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بيانيه حزب در مورد جايگاه سياست کنترل کارگری

يادداشت سردبير،

قطعنامه در مورد کنترل کارگری
سياوش دانشور
ھيات دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدھد:

کنترل کارگرى

در باره قطعنامه کنترل کارگرى
قطعنامه در باره تشکلھاى توده اى طبقه کارگر

در اين شماره مجموعه مطالبى در باره سياست کنترل
کارگرى را ميخوانيد .انتشار اين مجموعه دو ھدف دارد:
اول ،توجه به اين بحث در ميان فعالين کارگرى از زمان
طرح آن ھر روز بيشتر شده است .شرايط وخيم زندگى
طبقه کارگر تحت سرمايه دارى سوپر ارتجاعى و
منصور حکمت
ورشکسته جمھورى اسالمى دليل اصلى اين توجه است.
بخشى از سواالت مطرح شده دراين زمينه و گزارشھاى
* کنترل دولتی يا کنترل کارگری؟
دريافتى ما از مباحث در ميان محافل کارگرى مويد اين
امر است .دوم ،اين بحث متاسفانه با موجى از تحريفات و
* کنترل کارگری و حزب حکمتيست
انتساب مواضع دلبخواھى و اساسا يکسان روبرو شده
است .مواضعى که در طرح بحث کنترل کارگرى از
* فعالين کارگری و سياست کنترل کارگری
جانب ما مطرح نشده است" .بيانيه و قطعنامه حزب در
باره کنترل کارگرى ،ميزگرد ھيئت دائر حزب ،چند على جوادى
مطلب مستقل ،و پاسخ به سواالت طرح شده از جانب
بيان
فعالين کارگرى" مجموعه اى است که مواضع ما را
خلع مالکيت کارفرما يا دولتی کردن؟
ميکند .انتشار اين مجموعه ھم براى عالقه مندان اين
طرد سياست ھای راست کارگری
بحث مفيد است و ھم براى منتقد منصف ميتواند مبنائى
براى يک بحث اصولى و پيش برنده باشد.

شورا ،مجمع عمومى ،سنديکا

آذر ماجدی

مضافا اينکه بحث تشکل کارگرى جزو الينفک سياست
کنترل کارگرى است .در اين زمينه "قطعنامه حزب در
باره تشکلھاى توده اى طبقه کارگر" از منصور حکمت
تجديد چاپ شده است که چھارچوب سياست ما را تبئين
ميکند .ھمينطور مطلب "تشکل توده اى کارگرى،
مرورى به تالشھاى تاکنونى" کميته ھاى مختلف براى
ايجاد تشکل کارگرى است که زاويه نقد ما را به اين سنت
فعاليت بيان ميکند .و باالخره مطالبى در نقد سياست
"دولتى کردن در تقابل با خصوصى سازى" تجديد چاپ
شده است که اساسا نقد گرايشھاى ناسيوناليست و
پروتکشنيست در جنبش کارگرى است.
مطالعه و توزيع گسترده اين شماره نشريه را در ميان
کارگران و محافل کارگرى توصيه ميکنيم* .

در باره کنترل کارگرى
گفتگو با سعيد مدانلو

* تناقضات حزب حکمتيست و بحث کنترل کارگرى
* سواالتى در باره کنترل کارگرى
* ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تالشھاى تاکنونى
سياوش دانشور

آزادى ،برابرى ،حکومت کارگرى!

