
  

  

  اعتصاب عمومی استراتژیک مسائل
  ارنست مندل

  

  

  
تـاریخ ایـراد . هـای آموزشـی اسـت متن زیر نوار پیاده شده صحبتهای ارنست مندل در یکی از دوره

منـدل در اینجـا بـه مسـائل اسـتراتژیک مـرتبط بـا . )۷۶-۱۹۷٤احتماالً بین سـالهای ( آن نامعلوم است
ای از بحثهای اولیه مارکسیستی درباره اعتصـاب  پس از ارائه تاریخچه. اعتصاب عمومی میپردازد

 ۱۹۰۵ عمومی، بخصوص مسائل مربوط به اعتصاب عمـومی از نظـر رزا لوگزامبـورگ پـس از انقـالب 
یطی الزم اسـت کـه یـک اعتصـاب عمـومی نـه شـرا چـه ، این موضوع را به بحث میگـذارد کـهروسيه

ای انقالبـی بـرای ســرنگون  تنهـا موفـق شـود قـدرت بــورژوازی را بـه عقـب برانـد بلکـه بــدل بـه مرحلـه
  .داری شود ساختن سرمایه

  
  

ــه ایــن خــاطر اســت کــه معتقــدیم اعتصــاب عمــومی محتملتــرین مــدل انقــالب  ــه اعتصــاب عمــومی میپــردازیم ب اگــر ب
اگـر قـرار باشـد اعتصـاب عمـومی . ایـن البتـه تنهـا مـدل ممکـن نیسـت. ی امپریالیسـتی اسـتسوسیالیستی در کشورها

در نگـرفتن جنگـی جهـانی در شـرایطی از قبیـل : مدل انقالب آینده باشد باید شرایطی را ابتدا به ساکن مفـروض گرفـت
کشـورهای امپریالیسـتی، و ایـن سالهای پیش رو، به قدرت نرسیدن فاشیزم و یا نوعی دیکتاتوری فاشیسـتی نظـامی در 

مناسـباتی کـه بـه طـور . که تناسب نیروها میان مزدبگیران و سرمایه در مجمـوع بـه همـین صـورت امـروزی بـاقی بمانـد
درصـد جمعیـت از مزدبگیـران  ۹۰درصـد و در برخـی کشـورها تـا  ۸۵تـا  ۸۰قاطع امروز به نفع طبقه کارگر اسـت چـرا کـه 

  .تشکیل شده است

الملــل چهــارم تصــویب شــده  رفقــای مــا در جریــان آنچــه در دهمــین کنگــره بین. بــرای ایــن فــروض نیســتالبتــه ضــمانتی 
در محدوده مشخص سـالهای پـیش رو کـه خـود را بـرای آن آمـاده میکنـیم معتقـدیم کـه ایـن فـروض  همهبا این . هستند

در آنها وجود منطقی درونی نیز بلکه  نیستاین فروض صرفاً تامل و نظرورزی . اولیه به احتمال زیاد برقرار خواهد ماند
ای کـه برشـمردیم در ابتـدا مسـتلزم ایـن اسـت کـه طبقـه کـارگر  ما معتقدیم که هر تغییر کیفـی در ایـن سـه حـوزه. دارد

  .بخوردشکستی سنگین 

مسـتلزم آن اسـت کـه مـوجی کـه اکنـون بـه سـمت اعتصـاب عمـومی در جریـان  چنـین شکسـتی: استدالل ما ایـن اسـت
چنـین از این رو کامالً بجاست که ببینیم چه شرایط عینی میتواند باعث شود کـه . ی ناخوشایند داشته باشدپایاناست 
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و . و بـا پیـروزی همـراه شـود بپرهیـزدجنبش کارگری پس از آنکه به اعتصاب عمومی منتهی شد از شکسـت  گرایشی در 
  .سوسیالیستی فرجام یابد همینطور بجاست تحلیل شرایطی که باعث شود اعتصاب عمومی به انقالب

  

  خاستگاه اعتصاب عمومی به مثابه مدل انقالب سوسیالیستی آینده
اولـــین بـــار در تـــاریخ جنـــبش کـــارگری نیســـت کـــه مســـئله اعتصـــاب عمـــومی در مرکـــز مباحثـــه دربـــاره مـــدل انقـــالب 

این موضوع نخستین بار در انتهای قرن نوزدهم توسـط گرایشـهای آنارشیسـتی و در . سوسیالیستی آینده مطرح میشود
تها آن را قبـول داشـتند و عبـارت بـود از دموکراسـی کـه در آن وقـت غالـب مارکسیسـ تقابل عامدانه بـا تاکتیـک سوسیال

مارکسیسـتها در همـان وقـت نقـدی بـه تزهـای آنارکوسندیکالیسـتی کردنـد کـه . مبارزه انتخاباتی و پارلمـانی مطـرح شـد
بخـش اساسـی نقـد درسـت مارکسیسـتی بـه تـز . حاوی بخشی از حقیقت است و مـا نیـز نمیتـوانیم آن را نادیـده بگیـریم

ربــاره اعتصــاب عمــومی ایــن اســت کــه آنارکوسندیکالیســتها بــه مســئله قــدرت سیاســی کــم بهــا آنارکوسندیکالیســتها د
هـا را در عرصـه  میدهند و معتقدند کافی است طبقـه کـارگر در عرصـه اقتصـادی دسـت ازکـار کشـیده و مـدیریت بنگاه

دولـت، مسـئله حکومـت، باری مسـئله  ایـن تـز بـه طـرز فاجعـه. اقتصادی در دست گیرد تا جامعه بورژوایی از هم بپاشـد
تمـام ایـن بخـش از نقـد . کم میگیـرد مسئله تسلیح، مسـئله ضـرورت دگرگـون کـردن اعتصـاب عمـومی بـه قیـام را دسـت

داری  این که اعتصاب عمومی برای سرنگون کردن نظام سرمایه. مارکسیستی تز قدیمی اعتصاب عمومی درست است
  . کافی نیست

تـاریخ قـرن بیسـتم کشـورهای امپریالیسـتی درسـتی . انقالب سوسیالیستی باشـداما اعتصاب عمومی میتواند آغاز یک 
این کـه اعتصـاب عمـومی در یـک کشـور صـنعتی پیشـرفته : این جنبه از تز سندیکالیستهای انقالبی را نشان داده است

رفرمیسـتهای  مارکسیسـتها و بخصـوصتز در این مورد، . میتواند و به احتمال زیاد آغاز یک انقالب سوسیالیستی است
: دموکرات خالصــه کــرد کــه میگویــد آینــده در انتهــای قــرن نــوزدهم را میتــوان در فرمــول معــروف ســندیکاهای سوســیال

. »داری نـاممکن اسـت اعتصاب عمومی یعنی حماقت عمومی، به این معنی که اعتصاب عمـومی در رژیمـی سـرمایه«
ستی خود را در تاریخ جنـبش کـارگری قـرن بیسـتم نشـان دموکراسی نادر  تمامی این بخش از استدالل کالسیک سوسیال

  . داده است

داری  بـدخواهی کسـانی کـه نقـداً در رژیـم سـرمایه و  نـه صـرفاً  ی در پـس آن باشـداگـر واقعـاً اسـتدالل - اما ایـن اسـتدالل
  دموکراسی چه بود؟ سوسیال این استدالل پشت؟ منطق میگویدچه  - ادغام شده بودند

موفقیـت  الزمه میگفتند. ای از فرایندها دیدگاهی کامالً مکانیکی داشت درباره همزمانی مجموعهدموکراسی  سوسیال
یــک اعتصــاب عمــومی آن اســت کــه پیشــتر همــه کــارگران ســازمانیافته باشــند، کــه همــه آنهــا پیشــتر سوسیالیســت شــده 

چـرا کـه . ه اعتصاب عمـومی ندارنـددر نتیجه اگر همه کارگران سوسیالیست و سازمانیافته باشند دیگر نیازی ب. باشند
تردیـدی نیسـت کـه ادعـای همزمـان . اینگونـه بـود استداللشـان. نقداً اکثریت را در پارلمان و در قدرت خواهند داشت

تاریخ نشان داده که طبقه کارگری که تنهـا . بودن سه فرایند ظرفیت مبارزه، سازماندهی و آگاهی کامالً نادرست است
یافته است و اقلیـت نسـبتاً کـوچکتری از آن سوسیالیسـت اسـت قـادر بـه بـه راه انـداختن اعتصـاب اقلیتی در آن سازمان

  .میان این سه فرایند الزاماً همزمانی وجود ندارد. عمومی است
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شناختی که در این درک مکانیستی وجود دارد عبارت است از دستکم گرفتن مهلـک عمـل بـه مثابـه منبـع  خطای روش
آنهـا را بـا د فـر برای آنکه کارگران قـادر باشـند بـه سـطحی از آگـاهی دسـت یابنـد بایـد فـرد  ین درکیچنمطابق با . آگاهی

هـای سیاسـی  اعتصـاباین در حالی اسـت کـه تجربـه نشـان داده کـه اتفاقـاً تنهـا از خـالل . تبلیغات به این مرحله رساند
ر کــه قــادر نبــوده از مســیر آمــوزش و ای گســترده، از خــالل اعتصــابهای عمــومی اســت کــه بخشــی از طبقــه کــارگ تــوده

  .تبلیغات به آگاهی برسد، به بیداری و آگاهی طبقاتی رسیده و به شدت مبارز شده است

رزا لوگزامبورگ . نتیجه این خطای بزرگ جدل فرساینده میان راست و چپ جنبش کارگری اروپا در آغاز قرن بیستم بود
او متوجــه شــد کــه تقســیم کــردن طبقــه کــارگر بــه . ن جــدل داشــتحتــی پیشــتر از لنــین و تروتســکی ســهم مهمــی در ایــ

درسـت اسـت . انگارانه و سـطحی از واقعیـت اسـت نیافته ناشی از دیـدگاهی سـاده پیشگام سازمانیافته و پسگام سازمان
می را اما برای فهم واقعیت دستکم بایـد عامـل سـو . نیافته هر دو وجود دارند که پیشگام سازمانیافته و کارگران سازمان

از بخـش  نـدای قادر  کـه بـا شـرکت در مبـارزات تـوده اند نیافته نیز به این واقعیـت افـزود و آن بخشـی از کـارگران سـازمان
روکراتیــک شــدن ســازمانهای کــارگری گــرایش بــه ایــن دارد کــه در جریــان مبــارزه بــه و ســازمانیافته طبقــه کــه در نتیجــه ب

  . روکراسی سازمانهای کارگری گوش سپرده و دیگر نقش پیشگام نداشته باشد عبور کندو دستورات ب

در تز رزا البته عامل خودانگیختگی وجود دارد امـا . تفسیر تز رزا لوکزامبورگ به مثابه تز خودانگیختگی نادرست است
ایـن امـری اسـت . نیسـت »رفتهپیشـ«الزامـاً معـادل » سـازمانیافته«آن هم ایـن واقعیـت اسـت کـه . فقط یک عامل است

بـرعکس، بـا سـازمان، بـا . رزا لوکزامبـورگ بـه هـیچ وجـه مخـالف سـازمان نبـود. بدیهی که کسـی نمیتوانـد منکـرش شـود
او تنها میگفت میان سازمان و پیشگام الزاماً در تمامی لحظات مبـارزه و بـه خصـوص . سازمان انقالبی خیلی موافق بود
  .ندارد در اعتصاب عمومی تطابق وجود

و ایـن . ایـن مسـئله را متوجـه شـد ۱۹۱۴امـا او از سـال . برای لنین چند سالی زمـان الزم بـود تـا ایـن موضـوع را درک کنـد
تـو « : دموکراتها از ایـن تـاریخ بـه بعـد او را هـدف حمـالت خـود قـرار داده و میگفتنـد خیلی معنـادار اسـت کـه سوسـیال

و . »ای سـال گذشـته از آن دفـاع کـرده ۲۰همـه آنچـه کـه تـو در  دیـدنظر درتجایـن یعنـی . داری سازمان را نـابود میکنـی
 اشـــکالبرخـــی از « : المللـــی اینطـــور نوشـــت دموکراســـی بین اش خطـــاب بـــه سوسیال لنـــین در یکـــی از مقـــاالت جـــدلی

نیافته  ازمانمیتوانند بدل به مانع گردند، و کارگران سـ عمالًروکراتیزه شده پس از گذر از حدی از انحطاط و سازمانهای ب
پــس بایــد . انــد قادرنــد بــه ســطح بــاالتری از آگــاهی برســند روکراتیزه ماندهو در مقایســه بــا کســانی کــه اســیر ســازمانهای بــ

و تروتسـکی، پـس از آنکـه بـه ایـن نتیجـه . »الملـل سـوم را سـاخت بایـد بین. الملـل دوم مـرد بین. سازمان جدیدی ساخت
و لحـن رزا  ۱۹۱۴پذیر نیستند، پس از پیروزی هیتلر، همان لحن لنیِن پس از  حالملل سوم دیگر اصال  رسید که احزاب بین
  .در آلمان برای دفاع از همین تز را پیدا کرد ۱۹۰۵-۱۹۱۴لوگزامبورگ سالهای 

در ابتدا به صورت تحلیلی و تـاریخی بـه ایـن . حاال به مسئله اعتصاب عمومی، آنگونه که امروز مطرح میشود بپردازیم
تالش میکنیم مکانیزم یک اعتصاب عمومی را بررسی کرده و عواملی کـه میتواننـد باعـث پیشـرفت . میپردازیممسئله 

در بخش پایانی صحبتم به چند مثال تاریخی مهم بـه . آن و حتی پیروزی آن تا انقالب سوسیالیستی شوند را برشماریم
واهم گشـت کـه چـه کمبودهـایی مـانع موفقیـت ایـن اشاره کرده و هر بار به این باز خـ خصوص از جنبش کارگری بلژیک

  . اعتصابها شدند
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  اعتصاب عمومی چیست؟. ۱
بـا یـک اعتصـاب تفـاوت آن اسـت اولین خصلت یک اعتصاب عمومی و شاید دشـوارترین آن از نظـر ارائـه تعریفـی دقیـق 

تصـاب عمـومی بـه ایـن معنـی اع. ای کّمی نمیتوان پاسخ داد پاسخ به این پرسش دشوار است چرا که به شیوه .گسترده
. چنـین اعتصـابی نـه در گذشـته رخ داده و نـه در آینـده رخ خواهـد داد. نیست که همه کارگران در آن شرکت میکننـد

مـا . این بیمعنی است که صبر کنیم تا آخرین کارگر باقی مانده هم به اعتصاب بپیونـدد تـا اعتصـاب را عمـومی بنـامیم
در آن وقــت از شــرکت یــک میلیــون کــارگر در : لژیــک را اعتصــاب عمــومی نامیــدیمدر ب ۱۹۶۰بــه درســتی اعتصــاب ســال 

چیــزی در حــدود دو نــیم . بلژیــک بــیش از یــک میلیــون کــارگر دارد. ق بــوداایــن بــه نظــر مــن کمــی اغــر . اعتصــاب گفتــیم
  .با وجود این، نامیدن اعتصاب عمومی کامالً به جا و درست بود. میلیون

  تصاب صرفاً گسترده چیست؟فرق اعتصاب عمومی با یک اع

  :چند تا از خصلتهای اصلی یک اعتصاب عمومی عبارتند از

ــه. ۱ ــد در یــک اعتصــاب عمــومی حرف ــه. های مختلفــی شــرکت دارن ــا در مشــارکت در  حضــور حرف های مختلــف نــه تنه
  اعتصاب بلکه در اهداف اعتصاب نیز دیده میشود

