پذيرفتهشده از سوي آلنده همساز بود ،چراكه كماكان فرايندي كه در دستور كار بود ،اصﻼح كشاورزي بود ــ يعني مصوبهي
 1967كه تا پيش از اين مقطع پيگيري و اعمال نشده بود ــ كه سقف هشتاد هكتار را براي مايملك افراد تعيين كرده بود .خﻼصه،
هم كارگران و هم دهقانان با اين انتظار دست به عمل ميزدند كه حمايت رسمي از اقداماتشان وجود خواهد داشت.
از قضا حمايت رسمي ،در مقايسه با نمونههاي پيش ،بهواقع تا اندازهي زيادي تحقق يافت .اين امر به اين علت نبود كه دولت
]آلنده[ در مقابل جناح راست از امنيت بيشتري برخوردار بود ،بلكه به اين دليل بود كه وابستگي دولت به چپ قويتر بود ،هم بر
مبناي دسترسي واقعي به مناصب و هم نياز دولت براي رويارويي با مانعِ يكپارچه و يكدست بورژوازي بر سر راه فعاليت اقتصادي.
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در تمام موارد ،هنجارهاي قانوني از طريق وزارت كار بهمنظور تنظيمِ سازماندهي كارخانه در »مناطق اجتماعي« )بخش
مليشدهي( اقتصاد استقرار يافته بود ،و اين هنجارهاي قانوني امكان آن را براي اكثريت نمايندگانِ كارگري فراهم كرد تا در شوراي
اجراييِ هر بنگاه ]اقتصادي[ دست به عمل بزنند .در اين چارچوب ،كارگران بار ديگر نشان دادند كه عملكرد اقتصاديشان همگام با
سطحِ مشاركتشان ]در فعاليت اقتصادي[ افزايش مييابد ،و همچنين ،مشاركتشان ،بهدور از هرگونه كوتهنظريهاي مربوط به منافع
محدود هر بخش يا نگرش رقابتي ،مستقيماً در پيوند با همسانپنداري خود با فرايند كليِ تغيير قرار داشت.
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اما دولت آلنده هرگز موفق نشد خود را از لنگرهاي نهادياش رها سازد .بورژوازي از طريق سنگاندازيهايش ،فرايند تحول را
سرعت ميبخشيد ،اما تنها تودهي كارگران بودند كه ميتوانستند پاسخي مناسب به اين وضعيت بدهند .با توقف كارها توسط رؤسا در
اكتبر » ،1972روال سابق امور« كامﻼً بازايستاد و مصادره نه فقط بهعنوان هدفي انقﻼبي ،بلكه صرفاً در جهت حفظ و ادامهي
خدمات اساسي به امري ضروري بدل شد .در اين مقطع ،تناقضات بين دولتي قانوناً منصوب و آگاهيِ طبقاتي كارگران به امري
تعيينكننده بدل شد .كارگران بر توقف كار ]از سوي كارفرمايان[ غلبه كردند و بدينترتيب دولت را نجات دادند ،اما دولت اين پيروزي
را در مذاكرات واگذار كرد و پذيرفت كه درعوضِ بازگرداندنِ كارخانههاي تصرفشده به مالكان قبليشان ،از ضمانت نظامي براي
حفاظت از برگزاريِ طبقِ موعد انتخابات كنگره برخوردار شود.
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هرگز كامﻼً نخواهيم دانست كه چه گزينههاي ديگري ممكن بودند .بااينحال ،حتي طرفداران پروپاقرصِ مصالحههاي آلنده
تصديق ميكنند كه ارتش در آن مقطع آمادهي برپايي كودتايي موفق نبود )بورشتاين .(212 :1977 ،بنابراين ،از منظر كارگران،
اين امر پسرفتي تمامعيار محسوب ميشد .اين واقعه نشان از پايان هرگونه تشويقِ رسميِ كنترل كارگري داشت ،جز در مورد واكنش
يكباره نسبت به تﻼش براي كودتا در ژوئن  ،1973يعني زمانيكه دوباره بسياري از كارخانهها تسخير شدند .بااينحال ،تا آن
مقطع ،ارتش ابتكار عمل را بهدست گرفته بود و از آن به بعد تا زمان كودتاي نهايي در سپتامبرِ  ،1973كارگرانِ كارخانههاي
خودمديريتي در معرضِ زيروزبر شدنهاي نظاممند و تهديدات از سوي نيروهاي مسلح قرار داشتند .دولت نه تنها دخالتي نميكرد
بلكه در هر زمينه ناتوان بود .دولت انتخابش را پيشتر انجام داده بود .همانند مورد اسپانيا ،ابتكار عملِ كارگران از سوي جبههي
خودي ــ بهرغم ميل باطني اما بهشكلي قاطع ــ با مانع مواجه شده بود.
