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 مقدمه

 ۱۹۷۰-۱۹۶۰در دهه ي    .  است  داري دوباره دچار بحران شده     سـرمايه 
:  گفتند  ، مي  کرده بودند  داري توبه    که از مبارزه عليه سيستم سرمايه      کساني  
ــيش ــاره پ ــي مارکسيســم در ب ــودن شکســت اقتصــاد   گوي ي ضــروري ب

حقـايق، مـردود است و      داري و جـنگ طـبقات در بـرخورد بـا             سـرمايه 
اما واقعيات  . گيرد هاي پارلماني صورت مي    تغيـيرات از طريق دموکراسي    

ــه روش  ــان داد ک ــه    نش ــردن ريش ــيان ب ــي در از م ــاي پارلمان ــاي  ه ه
 . استثمارشکست خورده است

شكسـت چنين شيوه هايي براي از بين بردن ريشه هاي استثمار يا حتا              
ري وسيع و برخورداري از امكانات      محافظت از نيروي کار در برابر بي كا       

ي زندگي، تغيير انقالبي را دوباره در دستور كار قرار داده است، حتا              اوليه
 .اگر در درازمدت باشد

ــن ــه پارلمــان    در عي ــه بســياري از کارگــران ب حــال، در شــرايطي ک
کشورهاي اروپاي  در  دانند، به جز     فريبـي مـي    اعـتمادند و آن را عـوام       بـي 

 کساني که   ،)شد هـاي حکومـت اسـتالين اداره مي        وهکـه بـا شـي     (شـرقي   
. دانند، در حال کاهش هستند     ي راي مي   آلترناتـيو وضـع موجود را جعبه      

گر آن است که شوراهاي کارگري آلترناتيو هر دو سيستم بوده            تاريخ بيان 
بعضي از  .  آلترناتـيوي که تا به امروز نيز آلترناتيو باقي مانده است           ؛اسـت 
کارگران و دهقانان   . اند جتماعـي به اين مساله توجه نکرده      ريـزان ا   بـرنامه 

 و  ۱۹۱۸ همانند همتايان خود در آلمان       ۱۹۱۷ و ۱۹۰۵هاي   روسيه در سال  
شده به   ي ازپيش تعيين   ، به دنبال يک برنامه    ۱۹۷۲ يـا شيلي     ۱۹۵۶لهسـتان   

هـا نوعـي از دموکراسي مردمي را ايجاد کردند تا بتواند             آن. راه نيافـتادند  
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از نظر تاريخي،   . داري را بـه نفـع اکثريت مردم حل کند          ن سـرمايه  بحـرا 
گونه که در روسيه     يا آن (دهـي کارگران از درون شوراها        قـدرت سـازمان   

ترين چالش را در مقابل قدرت       بيرون آمد و بزرگ   ) ها سوويت: گويند مي
داري  اکنون پس از آن که نظام سرمايه      . وجود آورد  داري به  دولتـي سرمايه  

، سنت شوراهاي کارگري بايد احيا       رو شده است    ديگر با سقوط روبه    بـار 
شـود، از ابهـام بـيرون آيـد و بـه تفصـيل در برابر مخالفاِن رفرميست و                   

 .استالينيست آن مطرح شود
هاي شورا را که تا به امروز        خواهد تمام اشکال فعاليت    اين کتاب نمي  

 به طور مختصر يادآوري     ي روسيه را   در ابتدا تجربه  . وجود داشته بشكافد  
هاي انقالبي   هـاي سوسياليست   کنـيم و سـپس بـر روي سـاير نمونـه            مـي 

شـويم کـه در شرايط حاکميت پارلماني و رفرميسم عاميانه            مـتمرکز مـي   
ـ فعاليـت شـوراها در سه مرکز آن       . انـد  شـکل گرفـته     کشورهاي بريتانيا،   
 .فتطور مفصل مورد بحث قرار خواهند گر  به-آلمان، ايتاليا 

ها اعتقاد ندارند که     مارکسيست. طـرفانه نخواهـد بود     ايـن کـتاب بـي     
توانـد جـدا از تقسـيم جامعـه بـه طبقات استثمارگر              نوشـتن تـاريخ مـي     
بايد درنظر گرفت که هر روشنفکري در درون يک          .واستثمارشونده باشد 

شود،  چـه کـه در اين کتاب بررسي مي         آن.  اجتماعـي قـرار دارد     ي طـبقه 
داري به آن    ي آغاِز انقالبي باشد که براي سرنگوني سرمايه        قطهتواند ن  مـي 

ها  ي کارگر، از درون فعاليت     ي طبقه  انقالبي که تنها به وسيله    . نـياز داريم  
شوراهاي کارگري يکي از . آيد دست مي هـاي مـربوط به آن به   و سـازمان  

 کارگري امروز    اگر اين کتاب بتواند جنبش    . ابـزارهاي اين حرکت هستند    
، درک مبارزات    گذاري کند  را آگـاه كـند و يـک حـزب انقالبـي را پايـه              

 .گذشته در خدمت اين اهداف قرار خواهد گرفت
 اروپا شاهد   -  دقـيقا پس از جنگ جهاني اول       -ي مـورد نظـر     در دوره 

هـاي انقالبـي و انقالب بلشويکي در مقابله با           شـکوفايي عظـيم فعاليـت     
تالف کشـورهايي نظـير روسيه،      ي اخـ   مقايسـه . بحـران امپرياليسـم بـود     
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، زيرا باعث باال رفتن آگاهي همگان        انگلسـتان، آلمـان، ايتالـيا مفيد است       
 ملي،  مطالعات صرفاً . هاي کلي گرفت   تـوان از آن درس     شـود و مـي     مـي 

لعاب سنت هاي محلي را دارد، تاريخ نويسان بريتانيايي اين دوره            و  رنـگ 
. تند و از سياســت گريزانــندهــا هســ غالــبا تحــت تاثــير مســايل اتحاديــه

، افکارشان  چنين مورخان ساير کشورها برعکس نويسـندگان آلماني و هم  
اسـت و به سختي به تغييرات در سطوح          هـاي سياسـي مـتاثر        از حرکـت  

 . کنند کارگري توجه مي
هـاي ايجـاد شده براي مطالعاتي که         مشـخص اسـت کـه محدوديـت       

. حات آينده نيز انعکاس دارد    بـر مبـناي ديدگاه ملي صورت گرفته در صف         
اسـت كـه نشـان دهيم، چگونه جنبش کارگري بخشي از             امـا هـدف آن      

هاي  مقايسه. رود ي طبقاتـي اسـت کـه از مـرزهاي ملي فراتر مي             مـبارزه 
تر هستند، زيرا جنگ     ي خاص مناسب   المللـي همواره براي اين دوره      بيـن 

ارگر در اروپا به    ي ک  جهانـي اخـتالفات زيـادي را در ميان مبارزات طبقه          
 .وجود آورد
زمينه توجه شود که     گويد بايد به اين پيش     گونه که گرامشي مي    همـان 

جنـبش شـورايي کارگـران در سطح سياست هاي رسمي و عمومي شکل        
ي آگاهي به    ر مراحل اوليه   ها د  در حالي که نيروي کار در کارخانه      . نگرفت

ري در قوانين خود سود     شما داري از امتيازات بي    بـردند، سرمايه   سـر مـي   
  گر و  ي ستم  اي که بين آنان برقرار بود، رابطه       در حقيقـت رابطـه    . بـرد  مـي 

براي کارگران آزادي وجود    . شونده بود  ستم، استثمارگر و استثمار     تحـت 
 ۱.براي آنان دموکراسي وجود نداشت. نداشت

 .بـراي تـاريخ دانان مشکالت غيرقابل اجتنابي در اين زمينه وجود دارد          
شـهري را استخدام   گـزاران   طـبقات حـاکم، ارتـش کوچکـي از خدمـت          

شان به ديگران اطالع رساني      ي بحث ها و تصميمات     ، تـا در باره     کنـند  مـي 
، يعني شوراي کارگران،  ستم هاي طبقات تحت  در حالـي که سازمان    . کنـند 
 ي مشخصـي بـراي روي کـاغذ آوردن عملکردشان در             گـاه بودجـه    هـيچ 
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کارهاي مشخص هستند و مجبورند در        کارگران فاقد سازو   .اختيار ندارند 
به همين جهت   . ي طبقاتي حرکت کنند    جـريان تغيـيرات ناگهانـي مبارزه      

هاي آنان   هاي کارگري و ايده     گروه  هاي مناسبي از فعاليت    تـر نوشـته    کـم 
دهي  هاي کارگران فاقد آن سازمان     شـوراها و سازمان   . مـاند  بـر جـاي مـي     

هاي آنان   حزاب کارگري داشتند تا مردم بتوانند نوشته      منظمـي بودند که ا    
 را در  اختيار داشته باشند يا         هـاي آنان   ، تصـميمات کـنفرانس     را بخوانـند  

ي چنين موضوعاتي، همانند     به اين داليل، در باره    . چيزهايـي از اين قبيل    
هاي مبارز و شوراهاي     مکـان و زمـان تشـکيل شـوراها و جلسات گروه           

توان  راحتي نمي  کنندگان و موقعيت نمايندگان به      شـرکت  اجرايـي، تعـداد   
هاي نمايندگان مشخص    حـتا سطح ديدگاه   . اطالعـات الزم را پـيدا کـرد       

بعضـي اوقـات در  دسـترس نـبودن جزئـيات مشخص، آن چنان               . نيسـت 
اما فقدان سندهاي آشکار با . نمـايد که شوراها بنيان محکمي نداشتند      مـي 

اين ترتيب   به. شود  خود کارگران جبران مي    هاي شواهد موجود در فعاليت   
 .انجامد ريزي براي حرکت مي ي شوراهاي کارگران به برنامه که نتيجه

ها در کارخانه ها و صنايع       ي گروه  ي پراکنده  بسياري از جزئيات مبارزه   
مطــالعات ما به    بي و بررسـي نيسـتند، به اين دليل ضرورتا         ياقـابل دسـت   

آوردن  دست  براي به  .شود  محدود مي  ١ورينتــ و   برليـن ،گالســــکو 
ـ جز ها را به عنوان بخشي      ها، بايد آن   شـهر يات کـامل مـبارزات در ايـن         ئ

ي آغاز آن روسيه و به خصوص        ازحرکـت بسـيار وسـيعي ديـد که نقطه         
 . بود،پتروگراد ،پايتخت آن

                                                 
1. Glasqow, Berlin and Turin. 
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 بخش اول 

 

 شوراها و انقالب در پتروگراد

 
ي سراسري وسيع طبقه ي کارگر       زهشـوراهاي کارگري بخشي از مبار     

اين .  بود۱۹۱۸ تا ۱۹۱۴در اروپا است که علت بالفصل آن جنگ خونين    
 ميليون زخمي داشت، محصول رقابت      ۳۶ ميليون کشته و     ۱۳جـنگ کـه     

اين جنگ، گامي کوتاه از رقابت موجود در بازار بود به           . سرمايه داري بود  
 .ردهاي نب سمِت يک جنگ امپرياليستي در ميدان

 :  در سلول زندان خود چنين نوشت۱۹۱۵رزا لوکزامبورگ در سال 
داري بـا يـک انتخاب مشکل مواجه است؛ يا به        ي سـرمايه   جامعـه «

ما با انتخاب   ... ، يـا بـه بربريت بازگشت کند        سـوي سوسياليسـم بـرود     
... ها ي فرهنگ  يـا پـيروزي امپرياليسـم و سـقوط همه         : مواجـه هسـتيم   

کشي و از ميان رفتن بخش وسيعي از مردم ـ يا            نـابودي، تخريب، نسل   
، از بين    المللي ي کارگر آگاه بين    پـيروزي سوسياليسـم ـ پـيروزي طبقه       

  ۱».هاي آن بردن امپرياليسم و شيوه

هـا تـنها کسـاني نـبودند که احساس           در پايـان جـنگ، سوسياليسـت      
يد ها لو  قبل از آن  . داري در حال فروريختن است     کردند جهان سرمايه   مـي 
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 در کنفرانس صلح پاريس هشدار داد که اروپا در برابر يک انقالب          ١جرج
،  هاي مردم وضعيت موجود اجتماعي     در سرتاسـر اروپـا، توده     . قـراردارد 

 ۱۹۱۸ حتا در انتهاي سال      ۲.چالش کشيده بودند   سياسـي و اقتصادي را به     
تي ي دول  ، يک گزارش محرمانه    ترين حکومت اروپايي   ، محکم  در بريتانـيا  

اين گزارش اضافه    ."داد سـرعت گسترش ويروس بلشويسم مي     "خـبر از    
ي کارگر احساس    ي وسيعي در ميان طبقه     کـرد کـه حرکـت گسترده       مـي 
 سلطنت قديمي شده و شورا بهترين شکل حکومت          شـود، براي آنان    مـي 

رسد که اين مساله به انقالبيون محدود        به نظر نمي  . بـراي دمکراسي است   
 ۳.بود

 سراسري و متنوع شد و از شرق دوبلين در           هـا مـبارزه    الدر ايـن سـ    
 سياتل تا انقالب روسيه گسترش يافت و از اعتصابات عمومي در            ۱۹۱۶

در دوران  . گير شده بود   همه) شهري در هند  ( امرتيسارهايي در    تا شورش 
هاي بزرِگ مرکز    پـس از جـنگ، قبل از موج شورش کارگران امپراتوري          

،  هاي فرانسه  در شورش . پاشيدند  ازهم) ستان و آلمان  اتريش، مجار  ( اروپا
ها، ناوي ها، معدن کاران و       که به اوج خود رسيد، خدمه ي کشتي         هنگامـي 

هاي  جمهوري. مهندسـان در حمايـت از کارگران راه آهن به آنان پيوستند           
ي اروپا، در مجارستان و باواريا       در بقيه . وجود آمد  شـوروي در روسيه به    

 .داشتند  زيادي را در  دست  شکل گرفتند که قدرتشوراهايي 
س انترناســـيونال ســـوم أ در ر ، در اوج بحـــران، زيـــنويف۱۹۱۹در

 : بيني کرد او چنين پيش.  شکل گرفته بودکمونيستي بود که جديداً
اي را ببيند که ما      کـس متعجـب نخواهد شد اگر چنين جمله         هـيچ «

هاي شورايي   جمهوريكه شش يا حتا      تـنها سـه جمهـوري نيسـتيم، بل        
اروپاي قديم با سرعت زياد به سمت انقالب پيش         . تـري هسـتيم    بـيش 
ي مشخص، انقالب    ي بسيار مهم اين دوره      بدون شک حادثه   ۴ .»رود مي

                                                 
1. Lioyd Georje 
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، تزار را سرنگون کردند و پس        در آن سال کارگران   . روسـيه بود   ۱۹۱۷
 اولين. ي تغيـير و تحـوالت، قـدرت را بـه دسـت گرفتند              از يـک دوره   

 موفقيـت آميز موجب نفوذ سوسياليسم به کشورهاي         انقـالب کارگـريِ   
اين مساله نشان داد که زمينه براي نوع جديدي از حکومت           . ديگـر شد  

،  شوراي کارگران . وجـود آمـده اسـت کـه بر مبناي شورا قرار دارد             بـه 
 ۱۷۸۹انقالب فرانسه در    . ي حـزب انقالبـي اهميـت داشـت         انـدازه  بـه 

ي آن    بـود کـه همه     ۱۹هـاي بـورژوازي قـرن        بمقياسـي بـراي انقـال     
ها با تجربيات    اين انقالب   گسترش. شدند هـا با آن سنجيده مي      انقـالب 

هـا داراي مجلـس بودند و        هـر کـدام از آن     . شـد  فرانسـه مقايسـه مـي     
انقالب اکتبر روسيه   . ژاکوبـن هـاي خاص و حتا ناپلئونِ خود را داشتند          

هاي انقالبي ديگر    اد و جنبش  مارکسيسـم را در چنيـن وضـعيتي قرار د         
 ».کردند بايست خودشان را با اين اولين و بهترين نمونه مقايسه مي مي

 لنين در دولت شورا
ي  ، چه در زمينه   سوويتي شـوراي کارگران به شکل        برتريـن نمونـه   

خصوص  لنين به . ي تئوري، در روسيه بوجود آمد      عملـي و چـه در زمينه      
  دولت"ي   وقتي او جزوه  .  بر عهده داشت  مسئوليت مهمي در هر دو زمينه       

ي کمون پاريس     نوشت، توانست تجربه   ۱۹۱۷را در آگوست    " انقـالب   و
 و ۱۹۰۵ي غني دو انقالب روسيه در        هاي مارکس را با تجربه     در آموزش 

 . تلفيق کند۱۹۱۷
 ناپذيِر لنيـن ايـن جـزوه را نوشت تا نشان دهد دولت محصول آشتي             

داري يعني جايي    ي سرمايه  ابراين در جامعه   بن ٥.تضـادهاي طبقاتـي است    
کنند،  کـه يـک اقليت ثروت جامعه و اکثريت تحت استثمار را کنترل مي             

شود تا حاکميت    کار گرفته مي    به -دسـتگاه مخصوصـي از فشـار ـ دولت        
اين دستگاه از افراد خاصي تشکيل شده است که         . طـبقه را تـداوم بخشد     
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 و تحت فرماندهي دولت،     دارند مـردان مسـلحي کـه زنـدان       : عبارتـند از  
 ۶.اندازند ديگران را به زندان مي

گيرد که بدون از ميان برداشتن ابزاِر        لنين از اين مساله چنين نتيجه مي      
ي  ، آزادي طبقه   ي طبقات حاکم ايجاد شده     قـدرت دولتـي کـه بـه وسيله        

 اين مساله ضرورتا با انقالبي همراه است که         ۷.ستم غيرممکن است    تحت
، حاکميـت خـود را با مبارزه و شکست دشمنانش            ي تحـت سـتم     هطـبق 

 :صورت مختصر چنين گفت  اين مطلب را بهانگلس. برقرار کند

؛ انقالب   آورد ترين تمرکز را به وجود مي      يـک انقالب مطمئنا بيش    «
هايشان را   ، يک بخش از مردم خواسته      ي آن  حرکتـي است که به وسيله     

 اين تحميل با کمک ابزارهايي نظير       .کنند بـر بخـش ديگري تحميل مي      
و اگر بخش پيروزمند    . گيرد صـورت مي  ... تفـنگ، سـرنيزه، مسلسـل و      

 از  ييها هوده بجنگد بايد حاکميتش را با شيوه       نخواسـته باشـد کـه بـي       
هاي او در مخالفاِن انقالب وحشت       طوري که سالح   به. ترور دايمي کند  

 ۸».ايجاد کند

كه  بل.  از حاکميت دولت نيست    تـئوري مارکسيسـتي دولـت، تمجيد      
دهد که   نشان مي " دولت و انقالب  "لنين در کتاب    .   بـر عکس است    کـامالً 

،  ي کارگر و از ميان رفتن واقعي طبقات در کمونيسم  پس از پيروزي طبقه   
 گر قدرت  که اين ابزار نمايان    هنگامي. پيمايد دولـت به تدريج راه زوال مي      

آيد که بتوانيم از  اين امکان به وجود مي «از مـيان برود، فقط در آن هنگام   
ي حاکميت    امـا در فاصله    ۹.بـه شـکل واقعـي آن صـحبت کنـيم          » آزادي

ي انتقالي وجود    طبقه، دوره  ي بـي   داري و يـک جامعـه      تحميلـي سـرمايه   
 :در طي اين دوره. خواهد داشت

اما اکنون اعمال قهر از طرف اکثريت . اعمال قهر هنوز ضروريست «
... دولت هنوز الزم است اما... نده بر اقليت استثمارگر است،استثمار شو 

آن دولتي نيست که اذهان عمومي به آن باور دارند؛ براي اعمال قدرت             
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  گر، ساده و طبيعي    بگـير ديـروز بر اقليت ستم       اکثريتـي از بـردگان مـزد      
اسـت کـه ايـن اعمـال قـدرت در مقايسه با اعمال قدرتي که در برابر                  

ترين اعمال   شد با کم   هـا و کارگـران مزد بگير انجام مي         ، سـرف   بـردگان 
ها و   در اعمـال خشـونت عليه بردگان، سرف       . خشـونت همـراه اسـت     
اعمال قدرت در اين    .هاي انساني حاکم نيست    کارگران مزدبگير، ارزش  

اي که اکثريت    مـرحله بـا گسـترش دموکراسـي همـراه اسـت بـه گونه              
 به دستگاه اداري مخصوصي     شوند و نياز   جمعيـت از آن بـرخوردار مي      

 ».اي اعمال قدرت کنند که آغاز زوال قدرت باشد دارند تا به گونه

 :گيرد و به دنبال آن چنين نتيجه مي
گران را حتا با يک مکانيزم ساده کنترل         توانـند اسـتثمار    مـردم مـي   «
گونه که شوراهاي    همان . (اي از مـردم مسلح     بـا سـازمان سـاده     ... کنـند 

 ۱۰» .ازان آن را انجام دادندکارگران و سرب

مشـخص اسـت کـه تصـور لنيـن از ديکتاتوري پرولتاريا شباهتي به               
 رشد کرد و تحت آن،      ۱۹۲۰ي    در دهه  سيسـتم اسـتاليني نـدارد کـه بعداً        

براي . بوروکراسـي دولتـي و يک اقليت کوچک بر اکثريت فرمان راندند           
چنين نام   همي کليدي نبود و لنيـن قـيد و بـندهاي قـانون اساسـي مساله         

حتا در حالي که استالين از شوراها       . (سيسـتم حکومـت اهميتـي نداشت      
ستم  ي تحت  چه که براي لنين مهم بود حاکميت طبقه        آن) کرد صحبت مي 

ي  در روسيه . شان بود  گـران و بـردگان مزدبگـير، بـر فرماندهان          بـر سـتم   
قرار اي   ي حاکمه  اسـتاليني، همانـند غرب، دولت در  خدمت اقليت طبقه          

آوري ثروت بود نه تامين نيازهاي       اش جمع  داشـت کـه هـدف نخسـتين       
ايـن دلـيل اسـت کـه روسـيه از زمـان اسـتالين سزاوار نام                  بـه   . انسـاني 

اين حکومت با ديکتاتوري پرولتاريايي، که      . است» داري دولتـي   سـرمايه «
 ۱۱.است، ارتباطي ندارد  لنين توصيف شدهدولت و انقالِبدر 
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هاي خود را در مورد دولت و انقالب         نتوانست بحث متاسـفانه لنيـن     
 از بـد حادثـه تنها در سر فصل          دولـت و انقـالب    ي   جـزوه . ادامـه دهـد   

 بـه اتمـام رسيد و نتوانست   ۱۹۱۷ و ۱۹۰۵ي انقـالب روسـيه در        تجـربه 
اما . وجود آمد  تحليلـي از وضـعيت شـوراهايي ارائـه دهـد کـه بعـد بـه                

سيار جالب و مفيد خواهد بود تا از        ب: همـان گونه که لنين خاطرنشان کرد      
ي   در نوشته  ۱۲.ي دولت بنويسيم   بتوانيم در باره  " ي انقالبـي   تجـربه "مـيان   
 خـود، لنيـن بـه مسـئوليت عملـي انقالب روسيه در  برابر تئوري                  بعـدي 

 را ۱۹۱۷او ظهور جمهوري شوراها در . کند  مي مارکسيسـتي دولت اشاره   
 :کند چنين توصيف مي

... ز حکومت که تا زوال دولت ادامه خواهد يافت        نـوع جديـدي ا    «
يافتگي  دموکراتـيک، آزادتريـن شـکل سـازمان        يـک جمهـوري بـورژوا     

هـاي تحـت سـتم، بـا اين تفسير که آنان را در سازمان دادن آزاد                  تـوده 
شماري را در مسير     طـور واقعـي همـواره موانع بي        امـا بـه   . گـذارد  مـي 

وانعي که در ارتباط با مالکيت      آورد، م   هـاي آنـان بـه وجود مي        سـازمان 
براي اولين بار   . کند خصوصي ابزار توليد است و حرکت آنان را سد مي         

يافتگي مردم   در تاريخ، قدرت شوراها نه تنها به صورت وسيعي، سازمان         
 اساسي و هميشگي براي کل       ي كـه آن را به پايه      بـل ...... را آسـان کـرد    

 ...ماشين دولتي تبديل کرد
تر توده هاي کارگر بر  روي ساختار دولت           مستقيم بيش  نفوذ و تاثير  

تحت حکومت شورايي   ) يعني شکل برتر دموکراسي    (و دسـتگاه اداري   
 تاثـير مسـتقيم دولـت از شورا در ابتدا با انتخابات اوليه و               .ايجـاد شـد   

هم و هم چنين ايجاد شرايط براي     امکـان برگـزاري انـتخابات پشت سر       
 و ...د بوجود آم براي انجام وظايف ايندگان نم انتخاب مجدد و فراخوان   

 - واحد هاي صنعتي    در  برگـزاري انـتخابات اولـيه       بـا  در درجـه ي دوم    
ي ساختاري دولت زير نظر شوراها       ها  کـه هسـته    )کارخانـه (اقتصـادي   
اي   تقسيمات منطقه   انتخابات در واحدهاي محلي و برمبناي      نههسـتند،   

هاي  دستگاه دولتي و توده   ي تنگاتـنگ بيـن       ايـن رابطـه   . )جغرافيايـي (
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ها را متحد کرده است،      داري آن  رو که سرمايه   متشـکل از کارگران پيش    
کند، اين امکان    گذاري مي  عالوه  بر آن كه يک دموکراسي پيشرفته را پايه         

تر شود و نيروهاي  آورد تا اصالحات سوسياليستي عميق  را به وجود مي   
 که ارتباط تنگاتنگ و     وجـود آيـد    مسـلحي از کارگـران و دهقانـان بـه         
 ۱۳».شونده داشته باشند نزديکي با کارگران و مردم استثمار

اي طراحـي شده بودند که مالکيت        هـاي قبلـي بـه گونـه        تمـام دولـت   
اما . گر کوچک را حفظ کنند     ي استثمار  خصوصـي و حقـوق يـک طـبقه        

دولـت شوراها بر مبناي منافع طبقات استثمار شده در مبارزه براي رهايي             
 .شود يه گذاري ميپا

شـوراها و محصـول مسـتقيم آن، دموکراسـي، يـک ساختار تصادفي              
گونـه که مارکس درجريان کمون پاريس خاطرنشان کرده          همـان . نـبودند 

تواند ماشين دولتي از قبل آماده شده را         ي کارگر به سادگي نمي     طبقه : بود
 جديدي  ماشين۱۴  . را بـراي مقاصد خود به کار گيرد     تصـاحب کـند و آن     

، زيـرا دولـت قديمـي بـه هـر شکلي که باشد، بر مبناي منافع                 اسـت الزم  
از کشوري تا کشور ديگر       هرچند ،گـذاري شده است    داري پايـه   سـرمايه 

مـتفاوت اسـت، امـا اسـاس حاکميـت بورژوازي همواره در آن به همان            
 ي   جلوگـيري از کنـترل ابزار توليد توسط طبقه        «: شـود  شـکل حفـظ مـي     

استفاده از نيروي فيزيکي جامعه      و)  کارخانه و هم در اداره     هم در (کارگر
داري براي انحصار توليد، ثروت،      سرمايه »).هـا   زنـدان   ارتـش، پلـيس و    (

هايي  کردِن آن   راه     کار براي مطيع و سربه     ي ايجاد ارتش ذخيره   و سـالح، 
د گير مي به کار را   چنين ثروتي    ،کـه هيچ چيز به جز نيروي کارشان ندارند        

ها و افرادي که     يعني سالح  --ا خـط دوم دفاعي را آماده و تجهيز کند           تـ 
 .دهند نيروي فيزيکي دولت را تشکيل مي

هاي به ظاهر گوناگوني به کار       ها و روش   بـراي اجـراي ايـن دو، شيوه       
از : داري اشـکال مختلفـي دارند      هـاي سـرمايه    دولـت . شـوند  گرفـته مـي   
 تا  ۱۹۳۰ي   ا ايتالـياي دهـه    هـاي فاشيسـتي همانـند آلمـان يـ          ديکـتاتوري 
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ي استالين يا چين امروز      داران همانند روسيه   حکومـت تـک حزبي سرمايه     
گرفته، تا  ) ي نـيروي فيزيکـي عادي است       پـرده  جايـي کـه کاربـرد بـي       (

چـه که در اياالت متحده و    دموکراتيکـي نظـير آن     هـاي بـورژوا    حکومـت 
 فشارهاي اقتصادي   هايي چنين دولت  در( .اروپاي غربي، مشاهده  مي كنيم     

در شکل غربي،   ).  کافي  است   يـا همکاري بوروکراتيک نيروي کار معموالً      
گـيري و ساير حقوق سياسي، قدرت راي را به اکثريت کارگران             كـه راي  

 .شود تر مي دار بزرگ ي سرمايه  واقع قدرت مطلق طبقه درمي دهد، اما
 :گويد همان گونه که لنين مي

هاي بورژوايي باعث    کراسي و پارلمان  تر دمو  گسترش هر چه بيش   «
حتا در  ... داران خواهد شد   وسـتد بـانک     داد  تـر سـهام و     مـبادالت بـيش   

ستم در هر    هـاي بورژوادموکراتـيک، مردِم تحت      تريـن دولـت    پيشـرفته 
 که   تضادي ميان برابري ظاهري   . مـرحله بـا تضـادهايي مواجـه هستند        

اران محدوديت واقعي و    کنند و هز   داري بيان مي   هاي سرمايه  دموکراسي
 ۱۵».کند  که کارگران را به بردگان مزدبگير تبديل مي نامرئي

کـه اقليتـي کوچـک حاکم بر اکثريت است، شکل آن حاکميت          وقتـي 
 يکي از اين اشکال     دموکراسي ظاهري صرفاً  . ير باشد پذ تواند انعطاف  مـي 
 .است

براي شکست  .  متفاوت است  ي کارگـر وضـعيت کـامالً       بـراي طـبقه   
جا که در    از آن . رمايه بـه مـتمرکز شـدن حاکميـت دولتـي نيازمـنديم            سـ 

دهد،   کارگر اکثريت جامعه را تشکيل مي     ي داري پيشـرفته، طـبقه     سـرمايه 
 همـان گونـه که مارکس       . يابـند  ي در  صـحنه حضـور مـي         عوامـل ديگـر   

ي کارگر   ي کارگر در دسِت خود طبقه      کـند؛ رهايي طبقه    خاطرنشـان مـي   
براي از  ميان بردن قدرت      . ه ربطي به اصول اخالقي ندارد     اين مسال .  است

آهنگ  هم ، فعاليـت    "داران بـزرگ   سـرمايه "مـتمرکز سياسـي و اقتصـادي        
 . ضروري استي کارگر مطلقاً هاي اساسي طبقه نهاد
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ي يک گروه کوچک از      توانـد به وسيله    هـا نمـي    ايـن مشـارکت تـوده     
كه فقط به    کنند؛ بل  کار مي دست آيد که براي يک طبقه        هايي به  روکراتوب

دست آوردن   پذيـر است که خود را براي به        هايـي امکـان    ي تـوده   وسـيله 
دهندگانــي بــايد  چنيــن ســازمان. مناســبات قــدرت ســازمان داده باشــند

 بيان کنند و تا آن جا که   ها را تا سر حد امکان مستقيماً       هـاي توده   خواسـت 
افراد جامعه  چنين اکثريت    مه. روکراسي را به حداقل برسانند    وتوانند ب  مي

با . کننددموکراتيک تنظيم و به شکل  مستقيم ،آزادانهرا بـايد ايـن مسـاله       
 يک انتخاب   ،ايـن ديدگـاه مشـخص اسـت که کنترل دموکراتيک قدرت           

 ايـن يک مبناي واقعي براي ساختن       .العـاده بـراي کارگـران نيسـت        فـوق 
مان دولتي،  چنين ساز  بـدون دموکراسـي واقعي،    . اسـت  دولـت کارگـري   

،  بدون متمرکز کردن حاکميت   . ها ندارد  نـيروي کافـي بـراي بسـيج توده        
 .هم بشکنند توانند مقاومت سرمايه را در کارگران نمي

ي کارگر، دموکراسي و ديکتاتوري در تضاد        بـه اين ترتيب براي طبقه     
دموکراسي کارگري و   . ديگر هستند  ي يک  کنـنده  كـه تکمـيل    نيسـتند، بـل   
پيوندند ـ يعني جمهوري     هم مي  ارگري در دولت شورايي به    ديکتاتوري ک 

، هيات انتخابي را تحت کنترل       انـتخاب شـدن در مرکـز تولـيد        . شـوراها 
در همان زمان،   . دهـد  هـا و ادارات قـرار مـي        مسـتقيم کارگـراِن کارخانـه     

. بخشند کارگـران قـدرت جمعـي طـبقه را در ابزار حاکميت وحدت مي             
كه به   عـي بـه معناي تحکيم فرد نيست، بل        بـراي کارگـران قـدرت اجتما      

تمرکز شوراها در مراکز    . کنـندگان كل ثروت است     معـناي تجمـع تولـيد     
 .دهد س قدرت دولتي قرار ميأشود و آنان را در ر توليد تقويت مي

 جايي. امـا اين از هرجهت با يك دموکراسي بورژوايي متفاوت است          
انتخابات . اند لتي جدا شدهاکثريت تا حد ممکن از نفوذ در قدرت دو         کـه    

نهادهاي انتخاب شده به    . شود هـاي چند ساله برگزار مي      تـنها در فاصـله    
اين گونه انتخابات   . داري، پيشروان واقعي کارگران نيستند      سرمايه ي شيوه

توانند  همانند انتخابات کارخانه نيست كه در مراحل بعدي نمايندگان مي          
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ــر     ــيرند و در ه ــرار گ ــي ق ــورد ارزياب ــته م ــه از خواس ــان ک ــاي  زم ه
انتخاباتي كه در   . شـان فاصـله گرفتند، فرا خوانده شوند        کنـندگان  انـتخاب 

مکان حضور نيروي کار صورت نگيرد و بر مبناي محل اقامت افراد باشد، 
تر  کنندگان بيش   ـ انتخاب  .هاي سياسي جمعي ندارد    جايگاهـي در بحـث    

داراِن هستند و  هتحـت مالکيت سرماي    يهـا  تحـت تاثـير نظـريات رسـانه       
هم، تصميم   از هـم چنيـن افرادي هستند که در واحدهاي خانوادگي جدا            

ها به عنوان اعضاي يک طبقه نيستند و در انتها           در حقيقت آن  . گـيرند  مـي 
داري با تصميم    هاي سرمايه  ي انتخابات و ترکيب پارلمان     هـر چـند نتيجه    

 همواره منافع   گيرندگان تر تصميم  گـيرد، امـا بـيش      اکثريـت صـورت مـي     
ي   مجموعه  چنيـن  و هـم  . گـيرند  داري را در نظـر مـي       اقتصـادي سـرمايه   

، قضات و رهبران پليس آنان را        گزاران عادي جامعه   غيرانتخابـي خدمـت   
 .کنند هدايت مي

مـارکس يـا لنين آلترناتيو شوراها را براي چنين دموکراسي شرمگيني            
ا از درون مبارزات کارگران     كه اين آلترناتيو مستقيم    ، بـل  نـد ا ارائـه نکـرده   

 . در روسيه ظاهر شد۱۹۰۵بيرون آمد که اولين بار در 

 ۱۹۰۵انقالب 
هاي پترزبورگ، شهري   زمانـي آغـاز شد که در خيابان      ۱۹۰۵انقـالب   

هاي  توده هاي مسلح، بدون مالحظه به        شد، گروه    پايتخت روسيه  که بعداً 
شوراي پترزبورگ در   . تظاهرکنـنده دربيرون قصر زمستاني، شليک کردند      

ايـن شـورا از سيزده اکتبر تا سوم         . هـا شـکل گرفـت      اوج فعاليـت تـوده    
به .  روز دوام آورد، تـا زمانـي کـه رهبران آن دستگير شدند             ۵۰ ،دسـامبر 

ي  همه. ي حوادث بود  ي تروتسـکي در ايـن دوره شورا محور همه          گفـته 
 ۱۶. شد  ميانجام به دستور آن  تهديدها متوجه آن بود و هر حرکتي نيز
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براي سازمان دادن يک     شوراي پترزبورگ به عنوان جلسه نمايندگان،     
 اين مساله اساساً  . اعتصـاب عمومي سياسي، موجوديت خود را آغاز کرد        

در اين زمان شورا با     . پيشـنهاد جـناح منشـويک سوسياليسـم روسي بود         
در . ها مواجه شد دهي توده تقاضاهاي خود به خودي کارگران براي سازمان

يک هيات نمايندگي به    :  هيات نمايندگي سازمان يافت    ۲۲۶طي سه روز،    
 . نفر کارگر در هر کارخانه۵۰۰ازاي 

در اين  .  در روسيه وجود نداشت     ي قديمي  در ايـن زمان هيچ اتحاديه     
ي کارگر را سازمان داده      زمـان احـزاب جـناح چـپ تنها بخشي از طبقه           

اين مساله به آن    .  مي شدند  ي پليس محدود   بودنـد و بـه شـدت بـه وسيله         
هاي کارگري پترزبورگ    مفهوم بود که شورا به عنوان سازمان جمعي توده        

گير شدن سريع    گونه که تروتسکي نوشت، همه     همان. غيرقابل انکار است  
 : گر آن بود که شورا به وجود آمده است نشان

ـ نيازي که    بـه عـنوان پاسـخي بـه نـياز واقعـي شـکل گرفته بود               «
اين سازمان داراي قدرتي بود     . اي جريان حوادث شکل گرفته بود     بر مبن 

ها  توانست به سرعت در ميان توده      زمـان سابقه نداشت و مي       کـه تـا آن    
گسـترش يـابد و صدها هزارنفر از مردمي را به دور خود جمع کند که               
داراي سـازمان منظمي نبودند، هم چنين جريانات انقالبي درون طبقه ي            

خودي، خودش را    به  کند و به صورت ابتکاري و خود       کارگـر را مـتحد    
 ساعت از   ۲۴توانست در ظرف     تـر از همـه، مـي       کنـترل كـند ـ و مهـم       
 ١٧».زيرزمين بيرون بيايد

ي  اولين بيانيه . ، شـورا بـه صورت آگاهانه، سياسي بود         از همـان آغـاز    
مند نهايي جنبش کارگري، يعني      شـورا خواسـتار استفاده از سالح قدرت       

 اعتصـاب سبب شد ،شهر براي يک هفته فلج          ١٨.اب عمومـي شـد    اعتصـ 
اين اعتصاب پايان نيافت تا زماني که کارگران خود به خود تقاضاي        . شـود 
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شـورا فراخوان را مطرح کرده و       . هشـت سـاعت کـار در روز را کـردند          
 .ها را به دست آورد توانسته بود بخشي از خواسته

ها و    در کارخانه   ن ميان مبارزه  ي نزديکي که کارگرا    عين حال رابطه   در
. سـاز ايـن مبارزه شد      کـردند، زميـنه    مشـاهده مـي    کسـب قـدرت دولتـي     

هشت ساعت  « شعاِر: گويان شورا بيان کرد    گونـه کـه يکي از سخن       همـان 
 ١٩».کـار و يـک مسلسـل بـايد در قلب هر کارگر پترزبورگي جاي گيرد               

طرف کرد و   هـاي فوري آنان را بر      اجـراي همگانـي ايـن شـعار نگرانـي         
هنگامـي به محک آزمايش گذاشته شد که روسيه در لهستاِن اشغال شده،             

 کرنشتاتسربازان شورشي در پايگاه دريايي      . حکومت نظامي اعالم کرد   
در اوايل نوامبر   . هـاي پـترزبورگ بـه اعدام تهديد شدند         نـزديک خـيابان   

 .صدها هزار نفر تحت رهبري شورا دست به شورش زدند
هاي مسلح کارگران را     ارزات، شورا تالش کرد تا گروه     در طي اين مب   

دولت تزاري به زودي اعتماد     . اما عده ي كمي را مسلح كرد      . وجود آورد  به
رهبران شورا را دستگير کرد و سازمان       . از دسـت رفته ي خود را باز يافت        

شورشـي کـه در مسـکو بـه وجود آمده بود،            . هـا را در هـم شکسـت        آن
 . سپس روسيه وارد دوران تاريک ارتجاع شدبه زودي سرکوب شد و

، هيچ سازمان    قبل از آن  . فرد بود  به  در روسـيه منحصر    ۱۹۰۵شـوراي   
وجود نيامده بود که از احزاب سوسيال دموکرات جدا          کارگري منظمي به  

ــنها   . باشــد ــد و ت ــته بودن ــران ســازمان ياف ــن احــزاب در درون کارگ اي
در مقابل، شورا تمام    . بودند ه  هاي آن را جذب کرد     ترين بخش  رفـته  پـيش 

حزب .  اين تفاوت مهم بود    ٢٠ .هـاي پرولـتاريا را دربرگرفته بود       سـازمان 
آن، افـراد به آن علت     بـراي پيوسـتن بـه     . بـود " داوطلـبانه "يـک سـازمان     

يک حزب  . را پذيرفته بودند    هاي آن  شـدند کـه سياست     عضـوگيري مـي   
ي جهاني رهبري    ريهي يک نظ   کارگـري انقالبـي ممکـن اسـت بـه  وسيله           

تواند اقليتي را آموزش دهد      شود، قبل از آغاز انقالب، اين حزب تنها مي        
كه  ، بل   داوطلبانه نبود  ۱۹۰۵شورا در   . هـاي او را قـبول دارند       آل کـه ايـده   
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" سـازمان طبيعـي کارگران    "همانـند آن چـيزي بـود کـه گرامشـي آن را              
گذاري شده   ي جمعي پايه  ها به اين ترتيب شورا بر مبناي واحد      . نامـيد  مـي 

کرد، چه کارگران    بـود و در تولـيد از طـرف تمـام کارگـران صحبت مي              
 .رفرميست و چه کارگران انقالبي

 آگاه بود و به هر ۱۹۰۵ها از سال    لنيـن به طور مشخص از اين تفاوت       
 :داد دهي اهميت مي دو شکل سازمان

 :او گفت
کنم اساسا    مي نمايـندگان شوراهاي کارگري يا حزب؟ ـ من فکر        « 

طـرح سوال به اين ترتيب غلط است و تصميم گيري در اين زمينه بايد               
 ٢١ ».هم نمايندگان شوراهاي کارگري و هم حزب      : گونـه باشد   بـه ايـن   

تواند  شورا مي . هـاي شـورا آگـاه بـود        چنيـن بـه محدوديـت      لنيـن هـم   
اما . دهي کند  را سازمان  ي کارگـر را منعكس و آن         خواسـته هـاي طـبقه     

توانند از منافع طبقاتي خود، آگاهي مشخصي به         هـاي کارگر نمي    دهتـو 
ي انقالبي شرکت داشته     ي مبارزه  که در يک دوره    دسـت آورند، مگر آن    

در آن  . شود داران جدا مي   اي از سرمايه   پرولـتاريا در  چنين زمينه     . باشـند 
داري با در دست داشتن      ، سرمايه  شود هـنگام که فئوداليسم سرنگون مي     

. آورد ، فرهـنگ مستقل و ايدئولوژي خاص خود را به وجود مي            وتثـر 
انقالب هاي بورژوايي قرن هفدهم تا      ) بـا تكيه به شهر هاي آزاد و غيره        (

ا ي طوالني بود كه در جريان آن سرمايه داري توانست     نوزدهـم، پروسـه   
 .سيستم فئودالي را در هم بشكند

ض مستقيم استثمار   بـر عكـس سـرمايه داري، طـبقه ي كارگـر در  معر              
كارگـران از فرهـنگ و ثروِت مستقل محرومند و درتحت شرايط            . اسـت 

 تربيت و     و  انحصـار واقعي طبقه ي حاكمي قرار دارند كه رسانه ها،  تعليم            
توده ها بايد آگاهي را از درون       .  اختـيار دارد    شـرايط تولـيد كااليـي را در       

ها در درون فعاليت هاي      ن آن منافع شان به دست آورند كه تنها با قرار گرفت         
همان طور كه سطح آگاهي آنان در جريان        . خودشـان امكـان پذيـر اسـت       
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در چنين زماني شورا به عنوان يك مجموعه ي         . انقـالب ارتقا پيدا مي كند     
دموكراتـيك بازتاب اين تغييرات است، اما نمي توان مستقيما ايده هايي را             

هايي که قبال    خواسته. دا باشد هاي کارگران ج   بـه پيش برد كه از خواست      
 .ي اكثريت كارگران مشخص شده است به وسيله

 آگاهي را به درون     رهبري بايد از درون سازماني به وجود آيد که قبالً         
و اين امکان را يافته     .  آگاهـي از هدف نهايي     ؛انقـالب وارد کـرده اسـت      

آن  ارائـه دهـد که کارگران را به سمت         باشـد تـا بـتواند يـک اسـتراتژي         
لنين که اين نظريات را     . چنيـن چـيزي حـزب اسـت        ايـن . رهـبري کـند   

 :مشخص کرده بود، چنين نوشت
ي  دهي نيروي رزمنده   شـوراها و نهادهـاي مردمـي بـراي سـازمان          «

دهي يک شورش عمومي در      كه براي سازمان   فـوري کافـي نيسـتند، بل      
 ٢٢ ».ترين مسايل مناسبند ملموس

ي   را به عقب راند اما در خاطره        شورا ۱۹۰۵هر چند سرکوب انقالب     
 . کارگران روسي باقي ماند

 ۱۹۱۷فوريه 
ي  هنگامـي کـه جـنگ اول جهاني آغاز شد، روسيه هنوز يک جامعه             

بيست ميليون جمعيت روسيه     و ده ميليون از صد   . وابسته به کشاورزي بود   
، پايتخت روسيه كه اکنون     ۱۹۱۷در سال   . دادند را كارگـران تشـکيل مـي      

رفته در   داري پيش  شد، داراي تمامي اشكال سرمايه     د خوانـده مي   پـتروگرا 
پتروگراد مرکز  . ١تريـن شـکل خود بود، شبيه شهر تورين يا برلين           نهايـي 

ها سه برابر     شمار کارگران کارخانه   ۱۹۱۴ و   ۱۸۹۰بين  . صـنايع بزرگ بود   
 هزار کارگر ديگر    ۱۵۰در طي جنگ،    .  هـزار نفـر رسـيد      ۲۴۳شـد و بـه      

                                                 
1. Turin – Berlin 
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ي کارگر    پتروگراد يك هشتم طبقه    ۱۹۱۷کـه در      طـوري  بـه ،   اضـافه شـد   
 ٢٣ .روسيه را در خود جاي داده بود

. تر نيروهاي جديد در بخش نظامي رو به رشد جذب مي شدند            بـيش 
 ٢٤ .درصد افزايش يافت ۱۳۵شمار کارگران فلز کار در عرض سه سال 

. ندکار بود  حـدود دوسوم کارگران پتروگراد در اين صنايع مشغول به         
گونـه که در گالسکو يا برلين ديده    همـان ،شـهر حالـت صـنعتي داشـت      

کردند و   هاي بزرگ، صنايع را کنترل مي      شـد و تعداد کمي از شرکت       مـي 
 . گرفتند هايشان به کار مي هر کدام هزاران کارگر را در کارخانه

 ۳۸، برلين را پشت سر گذاشته بود و          پتروگراد در اين زمينه   ۱۹۱۷در  
 کارگر مشغول کار    ۲۰۰۰ي بزرگ داشت که در هر کدام بيش از           کارخانه
. گران بسياري نيز حضور داشتند     ها، صنعت   در کنار اين کارخانه    ٢٥ .بودند

اي را براي    توانستند هيچ سازمان اتحاديه    ها نمي  امـا بـرخالف غـرب، آن      
ي بيـن اشـرافيت کارگـران ماهر و      ا فاصـله . خودشـان بـه وجـود آورنـد       

وضعيتي که در   . "ماهر و غيرماهر در پتروگراد وجود نداشت       مهکارگران ني 
 ٢٦ ."غرب اروپا کامال مشخص بود

 اروپا را احاطه کرده بود،      ۱۹۱۴آلود برتري نژادي که در       مـوج توهـم   
 از  ۱۹۱۴تورمي که قبل از جنبش عمومي       . سرعت محو شد   در روسـيه به   

درصد از کل  ۷۲.  با انرژي کامل ظاهر شد     آن جلوگـيري شده بود، مجدداً     
اين مساله به آن    . شد اعتصـابات سياسـي روسـيه در پـتروگراد انجـام مي           

خاطر مسايل سياسي انجام     هايي که به   جهـت قـابل توجه بود که شورش       
گرفت، به  هايـي که به داليل اقتصادي صورت مي  شـد نسـبت بـه آن       مـي 

 ٢٧ . بودبيشترلحاظ آماري 
کرد، آن   تقويت مي  د را ديگـري که حرکت كارگران پتروگرا      موضـوع 
ي بين خواسته هاي فوري و عمل سياسي را، درحمايت           رابطه بود كه آنها  

اين حزب  .  مشاهده کرده بودند   ۱۹۱۵در  از حرکت کارگران    بلشـويك ها    
هاي روسيه و حزِب     دموکرات ي بخشـي از سوسيال      بـه وسـيله    ۱۹۰۳در  
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،  شدند بري مي ها که توسط لنين ره      بلشويک  .گـذاري شـده بود     کـار پايـه   
هاي کارگري را همراه با اصول سوسياليسم        تريـن مـبارزان بخـش      شـجاع 

ها شکست   در طي جنگ آن   . رفته در خود جمع کرده بودند      انقالبـي پيش  
  اين موضع افراطيِ   وجـود  بـا . دانسـتند  روسـيه را بـه نفـع کارگـران مـي          

هاي   کميته ها اکثريت را در    ، بلشويک ۱۹۱۵ ، در انتخابات     انترناسيوناليستي
ي  ها به وسيله   ايـن کميـته   . دسـت آوردنـد    موجـود در صـنايع جـنگ بـه        

حزب . حکومـت تـزاري تاسيس شده بود تا توليدات نظامي افزايش يابد    
ها  آن. ها بودند   به وجود آمد، منشويک    ۱۹۰۳ديگـري کـه از جدايي سال        

ي کارگر روسيه نمايندگي     طلبـي را در ميان طبقه      جـريان اصـلي اصـالح     
آخرين . کردند اي از رهـبران آن از جـنگ حمايت مي          کـردند و عـده     مـي 

اين حرکت دو .  اتفاق افتاد  ۱۹۱۷ي   حسـاب با تزاريسم، در فوريه      تسـويه 
شد که در اعتراض به  يکـي بـه شورشي مربوط مي  . منـبع اصـلي داشـت    

 در پتروگراد انجام شد و      پتـيلوف بـزرگ   قربانـي شـدن کارگـران فنـي         
ي کارگر   ي زنان طبقه   وسيله  به  بـود که اصوالً    ديگـري تقاضـا بـراي نـان       

 تظاهرات خياباني منجر به رويارويي با         فوريه ۲۳در  . دهـي شـد    سـازمان 
طي . ي آن، شماري از سربازان به کارگران پيوستند        در نتيجه . نظاميان شد 

پنج روِز پس از آن تزاريسم به سمت سقوط رفت و دو قدرت جديد به               
داري روسيه بود و از      ي سرمايه  که نماينده  "تحکومت موق : وجود آمدند 

ي شوراي پتروگراد    ايده.  و ديگري شورا   "مانده بود  دولت قديمي به جاي   
ي کارگران بيان    وسيله  فوريـه شـکل گرفت، از آغاز انقالب به         ۲۷کـه در    

 ٢٨.  فوريه انتخاب شدند   ۲۴هاي نمايندگي در     تعدادي از هيات  . شـد  مـي 
ي افراد   ها به وسيله   اي متمرکز کردن اين تالش    هـاي عملي بر    اوليـن گـام   

 برداشته شد که در جريان شورش از         وابسـته به جناح راست منشويک ها      
ها درخواست کردند انتخاباتي برگزار شود        آن ٢٩. زنـدان آزاد شـده بودند     

در عرض يک هفته    . که هر هزار کارگر و سرباز يک نماينده داشته باشند         
شورا از يک   . ن مجمع روزانه گرد هم جمع شدند       نمايـنده در اولي    ۱۲۰۰
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 که شاهد اولين نشست     ١فنزوخـا . سـاختار فکـري نـاب بـيرون نـيامد         
 : گويد ، چنين مي شوراها بود

. ي كلي و هيچ کنترلي بر جلسه نداشت        هـيچ برنامه  «جلسـه    ريـيس 
اما اين به مفهوم آن     . طوري که جلسه بسيار شلوغ و پر سروصدا بود         به

ي اصلي نداشت و به امر       ي خود مساله   را در اولين جلسه   نـبود کـه شو    
تمام . شـورا بـر روي يـک مساله متمرکز شده بود          . انقـالب نپرداخـت   

دهـي بـر روي تحکيم دموکراسي        هـاي ايدئولوژيکـي و سـازمان       بنـيان 
 و توانايي آن براي عمل قطعي        پـترزبورگ گذارده شده بود زيرا اتوريته      

  ٣٠ ».و سريع غيرقابل بحث بود

 بـر آن متکي بود حمايت نظامي       ۱۹۰۵ي  اساسـي کـه شـوراي        مسـاله 
 . مساله متفاوت بود۱۹۱۷ارتش بود اما در 

تفــنگ هايشــان را در دســت . ايســتادند هــا مــي بــر روي چارپايــه«
دادند و تمام    هـاي پـر حرارت و مکرر انجام مي         سـخنراني . مـي گرفتـند   

... کننده بدهند  ميدوارهاي ا   پيام  گرفتـند کـه    شـان را بـه کـار مـي         قـدرت 
، که در    چه ي هر آن   نمايـندگان سـربازان يکـي پـس از ديگـري درباره           

هرگاه که نام هر يک از      . کردند راني مي   شان رخ داده بود، سخن      گروهان
آوردند که در انقالب مشارکت داشتند، با توفاني از          رديفانشان را مي   هم

 ......شدند احساسات مواجه مي
. ايم هايي گفته ما چنين حرف... د ما يک جلسه داشتيم     گفتن ها مي  آن

ها به ما    آن...  مبارز براي پيوستن به شوراي کارگريِ    ... افسـر پـنهان شد    
خواهيم به برادران  ما مي. ايستيم گفتـند که ما هيچ گاه در برابر مردم نمي       

ما ... مان دفاع کنيم   همـه مـتحد شـويم تا از مردم        . کارگـرمان بپـيونديم   
ي عمومي ما    مـان را براي اين مساله فدا کنيم؛ جلسه         يم زندگـي  حاضـر 

نماينده با صدايي   !" زنده باد انقالب  ..." داري از شما شد    خواهـان طرف  

                                                 
1. Sukhanov 
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شد، اين   ي فريادهاي جمعيت محو مي     کـه قـبال به طور کامل به وسيله        
 ٣١ ».کرد شعارها را بيان مي

 سرباز روسيه   هنگامي که هنوز مشخص نبود چند نفر از هفت ميليون         
 .  هاي فيزيکي واقعا اهميت داشت اند، اين حمايت به تزار پشت کرده

ت از  أطـي چـند سـاعت شوراي کارگران و سربازان پتروگراد با جر            
 و تالش کرد تا قدرت را از دشمن طبقاتي          رفت فراتر   ۱۹۰۵  ي محـدوده 

اي   اجالس اوليه  ۱۹۰۵شوراي  . چنگ آورد  يعنـي حکومـت را به     . بگـيرد 
گونه که   ي کرد و همان    هـاي عمومـي سياسـي را رهبر         کـه شـورش    بـود 

 :تروتسکي توضيح داد
هايي از اين واقعيت تركيب  يافته        قـدرت انقالبـي چنيـن شـورش       «

 ٣٢ ».قدرت دولتي از هم پاشيده بود... ....است 

نايافتگـي دشـمن اسـتفاده کرد و به           شـورا از ايـن سـازمان       ۱۹۱۷در  
كه  نه فقط در پتروگراد بل    .  خودش پرداخت  يافتگي قدرت دولتي   سازمان

 ۵۱۹ رسيد و در ژوئن اين تعداد به         ۷۷، شـمار شوراها به       پـنج روز بعـد    
 ٣٣ .عدد افزايش يافت

کنترلـي کـه شـوراي پتروگراد توانست در ظرف چند ساعت پس از              
حکومت موقت در  برابر    .  ، به دست آورد، فوق العاده بود       آسايش تولـد رعد  

کرد حاکميت قانوني را در      ؛ حکومتـي کـه اظهار مي       اشـت شـورا قـرار د    
 مارس موقعيت آن را چنين      ۲۲، در   ١وزيـر جـنگ، گچکف    .  دسـت دارد   

 :بيان کرد
هاي  ن  دسـت نداشت و فرما      دولـت موقـت قـدرت واقعـي را در         «

دولـت تـنها وقتـي قـابل اجـرا بـود کـه مسئوالن شوراهاي سربازان و          
ـ . ندذيرفتـ پآن را مي  کارگـران    ندگان شـوراهاي سربازان و کارگران      نماي

                                                 
1. Guchkov 
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بخش هايي نظير ترابري، راه آهن، .  دست داشتند زيربنا هاي اساسي را در 
توان گفت حکومت  مي. خدمات تلگراف نيز در  دست آنان بود و  پست 

جايي حضور داشت که نمايندگان شوراي کارگران و       موقـت تنها در آن    
  ٣٤.ندادد ميسربازان اجازه

وجود آمده   ها وضعيت به   ، مارکسيست  ن اظهارنظر قطعي   اي وجـود  بـا 
تروتسکي اين شرايط را .  را قـدرت دوگانـه ناميدند      بيـن فوريـه و اکتـبر      

 :دهد چنين توضيح مي
دست شدن قدرت    به مکانيزم سياسي انقالب عبارت است از دست      «

 در زمان کوتاهي    چرخش قدرت معموالً  . ي ديگر  از يـک طبقه به طبقه     
ي تاريخي تنها در يک شب، به صورت          اما هيچ طبقه   ،يردگ صـورت مي  

ناگهانـي موقعيـت خـودش را بـه موقعيـت ديگري در حاکميت تغيير               
شرايط تاريخي   ...حتا اگر آن يک شب، شب انقالب باشد         . دهـد  نمـي 

خواهد سيستم  وضـعيتي کـه طـبقه مي      ...آيـد    يـک انقـالب پـيش مـي       
هر چند که هنوز در راس      اجتماعـي جديـد را بطور واقعي محقق کند،          

طور واقعي در دستان خودش سهم مهمي از قدرت          اما به . کشور نيست 
کـه دستگاه دولتي در دستان   در حالـي  . دولتـي را مـتمرکز کـرده اسـت        

ايـن اسـت واقعيـت قـدرِت دوگانه در هر          . فـرماندهان قديمـي اسـت     
 ٣٥ ».انقالبي

بور به مبارزه   در جـنگ بـراي نان در فوريه، کارگران دريافتند که مج           
هاي نظامي پيروز شوند و خودشان را به         بـا ارتش هستند و بايد بر گروه       

  اما آماده شدن براي جنِگ موثر . صورت سازمان يافته در شورا متعهد کنند      
بـراي نـان بـه هـيچ عنوان به معناي خواست عمومي براي نابودي دولت                

،  ا در زمان انقالب   حت. ي قدرت نبود    آگاهانه گيرِي  بـورژوازي و به  دست     
عبارتي   (ها شبيه کابوسي در اذهان زندگان است       سنت پذيرش مرگ نسل   

 بنابراين آن چه در فوريه اتفاق افتاد آن بود          .)است که مارکس به کار برده     
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کـه دهقانـان و کارگران روسيه در تالش براي به چنگ آوردن انحصاري              
ــبودندقــدرت بــراي شــوراها و پــاک کــردن بقايــاي دولــت قديمــ  . ي ن

 .داران پذيرفتند که دولت موقت خود را سازمان دهند سرمايه
هم چنين  . هـنوز قـدرت دوگانـه بـه طـور اساسـي محکـم نشده بود               

گرچه امکان . ي موقت نيروها در جنگي مداوم به وجود نيامده بود  موازنـه 
 .تر شود عميق ها وجود آمده بود که انقالب و فعاليت توده آن را به

 مهم آن است     ي ، مساله  ي ديگر  ر قدرت از يک طبقه به طبقه      براي تغيي 
قدرتي که تداوم مناسبات  . کـه قـدرت فيزيکي دولتي در هم شکسته شود         

،  ، بـه مفهـوم ساده      امـا يـک انقـالب اجتماعـي       .  اجتماعـي تولـيد اسـت     
هاي زيادي در اين قرن وجود دارد  مثال. دست شدن دولت نيست به دست

 اين کشورها   .)۱۹۴۸ و يـا چيـن بعـد از          ۱۹۴۵ اروپـاي شـرقي بعـد از      (
وجود آوردند، اما در تغيير      اي در قـدرت دولتـي به       تغيـيرات غـير منـتظره     

ــت     ــکل از حاکمي ــک ش ــنها ي ــد و ت ــي شکســت خوردن ــدرت طبقات ق
يک انقالب اجتماعي   . گزين کردند  داري را با شکل ديگري جاي      سـرمايه 

.  روابط توليد را دگرگون كند     هاي جامعه رسوخ کند ـ       بـايد در تمام بنيان    
 .در حقيقت اين همان چيزي است که بعد از فوريه اتفاق افتاد

تـزار رفت اما انقالب در حل مسايل اساسي بحران شکست خورد ـ             
، خواســت زميــن از طــرف دهقانــان و حاکميــت  مســايلي نظــير جــنگ

بـا وجـود کارگـران بـه عنوان         . هـا  داري در کارخانـه    ي سـرمايه   وحشـيانه 
آرايش . ها، نهادهاي جديد براي حل اين مسايل آماده شد         ِ توده  روان يشپ

باورنکردنـي از مردمـي بـه وجـود آمده بود که خودشان را سازمان داده                
 .هاي ديگري در نظر گرفته شده بود هر چند روش. بودند

ي کارگر تمايل داشتند که      هـاي مهم نظير زنان طبقه      برخـي از بخـش    
.  انجام دهند و مبارزات غيرمتمرکز داشته باشند       اًحـرکات خود را مستقيم    

کرد و   کاري دور مي   ي تبليغاتي، آنان را از هر گونه محافظه        نداشـتن تجربه  
. کرد يافته تحميل مي   هاي سازمان  تري را بر  روي گروه       بـار بيش   ضـرورتاً 
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، حتا هنگامي که     رفتـند تـا بـا تزاريسـم مقابلـه کنند           زنـان بـه پـيش مـي       
ها  هر چند آن  . کردند کـاري مـي    هـا مالحظـه     نظـير بلشـويک    انقالبيونـي 

اي  پيوسته هم  سازمان به  ،دادند، آن حرکت   هنگامي که حرکتي را شکل مي     
 تاريخ انقالب روسيه  تروتسکي در   . داشـت، امـا تـداوم زيـادي نداشت        

کرد، که   نشـان داد کـه چگونه شوراي پتروگراد به عنوان مرکزي عمل مي            
ي ميزان ناهماهنگي    چنين درباره  او هم . د بوده است  فعاليتش متکي به خو   

 : هاي مختلف نيز چنين گفته است ميان بخش
 شانها حرکت  آن. کردند ها حرکت مي   ها فراتر از سوسياليست    تـوده «

نه فقط کارگران و سربازان در موسسات       .  دادند را بـا شـورا نشـان مـي        
دماني که در اصناف    كه تمام مر   ، بل  افراشتند مي بـزرگ ايـن پـرچم را بر       

، کارمندان    خيابانـي   ، فروشـندگان   هـا  کوچـک بودنـد همانـند مکانـيک       
ها، با   ي بخش  کارها، سرايدارها و همه    ، خدمت  ها چي ، درشـکه   پايـه  دون

کردند و تالش    حکومـت موقـت و سازمان دولتي احساس بيگانگي مي         
 ...دست آورند تري به ي بيش کردند اتوريته مي

ي  همه. کش، شورا را انتخاب نکرده بودند      ي زحمت ها ي توده  همـه 
طور  ستم به   هاي مردم تحت   ي بخش  همه. آگاهـان مـتحد نشـده بودند      

در بخش آگاه   . هاست کـامل اعـتقاد نداشـتند کـه انقـالب متعلق به آن            
هاي  ي فعاليت   اما همه  ٣٥. در حـال جوشـش بـود       ،جامعـه تـنها امـيدي     

ها در هنگام پيشرفت     د و فعاليت  ها در درون شورا انجام ش      اساسي توده 
 شـورا تنها پايگاه اصلي انقالب       حرکـت خـود ادامـه داد و        انقـالب بـه   

  ٣٦ ».بود

د، صف وسيعي از    کردن  شورا محافظت مي    از در حالـي که افراد مسلح     
اين مساله  (ها شوراها را احاطه کردند       آن. گـروه هـاي مردمي ظاهر شدند      

چنين  هم. کرد مـانع ايجاد مي در سـطح محلـي در کـار شـوراي مرکـزي           
: ها عبارت بودند از     ايـن گـروه    .)کشـيد  ي آن را بـه چـالش مـي         اتوريـته 
  هاي نظامي  ها ـ کميته   ، ميليشياهاي مختلف و گروهي از کميته       ها اتحاديـه 
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، کميته براي  هاي مسکن هاي کارخانه، کميته ، کميته هـاي دهقانان   ـ کميـته  
ها براي ايجاد    پايان کميته  ليست بي هـا ـ     کـردن صـف    تنظـيم امـور و کـم      

 .طور ناگهاني به حرکت در آمده بودند ها که به هايي از توده گروه
هايـي بودنـد کـه حول نيروهاي         تريـن ايـن نهادهـا آن       احـتماال مهـم   

در  حالي که    .  ي کارگر  اجتماعـي انقـالب مـتمرکز شـده بودند يعني طبقه          
، به علت    ي کارگر صنعتي   بقهها اهميت داشتند اما ط     هاي ديگر توده   بخـش 

. ، نقش اصلي را داشت     ي توليد  پيوسـتگي داخلي و جايگاهش در پروسه      
. هاي کارخانه بودند   شوراها، کميته از  تريـن نهادهـاي جمعي خارج        مهـم 

ها انتخاب   اين کميته ها به وسيله ي مجامع عمومي تشکيل شده در کارخانه           
گزين  ان کارگـران جـاي    هـا بـا نمايـندگ      بعضـي اوقـات آن    . شـده بودنـد   

 .هاي مختلف انتخاب شده بودند نمايندگاني که در بخش. شدند مي
هاي کارخانه   سـازمان دهـي در محل كار و انتخاباتي که شورا و کميته            

دهـي جمعي در     هـاي سـازمان    بـه وجـود آورد، ريشـه در اوليـن تـالش           
 تاکيد که پيوسته بر انتخابي بودن  آن در حالي. هـاي اول قرن، داشت    سـال 
آمد اين انتخاب دوباره کنترل      وجود مي  ، امـا هـر فرصـتي کـه به          شـد  مـي 
شد  ، عکس آن چيزي بود که در بريتانيا ديده مي      سازمان محل کار  . شد مي

.  پراکنده تشکيل شده بود   گِر اي افـراد صـنعت     دهـي مـنطقه    و بـا سـازمان    
بسياري از  به طوري که ،روسيه به صورت توليد انبوه بود شرايط توليد در

 که سياست   ۱۹۰۵ي   درست همانند تجربه  . صنايع در آن رشد کرده بودند     
. وحدت يافته بود  " مسلسل  ساعت کار و يک     هشت" و اقتصـاد در شـعار     

 شـوراها در  برابـر حکومت قديمي به سرعت با تهاجم به              ۱۹۱۷تهـاجم   
 . سرمايه در کارخانه ها هماهنگ شد

تقاضــاهايي بــود کــه کارگــران ،  ي دوم ي جالــب ايــن جــبهه نمونــه
 : مطرح کردند، بسياري از اين کارگران زن بودند١ور نايت کرستن

                                                 
1. Kersten Knitwer 
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 : ها عبارت بودند خواسته
ور که با اين نظرات موافق       ي نايت  برکـناري فوري رييس کارخانه    ) ۱

 .نيست و رفتار او با کارگران خشن است
درصد  ۵۰آغاز فوري هشت ساعت کار روزانه و افزايش همگاني          ) ۲
 . مزدها تا هنگام تجديد نظر در نرخ آن دست
 مزِد روزهاي انقالب  پرداخت دست) ۳
 .بار پرداخت شود مزد بايد هر دو هفته يک دست) ۴
 .کاالهاي مفيد بايد به کارگران به قيمت کنترل شده فروخته شود) ۵
آن، يک ونيم برابر     مزد اضـافه کـاري بـايد داوطلـبانه بوده و دست          ) ۶
 .ت شودپرداخ
حـق برگـزاري جلسـات بـدون دخالـت و حضـور سرپرستان و               ) ۷

 ٣٧ .نمايندگان دولتي
تا  آن از تقاضاي ساده  ترين حقوق ايـن تقاضاها مشخص بودند و در 

حقي که مشخص   . حـق تشـکيل جلسه تا تقاضاهاي ديگر وجود داشت         
مزد براي روزهاي    کند و حق دست    کـرد چـه کسي امور را تنظيم مي         مـي 

 .نقالبيشورش ا
 موقعيت ممتازي را براي     ،دست شدن دستگاه اداري کارخانه     دست به 

يارش   رييس و دست   ١در پتيلوف . وجـود آورده بود    ي کارگـران بـه     همـه 
 يك نشانه ي    ٣٨ .زمان چهل نفر از مديران اخراج شده بودند        کشـته و هـم    

سا و سرپرستان منفور از كارخانه      ؤمشـخص در ماه مارس بيرون كردن ر       
هاي کارخانه،   هم چنين نگراني اصلي کميته    .  بود  دستي چرِخسـيله ي    بـه و  

ها قادر شدند در     هـاي منتهـي به جوالي آن       مـزدها بـود و در مـاه        دسـت 
 .ها را دو برابر کنند پتروگراد به طور متوسط دريافتي

                                                 
1. Putilov 
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 هزار تفنگ و ۴۰حدود .  هم شکست انقالب فوريه نيروي پليس را در  
.  نيروي ميليشيا به جاي پليس مستقر شدند        دو ٣٩.هفـت تـير مصـادره شد      

ها ميليشياي شهري بود که تمايل داشت تا از حکومت           يکـي از اين دسته    
 از  ي دوم ميليشـياي کارگري بود که اساساً        موقـت حمايـت کـند؛ دسـته       

وجود آمده   ها به  هايـي تشـکيل شـده بـود که مستقيما در کارخانه            واحـد 
سـازي پتروگراد از هر هزار نفر        بلي کـا   بـراي مـثال در کارخانـه      . بودنـد 
 ميزان  ٤٠.هـاي نظامي داوطلب شده بودند      ، صـد نفـر بـراي دسـته         کارگـر 
ي  اندازه ي خدمات داوطلبانه به    مـزدها براي وظايف نظامي و ارائه       دسـت 

نيروهاي .  کردند ها کار مي    ليست نوبتي کارخانه   مطابق با کسـاني بـود که      
قابله با اکثريت مردم و جدا از آنان        پلـيس کـه به صورت سنتي بر مبناي م         

 .سازماندهي شده بودند، اکنون با تغيير اساسي مواجه بودند
بخش هاي محلي متمرکز شده     در  هاي کارخانه گرچه     اعضـاي کميـته   

اين . بودنـد، امـا بـه طـور عادي در يك مسير حزبي انتخاب شده بودند               
. ي کارگر بود   بقه ط گـر آگاهي سياسي عميق بسياري از افرادِ        مسـاله بـيان   

ــته ــه کمي ي اول تحــت حاکميــت  ، در مــرحله ، شــبيه شــوراها ي کارخان
، اين حزبي بود      بود )هاي انقالبي  ها و سوسياليست   منشويک(ها   رفرميست

چنين برخي از    هاي دهقاني را با خود داشت و هم        که حمايت وسيع توده   
 .کارگران نيز طرفدارش بودند

، تصوري از    انند شرکايشان در مرکز شورا    ي کارخانه هم   رهبران کميته 
كه فقط با    داري نداشتند؛ بل   عـنوان بـه معارضه طلبيدن سرمايه       انقـالب بـه   

ي اول   ها در مرحله   هدف آن . کردند کـرات برخورد مي   ودم تزاريسـم غـير   
كه ايجاد  هاي توليد و مسئوليت نبود بل ي حوزه کنـترل کارگـران بـر همه    

 مانند شورا که مي خواست حق       ؛ها بود  انهنوعـي قـدرت دوگانه در کارخ      
هاي   کميته ؛ بازرسـي و نظـارت بـر کـار حکومـت موقـت را داشته باشد               

امـا قدرت دوگانه در     . کارخانـه بـر مديريـت کارخانـه نظـارت داشـتند           
 .تر از قدرت دوگانه در سطح حکومتي نبود ها مستحکم کارخانه
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ليل وابستگي  مديـران صـنايع دولتـي اوليـن کسـاني بودنـد کـه به د               
داران خصوصي که سعي     اما سرمايه . شان به تزاريسم بر کنار شدند      مستقيم

شان را تعطيل کنند به زودي تسليم   کـردند تولـيد را متوقف يا شرکت        مـي 
هاي  هايي که پس از فوريه به وجود آمدند، کميته از تمـام سازمان   . شـدند 

تر از شوراهاي    کارخانـه بـيش از همـه بـه کارگـران وابسـته بود، وابسته              
تر تحت تاثير دهقانان عقب مانده ي  ناحيه اي يا حتا شوراي مرکزي که بيش     

ها اولين افرادي بودند که      به اين ترتيب آن   . يونـيفرم پـوش ارتشـي بودنـد       
چنين  ها هم  اتحاديه. گام بودند  ي پيش  براي تغييرات در موقعيت يک طبقه     

 اتحاديه  ۱۴ ،قبل از انقالب  . اي بودند که بعد از فوريه رشد کردند        پديـده 
اما در  . ها غير قانوني بود    تاي آن  کوچک و غير موثر وجود داشت که يازده       

 هـزار نفـر از سـاکنين پتروگراد در انواع گوناگون            ۳۹۰،   طـي شـش مـاه     
ي   اتحاديه همانند ساير نهادهاي جمعي طبقه      ۴۱.هـا عضو شدند    اتحاديـه 

ها بالفاصله بعد    بودند، زيرا آن  ها    و منشويک  ارها.اس کارگـر تحت تاثير   
 ٤١.از انقالب رهبري را به دست گرفته بودند

گر تقاضاهاي   ها بيان  آن. هاي متنوع مردمي شکل گرفته بودند      سـازمان 
توانست به يک قدرت     شورا نمي . فـوري مـردم در جـريان عمـل بودنـد          

اي که از    شـورا بـراي تغيير و تحول آگاهانه       . دولتـي کـامل تـبديل شـود       
ارزات بالفصـل و متـنوع کارگـران، دهقانان و سربازان در اکتبر ناشي         مـب 

ها  هاي کارخانه  ي کميته  يافته هاي سازمان  بخش.  آمادگي نداشت  ،شده بود 
توانست  اما اگر شورا نمي   . ندکرد يـا ادارت ايـن تغيـيرات را تنظـيم مـي           

 وجود گاه به  هايي هيچ  هـاي سياسـي را تداوم بخشد، چنين سازمان         آزادي
 .آمدند نمي
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 هاي شوراها سياست
تري نسبت به  هاي بيش بـراي عضـويت در احزاب سياسي، محدويت    

در . هـاي کارخانه ها وجود  داشت       اي، شـوراها يـا کميـته       نهادهـاي تـوده   
ي کارگران يک شهر يا يک       انسـتند همه  تو هـا مـي    حالـي کـه ايـن ارگـان       

 جذب مي كردند که کارخانه را در خود بپذيرند، احزاب تنها آن بخشي را    
به اين ترتيب احزاب    . هاي سياسي معيني  بودند     طـور عميق داراي ايده     بـه 

خودي در   به طور خود  اي بودند که به    داراي وحـدت هـدف و همبسـتگي       
ها به طور مشخص تالش      آن.وجـود نـيامده بود     هـاي مردمـي بـه      سـازمان 

 ابتدا روشن   اين مساله از همان   . ها را رهبري کنند    کـردند اين سازمان    مـي 
 .بود

 شوراي پتروگراد تحت حاکميت مشترک      ۱۹۱۷از فوريـه تا آگوست      
ها مخالف کاربرد متدهاي     اين دليل آن   بـه . ارهـا بـود   .هـا و اس    منشـويک 

ها در جلسات شورا ابتدا از پذيرش عمومي         نفوذ آن . بوروکراتيک نبودند 
 ها.ار. و اس  هـا  ، منشـويک   در طـي مـاه مـارس      . شـان آغـاز شـد      نظـرات 

نيروي .  شورا با خود داشتند    ۲۸۰۰ترين حمايت را در  ميان اعضاي         بـيش 
 ۴۲ .دادند  هيات را تشکيل مي۶۵ها، تنها  مخالف اصلي، يعني بلشويک

هـا بر  اين عقيده متمرکز شده بود که           ارهـا و منشـويک    .ي اس  بـرنامه 
دسـت گيرند و بورژوازي روسيه كه        توانـند قـدرت را بـه       کارگـران نمـي   

. ، بايد جايگزين تزاريسم شود     کرد وقـت آن را نمايندگـي مي      حکومـت م  
رهبر سياسي  ٢ منشـويک، کـه از تبعيد برگشته بود، در ايکتسک         ١تزرتلـي 

 :ي خود را به طور مختصر چنين بيان داشت شورا شد و برنامه
داري  ي ضرورت قول و قرار با سرمايه       البـته شـما همه بايد درباره      «

اين درست  .  براي انقالب وجود ندارد    هيچ راه ديگري  . صـحبت کنـيد   
                                                 
1. Tseretelli 
2. Irkutsk 
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ي ما   ي قدرت را داريم و حکومت موقت با يک اشاره          است که ما همه   
 ۴۳ ».رود اما اين به مفهوم بدبختي است کنار مي

جا  هـاي اجرايي شوراها را به آن       هـاي سياسـي کميـته      چنيـن ديدگـاه   
 اين  .کشـاند كه تالش کنند تا سر حد امکان به حکومت موقت تکيه کنند              

 :ي شوراها سرايت کرد ساختار به همه
حکومـت موقـت بـايد بـه عنوان تنها حکومت قانوني براي تمام              "

ها  تمام تصميماتش بايد اجرا شود، مگر آن      . روسـيه در  نظر گرفته شود      
هاي حکومتي و عوامل   تمـام ارگان  . کـه مـورد اعـتراض شـوراها سـت         

فته شوند؛ مگر آن دولتـي بـايد بـه عـنوان حاکمـان قانونـي در نظـر گر           
ــراي آزادي خطــرناک  اشخاصــي کــه  ــا سياســي ب  از نظــر شخصــي ي

 ٤٤ ."هستند

ي خودشـان را بـا عـبارات به ظاهر           هـا بـرنامه   را. اس  منشـويک هـا و    
کردند که تنها مجلس     به عنوان نمونه تاکيد مي    . کردند دمکراتـيک بيان مي   

ي مردم   هتواند نمايند  موسسـان بـا وجـود حق راي عمومي براي زنان مي           
اما در واقع   . کـه شـوراها تنها يک اقليت هستند        روسـيه باشـد، در حالـي      

ها دهقان و کارگر از اقليتِ حاکم        ها به مفهوم تابعيت ميليون     سياسـت آن  
ي  چنين به مفهوم پذيرش برنامه     ايـن برنامه هم   . بـورژوازي روسـيه بـود     

. شد نده مي که همواره با عبارات چپ پوشا      سياسي آن طبقه بود، در حالي     
اي  اما برنامه . کردند ي جنگ حمايت مي    بـراي مـثال رهبران شورا از ادامه       

طــور مــداوم از  شــورا بــه. کــردند را بــراي مذاکــرات صــلح منتشــر مــي
کـرد امـا تاکـيد داشـت که کارفرمايان بايد با             داري حمايـت مـي     سـرمايه 

رها از  ا.که ظاهرا اس   چنين در حالي   هـم . کارگـران مهـربانانه رفـتار کنـند       
هاي وسيع دهقانان  کردند و توده مالکيـت دهقانـان بـر زميـن حمايت مي       

ي زمين از طرف دهقانان      عضـو آن حـزب بودنـد، امـا مخـالف مصادره           
 . دادند را در آينده مي  بودند و قول انجام آن
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 اجرايي شوراها جاري بود      ي ايـن سياسـت هـاي عمومي كه در كميته         
ري از مردم در تضاد بود كه شوراها خود         مدام با خواسته هاي فوري بسيا     

مشـخص ترين نمونه اي كه بيان گر اين         . هـا مـي دانسـتند       ي آن   را نمايـنده  
اين اطالعيه در مورد    . ي يك بود   مخالفـت بـود، فـرمان مشـهور شـماره         

ارتـش و شـامل هفت موضوع درباره ي انتخاب كميته ها در تمام واحد ها             
  ي  كه منجر به از ميان رفتن اتوريته       مطـابق اين فرمان هيچ شورشي     . بـود 

و كنترل سالح ها بايد در  دست سربازان          شـورا شـود، قـابل پذيرش نبود       
اين دستور ساده، اولين و  ١بـر طـبق نظـر ژنرال دنيكين      . كميـته هـا باشـد     

 البته  ۴۵ .مهـم ترين حركتي بود كه باعث از هم پاشيده شدن ارتش مي شد             
 حاکم،   ي ، يك گروه از افسران طبقه     منظورش ارتش قديمي بود كه درآن     

اكنون راه براي يك ارتِش جديد مسئول       . قدرت مطلق را در دست داشتند     
 .ها باز مي شد هاي نمايندگي آن در  برابر مردم و سازمان

هاي نظري   نفـرت عميق از افسران تزاري باعث وحدت تمام گرايش         
شان را به رهبري    ها خواسته هاي خود    آن. در ميان نمايندگان سربازان شد    

شـورا تحميل كردند و در حالي كه يك عضو كميته ي اجرايي را محاصره               
خواستند، در فرمان شماره ي يك ديكته        كـرده بودنـد، آن چـه را كـه مـي           

به طوري كه   . ي اجرايي شورا با اين سند كامال موافق بود         اما كميته . كردند
 :يكي از تاريخ نگاران چنين نوشته است

ي نيـك طـرف سـعي مـي كـردند از تمركـز بيشتر مبارزا              هـا از     آن«
زيرا ممكن بود اين    . کردند جلوگـيري كنـند کـه از شـورا حمايـت مي           

ها  ازطرف ديگر آن  .  كه شورا قدرت را به دست گيرد       بخواهند نمـبارزا 
دريافته بودند ضروري است تا جلوي افزايش خشم و ترسي را بگيرند            

 كه مي توانست آغازي براي       مسـاله اي   ؛کـردند  كـه سـربازان حـس مـي       
 ٤٦».عام وسيع افسران باشد قتل

                                                 
1. Deuikin 
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تـناقض نظـرات هنگامـي مشخص شد كه هشت ساعت كار در روز              
کردند كه اعتصاب عمومي كه با       بسياري از كارگران اظهار مي    . مطرح شد 

بايست تا كوتاه  انقـالب آغـاز شـد، تـنها بـراي سقوط تزار نبود بلكه مي              
، رييس  ١در عين حال چخيدزه     . پـيدا كـند   شـدن روِز كـاري نـيز ادامـه          

شورا، خواهان آن بود كه اعتصاب در مهمات سازي ها كنار            منشويك هاي 
هر چند او توانست قطع نامه اش را كه خواهان بازگشت به            . گـذارده شود  

كـار از هفـت مـارس بـود، به طور كامل از شورا بگذراند اما در عمل در                   
ــد  ــت ش ــر آن مقاوم ــاحبان كار. براب ــهص ــن   خان ــاجي و انجم ــاي نس ه

 كارخانه  ۱۱۱ كارخانه از    ۲۸كه تنها   ند  كارخانه هاي پتروگراد گزارش داد    
در آن روزي كـه بـراي بازگشت به كارخانه تعيين شده بود، در حال كار              

 رهــبران شــورا در برابــر فشــارهاي خارجــي مقاومــت  اساســا٤٧ً.بودنــد
از آن  . مال مي شد  مـي كـردند كـه از طـرف مردم براي خواسته هايشان اع             

 مارس  ۱۰ي هشت ساعت كار در روز        جمله مذاكره با كارفرمايان درباره    
 . بود

ي يـك و مـبارزه براي كوتاه كردن روز كاري            صـدور فـرمان شـماره     
ي اجرايي شورا و خواست توده هاي مردم        باعـث ايجاد فاصله ميان كميته     

ي اجرايي   هايـن فاصـله در آن جايـي مجـددا ظاهر مي شد  كه كميت               . شـد 
زوخانف يكي از   . ها حركت مي كرد    .ار.تحـت رهـبري منشويك ها و اس       

 چنيـن نوشـت كه ما خودمان را وقف كارمان كرده            هـا بعـداً    اعضـاي آن  
بوديم درحالي كه به آن چه كه مي بايست در جلسات شورا انجام مي شد،               

  ۴۸.هيچ توجهي نداشتيم
تخصص تشكيل شده   فكران م  ايـن كميـته ي اجرايي از گروهي روشن        

اولين . بـود كه اولين اجالس نمايندگي سربازان و كارگران را سازمان داد           
ه بــود و رهــبران دادمــورد تايــيد قــرار را اجــالس عمومــي موقعيــت آن 

                                                 
1. Chkheidze 
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ــا يــك. ار.منشــويك و اس ــته . ديگــر همكــاري مــي كــردند در آن ب كمي
داد هاي خودش را با ايجاد يك ـ دو جين كميته ي فرعي توسعه               سـازمان 

ي اجرايي با     دفتر مخصوص كميته   بعداً. تـا به مسايل مبرم رسيدگي كنند      
 .هفت عضو شروع به كار كرد تا تصميمات روزانه را اتخاذ كند

اد، د از توده ها را نشان مي      اشظهـور يك گروه که با عمل خود جدايي        
خطـر افـتادن به دام بوروكراسي را خاطرنشان مي کرد، حتا اگر اين گروه               

ــند شــورا باشــد در در در ايــن جــا وضــعيت . ون نهــاد دموكراتيكــي مان
 هزار نفري   ۱۵۰پادگان قدرتمند   . كننده ي ديگري هم وجود داشت      نگران

 نمايـنده به شورا فرستاده بود در حالي كه كارگران كه از             ۲۰۰۰پـتروگراد   
در روزهاي  .  نماينده داشتند  ۸۰۰نظـر تعـداد دو برابر سربازان بودند تنها          

 ايـن ناهمگونـي بـيان گـر آن بود كه كارگران بايد بر ارتش مسلط                 اولـيه، 
زيرا اكثر سربازان   . (شـوند و اتحـاد خودشان را با دهقانان مستحكم كنند          

كشـاورِز مزرعه داِر منفرد، فاقد تجربه ي  .) يونـيفرم هـاي دهقانـي داشـتند       
حركـت جمعـي بـود و هـم چنيـن تـا زمان پيوستن به ارتش، هم بستگي           

هاي اجتماعي او محدود به مزارعي       وفانت. صـنعتي را نداشـت    كارگـران   
برتري هيات هاي نمايندگي سربازان،     . کرد  کـه در آن کشـت مي       شـد  مـي 

سياسـت هـاي شوراي پتروگراد را تحت تاثير قرار مي داد و باعث قوي تر            
 .شدن حركت هاي محافظه كارانه در برابر مواضع ديگران مي شد

 ممكن است شورا را غيردموكراتيك نشان       در ظاهـر، تمام اين عوامل     
 اول به صورت سازوكار     ي هـاي دموكراتيك در مرحله     دهـد؛ امـا سـازمان     

ي طبقه اي شكل گرفته بودند كه به   كه به وسيله   مـنظم بـه وجود نيامدند بل      
براي يك طبقه ي    . آن جـان داده و نفـوذ واقعي طبقاتي در آن روشن بود            

 كه فاقد   ـشوراهاي ناقص   . م ندارد شـده، دموكراسي مفهو     قـدرت  سـلب 
 با ـوضعيت مناسب و تجربه ي حكومتي و سياسي در ميان توده ها بودند   

دند كه  کر هايي عمل مي   وجود اين نقصان، بسيار دموكراتيك تر از پارلمان       
اجراي . شدند بـه وسـيله ي دستگاه هاي اداري داراي وسواس انتخاب مي           
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 در روز نشان داد كه هرگاه       ي يـک و هشـت سـاعت كار         فـرمان شـماره   
هاي فيزيكي قدرت را به دست گيرند، دموكراسي بادوام تر           تـوده هـا بنـيان     

 . خواهد شد
در عين حال، اين دموكراسي مدام با اين خطر روبرو بود که از درون              

در همان زمان گروه رهبري كننده سعي مي كرد         . شورا زير فشار قرار گيرد    
در اين جا اين خطر وجود داشت       . كندكـه قـدرت دولت موقت را حفظ         

كـه شـورا پايگـاه مردمي خود را از دست دهد و تبديل به يك پوسته ي                  
هاي بورژوازي كه شكل     توخالي شود، يك مركز گفت وگو، شبيه پارلمان       

ظاهـري دموكراسـي را دارنـد، امـا تاثيري بر تصميم  هاي مهم در جامعه                 
 . ندارند

 هاي شورا، در جناح چپ قرار       حـزب بلشـويك در حالي كه در بحث        
سازمان آن در پتروگراد در     . داشـت، در مـاه مـارس دچار سردرگمي بود         

به شدت موضع چپ گرفت و خط مقابله با          ١ي فلزكاران ويبورگ   ناحـيه 
 كه ارگان مركزي    كامنوف و   استاليندر مقابل،   . حكومت را انتخاب كرد   

تي جويانه عمل   حـزب، يعنـي پـراودا را، كنـترل مـي كـردند، بسـيار آشـ                
هـر دو بـه احزاب سياسي ديگر و به حكومت موقت تمايل             . مـي كـردند   

لنيـن هنگام بازگشت از تبعيد در ماه آوريل اين اختالف را حل             . داشـتند 
او حزب را به موقعيت مشخصي رهبري كرد و از درون آشفتگي ها             . كرد

از راه صـحيحي را در پيِش روي حزب قرار داد، آشفتگي هايي كه حزب               
زمـان انقـالب فوريـه بـه آن دچـار شده و ممكن بود آن را به همكاري                   

 .طبقاتي صلح آميز بكشاند
 بر روي آن چه     ۱۹۱۷نقطه ي آغاز تحليل لنين براي بررسي شوراهاي         

كه بر مبناي شدت برخورد نيروهاي       كـه اظهـار شده بود قرار نداشت، بل        
 :چنين نوشت" وگانهقدرت د"او در مقاله ي . در روي هم بود طبقاتي رو
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بدون درك اين   . مسـاله ي اصـلي هـر انقالبـي قدرت دولتي است           «
اي در انقـالب وجود ندارد و        هـيچ گونـه مشـاركت آگاهانـه       ... مسـاله   

  ٤٩».نمي توان از هدايت انقالب صحبت كرد

ي شوراها نهادهاي پيشين آن      آلترناتـيو قـابل توجـه در  برابـر اتوريته          
 :چنين مي گويدلنين درادامه . نبودند

طبيعت سياسي اين حكومت چيست؟ اين يك ديكتاتوري انقالبي         «
اسـت، يعنـي قدرتـي كـه مسـتقيما بر روي تصرف انقالبي پايه گذاري                

اسـت و بـر روي مشـاركت مستقيم مردم از پايين قرار دارد و نه                 شـده 
 ٥٠».قوانيني كه به وسيله ي قدرت متمركز دولتي ارايه شده است

آن را مسير حرکت    لنيـن مطالبي را بيان كرد كه         " ريـل  تـزهاي آو   "در
 اين بحث را تكرار كرد و خطر ناديده گرفتن شورا را            او بعداً . دانست مي

 دولت و يا برعكس، قرار دادن       جايچـه بـه صورت جايگزيني حزب  به          
حزب به جاي شورا و فراموش كردن هدِف اصلي يعني قدرت دولتي را             

 :گوشزد كرد
ا من قاطعانه مساله را به مبارزه اي براي نفوذ در درون            در ايـن تزه   «

شـوراهاي كارگران، كشاورزان، دهقانان و هيات هاي نمايندگي دهقانان      
براي آن كه هرگونه شكي را در اين مورد از         . و سـربازان تقلـيل مي دهم      

خـود دور كنـيم، دوبـاره بـه ايـن تزها تاكيد كردم كه ما نياز به صبر و             
د بر كار توضيحي داريم تا با پراتيك مورد نياز توده ها            حوصـله و تاكـي    
بالنكيسـم به مفهوم تصرف قدرت توسط يك اقليت         ... منطـبق شـويم     

در حالي كه شوراها پذيرش مستقيم و فوري سازماني از اكثريت        . اسـت 
اگـر كـار مـا محدود به حركت و نفوذ در درون شوراها              . مـردم اسـت   

. ادن به دام بالنكيسم و آنارشيسم نيست      باشـد، ايـن مساله به معناي افت       
آنارشيسـم منكر نياز به يك حكومت و قدرت دولتي در دوره ي انتقال              

 ٥١».است
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٤١ 

لنيـن بـا زحمـت توانست مشخص كند كه حزب بلشويك بايد كنار              
برهمي كه از     شـوراها كـار كـند و نـه بـه عنوان بخشي از احزاب در هم                

ه داران را بازي مي كنند، حكومـت موقـت دفـاع و نقـش راهـنماي سرماي       
ي خود توده ها، بايد در     كـه براي تصرف كامل قدرت دولتي به وسيله         بـل 

همه ي  : شـعار مطرح شده براي اين امر عبارت  بود از          . هـا باشـد    كـنار آن  
 گفت ين موضع لنين آن بود كه مي      تر مشخص. قـدرت بـه دست شوراها     

پردازانه براي   ت خيال هـيچ  جايـي بـراي در هم آميختگي نهادها با اظهارا            
او مي گفت كه هر چيزي بايد بر مبناي مشخص          . دموكراسـي وجود ندارد   

خـود قـرار داشـته باشد و اين مبنا واقعيت مبارزه ي طبقاتي است كه در                 
سرتاسـر درگـيري هـاي دوطـرفه و چـرخش انقالب، مي تواند راهنماي               

 .باارزشي براي حزب باشد

  سه تظاهرات
همه ي بخش هاي توده ها را به هيجان آورده بود،           در حالـي كه انقالب      

اين . اندازه گيري نبود    تغييرات در موازنه ي قدرت اجتماعي به راحتي قابل        
هايي كه   بحران. وضـعيت بـا سـه بحـران سياسـي بـه آزمون گذاشته شد              

نتـيجه ي انباشـته شدن خواست هاي اجتماعي در زير بناهاي جامعه بود و               
 . را مشخص مي كرددوره ي آينده مبارزه

رابطـه ي مـتقابل سياست و اقتصاد از طرف پيش روان سياسي طبقه ي               
بخـش هايـي از طبقه ي كارگر با جهت گيري مشخص            ازطرفـي و    كارگـر   

هاي آوريل،   ، زمينه  را براي سه تظاهرات در ماه        طـرف ديگر    از اقتصـادي 
رتيب ها را به اين ت     در آن زمـان لنيـن آن      . ژوئـن و جـوالي فـراهم آورد       

 :توصيف كرد
يك . در تمـام سـه بحـران، جنـبش بـه شـكل يـك تظاهرات بود                «

. تظاهـرات ضـدحكومتي كه دقيق ترين شكل توصيف از حوادث است           

  شوراها در غرب   

 
 

 

٤٢ 

امـا حقيقت موضوع آن است كه اين حوادث يك تظاهرات ساده نبود؛             
بلكـه بـه طور مشخصي بيش از يك تظاهرات، اما كم تر از يك انقالب                

ز انقالب و ضد انقالب با هم بود، تضادي كه بعضي           اين انفجاري ا  . بود
در اين حال نهادهاي    . اوقـات هـرگونه حركـت مياني را از بين مي برد           

».پرولتري و بورژوازي به صورت عريان رو در روي هم قرار مي گيرند            
۵۲ 

  ي اوليـن بحـران در آوريل هنگامي اوج گرفت كه وزير امور خارجه            
 اي را منتشر كرد كه اطالع مي داد متحدان  بيانيه١ دولـت موقت، ميلوكف، 

او گفت نظر واقعي    . بـايد تمام صحبت ها را درباره ي صلح كنار بگذارند          
 ۵۳. حكومـت آن اسـت كه جنگ جهاني را به يك پيروزي قطعي برساند             

ها در   آوريـل تظاهـرات تـوده اي كارگـران و سـربازان در خـيابان               ۲۰در  
اين تظاهرات با بخش هايي از جناح       . داعـتراض بـه ايـن مساله به راه افتا         

در  . راست برخورد مي كرد كه از خط امپرياليستي ميلوكف دفاع مي كردند        
 .ميان كارگران بسياري از شعارهاي بلشويكي برجسته بود

 از اين   ٢كميته ي اجرايي شوراي پتروگراد در روزنامه ي خود ايزوستيا         
 :مساله به شكل زير اظهار  نارضايتي كرد

ورا آرزوي در دسـت داشتن قدرت را ندارد، اما بر روي خيلي             شـ «
هاي شورا حمل  مي کردند، شعارهايي وجود         از پـرچم هايي كه پارتيزان     

داشـت كه خواهان سرنگوني حكومت و انتقال همه ي قدرت به دست             
  ۵۴».شوراها بود

ها رودرروي حكومت    ارها نمي خواستند در خيابان    .منشويك ها و اس   
. ند تا واگذاري قدرت به حكومت موقت را دچار اشكال نكنند          قـرار گير  

ها را   بيش تر در خيابان   ِهـا اطالعـيه اي را منتشـر كـردند كـه تظاهرات               آن
                                                 
1. Milokov 
2. Izvestia 
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٤٣ 

بـه ايـن اطالعيه احترام گذاشته شد تا پرستيژ شوراها         . محكـوم مـي كـرد     
حفـظ شـود و هـم چنيـن شـيوه ي بلشـويك هـا براي توضيح صبورانه ي                  

هـا خواهان شورش هاي فوري       يـت شـود، زيـرا آن      سياسـت هايشـان رعا    
بحران هنگامي پايان يافت كه حكومت موقت اطالعيه ي جديدي          . نبودند

. منتشر كرد و در آن اطالعيه به عبارت پردازي هاي قبلي خودش بازگشت            
 . كف همراه با وزير جنگ، گچكف، پست خود را از دست دادندوميل

ها به اين  ن حوادث و بحرانتحلـيل تروتسـكي از نقـش شوراها دراي       
 :شرح است

تضـاد آشـكار مـيان قاطعيـت توده هاي مهاجم و انعكاس سياسي              «
در يك دوره ي انقالبي، توده هاي تحت        . نـيمه كاره ي آن تصادفي نيست      

سـتم، بـه جـاي آن كه ياد بگيرند خواسته ها و آرزوهاي شان را از طريق                  
 تر به عمل مستقيم كشانده      نمايـندگان شـان بـيان  كنـند، ساده تر و سريع            

سيستم نمايندگي به طور مشخص بيش تر بيان گر خواسته هاي           .  مي شوند  
افـراد طـبقات پاييـن  در جريان حوادث است، همان طبقات پاييني كه               

 از هر گروه ي شورا يك نماينده. تعييـن كنـنده ي فعاليـت  توده ها هستند     
 ... کرد خواهد كه باشد در شرايط انقالبي پيش رفت هاي زيادي

امـا بـا همـه ي ارتباط ارگانيكي پيش رفته ميان هيات  هاي نمايندگي           
هاي نمايندگي نبودند    كارخانـه ها و توده هاي فعال، شوراها هرگز ارگان         

و از پيچيدگـي هـا و انحـرافات پارلمانتاريسـتي بـه طـور كـامل فاصله                  
 در اين   تضـاد اساسي در نمايندگي حتا در شكل شورايي آن،         . نداشـتند 

حقيقـت قرار دارد كه از يك طرف ضروري است تا به حركت توده ها               
ــانِع     ــنده، م ــر نماي ــادگي در براب ــه س ــا از طــرف ديگــر ب ــيوندد، ام بپ

راه عملـي خروج از اين تضاد اين است كه          . محافظـه كـاري قـرار دارد      
به نظر  اما اين عمل كرد كه اكنون ساده. نمايندگـي مـدام تجديـد شـود    

 يك انقالب بايد از عمل مستقيم به دست آيد و به دنبال آن              مي رسد، در  
در هــر ســطحي كــه نگــاه كنــيم روز بعــد از شــورش . حرکــت باشــد

. نـيمه كـاره ي آوريل، همان نمايندگان، مانند روز قبل در شورا نشستند             

  شوراها در غرب   

 
 

 

٤٤ 

هـا يك بار ديگر بر صندلي هايي تكيه زدند كه به آن خو گرفته بودند              آن
 ها عادت كرده   ري انـتخاب كـردند كـه بـه آن         و كسـاني را بـراي رهـب       

 ۵۵ ." بودند
شـورش روزهـاي آوريـل بـيان گـر افزايش فشار از داخل بود كه از                 

اما در مقابل، رهبري شوراها . انقـالب فوريـه تـا آن هـنگام ادامـه داشت        
 :ندچرخشي به راست داشت

ار كميته ي اجرايي، به اين نتيجه رسيدند        .رهـبران منشـويك و اس     «
به اين  . تواند باقي بماند   ومت موقت تنها با حمايت شوراها مي      کـه حك  

ترتيـب موافقـت كـردند كه مسئوليت مستقيم تري به عهده بگيرند و در               
از طرفي ديگر   . همكـاري بـا حكومـت شش پست وزارت را پذيرفتند          

در حالي كه اولين    . بيشـتر اعضـاي شـورا بـا ايـن مسـاله مخالف بودند             
لزكاري به ثمر نشست، بلشويك ها مبارزه ي        طغـيان در كارخانـه هـاي ف       

 ۵۶ ».موفقيت آميزي را براي انتخاب مجدد نمايندگان  آغاز كردند

 ٢، واسيلسكي ١در مـاه مـي در شـوراهاي صـنايع مهندسـي وايبورگ            
جــناح راســت .  جــناح چــپ داراي اكثريــت بودنــد٤ و كُلمــنا ٣لندســآي

 . د آراي خود را از دست دادنها به خصوص حامي منشويك
 :يكي از تاريخ نويسان اين تغيير را چنين توضيح  مي دهد

رشد  از كارخانه ها، همراه با       واقعيت حذف طرف داران منشويك ها     «
ارها با اين حقيقت توضيح     . و در كـنار آن نفوذ نسبي اس        بلشـويك هـا   

هر چند نه   . داده مي شود كه ميزان حمايت از قدرت شوراها زيادتر شد          
ما بخش هاي ماهر تر طبقه ي كارگر چنين گرايشي          بـه طـور سراسـري، ا      

اين مساله به ساختار سوسيال دموكراسي مربوط است كه         . پـيدا كـردند   

                                                 
1. Vyborg 
2. Vasilievsky 
3. Vasilievsky Island 
4. Kolomna 
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٤٥ 

در پايـان ژوئـن نبرد      . صـحنه ي نـبرد اصـلي، مـيان دو جـناح آن بـود              
از طرف ديگر مبارزه ي وسيع      . بـه صـورت گسترده اي پايان پذيرفته بود        

ش هاي غيرماهر بيش از تصميم هاي       ارها در ميان بخ   .بلشـويك ها و اس    
 ۵۷ ».گرفته شده بود

نـبرد بلشـويك هـا بـراي حمايت از كارگران غيرماهر ، تحت الشعاع               
اين . اصـول حـاكم بر حزب که مبتني بر بحران اقتصادي بود، قرارگرفت            

بخش هاي سياسي مجرب، قدرت     . بحران اقتصادي سال بعد شديدتر شد     
بقيه نيز به   . يد طبقه ي كارگر درك كردند     شـوراها را بهـتر از مبارزان جد       

اما اين تجربه  از مبارزه ي مستقيم بخش هاي مختلف           . همان نتايج رسيدند  
 .اقتصادي به دست آمد

در سوم آن ماه اولين كنگره ي       . درخ دا ژوئـن بحـران ديگري      در مـاه    
 ۲۰اين اجالس منتخب    . سراسـري شـوراهاي روسـيه تشكيل جلسه داد        

جبهه ي انقالبي از ماه مارس وسيع تر بود و نزديك به            . ودميلـيون كارگر ب   
كـنگره نشان داد كه احزاب      . يـك پـنجم نمايـندگان را در برمـي گرفـت           

ار در نواحـي ديگر، قوي تر از پتروگرادي هستند كه در            .منشـويك و اس   
نمايندگان حمايت  . هاي انقالبي بوده است    سـه مـاه گذشـته مركز طوفان       

اما . هـاي اجرايـي دولـت موقت اعالم كردند         تكـامل خـود را از سياسـ       
حزب بلشويك خواهان   . زودي بـا وضـعيت مشـكلي مواجـه شـدند           بـه 

همه ي قدرت به    "شعار اصلي اين تظاهرات     .  ژوئن شد  ۱۰تظاهراتـي در    
عـالوه بر آن، اولين كنگره ي كميته ي كارخانه هاي        . بـود " دسـت شـوراها   

تــنها پاســخ بــه :  گفــتپــتروگراد قطعــنامه اي را تصــويب كــرد كــه مــي
  ۵۸. ريختگي اقتصادي، انتقال قدرت به دست شورا ها است درهم

مســاله ي قــدرت دوگانــه در كارخانــه هــا و بحــران در حكومــت بــا 
 حل قدرت مندي كه      طور با برنامه و راه     همين يـك ديگر در ارتباط بودند،     

  شوراها در غرب   

 
 

 

٤٦ 

تباط يافتگي و نظم حزب بلشويك ارايه مي شد در ار          بـه وسيله ي سازمان    
 ۵۹ .تنگاتنگ  بود

بلشـويك هـا مـي توانسـتند نشـان دهـند که يک رابطه ي دروني ميان                  
ي كارگران در كارخانه ها با حركت  هاي سياسي مورد            تجـربه ي بالواسطه   

نبرد . هاي دايمي کارگران وجود دارد     نـياز براي تثبيت حداقل دست آورد      
 حركــت از ١اســتيون اســميت. بــا شــعاِر كنــترل كارگــران ادامــه يافــت 

خواسـته هـاي دموكراتـيك در كارخانه تا قدرت گرفتن شوراها را چنين              
 :توصيف كرد
ها کارگران کنترل خود را      بـراي بهـبودي شرايط توليد در کارخانه       «

در اوليـن دوره، از مـارس تـا آوريل، كنترل كارگري            ... افـزايش دادنـد   
 در همه   كميته هاي كارخانه  . اساسـا بـه موسسات دولتي محدود مي شد        

) استخدام و اخراج  (جـا تـالش كـردند تـا كنـترل را بر روي سازوكار               
. كارخانـه، بـه عـنوان بخشـي از گسترش روابط دموكراتيك ايجاد كنند             

كارفـرمايان چشـم به آينده دوخته بودند و آماده مي شدند تا كارخانه ها            
هاي در مرحله ي دوم، از مي تا ژوئن، بسياري از كميته   . را واگـذار كنند   

كارخانـه شـروع به تامين مواد خام و سوخت كردند و تالش كردند تا               
در اين مرحله بود كه     . كارخانـه هـا بـه طـور كـامل بـه كـار ادامـه دهند                

در سومين  . بلشـويك هـا رهـبري سياسي را در جنبش به دست آوردند            
مرحله از جوالي تا آگوست بحران اقتصادي گسترش يافت و مبارزه ي            

ـ      ... در چهارميـن مرحله از سپتامبر تا اكتبر         .... ر شـده    طبقاتـي عمـيق ت
شرايط سخت اقتصادي همراه با بحران سياسي وجود داشت و شكاف           

كميـته هاي كارخانه به طور فعال در نبرد براي          .... طبقاتـي عمـيق ترشـد     
  ۶۰».جابه جايي قدرت به دست شوراها مشاركت داشتند

                                                 
1. Steven Esmith 
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حكومت شوراها  "رخواست ِ واکنش مجدد كنگره ي شوراها در برابر د       
در ايــن وضــعيت . اعــالم عمومــي ايــن درخواســت را مــتوقف کــرد " 

  ي  که در تظاهرات براي قدرت شوراها و در دفاع از كنگره           ييها خواسـته 
. اما اين کار بدون اشكال نبود     . شـورا مطـرح شـده بود، کنار گذاشته شد         

با نمايندگان بـيش از نيمـي از افـراد كنگره، شب نهم ژوئن را در رايزني         
ي رد اين درخواست بحث      هـا گذراندند و درباره     كارخانـه هـا و پادگـان      

به اين ترتيب . كـردند اما تالش آنان نتوانست از تظاهرات جلوگيري کند        
 :ها روز بعد چنين گزارش دادند آن

نمايـندگان در همـه جـا بـا برخوردهاي شديد غيردوستانه مواجه             «
نه كنگره و   . الني را از سر بگذرانند    شـدند و مجبور شدند منازعات طو      

ها همان گونه    با آن . نـه شوراي پترزبورگ كوچك ترين حاكميتي ندارند       
و منشويك  . ار.اكثريت اس . بـرخورد مـي شـود كـه بـا دولـت موقـت             

فقط بلشويك ها   ... خودشـان را بـه بـورژوازي و امپرياليسم فروخته اند          
ن تنها در دست كميته ي      مـورد اعـتمادند و برپايـي تظاهرات يا الغاي آ          

 ۶۱».مركزي بلشويك ها است

اي جلوگيري كنند كه بر اثر       تنها بلشويك ها مي توانستند از رودررويي      
رهبري شورا خود را از آن چه       .  ژوئـن بـه وجـود مـي آمـد          ۱۰تظاهـرات   

ها با فراخوان راه پيمايي كه       آن. سرعت كنار نكشيد   بـه وجـود آمده بود، به      
اين . هاي دموكرات بود، راه ديگري را برگزيدند      نشـان گـر وحـدت نيرو      

مسـاله پـيروزي كاملي را براي بلشويك ها در رويارويي با اكثريت شورا              
 ۶۲.رقم زد

 ژوئن  ۱۸اكثريت عظيمي از تظاهرکنندگان چهار صد هزارنفري كه در          
كه در   بل. كردند بـه وقوع پيوست، پالكارد هاي رسمي شورا را حمل نمي          

همه ي قدرت به دست     "ك هـا ايستاده بودند و شعاِر        پشـت شـعار بلشـوي     
گسترش . کردند را حمل مي  " مـرگ بـر ده وزيـر سـرمايه دار         "و" شـوراها 
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 مربوط مي شد كه به عنوان وزير        كرنسكيبيش تر بحران ژوئن به حركت       
اين عمل صرفا بحران را     . جنگ، تهاجم نظامي جديدي را به راه انداخت       

بحران هنگامي دوباره عود كرد كه      . داختبـراي يـك تا دو هفته عقب ان        
حكومـت موقـت بـه بخـش هايي از پادگان پتروگراد فرمان داد تا پرچم                

در سوم جوالي اولين خودرو ي     . حملـه را در جـبهه ها به اهتزاز درآورند         
او . نظامـي پادگان در اعتراض به اين دستور با سالح هايش به خيابان آمد    

در يك لحظه اين    . ازان پايتخـت بود   خواهـان حمايـِت كارگـران و سـرب        
حركـت بـه حـزب بلشـويك نـيز كشانده شد، هرچند كه چنين حركتي                

عميق تر شدن تضادهاي طبقاتي در      . نقطه ي مقابل سياست هاي جاري بود      
مـاه هـاي آوريـل و ژوئـن بـه آن مفهوم بود كه هر تظاهرات وسيعي در                   

 .پايتخت به نبردي تبديل مي شد
 ،در اين زمان توده ها در پايتخت      .  روسـيه نبود   امـا پـتروگراد همـه ي      

اين پيش رفت توده ها در رشد حزب . راديكال تر از بخش هاي ديگر بودند
هـا در مـاه مي اكثريت را در كميته هاي            آن. بلشـويك خـود را نشـان داد       

كارخانـه بـه دسـت  آوردنـد ـ و اگـر چـه در اتحاديه هاي محلي ضعيف                    
هـا بـه طور تقريبي ايده ي بلشويك ها را            انبودنـد، امـا تعـدادي از پادگـ        

حـتا در پـتروگراد انقالبي، اعتقاد بر آن نبود كه شورا با             . پذيرفـته بودنـد   
ار ها به چنين نظراتي     .تركيـب معيـن خودش و اكثريت منشويك ها و اس          

تـنها بخـش كارگـري بـا انـتخابات مجدد، موضع  خودشان را              . بپـيوندند 
. دست آوردند   جوالي اكثريت را به    عـوض كـرده بودنـد و در شب سوم         

لنيـن در برابر حركت خود به خودي تظاهرات، به سه عامل اصلي توجه              
 ـ وضعيت در شورا، شدت گرفتن تضاد طبقاتي و خطر منفرد شدن             :كرد

 :او شرايط را چنين توصيف كرد. پتروگراد به عنوان پيش رو انقالب
 بگذارد كه امكان تغيير     بايد اين ايده ي مغشوش را كنار      ] پرولتاريا[«

قدرت به راحتي دست به     . صلح آميز قدرت به دست شوراها وجود دارد       
حلقه هاي  . اين قدرت با اسلحه به دست مي آيد       : دسـت شـدني نيسـت     
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بـورژوازي كه قدرت    : زنجـير حـوادث بـه ايـن ترتيـب خواهـد بـود             
ها به  دهـي مـا را مـي شناسـد، بـا همان سرعت زيادي كه توده         سـازمان 

رزه مـي پـيوندند، مسـايل را مـورد بررسي قرار خواهد داد و به ما                 مـبا 
دهي كنيم و تمام توان خود  فرصت نخواهد داد كه آنان را كامال سازمان

را بـه كـار خواهـد گرفـت تـا تـوده ها را به تظاهراتي تحريك كند كه                    
. زودرس باشد و بتواند آن را درهم شكسته و توده ها را از هم جدا كند               

علت ما بايد خودمان را در باالترين سطح ممكن سازمان دهيم           بـه اين    
شعاري كه به دست گرفتن قدرت را با  . و بـه توده ها شعار معيني بدهيم       

اگر اين مساله در هفته هاي آينده       ... ابـزار صـلح آمـيز غير ممكن مي داند         
 ۶۳» .انجام نشود، ديگر در آينده اي نزديك انجام نخواهد شد

رهـبري بلشـويك هـا، در سـوم و چهـارم جوالي،              بـاوجود هشـدارِ   
اين تظاهركنندگان از . هاي پتروگراد برپا شد   تظاهرات مسلحانه در خيابان   

طـرف بخش وسيعي از كارخانه ها و واحدهاي نظامي حمايت مي شدند؛             
براي مثال اولين خودروي نظامي پادگان   . اما استراتژي حركت نامعين بود    

رمان اطاعت خواهند كرد كه حكومت به       هـا هنگامـي از فـ       گفـت كـه آن    
نمايـندگان دموكراتيكـي انـتقال يـابد كـه بـه وسيله ي شوراي سراسري                

ها  در عين حال آن   . كارگـران ـ دهقانـان و سـربازان انـتخاب شده باشند           
 :اظهار كردند كه آماده اند تا با سالح هاي شان از شورا دفاع كنند

ان با اين پادگان و ساير      اگـر نمايـندگان شـوراي كارگران و سرباز        «
 نظامـي برخورد كنند، ما براي در هم          حـل  هـاي انقالبـي بـا راه       پادگـان 

هـاي حامـي آن با كمك اسلحه         شكسـتن حكومـت موقـت و سـازمان        
  ۶۴».درنگ نخواهيم كرد

. دو مســاله ي ديگــردر تضــاد روزهــاي جــوالي خــود را نشــان داد 
كنندگان را  عتراضار سعي كرد ا. رهبر  اس ١كـه ويكـتور چـرنف      هنگامـي 

                                                 
1. Victor Chernov 
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قدرت را به دست بگيريد و گرنه به زودي         : آرام كـند، يـك نفر فرياد زد       
 ٦٥.شويد کنار زده مي

سـپس يـك نمايـنده ي كارخانـه، تفنگ به دست، در حالي كه شورا را                 
 وزير سرمايه دار را از      ۱۰ما مي خواهيم    : خطـاب قرار مي داد، چنين گفت      
هايي  را اعتماد داريم اما به آن     مـا به شو   . حكومـت موقـت اخـراج كنـيم       

 ۶۶ .ها اعتماد دارد اعتماد نداريم كه شورا به آن
 :تروتسكي اين وضعيت را به خوبي توضيح داده است

. تظاهرات ماه جوالي خواهان چرخش قدرت به دست شوراها بود     «
در حالي كه حتا در . امـا بـراي اين مساله شوراها بايد موافقت مي كردند        

ــ ــان پايتخــت اكثري ــاالن اصــلي پادگ ــران و فع ــا، طــرف دار  ت كارگ ه
بلشـويك ها بودند، اكثريت شورا  هنوز در دست احزاب خرده بورژوايي       

خود را  (بـود كـه مقابلـه با بورژوازي را مبارزه با خودشان مي دانستند               
مديـون قـانون فيزيکـي مي دانستند كه بر همه ي سيستم هاي نمايندگي               

بازان مشخصا احساس مي كردند كه       كارگـران و سـر     .)صـدق مـي كـند     
ها و سياست شورا وجود دارد ـ اين مساله ي         تقابل بين خواست هاي آن    

در وضعيت به وجود آمده براي ايجاد يك . هـا بـود   امـروز و فـرداي آن   
هـا بـه هيچ وجه اعتقادي به قول هاي اكثريت            حكومـت از شـوراها، آن     

نه با اين اكثريت مقابله     هـا نمي دانستند كه چگو      امـا آن  . شـورا نداشـتند   
هـا با شورش به معناي انحالل شورا بود و نه            كـنار گذاشـتن آن    . كنـند 

ها بتوانند راهي را براي      قبل از آن كه آن    . انـتقال قدرت به دست شوراها     
تغيـير تركيـب نمايـندگان شـورا پـيدا كنند، كارگران و سربازان تالش               

 خواسته هاي خودشان    كـردند تـا شـوراها را به شيوه ي عمل مستقيم با            
 ۶۷».همراه كنند

رهـبران بلشـويك هـر چـند بـا تظاهرات مخالف بودند اما احساس               
نيم ميليون نفر در    . مي كردند كه مجبورند رهبري جنبش را به دست گيرند         

ها نفوذشان را براي اجتناب از برخورد        آن. ايـن تظاهـرات شرکت کردند     
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ونه كه لنين پيش بيني كرده      حركت جوالي همان گ   . بـيش تر به كار گرفتند     
در . دگير ب  ايزوله شده انتقام     بود،فرصـتي بـراي ارتجاع بود تا از پتروگرادِ        

دهي نداشتند و    حالـي كـه وضـعيت بدتـر مـي شـد بلشـويك هـا سازمان                
 .نمي توانستند توده ها را کنترل کنند