ای عناصر اصلی کارگران بخش عمـومی را  یک اعتصاب عمومی از حوزه بخش خصوصی فراتر رفته و به طور گسترده. ۲
ای از موسسـات دولتـی را نیـز فلـج  ها بلکـه مجموعـه بطوری که این اعتصاب نه تنها کارخانـه. نیز به خود جذب میکند

  .، گاز، برق و آب و غیرهخطوط حمل و نقل ریلیمیکند مثل 

عامل سوم که به سادگی قابل دسترسی نیست اما میتواند مهمترین عامل باشد این است که یک اعتصاب عمـومی . ۳
بـه ایـن معنـی کـه اعتصـاب عمـومی . جلـوه میکنـد فضایی در کشور ایجاد میکند کـه همچـون برخـورد عمـومی طبفـات

ه در یـک اعتصـاب عمـومی تمـامی طبفـات صرفاً برخورد یک بخش از کارفرما  با یک بخشی از طبقـه کـارگر نیسـت بکلـ
حتــی اگــر مشــارکت . و طبقــه کــارگر در کلیــت آن درگیرنــد جامعــه احســاس میکننــد کــه میــان بــورژوازی در کلیــت آن

  .نباشد صد درصدکارگران در این اعتصاب 

اعتصـاب  موضـوع دراید که مـن عامـل دیگـری کـه معمـوالً مبـارزان و تئوریسـینهای مارکسیسـتی کـه  حتماً متوجه شده
یعنــی نگفــتم کــه یــک اعتصــاب تنهــا وقتــی عمــومی اســت کــه مطالبــات . را اضــافه نکــردم بــه آن اشــاره میکننــدعمــومی 

چـرا؟ بـه ایـن خـاطر کـه یـک اعتصـاب عمـومی بطـور مشـخص سیاسـی اسـت چـرا کـه برخـورد بـا . سیاسی را پـیش بکشـد
رورتی ندارد که یک اعتصـاب عمـومی از همـان آغـاز اما ض. بورژوازی در کلیتت آن و با دولت بورژوا را به پیش میکشد

  .به این امر آگاه باشد

اسـت کـه در آن  ۳۶کـه اسـتدالل مـا را تاییـد میکنـد ژوئـن ۶۸شاید مهمترین مثال تاریخی در اروپا و بزرگترین آن تـا مـه 
اقتصادی مطرح میکردند ها را اشغال میکردند و ظاهراً فقط مطالبات  کارگران کارخانه. هیچ مطالبه سیاسی مطرح نشد

امـا تروتسـکی و همـه کسـانی کـه ) »کنتـرل کـارگری«ترین حالـت  کاهش سـاعات کـار، مرخصـی بـا حقـوق و در سیاسـی(
لبات این کارگران در نهایت خیلی عمیقتر از دستکم با کمی صداقت این جنبش را بررسی کردند متوجه بودند که مطا

بر اساس بیـان آگاهانـه کسـانی کـه  صرفاً  ین که در مورد ماهیت یک اعتصابا. آن چیزی بود که قادر بودند بیان کنند
  .در موقعیت مشخصی در آن فعالند قضاوت کنیم خطای بزرگی است
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« این که فکر کنیم اعتصاب تنها وقتی عمومی است که مطالبات سیاسی را پیش بکشـد مثـل ایـن میمانـد کـه بگـوییم 
اثـرات یک اعتصاب تنها وقتی عمومی است که کسانی که آن را رهبری میکنند و مطالبات آن را بیان میکنند بـه تمـام 

نتیجـه ایـن نگـرش . وم اعتصـاب عمـومی را محـدود میکنـداین نوع نگاه به طور خطرناکی کاربرد مفهـ. »آن آگاه باشند
این میشود که پیشگام انقالبی از همان آغاز جنبش تالش میکند ماهیت سیاسی و اهـدافی را کـه از اهـداف اقتصـادی 

  .یا اهداف مشخص یک بخش فراتر میروند بیان کند

  

  اعتصاب عمومی منفعل. ۲
: ترین اعتصـابها بودنـد برخـی از آنهـا حتـی در میـان برجسـته. شـده اسـتهایی از اعتصاب منفعل دیـده  در تاریخ نمونه

وسیعترین اعتصاب عمومی که اروپای غربی تاکنون به خود دیده است، و موثرین آنها، اعتصـاب عمـومی طبقـه کـارگر 
، اعتصـابی بـه غایـت مـوثر کـه حیـات اقتصـادی و عمـومی را بـه طـور کامـل ۱۹۲۰ژنرال کپ در سـال  کودتایآلمان علیه 
ها را اشـغال نکردنـد و بـه جـز چنـد مـورد اسـتثنایی در چنـد  یعنـی کـارگران کارخانـه: ، اعتصابی منفعـل بـودمتوقف کرد

  .های خود بازگشتند منطقه همگی به خانه

منفعل که در آن کارگران کار را متوقف میکنند و اعتصاب عمومی که با اشـغال باید میان یک اعتصاب عمومی وسیعاً 
ــه جلوســت  ــا اعتصــاب منفعــل قــدم بزرگــی ب ــه همــراه اســت و بیتردیــد در مقایســه ب های  فعــالً در مــورد جنبــه (کارخان

یـن نـوع دوم ، چـرا کـه در اتفـاوت قائـل شـد) در ادامـه بـه آن بـازمیگردم. اقتصادی ایـن نـوع اعتصـاب صـحبت نمیکـنم
هـر کـارگر : اعتصاب عمومی منفعل نیروی طبقه را پراکنده میکند. طبقه قادر است نیروی طبقاتی خود را تجمیع کند

  . به خانه خودش برگشته و دیگر قابل دسترسی و ارتباط نیست

ر میلیونهـا اعتصاب عمومی همـراه بـا اشـغال کارخانـه یعنـی اعتصـابی کـه در آن صـدها هـزار، یـا بسـته بـه وسـعت کشـو 
در این حالت، برخالف اعتصـاب عمـومی منفعـل کـه . میتوان هر لحظه با آنها حرف زدو کارگر در محل کار جمع شده، 

 بـر ایـن نـوع اعتصـاب از نظـر کیفـی بـه مراتـب  . انـد طبقـاتیکارگران دارای انجسام  در آن هر کس در منزل خود مانده
  . برتری دارد اعتصاب عمومی منفعل

که ما آن را تبلیغ میکنیم و میتوان در نشریات ما آن را خواند این است که اعتصاب عمومی همـراه بـا اشـغال  ای نتیجه
العـاده  در ادامه به وجوه سازمانی فوق. ی است که ما تالش میکنیم پیشگام کارگری را به آن متقاعد کنیمکارخانه مدل

انــد کــه قادرنــد اعتصــاب عمــومی را بــه ســوی ایجــاد  هایی حلقــهمهــم اعتصــاب همــراه بــا اشــغال کارخانــه، کــه همچــون 
  . پالتفرمی آغازین برای انقالب  آماده کنند، خواهم پرداخت

  

  اعتصاب عمومی فعال. ۳
اما باید اذعان کرد . نباید نقش آنها را فراموش کرد. های آنارکوسندیکالیستی دارد فکر اعتصاب عمومی فعال نیز ریشه

  . اند اسپانیا در عمل به ندرت این فکر را اجرا کرده ۱۹۳۶انقالبی به جز در انقالب که سندیکالیستهای 

  منظور از اعتصاب عمومی فعال چیست؟  
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ــا در ابعــاد گســترده ۱۹۳۶در فرانســه  ــه مشــغول  ۱۹۶۸تری در مــه  ی ــدیم کــه کــارگران اعتصــابی پــس از اشــغال کارخان دی
این اولین بـار در . ای بود که ما در کارخانه اشغال شده کوکریل دیدیم صحنهاین . اند جلسات بحث و سینما و ورقبازی

کـارگران . ۱۹۷۲تـا ژانویـه  ۱۹۷۱بـین دسـامبر .  افتـاد تاریخ بلژیک بـود کـه اعتصـاب همـراه بـا اشـغال محـل کـار اتفـاق می
ابی را در این وضعیت دیـدیم ما وقتی کارگران اعتص. را پذیرفتند) LRT(اعتصابی هیاتی از طرف لیگ انقالبی کارگران 

اشـــغال کــردن خـــوب اســـت امــا ایـــن مــدل اشـــغال کـــردن . اعتصـــاب عمــومی فعـــال ایـــن نیســت. کمــی دلســـرد شــدیم
  . ترین شکل آن است ابتدایی

در گذشـته بـه جـز تجربـه . کننـدمنظور از اعتصاب فعال این است کـه خـود کـارگران تولیـد را سـازمان داده و مـدیریت 
یـک اعتصـاب عمـومی نبـود بلکـه یـک انقـالب  فقطتجربه اسپانیا هم . یا تجربه چندانی موجود نبوداسپان ۱۹۳۶انقالب 

لیـپ در فرانسـه، کالیـد در : اما هم اکنون در میـان کـارگران اروپـای غربـی مـوج مهمـی بـه راه افتـاده اسـت. واقعی بود
متوجه شـود کـه بعـد از اشـغال کارخانـه  رپیشگام طبقه کارگ اند که وقتی بخش ژیک نشان دادهدر بلالوربل گانگلیس، 

آن وقـت مـدیریت کارخانـه را سـازمان داد،  و  انجـام داد ورقبـازیهای فرهنگـی و  میتوان کاری بیشتر از برگـزاری برنامـه
  . گام بزرگی به جلو برداشت است که میتوان

ایـن بـاوریم کـه میتـوان در یـک کارخانـه  ها قائلیم به این خاطر نیست که بر  ای برای این نمونه العاده اگر ما اهمیت فوق
ها هــر چنـد امــروز  ها بـه ایــن خـاطر اســت کـه بــاور داریـم کـه ایــن نمونـه تاکیـد مــا بـر ایــن نمونـه. زم برقـرار کــردسوسـیالی

اگـر در اعتصـابی عمـومی کـارگران . و سراسـری گردنـد گسـترش یافتـهمنفردند در وضعیت اعتصاب عمـومی میتواننـد 
از سـطحی  یعنی این. الگوی کارگران لیپ یا گالوربل پیروی کنند نتیجه به کلی متفاوت خواهد بودها از  همه کارخانه

بــا وجــود ایــن بایــد از هــر گونــه اســتدالل . ایم متفــاوت از آنچیــزی کــه در اعتصــابهای عمــومی گذشــته دیــده نظــر کیفــی
هــا و ســطوح  فعــال میتوانــد از انگیزهمکانیســتی پرهیــز کــرد و ایــن نکتــه را در نظــر گرفــت کــه گــذر بــه اعتصــاب عمــومی 

 ، کم و بـیش آگاهانـه،  در یک اعتصاب عمومی بهترین حالت آن است که کارگران. آگاهی خیلی متفاوتی صورت گیرد
اگـر چنـین . داری باشـند یعنـی خواهـان از میـان برداشـتن سـرمایه. خواهان آن باشند که وسائل تولید را به دست گیرند

  .من به دو نمونه اشاره میکنم. ممکن است هماما حالتهای دیگری . لی استخیلی عاچیزی رخ دهد 

در این حالـت کـارگران تـالش . منطق درونی اعتصاب عمومی باشدنتیجه گذر به اعتصاب عمومی فعال میتواند . الف
در . .پـیش رودمیکنند اعتصاب عمومی موفقتر برگزار شود و به ایـن منظـور تـالش میکننـد تـا مبـارزه بـه طـور مـوثرتری 

  :مربوط است اشاره میکنم ۶۸و به تجربه مه  اند دیگران نیز به آن اشاره کردهاینجا به چند نمونه که 

ای  در یـک شـهر بـزرگ از یـک لحظـه -است  که اعتصابی منفعل - اعتصاب عمومی حمل و نقل به عنوان  نمونه .۱.الف
اگر در شـهر بزرگـی مثـل لنـدن یـا پـاریس یـا رم فعالیـت متـرو و : زننده اعتصاب گردد به بعد میتواند بدل به عامل برهم

برای جمع شدن  مردم نمیتوانند. اتوبوس و قطار های حومه متوقف شود طبقه کارگر دیگر قادر نخواهد بود جمع شود
اسـت ممکـن اینجاست کـه اعتصـابیون . کنندکیلومتر طی  ۵۰یا  ۳۰یا  ۲۰ در تظاهرات بدون وسائل حمل و نقل عمومی

بایـد اعتصـاب عمـومی حمـل و نقـل را بـرای هـر چنـد ، فکـری کـه انقالبیـون بایـد از آن دفـاع کننـد، کـه به این فکر کننـد
آشفتن و فلج کردن حیات اقتصادی بورژوازی ادامه داد اما وقتی طبقه کارگر به یک تظاهرات مرکـزی فراخـوان میدهـد 

ایـن اقـدام . راهپیمایی، و فقط با همـین هـدف، موقتـاً بـه کـار انـداختباید وسائل حمل و نقل را برای آوردن کارگران به 
  .همچنین باید تحت نظارت کمیته اعتصاب باشد تا خطوط حمل و نقل فقط در همین چارچوب فعالیت کنند
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داری را هـدف قـرار  که مقدسترین نقطه جامعـه سـرمایهتفاوتش با نمونه قبلی از این جنبه است نمونه دیگر که .۲.الف
ایــن ابــزاری حیــاتی بــرای فلــج کــردن حیــات اقتصــادی . انــداز اســت میدهــد اعتصــاب عمــومی بانکهــا و صــندوقهای پس

تعـداد زیـادی از . بورژوازی است اما اگر اعتصاب طوالنی شود همین اعتصاب منفعل میتواند به ضـرر کـارگران برگـردد
دارند کـه اگـر نتواننـد بـه ) تعاونیها و غیره( ی کارگری انداز سازمانها کارگران مبالغ کوچکی در بانکها و صندوقهای پس

 در یـک اعتصـاب عمـومی فعـال، کارکنـان. کاهش خواهد یافـت شان  دسترسی داشته باشند ظرفیت مقاومت مالیآنها 
ای کــه  ها را گشــوده و در ازاء رویــت برگــه موسســات مــالی در مــواقعی تحــت نظــارت کمیتــه اعتصــاب گیشــه بانکهــا و 

این اقدامی مهم است چرا که به ایـن معنـی اسـت . اد را در اعتصاب ثابت میکند مبلغی به آنها میپردازندمشارکت افر 
  . که کارکنان دارند سیستم بانکی و مالی را مدیریت میکنند

ای که میتواند اعتصاب عمومی را به اعتصاب عمومی فعال تبدیل کند از منطق اقتصادی اعتصـاب  دومین انگیزه. ب
امـا اگـر کـل حیـات اقتصـادی بـرای مـدتی . این منطق میتوانـد کـل حیـات اقتصـادی را فلـج کنـد. اشی میشودعمومی ن

ترین  ســاده. مشــکالت حیــاتی مهمــی بــرای خــود اعتصــابکنندگان ایجــاد میکنــد) بیشــتر از چنــد روز(طــوالنی فلــج باشــد 
تمـام عیـار یـک هفتـه بـه درازا بکشـد بـه ایـن معنـی  مثالی که اغلب ذکر میشود این است که اگر یک اعتصاب عمومیِ 

