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کنترل کارگری، از  آن چه نیست تا  آن چه ھست! نازنین و یامین    

خیلى ها از «کنترل کارگرى» حرف مى زنند: 
از برنى ساندرز (سناتور سوسیال دموکرات 
لئونارد(از  ریچارد  تا  گرفته(1)  امریکایى) 
چامسکى  نوآم  اسکاتلند)(2)،  کارگر  حزب 
ز  (ا شویکارت  دیوید   ،(3 نارشیست( آ
فوُرم   بازار)(4)،  سوسیالیسم  تئورى پردازان 
(ILO) کار  بین المللى  سازمان  چــپ(5)، 
و  سوسیالیستى  گرایشات  از  بعضى  و   (6)

مارکسیستى(7). 
مضامین  و  مفاهیم  تعاریف،  روى  اگر 
گسترده  طیف  این  توسط   - شده  ــه  ارائ
یک  با  کنیم،  تامل  و  مکث  ناهم گون-  و 
نظرى  بهام  ا و  ترمینولوژیک  غتشاش  ا
تفاوت  نیست  معلوم  مى شویم؛  ــرو  روب
 (Workers’ Control) کارگرى»  «کنترل 
 Workers’ ) کارگرى»  «خودمدیریتى  با 
 Workers’ ) یا   (Self-Management
کارگرى»  «اداره ى   ،(Self-Organisation
 ،( ‘Self-Administration Workers )
Workers’ Self-) کارگرى»  «خودگردانى 
 ،(Workers’ Autonomy) یا (Regulation
کارگرى»  خودتعیینى  یا  تصمیم گیرى  «خود 
 (Workers’ Self-determination )
 (Workers’ co-Determination ) یا 
 Workers’) کارگرى»  مشارکت  و  «نظارت 

Surveillanace) یا... امثالهم چیست.    
طیف -  این  از  نمى شود  هست.  هم  طبیعى 
متضادى  بعضا  و  متفاوت  طبقاتى  منافع  که 
معناى  داشت  انتظار  مى کنند-  نمایندگى  را 
باشند!  داشته  کارگرى»  «کنترل  از  واحدى 
مسلما مى شود علت شناسى (Aetiology) کرد 
و دلیل عالقه مندى اقشار و طبقات مختلف 
اجتماعى را به «کنترل کارگرى» مورد بررسى 
قرار داد؛ اما این موضوع در عین جذابیت اش، 
در حوصله ى این نوشتار نیست. در این میان، 
به  کارگرى»  «کنترل  است؛  روشن  چیز  یک 

زمره ى کلماتى راه یافته، که براى توده هاى 
زحمت کش جذابیت دارد! درست مثل آزادى، 
عدالت، دموکراسى و غیره. خاطره ى «شورا» و 
جاذبه اش در سال 1358 را به خاطر بیاورید: 
از راست تا چپ، مدافع شورا شده بودند و 
اکثرشان هم گمان مى کردند از مفهوم واحدى 
حرف مى زنند! نمود این ساده لوحى را مى شد 
پیکار»  «سازمان  ستایش انگیز  اطالعیه ى  در 
با  دید!(8)  طالقانى  تبلیغ  مورد  شوراهاى  از 
پندآموزى از این گذشته و با یادآورى این نکته 
هفت تپه،  کارگران  اعتراضات  جریان  در  که 
بعضى به غلط درخواست کارگران را «کنترل 
کارگرى» نامیدند، ضرورت تدقیق این مفهوم 

بیش تر احساس مى شود.
مارکسیستى،  و  سوسیالیستى  ادبیات  در 
از  متمایز  و  متفاوت  کارگرى»  «کنترل 
ادبیات  در  که  است  تبیینى  و  تعریف  آن 
سوسیال  دانــش گــاهــى،  روشــن فــکــران 
یافت  آنارکوسندیکالیست ها  و  دموکرات ها 
مى شود. نوشتار حاضر به معرفى تفاسیر رایج 
از «کنترل کارگرى»، در ادبیات سوسیالیستى 

و مارکسیستى مى پردازد. 

الف: از کنترل کارگران تا کنترل کارگرى
بحثى  بى گاه  و  گاه  نوزدهم  قرن  در  اگرچه 
حول کنترل کارگرى شنیده یا نوشته مى شد، 
اما مباحثات اصلى حول کنترل کارگرى - در 
مارکسیستى  و  سوسیالیستى  جنبش  درون 
میالدى  هشتاد  دهه ى  در  آمریکا-  و  اروپا 

اوج گرفت. 
و  صنعت  فزاینده ى  و  سریع  رشد  دنبال  به 
تکنولوژى، بر سرعت و فشار کار و نیز کنترل 
بر کارگران افزوده  شد. این امر به باال رفتن 
استرس کار و بیمارى هاى ناشى از آن - در 
میان کارگران و کارکنان- انجامید؛ تا آن جا که 
"کنترل" کارکنان در محیط کار به عنوان یکى 
از فاکتورهاى تاثیرگذار در سالمتى کارکنان، 

پذیرش  مورد  دانش گاهى،  پژوهش هاى  در 
قرار گرفت. 

منظور  به  ملى»  «انستیتوى   ،1987 سال  در 
 ( (آمریکا کــار  سالمتى  و  یمنى  ا تامین 
متخصصان  از  متشکل  هیاتى   (9)NIOSH
ذى ربط (اپیدیمیولوژیست، پسیکولوژیست، 
را  و...)  صنعتى  مدیریت  امور  متخصص 
بررسى  مورد  را  مساله  این  تا  کرد،  تعیین 
قرار دهد. نتیجه ى این بررسى ها به صورت 
کتابى، تحت عنوان «کنترل شغلى و سالمتى 
کارگرى»(10)، منتشر شد. تاثیر این گزارش 
به قدرى زیاد بود، که در سیاست ها و قوانین 
جمله  از   - کشور  از  بعضى  کار  به  مربوط 

سوئد- تغییراتى به وجود آمد.(11) 
«کنترل بر کارگران» (Worker Control) مورد 
نقد شدید تشکالت کارگرى، سوسیالیستى و 
کارگرى»  «کنترل  و  گرفت  قرار  کمونیستى 
عنوان  به   ،(12 )(Workers’ Control )
کارگران»  بر  «کنترل  برابر  در  آلترناتیوى 

مطرح گردید. 

لیستى-  سیا سو یف  تعر ســه  ب: 
مارکسیستى از کنترل کارگرى

یک  مباحثات،  تازگى  دلیل  به  آغــاز،  در 
سردرُگمى و ناروشنى محسوس در تعاریف 
و مضامین «کنترل کارگرى» دیده مى شد. مثال 
در جزوه ى «بلشویک ها و کنترل کارگرى»، 
1970،(13)، در تعریف «کنترل کارگرى» و 
تفکیک آن از «مدیریت کارگرى» مى خوانیم: 
(الاقل  کارگرى  کنترل  به  راجع  «سردُرگمى 
است.  ترمینولوژیک  بخشا  بریتانیا)،  در 
کم ترى  حد  تا  (و  بریتانیایى  جنبش  در 
کامال  تمایز  ندرت  به  انگلیسى)  زبان  در 
واضحى میان "کنترل" Control و "مدیریت"  
این  [با  مى شود؛  گذاشته   Management
حال] این فونکسیون ها اگرچه ممکن است 
معموال  اما  باشند،  داشته  هم پوشانى  گاهى 

مقدمه
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سیاسى  ادبیات  در  هستند.  متمایز  کامال 
ترم  دو  این  روسى،  یا  اسپانیایى  فرانسوى، 
 contrôle ) مدیریت]،  و  [کنترل  مجزا 
 and gestion, control and gerencia,
ترتیب،  به   (kontrolia and upravleniye
بر سلطه ى نسبى یا سلطه ى تمام  عیار تولید 
دارند.  داللت  تولید  پروسه ى  بر  کننده گان 
که  مى دهد،  توضیح  آن ها  پیامد  روى  تامل 
چرا باید میان این دو ترم تمایز قایل شد: دو 
در  شد.  متصور  مى شود  را  محتمل  موقعیت 
اولى، طبقه ى کارگر (تولید کننده ى کلکتیو) 
ُکلیه ى تصمیمات اساسى را اتخاذ مى نماید؛ 
ارگانیسم هایى  طریق  از  مستقمیما  را  این  و 
به پبش مى برد،  که خود را با آن ها تداعى 
مى کند [و کامال تحت اراده اش هستند] و یا 
احساس مى کند، که مى تواند بر آن ها سلطه ى 
تمام  عیار پیدا کند (مثل کمیته هاى کارخانه، 
که  اجزا  این  غیره).  و  کارگران  شوراهاى 
عزل  قابل  و  منتخب  نمایندگان  از  متشکل 
مى باشند، احتماال در سطح منطقه اى یا ملى، 
به صورت واحدهاى فدرال متشکل مى شوند. 
آن ها (با دادن بیش ترین خودمختارى ممکن 
به واحدهاى محلى) تصمیم مى گیرند که چه 
چیزى تولید کنند، چطور آن را تولید کنند، با 
صرف چه هزینه اى تولید کنند، و به هزینه ى 
موقعیت  در  نمایند.  تولید  را  آن  کسى  چه 
در  اساسى  تصمیمات  این  دوم،  محتمل 
"جاى دیگرى"، "در بیرون" اتخاذ مى شوند؛ 
که  دیگرى  ارگانیسم  یا  دولت،حزب  مثل 
ریشه هاى عمیق و مستقیمى در خود پروسه ى 
تولید ندارد. در این صورت، "جدایى تولید 
کننده گان از وسایل تولید" (که شالوده ى هر 
باقى  خود  قوت  به  است)  طبقاتى  جامعه ى 
مى ماند. تاثیرات مخرب چنین مدل تنظیماتى، 
خیلى زود بروز مى کنند... [البته] کلماتى براى 

تشریح این دو موقعیت وجود دارند:
1- مدیریت کردن؛ یعنى که کارکنان شروع 
یک  مثابه  به  چه  مى نمایند،  تصمیم گیرى  به 
که  قدرت،  صاحب  جمع  یک  یا  شخص 
دانش تام و تمام پیرامون ُکلیه ى فاکت هاى 

مربوطه را دارند؛
2- کنترل کردن؛ به معنى نظارت، بررسى یا 
چک کردن تصمیماتى است که توسط دیگران 
محدودیت  بر  "کنترل"،  خورده اند.  استارت 
بر  حالت،  بهترین  در  یا  دارد؛  داللت  سلطه 
که  دارد  اشارت  دوگانه اى  قدرت  موقعیت 
مى کنند  تعیین  را  اهداف  دیگران  آن،  در 
براى  مناسب  وسایل  تا  مراقبند  سایرین،  و 
تاریخا،  شوند.  گرفته  کار  به  اهداف  به  نیل 

اختالف  نظر بر سر کنترل کارگران، دقیقا در 
چنین شرایطى بروز مى کند؛ جایى که قدرت 

دوگانه ى اقتصادى پیدا مى شود. 
دوگانه،  قــدرت  اشکال  همه ى  «همانند 
بى  ثبات  اساسا  اقتصادى  دوگانه ى  قدرت 
است؛ ممکن است در جهت تحکیم قدرت 
و  کم  کنترل  اِعمال  هم راه  (به  بورکراتیک 
در  یا  بیابد،  توسعه  کارگر)  طبقه ى  کم تر 
که  بــرود؛  پیش  کارگران  مدیریت  جهت 
همه ى  کارگر  طبقه ى  صــورت،  این  در 
فونکسیون هاى قابل مدیریت را به اختیار خود 

در مى آورد.»(موریس برینتون، 1970)(14)
یا در سال 1974، تد گرانت مقاله اى  تحت 
و  کارگر  حزب  کارگرى-  «کنترل  عنوان 
همان   TUC کارگرى  اتحادیه هاى  کنگره ى 
تعمیم  را  کارگرى"  "دخالت  قدیمى  ایده ى 
نقد  ضمن  آن  در  و  مى دهند»(15)نوشت 
 ،TUC مواضع حزب کارگر انگلستان و موضع
به تمایز تعریف «کنترل کارگرى» از «دخالت 

و مشارکت کارگرى» پرداخت: 
«در سراسر اروپا، ایده ى "کنترل کارگرى" 
یا "دموکراسى صنعتى" وسیعا مورد بحث 
است؛ هم در درون جنبش کارگرى و هم 
کاپیتالیستى.  رسانه هاى  صفحات  درون 
[اما] این تصادفى نیست؛ و بخشا پاسخى 
به مبارزه جویى فزاینده ى جنبش کارگرى... 
طور  به  سرمایه،  استراتژیست هاى  است. 
راه هایى  کردن  پیدا  دنبال  به  فزاینده اى 
براى مهار زدن به این جنبش ها، از طریق 
 Social) اجتماعى"  "مشارکت  طرح هاى 
Partnership) هستند. هم زمان، طبقه ى 
امیدوارند  [کارفرمایان]  استخدام کننده گان 
با درگیر نمودن و قاطى  کردن تالش هاى 
کار  بازدهى  به  با [کارفرمایان]...  کارگران 
و نتیجتا سودآفرینى بیافزایند.»(تد گرانت، 