ارهــا را برانگيخــت، . خشــم رهــبران منشــويك هــا و  اس،تظاهــرات
ب بلشــويك را غيرقانونــي خواندنــد و از افســران و بــه طــوري كــه حــز

. دست گيرند  ها را به   گـروه هـاي جـريان راست خواستند تا كنترل خيابان          
بسـياري از كارگـران از شكسـت شـان در بـه دسـت آوردن خواسته هاي                  

. ها است، سرخورده شدند    مشـخص و بـا اين تهمت  كه لنين عامل آلمان           
 .قت متوقف شدجنبش جناح چپ توده ها به طور مو

تظاهـراِت روزهـاي جـوالي بـيان گـر آن بود كه تضاد شديدي ميان                
شـوراها از يـك طـرف و توده ها و حزب انقالبي از طرف ديگر به وجود                  

شـوراها كـه در روزهـاي اولـيه ي انقالب به وسيله ي تمام               . آمـده اسـت   
ر تـوده ها به وجود آمده بود، به همان دليل در دستان رفورميست هايي قرا              

گرفـته بـود كه مخالف قدرت وسيع شوراها بودند و مي خواستند جلوي              
. هر  كوشش كارگران و دهقانان را براي تعيين سرنوشت خودشان بگيرند           

بـه ايـن ترتيـب شـوراي پتروگراد در پشت كارگران شهري كه خواهان               
در حالي كه صدها هزار نفر از       . حركت به جلو بودند، از حركت بازايستاد      

هـا بـراي مبارزه ي       بـه شـكل شـورا تعصـبي نداشـتند، آن          بت  نسـ مـردم   
 ـ كميــته هــاي :هــاي جديــدي را شــكل داده بودنــد جديدشــان ســازمان

هـا و سـاير كميـته هـا ـ ايـن مسـاله نشـان مـي داد كه                     كارخانـه، پادگـان   
 .ها چه چيز است خواسته هاي فوري آن

ز قدرت ها نه فقط در مرك تجـربه ي آوريـل و ژوئن نشان داد كه توده    
. ندا شـورا هـا، بلكـه در بقـيه ي مـناطق كشـور به چپ گرايش پيدا کرده                  

هـا را فراتر از آن چه قرارداد كه لنين و حاميانش              آن ،ريختـن بـه خـيابان       
ها خطر شكست خونين به دست جناح راست را به جان       آن. انتظار داشتند 
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اده دورافت  شکستي که مي توانست در يک شهر محاصره شده و          ؛خـريدند 
گرچه هم  . حزب انقالبي بلشويك يك نيروي مستقل بود      . صـورت گيرد  

حزب بلشويك موفق شده    . بـا تـوده هـا و هم با شورا مخالفت كرده بود            
بــود افــراد سياســي آگــاه طــبقه ي كارگــر را مــتحد كــند و يــك تحلــيل 

حزب قادر بود به تنهايي با حوادث       . ماركسيسـتي از حـوادث ارايـه دهد       
 .ادثي كه در سر تا سر شورش هاي جوالي اتفاق افتاده بودحو. مقابله كند

 به سمت اكتبر
براي بسياري از كارگران    . در پتروگراد وضعيت شورا عوض شده بود      

 مركزي براي خواسته ي     ي شوراها، ايجاد سازمانِ    و سـربازان اهداف اوليه    
در آوريـل و ژوئن در ميان شورا و جنبشي كه آن را         . هـا بـود    جمعـي آن  

در انتها، در روزهاي جوالي     . وجـود آورد، كشـمكش  وجـود داشـت         بـه   
ار ها در .در آن زمان رهبران منشويك ها و اس       . زنجـيرها از هـم گسسـت      

 افسـراني همانـند ژنرال    ـكـنار افسـران تزاريسـم مـرتجع قـرار گرفتـند         
ـ ، فرمانده ي نظامي ناحيه ي پتروگراد      ١كرنـيلف   تا چپ انقالبي را در هم        
ران شـورا هـا اكـنون  با به دست آوردن اكثريت كرسي ها در                رهـب . بكوبـند 

ــد      ــته بودن ــيز برداش ــت خ ــِت موق ــمت حكوم ــه س ــد ب ــتالف جدي . ائ
وزير در راس اين برنامه قرار داشت؛        الكساندركرنسـكي بـه عنوان نخست     

ار ها پيوسته بود و پست هايي مانند وزارت         .او بعد ازانقالب فوريه به اس     
قبل از آن كه او     . ردي را بـرعهده گرفته بود     دادگسـتري، جـنگ و دريـانو      

نقـش جديـدش را بـرعهده بگـيرد، مشـخص بـود كـه وضعيت قدرت                 
دوگانه، كه شورا و حكومت موقت دو قطب متضاد باشند، با اين شرايط             

تروتسـكي آن چـه را كـه اتفاق افتاده بود، چنين            . جديـد تغيـير مـي كـند       
 :توضيح مي دهد

                                                 
1. Cornikov 
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 و شكل جديدي يافته بود، اما از        قـدرت دوگانـه دوباره بازسازي     «
در كارخانـه هـا غـير ممكن بود كه چيزي را مخالف             . مـيان نرفـته بـود     

 :خواست كارگران انجام داد
دهقانـان قـدرت كافي به دست آورده بودند تا زمين داران را از حق               
مالكيـت شـان محروم كنند؛ فرماندهان در برابر سربازان احساس امنيت            

شك كميته ي اجرايي مطلقا سهم عمده ي خود را در           بدون  ... نمي كردند 
امـا ايـن اشـتباه خواهـد بود كه فكر كنيم            . قـدرت از دسـت داده بـود       

بـورژوازي به همه ي آن چيزهايي دست يافت كه رهبرانش در مصالحه             
اين رهبران نه تنها راست را از دست داده بودند،          . از دسـت داده بودند    

 ـ نه فقط به گروه هاي نظامي سود .ودندبلكه چپ را نيز از دست داده ب
ها نيز سود رسانده     رسـانده بودنـد بلكه به كميته هاي كارخانه و پادگان          

 ۶۸ »... پخش و غير متمركز شده بود،قدرت. بودند

شورا به ندرت جلسات خود را . شـورا در رهـبري طـبقه نـاتوان بـود       
يه در   سراسري روس  ِييشـوراي اجرا  . بـه صـورت كـامل تشـكيل مـي داد          

 ١ي شوراها به عنوان باالترين سازمان شوراهاي پتروگراد و تسيك          كـنگره 
در . هايشان عمل مي كردند    ها جدا از پايگاه    امـا همـه ي آن      .انـتخاب شـد   

يـك جـا لنيـن پيشـنهاد كـرد كـه كميته هاي كارخانه نقش اصلي سازمان                  
جا نام  مساله ي اصلي آن بود كه در اين         . جمعـي توده ها را به دست گيرند       

شورا نبود ـ اما نيرويي وجود داشت كه مستقيما بر مبناي تصرف انقالبي             
 ٦٩.قدرت پايه گذاري شده بود و از طرف مردم و از پايين حمايت مي شد              

هاي توده اي جمعي     موضـع جديـد لنيـن به مفهوم چشم پوشي از سازمان           
 :وشت بعدي مبارزه نظر داشت، چنين ن ياو در حالي كه به مرحله. نبود

شوراها ممكن است در اين انقالب جديد ظاهر شوند، در حقيقت           «
 ۷۰ ».اما شوراهاي حاضر چنين نيستند. ها وابسته است انقالب به آن
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در مراحل بعد سيستم شورا ثابت كرد كه قادر است از درون، خود را          
هنگامـي كـه شوك ناشي از تظاهرات جوالي تمام شد،           . بازسـازي كـند   

قبال  ار را که  .زان، بسـياري از رهـبران منشـويك  و اس          كارگـران و سـربا    
به ژنرال هاي تزاري كه به پايتخت        زيرا. انـتخاب کرده بودند، عزل کردند     

ي بيشتر براي تقويت مجدد شوراها       انگيزه. گفتند مدآ،خوش.برگشته بودند 
 تا  ۲۷راستي ژنرال كرنيلف در       هنگامـي بـه وجود آمد که كودتاي دستِ        

اين كودتا با هم كاري چند افسر ارشد براي         . ست خورد  آگوسـت شک   ۳۰
هنگامي كه اخبار   . سركوب انقالب طراحي شده بود     اشـغال پـتروگراد و    

ارها به فكر محافظت    .حركـت كرنـيلف به شهر رسيد، منشويك ها و اس          
همان پيشگاماني  .  پيشگام را فراخواندند   يها توده ها   آن. شان افتادند  جـان 

 .شان كنند موشكه سعي مي كردند خا
اين مساله فرصتي را به وجود   . بلشـويك ها از اين تغيير استقبال كردند       

ار، .آورد تـا شـورش متوجه راست افراطي شود و كرنسكي، رهبران اس            
شوراي اجرايي با   . هـاي شـورا و دولت موقت را تضعيف كند          منشـويك 

شـناخِت جدايـي و فاصـله ي خـود از تـوده ها، اكنون قدرت خود را به                   
در . انقالب به مقابله برخيزد    كميـته ي شـورا واگـذار كرد تا در برابر ضد           

هم زمان با آن،    .  نقش مهمي بازي مي كردند     ها چنيـن وضـعيتي بلشـويک     
شـوراهاي نواحـي كـه اكـنون تحت رهبري بلشويك ها بودند، مستقالنه              
. كارهايـي را به دست گرفتند كه تا آن زمان شوراي مركزي انجام مي داد              

ه هـاي كارخانـه مجـددا تحت نفوذ بلشويك ها، دسته هاي مسلح و               كميـت 
هم چنين اتحاديه ها نقش مهمي در شكست        . گـارد سرخ را تشكيل دادند     

 .كرنيلف بازي كردند
 در چنيـن موقعيتـي از بحـران، مشـخص بـود كه برنامه ي بلشويكيِ               
گرفتــن قــدرت بــه وســيله طــبقه ي كارگــر باعــث تقويــت و همكــاري 

 مي شد كه با احساسات كارگران       ها بلشويک  ميان کارگران و   به وجودآمده 
ن گونه كه   آرهبري حزبيِ اين نهادهاي مردمي،      . پـتروگراد هماهـنگ بـود     
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 تيکتـاريخ دانان بورژوازي مي گويند، از درون مبارزات يا حركت دموكرا           
ايـن رهـبري به طور منطقي در جريان شرايط          . شـوراها بـه وجـود نـيامد       

حزبي كه معتقد بود ديكتاتوري پرولتاريا را از        . رفتپـيش آمـده شـكل گ      
حاكميت : همـان گونه كه لنين مشخص كرده است       (پاييـن بـايد سـاخت       

 ـ اكــنون بــه رهــبري )اكثريــِت استثمارشــونده بــر اقليــِت اســتثماركننده
 .نهادهايي رسيده بود كه مي توانست آن ديكتاتوري را شكل دهد

 پـتروگراد مـنجر بـه شكست    ي كارگـران و سـربازان    عمـل مـتحدانه   
داران كرنيلف به وسيله ي حركت گروه هاي         كودتاي كرنيلف شد و طرف    

خسارات ايجاد شده در . عقب رانده شدند  كارگـري و درگـيري با آنان به       
بخشي از كارگران اعتماد خود را بازيافته بودند، در         . جـوالي جـبران شد    

 در اول سپتامبر،    .نتـيجه بلشـويك هـا در شـوراي پـتروگراد موفق شدند            
ار را  .حـزب بسياري از هيات هاي نمايندگي ، گروه هاي منشويكي و اس            

 راي در برابر    ۲۷۹جـذب كـرد و بـراي حاكميـت دهقانان و كارگران با              
 چهـار روز بعد شوراي مسكو همين وضعيت را          ۷۱.  راي بـرنده شـد     ۱۱۵

 . داشت
ن پـس از شكسـت كودتـاي كرنيلف يك رقابت همگاني براي سازما            

كميته هاي جديد   . انتخابات جديد انجام شد   . دادن شـوراها بـه وجود آمد      
كردند  كميته هاي اجرايي شروع به كار       . يكي پس از ديگري شكل  گرفت      

با انتخاب تروتسكي به عنوان رييس شوراي       . و غالـبا جايگزين مي شدند     
 .پتروگراد وضعيت جديدي به وجود آمد

 توانسته بودند كنترل    هـا آن . آخريـن پـيروزي بلشـويك هـا بـود          ايـن 
اين . مجـالس و حكومـت هاي محلي را در نواحي اطراف به دست گيرند             

 .گرفت هاي طبقه ي كارگررا دربرمي کنترل به خصوص مستقيما سازمان
 :اين تصادفي نبود

اتحاديـه هـا، كميـته هـاي كارخانـه، تجمعات فرهنگي و اقتصادي              «
ها كه به صورت     د و چه آن   طـبقه ي كارگـر، چـه آنـان كـه دايمـي بودن             
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مـرحله اي شـكل گرفـته بودند، در شرايط موجود مجبور بودند در هر               
مساله خصوصي  كه به وجود مي آمد، مداخله كنند و به اين سوال پاسخ               

 ۷۲»دهند كه چه كسي صاحب خانه است؟

حزب، . تـنها بلشـويك هـا جـواب مشـخِص ايـن سـوال را داشـتند                
 ي كارگر حركت مي كرد و در اين ميان،          هماهـنگ بـا عقايد مختلف طبقه      

 .نهادهاي مردمي همراه با شرايط، تغيير يافته بودند
رسيدن به  . آسـان نيسـت كـه بـه يـك موضـع واحد دست پيدا كنيم               

هاي مختلف و در انتها به يك استراتژي كلي دست           وحـدت از ميان ايده    
تا۱۸۶۷كارخانه بزرگ روسيه از   (١پـيدا كـردن، در شـكل حركت پتيلف        

 هزار كارگر اين منطقه، ده هزار ۳۶از حـدود  . خـود را نشـان داد     ) ۱۹۱۷
نفـر از اطـراف آمـده بودنـد و اكـنون بـه نيروي كار صنعتي تبديل شده                   

اين نام گذاري به    . ( مي شناختند  "كارگران سياه "هـا را به عنوان       آن. بودنـد 
در آوريل  ها   آن.) چسبيده بود  شان يعلت گلي بود كه به پوتين هاي دهقان       

. دهي را شروع كردند مزد باالتر سازمان  بـراي دسـت يابـي به دست       ۱۹۱۷
كميـته ي كارخانـه، كه بيش تر اعضاي خودش را از بخش  كارگران ماهر                 

اي را براي    ي مستقالنه  انـتخاب كـرده بـود، سـعي كـرد تـا دوباره مبارزه             
اِر مـزد كارگـران سـياه بـه راه انـدازد، به صورتي كه كل نيروي ك                 دسـت 

در ماه ژوئن، با اميد به اجتناب از يك         . كارخانه يك پارچه حركت كردند    
مزد، كميته ي كارخانه در جست جوي        خودي براي دست   به شـورش خـود   

بلشـويك ها براي  . معـيارهاي بهـتري بـراي بحـث هـاي اتحاديـه اي بـود        
هنگام از تاكتيك كميته ي كارخانه حمايت        جلوگـيري از يك شورش زود     

 ژوئن جلسه ي مشتركي از كميته هاي چند كارخانه تشكيل           ۲۱ر  د. كردند
ي فلـزكاران و احـزاب سوسياليسـت قطع نامه اي را با اين               اتحاديـه . شـد 

 :مضمون به تصويب رساندند

                                                 
1. Potilof 
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شان را در    در نظر بگيريم كه كارگران پتيلف حقوق از دست رفته         ... 
 ،کننديري مينتـيجه ي رفتار رهبراني که با هروسيله از حل مسايل جلوگ         

 مـا معـتقديم ضـروري است نيروهاي خودمان را براي            .بدسـت آورنـد   
مزِد افزايش يافته،    حتا اگر دست  ... حركـت عـام و سـريع آمـاده كنـيم            

ي قيمت كاالها و هم چنين       اكـنون پذيرفـته شـده باشـد، رشـد بي وقفه           
، اين دست آورد را بي ارزش مي كند و يك مبارزه ي             هاموقتـي بودن قيمت   

.  است تا كارگران كنترل توليد و توزيع را به دست گيرند  ضروري،طعقا
 ۷۳. چيزي كه در انتها نيازمند انتقال قدرت به دست شوراها است

جنبش . در جـوالي، تاثـير ايـن حـركات بـازدارنده درهـم شکسـت              
مزد به شعله ور ساختِن تظاهرات       كارگـران پتـيلف بـراي افـزايش دسـت         

در حالــي كــه روزهــاي ژوئــن بــدون .  كــردتــوده اي در آن دوره كمــك
هيچ گونه نتيجه ي مثبتي گذشته بود، بخشي از بحران صنعتي در پتروگراد             

ها استراتژي بلشويك ها را      آن. بـه كارگـران غـير ماهر پتيلف سرايت كرد         
 .براي برنامه ريزي تصرف قدرت پذيرفتند

واجه در پايـيز، كارگـران پايتخـت بـا تهديد جدي كمبود مواد خام م              
ي مربوط به جنگ     شده انتقال هاي انجام    و  ي نقل   کـه در نتيجه    --شـدند   

 و هـم چنيـن انحصـار مـنابع بـه وسـيله ي كارفرمايان كه اكنون                  --بـود   
در سپتامبر درآمد . ها بودند  خواهان بسته شدن كارخانه و يا جابه جايي آن        

 ۷۴ .درصد سقوط كرد  ۴۰صنايع روسيه نسبت به آغاز جنگ 
دهي   كارگـران در برابر كميته ي كارخانه به دست گرفتن سازمان           پاسـخ 

حل بلشويك ها به     در اكتبر راه  . حل موقتي بود   تولـيد بود، اما اين يك راه        
 ا ي روسيه   تصـويب اوليـن كنفرانِس اجالس سراسري كميته هاي كارخانه         

كنــترل كارگــران در محــالت از طــرف ": و توضــيح مــي داد چــرا رســيد
كارخانه اجرا شده است و بايد به صورت سازمان يافته به يك            كميـته هاي    

تنها از اين طريق است كه نتايج واقعي و         . سيستم سراسري دولتي بپيوندد   
 ۷۵."جدي به دست مي آيد
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ها و شعارهاي    بحـران در صـنايع، تصـرف زميـن بـه وسيله ي دهقان             
. ـ نياز به حركت به سمت قدرت شورا         همـه بـه يك سمت بود       ،ارتـش 

حـتا تاكتـيك اعتصـاب، اكـنون ناكافـي به نظر مي رسيد و به عنوان ابزاِر                  
 ۷۶.عمومي مبارزه مناسب نبود

امـا قـدرت شوراها به خودي خود افزايش نيافت، اين قدرت بايد در              
يـك شـورش عمومـي به دست مي آمد، به وسيله ي بلشويك ها رهبري و                 

 از شوراها   دهـي مـي شـد ومشـروعيت قدرت اداري و دولتي را             سـازمان 
مخالفان انقالب اكتبر، پيشنهاد تقسيم قدرت بين حزب، شورا           . مي گرفت 

براي اولين بار از ماه     . امـا حقيقـت خالف آن بود      . و تـوده هـا را داشـتند       
ديگر را تقويت مي كردند،      دهي شده، يك   فوريـه هـر سـه قـدرِت سازمان        

ه ها به   بـه طـوري كـه زميـنه ي مسـاعدي بـراي اتحـاِد حزب، شورا و تود                  
ضد انقالب و رسيدن ارتش     . وجودآمـده و ايـن وحـدت كـامل مـي شد           

حكومت موقت براي   . آلمـان بـه پـتروگراد ايـن اتحـاد را تهديد مي کرد             
 . ريزي مي كرد و  فورا بايد حركتي انجام مي شد محاصره ي شهر برنامه

او نامه اي به كميته ي مركزي خود نوشت         . لنيـن اولين گام را برداشت     
 زمينه ي اين    ".بلشويك ها بايد قدرت را به دست گيرند       ": ين عنوان كه  بـا ا  

 :بحث عبارت بود از
بلشـويك هـا اكثريـت نمايـندگان شوراهاي كارگري و سربازي را             «

بـه دست آورده اند اين اكثريت در هر دو پايتخت به دست  آمده است و                 
... ا هستند اكثريت مردم در كنار م    ... بايد قدرت دولتي را به دست گيرند      

 ۷۷».هاي دموكراتيك شوراها و سازمان: يك ابزار وجود دارد

بـا کمـي مقاومـت، حزب اين ايده را به پيش برد كه بايد يك حرکت           
 .دهي كرد جديد را سازمان

 گفته بود، مشخص بود كه در چنين        ۱۹۰۵همـان گونـه كـه لنيـن در          
ورش را در   موقعيتـي شـوراها قادر به رهبري شورش نيستند تا بتوانند ش           
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در حالي كه بلشويك ها در بيش تر شوراها         . سـطح عمومـي بـه پيش ببرند       
اما هنوز زمينه اي عمومي  كه به طور قطعي بتواند مخفيانه             اكثريت داشتند، 

با آن  كه    . كار قيام مسلحانه را سازمان دهد، نمي توانست مورد بحث باشد          
ا دريافته بودند، يك    توده  ها شعار عمومي همه ي قدرت به دست شوراها ر           

هـدف واحـد و شـجاعانه بـراي به عمل درآوردن اين شعار الزم بود كه                 
 .مي توانست از عهده ي يك حزب انقالبي بر آيد

بعضـي از بلشويك ها تاكيد مي كردند كه به داليل تشكيالتي بايد قيام              
اين كنگره در اواخر اكتبر برگزار      . تـا كنگره ي دوم شوراها به عقب بيافتد        

مـي شـد، هنگامـي كـه حـزب امـيدوار بود تا آن زمان در ميان نمايندگان                   
 :پاسخ لنين به اين مساله بسيار تند بود. اكثريت داشته باشند

انديشـي خواهـد بـود كـه بـراي يك اكثريت ظاهري              بسـيار خـام   «
هـيچ انقالبـي هـيچ گـاه منتظر چنين چيزي           . بلشـويكي منـتظر بمانـيم     

 هيچ گاه منتظر نخواهند بود و دارند        كرنسكي و شركايش  . نخواهـد شد  
 ۷۸».آماده مي شوند تا پتروگراد را محاصره كنند

 : سپتامبر او بحث خود را تكرار كرد۲۹در 
منـتظر شدن براي كنگره شوراها كامال ابلهانه است چنين انتظاري           «

آن هم در حالي كه     . بـه آن مفهـوم اسـت كـه هفته ها را از دست بدهيم              
اين به  مفهوم آن است كه       . زهـا تعييـن كننده هستند     هفـته هـا و حـتا رو       

توانايـي ذهنـي كسـب قـدرت را نداشته باشيم، در اين صورت كسب               
، با )چه از نظر سياسي و چه از نظر تكنيكي  (قـدرت غـير ممكـن است        

توجـه بـه ايـن كه قزاق ها براي روز شورش آماده شده  و ناشيانه آن را                   
 ۷۹.نده امشخص كرد

 اين شورش بايد -۱: آميز نياز به سه مساله دارد   يك شورش موفقيت  
حل فوري را براي مقابله با بحران و از ميان بردن تهديد دايمي ضد               راه

 داراي تكنـيك هـاي نظامـي باشد كه قدرت را            -۲.انقـالب ارايـه دهـد     
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 بايد حداكثر هماهنگي را با توده هاي روسيه داشته          -۳.بـه دسـت گـيرد     
با حركت ضعيف توطئه گري همراه باشد،       ايـن هماهنگي نبايد     «باشـد،   

بلكه بايد با يك جهش سياسي همراه باشد كه بتواند قدرت را با کمک              
ها  يـك طـبقه بـه دسـت گـيرد و همـراه بـا ديگراني كه ضرورتا به آن                   

اين سه مساله هم زمان نياز به       . مي پيوندند، به نيازهاي فوري پاسخ دهد      
 ۸۰».ناميد"  قيامهنر"مهارت هايي دارد كه لنين آن را 

اوليـن  گـام مشـخص بـه سمت حركت اكتبر تاسيس كميته ي انقالبي                
 :نظامي پتروگراد بود

، كه هنوز حل نشده بود، هماهنگي زمينه هاي شورش          ...يـك مشكل  «
جايي كه هنوز صندلي هاي . بـا انـتخابات و عمـل كـرد مشخص شورا بود          

 ۸۱».اختيار داشتند نمايندگي را احزاب مختلف در 
  ي برنامهايـن مشـکل هنگامـي حـل شـد كـه منشـويك ها، در مورد                  

جابـه جايـي پادگان پتروگراد به خارج پايتخت،         حکومـت موقـت بـراي       
كميته .  برنامه تشكيل شود اين پيشـنهاد كـردند كميـته اي بـراي پاسـخ به           

تركيب  انـدازه ي كافـي محـدود بود و از          بخشـي از دسـتگاه شـورا و بـه         
 دهي شورش برساند لشويك ها را به هدِف سازمان    كـه بتواند ب    اي سياسـي   

طـرح كميته ي انقالب نظامي تا پذيرش آن از طرف   ي از ارائـه  .دور بـود  
همان گونه كه تروتسكي گفته      و. شـورا و تاسـيس آن ده روز طول كشيد         

 ۸۲.بود، شورا حزب نبود
داد و هم چنين     اكتـبر سـازمان       ۲۵جزيـيات شورشـي كـه كميـته در          

ري قـدرت در دوميـن دوره ي شوراها در اين جا مورد نظر              بـه دسـت گـي     
. نيسـت، اما كم تر انتظار مي رفت كه حكومت موقت به راحتي سقوط كند              

 ۶۶۷ نفر از  ۵۰۵يـك نظرسـنجي سـاده از نمايـندگان نشـان مـي داد كه                
نمايـنده ي شورا معتقد بودند كه همه ي قدرت بايد به دست شوراها باشد               

 .و اين کار انجام شد
 :تروتسكي حركت سياسي در انقالب را در اين مقطع چنين بيان كرد
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 كارگران و سربازها و ،شوراها. حزب شوراها را به حركت درآورد«
هـم چنيـن بخـش وسيعي از دهقانان را به حركت درآورد؛ اما در ميان                

اگــر شــما يــك دســتگاه . تــوده هــا ســرعت خــود را از دســت مــي داد
كنيد به عنوان سيستمي كه داراي چرخ دنده هاي          را نمايندگي    يافتهسازمان

ممكـن اسـت بگوييد كه تالش هاي صبورانه براي          ... مـتفاوت باشـد ـ    
 ـ اما  .ارتـباط چرخ هاي حزب با چرخ هاي عظيم توده  ها ضروري  است              

انـدازه هاي مياني چرخ هاي واسط شورا را حذف كنيد، در اين صورت              
شد كه شورش دندانه هاي     ممكـن اسـت كـه ايـن خطر وجود داشته با           

چـرخ شـورا را بشـكند و هرگز توده هاي وسيع به طور كامل به حركت                 
خطـر مقابل آن نيز به همين ميزان واقعي  است ـ خطري كه              . نپـيوندند 

ي ضعف حركت سيستم     اجـازه مي دهد شرايط مساعد بگذرد كه نتيجه        
 ۸۳».شورا است

وديت شورا را انقـالب اكتـبر بـه طور مشخص و كامل اهميت و محد      
 :نشان داد

 که بتواند هم  قدرت قديمي را        ، به مفهوم پرولتاريايي آن    ،سـازمان «
هايي، شورا    چنين سازمان  ؛سرنگون كند و هم جايگزيني براي آن باشد       

خودي خود نمي توانند اين مساله    گرچه شوراها به تنهايي يا به     ... هسـتند 
 دنبال كنند كه    هـا ممكـن اسـت اهـداف مختلفـي را           آن. را حـل كنـند    

شوراها برنامه ي خود را از حزب       . بـر مبناي برنامه ريزي و رهبري باشد       
جدا ازانقالب چنين   (در حقيقـت شوراها در شرايط انقالبي        . مـي گـيرند   

گيرنده ي تمام طبقه، به استثناء بخش هاي         در بر ) مساله اي ممكن نيست   
در حالي كه . تندعقـب مـانده، فاقد آگاهي يا بيگانه شده از كارگران هس       

ــتند    ــبقه هس ــك ط ــري ي ــندگان فك ــي، نماي ــزب انقالب ــاله ي . ح مس
كسب قدرت، تنها مي تواند به وسيله ي تركيب حزب و شوراها حل شود          

بيش همانند شوراها    و هاي توده اي كه كم       ـ يا در تركيب با ساير ارگان      
 ۸۴».هستند
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در : انقـالب روسـيه نمونـه ي ارزش مـند موفـق قـيام كارگـران است                
 روسيه براي   ۱۹۱۷اما تا سال    . حقيقـت ايـن تنها مدلي است كه ما داريم         

در حقيقت اين مساله يك وضعيت      . بـيش تـر ماركسيسـت هـا الگـو نـبود           
در . پـس از روسـيه تـنها جنـبش آلمـان ارزش مند است             . اسـتثنايي بـود   

[ نمونه ي روسيه بسيار برجسته بود، هر انقالبي داراي           ۱۹۱۷حالـي كه از     
فوريـه، هـم چنيـن داراي روزهاي جوالي و حركت به سمت              ]ايروزهـ 

ها  آن.  درك موضوع كمك كند     چنيـن همسـاني مي تواند به      . اكتـبر اسـت   
هـم چنيـن مـي توانـند پيش رفت واقعي حوادث را به صورت تقريبي بيان                 

حـوادث هرگـز بـا همـان وضـعيت بـه وجود نمي آيد اما مي تواند              . كنـند 
اختالف مهمي بين   . ه شكل جديدي باز توليد كند     فعاليت هاي انساني را ب    

روسـيه و كشورهاي ديگر نظير بريتانيا يا آلمان وجود داشت، هم چنان كه              
 فــاقد ۱۹۱۷طــبقه ي كارگــر روســيه تــا    . امــروز هــم وجــود دارد  

ها داراي   آن: دسـت آوردهايـي بود كه تا آن زمان كارگران اروپايي داشتند           
ت، قـدرت قانونـي، اتحاديه هايي با        سيسـتم پارلمانـي، احـزاب رفرميسـ       

 بـه ايـن خاطـر روسيه با اين حركت،         . بودنـد ... كارمـندان تمـام وقـت و      
ها يك حزب انقالبي     آن. رفت بزرگي دست يافت      دربرابـر غرب به پيش    

 .را سازمان دادند كه داراي حمايت توده اي و رهبري ماركسيستي بود
 همساني در   ۱۹۲۰ تا   ۱۹۱۵ رغم وجود اختالفات، در طي سال هاي          به

ايـن كشـورها برجسـته بـود ـ بـه ايـن ترتيـب تمام جنبش هاي توده اي                    
ِكارگـرانِ اروپايـي، تالشـي بـود كـه به وسيله ي توده ي انقالبي با هدف                  

درعين حال تمايز ميان روسيه و غرب       . رسـيدن به سوسياليسم انجام شد     
ان شخصي بيش از    اگر ما بخواهيم به عنو    . نمي توانست ناديده گرفته شود    

يـك مشـاهده گِر غير فعال با انقالب روسيه برخورد كنيم، بايد درك كنيم               
كه چگونه درس هاي آن انقالب مي تواند براي كاربرد به كشورهاي ديگر             

كارهاي  و  كـه زندگـي سياسـي تحـت تسـلط ساز            منـتقل شـود، جايـي     
ان  بــه عــنويافــته رفرميســم قــراردارد و يــك جنــبش اتحاديــه اي ســازمان
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شرايطي  به طور مختصر در    ـ   واسـطه اي مـيان سرمايه و كار عمل مي كند          
 با  آن ۱۹۸۰كه سوسياليست ها در بخش وسيعي از جهان امروز در دهه ي          

مواجهـند، كمـك اصـلي بـراي انتقال اين تجربه، ميراث تاريخي اروپاي              
هر چند شوراهاي كارگران در     .  است غربـي در پايـان جـنگ جهاني اول        

هـاي جمعي طبقه ي كارگر كه در غرب          نـا موفـق بـود ـ سـازمان        نهايـت   
تشـكيل شـد همانـند شـوراهاي روسيه بود ـ اما اين شوراها در تقابل با                 

انقالبيون كه به عنوان اقليتي از طبقه ي        . رفرميسـم گسـترده بـه وجـود آمد        
ــا        ــه ب ــه چگون ــند ك ــد، آموخت ــرده بودن ــاز ك ــت را آغ ــر حرک كارگ

قسمت اصلي اين كتاب اختصاص     . ابله كنند فرصـت طلبي هاي موجود مق     
 . به اين تجربه دارد
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 پي نوشت
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  بخش دوم

 

 امپریالیسم غرب در بحران

 
بـراي شناخت بحراني كه اکنون استحكام كشورهاي سرمايه داري در           

طغيان .  برگرديم ۱۹۱۴غرب اروپا را متزلزل کرده است، بايد به آگوست          
اكم را مجـبور كـرد تا ساختار قدرت خود را           هـا، طـبقه ي حـ       خصـومت 

زنـده مـاندن در صـحنه ي نـبرد بستگي به ميزان كيفيت              . بازسـازي كـند   
 ۹۴۳۸۳۷، ارتش بريتانيا    ۱۹۱۸ سپتامبر   ۲۰براي مثال در    . تجهيزات داشت 

 جنگ  ١. هزار تن مي رسيد    ۴۰ها مجموعا به     گلوله شليك كرد كه وزن آن     
د ملي داشت كه بتواند واحدهاي      در چنيـن سـطحي نـياز بـه يـك اقتصا           

 .توليدي را هماهنگ تغذيه كند
بريتانيا در اين مسير حركت كرد و سيستمي از سرمايه داري دولتي را             

خصوصي با هم تركيب شده    پايـه گـذاري كـرد كـه درآن دولت و بخش             
كميته ي  .  راه آهن را تصرف کرد     ،در اوليـن روزهـاي جنگ      دولـت . بـود 

اندازي آن تشكيل شد که شامل مديران خطوط    راه اجرايـي راه آهـن براي     
طبيعتا مالكان خصوصي   . ِاصـلي خصوصـي و رييس سازمان تجارت بود        

زندگي بايد  . ها تضمين شد   در برابـر ايـن تغيـير پاداش گرفتند ـ سود آن           
 .شد، اما سودها ـ نه قرباني شاه و كشور مي
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رد و تمام   تعامل دولت و سرمايه از صنعتي به صنعت ديگر سرايت ک          
۹۰، دولت   ۱۹۱۸سال  در پايان   . دصنايع در ماشين جنگي مشارکت کردن     

درصـد واردات و هـم چنيـن مصـرف بـيش تـر مواد خام اصلي را كنترل           
 ميليون نفر در وزارت تسليحات استخدام       ۳,۵بـه طـور مستقيم      . مـي كـرد   

همـان گونـه كـه دولـت به زندگي اقتصادي كشيده مي شد،     . شـده بودنـد   
وزارِت كامال قدرت مند    . اري نيز به سمت دولت كشانده مي شد       سـرمايه د  

به قول خود او،    . تسـليحات زيـر نظر للويد جرج اين پروسه را كامل كرد           
مشخص ترين وجه   . ايـن سـازمان از ابتدا تا انتها سازمان مردان تاجر بود           

 ۲.س پست هاي اجرايي قرار داشتندأآن تاجران موفقي بودند كه در ر
 عجيبي را بر سياست  دولت هاي مختلف تحميل كرده           جـنگ تناسـب   

ها  رهـبران آلمانـي بـراي جـنگ طوالنـي آمـاده نشده بودند؛ اما آن          . بـود 
. دهـي مجدد منابع شان نياز دارند       بـه زودي درك كـردند کـه بـه سـازمان           

توزيع مواِد  : حكومـت سـازمان مخصوصـي را براي توزيع به وجود آورد           
او رييس شركت   . رهبري مي شد   ١ي والتر رادنو  اين سازمان به وسيله      .خام

تا قبل از آن تركيب دولت و تجارت در جامعه ي آلمان عميق             . گ بود .اِ.آ
تحت سرپرستي رادنو سيستمي از عمل كرد شركت هاي بزرِگ          . نشده بود 

تحـت كنـترل دولـت به وجود آمد كه بسياري از توليدات صنايع و سهم                
 دولتي، جريان تمركز سرمايه را كامل كرد         حركت ۳ها را تنظيم مي كرد؛     آن

 . خواست كه به طور طبيعي سال ها وقت مي
 فرانسـه و روسـيه به جنگ پيوستند و ايتاليا در كنار بريتانيا              ۱۹۱۵در  

در ايتالـيا نـيز حكومـت مي خواست با توجه به تجربيات             . قـرار گرفـت   
يع تورين براي   كارفرمايان صنا . دهي كند  صنايع، اقتصاد را دوباره سازمان    

در سال . ايجـاد و گسـترش سيسـتم كنترِل دولتي توليد، فرا خوانده شدند       
 .  كارخانه ي جدا از هم وجود داشت۱۹۷۶ تعداد ۱۹۱۸

                                                 
1. Walther- Rathenau 
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در هميـن حـال، زندگـي اقتصـادي مردم به خاطر تقاضاهاي بي پايان               
عطش سيري ناپذير تسليحات،    . بخـش نظامـي، هـر روز خراب تر مي شد          

از كارگـران را بـه صنايع فلزي كشاند؛ در حالي كه ساير             ميلـيون هـا نفـر       
در بريتانيا در طي جنگ، شمار مهندسان با        . صـنايع در حال سكون بودند     

در آلمان اين   .  درصـدي، به دو ميليون و چهارصدهزار نفر رسيد         ۳۴رشـد   
 ۳درصـد بـود و در نتيجه تعداد كارگران بخش تسليحات به            ۴۴افـزايش   

ي صنايع نظامي    ريتانـيا جنگ را با يك وزارت خانه       ب. ميلـيون نفـر رسـيد     
 هزار نفر از مردم در صنايع نظامي درگير         ۹۰۵آغاز كرد، اما به طور واقعي       

 .بودند
بـا ظهور ناگهاني اقتصاد سرمايه  داري دولتي به نظر مي رسيد فاصله ي               

وجود آمده است، اما در حقيقت اين شرايط بيان گر           عميقـي بـا گذشته به     
 به وجود آمده ۱۹۱۴زايـنده ي تمايلـي بـود كه در دهه هاي قبل از       رشـد ف  

 بخش هاي خصوصي اقتصاد، در رقابت با        بـه  خاطر مبارزه ي فرديِ      . بـود 
شماري از آنان در يك ديگر      . يكديگـر واحدهـاي بـزرگ تـر بوجـود آمد          

. تعداد كارگران در توليدات بزرگ صنعتي افزايش يافته بود        . ادغـام شدند  
 در دوره ي جنگ به شکل منطقي تکميل شد، تمام كشور به             ايـن پروسـه   

كارخانـه هـاي وسـيع بـه هـم پيوسته تبديل شد که تحت مديريت دولت                 
توليد به يك باره تبديل به ترکيبي از شمار زيادي          . سرمايه داري قرار داشت   

 آن در بســياري از از بــنگاه هــاي اقتصــادي كوچــك شــد كــه كارگــرانِ 
دهي صنايع   اكـنون صنعت عبارت از سازمان     . كارخانـه هـا پخـش بودنـد       

سـاي خصوصـي تبديل به مديران       ؤر. بـزرگ درحرکتـي سراسـري بـود       
سوءاستفاده چي دولتي شدند، اما به عنوان يك طبقه از اين فرصت استفاده 

کـردند تـا از قـدرت دولتي براي سركوب نيروي كار استفاده کنند و                مـي 
 . وبندرقابت هاي تجاري را از خارج در هم بك

اين شکل توسعه ي سرمايه داري تضادهاي مشخصي را در درون خود   
تضاد ميان توليد   : را سال ها قبل پيش بيني كرده بود        داشـت كه انگلس آن      
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 ميليون ها نفر به دست مي آمد و         ثـروت، كـه بـه وسيله ي هم كاري جمعيِ          
ذيري اين تضاد، آشتي ناپ. تصاحب آن ثروت توسط اقليتي از سرمايه داران   

 توليد در جامعه    ،ميان سازمان توليد در كارخانه هاي خصوصي و آنارشي        
  ۴.کرد را به طور كلي بازتوليد مي

شـکل كارخانه هاي منفرد بزرگ عمل        اقتصـادهاي دوران جـنگ، بـه        
دو .  توسط جنگ تحت فشار بود      شدت مي كرد و آنارشي سرمايه داري به        

نايع تسليحاتي با هم برخورد     نيروي متضاد توليد اجتماعي و جنگ در ص       
مـي كـردند و در ايـن جـا بـود كـه بحران با شدت خاصي خود را نشان                     

 . در اين شرايط جنبش شوراهاي كارگري آغاز شد. مي داد
طـبقه ي حـاكم تـالش كـرد تـا آن را بـا کمک زور و در تعامل ميان                  
دولـت و سـرمايه حـل كـند ـ چـه در زمينه ي سياسي و چه در زمينه ي                     

ها مي جنگيد و خود را در        زميـنه   ي جنـبش كارگـري در همـه      . ادياقتصـ 
. تقـابل بـا اين فشار قرار داده و سالح هاي خود را با آن  هماهنگ مي كرد      

شـوراهاي كارگـري نتـيجه ي هميـن مساله بود يعني مبارزه ي سياسي و                
 .اقتصادي در اين شوراها به هم مي آميخت

 جنبش كارگري درمعرض تهاجم
گ در جبهه ها وابسته به هم كاري طبقه ي كارگر در داخل             موفقيت جن 
هــاي  هــيجان. در ابــتدا طــبقات حاكمــه مشــكلي نداشــتند. کشــور بــود

اما . ميهـن پرسـتانه در هفـته هـاي اول جنگ اين اطمينان را به وجود آورد                
مشـخص بـود كـه فشار ناشي از هيجان جنگ تاثير خودش را زماني از                

هاي وحشت ناك جنگ مدرن       با واقعيت  دسـت خواهـد داد كـه كارگران       
تدريـج حكومـت هاي اروپايي براي مقابله  و آرام كردن             بـه . آشـنا شـوند   

 .نارضايتي و سركوب مخالفان هماهنگ شدند
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 رهـبران سنتي  ييـ حکومـت هـاي اروپا   ،   اوليـن مـرحله از حملـه       در
جنبش كارگري . اين مساله ساده نبود . کارگـران را وادار بـه تسليم كردند       

روپـا، بـراي مقاومـت در برابـر جـنگ امپرياليسـتي، در دومين اجالس                ا
در آن زمان همه ي     .  در اشتوتکارت، هماهنگ شده بود     ۱۹۰۷انترناسيونال،

احزاب بزرگ طبقه ي كارگر، خود را موظف كرده بودند تا از هر امكاني              
اگر جنگ به هر شکلي آغاز      . بـراي ممانعـت از آغـاز جنگ استفاده کنند         

وظـيفه ي آنـان بود كه به سرعت آن را خاتمه دهند و از بحران                «مـي شـد     
سياسي و اقتصادي ناشي از جنگ در جهت گسترش پايگاه هاي گوناگون         

  ۵». اجتماعي و تسريع در سرنگوني طبقه ي سرمايه دار حاكم استفاده كنند
رهبران . كلمات زيبا فراموش شده بود    " تمام اين    ۱۹۱۴ آگوست   ۴در  

تانـيا و سوسـيال دموكـرات هاي آلمان به سرعت در مسير       حـزب كـار بري    
حـزب  . جـنگ قـرار گرفتـند و بـا جـنگ امپرياليسـتي هماهـنگ شـدند        

نيسم مقاومت بيش تري كرد، اما شعار       يسوسياليسـت ايتالـيا در برابر شوو      
داد كه هيچ چيزي را به       نشان مي " نـه حمايـت ـ نـه خراب كاري        : "هـا  آن

 .جنگ ملي ترجيح نمي دهد
 ، امپرياليسـت ها را به عنوان تهييج كنندگان و شركاي            بران اتحاديـه  رهـ 

 آگوست، اتحاديه هاي آزاد آلمان      ۴حتا قبل از    . سياسي خودشان پذيرفتند  
قـول دادنـد اعتصـاب هـا را به حال تعليق درآورند و مبارزه براي افزايش               

اري چند ماه بعد همك   .  كنار بگذارند  "منافع ملي "مزدها را به خاطر      دسـت 
فرموله شد  » سودمند«ها ي بريتانيا با جنگ در يك موافقت نامه ي            اتحاديـه 

كـه در آن همـه ي اعتصـاب هايـي كـه به توليدات نظامي مربوط مي شد،                   
در مقـابل يـك قـول شـرافت مـندانه گرفتند كه             . غيرقانونـي اعـالم شـد     

در ايتاليا رهبران كارگران فلزكار     . محدوديـت   سـودها اعمـال خواهد شد         
 :يك موضع كلي گرفتند

پس كودكانه و   . مـا قادر نخواهيم بود كه از جنگ جلوگيري كنيم         " 
 ۶."احمقانه است که بخواهيم در برابر نتايج آن مقاومت كنيم
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ها اجازه داد كه از نظر ظاهري جنگ         غريب به آن    و  اين منطق عجيب  
 .را نادرست بدانند، اما كارگران را براي تاييد آن بسيج كنند

هـبران مخـتلف اتحاديـه ها و كارگران در اروپا براي افروختن آتش              ر
ها طبقه ي كارگر را      آن. کردند جـنگ از يك استدالل اجتماعي استفاده مي       

نهادهاي طبقه ي كارگر به     . پـا بسـته تسـليم جـنگ طلبان كردند           و  دسـت 
 ابزارهاي دولتي با جنگ هم كاري        ي كه به مثابه   طرف نبودند، بل   سادگي بي 

 رهـبر حـزب كار بريتانيا، رياست مشاوران         ١آرتـور هندرسـون     . كـردند 
ارتـباطات صـنعتي در شـوراي دولتـي احزاب توري و ليبرال را برعهده               

در ايتاليا و آلمان، دستگاه اداري اتحاديه به مركز استخدام افسران           . گرفت
 .نظامي تبديل شد و اعضاي خود را براي مرگ در سنگرها گسيل مي كرد

ها خود را در      کارگران، آن   رك پسـت هـا از جانب رهبران سنتي        بـا تـ   
وجود قوانين  . ديدند برابـر تهـاجم وسـيع به حقوق مدني شان بي دفاع مي            

 در آلمان،   "محاصره" در بريتانيا و قانون    "دفاع از سرزمين  "اضـطراري نظير  
در حالي كه   . بـه پلـيس و نـيروهاي نظامـي قـدرت بـي سـابقه اي مـي داد                  

اي مختلف نفوذ خود را از دست مي دادند و ضعيف مي شدند،             ه پارلمـان 
سانسـور و فشـار بـه بـرنامه هاي كامل سياسي ماشين دولتي اروپا تبديل                

 .شده بود
 به تنهايي مورد    انش  بـه خاطر اهميت استراتژيكي      ،يصـنايع تسـليحات   

مقـررات صنايع تسليحاتي بريتانيا، از جوالي       . نـد توجـه مخصـوص بود    
داد كه دولت     را به دليل جنگ ممنوع كرده بود و اجازه مي           اعتصاب ۱۹۱۵

ها  كنـترل كارخانـه هايـي را بـه دست گيرد كه به اتحاديه هاي کارگران آن                
بـراي جلوگيري از رفتن كارگران صنايع تسليحاتي به         . سـوءظن داشـت   

ـ        مزد بهتر، اين    دسـت آوردن شرايط كاري و دست      ه  جـاي ديگـر، بـراي ب
بـود كه هر كس كار خود را بدون اجازه ي كارفرما          گـذارده شـده       قـانون 

                                                 
1. Arthur Henderson 
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 تهديد ديگري كه    ۷. هفـته از كـار محـروم مـي شود          ۶تـرك كـند، بـراي       
 .كارگران را تحت نظم درمي آورد، خدمت اجباري سربازي بود

 قوانين  ۱۹۱۶آلمـان كـه از الگـوي بريتانيايي آموخته بود، در دسامبر             
بـراي كارگران، روند    » ژهقـانون خدمـاِت ويـ     «. وحشـيانه اي وضـع كـرد      

هيچ كدام . حرکت آلمان را براي هماهنگ كردن ماشين جنگي تكميل كرد  
 نزديك به ۱۹۱۷در سال    .ها تحت ديسيپلين نظامي كار نكرده بودند       از آن 

يـك ميلـيون سـرباز مشـمول در صنايع كار مي كردند و موظف بودند از                 
در اين جا .  کنندقـانون خدمـات ويـژه كه تحت كنترل دولت بود متابعت      

 .حق اعتصاب و تغيير محل كار به شدت محدود مي شد
ها از طرف    تـنها چـيزي كـه بـه كارگـران كمـك مي كرد، تشويق آن               

ي ميان كارگران و     زيرا درك بهتري از رابطه    ... كميـته هـاي كارگـري بود      
 حكومت مجبور شده    ۸.داد هم چنين ميان كارگران و كارفرمايان اشاعه مي       

 زيـرا تجربه ي قبلي      ،ندگان كارگـران را در محـل كـار بـپذيرد          بـود نمايـ   
اين كارگران در صنايع بزرگ برلين      . كارگـران فلـز كار مكانيك را داشت       

کردند و مبارزات پي گيرانه ي آنان  كننده ي جنگ بودند، کار مي    کـه تغذيـه   
در اين كميته سه    . نهادهاي مخصوص ديكتاتوري را به عقب رانده بود ـ        

 از مديـران و اتحاديه ها وجود داشت و يك نفر از وزارت جنگ               نمايـنده 
 .س آن  بودأدر ر

 صنايع ايتاليا از همان كميته هايي تشكيل شده بود كه در            سيستم بسيجِ 
در اينجا نيز انجام وظايف ميهن پرستانه       . مجمع جنگ برلين وجود داشت    

 كارگراِن يك سوم از. به وسيله ي قدرت عده اي هماهنگ پشتيباني مي شد     
كار وادار شده بودند و      صـنايع جـنگ، سـربازاني بودنـد كـه بـا زور بـه                

تصـويب شـده بـود كـه اگـر از خـِط توليد خارج شوند، با كيفر مواجه                   
اين تصويب نامه براي ترساندن بقيه به كار گرفته مي شد و            . خواهـند شـد   

تان، با  رفـتار غير متعارفي، همانند دير آمدن يا مخالفت با سرپرس          هـرگونه   
 . تنبيه مواجه مي شد
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گونه برخورد كردند، اما     هرچـند كشـورهاي مخـتلف بـا جنگ همين         
مـيزان فشـار بـر زندگـي كارگران در هر کشور به شکل قابل مالحظه اي                 

 ميليون از مردم، بين     ۵ تـا    ۴بـراي مـثال در بريتانـيا بيـن          . مـتفاوت بـود   
 اينکه ليا با ايتا.  بـه خدمـت فـرا خوانـده شـدند          ۱۹۱۸و۱۹۱۴سـال هـاي     

 را بسيج كرد و نفرسه چهارم ميليون     پـنج و   ي داشـت،  جمعيـت كـم تـر     
 در حقيقــت زندگــي و امـوال مــردم بريتانــيا  ۹. ميلــيون نفـر را ۱۳آلمـان  
، ولـي تمـام ديگـر کشـور هاي قاره ي اروپا به ويراني                شـد  تخريـب کمتر

 .كشيده شد
 شاخص    ۱۹۱۸در  . يكي از نشانه هاي فشار اقتصادي جنگ، تورم بود        

 درصد باالتر از پيش از جنگ بود، در حالي كه در            ۲۰۵زندگي در بريتانيا    
 درصد افزايش   ۴۰۰ درصـد و در اقتصـاد ضـعيف ايتالـيا به             ۳۰۰آلمـان   
در تـالش بـراي مقابلـه بـا تـورم، كارگـران كشـورهاي مختلف                . يافـت 

مزدها در بريتانيا ارزش     به نظر مي رسيد دست    . موقعيـت يکساني نداشتند   
در حالي كه در آلمان حتا در بهترين صنايعي كه          . ود را حفظ كرده بود    خ

 ،مزد پايين  آمده بود ـ در جريان جنگ         پرداخت هاي خوبي داشتند، دست    
مزد در ايتاليا    اما در مقايسه، دست   .  درصـد سقوط كرده بود     ۲۳در آمدهـا    

 تمام اين ها بر روي ثروت عمومي تاثير       . درصد را داشت  ۳۵نوسان سريع   
در حالـي كـه در بريتانـيا سـطح زندگـي كاهشـي نداشـت، اما         . گذاشـت 

گرسـنگي فقرا و شرايِط سخت، فشارهاي جديدي را براي آلمان و ايتاليا         
در پشت   مير و  نرخ مرگ    ۱۹۱۸ بـراي مثال در سال       ۱۰.همـراه داشـت    بـه 

 درصد بيش از سطح قبل از جنگ بود و نرخ           ۹جـبهه، در شـهر توريـن        
 11. ط كرددرصد سقو۲۹تولد 

. در بريتانـيا مـردان كـم تـري بـه خدمـت سـربازي بـرده شـده بودند                   
اتحاديه هاي كارگري در دوران جنگ واقعا رشد كرد، اما بازسازي نظامي            

در اين كشور،   . سنگين در آلمان تاثيِر مخربي بر اعضاي اتحاديه ها داشت         
 رواني آن   انتظار بود و تاثير     تسـليم رهـبران كارگـري بـه امپرياليسم قابل         
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در ميانه ي جنگ بي اعتمادي و سربازگيري        . نارضـايتي بـيش ترمـردم بود      
 ميليون به نصف كاهش ۳عمومـي، اعضـاي اتحاديـه هـاي كارگري را از      

ي سوسياليست عضو   ثبـت نـام شـده   ي هـم چنيـن در ايتالـيا اعضـا       ۱۲. داد
ش  هزار نفر كاه   ۲۳۰ هزار نفر به     ۳۳۵كنفدراسيون عمومي كار، از تعداد      

 ۱۳.يافت
 "شاه و كشور  "سـال هـاي جـنگ احساسـات كارگـران را نسـبت بـه                

 :تدريج سست کرد؛ همان گونه که رزا لوكزامبورگ نوشت به
از كنار تظاهرات خياباني    . ي آشفته مي گذريم    از كـنار اولين ديوانه    «

. کنيم ها را تعقيب مي    هاي مظنون اتومبيل   با نگاه . شده مي گذريم   هدايـت 
انگــيز شــبانه روز صــداهاي مختلفــي را مــي شــنويم،  لدر فضــاي خــيا

 ۱۴».صداهاي خشن و شكننده ي الش خورها و كفتارهاي صحنه ي نبرد

در مجمـوع، جـنگ در درجه ي اول بيان گر انبوه ناهنجاري ها است و                
سـپس آرزوهـا و عطـِش فزايـنده بـراي حاكميت قانون در تمام زندگي                

 خــود را در فعاليــت هــاي  يايــن امــيدهاي بــه هــيجان آمــده. اجتماعــي
جدول زير  . اي نشـان داد كـه پس از جنگ به حد انفجار رسيد             اعتصـابي 

  ۱۵.گان ساالنه را نشان مي دهدکنندميانگين اعتصاب 
 
 

 ايتاليا آلمان بريتانيا 
۱۹۱۴-۱۹۱۱ ۸۸۱,۰۰۰ ۳۱۱,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰ 
۱۹۱۸-۱۹۱۵ ۶۷۸,۰۰۰ ۵۲۳,۰۰۰ ۱۴۶,۰۰۰ 
۱۹۲۱-۱۹۱۹ ۲,۱۰۸,۰۰۰ ۱,۰۸۵.۰۰۰ ۹۸۷,۰۰۰ 
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 .كارگران فلز كار رهبري را به دست مي گيرند
كارگـران صـنايع فلـزي در هر كشوري بدون استثناء اولين نهادهايي             

انگيز تر آن است كه      تعجب. راه انداختند   بودند كه مبارزات كارگران را به     
كارگران ماهِر داراي امتياز، رهبري اين اعتصابات را به دست مي گرفتند و             

اي براي سوسياليسم، ازطريق     ي کارخانه را به مبارزه      شـورش سـاده    يـک 
طور كلي قبل از جنگ ، كارگران        به. شوراهاي كارگري، هدايت مي كردند    

مزد را از    صنايع فلزي كم ترين اعتصاب را داشتند و اغلب باالترين دست          
كارفـرمايان دريافت  مي كردند و از شرايط بهتري نسبت به ساير كارگران              

  ۱۶.برخوردار بودند
مـا قـبال ديـده ايـم كـه چگونـه تضـاِد تولـيِد اجتماعـي و آنارشيسم                    
سـرمايه داري در صـنايع تسليحاتي با يك ديگر تالقي مي كنند، اما چگونه               
ايـن دو درسـطح عملـي بـا يـك ديگر برخورد مي كنند؟ جنگ با عطش                  

مي دهد  سـيري ناپذيرش براي سالح، به اجبار صنايع تسليحاتي را توسعه            
و اهميـت فراوانـي بـراي كارگران فلزكار و به خصوص مردان ماهر قائل               

 يکـي از رهـبران كارگـران تـراش كـار برليـن در اين مورد چنين                  . اسـت 
 :گويد مي

 نده گير مردان ماهر سازمان محكمي را شكل داده اند و گروه تصميم          
ــتند   ــيد هس ــه ي تول ــب    آن. در پروس ــي در قل ــت مشخص ــا موقعي ه

 در يك جنگ مدرن، صنعت كاران به خوبي         ۱۷.هاي بزرگ دارند  كارخانه  
ها در   اين حقيقت كه آن   . مـي دانـند كـه مهـارت آنان جاي گزيني ندارد           

ي صنايع  رشـته ي خودشـان ارزش مـند هسـتند و بـه عنوان مركز تغذيه             
ديگـر عمل مي كنند، به  آنان اعتماد به نفس مي دهد ـ اما احساس غرور     

 ».نمي دهد

. هاي زياد، زندگي در كارخانه ها بسيار متغير بود         دگرگونـي بـه علـت     
بـراي رسـيدن بـه اهـداف تولـيد در تسليحات، ساعت کار تا حد امکان                 
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  در فياتدر كارخانه ي    . افـزايش يافـته بـود تا به اجبار توليد افزايش يابد           
ساعِت كار تراش كاران    .  ساعت درهفته كار مي كردند     ۷۵، كارگران   تورين

ها شش روز در هفته      آن.  ساعت افزايش يافته بود    ۱۱ بـه    ۳۰/۸ برليـن از  
 ۱۸.شنبه  ساعت نيز در روزهاي يک     ۱۲ تا   ۵ بين    چنين   كار مي كردند و هم    

در كنار درياي شمال، در گالسكو، مهندسان همانند بردگان به كار كشيده            
 .مي شدند تا تسليحات را براي استفاده عليه كارگران آلماني توليد كنند

حالت "كارگـاه هايـي كه سال ها تجربه كسب كرده بودند تحت قانون              
تجربياتي كه به كنترل مردان بر محيط       . كارشـان ممـنوع شد    " فـوق العـاده   

كارشـان مـنجر مـي شـد، بـدون تشريفات كنار گذاشته  شد تا با شتاب و           
 .عجله اسلحه توليد کنند

زنان مطرح  ايـن مساله هنگامي كامال آشكار شد كه موضوع استخدام           
كارفـرمايان عالقه مند بودند تا اين بخِش ارزاِن منابع كار را استثمار             .  شـد  

آن چه جنگ به طور مشخص نشان داد، اين نبود : "بـه قول شخصي  . كنـند 
مزد  مزد كمتري پرداخت بلكه اين بود كه دست        كه مي توان به زنان دست     

 از جنگ بيان گر      اخراج زنان از صنايع مهندسي قبل      ۱۹."مـردان زياد است   
مزدي خود را كنترل     آن بـود كـه كارگـران فلـزكار امنيت شغلي و دست            

که مهارت    بـيان گـر آن بود      ۱۹۱۴نفـوذ زنـان بعـد از سـال          . مـي كـردند   
شد، درحال از هم پاشيدن       کـه به صورت سنتي از آن دفاع مي         ،کارگـران 

ا كنترل  در بريتانـيا شـمار زناني كه كارخانه هاي تسليحات دولتي ر           . بـود 
در مقايسه با آن،    .(درصـد رشد كرد    ۳۹۰مـي كـردند، در مـدت دو سـال           
 طبق برآوردي   ۲۰). درصد رشد داشت   ۲۲شـمار مردان در اين بخش تنها        

 درصـد نـيروي كـاِر صنايع تسليحاتي ايتاليا را    ۷۰، زنـان  ۱۹۱۷در سـال   
  در آلمان در تمام كارخانه ها، تعداد كارگران صنعتي         ۲۱.تشـكيل مـي دادند    

  ۲۲. درصد كاهش داشت۲۳درصد رشد و در مقابل مردان ۴۶زن 
بـه كـار گرفتن تكنولوژي جديد، با به كارگيري نيروي كاِر نيمه ماهر و               
غـير ماهـر منطـبق بـود كـه تهـاجم به نيروي كاِر ماهِر صنعتي را تشديد                   
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سرمايه داري دوره ي جنگ، پروسه ي توليد را با سرعت زيادي            . مـي كـرد   
 و اين امر با استخدام نيروي كار زياد و تقسيم وسيع كار             اجتماعـي كـرد   

 ۱۹۱۴تغيير شرايط توليد از دو منبع تغذيه مي كرد و قبل از             . انجام گرفت 
آغـاز شده بود، از يك طرف كارخانه ها به منظور توليد انبوه ساخته شده               

در درون اين كارخانه هاي     . و هـزاران نفـر را بـه استخدام درآورده بودند          
يـد بخـش هاي توليد به عمل كردهاي ساده اي تقسيم شده بود كه نياز                جد

از طرف ديگر كارفرمايان به     . بـه آمـوزش طوالنـي نـيروي كـار نداشت          
مهـارت هايي همانند مديريت علمي،      . مـتدهاي جديـد روي آورده بودنـد       

 در امريكا ارايه شده بود تا       ١فردريك تايلور تكنـيك هايي كه به وسيله ي        
در حالي كه قبال يک فرد ماهر انتخاب        . ابـه جايـي كمـك كـند       در ايـن  ج    

تجربه، به کارگر  مـي شـد تـا کار را انجام دهد، اما اكنون يک سرپرست با      
 .گفت که کار را چگونه در زمان معين انجام دهد مي

ها را تغيير داده بودند و كارفرماها را قادر          ماشـين هاي جديد و کارگاه     
شـته بر روي عمل كردهاي كارگران فلزكار        كـرده بودنـد كـه بـيش از گذ         
 .كنترل مستقيمي را اعمال كنند

. تمـام مهـارت و پـيش كسوتي در ميان توليد كنندگان از بين رفته بود               
هـيچ صـنعت گـري همانـند قـرن نوزدهم يك پروسه ي توليد را از آغاز                  

هنگامي كه غرور يك    . مـاده ي خـام تـا انتهاي يك ماشين دنبال نمي كرد            
در تولـيد از بيـن بـرود، احسـاس از خودبيگانگي اجتناب ناپذير              كارگـر   

دهند،  آن چه كه افراد از دست مي      . مي شود، اما به بي عملي منجر نمي شود        
در ايـن زمـان با هم كاري شماِر وسيعي از           . در جمـع بـه دسـت مـي آيـد          

شد و احساس جديدي از اعتماد و        كارگران در كارخانه ها توليد انجام مي      
 .طبقاتي را به وجود مي آوردآگاهي 

                                                 
1. Fredric Teilor 
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كه زمينه را     بل ،توليد اجتماعي ممتاز نبودند    كارگـران فلـزكار تنها در     
تنها در اين    . براي اولين رهبراِن جنبش شوراهاي كارگران آماده مي كردند        

كه خود را در    (صنايع، هم آنارشيسم و هم رقابت توليدي تجربه مي شود           
روند با   و هم چنين هم   ) ي دهد مـيان تقاضـاي تسـليحات جـنگ نشـان مـ           

اجتماعـي شـدن ناگهانـي پروسـه ي كار و نياز براي تسليحات، به مردان                
زني داده شد، اما اين مساله به خودي خود منجر           ماهـر قدرت موقتي چانه    

ط ياي كه درشرا   موقعيت برجسته . بـه تشكيل شوراهاي كارگري نمي شود      
در . شود  داري ناشي مي   خـاص بـه دسـت  آوردند از تضاِد سيستم سرمايه           

جنگ (در سطح وسيع    : ها يك چشم انداز دوگانه ارايه مي دهند        ايـن جا آن   
كز توليد، آن جا احمله سرمايه داري به مر   (و در سطح محدود     ) بيـن الملـل   

اين يك نگاه اجمالي بود     ). كـه پروسه ي كار بيش تر اجتماعي شده است         
اهاي كارگران باز كرد تا     بـه وضعيت عمومي بحراني كه راه را براي شور         

اين بينش وسيع براي سربازان قابِل دسترسي       . ها را حل كند    بتوانند بحران 
هـا واقعيـت وحشتناكي از امپرياليسم را در پيِش رو مي ديدند و           آن. نـبود 

ها بيان مي كردند كه به       شـاعران و نويسـندگان قوانيـن جـنگ را براي آن           
ها  اما اين تجربه ي طبقاتي نبود، زيرا آن       . بـيگانه شدن فوق العاده مي انجامد      

البته افسران و افراد خاص از طبقات مختلف        . مرکـز تولـيد جدا بودند      از
هـا متفاوت بود، اما تضاد منافع مي توانست به           آمـده بودنـد و شـرايط آن       

 .اي بدهد كه از آن دور بودند ها آگاهي جمعي آن
تر از سربازان بودند و     جالب است بدانيم كه چگونه دريانوردان مبارز      

ملوانـان آلمانـي با شكست قيصر نيرو مي گرفتند و ناوگان بالتيك روسيه              
 دريانوردان کمتر تجربه هاي .ندنقـش مهمـي در انقـالب اكتـبر بازي كرد      

هاي بزرگ كار مي كردند و       گروه ها و  ها در جمع   پراكـنده  داشتند، زيرا آن     
. ر جمعي عمل مي كردند    در واحدهايـي مانـند كشـتي هـاي بـزرگ به طو            

ها، كارگران فلز كاري بودند كه قبال براي تعمير و نگهداري            بسياري از آن  
همانند کساني  . هاي موجود درعرشه اعزام شده بودند      ي  ماشين   مجموعـه 

  شوراها در غرب   

 
 

 

٨٠ 

که در توليد صنعتي مشارکت دارند، ملوانان مي توانستند نقش خود را به              
قابل توجه  .  جنگي درك كنند   عـنوان چـرخ دنده هايي از يك ماشين بزرگِ         

اسـت كـه كارگـران فلزكار داراي يك بينش انقالبي بودند زيرا موقعيت              
اين مساله . ها در ساختار امپرياليسم دوران جنگ اهميت داشت  آن ي ويژه

کـند كـه چگونـه در اروپاي غربي، مردان ماهر در مقايسه با               روشـن مـي   
اين . س جريانات قرار داشتند  كارگـران نـيمه ماهر و غير ماهر، بيشتر در را          

پـيش گامان وحدت عملي داشتند، تجربه ي مبارزه ي ساليان دراز را جمع                
دهي و مشاركت را تجربه کرده    كـرده بودند و در جنبش كارگري سازمان       

اين مساله به صنعت گران اين احساس قدرت را مي داد كه چگونه             . بودند
در ميان زنان   . ليد هماهنگ كنند  مـي توانند خود را با تغييرات پروسه ي تو         

و كارگـران جواني كه براي اولين بار در صنايع مشغول به کار مي شدند،               
در حقيقت، جنگ باعث پيش رفِت اجتماعي  اين         . ايـن احساس زياد نبود    
 .کارگران جديد شده بود

بـايد بـه اين نکته تاكيد کرد كه كارگران فلزكار ماهر به مبارزه اعتقاد               
ها   سـازمان شـورا به داليلي محافظه كار بود ـ به طوري كه آن              داشـتند امـا   

انــتظار داشــتند موقعيــت ممــتاز خودشــان و هــم چنيــن حقــوق ســنتي  
 اما همان گونه كه در بحث هاي قبل گفته          ۲۳.صـنعت گـران را حفـظ كنـند        

شـد، پـيش رفـت تكنيكـي و سـازماِن اجتماعي كارخانه ها پايگاهي براي               
 در بريتانيا جايي كه سنت هاي كارِ      . گري بود قـوي تـر شدن شوراهاي كار      

عملـي بسـيار قـوي بود و شديدا از آن محافظت مي شد، حركت انقالبي                
در آلمـان و ايتالـيا موقعيت اجتماعي        . مـردان ماهـر نسـبتا ضـعيف بـود         

صنعت گران هرگز چنان ريشه هاي عميقي نداشت؛ اما يك سنت راديكال            
.  حساسي را به وجود آورد     قـوي وجـود داشـت كه مي توانست وضعيت         

هــاي اجتماعــي كارگــران در محــل هــاي كارگــري   بســياري از ســازمان
به زبان ديگر، روي    . جنـبش هـاي شـورايي را بـه خوبـي گسـترش دادند             

آوردن كارگـران بـه شـوراهاي كارگـري بـه خاطر ترس از ماشين شكني              
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 هـا تضـادهاي غـير عقالنـي سـرمايه داري را تشـديد مي كردند،                آن. نـبود 
ي رقابت ميان آنارشيسم بيروني و توليد اجتماعي         تضادهايي كه به وسيله   

 .گسيخته بود  هم دروني از
. شـوراها بـه خوبـي بـا مرحله ي امپرياليسم سرمايه داري منطبق بودند              

هـا در مـيان كارگـران فلزكار ـ يعني پيش رفته ترين صنايع مکانيکي و                 آن
هايي نظير صنايع پتيلف در پتروگراد كارخانه  . ديناميكي اروپا، رشد كردند   

هزار كارگر و فيات      در برلين با ده    ١ هـزار كارگر، صنايع تسليحاتي     ۳۶بـا   
ها متولد   هايي بودند كه شوراهاي كارگري در آن        هزار كارگر محل   ۱۵بـا   

ها مي توان درس هاي انقالبي بسياري كسب كرد که   از تجربـيات آن   . شـد 
كه بر  (تر از تجربياتي شبيه كمون پارس        سببراي شرايط امروز، بسيار منا    

كه ريشه هاي   (يا جنبش چارتيسم    ) مبناي كارگاه هاي كوچك قرار داشت     
 .است) آن در ميان صنعت كاران بود

، بســياري از نــيروها را بــه حركــت ۱۹۱۸تــا۱۹۱۴بحــراِن جــنگ، از 
ايـن بحـران، طـبقه ي كارگر را از دفاع سنتي بيرون آورد و به                . وا داشـت  

اين بحران مشخص كرد . دهي در راه جديدي كشاند ير خـود سازمان   مسـ 
ي جامعه   هم پيوسته ه   ب يها حلقه كـه كـدام صـنايع پـيوند ضعيف تري با          

به اين ترتيب تضادهاي سرمايه داري در صنايع تسليحاتي شديدتر          . دارند
دولت سرمايه داري با    . اين بحران حتا شيوه ي مبارزه را مشخص كرد        . شد

ي هـاي اقتصادي و سياسي اش تنها مي توانست از طريق شوراي             پيچـيد گـ   
: كارگـري به مبارزه طلبيده شود، زيرا  اين شورا در اين جبهه ها مي جنگيد  

تهـاجم اقتصادي و سياسي به كارگران از طريق، جنگ، سرمايه داري قرن             
بيسـتم را بـا دشمن هماهنگي مواجه کرد كه در يك انقالب دموكراتيك،        

واحدهـاي توليدي بزرگ رشد كرد، واحدهاي توليدي كه خود          از درون   
 .سرمايه داري آن را به وجود آورده بود
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بحران، . امـا جـنگ تنها كارگران اسلحه  سازي را تحت تاثير قرار نداد             
اعـتقادات ميلـيون هـا كارگـر را تكـان داد و بـزرگ تريـن سيستم سالح                   

د كـه معـتقد بود      ايدئولوژيـك ـ يعنـي تفكـري را تحـت تاثـير قـرار دا              
جنگ مجموعا  . سـرمايه داري، خـوب يـا بـد، اساسا غير قابل تغيير است             

با فاصله گرفتن از تفكرات سال هايي كه        . زندگـي روزانـه را انقالبي كرد      
قرباني مي كردند، اين    " مـنافع ملـي   "كارگـران خـود را بـه نـاِم افسـانه ي             

جهاِن . بازگشتاحساس رشد كرد كه نمي توان به راه هاي قديمي زندگي            
 .جديد اساسا خارج از چنين تحميل هايي در حال به وجود آمدن است

 اين گفت. نمـي تـوان بـه راحتـي تفكرات قديمي را استحكام بخشيد      
" رفتن به شهر آمينز درشب    " وگـو كـه در مجلـه ي جناح راست با عنوان              

 :چاپ شده ، بر همين مساله تاكيد دارد
داري را بـا چيز جديدي جاي گزين        مـا سـرمايه     : سـربازان فرانسـه   «

آن را سوسياليسم يا كمونيزم يا هر چيز ديگري كه خواستيد           ... مي كنيم   
نـام گـذاري كنـيد اما مطمئن باشيد كه ديكتاتوري نيست، دموكراسي يا              

بـراي اوليـن بار در تاريخ، كشورها همه به جنگ           ... فردگرايـي نيسـت   
ن آخرين مردانش را بسيج     شما شاهد بوديد كه آلما    . كشـيده  مـي شوند     

... شـاهد بوديـد همـان مسـاله در فرانسه و انگلستان اتفاق افتاد               . كـرد 
مطمئـن باشـيد مـردان جـوان در سنگر و مردان جوان در كارخانه هاي                

 سو ۶ها همان  آن... تسـليحات اكـنون مي دانند معناي كمونيسم چيست      
ها از همان    آن. رندها همان غذا را مي خو      آن. را در روز دريافت مي كنند     

فـرماندهان اطاعـت مـي كنـند و در همـان خندق ها و سنگرها زندگي                 
 .مي كنند

آيا مي توانيم اين سال ها را فراموش كنيم؟ آيا مي توانيم به             : درجه دار 
فرانسه به چه   . كشـوري بازگرديم كه براي آن خون داده ايم؟ شك دارم          
ــداران،    ــه سياســت م ــا ب ــا ي ــه م ــق دارد؟ ب ــرمايه داران و كســي تعل س

آريسـتوكرات هـاي دموكـراتِ  شـما كـه در اتومبـيل ها از ميان بلوارها                  
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به آن كساني تعلق دارد كه . مـي گذرنـد ؟ به ما تعلق دارد كه مي جنگيم     
به دهقاناني كه تابوت      . در كارخانـه هـاي تولـيد سـالح كـار مـي كنـند              

 ۲۴».اكنون فرانسه مال ماست. دوستان شان را حمل مي كنند

اگـر شـوراهاي كارگـران تنها درصنايع تسليحاتي توانايي رشد داشته            
باشـند، هرگـز امـيدوار نيسـتند كه وفاداري اكثريت كارگران و در نتيجه               

بحران اين مساله را امكان پذير كرده       . قـدرت دولتـي را بـه چـنگ آورند         
ط ياين شرا  اما. اسـت كه شوراها ابتدا در صنايع تسليحاتي گسترش يابند         

فـراهم کرده و فرصتي براي       هـا  ن گسـترش آن را بـه سـاير بخـش          امکـا 
در چنين وضعيتي   . گسترش بيش تر مبارزه ي طبقاتي به وجود آورده است         

صـنايع مهندسـي نقش صنعت پيش رو را بازي مي كند و آن بخشي است            
همراه با شوراي   . كـه در نـوك حملـه ي تمام استثمارشوندگان قرار دارد           

ود آمده است تا با سرعت حركت كنيم و بتوانيم          كارگـران فرصـتي به وج     
وجود آوريم و    دهي توده اي را به     در مـيان تمـام طـبقه ي كارگـر سـازمان           

 .به طور واقعي يك دولت كارگري را پايه ريزي كنيم
بحـران سرمايه داري امكانات زيادي را به وجود آورده است ـ اما آن              

قعي براي شكل جديدي از     شرايط وا . امكانات چيزي جز امكانات نيستند    
عام در سنگرها،    فشار براي قتل    . دهي كارگران مساعد است    خودسـازمان 

ســاعات طوالنــي کــار در كارخانــه هــا و تغذيــه ي نامناســب مــنجر بــه  
اي شده است که غالبا به وسيله ي         شـورش هـاي انفجـاري سـتيزه جويانـه         

ن مساله به يک    اي. شود يافته ي طبقه ي كارگر انجام مي       بخش هاي سازمان    
آهنگ  رهبري انقالبي بستگي دارد كه بتواند آن اعمال خود به خودي را هم       

شوراي كارگران نيرويي . كـرده و جنبش را به سمت پيروزي هدايت کند       
 را از ميان   كند و مي تواند آن وحشي گري       اسـت كـه رهبري را تحكيم مي       

 .جود آورده استبردارد كه سيستم سرمايه داري در برابر كل انسانيت بو

  شوراها در غرب   

 
 

 

٨٤ 

در حالـي كـه دو مسـاله ي بزرِگ روز، جنگ و مبارزه در مراكز توليد                 
شد تا اين دو  اي انجام مي بـود، در شـرايط رفرميسـتي تالش هاي آگاهانه       

هـر مـبارزه ي سياسـي اي كـه صـرفا به مساله ي دولت            . هـم بپـيوندند    بـه 
گاتنگي با زيرا اين مساله ارتباط تن. مـي پرداخـت، محكوم به شكست بود      
هر مبارزه اي كه محدود به اهداف       . نگرانـي هـاي مـادي كارگران نداشت       

ي کارگر را تقسيم مي كرد و شكست         بخـش اقتصادي باقي مي ماند، طبقه      
شكسـتي كـه بالفاصـله بـا کمـک دسـتگاه هاي             . را بـه ارمغـان مـي آورد       

قـدرت مـند داخلـي مسـتحکم مي شد، زيرا رهبران اتحاديه هاي رسمي با        
 .ن همراه بودندآنا

پايگـاه اساسـي رفرميسـم جدايـي مسـايل سياسي و اقتصادي بود و               
ها به  آن. بـيان گر تجربه ي واقعي بسياري از كارگران در نقاط مختلف بود           

شـدند، به سادگي     هـاي كـار اسـتثمار مـي        عـنوان افـرادي كـه در محـل        
دهي جمعي حول مسائل اقتصادي را درك        مـي توانسـتند نـياز به سازمان       

درسـت همانـند آن چـه كـه اتحاديه ها را در برابر كارفرمايان قرار                . كنـند 
اما هنگامي كه مسايل به سطح سياسي مي رسيد، به نظر مي آمد که              . مي داد 

دهي طبقه   نياز براي سازمان  . ارتـباط مسـتقيمي با وضعيت كارگران ندارد       
 در عين حال جدايي   .  مشخص نبود  ي مسـايل سياسـي، کـامالً       در زميـنه  

مسـايل سياسي و اقتصادي بازتاب ساده  ي شرايط زندگي كارگران تحت             
اگر اين چنين بود اين جدايي مي توانست به         . حاكميـت سرمايه داري نبود    

سادگي و به طور خودبه خودي به وجود آيد،  به خصوص هنگامي كه بحران          
جه سرمايه داري كارگران را مجبور مي كرد به مسايلي فراتر از آن چيزي تو    

 يا هنگامي كه    .كنند كه در كارخانه ها به صورت جداي از هم وجود داشت           
مداخلـه ي حكومـت در مـبارزات اقتصـادي بيان گر رابطه ي نزديك ميان            

 .اقتصادي بود دولت ومسايل صنعتي و
دهــي ـ اتحاديــه هــاي  در كشــورهاي پــيش رفــته ي صــنعتي، ســازمان

د كه ساختار واقعي شان را بر        رشد كرده بودن    منطقه اي و احزاب پارلماني    
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سياست مداران با پايگاه    . مبـناي جدايي سياست از اقتصاد قرار داده بودند        
ترسيدند كه اگر در اعتصاب ها شركت         از آن مي   شان يافته دايمـي سـازمان   

رهبران اتحاديه كه تمركز اصلي شان      . كنـند، آراي شـان را از دست بدهند        
 كـه اگر در جريان درگيري ها وارد         ترسـيدند  درصـنايع بـود، از ايـن مـي        

 .ي دولت قرار گيرند مبارزه ي سياسي شوند، مورد حمله
در جريان جنِگ جهاني اول، بسياري از رهبران اروپاي غربي، احزاب        
و اتحاديـه ها وجود داشتند كه منافع خودشان را در تداوم جدايي اقتصاد              

فت با آن بخش از     حـتا اين مساله آنان را به مخال       . و سياسـت مـي ديدنـد      
تحكيم اين  . نيازهاي كارگران مي كشاند كه از هر زمان ديگر آشكارتر بود          

. هاي رفرميستي بود   جدايـي، يكي از ابزار هاي اصلي محافظت از سازمان         
 . اين ترتيب اين مساله تاثير خود را بر انقالب كارگران مي گذاشت به

كـرده بود و    اگـر نـيروي كـار خـودش را از حاكميـت سـرمايه آزاد                
كارگـران پـيش رفته تر تجربيات خود را از استثمار در مركز توليد، تعميم               
داده بودنـد، تـا به درك نياز براي حركت به عنوان يك طبقه برسند، براي               
. شكسـت روسايشـان و بـراي سرنگوني دولت سرمايه داري آماده بودند            

امكان تـنها در هـم آميختگـي مـبارزات اقتصـادي و سياسـي مي توانست                 
شوراي كارگران، شكل . موفقيـت انقـالب را در ايـن مسير به وجود آورد       

. ايـن درهـم آميختگـي بود كه مي توانست صورت اجرايي به خود بگيرد              
بـراي تشـکيل شورا و مبارزه ي آن در برابر دشمن خارجي، يعني دولت               
بـورژوازي و هم چنين دشمن داخلي، يعني رفرميسم، رهبري جديد بايد            

 .مي يافتگسترش 
در روسـيه، حـزب بلشـويك آمـاده بود تا نقش رهبري جديد را ايفا                

هم چنين در مناطق    .ها وجود نداشت   هيچ نيروي ديگري همانند آن    . كـند 
صـنعتي، گروه  هاي انقالبي و مبارزي به وجود آمده بودند كه نفوذ ي بيش                

 در اروپاي غربي هنوز احزاب پيشرو     . از اعضاي محدود خودشان داشتند    
. شـكل نگرفـته بودنـد و حـتا جنـبش گـروه  هـاي نظامي وجود نداشت                  
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ها هرگز نشان نداده بودند كه رهبري متعهدي وجود دارد كه            هم چنين آن  
سوسياليست هاي  (بـتواند ايـده هـاي سياسـي پـيش رفته تر را تركيب كند                

) مبارزين پيش رو  (و بـتواند بـا گـروه هـاي فعال در كارخانه ها              ) پـيش رو  
در بحـران دوران جـنگ ايـن دو پايگـاه مي توانستند به              .  كـند  هماهنگـي 

هايـي را به حركت      دهـي كنـند و آن      بهتريـن وجـه كارگـران را سـازمان        
ـ درآور ها مي توانستند در     آن. کردند د كـه در صـنايع تسـليحاتي کـار مي          ن

حزب . جـريان حركـِت خـود، بقـيه ي طـبقه را دنـبال خود داشته باشند                
 آميختگي سوسياليست ها و مبارزان پيش رو را         بلشـويك بـه درسـتي درهم      

نمايندگـي مـي كـرد و نقـش اصـلي را در بـه قـدرت رساندن شوراهاي                   
 .كارگري بازي كرد

جنـبش انقالبي اروپاي غربي تالش كرد تا رهبري موثري را به وجود             
ها به نيروي به هم      امـا اتحاد بخش هاي پيش رو مختلف و تبديل آن          . آورد

. مـبارزه ي طبقاتـي در بحبوحه ي جنگ، مشكل بود          پيوسـته و گسـترش      
هـيچ گـاه شرايطي به وجود نيامد كه رهبري، آن موقعيت را به دست آورد                

بـراي كارگران، شوراها    . كـه جنـبش شـوراي كارگـران را تحكـيم كـند            
نهادهـاي بـي تحركـي نـبودند كـه تنها داراي اعضايي با كارت عضويت                

افزايش وحدِت عمل درجهت رشد     هـا براي     توانايـي رهـبران آن    . باشـند 
 .ضروري بود
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 بخش سوم
 

 گالسکو، سقوط نهادها

 
اگر جنبش كارگري بريتانيا را با جنبش کارگري روسيه مقايسه کنيم،           

در . شناسـيم زيـرا در بعضـي موارد نقطه ي مقابل آن بود             را بهـتر مـي      آن
وجود داشت كه فاقد اتحاديه هاي      روسـيه طبقه ي كارگر صنعتي جديدي        

كارگـري دايمـي بـود اما از نظر سياسي پيش رفته ترين كارگران در جهان        
 باالترين  بريتانيا قديمي ترين طبقه ي كارگر جهان را داشت و بعضاً          . بودند

سـطح سـازمان يافتگـي اتحاديه اي كارگران را دارا بود، اما از نظر سياسي                
 سرمايه داري   ۱۹ين حقيقت كه در بيش تر قرن        ا.  محافظـه كار  بود     شـديداً 

بريتانـيا بـا كـم تريـن رقابـت داخلي مواجه بود و كارفرمايان قادر بودند                 
 اشتغال كامل و افزايش     ، ي كارگران را با پول بخرند      يافتهگروه هاي سازمان  

 به بعد، نيروهاي سياسي جنبش      ۱۸۵۰اسـتانداردهاي زندگـي، از دهـه ي         
در حالـي كه بخش هايي از       .  در خـود هضـم كـرد       را، همانـند چارتيسـم،    

هاي اقتصادي قوي  خود را در جهت         طـبقه ي كارگـر هـم چـنان سـازمان          
كسـب آگاهـي هـاي مختلف حفظ كردند، اما احساس نمي كردند که بايد        

تاريخ كارگري   .بـراي سـرنگوني سيسـتم، مبارزات شان را گسترش دهند          
در . رزه جويـي همراه است    بريتانـيا بـا دوره ي كوتاهـي از گسـترش مـبا            
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-۱۴در سال هاي      سازمان جديد اتحاديه ي سراسري و      ۱۸۸۹شورش هاي   
بوجــود آمــد، امــا بحــث مشــخص عــدم ضــرورت   كــار  جنــبش۱۹۱۰

اين گرايش . شد شنيده مي سياسـت هـاي طبقاتي براي پيش رفت كارگران        
 .عمومي تا دوره ي جنگ ادامه داشت

بريتانيا براي اين كه بتواند از هنر       بـا چنيـن زميـنه اي بـه نظر مي رسيد             
مـبارزه ي انقالبـي کمـي درس بگـيرد، فاصله ي زيادي از روسيه داشت،                

تا ۱۹۱۵ بريتانيا در سال هاي مطمئناً. روسـيه اي كـه مـنزل گـاه شـورا بـود       
هاي کوتاه مدت را در مقايسه با روسيه و آلمان            كـم تريـن هـيجان      ۱۹۲۰

رزان از نقطه ي ابتدايي آغاز و       امـا ايـن حقيقـت داشـت كـه مبا          . داشـت 
بسـياري از مسـايل اصـلي را کـه در مقـابل استراتژي انقالب در شرايط                 

ــد   ــرده بودن ــرار داشــت، حــل ك ــيات آن. رفرميســتي ق ــراي  تجرب ــا ب ه
سوسياليسـت هايي كه امروزه با شرايط دشواري مواجه هستند، ارزش مند            

سازمان دادن  به خصوص گالسكو كه اولين گام هاي تجربي براي          . اسـت 
 .شوراي كارگري در آن جا برداشته شد

 گالسكو قبل از جنگ
  توريـن سـه مركز اصلي اروپاي غربي بودند كه   وگالسـكو، برليـن  

ها تجربه ي ر شد صنعتي و        آن. شـوراهاي كارگـران در آن به وجود آمدند        
جمعيت . اجتماعـي را در سـال هـاي منتهـي به جنگ اول جهاني داشتند              

اين رشد سريع   .  دو برابـر شد    ۱۹۱۴ تـا  ۱۸۶۰ل هـاي    گالسـكو بيـن سـا     
هزار نفر از اسكاتلندي ها و      ۲۰. گـروه هـاي جديـدي را بـه صـحنه آورد           

 اين مساله به ۱.بسـياري از ايرلـندي هـا داراي فرهـنگ شهري شده بودند            
بسياري از اين جمعيت فشرده در . مفهوم فشرده شدن جدي جمعيت بود 

هاي مناطق    در انتهاي بلوك هاي ساختمان     هايي زندگي مي كردند كه     مكان
و مير كودكان    در نتـيجه در گالسكو نرخ مرگ        . فقـير نشـين قـرار داشـت       
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رشد قارچ گونه ي صنايع، همراه با رشد        . بـيش تـر از شهرهاي بريتانيا بود       
 ۲. پانـزده برابرشد   ۱۹۱۳ تـا    ۱۹۰۰تقاضـا بـراي انـرژي، بيـن سـال هـاي             

ه زودي در سراسر محدوده ي چندگانه ي        ها ب   كشـتي سازي    كارخانـه هـا و      
 ٢دلويراز ناحيه ي     ١كليدگالسـكو گسترش يافتند كه از نواحي رودخانه         

صنايع فلزي اصلي ترين    .  در شرق گسترش يافتند    ٣شتلستوندر غـرب تا     
. كارگـران فلـز كـار يـك سـوم كارگران را تشكيل مي دادند              . بخـش بـود   

اين . مهندسي دريايي بودهـا كشـتي سازي و    شـاخه ي اصـلي فعاليـت آن    
اين . بخـش بـا توسعه ي عظيم توليد تسليحات در زمان جنگ همراه شد             

 .تغييرات اجتماعي موقعيت كارگران را تحت تاثير قرار داد
 وآنرا  مدت کوتاه مشاهده کرده بودند     در  رشد صنايع را   کارگـران « 

 ي كليد، صنعتي   براي كاركنان اطراف رودخانه   . بـه خاطـر مـي آوردنـد       
شـدن هديـه اي الهـي وتحميل شده نبود، بلكه ضرورتا ساخته ي دست             
بشـر بـود و همانند يك پديده كناِر پديده هاي ديگر تغيير كرده و قابل                
تغيـير بـود و بـا ابـزار موجـود در دستان خودشان و يا دستان ديگران                  

  ۳».ساخته شده بود

 يا تورين   اين وضعيت مي تواند بيان گر همان چيزي باشد كه در برلين           
 . به وجود آمد

حـتا قـبل از جـنگ، كارگران گالسكو در جريان تكنولوژي مدرن و              
حركت به سمت توليد اجتماعي را تجربه كرده         شده، توليدات برنامه ريزي  

كه به زودي يكي از رهبران شوراي كارگري        ٤آرتـور مـك مانوس،    . بودنـد 

                                                 
1. Clyde 
2. Delwuir 
3. Shettleston 
4. Arthur Mac manus 
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رخانه ي توليد   او قبل از جنگ در يك كا      . است   شد مثال خوبي زده    كلـيد 
 :سوزن كار مي كرد كه براي ده هزار ماشين دوزندگي سوزن تهيه مي كرد

به سرعت انبوه   . هـر روز صـبح ميلـيون هـا سـوزن  روي مـيز بـود                «
روز شروع  . سوزن هاي تازه انبار مي شدند     . سـوزن هـا كـاهش مي يافتند       

 به يك روز در حالي. هيچ گاه تمام نمي شد . روز پايان مي يافت   . مـي شد  
با تعجب به   .او علت اش را نمي دانست       . كارخانـه آمد كه ميز خالي بود      

ناگهان به نظرش آمد كه   . همه مي گفت كه هيچ سوزني روي ميز نيست        
زندگي اش را به اين ترتيب گذرانده بود، بدون         . چـه قـدر احمـق است      

يش چرخيد و   هـا او بـر روي پاشـنه ي پا       . آن كـه ژاكـت اش را در آورد        
 ۴». برود١ا براي قدم زدن بر روي تپه ها ي بالوچخارج شد ت

. همـه  مانـند مك مانوس عكس العمل شديدي از خود نشان نمي دهند              
 در  تولـيد تكـراري و بـدون نياز به فكر، از خود بيگانه شدن              هـاي  روش

سـرمايه داري مـدرن ، بـدون شک عاملي تاثيرگذار در مبارزات كارگران              
 .است

ي كارگران در شماري از كارخانه هاي       درجـريان جنگ، جنبش شوراي    
 يكي از پنج  ٢ كت كارت واير  يكارخانـه . صـنعتي مـدرن ريشـه دوانـد    

هـاي اصلي پشتيبان كميته ي       هـا را مكـان     نقطـه اي بـود كـه حكومـت آن         
قبل از  . دهي شورا بود   ي سازمان  و مرکز اوليه    ناميده بود،  ِكِلـيد كارگـران   

زرگـي عليه شيوه  هاي ستم گرانه ي           شـاهد نـبرد ب      وايـر   ي  كارخانـه  ۱۹۱۴
 در آن   . بود  شده مديريتـي بـود كـه از همـتايان امريكايي به قرض گرفته            

بعدها او رهبر   . مطالعاتي در اين زمينه انجام داده بود       لينمك جـان   زمـان   
 : چنين نوشت۱۹۱۴او درتابستان . ي ضد جنگ شد مبارزه

                                                 
1. Balloch 
2. Cathcart Weir 



    گالسكو، سقوط نهادها
 
 

 

٩٣ 

د پمپ انحصاري،   هيچ كارخانه ي انگليسي بيش از كارخانه ي تولي        «
چـيزي كه نيروي دريايي را به ناوگان تجاري         . امريكايـي نشـده اسـت     

تبديل كرده است، اين پيش رفت است، پيش رفت، پيش رفت در همه ي              
 ۵» .ها زمينه

، كارگران يك سازمان    سرمايه داران   "مديريت علمي "بـراي مقابلـه بـا     
ي   کارخانه ، يكي از متصديان   ١شانهري مك . مركـزي قوي تشكيل دادند    

اجتماعي شدن توليد به آگاهي اجتماعي       وايـر نشـان مـي دهد كه چگونه        
 .کندکمک مي

ي خودشان   واير يك كارخانه مدرن بود كه مردان كارگر در محدوده         «
 خودشان قرار داشتند و به اطراف حركت        هاي  و در گـروه    دندکرکـار مـي   

وانست آن را   كارها به طور عجيبي ساده بود و هركس مي ت         ... نمـي كـردند   
دهي ساده كارخانه، نشانگر آن بود که سازماندهي         سـازمان ... انجـام دهـد   

 ۶ ».استتراتحاديه چقدر ساده
كارخانه ي  . پايگـاه ديگـري بـراي جنبش شورا بود         ٢پارخيـت فـورژ   

کار گرفته  ه  را ب  هاآخرين سيستم  جديـد، بسـيار بزرگ ساخته شده بود و        
سيستم حمل و نقل و انرژي آن       هـم چنيـن جرثقـيل هـا، كـوره هـا،             . بـود 

ي نمايندگي قوي داشت كه     كارخانه يك كميته   ۱۹۱۴در  . اتوماتـيك بـود   
در بريتانيا  .  به بحث مي نشست    ٣روزانـه بـا كارفـرما ، سـر ويليام بردمور          

، در بهره  بردن از اين سطح خيت فورژارپ واير و  يكارخانـه  كارفـرماي 
 .دهي کارگران نمونه بود سازمان

. اي در نواحي ِكِليد باال بود      ت سطح عمومي ساختار اتحاديه      در حقيقـ  
. چهــار پــنجم كارگــران در ســازمان مناســب خودشــان حضــور داشــتند

                                                 
1. Harry Mac Shane 
2. Parkhead Forge 
3. Beardmore SerWilliam 
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 ۱۸۹۲در  .  بود ١ ها جامعه ي مهندسان متالورژي      قـوي تريـن ايـن سـازمان       
مه نمايندگان نقش   ناتهيه موافقت   کارگران مهندسي انگلستان در    ي اتحاديـه 

 نمايندگان محلي به وجود      ي در مدت زمان کوتاه شبکه     و .مهمي ايفا کرد  
 به  ٣ ويژيلنس ي  كارفرمايان از نمايندگان كميته    ۱۸۹۶ در آستانه ي     ٢.آمدند

 . گله و شكايت پرداختند
ي كارگران فلز كار كرد،      مبارزاتي كه گالسكو را تبديل به مركز مبارزه       

ندگان كميته هاي   نماي. ايـن شـكل از نمايندگـي واحدهـا را استوارتر کرد           
 تا ۱۸۹۷كارخانه هاي مختلف به اخراج دسته جمعي كارگران در سال هاي      

اين مساله به حركتي منجر شد كه پنج سال بعد          .  اعـتراض کـردند    ۱۸۹۸
مزدها صورت گرفت و در اعتراض به دستورات         در برابـر کـاهش دست     

بود که   گالسكو به منطقه اي تبديل شده        ۱۹۱۴ در   ۷.رهـبران اتحاديـه بود    
ها ارزش   آن.  هـاي قـدرت مـند، مستقل و مبارز در آن فعال بودند             تشـکل 

خودشان را به عنوان رهبران گروه  هايي به اثبات رسانيده بودند كه قبل از               
. مزد و شرايط كار مبارزه مي  كردند   شروع جنگ، براي بهبود اساسي دست     

شتن سازمان اوليه   اين مساله بسيار مهم بود، به خاطر اعتماد به نفس و دا           
 و فراخواني براي صلح     دکر ستي ايستادگي مي  پر کـه در برابرهيجان ميهن    

هـم چنين کارگران صنعتي را در جهت مخالفت با تمايل           . اجتماعـي بـود   
 .عمومي براي جنگ قرار مي داد

سـنت سياسـي انقالبـي زميـنه ي مـبارزه در جهت رشد يك شوراي                
در . ي جنبش سوسياليستي ضعيف بود    در بريتانيا به طور كل    . كارگـري بود  

در ) كه سياست هاي آن چپ تر از ليبرال ها بود         (دوران جـنگ، حزب كار      
 يها سوسياليست. م شده و نشده داشت  نا  ميليون عضو ثبت   ۱,۶ ها اتحاديه

                                                 
1. Amalgam ated Society of Engineers 
2. Ase 
3. Vigilance 
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 هزار نفر را جذب كرده      ۳۰ تنها   ١تخيلـي همـراه بـا حـزب مسـتقل كار            
 .شداز ماركسيسم حتي كم ترحمايت مي . بودند

رشـد جنـبش انقالبـي بـه داليـل خارجي در وضعيت دشواري قرار               
ي اقتصادي بيش تر، همانند     ها توانايـي بـراي پـيش بـرد خواسـته         . گرفـت 
مـزدهاي باالتـر، بـدون پـناه بـردن به مبارزه ي سياسي، بيان گر دو          دسـت 

 اقتصادي و سياسي در ميان افكار بسياري از         ي تصور كامال جدا از مبارزه    
اشرافيت « بخش هاي طبقه ي كارگر شرايط        ينتر يافته سازمان.  بود كارگران

را داشـتند، يعنـي گروهـي از كارگـران كـه يـك جنبش قوي                » كارگـري 
جود آورده بودند، اما    واتحاديـه اي را بـراي كسـب امتـيازات اقتصـادي ب            

. نـيازي نمـي ديدنـد كه مبارزات شان را در سطح كِل طبقه گسترش دهند               
ا با يك بخش قوي سازمان يافته وارد قرن بيستم شدند؛ اما           كارگران بريتاني 

 .به طور واقعي داراي سياست هاي مستقل نبودند
يكي از  .  جريان اصلي ماركسيستي بود    ٢حـزب سوسياليسـت بريتانـيا     

هـاي ايـن حـزب اعـتقاد بـه جدايـي مـيان مبارزات سياسي و                  مشخصـه 
يدئولوژي عـالوه بـر تـالش بـراي حـاكم كـردن ايـن ا              . اقتصـادي بـود   

سـرمايه داري در مـبارزات طـبقه ي كارگر، حزب تالش مي كرد به عنوان                
حزب سوسياليست  . يـك بخـش سياسـي فعـال در جامعـه حرکـت كند             

پايه گذاري شد،   » جنـبش هـاي كارگران    « در طـي     ۱۹۱۱بريتانـيا در سـال      
. جنبش هايي كه همراه با اعتصاب هاي وسيع، كل كشور را دربرگرفته بود            

تاکيد مي کردند كه حزِب جديد بايد در اين جنبش سراسري           هـا    بعضـي 
اما نظر غالب آن بود كه چنين تبليغاتي        . در صـنايع مشاركت داشته باشند     

دخالـت نامـربوط در حـوزه اي اسـت که در آن کاري براي انجام وجود                 
 ۸.ندارد

                                                 
1. I.L.P 
2. BSP 

  شوراها در غرب   
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حـزب تصـور مـي كـرد بـه اين ترتيب مي تواند قدرت سياسي را به                   
 خود را  ي نداشت كه با دخالت در هر فعاليت روزانه        دسـت گيرد و تمايل    

ايـن مسـاله باعـث جدايـي سياسـت هـاي سوسياليستي از           . لكـه دار كـند    
مـبارزات در صـنايع مـي شد، زيرا فعاليت هاي روزمره را مانع پيش رفت                

در نتيجه حزب نمي توانست هزاران كارگري را        . اهداف نهايي مي دانست   
. يــت مبارزاتــي، راديكــال شــده بودنــدجــذب كــند كــه جديــدا بــا فعال

راني بر روي چارپايه هاي      حزب سوسياليست بريتانيا از سخن      سوسياليسِم
كـناِر خـيابان يك شنبه به يك شنبه گسترش يافت و هم چنان بي ارتباط با                 

اين حزب با ده هزار عضو، از يك سازمان         . زندگـي كارگـران باقـي مـاند       
اين تنها سازمان كارگري نبود كه      اما  . ماركسيسـتي وسـيع فاصـله داشت      

و سياسي  ) صنفي( جبراني ميان فعاليت هاي اقتصادي      فاصـله ي غـيرقابل    
سنديكاليسـت ها كه در جريان شورش هاي كارگري به نقطه ي            . مـي ديـد   

اوج خـود رسـيده بودند، در نقطه مقابل حزب سوسياليست بريتانيا قرار             
بريتانيا بر سياست تاكيد    بـه همـان ميزان كه حزب سوسياليست         . داشـتند 

مي كرد و هدف نهايي خود را سوسياليسم قرار داده بود، سنديكاليست ها             
براي . ي فوري دست يابند    سعي داشتند با مبارزات اتحاديه اي به خواسته       

. هـا دسـت يابي به سوسياليسم از درون مبارزات اتحاديه اي مي گذشت              آن
ي ملي و بين المللي بود       تحاديهي كارگران در يك ا     ها اتحاد همه   هدف آن 

 اين  ۹.تـا خـوِد كارگـران همـه ي صنايع را به وسيله ي آن به دست گيرند                 
مسـاله اي تـئوريك بـود؛ اما براي فعاليت سنديكاليست ها اهميت زيادي              

هـا بـه مـبارزات اتحاديـه اي باعـث مي شد تا               محـدود بـودن آن    . داشـت 
ادي فراتر رود و كل     هـا بـه نـدرت از حركت هاي اقتص          سياسـت هـاي آن    

چـپ بريتانيا بيش از همه فاقد سنت هاي         . سيسـتم را بـه مـبارزه بطلبـند        
تـئوري سوسياليسـتي و حركـت طـبقه ي كارگـر بـود، چيزي كه اساس                 

تنها حزب كار سوسياليست كوچك با چند صد        . حركـت انقالبـي اسـت     
حزب سوسياليست كار به دو     . عضـو تـالش كرد تا اين فاصله را پر كند          



    گالسكو، سقوط نهادها
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ه فعاليـت طـبقه ي كارگـر توجه كرد، زيرا فعاليت سياسي و حرکت               وجـ 
مي دانست كه هركدام براي     " دوقلـوي بـه هـم چسـبيده       "صـنفي را يـك      

 موضع آنان در شوراي كارگران به شکل قابل         ۱۰: ديگـري ضروري است   
گرفته بودند   ١ها نظراتشان را از دانيل دولئون      آن. مالحظـه اي پذيرفته شد    

ت امريكايـي بـود و بـر رشد موازي حزب سياسي            كـه يـك سوسياليسـ     
در . كارگـران و آلترناتـيو انقالبـي اتحاديه هاي سوسياليستي تاكيد داشت           

بعدي بودن به بن بست      حالـي كـه نظـريات لـئون ثابـت مـي كـرد كه تك               
 درك حزب سوسياليست كار از رابطه ي متقابل مبارزات سياسي           .مي رسد 

نبش شورايي كارگران بريتانيا قرار     و اقتصـادي اعضـاي آن را در راس ج         
 . داد

 ضـعف عمومـي جنـبش چـپ در بريتانـيا، گالسكو قبل از               بـاوجود 
راديكاليسـم گالسكو با توجه به      . جـنگ، مركـز تبلـيغ سوسياليسـم بـود         

ســادگي اســكاتلندي، مــبارزات . هــاي مخــتلف تقويــت مــي شــد بحــران
البي روسيه در بندر    آزادي خواهانـه ي ايرلـندي و ارتباط با دريا نوردان انق           

 ركود ناگهاني در صنايع     ۱۹۰۸و   ۱۹۰۷در  . از جملـه ي ايـن عوامـل بود        
درصد  ۵/۲۸درصد به    ۶مهندسـي و كشـتي سـازي، بي كاري منطقه را از             

در مقابله با اين آنارشي سرمايه داري، شيوه هاي اتحاديه اي و            . افزايش داد 
 از جنگ با تبليغِ حمايت      قبل. پارلمانتاري قبلي به نظر نامناسب مي رسيد      

نقل دوبلين و شورش هاي كارگري ناحيه ي         و از اعتصاب كارگران حمل     
 .  به حركت درآمدكليد

 و حزب سوسياليست بريتانيا ،حزب مستقل كار سه هزار بخش محلي
 حزب سوسياليست كار از ديگران كوچك تر بود و          ۱۱.پانصد عضو داشت  

ي بود كه جناح چپ بريتانيا به طور        اين در حال   ۱۲.صـد نفـر هوادار داشت     

                                                 
1. Daniel de Leon 

  شوراها در غرب   

 
 

 

٩٨ 

 كه مبارزه ي اقتصادي را به       :سنديكاليست ها :۱ دو بخش بود     كلـي شـامل   
 عنوان زمينه اي براي مشاركت كارگران مي ديدند

كه اعتقادشان بر اين بود كه حزب  : سوسياليسـت هاي جدايي خواه   :۲ 
 براي جامعه ي بي طبقه تبليغ كند

ه دو بخش اقتصاد سوسياليستي و تبليغ    جنـبش گالسكو ب    هاي فعاليـت 
 در دو   كليدبسـياري از انقالبـيون ناحـيه ي         . سياسـي تقسـيم شـده بـود       

. حـوزه ي فعاليـت حزبـي و مـبارزات جـاري كارگران مشاركت داشتند              
 مختلف در مراكز    هايبحث زندگـي در كارخانـه همراه با مسايل سياسي و         

ن در كالس هاي آموزشي      و هم زما   ۱۳تجمع و مراكز شورايي ادامه داشت       
صدها نفر از افرادي شركت  داشتند كه مبارزات را رهبري           ١ ليـن جـان مك  
 .مي كردند

 نمونه ي خوبي از چگونگي      ٢ارتقـائ نظـرات سياسـي ويلـي گاالچر        
او با  . تعاملـي بـود كـه مـي توانسـت ميان صنعت و سياست به وجود آيد                

.  يك سوسياليست شد 4 بلك فورد  ـ  رابرت ٣كالريوِنخواندن روزنامه ي 
او به شدت اتحاديه ها را به عنوان سوسياليست هاي ناكافي مورد انتقاد قرار              

 ناروا متهم شده     او سپس با يك نماينده ي شورا مالقات كرد كه به          . مي داد 
 ٥براس فاند رهاگاالچر به كانون . بـود كـه حـتا عضو يك اتحاديه نيست       

برده بود، به رهبر گروهي در      پيوسـت و در حالـي كـه بـه اشـتباهش پي              
 تـبديل شـد، گروهـي كه قادر بود با تنظيم بحث هاي              ٦آلبـيوم موتـورز   

وجود  وفانـي از ادبيات انقالبي به       تطبقاتـي در سـاعت غـذاي نـيم روزي           
                                                 
1. John Macklin 
2. Willie Gallacher 
3. Clarion 
4. Robert Blatchford’s 
5. Brass founder’s 
6. Albiom Motor’s 
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 كليد آغـاز اين تبليغات در كارخانه هاي صنايع فلزي در ناحيه ي              ۱۴.آورد
ياليستي و زندگي در    فـرو ريختـن ديوارهـاي جدايـي تئوري سوس         . بـود 

. كارخانه، زمينه  ي مناسبي را براي گسترش شوراي كارگران به وجود آورد
 ،در همـان زمانـي كـه گالسكو از سكتاريسمي كه مانع رشد چپ مي شد               

آزاد نشـده بـود گـروه هـاي مخـتلف بدون آن كه مواضع سياسي خود را                  
ي ماه   مراسم ساالنه.نـرم تر كنند يا كنار بگذارند، با يكديگر كار مي كردند        

 :مه روح اين هم كاري را نشان داد
 ميتيـنگ هـم زمـان انجـام شد و انواع مختلف پرچم هاي               ۱۵يـا ۱۴«

:" ها نوشته شده بود    سوسياليسـتي بـه احـتراز درآمدنـد كـه بر روي آن            
فدراسيون .  ـ و از اين قبيل شعارها"سوسياليسم تنها اميد كارگران است  

زودي نامش را به حزب سوسياليست بريتانيا       كه به   [سوسـيال دموكرات    
حـزب مستقل كار و حزب      . شـعارهايي از مـاركس داشـت      ] تغيـير داد  

 همه يك چيز را داشتند؛ همه به        ١سوسياليست كار و كالريون اسكاتس    
ي يكشنبه ي سوسياليست ها     كودكان مدرسه . خوبـي هـم كاري مي كردند      

ها كه به وسيله ي ويلي      حتا آنارشيست   ... مـي آمدند    ٢از جـرج اسـكوار      
 ۱۵». پير رهبري مي شدند سروصدا به راه مي انداختند٣مك گيل

 كميته كارگران ِكِليد
 در رهبري يك اعتصاب غيرقانوني      كليد كميته ي كارگران     هاي ريشـه 

مهم قرارداشت، در شرايط عادي كميته ي اعتصاب آزادي عمل محدودي           
اما . ز ميان مي رفت   داشـت كـه پـس از تمـام شـدن آن اعتصاب خاص ا              

هاي اعتراضي گروه ها      كامل از جريان    سريِ  ادامـه ي بحـران جنگ به يك       

                                                 
1. Clarion scouts 
2. George Square 
3. Mc gill Willie 

  شوراها در غرب   

 
 

 

١٠٠ 

 شبكه ي ارتباطي اوليه اي كه ميان        ،در جـريان ايـن مـبارزات      . مـنجر شـد   
مبارزان به وجود آمده بود، بين شماري از كارخانه ها ارتباط برقرار كرد و              

، ۱۹۰۵نقالب روسيه در    همانند ا . بـه تدريـج شكل دايمي به خود گرفت        
 دايمي  ي كميته«در انگلسـتان نـيز اوليـن ظهـور شوراي كارگران، نوعي             

 .بود» اعتصاب
اوج آن بين سال هاي     . تبلـيغات در محـل كـار كارگـران انجام مي شد           

ــا۱۹۱۵ ــود و گــروه هايــي از صــنايع تســليحاتي آن را رهــبري  ۱۹۱۹ت  ب
جنگ و  . ندشد امل مي  را ش  كليددند كه اکثريت كميته ي كارگران       کـر  مـي 

 ، مركز گروه هايي     زندگي صنعتي در اين سال ها جدايي ناپذير بود و كميته          
كارفرمايان با اين . بـود كه به اين شرايط خاص در اين زمان پاسخ مي داد            

دلـيل كـه هـركس بـايد نـتايج جنگ را بپذيرد، در برابر درخواست هاي                 
مشکالت به وجود آمده    . دضرورتا، مقاومت مي كردن    اقتصـادي اتحاديه ها،   

كه حتا به خاطر تقاضاهاي كوچك بود در اولين تقابل كارگران تسليحات            
اين مساله هنگامي اتفاق    .  آشكار شد  ۱۹۱۵بـا كارفرمايانشـان در فوريـه        

كميته ي ناحيه ي . افـتاد كـه موافقـت نامـه ي سـه سـاله به پايان رسيده بود         
 دسـي درانگلسـتان بود و      کارگـران مهن   ي گالسـكو وابسـته بـه اتحاديـه       

اين . پني براي دو ساعت کار كارگران شد       مزد دو  خواستار افزايش دست  
هر  تقاضـا بـه صورت عادي هيچ جنبه ي انقالبي نداشت، اما در آن زمان              

 .تهديدي در صنايع توليد سالح خيانت محسوب مي شد
 در انتها .  ژانويـه، مهندسـان از انجـام اضافه كاري سر باز زدند            ۲۸در  

 مهندسـان امريكايـي را بـا نرخ         ١هنگامـي كـه كارخانـه ي كـت كـارت            
ها مجبور شدند     استخدام  كرد، آن    شان مزد باالتر از رقباي انگليسي     دسـت 

از ابتدا رابطه ي بين جنگ و       . ي کنند يـک اعتصـاب سراسـري راه انـداز        

                                                 
1. ACalh Cart 
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گاالچر يكي از رهبران    . مـزد مـنطقه اي روشـن بود        مـبارزه بـراي دسـت     
 : چنين نوشتاعتصابيون 

...  اتحاديـه هـاي سراسري          بـه علـت حاكميـت دسـتگاِه اداري        ... «
  كـه امكـان نـدارد كارگـران اقدام به           كارفـرمايان مـتقاعد شـده بودنـد       

 مواجه  ي وقتي كه با چنان وضعيت     كت كارت مهندسان  .  اعتصـاب كنند   
... شـدند، با شركت در يك اعتصاب در برابر همه ي خيانت ها ايستادند             

ا اتحاديـه هـا را بـراي تعيين شرايط اعمال شده در كارخانه ها كنار                حـت 
هـا بـه حكومت و كارفرمايان گفتند كه چه جنگ باشد و              آن. گذاشـتند 

چـه نباشد، كارگران شاهد آن هستند كه اتحاديه ها، به وضعيت موجود             
 ۱۶» .اعتراضي نمي كنند

ي حفاظت از   ي مركز  كميته«در طي اعتصاب، نمايندگان واقعي با نام        
اين كميته ده  هزار اعتصاب غيررسمي را        . دوباره ظاهر شدند  » نيروي كار 

ي  دهي و رابطه   کارگران با تحكيم سازمان    ۱۷. كارخانه هماهنگ كرد   ۲۶در  
نـزديك گـروه  هاي ديگر تصميمي گرفتند كه به يك اعتصاب دو هفته اي            

تا  آن زمان در     دهي بود كه     اين اعتصاب داراي بهترين سازمان    . مـنجر شد  
 حكومت در سوم مارس خواستار بازگشت به كار         ۱۸. ديده شده بود   كلـيد 

 اكنون  ۱۹.کارگـران شـد، امـا هماهنگـي ميان رهبران همچنان ادامه يافت            
دهي به وجود آمده بود تا حقوق مهندسان را در           پايگاهـي بـراي سـازمان     

ارزان در درون   مساله ي  مهم ديگر آن بود كه مب        .  تامين کند   سراسـر منطقه  
از . هـر كارخانـه تشويق شدند تا كميته هاي نمايندگي را پايه گذاري كنند             

دهي شده   سازمان قوياً، در يك يا دو كارخانه،آن پـس چنيـن نمايندگاني     
 ايـن اعتصـاب برمبناي يك خواست اقتصادي ساده          ۲۰.بـه وجـود آمدنـد     

ه ي اول تشكيل    هاي كارگران را فوق العاده تقويت كرد ـ كه مرحل          سازمان
هاي  شوراهاي كارگري بود و راه را براي مرحله ي دوم باز كرد ـ سازمان             

  شوراها در غرب   
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بخـش هـاي مخـتلف بـا فلـزكاران در كارخانه هاي مختلف پيوند برقرار                
 .كردند

اين كميته  .  بخش جديدي بود   كليددر عيـن حـال كميـته ي كارگران          
 ١ تسليحات   پس از مقابله ي شديد مستقيم با حكومت براي تحميل قانون          

ي سياسي   به كالم ديگر اساس تشکيل اين كميته يك مساله        . به وجود آمد  
 . بود

 دو نفـر از كارگـران بخـش كشـتي سازي به خاطر         ۱۹۱۵در آگوسـت    
 نفــر ديگــر بــه خاطــر حركــت ۲۶بــي كفايتــي از كــار اخــراج شــدند و 

. هـا طبق قانون  تسليحات جريمه شدند        اعـتراض آمـيز در حمايـت از آن        
در پاسخ به   .  زندان افتادند   آنان از پرداخت جريمه امتناع  كردند، به       وقتـي   

 ايـن وضـعيت، شـبكه ي غيررسـمي كارگراِن مبارز تهديد كردند كه فوراً              
 ،اعتصـاب را فـوري سازمان دادند و در مقابل         . اعتصـاب خواهـند كـرد     

روزهـاي بعـد قربانـيان قانون تسليحاتي در بخش          . زندانـيان آزاد شـدند    
هـا، در برابر اين قانون       زي بـا همـان شـيوه ي مقاومـت گـروه           كشـتي سـا   
دهي در اين جا نيز الزم بود كه به          مشخص بود كه نوعي سازمان    . ايستادند
 كليدي كارگران  به اين ترتيب، كميته. در فوريه منجر شد دو پنيشورش 
 .متولد شد

مبارزانـي كـه ايـن كميـته را بـه وجود آوردند، به طور كلي داراي دو                  
ــد ــه ي   همــه ي آن: خصوصــيت بودن ــا دو كارخان ــندگان يــك ي هــا نماي

 را رهبري كرده و به عنوان       ۱۹۱۵اسـلحه سازي بودند كه اعتصاب فوريه        
 باقـي مانده و همگي      ۱۹۱۶و۱۹۱۵سـتون فقـرات كميـته در سـال هـاي            

 و عضو حزب    ٢ر نمايـنده ي آلبـيوم       چـ ويلـي گاال  . سوسياليسـت بودنـد   

                                                 
1. Munitions ACT 
2. Albiom 
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 از حزب مستقل    ١جيمز مسر . س قرار گرفت  أسوسياليسـت بريتانيا، در ر    
از حزب   ٢خزانه دار  تام كالرك    . نمايـنده ي كشـتي سازي و منشي بود         کـار 

حزب كار سوسياليست   . بود ٣او كارگر پارخيت  . کـار سوسياليسـت بـود     
كننده ي امور    هماهنگ.  داشت ٤هـم چنيـن نماينده ديگري به نام جاني مور         

او . ي  حزب كار سوسياليست بود  روزنامه   شد كه قبال اديتور    ٥اسـترود بار    
آمده بود و به جاي  ٦يـك سوسياليسـت بود كه همراه با آرتور مك مانوس        