باید از مقطعی به بعـد . مخربی است نتیجهاین . است که دیگر نان و غذایی نیست و مردم چیزی برای خوردن ندارند
بقـاء جسـمی طبقـه که تحت نظارت خـود کـارگران حـداقلی از فعالیـت اقتصـادی بـرای تدارک دیده شوند سازوکارهایی 

) گاز و بـرق(در بلژیک کارگران گازلکو : های پراکنده اما شناخته شده و خیلی مهمی وجود دارد نمونه. شودکارگر فعال 
تـا بـه ایـن  کننـدتوزیـع بـرق و گـاز را مـدریت  شـاندر مواقع اعتصاب خوداند که  از مدتها پیش این قاعده را وضع کرده

بانکهـا و غیـره را قطـع کـرده و همچنـین جلـوی قطـع گـاز و ترتیب بتوانند جریان برق و گاز شرکتها و موسسات دولتـی و 
برق خانوارها را بگیرند چرا که این اقدام خطر آن را دارد که در میان طبقه تفرقه ایجاد کرده و بخشهایی از طبقه کارگر 

حیـات  ای ادامه پیدا کنـد کـه برعکس اگر تولید تحت نظارت اعتصابیون به گونه. دست از حمایت از اعتصاب بکشند
اقتصادی فلج بماند اما بـه آسـایش تـوده مصـرفکنندگان تـا جـای ممکـن آسـیبی نرسـد، بـه مقـدار قابـل تـوجهی بـر اثـرات 

  . اعتصاب افزوده خواهد شد

های کوچـک را نبایـد  هاهمیـت ایـن نمونـ -در شـهر نانـت اتفـاق افتـاد  ۶۸مشابه همین اقدام در ابعادی کـوچکتر در مـه 
های اعتصـاب تصـمیم گرفتنـد تـا بـا تبـادل  هایی از کـارگران پیشـگام در قالـب کمیتـه در این نمونه گروه. دستکم گرفت

ایـن اقـدام مسـتلزم ادامـه یـافتن تولیـد، عرضـه . کنند تامینمحصوالت خود با محصوالت دهقانان آذوقه اعتصابیون را 
  .اعتصابیون انجام میگرفتای از فعالیتهای اقتصادی بود که تحت نظارت  ذخایر موجود و مجموعه

کوچک است و اهمیت آن هنوز در مبارزات بزرگ کارگری به چشـم نیامـده  میتوان از نمونه دیگری یاد کرد که هر چند
اشــاره مــن بــه . بــا در نظــر گــرفتن گــرایش عمــومی رشــد اقتصــادی میتوانــد در آینــده اهمیــت روزافزونــی پیــدا کنــد، امــا 

این اعتصابی است حساس چـرا کـه . صاب پرستاران در انگلستان در حال وقوع استاکنون در اعت آنچیزی است که هم
خیلـی  اتواند در پی داشته باشـد و ایـن اثـر اعتصاب در این بخش خطر آسیب دیدن و حتی از بین رفتن بیماران را میت

در کارزار خود علیه حق اعتصاب، علیه سـندیکاها  این نارضایتیها دارد و بورژوازی میتواند از  نامطلوبی در چشم توده
کــه نــه بــه  رفتنــدناچــار بــه دنبــال اشــکالی از اعتصــاب  بــه از ایــن رو پرســتاران. بــرداری کنــد و علیــه فعــاالن کــارگری بهره

ن پرستاران برعهده گـرفت! باشد برای فلج کردن فعالیت اقتصادی ای نیرومند بیماران آسیبی وارد شود و هم اینکه ضربه
های درمـانی  اعتصـاب در دریافـت هزینـه هانجام شـد که یمیان اقدامات متنوع از . مدیریت درمان را انتخاب کردند

یعنی درمان همه بیماران بدون ثبت چیزی، بدون وارد کردن چیزی در دفاتر حسابرسی، بی آنکه از کسی پـولی . است
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 آورد ضربه اقتصادی را به بورژوازی و دولـت وارد مـی هماین اقدام ! استاین اقدامی به شدت محبوب . دریافت شود
حمایـت جـالبتر و مهمتـر ایـن اعتصـاب وجـه . میشود که خود کارکنـان مـدیریت درمـان را بـه دسـت گیرنـدباعث و هم 
ایــن کــه اینــان بــه  بــه خصــوص .هــایی از کــارگران، از جملــه فلزکــاران و کــارگران حمــل و نقــل از ایــن اعتصــاب اســت گروه

این اقـدامی خیلـی مهـم . که در حمایت از پرستاران دست به اعتصاب بزنند دیگر بخشها نیز پیشنهاد میکنندکارگران 
  !در راستای همبستگی طبقاتی است

کـه میشـود  یـا ایـن. رسـوخ کـرده اسـت آگاهی کمونیسـتی که در بیمارستاننمیگوییم ها چیست؟ ما  اهمیت این نمونه
ای اینجــاد  ها زمینــه تکثیــر شــدن و محبــوب شــدن ایــن نمونــهمــا معتقــدیم کــه . در یــک کارخانــه سوســیالیزم برقــرار کــرد

  .ای از این الگوها پیروی شود میکند که در دوره اعتصاب عمومی به طور گسترده

 یی که به آنها اشاره شـدها آن این نمونه ایم که در  ای از اعتصاب عمومی نداشته باید اشاره کرد که هنوز در اروپا نمونه
در آن  کـه کنـیمرا تصـور  ۶۸اعتصابی عمومی کم و بیش به گستردگی اعتصـاب مـه . ای رخ داده باشد گسترده طوربه 

چنــین چیــزی آغــاز یــک انقــالب : ترین معنــی آن، ایــن روشــها را بــه کــار ببندنــد بخــش اعظــم طبقــه کــارگر، در گســترده
مهـم نـه پراکنـدگی . های پراکنده را کنـار هـم میگـذارم به این منظور است که من همه این نمونه. اجتماعی خواهد بود

همـین کـه بخشـهای پرتعـدادتری از . قادرنـد ذهنیـت طبقـه کـارگر را دگرگـون کننـدهاسـت کـه  که محبوبیت ایـن نمونه
مـا نیـز در همـین جهـت فعالیـت  د و و ها توجه کنـد چیـز کـامالً جدیـدی ممکـن اسـت متولـد شـ طبقه کارگر به این نمونه

  . میکنیم

  

  ؟اعتصاب عمومی خودگردان یا اعتصاب عمومی با هدایت سازمانهای کارگری سنتی . ۴
روکراتیـک توسـط سـازمانهای کـارگری و ای کـم و بـیش ب مسئله مهم دیگر این است که آیا اعتصاب عمومی باید بـه شـیوه

بایـد پدیـدار شـده و آن را  یعنی ارگانهـای خـودگردان کـارگری از پـایینخودگردان باشد،  اینکه بایدسنتی هدایت شود یا 
؟ من در این باره مکث زیادی نمیکنم چرا که رفقا بـا ایـن موضـوع آشـنایی دارنـد و مـا دائـم در فعالیتهـای هدایت کنند

رد سکتاریسـتی بـه ایـن نکتـه دقـت کنـیم کـه موضـع مـا در ایـن مـو . تبلیغی و ترویجی روزمره خودمان بـه آن میپـردازیم
کـه توسـط خـود کـارگران هـدایت میشـود عمـل ) و هر نـوع اعتصـاب دیگـری( اگر ما در جهت اعتصاب عمومی . نیست

اسـیون سراسـری کـارگران بلژیـک یـا کنفدراسـیون سـندیکاهای مسـیحی ر میکنیم به این خاطر نیست که ما از رهبری فد
الملـل چهـارم بودنـد نیـز بـاز مـا  ن دو سـازمان از اعضـای بینحتی اگر تمامی اعضای رهبری ایـ. آید بلژیک خوشمان نمی

های اعتصاب منتخب در محیطهـای  مدافع اعتصابهای خودگردان میبودیم چرا که باور داریم که تنها با ساختن کمیته
  . کار و درگیر کردن بیشترین تعداد ممکن کارگران در هدایت اعتصاب است که اعتصاب عمومی میتواند موفق شود

حتـی اگـر ایـن فرمانـدهان از نظـر سیاسـی از بهتـرین افـراد دنیـا تشـکیل (صور اعتصابی عمومی کـه مرکـزی فرمانـدهی ت
نـه تنهـا فکـری تخیلـی اسـت بلکـه از منظـر سیاسـی و اجتمـاعی فکـری در راس آن نشسـته و فرمـان میدهـد ) شده باشـد

پیشــفرض ایــن فکــر همــان . عــه بــورژوایی نــداردایــن نــوع طــرز فکــر هــیچ درکــی از طبقــه کــارگر و جام. کــامالً غلــط اســت
یعنـی ایـن کـه بایـد . اسـت کـه پیشـتر در مـورد آن صـحبت کـردم ۱۹۰۰دموکراتهای سالهای  آشفتگی مکانیستی سوسیال

  .با واقعیت ندارد درکی که هیچ انطباقی. انواع فرایندها بطور همزمان با هم اتفاق افتند
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، تنها داشتن پانزده بیسـت رهبـر زبـده در راس شودمیلیون کارگر فرانسوی واقعاً موفق  ۱۰اگر روزی قرار باشد اعتصاب 
. آن کافی نیست بلکه باید انجمنی از بیشترین تعـداد مبـارزان در راس تمـامی سـطوح چنـان اعتصـابی را هـدایت کننـد

بــا از میــان  یعنــی. آیــد بــه وجــود  می زی انقــالب سوسیالیســتیاینگونــه اســت کــه ارگانهــای قــدرت دوگانــه و امکــان پیــرو 
روکراسـی از جامعـه بـورژوایی قـرض گرفتـه و در جنـبش و تقسـیم کـاری کـه ب -ها  برداشتن تقسیم کار میان روساء و توده

» دولـت و انقـالب«حـرف اصـلی لنـین در  -فکـر سـازماندهی شـورایی  در عمـل پیـاده کـردن و  -کارگری پراکنـده اسـت 
سازمانی که در آن بیشترین تعداد کارگران و زحمتکشان به طـور مسـتقیم و بـدون تقسـیم کـار  -رباره سازمان شورایی د

  . روزمره امور خود مشارکت میکنند در اداره

  :آل ما آشنا هستید شما با مدل ایده

  .انجمن عمومی اعتصابیون کمیته اعتصاب را انتخاب میکند. ۱

م جلسه برگزار میکند و این حق را دارد که هر کسـی را از کمیتـه اعتصـاب خلـع مسـئولیت انجمن عمومی بطور منظ. ۲
  .کند

تعـداد اعضـای ایـن کمیسـیونها بایـد از تعـداد اعضـای . ای از کمیسیونها را انتخاب میکنـد کمیته اعتصاب مجموعه. ۳
نی کـه در انجمـن عمـومی شـرکت بیشتر باشد تا بـه ایـن ترتیـب تـا جـای ممکـن بخـش بزرگتـری از فعـاال اعتصاب کمیته

وظایفی مانند تبلیغ، تـامین آذوقـه، مـدیریت منـابع مـالی، . میکنند برای انجام انواع وظایف وارد این کمیسیونها شوند
  . اطالعات، فعالیتهای فرهنگی و غیره

های  در همه عرصه آلی که از آن صحبت کردیم خیلی بعید است مدل ایده. آل ساخت نباید از این موارد چارچوبی ایده
برای آنکه چنان شود باید رزمندگان انقالبی و سطح نسبتاً باالیی از آگاهی فراهم شده باشد تـا . گفته شده متحقق شود
صـرف تشـکیل واقعیـت ایـن اسـت کـه در یـک اعتصـاب عمـومی حتـی . ال در عمـل متحقـق شـود این مدل به شکل ایـده

ــه شــدن ــادی از های اعتصــاب  کمیت ــداد زی ــ هــای اقتصــادی بنگاهدر تع ــری مّس حتــی همــین تشــکیل . رتبخش اســتخب
    .از نظر کیفی قدمی رو به جلو است اعتصابهای  کمیته

ها  های اعتصاب تشـکیل میشـد و ایـن کمیتـه حتی فقط کمیته ۶۸اگر در جریان رویدادهای مه : ایم ما این را بارها گفته
وانسـتیم بـه آغـاز انقـالب امیـدوار باشـیم، میتوانسـتیم منتظـر اسـیون تشـکیل میدادنـد میتر با یکـدیگر متحـد شـده و فد

ال اصـرار میکنـیم بـه ایـن خـاطر اسـت کـه مزایـای ایـن مـدل  اگـر مـا روی ایـن مـدل ایـده. تغییرات کیفی وضعیت باشیم
شرایطی است برای سـازماندهی، خودسـازماندهی و همبسـتگی تعـداد هـر چـه   این مدل مجموعه: واضح و بدیهی است

  .کارگران در رهبری اعتصاب و آغاز وضعیتی انقالبی آن هم در بهترین شرایط برای طبقه کارگر بیشتر 

نزدیکـی   اعتصـاب فعـال و خودسـازماندهی اعتصـاب رابطـه رفـتن بـه سـمت همانطور که میدانیم میـان تـالش در جهـت
یــک یــا دو نفــر : یــک اعتصــاب فعــال را هــدایت کنــد نیســتواضــح اســت کــه دبیرخانــه یــک ســندیکا قــادر . وجــود دارد

کنندگان مواد اولیـه و غیـره را همزمـان انجـام  نمیتوانند و دانش آن را نیز ندارند که تولید، تامین آذوقه، تماس با تامین
بیشـترین تعـداد کاری کنیم که ناگزیریم  شویموارد مرحله اعتصاب فعال  که همین: چنین چیزی ناممکن است. دهند

های  همـانطور کـه نمونــه. کننـدممکـن کـارگران در هـدایت اعتصـاب و مجموعـه تصـمیمگیریهای مربـوط بـه آن دخالـت 
ــه ــددادهای اخیــر نشــان  لیــپ، گالوربــل و نمون ، اعتصــاب فعــال عامــل محــرک نیرومنــدی در جهــت خودســازماندهی ن

  . اعتصاب است
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  های اعتصاب تا شوراهای کارگری از کمیته. ۵
بـه ایـن موضـوع برخـواهم گشـت چـرا کـه موضـوع جـدل مـا بـا رفقـای   -اعتصاب، حتی کمیتـه مرکـزی اعتصـاب کمیته 

یعنــی نمیتوانــد چیــزی . هنــوز نمیتوانــد از عرصــه اعتصــاب فراتــر رود -فرانســه همــین بــود  ۶۸لمبریســت در جریــان مــه 
  .بورژوازی باشد) دولت(بیشتر از اعتراض بالقوه و نه واقعی به قدرت سیاسی 

های اعتصاب به شوراهای کارگری رسید؟ تمایز کیفـی میـان ایـن دو چیسـت؟ هـر چنـد شـورای  چگونه میتوان از کمیته
بـر  ، درصد موارد همانطور که در نخستین سوویت پتروگراد دیدیم از دل کمیته اعتصـاب متولـد میشـود ۹۹کارگری در 

چرا که تجربه آینده میتوانـد خیلـی غنیتـر باشـد تـا تجربـه  و در گفتن این حرف باید محتاط بود  -مبنی تجربه تاریخی 
  : دو عامل در این دگرگونی نقش دارند -گذشته 