(1974
کارگران  از  کارفرمایان  دعوت  مقاله،  همین 
به هم کارى و مشارکت را سوپاپ اطمینانى 
راه  سر  بر  کاپیتالیست ها  که  کرد،  تعریف 
مبارزات حق طلبانه ى کارگران تعبیه  کرده اند. 
متنوِع  مدل هاى  که  شد  ادعا  عــالوه،  به 
متخصصان سرمایه(16) به منظور دخالت دادن 
راه کارهاى  کارخانه ها،  در  کارگران  بیش تر 
مقابله  براى  سرمایه  صاحبان  پیش گیرانه ى 
اعالم  ضمنا  هستند.  کارگران  اعتراضات  با 
شد، که هر گونه خوش بینى و امیدوارى به 
نیستند.  بیش  «توهماتى»  طرح ها،  گونه  این 
در  کارفرمایان  که  شد،  داده  هشدار  مضافا 
صدد تاسیس «شوراهاى کارگرى» هستند و 

هدف شان از این کار، لوث کردن نام «شورا» 
و تُهى کردن آن از مضامین انقالبى است. باز 
حال  در  کاپیتالیست ها  که  شد،  داده  هشدار 
خریدن رهبران کارگران و گماشتن آن ها به 
سمت هاى «مدیریت» مى باشند. در مقابل، تد 
گرانت از «کنترل کارگرى واقعى» یا «کنترل 
تعریف  در  و  زد  حرف  انقالبى»  کارگرى 

خود نوشت:
«معناى کنترل کارگرى واقعى در خودش 
مستتر است: کنترل کارگران بر فعالیت هاى 
روزانه ى یک شرکت یا کارخانه؛ به نحوى 
که تصمیمات مدیریت و استخدام کننده گان 
[کارفرمایان] دائما چک [بررسى]  گردند و 
در صورت لزوم - توسط کارگران- تغییر 
کارگران  دیگر،  عبارت  به  داده  شوند. 
مى توانند ماتریال و نیز نیروى کار ورودى 
و  دفترها  به  چک  کنند،  را  خروجى  و 
و  داشته،  دست رسى  شرکت  کتاب هاى 
در تصمیمات سرمایه گذارى و غیره، دانش 
و کنترل داشته باشند. [به عبارت دقیق تر] 
که...  است  قدرتى  همین  کارگرى،  کنترل 
حسابى توسط طبقه ى کاپیتالیست حراست 
معنى  به  واقعى  کارگرى  کنترل  مى شود... 
کاله بردارى هایى  و  رسوایى ها  افشاى 
است، که در سالن رهبرى ثروت مندان در 
حال انجام است... همان طورى که کنترل 
کارگرى از پایین به باال... شکل مى گیرد، 
مدیریت کارگرى، از باال به پایین... شکل 
یا  یک  گرفتن  کنترل  تحت  مى شود.  داده 
حتا چند کارخانه در اسپانیا 1936 یا شیلى 
1972، به معنى پایان کاپیتالیسم یا دولت 
کاپیتالیستى نیست. تا زمانى که سرمایه بر 
کنترل  ناچارا  دارد،  کنترل  اقتصاد  ُکلیت 
کارگرى نمى تواند دوام دائم داشته باشد... 
نیستند،  سندیکالیست   ، سوسیالیست ها
صنایع  یا  شرکت ها  کنترل  کنند  باور  تا 
منفرد، توسط کارگران این مراکز، مى تواند 
ضمانت  را  صنعت  هماهنگ  عمل کرد 
نماید حتا اگر که مدیریت کارگران بر ُکل 
اقتصاد - به مثابه یک ُکل- وجود نداشته 
مالکیت  که  معناست  آن  به  این،  باشد. 
صنعت نباید در دستان کاپیتالیست ها باقى 
بماند. تنها مالکیت اجتماعى بر مونوپُل هاى 
بزرگ مى تواند کنترل کارگران و مدیریت 
کارگران را در شرکت هاى منفرد تضمین 
کند. کارگران باید اشکال نوین سازمان دهى 
را براى سامان دادن به اقتصاد ترتیب دهند، 
یا  کارگران  شوراهاى  مشابه  چیزى  شاید 
سوویت ها، که در روسیه در 1917 سر بلند 
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کردند. این شوراهاى کارگرى باید همه ى 
بخش هاى طبقه ى کارگر، از جمله دهقانان 
دانش آموزان،  خانه دار،  زنان  اجاره نشین، 
کارگران  اتحادیه هاى  نیز  و  بازنشستگان 
منظم  انتخابات  بگیرند.  بر  در  را  صنعتى 
نمایندگان، با قابلیت عزل فورى، و حقوق 
دست مزد  متوسط  با  برابر  ماهیانه   رسمى 
رشد  جلوى  مى تواند  ماهر،  کارگر  یک 
بوروکراسى در میان کارمندان... را بگیرد. 
توسط  بتدا  ا پیش گیرانه،  اقدامات  این 
کارگران در کمون پاریس اتخاذ شد و در 
به  بلشویک ها  و  لنین  توسط   1917 سال 
براى  واقعى  برنامه ى  یک  آمد...  در  اجرا 
کنترل کارگرى، گامى به سوى تنظیم یک 
است.  کاپیتالیسم  برانداختن  براى  برنامه 
تنها در آن صورت است، که هر جنبه از 

زندگى کارى مردمان کارُکن، توسط تعداد 
انگشت شمارى از میلیونرهاى پلوتوکرات 
خورد.»(تد  نخواهد  رقم   (plutocrat)

گرانت 1974)           
گرایش   ،2004 سال  جوالى  چهاردهم  در 
 International ) بین المللى  مارکسیستى 
یادداشت  در   (Marxist Tendency, IMT
سردبیر خود اعالم کرد، که مواضع تد گرانت 
شدن  سپرى  على رغم  مذکور -  مقاله ى  در 
سى سال از زمان انتشارش- هم چنان اعتبار 
خود را حفظ کرده و پاسِخ مارکسیستى واقعى 

به مساله ى «کنترل کارگرى» است.(17)    
بعضى از گرایشات دیگر مارکسیستى نیز، در 
مخالفت با تعاریف و تعابیر موریس برینتون 
و تد گرانت، استدالل نمودند که مارکس و 
انگلس هرگز از چیزى به نام «کنترل مستقیم 

کارگران بر وسایل تولید» حرف نزده  و هرگز 
قلمداد  سوسیالیسم  معادل  را  اقدامى  چنین 
نکرده اند. برعکس، آن ها همه جا از «کنترل 
سخن  کارگرى»  «کنترل  جاى  به  طبقاتى» 
گفته اند، که «در قدم نخست، از طریق تصرف 
قدرت سیاسى سازمان یافته ى دولت»(18) و 
توسط «سرنگونى بورژوازى و تسخیر قدرت 
معنى،  این  به  مى  شود.  متحقق  سیاسى»(19) 
«کنترل کارگرى»، نه تنها در درون مناسبات 
پیامد  بلکه  نیست،  تحقق  قابل  کاپیتالیستى 

خیزش انقالبى طبقه ى کارگر است: 
«براى مارکس و انگلس، کنترل کارگران، یا 
به بیان دقیق تر، مدیریت کارگران بر تولید، 
و  کاپیتالیستى  روابط  شدن  برچیده  پیامد 
بخش  در  سوسیالیستى  روابط  استقرار 
سوسیالیسم،  استقرار  براى  اما  بود.  تولید 

چیزى فراتر از "کنترل" یا "مدیریت" ساده 
سوسیالیسم،  هست.  نیاز  تولید  وسایل  بر 
کاپیتالیستى،  روابط  عیار  تمام  تحول  یک 
از طریق [تحول] تدریجى، بازسازى کامل 
آوردن  در  اطاعت  به  کاپیتالیستى،  دولت 
استقرار  و  قبلى،  حاکم  طبقات  همه ى 
دیکتاتورى پرولتاریاست. کنترل کارگرى، 
معنى،  این  به  است.  بازسازى  این  پیامد 
[کنترل کارگرى] یک فاکتور تعیین  کننده 
پیامد  یک  بلکه  نیست،  سوسیالیسم  براى 
(2017 موسینگز،  است.»(سوسیال  ساده 

(20)
مارکسیستى،  گرایش  همین  نظر  نقطه   از 
طرف داران و مبلغین اصلى و واقعى «کنترل 
نه  (و  آنارکوسندیکالیست ها  کارگرى»، 
را  خود  هدف  که  هستند،  مارکسیست ها) 

جاى  (به  کارخانه ها  گرفتن  کنترل  تحت 
قرار  سیاسى)  قدرت  تصرف  براى  مبارزه 
هستند  آنارکوسندیکالیست ها،  این  داده اند. 
که کنترل کارخانه و کنترل کارگران بر تولید 
را برابر با سوسیالیسم تلقى مى کنند؛ به همین 
خاطر هم هست، که با تصرف قدرت سیاسى، 
سرنگونى دولت بورژوایى و استقرار دولت 
برعکس،  مى ورزند.(21)  مخالفت  پرولترى 
کنترل  معادل  را  سوسیالیسم  مارکسیست ها، 
کارگران بر کارخانه، وسایل تولید و پروسه ى 
تولید نمى فهمند، بلکه سوسیالیسم به معناى 
کنترل جامعه توسط همه ى اعضاى آن است؛ 
کشیدن  زیر  به  طریق  از  تنها  هدف  این  و 
بورژوازى، تصرف قدرت سیاسى و استقرار 
دولتى  مى شود؛  امکان پذیر  پرولترى  دولت 
استقرار  و  تولید  شدن  اجتماعى  از  پس  که 

از  را  موجودیت اش  ضرورت  سوسیالیسم، 
دست مى دهد. 

مالحظه مى شود، که در آراى این سه گرایش 
رایج در جنبش سوسیالیستى و مارکسیستى، 
تعریف و تفسیر مشابهى از «کنترل کارگرى» 

و «مدیریت کارگرى» وجود ندارد:
1- موافقین موریس برینتون، کنترل کارگرى 
کردن  چک  و  نظارت  بررسى،  معنى  به  را 
کارخانه  شرکت،  یک  اقتصادى  فعالیت هاى 
یا موسسه، توسط کارکنان مى فهمند؛ که در 
اصل، یک کنترل نسبى و محدود است. این 
خیزش  شرایط  در  معموال  کنترل،  از  شکل 
توسط  کار  مراکز  اِشغال  جریان  در  انقالبى، 
پیدا  دوگانه  قدرت  شکل گیرى  و  کارگران 
مى شود. بسته به آن که نزاع کار- سرمایه به 
کدام سو بچرخد، موقعیت کارگران مى تواند 

«نخستین گام در انقالب کارگرى، ارتقاى پرولتاریا 
دموکراسى  آوردن  کف  به  حاکم،  طبقه ى  به 
براى  سیاسى اش  حاکمیت  از  پرولتاریا  است. 
را  سرمایه  تمامى  که  کرد،  خواهد  استفاده  آن 
بکشد؛  بیرون  بــورژوازى  چنگ  از  گام  به  گام 
همه ى وسایل تولید را در دست دولت، یعنى 
پرولتاریاى متشکل شده به مثابه طبقه ى حاکم 
متمرکز کند، و ُکلیت نیروهاى مولده را حتا المقدور 
سریع  تر افزایش دهد. این کار طبعا در ابتدا فقط 
مالکیت  حق  در  مستبدانه  مداخالت  طریق  از 
طریق  از  یعنى  بورژوایى،  تولید  مناسبات  در  و 
لحاظ  از  که  شود،  عملى  مى تواند  اقداماتى 
مى رسند،  نظر  به  ثبات  بى   و  نارسا  اقتصادى 
خود  از  جنبش،  جریان  در  که  اقداماتى اند  ولى 
فراتر مى  روند و به عنوان تدابیرى براى زیر و رو 
شدن تمامى شیوه ى تولیدى اجتناب ناپذیرند.»
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کارگرى،  مدیریت  شود.  تضعیف  یا  تقویت 
که مرتبه ى باالترى از کنترل کارگرى است، 
کارگران  موقعیت  تقویت  مستقیم  نتیجه ى 

است؛
2- موافقین تد گرانت، به «کنترل کارگرى» 
هویت طبقاتى مى دهند و از دو نوع «کنترل 
کنترل  الــف:  مى زنند:  حرف  کارگرى» 
کارگرى یى، که نتیجه ى توافق و هم کارى با 
کارفرمایان است. این نه تنها به سود کارگران 
نیست، بلکه استراتژى آگاهانه ى کارفرمایان 
مبارزات   کشاندن  انحراف  به  منظور  به 
کارگران است؛ ب: کنترل کارگرى "واقعى" 
(یا انقالبى)، که محدود به کارخانه و شرکت 
نیست و صرفا از کارکنان این مراکز تشکیل 
شوراهاى  شبیه  است  چیزى  بلکه  نمى شود، 
کارگرى (یا سوویت هاى) 1917 روسیه. به 
کنترل  نگرش،  این  طرف داران  معنى،  این 
ارجحیت  کارگرى  مدیریت  بر  را  کارگرى 
مى دهند؛ چرا که از پایین به باال شکل مى گیرد؛
همان  کارگرى،  کنترل  سوم،  نگرش  در   -3
تصرف  از  پس  که  است  کارگرى  مدیریت 
سرنگون  و  کارگران  توسط  سیاسى  قدرت 
تا  مى شود،  برپا  کاپیتالیستى  مناسبات  کردن 
روابط تولید سوسیالیستى را سازمان دهد. در 
واقع، کنترل کارگرى همان سیستم مدیریت 
(از  انتقالى  دوره ى  در  که  است،  تولیدى 
مى شود.  برپا  سوسیالیسم)  به  کاپیتالیسم 
کارگرى،  کنترل  گرایش،  این  نقطه  نظر  از 
نقطه ى مقابل کنترل کاپیتالیستى است؛ به این 
کاپیتالیستى  سیستم  در  که  آن چه  هر  معنى، 
حاضر، تحت کنترل کاپیتالیست ها و طبقه ى 
کارگران،  کنترل  تحت  دارد،  قرار  بورژوا 
طبقه ى کارگر و دولت کارگرى (دیکتاتورى 
پرولتاریا) در خواهد  آمد. به عبارت دقیق تر، 
و  تولیدات  مصرف  و  توزیع  تولید،  کنترل 
خدمات، کنترل وسایل تولید، ساختار حقوقى، 
مدنى، سیاسى، اجتماعى و... همه و همه از 
زیر کنترل کاپیتالیستى خارج مى شوند و تحت 
کنترل کارگران در مى آیند. با این تعریف، در 
واقع «کنترل کارگرى» چیزى است، که طبقه ى 
کارگر و بورژوا بر سر آن جدال مى کنند. نزاع 
کوتاه  سر  بر  سرمایه،  اردوى  با  کار  اردوى 
کردن دست سرمایه از همه ى ابعاد زندگى 

