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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ی مباحثات مربوط به کنترل کارگررامونيپ  
   ١٣٨٧ آذر زدهمانششنبه                                                                                                  ه روزبیتق   

 
  
اکنون مدتی است که مباحثاتی درميان فعاالن کارگری داخل کشورحول مساله کنترل توليد بصورت موافق ومخالف 

 حول اين موضوع  ويا سايرموضوعات مشابه و مساله برانگيز امرمثبتی بوده بی شک نفس مباحثه.درگرفته است

 مک کننده باشد،بشرط که آن کهومی تواند درروشن کردن مسيرحرکت وبرداشتن گام های مشخص و روبه جلو ک

 را خود مباحثات حالت بحث های تجريدی باهدف دفاع از اصول مقدس ومدلل کردن يافته های ترديد ناپذيروازپيش

ومی دانيم که . چرا که چنين شيوه ای درمغايرت با تحليل مشخص ازشرايط مشخص واسلوب علمی قراردارد.پيدانکند

ازمهمترين مشخصات شيوه علمی دربرخورد بامسائل همانا درنظرگرفتن ابطال پذيری پيش فرض ها درپرتو پراتيک 

نی جنبش کارگری با مسائل واقعی وعي اوال بتوانندده بايوبرای آنکه چنين باشد موضوعات مطرح شد.اجتماعی  است

 ضمن گرامی داشت اصل گفتگو وديالوگ،با احتراز ازپرنسيبپی کردن نظرات بويژه درفازگفتگوو گره بخورند وثانيا

حقيقت توسط خردجمعی،اصل ديگريعنی اتحادعمل واقدام مشترک نيروها وگرايشات پراکنده ) نسبی(مرحله کشف

 تغيير ارگانيکی تفسيرجهان وو رابطه متقابل بادرنظرگرفتن(شعاع آن قرارنگيرد  کارگری تحت الومتعلق به جنبش

وگرنه دانسته ونادانسته به جای ره يافتی برای مبارزه و تقويت صفوف فعاالن کارگری سبب تشديد واگرائی  .)آن

ت منتشرشده دراين رابطه وازهردوسو نگاهی به مطالب ومقاال.وتبديل مقوالت ومفهوم ها به مهمات جنگی خواهيم شد

وآميخته شدن تصفيه ) ل توليدکنتر(نحوه  طرح وبرخورد با اين مسالهها در ه حکايت ازوجودبرخی آشفتگیمتأسفان

 بصورتی است که گوئی هرکدام هان ونحوه بيان وادعا ها واتهاملح .گذاردهای فرقه ای با آنرا به نمايش ميحساب

زن سينه خويش داريم ورقيب امان هم چيزی جزنفوذی دشمن وبورژوازی درميان طبقه حقيقت مطلق را درمخ

درهرحال دراين قطب بندی ها شاهديم که ازيکسو گرايشی بحث وبررسی حول آن را اساسا درشرايط حاضر .نيست

گر با تأکيد يک ازسويی گرايش دي.با آن مواجه ميشود" نه"فاقد موضوعيت دانسته وبا جواب قاطع ازپيش آماده شده 

يل کردن نه مثابه مقوله ای  درحال ديالوگ وبررسی  توسط جنبش کارگری وتسه(جانبه ودستوری به يافته های خود

ديگراشکال مبارزه کارگران دربرابر تلقی کرده و بدترازآن عمال آنرارا امری مسجلآن) راه حصول به خردجمعی

ايند آن، موجب آوريم که بجای تکوين مبارزه طبقاتی وتقويت فرود ميدهدو باين ترتيب يک دوقطبی کاذب بوجقرارمي

ها وسياست ها توسط هردوقطب مناقشه نمی تواندجزجلوه يابی به تاکتيکبی شک اين نوع دست..شويمانشقاق بيشترآن مي

ناکردنی بين گوئی ديوارچين وعبور.ای ارعملکرد فرقه ای ودست يابی به حقيقت ازطريق بيراهه کشف وشهود باشد

واين تأسف وقتی زياد تر ميشودکه ازقضا هردوگرايش .اشکال مبارزه وسطوح گوناگون مطالبات کارگران وجود دارد

خود را متعلق به طيف راديکال وضدسرمايه داری می دانند وبديهی است تاماداميکه خود چنين ادعائی دارند،دليلی 

