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تپه و فوالد  كارگران هفت ي به ويژه در پيوند با تجربه ،يو جنبش كارگر يطبقات ي با مبارزه ونديدر پ »نقد«سايت 
انتشار به  يو كنترل كارگر ييجنبش شورا تاكنون موجود يِخيتاري ها واكاوي تجربه  هدفبا  برآن شد تا ،اهواز

پس از . دست زند در نقاط گوناگون جهانها  هاي عملي اين تجربه و كنش ينظر يمبان ي درباره ييشتارهاسلسله نو
 طيدر متن شرا ها ها و كنش اين تجربه شيو پو شيدايپدر متعدد و متنوع  عوامل وجودبا ،مقاله  بيستبيش از انتشار 
اينك ، جنبش خاص كيدر چارچوب هركدام   ي ويژهي ها يو ناكام ها يروزيپ نيز داليلو  نيمع يخيو تار ياجتماع

 ي جوهرهانتقال ها گام نخست در  كه پرداختن به آنشود  مي آشكار ي كليها ها و چالش از پرسشاي  واره طرح
  ست. ها تجربه نيا نياديبن

و  ينظري ها و شوراها با پرسش يموضوع كنترل كارگردهد كه  هاي تاريخي نشان مي بازخواني اين تجربه
تر و  قيدقتر،  عيمراتب وس به ي به حوزه ديدگاه ما راكم افق  دستها  پرداختن به آن كه رو است روبه اي يعمل

 :اه است از پرسش فهرستي نوشتار نيااز اين منظر  دهد. يگسترش م يواقع هاي و چالش معضالت دشوارترِ
ها  كه در آن ييها مقاالت و تجربه نيدر رابطه با اكه  نيمع ييها در عطف به تجربه اه كيپروبلماتاز  يا اههيس

دار، دشوار،  دامنهاست  يكار ها اين پرسشبه  ييگو و پاسخ ليتحل .اند اند، قابل استخراج گزارش شده اي ليتحل
چرا كه باور  .ببينيم گريد يها و در رسانه» نقد« تيرا در سا جشينتا و اميدواريم نيمدت و مستمر كه خوشبدراز

 يكمك چيها ه آن تداومبه  هاي كنترل كارگري هاي تجربه و چالش تضادها ،ها تيمحدود بستن بر چشمداريم 
 دنيبرچبه  ها اين تجربه يها يو كاست ، دستاوردهاها يژگيو ينيع يبررسو   نقادانه يِآگاهنقد و  و تنها نخواهد كرد

  خواهد رساند. ياري ندهيآ در ها اعتالي آنموانع موجود و 

كشف نقاط توقف است. به  ،ها هايي براي آن ها و تالش براي يافتن پاسخ ما در طرح اين پرسش ي عزيمت نقطه
 طابا نق ،ها خواهيم پرداخت در ادامه به آنكه  ييها تمام دوگانه ليدر سراسر جهان به دل ييجنبش شورارسد  نظر مي

در آغاز كه  كند ياقتضا م يبحث نيچن تيماه نيفراتر نرفته است. بنابرا ها هنوز از آن عمالً ورو شده  هروب يتوقف
در نظريه و عمل هايي  حل يافتن راه وها  فرارفتن از آن در جهت تا پس از آن بتوانيم ميكنها را مشخص  توقف نقطه

ها و دعوت براي تحليل و  پرسشبرخي از رح طها كه  حل ي راه هدف اين نوشتار نه ارائهاز اين رو . گام برداريم
است.  نو - عمليِ بالطبعو  –اندازهاي نظري و تاريخي  ها و گشودن چشم گويي به آن تالش جمعي براي پاسخ

  هاست. تر از اين ها طوالني ها و چالش ي پرسش شك سياهه بي

  ؟انطباق با آن و قابل ن نظام موجودروددر مدلي انقالبي براي بديل سوسياليستي يا اقداماتي 

 ي در حوزهظاهر متضاد  به ي يا دو جنبه گرايش دو ،در نقاط مختلف جهاني شوراهاي كارگري  تجربهبا بازخواني 
كنترل درآوردن ابزار توليد،  بهمدلي براي   مثابه شورا به نخست ي جنبهدر قابل شناسايي است. پراتيك و نظريه 

 ديتول ي آزادانه و آگاهانه يراهبر«، از سلطه و استثمار يعار يا جامعه، دموكراسي مستقيمبرقراري ، يساز ياجتماع
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و اشتراكي  يستياليسوسبديلي با رانه دا هيسرما نظام اقتصادي سياسي يِنيگزيجاو در يك كالم  »ياجتماع ديو بازتول
براي مطالبات معيشتي كارگران و  يرتهاجميغ گاه تاحدودي محدود و يكارراه شورااما  دوم ي جنبهدر  .است

سياسي اقتصادي انطباق با نظام  كه قابل شود يقلمداد مو دموكراتيك كردن آن دادن آنان در فرايند توليد  مشاركت
   .نيستدارانه  مستلزم براندازي سازوكارهاي سرمايهالزماً و  استموجود 

 شكل شوراييِ گيرد، خود تغيير ساختاري سراسر جامعه را دربرمي يها تياز ظرف باالتريسطح كه  در شرايط انقالبي
از  ياريبس. با اين حال باشد يدار هيسرما ياسيو س ينظم اقتصاد يبرا نياديبن يچالشتواند  ميسازماندهي، 

يا نزديك  هيشب هاي انقالبي وضعيتبه  ريگ چشم يطرز شود كه به يشكل جاديمنجر به اممكن است  ها تيموقع
   .)١٣٩٨كوهن، ( انجامديب يانقالب يا جهيبه نت انيكه در پا آن يباشد، ب

توان به يكي از اين دو نوع رويكرد منتسب كرد و اين  سادگي نمي و كنترل كارگري را به ييهاي شورا گرچه تجربه
دانست، با اين حال پرسش كليدي اين  هاي اجتماعي بسيار گسترده از جنبش  يطيفدو انتهاي يا رويكرد را دو جنبه 

 يعني ،شود» فراگذرنده«كه مطالبات كارگران  نجامدايب يطيبه شراتواند يك تجربه تاريخي  مي چگونهاست كه 
   ؟بكشد شياز جامعه را پ يديضرورت نوع كامالً جد وامكان 

مشابه  يدولت كارگر ي در حكم نطفه«را  شوراهاي كارخانه ،ايتاليا ١٩٢٠فكرانش در دوران انقالبي  و همگرامشي 
كه كردند  قلمداد مي »يقدرت پرولتر يها رگانا« ها را كارخانه يداخل يها ونيسيها كم آن .دانستند يم »يشورو

موجود  يها ارگان برخالف ،شوند  اش ييو اجرا يتيريمد ديمف يدر تمام كاركردها اندار هيسرما نيگزيجاقرار است 
در  يِانقالب يشوراها را نهادها ،پردازان اين نظريه هستند.و انضباط  گري ميانجي ريكه درگ ها كارگري مانند اتحاديه

 ،»دكنندهيولت«كارگران را نه در مقام  ها هياتحادو معتقد بودند كه  دانستند يم ياسيكسب قدرت س يحال تدارك برا
 نينه جانش و هستند يدار هيسرما ي از جامعه يشكل تنها و بنابراين ،كنند يم يده سازمان »ريمزدبگ«عنوان  بلكه به

  . )١٣٩٧، پائوال يد( آن جامعه ي بالقوه

 نهايت فروغلتيدن و درسركوب خونبار از پيش ، ١٩٧٠ي  لهستان در دهه جنبش همبستگي ،اي ديگر در نمونهيا 
اصطالح  به دولت تيكروكراوبدرك اشت كه در تقابل با به آغوش راست، دركي راديكال از كنترل كارگري د

بود كه سطوح  ي در همه ياجتماع ـ   يخواستار اصالح اقتصاد يهمبستگجنبش  .گرفت وقت قرار مي سوسياليستيِ
  ).١٣٩٨ي، كوالوسك( شود يعمل توانست يم يكارگر يا جنبش توده كي ي جهيدر نتتنها 

و تاريخ پرفراز هاي كارگري در اياالت متحده اشاره كرد.  توان به جنبش مي طيفاين در سر ديگر در مقابل اما 
 وها  ها، اشغال هاي جمعي و انواع اعتصاب ها و شورش ي در آمريكا سرشار از طغيانرنشيب مبارزات كارگ

 ي مبارزهتوان گفت كه  ميبا اين حال ي محيط كار است.  ساختارهاي شورايي براي ادارههايي از  گيري گونه شكل
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داري  سرمايه سيستم دروندر شان  وحقوق حقمطالبات و دستيابي بر عمدتاً در اياالت متحده كارگران  ي وستهيپ
 براي   هيسرما ي مالحظه يبرحم و  بيبا منطق  اي يكارگر يمتحده، شوراها  االتيدر بافتار اتمركز داشته است زيرا 

نوع ديگري از  نساختتر به سمت  كم و لذا برابر آن هستند درناتوان از مقاومت  اي شوند، يبر جامعه سازگار م الياست
  .)١٣٩٨نس، اند ( جامعه حركت كرده

تالش براي ، مستلزم موجودسياسي اقتصادي انطباق با نظام  قابلي رويكردي  پذيرش كنترل كارگري به مثابه
ايجاد يك نظام اقتصادي است. با اين نگاه،  انهدار هيرقابت سرما و يدار هيسرما يارهايمع كردن با موفق عمل

بسياري از  رويِ  چالش پيشِ ،بقاي خود ادامه دهدرا داشته باشد و به داري  همزيستي با سرمايهامكان اجتماعي كه 
هاي انقالبي  در شرايط بحران اقتصادي يا دورانهاي اوج مبارزات طبقاتي  در زمانشوراهاي كارگري بوده است. 

