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شکل گرفت.   هابلشویک 1917انقالبِی در تقابل با مدِل  شوراییکمونیسم 

استند خوکه می ندفراکسیونی ضِد دولت در کمونیسم بود شورایی های کمونیست

جدید را از پائین بسازند و نه از طریق کسب قدرت صرف یا بدست  ی جامعه

ی  های بارزی با موضعِ آنارشیستهاشباهت ،از دولت هاگرفتن دولت. نقِد آن

در آن دوره باکونین یادآور شد که   مخالف مارکس در انترناسیونال اَول دارد. 

  ، یر است که دولت فوراً نابود شودپذپیروزی انقالب اجتماعی فقط زمانی امکان

  عنوان فدراتیوِ ه مطلق است. کمونیسم فقط ب  متضاد آزادی  ،دولتی چرا که ایده

اند وجود داشته باشد.  توایی میگربرعلیه مرکزیت ی عنوان آکسیون ه ب  ،فرازمانی

که تمام دیکتاتورها  کنیدد که: "شما تضمین میکرمارکس استدالل می او بر علیه 

ورد، ما بر عکس ادعا  آ همراه میه  طبیعتاً دیکتاتوری شما نیز آزادی مردم را ب   و

  ی که دیکتاتوری هدفی ندارد جز ابدی کردن خودش و زایش و تغذیه کنیممی

انتقاد خطر سیاسِت    ." باکونین با این کننداری در میان مردمی که تحملش میدبرده

از همه احزاب دیگر    ترکرد که خود را انقالبی  بینیتوتالیتر احزاب دولتی را پیش

این انتقاد را در مبانی خود مد نظر   شوراییی ها. کمونیستکنندمحسوب  می

  شورایی عنوان کمونیست. کمونیسم ه عنوان آنارشیست بلکه ب ه اما نه ب  ،گرفتند

   نهاد می عنوان عناصر مثبت ارج ه پرولتاریا ب  گی به شوراها و خودانگیخته

زی ساو سیاست صنعتی هابا سیاست ژاکوبنی حکومت بلشویک مخالفت 

 .  بود  اری دولتیدسرمایه

ک باشد. او  کو"شوراهای کارگری" آنتون پانه  شورایی ین اثر کمونیسم  ترشاید مهم

  1914از سال    د وی دوران قبل از جنگ در هلن هااز جناح چپ سوسیال دمکرات

  کوک پانه . د کریی دفاع میای اعتصابی تودههای بود و از آکسیونگر ضدنظامی

  ، کرده بود در اوائل انقالب روسیه از شوراها که در این انقالب بیان خود را پیدا  

بود. زمانی که   هااستقبال کرد. با این وجود او بشدت مخالف سیاست بلشویک

  ، ی چپش را اخراج کردهاجناح 1919 ( در پائیزKPDحزب کمونیست آلمان ) 
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  ( را تأسیس نمود KAPDحزب کارگران کمونیست )  1920در سال  هااین جناح

داشت. او  ها ک از این جریان دفاع کرد و ارتباط نزدیک و فعالی با آنکو پانهو 

طور  ه  ارتباط تنگاتنگی داشت و ب   نیز  ی انترناسیونال در هلندهابا گروه کمونیست

اثر اصلی پانه کوک "شوراهای  د. کرمنتشر می ها ر ارگان آنمرتب مقاالتی د

و   1944 هایطی سال هاو بعضی فصلنوشته  1941/ 42ی هاکارگری" در سال

فرد  به آل 1949ژوئیه  در یی ار که او درنامهطو. همانبه آن اضافه شد  1947

در این کتاب   قصد او که کرداین نکته تأکید  بر  نوشت شوراییوایلند کمونیست 

بلکه نشان دادن بستری بود "که    ،همنشور عمِل سیاسی" نبودبرای  نوشتن  "نسخه  

 بر مبنای آن مشکالت خود به خود طرح و شناخته شوند." 