خص ونقد جوانب آن، صرف بحث های تجريدی جهت اثبات نداردکه نيرويمان را بجای تمرکزحول مسائل مش

به گمان من طرح درست مساله  و قراردادنش درجايگاه طبيعی خود يعنی درمتن مبارزه .نادرستی آن ادعا نمائيم
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  .طبقاتی واقعا موجود می تواند به بسياری ازمناقشات برخاسته ازطرح نادرست مساله پايان دهد

  صورت مساله واقعی چيست؟
قدمتا بايد اشاره کنم که برای مبارزه طبقاتی نمی توان  حکم صادر کرد که درچهارچوب قواعد وبايد نبايدهای م

اگر چنين بود،تاريخ منجمد ميشد ومبارزه .ازپيش تعيين شده جاری بشوند وازخط قرمزهای مورد نظرما عبورنکنند

نبش پس گرفتن کارخانه های تعطيل شده  درمورد ج١*همانطورکه آلبرت مايکل.طبقاتی هم بی معنامی گشت

اين مصادره هاپراتيک مربوط به يک :"ويادرشرف تعطيل آرژانتين ازقول يک سازمان دهنده جنبش می گويد

  ".ايدئولوژی يا پی آمدهای يک برنامه انقالبی نبوده اند،بلکه اعمال دفاع ازخودازروی نيازمبرم بوده اند

نطورکه هست بدون رتوش ودستکاری دربرابرخودمان قراردهيم،خيلی وقت ها فی الواقع اگرما صورت مساله را آ

ناچارنميشويم که خويشتن را درموقعيتی قراردهيم که به کارگران امرونهی کنيم ويادرمؤدبانه ترين حالت پندبدهيم که 

  .چنين و چنان کنند که مبادا ازخط قرمزهای ما عبورنمايند

  :صورت مساله به سادگی چنين است

چه خصوصی وچه دولتی حاضر به ادامه کاربدون  -ويابهردليل کارفرما اگرکارخانه هائی درحال ورشکستگی باشند،

به تبديل کارگران رسمی  تعديل باصطالح نيروی کارو يا آنرامشروط به اخراج کارگران وجراحی نيروی کارنباشند و

 بازار اگر و باشيم، با دستمزدهای معوقه مواجه  گاه نزديک به يکسال اگرماه ها و ،رسمی بکنند کارگران موقتی وغير

انواده ها و فرزندان جای ديگری نباشد،واگرکارگران،خوارتش ذخيره کارچنان بحرانی باشد که امکان يافتن کاردرکار

وضعيت  واگردردلدرفضاطنين افکن شده باشد،هاشعارما گرسنه ايم گرسنه آنوشندگرسنگی کشيدن رسيده باآنان به مرز

نی، نوری وروزنه ای برای حل مشکل يافت نشود و اگرديگرآهی دربساط نمانده باشد وهيچ بانک و مؤسسه ای هم  کنو

  براستی کارگران چه بايد بکنند؟... به کارگران وام ندهد،اگربيمه بيکاری هم  بدادشان نرسد و

وچه فراقانونی هم چون بستن اگراستفاده ازتمامی اشکال واهرم های مبارزات تاکنونی چه اعتراضات قانونی 

جاده،تظاهرات جلوی محل تعطيل شده کار وسايراقدامات وحتا اشغال محوطه کارخانه نتوانسته باشد به شکم های 

گرسنه وشأن انسانی جريحه دارشده او،اندک التيامی به بخشد،براستی آنگاه چه بايد کرد؟ سقوط به ورطه تباهی همان 

 آنها بايد روبه قبله درازبکشند؟  اگرکارگران هول ودغدغه گذران امروز به فردا را آيا.مرگ خموش وهمزاد آن است

داشته باشند و اگراندکی به معنای تلخ  مواجه شدن نان آورخانواده دربرابر انتظاروتوقعات فرزندان وخانواده گرسنه 

    ونيمه گرسنه بيانديشيم و پيغام وپسغام طلبکاران را،کارگران چه بايد بکنند؟

... اگرقبول داريم،که حتما داريم،روبه قبله درازکشيدن،تن دادن به انحطاط وقاچاق وخودزنی ويا خودفروشی 