این یعنی فـائق آمـدن بـر جزئـی بـودن نهـال قـدرت کـارگری کـه در : های اعتصاب کمیته  یفدارسیونتشکیل پیوند یا . ۱
اعتصاب کارخانـه لیـپ قـادر نیسـت مجموعـه اقتصـاد بـورژوایی و دولـت بـورژوایی را بـه مبـازره : سطح کارخانه میروید

! دارنـد تغییـری کیفـینشان از  لیپ به هم بپیوندند و از محدوده دو یا سه بخش صنعتی فراتر روند  ۵۰اما اگر . بطلبد
 . شامل نظام بانکی، صنعت برق، حمل و نقل  عمومی و غیره شوداسیون ر فدبخصوص اگر این 

 -های اعتصاب، به عبارت دیگر پیوند آنها در یـک شـهر یـا در یـک شـاخه صـنعتی  اسیون افقی یا عمودی کمیتهر اگر فد
از سـطح مشخصـی فراتـر  -ی اعتصاب عمومی را تشـدید میکنـد در این میان شهر اهمیت بیشتری دارد چرا که رزمندگ

های اعتصــاب را بــه ارگانهــای قــدرت دوگانــه بــدل خواهــد  رود منطــق درونــی خــود تشــکیل چنــین کنفدارســیونی کمیتــه
  . ساخت

های اعتصـاب وجـود دارد امـا هنـوز متحقـق نشـده  کمیتـهاسـیون ر فدعامل دومی هم هست که به صورت بالقوه در . ۲
های اعتصاب را به یکدیگر پیوند میدهند قدرتی را به عهده میگیرند که از قدرت مـدیریت  ارگانهایی که کمیته: است

  .اعتصاب فراتر میرود

وقتی فعالیت کمیته مرکزی اعتصاب محدود به سازماندهی اعتصاب، توزیع پول یا آذوقه در میان اعتصابیون و چـاپ 
. نیسـتانحصـار قـدرت سیاسـی در دسـت بـورژوازی  خطری براینهایت هنوز ای در  ، چنین کمیتهباشد بولتن ترویجی

ــرد، شــروع کنــد بــه  ــر از صــرفاً ســازماندهی اعتصــاب بــه عهــده بگی ــا کمیتــه مرکــزی اعتصــابی کــه اقــداماتی را فرات ام
سازماندهی تولید، شروع کند به سازماندهی توزیـع پـول یـا اعتبـار از طریـق بانکهـا، شـروع کنـد بـه سـازماندهی حمـل و 

تـه مرکـزی اعتصـاب عمـالً چنـین قـدرتهایی را در دسـت ای کـه کمی نقل عمومی، توزیـع بـرق، بـه عبـارت دیگـر از لحظـه
میگیرد دیگر صرفاً کمیته اعتصاب نیست بلکه بدل میشود به شورای کارگری، بدل میشود به ارگان قدرتی که فعالیت 

  . خود را عمالً آغاز کرده است

زارهــای آن مثــل سیســتم بــانکی یــا وقتــی ایــن ارگانهــا قــدرتی را کــه در جامعــه بــورژوایی معمــوالً یــا بوســیله بــورژوازی و اب
مثـالی . آن وقت است که میتوانیم صحبت از قدرت دوگانـه کنـیم بوسیله دولت بورژوا اعمال میشود به عهده بگیرند

و  ۱۹۵۰رهبری فدارسیون سراسری کارگران بلژیک در لیژ که در دو اعتصاب عمومی : آورم این است که من همیشه می
را در شهر لیژ سـازماندهی میکـرد و تـردد اتوموبیلهـا و کامیونهـایی کـه برچسـب فدارسـیون  حمل و نقل اتوموبیلها ۱۹۶۰
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کامیونداران نیـز در عمـل قـدرت عمـومی را کـه . سراسری را نداشتند مانع میشد در عمل قدرت عمومی را اجرا میکرد
ای کــامالً اولیــه امــا  ایــن نمونــه. منشــاء کــارگری داشــت و کــامالً بــا قــدرت دولــت بــورژوایی متفــاوت بــود پذیرفتــه بودنــد

جمعـی طبقـه کـارگر  های مشـابه بـه حافظـه و ذهنیـت آنچه در ایـن گونـه مثالهـا اهمیـت دارد انتقـال نمونـه. واقعی بود
ها در ذهن بماند، چرا که همینها در اعتصاب عمومی آینده میتواند تکثیر و فراگیر شده و در پدیدار  است تا این نمونه

یعنــی ارگانهــای قــدرت طبقــه کــارگر در مقابــل ارگانهــای قــدرت بــورژوازی، در عمــل اهمیــت   رگری،شــدن شــورارهای کــا
  .دنای داشته باش العاده فوق

  

  قدرت دوگانه اقتصادی و قدرت دوگانه سیاسی. ۶
 -زینوویـف «مکتـب  -منحصـراً بـه عنـوان مفهـومی سیاسـی در نظـر گرفتـه شـده اسـت  در سـنتمفهوم قدرت دوگانـه 

امـروز رفقـای مائویسـت . نقش مهمی در پراکندن این درک از قدرت دوگانه در جنبش کـارگری داشـته اسـت» استالین
ـــین درکـــی هســـتند ـــاتوروار چن ـــان تصـــوری . حاصـــل کاریک ـــد ســـخت ســـادهاین ـــوم دارن ـــن مفه ـــد میگ. انگارانه از ای وین

. آینـد و ارگانهـای قـدرت انقالبـی هسـتند تروتسکیستها نمیفهمند که سوویتها تنها در وضعیتی انقالبـی بـه وجـود می«
یـا حتـی  و وضعیت امروز انقالبی نیست، در نتیجه حرافی کردن درباره کنترل کارگری، دربـاره قـدرت دوگانـه بیمعنـی 

  .»بدتر از آن، رفرمیزم است

این استدالل مهمترین وضعیت یک مبارزه کارگری در حـال رشـد و گسـترش . برای ما روشن استایراد چنین استداللی 
ای کـه انقالبیـون میتواننـد و بایـد در یـک وضـعیت پیشـاانقالبی  یعنی وضعیت انقالبی و شـیوه: را کامالً نادیده میگیرد

یسـتی، کائوتکیسـتی و ضدلنینیسـتی در واقع در پس این درک مائویستی سنت کهنـه تقـدیرگرایی، مکان. مداخله کنند
افتـد و شـرایط مشخصـی آن را تعیـین میکننـد  است که میگوید وضعیت انقالبی چیزی است که به یکباره از آسمان می

  .هیچ اثری روی آن داشته باشد نیستکه پیشگام کارگری قادر 

رل کـارگری، بـا سراسـری کـردن ما مدعی هستیم که اتفاقـاً بـا دخالـت در اعتصـاب عمـومی و هـدایت آن بـه سـمت کنتـ
وضـعیت پیشـاانقالبی را بـه  میشـودهای اعتصـاب بـه شـوراهای کـارگری  کنترل کارگری، با سراسری کردن تبدیل کمیته

تروتسـکی . به عامل کاتالیزوری در جهت پدیدار شدن وضعیت انقالبی تبدیل شد میشود. وضعیت انقالبی تبدیل کرد
باید مراقب باشـیم « : میگفت. تر و بدیعتری داشت زرگ اقتصادی فکری حتی جسورانهدر مورد آلمان، در آغاز بحران ب

بعیـد . پدیـدار شـدند یکـی نپنـداریم ۱۹۱۷سـوویتهایی کـه در انقـالب بـا که قدرت دوگانـه و ارگانهـای قـدرت دوگانـه را 
اساســی بــورژوایی  ارگانهــایی قــانونی در چــارچوب قــانون(شــوراهای کارخانــه  ۱۹۳۰نیســت در وضــعیت مشــخص آلمــان 

  ». که سندیکاها در آنها غالبند عمالً بدل به ارگان قدرت دوگانه شوند) م.ا -دولت وایمار 

ارگانهـای  وتردیدی نیست که یکی پنداشتن قـدرت دوگانـه . پیشداوری نداشته باشیمدر حال حاضر باید در این رابطه 
که در انقالب روسیه یا در انقالب آلمان پدیدار شدند خطـایی اسـت کـه نبایـد مرتکـب  شکلیشورایی درست به همان 

ارگانهـایی از یعنـی ،  ۱۹۳۶های میلیشـیا در اسـپانیا در ژوئیـه  کمیتـه: وجـود دارد مهـمدسـتکم یـک نمونـه تـاریخی . شد
و اگـر . ظـاهر شـدند دوگانـه بـه مثابـه ارگانهـای قـدرت، خاستگاهی به کلی متفاوت و در جایگاهی متفاوت بـا سـوویتها

ساخت ویژه جنـبش کـارگری ایـن کشـور در بریتانیا با توجه به حتملترین نمونه اشاره کنم، بعید نیست که بخواهم به م
  .ایم همچون ارگانهای قدرت دوگانه ظاهر شوند ارگانهایی از نوعی به کلی متفاوت از سوویتهایی که پیشتر دیده
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وشـی عمـل میکننـد کـه امـروز دسـتکم در ابعـاد محلـی، یعنـی در انگلـیس، امـری بـدیهی بـر اسـاس ر رفقای انگلیسی ما 
ــدار میشــوند کــه رزمنــده: اســت ــاال میگیــرد ارگانیزمهــای مــوقتی پدی ــار کــه ســطح مبــارزه در ابعــاد محلــی ب ترین  هــر ب

ــه ــدگان کارخان ــه را،  نماین ــارزترین بخشــهای ســندیکایی آن منطق ــاً همــه را، مب ــه الزام ــاً همــه را، و در ها را، و ن ــه الزام و ن
مواردی بخشهای محلی حزب کارگر، و نـه الزامـاً همـه را، و نماینـدگان سـازمانهای انقالبـی کـه در محـل حضـور و در آن 

  . موثر اند را به گرد هم جمع میکنند

اگر چنـان ارگـانی قـادر باشـد مجموعـه طبقـه کـارگر . به هر حال باید در عمل دید چگونه چنان ارگانی سر برخواهد آورد
 ۱۵تـا  ۱۰اگر این ارگان فقط قادر به بسیج پیشگام کـارگری و . منطقه را بسیج کند پس فرقی با یک سوویت محلی ندارد

). داری ضدسرمایهجبهه ا همانطور که ما در بلژیک میگوییم ی(درصد طبقه کارگر است پس یک جبهه واحد چپ است 
پیــدایش ارگانهــایی از ایــن نــوع در کشــورهایی کــه بخــش عظــیم طبقــه کــارگر آنهــا هنــوز بــه انحــاء مختلــف در چــارچوب 

  . سازمانهای سنتی فعالیت میکنند دور از نظر نیست

مــن . منظــورم مــوردی اســتثنایی در اروپاســت» هســازمانیافت«میخــواهم روی ایــن نکتــه تاکیــد کــنم کــه وقتــی میگــویم 
در . ایـن حـد از سـازمانیافتگی وجـود نـدارد -شاید به جز سـوئد کـه آشـنایی کـافی نـدارم  -معتقدم که خارج از بریتانیا 

اگـر تمـام مـواردی کـه در بـاال بـه آنهـا اشـاره کـردم را روی هـم جمـع کنـیم در اغلـب . فرانسه بدون شک اینگونه نیسـت
در ایتالیـا و در بلژیـک . اند نماینده یک سوم یـا یـک چهـارم طبقـه کـارگر فرانسـهفقط رانسه چنین سازمانهایی شهرهای ف

 -چنـین چیـزی مسـتلزم سـطحی از سـازمانیافتگی و تربیـت سیاسـی طبقـه کـارگر اسـت . نیز وضع به همـین گونـه اسـت
: که در انگلستان موردی اسـتثنایی اسـت -هستمنظور فقط رای دادن نیست بلکه پاسخ دادن به فراخوانها و غیره نیز 

میتوان گفت که در اغلب مراکز بزرگ صنعتی تمام طبقه کارگر به اشـکال مختلفـی در قالـب سـندیکاها و حـزب کـارگر 
 حتـی در مـورد انگلسـتان نیـز اگـر بخـواهم نظـر . سـازمان یافتـه اسـت) تا جایی که سندیکاها در این حزب حضـور دارنـد(

دهم معتقدم که به وقت اعتصاب عمومی پدیدار شدن کمیته منتخب اعتصـاب محتملتـر اسـت تـا شخصی خودم را ب
امــا بــه هــر حــال نمیتــوان چنــین اتفــاقی را نامحتمــل دانســت چــرا کــه بخشــی از منطــق جنــبش . ارگانهــایی از ایــن دســت

  . کارگری انگلیس است

کـه وظیفـه آنهـا  -ابی بودنشان در اینجا مسئله نیست انتخابی یا غیرانتخ -در نتیجه این مهم است که میان ارگانهایی 
چـرا ایـن موضـوع تـا ایـن . تضمین قدرت اقتصادی است و گذار به مخالفت با قدرت دولت بـورژوایی تمـایز قائـل شـویم

کننــده و دشــوار اســت؟ چــرا کــه مســئله در اینجــا تمــایز میــان گرایشــی مشــخص  و نــوعی جهــش کیفــی در  انــدازه تعیین
میتــوان گفــت کــه شــرایط و مســیر رویــدادها و بــه عبــارت دیگــر منطــق درونــی جنــبش بــه شــکلی تقریبــاً . آگــاهی اســت

به سمتی بکشـاند نیز اند را  دموکرات یا کارگرانی که در خروشچویزم آموزش دیده نامحسوس میتواند کارگران سوسیال
یعنـی حتـی اعتصـاب . م را انجـام دهنـدبیـان کـرد ۴تـا  ۱ای از اقـدامات کـه مـن در مـوارد  که علیرغم میلشان مجموعـه

اما از یک جایی به بعد حرکت جنـبش اگـر نـه نـاممکن . فعال، حتی بازگشایی مجدد بانکها برای پرداخت به اعتصابیون
علـت . وقتی که باید برای برخورد و نفی نهادهای دموکراسی بورژوایی آگاهانه تصمیم گرفت: که خیلی دشوار میشود

 . ی اروپای غربی تا به امروز شکست در این لحظه بوده استشکست تمام انقالبها

بــه خشــنترین در آن نمونــه خیلــی معروفــی کــه در کشــوری رخ داده کــه همــه چیــز  :دیگــری از انگلســتان نمونــه گویــای
وقتی که جنبش کـارگری انگلـیس  ،در فاصله کمی بعد از جنگ جهانی اول، ۱۹۲۱در سال . افتد صورت ممکن اتفاق می

در ) فلزکــاران، معــدنچیان، حمــل و نقــل(، ســه ســندیکای بــزرگ انگلــیس در آن زمــاننیرومنــدتر از هــر زمــان دیگــری بــود
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تر از اعتصـاب  اعتصابی که میتوانست خیلی گسترده -جانبه تصمیم گرفتند  اعالم اعتصاب مشترک کنند  ائتالفی سه
کـــارگران کـــف کارخانـــه نماينـــدگان در همـــان زمـــان جنـــبش . اریخی بـــه کلـــی متفـــاوتیباشـــد، آن هـــم در بســـتر تـــ ۱۹۲۶

لویـــد جــرج، هوشـــمندترین . های انگلـــیس خیلــی گســـترده بــود ، جنبشـــی شــبیه ســـوویتها، در کارخانــه)اســتوارد شاپ(
و بـه آنهـا جانبه را دعـوت کـرده  رهبران اصلی هـر سـه سـندیکای ائـتالف سـهسیاستمدار بورژوازی انگلیس در این وقت 