 ع و...ر، مزاها بنگاه ،ها كارخانهگيري در  تصميمو و در دست گرفتن كنترل فرايند كار  كار نيرويروي پيشاغلب شاهد 
هنگامي كه سرمايه پويايي و ثبات خود را بازيافته است با فرونشستن بحران و تخفيف شرايط انقالبي،  اما ايم. بوده

به داري به معناي بازگشت  ن نظام سرمايهروبقا در د شود. داري عيان مي ي همزيستي با سرمايه به تدريج تضاد ايده
هاي اشغال  جنبشتر است.  استثمارگري كارگران و درآمد كم، كار مزدي و يا خوددارانه در درازمدت مناسبات سرمايه

  اين وضعيت است.  ي ازي گوياي ويكم نمونه در قرن بيست آرژانتينكارگران 

ساز در مقابل  و سرنوشت كننده نييتع يمثابه سد و مانع همواره بهي، دار هيسرماقانوني درون  يشكلاتخاذ در واقع 
و  با دولت  رابطهي، تعاون يها سازمانشدن به  بدل .عمل كرده است يدر امر كنترل و خودگردان يجنبش كارگر

دست و  ياسيس -يتحت فشار اقتصادزني و امتيازگيري  كارهاي چانهه سازودادن ب تن سازي، اشكال گوناگون ملي
 ،اغلب كهبوده است. چرا در نقاط مختلف جهان يكارگر يشوراها هاي سرنوشت بسياري از تجربه ،سركوبآخر 

را به هاي شورايي  جنبش دنكوش يميا نظام بوروكراتيك تنگاتنگ با دولت  ييوندهايپ در ياسيس ييها نايجر
  . باشد تر يرفتنيپذ دارانه هيلحاظ سرما به كهد نسوق ده يريمس

  شهري؟ ي آرماندراهكاري انضمامي يا رويكر

كنش مبارزه طبقاتي جاري در  و توليدكنندگان ي و روزمره بالواسطهپراتيك  از يك سوكنترل شورايي تالش براي 
ي  و تجربه ياجتماع گاهيخاستگاه و پا از وضوح مطالباتي كه بهتالش براي برآوردن  ؛است و حيات اجتماعي

 افق بلندمدتيك  كنترل شورايي دراما از سوي ديگر هدف غايي . گيرد نشات مي درگير در آن ي افراد زيسته
در يك  توانند چگونه مياين دو جنبه ببينيم . طبقه است نو بدو بدون دولت يا جامعهدستيابي به ، سوسياليستي

 كنون موجودهاي تاريخي تا ؟ بررسي تجربهبرقرار سازند با يكديگر پيوندي مستحكم خي مشخصي تاري تجربه
آيا تفكيك اين دو  ؟ي براي ما دارديها و چه درس گويد در اين خصوص به ما چه ميخودمديريتي و كنترل شورايي 

  معنادار است؟ ديگر يكاز 
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معنا  نيبه ا و اشاره دارد ديتول يده تازه از سازمان يا وهيفراتر از صرف ش يزيبه چي شورايي در بنياد خود  اداره
بررسي تاريخ شوراها با اين حال . شود يمحسوب مگرايانه  و آرمان يانقالب يذاتاً عمل تالش براي دستيابي به آن

كار  نديفرا ي ظاهر عادي و روزمره به ي تجربهيعني  – استثمارشوندگاني  هرروزه يها تجربهاين دهد كه  مي  نشان
و  روزمره هاي در نارضايتي اغلب كه هاي شورايي . جنبشها است ها و مقاومت جنبش موجد است كه – دارانه هيسرما

ايش زي اف مطالبه، »صنفي«اصطالح  بهخود را در انواع اعتراضات ريشه دارند ي مشترك استثمارشوندگان  تجربه
نشان و...  براي احقاق اين مطالبات، تحصن اعتراض عليه بيكارسازي، اعتصابپرداخت دستمزد معوقه، دستمزد، 

مشخص  صنفيك يا اط با يك بنگاه اقتصادي در ارتبمطالبه و خواست مشخص و معيني را گاه تنها دهد كه  مي
   كنند. دنبال مي

براي  هاي اوليه شورايي در تالش يساختارها هاي اساساً انقالبيِ هاي تجربه جوانهبذرها و رسد كه  به نظر مي
از  يفراوان يها نمونه خيدر تارنهفته است. و بهبود حيات كاري همين مطالبات مشخص روزمره برآوردن 

نظام  دنيكش به چالش تيها در نها آن ي جهيكه نت اند آغاز شدهروزمره  يها يتينارضا باوجود دارد كه  ييها جنبش
اتصال ماهيت هايي از  نهپس از انقالب نمو رانيو ا پرتغال ،يليش ،روسيه گيري شوراها در شكلاست.  يدار هيسرما

كه  دهد ينشان م يكارگر يشوراها خيتاربه عبارت ديگر  هستند.هاي تاريخي  ههدر برها  انضمامي و آرماني جنبش
سطوح  تواند يد، كه مندار شهير يا هيپا يهمواره در مسائل ماد باًيها تقر مرتبط با آن يِآگاه راتييو تغها  جنبش نيا

 ي نمونه كيارتقا دهد.  يبه سطوح باالتر »يستياكونوم« اي پاافتاده شيظاهراً پ يشورش را از سطح يگر انيطغ
آغاز و  ينگارش مياز عال« يتروتسك ي است كه به گفته ١٩٠٥پتروگراد در سال  يها نيچ حروف عتصابا ،يخيتار

 نيرا زد كه به نخست ١٩٠٥انقالب  ي جرقه ياعتصاب معمول نيا ن،يبنابرا». حكومت مطلقه ختم شد يبه برانداز
كارگر  ي گرفتن طبقه بعدها به قدرتو  دانجامي –پتروگراد  تيسوو نينخست زني و – هيدر روس يپارلمان يدموكراس

  .)١٣٩٨(كوهن،  رساند ياريدر آنجا  ١٩١٧در 

ها و  دولتطبقاتي در اعماق جامعه است،  ي مبارزه پنهانِ اگرچه مبارزات مشخص روزمره نوك كوه يخِبا اين حال، 
گويي  با پاسخ كوشند مي دوگانههاي  قطباهي از اين گبا آساز نباشد،  نيز در شرايطي كه سركوب چارهطبقات مسلط 

 از طريقو كنند يافته را خنثي  سازمان مقاومت تر جويانه هاي مبارزه شكل ،برخي از مطالباتمقطعي يا درازمدت به 
و  تر ساختارهاي نمايندگي طبقاتي پذيرش تقويت وجه قابل و جمعي با سازماندهي شورايي  زنيِ جايگزيني چانه

اشغال  استيس. سازندط روشممحدود و را ها  جنبشي  پتانسيل براندازانه، هاي معيشتي به دغدغه كردن آنمحدود
ها  اين محدودسازي است. در واقع در بسياري تجربه شاهدي بر ،و پس از آن ١٩٧٠ي  هها در بريتانياي ده كارخانه

 ها را ناگزير كرده است كه جنبش تمربوط اس فرودستانضرورت و فوريت مطالباتي كه به حيات روزمره و بقاي 
براي امتيازگيري هرچه  روي آوردن به اقدامات قانوني«و  »تهاجم آشكار به بنياد نظام«تحميليِ ي  ميان دوگانه

  بزنند.   دست به انتخاب »تر بيش
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مبارزه طبقاتي  منجر شده است. اتمطالب نينهفته است كه به پاگرفتنِ ا نظامي خودتناقض در سد اين ر به نظر مي
، به آنكليت دشواري غلبه بر ي در تضاد با دار هيبودن نظام سرمان ريپذ ستيزلمس در لحظه جريان دارد اما 

ي  يك جزيرهبست واقعي  بنبخشيده است.  نابهنگامبعيد و  اي جلوه از استثمار و سلطه يعاردنياي انداز  چشم
اغلب  يدار هيسرما انوسياقدر  – خواه در چارچوب يك كشور اي كارخانه كيخواه در چارچوب  –سوسياليستي 

رغم  بهي و خودآييني حيات انسان تيريخودمد جهيو درنت كند يم جلوهشورايي  ي   ادارهبر سر راه  يچون مانع هم
هاي موقت طبقاتي  ها و ائتالف . مصالحهشود يشهر نسبت داده م آن، به آرمان لياصي و خودانگيختگي بودگ يعيطب

  توان از همين منظر مورد توجه قرار داد. را نيز مي

  هاي تاريخي كنترل كارگري  سازي و تجربه اجتماعي

اند  نزديك شده ،يساز ياجتماعهاي تاكنون موجود خودمديريتي تا چه ميزان به مفهوم  ه تجربهاين پرسش ك
ها  باشد. ميزان موفقيت اين تجربه سزايي به هايشان داراي اهميت تواند در تحليل شوراها، دستاوردها و شكست مي

سازي بسته به شرايط تاريخي و جغرافيايي مختلف متفاوت است. براي مثال در انقالب  ي اجتماعي در تحقق وعده
خدمات و  ع،يصنا قدرت از فرصت استفاده كردند ور كردن خالء پ يبرااسپانيايي كارگران و دهقانان  اسپانيا
رغم پيروزي  به اياسپان. مبارزه در كردند ياشتراك اياسپان يِشرق ي مهيدو هفته در سراسر ن يرا ط يزراع يها روستا

 رديصورت بگ -هر چند كوتاه – يا كشور تجربه نيمناطق ا يدر برخنهايي فاشيسم، فرصتي تاريخي فراهم كرد تا 
سازي  ي و اجتماعيبر كنترل كارگر يتماماً مبتن ي جامعه كيها تا به امروز به  تجربه گريد ياز تمام شيب شايد كه
  .)١٣٩٧، دورگن( شده است كينزد

 ي تراژيك شوروي تجربهدر  د.كنترل كارگري نسبت دا يها تجربه ي همه بهتوان  نمي  گيري را اما همين نتيجه
 سازي راستين زيادي با اجتماعي  فاصلهنظريه و عمل  شرق،و ديگر كشورهاي بلوك  نظام شورايي شگاميعنوان پ به

موج براي نمونه در بوده است.  زسا سرنوشت قفي تو نيز اين نقطه متأخربخش  اميدهاي  نمونهدر حتي . اند داشته
 اتيتجرب يديتول يها و انجمن ها يتعاون، ٢٠٠٠و  ١٩٩٠ي  در دهه هاي برزيل تصرف، اشغال و بازيابي كارخانه

و  كار يِگانگيخودب از فرارفتن شان اوليه  كه هدف نمايش گذاشتند را بهكارگران  يده خودسازمان يِعمل
 و تضادهابخش هستند،  كه بسيار جذاب و الهام ينظر از اندك موارد موفق بود. اما صرفسازي  اجتماعي