باشرافت وآزادگی کارگران وهرانسان آزاده ای درمغايرت قراردارد واصال راه نيستند، چه بايدکرد؟ آيا درچنين 

ته اند وماندن دروضعيت موجود برايشان ناممکن شده وضعيتی وبرای کسانی که دربرابرگردابی چنين حائل قرارگرف

ووصل کردن امروزبه  فردا برايشان درحکم کابوس است، جزانديشيدن به راه جديد وشرافتمندانه برای تداوم زندگی 

مساله مهم آنست که . شق ديگری باقی می ماند؟ دراينجا هيچ گسست ويا جهش آوانتوريستی و مرموزی وجود ندارد

ه حداقل يعنی داشتن حق کارودريافت دستمزد وادامه حيات  بطورمستقيم واجتناب ناپذير با جستجو برای يک مطالب

  .همانطورکه با ضرورت تشکل يابی وهمبستگی گره می خورد. راه های جديد وگزينش های جديد گره می خورد
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 خود کارگران با شم تيزشان اگر بفرض شرايط بحران انقالبی وسرنگون کردن سريع نطام فراهم بود،بی شک

ولی اگرچنين نباشد .بهترازهرکس به آن پی می بردندو دست بکارمی شدند همانطورکه درانقالب بهمن کردند

  چی؟کارگران بايد روبه قبله درازبکشند وبه موعظه ها وخطابه ها وخطوط قرمزامثال ما گوش بدهند؟

ايدئولوژيک شده و با منافع ونگرش های اخص امان درهم البته پاسخ  اگربخواهد ازمنشورما فرقه ها بگذرد و

بياميزد،صورت مساله بطورکامل مسخ شده و آغشته به تصفيه حساب با رقيب وموقعيت ومواضع او، وتصفيه حساب 

با جايگاه ومقام حزب ويا ساير تشکل های طبقه کارگر، وبه وجود وياعدم وجود شرايط انقالبی و غيرانقالبی،ويا 

و پذيرش تشکل هائی که قبولش ) مثال سنديکا(تصفيه حساب با ساير تشکل های کارگری که نادرستش می دانيماحيانا 

 وده ها شرط .. به تعاريف بی پايان درمورد مفهوم کنترل کارگری و،)مثال تشکل شورائی وآنهم سراسری( داريم

 بهترآن نيست که ابتدا به .وشروط ديگر مشروطش می کنيم که عمال درحکم پاک کردن صورت مساله است

مهم اين است که .وگزيده شدن نام را به مراحل بعدی واگذارکرد.خودمساله وراه های برون رفت ازآن پرداخته شود

اين اقدام درجهت تقويت مبارزه طبقاتی باشد ونه درجهت ادغام با سيستم وبنابراين درتمايزباانواع اقدامات 

 آيا درتجربه  زنده توسط  بايد ديد کهولی بدورازاقليم فرقه ها وفرقه گرائی. ن باشدظاهرامشابه باهدف کورپراتيزاسيو

  يک جنبش خودجوش وواقعی هم  سيررويدادها بهمين شکل پيش ميرود؟

درهمان تجربه آرژانتين هزاران کارگرمتعلق به کارخانه هاويامؤسسات خدماتی ورشکسته ويا درشرف تعطيل 

وم شغل خود وادامه حيات، کارخانه های مزبور راتصرف  وآن ها را راه اندازی کرده مجبورشدند برای حفظ و تدا

والبته آنان وقتی درجريان حرکت و آزمون عملی خود سنگ اندازی تشکل های . وتحت اداره خود درآورند

 خويش را عتمادمورد ا تشکل های تازه و رامشاهده کردند، ناگزيرشدند آنها را دوربزنند و )درآنجا سنديکاها (موجود

اما درنگ روی اين تجربه وحيطه عملکردآن . بوجود بياورند) ازجمله درگزارش مايکل آلبرت کميته کارخانه را(

چنانکه درهمان .يک مساله است،وتعميم آن به يک تاکتيک سراسری و به سايرکارگران آرژانتين مساله ديگری است

) وازجمله دورماندن نسبی ازکابوس بيکاری(رشرايط متفاوت تجربه آرژانتين ميليونها کارگرديگر که بهردليل د

قرارداشتند، بدون توسل جستن به تصرف کارخانه ها،درهمان چهارچوب وضع موجود خود به مبارزات خود برای 