فردى و اجتماعى. 
یاد  گرایش  سه  هر  که  این جاست  جالب 
تئورى هاى  با  را  خود  برداشت هاى   شده، 
امرى  ابدا  این  و  مى دهند!  توضیح  مارکس 
تازه نیست! پس از انتشار جلد اول «کاپیتال» 
زیادى  بخش هایى  السال  فردیناند  مارکس، 

نام  به  و  کرد  رونویسى  را  آن  مباحثات  از 
خود منتشر نمود! بعد هم از آن ها نتایجى را 
مارکس  اعتراض  موجب  که  کرد،  استخراج 
شد! به قول انگلس، على رغم همه ى ادعایى 
که السال براى شاگردى مارکس داشت، «از 
طرح مطالبه ى انجمن  هاى تعاونى تولید، که 
حمایت  آن ها  از  اعتبارات  اعطاى  با  دولت 

مى کند، گامى فراتر نرفت!»(22)
گرایشات  کــرد  اضافه  باید  ــالوه،  ع به 
هم  دیگرى  مارکسیستى  و  سوسیالیستى 
وجود دارند، که کنترل کارگرى را نفى مى کنند 
و آن را راه کارى در راستاى تضعیف تحزب 
کارگران  سندیکایى  فعالیت هاى  و  کارگرى 
مى دانند. دیگرانى هم هستند، که آن را یک 
و  مى کنند  تلقى  آنارکوسندیکالیستى  راه کار 

نسبت به آن موضع خصمانه دارند!  
به این ترتیب، مالحظه مى شود که تعلق افراد 
و تشکالت به گرایشات متنوع سوسیالیستى یا 
مارکسیستى، نقش تعیین  کننده اى در تعریف 

و تبیین شان از «کنترل کارگرى» دارد.
 

کنترل  ــاره ى  درب انگلس  مارکس-  ج: 
کارگرى 

دموکراسى  » به  که  پیشین،  نوشتار  در 
اقتصادى» اختصاص داشت، خاطر نشان شد 
دموکرات ها  سوسیال-  لیبرال ها،  بورژوا- 
ایده ى  تا  مى کنند  تالش  آنارشیست ها  و 
تعاونى گرى،  خودمدیریتى،  خودگردانى، 
«کنترل  جاى  به  را  پاراکون،  کمونالیسم، 
کارگرى» جا بزنند. باز گفته شد، که مارکس 
ضمن ارزش گذارى بر این اقدامات - آن هم 
در دوره هاى اولیه ى رشد اقتصاد کاپیتالیستى- 
آن ها را براى دوره ى اقتدار سرمایه، راه حلى 
ارتجاعى قلمداد  کرد. انگلس موضع نرم ترى 
نسبت به مارکس داشت و ضمن حمایت از 
کارگاه هاى  کمونى،  جوامع  احداث  ایده ى 
جمعى  مالکیت  اساس  بر  زندگى  و  تعاونى 
را  واحدها  این  اعضاى  کاالیى،  شراکت  و 
گسترش  و  افق  توسعه ى  با  مى کرد  تشویق  
محفل  و  سکت  قالب  از  خود،  چشم انداز 
خارج شوند و با اتحاد و هم بستگى، ایده ى 
زندگى اشتراکى را براى ُکل جامعه ى بشرى 
بسط دهند و مطالبه کنند. در اواسط 1844، 
عنوان  تحت  مبسوطى  مقاله ى  در  انگلس 
«توصیف ُکُلنى هاى جدیدالتاسیس کمونیستى، 

که هنوز موجودند»(23) نوشت: 
مبتنى  جامعه ى  یک  که  مردمى  «نخستین 
در  و  آمریکا،  در  را  کاالها  شراکت  بر 
حقیقت در سراسر جهان، تاسیس نمودند، 

به اصطالح شیکرها (Shakers) بودند... 
بنیان گذاران آن، مردم فقیرى بودند که به 
قصد زندگى جمعى، توام با عشق برادرانه 
و شراکت کاالها، با هم متحد شدند... در 
بین این مردمان، کسى مجبور نیست کارى 
را انجام دهد که خالف میل اش است، و 
هیچ کس بیهوده سراغ کار نمى رود. آن ها 
خانه ى فقرا و بیمارستان ندارند، دلیل اش 
هم این است، که حتا یک فرد فقیر و آس  
و  پاس وجود ندارد؛ حتا زن بیوه و کودك 
همه ى  نیست.  میان شان  در  بى سرپرست 
نیازهاى اینان برآورده مى شود و از طرِح 
نیازشان واهمه اى ندارند. در ده شهرى که 
اینان ساخته اند، حتا یک ژاندارم یا مامور 
پلیس وجود ندارد؛ از قاضى، وکیل، سرباز، 
زندان یا بازداشت گاه خبرى نیست؛ با این 
حال، در تمام امورات شان نظم شایسته اى 
این  براى  کشورى  قوانین  است.  برقرار 
مردمان نیستند و آن جایى هم که به اینان 
گردند،  ملغى  مى توانند  مى شوند،  مربوط 
شود؛  پیدا  محسوسى  تغییر  که  بى  آن 
شهروندان  طلب ترین  صلح   اینان  که  چرا 
تحویل  بزه کار  یک  حتا  هرگز  و  هستند 
شد،  گفته  که  طور  همان  نداده اند.  زندان 
آن ها از شراکت کامل کاالها لذت مى برند 
معامله ى  گونه  هیچ  خودشان،  میان  و 
خرید و فروشى و رابطه ى پولى ندارند... 
دیگرى  ُکلنى هاى  شیکرها،  از  گذشته  اما 
بر  مبتنى  که  دارند،  وجود  آمریکا  در  هم 
راپیتزها  ویژه  به  هستند.  کاالها  شراکت 
(Rappites)، که در این جا به آن ها اشاره 

مى شوند...»(انگلس، 1844)
تالش  تشریح  و  توصیف  به  انگلس  سپس 
کمونالیست ها براى تاسیس شهر نیوهارمونى
 town of و شهر اکونومى New Harmony
توفیق  وصف  در  و  مى پردازد   Economy
دادن  سازمان  و  شهرها  این  اداره ى  در  آنان 
یک زندگى اشتراکى موفقیت آمیز مى نویسد:

 ، ها شیکر بخش  یت  ضا ر فقیت  مو »
نیز  و  سپاراتیست ها  و  هارمونیست ها 
نظم  یک  ایجاد  براى  عمومى  خواست 
تالش هاى  و  انسانى  جامعه ى  در  نوین 
با  که  کمونیست ها،  و  سوسیالیست ها 
این [خواست] برانگیخته شد، بسیارى از 
مردمان دیگر را - در آمریکا- ترغیب کرد 
تجربه هاى  به  اخیر  سال هاى  طول  در  تا 
یک  وجود،  این  با  بزنند...  دست  مشابهى 
چیز بسیار قطعى است: آمریکایى ها و به 
ویژه کارگران فقیر شهرهاى بزرگ - مثل 
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نیویورك، فیالدلفیا، بوستون و غیره- این 
زیادى  تعداد  و  پذیرفته اند  قلبا  را  راه کار 
انجمن، به منظور برپایى چنین ُکلنى هایى 
احداث کرده اند و اجتماعات جدیدى دائما 
در حال شکل گیرى است. آمریکایى ها از 
ادامه ى بردگى براى یک اقلیت ثروت مند، 
که از کارشان تغذیه مى کنند، خسته شده اند؛ 
و واضح است، که در پناه انرژى و استقامت 
شراکت  بر  مبتنى  جوامع  ملت،  این  عالى 
کشور  اعظم  بخش  در  زودى  به  کاالها، 
معرفى خواهند شد. با این حال، نه فقط در 
آمریکا، بلکه در انگلستان نیز تالش هایى 
بر  مبتنى  جوامع  به  بخشیدن  تحقق  براى 
در  است.  گرفته  صورت  کاالها  شراکت 
سى  انسان دوست،  اُون  رابرت  همین جا، 
کرده   موعظه  را  ایده  این  که  است  سال 

است...»(همان جا)
انگلس ضمن تشریح دقیق و مفصل شیوه ى 
کارکرد این جوامع، مبانى اقتصادى آن، روابط 
تصمیمات  اتخاذ  نحوه ى  و  اعضا  درونى 
و  گزارشات  از  بخش هایى  نقل  به  غیره،  و 
ارزیابى هاى کسانى که از این جوامع بازدید 
و  مثبت  همگى شان  که  مى پردازد  کرده اند، 
تحسین برانگیز هستند. او در خاتمه مى نویسد:
شراکت  بر  مبتنى  جوامع  که  «مى بینیم 
کاالیى، نه تنها به هیچ وجه ناممکن نیستند، 
بلکه برعکس همه ى تجربیات حاضر کامال 
موفق بوده اند. هم چنین مى بینیم مردمى که 
به صورت کمونى زندگى مى کنند، با کار 
کم تر از زندگى بهترى برخوردارند، اوقات 
فراغت بیش ترى براى تکامل اندیشه شان 
برتر  و  بهتر  اخالق  با  افرادى  و  دارند، 
هنوز  که  هستند  همسایگانى  به  نسبت 
و  نموده اند.  حفظ  را  خصوصى  ملکیت 
همه ى این ها پیش تر توسط  آمریکایى ها، 
و  بلژیکى ها  و  فرانسوى ها  بریتانیایى ها، 
بودند.  شده  تصدیق  آلمانى ها  از  بسیارى 
در هر کشورى، تعدادى هستند که مشغول 
ترویج این آرمان اند و چه بسا اقداماتى را 
براى ایجاد جوامع کمونى به عمل آورده اند. 
اگر این مساله، براى همگان اهمیت دارد، 
براى کارگران فقیر عملى ترین راه کار است؛ 
یعنى همان هایى که هیچ چیز در مالکیت 
خود ندارند، و فردا را با دست مزد امروز 
لحظه،  هر  در  است  ممکن  و  مى گذرانند 
و  پیش بینى  قابل  غیر  حوادث  پیامد  در 
اگر  بنشینند.  سیاه  روز  به  اجتناب ناپذیر 
شوند،  متحد  جوامع  این  درون  کارگران 
با هم دیگر هدف واحدى را تعقیب کنند، 

خواهند  ثروت مندان  از  قوى تر  بى اندازه 
شد. و اگر، مضاف بر این، چشم انداز شان 
که  کنند  بنا  منطقى یى  هدف  چنین  بر  را 
ُکل  براى  بهترین ها  تامین  آرزوى  در 
که  چیزى،  همان  مثل   - باشد  بشریت 
دیده  کاالها  اشتراك  بر  مبتنى  جوامع  در 
مى شود- کامال مشهود است که بهترین ها و 
باهوش ترین هاى ثروت مندان، موافقت شان 
را با کارگران اعالم خواهند کرد و از آنان 
حمایت خواهند نمود. و در حال حاضر، 
در  زیادى  تحصیل کرده ى  و  موفق  افراد 
جوامع  که  دارنــد،  وجود  آلمان  سراسر 
و  کرده اند  تایید  را  کاال  شراکت  بر  مبتنى 
مطالبه ى مردم براى برخوردارى از همه ى 
آن چیزهاى خوب ُکره ى زمین، که طبقه 
مرفه به خود تخصیص داده را مورد دفاع 

قرار مى دهند.»(همان جا)    
مارکس و  در «مانیفست حزب کمونیست»، 
انگلس، پاراگرافى را آوردند که بعدتر به مثابه 

مبانى «کنترل کارگرى» معروف شد:
«نخستین گام در انقالب کارگرى، ارتقاى 
پرولتاریا به طبقه ى حاکم، به کف آوردن 
حاکمیت  از  پرولتاریا  است.  دموکراسى 
سیاسى اش براى آن استفاده خواهد کرد، 
که تمامى سرمایه را گام به گام از چنگ 
وسایل  همه ى  بکشد؛  بیرون  بورژوازى 
تولید را در دست دولت، یعنى پرولتاریاى 
متشکل شده به مثابه طبقه ى حاکم متمرکز 
کند، و ُکلیت نیروهاى مولده را حتا المقدور 
سریع  تر افزایش دهد. این کار طبعا در ابتدا 
فقط از طریق مداخالت مستبدانه در حق 
بورژوایى،  تولید  مناسبات  در  و  مالکیت 
یعنى از طریق اقداماتى مى تواند عملى شود، 
که از لحاظ اقتصادى نارسا و بى  ثبات به 
نظر مى رسند، ولى اقداماتى اند که در جریان 
جنبش، از خود فراتر مى  روند و به عنوان 
تدابیرى براى زیر و رو شدن تمامى شیوه ى 
تولیدى اجتناب ناپذیرند. این اقدامات البته 
متفاوت  مختلف،  کشورهاى  حسب  بر 
خواهند بود. با این  حال، در پیش رفته ترین 
کشورها، اقدامات زیر تقریبا به طورعمومى 