نقد اجتماعی کمونیستی با آگاهی از موقعیت  ی "شوراهای کارگری" دربرگیرنده

  ن بایستی خود را در و تاکید بر استقالل کارگران است. کارگرا  شوراییکمونیسم  

 ،این مبانی .بگیرنداختیار خودشان را در دست  شوراها سازماندهی کنند تا خود 

د که  کرپانه کوک از این حرکت می ی روشِن مختص خودش را داشت. مندغایت

آتی جایگزین شکِل    ی  عنوان شکل خودحکومتی "در دورهه  شوراهای کارگری ب 

اقتصاد   ی موجود بین سیاست و شوراها جدای نیای کهن" خواهند شد. حکومتی د

نخست به  ی در درجه  هاند، اما آنبری را از بین میدر پارلمانتاریسم بورژوای 

د شو. از طریق شوراهای کارگری تولید اجتماعی میدازندپرکار و تولید میحوزه  

یی که  اد، مجموعهگیرواحد منسجم" شکل میی عنوان "یک مجموعهه و جامعه ب 

و تمام  کنندهمگانی برایش تالش میی وظیفهی مثابهه کارگران ب  دیگر تمامی

برخالف پارلمانتاریسم  .کندخود معطوف میه فکری کارگران را ب ی مشغله

  ، ار نیستمدن هستند، در شوراها کسی سیاست شانمایندگان شوراها تابع موکالن

ی  هاچرا که افراد حاضر در شوراها "حامالن نظرات، مقاصد و خواست

مرتبط با فرایند   همچنین، ا ی شوراهگیرکارگران هستند". شکل از  یهاگروه

د: "وقتی  شومی  زندگیی  یه روحدر  انقالب فرهنگی است که باعث دگرگونی کامل  

کنترل کامل   هاوقتی که انسان ،کار در کمونیته به عادت طبیعی تبدل شود که

ی خود را به  جا هاضرورتی دیگر عرصه ،را در دست داشته باشد نشازندگی

تیب موازین دقیق حقوقی از قبل تنظیم شده ملغی  ترهد و بدیندآزادی می  ی  عرصه

د." این  گیرمیهارا رفتار معمولی و عاری از اجبار انسان هاد و جای آنشومی

طور  ه  ب   و  بایستی از پائین رشد   ،دکر"نظم نوین" که پانه کوک برای آن تالش می

 . کندو در کار و مبارزه رشد  هامان در کارخانهزهم



 

کمونیسم یا به زعم او نی باقی نگذاشت که زپانه کوک فضائی برای شک وگمان

کارگرنه یک علم بلکه یک "ایدئولوژی" است. او برهمین مبنا ی  سوسیالیسم طبقه

  جامعه کرد که بایستی در بطن و عقاید را ترسیم ها یی از ایدهامجموعه

از   ای مرحله  سطح ودر  ،کارگر شکل بگیرند یطبقهو در میان اری دسرمایه

تکامل. بر این مبنا کمونیسم نه یک علم غیرقابل تغییر و فرا تاریخی بلکه به  

آشکارا    و  کند که شرایط کنونی را ملغی می" ستش "جنبشی واقعیامفهوم مارکسی

 دهد.قرار میمدنظر   را  عملکرد و بسیج تمام نیروهای جامعه ،برای این امر

عنوان تنها شکل ممکن نجات جامعه  ه ی شوراهای کارگری را ب پانه کوک برپای 

کارگر برای  ی ید. در راه طبقهداستثمار و بربریت میی از سقوط در ورطه

شاِن  فکری متخاصمی در مقابل او قرار دارند که نماد و ن   ی متعددهای گروهرهای 

   new Dealبااری هستند. اقتصاددانان غربی  د اقتصاد سرمایهی  ن فزایندهشددولتی

جمهور آمریکا   ی اقتصادی و اجتماعی روزولت رئیسها]یک سری از رفرم

شکل    تغییر  ،برای مقابله با بحران اقتصاد جهانی[، فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم

این    گیفتادها عقب  قصد داشت که    زیسابا صنعتی  نیزوی  اتحاد شور  دولت  و   یافته

پرولتاریا درک   ییعنوان "دشمِن" خودرهاه ب   که جریاناتیرا جبران کند.  رکشو

کارگر  ی  دو قدرت ایدئولوژیک بزرگ در مقابل طبقهکه    همچنین تاکید شدشدند.  