.  کارخانه درحال ورشکستگی ويا درشرف تعطيل به اين کارمبادرت کردند١٩٠درواقع تنها . بهبودشرايط ادامه دادند

  .سسات وکارگران،درطی اين سالها، فراهم نبودوفراهم نشدشرايط تعميم اين تاکتيک به سايرمؤه آنکه وحالص

اما آنچه که درميان فعاالن کارگری ما امراتخاذ تاکتيک های عملی وروشن ونه جروبحث های بی حاصل را ناممکن 

 دربخشی ازچپ های حالت تابووشبه می کند،همانازندانی کردن خود درخط قرمزهای خودخوانده ای است که گوئی

 درنقد ٢"*جنبش کارگری وايده اشغال کارخانه ها"چنانکه شماری ازآن ها بطورتيپيک درمقاله.مذهبی را پيداکرده اند

مشروط ساختن هرگونه حرکت خارج ازسيستم و ازروال موجودو شناخته شده . نظريک جريان ديگر گردآمده اند

درستی ونادرستی .ب شده وتوسل به آن مشروط به احراز شرايط اعتالی انقالبی ميشودتاکنونی ،ساختارشکنانه محسو

هم چنين به تقسيم .ويا صدوروعدم صدورمجوزبه هرنوع  اقدام وتاکتيک مبارزاتی تابعی ميشوداز تقسيم بندی فوق

ای مخفی وسراسری وتمايزبين مبارزه خودبخودی عامه کارگران ومبارزه انقالبی عناصرپيشرو،به تشکيل هسته ه

سرانجام نوشته مزبو ما را به چه بايد کرد لنين حواله می دهد که .وتأمين نقش رهبری آنها برتوده کارگران ونظايرآن
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 سال پيش است وتحت شرايط معين ودرپاسخ به مسائل معينی نگاشته شده که حتا بعدها خود لنين هم ١٠٠متعلق به 

ن اذعان کرده وبااکراه نسبت به چاب مجدد آن،تأکيدکرده است که آن رابايد نسبت به خم کردن يک جانبه ميله درآ

 سال پس ازآن ١٠٠بگذريم ازآزمون وآموخته های ! تحت شرايط تاريخی حاکم برزمان نگارش آن درک کرد والغير

  .تجربه که بيرون ازحوصله اين نوشته است

با اعالم رسای خواسته های "انقالبی موردنظر تنها مجازند براساس اين يافته ها  کارگران تازمان فراهم شدن شرايط 

  "!.خود و اعمال فشاربردولت سرمايه دار و کارفرمايان برای تحقق آنها، مبارزه کنند

گرچه اين مقاله، شرايط ناهمگون ومتفاوت دراين يا آن کشورواين يا آن بخش کارگری واين يا آن واحد کارگری را 

هدف اعمال فشاربه را تاسرحد فقط تأثيردرشکل مبارزه ونهايتا تاحداشغال کارخانه بانازنظردورنمی دارد ولی آ

درهرحال تاماداميکه تابلوی شرايط انقالبی .داند، وپس ازآن را ورود به منطقه ممنوعه خطوط قرمزکارفرما مجازمي

هيزی کرده وبه خودگردانی وخود باالنرفته باشد،وياديگرشروط برشمرده شده تأمين نشده باشد،کارگران نبايد ناپر

 پا سؤاالت بنيان کن برسرکارگران دست از صورت انبوهی ازمعضالت وکه دراينچرا.وامثال آن بيانديشند مديريتی

مساله بازاريابی و  مسأله توليد کاالئی چه ميشود؟مثال .نيستند گوئی به آنهابه پاسخکه قادر شد،کرده آوارخواهدخطا

ه همان خالص...اند؟و دولت چه کارهپس نظام وانون ارزش چه ميشود؟ دراين صورت تکليف ق فروش چه ميشود؟

زه درچهارچوب سيستم تمکين رداغان کن، وگرنه به قواعد مبااگرتوانستی کل سيستم را !داستان هميشگی همه ياهيچ

م سوسياليستی وحذف قانون البته دراينجا درک نادرست ازکنترل توليد واداره کارخانه،درکی که آن را به مفهو! کن

ولی آيا پس گرفتن  کارخانه و اعمال خود مديريتی .يزنقش بازی می کندارزش درنظام سرمايه داری می داند،ن