مى توانند به اجرا درآیند...»(24) 
انقالب  براى  مبارزه  در  گام  نخستین  پس 
کارگرى، به کف آوردن دموکراسى است؛ که 
مسلما مقصود «دموکراسى» بورژوایى نیست! 
بلکه دموکراسى حقیقى است که در آن آحاد 
جامعه، اداره ى امور سیاسى را مستقیما - بدون 
واسطگى نمایندگان - از طریق خودگردانى و 
کف  به  مى گیرند.(25)  دست  به  خودتعیینى 

آوردن دموکراسى حقیقى، در واقع، به معنى 
زوال نهادها و ارگان هاى مستقلى است، که 
دارند،  دست  در  را  جامعه  سیاسى  امورات 
مثل دولت. این امر که چگونه همه ى آحاد 
اداره ى  و  قانون گذارى  در  مى توانند  جامعه 
امور جامعه دخالت و شراکت داشته باشند، 
چیزى است که از دایره ى فهم خیلى ها - از 

جمله باکونینیست ها- خارج است.(26)    
تنها  نه  مارکس،  نظر  مورد  دموکراسى  در 
مشارکت و کنترل توده ها - بر امورات جامعه- 
به مراتب گسترده تر از دموکراسى پارلمانى، 
مدل،  این  در  بلکه  است،  وکالتى  و  نیابتى 
وسایل  بر  انحصارى  و  خصوصى  مالکیت 
تولید و کار مزدى نه تنها محترم نیستند، بلکه 
چیزهایى هستند که باید ملغا شوند. به بیان 
خود مارکس، این دموکراسى بیان گر «رهایى 

کار» از قیود سرمایه است.(27)     
اما نیل به چنین موقعیتى، مشروط است به آن 
چه که در ادامه ى پاراگراف فوق آمده است:  
علیه  پیکار  در  پرولتاریا  که  «هنگامى 
طبقه  مثابه  به  ضرورتا  را  خود  بورژوازى 
متحد مى سازد، از طریق یک انقالب، خود 
را به طبقه ى حاکم تبدیل مى  کند و به عنوان 
طبقه ى حاکم، مناسبات تولیدى را به زور 

برمى چیند.»
سوى  به  پیش روى  شرط  بهتر،  عبارت  به 
طبقه ى  آمدن  میدان  به  طبقاتى،  حاکمیت 
کارگر به مثابه یک طبقه ى متحد، به منظور 
تصرف قدرت سیاسى - آن هم با توسل به 
زور- است. پس از تصرف قدرت سیاسى، 
از آن علیه مالکیت بورژوایى و وجه تولیدى 
اقداماتى  به  و  مى کند  استفاده  کاپیتالیستى 
و  نارسا  و  ناکافى  اگرچه  که  مى زند  دست 
تولید  وجه  به  انتقال  براى  اما  ثبات اند،  بى  

سوسیالیستى ضرورت دارند. 
یکى  را  کارگرى»  «کنترل  سوسیالیست ها، 
که  مى آورند،  حساب  به  «اقدامات»  این  از 
هدف اش بیرون کشیدن تدریجى «سرمایه... 
از چنگ بورژوازى» و متمرکز کردن «همه ى 
وسایل تولید در دست دولت، یعنى پرولتاریاى 
متشکل شده به مثابه طبقه ى حاکم» و رشد 
«ُکلیت نیروهاى مولده» است. به عبارت بهتر، 
مبارزه ى  دستاورد  و  پیامد  کارگرى  کنترل 
پیروزمندانه ى طبقه ى کارگر متحد، و نتیجه ى 
بالواسطه ى تصرف قدرت سیاسى است. به 
کارگر  طبقه ى  یک  وجود  بدون  معنى،  این 
تصرف  بدون  و  متحزب،  و  متشکل  متحد، 
قدرت سیاسى، «کنترل کارگرى» امکان پذیر 
مارکس  تحلیل هاى  در  برداشت  این  نیست. 
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بیش تر  آن  تجارب  و  پاریس  کمون  از 
پاریس  کمون  واقع،  در  مى کند.  خودنمایى 
تنها اقدام کارگرى - تا پیش از مرگ مارکس 
ـ بود، که در آن تئورى هاى مارکس جامه ى 
عمل پوشیدند: قدرت سیاسى توسط توده ها 
تصرف شد، کنترل زندگى اجتماعى توده ها 
و  شد  گرفته  بازپس  بورژوایى  نهادهاى  از 
زوال  روند  و  گردید  برقرار  خودحکومتى 
دولت و نهادهاى سیاسى مستقل از مردم به 

راه افتاد:
آن  یا  این  علیه  بر  انقالبى  [کمون]،   ...»
"جمهورى"  "قانونى"،  "مشروع"،  شکل 
بلکه  نبود،  دولتى  قدرت  "سلطنتى"  یا  و 
انقالبى  دولت،...  نفس  علیه  بود  انقالبى 
کنترل  بازپس  گرفتن  براى  مردم  که  بود 
داشتند...  برپا  خودشان  اجتماعى  زندگى 
انقالبى براى درهم شکستن خود این ماشین 
منفور سلطه ى طبقاتى بود.... [کمون] آن 
اداره ى  گویى  که  داد]  باد  به  [را  تصور 
امورى  کردن،  حکومت  و  سیاست  امور، 
زمینى  ماوراى  فونکسیون هاى  و  مرموز 
هستند، که بایستى به جماعتى تعلیم  دیده 
سپرده شوند؛ یعنى به قشر کاسه  لیسان و 
ُمفت خوارانى با جیره و مواجب هنگفت، 
انگل هاى دولتى یى که تکیه زده بر مقامات 
باال، تمام دانش توده هاى مردم را به خود 
جذب کرده و در رده هاى پایین تر سلسله 
مراتب بر علیه خود مردم به کار مى گیرند. 
از  کامال  را  دولت  [کمون] سلسله مراتب 
میان برداشت و به جاى اربابان متکبّر مردم، 
خادمینى را گذاشت که در هر زمان قابل 
عزل بوده، و با تقبل مسئولیت هاى واقعى 
به جاى مسئولیت هاى کاذب، تحت نظارت 
مداوم مردم انجام وظیفه مى نمایند. آن ها 
کارگران  دست مزد  معادل  دست مزدى 
تمام  [کمون]  مى دارند...  دریافت  ماهر... 
و  ادارى  نظامى،  امور  یعنى  جامعه،  امور 
سیاسى را، در یک نظم واحد به مثابه امور 
واقعى کارگران، و نه متعلقات پنهانى قشرى 
تعلیم دیده تعریف کرد؛... بزرگ ترین اقدام 
کمون، سازمان دهى خودش بود، که به طور 
فى البداهه در شرایطى که دشمن خارجى 
در یک سو و دشمن طبقاتى در سوى دیگر 
 ... مى گرفت؛  بودند، صورت  کمین کرده 
پاریس اسیر، با یک خیز جسورانه، مجددا 
نیروى  به  اتکا   با  نه  را،  اروپــا  رهبرى 
رهبرى  پرچم  افراشتن  با  بلکه  سبعانه، 
به  بخشیدن  مادیت  با  و  اجتماعى  جنبش 
آرمان هاى طبقه ى کارگر همه ى کشورها 

احراز نمود.»(مارکس، 1870)(28) 
از  پس  کارگرى»،  «کنترل  از  درك  این  اما 
درس آموزى از تجارب عملى (به ویژه کمون 
پاریس و انقالب اکتبر) دچار تغییر و تحول 
شد و به صورتى در آمد، که - براى نمونه- 
ارنست مندل فرموله اش کرد. از آن جا که این 
فارسى  به  پیش تر  تحلیل ها  و  نظرات  نقطه  
ترجمه نشده اند، جا دارد که روى آن ها مکث 
یادآورى  یک  آن،  از  پیش  اما  کنیم.  تامل  و 

ارزنده از انگلس و یک توضیح:
عقیدتى  اصول  مارکس،  مفاهیم  «ُکلیه ى 
اصول  آن ها  هستند.  متد  بلکه  نیستند، 
عقیدتى کاملى را ارائه نمى کنند، بلکه نقاط 
متدهاى  نیز  و  بیش تر  تحقیق  براى  آغاز 

تحقیق را به دست مى دهند.»(29) 
که  هست،  هم  متد  همین  از  وام گیرى  با 
ارنست مندل نظریه اش حول کنترل کارگرى 
را تدوین مى کند. البته آن چه که در این جا 
دو  از  کوتاهى  بسیار  ُگزیده ى  مى آید، 
در  بسا  چه  که  است  طوالنى  نسبتا  مقاله ى 
آن  ویژه  به  باشند؛  نارسا  وى  مباحث  انتقال 
که وى از اصطالحات جدیدى مثل «برنامه 
براى رفرم هاى ساختارى ضدکاپیتالیستى» و 
که  کرده،  استفاده  هم  کارگران»  وتوى  «حق 
به توضیحات بیش تر نیازمندند. به هر حال، 
امید است ترجمه ى فارسى این دو مقاله به 
زودى در دست رس قرار بگیرند، تا نظرات 
ارنست مندل بهتر و دقیق تر معرفى شوند.    

کنترل  درباره ى  مندل  ارنست  آراى  د: 
کارگرى

اشاره اش  فوقا  که  مباحثاتى  بحبوحه ى  در 
عنوان  تحت  مقاله اى  مندل  ارنست  رفت، 
«مباحثه اى حول کنترل کارگرى» نوشت که 
در آن ضمن توضیح «برنامه براى رفرم هاى 
ساختارى ضدکاپیتالیستى»، به کنترل کارگرى 
برنامه-  این  اجــزاى  از  یکى  مثابه  به   -

مى پردازد. بخش هایى از آن را مى خوانیم:
«... [کنترل کارگرى] یک مطالبه ى قدیمى 
طبقه ى کارگر بین المللى است. انترناسیونال 
کمونیستى(30) آن را در کنگره ى سوم اش 
نقش  کارگرى]  [کنترل  کــرد.  تصویب 
در  آلمان،  در  انقالبى  مبارزات  در  مهمى 
فاصله ى سال هاى 1920 تا 1923، داشت. 
اتحادیه هاى [کارگرى] بلژیکى این مطالبه 
کرده اند.  اقامه  گذشته  بیست  طول  در  را 
تروتسکى، این مطالبه را در "برنامه ى انتقالى 
انترناسیونال چهارم"(31) گنجاند. در اواخر 
جناح  (رهبر  رِنارد،  آندره  پنجاه،  دهه ى 

دوباره  بلژیک)  کارگرى  اتحادیه ى  چپ 
آن را َعَلم کرد... این مطالبه، موضوع روز 
است. فدراسیون سراسرى کارگران بلژیک 
(FGTB) کنگره ى ویژه اى را - با تمرکز 
است.  داده  فراخوان  موضوع-  این  روى 
بسیارى از اتحادیه هاى کارگرى بریتانیا آن 
کارگاه ها  از  بسیارى  در  و  پذیرفته اند.  را 
پیش تاز،  کارگران  ایتالیا،  کارخانه هاى  و 
هستند،  کارگرى  کنترل  خواهان  تنها  نه 
مثل   - مى کنند  را  تالش شان  نهایت  بلکه 
زمان  در  را  آن  تا  فیات-  [ماشین سازى] 
دو  طول  در  آورند...  در  اجرا  به  مناسب 
کارگرى  کنترل  مطالبه ى  گذشته،  دهه ى 
اتحادیه هاى  و  کارگرى  جنبش  درون  در 
شد.  سپرده  فراموشى  به  کارگرى  بزرگ 
در  آموزشى  هیچ  کارگران،  از  نسل  دو 
این خصوص دریافت نکردند. از این رو، 
کارگرى،  کنترل  مفهوم  و  معنى  تعریف 
و  سوسیالیسم،  براى  مبارزه  در  آن  نقش 
متمایز کردن آن از ورژن هاى رفرمیستى اش 
co- ) مشارکتى"  "تصمیم گیرى  مثل   -

مشترك  (تصمیم گیرى   (determination
یا  کارگاه ها)  در  مدیریت  و  کار  نیروى 
"مشارکت کارگرى"- یک مساله ى عاجل 
است. کنترل کارگرى یک مطالبه ى انتقالى 
است؛ یک رفرم ساختارى ضدکاپیتالیستى با 
کیفیت عالى. این مطالبه، ریشه در نیازهاى 
به  را  آن ها  و  دارد  وسیع  توده هاى  فورى 
از  جلوه  هر  که  مى کند،  رهنمون  مبارزاتى 
حیات سیستم کاپیتالیستى و دولت بورژوایى 
از  کارگرى  کنترل  مى کشد.  چالش  به  را 
نه  کاپیتالیسم  که  است،  مطالباتى  جمله 
آن   - کند  هضم اش  نه  و  جذب  مى تواند 
در  را  [کارگرى]  فورى  مطالبات  که  طور 
هضم  و  جذب  گذشته  دهه ى  شش  طول 
کرد، از افزایش دست مزد گرفته تا هشت 
تصویب  و  تدوین  از  روزانه،  کار  ساعت 
قوانین مربوط به بیمه هاى اجتماعى گرفته تا 
تعصیالت توام با حقوق [دست مزد]... برنامه 
براى رفرم هاى ساختارى ضدکاپیتالیستى از 
صفات بسیار ویژه ى زیر برخوردار است: 
کاپیتالیستى  یى  سیستم  یک  در  نمى تواند 
آید؛  در  اجرا  به  دارد،  نرمال  کارآمدى  که 
سیستم را مى شکافد و به دو قطعه ى جدا 
بدل مى کند؛ شرایط قدرت دوره ى دوگانه 
را به وجود مى آورد و سریعا به مبارزه ى 
انقالبى براى تصرف قدرت سیاسى رهنمون 