د: ناسیونالیسم و دمکراسی  ن افتهقرار گر ،کندی خود مبارزه میکه برای رهای 

 ی. بورژوای 

  . دکرنگاه می نگاهکنندعنوان دمکراسی تولیده ب  شوراییسازمان  وک بهپانه ک

 دهیسازمان و    ستیاتر از دمکراسی ظاهری صرف بورژوای که فر ی ادمکراسی

هد. تازه در چنین شرایطی  داجتماعی تعمیق میی شورایی آن را از جنبه

طور آزاد و یکسان  ه ن ب شاانند به منابع زندگیتون کارکن میگاهکنند"تولید

ی را با دمکراسی  کارگران نبایستی دمکراسی بورژوای  دسترسی داشته باشند".

اشتباه بگیرند. کار   ن سازماندهی شده در شوراها  گاهکنندواقعی، دمکراسی تولید

برای   جمعیفعالیت دستهدر مرکز تعریف پانه کوک از دمکراسی قرار دارد. 

و   کار سنتر اجتماعی را تضمین نموده. کندکمنیته حق مشارکت را تضمین می

کنار    کند"حق برابر برای مشارکت" است. کسی که کار نمیکنندهتضمین    چنینهم

که در تولید سهمی  ییها"پارازیتبود که  ارزیابی پانه کوک ایند: شوگذاشته می

  و دیگر  ارند،گذاز مشارکت کنار می یخود ه خودب طور ه خودشان را ب  ،ندارند



 

ه  ب ها اضافه کرد که "نه آنچنین د" او همن د هم از دمکراسی ایراد بگیرن انتونمی

 د". ارگذمشارکت کنار می  را از  هاآن ،دشانکرعنوان فرد بلکه  عمل

جریان دگراندیش مارکسیسم  به عنوان  را    شورایینخست باید کمونیسم  ی  در درجه

  . ن سرسخت مدل بلشویکی انقالب بودو جنبش کارگری درک شود که اپوزیسیو

انتقاد تند  این جریان از لنین، جریانی که در ادبیات پژوهشی  از آن    با این وجود

  1930ی هازه در سال تا ،"مکتب هلندی ـ آلمانی"نیز نام برده شده استبه عنوان

در روسیه سویت   1905در اثنای تالش مرددانه برای انقالب تکامل پیدا کرد. 

در اکتبر سرخ به همراه   هابلشویک 1917در سالیعنی شوراها شکل گرفتند. 

بعدی  د  قدرت به دست شوراها" رون ی  چپ با شعار "همه  ی انقالبیهایستسوسیال

استثمار و   ی که  جنگ امپریالیستی،کشورهای در دست گرفتند. در انقالب را 

  ، از بین رفته بود  هابورژوازی مورد تعرض قرار گرفته و مشروعیت آنی  سلطه

شوراها شکل گرفتند. انترناسیونال سوم که لنین رهبر آن بود  به این گرایش  

علیرغم  خودانگیخته ]شوراها[ در چارچوب جنبش انقالبی کارگران ارجاع کرد.  

استند که   خون میچنااما هم  ،دندکربرای قدرت شوراها تبلیغ میها  شویکاین که بل

ه  حزب بلشویک را ب  گیهحفظ کنند و کل حق نمایند را  نشاحق آوانگارد حزب

  هااست آنخو برهمین مبنا لنین به منقدان چپ انِگ "ابله" زد و میکرسی بنشانند.   

"رادیکالیسم چپ ـ  ی اخراج کند. در این رابطه نوشته هارا از صف کمونیست

این کتاب  نگیز و در عین حال جالبی است.  اغمی  بیماری کودکی کمونیسم" نمونه

یی  منقِد   ای گستردههد که در چارچوب چپ انقالبی آن دوره جبههدنشان می

د به  جه نبای وبلشویسم وجود داشت. به همین دلیل فرایند انقالبی آن دوره  به هیچ

 و پراکسیس لنینیسم تخفیف داده شود.  هاجهاِن ایده

ش  به جریانات مختلف چپ رادیکال  ا منتشرشدهدر مطلب  1920لنین در اثِر 

ترور فردی را   نچناکه هم هاپرداخته است: به آنارشیستجنبش انقالبی جهانی 

  به عنوان فقیر دهقانان  ی  تودهبه  چپ که    ی انقالبیهادند، به سوسیالیستکرتأیید می

