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 حرفى کوتاه

هدف از اين کار آشنا کردن بيشتر کارگران مبارز و فعاالن جنبش کارگرى در ايران با                                      . در اختيار شماست     اولين شماره بولتن        
جنبش ، بدون تئورى انقالبى   ”ما عميقا به اين حرف لنين باور داريم که                  . است“ جمعى از فعالين کارگرى      ”گرايش و نقطه نظرات         

اين صرفا کوششى است براى به ميان کشيدن مباحث و                  . ولتن تئوريک نيست    اما اين يک ب      “ .انقالبى نمى تواند وجود داشته باشد          
سايه روشن هايى که مى تواند کوشندگان جنبش کارگرى را به تعميق درك خود از تئورى انقالبى و آميختن آن با پراتيک طبقه                                              

اين مساله در درجه اول به بازخورد هر               . مپيشاپيش نمى توانيم روالى تعيين کني          ، در مورد نظم انتشار اين بولتن          . کارگر برانگيزد  
يعنى درجه بحثى که بر مى انگيزد و عکس العمل هايى که از ميان جنبش کارگرى و همينطور از سوى                                . شماره بولتن بستگى دارد     

 .روى بولتن فعال به عنوان گاهنامه حساب کنيد، بنابراين. فعاالن ساير جنبش هاى اجتماعى به آن نشان داده مى شود
×××××× 

 
 
 

 )JAFK(معرفى وبالگ جمعى از فعالين کارگرى
 

 

 مشخص “!کارگر استه ى فردا از آن طبق”اين وبالگ که با شعار . بـه وبـالگ جمعـى از فعاليـن کارگـرى خـوش آمديـد         

مجموعـه اى از مقالـه هـا و تراکـت هـاى مـا را براى آشنايى بيشتر مراجعه کنندگان با ديدگاه ها و مواضع            ، مـى شـود   

هـر نوشـتار جديـدى کـه از سـوى مـا تهيه شود بالفاصله از طريق همين وبالگ در اختيار همگان            .  عرضـه مـى کـند      مـا 

بـه عـالوه همـانطور کـه مـى بينـيد تقريـبا همـه سـايت هـا و وبـالگ هايـى کـه به مسائل جنبش                    . قـرار خواهـد گرفـت     

 .کارگرى در ايران مى پردازند جزء پيوندهاى اين وبالگ هستند

 فقـط ارائـه نظـرات خـود نيسـت بلکـه مهمـتر از آن مى خواهيم از نظرات ساير فعالين جنبش               ،از وبـالگ مـا    امـا هـدف     

از طـريق   (ىکارگـرى بـر سـر پرسـش هـا و مواضـع و موضـوعات مشـخص بـا خـبر شـويم و در حـد يـک مباحـثه وبالگـ               

 .سر فصل نظرات انتقادى و يا همراهى و هم جهتى شما را بدانيم) ارسال فورى نظرات

و نــيز ســاير مــبارزات اجتماعــى و  (مــا منــتظر ارســال اخــبار مــبارزات کارگــرى   ، عــالوه بــر ارائــه نظــرات و ديدگــاه هــا  

از طــريق پــيام هــاى فــورى شــما ، و افشــاى ســتم هــا و اجحافــات ســرمايه دارى و دولــت ســرمايه داران ، )سياســى

ا جنــبه شــايعه داشــتن آن را حــتما در و يــ، خواهشــمنديم کــه موثــق و دســت اول بــودن خــبر، در ايــن زميــنه. هســتيم

 .نوشته خود متذکر شويد

مهم ، اگـر اسـنادى از جنـبش کارگـرى ايـران و جهـان بـه دسـتمان رسـيد که آن را با توجه به مسائل پيش پاى جنبش                     

 .و ارزشمند تشخيص داديم حتما آن را معرفى خواهيم کرد

 به اميد پيروزى و بهروزى

 “جمعى از فعالين کارگرى”

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

 
 

2 

 ايط جنبش کارگرى در ايران شر
  ؟آيا به مرحله جديدى پا گذاشته ايم

و قشر پايين   ، کارگران و تهيدستان شهرى و روستايى       . مى خواهند پوست مردم را بکنند       .  طبقه حاکمه ايران تصميمش را گرفته است         

تامين و تداوم سودهاى      ، و در اصل   “ نرخ هاى باالى رشد     “و  “ توسعه اقتصادى ”قرار است قربانى      ، و متوسط حقوق بگيران دولتى       

شايد اين خبر به گوشتان رسيده باشد          . کالن و مطمئن براى سرمايه داران بزرگ داخلى و انحصارات سرمايه دارى امپرياليستى شوند                    

مانه اى  احمدى نژاد و مقامات وزارت کار و وزارت کشور و خانه کارگر جلسه محر                       ، که مدتى قبل از فرارسيدن اول ماه مه امسال                

، آنچه باعث تشکيل اين جلسه شده بود            . برگزار کردند تا جلوى تکرار مبارزات و اعتراضات کارگران در اين روز خاص را بگيرند                            

ظاهرا انعکاس اخبار مبارزات کارگران ايران در رسانه هاى جهانى در سال هاى گذشته و فشارهايى بود که از اين جانب بر حکومت                                    

حرف رئيس جمهور اسالمى اين بود که ما مى               . اما نکته اصلى که در همان جلسه  رو آمد چيز ديگرى بود                        . اسالمى وارد مى آمد      

، اين وسط . بپيونديم“ سازمان تجارت جهانى  ”مى خواهيم هر چه زودتر به         .  را در اقتصاد ايران پياده کنيم         ٤٤خواهيم به سرعت اصل       

اگر خواست ايجاد تشکل هاى مستقل             ، و از آن بدتر       ،  هايشان موش بدوانند       اگر کارگران بخواهند با اعتراضات و طرح خواسته                  

بنابراين با تمام قوا بايد جلوى شکل گيرى اين                 . با مشکل و دردسر روبرو خواهيم شد             ، کارگرى به يک جريان عمومى تبديل شود             

نبش کارگرى نقشى آگاهگرانه و پيشرو و              و براى اين کار بايد حواسمان به عناصرى باشد که مى توانند در ج                             . جريان را بگيريم    

سرکوب فعاالن جنبش کارگرى و توده هاى حق طلب و پا به ميدان                     ، دولت سرمايه دار با اين دورنما و ارزيابى            . سازمانده بازى کنند   

 .گذاشته کارگر را در دستور کار خود قرار داده است
و خطر بيکارسازى و     ،  گرانى و گسترش فقر و فالکت از يک سو            جنبش کارگرى به شکل مستمر و سراسرى به موج           ، طى همين دوره   

وقتى که از مستمر و سراسرى          . اخراج در جريان خصوصى سازى ها و تعميق رکود و بحران صنايع عکس العمل نشان داده است                               

. هبرى متمرکز روبروييم  نبايد اين درك را بگيريم که با يک جنبش سازمان يافته سراسرى با ر                   ، بودن اين عکس العمل حرف مى زنيم         

بر اثر مشاهده گسترش جنبش کارگرى از واحدهاى بزرگ گرفته تا                ، ولى شايد معناى اين واقعيت مسلم        . اين واقعيت را همه مى دانيم        

کارهاى زيادى است که انجامشان طلب مى شود و به                   ”يعنى فراموش کنيم       . در ذهن بعضى از ما کمرنگ شود             ، متوسط و کوچک    

با وجود محدوديت در امر سازماندهى و تاثير ناچيز آگاهى انقالبى طبقاتى بر                       ، در همين سطح کنونى      ، ا جنبش کارگرى    آي“ .اضطرار

وقتى که اعالم حمايت و همبستگى از مبارزات پراکنده کارگرى              . گام هاى آشکارى به پيش برنداشته است؟ بدون شک چنين است               ، آن

از محدوده فعالين آگاه و تشکل هاى سياسى و             ، تحت حبس و آزار حکومت قرار مى گيرند          و يا از چهره هاى فعال جنبش کارگرى که                

وقتى که هزاران کارگر در        . يعنى يک گام به پيش       ، اجتماعى فراتر مى رود و در ميان توده کارگران نطفه مى بندد و جوانه مى زند                           

يعنى يک گام   ، ند و متحدانه پشت خواسته هايشان مى ايستند         طومار حمايت از تشکيل سنديکاى مستقل خود را امضاء مى کن             ، هفت تپه 

نکته اى که نبايد فراموش شود و بايد دائما بر آن تاکيد کنيم اينست که اين گام ها نيز به ميزان زيادى تحت تاثير فعاليت                                               . به پيش  

مساله اينست  . اين ها ميسر نبود     ، مبارزاتىبدون انتقال تجربه      ، بدون انتقال آگاهى   . آگاهگرانه در صفوف طبقه ما برداشته شده است            

 .بلکه اصل کار هم نيست، نه فقط کافى نيست. کافى نيست، که اين حد از فعاليت
از يک طرف تهاجم سرمايه در قالب طرح هاى فراگير اقتصادى               : بنابراين ما با دو روند مواجهيم که به موازات هم رو به گسترش اند                   

ه کارگر و زحمتکشان با استفاده از چماق استبداد و سرکوب دولتى؛ از طرف ديگر عکس العمل جنبش                            و تحميل فوق استثمار به طبق        

مداخله فعال نکند تناسب      ، اگر عامل سومى در اين شرايط         . کارگرى به شکل مبارزات مقاومت جويانه و حق طلبانه و کماکان تدافعى                    

تا زمانى که ذهن و       ، تا زمانى که اين اتفاق نيفتد        .  سرمايه دار خواهد بود       به ناگزير به سود سرمايه و دولت           ، قوا ميان اين دو روند       

مقامات ، در واقع . نمى توان از آغاز مرحله اى جديد در جنبش کارگرى سخن گفت                ، عمل ما در جهتى نباشد که اين اتفاق را عملى کند               
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با آغاز مرحله جديد و تکامل يافته اى از           ، شى و فالکت  حکومت اسالمى همه تالش خود را مى کنند که آغاز مرحله جديد تشديد بهره ک                    

با اهداف و دورنماها و ارزيابى هايى که در               ، و مهمتر از آن     ، سوال اينست که آيا با اين حد از فعاليت              . جنبش کارگرى همراه نشود      

وان به مرحله اى جديد پا گذاشت؟         مى ت ، ميان فعاالن جنبش کارگرى و اغلب جريانات منتسب و مدعى نمايندگى طبقه کارگر رايج است                    

بدون متشکل کردن     ، بدون تبليغ و ترويج ايده دگرگونى ريشه اى جامعه در صفوف طبقه کارگر                         ! نه: ما با قاطعيت اعالم مى کنيم          

 گوشه اى از توانايى ها      ، عناصرى که در مبارزات روزمره و در جريان مقاومت و اعتراض گروهى                  (پيشروترين عناصر طبقه کارگر        

در هسته هايى که بر اساس ايدئولوژى و سياست و اهداف استراتژيک طبقه ما تشکيل مى                            ) و کيفيات خود را به نمايش مى گذارند            

بدون افشاگرى هاى عمومى پيرامون       ، بدون معرفى و آميختن شعارهاى عمومى با جنبش اساسا اقتصادى و خودروى کارگرى                    ، شوند

عامدانه ، در اينجا . نمى توان چيزى را متحول کرد و تکامل داد                ، د قشرهاى گوناگون جامعه      هر نوع استثمار و ستمگرى و در مور              

و ، چرا که ايده  و اهداف استراتژيک انقالبى              . حرفى از ضرورت مبارزه براى ايجاد تشکل هاى گوناگون مستقل کارگرى نمى زنيم                        

 . يا آن تشکل قرار دارد و سرنوشت هر تشکلى را رقم مى زندباالتر از موجوديت صرف اين، نقشه و ابزار پايه اى براى تحقق آن
نشسته و وقوع يک جنبش سراسرى قدرتمند            “ غيب”در اينجا الزمست با توهم و تصورى مرزبندى کنيم که به انتظار گشايشى از                            

 ٥٧کارگر در ايران تجربه انقالب       طبقه  . کارگرى را پيش بينى مى کند که به قيام عليه حاکميتى بحران زده و از هم گسيخته مى انجامد                          

، اما مشکل بتوان گفت که نسل امروز کارگران ايران            .  را در تاريخچه خود ثبت کرده است           ١٣٢٠-٣٢جنبش سال هاى      ، و پيش از آن     

اصالح در اغلب موارد از ديدگاهى          ، متاسفانه بازگويى اين تاريخ      . آن تجارب را در ذهن و عمل خود جذب کرده اند و با آن آشنايند                            

واقعيت اينست که حضور قدرتمند         . و نسل جوان از درس هاى اساسى آن بى بهره مى ماند                       ، طلبانه و اکونوميستى انجام مى گيرد          

اين حضور فقط در بستر يک بحران             . يک اتفاق خلق الساعه نبود        ، ٥٧در سال     ) به ويژه اعتصاب نفتگران جنوب        (جنبش کارگرى     

درست به  و  . مى توانست اتفاق بيفتد     ) هر چند ارتجاعى   (سياسى موجود توسط يک نيروى آلترناتيو            انقالبى و زير سوال رفتن قدرت            

جنبش کارگرى در آن مقطع نيز عليرغم حضور و               ، آن نيروى مذهبى رهبرى جنبش عمومى مردم را درست گرفته بود                   ، علت اينکه  

اين . خدمت کسب قدرت سياسى توسط رهبرى مذهبى تبديل شد             نهايتا به نيروى ذخيره اى در           ، فعاليت نيروهاى غير مذهبى و پيشرو         

و تا زمانى که يک نيروى آلترناتيو انقالبى                 . اتفاق بارها در مورد جنبش هاى کارگرى گوناگون در کشورهاى مختلف افتاده است                            

انى که با استراتژى و نقشه        در دل طبقه کارگر و در بطن کليه جنبش هاى اجتماعى شکل نگيرد و تا زم                       ) و يک قطب انقالبى     (طبقاتى  

نمى توان از نظر استراتژيک جهت جنبش کارگرى را              ، و ابزار الزم براى تدارك و سازماندهى انقالب در ميدان حضور نداشته باشد                      

 جنبش کارگرى مى تواند مقاومت کند؛ مى تواند بر سر خواسته هايش دست به                        ، بدون اين آلترناتيو و قطب انقالبى طبقاتى            . رقم زد  

مبارزات قهرمانانه و تاثيرگذار بزند؛ مى تواند با پايدارى و پيگيرى خود حتى جامعه را در مقاطعى به لرزه درآورد و طبقه حاکم و                                          

دولت و شريکان باال دست خارجى اش را به وحشت بيندازد؛ مى تواند موقتا و اينجا و آنجا حريف را عقب بنشاند و اصالحات                                                      

 . ل کند؛ اما نهايتا نظام موجود حفظ خواهد شد و در بر همين پاشنه خواهد چرخيدناپايدارى را به او تحمي
رفرميسم و اکونوميسم    . پس بايد توهمات را به دور بيندازيم و براى ارتقاء و تکامل جنبش طبقه کارگر به مرحله اى نوين تالش کنيم                              

 !بايد جنبيد و کارى کرد کارستان. ردباز مى دا، اين رسالت طبقاتى، ما را از انجام اين وظيفه انقالبى
 بسيار کارهاست                                                                              ”

 .                                                                                        مى شود انجامشان طلب
                                                                                       ده ها هزار سال                   

 .                                                                                                                زمانى ست بس دراز
 ،                                                                                                     درياب وقت را                         

 “!ب لحظه را                                                                                                                                         دريا
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 لنين“ چه بايد کرد” در مورد کتاب يىيادداشتها

  امروز ى برايىو درس هالى نکات اصو
 

 انتقاد از مارکسيسم؛ تکامل مارکسيسم : بخش اول
 بيستم مطرح کرده کماکان در مقابل پاى ما             را که لنين در مقدمه کتابش به عنوان موضوع عمده بحث در آغاز قرن                    ىسه نکته ا   

 :قرار دارد
نقشه براى ساختن همزمان و چند جانبه يک               / وظايف سازمانى ما    / خصلت و مضمون عمده تهييج سياسى          

 .تشکل رزمنده سراسرى
ى روسيه   کامال متفاوت در جنبش سوسيال دمکراس        گرايشلنين مى گويد به تجربه متوجه شديم که بر سر اين سه نکته، دو                     

اين در حالى است که جريان اکونوميستى عمده آن دوران که                   . شکل گرفته است و اختالفات موجود بر سر جزئيات نيست                 
البته . نشريه رابوچايا دلو را بيرون مى داد، اين صف بندى را نفى مى کرد و اختالفات را کم اهميت تر از آنچه بود مى ديد                                           

علت . نيستند و اتفاقا بر عميق بودن اختالفات ديدگاهى موجود در جنبش تاکيد مى گذارند                    اکونوميستهاى کنونى ما اين چنين         
در شکست جنبش پرولترى در       در اکونوميستها و رفرميستهاى امروز جنبش چپ و کارگرى را بايد                     " تهاجمى"اين روحيه    

 ميالدى، به سختى      ٧٠ و    ٦٠ه  براى مثال در ده     . سطح بين المللى و تبليغات گسترده بورژوازى جهانى جستجو کرد              
مى شد جريان اکونوميستى را پيدا کرد که اين چنين آشکارا نقطه نظرات خود را تبليغ کند و براى اثباتش از تئوريهاى علنا                                          

 .بورژوايى استفاده کند
ها هنگام اجراى   او ميگويد، اغتشاش اکونوميست    .  است آموزندهدر همين بخش، لنين نکته اى را مطرح مى کند که براى ما هم                    

.  شروع کنيم  الفباعملى ديدگاه هاى ما در ايسکرا نشان داد که ما به دو زبان مختلف صحبت ميکنيم و براى فهم يکديگر بايد از                               
ما هم به   . بايد مثال هاى بيشمار و مشخص بزنيم تا نشان دهيم که کل نکات اساسى مورد اختالف ما با اکونوميستها چيست                          

در واقع ما به بحثهاى اثباتى و استداللى بيشتر             .  بحث و آوردن مثال هاى بيشمار و مشخص احتياج داريم                روشن کردن الفباى   
 .احتياج داريم تا پلميک و جدل و مچ گيرى صرف

را مى گيرد و حول اين بحث نشان مى دهد که اختالف بر سر اين نکته، به مسائل                             " آزادى انتقاد "سپس لنين مثال خاص       
از اصول مارکسيسم روبرو نيستيم      " آزادى انتقاد "امروز اوضاع طورى است که ما با تقاضاى             . ترى مربوط مى شود    بزرگتر و عميق   

حمله اى که با تحريفات و بهتان ها و ارائه                 .  چند ده ساله عليه مارکسيسم مواجهيم          تئوريکبلکه با يک حمله همه جانبه           
 بررسى و جمعبندى نقادانه از تجارب تاريخى و            ضرورتى است که ما با        اين در حال   . تاريخى گوناگون همراه است    " مثال هاى "