 ۲۲.او سردبير شد
بـدون جمـع شـدن ايـن سياست مداراِن جناح چپ، سازمان شورايي              

داليل آن  . ي گالسكو هرگز نمي توانست  كار را آغاز كند          كارگـران سـاده   
 جنگ و نتايج اجتماعي به وجود آمده بين         ،ارگران اكثريـت ك   ؛سـاده بـود   

تنها سوسياليست ها معتقد بودند     . كارگـران و كارفرمايان را پذيرفته بودند      
هـيچ چـيز از جـنگ امپرياليسـتي به دست نمي آيد و براي رهايي جنبش                 

به وجود آمده بود، " شاه و كشور"كارگري از خفقان موجود که تحت نام  
اين . ما تعداد كمي از كارگران با نظر آنان موافق بودند         ا. مـبارزه مي كردند   

هـاي سوسياليستي اگر مي خواستند ايده هاي خودشان را به تنهايي             گـروه 
ها توانسته بودند هزاران نفر را به        آن. اجـرا كنـند بـا هم هماهنگ نبودند        

هاي کارگري به عنوان مبارزان نان       اعتصـاب بكشانند، زيرا در ميان گروه      
هـا زميـنه را قبل از جنگ آماده كرده بودند و             آن. ه مشـهور بودنـد    رو كَـ  

مـي توانسـتند ايـن بحـث مـتقاعد كنـنده  را پيش برند كه كارگران  بايد از               

                                                 
1. James Messer 
2. Clark Tom 
3. Parchit 
4. Muir Johnny 
5. Stroud, Barr 
6. Arthur McManus 

  شوراها در غرب   

 
 

 

١٠٤ 

مزدهايشـان دفـاع كنـند و بـه رغـم شرايط تحميل شده ي ناشي از         دسـت 
 .شان را بخواهند جنگ، حقوق

مزد بهتر   براي دست ايـن مـبارزان قـادر بودند كه كارگران را در نبرد             
رهـبري كنـند ـ يعنـي در يـك مساله ي اقتصادي، اما براي انجام اين امر                  

هـا به زودي با قانون تسليحات مواجه شدند ـ كه يك مساله ي سياسي                آن
به اين ترتيب جنبش شوراي كارگري از سازمان كارخانه به جنبش           . بـود 

ع از حقوق اقتصادي    گـروه ها و دسته هايي ارتقا يافت كه با يك دوره دفا            
 . به مقاومت در برابر حمالت سياسي طبقه ي كارفرما كشانده شد

 نوشته شد و ۱۹۱۵ در نوامبر    كليد كارخانه ي     ي  كميته ي اوليـن نشريه  
دهي گرو ه هاي كارگري  به طور مشخص براي نخستين بار بر اصل سازمان    

 : تاكيد مي كرد
ي كنيم  كه نماينده ي       حمايت م  ي رسمي ها مـا تـا زمانـي از سازمان       «

ها نمايندگي را از دست بدهند به طور          اما هنگامي كه آن    ،كارگران باشند 
هـيات هاي نمايندگي كه از هر  . مسـتقل و فـوري عمـل خواهـيم کـرد      

 شده انتخاب با قواعد سنتي يا قانوني     اگروشرط،   مـنطقه و بـدون قـيد      
ما . ن کنند باشـند، بـه نظـر مـا بـايد احساسـات واقعـي کارگران را بيا                

دگي ني نماي ها گروهمـي توانـيم بـه سـرعت بـر مبـناي خواست و نياز                
 ٢٣».اصناف مختلف عمل كنيم

به اين ترتيب مبارزان پيش رو چه درون جنبش اتحاديه اي بودند، چه             
 آغازي براي    ي اين نقطه . نبودند، آزاد بودند كه در خارج آن فعاليت كنند        

ي نمايندگي كه با دستگاه اداري      آن گـروه ها   .  جنـبش بـود    رهـبري موثـرِ   
اتحاديـه هـا هماهـنگ بودنـد، مجـبور بودنـد هـيچ حركتـي نكنند واگر                  

ي رسمي  ها  حرکتي انجام دهند مجبور بودند كه از اتحاديه        خواسـتند  مـي 
اين كشف پيش رفت مهمي در      . جدا باشند و از اهداف آنان پيروي نكنند       
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شد و  يه اي مربوط ميحركتي كه به سكتاريسم اتحاد. حركـت گذشته بود  
 .شامل برخورد غير نقادانه با گذشته بود

 نشريه بودند،   خوانندگان، که   اتحاديه ها  ي ايـن نشريه از پيشروان همه     
نقل و كارگران گاز     دعـوت مـي كـرد تا به كارگران معدن، نجار، حمل و            

دست آوردن پايگاهي در     هـا، چيزي فراتر از به      مـنظور آن  . بپـيوندند ... و
دهي طبقه يعني شوراي كارگري      ها مي خواستند به سازمان      بود، آن  صنايع
 .برسند

هـا بايد به طبقه ي كارگر چيزي را          امـا بـراي انجـام چنيـن کـاري آن          
 بيش از   ها آشكارا، خواسته . پيشنهاد مي كردند تا حمايت او را جلب كنند        

چيزي كه همه ي كارگران را تهديد . دفـاع از مـنافع بخـش مهندسـي بود      
 كميته  ،اما همان گونه كه خواهيم ديد     . ي كـرد، جـنگ امپرياليسـتي بـود        مـ 

 .مشكالت مهمي در اين زمينه داشت
 ۲۵۰اين كميته تركيبي از .  يك نهاد ساده بودكليدكميـته ي كارگـران      

كننده از كارخانه هاي مختلف بود كه هفته اي يك بار          گروه رهبري  ۳۰۰تـا   
وقت نداشت به همين دليل      تمامايـن كميته  تشکيالت      . تشـكيل مـي شـد     

ي مركزي دريافت نمي كرد كه جدا از محل          قـدرت خـود را از يك اداره       
تاثير اين  . كار باشد، بلكه مستقيما از گروه هاي كارگري قدرت مي گرفت          

نوشته اي كه توليد مي كرد اندازه گيري نمي شد، بلكه            كميـته بـا ميزان كاغذ     
توانايي آن  . ارگران اندازه گيري مي شد     توانايي آن در بسيج ك     ي بـه وسـيله   

. بسـتگي بـه نمايندگانـي داشـت كـه در كارخانـه  هـا انـتخاب مـي شدند          
. شان شناخته شده بودند     براي همكاران  ماهيتانمايندگان صنايع تسليحاتي    

شــان  در همــان شــرايط كــار مــي كــردند و بــراي بــه دســت آوردن حــق
 .مي جنگيدند

، كليدپوشش كميته ي كارگران      تحت   هايي جمـع شـدن چنيـن گـروه       
 را با سازمان متمركزي كه      ها خانهرارتباط نمايندگان گروه هاي كارگري کا     
كميته براي عمل . برقرارکرده بود با مهندسان مرتبط بود در منطقه ي كليد،
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 داراي يك موقعيت برتر بود       کارگران  هطراحي شده بود و به عنوان نمايند      
 ي در مصاحبه . ميان مبارزان به پيش مي برد     كـه آزادتريـن بحـث ها را در          

 : با يكي از تظاهر كنندگان انجام شده است، شاهد آن هستيمزير که 
 ي كارگري كليد هستيد؟ آيا شما عضو كميته: سوال«
ي كارگران   كميته. اين بستگي به اين دارد كه عضو را چه بدانيد         : ج

عملي داراي  مجموعـه اي از افـراد مخـتلف اسـت كـه از نظـر                " كلـيد "
بلكه بيش تر مجموعه اي از اتحاديه هاي تندرو  . سـاختار مـتمركز نيستند    

 به علت مشكالتي كه در      واند   اسـت كه به شرايط موجود كشانده شده       
كليد به وجود آمده، اين كميته مكاني براي برخورد گرايش هاي مختلف            

مع در باره ي شكايات ما ج كارخانـه هـا ي متفاوت است كه براي بحث  
 . مي شوند
جا برويد يا به نزد اتحاديه ي      آيا فكر مي كنيد بهتر است به آن       : سوال
 خودتان؟

 مـا به صورت نااميدكننده اي       يي اتحاديـه هـا     آه، بلـه اداره   : جـواب 
 صنايع   ي  وضعيت فوق العاده   تحـت حاكميـت قـانونِ     ... وابسـته اسـت     
 .تسليحاتي است

 تان را نماينده كنيد؟آيا شما مي توانيد به تنهايي خود: سوال
محـل كـار شـما ضـرورتا شـما را نمـي فرسـتد،؛ شما                : ... جـواب 

  ي مـي توانـيد نمايـنده ي يـك اقليتـي از محـل كارتان باشيد يا نماينده                 
 ٢٤».حتا اگر با اكثريت يك راي باشد. اكثريت

اما .  از درون مبارزات كارگران به وجود آمد       كلـيد كميـته ي كارگـران      
مسـاله ي اصـلي بود و در اين زمينه گالسكو سهم            جـنگ در ايـن زمـان        

 .اساسي را داشت
  از بريتانيايـي هاي سوسياليست ضد     اي بـا افـزايش مخاصـمات، عـده       

 جـنگ كـه تعـداد كمـي افراد پراكنده بودند، با توهمات ناسيوناليستي و                
 در. اما منطق ِكِليد استثنايي بود    . سـركوب هاي فيزيكي ساکت شده بودند      
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 همراه با مك لين پالتفرمي را منتشر        ١ي جنگ، ويلي گاالچر    هاولين يكشنب 
ها به طور جدي     آن. هر دو عضو حزب سوسياليست بريتانيا بودند      . كردند

اكثريـت كارگـران بـدون شـك با         . در برابـر امپرياليسـم موضـع گرفتـند        
اما به اندازه ي كافي نظرات      . ها با بي تفاوتي برخورد كردند      بحـث هـاي آن    

ر مـيان سوسياليسـت هـا در اليه هاي مختلف اجتماعي وجود             متفاوتـي د  
داشـت تـا جـرقه هاي موجود در فضاي بين المللي را دريافت كند و اين                 

براي .  آتش بدل شوند    ي جرقه ها، هر چند كوچك، رشد كرده و به شعله         
 .رسيدن به اين نتايج شجاعت زيادي الزم بود

 ترس از گسترش آن،   تحت تاثير شوك ناشي از اخبار وحشت ناك و          «
حزب مستقل کارکه از اطراف و       ..... چنين احساسات ناسيوناليستي   هم و

 ٢اتر متروپل ئاكـناف تهديـد مـي شـد، گردهمايـي شـب يك شنبه را در ت                
مـتوقف كرد و به مركز محلي خود كوچ كرد، جايي كه هيچ كس به آن جا                 

ا در ميان    تصميم گرفت كه كارش ر     ليناما در مقابل، جان مك    . نمـي رسيد  
 ٢٥».توده ها ادامه دهد

بـه زودي مـك ليـن شـاخه هـاي محلي حزب سوسياليست بريتانيا را                
اين مساله در تقابل با حزب سراسري بود كه نااميدانه          . بـاخود همراه كرد   

حزب کار سوسياليست هم     .در طـي جـنگ به دو شاخه تقسيم شده بود          
ار خود را به     ك ليناما مك . جنگ گرفت  بـا كمـي تفـاوت يك موضع ضد        

تنها جنِگ ارزش مند،    «: بحث مخصوص او اين بود    . انـتقاد محـدود نكرد    
انـتقاد شـديد كافي نبود، سوسياليست ها بايد هر          » .جـنگ طبقاتـي اسـت     

ميدان مبارزه ي كارگران    . كـاري كه مي توانند در ميدان مبارزه انجام دهند         
  ٢٦.در برابر استثمارگران جهاني

                                                 
1. Willie Gallacher 
2. Metropol 
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 پايگاه دفاعي موثر در پاسخ به       كليدارگـران    ك ي در حالـي كـه كميـته      
ي آغاز ممكن    لين تنها نقطه   مشکالت كارخانه  بود، موضع بين المللي مك       

ـ بـراي مـبارزه ي تهاجمـي در برابـر سيسـتم سـرمايه داري بـود                  كه اين    
ها نه مك لين و نه نمايندگان        از نظر آن  . مشـکالت را به وجود آورده بود      

تنها جواب موثر ايجاد يك . براي بحران نداشتندحلـي كلي     كارگـران راه  
حركـت جمعـي قوي در كارخانه  ها بود تا بتوانند با بحران عمومي ناشي                

 يک  لين اين مساله به آن مفهوم بود كه كميته و مك         . از جـنگ مقابله كنند    
هاي مستحکم را متحد و از طرف ديگر         استراتژي  تدوين کنند كه سازمان     

 .را يکي کندتحليل هاي تئوريك 
هاي با ثبات از     هيچ يك از سازمان   . اما مشكالت ديگري وجود داشت    

 كه نفوذ كمي در گروه ها و         دند به طوري  کر  پشتيباني نمي  لين نظـرات مك  
مـك ليـن بـه غير از سه مقاله اي كه در مجله ي ماهانه             . دسـته هـا داشـت     

نزديك او  منتشـر كـرد، کـه صرفا از حاميان مستقيم           ١تبليغاتـي وانگـارد     
بودنــد، هــيچ مكانيزمــي در اختــيار نداشــت كــه مانــند يــك حــزب در  

اين  به  . كارخانـه هـا ريشـه داشته باشد و براي انترناسيوناليسم مبارزه كند            
 بـه كميـته ي كارگران كليد وابسته بود تا براي پيش برد              ليـن  ترتيـب مـك   

كن بود  هرچند مم . اما كميته يك حزب انقالبي نبود     . نظراتش مبارزه كند  
ها در مجموع نمايندگان گروه ها       كه رهبران آن سوسياليست باشند، اما آن      

و اصـناف مخـتلف بودنـد و كـامال بـه وظـايف خودشـان آگاه بودند و                   
مك لين درخواست هاي سياسي را پيِش       . خواسـته هـاي شـان محـدود بود        

. ها براي اجراي آن مشكل داشتند      هـا مي گذاشت، در حالي كه آن        روي آن 
 . اين ترتيب از نظر ساختاري تنشي ميان دو طرف وجود داشتبه

 هاي لين اصرار كرد كه گروه      مك ۱۹۱۵ هنگامـي كـه در اواخـر سال         
ها  جنگ را اساس فعاليت شان قرار دهند، آن          ضد هاي جـنش  مـبارز بـايد   

                                                 
1. Vanguard 
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پاسـخ دادنـد كـه بحـِث آزاد درباره ي اين سياست به حمايت گروه هاي                 
گاالچر اين مساله را به طور مختصر چنين        . ي زند مخـتلف از آنان صدمه م     

هر چند   ٢٧. كارگـران كلـيد خواهان وحدت است        ي كميـته : بـيان داشـت   
 جنبش  ، گروه  هاي مختلف     هاي زيسـتي ايـده هـاي انقالبي و سازمان         هـم 

كارگـري گالسـكو را از يك پتانسيل قوي برخوردار كرده بود، اما موانع              
 ضعيفي كه   ي بيانيه. متقابل شان قرار داشت    موثر   ي بسياري در مسير رابطه   

 .داده شد اين نکته را آشكار کرد

  براي استراتژي طبقه جوطرح تعديل مهارت ـ جست
ماهر و غيرماهر براي شغل هاي       حكومـت براي استخدام كارگران نيمه     

 در دست  ها اين شغل   قبال. مهندسـي، طـرح تعديـل مهـارت را ارائه داد          
 توانستند از   موقعيت برتري که داشتند    فلزكار با    كارگران. متخصصان بود 

يكي به عنوان تهديدي که براي امتيازات       . دو راه با اين مشکل مقابله كنند      
ـ      آمده بود و ديگري به عنوان اولين مرحله از جنگ           جودوه  افـراد ماهـر ب

.  به دست آمده بود    ها بـراي حقوقـي كـه بـه سـختي بـراي تمام اتحاديه             
ني بود   گالسكو شاهد مبارزا   ۱۹۱۶ تا مارس    ۱۹۱۵ر  مـاه هاي سخت نوامب    

ها  آنگرايانه   هوگر در برابـر ايـده ي نخبه گرايي متخصصان و حركت             کـه 
هاي   كه مي توانست سازمان    اي استراتژي راه را براي   کردند تا  مـبارزه مـي   

کارگـري را بـراي بـه دست آوردن منافع وسيع تر جنبش كارگري تقويت               
 .بازکنند ،كند

 كه طرح حكومت براي تعديل مهارت اولين بار مورد بحث           هنگامـي 
 :ي كارگران كليد به شرح زير بود قرار گرفت، پاسخ سخن گوي كميته

ترسيم،  اما مي .  شما براي افزايش درآمد موافقيم     هاي مـا با خواسته   «
آغاز به كار يك بخش از  بـه داليلـي كـه نـياز بـه توضـيح آن نيسـت،          

تر از آنچه ما انجام      قيمـت ارزان    کـار بـا    انجـام  كارگـران در صـنايع و     
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شود و بايد     به ارزان تر شدن بيشتر دستمزد اين كارها منجر           ،دهـيم  مـي 
 ۳۰بدانـيم كـه اگـر كارفـرمايان بتوانند همان نتايجي را كه با پرداخت                

با پرداخت يک    آورند، دست مي ه  کار ما ب   از) يـك ونيم پوند   ( شـلينگ   
دست آورند، و هيچ چيز ديگر نباشد، جديـد بـه    پونـد از نـيروي کـار     

 ٢٨». کاهش دستمزدها را تضمين کنندتوانند ها مي آن

تمـايل بـراي افزايش درآمد صنايع تسليحاتي، برتر از نظر نمايندگان            
 مخالف تداوم   ١ ماير و   كيك وود  نمايندگاني كه به استثناي      ،كارگران بود 

ن تمايالت  وضـعيت فوق نشان داد كه شكاف شديدي بي        . جـنگ بودنـد   
 .ها وجود دارد  جنگ آن اجتماعي و اعتقادات خصوصي ضد

ها  ايـن شـكاف عمـيق مـيان رويكـردهاي عمومـي و خصوصـي آن               
در گالسكو كه سنت هاي جناح چپ       . شيوه هاي عادي پيش از جنگ بود      

در آن قـوي بـود سوسياليسـت هايـي نظير گاالچر احساس مي كردند كه                
جنگ صحبت كنند اما مسايل      ياسي ضد   ي برنامه ي س    مـي توانـند دربـاره     

اعضاي . صـنعت كـامال مـتفاوت بـود و مـي توانسـت مجـزا عمـل كـند             
ــنده ــبري كن ــته يره ــران ي  كمي ــيد كارگ ــر روي دو صــندلي  كل ــايد ب  ب

 يكـي بـراي حفـظ فعاليـت هاي حزب سوسياليستي شان و              ؛نشسـتند  مـي 
ا قبل از   ه ديگري به عنوان نمايندگي گروه هاي کارگري كه بسياري از آن          

 . جنگ وجود داشتند
در عيـن حـال بحـران دوران جـنگ ايـن مبارزان را مجبور كرد تا با                  

كميته ي كارگران كليد هنگامي     . ايـده هـاي متضـاد خودشان مواجه شوند        
بـه وجـود آمـد كـه اتحاديه هاي رسمي كارگري در برابر شرايط جنگ از                 

هاي  کميته.  بودند پـاي درآمـده بودند و مبارزات كارگري را كنار گذارده          
كلـيد بـه هـر ترتيـب در فضـايي شروع به کار کردند كه برخورد دولت                  
. سرمايه داري در زمان جنگ با طبقه ي كارگِر بدون نماينده در جريان بود             
                                                 
1. Kik wood , Muir 
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بـراي پـيش رفت در اين حوزه نمايندگان كارگران نيازمند حفظ وحدت              
تا از   ه بود، وجود آمد ه   ب "پني دواعتصاب  "عمومـي بودنـد كـه در جريان         

ايـن طـريق بتوانـند بـا اکثر مشکالت ناشي از جنگ سرمايه داري مبارزه                
 .کنند

 ۱۹۱۶ و   ۱۹۱۵ كارگران ِكِليد در زمستان      ي ايـن تالشي بود که كميته     
گـروه هاي نماينده ي     . داد  در برابـر طـرح تعديـل انجـام مـي           بايسـت  مـي 

وان نقطه ي كارگـران در صـنايع تسـليحاتي جـاي گـاه موثر خود را به عن               
 تا اين جاي گاه را از نخبه گرايي     کردند شـروع يافـته بودنـد، اما تالش مي        

) ۱(جانـي مايــر  . متخصصـان بـه تمـام طـبقه ي كارگــر گسـترش دهـند      
 مهم ترين پاراگراف آن     ٢٩. عمـل ارايه كرد    ي پـيش نهـادي را بـراي شـيوه        

ه عـبارت بـود از آن که طرح تعديل در صورتي مي توانست اجرا شود  ك                
 :کرد حكومت با تقاضاهاي مشخصي موافقت مي

تمام صنايع و منابع ملي بايد تحت کنترل حکومت قرار گيرد ـ نه             «
نيروي ... تـنها تحت کنترل قرار گيرد ـ بلكه به طور كامل دراختيار باشد   

كار سازمان يافته بايد حقوق خود را داشته باشد تا بتواند به طور مستقيم              
 در مديريـت مشاركت داشته باشد و        فعلـي يـران   و برابـر در مقـابل مد      
 ٣٠». صنعت سهيم باشد هر بخِشدهي هم چنين در سازمان

ايـن نوع از ناسيوناليسم و داشتن سهمي از كنترل، تاريخ دانان را گيج              
کرد و آن را شاهدي بر        از ايـن مسـاله تعجـب مـي         ١جيمزهينـتون   . كـرد 

 از رهبران   ، يکي ٢  حـتا ج ـ ت ـ مورفـي        ٣١.نابسـاماني عمومـي دانسـت     
ويترين « آن را    ،نمايـندگان گـروه  هـاي کارگـران انگليسـي در طي جنگ             

که يك بلندپروازي براي گسترش قدرت و نفوذ         ،جذاب تبليغاتي دانست  
 بايد آن را به صورت      درست براي درک    ٣٢». اسـت  كليدكميـته كارگـران     

                                                 
1. hcJames Hinton 
2. J.T. Murphy 
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 در  ماير ،مشـخص در طرح هاي مك لين ببينيم كه چند هفته قبل از برنامه             
پاسخ مك لين به برنامه ي حكومت براي        . مقالـه اي آن را مطـرح کرده بود        

 :طرح تعديل مهارت در روزنامه اش، وانگارد، چنين آمده است
دست گيرد و    اجـازه دهـيد حكومت تمام كارهاي تسليحاتي را به         «

. مزد كارگران را دوبرابر كند     دست. هـيچ سـهمي بـه سرمايه داران ندهد        
 را به هشت ساعت تقليل دهد و كنترل مسايل اساسي را به             ساعت كار 

مـا تضـمين خواهـيم كرد كه خيلي زود     . خـود كارگـران واگـذار كـند       
كارگران، توليدات جنگ را سه برابر و طرح هاي پيش از جنگ را اجرا              

امـا ايـن طـرح هـا اولـيه و ابتدايـي است و ما آرزومنديم كه در                   . کنـند 
  ٣٣.»ري ارايه دهيمهاي بهت بحث هاي بعدي طرح

 اهداف سرمايه داري كه در پشت جنگ        ياين درخواست ها براي افشا    
 :به همين دليل درمقاله ي ديگر چنين بيان داشت. شد ارائه ميپنهانند، 

ها مي خواهيم كه     اگـر مسـئوالن، نگـران پـيروزي هسـتند ما از آن            «
دهند كه زميـن هـا و سـرمايه هـاي شـان را به مردم تسليم كنند و اجازه                  

دهي كنند، به انضمام صنايعي كه براي      كارگـران تمـام صنايع را سازمان      
محصوالتي را كنترل كنند كه نيروي كار       تمام  جـنگ ضروري هستند و      

ها اطمينان دهيم كه همه چيز بهتر پيش         ما مي توانيم به آن    . توليد مي كند  
 بپذيرند  ها ترجيح مي دهند شكست را      ما مي دانيم كه آن    ... خواهد رفت   

 ٣٤».تا خود را با سوسياليسم منطبق كنند

در اين دوره اعضاي    . طـي هفـته هـا، ايـن مقـاالت بـه چاپ رسيد              در
.  ايده هاي اصلي خودشان را منظم كردند       كليدرهـبري كميـته ي كارگران       

ــه ۸در  ــه ۱۹۱۶ ژانوي ــر در روزنام ــام   ، گاالچ ــه ن ــته ب ــر"ي كمي  "كارگ
 : قرار دادسرمايه داران را چنين مورد خطاب

در جـواب بـه اظهـارات نمايـندگان كميـته ي كارگران ِكِليد مستر               «
اين يك  : للويـد جـرج بـا نـاديده گرفتن خفقان حاکم بر صنعت گفت             
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چرا نمي تواند؟ـ خيلي ساده، زيرا      . انقالب است و نمي تواند انجام شود      
شان را بر روي     كارفـرمايان حاضـر هسـتند جـنگ را بـبازند تـا تسلط             

اين ما كارگران هستيم كه بايد قدرت را از         .... ن از دست ندهند   كارگـرا 
 ».آنان بگيريم

ماير با موافقت كامل كميته     " تعديل مهارت "يـك هفته بعد، طرح هاي       
 كم تري لين بلند پروازِي ي   او كـه از طرح هاي مك     بـرنامه . تصـويب شـد   

 طرح ها   اما هر دوي اين   .  كردن بخش كنترل بود     داشت، تنها خواهان ملي   
تـالش مـي كـردند كه رابطه اي بين درخواست فوري كارخانه ها درباره ي              

استراتژي هايي كه در    . وجود آورند ه  ي عمومي جنگ ب    ايـن طرح و مساله    
 سياستي بود كه مبارزات  يها قرار داشت تالش براي ارايه      روي آن   پـيش 

دهي شوراي  اسـاس سازمان . اقتصـادي و سياسـي را در هـم مـي آميخـت           
 .كارگران شكل گرفته بود؛ اكنون زمان آن بود كه به درك مشخصي برسد

شـايد ساده به نظر آيد و فكر كنيم كه دولت اين پيشنهاد را براي ملي                
آنکه وجه  ياكـردن و كنـترل جـدي كارگران به صنايع ارايه داده است و     

لين پيروان کمي    مک. ديگـر جـنگ امپرياليسـتي را به کارگران نشان دهد          
 کارگران   ي  نمايندگان کميته  . نسخه ۳۰۰۰تيراژ   يـک روزنامه با    ت و داشـ 

ها در    پايگـاه هاي مختلفي در چند كارخانه داشتند و نوشته هاي آن            كلـيد 
كــدام قــادر نــبودند   هــزار نســخه پخــش مــي شــد امــا مشخصــا هــيچ۱۵

از زمان چارتيست ها در     .  را به صورت يك امر ملي درآورند       شانتقاضاهاي
قـبل تـا کـنون براي اولين بار طرح  تعديل ارايه شده بود تا                هفـتاد سـال     

سوسياليســم بريتانيايــي را از جدايــي سياســت و اقتصــاد نجــات داده و 
 . توده ها را به سمت يك انقالب مستقيم هدايت كنداقتصاديجنبش 

مجموعـا د ر ايـن شرايط، نه استراتژي مك لين و نه آن چه كه كميته ي    
لفـت بـا طرح تعديل ارايه مي دادند، هيچ  شانسي            كارگـران كلـيد در مخا     

 بود كه تنش بين دو طرف ظاهر شده      ها بـراي موفقيـت نداشـتند و مدت       
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کرد فرصتي براي    تالش مي  لين مك. اي بـه وجود آمد     موافقـت نامـه     . بـود 
جنگ بيابد، در حالي كه كميته مي ترسيد وحدت گروه  هايش  مبارزه ي ضد 

مك . كه با سختي فراوان به دست آمده بود       را از دسـت بدهـد، وحدتـي         
ليــن تقاضــاي كميــته را فقــط بــراي ســهيم شــدن در كنــترل، خطــرناك 

زيـرا مـي گفـت كـه اگر كارگران كليد بخشي از كنترل كار               . مـي دانسـت   
 ٣٥.تسليحات را به عهده بگيرند، بخشي از مسئوليت جنگ را پذيرفته اند

ي روز   ه با مساله  كرد كه چگونه هر گرو     ميمشـخص    هـا   بحـث  ايـن 
ي خودشان را به عنوان      رهبران كميته نقش اوليه   . مـتفاوت برخورد مي كند    

سـخن گـوي نظـريات گـروه هـاي كارگـري مي ديدند و درباره ي مسايل                  
لين آن را    ولي مك . سياسـي چـيزي بـيش از نظريات ماير ارايه نمي دادند           

د خود را   دور از فهـم مي دانست و سوال مي كرد، شخص چگونه مي توان             
سوسياليسـت بدانـد و بـه جلسه اي برود، در آن صحبت كند و به جنگي            

لين  تاكتيك هاي فوري مک   . توجـه نداشـته باشد كه در اروپا جريان دارد         
يـك از گروه هاي كارگران، بصورت جداگانه نبود و از            برخاسـته از هـيچ    

افي ميان   به زودي شك   ٣٦. نظر انتر ناسيونال سوسياليستي ارايه مي شد       نقطـه 
 . دو طرف ايجاد شد
 للويد جرج كه سپس وزير تسليحات شد، گفت     ۱۹۱۵در پايـان سال     

او .  اجرا خواهد بود    به زودي در ِكِليد قابل    " تعديل"طـرح او براي اجراي      
شخصـا در يـك تظاهـرات بـزرگ سـه هزار نفره در روز كريسمس سال             

صورت بود كه تظاهرات به اين   .  بـا نمايـندگان محلي رودررو شد       ۱۹۱۵
ي  تظاهـر كنندگان با پرچم هاي سرخ آواز مي خواندند و سخن رانان برنامه             

 ،اين دو تن.  قرار مي دادندء را مورد استهزا١للويدجرج و آرتور هندرسون
 ۳۷.از رهبران حزب كارگر و مشاورين كابينه در صنايع بودند

                                                 
1. Arthur Henderson 
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گرايي و  او با مساوي قراردادن ملي      . جرج زيركانه بود   سـخنان للويـد   
سوسياليسـم امـيدوار بـود كه طرف داري مخاطبان مخالف خود را جلب              

مــا كارخانــه هــاي ملــي بزرگــي را بــه وجــود آورديــم؛ «: او گفــت. كــند
هر چوب يا . كارخانـه هايـي كـه تحـت مالكيـت يـا كنترل دولت هستند           

 اين ها   ،دوسـتان من  . ميخـي در ايـن كارخانـه  هـا بـه دولـت تعلـق دارد                
هنگامي كه هندرسون اظهار    » .بـزرگ سوسياليستي هستند   كارخانـه هـاي     

بزرگ ترين طرحي است كه در حال       «داشـت كـه طـرح تعديـل مهـارت           
رهبر . »طور سودها   همين  و .حاضـر وجـود دارد، بعضي ها فرياد زدند بله         

 حقيقت آگاه هستيد كه ما،      اينچنين ادامه داد ـ شما همه از      حـزب کارگر  
ما در اسارت قرار    :  جواب شنيد  ،يمدرگـير هسـت   تريـن جـنگ      در بـزرگ  

 ٣٨.داريم
پـس از ايـن بـرخورد سخت، للويد جرج و وزراي همراه او تصميم               

يادداشت . گرفتـند كـه بـا كارگـران سركش صنايع تسليحاتي مقابله كنند           
سـرويس مخفي حكومت كه همواره بسيار محترمانه اما لحني ناخوشايند         

 بايد براي يك دوره ي   داشـت از آدم هـاي محترمـي صـحبت مـي كرد كه             
افراد مورد نظر   .  كلـيد بـه جاي ديگري منتقل شوند        ي از ناحـيه  » نامعيـن «

 بودند و هم چنين فعاالن      ١كسـاني نظـير گاالچـر، كـرك وود و مـك مانوز            
 كلي  انجام    ي تهـاجم نهايي به وسيله ي برنامه      . ليـن  انقالبـي همانـند مـك     

 و در   كت كارت  مدير   او.  ارايه شده بود   ٢گرفـت كـه توسـط ويلـيام وير        
طـرح او نشـان داد كه چگونه طبقات         . راس نمايـندگان تسـليحات بـود      

ي اقتصاد و سياست را      شـباهت بـه اكثريـت كارگـران، رابطه         حـاكم، بـي   
 :اينکهطرح او عبارت بود از. مي دانند

                                                 
1. Kirk Wood- McManus 
2. William weir 
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ي اساسي بايد برداشته شود كه كشور و جامعه پشت           يـك گـام اوليه    
 ...سر شما باشند

پس از آن كه طرح     «يريد كه يك اعتصاب بالفاصله      در نظر بگ   -١
 :پليس بايد. صورت گيرد» تعديل مهارت اعالم شد

بالفاصـله افـراد را با استفاده از قانون تسليحات به دادگاه فرا             الـف ـ    
 .بخواند

 .بخواهد مقاومت كند... دستگيري فوري هر نماينده اي كه ب ـ  
ـ       مهندسان ِكِليد يا ساير      ي يهاتحادبه  اخطـار فـوري مركز اجرايي       ج 

اتحاديـه هـاي موثـر كه تحت هيچ شرايطي از اعتصاب حمايت نخواهند              
 .كرد

زير نظر  " كليد"ي كارگران    دقـت شـود حركت هاي اعضاي كميته       د ـ   
 .باشد و از عده ي ديگري نيز به طور ويژه مراقبت شود

 در نظـر بگـيريد كـه اعتصـاب ادامـه پـيدا كـرده و حمايـت هاي               -۲
 .خش هاي ديگري را نيز جذب كرده استب

از . [ي مشاوران ملي بايد منتشر شود      اي از طرف كميته    اطالعيهالف ـ   
بخواهند كه مشخصا خودشان را از اين حرکت        ] حـزب كـار و اتحاديـه      

جـدا كنـند و از روساي اتحاديه ها بخواهند كه سر كارشان برگردند و با                
ر هر حرکت تهديد آميز ، به       اطميـنان کـامل از حمايـت حكومت در براب         

 .کارشان ادامه دهند
 ١ اجرايي اتحاديه  يانحالل كميتهب ـ 
 دستگيري رهبران اعتصاب ج ـ 
. در هــيچ شــرايطي نــبايد هــيچ يــك از كارگــاه هــا تعطــيل شــودد ـ 

 كارفـرمايان بـايد راهنمايـي شوند كه به هر ترتيب كه مي توانند كارگران                
اگر كارخانه بسته شد، هيچ     .  به كار وادارند   ماهـر و زنـان را      ماهـر، نـيمه     

                                                 
1. Trades Disputes Act 



    گالسكو، سقوط نهادها
 
 

 

١١٧ 

فرصـتي بـراي ايجـاد هماهنگـي مـيان خواسـته هـاي كارگران و رهبران                 
 . نقاط آشوب زده داده نشودهب... كارگران 
 .گاردهاي نظامي بايد در تمام مراكز كار مستقر شوندهـ ـ 
 در اوليـن تـالش بـراي شـورش يا تخريب اموال، بايد حكومت               و ـ   
 ٣٩.اعالم شودنظامي 
ايـن جـا بسـياري از نهادهـا بـا هـم هماهنگ شده اند ـ حكومت،                   در

دادگـاه، ارتـش، پلـيس، زنـدان، افكارعمومـي، تبلـيغات، سياست مداران              
 براي استفاده از    ويرطرح  . كارگـري، ادارات و اتحاديـه هـا و كارفرمايان         
 جراياها براي     آن  ي  همه وهمـه ي ايـن ابـزارها بـرنامه ريـزي شده بود،              

تشــويق، اجــبار و فشــارهاي . زيــركانه ي بــرنامه هماهــنگ شــده بودنــد
سرمايه  داران   . حكومتـي و خـراب كاري هاي رفرميستي پيش  بيني شده بود            

ــري در     ــوراهاي كارگ ــبش ش ــا جن ــه ب ــي ك ــي هنگام ــي و ايتالياي آلمان
ايـن تاكتيك ها به بهترين وجهي        از سـرزمين هـاي خـود مواجـه شـدند،         

 .ندكپي برداري کرد
، در تمام   "تعديل"يد اميدوار بود كه در برابر طرح        ِلي كارگران كِ   كميته

براي وادار كردن مسئوالن در به      . كارخانه هاي محلي وحدتي به وجود آيد      
رسـميت شـناختن حاكميتش، تمام كارگاه ها موظف شدند كه از مالقات             

 ها كميتهارات  ادها را به     امتناع كنند و آن   " تعديل"انفرادي با مجريان طرح     
برمي گشت   ي  آشيل تمام برنامه ها به ديويد كرك وود          پاشنه. ارجـاع دهند  
برخورد او با استراتژي    .  پارخيت فورژ بود    ي كنـنده ي جلسه    كـه دعـوت     

زيـرا برخالف بسياري از رهبران  .  ضـعيف بـود    "تعديـل مهـارت   "طـرح   
حزب  از ١  او همراه با جان ويت لي     .  بود  جنگ طرفدارگـروه ها، كرك وود      

 بـرنامه ي آلترناتيوي را ارايه داد كه طرح تعديل مي توانست             مسـتقل کـار   
اين . مزدهاي سراسري کارگران پايين نيايد     بـه گونه اي آغاز شود كه دست       

                                                 
1. John Wheatley 
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مسـاله صـاحبان كارخانـه هـا را از به كار بردن طرح تعديل براي به دست                  
  اين  طوركامل آوردن نـيروي كـار ارزان محروم مي كرد و در عين حال به             

 ٤٠. کرد مي خود دور سياسي اهداف از طرح را
در حالي كه نگران بود كه      . كـرك وود بـا مجـريان طـرح مالقات كرد          

نمايندگان . وجـه اقتصـادي بـرنامه حفظ شود، آماده ي پذيرش طرح بود            
ـ ِك يد بـدون وحدت در گروه هايشان، اميدي به سراسري شدن مبارزه در             ِل

اكنون .  نداشتند "جنگ دربرابر جنگ  "ديل آن به    برابـر طـرح تعديـل و تب       
در فوريه  . چپ آسيب پذير شده بود    . شـكاف آشـكاري ايجـاد شـده بود        

چهار روز بعد مك لين و سپس       .  توقـيف شد   ،كارگـر  هـا،  روزنامـه ي آن   
ـ كارخانـه هـاي كِ    . گاالچـر و مايـر دسـتگير شـدند         يد ايـن حرکت را با      ِل

. ندگان زندانــي مــنجر شــداعتصــاب جــواب دادنــد كــه بــه آزادي نمايــ
همـان گونـه كه برنامه ي كارخانه ي وير نشان داد، اين نبرد به انتها رسيده                 

 .بود
 ۱۷در  . فورژ در به تله  افتادن دولت كمك كرد         يك واقعه در پارخيت     

به عنوان  )  كارگران  ي نمايـنده ( وود كـرك   ورود و گـردش      ۱۹۱۶مـارس   
 كارگران بالفاصله   . شد نوعممر بخش خودش    د  ، برگذاركننده ي جلسات  

. كارخانه هاي ديگر نيز از آنان حمايت كردند       . ابزارها را به زمين گذاشتند    
پـس از آن مسـئوالن، شـماري از مبارزان كارخانه هاي پارخيت و وير را                

اين تالش مشخصي براي    . ها را از شهر تبعيد كردند      دسـتگير كردند و آن    
 متاسفانه اعتراض در برابر اين مساله       .يد بود ِلي كارگران كِ   سركوبي كميته 

مطمئنا حركت  .  را در برگرفت   ۱۹۱۵تنها نيمي از اعتصاب كنندگان فوريه       
 در اين عدم "تعديل مهارت" كـرك وود در مـورد طـرح        ي نشـده   حسـاب  

وحـدت دخالت داشت، اما دليل اصلي شكست، ناتواني كميته در جذب            
ود كه در مبارزات شان  بايد       كارگران صنايع تسليحاتي خارج از گالسكو ب      

 تا مقاومت در برابر حكومت      کردند بـا گـروه هـاي ديگـر همکـاري مـي           
 .نا اميدانه نباشد
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ي كارگـران كلـيد كـه بـه دنبال آن پيش آمد، نتيجه ي                انحـالل كميـته   
بود  "تعديل مهارت"ها براي اتخاذ يك استراتژي در برابر طرح  ناتواني آن

 كارگران   ي ي داشـت، چه در برابر توده       طـرح جـد     ي كـه نـياز بـه ارائـه       
چنين  هم تسـليحات و يا كارگراني كه خارج از صنايع تسليحاتي بودند و       

ضـعف حرکـت بيـن المللي و جدايي ميان باورهاي           . در برابـر حکومـت    
اين . عمومي و خصوصي نمايندگان اين نتايج را غير قابل اجتناب مي كرد           

ته مجددا تاسيس شود، بررسي  مسـايل بـايد چـند سـال قبل از آن كه كمي            
در عين حال نمايندگان مبارز گالسكو شكلي از جنبش شورايي          . مـي شد  

كارگـران را تشـكيل دادنـد، اما به صورت دراماتيكي فاقد اولين ابزارهاي              
 .مورد نياز بودند

 كنند، به اين     مسـئوالن حكومتـي توانسـتند كميته را ايزوله و تخريب          
ش هايش براي مقابله با حكومت قادر نبود بين          تال باوجوددليل كه كميته    

 و يـک مـبارزه سراسـري در برابر جنگ           پيشـرفته مـبارزاتش در صـنايع      
. مورفي هيچ شكي در صحت نظراتش نداشت      .ت.ج. ارتـباط برقـرار کند    

 :او چنين نوشت
هـيچ يـك از اعتصاباتي كه در طي دوره ي جنگ به وقوع پيوست               «

وسيله ي مرداني رهبري مي شد كه نظير     اين اعتصابات به    . ضد جنگ نبود  
خود من، خواهان توقف جنگ بودند، اما دليل واقعي اعتصاب مخالفت     

هر اعتصابي که خواهان توقف جنگ بود به طور كلي با           .بـا جـنگ نبود    
 ٤١».شكست مواجه مي شد

" كليد"ي كارگران    مـك ليـن و كميته      جـان    در عيـن حـال هـم كـاري        
 كـرد تاكتيك هايي را بيابد كه بتواند از          وي تـالش  . وحدتـي ايجـاد کـرد     

مسـايل جــاري بــه حركــت هـاي ضــد جــنگ برســد و از ســازمان دادن   
 كارگر  ي گـروه هـاي مخـتلف در يـك صنعت به شوراي سراسري طبقه             

 كه  هايي هـيچ شـوراي كارگـري موفقـي نمي تواند بدون تاكتيك           . برسـد 
  به وجود آيد،مبارزه ي پيش رو را هماهنگ كند
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 در موضـع برتـر قرار گرفت، اما مبارزان          ۱۹۱۶مـت در    گـرچه حكو  
ـ ِك ها توانستند با برداشتن اولين       آن ؛يد دو چـيز مهـم را بـه دست آوردند          ِل

داري براي   قـدم ها جنبش كارگران را احيا كنند و به رغم خواست سرمايه            
هـا شـوراي كارگـران را در جـريان رهبري            تحکـيم نظـم اجتماعـي، آن      

هاي  اين شورا توانست سازمان   . وجـود آوردند  اعتصـاب غـير رسـمي بـه         
. كارگـري كارخانه هاي مختلف را در يك پايگاه دايمي به هم پيوند دهد             

ايـن مسـاله از سازمان نمايندگان در يك كارخانه شروع شد و به جنبش               
 .گروه هاي مختلف در ميان صنايع بزرگ يك منطقه گسترش يافت

برقراري  يـن تجربه بود،  هـا، هـر چـند كـه اول         دوميـن دسـت آورد آن     
اهميت .  جديـدي بيـن سوسياليسـت هـا و جنـبش تـوده اي بود               ي رابطـه 

سياست كميته ي   . مـك لين را در اين جا نبايد ناديده گرفت          حضـور جـان     
ــران ِك ــكارگ ــرنامهِل ــنه ي ب ــارت از درون   ييد در زمي ــل مه ــرح تعدي  ط

 مبارزات  اگـر اين پيش نهادها به وسيله ي       . پـيش نهادهـاي او بـيرون آمـد        
 مي توانست كميته را از يك سازمان        ،صـنفي و سياسـي پشـتيباني مي شد        

اما گروه  . مـنطقه اي دفاعـي بـه يك شوراي سراسري كارگران ارتقا دهد            
 نفوذي كه فقط يك حزب انقالبي   ؛كوچـك مك لين فاقد نفوذ زيادي بود       

  جنگ،  بـدون همـه گـير شدن احساسات ضد        . مـي توانـد بـه دسـت آورد        
پرستي  ام ميهـن   د ان کارگـران احسـاس مـي كـردند كـه تـنها در             نمايـندگ 

 .اند نمايندگي شان گرفتار شده
ــبارزان   رابطــه ي مختصــر سوسياليســت هــاي انقالبــي گالســكو و م

ها براي تنظيم يك     ي جمعي آن   مبارزه. كارخانـه هـا، يـك گام به جلو بود         
بر  اسـتراتژي پيشـرو در جنـبش گـروه هاي كارگري به اين منجر شد که               

تنها .  كارخانـه از مبارزه در برابر حكومت فائق شوند          در ي مـبارزه  يـ جدا
چنيـن تـالش هايـي مي تواند جنبشي را به وجود آورد كه مبارزات خاص          
سراسـري شـده را رشد دهد و پتانسيلي داشته باشد كه سوسياليسم را از               

 .ميان فعاليت هاي خوِد طبقه ي كارگر به دست آورد
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 پي نوشت
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 بخش چهارم

 

 درس های شکست

 
 جنبش را در اسكاتلند     ۱۹۱۶دسـتگيري و تبعيد مبارزان كليد در بهار         

بـراي مدتـي بـه عقـب راند، اما به گسترش آن به ساير بخش هاي بريتانيا           
 ايـن امكـان بـه وجـود آمد كه يك            ۱۹۱۶در اوايـل نوامـبر      . كمـك كـرد   

  مك    آرتـور .  تشـكيل شـود    كـنفرانس سراسـري از نمايـندگان كارگـران        
كنفرانس .  به دقت آن را برنامه ريزي کرد       كليد يك تبعيدي اهل     ١مـانوس 

 در منچستر تشكيل شد و نمايندگان باقي مانده         ٢هال   ي هيدمـن   در مـنطقه  
 لندن و   ,، منچستر ٣ و نمايندگان ديگري از باروُ     كليدي كارگران    از كميـته  

  اي  تبليغاتي هاي راد به گروه  ايـن اف  .  در آن شـرکت کـردند      ٤بيركـن هـيد     
تـبديل شـده بودنـد که شامل نمايندگان مبارز كارگري بودند و به عنوان               

 .کردند سازمان نمايندگي سطوح مختلف كارگري عمل مي

                                                 
1. Mc Manus 
2. Hydman Hall 
3. Barrow 
4. Birkenhead 

  شوراها در غرب   
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جنـبش سراسـري نمايـندگان كارگـران كه از اين مرحله آغاز شد به               
 اول نگران   ي آرامـي درگـير مسـاله ي اصـلي جـنگ شـد، امـا در مرحله                

مشخص بود كه   . سـترش كنترل نمايندگان كارگري در مراكز توليد بود        گ
در . انترناسيوناليسـم مـك ليـن به خارج از شهر مورد اقامتش نرسيده بود             

 سازمان ملي نمايندگان كارگران كه شش ماه قبل تاسيس شده           ۱۹۱۷مـي   
 . بود، فراخواني داد تا بزرگ ترين اعتصاب دوره ي جنگ را رهبري كند

جز صنايع    صنايع به  ي همه  هـنگام، طـرح تعديل مهارت در       در ايـن  
هاي   و كارفرمايان خصوصي نيز در کارگاه      ه بود تولـيد اسـلحه، اجـرا شد      

تر مهندسان داوطلبانه حقوق شان را       بيش. آن را بـه اجـرا گذاشـتند       خـود   
به سربازان در   كه براي کمک     داران، بل  كـاهش  دادنـد، نـه بـه نفع سرمايه          

 ۱۹۱۷ ِمي   ۵در  . هـزار كارگر در اين مقطع اخراج شدند       دويسـت   . سـنگر 
نمايـندگان کارگـران در كـنفرانس ملـي كارگران در لندن جمع شدند تا               

حكومت وارد ماجرا شد و     . مستقيما مسئوليت اعتصاب را به دست گيرند      
نمايندگان كارگران  . چـند تـن از رهـبران مجـامع صـنفي را دستگير كرد             

ان بودند و به رغم وجود فشار، امور را تنظيم           بـيرون از زنـد     هـا  کارخانـه 
يد خاتمه  ِلي كِ   مـي، اعتصـاب بـدون مشـاركت ناحيه         ۱۹در  . مـي كـردند   

 طـرح تعديـل در قـراردادهاي خصوصي تنها به منافع مهندسان             ١.يافـت 
ماهـر مربوط مي شد و بدان مفهوم بود كه علي رغم وسعت زياد، حوادث               

 . مختص به يک بخش بود۱۹۱۷مي 
ارتباطي نمايندگان  ي   خورده بود، اما شبکه     اعتصـاب شكست     گـرچه 

كنفرانس ديگري در منچستر در     . كارگـران در تمام كشور گسترش يافت      
همراه نمايندگان گروه هاي كارگري،   برگزار شد و اين  بار۱۹۱۷آگوست 

، ١كميـته هايـي از مراکـز ديگـري حضور داشتند كه شامل باُرو، بريستول              

                                                 
1. Bristol 
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مـي شد كه ترکيب آن به همان شکل كنفرانس نوامبر            ٢ز و لـيد   ١كاونـتري 
ي سراسـري ملـي انـتخاب شـد امـا همـان گونـه كه                 كميـته .  بـود  ۱۹۱۶

چنين وضعيتي  : يكـي از رهبران كارگران انگليسي نوشت       مورفـي، .ت.ج
فشـاري بـر روي عمـل كـرد نمايندگان گروه هاي كارگري بود و از نقش              

دستگاه رسمي  . کرد وگيري مي هـا بـه عـنوان پـيش گامـان حرکـت جل             آن
 كه آن را از رهبري جنبش باز داد كميـته ي ملـي، تـئوري هايي را ارائه مي     

 ٢. آن رهبري كه جنبش به آن نياز داشت؛داشت مي
در عيـن  حـال ميزان قدرت جنبش نمايندگان كارگران هماني بود كه              

ار هز۱۵در زمان كوتاهي    .  ارايه شده بود   مورفـي " كارگـران "در جـزوه ي     
اين جزوه شامل جزييات نوشته     . نسـخه از ايـن جـزوه بـه فـروش رسيد           

هــاي نمايندگــي كارگــران از  اي در بــاره ي بــرنامه ي كــار ســازمان شــده
. پاييـن ترين تا باالترين سطح آن بود ـ اما هيچ اشاره اي به جنگ نداشت               

، ٣آزادي مك دوگال. در گالسـكو رقابتي در جنبش كارگري به وجود آمد        
 باعث تجديد ۱۹۱۷زديك مك لين همراه با گاالچر و ميلو، در فوريه       يار ن 

. در ژوئن تبعيدشدگان به شهرهايشان بازگشتند     . قـواي ايـن جنـبش شد      
اهميت شان را در جريان اعتصاب بزرگ       ۱۹۱۵زنـان طبقه ي كارگر كه در        

اجـاره خانه ها در گالسكو ثابت كرده بودند، نهضت صلح زنان را تشكيل              
 مك لين در تابستان      ها با بازگشت جان    جنگ آن  حـث هاي ضد     دادنـد و ب   
 .كامل شد

سقوط تزاريسم در . جنگ بود حـوادث بين المللي مشوق مباحث ضد  
بسياري .  در همه جا جرات جديدي به جنبش كارگري داد         ۱۹۱۷فوريـه   

با درخواست  . ي جـنگ را زير سوال بردند       از كارگـران بريتانيايـي ادامـه      
 از رهبران جهان براي جمع شدن در پاي ميز مذاكره و            شـوراي پتروگراد  

                                                 
1. Coventry 
2. Leeds 
3. Mac Ldougall 
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.  براي كنفرانس صلح، اميد درهمه جا افزايش يافت        حلي پـيدا كـردن راه    
در ايـن حـال بـراي چـپ  افراطـي، انقالب فوريه بيان گر چيزي بيش از                   

اين حرکت فراخواني براي سرنگوني كل سيستم       : مخالفـت بـا جنگ بود     
 . داري بود سرمايه

 در ليدز كنوانسيون صلحي از نمايندگان مختلف        ۱۹۱۷ ژوئن   در سوم 
هاي   توانسـت نمايـندگان راديكـال و مـنفعل را از جناح            وتشـکيل شـد     

بـه دعـوت حـزب مسـتقل کار و حزب           . مخـتلف دور هـم جمـع کـند        
 اعتراض آميزي را امضا كردند      ي  نماينده بيانيه  ۱۱۵۰سوسياليسـت بريتانيا    

 :و خواهان موارد زير شدند
شان  هايهـيات هـاي نمايندگي شوراهاي كارگران و سربازان فعاليت        «

براي ... کنند   هم آهنگ مي    کارگر ي را بـراي پيشبرد صلح درميان طبقه      
 و همچنين براي    اند وجود آورده ه  صـلحي كه مردم كشورهاي مختلف ب      

ـ تكمـيل رها   اقتصـادي كارگـران درسـطح جهاني تالش         ي سياسـي و   ي
 ».خواهند کرد

پيشنهاددهندگان اين سند تاكيد داشتند كه اين بيانيه به مفهوم          با اينکه   
 امـا بـه طور واقعي گرايش براي تاسيس          ٣اسـت، " ديكـتاتوري پرولـتاريا   "

اي  ي کـه بـه کارهاي خيريه      يشـوراها . شـوراهاي رفرميسـتي قـوي بـود         
طـرف داران ايـن سـند تصـور مشخصي از شوراي كارگران و              .بـپردازند   

ها  دانستند عمل كرد آن    ها نداشتند و نمي    يندگان آن سـربازان روسـيه و نما     
كساني كه در كنفرانس ليدز شركت داشتند،       . بـه طور واقعي چگونه است     

 :هاي كارگري بودند كه مسايل زير را مي خواستند روكرات هاي كميته وب
بايد در برابر هرگونه تجاوز به صنايع و        ... به طور پيوسته و پي گير       «

ومت كرد؛ بايد توجه مخصوصي به زنان استخدام شده         حقوق افراد مقا  
در صـنايع داشـته باشيم و از كار اتحاديه هاي كارگري به صورت دسته       

گـام هـاي اساسـي بـراي بهبود شرايط دشوار           : جمعـي حمايـت کنـيم     
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براي افراد نيازمند، حقوق دايمي     . سـربازان زخمـي و نـاقص بـرداريم        
بازان معلول در نظر بگيريم و كار       تعيين کنيم، سهميه اي براي درمان سر      

 فـراهم کنـيم تـا به زندگي عادي          شـان مناسـب و درآمـدي كافـي براي       
 ۴».بازگردند

كنوانسـيون ليدز از اولين تالش هاي بي ثمري بود كه در اروپاي غربي          
كنــترل رهــبران  صــورت مــي گرفــت تــا شــوراهاي كارگــري را تحــت  

كارگران از باال ساخته شوراهاي واقعي . اتحاديـه هـاي رسـمي قـرار دهد     
 گروه  هاي كارگري ساخته شده بودند و         ها با فعاليت خودِ    آن. نشده بودند 

 سياسي  هاي بـا خواسـت كارگـران براي رهبري مبارزات شان در فعاليت           
 كارگران كليد در ليدز     ي تـنها گاالچـر نماينده ي كميته      . هماهـنگ بودنـد   

 زيرا او در جنبشي     ،ي كند نشـان داد كه نمونه ي روسيه را تا حدي درك م           
او به تنهايي پيشنهاد كرد     . كـار مـي كرد كه در مسير شورا حركت مي كرد           

او . كـه شـوراي كارگـران شـكل آلترناتيو دولت بورژوايي پارلماني باشد            
تاكـيد مـي كـرد كـه كنوانسـيون، احـياي كمون هاي قديمي نيست، بلكه                 

رون انقالب راه خود را     هاي كارگران از آن حمايت مي کنند تا از د          كميـته 
  ٥. و با هدايت و کنترل همه ي مسيرها، زندگي مردم را ارتقا دهدردهباز  ك

 در  اي كراتـيك، همانـند شوراهايي كه جنبش اتحاديه       وشـوراهاي بور  
اين . لـيدز پيشـنهاد کرد، پاسخ گوي نياز گروه  هاي مختلف اجتماعي نبود             

ت شديد به شورش ها جان       زيرا مبارزا  ،ايـده بـه سرعت كنار گذارده شد       
 .بخشيد مياي  تازه

امـا كنوانسـيون نشـان داد كـه پس از سه سال تحمل مشقات جنگ،                
ي  نشانه. چشـم انـداز جديـدي در پيِش روي طبقه ي كارگر گذارده است             

 كارگران كليد در اواخر سال      ي  كميته ي اين تجديد انرژي، تاسيس دوباره    
 اجباري  سربازِي ي خدمت    مسالهامـا ايـن كميـته بـه زودي با           . بـود ۱۹۱۷

 . اهميت داشت "تعديل مهارت"موضوعي كه همانند طرح . مواجه شد

  شوراها در غرب   
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 پاسخ ۱۹۱۶در حالـي كه بيش تر كارگران به اين فراخوان همانند سال          
 ١تالشي جدي  در شفيلد      . دادنـد، اما مهندسان به آن پاسخ مناسبي ندادند        

موفقيت اين  . شدصـورت گرفـت كـه بـا آغـاز اعتصـاب كـنار گذاشته                
ي كارگران شفيلد شد كه قوي ترين سازمان         اعتصـاب باعـث ايجاد كميته     

 .نمايندگان انگليس بود
ره، با حكومت تصميم گرفت به يك     ۱۹۱۷در عين حال در انتهاي سال       

ي سربازگيري را طوري تنظيم كند كه        كارگران ماهر را كنار بزند و مساله      
خرين دادخواست  عليه كانون جنبش،      اين آ . گيرد بر فقـط مهندسان را در    

كارگران در آلمان چند . در يـك لحظه ي بحراني بين المللي ارايه شده بود          
سوسياليست ها تظاهرات بزرگي    . اعتصـاِب  عمومي را سازمان داده بودند       

مهم تر از   .  در سـوييس ترتيـب داده و خواهان صلح بودند          ٢در زيمـروالد  
شنهاد بي طرفي را براي پايان جنگ       همه، حكومت بلشويكي در روسيه پي     

در چنين شرايطي شانس موفقيت اعتصاب ضد جنگ از         . ارايـه داده بـود    
 .هر زمان بيش تر بود

 ي متاســفانه بســياري از مهندســان بحــث هــاي نخــبه گرايــي اتحاديــه
 ،مرا نبريد ... «اين مساله با شعار     . مهندسـان رسـمي را همراهي مي كردند       

به زبان  . ، خود را نشان داد    »سـان ِكِليد هستم   مهندي   مـن عضـو اتحاديـه     
ديگـر خدمت اجباري براي هر كس ديگري به جز كارگران ماهر فلزكار             

 . قبول بود قابل
ي كليد بهترين    در دفاع از اين وضعيت، به نظر مي رسيد باز هم منطقه           

ي بخش   در يك گزارش محرمانه   . جنگ دارد  ايده ها را براي حركت ضد       
 تسـليحات چنيـن آمـده بـود كه منطقه ي گالسكو تنها              كارگـري وزارت  

 اي در برابر خدمت اجباري بر مـنطقه اي اسـت كـه گام هاي مبارزه جويانه         

                                                 
1. Sheffield 
2. Zimmerwald 
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روزنامـه هاي محلي از گروه  هايي كارگري صحبت مي كردند كه        . مـي دارد  
 ٦.اند از نشـان دادن كسـاني امتـناع مي كنند كه به سربازي فرا خوانده شده               

زه اي بـود كـه حـتا اتحاديـه هاي محلي رسمي احساس              هـيجان بـه انـدا     
 .مي كردند كه مجبور به انجام يك حركت اعتصابي هستند

ايـن مـبارزات در يـك فضـاي محـدود اقتصـادي انجـام نشد، بلكه                 
ي كارگـران ِكِليد هم زمان با بسيج عليه قانون جديد سربازگيري،             كميـته 

اِن قطعه ساز، حمايت از     مزِد كارگر  درصد افزايش دست  ۵/۱۲مبارزه براي   
اعتصـاب قالـب گـيران و اعـتراض بـه كشته شدن دو زن كارگر در بيرد                  

 .  را به راه انداخت١مورس  
 را به   ٢سر آكالنه گدز  حكومـت بـراي جلوگـيري از رشد مخالفت ها،           

 ۲۸ نماينده ي محلي كارگران در       ۲۵۰۰مالقـات او بـا      . گالسـكو فرسـتاد   
اما در اين زمان سطح     .  بود ۱۹۱۵يسمس   يادآور حوادث كر   ۱۹۱۸ژانويه  

 بيش تر نگراني ها     ۱۹۱۵در حالي كه در     . آگاهي سياسي كارگران باالتر بود    
بـه دفاع از شرايط كارگاه ها مربوط مي شد، اكنون مساله ي جنگ يا صلح                

كلـيه ي مسـايل مطرح شده در اين مالقات          . مهـم تـر از همـه چـيز بـود          
نمايندگان از  .  مختلف بود  هاي ديدگاه از درباره ي سياست هاي بين المللي     

 سـوال كـردند كـه بريتانيا چگونه مي تواند مذاكرات ترك جنگ را               گـدز 
ادامه دهد در حالي كه خواست هاي زياده طلبانه ي خود را در سرزمين هاي            

او . کرد   آرتور مك مانوس به شدت به دولت حمله.دشمنانش داشته باشد 
ي جنايت كارانه براي تجارت و يا به دست         هيچ كس نبايد در جنگ    «: گفـت 

ي  مبارزه. فورا بايد به جنگ خاتمه داده شود     . آوردن سرزمين شرکت كند   
 ٧.»خاطر مي جنگيم و خواهيم جنگيد ما به اين. ما با حكومت همين است

                                                 
1.  Beard More s 
2. Sir Auckland Geddes 
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" كليد"بـراي مدتـي بـه نظر مي رسيد ممكن است نمايندگان كارگران       
درست قبل از  . با جنگ تشكيل دهند   ي خارجي را در مخالفت       يك كميته 
، جنــبش نمايــندگان ملــي تصــميم گرفتــند كــه در برابــر گــدزمالقــات 

سـربازگيري اجـباري بـيش تـر، دسـت بـه اعتصـاب بزنـند امـا جنبش،                   
در اولين  . خواسـته هـاي سياسي جدي تري داشت كه به زودي آشكار شد            

ركتي  هيات اجرايي سراسري شوراهاي کارگري بر ح       ۱۹۱۸ي سال    هفـته 
تاكـيد مـي كرد كه پيشنهاد صلح بلشويك ها را بپذيرد و يك حركت ملي                

 ي در ماه فوريه روزنامه   . سـازمان  داده شـود تا اين تقاضاها تقويت شوند          
کـه متعلق به كارگران انگليس بود اولتيماتومي داد، ولي در            "همبسـتگي "

 :همان زمان اين روزنامه اضافه كرد كه
كه كارگران آلماني همراه ما خواهند بود،       اگـر فقـط مطمئن باشيم       «

در فـراخوان بـراي زميـن گذاشـتن فـوري ابزارها و پذيرش نتايج آن                  
 خود در آلمان ارتباط     قطاراما ما با كارگران هم    . درنـگ نخواهـيم كـرد     

ممكــن اســت كارگــران آلمانــي بخواهــند پــيش نهــادي بــه ... نداريــم 
د به اين جزاير حمله كنند،      كه تالش كنن  ... فرماندهان جنگي شان بدهند   

 ٨».داشت خواهند انگيزيها زندگي هيجان  در هر حالت آن

بحـث ها چند جانبه اما فاقد آن روح انترناسيوناليستي بود كه روس ها              
را بـراي اوليـن بار به اعتصاب در برابر جنگ كشانده بود، حرکتي که به                

ه صورت قاطع با اين     مك لين، همانند لنين، ب    . تنهايـي آن را به پيش  بردند       
اما . ايده مخالف بود كه جنگ به هر ترتيب از منافع كارگران دفاع مي كند             

نتايج غم انگيز ترديد نمايندگان كارگران در       . نفـوذ او بسـيار محـدود بود       
 همبستگيي  از همان زماني كه مقاله.(سـطح ملـي بـه زودي آشـكار شـد         

ـ              نيم ميليون كارگر   ) دنوشـته شـد و مهندسـان بريتانيايـي منـتظر آن بودن
توانايي كارگران در دو كشور در      . آلماني براي صلح اعتصاب كرده بودند     

 .نظر قرار نگرفته بود جنگ مد  هماهنگي براي مبارزات ضد 
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 آنان را ايزوله    كليدي   موضـع مبهم جنبش نمايندگان سراسري منطقه      
 . نشان داده شد، تاثيري نداشت     گـدز خشـمي كـه در مالقـات بـا          . كـرد 

 تبلـيغات هماهنگي را در ميان كارگران كارخانه هاي          ،بـه زودي حكومـت    
جنگ  ضـعيف تـر گالسـكو بـه راه انداخـت تا اميدي به اعتصابات ضد               

در انتها اين كارگران بريتانيا بودند كه رفقاي آلماني شان را           . نداشته باشند 
 در نظر   همبستگيي   و بـه راهي نرفتند که روزنامه       شكسـت داده بودنـد    

 .شتدا
 به اندازه ي كافي     كليدعلـي رغـم شـكاف ايجاد شده، جنبش كارگران           

را خنثي كند و    ) افراطي( وطن پرستانه    هاي قـدرت مند بود كه بتواند بيانيه      
 جانشان در   جنگ ي انگلستان سوسياليست هاي ضد       در حالـي كـه در بقيه      

. ، در گالسـكو جنـبش هاي طرف  دار جنگ تحت فشار بودند             خطـر بـود   
. در ساعات كار جمع شدند     ۱۹۱۸زار نفر در تظاهرات روز كارگر        ه ۱۰۰

ــاولك ويلســون ٩ ــن١ ه ــه   يــك ميه ــبر اتحادي ي  پرســت افراطــي و ره
براي پايان جنگ به     هنگامـي كه سعي كرد مبارزات خود را       " مـردان دريـا   "

يک نبرد   پـس از  . كلـيد منـتقل كـند بـا اسـتقبال چندانـي مواجـه نشـد               
 هزار نفرازمردم در آن     ۵ه طول انجاميد و     خيابانـي اي كـه چـند سـاعت ب         

شـركت داشـتند، در حالـي كه مي گفت جنگ را به پايان برسانيد، از شهر                
 ١٠.اين جنبشي نبود كه انتظارش را داشت. اخراج شد

 هنگامي به سرعت پايان يافت كه       ۱۹۱۸اولين جنگ جهاني در نوامبر      
اي كارگران و   حركت شوراه . يك انقالب كارگري قيصر را سرنگون كرد      

 تشويق  كليدهزار نفري در نواحي     ۳۰سـربازان در آلمان با يک تظاهرات        
 ١١.شد

بـه زودي للويـد جـرج بـه اميد آن كه پيروزي درجنگ را به انتخابات                 
در (درحالي كه آراي كارگران    . بكشاند، خواهان يك انتخابات عمومي شد     

                                                 
1. Havelock Wilson 
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د، اين آرا در  بو۱۹۱۰ برابر سال    ۵در سطح ملي    ) وسـيع تريـن انـتخابات     
ايـن مساله نشان مي داد كه در شرايط آرام          . برابـر رسـيد   ۱۵گالسـكو بـه     

 از ميان حركت هاي خود به خودي        كليدچگونـه بـيش تـر كارگـران ناحيه          
 بـه نظـر مـي رسـيد كـه ايـده هاي انقالبي يك باره در                  ۱۲.نـد ا رشـد كـرده   

ن مردم  گـروه هـاي كوچك تغييرجهت داده اند زيرا پايگاه محكمي در ميا            
 راي ۷۴۳۶در برابـر كانديداي كارگران قبل از جنگ، كه        . پـيدا كـرده انـد     

هايـي كه معتقد بودند       آن ١٣. راي كسـب كـرد     ۱۴۲۴۷داشـت، مـك ليـن       
ازخودگذشـتگي در جـنگ، دنـياي بهـتري را بـه ارمغان مي آورد، شوك                

اتحاديـه هـا و كارفرمايان كه از وحدت بين          . سـختي را دريافـت كـردند      
، ناگهان اعالم كردند كه بحران تمام       زدند  دم مي  داران و سـرمايه   گـران كار

ي  اولين نشانه شدند و اين     بار ديگر خيل بيکاران مشاهده مي     . شـده است  
زمـان بـا كاهش توليد سالح، شمار         هـم . بازگشـت شـرايط گذشـته بـود       

 ۱۹۱۵در فوريه   . يافت كارگـران اخراج شده به طور فزاينده اي افزايش مي         
ش شـمار كارگـران تسليحاتي بي كار شده و بازگشت سربازان،            بـا افـزاي   

تعداد مهندسان بي كار از متوسط      . بـي كـاري بـه ده برابـر افـزايش يافـت            
 ۱٤.درصد د ر فوريه افزايش يافت۱۱نيم درصد به 

 كم كردن ساعت    ،حل   تاكيد كرد كه تنها راه     كليدي كارگـران     كميـته 
ز شـده بود، در تجمعي از       وسـعت مـبارزه اي كـه تـازه آغـا          . كـار اسـت   

 ۱۹۱۹ در پنجم ژانويه     ١هال    ي اسيسالت  نمايـندگان كارگـران در محلـه      
در آن زمان كارفرمايان اصرار داشتند كه استانداردهاي        . خود را نشان داد   

پاسخ نمايندگان كارگري بدون    .  ساعت كار در هفته است     ۴۷زمان صلح   
 :ابهام به شرح زير بود

ه به مفهوم افزايش توليد است و افزايش         سـاعت كـار در هفـت       ۴۷«
تولـيد بـه مفهـوم، افـزايش بي كاري است و افزايش بي كاري به معناي                 
                                                 
1. Assislaut’s Hall 
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مزد، فقر بيش تر براي      مزد است و پايين آمدن دست      پاييـن آمـدن دست    
ايجاد ارتش عظيم   ... كارگـران، و سـود بـيش تـر براي كارفرمايان است           

فظـت از منافع كارفرمايان     بـي كـاران و ارتشـي از سـربازان بـراي محا            
 ١٥».شماست

 مجمعبـه زودي بخـش هـاي رسـمي جنـبش كارگـري محلي همانند             
 صـنايع كشتي سازي و اتحاديه هاي مهندسان منافع          ١مسـتقيم كميـته هـا ي      

، نمايــندگان "اتحــاد كميــته هــا. "خــود را در اتحــاد بــا يکديگــر يافتــند 
.كل گرفته بود  بودند كه ش  " جنبش صنايع "بخش هاي رسمي و غيررسمي      

ــانوئل شــينول۱٦ ــبرا٢ ام ــار، يكــي از ره رهــبر شــوراي "و  ،ن حــزب ک
در كنفرانس  . در راس ايـن جنـبش قرار داشت       " اتحاديـه هـاي گالسـكو     

 نماينده از بخش هاي مختلف      ۸۰۰ديگـري بـراي كـم كردن ساعت كار،          
دادند كه » فراخواني براي مبارزه« ژانويه   ۱۸هم آمدند و در      اسكاتلند گرد 

 ژانويه  ۲۷اهـان چهل ساعت كار در هفته و يک اعتصاب عمومي در             خو
 .هزار نسخه از اين فراخوان پخش شد۱۶۰. بود

 كليدي كارگران    گـرچه مبارزه در سطح منطقه محدود شد، اما كميته         
 :چنين گفت
 روس هاي پيش كسوت را در پيِش  رو          ،"بلشـويك هاي بريتانيا   "مـا   «

ي بحراني انقالب مان، فرياد اصلي ما       داريـم و معتقديم كه در ساعت ها       
 » قدرت براي كميته هاي كارگرييهمه«: اين خواهد بود

 :لحن گاالچر حتا مبارزه جويانه تر از اين بود
حركت به پيش با قلب هاي قوي       . سـاعت تصميم فرا رسيده است     «

 ١٧.»زنده باد جمهوري شوراها... همراه با كارگران آلماني، روسيه 

                                                 
1. Joint Direct Committees 
2. Emmanuel Shinwell 
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 ژانويه  ۲۷در  .  سـاعته، زمـان قطعـي انقـالب نـبود          ۴۰امـا اعتصـاب     
يكي از  . هـزار تظاهـر كننده كامال بند آمده بود        ۴۰هـاي كلـيد بـا        خـيابان 

 :رهبران كارگران بعدا چنين نوشت
 هزار  ۱۰ تا   ۵ كه بين    راه پيمايان .  شكل جديدي بود    مبارزه شيوه ي «

 ديگِرسپس از طرف   . كارگـر بودند، به طرف مكان مشخصي رژه رفتند        
 جديدتر آن بود     يمساله. اين موفق ترين شيوه بود    . جـاده بـيرون آمدند    

 ۱۸».فتند ررژهکه زنان در اين اعتصاب 

 هزار نفر ۱۰۰در اين موقع  .  تا اول فوريه   ؛ روز طول كشيد   ۵اعتصاب  
 اطراف ادينبورگ  هزار نفر در۱۴ها ريختند و   به خيابانكليددر ناحيه ي 

ناميده شد، زيرا در اين روز      "  خونين  ي جمعـه   "ايـن روز  .  جمـع شـدند    ١
پلـيس تظاهـر كنـندگان را تحـريك بـه مقابلـه كـرد و ده هـا هزار نفر از                      
. تظاهركنـندگان در مـيدان جـرج در گالسـكو بـا پليس رو  در   رو شدند                   

 :آن چه كه بعدا اتفاق افتاد به چشم شاهدان چنين توصيف شده است
زمان يافته به شهر آورده     در سراسـر شـب جمعـه، گـروه هـاي سـا            «

شـهروندان در صـبح جمعـه از خواب صلح آميزشان بيدار            . مـي شـدند   
در همه ي   . ي سـرنيزه هاي جنگي ديدند      شـدند و خـود را در محاصـره        

كاله خودها و   . نقـاط گاردهـا سرنيزه ها را به حال آماده باش گرفته بودند            
اپيماها و وسايل   مسلسل ها، تانک ها، هو    . ابـزار كامل جنگي آماده بودند     

تجهيزات آن قدر آماده بود كه گويا . ديگر همه به شهر آورده شده بودند
 ۱٩».حال ورود هستند مهاجمان آلماني در

بـه گفته ي گاالچر پاسخ حكومت به بي كاران در سه سال پيش ثابت               
ي كارگر   مـي كـرد کـه حكومـت همـان قـدر از تسـليم قـدرت بـه طبقه                   

كميته هاي متحد شده    . مـت در جـنگ    مـي هراسـد كـه از شكسـت حكو         

                                                 
1. Edinburgh 
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مانيفسـت جديدي را منتشر كردند و از كارگران سراسر بريتانيا خواستند            
. در برابـر تالش رذيالنه براي نابودي اتحاديه هاي كارگري مقاومت كنند           
. در ايـن زمان به نظر مي رسيد عملياتي مشخص و وسيع امكان پذير است              

در لندن تجمع   . كردن ساعت كار بود   بلفاسـت درگـير مبارزه  براي كوتاه         
 ۶ي صنايع الكتريك تهديد كرد كه برق پايتخت را از            وسـيعي از اتحاديه     

به مردان  «:ها اين پيام را به شمال فرستادند       آن. فوريه خاموش خواهد كرد   
با وجود مداخله ي نظامي، اعتصاب در گالسكو        . »ما مي آييم  : كليد بگوييد 

 .محكم باقي ماند
ـ    ن تهديـد از طـرف ارتـش نـبود؛ بلكه از جانب كارمندان              جـدي تري

ي  با حمايت دولت، رهبران اتحاديه    . رسـمي اتحاديـه هـاي سراسري بود       
. ، موقتا كميته هاي لندن، بلفاست و گالسكو را تعطيل كردند           فني کارگران

ي حركت براي همبستگي را لغو       ي صـنايع بـرق برنامه      رهـبران اتحاديـه   
زيرا حكومت تهديد كرده    .  فوريه اجرا شود   ۶ بود   اين حرکت بنا  . كـردند 

آنها قول دادند كه قطع برق به . هـا را غيرقانونـي خواهد کرد      بـود كـه آن    
در  بـرخورد بـا خراب كاري آشكار         " اتحـاد كميـته هـا     . "تاخـير مـي افـتد     

هاي رسمي صالح دانستند كه به اعتصاب پايان دهند ـ اين مساله             اتحاديه
 . پذيرفته شد۱۹۱۹فوريه  ۱۱در تجمع عمومي 

؛ مهارت نمايندگان مراكز كارگري را در امر    كلـيد ي كارگـران     كميـته 
اما اين افزايش هماهنگ با تحليل  . تشـكيالت به ميزان زيادي افزايش داد   

آن گونه كه   (رونده قرار نداشت     سياسـي مـبارزه نبود و در يك مسير پيش         
 بخش هاي رسمي    ،ين فاصله ا.) يك حزب انقالبي بتواند آن را انجام دهد       

اتحاديه ها را از پيوستن به كميته هاي آزاد باز مي داشت و نمي توانست يك    
به گونه اي كه بعد از مراحل اوليه ي         . اسـتراتژي سراسري را به وجود آورد      

 ساعت كار   ۴۰ نقش مستقلي را در جنبش       كليدمبارزه، كميته ي كارگران     
 را با اتحاد كميته ها نشان داد و         ايـن كميـته  نيروي خودش      . بـازي نكـرد   

موافقـت كرد كه اعتصاب بيش تر براي کسب خواسته هاي صنفي باشد تا              
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هر چند اين مبارزه به گونه اي انجام شد كه تا           . مـبارزه براي كسب قدرت    
ـ             طـور مشـخص تمايل براي پيوستن       ه  آن زمـان ديـده نشـده بـود، امـا ب

مي قديمي، براي به دست      رس هاي كميـته هـا ي هماهـنگ شـده به اتحاديه          
 . آوردن حمايتي خارج از كميته ها، يك اشتباه جدي بود

از درون شكست اعتصاب بيرون نيامده بود،       " كليد"كميـته ي  كارگران      
خيلـي پـيش تـر، مـبارزان بخش مهندسي كه آن را تشكيل داده بودند، از               

اد كارخانـه هـاي شـان اخـراج شده بودند تا صفوف مستمري بگيران را زي               
 نتوانست فقدان يك سازمان     كارگـر، تمـام شـعارهاي روزنامـه ي        . كنـند 

در حالي كه مي توانست     . سراسري سوسياليست هاي انقالبي را جبران كند      
بـا کمـک اعضـاي اتحاديـه هـا تـالش هاي پي گيري در جهت هماهنگي                  

 .مبارزان توده اي قبل از جنگ، با كليد و يا هر جاي ديگر داشته باشد
 بي سابقه اي گذشته بود كه درس هاي          ي  سال از مبارزه   ۴ال  در عين ح  

اين تجربه در مانيفست حزب کار      . مهمـي بـراي سوسياليسـت هـا داشت        
ي شخصي امضا كنندگان     سوسياليسـت جمع بندي شد كه هم براي تجربه        

سه نفر از چهار    . آن و هـم بـراي نهادهـاي سياسـي بسـيار بااهميت بود             
 اعضاي دايمي جنبش، نمايندگان     ،بلوس و   طـراح آن ـ مورفي ـ مك مان       

ها هم چنين رهبران حزب كار       آن. يـك سـازمان صـنفي سراسـري بودند        
 ، گـروه انقالبـي بودند كه مشخصا با تئوري سوسياليستي و       سوسياليسـت 

 .فعاليت گروه هاي مردمي در ارتباط بودند
اوليـن بخـش ايـن مانيفسـت، نوع جديدي از عمل انقالبي را چنين               

 :ح مي دادتوضي
ي اساسي است كه آموزش و فعاليت، بايد به طور           ايـن يـك مساله    «

اگر آموزش و دستگاه اجرايي     ... مشـخص هر يك بيان گر ديگري باشد       
بخـش هايـي از يـك سـازمان باشـند آيـنده پاسـخ خـود را در گذشته                  

 ۲٠».مي يابد
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 در مسير پيروزي سوسياليسم است و يك        راسخ  قديمي و  ايـن اعتقاد  
كارگران سوسياليست در كميته ي     .  دو طـرفه را پيشـنهاد مـي كـند          تعـامل 

 هـزاران كارگر را در مبارزه با كارفرمايان رهبري كردند و            كليدكارگـران   
ايـن فعاليـت تـوده اي ثابـت كـرد كه مهم ترين موضوع، آموزش سياسي                 

 .است
 :بخش دوم مانيفست به طبيعت حركت توده ها مي پردازد

اد كه جدا کردن مسايل سياسي از امر تبليغ   تجـربه ي جنگ نشان د     «
آموزش مسايل ... در مـيان كارگـران در هـر زميـنه اي، غير ممكن است        

بنابراين نياز ضروري   . صـنفي امـروز، امر سياسي فردا است و برعكس         
جنبش براي حركت از موضع تاكتيك هاي صحيح ايجاد فوري جنبشي           

في را با يك ديگر     اسـت كـه هـم عمـل كـرد سياسي و هم عمل كرد صن               
 ۲۱».جمع كند

در ايـن جا مانيفست در حقيقت ماركسيست هاي ارتدوكس زنداني و            
 . سنديكاليست ها را در يك صف قرار مي دهد

پس از انقالب و    . دهي اجتماعي است   قسـمت سوم مربوط به سازمان     
ظهور آن براي اولين بار در بريتانيا، براي سياست هاي پارلمانتاريستي ،اين            

 :ترناتيوي جدي به وجود آمدآل
تمـام كارخانه ها و كارگاه هاي توليدي بايد به گونه اي سازمان داده              «

شــوند كــه هــر كــدام بتوانــند كميــته ي كاملــي از نمايــندگان مســتقيم 
ايـن سازمان با گسترش در يك       ... بخـش هـاي مخـتلف داشـته باشـند         

 ۲۲».ددهي كن منطقه، به طور كامل صنايع محلي موجود را سازمان

اعضاي فعال  . محدوديـت هايـي در ايـده هاي مانيفست وجود داشت          
حـزب سوسياليست کار و انقالبيون حزب سوسياليست بريتانيا در مبارزه   

 سوسياليست هايي كه حزب شان را        ي شـركت داشـتند، امـا نـه بـه مـثابه           
بسـازند، بلكـه همانـند مـبارزان صـنفي كه به طور اتفاقي به يك سازمان                 
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ي که آموختند ، متمرکز شدن بر       هاي بنابراين درس . اند سته شده سياسي واب 
هـا بـود به جاي آن كه به عنوان انقالبيون تالش کنند تا به                مـبارزات تـوده   

مانيفست بين نقش يک حزب     . عمل بپوشند،  ي نفـوذ سياسـي خود جامه     
ماركسيسـتي بـا آگاهـي سياسـي و جنـبش اجتماعـي تـوده ها كه شامل                  

ي روسيه   بايد از نمونه  . بـود، تمايـزي قايل نمي شد      شـوراهاي كارگـران     
آموخـته مـي شـد  كـه حـزب انقالبي براي موفقيت در  گرفتن قدرت، به                   

ي  تنها در انترناسيونال كمونيستي دهه. رهـبري مـبارزات توده ها نياز دارد   
 . بر روي اين مساله تبليغ شد۱۹۲۰

ها  آن. هديه كرد ي دوران جنگ بينش هايي را به انقالبيون          امـا تجـربه   
انقالب . دريافتـند انـتقال از سـرمايه  داري به سوسياليسم امكان پذير است             

ديگـر يـك فـرمول توخالي نبود، بلكه اكنون به امري دست يافتني تبديل               
ي بالفصل كارگران، سازمان يافته بود و از درون          زيـرا مبارزه  . شـده بـود   

تاكيد بر هدف نهايي    . ايـن سـازمان يافتگـي، در شـوراها متبلور شده بود           
يا برنامه هاي كوتاه مدت اتحاديه اي       ) ي سياست سوسياليست ها    بـه وسيله  (
اكنون با سنتزي درهم آميخته بود كه هر دو         ) ي سنديكاليست ها   به وسيله (

 .مي توانستند در آن به يك ديگر بپيوندند
ي جنبش اتحاديه اي      از سـرهم بـندي سـاده       كلـيد ي كارگـران     كميـته 

فساد . ود نـيامد، بلكه پتانسيل خيلي بزرگ تري را ايجاد كرده بود           بـه وجـ   
ي  اتحاديـه هـاي رسـمي در طـي جنگ، مبارزان را مجبور كرد تا پشتوانه               

براي انجام چنين   . ي كارگر جستجو كنند    جديـدي بـراي اسـتحكام طبقه      
جنبش . هـا قـدرت جمعـي گـروه  هاي مردمي را كشف كردند              امـري، آن  

اين جنبش توانست سطح بسيار وسيع تري       . شد يافته بود  غـير اتحاديه اي ر    
ــروه   را در ســازمان ــه دســت آورد ـ گ ــه اي موجــود ب ــا هــاي اتحادي  يه

ي نزديك و ملموسي با خواست هاي        نمايندگانـي كـه بـه تنهايـي رابطـه         
توانستند   يافته مي    اين گروه هاي سازمان    چهاگر. بخـش كارگـري داشـتند     

 درتمند صنايع تسليحاتي گسترش دهند     ق يها نفـوذ خودشـان را بربخش     
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اما توان  ) همـان گونـه كه نمايندگان جنبش كارگري به آن تمايل داشتند           (
ايجـاد شورا هاي كارگري را نداشتند، در سطح رفرميستي باقي مي ماندند             

ي صــرف اقتصــادي در   يعنــي در حقيقــت بــه شــيوه ي تبلــيغ مــبارزه ـ
 همان گونه كه ما در کردند؛ هـاي كار به صورت جدا ازهم عمل مي      مكـان 

 . شاهد هستيم۱۹۶۰و۱۹۵۰كارخانه هاي بريتانيايي د ردهه ي 
، به شد بخشـي از آن چـه كـه بـه شـرايط خـاص گالسكو مربوط مي                

تحت فشاِر  . شد هاي مختلف بحراِن سرمايه داري مربوط مي       شناخت جنبه 
نظراتـي كـه جـان مـك ليـن مطـرح کـرد، مبارزان محلي تالش كردند تا                   

به اين ترتيب براي قدرت     . ارزه ي سياسـي و اقتصادي را درهم آميزند        مـب 
ــان در ــدي      مهندس ــرمايه داري تهدي ــت س ــن دول ــم چني ــه و ه كارخان

تــنها چنيــن مجموعــه مبارزاتــي در برابــر سيســتم، . وجودآمــده بــوده بــ
قدرت . ي كارگر حل كند    مـي توانسـت بحـران موجـود را بـه نفـع طـبقه              

شكسته شود، مگر آن كه دولت سرنگون       مهندسـان نمـي توانسـت درهـم         
شـود؛ بـه همان گونه كه دولت نمي توانست درهم كوبيده شود مگر آن كه                

 . گسترش دهد هاطبقه ي كارگر بازوي جمعي خودش را در ميان كارخانه
در حالـي كـه جنـبش نمي توانست به طور كامل از ضعف سوسياليسم               

ياليسـت هاي انقالبي  بريتانيايـي رهايـي يـابد، بحـران دوران جـنگ سوس      
انگلسـتان را وادار كـرد كه بسياري از پايه هاي اعتقادي خود را بازنگري               

قـبل از جـنگ، سياست سوسياليست ها با فعاليت هاي كارگران در             . كنـند 
اما جنبش شورايي كارگران در     . محـل كارشـان فرسـنگ ها فاصله داشت        

 حركت انقالبي    راه جديدي را در برابر     كلـيد ي   مـراحل اولـيه در ناحـيه      
تنها اين مساله   . گشـود كـه اسـاس آن، پـيوند ايـن دو بـا يـك ديگر بود                 

توانســت جنبشــي را بــه وجــود آورد كــه هــدف نهايــي اش يــك دولــت 
ي  پايـه گـذاري شـده بـر شوراهاي كارگري بود و فعاليت هاي خود طبقه               

 .كارگر ابزار رسيدن به اين هدف
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 پي نوشت
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 بخش پنجم
 

  درجنگآلمان

 
كارگـران بريتانيايـي، تـنها اوليـن گام ها را به  سمت شوراي كارگران                

 در آلمان جنبشي به راه      ۱۹۱۹ تا ژانويه    ۱۹۱۸در سه ماِه نوامبر     . برداشتند
خواست قدرت دولتي را تصاحب كند و شوراي كارگران را           افـتاد که مي   

وره، در اين د  . بـه يـك آزمـايش نهايـي، يـك انقـالب كـامل، بكشاند ـ               
در حالي كه انقالب  . شـوراهاي كارگـري در سراسـر آلمـان شـكوفا شـد            

 ادامه داشت، اولين مرحله ي آن در جريان         ۱۹۲۳بـه شـكل نا منظم تا سال         
. مـبارزه مـيان شـوراهاي سـربازان و كارگـران بـا دولت قديمي رخ داد                

، ٢، شمالي ترين بخش بندرهامبورگ    ١ي روهر  نـبردهاي زيـادي در مـنطقه      
 كه در وسط آلمان قرار داشت، اما        ٣فـت و هم چنين در برمن      صـورت گر  

 .مركز شورش در برلين بود

                                                 
1. Ruhr 
2. Hamburg 
3. Bermen 
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 امپراتوري برلين
برليـن از بسـياري جهات شبيه گالسكو بود، اما همه چيز در سطحي              

ي دوم قرن نوزده، جمعيت پايتخت آلمان،        در نـيمه  . باالتـر قـرار داشـت     
 ۱۹۱۰يون نفر در سال      ميل ۴ برابـر افـزايش يافت و به         ۵رايـِش جديـد،     

 لهستاني بود   يها  گروه رزمان با حضو   حوادِث جديد در برلين هم    . رسـيد 
همانند گالسكو که حوادث    . کـه سنت هاي انقالبي  خاص خود را داشتند         

اجتماعــي باعــث گســترش راديكاليســم شــهري شــد، انقــالب هنگامــي 
گسـترش يافـت كـه بـيش تـر كارگرانـي كـه در جبهه كشته شده بودند،                   

 ١.متولدين اطراف شهر بودند
ي  يك مطالعه ي اجمالي در دهه     . فشـار بـر روي خـانواده ها زياد بود         

 يا شش نفره    ۵اق هاي   ت هزار برليني در ا    ۷۹۰ مشـخص مـي كرد كه        ۱۹۰۰
گزارش شده بود دو سوم كودكان      . بـا يـک آشـپزخانه زندگـي مي كردند         

 ۲.شهر در رختخواب هاي دو نفره يا بيش تر مي خوابيدند
برليـن فقط مركز اداري امپراتوري آلمان نبود؛ بلكه قلب صنايع آلمان        

براي مثال در سال    . ي اين بخش شگفت انگيز بود      رشد به هم پيوسته   . بـود 
 به طور مشخص    ٣. درصد افزايش يافت   ۲۱ اشـتغال در بخـش برق        ۱۹۱۰

ي صـنايع مهندسـي در دسـتان سه          ي امپرياليسـم بخـش عمـده       در دوره 
 و  زيمنس بود،   ١، که متعلق به والتر رادنو     ِا گ . آ: رگ بود ي بـز   مجموعـه 

اين كمپاني هاي مدرن بر شهر حاكم بودند و كارخانه هاي           . ٢كفسشوارت
 كارخانه  ۳۷ برلين داراي    ۱۹۱۷ در   ٤.هـا از سـطح متوسط بزرگ تر بود         آن

ي توليد به   همانند گالسكو، پروسه٥. كارگر بود۱۰۰۰پيشـرفته با بيش از     
. گشت تماعـي شـده بـود و ايـن مساله به قبل از جنگ برمي              سـرعت اج  

                                                 
1. AEG, Walter Rathenau  
2. Siemens and Schwartzkopff 
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  تكنيك توليد را به سرعت تغيير داده       ١شـركت ماشـين ابزار لودويگ لوو      
 را تبليغ   ٢هـا توليداتـي نظـير ماشـين هـاي بافندگـي يونيورسـال              آن.  بـود  

مـي كردند كه با آن ماشين ها يك نفر مي توانست به جاي شش نفر كار كند                
 كه مي توانست    ٣ين هاي اتوماتيك مخصوص كاپستان لس     و هم چنين ماش   

مانوس در برخورد     مك     كارگـر شود هيچ كس همانند آرتور       ۹جايگزيـن   
ي زير مشخصا بيان  نوشته. با شيوه ي جديد كار داراي روحيه مستقل نبود

 : آلماني، ماشين برتر از انسان شد يکند كه چگونه در يك كارخانه مي
كارگران كه سال ها    .  در كارخانه مستقر شد    ٤يـك روز ماشـين لوو     «

. ماشـين هاي مختلفي را ديده بودند به شكل معمول شروع به كار كردند             
نقاله را   ها تکيه داده و ايستاده بود، سرعت تسمه        مديـر كه پشت سر آن     

يكي از كارگران كه    . در نتيجه سرعت برش افزايش يافت     . افـزايش داد  
د ماشيني با اين سرعت را كنترل كند، اما         ترسيده بود، گفت كه نمي توان     

نشان مي كرد كه ماشين در       مديـر بـا نشـان دادن يـك تكـه كاغذ خاطر            
كارگر اكنون بايد خود را     . چنيـن حالتـي بـراي كار تضمين شده است         

 ٦».دائما با سرعت جديد وفق دهد

ي جديد، كنترل مردان ماهر را بر توليد تضعيف          كـار كـردن بـه شيوه      
درست در طي هفت    . كي از نشانه هاي آن ورود زنان به كار بود         ي. مي كرد 

 درصد ۸۹بزارهايـي كـه زنـان با آن كار مي كردند،            ا سـال شـمار ماشـين     
 ۲۵افـزايش يافـت و در مقابل ماشين هايي كه مردان با آن كار مي كردند،                 

 يك هفتم شغل هايي كه به طور سنتي در          ۱۹۱۰در  . درصـد افزايش يافت   
  ٧. بود، در دست زنان قرار گرفته بوداختيار مردان

                                                 
1. Ludwig Lowe 
2. Universal 
3. Capstan lathe 
4. Lowe 

  شوراها در غرب   

 
 

 

١٤٤ 

.  مهندسان به شكل محكمي سازمان يافته بودند       ،بـا وجـود اين مسايل     
 تنها سازمان كارگري بود كه مهندسان       ١اتحاديـه ي كارگران فلزكار آلمان       

 هزار نفر   ۵۴۵قـبل از جـنگ اعضاي اين اتحاديه         . را اسـتخدام مـي كـرد      
 بود كه از سوسياليست ها نام نويسي        ي آزادي  بودنـد و قـوي ترين اتحاديه      

چنين . تراش كاران بودند    درصد اعضاي اين اتحاديه    ۸۵در برلين   . مي كرد 
، زيرا در صنايع ديگر،  کرد هـا را از صـنايع ديگـر مـتمايز مي           وحدتـي آن  

 .كوچك ترين مخالفت کارفرمايان، مانع از رشد اتحاديه هاي بزرگ مي شد
ران فلـزكار، ايـن اتحاديـه توانايي        قـدرت اتحاديـه ي كارگـ      بـاوجود   

 وضعيت صنايع   ۱۹۱۴در  . مقاومـت در برابر تكنولوژي جديد را نداشت       
درست دو ماه قبل از آغاز جنگ يك بازرسي       . مهندسي برلين بحراني بود   

اين بازرسي نشان مي داد كه در هفت . محلـي از تـراش كـاران شـده بـود        
ستخدام شده و هنوز هيچ     سـال، شـمار كارگراني که به عنوان صنعت گر ا          

شرايط كار از  . ي كـارآموزي  را نگذرانـده انـد، دو برابـر شـده است               دوره
تمام كارخانه هاي   . هـنگام شروع شيوه هاي جديد مهندسي بدتر شده بود         

بـزرگ برليـن و بسـياري از كارخانـه هـاي كوچك؛ كم وبيش به سيستم                 
. ساله را گزارش كردي اتحاديه اين م روزنامه.  روي آورده بودنـد  ٢تـايلور 

ادارات تحقـيق مديريت  مدتي درباره ي اين طرح مطالعه كرده و تعدادي              
اكنون نيروي .  را بـراي سال ها تجربه كرده بودند        تايلورهـا سيسـتم      از آن 

كـار ثابـت از يـك كارفـرما به كارفرمايي ديگر تحويل داده مي شد و در                  
هايي يابند و شيوه هاي عيـن حال سعي مي كردند كه از فشار تايلوريسم ر        

تازگي برقرار شده    ـ   كه به   ـ  جديـد قطعـه قطعـه كردن كار را اجرا كنند            
 .بود

                                                 
1. DMV 
2. Taylor 



    آلمان در جنگ
 
 

 

١٤٥ 

در عيـن حـال بـه نظـر مـي رسـيد كـه ا تحاديه بيش تر نگران دستگاه         
بنابراين در بين سال هاي     . روكراتـيك خـود اسـت تا دفاع از اعضايش         وب

يــه ي كارگــران  شــمار اعضــاي اداري تمــام وقــت اتحاد۱۹۱۴ تــا ۱۹۰۰
 نفـر افـزايش يافت بدون آن كه، هيچ يك از            ۶۴۷ نفـر بـه      ۱۹فلـزكار، از    

در پاسخ گويي   شكست اتحاديه٩.مشـكالت محـِل كار كارگران كم شود  
آن چه  . بـه نيازهاي اعضا راه را براي گروه هاي نمايندگان مخالف باز كرد            

براي چنين  . در گالسـكو اتفـاق افـتاده بـود، در ايـن جا نيز به وجود آمد                
ي  ايــن انگــيزه بــه وســيله. حركتــي در برليــن انگــيزه اي وجــود داشــت

، رييس محلي اتحاديه به وجود آمد، يك بوروكراسي جديد         ١لف كوهن وآد
، او در دفاع از اعضا، اعتصاب قالب سازان را با    ۱۹۱۱در  . ايجـاد شده بود   

هديد كه  امتـناع از اعـالم هـم بستگي به شكست كشاند، هم چنين با اين ت               
ها را باطل    ي آن  اگـر تراشـکاران كـار را تعطـيل كنند كارت هاي اتحاديه            

 نيز به   ٢ويلهلم سرو خواهد كرد، يك اعتصاب غير رسمي آنان را در شهر           
 .شكست كشانده بود

دهـي مخالفان محلي را آغاز       بـه زودي گـروه هـاي كارگـري سـازمان          
 براي جايگزيني   ٣گ  ي بورزي   كارگران در كارخانه   ۱۹۱۲در بهـار    . كـردند 

. رده، شروع به مبارزه كردند    خـو  ي شكسـت    دائمـي اتحاديـه    تشـکيالت 
كانديداي رقيب در مبارزه انتخاباتي برنده      . اوليـن هـدف آنان كوهن بود      

به زودي اين اعتقاد كه     . ط اداري مردود اعالم شد    ي امـا از نظـر شـرا       ،شـد 
ود دارد، جاي امكـان جايگزينـي سيستم ادار ي فاسد با اداره ي خوب وج           
 .خود را به نظريه اي داد كه ساختار اتحاديه را بايد تغيير داد

در اولين  . رشـد بوروكراسـي بعضـا نتـيجه ي گسـترش اتحاديـه بود             
ي اعضا در    روزهـا، دموكراسي با تشکيل جلسات عمومي با حضور كليه         

                                                 
1. Adolf Cohen 
2. Wilhelm Sruhe 
3. Borsig 

  شوراها در غرب   

 
 

 

١٤٦ 

اين كار هنگامي به خوبي انجام مي شد كه         . يـك مـنطقه تضـمين مـي شد        
امـا بـا آغاز قرن جديد، اين مساله تبديل به           . ا انـدك بودنـد    شـمار اعضـ   

دسته ها و گروه هاي مختلف احساس كردند كه         . تجمـع هـاي عمومي شد     
داشـتن هـرگونه كنترلـي بـر روي جزييات روزانه ي كار با داشتن چنين                

  ۱٠.ساختاري در اتحاديه غير ممكن است
ه كميته ي برليِن     نمايندگان زيمنس پيشنهاد كردند ك     ۱۹۱۲در جوالي   

اتحاديـه ي كارگـران فلـزكار كه ساختار آن تحت سلطه ي سازمان اداري               
. اتحاديه قرار داشت، بايد با تركيبي از نمايندگان كارگران جايگزين شود          

ـ  ريچـارد   كـه يـك تراشـكاِر عضو اتحاديه بود، به زودي رهبري             ١لريم
 همين  انقالبـي جنـبش گـروه هـاي نمايـندگان را بـه دسـت گرفـت، در                 

با اجراي چنين   . ي راديكال مناسب را پيشنهاد كرد      گردهمايـي يك برنامه   
وقت وسيع  ترين   تمامتشکيالتكـه  ( اتحاديـه  "سـطوح ميانـي  "بـرنامه اي    

 آلماني به جاي     ي كلمه( ٢هـا  تيـ بلُبـه طـور كـامل بـا اُ        ) گـروه آن بودنـد    
ي  خانه از ميان چهل كار    ها تيبلُاُ. جايگزيـن شدند  ) نمايـندگان كارگـري   

 در حالي كه بوروكراسي اتحاديه      ١١.بـزرگ در برليـن انـتخاب شده بودند        
آشـكارا قادر به شكست اين نقشه ها نبود، آن را به بخش اجرايي اتحاديه         

 .واگذار كرد تا مساله را حل کند و هيچ اقدام ديگري انجام نداد
بودند كه  نمايـندگان كارگـري كارخانـه هاي بزرگ برلين خواهان آن   

ـ  راي بـه وجود آوردن دموكراسي در ميان اتحاديه ها، انتخابات نمايندگان           ب
هاي  اين مساله موجب شد تا سازمان     . كارگـري در محـل كار انجام شود       

كارگري با بوروكراسي اتحاديه ها مبارزه كنند و در شرايط بعدي در برابر             
ادارات . ســرمايه دارهــا، ســازمان شــورايي كارگــران را بــه وجــود آورنــد

شدند به شيوه اي مبارزه كنند كه        وقت اتحاديه ها و كارفرمايان مجبور      تمام

                                                 
1. Richard Miller 
2. Obleute 



    آلمان در جنگ
 
 

 

١٤٧ 

مزدهاي باال و حفظ     هـا همانـند قـبل بـا دريافت دست          آن. عجيـب نـبود   
شـان، غالبا در خدمت عوامل سرمايه داري        موقعيـت اجتماعـي و طبقاتـي      

ي كارگران حتا در سطح صرفا       مبارزه. بودنـد، نـه در كـنار طبقه ي كارگر         
 دوران قـبل از جـنگ، هنوز وابسته به فعاليت هاي جمعي خود      اقتصـاديِ 

 .كارگران در درون جنبش كارگري بود
ــند گالســكو، تجــربه  ي رهــبران  ي مشــخص شــبکه در برليــن همان

. هـاي کارگري قبل از به وجود آمدن بحران جنگ شکل گرفته بود             بخـش 
كردند كه مستقيما   ها همان گروهي بودند كه بعدا اعتصاباتي را رهبري           آن

 .به جنبش شوراي كارگران برلين منجر شد
فضاي سياسي برلين   . وضـعيت سياسي برلين با گالسكو متفاوت بود       

اين حزب ادعا مي کرد يك      . زير نفوذ حزب سوسيال دموكرات آلمان بود      
. هزار عضو در خود برلين دارد۲۰ميليون عضو در سطح كشور و بيش از         

 در انترناسيونال دوم بود و كارل كائوتسكي،        ايـن حـزب قـوي ترين نيرو       
 حزب ۱۹۱۲در انتخابات . پيشـواي ماركسيسـم، رهـبر تـئوريك آن بـود      

سوسـيال دموكرات همراه با شخصيت هاي محلي كه انقالبيون را رهبري            
 نماينده ي رايش تاگ،     ٢و كارل ليبكنخت   ١مي كردند، نظير رزا لوكزامبورگ    

 خود اختصاص  داد، درحالي که ميانگين        سه چهارم آراي برلين را به     كـه   
 .۱۲. درصد بود۳۵سراسري آراي اين حزب 

علـي رغـم قـدرت بـيش تـر سوسياليسـم در آلمـان، حـزب سوسيال                  
دموكـرات آلمـان همانـند حـزب سوسياليسـت بريتانـيا تمايل داشت تا               

ــند  ــن سياســت و اقتصــاد را عمــيق ببي در چنيــن شــرايطي . شــكاف بي
 منتشر کرد كه در آن  "اعتصاب مردمي" با عنوان  رزالوكزامبورگ جزوه اي  

                                                 
1. Rosa Loxambourg 
2. Karl Libkhecht 

  شوراها در غرب   

 
 

 

١٤٨ 

دهـي شـوراها را در دسـتور قـرار داده بـود و بر ارتباط نزديك                  سـازمان 
 :دوطرفه  بين دو مرحله از مبارزات كارگران تاكيد مي كرد

ي اوج   هـر حركـت وسـيع سياسي توده ها، پس از رسيدن به نقطه             «
با اوج  ... خواهد شد سياسـي به يك اعتصاب اقتصادي سراسري تبديل         

گرفتـن و شدت مبارزات سياسي، مبارزه اقتصادي نه تنها كنار گذاشته            
دهي مي شود و با مبارزه سياسي        نمـي شـود، بلكـه ادامه  يافته و سازمان          

در بين اين دو مبارزه     . درهـم مـي آمـيزد و در يـك سطح قرار مي گيرد             
 ١٣»... كامل ترين حركت متقابل وجود دارد

ـ    ، يك فعال هلندي، در برمن حتا از اين هم فراتر           ١ه كـوك  آنـتوان پان
رفـته و بـا مشـخص كـردن دقيق مكانيزم تغييرات انقالبي چنين توضيح               

 :داده است
: ي انقالب اجتماعي مي تواند به سادگي چنين تعريف شود          مسـاله «

محتواي اين انقالب از    . استقرار قدرت كارگري كه فراتر از دولت باشد       
و كنار گذاردن قدرت دولتي، با نيروي فيزيكي پرولتاريا         مـيان برداشتن    

دهي عبارت است از گردآوري افراد مختلف به شكل          سـازمان ... اسـت 
در كارخانه هاي بزرِگ سازمان يافته، يعني آن جا         ... يـك ابزار قدرت مند      

كـه عمـل فـردي تابع جمع است، روابطي كه درميان پرولتارياي مدرن             
دهي  سازمان.  چنين سازماني هستند    ي  اوليه  ي نهبـه وجـود مـي آيـد، زمي        

پرولـتاريا كـه مـا آن را بـه عـنوان قـوي تريـن نيروي فيزيكي توصيف                   
يا اتحاديه  ] حزب[ها مـي كنـيم، قـابل مقايسـه با اشكال موجود سازمان           

ها خودشان را در روابط بورژوازي موجود        نيسـتند، زيـرا ايـن سـازمان       
 ۱٤» . قرار داده اند

روكراسي وسيع و تشکيالت تمام     وسيال دموكرات با ب   امـا حـزب سو    
پاسخ او به نظرات    . وقـت، از ورود بـه ايـن بحـث هـا خودداري مي كرد              

                                                 
1. Aَntoan Pannekoek 



    آلمان در جنگ
 
 

 

١٤٩ 

ي مـــتقابل مـــبارزه ي صـــنفي و سياســـي در  لوكزامـــبورگ در رابطـــه
ي بين الملل     مختصري جمع آوري شد كه منطبق با كنگره         ي تصـويب نامـه   

 . را از هم جدا مي كرددوم بود واز نظر شكلي اين دو مبارزه
دموكرات سازمان دادن و رهبري مبارزات       بـراي احـزاب سوسـيال     «

هاي اتحاديه ها    سياسـي پرولـتاريا غلط است، زيرا اين مساله به سازمان          
مـربوط مـي شود تا مبارزات اقتصادي طبقه كارگر را رهبري كرده و در      

 ١٥».آن مشاركت كنند

 ارتدوكس در بريتانيا و     در ايـن جـا همـان شـكاف مـيان ماركسيسـم            
 . سنديكاليسم درشكل  ديگري ديده مي شود

 در  يشها حـزب سوسـيال دموكـرات كـامال مخـالف بود که فعاليت            
 ١در حالي كه در برنامه ي ارفورت      . جهـت سـرنگوني سـرمايه داري باشـد        

حزب سوسيال دموكرات به اين مساله      . صحبت از بحث هاي انقالب بود     
شار حاکميت قيصر در جامعه ي آلمان، يك اقليت         نـياز داشت، زيرا زير ف     

كـنار گـذاردن بحـث هـاي انقالبـي به معني پذيرش وضع              . مـنزوي بـود   
به همين  . موجـود بود، وضعيتي که در آن حزب به بيرون رانده شده بود            

خاطر حزب سوسيال دموكرات به سمت مسايل ديگر تغييرسياست داد و       
 :گفت

کند و با به      که دولت ايجاد مي    طـرفداران کارگـران از هـر فرصتي       «
اما ...  ، بايد براي تحكيم خود استفاده كنند       کارگـيري ابـزارهاي قانونـي     

 قانوني وتامين اجتماعي، يهـا  ده هـا سـال كـار كـردن در مـيان بـرنامه            
ها،  ي آن  مداخله در جابجايي نيروي كار از طرف دولت و فراتر از همه           

. ثيري بر اعضاي حزب داشته است     فعاليت هاي انتخاباتي، به طور قطع تا      
ي ارفورت بايد براي اول ماه مه يا         بـه نظر مي رسد تئوري انقالبي برنامه       

                                                 
1. Erfurt 

  شوراها در غرب   
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زيرا به سختي با    . رانـي بعدازظهـر روز يـك شـنبه ذخـيره شـود             سـخن 
 ۱۶».مسايلي ارتباط دارد که حزب واقعا انجام داده است

 را از    رهبران حزب سوسيال دموکرات    يها ديـوار چيني که سخنراني    
 کائوتسکي خود   يها ، در آموزش  کرد  رفرميستي حزب جدا مي    يها برنامه

 يک فلسفه ي سياسي     "به سوي قدرت  "كتاب او با نام     . دهد را نشـان مـي    
پردازي انقالبي است، اما از به عمل درآوردن         دهد كه همان جمله    ارايه مي 

 :آن امتناع مي كند
يك حزب حـزب انقالبـي اسـت امـا      يـك   حـزب سوسياليسـت،     «

مـا مي دانيم كه هدف ما از درون انقالب به دست            . انقـالب سـاز نيسـت     
مـا هـم چنين مي دانيم كه در توان ما نيست كه اين انقالب را                . مـي آيـد   

بـه وجـود آوريـم، همـان گونـه كـه اعضا، كم تر مي توانند جلوي آن را                    
ي مـا نيسـت كه يك انقالب را تحريك كرده يا راه را               بگـيرند، وظـيفه   

 ١٧».اي آن باز كنيمبر

ايـن نـوع سياسـت ها، كه بين رفرم و انقالب د ر نوسان است از نظر                  
 .ايدئولوژيك مركزگرايي ناميده مي شود

 غاز جنگآ
ــارم آگوســت  ــتاره ۱۹۱۴در چه ــرات، س ــيال دموك ــزب سوس ي   ح

جنگ، به ميدان آزمايشي با      درخشـان انترناسـيونال دوم و قهـرمان ضـد           
در اين روز تمام رهبران حزب كه تعدادشان        . نتايج وحشتناك كشيده شد   

در مقابل، به حزب    . زيـاد بـود، در كـنار قيصـر و ژنـرال هـا قرار گرفتند               
 نقشي در ماشين جنگي     ،سوسيال دموكرات به خاطر كنارگذاشتن اصولش     

در حالي كه گروه هاي مردم با خندق و گودال ها مواجه بودند،             . واگذارشد
ي قدرت قدم مي زدند،  جايي كه مدت هاي          هـا در كـريدورها     رهـبران آن  

 هـم كـاري طـبقات حاكم با         ۱۹۱۸ و   ۱۹۱۶در. زيـادي از آن دور بودنـد      
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١٥١ 

دشـمنان قبلـي خـود تعجـب برانگـيز بود و در آن هنگام حزب سوسيال                 
. دموكـرات، سـرمايه داري را در برابـر قـدرت كارگـران مصون كرده بود               

اعتراض به خيانت هنگامـي كـه جـنگ آغـاز شـد، دو جريان مختلف در               
هر دوي اين   . بخـش هـاي رسـمي حـزب سوسـيال دموكرات رشد كرد            

.  بـه نوعي به جدايي سياست از مطالبات صنفي تمايل داشتند           هـا  گـرايش 
اسپارتاكيسـت هـا بـه پيشـروان سياسـي در برليـن تبديل شده بودند، در                 
حالـي كـه نمايـندگان گـروه هـاي انقالبـي كارگـران، اٌبليت ها، نمايندگان                 

 .پيش رِو مبارزان در مناطق كارگري بودند
گـروه انقالبي كه با نام جمعيت اسپارتاكيست ها شناخته مي شد كمي             

. رزا لوكزامبورگ اين گروه را رهبري مي کرد       . قـبل از جنگ شكل گرفت     
 ۱۹۱۴او شكســت هــاي حــزب سوســيال دموكــرات را مــدت هــا قــبل از

سيون سازمان يافته كاري    بينـي کـرده بـود، اما براي ايجاد يك اپوزي           پـيش 
.  شروع كرد  ۱۹۱۴او از مساله به وجود آمده در آگوست         . انجـام نداده بود   

تنها كالرا  .  تلگـرام بـه خـارج از برلين بود         ۳۰۰اوليـن كـار او فرسـتادن        
زتكيـن بـه او پاسخ داد و اعالم كرد كه در مبارزه با جنگ، از او بي دريغ                   

. ها از اين حركت اوليه آغاز كرد      گروه اسپارتاكيست   . حمايت خواهد کرد  
ي مركـزي ايـن حركت در برلين گذاشته شد و هم چنين انقالبيون            هسـته   

 و البته   ٢ و ژوليان مارش نوسكي    ١ تبعـيدي نظـير لئوجوجـيكس      لهسـتانيِ 
ي شـماري از رهـبران سوسياليست آلمان         خـود لوكزامـبورگ بـه عـالوه       

سياست هاي  . ستند و كـارل ليبكنخت به آن پيو       ٣همانـند فـرانس مهيـنگ     
اسپارتاكيسـت هـا در جزوه اي آورده شده است كه لوكزامبورگ آن را در               

 : منتشر كرد۱۹۱۵آوريل 

                                                 
1. Leojogiches 
2. Julian March Neuski 
3. france Mehing 

  شوراها در غرب   
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بـراي پرولـتارياي بيـن المللي مبارزه در برابر امپرياليزم هم زمان با              «
تصميمي كه بايد ميان سوسياليسم و      . مـبارزه بـراي کسب قدرت است      

ـ   . سـرمايه داري گرفـته شـود       ي سوسياليسم تنها به وسيله ي      هـدف نهاي
پرولـتارياي بيـن المللـي محقـق مـي شـود و اين مساله تنها در صورتي                 

بايد شعار  . امكـان پذير است كه با امپرياليسم در همه ي زمينه ها بجنگيد            
را به عنوان يك سياست عملي پيش روي خود         " جـنگ در برابـر جنگ     "

 يا تمام نيروهايش  قـرار دهـد و در شـرايطي قـرار بگـيريد كـه پرولتار              
 نشان دهد و شجاعانه در     را  گسترش دهد، آمادگي خود    ها درهمه جبهه 

 ۱٨».نهايت فداکاري در انجام آن بكوشد

 ليبكنخـت تـنها نمايـنده اي بـود كه در رايش             ۱۹۱۴در دوم دسـامبر     
به بودجه ي بيش تر براي عمليات نظامي راي مخالف          ) مجلس آلمان (تاگ
 آن بود كه انترناسيوناليسم در آلمان نمرده است و          تنهايـي او بـيان گر     . داد

او و ساير    هيات حاکمه، از آن هـنگام بـه بعـد         . چـراغ آن روشـن اسـت      
براي مثال  . رهـبران اسپارتاكيسـت  را مداوم مورد بازپرسي قرار مي دادند           

 .ي جنگ را در زندان گذراند ه دهم دورهلوكزامبورگ نُ
ر مشهور كارل ليبكنخت    شعا" دشـمن اصـلي در كشـور خود ماست        "
حمايتـي كـه از ايـن شـعار شـد، او را بـه يـك شخصيت انقالبي                   . بـود 

 از يافته  سازمان ي كارگرِ  اما تا طبقه  . بيـن المللـي مخالف جنگ تبديل كرد       
بدين ترتيب  .  حمايـت نكـرد، ايـن حركـت همگانـي نشـد            هـا  آن تـالش  

يك جريان  اسپارتاكيسـت هـا بـاوجود شرايط غير قانوني، تالش كردند تا             
 .مخالف را در داخل حزب سوسيال دموكرات پايه گذاري كنند

اما تجربه ي كارل    . دهي را آغاز كردند     سازمان ۱۹۱۴هـا در دسامبر      آن
، يـك كارگـر فلـزكار جـوان برلينـي نشـان داد كه چگونه نتايج                 ١رتـزيو 

او به بخش قانوني جنبش جوانان حزب       . محـدودي بـه دسـت مـي آيـد         

                                                 
1. Karl Retziow 
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ي   نفر شاخه  ۱۵پيوسـت و كشـف كرد كه در ميان          سوسـيال دموکـرات     
، از ميان   ۱۹۱۵در  . ي كوچكـي از راديكـال ها وجود دارد         محلـي، هسـته   

 عبارت بود ي سازماني او   شاخه. هـا تـنها او به اسپارتاكيست ها پيوست         آن
مهندس متخصص که اكنون براي ارتش      يک    يـک مهـندس مشـاور و       از

، ١٩قشه كش و دو كارگر جوان      يك سرپرست كارگاه، يك ن     :كـار مـي كرد    
بلكه عضو كامل   . ايـن هفت نفر موقعيت جداافتاده اي در سازمان نداشتند         

ي انتخاباتي ليبكنخت قرار     برليـن بودنـد کـه در حـوزه         ١بخـش موآبيـت   
 در ٣  وچارالتن بورگ٢ي عظـيم صنايع اسپاندوا   داشـت و بـا مجموعـه   

 . ارتباط بودند
 تخمين هاي مختلفي بود که اعضاي       در باره ي اعضاي اسپارتاكيست ها     

اين نيروي  . کرد  نفر اعالم مي   ۳۰۰۰ تـا  ۱۰۰۰ بيـن  ۱۹۱۸ را در سـال      هـا آن
دهي كند كه    كوچك سعي مي كرد ايده و عمل طبقه ي كارگري را سازمان           

اسپارتاكيسـت هـا از حزب سوسيال       .  ميلـيون عضـو داشـت      ۱۰بـيش از    
لي آزادانه عمل   دموكـرات جـدا نشـدند، امـا بـه عـنوان يك نيروي داخ              