وجود داشت  ليطبقه كارگر برز  يِو مناسبات خودگردانِ اجتماع ها كيپرات يده رشد سازمان يبرايي كه ها تيمحدود
ي برزيل  ممكن نيست. شرايط مادي ويژه ديتول ليتصاحب وسا قياز طر صرفاً راستين  سازي اجتماعي كه دادنشان 

دوگانه انجاميده است كه هنوز  هايي با ماهيت گيري تعاوني اين كشور، در نهايت به شكلچپ  يبحران نظردر كنار 
  اند.  را كسب نكرده يدار هيسرما ديتول يمناسبات اجتماع يذات يِبر استثمار و ستم طبقات توانايي غلبه
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و  ديتول نديبر فرآآنان اعمال اقتدار ) تسلط وكنترل توليدكنندگان و ١سازي را  اجتماعيبا پيروي از كارل كرش اگر 
و  ديتول ليوسا يِساز يخواست اجتماع، بدانيم، آنگاه دياز بازده تول ي توليدكنندگانبرخوردارتصاحب و حقِ ) ٢

 .)a١٣٩٧، (كرش »تيمالك« يخيو تار يداريشكل پد كردنِ دگرگون ياست برا يكار مولد، خواست يآزادساز
مختلف  ي وهيدو شهاي شوراها با اين شكل مالكيت، متفاوت و گوناگون است و رد و اثر هر  برخورد و تنش تجربه

در تالش براي  توان را مي )١٣٩٧ b،به كرش .(ن.ك - مستقيم يا غيرمستقيم - »ديتول ليوسا يساز ياجتماع«
   .شوراها يافت يها در تجربه  هاي برخودار گروه يخصوص تيحذف مالك

 يِدگرگونبه  خودمديريتي الزاماًهاي كار و تالش براي كنترل فرايند توليد از طريق  كه تصرف و اشغال محل اين
منجر يا به آن نزديك شده باشد محل ترديد است. در برخي  ديتول ليبر وسا يخصوص تيمالك يمحتوا يِدرون

فراتر رفتن از تصرف  يبرا يا ياستراتژ كار، هاي به رغم تصرف يا در اختيارگرفتن كنترل محل كارگرانها  نمونه
. احزاب سياسي نداشتند خود كار هاي حوزهفراتر از  ،فشار يها گسترش اهرم يبرا يا ابزاري راه چيهيا ها  كارخانه

ريزي متمركز دولتي يا در بهترين حالت  ، برنامهكردن يمل ي را در شكل ساده يساز ياجتماعسنتي چپ نيز اغلب 
كردند و  درك مي در منافع توليدگان توليدكنند يا منطقه اي يا حرفه يها انجمن اي ها هياتحادسهيم كردن كارگران، 

كشورهاي ( هاي دولتي داري سرمايه اغلب در دادند. نشان ميلذا در برابر خودمديريتي يا دموكراسي مستقيم مقاومت 
يافتند،  ست مقتدر تجلي مييكه در چارچوب احزاب كمونروكراتيك متمركز ونظام ب )كنون موجودتا» سوسياليستي«

چنان اصل بنيادين  قانون ارزش هم كردند، شدت مخالفت مي بهو خودمديريتي كارگري خودمختاري هرگونه با 
گيري براي توزيع بازده توليد نقشي  اغلب در تصميم و توليدكنندگان همچنان مزدبگير بودندتوليد باقي ماند،  ي شيوه

ي تتحت حكومت سوسياليس ١٩٨٠تا  ١٩٤٠ي  از دهه لهستانگري شوراهاي كارهاي  جنبشتاريخ تراژيك  .نداشتند
  داري است.  عيار سرمايه بازگشت تمامسازي و  سازي روياي اجتماعي واژگون هاي ترين نمونه تلخاز 

د. ان همتضادي را پيش گرفتهاي متفاوت و مسيرسازي  اجتماعيبراي غلبه بر چالش  شوراييهاي  تجربهبا اين حال 
هاي  مرسوم پيروي نكردند. اشغال يابي خودسازمانو  يتيريخودمد از الگوهاي ١٩٧٠آرژانتيني در دهه كارگران 

پوپوليستي حاكم صورت  مينه در مقابله بلكه در دفاع از رژهاي آرژانتين در اين دهه،  ها و كارگاه گسترده كارخانه
در كارگران  يِرو  شِيپ  يعمل يها يو دشوار ها تيمحدودو  شد يدانسته م »يو كارگر يخلق« يدولتگرفت كه 

  .)١٣٩٨، اسكودلراي ديگر به نمايش گذاشت ( را به شيوه درون دولت يكنترلِ كارگر اتخاذ استراتژي

مستقل  مسيريدر و  يدولترسمي  يدئولوژياعنوان به  يوگسالوي يتيريخودمد ي پروژهي استثنايي،  در يك نمونه
انقالب «درپيِ  هاي پي دوره باو  در سطح كالن ياز قدرت دولت ييتمركززداي كوشيد با شورو رياز مدل اتحاد جماه

بازار همراه با  يها مشوق قياز طر يستيالياقتصاد سوس ي توسعه .سازي جامه عمل بپوشاند به اجتماعي »از باال
 قيمبادله از طر ؛شد ليتبد يوگسالوي سمياليف سوسومعر مياز مفاه يكيبه  »يستياليسوس ييِكاال ديتول« ي هينظر
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 سازي و اجتماعي يستياليسوس عيتوز يبرا ينيع اريتنها مع ،ياشتراك تيبر قانون ارزش، همراه با مالك يبازار، مبتن
 انيدولت نتوانست مشد. اما در نهايت  ميناميده  »سوسياليسم بازار«در تناقضي آشكار رويكردي كه  ،آمد به شمارمي
 توانست يكه م يمل تر عيوس ياسيس ي و عرصه يو اقتصاد ياسيعنوان منبع حقوق س بنگاه واحد به كيتمركز بر 

 يمنافع مجزا انيم تضادو  را هماهنگ سازد، تعادل برقرار كند. يا متنوع توده يها يتيطور بالقوه منافع و نارضا به
باعث شد كه واحدهاي خودمديريتي و  كل كي  مثابه خاص و منافع جامعه به ي منطقه كي ايكارخانه  كي

از  نتوانند، قرار داشتند يبوروكراس يتيچتر حماكه زير  آن رغم  به ،مرتبط با آن ياجتماع  ـ ياسيس يها شكل
تحت  يها بنگاه توانست يكه م يد، فرصتنفراهم كرده بود استفاده كنرسمي  يتيريكه خودمد ينهاد يها فرصت

 كند ليتبد نيياز پا كيكنترل دموكرات يبرا يقيحق ييحاكم به ابزارها يدموكراس يكارگران را از ابزارها تيريمد
  .)١٣٩٨، چيموز(

تواند  سازي (مستقيم يا غيرمستقيم) مي آيا تاكيد بر تركيبي از هر دو نوع اجتماعيشمارند:  ها بي ها و چالش پرسش
با توجه به  سازي باشد؟ هاي كنترل كارگري در دستيابي به اجتماعي جلوگيري از شكست تجربه مبنا و مانعي براي

شكل مناسبِ آيا  متمركز، يكنترل دولت لِيذ يساز يمل و يساز يدولت ي مثابه به يساز ياجتماعهاي  شكست تجربه
 يِچالش اصلتواند  ميچگونه شورايي  ؟ نظاماست يبلكه خودمختار ايجاد تمركز،نه  ،يصورت كل به ،يساز ياجتماع
ي خودمختاري شوراها و  ؟ رابطهرا پر كندكنندگان  و مصرف دكنندگانيتول نيتعارض منافع ب ي يعنيساز ياجتماع

 آيا ؟سازي تضمين شود شود تا اجتماعي برقرار بايد چگونه  »ياقتصاد يعموم ي برنامه« كيبا  مستقيم يدموكراس
هاي  ي تجربه نوك پيكان حمله است؟ ديتول ي وهيش به معناي تحولكار   درون محل يندهايفرآدموكراتيك شدن 

ي  شيوه يا ارزش، سودنظام كااليي، اقتدار، مالكيت خصوصي، استثمار،  و چه بايد باشد،كنترل شورايي چه بوده 
 و... توليد؟

  هاي بحران يا انقالب  ي شوراها و خودمديريتي در دوران تجربه

 گر،يد هاي برههبا  سهيدر مقاعميق  ي يا شرايط بحرانِانقالب يها دورانشوراهاي كارگري در  ي تجربه
شوراها براي ساخت ابتكارات  هايي دوران ني. در چندهد مي نشانرا  تري گستردهو  تر قيعمتر،  عام يها يشرويپ

هاي  در دوران اند. فراتر رفته آنخاص منحصر نيستند و از  ي به يك بحران يا مطالبه پايه قدرت بديل و مردم
، زمينه را ديجد ميرژ تيزوال نظم كهن و تثب انيم يزمان ي ه ، در محدودحاكم يدر قدرت دولت  گسستانقالبي، 

 بخش ييرها يها جنبشبه  و كند ها فراهم مي توده ميمشاركت مستق وابتكارات خالق براي به اوج رساندن 
  انجامد.  مي» قدرت دوگانه«گيري  و شكل نيياز پا يرتريفراگ

 تواند يم كيو دمكرات يجمع ينشان داد كه خودسازماندهو كمون پاريس  ١٨٧١ ي عملي شوراها در نخستين تجربه
 ختهياز هم گسي بحران  جامعه در نتيجهكنترل  يعاد يكه سازوكارها يهنگام .ديآ ديها پد شكل نيتر به نامتعارف
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رسد  به نظر مي ن،ي. بنابراشود رها مي ي صرفاً صنفيدوبندهايقاز  يطبقات ي الل جنگ، مبارزهمثالً در خ شوند، يم
 هاي ). دوران١٣٩٨، نياشتا گلوك(است  ريفراگ ي، بحرانهاشوراقدرتي مبتني بر  يريگ شكل يشرط برا نينخست

فراتر از روياهاي  ها انسان واقعيِ پايه و دموكراسيِ هايي تاريخي هستند كه ساختارهاي مردم انقالبي فرصت
هاي پركشمكش  يابند. در خال قدرت ناشي از وضعيت گرايانه، امكان بروز و تجربه در دنياي واقعي را مي آرمان