جهانى پرولتاريا و مشخصا انقالبات روسيه و چين هم روبرو هستيم و نکات مثبت و منفى را بايد درست تشخيص دهيم و                                       
 نقد عميق جوانب نادرست و         بنابراين ما مرز ميان دفاع از اصول و           . درسهاى درستى از آنها براى شرايط متفاوت کنونى بگيريم             

بايد بفهميم که به چه چيزهايى بايد اتکا کرد،             . محدوديتها در تاريخ گذشته که تا امروز جنبش ادامه يافته است را بايد بفهميم                    
 . داد تکاملچه چيزهايى را بايد کنار گذاشت و چه چيزهايى را بايد با اتکا به اصول

درون سوسيال دمکراسى روس ديدگاه هاى خود را در مورد خصلت و مضمون تهييج                      لنين مى گويد که وقتى جريانات مختلف            
و وقتى که    . سياسى ارائه دادند به توضيح تفاوت هاى بين سياستهاى سوسيال دمکراتيک و سياستهاى ترديونيونى رسيديم                       

که اکونوميستها  ) غيرحرفه اى (ماتورى  ديدگاه هاى خود درباره وظايف سازمانى را ابراز کردند به توضيح تفاوت ميان شيوه هاى آ                      
شايد ما هم بايد از همين روش براى            . را راضى مى کند و سازمان انقالبيون رسيديم که به اعتقاد ما واجب و ضرورى است                          

البته شايد هم بتوانيم از شيوه هاى آماتورى رايج شروع کنيم و نگرش و سياست و                            . توضيح اختالفات موجود استفاده کنيم       
شايد بتوانيم از اکراه بخش بزرگى از جنبش نسبت به افشاگرى از موضوعات و تحليل هاى                      . ولوژى پشت آن را توضيح دهيم       ايدئ

 .ضرورى سياسى شروع کنيم و مضمون طبقاتى فعاليتشان را توضيح دهيم
چرا؟ زيرا  . گير را نمايندگى نمى کرد     نشريه اى که به گفته لنين اکونوميسم پي         . لنين نقد خود را بر نشريه رابوچايا دلو متمرکز کرد            

ما هم بايد   . اين نشريه بيان تزلزل و اغتشاش فکرى اى بود که يک دوره کامل از تاريخ سوسيال دمکراسى روسيه را رقم مى زد                            
مان بتوانيم در موقع نقد، جريان مناسبى را انتخاب کنيم که واقعا فشرده گرايش انحرافى نادرست غالب و رايج در جنبش خود                               

 .باشد
معادل خود را   ، يعنى همه .  است بين المللى شدن گرايشات   يک نکته که در زمان لنين جديد بوده ولى براى ما چنين نيست،                   
يعنى در مقطع    . اين بازتاب جهانى شدن سرمايه دارى بود           . در جنبش سوسيال دمکراسى کشورهاى مختلف پيدا کرده اند               

و گرايشات مختلف، يکديگر را در         .  طبقاتى بيش از گذشته يکسان و شبيه يکديگر شد               امپرياليسم، موضوعات مربوط به مبارزه      
به تئوريهاى مشابه هم تکيه کردند و حتى در زمينه هاى عملى به پشتيبانى و حمايت از هم                                   . جنبشهاى مختلف يافتند    
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بيشتر از زمانى که      . رك تبديل شد   طبقه کارگر هم به واقع يک طبقه واحد بين المللى با مسائل و معضالت مشت                        . برخاستند
در دوره آنان، مشخصا در کمون پاريس عليرغم شرکت               . را سر دادند   " کارگران جهان متحد شويد     "مارکس و انگلس شعار        

امروز ما مى توانيم و بايد       . داشت" ملى"کارگران از ملل گوناگون، مبارزه و ديدگاه و ايدئولوژى کارگران فرانسوى هنوز رنگ و بوى                      
يش از پيش به پشتوانه و دستاوردهاى طبقه بين المللى خود در مبارزه با گرايشات رويزيونيستى، اکونوميستى و رفرميستى                            ب

 .تکيه کنيم
هدف "، نه فقط آشتى ناپذيرى سوسياليسم و ليبراليسم، ايده ديکتاتورى پرولتاريا و                   برنشتينيسمخط رويزيونيستى آن دوران،       

ولى . که حتى دمکراسى بر اساس اراده اکثريت را دليلى بر نفى تئورى مبارزه طبقاتى مى دانست                     را نفى مى کرد بل      " نهايى
بالعکس ما را متهم مى کنند که به اسم             . حاال جرياناتى که ما با آنان طرف هستيم مبارزه طبقاتى را آشکارا نفى نمى کنند                       

و مبارزه واقعى طبقه کارگر را تضعيف مى          . برده ايم و مى بريم     طبقه کارگر، مبارزه اى را که متعلق به اين طبقه نيست به پيش                   
اين يک مصاف تئوريک مشخص و يک بررسى تاريخى تجارب جنبش و ارتباط                    . کنيم و از حمايت آن سر باز مى زنيم             

بايد در  منظور اين نيست که دنبال تيله هاى اينها بيفتيم، ولى               . حزب و مبارزه طبقاتى در پرتو اين بررسى طلب مى کند              
 .حد لزوم نشان دهيم که مبارزه طبقاتى به چه معناست و منافع طبقاتى چگونه مطرح و تامين مى شود

مطرح ميکند به اين مضمون که دست اندر کاران علم وقتى از آزادى                       " آزادى انتقاد "لنين نکته مهمى را در جدل با مدافعان                
هدف آنان  بلکه  . شانه به شانه ديدگاه هاى کهنه بايستند          ، هاى نو ديدگاه ها صحبت مى کنند براى اين نيست که ديدگاه                   

بحث لنين عليه    . اين بحث در مبارزه طبقاتى هم کاربرد دارد           . نشاندن ايده هاى نو به جاى ايده هاى کهنه در علم است                 
ات مختلف خطوط    ترکيب نک ، مساله. بحث التقاط گرايى و مخرج مشترك گرفتن از خطوط متضاد براى رسيدن به وحدت است                       

امروز . يعنى غلبه و تکامل خط صحيح در جريان اين مبارزه            . مختلف با يکديگر نيست؛ بلکه مبارزه خطوط و سنتز اين مبارزه است                
.  تحت عنوان آزادى فکر و مبارزه با دگماتيسم است            التقاط گرايى يکى از گرايشات زيانبار در جنبش ما، به ويژه در بين جوانان،                  

اين گرايش بر اين بحث       . اصل جمع نکات مثبت و مستدلى است که در جريانات مختلف وجود دارد                  ح که خط صحيح       فکر ميکنند 
يا اين تصور که معيارى براى تعيين درست بودن يک              . همه به نوعى حق دارند؛ يکى اينجا و ديگرى آنجا              : غلط استوار است که    

 .دى کردن ها دگماتيستى و يا سکتاريستى استخط و غلط بودن خط ديگر در دست نيست و اينگونه مرزبن
و . لنين مطرح ميکند که رابوچايا دلو از طبقاتى ديدن جريانات و خطوط مختلف درون جنبش سوسيال دمکراسى ابا دارد                                        

معتقدست که کل نيروهاى اين جنبش منجمله سرسخت ترين برينشتينى ها هم به دنبال منافع طبقه پرولتر و رهايى                                         
اين تفکر  . اين نوع تفکر در جنبش ما نيز به ويژه بعد از فروپاشى شرق رواج پيدا کرده است                      . تصادى طبقه هستند   سياسى و اق   

معموال متعلق به گرايش هايى است که بيشترشان قبال شوروى را کشورى سوسياليستى و در اردوى طبقه کارگر جهانى به                             
نيروهاى موجود را   ، درست برخالف گذشته که همين ها       . چپ هستيم اينان به نوعى مى گويند که همه ما            . حساب مى آوردند   

اينان به علت    . بر اساس صف بندى بين المللى و دورى و نزديکى با بلوك شرق به پرولترى و بورژوايى تقسيم مى کردند                                    
تاريسم و عدم وجود     سرخوردگى از فروپاشى بلوك شوروى و جمعبندى ناقصى که از علل اين واقعه دارند و مساله را به توتالي                           

فراخوان جبهه متحد چپ را مى        ، دمکراسى در حزب و دولت شوروى ربط مى دهند، براى جلوگيرى از تکرار اشتباهات گذشته                      
 که حزب کار برزيل بر مبناى همين ديدگاه تشکيل شده بود و عمال جبهه اى را از هواداران شوروى                                   ١٩٩٠اوائل دهه    . دهند

و مائوئيست سابق حول يک برنامه رفرميستى ـ پارلمانتاريستى گرد آورده بود، برخى از نيروهاى                      سابق و عناصر تروتسکيست       
اين گرايش نه فقط نيازى به         . جنبش چپ ايران هم الگوى ايجاد چنين حزبى را در مقابل خود قرار دادند که به جايى نرسيد                              

 .د بلکه اين کار را مضر و سکتاريستى تشخيص مى دهندروشن کردن خطوط ايدئولوژيک ـ سياسى براى اتحاد اصولى نمى بينن
 ....ادامه دارد

 
 
 

 .در بخش دوم اين يادداشتها به موضوع مارکسيسم علنى خواهيم پرداخت
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 “کنترل کارگرى”طبقه کارگر و مساله 
 يک توضيح ضرورى

دوستى به نام ناصر ، در عکس العمل به آن. رفته بوداين نوشته قبال در دو بخش در بعضى از سايت هاى خبرى و کارگرى قرار گ
“ کنترل کارگرى”اصغرى که با ترجمه و انتشار چند مقاله و طرح نظرات خود در همين زمينه کوشيده است به مفهوم و اهميت 

 .در اينجا مختصرا به نکات انتقادى وى اشاره مى کنيم. نکاتى را روى سايت ها قرار داد، بپردازد
مهر ، نتقادات ناصر اصغرى به نوشته زير اين است که به بخشى از تالش هاى مبارزاتى و ابتکارات کارگرانيکى از ا

مطالعه مجدد و دقيقتر نوشته ما نشان مى دهد که با تقسيم بندى و جدا کردن تجربيات مختلف . کورپوراتيويسم و رفرميسم زده ايم
تکار عمل مبارزاتى و اصيل کارگرى با طرح هاى کورپوراتيويستى و يا توهمات اتفاقا بر تفاوت ميان اب، )با کيفيات متفاوت(

خواننده اى که براى بار اول با نوشته زير روبرو مى شود را دعوت مى کنيم اين نکته خاص که مورد . رفرميستى تاکيد داشته ايم
 . نقد يکى از مخالفان نظرى ما قرار گرفته را مورد توجه و کنکاش قرار دهد

، تاکيدات مقاله زير بر ضرورت رهبرى حزب انقالبى طبقه کارگر را بى مورد دانسته، ناصر اصغرى در بخشى ديگر از نقد خود
ولى ابتکار عمل مبارزاتى کارگران را نبايد در مقابل ضرورت حزب قرار . گفته است که در اين مورد جاى بحث و ترديدى نيست

به گفته . ى و انقالبى در ميدان باشد مى تواند اين ابتکارات را جهت بدهد و به نتيجه برساندبرعکس اگر يک حزب واقعا کارگر. داد
قرار “ کنترل کارگرى”نيز اين را مى بينيم که هر جا جريانات نادرست در رهبرى “ کنترل کارگرى”در تجربه هاى مختلف ، او

حزب انقالبى طبقه کارگر را در مقابل ابتکار عمل مبارزاتى ، زيرحرف ما اينست که مقاله . گرفته اند آن را به شکست کشانده اند
کنترل ”کارگران قرار نداده است بلکه تالش کرده درك ها و برنامه ها و اهداف مختلف طبقاتى که همگى مى توانند تحت عنوان 

ز هم جدا و جايگاه و نتيجه هر يک را ا، و در طول تاريخ جنبش بين المللى کارگرى به عينه مطرح شده اند، مطرح شوند“ کارگرى
و در مواردى عمال (اتفاقا بحث ما بر سر محتواى سياست و ديدگاه احزابى است که مفهومى رفرميستى . را مشخص کند

 . را تبليغ مى کنند“ کنترل کارگرى”از ) کورپوراتيويستى
او . ر نقد تجربه کارخانه چينى گيالن ارائه شده استسومين نکته انتقادى ناصر اصغرى به بخش پايانى نوشته ما بر مى گردد که د

مى گويد به اين کارى ندارم که يک گروه تحت عنوان اتحاد کميته هاى کارگرى آمده است و بر مبناى ديدگاه هاى خود از يک 
کار براى مقابله ولى حرکت کارگران آن کارخانه چينى سازى به هر حال يک ابت. براى کل جنبش کارگرى الگو ساخته است، حرکت

ما کوشيده . اتفاقا بحث اصلى ما با ناصر اصغرى و همفکرانش بر سر همين نکته است. با معضل بيکارى اجبارى آنان بوده است
که معنايى جز يک روحيه غير (ايم نشان دهيم که چطور رواج يک روحيه نوميدانه و مبتنى بر عقب نشينى در ميان کارگران 

و (يعنى بازخريد کارخانه ورشکسته توسط بخشى از کارگران بيکار شده . يک طرح کورپوراتيويستى پا مى دهدبه ) مبارزاتى ندارد
و “ راه حل”را به عنوان ) البته تحت مديريت يک هيئت جديد از بين کارگران و در شراکت با سرمايه دار خصوصى خريدار شرکت

ما کوشيده ايم نشان دهيم که تاثيرات ايدئولوژيک و سياسى . ن قرار مى دهددر برابر کارگرا، از اين ستون به آن ستون فرجى است
چيست و نتايج عملى اين طرح نيز چه ، و بر آن بخش متخصص نماينده کارگران در هيئت مديره، چنين راه حل هايى بر کارگران

ن يک ابتکار عمل کارگرى اصيل نيست؛ و هيچ نشان دهيم که اي، ما کوشيده ايم به کسانى که چنين توهماتى دارند. مى تواند باشد
ندارد؛ بلکه اساسا يک نوع ) و منافع کارگران به مثابه اعضاى يک طبقه اجتماعى(ربطى به تالش مبارزاتى دستجمعى کارگران 

ر مشخص مى اين اقدام عليرغم ظاهرش که با کارگر و کارخانه و کا. فردى و به هر قيمت است“ گليم خود را از آب بيرون کشيدن”
عمال مثل اينست که کارگر بيکار شده را براى خالصى از فقر و فالکت به فروش فرش زير پا ، از نظر ايدئولوژيک و ديدگاهى، شود

در پايان مى خواهيم اين را از ناصر اصغرى بپرسيم که آيا نقدى بر عملکرد . تشويق کنيم“ گلد کوئست”و عضويت در شبکه هاى 
 کارگرى در همين تجربه مشخص چينى گيالن دارد؟ کارگران بيکار شده به کنار؛ آيا نقدى به روش و مواضع و آن گروه از فعاالن

دارد؟ اگر نقدى هست منتظر شنيدنش هستيم؛ و اگر نيست بايد پرسيد که ، کارهايى که قدم به قدم در اين واحد توليدى به پيش رفت
 جود دارد؟ چه نقاط اشتراکى ميان وى با آن جريان فکرى و

 

 به عنوان مقدمه
 

مدتى است که در سطح جهانى و درون جنبش چپ و کارگرى ايران به شکل هاى مختلف جريان                         “ کنترل کارگرى ”    بحث در مورد     
ميالدى در جنبش     ٣٠و  ٢٠بعضى نيروهاى چپ تالش مى کنند با رجوع به مباحث دوران انقالب اکتبر روسيه و دهه هاى                                   . دارد

، مقاومت سازمان يافته تر و موفق تر             هدف از اين راهکارها     . پا، راهکارهايى را براى جنبش کارگرى امروز ارائه دهند             کارگرى ارو 
دارند “ عوام گرا  ”بعضى حکومت هاى سرمايه دارى که چهره                . کارگران در مقابل تهاجمات سرمايه دارى و فالکت فزاينده است                   

 خود در ميان کارگران، طرح هايى را تحت نام تعاونى کارگران و يا کنترل کارگرى به                                تالش مى کنند براى تقويت پايگاه توده اى              
کنترل ”بعضى از جريانات انقالبى که خود را به تجربه اکتبر و لنينيسم پايبند مى دانند، به لحاظ تئوريک از                                                   . اجراء درآورند  
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با يک نگاه کلى به       . ت کنونى طبقه کارگر برقرار نکرده اند         دفاع مى کنند ولى هنوز ربط مشخصى ميان اين بحث با مبارزا                 “ کارگرى
مباحثى که اينک حول کنترل کارگرى در ميان نيروهاى چپ و کارگرى در ايران و دنيا جريان دارد مى توان گفت که عليرغم تفاوت                                      

ا و اهداف کنترل کارگرى به           يعنى از محتو    . ها و سايه روشن ها، رد پاى رفرميسم و اکونوميسم در همه آنها به چشم مى خورد                                
صورتى که پس از انقالب اکتبر در روسيه مطرح شد و تجاربى که در اين زمينه در جريان ساختمان سوسياليسم در شوروى و چين                                   

عمدتا بين اهداف اصالح طلبانه و سياستهاى اکونوميستى از               در حال حاضر، بحث کنترل کارگرى         . به دست آمد، فاصله گرفته است         
 .دولتهاى ارتجاعى و امپرياليستى از سوى ديگر، در نوسان است) ادغام گرايانه( و مقاصد عوامفريبانه کورپوراتيويستى يکسو،

به .     ما نوشته زير را با هدف بررسى مفهوم کنترل کارگرى از ديدگاه هاى متفاوت و نتيجه عملى هر يک از آنها ارائه مى کنيم                                        
از اين رو، از      . مى تواند به روشن تر شدن اهداف و سياستهاى جنبش کارگرى در ايران کمک کند                        عقيده ما، پرداختن به اين بحث            

همه فعاالن جنبش کارگرى و چپ دعوت مى کنيم که در اين بحث شرکت جويند و نظرات نقادانه خود در مورد اين نوشته را به هر                                       
زيادى از انرژى فعاالن جنبش کارگرى به نادرست به بحث و                   در شرايط کنونى، بخش        . صورت که خود صالح مى دانند ارائه کنند              

حال آن که،    . جدل هاى قديمى در مورد سکتاريسم و يا چارچوب محدود مسائل صرفا تشکيالتى و سبک کارى اختصاص يافته است                              
اميد است که    . ى پرداخت ط مشى هاى سياس    ــــبحث را بايد از سرچشمه آغاز کرد و در درجه اول به مسائل مربوط به ديدگاه ها و خ                           

 .کمک کند“ تغيير ريل”نوشته زير به اين 
به پايه هاى تئوريک و تاريخچه و تجارب کنترل کارگرى در جنبش ها و انقالبات کارگرى قرن بيستم                                نوشته زير     در بخش نخست       

 . ئه مى شود، اختصاص داردبخش دوم به طرح هايى که اينک تحت عنوان کنترل کارگرى در نقاط مختلف دنيا ارا. مى پردازيم

 تاريخچه کنترل کارگرى در تئورى و عمل

اما . شايد بحث از کنترل کارگرى براى نخستين بار به شکل مدون در نوشته هاى لنين در دوران انقالب اکتبر مطرح شده باشد                                        
ه ويژه تجربه طبقه کارگر در           ب(و خود روسيه       ) ١٨٧١به ويژه کمون پاريس          (بدون شک تجربه جنبش هاى کارگرى در اروپا                   