کارگران و تشکيل يک تعاونی،که حتااززمان مارکس هم مطرح بوده است،باهدف ايجاد کارواشتغال، آنهم برای 

 ای بخشی ازکارگران ونه همه کارگران،مستلزم ازکارافتادن قانون ارزش وتعرض همه جانبه به آن است ويامبارزه

کنترل توليد حتا دربهترين حالت ودرشرايطی که به مثابه يک . است عليه سرمايه داری ولی هنوزدرچهارچوب آن

ونه چون بحث مشخص ما به مثابه يک تاکتيک پيشنهادی برای بخشی ازکارگرانی (تاکتيک سراسری بکارگرفته شود

، کنترل توليد نظام موجود است )وسيع کارگرانکه درمقابل شرايط عينی هم چون کارخانه های ورشکسته و اخراج 

وازهمين رواصل سرمايه وارزش وکارمزددروی را هنوزنمی تواند زيرسؤال ببرد مگرآنکه جنبش  به مرحله تعميق 

گوئی که در .يافته تر درهم شکستن ماشين دولتی وتحقق مالکيت اجتماعی،حذف نظام مزدوری وخودحکومتی برسد

گوئی که اين مبارزه !  قانون ارزش عمل نمی کندو ويا اگرمی کند قابل قبول تر استتمکين به وضعيت موجود

طبقاتی است که بايد خود را با ادراکات ذهنی ما انطباق دهدو نه ادراکات وپيش داوری های ما با وضعيت عينی 

يست وبرعکس اين گوئی که بلوغ شرايط عينی محصول نهائی وخروجی مبارزات طبقاتی ن. وزنده مبارزه طبقاتی

درهرحال بنظرميرسد که با .شرايط عينی است که مولد مبارزه طبقاتی است وبرای آن تعيين تکليف می کند

وجودچنين نظراتی درميان چپ ها که به پرولتاريا حذرمی دهند که مباداازبايد ونبايدهای بورژوازی فراتربروند 

زپانکردن کارگران وتعرض به حريم مقدس مالکيت ديگرنيازی به هشدارخود دولت وبورژوازی برای دست ا

اما آنچه که دراين ميان مغفول می ماند همانا صورت مساله اصلی يعنی واقعيت  بيکاری ! کارخانه ها  نباشد

اما اگرمبارزات وتجربه های تاکنونی .وگرسنگی که ديگر حتا کابوس صرف هم نيست،وتالش برای گريزازآن است
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ابوس درشرف واقعيت يافتن،نشان نمی دهد،جز آزمودن راه جديدی برای حفظ شغل که اکنون راهی برای رفع اين ک

بنظرميرسد الزم . ديگر داردمعنائی مترادف ادامه حيات پيدامی کند وبرای حفظ حداقل شئون انسانی باقی مانده است

جای ترساندن ازماهی خواران باشد که نسل ما داستان ماهی سياه کوچولوی صمدبهرنگی را دوباره بخواند،تا به 

  .درکمين نشسته وسط راه، به تقويت عزم حرکت وگالويزشدن با چالش های راه همت گمارد

ازلحظه ای که چشمان خود را به اين دنيا گشوده ايم جهان را درکل ودرتمامی اجزاء خود با نظمی مبتی برآقا باالسرو 

 نظام توليد را با وجود سرمايه دار وکارفرمای آن وزندگی کارگران نيزهمواره.رئيس ومرئوسی تجربه کرده ايم

بطوری که حتا . بديهی بودن اين نظم سلسه مراتبی را به غريزه ثانوی ما تبديل کرده اند. درزيرسايه اوگذرانده اند

ين غريزه بااين وجود،ديگرالزم نيست ما کمونيست ها ا.درمدل های جايگزين هم غالبا سايه آن را درکنارخودمی يابيم

تمکين به زندگی درسايه يک رئيس ويا سرمايه دار را که گوئی بدون آنها گردش چرخ جهان ازکارمی افتد را به 

برعکس ما بايد عليه آن چيزی که به غريزه ثانوی ما تبديل شده اند،عليه .خودمان ويا به ديگرکارگران خاطرنشان کنيم

  .مکن وهرذره ممکناين بردگی مزدوری مبارزه کنيم، ودرهرلحظه م

نچه که خود  برخالف آ،قدرت غيرجمعی و بيگانه شده با کارگران وزحمتکشان،نبايد فراموش کنيم که اساسا قدرت