با اينحال ،شيلي نشان داده است كه حمايت دولتي از كنترل كارگري دستكم امري ممكن است .برخي بخشهاي ائتﻼف حاكم
ــ بهويژه جناح چپِ حزب سوسياليست ــ هرچند بدونِ كنار گذاشتنِ رويكردي هماهنگ نسبت به گذار ]به سوسياليسم[ ،طرفدار
چنين استراتژياي بود .كارگراني كه سطوح باﻻيي از مشاركت داشتند ،در كارخانههاي خودمديريتي ،هيچ توهمي نسبت به كارآمديِ
حوزهي فعاليتشان نداشتند ،بلكه دقيقاً خود را با همين بخشهاي سياسي همسان ميپنداشتند )زيمباليست و پتراس-1975،
 (25 :1976و بنابراين ،رويكردي داشتند كه ــ ولو خيلي دير ــ به اين نتيجه رسيده بود كه مبارزه درون محل كار و مبارزه در
سطح دولت بايد به موازات هم پي گرفته شود.
درسهاي مربوط به تجربهي پيش از 1989
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ِ مورد شيلی ،نک به
ِ جامع
زيمباليﺴت و پتراس .27 ،25 :1976-1975،بهمنظور واکاوی
اﺳپينوزا و زيمباليﺴت 1978،و اظهارنظرهای موجود در واليﺲ.188-186 :1983،
 17برای بررﺳیای روايی از اين ماجرا ،نک به اﺳميرنوف1979،؛ برای مشاهدهی مﺴتقيم
کنترل کارگری نک به ،گوزمان] .1978،فيلم »نبرد شيلی« بخش ﺳوم[
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ذكر اين نكته چندان ضروري بهنظر نميرسد كه مبارزات در راستاي كنترل كارگري و سوسياليسم اموري جداييناپذيرند .بااينحال،
مسئلهاي كه بارها و بارها در عمل پديد آمده اين است كه اين دو مبارزه از لحاظ سازمانيابي در تعارض باهم قرار ميگيرند.
»سوسياليسم« انحصار رسميِ يك حزب سياسي )يا چند حزب( بهشمار ميآيد ،درحاليكه خودمديريتي تجسمِ مستقيمِ خود كارگران و
دهقانان است .هرگاه يكي بر ديگري چربيده است ،پسرفتي در حركت به سمت جامعهي بيطبقه رخ داده است» .سوسياليسم« بدون
خودمديريتي به احياء يا تداومِ قشرهاي اجتماعي صلبي منجر شده و خودمديريتي بدون يك مسير سياسيِ مستحكم بهراحتي سركوب
شده است.
ميتوان پيشتر رفت و ادعا كرد كه اين دو مجموعه از شكستها يكديگر را تقويت كردهاند .بنابراين ،در هر خيزش كارگريِ
شكستخوردهاي ميتوان مقامات حزبي را يافت كه با انتقاد از خودانگيختگي و خصلت نامنظم آن براي خود اعتبار ميخرند .اما در
عينحال ،در هر نااميديِ برخاسته از دولتي انقﻼبي هم ليبرتارينهاي راديكالي هستند كه بر شدت محكوميتشان نسبت به هرگونه
استراتژياي كه مستقيماً و بﻼواسط از زمينه نميجوشد ميافزايند .پيشاهنگ و توده ،حزب و طبقه :بهجاي آنكه به يكديگر نزديك
شوند ،هرچه بيشتر از هم جدا ميشوند.