صفحه ٢
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بيانيه حزب در مورد جايگاه
سياست کنترل کارگری
 -١حزب اتحاد کمونيسم کارگری
برای پيروزی کامل و ھمه جانبه
انقالب اجتماعی طبقه کارگر عليه
سرمايه داری مبارزه ميکند.
انقالبی که کل مناسبات
استثمارگرانه سرمايه داری را
واژگون و به مصائب ناشی از
اين نظام خاتمه ميدھدھدف ما
برقرار فوری يک جامعه
کمونيستی است؛ جامعه ای،
بدون تقسيم طبقاتی ،بدون مالکيت
خصوصی بر وسايل توليد ،بدون
مزدبگيری ،بدون دولت ،بدون
استثمار و بدون ستم .يک جامعه
آزاد انسانی متکی بر اشتراک
ھمگان در ثروت جامعه و در
تعيين مسير سرنوشت آن .ما
برای نظامی مبارزه ميکنيم که در
آن ھرکس داوطلبانه به اندازه
توان و خالقيتش در توليد وسايل
زندگی و رفاه ھمگان شرکت
ميکند و به اندازه نيازش از
محصوالت اين تالش جمعی بھره
ميگيرد .جامعه ای آزاد ،برابر و
مرفه!
 -٢درعين حال ،تا زمانيکه نظام
داری
سرمايه
استثمارگر
پابرجاست ،حزب اتحاد کمونيسم
کارگری برای تحميل گسترده
ترين اصالحات بمنظور تضمين
رفاه و آسايش و بھبود وضعيت
زندگی کارگران و توده مردم
مبارزه ميکند .در شرايط کنونی
محور سياستھايی که حزب برای
آن مبارزه ميکند عبارتند از:
الف -تعيين حداقل دستمزد
نمايندگان
توسط
کارگران و برمبنای
نيازھای يک زندگی
انسانی.
ب -پرداخت بيمه بيکاری و
بازنشستگی
بيمه

دولتی ،معادل حداقل
دستمزد رسمی به ھمه
افراد فاقد شغل و
بازنشسته.
پ -طب و خدمات بھداشتی و
پزشکی رايگان ،مناسب
و قابل دسترس برای
ھمه.
ج -تامين و تضمين مسکن
مناسب برای ھمگان.
ھزينه مسکن نبايد از
 ١٠%در آمد فرد يا
خانواده بيشتر باشد و
مابقی ھزينه ،بايد توسط
سوبسيد دولتی تامين
گردد.
د -لغو قراردادھاى سفيد امضا
و موقت و انعقاد
قراردادھاى دسته جمعى
رسمى توسط نمايندگان
منتخب تشکلھاى مستقل
کارگرى.
 -٣حزب اتحاد کمونيسم کارگری
در عين تالش برای تحميل مفاد بند
 ٢به دولت و کارفرمايان و بھبود
شرايط کار ،ھمزمان برای پيشبرد
سياست کنترل کارگری که متضمن
نظارت و کنترل ارگانھای توده ای
کارگران و کارکنان در مراکز توليد
و توزيع و ارائه خدمات زندگی
اجتماعی است ،مبارزه ميکند.
قطعنامه کنترل کارگری ضرورت،
مفاد ،چگونگی و دامنه اجرای
سياست کنترل کارگری را روشن
ميکند.
 -۴در شرايطی که سياستھاى
سرمايه دارى و حکومت اسالمى
عمال برخی از مراکز توليدی و
اقتصادی را به ورشکستگی کشانده
اند ،کارگران را دسته دسته اخراج
و بيکار ميکنند و حقوق صدھا
ھزار تن را ماھھا پرداخت نميکنند،
کنترل کارگری يک پاسخ واقعى و
راديکال کارگری در مقابل اين
وضعيت است .کنترل کارگری يک

راه حل کارگری دراين شرايط
براى دفاع از امنيت شغلى ،ادامه
کارى کارخانه ،و سازماندھى
واحدھاى اقتصادى و توليدى در
جھت رفع نيازھای کارگران و
جامعه است.
 -۵کنترل کارگری يک گام در
جھت حاکم کردن طبقه کارگر
بر سرنوشت اقتصادی خود و
خارج کردن کنترل شرايط کار و
پروسه توليد و توزيع محصوالت
مورد نياز زندگی مردم از حوزه
بازار و سرمايه است .پيشبرد
موفق سياست کنترل کارگری
نيازمند تامين ھمبستگی و اتحاد
گسترده طبقه کارگر و عقب
راندن دستگاه سرکوب دولت
اسالمی حافظ سرمايه داری
است.
 -۶اجرای سياست "کنترل
کارگری" در مراکز توليدی و
خدماتی مترادف و به معنای
اجرای سياستھای اقتصادی
دولت کارگری و يا پياده کردن
"سوسياليسم" در يک واحد
توليدی و يا "تعاون" کارگر و
سرمايه برای راه اندازی واحد
توليدی نيست .تحميل اراده
مستقيم کارگر ،نظارت و کنترل
کارگری بر پروسه و شرايط
توليد و توزيع ،در برخی از
در
اقتصادی
واحدھای
چھارچوب مناسبات اقتصادی
حاکم بر جامعه است.
 -٧سرنوشت سياست کنترل
کارگری در تحليل نھايی در
جامعه منوط به تسويه حساب با
قدرت سياسی و تصرف قدرت
سياسی توسط کارگر و کمونيسم
و نابودی مناسبات استثمارگرانه
سرمايه داری است .حزب اتحاد
کمونيسم کارگری طبقه کارگر و
راديکال
فعالين
تمامی
سوسياليست طبقه کارگر را به