و . مــا میــدانیم کــه شــما از مــا خیلــی نیرومندتریــد. مــا میــدانیم کــه شــما قادریــد تمــام کشــور را فلــج کنیــد«: میگویــد
امـا شـما . همچنین میدانیم که نخواهیم توانست ارتش را به مصاف شما بفرستیم چرا که سربازان امتنـاع خواهنـد کـرد

اگر شـما میخواهیـد علیـه . دگی میکنم، یعنی پارلمان را نمایندگی میکنممن اکثریت ملت را نماین: باید انتخابی بکنید
اکثریت ملت و پارلمان اعتصاب عمومی کنید فقط باید وقتی دسـت بـه ایـن کـار بزنیـد کـه آمـاده باشـید جـایگزین آنهـا 

شـما بـرای چنـین آیـا . شوید، آماده باشید که قدرت دیگری بسـازید، سـاختار دیگـری از دولـت و پارلمـان و رای همگـانی
  . همه میدانید چه گذشت. آورم روکراتهای سندیکا را در اینجا نمیو پاسخ این ب. »اید؟ کاری آماده

آنچه در بریتانیا اتفاق افتاد تراژدی کمدی بود چرا کـه اصـالً اتفـاقی نیافتـاد و ایـن همـان (ترجمه دردناکتر همین منطق 
ها و شــهرها شــوراهای  در آلمــان تقریبــاً در همــه کارخانــه. اق افتــاددر آلمــان اتفــ) چیــزی بــود کــه لویــد جــرج میخواســت

به عبارت دیگـر قـدرت عمـالً در دسـت طبقـه ( کارگری برپا شده بود، دستگاه دولت بورژوایی تقریباً از هم پاشیده بود 
ی تشـکیل دموکرات شـوراهای کـارگری عامدانـه تصـمیم گرفـت کـه بـرا در چنان وضـعیتی اکثریـت سوسـیال). کارگر بود

پارلمانی بورژوایی انتخابات سراسری فرا بخواند و به این ترتیـب قـدرتی را کـه در دسـت دارد بـه ایـن پارلمـان بـورژوایی 
آن هـم بـه ایـن خـاطر کـه مطمـئن بودنـد اکثریـت را در انتخابـات ! اقدامی نه تنها جنایتکارانـه بلکـه ابلهانـه. تقدیم کند

و قدرتی ). درصد آراء را کسب کردند ۴۴ (نتوانستند اکثریت آراء را کسب کنند آنها حتی . پارلمان کسب خواهند کرد
  . دموکرات که به احزاب بورژوایی تقدیم کردند را که دست داشتند نه حتی به حکومتی سوسیال

وایمـار پـس از آن کـه . انقـالب آلمـان در هـم خـرد شـد) ۱۹۱۹تا فوریـه  ۱۹۱۸از نوامبر ( این گونه بود که در عرض سه ماه 
کــردن شــوراهای  تبــدیل: بازگشــت اســت ای بی ایــن نقطــه. مجلــس موسســان را فراخوانــد دیگــر از ســوویتها خبــری نبــود

انــد برخــی از قــدرتهای اقتصــادی را بــه دســت بگیرنــد بــه ارگانهــایی کــه آگاهانــه قــدرت نهادهــای  کــارگری کــه آغــاز کرده
نمیتـوان از اکثریـت کـارگران . پارلمانی دموکراسی بورژوایی را به چالش بطلبند مستلزم جهشی کیفی در آگاهی اسـت

  . چنین فکری خیاالت محض است. کنند آنکه بخواهند انقالب سوسیالیستی خواست بی

انقالبی بطـور اساسـی  از این رو باید سطح آگاهی اکثریت طبقه کارگر از سطحی رفرمیستی به سطحی انقالبـی یـا نیمـه
  :ای از شرایط الزم است برای این منظور مجموعه. دگرگون شود

ای کـه  وظیفـه -یـد بـه طـور گسـترده تسـریع شـود آگاهی عمومی ناشی از تجربه رویدادها با رشدای انقالبی  در دوره. ۱
در یـک انقـالب کـارگران در هـر روز بـه انـدازه « همه این جمله لنین و تروتسکی را میشناسـند کـه  . کار کوچکی نیست

و همـین . ای خیلی بیشتر اسـت چرا که فعالیتهای تودهموزند آمیسریعتر .  »آموزند  ای عادی می دوره چهار یا پنج سالِ 
  .ای انقالبی است که نشانگر دورهاست 

ای در گذشـته وجـود  و اصـالً چنـین سـابقه  -نمیتـوان تصـور کـرد . کنده حزب انقالبی در چنـین شـرایطی نقش تعیین. ۲
داری و   کننـده حـزب انقالبـی بـه آگـاهی ضدسـرمایه که اکثریت طبقه کارگر بتواند بدون نقـش فعـال و هدایت  -ندارد 

بـا نسـبتاً  قبلـى ای انقالبی در مقایسه بـا دوران در دوره نیز  ن را هم اضافه کنیم که حزب انقالبیای. یابدانقالبی دست 
  .آهنگی سریع متحول میشود
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: کننـده عامـل سـومی هـم اشـاره کـنم ممکن است عجیب به نظـر رسـد ولـی میخـواهم در ایـن فراینـد بـه نقـش تعیین. ۳
 .نقش دشمن

بـه : به مثالی تـاریخی اشـاره میکـنم. دشوارترین وضعی که میتوان تصور کرد وضعی است که دشمن در آن کاری نکند
منظـورم . های بـزرگ منطقـه را اشـغال کـرده بودنـد رفتار بورژوازی ایتالیا وقتی کـه کـارگران شـمال ایتالیـا تمـام کارخانـه

وقت ایتالیا که مانند لوید جـرج انگلـیس از زیرکتـرین رهبـران وزیر  جیولیتی، نخست. است ۱۹۲۰اعتصاب بزرگ نوامبر 
). م.ا -دسـتکم کـارگران تـورین (کـارگران مسـلحند . انـد ها را اشـغال کرده کـارگران کارخانـه«: بورژوازی ایتالیا بود گفت

ایـن اسـت کـه در این وضعیت تنها کار مفیدی کـه مـا میتـوانیم انجـام دهـیم . این اعتصاب بقاء دولت را تهدید میکند
کننـده بـرای  بعبارت دیگر یعنی صـبر کنـیم و امیـدوار باشـیم کـه کـارگران دسـت بـه ابتکـار عملـی تعیین. »کاری نکنیم

بـه مـدت پـنج شـش روز در رهبـری سـندیکاها و در : دقیقـاً همـان چیـزی کـه اتفـاق افتـاد. برداشتن گـامی بـه جلـو نزننـد
و درون شــوراهای  -هنــوز در درون حــزب سوسیالیســت بودنــد در آن وقــت کمونیســتها  -رهبــری حــزب سوسیالیســت 
اینکــه چــه . کنتــرل کــارگری یــا نــه. میخواســتند ببیننــد روی چــه چیــزی بایــد تاکیــد کننــد: کــارگری جلســه و بحــث بــود

در میان بحثهای داخلـی و بیعملـی این طور بود که جنبش . ای از حکومت داشته باشند و مسائلی از این دست مطالبه
  .انی در اتخاذ ابتکار عملی که وضعیت را آنگونه که پیشتر توضیح دادم دگرگون کند، از رمق افتادو ناتو 

اگر بورژوازی ایتالیا در آن موقعیت ایـن خطـا را مرتکـب میشـد کـه دسـتجات فاشیسـت را بـه سـراغ کـارگران بفرسـتد یـا 
. بـه وقـوع میپیوسـت یبـدون تردیـد انقالبـ گفـت کـه میتـوان بـه یقـینبخواهد با ارتش اعتصاب را سرکوب کند تقریبـاً 

کارگران مسلح بودند و نیروی مادی تصاحب قدرت را در اختیار داشتند و این توان را داشـتند کـه بـه تحریکـاتی کـه از 
اما اینکه بخواهند در غیاب تحریکات دشـمن طبقـاتی، خودشـان ابتکـار عمـل . طرف دشمن بیاید بالفاصله پاسخ دهند

د و از نهادهای دموکراسـی بـورژوایی بگسـلند، نـه آگـاهی آن را داشـتند، نـه خواسـت آن را و نـه رهبـری را به دست گیرن
  . الزم را

از این باید نتیجه مهمی گرفت که هرچند جای منازعه دارد اما حاصل تجربه تمامی اعتصـابات عمـومی اروپـای غربـی 
آینــد دوام  کــارگری کــه از دل اعتصــاب عمــومی بیــرون میای عمــل کــرد کــه ارگانهــای نــوزاد قــدرت  بایدبــه گونــه: اســت

چــرا کــه . ای از قــدرت دوگانــه در برابــر جنــبش گشــوده شــود آورنــد، ســاختار قــدرت دوگانــه بایــد دوام آورد، و بایــد دوره
اهد شد کـه دیـر یـا حفظ کنیم تقریباً تردیدی نیست که دشمن ناگزیر خو  درست از وقتی که ارگانهای قدرت دوگانه را

د بــه آنهــا حملــه کنــد و در چنــین وضــعیتی اقــدامات الزم بــرای واکــنش بــه ایــن حمــالت میتواننــد بــه شــیوه مــوثرتری و ز 
اند، بخـواهیم کـه تبعـات سیاسـی و انقالبـی  از کارگران، که گام سازمانی عظیمـی برداشـته بتوانيمتدارک دیده شوند تا 

   .تصمیمات خود را تشخیص دهند

: یک وضـعیت قـدرت دوگانـه واقعـی اسـت ی که در چنین شرایطی میتواند اتفاق افتدحالت به عبارت دیگر محتملترین
شــانه بــه شــانه پارلمــان و نهادهــای  -های نــوزاد قــدرت ســوویتی  هســته -یعنــی وضــعیتی کــه در آن شــوراهای کــارگری 

ای بایـد اکثریـت  انـهدر چنین وضـعیتی بایـد دانسـت در چـه وقتـی، بـه چـه صـورتی و بـا چـه به. کنندبورژوایی فعالیت 
  .طبقه کارگر را به طور آگاهانه و آزادانه به سوی گسل از نهادهای بورژوایی و تکیه به سوویتهای کارگری هدایت کرد

ــدئولوژی رفرمیســتی یــا  ــاثیر ای ــه کــارگر تحــت ت ــن اســتدالل در شــرایطی موجــه اســت کــه هنــوز اکثریــت طبق ــه ای البت
داری یـا تروتسکیسـت یـا انقالبـی یـا مائویسـت  پیشتر کمونیست یا ضدسرمایه اگر اکثریت کارگران. نورفرمیستی باشد

شوراهای کارگری را آگاهانه بدل به سوویت کرده و بـه سـوی  ،شده باشند حتی پیش از آنکه قدرت دوگانه پدیدار شود
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البتــه بــه  -حــالتی بــه شــدت نامحتمــل در تقریبــاً تمــام کشــورهای اروپــا اســت ایــن امــا . تصــاحب قــدرت خواهنــد رفــت
  .استثنای اسپانیا که آن را هم باید با احتیاط برخورد کرد

  

  سنترالیزم. ۷
کم گرفت وقتـی  آن را دست لنین ای که ای میپردازیم که از نظر روانشناسی خیلی مهم است، پدیده  در اینجا به پدیده

طبقـه کـارگر اروپـای غربـی مـدتهای :  میخواست بخشی از تجربیات انقالب روسیه را عیناً در اروپای غربی پیـاده کنـد
بـه ایـن خـاطر اسـت کـه وقتـی رفیـق . مدیدی است که در سازمانهای کارگری، سندیکایی و سیاسی متمرکز شـده اسـت

، در واقع داشت به آنها چیـزی »شما باید سنترالیزم را یاد بگیرید« : گران میگفتپوساداس در بازگشت به اروپا به کار 
  . سال پیش میدانستند ۷۵آموخت که آنها از  را می

سـنترالیزم نیـروی طبقـه را بـدون شـک افـزایش : اند متاسفانه کارگران در این رابطه تجربه دوگانه و بیشتر منفـی داشـته
بوروکراتیک شدن سازمانهای کارگری را نیز افـزایش داده اسـت بـه طـوری کـه  وجودم داده اما شکل مشخص سنترالیزم

در تمـام اروپـا هـیچ اسـتثنایی بـر ایـن قائـده وجـود . بـوروکراتیکتر اسـت باشـدای متمرکـز  امروز هر چه یک سـازمان تـوده
  . ندارد

. طبقــه کــارگر اســت ســتقلمپیشــتر توضــیح دادیــم کــه یکــی از نکــات مثبــت یــک اعتصــاب عمــومی آزاد ســاختن نیــروی 
در ایـن . نیرویی که طبقه کارگر با آن میتواند کنترل بوروکراتیک بر طبقه کارگر و بر جنبش کـارگری را بـه چـالش بکشـد

ایـن نیـروی اسـتقالل در . تمرکزگریزی باشد میل به تردیدی نیست که این استقالل کارگری در ابتدا تا حد زیادی حاوی
امـا هـر دوی اینهـا در واقعیـت بـه شـدت در هـم . علیه بوروکراسی تا علیه بورژوازی و دولـتابتدا بیشتر طغیانی است 

  . اند تنیده

رکز کردن ابتکار عمل طبقه با سخنرانی یک تروتسکیست یا در یک مدرسـه کادرسـازی اتفـاق ماین را یادآور شویم که مت
ای است که  این تجربه رجوع کرد چرا که غنیترین تجربه باید بطور مکرر به(مثالی بیاوریم از انقالب اسپانیا . افتد نمی

ارگانهای از نـوع سـوویتی کـه کـارگران بطـور خودانگیختـه از ): تا به امروز در کشورهای امپریالیستی اتفاق افتاده است
در : ندهمان روزهـای آغـازین انقـالب شـروع بـه سـاختن آنهـا کردنـد حتـی نامهـای مختلفـی در شـهرهای مختلـف داشـت

» های میلیشـیا کمیتـه« تر بود نـام ایـن ارگانهـا را  ، جایی که جنبش در آن پیشترفته)و نه در همه جای کاتالون(تالون کا
کمیتـه «، »کمیتـه تولیـد«: کشـور نامهـای دیگـری بـر روی ایـن ارگانهـا گذاشـته بودنـد گذاشته بودند، در منـاطق دیگـرِ 

. نامها از شهری به شهر دیگر فرق میکرد. ، و غیره»یته جبهه خلقمک«، »شورای کارگری«، »کمیته کارخانه«، »محلی
ها بودنــد نیــز  کــارکرد، ترکیــب و آگــاهی خودانگیختــه کســانی کــه در ایــن کمیتــه. ای صــوری نبــود و ایــن صــرفاً مســئله

ه اتفـاق ساعت نه تنها ناممکن بـود کـ ۲۴ای سراسری در عرض  ها در کنگره پیوند دادن همه این کمیته. متفاوت بودند
  !نیفتاد و این البته از سر تصادف نبود

  :کمک کند اشاره میکنمرشد متمرکز شدن این نیروها در اینجا چند راهی که میتواند به 

همـین کـه اعتصـاب وارد مرحلـه فعـال میشـود، در . یک راه خیلی مهم راه اقتصادی است که پیشتر دربـاره آن گفـتم. ۱
نمیتـوان در یـک بنگـاه اقتصـادی آغـاز بـه . ی وجود دارد که باید به آن اشاره کنـیممنطق آن نیروی متمرکز کننده عظیم
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در جریـان همـین . های مـرتبط بـا حمـل و نقـل، مـواد خـام، توزیـع، انـرژی و غیـره تمـاس گرفـت آنکه با بنگاه تولید کرد بی
و همـین اسـتدالل خـوبی . میشـودکننده تقریباً به طـور خودکـار فعـال  فرایند است که نیرویی متمرکز کننده و هماهنگ