بر چه مبنايي ميتوان بر اين جدايي غلبه كرد؟ در ميان تجربياتي كه اينجا بررسي شد ،نزديكترين رويكرد به يك رويكرد
تركيبي در ايتاليا حاصل شد .اما در اين مورد هم حزب انقﻼبي در ابتداييترين دوران قواميابياش و كامﻼً دور از قدرت بود .در شيلي،
با تركيبي برنامهريزينشده سروكار داشتيم ،اما اين تركيب تنها زماني حاصل شد كه احزاب طبقهي كارگر پيشتر مسئوليت دولتي را
ذيل شرايطي بهشدت محدودكننده پذيرفته بودند .نتيجه آن شد كه با گسترش يافتنِ ابتكارات كارگري ،حمايت حزب از آنها محدود
و محدودتر شد .در سومين سال دولت آلنده اگر چيزي هم از اين حمايت باقي مانده بود ،هرچهبيشتر برآمده از خارجِ ائتﻼف دولتي
حاكم بود .بههرحال ،اين حمايت ديگر دردي را دوا نميكرد .روسيه و اسپانيا ،بهرغم تمامي تفاوتهايشان ،بهنظر ميرسد كه در
نهايت الگويي از قطبيشدن را بهنمايش ميگذارند كه در همهجا رايج بود.
تركيبي اثربخش از انگيزهي خودمديريتي و استراتژياي سياسي كماكان حاصل نشده است ،اما چهار نمونهاي كه ذكرش رفت
درسهاي ارزندهي براي ما دارند .مشكلي اساسي در اين زمينه ،مشكل تخصص فني و هماهنگي است .در اين رابطه ميتوان به
نتيجهگيريهاي متعددي دست يافت .نخست ،جنبشي اصيل در جهت خودمديريتي ،كه هيچنسبتي هم با تأكيد بر نگرش »اولويت با
واحد توليدي من« ندارد ،طبيعتاً ــ و به عنوان مسئلهاي مربوط به پراتيك ــ به سمت تﻼشهايي براي برنامهريزي بين واحدهاي
اقتصادي سوق پيدا ميكند كه مبتني بر بهرهمندي متقابل باشد .هرچند اين تﻼشها ممكن است در آغاز صرفاً نشئتگرفته از الزامات
بﻼواسطه بديهي باشند ،كنشي كه متضمن گرايشي طبيعي براي مواردي است مرتبط با محاسبات بلندمدت و »كﻼن« ميشود .دوم،
كارگران هم ميتوانند و هم تمايل دارند كه مسائل فني را بياموزند .سوم ،هنگامي كه نياز به تخصص ،اضطراريتر از فرصتي باشد
كه براي انتشار و گسترش آن داريم ،اين امكان بهصورت فزايندهاي پديد ميآيد كه حرفهايهاي پيشتر آموزش ديدهاي را بيابيم
)اگر ﻻزم بود از خارج( كه حاضر باشند ،حتي مشتاقانه ،شرايط تازهاي را در ازاي خدماتشان بپذيرند 18.نهايتاً ،با نگاه به آينده ،بايد

اين مسئله را تصديق كنيم كه فناوري بهخوديخود عاملي مستقل نيست .برعكس ،بنا به دﻻيل زيستمحيطي و بههمان ميزان
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در  1984در نيﮑاراگوئه شخﺼا شاهد اين مﺴئله بودم .درگيری حرفهایها به همان
اندازهی کارگران در خودمديريتی ] [autogestionدر فرانﺴهی  1968به نمايش گذاشته شد )ﺳيل
و مککانويل :1968،فﺼل »حرفههای آزاد«( .در برخی وهلهها کارکنان مديريتی همچنين به
حمايت از ابتﮑارات کارگری پرداختند )کاتﺴيافيﮑاس.(106 :1987،
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دﻻيل سياسي ،فناوري ممكن است متحمل تغييرات افسونزدايانه ،سادهسازانه و تمركززدايانهي متعددي شود و ازهمينرو ،توجيهات
مربوط به ]لزومِ وجود[ سلسلهمراتب از بنيان برداشته شود.