ی  های چپ غرب و کمونیستهادند و به کمونیستکرانقالبی نگاه میی  یک سوژه

 دند.   کرصورت رادیکال رد میه  احزاب را  ب ی  که پارلمانتاریسم و سلطه    شورایی

موفقیت استفاده کند: با این حال او رهبر تنها انقالب ی  لنین توانست از برگ برنده

ی  پیروزمند تا آن زمان بود. این موفقیت از طریق کاربرد یک نسخه کمونیستی 

ساده میسر شده بود: "بدون انضباط سخت و به معنای واقعی پوالدین در حزب  



 

به قدرت عناصر واقعی   جامانده بود. تأکید لنین در این نتیجهما" همه  چیز بی

که کار در  یست مصالحه نیز کرد، او به نقد کسانی پرداخت بابود. حتی می

ی چپ هلند  هادند و کمونیستکرطور اساسی رد میه  و در پارلمان را ب   هااتحادیه

 و آلمان را "انقالبیون مسلکی" قلمداد کرد. 

پاسخ داد.    هاسرگشاده به رفیق لنین" به این سرزنش ی  هرمن گورتر در یک "نامه

گورتر یکی از نمایندگان مَهم کمونیسم چپ بود که از موقعیت کلَیدی مَهم برای  

ی رادیکال حزب  هاهلند و چپ شورایی ی هابرقرار کردن ارتباط بین کمونیست

برخوردار بود. او به این موضوع اذعان   KAPD)کارگران کمونیست آلمان )

  ده که همه مطالب نوشته کرمیفکر " جزوه که  در ابتدا پس از خواندن کندمی

که   کمی تعمق به این نتیجه رسیده  اما بعد از ،درست هستند"رفیق لنینیشده

لنین سرفراز از موفقیت   سادگی درست نیستند. ه عزیمت تأمالت لنین ب ی نقطه

که در روسیه اتفاق افتاده از "اعتبار جهانی"  چه آن که ]انقالب[ اعالم کرد 

گورتر شد. او این مطلب را با   ی عتراض گستردهبرخوردار است  که بانی ا

ی کرد: "به گمان من قضاوت شما در مورد مطابقت انقالب در  بندفروتنی عبارت

اروپای غربی با انقالب در روسیه نادرست است" چرا که دهقانان در اروپای  

غربی در حال زوال است  و به هیچ وجه نیرویی انقالبی نیست، کارگران باید 

که   کندی رادیکال این نظر را تقویت میهای انقالب کنند. سیاست چپبه تنهائ 

"همه چیز بستگی به این دارد که کارگران نه به کمک خارجی طبقات دیگر و  

 کمتر از آن به رهبران اما فقط و فقط از خودشان انتظار داشته باشند." 

ـ که در آلمان روزا لوکزامبورگ    را  گیهتئوری خودانگیخت  چنینگورتر هم

تیب او سرآمد بسیاری از  ترـ و بدین  د کرمطلق نمی  ین مدافع آن بود ـ  ترسرنشاس

گم برخورد  صورت ده ب  گیخودانگیخته یکه به ایده بود شوراییی هاکمونیست

دنبال رهبران  ه دند. او در این نامه یادآور شد که در هلند و آلمان جستجو ب کرمی

حکومت کنند، به مردم   هااهند بر تودهخو"رهبرانی که  نمی ، دارددرست ادامه 

اهیم این رهبری از  خومی ،خیانت کنند و تا زمانی که ما چنین رهبرانی نداریم

 ،اعمال شود". با این وجود گورتر منقد لنین هاپائین توسط دیکتاتوری خود توده

او ظاهراً موافق    در ضمن توسط "شخصیت رهبری" بود.    هاتوده  گیهموافق نمایند

  شورایی دریک کشور دهقانی بود. رهبران پیشرو کمونیسم  هاسیاست بلشویک

هنوز چند سال پیش از آن پس از انقالب روسیه از طرفداران آتشین آن بودند.  

و تاکتیک کمونیستی   در اثرش "انقالب جهانی   1920حتی خود پانه کوک در سال  



 

]در   " را به همراه داشته وکارگری طبقهی م کرد که انقالب روسیه "سلطهاعال

به همین دلیل او مخالِف "موج  روسیه[ "تولید بدون استثمار" مسلط است. 