اگر به نظرات مارکس و انگلس در         . تاثير زيادى در شکل گيرى اين بحث از جانب لنين و حزب بلشويک داشته است                     ) ١٩٠٥انقالب  
و سپس جمعبندى هاى مارکس از اولين تجربه کسب قدرت توسط طبقه کارگر يعنى کمون پاريس در سال                                    “ مانيفست کمونيست  “

 : مى خوانيم که“ مانيفست”در . يم، رگه هايى از بحث کنترل کارگرى از يک ديدگاه انقالبى را مى بينيم رجوع کن١٨٧١
 .نخستين گام انقالب کارگرى برکشيدن پرولتاريا به مقام طبقه حاکم و پيروز شدن در نبرد براى دمکراسى است... ”

يه از چنگ بورژوازى، متمرکز کردن تمام ابزارهاى توليد در                  پرولتاريا از برترى سياسى خود براى بيرون کشيدن تدريجى سرما                 

دست دولت، يعنى پرولتاريايى که به مثابه طبقه حاکم متشکل شده، استفاده خواهد کرد و با شتابى هر چه بيشتر تمام                                     

 .نيروهاى توليدى را افزايش خواهد داد

نه به حقوق مالکيت و شرايط توليد بورژوازى ممکن است،                البته، چنين اقدامى در آغاز کار فقط با دست اندازى هاى مستبدا                   

يعنى اقداماتى که از لحاظ اقتصادى نارسا و نامعقول به نظر مى رسد، اما در جريان پيشرفت از چارچوب خود فراتر مى روند و                                    

 )١(“ ...دست اندازى هاى بعدى را به نظم اجتماعى کهنه ضرورى مى سازند

چه کسى مى تواند منکر شود که            . نها يک چشم انداز و پيش بينى فکر شده را به ما عرضه مى دارد                             اين بخش از مانيفست، ت        
در به دست گرفتن اداره امور کارخانه ها و سازماندهى کار و                       .... اقدامات بعدى طبقه کارگر در کمون پاريس، روسيه شوروى و                  

است؟ اما نگاه دوباره به نقل          “ مالکيت و شرايط توليد بورژوازى       دست اندازى هاى مستبدانه به حقوق       ” توليد، نمونه اى از همان       

استفاده  و   “برکشيدن پرولتاريا به مقام طبقه حاکمه       ” :قول باال، يک پيش شرط اساسى براى اين اقدامات را به ما گوشزد مى کند                        
ه هاى زنده و       ــ پر مى تواند نمون        چند سال بعد، مارکس در جمعبندى از تجربه کمون پاريس، با دستى                      . “برترى سياسى ” از اين  

جنگ ”او در مقاله     . ملموسى از اين دست اندازى هاى اوليه طبقه کارگر به حقوق مالکيت و شرايط توليد بورژوازى را عرضه کند                             
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. نداز شرايطى که بعد از کسب قدرت سياسى براى طبقه کارگر در پاريس آزاد شده به وجود مى آيد صحبت مى ک                              “ داخلى در فرانسه   
در چنان شرايطى، مساله چگونگى اداره همه امور جامعه و چرخاندن همه عرصه هاى اقتصادى و سياسى و فرهنگى و نظامى در                                   

طبقه کارگر براى نخستين بار با چنين وظيفه و                     . دستور کار طبقه کارگرى که قدرت سياسى را به دست آورده قرار مى گيرد                                
 . است“ کنترل کارگرى”اين نظرات و تجربيات، پايه بحث . ار را تجربه و تمرين کندمسئوليتى روبرو مى شود و بايد اين ک

براى ) و يک ابزار    (روسيه نوشت، کنترل کارگرى را به مثابه يک جنبش                      ١٩١٧    لنين نيز در آثارى که بعد از انقالب اکتبر                      
با ايجاد کميته     ١٩١٧ه کنترل کارگرى در انقالب فوريه          زمين. پيشبرد ساختمان سوسياليسم و تحکيم ديکتاتورى پرولتاريا مطرح کرد             

مديران کارخانه هاى اسلحه سازى که نزد کارگران به شدت منفور بودند با آغاز                           . هاى کارگرى در صنايع بزرگ کشور ايجاد شد              
هرستانها نيز فرار مقامات       در بعضى از ش      . در نتيجه، مسئوليت اداره اين کارخانه ها به دوش کارگران افتاد                     . انقالب، فرار کردند    

براى چند ماه، توان دولت        . تزارى و بى عالقگى کارمندان باقى مانده دولت باعث شد که کارگران اداره شهر را هم به دست گيرند                                 
بدين ترتيب، جنبش کميته اى         . مرکزى به اندازه اى نبود که بتواند قدرت و عملکرد کميته هاى کارگرى را مورد سوال قرار دهد                                   

ارگرى و همراه با آن جنبش شورايى به سرعت در سراسر روسيه گسترش يافت و شکل هاى مختلف کنترل کارگرى را نيز برقرار                                  ک
 . کرد

    بعد از پيروزى انقالب اکتبر، جنبش کنترل کارگرى به حيات خود ادامه داد و کوشيد به  شرايط ويژه اقتصادى در روسيه بحران                                     
له با خطر فالکت و گسترش گرسنگى و قحطى، دولت سوسياليستى مى بايست به توليد و توزيع مايحتاج                               براى مقاب . زده پاسخ دهد   

براى اين کار، بلشويک ها تنها راه را اتکاء به انرژى و خواست و انگيزه انقالبى توده                           . اساسى توده ها فورا سر و سامان مى داد             
مان دهى توليد و توزيع را در بنگاه هايى که کماکان تحت مالکيت خصوصى                       بنابراين کنترل کارگرى هدف سا       . هاى کارگر مى ديدند     

در شرايط از هم گسيختگى اقتصادى دوران ابتداى انقالب و شرايط جنگ داخلى، اين نوع از مديريت توليد و توزيع                             . بودند دنبال کرد   
نکته اى که    . هم ضرورى بود و هم ممکن        ) يه جامعه و تنظيم رابطه نسبتا مستقيم و محلى ميان واحدهاى توليد کننده مايحتاج اول                      (

رهبرى شود  ) حزب(از ديد لنين دور نماند اين بود که کنترل کارگرى فقط در صورتى مى تواند موفق باشد که توسط خط کمونيستى                                  
 کارخانه براى     بنابراين رهنمودها و شرح وظايف کميته هاى             . و در ارتباط و تحت نظارت نزديک دولت سوسياليستى انجام گيرد                       

. دامنه اختيارات و وظايف و مقررات اين کميته ها تعيين شد               . اعمال کنترل کارگرى به شکل دقيق و جزء به جزء به روى کاغذ آمد                     
به عالوه، کارگران کمونيست در اجراى موفق اين طرح نقش گرفتند و توسط حزب و دولت به مراکز و واحدهاى عمده توليدى                                              

دولت شوروى براى کمک به کارگران اين واحدها، از مرکز کارشناس و                                . ى ميدانى را به عهده بگيرند              اعزام شدند تا رهبر         
نوشته شده، مى توانيم محدوده، مفهوم و اهداف             ١٩١٧با رجوع به طرح لنين که در فاصله اکتبر ـ نوامبر                   .  متخصص اعزام کرد   

طه ميان کميته هاى کنترل کارگرى بنگاه ها که توسط کليه کارگران و                           در اين طرح، راب      ) ٢.(کنترل کارگرى را از ديد لنين بيابيم             
در تکامل اين بحث، لنين بر        . کارمندان انجام مى گيرد با دولت و شوراهاى محلى کارگران و سربازان و دهقانان مشخص شده است                          

 حرکت با نقشه مرکزى اقتصاد                ادغام وظايف کنترل کارگرى در اتحاديه هاى کارگرى، و از اين طريق هماهنگى بيشتر اين                                           
 . سوسياليستى تاکيد کرد

لنين نيز به تجربه، با مسائل و مشکالتى که در راه اجراى کنترل کارگرى به وجود آمد آشنا شد و کوشيد از آنها به درستى                                                            
 :در مورد وظايف فورى حکومت شوروى چنين نوشت ١٩١٨او در سال . جمعبندى کند

ثابه قانونى معمول داشته ايم ولى اين قانون در زندگى و حتى در اذهان توده هاى وسيع پرولتاريا فقط                         کنترل کارگرى را ما به م       ”

 ....تازه به زحمت دارد نفوذ مى کند

تا زمانى هم که کنترل کارگرى واقعيت نيافته و کارگران پيشرو موجبات يک لشگرکشى پيروزمندانه و بى امان را عليه نقض                                    

و يا کسانى که نسبت به آن القيدند فراهم نکرده اند، نمى توان نخستين گام را از کنترل کارگرى به سوى                               کنندگان اين کنترل     

 ....سوسياليسم به پايان رساند
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بديهى است براى اين که طبقه اجتماعى جديد و آن هم طبقه اى که تاکنون در قيد ستم بوده و فقر و جهل در هم خردش                                          

د خو بگيرد، با محيط آشنا شود، به کار خود سر و صورت دهد و سازماندهانى از خود بيرون دهد،                             کرده است بتواند با وضع جدي       

روشن است که حزب رهبر پرولتارياى انقالبى نمى توانست واجد تجربه و                  . هفته ها نه، بلکه ماه هاى آزگار و سالها الزمست              

دگر سان  .  ميليون افراد کشور در نظر گرفته شده است             آموختگى موسسات سازمانده بزرگى شود که براى ميليونها و ده ها                 

ولى هيچ چيز    . کردن آموختگى هاى قديمى هم که تقريبا آموختگى هاى منحصرا تبليغاتى است، کارى است بس طوالنى                           

عقيب هدف  اگر ما لزوم تحول را روشن ببينيم و براى عملى کردن آن عزم راسخ داشته باشيم و در ت                        . محالى در اينجا وجود ندارد     

 )٣(“ ....عظيم و دشوار خود پيگير باشيم، آن را عملى خواهيم کرد

بايد اين کار را ياد بگيرد چون به            . لنين معتقد بود که طبقه کارگر در شوروى بايد توانايى اداره اقتصاد جامعه نوين را کسب کند                              
. ن بايد گام به گام اين کار را در محيط کار خود تمرين کنند                     کارگرا. علت شرايطى که در جامعه کهن داشته چنين کارى را بلد نيست                  

تا زمانى که کارگران در اين مسير تربيت نشوند، بورژوازى و متخصصان اقتصادى اش کماکان از امتيازاتى در عرصه توليد و                                             
اين پايه و محرك اصلى لنين در           بنابر. توزيع برخوردار خواهند بود و همين امتيازات را به اهرم قدرت طبقه خويش تبديل مى کنند                           

 .تربيت طبقه کارگر در جهت تبديل شدن به اداره کننده جامعه: طرح بحث کنترل کارگرى يک مساله سياسى و ايدئولوژيک بود
    در اين ميان نکته اى که معموال در بحث هاى کنونى از نظر دور داشته مى شود، اما در واقع يکى از مشغله هاى مهم ذهنى و                                           

ملى مارکس و ديگر رهبران انقالبات کارگرى بود، قشربندى درون طبقه کارگر از نظر آگاهى طبقاتى و نوع عمل و تشکل متناسب                                 ع
. روبرو مى شويم   “ آگاه”و  “ پيشرو”،  “پيشاهنگ”به همين خاطر است که ما در آثار اين رهبران با واژه هايى نظير                          . با آن است   

اين کل طبقه نيست که دولت کارگرى را به دست مى               از ابتدا    توسط طبقه کارگر صحبت مى کنيم،          وقتى که ما از کسب قدرت سياسى           
بين قشر پيشرو و حزب پيشاهنگ طبقه کارگر با بدنه گسترده طبقه کارگر فاصله اى عينى وجود                         . گيرد و جامعه را سازمان مى دهد         

ان حزب و طبقه، تالش براى باال بردن سطح آگاهى کل طبقه،                       تالش براى محکم کردن رشته هاى پيوند تنگاتنگ درونى مي                  . دارد
تالش براى درگير کردن بخش هاى هر چه وسيعترى از کارگران و توده هاى تحت ستم و استثمار در اداره امور جامعه، وظيفه                                              

 شوق براى انجام اين        شرايط بحران و اعتالى انقالبى، موجى از آگاهى و انگيزه و شور و                      . هميشگى و حياتى دولت کارگرى است         
 .کارها را به شکل گسترده در توده هاى کارگر و بقيه زحمتکشان و ستمديدگان دامن مى زند

    البته در پراتيک کنترل کارگرى در جامعه سوسياليستى، تضادهايى وجود دارد که از آنها گريزى نيست و فقط به کنترل کارگرى                                    
دولتى با بخشهاى تعاونى و خصوصى و نيمه خصوصى؛ تضاد ميان تصميمات و                           تضاد ميان بخش مسلط          : هم محدود نمى شود       

برنامه ريزى مرکزى با تصميمات و منافع واحدهاى پيرامونى؛ تضاد ميان منافع طبقه کارگر به مثابه يک کل با منافع فورى اى که                                     
ارخانه و برنامه ريزى ها و تصميم گيرى             در چارچوب همين بحث، کنترل کارگرى در ک            . خصلت خرده بورژوايى و بورژوايى دارند         

آنچه در يک سطح محدود و        . ها و عملکردهايش خواه ناخواه با برنامه ريزى مرکزى و طرح هاى بلند مدت تضادهايى پيدا مى کند                            
تضاد و  بنابراين تشخيص اين     . محلى و پيرامونى، عمده و داراى اولويت به حساب مى آيد در سطح سراسرى مى تواند عمده نباشد                            

به گفته  . در شوروى نيز اين تضاد ظاهر شد          . مهمتر از آن، تالش براى حل ديالکتيکى تضاد يک وظيفه دائمى در اين عرصه است                        
 : لنين

را براى ما به ميراث گذاشته است که قادرند انتقال به               ) شرکت هاى مصرف  (سرمايه دارى يک سلسله سازمان هاى توده اى             ”

فرمانى که چند روز پيش درباره شرکت هاى مصرف صادر شده              ... ا در امر توزيع محصوالت تسهيل کنند        حساب و کنترل توده اى ر       

 .... پديده فوق العاده مهمى است

نمايندگان ... اين فرمان سازشى است با تعاونى هاى بورژوايى و تعاونى هاى کارگرى که بر  نقطه نظر بورژوايى باقى هستند                             

 بحث و مذاکره در اطراف اين فرمان شرکت داشتند بلکه عمال هم حق راى قاطع به دست آوردند،                          موسسات نامبرده نه فقط در      

 )٤(“ .زيرا قسمت هايى از فرمان که با مخالفت قطعى اين موسسات روبرو شد، حذف شد
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 انقالب تبديل شد و حتى         اين را هم بگوييم که کنترل کارگرى در شوروى به يکى از مسائل مبارزه حاد طبقاتى در سالهاى اوليه                                  
رى هاى آنتاگونيستى ميان بلشويک ها و                   ـــــــبه انشعاب گرايش هاى معينى از حزب بلشويک و دولت سوسياليستى و درگي                                    

البته اين بخشى از تصوير بزرگتر                . دامن زد   ) “اپوزيسيون کارگرى   ”آنارشيست ها و آنارکو سنديکاليست ها و                      (مخالفانشان    
ى در دوران جنگ داخلى بود و تضاد ميان دولت نوپاى پرولتارياى جوان با جريانات گوناگون بورژوايى و خرده                             تضادهاى حاد طبقات   

 .بورژوايى را منعکس مى کرد
    نکته ديگر در مورد کنترل کارگرى در شوروى و اولين تجربه سوسياليسم اينست که رهبران بلشويک منجمله لنين در عين حال                                 

رى را با يک هدف ايدئولوژيک و سياسى معين که باالتر به آن اشاره شد جلو گذاشتند، اما  وظايف کميته هاى                                 که طرح کنترل کارگ     
در بحث هاى آنان،      . کارخانه و نقش کنترل کارگرى را بيشتر در عرصه اقتصاد و با تمرکز بر مسائل توليد و توزيع تعريف کردند                                   

 و مبارزه بر سر اين مقوالت در کميته هاى کارخانه و تحت کنترل کارگرى                               حرفى از وظايف  ايدئولوژيک و سياسى و فرهنگى                 
اين در حالى است که در تجربه پيشرفته تر چين سوسياليستى، پيشبرد مباحث سياسى، ايدئولوژيک، فرهنگى و تئوريک در                               . نيست

و توزيع و تالش براى هماهنگى اقدامات           کميته هاى کارگرى يک جزء الينفک از مقوله برنامه ريزى و تصميم گيرى بر سر توليد                             
اين اختالف درك شايد تا حد زيادى نتيجه جدا کردن غير ديالکتيکى مقوله                           . محلى و پيرامونى با برنامه ريزى هاى مرکزى بود                 

وى مثال ما در همان دوران در شور               . ايدئولوژى و سياست از توليد و برنامه ريزى اقتصادى در ديدگاه رهبران بلشويک باشد                                
استفاده از مديريت تک نفره در واحدهاى توليدى يا سيستم قطعه کارى در نظام دستمزدها و باالخره پيروى از سيستم تيلور در                                             

ره ورى کار    ــــــاين تدابير ظاهرا شتاب و جهشى به افزايش توليد و به                . سازماندهى کار و تکنيک در محيط کارخانه را شاهد بوديم                
ئولوژى و نگرش و ذهن و جسم طبقه کارگر و حزب و دولت سوسياليستى تاثيرات منفى بر جاى مى گذاشت؛                              مى بخشيد، اما بر ايد      

اگر مى   . مانع از شکل گرفتن و رشد مناسبات نوين در ميان انسانهاى در گير کار مى شد؛ از خود بيگانگى را تقويت مى کرد                                                 
اثر “ عصر جديد ” را بفهميد مى توانيد صحنه اى از فيلم معروف                   خواهيد معنى ملموس تاثير سيستم تيلور بر جسم و روح کارگر                   

در آن صحنه، سلطه      . آنجا که کارگران را در حال کار زنجير وار در صحن کارخانه نشان مى دهد                         . چارلى چاپلين را به ياد بياوريد         
دارى با به کار گيرى سيستم تيلور              به وضوح مى بينيم که سرمايه              . مرده بر کار زنده، هوشيارانه به نمايش درآمده است                  ’کار   

در اينجا فقط براى جلب توجه شما به نوع نگرش                . چگونه کارگر را هر چه بيشتر به مهره اى از يک ماشين بزرگ تبديل مى کند                          
 :رهبرى حزب بلشويک به اين مساله، جمالتى از دو مقاله لنين را نقل مى کنيم

يعنى سيستم تيلور، مانند تمام ترقيات سرمايه دارى، آميزه اى است از                ) کار کردن طرز  (آخرين کالم سرمايه دارى در اين مورد           ”

درنده خويى ظريف کارى شده استثمار بورژوايى و يک سلسله از گرانبهاترين دستاوردهاى علمى در امر تحليل حرکات                                        