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دومين حوزهي عمدهي مشكﻼتي كه به ميان ميآيد ،به شرايطي مربوط ميشود كه كنترل كارگري ميتواند ذيل آن به موفقيت
دست يابد .پيشتر به شرايط بﻼواسطه سياسي اشاره كرديم ،يعني ،اينكه فرايندهاي سطح كارخانه و سطح دولتي بهصورت همزمان
به ثمردهي ميرسند .اين مسئله تا اندازهاي به تصميمات آگاهانه برميگردد ،اما عﻼوهبراين به خصلتهاي اقتصادي و فرهنگيِ
جامعهي موردنظر هم مربوط ميشود .با توجه به اين جنبهي پسزمينهاي ،پژوهش ما چنين طرح ميكند كه وضعيتهاي ممكن
فراواني ــ كه حتي برخي از آنها مانعالجمع هستند ــ وجود دارد كه ميتواند به نفعِ كنترل كارگري باشند .گرچه انگيزهي
خودمديريتي همواره جزئي از جنبشهاي انقﻼبي شهري بوده است ،در برخي مواقع ــ همانند اسپانيا ــ در زمينهي روستايي حتي در
شكل قدرتمندتري ظاهر شدهاند .در بخش صنعتي هم ،گاهي با صنايع سنگين )ايتاليا( و گاهي با صنايع سبك )اسپانيا( همراه شده
است .كنترل كارگري گرچه معموﻻً همبستهي اقتصادهاي غيروابسته بوده است ،همچنين در كشورهاي جنوب جهاني )شيلي،
الجزاير ،ايران( هم به مسئله بدل شده است .گرچه در اروپا ،راديكالترين موجها در كشورهاي نسبتاً كمتر كامياب )اسپانيا ،پرتغال(
پديد آمده است ،حتي در پيشروترين دولتهاي رفاه )سوئد( نيز توان بالقوهي كنترل كارگري به رشد خود ادامه داده است .در اين
رابطه ،اگر چارچوب سياسيِ عمدهي ديكتاتوري نظامي ،دموكراسي مشروطه و دموكراسي مردمي را در نظر آوريم ،در مييابيم كه
ابتكارات خودمديريتي در هر سه مدل در حال رشد است )آلمان  ،1918شيلي ،1972 ،چكسلواكي  .(1968دستآخر ،ممكن
است تفاوتهاي چشمگيري در رابطه با شرايط بﻼواسطه ]هر كشوري[ وجود داشته باشد ،شرايطي همچون جنگ و صلح ،بحران
اقتصادي و تهديدهاي فاشيستي.
تمامي اين مباحث نظريهاي را پديد نميآورد كه كنترل كارگري در كجا محتملتر از بقيه است ،اما روشن ميسازد كه هيچ عامل
تكيني وجود ندارد كه بهصورت خودبهخودي امكان آن را منتفي سازد .بنابراين ،نقشِ انتخاب آگاهانه را بايد اساسي تلقي كرد .در
ميان عوامل عيني ،تنها عاملي كه آشكارا چنين انتخاب آگاهانهاي را تسهيل ميكند ،وجود يك سنت تعاوني استقراريافته است .چنين
سنتي واقعيت بسياري از نواحيِ روستاييِ اسپانيا بود و كارگران شهري هم كماكان از آن فاصله نگرفته بودند .بنابراين ،چالش اساسي
در ساير نقاط ،بسطوگسترش فرهنگي معادل و مشابه چنين فرهنگي است كه البته كماكان در نسبت با گزينههاي سياسيِ بﻼواسطه
]آن زمينه[ قرار داشته باشد.