  . است که اهمیت گذر به اعتصاب فعال را برای حرکت به سوی انقالب سوسیالیستی نشان میدهد

مراکـز عصـبی جامعـه . عامل خیلی مهم دیگری که معموالً از یاد میبریم تمرکـز هـر چـه بیشـتر وسـائل ارتبـاطی اسـت. ۲
فکـر اشـغال ایسـتگاه . مرکز عصبی یک شهر دیگر ایستگاه قطار نیست. پیش بودند نیستند ۶۰امروز دیگر همانهایی که 

امـروز مراکـز . امروز دیگر در بسـیاری از کشـورها بیمعنـی اسـت -فکری منطقی بود  ۱۹۱۷که برای کارگران سال   -قطار 
کــه نبایــد (ها  خانــهچاپ: هــای مــرتبط بــا اینهــا دور، رادیــو، تلویزیــون و حوزه عصــبی جامعــه عبارتنــد از مراکــز ارتباطــات راه

  . ، بانکها و غیره)های که در آن پول چاپ میشود به خصوص چاپخانه. دستکم گرفت

ای که میتوانند در یک اعتصاب فعال زاده  اگر متوجه این چند عامل باشیم قادر خواهیم بود که نیروهای متمرکزکننده
مهـم اعتصـاب  ویژگـین گفـت کـه تقریبـاً هـیچ کـس از منظر امکان انقالب سوسیالیستی میتوا. شوند را نیز درک کنیم

هـا توسـط کـارگران اشـغال شـده و مـدیریت  در روزهای آغازین اعتصاب تقریبا تمام بنگاه: را متوجه نشد ۶۸عمومی مه 
در پاریس آنتن رادیو تلوزیـونی نمانـده بودکـه توسـط اعتصـابیون اشـغال . های ارتباطات راه دور میشدند، از جمله بنگاه

تنهـا مداخلـه نظـامی حکومـت دوگـل نیـز . حتی آنتنهای وزارت کشور و وزارت دفاع نیز اشـغال شـده بـود -باشد نشده 
  . نیروی امنیتی برای بازپس گرفتن آنتن کافی بود ۱۰۰دخالت : برای آزاد کردن یک آنتن در پاریس برای وزیر کشور بود

اگــر کــارگران  -اهــای ایــن چنــین میتــوان خیلــی کارهــا کــرد البتــه بــا اگــر و ام -اگــر رهبــری دیگــری در راس اعتصــاب بــود 
گیری ایــن آنــتن  العــاده ایــن مراکــز را میدانســتند، اگــر بــا بــازپس آگــاهی متفــاوتی داشــتند، اگــر اعتصــابیون اهمیــت فوق

بـدون تردیـد اعتصـاب  -مخالفت میکردند، دیگـر نیـازی بـه گفـتن نیسـت کـه از ایـن مقاومـت چـه چیـزی متولـد میشـد 
 . یشدموفق م

ای، وقتـی بـه صـورتی کـه گفتـه شـد متمرکـز  درک این نکته ضروری است که میـزان فلجـی کـه چنـین اعتصـاب عمـومی
ایم متفـاوت خواهـد  شده باشد، قادر است بر دولـت بـورژوایی تحمیـل کنـد از نظـر کیفـی بـا هـر آنچـه در گذشـته دیـده

که به طور یکجانبه و به خطا تکنولوژیهای امروزی  های درک نادرست کسانی اینجاست که یکی از مهمترین جنبه. بود
استداللی که در مـورد نقـش ایـن تکنولوژیهـا در  -را نقد میکنند و آنها را صرفاً نیرویی برای سرکوب و استثمار میدانند 

ه این عده متوجـه نیسـتند کـه جامعـه بـورژوایی دقیقـاً بـه ایـن خـاطر کـ. ظاهر میشود -داری درست است  رژیم سرمایه
انــدازه نســبت بــه گذشــته  ای تکنیکگــرا اســت در مواجــه بــا اقــدام یکپارچــه و سراســری تمــامی مزدبگیــران بی جامعــه
  .پذیرتر است آسیب

در آن . انداخت بورژوازی در پنجاه شصت سال پیش چگونه سرکوب میکرد؟ چند هزار مزدور مسلح را به جان مردم می
امـروز . پذیرتر اسـت امروز جامعه به شدت آسـیب. سالح بر سالح پیروز شد وقت برای مقابله با بورژوازی فقط میشد با

ی با قابلیت تحرک که همگی با رادیو و فکس و غیـره بـه تعـداد محـدودی مراکـز عصـبی یجامعه تشکیل شده از واحدها
کنیـد، میبینیـد تمامی آنتنهای ارتباطات راه دور را تصاحب کنیـد، تمـامی امکانـات انتقـال اطالعـات را قطـع . متصلند

  .که در عرض یک ربع ساعت تمرکز به اردوی پرولتاریا و انقالب منتقل میشود و ضدانقالب کامالً نامتمرکز خواهد شد

ای بـرای تمـاس بـا   فرانسه وضعیت طـوری بـود کـه وزیـر کشـور هـیچ وسـیله ۶۸در روزهای نخست اعتصاب عمومی مه 
 دیگـر  .شـیها، تایپیسـتها و کارمنـدان اسـتانداری در اعتصـاب بودنـدوضع عجیبی بود که حتـی من. فرماندارها نداشت



 مسائل استراتژیک اعتصاب عمومی 17

revolutionary-socialism.com گرايش سوسياليزم انقالبى 

کـه وزیـر کشـور نمیتوانـد بـا فرمانـداریها تمـاس بگیـرد بلکـه ایـن بودکـه حتـی اگـر تمـاس میگرفـت نیـز  مسئله ایـن نبـود
ینصورت پیام باید بطور مستقیم با خود فرماندار یا یکی از معاونانش تماس میگرفت چرا که در غیر ا. ای نداشت فایده

  .منتقل نمیشد

درک اهمیت این مراکز عصبی جدید کـه عبارتنـد از تمـامی وسـائل ارتبـاط راه دور، بـرای انتقـال تمرکـز بـه اردوی کـار و 
هـا بـه اعتصـاب فعـال  وقتـی یـک اعتصـاب منفعـل در ایـن حوزه. العاده مهم است فلج کردن بورژوازی و ضدانقالب فوق

تصـور کنیـد در جریـان یـک اعتصـاب عمـومی کارمنـدان مرکـز رادیـو و . رکز ایجـاد میشـودبه طور خودکار تم شودتبدیل 
ایــن بــه معنــی آن اســت کــه رادیــو تلویزیــون همــراه بــا نیــروی متمرکــز کننــده . تلویزیــون دســت بــه اعتصــاب فعــال بزننــد

اقـدام در هـر  نخسـتین: ضـدانقالب ایـن را خیلـی خـوب میفهمـد. وصفناپذیری در خدمت اعتصاب قرار خواهد گرفت
ضـدانقالب میدانـد کـه اگـر رادیـو و تلویزیـون . تلویزیون بوده است و  سال گذشته  تسخیر رادیو ۱۵ضدانقالبی  کودتای

  .العاده عظیمی خواهد بود برای متمرکز کردن قدرت کارگری در دست مردم و کارگران باشد این نیروی فوق

زورآزماییهـای آینـده حـول همـین مراکـز بـه وقـوع خواهنـد : رسـیدجی هـم بـرای آینـده و به همین صورت میتوان به نتـای
 بـه سـراغ اعتصـابیون شـرکت کوکریـل یـا شـرکت وقـت خـود را تلـف نخواهـد کـرد تـا ژاندارمری بلژیک در ابتدا. پیوست

سـتگاه عـالوه بـر ایـن اعتصـابیون دیگـر در ای. ژاندارمری باید دیوانه باشد تا دست به چنین کاری بزنـد. سه برود ای آسه
اعتصــابیون ایــن بــار بــه ســمت مراکــز ارتباطــات . پیر تجمــع نخوانــد کــرد ســن قطــار وارم در والــونی یــا ایســتگاه مــرزی هن

کــه در دســت هــر اردوگــاهی  اینهــا مراکــزی هســتند: دور، رادیــو و تلویزیــون بلژیــک و بانکهــای بــزرگ خواهنــد رفــت راه
  .خواهند بودبعدی   بیافتند تعیینکننده سیر رویدادهای دوره

اتفاقاً حول مسئله دفاع از خوِد موسساتی از این دسـت، کـه بخـاطر ماهیتشـان قادرنـد بـه یکبـاره بخـش قابـل تـوجهی از 
های خیلی وسیعتری از کارگران قادرند به مسائلی آگاه شوند  قدرت را از یک اردوگاه به اردوگاه دیگر منتقل کنند توده

افتاد و مسائل بطور انتزاعـی و کلیتـری مطـرح میشـد،  ها حول مراکز دیگر اتفاق می یکه پیشتر وقتی این قبیل زورآزمای
  . قادر به درک آن نبودند

  

  قدرت تصاحبوفاداری طبقه کارگر به سازمانهای سنتی و مشکل . ۸
بـه اصـطالح  در اینجا هر چه پیشتر در مورد رشـد وضـعیت قـدرت دوگانـه نـوزاد ناشـی از اعتصـاب عمـومی و وفـاداریِ  

را بــه نــوعی  گفتــیم ســنتی و سیاســی طبقــه کــارگر کــه در نهایــت بــه مســئله معــروف حکومــت موقــت منتهــی میشــود
  . ما در اینجا با تضادی اساسی در خالصترین و عالیترین شکل آن روبروییم. جمعبندی میکنیم

اســیونی از ر عمــومی فد در یــک اعتصــاب. مطــرح میکنــد را مســئله اعتصــاب عمــومی در عمــل مســئله قــدرت سیاســی
های اعتصـاب در عمـل آغـاز  وقتـی کنفدراسـیون کمیتـه. ارگان قدرت دوگانه اسـتهمان های اعتصاب در عمل  کمیته

امـا . میکند بـه مسـائلی فراتـر از مـدیریت اعتصـاب بپـردازد در واقـع دارد بـه عنـوان ارگـان قـدرت سیاسـی عمـل میکنـد
های  گـری نیـز همزمـان باشـد و آن ایـن کـه اکثریـت همـین کـارگرانی کـه کمیتـهمتاسفانه همه اینها میتواند با پدیـده دی

اعتصاب را انتخاب میکنند و از آنها حمایت میکنند ممکن است همزمان از احزاب رفرمیستی پیروی کنند کـه دقیقـاً 
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نشــان جنــبش کــارگری  تــاریخ در وضــعیتهایی از ایــن دســت خصــلت ضــدانقالبی خــود را بــه مخربتــرین شــکل ممکــن در 
  .اند داده

سـوویتها را  ۱۹۱۷کـارگران روسـیه در مـاه فوریـه و مـارس . تاریخ این را به روشنی در تجربیات مختلف نشان داده اسـت
آرهـای  امـا اکثریـت کسـانی کـه در ایـن سـوویتها انتخـاب شـدند از منشـویکها و اس. در سرتاسر روسـیه انتخـاب کردنـد

در سرتاسـر آلمـان شـوراهای کـارگری را  ۱۹۱۸کـارگران آلمـان در نـوامبر . دنـددر واقـع یعنـی رفرمیسـتها بو . راست بودند
در سرتاسـر  ۱۹۳۶کـارگران اسـپانیا در ژوئیـه . دموکراتها بودنـد برگزیدند اما اکثریت کسانی که انتخـاب شـدند سوسـیال

ا آنارشیسـت یـا اعضـای دموکرات بودنـد یـ ها یـا سوسـیال ها را ساختند امـا اکثریـت اعضـای ایـن کمیتـه این کشور کمیته
را ها  در واقـــع اعضـــای ســـازمانهایی کـــه اگـــر نگـــوییم ضـــرورت تصـــاحب قـــدرت توســـط ایـــن کمیتـــه. حـــزب کمونیســـت

مــا بایــد تــالش کنــیم کــه ایــن تنــاقض را . نمیفهمیدنــد دســتکم میتــوان گفــت ماهیــت قــدرت دوگانــه را درک نمیکردنــد
  .بفهمیم و نمیتوانیم آن را در حرف حذف کنیم

تـاریخ . »تا وقتی که کارگران هنوز آگاهانه از رفرمیزم نبریـده باشـند سـوویتها را نخواهنـد سـاخت«: یم بگوییمنمیتوان
تـا وقتـی کـه کـارگران از رفرمیـزن نبریـده «  کـه گفتن این نیـز نادرسـتتر اسـت. نادرستی این فرضیه را نشان داده است

تنهـا بـا سـاختن سـوویتها و قـرار داشـتن برعکس، . تئوری مائویستها تقریباً همین است. »باشند نباید سوویتها را بسازند
مشـکل واقعـی همـین جاسـت، همـین جاسـت . در وضعیت انقالبی است که اکثریت کارگران از رفرمیزم خواهنـد بریـد

  .خود را به واضحترین شکل بر سر مسئله قدرت سیاسی نشان میدهدکه تضاد واقعی 

اند قـدرت را بگیرنـد و در عـین حـال ایـن قـدرت را در  چرا که نمیتـوان کـارگران را قـانع کـرد کـه بـا ارگانهـایی کـه سـاخته
ایـن احـزاب تحـت از طـرف دیگـر نبایـد تـوهم داشـت کـه . مقابل احزابی که این کارگران هنوز به آنها وفادارنـد قـرار داد

در عــین حــال نمیتــوان ایــن احتمــال خیلــی بعیــد را از نظــر دور . فشــار کــارگران بــاالخره قــدرت را تصــاحب خواهنــد کــرد
داشت ولی باید دانست که چنین احتمالی خیلـی خیلـی نـاچیز اسـت و در مـورد اروپـای غربـی میتـوان گفـت کـه قابـل 

  .تصور نیست

حلهـای  ه اینجا دو راه حل را در پیش گذاشته و این دو راه حل تا به امروز تنهـا راهجنبش کارگری برای حل این تضاد تا ب
  .معتبرند

اسـت کـه بـه  ۱۹۱۷نخستین راه حل در سـطح تبلیغـات اسـت و همـان تاکتیـک معـروف و کالسـیک بلشـویکها در سـال . ۱
شما میخواهید کـه ایـن شـوراها قـدرت . اید شما خود را در قالب شوراهای کارگری سازماندهی کرده«: کارگران میگوید

  .»از حزب خود بخواهید که تمام قدرت را در چارچوب سوویتها تصاحب کند. را بگیرند

میخواهم روی این موضوع تاکید کنم که چنین تاکتیکی در وضـعیتی انقالبـی، یعنـی در شـرایطی کـه ارگانهـای قـدرت 
یجـاد میکنـد در مقایسـه بـا وقتـی کـه از کـارگران بخـواهیم بـه اند، پویشـی بـه کلـی متفـاوت ا دوگانه پیشتر ساخته شده

. احزاب کارگری رای دهند یا اینکه از حـزب کـارگر انگلـیس بخـواهیم از طریـق انتخابـات در انگلسـتان بـه قـدرت برسـد
خـواهیم  من معتقدم کـه در آینـده نیـز ناچـار . البته این نیز از نظر تبلیغاتی موثر است اما پویشی به کلی متفاوت دارد