 يبالقوه برا ييالگو همزمان ،كشند يرا به چالش م يدار هيدولت سرما بحراني يا انقالبي، شوراها در عين حال كه
كه كند  مي تاريخي را فراهماين فرصت  اي  چنين تجربه. كنند يگران خلق مكار تيتحت هدا ديجد يا جامعه

و ممكن و عملي بودنِ تشكيل اي از خودمديريتي پيدا كنند  واسطه مردمان تحت استثمار و ستم، درك ملموس و بي
تر از يك روياي جامد، را فراانياز بين رفتن نهايي هرگونه دولت بيك ضد دولت، دولتي كه قرار است در نهايت به 

  شهري به تجربه بياموزند. آرمان

سربازان و  كارگري و ندگانيكه نما يهنگامهاي انقالبي متعاقب آن،  هاي بحراني جنگ جهاني اول و سال در سال
 داري هيدولت سرما توان رقابت با نيروي مادي راديكالي ايجاد كردند كه وستند،يپبه يكديگر آلمان  يملوانان شورش

 ؛١٣٩٨، نياشتا گلوك( بودند دهينام» قدرت دوگانه« هيدر روس ها  كيبود كه بلشو يزيهمان چ ني. اداشترا 
هاي انقالبي است.  هاي خودمديريتي در دوران گيري قدرت دوگانه ويژگي بسياري از تجربه شكل .)١٣٩٨ ،هافروگه

، قدرت در جامعه مناسبات معمولِبا سرنگوني ساختارهاي پيشين و   دوگانه بنا به تعريف لنين در وضعيت قدرت
قدرت هاي  شوند. با اين حال وضعيت مي كيشرنوپا  ييدولت بورژوا كيقدرت را با پايه  ساختارهاي شورايي و مردم

با  دارد كهوجود هاي متنوعي  اند. شكل همواره به شكل كالسيكي كه لنين توصيف كرده است رخ ندادهدوگانه 
اندازهاي نو ولو  ، چشمبالقوه يدولت كارگر كيو ساختار  يكارگر يسازمانده ييشكل شورا انيم دونيپبرقراركردن 

  اند. هاي اجتماعي گشوده مدتي را در مسير جنبش كوتاه

با چه ي قدرت دوگانه به قدرت دموكراتيك مستقيم مبتني بر شوراها چگونه و  اما اين پرسش كه گذار از مرحله
ها مدل  اي كه در آن هاي تاريخي در عمل، تجربه زيراقوت خود باقي است،  چنان به پذير است هم مكانيسمي امكان

عيار و بازتعريف نظام سياسي اجتماعي نزديك  ي شورايي جامعه از طريق ايجاد قدرت دوگانه به تصرف تمام اداره
يا بوروكراسي  هيسرمااست. ب با توسل به قهر به شكست انجاميد ي رژيم نوپا و تثبيت آن و اغل شده است، با مقابله

كه كارگران  يزمان يكنند. حت جاديخود ا يبرا ها مستقل از آن ييتا كارگران فضا ندينش يعقب نم يراحت به يدولت
ي نبرد امنيتي و نظامي  با انتقال تقابل از عرصه مدني به صحنهو دولت  هيسرما كنند، يامر مقاومت م نيبرضد ا

   .دهند يواكنش نشان مآن  هيعل

همواره نوع  ماهيتبه بنا ، يا هر نام ديگري كه بر آن بگذاريم، دولت انتقالي شوراهادر نهايت قدرت دوگانه، 
ساختن  براي –خود ياز همان آغاز قصدش نابود رايبود، ز رو خواهد است و با تنشي دروني روبهاز دولت  نامتعارفي
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و  در گسترش ،كه فائق آمدن بر آناست ي توقف ديگري  نقطهاين مقوله، است؛  –  طبقه و بي دولت يب يا جامعه
  .كند مي اي بازي كننده تعييننقش شوراها   يينها و سرنوشت نيتكو

 استيسو ، ابتكارات هاي انقالبي كارگري در دوران هاي شوراهاي تجربهاز  كي چيدر هبايد اشاره كرد كه تقريبا 
هاي گاه بارز و  ها و كاستي نقش ضعفگرچه  .خاموش نشدند يخود به صورت خودبه يانقالب يِكنترل كارگر

 كه هر كدام نيازمند بررسي –كم گرفت  شان را نبايد دست انجاميدن ها در به شكست  ساختاري اين تجربه
 ينابودچه منجر به  در اكثريت موارد آن توان گفت تقريباً اما مي – است جداگانه قيدق يِخيو تار يشناخت جامعه

المللي و  ضدانقالب داخلي يا بينعيار نظام بورژوايي يا بوروكراسي،  تمام ديتهددر نهايت  د،شدوران انقالبي ابتكارات 
  .ه استبود نظامي يروين ي سركوب و استفاده از قوهدر بسياري موارد 

  هاي تثبيت نسبي ي شوراها و خودمديريتي در دوران تجربه

هاي تالش براي كنترل كارگري و  فراگير يا انقالب قرار ندارد، تجربه بحران عميقِ اما در شرايطي كه جامعه در
ابتكارات  نيممكنِ ا يساز ينهادروي، موفقيت يا شكست شوراها در  هايي دارد؟ ميزان پيش خودمديريتي چه ويژگي

  تثبيت نسبي به چه عواملي بستگي دارد؟ طيدر شراخودمديريتي 

كه كارگران  ييهر جاساختارهاي مبتني بر كنترل كارگري  يها نطفهدهد كه  هاي شورايي نشان مي بازخواني تجربه
دموكراسي مستقيم و ساختارهاي  كارگران از ي استفاده گسترده وجود دارد. زنند، يقائم به ذات دست به عمل م

ي آشكارا انقالب هاي به دورهي طبقاتي در جهت تامين منافع طبقاتي  بسته هاي هم و كنش شورايي شورايي يا شبه
و  ٦٠هاي  پايي غربي در دهههايي از ارو ر اياالت متحده و انگلستان و بخشهاي كارگري د خيزش شود. محدود نمي

كارگري نجر شد كه گرچه همان شوراهاي كالسيك م  ي كارگري گيري ساختارهايي تشكيالتي در بدنه شكل به ٧٠
گذاشتند و همزمان  هاي مبتني بر طبقه را به نمايش مي از دموكراسي از پايين و تشكل نبودند، اما انواع مشابهي

  .)١٣٩٨(كوهن، كشيدند  بوروكراسي موجود را نيز به چالش مي
و ها  كشمكشي طبقاتي درك كنيم، آنگاه  ي مجراي بروز مبارزه هاي خودمديريتي و شورايي را به مثابه اگر تجربه

كه مترصد فراهم شدن شرايط  اند ياستثمار در ساختار اجتماع بذرهاي مقاومت در برابر ،هرروزه يِكارهاي  تقابل
شوراها همين سبب است كه  . شايد بههستندنقالبي هاي ا مادي براي تبديل شدن به جنبشي فراگيرتر در دوران

ويكم هستند و كارگرانِ درگيرِ  چنان معتبرترين و مؤثرترين شكل سازماندهي حتي در مبارزات قرن بيست هم
  مايل  »يافته توسعه«هم در كشورهاي و شده  صنعتي كشورهاي تازهدر هم  ،سازي مضاعف ناشي از جهاني استثمارِ

  شكل سازماندهي هستند.به اتخاذ اين 
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و دستاوردها زمان  ،كارگران از لحاظ گستره يخودكنش ،»نرمال«هاي  و دوران »متعارف« طيتحت شرابا اين حال 
تر  هاي كم حتي در نمونهشود.  ميشدن گسسته   زهيكاليراد نديفرانسبي اغلب،  هاي تثبيت . در دورانمحدود است

هرگونه اعمال  هاي كارگري، بالفاصله با ديهاتحاگيرِ مقاومت كارگريِ امروزي نيز هر دو نيروي دولت و  چشم
هاي كارگران از  روايت كنند. محدوديت بالقوه از سوي كارگران بر مالكيت يا سودآوري، قاطعانه مخالفت مي

  .)هماناز اين فرايند است ( اي نمونهدر بريتانيا ويكم  قرن بيست يها اشغال
مهم  كيدئولوژيا گاه هيتكي كاذب تفكيك امر سياسي و امر صنفي كه  تحت شرايط تثبيت نسبي، انگاره

 يسپهر اقتصادو  كاري طيشرا ،دستمزد به منحصرمبارزات  ب،يترت ني. به اشود است تقويت مي يدار هيسرما
 يهاي تاكنون تجربه .گيرد صورت ميحاكم  ي طبقه يارهايدر چارچوب معتنها  يهر نوع بحث نيبنابرا وشود  مي

امكان  كاليراد ي افتهي سازمان يها دهيبا ا ستانهيز هم يا فقط در رابطهدر عمل  يكارگر يشوراهااند كه  نشان داده
 آن قدرت ي شورا، شالوده يانقالب يخودآگاه از توانمند يدركآگاهي عميق طبقاتي و . بدون تداوم و گسترش دارند

 شوند مضمحل مي يدار هيسرما ي جامعه ارچوبچ و در كند يم سميرفرم بروزبه  ليــ م هيپا مردم يدمكراس همانا ــ
  .)١٣٩٨، نياشتا گلوك(

افزايش هاي توتاليتر،  ويژه در نظام فيزيكي، به سركوب ميزان ها سطح برعكس در شرايط انقالبي و ظهور بحران
 ،و گرانيتورم مقابله با  و بهبود شرايط كاري گرفته تا مسائل صنفي از مطالبه دستمزددر دفاع از  يكنشهر . يابد مي

آيد؛ سركوب در  شمار ميبه  ياسيس حاًيتلوتهديدي براي نظام حاكم و  نيو بنابرا يرقانونيغ ي وررسميغ ياقدام
 شكل كاتاليزوري براي شود و به بدل مي هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي اغلب به ضد خود شرايط اوج بحران

در هم را  ياسيسپهر س و يسپهر اقتصاد كاذب ي دوگانه رويكردهاي راديكال براي گذر به نظامي نوين،گسترش 
و  ياسيس هاي  ستيكه رفرم يغرب يبرخالف اروپاي تزاري است.  روسيه ،تاريخي ي . يك نمونهشكند مي