اى کار و معمول کردن بهترين سيستم        مکانيکى در رشته کار و حذف حرکات زائد و ناراحت و به وجود آوردن صحيح ترين شيوه ه                       

جمهورى شوروى به هر قيمتى شده بايد تمام دستاوردهاى گرانبهاى علم و فن را در اين رشته                         . هاى حساب و کنترل و غيره        

 )٥(“ .بايد در روسيه موجبات بررسى و تدريس سيستم تيلور، آزمايش منظم و انطباق آن را فراهم ساخت.... اقتباس کند

 :ن کهو اي    
فقط همينقدر باشد که ما در ابتداى کار بتوانيم بدون بدترين                 . در ابتداى کار، براى ما فرهنگ واقعى بورژوايى هم کافى است                ”

در مسائل فرهنگ،    . انواع فرهنگ دنياى ماقبل بورژوايى يعنى فرهنگ ديوانى و ارباب رعيتى و غيره کار خود را پيش ببريم                                 

 )٦(“ . همه چيز زيانبخش تر استشتابزدگى و ولنگ و بازى از

در مقابل، در چين سوسياليستى، روش هاى سازماندهى کار و مديريت به موضوع مبارزه ايدئولوژيک ـ سياسى در حزب و در                                     
يعنى هدف، ديگر     . مساله برنامه ريزى به عنوان مساله اى در ارتباط تنگاتنگ با ايدئولوژى مطرح شد                           . ميان کارگران تبديل شد      

بلکه هزينه ها و آسيب هاى اجتماعى بزرگتر، نظير از خود بيگانگى کارگر، ضربه خوردن به                                 . تحقق برنامه توليدى نبود      رفا   ص
بدون بحث و مبارزه ايدئولوژيک و سياسى نمى شد نحوه نگاه به اين                         . سالمت کارگر و تخريب محيط زيست مد نظر قرار گرفت                  
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بدون مبارزه براى     . زا از توليد و داراى اهميت درجه دوم تلقى مى شدند عوض کرد                        موضوعات را که تا آن زمان، مشکالتى مج              
ترويج و فراگير کردن فرهنگ نوين پرولترى نمى شد فرهنگ خدمت به مردم را به هدف فرايند توليد و هدف کارگران تبديل کرد و                                      

ارزه ايدئولوژيک و سياسى نمى شد به اين               بدون بحث و مب      . به جاى فرهنگ کسب سود بيشتر و منافع شخصى و گروهى نشاند                       
درك رسيد که بازدهى يا سودآورى اين يا آن کارخانه را نبايد اصل قرار داد؛ هزينه و سود را نبايد بر مبناى برگشت پولى فورى                                            

اما . ايجاد کند البته ابتکار عمل و نوآورى هاى کارگران مى توانست به طور موقت برخى مشکالت را در زمينه توليد                                   . تعيين کرد  
و اوايل   ١٩٥٠اين سوال مطرح شد که آيا به بهانه کردن اهداف برنامه توليدى، مى بايد ابتکار عمل کارگرى را خفه کرد؟ در دهه                                    

، تجربه عمومى در کارخانه هاى چين اين بود که وقتى کارگران طرحى جديد و روش هاى توليدى نوآورانه اى را به                                        ١٩٦٠دهه   
ران مى ترسيدند که چنين نوآورى هايى در روش هاى                ـــــــــــــمدي. د، اغلب توسط مديران مواخذه و تنبيه مى شدند              اجرا مى گذاشتن   

مى ترسيدند که کاهش توليد         . مرسوم کار اخالل کرده، مانع از آن شود که کارخانه آنها کميت مقرر شده در برنامه را توليد کند                                      
بر سر قوانين و مقررات کارى در بزرگترين مجتمع               ١٩٦٠بحث هايى که اوايل دهه          . ى بدهد باعث شود دولت به آنها نمره پايينتر           

در گرفت و به ارائه منشورى از سوى کارگران انجاميد که مخالف منشور تقليدى از کارخانجات شوروى                         ) فوالد آنشان (صنعتى چين    
، نگاه نادرست نسبت به اجراى اهداف مقرر             ١٩٦٠يانه دهه    سپس در از م     . بود، نخستين جوانه مبارزه آگاهانه در اين زمينه بود              

در نتيجه، فضائى ايجاد شد که کارگران         . شده در برنامه مورد نقد قرار گرفت و ديدگاه تحقير آميز نسبت به کارگران زير ضرب رفت                        
اين رويکرد، در   . يد گسست کردند   به کنترل آگاهانه و انقالبى کارگرى تشويق شدند و از روش هاى مرسوم در سازماندهى کار و تول                         

 )٧. (درازمدت موجب رشد توليد هم شد
 

کنترل کارگرى در جوامع سوسياليستى به پشتوانه و در ارتباط با قدرت سياسى طبقه کارگر ميسر                               :  به عنوان نتيجه گيرى        

. گرى در توليد و توزيع قابل تصور نيست          بدون وجود قدرت سياسى طبقه کارگر، امکان پياده کردن کنترل کار               . شد و به اجراء درآمد      
آموزش توده هاى کارگر در زمينه اداره جامعه سوسياليستى نيز فقط مى تواند با پشتوانه يک دولت سوسياليستى و در فضاى                                               

 . انقالبى جامعه نوين و از بند رها شده انجام بگيرد

 کنترل کارگرى در دوران اعتال و بحران انقالبى

متعاقب انقالب اکتبر، موجى از مبارزات رزمنده کارگرى تحت رهبرى و تاثير نيروهاى کمونيست در کشورهاى                                      در سال هاى        
اين مبارزات تا سطح قيام هاى مسلحانه در آلمان و مجارستان پيش رفت که توسط حکومت                                             . مختلف اروپايى به پا خاست            
اين .  اشغال کارخانه ها اتفاق افتاد          ايجاد شوراها و     جنبش ١٩٢٠ه  اما در منطقه شمالى ايتالياى ده         . بورژوازى به خون کشيده شد       

آنان در مقابل خطر اخراج و گرسنگى،               . جنبش پاسخ توده هاى کارگر به بحران اقتصادى و فشارها و اجحافات کارفرمايان بود                              
جناحى از دولت سرمايه      . ر مى آوردند   کارفرمايان را از کارخانه اخراج کرده، يا گروگان گرفته و صحن کارخانه را به اشغال خود د                           

“ مشارکت کارگرى ”دارى در مواجهه با خيزش کارگرى و براى خالى کردن شانه نظام خود از زير بار بحران، در مجلس پيشنهاد                                    
ين به تحليل از ا        ١٩٢١آنتونيو گرامشى از رهبران حزب کمونيست ايتاليا در دهم فوريه                        . در امر برنامه ريزى اقتصادى را داد              

 :موقعيت ويژه و اهداف بورژوازى از اين طرح پرداخت و چنين نوشت

بورژوازى براى تقسيم مسئوليت خود و شريک کردن نيروى ديگرى در وظيفه تضمين و توسعه شرايط زندگى توده ها، حاضر                                 ”

لتاريا بيايد و در مقابل توده ها         از نظر بورژوازى بسيار مفيد است که ضامنى نظير پرو            . است خود را تحت کنترل و نظارت قرار دهد           

و وظيفه همگان است که صبورانه تحمل کنند و سخت کار                . شهادت بدهد که هيچکس مسئول ويرانى اقتصادى کنونى نيست            

 )٨(“ .کنند و منتظر ترميم شــــــکاف ها و ساختن يک بناى جديد بر ويرانه هاى امروز بنشينند
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ضعف طبقه حاکم و عقب نشينى هايش، جنبش اشغال کارخانه ها را با بحث کنترل کارگرى                                     گرامشى تالش کرد با استفاده از              
پيوند بزند و از شرايط بحران نظام در جهت تقويت و تربيت صفوف طبقه کارگر، متشکل شدن طبقه و تشديد مبارزه طبقاتى استفاده                                 

اند بر سر مساله کنترل توليد و اداره کارخانه وارد يک مبارزه                   به گفته او طبقه کارگر در شرايط اعتال و بحران انقالبى مى تو                     . کند
 : گرامشى بر اين باور بود که. هدف از اين مبارزه، کسب رهبرى طبقاتى توده مردم است. سياسى با بورژوازى شود

کومتى را با شرکت     اگر طبقه کارگر در اين ميدان، رضايت و اعتماد مردم را جلب کند مى تواند دولت را بسازد و نهادهاى ح                                  ”

 )٩(“ .همه طبقات ستمديده و تحت استثمار سازمان دهد

 :در عين حال، گرامشى مى گفت که    
مبارزه بر سر کنترل، در پارلمان انجام نمى گيرد بلکه يک مبارزه انقالبى توده اى و فعاليت تبليغى و سازماندهى توسط حزب                                 ”

مبارزه، هم به لحاظ معنوى و هم سازمانى نسبت به استقالل و شخصيت                       طبقه کارگر بايد از طريق اين            . کمونيست است 

اين شکل فقط مى تواند       . اين اولين مرحله مبارزه، نبردى است براى يک شکل معين از سازماندهى                  ... تاريخى خود آگاه شود     

 شوراى سراسرى طبقه      نتيجه کار بايد تاسيس     . شوراى کارخانه و به طور سراسرى نظام مرکزى شوراهاى کارخانجات باشد                 

شيوه اين کار توسط قانونى       . کارگر باشد که در همه سطوح از کارخانه تا شوراى شهر و شوراى ملى منتخب کارگران هستند                         

اين مبارزه بايد طورى جلو برود که          . معين مى شود که نتيجه تصميم طبقه کارگر است، نه توسط پارلمان ملى و قدرت دولتى                        

مند همه مشکالت موجود در دوره تاريخى کنونى، از مشکل نان و مسکن گرفته تا برق و پوشاك فقط                              توده عظيم اهالى بفه     

 )١٠(“ .زمانى مى تواند رفع شود که همه قدرت اقتصادى و بنابراين همه قدرت دولتى به طبقه کارگر واگذار شود

سيال دمکراتها روبرو بود، بعد از مدتى فروکش کرد و                    جنبش اشغال کارخانه ها که با مخالفت سو               .     تجربه ايتاليا ناموفق ماند      
جناحى از بورژوازى با شکل دهى به جنبش                   . پا بگيرد   ١٩٢٠کنترل کارگرى عمال نتوانست در شرايط بحران و اعتالى دهه                           

کمبود در  يک اشکال يا     به نظر مى آيد       . فاشيستى به بحران پاسخ گفت و حزب کمونيست و جنبش کارگرى را به شدت سرکوب کرد                        
تاکيد به جنبش    . نگرش گرامشى و همفکرانش کم بها دادن يا بى توجهى به مساله قدرت نظامى و قهر در اعمال سلطه طبقاتى بود                                  

رزمنده کارگران که در شکل اشغال کارخانه ها بروز مى يافت، و تبليغ اين درك که در دوران بحران و اعتالى انقالبى مى توان با                                          
کنترل کارگرى، پايه هاى قدرت را به زور از دست بورژوازى خارج کرد و با تشديد بحران، قدرت سياسى را به                                     گذر از اشغال به        

چنگ آورد، عمال نقشى براى ارتش در مرکز دولت موجود و نيز نقشى براى نيروى نظامى طبقه کارگر براى در هم شکستن ماشين                                 
او . تبليغ  کسب قدرت از جانب طبقه کارگر را به شکل وارونه مطرح مى کرد                    مى توان گفت که گرامشى به نوعى             .دولتى قائل نيست   

قدرت اقتصادى بايد در دست طبقه کارگر باشد تا             ”: مى خواست توده ها را با اين شعار به ضرورت کسب قدرت سياسى برساند که                       
هايى در راه کنترل همه جانبه کارگرى بر           اما در واقعيت، تحت نظام سرمايه دارى، تضادها و محدوديت                “ .مشکالت موجود حل شود    

بر آن نوع کنترل        ) حتى در شرايط ضعف و بحران نظام سرمايه دارى                    (مشخصا اينکه، بورژوازى         . توليد و توزيع وجود دارد          
ه هاى  در اين جا بايد به خصلت موقتى و گذراى دور               . کارگرى که تحت رهبرى کارگران آگاه و انقالبى انجام گيرد، گردن نمى گذارد                    

همه قدرت   ”بحران و اعتالء هم اشاره کنيم که کنترل کارگرى را به پديده اى قسمى و موقتى تبديل مى کند و راه تحقق شعار                                                     
 . را مى بندد“ اقتصادى به دست کارگران

بورژوازى فقط      اما آنچه از بحث هاى گرامشى در مورد کنترل کارگرى مى توان آموخت اينست که اين مقوله در دوران حاکميت                                  
بحث کنترل کارگرى و مبارزه بر سر           . مى تواند به شکل قسمى و موقتى در دوره هاى خاص بحران و اعتالى انقالبى شکل بگيرد                             

آن در شرايط بحران انقالبى مى تواند ابزارى باشد براى دامن زدن به ابتکار عمل مبارزاتى توده هاى وسيع کارگر، به ميدان                                                    
 .مانده تر کارگران، و باال بردن روحيه اعتماد به نفس کارگران در سطحى گسترده تر از شرايط عادىکشاندن قشرهاى عقب 

ترتسکى با توجه به تجربه انقالب اکتبر، بر شکل               .     در بحث از کنترل کارگرى مى بايد به نظرات لئون ترتسکى هم رجوع کنيم                          
 :ه اوبه گفت. گيرى اين حرکت در شرايط ويژه تاکيد مى گذاشت
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پس اين  . وقتى که مى گوييم کارگران کنترل دارند يعنى مالکيت و حق حکمرانى در دست سرمايه داران باقى مانده است                               ”

هدف از اين کنترل، ارضاى معنوى          . چون که يک موقعيت بينابينى اقتصادى ايجــــاد مى کند              . وضعيت، جنبه اى متناقض دارد       

بنابراين کنترل کارگرى   . اهند توليد و عملکردهاى تجارى کارخانه را تحت نفوذ خود درآورند              بلکه آنان عمال مى خو      . کارگران نيست 

 )١١(“ .در شکل گسترده اش نوعى قدرت دوگانه در کارخانه و بانک و شرکت تجارى را شامل مى شود

وسسات اقتصادى صحبت مى کرد،           ترتسکى در عين حال که از امکان پيشبرد کنترل کارگرى تا سطح برقرارى قدرت دوگانه در م                         
 :اما به همفکرانش گوشزد مى کرد که

باشد، بايد بر همکارى مبتنى باشد و نه بر مبارزه              › عادى‹براى اين که شرکت کارگران در مديريت توليد ادامه دار و با ثبات و                       ”

 .راسى کارگرى از سرمايه استچنين همکارى اى به معنى کنترل کارگرى بر سرمايه نيست بلکه تبعيت بوروک.... طبقاتى

 )١٢(“ .کنترلى که شوراى کارخانه اعمال مى کند فقط بر اساس مبارزه طبقاتى امکان پذير است، نه همکارى طبقاتى

 :    او اين سوال را جلو گذاشت که
 “کدام رژيم دولتى با کنترل دولتى بر توليد خوانايى دارد؟”

 :و پاسخ داد    
بنابراين بحث از کنترل کارگرى در رژيم ســـرمايه دارى و تحت قدرت                   .... ز در دست کارگران نيست      روشن است که قدرت هنو      ”

روشن است وقتى که بورژوازى به شدت اعمال قــدرت مى کند هرگز از قدرت دوگانه در کارخانه خوشش نمى                           . بورژوازى است 

 شديدى در تناسب قواى موجود به ضرر بورژوازى و دولتش               بنابراين کنترل کارگرى فقط در شرايطى عملى است که تغييرات             . آيد

 .به وجود آيد

اعمال زور از جانب پرولتاريايى که در مسير در هم شکستن قدرت موجود                 . کنترل را فقط به زور مى توان به بورژوازى تحميل کرد               

 .قرار گرفته که مالکيت بر ابزار توليد نيز جزئى از همين قدرت است

 کنترل کارگرى به خاطر خصلتش، موقتى و گذرا است و فقط مى تواند بر دوره بحران دولت بورژوايى و تعرض                                  بنابراين وضعيت 

 )١٣(“ .يعنى در دوره حاد و نزديک به فرجام انقالب. پرولتاريا و عقب نشينى بورژوازى باشد

، درك  خودبخودى است که از مساله شکل                   اما نکته بحث برانگيزى که در نظرات ترتسکى پيرامون کنترل کارگرى وجود دارد                      
 :او مى نويسد. گيرى قدرت دوگانه سياسى در کل جامعه و نيز از مساله حرکت طبقه کارگر براى کسب قدرت سياسى ارائه مى دهد

 خودش هم   اگر بورژوازى ديگر کارفرما نباشد، يعنى اگر نتواند به طور کامل بر کارخانه حکام باشد، معنايش اينست که در دولت                          ”

 )١٤(“ .بنابراين قدرت دوگانه در کارخانه مطابق با وضعيت قدرت دوگانه در عرصه دولت است. ديگر کامال حاکم نيست

يعنى ضعف و شکاف و بحران در دولت طبقه سرمايه دار مى تواند زمينه مساعدى براى اعمال                         . اين نتيجه گيرى، الزامى نيست          
گاه اقتصادى فراهم کند؛ ولى يک قدرت سياسى بديل حتى به شکل نطفه و جوانه در کنار دولت                                        کنترل کارگرى در اين يا آن بن              

در ادامه، ترتسکى درك نادرستى از           . ايران ديديم   ١٣٥٧اين وضعيت را براى مثال در دوره ابتدايى انقالب                    . موجود شکل نگيرد    
 :محدوده تکامل جنبش خودبخودى طبقه کارگر ارائه مى کند

طبقه کارگر تحت تاثير بحران، بيکارى و قراردادهاى چپاول گرانه سرمايه دارى ممکنست قبل از اين که به کسب                                     اکثريت   ”

 )١٥(“ .انقالبى قدرت متقاعد شود، آماده نبرد براى نابودى قراردادهاى محرمانه تجارى و کنترل بانکها و امور تجارى و توليد شود

 :دامه مى خوانيم کهتا اينجاى بحث درست است؛ اما در ا    
پرولتاريايى که به مسير کنترل کارگرى بر توليد بيفتد، به ناگزير به جاده کسب قدرت و به دست آوردن ابزار توليد کشيده خواهد                               ”

 )١٦(“ .شد

مديريت  از مساله توليد و ملزومات کنترل و                 فقططبقه کارگر، وظيفه کسب قدرت را             .     هيچ ناگزيرى در اين مساله وجود ندارد            
کشيده شدن طبقه کارگر به جاده کسب قدرت، به شکل مکانيکى و محدود، هم سنگ با به دست آوردن                                . توليد نتيجه نخواهد گرفت     

گام نهادن طبقه کارگر در جاده کسب قدرت يعنى آگاه شدن طبقه از نظر سياسى، و پذيرش و به اجراء گذاشتن                                     . ابزار توليد نيست   
آگاه شدن و پذيرش و      ” درکى که در عبارت    . بى اى که حزب پيشاهنگش در مقابل کل جامعه قرار داده است                استراتژى و برنامه انقال     
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 “متقاعد شدن به کسب انقالبى قدرت        ”  فشرده مى شود متفاوت از درکى است که ترتسکى در قالب عبارت                        “به اجراء گذاشتن   