مسئلهي رهبري آخرين مسئلهي عمدهي اين حيطه است كه بايد به آن بپردازيم .بهنظر ميرسد كه آنچه ﻻزم است ،حزبي
انقﻼبي است كه در تمامي مراحل بسطوگسترش خود اولويت را به كنترل كارگري بدهد .دشواري چنين پروژهاي از پيش روشن
است .مصمم بودن براي كنترل كارگري بهمعناي اجراي نوع خاصي از انضباط است ،درحاليكه انقﻼبي بودن راسخ بهمعناي برداشتن
گامهايي است كه با ادراكات برآمده از محيط كار محدود نشود .امكان برآورده ساختن هر دو الزام در برخي از تجربياتي كه كاويديم
مطرح شده است ،اما دستيابي به تركيبي قواميافته نيازمند نظاممنديِ بيشتري است .بايد تأكيد ماركس بر فرايند كار ،عﻼقهاش به
اشكال تعاوني و بياعتمادياش به »رهبران« را به ياد داشته باشيم 20ــ جنبههايي كه سنت لنيني به آن بيتوجه بود.
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نک به مﻼحضاتِ کومونر ) (1976در رابطه با فناوریِ خورشيدی؛ همچنين واليﺲ.2004،
20
دربارهی اهميتی که مارکﺲ به فرايند کار میداد ،نک به بريورمن8 :1974 ،؛ دربارهی
عﻼقهی مارکﺲ به تعاونیها نک به بورديت102 :1971،؛ در رابطه با نظراتش دربارهی
»رهبران« نک به ،مارکﺲ و انگلﺲ.311 :1942،
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اين تركيب بايد اهميت آنچه را كه تاريخدان انقﻼب اسپانيا ،گاستون لوال ،آنرا »توانايي سازماندهيِ سريعِ جامعهي جديد«
)لوال (354 :1975،ميناميد بپذيرد ،يعني فرايندي كه نه تنها بر آمادهسازي تماموكمال بلكه بر درگيري دخالت انساني متكي
است .نياز به يك حزب ،پيش از هرچيز به دليل ]نياز[ جنبش به انسجام و حفاظت از خود است؛ آن دسته از افرادي كه حزب تشكيل
ميدهند ،ميبايست مخاطرات انضباط رابه همان اندازهي مخاطرات خودانگيختگي به رسمت بشناسند.
بهسوي تركيبي تازه
مقطع  1989همچنان كه نقطهي پايان يك روند است ،نشان از آغاز جديدي هم دارد .نوامبر اين سال شاهد سقوط ديوار برلين ،و
همراه با آن ،سقوط واقعيِ دورهي نخست سوسياليسم بوديم .اما كمتر از  9ماه پيش از آن ،موجي ناگهاني در ونزوئﻼ برخاست كه راه
را براي انقﻼب بوليواريِ اين كشور گشود .كاراكاسو
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خيزش يكبارهي زاغهنشينانِ كاراكاسي بود كه در واكنش به

سياستگذاريهاي اقتصادي نئوليبرالي صورت گرفت و در نتيجهي اين خيزش ،موج تحوﻻتي آغاز شد كه نهايتاً به نيرويي سياسي
تحت رهبري هوگو چاوز شكل داد )گات .(2005،انتخاب چاوز به مقام رياستجمهوري در  1998و اقدامات بعدي او ــ هم
اقدامات ملموس و هم ساختاري ــ زمينهاي را بهوجود آورد كه در آن كنترل كارگري به يكي از عوامل معرف فرايند گستردهتر
انقﻼبي بدل شد.
قرار دادن اين تحوﻻت در كل زمينهي بينالمللي آن بسيار مهم است .چنين اقدامي در ابتدا توجه ما را به كوبا معطوف ميدارد،
هم از لحاظ تحوﻻت نهاديِ خود آن كشور و هم حمايتش از مبارزهي مردم ونزوئﻼ.