 يک مقوله صلب ويکدست نيست وفقط درسطح کالن ومؤلفه های شناخته شده آن به حيات  خود،وانمودمی کند،در کنه

 ومدرسه دخانوا محل توليد وکار تاها وسلولهای پايه وخرد جامعه ازبلکه ريشه درتمامی ياخته .خود دامه نمی دهد

هم چنين ازآنجا .ودروجودتک تک ما ودرکرداروانديشه های ما دارد وازآنها تغذيه می کند.. واداره ودانشگاه ومحله و

برابر حرکت آگاهانه که قدرت دراصل خود متعلق به توده ها است و جداشده ازآنها وبيگانه شده با آنها،بهمين دليل در

گرچه مقابله با قدرت درسطح کالن دشواری .آنها سخت آسيب پذيراست هم درسطح ميکرو هم نهايتا درسطح ماکرو

که خود دارای سطوح ومرتبت های گوناگون -ها وملزومات ويژه خود را دارد،اما مبارزه درسطح ذره ای وميکرو

وتحت استثمارباسهولت بيشتری می توانند درمقياس هزاران ازاين روتوده های زحمتکش . چنين نيست-می باشد

 وهمواره  به اقدام ومداخله پرداخته، زيرين قدرت، درابعاد ميکرودرساختارهای  وابتکاری، خودانگيختهوميليونها

هرجا ودرهرسطحی که توده هاوطبقات زحمتکش به . برای پيشروی به جلو بوجود بياورند درنظم مستقررخنه ای

  مثبت خرد فضاهای،قدرت بيگانه شده باخودوبه صورت سلطه درآمده راآماج خود قراردارندورآيند می توانندتکاپود

به اندازه آگاهی به اهداف وقدرت جمعی خويش ذره آلترناتيوهای خويش درحوزه آن ها می توانند .  بوجود آورندرا

بزرگ وانقالب نه فقط دربرابرچنين اقداماتی حرکت های .رابربورژوازی وسلطه آن برپاکنندهای گوناگون را درب

نيستند بلکه می توانند خودبه مثابه محصول عالی ونهائی اين فرايند،يعنی درهم شکستن  قدرت کالن جداشده ازمردم 

رزه درسطح ميکروالزاما باين ترتيب روشن می شودکه مبا.ونشاندن قدرت جمعی وخود حکومتی  به جای آن باشند

  درمقياس سراسری تغييرموازانه قواه کالن وازجمله قانون تعرض  قواعد مبارزروط  به همانوعينا تابع ومش

لبيدن قدرت چالش طبه  ودرهمين رابطه بايد اضافه کرد که يکی ديگر ازويژگی های.نيست انقالبی  نوينوشرايط

و بايد ونبايدهای نظم  اکم قاعده بازی درچهارچوب قواعد حمحدودنکردن خود به، وشبکه ایسلطه دراشکال ذره ای

 برای پيشرفت به  تازهيعنی نوعی مبارزه مستقيم وبيرون ازقواعد سيستم وايجاد فضاهای ذره ای.قراستتسيستم مس

 آنها  بينينی ديوارچ.گرچه دراين رويکرد،مفاهيم رفرم وانقالب هم چنان معتبرند،اما نه درمعنای گسست آن.جلو
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انتظار که دوره های طوالنی نه دوره بندی ها قراردارد،ا درک انفعالی ازاين گوبکامل  ودرتمايزکشيده نشده است

   . گوئی زمان تعرض به دشمن فرارسيده استدشمن مسلط است ودوره های کوتاهی که

گرچه مقاله مزبوريک دوجين برهان برای نادرستی ومضرات اقدام کارگران برای کنترل کارخانه های ورشکسته 

ا تجربيات کارگران ديگرکشورها را دراين مورد را تخطئه می کند، اما جمع بندی وگزارش مايکل رديف می کند وحت

 سال تصرف کارخانه ها، اين تجربه را گامی مثبت ۵پس از) وهم چنين چندين گزارش ديگرتوسط ديگران(آلبرت

ل به کارفرمانشده اند،بلکه براساس اين گزارش کارگران تبدي:درجهت رشدمبارزه طبقاتی کارگران ارزيابی می کند