مى شود... 
مطالبه ى کنترل کارگرى (که در برگیرنده ى 
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چالش علیه قدرت بورژوایى در همه سطوح 
است، و تمایل به تولد  در کارخانه و بعدتر 
در گستره ى جامعه را دارد، آن هم در قالب 
قدرت  علیه  جنینى  کارگرى  قدرت  یک 
براى  مبارزه  میان  پُل  بهترین  بورژوایى) 
خواست هاى فورى و مبارزه براى [تصرف] 
یعنى:  کارگرى  کنترل  ــت...  اس قــدرت 
افشاگرى تام و تمام؛ مباحثه حول همه ى 
مجمع  در  آن  اقتصاد  و  شرکت  "اسرار" 
همه ى  از  برداشتن  پرده   کارگران،  عمومى 
اجزاى ماشین پیچیده ى اقتصاد کاپیتالیستى، 
کارگران  "غیرقانونى"  اصطالح  به  فضولى 
مدیریتى  سمت هاى  دارایى  ها،  همه ى  در 
امتیازات  یا  حقوق  عنوان  به  که  دولتى   و 
ویژه واگذار شده اند. این در خود، به معنى 
به  است،  قدرت  از  جدید  نوع  یک  تولد 
مراتب دموکراتیک تر و به مراتب عادالنه تر 
ترتیب،  این  به  بورژوایى.  دموکراسى  از 
[اقتصادى]  فعال  جمعیت  از  درصد   85
جامعه، مشترکا تصمیماتى را مى گیرند که 

سرنوشت شان را تعیین مى کند...
بحث تئوریک و بحث تجریدى... براى دامن 
 زدن به مباحث حول تغییر چشم انداز - که 
دیگرى  چیز  نمى کنند؛  کفایت  آمد-  فوقا 
الزم است، یک فاکتور تکمیلى: "پیشنهادات 
از  سرى  این  تا  مایلم  که  چیزى  عملى"؛ 
مقاالت را به آن ها اختصاص دهم.»(ارنست 

مندل، اواخر 1968)(32) 
در ادامه، مندل، شش پیشنهاد مشخص - با 
توجه به موقعیت و وضعیت کارگران بلژیک 

ارائه مى دهد- که عبارتند از: 
مالى  اسناد  و  دفاتر  ُکلیه ى  کردن  علنى   -
کردن  دست رس  قابل  و  (شرکت)  کارخانه  

آن ها براى همه ى کارکنان؛ 
کارگران  وتوى  حق  شناختن  رسمیت  به   -
در رابطه با تعطیلى کارگاه ها و کارخانه ها؛ 

- کنترل کارگران بر سازمان محل کار؛ 
- کنترل کارگران بر شاخص قیمت مصرف  
 CPI) Consumer Price Index کننده گان
و  کاالها  قیمت  تغییرات  سنجش  معیار 
خدماتى است، که توسط خانوارها به مصرف 

مى رسد)؛ 
- ممانعت از محرمانه نگه  داشتن اسرار مالى 

توسط بانک ها؛ 
- کنترل کارگران بر سرمایه گذارى ها؛  

چند سال بعد، مندل ایده هایش را در مطلبى با 
عنوان «کنترل کارگرى و شوراهاى کارگران» 

پرورد. در بخش هایى از آن مى خوانیم:
«آن چه که پیش گام انقالبى مى تواند و باید 

مطلوب  شرایط  آوردن  فراهم   دهد،  انجام 
براى کارگران به منظور پیش روى به سوى 
قدرت هاى  ایجاد  طریق  از  سوسیالیسم، 
پیشاانقالبى...  دوره ى  اوِج  در  دوگانه، 
کارگرى  جنبش  تاریخى  هدف  است... 
روزمره  و  عملى  مبارزه ى  از  همواره 
با  رابطه  در  هم  امر  این  است.  شده  جدا 
صادق  جدیدى  و  قدیم  رفرمیست هاى 
"جنبش  برنشتاین،  با  هم صدا  که  است، 
براى اهداف فورى همه چیز، و هدف نهایى 
هیچ چیز" را شعار مى دهند و همین طور 
در رابطه با "افراط گرایان چپ"، که مبارزه 
مى شمارند  حقیر  را  فورى  اهداف  براى 
(یا  قدرت"  "تصرف  براى  مبارزه  فقط  و 
دولت"،  "نابودى  یا  کارگرى"  "قدرت 
ارزش مند  را  مشابه)  بزرگ  اهداف  یا 

مى دانند... 
مشابه  نگرش  دو  این  تاثیر  عمل،  در 
است؛ و آن تعمیق جدایى رادیکال مابین 
و  کارگران  کنکرت  روزانــه ى  مبارزات 
"هدف نهایى" سرنگونى کاپیتالیسم است... 
براى  تالشى  انتقالى،  مطالبات  استراتژى 
فایق آمدن بر این دوگانگى است. با این 
یادآورى، [امطالبات انتقالى] با به رسمت 
شناختن یک واقعیت اساسى غیرقابل انکار 
که  چه  آن  مى شود:  آغاز  کاپیتالیسم  حول 
تاکنون بقاى رژیم هاى سیاسى را تسهیل 
کرده  است، این واقعیت است که همه ى 
رادیکال  که  هم  چند  هر  فورى،  مطالبات 
به نظر برسند، همیشه مى توانند در رژیم 
ادغام شوند، اگر که مبانى کاپیتالیسم، یعنى 
سلطه ى سرمایه بر ماشین و نیز نیروى کار، 
و همین طور دولت را زیر سئوال نبرند... اما 
اگر از نگرانى هاى فورى کارگران بیاغازیم، 
توسط  که  مى کنیم  فرموله  را  مطالباتى  ما 
اگر  نیستند...  پذیرش  قابل  سیاسى  رژیم 
کارگران به لزوم مبارزه براى این مطالبات 
قانع شدند، آن وقت باید یک قدم قاطع به 
سوى پیوند زدن "مبارزه براى خواسته هاى 
براى  مدت  طوالنى  "مبارزه ى  و  فورى" 

سرنگونى کاپیتالیسم" برداریم. 
مطالبات  براى  مبارزه  شرایطى،  چنین  در 
که  بدل  شود  مبارزه  اى  به  باید  انتقالى 
سرمایه  و  بلرزاند؛  را  کاپیتالیسم  مبانى 
بارزترین  بکشاند.  جدى  مقابله ى  به  را 
براى  مبارزه  انتقالى،  مطالبات  از  نمونه 
اساسى  تفاوت  است...  کارگرى»  «کنترل 
"مدیریت  و  "مشارکت"  ایدئولوژى  میان 
«کنترل  خواست  و  سو  یک  از  شراکتى" 

کارگرى» از دیگر سو، را مى شود به شرح 
زیر خالصه کرد: 

«کنترل کارگرى» این ایده را که نمایندگان 
در  کارگران  نمایندگان  یا  و  اتحادیه ها 
شریک  لیستى  پیتا کا صنعت  مدیریت 
وتو  حق  خواهان  و  مى کند؛  رد  شوند، 
براى کارگران در همه ى اجزاى حوزه هاى 
غیره  و  کار  محل  کارى  شرایط  با  مرتبط 
ایده ى  گونه  هر  کارگرى»  «کنترل  است. 
مخفى کارى را رد مى کند، که به موجب آن 
تنها تعداد انگشت شمارى از نمایندگان به 
دقت انتخاب شده ى اتحادیه حق وارسى 
برعکس،  دارند.  را  حساب دارى  دفاتر 
از  درجه  باالترین  و  بیش ترین  خواهان 
علنیّت براى هر آن چه که کارگران ممکن 
است؛  باشند،  دانستن اش  به  مایل  است 
آن هم نه فقط بررسى حساب هاى بانکى 
کارفرمایان و مبادالت پولى شرکت، بلکه - 
از آن مهم تر- مقایسه ى حساب هاى بانکى 
در کارگاه با واقعیت اقتصادى یى که قرار 
است منعکس شوند. «کنترل کارگرى» هر 
گونه نهادسازى (institutionalisation) را 
رد مى کند، و هر گونه مفهومى که بخواهد، 
عمل کرد  در  شراکت  براى  موقتى،  حتا 
بازى گران  چون  شود؛  متصور  سیستم 
برداشت  چنین  طرحى،  چنین  اصلى 
خواهند کرد که معناى هر گونه ادغام، به 
که  بود  خواهد  این  اجتناب ناپذیرى  طور 
به ابزارى در خدمت مصالحه ى طبقاتى و 
نه مبارزه ى مستحکم طبقاتى بدل خواهد 

شد.»(ارنست مندل، اواخر 1973)(33)

جمع بندى
دموکراسى  طرف داران  منظور  که  دیدیم   -
اقتصاد  مختلف  ــاى  ورژن ه و  اقتصادى 
مشارکتى(34) از «کنترل کارگرى»، جایگزین 
کردن مالکیت، و حق تصمیم گیرى صاحبان 
خودمدیریتى  و  جمعى  مالکیت  با  سرمایه، 
کاپیتالیستى،  اقتصاد  در  اگر  یعنى  است. 
صاحبان سرمایه و وسایل تولید، نیروى کار 
و  مى کنند  استخدام  محدود  زمان  براى  را 
آن ها را با شرایط خود به کار مى گمارند، در 
دموکراسى اقتصادى این کارکنان هستند که 
سرمایه را (از طریق وام) به خدمت مى گیرند و 
فعالیت اقتصادى را سازمان مى دهند. به گمان 
اینان، اقتصاد کاپیتالیستى، قادر به ادامه ى روند 
کنونى نیست و چاره اى جز گذار به اقتصاد 
پساکاپیتالیستى - که ویژگى هایش عبارتند از: 
مالکیت جمعى بر وسایل تولید، کار تعاونى 
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و کنترل دموکراتیک تولید- ندارد. به عالوه، 
از آن جا که موانع چندان بزرگى بر سر راه 
آن جا  از  و  نیست،  مراکزى  چنین  تاسیس 
و  خشن  سیماى  تلطیف  امکان  و  اجازه  که 
اقتصادى  به  کاپیتالیستى  اقتصاد  بى رحم 
دارد،  وجود  «دموکراتیک تر»  و  «عادالنه تر» 
و  مالکیت  کردن  جمعى  طریق  از  باید  پس 
سازمان  دادن دموکراتیک تولید، به سوسیالیسم 

در درون بازار آزاد نقب زد. 
خودگردانى،  پروژه هاى  لوکزامبورگ،  ُرزا   -
مورد  را  غیره  و  تعاونى گرى  خودمدیریتى، 
که  زمانى  تا  کرد  استدالل  و  داد  قرار  انتقاد 
اینان مجبورند در رقابت با اولیگوتراست ها 
تامین  را  اقتصادى شان  حیات  انحصارات  و 
کنند، چیزى فراتر از یک پروژه ى رفرمیستى 
یارى  کاپیتالیسم»  تدوام  به  «تنها  و  نیستند 

مى رسانند.(35)  
تجارب  بر  ــذارى  ارج گ ضمن  مارکس   -
پیش گامان سوسیالیسم در برپایى تعاونى هاى 
و  جمعى  مالکیت  بر  مبتنى  جوامع  و  کار 
شراکتى، متذکر  شد که این سبک کارها زمانى 
ملى  ابعاد  «در  که  باشند،  مفید  مى توانند 
ملى  وسایل  با  نتیجتا  و  کنند  پیدا  گسترش 
تقویت گردند»؛ اگر چنین نشود و به صورت 
بهره بردارى  منظور  به  منفرد،  تالش هاى 
کارکنان این یا آن واحد اقتصادى برپا شوند، 
هندسى  تصاعد  تا  توانست  نخواهند  «هرگز 
کنند،  متوقف  را  [انحصارات]  مونوپُلى 
توده ها را آزاد سازند، یا حتا از بار مصایب 
آنان بکاهند.»(36) به عبارت دقیق تر، چنین 
سبک کارى در جایى ارزش دارد که اقتصاد 
کاپیتالیستى  تولیدى  وجه  جامعه،  بر  غالب 

نباشد. به عالوه، مارکس با تاکید بر نامتناسب 
بودن این سبک کارها با روند رشد نیروهاى 
مولده، نقدش را متوجه مروجان امروزى این 

سبک کارها کرد، که: 
که  مى  بینند،  را  آن  خــواب  هم  «هنوز 
آزمون  طریق  از  را  رویایى شان  جامعه ى 
پیاده کنند. فاالنسترهاى تک   افتاده تاسیس 
ایکارى  یک  بسازند،  ُکلنى ها  ُهوم-  کنند، 
برپا  بیت المقدس-  جیبى  قطع   - کوچک 
کنند. و براى ساختن همه ى این کاخ هاى 
نوع دوستى  از  که  مجبورند  رویایى، 
پول شان  کیسه هاى  و  بورژوایى  قلب هاى 
مدد بخواهند. این ها اندك اندك به جرگه ى 
سوسیالیست هاى ارتجاعى یا محافظه کارى... 