تشديد مبارزه عليه فالکت
اقتصادی و رژيم اسالمی و
سرمايه فراميخواند .پيروزی
انقالب کارگری در گرو تامين
رھبری طبقه کارگر در مبارزه
برای سرنگونی انقالبی رژيم
اسالمی و استقرار فوری جامعه
ای مبتنی بر آزادی ،برابری و
رفاه ھمگان ،يک جمھوری
سوسياليستی ،است.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
 ٣٠ژوئيه ٢٠٠٨
قطعنامه در مورد کنترل کارگری
 -١کارگران کار ميکنند ،اما
صاحبان صنايع و دولت از
پرداخت حقوق و مزايای آنھا ،به
بھانه عدم سود آوری و عدم
توانايی رقابت با محصوالت
وارداتی ،خودداری ميکنند.
فروشگاھھا و مراکز توزيع و
انبارھا پر از کاالھا و محصوالت
مورد نياز مردمند ،اما توليد
کنندگان اين محصوالت خود در
زمره محرومترين اقشار جامعه و
از محصوالت توليد شده بی بھره
اند .بيکار سازيھا و اخراج
کارگران ابعاد گسترده ای يافته
است .تعداد واحدھاى اقتصادى و
کارخانجاتی که ھر روز تعطيل
ميشوند و يا در آستانه تعطيلى
ھستند و يا توسط کارفرمايان به
بھانه وضعيت بحرانی به تعطيلی
و رکود کشانده ميشوند ،در حال
گسترش است.
 -٢بخشھای وسيعی از کارگران
قادر به تامين ملزومات اوليه
زندگی نيستند .بيکاری و عدم
زندگی
دستمزدھا
پرداخت
کارگران را به تباھی و فالکت
کشانده است .آنھا که کار ميکنند،
دستمزد مکفی دريافت نميکنند و
حقوق
ھمان
صفحه ٣
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قطعنامه در مورد کنترل
کارگری...
ناچيزشان نيز ماھھا پرداخت
نميشود .آنھا که بيکار گشته اند،
در غياب بيمه بيکاری مکفی و
برخورداری از ھرگونه سيستم
تامين اجتماعی ،محکوم به فالکت
و محروميت اند .بعالوه تحميل
فقر و فالکت ،سرکوب ھر
اعتراض حق طلبانه کارگران و
توده ھای مردم يک رکن سياست
رژيم اسالمی برای بقاء و بزانو
درآوردن اعتراضات جامعه
است.
-٣در چنين شرايطى ،و در تقابل
با سياستھائى که طبقه کارگر را
به حمايت از راه حل ھايی
سازشکارانه و بورژوايی دعوت
ميکند ،اتخاذ سياست کنترل
کارگری در بخش ھای صنعتی و
خدماتی که در آستانه رکود و
تعطيلی قرار دارند ،يک راه حل

کارگری راديکال و سوسياليستی
در پاسخ به اين وضعيت بحرانی
در کنار ساير مطالبات ديگر
کارگری ،از جمله افزايش فوری
دستمزدھا و بيمه بيکاری مکفی
است.
 -۴مجمع عمومی کارگران و
کارکنان ھر موسسه ای ارگان
اجرايی اعمال سياست کنترل
کارگری است .تشکلھای توده ای
کارگری ،مجامع عمومی منظم شده
و شوراھای کارگری ،با اعمال
اراده مستقيم خود فعاليتھای واحد
توليدی و خدماتی را تحت نظارت
و کنترل خود قرار ميدھند .کليه
تصميمات مجمع عمومی برای کليه
کارکنان واحد صنعتی الزم االجرا
است .نمايندگان منتخب مجمع
عمومی دارای اختيارات محدود در
فاصله بين دو اجالس مجمع