       .بيان کرده است

اشاره او به نقش تربيتى کنترل         .  نام مى برد     “مدرسه اقتصاد برنامه ريزى شده      ”ه عنوان        به عالوه ترتسکى از کنترل کارگرى ب           
واقعيت اينست که اگر کنترل کارگرى          . تا حدى جنبه بزرگ نمايانه دارد         ) سوسياليستى(کارگرى در زمينه اقتصاد برنامه ريزى شده             

ود، چارچوب آموزش اقتصادى کارگران از حساب و             صرفا به عنوان يک حرکت خودجوش و بدون هدايت خط کمونيستى مطرح ش                      
اين نکته اى است که در بحث         . کتاب هاى بورژوايى و برخى تعليمات فنى در زمينه بودجه و دخل و خرج و بازار فراتر نخواهد رفت                          

 .ترتسکى مورد توجه قرار نگرفته است

ى تواند به شکل محدود و موقت انجام شود و به علت                 کنترل کارگرى تحت حاکميت سرمايه دارى، فقط م           : به عنوان نتيجه گيرى    

) به زور و يا به علت فروکش جنبش توده اى و اعتالى انقالبى                    (تعارض آشکار با اهداف و برنامه هاى سرمايه دارى به هر شکل                     
کمه از اين راه و گرفتن        تجربه کنترل کارگرى مى تواند فرصتى باشد، نه براى عقب نشاندن گام به گام طبقه حا                      . کنار زده خواهد شد     

قدرت از دست او، بلکه براى تقويت و تحکيم همبستگى کارگران بر پايه نگرش و خط ايدئولوژيک و سياسى پرولترى و کمک به                                       
استفاده کردن يا نکردن از اين فرصت، بستگى به خط و نگرشى دارد که حرکت کنترل                                     . استراتژى انقالبى کسب قدرت سياسى          

به همين خاطر،  کنترل کارگرى هم مى تواند رفرميسم را تقويت کند و هم به پيشرفت خط                                     .  رهبرى مى کند      کارگرى را در عمل      
 .انقالبى بينجامد

  ايران٥٧کنترل کارگرى در تجربه انقالب 

بق مديريت سا  . و دو سه سال بعد از آن، به خالء مديريتى در واحدهاى بزرگ توليدى انجاميد                                  ١٣٥٧ اوضاع انقالبى در سال           
بعضى از شرکت ها که مديريت خارجى داشتند نيز عمال به                 . يا از کشور فرارى شده بودند و يا از کار برکنار                  ) خصوصى و دولتى   (

. به طور کلى، حالت رکود و ورشکستگى و تعطيلى در بسيارى از اين واحدها به چشم مى خورد                                        . حالت تعطيل در آمده بودند          
اما بخش اصلى نيروهاى توليدى، يعنى کارگران حى            . براى راه اندازى کارخانه ها نيز وجود داشت           مشکالتى مانند تامين مواد اوليه         

. بخش عمده متخصصان و کارمندان هم در کشور مانده بودند                   . و حاضر بودند و روحيه انقالبى و اعتماد به نفس بااليى داشتند                         
و کارگران بدون اينکه با       . شکلى از اشغال کارخانه ها را پديد آورد           خيزش انقالبى مردم که کارگران نيز جزئى از آن بودند در عمل                     

 آنچه از آن تحت عنوان جنبش               .بحث مدون و تئورى مشخصى سر و کار داشته باشند، عمال درگير پديده کنترل کارگرى شدند                                    
بر جا است اما بحران و           ياد مى شود، در جهت کنترل کارگرى در شرايطى که دولت سرمايه دارى هنوز پا                                ١٣٥٧ـ   ٥٨شورايى   

يعنى کارگران براى اينکه کارخانه شان دوباره به کار بيفتد و بتوانند کار کنند، در                       . اعتالى انقالبى بر جامعه حاکم است، حرکت کرد           
ار با معدود مديران و متخصصان باقيمانده وارد بحث و جدل و مبارزه بر سر افشاى اسر                             . صدد رتق و فتق امور کارخانه برآمدند            

مديريت سابق و فساد و اجحافات گذشته، ضرورت اتخاذ شيوه هاى مديريتى جديد، چگونگى تامين مواد اوليه، عقد قراردادهاى                                         
ه مى توان به تجربه کارخانه ها و مجتمع هاى صنعتى بزرگ نظير صنعت نفت و                     ــدر اين زمين   . جديد و تنظيم مناسبات با دولت شدند         

و حرکت عملى    ) به ويژه آنها که در مشارکت با سرمايه هاى امپرياليستى فعاليت مى کردند                  (اشاره کرد    شرکت هاى پيمانکارى تابعه       
در اين تجربه، کارگران بر سر مسائلى نظير            . کارگران براى اعمال شکل هايى از کنترل کارگرى را مورد بازبينى و بررسى قرار داد                       

ت هاى امپرياليستى طرف قرارداد، با مقامات دولت                ــرکـــ باج ندادن به ش        بهبود فنون توليدى، کاهش هزينه هاى ادارى شرکت و                 
. جديد و افراد باقى مانده از مديريت سابق درگير مى شدند و راه حل ها و ابتکارات خود را که کامال هم عملى بود، جلو مى گذاشتند                                       

يم که در مواردى نظير عقد قراردادهاى کار دست به                 همين طور مى توانيم به تجربه سنديکاى کارگران پروژه اى آبادان رجوع کن                        
ضد رژيم   (، بخش مهمى از تالش هاى کارگران رنگ و بوى سياسى                        ١٣٥٨به طور کلى در سال           . مداخله و ابتکار عمل مى زد          
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آشکار و پنهانش   و البته مقابله با فشارهاى حاکميت جديد بر طبقه کارگر، حمايت هاى                   . به خود گرفته بود    ) سابق و ضد امپرياليستى    
از سرمايه داران و اقداماتى که براى سر و سامان دادن به نظام بحران زده ارتجاعى به عمل مى آورد، در دستور کار شوراهاى                                             

 .کارگران و حرکت کنترل کارگرى قرار داشت
 کارگرى در ايران شد،          آنچه عمدتا باعث از بين رفتن شوراهاى اصيل کارگرى و برچيده شدن همان سطح محدود از کنترل                                            

سرکوب شديد و خونين از جانب حاکميت اسالمى بود و بر پا شدن جنگ ايران و عراق که براى قبضه کردن کامل قدرت در همه                                             
عرصه ها و اعمال مرکزيت در حيطه اقتصاد، توجيه و بهانه در اختيار دولت سرمايه دار گذاشت و بخش هاى بزرگى از جامعه را                                       

 فروکش اعتالى انقالبى را عليرغم تداوم بحران به دنبال              ، عروج ضد انقالب جديد در راس جامعه، بعد از مدتى               .ع کرد براى مدتى قان   
 .بدين ترتيب، زمينه عينى کنترل کارگرى از ميان رفت. داشت

 

امکان به راه افتادن اين      تجربه طبقه کارگر در ايران در زمينه کنترل کارگرى هم مهر تاييدى است بر                      :  به عنوان نتيجه گيرى       

اين دو نکته در مورد تشکل          . حرکت در شرايط بحران و اعتالى انقالبى؛ و هم نشانه اى است از موقتى و قسمى بودن اين پديده                                    
هاى سياسى و اقتصادى توده اى کارگران که همراه با کنترل کارگرى به وجود آمدند و روياروى نظام حاکم و حاکمان جديد قرار                                            

 .د نيز صدق مى کندگرفتن

 

 تحت عنوان کنترل کارگرى) ادغام گرايانه(طرح هاى کورپوراتيويستى 

از سوى دولت هاى بورژوايى نيز           ) با اهداف اساسا سياسى      ( در چند دهه اخير، بحث کنترل کارگرى از يک زاويه ديگر                        

ويسم يا مشارکت دادن و ادغام کردن بخش هايى              اين در واقع، همان سياستى است که از آن تحت عنوان کورپوراتي                  . مطرح شده است   

البته بعد از طرح ارائه شده به         (شايد اولين نمونه مشهور اين کار را          . از جامعه در فرايند پيشبرد سياست هاى طبقه حاکم ياد مى شود                

سالوى نام اين برنامه را           گيودولت   . ميتوان در يوگسالوى دوران تيتو پيدا کرد               ) مجلس ايتاليا که مورد نقد گرامشى قرار گرفت                  

در عين حال تالش      . از نظر ايدئولوژيک و سياسى، يوگسالوى تيتو کماکان به نقاب سوسياليستى نياز داشت                      . خودگردانى گذاشته بود   

سيستم .  خود را به عنوان چيزى متفاوت و دمکراتيک تر از نظام حاکم بر بلوك شوروى تصوير کند                                              "سوسياليسم"مى کرد      

ه دولت اجازه مى داد، بخشى از کارگران را به بوروکرات هاى کارگرى و صاحب امتياز تبديل کند و يک پايگاه با ثبات                                      خودگردانى ب 

در شرايطى که ارتباطات اقتصادى يوگسالوى با بلوك غرب رو به افزايش بود و فشار بلوك                                 . براى خود در مراکز کار ايجاد کند             

ن نوع از سازماندهى کار مى توانست از لحاظ مشروعيت سياسى و تحکيم ايدئولوژى طبقه                        شوروى بر آنها نيز افزايش مى يافت، اي            

و همزمان با تبليغ و تحسين بورژوازى غرب که از نظر سياسى و ايدئولوژيک به دنبال تضعيف و                                 . حاکمه در جامعه کارساز باشد        

سهيم کردن کارگران در سود          " شيوه هايى نظير          اين طرح به مراتب موثرتر از           . ضربه زدن به الگوى شوروى بود روبرو شود                 

البته ناگفته نماند که شاه هم تا حدى به کارايى سيستم                          .  بود که از سوى حکومت شاه در ايران جلو گذاشته شد                             "کارخانه ها  

 . خودگردانى در يوگسالوى پى برده بود و از آن تعريف مى کرد

 بزرگتر قرار دهيم و به جوهر آن يعنى کنترل ايدئولوژيک و سياسى                       اگر بخواهيم بحث کورپوراتيويسم را در يک چارچوب             

تحت مديريت سازمان    › سه جانبه گرايى   ‹سياست  بپردازيم، حتى مى توان گفت که          ) که هيچ ربطى به کنترل کارگرى ندارد         (نيروى کار    

ى يک کورپوراتيويسم جهانى است و تشکيل         با اين تفاوت که اين سازمان در پى سازمانده           . جهانى کار نيز در همين چارچوب مى گنجد          

 البته در مواردى نظير جمهورى اسالمى که سياست             .قشر ممتاز و بورژوا زده کارگرى را در مقياس جهانى تقويت و تشويق مى کند                       
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 اش تا به امروز سرکوب هر شکلى از  تشکل غير حکومتى کارگران بوده، و طرح هاى ضد کارگرى اش را از طريق تشکل هاى                                               

 .سرکوبگر و رسوايى نظير خانه کارگر و شوراهاى اسالمى کار پيش مى برد، کورپوراتيويسم کارگرى جان نگرفته است

مطالعه چند  . اما در ونزوئالى هوگو چاوز اين طرح جايگاه مهمتر يا حداقل پر سر و صداترى را به خود اختصاص داده است                            

اى کنترل کارگرى در ونزوئال به روشنى ماهيت و منظوراز اين اقدام را به ما                             کميته ه    "گل سرسبد  "نمونه برجسته و به اصطالح           

 و سپس کشمکش هاى ميان جناح وى با           ١٩٩٨در شرايط ويژه و پر تالطمى که بعد از به قدرت رسيدن چاوز در سال                      . نشان مى دهد   

بخشى از سرمايه   . ى از کارخانه ها از کار افتاد         آن بخش از بورژوازى که شريک و تحت الحمايه امپرياليسم آمريکا است، چرخ بسيار                   

در صفوف طبقه کارگر نيز        . داران خصوصى سرمايه هاى خود را از کشور خارج کردند و کارگران در معرض بيکارى قرار گرفتند                               

د در   براى مثال بخش بزرگى از کارگران صنعت نفت ونزوئال که نقش محورى در اقتصاد دار                               . يک انشعاب سياسى صورت گرفت         

بعد از شکست اين اقدام که از پشتيبانى           . براى کنار زدن چاوز به راه افتاده بود شرکت کردند               ٢٠٠٢ -٠٣اعتصاب بزرگى که در سال         

 شرکت نفت را اخراج       گر کار ٤٦٠٠٠ نفر از   ١٨٠٠٠آمريکا برخوردار بود، حکومت در صنعت نفت دست به يک تصفيه سياسى زد و                    

به موازات اين کار، طرح هاى فقرزدايى با تکيه            . يته هاى کارگرى طرفدار خود در کارخانه ها پرداخت            حکومت چاوز به ايجاد کم      . کرد

اما کميته هاى     . به پول نفت در برخى محالت فقيرنشين به راه انداخته شد که هدف مرکزى آن جلب پشتيبان براى حکومت بود                                            

بودند و يا صاحبانشان در صدد فروش آنها بودند، با کمک و                          کارگرى در کارخانه هاى عمدتا متوسطى که بى صاحب رها شده                            

. توليد از سر گرفته شد       . پشتيبانى دولت، شکل هايى از مديريت کارگرى يا کنترل کارگرى را در مشارکت با دولت به وجود آوردند                                  

اين يک  اما در واقع،     . ت گرفته است   ظاهر قضيه اين بود که ابتکار عملى از پايين براى مقابله با خطر بيکارى و رکود اقتصادى صور                          

مواردى همين    براى مثال، در     .شکل از سازمان دهى شبه نظامى در حمايت از چاوز در مقابل تهديدهاى مخالفان و رقبايش هم بود                                

ه کميته هاى کارخانه توسط دولت مسلح شدند و براى در هم شکستن مقاومت و خرابکارى طرفداران جناح رقيب در وزارت نيرو ک                                     

يک کار ديگر اين کميته ها، کمک به حکومت در سازماندهى شکل هاى کمک                              . برق کارخانه ها را قطع مى کردند حرکت کردند                  

يعنى کارگران را در سيستمى شبيه به صدقات و جشن عاطفه ها در ايران سازمان مى                       . اجتماعى در محالت پيرامون کارخانه خود بود         

يا اجناس توليد شده     . وليدات خود، دفتر و مداد ارزان مى خريد و در محالت فقير نشين توزيع مى کرد                    و کميته کارخانه از سود ت       . دادند

اين اقدامات البته در کوتاه مدت تاثيرات مثبتى براى حکومت چاوز داشته اما                   . را در تعاونى هاى محلى با قيمت ارزان عرضه مى کرد               

 ارتباطات ناگزير با بازار جهانى در زمينه تهيه مواد اوليه و سيستم توزيع و قيمت                       با نوسانات ناگزير در عرصه اقتصاد و شرايطى که            

گذارى بين المللى و رقابت با کاالهاى مشابه پديد مى آورد، بى ثباتى به اين واحدهاى توليدى راه مى يابد و اثرات خود را بر جاى مى                                       

 .گذارد

آن کشور را با ذکر چند نمونه به              در "کنترل کارگرى "ئال و تصوير کلى       اينجا فرايند ايجاد تعاونى هاى کارگرى در ونزو            در

ولى از آنجا که حکومت        . کارخانه تعطيل شده صحبت کرد        ١٣٦ چاوز از احتمال مصادره          ٢٠٠٥در ماه ژوئيه      . شما نشان مى دهيم      

مصادره را    ه دارى فعاليت کند شعار        چاوز از نظر طبقاتى متعهد است در چارچوب حقوقى قانون اساسى بورژوايى و قوانين سرماي                            

قانون اساسى جديدى که چاوز به تصويب رسانده، حق مالکيت را تضمين مى کند و به دولت فقط در صورتى                                ١١٥ بند. کنار گذاشت 

ين مبنا،  هم بر.  انجام گيرد  "به شکل بازخريد عادالنه و به موقع        " باشد و فقط بايد        "به نفع عموم يا جامعه      "حق مصادره مى دهد که        

يک سرمايه کالن به بازپرداخت قروض خارجى و به راه             . حکومت مذاکره بر سر انتقال مالکيت شرکتهاى در حال تعطيلى را آغاز کرد                  

دولت اعالم کرد که اول از مديريت             . انداختن مجدد توليد اختصاص يافت و مالکيت شرکتها به تعاونى هاى کارگرى انتقال پيدا کرد                              

 در ونزوئال    "کنترل کارگرى "اين شکل رسمى پديده       . ارگران شروع مى کنند و رفته رفته سهم دولت کم خواهد شد                  مشترك دولت ـ ک     

اما محتواى اين پديده و نتايجش را بايد با نگاهى نزديکتر به نمونه ها                    . در قالب همکارى و مشارکت دولت با بخشى از کارگران است               

 .دريافت
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يک تعاونى تحت     ٢٠٠٤کارگر را در برمى گيرد، از سال             ٢٧٠٠نام دارد و   › آلکازا‹نيوم که    در يک بنگاه دولتى توليد آلومي        

سهم دولت در اين تعاونى در حال کاهش است، اما رئيس اين نهاد از کارکنان آلکازا                            . مديريت مشترك کارگران با دولت تشکيل شد            

اين شخص طى مصاحبه اى ادعا کرده که حضور او ضامن                . تاو تنها کسى است که از خارج شرکت آمده و نماينده دولت اس                   ! نيست

به ادعاى او فرق سوسياليسم در ونزوئال با شوروى در اينست که در آنجا همه                         .  است "سوسياليستى"موفقيت در گذار به مناسبات          

يت مشترك دولت با کارگران       راه مدير  از و" از پايين "در حالى که در ونزوئال، سوسياليسم          . چيز ملى شد ولى مديريت، کارگرى نشد          

در يک   . از سوسياليسم است     عوامفريبانه از کنترل کارگرى و         اين صرفا يک کاريکاتور       .برقرارخواهد شد  ) البته به رياست دولت       (

کارگر دارد، مديريت خصوصى چون منفعتى در ادامه کار نداشت تصميم گرفت                  ٥٨که  › کائيگا‹کارخانه توليد رب گوجه فرنگى به نام           

حکومت به آنها کمک مالى داد تا          . کارگران فهميدند و خواهان به عهده گرفتن مديريت شدند             . وجه فرنگى هاى انبار شده را بفروشد          گ

در حال حاضر توزيع محصوالت اين کارخانه به دست دولت است که آنها                   . مالکيت به تعاونى کارگران منتقل شد        . مواد اوليه را بخرند     

اين نمونه از تعاونى کارگرى در يک کارخانه نسبتا کوچک و بى اهميت                    . يره اى دولتى به فروش مى رساند          را در فروشگاه هاى زنج      

در . بنابراين از نظر دولت، کنترل دولتى بر فرايند توليد آن على السويه است                   . در کارکرد کلى سرمايه دارى ونزوئال تشکيل شده است             