مطالعهي حاضر در نسخهي اوليهاش در  1978شامل كوبا نميشد .تمركز بر مواردي از كنترل كارگري بود كه پيوندي مستقيم
با مقاطع انقﻼبي داشتند .اين رويكرد الگويي مشخص را آشكار كرد كه در آن اكثر اين مقاطع شامل ابتكارات مربوط به كنترل
كارگري ميشدند .بااينحال ،بهنظر نميرسيد كه كوبا با اين الگو همخوان باشد .گرچه كارگران مزدي ،بهويژه كارگران بنگاههاي
بزرگ متعلق به خارجيها ،در ميان قدرتمندترين حاميانِ انقﻼب بودند )زايتلين ،(277 :1970،اما تصرف مستقيمِ فرايندهاي
توليدي معرف كنشگري آنها در طول مبارزات چريكي دوساله كه به پيروزيشان در  1959منجر شد نبود .تغييرات محل كار در
نتيجهي پيروزي انقﻼب روندي افزايشي داشت .قدرت تصميمگيري اسمي در اختيار مديرانِ گماشته باقي ماند ،اما اين امكان وجود
داشت كه برخي مديران ]تحت شرايطي[ مشخص از سوي كارگراني كه كماكان از طريق ساختارهاي اتحاديهاي موجود نمايندگي
ميشدند ،پذيرفته نشوند )هارنكر .(26 :1980،اين مسئله بخشي از يك روند تكاملي عامتر بود كه در اواخر دههي  1960آغاز
شد و در جهت كنش نهاديشدهي شورايي در محل كار حركت ميكرد )زايتلين :1970،سيوهفت تا چهل( .همزمان با جايگزيني
اقتدار سلسلهمراتبي با فرهنگ برابري ،مشخص شد كه مدل جديدي از ارتباط بين تحوﻻت سطح دولتي و سطح كارخانه درحال
شكلگيري است .نمونهي كوبا درواقع نشان داد »كه كنترل كارگري به عنوان يك كنش عام ،صرفاً ثمرهي ناخواستهي بحران
انقﻼبي نيست ،بلكه امري است كه ميتوان آنرا عامدانه پرورش داد« )واليس .(261 :1985،هرچند ،مشخص نيز شد كه انقﻼب
جزئي جدانشدني از اين فرايند است؛ آنچه در خصوص ملتهاي گوناگون نماد متفاوتي مييافت ،تنها توالي يا زمانبنديِ تغييراتي
بود كه در سطوح متفاوت فعاليت انقﻼبي پياده شده بودند.
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 Caracazoيا  sacudónنامی اﺳت که برای اشاره به موج تظاهرات و خيزش مردمیای که در 27
فوريهی  1989در کاراکاس ،پايتخت ونزوئﻼ آغاز شد و در ابتدا در واکنش به اقدامات
اقتﺼادی دولت و افزايش قيمت گازوئيل و حملونقل ﺻورت گرفت ]م[.
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بسطوگسترشِ نهادهاي كنترل كارگري در كوبا امري پايدار بوده است .پايههاي آن را ميتوان در كنشهاي مشاركت تودهاي ــ
ميليشاها ،كار داوطلبانه و پويشِ سوادآموزي ــ مشاهده كرد كه اموري چشمگير در سالهاي نخستين انقﻼب بهشمار ميآمدند
)فولر .(191-187 :1992،تا ميانهي دههي » ،1980برنامهريزي پايهاي دروندادها« 22امري رايج در ميان كارگران توليدي

بود )همان .(116:و در بحث نهادي گستردهتري كه از سال  2002تا بهحال در گرفته است ،هدف عمقبخشي به مشاركت مردم
در تمامي سپهرهاي زندگي عمومي در مركز بحثها قرار داشته است )دوهارته .(2010،در فرايند ]عملي[ ،فشاري مداوم در جهت
تمركززدايي از قدرت وجود دارد و در سطح نظري ،دركي از اينكه مناسبات بين اصﻼح و انقﻼب ،در بلندمدت ،نه تنها در تقابل با
يكديگر نيستند ،بلكه بهصورت متقابل يكديگر را تقويت ميكنند )هرناندز .(2010،اطمينان از اينكه اصﻼحات باعث تضعيف