عمومی کارگران و کارکنان
واحد اقتصادی ھستند.
 -۵دامنه اعمال سياست نظارت
و کنترل کارگری بر حسب
قدرت و نيروی کارگری ميتواند
تا کليه امور مربوط به واحد
توليدی ،از تھيه مواد خام و
قطعات ،تعيين نوع و ميزان
محصوالت توليد شده ،تعيين
قيمت تمام شده محصوالت،
اعتبارات الزم بانکی ،دخالت
در شرايط کار و امور
استخدامی و ھمچنين ميزان
دستمزد کارگران و کارکنان را
در بر بگيرد.
 -۶کليه دفاتر و اسناد امور
مالی و حسابداری واحد صنعتی
می بايست باز و تحت کنترل و
نظارت مجمع عمومی کارکنان
و نمايندگان منتخب آنھا باشد.
 -٧حراست و کليه ارگانھای
اطالعاتی و سرکوبگر کارگران
و انجمنھای اسالمی ضد کارگر
و انگلی بايد منحل و از محيط

ضميمه ٧٨
کار اخراج شوند.
 -٨دستمزد ھيچيک از کارکنان
فنی و امور ادارى نبايد از حقوقی
معادل مزد متوسط کارگران واحد
بيشتر باشد.
 -٩مجمع عمومی کارگران و
کارمندان ارگان اجرايی جلوگيری
از ھر گونه سوء استفاده شخصی
از امکانات و تسھيالت و
محصوالت واحد توليدی و خدماتی
است.
 -١٠مقررات جزيی تر و ويژه ھر
واحد در امور کنترل کارگری
توسط مجمع عمومی کارگران و
کارکنان ھر واحد تعيين و تنظيم
ميشود.

حزب اتحاد کمونيسم کارگری
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کمونيسم کارگرى
اصول اعتقادى و آرمان اجتماعى کمونيسم کارگرى بر نقد ارکان اقتصادى و اجتماعى و فکرى نظام سرمايه دارى متکى است .نقدى از زاويه طبقه
کارگر مزدى در اين جامعه و به اين اعتبار حقيقى و انقالبى .تلقى زحمتکشان و توليد کنندگان غير پرولتر از آزادى و برابرى و سعادت بشر ،چه
امروز و چه در جوامع پيشين ،به ناگزير انعکاسى از مناسبات اجتماعى حاکم بر جامعه و موقعيت خود آنان در رابطه با توليد و مالکيت است .تلقى
برده از آزادى بناچار چندان از لغو برده دارى فراتر نميرفت و تجسم رعيت يا صنعتگر خرده پاى شھرى از برابرى چيزى بيش از برابرى در حق
مالکيت نميتوانست باشد .اما ،با ظھور پرولتاريا بعنوان توده عظيم توليد کنندگان فارغ از ھر نوع مالکيت وسائل توليد ،طبقه اى که اسارت و
استثمار اقتصادى اش ،دقيقا بر آزادى حقوقى اش بنا شده است ،افق آزاديخواھى و برابرى طلبى از اساس دگرگون شد .پرولتاريا نميتواند آزاد
شود بى آنکه جامعه بطور کلى از مالکيت خصوصى بر وسائل توليد و تقسيم طبقاتى رھا شود .برابرى امرى نه صرفا حقوقى ،بلکه ھمچنين و در
اساس اقتصادى  -اجتماعى است.
انتقاد پرولترى به سرمايه دارى و جھان نگرى و مبارزه سياسى آزاديخواھانه و رھائيبخش کارگرى که قريب دو قرن قبل در شکل مشخص
کمونيسم کارگرى ظھور کرد ،با مارکسيسم به انسجام و شفافيت و قدرت نظرى عظيمى دست يافت .جنبش کمونيسم کارگرى در تمام طول تاريخ
خويش با مارکسيسم و نقد مارکسيستى به جامعه سرمايه دارى پيوندى عميق و ناگسستنى داشته است.
کمونيسم کارگرى جنبشى اجتماعى است که با ظھور سرمايه دارى و طبقه کارگر مزدى شکل گرفت و عام ترين و عميق ترين شکل انتقاد و
اعتراض طبقه کارگر به نظام سرمايه دارى و مصائب آن را نمايندگى ميکند .اھداف و برنامه عملى اين جنبش بر نقد مارکسيستى بنيادھاى جامعه
سرمايه دارى معاصر ،بعنوان آخرين ،مدرن ترين و پيشرفته ترين شکل جامعه طبقاتى ،مبتنى است.
کمونيسم کارگرى جنبشى جدا از کل طبقه کارگر نيست و منافعى جدا از منافع کل طبقه کارگر دنبال نميکند .تفاوت جنبش کمونيسم کارگرى با ساير
جنبشھا و احزاب کارگرى در اينست که اوال ،در مبارزه طبقاتى در ھر کشور ،پرچم وحدت و منافع مشترک کارگران سراسر جھان را بر ميافرازد و
ثانيا ،در مراحل و جبھه ھاى مختلف مبارزه طبقه کارگر ،مصالح کل جنبش طبقه کارگر را نمايندگى ميکند .کمونيسم کارگرى الجرم جنبش پيشرو
ترين بخش طبقه کارگر است که شرايط و ملزومات پيروزى و ھدف نھايى مبارزه طبقاتى را بدرستى ميشناسد و ميکوشد بخش ھاى مختلف طبقه
کارگر را به ميدان بکشد.
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ھيات دائر دفتر سياسى حزب پاسخ ميدھد:

در باره قطعنامه کنترل کارگرى
يک دنيای بھتر :اخيرا دفتر
سياسی حزب قطعنامه و بيانيه ای
در مورد سياست "کنترل
کارگری" و جايگاه اين سياست
صادر کرده است .بطور مشخص
تر چه ملزوماتی اتحاذ چنين
سياستی را در دستور حزب قرار
داده است؟ اين قطعنامه در حال
حاضر پاسخ به چه معضل
مشخصی است؟ چه افقی را در
مقابل فعالين کارگری و جنبش ما
قرار ميدھد؟ محدوده ھای اين
سياست کدامند؟
علی جوادی :ھمانطور که در
قطعنامه اشاره شده است اتخاذ
سياست کنترل کارگری ناشی از
موقعيت ويژه ای است که
بخشھايی از طبقه کارگر در آن
قرار داده شده اند و اين سياست
پاسخی روشن و کمونيستی به اين
شرايط داده شده است .اين
واقعيات زمينه ھای عينی اتخاذ
چنين سياستی ھستند -١ :صد ھا
ھزار کارگر مدتھاست که دستمزد
شان برای چندين ماه پرداخت
نشده است .اخراج کارگران ابعاد
گسترده و تکان دھنده ای بخود
گرفته است -٢ .بنا به آمار دولتی،
در ھفته ھای اول سال جاری بيش
از پنجاه ھزار تن را اخراج
کردند .اين روند نه با شدت گذشته
اما کماکان ادامه دارد و يک
نتيجه بحران اقتصادی سرمايه
داری ايران است -٣ .سياستھای
اقتصادی سرمايه و دولت اسالمی
برخی از واحدھای توليدی و
صنعتی را به رکود و در آستانه
تعطيلی قرار داده است .بعضا
فروش و تاراج ابزار و ماشين
آالت توليدی و کال خود عوامل
توليد راه سريعتری برای سرمايه
و جانيان حکومتی برای انباشت و
ثروت اندوزی است .در بخشھايی
از جامعه راه ثروتمند شدن نه
توليد و انباشت "متعارف" بلکه
نابودی عوامل توليد است .اين
سياست نيرويی است که آينده ای
در جامعه ندارد .محکوم به فنا
است -۴ .تحميل فقر و فالکت