 اخبار دروغ در مورد روسیه است".  یاکنی گستردهپرلجن

، به کشورهای دیگر در روسیه  ها بلشویک ی ویژهسیاست  اما انتقاد از تعمیم 

در پشت   هاآن .را متحد کرد بعدی   شوراییی های چپ، کمونیستهاکمونیست

حزب که حق سلطه را به  ی نهطلبانقش اتوریتهدم خروس این سیاست ی پرده

ی و کمونیست چپ  گر فرانس فمفر ضد نظامی یدند. د، میاشتگذحساب خود می

"در صورتی که  د نوشت:  اکسپرسیونیسِت "اکسیون" در این مور  یناشر روزنامه

این  ،انترناسیونال سَوم ... با اعمال قدرت مرکزی یک کشور به صحنه بیاید

. انقالب  کندمرگ است و از انقالب جهانی جلوگیری می  یقدرت حامل جوانه

، انقالب سوسیالیستی  کار حزب  ک طبقه استی   یبه عنوان کار پرولتاریا  موضوع  

 نیست". 

بر این نکته  شوراییدازان کمونیسم پرین نظریهترزبردستپل متیک یکی از 

تأثیِر   انستهتومی گی یختهخودانگی موضع منفی لنین در مورد مسئلهتأکید کرد که 

ین دلیل شاید امید به  به هم  . روی اپوزیسیون چپ  غرب داشته باشد  ناهنجاری بر

ریق  "برای مقابله با تأثیر مخرب جنبش رسمی کارگری از طگیخودانگیخته

تمام انقالبیون اقدام عملی خود کارگران بود." اما شوراها برای  ،طراوت انقالب

در   1921در سال  هاکارگر[ بودند. قیام تودهی طبقه ] گینماِد خودانگیخته

  که حزب بلشویکی   کندحزب و تقویت شوراها اثبات میی  کرونشتات برعلیه سلطه

  شورایی ی هااست. کمونیست ی اوائل انقالب فاصله گرفتههاچقدر از انگیزه

ها ن تصدیق کردند که کرونشتاتیشای بعدیهادر بررسی   هابرخالف تروتسکیست

شورش  ها جه خواهان برقراری دمکراسی بورژوازی نبودند. برای آن وبه هیچ

انقالبی که دیگر به سمت   ،بود پرولتری انقاللب  نشتات برای گسترشکرو

  چنیند. برای آنتون پانه کوک و همکرحرکت میطلب اری دولتی اتوریتهدسرمایه

فتاده برخالف کشورهای غربی  اعقب  یبرای پل متیک انقالب پرولتری در روسیه

به  انقالب بلشویکی را  شوراییی هایر نبود و بر همین مبنا کمونیستپذامکان

دند که توسط حزبی ژاکوبنی، حزب بلشویک  کر ی قلمداد انقالبی بورژوای  عنوان

ده شده است. امکان انقالب کمونیستی دهقانان بی چون و چرا  بررهبری و به پیش

مورد چنین   مخالف تأکیدات متأخر مارکس در  شوراییی هارد شد، کمونیست

 دند.  کر فتاده و فردباور نگاه میاعقب به عنوانو به دهقانان امکانی بودند 



 

آلمان بدهنجارور و  باقطب مقابل سوسیال دمکراسی قانونها  بلشویک  هابه نظر آن

زی  ساسوسیال دمکراسی آلمان بت  یمشخصه  شوراییی  هانبودند. برای کمونیست

  در  گرِش سوسیالیستیبویژه السال  که طرفدار امکان ن  طلب، از دولت اتوریته

کشف   هاایی را دوباره نزد بلشویکگرهمین دولت هاآن پادشاهی پروس بود. 

ماندهی و کنترل شود: آیا  فر ،یست دوباره توسط دولتباکردند، همه چیز می

سوسیالسیم بایستی مثل پست   که مطرح کرد ، وقتینبود ینمنظور لنین نیز هم

طبقاتی ی با تاکید بر مبارزه  شوراییی هاکمونیستآلمان عملکرد داشته باشد؟ 

زی از مارکسیسم روسی مخالفت  ساو احزاب با ایدئولوژیها  مستقل فرای اتحادیه

 کردند.  