انقﻼب نميشود ،بازتابي از آگاهي اجتماعياي است كه در طول پنج دههي گذشته بسطوگسترش يافته و به متمايزترين شكل در
برنامههاي بلندمدت كوبا در رابطه با همبستگي بينالمللي تجلي پيدا كرده است ــ برنامههايي از مبارزهي نظاميِ ضدآپارتايد گرفته تا
مقابله با فجاياي طبيعي و همچنين ،كمكهاي بلندمدت آموزشي و پزشكي )اَختار.(2006،
شكلگرفتن »سوسياليسم سدهي بيستويكمِ« ونزوئﻼ بدون وجود همبستگيِ كوبا امري دشوار بود .حضور گستردهي كارگران
كوباييِ حوزهي بهداشت و معلمان در ونزوئﻼ ،بخشي مهم از دستاوردهايي است كه ميتوان به دولت چاوز در سالهاي نخستيناش
نسبت داد .اين شكل از كمكرساني به اين دليل امري يگانه و منحصربهفرد است كه از سوي قدرت اقتصادي يا نظامي بزرگي انجام
نميشد .كوباييها در ونزوئﻼ ــ برخﻼف شوروياييها در كوبا در دهههاي  1960و  1970ــ در پي آن نيستند كه استراتژيِ
توسعهي كشور ميزبانشان را شكل دهند .آنها نه راهنما كه مشاركتكنندهاند .نه تنها هزاران نفر از آنان به ونزوئﻼ آمدهاند ،بلكه
مستقيماً در محلههاي مردمي كار ميكنند )بهجاي آنكه در مقام مشاوران فني عمل كنند( .حضور آنها در كشور بازتابي است از
مناسبات برابرها .هرچند مراحل انتقال قدرت در انقﻼبهاي كوبا و ونزوئﻼ چندان مشترك نبود ،اما در هر دو مورد بازيگران عمدهي
مردمي ملهم از فرهنگ تعهد و از همينرو ،امر مشاركت بودند.
مورد ونزوئﻼ ،در رابطه با كنترل كارگري و انقﻼب ،ما را به مدل همعصريِ ] [contemporaneityبين مبارزات سطح
كارخانه و سطح دولت باز ميگرداند ،با اين تفاوت كه براي نخستين بار با رهبر سياسياي مواجهيم كه نه تنها چتري براي
نقشآفريني كارگران فراهم ميكند ــ يكي از مفاهيم اصلي بوليواري ــ بلكه ،فعاﻻنه اين نقشآفريني را تشويق ميكند و در پي
ترويج چارچوبي در دل قانون اساسي براي مشروعيت بخشيدن به آن و تصويب قانوني تصرف كارخانههايي است كه در ابتدا توسط
خود كارگران آغاز شده بود .در واكنش به اقدام به كودتاهاي اقتصادي )از طريق تحريم كشور( در اواخر سال  ،2002هشياريِ
كارگران ونزوئﻼيي راه نجاتي را براي دولت چاوز فراهم كرد .اين اختﻼل محركي قوي براي اشغال كارخانهها شد )بروس:2008،
 98و پس از آن( كه تخصص كارگران ــ بهويژه كارگران صنعت نفت ــ را در تقابل با كارشكنيهاي مهندسانِ ضد چاويست قرار
داد ) .(2004،GWSبنابراين ،به تعبيري روشن ،حتي پيش از آنكه چاوز انقﻼب بوليواري را يك انقﻼب سوسياليستي اعﻼم كند،
چرخش راديكال قدرت در محل كار به عنوان راهي براي بقاي اقتصادي تحميل شده بود .هنگامي كه برنامهي سوسياليستي به
صراحت بيان شد ،گام منطقي بعدي اين بود كه حتي بيش از پيش اقدامات دگرگونكننده صورت بگيرد ،مشابه با مورد كارخانهي
شيرآﻻت» اينوِوال« ] [Invevalكه كاركنان آن درخواست چاوز در  2007را براي تشكيلِ شوراهاي كارگران پاسخ گفتند و
بنگاهي بنا نهادند كه تماماً توسط كارگران اداره ميشد ،و شامل اقداماتي براي فائق آمدن بر تقسيم اجتماعيِ كار بود
)آتزليني 184 :2009،و پس از آن(.