که محصوالت کارخانه، خريدار ثابتى به نام دولت دارد مى                 ” امتياز“اين  .  است عين حال، فروش محصوالت عمال در انحصار دولت             

کافيست که فروشگاه هاى زنجيره اى دولتى تحت قراردادهايى که در بازار بين المللى                              . تواند به نقطه ضعف اساسى آن بدل شود                

و › کائيگا‹اين به معناى مرگ کارخانه       . رنگى بگيرد مى بندد، تصميم به وارد کردن رب گوجه ف           ) مشخصا بازار منطقه آمريکاى التين      (

اين کارخانه  . قبال متعلق به بخش خصوصى بود       › اين وپال ‹کارخانه کاغذ سازى     . تعطيل شدن تعاونى و بيکار شدن چند ده کارگر است             

 کارگران اين کارخانه به       .بين کارگران و حکومت درگيرى هاى حادى به وجود آمد             .  با مشکالت مالى روبرو شد       ١٩٩٠در اواخر سال     

 ازاين تعداد . کارگر آغاز شد    ٩٠٠ اعالم ورشکستگى کرد و اخراج         ٢٠٠٤سال   کارخانه در . اعتصاب مخالفان حکومت چاوز پيوستند       

آنان تهديد کردند که اگر حکومت دست روى دست بگذارد،                      .  نفر ماندند و خواهان در اختيار گرفتن مديريت کارخانه شدند                         ٣٥٠

 ميليون دالر به اين کارخانه تزريق کرد و شرکت جديدى تحت مالکيت                           ٧ دولت     ٢٠٠٥در ژانويه     . ا اشغال خواهند کرد       کارخانه ر  

اين کارخانه به سود دهى       .  درصد بود اما االن فقط به طور نمادين يک درصد سهم دارد                    ٤٩سهم دولت در ابتدا        . کارگران تشکيل شد   

داده که ماهيت طبقاتى مناسبات حاکم بر اين کارخانه و دگرديسى قشرى از کارگران که آن را                         البته در اينجا ماجرايى رخ        . رسيده است 

ماجرا از اين قرار است که مديريت کارخانه               . صورت گرفته است    › اين وپال  ‹اخيرا درگيرى هايى در      . مى چرخانند، آشکار مى سازد        

يعنى اجازه نمى دهد که از       !  را نمى دهد    "تعاونى کارگرى " ورود به     دست به استخدام کارگران پيمانى موقت زده است و به آنان اجازه               

صاحب حق  "اين هيچ نيست مگر رسميت بخشيدن به امتيازات قشرى قديمى و                 . امتيازات و حق و حقوق افراد تعاونى بهره مند شوند             

سودآورى و انباشت در      .  برقرار است    شک نکنيد که در اين کارخانه مناسبات کار مزدى                .  در مقابل کارگران جديد ارزان          "آب و گل    

ارزش اضافه اى که تحت اين مناسبات توليد مى شود و                     . آنجا به حدى بوده که استخدام نيروى کار جديد را الزام آور کرده است                            

کت کشت  و باالخره مى رسيم به شر      ! کارگران پيمانى ارزان مسلما در توليد آن نقش مهمى دارند به جيب چه کسانى سرازير مى شود؟                      

. کشتگر را در بر مى گيرد           ٣٦٠٠يکى تعاونى توليد کاکائو که           . در اينجا دو تعاونى در ارتباط با هم کار مى کنند                    . و صنعت کاکائو    

اين کارگران در مجمع عمومى شرکت مى کنند و در مورد نقشه ها و سياست                       . کارگر را شامل مى شود      ٩٦دومى تعاونى کارگران که       

از همين گزارش مختصر که توسط هواداران حکومت چاوز تهيه شده بر مى آيد که                   . صنعت به بحث مى پردازند     هاى درازمدت کشت و      

ضمنا اشاره  . نفر در موقعيتى برتر نسبت به آنان قرار گرفته اند                ٩٦کشتگر نقش چندانى در تصميم گيرى ها ندارند و آن                   ٣٦٠٠آن  

تهيه کنندگان گزارش به ما مى گويند که منظور از بحث بر سر نقشه ها و                       . تبه مباحث جلسات مجمع عمومى نيز خالى از لطف نيس              

مى ! سياست هاى درازمدت کشت و صنعت مثال در اين مورد است که بايد شکالت مخصوص شيرينى پزى توليد کرد يا آبنبات و تافى                                 

. رده اند و به سوى چه موضوعاتى جهت داده اند            و تصميم گيرى کارگران را تا چه اندازه محدود ک            ” کنترل کارگرى “بينيد که چارچوب     
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اين را مقايسه کنيد با مباحث و جدل هاى سياسى و ايدئولوژيکى که در جوامع سوسياليستى واقعى و در فرايند انقالبات کارگرى                                               

 .        واقعى درون کميته هاى کارخانه و فعالين کنترل کارگرى جريان داشت

رپوراتيويسم و تاثيرات سياسى و ايدئولوژيک آن بر کارگران مربوط مى شود، اولين نکته                               تا آنجا که به اين نوع از کو                

به عالوه در ميان همين       . اينست که اين سياست، بخشى از کارگران را به متحد و اهرم فشار جناح حاکم بورژوازى تبديل کرده است                               

 تعاونى هاى توليد و توزيع، از استثمار نيروى کار و ارزش                     کارگران، بخشى را به عنوان قشر ممتاز شکل داده است که از مجراى                      

از نظر  . يعنى اين سياست به شکاف و انشعاب واقعى در صفوف طبقه کارگر کمک کرده است                            . اضافه انباشت شده منتفع مى شود          

در ميان کارگران و دور         ايدئولوژيک، نتيجه اين سياست هيچ نيست مگر تقويت فردگرايى بورژوايى و متکى بر امتيازات اقتصادى                               

اين سياست به جاى همبستگى طبقاتى، صدقه دهى و شرکت در                     . کردن آنان از مفهوم و منافع طبقه کارگر به مثابه يک کل واحد                          

اين در حالى است که همزمان ناسيوناليسم و منافع سرمايه خودى                 .  را در بين کارگران رواج مى دهد           "خدمات اجتماعى "کارزارهاى  

. ين کارگران تبليغ مى شود و کميته هاى کارگرى اين مساله را درعقد قراردادهاى خود براى تامين مواد اوليه دخالت مى دهند                             نيز در ب   

آنها بر مبناى متحدان سياسى بين المللى بورژوازى حاکم خودى به اين يا آن شرکت دولتى و خصوصى امتياز مى دهند و قرارداد مى                                    

 )١(. بندند

 

 شکل هاى مختلف کورپوراتيويستى که تحت نام کنترل کارگرى يا خودگردانى کارگرى و در قالب تعاونى                                :ه گيرى به عنوان نتيج   

 انجام گرفته، هيچ هدفى جز کنترل بحران اقتصادى ـ سياسى و ايجاد مشروعيت سياسى و پايگاه توده                             "کارگرى"هاى نيمه دولتى يا        

 اى جز تقويت ايدئولوژى و سياست بورژوايى در صفوف کارگران، منشعب کردن                          و هيچ نتيجه    . اى براى رژيم هاى بورژوا ندارد          

 .کارگران به قشر ممتاز و توده تحت استثمار، و فاسد کردن آنان با منفعت طلبى فردگرايانه و افکار ناسيوناليستى به بار نمى آورد

 تصوير رفرميستى و توهم آفرين از کنترل کارگرى

ترل کارگرى در شرايط ساختمان سوسياليسم و دوران اعتالى انقالبى، و غير از طرح هاى                                شکل هاى مختلف کن        از غير

.  هم وجود دارد که برخاسته از شرايط کنونى اقتصاد سرمايه دارى جهانى است                        "کنترل کارگرى  "کورپوراتيويستى، نوع ديگرى از         

يط بحران و اعتالى انقالبى پديد مى آيد و آنچه از اقدامات                      آنچه در شرا     با    بى ارتباط     " کنترل کارگرى  "در عين حال، اين نوع از             

 . کورپوراتيويستى نتيجه مى شود، نيست

دوران گلوباليزاسيون و بسط اقتصاد نئوليبرالى، سرمايه تهاجم بيرحمانه اى را عليه کارگران و زحمتکشان دنيا به پيش                              در

کستگى و تعطيلى رشته ها و واحدهاى توليدى کم بازده و کم سود، و                    تهديد فورى بيکارى، بى ثبات شدن مشاغل، خطرورش           . مى برد 

اين وضعيت  . گسترش فقر و فالکت و سلب حقوق اوليه کارگران، تصوير تيره و تارى است که در کشورهاى مختلف شاهدش هستيم                                

زمنده ترى از مبارزات       از يک طرف مقاومت و مبارزات توده هاى کارگر و زحمتکش را تشديد مى کند و به بروز شکل هاى ر                                              

تالش براى پيدا کردن راه برون       . دامن مى زند    صفوف طبقه کارگر    کارگرى مى انجامد، و از طرف ديگر نوميدى و استيصال را هم در                  

رفت از اين اوضاع و مشکالتش تشديد مى شود، درعين حال که تالش براى چنگ انداختن به هر وسيله اى براى تخفيف و تسکين                                         

از پايين براى دست و پنجه نرم کردن با             ” ابتکار عمل “ بنابراين ما با يک مساله واقعى تحت عنوان                .افزايش مى يابد     نيز اين مشقات 

اين ابتکار عمل ها در شرايط يک اعتالى مبارزاتى و گسترش آگاهى انقالبى مى تواند به صورت مبارزات                              . اين شرايط روبرو هستيم     

رگيرى هاى پياپى و در مواردى اعمال کنترل کارگرى در واحدهاى مختلف بروز پيدا کند؛ در عين حال                         رزمنده و اشغال کارخانه ها و د         

مى تواند به مشارکت جويى هاى بى سرانجام در طرح هاى فريبکارانه و امروز به فرداى دولت هاى بورژوايى و سرمايه داران                                               

 . دولتى يا خصوصى بينجامد
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توليدى غير مهم و متوسط آرژانتين مى گذرد و در جنبش کارگرى ايران نيز تبليغ مى                             آنچه امروز در بعضى از واحدهاى             

نيات حسنه کارگرانى که کميته هاى کنترل کارگرى را بر پا کرده اند و در اين راه                       ) ٢. (شود، عمدتا حاصل و برآيند همين شرايط است          

انتظار   نتيجه گيرى هاى رفرميستى و آينده بى سرانجامى که در                    موفقيت هايى نيز به دست آورده اند، نمى تواند توهم آفرينى ها،                       

روح " کارگران و       "ابتکار عمل   "مقاالت مربوط به تجربه آرژانتين مى بينيم، تقديس                           نکته اى که در           . آنهاست را بپوشاند       

ى اين توهم که جمعى از           يعن. چيزى که گفته نمى شود، ديدگاه حاکم براين اقدامات است                   .  جارى دراين اقدامات است        "سوسياليستى

جمع خودشان برقرار      را در   "متفاوت"کارگران در گوشه اى از يک نظام سرمايه دارى مى توانند به ميل خود رفتار کنند و مناسباتى                            

 به عالوه اين درك دامن زده مى شود که انگار راه رهايى                .  مورد نقد قرار نمى گيرد       "ماست خود را بخورند     "کنند و به قول معروف         

هر واحد توليدى يا خدماتى دنبال کنند تا نظام            يعنى کافى است که همين الگو را کارگران در           . از نظام استثمار و ستم طبقاتى همين است          

. ثالثا از مناسبات توليدى کماکان موجود در اين واحدها تحت کنترل کارگرى هيچ گفته نمى شود                       . موجود عمال محو شود يا فرو بريزد          

تى از اين نيست که آيا در آنجا کماکان انباشت صورت مى گيرد؟ و آيا اين انباشت از استخراج ارزش اضافه نتيجه مى                                  يعنى هيچ صحب   

شود؟ و اين ارزش اضافه از کجا مى آيد؟ در عوض به ما گفته مى شود که در برخى از اين واحدها، دستمزد همه کارکنان برابر                                                  

يعنى به ظاهر الگويى از کمون       . و همه نمايندگان انتخابى و قابل عزل هستند         . ه مى شود  و همه تصميمات در مجمع عمومى گرفت         . است

البته در برخى جاها صحبت از نارسايى ها و مشکالت مى شود که به مساله تماس                                . پاريس درمقياس کوچک ارائه داده مى شود             

ا به شکل تلويحى صحبت از ناکامى يا شکست بعضى از اين                  خالل بحثه  مثال در . ناگزيراين واحدها با بازار و دولت ربط داده مى شود               

 .تجربه ها در نتيجه نداشتن قدرت مقاومت در مقابل نيروهاى بازار و فشار رقابت بين المللى مى شود

 آرژانتين در واقع بيان مقاومت از پايين در مقابل فشار خرد کننده                تجربه کميته هاى کنترل کارگرى و تعاونى هاى کارگرى در             

سرمايه دارى بر کارگران در دوران حاضر است؛ در عين حال که اقدامى توهم آفرين براى کارگران درگير اين کميته ها يا تعاونى ها و                                   

نهادها و    اين کميته ها چه بخواهند چه نخواهند مجبور به ارتباط با                       .  هم هست    "آواز دهل را از دور مى شوند             "البته کسانى که       

اينکه دولت آنها را تحمل مى کند و در زمينه هايى مانند وام و اعتبار يا کمک به توزيع                                        . ايه دار هستند    سياست هاى دولت سرم       

 . محصوالت، تسهيالتى در اختيارشان قرار مى دهد، نشانه نقش کامال فرعى اين واحدها در سوخت و ساز سيستم موجود است

 با ابتکارات توده اى به عنوان روش کنترل بحران و سازش                          "همزيستى"اين را هم بايد ديد که دولت آرژانتين به اين                        

در عين حال، اگر دولت      . "کارگران را سرکار گذاشته ايم      "به قول معروف اينطور به قضيه نگاه مى کند که                . اجتماعى هم نگاه مى کند      

هرمى براى فعاليت هاى جريانات ضد        در جايى احساس کرد که کنترل کارگرى دارد پايش را از گليمش درازتر مى کند و يا پوشش و ا                              

 . سيستم و انقالبى شده است، با پنبه يا تيغ سرش را مى برد

. نتيجه عملى اين اقدامات در بهترين حالت اينست که تعدادى از کارگران فعال از گرسنگى نميرند و کارشان را از دست ندهند                               

بقاتى است که استفاده از قرص مسکن را براى بهبود موقتى و گذرا به                    البته اين يک نگرش اصالح طلبانه به مساله استثمار و ستم ط                

به مثابه يک طبقه        (دراين تجربه نيز کارگران با روحيه و ايدئولوژى همبستگى طبقاتى کارگران                          . جراحى اساسى ترجيح مى دهد          

به عالوه واقعيت    .  را از آب بيرون کشيد        تربيت نمى شوند بلکه اين روحيه در آنان تقويت مى شود که بايد گليم کارخانه خود                           ) واحد

نابرابرى و شکل گيرى شکاف طبقاتى در جريان کنترل و سازماندهى يک واحد اقتصادى که به هر حال از قوانين بازار سرمايه دارى                                   

و يا پرداخت     برگزارى مجمع عمومى       . پيروى مى کند و با انباشت و استثمار سرمايه دارى ادامه حيات مى دهد، در پرده مى ماند                                  

دستمزد يکسان به کارگرانى که در شرايط نابرابر زندگى مى کنند، خود توليد                    . دستمزدهاى يکسان نمى تواند راه نابرابرى ها را ببندد             

تصميم گيرى هاى مجمع عمومى نمى تواند نقش بخش کوچکترى از کارگران اين واحدها که به علت توانايى ها                            . کننده نابرابرى است   

اين .  هاى خود به ناگزير در موقعيت باالترى در اداره امور و تنظيم مناسبات با بازار و دولت قرار مى گيرند را عوض کند                                      و مهارت 
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 و   "قشر بورژوا زده کارگرى      "يک زمينه واقعى براى قرار گرفتن در يک موقعيت ممتاز اقتصادى و اجتماعى، و تبديل شدن به                                        

 . اشت شده استاستفاده اختصاصى از ارزش اضافه انب

گرايشاتى که مبلغ تجربه کنترل کارگرى در آرژانتين هستند در اساس نوميدى و استيصال در مقابل شرايط کنونى را بازتاب                                 

مى دهند و اين ايده که طبقه کارگر مى تواند يک انقالب اجتماعى را سازماندهى کند و در گام اول قدرت سياسى را به روش ها و                                                  

 اين ديدگاه، بسيار به ديدگاه جريان هاى آنارشيستى سابقا انقالبى و ضد سيستم در                          . چنگ بياورد را کنار مى گذارند           ابزار انقالبى به    

کمون " نوميد و منفعل شدند و به راه هاى رفرميستى                     ١٩٧٠ و  ١٩٦٠کشورهاى غربى که بعد از فروکش امواج انقالبى دهه هاى                   

توليدى کوچک و ايجاد آشپزخانه هاى عمومى و مراکز زندگى مشترك در دل                            آموزشى و        "خود مختار  " وايجاد واحدهاى    "سازى

حتى درگيرى   چند سال جنگ و گريز و        موارد گوناگون، دولت هاى امپرياليستى بعد از          در. شهرهاى بزرگ روى آوردند، نزديک است        

اين مراکز را قانونمند و صاحب حق و             حتى درچارچوب فعاليت شهردارى ها و شوراهاى شهر،                 هاى خيابانى، آنان را تحمل کرد و            

و درمواردى که اين مراکز به پوشش و محملى براى فعاليت جريانات ضد سيستم تبديل شد نيز با هجوم پليسى و سرکوب                                . حقوق کرد 

 .آنها را برچيد

 

ى اساسا متکى بر، و          تجربه آرژانتين برخالف بحث هاى اعمال کنترل کارگرى در شرايط اعتالى انقالب                           :به عنوان نتيجه گيرى      

برخاسته از جنبش رزمنده کارگرى و به راه افتادن جنبش اشغال کارخانه ها به صورتى که در جريان بحران هاى انقالبى ديده ايم                                             

تضاد ميان  . جريانات انقالبى پشت اين حرکت قرار ندارند و به نظر مى آيد که محمل فعاليت و تبليغات جريانات رفرميست است                            . نيست

کت از پايين که بيان مقاومت توده هاى کارگر است و حرکت از باال که بيان رفرميسم و سازشکارى جريانات آگاه طبقاتى و بخشى                                    حر

از کارگران در مقابل دولت و نظام سرمايه دارى است در اين تجربه جريان دارد و خصلت موقت و گذراى اين شکل از کنترل کارگرى                                     

 . را تشديد مى کند

 !ه حيرت انگيز در جنبش کارگرى ايرانيک تجرب

آرژانتين و البته با تعاونى هاى          در "کنترل کارگرى "تنها تجربه اى که در دوره حاضر در ايران شاهدش هستيم و با الگوى                      

اتفاق  نام گرفته،      "شرکت تعاونى چند منظوره چينى        "کارخانه چينى گيالن سابق که حاال              ونزوئال شباهت هايى دارد در         کارگرى در  

