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  رفقا،

ی طبقات  ، و به زودی همهدر نوردیده استایم، اروپا را  آنچه که ما پیش از این در فرانسه انجام داده
. های واشینگتن و توکیومیلیونر تا کو و پکن گرفته مسهای بروکراتاز ی جهان را تهدید خواهد کرد؛  حاکمه

خواهد بار دیگر یورش  الملل می ، پرولتاریای بینیمرا به وجود آوردرقص پاریس ما درست همانطور که 
ها و   تصرف کارخانه.دهد و دژهای از خود بیگانگی ادامه ها تمامی دولتهای   را به سرمایهخودش

ا در عملکرد اقتصاد موجب شده است، بلکه ای ر های عمومی در سرتاسر این کشور، نه فقط وقفه ساختمان
های   بخشی  در حال هدایت همهجنبش عمیقی تقریباً . شده سوالی اساسی از جامعه پرسیده شودباعث
این آغاز یک جنبش انقالبی است، جنبشی که هیچ .  دگرگونی واقعی در زندگی استخواستِها، برای  توده

   . برای تحقق پیروزی استداده انجام نونتاک آگاهی به آنچه که جزچیزی کم ندارد، 

بخواهد به که  ریخت مگر اینیم فروخواهد  رژداری را حفظ کنند؟ چه نیروهایی سعی خواهند کرد سرمایه
د اتفاق بیفتد که جنبش توان ی انتخابات جدید که تنها زمانی می  وعدهو متعاقب آن(ارتش متوسل شود 

دوباره سعی  به قدرت برسد، ،  فرانسهپ چحزباگر . دست بزندفوری  نظامی  یا حتا به سرکوب.)تسلیم شود
بهترین . د، از نظم سابق دفاع کنکند اعمال مینیرویی که ی امتیازات انحصاری و   به واسطهخواهد کرد

 بروکراتاز نوع » کمونیستی«باصطالح حزب  تواند همان می »پسندی عوامهای  حکومت« یک چنین مدافع
فقط زمانی به سرنگونی رژیم ژنرال  و از همان ابتدا در مقابل جنبش ما ایستاد که باشد اش استالینیستی

تواند از آن دفاع کند و در صف نگهبانان آن  وجه نمی دوگول چشم داشت که دیگر دریافته بود که بهیچ
خود که باشد » یکرنسکیست«عملی تنها زمانی می توانست واقعا تغییر جهتی چنین از نظر آنها . باشد
یک ها برای   به آگاهی کارگران و ظرفیت آننهایتاً منوط  مسائل تمام این. ها را کوبیده باشد الینیستتاس

 ـ که کارگرانی که تاکنون این توافق مضحک رهبران اتحادیه .خواهد بود (autonomous)خودآئین  سازمان
در توانند   امروز دیگر نیاز دارند دریابند که نمیاند، را نپذیرفته نازیدند ـ اتفاقاً به این توافق خیلی هم می

 اگر بدست بگیرند چیز را همهخودشان  توانند بلکه می میدان باشند» فاتح« چهارچوب اقتصاد موجود



به  بیشتری حقوقتوانند   به سختی میکارفرماها .سازندهای اقتصاد را مطابق با حقوق خودشان دگرگون  پایه
    .گورشان را گم کنند ندتوان می اما ،بدهندکارگران 

» سیاسی«که صرفاً خواستار حقوق و دستمزد باشد  بخت ی تیره  اتحادیهپیشروی در مسیرجنبش کنونی با 
به :  استسیاست ورای این .اند  ارائه شده»مسائلی اجتماعی«به دروغ به عنوان مطالباتی که نشده است، 
انقالبی که در طول بیش از یک  .شود مطرح میخودش ی  ساده  در حقیقتِی اجتماعی مسئلهعنوان یک 

. های خودش بیان کند تواند خودش را با فرم  انقالب تنها می.قرن در دست ساخت بوده حاال بازگشته است
روکرات  وقتی که یک ب.ساالر خیلی دیر است که قضیه را ماستمالی کنند های دیوان برای این انقالبی

گیری یک سازمان مشترک را   به تازگی شکل)André Barjonet (بارژوناستالینیزه شده مثل آندره 
ها که زیر پرچم تروتسکی یا مائو   خواه آن ....ی نیروهای معتبر انقالب، همه« دتوان میکند که  درخواست می

 باید این نکته را یادآوری کنیم کهما ، دکندور هم جمع را همه  »گرا  آنارشیست و موقعیتیاکنند  سیر می
هیچ ربطی   ها ـ انگیز آنارشیست فدراسیون رقت از بگذریم  ـرو تروتسکی یا مائو هستند آنها که دنبالامروز 