تنها حالتی که ممکن است به ما اجازه دهـد کـه ایـن مرحلـه میـانی را دور بـزنیم . بود که باز هم از همین مسیر بگذریم
این حالتی است که . وضعیتی است که در آن سازمانهای انقالبی از همان آغاز در طبقه کارگر اکثریت را داشته باشند

  .رو خیلی نامحتمل است اگر نگوییم ناممکن دستکم در سالهای پیش
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با وجود این باید در چگونگی فرمولـه کـردن ایـن شـعار حکـومتی انتقـالی دقـت کـرد چـرا کـه ایـن شـعار بایـد بـا واقعیـت 
میـزان و چگـونگی ایـن وفـاداری ممکـن . میزان و چگونگی وفاداری طبقه کارگر به احـزاب سـنتی مطابقـت داشـته باشـد

گرایشـی کـه شـاید مـا  پـیش از رفقـای دیگـر  -غربی گـرایش بـه ایـن سـمت اسـت  امروز در اروپای . است متفاوت باشد
که بخشی از وفاداری طبقه کارگر به احزاب سنتی به تـدریج در حـال انتقـال بـه  -کشورها در بلژیک آن را شاهد بودیم 

لژیـک اسـت شکل رفرمیستی سنتی کالسیک در کشوری مثل بلژیک بیشتر فدارسـیون سراسـری کـار ب .سندیکاها است
اگــر نگــوییم حــزب  - تــا حــزب سوسیالیســت بلژیــک یــا در کشــوری مثــل ایتالیــا ســندیکاها بیشــتر ایــن نقــش را دارنــد تــا 

  .حزب کمونیست - دموکرات سوسیال

بـه هـر ترتیـب بایـد سـندیکاها و در برخـی مـوارد : باید به چگونگی فرموله کـردن شـعار حکـومتی انتقـالی نیـز توجـه کـرد
مـا بـه یـاد داریـم کـه در بلژیـک در . سازمانهای سندیکایی را پیش از سازمانهای سیاسی سنتی در ایـن شـعار لحـاظ کـرد

ــود از شــعار حکــومتی انت ۱۹۶۰تمــام دوره بعــد از اعتصــاب عمــومی  ــارت ب ــا عب ــالی م ــر «ق ــه ب ــا تکی حکومــت کــارگری ب
نمیتـوان آینـده را از . این فرمولی بود که با واقعیت طبقه کارگر و جنبش کـارگری بلژیـک مطابقـت داشـت. »سندیکاها

خیلی مشخصی است و خود را هر بار با واقعیات طبقـه کـارگر مطابقـت میدهـد و   پیش قضاوت کرد چرا که این مسئله
سـال پـیش نوشـته شـده بیـرون آیـد بلکـه بایـد بـا واقعیـت  ۴۰ومتی انتقـالی نمیتوانـد از چـارچوب یـا متنـی کـه شعار حکـ

  .مشخصی که ما در هر کشور با آن مواجهیم منطبق باشد

وقتی که بحران انقالبی حادی رخ میدهـد، زمـانی کـه اعتصـابی . جنبه دیگر حل این تناقض جنبه سازمانی آن است. ۲
، در ایـن وقـت در درون طبقـه واقعی تمام کشور را فلج میکنـد و وضـعیت قـدرت دوگانـه ایجـاد میکنـد عمومی به طور 

ایـن موقـع مهـم سـنتریزم در . افتـد اتفاق می جدیدی بندی  بندی و یا ترکیب گروه به سرعت کارگر و در جنبش کارگری
مختلفــی پدیــدار شــده و معمــوالً بــه  در ایــن وقــت نیروهــای سنتریســت از جاهــا و زوایــای. تــاریخ جنــبش کــارگری اســت

مـن در اینجـا سـنتریزم را در معنـی مثبـت آن بـه کـار .  نقطه مشترکی در مبـارزه خـود را سـازمان میدهنـد حولسرعت 
  . آیند بردم چرا که اینها نیروهایی هستند که از رفرمیزم به سمت انقالب می

موقعیتی عبارت است از ایجاد اتحاد عمل  میان انقالبیون و در نتیجه به طور کلی مهمترین وظیفه سازمانی در چنان 
چـپ آنارشیسـت، چـپ  در انقالب اسپانیا ایـن وظیفـه. سنتریستها حول تعدادی از مسائل کلیدی زایش قدرت کارگری

در انقــالب آلمــان ایــن چــپ حــزب سوسیالیســت مســتقل، حــزب کمونیســت و . سوسیالیســت، پــوم و تروتسکیســتها بــود
در انقالب روسیه ایـن وظیفـه حـزب بلشـویک و چـپ حـزب سوسیالیسـت . یروهای آنارکوسندیکالیست بودتعدادی از ن
  . انقالبی بود

آل وضعیتی است که در آن حزب انقالبی از همـان آغـاز  بار دیگر تکرار میکنم که البته تردیدی نیست که وضعیت ایده
ع بزرگی وجود نخواهد داشت و آنچه در روسیه اتفاق افتـاد در این حالت مان. در میان این نیروها هژمونی داشته باشد

مـن فکـر نمیکـنم کـه چنـین وضـعیتی . ای بکـنم امـا از شـما اجـازه میخـواهم کـه پیشـبینی بدبینانـه. میتواند تکـرار شـود
این حرف من ناشی از نوعی بدبینی مادرزادی نیست بلکه واقعیـت ایـن اسـت کـه . همیشه در اروپای غربی تکرار شود

حـزب بلشـویک بـه ایـن خـاطر : توضـیحش داد اینگونه که میتوان ای بود ن وضعیت استثنایی در روسیه حاصل گذشتهآ
ســال پــیش از آن در میــان تمــام طبقــه کــارگر هژمــونی  ۱۰توانســت در میــان نیروهــای چــپ رادیکــال مســلط شــود کــه از 

   .داشت
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اتی، هـم از نظـر نشـریات، هـم از نظـر سـندیکایی و از وقتی جنگ جهانی اول آغاز شد حزب بلشویک، هـم از نظـر انتخابـ
امیل واندرولد، که مخالف سرسخت بلشویکها  حتی. نظر تعداد اعضا، در جنبش کارگری روسیه هژمونی کامل داشت

اذعــان میکنــد کــه  بــه روســیه میــرود ۱۹۱۴الملــل سوسیالیســت در آغــاز ســال  بــه عنــوان نماینــده دفتــر بین وقتــی بــود،
  .همه نظر در جنبش کارگری روسیه اکثریت را از آن خود دارندبلشویکها از 

جریـان انقالبـی موفـق . آنچه در روسیه گذشت با وضعیتی که امروز در اروپای غربی وجـود دارد کـامالً متفـاوت اسـت
وقتــی جنــبش انقالبــی در . شــده بــود در دوران انفعــال جنــبش کــارگری روســیه هژمــونی را در میــان طبقــه کســب کنــد

امـا شـش . گسترده شد جریان انقالبی موقتاً هژمونی خـود را از دسـت داد ها تودهدر میان  ۱۹۱۷های فوریه و مارس  ماه
این جریان انقالبی اگر موفق به چنین کاری شد به ایـن خـاطر بـود کـه پـیش از . پس بگیردماه بعد توانست دوباره آن را 

  .ه بود در طبقه کارگر ریشه بدواندای کادرهای کارگر داشت و توانست آن در هر کارخانه

و در . وضعیت پیشگام انقالبی امروز در هیچ کدام از کشورهای اروپای غربی به هیچ وجه شباهتی با این تصویر ندارد
اتفـاقی کـه   -چنین شرایطی، حتی اگر فرض کنیم که در دروه عروج انقالبی نیروهای ما ده و یا حتی پنجاه برابر شوند 

ای  بعید است که بتوانیم از جریانهای سنتریسیتی که از دل جنـبش تـوده -شرایط عروج انقالبی بیافتد ممکن است در 
و  ۱۹۱۹حـزب کمونیسـت آلمـان در سـالهای . العـاده مهمتـری هسـتند، قـویتر باشـیم آیند و نماینده نیروی فوق بیرون می

. هزار عضـو داشـت ۵۰۰تا  ۳۰۰ست مستقل بین هزار عضو داشت و چپ حزب سوسیالی ۲۵تا  ۱۵تا کنگره هال بین  ۱۹۲۰
 ۴همراه با تروتسکیسـتها بـین  -علیرغم همه انتقادهایی که به آن وارد است   -در اسپانیا پوم . این است تناسب نیروها

اینگونـه بـود تناسـب . هـزار نفـر عضـو داشـت ۳۰۰تـا  ۲۰۰هزار عضو داشتند، و چپ سوسیالیسـت و آنارشیسـت بـین  ۶تا 
  .نیروها

از ایـن رو اگـر میخـواهیم . بعید است که در آینده نیز در آغاز عروج انقالبی شاهد تناسب قوای خیلـی متفـاوتی باشـیم
انقالب را از دست ندهیم پرهیز از هر گونه سکتاریزم در برخورد بـا ایـن جریانهـای چـپ و پیـدا کـردن اشـکال سـازمانی 

وقتـی میگـویم جبهـه . سازمانهای کارگری اهمیتـی حیـاتی دارد در درون جبهه واحد ساختن جبهه واحدی از انقالبیون
واحد انقالبیون منظورم جبهه حزب انقالبی و سنتریستهاست چرا که بر اساس تعریفی که ارائه دادیم همه کسانی که 

  . در درون حزب انقالبی نیستند سنتریست محسوب میشوند

همین جبهه بـود کـه ابتکـار عمـل . جبهه انقالبیون تشکیل شد نوعی از : نشان داد ۶۸چنین چیزی خود را در جریان مه 
رفقـای مـا نیـز، بـدون هـیچ گونـه . راهپیماییهـای بـزرگ و میتینگهـا و غیـره: اقداماتی کـه انجـام شـد را بـه عهـده گرفـت

بـه همـین خـاطر بـود کـه توانسـتند در چـپ رادیکـال . سکتاریزمی، در تشکیل این جبهه نقش خیلی مهمی ایفاء کردنـد
بـه عنـوان مثـال . اسـت کـه بایـد بـه کـار بـرد مـدلیبـه نظـر مـن ایـن . فرانسه به عنوان نیروی سیاسی مهمی ظاهر شـوند

ــاد ــا اتفــاق نیافت ــزرگ اعتصــابهای ســال . چنــین چیــزی در ایتالی ــان عــروج ب ــا و گروهکهــای انقالبــی  ۱۹۶۹در جری گروهه
امــا حــاال دارنــد چنــین کــاری را در دوره . کننــد جــادمختلــف هرگــز نتوانســتند حــداقلی از جبهــه واحــد در میــان خــود ای

و . ای که در تاریخ جنـبش کـارگری بیسـابقه نبـوده اسـت، انجـام میدهنـد نشینی و در خطی دست راستی، پدیده عقب
  .بار در ایتالیا به دنبال دارد این نتایجی فاجعه

های چپ رادیکال، نخستین شـورای نماینـدگان  گروهوقتی به ابتکار . ها را در اینجا ذکر میکنم یکی از بدترین این نمونه
کـارگر  ۳۰۰۰در کارخانه فیات ساخته شد کنفـرانس کـارگری سراسـری ترتیـب داده شـد کـه در آن  ۱۹۶۹کارگران در سال 

آمدند  تا جـایی کـه در توانشـان بـود  رفقای ما که در این کنفرانس اقلیت ناچیزی به حساب می. انقالبی شرکت کردند
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آن هم اینکه تمام انقالبیـون از نمونـه فیـات تقلیـد کـرده و همـین شـورای نماینـدگان را در : ک موضوع جنگیدندبر سر ی
امـا تمـام . نیروهای حاضـر قـادر بـه چنـین کـاری بودنـد و این کاری قابل تحقق بود . های ایتالیا نیز بسازند دیگر کارخانه

آن هـــم بـــا اســـتداللهای  ،ایـــن پیشـــنهاد مخالفـــت کردنـــد بـــا هـــای طرفـــدار خـــودانگیختگی هـــای مائویســـت و گروه گروه
مـا بـه نماینـده « یـا اینکـه » ایم مـا همـه نماینـده«استداللهایی از این دسـت کـه : است گرایانای که مختص چپ قانهماح

  .و غیره» ها را رها کنیم ما میخواهیم توده«، »احتیاجی نداریم

ها را بــه عهــده  گســترش ایــن کمیتــه وظیفــهی پیشــگام انقالبــی روکراســی ســندیکایی ســرانجام بــه جــاو نتیجــه چــه شــد؟ ب
نتیجه منطقی این شد . گرفت و موفق شد کنترل جنبشی که میتوانست کامالً از کنترلش خارج شود را به دست گیرد

 روکراسـی سـندیکایی در جهـتو امـروز از مانورهـای ب» ایم م همه نماینده«فریاد میزدند  ۱۹۶۹که همانهایی که در سال 
  . های کارگری در دستگاه سندیکایی پیشتیبانی میکنند ادغام همه کمیته

این مثال نشان میدهد که مبارزه برای جبهه واحد چپ رادیکال در چارچوب مبارزه برای جبهـه واحـد کـارگری نـه تنهـا 
ای کـه  روانـه دنبالهنیازمند غیاب سکتاریزم است بلکه برای رسیدن به آن در عین حال باید از صفبندیهای مکـانیکی و 

  .اپورتونیستها به دنبال آن هستند پرهیز کرد چپگرایان و 

چـپ حـزب : آورم ای چه فرصتی برای انقالبیون ایجاد خواهد کـرد؟ در اینجـا چنـد مثـال تـاریخی مـی ایجاد چنین جبهه
ان کـه بزرگتـرین در سـندیکای فلزکـاران آلمـ توانسـتند ۱۹۲۲سوسیالیست مستقل و چپ حزب کمونیست آلمان در سال 

هــای ســپتامبر و اکتبــر  در ماه .ســندیکای آلمــان اســت اکثریــت را در ســندیکا و در میــان رهبــران ســندیکا بدســت آورنــد
های میلیشــیای کاتــالون اکثریــت را  ، پــوم و چــپ آنارکوسندیکالیســت و چــپ حــزب سوسیالیســت در میــان کمیتــه۱۹۳۶

پشـت سـر میکنـیم بـه خـاطر  را نقـد ۲۳-۱۹۲۲ونیست آلمان در سال وقتی ما پوم یا رهبری راستگرای حزب کم. داشتند
بـرای حـل مسـئله قـدرت  فرصـتبلکه بـه ایـن خـاطر اسـت کـه ایـن نیروهـا از ایـن گذاشتن این مراحل گریزناپذیر نیست 

راه دیگری برای حل این مسئله وجود ندارد و در کشورهای امپریالیستی با اقلیتی کوچک در مقابل . اند استفاده نکرده
  . اکثریت طبقه کارگر نمیتوان این مسئله را حل کرد

  

  تسلیح کارگران و دفاع از خود. ۹
ی داشته باشد، حتـی وقتـی بـورژوازی کـامالً خـود را باختـه و حتی وقتی که چپ رادیکال اکثریت را در شوراهای کارگر 

ســامان خــود را از دســت داده باشــد، حتــی وقتــی کــه طبقــات میــانی هــر چــه بیشــتر و بیشــتر در کنــار طبقــه کــارگر قــرار 
بـا  - در حال تکامل اسـتاینها همه خصائص بحرانی انقالبی  -چرا که فکر میکنند طبقه کارگر پیروز خواهد شد  بگیرند