و يک مصاحبه    ) اولى به امضاى اتحاد کميته هاى کارگرى و دومى درنشريه کارگر               (ما با اين تجربه از طريق دو گزارش             . افتاده است 

بنابراين کم و کيف اين تجربه را در حدى که دراين                . آشنا شده ايم   ) بولتن شماره يک شوراى همکارى تشکل ها و فعالين کارگرى                از(

. با وجود اين، الزم ديديم که در مورد اين تجربه بحث کنيم                    . البته نکات نامفهوم و مبهم در آنها کم نيست                . شناسيممنابع آمده، مى       

 :خصوصا اينکه اتحاد کميته هاى کارگرى در انتهاى گزارش خود نوشته
عملکرد کارگران   ستگى کارخانجات است که         البته واگذارى سهام کارخانه به کارگران از موارد بسيار استثنايى و قابل تعمق در جريان ورشک                                "

 ) تاکيد از ما (  ".چينى سازى گيالن، همواره بعنوان يک سرمشق مى تواند مورد نظر قرار گيرد

سال ظاهرا  ١٢تا  ١٠دوران انقالب که تحت مالکيت دولتى قرارگرفته بعد از              موضوع اينست که کارخانه اى مصادره شده در            

ان اين کارخانه چينى سازى را که تحت نظارت وزارت صنايع بوده در رديف کارخانجات ورشکسته                       حسابرس. دچار ضرردهى مى شود    

اما ظاهرا مسئولين مربوطه متوجه مى شوند که اين ورشکستگى اسمى است و کارخانه از سوددهى الزم برخوردار                                 . قرار مى دهد    

بنابراين به حراج گذاشتن       . ت کارگران و غيره بوده است           چرا که در طول سالهاى متمادى قادر به پرداخت حقوق و مطالبا                         . است

دولت به سرمايه دار اصلى         . شرايط حاد و بحرانى مى شود          ١٣٧٩ولى به علت سوء مديريت، درسال              . کارخانه به تعويق مى افتد        

يطى صورت مى گيرد که         اين حرکت در شرا      . کارخانه که لنکرانى نام دارد مراجعه مى کند تا دوباره کارخانه را در اختيار بگيرد                                

چند ماهى که از حضور لنکرانى مى گذرد، بدهى هاى کارخانه باز هم باالتر مى رود                     . کارخانه چند ميليارد تومان بدهى باال آورده است          
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.  سپارد پس دوباره کارخانه را به دولت مى         . تا آنجا که او نمى تواند از پس مطالبات کارگران و بقيه هزينه هاى جارى کارخانه برآيد                          

در دى ماه همان سال کارخانه           . هم به آنان پرداخت نمى شود          ١٣٨١ماه به تعويق مى افتد و عيدى سال               ٨پرداخت دستمزد کارگران    

کارخانه . پرسنل نيز براى گرفتن حق بيکارى به اداره تامين اجتماعى معرفى مى شوند                  .  اعالم ورشکستگى مى کند و تعطيل مى شود           

اين در حالى    . آخرين رقم از مرز يک ميليارد و سيصد هزار تومان فراتر نمى رود ولى کسى آن را نمى خرد                             . درا به مزايده مى گذارن      

کل اطالعاتى که در باال ذکر کرديم از گزارش               . است که فقط طلب کارگران از کارخانه بالغ بر دو ميليارد و هفتصد هزار تومان بود                              

 :در اينجا گزارش به ما مى گويد که. خراج شده استاست) بدون تاريخ(اتحاد کميته هاى کارگرى 
در نتيجه کارگران به اين باور رسيدند که مى بايست کارخانه را هر چه سريعتر از چنگ اداره تصفيه خارج کنند و به صورت يک تعاونى عام به                                    "

سيار که با مراکز مختلف بعمل آوردند، تصميم گرفته             که در نتيجه تالش جمعى و نمايندگان فعالشان، طى رايزنى هاى ب                 . زير پوشش خود درآورند    

مالکيت کارخانه بطور کامل و شش دانگ در قالب سهام از بابت مطالبات به کارگران واگذار شود تا                                ... با موافقت نهايى و دريافت وام          ... شد که  

و . وليه در جهت باز پس گيرى کارخانه حل شد                درصد مشکالت ا      ٩٠که با طى اين مراحل، بيش از            . شرکت به صورت تعاونى راه اندازى شود            

و اين يک حرکت مهم و بسيار اساسى بوده است که                   . کارخانه با همت و تالش کارگران بازسازى، ترميم، و از اول خرداد سوت آن بصدا درآمد                           

  ". تحسين مى باشدفقط در سايه انسجام و صبورى و خويشتندارى کارگران به بار نشست که نقش فعاالن و نمايندگان، قابل

رك . ما مخصوصا نکات اين گزارش را به تفصيل نقل کرديم تا گرايش و روحيه نويسندگان گزارش فوق را بهتر بفهميد                                       

يک حرکت مهم    " صورت گرفته به عنوان      "براى زنده کردن دستمزدهاى مالخور شده       "بگوييم، انداختن تيرى در تاريکى يا تالشى که             

.  کارگران و نقش تحسين برانگيز فعاالن و نمايندگان است معرفى شده است                                 "انسجام وصبورى  "  که حاصل     "و بسيار اساسى     

 اين را مى گويند       ".همواره بعنوان يک سرمشق مى تواند مورد نظر قرار گيرد               "وهمانطور که باالتر نقل کرديم، اين حرکتى است که                

اين را مى    . يک حرکت مستاصالنه به عنوان يک راه حل مبارزاتى              اين را مى گويند فرموله کردن            . رفرميسم ناب در جنبش کارگرى       

البته . گويند بازى کردن در ميدان سرمايه دارى و با قواعد سرمايه دارى، و سرگرم کردن جمعى از کارگران با اين بازى بى سرانجام                                   

به زبان سرمايه دارى سخن بگويد و مسائل          از کسى که پايش مى لغزد و وارد اين بازى مى شود مى توان انتظار داشت که رفته رفته                            

مثال در جايى از همين گزارش که به سوء مديريت دولتى پرداخته چنين مى                         . و معضالت را با متر و ترازوى سرمايه دارى بسنجد                  

 :خوانيم

ى ها، افزايش پرسنل امور         جذب بى رويه کارگران، افزايش قسمت هاى دستى ريخته گر                   . سوء مديريت دولتى در اين کارخانه بيداد مى کرد                  "

 ) تاکيد از ما (  ". کارگر افزايش يافته بود ٥٣٦ پرسنل را داشته است، تا مرز ٢٠٠ادارى و در يک کالم کارخانه اى که نهايتا ظرفيت 

ند يک تشکل کارگرى متشکل از کسانى که خود را فعال آگاه جنبش کارگرى مى دان                   . نمى دانيم بايد اظهار تعجب کنيم يا تاسف          

کسى ! به مديريت دولتى خرده مى گيرد که بى رويه کارگر استخدام کرده است و تعداد زياد کارگر باعث ضرردهى کارخانه شده است                                  

که اينطور به مساله و به شيوه سازماندهى کارگران در توليد نگاه مى کند اگر درراس اين کارخانه بنشيند، آيا سياست تعديل را پيش                                      

نخواهد شد؟ آيا اصال به فکرش هم خطور مى کند که حتى در                    ) به شکل اخراج يا بازخريد      (دار کاهش نيروى کار       نخواهد برد و پرچم     

همان واحد توليدى محدود هم بايد به دنبال ابتکارى باشد که هيچ کارگرى اخراج نشود؟ مثال با تغيير در تقسيم کار، کاهش ساعات                                          

همين مساله را در      . نگاه و منطق گزارش در اين زمينه، کامال سرمايه دارانه است                  . لهمکار براى هر نفر، ايجاد مشاغل جديد و امثا              

در حال حاضر کارگران مديريت کارخانه را به دست             ". هم مشاهده مى کنيم    ) منتشره در نشريه کارگر    (زبان و موضع سياسى گزارش دوم          

يک نفر از کارگران فعال از نظر حقوقى به عنوان مدير عامل کارخانه تعيين                       .. ..گرفته اند و سه تن از آن ها به عنوان هيئت مديره انتخاب شدند                       

تا اينجا به نظر مى آيد که تعداد شرکت کنندگان در بازى سرمايه                 ".گرديده که اين انتخاب از جانب هيئت مديره منتخب کارگران صورت گرفت                

حتى نيازى به اين نديده اند که          . قليد از بازيگران اصلى انتخاب کرده اند         عنوان ها و مقام ها را نيز به ت            . دارى را به حداقل رسانده اند        

شايد حساب اين را مى کنند که اگر صحبت از مجمع                     .  استفاده کنند    "مجمع عمومى  "به شيوه آرژانتينى يا ونزوئاليى از برگ ساتر              

گزارش چيزى که اصال نمى شود فهميد طرز فکر                 اين    از.  آنان را ديگر بازى ندهند          "خريدار فعلى  "عمومى به ميان بيايد، دولت و          
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، ما را با ارقام بدهى ها و طلب              "بى اهميت "گزارش به جاى پرداختن به اين موضوعات            . کارگران و سطح آگاهى و مبارزه آنهاست           

الضمان اى مثل تسويه حساب کامل و تسويه حساب موقت و وجه                     "تعيين کننده "ها، رقم پيشنهادى براى عودت سند، وموضوعات              

اين بيشتر به دغدغه هاى حسابرسان و بازرسان مالى             . اين حرفها حتى رنگ وبوى منشى هاى تريديونيون را هم ندارد                ! آشنا مى کند   

 :اما زشت ترين نکته گزارش از نظر سياسى آنجاست که. نزديک است
 ) تاکيد از ما ( ".زير تعاون انجام گرفت و ونماينده مردم رشتدر اوايل مهر ماه نشستى با حضور يک نفر از هيئت مديره، "

فردى که نماينده مجلس دولت سرمايه دار است            ! مى بينيد هنوز نه به دار است و نه به بار، زبانشان ديپلماتيک شده است                        

ن طناب   اين هم شکلى از هما        .  خوانده مى شود تا بتوان با او درجلسات راحت تر چانه زنى و يارگيرى کرد                               "نماينده مردم  "ناگهان

هم تفکيک مى کند تا معامله با تعاونى کارخانه                 قالبى است که دو نماينده دولت سرمايه دار را از                  ) ٢ ("سه جانبه گرايى    "پوسيده   

البته با اين نگرش واقعا جاى سوال دارد که نمايندگان تعاونى دراين معامله را بايد نماينده کارگران دانست يا                                        . بهتر جوش بخورد    

با چنين تفکر و عملى، تبديل نمايندگان تعاونى                    .  مثال همان آقاى سهرابى که نقشش در اين ماجرا نامعلوم است                                سرمايه دار؟   

دور از تصور     ) حتى در محدوده کارگران همان کارخانه          ( صاحب امتيازو جدا شده از منافع کارگران                   "بوروکرات هاى کارگرى    "به

 . نيست

ى بهروز خباز با يکى از فعالين کارگرى شاغل در کارخانه چينى گيالن انجام داده و در                                 و باالخره مى رسيم به مصاحبه اى که آقا                 

نکات جديدى که در حرفهاى اين فعال کارگرى آمده حاکى از آن است که آينده                         . بولتن شماره يک شوراى همکارى منتشر شده است            

  :و مى گويدا. کارخانه و تعاونى کارگرى نامشخص تراز آن است که قبال تصور مى شد
بديهى است که اگر وامى به کارگران جهت اداره کارخانه پرداخت نشود، قادر به اداره کارخانه نبوده و به ناچار دوباره شاهد چوب حراج زدن                                        "

 ....به کارخانه خواهند بود

گى مناسب کارگران را ناچار خواهد کرد که دوباره             مشکالت فرايند توليد و توزيع و عدم نقدين           ..... شايد اين موقعيت مدت طوالنى نتواند تداوم يابد           

 ".تن به فروش کارخانه بدهند

 :به گفته او. با وجود اين، دوست ما تالش مى کند جوانب مثبت و دستاوردهاى اين اقدام را به خوانندگان مصاحبه عرضه کند

درهمين مدت عالوه بر    ... اساسى به جلو و تجربه کم نظيرى مى باشد          با تمام مشکالتى که گريبان گير کارگران مى باشد، اين اقدام يک گام بسيار                    "

حرکت کرده تجربه اداره کارخانه را به            ) ب(به نقطه     ) الف(همين قدر که از نقطه           .... ربه امتيازاتى نيز براى کارگران کسب شده است              جکسب ت  

 "م بسيار مهمى بودهقد... دست آورده و به پاره اى از مطالبات خود نيز جامه عمل پوشانده اند

ولى ما از اين حرفها متوجه نمى شويم که چه مناسباتى ميان دولت، سرمايه دار خصوصى مالک کارخانه و هيئت مديره                                        

 ؟تعاونى کارگران برقرار است و جايگاه هر يک در توليد و توزيع محصول و تقسيم يا تصاحب سود کارخانه و انباشت سرمايه چيست                                

ميم اينست که با اين اقدام جلوى تعطيل شدن قطعى کارخانه و بيکار شدن کارگران گرفته شده است و کارخانه                                   تنها چيزى که مى فه       

مهم . اما اين نتيجه فورى نمى تواند در ارزيابى ما از تجربه چينى سازى گيالن، جايگاه درجه اول داشته باشد                         . فعال در حال توليد است      

ک ـ سياسى و عملى درازمدتى است که براى کارگران درگير در آن کارخانه و همه کسانى که                          نگرش پشت اين عمل و نتايج ايدئولوژي         

اين اقدام برايشان به عنوان يک سرمشق و يک حرکت بسيار مهم و اساسى تبليغ مى شود، و افرادى که مبلغ اين تجربه هستند، به                                         

مثال اينکه فعال کارگرى ما      . را مى توان درهمين مصاحبه پيدا کرد         نمونه هاى کوچک اما هشدار دهنده اى از اين مساله                . بار مى آورد   

انگار اصال چنين چيزى مطرح نيست و به            ! سراسر صحبت هايش حتى يک بار هم کلمه استثمار يا کار مزدى را به کار نمى برد                            در

بحثى که در بين کارگران در جريان است          يا اينکه از حرفهايش در مى يابيم، در حال حاضر               . موضوع مبارزه روز کارگران ربطى ندارد       

واقعا جاى سوال دارد که فعالين کارگرى شاغل در اين کارخانه، همان ها که قرار بود                       . در مورد امکان اداره و يا فروش کارخانه است            

ث و موضوع     نقشى تحسين برانگيز بازى کنند، غير از موضوع اداره و يا فروش کارخانه، الزم و ممکن نمى بينند که هيچ بح                                                
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و يا مهم نمى بينند که ديگر حرفها و دغدغه هاى کارگران را بشنوند و بفهمند و در                                   . مبارزاتى ديگرى را به ميان کارگران ببرند             

 :از زبان فعال کارگرى مى شنويم که. مصاحبه هايشان به بقيه فعالين کارگرى و کارگران مبارز منتقل کنند؟ و يک نمونه کوچک ديگر
ى حاضر شده مبالغى را در اختيار هيئت گرداننده بگذارد و آمادگى خود را جهت خريد کارخانه و پرداخت مطالبات کارگرى                           خريداراضر  در حال ح  "

خواسته ديگرى که مى تواند مد نظر باشد حفظ بخشى از سهام کارخانه و شريک شدن با                                  ...... اعم از سنوات و بدهى ها را اعالم کرده است                   

 ) تاکيد از ما ( ".ت جديد اسخريدار

کافى است به جاى کلمه خريدار       !  همان سرمايه دار است     "خريدار"کمى دقت به ما نشان مى دهد که منظور فعال کارگرى از                  

درحال حاضر يک   ": همان سرمايه دار را در متن بگذاريد و دوباره جمالت باال را بخوانيد و ببينيد چه احساسى به شما دست مى دهد                               

شريک شدن با سرمايه دار        ... خواسته ديگرى که مى تواند مد نظر باشد             ....  حاضر شده مبالغى را در اختيار ما بگذارد                سرمايه دار  

ديگر قضاوت با خواننده است که اين جمالت فعال کارگرى را نتيجه همنشينى با سرمايه داران بداند يا نشانه معذب بودن                             ! "جديد است 

 . با سرمايه دارىهمراهى: از بيان يک واقعيت تلخ

 

تجربه چينى گيالن اگر چه با اقدامى از نوع آرژانتينى در عکس العمل به خطر بيکارى و از                                    : به عنوان نتيجه گيرى       

از دو   . دست رفتن حقوق معوقه آغاز مى شود اما سريعا از همان ابتدا با ايده هاى رفرميستى و کورپوراتيويستى پيوند مى خورد                                          

 اين کارخانه درچارچوب شرايط کنونى پتانسيل سود دهى و ادامه کار دارد، يا اين که چنين نيست و بعد از يک                                  حالت خارج نيست، يا     

 از نظر ايدئولوژيک و سياسى        درهردو حالت، کارگران اين کارخانه           . دوره فعاليت به بن بست خواهد رسيد و ورشکسته خواهد شد                    

مثال اينگونه نيست که کارگران       .  و نتيجه منطقى يک مبارزه رزمنده کارگرى نيست            اين اقدام، ادامه   . چيزهاى مهمى از دست مى دهند        

چينى سازى گيالن در پى اشغال کارخانه و درگيرى با مقامات وزارت کار يا صنايع به شکلى از کنترل کارگرى در شرايط عقب نشينى                                   

 از زنده کردن دستمزدهاى معوقه به سودآور کردن                   پايه اين حرکت به سرعت         . بورژوازى و دولت سرمايه دار دست يافته باشند                

قرار نيست که يک چينى سازى            . اينجاست که ديگر پاى منطق سود و ملزومات انباشت به ميان مى آيد                             . کارخانه تغيير مى کند       

.  سر کار بمانند     سوسياليستى تحت کنترل کارگرى ساخته شود؛ بلکه بايد توليد سود کرد تا کارخانه تعطيل نشود و کارگران همچنان                                

بايد از خود سوال کنيم که آيا اين تفکر و عمل مى تواند سرمشقى براى جنبش کارگرى ايران باشد؟ بدون شک تمايل به رفرميسم و                                         

اکونوميسم، و نوميدى نسبت به امکان وقوع انقالب اجتماعى و ضرورت سازماندهى و رهبرى آن، زمينه ساز شکل گيرى چنين                                           

 .تفکر و عملى است

 تالش در راه ايجاد تعاونى کارگرى؟ يا مبارزه پيگير، متشکل و متنوع طبقاتى؟: راه کدام است

جنبش کارگرى در ايران با شرايط فالکت و فشارهاى اقتصادى، به تعويق افتادن دستمزدها، تعديل نيروى کار و تعطيل                                             

 و ستم اقتصادى بر کارگران با محروميت هاى اجتماعى و                   استثمار. کارخانه ها، و تهديد به اخراج و بيکارى دست به گريبان است                      

دولت سرمايه دار در شراکت و همدستى با سرمايه هاى امپرياليستى و سرمايه هاى بزرگ                                       . سرکوب سياسى تکميل مى شود           