کردند، ساختار خود    ها که ازطرح سازماني حزب پيروي مي       آن. مي كردند 
ـ نه برمبناي  هـاي انتخاباتي سازماندهي کرده بودند،      را بـر مبـناي مـنطقه         

ايــن مســاله ســبب ميشــد کــه جنــبش . اي كارخانــه هــا و صــنايع محلــه
وردار هـاي  کار کارگران از حمايت كمي برخ         در محـل   اسپارتاكيسـت هـا   

فعاليت هايي كه .  هـم چنين نوع فعاليت هاي آنان را مشروط مي كرد          ؛شـود 
هاي كارگري طراحي نشده بود، بلكه       بـراي پـيش بـرد حرکـت در محـل          
 .سياست هاي عمومي را تبليغ مي كرد

داران  طرف بـا وجـود انتشـار تحلـيل جـنگ و بحـران سرمايه داري،              
ها  آن. ارخانه ها داشته باشند   لوكزامـبورگ نتوانستند تبليغات وسيعي در ك      

                                                 
1. Moabit 
2. Spandau 
3. Charlotten burg 
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بـراي ايـن كه بتوانند فعاليت هاي عملي گروه هاي مردمي را شكل دهند،               
يكي از نشانه هاي ضعف     . بودند" جـنگ در برابـر جنگ       "فـاقد مكانـيزم     

 در هيات هاي نمايندگي     هااسپارتاكيسـت هـا در كارخانـه هـا تعـداد كم آن            
ي رهبري    خارج از دايره     بـه طـوري كـه اسپارتاكيسـت ها        . كارگـران بـود   

در حالي كه   .  انقالبي قرار مي گرفتند    ابليت هاي مـبارزان كارخانـه ها، يعني       
 بدون شك طرف داران اسپارتاكيست ها بودند و در           ابليـت ها   بسـياري از  

جنگ  حقيقـت آمـاده بودنـد تا اعضا ي شان را در حمايت از موضع ضد                 
ند، اما ارتباط رسمي كمي     ها بياور  ليبكنخـت در يـك اعتصـاب به خيابان        

همين اختالف در مسايلي ديده مي شد كه        . بيـن دو گـروه وجـود داشت       
ها فعاليت خاص خودشان را      بـرآن تاکـيد داشـتند، زيـرا هـر كدام از آن            

داشـتند ـ اسپارتاكيست ها بر روي تبليغات عمومي و ابليت ها بر تبليغات              
ها  در حقيقت آن. ددر محـل هـاي كار به صورت مجزا، متمركز شده بودن        

 . به صورت كلي كامال مستقالنه عمل مي كردند
  هاي انقالبي مي توانستند پايگاه  هاي خالي اسپارتاكيست ها را در              ابليت

 ها به علت اعتقادات راديكال فردي شان، فاقد         ابليت. كارخانـه هـا پر كنند     
كرده دركـي قـاطع از بحراني بودند كه رزا لوكزامبورگ آن را پيش گويي               

 اين نمايندگان    بگيرد، که يك جنبش انقالبي سياسي شكل      پس از آن  . بود
ي  كارگـران مـبارز سازمان محكم و وسيعي را گسترش دادند كه در ادامه      

هسته ي مركز ي اين گروه،      . سـازمان صـنايع مهندسي برلين شكل گرفت       
 لهکارگران فلزکار كه به وسي     ي   تـراش كـاران بودنـد، شـاخه اي از اتحاديه          

. ها در نهايت پنهان كاري كار مي كردند        آن.  رهبري مي شدند   ١ ريچارد مولر  
به علت مشكالت عضو گيري ،تعداد اعضا ي        . هـا محـدود بـود      تعـداد آن  

هرچند کم ترين   . نفر تخمين  زده مي شود     ۱۰۰۰ تـا    ۸۰،  ۵۰گـروه هـا بيـن       
 ۲٠. احتمال بيش تري دارد،تعداد

                                                 
1. Richard Muller 
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در (يد ِلــمانــند گــروه هــاي ِك هــاي انقالبــي هابليــت، ۱۹۱۴پــس از 
 را رها   ها رسمي آن  يها پايگاه  هايي را اشغال كردند که اتحاديه       ) انگلسـتان 

 ۳۰۰درحالــي كــه در شــرايط جنگــي كارگــران در برليــن . کــرده بودنــد
وقــت  ي تســليحاتي عظــيم را در دســت داشــتند، فعــاالن تمــام كارخانــه
براي . ومت مي كردند  ي کارگران فلزکار براي حفظ قدرتشان مقا       اتحاديـه 

 در برلين   ١ها توصيف رييس كارخانه بورسينگ     درک بهـتر از وضعيت آن     
 :خوانيم را مي

از تقاضاي ... جديـدا اتحاديـه مـرا فـرا خوانـد و بـه من گفته شد       «
ما بايد به اين مساله توجه كنيم كه        . كارگـران در كارخانـه تعجب كردم      

مزد قبال  دست. گران بدهدكارخانـه  نمـي توانـد امتـياز بـيش تري به كار          
كـامال بـاال رفـته اسـت و اتحاديـه نمـي توانـد خودش را با اين تقاضا             

 ۲١».هماهنگ كند

را  ها   ابليت تورم باعث شد كه       ي رهبري و رشد فزاينده   وجـود خـال     
براي  تبليغ دائمي    وبراي دفاع از استانداردهاي زندگي،      درمقـام رهـبري     

 نسـبت بـه نواحي ديگر آلمان        در سراسـر جـنگ، برليـن      . آن قـرار دهـد    
 به  ۱۹۱۵اعتصاب كنندگان که در سال       .بيش ترين اعتصاب كننده را داشت     

 در اثر   ۲۲ . هزارنفر افزايش يافتند   ۲۲۰  به ۱۹۱۷ هـزار نفـر رسيدند؛ در        ۳۸
گسـترش ايـن مـبارزات در دو سـال اول جنگ، مزد واقعي كارگران در                

ي  ر حالي كه در بقيه    درصد سقوط كرد، د   ۲۲صـنايع نظامـي آلمـان فقـط         
 ۲٣.درصد رسيد ۴۲آلمان اين سقوط به 

در برليـن همانـند گالسكو توده هاي كارگران به سرعت جنگ را نفي              
 شان حركت مستقيمي    يها آماده بودند تا براي خواسته ها       امـا آن  . نكـردند 

و سپس رهبري موثري را براي آن از درون مبارزان انتخاب           . انجـام دهند  
. هـاي كارگـري مسـتقر شـوند و با جنگ مخالفت كنند            كنـند، در محـل      

                                                 
1. Borsing 
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ها را مردان متحد محكمي تصوير        هاي انقالبي، آن   ابليتتوصيف مولر از    
ي سنت هاي صنعتي خوب جنبش كارگران قبل         مـي كند كه منعكس كننده     

پايين ترين  ) ابليـت ( بـه گفـته او نمايـندگان كارگـران        . از جـنگ بودنـد    
نمايـندگان به طور واقعي اعتماد بي پايان        ايـن   .  بودنـد   رسـمي  ي اتحاديـه 

بخـش بزرگي از كارگران را، به خصوص د ر كارخانه هاي بزرگ، به خود               
  ۲٤.جلب كرده بودند

تري به    هـا کـه بـر عمـل كـرد خودشـان تاكيد داشتند، نياز کم                ابليـت 
توســعه ي بــرنامه هــاي سياســي معيــن احســاس مــي كــردند و بــر روي  

وط به زمينه هاي فعاليت خودشان تمركز كرده        دهي حوزه هاي مرب    سازمان
ها در جناح چپ حزب سوسيال دموکرات        و بـه ايـن  ترتيب، آن       . بودنـد 

قـرار داشـتند و جـز در مـوارد اسـتثنايي، كـم تر با سياست هاي راديكال                   
ها به جاي حمايت از سياست هاي        آن. اسپارتاكيسـت هـا هماهـنگ بودند      

 و ارنست   ١تر راديكال جرج لِدُبر   اسپارتاكيسـت هـا بـا سياسـت هـاي كم            
ايـن دو نفر از كارگزاران حزب سوسيال        .  همراهـي مـي كـردند      ٢داميـنگ 

اصول گرايانه ي قبل از       دموكـرات بودند و تالش مي كردند سنت هاي ضد         
ها از خط و مشي جديد       بـه اين ترتيب آن    . جـنگِ حـزب را زنـده كنـند        

 نتوانسته است با ايده ها      گفتند كه حزب هنوز    کردند و مي   حزب انتقاد مي  
موضع .  شد ۱۹۱۴و شـيوه هايي قطع رابطه كند كه سبب خيانت آگوست            

 . بودند٣آنان سانتريست. ها انقالب در حرف و رفرميسم درعمل بود آن
 فراتر رفتند و براي يك      كليد كارگران    ي بليـت ها از نمايندگان كميته     اُ

ها  همچنان محدود بود و       اعتصـاب سياسي فراخوان دادند، اما اتوريته آن       
شورش هاي . بـراي مـبارزات اقتصـادي گـروه هـاي كوچـك مناسب بود           

                                                 
1. George Ledebour 
2. Ernst Däuming 
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 اقتصادي  يها جـنگ كه به دنبال آن ايجاد شد، بدون انگيزه          بـزرگ ضـد     
 رسمي  يها اعتصابي كه كارفرمايان، اتحاديه   . مشخص غير قابل تصور بود    

 را براي   و بخـش هـاي نظامـي را مجـبور  كرد تا مقررات دوران جنگ را                
 را  ناراضي به گونه اي كه كارگران       نندصـنايع بـزرگ فلـزي برليـن اجرا ک         

 .اخراج کنند
 ها بايد   ابليت ،هنگامي كه نمايندگان  خواهان اعتصاب غير قانوني بودند        

. شـدند كه اين اعتصاب به حاكميت اطالع داده نخواهد شد           مطمئـن مـي   
به اين  . برنگرفته بود  رد ها اکثريت کارگران را    نظـرات راديكـال آن     نقطـه 

هـا بـه شـناخت كلي از ارزش آنها به عنوان رزمندگان              ترتيـب بقـاي آن    
ها پس از يك     عمق پايگاه حمايتي آن   .گـروه هـاي کارگـري وابسـته بود          

حكومت اعالم كرد كه    .  آزمـايش شد   ۱۹۱۸اعتصـاب بـزرگ در ژانويـه        
ايزه  مـارك ج   ۳۰۰۰بـراي دادن اطالعـات دربـاره ي  رهـبران آن جنـبش               

. ها خيانت  نخواهند کرد     ابليتاما بايد مي دانست كه كارگران به        . مـي دهد  
۲٥ 

ها از بازداشت، شيوه هاي فعاليت مخفي به      ابليتبـراي نجات رهبري     
 ها در مبارزه با     ابليتي   كـار گرفـته مـي شـد کـه مـانع مشـاركت آزادانه              

ــود   در يــك ۱۹۱۶ايــن مســاله در مــارس . سياســت هــاي رفرميســتي ب
همايـي نشـان داده شد كه براي انتخاب مجدد آدلف كوهن برپا شده            گرد
ي كارگران فلزكار آماده بودند تا اين رهبر بي اعتبار           دو هزار نماينده  . بـود 

اما مولر  . اتحاديـه را اخـراج كنـند و ريچـارد مولر را به جاي او بگذارند               
نتيجه  خواسـت ايـن عمـل در يـك اجـتماع عمومي انجام شود در               نمـي 
ن با راي يك سوم اعضاي حاضر به كار بازگشت، در حالي كه بقيه              كوهـ 

براي گروه هاي اجتماعي كه اين ُپست را براي پيش برد           . راي ممتنع دادند  
 ۲٦.اهداف انقالبي مي خواستند، شانس پيروزي دوباره به دست نيامد
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ها علي رغم محدوديت ها، تالش كردند تا خواسته هاي اقتصادي           ابليت  
ها را با   ابليت  اگـر بخواهيم    .  كـار را بـا جـنگ پـيوند دهـند            ي در حـوزه  

ها از مسايل پيش روي شان آگاه تر        ابليت   مقايسـه كنـيم،      كلـيد نمايـندگان   
بودنـد و در شـرايطي عمـل مـي كردند كه شكل مناسب تري براي مبارزه           

 :يكي از تاريخ دانان در اين مورد چنين گفته است. بود
 که براي بسياري تعجب انگيز بود، کار ۱۹۱۸له اصلي درسال   امسـ «

هاي بازسازي اعتماد نمايندگان     روش آميز و  ي خيانـت  يفضـا  کـردن در  
شبكه اي وجود داشت كه     . بود هـا  اتحاديـه  و هـا  کارگـران در کارخانـه    

اعضـاي آن تـالش مي كردند، موقعيت كليدي مفيدي داشته باشند و از              
ه ببرند و از دستگاه     ي تراش كاران بهر    پوشـش بخـش قانونـي اتحاديـه       
يافته بود، استفاده كنند و در عين حال         اداري آن كـه بـه خوبي سازمان         

رابطـه ي نزديكي با خواسته هاي كارگران در كارخانه ها و محل كارشان              
ها حاضر شوند و آزادانه      داشـته باشـند تا بتوانند در جلسات جمعي آن         

با اهداف  (بي بودند   ابليت ها يك سازمان جان    . بحـث هـا را دنـبال كنـند        
كـه نه اتحاديه بودند و نه حزب، اما گروهي مخفي بودند كه             ) عمومـي 

 كه به   ندآنها مديون تراش كاراني بود    . در هـر دو زميـنه كـار مـي كردند          
ها نظم و    آن. خوبـي در تمـام كارخانـه هـاي بـزرگ جاي گرفته بودند             

ي ديسـيپلين واحـدي را حفـظ مـي كـردند كـه در هـيات هاي نمايندگ                 
بر گردهمايـي  هـا خـود را نشان مي داد و قادر بودند از ميان مردمي که                   

 نفـوذ داشـتند، ده هـا يـا صـدها هـزار كارگر برليني را به حركت                   آنهـا 
 ۲٧».در آوردند

 پــيش رفــته تــر از گــروه  هــا ابليــت ،در زميــنه ي بســيج كارخانــه هــا
هاي اجتماعي  ها ارتباط مستقيمي با گروه       اسپارتاكيسـت ها بودند، زيرا آن     

اسپارتاكيست ها دو تظاهرات در     . اين مساله از ابتدا مشخص بود     . داشـتند 
 مارس بود كه صد نفر      ۱۸اولين تظاهرات در    .  به راه انداختند   ۱۹۱۵سال  

در دومين تظاهرات، چند ماه     .  زن  بودند   در آن شـرکت كـردند کـه اكثراً        
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 در ميدان    ليبكنخت ۱۹۱۶در اول مـاه مه      .  نفـر جمـع شـدند      ۱۵۰۰بعـد   
پس .  برلين سخن راني عمومي داشت و دست گير شد         ١پوتسـدام پالتس    

هزار كارگر دراعتراض به    ۵۵. قـدرت خود را نشان دادند      ابليـت هـا   از آن   
 .محاكمه ي او در روز دادگاه به خيابان ريختند
هنگامي كه جنگ تمام شد و      . اين تظاهرات بيان گر واقعيت مهمي بود      

آلمان براي انتخابات پارلمان كانديدا معرفي      حـزب سوسـيال دموکـرات       
كرد، بسياري از رهبران احزاب، خيانت حزب سوسيال دموكرات را دليل           

واقعيت آن  . رشـد ناسيوناليسـم در مـيان گروه هاي كارگري عنوان کردند           
 خـود به   خـودي  حـزب سوسـيال دموکـرات بـه      بـود كـه تسـليم طلبـي    

بود، زيرا مفهوم وطن پرستي     وجودآورنـده ي بسـياري از ايـن احساسات          
بـراي آن حـزب، تقويت طبقه ي كارگر و جدايي كامل آن از جناح چپ                

نمي توان به طور قطع گفت كه اگر رهبري حزب سوسيال دموكرات            . بود
 مي توانست جلوي جنگ را بگيرد، اما        کرد، به شيوه ي ديگري حركت مي     

 ها در   مطمئـنا مـي تـوان گفـت جـداي از انعكـاس صـرف وضعيت توده                
نيسم يحـزب سوسـيال دموکـرات در تقويـت يك شوو        ،۱۹۱۴آگوسـت   

 بيان گر ۱۹۱۶در مقـابل، تظاهرات ژوئن  . همگانـي نقـش مهمـي داشـت       
ي شمار وسيعي از كارگران بود، هرچند        رهـبري اصـولي و سـازمان يافته       

 تعداد کمي بودند، اما مي رفتند تا در          کارگر  ي  بـه نسـبت کـل طبقه       آنـان 
 .يستندبرابر جنگ با

 مهم تر از    ۱۹۱۶هزار كارگر برليني در ژوئن      ۵۵از نظر مولر تظاهرات     
در حالي كه او    . آن  چـيزي بـود كه تبليغات اسپارتاكيست ها ناميده مي شد            

مخـالف جـنگ بـود، شـعارهاي انقالبـي اسپارتاكيسـت ها را تحريكاتي               
  جنگ ممكن   خطرناك مي دانست و تاكيد مي كرد كه تبليغات مستقيم ضد          

است بخش هايي از كارگران را به عملي بدون آمادگي سازماني بكشاند و            

                                                 
1. Potsdam Platz 
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او فكر مي كرد كه مبارزات      .  اين دعوت به شكست است     ،در اين صورت  
سياسي بايد به تدريج انجام گيرد و به درس هاي گرفته شده از اعتراضات              

 :ژوئن به صورت زير نگاه مي كرد
 روشني براي كارگران    اوليـن تظاهرات سياسي عمومي دست آورد      «

نداشت، اما از نقطه نظر روان شناسي اين تظاهرات اهميت اش بيش تر از              
شورش هاي پي درپي،  يكي پس از        . ميلـيون هـا نشـريه و سخن راني بود         

. فشار قرار داد و به آن ضربه زد        ديگـري طـبقه ي كارگر آلمان را تحت        
 اين حقيقت را    گروه اسپارتاكيست ها  . آور است  ايـن بـراي جنبش زيان     

 ۲٨».انددرنيافته

. نظـرات اسپارتاكيسـت ها را فوق العاده ساده جلوه مي داد            مولـر نقطـه   
مواضع او بيان گر آن است كه تنش موجود در برلين از نوع تنشي بود كه                

اعتصاب ژوئن  .  وجود داشت  كليدمـيان مـك ليـن و كميـته ي كارگـران             
اما در همان زمان اين .  جنگ بود    گـام بزرگي به سمت جنبش ضد       ۱۹۱۶

اعتصاب . ي كارگران شد   مسـاله باعـث ايجاد شكاف غم انگيزي در جبهه         
تـنها بـه آن خاطـر امكـان پذيـر شـد كـه ليبكنخـت بـه طور مشخص از                      

. او مسايل سياسي كارگران را مطرح مي كرد       . انترناسيوناليسم دفاع مي كرد   
ي انتريست هاي گـرچه پـيروانش حمايت از او را رهبري نمي کردند، اما س            

 مرداني كه از نظر ؛ از او حمايت مي کردندهـا نفوذ داشتند  ابليـت  کـه بـر   
صـنفي مـبارزان خوبـي بودنـد امـا از نظـر سياسـي وضـعيت مشخصي                  

هـا در حـزب سوسـيال دموكـرات از چـپ رسمي حمايت               آن. نداشـتند 
 .مي كردند ولي از سياست هاي انقالبي اسپارتاكيست ها حمايت نمي كردند

 چنيـن تقسـيمات خطرناكـي ايـن بـود كـه رزا لوكزامبورگ و                دلـيل 
دوسـتانش هيچ ارتباط سازمان يافته اي با مبارزات گروه هاي كارگري قبل             
از جـنگ نداشـتند و گسترش اين رابطه در اين شرايط فوق العاده مشكل               

در حقيقـت اسپارتاكيسـت هـا بـا انرژي فراواني مبارزه مي کردند تا              . بـود 
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به اين ترتيب   . را به عنوان يك جريان مستقل جبران كنند       خير خودشان   أت
چپ و خارج از جريان اصلي   هـا را جرياني فوق  ، آن ابليـت هـا   بـيش تـر     

اعتصاب "ها جزوه ي     جاي تاسف است كه آن    . جنـبش كارگري مي ديدند    
در . لوكزامبورگ اين جزوه را نوشته بود     . را ايـن قدر بد بفهمند     " عمومـي 

 . تاكتيك اعتصاب عمومي بيان شده بود يق العادهاين جزوه گسترش فو
اعـتماد مـتقابل، فعاليـت هـاي جاري          در عيـن حـال بـه خاطـر عـدم            

در .  هم نبود   اسپارتاكيسـت هـا و ابليـت  هـا در يـك سطح و تكميل كننده                
مخالفت با توصيه هاي اتحاديه هاي رسمي كه در طي جنگ با كارفرمايان             

 جنگ گروه هاي كارگري كار را آسان         همكـاري مـي كردند، تبليغات ضد      
كـرد و در همان حال اعتماد و آگاهي به وجود آمده د ر ميان مبارزان، راه            

 .را براي پذيرش ايده هاي انقالبي باز كرد

 اولين شوراها
زمستان .  اتفاق افتاد  ۱۹۱۷دوميـن اعتصاب بزرگ مهندسان در آوريل        

غذايي شده   كمبود موادسخت باعث به وجود آمدن تورم افسار گسيخته و      
اما رابطه اي مستقيم بين بدتر شدن شرايط و حركت كارگران وجود        . بـود 

عكس العمل مردم در برابر زمستان سخت به طور خودكار متوجه           . نداشت
 ،كمبود و گرسنگي. كـه مشـكالت پيچـيده تر از آن بود      بـل  ،جـنگ نشـد   

د خشم خود را در     ها نتوانستن  آن. كارگـران را از مسـايل جهاني دور كرد        
 را اين گونه    گ.ا.آ كارگران   ،يك اسپارتاكيست   . برابـر جـنگ نشـان دهند      

 :توصيف مي كند
همكار من  .  دشوار شده بود   خيلي آن زمـان فعاليت       در بـراي مـن   «

در چنين  . نمـي خواسـت هـيچ چـيز ديگـري در بـاره ي سياست بداند               
 چسبيده  شرايطي نوشته هاي سياسي به همان شعارهاي تكراري گذشته        
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مزدهاي جديد، ما    دان جديد و دست   ابا نوز : [شعارهايي همانند . بودنـد 
  ۲٩»].نشان خواهيم داد كه جنگ متعلق به گذشته است

در . تاثير قرار مي داد     چنيـن احساسـاتي، مـبارزه  ي كارگـران را تحت           
حالـي كـه حركت سياسي كنار گذاشته شده بود، احساس ترس  به تدريج      

مزد مساله ي اصلي  موضوع غذا و دست   . غالب شده بود  بـر زندگي فردي     
 .اعتصاب ها بود كه در نهايت منجر به توافق هاي رسمي مي شد

باوجود اعمال سانسور، دو    .  سد سكوت شكسته شد    ۱۹۱۷درآوريـل   
عـامل جديـد بـه صـحنه وارد شد ـ شكست تزار در روسيه و يك سري                  

در برلين  . كردندتظاهـرات زنـان در اليـپزيك كـه درخواسـت نـان مـي                
نمايـندگان كارگـران شرايط را فراهم ديدند تا يك اعتصاب سراسري را             

 آوريل، پليس با دستگيري مولر به       ۱۳در. در برابـر جـنگ بـه راه اندازند        
اما درست سه روز    . ايـن اعتصـاب پاسخ داد و ازحرکت جلوگيري کرد           

ه صورت   هزار كارگر بود كه ب     ۲۰۰بعـد برليـن شـاهد به خيابان ريختن          
ها به مهندسان در بسياري از       آن. گسـترده اي قـدرت خـود را نشان دادند         

اما اين فراخوان به درخواست چپ نبود و اين         . شـهرهاي ديگـر پيوستند    
خود حكومت با قطع    : كارگـران خودبـه خود به عمل كشانده شده بودند         

 . سراسر ي جيره ها، غير عمد، به اعتصاب  دامن زده بود
اد كه  د ضـربه زد و اجازه        ابليـت هـا    لـر بـه سـازمان     دسـت گـيري مو    

هـا آرزو داشـتند كه از برخورد    آن. اتحاديـه ي رسـمي وارد مـيدان شـود       
 به  اعتصـابيون بـا دولـت جلوگـيري كنـند و مـي خواسـتند آن را صـرفاً                  

ها  ي غذاي بهتر محدود كنند اما شعار آن        خواست هاي اقتصادي نظير تهيه    
با دريافت خبرهاي بيش تري از     . تقبال نشد از سـوي اعتصـاب كنندگان اس      

آن چه كه در    . روكراتـيك درهـم  ريخته شد      واليـپزيك تمـام محاسـبات ب      
اليـپزيک به عنوان جنبش براي نان آغاز شد، به مبارزه ي سياسي در  برابر                

 .حاكميت دولتي كشانده شد
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.  آوريـل اوليـن شـوراي كارگران آلماني در برلين به وجود آمد             ۱۶در  
 نهادي كه همه ي اعتصابات را نمايندگي مي كرد، كميته اي متشكل از   تـنها 

دو كارگـر فلـزكار و سـه سوسياليست جناح چپ بود كه اعضاي حزب               
در آن  . سوسـيال دموكـرات مسـتقلي بودند كه به تازگي شكل گرفته بود            

روز ايـن كميـته با تصويب نامه اي موافقت كرد كه نه تنها خواهان غذا و                 
صلح . بلكـه خواسـت هـاي سياسي را نيز مطرح مي كرد     سـوخت اسـت،     

بـي درنـگ، از مـيان برداشتن محدوديت هاي قانوني براي كارگران، پايان              
سانسـور و محاصــره دولتــي، آزادي زندانـيان سياســي و انــتخابات آزاد،   

 ٣٠.ها بود خواست آن
، ده  هـزار نفـر از نيروهاي كارگري          کـنار ادارات رسـمي اتحاديـه       در
ي کارگران صنايع فلزکار اولين شوراي كارگري برلين را انتخاب           اتحاديه

كمي پس از آن    . كـردند كـه شـامل سـه كارگـر و سـه سوسياليست بود              
 شــوراهاي ٣۱.از آن پـيروي كــرد  ٢ن بــورگتـ در ناحــيه ليخ ١كموربـرمس 

كارخانـه ـ رهـبران گـروه هـاي قـدرت مند در كارخانه هاي جدا از هم ـ                   
 . شوراي كارگران در مناطق مختلف برداشتندگام هايي به طرف ايجاد

براي يك لحظه شوراها به عنوان بديل كميته هاي كارگري مستقل كه            
جديـدا بـه وجـود آمـده بودنـد، تهديـد كـردند كه اعتصاب برلين را از                   

 اعتراض به غذا به مبارزه ي سراسري با جنگ و حكومتي تبديل            ي مسـاله 
ي انقالب براي    اما پيش زمينه    . خواهـند كـرد كـه جـنگ را دنـبال مي كند            

 دولت  ۱۹۱۷در  . بسـيج كارگـران در برابـر يک دولت ضعيف آماده نبود           
پليس دست گيري وسيعي را براي ضربه       . حـاكم هـنوز نسـبتا سـر پا بود         

در كارخانه هاي اعتصابي حكومت نظامي اعالم       . زدن به مبارزان آغاز کرد    

                                                 
1. Kmorr – Bremse 
2. Lichten burg 
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ل بازگشت تدريجي آنان به      آوري ۱۷از  . ي كارگران افت کرد    روحيه. شـد 
 . سر كار آغاز شد

ي مهم درباره ي ظهور شوراي        بيان گر چند مساله    ۱۹۱۷مـوج شورش    
 جنـبش اعتصـاب عمومي      اوالً. كارگـران در دموكراسـي بورژوايـي بـود        

بـيش تـر آمـاده بـود تا از مسايل اقتصادي حركت كند و به خواست هاي                  
وضعيت موجود را به مبارزه     سياسـي برسد و كم تر توان آن را داشت كه            

دوما چنين جنبشي نمي توانست به طور خودبه خود ي در اين مسير             . بطلبد
اي به وجود  آمده بود       ي آگاهانه  اين مساله به وسيله ي مبارزه     . حركت كند 

 سوماً. كـه د ر بـرخورد ميان رهبري رفرميستي و انقالبي شکل گرفته بود             
وراي كارگران در رقابت با نهادهاي      د ر چنيـن حالتي، وقتي كه سازمان ش        

رفرميسـتي همانـند احـزاب و اتحاديـه هـا قـرار مي گرفت، نمي توانست                 
سازمان . وجود آيد ه  بـه سـادگي از يـك اعتصـاب عمومي خودبه خودي ب            
اما اين امکان وجود    . خودبـه خـودي در چنيـن شرايطي به وجود نمي آيد           

ي  ل شود و يك مبارزه    داشـت كه اين سازمان به يك سازمان دايمي تبدي         
دايمـي را در شـرايطي ادامه دهد كه پتانسيل آن كم تر از روسيه و بيش تر      

 .به اراده ي رهبري مبارزه  وابسته باشد

 به وجود آمدن يك آلترناتيو ميانه رو
درست قبل از شورش هاي آوريل      ١حـزب سوسيال دموكرات مستقل    

ود شرايط دشواري اين حزب در سرتاسر حيات خ.  پايه گذاري شد۱۹۱۷
ادوارد را گذرانــد و تــالش مــي كــرد رفرميســت هــاي منحرفــي همانــند 

 را بـا راديكاليسم طبقه ي كارگري گرد يك ديگر جمع كند و              ٢برنشـتاين 
 پيدا  ۱۹۲۰سـرانجام مسـير خـود را در حـزب كمونيست آلمان در سال               

                                                 
1. uspd 
2. (Edvard Bernechtein) 
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ار هاي حزب سوسيال دموکرات از گروه اسپارتاكيست ها بسي          بنيان ٣۲.كرد
ي جنگ را   بيانيه ١لدبور و   هاآس  رهبران اصولي مستقل آن   . مـتفاوت بود  

تـنها هنگامـي كه به نظر مي رسيد پاياني براي           .  پذيرفـته بودنـد    ۱۹۱۴در  
هــا مخالفــت محــدودي را بــا جــناح راســت حــزب  جــنگ نيســت، آن

دموكرات آغاز كردند و مودبانه  سياست دوران جنگ حكومت را          سوسيال
 شرافت مندانه براي پايان     يها بر يك گفت وگو     آن. رار دادند مورد سوال ق  

جـنگ تاكـيد داشـتند و بـا شورش هاي عمومي ديگر براي حقوق مدني                
 .مخالف بودند

از نظــر احساســي هــاآس و لدبــور ســعي كــردند از يــك رفرميســم 
ـ قـبول حمايـت كنـند      قـابل   رفرميسـمي كـه وابسته به سنت هاي حزب           

 كه اسپارتاكيست ها از جناح چپ       ۱۹۱۴ از   پس. سوسـيال دموکـرات بود    
دموکرات، استقالل   بـه وجـود آمدنـد، و جـناح راسـت حـزب سوسـيال              

خـودش را بـه شـکل تحقيرآمـيزي به حكومت امپرياليستي واگذار كرد،              
اپوزيسيون مشروعي در   . سوسـيال دموكراسـي آلمـان در حال تجزيه بود         

دهد، اما  حـال رشـد نمـي خواسـت يك حزب شكست خورده را شكل ب              
ــي جــناح راســت آن. مجــبور شــد ــا را از فراكســيون حزب سوســيال  ه

روزنامه ( ٢ستوارفُرتاگ اخراج كرد و سردبيري        در رايـش   هـا  دموكـرات 
 اكثريت جناح راست در حزب      ۱۹۱۷در ژانويه   . را از آنان گرفت   ) حزب

سوسـيال دموکـرات بيانـيه اي داد كه با برخورد انتقاد ي، اپوزيسيون را از                
 حزب سوسيال دموكرات مستقل در آوريل شكل        ٣٣. اخـراج كـرد    حـزب 
 .گرفت

. تخميـن هـاي متفاوتـي از توانايـي نسبي دو حزب كارگر زده مي شد             
که  هزار عضو داشت، د ر حالي     ۲۱۰حـزب سوسـيال دموكرات در حدود        

                                                 
1. Haase & Ledebour 
2. Vor Warts 
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. برلين بيش از همه به چپ گرايش داشت       . ها مستقل ها بودند    نيمي از آن  
هزار نفر با حزب    ۱۲نفر به حزب جديد پيوستند،      هـزار   ۱۴ در حالـي كـه    

 مستقل ها ميراث بزرگي را به دست        ٣٤.سوسـيال دموكـرات باقـي مـاندند       
بسياري از رهبران   . آوردند و بهترين شرايط را به عنوان ميانه روها داشتند         

. هـا رفرميسـت بودنـد و در راس مـبارزه با اسپارتاكيست  قرار داشتند                آن
. ند كه مجبورند از شعارهاي انقالبي استفاده کنند       آنـان احسـاس مـي كرد      

تقسـيم حـزب بـه زودي گسـترش يافـت وحزب به ملغمه ي ناجوري از               
 و  هاآسجناح راست گروه ميانه روها،      . جـناح چـپ و راست تبديل شد       

. ، بر اهميت انتخابات و آماده کردن زمينه هاي آن تاكيد مي كرد            ديـت مـن   
 رشد شمار   بر برا در ،١ِدبور و دائوميگ  در حالـي كـه جناح چپ به همراه لِ         

 .  رهبري ضعيفي را تدارک ديده بودكارگران معترض در كارخانه ها
 ميانه روي هـا پيوستند كه كامال از  اسپارتاكيسـت هـا در حالـي  بـه آن    

به نظر ليبكنخت سازمان . حـزب سوسـيال دموكـرات مستقل آگاه بودند،      
 به اين   .ر اسپارتاكيست ها بود   جديـد در مـناطق صـنعتي، بيش تر در اختيا          

ها به   آن. دلـيل او معـتقد بـود کـه نـبايد خودشان را به زور تحميل کنند                
حـزب پيوسـتند تا آن  را با سرعت به پيش برند و بهترين نهادها را براي                  

 ٣٥.حزب تاسيس كنند
در پـس جلوگـيري از شكل گيري يك حزب انقالبي اين ترس نهفته              

هـا خودشان را از يك حزب وسيع سياسي         بـود كـه اگـر اسپارتاكيسـت         
سوسـيال دموكـرات جـدا كنـند، بـه بخش كوچكي در حاشيه ي طبقه ي                 

 ها چنين مي پنداشتند كه اين احزاب، ابتدا آن. كارگـر تبديل خواهند شد 
اكنون حزب سوسيال دموکرات مستقل در  حـزب سوسـيال دموكرات، و  

ز پايان جنگ، اگر نگوييم اما در واقع پس ا.  فراگير هستند ها جنـبش توده  

                                                 
1. Ledebor & Däuming 
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هاي متفاوتي از احزاب     قبل از آن، بخش هاي فعال طبقه ي كارگر، سازمان         
 .رسمي يا دستگاه هاي اتحاديه اي را به وجود آوردند

جنبش كارگري تغيير كرده بود، در حالي كه بسياري از فعاالن به تفكر    
ن جنبش در   مركز اي . قديمـي سياسـت هاي پارلمانتاريستي بازگشته بودند       

اندازي  فعاليـت  هـاي روزانـه، گـرايش به فعاليت در مناطق صنعتي و راه               
هنگامــي كــه كارگــران مــي خواســتند  . اعتصــاب  هــاي عمومــي داشــت

، شدند شـان را اعـالم كنند، به سيستم پارلماني متوسل نمي           شـكايت هـاي   
اين تمايل . هاي نمايندگي شان وارد عمل مي شدند   كه از طريق سازمان    بـل 

بـا اخـباري كـه از روسـيه مي رسيد وعميق تر شدن حركت هاي انقالبي،                 
بازتاب پيروزي نهايي بلشويك ها و ايجاد دولت شوراها         . تقويـت مي شد   

 :همواره مورد توجه بود
اما آن چه دهقانان . مطمئـنا شـرايط روسـيه بـا آلمان متفاوت است      «

وزش هاي  روسـي انجـام دادنـد، در تـوان كارگـران صنعتي آلمان با آم              
ايـن نظـر عمومي بسياري از       .  بـود  شـان  هـاي  سوسياليسـتي و سـازمان    
 ٣٦» . كارگران كارخانه ها بود

 ها  ابليت باقي بود،    ها  هنوز در خاطره   ۱۹۱۷با آن كه مشكالت آوريل      
بـه دقت براي تهاجمي جديد و تالش در جهت پشتيباني از يك رهبري              

 وينيي از اعتصاب عمومي     هنگامي كه گزارش  ها    . مستقل آماده مي شدند   
 رسيد، هم اسپارتاكيست ها و هم نمايندگان كارگران         ۱۹۱۸ ژانويـه    ۲۷در  

روز بعــد . بــه ايــن نتــيجه رســيدند كــه زمــان عمــل فــرا رســيده اســت
چهارصدهزار كارگر بيرون   . كارخانه هاي برلين همه دست از كار كشيدند       
 .ريختند و اعتصاب به جاهاي ديگر نفوذ كرد

در . ارزه، شــوراي كارگــران الگويــي بــراي تشــكل بــود در ايــن مــب
به اين  . كارخانـه هـا بـراي هـر هـزار نفر كارگر يك نماينده انتخاب شد               

ي مركزي اعتصاب را     ي انتخاب شده تشكيل كميته      نمايـنده  ۴۱۴ترتيـب   
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سه نفر .  رهبر گروه هاي كارگري بود۱۱ايـن کميته شامل  . اعـالم كـردند   
ب سوسـيال دموکـرات به آنان پيوستند تا    حـز   ي مسـتقل و سـه نمايـنده      

ها برنامه اي را ارايه دادند كه شامل         آن. ي اعتصـاب تقويـت شـود       کميـته 
 همراه با تقاضاهايي براي پذيرش     ۱۹۱۷درخواسـت هاي اقتصادي آوريل      

پيشنهادهايي كه سپس در    . فـوري پيشـنهادهاي صـلح بلشـويك هـا بـود           
 .ده بود ارايه ش١ ليتوفسك كنفرانس صلح در برست

در ايـن جـا جنبشـي بـه وجـود آمد و به سازماني نياز داشت تا با آن                    
خواست هاي اقتصادي با مسايل مهم سياسي تركيب شده . هماهـنگ شود  

ها ناشي از عملکرد شوراهاي كارگري بود ـ شوراهاي          ي آن  بـود كه همه   
وجود آمده و سپس در راس      ه  كارگـري اي كـه بـر پايه ي صنايع موجود ب           

هرچند . تـوده اي قـرار گرفته و با دولت به معارضه برخاسته بود            جنـبش   
 در روسيه نبود، زيرا مبارزه ي شوراها        ۱۹۱۷ايـن شوراها شبيه شوراهاي      

 ژانويـه كميته ي     ۲۹در. در روسـيه بـا قـدرت اسـلحه پشـتيباني مـي شـد              
اعتصـاب عمومـي بيهوده تالش كرد كه با وزراي قيصر گفت وگو كند و               

. زدوخورد بين اعتصاب كنندگان و پليس صورت گرفت       روز بعـد اوليـن      
پلـيس بـا مقاومـت شـديدي مواجـه شد، به طوري كه حكومت ارتش را                 

 .فرا خواند
ايـن يـك تهديـد فيزيكي نبود كه خسارتي به جنبش وارد كرد، بلكه               

نمايندگان . ي حزب سوسيال دموکرات بود     تاكتـيك هـاي شكست خورده     
ه مركزي اعتصاب شده بودند، فقط      حـزب سوسـيال دموکرات وارد كميت      

 بعدا پذيرفت كه او به آن       ٢ِابرت. بـه  آن خاطر كه جنبش را منحرف كنند         
خاطر به رهبري اعتصاب پيوسته است كه اعتصاب را به سرعت به پايان             

 هنگامي كه حزب سوسيال     ٣٧.برسـاند و كشـور را از خطر محافظت كند         

                                                 
1. Brest – Litovsk 
2. Ebert 
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 دادن به اعتصاب به كار      ي توانايـي خـود را براي خاتمه        دموکـرات همـه   
 .برد، وحدت عظيمي كه نشان داده شده بود، رو به ضعف گذارد

.  اولين شكاف ها در گروه هاي اعتصاب كننده ظاهر شد          ،بـا آغاز فوريه   
دولتـي هـا به سرعت پيش روي كردند و با تهديد، سربازگيري اجباري را               

زرگ اشغال  ي ب  همراه با آن، هفت كارخانه    . در سـطح وسـيع اجرا كردند      
به زودي حزب سوسيال    . شـد تـا كارگـران اعتصـابي را مـرعوب كنـند            

 اعتصــاب را تــرك كــردند و  يدموكــرات و نمايــندگان مســتقل، كميــته
ابليـت ها را تنها گذاشتند تا ميان قيام مسلحانه و شكست يكي را انتخاب              

ي فرا رسيدن شرايط     در حالـي كـه رهـبران اعتصاب بايد در لحظه          . كنـند 
بـي تصـميم مي گرفتند، عقب نشيني كردند و در سوم فوريه اعتصاب        انقال

 . پايان يافت
ها فاقد درك    نمايـندگان كارگـري نفـوذ خـود را نشـان دادند، اما آن             

بـدون داشتن جايگاه انقالبي مشخص، آنان قادر نبودند         . سياسـي بودنـد   
به همين دليل از رهبران حزب سوسيال       . وحـدت خودشان را حفظ كنند     

جنگ  كراتـي دعـوت كـردند كـه بـه طور روشن، دشمن جنبش ضد                دمو
.ي مركزي اعتصاب درآيند    ها خواستند كه به عضويت كميته      از آن . بودند

ي حساس تصميم گيري براي      ي آن، شـكافي بود كه در لحظه         و نتـيجه   ۳۸
 .مقابله با دولت به وجود آمد

هبران ضربه ي ر در حالـي كـه دولتـي ها نمي توانستند مستقيما به حلقه     
ــن    ــا دســتگيري مهندســان برلي ــند، حكومــت ب ــنوان (وارد كن تحــت ع

 مرد دستگير ۶۰۰ تا ۵۰۰هر روز بين  . از آنـان انتقام گرفت    ) سـربازگيري 
 با اين وجود هسته هاي شوراي كارگران        ٣٩.ندشد و بـه جـبهه فرستاده مي      

اي اين به معناي آن بود كه اين هسته ها بيان گر خواسته ه            . مسـتحکم بـود   
در نبرد براي به دست آوردن خواسته هاي فوري، توده هاي           . مـردم بودنـد   

سـتم و ناامـيد، شـوراي كارگران را به عنوان خِط  مقدم                كارگـران تحـت   
كارگـران مـبارز مـي ديدنـد و نـيروهاي سنتي كارگري تمايلي به رهبري             

  شوراها در غرب   
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ي  ه ها به شوراهاي كارگري به عنوان موتور مبارز         ابليت. کارگران نداشتند 
شان   به دليل عمل گرايي    ها اما ابليت . انقالبي در برابر دولت نگاه مي كردند      

ماهيـت انقالبـي را كـه خواهـان آن بودند، كشف نكرده بودند، و درک                ،
در ابـتدا اسپارتاكيسـت ها از       . درسـتي از مشـکالت پـيش روي نداشـتند         

م ها تصمي   آن ۱۹۱۸اما در جوالي    . اهميـت شـرايط جديد مطمئن نبودند      
گرفتند كه در انقالب آينده، تمام قدرت بايد به دست شوراهاي كارگري            

 ٤٠.باشد، همانند قدرت سازمان يافته توده هاي كارگري در روسيه
هاي  خيابان درانـتهاي سال، اين نظرات مختلف شوراهاي كارگري در        

 .تمام شهرهاي آلمان آزمايش شد
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 پي نوشت
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 بخش ششم

 

 صرشکست های قی

 
 برگشتند،  ١ نظاميان از مارِنه   ۱۹۱۸پس از آن كه در انتهاي سپتامبر سال         

 پذيرفتـند كـه پيروزي آلمان غير ممكن         ٢ژنـرال الُدن دورف و هيدنـبرگ      
در . ها گفتند كه بايد نشستي براي مذاكره با دشمن برگزار شود        آن. اسـت 

جديدي تالش براي مقابله با تنش هاي موجود در سطح محلي، نماينده ي      
ي دو وزارت خانه به حزب سوسيال        در راس حكومت قرارگرفت و اداره     

ايـن ژست ها براي توقف فشار ناشي از جنِگ          . دموکـرات پيشـنهاد شـد     
هاي دولت امپرياليستي    استثماري كه استخوان   ونفـرت انگـيز، گرسـنگي،       

 كافي نبود. ،آلمان را شكسته بود
. ا باخـته است   هـم چنيـن اكـنون مشـخص بـود كـه آلمـان جـنگ ر                

دستور حرکت داده    ٣دوم نوامـبر به سربازان كيئل      فـرماندهان دريايـي در    
 امتناع كردند، زيرا    هااما آن . بـه دريـا بروند    بـراي دوم نوامـبر      كـه   بودنـد   

نمـي خواسـتند بـراي آخريـن نـبرِد بـي هـدف، در جهـت آزمـندي هاي                    
                                                 
1. Marne 
2. Hindenberg&Ludendorf 
3. Kiel 
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ي  عهها مجمو  شورش آن . فـرماندهان ارشد، جان خود را از دست بدهند        
براي . حركاتـي را بـه وجـود آورد كـه در جـريان جنبش گسترش يافت               
 ۱۹۱۷رهايـي از فشـاري كـه پس از شورش قبلي در ناوگان در تابستان                

هـا را مـي فشـرد، ملوانان دريا شورش خود را وسيعا گسترش               گلـوي آن  
 پيوستند و شورش در سراسر      ها بـه زودي كاركـنان راه آهـن به آن         . دادنـد 

ها به هر جا كه مي رسيدند به          آن ١.ي شمال گسترش يافت   سـواحل دريـا   
شــوراي كارگــران و ســربازان . شـدت مــورد اســتقبال قــرار مــي گرفتــند 

 و هامبورگ و    برن غربي     نوامـبر در مراكز شمال     ۶در  . پايـه گـذاري  شـد      
، ٢روز بعد اين شوراها به هانوفر.  ايـن شوراها تاسيس شد ١ويلهلـم شـاو   
 نوامبر بسياري از    ۱۰در  .  گسترش يافت  ٥ مونيخ    و ٤، هانوو ٣بـرانس ويك  

شـهرهاي آلمـان و اكثر شهرك ها به همان ترتيب داراي نهادهاي شوراي              
 . كارگران شدند

ايـن جنـبش مسـتقيما در مقابله با رژيم قيصر به وجود آمد و تنها در                 
. صـورتي مـي توانسـت زنده بماند كه دشمن بزرگ خود را سرنگون كند         

ـ      ها، جنبش   ان بخـش تسـليحات و سـربازان پشـتيبان آن          همـراه بـا ملوان
شـوراهاي كارگري داراي پتانسيلي بود كه بتواند يك دولت جديد بسازد   
و بـراي آن بـه ايجـاد زمينه هايي براي داشتن قدرت نظامي نياز داشت و                 

  نوامبر ۸هنگامي كه در    . هـم چنيـن نيازمـند قلمروي خالي از قدرت بود          
ها   افسر  پرسيد كه آيا آن      ۳۹ ارتش از    ي رتبه  عالي ي  فرمانده ٦ژنرال گرونر 

فكـر مـي كنـند كه بتوانند قيصر را حفظ كنند، تنها يك نفر به طور قطعي                  

                                                 
1. Wilhelm Shaveh 
2. Hanuver 
3. Branswick 
4. Hanau 
5. Münich 
6. Groener 
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در تـالش براي نجات ماشين نظامي جنگي درهم ريخته، از           . جـواب داد  
 .قيصر خواسته شد كه براي سالمت خود كشور را ترك كند

به زودي  .  شورش را بخواباند   شـفاف نمـي توانست     امـا تغيـيرات غـير     
ي سـربازان شورشـي آن قـدر زيـاد شد كه تمام مراكز نظامي را فرا                  عـده 

ــي آن  ــاختار فرمانده ــت و س ــاگرف ــم ريخــت ه ــه ه ــبر .  را ب در ده نوام
هايدنبورگ كه در راس نيروهاي نظامي بود، پذيرفت كه شوراي سربازان      

 درون شوراها، او به     براي مقابله با نفوذ چپ در     . و ملوانـان بـه وجود آيد      
 دو  ٢.كنترل خودشان بگيرند    افسـران خود دستور داد كه شوراها را تحت        

 .ي جنگ امضا شد و اولين جنگ جهاني پايان يافت روز بعد، متاركه
 از آنچه تر مسـايل نظامي باقيمانده از جنگ، در روزهاي نوامبر، سريع        

 قرار داد ـ    آن چه كه جنبش را وراي جنگ      . سـيد، حل شد   ر بـه نظـر مـي     
ي كارگر آرزو داشت كه در  طبقه. كـامال مـربوط بـه كارگران صنعتي بود     

بـيرون رانـدن قيصـر دخالـت داشـته باشـد، امـا تقاضاهاي اين طبقه به                  
بحران سرمايه داري به سست شدن ريشه هاي        . جا خاتمه نمي يافت    هميـن 

 واقعـي سـتم گـري و اسـتثمار در جامعـه رسيده بود ـ و اين تعارض در                  
 .درون شوراهاي كارگري، سازمان يافته بود

عـنوان شـوراهاي سربازان و كارگران به نهادهايي داده مي شد كه در              
ها به طور آشكار     بسياري از آن  . ي نوامـبر شكل گرفته بودند      اوليـن هفـته   

 تنها در شهرهاي    ٣.هيچ کاري براي كارگران و سربازان انجام نداده بودند        
 زاتـي بودند، نظير برلين، برن، فرانكفورت،      بـزرگ كـه داراي سـنت مبار       

، شوراي كارگران به  آن خاطر تشكيل ١و  اشتوتكارت ن مايـن، هامبورگ آ
 ۱۹۱۸و۱۹۱۷شـد كـه دموكراسـي تـوده اي را در شـورش هاي سال هاي                 

ها   شوراهاي  اين شهرها با انتخاب كارگران در کارخانه         ٤.طـرح ريزي كند   
ار نفر يك نفر به نمايندگي انتخاب      در برليـن از هـر هـز       . بـه وجـود آمـد     

                                                 
1. Berlin, Bermen, Frankfurt, anmein, Hamburg, Stutkart 
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 نفر و در هامبورگ ۱۸۰ در بِرن هر ۱۹۱۸هميـن طور در ژانويه    . مـي شـد   
 .هاي ديگر نفر يك نماينده داشتند و به همين ترتيب در شهر ۶۰۰هر 

ايـن سـاختار، خـود بـه خـود بـه وجـود نيامده، بلكه از مبارزات قبلي                   
ود اتكا و اعتماد داشتند و از       تنها كارگراني كه به خ    . بـه دسـت آمـده بود      

تکيه به تجربيات خود     اعتماد كرده بودند، با    روكراتـيك سلب    ورهـبران ب  
هايــي را  توانســتند چنيــن ســازمان داراي تشــکيالت محكمــي شــدند و

هرچند در آلمان تعدادي از شوراهاي ناموفق توده اي         . پايـه گـذاري كنـند     
اين .  افراد شكل گرفت     ي يانهگرا نـيز بـا استفاده از روابط پنهاني و فرقه         

شـوراها به طور منظم يا از يك حزب يا يك اتحاديه اي به وجود آمده، كه                 
بـه طور خودبه خودي به عنوان شوراي كارگران محلي معرفي شده بودند،             

در . يـا يـك ميتيـنگ عمومـي و يـا چـند اعتصاب را سازمان داده بودند                 
 شورش مناطق كارگري به     روكراتيك اوليه با  وروسـيه چنيـن مانورهاي ب     

در آلمان جايي كه اتحاديه ها و  . پايـه گـذاري انـتخابات تـبديل شـده بود          
رهـبران رفرميسـت هر كاري را براي اجتناب از حركات مستقالنه انجام             
مـي دادنـد، انـتخاب گـروه هـا در محـيط كار كم تر انجام مي شد و تمايل                   

اين مساله . ت گيرد بـيش تـري بود تا در يک تجمع سنتي، انتخابات صور           
دهـي خـود به خودي كارگران را در آينده           نمـي توانسـت جلـوي سـازمان       

كه بيان گر اهميت زياد آگاهي انقالبي  بود زيرا مبارزات موجود             بگيرد، بل 
ــا ســنت   در محــل كــار كارگــران در غــرب، نقطــه  ــه ب ي اساســي مقابل

 .رفرميست ها بود

 رهبري انقالبي در برلين
 حــوادث در برليــن ۱۹۱۹ و ژانويــه ۱۹۱۸وامــبر در طــي مــا ه هــاي ن

وضـعيت پيچيده ي شورش كارگران و چند جانبه بودن آن را آشکارکرد،             
 کارگر را افزايش داد و صفوف آن         ي و بـه صـورت جهشي، آگاهي طبقه       
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در چنين وضعيتي شوراي كارگران،     .  فشرده کرد  ، کوتاه  ي را در يک دوره   
 هاي پيوند خواسته ب آماده كرد و     چارچوب ساختاري خود را براي انقال     

 . زمينه اي فراهم كرد كه انقالب را به پيش برد،اقتصادي و سياسي
مبارزات  مفسران   توصـيف نـيروهاي پـيش بـرنده انقـالب بـه عنوان            

 اما كامال واقعي است،     ،اقتصـادي و سياسي، ممكن است ذهني جلوه كند        
ي هستند كه توده هاي     محكم  پايگاه هاي   داراي به  آن خاطر كه اين نيروها      

د که نياز   نکشان كارگـران را از مـبارزات آنـي، بـه يـک جنگ طبقاتي مي              
 حل   يك راه   ي تنها تضمين براي موفقيت هاي بعدي، ارائه      . عمومـي است  

 .موفقيت آميز در اين مبارزات فوري است
در يك  . پـيوند خواسته هاي اقتصادي و سياسي نياز به رهبري داشت          

يـده آل، اين پيوند از آن استراتژي به وجود مي آيد كه             وضـعيت انقالبـي ا    
خواسـت هـاي سياسـي انقالبـيون آگـاه را بـا رهبري گروه هاي كارگري                 

ي رهبري  كه  حلقه. تركيب كند و قدرت را در مناطق كارگري مستقر كند      
مبارزاتي كه  . مـي توانـد رشـد كـند و مـبارزات گونـاگون را متمركز كند               

خـش هـاي مـتفاوت وجود دارد، تنها در عمل           بـه صـورت انفـرادي در ب       
اي در كـاغذ نمي تواند        حـل ارايـه شـده       شـود و هـيچ راه      هماهـنگ مـي   

اين حلقه رهبري هنگامي به وجود مي آيد كه در هر           . جايگزيـن آن شـود    
سـطحي سوسياليست ها بتوانند، نيازهاي فوري آن لحظه را پاسخ دهند و             

ي كارگر باشند و     مبارزات طبقه در عين حال هماهنگ با نيازهاي عمومي        
ي رهبري  مهم تر از خود شوراهاي         چنين حلقه . از آن فاصله نداشته باشند    

 .كارگري است، شوراهايي كه مي تواند در ظرف چند ساعت به وجود آيد
ي خوبي از چگونگي يك رهبري انقالبي بود         حـزب بلشـويك نمونه    

پاسخ به نيازهاي اساسي    كـه هم از نظر سياسي متمركز بود و هم توانايي            
 پايه گذاري شد، خيلي قبل از       ۱۹۰۳حزب در   . بـه وجـود آمـده را داشت       

ايـن حـزب تركيبي بود از يك هسته ي          . آن كـه شـوراها بـه وجـود آيـند          
. انقالبـيون حـرفه اي و شـماري از كارگران با نقش كليدي در كارخانه ها               
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هبري را   و سـال هـاي پـس از آن، ايـن تركيـب سياسي ر               ۱۹۰۵انقـالب   
ها را با مبارزان كارخانه ها نزديك تر كرد و           محكـم تر و عميق تر كرد و آن        

بلشويك ها . باز كرد۱۹۱۷راه را بـراي گسـترش وسـيع حزب در انقالب     
 در شـهرهاي صنعتي ريشه داشتند كه        داراي سـازماني بودنـد كـه عمـيقاً        

ها بعد   آن. ها جاي گرفته بودند    مركز اصلي مبارزه بودند و به خوبي در آن        
 كه پيش رفته ترين     ،از شكسـت تزاريسـم، در اوليـن كميـته هـاي كارخانه            

ي كارگر را رهبري مي كرد، براي به دست گيري قدرت آماده             بخـش طـبقه   
بـه ايـن ترتيـب شـوراهايي به وجود آمدند كه ميليون ها كارگر،               . بودنـد 

د نزديكي  سرباز و دهقان به آن وفادار بودند و با حزب بلشويك نيز پيون            
 .داشتند

بعـد از روسـيه، آلمان داراي بزرگ ترين پتانسيل انقالب سوسياليستي      
هايي مرکب از    اما سازمان . بـود و برليـن راديكـال تريـن شـهر آلمان بود            

 ها در آن    ابليت سياسـي همانـند اسپارتاكيسـت ها و           ي هپـيش روان مـبارز    
 لوكزامبورگ و    باعث  شد تا    ها نـبود اين سازمان   . گسـترش نيافـته بودنـد     

نمايندگان انقالبي  . مـتحدانش توانايـي كنـترل حـوادث را نداشـته باشند           
 ١تاثير سياست هاي ُدميك     ها تحت  آن. كارگران در وضعيت بهتري نبودند    

 بودنـد، سانتريسـت هايي كه ميان سياست هاي معين سرنگوني            ٢و ِلدبـور  
 هم چنان   گزينـي آن با قدرت كارگران سرگردان بودند و         سيسـتم و جـاي    

 از داري هاي سرمايه حفـظ بنيان   بـا اعـتقاد داشـتند  كـه آلمـان مـي توانـد            
 ها  ابليتاين مساله به مفهوم آن بود كه        .  .مـنجالب اقتصـادي نجات يابد     

كـه بـزرگ تريـن گروه جناح چپ صاحب نفوذ در ميان جنبش شورايي               
 .كارگران بودند، از نظر فكري وضعيت باثباتي نداشتند

                                                 
1. Daumig 
2. Ledebour 
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 شـرايط مشخص جنگ طبقاتي به شوراي        ۱۹۱۸نوامـبر   در روزهـاي    
 شوراي  در آنجا .  کامال متفاوت از گالسكو بود     وكارگـران تحمـيل شـد       

 بود، نمايندگاني که  تشکيل شده   كارگـران از نمايـندگان جنبش کارگري        
بدين ترتيب رهبري   . بودندن کارگر   ي  از بخش پيشرو طبقه    چـيزي بـيش   

مهم ترين  . بود از كارگران راديكال تر   يـك دموكراسـي واقعي تنها تركيبي        
ها عبارت از اين بود كه نفوذشان را چگونه بر روي بخش هاي              مسايل آن 

 .کارگري، به جز مهندسان پيش رو و ماهر، گسترش دهند ديگر
ي  يکي با اشاعه  : در برليـن آن مشـكالت بـه دو طـريق حل شده بود             

 و ديگري با    ي جنگ  جنگ در شورش هاي عمومي دوره      ايـده هـاي ضـد       
شكسـت نظامـي كه باعث عميق تر شدن بحران اجتماعي و كشاندن تمام             

اما اين پيش رفت، مسئوليت هاي      . بخـش هـاي طـبقه بـه مـيدان عمل بود           
شوراهاي كارگري هيچ گاه به     . هـا قرار داد    روي آن  جديـدي را در پـيش       

 .تنهايـي نمايـندگان پـيش رو نـبودند، بلكـه نهادهـاي واقعي طبقه بودند               
ها، در آن زمان رهبراني را       بـه طـوري كـه روابـط دموكراتيك حاکم بر آن           

كننده  ي ايده هاي مورد قبول اكثريت كارگران      يانبـه وجـود آورده بود كه ب       
، رفرميسم هنوز در ميان بيش تر     ۱۹۱۸بـا وجـود سقوط قيصر در        . بودنـد 

 به زبان ديگر اعضاي حزب سوسيال دموکرات      . طـبقه ي كارگر حاكم بود     
شـوراهاي كارگـري را رهبري مي کردند، كساني كه معتقد بودند كه بايد              
بـه پارلمـان رجـوع كـرد و اين ايده را رد مي كردند  كه شوراي كارگران                   

 منشويك هاي رفرميست و     ۱۹۱۷در  . انـد قدرت را به دست بگيرد      تو مـي 
اما .  در مـراحل اول در شـوراها داراي چنيـن وضـعيتي بودند             ارهـا .اس

وجود آمد، نشان داد     اي كه در دوره ي انقالب به       يرات آگاهانه سـرعت تغي  
داراي پايگاه ي سـال  پـيش، رفرميسـت ها        كـه در آلمـان همانـند روسـيه        

 .محکمي نيستند
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 شورش به برلين مي رسد
 قدرت مند كارگران    يها سازمان. انقـالب بـه آرامـي بـه پايتخت رسيد         

. مانع حركات اوليه شدندهايشان، به طورخود به خودي      بـاوجود توانمندي  
ي  همـان گونـه كه اغلب در انقالب ها اتفاق مي افتد، اولين موج به وسيله                

 ي  طبقه تر  عقب مانده  يها كسـاني بـه راه افـتاد كـه غالبا به عنوان بخش            
جدا از تجربيات مرسوم و واقعي      . کارگـر آگـاه در نظـر گرفـته مي شوند          

لوانان بودند كه دليرانه عمل     ، اين م  "عادي" در شـرايط       طبقاتـي   ي مـبارزه 
 برلين  ۱۹۱۸در نوامبر سال    . عمل كشاندند  كردند و كارگران پيش رو را به      

هايي بود كه در آن      مبارزتريـن ناحـيه در آلمـان، يكـي از آخريـن محـل             
در ايـن شـهر تـوده هـا به رهبران آگاه            . شـوراي كارگـران تشـكيل شـد       

  ها   ابليتد؛ اما   نها بشنو  گـروه هـاي كارگـري چشم داشتند تا كالمي از آن           
 .ي حركت بودند منتظر لحظه

ساعت هاي طوالني كار، اگر مواد غذايي       . كمـي تاخـير وجـود داشت      
 ۵۰ جيره  ها تنها ۱۹۱۸اما از اكتبر . مناسب باشد، مي تواند تحمل پذير شود     

درصـد حداقل كالري مورد نياز را تامين مي كرد و براي افراد فربه تر تنها                
 بسياري از برليني ها در شرايط بسيار        ٥.الـري تاميـن مـي شد       درصـد ك   ۱۶

ها را به   و تنها به يك محرك نياز داشتند تا آنکردند سـختي زندگـي مـي     
در پايان اكتبر، ليبكنخت از زندان آزاد شد و اين آخرين           . حركـت وادارد  

تـالش بـراي تخفـيف نارضـايتي مردم بود اما تنها سرفصلي براي غليان               
 .يست هزار نفر به استقبال او آمدندب. مردم شد

 جلسه اي داشته باشد تا      ابليت ها ليبكنخـت بالفاصله تصميم گرفت با       
ها، به اين ترتيب بود كه       شيوه ي عمل آن   . يـك شـورش را سـازمان دهد       

، يک مبارزهنمايـندگان گـروه هـا، زميـنه را آمـاده كـردند و براي رهبري         
 ابليت ها .  سربازان تشكيل  دادند    ي اجرايـي از شوراهاي كارگران و       كميـته 

اما .  نوامـبر پشتيباني کنند    ۳از رهـبران مسـتقل خواسـتند تـا از شـورش             
 مجبور شده بودند به تنهايي      ها آن.  ها مورد قبول واقع نشد     درخواست آن 
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 حرکت نوامبر را به عنوان تاريخ جديد        ۴ ،ي اجرايي  مـبارزه كنـند، كميته    
ليبكنخت بي درنگ  . ت آن را لغو كرد    تعييـن كـرد، امـا در آخريـن لحظـا          

 هنوز  اما. اظهـار داشـت ايـن زمانـي است كه توده ها را به عمل بخوانيم               
 به كار خود ادامه دادند و جزييات را كامل          ابليت ها تصميم نگرفته بودند،    

 . نوامبر بود۱۱دومين فرصت نيز سپري شده بود و فرصت جديد . كردند
 ارنست دامينگ . تاثير قرار داد  يك حادثه ي ناگوار فضا را تحت

ي اجرايي دست گير شد، در حالي كه جزييات          يكـي از اعضـاي كميته     
اكنون هيچ راه ديگري وجود     . حركـت در كـيف دسـتي اش قـرار داشت          

در . به جز آن كه به ليبكنخت گوش بدهند ومانع شورش نشوند          . نداشـت 
پارتاكيست ها و   ي اجرايـي متشکل از ابليت ها، اس         نوامـبر، كميـته    ۸شـب   

پيام هايي فرستادند و ) كـه اكنون خواهان داشتن نقشي بودند    (مسـتقل هـا     
ي  يكي از فعاالن اسپارتاكيست ها در اتحاديه      . جـزوه هايي را منتشر كردند     

 :کارگران فلزکار حوادث روز بعد را چنين توصيف کرده است
و ي تسليحات براي شيفت اول ايستاده بوديم         مـا جلـوي كارخانه    «

جـزوه هـاي مان را پخش مي كرديم و از كارگران مي خواستيم كه بيرون                
 محلـي تمام كرده و به ساير رفقا         ۷مـا كارمـان را در سـاعت         . بريـزند 

همه چيز . كمـك كـرده بوديم تا اسلحه ها را بسته بندي و بارگيري كنند        
ي اسلحه ها تقسيم و      در انتها همه  . بـه آرامـي و طبق نقشه پيش مي رفت         

 ».هرات آغاز شدتظا

كارگـران براي سرنگوني حكومت، آخرين سنگر قدرت ارتش را در           
 .هم شكستند
 و  ١ي مـا آن بـود كـه حركـت هـاي مخـتلف را از موابيت                 وظـيفه «

 ٣هـم پـيوند دهيم و بر سربازان پادگان ايستگاه لرت،            بـه  ٢چاالتنـبورگ 
                                                 
1. Moabit 
2. Charlottenburg 
3. Lehrter 
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نه دِر سربازخا . پـيروز شـويم و آن جـا را در خدمت انقالب قرار دهيم             
به جنگ . برادرها به ما شليك نكنيد: مـردم فـرياد مـي زدند    . بسـته بـود   

ما مسلح هستيم مي توانيم     . مـرگ بر ويلهلم قيصر    ! صـلح ! پايـان دهـيد   
ي آتش هستيم، اما استدالل ما كافي بود و کارگران           شليك كنيم و آماده   
 ١رفييكاسربازان به ما پيوستند تا به طرف پادگان م         .آن را تايـيد کـردند     

 ٦».حركت كنيم

شورش تلفات کمي داشت؛ افسران به      . جـا شرايط متفاوت بود     در آن 
سـمت جمعيت تيراندازي كردند، اما به وسيله ي سربازان شان خلع سالح             

 نفر از مردم كشته شدند، آن هم در سرنگوني          ۱۸در حقيقـت تنها     . شـدند 
 .رژيمي كه باعث قتل ميليون ها نفر شده بود

 اجتماعي و بسيج    حرکتتاثير    نهـم نوامـبر تحـت     سراسـر برليـن در      
العمل   ، عکس  تـوده هـا بـود که به شرايط ناجور زندگي و شكست نظامي             

 سنتز قدرت مندي از رهبري گروه هاي مردمي و          مجموعا. دادند نشـان مي  
هاي كارخانه ها،    از همان ابتدا سازمان   . حركـت طبقاتـي به وجود آمده بود       

 بـا يـك ديگر ارتباط برقرار کردند و جنبش        كـار خـود را آغـاز كـردند ـ         
 .شورايي كارگران را رشد دادند

حـزب سوسـيال دموکـرات در طـي روزهاي نوامبر ساكت نبود و از               
 نوامبر  ۴در  .  اكثريت كارگران احساس اعتماد مي كرد      ي حمايـِت منفعالنه  

ــه اعــالم كــرد كــه حــزب تمــام کارهــاي الزم را از  " ُوروات " يروزنام
 روز بعد در حالي كه احساس   چهار. وجـود انجـام داده است     مسـيرهاي م  

مـي شـد شـورش در حال وقوع است، رهبران حزب سوسيال دموکرات              
 ترتيب دادند اما    نمايندگان کارگري وابسته به حزب     ميتينگي را با حضور   

ايـن قـابل پيش بيني بود كه اگر حزب در برابر شورش بايستد به سادگي                
 سـپس حـزب سـعي كرد تا تعدادي از           ٧.شـد از مـيان برداشـته خواهـد        

                                                 
1. Maikäfer 
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شوراهاي كارگران و سربازان را دست چين و در برلين به يكديگر متصل             
 .اين مانور در شهرهاي حاشيه اي انجام مي شد كه چپ ضعيف بود            . كـند 

دهي داشت، موفق  ي مستقل تاريخي براي سازمان   كـه زمينه   ي در شـهر   و
 .نشد

. معيـت به انقالب مي پيوستند     سراسـر روز نهـم نوامـبر امـواج ج          در
 ٨.ها مورد حمله قرار گرفت و صدها زنداني آزاد شدند زندان

ناك از انتقام جويي براي جنايات انجام شده در          تـنها ترس وحشت   «
ريختگي افسران پليس را توضيح     برابر كارگران برلين، مي توانست درهم     

 را دور   افسـران درجـه هـاي شـان را مـي كـندند و اسلحه هايشان               . دهـد 
 گروه هاي بي شمار مردمي مورد آزار         ي مي ريختند، اما پليس ها به وسيله      

ها و پاسگاه ها هر اسلحه اي        مردمي كه از درون پادگان    . قرار نمي گرفتند  
ها را در كمربندهايي با نوار       كـه مـي توانستند به دست آورده بودند و آن          
 ٩».فشنگ و قنداق هاي مسلسل جاي داده بودند

ــ  برليــنر بورژوايــي  يس از ايــن حــوادث دراماتــيك روزنامــهروز پ
 :چنين نوشت١تيج بالت 

يـك هفته قبل، هنوز ساختار نظامي و مدني ادارات كه شاخه هاي             «
وسـيعي داشـت، هماهـنگ و عمـيقا ريشـه دار بودند و به نظر مي رسيد                  

سيكلت هاي خاكستري    موتور. تنظيم امور از تغييرات زمان مصون بماند      
هاي عمومي   پليس ها در ميدان   . هاي برلين رد مي شدند     ن از خيابان  افسرا

سـازمان نظامـي، قـوي بود و به نظر          . همانـند سـتوني ايسـتاده بودنـد       
ــيار      ــه چــيز را در اخت ــيد هم ــي رس ــدم در ادارات عمومــي و . دارن

. روكراسـي سراسري شكست ناپذير برقرار بود      ووزارت خانـه هـا يـك ب       
 ۱٠».باقي نمانده بودديروز بعدازظهر هيچ چيزي 
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ستون هاي طوالني   .  نوامـبر گسـترده تراز اين گزارش بود        ۹امـا نـتايج     
تظاهركنندگان كه مسيرشان را از كارخانه ها و سربازخانه ها تا مركز برلين             

از بين  .  سياسي محكمي را پايه گذاري كردند      بنيانپيموده بودند، به زودي     
 ،ابرتل دموکرات،   رهبر حزب سوسيا  سـبب شـد     رفتـن دولـت حـاكم       

 و او را به رهبر رهايي بخشي تبديل كرد تا هر آن چه را که                دريگبقـدرت   
 .ي قديم نجات دهد مي تواند از جامعه

 به عنوان وارث قانوني حکومت از نظر شخصي خواهان مقابله           ابرت
با تود ه ها ي متشكِل كارگران و سربازان مسلح نبود، توده هايي كه راه شان                

ــه ســمت ــدرا ب  ، دوميــن فــرد ١گــرچه شــيدمن.  قــدرت گشــوده بودن
رهـبري كنـنده، احسـاس مـي كـرد كـه به آرامش نياز دارند و خطاب به                   

زنده ": جمعيتي كه ساختمان رايش تاگ را احاطه كرده بودند، چنين گفت          
ي او از طرف حزب سوسيال دموکرات        مداخلـه . "بـاد جمهـوري آلمـان     

هم  امپراتوري مشت هاي محكم در    در همان نزديكي در قصر      . موقتـي بود  
ست كه از ايده هاي     خا پيچـيده اي در حمايـت از سـخناني بـه هـوا برمي             

 دولـت جديـد پرولتري، جمهوري آزاد        :راديكـال تـر پشـتيباني مـي كـرد         
 ۱۱...سوسياليست آلمان

جمهوري بورژوازي يا دولت سوسياليست پرولتري ـ اين انتخابي در          
نيرويي كه مدعي پوشيدن رداي قدرت در       دو  . مقابل وضعيت دوگانه بود   

 نوامبر بودند ـ رفرميست ها كه قدرت خود را با تكيه به قدرت قديمي               ۹
و پارلمـان آن بـه دسـت آورده بودنـد؛ و انقالبـيون كـه در پي شوراهاي                   

روز بعد دو طرف درگيري سعي كردند كه نيروهاي خود          . كارگري بودند 
 و ها وسيال دموکرات با مستقل حزب سگتا در رايـش . را سـازمان دهـند   

نمايـندگان كارگـران و سـربازان بـا يکديگـر گـردهم آمدند تا حكومت                
توافقي به دست آمد كه     .  سازمان دهند  ،جديدي را كه بايد به دست گيرند      

                                                 
1. Shidman 
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مردمي را  ) كميسر( ي حكومت موقت را فراهم مي كرد و نمايندگان         زمينه
ازحزب سوسيال دموکرات و    در اين هيات، سه نفر      . داد در راس قرار مي   

كميسـرهاي حـزب سوسيال     . سـه نفـر از افـراد مسـتقل وجـود داشـتند            
 مستقل ها عبارت    ١"ابرت، شيدمن و لنزبرگ    ":دموکـرات عبارت بودند از    

 . ، ديتمنساميل بارث، هاآ: بودند از
جايگاه او در حكومت موقت به ليبكنخت و .  بودابليت ها بارث عضو   

هر دو از خدمت به عنوان كميسرهاي مردمي        . شدريچـارد مولر پيشنهاد     
بايد ازروي  پارلمـان راهي است كه بايد       راه  مولـر گفـت     . امتـناع كـردند   

ها معتقد بودند كه آينده از آن شوراهاي         هر دو ي آن   . جسـد مـن بگـذرد     
 .كارگري است و نه دستگاه بي اعتبار شده ي پارلمان

دوگانه بود اما   در حالـي كـه حكومت موقت يك طرف تعادل قدرت            
نيروهاي قوي انقالب اساس    . بـه هـيچ وجـه بر نيروهاي خود حاكم نبود          

.  حـاكم را بـه هـم ريخته و دستگاه دولتي را تضعيف كرده بودند     ي طـبقه 
 : نوشت، وضعيت در ارتش چنين بود2آن طور كه ژنرال گرونر

نفوذ شوراهاي سربازان و كارگران در تمام بخش هاي ارتش ديده           «
کــل حاکميــت موجــود در بخــش افســران و درجــه داران  ... مــي شــود

تحـت الشـعاع تبليغاتي قرار گرفته است كه از طرف اسپارتاكيست ها و              
سرفرماندهي بدون قدرت است و نمي تواند       . مسـتقل هـا انجام مي شود      

اگر تسلط . امـيد هـيچ گونـه كمكـي را از طـرف حكومـت داشته باشد          
اگر ... رتش از هم خواهد پاشيد    حكومـت مجـدد برقـرار نشـود، تمام ا         

ارتشي به سبك قديم، به علت شرايط سياست داخلي غير ممكن است،            
 ١۲».بايد ارتشي از داوطلبان ايجاد شود
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در حالي كه ديسيپلين افسران تا مدتي در جبهه هاي خارجي باقي بود،             
.  درست بود  ي گرونـر بـه دور از هيجانات سياسي داخليِ          اساسـا بـرنامه   

 راس شــيدمن. ي مردمــي موقعيــت موفقيــت آمــيزي نداشــتندكميســرها
ي شرايطي كه در آن كار  بـه صـورت غم انگيزي در خاطرات خود در باره     

 :مي كرد چنين نوشته است
ها تا دندان    حركـت هـاي پرسروصـداي هـزاران نفـر كه اغلب آن            «

ند در  شد دهي مي   ليبكنخت سازمان   ي مسـلح بودنـد و مـدام بـه وسيله         
كميسرهاي مردمي هيچ گونه    ... حکومتـي ادامـه داشـت     جلـوي مراکـز     

هـا عمال كارهايشان را در       آن. محافظتـي را در اطـراف خـود نداشـتند         
اعضاي سوسيال دموكرات   . شـرايطي همانند يك زنداني انجام مي دادند       

زيرا ممكن بود   . ها بروند  حكومـت جـرات نداشـتند در روز به خيابان         
، ما وانمود مي كرديم كه داراي گارد        براي پيروان ليبكنخت  . كشته شوند 

 ۱٣».نظامي هستيم، در حالي كه هيچ چيز نداشتيم

ها از   آن. حكومـت موقـت و فرماندهي نظامي عالي آن ضعيف بودند          
نظـر فيزيكـي از هـم پاشـيده بودنـد، امـا هـنوز قدرت بازسازي دولت                   

و در برابـر، آگاهـي نـيروهاي انقالبـي پايين بود            . بـورژوازي را داشـتند    
 را بگيرند، همان  طوري كه       هاه ي آن  خواهاننمـي توانسـتند جلـو مانور آزادي       

ــبود گــروه هــاي افســري نمــي توانســتند يــك    ــود، در ن ــر گفــته ب گرون
به جاي خدمت اجباري كه ديگر قابل       . سـازمان نظامـي را به وجود آورند       

هاي   اين گروه . اجـرا نـبود، يـك نيروي داوطلب ارتجاعي سازمان يافت          
روه هـاي آزاد نامـيده مي شدند كه براي مقابله با قدرت طبقه  ي               جديـد گـ   

جناح سياسي دولت باوجود    . كارگر در روزهاي انقالب به كار برده شدند       
 نوامبر، قادر بود به وسيله ي اتحاد با رفرميست هاي موجود كه             ۹درگيري  

 .  قدرت را بازسازي كنديها  كارگر نفوذ داشتند، پايه يدر ميان طبقه
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وراهاي سـربازان و كارگـران در مقـابل دولـت قديمي قرار گرفته              شـ 
اما براي نشان   .  نوامبر نشان داده بودند    ۹شان را در     توده ها قدرت  . بودنـد 

اولين فرصت براي   . دادن شـكل بـه هـم پيوسته ي آن هنوز زمان الزم بود             
. به وجود آمد ١ سيركس ش بو نوامبر در ۱۰انجام چنين امري در يك شنبه 

ي گـروه هـا از درون كارخانه ها و سربازخانه ها بيرون              ه هـزار نمايـنده    سـ 
 كارگر يك نفر و از هر واحد نظامي يك نفر به عنوان             ۱۰۰۰از هر . آمدند

اولين تصميم گردهمايي تعيين رهبري از درون       . نمايـنده  انـتخاب شـدند      
ي شوراها بود كه به سرعت در چند روز در سراسر            وضـعيت به هم ريخته    

 كميسـارياي مردم     ي سـپس تركيـب كميـته     . لمـان گسـترش يافـته بـود       آ
اين تصميم به سادگي گرفته شد و       . مشـخص شـد و از تصويب گذشت       

تعـدادي از نمايندگان كه حاضر بودند، كميسارياها را تشكيل دادند و در             
راس ماشـين دولتـي قديـم قرارگرفتـند، همان ماشيني كه دشمن سيستم              

 . شوراي كارگران بود
 اجرايي شوراي برلين     ي  كـه گردهمايـي براي انتخاب كميته        نگامـي ه

 ليسـتي از نامـزدها را پيشـنهاد كـرد كه شامل چند              ٢تشـكيل شـد، مولـر     
داران  طرف. ي انقالبي كارگران مثل ليبكنخت و لوكزامبورگ بود        نمايـنده 

حـزب سوسـيال دموکرات در ميان نماينده ي سربازان در اطراف پالتفرم             
تنها وقتي .  يك ليست منجر شد ي ي جمع شدند كه به ارايه     سروصداي پـر 

يـك هـيات اجرايي پيشنهاد شد كه شامل رفرميست ها بود، خراب كاري              
كه اكثر  ( سرباز   ۱۲اين شوراي اجرايي جديد شامل      . هـا مـتوقف شـد      آن
 ۱۲و ) هـا اعضـاي حـزب سوسـيال دموکرات يا طرف داران آن بودند              آن

ها اعضاي حزب سوسيال      تقريبا نيمي از آن    ي كارگـران بـود كه      نمايـنده 
ليبكنخت كه شاهد تاكتيك هاي     . دموکـرات و نـيم ديگـر مسـتقل بودنـد          
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تقسـيم حـوزه ي انتخاباتـي حـزب سوسيال دموکرات بود و از آن نفرت                
داشـت، از نمايـنده شـدن امتـناع كـرد و بـه اين ترتيب ابليت ها و ساير                    

 .ل شش صندلي كسب كردندها، در ک سوسياليست هاي مستقل متحد آن
 شكستي بود براي كساني كه      ١ سيركس   نوامبر در بوش   ۱۰گردهمايي  

از آن جا كه نمايندگان فاقد ايده هاي روشني در      . بـه شوراها اعتقاد داشتند    
مورد ضرورت تضاد بين سيستم شورايي و سيستم پارلماني بودند، اجازه           

كميسارياي قديمي  دادنـد حكومـت قديمي گروه هاي خود را در اطراف            
ريختگي با انتخابات شوراي اجرايي كه       ايـن بـه هـم       . مجـددا جمـع كـند     

اكثريت آن با حزب سوسيال دموکرات بود، تحكيم شد ـ حزب سوسيال            
دهي  دموکـرات همـان حزبـي بـود كه تمام تالش هاي قبلي براي سازمان          

 . توده هاي كارگري را رد مي كرد
ــ   ــت خ ــتند موقعي ــا نتوانس ــاي  رفرميســت ه ــا مانوره ــرفا ب ود را ص

اين منطق كه   . اي به دست آورند كه در تركيب نمايندگان دادند         هوشيارانه
بينند، تعادل  تـوده هـا تـنها از طـريق شرکت در جريان مبارزه آموزش مي     

 نوامبر به  طور     ۹در برلين فضاي شاداب     . مناسـبي در شـورا به وجود آورد       
شايد حزب  .  شد موقـت باعـث پـيش رفـت حـزب سوسـيال دموکـرات             

بـار جـنگ را پشـت سر داشت كه       سوسـيال دموکـرات فضـاي مصـيبت       
توانسـت همـه چيز را دردست خود بگيرد و مانع انقالب شود و تنها در                

اما براي بيان چنين    . آخريـن دقـايق بـه قطـار در حـال حركـت بپـيوندد              
ــبود و بــه نظــر مــي رســيد ناخوشــايند و   انتقاداتــي موقعيــت مناســب ن

آيا كارگراِن عادي از احزاب مختلف در كنار يكديگر         . اشدسكتاريسـتي ب  
بـراي چشـيدن طعـم پـيروزي نجنگـيده بودند؟ چپ افراطي به يك امر                
ناخواسـته در وضـع موجـود كشـانده شـده بـود، زيـرا انقالب هيچ زره               

                                                 
1. Buschcircus 
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نفوذناپذيري در برابر سيستم سرمايه داري نداشت و رهبران رفرميست در    
 . تا انقالب را به طور كامل تخريب كنندقرار گرفته بودندشرايطي 

بـا وجـود ايـن ايـده هـاي رفرميسـتي كه موفقيت خود را با انتخاب                  
بـه نمايش  "  سـيركس  شبـو "نمايـندگان حـزب سوسـيال دموکـرات در          

. گذاشـت، رفرميسـت هـا كنـترل جنـبش شورايي برلين را مشكل يافتند              
مت موقت بود، مسـايلي كـه با آن مواجه بودند همانند آن چه كه در حكو   

تعجب انگيز بود كه با وجود آراي برابر حزب     . سـاده بـه نظـر نمـي رسيد        
سوسـيال دموکـرات و مستقل ها در كميساري هاي مردمي، اما در شوراي              

هـم شـوراي اجرايـي و هم        . اجرايـي اكثريـت سـه بـه يـك را داشـتند            
كميسـارياي مردمـي ادعـاي پشـتيباني توده اي مي كردند اما هر كدام نوع                

 . مختلفي از حمايت را به همراه داشتند
ي عمـل شـورا  در مبارزاتي ريشه داشت كه در برابر حاكميت               زميـنه 

در اتاق هاي بي شمار     . کار انجام شده بود    ِقديمـي دسـتگاه دولتـي محافظه      
شـورا، ابليـت هـا و مـتحدان  شـان غالـبا اعضـاي عـادي حزب سوسيال                    

خود بـه دنـبال     بـود،    را هنگامـي كـه مسـايل عملـي مطـرح             دموکـرات 
كه توده ها فعال بودند، به        شوراي اجرايي هنگامي     بنابرايـن . مـي كشـيدند   

كميسرهاي مردمي ادعاي حمايت از همان      . ها وابسته بود   خواسته هاي آن  
تـوده هـا را مـي كـردند امـا بـه پاسيفيسم كشيده مي شدند، زيرا بر مبناي                    

ايد از باال با انتخاب     اعـتقادات سـنتي حركـت مي كردند كه سوسياليسم ب          
كميسـرهاي مردمـي بدون شباهت به    . رهـبران  رفرميسـم بـه وجـود آيـد          

نمايـندگان شورا هيچ  فشار مستقيمي را بر روي خود احساس نمي كردند           
و بـه صـورت زندانيانـي در آمدنـد كـه خدمـت گذاران قيصر و ژنرال ها                   

بش پرولتري  اما شوراها حتا در بد ترين شكل خود، برگزيده ي جن          .بودنـد 
حكومت موقت بر مبناي نظرات درهم آميخته اي شكل گرفته بود            . بودند

اما شورا بر مبناي    . وخـيزان راه مـي رفت       افـتان  ،كـه بـه دنـبال حـوادث       
 ١٤.فعاليت هاي خود حركت مي كرد و ايده هايش را تغيير مي داد
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اين مساله به   . بـه هـرحال شـوراها همواره تحت فشار از پايين بودند           
. اند دهي شده  هوم آن بود که شوراها توسط يک رهبري انقالبي سازمان         مف

يكي شناخت روشن از شرايط     : بـراي چنيـن رهـبري  به دو چيز نياز بود           
 .جاري و دوم پايگاه محكم در جنبش مردمي

اسپارتاكيست ها و : انسـت از دو منـبع تامين  شود  تو ايـن رهـبري مـي    
با اين  . شرايط با تاخير آماده شد    بـه نظـر مي رسيد       . نمايـندگان كارگـران   

هـاي انقالبي در جنبش شورايي كارگران از هر کس ديگري           ابليت  همـه،   
 ها به بخش هاي فراتر از پيش روان كارگران       ابليت نفـوذ . پيشـروتر بودنـد   

 جدي براي نفوذ در کارگران      پيشروانهـا را به عنوان يکي از         فلـزكار، آن  
براي مبارزه ثابت كرده بودند، اما در       ها ارزش شان را      آن. مطـرح مـي كرد    

ي اين گروه ها،  در برنامه. ارز ديگران نبودند مورد سياست هاي عمومي هم   
هـا را بـه شـورش هـاي انقالبـي مـي كشاندند اما از آن فراتر                   رهـبران آن  

از طرف ديگر اسپارتاكيست ها از آن چه كه مي خواستند تصور            . نمي رفتند 
ن محكمـي نداشتند و نمايندگان كمي در        امـا سـازما   . مشخصـي داشـتند   

 .شوراها داشتند
در مقـابلِ حامـيان دولت كارگري، حزب سوسيال دموکرات و جناح            
: راسـت مستقلي قرار داشت كه ارتشي از کارمندان را در خدمت داشتند            

اين رفرميست ها سابقه ي سال ها       . ده هـا روزنامه، حزب صدها هزار نفري       
عـالوه طرفدارانـي داشـتند كه تحت سيستم          تبلـيغات مفـيد داشـتند، بـه       

داري   و اعتقاد داشتند که از نعمات سرمايه       کردند سـرمايه داري زندگي مي    
 .  مي شوندمند بهره

ي  گر درباره  عنوان يك توطئه   رفرميسـم نيروي مداخله گري نبود كه به       
كارگـران تصميم بگيرد، بلكه ايدئولوژي عميقا ريشه داري بود كه از قبل             

در طي سال هايي    . را با احساسات اكثريت مردم جهان وفق داده بود        خود  
 توانسـته بود بهبودهاي     ،داري اسـتحکام يافـته بـود       كـه سيسـتم سـرمايه     

مختصـري را ايجـاد کـند، عـده اي از كارگران را رهبري كند و تغييرات                 
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حقيقت به نظر مي رسيد      در. تدريجـي را در مسيرهاي قانوني به پيش ببرد        
ابـر خطرهايـي كـه بـا انقـالب همراه است، بخش وسيعي اين               كـه در بر   

 .دهند تغييرات تدريجي را ترجيح مي
در مورد سرمايه داري وجود نداشت       يا نظـريه ي خوشبينانه      ۱۹۱۸در  

داري در   ريختگي سرمايه  و نمي توانست وجود داشته باشد تا بتواند درهم        
رين نيازهاي  دوران جـنگ و ناتوانـي سيسـتم را بـراي ايجـاد ضـروري ت               

ي جهاني رفرميسم    بـدون كـنار گذاشـتن نظـريه       . زندگـي توضـيح دهـد     
اكثريت كارگران و سربازان آلماني احساس مي كردند كه در انتها ي جنگ             

ها را مجبور كرده بود تا مبارزات شان         مجـبور به طغيان هستندـ بحران آن      
 .هم پيوند دهنده را در شوراهاي سربازان و كارگران ب

ن مساله به مفهوم آن نبود كه تمام كارگران به طور خودبه خودي             اما اي 
. و بـه سـرعت در يـك فعاليـت چـند هفـته اي بـه نـتايج انقالبي برسند                    

ايـده هـاي قديمـي بـه سـادگي از مـيان نمي روند، حتا اگر به طور واقعي                    
پذيرفـته نشـده باشـند، مگر آن كه آلترناتيوي ظهور كند كه راه انقالبي را                

. گـذارد و شـيوه هـاي قديمـي نـيز بـه بـن بسـت رسيده باشند                  پـيش پـا     
ايدئولـوژي رفرميسـم مـي توانـد خـود را بـا شرايط منطبق كند، حتا اگر                 
. شوراهاي كارگري بتوانند در تقابل با ايده هاي رفرميسم خودنمايي كنند          

 در همين زمينه مقاالتي     ١ي حـزب سوسـيال دموکـرات       ي روزانـه   نشـريه 
ه تاكيد  كرد كه شورا ضروري است براي آن که راه            نوشت و بر اين مسال    

اما به يك باره مشخص شد براي       . را بـراي يك حكومت پارلماني باز كند       
 .گيرند  دست و پاهاانجام چنين نقشي، شورا

بـراي ايـن كـه تـوده هـاي كارگر به نتايج انقالبي برسند، حتا در يك       
 حوادث و چگونگي    هـا بايد با تحليلي از      ي مسـتقيم آن    انقـالب، تجـربه   

 .يافته را ارائه دهد بندي شود تا بتواند سوسياليسم سازمان رهبري جمع

                                                 
1. Vorwärts 
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 بخش هفتم

 

 1918ترکیب انقالبی نوامبر 

 
در جـنگ قـدرت، در حالـي كـه دولـت بورژوازي انحصار در اختيار       
داشـتن نـيروي مسـلح را در جامعـه از دست داده بود، نبرد فكري ميان                 

حزب سوسيال دموکرات در    . كارگـران و سـربازان اهميت زيادي داشت       
. روزهـاي پـس از نهـم نوامـبر، بـه طـور روشن مواضع مشخصي داشت                

 نوشته بود از    ابرتي حـزب سوسيال دموکرات، در مقاله اي كه           روزنامـه 
آرام و  "ي شهروندان مي خواست كه       کرد و از همه    آلمان جديد تمجيد مي   

ايـن هـا شـعارهاي حزبي بود كه زبان خاص هيچ             ١.دباقـي بمانـن   " مطـيع 
ي آلماني ها  ايـن شعارها به بهانه ي محفاظت از منافع همه . طـبقه اي نـبود   

روزنامه از کارمندان   . بـيان مـي شـد، تـا نظـم قديـم را دوباره برقرار کند               
ادارات دولتـي مـي خواست در پست هاي خود باقي بمانند و به كارگران               

ها را به سمت مرگ فرستاده بودند، كاري         كساني كه آن  تاكـيد مـي كرد با       
با . سرفصل روزنامه بود  " بـا برادران خود نجنگيد    "شـعار . نداشـته باشـند   

رفتـن قيصر، حزب سوسيال دموکرات مطمئن بود در يك انتخابات آزاد            
 .و در يك مجلس ملي، اكثريت قابل توجهي خواهد داشت
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د، در يك بحران عميق     حـزب سوسيال دموکراتي كه سوسياليست بو      
اجتماعـي، پايـه هـاي سـرمايه داري را مجـددا برقـرار کرد، اما با هزينه ي         

داليل زيادي وجود داشت كه     . گزافـي كه طبقه ي كارگر پرداخت مي كرد        
در بسياري از   .  ايـن مسـير افـتاده است       دراد چـرا حـزب      د توضـيح مـي   

رمايه داري  زميـنه هـا، سياسـت  هـاي رفرميسـتي بـراي موفقيت خود به س                
وابسـته بـود تـا فرصـت هـاي بـه وجـود آمـده را به خوبي به كار گيرد و              

نمايندگان پارلمان، حزب و    . ضـرورت وجـود سرمايه داري را اثبات كند        
اتحاديه هاي رسمي، امتيازات خاص و ضرورت وجودي خود را به عنوان            

ه مذاكـره كنـندگان بيـن طـبقه ي كارگـر و طبقه ي حاكمه به اثبات رساند                 
اگـر اين علت وجودي حزب سوسيال دموکرات از بين مي رفت،        . بودنـد 

 .ديگر وجود آن ضرورتي نداشت
از طـرف ديگر يكي از باورهاي اصلي رفرميسم اين بود كه كارگران             
داراي آن پتانسيلي نيستند كه جامعه را براي تامين منافع خودشان به پيش             

بر مبناي اين اعتقاد،    . دهند بلكـه بـايد ديگـران ايـن كار را انجام             ؛بـبرند 
اگر . نفـوذ خود را گسترش مي دادند       ١رهبرانـي مانـند ِابـرت يـا شـيدمن         

دهي مي شد، براي  سازمان ،طـبقه ي كارگـر مسـتقالنه و بـا اتکـا بـه  خود       
به . حزب سوسيال دموکرات، به عنوان يك دولت سرمايه داري، تهديد بود     

موکرات براي استحكام حزب سوسيال د ايـن دلـيل که رهبران رفرميست  
ايـن کار با    . کـردند  داري و محافظـت از آن تـالش مـي          سيسـتم سـرمايه   
هاي كارگري انجام شد که به صورت خودبه خودي در           تخريـب سازمان  

با وجود آلترناتيوي در برابر پارلمان،      . جـريان انقـالب بـه وجود آمده بود        
که از طرف يا    كارگـران ديگـر به سياست مداران حرفه اي نيازي نداشتند            

 داشته انههـا بحـث هاي مفصل و سخنراني هاي مشعشع      در حمايـت از آن    
 .باشند

                                                 
1. Ebert or Shidman 
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 رفت تا   ابرت نوامـبر پـيش      ۱۰كـه ژنـرال گرونـر در شـب           هنگامـي 
را بدهد، ابرت واقعا آن     " خراب كاري  بلشويك ها    "پيشنهاد جنگ در برابر     

 .را پذيرفت
 ي روزانه ي   نشريه. اسپارتاكيسـت ها نيز داراي اهداف مشخصي بودند       

 چاپ مي شد،    ١ي جناح راست   هـا كـه در چـاپ خانـه هاي اشغال شده            آن
ايـن نشـريه، بعد از خرابي هاي جنگ چنين   .  نـام داشـت  "پـرچم سـرخ   "

 :نوشت
براي انجام اين   . پرولـتاريا بـايد اقتصاد جديدي را پايه گذاري كند         «

دومين قدم  . امر بايد قدرت سياسي و اقتصادي را در اختيار داشته باشد          
همراه با حاكميت اقتصادي پرولتاريا، تغيير      . در ايـن مسـير، صلح است      

 به  دردوران جنگ  م سوسياليسـت   سـاختگي  شـكل اقتصـادي از اقتصـاد      
 ۲».اقتصاد سوسياليسم در زمان صلح، انجام خواهد شد

ي اسپارتاكيست ها چنين توصيف      ابزار رسيدن به اين هدف در برنامه      
 :شده بود

ــوري-۱« ــاله   ف ــن مس ــت   تري ــمين امني ــت و تض ــن امني ــراي تامي  ب
 :عبارت است از انقالبي،

خلـع سـالح كـردن كـامل نيروي پليس، تمام افسران، هم چنين تمام               
مسـلح كـردن تمام مردان بالغ به عنوان ميليشياي          ... سـربازاِن غيرپرولـتر     

 .كارگري
 و  ها انحـالل تمـام پارلمان    ...  در زميـنه ي اقتصـادي و اجتماعـي           -۲

ها به شوراهاي سربازان و كارگران       شـوراهاي سـاختگي و سپردن  كار آن        
انـتخاب شوراهاي كارگران در سراسر آلمان توسط تمام جمعيت بالغ           ... 

هاي  كارگـران از هـر دو جـنس در شـهرها و نواحي روستايي، در مكان               
انتخاب شوراي مركزي از ميان شوراهاي كارگران و سربازان         ... صـنعتي   

                                                 
1. Lokal Anzelger 
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ا شوراي اجرايي را به عنوان باالترين ارگان رسمي و اجرايي انتخاب            ت... 
 .كند

 : تقاضاهاي بيش تر اقتصادي-۳
اين شوراها با   . انـتخاب شـوراهاي اداري در تمام كارخانه هاي بزرگ         

موافقت شوراهاي كارگران، امور داخلي كارخانه  هاي بزرگ ، شرايط كار            
ي شركت هاي بزرگ را   نهايتا ادارهو كنـترل توليد را منظم خواهند کرد و     

 ٣.به دست خواهند گرفت
ي اصلي تفكرات اسپارتاكيست ها بود،   دولِت شوراهاي كارگري هسته   

ها  گروه آن . ها در درون شوراهاي واقعي كارگران ضعيف بود        اما نفوذ آن  
در محل كار كارگران شناخته     ها  اعضـاي كمـي داشت و تعداد كمي از آن         

 .شده بودند
ها همانند رزا    الـي كـه بسـياري از كارگـران، رهـبران قديمي آن            در ح 

لوكزامـبورگ و ليبكنخـت را مـي شـناختند، امـا از نظر سازماني رابطه ي                 
ي اسپارتاكيست ها با شوراهاي كارگران و سربازان برلين ضعيف           پيوسـته 

 يك جمع سازمان يافته به وجود آمد ـ يعني          ۱۹۱۹ي   بـود و تنها در فوريه     
دلـيل ديگـر ناتواني     . بعـد از آن كـه انقـالب شـروع شـده بـود             سـه مـاه     

ــه     ــود ك ــوراها آن ب ــت ش ــازمان دادن فعالي ــراي س ــا ب اسپارتاكيســت ه
ي شوراها راه    به اولين كنگره  ۱۹۱۸لوكزامبورگ و ليبكنخت نتوانستند در      

 .يابند
ي بازســازي  مــيان بــرنامه هــاي حــزب سوســيال دموکــرات در بــاره

 اسپارتاكيست ها در مورد يك انقالب دوم براي         ي سـرمايه داري و بـرنامه     
 ها و چپ هاي مستقل      ابليـت ي گـروه     سـرنگوني كـامل سيسـتم، بـرنامه       

 .متحدشان قرار داشتند
هر چند ابليت ها خودشان را سوسياليست انقالبي مي دانستند، اما فاقد           
ابزار تئوريك و سازماني سياسي بودند که بتوانند با پيچيدگي هاي قدرت            

هـا معـتقد بودنـد كـه تنها با ايجاد شوراهاي             آن. انـه بـرخورد كنـند     دوگ
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 نوامبر، به دست گرفتن قدرت كامل شده است و          ۹سربازان و كارگران در     
نمونه ي آن عدم    . بـه اين ترتيب خواهان از بين رفتن دولت حاكم نبودند          

ي     بود كه نسخه   ١ اميل بارث توجـه به نيروهاي ارتجاعي قديمي همانند        
ي ا بود و توانسته بود به كميساري      ابليـت  ريچـارد مولـر در سـازمان         دوم

 . مردم بپيوندد
:  ها را چنين بيان كردابليت سيركس وضعيت شارنست دامينگ در بو

قدرت سياسي اكنون در دست سربازان و       ... آلمـان قديـم وجـود ندارد        "
د، كارگـران اسـت و سوسياليسم مي تواند بدون خرابي بيش تر به دست  آي               

 اما  ."تـنها بـا ايجاد امنيت و ساختن آن چه كه تا كنون به دست  آمده است                 
. ها را مي بلعد    ابليـت هـا به زودي دريافتند كه زمين لرزان زير پاي شان آن             

حزب سوسيال  : هـا بـا يـك انـتخاب سـخت مواجـه شـدند              در انـتها آن   
ود  سرمايه داري كه هنوز از جنگ زخمي ب    ،دموکـرات يـا اسپارتاكيست ها     

 .ي جديد به وجود آمده است يا سوسياليسمي كه از درون مبارزه

 ي تضاد طبقاتي جبهه هاي سه گانه
توده ها  . تركيب انقالب تنها به وسيله ي رهبران سياسي تعيين نمي شود          

ها  به صحنه مي آيند و درخواست هاي فوري در مورد مسايلي دارند كه آن
اختيار  يليون آلماني را در    م ۱۳جـنگ   . را تحـت فشـار قـرار داده اسـت         

 ميليون نفر در جنگ ۷/۱ ميليون، ۱۳از اين   . نيروهاي مسلح قرار داده بود    
. ميليون نفر زنداني يا مفقود شده بودند ۱ ميليون نفر زخمي و      ۲/۴كشته،  

 مـردم تازه از كار ساختن بناهاي يادبود و قبرستان سازي در دوران پس               ٤
.  ديگر جنگ، هرج ومرج اقتصادي بود       ميراثِ ٥.از جنگ فارغ شده بودند    

 .مردند  آلماني از گرسنگي مي۸۰۰، در هر روز ۱۹۱۹در ژانويه 

                                                 
1. Emil barth 

  شوراها در غرب   
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سه نفر از هر ده كودك،      . بـه خصـوص در برلين وضعيت بحراني بود        
عرضه ي غذا از نصِف حداقِل مورد نياز        . در روزهـاي اول تولد مي مردند      

.  كاري همه جا گسترده بود     عالوه بر همه ي اين مسايل، شبح بي       . كم تر بود  
بـي كـاري که در طي جنگ عمال در برلين به  صفر رسيده بود؛ در انتهاي                  

 هزار نفررسيد و از آن پس اوج گرفته و در طول دو ماه به               ۱۹نوامـبر به    
شـهر تحت فشار بي كاري قرار داشت و يك          .  هـزار نفـر بـالغ شـد        ۲۳۰

 .داده بودچهارم از بي كاران سراسر كشور را در خود جاي 
در چنيـن وضـعيتي، مـبارزه ي طبقاتـي چـيزي نـبود كه بتوان به آن                  

ي طبقاتـي راه خود را در هر كارگاه، خيابان و            مـبارزه . بـي توجهـي كـرد     
نبرد در سه جبهه ي مرتبط با . هـم چنين در هر كارخانه و اداره باز مي كرد          

 يك  در هر .  هاي كار جريان داشت     هـم، دولت ملي، دولت محلي و محل       
نمايندگان اجرايي  : از سـطوح، وضـعيت قدرت دوگانه به وجود آمده بود          

شـورا، كميساريا هاي مردمي بودند كه حاكميت بر كشور را مي خواستند؛             
شـوراهاي سـربازان و كارگـران كـه تالش مي كردند قدرت را در جامعه         
بـه دسـت آورند؛ در عين حال شوراهاي كارخانه با مديران صنايع مقابله              

 . کردندمي
ه ي عظيمي از شوراها بر پا كردند        شبک نوامـبر توده ها در برلين        ۱۱در  

 . دهنده ي منبع جديد قدرت بودتشکيل كه 
، مركز فرماندهي   ١، كنترل ايچ هورن   حاکم شهر شدند  ها   هنگامـي كه آن   

، در  ٢رييس پليس انقالبي، چارلتن بورگ    . ،   بـا آنهـا همآهنگ شد      پلـيس، 
شوراهاي سربازان و كارگران يك     . ري داشت لحظـات  قـيام حضـور موث       
 راديكال را به وجود آورده بودند كه        ر كارگ ۱۱۰گـردان امنيتي متشکل از      

                                                 
1. Eich Horn 
2. Charloten burg 
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نـه فقط ايستگاه پليس بلكه ايستگاه راه آهن و انبار مهمات را نيز تصرف               
 .كردند

ي پايتخت نقشي را در        بـه عـنوان راديكـال ترين ناحيه        ١كلـن جديـد   
قلب شهر و محل    .  در پتروگراد داشت   ٢ايبورگبرليـن بـازي كـرد كـه و        

 مبارزه ي   گسترشسكناي يك چهارم از يك ميليون مردم، به عنوان نبض           
 نوامبر در كلن جديد يك ميليشياي انقالبي        ۹از  . طبقاتـي عمـل مـي كرد      

 در حالي كه هم كاري با       ٦.ها محافظت مي كرد     نفر، از خيابان   ۵۰۰مركب از   
، نيروي پليس قديمي به سادگي از صحنه        شد  بيشتر مي  ايـن قدرت جديد   

 .شد ميخارج 
 نوامبر و   ۹بين شنبه   . وضـعيت حكومـت محلـي كـم تـر روشـن بود            

چهارشـنبه ي بعـد، ميان شوراهاي كارگران و سربازان كه خواهان قدرت             
كـامل بـراي شـوراي مركزي اجرايي بودند و ادارات شهري كه به عنوان               

د و خواهان تداوم حکومت به     ابـزارهاي دولـت موقـت عمـل مـي كـردن           
 در انتهاي اين نبرد، قدرت بين ٧.ي قبل بودند، جنگ  لفظي درگرفت شيوه

. سيركس انجام شده بود دو طـرف تقسـيم شـد، شـبيه آن چه كه در بوش             
شـوراهاي كارگـران و سـربازان محلي كه حاكميت خود را بر كارمندان              

د، مجبور بودند كه شهري موجود و ميليشياهاي كارگري آزمايش مي كردن
، كه  ٣درف ويل موس در ناحيه ي    .  را از بودجـه محلي بپردازند      هـا  هزيـنه 

انقالبـيون در آن موفق بودند، بيش تر طرف داران قيصر اخراج شده بودند              
 ٨.و همانند جاهاي ديگر حكومت محلي غير فعال بود

 در مناطقـي كـه مردم مبارز تر بودند، شوراهاي كارگران و سربازان از             
 تصميم گرفت مراكز دولتي     ٤شورا در اسپاندو  . نظارت محض فراتر رفتند   

                                                 
1. Neu Kölln 
2. Vybrg 
3. Wilmers dorf 
4. Spandau 
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شوراي كارگران و سربازان كلن جديد توجه خود را تنها          . را مـنحل كند   
بـه كنـترل  عمومـي محدود نكرد، بلكه کنترل كارخانه ها را نيز در اختيار                 

  ٩.گرفت
كه  هنگامي. شكستن صنايع نشد    جامعه باعث درهم   يهـا  لـرزش پايـه   

شـوراي اجرايـي مركـز بعد از سه روز اعتصاب عمومي انقالب را پايان               
.يافته اعالم كرد، شوراهاي كارخانه، تمام كارها ي اساسي را راه انداختند           

 ۱۹۱۸هاي دموكراتيك مردمي كه در اعتصاب ژانويه          سـاختن سـازمان    ١٠
 .شروع شده بود، اكنون كامل گشت

. ن شجاعت زيادي نشان دادند     كارگـرا  "اسـپاندو " كنـترل   ي در حادثـه  
كه صنعت بزرگي بود، اخراج      ١سرك استاتو تس و مدير كارخانه هاي استا   

 كارگر يقه سفيد ۸ نفر نماينده و    ۱۱شـد و كميـته ي راديكالـي متشكل از           
شوراي كارخانه به توليد مسلسل پايان داد و توليد را      . جايگزيـن آن شـد    

 ۱۱.براي مقاصد دوران صلح تنظيم كرد
 يـن جا مانند بسياري نمونه هاي ديگر، توده ها نبوغ حركِت جمعي            در ا 

ي تاريكي كه از      را نشـان دادنـد، علـي رغـم عدم آگاهي و گذشته             خـود 
ها   روز آن  ۱۰ در كم تر از      ،نسل هاي طبقات تعليم يافته به ارث برده بودند        

به صورت شگفت انگيزي، شبكه ي دموكراتيكي از شوراها ايجاد كردند كه            
توانسـت جامعـه را بـه سمتي هدايت كند كه منافع اكثر مردم در آن                مـي   

بايد خاطر نشان کرد كه در اين مقطع هيچ امتياز ظاهري ميان . تامين شود
شـوراي مركزي   . هـاي شـورا وجـود نداشـت        سـطوح مخـتلف سـازمان     

كارگران و سربازان به عنوان نهادي برتر از توده ها در نظر گرفته نمي شد،               
ي كارگران   ادگي وسيله اي بود كه براي تحكيم تسلط مجموعه        بلكـه به س   

، در محله  ها يا در       ها در كارخانه . در جـريان تولـيد پايـه گـذاري شده بود          

                                                 
1. Staatswerkstatteus 
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 ناميده ١ يا جلسه،گو شـهر، انـواع مخـتلف شـورا، محلـي بـراي گفت و        
تنها پس از آن كه رفرميست ها اين اعتماد عمومي را شكستند و از           . مي شد 

 مبارزه براي كسب قدرت در دولت را از مبارزه در توليد جدا             نظـر ذهني  
كـردند، نـام هـاي مختلفي براي بخش هاي مختلف سازمان شورا به وجود      

 .آمد
بـا ضـعيف شـدن حكومت مركزي و سرفرماندهي ارتش، بعد از ماه              
نوامـبر مشخص بود كه طبقه ي كارگر پتانسيل زيادي براي كسب قدرت             

چه كسي بر آلمان  " چنان كه در پاسخ به پرسش        هم. بـه دست آورده است    
:  مي گويد كه تنها يك جواب ممكن بود٢هارمن كريس" حكومت مي كرد؟ 

 مشخص بود كه توانايي نظامي طبقه ي كارگر در برلين براي            ۱۲"شـوراها "
 .از ميان برداشتن حكومت قديمي كافي است

ب قدرت شرايط ذهني براي كس. امـا ايـن تـنها نيمـي از داسـتان بود       
حقيقـت کسب قدرت انتخاب       در .شـوراهاي كارگـري وجـود نداشـت       

ـ  هر چند سوسياليسم بر زبان همه جاري .  اکثريت کارگران نبوده ي آگاهان
بـود، امـا حـتا كارگران پيش رو در اتحاديه هاي فلزکار از آن چه كه واقعا                  

ز آن  مي گفتند و اين كه چگونه مي توانند سوسياليزم را به وجود آورند و ا              
 .محافظت كنند، تصور مشخصي نداشتند

رفرميسـت هـا و مـرتجعان از اين نابساماني براي پيشبرد اهداف خود       
 سعي مي كردند ،به هر ترتيب ممكن با تشويق يا زور . اسـتفاده مـي كردند    

كـه كارگـران را از گرفتـن قـدرت و حاكم شدن بر سرنوشت خودشان                 
 ز بزرگ كردن حمايت ها و در عين     ها تركيبي بود ا    استراتژي آن . بـازدارند 

 حـال تضعيف شوراها، با برقراري سيستم آلترناتيوي از پارلمان و از بين              
حكومت موقت اولين   . ي  كارگر   بـردن فيزيكـي بخـش هاي پيش رو طبقه         

                                                 
1. "Arbeiterrate" 
2. Chirs Harman 
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قوانين سخت گيرانه ي دوران     .  نوامـبر منتشـر كرد     ۱۲فـرمان خـود را در       
سانسور . دولتي لغو شده بود   محدوديت هاي   . جنگ كنار گذارده شده بود    

ها چيزي    اين  تمام .از مـيان برداشـته و زندانـيان سياسـي عفو شده بودند            
ي  در زمينه . بـيش از آنچـه در انقـالب بـه دسـت آمده بود، ارايه نمي داد                

ي آغاز شود  د درخواست كرده بود كه حركتي بنيا      ابرتمسـايل كارگران،    
عت كار در روز به رسميت       حداكثر هشت سا   ۱۹۱۹تـا از ابـتداي ژانويه       

 ۱٣.بسياري از كارگران تا آن زمان صبر نكردند. شناخته شود
رفـرم هـا بـا طرح هايي همراه شده بود تا جلوي پيش رفت انقالب را                 

بـاوجود آن كه مشخص بود جناح راست حمايت بيش تر افسران            . بگـيرد 
بايد هايش از اين به بعد  ارتـش را دارد، حكومـت اظهار داشت كه فرمان         

شايد مهم ترين تصميِم حكومِت موقت، برقراري دوباره ي         . اطاعـت شود  
مجلس ملي بر مبناي انتخاب برابر زن و مرد به طور كامل،            . پارلمـان بـود   

مـرد يـا زن، يـك راي براي هر نفر، جايگزين سيستم             . تشـكيل مـي شـد     
 با اين اميد. تبعـيض آمـيز قديمي شده بود كه انتخابات سه مرحله اي بود           

 .كه بسياري از كارگران آرام بگيرند
ي   حاكميت سياسي كميته    برابر بـا رودررو قـراردادن مجلـس ملي در        

اجرايـي شـورا هـا، حكومت موقت به طور كلي، در برابر سيستم شورايي               
او در  . به زودي آشكار شد   ابرت  خواسته هاي ارتجاعي    . اعـالم جنگ كرد   

ها مي خواست    داده بود، از آن   حالـي كه نمايندگان سربازان را خطاب قرار         
گـارد سـرخ اسپارتاكيسـت هـا را درهـم بكوبـند و همـراه بـا گروه هاي                    

مرگ . " سـربازان از زندگي شهروندان و مالكيت شان دفاع كنند   ،داوطلـب 
 زيرا كه خطر    ،شد" تان نجنگيد  با برادران "جايگزين شعار   " بـر بلشويسـم   

 راه   و رفت چپ داده مي شد    اين شعار هنگام پيش     .. آني از سر گذشته بود    
  ۱٤ .را براي مقابله با برادران سرخ باز مي كرد

 حلي براي جنگ پيدا كند و        شـوراي اجرايـي مركـزي نتوانسـت راه        
نفر ي خود انجام  ۲۰۰۰تـالش نـيمه كاره اي را براي شكل دادن ميليشياي     
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واحدهايـي كه به    . داد تـا در برابـر واحدهـاي ارتجاعـي مقاومـت كـند             
اما حزب سوسيال دموکرات از     . ي دولـت شـكل داده شده بودند       وسـيله   

شـوراي اجرايـي انـتقاد و درخواسـت کـرد كـه بـي اعتمادي خود را به                   
ي وسيعي را در درون      واحدهـاي ارتـش موجـود نشـان ندهـند و مبارزه           

ي ميليشياي شوراي مركزي به   راه انداخت تا ايده     سربازان حامي خود، به   
 ١۵.كنار گذارده شد

ها  آن. آميخت  اجرايـي بـا يـك تصميم جديد درهم          ي  کميـته  ايلمسـ 
تصـميم گرفتـند كه شوراها فقط حاكميت شان را در كارخانه هاي بزرگ،              
واحدهـاي نظامي و جاهايي از اين قبيل برقرار كنند و با مسايل داخلي و   

كرد جنبش   اين مساله بيان گر عدم درك عمل       ۱٦.محلـي در ارتـباط باشـند      
اعتقاد به مبارزات   شوراهاي كارگران و سربازان،     . ران بود شـورايي كارگـ   

ي   و كنـترل خود را بر همه       هـم را کـنار زده بودنـد        جـدا از   مـنطقه اي و   
 و كارخانــه هــاي محلــي، گســترش داده،حــوزه هــاي زندگــي اجتماعــي 

چنين . حكومـت محلـي و گـروه هـاي ميليشـيا را با هم پيوند داده بودند         
لـيد و نيروهاي مسلح، كليد به فعل درآوردن         هماهنگـي  از قـدرت در تو       

 اجرايي در    ي  قدرت کميته   بـا اين تصميم،    . طـبقه ي كارگـر بـود       ِييـ توانا
 كه اعتقاد به وحدت در مبارزه،       ، زيرا .دسـتان رفرميست ها قرارگرفته بود     

 .ضربه خورده بود
آشـفتگي در كميـته ي اجرايـي شـورا هنگامـي آشكار شد كه داميگ                

 ۱۲اين قطع نامه  با      .  مخالفت با بازگشايي پارلمان ارايه داد      قطـع نامه اي در    
ي اجرايـي امـيدوار بـود كه راه          كميـته . ١٧ راي رد شـد    ۱۰راي در برابـر     

بـا اين حال به نظر حزب       . ي خـود را در برابـر رقـبايش بگشـايد           آيـنده 
سوسـيال دموکـرات كـه در شـوراي اجرايـي اكثريـت داشـت، اين راي                 

ي ضعيف بود و نشان مي داد كه چگونه در اين           بـه صـورت حـيرت انگيز      
 .هاي شورا از پايين تحت  فشار چپ قرار دارد شرايط باالترين ارگان
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 نوامـبر ريچارد مولر از طرف شوراي اجرايي، كه سه روز قبل             ۱۲در  
 وظـايفش را يادآوري  كرد و گفت شوراي      ِابرتتشـكيل شـده بـود، بـه         

رييس . دم نظـارت داشته باشد    اجرايـي بـايد بـر كـار كميسـارياهاي مـر           
ي پاسـخ نمـي دانسـت و معـتقد بود او و              كميسـاريا آن نامـه را شايسـته       

 .همكارانش به عنوان قدرت برتر در آلمان عمل مي كنند
در اواسـط نوامـبر بـاوجود پـيش رفـت هاي اوليه، شوراهاي برلين به                

ي  تنها بسيِج دوباره ي طبقه    . جـناح هـاي نظامـي و سياسـي تـبديل شدند           
ايـن حركـت مـي توانسـت به صورت     . كارگـر راه را مشـخص مـي كـرد      

هـنگام بازگشت به كار پس از       . غيرمنـتظره از كارخانـه هـا شـروع شـود          
تقاضاهاي  ١ي دايملر در ماريان فلد     اعتصـاب عمومـي، كارگران كارخانه     