 می»  اصیلانقالبیِ«در مورد آنچه که را شان   ممکن است اکنون ذهنها بروکرات. به انقالب امروز ندارند
  .دهد  را محکوم کند هیچ تغییری در مواضع خود نمیبروکراسی در اینکه صیلا انقالبِ دهند؛تغییر  نامند

هیچ انتخاب هایی که دارند،  ها و اتحادیه ها در اختیار دارند با حزب با قدرتی که آندر زمان کنونی، کارگران 
ی  ه اقتصاد و هممستقیماً هایی که ودشان در صفوف وحدت بخش کمیتهخدهی  دیگری ندارند جز سازمان

 در مقابل خودآئینی و حاکمیت خودشاناز  ،کنند تسخیر میهای تجدید بنای زندگی اجتماعی را  جنبه
ای  کنند و با هم به صورت منطقه کنند، دفاع از خودشان را تضمین می ای و سیاسی دفاع می رهبری اتحادیه

 .شوراهای کارگراند شد، قدرت ها یگانه قدرت واقعی کشور خواهن با این کارها، آن. شوند و ملی متحد می
یا «پرولتاریا . تماشا کنند تلویزیون دوباره بروندشان بازگردند و   این است که به انفعال همراه دیگرتنها 

   .»ست یا هیچ است انقالبی

  خصوصیات حیاتی قدرت شورایی چیست؟

*  و اجرا تصمیم عملیِیگانگی  * دموکراسی مستقیم و کامل* های بیرونی  ی قدرت الل همهانح* 
و تقسیم کار لغو سلسله مراتب  * توانند آنها را برکنار کنند  میشان های لموکّ  در هر زمانهایی که نماینده

ی  تودهپایدار مشارکت *  آزاد شده ی حاالت زندگیِ  و دگرگونی همهمدیریت توام با آگاهی* خودمختار 
  .المللی بینی  هماهنگی و توسعه* خالق 

زنهار از  . نیستمدیریتی-چیزی بجز خود .مروز بدان احتیاج داریم چیزی بجز اینها نیستآنچه ما ا
مدیریتی یا حتا -  کسانی که بحث در مورد خود–شود  ها می حتا شامل کشیشاین  – های مدرن گزینشگری

 راتیکبروکخواهند عملکرد  کنند، در واقع می آغاز می حداقلشوراهای کارگران را، بدون تصدیق ِ این 
-خردهشان را به عنوان یک   یا زندگی آیندهشان خواهند مزایای تقسیم کار فکری خودشان را حفظ کنند، می

  !حفظ کنندرئیس 



و . ی انقالبی پرولتاریا شروع شده است در واقع، آنچه که اکنون الزم است، از این رو الزم شده است که پروژه
اره برای براندازی کار مبارزه همو. ی کارگر بوده است بقهاین پروژه همیشه مربوط به کسب خودآئینی ط

، ی بوده آگاه هدف همواره دستیابی به تاریخِ توام با.و لغو دولت بوده است، لغو تولید کاالیی، برای دستمزدی
پرولتاریا، انقالب » . وجود دارداز اشخاصهر چیزی که به صورت امر مستقل «ها و  ی تفکیک و توقف همه

، 1905پترزبورگ در سال . اش را در رابطه با شوراها ترسیم کرده است های مقتضی خود، شمای فرمخود به 
. 1956در سال ) مجارستان(، بوداپست 1936در سال ) اسپانیا(، کاتولونیا 1920در سال ) ایتالیا(تورین 

ی به قیمت لگدمال همگ، ی تازه دادن به یک طبقه استثمارشونده شکلحفاظت از نظام اجتماعی کهنه، یا 
های مناسب خودش را برای   کارگر اکنون دشمنان و راهی طبقه. بودخواهد ی شواراها ممکن  کردن جنازه

 از خود بیگانه شده فرمهایبا توان   که به هیچ وجه نمیباید آموخته باشد انقالبی ازمانس«. شناسد کنش می
ضح است که شوراهای کارگران تنها راه چاره است، چرا وا). ی نمایش جامعه( »از خود بیگانگی مبارزه کردبا 

  . اند د منجر شدهدر نظر داشتنکه ی انقالبی به خالف آنچه  های دیگر مبارزه که فرم

  

  گرایان خشمگین، در جهت حفظ تصرفات ی بین الملل موقعیت رای کمیتهشو

   1968 می 30
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