وبه دستاوردهائی .توانسته اند با اقدام جمعی وهمبستگی شغل خود را وباين ترتيب کابوس بيکاری را پشت سربگذارند

هم چون ايجاد دستمزدبرابر،تصميم گيری جمعی،افشاء حساب های کارفرمايان وافشاء بندوبست دولت وسرمايه 

عديل کارسخت،رشد تخصص يابی ودريک کالم تمامی وظايف مرکب وپيچيده داران،خود آموزی وآموزش،تقسيم وت

آنها دراين مدت نه فقط شغل های خود را حفظ کرده اند،بلکه .اداره يک کارخانه و تقويت همبستگی خود نائل آيند

ای کمک به آنها هم چنين توانسته اند بخشی ازدرآمد خود را بر.درمواردی کارگران جديدی راهم استخدام کرده اند

آنها توانسته .محالت فقيرنشين تخصيص دهند و باين ترتيب همبستگی خود با محالت زحمتکش نشين را تقويت کنند

اند با اتکاء به تالش وهمبستگی برمشکالتی مهمی چون بازارفروش وخريد موادخام وفقدان نقدينگی الزم که 

همواره با کارشکنی وتعرض دولت .کالت کم نبوده اند ونيستندالبته مش. درشروع به کارحادبودند رفته رفته فائق آيند

 بارآنها ٧دربعضی موارد نيروهای سرکوب . ومشکالت حقوقی وشکايت مالکين ودادگاه های مواجه بوده اند وهستند

امه را ارکارخانه بيرون انداخته اند،برخی مواقع آنها ماهها با زندگی درچادرجلوی کارخانه ها به مبارزه خويش اد

گارگران باقی مانده، عليرغم عدم مشارکت وترک گاهی بيش ازنصف کارگران يک کارخانه، به مبارزه خود . داده اند

آنها چه قبل ازتسخيرکارخانه ها، وچه پس .آنها هم چنين با کارشکنی تشکل های سازشکاردرگيربوده اند.ادامه داده اند

جنبش های اجتماعی و وکارگران ديگرکارخانه ها واقف بوده ازآن به اهميت وضرورت جلب اعتماد وياری مردم،

هم چنين آنها با .وهمين مساله يکی ازداليل مهم موفقيت آنها محسوب ميشود. وازتالش پرثمر برای آن غفلت نکرده اند

هم .دبهره گرفته ان... درايت  ازامکانات قانونی وشکاف های حاکميت ودستگاه های حقوقی وازحمايت حقوق دانان و

چنين کنترل کارخانه  توسط کارگران بدليل حذف هزينه های سنگين ناشی از مديريت کارفرما و متخصصان پرخرج 

  .وی، نقش مهمی درکاهش هزينه ها داشته است

بطورخالصه کارگران توانسته اند خود گردانی ومناسبات مبتنی برتعاون را ازطريق مبارزه با فردگرائی وشرکت 

و . آنها برای داشتن حق کاروحق زندگی مبارزه کرده اند. گيری های دموکراتيک وجمعی بياموزنددرفرايند تصميم

می توانند با اعتماد به نفس بدست آمده مدعی شوند که توانسته اند الاقل برای چندين سال کابوس شوم  بيکاری را 

 نشانه ای از بورژواشدن آنها را به همانطورکه گزارش مايکل آلبرت نشان ميدهد،عملکردآنها نه.ازخود دورکنند

و دراين مورد که تاچه زمانی . همراه دارد ونه البته مدعی برقراری مناسبات سوسياليستی ونقض قوانين بازار هستند

بااين وجود کسی نمی گويد که اين گونه مواردمی توانند .می توانند به حيات خود ادامه دهند نيز نمی توان چيزی گفت

آنها درزيرانواع فشارهای متعلق به يک وصله ناهم خوان با سيستم قراردارند و .کال پايدارتلقی شوندبخودی خوداش

ومی توان گفت که دردرازمدت يا درصورت .برای حفظ خودناگزيرند دايما مبارزه کنند وافق هائی را ترسيم کنند
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عوامل نامساعد ممکن است ناگزيربه عقب فراهم شدن شرايط مناسب امکان فراتررفتن پيدا کنند،ويا درصورت تقويت 