تنزل مى کنند...»(«مانیفست»)
- مبارزه علیه سیادت بورژوازى و حاکمیت 

استقرار  طریق  از  کاپیتالیستى،  تولیدى  وجه 
مالکیت جمعى، خودمدیریتى و خودگردانى 
و پروژه هاى مبتنى بر تعاون و شراکت و غیره، 
تنها نشان گر درك آنارشیستى از کاپیتالیسم 
فرق  هیچ  اقتصادى  سیستم  این  براى  است! 
فالن  تصمیم گیرنده ى  یا  مالک  که  نمى کند، 
کارخانه، یا بهمان کارگاه یا بنگاه، فرد است 

یا جمع؛ کارگر است یا سرمایه دار! 
- باکونین شیفته ى ایده ى تعاونى گرى، کنترل 
کارخانه، خودگردانى، خودمدیریتى و اداره ى 
دموکراتیک مراکز تولید توسط کارکنان  بود. 
کاپیتالیسم(37)،  آنالیز  عجز  واسطه ى  به  او 
حمله اش را متوجه دولت  کرد و ادعا نمود، 
که به لطف دولت است که سرمایه و قدرت 
اقتصادى- اجتماعى در اختیار کاپیتالیست ها 
نابود  را  دولت  باید  پس  است!  گرفته   قرار 

کرد، تا به دنبالش کاپیتالیسم سرنگون شود! 
حال آن که از نقطه  نظر مارکس، دولت یک 
ضرورت نظام طبقاتى و ابزار اِعمال حاکمیت 
طبقه است؛ تنها در خیال و فانتزى است، که 
هنوز  که  وقتى  کرد،  ملغا  را  دولت  مى شود 
طبقه به حیات خود ادامه مى دهد! به عالوه، 
نباید  دولت  با  مبارزه  بود  معتقد  مارکس 
جایگزین مبارزه با سیستم کاپیتالیستى شود؛ 
را  اجتماعى  نظم  که  نیست  دولت  این  زیرا 
ایجاد مى کند، بلکه این نظم اجتماعى است 
که وجود  دولت را ایجاب مى نماید.(38)   

تاکید و اصرار باکونین بر ایده ى خودگردانى، 
تا  شد  سبب  دولت ستیزى،  و  خودمدیریتى 
و  برجسته تر  مارکس  با  او  مواضع  اختالف 
جدى تر شود. این کشمکش نظرى تا آن جا 
بازتاب  اول  انترناسیونال  در  که  گرفت،  باال 

بر  مارکس  سرخ  جناح  نهایتا  کرد.  پیدا 
سوسیالیسم سیاه باکونیست ها چیره شد، که 
اخراج آنارشیست ها از انترناسیونال اول را به 

دنبال داشت.(39) 
این ُرخ داد و سند تاریخى نشان مى دهد، که 
مباحثات مربوط به تعاونى، کنترل کارگرى، 
خودگردانى یا خودمدیریتى کارگرى تنها در 
عرصه ى نظر محدود نماندند و به تقابالت 
کشیده  نیز  مبارزاتى  و  سیاسى  اجتماعى- 

شدند. 
هم چون   - مارکسیستى  نان  قتصاددا ا  -
ریچارد ولف- هم هستند، که مدافع تعاونى 
کار مى باشند و برپایى این گونه تعاونى ها را 
همانا «کنترل کارگرى» معرفى و تلقى مى کنند 
عارضه ى  براى  «عالجى  را  راه کار  این  و 
از  ولف  ریچارد  مى پندارند!  سرمایه دارى» 

سیاسى  رژیم هاى  بقاى  تاکنون  که  چه  «آن 
را تسهیل کرده  است، این واقعیت است که 
همه ى مطالبات فورى، هر چند هم که رادیکال 
به نظر برسند، همیشه مى توانند در رژیم ادغام 
شوند، اگر که مبانى کاپیتالیسم، یعنى سلطه ى 
سرمایه بر ماشین و نیز نیروى کار، و همین طور 
دولت را زیر سئوال نبرند... اگر کارگران به لزوم 
مبارزه براى این مطالبات قانع شدند، آن وقت 
باید یک قدم قاطع به سوى پیوند زدن "مبارزه 
براى خواسته هاى فورى" و "مبارزه ى طوالنى 
مدت براى سرنگونى کاپیتالیسم" برداریم. در 
چنین شرایطى، مبارزه براى مطالبات انتقالى 
باید به مبارزه  اى بدل  شود که مبانى کاپیتالیسم 
را بلرزاند؛ و سرمایه را به مقابله ى جدى بکشاند. 
بارزترین نمونه از مطالبات انتقالى، مبارزه براى 

«کنترل کارگرى» است...»
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مى تواند  دموکراسى  که  دارد،  «باور  جمله 
آن  در  که  بگذارد  اختیار  در  را  سیستمى 
کارگران، همه ى جوانب تولید را تحت کنترل 
خود مى گیرند.» به عالوه، او «مدافع استفاده از 
تعاونى ها، به منظور دست رسى به یک اقتصاد 
عادالنه تر است!» وى در مصاحبه اش با «ویکى 

 تریبیون» از جمله مى گوید: 
بعضى ها   . . هستند. متنوع  ها  تعاونى  »
کاپیتالیست  آنتى  عنوان  به  نمى خواهند 
تعاونى هاى  امـــا...  شــونــد...  شناخته 
کارگر  ى یى هم وجود دارند، که خودشان را 
دقیقا به عنوان آلترناتیو کاپیتالیسم مى بینند. 
و  پایین،  به  باال  هیرارشى،  ماهیت  آن ها 
غیردموکراتیک اکثر بنگاه هاى کاپیتالیستى 
را به نقد مى کشند و تعاونى کارگرى را به 
جامعه  در  سوسیالیستى  تحول  یک  مثابه 

معرفى و پیشنهاد مى کنند.»(40) 
و  سوسیالیست ها  سیاسى  ادبیات  در   -
«کنترل  مختلف،  کشورهاى  کمونیست هاى 
و  داشته  متفاوت  تفاسیر  و  تعابیر  کارگرى» 
تحول  دچار  زمان،  طى  در  نیز  مضمونش 
شده است. مثال، به ادعاى موریس برینتون، 
تا پیش از 1961، در ادبیات انگلیسى زبان ها، 
استفاده از «کنترل مستقیم کارگرى» یا «کنترل 
بعد  به  آن  از  و  بود  مرسوم  کارگرى»  کامل 
جایگزین شان  تولید»  بر  کارگران  «مدیریت 
شد. به عالوه، «کنترل کارگرى» تحت نام هاى 
مختلف و تعابیر متفاوت، توسط جریانات و 
گرایشات راست و چپ به کار گرفته شده 
و مى شود. این امر، ضرورت تدقیق «کنترل 
کارگرى» را در ادبیات کارگرى فارسى زبان 

دوچندان مى کند. 
هر شکل و هر درجه از مشارکت و کنترل 
کارفرمایان  توسط  بــاال،  از  که  کارگران  
صورت  کارگزاران شان  واسطگى  با  یا  و 
این  است.  ارتجاعى  و  ضدکارگرى  بگیرند، 
اقدامات، در واقع راه حل هاى پیش گیرانه ى 
اوج گیرى  با  مواجهه  در  کاپیتالیست ها، 

جنبش هاى انقالبى کارگران است. 
است،  کارگرى  اقدام  یک  کارگرى  کنترل 
که از پایین و به منظور سازمان دهى قدرت 
قدرت  برابر  در  کارگرى  (قدرت  دوگانه 
دولت کاپیتالیستى)، به منظور تامین و تدارك 
صورت  کارگرى  انقالب  پیروزى  شرایط 
کنترل  لیست  در  که  خواست هایى  مى گیرد. 
کلیشه اى  ثابت،  مى شوند،  گنجانده  کارگرى 
شرایط  به  بسته  نیستند؛  پیش  داده  از  و 
ویژه ى اجتماعى- تاریخى، موقعیت طبقه ى 
کارگر (مثل درجه ى آگاهى طبقاتى، تشکل، 

جنبش  موقعیت  سیاسى)،  دخالت گرى  و 
اعتالى  انقالب،  تدارك  (دوره ى  اعتراضى 
فرق  سوسیالیسم)،  به  انتقال  فاز  یا  انقالبى 

مى کنند. 
ساختارى  رفــرم هــاى  ــراى  ب «برنامه   -
ضدکاپیتالیستى»، برنامه اى است که چشم انداز 
یک  در   - کارگران  مبارزه ى  استراتژیک 
را  مشخص-  کشور  یک  در  معین  دوره ى 
اعالم مى کند. به بیان دقیق تر، برنامه اى است 
در پاسخ به این سئوال مشخص که چگونه 
مى توان جنبش کارگرى را از طرح مطالبات 
رفرمى (اصالحى) به تصرف قدرت سیاسى 
لیستى  معنا،  این  به  کرد.  رهنمون  (انقالب) 
چگونگى  تشریح  و  استراتژیک  مطالبات  از 
برنامه ى  چهارچوب  و  مبانى  آن ها  تحقق 
مندل،  ارنست  نظر  به  مى سازد.  را  فوق 
گنجانده  لیست  این  در  باید  که  مطالباتى 
کارگران  جارى  مطالبات  از  متمایز  شوند، 
برخوردارند:  زیر  ویژگى هاى  از  و  هستند 
1- ریشه در نیازهاى فورى توده هاى وسیع 
دارند؛ 2- انگیزه ى مبارزه و هم چنین هم-

را  طبقاتى شان  آگاهى  و  استقالل  بستگى- 
از  جنبه اى  و  جلوه اى   -3 مى دهند؛  ارتقا 
حیات سیستم کاپیتالیستى و دولت بورژوایى 
را هدف مى گیرند؛ 4- قابل جذب و هضم 
سیستم  در   -5 نیستند؛  کاپیتالیسم  براى 
قابل  دارد،  نرمال  کارکرد  که  کاپیتالیستى  یى 
اجرا نمى باشند؛ 5- شرایط را براى پاگیرى 
مى آورند؛  وجود  به  دوگانه  دوره ى  قدرت 
6- سریعا به مبارزه ى انقالبى براى تصرف 
مطالبه ى  مى شوند.  رهنمون  سیاسى  قدرت 
است:  مطالبات  این  از  یکى  کارگرى  کنترل 
پُلى میان مبارزه براى خواست هاى فورى و 

مبارزه براى [تصرف] قدرت سیاسى.
و  مبسوط  توضیات  هم  تروتسکى   -
روشن گرانه اى در رابطه با کنترل کارگرى و 
نحوه ى تنظیم لیست مطالبات دوره ى انتقالى 
و فاکتورهایى که در تحقق آن ها موثرند دارد، 

که به فرازهایى از آن اشاره مى شود: 
«ضرورى است به توده ها کمک شود، تا 
در پروسه ى تالش روزانه شان، پُلى مابین 
سوسیالیستى  برنامه ى  و  فعلى  مطالبه ى 
انقالب بزنند. این پُل باید در برگیرنده ى 
که  باشد،  انتقالى  مطالبات  از  سیستمى 
ریشه در شرایط امروز دارند و از آگاهى 
الیه هاى گسترده ى طبقه ى کارگر نشئات 
نهایى  نتیجه ى  به  ما  لزا ا و  مى گیرند 
توسط  قدرت  تصرف  مى شوند:  رهنمون 
پرولتاریا... انترناسیونال چهارم سیستمى از 

پیشنهاد  و  داده  تکامل  را  انتقالى  مطالبات 
مى کند، که در واقع محتوایش به صورت 
بسیار  بنیان هاى  قاطعانه تر  و  علنى تر 
هدف  مستقیما  را  بورژوایى  رژیم  اساسى 
با  پیشین  حداقل  «برنامه ى  مى گیرند. 
برنامه ى انتقالى یى جایگزین مى شود، که 
وظیفه اش بسیج سیستماتیک توده ها براى 
انقالب پرولترى است... "تحقق" یا "عدم 
تحقق" هر مطالبه به توازن قواى نیروهاى 
درگیر برمى گردد و نتیجه اش تنها با مبارزه 
تعیین مى شود... از لحظه ى ظهور کمیته ى 
در  واقعى  دوگانه  قدرت  یک  [کارخانه] 
حیات  ادامه ى  مستقرمى شود...  کارخانه 
شرایطى  در  تنها  کارخانه]  [کمیته هاى 
امکان پذیر است، که فشار توده ها فزاینده 
مى شوند،  برپا  زمانى  تنها  شوراها  باشد... 
انقالبى  فاز  وارد  علنا  توده اى  جنبش  که 
مى شود. از همان نخستین لحظه ى پیدایش 
مخالفین  و  رقبا  نقش  آن ها  شوراها... 
مرکزى  حکومت  بعدتر  و  محلى  مقامات 
کارخانه  کمیته ى  اگر  مى کنند.  ایفا  را 
قدرت دوگانه را در کارخانه برپا مى دارد، 
سطح  در  دوگانه  قدرت  آغازگر  شوراها 
کشور هستند. قدرت دوگانه به نوبه ى خود 
نقطه ى اوج دوره ى انتقالى است. دو رژیم 
آشتى  طرز  به  پرولترى-  و  بورژوازیى   -
ناپذیر رودروى هم قرار مى گیرند. نزاع این 
دو اجتناب ناپذیر است. سرنوشت جامعه 