 :زير را ارايه دادند
 ـ پرداخت برابر براي كار برابرِ زنان«

  ساعت در شنبه ۵ و  ساعت كار روزانه۵/۸ـ 
 ـ توقف اضافه كاري 
 ـ لغو تنبيه و جريمه

ي شوراي كارگران در     ـ بررسـي تمـام وام هـا و اخراج ها به وسيله            
 كارخانه

 ۱٨».ـ لغو مقاطعه كاري

ي متوسط  ها چنين تقاضاهايي ابتدايي به نظر مي رسيد و از درخواست         
ها خطرناك تر از     آناما مطرح كردن    . تر بود  در يـك شـرايط انقالبي پايين      
براي ِابرت ساده تر بود كه به همه حق راي          . هـر سـخن رانـي انقالبي بود       

 تـا كار مقاطعه كاري را براي  ،برابـر را در انـتخابات مجلـس ملـي بدهـد           
مزد برابر را بپذيرد، ساعت كار را كوتاه كند و           كارگـران لغو كند يا دست     

ري به قلب يك جانور     ايـن تقاضـاها همانـند تـي       . مسـايلي از ايـن قبـيل      
                                                 
1. Marien Felde 
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خواست كارگران  . وحشـي، يعنـي سـود سرمايه داري در حال بحران بود           
 به محالت ديگر نيز سرايت كرد و به زودي كارخانه هاي ديگر نيز  ١دايملر

هنوز در جريان انقالب دشواري  هاي زيادي        . همان تقاضا را مطرح كردند    
نه هايي بود كه به      يكي از كارخا   كفسشوارت.  روي طبقه كارگر بود     پيش

ها  گرچه آن . اما كارگران آن كم تر راديكال بودند      .  پيوست دايملرمبارزه ي   
خواسـتار قـدرت بـيش تري براي شوراي كارخانه بودند ولي از فراخوان           
مجلـس حمايـت مـي كـردند و خواهـان اخـراج زنانـي بودند كه همراه                  

 ١٩.نگ، كار باشدشوهران شان كار مي كردند تا براي سربازان برگشته از ج
در ژانويه " هفته اسپارتاكوس" شوارتسكف در به اصطالح نشيني عقب

ي بزرگي بود که      اوليـن كارخانه   زيـرا شوارتسـکف   .  تكمـيل شـد    ۱۹۱۹
اعتصـاب سراسـري را در برابر ِابرت شكست، اما وضعيت شوارتسكف            
كـه داراي بخـش مـبارز كارگـري بود، در برابر دولت، بيانگر آن بود كه                 

در مبارزه  ي    . نـي انقـالب بـيش از بازي سياسي در راس قدرت است            مع
نظري كه كارخانه هاي پيش رفته را از واحدهاي عقب مانده متمايز مي كرد              

  صرفاهاي  بيش از خواسته با مسايلي  کارگرانمشـخص بـود كه مبارزه ي        
 آينده ي حكومت،    ي مربوط به  ها بحـث . درهـم آميخـته اسـت     اقتصـادي   

براي مبارزه در جهت    . و مسايل زياد ديگري وجود داشت      انحالل ارتش 
اين مساله به مفهوم    . سوسياليسم مفاهيمي بيش از تغيير نهادها مطرح بود       

 ستم بود، در حالي كه زنان        ي بخش هاي ديگر تحت     اميد براي آزادي همه   
مزد  ي كارگـر برليـن بـراي حق كار و هم چنين براي برابري دست               طـبقه 

 زمين هايي را كه مي كاشتند،       پـروس د، دهقانـان شـهر      مـبارزه مـي كـردن     
 . تصرف كرده بودند

سرمايه داران آگاه بودند كه تقاضاهاي پي در پي اقتصادي از نهم نوامبر             
ها مي دانستند كه تنها      آن. وفـان در حـال وقـوع است       تبـه بعـد بـيان گـر         

                                                 
1. Daimler 
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آن جا كه   از  . اتحاديـه هاي رسمي مي توانند موانعي در برابر آن ايجاد كنند           
 به خاطر مخالفت متعصبانه شان در       ۱۹۱۴صـاحبان مشـاغل آلمـان قبل از         

. برابـر اتحاديـه هـا بدنـام شـده بودند، اكنون نواي ديگري را آغاز كردند                
 :رييس كارفرمايان صنايع آهن و فوالد چنين گفت

بله آقايان، ما   . بـه جـز مذاكره با اتحاديه ها هيچ راه ديگري نداريم           «
ل باشيم كه اتحاديه ها هنوز آماده هستند با ما مذاكره كنند؛            بايد خوشحا 

تــنها بــا مذاكــره، مــا مــي توانــيم از حاكميــت آنارشيســم، بلشويســم،  
 مرج جلوگيري كنيم ـ اين راه را بايد ادامه دهيم            و اسپارتاكيسم و هرج    

 ۲٠».تا به خواسته هاي مان برسيم

زيرا از  . را حفظ كنند  امـا اتحاديـه هاي رسمي نمي توانستند خودشان          
ها  آن. اعتصـابات غيررسمي در زمان جنگ ضربات سختي خورده بودند         

  ۲۱.هم چنين از شورش شوراهاي كارگران مي ترسيدند
 سياسي رفرميسم حزب سوسيال      ي درسـت همان طور كه شورا، آينده      

روكرات هاي اتحاديه هاي   ودموکـرات را تهديـد مي كرد، به همان ترتيب ب          
اگـر طـبقه ي كارگر به جاي آن كه با           .  بـه مـبارزه مـي طلبـيد        كارگـري را  

کمک نمايندگان بخش هاي      با توانست ، مي بنشيندسـرمايه داري به مذاكره      
روكراتيك و وكارگـري خـود را سـازمان دهـد، بـرنده بود و به دستگاه ب            

 .معامله با آن، از هيچ نوعي، نياز نداشت
  کارگري وگان گروه هاي  در حالـي كـه تـرس همـه جانبه اي از نمايند            

اجتماعي وجود داشت، صاحبان صنايع و رهبران اتحاديه ها به اين نتيجه            
رسـيدند كـه خطـر همـه گـير شـدن مـبارزه در مـيان كارگـران مي تواند                     
بـه وسـيله ي جـريان ماليمي كنترل شود كه با مشاركت كارگران به وجود                

 ،اندازي صنايع  راههـا نقشـه ي بزرگ خود را براي            نوامـبر آن   ۱۵در  . آيـد 
جنگ طبقاتي بايد كنار گذاشته شود و جاي خود  : آشـکار کردند و گفتند    



    ١٩١٨تركيب انقالبي نوامبر 
 
 

 

٢٠٧ 

را بـه سيسـتمي از كميـته هاي همكاري بدهد که در آن تعداد نمايندگان                
 .اتحاديه ها ي كارگري و سرمايه داران برابر باشد

 راس  ازرا  کارگري  ايـن حرکت موفق نشد نمايندگان جنبش مستقل         
، زيرا اتحاديه هاي     کنار بگذارد  كنـنده در سـطح بـاال       مذاكـره هـيات هـاي     

رسمي نفوذ خود را در بخش هاي مهمي از طبقه ي كارگر به شوراها داده               
با اين  .  احيا شوند   رسمي ايـن تـالش ديگري بود تا اتحاديه هاي        . بودنـد 

 كه مجمع     امـيدهاي شكست خورده، در روزي      زنـده کـردن   حـال بـراي     
ديــه هــا بــه وجــود آمــد، ســمبل ديگــري از حاكميــت كارفــرمايان و اتحا

بورژوازي، درهاي خود را به روي آن باز كرد، بازار بورس كه در ابتداي              
 ۲۲.بحران بسته شده بود، مجددا باز شد

 حمله ي رفرميسم      نوامـبر در حقيقـت روزي بـود كه ضد          ۱۵جمعـه   
وراي در ايـن روز موافقـت نامـه ي مهمي ميان اتحاديه ها و ش              . آغـاز شـد   

تحت چنين شرايطي مسئوليت تمام مسايل كارخانه به  . اجرايـي بسته شد   
در نهايت مساله به صورت زير      . دسـت اتحاديـه هـاي رسـمي سپرده شد         

 : درآمد
 منافع اقتصادي تمام کارگران      ي اتحاديـه هاي آزاد کارگران نماينده     «

كارگـران و تمـام افراد موسسه با هم يكي          ... در برليـن بـزرگ هسـتند      
 ۲۳». كارخانه ها انجام خواهد شد يانتخابات جديد در همه. هستند

 : نقش جديد اتحاديه كنترل شوراي كارخانه بود
ي تمام مسايل و منافع      همـه با هم، همراه مديريت كارخانه درباره       «

هيچ موضوع ديگري مورد    ... كارگـران و بخـش اداري تصـميم بگيريم        
ديه هاي آزاد هم كاري كند تا از        شوراي كارخانه با اتحا   ... توجـه نيست    

شورا مي تواند مستقال با كارفرمايان      . مـنافع اقتصادي كارگران دفاع كند     
اگر . امـا اتحاديـه بايد منظما در جريان مسايل قرار گيرد          . مذاكـره كـند   

اخـتالف بيـن شوراهاي كارخانه و مديريت شكل مي گرفت كميته بايد        
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اوري اتحاديه هاي آزاد مراجعه     قـبل از آن كـه دسـت به عمل بزند، به د            
حركـت جمعي كارخانه ها تنها مي تواند به صورت سازمان يافته    ... كـند 

باشـد و در هـر شرايطي تحت تابعيت حكومت سوسياليست ها خواهد        
 درحال حاضر تصميم گيري نمي شود و        يدر بـاره ي مقاطعـه كار      ... بـود 

دي كشور دوباره   ايـن مساله تا زماني مسكوت مي ماند كه زندگي اقتصا          
 ۲٤».از سر گرفته شود

خـود مولر اين موافقت نامه را در حقيقت براي خنثي كردن شوراهاي             
. مسـايل اقتصادي كال به اتحاديه ها سپرده شده بود   . كارخانـه امضـا کـرد     

اتحاديـه هـاي رسـمي گـروه هـاي كارگـري را كنترل مي كردند تا همانند                  
 . گروه هاي كارگري نباشند ياتحاديه هاي بزرگ عمل كنند و نماينده

چـرا شـوراي اجرايي بايد از شوراهاي كارخانه ها جدا شود؟ جواب             
او احساس مي كرد شوراي اجرايي در موقعيتي        . ايـن پرسـش را مولر داد      

زيرا شوراي . نيسـت كـه تضاد بين كارفرمايان و كارگران را تخفيف دهد     
سياسي اش را در    اجرايـي كـار زيـادي دارد و تـالش مي كند تا موقعيت               

نظري  او توجه نمي كرد که هر نوع اظهار       . ارتباط با دولت ملي تثبيت كند     
دربـاره ي حاكميـت سياسـي، اگر نيروي شوراهاي كارخانه در پشت آن              

درحالي که شوراي مركزي برلين از       .کـند  نباشـد، مسـاله را پيچـيده مـي        
عي  كه در    هاي جم  يعني جدايي از سازمان   (  شد  ريشه هاي خودش جدا مي    

انتظار به دست گرفتن قدرت از اين شورا        ) درون تولـيد شکل گرفته بود     
 . بيهوده بود

به سرعت از كميته ي اجرايي فراتر  رفتند و از آن             رسمي   اتحاديـه هاي  
ي فلزكاران دو روز      يكي از روساي اتحاديه    كوهن. اطاعـت نمـي كـردند     

 :را چنين آغاز كردبعد از آن كه موافقت نامه امضا شد، حمله ي خود 
زندگـي صـنعتي با حوادث اخير از هم پاشيده است، اما بايد زنده             «
قبولي   قابل بعضـي از رشـته هـاي صنعتي با درخواست هاي غير             . شـود 
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مشـخص است كه تاكيد بر اخراج مديران يا پرداخت          . مواجـه هسـتند   
 کاري ه ي اضافهعالو  هشت  ساعته به مـزدها، براي يك روز كاريِ      دسـت 

اين  مسايل به طور     . ، امري  احمقانه  است      انجام شده   در سـاعات کار    کـه 
 ».كلي سودآور نيست بلكه فقط هرج و مرج را تشديد  مي كند

اي را مطرح    روكـرات هـا، اسـتراتژي دوگانه      و ب  ي  شـبيه همـه    كوهـن 
او با محدود كردن بحث هاي كارخانه به مسايل اقتصادي اميدوار           . مي كرد 

او چنين  . گو و قول هاي متقابل حل كند       و ه را با گفت   بـود كـه اين مسال     
 :گفت

ي كارخانه و    بـه نظـر مـن بـايد تقسـيم كاري ميان اعضاي كميته             «
 شوراي كارگران وجود داشته باشد، به گونه اي كه           نمايندگي هـيات هاي  

ي دومي  ي اولـي و مسـايل سياسي به عهده       مسـايل اقتصـادي بـه عهـده       
 ۲۵».باشد

 مبارزه ي عام طبقاتي به بخش هاي جداگانه به طور           تالش براي تقسيم  
 است تا کارگران     در تالش  كوهناما  . شود مشـخص در اين جا آشکار مي      

 مبارزان را در برابر منافع جمع قرار داده و درهم          و رو را ايزوله کند    پـيش 
صحبت كردن از منافع مشترک كارگران و كارفرمايان در حقيقت          . بشکند

واقعيت آن است   .  متمايز را در ابهام قرار مي دهد        ي همسـايل ايـن دو طبق     
 .ي حاكم اقليت تامين شود كه منافع كارگران تنها مي تواند از جيب طبقه

ي شوراي اجرايي با اتحاديه ها نشان داد كه حتا ابليت ها،             موافقـت نامه  
بدون يك تحليل سياسي روشن از      . تحـت نفـود رفرميست ها قرار دارند       

در . ه سمت نيرويي گرايش دارند كه قدرت بيش تري دارد         هـا ب   خـود، آن  
ايـن جـا نمونـه اي از پيشـرو وجود دارد كه با ادعاي رهبري كردن، خود                  

 .پيرو مي شود
در نشست شوراي   . خوشـبختانه گـروه هـاي كارگـري ساکت نشدند         

مبارزات " نوامبر مولر بحثي را آغاز كرد كه هشدار مي داد            ۱۹مركـزي در    
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و ايـن مـبارزات اقتصـاد را به مخاطره خواهد           " اه اسـت  بـيش تـري در ر     
بسـياري از هـيات هـاي نمايندگـي احسـاس مـي كردند كه او                . انداخـت 

طوطـي وار رجزخواني هاي حزب سوسيال دموکرات را تکرار مي كند كه             
گروه هاي كارگري   . روكراسي اتحاديه اي و فشار بورژوازي است      وهمان ب 

 :مساله را چنين مطرح كردند
يـن پرولتاريا نيست، بلكه طبقه ي حاكمه است كه با جنگ باعث             ا«

مبارزات كارگران مستقيما در جهت     . به هم ريختگي اقتصادي شده است     
 ۲٦». را غير ممكن مي كندآشفتگيايجاد موقعيت  جديدي است كه چنين 

يكي از نمايندگان   . مولـر بـا انـتقادات فراوانـي در جلسـه مواجه شد            
 كه در كم تر از چند روز شوراي كارخانه زندگي را            كارگـران توضيح داد   

بـه كارگـران برگـردانده و بـا ايجـاد هشـت ساعت كار روزانه و كنترل                  
اما . اخراج ها و وام ها، بهترين نظم را در بخش كارگري ايجاد كرده است             

 رسمي از خارج يها ي مولر با اتحاديه ها، اتحاديه      بـر طـبق موافقـت نامـه       
يكي از   ۲٧.ي خود را مستقر کنند     كميته هاي دست  نشانده     تا   شدند وارد مي 

در نتـيجه ي موافقت نامه ي       : كارگـران آگـاه مكانـيك چنيـن توضـيح داد          
ها براي مذاكره تنها اتحاديه هاي       شوراي اجرايي ـ اتحاديه كارفرمايان، آن     

رسمي را داراي صالحيت مي دانند و نظرات بخش كارگري ناديده گرفته            
آهن در برابر مقاطعه كاري دست به        رسنل بخش كارگري راه     پ ۲٨.مـي شود  

روكراسي و فشار   واين شورش به خاطر عملكرد نادرست ب      . شورش زدند 
ها در تجمعات خود بيان مي كردند،        اما همان گونه كه آن    . بـورژوازي بـود   

در ايـن صـنايعِ ملـي شـده شـرايطي حـاكم بـود كـه هيچ كارگر محلي                    
ــندنمــي توانســت آن را تحمــل   ــو . ك ــي ب ــر  آن .دديگــر كاف ــا در براب ه

 ٢٩.خواست مولر خواهان حمايت شوراي برلين شدند كيفر
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 . هيوال به جنبش در مي آيد
به علت شكست رهبري شوراها، نمايندگان گروه هاي كارگري شروع          

مـبارزه همانـند يـك آتش لجام گسيخته به همه جا            . بـه اعـتراض کـردند     
 .سرايت كرد

ــز ــا  کارگــران صــنايع فل ــرار داشــتند ام ي برليــن در راس جنــبش ق
 نپيوستند كارگران يقه سفيد در كنفرانسي، خواهان        هابخش هاي ديگر به  آن     

 كارگران ۳۰.ايجـاد تشـكل و بـه رسـميت شـناختن شـوراي خـود شدند        
 ساعت كار در روز تاكيد كردند و حتا         ۸چـاپ خانـه بـر اجـراي فـوري           

ا نمايندگان اتحاديه  و مديران را       ه آن. ها پيوستند  كارگـران دخانيات به آن    
 نوامبر خبرها حاكي از آن بود كه شورشي         ۲۲ در   ٣۱.انستندد مانـند هم مي   

" روهر"در صـنايع بـزرگ ذغال سنگ آلمان به وجود آمده است؛ شهرهاي        
 .  در آتش اعتصاب مي سوخت١سيليسيا"و

بـا حركـت آرام و تغيـيرات صـبورانه، كارگـران برلين نيز به حركت                
با فهرستي از خواسته هاي شان       ٢ كارگر دايملر و مارين ِفلد     ۳۰۰۰. مدنددرآ

ي رسمي   ها در تقابل با مديريت و اتحاديه       اين خواسته . بـه مـيدان آمدند    
 به ساير   اعتصـاب . دکـر اعتصـاب حمايـت مـي       از  اداره ي مركـزي     . بـود 

 . گسترش يافت٣تشنويكارخانه هاي محلي نيز همانند موتورورك و د
يان و اتحاديـه هـا در حالـي كـه بـه كـنار رانـده مي شدند، از                    كارفـرما 

شوراي اجرايي تنها نهادي بود كه بر       . شـوراهاي اجرايـي كمك خواستند     
اما اين نفوذ در يك نبرد احمقانه از . بخـش هـاي كارگـري نفـوذ داشـت        

دسـت رفـته بـود و حتا درخواست شوراي اجرايي براي بازگشت به كار               
كارگران معتقدند كه   : "روزنامه ها چنين نوشتند   . مـورد توجه قرار نگرفت    

                                                 
1. Silesia & ruher 
2. Marienfeld & Daimler 
3. (Motorwerk , deutschen) 

  شوراها در غرب   

 
 

 

٢١٢ 

اعتصاب كنندگان  ."وقـت ندارند صبر کنند تا دولت صنايع را عمومي کند          
ـ  ي خـود را در برابر دولت با مسايل سياسي           فلـد بـه زودي مـبارزه       ناماري

درهـم آميختند و در مقابله با مجلس ملي، قطعنامه اي تصويب کردند كه              
 . قدرت به دست شوراهاي كارگري بودخواهان انتقال همه ي

رزا لوكزامـبورگ بـه درسـتي اين حوادث مهم را چنين بررسي کرده              
 :است

هاي  آغـاز ايـن جنبش اعتصابي ثابت كرد كه انقالب سياسي بنيان           «
 خود  يها انقالب بر روي پايه   . اصـلي جامعـه را به لرزه درآورده است        

تغييراتي . است چند گذشته    تغييراتي ايستاده است؛ اين انقالب از درونِ     
كـه سـبب جابـه جـا شـدن يا اخراج افراد از آن شده ، بدون آن كه در                     

با كنار  . ارتـباط مـيان كار و سرمايه كم ترين تغييري به وجود آمده باشد             
امروزه انقالب و   .  انقالب در مركز قرار گرفته است      ،ها گذاشته شدن آن  

ي پيش پا    مربوط به مساله  اعتصـابات، حوادث اتحاديه اي يا يك حادثه         
مـزد نيسـت، بلكه پاسخ طبيعي توده ها به موج حركت             افـتاده ي دسـت    

 اسـت كـه سـرمايه داري با نابودي امپرياليسم آلماني            آمـيزي  خشـونت 
 كارگران و   مدت تجـربه كـرده اسـت و هـم چنين انقالب سياسي کوتاه            

يم طبقاتي  مستق يكـه اعالم كرده اند اين آغاز مبارزه ...سـربازاني اسـت     
  ۳۳» .است

بخـش هاي وسيعي از طبقه ي كارگر، قدرت را در زندگي كاري خود              
در هر  . اكنون فرصت بزرگي براي سوسياليست ها بود      . جستجو مي كردند  

دهي شده بود همانند درخواست هاي       زميـنه اي كـه مـبارزه  خوب سازمان         
قاتي حـذف مقاطعـه كـاري يا كنترل بخش هاي كارگري، مرزهاي نبرد طب            

مشخص شده بود و ورود نيروهاي تازه به اردوگاه انقالب توان جديدي            
در هـر زمان که كارگران براي تامين منافع آني خود در وضعيت             . مـي داد  

موجـود بحـران حركـت كردند، توانستند مناسبات سياسي همان زمان را             
شـناختند كـه در برابرشان صف آرايي كرده          مناسـباتي را مـي    . درك كنـند  
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 رهبران   و نـد، از قبـيل دولـت قديمـي، مديريـت اتحاديه هاي رسمي             بود
 .حزبي رفرميست

حل فوق العاده اي را در اين مبارزه براي          شـوراهاي كارگـري هيچ راه       
اين شوراها تنها چارچوبي را آماده مي كردند كه         . رهايي ارايه نداده بودند   

تژي ها  منـبع قـدرت باشـد و اجـازه دهـد بحـث ها گسترش يابد و استرا                 
بـا اين شناخت  كه بتوانند تصميم بگيرند و در موقعيتي            . مسـتحکم شـود   

قـرار داشته باشند كه حمايت و پشتيباني فيزيكي خود را از جنبش فعال              
مطمئنا شورا چيزي بيش از بخش هاي منفرد خود         . كارگـري ادامـه دهند    

ه  نيست، بلكمرکزشـورا دقـيقا جمـع كارخانـه ها يا نمايندگان يك            . بـود 
شورا . درآمده است  حركت روي طـبقه ي كارگِر به      شـناخِت مسـير پـيش       

اما در اولين . مـي توانـد موقعيـت خـود را تنها با رهبري فعال دايمي كند             
 .هفته هاي وجودش اين مساله امكان پذير نيست

 پايان ماه عسل 
.  نوامـبر، مركـز اجرايي شوراها چند سند سياسي را منتشر كرد            ۲۳در  

فـراخوان، كـنگره ي ملي شوراهاي كارگران و سربازان تشكيل           در اوليـن    
 هزار كارگر و يك     ۲۰۰شـد و مبـناي انـتخاب آن يـك نمايـنده براي هر             

 جنبش شورايي در    متفاوتساختار  .  هزار سرباز بود   ۱۰۰نماينده براي هر    
محل کار   تمام كشور، در شيوه ي انتخاب شورا منعكس بود، انتخابات در          

 ٣٤.بود متمايز ن درآنايييا منطقه جغرافي
دوميـن نهـاد شـناخته شـده، حكومـت موقت بود که به عنوان مركز                
دولتـي در جايگـاه مركـز اجرايـي شورا قرار داشت اما تاكيد مي كرد كه                 

اين توافق . شـوراي اجرايـي حـق نظـارت بـر عمل كرد حكومت را دارد             
 در  بخش قانوني نمي توانست بپذيرد كه     . ظاهـري شكسـت را مي پوشاند      

ـ  يعني همان             ،دوره ي انقالبي    دولت به جايگاه اصلي خود سقوط مي كند 
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توانست شوراهاي   دولت موقت هنگامي مي   . نيروي فيزيكي قدرت مسلح   
. از نظر نظامي ضعيف شده باشند      آن شوراها اجرايـي را كـنار بگذارد كه        

اكثريـت اعضـاي شـوراهاي مسـلح، سربازاني بودند كه در زمان انقالب              
دار حـزب سوسـيال دموکراتـي بودند كه از مسير انقالب منحرف             طـرف   

ايـن ايده كه كارگران به جاي کنترل مستقيم دولت مي توانند            . شـده بـود   
بـه عـنوان ناظر حضور داشته باشند از پراتيک دموكراسي پارلماني بيرون             
. مـي آيـد و پارلمان را جداي از نيروهاي مسلح اجرايي حكومت مي داند              

به حاكميت   که   شمن دموكراسي كارگران است، دموكراسي  اي      ايـن ايده د   
 .مستقيم اكثريت بر نيروي فيزيكي جامعه نياز دارد

 خود را منتشر كند،    ي دو روز قـبل از آن كه شوراي اجرايي اساس نامه          
تـوازن واقعـي نـيروهاي رزمنده در جنگ قدرت در حادثه اي نشان داده               

ايي خواستار اعمال حِق كنترل     هنگامـي كـه نمايـنده ي شوراي اجر        . شـد 
ي وزارت خانه بود، وزير جنگ دولت موقت،         تمـام سـندهاي امضـا شده      

شوراي اجرايي بر اخراج اشوچ پافشاري      . ، بـا آن مخالفـت كرد      ١چياشـو 
 شد و در انتها والتسكـرد؛ در مقـابل حكومـت موقـت خواهـان اخراج            

 ۳۵.حكومت موقت برنده شد
 بـه شوراهاي كارگران و سربازان       سـومين بيانـيه ي شـوراي اجرايـي        

 :مربوط مي شد كه مبهم بود
ها ساختن و نگهداري     در ايـن بيانـيه آمـده بـود كـه وظـايف شـورا              

اما اين بيانيه از    . انقالب است   دسـت آوردهـاي انقالب و عقب راندن ضد        
د و چنين ز  مشخص عليه حاكمان محلي قديمي سر باز مي گـيري  موضـع 

 : ادامه مي داد

                                                 
1. Scheuch 
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كارگران و  سربازان مستقال تصميم هايي درباره ي مواد خام     جديـدا   «
در نتـيجه تصميمات  . ي غـذا و غـيره مـي گـيرند     عرضـه شـده و تهـيه      

 ...حكومت مركزي بال اجرا مي ماند
 را از كار     حاکمان محلي  هـا نظـارت كرد، نه آن كه        بـايد بـر كـار آن       .١

 کرد   بر كنار 
اده باشد و تنها به وسيله ي       دست گيري ها بايد تنها در شرايط فوق الع         .٢

 .نيروهاي امنيتي محلي صورت گيرد
تمـام مصـادره ها بايد با موافقت قبلي انجام شود و در تمام مواردي                .٣

كـه بـه ارتـش و يا حكومت محلي مربوط است بايد از آن اجتناب                
 .شود

 ٣٦». خصوصي نبايد مصادره شود يمطلقا هيچ موسسه

دادي از شوراهاي محلي كليد     ايـن فهرسـت اجرايـي براي فعاليت تع        
انقالبيون را دستگير و اموال       راهـنما بـود ـ شـوراهايي كـه آشـكارا ضد           

 .ثروت مندان را مصادره كرده بودند
.  نمونه ي مشخص آن بودند      جديد كارگـران و سـربازان شوراي كلن      

 نفر عضو حزب سوسيال دموکرات،      ۲۴ها از    كميـته ي اجرايـي محلي آن      
 سرباز  ۲۴و  ) ها اسپارتاكيست بودند   بسـياري از آن   كـه   ( نفـر مسـتقل      ۲۴

از همـان ابـتدا  ايـن شورا كنترل محكمي را بر روي         . تشـكيل شـده بـود     
بخـش محلـي حكومـت اعمال كرده و تصميم گرفته بود تمام مشکالت              

 نوامبر مساله ي ۲۵در . مهـم جـيره بـندي هـا و اسـتخدام هـا را حـل كـند          
 بانك ها را به دست گرفت و        چندگانگـي قـدرت را حـل كـرد و كنـترل           

 ۳٧.اعالم كرد كه تمام خانه ها در مالكيت عمومي است
قـبل از آن كـه شورا بتواند اين نقشه را عملي كند، گروهي از نظاميان                
مـرتجع كـه بـراي حكومت موقت كار مي كردند شورا را اشغال و آن را                 

 را ها اعتراض شديد مردم آن. امـا راسـت عقب رانده شد   . مـنحل كـردند   
نشـيني كرد و اين امكان به وجود آمد كه شورا دوباره             مجـبور بـه عقـب     
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حـزب سوسـيال دموکرات براي اين اعمال مورد سرزنش    .شـكل بگـيرد  
 از   جديد قـرار گرفت و نمايندگان آن اخراج شدند و شوراي بعدي كلن           

 سـرباز تشكيل شد كه يك بار ديگر قدرت          ۲۴ي مسـتقل و       نمايـنده  ۴۸
 با وجود توطئه هاي كوچك كه پيشِ ِ روي          ٣٨. گرفتند محلـي را بـه دسـت      

مبارزان قرار داشت و ضرورت مقابله با آنها، تمام برلين در هفته هاي بعد              
 .درگير شد

در يك گزارش    ١ نوامبر، روزنامه ي دويچه    ۲۵در چنيـن شرايطي، در      
 : چنين نوشت
ــران ســر« ــند  كارگ ــي آي ــد،  كــت هايشــان را در.  وقــت م ــي آورن م
اما كار  . ه هاي شان را مي خوانند و با آهستگي كار را آغاز مي كنند             روزنام

كارفرمايان همانند مديريت قدرت    . بـا بحث ها و تجمع ها قطع مي شود         
در تمام  . تمـام قـدرت در دسـتان كميـته هـاي كارگـران است             . ندارنـد 

ي كارخانـه در زمـان صلح مربوط         مسـايلي كـه بـه راه انـدازي دوبـاره          
 ميزان عرضه ي نيروي كار، استخدام سربازان از جنگ          مـي شـود، مانـند     

ي  برگشـته، اجـراي موافقـت نامه ها، شيوه هاي كار و تقسيم كار ـ كميته             
 ٣٩».كارگران حرف آخر را مي زند

 .نهادهاي كارفرمايي نمي توانستند با اين دموكراسي واقعي، كنار بيايند
 نفر از   ۱۶۰۰  كارگـاه نجـاري و     ۱۴۰۰ نوامـبر نمايـندگان      ۲۵در روز   

 را به فهرست در حال رشد اعتصابيون        شانبخـش ارتباطات تلفني نام هاي     
شوراي اجرايي احتماال خواهان واگذاري مسئوليت مسايل       . اضافه كردند 

ها بود؛ اتحاديه ها و سرپرستان تالش مي كردند كه در كنار             اقتصادي به  آن   
 كه اطمينان كاملي به  جنـبش تـوده اي گام بردارند؛ اما نمايندگان كارگران         

قـدرت خودشـان داشـتند، حاضر نبودند مبارزه را به خاطر موانع قانوني              
 .ترك كنند

                                                 
1. Deutche 
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جلسـات طوالني شوراي مركزي برلين در انتهاي نوامبر نشان داد كه            
هايي   ميان آن،به جاي آن. شور روزهاي اول انقالب به پايان رسيده است       

هايي كه مي خواستند     ود و آن  كـه مي خواستنند جنبش كارگري به پيش بر        
 .مسئوليت را به پارلمان بسپارند، شكافي در حال رشد بود

 بود، اكنون عضو كميسارياي مردمي شده       ابليت، كه قبال    ثامـيل بار  
او بـا آگاهي و     .  نوامـبر گشـايش يافـته بـود        ۲۷ايـن کميسـاريا در      . بـود 

 سمت  شـناختي كـه داشـت اعـالم كـرد كه خواسته هاي انقالب نبايد به               
 اعتصاب ها، توليد زغال     ٤٠.درخواسـت هاي مختصر اقتصادي كاهش يابد      

سـنگ را بـه يـك پنجم قبل كاهش داده بود و در اين شرايط برلين تنها                  
حكومت موقت از داوطلبان خواست تا      . بـراي دو هفـته سـوخت داشت       

امـا ايـن تـالش در ميان        . بشـكنند  ١اعتصـاب را در مـنطقه اوپـا سالسـيا         
صدا و   و بارث با سر  اميل   ٤١.صـاب شـكن موفقيت آميز نبود      كارگـران اعت  

حـيله گـيري درخواست كرد تجمعي برگزار گردد تا بتواند دوباره اوضاع             
 :او چنين گفت. را مهار كند
کاري هشت ساعته را در تمام        امكـان نـدارد كـه روز       يشـه هم براي «

لطمه بخـش هـاي صنعتي برقرار كنيم، شايد اين مساله به منافع اكثريت          
كارگرانـي كه تنها به منافع شخصي خود فكر مي كنند، در برابر             ... بـزند 

اين ها كساني هستند كه انقالب     . جمهـوري سوسياليستي مبارزه مي كنند     
سوسياليسم را درك نمي كنند     . مزد مي بينند   را حركتـي براي بهبود دست     

 امـا هـرگونه خـراب كـاري را از جانـب كارفـرمايان بـدون تامل با                 ... 
 ٤۲».دهند ميمصادره ي فوري پاسخ 

تهديد هاي بارث   در برابر  درخوشـبختانه بسـياري از نمايندگان شورا        
ابراز شرمندگي   سرعت واکنش نشان داده و     ، بـه  ي امـوال   بـراي مصـادره   

ي سوسياليسم   كارگران در تظاهرات خود نظريه ي بارث را درباره        . کردند
                                                 
1. Upper Silesia 
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ان و اين واقعيت تاكيد كردند كه       نپذيرفتـند، بلكه بر منافع اكثريت کارگر      
ي كارگر از طرف خودش، تنها به        هـر فراخواني براي محدود كردن طبقه      

  يك نماينده به خاطر هرج    . گران  آلمان است    نفع حكومت گران و سركوب    
مـرج اقتصـادي  كـه سـرمايه داري جنايت كار به وجود آورده بود، او را                    و

، سـاختن شوراها به صورت       حـل   تـنها راه  : بـارث گفـت   . سـرزنش كـرد   
. ي طبقه ي كارگر براي كسب قدرت از طبقات برتر است           سـازمان آمـاده   
 نشان داد كه چگونه مي تواند اين مساله عملي دايملرگويان  يكي از سخن 

 :او گفت. شود
ي  اكنون كارگران همه  . مـا مجـبوريم مقاطعـه كـاري را لغـو كنـيم            «

 مارك  ۱۳۰,۰۰۰دا كمپاني دايملر    جدي. جـريمه ها و وام ها را مي پردازند        
از هم اكنون ما مي خواهيم كه اين سهام براي          . بـه سـهام داران پرداخـت      

خودمان باشد و به همان گونه كه مقاطعه  كاري از ميان رفت اين هم نيز                
 ٤٣».در اختيار ما باشد

نمايـندگان ديگـر بـه  آن خاطـر از شـوراي اجرايـي انتقاد کردند كه                  
ي مانند آدلف كوهن سپرده است  اعتماد   به افراد غير قابلطبقه ي كارگر را 

ي عمومي مهندسان بود، چيزي كه براي  كـه آخريـن اقدام او موافقت نامه      
اين موافقت نامه  براي چندين سال به اتحاديه         . آن احسـاس غرور مي كرد     

آن چه كه ممكن    .  كوهن را از صحنه خارج كرد      ،اما حوادث . كمـك كـرد   
 بـه عـنوان يـك مسـاله خوشـايند و يـك پيش رفت                ۱۹۱۴بـود قـبل از      

هنگام . ناك به نظر مي آمد     به حساب آيد، اكنون يك عمل نامناسب وحشت       
اين امتيازي  . رياسـت كوهن ساعت كار كارگران فلز كار كاهش يافته بود          

اما اين  . هـا قبال در يك حركت مستقيم به دست آورده بودند           بـود كـه آن    
مزد  وهن امري جزيي بود و در مقايسه با دست         ك ي كارنامـه موفقيـت در    

. سـاعتي كـه در بهتريـن حالت به يك ششم تقليل يافته بود، چيزي نبود               
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هنگامـي كـه كوهـن بـراي دفـاع از خـودش درجلسه شورا بلند شد، با                  
 .دشنام هاي بلند حاضران ساكت شد

شوراها بايد به چه كسي     : اصـل بحـث هـاي نوامـبر ايـن سـوال بـود             
 مشـخص بـود كـه وجـود شـوراها بـا سيستم انتخابات               خدمـت كنـند؟   

ها را در ارتباطي نزديك تر با زمينه هاي وجودي شان     دموكراتـيك شـان، آن    
طور  ها به  اگر رهبري آن  . قـرار مـي داد كـه از هـر پارلمانـي قوي تر است              

مشـخص در دسـتان رفرميسـت هـا يـا مـيانه روهـا بود از درون تخريب                   
 طبيعت  که دندکر روها درک نمي   و مـيانه  هـا    ايـن رفرميسـت   . شـدند  مـي 

اتحاديه ها به عنوان نمونه ي فساد       .  است  هـا   آن ي شـورا مخـالف     آگاهانـه 
 مساله اي كه بسياري از      .نظـر کارگـران حضـور داشـتند         در روكراسـي وب

انتقادگرايي، از اليه هاي    . فعـاالن گـروه هـاي كارگـري تحمـل نمي كردند           
ي آمد و شوراي اجرايي را وادار  زيريـن جلسـات شوراي مركزي بيرون م       

باره ي روابط اتحاديه و      مـي كـرد تـا به تمام مسايل ناخوشايند مطرح در           
متاسفانه شورا، كارخانه هاي اعتصابي را به حال        . شـورا پاسـخ گـو باشـد       

 .خود رها مي كرد تا به تنهايي مشكالت خود را حل كنند
ي كارگران  در سطح عموم  . در ايـن جا يك تضاد اساسي وجود داشت        

ايـده هـاي رفرميسـت هـا را پذيرفته بودند، اما هنگام رويارويي با مسايل                
خـاص دچـار بحران مي شدند و به طور غريزي به حركات انقالبي دست               

در حالي كه شورا در دست رفرميست ها بود و گروه هاي انقالبي             . مي زدند 
ه کنند، جنبش   دهي متقابل آماد   قادر نبودند هيچ استراتژي را براي سازمان      

 .كارخانه ها كشيده شددر به خودي خود به سطح مقاومت جدا از هم 
حـوادث مـاه نوامـبر نشـان داد كه رهبري گروه هاي كارگري و چپ                

ها با   در حقيقت آن  .  ، چـاره اي بـه جز اتحاد ندارند         مسـتقل و مـتحدان آن     
: دپيوسـتن  بـه شـورا در نـيمه ي راه مـيان دو انـتخاب واقعي قرار داشتن                   

مينگ و مولر تجربيات مفيد     اقـابل درك بود که د     . »ارتجـاع يـا انقـالب     «
ها مسئول   آن. وفاني آخر نوامبر به دست آورده بودند      تكمي را در جلسات     

  شوراها در غرب   
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ها گروه هاي كارگري را يكي پس از         نارضـايتي بودنـد، زيرا ميانه روي آن       
 .ديگري به دام رفرميست ها مي انداخت

لوكزامبورگ انتخاب  . رواسي هايي نداشتند  اسپارتاكيسـت ها چنين رود    
همان انتخابي که همچنان    ؛  ها انجام داده بود     براي آن  ۱۹۱۵اساسـي را در   

ي سرمايه داري، يا پيش رفت به سوي         حاكميت وحشيانه : "وجـود داشـت   
 ."سوسياليسم

امـا نفـوذ ايـن گـروه، كـه به نظر مي رسيد در تظاهرات خياباني زياد                 
 ها با تجربه ي كار     سـرعت رشد آن   .  كـم بـود    اسـت، در جنـبش شـورايي      
 ـ اين حقيقت آنها را تشويق       . همراه نبود  يافته درجنـبش کارگري سازمان   

ها يك ماه بعد،     به همين خاطر آن   . د تا تحرک بيشتري داشته باشند     کـر  مـي 
 .حزب كمونيست را پايه گذاري كردند

 رغم نوساناتِ علي  . بحراني رسيده بود   ي   در كارخانه ها مبارزه به نقطه     
شـوراهاي اجرايـي، كارگران بر حقوق شوراهاي كارخانه تاكيد داشتند و     
نمـي خواسـتند از حركتـي كـه شـوراي اجرايـي در واگـذاري قدرت به                  

. هنوز وضعيت ناخوشايند بود.كرده بود، حمايت كنند رسمي اتحاديه هاي
 دهي كارفرمايان و حكومت    در برابـر رشد بخش نظامي و تحكيم سازمان        

در پايان ماه، اولين موج اعتصاب   . موقـت، هـيچ پاسـخي وجـود نداشت        
 .نيروي خود را از دست داده و شكست خورد

 نوامبر به سرانجام نرسيد و در اولين موج مبارزه كنار           ۹امـيد بـزرگ     
رفـت، در حالي كه نيروهاي اجتماعي از بند رها شده و همانند قبل فعال               

ها  حوادث ماه دسامبر آن  . ان ديده نشده بود   بودنـد، به گونه اي كه تا  آن زم         
 .را به سطح جديدي از تعارضات كشاند
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 پي نوشت
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 بخش هشتم 

 

 انقالب در برابر ارتجاع

 
 شرايط جديدي براي طبقه ي كارگر       ۱۹۱۸بـه زودي مـبارزات دسامبر       

درهـم ريختگي روزهاي نوامبر همانند شبنم صبح بهاري به          . ايجـاد كـرد   
روز، كارگران توانستند جنگي     ر تـبديل شـد و در سرماي سوزان نيم           بخـا 

 .بردند طبقاتي را مشاهده كنند كه هنوز ادامه داشت و آن را به پيش مي
 طبقه ي حاكمه تاكتيك هاي بي ارزش را         ۱۹۱۸در نـبردهاي پايان سال      

براي ِابرت و ژنرال هايش تنها      . در برابـر دست آوردهاي كارگران رها كرد       
ي كارگر    رودر رويي قطعي در جنگ طبقاتي مي توانست رهبري طبقه          يك

 .سوسياليسم را از ميان ببرد  را خلع سالح كند و شبح
كارگران متخصص برلين تغيير جو را احساس و چارچوب منظمي را           

كرد  آگاهي بر عمل.  انقالب تنظيم كردند    بـراي مقابله در برابر تهاجم ضد      
ران پيشرو را بيش تر به مبارزه ي سياسي         ضـعيف شـوراي اجرايـي، كارگ      

اين وضعيت  . آزادانـه و روي آوردن بـه گـروه هـاي كارگري نزديك كرد             
اولين تظاهرات در   . جديـد در دو تظاهـرات تـوده اي خـود را نشـان داد              

  شوراها در غرب   
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 رخ داد و قطع نامه ي زير به تصويب          ١اوبرز پري كارخانـه هاي تسليحاتي     
 :رسيد

يان كار نيست، بلكه تنها آغاِز      درخواسـت تشـکيل مجلـس ملي پا       «
اين . انقالبـي اسـت كـه طبقه ي كارگر طعم ميوه هايش را چشيده است              

ــيش رود و     ــه پ ــايد ب ــتري ب ــالب پرول ــه انق ــتقد اســت ك ــع مع تجم
آوردهايـي بـيش از ايـن نتايج اندک داشته باشد و قدرت آن در             دسـت 

 ١».شدصحنه ي نبرد، در برابر خيانت ضدانقالبيون محكم و پايدار با

هزار ۱۰ با ٢.و ام. دومين تظاهرات در كارخانه هاي صنايع تسليحاتي د 
ي بود، به وقوع    كارگـر كـه تركيبي از مجموعه ي كارخانه ها و اركان دولت            

ثابت کرده  در هفته هاي آخر جنگ  خود را قدرتايـن صنايع ، .پيوسـت   
بهتري  وضعيت اين صنايع هواپيمايي در ۱۹۱۸در دسامبر اکنون اما  . بـود 

پس از سخنراني   . راني ليبكنخت آغاز شد    حركـت با سخن   . قـرار داشـت   
تهديدِ  بستن كارخانه ها بايد با عمومي شدن خنثي          : "ايـن شـعار داده شد     

تنها هفت نفر از کارگران به      . اين قطع نامه به اتفاق آرا تصويب شد       ." شود
 .برت بودي ديگري راي دادند كه خواهان باقي ماندن حكومت ِا قطع نامه

رشـد مبارزات با حوادثي خود را نشان داد كه نمونه ي آن در شركت               
يك روز مدير به مركز كارخانه رفت       .  به وجود آمده بود    ٣پـيچات ليفتگير  

به او اطالع داده شد كه كارخانه مصادره        .  كارگـر بـي كـارند      ۷۰۰و ديـد    
 در  .شـده اسـت و بايد كليد همه ي بخش ها را به طور كامل تحويل دهد                

مركز ارتباطات  ! برابر، مدير سعي كرد با تلفن كمك بخواهد، اما متاسفانه         
به طور غير منتظره اي مدير با کمک يكي از          . ِ كنـترل كارگـران بـود       تحـت 

مولر دخالت كرد و كارگران را براي        ريچـارد . نـزديكانش رهايـي يافـت     

                                                 
1. Obers pree 
2. DWM 
3. Piechatzek liftgear 
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ها،  ابليتدر مقابل نصايح رهبر      .انجـام ايـن حركت ناپخته سرزنش کرد       
 مولر به سختي    ٢.تمـام كارگران پيچات موافقت كردند كه فعال صبر كنند         

، گ.آ ا ي،ا.ب.ام.يآتـالش كرد تا اين حركات را در كارخانه هاي شوتز،            
 ٣.كنترل كند ١هنيگسدورف

ارتش محلي در   . ايـن تنها بحراني نبود كه در ابتداي دسامبر آغاز شد          
رکا آخرين اميدهاي شان را به       و ش  ابرتآن زمـان مـنظم نبود به طوري كه          

در اول  . واحدهـاي ديگـري بسته بودند كه قرار بود از خارج وارد  شوند             
 انقالبي را    کـس اعـتقاد نداشـت  كه بتوانند يك نيروي ضد            دسـامبر هـيچ   
 واحد پيش رو گردهم جمع شده       ۳۲۶كـنگره اي متشكل از      . شـكل دهـند   

اين كنگره تصميم گرفت    . دندکر شان مقاومت مي   بودند و در برابر افسران    
شـوراي سـربازان را تقويـت كند، نمايندگاني به شوراي برلين بفرستد و              
درجـات نظامي همانند سردوشي ها و سالن هاي غذاخوري جداگانه را از             

 ٤.ميان ببرد
با . بـا چنيـن اوضـاع و احوالي حكومت تهاجم جديدي را آغاز كرد             

 خود را نشان داد و با       ارايـه يـك اپوزيسـيون قـوي، چهـره ي رفرميستي           
اولين . همـه ي تـوان نـيروهايش را براي جنگ داخلي آينده آزمايش كرد             

يك كميسيون  . قـدم، پاسـخي آشـتي جويانـه در برابر كنترل كارگران بود            
 :سوسياليزه كردن با پيام  هاي زير تشكيل شد

بلكه . زدن به صاحبان مالكيت نيست     كردن، صدمه  هدف از عمومي  «
مساله ي  ... بـه كسـاني اسـت كـه داراي مالكيت نيستند          سـود رسـاندن     

كميسيوِن سوسياليزه كردن اين است كه يك حركت آرام را در مسيري            
آزمـايش كند كه هيچ چيز بي دليل صورت نگيرد و کاري را انجام دهد               

 ٥».كه مورد انتظار است و هيچ كس كمترين خسارتي نبيند

                                                 
1. Schutz,AMBI,AEG Hennigsdorf 
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 مصــادره ي امــوال راه رفتــن بــر روي آب از عمومــي كــردن بــدون 
كميسيوني كه تاسيس شده بود تا به زباله دان         . سرمايه داران راحت تر است    

 .تاريخ بپيوندند، اين حقيقت را به شديدترين وجه ثابت کرد
مشـت بسـته اي كـه در درون دست كش هاي مخملي پنهان شده بود،                
چـندان طولي نكشيد كه آشكار شد و به توهم طبقه ي متوسط شُک وارد               

اين .  دسامبر خود را منتشر كرد     ۴بيانيه ي    ١برلين تاگبالت   ي نشريه. ردکـ 
 بيان را   ي حرکات مشکوک آنها   يپيشـگو  بيانـيه توطـئه ي بلشـويك هـا و         

 ميليون مارك را در يك      ۸۰۰شوراي اجرايي را متهم مي كرد كه        . کرد مـي 
روز بعد گروه هاي مسلح تحت      . ي دو هفـته اي از مـيان بـرده است           دوره
ري حـزب سوسـيال دموکـرات در برابر تروريسم سرخ رژه رفتند،             رهـب 

 دسـامبر بـه ساختمان شوراي اجرايي حمله و اعضاي آن را             ۶سـپس در    
در حالي كه واحدهاي ديگري تالش مي كردند تا دوباره          . دسـتگير كـردند   

بـه يـك گروه از       ٦رياسـت جمهـوري ابـرت را بـر آلمـان اعـالم كنـند،              
ل حركت بودند، بدون هيچ اخطاري شليك       اسپارتاكيسـت هـا كـه در حا       

 . نفر نقش بر زمين شدند۱۶شد و 
ايـن كودتا در مجموع آن قدر كوچك بود كه نتوانست اعتماد طبقه ي              

ــا شــد . كارگــر را در هــم بشــكند ــر پ ــي مســلحانه ب . روز بعــد تظاهرات
اين . تظاهرکنـندگان پالكاردهـاي اسپارتاكيسـت هـا را حمـل مـي كـردند            

گرانـي از كارخانه هاي زيمنس، آرون و آرگوس رهبري          تظاهـرات را كار   
 به زودي هزاران نفر     ٧.ها جديدا اخراج شده بودند     مي کردند، كه همه ي آن     

 ۱۵۰بيش از . لوو ابزارها را زمين گذاشتند  ،گ.ا.آام،  .ودبلـي .از كارگـران د   
 ٨.هزار تظاهر كننده با انواع مختلف راه پيمايي ها به تظاهرات پيوستند

 گزارش  رودفاين. تظاهرات تنها در اوايل دسامبر صورت نگرفت      اين  
داد كه در روز دوازدهم كارگران زيمنس براي دادن التيماتوم به مديريت            
                                                 
1. Berliner Tagblatt 
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يـا پـيش نهاد ما را درباره ي پرداخت مقاطعه كاري            : "انـد  راه پيمايـي کـرده    
،  اين گزارش از شوراي كارخانه    ." بـپذيريد يـا از كارخانـه بـيرون برويد         

کيـب ناپايدار و درهم آميختگي نيروهاي طبقاتي را درميان کارگران در   تر
 .کرد آن زمان روشن نمي

. مـبارزه مـا با رد كامل موافقت نامه ي مديريِت اتحاديه ها آغاز شد              «
فقط اتحاديه حق مذاكره را از طرف نمايندگان        : ام گفت .ودبلي.ريـيس د  

ـ . مـا آن را نپذيرفتـيم     . گـروه هـاي كارگـري دارد       ه جاي آن، گروه هاي     ب
 نمايندگي انتخاب كردند كه متشکل از شوراي        را بـه   اي   كارگـري عـده   

زيمــنس . كارخانــه بــود و بخــش هــاي بــيش تــري را در برمــي گرفــت
به اين ترتيب   . نمايـندگان شورا و هيات انتخابي را به رسميت نشناخت         

او از موضع ما    . را از كميـته ي اجرايـي مركـزي آورديـم           ١تسمـا شـول   
ايـت كـرد و گفت كه رييس كارخانه بايد با كميسيوني مذاكره كند              حم

 .كه ما از كارگران تشكيل داده ايم

در ادامـه  نمايندگان كارگران در دفتر كار با رييس مالقات كردند تا              
اما رييس كارخانه از اين     . درباره ي ناهماهنگي در زيمنس صحبت كنند      

منظور او ( سرعت حيله گران مساله بسيار عصباني بود كه چگونه به اين 
خب، ... حاال هم بهتر آن است كه       . ، با هم هماهنگ شدند    )مـردم است  

او و دوستان صميمي اش     . آقـا داشـتن زيمنس بهتر از تعطيلي آن است         
 ٩.»... انقالبي و خائن دستگير نشده بودند به عنوان برنامه ريزان ضد

زيمنس از ميان   بـه ايـن ترتيـب، تهديـد بـي كاري بخشي از كارگران               
 گروه ذغال سنگ    ٢ دسامبر كارگران مديران صنايع عظيم تيسن      ۷در  . رفت

هـا را بـه شـوراي اجرايي برلين           كـنار زدنـد و آن      روهـر و فـوالد را در      
ها را بدون     موفق شد كه آن    ابرتاما  . فرستادند تا به دادگاه انقالب بروند     

                                                 
1. Scholze 
2. Tyssen 
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. ود، فراتر نرفت مسـايل از آن چـه كـه در زيمنس ب          ١۰.محاكمـه آزاد كـند    
بـه جـاي آن كارگـران، كـار را به دست گرفتند و اعتصاب عمومي اعالم                 

 :کردند
 به آن پيوستند و     كوهن و   بارثايـن يك حادثه ي فوق العاده بود،         «

 از ما خواهش    بارث قلباً . بـه سـرعت كنترل جريان را به دست گرفتند         
 كه مخالفان را    او در حالي  . كـرد و با احترام خواست كه به كار برگرديم         

مـتهم مـي كرد كه اسپارتاكيست ها خراب كار هستند، موفق شد در ميان               
  ي بارث همان كسي بود كه همواره درباره      . حاضـران شكاف ايجاد كند    

وقتي كوهن سعي كرد مطالب خود را     . وحـدت طـبقه داد سخن مي داد       
ي درحالي كه اين دو حادثه مسير خود را ط        . بگويد، به پايين كشيده شد    

مـي كـرد، رفتـن بر سر كار راي آورد كه بيش تر به خاطر حمايت مركز                  
 ١١». رسمي و كارگران يقه سفيد بود ياتحاديه

 پايـان رسيد، اما علي رغم        مـبارزه ي زيمـنس بـا موافقـت نامـه اي بـه             
خراب كاري هاي بارث و كوهن، شوراي كارخانه به رسميت شناخته شد            

باوجود  ١٢.كم تر مورد قبول واقع شد     مزد باال رفت و ساعت كار        و دسـت  
اوج و فـرودهاي جنـبش، اعـتماد بـه نمايـندگان كارگـري و تداوم نفوذ         
رهـبران رفرميسـت ، راه خـود را در فقدان يك آلترناتيو انقالبي منسجم               

 .ادامه داد
در اعتصـاب زيمنس شوراي اجرايي با فشارهايي از پايين مجبور شد   

همين . اد نامقدس مديريت و اتحاديه بايستدتا مداخله کند و در برابر اتح 
ــتاد  ــزرگ ديگــر اتفــاق اف ــل دســامبر . مســاله در دو اعتصــاب ب در اواي
در برابر كارفرمايان،   . قالـب سـازان برلين خواهان لغو مقاطعه كاري شدند         

 باز   نمايـندگان کارگـران را بـه رسميت  نشناختند و از مذاكره با آنان سر               
شوراي . به راحتي استثمارشان كرده بودند    زدنـد، درحالـي كـه سـال هـا           

هزار  ۱۰ گ.ا. آ در شركت . اجرايي براي شكستن اعتصاب وارد عمل شد      
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اين .  اعتصاب كردندمزد نفـر از كارگـران بـه پشـتيباني از افـزايش دست          
 ٥مزدها و    درصـد افـزايش براي پايين ترين دست        ٢٠اعتصـاب خواهـان     

ا فشار شوراي اجرايي نتوانست     ام. مزدها بود  درصـد براي باالترين دست    
مقاومـت مديريـت را خنثي كند و بنابراين كارگران موقتا تن به شكست              

كه جمهوري  جوان ما به بيش ترين         هنگامي: هـا هشـدار دادنـد      آن. دادنـد 
 ١٣.كمك نياز دارد، رفتار مديريت هيچ گاه فراموش نخواهد شد

" برلين تاگبالت  "ي بورژوازي  حتا نشريه . طرح مبارزه ريخته شده بود    
 پر شده "مزدهاي بيش تر اعتصاب ها و دست"ي  از اطالعـيه هايـي در بـاره    

 :بود
كارگران . مـا شاهد راديكال تر شدن بيش تر تقاضاهاي مردم هستيم     «

نـيمه ماهـر كـه حقـوق بـيش تري را دريافت مي كنند به سطح كارگران                  
. زد دارند م ايـن ها نيز تقاضاي افزايش دست      . قديمـي ماهـر مـي رسـند       

اعتصابات ... بـه زودي كارگـران يقه سفيد خواهان همين افزايش هستند          
غـير رسـمي، توانايـي هـا و سـودآوري هـا تمـام شغل ها را در وضعيت                 

 ١٤».خطرناكي قرار داده است

 تمام چشم ها به سمت اولين كنگره ي شوراهاي ۱۹۱۸ دسـامبر    ۱۶در  
را بيان گر شيوه هاي تركيـب شو . سـربازان دوخـته شـده بـود       كارگـران و  

در برلين انتخابات در صنايع مختلف      . مخـتلف انـتخاب نمايـندگان بـود       
صـورت گرفـته بـود ـ كارگـران فلزكار، مستخدمان دولتي، حرفه اي ها ـ                

 .محل كار كارگران بود ها در ي تجمع همه
. حـتا بـي كاران دور هم جمع شدند تا نمايندگان شان را انتخاب كنند              

تـر بـه ازا ي هـر هـزار نفر، يك نفر را انتخاب كردند؛                واحدهـاي بـزرگ     
واحدهـاي كوچـك تر با يك ديگر جمع شدند تا واحدهاي هزار نفري را               

آراي برليــن بــه يــك ميلــيون رســيد و حــزب سوســيال . تشــكيل دهــند
کـه شامل   (درصـد    ۴۰هـا    مسـتقل . درصـد آرا را داشـت      ۴۹دموکـرات   
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) خاص خودشان فعاليت نمي كردند    آنان با  نام     . اسپارتاكيست ها هم بودند   
 لوكزامبورگ و ليبكنخت    ١٥.درصد آرا را داشتند   ۱۵و بورژوادموكـرات ها     

 ١سدنراز طرف ديگر در د    . پذيرفته نشدند، به اين دليل که كارگر نبودند       
ها به كساني داده مي شد كه در         اين ورقه . ورقـه هـاي راي تعيين كننده بود       

ايي پخش مي شد كه در آن نامزدهاي   سـطح معينـي بودنـد و در پايگـاه ه          
بسـياري از كسـاني كه مي خواستند به كنگره ي ملي            . حـزب فعـال بودنـد     

شـوراها بـروند بـا ايـن روش انتخاب مي شدند كه مشخصا با شيوه هاي                 
 : چنين نوشت٢" روت فاين"ي  به طوري كه نشريه. پارلماني متفاوت بود

. ... هم ريخت  را در  تركيب شوراي كارگران     درسدنانـتخابات در    «
ورژوازي بهاي   در انـتخابات شـوراها، كـه هـيچ شـباهتي بـه پارلمـان              

 مستقيما در مركز    هاآن. نداشـت، نمايندگان در كارخانه ها انتخاب شدند       
ها به دليل موقعيت طبقاتي خود       آن. کردند كـار كارگـران نام نويسي مي      

ها داده شد كه هيچ      ن عنوان پرولتر انتخاب شدند و اعتبارنامه اي به  آ           بـه 
 برکنار  نمايندگان مي توانستند خيلي سريع    . محدوديـت زمانـي نداشـت     

.  اعتماد راي دهندگان خودشان را از دست بدهند        که  درصورتي ؛شـوند 
طبق تقسيم بندي     بر  تکيه به محل هاي جغرافيايي      انتخابات با  مشخصـا 

 مسئوالنه دو نمي توان ... آورد ، چنيـن امکانـي را بـه وجود نمي          حزبـي 
 ١٦».باشد

 نفـر بيش ترين تعداد را       ۱۷۹ نمانـيده ي كـنگره، كارگـران بـا           ۴۰۵از  
 دايمي حزب و    ي نفر اعضا  ۱۶۴ روشـن فكر و      ۷۱داشـتند و در كـنار آن        

تقلب انتخاباتي و ضعف مراكز چپ راديكال       . اتحاديـه هاي رسمي بودند    
ميت  حزب سوسيال دموکرات حاك    ،نظـير برليـن سـبب شد تا در كنگره           

 نماينده از حزب سوسيال دموکرات بودند،       ۲۸۸در حالي كه    . داشـته باشد  

                                                 
1. deresden 
2. Rote fahne 
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ها   نفر از آن۱۰كـه فقط  ( نمايـنده بـه مسـتقل هـا اختصـاص داشـت            ۹۰
 ١٧.)اسپارتاكيست بودند

بـه ايـن ترتيب عجيب  نبود كه يكي از تصميم هاي كنگره حمايت از                
دامينگ با  . مي شد  برگزار   ۱۹۱۹انـتخابات مجلس ملي باشد كه در ژانويه         

يك كلوپ خودكشي   "آگاهـي از ايـن مساله با طعنه اعالم كرد كه كنگره             
تنها درباره ي   .  زيرا مرگ قطعي جنبش شورايي را امضا كرده است         "است

ي احـزاب ترس خود را از        بازسـازي ارتـش، نمايـندگان كارگـري همـه         
بود كه اين تنها حركت راديكالي . گـروه هـاي افسـران قديمي بيان كردند        

امـا رفرميست هاي دموكرات در كنگره همين حرکت را هم           . انجـام شـد   
ها   كه گرايش آن"هفت منطقه ي هامبورگ"بـه طـوري كـه       . كنـترل کـردند   

ها را به رسميت      دست ِابرت داده شد كه آن       مشـخص بـود، به سادگي به      
پــس از آن كــه كــنگره بســته شــد، رهــبر گــروه كوچــك . نمــي شــناخت

تصميمات مهم و اساسي كنگره چه بود؟       :  با طعنه نوشت   اسپارتاكيست ها 
 ١٨.شددر كنگره رد ها مسايلي بود که   آنينتر مهم

در حالي كه رفرميست ها كنترل شديدي روي كنگره داشتند، معترضان           
 ۲۵۰ دسامبر،   ۱۶در روز دوشنبه    . هـاي اطـراف را پر كرده بودند        خـيابان 

ا رهبري مي کرد، خواهان انتقال      ها ر  هـزار اعـتراض كننده كه ليبكنخت آن       
شبكه ي  . همـه ي قـدرت بـه دسـت شـوراهاي كارگران و سربازان بودند              

. دهي اين تظاهرات را برعهده داشت      ارتباطـي كارگـران فلـزكار سـازمان       
كف ـ  سِام  ـ ، شوارت    .دبليو.، دايملر، مايلندورف، دي   ١تمام كارگران برسيج  

هـزار كارگر زيمنس  ۱۰ بـه  نُـر بـرمس ـ لـوو ـ كـار را تعطـيل كـردند و              
 .پيوستند

هـا به تنهايي   آن. ايـن قـدرت نمايـي صـرف اسپارتاكيسـت هـا نـبود             
 .نمـي توانسـتند کارگـران كارخانـه هاي بزرگ صنعتي را به ميدان بياورند              

                                                 
1. Borsig 

  شوراها در غرب   

 
 

 

٢٣٢ 

 كميته ي  کـرد وبه وسيله يک     يـک جـزوه کـه از تظاهـرات حمايـت مـي            
اين  ١٩.ر مي داد   دربـاره ي اسپارتاكيسـت هـا هشـدا         ،د  شـ انقالبـي منتشـر     

 اشد كه اين كميته از ابليت هاي انقالبي  تشكيل شده ب           احـتمال وجود دارد   
كـه در شوراهاي اجرايي شكست خورده بودند و احساس مي كردند بايد             

اين حرکت بيان گر تغيير  . بـه عـنوان يك نيروي مستقل دوباره فعال شوند         
 . ها بودابليتپيشرفت  جهت و

يان اجتماعـي، رهـبري كارگـران مبارز        اكـنون پـس از يـك مـاه طغـ          
 صنعتيمـي دانست كه به يك باره جنبش شوراي كارگران به كارخانه هاي              

رهبري . گيرد بر پيشـرو سـرايت كـرده است و مي تواند تمام طبقه را در             
اگر سوسياليست ها .  جديدي مواجه بود يکارگـران مـبارز اكنون با مساله   
توانند استقالل خود را فداي شوراي      ها نمي    جنـبش را بـه پيش ببرند، آن       

هاي پر حرفي تبديل     ها را به انسان    كارگـران كنـند، زيـرا ايـن مسـاله آن          
. ندکن ميراني    انقالبي سخن   براي توده هاي كارگران غير    فقط  مـي كـند كه      

 هـا يـاد گرفـته بودنـد كه براي رهبري طبقه بايد در درون جنبش          ابليـت 
عنوان يك جريان مستقل اگر خارج از       تـوده اي شـوراها باشـند، امـا بـه            

جـريان تـوده هـا باشـند، به آن مفهوم است كه نفوذ خودشان را بر روي                  
در حاشيه بودن، بدون داشتن يك      . دهي كارگران از دست بدهند     سـازمان 

 .موضع مشخص، فرد را از پيش گام بودن باز مي دارد
راي  دسـامبر ايجـاد شد و راه را ب         ۱۶شـرايط جديـدي در تظاهـرات        

 هـا باز كرد تا يك بار ديگر به عنوان پيش رو عمل كنند، اما به مفهوم                  ابليت
اين .  به طور كامل اشكاالت خود را اصالح كرده اند         ها ابليتآن نـبود كـه      

 ساعته  ۵مسـاله هنگامـي مشـخص شـد كـه ريچـارد مولـر در ميتيـنگ                  
 :رد دسامبر، برنامه ي جديد خود را چنين بيان ك۲۳شوراهاي برلين در 

او تاكيد كرد كه    . عمومـي  كـردن مهـم ترين مساله ي آينده ي ماست            «
 مهم كساني  است كه مي خواهند قدرت سياسي را به دست              ي مسالهاين  



    انقالب در برابر ارتجاع
 
 

 

٢٣٣ 

مزد بايد به عنوان فاز      آقاي مولر ادامه داد كه مبارزه براي دست       . آورنـد 
اولـيه ي انقـالب دومي در نظر گرفته شود كه تنها پس از عمومي سازي           

 ۲۰».افتد تفاق ميا

اين ديدگاه با تفكرات مولر در باره ي ارتباط سياست و اقتصاد مخالف             
اقتصاد را امري ثانويه تلقي     . از آن به بعد او مسايل را ساده تر مي ديد          . بود

مـي كـرد كـه همانند تحويل قدرت از حكومت موقت و واگذاري آن به                
 مبارزه در محل كار     عـدم نگراني او در باره ي      . شـوراهاي كارگـران بـود     

كارگـران در حقيقـت او را به حقوق دان شوراهاي كارخانه تبديل كرد و               
 هنگامدر اين   . ي رسمي اتحاديه تبديل شد      نوامبر به نماينده   ۱۵سپس در   

او سـقوط عظيمـي كرده بود ـ عمومي سازي در محل توليد تنها به معني                
صادي و سياسي   عدم درك اين كه مبارزه اقت     . تصرف قدرت سياسي است   

 ارتباط بين اقتصاد و سياست      شود يکديگـر را تكمـيل مـي كنند سبب مي         
مولر از تاكيد بر يك عامل در برابر عوامل ديگر به مخالفت            . درك نشـود  

 .با نقش زياد دادن به عامل ديگر، تغيير موضع مي داد
مولـر نـياز بـراي انقـالب دوم را مي شناخت و به تظاهرات خارج از                 

 ها پيشنهاد چرخش به چپ مي داد و         ابليتشـوراها پيوست، به     ي   كـنگره 
 ۱۶در تظاهرات   . ي جديـدي را بـه نـيروهاي انقالبي ارائه مي داد            بـرنامه 

 نوامبر شد، اسپارتاكيست ها و  ۹دسـامبر، مانـند روزهايـي كـه مـنجر بـه             
پرچم هايي با شعارهاي هشت ساعت كار،       .  هـا همكـاري داشـتند      ابليـت 

 با پرچم هاي ديگري با      ،و هشت  ساعت استراحت    هشـت سـاعت تفريح      
همراه شده  "همه ي قدرت براي شوراهاي كارگران و سربازان       "شـعارهاي   

بـود ـ بـه نظـر مي رسيد تقاضاهاي سياسي و اقتصادي دوباره با هم يكي                 
در اين مرحله ضرورت پيوند ميان رهبران انقالبي و سياسيون          . شـده انـد   

ري موقتي اين دو به طور كلي هماهنگ        متاسفانه همكا . شد احسـاس مـي   
.  هماهنگي كه در يك حزب انقالبي به صورت منظم انجام مي گيرد            ،نـبود 

  شوراها در غرب   

 
 

 

٢٣٤ 

ها در ژانويه    هـر دو طـرف به يكديگر بي اعتماد بودند و آخرين پيوند آن             
 تحـت فشار شديدي قرار گرفت و آن قدر دير شده بود كه ميوه اي                ۱۹۱۹

 .به بار نياورد
 ي ملي شوراها كارگران را از چپ مايوس كرد، در           در حالي كه كنگره   

برليـن بسـياري از كارگـران توجـه خـود را بـه مبارزات محلي معطوف                 
 دسامبر براي   ۱۶در  .  دوباره درگيري ديده مي شد      جديد در كلـن  . كـردند 

بـار دوم يـك گـروه مسلح از حاميان دولت موقت به شوراي كارگران و             
شورا . ها موفق تر از گذشته بودند      نآ.  حمله كردند   جديـد  سـربازان كلـن   

مجـبور شـد نقشـه  هاي خود را براي فروش كامل اموال مصادره شده به                 
تعويـق انـدازد و به حزب سوسيال دموکرات اجازه دهد كه جايگاه خود            

گروه هاي ارتجاعي   . را در شـوراي اجرايـي محلي بار ديگر به دست آورد           
اجازه داد حاكميت   " ديد ج شـوراي كلن  "تـنها وقتـي بـيرون رفتـند كـه           
 .ادارات شهري دوباره برقرار شود

 كه ١ کابلررکسيمانند كمپاني . وضـعيت كارخانه ها كامال بي ثبات بود       
. در طول جنگ محافظه كار بودند      اي نـيروهاي كار آن به طورقابل مالحظه      

 مديريت اين شرکت كه متشکل از جناح راست كارگران يقه سفيد بود       ۲۱
گ عمومـي کارگـران را در حمايـت از انقـالب درهم             سـعي كـرد ميتيـن     

گرد آوري گروه ها در . بـا شکسـت روبرو شد     آنهـا     ي بشـكند، امـا نقشـه     
فضـاي سـرخ برليـن، خطـرناك بـود زيـرا عـالوه بـر آن كـه محاكمه ي                     

 كـه انـتظار مي رفت ؛ تظاهرات         شـد  ارتجاعـيون همـان  گونـه انجـام مـي          
روساي شرکت براي   . كـردن صـنايع مي شد      سراسـري خواهـان عمومـي     

مزدهاي روزانه دو برابر شود و        اضـاع قول دادند دست      ي کنـترل دوبـاره   
هـم چنيـن بـراي روزهايـي كه صرف عزاداري و به خاك سپاري قربانيان                

                                                 
1. Cassirer Cable 
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 در  ۲۲. دسـامبر  شـده اسـت، حقـوق کارگران پرداخت شود            ۶تـيراندازي   
 .چنين وضعيتي كارگران آرام شدند

 اساسي سرمايه داري مي رسيد، نيروهاي       ي در حالـي كـه تضاد به نقطه       
كارگران چاپ، كارگران گاز، ملوانان،     . جديـد به  مقابله با آن مي پرداختند        

 باربران دريافتند كه قدرت براي      ها و  فروشندگان، كارگران خدماتي مغازه   
.يشان، از درون فعاليت هاي خودشان به وجود مي آيد          پي ريزي زندگي كار   

جنگ .  از محدوديـت هـاي معمولـي فراتر مي رفت          ي طبقاتـي    مـبارزه  ۲۳
داخلـي نـزديك بـود و كوچـك تريـن جـرقه اي مي توانست آن را به راه                    

يكـي از ميليشـياهاي جـوان كـه مـامور جمـع آوري سالح براي                . انـدازد 
 شده بود، شرايط مشخص دسامبر       جديد شوراي كارگران و سربازان كلن    

 :را چنين توصيف كرده است
 رفقاي چپ ما  نفوذ      ١ران صنايع تسليحاتي اسپاندو   در مـيان كارگـ    «

هـا سـالح هـا و مهمـات را در نواحي مختلف به شوراهاي         آن. داشـتند 
... مستقر بوديم   " اسپاندو"ما در دو كاميون خالي در       . سـربازان مي دادند   

ديگر بودند، ما شنيديم كه گاردهاي شهري در         كامـيون هـا در كـنار يك       
تعـداد كمي از گروه هاي      . عمـل شـده انـد     قسـمت غربـي برليـن وارد        

 مستقر شده   ٢ارتجاعي در چارلتن بورگ و ويلمرس دورف و استيگليتز        
هـا بـه سـمت گـرو ه هـاي كارگـران غـير مسلح                 بودنـد و بعضـي از آن      
يـك دوجيـن گارد با تفنگ ها و   ... ٣در رولبـن  ...تـيراندازي مـي كـردند   

 همه جوانان كم سن وسال      ها آن. نارنجك هايشان راه را بند آورده بودند      
مان را زمين بگذاريم، اما يسـتوان بـه مـا دستور داد كه تفنگ ها          . بودنـد 

احساسات رفقاي ما به جوش     . به زودي ماشين ديگري به كنار ما رسيد       
ما به پيش رفتيم، تعدادي     . آمده بود، نارنجك ها در دستان شان آماده بود        

                                                 
1. Spandou 
2. Charlttenburg ,Wilmersdorf and Steglitz 
3. ruhleben 
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ها را به عقب      كرديم و آن   از پسـران يونـيفرم دار بـورژوا را خلع سالح          
  ۲٤».اسلحه ها و كاله خودها را غنيمت گرفتيم. رانديم

ايـن مـبارزه اي مسـتقيم بـراي كنـترل نيروهاي مسلح بود زيرا جناح                
برلين . راسـت نزديكي هاي كريسمس يک بخش تهاجمي ايجاد كرده بود          

 هاآن. رهبر آنان بود   ١ريچ دورباخ نه. مركز گروه هاي سربازان راديكال بود     
 دسامبر حكومت   ۲۱در  . بـه عنوان هنگ ملوانان مردمي شناخته مي شدند        

براي .  نفر تقليل دهد   ۶۰۰ نفر به    ۳۰۰۰سعي كرد كه افراد اين هنگ را از         
هاي در حال رشد دريافت      ملوانـان ايـن تـنها بـه مفهوم پيوستن به صف           

 ۲٥.آذوقـه نـبود، بلكـه مـبارزه اي در برابـر كـل جنـبش طـبقه كارگر بود                   
 برلين جريان   ٢تالشمـبارزه اي جـدي در اطراف مجموعه ي نظامي در مار           

اعضاي گروه اسپارتاكيست ها و ساير . مـردم بـه مـبارزه پيوسـتند     . يافـت 
 و سربازان ٣ايچ ُهرنها و هم چنين بخش هايي از نيروهاي امنيتي     سـازمان 

وه عال. جمهـوري خـواه مشـاركت داشتند و از ملوانان پشتيباني مي كردند        
ها   و براي آن   رفتند بـر آ ن زنان طبقه ي كارگر به درون گروه هاي گارد مي             

با اين حرکت   .  كه چه ظلم و ستمي در حال انجام است         دادند توضيح مي 
گاردها مسلسل هايشان را جمع     . انسـجام محاصـره كنـندگان از هم پاشيد        

يروز در اواسط روز ملوانان كامال پ     . كـردند و افسـران را دسـتگير كردند        
 ۲٦.شده بودند

 حـزب سوسيال    يهـا  بـه ايـن ترتيـب مـردم در برابـر خـراب كـاري              
ايـن حزب كم تر از تالش براي        ي  هـا  فعاليـت . دموکـرات پـيروز شـدند     

ي  سـاختماني كه در آن روزنامه     . تخريـب قـدرت نظامـي انقـالب نـبود         

                                                 
1. Heinrich - Dorrenbach 
2. Marstall 
3. Ichhorn 
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، بـه چـاپ مـي رسيد، در يک حرکت خودبه خودي             "فُـروارتس "حـزب،   
 .اشغال شد

ر برليـن بـه اوج خـود رسيده بود، حكومت موقت دست به           جـنگ د  
 مستقل احساس كردند بايد      ي كاري مي زد، به حدي كه سه نماينده        خـراب 

حزب سوسيال دموکرات با    . از شـوراي كميسـارياي مردمي استعفا دهند       
 و از   افروخت ميبركنار گذاشتن همه ي تمايالت راديكال آتش ارتجاع را          

 ۴۰.  بلشويكي برپا كنند    يك تظاهرات ضد  دارانـش خواسـت كـه        طـرف 
هـزار نفـري كه در اين تظاهرات شرکت کردند، كارگراني نبودند كه قبل     

بـه حزب كمك مي كردند، بلكه عموما از طبقات متوسط بودند،            ۱۹۱۴از  
زيرا اكنون اين طبقات حزب سوسيال دموکرات را به عنوان رهبر سياسي      

براي تهاجم وسيع   " گرو ه هاي آزاد      " در اطراف برلين   ٢٧.خود مي شناختند  
بعـد از سـال هـا دودلي رهبران اسپارتاكيست          . ديگـري آمـاده مـي شـدند       

در درون  که کار تبليغي    ي   تصـميم گرفتـند كـه از محدوديـت هـاي اوليه           
، فراتر روند و يك سازمان مستقل انقالبي بوجود          بود سوسيال دموكراسي 

ميت اين حادثه را چنين      رت فـان اه    ١.حـزب كمونيسـت آلمـان     : آورنـد 
 :توضيح داد

پيشـرو  انقالبي پرولتارياي آلمان تصميم گرفت يك حزب سياسي           «
اين مساله حركت طبيعي گسترش     ... انقالبـي مسـتقل را سـازمان دهـد        

 ۹درهم ريختگي  ... اساسا فاز دوم انقالب شروع شده بود      . انقـالب بـود   
حادتر شده و   اكـنون مشـخص شـده بود که مبارزه          . نوامـبر تمـام شـد     

شـرايط بلـوغ و ايسـتادگي بر روي پاي خود براي انقالب فراهم شده               
 ۲۸».خودي بايد سازمان يافتگي را بگذاريم به به جاي خود... است

امـا در جـريان برگـزاري كـنگره ي حزب، ايجاد يك سيستم رهبري               
 در اولين روز،    ۱۹۱۸ دسامبر   ۳۰در  . جديـد بـه خوبـي پـيش بينـي نشـد           

                                                 
1. KPD 
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 با اشكال   شان وجود مخالفت  رتاكيسـت پيشـنهاد دادند كه با      رهـبران اسپا  
دموكراسـي بورژايـي، حـزب جديـد بـايد از انـتخابات مجلـس ملي كه              

با . بـه زودي برگـزار مـي شـود، در جهـت تبليغ نظرات خود استفاده کند                
اعـتقاد بـه غلـط بـودن چنيـن انتخاباتي، شركت كنندگان در كنفرانس به                

 در بخش ۲۹. در انتخابات مخالفت کردند بـا مشـاركت  ۳۳ بـه   ۶۲نسـبت   
 درباره ي شعار خروج از اتحاديه، بحث        ١خليوپل فر ديگـري از کنفرانس     

ي مهمي   حزب كمونيست پيوستن به اتحاديه و كار در آن را مساله          . كـرد 
 .نه رد کرد انست و اين موضوع را نه تصويب ود نمي

درست سه هفته   . تـاريخ ثابت كرد كه اين نظرات به شدت اشتباه بود          
 که حزب آن را رد کرده بود،        بعد از تاسيس حزب، انتخابات مجلس ملي      

 نفر ساكنان برلين    ۵۲۷/۳۸۵/۱ نفر از مجموع     ۹۲۷/۱۳۱/۱برگـزار شـد و      
 ۳۰.سرخ در انتخابات شرکت کردند
 تعداد اعضا ي اتحاديه هاي آزاد، كه        ۱۹۲۰بيـن پايـان جـنگ و سـال          

د، از نيم ميليون به هشت ميليون        در حـال زوال هستن     گفـت  مـي  ولـيخ فر
 .افزايش يافتند

چـرا كـنفرانس مجمـع به حرف لوكزامبورگ و تجربيات همراهان او     
كه حاميان گروه اسپارتاكيست در هفته هاي پرشتاب         گوش نكرد؟ هنگامي  

پس از ماه نوامبر به سمت آن حزب هجوم آوردند، سازمان با احساسات             
ياري از اين جوانان هيچ گاه با مشكالت        بس. جوانـان انقالبـي پر شده بود      

 مواجه نشده بودند،    به نظرات خودشان    كارگران جذببرابـر    موجـود در  
چنين . تـا آن مشـكالت را بـه مـبارزه ي طبقاتـي روزانـه سـرايت دهـند              

اين درس ها فقط در دوره ي       . درس هايـي را نمـي تـوان يک شبه آموخت          
حزب كمونيست  . يد تشکيالت حزب به دست مي آ      گيري طوالنـي شـکل   

 از مجموعـه اعضـايي بـه وجود آمد كه به سادگي رشد              ۱۹۱۹آلمـان در    

                                                 
1. Paul frolich 
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كـرده ودر جـريان حرکـت عملـي بـه آن گـرويده بودنـد، عضويتي كه                  
ي حوادث شكل    نمـي توانسـت حـوادث را شـكل دهـد، بلكـه به وسيله              

اسپارتاكيست هاي قديمي طرفدار لوكزامبورگ در راس حزب        . گرفته بود 
 .اما نمي توانستند جريان را كنترل كنند د،جديد بودن
 هاي كله شق اين مسايل را تشخيص داده بودند و از پيوستن به              ابليت

 سياسي هر دو طرف موافقت       مسايل در باره . حـزب جديـد سـرباز زدند      
داليل روشن شكست گفت وگوهاي     . كـامل خـود را اعـالم مـي كـردند          

 براي رهبري حزب    هـا نمايـندگان مناسـبي     ابليـت   وحـدت آن بـود كـه        
همان گونه كه   .  را پنهان مي كرد    هاامـا اين مساله تفاوت عميق آن      . نداشـتند 

 :مولر در جريان بحث هاي وحدت اين مساله را آشكار كرد
مانند ... در مسـايل اساسـي مـا و اسپارتاكيسـت هـا يكـي هستيم                «

دهنده ي   ليبكنخـت، مـا موافـق تـرك پارلمـان نيستيم، اما با اعمال آزار              
البـته مـا بحـث  كرده ايم كه حركت هاي خياباني             ...خيابانـي چـه كنـيم؟     

ن مدام توده ها را به    اروت ف ... ضـروري خواهـد بـود، امـا بـه نظر من             
ها چنان به    آن. هـيجان مي آورد، تا مردم رفتار ماجراجويانه داشته باشند         

 ...هـيجان مـي آيند كه جاسوسان به سادگي مي توانند آنان را شكار کنند   
تـوده هـاي خـارج گـود ايسـتاده، مانند ما با تجربه نيستند و نمي توانند       

ما بايد دورانديشانه به مسايل     . وضـعيت را مانـند مـا سروسـامان دهند         
من ديروز در برابر تاكتيك هاي توطئه آميز صحبت كرده ام و            . نگـاه كنيم  

 ۳۱».مخالف اتحاد با كمونيست ها هستم

اشاره مي كند پيام هايي     " روت فوهن  " آن به  در مقاالتـي كـه مولـر در       
 :نظير اين ها زياد است

تخريـب و نـابودي بـه وسـيله ي آنارشيسـم سرمايه داري، يا تولد                «
ـ دوباره از ميان انقالب اجتماعي     .  ساعت تصميم گيري فرا رسيده است       

اگر اعتقاد به سوسياليسم داريد، اكنون وقت آن است كه آن را در عمل              
 ۳۲».نشان تاريخ دهيد

  شوراها در غرب   
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 نبود يک   در صورت گانه،   در موقعيـت حسـاس و مسـموم قدرِت دو         
 طرف، بـه سادگي مي تواند از    چنيـن نظراتـي   ،  ي قـوي تشـکيالتي     بـرنامه 

هاي   كـه لوكزامبورگ بحث     حـال آن  . قـرار گـيرد    اسـتفاده    مـورد دشـمن   
مستدلي را در اين مورد مطرح مي كرد تا توده ها را متقاعد كند كه چگونه              

ي او موضوع چنين     در نوشته . رژوازي به پايان راه رسيده است     پارلمان بو 
 :مطرح مي شود

ي انقالب پرولتري از درون مجلس ملي و پرچم هايي           مشـت بسته  «
ي قدرت به دست شوراهاي      همهـ  آيـد كـه كلمات آتشين        بـيرون مـي   

ايـن پاسخ ما به مجلس ملي       . سـربازان و كارگـران بـر روي آن اسـت          
 ٣٣».است

ي  ها مشخص بود اما در نشريه      غ تئوريكي اسپارتاكيست  هـر چند بلو   
لنيـن بحران روسيه را در هنگام قدرت        . شـد  شـان مـنعكس نمـي      روزانـه 

ي شمشير  وضعيتي كه بر روي لبه   . دوگانـه موشكافانه تر بررسي كرده بود      
كه  در نوسان است، خطر بزرگي كه اقليت را به عمل مي كشاند قبل از آن              

ي نيازبه   "توضيح صبورانه "سياسـت پراودا    .  باشـد  ي كارگـر آمـاده     طـبقه 
دست کارگران   تنها هنگامي قدرت در   . ي كارگر بود   طبقهگرفتن  قـدرت   

قرار ميگيرد و اكثريت كارگران اين ايده را برمي گزينند كه فراخوان براي             
 .قبول باشد  تهاجم سراسري قابل

ز آغاز  دو ماه پس ا   . مان شد زدر آلمـان ايـن مسـايل بـا انقـالب همـ            
. ها سعي مي كردند يك حزب كامل انقالبي را پايه گذاري كنند            انقالب آن 

اگـر تركيـب فعاليـت سياسـي و آمادگي مبارزاتي پيشروان يك سال قبل              
انجـام گرفـته بـود بـه سرعت نشان مي داد كه شيوه هاي هر دو، كه يكي                   

ا تكميل  ها، يكديگر ر   تمايل به تبليغ دارد و ديگري به برانگيختن كارخانه        
اگـر حزب كمونيست بر اين پايه رشد مي کرد، مي توانست از             . مـي كنـند   

احساسـات طـرفداران جوانش استفاده و حزب را با کمک آنان بازسازي            
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دراين زمان آمادگي حزب    .  به وجود آمد   ۱۹۱۸حزب در پايان سال     . كند
 .براي مقابله با پيش آمدهاي آينده ضعيف بود

يط فوق العاده در سال جديد، هزاران نفر        بـاوجود ايـن مشكالت، شرا     
ــاند   ــت كشـ ــزب كمونيسـ ــمت حـ ــه سـ ــه . را بـ  ۱۹۱۹در دوم ژانويـ

 نفر به عنوان    ۴۰۰ نفر را ازميان     ۵ "اسـپاندو "سوسياليسـت هـاي مسـتقل       
روز بعد افراد   . نمايـنده انـتخاب كـردند تـا به حزب كمونيست بپيوندند           

ي   شاخه  جديد لندر ك . هـا پيوسـتند     بـه آن   "١چارلـتون بـورگ   "مسـتقل   
ي آينده انقالب به مذاكره      كخت درباره بكه با لي   مسـتقل محلـي پس از آن      

 اما اين حركت به سمت ايده هاي انقالبي،         ٣٤.پرداخـت، از بارث جدا شد     
 .هنوز براي تصميم قطعي كافي نبود

 ۱۹۱۹مبارزه كارگران در ژانويه 
ز شد و   پـيروزي بـر ارتجاع در كريسمس باعث تقويت كارگران مبار          

. آن دست نيافته بودند     اعـتماد به نفسي  داد که تا قبل از نوامبر به            هـا بـه آن  
 دسامبر  ۲۹ي مهندسان در     ايـن پـيروزي در تظاهرات شگفت آور اتحاديه        

 اعالم كرد كه او مذاكراتي      ٢قتي به نام تيرپيتس   وكارمند تمام . متـبلور شـد   
ر، دِلركار و   كا مـزد كارگـران سـنگ      اساسـي  انجـام داده اسـت تـا دسـت           

هماهنگي ميان  .  ديگر فلزكاران افزايش يابد    هايماشـين كـار و ساير بخش      
كارگـران بـه طـور بـي سـابقه اي پيشـرفت كرده بود و بر طبق گفته هاي                    

احساسات عمومي  . تيرپيـتس، او از همراهـي كارگـران تعجب كرده بود          
 :چنين بود

دگان خودشان  نماين. گيرد هيچ معامله اي با كارفرمايان صورت نمي      «
در . اند را خدمـت گـزاران قدرتـي ميدانـند که کارگران پايه گذاري کرده     

                                                 
1. Charlotten burg 
2. Tirpitz 
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يـك دولـت سوسياليسـتي هـيچ بخشـي بـراي مذاكـره با سرمايه داران          
 ٣٥».خصوصي وجود ندارد

شناختن   بـه يـك بـاره شـرايط تغيـير کـرد ـ كارگـران از به رسميت          
ي جديدي را    دورهحتا شوراي اجراي مركزي     ! باز زدند  كارفـرمايان سـر   

ايـن شـورا حاكميت سياسي مطلقي را به دست آورد كه در             . آغـاز کـرد   
روزهاي سخت از آن كمك گرفت و اعالم كرد شوراي كارگران يك بار             

 اين اظهارات با    ٣٦.ديگـر بـه عـنوان قـدرت برتـر وجـود خواهد داشت             
نمايندگان شوراهاي  .  تقويـت مـي شد     هـا  تقاضـاهاي كارگـران كارخانـه     

 :نه هاي برلين اعالم كردند كه از اين به بعدكارخا
كار خواهد برد و     شـوراي كارگـران حاكميـت انقالبـي خود را به          «
 .كس حق ندارد در برابر مسير آن مانع ايجاد كند هيچ
هـاي بـزرگ شـوراهاي كارگران قدرت خود را بر            ـ در كارخانـه   ۱

در . دمـزد و شرايط کار كارگران اعمال خواهند كر         روي تولـيد، دسـت    
حركـت بـه سـوي سوسياليسـم ايـن شـوراها از تـداوم توليد مراقبت                 

كردن  كار در جهت عمومي     با دقت و پشت    ها را خواهـند کـرد و فعاليـت      
 .دهي خواهند کرد هاي صنعتي بزرگ سازمان شركت
ي بـزرگ به عنوان مديريت      ـ شـوراي كارگـران در هـر كارخانـه         ۲

ي امور   مداخله در همه  اين شورا سرپرستي كلي و      . عمـل خواهـد كرد    
 ٣٧».مالي و تكنيكي را خواهد داشت

شـوراهاي محلـي كارگـران در يك جلسه، التيماتوم نهايي خود را به             
 :ندادارات دولتي اعالم كرد

تمـام قدرت بايد در دست شوراهاي كارگران و سربازان باشد كه            «
ده اين شوراها فراخوان  . هـاي اجرايـي پرولتارياي انقالبي هستند       ارگـان 

شان را بر جامعه اعمال كنند و جامعه را به           شـدند تـا مستقيماً حاكميت     
بنابراين شوراهاي  ... سـمت اهـداف انقـالب سوسياليستي به پيش برند         
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جمعـي كارگـران و سـربازان نبايد فقط حق نظارت داشته باشند، بلكه              
 ٣٨».بايد داراي قدرت اجرايي مطلق باشند

د از دولت مركزي، جمعيت هاي   ي مـبارزه كه عبارت بودن      سـه جـبهه   
 . ها اكنون به هم پيوند خورده بودند محلي و كارخانه

جنبش . وجود داشت  اتهايـي در برابر رشد مبارز      گـرچه محدوديـت   
شـورايي كارگـران بـراي ايـن تأسـيس شـده بـود تا با کمک چارچوب                  

اما وضعيت كلي در    . وجود آورد   پايه هاي انقالب را به     اش گسترش يابنده   
 كه اکنون کارگر    ١فرانس بيرس دورف  . ي آيـنده هـنوز تدافعي بود       رزهمـبا 

ها را در آغاز سال      هاي كارخانه  زيمـنس و قبالً ملوان بود، وضعيت بخش       
 : چنين توصيف كرد۱۹۱۹

هر . تمـام رفقـا بر ضروري بودن حضور در کارخانه تأكيد داشتند           «
ومي سازي  كه عم  اي بـايد يـك پايگـاه نظامي بسازد به طوري           كارخانـه 

دهي نظامي   پيشنهاد شده بود كه من مسئوليت سازمان      . بتواند اجرا شود  
كه هر زمان كه الزم شد و ضرورتاً         به طوري . ها را داشته باشم    كارخانـه 

 .ها بتوانند از خود دفاع كنند الزم خواهد شد آن
هر كارخانه را به پايگاه نظامي تبديل       «مـن فكـر مـي كـنم كه شعار           

ـ   » كنـيد  تمـام افـراد بخـش مـن خواهان اسلحه بودند به            . ودصـحيح ب
خصـوص هنگامـي كـه مجلـس ملـي فـراخوانده شـد، زيرا فراخواني                

ها، همانند   آن. مجلس ملي خيانت آشكاري به دستاوردهاي انقالب بود       
» ي قدرت به دست شوراهاي كارگران و سربازان        همـه «قـبل خواهـان     

هاي بزرگ   دن كارخانه  تـا بيشـتر خواسته هاي ما که، عمومي ش          ،بودنـد 
 ٣٩».است، به دست آيد

واقعيـت آن بـود كـه بيشـتر گـروه هاي كارگري آرزو داشتند قدرت                
كار گيرند، به     نوامبر به  ۹آوردهاي   جمعـي شان را براي محافظت از دست       

                                                 
1. Franz Beirsdorf. 
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ي  صحت كامل نظريه  . که يک گام نظامي قطعي به پيش بردارند        جـاي آن  
 . اثبات شد۱۹۱۹ورف در ژانويه دبريس

شوراها قطعنامه اي را تصويب كرده . ايـن دوره شـرايط پيچيده اي بود     
ها بود؛   بودند كه در تعارض با دولت قديمي، مديران و ادارات شهرداري          

رفت   در حال پيش   ريزان آگاه انقالبِ   امـا ايـن شـوراها بخشـي از بـرنامه          
هـاي حزب    اكثريتـي در درون گـروه     (شـاخص تريـن انقالبـيون       . نـبودند 

بحران جديد با    دربـه شـدت تحـت فشار بودند تا          )  جديـد  كمونيسـت 
صبورترين انقالبيون  . رهـبري الزم، راه حل را پيدا کنند        دهـي و   سـازمان 

 حكومت ِابرت   يفكـر مـي كـردند كـه زمـان بـراي سـرنگوني مسلحانه              
هـا مـي دانسـتند كه پيشرفته ترين بخش كارگران در             آن. فرارسـيده اسـت   

كودتـاي انقالبي را از سر گذرانده اند و         برليـن در مـدت چـند هفـته دو           
ها  اما آن . ي آلمان قابل مقايسه نيست     اكـنون آگاهـي طبقاتـي آنان با بقيه        

ارزيابـي نكـرده بودنـد كـه ايـن نابرابـري مشکالت ديگري را به وجود                 
هاي مشخصي در پايتخت از يك قيام فوري حمايت          تـنها گروه  . وردآمـي 

در برلين موفق مي شد، تضمين چنداني       حتا اگر انقالب جديد     . مـي كردند  
 "برلين سرخ "يـك   . ي كشـور بـه آن بپـيوندند        وجـود نداشـت كـه بقـيه       

 .، محكوم به فنا بودصورت ايزولهه ب
اگر .  رهبري پيشرو بسيار مهم بود     يبار ديگر نيز در اين مرحله مساله      

سوسياليسـت هـاي انقالبي همراه با بهترين مبارزان مي توانستند توده هاي             
هـا با يك پاسخ      برليـن را پشـت سـر خـود بكشـانند و اگـر حركـت آن                

 را  ۱۹۱۷طـرف دارانه مواجه مي شد، شرايطي بوجود مي آمد كه قيام اكتبر              
 جدي در سر ياما آن چنان كه مي دانيم موانع      . در روسـيه به پيروزي رساند     

راه ايـن شـرايط هماهـنگ وجود داشت ـ موانعي كه مي توانست با يک                
کامال .  سـاده بـه شـوراهاي كارگـران مـورد توجـه قرار گيرد              ي مـراجعه 

 انقالبـيون در جنـبش شـوراهاي كارگري در برلين و             کـه  مشـخص بـود   
گرايــي  هــيچ مــيزان قهــرمان. رنــدهــاي ديگــر آلمــان اكثريــت ندا بخــش
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وجود  نمـي توانسـت اين حقيقت را تغيير دهد يا اين حمايت وسيع را به              
 .آورد

، هنگامي كه تضادهاي اجتماعي در باالترين       ي انقالبي  در يـك مبارزه   
ســطح قــرار دارد، نــيروهاي طــبقات درگــير مــبارزه، در برابــر يكديگــر 

هاي كوچك مبارز  هـا غالباً به گروه    سوسياليسـت . صـف آرايـي مـي كنـند       
طور  اما حتا در همين سطح نيز رهبري ـ كه به. نداكارگـري عـادت كرده    

ي او است ـ بسيار      اه حمايت كننده  واقعـي پـيوند ميان يك پيش رو و پايگ         
ي  هنگامـي كـه سرنوشت تمام طبقه مطرح است رابطه         . بااهميـت اسـت   

از اهميت  ) يعنـي پيشـرو و پايگـاه حمايت كننده        (نـزديك مـيان ايـن دو        
اش نمي تواند منفعالنه     ارتباط ميان پيشرو و پايگاه    . زيادي برخوردار است  

ـ              در جنگ . دازه گيري شودباشـد و بـا آراي مخفـي و چـيزي شـبيه آن ان
. طبقاتـي، جزيـيات وقتي براي چنين حمايت هاي قانوني  باقي نمي گذارد             

جـاي آن بـايد بنيانـي از ارتباطات محكم با توده هاي كارگراني وجود         بـه 
اين مساله به   . داشـته باشـد كـه خواهـان حركـت بـه سمت جلو هستند              

 مؤثر نياز    كارگران توسط يک رهبري متمركز     جمعيدهـي دسـته    سـازمان 
در آلمان شوراهاي كارگري هنوز حمايت شمار وسيعي از كارگران          . دارد

 . آن را ناديده گرفتشدانقالبي را داشتند که نمي 
ي  شورش عمومي که با حمله    کرد، اگـر چـپ ايـن مساله را درک مي         

 به سمت   بايست مـردم به پادگان مارين در کريسمس صورت گرفت، مي         
 ،  ۱۹۱۷در روسيه بلشويك ها در جوالي       . شد ميعملـي مسـتقيم هدايت      

ها مي دانستند كه قيام در       آن. در پـتروگراد بـا هميـن شرايط مواجه شدند         
اين ترتيب همراه با تظاهرات توده اي در      سـطح ملي صورت مي گيرد و به       

ها كارگران پتروگراد را متقاعد كردند كه بايد صبر          روزهـاي جـوالي، آن    
 .ها برسند سيه از نظر سياسي به آني مردم رو كنند تا بقيه

ي كارگر   تـنها يـك حـزب توده اي با ريشه هاي عميق در درون طبقه              
در برلين  . مـي توانـد ايـن غلـيان احساسات محلي را كنترل و شكل دهد              
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كمونيست ها و   "رغـم خواست بسياري از       علـي . وضـعيت بـرعكس بـود     
ها  تر انقالب  در بيش ، هر دو گروه به مبارزاتي كشيده شدند که          "ها اٌبليـت 
به اين ترتيب   .  و محصـول هشـياري سياسي کارگران نيست        دهدرخ مـي  

 .ها به دام حكومت  افتادند آن
 حكومـت موقـت، رئـيس پليس برلين، ِاميل ايچ           ۱۹۱۹ ژانويـه    ۴در  

اين حرکت  . او يک سوسياليست مستقل بود    . ن، را از كار بركنار كرد     رهو
هم . "خصا براي مقابله با چپ بود     ي شخصي بود و مش     بيش از يك حمله   

در برابر اين موضوع به دو دسته تقسيم        "  هـا و هـم كمونيسـت هـا          ابليـت 
خاطر نداشتن   هـا در اطـراف ريچـارد مولـر به          بخشـي از ابليـت    . شـدند 

ي  كميته. آمادگـي، از يـك جـنگ ناخواسـته ي داخلـي امتـناع مـي كردند           
 :و چنين گفتمركزي حزب كمونيست جانب احتياط را رعايت كرد 

در اين مرحله بايد از دادن شعار براي سرنگوني حكومت اجتناب           «
ن راخراج ايچ هو  : صورت زير خواهد بود    شعارهاي ما قاطع و به    . شود  

پرولتاريا را  . انقالبي را خلع سالح كنيد     هاي ضد  گـروه . را ملغـي كنـيد    
هـيچ كـدام از ايـن شـعارها به معني سرنگوني حكومت             . مسـلح كنـيد   

 ٤٠».تنيس

ي  ، يكي از پايه گذاران مستقل ها و ليبكنخت حركت كميته          ١وربلدامـا   
 تصميم گرفتند قيام    هاآن. مركـزي حـزب كمونيسـت را مسخره مي كردند         

كه عده اي از اين درهم ريختگي عصباني بودند، بسياري از            در حالي . كنند
ر هاي مختلف چپ به دنبال اين دو رهب كارگـران آمـاده شـدند و سازمان     

 ژانويه بيانيه اي به امضاي كميته هاي دائمي         ۵در  . ساختارشكن راه افتادند  
. ـ مستقل ها و ابليت ها پخش شد كه خواهان بركناري حكومت ِابرت بود        

 :پيام اصلي آن عبارت بود از

                                                 
1. Leade baur. 
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 بـا اين حركت عليه فرماندهي پليس برلين، پرولتارياي تمام آلمان          «
 ، شما   كارگران، رفقاي حزبي  . ت انقـالب تمـام آلمـان صدمه ديده اس         و

مـرگ بـر ديكـتاتوري ِابـرت، شيدمن، هيرش و           . نـبايد اجـازه بدهـيد     
 ۴۱»!ِارنست

در پاسـخ بـه ايـن فراخوان وسيع ترين تظاهراتي اتفاق افتاد كه تا آن                
 :زمان برلين شاهد آن بود

ارتشي ... از رولند تا ويكتوريا، كارگران شانه به شانه ايستاده بودند     «
 . هرگز به خود نديده بود١فلودندورار نفره، طوري كه صد هز

 ۹جمعيت در سرما و مه از ساعت        . اي اتفـاق افـتاد     سـپس معجـزه   
ها در شورا    بعضي جاها رهبران آن   . صـبح محكـم و استوار ايستاده بود       

اما رهبران  . چنان ايستاده بودند   توده ها هم  . مه به تدريج كم شد    . بودنـد 
خواستند  ها مي  آن. شتاقانه به هيجان آمده بودند    توده ها م  . سـاكت بودند  

ها را آرام  كـاري انجـام دهـند، تنها يك كلمه مي توانست احساسات آن    
مه كم كم دوباره . ردندكـند، مـردم علـت سكوت رهبران را درک نمي ك          

گين به   جمعيت غم . تـر شـد، و همـراه بـا آن تاريكـي پديـد آمد               بـيش 
 بزرگي گرفته بودند اما كاري انجام       ها تصميم   رفتـند؛ آن   هايشـان  خانـه 

 ٤٢». درفکر فرورفته بودندشاننداده بودند، زيرا رهبران

هايـي كـه مـردم را به مبارزه فراخوانده بودند، در موقعيت سختي               آن
شد، پيش رفتن به معني      نشيني به ترس تعبير مي     اكنون عقب . قرار داشتند 

داد که  رگرفت و نشان هاي آتشيني د دوباره بحث . شـدت يافتـن قيام بود     
 در بحــث هــاي جداگانــه .چگونــه نظــرات عمــيقاً دو دســته شــده بــود

ي نهايي فرا رسيده     لوكزامـبورگ، مولـر، دومينگ ادعا مي كردند كه لحظه         
  لدبور مستقل، ابليت و ليبكنخت،هايچپاز اتحاد ها يک بار ديگر  آن. بود

 .ضربه خورده بودند

                                                 
1. Ludendorff 
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 در درون جنبش شورايي     ، که ودندها آموخته ب   ابليـت هايـي کـه      درس
، و تاکيد    به عمل كردي آزادانه نياز است      يافتهسـربازان و كارگـران سازمان     

قبل از  بر اين که     )كـه ديگـر حـزب كمونيست بودند       (اسپارتاكيسـت هـا     
ي آنان موافقت داشته      قـدرت، بـايد اكثريـت كارگـران بـا برنامه            گرفتـن 
چه ضروري بود، اتفاق افتاده      آن.  فـراموش شده بود      اكـنون همـه    ،باشـند 

ها قادر به رهبري جنبش در مسيري        ها و نه كمونيست    زيرا نه ابليت  . بـود 
مسيري كه اعتراض توده ها را از يک قيام آشکار          . چـنان حسـاس نبودند    

يـا انتخاب مؤثر و سريع كه رفتن به مسير حرکت اقليت            : کـرد  ا مـي  جـد 
ديگر براي اظهار تأسف    . کاملطور   انقالبي بود يا كنار گذاشتن حرکت به      

با . چـه كـه چپ انجام نداده بود، زمان زيادي وجود نداشت   ي آن  دربـاره 
ي  دو كميته  وجـود تمـام شـك و تـرديدهاي آنـان، چـِپ برلين پنجاه و               

 .انقالبي قوي داشت
ي انقالبي كه قدرت را به دست گيرد،         دهي يك كميته   بـراي سـازمان   

د، بلكه مردمي خارج از شوراها اين      شـوراهاي كارگـران تصميمي نگرفتن     
 از سرگيري فعاليت جديد شوراها،      باوجوددر حقيقت   . تصميم را گرفتند  

حمله بدون  . شـكي وجـود نداشت كه شوراها با قيام عليه ابرت مخالفند           
ي انقالبي خواهان اعتصاب  كميته. حمايـت شـوراها قماري خطرناك بود   

به آن پيوستند تا ساختمان     بـار ديگر تظاهركنندگان      عمومـي بـود و يـك      
 ژانويـه، اعتصاب صورت گرفت كه با        ۷در  . روارتس را تصـرف كنـند     فُـ 

 .ها همراه بود مبارزات پراكنده در خيابان
ها  آن. تقـابل نظامـي با نيروهاي مسلح حكومت غيرقابل اجتناب بود          

هاي   از گروه  يافتهيك نيروي كوچك اما سازمان    . بـه خوبـي آمـاده بودنـد       
بـاوجود صدها هزار كارگر     . سـرعت بـه شـهر فرسـتاده شـدند          بـه    ١آزاد

ايـن گروه هاي خشِن      تـر از ده هـزار نفـر در برابـر           اعتصـابي، فقـط كـم     

                                                 
1. Frei Kreops. 
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 حتا گروهان ملوانان مردمي از ٤٣. بودند ي جنگـيدن  يافـته، آمادهـ    سـازمان 
 به ١"ُدرن باخ”كه در قيام    در حالي . پيوسـتن بـه مـردم خـودداري كـردند         

ها  ا تأكيد شده بود، دراين حرکت با اعضاي  آن         هـ  شـدت بـر حمايـت آن      
 .مشورت نشد

رن، بـه عنوان رئيس پليس، كه اهميت         هـ  عـالوه بـر آن موضـع ايـچ        
آشـكاري براي برليني ها داشت، نتوانست به سرعت منابع خارج پايتخت            

ي خود را در     هـاي نواحي ديگر تنها حمايت فعاالنه       چـپ . را آمـاده كـند    
 كـردند، هنگامـي كـه ديگر دير شده بود و    مـراحل نهايـي جـنگ اعـالم      

 . نمي توانست تغييرات به وجود آمده را محدود كند
ي كارگر آلمان، دوباره در مقابل قيصر متحد شد و در             طـبقه   هنگامـي 

ي نيروهاي مسلح مقاومت كرد، كه قدرت  طـي ماه دسامبر در برابر حمله   
كه از توده  ها جدا        رو وقتي قدم به جلو گذاشت      پيش. او كاهش يافته بود   

 .بود و هر دو فلج شده بودند
ر، محافظان  ِفاك ك ايم«هاي دست راستي ـ       ژانويه گروه  ۱۲ تـا    ۹بيـن   

 كنترل پايتخت را در يک      ٢»تاگ، داوطلبان راينهارد، پادگان پتسدام     رايـش 
جنبش اعتصاب سراسري در    . جنگ شديد خانه به خانه در دست گرفتند       

 که همواره يكي از     ٣»كفسشوارت«. ا باقي ماند  سـطح دفـاع از كارخانـه ه       
اي بود   مـناطق كارگري بود که راديکاليسم کمتري داشت، اولين كارخآنه         

رسيد،  كه نبرد خونين به اوج خود مي       در حالي . كـه اعتصـاب را شکست     
 خواهان توقف جنگ    گ.اِ.آکف همـراه بـا كارگـران        سـ كارگـران شوارت  
اما . هزار كارگر، جنگ متوقف نشد ۴۰با وجود پشتيباني    . داخلـي شـدند   
 .  نبرد به همراه داشت ي را تا اواسط صحنهمرج و اغتشاش و هرج

                                                 
1. Doren Bach. 
2. Maikafer, The Reichstag and Rinhard Vlunteers and Tailans. 
3. SchwartzKopff. 
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ي انقالبـي كسـاني بودند كه در مورد قيام شك و             همـواره در كميـته    
ها  کف موجي در آن   سخواهي از شوارت   تـرديد داشتند و اين صداي صلح      

ريق ليبكنخت با   ها از ط   كمونيست. ايجـاد کـرد تـا خواهـان تسليم شوند         
كه چپ براي حمله تحت      هـا مخالفـت مي كردند، به طوري        خواسـت آن  

ها درخواست بازگشت به كار كردند و         ژانويـه ابليـت    ۱۳در  . فشـار بـود   
جا را ترك   نااميدانه دفاع مي كردند آن"فروارتس"هايي كه در ساختمان      آن

 به زودي   بيد،کوكـه هـنگ توپخانـه آنان را درهم مي          كـردند، و در حالـي     
 .محاصره شدند

در اسـپاندو جـنگ سـخت تـري جـريان داشـت در طي آن نيروهاي                 
 هاي گروه". كارگـري سالن شهر و نقاط استراتژيك را اشغال كرده بودند          

 بـراي برگـرداندن هژموني سرمايه داري دست به تالفي وحشيانهاي            "آزاد
ــد ــه ۶۰: زدن ــه ي كارخان ــاي تســليحاتي   مسلســل در اطــراف مجموع ه
شان رانده شدند و     هاي كارگـران بـه سمت دستگاه     .  آرايـي كـردند    صـف 

هاي آزاد   شورش درهم شكسته شده بود و گروه٤٤. قرار گرفتندتيررسدر
 - ـ سوســيال دموكــرات و بــه اقــرار خودشــان١نوســکهتحــت رهــبري 

. جويي مرگ آوري را حاکم كرده بودند       شـكارچي انقـالب ـ دقـيقاً انتقام       
هاي  ها از گروه    نه دهم آن   .م در ژانويه كشته شدند     نفر از مرد   ۲۰۰حدود  

 نوامبر و همان    ۹ کشته در    ۱۸ايـن تعـداد در مقايسـه با         . انقالبـي بودنـد   
 نفـر در طـي حمله سراسري به گروه          ۷۰ دسـامبر و حـدود       ۶تعـداد در    

 ۱۹۱۹ي    مشهورترين قربانيان ژانويه   ٤٥.ملوانـان مردمـي بسـيار زيـاد بود        
ها ضربه سختي براي حزب       بودند كه مرگ آن    لوكزامـبورگ و ليبكنخـت    

 .كمونيسِت جوان بود
در . درگـيري ژانويه خارج از شوراي كارگران آغاز شد و پايان يافت           

كارگران شورايي ": کشـاکش نـبرد روت فـان با شك و ترديد سئوال كرد    

                                                 
1. noske 
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حضور ،  ها كه خواهان رهبري توده هاي انقالبي بودند         آن "؟كجـا هسـتند   
سوال روت فان غلط طرح     ٤٦.ظاهراتي هم برگزار نكردند   نداشـتند؛ حـتا ت    

آن  ند، به  ا ي نبرد غايب   کـه شـوراهاي كارگري از صحنه       شـده بـود ـ ايـن      
  مفهـوم بـود كـه تـوده هـا بـراي پيوسـتن به جريان مستقيم انقالبي آماده              

هايي بودند كه به     شـوراها، بـا وجود اشتباهات شان، تنها سازمان        . نـبودند 
ي حزب  گـروه كوچـك بـا تجربه   . ي وفـادار مـاندند    هـاي كارگـر    گـروه 

ها كه مبارزاني    كمونيسـت كـه يـك رأس سياسي بدون بدنه بود و ابليت            
شان حركت مي كردند،     هـاي كارگـري    بودنـد کـه بـدون حمايـت پايگـاه         

هـاي اساسـي حزب انقالبي توده اي را پايه ريزي كنند يا              نتوانسـتند بنـيان   
در . ي كارگــري بــه وجــود آورنــدوحــدت طبقاتــي را از درون شــوراها

ي   به وسيله  ۱۹۱۹كـه جنـبش كارگـري سر خم كرد،اما در ژانويه             حالـي 
در حقيقت توده هاي كارگران برلين      .  درهم شكسته نشد   "هاي آزاد  گـروه "

هاي مهمي از واقعيت هاي سياسي      درس نوسکه و   ِابرتدر برابـر حركت     
 .آموختند و به سمت چپ رانده شدند

  بعديهايحركت
حتا در پايتخت   . انقالبـيون شـرايط را درسـت ارزيابـي نكـرده بودند           

آمادگـي كافـي نـبود نـه فقـط از نظـر نظامي بلكه عالوه بر آن، در عمل               
رويدادهاي بعدي خود   . اكثريـت مردم براي پيروزي سياسي آماده نبودند       

زودي اتفاق   سازي نشان داد که به     سـري انـتخابات سرنوشـت      را در يـک   
لـي کـه رأي دهندگان به جاي محيط کار به مناطق جغرافيائي             درحا .افـتاد 

 نشان داد که تمايل عمومي به سمت چپ         گيريتقسيم شده بودند اما راي    
هاي حزب سوسيال دموکرات در كنار       حركـت رفرميست  ۴۷.گـرايش دارد  

 :تر شده بود شوراهاي كارگران و سربازان ضربه پذير
 ۴۸:وراهاي برليندرصد آراي احزاب كارگري در انتخابات ش
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 19,مارس 19,فوريه 19,ژانويه 18,دسامبر 18نوامبر 

حزب سوسيال 
 36 43 51 55 61 دموکرات

ها مستقل  39 45 49 47 64 
ها کمونيست  ـــ 9 ـــ ـــ ـــ 

 
ايـن ترتيـب يك ماه پس از كشته شدن لوكزامبورگ و ليبكنخت،              بـه 

دست داد و گرايش    حزب سوسيال دموکرات برتري خود را در برلين از          
 .به سمت چپ افزايش يافت

. را داد " قيام اسپارتاكيست ها  " عنوان   ۱۹۱۹تـاريخ بـه حـوادث ژانويه        
انقالبي   هاي ضد  تالش. چـپ در حقيقـت در توطـئه ي ِابرت گرفتار شد           

جناح سوسيال دموكرات و مرتجعان به جنگ دامن زد و تهاجم از جانب             
ان مي دهد كه هم وضعيت دفاعي        بررسي زير نش   ۴۹.چـپ آغاز نشده بود    

تـر كارگران در جنگ ژانويه و تهاجم حكومت براي بهره برداري به              بـيش 
 واقعي  هاي نـه فقـط سرخ ها را از بين برد بلكه به بنيان             ،ي شـورش   بهانـه 

 :، لطمه زدها کارخانهي كارگر، در  اعتماد طبقه
ن بورگ و   چارلتُـ "هـاي مهمـات سـازي و تسـليحات           در كارخانـه  «

كاري داوطلبانه را      ژانويه كارگران يك نوبت    ۶ در   ١" ِكـن ِفلـد    يرتينـ ما
كارگران خواهان آن   . تنظيم كردند تا از كارخانه و انبارهايش دفاع كنند        

بودنـد كـه محـل كار خود را بدون توجه به عضويت حزبي براي همه                
ها از واگذاري مسلسل ها به فرماندهان نظامي امتناع كردند           آن. امن كنند 

اما در  . و مواظبـت زيـادي كردند كه مطمئن شوند كارخانه صدمه نبيند           
كه سر كار بودند، شليك      هـاي حكومتي به کساني       شـب جمعـه گـروه     

هنگامي كه صبح شنبه فرا رسيد و نيروهاي نظامي به پيش روي            . كردند

                                                 
1. Martinicken Felde – Charlltenborg. 
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ريزي گرفته   ادامـه دادنـد، كارگران کارخانه را ترک کردند تا جلو خون           
 .شود

الع از ايـن تصـميم قبلـي، نوبت نگهباني در وسط روز             بـدون اطـ   
اما کارگران در اين    .تعويض شد تا کارگران وظايف خود را انجام دهند        

جا   سرباز و يك افسر در آن      ۴۰. هـنگام كارخانـه را در اشـغال ديدنـد         
ها   عضـو نگهبانـي را دسـتگير و از آن          ۹هـا تمـام      آن. حضـور داشـتند   

ي  همه. سه نفر از آنان مقاومت كردند     . ندي سالح ها تحقيق كرد     دربـاره 
هــا را تهديــد كــرده بــود كــه اگــر  افســر آن. هــا بــه زنــدان افــتادند آن

 »!شوند ترين حركتي كنند با نارنجک منفجر مي كوچك

 :مردان بعداً آزاد شدند اما هنگامي كه نوبت كار فرا رسيد
مديـر شـبيه يـك ديكـتاتور کوچـک بـود و در حالي كه موقعيت          «
ش را تثبيـت شده مي ديد، شروع به بدگويي به كارگران به عنوان              خـود 

كه فكر مي كرد سلطان منطقه       در حالي ... گـروه هـاي دزد و پسـت كرد          
و شوراي  ...  ژانويـه تعطـيل است     ۳۱اسـت، اعـالم كـرد كارخانـه تـا           
 ٥٠».کارگران چيزي براي گفتن نداشت

نجات هـاي مديـران و سياسـيون رفرميسـت براي            تمـام درخواسـت   
. ناك اقتصادي بود   همه چيز حاكي از سقوط وحشت     . بينتيجه بود  اقتصاد،