ب طبقاتى، طبقه    همراه با سرکو   . خصوصى ـ دولتى، وضع غير قابل تحملى را براى طبقه کارگر و توده هاى ستمديده ايجاد کرده اند                              

کارگر در کنار اکثريت جامعه از ستم مذهبى و ملى و جنسيتى نيز رنج مى برد؛ صفوفش زير بار اين ستم هاى چند گانه مى شکند و                                           

اگر فعاالن آگاه     . اين شرايط عينى، موانعى جدى در راه مبارزه متحد و متشکل توده هاى کارگر ايجاد کرده است                                 . متفرق مى شود    

ى به دنبال بر طرف کردن اين موانع نباشند و از نظر ذهنى توده هاى کارگر را مسلح نکنند، جنبش کارگرى در يک دور                                   جنبش کارگر 

جنبش خودانگيخته کارگرى تا حد و سطح معينى مى تواند در مسير مقاومت متشکل در برابر تهاجمات سرمايه و                         . باطل خواهد چرخيد   

ى کسب موفقيت و تثبيت دستاوردها و پيشروى اساسى در اين راه، فعاالن آگاه بايد به ارائه                              اما برا . دولت سرمايه دار پيشروى کند       

 .سياست و نقشه مبارزاتى درازمدت و پيگير دست بزنند و نقشى برجسته و حياتى در تکامل جنبش کارگرى بازى کنند
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ى شکل و متغيرى به نام جنبش خودانگيخته             بنابراين روى سخن ما در اينجا با فعاالن جنبش کارگرى است و نه با پديده ب                            

هر مبارز آگاه در جنبش کارگرى که هدف رهايى طبقه کارگر از استثمار و ساختن جامعه                       . کارگرى يا توده هاى کارگر به صورت عام           

 آگاه که مى     يکم، نقش و رسالت خود به مثابه عنصر           . و دنيايى نو و متفاوت را جستجو مى کند بايد دو چيز را درست تشخيص دهد                         

و اين از بيخ و بن متفاوت است با ايفاى نقش يک مددکار اجتماعى، يک مشاور                            . تواند در تغيير شرايط عينى نقش موثر بازى کند                

دامنه ديد، برنامه ريزى و ابتکار عمل يک فعال آگاه جنبش کارگرى بايد بسيار                      . حقوقى و يا يک عضو بنيادهاى خيريه غير حکومتى             

. تا متفاوت تر از پيش گذاشتن طرح هاى موقتى و از امروز به فردا براى حل مشکالت مالى و رفاهى روز کارگران باشد                                   فراتر و کيفي   

دوم، بايد اوضاع جامعه و روندهاى متناقضى که در بطن آن مى گذرد را درك کند و اين موضوع را در برنامه ريزى هاى مبارزاتى و                                    

تشخيص صحيح شرايط قدرت حاکم و بحران ها و درگيرى هايش، تشخيص                 . مبارزه دخالت دهد   ترسيم اهداف کوتاه مدت و ميان مدت           

صحيح دورى يا نزديکى شکل گيرى بحران و اعتالى انقالبى در کل جامعه، تشخيص صحيح تاکتيک هاى سرکوب و يا فريب و تطميع                                 

ما بخش هاى مختلف جنبش کارگرى و مبارزات                 ا. از سوى طبقه حاکم و نهادهاى کارفرمايى، همگى در اين چارچوب مى گنجند                            

اين جنبش نيز مانند بقيه جنبش       . گوناگونى که در آن جارى است، به يک شکل و با دامنه و حدت و شدتى يکسان به ظهور نمى رسند                             

يت هر مبارزه    بنابراين فعاالن آگاه جنبش کارگرى بايد از سطح و درجه و ظرف                    . هاى طبقاتى و اجتماعى، ناموزون به پيش مى رود                

بدون چنين درکى نمى توان      . معين، و روحيه و خصوصيات و تحوالت ذهنى کارگران درگير در آن مبارزه، درك صحيحى داشته باشند                        

صحبت از ارائه يک برنامه مبارزاتى صحيح و پيشرو کرد که واقعا به تکامل جنبش کارگرى و تکامل اتحاد و تشکل آن کارگران                                                

 تمايالت و ظرفيت هاى آنان نباشد؛ و بيراهه هاى اصالح طلبانه و خرافى و فريبکارانه سرمايه دارى را درذهن                             کمک کند؛ عقب تر از      

 .آنان تقويت نکند

در مشارکت با سرمايه دار خصوصى و يا با اتکاء به کمک دولت راه                     ” تعاونى کارگرى “ما معتقديم که به دنبال طرح ايجاد            

يعنى نه معضالت روز کارگران را به معنايى واقعى و پايدار حل مى کند                    ! ان مى خورد و نه آخرت آنان          افتادن، نه به درد دنياى کارگر        

شرکت در اين گونه طرح ها، ايده مشارکت                . و نه در خدمت اهداف درازمدت طبقه کارگر و کسب رهايى کل طبقه قرار مى گيرد                                  

ند؛ ترجيح دادن منافع فرد کارگر به منافع جمع کارگران و توجه به                     با طبقه و دولت سرمايه دار را تقويت مى ک               ) همراهى و سازش   (

و مثل روز روشن است که اگر يکى دو تا از اين تعاونى ها                          . منافع جمعى از کارگران به جاى منافع طبقه کارگر را تقويت مى کند                        

ليد و سودآورى برسند، در آنجا حتما يک            استثنائا و در چارچوب طرح ها و اهداف دولت سرمايه دار، کارشان بگيرد و به رونق تو                             

قشر ممتاز از بين کارگران شکل مى گيرد که به شريک درجه دوم کارفرماى اصلى و يا دولت تبديل مى شود و از منافع طبقه                                                         

 .استثمارگر پيروى مى کند

 اشغال کارخانه و بيرون       ما معتقديم که ممکنست در جريان مبارزات رزمنده کارگرى در بعضى از واحدهاى توليدى، کار به                         

اينکه چنين مبارزاتى چگونه و تحت چه شرايطى مى                 . بکشد) و يا نمايندگان سرمايه خارجى        (کردن کارفرمايان دولتى يا خصوصى           

ا ي: دو حالت دارد   . تواند به طرح کنترل کارگرى بينجامد از آنچه تاکنون تجربيات تاريخى در ايران و دنيا به ما نشان داده جدا نيست                                   

اين مبارزات همزمان با شکل گيرى بحران و اعتالى انقالبى و از هم گسيختگى و ضعف کيفى دولت سرمايه دار اتفاق مى افتد، که در                                   

و يا اينکه، شرايط اعتالى انقالبى در کل              . اين صورت امکان واقعى کنترل توليد و توزيع در سطح آن کارخانه به وجود خواهد آمد                              

در حالت دوم، بايد حرکت رزمنده اشغال کارخانه را به طرح خواسته هاى ديگرى پيوند زد که اتحاد                         . رفته باشد جامعه کماکان شکل نگ    

مثال يکى از اين خواسته ها در              . و تشکل توده کارگران را باالتر ببرد و موقعيت مساعدترى را براى ادامه جنبش آنان تثبيت کند                                   

مى تواند ممنوعيت    . متنوع اقتصادى و سياسى و فرهنگى کارگرى مستقل از دولت باشد               شرايط کنونى مى تواند حق ايجاد تشکل هاى              

که (مى تواند حق اعتصاب باشد       . مى تواند خواست رسمى شدن کليه کارگران آن کارخانه باشد             . اخراج و بازخريد کارگران شاغل باشد       

مى تواند خواست آزادى فعاالن جنبش کارگرى و             ). شودمتاسفانه در مبارزات جارى کارگران، خيلى کم اين خواست مهم مطرح مى                       
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مى . باشد که هميشه مى توان تعدادى از آنان را در زندان ها يافت                  ....) نظير زنان، دانشجويان، معلمان و      (ديگر جنبش هاى اجتماعى       

اند خواست انحالل نهادهاى       مى تو  . تواند پيش گذاشتن خواسته هاى اساسى اين جنبشها و اعالم حمايت و همبستگى با آنها باشد                                   

وظيفه فعاالن آگاه جنبش کارگرى اينست که در            .  وابسته و فرمايشى و برچيدن نهادهاى سرکوبگر از صحن کارخانه باشد                  "کارگرى"

ى آن شرايط، خواسته هايى را مطرح و فراگير کنند که نه فقط با روحيه مبارزه جويانه و رزمنده کارگران درگير در آن نبرد خواناي                                           

داشته باشد، بلکه بتواند به ايجاد شرايطى کمک کند که در آن مبارزه بر سر خواسته هاى فورى  کارگران را نيز بتوان موفق تر و                                             

 .موثرتر به پيش برد

ما معتقديم که سياست هاى رفرميستى و اکونوميستى، به جاى پيشروى کردن و قوى تر شدن، جنبش کارگرى را گام به گام                                

اين عقب نشينى و انفعال است که بخشى از                   . د و روحيه انفعال و نوميدى را ميان توده کارگران گسترش مى دهد                            عقب مى نشان    

سه جانبه  "کارگران را به دنباله روى از طرح هاى کورپوراتيويستى و عوامفريبانه طبقه و دولت سرمايه دار مى کشاند و بيراهه                                        

 . را در جنبش کارگرى تقويت مى کند"گرايى

 معتقديم که ايده کنترل کارگرى را مى توان و بايد از هم اکنون در ميان کارگران در پيوند با دورنماى انقالب اجتماعى و                                        ما

 چنان انقالب و تحولى        مثابه نتيجه   در ادامه و به     کسب قدرت سياسى توسط طبقه کارگر ترويج داد؛ مى توان و بايد کنترل کارگرى را                      

در مسير  بعد از انقالب،       کارگر نشان داد که اين حرکت مى تواند يکى از گام هاى متنوعى باشد که طبقه ما                               معنا کرد و به توده هاى        

ما معتقديم که امروز بايد ماهيت ضد کارگرى و سرمايه دارانه آنچه تحت                    . ى همه امور جامعه به پيش برخواهد داشت           اداره  طوالنى  

 سوى بخش هايى از بورژوازى بين المللى تبليغ مى شود و به اجراء در مى آيد را                          از "مشارکت کارگرى " و    "کنترل کارگرى "عنوان  

 :به کارگران و توده هاى زحمتکش نشان داد و به آنان گفت

مذهبى، سياسى و اجتماعى، منافع اين يا آن طبقه را                    تا زمانى که مردم نياموزند که بايد در پس همه جمالت اخالقى،                             "

هواداران اصالح و بهبود تا زمانى که نفهمند تمامى                    . انيان نادان فريب و خودفريبى بوده و خواهند بود                    جستجو کنند همواره قرب       

ى کهنه، هر قدر هم که زمخت و پوسيده به نظر برسند توسط نيروهاى اين يا آن طبقه حاکم پاسدارى مى شوند، فريب مدافعان                                    انهاده

 )٤ (".نظم کهنه را خواهند خورد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :يادداشتها

 :يادداشت ها
 )ترجمه فارسى از حسن مرتضوى(“ بورژواها و پرولترها”، فصل “مانيفست کمونيست”) ١
 )٥٦٧ص _ ترجمه پورهرمزان به فارسى ( ـ منتخب آثار لنين “طرح آيين نامه کنترل کارگرى”) ٢
  )٦٠٦ص _ فارسى ( ـ منتخب آثار لنين “بتى حکومت شوروىوظايف نو”) ٣
 .همانجا) ٥ و ٤
 )٨٧١ص _ فارسى ( ـ منتخب آثار لنين “بهتر است کمتر ولى بهتر باشد”) ٦
بتلهايم، شارى يه، مارکيزيو     (ساختمان سوسياليسم در چين       : براى آگاهى بيشتر از تجربه چين مى توانيد به اين آثار رجوع کنيد                    ) ٧

؛ سازماندهى صنعتى و انقالب فرهنگى         )گروه نويسندگان شانگهاى   (؛ کتاب آموزشى اقتصاد سياسى سوسياليسم           )نتشارات پژواك ا_ 
 ) شارل بتلهايم(در چين

گويا و نيز    . ـ در اين جا از ترجمه فارسى پ           )١٩٢١ فوريه    ١٠› نظم نوين ‹نشريه  ( ـ آنتونيو گرامشى        “درباره کنترل کارگرى   ”) ٨
گويا، نکته اى که گرامشى از نقد لنين بر ترتسکى نقل                    . الزم است اشاره کنيم در ترجمه پ            . يسى مقاله استفاده کرديم      ترجمه انگل  

 .کرده، حذف شده است
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 .همانجا) ١٠ و ٩
 )١٩٣١(خطاب به کارگران آلمان ـ لئون ترتسکى ) ١١
 .همانجا) ١٥و ١٤، ١٣، ١٢
ه هايى از اين تجربيات را        ـــ، گوش ١٣٥٩و  ١٣٥٨مطبوعات منتشره در سال       نشريات سازمان هاى مختلف جنبش چپ و برخى             ) ١٦

گروه ها و افرادى که کماکان آرشيو آن نشريات را در اختيار دارند مى توانند با قرار                                 . به صورت گزارشى و تحليلى انتشار دادند            
در همين زمينه، بعضى از       . وهشگران کمک کنند   دادن اين گزارش در سايت هاى کارگرى و سياسى به پويندگان اين راه و نيز به پژ                          

 .فعاالن جنبش کارگرى جمعبندى هايى از فعاليت سنديکاى کارگران پروژه اى آبادان ارائه کرده اند

سوسياليسم ”، بخش    )مارکس" (جنگ داخلى در فرانسه    "و  “ نقد برنامه گوتا   ” عالوه بر منابع فوق، پيشنهاد مى کنيم آثارى مانند                *

چگونه بايد   "و   " چگونه بازرسى کارگرى و دهقانى را تجديد سازمان دهيم                    "،   )مانيفست کمونيست  (“ ر يا بورژوايى     محافظه کا  
نيز ) جان ريد ـ ترجمه ناصر اصغرى       (“ در مورد کنترل کارگرى بر صنايع روسيه         ”و  ) منتخب آثار _ لنين  " (مسابقه را سازمان داد؟    

 .مطالعه شود
 "نباله روى از سياست هاى کورپوراتيويستى بورژوازى به جايى رسيده که برخى حتى طرح هاى                             الزم است اشاره کنيم که د           )١٧

 که اينک از سوى دولت هاى امپرياليستى در کشورهايى نظير اسپانيا و ايتاليا و فرانسه به اجراء درآمده است را                                       "تعاونى کارگرى  

کارگران اداره شرکتها را به       ... در آرژانتين، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا،      "ه  رجوع کنيد به مقال     . تحت عنوان کنترل کارگرى تبليغ مى کنند          

 )٢٠٠٧لوموند ديپلماتيک، دسامبر _ سسيل رمبو  ("دست مى گيرند

براى آشنايى با تجربه کنترل کارگرى در آرژانتين مى توانيد به گزارش هايى که بهرام قديمى در اين زمينه تهيه کرده و نيز                                              ) ١٨

آدرس اين مقاالت را در اينترنت مى توانيد با ماشين جستجوى گوگل به فارسى به راحتى پيدا                         . ياپى ناصر اصغرى رجوع کنيد      مقاالت پ 

 .کنيد

 ١٢ تاريخ  ( ـ جمعى از فعالين کارگرى          ›"سه جانبه گرايى   "طناب پوسيده    ‹ براى اطالع بيشتراز نظرات ما رجوع کنيد به مقاله                ) ١٩

 )١٣٨٦مهر
  ـ منتخب آثار لنين" و سه جزء مارکسيسمسه منبع") ٢٠

نشرگزيده، تهران خرداد    _ ) ١(گزيده مقاالت درباره مسائل جنبش کارگرى           _ لنين   ("اشکال جنبش طبقه کارگر     ": منبع پيشنهادى 

١٣٦٠( 

  از آن طبقه ى کارگر استفردا

  جمعى از فعالين کارگرى

 ١٣٨٦دى
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 حرف اينها و حرف ما

 .که پول نفت را به سر سفره هايمان مى آورندمى گفتند 

 .اما مى بينيم که صبح به صبح، گرانى و فقر را در بازار تحويل مان مى دهند

 .مى گفتند که نماينده عدالت اند واز مستضفان و کوخ نشينان حمايت مى کنند

 .صد، و هزار تا هزار تا، بيکار مى کنند اما مى بينيم که کارگران را صد تا

 . گفتند که دردين وآئين شان بايد دست کارگر را بوسيدمى

 .اما مى بينيم که کارگرآگاه و حق طلب را در خيابان شالق مى زنند

 .مى گفتند که براى زن، باالترين  ارزش و جايگاه را  قائلند

 .اما مى بينيم که زن را در شرع وعرف يک موجود درجه دوم و يک ماشين جوجه کشى مى دانند

 ينيم که با حجاب اجبارى، صيغه، سنگسارو جدا سازى جنسيتى،مى ب

 .اسارت زن را تحکيم مى کنند

 .مى گويند که اينجا آزاد ترين جامعه دنيا است

 اما مى بينيم که زندان ها پراست از کارگران و زنان و جوانانى که حرف حق مى زنند،

 . استثمار مبارزه مى کنندآزادى مى خواهند، به ستم و تبعيض گردن نمى گذارند و با

 .مى گويند مردم اينجا از همه ى مردم دنيا،  شادتر و خوشبخت ترند

 اما ميليون ها معتاد به مواد مخدر، هزاران مورد خود کشى در سال، هزاران مورد تن فروشى و تجارت

 .و صدور بردگان جنسى، نشانه ى بى آيندگى و فقرمردم و انحطا ط و بن بست جامعه است

 .مى گويند معلم و مجرى اخالق و امنيت در جامعه اند

 .اما مقام انتظامى  شان در خلوت، بساط فساد پهن مى کند

 مخالفند و هيچ وقت در طول تاريخ،" استکبار جهانى " مى گويند با 

 .اين کشور به اندازه ى امروز مستقل نبوده است

 د، منابع را پيش فروش کرده اند،اما مى بينيم که به ثروت هاى کشور چوب حراج زده ان
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 .و زندگى مردم را به نفت و نظر لطف اربابان بازار جهانى نفت وابسته نگاه داشته اند

 مى بينيم که براى پر کردن جيب خود و سرمايه داران بين المللى، دستور خارجى ها را به اجراء مى گذارند،

 .تيره و تار مى کنند"  سازى اقتصادخصوصى" و روزگار کارگران و زحمتکشان را با سياست 

 :و ما مى گوئيم که

 .با نظام سرمايه دارى مخالفيم

 . اينها را نمى خواهيم

 .در برابر فشار و سرکوب  و تهديد کوتاه نمى آئيم

 و برا ى ساختن جامعه اى آزاد از بهره کشى انسان از انسان، آزاد از ستم جنسى و ملى و مذهبى،

 سلطه سرمايه جهانى، آزاد از خرافه و جهل، آزاد از وابستگى و 

 .آزاد از تاريک انديشى و کهنه پرستى، مبارزه مى کنيم

 "جمعى از فعالين کارگرى"

 ١٣٨٧ارديبهشت 
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