 ييعمل كنند تا مانع جنبش شورا نانيچون سوپاپ اطم هم توانستند يم) يدشوار (هر چند به يكارگر يها هياتحاد
 ياسيس يها از همان آغاز اعتصاب جه،ينت در. مجرا را ناكارآمد كرده بود نيا هيدر روس يشوند، سركوب حكومت

) اين امر اهميت همان. (گرفتند يشيپ ياقتصادصرفاً  يها مانند پتروگراد از اعتصاب يصنعت يدر مراكز اآشكار
هاي غيرانقالبي و شرايط تثبيت  هاي خودمديريتي را در دوران گيري ساختارهاي شورايي و هسته حياتي شكل

هاي مبتني بر كنترل كارگري است   سنتي تاريخي  ها و زمينه كند، چرا كه تنها در صورت وجود نطفه خاطرنشان مي
خودمديريتي در ابتكارات   يشرويپميزان رسد  به نظر ميشرايط انقالبي اميد بست.  ها در توان به اعتالي آن كه مي
 يآتي انقالبهاي  دوران ي در نقشه ساختارهاي شورايي گاهيجا نِييتعدر  ياديز ي تا اندازه هاي غيرانقالبي دوران
  است. بوده موثر

  دولت و نظام سياسي
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به رغم با اين حال . است و گوناگون متفاوت ،حاكم سياسيِ هاي و نظام ها با دولتشورايي هاي  ي تجربه رابطه
اقدامات  :تر كرد واضح كلي پرسش يكتوان تاحدودي با طرح  را مي گوني گونااين  ،ي هر تجربهخيتار يبودگ خاص

ذيل و از در  شود يا و كنترل شورايي درتقابل با دولت و نظام مسلط انجام مي در جهت خودگرداني و مبارزات 
نسبت و تقابل كند.  مي عيانتري را  هاي پيچيده خود تنشساده   ظاهر بهاما طرح اين پرسش  آن؟مجراي 
با اين  ،اغلب آشكار استداري  در كشورهاي سرمايه نظام سياسي حاكمهاي خودمديريتي با  تجربهآميز  خصومت

 كساني يجيبه نتا يدر رابطه با دولت اتخاذ كرد، همگ ديكه با يا ياسيموضع سهاي شورايي در  حال تجربه
كنون تا»ِ سوسياليستي« اصطالح به كشورهايدر با دولت هاي شورايي   تجربهي  رابطهواكاوي عالوه  به .اند دهينرس

  است. تر  بغرنجمراتب  به موجود

و  الجزاير، ونزوئال، يوگسالوي، شيليچون كشورهايي  شورايي درهاي  تجربهتر اشاره شد،  همانطور كه پيش
را در مقام استراتژي كنترل كارگري خودمديريتي و كه  ندهايي بود تالش  ازجمله ،١٩٧٠ي  دهه آرژانتينتاحدودي 

 م،يسازمان حكومت قد ه شدندرهم شكستهايي از اين دست با  در تجربه .ي آزمايش گذاشتند بوته بهها  دولت
 تيكه مسئول ندقرار گرفت يتيدر موقع هاي انقالبي دولت ،ها موقت توده يِابي سازمان تيو تقو ميقد يبوروكراس

اغلب با سرشت در اين حوزه هاي انقالبي  دولت  استراتژياما  .دنريرا در دست بگ ريتييهاي خودمد جنبش
از لحاظ  داران هيسرماها  تجربه اين در اغلب .اند در تعارض قرار گرفته ي شوراييها جنبش نِيياز پا يگر خودكنش

  ماند. يقوت خود باق به يكار يمراتبِ فضا از سلسله داران سرمايهشكست خوردند، اما برداشت  يو نظام ياسيس

اما . افتندياستقرار  يقدرت پرولتر يها در مقام ارگان ،١٩١٧در  هنگام آغاز انقالبدر  ها تيسوو براي نمونه
ي  هروقرار گرفت... لنين در د دمديريتيدر مسير تصادم با ابتكارات خو ١٩١٧رهبري بلشويك از همان اكتبر «

 هيبتوان به آن تك سمياليگذار به سوس ريكه در مس يها را شكل اما آنپيشااكتبر مشوق ابتكارات خودمديريتي بود. 
و توانايي  تخصص ي بر مسئله يمتك زياز هرچ شيب يتيريخودمد ي درباره نيمالحظات لن .كرد ينم يكرد، تلق

هستند،  يتيريخودمد يبرا يفاقد آمادگ زانيم نياگر كارگران به اها بود. اما  ارخانهك ي ي كارگر براي اداره طبقه
 يهرگز مشخص نكرد كه كارگران برا نيلن ؟است هيتوجقابل آنان حزب  ياز سو يچگونه كسب قدرت دولت

  .)١٣٩٧، واليس( »شوند تيتقو ديبا ديتول ندياز فرا ييها در رابطه با چه جنبه يريگ ميتصم

 قوي قدر آن هيروس يكارگر يشوراها«مشابه ديگر اين است كه  هاي نمونهبسياري و  هيروس انيم يتفاوت اصل
 هيروس ييبود كه دولت شورا نيا ك،يتراژ ي دهند. نكته لتشكي ذات  به  را قائم يواقع يقدرت دولت كيبودند كه 

كشته شدن و  ،ياساساً دهقان يكارگر در كشور ي طبقه يماند. قلت عدد ينام باق نيكوتاه داشت، هر چند ا يعمر
 كيدمكرات ييمثابه نهادها شوراها به شدن يبه توخال ،يخارج ي انهيگرا مداخله هاي  و جنگ يدر جنگ داخل كارگران

دو  نيخورد. ا ونديپ نياستال يتحت رهبر كبلشوي حزب هنگام هم يروند با تباه ني. اديجامان به معناي واقعي
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درازمدت در قدرت  يدوام توانست ينم يگريبدون حضور د كي چيداشتند و ه هيبه هم تك تيموفق يسازمان برا
  .)١٣٩٨، نياشتا گلوك( داشته باشد

همواره با  كشور يِاقتصاد تداوم كاركردهاياضطرارِ شرايط مادي و دهد كه  ها نشان مي حال واكاوي تجربه بااين
در براي مثال گونه كه  در تعارض نيست، آنهاي انقالبي  از سوي دولتخودمديريتي مبتني بر هاي  استراتژياتخاذ 

 ها استراتژي  هاي انقالبي به اين گونه آوردن دولت روي اي كامالً برعكس، در پويه گاه بوديم. بلكه روسيه شاهد آن
المللي،  هاي بين درگيريز ادر يوگسالوي اتخاذ اين شيوه فارغ هاي اقتصادي و اجتماعي است.  ضرورت زناشي ا

نيز جنبش  در الجزاير .)١٣٩٨، چيموز(داشت  ياقتصاد داخل ي ندهيدر ارتباط با مصائب فزا يگريد يها زهيانگ
شكل گرفته بود،  يستيوناليدر داخل جنبش ناس يسازمان درون يريدرگ كي يكه در پرا  ديدولت جد ،خودمديريتي

به عنوان را  يتيريهرگز خودمدالجزاير  يهنيم بخش يآزاد ي كه رهبران جبهه آنداد. با  شده قرار انجام در عملِ
 يحل راهنيروي كار  يِسازماندهشكل از  نيمناسب پس از استقالل متصور نبودند، اما ا اي ياقتصاد يشكل سازمانده

تحرك  ،يتيريخودمددر واقع  .ارائه كردپس از جنگ داخلي  ياقتصاد ميبحران عظو  يمشكالت فور يبرا يعمل
، تيگ ساوث( كند حفظرا در حال فروپاشي اقتصاد  انيجراستمرار توانست و  كرداقتصاد را حفظ  ياتيح يها بخش
 يساز يرسمبا  ست كهو از اين رو ؛را از هم منفك كرد آنشكل و محتواي  توان بديهي است كه نمي .)١٣٩٧

و خنثي  يته شان بخش رهايي ياز محتوا ياهاي سياسي  اين شكل ،در طول زمانها  از سوي دولت يكنترل كارگر
   اند. روكراتيك مسلط قرار گرفتهواند و يا در تقابل با نظام ب شده

 ييبه چه نحو باشد كه از سو ديبا يو مردم يكارگر يها و شوراها و جماعت يقدرت دولت انقالب نيتوازن ب
، دوباره  يزندگو  ديتول نديشده از فرا طبقات حذف ي امكان مداخله گر،يد يضدانقالب دفع شود و از سوي  مخاطره

رود؟ و بار ديگر چگونه بايد به موزات هم پيش درون محل كار و مبارزه در سطح دولت   مبارزه شود؟ ايمه شانيبرا
لت و بدون دو يا چه نسبتي با حركت به سمت جامعه در عمل هاي خودگرداني شود كه تجربه مي طرحاين پرسش 

 و دارند؟  بدون طبقه داشته

بار ونزوئالي  فاجعه سرنوشتباشد؟  ي توقف نقطهحل اين  تواند راه از باال و از پايين مياستراتژي همزمان اتخاذ آيا 
دشوار و  تواند غلبه براين چالش تا چه حد مي ،اليسميرپنظرگرفتن نقش مخرب ام دهد كه با در امروز نشان مي

 لياقتصاد بد كي يالزم برا يربنايز جاديا دولتي در جهت افتهي سازمان ي  برنامهيك  ونزوئال. در باشدپرمخاطره 
ها و شوراها قرار بود  مبتني بر جوامع محلي، تعاوني »ياقتصاد اشتراك«و  »ياقتصاد مردم« كيبر  ديتأكهمراه با 

و اقتصاد فروپاشيده قحطي،  ،مسيري كه اكنون در گرداب فساد ،را نشان دهد »كميو ستيقرن ب سمياليسوس« ريمس
 تيحماكه  هنشان داد شيليي   تجربه ها ي اين با همهبيش از پيش تيره و تار شده است.  و سياسي بحران اجتماعي

دولت  ،يكنترل كارگردولت جديد از  همين حمايتو  استممكن  يكم امر دست ياز كنترل كارگر يدولت
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 سم،يفاشكودتا و  قياز طر يعنيشكل ممكن،  نيتر رحمانه يب ا بهرا برآن داشت ت سرنگون شده داري سرمايه
  .بدايرا باز گاهشيجا

نيازمند بررسي و توجه  و دموكراسي مستقيم ها و ساختارهاي شورايي ي دولت در بحث رابطه ي كهي ديگر نكته
براي در شرايط انقالبي است. ساختارها اين گيري  پيش از شكلمسلط  سياسيِ لو شكتاريخي  ي تفاوت زمينه است

 ،يا استبداديباشد  (به معناي بورژوايي) دموكراتيكهاي انقالبي،  ار دولت پيش از جنبشكه ماهيت و ساخت ايننمونه 
هاي يك  ها و محدوديت پيشيني از پتانسيلي  تجربه گذارد. هاي شورايي مي جنبشروي  مسيرهاي متفاوتي را پيش

كننده  تواند بسيار تعيين ك جنبش انقالبي گاه مييي  ريزي برنامه براي آينده در طرح اييوژنظام دموكراتيك بور
لعه ها نيازمند مطا جنبشكشورهاي گوناگون و تاثير آن برسرنوشت  ي ي تاريخي در تجربه اين پيشنيهمقايسه باشد. 