در . داران بود  نگرانـي واقعـي تـداوم تولـيد نبود، بلكه اعتراضات سرمايه           
ي منافع   كه درباره  كـه مقاومـت كارگـران شكسـته شـده بـود، آنان             حالـي 

يگري ها يکي پس از د     عمومي ناله سر مي دادند، اكنون در بستن كارخانه        
 .هاي رسمي بود چنين به نفع اتحاديه فشـار هـم  . هـيچ تـرديدي نداشـتند     

گفت حاضر نيست كارفرمايان را به رسميت بشناسد،         كـه مي  " تسيـ يرپت"
در  ۵۶.دانست آمـيز را عـادي مي      مـزد تحقـير    اكـنون پذيـرش يـك دسـت       

 شده بود،  كه عمومي(DWM) مبارزتريـن بخـش صـنايع مهندسي برلين،   
. اران نفـر را اخـراج و كـار را مـتوقف كرده بودند             روسـاي بخـش، هـز     

كه شوراي كارخانه به دولت اعتراض كرد يك وزير سوسياليست           هنگامي
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اين . داران باشند  بـايد خواسـتار گذشت اخالقي سرمايه      : بـه آنـان گفـت     
  ٥٢.ي تلخ كارگران كارخانه مواجه شد پاسخ با خنده

 گيري  نتيجه
. اريخ كاملي از انقالب آلمان نيست     وجه ت  ي مـورد بحث به هيچ      دوره

حـتا در آخريـن مقاومت كارگران كه در برلين صورت گرفت، شوراهاي     
 ي روهـر و برمن و      كارگـري يـك اعتصـاب تـوام بـا قـيام را در مـنطقه               

.  رفت هامبورگ انجام دادند كه به سمت تصرف كامل قدرت محلي پيش      
يك اعتصاب عمومي    برلين دوباره به     ۱۹۱۹زودي در مارس     چنين به  هـم 

 .كشيده شد
هاي   براي روشن شدن ديناميسم۱۹۱۹ تا ژانويه   ۱۹۱۸هاي نوامبر    مـاه 

ريزي  که چگونه هماهنگي برنامه    اين: اساسـي حركـت انقالبـي كافي بود       
دهي و عمل بر بستر گسترش       ي مسايل سياسي و اقتصاد ي، سازمان       شـده 

 .تاريخ حركت خواهد كرد
، برنامه ريزي منظمي وجود     اي كارگري   شوراهطي در   يدر چنين شرا  

شوراها تنها بخشي از رويدادهاي مشخص بودند و با مبارزات           . نداشـت 
در انقالب هيچ بنيان    . شدند كردند و منظم مي    وسـيع كارگران حركت مي    

 مبارزه در محل    يپروسه. طور مجزا حركت كند    توانـد بـه    واحـدي نمـي   
هر . رهـم آميخـته اسـت     دسـتگاه دولتـي د     تولـيد، اجـتماعات محلـي و      

هاي  ي متقابل بخش   اسـتراتژي بـراي قـدرت گرفتـن كارگـران از رابطـه            
دهي  كنند روابط مختلف را سازمان     آيد كه تالش مي    اجتماعـي بـيرون مي    

آيد به   هايي به وجود مي    هاي طبقاتي را كه در چنين دوره        آگاهـي   و كنـند 
 . ديگر پيوند دهند يك

 بــه ۱۹۱۸ ســربازان در ژانويــه هــر چــند اوليــن شــوراي كارگــران و
حاكميت : وجود آورد  اعتصـابات عمومي ارتباطي نداشت، اما سنتي را به        

ي   كميته ۱۹۱۸ نوامبر   ۹بدين ترتيب در    . ها انسان  ي ميليون  شـناخته شـده   
ــر آن     ــه در زي ــرد ك ــند چــتري عمــل ك ــي شــوراي مخفــي همان اجراي
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كارگر برلين را به    ي   هـا قادر بودند تمام طبقه      هـا و ابليـت     اسپارتاكيسـت 
ها  ها و اعتماد به نفس آن      هاي كارخانه  وجود سازمان . هـا بكشـند    خـيابان 

تسلط  ي حـزب سوسـيال دموکرات را براي ايجاد شورايي تحت          هاتالشـ 
كه در جاهاي    كرد در حالي   كراتـيك خنثي مي   و بور ي حـزب يـا اتحاديـه     

ز  در خــارج از پايتخــت بســياري ا،ديگــر شــوراها شــکل گرفــته بودنــد
 هاي هاي اتحاديه  شـوراهاي كارگـران و سـربازان چـيزي بـيش از كميته            

اما ساختار قدرت   . هـا نـبودند    رسـمي و كارگـزاران سوسـيال دموكـرات        
هاي كارگري   طور محكمي در ميان گروه     بـه " برليـن سـرخ   "كارگـران در    

بـا گسـترش كنترل بر روي توليد، مجامع و دولت،           . گذاشـته شـده بـود     
ودشـان را بـراي آزادي تمـام جامعه و از ميان بردن             شـوراها پتانسـيل خ    

 . کاري پارلمانتاريستي آشكار كردند فريب
رو بيرون آمدند     مهندسان پيش   شـوراهاي كارگران به تدريج از کنترل      
طبيعت دموكراتيك  . ريزي شدند  و بـه عـنوان يـك سـازمان طبقاتـي پايه           

ب سوسيال   حز –هـاي دشمنان شورا يعني       هـا را در دسـت      شـوراها، آن  
شوراي  . شوراها کامال خنثي نشده بودند    اما  . دموکـرات آلمـان قـرار داد      

اي،  ي توده  به عنوان يك زمينه   . اجرايـي در وضـعيت متناقضي قرارداشت      
هاي اكثريت   ي تضاد ميان ايده هاي عمومي رفرميست       كننده شورا منعكس 

را به  از يـک طرف و بحران اجتماعي از طرف ديگر بود كه اين اكثريت               
ها، گرچه در شوراي اجرايي در اقليت        بنابرايـن ابليت  . كشـاند  چـپ مـي   

ها صادقانه  اي در آن داشتند، زيرا آن    كننده بودنـد، امـا غالـبا نقـش تعييـن         
 .ي تمايالت سانتريستي خود بودند كننده منعكس

ي حركـت انقالبي خود را از دست         هـر زمـان رهـبري شـورا زميـنه         
هــاي   گــروه-بارزات سياســي و اقتصــادي  يعنــي هماهنگــي مــ-داد مــي

طور  اين مساله به  . شدند اجتماعـي اولـيه بـراي تصحيح آن وارد عمل مي          
ــي  ــورد تركيــب اجراي ــه/ مشخصــي در م . اي خــود را نشــان داد اتحادي

اعتصـابات اقتصـادي پياپـي شـوراي مركـزي را مجـبور كرد تا به اتحاد                 
 ،در عمل . م نشود هـاي اتحاديـه و مديريـت تسلي        اي نـامقدس بـا حـرفه     
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در هر دو مورد    .  خود را نشان داد    ۱۹۱۸، در نبرد دسامبر      جداشدن از پايه  
 چنان  العمل آن  شـوراي مركزي به خودي خود كاري انجام نداد و عكس          

ي  درمرحله ي اول شورا به وسيله     . كرد، سريع نبود   كـه شرايط ايجاب مي     
ها  ا حرکت توده  تر مورد حمايت قرار گرفت ت      هاي پيشرفته  فشـار بخـش   

در اصـل از زندانـي شـدن اعضـاي شورا جلوگيري کند و در كريسمس                
 . انقالب را از ضعف فيزيكي محافظت كرد

ي  الحراره ابتدا شورا ميزان  : داشتکننده    تعيين شـورا در انقـالب نقش     
اگر .  قانونـي آن طبقه بود     يي كارگـر و بعـد نمايندهـ        احساسـات طـبقه   

ي اساسي وجود داشت كه چپ       ن مساله رفـت ايـ    پـيش مـي     انقـالب بـه   
 بـه عنوان يك پيشرو مستقل در درون جنبش شورايي حركت            بايسـت مي

در .  مشاهده شد ۱۹۱۹ در ژانويه    انگيزياين ضرورت به صورت غم    . كند
العمل هيجاني ليبكنخت در برابر حوادث كريسمس چراغ         آن زمان عکس  

 شوراي  ،تهـنوز حزب سوسيال دموکرا    . سـبزي بـراي قـيام تلقـي شـد         
کرد و هنگامي كه انقالبيون شورا را به عنوان نيروي           كارگران را كنترل مي   

كه در   حـاكم در جنـبش كارگـري جايگزيـن كردند، نه فقط در برلين بل              
سـاير مراکـز کلـيدي جنـبش کارگـري، زمان سرنگوني حکومت حزب              

 .سوسيال دموکرات فرارسيده بود
 با شوراهايي كه در       حزبي ها براي هماهنگي فعاليت    لنيـن و بلشويك   

چه در آلمان وجود     دادند که با آن    حـال قيام بودند، دقت زيادي نشان مي       
كه حزب بلشويك در جهت اهداف سياسي  در حالي . داشت، متفاوت بود  

هاي خود و تبليغات روزانه به پيش    كرد و از ميان رسانه     خـود مـبارزه مي    
ـ اي كارگران  ي توده ها رفـت، لنين اكثريت حزبي را در سازمان        مـي   يعني   

ي مورد نياز براي   بـه عـنوان پيش زمينه    ـشـوراهاي پـتروگراد و مسـكو        
ـ      حزب پيشرو پس از به دست آوردن اين        . دسـت آورد  ه  موفقيـت قـيام ب

تريـن شوراي پتروگراد را براي كسب قدرت سياسي          اکثريـت ، پيشـرفته    
ا نشان داد   ي ملي شوراه   اين حزب قدرت خود را در كنگره      . رهبري كرد 

. وجود آورد ايـن ترتيـب يك دولت كارگري را در سراسر روسيه به            و بـه  
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ها  ايـن به مفهوم دومين انقالب روسيه بود كه از درون خود حركت توده             
 كارگر   ي ي طبقه  وجـود آمـده بـود و رهـبري آن بينش وسيعي درباره             بـه 

 . داشت
 كارگري  شان به شوراهاي   ات اعتقاد  تمام خاطـر  هـا بـه    اسپارتاكيسـت 

يي كه ها بلشويک. هـا بـازي كنند    توانسـتند نقشـي مشـابه بلشـويك        نمـي 
 ي كارگر  هاي عميقي درون طبقه    اي بـا ريشـه     هـاي وسـيع تـوده      سـازمان 
تر  به اين دليل حزب بلشويك توانست وضعيت كارگران را دقيق         . داشتند

ها  ها در مبارزه و حمايت توده      بلشـويك . هـا درک کـند     از اسپارتاكيسـت  
 كافي در اختيار داشتند که نظرات       ياي طوالني داشتند، تعداد اعضا     ربهتج

ي كارگر   هاي طبقه  آنـان را تعقيـب كنند، نظراتي كه در بسياري از بخش           
شان  هاي اسپارتاکيست دانش الزم براي تبليغ نظرات       گروه. نفـوذ داشـت   

شان  هـا و طـرفداران كافـي بـراي گـوش دادن به نظرات              در مـيان تـوده    
 . شان بودند  شنيدن نظرات يكه شمار كمي از كارگران آماده ند، بلنداشت

تـر بود و همانند روسيه       تـر و پيشـرفته     ي كارگـر آلمـان وسـيع       طـبقه 
 با سيستمي   ۱۹۱۸ي كارگر انقالب را در نوامبر        اين طبقه . تاثـيرگذار بـود   

از شوراهاي كارگران و سربازان آغاز كرد و توانست قدرت واقعي را در             
هاي بعد   هاي شورايي براي نسل    كه بحث  در حالي . دست گيرد  ه بـه  جامعـ 

هاي آن زمان مشخص است كه       هـاي روزنامه   نوشـته نشـد، امـا از بحـث        
كه  به طوري . هايي براي بحث، در يك سطح نبودند       عنوان محل  شوراها به 

 و جامعه   مطرح کرده  را   ييها توانستند بحث   مي  کارگري ها رهـبران گروه  
شوراها . دهي كنند  موكراتـيك از پاييـن تـا بـاال سازمان         بـه صـورت د    را  

 بودند كه تاثيرشان را     وظفمحصـول شـرايط واقعـي انقالبـي بودند و م          
ي قديمي وچه تالش براي      تـر كنـند، چـه درمورد تخريب جامعه         عمـيق 

 .  جديد يايجاد يك جامعه
ها   توده  ي انقـالب در برليـن چـيزي نـبود كه خارج از زندگي روزانه             

ــا ــتاده باشــداتف ــر. ق اف ــبارات پ ــداران حــرفه اي  طمطــراق سياســت ع م
 عاشق  ابرتمداراني همانند    سياست. توانسـت آيـنده را تعييـن کند        نمـي 
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فعاليـت سياسي بودند تا در انتخابات جغرافيايي مجلس ملي كه هر چند             
كارگران . عنوان نماينده باقي بمانند گرفـت، بـه    بـار انجـام مـي      سـال يـك   

ها  در خيابان . كشيدند ا از جايگـاه خودشـان پاييـن مي        مـداران ر   سياسـت 
ي كارگـر قـدرت محلـي را مسـتقيما از درون مبارزات كارگران و                طـبقه 

ها كنترل از دست     در كارخانه . آورده بود  هـاي سـربازان به دست      حمايـت 
ي متقابل مسايل سياسي و اقتصادي در        رابطه. كارفـرمايان گرفته شده بود    

 .  داشتتر ادامه سطح اساسي
 به  ۱۹۱۸شـورش سياسـي نوامبر      . تاثـير ايـن پروسـه مشـخص بـود         

كه اكثريت   در حالي . كارگـران اين اعتماد را داد تا در محل توليد بجنگند          
ي  ي مبارزه  هـاي رفرميسـتي مشغول انقالب کردن بودند، تجربه         بـا ايـده   

، وفان انقالب تدر  . تر كشانيد  هـا را به مواضع سياسي راديكال       مسـتقيم آن  
هايي  ها و شكست   هاي اشتباهي برداشتند، لغزش    شـوراهاي كارگـران گام    

خيزان به   و  ي كارگربود كه افتان    هاي خود طبقه   نـيز داشـتند، اما اينها گام      
 . داشت مي رفت و به سمت آزادي گام بر پيش مي

گذاري كرد، اما    ي كارگر يك دستگاه دولتي سوسياليستي را پايه        طـبقه 
تراژدي آن بود كه با نبودن       .  براي پيشبرد حرکت بود    آگاهـي الزم  فـاقد   

اين تاسف تنها براي    . هاي فراوان، دودل بود    راهـنما، جنـبش بـا خواست      
چنين براي قدرت شورايي محاصره شده در روسيه       كه هم  آلمـان نـبود بل    

المللي در ديگر کشورها     نـيز وجـود داشـت كـه بقـاي آن به انقالب بين             
 اما  ،ها آغاز شد    با شكست جنبش اسپارتاكيست    ۱۹۱۹سال  . وابسـته بـود   

هـاي بعـد نشـان داد كـه آتش انقالب كشور به كشور در حال زبانه                  مـاه 
اكنون آن دو سال    . در ايتالـيا فرصت جديدي بوجود آمد      . كشـيدن اسـت   

 .کنيم سرخ را بررسي مي
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 شوراها و فراتر از آن: ایتالیا

 
ورايي كارگـران ايتالـيا در شـرايطي شـكل گرفـت که از              جنـبش شـ   

 ، ديرتر   ۱۹۱۹اين شوراها در پايان سال      . هاي قبلي آن متفاوت بود     نمونـه 
ــرد  ــه. از شــوراهاي مشــابه خــود رشــد ك ــي ب ــن ترتيــب در حال ــه  اي ك

ها در پتروگراد، گالسكو و برلين در شرايط جنگي دشواري           سوسياليست
، ١ند هر گامي را با عجله بردارند، در تورين    بردند و مجبور بود    بـه سر مي   

شان را از سر     مبارزتريـن مركـز صـنعتي ايتالـيا، انقالبيون اولين تجربيات          
ايـن آغـاِز ديرتـر، جنـبش ايتالـيا را به نظريات تئوريكي              . گذراندنـد  مـي 

كرد كه ساير كشورهاي اروپايي فاقد آن        شـوراهاي كارگرانـي واقـف مي      
اي بر روي  تمام شدن جنگ حساسيت ويژهچنيـن بـه علـت        هـم . بودنـد 
 . هاي سياسي انقالبيون وجود نداشت فعاليت

 تالش كردند تا جنبش     وگرامشييآنتونکارگرانِ تورين، تحت رهبري     
هاي ديگر   اي كه تمام سازمان    وجود آورند به گونه   ه  شـورايي كارگران را ب    

با اين  . دند تابع آن بو   ـها    همانند حزب سوسياليست و اتحاديه     ـكارگري  

                                                 
1. Turin 
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موقعيـت خاص، تالش کارگران جهت ايجاد دولت شوراها، تورين را به           
ي خــالص سوسياليســم و شــورايي تــبديل کــرد و نــتايج  مركــز تجــربه

ها در انتها ناموفق بود،      هر چند تجربياِت آن   . دست آمد  مشخصي از آن به   
ون يکي از تواناترين انقالبي   (امـا ايـن امکـان را فـراهم کـرد تـا گرامشي               

نظري  ـ بـتواند در مـيان جنبش شورايي كارگران و فراتر از آن              )توريـن 
مخصــوص  ي تغيــير انقالبــي بــياندازد، کــه اجمالــي بــه مجمــوع پروســه

 . كردند هايي است كه در شرايط رفرميستي غرب كار مي سوسياليست
 در ايتاليا، به صورت نمونه بسياري از      مونت پيدي   توريـن مركز ناحيه   

اين شهر  . تر گالسکو و برلين را داشت، اما به شكل افراطي         هاي مشخصه
ي قرن   جمعيت آن در نيمه   . ي صنعتي بود   رفته ي مدرن پيش   يـك مـنطقه   
اما بيشترين رشد .  هزارنفر افزايش يافته بود۴۳۰ هزار به ۲۰۰نوزدهم، از  

ي اول اين قرن شمار كساني كه در  در دهه. را در اوايل قرن بيستم داشت     
 نفر  ۴۴۰۰كردند از  ئولو زندگي مي  اپ و سن  ١ميالنو صنعتي بريرا دو  نواحـي   

هاي  هاي جنگ شمار كارگران كارخانه     فقط در سال  .  نفر رسيد  ۹۰۲۰۰به  
ها  ميانگين جمعيت در خانه    ۱.  هزار نفر رسيد   ۱۵۰شهر دو برابر شد و به       

هايي زندگي   وحشـتناك بـود، بـيش از نيمـي از جمعيت تورين در خانه             
  ۲. تر نداشت ند كه يك يا دو اتاق بيشكرد مي

امـروزه توريـن يك شهر صنعتي       :  گرامشـي چنيـن نوشـت      ۱۹۲۰در  
ي كارگر   طبقه. العاده دارد  برتري فوق .  شـهر پرولـتري است     يـك  ،اسـت 

منظم است و همانند تعداد كمي از شهرهاي ديگر    . توريـن استحكام دارد   
يت كارگران مبارزات    اما براي رسيدن به اين وضع      ۳. جهـان ممـتاز است    

 . ندامهمي را قبل و در جريان جنگ جهاني اول از سر گذارنده
تاسيس . اي نداشت  ويژه   مرکز ايالت پيدمونت هيچ حالت     ۱۹در قرن   

، تورين را   ۱۸۹۹هايي نظير فيات در    سازي و شركت   هاي اتومبيل  كارخانـه 

                                                 
1. di Milano 
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مبيل رشد  ي اتو  هاي سازنده  كمپاني. در مسـير تغيـيرات انقالبـي قرار داد        
ي مردان ماهر محلي در       ذخيره زودي نيروي کارِ   هماهنگـي داشـتند و بـه      

كارفرمايان مجبور . هاي كوچك تمام شد هـاي قديمـي و كارخانه     كارگـاه 
هاي  بودنـد منابع جديدي از نيروي كار را بيابند، اما در اين زمينه انتخاب             

ان كارفرمايان  طور كه اولين رهبر سازم     همان. زيـادي در پيش رو نداشتند     
 : گويد تورين مي

 .هاي مختلف تالش بسياري ميشد     براي استخدام كارگران در رشته    «
شدند و در چند ماه تعليم  نجارهـا، بـناها و كارگـران ساده استخدام مي       

  ۴.»شدند كار گرفته مي ها به ديدند وسپس همانند ماشين مي

جا،  زيرا در آنجـا بـا مهندسان بريتانيا متفاوت بود،        نـيروي كـار ايـن     
 سال آموزش را اجباري كرده بود تا        ۵ حداقل   كليد مهندسـان    ياتحاديهـ 

 . فردي ماهر محسوب شود
ي  مانده آمدند، اهل نواحي عقب    بسـياري از كارگران كه به تورين مي       

سازي   اتومبيل  ي كشـاورزي مانـند ساردينيا و جنوب بودند و در كارخانه          
داري  فئودالي به سيستم سرمايه    نـيمه آنـان را از سيسـتم       . كـردند  كـار مـي   

هاي بزرگ   در ايتاليا، شركت  . مـدرن پـرتاب كـرده بودنـد         صـنعتي فـوق    
 ميالن  ،مثلث صنعتي تورين  : شدند داري در يك ناحيه محدود مي      سـرمايه 
داري فشـاِر زيادي را بر روي نيروي كار و           ايـن بلـوك سـرمايه     . و جـنوا  

خودي و هم آنارشيسمي را      به كـرد كـه هـم حرکت خود        تولـيد وارد مـي    
كارانــه بــود تــا آنکــه يــک جنــبش  وجــود آورد كــه بيشــتر محافظــه بــه

هاي موجود در  تفاوت ميان جنبش كار ايتاليا و جنبش  . سوسياليستي باشد 
هاي  در آلمـان و بريتانيا سازمان     . بريتانـيا و آلمـان بـه شـدت زيـاد بـود            

ر صنايع مهندسي   براي مثال، كارگران د   . کارگـري قدمـت زيـادي داشتند      
كــه کارگــران ماهــر در آن جايگــاه  بودنــد  گالســكو مســيري را پــيموده 

حتا اگر مديريت بهترين حرکت را براي تحت        ( مشخص و معيني داشتند   
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 اين  كليدكار    يكـي از كارگـران فلز      .)داد کنـترل در آوردن آن انجـام مـي        
 :کند گونه توصيف مي وضعيت را اين

هنگامي . ش نظارت کند، ناراحت ميشد    کار او از ايـن که کسي بر      «
کـه مدير مهمانان را به محل كار او ميآورد، دستگاه را خاموش و محل               

کار کردن در کارخانه به اندازهي کافي بد است          .کرد کارش را ترک مي   
 ۵».گاه هم تبديل شود چه برسد به اين که به نمايش

ها  آن. فاع كنند  محكمي نداشتند تا از آن د       جايگاه كارگران تورين   اما
غالـبا بـه زندگـي كارخانـه عادت نكرده بودند و در مجموع خودشان را                

ي  همانـند دهقانـان مـي دانسـتند، دهقانانـي كه از آگاهي يك عضو طبقه               
. ها مشروط به چنين شرايطي بود      نوع اعتراض آن  . كارگـر فاصـله دارنـد     

 :گويد يكي از كارگران فيات چنين مي
 بـا فريب، تحقير، ستم و  کارگـران  مـا  قـبل از جـنگ جهانـي اول     «

. همه در برابر ما بودند    . آمديم توهين روبرو بوديم؛ اصال به حساب نمي      
دارها، ادارت حكومت محلي و هر كس   سفيد، مغازه  رئيس، كارگران يقه  

 در چنين شرائطي بطور مشخص،    . بلـه همـه در برابـر ما بودند        . ديگـر 
طور طبيعي ما به داليل      به. خودي بود  اعتصـاب بـدون سازمان و خودبه      

 افتاد؟  اما بعدا چه چيزي اتفاق مي. ريختيم جدي بيرون مي

ها  ها و شيشه ها را به سمت المپ قبل از هر چيز ما در خيابان سنگ
شكستيم، سپس اولين تراموايي را كه       هـا را مـي     كـرديم و آن    پـرت مـي   

هــا و چيزهايــي را كــه  صــندلي. كــرديم كــرد، چــپ مــي حركــت مــي
هاي خيابان متعلق به دولتي      چرا؟ زيرا المپ  . شكستيم توانستيم، مي  يمـ 

تراموا در اختيار دولت محلي بود و روساي ما با          . بود كه دشمن ما بود    
ها همه، قسمتي از نهادي بودند كه ما         آن. اين دولت محلي همراه بودند    

، شد هر بخشي از آن كه خراب مي      . را تحقير و به ما توهين كرده بودند       
 ۶».گرفت از طرف ما مورد تاييد قرار مي
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تر بر سر كنترل     در توريـن درگـيري ميان كارگران و كارفرمايان بيش         
هاي  گذاري كارخانه ارزش باالي سرمايه. مزد ي توليد بود تا دست    پروسـه 

. كرد مـدرن، توجـه كارفـرمايان را به حفظ تداوم رشد توليد معطوف مي             
، داراي انعطاف و منظم بودند تا توليد را         ها خواهان نيروي كاري مطيع     آن

ايـن ترتيب مبارزه خيلي بر سر قيمت كار در بازار نبود،             بـه . پـيش بـرند   
كردند بايد ارتش مطيعي     بلكـه حقيقت آن بود كه كارفرمايان احساس مي        

 پول   با كه مزد باشد، به طوري    ي دست  را در اختـيار داشـته باشند کِه برده        
ان به جنبش   ر نـيروي اصـلي کارگ     بديـن ترتيـب    .هـا را کنـترل کنـند       آن

 . شورايي کشانده شد که مسالهي اصلي بود
به خصوص  .  بود اي قوي اتحاديه  هايجنـبش كار ايتاليا شامل گرايش     

شدند، توليدي که به صورت      در تورين که كارگران از ابتدا وارد توليد مي        
ار صورت  انـبوه سـازمان داده شـده بود و همراه با آن تقسيم سراسري ك              

ي مهندسان انگليسي،  اساس اتحاديه ي قرن نوزدهم،   در نيمه . گرفـته بـود   
كه  اي  به گونه،گرفـته بـود     هـاي تولـيد قديمـي شـكل        بـر مبـناي شـيوه     

در قرن بيستم اين    . كـاران انحصار تكنولوژي را در اختيار داشتند        صـنعت 
يار ضعيف  بس١مبـنا در ايتالـيا وجود نداشت و فدراسيون فلزكاران ايتاليا            

 ۱۱۴۱۸ تنها   ۱۹۱۴ شكل گرفت و در سال       ۱۹۰۱اين فدراسيون در    . بـود 
 ۷.تري در كشور وجود داشتند هاي قوي كه اتحاديه عضو داشت، در حالي

هاي جدي از     با رقابت  ،زمان با به وجود آمدن     هايي هم  چنيـن اتحاديه  
هاي  روبودند كه در مجتمع    هـاي مسـتقل كارگـري روبـه        طـرف سـازمان   

اولين مشکل هنگامي   . بودند  گذاري شده  هـاي بـزرگ صـنعتي پايه      واحد
خودي  به طور خود ي اعتصاب به ظاهر شد كه در ابتداي قرن بيستم، كميته       

كه شامل  ) ي اعتصـاب يـا همـان كميسيون داخلي         كميـته ( انـتخاب شـد   
 :طور يكسان بود وابسته به اعضاي وابسته به اتحاديه و اعضاي غير
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ائمـا در وضـعيتي قـرار دهـيم كه به نوعي            ايـن كـه شـخص را د       «
اش اعـتراض خاصي را رهبري کند، به او شغلي واگذار کنيم که وظيفه            

 . بودطور طبيعي كافي بهنوشتن قرارداد و دفاع از حقوق کارگران باشد،     
 كه كل   به وجود آمد   شـكلي از نمايندگـي كارگـران          وضـعيت   ايـن  بـا 

يك اتحاديه  پيوند با يک      براي  . ددا كارخانـه را تحـت پوشـش قرار مي        
 ۸». مدرن با ارزش بوديسازمان در يک کارخانه

هاي مستقل   هـاي كارگـري، سـازمان      هـاي گـروه    بـا وجـود شـورش     
 هاي نطفهاين  . توانستند براي مدت طوالني تحمل شوند      هـا نمي   كارخانـه 

. شـوراهاي كارگـري در شـرايط نامسـاعد قـبل از جـنگ از مـيان رفتند                 
 مبارزه، خود را هماهنگ كنند، به       گسترشوانسـتند با    هـا نت   كـه آن   زمانـي 

 و -هاي كوچك هماهنگ شده تمايل پيدا كردند تدريـج به سمت فعاليت   
 . ي کوچک درآمدند صورت يك اتحاديه عموما به

هاي   سازمان هاي ي قـبل از جنگ جهاني اول، نطفه        بنابرايـن در دوره   
عنوان يك عامل كنترل     ها هماهنگ شده و به     ي كارگـري با اتحاديه     اولـيه 

 كه   در حقيقت، روح اصلي   . آمده بودند  هاي رسمي در   در خدمت اتحاديه  
اي در برابر مديريت     ها قرارداشت، شورش توده    در پشـت ايـن كميسيون     

هاي  نامه ها را براي تقويت موافقت     کميسيون،  كراتوهاي بور  اتحاديه. بود
 . خواستند مورد بحث مي

ها به  هاي کارگري در كارخانه ت سازمانرغـم ايـن فشـارها، سن      علـي 
 مبارزات بعد از     آنکه تا. كراتـيك و ناسـالم خـود ادامه يافت        وشـكل بور  
ــرد   جــنگ، آن ــه آزاد ك ــا را از انحصــار اعضــاي تمــام وقــت اتحادي . ه
 جنبش شورايي كارگران ايتاليا در    سازمان اساسي  ،هـاي داخلي   كميسـيون 

ها به   آن.  بودند ۱)بنينو رزا  (۱۹۲۱ تا   ۱۹۱۹طـي جـريان دو سـال سـرخ،          
 . ي كارگر را ارتقا دهند توانستند پتانسيل طبقه تنهايي مي
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اي بود، در دو     هاي توده   اشـكال ديگـر سازمان      برابـر  مسـايلي كـه در    
ي  زمينه. خود را نشان داد   ،  شـورش عمومـي كه قبل از جنگ اتفاق افتاد         

طوري   بود، به  سازي هاي اتومبيل   كارخانه گسترش سريع ها،   ايـن شـورش   
 ۹. درصد افزايش يافت     ۲۳كـه در يـك سـال تقاضا براي توليدات فيات            

يابـي به اين توليدات و اجتناب از توقف توليد، كارفرمايان            بـراي دسـت   
 هاي اتحاديه. بودند ي فلزکاران اي دو طرفه با اتحاديه نامه خواهان موافقت

نامه تامين   وافقتشان را در اين م     هاي اعضاي  رسمي سعي كردند خواسته   
كه تعداد   در حالي . گر خواست اعضا بود     بيان ۱۹۱۲ ينامه موافقـت . كنـند 

سازي عضو اين اتحاديه بودند، اتحاديه به        كمي از كارگران صنايع ماشين    
كارگران موفق به دريافت هشت درصد      . كننده تبديل شده بود    تنها مذاكره 

تشويق کارگران به   . ندكردن ساعت كار شد     ي كم  عالوه افزايش حقوق به  
ي  نامه در موافقت . تر كرد  قبول مزد باال، نظم مديريت را قابل      داشـتن دست  

جديـد، كارفـرمايان ايـن حـق را به دست آوردند كه بتوانند كارگران را                
كنند، در   كارها اعمال  هايـي بـراي به نظم درآوردن         اخـراج و محدوديـت    

 گذاشته شدند و اعتصابات     كـه در مقـابل، نمايندگان كارگران كنار        حالـي 
 ۱۰.رسمي ممنوع شد غير

ي  ي اتحاديه  نامه هـاي توريـن بـه شدت با تعهد         آناركوسنديکاليسـت 
 در  ۱۸۷۲افكـار آنارشيستي باكونين، از سال       . فلـزکاران مخالفـت کـردند     

 ، ١اريكوماالتستا . آمد ايتالـيا ريشـه داشـت و نيروي مهمي به حساب مي        
كاراصلي او  . ي آنارشيسم ايتاليا بود    ي شده  ه سال رهبر شناخت   ۵۰در طول   

ها در جنبش    بود كه آنارشيست   " ي بدون حكومت   جامعه"تبلـيغ بر روي     
چنين عمل مستقيم و      و هم  کردنداي تبليغ مي   كارگـري و جنـبش اتحاديه     

حركـت بـه جـاي افتادن در دام         " ۱۱. انقالبـي، مـورد حمايـت آنـان بـود         
ها در   آن. ها بود  ار اصلي آنارشيست  ، در حقيقت شع   "هـاي سنگين   تـئوري 
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هاي فرانسه قرار    نفوذ سنديكاليست   سادگي تحت  ابـتداي قـرن بيسـتم، به      
گرفتـند كـه خواهـان تاكيد بر سرنگوني سيستم با يك اعتصاب عمومي              

 . بودند
هـا منكر سازمان مركزي      اي، آناركوسنديكاليسـت   در مسـايل اتحاديـه    
معتقد بودند كه اتوريته از هر نوع آن،        كردند، زيرا    بودنـد و آن را رد مـي       

  ي ي آنان ارائه   سياست اتحاديه . كند ها را ضعيف مي    ي تـوده   آزادي اولـيه  
يك نمونه از   . نامه بود  خواسـته هـا بـه كارفـرمايان و رد هـر گونـه توافق              

العمل  عكس. انداختند  راه  هـا، اعتصـابي بود كه در تورين به         كارهـاي آن  
ي مهندسان نشان داده     ي اتحاديه  مابانه ت ديكتاتور شديدي در برابر مديري   

زيرا اين  . نشان داد  را  فلزکاران خود   ي گونـه کـه دراتحاديـه      همـان . شـد 
. مزدهاي باال،  قرباني كرده بود      اتحاديـه حقـوق كارگران را در برابر دست        

ها  آن. ترشدند ها در خواسته هايشان مصمم     در نتـيجه آناركوسنديكاليسـت    
ــه خواســتار اعت ــر اتحادي ــه صــابي مســتقيم در براب عــنوان  ي مهندســان ب

 . كارفرمايان شدند
پـس از دو مـاه مـبارزه كه بدون سازمان يا بنياد معيني بود، كارگران                

 اصلي   ي نامهشكسـت را پذيرفتـند و همان امتيازات كمي را كه در موافقت            
 . از دست دادند،گرفته بودند
شــان نوشــتند كــه    ي رســمي ي فلــزکاران در روزنامــه  اتحاديــه

كه در همان سال،     درحالي. كنـندگان، شورشـيان مـتمرد هسـتند        اعتصـاب 
به دست آورده  ي فلزکاران همـان كارگـران امتـيازات ناچيزي از اتحاديه   

هاي  رعايت بهترين ديسيپلين  (بودنـد، زيرا تحت رهبري آن اتحاديه و با          
تند امتيازات از    روز اعتصاب رسمي داشتند كه توانس      ۷۵ها   آن) اي اتحاديه

هاي قبلي را دوباره به دست       ي شـورش آناركوسنديكاليست    دسـت رفـته   
 ۱۲. آورند

ي جنبش كارگران تورين بود كه       گر روح دوگانه   اين دو اعتصاب بيان   
 را يافتهاز يـك شـورش بدون شكل تا يك حركت منظم رسمي و سازمان         
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ا کساني  ها ب  رغم اين شكست، آناركوسنديكاليست    علـي . گرفـت  دربرمـي 
 صدايياين هم . داري بودند  صدا شدند كه متهم به همکاري با سرمايه        هـم 

ي فلزکاران كه اعتصاب را      اتحاديه. داد احساسـات انقالبي را تخفيف مي     
ي مسايل درك بهتري از      رغم همه  داد كه علي   رهـبري كرده بود، نشان مي     

اما نه  . ش ببرد توانـد تركيبي از نظم را در مبارزه به پي          مـبارزه دارد و مـي     
گرايي نتوانست   روكراتيسم اتحاديه وخـودي صرف و نه ب      جنـبش خودبـه   

دهي را در يك جنبش به هم پيوند         هـاي اساسـي شورش و سازمان       بنـيان 
 . دهد

تريـن نيروي سياسي فعال در ميان         مهـم  ١حـزب سوسياليسـت ايتالـيا     
ايـن حزب در سطح ملي از همتاي آلماني خود،          . كارگـران توريـن بـود     

 هزار عضو   ۵۸تر بود با حدود      حـزب سوسـيال دموکرات آلمان، كوچك      
 ۱۰ از نظر محلي حزب در تورين نسبت به   . قبل از جنگ   ۱۹۱۴در سـال    

 نفر رسيده بود كه     ۲۴۱۲سـال قـبل دو برابـر شـده بـود و اعضاي آن به                
ي   حـتا قـبل از جنگ شاخه     ۱۳.هـا كارگـران سـنتي بودنـد        چهارپـنجم آن  

ها به زودي با کمک      آن. ها بود   دسـت راديكـال    سوسياليسـت توريـن در    
 ،)آنتونيوگرامشي و آنجلو تاسكا   (فكـران در حـال رشـد         قـدرت روشـن   

 . جويي تكميل شدند رهبران محلي جوان و جنبش دانش
آميختگي مسايل اقتصادي و سياسي در       در جـنگ جهانـي اول درهـم       

ي خيانت ي پيشرفت برا جاده. هيچ جاي ديگر همانند تورين تحكيم نشد 
. آشـكار رهـبران كارگري، صاف نبود، و شباهتي به جاهاي ديگر نداشت    

به متحدين  ۱۹۱۵  در يکـي از داليـل ايـن بـود کـه ايتالـيا در برابر آلمان               
. پيوسـت و اين فرصتي بود تا وحشت واقعي از جنگ مدرن آشكار شود             

 كـه ايتالـيا دشمني خود را در مقابل اتريش و آلمان            چـند روز قـبل از آن      
در . خودي شهر را فراگرفت    اعـالم کـند، يـك اعتصاب سراسري خودبه        
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در .  بـه مبارزه برخاستند     هـا، كارگـران در برابرطـرفداران جـنگ         خـيابان 
هاي  كن كه بسياري از اعضاي انترناسيونال دوم با تهاجم جاده صاف          حالي

هاي تورين خودشان را به      امپرياليسـم از بيـن رفـته بودنـد، سوسياليست         
هاي نظامي رسانده بودند تا در برابر تهاجمي مقاومت          ها و پايگاه   گاهآورد

  .کرد هديد ميكنند كه آنان را ت
در جـريان حركـت، براي اولين بار، حزب سوسياليست محلي موفق            

 كه زندگي داخلي حزب برقرار كرده       فراتر رود هايـي    شـد از محدوديـت    
 پيشروان  درآن هاي را آغاز كرد ك     ايـن گسـترش حركـت، پروسـه        ۱۴.بـود 

سياسـي بـه كارگـران پيشروي مبارز پيوستند تا با مساله ي عمومي جنگ               
هاي سياسي بطور واقعي به کمک مسايل مختلف         ايده. برقرار کنند پـيوند   

هاي سياسي    يافـت و همـراه با آن، مسايل نظامي با حركت           گسـترش مـي   
 .تري برقرار كرد ارتباط نزديك

ها و انقالبيون    ي حادي بين رفرميست    در اتحاديـه و حزب، مبارزه     «
 ي خارج از كارخانه نبود، بلكه با همه       ياين يک مبارزه  . وجـود داشت  

آورد که مستقيما به     نـيروهاي چپ در ارتباط بود و تنشي را بوجود مي          
ي  صنعتهاي مسائل روزمره در کارخانه وي سياس مسـائل  مناسـبات بيـن   

 ۱۵».ت تاثير قرار داده بودهاي كارگري را نيز تح  سازمانو مربوط شده

 ي جنگ  مبارزات دوره
شان امپرياليسم  يخاطر حفظ آبرو   رهـبران حزب سوسياليست ايتاليا به     

ها در   كه سوسياليست  كردند، اما در حالي    را در سرتاسـر جـنگ نفـي مـي         
  نامه هـاي مسلح را سازمان داده بودند، کنگرهي حزب قطع          توريـن گـروه   

 . دکرصادر مي
دند، به اين دليل    کرايـندگان سوسياليست مجلس انتقاد مي     هـا از نم    آن

هاي  اما در پشت سخنوري   . طلبان بودند  كـاري با جنگ    کـه خواهـان هـم     
. انترناسيوناليسـتي حزب سوسياليست ايتاليا بيعملي خطرناكي قرارداشت       
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ي  ي روزانه  ي جنگ در نشريه    وضـعيت حـزب در ارتباط با مسايل دوره        
 :ده است چنين بيان ش۱"آوانتي"

 مطالب الزم براي حركت فردا را توانيم مـا مي   امـروز مطالعـه، بلـه،     «
 .آوري كنيم جمع

... ؟ نه، نه، نهفوري دربـاره مسائل مشخص و  ،  :امـا حرکـت امـروز     
ها را افزايش    ها تا فشار توده    ها و ميتينگ   در رسانه ... هاي حزب    فعاليت
اعمالي جلوگيري  امروز حتا از چنين     .  ايـن كـار پارلمان است      –دهـيم   

ـ ... شـود مي هاي   سانسـور، ممنوعيـت گردهمايي ومحدوديت      ا اعمـال  ب
 ».پارلماني

وجود  هايي در برابر حركت و با      جـدا از مـبارزه بـا چنين محدوديت        
انـتقاد ناسيوناليسـم، رهـبري حـزب سوسـيال دموكـرات، فاقد هر گونه               

 :كرد ي سياسي جدا از پارلمان بود و مسايل زير را بيان مي انديشه
تواند باشد؟   اين عمل چه مي   ... توانيم تصور کنيم   چـه عملي را مي    «

هاي  كمك(تـري بدهد؟     آيـا از حكومـت بخواهـيم كـه پـول بـيش            ... 
آيا از . زيـرا به دليل جنگ هيچ پولي در دسترس نيست   ! نـه ) اجتماعـي 

قوانين (دولـت بخواهـيم كـه قـدرت دفـاع يـا حملـه را كنار بگذارد؟           
هاي دولت همه به تقويت خودش در جنگ          خواست زيرا. نـه ) کـيفري 

ي  رابطه(داري را كنار بگذارد؟  سرمايه يا بخواهيم كه سود ..مربوط است
كند و   زيرا سرمايه بدون مبارزه آن را واگذار نمي       ! نه) بين سرمايه وكار  

 ۱۶».خاطر جنگ فراموش شده است  طبقاتي به يدر اين زمان مبارزه

.  باقي ماند  منفعلا مجموعا در عمل     حـزب در اصـول سرسـخت، امـ        
. كردهاي انقالبي حزب نفوذ داشت     هـاي جناح چپ بر روي عمل       بحـث 

در اين هنگام گرامشي    .  چنيـن اتفاقـي نيافـتد      ۱۹۲۰امـا تـا پايـان سـال         
احساس كرد كه حزب سوسياليست از نظر سياسي مطلقا از صحنه خارج 
                                                 
1. Avebti 
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ي  را گذراند، رابطه  ي اوج خود     او پس از آنكه انقالب نقطه     . شـده اسـت   
 . سازماني را در هم شكست

هايي را در پيش     بـه ايـن دلـيل كـه حزب سوسياليست ايتاليا سياست           
همانند حزب سوسياليست بريتانيا  گرفـت كه با احزاب انتزناسيونال دوم 

هاي جنگ بيشتر رهبران     شعله. يـا حزب سوسياليست آلمان متفاوت بود      
هاي  ناسيونال دوم را به رفرميست    رتحزب سوسياليست آلمان و احزاب ان     

ي رفرميست حزب سوسياليست ايتاليا در      سـرفراز تـبديل كـرد، اما جبهه       
 حمايت   که تورياتي . در رهـبري حـزب در اقليت بود        ١اطـراف تورياتـي   

ي اكثريت    نماينده کهنمايـندگان پارلمانـي حـزب سوسياليسـت ايتاليا را           
موضع . گرفتاپذيري  ن  موضـع آشـتي    ، بـه همـراه داشـت      ،اعضـا بودنـد   

خود را   او. ردک  اظهار مي  ٢ كه گياكموسراتي   بود گونـه  عمومـي حـزب آن    
.  بود  سرسخت ر مخالفت با جنگ   د و دانست مي ماركسيست انقالبي    يک

 . خاطر تاكيد بر اين اصول در زندان گذراند او همانند ديگران مدتي را به
اطر اصول  خ ي طبقاتي، رد كردن صرف  به       در رهـبري عملـي مـبارزه      

 به ،هد بدهاي مناسبي  كارگران پاسخ   ي به مسايل روزانه   اگرنتواند   انقالبي،
ناپذيــر حــزب  در حقيقــت جــناح آشــتي. انگــيزي نابجــا اســت غــمطور

 كه  گذاشت رفرميستي آزاد مي   هايسوسياليست ايتاليا، زمينه را براي رفتار     
 .هاي اتحاديه وجود داشت هاي پارلماني و رهبري در گروه
 با جنگ، از رهبران      هاي تورين در مخالفت    ين حال سوسياليست  در ع 

ترين  جا، يكي از راديكال    ي حزبي آن   تـر بودنـد و شاخه      حزبـي باانـرژي   
ي حزبي،   ي اين شاخه   از همـان ابـتدا روزنامـه      . هـاي كشـور بـود      بخـش 

افروزان  ، هر گونه سازشي را با جنگ      ٣")فرياد مردم (وپولو   پ لو دِ يد ايلگر "
هاي جناح راست در پارلمان حمله كرد و       او به سوسياليست  . دمحكوم كر 

                                                 
1. turati 
1. giacomo serrati 
3. IlGrido del popolo 
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ها به عنوان شكل عمومي همكاري       ها را در بسيج كميته     مشاركت اتحاديه 
 نفوذ چپ با انتخابات     ۱۹۱۶در نوامبر    ۱۷.بـا جـنگ مـورد انـتقاد قرارداد        

 . ي محلي اجرايي تحكيم شد شاخه
او .  شد ١"ئروبوجيواني  " همانند    ايـن موفقيت نصيب فلزكاران انقالبي     

 : گفت در مانيفستش مي
تواند  ي طبقاتي مي  يم كه تنها مبارزه   يگو ناپذير، مي  ما، بخش سازش  «

 ... پيروزي را براي كارگران به ارمغان آورد

هيچ . ي حكومت باشد مسـئوليت جـنگ بـايد بـه طور كامل بر عهده           
 ۱۸». نبايد پذيرفته شود همكاري

رسـيد، احساسـات راديكـال افزايش         مـي   اخـباري كـه از روسـيه        بـا 
تر از   ، كارگران تورين، شجاعانه   ۱۹۱۷حتا قبل از انقالب اكتبر      . يافت مـي 

هيات . ها نشان داده بودند    ي اروپـا، همبسـتگي خـود را با بلشويك          همـه 
 از  تورين ديدار     ۱۹۱۷ آگوست   ۵ها كه در     ار.ها و اس   نمايندگي منشويك 

زار نفره، با شعار زنده باد لنين روبرو شده ه ۴۰كـرده بودند، در تظاهرات     
 ۱۹.بودند

" بها اجاره "همانند شورش   .  تورين را فرا گرفت    ،دو هفته بعد شورش   
 در اليپزيك، زنان    ۱۹۱۷ در گالسـكو و شورش عمومي آوريل         ۱۹۱۵در  
تحملي مواجه   ها در ايتاليا با فشار غيرقابل      آن. ي كارگر پيشرو بودند    طبقه

ها در   ها نه تنها بايد ساعت     يطي كه قحطي نزديك بود، آن     در شرا . بودنـد 
 ۱۲دست آورند، بلكه بايد بيش از        مـاندند تا حداقل غذا را به       صـف مـي   

به زودي شورش گرسنگان    . كردند ها كار مي   سـاعت در روز در كارخانـه      
بـه حالـت بحرانـي رسـيد و در آن زمـان زنـان پيوند محكمي با قدرت                   

ي  اين مساله باعث شد که کارگران كارخانه      . دندصـنعتي كارگران پيدا كر    

                                                 
1. Giorani Boero  
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  قرارداشت وبيشتر زن بودند،    ۱ كه در دياتوفرژوس   ١تسـليحاتي آرسـنال     
 . بريزندهابه خيابان

ــايد مــبارزه مــي كارگــران آلمانــي ســال ــا تقاضــاهاي  هــا ب كــردند ت
شـان را با مبارزات سياسي پيوند دهند و در برابر جنگ مبارزه              ياقتصـاد 

اما افکار  . ديگر هماهنگ نشدند   گاه با هم   ريتانـيا ايـن دو هـيچ      در ب . كنـند 
رفرميسـتي در توريـن شـناخته شده بود و تغيير از يك شكل حركت به                

همان گونه كه در    . توانست در چند دقيقه صورت گيرد      شـكل ديگـر مـي     
 :نشان داده شد" شورش دياتو فرژوس"

ديم و با مـا كـار را تعطـيل كـرديم و در بـيرون كارخانـه جمع ش           «
 :زديم صداي بلند فرياد مي

رييس . خواهيم ما نان مي  . توانيم كار كنيم   نمي مـا خوراكـي نداريم،      
نگران بود و به كارگران قول شير وعسل         پيـترو دياتو، بسيار    كارخانـه، 

 : داد
تواند بدون غذا كار     گوييد چگونه كسي مي    شـما كـامال راسـت مي      

يما تماس خواهم گرفت و يك من با بخش تداركات نظامي مستق   . كـند 
اما به خاطر خودتان و به خاطر       . ماشـين پـر از نان سفارش خواهم داد        

 . تان لطفا به سرعت به كارخانه برگرديد خانواده
ها به  بـراي چند لحظه آن  . كارگـران بـراي يـك لحظـه آرام شـدند          

توانست نظر   گويا هر كس به راحتي مي     . كردند ديگر نگاه    چشـمان يك  
ما فقط : ر را احساس كند و سپس همه با هم فرياد كشيدند      شخص ديگ 

مرگ بر  . خواهيم ما صلح مي  . زنيم خاطـر نـان نيسـت کـه فرياد مي          بـه 
 ۲۰» ! ...سودپرستان، مرگ بر جنگ

 آگوست، در زماني که ازدحام مردم خشمگين در مركز تورين           ۲۴در  
در .  شدند ها عقب رانده   ها و تانك   ي مسلسل  وسيله بـه اوج خود رسيد به     

 نفر نيز به زندان     ۸۰۰كننده كشته شدند و       تظاهر ۵۰روز   ۴انـتها، پـس از      
                                                 
2. arsenal (arsenal) Diatto -frejus 
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، بـه آن خاطـر بود که قدرت         ۱۹۱۷اهميـت شـورش آگوسـت       . افـتادند 
هاي  توفان انقالب به خيابان   . داد يافته را نشان مي    جمعي كارگران سازمان  

 يا نشانهتوريـن رسـيده بـود، اما هنگامي که اين توفان فروكش كرد، تنه        
دهي با هر ميزان از      بدون سازمان . هـاي كارگـري بودند     وجـود آن گـروه    

توان به يك قدرت متمركز نظامي دولتي        شـجاعت و قربانـي شـدن، نمي       
 . فائق آمد

ويــي فيزيكــي شكســت خــورد، امــا حركــت در   ردر هــر چــند رو
  هاي ايتاليا شعارهاي ضد    رهبران اتحاديه . ها اهميت زيادي داشت    كارخانه

ي كارگر به    دادند، اما زمينه را براي فرستادن طبقه       امپرياليسـتي زيادي مي   
هــا نــه  شــبيه حــزب سوسياليســت ايتالــيا، آن. كــردند جــنگ فــراهم مــي

کردند يعني در عمل كارگران را       كارانه رفتار مي   گرانه و نه خراب    حمايـت 
هاي كارگري به زودي سيستمي از       گروه. كردند بـه حـال خـود رهـا مـي         

 . ها را ارائه دادند تا بتوانند بدون ابهت اداري عمل كنند ايندگي كارخانهنم
ي تغييرات   وسيله دهـي كارخانه مداوما به     حركـت بـه سـوي سـازمان       

توليد اتومبيل از   . يافت گسترش مي  هاخـاص محلي همانند افزايش درگيري     
.  هزار اتومبيل در سال رسيد     ۲۰ عـدد در قـبل از جنگ، به          ۹۲۰۰سـطح   
كه   در حالي  ۲۱.  مركـز تولـيد تسـليحات بـراي ارتـش ايتالـيا بود             توريـن 

ها سرازير بودند، تداوم كمبودها نيروي       نـيروهاي جديـد كـار به كارخانه       
به زودي كارگران با    . داد مندي قرار مي   كـار توريـن را در موقعيت قدرت       

مزدهاي واقعي در    دست۱۹۱۸در. ها مواجه شدند   افـزايش شـديد قيمـت     
 ۲۲.درصد ارزش خود را از دست داد      ۶۵ي قبل از جنگ،      ورهمقايسـه با د   

 سقوط  توانستندهاي كارخانه در موقعيتي قرار داشتند که مي        فقط كميسيون 
ي  زيرا مبارزات اقتصادي قهرمانانه   . اسـتانداردهاي زندگي را جبران كنند     

 . ها جريان داشت ها در تمام كارخانه آن
ـ            ن دوباره نشان داد كه     در طـي دوران جـنگ، جنـبش كارگـران توري

. خودي يافتگي و خودبه يعني سازمان: داراي دو وجه نظم و شورش است   
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 کارگران، تغيير   هاي  داخلي به علت تغيير خواسته     هايامـا اكنون كميسيون   
. هـا بـه پايگاهـي بـراي مـبارزه تبديل شده بودند             آن. شـكل داده بودنـد    

كنندگاني  وان مذاكره عن ها به  خواسـتند از آن    هـاي بوركـرات مـي      اتحاديـه 
هاي  مبارزترين گروه . رسند اسـتفاده کنـند كـه بـا كارگـران بـه توافق مي             

عنوان ابزاري  ها را به يافتگي كارخانه خواسـتند كـه سـازمان     كارگـري مـي   
مزدها و بدتر شدن  براي مبارزه در برابر ساعات طوالني كار، كمبود دست    

رسيد   به نظر مي   ۱۹۱۶ل سال   در اواي . شرايط كار مورد استفاده قرار دهند     
هاي داخلي روح اصلي     اند و كميسيون   هاي كارگري برنده شده    كـه گـروه   

تا سباتي. اند دست آورده ه  ي شورش و دموكراسي كار ب      خـود را در زميـنه     
ي چگونگي گسترش سازمان     ،يـك مهـندس جـوان فيات، درباره       ١سـانتيا 

 :كارگران چنين نوشت
  ي كارگران كميسيوني را براي ارائه    ،  هـا  بـيان خواسـته   ي   در زميـنه  «

كميســيون در پايــان . هايشــان بــه مديريــت تعييــن كــردند درخواســت
چـه را كـه نمايندگان انجام داده         مذاكـرات گـزارش داد و كارگـران آن        

ها  ي ايجاد رهبري کارخانه    اين ترتيب پروسه   به... بودنـد، بررسي کردند   
 ۲۳».شناخته شد

 کساني  يار متحد شده بودند، اما همه     گـرچه اقليتـي از كارگران فلزك      
مزدهاي پايين مواجه بودند، در      کـه در كارخانـه با شرايط ناجور و دست         

همه ي  "انگيز نبود كه       اين ترتيب تعجب   ، به ندايـن مسـاله مشـاركت داشت      
 چنين كميسيوني را برگزيده     "كارگـران مشـغول بـه كار در روز انتخابات         

د كــه بــدون شــباهت بــه ادارات و كميســيون فاريــنا اظهــار کــر. باشــند
كه به خاطر     بل سازمان يافته، هاي رسمي، نه به خاطر يك اقليت         اتحاديـه 

 كارگران است نه    ي زيرا منتخب همه   ،كـند   كارگـران مذاكـره مـي      يهمهـ 
 ۲۴.منتخب اتحاديه

                                                 
1. Battista Santhia  
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 هاي از چنين سازمان   ،وقت  رسمي تمام  هـاي  ايـن مسـاله كـه اتحاديـه       
ها بر مبناي اعضاي داراي      اتحاديه. استدرك   ترسيدند، قابل  مسـتقلي مـي   
كردند كه  گـذاري شـده بودنـد و اگـر كارگـران احساس مي          كـارت پايـه   

 تمايل  شود، شـان بـا انـتخاب مسـتقيم نمايـندگان بهتر رعايت مي             مـنافع 
ي رسمي به    حمله  يك ضد . کمـتري بـه پرداخـت حـق عضويت داشتند         

تخابات محروم شدند   اي از ان   يك اكثريت غيراتحاديه  . زودي شكل گرفت  
 .ها اخراج شدند و مبارزان مستقل از كميسيون

هاي كارگري و    در سرتاسـر جنگ، چنين تعارضاتي ميان فعاالن گروه        
 رسمي موقتا   هاي  اتحاديـه  ۱۹۱۷در  . هـاي رسـمي ادامـه يافـت         اتحاديـه 

ها با شكست شورش خونين آگوست       آن. درموقعيـت برتـر قـرار گرفتند      
همچنين با تسلط موج وطنپرستي كه به دنبال        . ند تقويـت شده بود    ۱۹۱۷

 به وجود آمده بود،     ۱۹۱۷هـاي نظامـي ايتاليا در كاپارتو در اكتبر           ناكامـي 
 نظامي اتريش با امكانات     يبا حمله .  رسمي بيشتر شد   هاي قدرت اتحاديه 

 کارگري از هر نوع را سرکوب       هاي فعاليت يقـوي، حكومـت ارالندو کليه     
 .کرد

ي سخت را از سر      هـاي داخلـي كـه ايـن دوره         ون كميسـي  يدر بارهـ  
 :گذرانده بودند، تاسكا چنين گفت

شد  هر چيزي بايد دوباره ساخته مي     . هـا از ميان رفتند     نيمـي از آن   «
هـاي داخلـي كـه باقـي مانده بودند، نه تنها از رشد                ايـن كميسـيون   ... 

 روسا  بازمانده بلكه سقوط كرده بودند و امتيازاتي را از دست دادند كه           
. جـنگ بـر هـر چيزي مسلط شده بود     . بـه آنـان واگـذار کـرده بودنـد         

كه  در حالـي  . هـا تحـت كنـترل ارتـش دولتـي در آمـده بـود               کارخانـه 
ي  اي از عقيده   هر نشانه ... كرد خود را داشت    هاي مداوم عمل   كفايتي بـي 

شد و فرستادن فرد به      مخـالف، بـه رفتـن اجباري به سربازي منجر مي          
هايشان  مزد كارگـران هـيچ تاثـيري بـر دست        . ي آن بـود    جـبهه، نتـيجه   

 ...ها خارج شده بود شرايط و ساعت كار از کنترل آن. نداشتند
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ي منازعات پس از جنگ ايتاليا را درك         تواند مساله  هـيچ كـس نمي    
كـه اين فشار عظيم و تحقيري را در نظر آورد كه مردم              مگـر آن  ... كـند 

 ۲۵».روزانه با آن مواجه بودند

هاي كارگري به   يسـيون داخلـي مانـند هر شكل ديگري از سازمان          كم
هنگامي كه اين اعتماد به نفس باال       . اعـتماد بـه نفس كارگران وابسته بود       

اي براي كاناليزه كردن     نقاله عنوان تسمه  توانسـت بـه    بـود، كميسـيون مـي     
 ديگر اين كميسيون    هـاي هـاي فزايـنده عمـل كـند، امـا در زمان            خواسـته 

هاي رسمي خدمت كند و دستورات متفاوت         به منافع اتحاديه   توانست مي
 .ها را انتقال دهد آن

هـاي داخلي به رسميت شناخته شدند و   ، كميسـيون  ۱۹۱۸در آوريـل    
اي مشاركت داشتند كه ميان فدراسيون فلزکاران        نامـه  درامضـاي موافقـت   

ي  ها افزايش يافت و بيمه     پـاداش . ايتالـيا و كارگـران توريـن بسـته شـد          
هاي محلي اتحاديه    هنگامي كه اين مساله به شاخه      ۲۶.كاري برقرار شد   بـي 

 يك  ۱نو،يارگاما موريزيو   . نامه مورد قبول واقع شد     كشيده شد، اين توافق   
 يک سخنراني در ،آناركوسنديكاليسـت فعال در فدراسيون فلزکاران ايتاليا      

 را پيش   بديج  ، نتاي  بود  در آلمان  "ستيرپيت" ي    رد موافقتنامه   ي دربارهكـه   
 :بيني كرد

ـ گار« او حتا  . خوبي مذاكره كرده است    نو پذيرفـت كـه اتحاديـه به       ي
اي داشته است، اما به      مالحظه نامـه دستاورد قابل    پذيرفـت كـه موافقـت     

اين مساله به .  اصـول، او مجبور بود عليه آن صحبت كند         خاطـر حفـظ   
د زيرا سبب   ش ي كارگـر مربوط مي     يـي طـبقه   جوکـاهش حـس مبارزه    

 کشيده شده، به آنها تن      كراتيكوهاي بور  ها به توافق   شد كه اتحاديه   مـي 
 ۲۷». و آرام شوندداده

                                                 
1. Maurizio cariuo 
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ي يك جريان جديد در تورين       نو اوليـن بازتـاب آگاهانه     يـ ارگبحـث   
مـا قبال بر اهميت مبارزيني نظير ويلي گاالچر و ريچارد مولر  تاكيد       . بـود 

هاي جناح  و وجود سياستها به مبارزات كارگران  كرديم زيرا پيوستن آن
. چپ، امكان ارتباط تنگاتنگ ميان سياست و مبارزان پيشرو را فراهم كرد   

ي موقت متشكل از فعاالن      هـاي مهندسـي تورين، يك كميته       در کارخانـه  
اين كميته تركيبي از    . فدراسـيون فلـزکاران ايتالـيا ايـن نقش را اجرا کرد           

 و ۱پـــارودي و گرايـــي همانـــند بوئـــرو هـــاي اصـــول سوسياليســـت
 .بود ۲ورفِر و گارينوهايي مانند  آناركوسنديكاليست

ي موقــت ايجــاد  هــاي گونــاگون ســدي در برابــر كميــته رفرميســت
ي موقت جنگ را مردود      از همان ابتدا رهبران انقالبي کميته     . کـردند  نمـي 
نو چنين  يارگ. اي براي فعاليت كارگران ارائه دادند      دانسـتند و بـرنامه     مـي 

 :بحث كرد
كـنون پايـان دوران بـورژوازي و صاحبان صنعت و زمان مناسب             ا«

حكومت و حاكمان مشغول    . براي شركت در يك انقالب مستقيم است      
وخوردهاي جنگي هستند و بايد با يك شورش غيرمنتظره، كنار زده    زد

 ۲۸».در هر شرايطي ما بايد برنده شويم. شوند
 :ائه كرداي را در اتحاديه ار  ماده۴ي  كميته يك برنامه

 . هاي كارخانه ايجاد شود وحدت كارگران بايد بر مبناي سازمان. ۱«
كارِ هشت ساعته را به      بـايد وارد عمـل شـد تـا به سرعت روز           . ۲

 .دست آورد
ازجمله كارگراني كه به اجبار به سربازي فرستاده        (تمام كارگران   . ۳

ن شـدند، بـايد حـق اعتصـاب و مشـارکت آزادانـه در مبارزه با صاحبا       
 . صنايع را داشته باشند

                                                 
1.parodi  
2- garino & ferrero  
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هاي بسيج براي سربازگيري نخواهيم       بـا كميـته     هـيچ همكـاري   . ۴
 ۲۹».داشت

 ،ي اعضاي فدراسيون فلزکاران ايتاليا    كـه از كليه     پرسـي  در يـک همـه    
تنها يك اقليت فعال در     .  انجـام شـد، ايـن برنامه شكست خورد         ،توريـن 

با اين حال،   .  كردند هاي راديكالي موافقت   اتحاديـه بـا چنيـن درخواست      
ي موقت همراه با تمام مبارزان، به جنبش شورايي كارگران پس از             كميـته 

 . جنگ، جان بخشيدند
هاي مبارزاتي عميقي از     ايـن مساله مهم بود كه مبارزان با چنين سنت         
. ي عمومي شركت كنند    ماركسيسـم و آنارشيسـم توانستند در يك برنامه        

ي موقت نشان دادند كه اهداف        به كميته  ايـن مبارزان با پيوستن هماهنگ     
. يا ديكتاتوري پرولتاريا و يا آزادي ليبرالي      : كنند نهايـي خـود را درك مي      

ي كارگر هستند، بايد حل      انقالبـيون اگـر خواهـان پيشـرفت واقعي طبقه         
. داري پيوند دهند    در برابر سرمايه   ي سياسي مسـايل روزانـه را بـا مبارزه       

 . اين امر ضروري است
ها در دومين مانيفست فدراسيون فلزکاران ايتاليا خود    زتاب افكار آن  با

ي اول بود، زيرا     اين مساله پيشرفت بزرگي نسبت به مرحله      . را نشـان داد   
.  بود اي تقاضـاها فقـط در ارتـباط با ايجاد سيستم اتحاديه            در آن مـرحله   

 :كرد مانيفست جديد پيشنهاد مي
ها در شكل دادن     تر توده  مشـاركت بيش   ـهـا    اصـالح امـور شـاخه     «

ي  تجديد نظر درباره  .  شايسته گاِنددهن شاخه، تداوم مشاركت با سازمان    
ي تبليغات، تا    دهندگان و كميته   انتخاب سازمان . نقـش كميسيون داخلي   

ي مسـايلي از جامعـه مطالعـه كنـند كـه در اتحاديـه و جنبش                  در بـاره  
 ۳۰».پرولتري تاثير دارند

دهندگان  اي بـا ترکيب سازمان     اتحاديـه ي گسـترش دموكراسـي       ايـده 
ي اهاي جنبش غيراتحاديه    داخلـي، همانند شيوه    هايشايسـته و كميسـيون    
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پيشـنهاد نهايـي وجود     . بـود (DMV)هـا در     تگالسـكو و مـبارزات ابليـ      
 هاي مطالعاتــي و تحقــيق در مــورد امكــان ارتــباط مــيان حركــت يكميــته

نشان داد كه چگونه    اي به طور كلي،      هـاي حاشـيه    هـا و جنـبش     کارخانـه 
نويسـندگان آن به مسايل اطراف توجه دارند و فقط به مبارزات مجزا در              

 .كنند هاي كارگري اكتفا نمي مكان
گير  يك سوسياليست پي  (گيليانـي   حـتا مـودي    ۱۹۱۸در پايـان سـال      

هاي كارخانه ترسيد و آن را به رسميت          از پتانسيل سازمان   )جـناح راست  
 :او گفت. شناخت

بـه كميسـيون داخلـي به عنوان ابزار همكاري توجه کمي            امـروزه   «
مــزد در داخــل كارخانــه مفــيد   بــراي دفــاع از دســتشــود و آن رامي

ـ           امـا آن  .ميدانـند   و سازمان    وجود آورده ه  هايـي كـه ايـن كميسـيون را ب
خواهند  بينند كه مي   اي مي  ي ارگان پيچيده   اند، آن را به عنوان هسته      داده

گان در ابتدا يك دستگاه اداري است و سپس    ايـن ار  .بـه وجـود آورنـد     
 ۳۱.»ي كارگران براي سلب مالکيت است وسيله

كميسيون داخلي به سرعت به     . افكار مبارزان دارد    صحيحي از  او ديدِ 
باالتريـن سـطح سازماني كارگران كه در        . شـوراي كارخانـه تـبديل شـد       

 . دست آمده ي پس از جنگ ايتاليا ب دوره

 ي در پايان جنگ سوسياليسم ايتالياي
هنگامي كه جنگ   . ي نبرد، صلح را به خانه نياورد       پـيروزي در جـبهه    

هـاي پيروزمـندان نتوانست     پايـان يافـت، غـارت   ۱۹۱۸در انـتهاي سـال      
 و ساختار سياسي ايتاليا را به هم پيوند          پاشـيدگي اقتصـاِد شـكننده      ازهـم 
 . دهد

از جنگ  سـربازاني که    ": يكـي از حامـيان دولـت چنيـن هشـدار داد           
مردم آماده هستند تا به دنبال روسيه       . خوانند  آواز انقالب مي   ،اند بازگشـته 
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 و  -در عيـن حـال مبلغيـن در داخل شورش را تحريك مي كنند               . بـروند 
اگــر مــا شكســت . بــوده اســتپــس از پــيروزي اتفاقــات  ايــن يهمهــ

  ۳۲"شد؟ مي خورديم، چه مي

گسيختگي كرد و به     مه ي ايتالـيا را دچار از      بحـران اجتماعـي جامعـه     
 قرار داد که دو سال سرخ را پس از          ١صـطالح در حالـت بنيـنو روسايي       ا

 نيمي از  ايتالياي جنگ، لير دو ماه پس از متارکه   . جـنگ بـه دنـبال داشت      
 درصد از صنايع، براي     ٤٠تنها  . ارزش خـود را در برابر دالر از دست داد         

اين  ۳۳.دهي شدند زده دوباره سازمان  شـرايط تولـيد پـس از جـنگ شتاب         
ها از غنايمي    ها و امپرياليست   ناسيوناليست. نگراني مبناهاي زيادي داشت   
آورده بودنـد، ناراضي بودند و از يک         دسـت  کـه در کـنفرانس صـلح بـه        

طـبقات متوسـط از تأثيرات تورم       . کـردند  پـيروزي نـاقص صـحبت مـي       
شان   در اطراف  کردند که  مرجي مقابله مي   و  وار با هرج   ناليدند و ديوانه   مـي 

ي کارگر بود که بسيج شده و        ، طبقه  اما در رأس همه   . در حـال رشـد بود     
 . اي به حرکت درآمده بود سابقه در سطح بي

. در هـر يـک از دو سـال سرخ يک ميليون کارگر به شورش پيوستند               
 ١٩١٩تنها در سال. چـه در طـول جـنگ اتفـاق افتاده بود           شـش برابـر آن    

  ميليون ١١ر اعتصـاب گذرانده شده بود که        هجـده ميلـيون روز کـاري د       
ي  جويـي بـه همه     امـا مـبارزه   .  آن بـه بخـش مهندسـي مـربوط بـود           روز

براي مثال کارگران کشاورزي مبارزات     . هاي طبقه سرايت کرده بود     بخش
مزد و شرايط کارشان آغاز      وسيعي را براي تشکيل اتحاديه و بهبود دست       

هاي کشت نشده را      هکتار از زمين    هزار ٢٧ها نزديک به     آن. کـرده بودند  
تعداد . ها را انجام دادند    تـر اشغال   سـربازان قبلـي بـيش     . مصـادره کـردند   
.  برابر افزايش يافت   ٥ به   ١٩١٩هاي صنعتي در طي سال       اعضـاي اتحاديه  

ايـن نـرخ رشـد کمتر از نرخ رشد حزب سوسياليست ايتاليا در آن سال                

                                                 
 انقالب سرخ. ١
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 ماه بعد ١٢ت، اما در طي     هزار عضو داش   ٢٤حـزب در پايان جنگ      . بـود 
ساختار جنبش کارگري ايتاليا با     .  هزار نفر رسيد   ٢٠٠تعداد اعضاي آن به     
مزد بيشتر، شرايط کار مناسبتر،       بـراي پرداخت دست     مـبارزات چـندگانه   

 ي نابرابر  و گري ها با ستم   زيرا آن . سـاعت کـار و غيره طراحي نشده بود        
هاي  در همه جا سازمان. اشتندکـردند و تمايلي به مصالحه ند       مـبارزه مـي   

 . اداري تحت فشار و در حال خرد شدن بودند
حـزب سوسياليسـت ايتالـيا به لحاظ نظري در گام بعدي به دو گروه             

او هنوز به دنبال . فيليـپ توراتـي رهـبر جـناح راسـت بود     . تقسـيم شـد   
 :گفت اعتبار گذشته بود و مي هاي بي پوشاندن لباس نو به ايده

يا : تواند دو نتيجه داشته باشد     ورش انقالبي تنها مي   تـالش براي ش   «
 تغيـير ظاهري و     ـسـرکوب خونيـن شـورش، يـا در بهتريـن شـرايط              

 ٣٤».اعتمادند ها، مهم و قابل تنها رفرم... روبنايي ساختار سياسي

 ١٤در  . اکثريـت اعضـاي حزب سوسياليست ايتاليا تابع رهبري بودند         
اين سنِد  . شکنانه منتشر شد    سنت ي عمل فوري    يک برنامه  ١٩١٨دسـامبر   

 :ي زير نبود باکانه خواهان چيزي کمتر از برنامه بي
 عمومـي شـدن ابـزار تولـيد بـا مديريـت مسـتقيم کارگران و                 -١«

 دهقانان 
 ٣٥».ها هاي عمومي، تعاوني و کمون  توزيع کاالها از طريق ارگان-٢

. مؤثر بود کرد، بسيار    ترين توجهي به انجام آن مي      اگر رهبري کوچک  
 که رهبري به وجود آورده بود،       يامـا ايـن بـرنامه شـبيه هـر چـيز ديگر            

 نمايش پرسروصدايي   ـستي بود   يآميختگي سانتر   ديگري از درهم    ي نمونه
ايـن ترتيب رهبري، مقاومت را به        بـه . کـه از معـناي واقعـي خالـي بـود          

بران ي مرکزي، زنداني ره    در حقيقت کميته  . ي ايتالـيا واگذار کرد     جامعـه 
 . هاي رفرميست و نمايندگان سوسياليسِت جناح راست بود اتحاديه

  شوراها در غرب   

 
 

 

٢٨٤ 

جـداي از تبليغات، حزب سوسياليست ايتاليا هيچ فعاليت مستقلي از           
ستي حزب را   يگياکموسـراتي، منشي حزب، موضع سانتر     . خـود نداشـت   

او به شغل خودش به عنوان تداوم وحدت حزب         . خالصـه کـرده اسـت     
 خودش را در پشتيباني از      يکه او وزن سازمان   بـه طوري    . کـرد  نگـاه مـي   

داد و هميشه به طرف جناحي       هـاي انقالبـي و رفرميسـت تغييرمي        جـناح 
ي  سراتي يک جمله. که دست باال را در حزب داشت  پيدا مي کرد  گرايش  

ها تاريخ را تفسير     ما مارکسيست « :بـه يادماندني مخصوص به خود دارد        
 نقش بازي   نهوگ نياو در انقالب ايتاليا هم    » . سازيم ما آن را نمي   . کنيم مـي 
 ٣٦.کرد

هاي خود را براي ساختن تاريخ       سـراتي و دستگاه رهبري، چارچوب     
هاي عمومي    نسـاخته بودند، موقعيتي که شورش       العـاده  در شـرايط فـوق    

ميزان اعتراض  .  به وجود آورد   ١٩١٩بـراي غـذا را در ايتالـيا در تابستان           
، دولت به هيچ عنوان     ١٩١٧اهت به آگوست    چـنان بـود، کـه بدون شب        آن

هاي  ي ديگـر جدا کند و شورش       قـادر نـبود هـيچ ناحـيهاي را از ناحـيه           
ها و   هـاي زيـادي از همکـاري گروه        نمونـه . جداگانـه را سـرکوب کـند      

 .ين آوردن قيمت غذا وجود داشتيهاي مردم براي پا توده
 که در بازار هـا بـه زور بـاز نگه داشته شده بودند و شوراهايي             مغـازه 

در اين زمان حکومت فاقد   . تأسيس شده بود، کاالهايشان را توزيع ميکرد      
ي آزمايش گذاشته    هاي انقالبي رهبري حزب به بوته      قدرت شده و بحث   

 . شده بود
. رهبران حزب سوسياليست ايتاليا به طور کامل شکست خورده بودند        

حل با حاکمان     هخواستند براي پيدا کردن را     هـا بـه هميـن دلـيل نمـي          آن
از سوي ديگر نميخواستند شورش را به پيش        .  کنند  دار مصـالحه   سـرمايه 

هـا شـروع بـه دويدن به سمت جناح راست            همانـند هميشـه، آن    . بـبرند 
. بعـد از يـک هفـته شـورش، جنـبش بـه سـرعت فروکش کرد                . کـردند 

هـاي رسـمي و رهبران رفرميست محلي با همکاري يکديگر به             اتحاديـه 
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ماهيت ضعيف بيانات انقالبي    . ها را ثابت نگه داشتند      قيمت طـور موقـت   
رهـبري هنگامـي آشـکار شد که اين پتانسيل براي يک انقالب در سطح               

امــا هــيچ کــس جــرأت نداشــت بگويــد حــزب . ملــي از دســت رفــت
اين ترتيب   به. سوسياليسـت ايتالـيا اصـول خودش را زيرپا گذاشته است          

ي حزب،   آوانتي، نشريه روزانه  . شـورش در هواي گرم تابستان بخار شد       
 :چنين نوشت
شد،  گونـه کـه حـوادث به سرعت به نتايج خود نزديک مي             همـان «

 ٣٧».تمام رفقا در موقعيت خود باقي مانده، هشيار و آماده بودند

ــزب      ــه ح ــود را ب ــتقادات خ ــتوا ان ــم بيمح ــه سانتريس ــي ک در حال
اليا به رهبري    ايت تي سوسياليس سوسياليسـت ايتالـيا داشـت، چـِپ افراطيِ        

 گرفتن انقالبيِ   دست  او براي به  . آمـادئو بورديگـا، در نـاپل قهـرمان شد         
 سياسـي و برپاکـردن يک حکومت سوسياليستي و عمومي کردن            قـدرتِ 

عنوان يک حزب در     ابزار توليد، چيزي کمتر از پرولتارياي سازمانيافته، به       
هاي اروپايي   تبورديگا در ميان سوسياليس   . خواست برابـر بورژوازي نمي   

اما او  . کرد همـواره بـه تنهايي بر مرکزيت داشتن حزب انقالبي تأکيد مي           
ها نبايد هيچ تالشي در      کرد سوسياليست   بـود کـه فکـر مـي        يسکتاريسـت 

بورديگا از  . جهت قابل تحمل کردن و دوام بيشتر بورژوازي داشته باشند         
مدت  ي کوتاه  رزه اما با رد هرگونه مبا     ،گراتر بود  گرايي، اصول  هـر اصـول   

کرد   محدود مي   بـراي بازسازي فوري، سوسياليسم را به شعارهاي بزرگي        
 . شود که بر زبان جاري مي

ي اصـلي بورديگـا بـراي اعضـاي حـزب سوسياليست ايتاليا              مـبارزه 
کرد که مشارکت در     جلوگـيري از شـرکت در انتخابات بود، او تأکيد مي          

دارد و انرژيشان را   سوسياليسم بازميانتخابات فقط آنان را از مبارزه براي
تز مستقيم فعاليت پارلماني     تصـرف انقالبي قدرت، آنتي    . کـند  تلـف مـي   

ها به آن سمت     هـاي مشخصـي بـراي کشاندن توده        اسـت کـه اگـر گـام       
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عدم ي   منفعالنهصرفاي  شيوه. رسد هرگز به سرانجام نمي  برداشـته نشود،  
بايد آغازي براي    حرکتي هرها نيست، زيرا     ، يکـي از ايـن گام      مشـارکت 

ها  هاي خود توده   هـاي کارگـران از درون فعاليت       نشـان دادن تغيـير ايـده      
شد  بحث بورديگا مستقيما به حزب سوسياليست ايتاليا مربوط مي        . باشـد 

نظرات او برد   .  کاري نداشت  ،هاي حزب  گاه به خارج از محدوده     و هـيچ  
وچکي را منسجم کند    زيادي نداشت، و تنها توانست به دشواري بخش ک        

يافته در سطح ملي و حاميانش در تورين        سازمانکـه تـنها جـريان انقالبي        
 . ها بود بوئرو يکي از آن. بودند

سکتاريسـم بورديگا به زودي با يک استراتژي انقالبي از نوع ديگري            
گرامشي . جايگزين شد که محور اصلي آن شخصيت آنتونيوگرامشي بود        

هاي مبارزاتي مهندسان تورين ارائه داد        فعاليت ي خـود را برمبناي     نظـريه 
 . هايي در شوراهاي کارگري بودند که داراي تجربه

ايتالـيا هـيچ شـباهتي بـه آلمان و بريتانيا نداشت و داراي يک پيشرو                
سياسـي بـود که عميقاً از نظر ايدئولوژيکي و سياسي به دو بخش تقسيم               

ي حزب   ريستي در باره  بورديگـا بـا نظـرات ملـي اما سکتا         : شـده بودنـد   
انقالبـي و گـروه کوچـک گرامشـي که به طور وسيعي در تورين پايگاه                

يکي . وجود آورد  کرد تا دولت شوراي کارگري را به       داشـت و تالش مي    
ديد که از خارج     اي مي  عـنوان نظـريه    از ايـن مواضـع، مارکسيسـم را بـه         

 طبقاتي   ي باينده از درون مبارزه    شـود و ديگـري آن را رشـد         تحمـيل مـي   
چه که دو طرف     تر از آن   تجربه ثابت کرد که اين دو وجه کم       . دانست مـي 

 .ناپذيرند کردند، آشتي فکر مي

 هاي داخلي ي کميسيون تولد دوباره
يافته را در    مـبارزات زمـان جنگ، يک قشر از مهندسان مبارز سازمان          

، ايـن بدنه . وجـود آورد  ي موقتـي فدراسـيون فلـزکاران ايتالـيا بـه        کميـته 
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چنين کميسيون داخلي    هاي مختلف را تضمين کرد و هم       دموکراسي گروه 
. تر دموکراسي در اتحاديه به کارگرفت      را بـه عـنوان کلـيد گسترش بيش        

 ارتقا جنبش به سطحي فراتر از       ١نظم نوين اش،   کـار گرامشـي و روزنامه     
 . اي و شکل دادن قدرت شورايي کارگران بود قلمرو ضعيف اتحاديه

 از  شــدت  بــه،خصــوص  بــه،يدمونــت و مرکــز آن توريــني پ ناحــيه
اعتماد کارگران با اين    . هـاي اجتماعـي دو سـال سرخ متاثر بود          آشـفتگي 

 در تقاضاي  شـد که پايان جنگ هيچ کاهشي جدي        حقيقـت تقويـت مـي     
هاي ديگر به    که در نقطهي مقابل بخش    (اتومبـيل بـه وجود نخواهد آورد        

ي  اين ترتيب در حالي که بقيه      به). خصـوص بخـش نظامـي قـرار داشت        
اعضاي . ايتالـيا تحـت فشـار بودنـد، اقتصاد محلي شناور باقي مانده بود             

 هزار  ٢٠ هزار به  ١٣ از   ١٩١٩ي فدراسيون فلزکاران ايتاليا در سال        شـاخه 
 .نفر رسيد، در حالي که اين تنها يک چهارم فلزکاران ناحيه بود

ار گذاشته شد، کارگران    انساني زمان جنگ کن    هنگامـي که قوانين غير    
طوري که   همان. فلزکار تورين در وضعيت غيرعادي هيجاني قرار گرفتند       

چنين گزارش  " آوانتي"ي سوسياليستي    ي محلـي روزنامـه     يـک نويسـنده   
 :دهد مي

 ،سفيدان  کارگـران ستاد، يقه    ـنـيروهاي کلـيدي در صـنايع فلـزي          «
ـ هـا  تکنيسـين  . ت هستندخودي در حال حرک  اکـنون بـه طـور خودبـه         

خود نگرفته است،    درسـت اسـت کـه مـبارزه هـنوز شـکل صـحيح به              
ها هنوز با هم فاصله دارند، اما شايد فردا تبديل به            هـا و خواسته    بـرنامه 

هايـي اسـت که ثروت توليد        کارخانـه بـراي آن    : يـک خواسـته شـوند     
 ٤٣».کنند مي

گران ماهر و جنگ     کـه مـبارزان با مسايل صنعت       بـرخالف گالسـکو   
ه بودنـد، يا در برلين که کارگران در تمام سطوح جامعه با مسالهي              مواجـ 

                                                 
1. New order 
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گريبان بودند، جنبش تورين بر کنترل توليد         به  مـبارزه بـا قـدرت دسـت       
. مـتمرکز بـود کـه بـيش از هـر چـيز ديگـر جلـوي آن گرفـته شده بود                     

هاي اين نگراني به مبارزات کارگران در بارهي ديسيپلين در مراکز            ريشـه 
 چاپ تورين، رشد مبارزات را      آوانتي و   تايمي   مجله. شد  مي کـار مربوط  

ي مديران   رفتار حاکمانه . در زمينهـي برخورد با سرپرستان گزارش دادند       
 ٤٤.و نارضايتي منظم کارگران نيز از آن جمله بود

ي مشـخص تقويت اين احساس در جريان مبارزه براي هشت         نمونـه 
يزش براي اين خواسته در     انگـ . سـاعت کـار روزانـه خـود را نشـان داد           

به . تر از تورين نبود    اروپـاي بعد از جنگ ايجاد شد اما هيچ جا قهرمانانه          
 که با يکديگر در     داريِ صنعتي  بـاره صـنايع بـزرگ نوظهـور سرمايه         يـک 

توانست  مزدهاي باال مي دست. ، از آن مساله پشتيباني کردند رقابـت بودند  
توانست چگونگي    اما نمي  فـروش نـيروي کـار کارگـران را جـبران کند،           

در مقابل مبارزه براي پايين آوردن ساعت کار،        . فـروش آن را معيـن کند      
خواستند  هايي بود که مي    تاکـيدي بـر حقـوق کارگـران بـه عـنوان انسان            

که قيمت جاري نيروي کار      اسـتثمار خودشـان را محـدود کنـند، درحالي         
داد   ايتاليا نشان مي   ي تورين همواره راه را به بقيه     . تري داشت  اهميـت کم  

 اين   صنعتي هاي کارخانه. و مـبارزه بـراي هشـت سـاعت کار استثنا نبود           
ـ  ١٩١٩ خواسـته را در اوايـل فوريـه        در تورين همان   . دسـت آوردنـد   ه   ب

ي کارگـران فلـزکار گسـترش يافت و در ماه مارس             قـراردادها بـه همـه     
. بعيت کردند ها و صنايع شيميايي از آن ت       خانه ها، چاپ  کارگـران روزنامـه   

تري  ها موفقيت کم اما آن. آهن به آن پيوستند    سـپس کارکـنان تراموا و راه      
 ٤٥.داشتند

بـاوجود گسـترش مـبارزات و اين حقيقت که بسياري از کارگران به              
ي جمعي   ي مبارزه  مبارزهـي مهندسـان توريـن بـه عـنوان بهتريـن جبهه            

ي   رابطه کـردند، امـا در صـنايع مخـتلف هيچ          ي کارگـر نگـاه مـي       طـبقه 
 چنان به  ها هم  سازمان. هاي کارگري وجود نداشت    مسـتقيمي مـيان گروه    
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حزب سوسياليست ايتاليا مطمئناً    . شـکل بخشهاي جدا از هم باقي ماندند        
که حزب    آن با وجود . هاي پيوسته به هم نداشت     توجهـي بـه ايجاد گروه     

، اما به   داد گرايي در مسايل عمومي سياسي داِد سخن مي        ي اصول   بـاره   در
. داد شد، توجهي نشان نمي    چـه کـه مـربوط به مسايل مهم اتحاديه مي           آن

ترسيدند که نفوذ خود را      رهبران اتحاديه در بخشهاي خودشان، از آن مي       
هاي زير مجموعهي خود از دست بدهند و به هر ترتيب به فکر              بـر گروه  

 را به   هاي اصلي وحدت طبقهي کارگر     که پايگاه  آن بودنـد که به جاي آن      
. ها را با يکديگر ارتباط دهند      يکديگـر پيوند دهند، تمام مبارزات اتحاديه      

هاي پس از جنگ ايتاليا، مبارزان       ي انگيزه  وجود همه  بـه ايـن ترتيـب بـا       
چنان جدا از هم باقي مانده بودند، چه از نظر جغرافيايي و چه از نظر                هم

 .ارتباط يک صنعت با ديگر صنايع
زي که در صنايع مهندسي تورين به دست آمده بود،          در نتيجه هر امتيا   

هشت ساعت کار در روز ارزش زيادي       . شد بـه همـان بخش محدود مي      
ي  هفته. کرد ي جديـدي را براي هفتهي کاري برقرار مي         داشـت و رابطـه    

مزد  که دست  داد، بدون آن    ساعت تقليل مي   ٤٨ سـاعت به     ٦٧کـاري را از   
شد   افزايش در ساعت کار هماهنگ مي      پايين بيايد و اين نرخ پرداخت با      

آمد که منجر به ايجاد سه       وجود مي  و نـتايج ديگـري در ارتـباط بـا آن به           
. کار براي تکميل ديکتاتوري مديريتي بود       شيفت کار شد و نوعي تقسيم     

 :نامه اين بود  موافقت٢٠براي مثال بخش
 :مديريت حق دارد کارگران را در موارد زير معلق يا اخراج کند«

-a ترک پست بدون اجازه. 
-b کارکردن نادرست يا بيش از حد آهسته. 
-cاحتياطي اوليه با بي  تخريب ماشين کارگاه يا مواد. 
-dکشيدن سيگار،آوردن نوشيدني به داخل کارگاه بدون اجازه  . 
-eورود به محل کار در حال نوشيدن .  
-fجمعي در کنار کارگاه ي دسته  تجمع يا دادن بيانيه. 
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-gتأخير در انجام کار يا مشارکت در توقف کار . 
-hنامه  نقض موافقت. 

مزد در موارد    تواند بدون پرداخت دست    عـالوه بـر آن مديريت مي      
 :زير کارگر را اخراج کند

 .عدم اطاعت از سرپرستان .١
 .تخريب کارگاه .٢
 » .نزاع در کارخانه .٣

رسميت  ي داخلي را در عين به      چنين کميته  ي جديد هم   نامـه  موافقـت 
ها مجبور بودند در خارج از ساعات       آن. کرد شدت محدود مي   شناختن، به 

 گونه که نمايندگان کارگران را  همان ـکار جلسه داشته باشند و کميسارها  
. حق نداشتند آزادانه در ميان اعضا بچرخند       ـ   کردند بـه ايـن نام صدا مي      

يد براي  ها با  مديريـت مشـخص کـرده بـود که چه هنگام يا چه وقت آن              
کوتاهي در رعايت مقررات    . هـاي کمسيون داخلي جلسه بگذارند      بحـث 

کارگران فيات  . مزد بود  قـرارداد، بـه معني از دست دادن يک هفته دست          
ايـن بـه مفهـوم کشانده شدن        . دوبـاره مـبارزات سـابق را از سـرگرفتند         

 هر نوع اعتصابي    رسمي حتا قبل از اعالم      ،شـکايت آنـان بـه سطح ملي         
ک بـازار دائمـي بـراي کاالهـاي توريـن وجود داشت و رؤساي        يـ . بـود 

شدند که توليد متوقف نخواهد شد؛ اما اميد به          ها بايد مطمئن مي    کارخانه
سازي به زودي به يأس تبديل       هاي ماشين  ي جديد در کارخانه    نامه توافـق 

يـن آمـدن سـاعت کـار يـک خواست سراسري بود، اما              يگـرچه پا  . شـد 
ها  توجه خودشان را به برقراري نظم در ميان کارگاه        تر   کارفـرمايان بـيش   

هايشان را براي تأمين قدرت مطلق خودشان    کردند و تالش   معطـوف مـي   
اي با امضاي     نامه ١٩١٩ مارس   ١٥ در   آوانتيي   روزنامه. دادنـد  ادامـه مـي   

هاي رسمي را از جهت پذيرفتن       کارگـران عادي دريافت کرد که اتحاديه      
ها از نظر اجتماعي مناسب نبود، مورد        ه نظر آن  سيسـتم سـه شيفتي، که ب      

کاري، کم  هاي سنگين و اجبار به اضافه   ماشين. دادنـد  سـرزنش قـرار مـي     
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چنين اين کارگران مخالف تداوم      هم. کرد اثر مي  کـردن سـاعت کار را بي      
کـاري را خستهکننده و تقسيم کردن        ايـن مقاطعـه   . کـاري بودنـد    مقاطعـه 

دو روز بعد، جواب اتحاديه شديد      . دانستند مزد مي  ي نرخ دست   چـندگانه 
هاي  کرد که آنارشيست   و تـند بود و نويسندگان نامه را به شدت متهم مي           

. کنـند کـه مهندسان عادي هستند   اي هسـتند و تظاهـر مـي     اتحاديـه   ضـد 
 :کميتهي مرکزي فدراسيون فلزکاران ايتاليا اضافه کرد

بخش  نايع و خواهيم ص  کـه ما مي   اعـتراض بـه ايـن دلـيل اسـت           «
که صاحبان صنايع چاق يا الغر شوند        اين   (!)صنعتي گسترش يابند، نه     

در توريـن جايـي کـه صنعت به خوبي گسترش يافته            . اهميتـي نـدارد   
. اسـت، وضـع کارگران بهتر از رم است، يعني جايي که صنعت نيست             

ي کارگر بهتر از تورين است، زيرا صنعت         در نـيويورک وضـعيت طبقه     
 ».رش يافته استتر گست بيش

مزد را در ايتاليا  کارگـران فلـزکار توريـن در حقيقـت بهتريـن دسـت         
تر از   درصـد بيش   ١٨تـر از کارگـران رم و         درصـد بـيش   ٣٤. گرفتـند  مـي 

مزد مطرح بود،    ي دست  اگر تنها مساله  . جـنوا  مـزدها در   باالتريـن دسـت   
گران هـاي رسمي ممکن بود آن را بپذيرند، اما به هيچ قيمت کار      اتحاديـه 

پاسخ فدراسيون فلزکاران ايتاليا    . خواسـتند بـردگان صـنعتي باشـند        نمـي 
وقت را از آنان جدا کرد زيرا اين         سرکشان را آرام نکرد، اما کارگران تمام      

مند بودند تا آن که      تر به پيشرفت و توسعهي صنعت عالقه       کارگـران بيش  
 .بخواهند آن را نابود کنند

زودي مشخص   به. ر خود را گذاشت   نامه تأثي   مـارس، موافقـت    ١٨در  
نفوذ  هـاي رسمي،     رغـم امـيدهاي کارفـرمايان و اتحاديـه         شـد کـه علـي     

ها   آن فقط. تـوان کنترل کرد    هـاي داخلـي را بـه سـادگي نمـي           کميسـيون 
 دارند و قادرند به      هاي کارگري  ي کافي ارتباط نزديکي با گروه      انـدازه  بـه 

ـ         ئسـرعت جلـوي مسـا      . جود آورده است    وه  لي را بگـيرند کـه مشـکل ب
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هـا و نرخ     نظـردر مديريـت کارگـاه       در ارتـباط بـا تجديـد       مسـائلي کـه   
ل را تشخيص ئتوانند اين مسا ها مي هـا اسـت، زيرا تنها آن      کـاري  مقاطعـه 

 در تابسـتان نارضايتي به تدريج از پايين شروع به جوشيدن کرد     ٥٠.دهـند 
 بيشتري به دست     اعتماد ها  در حالي که آن    ٥١.تر شدند  ها فعال  و کميسيون 

رهبران اتحاديه اکنون   . يافت  کاهش مي   ها قـدرت اتحاديـه   . مـي آوردنـد،   
مزدها در طي    ي بهبود يافتن دست    نگـران بودند، حتا براي مذاکره در باره       
 ٥٢.هاي مهندسي داشته باشند سال، نتوانستند نفوذي بر روي گروه

ي ي فلــزي توريــن، بــرا  يقــه ســفيدها در کارخانــه١٩١٩در مــارس 
گرچه بسياري از   . بندي دوباره دست به يک اعتصاب طوالني زدند        طـبقه 

ها وحدت خود    يافتند، اما آن   ي آن تنزل مقام مي     کارگـران منفرد در نتيجه    
ي وحدت دايمي    به زودي ايده  . را بـا يک اعتصاب سراسري نشان دادند       

هاي  هم چپ افراطي و هم اتحاديه     . گير شد  ها همه  آبي سفيدها و يقه    يقـه 
.  از آن حمايت کردند، اما هر کدام به داليل خاص خود رسمي رفرميست 

داري متحد کند و در      چپ اميدوار بود تا تمام کارگران را در برابر سرمايه         
. دانست ها را در جريان توليد با اهميت مي    طـي انقالب همکاري تکنسين    

ه اين  ي انقـالب روسيه نظر داشتند، جايي ک        چنيـن بـه نمونـه      هـا هـم    آن
متخصصـان ثابـت کـرده بودنـد بـراي احـياي جمهوري شوروي جوان               

 به  يهاي رسمي اين وحدت را گام      در اين حال اتحاديه   . ضروري هستند 
 توليد را   شکالتديدند تا م    ارتباط هماهنگ ميان سرمايه و کار مي       ويسـ 

 . تحت سيستم موجود حل کنند
تعدادي . خبر بودند  ل اختالفي بين اين دو بي     ئبسياري از مردم از مسا    

ي خود را کنترل کنند،      از کارگـران خواهان آن بودند تا وضعيت کارخانه        
ي ايجـاد تعاوني در صنعت، حتا قبل از انقالب نيز کارگران را به                نظـريه 

ايـن تمـايل به طور مشخص خود را در ميان کارگران            . آورد هـيجان مـي   
ر ساخت هواپيماي   اي که د    کارخانه ؛ نشـان داد   "آرونايوتـيک آن سـالدو    "

صلح به معناي آن بود که هواپيما ديگر مورد         .  موفق بود ) SVA(جنگـي   
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نـياز نيسـت و صـاحبان صـنعت هواپيماسـازي بـايد کارخانه را تعطيل                
 :کردند مي

عـبارت بود از تضمين شغل      ... اوليـن تقاضـاي دوران صـلح مـا          «
بري را  بـا تأکـيد بـر ايـن که کمپاني يک هواپيماي مسافر            ... کارگـران   

بدين ترتيب . طرحريـزي کـند کـه قـادر باشد چند مسافر را حمل کند             
 ٤اي بـود که يک هواپيماي         اوليـن کارخانـه    "آرونايوتـيک آن سـالدو    "

 ».ريزي کرد سرنشينه را براي حمل اشخاص و مسافر طرح

توانست  اعمال کنترل کارگران مي   . ها چند منظوره بود    ايـن نوع انگيزه   
تمايل . جر شود يا مسايل کارفرمايان را حل کند       بـه قـدرت کارگـران مـن       

به زبان  (ي تولـيد جداي از محتواي طبقاتي آن          ي پروسـه   بـراي مشـاهده   
) برد ديگر بدون توجه به آن که چه کسي مالک آن است و از آن سود مي               

 .در اين زمان جدا از شرايط خاص تورين گسترش يافته بود
شان افتخار   يشرفتهي صنايع بسـياري از کارگـران فلزکار به وضعيت پ        

کردند که گويا در محاصرهي      اي مواظبت مي   کـردند و از آن بـه گونه        مـي 
بعضي از کارگران . دريايـي از منوفاکـتورهاي اولـيه و دهقانان قرار دارند         

کردند و واقعاً    مزد بااليي دريافت مي    سـازي دست   هـاي اتومبـيل    کارخانـه 
ها، موقعيت  تماعي کار آن  وضـعيت اج  . مهـارت تکنيکـي بااليـي داشـتند       

 ي توانستند به عنوان پيشروان کامل طبقه      ها مي  آن. داد ها مي  خاصـي به آن   
کارگـر عمـل کنند يا خودشان را به عنوان گروهي جدا از ديگران ببينند،               

   کـه زندگيشـان در ارتباط با گسترش صنعت          اداراتـي  همانـند کارمـندان   
 ٥٤.شوند بزرگ يا کوچک مي   ،  است، بدون توجه به اينکه صاحبان صنعت      

تر از گالسکو بود     گران در تورين ضعيف    در حالـي که اين بخش صنعت      
اما موقعيتي که کارگران ماهر با آن مواجه بودند در هر دو شهر يکي بود               

داد يا به عنوان پيشرو       يـا يـک اشـرافيت کار داراي امتياز را تشکيل مي            ـ
 .کرد  کارگر عمل مي يمبارزات طبقه
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هاي انقالبي، در حالي     ريـن همانـند هر جاي ديگر سوسياليست       در تو 
. شده داشتند  کـه شمارشـان کم بود، نفوذ مهمي بر روي تصميمات گرفته           

هــاي   کارگـران را در يــک مسـير طوالنـي بــه سـمت سـازمان     ،مبارزيـن 
توانستند  کردند، اما در چنين حالتي تنها مي     هاي مستقل راهنمايي مي    گروه

. هاي تورين کمک کنند    دها و شرايط داخلي کارخانه    مز بـه بهـبود دسـت     
دار صحنه بود و آرزو داشت که         اکنون سکان  نظم نوين ي هفتگي    نشـريه 

را به سمت    تري بدهد و آن    المللي بيش  بـه مـبارزات کارگران اهميت بين      
ي گروهي    به وسيله  نظم نوين ي   نشريه. آزادي طبقهـي کارگر رهبري کند     

:  کساني مانند  ،گذاري شده بود   ست تورين پايه  فکـران سوسيالي   از روشـن  
 اولين  ١.تولياتي ورتاسـکا، امبرتو تراچيني و پالم      آنتونيوگرامشـي، آنجلـو   

 : ي اهداف سردبيران چنين نوشت ي نشريه درباره شماره
مشـکل اصـلي کـه بايد حل شود اين نيست که چگونه انقالب به             «

بدانيم چگونه موفقيت   كه آن است که      شود، بل  وجـود آمـده يا آغاز مي      
  ٥٥» .شود آن تضمين مي

در دومين بحث صحبت از تشکيل نوع جديدي از دولت کارگران در            
  ٥٦.درون صنايع بود

 ٢١ را داشت و در      "دموکراسـي کارگران  " در يـک مقالـه کـه عـنوان        
تر  ژانويـه بـه چـاپ رسـيده بود، گرامشي و تولياتي اين موضوع را بيش               

 : شتندگسترش دادند و چنين نو
چگونـه نـيروهاي اجتماعـي فراوان که در اثر جنگ رها شدهاند،             «

توانند منظم شوند، شکل سياسي      هـا مي   افتـند؟ چگونـه آن     کـار مـي    بـه 
ي طبيعي و مداوم در چارچوب يک        بگـيرند و پتانسـيلي بـراي توسعه       

دولـت سوسياليستي داشته باشند، به طوري که ديکتاتوري بتواند در آن       
خورد؟  گونـه ايـن وضـعيت حاضر به آينده پيوند مي          تجسـم يـابد؟ چ    

                                                 
1. palmero togliatti 
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اي مؤثر   بتوانيم به گونه، تا شود مينـيازهاي ضـروري اشـخاص تأمين    
 ٥٧» خالقيت و مشارکت ديگران را به کار گيريم؟

ي واقعي   ها پروسه  اين بحث . هـا نکاتـي وجود داشت      در ايـن بحـث    
در .  داردآورد که راه حل اي درمي  انقـالب را بـه صـورت تکنـيک سـاده          

ي انقالب روسيه نشان داد که مساله به اين ترتيب نيست            حالي که تجربه  
آيد که داراي   عـادي بـه وجـود نمي      يو انقـالب سوسياليسـتي از اشـکال       

 در مورد قدرت    ١٩١٧بحران  . ي طبيعـي و مـداوم باشد       پتانسـيل توسـعه   
قدرت شوراها در   . دوگانـه بـا يک حرکت قطعي از طرف چپ حل شد           

داري، شکل گرفت و به طور       د شـديد عقـايد بـا رژيم سرمايه        يـک تضـا   
واقعـي به درهم شکستن دولت بورژازي نياز داشت تا حاکميت خود را             

 .برقرار کند
ي گرامشي، او با طرح جدي       با اين حال با وجود اشکاالتي در نوشته       

هاي غايت   خورد، از بحث   ايـن کـه چگونـه حـال بـه آيـنده پـيوند مـي               
اين يک گام اساسي به سمت پيدا کردن        . گـا فراتـر رفت    گرايانهـي بوردي  

 : داد راه حلي بود که همان مقاله به صورت زير ارائه مي
ي  دولـت سوسياليسـتي قـبالً در نهادهـاي زندگـي اجتماعي طبقه            «

ها با   کارخانه... تحتِ استثمار، پتانسيل خود را نشان داده است          کارگـرِ 
اي اجتماعي، كمون هاي دهقاني هاي داخلي خودشان، كلوپ ه کميسيون

و امـروز كميسـيون هـاي داخلي، قدرت سرمايه داري را در كارخانه              ... 
هاي  بايد ارگان ... ها  فردا با گسترش و تقويت آن      …محـدود مـي كنـند       

 …اساسي قدرت پرولتاريا باشند 
ــايد يــک ــند كــه در آن   كارگــران ب ــه انتخاباتــي دســت بزن ــاره ب ب

ان آگاه ترين و بهترين رفقايشان انتخاب كنند و         شـان را از مي     نمايـندگان 
همهي "ديگر هماهنگ شوند و با هم شعار ِ        آنان در سطح وسيعي با يك     

، و همراه با آن، به      "هـا بـه دسـت كميتهي كارخانه        قـدرت در کارخانـه    
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همهي قدرت دولتي به دست شوراهاي       "…تـر، شـعار ِ     صـورت کـامل   
 » .را به پيش ببرند" كارگران و دهقانان

. اين مقاله به بنيان تئوريك جنبش شورايي كارگران تورين تبديل شد          
اين نظرات سنتزي از    . ايـده هـاي آن بـه راحتـي بـه دسـت نـيامده بـود                

كـه بـه طور محدود در جريان     (ي شـوراهاي روسـيه       اطالعاتـي در بـاره    
و همچنيــن تجربــيات ) هــاي داخلــي بــه بــيرون درز كــرده بــود جــنگ

 در  گرامشي در آن زمان   . (ي انگلسـتان بـود     مونـه مجارسـتان، آلمـان و ن     
اين تجربيات به   ) ، انقالبي بريتانيايي بود   ١ سـيلويا پانخورسـت    ارتـباط بـا   

برعكس اعتقادات  . ي كارگر در منطقه اضافه شده بود       دسـتاوردهاي طبقه  
 امـروز، اهميـت گرامشـي در مغز بزرگ او يا            هـاي اروپايـي     کمونيسـت 

نيست كه زمينه را براي تفسيرهاي آكادميك و        هاي او    پيچيدگي در نوشته  
ها توانايي او را براي آموختن و        اين نوشته . كـند  ي آن فـراهم مـي      دوبـاره 

گونه كه تولياتي    همان. ي طبقاتـي نشـان مـيدهد       درس گرفتـن از مـبارزه     
 : چنين مي گويد

بيني،  بيني يا خود كم     او بـا كارگـران، به سادگي، بدون خودبزرگ        «
 نه فقط اهداف و     …رفيق يا يك دانشجو، صحبت ميکند       همانـند يـك     

نفـوذ ما را به محك آزمايش مي زند، بلكه ما را در كشف مسيرهاي باز                
تعداد كمي از ما، شايد تنها . پـيش روي طـبقه با كارگران پيوند مي دهد    

چگونه  گرامشـي، مـي داند كه براي تحقيق شعارها يا شيوه هاي درست            
 ٥٨».رفتار كند

 او. اش ارزش نقــل كــردن را دارد ود گرامشــي از شــيوهتوضــيح خــ
 :مي گويد 

                                                 
1. Sylvia Pankhurst 
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كه در واقعيت    فرضي نبايد صحيح دانسته شود مگر آن       هـيچ پـيش   «
كه نظرات كارگران از كانال هاي مختلف قبالً شنيده          آزمايش شود، يا آن   

در ايـن صـورت پيش فرض هاي ما همواره با موفقيت هاي             .شـده باشـد   
عنوان تفسيري از نيازهاي سراسري      شود و به   وسـيع و فوري مواجه مي     

فكري بي روح نخواهد     ظاهـر مـي شـود و هرگز شبيه نوشته هاي روشن           
 ٥٩».بود

ظاهـر چنيـن نظرياتـي نمـي تواند فراتر از موعظه هاي كائوتسكي               در
ي ضرورت حركت تاريخ به      باشـد، همـراه بـا پـيش گويي هاي او درباره           

اما . ران، نمي توانند آن را تغيير دهند       كارگ  ي كس، حتا همه   طوري كه هيچ  
 . اين يك سالح دوگانه است

 پرشي براي  يگرامشـي مي توانست تجربيات تورين را به عنوان تخته    
حركـت بـه جلـو مـورد اسـتفاده قـرار دهد و به عنوان راهنماي رهبري                  
سياسـي بـراي تمـام كارگران ايتاليا از آن استفاده كند؛ يا با جنبش محلي                

 بـه عـنوان امري خودكفا برخورد كند كه به اين ترتيب از پيش           كارگـران 
ي بعدي مي تواند كارگرگرايي      نکته. پوشي كند  بـردن آن بـه جلـو چشـم        

ي خاص يك گروه را به        اين كه بخشي از واقعيت مبارزه      –نامـيده شـود     
تاريخ  .يـك نسـل تسـري دهـد و از آن درس هاي سراسري بيرون كشد               

تا )  مي دادند  نظم نوين   ي داران روزنامه  كه به طرف  لقبي  " (نظـم نويني ها   "
گر تنش دائمي ميان دو آلترناتيو كارگرگرايي بود،          بيان ١٩٢٠اواسـط سال  

به طوري كه گردانندگان مجله به دنبال كارگران تورين و رهبران انقالبي            
هـا را بـه سوسياليسم انقالبي    افـتادند و سـعي مـي كـردند كـه آن            راه مـي  
 . رسيد اين انتخاب با موفقيت همراه باشد ابتدا به نظر ميدر . بكشانند

 شوراهاي كارخانه
 جنبش  "دموكراسـي كارگران  "ي    بـا انتشـار مقالـه      ١٩١٩در آگوسـت    

مشخصاتي که گرامشي در    . هـا شـروع به حركت كرد       شـورايي کارخانـه   
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هاي كارگري با اهداف نهايي سوسياليسم، ارائه ميداد، يك          ي سازمان  باره
ها مبارزان تورين در دو سطح       بـراي سـال   . سـاز بـود    ي دگـرگون   نظـريه 

ها خودشان را از فساد  از نظـر سياسـي آن  . جداگانـه فعاليـت مـي كـردند     
گرايي يا   اين محافظت با پناه بردن به اصول      . رفرميسم محافظت مي كردند   

آنارشيسـم همـراه بـود و از مشـارکت سياسي در مبارزات پراکنده امتناع         
ها همچنين فعاالن مناطق كارگري بودند و مجبور بودند       اما آن . مـي كردند  

ي دموكراسـي گـروه هـا را در مـيان كميسيون هاي داخلي گسترش                ايـده 
 . ي بين دو بخش روشن نبود به اين ترتيب رابطه. دهند

 از نظـر تئوريكـي رابطه اي بود بين فعاليتهاي           نظـم نويـن   ي   ماهـنامه 
 هم پيوند مي داد و در كنار آن مبارزه       و آن دو را بـه      يسياسـي و اقتصـاد    

بـراي كنـترل كارخانـه را بـا مـبارزه براي به دست گرفتن قدرت توسط                 
 . كارگران به هم مربوط مي كرد

هاي توده اي    اگـر كميسـيون هاي داخلي مي توانستند نطفه هاي سازمان          
باشـند و به عنوان سلول هاي پايه اي دولت سوسياليستي آينده عمل  كنند               

 اين صورت اهداف نهايي مي توانست با حركت هاي فوري پيوند يابد،             در
ي اساسي را در      يك زمينه  »نظم نويني ها  «. كه اصول قرباني شود    بـدون آن  

ـ             به طوري كه    .وجود آوردند ه  جنـبش بـراي بهـبود وضـعيت تـئوريك ب
مبارزاني . جنـبش را در حركت به سمت استراتژي سوسياليسم ياري كرد          

جنگ كميته هاي موقت را به پيش مي بردند، خستگي ناپذير           كه در دوران    
داران آزادي هاي    در حالي كه طرف   . از اين خط جديد پشتيباني مي كردند      

 و  ٦٠هاي متمركز حفظ كرده بودند     ليبرالـي، بي اعتمادي خود را به سازمان       
 . ها بر تحريم پارلمان تأكيد داشتند ستيبورديگ

كميسيونهاي داخلي که از    . مي شد يـك مسالهي جدي هنوز بايد حل        
جـنگ حمايـت کرده بودند به وسيلهي اقليتي از اعضاي اتحاديه انتخاب             

هاي كارگري بايد بازسازي     هـا براي ايجاد سازمان گروه      آن. شـده بودنـد   
 به بحث هايي    نظم نوين ي   در سراسر آگوست، صفحات مجله    . مـي شدند  
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فانه براي حِل آن ارائه     دو پيشنهاد بي طر   . در ايـن مـورد اختصاص داشت      
اوليـن پيشنهاد اين بود كه كميسيون ها به جاي آنكه همانند گذشته             . شـد 

ها انتخاب شوند، بايد اکنون در هر كارخانه    در نشسـت مشـترك کارخانه     
ايـن شـيوه به صورت وسيعي كنترل        . بـه صـورت جـدا انـتخاب  شـوند          

هاد آن بود كه    دومين پيشن . هـاي کارگري را بيشتر مي كرد       مسـتقيم گـروه   
در حالي كه قبالً تنها     (ي انتخاب داشته باشند      تمـام كارگـران بـايد اجازه      

ترين تجربيات تشكيالتي را داشتند، مي توانستند     اعضـاي اتحاديه كه بيش    
در نتيجه دموكراسي جديدي بر مبناي      ). بـه عـنوان كـانديدا ثبتـنام كنـند         

ين پيشنهادات روح   ا. تـوده هـاي كارگـران در كارخانـه پايـه گـذاري شد             
اما شوراهاي كارخانه،   . واقعـي كميسـيون هـاي داخلـي را احـيا مـي كرد             

شان  نهادهـاي جديـد به اين نام ناميده مي شدند، براي دستيابي به اهداف             
 . تري به خرج مي دادند بايد همت بيش

 در آن به اجرا     نظم نوين اوليـن جايي كه مي توانست طرح روزنامهي         
ي انتخابات در محل     در اينجا كارگران ايده   . بـود " وفـيات سـنتر   "درآيـد،   

اما در  . كارخانـه را پذيرفتـند، ولـي تـنها اعضـاي اتحاديه انتخاب شدند             
. اين برنامه را به صورت سند درآوردند      " فيات بروتتي "ي بعدي    كارخانـه 

 :ي زير به تأييد رسيد نامه  آگوست تصويب٣١در 
ان را وادار مي كند تا در       ي طبقاتي، كارگر   نـيازهاي جاري مبارزه    -١

هاي حرفه اي اتحاديه ها به       هاي ديگري در كنار سازمان     کارخانـه سـازمان   
 …وجود آورند 

بـراي ايـن موضـوع نـياز اسـت کـه كميسـيون هاي داخلي در                  -٢
ها  اکنون مساله اين است كه چگونه آن      . هاي ايتاليا گسترش يابند    کارخانه

ها مي توانند    چگونه آن . ته باشند مي توانند انعطاف و سازگاري بهتري داش      
ـ       مجموعـه  وجـود آورنـد کـه در آن نمايندگان بتوانند          ه  اي از روابـط را ب

ها را با    کارهـاي خودشـان را توضـيح دهند و ساختار سازماني کميسيون           
 ي توليد صنعتي هماهنگ کنند؟ پروسه
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بـراي حـل مشـکل كميسـرها، انتخابات بايد در هر كارخانه به               -٣
ها تواناترين و     بـا اطمينان از اين كه آن       …رگـزار شـود     طـور جداگانـه ب    

فعـال ترين كارگران بوده و از نظر شخصي براي انتخاب كنندگان شناخته             
شدهاند و در موقعيتي هستند كه توان اجراي خواسته ها را دارند و مورد              

 . اعتمادند
 نمايـندگان كارخانه مي توانند مشاجرات محل كار را حل كنند،            -٤
 اجرايي تعيين خواهند كرد كه نهاد        ي ر همكاري با هم يك كميته     هـا د   آن

  ٦١.مركزي كارگران كارخانه باشد
اما تا ايجاد   .  اين طرح را به عنوان اولين  پيشنهاد منتشر کرد          نظم نوين 

شـوراي كارخانـه، بـه عـنوان سـلول پايـه اي دولت سوسياليستي فاصله                
ري به وجود آوردند كه     كارگران فيات بروتتي يك سازمان كارگ     . داشـت 

. اما تمام مساله همين بود    . گوتر بود   پاسـخ   در برابـر كارگـران از اتحاديـه       
ها و مزاياي اين كار را بشناساند، و اكنون يا           گرامشي توانست محدوديت  

هـاي كارگـري بـود كه به عنوان گامي در جهت             بـايد خواهـان سـازمان     
کارگر باشد، يا به ي   يافـته، در سـطح طبقه      شـوراهاي كارگـري گسـترش     

در اولين مقاله در    . او راه ديگري را انتخاب كرد     . درهميـن مسـاله اكتفا ک     
همراه با تولياتي مسايل    " كارگران و دموكراسي  " بـا عـنوان   ١٩١٩تابسـتان   

هاي  ها بين سازمان   آن. ي حكومت كارگران مطرح كرد     مختلفي را در باره   
 بـه دست ميگرفتند و      هـا را   كارگـري و شـوراهايي کـه كنـترل کارخانـه          

شـوراهاي كارگـران و دهقانـان كـه در باالترين سطح قدرت دولتي بايد               
 ١٩١٩نوشته هاي گرامشي تا قبل از سال      . عمل مي كردند، تفاوت گذاشتند    

اکنون او  . ي اهميـت جدايـي ايـن دو شـكل سـازمان مـبهم بود               در بـاره  
. وير مي كردعنوان دولت موجود سوسياليستي تص  شوراهاي كارخانه را به  

نــيازي بــراي شــوراهاي سراســري  هــا را پــيش در حالــي كــه قــبالً او آن
گرامشي اكنون نيرويي را مي ديد كه بايد اين آلترناتيو قدرت           . مـي دانست  

ي  او آن را به عنوان قدرت مسلح طبقهي كارگر، يا بدنه          . دولتـي را بسازد   
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ي كرد،  محكمـي از مـردان مسـلحي نمـي دانست كه لنين از آن صحبت م               
او انقالب  . كه آن را به عنوان چراغ راهنماي كنترل كارگران مي دانست           بل

را در ايـن زمـان بـه عـنوان تصـرف فيزيكي قدرت نمي ديد، بلكه آن را                   
 به گونه اي ،تالشـي بـراي رشـد آگاهي، در بخشي از كارگران مي دانست        

 دولتي،  ايجاد يك آلترناتيو قدرت   . ها كافي باشد   كـه ايـن آگاهي براي آن      
ي كارگر   بـر مبناي ايده هاي جاري او، بستگي به يك ارتش قوي از طبقه             

 :ها بستگي داشت نداشت بلكه به تجربيات كنترل حوادث در کارخانه
ي كارگـر اكنون از امكان انجام کارها به دست خودش آگاه             طـبقه «