اقتصادی يک رکن به زانو در
آوردن کارگران ،بزانو در آوردن
مبارزه و مقاومت طبقه کارگر در
شرايط کنونی است.
اين شرايط اقتصادی در ايران را
فقط ميتوان "فالکت اقتصادی"
ناميد .اين شرايط يک استثناء و
مساله ای خارج از نرم فعاليت
اقتصادی سرمايه در ايران نيست.
محصول طبيعی عملکرد سرمايه
داری و حکومت اسالمی در ايران
است .حکومتی که نفس بقاء و تدوام
ھر روزه آن با اعتراض توده ھای
مردم سرنگونی طلب روبرو است.
مقابله با فالکت اقتصادی تحميل شده
بر طبقه کارگر يک واقعيت
روزمره جامعه است .مبارزه عليه
دستمزدھای پرداخت نشده ،مبارزه
عليه اخراج و بيکار سازی
کارگران ،مبارزه عليه به تعطيلی
کشاندن واحدھای توليدی و نابودی
و چپاول وسايل توليدی ،مبارزه
برای افزايش دستمزده ھا و دريافت
بيمه بيکاری ،جملگی از عرصه
ھای مبارزه طبقه کارگر در شرايط
حاضر ھستند.
ما در دوره کنونی شاھد اعتراضات
و اعتصابھای گسترده کارگری در
اين واحدھای صنعتی بوده ايم.
اعتراض گسترده کارگران نيشکر
ھفت تپه و اعتراض کارگران کيان
تاير تنھا دو نمونه از اين
اعتراضات ھستند .اين اعتراضات
عليرغم گستردگی و حمايت توده
ھای مردم ،بطور مشخص اعتراض
کارگران نيشکر ھفت تپه ،تاکنون به
اھداف خود دست نيافته اند .عالوه
بر سرکوب وحشيانه رژيم اسالمی
و عوامفريبی ھای کارفرمايان ،يک
واقعيت مھم اقتصادی  -سياسی نيز
مانع دستيابی کارگران به اھداف
خود در اين زمينه شده است و آن
نقش و جايگاه اعتصاب و اھرم
اقتصادی کارگری در مقابله با
سرمايه در اين واحدھای اقتصادی
بطور ويژه است .عدم سود آوری و
عدم قابليت رقابت با کاالھای وارد