  تر است.  و واكاوي عميق

  ريزي متمركز؟ يا برنامه و خودمختاري خودانگيختگي

است كه با  مهمي و  نشده ي حلچالش كردن با وپنجه نرم مستلزم دست ،ي دولت و نظام شورايي رابطهواكاوي 
شورايي معتقدند كه  دهايكريرودر مقام نظريه، . يزير برنامهبرانگيزِ  مجادله ي مقوله: دنپيوندي تنگاتنگ دار يكديگر

 اي كه به گونه سازند خودمديريتي عملي شكل  ريزي نامتمركز را در برنامهتوانند  كنندگان مي   توليدكنندگان و مصرف
شاركت كنند. بر م توزيعو  ديتول يِو چگونگ يستيچ ي گيري درباره در تصميم يسطوح اجتماع در تمامي افراد ي همه

 باشد. طلبي برابري ناپذير هر نظام بخش جداييبايست  ميو دموكراسي مستقيم  ، خودمختاريخودانگيختگي اين مبنا
منسجم كه بتواند  اقتصاديِ -ياسيس يا ياستراتژيك و  ي و خودگرانيتيريخودمدميان  ي رابطه ،حال در عمل با اين

اجتماعي كه  -ياقتصاد نيادياجماع بر سر موضوعات بن است.نهايت بغرنج بوده  غلبه كند بيمنافع  يساز يمحلبر 
دهد مستلزم نظامي است كه  پيوسته تحت تاثير قرار مي ي يك ارگانيسم به هم به مثابهرا حيات كل مردمان 

ي باشد. تيريخودمدساختارهاي  شدن زهيبر اتم فائق آمدنقادر به همزمان با تضمين مشاركت و دموكراسي مستقيم 
كه تضادي  بوروكراتيك مواجه است يتالش براي ايجاد چنين پيوندي همواره با خطر فروغلتيدن در نظام چنين هم

   دارد. بدون دولت يا جامعهدستيابي به  يِالزامات اصل باآشكار 

در سطح كالن  ييتمركززدا .سازد ميساختن چنين نظامي را آشكار معضالت عملي به وضوح  يوگسالويي  تجربه
براي دستيابي به  دولت يوگسالوي يمنفرد، دو اقدام اصل يها درون بنگاه يمراتب سلسله يمحو سازماندههمزمان و 

اما در نهايت به ايجاد  منجر شود. »دولت بردن نيب از« نديفرا ياياحسوسياليستي بود كه قرار بود به  ي جامعه
يافته و توسعه يافته، و دامن زدن به  توسعه تر كمها و مناطق ِ ي، تضاد منافع بنگاهتيريخودمدبوروكراتيك  ينهادها

  را به دنبال داشت.جامعه تراژيك اشي روپف سرانجامي قومي  با توجه به زمينه و انجاميداختالفات محلي 
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اندكاران  دستنياز به هماهنگي منافع و مطالبات بر  ديدر تأكي تيريمنتقدانِ خودمد ي تاريخيها تجربه بسياري ازدر 
بر  ،كنندگانِ جامعه و مصرف دكنندگانيكل تول در نسبت با منافع ديتول ي شاخه كي ايمنفرد  كارگاه كي

اي كه  مساله كردند كه در عمل به حذف دموكراسي واقعي انجاميد. ريزي از باال تاكيد مي دهي و برنامه سازمان
به طور  شورايي هاي خودانگيخته و خودمختار گيرند اين است كه شكل اغلب ناديده مي خودانگيختگي منتقدان

پايه پاسخ  اين ساختارها بالفاصله و بالواسطه به نيازهاي سازماندهي مبارزات مردم بلكه ،شوند تصادفي ايجاد نمي
اين ناپذير است.  اجتناب اش قدرت طبقاتي ي آگاهي از در نتيجهكارگر  ي استقالل طبقه و يگر خودكنش .دهند مي

 ،آگاهي داشته باشند يساختارهايچنين ي تاريخي  كه از سابقه بدون آنها  نكته كه كارگران در بسياري از تجربه
 دهد كه اين ساختارهاي خودانگيخته از نشان مي گزينند برميرا تي يو خودمديرشورايي  ي از نظاممشابه  هاي شكل

(كوهن، آورند  سربرمي اجتماعي،ترِ  هاي گسترده هاي كار و خواه در جنبش ، خواه در محيطافراددل نيازهاي مشخص 
١٣٩٨(.  

خاص و منافع  يا گروه  منطقه كي ايكارخانه  كيمنافع  انيم تضادتوانند بر  ساختارهاي شورايي چگونه مياما 
 ي هيپا ابتكارات مردمرا به  اقتصاد كالن ي عرصه بايست مي اي كه مفقوده ي حلقهغلبه كنند؟  كل كي  مثابه جامعه به

پيوند خودگرداني با سنت مبارزات  پيوند بزند چگونه بايد از سد بوروكراسي و اقتدار بگذرد؟ ي خودمختارشوراها
به مبارزات شورايي  برايهايي را  آنارشيستي (براي مثال در كشورهايي مانند اسپانيا و ايتاليا)، چه دستاوردها و چالش

ي حزب سياسي و ساختارهاي  ها بدون واكاوي رابطه گويي به اين پرسش تالش براي پاسخاست؟ آورده  همراه 
  شورايي ممكن نيست. 

  زب و كنترل شوراييح

اموري همبسته به نظر  تي،سياليسوستالش براي برقراري دولتي و  يكنترل كارگر يمبارزات در راستا در تئوري،
استثمار و  ها از آن رها ساختن وهاي گوناگون حيات انساني  جنبه رسند، هرچه باشد تالش براي در اختيار گرفتن مي

در  حال نيا بامقصد جريانات و احزاب سوسياليستي است.  »آزاد دكنندگانياز تول يانجمن«دهي به    و شكلسلطه 
 تقابل و تعارضدر و سازماندهي  يابي دو مبارزه از لحاظ سازماناين  هاي تاريخي تاكنون موجود، بسياري از تجربه

اي  سمت جامعه رسد اين تعارض مانعي چشمگير در مسير تالش براي حركت به اند و به نظر مي گرفتههم قرار  با
از  كه حزب و طبقه شود يم ياز اين واقعيت ناش يچشمگير يمعضالت عمل رها از سلطه و استثمار بوده است.

  .با هم اختالف داشته باشندتوانند  مينيستند و  ييكو نظري  يلحاظ تاريخ

فاقد برنامه و توان الزم ها را  هاي خودمديريتي، آن انگيختگي و ويژگي نامنظم جنبشاحزاب چپ با انتقاد از خود
 يتيريبدون خودمد  مسياليسوسمدعي  هاي تاكنون موجود دانستند. با اين حال نظام براي فرارفتن به سوسياليسم مي

 ريمس كيبدون  ي نيزتيريو خودمد اند بازتوليد نظام پيشين در قالبي جديد انجاميدهبه ها  و دموكراسي مستقيم توده
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به نظر  .داري مضمحل شده است اثر شده و در نظام سرمايه يا بي سركوب يراحت به و مشخص مستحكم ياسيس
، هرچه شوند كينزد گريد كي  كه به آن يجا به ،و توده، حزب و طبقه شاهنگيپ ها تور واليس در اين تجربهيكو
  .)١٣٩٧، (واليس شوند يم دور هماز  شتريب

را هاي تاريخي  بزنگاه در ي عملي مبارزه لحظه اهميتشود كه  هنگامي آشكارتر مي جدايياين ضرورت پرداختن به 
 ،شان مدت اعمال فعاالن بدون آگاهي كامل از اهميت بلند و كارگران گاه ،ي مبارزه در لحظه در نظر آوريم.

در جريان  سياسيآموزش نظري و ي مبارزه  زنند. در لحظه مي آرايي و صف دست به اقدام مستقيمخودانگيخته 
كشد، در عرض چند  ها طول مي طور معمول سال چيزي كه به .شود آگاهي طبقاتي در ميدان نبرد كسب مي .است

نقش مهمي  هاي مبارزه  عنوان بخشي از پويش ي عملي به بر تجربه أملتآموزش سياسي و  شود. روز فراگرفته مي
 براي  ، زمانهاي ضدانقالب نيرودر چنين شرايطي با توجه به پيشروي خودآگاهي طبقاتي دارد. اما كسب در فرايند 

آوردهاي يك جنبش و  تواند موجب از دست رفتن دست اندازه كوتاه است و مي بي و آزمون و خطا أملت ،تعلل
 شود.ناپذير  جبرانگردهاي تاريخي  عقب

 ليدل را به يكارگر يشوراهاكنند و  در شرايط انقالبي و گذار تاكيد مي كارگران يتجربگ يبفعاالن حزبي اغلب بر 
 يها هياتحاددرك احزاب چپ از  دانند. به تنهايي ناموفق مي ي،و هدف انقالب يفقدان خودآگاهخودانگيختگي و 

و  يستيونكم شرويحزب پ نيب ي رابطه يستينيبه مفهوم لنبا اتكا  ،ايهمگن پرولتار يكرهايبه عنوان پ يكارگر
ي مغز طبقه  حزب انقالبي نمايندهمند انجاميده است كه  قدرت ي گيري اين انگاره ، به شكلزحمتكش يها توده
  . است

در تقابل با  ،حزب تيريبا مد يصعود به قدرت دولت يِاستراتژهند كه اغلب  مي  هاي تاريخي نشان تجربه با اين حال
 متعلق به خود يِانقالب يِابي مبارزه و سازمان يها خلق شكل يكارگر برا ي طبقه ييتواناو  گرانه شورش ياستراتژ