روزه او   در حقيقت همه  . هـا را بـه خوبـي انجـام مـي دهـد             اسـت و آن   
تنهايي مي تواند جهان را  تري به دست مي آورد كه به      هـاي بيش   اطميـنان 

بنابراين هر حركتي كه    . طـور كـامل از فسـاد و تباهـي نجـات دهد             بـه 
ها  كميسارياهاي كارگران انجام مي دهند، هر نبردي كه تحت رهبري آن          

صـورت مـي گيرد، با نور آن هدف نهايي روشن شده است كه در تمام                
 ٦٢».ا وجود داردافكار و ايده هاي شم

اهميـت كنترل كارگران در اين بود كه ضرورتاً بايد با نابودي فيزيكي          
 . دولِت سرمايه داري جايگزين شود

 نقشي بود كه "دموكراسـي كارگران "ي اساسـي ديگـر دربحـث         نکـته 
در ماه ژوئن گرامشي    . اکـنون در جـريان تغيـير بـه حزب واگذار مي شد            

حزب . بـراي تبلـيغات حزبـي ديده بود       شـوراهاي كارخانـه را زميـنه اي         
ان داشت  گرسوسياليست ايتاليا نقش قطعي در شعلهور ساختن ايمان کار        

و دهقان را    ي کارگر  توانست نيروهاي طبقه   عـنوان قـدرت برتر مي      و بـه  
  ٦٣.ها را به سمت هدف نهايي رهبري کند دهي و آن سازمان منظم و

ر گذاشته شد و به جاي      در سپتامبر تأكيد بر اهميت مركزي حزب كنا       
عهده  آن شـوراي كارخانه نقش دموكراسي توده اي و رهبري پيشرو را به            

 .گرفت
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شـوراهاي كارخانـه در حقيقـت پيشـروان سرسـخت طبقهـي كارگر              
ها به تنهايي چارچوبي را براي هدايت جنبش كارگري تورين           آن. بودنـد 

و و همراه آنان    اما مبارزين پيشر  . يافته فراهم كردند  سازماندر يـك مسـير      
گرامشـي دسـتاوردهاي شـوراهاي كارگـران را بـه صورت جدا مشاهده              

ي توده ها از تسلط مديريت مي تواند         ها مي ديدند كه كينه     آن. نمـي كـردند   
اما اگر سازمان كارگران را     . به پيروي از ايده هاي سوسياليستي منجر شود       

جه باشيم و   تو حبان کارخانه بي  ابـه خـودي خـود کافـي بدانـيم و بـه ص             
مالکيـت آن را در دست صاحبان آن باقي بگذاريم، خطرناک خواهد بود             

 : همانطور كه گرامشي آن را نشان داد. و باعث تداوم خشونتها ميشود
طور كامل   تـوده هـاي كارگر بايد به حد مناسبي برسند تا بتوانند به            «

 حكومـت خـود را تكمـيل كنند و اولين گام در اين مسير، منظم كردن               
 نمي توان منكر آن شد كه نظمي كه بايد          …هاست   خودشان در كارخانه  

…در سيستم جديد ايجاد شود در بهبود توليد به كار گرفته خواهد شد            
بـه کسـاني كـه فكـر مـي كنـند با اين شيوه ما با صاحبان كارخانه و با                     

گونه پاسخ مي دهيم كه برعكس اين        دشـمنانمان همكـاري مي كنيم، اين      
هـوم آن اسـت كه به آنها ميفهمانيم مشخصا زمان حاكميت            تـنها بـه مف    

  ٦٤»ها به پايان رسيده است  آن

ها از ميان   كـه چگونـه قـدرت كارفـرمايان بـا افـزايش درآمد آن              ايـن 
در طي جنگ مبارزات بخش هاي مختلف ضرورتاً        . مي رود، آشكار نيست   

 را   صنايع دتوليصلح  برقراري  براي مثال   . مي كرد بـا يکديگر پيوند برقرار      
توليد و سياست   .  تأثير مشخصي بر تمام ايتاليا داشت       و مي كرد دگـرگون   

خود ايجاد شده بود،     اما پيوستگي اين دو که خودبه     . هم درآميخته بودند   با
دولت مستقيماً در صنايع دخالت نمي كرد و        . در پايان جنگ از ميان رفت     

ين دولتي  ضعف تاريخي ماش  . حـال افـول بـود       قـدرت سراسـري آن در     
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كردي   كـه قدرت، تنها عمل     ه بـود  وجـود آورد   ايتالـيا، ايـن اعـتقاد را بـه        
 . اقتصادي دارد

نظـرات نامشخصـي در زمينهـي كنـترل كارگران وجود داشت و اين              
ي كارگر براي اعمال حاكميت خود تحت        طبقه. تفکـر را تغذيـه مـي كرد       

يت خود را   حاكم فشـار بـود كه بدون توجه به بنيانهاي واقعي اجتماعي،          
مزد  اعمـال كـند؛ اوال ابزار توليد در مالكيت سرمايه داران بود؛ ثانياً دست              

بـاال در توريـن جدا از کل سيستم براي حداكثر سود طراحي شده بود و                
كرد ذاتي تكنولوژي پيشرفته نبود؛ در نهايت، نيروي         خود عمل  خـودي  بـه 

 .کرد  ميداري تضمين ي توليد را براي سرمايه مسلح دولت پروسه
و ي   سياس  مسـايل  آهنگـي  شـوراي کارگـران انقالبـي کـه تـبلور هـم           

زيرا . بـا هـرنوع سازمان ديگري در کارخانه متفاوت بود         بـود،   ي  اقتصـاد 
قدرت كارگران  . وجود آيد   مي توانست زمان ديگري به      ديگـر  سـازمانهاي 

. در صنايع هنگامي برقرار مي شود كه دولت بورژوازي از ميان رفته باشد            
گاه به سطح شوراهاي     هاي تورين هيچ    حالـي كـه شـوراهاي كارخانه       در

  شوراها بر مبناي حمايت     ، اما اين  كارگـران در روسـيه يـا آلمان نرسيدند        
  ي يافته ارتباط سازمان .  كارگري پايه گذاري شده بودند     هاي مختلف  بخش

از  جدا سازمانيها در  مبارزين با توده هاي سازمان نيافته و متحد كردن آن
کرد تا نيروي هزاران كارگر را       مديريـت سرمايه داري، شوراها را قادر مي       

 به جاي تشکل  هاي توده اي     هـا در ايجاد سازمان     آن. دنهـم پـيوند دهـ      بـه 
در كوتاه  .  انگلستان بودند  "كلـيد سايد  " بسـيار جلوتـر از     ،كارگـران ماهـر   

مبر بين سپتامبر و دسا   . هم پيوسته و وسيعي ايجاد شد      مـدت جنـبش بـه     
هاي آتش از تورين به نقاط ديگر         شـوراهاي كارخانـه همانند زبانه      ١٩١٩

 ــ بزرگ    ي  اكتبر بيش از سه كارخانه     ١٧بـراي مثال در     . سـرايت کـردند   
 .اسپانوبسك و آنسالد و گييورگيو ايجاد سيستم جديد را آغاز كردند 

هايي که شوراها با آن درگير بودند، بيانگر محدوديت آنان           نـوع بحث  
هنگامـي كـه روسـاي فـيات خواهان افزايش توليد به سطح رقيبان            . بـود 
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ــه      ــند ك ــان گفت ــه اعضايش ــمي ب ــاي رس ــه ه ــدند، اتحادي ــي ش امريكاي
، بلكه  باشندمخالف باال رفتن سرعت توليد      توانند   نمي "سوسياليسـت هـا   "

ي باال رفتن توليد بر      تـنها خواهـان رفـع فشـاري هسـتند کـه در نتـيجه              
كرد شوراهاي    ايـن موقعيتي بود تا بتوان عمل       ٦٥.ودشـ  كارگـران وارد مـي    

هاي كارگري اين بحث را به شدت        ها را محك زد، زيرا كه گروه       کارخانه
تعـداد تظاهرات توده اي، جدي بودن حركت كارگران را          . کـردند  رد مـي  

ي دو رهبر جنبش شورايي      هـا تنها با مداخله     ايـن ميتيـنگ   . نشـان مـيداد   
ها با اين ايده كه قدرت كارگران        آن. نو، آرام شد   و گاري  وكارخانـه، بوئـر   

ي كارگــر رشــد مــي كــند، بــا  در نهايــت از درون توانايــي تولــيد طــبقه
بندي كردن بيانيه اي توانستند، قبل ازآنکه مذاکره با مديران به پايان             سرهم

را  بهترين مبارزين    آشفتگي حتي اين  . برسـد، جلوي اعتصابات را بگيرند     
ده هـاي كنـترل كارگـران تحت حاکميت سرمايه داري           ايـ .در بـر گرفـت      

 .هيچ گاه بهتر از اين بيان نشده بود 
گرامشـي در حالـي كه خواهان اجتناب از رودررويي اوليه بود، منكر             
آن شـد كه شوراهاي كارخانه رودرروي دستگاه هاي اتحاديه قرار دارند،            

هم   كننده و چنيـن گفـت كـه سـاختارهاي رسـمي و غيررسـمي تكمـيل          
 تكرار كرد و در آن هنگام گفت        ١٩١٩او اين نکته را در سپتامبر       . هسـتند 

كـه يكـي از مسـايل اصـلي كميسـرهاي كارخانه ها اين است كه مطمئن                 
.ها، دنبال مي كنند    ي قبلي خود را از طريق اتحاديه       ها شوند كارگران بحث  

ر  در حالـي کـه اتحاديه هاي رسمي از شوراي کارگران و کميسرها تنف              ٦٧
اتحاديه ها رهبري   . ها داشتند  زيـرا آنـان نگاه متفاوتي به كارخانه       . داشـتند 

 كميسرهاو  . کردند هاي کارگري فرق مي    و با گروه   بوروكراتـيك داشـتند   
ها اتحاديه اي    آنسه چهارم   نـد كه    ه بود آراي خـود را از كارگرانـي گرفـت        

 .نبودند
ابط شوراها  بسـياري از كارگران نسبت به گرامشي درک بهتري از رو          

روكراسي اتحاديه  و اكتبر تصميم گرفتند كه ب     ٢٢ها داشتند و در      با اتحاديه 
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 مختلف در حالي كه پالكارد       ي  كارخانه ١٧نمايـندگان   . را درهـم بريـزند    
ي اجرايـي محلي فدراسيون فلزکاران ايتاليا را در دست داشتند، با             شـاخه 

آن را تصرف   ،هـدف هماهـنگ كـردن اتحاديه با روح جديد كمونيستي            
ي اتحاديه در كنترل جنبش      آميز بود و شاخه    ها موفقيت  حرکت آن . كردند

. ي جبهه ها پيش رفت     اين حركت در همه   . شـورايي كارگران قرار گرفت    
ي  ي محلي حزب سوسياليست ايتاليا موفق شد در ماه ژوئن از ايده            شاخه

 فروش  .شـوراها پشـتيباني كـند امـا در اكتـبر جنبش واقعاً سراسري شد              
شوراهاي . نسخه رسيد  ٥٠٠٠ به   ٣٥٠٠ در يك ماه از      نظم نوين ي   روزانه

از فلزكاران تا بافندگان    : كارخانـه در سراسر صنايع تورين ريشه دواندند       
 ٧١.كارگران گاز در ميالن و رم      و همچنين در ادارات و     ٧٠.و صـنايع چـرم    

 .جنبش هنوز ادامه داشت
  ي مند کنگره  تورين مركز قدرت  هاي رسمي در     آخرين پايگاه اتحاديه  

 در اواسط اكتبر اخباري از يك زد      . تراز اتحاد شوراها بود    كار بود، كه هم   
هايي از كارگران كه با تصميم شان به         وخـورد خونيـن پخـش شـد، گروه        

ها مخالفت شده    ناسيوناليستي آن  خاطر ترس از بي نظمي با تظاهرات ضد       
ر پايـان سال براي آخرين بار       د. درگـير شـدند   "  کـار   ي کـنگره "بـود، بـا     

 به رغم پشتيباني  . اتحاديه هاي رسمي در برابر شوراها از خود دفاع کردند         
 گردهمايييك  در   حزب سوسياليست ايتاليا و اتحاديه ها،         از رهـبران ملي  

نامه اي را تصويب كردند كه با         قطع ،عمومـي نمايندگان اتحاديه در کنگره     
جنــبش شــورايي پشــتيباني   هــزار از٢٦ هــزار رأي موافــق در برابــر ٣٨

 . مي كرد
كس نمي توانست در برابر شوراها       بـه نظر مي رسيد كه در تورين هيچ        

گرايان  در ميان اصول  " نظم نويني ها  " وحدت   –و رهبري آن مقاومت كند      
. هـا شـكل گرفته بود      حـزب سوسياليسـت ايتالـيا و آناركوسنديكاليسـت        

 ١٩١٩ نوامبر   ٨ها در    هاي كارخانه ي كميسر  احساسات طرفداري از برنامه   
 : برنامه مي گفت . ها مشخص بود هدف كلي آن. به اوج خود رسيده بود
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ايـن بـه مفهـوم آن اسـت كه نظراتي را بيان كنيم كه موجب رشد                 «
 …شكل جديدي از قدرت پرولتاريا شود 

 اين است كه وضعيتي را در ايتاليا به وجود بياورد كه        …اهداف آن   
 ٧٢». دستيابي به جامعهي كمونيستي باشد برايديتجربهي جدي

  : گفت  برنامه چنين ميبيان اصولي كه مربوط به دولت مي شدو در 
اقتصادي و  ( نمايـندگان كارخانـه تـنها نمايـندگان معتبر اجتماعي         «

با اين حقيقت كه تمام     . ي كارگر آمده اند    هسـتند كـه از طبقه     ) سياسـي 
ها را انتخاب     آن ، حق راي براي همه    كارگران در محل كارشان با وجود     

در سطوح مختلف، نهادهاي آنان اتحادي از نمايندگان همهي         . کـرده اند  
كارگران (هـاي توليد عينيت يافته اند        كارگـران هسـتند كـه در سـازمان        

ها در يك رشته صنعتي،       کارخانه  ي كشـتي، كارگـاه، كارخانـه، اتحاديه      
هاي توليد  هر، اتحاديه سازمان   صنايع بزرگ توليدي در يك ش       ي اتحاديه

در صـنايع مكانيكـي و كشاورزي در يك منطقه در يك استان، در يك               
كه حاكميت و رهبري اجتماعي     ) ناحـيه، در يـك قوميـت و در جهـان          

  ٧٣»ها در شوراها و سيستم شورايي خود را نشان مي دهد آن

ها  آن. که در برنامه آمده بود محدوديت بيشتري داشت       اما نظم عملي    
، به آن   بخش هاي مختلف   در مـاه يـك بار    ٦هـر   ،  انـتخابات كميسـرها را    

موضوع انتخابات بستگي به خواست اكثريت      . (بخش واگذار کرده بودند   
انـتخابات بـا رأي مخفـي در ساعات كار انجام مي شد،             ). بخـش داشـت   

در . چنين مصوبات ديگر ي شورا دو روز بعد از انتخابات بود و هم      جلسه
. يسـارياها كميـته هـاي اجرايـي اتحاديـه ها را تعيين مي كردند              مقـابل، كم  

اتحاديـه هـاي محلـي در مورد تمام موافقت نامه ها مذاكره ميکردند و نظر                
در هــر كارخانــه، كميســارها .  نمايــندگان پذيرفــته مــي شــد يمجموعــه

ــه      ــران در كارخان ــام كارگ ــنافع تم ــندگان م ــدنماي ــن . بودن و همچني
عالوه . نداد را براي آموزش خودشان سازمان مي د      آموزشگاه هاي كارگران  
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که (د  ردن كميسرهاي اجرايي را انتخاب مي ك      ،بـر آن نمايـندگان گـروه ها       
بر طبق برنامه،   ). جايگزيـن سيسـتم قديمـي كميسيون هاي داخلي مي شد          

كميسـارها هر شب جلسه دارند تا وضعيت كارخانه را بررسي كنند و در   
اين . ندشتهـاي مهـم، حقـوق برابـر دا         تايـن زميـنه بـا مديريـت و پسـ          

يك هر هفته   و  منتشـر    روز يـک خبرنامهـي داخلـي         ١٥نمايـندگان هـر     
 . مالقات را با تمام كميسارهاي شوراي كارخانه برقرارميکردند

 : جين ويليامز تضاد موجود در برنامه را چنين توضيح مي دهد
 و  اوليـن گـام بـراي بررسـي ايـن مانيفسـت قابل توجه، نزديكي              «

که به   از طرف ديگر هنگامي   . هماهنگـي لحـن آن بـا كمونيسـت هاست         
کنيم، به خصوص در ساختار جزئيات پيشنهادها،        محتواي آن توجه مي   

اين نکته برجسته است كه برنامه به سادگي تالش سختي براي حركت            
 نمونه اي    و بيوگرافي   است ها  آن ءعملي اتحاديه هاي دموكراتيك و ارتقا     

 ٧٤».اي نمايندگان كارگري استهاز ايده آل

ي بيـن اهـداف مشـخص شده برنامه و پيشنهادات عملي آن،              فاصـله 
بدون شك احساسات قوي براي     .  واقعي است   ي بيانگر وجود يك مساله   

در تورين مخالفت سياسي و     . طـرفداري از سازمان شوراها وجود داشت      
هاي  روهزيـرا کميسـارها قادر بودند حمايت گ       . اي مغلـوب بـود     اتحاديـه 

كارگـري را بـه طور محسوسي جذب كرده و بر روي حوزه هاي زندگي               
هاي قطعي   گـرچه فعاليـت   . هـا كنـترل داشـته باشـند        كارگـران کارخانـه   

ها با جزئيات ثبت نشده، اما مشخص است كه در           كميسـرها در کارخانـه    
ها هر   ي تورين، آن   پيشرفتهصنعتي  هاي   جـريان تغيـيرات سـريع کارخانه      

ي مديريت   شد مبارزات كارگران و مقابله با تصميات خودسرانه       روز بـا ر   
نامه هاي مورد نظر را تفسير ميکردند و مشکالتي          مواجه بودند كه موافقت   

 . از اين قبيل را به وجود مي آوردند
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امـا جنـبش شـورايي هـنوز تهديدي براي دولت نبود و تنها چند ماه                
جنبش شورايي كارخانه   ديگـر الزم بـود كـه نـيروهاي نظـم و قانون در               

آن  در. ن را مورد حمله فيزيكي قرار دهند      آچـنان تعارضـي ببينـند كه         آن
زمـان صـاحبان كارخانه يك حركت هماهنگ را در برابر نهادهاي جديد             

ند تا آنكه بخواهند با آن      د تداوم توليد سود مي بر     از  بيشتر انجـام ندادند و   
 ١٩١٩در انــتهاي ســال . زودي تغيــير كــرد امــا شــرايط بــه. مقابلــه كنــند

فدراسـيون فلـزکاران ايتاليا و حزب سوسياليست ايتاليا تهديد را جدي تر             
. ها تأثير زيادي داشت     حمالت لفظي آن   ١٩١٩در مـاه هاي آخر      . گرفتـند 

، به كارگران    داشتند رها اينجا و آنجا   ادر برابـر توهمات ساده اي كه كميس       
فلزکاران ايتاليا به انتقادات    فدراسيون  . خـارج توريـن هشدار داده مي شد       

 : ها به اين ترتيب پاسخ دادند  آن
ي نزديك داشته  البـته رهـبران اتحاديـه بـايد با اعضاي خود رابطه          «

. دهي داشته باشند باشند، ما مي خواهيم كه مردم در زندگي خود سازمان     
اكثريت غيراتحاديه اي كه به     (امـا ايـن دلـيل نمـي شـود كـه پاسـياه هـا                 

ها را به اتحاديه ديكته      حق داشته باشند سياست    )ا رأي دادند  كميسـاره 
 ٧٥» .كنند

در همـان زمـان سراتي از طرف حزب سوسياليست وارد اين منازعه             
 كه هنوز به جنبش كار      دانست را مردود مي  او صـحبت بـا كسـاني        . شـد 

. ي حركت آغاز شده بود     اكنون رشد چندگانه  . يافته نپيوسته بودند   سازمان
 بود که زير    نظم نوين آلترناتـيوي سانتريستي براي     " كمونيسـم  "ي نشـريه 

ي انواع نهادهاي شورايي     باره اين نشريه در  . نظـر سـراتي منتشـر مي شد       
، يكي از اعضاي رهبري حزب، طرحي را        ١گناري. پراكنـي مي کرد    سـخن 

عالوه بر    سختي شـوراهايي كـه به    (بـراي شـوراهاي عمومـي ارايـه داد          

                                                 
1. Gennari 
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شده  سازمان دهي    وسـيله مشـاوران عادي،     بـه  اعضـاي حکومـت محلـي     
 ). ندبود

  اعضاي رهبري حزب سوسياليست ايتاليا،     ازدر حالـي كـه يكي ديگر      
طلبي هاي بيشتري    يك شوراي ملي را ارائه مي داد كه جاه        طرح   ،١بمباسـي 
 آن بودنـد کـه با سيستم خودشان در           حـتا اتحاديـه هـا خواهـان        ،داشـت 
 ٧٧ . ها وارد عمل شوند کارخانه

ي  اما همه: شده راديكال بودند بعضـي از ايـن بـرنامه هـاي كاري ارائه         
هاي  ي سازمان ها مي خواستند به وسيله   آن. ها يك اشتباه اساسي داشتند     آن
.  جـدا از هـم حركـت را از بـاال بـه پايين انتقال و شكل دهند                  گـري كار

. دبنابرايـن شكاف ميان مبارزات سياسي و اقتصادي به شدت باقي مي مان            
شــوراها از تصــرف قــدرت و تــبعات سياســي آن وحشــت داشــتند، در 

هايي پايه گذاري شده در      كـه اتحاديـه هـا پذيرفـته بودنـد سـازمان            حالـي 
 ايــن مســاله تكــرار ٧٨.كارخانــه خواهــان حــل مســايل اقتصــادي باشــد

 . هاي رفرميستي بود كه در برلين بكار برده مي شد تاکتيك
ــيا، در اكتــبر ي بلوگــناي حــزب سوسي در كــنگره  ١٩١٩اليســت ايتال

ها  براي آن . اش قرار دارد   رهـبري حزب ديكتاتوري پرولتاريا را در برنامه       
كه با سانتريسم و مخالفت هاي آن با تجربيات تورين آشنا نيستند، ممكن             

انگيز باشد، زيرا تورين به تنهايي اين امکان را داشت که         است اين تعجب  
ي  رغـم سروصـداي زياد، كنگره       علـي  .ديکـتاتوري واقعيـت بخشـد       بـه 

بلوگـناي حـزب سوسياليسـت ايتاليا ميان دو وجه رفرم و انقالب نوسان           
چنين تراژيک نبود،    گـيري سـراتي اگـر تاثيرات آن اين         موضـع . مـي كـرد   

جا مي توان تفكرات او را به طور كامل          در اين . مي توانست خوشايند باشد   
 : مشاهده کرد

                                                 
1. Bombacci 
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) انقالبي(ستيم؛ چه در شكل آنارشيستي آن       مـا منكر اراده گرايي ه     «
جا مي كشاند كه     اولـي انسان را به آن     . و چـه در اشـكال رفرميسـتي آن        

دومي همانند آن است كه فرد      . بخواهـد جهان را با ابزار شورش بسازد       
هر دوي اين مسايل    . را در جـريان امكـان تغييرات اجتماعي قرار دهيم         

خ را تفسـير مـي كنيم و آن را          هـا تـاري    مـا ماركسيسـت   . ذهنـي هسـتند   
 ».نمي سازيم

  هنگامي آشکار شد كه حزب     ١٩١٩گيري در    تاثير عملي چنين موضع   
با ژستي اطمينان بخش كه در جريان شورش هاي تابستان به خود نگرفته             

 .  کرد در يك انتخابات عمومي شركت،بود
 ستي را در مبارزه   يموضـعي سانتر  " ديكـتاتوري پرولـتاريا    " ي روزنامـه 
: اي بـا ايـن سرفصـل منتشر شد         قـبل از انـتخابات اطالعـيه      . آغـاز كـرد   

 ".انـتخابات بـا حـق راي بـراي همـه تجـربه اي در انقـالب خواهد بود                  "
دست آورده بود و      كرسي را به   ١٥٦كه حزب سوسياليست ايتاليا،      درحالي

تريـن حزب در پارلمان تبديل شده بود، اما نيروي كافي براي             بـه بـزرگ   
درهمين حال  . دسـت گرفتن قدرت نداشت     اد حـاكم و بـه     شكسـت اتحـ   

ي حـزب نتايج انتخابات را به عنوان پيروزي انقالب در بوق و              روزنامـه 
 رسمي را در سال     ايبـه رغم فضاي مضحکي که اتحاديه ه        ٨٢.كـرنا  كـرد    

، حـزب سوسياليسـت ايتاليا و اتحاديه ها موفق           احاطـه کـرده بـود      ١٩١٩
ي شـورايي در خارج از سرزمين اصلي  هـا   ارگـان  مـانع گسـترش   شـدند   
 .شوندتورين 

 ١٩٢٠ي   در فوريه . حـال در خـارج شـهر وضعيت آرام نبود          در عيـن  
فلـزكاران آناركوسنديكاليست در ليگوريا محل كار خود را اشغال كردند           

ارتش تنها توانست   . و گفتـند كارخانـه بـايد زير نظر كارگران اداره شود           
ريسي  هاي پنبه  زودي كارگران کارخانه   به. ند روز آنان را بيرون ك     ٤پس از   

ها توليد را تحت سرپرستي      آن.  چنيـن حركتي را انجام دادند      "مازوتينـي "
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ها را به مذاكراتي كشاند كه تسليم  اما حوادث بعدي آن. خـود ادامه دادند  
 .  رسمي پارچه بافان شدند و کارخانه را تحويل دادند ياتحاديه

گر موضع کنجکاوانهي    ن  در اين باره بيا    يدراه جد ي   گـزارش روزنامه  
 : ي كنترل كارگري است روزنامه در باره

كارکـردن كارگـران، بدون دخالت روسا و دستيابي به سطح باالي            «
تولـيد، شـخص را بـه ايـن نتـيجه مي رساند كه تجربهي خودمديريتي                
موفـق تـر اسـت، زيـرا ديسيپلين كار را افزايش داده و آن را به حداكثر                  

 ٨٣».ي رساندم

مزد  بـاوجود ايـن شـعارهاي مبارزاتي و اعتصاب عمومي براي دست           
تـر و شـرايط بهـتر در دو سال سرخ ايتاليا، جنبش تورين به زودي            بـيش 

با وجود نشانه هاي حمايت سراسري از    . حالـت دفاعـي بـه خـود گرفت        
هاي  ايزوله شدن جنبش شوراي كارخانه    ،  ١٩٢٠ايده هاي انقالبي در سال      

ـ  تأثير تهديدهايي     تحت كارگري كنترل  در اين زمان    . ن ادامـه يافـت    توري
طور واقعي   ها به  هاي مستقل کارخانه   قـرار گرفـت كـه از جانـب سازمان         

 در تورين خود را      در بهار سال جديد شوراهاي کارخانه     . وجـود داشـت   
 .در شرايطي يافتند كه بايد براي زنده ماندن مبارزه مي كردند 
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 پي نوشت
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  دهمبخش
 

  با دشمنارزیابی مجدد و مقابله

 
رهاي کارخانه در تورين چنين نوشتند      ا کميس ١٩١٩در پايـان دسـامبر    

 نهاد   نمي توانيم   جنبش شورايي،   در بدون گسترش آگاهي هاي انقالبي    : كه
  ي ، يك نهاد واقعي پرولتاريايي، بلكه تنها يك برنامه        مجديـدي ايجاد كني   

 خطري  ١. داشت مافراد و شيوه هاي عمل را خواهي      .  داشت ماهيثمر خو  بي
تنها گروه  " نظم نوين "در تابستان   . ها گوشزد مي كردند، واقعي بود      كـه آن  

انقالبـي بود كه مي توانست رهبري انقالب را برعهده داشته باشد و نقش              
اين گروه اعتقاد داشت كه پيشرفت نهادهاي شورايي        . خـود را ايفـا كـند      

 . خود كافيست تا پيروزي را براي كارگران تضمين كند يخود به
 ٢.ي دولت پرولتاري است    گرامشـي گفـت كه شوراي كارگران نمونه       
كس شك نداشت كه     هيچ. نظـر او تأكـيدي بر عمل شوراي كارخانه بود         

 زيـرا شـوراي كارگـران توانايي سازمان دادن          ،بـايد از آن حمايـت کـرد       
 آمادگي توده هاي كارگران براي      امايت ب اين ح . مقاومـت كارگران را دارد    

 نظم نوين ي   مجلـه .  نشـان داده شـد     ،حرکـت سـريع بـه رهـبري شـورا         
 :درستي نوشت به
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 بخش فيات   ٤٢ هـزار كارگـر را از        ١٦توانـيم در پـنج دقـيقه         مـي «
 ١٩١٩در ســوم دســامبر . گــردهم آوريــم و ابــزارها را زميــن بگذاريــم

توانايي شان، در جهت راهبري     شوراهاي كارخانه شواهد ملموسي را از       
بدون هيچ آمادگي   . جنـبش هاي توده اي در اين زمينه به اثبات رساندند          

 كارخانه پس از    ، هـزار كارگر را    ١٢٠توانسـتند تـا      قبلـي، شـوراها مـي     
 ٣».ها بپيوندند  بسيج كنند تا تنها در يك زمان يك ساعته به آن،كارخانه

ي سوسياليست پارلمان   بـه خاطـر حمـالت ناسيوناليسـت ها به اعضا          
اين حمالت يكي از    . وجود آمد  ايتاليا، اعتراض و شورش يك روزه اي به       

 سال  ٤عالئـم بازگشـت بـه گذشـته در تهاجم به طبقه كارگر بود كه در                 
گرچه در اين   . گذشـته تحـت حاكميـت فاشيسـتي بـه اوج رسـيده بـود              

در  ١مـرحله، حكومـت در دسـت بورژوازي ليبرال بود و فرانسيسكونيتي        
ي  بيمه( رفرم هاي اجتماعي بود  يسياست او ارايه . رأس آن قـرار داشـت     

كاري، و ازکارافتادگي، حق رأي همگاني براي زنان و          اجباري در برابر بي   
و بـه نظـر مـي رسيد براي طبقهي حاکم    ).  سـاعت كـار در روز   ٨تثبيـت   

 . اشدترين شيوه براي كنترل شرايط  ب استفاده از پليس به جاي ارتش سالم
دولـت ايتالـيا همانـند دولـت روسيه نبود كه زير فشار جنگ از ميان                

ِ رو   نظر مي رسيد مي تواند در برابر تنش هاي اجتماعي پيش           به. رفـته باشد  
يـك اخـتالف اساسـي اين بود كه ارتش ايتاليا در جنگ             . مقاومـت كـند   

ت مقاما. با اين حال استحكام دولت را تضمين نمي كرد        . پـيروز شده بود   
و آن هنگامي   اعتماد باشند،     نمي توانند قابل   نشان دادند که     بـاالي ارتـش   

صورت تقريبا مخفيانه     افسران به  يكه يك گروه از جناح راست افراط        بود
سرزمين ( افراطـي او در حمله به فيوم         مشـاعر و ناسيوناليسـ     ٢از آنانـزيو  

ابله با  از طرف ديگر در مق    . نددرکحمايت  ) مـورد مـنازعه بـا يوگسالوي      

                                                 
1. Francesco Nitti 
2. D,Annunzio 
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  نظاميان ثابت كردند كه قابل       ١٩١٩شورش مردم در برابر غذا در تابستان        
هاي نظامي هيچ گاه همانند روسيه و آلمان         نيروي اين گروه  . اعتماد نيستند 

 . دي انتخابات شوراهاي سربازان نرسي به مرحله
يـك نـيروي خطرناك ديگر وجود داشت که مربوط به وجود صدها             

اني بود كه از جنگ بازگشته بودند و اكنون در شهرها يا            هـزار نفر از مرد    
توانست  اگر جناح چپ مي   . كار بودند  در مزارع نامناسب اطراف كشور بي     

 حلـي بـراي پـيدا کـردن كـار ارائه دهد تا               بـه ايـن سـربازان پيشـين راه        
. شـان حل  شود، مي توانست آنان را با جنبش كارگران پيوند دهد              مسـايل 

  ٤. ها نداشت ايتاليا هيچ پيشنهادي براي آنحزب سوسياليست 
كننده  جـا كـه ارتـش در رويدادهاي دو سال سرخ عاملي تعيين             آن از

شكست . نـبود، هـيچ گـاه در سـطوح مختلف مورد آزمايش قرار نگرفت             
ي كارگر ايتاليا، علي رغم وسعت مبارزاتش مهم ترين مساله بود، زيرا             طبقه

ا براي به دست گرفتن قدرت سازمان   قطعي ر   ي نمـي توانسـت يك مبارزه     
 و  حزب سوسياليست ايتاليا  مهم ترين موانع چنين مبارزه اي رهبري        . دهـد 

با وجود اختالف در نظريات شان، هر .  بودندCGLفدراسـيون اتحاديه اي   
در حالي كه . هـا نفوذ اساسي داشتند و تمايلي به انقالب نداشتند    دوي آن 

هاي كار كشاورزي، غيرمتشكل و فاقد      مـبارزات كارگـران صنعتي و نيرو      
يم كه تهديدي براي قدرت     ي حتا اگر بگو   .يـك رهـبري مشـخص بودنـد       

 . واقعي بودند  يدولتـي نبودند، اما براي تحكيم سرمايه داري ايتاليا تهديد         
 نظامي حكومت كه     ي  شيوه هاي چكمه   ١٩٢٠ و   ١٩١٩در طـي سـال هاي       

اتيوي براي طبقهي حاكمه ليني آن را بـه كـار گرفت به عنوان آلترن        وموسـ 
اين تضعيف . ي كارگر بايد ابتدا تضعيف مي شد   طبقه.  اسـتفاده نبود    قـابل 

  ي شكست هايي به وجود آمد كه نتيجه   ي بـه صـورت واقعـي بـه وسـيله         
 . کنار مي گذاريم  راما اين موضوع. رهبري رفرميستي بود

 تازهآن رويـاي جاوداني      ،   جنـبش شـورايي كارخانـه      ١٩١٩در سـال    
 از وضعيت ملي آگاه نيست، و با حالت    که به نظر مي رسيد   ،  شـكل گرفته  
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 دسامبر در   ٣شورش  . خطرها در هم آميخته است      فرصت ها و    ي دوگانـه 
توريـن كـه از درون يـك اعـتراض سراسري به وجود آمده بود، يكي از            

آن شوراها به عنوان يك عامل بيروني در         معـدود فرصـت هايي بود كه در       
  به اعتصاب  ١٩٢٠دوره اي كه در آوريل      . ي محلي وارد شدند   كارخانـه ها  

 كميســارها بــا . عمومــي پيدمونــت و اشــغال نظامــي توريــن مــنجر شــد
اي درمـيان کارفرمايان صنايع      دسـتمزدهاي جديـد جايگـاه کـامال ويـژه         

 در حالـي كـه مذاكـرات ادامـه داشت، چند اعتصاب             ٥.مهندسـي يافتـند   
 صـورت گرفـت كه از نظر        سراسـري در بخـش هـاي خدمـات عمومـي          

 اعتصاباتي در صنايع مخابرات     ١٩٢٠اواسـط ژانويـه     . سياسـي مهـم بـود     
ها به سادگي از تشکيل      وقوع پيوست اما آن    و راه آهن به   ) تلگـراف، تلفن  (

اين . هـاي همبسـتگي آغاز شده بود       در توريـن حركـت    . شـورا گذشـتند   
ي مرکز   به وسيله  شوراهاي كارخانه نبود، بلكه       ي ها تنها به وسيله    حرکت

اتحاديــه كــه هــنوز از نظــر ســازماني حاكميتــي قــوي داشــت، صــورت 
 . مي گرفت

بين . ها وضعيت بهتر است نظر مي رسيد كه در کارخانه در هـر حال به    
 در يك دورهي سه روزه كميسارهاي فيات        ١٩٢٠ و مـارس     ١٩١٩اكتـبر   

ها با   رخانهگر زندگي کا    درگيري جداگانه داشتند که بيان     ٨٠٠تنهايـي     بـه 
هاي  گروهاتوريتهاي در ميان     تنها شوراها داراي ساختار و    . جزئيات است 

 . كارگران را سازمان دهند     گوناگون مخـتلف بودند تا بتوانند خواسته هاي      
 .ندرت با جزئيات ثبت شده است      وضـعيت دقيق خواسته هاي كوچك به      

را در  وضـعيت نواحي مختلف     و  هـا    ي كميسـارياي کارخانـه      بـرنامه  امـا 
 :ها اين گونه تعريف كرده اند شوراهاي کارخانه

.  كارخانه است   داخل تريـن و حساسترين وظايف نماينده در       مهـم «
ي مواقـع صادقانه نظرات رفقايش را بيان کند نه           نمايـنده بـايد درهمـه     

 نقش  …آن كـه درون شـورا، حاكميـت كارفـرمايان را نمايندگـي كـند              
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او . ي كنترل خالصه كرد  در كلمه نمايـنده در سـاعات كـار را مـي توان          
 :بايد موارد زير را کنترل کند

 مطمئـن شـود كـه موافقـت نامـه هاي موجود كار، صادقانه اجرا              -١
هر منازعه اي را كه ممكن است بين نيروي كار در كارگاه و             . مـي شـود   

 . حل كند،نمايندگان مديريت به وجود آيد
نادرستي استفاده  شـان بـه       در برابـر سرپرسـتاني كـه از قـدرت          -٢

نمايندگان . مـي كنند، از منافع و خواسته هاي شخصي كارگران دفاع كند           
ي كار از    كارفـرما در مواقـع بحـران تولـيد در بـازار يا تغيير در پروسه               

کنند و جريمه هايي غيرقانوني يا       قـدرت خـود اسـتفادهي نادرسـت مي        
 . اجرا درمي آورند فرسا را به طاقت
ريت يا رفتار نادرست آنان در      ياري هـاي مد   كـ   در برابـر خـراب     -٣

 که خواست اكثريت کارگران است دفاع      شغل حفظ از ،مقـابل کارگـران   
 .کند

 : كسب كردن آگاهي صحيح از موارد زير-٤
 . ارزش سرمايهي به كار گرفته شده در كارخانه •
 .درآمد مؤسسه در ارتباط با كل اموال •
 . شدامكان افزايش توليد كه قابل دسترسي هم با •

كارخانه  داران در   ممانعـت از خـروج سـرمايه هايـي كه سرمايه           -٥
 ».اند گذاري كرده سرمايه

غيرممكـن اسـت مـيزان حركـت شـوراي كارخانـه در جهت كنترل               
يك دليل براي   . مديريت و بهبود شرايط کارگران تورين را مشخص كنيم        

تنهايي رشـد و استحكام شورا اين بود كه اتحاديه هاي رسمي هيچ گاه به               
 كنفدراسيون  ١٩٢٠در مـارس    . ايـن جنـبش را تهديـدي جـدي نديدنـد          

صـنايع ايتالـيا، بـراي مقابلـه بـا جنـبش كارگران در يك جنگ دائمي به                  
اولين هدف آن، كه در ميان      . دهي وسيع مجدد خود مبادرت كرد      سـازمان 

كننده اي گسترش  طور مسحور بسـياري از مراكـز نظامـي سراسـر ايتاليا به      
 . اي بود كه در تورين قدرت گرفته بودند بود، شوراهاي كارخانهيافته 
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كنفدراسـيون صـنايع ايتالـيا به كوشش بيهوده و انفرادي كارفرمايان،            
شـان در برابـر كارگران پي برده بود و چيزهايي را             بـراي دفـاع از مـنافع      

دانستند  ها مي   آن –شـناخته بـود كـه هـنوز كميسـارياها نشـناخته بودند              
آنها نيازمند نيروي فيزيكي   . هـا به يك ارتش نياز دارند       ارخانـه رؤسـاي ک  

 خود   ي دولتـي هسـتند، تـا مشکالت را به شيوه اي حل کنند که از عهده               
 .آيد صنايع به تنهايي برنمي

مجموعـه نظـرات كنفدراسـيون صـنايع، پس از يك سال درگيري با              
ه تصويب  نامه اي كه در كنفرانس  مارس ب        مهاجم در تصويب   نـيروي كـار   

 : رسيد خود را نشان داد
كرد مفيدي   ، كه عمل   وادارکـند  بـورژوازي فعـال بـايد خـودش را        «

ابزاري را بيابد تا به صورت فعال  داشـته باشد و خود را سازمان داده و        
 ٨».با انحراف و کجروي مبارزه كند

نظم در ايـن زمـان نگرانـي هـاي داخلي شوراهاي كارگري صفحات              
 ژانويه را مي آوريم ٣جا چكيده اي از مقاالت  در اين. د را پر كرده بو    نوين

 اين مقاله خاطر  . است" شوراي كارخانه در عمل   "ي   تـر ازمقاله   كـه بـيش   
 هر دو چراغ نظم نويننشـان مـي كـند كه فعاليت هاي شوراي كارخانه و             

 :روشني در اين شرايط خاص هستند
 و  ابط کار رو كارگر كه در آن      ١٠٠ي متشكل از     يـك كارخانـه    در «

 در نتيجه   بود، داراي توانايي كمي     داشت و   قرار ينييتولـيد، در سطح پا    
ند و ضرورتاً كارفرما نيروي      کرد مزد كمي دريافت مي      كارگـران دسـت   

 و هشت ساعت كار در روز       ردخاطر توليد پايين سرزنش مي ك      كار را به  
كميسيون هاي داخلي مداخله   . رفتمـزدهاي جديـد را نمي پذي       و دسـت  

براي هفته ها گفته    . ي اصلي اين مشكل را توضيح دهند        كـردند تا ريشه    
ي تغيير خط توليد باشيد، اما پيشرفت در اين        مـي شد كه شما بايد آماده      

بدتر آن که از متخصصيني كه در اين كار واقعاً          . زمينه خيلي آهسته بود   
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ن  در انتها بدتري   …رديد  گدريافت نمي   رنامه اي   د، هـيچ ب   اشـتن وجـود د  
 كـه مديـران فكر كنند تا توطئه هاي  شخصي شان را              بـود موضـوع ايـن     

 كارگران صدمه مي زند و ما        روابط تمـام اين مسايل به    . كـار گـيرند    بـه 
 ٨ بـه مسـير پيشـرفت تكنيكي وارد شويم، اما كارگران             واسـتيم نمـي خ  

سـاعت در روز بـه ايـن جا نمي آيند تا هيچ كاري انجام ندهند و بازي           
زيرا تنها به واقع مي دانند . آيند تا توليد كنند  بـه اينجا مي   تـنها  …كنـند   

اين تقصير  . ها به توانايي توليدشان بستگي دارد      كـه قدرت اجتماعي آن    
ي اين ستيزه و مجادله يك        نتيجه …مـا نيسـت كـه تولـيد پايين است           

 ».بهبود فوري در توليد بود

ي گروه هاي   شـوراهاي كارگـري ابـزار فـوق العـاده اي براي دموكراس            
ها براي چه هدفي      آن –اما اين سؤال بايد پرسيده شود       . مخـتلف هسـتند   

. كامال درست بود  مورد   در يك    نظم نوين ي   كـار مـي كنند؟ جواب مجله      
 همچنين …ي طبقاتي هيچ هدفي، جز كسب قدرت دولتي ندارد           مـبارزه 

 :صورت زير مي ديد  تغيير قدرت به دست كارگران را بهاين مجله
ها بايد يک    م تـوده هـاي كارگـر بايد با هم همكاري كنند؛ آن            تمـا «

ي توليد و مبادله دارند      سـاختار آگاهانـه  را بـا وضـعيتي كـه در پروسه             
و دهقاني موظف است در تالش براي        بنابراين هر كارگر  . منطـبق كنند  

تقويت شورا همكاري كند تا دستگاه هاي اداري ديكتاتوري پرولتاريا را           
ي طبقاتي براي كسب قدرت،  رايط حاضـر شـكل مبارزه  در شـ  . بسـازد 

  ٩».خود را در وجود شوراها نشان مي دهد

العادهاي در   العمل فوق  انقالب عكس  ي بازسازي صنعتي قبل از     ايـده 
ال كرده  ؤ س نظم نوين داران قديمي    كه يكي از طرف     هنگامي. پـي داشت  

 :ه بودبود كه چرا شورا بهتراز پارلمان است، نشريه جواب داد
انـتخابات در هر كارخانه و در هر محل كاري برمبناي ميزان         زيـرا «

در نتيجه براي انجام    . جمعيـت مشـغول به كاِر آن واحد انجام مي شود          
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اين موضوع ثابت مي كند كه . انـتخابات نـيازي بـه توقـف توليد نيست        
و اجازه  . سيسـتم شـورايي برتـر از سيسـتم انتخاباتـي بورژوازي است            

 ١٠».ه انرژي به نفع توليد ذخيره شودمي دهد ك

کرد، در جايي كه به      شـرايط خاص تورين چنين وضعيتي را تاييد مي        
وري هاي  تنظـر مي رسيد تعداد كمي از كمپاني هاي بزرگ نظير فيات امپرا            

ي اين شهر را ، در        در باره  نظم نوين در ايـن جا تفكر      . مسـتقلي هسـتند   
 : ، مي خوانيم١٩٢٠اوايل سال 

 هزار كارگر   ١٥ بخـش مجموعـاً      ٤٢ فـيات سـنترو بـا         ي انـه كارخ«
ي   هـزار كارگـر فـيات سـنترو روزانه موظف بودند هزينه            ١٥. داشـت 

اين .  هـزار نفـره را تأمين كنند       ٦٠زندگـي جمعيـت كارگـري  حـدودا          
كارخانـه دسـتگاه هـاي صـنعتي عظيمـي داشـت كـه شـبيه يك دولت                  

 ١١».داري كوچك بود سرمايه

ها به مفهوم بركناري دولت      تن کارگران در کارخانه   كه قدرت گرف   ايـن 
گونه كه گرامشي يك ماه بعد اين        اسـت تنها يك خودفريبي است، همان      

 .فيات قدرت نظامي نداشت و فقط يك شركت تجاري بود         . را پذيرفـت  
شوراها جهت كنترل كارخانه در شرايط قدرت دوگانه  بـه هميـن جهـت       

 .نبودند
ترتيب  اي تورين را احاطه كرده بود، به      آهنگـي كه شوراه    امـا آن هـم    

 ميزان توانايي او     در قدرت نهايي هر دولتي،   . ديگري خود را نشان مي داد     
اين تسلط مي تواند تنها از      . بـراي تسـلط بـر دشـمن طبقاتـي خود است           

جنبش تورين هيچ گاه چنين دستاوردي      . درون تمركـز قدرت بيرون بيايد     
هاي  ارگان. ي كارخانه باقي ماند   بلكـه همـواره در سـطح شورا       . نداشـت 

تـري وجـود داشـتند کـه داراي نفـوذ بودند، اما نتوانستند              مـتمركز بـيش   
ي   شاخه ، اوليـن ارگان  . مجموعهـي كارخانـه را در دسـت خـود بگـيرند           

نظم دومين ارگان   . حـزب سوسياليسـت ايتاليا بود كه قدرت كمي داشت         
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ي   ميشد، اما با همه    بارمنتشر اي کـه هـر دو هفته يك         بـود، نشـريه    نويـن 
هرچه مبارزات رشد   .  تاثير چنداني بر اوضاع نداشت     ،جسـارت تئوريكي  

تر منتشر مي شد، زيرا نويسندگان آن   تـري مـي يافـت، روزنامـه كـم          بـيش 
ي   سـومي، كميته   . احسـاس مـي كـردند كـه در جـاي ديگـري مفـيدترند              

ست، همان طور كه از عنوان آن مشخص ا       . مطالعات شوراي كارخانه بود   
نامه متمركز كرده بود؛ و      ترين وقت خود را بر روي جزئيات اساس        بـيش 

داران  ي فدراسيون فلزکاران ايتاليا بود كه تنها در ميان طرف    در انتها شاخه  
توان اين    شوراهاي كارگران، مي    ي در زمينه . اتحاديـه هـا، حاكميت داشت     

هاي كارگران نه   جا شورا  در آن . وضعيت را با روسيه يا آلمان مقايسه کرد       
تـنها در سراسر كشور گسترش يافته بود، بلكه داراي نيروي مسلحي بود             

 . توانست از آن حمايت كند كه مي
 مكان توليد تنها زماني ممكن است       دري متمركز شدن قدرت      پروسـه 

كـه رشد هماهنگي ميان مبارزات بالفصل در محِل كار و حركت سياسي             
اين مساله نمي تواند با تشويق      .  باشد در سـطِح قدرت دولتي وجود داشته      

ـ وجـود آيـد    بـه  صورت فزاينده اي كاهش      چـنان كه شوراهاي تورين به       
دو (هاي استراتژيك بيرون آيد،      بلكـه بـايد از درون درخواست       ـ   يافتـند 

به ) ي غـذا و سـاعت کـار كه مشکل سراسري طبقه کارگر بود              خواسـته 
ها  تحد كند و در يك مبارزه آن      هاي مختلف را م    اي كه بتواند جريان    گونه

چنين ممكن است اين اتحاد فرصتي را براي         هم. را بـه هـم پـيوند دهـد        
وجود آورد كه وحدت فيزيكي قدرت در آن     ايجـاد شـكاف در ارتشي به      

بـدون معارضـه باقـي مـانده اسـت و ضـامن حفـظ دولت سرمايه داري                  
 . موجوداست

 تورين تنها توانستند    گونه که حوادث بعدي نشان داد، شوراهاي       همان
 : سال قبل، ماركس تأكيد كرده بود كه ٥٠. کمي بجنگند
ي  عنوان يك طبقه در مقابل طبقه      ي كارگر به   هر مبارزهاي كه طبقه   «

ها را با فشار از صحنه خارج كند،         حاكم انجام دهد و تالش كند كه آن       

  شوراها در غرب   

 
 

 

٣٢٤ 

تالش در يک كارخانه يا حتا در       : براي مثال . يـك جنبش سياسي است    
  ي به وسيله  تحمـيل روز کاري کوتاه تر         خاصـي بـراي    يـک موسسـه ي    

 صرفاً يك حركت    ،اعتصـاب جدا از افراد سرمايه دار يا هر چيز ديگري          
 اما جنبشي براي تحميل قانون هشت ساعت كار يك          .اقتصـادي اسـت   

 ١٢».جنبش سياسي است

گاه به سطح سياسي     بـر طـبق ايـن تعـريف شـوراهاي كارخانـه هيچ            
اين .  صـنعتي و جغرافيايي باقي  ماند        ي كـه درهمـان محـدوده      بل ،نرسـيد 

ناپذيـر مداوماً مانع آن مي شد كه شوراها با دولت ايتاليا        حقيقـت اجتـناب   
هـيچ مـيزان از دموكراسـي گروه هاي صنفي نمي تواند اين             . مـبارزه كنـند   

 . مشکل اساسي را حل كند
ايي هاي  وفـان تـبديل كردند و توان      تشـوراها جنـبش كارگـري را بـه          

ها هماهنگ   ي توريـن را بـا حركـت پوياي توده          يافـته  مـبارزات سـازمان   
زيرا براي به دست آوردن اهميت سياسي   .  اما دستاوردي نداشتند   ،كـردند 

شوراها .  برقرار مي كردند    سريع ي كارگر ارتباط   آن مي بايست با كل طبقه     
 ١٩١٩ي  بين جوال . همانند كميسارياها نبودند كه از گسترش خود بترسند       

ي سراســري   خواهــان برگــزاري كــنگرها شــوراها بارهــ١٩٢٠و مــارس 
 برگـزاري چنيـن نشسـتي، جنـبش سراسري          ١٣.شـوراهاي ايتالـيا شـدند     

 با   و واحدهـاي تولـيدي بـود کـه بـه مالکيـت عمومـي در آمـده بودنـد                  
هاي كارگران و آگاهي هاي طبقاتي پيوند مي خورد اما اين جنبش    سـازمان 

 . از تورين به سادگي به وجود نيامدسراسري در خارج 
ي  ها نتوانستند اهدافي را پيگيري كنند كه مجله چرا شوراهاي کارخانه

 ارائه کرد؟ گرامشي معتقد بود كه سازمان كارگران در محل           نظـم نويـن   
در حقيقت اين سازمان به     (كارخانـه شـكل طبيعي قدرت كارگران است         

 ؛حدهاي توليدي دربرمي گيرد   صـورت دموكراتيك تمام كارگران را در وا       
در همان زمان   . نظـر از گـرايش سياسـي يـا عضويت در اتحاديه             صـرف 
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گرامشـي نقـش حزب انقالبي را چيزي بيش از گروه محرکي مي بيند كه               
راه انداخته اما خودش از رهبري فعال آن كناره          مـيخواهد حركـت را بـه      

 . بگيرد
 كارخانه در حقيقت  ي تورين نشان داد كه شكل طبيعي شوراي        تجربه

ها ، كارخانه ها و  هبخش هاي مختلف کارگا(بازتابـي از روابط توليد است     
هاي فراتر از پايگاه هاي      اما شكست آن در گسترش به مكان      ) ها نهمانند آ 
 محلـي نشـان  داد كـه چگونه توليد سرمايه داري مي تواند               ايهـ تکنسـين 

. ها را متحد كند     آن ديگـر جـدا كـند، بـه جاي آن كه           كارگـران را از يـك     
وجود آورند،   اي را به   گرامشـي پيشـنهاد كرد كه كارگران ساختار آگاهانه        

آورند،  دست مي  را به  ي توليد و مبادله آن     منطـبق با موقعيتي كه در پروسه      
بري  وجود آورده بود كه فرمان     امـا وضـعيت موجـود تـنها شرايطي را به          

كاران جدا بودند و     ز معـدن  ، زيـرا فلـزكاران ا      طبقاتـي را تـداوم بخشـيد      
 . چنين از ساير بخش ها كاران از كارگران بافنده و هم معدن

 واحدهاي صنعتي    کنار البـته بـه دسـت آوردن حداكـثر هماهنگي در          
تري را براي  بـزرگ كـه سـرمايه داري بـه وجـود آورده بـود، امکان بيش              

ا با نفوذ   ام. آورد دهـي و پيوند تمام طبقه به يكديگر به وجود مي           سـازمان 
گونه  همان. به وجود آمد   آگاهانه   سازمان دهي ي   رفرميسـم عاميانه، مرحله   

ي توده ها    ي مبارزه  كـه گرامشـي غالـباً تأكيد كرده است هيچ چيز در باره            
اين در حقيقت نفي طبيعت     . گيري قدرت، طبيعي نيست    بـراي بـه دست    

 تنها به   معـنا نمـي تواند     يـك اسـتراتژي انقالبـي بـا       . سـرمايه داري اسـت    
شـوراهاي كارخانـه وابسته باشد، بلكه بايد خود را آمادهي حل مسالهي             

 . رهبري كارگران در سطح صنايع و نواحي مختلف کند
 و ژانويه ١٩١٩ي دسامبر  حمله  در ضدِ  ،ضـعف جنـبش در ايـن فضا       

.  بـه واگـذاري حركـت بـه سانتريست ها و رفرميست ها منجر شد            ،١٩٢٠
ها در   در ژانويه در خود تورين آن     . ف شدند شـوراها در سـطح ملي متوق      
 .مشخص بود كه نيروي تازه اي الزم است. وضعيت انقالبي باقي نماندند

  شوراها در غرب   

 
 

 

٣٢٦ 

ها، به دستيابي به يك تئوري سوسياليستي       نظم نويني    بحـث هاي حاد     
دو مقالهي كليدي چرخش جديدي را به وجود آورد كه مساله           . منجر شد 

 نوشـتهي گرامشـي بود با       اولـي .  نـزديك جـدا مـي كـرد         ي را از گذشـته   
بــا همکــاري گــروه كوچــك   ديگــر ي، مقالــه"بازســازي حــزب:"عــنوان
ي حركت   برنامه"داران بورديگا در تورين نوشته شده بود با عنوان           طـرف 

هر دو اين مقاالت در هفته آخر ژانويه ".  تورين ي سوسياليست هاي شاخه  
 . منتشر شد

ــوراي    ــبش ش ــاي جن ــت ه ــاالت محدودي ــن مق ــطح اي ي را در دو س
ها بود كه    اوليـن محدوديـت ايزوـله بودن جنبش کارخانه        : مـي پذيرفـت   

نيروهاي كمونيستي  . رها بـه تنهايي نمي توانستند با آن مقابله کنند         اكميسـ 
ها  ها كار مي كردند و حركت آن       در خـارج از چارچوب بالفصل کارخانه      

ا انقالبيون  هـاي ملـي كارگـران بود و سعي مي كردند ت            در درون سـازمان   
دومين مانع باقي ماندن جنبش     . برجسـته را بـه سـمت خـود جذب كنند          

گرامشي و حاميان محلي بورديگا همانند      . توريـن بـه صورت داخلي بود      
هاي محلي كارخانه تنها اولين   اکـنون تأكـيد مـي كردند كه سازمان        وبوئـر 

ي حركـت به سمت شوراهاي سراسري كارگران و دهقانان است            مـرحله 
ي عمل خواهان ساختاري  برنامه. ها است حكومـت اوليـن دشمن آن  كـه   

 . بود كه دستاوردهاي ماه هاي گذشته را حفظ کند و گسترش دهد
در توريـن، شـوراهاي كارخانه با نظم پرولتري در درون توده هاي             «

ــد  ــه وجــود آورده بودن ــوي  ب ــيوندي ق ــنون . كارگــري پ ي  شــاخه(اك
محكـم را بـراي ارتقا و استحكام          ي بـايد ايـن پايـه     ) هـا  سوسياليسـت 

ي انتقالي، شورا     در دوره  … ندشـوراهاي كارگـري در شهر به كار گير        
ها و دولت بورژوازي     عنوان ارگان انتقاد دائمي از پارلمان      بـايد هـم بـه     

 ».عنوان ارگاني براي كنترل مستقيم ادارات شهري عمل كند و هم به
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. ارخانه شناخته شد  بـاره محدوديـت هـاي داخلي مبارزات ك         يـك   بـه 
 به   حركت مستقل انقالبيون   در برابر مشـخص بـود كه مشکالت سياسي        

 : در حال افزايش استطور خود به خودي
شاخه (بـراي نمايـاندن حركـت انقالبـي كـامالً مسـتقل و آزادانه               «

بايد گروه هاي كمونيستي را در پايگاه هاي دائمي در هر           ) سوسياليسـت 
ين گروه ها برنامه هاي انقالبي را در درون         ا. گـروه و اتحاديـه شكل داد      

دهند و دائما از احياي هرگونه اپورتونيسم و         هـا گسـترش مـي      سـازمان 
 ١٤».کنند و جلوي آن را مي گيرند رفرميسم انتقاد مي

 مارس بيان   ١٦ در   آوانتي  ي بوئـرو و گرامشـي اين ايده ها را در مجله          
 : کردند

شوراهاي (رزات طبقاتي   هاي مبا  تمـام اعضـاي حزب درون ارگان      «
ه  بايد گروهي ب   …) مجامع مختلف كارخانـه، اتحاديـه هـا، تعاوني ها و          

اجرايي  ي   وجـود آورنـد و نمايـندگان آن را انـتخاب كنـند تا با كميته               
گروه هاي  ) ي سوسياليسـت   ي اجرايـي شـاخه     كميـته ( ارتـباط بگـيرند   

 هاي  كارخانـه در بخـش هاي صنعتي با هم هماهنگ شوند تا فراكسيون            
هاي عمومي اعضا    ها فعاليت  آن. حزبـي را درون اتحاديـه ها شكل دهند        

کنند و سعي خواهند كرد كه در تمام جلسات كارخانه،           را راهنمايي مي  
 ».موضع حزب را پيش برند

بـدون رد كـردن اسـاس سازمان شورايي، در شرايط جديد نياز براي              
ي ايتاليا را    ندهحرکتـي احسـاس مـي شـد كـه بتواند توده هاي استثمارشو             

 : مبرم ترين موارد آن عبارت بود از . متحد و دولت را سرنگون كند
 . كارگرانشدن مسلح مساله ي حل -١«
ـ  -٢ وجـود آوردن يـک جنـبش طبقاتي قوي از دهقانان فقير و             ه   ب

 ١٥».کارگريده مالک در اتحاد با جنبش رخ

  شوراها در غرب   

 
 

 

٣٢٨ 

ودشان  نظرات موکد خ   ١  طرف داران بورديگا   در حالـي كه گرامشي و     
ها سنتزهايي از دو موضع به       را بـيان مـي كردند؛ در نهادهاي وابسته به آن          

هم پيوسته بود و     ها جنبش توده اي به     اين نظريه يكي از     محور .وجود آمد 
ي اين بحثها راهنماي     نتيجه. ديگـري نقـش رهـبري حـزب انقالبـي بود          

ه كه زائد حزبي   –عملـي بـود كـه در آن حـزب پيشـرو كليد اصلي بود                
كه نيرويي براي مداخله جهت   بل– نيستايدئولوژيكـي شوراي كارخانه   

هاي  ي فعاليت  کننده حزب به شورا به عنوان تنظيم     . تعييـن مسـير آن بود     
اما به همان ترتيب نيازمند استراتژي راهنمايي است        . خـود نيازمـند است    

 ي متقابل  گرامشـي به طور درخشاني اين رابطه      .  بـبرد  پـيش تـا آن را بـه       
ها بايد   شورا را بيان كرده است كه ضرورتاً در تغيير هر دوي آن            حزب و 

 : وجود داشته باشد
 حزب  …حزب بايد وضعيت مشخص و معين خود را داشته باشد         «

ــتاريا در تــالش بــراي بــه دســت آوردن يــك جامعــه  ي  انقالبــي پرول
هماهنگ منسجم بايد داراي     ــ    دولت كارگري   ي كمونيسـتي به وسيله   

و تاكتـيك هـاي خودش باشد و نظمي محكم و آهنين در درون     نظـريه   
 و به   باشدرهـبري بايد مدام در ارتباط با بخش ها          . خـود داشـته باشـد     

 زمينه هاي بروز و ظهورش       ي موتـور مركـزي حركت پرولتري در همه       
دهي گروه هاي   بايد سازمان   حـزب  مخـتلف ي  هـا  بخـش . تـبديل شـود   

هـا، تعاونـي ها و سربازخانه ها را          اتحاديـه    ،هـا  كمونيسـتي در کارخانـه    
 و بـه جايگـاه هـاي مورد اعتمادي تبديل  شوند كه              …گسـترش دهـند     

تـوده هـا در آن جايگـاه هـا بـراي شكل دادن شوراهاي سياسي خود به         
وجود حزب  .  و ديكـتاتوري پرولـتاريا را تمريـن كنند         زندردابـپ بحـث   

قابل تغيير  رغي  شرط اساسي و…هم پيوسته  كمونيسـت با انضباط و به  
 ١٦».تالش براي هر حركت شوراهاست

                                                 
1. Bordigists 
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ايـن دسـتورالعمل جديـد كـه گرامشـي ارائـه داد، شانس كمي براي                
شوراها و شاخه هاي حزبي نمي توانستند به سرعت         . تأثـيرگذاري داشـت   

در همـان زمـان همان گونه كه گرامشي در          . پـردازان تغيـير كنـند      نظـريه 
 كارفرمايان از شكست اتحاديه ها      مقالهي خود نوشته است و راهگشا بود،      

آمادگي . در حفـظ جايگاهشان خشمگين بودند و آمادهي جنگ مي شدند       
هـا تمـام عالئـم امپرياليستي دوران سرمايه داري را همراه با هماهنگي               آن

 – سطوح آغاز شده بود       ي نبرد در همه  . دولـت و سـرمايه با خود داشت       
 اتحاديه ها در كنار فشارهاي  فشارهاي–هـا   هـا و در خـيابان      در كارخانـه  

 . مداران و نيروهاي ارتش به كار گرفته مي شد سياست
ــه رســميت شــناختن    ــيات ناگهــان از ب ــيس ف ــه رئ در اواســط فوري

اين حركت نابهنگام بود و به روشن       . كميسـرهاي كارخانه خودداري كرد    
. بـه يـك استراتژي متمركز نياز بود       . كـردن آتـش اعتصـاب مـنجر شـد         

 از سرکوب هماهنگ شده     پشتيبانيي متنوع كارفرمايان براي     هـا  سـازمان 
 مـارس كـانون صنايع ايتاليا، متشكل از كارفرمايان، خود را            ٧ در. بودنـد 

 سراسري به دو هفته بعد جزئيات نهايي تهاجم       . آمادهي جنگ نهايي كرد   
 . تورين مورد موافقت قرار گرفت

  ي خانه با يك برنامه   داشتن شوراهاي مستقل كار    مبارزه براي زنده نگه   
مارس،  ٢١براي كارگران آغاز زمان رسمي تابستان در      . جزئـي آغـاز شـد     

هاي   مارس عقربه  ٢٢در  . سـمبل بازگشـت بـه شرايط دورهي جنگ بود         
سـاعت شـوراي صنايع ريخته گري فيات در كارخانه به عقب برگردانده             

دي به زو . پاسخ كارگران، اشغال كارخانه بود    . شـد و شـورا اخـراج شـد        
ــيات آكســياري ــه ١كارگــران ف مــارس ارتــش  ٢٥ در. هــا پيوســتند  آن ب

 ١٧.كارخانه بيرون كرد گران را از اشغال
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ها را كنترل    به دستور كميتهي اجرايي فدراسيون فلزکاران ايتاليا كه آن        
مي كرد، كميسرهاي كارگري تورين شوراي جنگ را تشكيل دادند و اين            

 ي باالترين شكل سازمان   کردند  مي ادعا بـود كـه      کسـاني آزمايشـي بـراي     
 مهندسي  هاي ههـا تصـميم گرفتـند كه تمام كارخان         آن. كارگـران هسـتند   

 گرچه اين تاكتيك به     ١٨. کارخانه اشغال شد   ٤٤. توريـن را اشـغال كنـند      
گر  هزار كارگر فلزكار تورين بيان    ٥٠زودي كـنار گذاشـته شد، اما شورش       

. به جنگ عادت كرده بودند    ولي كارفرمايان   . همبسـتگي عظـيم آنـان بود      
مـدام تقاضاهايشـان را بـاال مـي بـردند و در برابر كارگران مي ايستادند تا               

 .هاي كارگران به وجود آيد رويارويي اصلي با سازمان
 : بعداً اين شورش را چنين توصيف كردنظيم نوين

رياي اروپا  ابخـش باشكوه تاريخ نه فقط در ايتاليا بلكه براي پرولت          «
 كه پرولتاريا به مبارزه اي براي کنترل        …اي اوليـن بـار بود        ايـن بـر    …

بـدون آن كـه عملي انجامد دهد كه كسي را           . تولـيد مـبادرت مـي كـرد       
 ١٩».رساندب مبارزه را به نتيجه  در همين حالمحروم يا قرباني كند و

هاي خودشان انتخاب    در اول آوريـل كميسـارها كميـته اي را از گروه           
در .  بـه پـيش برند، اما نفوذ اين کميته گسترده نبود           كـردند تـا مـبارزه را      

، رهـبر فدراسيون فلزکاران ايتاليا و آخرين        ١روزهـاي بعـد بـرونو بـازي       
، اين كميته   از طرف     سمپاتي داشت   شوراهاي كارخانه  بـه شخصـي كـه     

از او خواسته شد که به داليل مشخص در راس مذاکرات           . ه شد فراخواند
ين در مقابل كارفرمايان و دولت قرار داشتند و         فلزكاران تور  . قـرار گيرد  

 در تأسيس   فلزکاران. بـراي موفقيت نياز به حمايت در سطح ملي داشتند         
 به   بودند و  هـاي کارگـري در خـارج توريـن شكسـت خـورده             سـازمان 

 بودند كه براي چند ماه، آنها را به مبارزه           روي آورده   اتحاديـه هاي رسمي   
 . طلبيده بودند
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عملي را بـراي كميسرها صادر كرد كه        الآوريـل، دسـتور    ٨بـازي، در    
مطـابق بـا آن اتحاديـه هـا ميبايسـت اعضـاي خود را براي بي نظمي هاي                   

حمايت كارفرمايان  با   خوشحال بود كه     »بازي«. قبلـي شان تنبيه مي كردند     
رأي ٨كميسرها طرح هايي را ارائه دادند كه با         . شـوراها را در هـم بشکند      

ها موافقت كرده بودند آن را در   آن.ه تصويب رسيده بودرأي ب ٥ در برابر
اين جلسه در قلب تورين برگزار      . ي عمومـي روز بعد ارائه دهند       جلسـه 

 :چنين گزارش داد"اُُمنيته نوا" آنارشيستي  يروزنامه شد و خبرنگار
 هزار نفر آنان    ٤٠ كه نزديك به   اعتصاب کننده،  هزار نفر    ٥٠بيش از «

ــد  ــنها…حاضــر بودن ــيه از رأي دادن ١١٥٨٨  ت ــد و بق ــر رأي دادن  نف
 . خودداري كردند

. مطمئـناً درك مي كردند    . هـا وضـعيت را درك نمـي كـردند          آيـا آن  
تـوده ها احساس مي كردند كه مبارزه به رودرواسي كشيده شده است و              

. گيري نبود  هـيچ نشاني از هيجان و همچنين سخت       . شـجاعانه نيسـت   
 .ها درگيريتنها سستي بود و فروكش كردن 

اين خطا در   . كارگـران احسـاس مي كردند كه رهبران خطا كرده اند          
در . حركـت تدريجـي آنـان در جنـبش و در شـيوه هايشـان بوده است              

زيرا فكر مي كردند    . حقيقت بسياري رأي به بازگشت به كار داده بودند        
 . كه با چنين رهبراني شانسي براي پيروزي ندارند

 نفره رأي بازگشت به     ٧٩٤ه با يك اكثريت      نهايي آن بود ك     ي نتيجه
گيري كميسارها مطمئن نبودند كه آيا بايد اين         پس از رأي  . كار داده شد  

اين جلسه  .  يا نه  اكثريـت ضعيف را براي جلوگيري از حركت بپذيرند        
 توضيح داد که    »بازي«.  ساعت به طول انجاميد    ١٧ خيلي طوالني شد و   

 … هاي طوالني وجود داشت      بحث. توجهي به راي خطرناك است     بـي 
خصـوص اين عقيده كه كميسرها بايد دسته جمعي استعفا دهند كه             بـه 

اما آنها اين را نيز بيان کردند كه اگر احساس  كنند رأيدهندگان             . رد شد 
 ٢١» .گردند مي به كارقبلي خود برها آنها اعتماد ندارند،  به آن
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ميسرها در مجموع   ك. ي اين روز بود     برنده »بازي«د  يبـه نظـر مـي رس      
هاي  بخشدچـار بـي نظمـي بودنـد کـه ايـن بينظمـي به خاطر ارتباط با                   

استشمام . اما مشکالت بدتري در راه بود     .  بود مختلف نمايندگان کارگران  
بـوي تفـرقه در كمپ دشمن، كارفرمايان را مصمم كرد كه تنها با تحقير               

اران ايتاليا  كه ادارات فدراسيون فلزک    هنگامي. كـل كارگـران ارضـا شـوند       
ها که قبالً مذاكره كرده بودند، ناگهان        براي امضاي موافقت نامه آمدند، آن     

سـري تقاضـاهاي جديـد مواجـه شـدند كـه در مجمـوع باعث                 بـا يـك   
 . بي خاصيت كردن شوراهاي كارخانه مي شد

 آوريل فدراسيون فلزکاران ايتاليا     ١٣در  . اكنون دوئل پذيرفته شده بود    
 حزب سوسياليست تورين بيانيه اي را منتشر         ي  و شاخه  "اتحاديـه کار  "در  

در . كـردند كـه خواهان پيوستن به يك اعتصاب عمومي در روز بعد بود             
ـ رپـي " ، "نــوارا"  پيوسـتن كارگـران و دهقانــان سراسـر نواحـي     بــا"ت مون
آنان همراه با صنايع    .  پاسخ کارگران قابل توجه بود      ، "پاويا" و" السـاندرا "

يـك شـاهد آن را چنين توصيف        . را نشـان دادنـد    توريـن قـدرت خـود       
 : مي كند

.  روز زندگـي شـهر و اسـتان بـه طور كامل متوقف شد              ١١بـراي   «
موا، راه آهـن، خدمات عمومي و بسياري از كارهاي تجاري متوقف            اتـر 

كس  به طور مطلق هيچ   . شـده بود و همراه با آن تمام صنايع تعطيل بود          
 ٢٢».كار نمي كرد

 اسـته هاي خاص خود را بيان كردند و به زودي      كارگـران شـهري خو    
يك كميسيون تبليغات براي تنظيم     .  هـزار نفـر بـه اعتصاب پيوستند        ٥٠٠

يكي از فعاالن کميسيون روزنامهي اعتصاب را با نام         . امـور شـكل گرفت    
 نظيم نوين همچنين  . روزانه منتشر مي كرد    به صورت    "كارگـران به پيش   "

 . اهر خود را بسيج كرده بودنويسندگان و روزنامهنگاران م
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نويسندگان   در ميان   نظرات متمايزي   باعث به وجود آمدن    ايـن مساله  
اما بر مبناي   . د كه نقش خودشان را در مبارزه دائمي كنند        ش نظـم نويـن   

ارتباط كمي با جنبش     نظـم نويـن   ي يـك نويسـنده، روزنامهـي         نوشـته 
 :اعتصابي داشت

چه اتفاق  ها دربارهي آن در بحـث هاي سياسي توده        هيجانـي هـيچ   «
بحث در بارهي تاكتيك هاي غلط كميته يا نياز به          . افـتاده وجود نداشت   

 …مشـاركت در برابـر حركـت بعدي دشمن و پيش دستي در برابر آن                
اگـر ايـن بحث ها انجام مي شد، در سطح عمومي نبود، در اعالميه ها و                  

ميته ظاهر  پالكاردهـا بـه چشـم نمـيخورد و در بولتـن هـاي تبليغاتي ك               
 ».نمي شد

رسيد که بيشتر     به نظر مي   مشـاركت واقعي و حمايت بيشتر شاهدان،      
، يك مهندس جوان فيات كه به گرامشي        ١امـا حـتا سـانتيا       . شـده اسـت   
کسب  نظم نوين  را براي طرفداران   وسيعي    حمايت توانستننزديك بود،   

 : او مي گويد. کند
 رهبري   ياز شاخهي جلسه اگرامشـي و تولياتي خواستار برگزاري      «

 براي اولين بار     جلسه در طـي ايـن    . سوسياليسـت هـاي توريـن شـدند       
يكي از رفقا به    . مهـم تريـن تصـميمات سياسي براي حركت گرفته شد          

مـيالن فرسـتاده شـد تـا سـعي كـند موضـع سياسي سراسري رهبران                 
دو نفر ديگر به نوادار فرستاده شدند و من و  . اتحاديـه اي را تغيـير دهد      

مركــز اعتصــاب كارگــران ( ديگــر بــه ورســيلي فرســتاده شــديم يكــي
 ٢٤»).شهري

. باشند رهبري حزب انقالبي      جاي گزين  پـنج مـأمور سري نتوانستند     
خودشان نداشتند تا آن را به       ي   هـا وقـت كافـي بـراي ايده هاي برنامه           آن
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 نظم نويني ها، هر چند اقليت کوچکي از طبقه را تشکيل            .اجـرا درآورنـد   
بـدون داشتن سازماني از انقالبيون، نقش خود را به يک           امـا   مـي دادنـد     

اين مساله را با شرايط بلشويكهايي مقايسه       . ندشـاهد نـاتوان کـاهش داد      
 سازمان يافتند، در حالي كه در ظرف يك سال به           ١٩١٧كنيد كه در سال     

 هزار نفر   ٢٠شان، به    علت دستگيري ها و تبعيد اجباري بسياري از رهبران        
فـته بودنـد، امـا بـه سـرعت قادر بودند كه به حركت درآيند و                 تقلـيل يا  

 . توانايي کنترل حوادث را داشته باشند
تنها آناركوسنديكاست ها داراي سازمان انقالبي مستقل بودند كه قادر          
بـود در خـارج از چارچوب برنامه هاي اتحاديه حركت کند و مبارزه در               

  ي انستند از جمعيت انبوه طبقه    ها تو  آن. برابـر دولـت را بـرنامه ريزي كند        
 چـند تظاهـرات را سازمان دهند و         مـيالنو  و   بريـراد كارگـر در نواحـي      

 . در طي يکي از آنها گارينو دستگير شد. رهبري کنند
هاي   مداخله كرد و گروه    كرسونواراوخورد در    سواره نظام پس از زد    

درگرفت، در نبردي كه به دنبال آن       .  وارد كار شدند   وياتريپليمسـلح در    
  ٢٥.يك كارگر كشته شد

همچنيـن از نظـر ملـي ايـن آناركوسنديكاليسـت هـا بودند كه تالش                
هاي عملي   مـي كـردند تـا به اعتصابيون محاصره شده در پيدمونت كمك            

 آوريل در صفحهي اول خود چنين       ٢١در  " نوا  نيتهاماُ"نشـريهي   . برسـانند 
  :نوشت 

ا، مردان راه آهن، مردان     پرولتارياي ايتالي ! كمـك ! كارگـران، كمـك   «
. تـان را بـا رفقاي تورين از دست ندهيد           همبسـتگي  ،دريـا، و دهقانـان    

 ».عام شركت نكنيد در قتل. اجازه ندهيد كه ارتش وارد تورين شود

 ايستگاه  راهآهن به ٣٢١نقـل را مـتوقف كردند و        و  سـنديكاها حمـل   
د كه به بندر    ها مجبور شدن   گردان. هـاي نظامـي بار حمل نكردند       پادگـان 
.  بـروند و واقعـاً در تمـام بـنادر و شـهرها كـار مـتوقف شده بود                   جـنوا 
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 از درخواست سنديكاها    لوكـا  و   پـيزا كارمـندان راه  آهـن در فلورانـس،          
امـا حمايـت اقليـت آناركوسنديكاليسـت براي نجات          . پشـتيباني کـردند   

 . تورين از اشغال نظامي كافي نبود
خط بطالن بر افكار کساني کشيد      ي گرامشي    در سـوم آوريـل نوشته     

ي يك كارخانه يا حتا   كـه كنترل كارگران و قدرت شوراها را در محدوده         
 : او چنين نوشت. دانستند پذير مي در يك صنعت يا يك شهر امكان

گفته مي شود پنجاه    . تورين به يك پادگان نظامي تبديل شده است       «
ها ادامه   ان آنان تا تپه   پادگ. هاي نظامي در شهر هستند     هـزار نفر از گروه    

. آن نـيروهاي تقويـت شـده دور از مرکـز شـهر منتظرند             . يافـته اسـت   
اگر كسي هنوز در ميان ما وجود       . ماشـين هاي زرهپوش در شهر هستند      

ها به    اگر کسي با برداشتن آخرين گام      …دارد کـه توهـم داشـته باشـد        
 در ارتـباط با قدرت      اساسـا سـمت نقطهـاي کـه قـدرت در كارخانـه            

 اگر چنين آدم هاي شكاك و  – مشكل داشته باشد   ،كومتـي ديـده شود    ح
 ٢٧».ها فريب خورده اي هنوز وجود دارند، پس اين درسي است براي آن

هاي کارگري   يافتگي گروه   كه اصول سازمان   خالصيجنـبش شورايي    
طور  را پايـان يافـته مـي ديد، خودش مجبورشد با واقعيت هاي سياسي به              

 .كامل روبرو شود
را داشتند كه      و اتحاديه ها قدرت آن     حـزب سوسياليسـت ايتاليا    ها  تـن 

در حالـي كه احساسات براي      . محاصـرهي پيدمونـت را درهـم بشـكنند        
ها از عمل گريزان     حمايـت از اعتصـاب برانگيخـته شده بود، بوروکرات         

 روز نبرد، فدراسيون فلزکاران ايتاليا مطمئن شده بود كه  ٢٤پس از   . بودند
  ي تـرحفظ نخواهـند کرد و منتظر كميته        ظـم خـود را بـيش      اعضـاي آن ن   

  ٢٨.اجرايي نمي شوند
 آخرين اميد اعتصابيون    حـزب سوسياليست ايتاليا   شـوراي سراسـري     

اين شورا  . ريزي شده بود كًه در تورين تشكيل شود        بود و در اصل برنامه    

  شوراها در غرب   

 
 

 

٣٣٦ 

:  سرياتي گفتجلسهدر افتتاح   . به ميالن رفته بود تا از گزند مصون بماند        
ي  ي محلي مربوط است و در نتيجه       حـوادث توريـن صـرفاً بـه اتحاديـه         

 نمايندگان  تراسيني و   تاسـكا . وجـود نـيامده اسـت      مسـايل سياسـي بـه     
ي  وضعيت به يك فرد يا مساله    "كـه    سوسياليسـت توريـن بـا گفتـن ايـن         

، بـا آن مخالفـت كردند و گفتند كه اين بحران            "محلـي مـربوط نميشـود     
ها اين   آن. مي است كه بورژوازي با آن مواجه است       گـر بحراني عمو    بـيان 

ايـده را به ريشخند گرفتند كه اين مبارزهي عظيم را يك فعاليت سادهي              
حتا بورديگا نمي دانست كه     .ها تنها بودند   امـا آن  . اتحاديهـاي مـي دانسـت     

موضـع او راه را بـراي اعتقادات سكتاريستي         . جـنگ اهميـت ملـي دارد      
 را  حزب سوسياليست ايتاليا  ه مانورهاي داخلي در     بـي نتيجه اي باز كرد ك      

او معتقد بود كه    . دانست  كارگر مي   ي مهـم تـر از حركـت سراسـري طبقه         
شوراهاي فردا بايد از درون شاخه هاي محلي حزب كمونيست بيرون آيد       

 بدين ترتيب در حالي كه ارتش       ٣٠. چيزي كه بايد قبالً شكل مي گرفت       ــ
يـن گسـترش مي داد، نصايح بورديگا از   قـدرت خـود را بـر سراسـر تور      

تئوري ها برتر نبود؛ اين امكان وجود دارد كه پرولتاريا قبل از آن كه               ردهخُـ 
ها قبل از    قـدرت را به دست گيرد، شوراها را پايه گذاري كند، اما بايد آن             

  ٣١.دنآن كه واقعاً شرايط بحراني شود، ساخته شده باش
 سيال  – شوراي مستقل كارخانه     –در حقيقت پايگاه شوراهاي واقعي      

حل  ، رهبر اتحاديه هاي ايتاليا، يك راه        آراگونـا  ـ   آوريـل د  ٢٤در  . اسـت 
حل به مفهوم تسليم واقعي به تمام        ايـن راه  . وصـله پيـنه شـده ارائـه داد        

خواسـته هاي كارفرمايان و از ميان رفتن واقعي قدرت شوراهاي كارخانه            
 .  پذيرفتند و به سركار برگشتند مهندسان تورين شكست خود را٣٢.بود

اين اولين تهاجم جدي    .  يك امر ضروري نبود    ١٩٢٠شكسـت آوريل    
 باور  خود بهبـه جنـبش  كارگري بود كه در بسياري از مناطق ايتاليا هنوز               

بنابرايـن مهـم تريـن مسـالهي کسـاني که خواهان يك استراتژي              . اشـت د
.  رهبري سياسي بود    كارگـر مـبارز نـبود، بلكـه         ي انقالبـي بودنـد، طـبقه     
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 موفق شد حمايتهاي كارگران تورين را به        نظم نوين ي   هنگامـي كه مجله   
واقعياش در  پايگاه هاي   دست آورد، توانست تئوريهاي ماركسيستي را با        

. هـا هماهنگ كند و هدايت مشخص مبارزات را به دست گيرد            کارخانـه 
ي انقالبي   بخشي از يك برنامه   ،  امـا تـئوري و پراتيك شوراهاي كارگري       

. يافته بود سازمان اساسـي ديگـر يـك حـزب انقالبي           مسـئله . كـامل بـود   
مند بودن چنين حزبي تأكيد مي كرد، اما  بورديگا بيش از هر چيز به قدرت 

 حـل او بـراي سـاختن چنين حزب سراسري جدا و دور از مبارزات                 راه
يي ها را نهادها   بود، زيرا او شورا   ) و شـوراهاي موجـود    (جـاري كارگـران   

اين مساله قطعاً درست بود، اما      . شان محدود است   مـي دانسـت كه اهداف     
تـوده هاي كارگران نمي توانند به صورت انقالبي سرمايه داري را سرنگون             

 . آن كه از درون تجربيات مبارزات بخش هاي مختلف بگذرند كنند، مگر
ها   بخشي ازسازمان ملي انقالبيون بود، ممكن بود آن        نظـم نوين  اگـر   

قـادر شـوند كه مبارزه را در تورين به يك استراتژي عمومي  تبديل کنند                
ي يك   ي اعتصاب ساده   كـه خواهان حركت سراسري است و از محدوده        

 . شده حرکت مي کردندها در يك شهر ايزوله امـا آن  . ناحـيه فراتـر رونـد     
 به تنهايي پيروز     نمي توانستند  اما  بودند،  پيشرفته    هرچند كارگـران توريـن   

 . وندش
يـك پيشرو فقط هنگامي مي تواند مؤثر باشد كه بخش هاي وسيع تري              

يك رهبري انقالبي، آن چنان كه      .  خودش، رهبري كند    را جـداي از گروه    
ها و اسپارتاکيست ها ديديم، نه مي تواند به طور  ما در آلمان در ميان ابليت   
مي تواند ن. نه بطور کامل خارج از آن      ها باشد و   کـامل درون جنـبش توده     

كننده باشد و نه كامالً سياسي و        كـامالً بـه دنـبال مبارزات صنفي و تهييج         
بـه هـم پيوسـتگي حرکات يک حزب انقالبي با مشارکت            . تبلـيغ كنـنده   

درمـبارزات روزانـه، مسـئله اي بـود کـه در تورين درک نشد و در نتيجه         
ه پيشـرو سياسـي در بـه وجـود آوردن يک رهبري که بتواند شوراها را ب            

 . پيروزي برساند، شکست خورد

  شوراها در غرب   

 
 

 

٣٣٨ 

 از شورش آوريل تا اشغال كارخانه در سپتامبر :پايان کار
ي قبل از اشغال     ممكن است ميزان تمركز شوراهاي كارخانه در دوره       

 اما  .انگيز باشد   و داليل آن تعجب    ١٩٢٠هـا در سـپتامبر     مشـهور کارخانـه   
 .داليلي وجود دارد که چرا مساله به اين صورت بود

نـند سـاير جنبش  هاي سراسر ايتاليا، شكي وجود ندارد كه اشغال              هما
 يتر  سبب شد مردم بيش    ، آوريل نسبت به مبارزات  ها در سپتامبر     كارخانه

 نيم ميليون نفر كارگر در تمام       ١٩٢٠در سپتامبر   .  کنند  مشاركت مبارزهدر  
 ها را اشغال  کارخانه، فلـزكاري ايتالـيا و چند صنعت ديگر    ي هـا  کارخانـه 

آنهـا مخـالف برپايي اعتصاب آوريل توسط ساكنين يك شهر و             .کـردند 
  ي تعدادي از مفسران مي گويند كه لحظه      . مـناطق اطراف يك ناحيه بودند     

بنابر گفته  . بحرانـي بـراي جنـبش انقالبي ايتاليا در سپتامبر از سرگذشت           
 : تولياتي

 هنگامي بود كه يك     )آوريل (١٩٢٠ي اوج جنـبش در بهـار         نقطـه «
كنندگان   در آن زمان اشغال    …عتصاب عمومي در تورين به وجود آمد        ا

کارخانـه تـنها كسـاني نـبودند كـه عالئـم خسـتگي را از خـود نشان                   
كه سوسياليست ها و گروه هاي مبارز نيز كامالً آگاه بودند            مـي دادنـد؛ بل    

كـه كـل جنـبش فـاقد رهـبري توانايـي است كه پيروزي را به ارمغان                  
 ٣٣».بياورد

 رهـبري انقالبـي مسـتقل همراه با حمايت توده اي در             ه ي يـک   مسـال 
بر مبناي گفتهي گارينو    . آوريـل در توريـن مـورد بررسـي قـرار گرفـت            

هنگامـي كـه شـوراهاي كارخانـه در شـورش آوريـل شكست خوردند،               
اين مساله قبل از اشغال     . پتانسـيل جنـبش كارگـري تورين كاهش يافت        

  ٣٤.ها رخ داده بود كارخانه
 . سپتامبر در سطح وسيعي صورت مي گرفت يالـي كـه اشغال ها     در ح 

دهي  هاي مختلف را سازمان    هـا شـوراها مديريت کارخانه      در بعضـي جـا    



    ارزيابي مجدد و مقابله با دشمن
 
 

 

٣٣٩ 

به ها فاقد استقاللي بودند كه قبل از شورش آوريل           هر چند آن  . مـيکردند 
ها تنها خوِد    بسياري از كارخانه   حقيقـت آن بـود كه در      . وجودآمـده بـود   

  به خالـت مديريـت توليد را به پيش  بردند و  توانستند            كارگـران بـدون د    
در ايـن بحـث ها گفته مي شد كه          . بحـث هـاي رفرميسـتي خاتمـه دهـند         

ي كارگر قادر به چنين کاري       متخصصـان بـايد جامعه را بگردانند و طبقه        
 فيات سنترو، واقعا بيش از هر        ي  كارخانه ،در سومين روز اشغال   . نيسـت 

 . کرديد زمان ديگري، موتور تول
هاي اساسي  ي قدرت آشكارش، ضعف  جنـبش سـپتامبر بـا همـه       امـا   

هاي  داشـت و هـيچ شـباهتي به شورش آوريل نداشت كه با اعالم گروه              
 ٤ها   در سپتامبر اشغال کارخانه   . نفوذ در بخش توليدي آغاز شد       صـاحب 

مزدهاي  مـاه پـس از انجـام مذاكـرات در سـطح بـاال و كـم شدن دست                  
ها هنگامي آغاز شد كه      تاكتـيك تهاجم به كارخانه    . مهندسـان آغـاز شـد     

 آگوسـت اخـراج شدند و       ٣٠ي رومـئو در مـيالن در         كارگـراِن كارخانـه   
گران اساساً به دنبال نوشتن قرارداد يا        در ابتدا اشغال  . كارخانـه تعطيل شد   

چنيـن خواهـان از سـرگيري تولـيد تحت كنترل            مصـالحه بودنـد و هـم      
آن به مبارزه طلبيدن حق مديران براي مديريت كارگـران بودند كه مفهوم      

، کنار گذارده بودند   اگفتگوها  از  در كارخانه   که نمايندگان کارگران را    بود
تاكتيك  . اول شـورش آوريل همين، موضوع بود  حالـي کـه خواسـت     در

 .ظاهر شد، چيزي كه واقعاً بود حركت راديكال تر از آن
اي رهبري به بحث هاي     در سـپتامبر وضـعيت منفعالنهـي گـروه ها بر          

 و حــزب سوسياليســت ايتالــياهــاي  كــراتوعجيــب و غريبــي مــيان بور
كنندگان هيچ  كـه اشغال    سـپتامبر هنگامـي    ١٠در  . اتحاديـه هـا مـنجر شـد       

ــانه ــيني   نش ــب نش ــتنداي از عق ــبار   نداش ــه اج ــت ب ــزب سوسياليس ، ح
در يك  . راه انداخت  ي مخصوص خود را به     جويانه سروصـداهاي مـبارزه   

:  به رهبري حزب چنين گفت     آراگونا هوشـيارانه براي اتحاديه ها،       مـانور 

  شوراها در غرب   

 
 

 

٣٤٠ 

شما مسئوليت ! بسيار خوب. ي انقالبي است   شـما معتقديد كه اين لحظه     "
 "٣٥.را به عهده بگيريد آن

 شـعارهاي انقالبي سر      حـزب سوسياليسـت ايتالـيا      هـاي  سانتريسـت 
سادگي   به هايشان نداشتند و   مـي دادنـد اما مطلقاً توجهي به عمل و حرف          

ايتاليا بدين  . ي رهبري بايد همراه با اتحاديه باشد       اعالم مي كردند كه همه    
اتحاديه هاي بوروكراتي كه : ترتيـب بـا موانـع خـنده آوري تهديـد مي شد           

. بـراي جلوگـيري از حركـت و يـا مقابله با انقالب هماهنگ شده بودند               
ــا   ــالب ب ــفانه انق ــر  ٥٩١٢٤٥متأس ــت رأي شك٤٠٩٥٦٩راي در براب  س

 ٣٦! خورد 
 سپتامبر به پايان رسيد،     ٣٠ کارخانه ها در انتها در        هنگامـي كـه اشغال    

درجبهه هاي نبرد   . نـتايج به طور تعجب انگيزي مورد مصالحه قرار گرفت         
ي قـبول شكست فرا نرسيده بود، اشغال كنندگان          طبقاتـي، هـنوز لحظـه     

آن را تهديد    با انقالب    ،سيسـتم سـرمايه داري را مـورد تعرض قرار داده            
اين حرکات طبقات حاكم را به       .پايان نرسانده بودند   را به  كـرده، ولـي آن    

.  فاشيسـت كشـاند تا جنبش كارگري را سركوب كند          لينِيوسـمت موسـ   
 در رم اتفاق افتاد كه حركتي براي به          پيمايي درسـت دو سال بعد يک راه      

 . دست گيري قدرت توسط فاشيست ها بود
اين بذرها با سركوب    .  پاشيده شد  ١٩٢٠امبر  بذرهـاي انفعـال در سپت     

پس از اين شورش، در . شـوراهاي مسـتقل كارگري در آوريل كاشته شد     
ــي  ــي خــود را نشــان داد ١٩٢٠م ــاي اخالق ــقوط ارزش ه ــك . ، س در ي

را در مورد    نظـم نوين  رويارويـي قطعـي آنجلـو تاسـكا موضـع اصـلي             
 به جاي آن گذارد     استقالل شوراهاي كارخانه كنار گذاشت و اين ايده را        

كـه از ايـن پـس شـوراها بـايد تحت كنترل رسمي تشکيالت اتحاديه ها                 
با . مشي بود، در اقليت قرار گرفت      گرامشـي که مخالف اين خط     . باشـند 

نـبودن فشـار دموكراتـيك گـروه هـاي كارگـري، شانس استقالل رهبري               
 . انقالبي در مخالفت با بوركرات ها از دست رفت
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 پي نوشت
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  یازده بخش
 

 گیری نتیجه

 
.  روسيه ظاهر شدند   ١٩٠٥شـوراهاي كارگري ابتدا در جريان انقالب        

حـتا در آن زمـان نـيز ايـن شوراها با جنبش كارگران در غرب هماهنگ                 
لوكزامبورگ نوشت كه تعدادي از مردم بر اين باورند           رزا ١٩٠٦در  . نبود

اما …ي براي آلمان باشد     تواند سرمشق  کـه درس هـاي انقالب روسيه نمي       
چنين رويدادي مي تواند در آلمان اتفاق  درسـت همانـند انقـالب روسيه   

العمل در برابر جملهاي بود كه       لوگرامـبورگ عکس   نظـرات رزا    ١.بيافـتد 
 به  …هايي كه چنان انرژي انقالبي اضافه اي دارند          آن": بـراي ما آشناست   

 ٢".روسيه بروند
تسـكي بـه كساني حمله کرد كه در         پـس از جـنگ جهانـي اول، كائو        

او تأكـيد كـرد كه ميان اين دو         . آرزوي پـيروي از حـزب روسـي بودنـد         
  ي اين ترتيب عده    به ٣.وجه مشتركي وجود ندارد     جنـبش كارگـري هـيچ     

ي انقالب اكتبر و شوراها را انکار  ديگـري بـا او هماهـنگ شدند و رابطه     
ي تأثير مستقيم    نتيجهحتا احزاب كمونيست اروپاي غربي كه در        . کـردند 

براي مثال .  تأسـيس شـده بودنـد، هميـن نظـر را داشـتند          ١٩١٧انقـالب   
 : ي جديد حزب كمونيست بريتانيا چنين مي گويد برنامه

  شوراها در غرب   

 
 

 

٣٤٤ 

در . راه بريتانــيا بــه ســمت سوسياليســم از راه شــوروي جداســت«
هاي جديدي از قدرت  شوروي، در جريان قيام و جنگ داخلي، سازمان     

 حاكم شدند    اين شوراها در شرايطي تاريخي    ... جود آمد به و ) شـوراها (
 4»…كه به دنبال حاكميت اتوكراتيك تزار پيش آمده بود

او معتقد بود كه مدل روسيه براي       . مخـالف اين نظر بود       لنيـن کـامالً   
الوقوع و ضروري     كشورها نکاتي را روشن خواهد کرد که قريب         ي همـه 

انترناسيونال كمونيستي  . ي دارند  مسـايلي كه اهميت بسيار زياد      ٥هسـتند، 
ها   ديدگاه هاي ميليون١٩٢٠ي   تشـكيل شـد و در طـي دهه        ١٩١٩كـه در    

ي كارگران سراسر جهان     كارگـر انقالبـي را در خـود گـرد آورد، از همه            
از تمام  ) و همچنين  (٦.ي روسـيه پيروي كنند     مـي خواسـت كـه از نمونـه        

 . هاي شوراها حمايت كنند جمهوري
راسـي شـوراها بـا تـداوم ايزوله بودن و بوروكراسي            هـر چـند دموك    

آيا مي توان   : سـتي تخريـب شـد؛ امـا پرسـش اساسـي تغيير نکرد             ياستالين
 کشور  –مـبارزات انقالبـي جـنگ جهانـي اول و باالتريـن دسـتاورد آن                

ها دانست؟ تشابه زياد ميان       را به عنوان راهنماي سوسياليست     –شـوراها   
بريتانيا  ي كارگران در آلمان، ايتاليا و    شـوراهاي روسـيه و جنـبش شـوراي        

در همان زمان شكست بعدي هر سه       . پاسـخ مثبـت بـه اين پرسش است        
 . گر اختالف آشكار ميان آنها است دست گرفتن قدرت، بيان نمونه در به

  استثنا يا قاعده ؟–روسيه 
چـه تروتسكي آن را       نمونـه اي بـود از آن       ١٩١٧حـوادث روسـيه در      

هـا قـبل در دفـاع از ماركسيسم ارتدوكس           سـال . وانـد انقـالب مـداوم خ    
عقالنـي كـه مـي گويـد قـدرت كارگـران در جايـي ظاهـر مـي شـود كه                      

ي كارگـر صنعتي به خوبي استقرار يافته باشند، او           سـرمايه داري و طـبقه     
ي كارگر روسيه باعث قرار گرفتن روسيه        پـيش بينـي كرد كه ضعف طبقه       



    نتيجه گيري
 
 

 

٣٤٥ 

حساب درجهان  ي تسويه ه آغازكنندهدر انـتهاي خط نمي شود، بلكه روسي     
 ٧سرمايه داري خواهد بود

. ماندگي بود  آميختگي مدرنيته و عقب    ي درهم   نمونه ١٩١٧روسـيه در    
يك ديكتاتوري  . دهقانـان هشـتاد درصـد جمعيت آن را تشكيل مي دادند           

زمان،  هم. ها حاكم بود   مـانده از دوران فئوداليسـم بر آن        اتوكراتـيِك باقـي   
يه دار مدرني وجود داشت كه به خاطر كم بودن تعدادشان،           ي سرما  طـبقه 

گسترش . بـراي زنـده مـاندن، از نظـر سياسـي بـه تـزار وابسـته بودنـد                  
در . منجر شد ) پرولتاريا(ي كارگر صنعتي     سرمايه داري به ظهور يك طبقه     

 روسيه کار    ي رفته حالـي كـه فقـط سه ميليون نفر در صنايع متمركز پيش            
هاي کارگري اتحاد در سطح بااليي وجود        ميان گروه مـي کـردند، امـا در        

 . داشت
هـاي شـديد سبب رشد مبارزات        تحـت حاكميـت تزاريسـم، بحـران       

ي قبل  حتا در دهه. سابقه بود مانـندي در روسيه  شد كه تا آن زمان بي           بـي 
 هزار كارگر در هر سال دست به   ٤٩٣، بـه طور متوسط      ١٩٠٥از انقـالب    

 هزار  ١٣٦ هزار نفر و دربريتانيا      ٨٤، در آلمان    در مقايسه . شورش مي زدند  
ي كارگر   نفـر در ايـن گونـه اعتصابات شركت داشتند، در حالي كه طبقه             

 .  برابر روسيه بودند٤ يا ٣اين دو كشور از نظر تعداد 
تزاريســم بــه مــرحله اي رســيده بــود كــه يــك انقــالب بــورژوازي  

 كارگر قدرت زياد    ي كه طبقه  در حالي . مـي توانسـت آن را سـرنگون کند        
ترسيد و به خاطرحفظ مالكيتش از       خـود را نشان داده بود، بورژوازي مي       

به همين علت   . دست آوردن قدرت، جلوگيري مي كرد      هر تالشي براي به   
كار  لنيـن گفـت كـه بورژوازي به دليل نداشتن استحكام، ناپيگر و خيانت    

ر برابر اتوكراسي به    اين بورژوازي هيچ گاه نمي تواند مبارزه اي را د         . است
جا   ايـن مجموعـه عوامل خاص، تروتسكي را به آن          ٨. سـرانجام برسـاند   
 :رساند كه گفت

  شوراها در غرب   

 
 

 

٣٤٦ 

انقـالب روسيه مستقيم و غيرمستقيم يك انقالب بورژوايي است،          «
ي بورژوازي از پيوندها و قيدوبندهاي       زيـرا مبناي آن آزاد كردن جامعه      

رويي اساسي  كه انقالب     اما ني . ديكـتاتوري و مالكيـت فئوداليـته اسـت        
روسـيه را بـه جلو مي راند، پرولتاريا است و اين همان چيزي است كه                

مبارزهاي كه همان انقالب پرولتري . ي مبارزه مربوط مي شود بـه شـيوه   
 ٩».است

 و  ردايـن شرايط، وضعيت مبارزات كارگران روسيه را مشخص مي ك          
موعه شرايط توليد   د که در روسيه همانند هر جاي ديگر، مج        انشـان مي د   

بناي حركت    رو رد اما ک ي آغـاز حرکـت را مشـخص مي         اجتماعـي نقطـه   
 . اداين مساله خود را به طرق مختلف نشان مي د. اجتماعي استثنايي بود

ي كارگـر بـه سـمت حركتـي مسـتقل حول خواسته هاي               ابـتدا طـبقه   
اين ترتيب تظاهرات عمومي     به. سياسي دموكراسي بورژوازي كشانده  شد     

 … در بيرون قصر زمستاني در رأس همه چيز قرار  گرفت           ١٩٠٥ ژانويه   ٩
تقاضـا بـراي تشـکيل مجلـس موسسـان به صورت همگاني و حق راي                

   جواب حكومت به اين تقاضا قتل      ١٠عمومي در انتخابات صورت گرفت      
 پس از آن، در   . به اين ترتيب انقالب آغاز شد     . عـام تظاهركنـندگان بـود     

 كه دوباره   ند به وجود آمد    ز درون اعتصابي عمومي   همـان سـال شوراها ا     
هر زمان كه كارگران با     . ندمجلـس موسسان را داشت    تشـکيل   درخواسـت   

دموكراتيك به پيش مي رفتند، مجبور مي شدند شيوه هايي           شعارهاي بورژوا 
را فراتـر از پارلمانتارسـيم بـه كار گيرند و به جاي آن قدرت كارگران را               

بـراي مجلـس موسسـان مستقيماً به ايجاد شوراي          تقاضـا   . اعمـال كنـند   
 :گونه كه تروتسكي مي نويسد كارگران منجر شد همان

دموکراسـي بورژوايـي مسـالهي بـي ربطـي نـبود، ايـن دموكراسي               «
 زيادياي ضروري در پيشرفت توده هاي كارگر بود، كه اهميت            مـرحله 

ر چند  زيرا از يك طرف اين مرحله د      .  داشت آنانبـراي تعييـن جايگاه      
 گذشته طي شده بود، از طرف ديگر وضعيت انقالبي به توده ها              ي دهـه 



    نتيجه گيري
 
 

 

٣٤٧ 

 اعمـال شده در   ايـن اجـازه را مـي داد كـه خودشـان را از تبعيضـهاي                 
حـتا قبل از آن كه نهادهاي       . دموكراسـي سياسـي بورژوايـي رهـا کنـند         

  ١١» .شکل بگيرد توده اي بطور واقعي

وسيه و نهادهاي آن با ضعف      ي سرمايه دار ر    ثانـياً ضعِف سياسي طبقه    
كارگران در اروپاي   . اش در برابـر كارگـران هماهـنگ بـود          ايدئولوژيكـي 

مزد يا   ي سرمايه داري به شكل اضافه دست       غربـي براي چند دهه از سفره      
بسياري از آنان اين حق را يافته       . چيزهايـي شـبيه آن تغذيـه کـرده بودند         

كه تهديد مستقيمي براي سيستم     گونه اي    بودنـد كـه سازمان يابند، البته به       
ها براي رسيدن به سوسياليسم به       اين شرايط باعث شده بود كه آن      . نباشد

بسياري . اين نکته اهميت زيادي دارد    . هاي رفرميستي عادت كنند    حل راه  
ي خودشان  از آنـان ارتباطي بين پيشرفت اقتصادي و قدرت سياسي طبقه    

نمايندگان . سـيه وجـود نداشت    امـا چنيـن مسـاله اي در رو        . نمـي ديدنـد   
 اولين حركت شورشي سياسي خود را انجام        ١٩٠٥ها در شوراي     كارخانه

دادند و با اين واقعيت آشنا شدند كه حتا خواسته هاي اقتصادي نمي تواند              
شـعار مهمي وجود داشت كه      . بـه دسـت آيـد، مگـر بـا قـدرت نظامـي             

 اساسي  در روسيه بخش  ". هشـت ساعت کار و يك مسلسل      : "مـي گفـت   
در غرب سهم انقالبيون    . ي كارگـر ايـن درك را از انقـالب داشت           طـبقه 

 .تر بود تر و نفوذ رفرميسم بسيار بيش بسيار كم
ي  سـوماً در روسـيه شـكاف مـيان مـبارزات سـاير بخش ها و مبارزه                

اين اختالف ريشه در    . ي کارگـر بسـيار كمـتر از اروپاي غربي بود           طـبقه 
ماركس . نقش تزاريسم در آن داشت    وضـعيت صـنعتي شـدن روسـيه و          

. بريتانـيا را بـه عـنوان نمونهـي كالسـيك سـرمايه داري پيشـرفته مي ديد                 
وجود  ي آن بهتدريج در يك دوره به       تكنولوژي صنعتي و سازمان پيشرفته    

 گروه هاي مشخصي    ١٨٥٠ي   اين به مفهوم آن بود كه در دهه       . آمـده بـود   
لي از اتحاديه ها را به وجود       نظـير كارگران بخش مهندسي ميتوانستند شک      

  شوراها در غرب   

 
 

 

٣٤٨ 

انحصاري بودن كامل  .آورنـد كه مبناي آن كنترل وسيع دانش صنعتي بود       
ها را در شرايط ويژه قرار ميداد و امتيازاتي را از            مهـارت در اتحاديـه، آن     

  از کارگران  دهي در يك بخش    سـازمان . كارفـرمايان دريافـت مـي كـردند       
 و ند را به دست مي آورد   هاييزباعث پيشرفت گروه خاصي ميشد که امتيا      
در سطوح پائين تر همين طرح  . انگلـس آن را اشـرافيت كارگري مي ناميد        
که صنعتي شدن به شدت      زيرا بـه سراسـر كشـور گسـترش مـي يافـت،           

  ١٢.گرفته بود بر سراسر بريتانيا را در
بـه ايـن ترتيـب در غرب قدرت چانهزني، كه از درون قدرت دانش               

هاي   آمـد، عـامل مهمي در شكل دادن سازمان         گـران بـيرون مـي      صـنعت 
گاهي اوقات اين تنها اهرمي بود كه كارگران مي توانستند          . كارگـران بـود   
اما نتيجهي  . جمعي دائمي خود را به وجود آورند       هاي دسته  بـا آن سازمان   

كارانه از حمايت    گرفت كه محافظه   مي بر آن غالباً يك بخش خاص را در      
 اما اين مساله در روسيه به اين        .ه امتناع مي كرد   سـاير كارگـران در مـبارز      

 : گونه كه تروتسكي نوشته است  و همان١٣.شکل وجود نداشت
ي  صـنايع سـرمايه داري در كشـور مـا تحت فشار مستقيم سرمايه             «

اين سرمايه داري يك حالت دست نخورده و اوليه         . اروپايـي رشـد كرد    
گران  فرهنگ صنعت داشـت و بـدون مواجهه با هيچ مقاومتي از طرف            

 در اطراف خودش ارتشي از پرولتارياي صنعتي        …داري   ماقـبل سرمايه  
گران محافظت   را جمـع كـرده بـود و از خود در برابر گسترش صنعت             

ي اين پروسه در اطراف ما نيرويي اصلي  ظاهر شده            در نتيجه . كرده بود 
ياي هنگام انقالب بورژوازي، پرولتار   . بـود كـه در شـهرها ساکن بودند        

  ١٤».صنعتي، در سطحي بسيار پيش رفته  گسترش يافته بود

ي گروه هاي كارگري را      عالوه بر آن، دولت روسيه بدون تبعيض همه       
تحـت فشـار قـرار مـي داد و مقاومتشان را درهم مي شكست و آنان را از       
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٣٤٩ 

در حالي كه در غرب اين      .  اختصاصـي محـروم مي كرد       هـرگونه سـازمان   
 . چنين نبود

شـوراها در روسـيه،  بـه عنوان نهاد          . رميـن اخـتالف اسـت     ايـن چها  
ي كارگر   ي جدي در ميان طبقه     يافتهسـازمان ي   سياسـي، اوليـن مجموعـه     

 شوراها قبل از ايجاد نهادهاي اقتصادي ١٩١٧ و ١٩٠٥در  . صـنعتي بودند  
هاي مختلف به وجود آمدند، يعني پيش درآمد همان اتحاديه ها و             بخـش 
) ...كميته هاي كارخانه، نمايندگان كارگران و     (گري  هاي مناطق كار   سازمان

بودنـد و سـپس بسياري از مبارزات اقتصادي را سازمان دادند و رهبري              
به . عميق مي شدندت ايـن نبردها در اثر مبارزات سياسي تهييج و        –کـردند   

، شوراي روسيه هيچ رقيبي براي      ١٩١٧ي کوتاه در اواسط      جـز يك دوره   
هــاي جــناح راســت  حــتا رفرميســت. داشــت طبقهــي كارگــر نرهــبري
دهي شوراها را برهمين مبنا گسترش ميدادند، زيرا فاقد هر ابزار            سـازمان 

در اروپاي غربي چنين چيزي     . ديگـري براي نفوذ در ميان توده ها بودند          
طور اساسي  هاي پيشين اتحاديه ها را به جا رفرميست در آن. وجود نداشت 

 اتحاديه ها و به کار  يباعث نفوذ گسترده  ايـن مسـاله     . كنـترل مـي كـردند     
جهت جلوگيري از رشد و به چالش کشيدن         بـردن اين ابزار قدرتمند در     

 . قدرت شوراها بود
در غرب  . بديـن ترتيـب رونـد رويدادهـا در غرب عكس روسيه بود            

دهي  هـاي قـدرت سياسـي نبودند كه راه را براي سازمان            شـوراها ارگـان   
وجود  كراسي اتحاديه ها به   و در برابـر رشد بور     هـا  آن. كنـند  اقتصـادي بـاز   

ارائه شدند، از   ) كليددر  (آمدنـد و بـه عـنوان پايهـي كميته هاي كارگري             
. خودشان در مقابل اين بوروكراسي محافظت و در اتحاديه ها نفوذ كردند           

ي طبقه كارگر  تنها بعداً، در طي بحران سرمايه داري، مفهوم سياسي مبارزه     
 .تنها براي اقليتي از كارگران غرب) هم و آن. (روشن شد

ي شورا بيرون    در روسـيه نـبرد در برابر رهبران رفرميست از محدوده          
بـا سيستم شوراها كه فراخواني دائمي بود، نمايندگان کارگران به           . رفـت 

  شوراها در غرب   

 
 

 

٣٥٠ 

به  بيشتر مبارزات توده ها در برابر رفرميسم،      . سـادگي جايگزين مي شدند    
يشرفت ها بسيار آهسته بود، زيرا رهبران       در غرب پ  . چـند ماه محدود شد    

رفرميست به صورت تعصبآميزي به ماشين بوروكراتيك اتحاديه چسبيده         
 . بودند

مهم ترين عامل در روسيه وجود يک حزب        . ايـن تـنها اخـتالف نبود      
در . مـند بـود، چيزي كه مشخصاً در غرب وجود نداشت           انقالبـي ارزش  

ها   كنـيم کـه  چگونه بلشويك  ي آن صـحبت  ايـنجا نمـي خواهـيم دربـاره       
 اما بدون کم    ١٥. گسـترش تاريخـي روسيه را از نظر ذهني بررسي كردند          

ي اعضاي آن، بايد پذيرفته شود كه        وقفه بهـا دادن بـه توانايي و تالش بي        
ضعف . شـرايط انقـالب دائمـي مطمئـناً باعـث گسـترش حـزب مي شد               

ز ايده هاي   رفرميسـم بـه مفهـوم آن بـود كـه عکسـالعمل براي حمايت ا               
دهي  تري براي سازمان   با مشكالت بزرگ   ها حـتا اگـر ايـن ايده      (انقالبـي   

 . در مقاطع مختلف امکانپذير است) مواجه باشد
، بلشويك ها حتا قبل از آن كه انقالب         ١٩١٩بنابراين در ابتداي سپتامبر     

آغـاز شـود، اكثريـت آراي كارگـران پتروگراد را در انتخابات كميته هاي               
ها انتقال آگاهي به بخشي از كارگران را         آن. دست آوردند ه  نگ ب صنايع ج 

) ار.اس(هاي انقالبي    كه منشويك ها و سوسياليست     در حالي . آغـاز كردند  
، بيشــترين ١٩١٧از شـرايط بــه وجــود آمــده در فضــاي انقــالب فوريــه  

ها كنترل كميتهي كارخانه هاي پتروگراد    بهره برداري را كردند، اما بلشويك     
 . اديه را درست سه ماه پس از آن به دست آوردندو اتح

 اكثريت را  ١٩١٧در شـوراهاي اصـلي روسـيه، بلشويك ها تا سپتامبر            
ايـن تأخـير اساسـاً بـه خاطر حاكميت بيشتر هيات            . دسـت نـياوردند    بـه 

نمايندگـي سـربازان درابـتداي تشـکيل شـوراها بـود، نه به خاطر فقدان                
 . حمايت كارگران

تواند الگوي    روسيه هر چند اهميت دارد، اما نمي       گسترش انقالب در  
.  كشــورها باشــد ي كارگــر بــا ســرمايه داري در همــه يمبارزهــي طــبقه
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٣٥١ 

كه كارگران در هر جا منافع مشتركي      اعـتقاد بـه ايـن      ـــ انترناسيوناليسـم   
ـ دارنـد  اين تجربه ثابت مي كند كه در جنگ .  بـيش از يـك تئوري است      

هم، اما در پشت سيم هاي خاردار و       از    جدا   جهاني اول، كارگران هر چند    
سـنگرها، خـود را در برابر دشمن طبقاتي مشترک مي ديدند و خود را با                

. داري منطبق كردند   مقابله با سرمايه   هاي مبارز در   اشـكال معيـن سـازمان     
برلين و  ) DMV( جداي از بردگان مزدي صنايع       »پتيلف«كارگران فلزكار   

مراكــز . و توريــن نــبودند يــا فــيات ســنتر يــا پارخيــت فــورژ گالســكو
هـاي شـورايي، بـه رغـم دوري بخـش هاي مختلف پتروگراد و                سـازمان 

 آن را   ١٨٤٨گونه كه ماركس در      همان. ديگر پيوند داشتند   توريـن، بـا يك    
 :پيش  بيني كرد
ي دائمي بازارها، بورژوازي را به سراسر جهان     نـياز بـراي توسـعه     «

يد در هر جا النه كند، به هر مكاني نفوذ          ايـن بورژوازي با   . مـي كشـاند   
تمام ملت ها را ) و (…روابـط خـود را در همه جا گسترش دهد           . كـند 

 ١٦».ها را متمدن كند حتا وحشي ترين آن

ي گسترش مبارزه اهميت زيادي      تضـاد ميان روسيه و غرب در شيوه       
 تروتسـكي، بـا توجـه بـه درس هاي اكتبر دربارهي درس              ١٩٢٤در  . دارد

ن از شكسـت هـاي گذشـته و ايجاد انترناسيونال جديد كمونيستي             گرفتـ 
 :چنين نوشت 

ــرحله  « ــا، شــوراها در م ــه در كشــور م ــرد ك ــراموش ك ــبايد ف ي  ن
دموكراتيك انقالب رشد كردند، قانوني شدند و پايه هايشان استوار شد           

. اين مساله در انقالب پرولتري غرب تكرار نشد       . و ما از آن بهره برديم     
هاي مستقيم قيام    ي از زميـنه هـا، شـوراها بـه عـنوان سازمان            در بسـيار  

ممكن است بتوان تنها در آخرين روزها …پرولـتري بـه وجود آمده اند       
و در . وجود آورد هاي مستقيم قيام توده ها به شوراها را به عنوان سازمان

انـتها امكـان دارد كـه چنين محيط هايي باعث رشد و ايجاد شوراهايي               
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٣٥٢ 

ك پس از قيام ارتقا يابند و يا حتا در مراحل اوليهي خود             شود كه هر ي   
 ١٧».به عنوان ارگان قدرت دولتي جديد عمل كنند

تسكي به وجود ومتأسـفانه چنيـن شوراهاي موفقي در زمان حيات تر     
از تمـام آنچـه كـه قبل از آن، در شكل گيري احزاب كمونيست              . نـيامدند 

 تنها شوراهاي سربازان و      بـه وجـود آمده بود،      ١٩٢٠ ي   تـوده اي در دهـه     
كارگـران آلمـان در آن حـدي به سطح شوراهاي روسيه رسيده بودند كه     

هـاي مسلحي داشته باشند و براي كسب قدرت مستقيماً با         بتوانـند گـروه   
 .  به مبارزه برخيزنديدولت بورژواي

هاي شورايي كارگران به اين يا آن شكل        سـال گذشـته سازمان     ٦٠در  
ي شوراها   توان گفت كه اين شوراها بايد شبيه پديده        مياما ن . ظاهر شدند 