تواند ما هيجکدام ازاين دوچشم اندازنميا. بيشتر خود با سيستم مسلط بشوندنشينی گردند ومحکوم به انطباق هرچه

نبابد فراموش کنيم که دراين جهان هيچ  .آنها برای تامين وحفظ شغلشان شودجب ناديده انگاشتن اهميت مبارزه مو

اين نوع مبارزات محدود وباصطالح تعرضات ذره ای که جای . آوردها وجود نداردای پايداری دستتضمين مطلقی بر

  .   دراشل کالن وبرای پروژه سوسياليستی هم تضمينی برای ماندگاری خود نداشتدارد، ديده ايم که حتا مبارزه دخو

  آيا ما ميتوانيم ازنمونه آرژانتين نسخه برداری کنيم؟

پيش آماده شده بود بلکه دادن هرنسخه ازآرژانتين والبته هيچ جای ديگرتوان موافق الگوبرداری ازنمينه فقط !هرگز

 نسخه وليددرميان فعاالن کشور،طرفداران کنترل ت برخی ازواساس نقد من هم به .نادرست استای به کارگران نيز

  :نيست مگر هدف اين نوشته هم چيزی.خه نويسی هاستگونه نسکردن عالم برمبنای اينهای آمرانه وسياه وسفيدپردازي

کميت وکيفيت  ابعاد.بيکاری وشرايط حاکم برآنهاکارگران درمعرض بررسی ودرنظرگرفتن وضعيت مشخص  -لفا

مشخص برای مقابله با يافتن راه کارهای  -ب. باتوجه به تشديد بحران اقتصادی وگسترش شتابان دامنه بيکاری وآنها 

ميان کارگران وفعالين برای مقابله با های آن،ازدرون بحث وديالوگ جنبش واز وپيش شرطمعضل بيکاری 

ونيزتجربيات کارگران سايرکشورهای کارگران کشورکيه برتجربيات با ت. وتقويت پيکارهای طبقاتیخطربيکاری

وع چاره جوئی ها و  اين ن نيست بلکه باصطالح اورژانسی بخشبی شک دامنه بيکاران فقط منحصربه اين -ج.جهان

  .گسترش يابد... و   وشرايط حاکم برآنهاتحليل های مشخص می تواند درگام های بعدی درمورد بيکارشدگان

 دورزده شدن اجتناب ازبرخوردهای گروهی وسکتاريستی وبدورازمنافع فرقه ای با اين مسأله که می تواند موجب-د

  .شودبرگری  شکاف بين فعالين و بدنه کاصورت مسأله و تشديد

*****  
 ومبادالت نظری که يکی ازمهمترين نيازهای اين مرحله جنبش است، مثمرثمرباشد وبتواند  اختالفاتبرای انکه طرح

 برای برون شد ازوضعيت  مزدوحقوق بگيران قراربگيرد،يک بارديگرسه نکته ای را کهاد طبقاتیدرخدمت اتح

  :   مورد تأکيد قرارمی دهمآورده ام "م چنان خط ونشان می کشدگرائی هفرقه " درمقاله پراکنده وبحرانی موجود

  .پذيرش واقعيت پلوراليستی طبقه وگرايشات موجود درآن وازجمله درميان فعالين کارگری-الف

همکاری حول مطالبات عينی  وفراگير دربرابر سرمايه داری ودولت حامی آن توسط گرايشات گوناگون درميان -ب

  . ش های گوناگون طبقه کارگرفعالين کارگری  وبخ

بدون .سياسی بر پايه پراتيک مبارزه طبقاتی با گرايشاتی که نادرست وانحرافی تشخيص می دهيم -مبارزه نظری -ج

آنکه  بخواهيم اين مبارزه نظری وسياسی را آن چنان عمده کنيم که موجب نفی اشتراکات موجود وهمکاری دراين 

مگرآنکه اين .طبقاتی زنده وجاری ومرزبندی واقعيت های برآمده ازآن بشودحوزه ها والجرم جايگزين مبارزه 

آن چنان عمده شوندکه آنها را عمال درکنارکارفرما )  ونه ازطريق کشف ومکاشفه(گرايشات انحرافی درعينيت خويش

 ١۴-٠٨-٨٧-٠۴-١٢-٢٠٠٨ - هوزبر یتق     .دهدرودستگاه های متعلق به رژيم قرا
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