 يبرا زيبه همان اندازه ن ،انگيزد برميحاكم را  ي طبقهنگراني كه  ساختارهاي شورايي استقاللقرار گرفته است. 
ه بود ينگران ي هيما يياروپا ستيرهبران احزاب كمون يبرا هيپس از انقالب روس يو حت ي رسميها يهمقامات اتحاد

  .)١٣٩٨(كوهن،  است

و جناح چپ  ستيكمون ياز كادرها ياديشمار زبراي نمونه در لهستان پس از آزادسازي كشور از اشغال نازي، 
 شود. ضيكارگر تفو ي بلكه به طبقه دينه فقط به دولت جد ،يتمام قدرت صنعت خواهان آن بودند كه ست،ياليسوس

در چارچوب  ياسيكه به شكل س يقدرت بوروكراساما پس از به دست گرفتن قدرت از سوي نظام سوسياليستي، 
 مديريت براي امكان هرگونه از تنها نه را كه كار يشوراهادر عمل  سازمان يافته بود، حزب كارگران متحد لهستان

 و كرد ادغام كارگري هاي اتحاديه در ند،ه بودشد محروم نيز مشاركتي مديريت براي حقي گونه هر از بلكه ،ها بنگاه
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ي، كوالوسك(شدند  تبديل دولتي دستگاه واقع در و حاكم حزب  »انتقال  هاي تسمه« به زود خيلي ها اتحاديه اين
١٣٩٨(.  

 ،آيا درك متفاوت احزاب و فعاالن شورايي از مفهوم سوسياليسم غلبه كرد؟ ييجدا نيبر ا توان يم ييچه مبنا بر
گونه كه ماركس معتقد بود و  آيا آنمنشا اين جدايي است؟  ،شان از حزب يا تعبير متفاوتداري  ماهيت سرمايه

 اساساً ايآاست؟  يافته سازمان ي طبقه همانواقع  ، حزب بهردندك چون گرامشي بر آن تاكيد مي وشنفكريررهبران 
و  يختگيكه نه خودانگ يبه نحو ،وجود دارد حزبي ي افتهي سازمان ي خودجوش با مبارزه ي مبارزه ينوع قيامكان تلف

 ؟نيافته سازمان يخودجوش نفعبه  ،طبقه كارگر يابي رود و نه سازمان نيطبقه كارگر به نفع حزب از ب يابي خودسازمان
در  بين طبقه و حزب» ارگانيك« ي رابطههاي شوراها مواردي از تلفيق اين دو مبارزه وجود دارد؟  آيا در تجربه

دست گرفتن  ، پيش و پس از بهجايگاه و رويكرد احزاب چپتواند برقرار شود؟  چگونه ميشورايي  آتيِ هاي تجربه
 كيو بوركرات انهياقتدارگرا كرديمنجر به رو اي يو عمل كيچه عوامل تئورقدرت دولتي به خودمديريتي چيست؟ 

   ؟شود يو احزاب چپ در قدرت م اناتيجر

  كنترل شورايي ساختاريابي  ي سازماندهي و سازمان شيوه

و  محور ندهينما و اديبن تهيكماين ساختارها نمايي دارند:  مشترك سنخ هاي ويژگيساختارهاي سازماندهي شورايي 
 ،مرسوم يا هياتحاد ي يا ساختارهايانتخابات يندهايفرابرخالف ساختارهاي مبتني بر هستند و  كيكراتودم ماًيمستق

كه بر  هايي مدلهاي مشترك،  رغم اين ويژگي را دارا هستند. با اين حال به ندهيهر نما ي عزل بالفاصله امكان
به شكل شورايي هاي مردم كنترل بر فرايندهاي زندگي و كار را  اساس آن كارگران، دهقانان، شهروندان و توده

مشترك  يالملل نيبه لحاظ ب ادشدهي يها يژگيو به عبارت ديگر .گوناگون است، متفاوت و اند كردهسازماندهي 
   .ه استكرد يطدهي  در سازمانخاص خود را  ريمس تاريخي معين،و بستر تجربه بنا به شرايط هر  هستند اما

دگرديسي ها،  در دولت بلشويك سپسدولت موقت و  در زمان شان جايگاه وي سازماندهي شوراهاي روسيه  شيوه
، ١٩١٩-١٩٢٠ نويتورجنبش انقالبي  در» كارخانه يشوراها«ها به  وابسته به اتحاديه »يداخل يها ونيسيكم«

كارگران و  يعملو همبستگي  -نه فقط شوراهاي كارگريو  –ي شهري و روستايي  گيري هزاران كميته شكل
و  يا كارخانه يشوراها يكيــ  بيدو مدل رق، ١٩٣٦ ييوها در انقالب اسپانياتكلك اشتراكيِي  اداره براي دهقانان

ي خودمديريتي  كننده و گيج  ساختار پيچيده، ١٩٦٨در  جنبش كارگري ايتاليادر  -خودگردان يمجامع كارگر يگريد
 ي جامعه كيدر  ي كارگر ي از طبقهكوچك تياقلپس از استقالل كه داراي  ريالجزا ي جامعه در ميانرسمي دولتي 

هاي تصرف شده و شوراها همراه با  هاي محلي، كارخانه تركيب تعاوني بود،ي ندهقاساختار بر  يمبتن ييعمدتاً روستا
ساكنان  يمجامع مردمارتباط نظاميان و ساختارهاي خودگردان در كنار دولتي در ونزوئال، يا  ي افتهي سازمان ي  برنامه

   گذارند. يش روي ما ميهاي تاريخي پ كه تجربه هستندپس از انقالب پرتغال و... تنها بخشي از الگوهاي متنوعي 
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اند؟ تنها واكاوي عميق و مورد به  شان كارآمدتر بوده تر و در دستيابي به اهدافماندگارها  يك از اين مدل اما كدام
شان را  ها و داليل كارآمدي يا ناكارآمدي ها، پتانسيل تواند ضعف هاي سازماندهي مي مورد هر كدام از اين مدل

مجموعه مقاالت منتشر شده در سايت انتشار  هاي آتي به كار آيند. توانند در تجربه مي هايي كه ، درسآشكار سازند
ها صورت گرفته است. با اين حال  پرتو افكندن بر شرايط خاص هر كدام از اين تجربهراستاي  درنقد در اين زمينه 
مبتني بر  مانساختاي در حال  وژههاي شورايي را بايد پر دهد كه ساختار ديگر نشان مي يابي بار اين تنوع سازمان
ي ابتكارات گشوده است.  اي در حالِ شدن كه نسبت به گستره پروژهاي صرفا نظري.  نه پروژه -پراتيك تلقي كرد

هاي آن براي ايجاد  شده، ناديده گرفتن بالقوگي نيهاي كالسيك ازپيش تعي فروكاستن ساختارهاي شورايي به مدل
  است.  و زندگي كار يِده سازمان ديجد يها شكل

توان تشخيص داد  ميي سازماندهي  در حوزهمتعددي را موثر و عناصر هاي تاريخي شوراها عوامل  با بررسي تجربه
  :، همانندسي و پرسش هستندركه نيازمند بر

 ي نهيشيپبراي مثال ( يتيريابتكارات خودمد يهماهنگ تقويتدر جهت   يابي قدان سنت سازمانوجود يا فتاثير 
و  نيالت يكايآمركشورهاي  يخيتار بستر يا ايتاليو ا اياسپان رينظ ييدر كشورها يستيقدرتمند مبارزات آنارش

و وجود سنت  كارگر ي  يافتگي طبقه ي توسعه ، درجه)ي اجتماعات اشتراكي ي بالكان در زمينه كشورهاي حوزه
و تاثيرمتقابل ارتباط ي  گرا يا پارلمانتاريستي، شيوه رويكردهاي اتحاديه و قدرت  پيشينه، ي طبقاتي ديرپاي مبارزه

   و...ها  قوميت ،ساكنان يمحالت، شوراها يشوراها ،يدهقان يشوراها ،شوراها گريبا د يكارگر يشوراها

 المللي شرايط بين

براي بررسي اين  ؟و دارند اند شان داشته گيري شوراهاي كارگري و سرنوشت ثيري بر شكلأالمللي چه ت شرايط بين
در شرايط تاريخي متفاوت هاي متفاوتي را  مشي كه شرايط و خط بايست مد نظر قرار داد تاثير عوامل متعددي را مي

ي الملل نيدر سطح ب روهايمناسبات نامساعد نشود كه  هاي تاريخي شوراها مشخص مي با واكاوي تجربهاند.  رقم زده
 - كننده مخرب يا تقويت –ساز  سرنوشت اتتاثير ،يا خودمديريتي كنترل كارگريهاي  تجربه برمتنوع  هاي شكلبه 

د كه نده مي  خوبي نشان به خرتر ونزوئالأمت ي يا نمونه ، يوگسالويالجزاير ،شيليآلمان، هاي اسپانيا،  نمونهاند.  داشته
  و واجد اهميت باشد.تواند بغزنج و پيچيده  المللي تا چه اندازه مي بينيا نيروهاي تاثير شرايط 

، بغر »مپرياليستيا« كبلو باوك شرق لعيني ب ، كشمكشجهاني فاشيسم ي هجمههاي جهاني،  نقش جنگ
هاي  و بحران شده از بند استعماررها تازههاي نوپاي  رژيميا  ،يستياليامپر يها برآمده از تهاجم يها ميرژشرايط 

 هاي شورايي تجربهرا بر  يعيني مشخص و اضطرارهاي ها محدوديت، المللي سرمايه ناشي از روابط بيناقتصادي 
 يهاركشو در قياس با مايهسر صليا يهانكانودر المللي  شرايط بين ات متفاوتتاثيربه رغم اند.  تحميل كرده
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ي، جهان يانداز چشمبدون  شود كه جا ناشي مي از آن اصلي و بغرنج بودن شرايط شوراها مسئله ،مونياپير
 .روست روبه »سوسياليستي«ي  يك جزيرهبقاي واقعي  هاي بست بنهمان با  ييشورا خودمختاري و ابتكارات