Base-level input into planning
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هرچند انقﻼب ونزوئﻼ ،همانند همتايش كوبا ،تا به ثمر نشستن كامل فاصلهي زيادي در پيش دارد ،مسير آن تجسم مرحلهي
تازهاي از آگاهي سوسياليستي در سطح جهاني است .آموزگار نظري فعليِ چاوز ،ايستوان مزاروشِ معروف است كه نقد اصلياش از
دورهي نخست سوسياليسم ،ناكامي آن در استقرار »شيوهي كنترلِ سوسياليستي ،از رهگذرِ خودمديريتيِ توليدكنندگانِ همبسته« است
)مزاروش :1995،هجده( اين دغدغه بهشكلي تماموكمال با دغدغهي مربوط به جنبشهاي انبوه درهم تنيده ميشود ،جنبشهايي
كه در سالهاي اخير در سراسر آمريكاي ﻻتين گسترش يافتهاند .گرچه در بسياري از اين جنبشها پيشرانهي ضددولتي قدرتمندي
وجود دارد )استوا] ،(2010،در اين ميان[ فرايند ونزوئﻼ تجسمِ همگراييِ ،دستكم جزئي ،بين دولت و نقشآفرينيِ غيردولتي در
پيگيريِ هدفي مشترك است .از اين مهمتر اينكه دولت ونزوئﻼ در مقايسه با دولت كوبا ،تﻼش بيشتري در جهت استقرار يك
شبكهي بينالمللي ــ شامل بانكداري و رسانه و بههمان ميزان ،كمكهاي مادي ــ در جهت حمايت از اقدامات مشابه در ديگر
كشورهاي آمريكاي ﻻتين انجام داده است.
در رابطه با چشمانداز جهاني براي يك دورهي سوسياليستيِ جديد ،اشاره به اين موضوع هم ميتواند دﻻلت بر همين بحث
موردنظر داشته باشد كه كارگران فوﻻد آمريكا ،يعني بزرگترين اتحاديهي صنعتيِ اياﻻتمتحده ،با توجه به موج عظيم از دست رفتنِ
مشاغل با آغاز سقوط مالي  ،2008توافقنامهي همكاري بلندمدتي را با تعاوني موندراگون اسپانيا تنظيم كردند
)ديويدسون .(2009،مسلماً وهمپردازي پيرامون تسهيلِ تغييرات مترقي درون لجامگسيختهترين نظم اجتماعي سرمايهدارانه چندان
عاقﻼنه نيست .با اينحال ،تصديقي چنين صريح بر نياز به يك زمينهي قدرت اقتصاديِ بديل ،بدونشك بازتابي است از ميزاني
شكنندگي در آن نظم مورد پذيرش عموم.

توضيح »نقد« :در پيوندي پويا با مبارزهي طبقاتي و جنبش كارگري ،كه با مبارزات كارگران هفت تپه و فوﻻد اهواز ريشهها و
نمودهايش بيش از پيش آشكار ميشوند ،و در ارتباط با هدفها ،برنامهها و نيز معضﻼت امر راهبري آزادانه و آگاهانهي توليد و
بازتوليد اجتماعي ،انتشار سلسله نوشتارهايي را دربارهي مباني نظري و تجربههاي تاريخي جنبش شورايي و كنترل كارگري آغاز
كرديم .اين نوشتارها ،اينك با گزارشها و واكاويهايي پيرامون تجربههاي تاريخي جنبش كارگري و شورايي در نقاط گوناگون جهان
ادامه خواهند يافت .وجه برجستهي اين واكاويها ،نه تنها پيروزيها و ناكاميهاي مقطعي در چارچوب يك جنبش خاص و در
محدودهي يك بنگاه يا شاخهي توليدي ويژه ،بلكه كنش و واكنش آن با جنبشها و رويدادهاي سياسي و اجتماعي ،پيدايش و پويش
آنها در متن شرايط اجتماعي و تاريخي معين و نيز رابطهي آنها با شيوههاي سازمانيابي و سازمانهاي سياسي نوپا يا پيشاپيش
موجود است .اشارههاي بسيار – و اجتناب ناپذير – به نامهاي خاص در اين نوشتهها ،اعم از افراد ،گروهها يا رويدادهاي مربوط به
دورهاي خاص و مكاني معين ،مانع از انتقال رشته و شيرازهي بنيادين اين تجربهها و رهآوردهاي نظري و سياسي آنها نيست.
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