به نتیجه ى این نبرد وابسته است.»(41)
- خطوط عمده اى که در تنظیم مطالبات کنترل 
کارگرى الزم است به بحث گذاشته شوند از 
این قرارند: 1- آیا این مطالبه در راستاى رشد 
نیروهاى مولده و تکامل اجتماعى است؟(42) 
رشد  به  رو  منافِع  تضاد  مطالبه،  این  آیا   -2
و  منعکس  را  بــورژوازى  با  کار  اردوى 
این  کاستن  درصدد  یا  مى کند  نمایندگى 
اعتال  به  آیا  است؟  طبقات  آشتى  و  تضادها 
و ارتقاى مبارزه ى طبقاتى مى انجامد؟ توازن 
قواى طبقاتى را در نزاع کار- سرمایه به نفع 
اردوى کار تغییر مى دهد؟ 3- آیا به ارتقاى 
پیش روى  و  طبقاتى  اتحاد  تحکیم  آگاهى، 
یارى  کاپیتالیسم  علیه  مبارزه  در  کار  اردوى 

مى رساند؟
- در دوره ى انقالب اکتبر هم شاهد برآمد 
مباحثاتى پیرامون کنترل کارگرى بودیم، که 
که  هستند،  فراوان  آموزنده ى  نکات  واجد 
با  شورایى  جنبش  رابطه ى  آن ها  مهم ترین 
کنترل کارگرى است. در واقع مى شود گفت، 
که مفهوم «کنترل کارگرى» با تجربه ى انقالب 
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اکتبر تدوین شد و هویت یافت. طبیعتا نوشتار 
تاریخى  دوره ى  این  بررسى  بدون  حاضر 
مرور،  عالوه،  به  مى آید.  حساب  به  ناقص 
مطالعه و آنالیز تجربه هاى تاکنونى کارگران 
بحث  این  به  بخشیدن  غنا  براى  نیز  جهان 

ضرورت دارد.
* * *

زیرنویس ها:
1- لینک دست رسى به ویدئوکلیپى که در آن برنى 

ساندرز از کنترل کارگرى دفاع مى کند:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=gLCKPYAciC8
 Richard Leonard 2-  براى مثال به این نطق
در رابطه با مالک  شدن و اداره ى کارخانه ها توسط 

کارگران توجه کنید. لینک دست رسى: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=Vf7zkK5quaM

نوآم  که  ویدئوکلیپى  به  دست رسى  لینک   -3
چامسکى از کنترل کارگرى مى گوید.

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=yfftbkbisIQ 

مثل  هست،  یوتیوب  در  هم  دیگرى  نمونه هاى 
لینک زیر:

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=adgAfxWJC7I

از  و  فلسفه  استاد   David Schweickart  -4
براى  است.  بازار»  «سوسیالیسم  صاحب نظران 
آشنایى با نظرات اش مى توانید ویدئو کلیپ هایى 
از او را در یوتیوب ببینید. یکى از مقاالت او هم 
به همت ب-کیوان ترجمه شده که در دست رس 
هست: «دموکراسى اقتصادى، سوسیالیسم واقعى 

و تحقق پذیر»
http://negaresh.de/falsafi/keyvan_De-
mikrasiEghtesadi.htm

5- لینک دست رسى به سمینار کنترل کارگرى، 
در چهار قسمت:

https://www.youtube.com/watch?v=B-
avJSt_ehI

و  لینکى از سمینار اخیر:
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=qINs96twHQM

کار  تعاونى  از  او  ال. آى. حمایت  سند   -6
 (International Labour Organization)

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---ed_emp/---emp_ent/docu-
ments/publication/wcms_094046.pdf

در ویکیپدیاى (انگلیسى) نیز بر کنترل کارگرى 
شش)  تا  پنج  (خط  کارگرى  حق  یک  مثابه  به 

تاکید شده.
https://en.wikipedia.org/wiki/Labor_
rights 
فارسى  ترجمه ى  در  که  این جاست،  جالب  اما 
همین صفحه، کنترل کارگرى کامال حذف شده 

است!
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD
%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A
9%D8%A7%D8%B1
لنین،  نوشته هاى  به  مى شود  جمله  از   -7
تروتسکى، گرامشى و پُل ماتیک اشاره کرد. لینک 

دست رسى به ترجمه ى فارسى بعضى از آنان:
https://www.marxists.org/farsi/subject/
kontrole-kargari.htm
8- به مقاله ى «ابتکار انقالبى آیت اهللا طالقانى را 
مى ستاییم»، مورخ هشتم اردیبهشت 58، در نشریه 

پیکار مراجعه کنید.
http://peykar.info/PeykarArchive/Pe-
ykar/Nashriyeh/Peykar-001.pdf

-9
National Institute for Occupational 
Safety and Health

-10
Job Control and Worker Health, Sauter, 
Hurrell and Cooper 1989
تصریح  سال 1987  در  سوئد  کار  وزارت   -11
کرد: «هدف از کار باید به گونه اى تنظیم شود، 
که کارُکن (مزدبگیر) خودش بتواند روى شرایط 

کارش تاثیر بگذارد.»
(Ministry of Labour 1987) stating that 
“the aim must be for work to be arranged 
in such a way so that the employee 
himself can influence his work situation”
کارگران»  «کنترل  درست ترش  ترجمه ى   -12
مى تواند  فارسى  در  ترکیب  این  چون  اما  است، 
به معنى کنترل شدن کارگران معنى دهد، ترجیح 
«کنترل  یعنى  مصطلح،  ترکیب  همان  از  دادیم 

کارگرى»، استفاده کنیم.
 Maurice Brinton نوشته ى  جزوه  این    -13
بریتانیایى است، که در سال 1970 با عنوان زیر 

منتشر شده است:
«The Bolsheviks and Workers' Control, 
1917-1921: The State and Counter 
Revolution» 
https://www.marxists.org/archive/brin-
ton/1970/workers-control 
زبان  (از  مطلب  این  از  بخش هایى  ترجمه ى 
آلمانى)، در «کتاب پژوهش کارگرى»، شماره ى 
سوم، با ترجمه ى جلیل محمودى در دست رس 

است. موریس برینتون (که اسم واقعى اش کریس 
سازمان  عضو  است)،   Chris Pallis پالیس 
Libertarian Socialist یا Solidarity بود، که 
با نقد بر Authoritarian Communism تاسیس 
شد. اعضاى این سازمان اکثرا تروتسکیست هاى 
از  میالدى  شصت  دهه ى  در  که  بودند،  سابق 
این گرایش گسستند. اینان در ابتدا به ترجمه و 
 Cornelius نشر آثار کورنلیوس کاستوریادیس
یونانى-  اقتصاددان  و  (فیلسوف   Castoriadis
فرانسوى) پرداختند و به مرور مبانى نظرى خود 
سوسیالیست  یک  برینتون،  موریس  ساختند.  را 
لیبرتاریان (واژه اى که در مقابل اُتاریتاریان ساخته 
شده) بود، که کمونیسم اقتدارگرا و استبدادى را 
عارضه ى تئورى و عمل کرد بلشویسم مى دانست. 
در همین اثرش نیز او تالش مى کند، تا نشان دهد 
دولت لنین نتوانست قدرت دوگانه را تحمل کند و 
کنترل کارگران را بپذیرد. در این کلیپ ویدئویى 
https://www. لنینسم در تقابل با سوسیالیسم)
 (youtube.com/watch?v=sD3W9Yj-QO4
لیبرتارین،  سوسیالیست هاى  ادعاهاى  از  بخشى 

علیه بلشویک ها در دست رس است.  
14-  به نقل از مقدمه ى متن انگلیسى:

The Bolsheviks and Workers' Control 
https://www.marxists.org/archive/brin-
ton/1970/workers-control

-15
 Ted Grant, Workers' Control, Labour  
 Party and TUC proposals only extend

old ideas of 'participation', 1974
https://www.marxists.org/archive/
grant/1974/07/19.htm

بررسى  به  که  معروفى  مدل هاى  از  یکى   -16
پرداخته،  کارگران  بر  کنترل  و  استرس  رابطه ى 
 Job Decision Latitude به  معروف  مدل 
Model, Karasek 1979 است. براى آشنایى با 
این مدل مى توانید به لینک حاضر مراجعه کنید.
https://www.toolshero.com/stress-man-
agement/job-demand-control-model/
 Workers' control or workers'?  -17
participation https://www.marxist.com/
workers-control-participation140704.

htm
18- به نقل از نامه ى انگلس به فیلیپ وان پان 
(1883): «از سال 1845، مارکس و من بر این نظر 
بوده ایم که یکى از نتایج نهایى انقالب پرولترى 
سیاسى یى  سازمان  آن  تدریجى  انحالل  آتى، 
خواهد بود که به "دولت" معروف است. هدف 
اصلى  این سازمان [دولت]، همواره این بوده که 
اکثریت  اقتصادى  انقیاد  مسلح،  نیروى  کمک  به 
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کارگر توسط اقلیت ثروت مند را تضمین کند. با 
از بین رفتن اقلیتى که به طور انحصارى ثروت را 
در اختیار دارد، ضرورت وجود یک نیروى مسلح 
سرکوب گر یا قدرت دولتى نیز از بین مى رود. 
به عالوه، ما همواره بر این نظر بوده ایم که براى 
رسیدن به این هدف و هدف هاى بسیار مهم تر 
در انقالب اجتماعى آتى، طبقه ى پرولتر باید که 
سیاسى  سازمان یافته ى  قدرت  نخست،  قدم  در 
دولت را به تصرف خود در آورد و به کمک آن 
و  بشکند  درهم   را  کاپیتالیست  طبقه ى  مقاومت 
جامعه را مجددا سازمان دهد. این امر پیش تر در 
در  در 1847،  شده  منتشر  کمونیست،  مانیفست 

پایان فصل 2، در نتیجه گیرى آمده بود.» 
منبع:

Engels to Philipp Van Patten 
https://www.marxists.org/archive/marx/
works/1883/letters/83_04_18.htm

19- به نقل از «مانیفست کمونیست»، ترجمه ى 
بالفاصله ى  «هدف  دوم:  فصل  برهان،  شهاب 
کمونیست ها همان است، که همه ى دیگر احزاب 
پرولترى دارند: تشکل پرولتاریا به صورت طبقه؛ 
قدرت  تسخیر  بــورژوازى؛  سلط ى  سرنگونى 
سیاسى توسط پرولتاریا... نخستین گام در انقالب 
به  حاکم،  طبقه ى  به  پرولتاریا  ارتقاى  کارگرى، 
کف آوردن دموکراسى است. پرولتاریا از حاکمیت 
سیاسى اش براى آن استفاده خواهد کرد، که تمامى 
سرمایه را گام به گام از چنگ بورژوازى بیرون 
بکشد؛ همه ى وسایل تولید را در دست دولت، 
طبقه ى  مثابه  به  شده  متشکل  پرولتاریاى  یعنى 
را  مولده  نیروهاى  ُکلیت  و  کند  متمرکز  حاکم 

حتا المقدور سریع  تر افزایش دهد.»
 Towards a Critique“ 20-  به نقل از مقاله ى
سایت:  در  مندرج   ،of “Workers Control

Socialist Musings
https://socialistmlmusings.wordpress.
com/2017/12/16/towards-a-critique-of-
workers-control/

21- براى آشنایى بیش تر با مضامین چنین نقدى، 
مى توانید براى مثال به مقاالت زیر مراجعه کنید:
Amadeo  Bordiga?Seize Power or 
Seize the Factory و The fundamentals 
of revolutionary communism  

اول  نشر  پیش گفتار  پى نویس  از  نقل  به   -22
«کاپیتال»، ترجمه ى جمشید هادیان.

-23
Description of Recently Founded 
Communist Colonies Still in Existence  
http://marxengels.public-archive.net/en/
ME0121en.html

حزب  نیفست  ما » نگلس،  ا مارکس-   -24
کمونیست ها،  و  پرولترها  فصل 2،  کمونیست»، 
پاراگراف،  ادامه ى  در  برهان.  شهاب  ترجمه ى 

ده مطالبه ى پایه اى آورده شده است.  
25- به نقل از مقاله ى «درباره ى نقد فلسفه ى 
اقتصاد  نقد  سایت  در  مارکس»،  هگل-  حق 
سیاسى، نوشته کمال خسروى: «مارکس مى گوید: 
اما  کنند.  شرکت  قانون گذارى  در  باید  همه 
مستقیما  مردم  همه ى  که  است،  ممکن  چطور 
ممکن  کار  این  کنند؟  شرکت  قانون گذارى  در 
این  براى  را  نمایندگى  دموکراسى  اصل  نیست. 
کنند.  انتخاب  نماینده  مردم  اتفاقا  که  ساخته ا ند، 
نمى فهمید،  را  این مساله  شما  مى گوید  مارکس 
اشغال  را  ذهن تان  سیاسى  دولت  انتزاع  چون 
کرده و این را به عنوان نهادى واقعا موجود باور 
فراى  را  دولت  وقتى  شما  مى گوید:  کرده اید. 
جامعه مى شناسید، وقتى  قانون را ماوراى انسان 
مى شناسید، فکر مى کنید که پس براى وضع اش 
هم باید نمایندگانى انتخاب شود. ولى  وقتى  که 
بخش هاى مختلف جامعه - همان چیزى که بعدا 
در بیان سیاسى اش، شوراهاى قانون گذار و مجرى 
نامیده مى شود-  قرار باشد براى امور بخش هاى 
مختلف جامعه ى خودشان قانون وضع کنند (با 
توجه به موقعیت  و وضعیت شان در جایگاهى  که 
شرایط  لحاظ  به  اجتماعى،  کار  تقسیم  لحاظ  به 
جغرافیایى شان، نقش هایى که در جامعه به عهده 
مى گیرند)، دیگر قانونى فراى این ها وجود ندارد. 
به این ترتیب، پاسخ مارکس این است: وقتى  من 
مى گویم همه باید در قانون گذارى شرکت کنند، 
به نظر شما مسخره مى آید. علت این است، که 
شما دچار توهم سیاسى هستید. شما انتزاعى را 
که مادیت پیدا کرده، باور کرده اید. این انتزاع را 
باید نقد کرد.»، نقل به معنى از شرح مارکس بر 
هگل.  حق»  «فلسفه ى  شماره ى 308  پاراگراف 
مجموعه آثار آلمانى مارکس و انگلس، معروف 

به MEW، صفحات 315 تا 327.  
26- مارکس در حاشیه هایى که بر کتاب باکونین 
تحت عنوان «استاتیسم و آنارشى» نوشته، اشارات 
بسیار جالبى بر ابهامات باکونین راجع به خود- 
حکومتى یا به اصطالح دموکراسى حقیقى دارد، 
چگونه  مى پرسد  باکونین  است.  خواندنى  که 
چهل میلیون آلمانى مى توانند به صورت خود- 
حکومتى کشور را اداره کنند و یا اهالى یک شهر 
هم اعضاى شهر و هم مدیر آن باشند؟ و مارکس 

پاسخ مى دهد. لینک دست رسى:
http://revolutionary-socialism.com/
wp-content/uploads/2018/04/rs-marx-
bakunin-statism-anarchy-fa.pdf
در  دموکراسى  مضمون  با  بیش تر  آشنایى  براى 

با  مصاحبه ها  و  سخن رانى ها  به  مارکس  آراى 
تراب ثالث در یوتیوب مراجعه کنید.      