و مسـئله تسـلیح نیـز . وجود همه اینها تا وقتی که مسئله تسلیح حل نشود مسئله تصاحب قدرت نیـز حـل نخواهـد شـد
مسئله اضـمحالل ارتـش  -۲. مسئله تسلیح طبقه کارگر - ۱:دو جنبه دارد که برای حل آن باید هر دو را به هم پیوند داد

  .بورژوازی

رگر آغاز به مسلح شدن نکند اضمحالل ارتش بورژوازی از حـدی حـداقلی فراتـر اگر طبقه کا. یکی بدون دیگری نمیشود
در این رابطه تروتسکی هر آنچه باید گفته میشد و هر آنچه باید در مـورد نیـروی انظبـاط در درون ارتـش . نخواهد رفت

، از حمـایتی ،رباز منفـردارتش بورژوازی کامالً از بین نخواهد رفت تا وقتـی کـه سـ. بورژوازی گفت را پیشتر گفته است
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از طرف دیگر تا وقتی که ارتش بورژوازی تا حد زیـادی مضـمحل . نظامی در جایی دیگر پیدا نکرده باشد حمایتیجمله 
  .از سطحی حداقلی فراتر نخواهد رفت نیز  نشده باشد دفاع از خود طبقه کارگر 

همـه کسـانی کـه سـعی میکننـد ایـن . سیاسـی و نـه تکنیکـی اسـت اساسـاً  ای باید این را درک کرد که این مسـئله مسـئله
جمعبنـدی . ای تکنیکی جلوه دهند دیر یا زود به این نتیجه میرسند که انقالب ناممکن اسـت مسئله را همچون مسئله

 دقـرار بـو  مگـر (مـا بـه انـدازه کـافی خلبـان نـداریم  « : رژی دبره از انقالب شیلی چیـزی بـه جـز ایـن نبـود وقتـی میگفـت
اگـر زودتـر  .نیز نداشتیم ۷۱و  ۷۲در سال . به اندازه کافی خلبان نداشتیم ۷۳، در سال )م.ا -خلبان تربیت کند؟  کسی

ایـن در تحلیـل نهـایی همـان توضـیحی  .»میکردنـد کـارگران کارگران را مسـلح کـرده بـودیم خلبانهـا زودتـر شـروع بـه زدن
حرف آنها این بود کـه . زب کمونیست بلژیک داشتیم ارائه میدادنداست که استالینیستها در بحثهایی که با رهبران ح

  .در اینجا نمیخواهم وارد بحث درباره شیلی شوم چرا که موضوع بحث ما نیست. »بود ناگزیر آنچه اتفاق افتاد «

حــث ب اتفــاق بیفتــد اگــر کــارگران مســئله قــدرت سیاســی را در برابــر میگذاشــتند ۶۸دربــاره آنچــه میتوانســت در مــه  مــا
باید دشـواری ایـن مسـئله را درک کـرد و . ای سیاسی و نه تکنیکی است مسئله اصلی در اینجا مسئله. مشابهی داشتیم

حلهای تکنیکی برای حل این مسئله پیشنهاد میدهند در واقع به این خـاطر ایـن  باید توجه کرد که اغلب کسانی که راه
  .عبور کنندکار را میکنند که با فرار به جلو از این دشواری 

. پارلمـان بـه آن اشـاره کـردم موضـوع دشواری در همان چیزی است که پیشتر دربارهدشواری این مسئله در کجاست؟ 
کارگران هیج گاه برای مسلح شدن آمـاده  -احتماالً به استثنای اسپانیا  -در تمام سنت جنبش کارگری در اروپای غربی 

و در این تردیدی نیست کـه ایـن . مسلح شدن برای کارگران موضوعی است کامالً بیگانه از تجربه واقعی آنها. اند نبوده
هایی برای وارد کردن آن به در تجربه و درک آنها  خاطر است که باید راهبه این ! موضوعی کامالً جدا از زندگی آنهاست

اهمیـــت مســـئله دفـــاع از خـــود، مســـئله مبـــارزه ضدفاشیســـتتی، و مســـئله اعتصـــاب و گســـتردن اینهـــا در . پیـــدا کـــرد
  . همینجاست

ر اینجـا بـه مسـئله د. ملموستر خواهد شـد وسیعهای  ای برای توده تنها از طریق همین تجربیات است که چنین مسئله
. ساختن کادرها و نقش سازمان انقالبی در این رابطه نمیپردازم چرا که پیشتر در این باره بسیار نوشته شده است آماده

  .در اینجا یک بار دیگر از دشواری مسئله، که دشواری خیلی بزرگی است، تا حدی توسط خود دشمن کاسته میشود

ایجـاد شـوراهای کـارگری و آغـاز  در مقابـل ها، صاب عمومی همراه با اشغال کارخانـهاگر بورژوازی و دولت در مقابل اعت
د، در چنـین ناشغال وسائل ارتباطات راه دور و غیره کامالً منفعل باشـدر مقابل سامان دادن تولید توسط خود کارگران، 

اگـر چنـین شـرایطی هی است کـه اما کامالً بدی. وضعیتی آگاهی طبقاتی چندان در مسیر تسلیح پیشرفتی نخواهد کرد
واکنش سریع بورژوازی در ایـن وضـعیت کـامالً محتمـل : اتفاق بیافتد خیلی بعید است که دشمن واکنشی نشان ندهد

اهمیت . شکل این واکنش میتواند به میدان آوردن ارتش، نخست در ابعاد کوچک و سپس در ابعاد بزرگتر باشد. است
ادن ایـن تجربیـات و اسـتفاده از آنهـا بـرای ایجـاد جهـش در آگـاهی طبقـاتی و در نقش پیشـگام کـارگری در از دسـت نـد

  .در همین جاست از خود سازماندهی عملی کارگران برای دفاع مسلحانه

ها و پدیــدار شــدن ارگانهــای قــدرت دوگانــه مســئله قیــام  اســت کــه اعتصــاب عمــومی همــراه بــا اشــغال کارخانــه اینگونــه
بـه ایـن خـاطر اسـت کـه آمـادگی انقالبیـون در ایـن رابطـه در . مسلحانه و تسخیر قدرت را به مسئله روز نزدیکتر میکنـد
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ای اسـت کـه در درجـه  فرامـوش کـرد امـا ایـن جنبـهاش را نبایـد  وحله اول آمادگی سیاسی است، که البته جنبه تکنیکی
  .دوم اهمیت قرار دارد

سال گذشته در اروپای غربی اتفاق افتاده نه کافی نبودن آمادگی تکنیکی بلکه  ۵۰علل شکست تمام انقالبهایی که در 
 رگ را خلـعهای شـهرهای بـز  اگـر طبقـه کـارگر اسـپانیا موفـق شـد تمـامی سـربازخانه. ضعف در عرصه سیاسی بوده است

یورشـی  بـااز نظـر تکنیکـی منـابع زیـادی داشـت بلکـه بـه ایـن خـاطر بـود کـه ایـن کـار را سالح کند به این خاطر نبود که 
و اگر نتوانست قدرت را تصاحب کند به این خاطر نبود که منابعی تکنیکـی کـه در مـاه ژوئـه داشـت . عظیم انجام داد

  . بود انقالبی اطر نبود درک سیاسی، پیشگام انقالبی و رهبری سیاسیدر ماه سپتامبر از دست داده بود بلکه به خ

صحبتم را با آوردن دو مثال از انقالب آلمان که لحظاتی بودند که در آن مسئله تصاحب قدرت به طور مشخص مطرح 
شـور و هیجـان و . اسـت ۱۹۲۰ژنـرال کـپ در سـال  کودتـاینخستین مثـال اعتصـاب عمـومی علیـه . شدند خاتمه میدهم

ای بـود کـه حتـی حـزب  ایجاد شد بـه انـدازه کودتااعتماد به نفسی که پس از سه روز اعتصاب عمومی و شکست دادن 
  .دموکرات و به خصوص سندیکاها، برای اولین و آخرین بار در آلمان، مسئله حکومت کارگری را مطرح کردند سوسیال

دموکرات، حـزب  لگین، دبیر سراسری سندیکاهای آلمان پیشنهاد ایجاد حکـومتی متشـکل از سـندیکاها، حـزب سوسـیال
خطـای عظـیم حـزب کمونیسـت ایـن بـود کـه فرصــت را . سوسیالیسـت مسـتقل و حـزب کمونیسـت آلمـان را مطـرح کـرد

به خصـوص ایـن کـه در بخشـی . نیانداختبه راه بالفاصله کارزاری تهییجی این پیشنهاد  اجرایغنیمت نشمرد و برای 
میتوانسـت گشایشـی در ایـن موقـع مشـخص . مسلح شـده بودنـد کودتا، کارگران برای مقابله با )رور و ساکس( از آلمان 

نبود بلکه فقـدان هوشـیاری سیاسـی بـود کـه باعـث از دسـت در اینجا مسئله کمبود سالح و منابع تکنیکی . اتفاق افتد
  . ی شدرفتن این فرصت تاریخ

تــا همینجــا نیــز زیــادی صــحبت کــردم و حــاال قصــد نــدارم کــه . اســت ۱۹۲۳اکتبــر  -مثــال دوم مربــوط بــه ســپتامبر 
طبقـه کـارگر آلمـان بـا یـک  ۱۹۲۳در تابسـتان . کـه نقطـه عطفـی در تـاریخ اروپـا بـود ارائـه دهـم ۱۹۲۳ای از سال  تاریخچه

در این موقع حزب کمونیست در تالش بـرای . ون میکندکار صدراعظم کونو را سرنگ اعتصاب عمومی حکومت محافظه
در این موقع برندلر رهبر حزب کمونیسـت . به دست آوردن اکثریت در سندیکاهای بزرگ و در شوراهای کارخانه است

نخسـت . قرار بود ایـن پـروژه در سـه مرحلـه انجـام شـود. ای پرخطر اما جالب پروژه. ای برای تسخیر قدرت داشت پروژه
سـپس از ایـن امکـان . ونیست با چپ حزب سوسیالیست در ساکس و تورینگ حکـومتی ائتالفـی تشـکیل دهـدحزب کم

قیـامی » گاردهای سـرخ«حکومتی برای تشکیل میلیشیاهای کارگری مسلح استفاده کرده و در نهایت با تکیه بر همین 
  .را در سرتاسر آلمان تدارک ببیند

های حـزب  این طرح بـه طـور علنـی در روزنامـه. بورژوازی از آن خبر داشتند همه، حتی: البته این طرحی مخفیانه نبود
پذیر میساخت این بود کـه همـین کـه وزرای  آنچه مرحله دوم این طرح را آسیب. کمونیست به بحث گذاشته شده بود

! ینطور نیـز شـدو هم. کمونیست بخواهند مسلح کردن کارگران را به مرحله اجرا بگذارند بورژوازی واکنش نشان میداد
. گارد دفاعی رایش وارد ساکس و تورینگ شد و هر دو حکومت را منحل کرد» گارد سرخ«در همان مرحله اول تشکیل 

  .این جنبه تکنیکی ماجرا و قابل بحث است

ایــاالت ســاکس و تورنیــگ دو دولتــی بودنــد کــه دو : تر بــود کننــده امــا جنبــه سیاســی ایــن مــاجرا کــه بــه مراتــب تعیــین
هــر دوی ایــن حکومتهــا پشــتیبانی کامــل ســندیکاها را . چــپ بــر آنهــا حکومــت میکردنــد دموکراِت  وزیــر سوســیال نخســت
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میشـد . ای بود علیه جنـبش کـارگری سـازمانیافته آلمـان تهاجم نظامی  ارتش به این دو حکومت در واقع حمله. داشتند
حــزب کمونیســت و پیشــگام کــه پــیش از آن از ایــن فرصــت کوچــک تــاکتیکی در ایــن دو ایالــت اســتفاده کــرد بــه شــرطی 

  . میشدندکارگری را به طور سازمانیافته برای یک زورآزمایی، حتی در سطح نظامی، آماده 

او در این مورد تردید داشت به خصـوص در رابطـه بـا ایـن موضـوع کـه آیـا وضـعیت بـرای . رفیق برندلر چنین کاری نکرد
: بـه شـیوه سنتریسـتی کالسـیک حـل کنـد را برنـدلر خواسـت ایـن مشـکل .یک زورآزمایی به حد کافی پخته هسـت یـا نـه

آیـا شـما بـرای مقاومـت در برابـر ارتـش «: های کارخانـه فراخوانـد و از آنهـا پرسـید ای از شوراهای کارگری و کمیته کنگره
ز درصـــد ا ۴۰حتـــی در چنـــین شـــرایطی در ایـــن کنگـــره . میشـــد پاســـخ را از پـــیش حـــدس زد. »رایـــش آمـــادگی داریـــد؟

  . العاده بودن این وضعیت داشت کنندگان موافق دفاع مسلحانه بودند و همین نشان از فوق شرکت

اگر توده کارگران مبارز مردد در برابر رهبـر مـرددی قـرار داشـته باشـند کـه از آنهـا « : اما همانطور که تروتسکی میگوید
نمیتـوان امیـدی داشـت کـه اینهـا بـه » نیـد چـه کنـیم؟پیشنهاد میک. روی کنم ام که از شما دنباله من آماده« : میپرسد

ای   قـاطع بـود کـه بایـد تـوده  آنچه الزم بـود رهبـری: در این مورد رابطه برعکسی الزم بود. »سمت تصاحب قدرت بروند
حـل ممکـن چیسـت و بـا نشـان دادن آن بـه طـور کـامالً مشـخص بـا اتخـاذ اقـدامات  هنوز مردد را قانع میکرد که تنهـا راه

  . انجام دادند ۱۹۱۷همان کاری که بلشویکها در سال . آنها را به آن سمت هدایت میکند ریضرو 

آنچه ضروری است تدارک دیدن شرایط ذهنـی الزم اسـت تـا اکثریـت طبقـه کـارگر در چنـین مـواقعی ضـرورت رفـتن بـه 
  .سوی زورآزمایی نهایی با بورژوازی را تشخیص دهد

تمام منطق صحبتهای امروز من این بود که یک اعتصاب عمومی، یک اعتصـاب عمـومی فعـال، اعتصـابی کـه منجـر بـه 
های  برنـده انتخابات شوراهای کـارگری میشـود، زمینـه را بـرای چنـین زورآزمـایی فـراهم میکنـد و در چنـین شـرایطی برگ

چه وجه تکنیکی فرایندهای اجتماعی در یک کشور تر باشد، هر  هر چه کشوری صنعتی. زیادی در جبهه کارگران است
  .های بیشتری در جبهه کارگران وجود دارد برنده برگتر باشد،  پیشرفته

اما عاملی که نهایت سیر رویدادها را تعیین میکند این است که کدام اردو در نهایت در عمل ابتکار عمل را بـه دسـت 
کننده،  ای تعیین روز هم که شده، به عقب نشاندن دشمن در لحظه گرفتن ابتکار عمل در عمل حتی برای یک. میگیرد
اینجاست که ما اهمیت حزب انقالبی و عامل ذهنـی را متوجـه میشـویم . توازن قوا را به طور کامل تغییر دهد دمیتوان

  !که قادر است مسیر تاریخ را تعیین کند

  

  ص.ج: ترجمه
 ۹۸بهمن 

  

  :منبع

www.contretemps.eu/greve-generale-strategie-mandel/ 
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