کنه مطلب را   ،فوت کرد 2007هلند که در سال  شورایی کایو برندل کمونیست 

یا ها بنا بر این ما مثل مائوئیستصورت زیر بیان کرد: "ه طور موجز ب ه ب 

یم. به نظر ما چنین  شوپیشگاِم کارگران وارد صحنه نمی  به عنوان  هاتروتسکیست

چرا که از این طریق همواره   ،ساندر طبقاتی آسیب می یهبرخوردی به مبارز

باید فراموش کرد  ن  فتد.ا مستقل مبارزات کارگران به تأخیر می هیدخودسازمان

ن شادلیل تجارب مستقیمه خاطر خواندن کتاب سرمایه بلکه ب ه ب  که کارگران نه 

مرکزثقل تمام  کارگر ی " و منافع طبقهکنند.ن مبارزه میشابرای دفاع از منافع

است که کارگران، دهقانان و  خوبود. لنین می شورایی ی های کمونیستهابررسی

معنای  ه  ب   شوراییی  های تحت ستم را متحد کند. اتحادی که برای کمونیستهاخلق

به دهقانان بدگمان بودند و مقدر  ها  خاک سپردن ناروای مواضع انقالبی بود. آنه  ب 

ی فقط برای  کارگران استثمارشده از  که رهای " رها شوند، بلهاهم نبود که "خلق

تعیین به "حق ر که روزا لوکزامبورگ بشدت طواعتبار برخوردار بود. همان

ی مبارزه یایده  جاچرا که در این ، " حمله کردسرنوشت بدون قید و شرط ملَل 

ً شوطبقاتی کنار گذاشته می چرخش  ادعای  این که او ارزش زیادی برای    د و مضافا

 ی تحت ستم قائل نبود. هایستی خلقضد امپریال

( "مبانی اساسی تولید و  GIKی انترناسیونال )ها گروه کمونیست 1930در سال 

ی کمونیستی را با ارجاع به مارکس منتشر  شهرتوزیع کمونیستی"، نوعی آرمان

بر این نکته    ی یا مارکوزی متأخرـ ت ی سوررئالیسهامارکسـ  برخالف دیدگاه  .کرد

ی بین قلمروها  و باید نوعی جدای   چه تبدیل شود به بازی   اندتونمی  تأکید کرد که کار  

که امکان دارد   جاوجود داشته باشد، "قلمرو ضرورت" )که در آن کار تا آن

شود( و   مجاان  مندیی هدفان با برنامهچناو بایستی همکوتاه، بی زرق و برق 



 

تعریف جدیدی از مفهوم ثروت  ی  هکننداغت تعیینت فرقلمرو آزادی )که در آن اوقا 

دند:  کر"ارزش" را می بلیغ الغایی انترناسیونال ت ها. گروه کمونیستاست( 

ی بر مالکیت  ن تماعی الزم تولید نبایستی به بازار  و مناسبات مبت اج هماهنگی

بازنماد  ،کاریهی و دی که هر نوع  سامانی جا خصوصی محول شود. اما از آن

ن گذشته بایستی یک مقیاس برای حساب کردن وجود  چوهم  ،"زماِن اقتصادی"ست

بر اساس آن زمان کار اجتماعی میانگین را محاسبه کنند.   که کسانی   داشته باشد 

کاِر دقیق ریاضی راندمان  ی  محاسبهی  ی انترناسیونال به ورطههاگروه کمونیست

  ، انگار که چنین ند" کشیده شدمرو ضروتاجتماعی میانگین برای زمان "قل 

این محاسبه تازه  است و    یرپذامکانپسافوردیستی    ی  امروز در مرحله  ییامحاسبه

یی  ا، محاسبهبودشده ارزشمند نیز  1968اجتماعی  ینبهجاپس از نقِد همه

ی ارتودکس و هم  هاتردیدبرانگیز. نکته جالب توجه این است که هم کمونیست

روزا لوکزامبورگ یا پانه کوک همواره از فعالیت اخالقی  یی نظیر  هامارکسیست

 گینه فقط از طریق خودانگیختهها ند. آنامیان آوردهه کارگر سخن ب ی طبقه

ی  گیربه محوری بودن شکل  چنینبلکه هم  ،احزاب مقابله کنندی  استند با سلطهخومی

راه  دند. برای پانه کوک "مشکل اساسی )در کرتأکید مینیز  اخالقِی جدید 

ً رها( وضعیت روحیاجامعه به همین دلیل تغییر کامل زندگی   است.  یی واقعا

انقالب  ی ی همواره مطالبه. کمونیسم شورای " ضروری قلمداد شدهاروحی انسان

معلماِن  که    ی شورایی  هاکمونیست  شمار فرهنگی و تعلیم و تربیتی را مطرح کرد.  