این  بود:  این  کمون  حقیقى  «راز  مارکس:   -27
اساسا حکومتى بود از آن طبقه ى کارگر، زاییده ى 
نبرد طبقاتى تولیدکننده بر ضد طبقات بهره مند از 
برخوردارى و تملک، یعنى خالصه شکل سیاسى 
سرانجام به دست آمده اى بود، که رهایى اقتصادى 
کار [از قید سرمایه] از راه آن ممکن بود تحقق پذیر 
فرانسه»،  در  داخلى  «جنگ  از  نقل  به  گردد.» 

(ترجمه ى باقر پرهام، صفحه ى 117) 
و نیز در «خصلت کمون، پیش نویس اول جنگ 
«کمون،  مى نویسد:  مارکس  فرانسه»،  در  داخلى 
رهایى  سیاسى  شکل   - است  ساختارى  چنین 
یوغ  از  کار  آزادى  سیاسى]  [شکل  اجتماعى، 
کار...  وسایل  کننده گان)  (برده  انحصارگران 
طریق  از  که  را  طبقاتى  مبارزه ى  کار  کمون، 
طبقات،  ُکلیه ى  امحاى  براى  کارگر  طبقه ى  آن 
مى ورزد،  تالش  طبقاتى،  سلطه ى  بنابراین  و 
یک سره نمى کند. (چرا که کمون منافع ویژه اى 
نمایندگى  وى  آن چه  نمى کند.  نمایندگى  را 
مى کند، آزادى "کار" است، یعنى آن شرط بنیادى 
از  فقط  که  اجتماعى  و  فردى  زندگى  طبیعى  و 
طریق زورگویى، تقلب و تمهیدات ساختگى از 
کار  اکثریتى تحمیل مى گردد.)  اقلیتى بر  جانب 
کمون، فراهم آوردن آن شرایط معقولى است که 
در آن مبارزه ى طبقاتى بتواند به انسانى ترین و 
عقالنى ترین وجه ممکن، مراحل مختلف خود را 
طى کند. کمون ممکن است موجد واکنش هاى 
قهرآمیز  میزان  همان  به  انقالباتى  و  قهرآمیز 
شود. کمون، رهایى کار را، که هدف واالى آن 
مخرب  و  غیرمولد  کار  بردن  میان  از  با  است، 
سرچشمه هایى  کردن  قطع  با  دولتى؛  انگل هاى 
فداى  را  اجتماعى  تولید  از  عظیمى  سهم  که 
سیر کردن هیوالى دولت مى کند از یک طرف؛ 
امور  واقعى  اداره ى  طریق  از  دیگر،  طرف  از  و 
محلى و کشورى، با حقوق هایى برابر دست مزد 
کارگران آغاز مى کند. بنابراین، کمون در بدو امر 
با یک صرفه جویى عظیم، با رفرم هاى اقتصادى 
هم راه با تحوالت سیاسى، آغاز به کار مى کند... 
طبقه ى کارگر مى داند، که باید از مراحل مختلف 
مبارزه ى طبقاتى عبور کند. او مى داند که تفوق 
بردگى  شرایط  بر  اشتراکى  و  آزاد  کار  شرایط 
است،  واقف  طبقه  این  دارد.  زمان  به  نیاز  کار، 
تنها در گرو تحول در  اقتصادى) نه  که (تحول 
توزیع است، بلکه هم چنین مستلزم یک سازمان 
جدید تولید هم هست؛ یا به عبارت دیگر، [این 
اجتماعى  اَشکال  ساختن  رها  مستلزم]  تحول 
از  (منبعث  کنونى  سازمان یافته ى  کار  در  تولید 
صنعت کنونى) از قید و بند بردگى و از خصلت 
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طبقاتى کنونى آن ها، و نیز هماهنگ نمودن آن ها 
در سطوح کشورى و بین المللى، است. کارگران 
خاطر  به  بارها  نوسازى  کار  این  که  مى دانند، 
مقاومت منافع انحصارطلبانه و خودخواهى هاى 
به  ممانعت  آن  از  و  شد  خواهد  ترمز  طبقاتى 
عمل خواهد آمد. آن ها مى دانند، که "عمل کرد 
خود به خودى قوانین طبیعى سرمایه و مالکیت 
شرایط  تکامل  پروسه ى  یک  طى  تنها  ارضى"، 
نوین جاى خود را به "عمل کرد خود به خودى 
قوانین کار آزاد و اشتراکى" خواهد داد؛ درست 
همان طورى که "عمل کرد خود به خودى قوانین 
اقتصادى برده دارى" جاى خود را به "عمل کرد 
خود به خودى قوانین اقتصادى سرواژ" داد. اما 
کارگران در عین حال واقف هستند، که از طریق 
در  مى توان  سیاسى  سازمان دهى  کمونى  شکل 
این راه گام هاى بزرگى برداشت. و مى دانند، که 
زمان آن فرا رسیده است که این جنبش را براى 
خود و بشریت آغاز کنند.»، ترجمه ى فرهاد نیکو.
http://marxengels.public-archive.net/fa/
ME1511fa.html   

28- مارکس، «پیش نویس اول جنگ داخلى در 
فرانسه»، ترجمه ى فرهاد نیکو.

-29
A N e w  M o d e l  o f  S o c i a l i s m : 
Democratising Economic Production, 
Bruno Jossa 

ه  کوتا کمینترن؛  ) سوم  سیونال  نترنا ا  -30
 Communistichesky روسى  عبارت  شده ى 
مارس  در  لنین،  فراخوان  به   (Internasional
1919 افتتاح شد. آخرین کنگره ى انترناسیونال 

در سال 1935 برگذار گردید.
متن  این  به  بیش تر  اطالعان  کسب  براى   -31

مراجعه کنید:
The Transitional Program/ Leon Trotsky 
http://www.bolshevik.org/tp

  -۳۲
Ernest Mandel, The Debate on Workers’ 
Control, December 1968/January 1969
https://www.marxists.org/archive/man-
del/1968/wcontrol/workontrol.htm

-33
Ernest Mandel, Workers’ Control and 
Workers’ Councils, Spring 1973
https://www.marxists.org/archive/man-
del/1973/xx/wcwc.html

34- همان طور که گفته شد، طرح ها و پروژه هاى 
مختلفى براى متحقق کردن دموکراسى اقتصادى 
(یا  مشارکتى  اقتصاد  آنان،  از  یکى  دارد.  وجود 
 Participatory economics (سوسیالیسم بازار

است. از این پروژه ى اقتصادى، به عنوان «پارِکون» 
همان  که  شده،  استفاده  فارسى  متن هاى  در  هم 
parecon است که در اصطالح انگلیسى مخفف 
«نشر  مى باشد.   Participatory economics
بیدار» در معرفى اقتصاد مشارکتى جزوه ى مفصلى 
تهیه کرده که در سایت آن قابل دست رس است. 
روبین  و  آلبرت   مایکل  از  مقاالتى  انضمام  به 
هانل و دیگران. به عالوه، «نشر بیدار» کتابى به 
نام «مدل هاى سوسیالیسم مشارکتى» انتشار داده، 
که عالقه مندان مى توانند جهت کسب اطالعات 

بیش تر به آن مراجعه کنند. 
-35

Rosa Luxemburg, Reform or Revolution, 
Part II, Chapter VII, Co-operatives, 
Unions, Democracy
https://www.marxists.org/archive/lux-
emburg/1900/reform-revolution/ch07.
htm

-36
Inaugural Address of the International 
Working Men’s Association 
https://www.marxists.org/archive/marx/
works/1864/10/27.htm
37- براى آشنایى با استدالل هاى اثباتى، به نقد 
در  آنارشیسم،  ویژه نامه ى  در  باکونینیسم  به  ما 

«کندوکاو»، شماره ى ششم، مراجعه کنید.
http://revolutionary-socialism.com/wp-
content/uploads/2018/03/kk_306_fa1.
pdf
است  کمیته اى  فقط  مدرن  دولتى  «قدرت   -38
که امور مشترك ُکل طبقه ى بورژوازى را اداره 
کارگرى،  انقالب  در  گام  نخستین  مى کند... 
کف  به  و  حاکم  طبقه ى  به  پرولتاریا  ارتقاى 
حاکمیت  از  پرولتاریا  است.  دموکراسى  آوردن 
خواهد  استفاده  (منظور)  آن  براى  سیاسى اش 
چنگ  از  گام  به  گام  را  سرمایه  تمامى  که  کرد، 
بورژوازى بیرون بکشد؛ همه ى وسایل تولید را 
در دست دولت، یعنى پرولتاریاى متشکل شده به 
مثابه طبقه ى حاکم متمرکز کند و ُکلیت نیروهاى 
دهد.  افزایش  سریع  تر  حتا المقدور-  را -  مولده 
مداخالت  طریق  از  فقط  ابتدا  در  طبعا  کار  این 
تولید  مناسبات  در  و  مالکیت  حق  در  مستبدانه 
مى تواند  اقداماتى  طریق  از  یعنى  بورژوایى، 
بى   و  نارسا  اقتصادى  لحاظ  از  که  شود  عملى 
در  که  اقداماتى اند  ولى  مى رسند،  نظر  به  ثبات 
جریان جنبش از خود فراتر مى  روند و به عنوان 
شیوه ى  تمامى  شدن  رو  و  زیر  براى  تدابیرى 
انگلس،  اجتناب ناپذیرند.»(مارکس-  تولیدى 
«مانیفست کمونیست»، ترجمه ى شهاب برهان. 

لینک دست رسى:
http://marxengels.public-archive.net/fa/
ME1190fa.html
هم راه  به  باکونین  مباحث  عمده ى  بخش   -39
نقدهاى مارکس و انگلس در ویژه نامه آنارشیسم، 
در «کندوکاو»، شماره ى ششم، آورده شده اند و 

لذا لزومى به تکرار آن ها نیست.
40- ریچارد ولف یکى از نظریه پردازان صاحب 
نام «دموکراسى در محیط کار» d@w است. از 
او کتابى تحت عنوان  «دموکراسى در محیط کار، 
درمانى براى عارضه ى سرمایه دارى» به فارسى 
توسط «انتشارات اختران»، با ترجمه ى میرمحمود 
نبوى و مهرداد (خلیل) شهابى منتشر شده است. 
سایتى هم به همین نام بفارسى براى تبلیغ نظریات 
https:// ریچاد ولف وجود دارد، که آدرس اش

datwfa.blubrry.net است. منبع نقل قول ها:
https://www.wikitr ibune.com/arti-
cle/88771        
 Leon Trotsky, The Transitional :41- منبع

 (Program (1938
لینک دست رسى: 

https://www.marxists.org/archive/trot-
sky/1938/tp/index.htm 
که  است،  دســت رس  در  مطلب  این  ترجمه 
عالقه مندان مى توانند به آن مراجعه کنند. عنوان 
مطلب: «احتضار سرمایه دارى و وظایف بین الملل 

چهارم» است. 
لینک دست رسى:

http://revolutionary-socialism.com/
trotsky-barnameh-enteghali/?author=
%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A
A%D8%B3%DA%A9%D9%89   

در  مارکس  که  دیــدیــم،  مثال  ــراى  ب  -42
کمونى  جوامع  و  اقتصادى  پروژه هاى  تحلیل 
در  را  اقدامات  این  اتوپیست،  سوسیالیست هاى 
دوره ى آغازین تکوین کاپیتالیسم با ارزش ارزیابى 
مى کند، ولى به واسطه ى ناسازگارى شان با رشد 
نیروهاى مولده و تکامل مناسبات اجتماعى، آن ها 

را براى شرایط امروز ارتجاعى تلقى مى نماید. 
* * *