در روسيه باشند و يا آن كه شوراها تنها مي توانند در طي جنگ جهاني به                
 . وجود آيند

 فرصـتي بـود كه كودتاي جناح        ١٩٣٦جنـبش تـوده اي بارسـلونا در         
شرايط . راسـت از آن اسـتفاده کـرد تـا حكومت انتخابي را سرنگون كند          

 بــرخورد  وي كارگــران  اصــلي شكســت جنــبش مســلحانهجــا دلــيل آن
. آنارشيستي با تمركز قدرت بالمنازع كارگران در شكل قدرت دولتي بود          

تر از آن بود كه بتواند اين مساله را جمع بندي            چپ تروتسكيست ضعيف  
ــورژوازي و     ــامقدس ب ــاد ن ــده در اتح ــود آم ــه وج ــالء ب ــند و در خ ک

، ندرگـري كه در حال گسترش بود       اساسـاً شـوراهاي كا     ،استالينيسـت هـا   
 پس  ١٩٥٦جنبش شورايي ديگري در مجارستان، در سال        . ندتخريب شد 

ــي دوم رشــد كــرد  ــر  . از جــنگ جهان اســاس شــوراها در مجارســتان ب
. ي حاكمـه اسـتوار بود      شـكاف هـاي داخـل دولـت سـرمايه داري طـبقه            

 ند تنها به اين خاطر ايجاد شد      ندشـوراهاي كارگـران كه متمركز شده بود       
 .دن سربازان روسيه از بين برو يتا به صورت فيزيكي به وسيله
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وجود ه   ب ١٩٧٤نمونه هاي جديد ديگري از شوراها در پرتقال در سال           
آمـد، در زمانـي كـه شكسـت در جنگ هاي استعماري در ارتش شكاف                

در . دهي کنند  ايجـاد كـرد و راه را بـاز كـرد تـا كارگران خود را سازمان                
يف وضعيت انقالبي به مفهوم آن بود كه استالينيسم و چنين شرايطي تضع

هاي كارگري مستقل مقابله     سوسـيال دموكراسـي قـادرند با رشد سازمان        
جنبش همبستگي در لهستان چيزي     . ها پا بگيرند   كنـند، قـبل از آن كـه آن        

بـيش از اتحاديـه امـا كمـتر از شـورا بـود و مشخص بود كه اگر جنبش            
داشت، چند ما ه قبل از حكومت نظامي،        همبسـتگي رهبري مشخصي مي      

 . مي توانست مستقيماً به سمت قدرت دوگانه حركت كند
دهد تا درك دقيقي از شرايط       تمامـي ايـن نمونـه هـا به ما هشدار مي           

خصوص شكل   به واقعـي داشـته باشيم، تا بدانيم يك شوراي كارگري و          
م آن اشكال،   جذابيت خاص تما  . آيد وجود مي  ي آن چگونه به    يافتهسازمان
 . هاست انعطاف پذير بودن بيشتر آن سازماني توده ها، و خود

شـوراهاي كارگـران كـه در غـرب رشـد كـرد در شرايط رفرميستي                
هاي کارگري در حوزهي     گسـترش يافت، و در نتيجه همراه جنبش گروه        

هايي هر چند    چنين سازمان .  بوروكراسي ضرورتاً وجود داشت    اتحاديه ايِ 
 يه حقـوق محلي را مطالبه كنند، به سمت شوراها حرکت          قـادر باشـند كـ     

شورا تنها در شرايط قدرت     .  امـا نـبايد با شورا اشتباه گرفته شوند         ،کنـند 
جنبش هاي اجتماعي مي توانند در دوره هاي        . دوگانـه مـي توانـد رشد كند       

اي فوري را با بورژوازي   ها نمي توانند مبارزه    آن. وجود آيند  غيرانقالبـي به  
گونه كه   در عين حال همان   .  داراي قـدرت نظامي شكل دهند       ريانحصـا 

هاي کارگري و اصناف     سـال هاي جنگ نشان داد، جنبش گروه ها و دسته          
 . غرب، در آماده كردن راه براي شوراها بسيار اهميت داشت

سـرمايه داري پـس از انقـالب روسيه در سطح بين المللي بيش از هر                
هاي  دليل آن وجود سازمان   . ني قرارداشت ي سرنگو  زمان ديگر در آستانه   

تـوده اي بود كه گرچه در مراحل مختلف توسعه بودند، اما مشخصاً قادر              
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وجـود آورند كه نه فقط در برابر دستگاه          بودنـد آلترناتـيو حاكمـي را بـه        
ي كارگر  دولتي بورژوازي قرار داشت، بلكه در برابر رفرميسم درون طبقه        

انقالبي پس از جنگ، به خاطر ضعف       شكست موج   . نـيز حضـور داشت    
هـاي كارگران نبود و همچنين به كافي نبودن          يـا فقـدان شـجاعت گـروه       

نبرد . شد دهي مربوط نمي   شـوراهاي كارگـري به عنوان شكلي از سازمان        
سـهمگيني زيـر پـرچم شـوراهاي كارگري جريان داشت و قرباني شدن              

.  مساله است   دليل كافي براي اين    ،صـدها هـزار كارگـران شـرق و غرب         
هاي شكست خورده هنگامي پايه گذاري شدند كه رهبري انقالبي           سازمان

 . وجود نداشت و رفرميسم پايگاه محكمي داشت

 رفرميسم
ي  ي حـاكم نـه به عنوان قدرت فائقه         در بارهـي اهميـت نفـوذ طـبقه        

. عنوان ايدئولوژي درون طبقهي كارگر نبايد اغراق  کرد         بيرونـي، بلكـه بـه     
 : ن را چنين بيان مي كندتروتسكي آ
ي حاكمه خواسته هاي خود را بر جامعه و اعضاي آن       نـيروي طبقه  «

تحمـيل مـي كند و با تمام ابزاري که حتا با اهداف او مغايرت دارد، در                 
چنين رژيمي  . کند  مقابله مي  ،برابـر کساني که با او به مخالفت برخيزند        

 ».ندنمي تواند حتا براي يك هفته بدون زور زندگي ك

 .کند  مي ي حاكم براي نفوذ در طبقهي كارگر رفرميسم را انتخاب طبقه
ي كارگر رشد مي كنند و       هـاي رفرميستي خارج از مبارزات طبقه       سـازمان 

ها در محيط سرمايه داري نسبتاً استحكام يافته، شكل گرفته و            اين سازمان 
ح بنابرايـن اتحاديـه هـا مسـايل فـوري، همانـند سط            . محـدود مـي شـوند     

مـزدها و ايجـاد اسـتانداردهاي معيـن شـرايط كـار و غيره را حل            دسـت 
ي سياسـي، احزاب رفرميستي تالش       مـي كنـند، در حالـي كـه در حـوزه           

دست آورند؛ هر دوي     ي كارگر به   هايي را براي طبقه    مـي كنـند تا پيشرفت     
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كه سيستم دچار    هنگامي. هـا در چـارچوب سـرمايه داري كـار مي كنند            آن
اين امكان وجود دارد كه با چنين شيوه هايي سودهاي كوتاه    بحران نيست   

مـدت را به دست آورد و اغتشاش فکري را به وجودآورد، به طوري كه               
چنيـن بـه نظـر آيد كه سوسياليسم مي تواند با اين ابزار در طوالني مدت                 

 . تدريج حاكم شود به
اين . شناسد هـم اتحاديـه و هـم احـزاب رفرميسـت را مـي             ،  جامعـه 

ـ     شـنا  اتحاديه ها  . نهادهاست وجـود آمدن اين احزاب و     ه  خت از ابـتداي ب
كاران را از    هـاي مـربوط بـه يـك بخـش هستند كه معدن             غالـباً سـازمان   

ها همچنين   آن. و كارگـران راه آهـن را از معلمـان جدا مي كند             مهندسـان، 
كردهاي صنفي شان از اهداف سياسي شان جدا باشد    تمـايل دارند كه عمل    

گروه هاي كارگري انعكاس اين . (كراسـي بـر آن حاكم است    و يـك بورو   
کنـند، کارگراني كه رهبران اتحاديه را به         ضـعف ذهنـي را احسـاس مـي        

احزاب رفرميستي نشانه هاي    . )موقعيت قدرت نيمه خودمختار رسانده اند     
آنان به روشني پذيرفته اند که دولت . مشـابهي از نفـوذ سرمايه داري دارند      

 محدوديت هايش، بايد     ي كند و با همه    شان را تعيين مي    تبورژوازي فعالي 
اهنگ  هم ها خودشان را با اهداف ملي دولتهايشان       آن. بـه آن گـردن نهاد     

ي غيردموکراتيک اطاعت ميکنند،      شده گرفتهها از تصميمات     آن. مـي كنند  
و بـراي دفـاع از اقتصـاد سرمايه داري در برابر رقباي خارجي و كارگران                

چنين مسايلي از اين قبيل را       ، و هم  ها نياز دارند   تصـميم  ايـن  بـه    داخلـي 
 . مي پذيرند

هـا بـه حـِق سـرمايه براي حاكميت معترض نيستند، تنها در مورد                آن
هاي حاميان   ريزي هـر جا که با برنامه     . شـكل حاكميـت آن بحـث دارنـد        

هاي کارگري مواجه شوند، با كاناليزه كردن فعاليت هاي كارگران در            گروه
زمـان اهداف سرمايه داري به عنوان اهداف         سـيري امـن و پذيـرش هـم        م

 . خودشان، در حقيقت سرمايه داري را بازسازي مي كنند
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توجهي براي    هاي رفرميستي نكات مثبت قابل     از يك نظر اين سازمان    
هايي كه   در بسـياري از فرصـت هـا بـا مقاومـت ارگان            . كارگـران دارنـد   

ي حاكم محدود شده است      ند، آزادي طبقه  توانسـته انـد خود را تثبيت كن       
 فعاليـت  بوروکراتهايي بوده است كه اين         بـا وجـود   ايـن مقاومـت حـتا       (

 .) ها را به طور منظم رهبري مي كردند سازمان
در عين حال آنچه كه دستاورد دوره هاي تحکيم سرمايه داري است به             

 از تاريخ،   در چنين مقاطعي  .  انقالب تبديل مي شود     ي مانع بعدي در دوره   
هاي آن از ميان نمي روند، بلكه صحنه را          ايـده هـاي رفرميسـتي و سازمان       

تـرك ميکنـند و جاي خود را به نهادهاي جديدي مي دهند كه متناسب با    
تري را   گونه پيشرفت بيش   رفرميسم هيچ .  پرشتاب هستند  جـنگ طبقاتـيِ   

ي در حال   ارائـه نمي دهد و حتا طبقهي كارگر را از ويراني در اين جامعه             
انحطـاط محافظـت نمـي كـند، و اگـر آلترناتـيو انقالبي قابل اعتمادي در                 
دسـترس نباشد، توده هاي كارگران به ايده هاي رفرميستي مي چسبند، زيرا      

 . كه چيزي بهتر از آن نمي يابند
هاي رفرميستي و  در اروپـاي غربي، پس از جنگ جهاني اول، سازمان      

ميان سرمايه و كار عمل     ) كننده تعديل( رگي شـان، بـه عنوان ضربه      رهـبران 
مـي كـردند و وضعيت واقعي بحراني را كه به علت وجود استثمارگر در               

ي  پيشرفت طبقه . پوشاندند  مي ،برابـر استثمارشـونده بـه وجـود آمده بود         
شــد و فرصــت بــراي پايــان دادن بــه  ند كارگــر در چنيــن شــرايطي کُــ

هاي  رفرميست. از دست  رفت   بـاره و براي هميشه       يـك   سـرمايه داري بـه    
آلمـان حـتا از ايـن فراتر رفتند و از نظر فيزيكي به بسياري از بخش هاي           

 . ي كارگر حمله كردند و  آنان را كشتند  طبقهپيشروِي
ي مشـخص چنين تاكتيك هايي به سرمايه داري جهاني فرصت            نتـيجه 

ازه داد تـا نـيروهايش را تجديـد سـازمان كند و فضايي ايجاد شد كه اج                
چه كه در    مـي داد سـرمايه داري حـتا درشرايط سخت انقالبي، همانند آن            

رفرميسـم بـا ايجـاد فرصت براي    . آلمـان بـود، خـود را زنـده نگـه دارد          
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ترين امتيازها را    كارفـرمايان و دولـت، باعـث شد تا به طبقهي کارگر كم            
د بدهـند، و بـا تبليغ ايدئولوژي همكاري بين كارگران و كارفرمايان، تضا            

 و براي سرمايه اين –آشـتي ناپذيِر اساسي بين كار و سرمايه را پنهان كرد      
برعكس در روسيه،   . وجود آورد تا موقتا خود را بازسازي کند        امكان را به  

سـرمايه وابسته به تزاريسم بود و ماشين دولتي كارگزار آن، بلوغ سياسي             
 آمــد، وجــود  بــه١٩١٧ي طبقاتــي كــه در ســال  در اوج مــبارزه. نداشــت

ناپذيري ميان سرمايه و كار براي كارگران در روسيه مشخص تر از             آشـتي 
هاي رفرميستي مسايل    زيـرا در اروپـاي غربي سنت      . اروپـاي غربـي بـود     

بـردند كـه جنبش کارگري و شوراها را       گونـه اي پـيش مـي       واقعـي را بـه    
 . كرد تضعيف و در آن شكاف ايجاد مي

 داراي طبيعتي   مكرد كه رفرميس  در بررسـي رفرميسم مي توان مشاهده        
 اما ،است هاي كارگري   ابـزاري براي پايه گذاري سازمان     –دوگانـه اسـت     

تـر آن محدوديت ايجاد مي كند، رفرميسم در برابر           بـراي پيشـرفت بـيش     
اما نفوذ زيادي   . اسـتثمار آشـكار سـرمايه داري موانع دفاعي ايجاد مي كند           

وكراسي، در خدمت اهداف    عنوان يك بور   بـه رهبرانـي مـي دهـد كـه بـه           
. هاي پيرو خودشان دور هستند     همكـاري طبقاتي هستند و از منافع گروه       

طبيعـت دوگانهي رفرميسم يكي از مسايلي است كه انقالبيون در اروپاي            
غربـي مجـبور بودنـد بـا آن مـدارا و بـا تشـکيل شـوراهاي كارگري در              

اين مقابله را ادامه    مرحلهـي اول با آن مقابله كنند و در درون شوراها نيز             
 . دهند

دست  به. اي طوالني و دردناك بود     از سر گذراندن اين مسايل، پروسه     
هايــي كــه انقالبــيون در  آوردن چنيــن تجربياتــي از شكســت  و موفقيــت

ي پس از جنگ  به آن رسيدند، آنان را آبديده کرد و به آنان آموخت               دوره
از يك طرف   . ود دارد كـه چگونه در شرايطي عمل كنند که رفرميسم وج         

هـا دريافتـند كه مجبورند به تفكرات رفرميستي توده هاي كارگر توجه              آن
اين توجه در مبارزه براي اهداف فوري شان موثر است، کارگران در         . كنند

  شوراها در غرب   

 
 

 

٣٥٨ 

ها مجبور   براي مثال آن  . شوند سمت انقالب كشيده مي     هـنگام بحـران، به    
 جنبش اتحاديه اي فعال     اي هاي رفرميستي توده   بودنـد كـه درون سـازمان      

از طرف ديگر انقالبيون دريافتند كه به نبردي شديد عليه ايده هاي            . باشند
رفرميســتي و رهــبري بوروكراتــيك آن نــياز دارنــد، رهبرانــي کــه نفــوذ 

در . ي تهاجمي كارگران به كار مي برند       خودشـان را براي تخريب روحيه     
كردند، نمي توانستند   هـا در درون اتحاديـه هـا فعاليـت مـي              حالـي كـه آن    

فـراموش كنند كه سالح عمده در اين جنگ ايدئولوژيك، حزب انقالبي            
اسـت و بـايد از سياسـتي پـيروي كنند که بتواند ارتباط مسايل فوري و                 

 . اهداف سوسياليستي را در هر زماني حفظ كنند
اين درس ها   .  به دست آمد   ١٩٢٠ي   هـاي تئوريكي در دهه     ايـن درس  

ي عملي در روسيه و اروپاي غربي در          هاي سخت مبارزه   ي سال  در نتيجه 
ــود  دوران جــنگ و دوره ــن . ي بالفصــل پــس از آن ب يكــي ازپايدارتري

. اما اين تنها نماد نبود    . نمادهـاي ايـن مـبارزه، شـوراهاي كارگـران بـود           
هـاي مـبارزات سراسـري را رهبري مي كردند كه            شـوراها صـرفاً عرصـه     

لحاظ جغرافيايي    لحاظ سياسي و چه به      چه به . اشـكال متفاوتـي داشـتند     
ي  مسـايل مـتفاوت بـود، هرچـند كارگران در سراسر جهان با اين مساله              

عنوان   به. ها بود   اصلي آن  داري دشمنِ  اساسـي مواجـه بودنـد و سـرمايه        
غربي براي چند دهه طبقه بندي هاي اجتماعي، اختالفاتي     مـثال، در اروپاي   

 ايجاد  …يان كارگـران ماهر و غير ماهر و       كارگـر، مـ     ي را در درون طـبقه    
چنيـن اخـتالفات تاريخـي دولـت هاي اروپايي درجات            هـم . ه بـود  كـرد 

بـه طوري كه رفرميسم از كشوري به كشور ديگر و از            . مختلفـي داشـت   
 . صنعتي به صنعت ديگر متفاوت بود

، جنبش  ١٩٢٠ تا   ١٩١٥ي اصـلي فعاليت كارگران در سال هاي          زميـنه 
ها با دستاوردهايي راضي بودند كه از        ساير سازمان . ن بود شورايي كارگرا 

دموكراسـي بورژوايـي با سرنگوني منارشي گرفته بودند، همانند آلمان يا            
در حالي كه بخش هايي براي ديكتاتوري       . چنيـن اتريش و مجارستان     هـم 
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بخش ها آراي خود را به انتخابات        ي كارگـر مبارزه مي كردند، ساير       طـبقه 
بنابراين در  . دادند يا براي اولين بار به اتحاديه ها مي پيوستند          يپارلمانـي م  

آلمان رشد شوراهاي كارگري با هشت برابر شدن اتحاديه هاي آزاد تحت      
همچنين . کنـترل حزب سوسيال دموکرات آلمان پس از جنگ همراه بود          

ــد   ــه دســت آوردن ــيا حــق رأي ب ــان در ايتال ــيا، و دهقان ــان در بريتان . زن
که براي    طوري ي تـوده اي در اشكال گوناگون ادامه يافت، به         هـا  فعاليـت 

هاي زيادي  انبوه مبارزات كارگري، زمينه. هـا اروپا را دربرگرفته بود   سـال 
براي راحتي بيشتر، . وجود آورد را بـراي گسترش بخش هاي پيشرفته تر به     

 مراكـز فعاليت شورايي كارگران را مراكز اصلي انقالب مي ناميم، زيرا در            
حتا در شرايط   (هـر كشـوري، ايـن مراكـز به سمت انقالب راه مي بردند               

در حالي كه   ). گاه به سر منزل مقصود نرسيدند      گالسكو و تورين كه هيچ    
 :فعاليت مجزاي اين مناطق از مبارزات ديگر جدا نبود

اگـر مركز کشور نقش حاكم را در انقالب بازي كند، به طوري كه             «
در درون خود متمركز كند، مساله ساده ميشود        بتواند آرزوهاي مردم را     

زيـرا مركـزي وجـود دارد کـه بـتواند بـه طـور مشـخص و سراسري                   
ي جديد را بيان کند و نواحي مختلف گام هايي را            خواسـته هـاي جامعه    

ها را  شده پذيرفته اند، زيرا مرکز اعتماد آن  مركز برداشته   ي کـه به وسيله   
ين مراكز، چالشي براي دموكراسي     نقش پيشرو ا  . قبالً جلب كرده است   

  ١٩».نيست بلكه يك واقعگرايي پويا بر آن حاكم است

 برلين را    و  پتانسيل تورين، گالسكو   ،توصـيف تروتسكي از پتروگراد    
هاي شورايي كارگران، مربوط     سازمان اساس اين مراكز  . مشـخص مي كند   

ار از  هـاي امپرياليسـتي از يك طرف و پاسخ آگاهانه نيروي ك            بـه بحـران   
 .طرف ديگر مي شود
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 عيني شرايط –ساختمان شوراها 
سيستم وسيع سرمايه داري حلقه هايي را ايجاد كرده است تا حاكميت            

اما بعضي از اين حلقه هاي زنجير ضعيف تر         . آن را در همه جا برقرار کند      
هاي شورا نمونه اي از آن       مراكـز بـه وجـود آمدن سازمان       . از بقـيه اسـت    

فئودالي به دموكراسي بورژوايي     ه حاكميت دولت از نيمه    ك درحالي. اسـت 
هاي سنتي دارند، دوره اي از       در حـال تغيـير اسـت، تمام مناطقي كه بنيان          

هجوم مهاجران، كه غالباً براي     . آشـفتگي هـاي اجتماعي را تجربه مي كنند        
صـنايع مـدرن غـيرقابل اسـتفاده هسـتند، نظريهـي جديـد زندگي تحت                

چشم انداز تيره اي را از نظر       . آورد ي را به وجود مي    حاكميـت سـرمايه دار    
 .کند شيوه عمل ترسيم مي ايدئولوژي و

در حالي كه تزاريسم در روسيه تمام كارگران را با درنده خويي تحت             
فشـار قـرار مـي داد، صـنايع پيشـرفته، عـامل مهمـي در گسترش قدرت                  

هيچ چيز  . بودشوراهاي غربي بود، كه اهميت آن كمتر از فشار تزاريسم ن          
اين . همانند توليدات صنعتي به طور اساسي جامعه را راديكاليزه نمي كند          

تركيب صنايع و   . داري بود كه راه را براي انقالب باز كرد         ماهيـت سرمايه  
ها و پويايي تكنولوژيك اجباراً کساني را كه در صنايع           مـتمركز شـدن آن    

بارزه براي حفظ   نظـر و همچنين م     پيشـرفته كـار مـي كـردند بـه تجديـد           
امروز صنايع مهندسي با شماري از انبوه صنايع        . موقعيـت شـان وادار كرد     

تولـيدي هماهـنگ شـده اسـت و با وجود كمپاني هاي ملي و بين المللي                 
ي كارگر هر    ها در ميان طبقه    گسـترش يافـته اسـت كه قدرت جمعي آن         

نولوژي اكنون حتا كارگراِن يقه سفيد از طرف تك       . تـر مي شود    روز بـزرگ  
 از همين طريق    ١٩١٤گونه كه مهندسان در      شوند، همان  جديـد تهديد مي   

سفيدها و هم كارگران ماهر داراي منافع    در نتيجه هم يقه   . تهديـد ميشدند  
جمعـي وهمبسـتگي زيـادي هسـتند و گذار از صنايع سنتي در سال هاي              
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 اخـير پتانسـيل سوسياليسـم را نـه تـنها كاهش نداده بلكه در بسياري از                
 . زمينه ها افزايش داده است

 يـك عـامل بـود كـه به نظر مي رسيد براي مهندسان حالت                ١٩١٤در  
موقعيت تكنولوژيكي آنان براي بخش بااليي      . ويـژه را ايجـاد کـرده بـود        

ها در عقد قراردادها موقعيت قوي و        كارگـران ماهـر جذاب بود، زيرا آن       
كه سطحي از سازمان را در اين مساله به آنان اجازه مي داد      . برتري داشتند 

محـل كارخانـه به وجود آورند كه براي كارگران غيرماهر به سختي قابل              
هنگامي كه شيوه هاي جديد توليد كارگران ماهر را تهديد          . دسترسـي بود  

تا هنگام تغييرات دوران . نشيني كردند مـي کـردند، آنـان شـروع بـه عقب       
.  را از دست ندادند     مبارز پيشرو بودن خودشان    کارگران متخصص جنگ،  

 مبارزان بخش هاي مختلف در درون كارخانه و نياز           ي حركت هاي روزانه  
وجود آمدن رهبري    ها در طي دوران جنگ باعث به       براي گسترش فعاليت  

 .هايي شد كه عميقا به خود اعتماد داشتند گروه
مـبارزه بـراي دفـاع از پيشرفت هاي كارگران که به وسيلهي کارگران              

. ري ميشد، مهندسان را به يك گروه كيفيتاً جدا تبديل نمي كرد           ماهـر پيگي  
ي جنگ عمومي ميان كار و سرمايه بود كه اهميت       ايـن تـنها يـك جـبهه       

كاپيتاليسـم همـواره تكنيك هاي توليد خودش را عوض          . زيـادي داشـت   
ايـن تغييرات براي افراد سرمايه دار پيشرفت موقتي را به وجود            . مـي كـند   

ماركس اين  . کند داري را تهديد مي    ي نظام سرمايه   جموعهمـي آورد، امـا م     
 : مساله را چنين خاطرنشان مي كند

بـورژوازي نمـي تواند بدون انقالب دائمي ابزارتوليد وجود داشته           «
و همراه با آن تمام     . ايـن ترتيب روابط توليد نيز تغيير مي كند         باشـد، بـه   

ئم شرايط اجتماعي،   ريختگي دا   درهم …روابط اجتماعي تغيير مي پذيرد    
ــير، دوره   ــي ومتغ ــن دائم ــرايط نامطئم ــام   و ش ــورژوازي را از تم ي ب

روابط هماهنگ و منسوخ شده     . هـاي ماقـبلش مـتمايز مـي كـند          دوران
همـراه با به هم پيوستگي هاي سنتي يك جامعه و عرف قابل احترام به               
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چنين انساني که در انتها مجبور است با         و هم …رود   سـرعت ازميان مي   
درک هوشـيارانهي شـرايط واقعـي زندگـي، مناسبات را با همنوعانش             

 ٢٠».تنظيم كند

ي  ي يك طبقه   وجود آورنده  داري تولـيد مطمئـناً به      مناسـبات سـرمايه   
مناسبات . هـا را بـه مبارزه مي كشاند   هماهـنگ از كارگـران اسـت كـه آن       

 در بحران امپرياليستي  . دهد  مي  شکل ارها   داري خواسـته   مخـرب سـرمايه   
اي درپيش  گرانه تمـام دولـت هـاي درگير در جنگ، سياست هاي سرکوب    

حالي كه    عين  است، در  ؛آهنگ شان هم  گـيرند کـه در برابـر دشـمنان         مـي 
 تحميل شده از خارج   حاکميـت جـنگ بـراي جلوگـيري از      اعـتراض بـه     

ي حاكمه در برابر مخالفان      همچنيـن تاكتـيك هاي طبقه     . اسـت ضـروري   
از نظـر اقتصـادي در زمـان جـنگ اعمال شد،            آنچـه كـه     . تغيـير ميکـند   

سيسـتم نشان داد كه چگونه توليدات صنعتي كه برمبناي         . خطـرناك بـود   
گـذاري شـده اسـت در درون يک اقتصاد واحد ملي هضم              رقابـت پايـه   

مبارزه . ميان نرفته است  نيروهاي رقيب ازمبارزه يدرحالي که  . شوند مـي 
عام هاي   شـان مـيداد و قتل     ي نظامـي خارجـي ن      خـود را در يـك مـبارزه       

 .  تحريك ميکردمبارزهتر، كارگران را به  بي رحمانهي بيش
اما قبل از آن كه اين چرخش در مبارزه به وجود آيد، جنبش كارگري              

اوليـن حمله هنگامي به وجود آمد كه        . حمـالت زيـادي را تحمـل كـرد        
نگ از  احزاب  هماهنگ انترناسيونال دوم و بوروكراسي هاي اتحاديه در ج          

ي كارگر را دوقطبي كرد و       اين مساله طبقه  . دولـت هايشان حمايت كردند    
دومين حمله از طرف ساختار ماشين دولتي       . آن را بـدون رهـبر گذاشت      

ها از طرف    سـرمايه داري بـود كـه قـدرت هماهنگـي را در تمام کارخانه              
 با زندان پاسخ    ه و شورش ها غيرقانوني اعالم شد    . دولـت اعمـال مـي كرد      

ده مـي شـد، يـا بدتـر از آن با فرستادن اعتصابيون به سنگرها سرکوب                 دا
ها و  تضـادي كـه انگلـس  مـيان سرشـت اجتماعي توليد كارخانه             . ميشـد 
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ي سرمايه داري مطرح مي كند، به شديدترين         وسيله مصـرف تولـيدات بـه     
 . وجهي در ميان كارگران تسليحات قابل مشاهده بود

ايان، كارگران مجبور بودند رهبري     بـراي مقابلـه بـا تهـاجم کارفـرم          
وجـود آورنـد كه بتواند مبارزات سراسري را متمركز كند و             جديـدي بـه   

قـدر انعطافپذير باشد كه خود را با شرايطي منطبق كند که بسيار سريع               آن
حل درخشاني را براي اين مسايل        زمينه هاي دموكراسي راه   . کند تغييرمـي 

هاي كار، رهبري    تشكل ها در درون محل    وجود آمدن    بـا به  . ارائـه مـي داد    
جديـد ميتوانسـت از حمايـِت نـيروي كـار مطمئن باشد، درست همانند               

اصل دائمي  . گروه هاي كارگري که از بوروكراسي تحميلي مصون ماندند        
شان را محكم مي كرد      فـراخوان نمايـندگان پيوند بين توده ها و نمايندگان         

 خواست هاي واقعي انتخاب     بـا ايـن اطميـنان كـه در هـر لحظـه رهبري             
 . كنندگان را بيان کند

 دولت   يعني همان  دوميـن اهرمـي كـه طـبقات حـاكِم مهاجم داشتند           
وسيع سيستم   تحميل . كارگر را شكل داد    يسـرمايه داري ، مـبارزات طبقه      

 مسايل سياسي و اقتصادي را در افكار كارگران ١٩١٤و١٨٧٠بين سال هاي  
عمق . سالح شده بودند   من طبقاتي خلع  از هـم جـدا و براي مقابله با دش         

بحـران سـرمايه داري غلـط بـودن تقسيمي را آشكارکرد كه سرمايه داري               
طـور عـادي بيـن اقتصـاد و سياسـت ايجاد مي كرد و سرمايه داري را                   بـه 

مجـبور كـرد تـا دولت را براي كنترل مستقيم روابط اقتصادي در جامعه               
ور كـرد كه آن را در سطح        وارد عمـل كـند و بنابرايـن كارگـران را مجـب            

كه اعتصابات غيرقانوني شد و سرپرستان،       هنگامـي .سياسـي پاسـخ دهـند     
ها حمايت كرد، اين امكان    پليس، دادگاه و زندان و ارتش بي شرمانه از آن         

هـاي كارگـري موظـف نيستند        بوجـود آمـد كـه آشـكارا بگويـيم گـروه           
اما .  اي محدود كنند   مـبارزه شان را به يك كارخانه يا به شيوه هاي اتحاديه           

براي آنان اين مساله    . كارگران به سادگي اين ايده هاي جديد را نپذيرفتند        
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بود که براي سال ها با موفقيت عمل         اي   يافتهسازمانمقابلـه بـا فعاليت هاي       
 . اما اکنون در انتهاي بحران کمک کرد تا مسايل حل شود. کرده بود

نظريهاي بود كه  .اله بودندشـوراهاي كارگران پاسخ منطقي به اين مس  
در عين حال شكل   . خود در كشورهاي مختلف پذيرفته شده بود       خودي به

ي گسترش آن از يك مكان به مكان ديگر متفاوت بود و             خاص و مرحله  
گفته شود كه شورا     تا يدآكافـي بـود كه شيوه ها و ساختارهايي به وجود            

ه كه ماركس در همان گون. مـي توانـد قـدرت كارگـران را گسـترش دهد          
 : كمون پاريس به آن نظر انداخته و چنين گفته است

 كـه در آن مشارکت اقتصادي آزادانهي نيروي         …شـكل سياسـي     « 
 »…كار فراهم مي شود

  شرايط ذهني–ساختار شوراها 
در دوران جـنگ در اروپـا مراكـز بسـياري بـا پتانسيل انقالبي وجود                

 پيشرفته كه جمعيت هاي     بسـياري از مـناطق بـا توسعهي صنايع        . داشـت 
در حالي كه شرايط واقعي بحران گسترش       . جديـدي را جـذب کرده بود      

مـي يافـت، پاسخ ذهني جنبش كارگري محلي، تصميم قطعي را در ايجاد     
در حالي كه جنگ، بسياري را به حركت        . چنيـن مراكـزي اتخـاذ مـيکرد       

رد با وادار مـي كـرد، قـبل ازآن كـه ايـن حركت شكل انقالبي به خود بگي                 
اي مشروط مي شد كه غالباً گروه هاي كوچك و منفرد            هاي آگاهانه  فعاليت

در هرجايي كه اين گروه ها حاضر بودند، بذرهاي جنبش          . انجـام ميدادند  
درحالي كه . ها رشد مي كرد   شـورايي كارگـران، بـاوجود نفـوذ رفرميست        

ند رفرميسـم نقش مخرب داشت ، اين گروه هاي كليدي اوليه تمايل داشت            
 پيشرو   ي كلمه. كـه بـه پيشـروان سياسـي و نظامي جداگانه تقسيم شوند            

بـراي آن مناسـب اسـت، زيرا هنوز زود بود تا از اشكال استحكام يافته،                
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تحـت عـنوان احـزاب انقالبـي يا رهبري شورايي صحبت كنيم، زيرا هر               
 . كدام از اينها گامي بودند به سمت همان احزاب انقالبي يا شوراها

گيرانهاي   ساختار سازماني سخت   كليدسـايد  جـنگ مـبارزان      قـبل از  
 نيمه علني بود و براي دفاع  -ها به صورت نيمه مخفي       داشـتند كـه سـال     

 هم چنين  .کرد بيشتر از ستاد اتحاديه ها، به عنوان مرکز فرماندهي عمل مي          
   و ايجاد سنت رهبري کارخانه     (DMW) هـا بـراي دموكراسـي در         تابليـ 

اين .  انجام شده بود   ١٩١٤سازي قبل از     ايـن آماده  . دنـد ،مـبارزه کـرده بو    
 بزرگ متمركز نشده بود، اما با امور روزمرهي          ي تشـکل در يك مجموعه    

سازي هاي ابتدايي، ايجاد     بـدون ايـن آماده    . كارفـرمايان در تعـارض بـود      
 .شوراهاي كارگران بسيارسخت ترمي شد

وجود آمدند،  ه  خودي و با يک جهش ب      ايـده  كـه شوراها خودبه       ايـن   
ممکـن اسـت در روسيه صحيح باشد، زيرا حتا تبليغ مبارزات صنفي در              

زيرا در  . اما در اروپاي غربي اين تفکر غلط است       . جـا غيرقانونـي بود     آن
ها  ي رفرميست مخالف تشکيل سازمان     اروپـا يـك رهـبري تقويـت شده        

ر طور مستقل د   هايـي كـه مـي توانستند به        محلهـاي كـار بـود، سـازمان       در
كارهـاي اوليه تحت چتر حمايتي      . محـيط هـاي خـود مشـروعيت يابـند         

نمايندگان كارگري با عنوان    . جنـبش اتحاديـه اي رسـمي انجـام شده بود          
بـازوي دسـتگاه اتحاديـه در كـنار بخـش كارگران كارخانه ريشه دوانده               

عنوان  ها توانستند به بودنـد و همچنان كه گسترش هاي بعدي نشان داد، آن    
اين . عمل کنند هـاي کارگـري خودبه خودي تشکيل شده          روهرهـبران گـ   

حقيقت كه پيشرو مبارز در درون جنبش رسمي بود و در عين حال قادر              
قبل ازجنگ بعضي   . بـود اسـتقالل خـود را از آن حفظ كند، اهميت دارد            

ي طبقاتي را با كسب موقعيت       هـا تالش مي كردند تا مبارزه       سوسياليسـت 
ديگران اتحاديه هاي انقالبي آلترناتيو     .  رهبري کنند  رهـبري اتحاديه از باال    

ايـن موضـوع هدف حزب کار سوسياليست انگلستان،         (را شـكل دادنـد      
اما همهي آنان   ) هاي ايتاليا بود   هاي آلمان و آناركوسنديكاليست    لوكاليست
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هـيچ نفـوذي درميان توده ها نميتواند جايگزين نفوذ          . شكسـت خوردنـد   
 .  شودها ريشه اي در کارخانه

ي شكل گيري سازمان، بستگي به سطح كارخانه         بـا ايـن حـال درجـه       
 يك  كليدي   تنها در ناحيه  . داشـت كـه نـبايد دربارهـي آن اغـراق شـود            

ي ويجيلنس   اسـتقالل بـي طـرفانه و يـك پايگـاه سـاخته شـده در كميته                
 اما واقعيت آن بود كه      ،در برلين و تورين ارتباط كمتر بود      . وجـود آمد   بـه 

سـه مورد رهبران مشخص گروه هاي کارگري بودند كه توانستند           در هـر    
اين مساله . دست آورند ي كارگر را به   ي طـبقه   ي مـبارزه   حمايـت روزانـه   

 . فقط آنان را قادر كرده بود كه در برابر فشارهاي دوران جنگ بايستند
.  اساسي ديگر در يك مركز انقالبي، وجود پيشرو سياسي بود           ي مساله

در عين حال   . ها نبود  مقايسـه بـا بلشـويك      گروهـي قـابل    هـيچ    ١٩١٤در
کسـاني كـه از نظـر سياسـي جنبش شورايي كارگران را شكل مي دادند،                

هـاي انقالبـي بودنـد كه اعتقاد به انترناسيوناليسم داشتند و             سوسياليسـت 
بـراي هماهـنگ كـردن مـبارزات سياسـي و اقتصادي جدا از هم مبارزه                

مساله اي مواجه بود كه نميتواانست آن را به         پيشرو سياسي با    . مـي كـردند   
اگر بخواهيم تعبير گرامشي را به كار ببريم، . مـبارزان کارخانـه منتقل کند    

ها قدرت   آن. هاي طبيعي كارگران حرکت ميکرد     بـايد همـراه بـا سـازمان       
ها به دست مي آوردند و وابسته به مبارزات طبقه           خود را از حمايت گروه    

يب زمينه براي ايجاد سازمان مستقل واقعي و حركت در          اين ترت  به. بودند
هـا آماده شد، اين زمينه نمي توانست هنرمندانه خلق شود، بلكه             کارخانـه 

که شرايط بوجود    بنابراين هنگامي . محصـول رشـد مـبارزات تـوده ها بود         
ها به مقابله     كـرد كـه در برابر حرکات اتحاديه         آمـده كارگـران را مجـبور      

 . اي مخالفت کردند  با سيستم اتحاديهبرخيزند، آنان
 نياز داشت كه از ابتدا      ييابي مستقل  ، پيشرو سياسي به سازمان    برعکس

 ها گروه هاي داوطلبي بودند كه تنها ايده هاي انقالبي بر      آن .مسـتقل باشـد   
طور خالصه  به. ايـن مساله مشخص و روشن بود . ايشـان جاذبـه داشـت    
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د تا جنبش توده اي رشد کند و آنان از          انقالبـيون نمـي توانسـتند صبر كنن       
 يک. نظـر سـازماني و سياسـي هنوز موضعشان را مشخص نكرده باشند            

بايد به    موثر باشد،  كه بتوانند ، براي آن    اقليـت تحـت نظـام سـرمايه داري        
در هنگام آشوب . يـک پيشـروي مداخلـه گر يعني يک حزب تبديل شود     

تحت فشار هستنند،   جـنگ كـه همـراه بـا محدوديت شديد قانوني همه             
 . بسيار مشكل است تا بتوان چنين حزبي را تشکيل داد

. در عيـن حـال اهميـت مسـايل سياسـي نـبايد دست كم گرفته شود               
ارزش هـاي شخصـي تنـي چـند از افـراد كمك كرد تا مبارزات از مراكز             

ها، ميراثي نبود كه     هاي ديگر سرايت كند پيشرفت کار آن       انقالبي به مكان  
پيشرو سياسي پايگاه   . ها بيايد  سـم قـبل از جـنگ به كمك آن         از سوسيالي 

آن مبارزان به تنهايي    . خـود را جدا از مبارزان کارخانه ها پايه گذاري كرد          
 . قدرت طبقه را بسيج كننداين توانايي را داشتند تا مجموِع

. ي زيادي نبود   ها، فاصله  امـا بيـن انقالبيون سياسي و مبارزان كارخانه        
 اشخاص خودشان را سوسياليست هاي انقالبي و فعاالن منظم          غالباً همان 

ها در   مفهوم ارتباط فعاليت هاي آن      اما اين به  . مـناطق كارگري مي دانستند    
كه تجربهي شوراها    تا هنگامي .  ديگر نبود   ي هـر حوزه در ارتباط با حوزه      

بـه دسـت نـيامده بـود بيشـتر سوسيالست ها فاقد آن تجربه اي بودند كه                  
 . ديگر پيوند دهند ند اين دو نوع حركت را در عمل به يكبتوان

 بحـث هـاي سوسياليسـت هاي انقالبي اساساً در جهت             ايـن همـه    بـا 
براي استفاده از فرصت هايي كه در       . هدايـت جنبش شورايي كارگران بود     

هاي کارگري به  شـرايط دوران جـنگ بـه وجود آمده بود، مبارزات گروه      
بدون وجود اين گروه هاي کارگري چگونه       . ايـده هاي سياسي نياز داشت     

هـا ميتوانسـتند خواهـان صـلحي اجتماعـي شوند زيرا كه در               رفرميسـت 
كارخانـه هـاي مخـتلف و صنايع در ارتباط با هم اين صلح عمومي مورد             
مـنازعه و مخالفـت قـرار گرفـته بـود؟ اگر جان مك لين بر پيشرو بودن                  

مي توانست اهداف نادرست جنگ  تأكيد نمي كرد، ن   ِكِليدکميتهي كارگران   
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همچنين نمي توانست مركز تبليغات را عليه       . سـرمايه داري را نشـان دهد      
در آلمان شجاعت ليبكنخت    .  رهبري كند  ١٩١٨موافقـت نامـه هاي ژانويه       

 ها به وجود    توجـود آورد كه اولين شورش بزرگ ابلي        ايـن امكـان را بـه      
 هاي وسيع ضد ي فعاليتآيـد، و سياسـت هـاي اسپارتاكيسـتها راه را بـرا         

تورين يك گروه كوچك بودند اما از       " نظم نويني هاي  . "جـنگ آماده كرد   
هـاي مختلفـي در جنـبش كارگـري تشكيل شده بودند كه نيروي               بخـش 

 .موثري را به سمت شوراهاي كارخانه ها هدايت مي كرد
اهميت  ايـن پيشـروان، كمتر ديگران را آشكارا تهييج مي كردند، اما كم    

ي بين   ايـن آغـازي بـراي يـك سوسياليسم عملي بود كه فاصله            . ندنـبود 
اسـاس شـوراهاي كارگري هنگامي      . سياسـت و اقتصـاد را پـر مـي كـرد           

هـا نظراتشان را با كارخانه ها مرتبط         گـذاري شـد كـه سوسياليسـت        پايـه 
مشـغولي هـاي محـل كار به زندگي          طـور كـه دل     کـردند، درسـت همـان     

 . يده شدهاي سياسي كارگران كش سازمان
پيشرو . نـه خودبـه خودي     ريـزي شـده بودنـد و       شـوراها نـه بـرنامه     

وجود  ها نيز به   نمـي توانسـت تصـميم بگـيرد كـه آن را ايجاد كند، اما آن               
مصاف رفرميسم موجود     ي عنصر آگاهي به    نـيامده بودند تا بدون مداخله     

ند حق  هاي موجود الهام گرفته بودند تا بتوان       ايـن شوراها از بنيان    . بـروند 
 .هاي كارگري را هدايت كنند خود را به دست آورند و گروه

ها نمي توانند دوباره     آن. ايـن شـوراها پايگـاه هاي مراكز انقالبي بودند         
اما  مي توانيم مطمئن باشيم كه بحران         .وجود آيند  دقـيقاً بـه همان شكل به      

 نمي توان . سـرمايه داري و مقاومـت كارگـران همچنان وجود داشته باشد           
ي آينده اي را انتخاب كرد، اما از پاسخ هاي           محـيط هاي واقعي هيچ مبارزه     

نظـري جنـبش كارگـري در مـبارزات گذشـته درس هايي براي آموختن               
 تـالش انقالبـيون گذشـته ضـرورتاً بايد جمع بندي شود و            . وجـود دارد  

اكنون در طي چند سال     . اي باشد براي آنها که تجربهاي نداشتند       مجموعه
آوري تجربيات مختلف، اين انقالبيون امكان واقعي سرنگوني       عو بـا جمـ    
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يافته و  سازماناگر يك گروه انقالبي     . داري را فـراهم كـرده بودند       سـرمايه 
وجود ه  توانسـتند سازمان محكمي را ب      مـبارزان آزمودهـي هماهـنگ مـي       

آورنـد كه به طور مشخص موفقيت ها و شكست گذشته را آگاهانه جمع              
 مند بود؟   سازمان به چه ميزان قدرتبندي ميکرد، اين

 دموكراسي كارگران در عمل
سوسياليست هاي قرن نوزدهم    . شوراهاي کارگران اختراع نشده بودند    

گاه مسايل موجود را    هـيچ  ، را ارائـه مـي كـردند       تخيلـي كـه سوسياليسـم     
حتا به  . چنيـن عميق و ريشه دار نمي ديدند و آزادانه عمل نمي کردند             ايـن 

ي  دوره اي از مبارزه   . وسيه، سوسياليسم در بشقاب تقديم نشد     شوراهاي ر 
بيـن المللـي بـايد وجـود داشته باشد تا ويراني هاي بحران سرمايه داري و           

تنها در اين موقع است     . گسـترش بيشـتر نيروهاي توليدي بازسازي شود       
كـه بشـريت مي تواند از كمبودها و فشارها و همچنين استثمار اجتماعي                

ي  امـا شـوراهاي كارگـران نشان داد كه چگونه اين جامعه           . درهايـي يـاب   
 . ي پرولتاريا آزاد مي شود جديد به دست مي آيد و چگونه قدرت خالقه

ي كارگر نمي تواند اميدوار باشد كه تغييرات راديكال در جامعه            طـبقه 
اين مساله عميقاً از    . وجود آيد  مـي توانـد بـدون ايجـاد دولت كارگري به          

دموكراسي بورژوازي، حاكميت سرمايه هاي     . يسم متفاوت است  پارلمانتار
شکل بسيار مؤثري تنظيم مي كند، زيرا بورژوازي، دموكراسي          بـزرگ را به   

منفعالنهـي سـرمايه داري را همـراه با تحكيم نظام سرمايهداري در لباس              
 : اين پذيرش از چند طريق انجام ميشود. قانوني پذيرفته است

 بري اقتصادي را پنهان مي كند برابري سياسي نابرا
ها هر  كنـندگان مساوي در نظر گرفته مي شوند، زيرا آن         تمـام انـتخاب   

ها وجود دارد، ميان گروه      اما اختالف زيادي بين آن    . کدام يك رأي دارند   
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مـند كـه حركـت سـرمايه را مـنظم مي كنند و               كوچكـي از مـردم ثـروت      
ي صنعتي را با بيرون     مـي توانـند تمـام كشـور را ورشكست كنند يا نواح            

كشيدن سرمايه ها از ميان ببرند و اكثريتي كه تنها ابزارشان، فروش نيروي             
 . كارشان است

 نهادهاي انتخابي
اين . انـتخابات پارلمانـي بـر مناطق جغرافيايي پايه گذاري شده است           

مسـاله كارگـران را تشـويق مـي كـند به جاي آنكه خودشان را مردمي با                  
همانند اعضاي جدا از    . ي ببينند، افرادي شهروند ببينند    منافع جمعي طبقات  

سادگي با رسانه هاي سرمايه داري و        كارگران به . ي خودشان  هـم در خانـه    
در مقابل در محل كار،     . شـعارهاي مـنافع ملـي تحت تأثير قرار مي گيرند          

تضاد واقعي منافع قابل مشاهده است و نه به صورت ملتي در برابر ملت              
 . مي توان آن را به صورت سرمايه در برابر كار مشاهده كردديگر، بلكه 

 فقدان كنترل بر نمايندگان 
جـا كـه مـناطق جغرافيايي واحدهاي نامنظم هستند که در ميان              از آن 

ها نمي توانند    وجود آمده اند، آن    تقسـيمات واقعـي موجـود در اجـتماع به         
اين  به. دكنندگان باشن   نظـر دقـيق انتخاب     زيـر بـراي تصـميمات جمعـي       
آنچه كه در زندگي    . هـا روزانـه كنترل نميشوند      ترتيـب اعضـاي پارلمـان     

سياسـي مـي گـذرد، خارج از دسترس توده هايي است كه متخصان از آن                
صـحبت مي کنند و توده ها تنها مي توانند پس از يك دورهي چند ساله به              

ده ها بر   اين شيوه از هرگونه نفوذ مؤثر تو      . ها بپردازند  بررسـي عملکرد آن   
انـتخابات در بهترين حالت چيزي بيش از       . پارلمـان جلوگـيري مـي كـند       

فرصت تغيير تصميماتي نيست كه قبالً گرفته شده است و مطمئناً به هيچ             
 . ي آينده نيست عنوان به معناي تصميم در باره
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 جدا شدن سياست از زندگي روزانه 
يا ناآگاهانه  نـتايج روشـن ايـن عوامـل ايـن است كه به طور آگاهانه                

ها نمي توانند هيچ كاري براي       تـوده هـاي مـردم احسـاس مـي كنند كه  آن             
شـكل دادن زندگـي شـان آن گونه كه مي خواهند از طريق پارلمان انجام                

عنوان افراد پرحرف و دور از مسايل روزمره ديده        مداران به  سياست. دهند
وروكراسي در پشت بحث هاي پارلماني و مجلس و غيره يك ب          . مي شوند 

. دانان وجود دارد   گزاران شهري غيرانتخابي و حقوق     گسـترده از خدمـت    
و ارتشي   ها  پليس، زندان  –آهنگ با پارلمان     تـر هم   در زميـنه هـاي خشـن      

رؤساي پليس و . گاه به دموكراسي تظاهر هم نمي كنند  وجود دارد كه هيچ   
 كه از آن ي سرمايه داري خدمت مي كنند    ژنـرال هـا همـواره به منافع طبقه        

اسـاس نـيروهاي دولت سرمايه داري جدا از توده هاي           . منـتفع مـي شـوند     
 . اند و در برابر آنان قرار دارند مردم سازمان يافته

بديـن ترتيـب نقـش دموكراسي بورژوايي آن است كه مجموعه اي از              
ي سرمايه دار    كنـترل توده ها را ارائه دهد به گونه اي كه كنترل واقعي طبقه             

ي بالفصل كارگران در كارخانه ها و        تجربه.  اذهـان ادامـه يـابد      خـارج از  
  ي هاي جمعي نظير اتحاديه    هـا گوشـزد مـي كند كه با ارگان          ادارت بـه آن   

هاي كوچكي را در دست دارند كه به كارشان مربوط           كارگران تنها بخش  
امـا دموكراسـي پارلمانـي در مقابل اين قضيه قرار دارد و يک           . مـي شـود   

به اين ترتيب كه . آزاد ارائه مي دهد  آمـيز را از يـك كشـور       تصـور توهـم   
پشت اين ماسك،   .  اكثريـت تصويب ميشود و غيره       ي قوانيـن بـه وسـيله     
زادي هـاي واقعـي لذت ميبرد و اشكال عمومي قوانين           آسـرمايه از تمـام      

 . خودش را ديكته و حركت دولت را تثبيت مي كند
همانند شوراهاي روسيه،   شـوراهاي كارگـران در باالترين شكل خود         

گونه كه قدرت سياسي در      همـان . كـامالً مخـالف پارلمانتاريسـم هسـتند       
بررسي نهايي بر مبناي كنترل ثروت اجتماعي قرار دارد، شوراهاي روسيه           
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 گذاري شده  هـاي تـوده اي در كارخانـه ها پايه    مسـتقيماً بـر روي سـازمان     
ي كارگر    آيد كه طبقه   تحكيم جنبش از درون كنترلي به وجود مي       . بودنـد 

. در آن بـتواند بـر ماشـين دولتـي قديمي فائق آمده وآن را درهم بشكند                
هاي محل كار و كنترل      شـوراهاي غربـي بـر ايـن تأكيد دارند كه سازمان           

دستگرفتن قدرت سياسي    ي كارگر براي به    جنبش طبقه  كارگران اساسا از  
 جدايي ناپذيرند 

داران اسـت، بـراي رسـيدن به         ي كارگـر پرشـمارتر از سـرمايه        طـبقه 
اسـاس سـازمان آن واحدهاي      . حاکميـت نـيازي بـه ظاهرفريبـي نـدارد         

 نيست، بلكه واحدهاي توليدي است      هاي انتخاباتي  حوزهجداگانه همانند   
خواست جمعي از   . دست آمده است   ي بسـيار پيشـرفته به      كـه در جامعـه    

بر مبناي  سياست  . آيد بحـث هـاي درون كارخانـه و ادارات بـه دست مي            
تنها جايي  . تجربـيات جمعـي و بحث هاي متقابل، پايه گذاري شده است           

سطح طور جمعي با هم مالقات مي كنند، مي تواند    كه كارگران روزانه و به    
 و وضـعيتي را شكل دهد كه        مـبارزه را بـه صـورت دائمـي حفـظ کـند            

نتايج طبيعي  . انـتخابات واقعـاً دموكراتـيك بـا رسيدگي دقيق تأمين شود           
پايگـاه هـاي كارگـري شـوراهاي كارگران بدون شباهت به صندوق هاي              
رأي گـيري مركز دائمي فعاليت هاي انساني است كه به مفهوم آن است تا               

ها از   نمايـندگان را انـتخاب كنـند، به شوراها بفرستند و هر زماني كه آن              
حق . ها را جايگزين كنند    بـاز زنـند، بتوانند به سرعت آن        نمايندگـي سـر   

اين .  نوشته نشده است   اساسنامه هاي مشخص  خوانـي در هـيچ يک از        فرا
مسـاله از درون زندگـي و مـبارزات كارگـران بيرون آمده است كه براي                

 سال فاصله بين دو انتخاب را       ٥سامان دادن زندگي خودشان، نمي توانند       
 .بپذيرند

فراخوان دائمي و چيزي شبيه     : خطر ديگر نيز بايد در نظر گرفته شود       
، ضـمانت اجرائي نداشته باشد    اگـر تصـميمات گرفـته شـده         كـه    آن   بـه 

بـورژوازي خـودش را مستقيماً با کمک ابزارهايي نظير          . مفهومـي نـدارد   
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حد ضعيف تر در     تنها در روسيه و در    . پليس زندان و ارتش حفظ مي كند      
؛ آلمـان، شـوراها قـادر بودنـد وضعيت را در نيروهاي مسلح تغيير دهند              

شيوه . كـه مستقيماً در برابر اكثريت مردم قرار داشتند         نـيروهاي مسـلحي   
ميليشـياهاي كارگري و  . دسـت گرفتـند     تـوده هـا اسـلحه بـه        ،سـاده بـود   

شـوراهاي سـربازان دموكراتـيك، نهادهايـي نبودند كه از باال حاكم شده              
هاي  باشـند، بلكـه همانند شوراهايي توسعه يافته بودند كه از درون گروه            

طور كامل   در يك دولت شورايي، قدرت به     . دندمخـتلف رشـد كـرده بو      
دولتي كه تا كنون وجود داشته      قدرت از   . دسـت بـه دسـت شـده اسـت         

دولت شورايي  .  گرفته شده است   اسـت، تا از منافع مالكيت حفاظت كند       
كارگـران بـه ايـن خاطر به وجود آمده است تا مردم را در مقابل قدرت                 

اين . الي سر توده ها قرار ندارد     گاه در با   دولت هيچ . مالكيت حفاظت كند  
 . دولت خود توده هاست

هاي  سرمايه دار عالوه بر آن،    . تركيبي از نيروي فيزيكي است    ،  قـدرت 
 تحت  اها را در دوران کشمکش آشكار      غربـي مجـبور هستند كه شورش      

فشـار قـرار دهند، در حالي كه شيوه هاي نرمال حكومت در هماهنگي با               
در سيستم موجود نيروهاي اقتصادي     . تندهـم ظـريف تـر و دقـيق تـر هس           

چنين .  ديكته مي کنند      کسب سود  ها را با قوانين غيرقابل انعطاف      تصـميم 
.  بحث شده است    روي آن   تنها ،قوانيني هيچ گاه در پارلمان تصويب نشده      

در حالـي كه رقابت كور تمام حكومت سرمايه داري را براي خواسته هاي            
 مشخص است كه شعار دموكراسي      خودش تحت اطاعت درآورده است،    

 . بدون كنترل بر روي قدرت اقتصادي حرف بيهوده اي است
در حقيقت  . شـوراهاي كارگـران بـه ايـن مسـاله كـامالً توجـه دارند              

سياسي جامعه مي تواند جدا       سـرمايه داري وانمود مي كند كه ساختار فوق        
وني خود را   ي واقعي ساختار در    شورا رابطه . از پايگاه اقتصادي عمل كند    

قـدرت توليدكنـندگان در كارخانه ها بسيج شده و در دولت            . مـي شناسـد   
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قدرت اقتصادي و سياسي به يك چيز تبديل . سياسـي سازمان يافته است  
 . شدهاند و هر دو يكي هستند

در اروپاي غربي اين . آميختگي يك پديدهي تصادفي نبود  ايـن درهـم   
به طوري  . گر به وجود آمد   ي كار  درهمآميختگـي با گسترش آگاهي طبقه     

تا مستقالً با بوروكراسي     دسـت آوردند   كـه كارگـران ايـن اعـتماد را بـه          
مراکز توليد مورد تهاجم قرار      اتحاديـه اي مبارزه كنند و كارفرمايان را در        

بوخارين توضيح مي دهد كه محتواي      . دهـند و قـدرت دولتـي را بگيرند        
 شورايي را به دست     كه شكل كامل   قـدرت شـوراهاي كارگـران هنگامـي       

 : آورد، اين گونه است
اگـر قـدرت دولتي پرولتاريا به مفهوم انقالب اقتصادي است پس            «

ما چنين مساله اي را     .  و اقتصـاد بـايد بـه يك چيز تبديل شود            سياسـت 
 مالي در شكل نهايي كالسيك       ي تحـت حاکميـت ديكـتاتوري سـرمايه       

ت، اما ديكتاتوري   خـود شـاهد هسـتيم، كه همان دولت كاپيتاليستي اس          
دهد و آن را به زير       پرولـتاريا تمـام روابـط قديمـي جهـان را تغيير مي            

طور قطعي   ي كارگر به    به زبان ديگر ديكتاتوري سياسي طبقه      –مي كشد   
 .٢٢».منجر به ديكتاتوري اقتصادي او خواهد شد

هاي سرمايه داري از خود      سـازماندهي برمبـناي جغرافيايـي در دولت       
وجود  با.  كارگـران را بـرآورده كند       قـدرت  توانـد نـيازهاي   بـيگانه نمـي     

کاران   محافظه همها و  رفرميستهم   ،هايشان  سياست  در اخـتالفات جزئي  
ي سرمايه دار را حفظ      بـا کمـک سيسـتم پارلمانـي بـه دقـت مـنافع طبقه              

ي كارگر   يافتگي طبقه  گر سازمان   در مقابل شوراي كارگران بيان     .مـي كـند   
ي  ونه كه منافع استثماركنندگان نمي تواند به وسيله       گ است و درست همان   

هميـن ترتيب پارلمان نمي تواند جاي        استثمارشـوندگان تأميـن شـود، بـه       
تـنها انجـام سه طرح لنين براي دموكراسي         . شـوراي كارگـران را بگـيرد      

 :پرولتاريا مي توانست منافع آنان را تأمين كند
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. سـتم هستند   تحـت كنـندگان كارگـران و مـردم          انـتخاب  …ابـتدا   «
 تمام ظاهرسازي هاي بوروكراتيك     …بورژوازي اخراج شده است، ثانياً      

و محدوديـت هـاي انتخاباتي از ميان رفته است؛ مردم خودشان زمان و              
طور كامل در فراخواني هر      کنـند و به    ي انـتخابات را تعييـن مـي        شـيوه 

 …ثالثاً . شخص انتخاب شده آزادند

 تمام مردم شروع شده است تا        ي وسيلهآغـاز آن حرکتـي است كه به         
 ٢٣».هنر مديريت را بياموزند و از ابتدا امور را تنظيم كنند

 و پرولتاريا كه در اشكال حاكميت       زيايـن بنيان آشتي ناپذيري بورژوا     
ها نيز به صورت      سانتريسـت   ي  بـه وسـيله     و طبقاتـي خـود را نشـان داد       

ار بودند كه حكومت    ها اميدو   منشويك ١٩١٧در سال   . مبهمـي بـيان شـد     
اما . موقـت و شـوراها بـه صـورت صلح  آميزي با يكديگر تركيب شوند               

هاي جنگ داخلي كه در آن بقاياي دولت موقت در كنار ژنرال هاي              سـال 
 را در   ١٩١٧ارتجاعي همانند كرنيلف قرار گرفتند تا دولت كارگري اكتبر          

 به دست   همهي قدرت "هـم بكوبـند، نشان داد كه بدون شك انتخاب يا            
 . بوده است يا به خاك و خون كشيدن جنبش كارگري روسيه" شوراها

 و  تاري به اعتبار برابر حركات پارلمان     کههميـن ايـده هاي سانتريستي       
 در  ي شورائي مربوط مي شد،    ها سازمان، شامل نهادها و      پارلمـان  خـارج 

در طـي اوليـن هفته هاي انقالب آلمان، كائوتسكي          . آلمـان نـيز ظاهرشـد     
 : ين نوشت چن

و شوراهاي كارگران و سربازان     ) پارلمان بورژوازي (مجلـس ملي    «
اما هر يك از اين دو نهاد داراي مسايل خاص          . هـر دو ضروري هستند    

 ٢٤»…خود مي باشند

در شـرايط نامـتعادل قـدرت دوگانـه كه در شرايط خاصي به وجود               
طور  بهمـي آيـد، هـم اشـكال پارلماني و هم شوراهاي كارگري مي توانند                

زودي سرمايه داري آلمان خواهان      اما به . ديگر كار كنند   موقت در كنار يك   
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دموكراسي  ِ خود شد، يعني جناح راست سوسيال      "كرنيلف"انتخاب واقعي   
تـري از شريك روسي خود در منهدم كردن          او موفقيـت بـيش    . "ناسـكه "ِ

ستون عظيم نيروهاي مهاجم ارتجاعي در مارس       . شورش كارگران داشت  
 هنگامي تهاجم خود را آغاز كرد كه دو ميليون نفر از پيروان عقايد              ١٩١٩

شوراهاي كارگران و پارلمان    ميان   تقسيم قدرت نادرسـت كائوتسكي در     
بـه اعتصـابي دسـت زده بودنـد تا حكومت را مجبور كنند كه شوراهاي                

ها با آتش    آن. كارگـران و سـربازان را در نهادهـاي دولتي مشاركت دهد           
ماه قبل لنين   ٥. مسلسـل مواجـه شـدند و صدها نفر كشته شدند           مرگـبار 

وجود  پيش بيني كرده بود كه چنين تراژدي به خاطر مواضع کائوتسكي به           
  :خواهد آمد

هاي خود   جنگ، اما تمام قدرت را به دست      : اگر به شوراها بگوييم   «
هـاي دولتـي خـود را بوجـود نياوريد، اين موعظه به      نگـيريد، سـازمان   

لقيـن كردن همكاري طبقاتي، آشتي اجتماعي ميان پرولتاريا و          مفهـوم ت  
حـتا اگـر فكـر كنـيم كه چنين موضعي در ميان مبارزه              . بورژوازيسـت 

شـديدي كـه جريان دارد مي تواند به چيزي جز رسوايي شكست منجر          
 ٢٥».شود، خنده دار خواهد بود

ي  قـدرت كارگـران فقـط بـا در هـم كوبـيدن قـدرت سياسـي طبقه                 
هيچ صلحي  . پذير خواهد بود   دار حتا در شكل پارلماني آن امكان      سـرمايه   

 .ميان قدرت كارگران در شورا و قدرت پارلمان وجود نخواهد داشت

 شوراها، احزاب و اتحاديه ها
ها  آن. ي تـوده ها هستند     شـوراهاي كارگـران، ارگـان مسـتقيم مـبارزه         

اند تا به مسايل    تركيبي از نمايندگاني هستند كه در محل كار انتخاب شده           
كنند تا   ديگـر مالقـات مي     ايـن نمايـندگان بـا يـك       . فـوري پاسـخ دهـند     
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را گسترش دهند و وحدتي را در زمينه هاي مختلف           ميان مردم    همبستگي
 . براي كارگران به وجود آورند

هاي  هاي کارگري، از دو شكل مشخص سازمان     ايـن بدنـه هـاي گروه      
هاي  شوراها به عنوان ارگان   . تندكارگـري، احـزاب و اتحاديه ها، جدا هس        

هـاي اجتماعـي بـه وجود        ي تـوده اي كارگـران در دوران بحـران          مـبارزه 
هاي سنتي   مـي آيـند، هنگامـي كه كارگران مجبور هستند فراتر از سازمان            

خـود حركـت كنـند و شيوه هاي عمل انقالبي را در پيش گيرند، بنابراين             
تعيين شده شكل    خواست از پيش  ها نمي توانند بر مبناي يك فرمول يا          آن

هـا تـنها هنگامـي مـي توانـند ايجاد شوند كه توده هاي كارگر         آن. بگـيرند 
در مقابل  . احسـاس كنند به حل مسايل خود در مسير جديدي نياز دارند           

احـزاب و اتحاديه ها، كه حداقل تحت حاكميت دموكراسي بورژوازي به            
 يا تثبيت سرمايه داري شكل      وجود مي آيند، مي توانند در دوره هاي تحكيم        

 .بگيرند
حزب از گروه هاي   . شـوراي كارگـران نـبايد بـا حـزب اشـتباه شـود             

 اما. داوطلب تشكيل شده و بر مبناي ايده هاي سياسي شكل گرفته است             
 ، نه از  گيرد ميسـاختار شـوراي كارگـران از درون واحـد توليدي شكل             

ر حالي كه رفرميسم با    د. اعـتقادات سياسـي افـرادي كـه به آن پيوسته اند           
 در برابـر شـوراها قـرار داشت، شوراهاي غربي خواهان             توانـش  ي همـه 

پيشـبرد امور خاص خودشان بودند، و به مبارزه وسيعي دست ميزدند که         
درست همانطور كه پارلمان مكاني براي      . بـه مسايل سياسي کشيده ميشد     

 بحث  ي چگونگـي حل مسايل سرمايه داري به    احـزاب اسـت تـا دربـاره       
همـان ترتيب شوراهاي كارگري به محلي براي حل مسايل           بـپردازند، بـه   

در آن زمان مشخص شده بود شيوه هاي قديمي         . كارگـران تـبديل شـدند     
 .ِحلِ مسايل ديگر تأثير ندارد

اتحاديه ها همچنين شكلي طبيعي از بازتاب خارجي سازمان اقتصادي          
.  هاي مختلف محدود مي شوند     اما اتحاديه ها به شيوه    . سرمايه داري هستند  
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بعضي از  . آيند مياين اتحاديه ها در بخش هاي مختلف كارگران به وجود           
اما . هاي كارگري، جداي ازمناطق جغرافيايي، سازمان يافتند ها در محل آن

اتحاديه ها وابسته به    . هـر بخـش اتحاديه براي نيازهاي همان بخش است         
ندرت از اين محدوديت ها فراتر       مـبارزات اقتصـادي كارگران هستند و به       

طي زماني طوالني گسترش مي يابند و شكل         اتحاديه ها غالباً در   . مـي روند  
ي طبقاتي در  دائمـي بـه خود مي گيرند و هنگامي حضور دارند كه مبارزه      

در اروپاي غربي اين اتحاديه ها در درون        . حالـت اعـتالي انقالبـي نيست      
مزدها و شرايط    ند و براي بهبود دست    سرمايه داري كم و بيش تحكيم يافت      

ها متخصصاني را استخدام مي كردند كه وظيفهي         آن. كـار تالش ميکردند   
ي قيمت كار بود، درحالي كه    هـا مذاكـره با مديريت در باره        مشـخص آن  

اگر كار ديگري انجام مي دادند،      . (فـروش نـبودند     مطمئـناً خواهـان عـدم     
 .)گي ازبين مي رفتساد كرد بوروكراتيك اتحاديه به عمل

از طرف ديگر شوراهاي كارگران فقط هنگامي توانستند رشد كنند كه           
ي كارگر   پذير نبود و وقتي كه طبقه      مذاكـره در درون سيسـتم واقعاً امكان       

بنابراين . هايش در وسيع ترين سطح ممكن نداشت       جز وحدت  چـيزي بـه   
مبارزات  ي و ا منطقه گرايانه و  شـوراها ناگهـان از درون حصـارهاي گروه        

ي كارگـران ظاهر شدند و       ي همـه   اقتصـادي در جهـت هدايـت مـبارزه        
ي  شورا توانست به مساله   . ي بحران بودند   يافتگي طبقاتي در دوره    سازمان

سياسـي و قدرت اجتماعي بپردازد كه زمينه را براي دولت شوراها آماده             
 .مي كرد

 و  دائمي، حملدر روسيه حتا قبل از انقالب اكتبر، شوراها به صورت 
آلمان اين امور    در. نقـل، توزيـع غذا و کارهاي عمومي را انجام مي دادند            

به عالوه مشکالت بازگشت سربازان از جنگ نيز وجود         . حـل شـده بود    
ايتاليا موضوعاتي را     شـوراها در بريتانيا و      ي حـتا جنـبش اولـيه     . داشـت 

د، مسايلي نظير   مي دا  هـا را فراتر از اتحاديه قرار       مطـرح مـي كـرد كـه آن        
 .جنگ، صلح، كنترل هاي كارگري و غيره
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شوراهاي كارگري وجود    البـته امـور مشتركي ميان حزب، اتحاديه و        
ي كارگر براي    شـورا عرصه اي است كه در آن احزاب مختلف طبقه          . دارد

شـوراها شـبکه هاي موجود      .  وحـدت و حـق رهـبري مـبارزه مـي كنـند            
ها به وجود آمده به عنوان       تحاديه ا  ي هـاي کارگـري را بـه وسيله        تشـکل 

بنابراين در جنگ جهاني اول، نمايندگان       .گيرند نقطـه شـروع بـه کار مي       
در عين حال تفاوت    . كارگـران در ايجـاد شـوراها نقـش كلـيدي داشتند           

ي استحكام، شوراها    با همه . اساسـي بيـن ايـن سـه تشـكيالت باقي ماند           
خشي از مبارزات نهايي    ها ب  آن. خـود موفـق شـوند      خـودي  نتوانسـتند بـه   

نقش مهم تر را در اين زمينه يك حزب انقالبي ايفا           . ي كارگر بودند   طـبقه 
 . مي کند

 بود كه كارگران قدرت مطلق دولتي       موردي تنها   ١٩١٧انقـالب اكتبر    
. ها امكان پذيرشد ها با حركت بلشويك  موفقيت آن . را بـه دسـت آوردنـد      

ي اروپاي غربي در آن زمان      ي حزب لنيني در بخش ها      درحالـي كـه ايده    
 مسالهي حزب به طور مشخص موضوع اساسي هر نوع           اما .مطـرح نـبود   

 مثبت روسيه و     ي تجربه.  شـوراهاي كارگـران است      ي مطالعـه اي دربـاره    
شكسـت شـوراهاي غربـي نشـان داد كـه هـم يك حزب انقالبي و هم                  

مبارزات . شـوراهاي كارگري براي تشكيل دولت كارگري ضروري است        
گر ضعف يك حزب انقالبي در هماهنگي با شوراي كارگران           يـن بيان  برل

شوراهاي كارگري نتوانستند بدون    . ي توريـن عكس آن بود      تجـربه . بـود 
بـه زبـان ديگر هيچ حزب انقالبي نمي تواند بدون           . حـزب موفـق شـوند     

از انداز   اين چشم  .دست آوردن قدرت سياسي موفق شود      بـه  چشـم انـداز   
گونه هيچ شوراي    همـان . ري بـه وجـود مـي آيـد        درون شـوراهاي كارگـ    

 ،ي انقالبي يك حزب توده اي      كارگري نمي تواند بدون رهبري سازمانيافته     
 . به موفقيت دست يابد

حـتا در طـي انقـالب حـزب نمي تواند جايگزين شوراهاي كارگري              
 نياز به چاپ كارت     –ايـن مسـاله يـك امـر تكنيکـي ساده نيست             .شـود 
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انقالب ها به   . كافي يا ايجاد شاخه هاي مختلف ندارد      ي   اندازه  عضويت به 
هايي  براي مثال در آلمان اكثريت آن.  انقالبيون ساخته نمي شوند   ي وسـيله 

ــزب        ــتي ح ــاي رفرميس ــده ه ــه اي ــردند، ب ــرنگون ك ــر را س ــه قيص ك
درحالي كه يك حزب انقالبي     . دموکـرات آلمـان اعـتقاد داشتند       سوسـيال 

داري بتواند    حاکميت اقليت سرمايه   بـايد آن قـدر بـزرگ باشـد كه تحت          
ي  حتا در لحظه   .سراسري به دست گيرد    را به طور   ي كارگر  رهبري طبقه 

 كافي انعطاف نداشت که بتواند تمام كارخانه ها را           ي  حزب به اندازه   ،قيام
طور سراسري با نظريات     ها را به   و آن  .دهـي كـند    در يـك زمـان سـازمان      

حقيقت براي انجام چنين عملي      در. ندانقالبـي به جاي ارتجاعي مجهز ك      
تنها شوراي كارگران مي تواند     . بـايد اصـول سياسـي خـود را رها مي كرد           

 . ي واسطي را براي ارتباط حزب پيشرو، و توده ها ايجاد كند حلقه

  شوراي كارگران تغييرات تکاملي
 .هاي بحران امكان وجود دارد     سـازمان انقالبـي كارگران تنها در زمان       

ازمان بـايد بـه صورت يك نيروي ديناميك، به همان سرعتي كه             ايـن سـ   
روزهاي  به طوري كه در   . آگاهي توده ها تغيير مي كند، خود را تغيير دهد         

سازمان جمعي  . سـهولت كارهـاي مهمـي انجام دهد         انقـالب بـتواند بـه     
تـوده هـا که در گالسكو، برلين و تورين به وجود آمد، به طور مشخصي                

 . رق داشتبا مدل روسيه ف
خودي  به طور خود   به ١٩١٧كـه قـبالً گفتـيم انقـالب فوريه            همچـنان 

شـاهد ايجـاد يـك قـدرت سياسـي بـود كـه در شـكل شورا ظاهر شد                    
شـكل سـازماني خـود را نشان داد كه از درون كميته هاي               وهمچنيـن در  

 همراه با پيوندهاي سياسي و اقتصادي  كه قبالً در           ؛كارخانـه به وجود آمد    
،  به دولت  تهاجم همزمان با    آنهاوجود آمده بود،      به ارگـران روسيه  کافكار

 .داري نيز حمله کردند  سرمايه يپيوسته  هم به اقتصاد به
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گر پيشرفت  دهي آرام تر بود و بيان   ي گسترش سازمان   درغـرب پروسه  
  ي از مبارزات اقتصادي به سياسي در شرايطي بود كه نشانهي تمايل طبقه           

مسايل صنفي بخش هاي مختلف، به کسب قدرت         كارگـر بـه حرکـت از      
رفرميسم با اولين آلترناتيوي عقب رانده شد كه در         . دولتـي ظاهرشده بود   

پايه اي ترين    يافتگي و فعاليت توده ها، در      ي سازمان  سـطح جامعه در زمينه    
قدرت : به طوري كه تروتسكي بيان داشت     . سـطح خود تشكيل شده بود     
شوراها تنها چند روز    . ه حالت انفجار درآيد   دوگانه ممكن است ناگهان ب    

اما پيش زمينه ي رفرميسم از      . قـبل يـا در طـي قـيام نهايـي شـكل گرفتند             
ها برخوردار  هاي خود به خودي توده  اسـتحکام بيشـتري درمـيان فعاليـت       

 .تري از انقالب داشت و در مقايسه با روسيه رفرميسم پايگاه وسيع. بود
 هنگامي شروع شد كه نمايندگان كارگران        اين پروسه ها   كليدسايددر  

در كارخانـه هـاي تسليحاتي مختلف پيوند برقرار كرده و در برابر مسايل              
اما . گران مبارز با آن مواجه بودند      مبرمـي بـه مـبارزه پرداختند كه صنعت        

 تنها بخش مهندسان    كليدكميتهي كارگران   . آن فراتر نرفتند   ها خيلي از   آن
جنگ   حركت ضد لين هيچ گاه به رغم اميدهاي مك ليرا سازمان دادند و ع  

 تورين با آرمانهاي وااليي که در        ي جنـبش شـوراهاي كارخانه    . نپيوسـتند 
ايـن مساله حقيقت داشت كه تمام       . ابـتدا داشـت، كمـي بهـترعمل كـرد         

هاي کارگري متحد    شان در گروه   كارگـران بدون توجه به مهارتهاي کاري      
شوراهاي كارخانه ها   . ي جدي وجود داشت    اما هنوز محدوديت ها    ،شدند

 و مبارزه براي كنترل كارگران بر توليد،        رفتنداز شـهرهاي اطـراف فراتر ن      
ي اطـراف ِكِلـيد فراتر مي رفت، اما هيچ گاه بهطور    درحالـي كـه از ناحـيه      

تنها در برلين مي توان     . ي قـدرت دولتـي برخورد نكرد       واقعـي بـا مسـاله     
قايسـه كرد، اما به نظر مي رسد حرکت به  نـيروي جنـبش را بـا روسـيه م      

ي گالسـكو و تورين      طـرف کسـب قـدرت دولتـي در برليـن بـه شـيوه              
 تشکيالت مبارزان   ،برلين پيش از جنگ   . تـر اسـت تـا پـتروگراد        نـزديك 

اتحاديـه اي را بـه خـود ديـده بـود كـه در دوران جنگ قادر بودند براي                    
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ديگر پيوند خورده   با يكها اين سازمان .  مبارزه کنند  ي روزمره ها خواسـته 
حقيقت آن است كه    . و به سمت حركت سياسي توده اي پيش رفته بودند         

گيري شوراهاي واقعي سربازان و      رفرميسـم موفق شده بود كه مانع شكل       
 کارگري مستقل مبارز     هاي گروه هاي   كارگـران شـود، درحالـي كـه سنت        

ليا مشكل تر از روسيه     دادنـد که مبارزه در آلمان، بريتانيا و ايتا         نشـان نمـي   
 . باشد

مشکالت ايجاد شوراهاي كارگران در مقابله با اپوزيسيون رفرميست،         
شايد . حل نيست    قابل سـوق دادنشـان بـه سـمت حركت سياسي غير          و  

پروسـهي حرکـت در غـرب طوالنـي تر باشد، اما اشتباه است كه بگوييم                
شورايي ي كليدي در خود جنبش       نکته. شكسـت غـيرقابل اجتـناب بـود       

خيزان پشت سر روسيه      و  در حالـي كـه شـوراهاي غربـي افتان         . نيسـت 
حركـت مـي كردند، به طور مشخص داراي آن پتانسيل بودند كه خود را               

مساله به نوع   . رنداهماهـنگ كنـند و حـتا دولت شوراها را پشت سر گذ            
 همانند روسيه كه پس از روزهاي       ؛رهبري  نهادهاي پيشرو مربوط مي شد      

شوراها زوال يافته و از ميان       نشان داده شد، بدون رهبري انقالبي     جوالي  
در . حـتا امکان داشت آفت دموكراسي شوراها را از ميان ببرد   . مـي رفتـند   

 عيـن حـال حقيقـت دارد كـه شـوراهاي كارگـري به تنهايي توانستند به                
ها را به    سـرعت تـوده ها را در جهت يك ارتش منظم سازمان دهند و آن               

كه  اما به خاطر اين    ـ    كارگر بكشانند   ي ستحكام جمعي طبقه  سـمت يك ا   
چنيـن ارتشـي بـتواند بـه سـمت نـبرد در زمان مشخص حركت كند و                  
استراتژي نظامي صحيحي داشته باشد، وجود يك رهبري درست اساسي          

 . بود
 ١٩١٧در اكتبر   . در هـر سـه نمونهي غربي اين رهبري وجود نداشت          

حركتي به پيش را     ديگر هماهنگ شدند و    حزب، شوراها و توده ها با يك      
دنده ها با هم     تروتسكي اين سيستم را با هماهنگ شدن چرخ       . آغاز كردند 

در غـرب مـيان اين سه نيرو هيچ گاه ارتباطي بهوجود            . مقايسـه مـي كـند     
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در هـر زمـان ضعف شوراهاي كارگري و در نتيجه جنبش وسيع             . نـيامد 
 .البي نسبت داده شودكارگران، مي تواند به شكست رهبري انق

 آسيب پذير دموكراسـي شـورايي كارگران به شدت در مساله رهبري           
گرچه . ايـن دموكراسي بيانگر تغيير آگاهي توده ها در هر لحظه بود           . بـود 

گسـترش مبارزات طبقاتي ممكن است محصول بحران انقالبي باشد، اما           
د، بلكه با   تـوده هـاي كارگران با يك هماهنگي سوسياليستي آغاز نمي كنن           

ها هنگامي   آن. زميـنه هـاي فكـري رفرميسـتي پشـتيباني مـي شـوند              پـيش 
مـي توانـند بـه آگاهـي سوسياليسـتي دسـت يابـند كـه از ميان تجربيات                   

 مفهوم آن است كه وجود انقالبيون      اين به . مبارزاتـي خودشـان گذر كنند     
ممكـن است شوراهاي كارگران را در مسيري قراردهد كه حمايت از آن             

 گســترش داده و بخــش هــاي وســيع تــر و وســيع تــري را بــه ســاختار را
ها را تحِت كنترل قرار      اي كه رفرميست   دموكراتـيك بكشـانند، بـه گونـه       

هايي كه مخالف تمام چيزهايي هستند كه شورا به خاطر           رفرميست. دهند
ايـن امـر تنها زماني مي تواند از جانب دشمنان           . آن تشـكيل شـده اسـت      

انقالبـيون نفوذشان را در دوران بحران گسترش داده         پذيرفـته شـود كـه       
ها حمايت کرده  ي كارگر از ايده هاي آن     باشند، به طوري كه اكثريت طبقه     

بـراي دسـت يابـي به چنين وضعيتي به سازمان حزبي نياز است،              . باشـد 
 .  وجود نداشت١٩٢٠ تا ١٩١٥چيزي كه در اروپاي غربي در سال هاي 

 سطوح ديگر شد، ضعفهايي      ي  همه ضـعف رهـبري باعث سقوط در      
كـه بـه صـورتهاي مخـتلف خودشان را در هر يك از كانون هاي انقالب          

در كلـيد سـايد مهـم ترين مشكلي كه در برابر چپ وجود              . نشـان دادنـد   
داشـت، چگونگـي تحـت کنـترل درآوردن مـبارزه اي بـود كـه به خاطر                  

براي موفقيت و   .  اتفاق افتاد  ١٩١٥ در فوريه    "پني دو"اعتصـاب غيرقانوني  
دفـاع از موقعيـت خـود در ميان مهندسان، كارگران مجبور بودند ماشين              

ــا نگهدارنــد  ــنها جوابــي كــه . ســرمايه داري را در دوران جــنگ ســر پ ت
مـي توانسـت داده شود، حمله به ناسيوناليسمي بود كه جنگ بر پايهي آن      
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به جلو  شكست نهايي كميتهي ِكِليد در برداشتن چنين گامي         . اسـتوار بود  
که بسياري از رهبران کميته استراتژي       بـر اين حقيقت استوار بود كه با آن        

هـا در راستاي جلب      سياسـي را پذيرفـته بودنـد، امـا تعـداد كمـي از آن              
گروه . هاي كارگري از آن سياست، كاري انجام داده بودند         حمايـت گروه  

. انجام دهد تر از آن بود كه بتواند چنين كاري را           لين كوچك  تبليغاتي مك 
در عيـن حال، نمايندگان كارگران در سازمانهاي كارگري خود را چيزي            

ــد     ــداده بودن ــان ن ــوب نش ــه اي خ ــبارزان اتحادي ــيش از م ــن (ب همچني
با حركت از   ). هـاي انقالبي که خارج از کميته قرار داشتند         سوسياليسـت 

هاي سياسي سراسري، جنبش شورايي      محـرك هـاي اقتصادي به خواست      
ي كارگران مهندسي نداشت و در همان      سـتي فراتـر از هسته     هـيچ درخوا  

 . سطح باقي ماند
مركز . در آلمـان شـرايط عينـي به جنبش، موقعيت پيشروانه داده بود            

ي مهندسان و سياست هاي      سياسي دولت شكست خورده، با مركز مبارزه      
هاي شورايي كمك  اين موضوع به سازمان  . انقالبـي برهم منطبق شده بود     

اما اين حقيقت كه شورا به آلترناتيو       . سرعت گسترش يابند    تا به  مـي كـرد   
تر مسئوليت كساني بود كه تالش       حاكميـت سياسـي تـبديل شـود، بيش        

 . مي كردند تا يك دولت سوسياليستي را پايه گذاري كنند
كـه قيصـر سـرنگون شد، توده ها آگاهي            هنگامـي  ١٩١٨ نوامـبر    ٩در  

نشانه اين آگاهي برنده    . شان دادند سياسـي خـود را در حركـت انقالبي ن         
در شوراي اجرايي برلين، در روز       شـدن حـزب سوسيال دموکرات آلمان        

توده ها را به چپ راند  با اين حال در هفته هاي بعد فشار بحران،      . بعد بود 
ي وسـيعي را بـراي انقالبيون آماده كرد تا حرکت به سمت جلو          و زميـنه  

ي ضعيف ميان نمايندگان كارگري و       هدر اين زمان رابط   . سـوق داده شود   
هايي   ها چپ  تابلي. گـر وضعيت مصيبت باري بود      اسپارتاكيسـت هـا بـيان     

مبارزان  مولر و . شان اصال مشخص نبود     سمت و سوي حركت     که بودنـد 
ي اقتصادي را رها     پـيرو او خيلـي تغييرعقـيده مـي دادنـد، يک بار مبارزه             
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 سي متمركز مي شدند و باردست گرفتن قدرت سيا كـردند و بـراي به     مـي 
دست آوردن   ها در به  تجا که ابلي   از آن . کردند ديگـر معادـله را برعکس مي      

كرسـي شـوراها ناتوان بودند، عده اي از انقالبيون تصميم گرفتند كاروان             
 در  ابرتتنها  . هـا را تـرك كنـند و بـه حركـت خودشـان ادامـه دهند                 آن

اي فراهم آوردن يك فرصت     جايگـاه خـود ايستاد تا از چنين موقعيتي بر         
طاليـي به سود ارتجاع استفاده کند، درجنبش كارگري شكاف ايجاد كند            

 . و بهترين پايه هاي آن را از ميان ببرد
شـوراي مركزي كارگران برلين قدرت دولتي را تحت تأثير قرار داده            

 رفت، ي پيوند سازمان كارخانه با ميليشياي مسلح به پيش مي  پروسه. بـود 
باوجود (اقتصادي هماهنگ شده بودند      ن که مبارزات سياسي و    هـم چـنا   

ي آموزش درجريان    پروسه). آشـفتگي هايـي کـه در رأس وجـود داشت          
 حزب سوسيال   ١٩١٩حرکـت، شـتابان بـه پـيش مـي رفـت و در فوريه                

ــا ازآن    ــن را از دســت داد، ام ــوراهاي برلي ــترل ش ــان كن ــرات آلم دموک
اشتباهات وحشتناك قيام   . شدي تخريـب ايـن شوراها فراهم         زميـنه  پـس 

 .ژانويه، ارزش انقالبي چپ را كاهش داده بود
در توريـن بـه نظـر مـي رسـيد همـه چيز از مسير شوراهاي كارخانه                  

وجود آمده ه هايي كه ب سازمان. زننده بود امـا ظاهـر امـر گول      . مـي گـذرد   
 ١٩١٩بودنـد، منطـبق با شوراهايي نبودند كه گرامشي براي ماه هاي اوليه              

ـ  نظر كميسيونهاي داخلي در حقيقت اولين     تجديد. ها اميد بسته بود    ه آن ب
سمت  اما گسترش به  . يافتگـي شـوراها بود     ي سـازمان   مـرحله از پروسـه    

نظر به   هاي مورد  اشـكال هـر چـه بيشـتر سياسي نمي توانست با حرکت            
بلكه تنها از درون استراتژي هاي مشخصي امكان پذير بود كه           . دسـت آيد  

 . ه بودن مرکز انقالب پايان ميدادبه ايزول
 شكاف ميان   –در گالسـكو، برلين و تورين سه مشکل وجود داشت           

ي اقتصـادي و جـنگ، تشـخيص دقـيق زمان مناسب و وضعيت               مـبارزه 
روسيه . اجتناب نبودند  اين موانع غيرقابل  . خـاص در هـر مركـز انقالبـي        
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ها بايد  نشـان داد كـه بـا رهـبري مؤثـر ايـن مشـكالت حـل مي شود، تن                   
 مناسب سازماندهي انقالبي را با جاهاي ديگر مقايسه کرد تا           هايتوانايـي 

ي چپ در اروپا روشن      دليل شكست بقيه    ديد و   را ها موفقيـت بلشـويك   
 :شود

 در روسيه 
و ) ١٩١٧اكتبر  (دويست هزارعضو   سال تجربه؛  ١٤حـزب بلشويك با     

 . داشت)١٩١٧درجوالي(  هزار٣٢٠شمارگان  روزانه با  ي نشريه١٧

 آلمان 
 تأسيس شد    تهاجم ضد انقالب   حـزب كمونيسـت يـك هفته قبل از        

آنها در حدود   )  سال تجربه داشتند   ٣ يا   ٢در حالـي كـه اسپارتاكيست ها        (
 . ي روزانه مشخص نبود  نشريه شمارگان عضوداشتند و٣٠٠٠

 ايتاليا 
ها بودند كه در طي      يك گروه كوچك از سوسياليست     "نظـم نويني ها   "
 . نسخه بود٥٠٠٠شان   نشريهشمارگاناه دور هم جمع شدند و چند م

 بريتانيا 
لين و تني چند از فعاالن حامي آن در طي چند سال گرد              گـروه مـك   

 سه هزار منتشر    شمارگاني آنها سه بار با       نشريه  ماهانه  . مـده بودند  آهـم   
 . شد

ين با ا . ها توانستند مبارزات اقتصادي را با جنگ پيوند دهند         بلشـويك 
شـعار سـاده  كـه تـوده هـاي حزبي در ميان هزاران نفر از كارگران پخش              

شـعار به يك نيروي مادي تبديل شد كه         ". صـلح، نـان و زميـن      : "کـردند 
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ي هماهنگ   ي كارگر و دهقان را در يك مبارزه        بخـش هـاي مختلف طبقه     
 . ديگر پيوند مي داد به يك

  شش ماهه   زمـان  در طـي  .  بسـيار مهـم بـود      ١٩١٧زمـان در روسـيه      
چند قرن تاريخ سياسي    ، معادل   هاي زيادي   بحث ون مجبور بودند  انقالبـي 

. کننداز فئوداليسم تزارگرفته تا سرمايه داري و قدرت كارگران را بررسي            
، كارگـران روسـيه در يـک موضـع دفاعـي قـرار نگرفتند كه                چنيـن  هـم 

سـرمايه داري در حـال حركـت بتواند به آهستگي خود را گسترش دهد،               
. گونـه كـه در طـي قـرن هـا در اروپـاي غربي خود را مستقر كرد                   مـان ه

 درگيري براي رد يا پذيرش      آنشناسي دقيق حزب لنين، به توانايي        وقـت 
کارهاي انجام شده در روزهاي جوالي و       . ي خـود مـربوط بـود       در دوره 

 تنها با وجود حزب توده اي منظم در         ١٩١٧حملهـي پيشقراوالنه در سال      
 .مند آن امكان پذير بود كارگر و با نفوذ قدرت  يميان طبقه

ي روسيه به دليل     سادگي از بقيه   مركز انقالبي پتروگراد، مي توانست به     
 ديگري که   ي جغرافيايـي وسـيع ايزوله شود و همچنين از صنايع           فاصـله 

اما بلشويسم قادر شد .  جدا شودمحصـوالت کشـاورزي توليد مي کردند،    
 سياست هاي  ،ون بـرنامه هـاي رفرم ارضي      جنـبش سوسياليسـتي را از در      

ملـي و نظـير آن در شـهرهاي پيشرفتهاي به پيش برد كه همواره با نقاط                 
 . ديگر ارتباط داشتند

پاسـخ ايـن سـؤال اساسـي كـه شـوراهاي غربـي بـراي ايجاد دولت          
 ".رهبري موثر حزب انقالبي":كارگري به چه چيزي نياز داشتند، اين بود 

بلشويك ها همواره تأكيد داشتند كه رسيدن       . از بود ي آغ  اين تنها نقطه  
بـه سوسياليسم به انقالب هاي موفقيت آميز در بيش از يك كشور بستگي              

فقـدان احزاب انقالبي توده اي در غرب اروپا و در نتيجهي شكست     . دارد
شـوراهاي كارگران، روسيه را ايزوله كرد و در حقيقت دولت كارگري به       

ي از پايگاه هاي اساسي طبقهي خود جدا و     دلـيل جـنگ و ضـعف صـنعت        
 . تسليم دولت سرمايهداري استالينيستي شد
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 درس هاي تئوريكي از شوراهاي غربي 
يم موفقيت اساسي حزب لنيني و دولت شوراها        يسـاده اسـت كه بگو     

تـنها اشكال مناسب براي مطالعه هستند و تجربيات غربي كه به شكست             
اما . هاست ها تنها در كتاب    و جايگاه آن  ي دوم هستند     انجامـيد، در درجه   

اوال، جنبش شورايي كارگران در غرب در برابر        . ايـن يـک اشـتباه اسـت       
 در مقايسه با    جنگيد كه تحكيم شده بود، دشمني كه       رفرميسم وسيعي مي  

دوماً شوراهاي اروپايي داراي ترکيب     . مـندتر بـود     بسـيار قـدرت    روسـيه 
يده يا كامالً آشكار، در ايجاد سريع       مندي بودند كه، پوش    برجسته و ارزش  

. وجود آمد  به١٩١٧ي فوريه واكتبر  تغييراتـي نقـش داشـتند كه در فاصله     
دسـت آمد، اهميت كمي      نتايجـي تئوريكـي  كـه از شـوراهاي غربـي بـه             

 . نداشت
ي انترناسيونال   ي پوسيده  هـاي انقالبي مصوبه     سوسياليسـت  ١٩١٤در  

ها به   آن. خودشان را از نو تصويب كردند      برنامه ي دوم را دور انداختند و      
عمـل انقالبـي جديـدي نـياز داشتند كه متناسب با شرايط اروپاي غربي               

چه  ها فرصت كمي داشتند تا بتوانند آن       متأسـفانه در اين مبارزه آن     . باشـد 
مطلب زير تالشي   . ي تحرير درآورند   را كـه كشـف كرده بودند، به رشته        

. ها سعي كرده بودند به عمل درآورند  آناست براي جمع آوري تئوري  كه 
اوليـن بخـش آن بـه طبيعـت عمومي تغييرات انقالبي مربوط مي شود و                

 .  حزب تمركز دارد برايدومين بخش بر درس هاي مخصوص

  ناهماهنگي و وحدت، پيشروها و طبقه-١
دهــي  گــذاري و ســازمان ي جــنگ اهميــت پيشــروها را در پايــه دوره

ي ديگري نيز  چنين به نكته اين دوره هم . شان داد ي كارگر ن   حركـت طبقه  
پشتوانه هستند، و طبقه تركيبي      ژنرال ها بدون گروه ها، بي     : تأكـيد مـي كرد    

سفيدان،  شـدت متنوع، زنان و مردان، كارگران و يقه         اسـت از افـرادي بـه      
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ها به يك نيروي جنگي واحد تبديل        ي آن  همه. ها انقالبـيون و رفرميست   
 .شده بودند

اين . پذير است  راهاي كارگـران نشان داد كه چگونه تمركز امکان        شـو 
تمركـز از درون شرايطي عادي  به وجود نمي آيد كه بين نهادهاي موجود               

داري منطبق  ي كارگر برقرار است و خود را با شرايط عادي سرمايه        طـبقه 
گران بريتانيا يا احزاب مختلف      ي اتحاديـه هـاي صنعت      ملغمـه . كـرده انـد   

يك مواضع قدرتي را اشغال نكردند كه با همبستگي        ي آلمان، هيچ  كارگـر 
وجود آمدن انفعال نشد اما نياز       اين باعث به  . اشدتـوده ها به وجود آمده ب      

بـه يـک رهبري احساس مي شد كه كارگران را در جريان حرکت جمعي               
 . متحد كند

ن ين تري ي در پا  نهادهاييشـوراهاي كارگـران نمي توانستند مردم را در          
مداران   آورند، همان گونه که سياست      هم ِ  گرد عموميهاي   سـطح خواسته  

گر اختالف ميان    اين مساله بيان  .  انتخابات جلب ميکردند    بـه  كارگـران را  
و ) در آلمان (ها   انقالبيون و رفرميست  ) در انگلستان (ماهرها و غيرماهرها    

زيرا پيشرو  .  است )در ايتاليا (گرايان   گرايان و غيراتحاديه   چنين اتحاديه  هم
هاي منطقه اي يا محلي  يافـته حركـت مـي كند و سازمان       طـور سـازمان    بـه 

ها در پشت سر توده ها   كارانـه عمـل مي كنند و بعضاً اين سازمان          محافظـه 
ماندگي فائق ميشدند،    امـا اگـر بـر اين عقب       . خـيزان مـي آمدنـد       و  افـتان 

 ،ت کارگران ماهر   تقوي ــمـي توانسـتند بخـش هاي مهمي را تقويت كنند            
 تا از آن در جهت ارتقائ       –گراها   سياسـيون چپ و سازمان دادن اتحاديه      

اگر گارد پيشرو بتواند بقيه را به پيش براند،         . كـل جنـبش اسـتفاده شـود       
 شكاف و ناهماهنگي مي تواند راه پيشرفت را درپيش گيرد 

 ها و اقتصادها  سياست-٢
ت سرمايه داري زمان جنگ ي دول  شـوراي كارگـران قادر بود تا حمله       

دادن نيروهاي مقابلِ آن تغيير جهت دهد، نيروهايي كه بازتاب     را با شكل    
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هاي محل كار که     سازمان. تمركز قدرت سياسي و نظامي دشمن او بودند       
ي مسـتقيم بـا شـوراهاي كارگري گسترش يافته بودند، موضع             در رابطـه  

طوري كه  به. تندداري داشـ  تهديدآمـيزي بـراي قـدرت و دولـت سـرمايه         
ي کارگـر را مـتمركز كـردند و داراي آن پتانسـيل بودند که بتوانند            طـبقه 

 باعث  اين حرکت . فقرات سرمايه داري را در كارخانه ها خرد كنند          سـتون 
  .ه شود تفکرات پيش از جنگ به کنار گذاردشد که

 كرده بودند كه فقط هنگامي كارگران       اکيدسياسيون انترناسيونال دوم ت   
ـ  پيش مي آيند و قدرت دولتي را به دست مي گيرند  عـنوان يـك طبقه به      هب

كـه بتوانـند پايگاه هاي اقتصادي سرمايه داري را تخريب و سوسياليسم را              
ي اقتصادي يا جنگ براي مقابله با يك         بنابراين هر مبارزه  . تضـمين كنـند   

 است و بايد تابع سياست وسيع تر كسب قدرت          داراي محدوديت بخـش   
مفهوم آن است كه رهبران رفرميست       در عمل اين مساله به    . ي باشـد  دولتـ 

هـاي انقالبي تالش مي كردند تا در انتخابات          بـراي خفـه کـردن فعاليـت       
 . شكاف ايجاد نشود
اگر توليد در قلب سيستم است . ها نظر ديگري داشتنند  سنديكاليسـت 

 –.. . طبيعت دولت، ايدئولوژي و    –و چـيزهاي ديگـر به آن وابسته است          
به اين مفهوم كه از . داري جنگيد  پـس بـايد در محـل كارخانـه با سرمايه          

هـاي اعتصـابي حمايـت شـود، امـا از هرگونه استراتژي سياسي               فعاليـت 
اين شوراها در   . شوراهاي سياسي اين معما را حل كردند      . اجتـناب گردد  

 مزد، شرايط كار و يا     هاي اقتصادي همانند دست     ترين سطح خواسته    ينيپا
در دوره هاي   . ي غـذا تـا مسايلي همانند قدرت دولتي، مي جنگيدند           تهـيه 

جــنگ طبقاتــي عــريان، هــيچ اعتصــابي صــرفاً اقتصــادي نيســت، بلكــه 
ي اعتماد طبقاتي، تضعيف      دارد كـه در محدوده      هايـي سياسـي    خواسـت 

  همچنين بايد تأكيد كرد كه سياست     . دولـت و مسـايلي از اين قبيل است        
ي كارگر در  هاي خود طبقه پارلمانـي نيست، بلكه فعاليت تـنها انـتخابات     
 . برابر دولت است
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  آگاهي از درون يا بيرون؟-٣
 تأكـيد مـي كـردند كـه تنها تعليمات           ت مـداران  قـبل از جـنگ سياسـ      

. سوسياليســتي و تلقيــن ايــده هــاي آن مــي توانــد جامعــه را تغيــير دهــد
ي کارگران    به مبارزه  ها فقط  آن. ها به تئوري توجه نداشتند     سنديكاليسـت 

خودي مردم را به سمت انقالب       به طور خود  صـنعتي اعـتقاد داشـتند تا به       
ي  در كلـي تريـن شكل، مساله آن است كه آيا آگاهي با مداخله    . بكشـانند 

روشـنفكران سوسياليست از خارج از جنبش كارگري به دست مي آيد، يا      
هاي اتحاديه اي رشد  طور خودبه خودي از درون فعاليت   آگاهـي انقالبي به   

 .مي كند
دو پايه به يكديگر در هم      . شـوراهاي كارگـران پاسخ اين پرسش بود       

ي اقتصادي فراتر از     ي بحران، مبارزات ساده    ابـتدا در نتـيجه    : مـي آمـيزند   
مرزهاي يك كارخانه يا يك صنعت گسترش مييابد، براي پشتيباني از هر            

اين بخش هاي جداگانه به     بنابر. كارفرمايـي دسـتگاه دولتـي آمـاده اسـت         
. پيوندند و مبارزات صنفي به مبارزات طبقاتي تبديل مي شود         يكديگـر مي  

نتيجه . هاي سراسري به كنار مي روند      شـيوه هاي اتحاديه اي به نفع حركت       
شوراهاي كارگري ثابت . گيرد نوعي از آگاهي  است كه از درون شکل مي       

هم چنين   .ه هستند كـردند كـه چارچوبـي تشـكيالتي بـراي ايـن پروسـ             
اي بـراي جمع آوري مبارزات جداگانهي بخش هاي متنوع در زير              وسـيله 

آگاهي از  . خودي اتفاق نيفتاد   به امـا ايـن به خود     . يـك سـقف مـي باشـد       
كارگران به طور خودبه خودي خودشان      . خارج، دومين بخش جواب بود    

ي ايده هاي   هاي آنان راه را برا     را از رفرميسـم رهـا نكـردند، بلكه فعاليت         
گرفت  مي ارگـان مستقلي که اکثريت کارگران را در بر        . جديـد بـاز كـرد     

اين اكثريت،  . وجود آورد ه  ايـده هـاي آلترناتـيو سوسياليست انقالبي را ب         
در اين وضعيت ايده هاي انقالبي      . هنوز در حصار تفكرات رفرميستي بود     

  .وارد شودمي توانست از بيرون به درون طبقه 
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 خودبه خودي آگاهي     به وجود آمدن   : تضاد آشكار است   هـر چند اين   
تركيــب . ي انقالبــي مســتقل ي بــرنامه از درون يــا از خــارج بــا مداخلــه

 . اي از هر دو ضروري است فعاالنه

 دهي يا سياست ها؟  سازمان-٤
گرايان آزمايشگاهي    براي تعدادي از تجربه    ١٩٢٠ تا   ١٩١٥سـال هـاي     

  ي سياس  مسايل حركت كردند كه صرفاً بر    هـا از جنبشـي انقالبي          آن. بـود 
هاي متحد نيرومندي را که اعتقادات، آنان        پايـه گذاري شده بود و سازمان      

 . ، رد مي کردندداد يک ساختار واحد قرار مي را در
ها تبليغات از    ي قرار داشتند، براي آن     ها در چنين مقوله    اسپارتاكيسـت 
كه اين مساله در     هنگامي .تري داشت  دهي اهميت بيش   كـار منظم سازمان   

  آمد، سياست هاي حزب كمونيست آلمان         در  بـه آزمـايش    ١٩١٩ و   ١٩١٨
آنان طرفدار حرکت   . در مـيان احساسات عمومي پيروان حزب غرق شد        

اين مساله ثابت   . هاي ضد اتحاديهاي بودند     چـپ و سياسـت      ي تـندروانه 
 ممكن  دهي توجه به سازمان    كـرد كه رشد بحث هاي سياسي جدي بدون        

 صــرف دهــِي ســازمان.  عكــس ايــن قضــيه نــيز صــادق اســت ـنيســت
هاي  بسـياري از سوسياليست   . ي پتانسـيل انقالبـي نيسـت       كنـنده  تضـمين 

 بت ساخته بودند و     ،بريتانـيا و ايتالـيا از شـوراهاي كارگـران دموكراتيك          
. وجود مي آيد   ي آن به   اعـتقاد داشـتند كـه نـوع صـحيحي تفكر در نتيجه            

 وحـدت ظاهري را مهم تر از انترناسيوناليسم         كلـيد رگـران   نمايـندگان كا  
ي دولت نشان داد كه سازمان كارگران        وسيله ها به  شكست آن . مي دانستند 

شكل صرف  . وجود آيد ه  کرد خود در شرايط عادي ب      بـايد از درون عمل    
. خود آگاهي انقالبي را تضمين كند      خودي دهي تورين نتوانست به    سازمان

ها پايگاه هايي را     هاي محلي كارخانه   ر بودند كه سازمان   كميسـرها امـيدوا   
ها  اما آن .براي هرم قدرت به وجود آورند كه بتوانند جامعه را تغيير دهند   
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و گرامشي به اين حقيقت     . به روشني در برابر مسايل سياسي قرار گرفتند       
هايي  طور کامل به سازمانه هـا ب  دردنـاک آگاهـي يافـت کـه محدوديـت        

. وجود آمدهاند تا به اهداف سياسي دست يابند ه  ت که قبال ب   وابسـته اسـ   
ايـن مسـاله بـه آن مـنجر شـد تا بر اين تاکيد کنند که براي يک حركت                    

 .مستقل به وجود يك حزب انقالبي نياز دارند
سرتاسـر ايـن كـتاب مـا شـاهد استداللهاي متفاوتي در تغيير موضع               

يافتگي، آمادگي فوري    سازمانآگاهي يا   : انقالبي با اين يا آن منطق هستيم      
هر يك از اين نظرات مخالف نبايد به        . مـدت، حزب يا طبقه     يـا طوالنـي   

ها  گيري مشخصي در نظر گرفته شود، بلكه همواره بايد آن          عـنوان موضع  
در حـال انعكـاس و در همـان زمان تغيير سراسري            . را در حركـت ديـد     

ترين رابطه اي كه     مهم.  جهاني كه اين موضع بخشي از آن است         ي جامعـه 
ما شاهد  . ي حزب و شورا است     جـا بـه مـا مـربوط است، رابطه          در ايـن  

بوديـم كـه موفقيـت شـوراهاي كارگـران در تبديل شدن به يك شوراي                
اي انقالبيون وابسته    هاي توده  واقعـي و كسـب قـدرت دولتي، به سازمان         

له را  ي طبقاتي  كه پس از آن ادامه داشت، اين مسا            سال مبارزه  ٦٠. اسـت 
ه هاي توده اي ب    بسياري از شوراها يا اشكال ديگر سازمان      . روشـن ميکـند   

، مجارستان در   ١٩٣٦اسپانيا در   . وجـود آمد كه به خودي خود فعال بودند        
 چند نمونه از آن     ١٩٨٠ يـا لهسـتان در سـال         ١٩٧٤، پـرتقال    ١٩٥٦سـال   

  نشان داد كه اساس آگاهي در    ١٩٢٠ تا   ١٩١٥اروپـاي غربـي در      . هسـتند 
در مسالهي ساختار حزبي، آزادي و آگاهي       . سـاخت شـوراها مهـم است      

 ساعت تشكيل شدند    ٢٤شوراهاي روسيه در    . ي كارگر مهم تر است     طبقه
 تورين   ي  و يا شوراهاي كارخانه    كليدي كارگران    و در حالـي كـه كميـته       

تـري بـراي تشـكيل شـدن، صرف کردند تا با انعطاف كافي               زمـان بـيش   
 .  حل كنندبتوانند مسايل را

داند، بايد از تاريخ     حـزب انقالبـي، کـه تروتسکي آن را مغز طبقه مي           
ي وسيع   کار گيرد، تجربه   ابـزار تحليلـي مارکسيسم را به        . درس بـياموزد  
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بندي کند و    بها را جمع   ي گران  رو را داشته باشد، اين تجربه      کارگران پيش 
.  زمان الزم دارد   بندي ي جمع  اين پروسه . آن را راهـنماي طـبقه قرار دهد       

احزاب . اش به وجود آمد    حـزب بلشـويک چهـارده سال قبل از پيروزي         
ها شکل گرفتند و جديد      کمونيسـت اروپايـي در جـريان مـبارزات تـوده          

هـا يکـي از داليلي بود که نتوانستند خود را با مسايل هماهنگ               بـودن آن  
د داشت  با اين حال حقايق واقعي که به طور کلي در آن زمان وجو            . کنند

به اين دليل اولين فرصت در      . ي کمي نبود   براي شوراهاي کارگري تجربه   
هـا سـال بـراي انقالبيون به وجود آمده بود تا با موضوع رهبري                طـي ده  

هاي مفيدي براي ساختن احزاب      سدر. مـردم دسـت و پـنجه نـرم کنند         
 . گرفته شد۱۹۲۰-۱۹۱۵هاي  انقالبي در شرايط رفر ميستي سال

هاي کارگري اساسي  يابي گروه آن بود که تاکيد بر جهت   اوليـن درس    
دهند که   هايي قرار مي   روکراتوها مبناي کارشان را بر ب      رفرميست. اسـت 

اند، اما حزب انقالبي مبارزه      ي کارگر دور شده    ي مسـتقيم طبقه    از مـبارزه  
اي که در محل کار   دهـد، مـبارزه    را بـر مبـناي خـود کارگـران قـرار مـي            

تمرکز . ها  شده است ، نه در ستادهاي اتحاديه يا در پارلمان          کارگران آغاز 
دهي، به معناي کار کردن در کنار        بـر اعتمادسازي در محل کار و سازمان       

كه  که بخواهيم دستگاه اتحاديه را تسخير کنيم، بل        ها است، نه آن    اتحاديـه 
هاي خودشان   هـاي کارگـري بر مبناي توانايي       افـزايش اعـتماد در گـروه      

 .است
ي اقتصادي به سمت  ها يا مبارزه  حرکت از يک بخش از خواستهاًمدو
. ي طبقاتـي سياسي چيزي نيست که در روز انقالب به وجود آيد             مـبارزه 

اي  هـا همواره منکر افزايش سطح مبارزات اقتصادي به مرحله          رفرميسـت 
کنند،  گيري مي  ها همواره از اين مبارزات کناره      سکتاريست. باالتـر هستند  

براي ايجاد يک    .دار شود  ها لکه  ترسـند کـه خلوص سياسي آن       را مـي  زيـ 
 فعاليت  ي کارگران بايد با هدف ارتقاء خودِ       حـزب انقالبـي هـر خواسته      
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دنـبال شـود، بـا آن فعاليـت و گسترش آن همراه باشد تا مبارزه در يک                  
 . بخش سراسري شود و به طور کلي ارتقا يابد

 ۱۹۱۷اي در اکتبر   اجتماعي و توده  دهي   ي متقابل حزب، سازمان    رابطه
طور آشکاري از چنين شرايطي      امروزه ما به  . به باالترين سطح خود رسيد    

تواند  دور هسـتيم، امـا اگـر اين استراتژي با هر اعتصابي منطبق شود، مي              
ي اعتصاب   هر کميته . زميـنه را بـراي انقـالب سوسياليسـتي فـراهم کند           

 . ي جنيني شوراي کارگري است مرحله
 عجيب تاريخي   يتواند همانند يک پديده     شوراي کارگران نمي   سوماً

يک حزب انقالبي تنها    . خورد هاي آکادميک مي   باشد که تنها به درد بحث     
انداز مستحکمي  توانـد سـاخته شـود که هدف نهايي، چشم         هنگامـي مـي   

.  امـروز مسـتقيما در راسـتاي آن هدف باشد          هايداشـته باشـد، و فعاليـت      
گر هدف دولت کارگران در آينده       کرد امروز ما بيان    عمـل ي معيـن     شـيوه 
 .است

*** 
انگيخته است،   تداوم جنبش کارگري و انقالبي که داراي سازمان خود        

اين جنبش انقالبي در اشکال مختلف در       . ي اين قرن است    وجه مشخصه 
اي کلي آن  اما مشخصات ريشه. کشـورهاي مـتفاوت گسترش يافته است   

داري،  جوهر واقعي سرمايه  . داري نهفـته اسـت     يهدر ماهيـت خـود سـرما      
 را گسترش   کارگر  ي ايـن مسـاله به صورت مداوم طبقه       . انباشـت اسـت   

در نتـيجه، در تمـام اشـکال و روابـط اجتماعي آشوب دائمي              . دهـد  مـي 
گسترش جنگ و   . انجامد شـود و ضـرورتا بـه بحـران مـي           مشـاهده مـي   

ه فردي در زمان    پيشـرفت ابـزار تولـيد ممکـن اسـت عوامـل منحصـر ب              
 . شوند در شکل جديد دوباره ظاهر مي ها خودشان باشند، اما بحران
ي دوميــن انقــالب صــنعتي هســتيم کــه عصــر  امــروزه مــا در مــيانه

بار ديگر در بحراني سخت گرفتار       داري يک  سرمايه. هاسـت  نده  ريزپـرداز 
.  چنين بحراني منجر به يک جنگ امپرياليستي شد۱۹۱۴در  . آمـده اسـت   
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هاي مخرب ساخته شده بسيار بيش از آن است که قبل            نون انبوه سالح  اک
به همان ترتيب   . از جـنگ جهانـي اول مـنجر به نبردي با آن عظمت شد             

آرايي کنند بسيار  داري صف توانـند در مقـابل سـرمايه    نيروهايـي کـه مـي     
هايي نظير آندره    هاي آکادميسين  نمايي تحليل  رغم بزرگ  علي. تـرند  بـزرگ 
 ؛نويســند ي کارگـر مـي   ي طـبقه   کـه دربـاره  ٢سـبام بها  يـا اريـک   ١گـورز 

-۲۰هاي   ي کارگر بسيار بيش از سال      ي پتانسـيل قـدرت طبقه      مجموعـه 
ايـن مسـاله به سادگي قابل اثبات است، درحالي که بخش            .  اسـت  ۱۹۱۵

و بسياري از اين کارگران (يافته است  سفيد در بريتانيا افزايش کارگران يقه
ده ميليون کارگر ) اند ها پيوسته دانند و به اتحاديه گـر مـي  خودشـان را کار  

در صنايع مهندسي شمار    . دهند يـدي هـنوز اکثريـت طبقه را تشکيل مي         
 امروز ما با يک يا دو صنعت توليدي         ۲۷. است ۱۹۲۱مسـتخدمان فراتر از     

چنين با مشتي شهرهاي اروپايي سروکار نداريم،        انبوه مواجه نيستيم و هم    
يسـتمي جهانـي سـروکار داريم که کارگران در مراکز تراکم            كـه بـا س     بـل 

گدانسک و بانکوک متمرکز  هاي مختلف نظير سائوپولو، صنعت در بخش  
 .اند شده

همانـند زمان رزالوکزامبورک، امروزه نيز يک انتخاب اساسي در برابر           
اما اکنون آلترناتيو به صورت     " يا سوسياليسم يا بربريت   : "بشـر قـرار دارد    

بربريت به معناي نابودي کامل در يک       . تر شده است   اي مشخص  هبرجست
هاي  اي است که معجزه    جـنگ اتمـي اسـت؛ سوسياليسم به مفهوم جامعه         

کار گرفته شود    تکنولوژي مدرن بتواند در جهت ارضاي نيازهاي مادي به        
وجود  گرانه و استثمارگرانه به ي ستم و مبنايي را براي پايان دادن به جامعه 

اند،  تري از گذشته کرده    هاي بيش  رفت ها پيش   امـروزه سوسياليست   .آورد

                                                 
1. Andre Gorz 
2. Eric Hobsbawm 
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ي شورا و جنبش شورايي  ها از سر گذراندن نمونه    رفت يکـي از آن پـيش     
 . کارگران پس از جنگ اول جهاني است

هاي تراژيک نبايد تکرار     ايـن مسـاله بـه مفهـوم آن است که شکست           
 انقالبيون اروپايي در    مـا مجـبور نيستيم همان مسيري را برويم که         . شـود 

بود، براي کشف    زماني که بحران کاپيتاليزم به باالترين سطح خود رسيده          
ي روسيه،    تجربه  داشتن .چگونگـي سـاختن حـزب انقالبـي طـي کردند          

 در اروپايي غربي، منابع     ۱۹۱۵-۲۰هاي   هاي سال  هـا و شکسـت     موفقيـت 
تواند  درن مي داري م  قـوي اطالعاتـي هسـتند تا بدانيم که چگونه سرمايه          

تواند تحقق يابد    سوسياليسم فقط هنگامي مي   . بجـنگد و شکسـت بخورد     
هاي  اين مساله بايد خود را بر سنت      . کـه يـک حزب انقالبي ساخته شود       

هاي  فريبي هايي که جايگزين عوام    گذاري کند، شورا   شورايي کارگران پايه  
توانند  د و داراي قدرت منحصر به فردي هستند که مي         نشـو  پارلمـان مـي   
اي برمبناي قدرت جمعي      جامعه  ــ طـور واقعي تغيير دهند     جامعـه را بـه    

 .کارگران
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