اغلب نيز داري بورژوايي در كشورهاي پيراموني  هاي امپرياليستي و سرمايه سويي سياست تنيدگي و هم درهم
ضعيفتر  يلتهادو بر رگبز يهارتقد يسلطهاهميت محور و  دولتاي  منطقه  – ملي ايه مشي خطيالشعاع  تحت

   .قرار گرفته است

تواند تاثيرات متفاوتي بر سرنوشت شوراهاي كارگري يا  المللي چگونه مي كه يك عامل بين اينبراي درك 
  :جهاني اشاره كردهاي  جنگشرايط  به تاثيربراي نمونه توان  ميها داشته باشند،  سازماندهي آن

 يبه شوراها  شي، گراآغاز شداروپا  ي بحران در سراسر قاره طيشراو تعميق  ميجنگ با تعم ١٩١٤هنگامي كه در 
 ي ا صهيخصگوناگون  هايكشورحال اين گرايش در  با اين از كشورها مشاهده كرد. يا در مجموعه شد يرا م يكارگر

 يرا نف يستياليدر سراسر اروپا جنگ امپر ستيالي، احزاب سوسگجن پيش از آغازتا  داد.نشان  از خودمتفاوت 
ظرف اما به آن دخالت خواهند كرد.  عيسر دادن انيپا يكه در صورت شروع جنگ برا دادند يو وعده م كردند يم

كشورشان به  يدولت يها گذاشتند و كنار دستگاه رپايخود را ز ي وعدهاحزاب  نيجنگ، اغلب ا عچند روز پس از شرو
 ١٩١٨ـ١٩١٩در گالسكو ظاهر شد. در  يكارگر يشورا كي يها ، نطفه١٩١٥در ن حال يبا ا .ستادنديصف ا
 ايتاليا» سرخ دو سالِ«. در ديطلب يرا به مصاف موقت يكرد و قدرت دولت يشتريرشد ب نيدر برل يكارگر يشوراها

و  تأمل كرد نويتوردر  يكارگر يشوراها ي تجربه ي درباره ياول بود، گرامش يجنگ جهان انيكه بالفاصله پس از پا
خود  قوت ي نقطه نيبه باالتر يكارگر يشوراها هيروس در. سرانجام ديبخش يروشن كيتئور انيشوراها ب نيبه ا
 يعاد هاي مكانيسم ،بحران ناشي از جنگ نمايد كه با اين اوصاف چنين مي. ندرقم زدو انقالب اكتبر را  دنديرس

 .)١٣٩٨، نياشتا گلوك( را ميسر ساخت يطبقات ي مبارزهرا تضعيف كرد و امكان بروز راديكال داري  سرمايهكنترل 

را در  يكارگر يشوراها ي ظهور دوباره يالزم برا ياجزا يدوم در نگاه نخست، تمام يجنگ جهانبا اين استدالل 
، سركوب در ١٩٣٠ ي در خالل دههبودند.  دوم شوراها مفقود يجنگ جهاناما در  گسترده در برداشت. ياسيمق

 .رفت يكارگر نم ي مستقل طبقه تيبود كه انتظار فعال ديو شد سراسريچنان  يو آلمان ناز يستينياستال ي هيروس
ظاهر  برهه نيدر خالل ا ايتاليا ايفرانسه  ا،يتانيدر بر يكارگر يشوراها هيشب ينهاد چيهبرخالف جنگ جهاني اول 

دولت  تيو با تثب ١٩١٧احزاب در انقالب  نيبود. ا ستيهمانا مخالفت انواع احزاب كمون كننده نيينشد. عامل تع
فراموش شده بود.  شيها پ از مدت ،دوم يدر زمان جنگ جهاني تاريخي  تجربه نيشكل گرفته بودند، اما ا يشورو

ها  از آن كيبه بعد، هر  ١٩٤١اما از  ،مند بودند بهره يريمرتبط از نفوذ چشمگ يكارگر يها احزاب در جنبش نيا
با  يند، و به همكارنكحمايت از مسكو  از پيش  شيب ،شيخو يبقا يبرا تلر،يبا ه شان دانهينوم كاريدر پ ديكوش يم

 ا،يتانيبر يِستياليامپر يها زهيانگ نياستال ن،يآوردند. بنابرا يرو ،كرد يها كمك م ن به آ هك يدار هيهر دولت سرما
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ناب و  كاريداد و جنگ را پ انيپا دارشان هيسرما يها متحد را دست كم گرفت، به انتقاد از حكومت االتيفرانسه و ا
در  يكارگر يو معرف شوراها يژگيكه و يجنگ طيشرا هيشورش عل ن،يدانست. بنابرا سميفاش هيعل يصدرصد

دوم  يدر خالل جنگ جهان يكارگر يشوراها .غايب بوددوم  ياول بود، در خالل جنگ جهان يخالل جنگ جهان
 يفايشوند، از ا شانيموجب ارتقا رفت يها انتظار م از آن يكه روزگار ستينشدند، چرا كه احزاب كمون سيتأس يحت

  .)همان( شدند شان ليكردند و فعاالنه مانع تشك يمثبت خوددار ينقش

 ونيِنبه عنوان عامل كا اعتبار طبقهي طبقاتي و  المللي چگونه بايد باشد كه الويت مبارزه مقابله با شرايط بين
 سلطه جهانيِ سيستمي  در بستر مناسبات امپرياليستي به مثابه ساختارهاي شورايي كماكان حفظ شود؟ گيريِ شكل

 رويِ پيشتوان  چگونه مياست، دارانه  گستر مناسبات سرمايه جهان خصلتتبلور  اي كه يخيرتا يندآفر مار وستثو ا
  سامان داد؟ بر محور منافع طبقاتي چنان  را همي شورايي  مبارزات خودانگيخته

چه  ريدر صدوپنجاه سال اخ داري جهاني سرمايه تحوالت اقتصاد يبند دورهدر يك مقياس جهاني  ،دست آخرو 
انبوه به  ديتول وهيرواج ش راتييتغ براي نمونه ؟است كردهبرقرار كارگران  ييِبا اقدامات شورا نسبت يا تناظري

بازار مشترك و  يريگ لشك ايو  يدار هيسرما ياصل يكشورها ياسيدر اقتصاد س راتييتغ، ديتول گريد يها وهيش
تغييرات و اند و چه  هاي شورايي داشته هاي جنبش مشي طچه تاثيري بر خو...  سميبراليرواج نول اي يبانك جهان

 هاي پژوهش مستلزم و  تردهگسنظري كار  نيازمنداما  نكات  يني ا همهپرداختن به ؟ اند موجب شده را هايي گاه رهگ
  ي در آينده است.تر عميق

  ها فرا رفتن از دوگانه

حزب و شورا،  ي دوگانه( ايم ها مواجه دوگانه اي از مجموعهبا  ما مطرح شد كه هايي در تمامي مباحث و چالش تقريباً
خودآييني اقتدار و  ي انگيختگي و تمركز، دوگانهخود ي دوگانهداري يا انطباق با آن،  ي فرارفتن از سرمايه دوگانه

ي اما انتقاد يِآگاه )....امپرياليسم و استبداد داخلي و ي ، دوگانهزندگي روزمره وشهر  دموكراتيك، دوگانگي آرمان
ناگزير  ،متوقف شود. اين تازه آغاز ماجراست. از اين رو پس از تعيين نقاط توقف انگار دوگانه يواكاوتواند با  نمي
واقعي است و فرا رفتن  ي دوگانه تا چه ميزان بازتاب يك دوگانگيِ چهرهشود كه اين  رح طپرسش ماين بايست  مي

  ها تحليل كرد؟  توان فرا و وراي دوگانه ونه ميگشوراها را چ هاي تجربه ؟از آن به چه معناست

اشاره و عملي  يشناخت روش يكرديرو به ،بازانديشي نظريه ارزشمقاالت  از سلسلهآخرين مقاله در خسروي كمال 
 يِنظر ليهنوز بدها   انكار دوگانه«گرچه ها نباشيم.  دوگانهبه  شدن مياز تسل ريكه ناگز بدهدبه ما امكان كه كند  مي

 تيمحدود نيهم ايكه آ ديپرسش بگشا نيراه را بر ا تواند يم كم اما دست گذارد، يما نم اريدراخت يمبسوط و مستدل
  )١٣٩٨، (خسروي »ست؟ني يليبد نيفقدانِ چن گرِيد لِياز دال يكيخود  ،يشناخت روش
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تواند اين  چه رويكردي به شوراها مي شود: آشكار مي  بزرگ اصلي و و عملي ينظر  يدشواركه  جاست اين
با  ،كنون موجود شوراهاهاي تا تجربهزند يا از آن گذر كند؟ هم پيوند  متضاد را به -ا واقعاي –هاي به ظاهر  دوگانه

در كدام لحظات ؟ است  برداشتههايي  ها چه قدم وگانهدر فرا رفتن از اين د ،هايش ي دستاوردها و شكست همه
  اند؟  ها محو شده يا درهم شكسته دوگانهتاريخي 

دعوت به تالش در  ،طور كه در آغاز نيز اشاره شد همانبلكه  ،ها گويي به اين پرسش پاسخ اين نوشتار نه قصد
واقعيت  ها از دلِ حل راه نيتر رمحتمليغكه كند  آشكار ميهاي شوراها  تجربه هاست. گويي به آن پاسخ راستاي
تالش براي  باشد.نگيزتر از رويا ا بر تخيلتواند بسيار  مي دهند كه گاه واقعيت ها نشان مي اين تجربهآورند.  سربرمي

گرانِ  از منظر كنش نيبنابرا .دهد رخ ميزمان حال در كه بل ،نامعلوم اي ي آرماني  نه در آيندهي بديل ا جامعهبرساختن 
 دهد، يها تن نم به دوگانه ،ييو كنترل شورا يتيريخودمد يها در متن و بطن تجربه يواقع ي مبارزه ،ييمبارزات شورا

ها  از آن كوشد يم ،يو واقع يانتزاع يها دوگانه  بست در بن ي(و منزه) و درماندگ يرونيب ياتخاذ موضع يجا به رايز
 يرگي: امكان چدهد ياز دوگانه ها را نشان م يو كنش است كه امكان فرارو كرديرو نيهم ساد.  اسافراتر رو

  و موجود. نيمع يو اجتماع يخينظامِ به لحاظ تار نيهم تياز واقع متيبا عز ه،يبر سرما كاليراد
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