  1968 سرکشیپانه کوک با  کم نبود. ،ائی بودندآموزش دیده برای مدارس ابتد

شان "رادیکالیسم یتیب برادران گون ـ بنَِدیت در مطالبهتردوباره کشف شد. بدین

در کنار روزا   1968چپ راه عالج قهرآمیز بیماری پیری کمونیسم" در سال 

بندرت  هابانزآلمانی ی که در  آن زمان در محدوده KAPDلوکزامبورگ و 

دازان  پرارجاع مثبتی به این نظریه ، بوددر موردشان صورت گرفته  پژوهشی

دند، معدود افرادی که "قبل و بعد از انقالب )روسیه(  کرکمونیسم شورایی می

"  هاو خودسازماندهی توده گیمخالِف دعوی رهبری حزب به نفع خودانگیخته

ی  هااهند "رد پای این گروهخوبرادران گون  بنَِدیت اعالم کردند که میبودند. 

در مورد شوراها"   ی "گروه کار  1968ال را دنبال کنند". در ماه  مارس رادیک

بدون مجوزشان تحت عنوان "مبحث پارلمانتاریسم. پانه   ی جزوه یدر مقدمه

ن برای انتشار این شالوکاچ ـ فریدلندر )رویتر(" اعالم کردند که خواستکوک ـ 

استراتژی    ن مربوط بهنبش ضد اتوریته در گفتماجزوه در ارتباط با این است که ج

  . " کشیده نشود1969در انتخابات  شرکت " یبه  ورطهش اتثبت سیاسی و



 

پانه کوک را ارائه   1920و  1916ی سال هااز جمله نوشت  برای این هدف هاآن

تغییر اجتماعی  پارلمانتاریسم " هد که چگونه د کردند. این آثار تاریخی نشان می

ی شورایی  ها. کمونیستکندا" تقویت میگرحزب پرولتری را به یک حزب رهبری

یی تکیه کنند که شرکت  های آن سوسیالیستهااستند بر سنت خومی 1968یهاسال

"تحریم تهاجمی انتخابات" )بالکون(، انقالبی کردن به عنواندر انتخابات را 

"عالمت  ی مثابهه را ب  ستیری تاپارلمان )روداس( یا جنبش اعتصابی ضد پارلمان

خارج از   ایی ی تودههاآکسیون دندئ یعنیکریی" درک می اهشروع تبلیغات تود

یی مثل  اطرز مشابهه برای یک نظام شورایی )پانه کوک، ب بایستیپارلمان می

موافق یک نظام شورایی با تغییر تاکتیکی بود( عمدتاً جایگزین سیاسِت   لوکاچ 

مقاالت   . امید ناشران اینتوافقاِت پارلمانی رهبران الیگارِش بوروکراتیک شوند

توسط پارلمان   کهاین و نه  تضادهای اجتماعی افزایش پیدا کند آگاهی ه این بود ک 

انستند از تویی، قشرهایی از طبقه میای حاشیههان گروهساپوشیده بمانند. بدین

کِل   ،ن در فرایند تولیدشاجماعت خلق جدا شوند و سپس به اقتضای موقعیت

که بعضاً   68چالش بکشند. سرکشی این جامعه را به ی ایانهگرساختار سلطه

اما توجهی به   ،دکری شورایی میهاارجاع مثبتی به پانه کوک و دیگر کمونیست

تبلیغ  یی را که آنهاانبهجاپیشنهادات همه و  کار ـ کارگریی تمام جوانب جامعه

صدای دگراندیش درک شد و ٌمدل شورایی درمقابل    به عنوان، نداشت. او  دندکرمی

شوروی گذاشته شد. مواضع مربوط به   یوان پوسیدهایدئولوژی استخ 

دلیل ضرورِت "تبادل مادی با  ه وظیفه و اجبار ب  به عنوانزی، کار سامحروم

ی با ضرورت  دند. کمونیسم شورای نادیده گرفته ش گی طبیعت" )مارکس( بساده

"قلمرو آزادی" و گرایش   سرکشی برعلیه اقتدارگرایی مطابقت داده شد که بر

د. کمونیسم شورایی برای بسیاری از سردمداران  کرکار تاکید می یبرای رهای 
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