شده يک بھانه کارفرمايان برای
تعطيلی و به رکود کشاندن واحد
توليدی و تاراج لوازم وسايل
توليد است .در چنين شرايطی
اعتصاب کارگری ،قدرت از
کار انداختن چرخ توليد و توزيع
از ھمان جايگاه و توانی که در
يک واحد توليدی سود آور وجود
دارد ،برخوردار نيست .ھمان
ساعت اول اعتصاب در ايران
خودرو شريان اقتصادی "بيت
امام" و "صدا و سيمای اسالمی"
و ابزار سرکوب را وادار به
"تکان و واکنش" ميکند .ھم
سودشان و جيبشان به خطر
افتاده است و ھم رژيم و دستگاه
حکومتی و نظام حاکم .ھر
دستگاه اتوموبيلی که در
کارخانجات ايران خودرو توليد
نشود ،چند ميليون تومان ضرر
مستقيم به صاحبان سرمايه و
انگلھای اسالمی حاکم است .اما
اعتصاب در واحدھايی که چنين
موقعيت اقتصادی را به داليل
مختلف ندارند از قدرت و نقش
الزم برخوردار نيست .زمانيکه
يک سياست کارفرما به تعطيلی
کشاندن و فروش و حراج وسايل
توليد است ،اعتصاب کارآيی
ھميشگی خود را ندارد.
نتيجتا يک سئوال اساسی در
مقابل رھبران کارگران در چنين
شرايطی اين است :استراتژی
کارگران برای پيروزی بر کدام
مولفه ھا بايد متکی باشد؟ آيا
کارگران بايد بنشينند و شاھد
بيکاری و اخراج و تعطيلی واحد
توليدی باشند؟ آيا کارگران يک
واحد صنعتی معين بايد
سرنوشت مبارزه خود را به گرد
آوری نيرويی بسيار فراتر از
نيرو و توازن قوای محلی با
کارفرما و دولت تماما گره
بزنند؟ مسلما اتحاد و ھمبستگی
کارگری يک رکن پيروزی ھر
مبارزه کارگری است .اما تمام
استراتژی مبارزاتی کارگران در
ھر بخشی نميتواند به اين رکن
متکی باشد .در چنين شرايطی و
در مواجه با اين فالکت اقتصادی
يک سياست ما کنترل کارگری
است.
اما کنترل کارگری تمام سياست
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ما در مقابله با فالکت اقتصادی
موجود نيست .يکی از حلقه ھای
آن است .مبارزه ما عليه فالکت
اقتصادی ابعاد گسترده و متنوعی
دارد .ما برای بيمه بيکاری مکفی
مبارزه ميکنيم .ما برای افزايش
دستمزد و تعيين دستمزدھا توسط
نمايندگان مستقيم کارگران مبارزه
ميکنيم .ما برای جلوگيری از
اخراج کارگران مبارزه ميکنيم .ما
برای لغو قراردادھای برده وار
سفيد امضا مبارزه ميکنيم .ما بيمه
درمانی مناسب و قابل دسترس
برای ھمه مبارزه ميکنيم .در کنار
اين مبارزه ھمزمان برای اعمال
کنترل کارگری مبارزه ميکنيم.
کنترل کارگری يک رکن تالش و
سياست ما در مقابله با فالکت
اقتصادی است.
اين مبارزات عرصه ھای فوری و
مطالباتی ما در بستر عمومی
مبارزه عليه سرمايه و نابودی
نظام کار مزدی و حکومت
اسالمی است .لغو کار مزدی ،از
بين بردن مالکيت خصوصی بر
ابزار توليد و توزيع نيازمندھای
اجتماعی ھدف ماست .اما در عين
مبارزه برای اين اھداف پايه ای
برای بھبود روزمره زندگی کارگر
و توده ھای مردم مبارزه ميکنيم.
يک دنيای بھتر :برداشتھای
واحدی از اين سياست در تاريخ
جنبش کارگری وجود ندارد .از
سياست بلشويکی و کميته ھای
کارخانه در فاصله دو انقالب
فوريه و اکتبر گرفته تا سياستھای
سازشکارانه ای که ھمکاری کار
و سرمايه تحت عنوان "تعاون" و
"ھمکاری" را در برميگيرد.
تاريخ اين جنبش چيست؟ حزب
اتحاد کمونيسم
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در باره
قطعنامه کنترل کارگرى ...
کارگری چه برداشتی از اين
مساله و سياست دارد؟
سياوش دانشور :عنوان کنترل
کارگرى و اسامى ديگرى مانند
مشارکت کارگرى و مديريت
کارگرى و غيره ،در تجارب
مختلف و در کشورھاى مختلف
بکار رفته اند .نه اين عناوين
ضرورتا به يک معنى بکار رفته
اند و نه برداشتھا چه در ميان يک
سنت و گرايش کارگرى و چه در
ميان سنتھا و گرايشات مختلف
کارگرى يکسان بوده است.
سوسياليستھا،
کمونيستھا،
آنارشيستھا ،آنارکوسنديکاليست
ھا ،تريديونيونيستھاى چپ ،و
سنت رسمى جنبش اتحاديه اى در
ھر کشور تلقيات ويژه خود را
داشته اند .بويژه سابقه جدال و
بحث ميان آنارشيستھا و
کمونيستھا و جريانات رفرميست
در اين زمينه و مشخصا در مورد
تجربه روسيه کم نبوده است.
تجارب بعدى در ايتاليا و ايران و
بعدتر در آرژانتين و ونزوئال بوده
است .نميتوان بررسى بحث
کنترل کارگرى را در ھر تجربه
مشخص از متن تاريخى و
اجتماعى و توان و موقعيت
عمومى طبقه کارگر و بخش
پيشرو آن جدا کرد .در روسيه
کميته ھاى کارخانه دورانھاى
سخت و جدالھاى سختى را پشت
سر گذاشتند .در روسيه اين سنت
عمل مستقيم کارگرى و خط
راديکال شورائى بود که ابتکار
عمل را در دست داشت و
کارگران کمونيست بدنه اصلى آن
بودند .در وضعيت معينى که
جنگ و بحران اقتصادى و
ناتوانى دولت موقت ايجاد کرده
بود ،و ھر روز در ابعاد ھزاران
نفره کارگران به خيابان پرتاب
ميشدند ،طبقه کارگر و کميته ھاى
کارخانه در تقابل با تعديات
سرمايه جنبش کنترل کارگرى را
بيرون داد و بسرعت به جنبشى
فراگير و تعيين کنند تبديل شد که
در انقالب اکتبر يک پايه اساسى

قدرت گيرى بلشويکھا شد .با اينحال
بلشويکھا نيز تلقى واحدى و سياست
واحدى در قبال جنبش کنترل
کارگرى و کال کميته ھاى کارخانه
نداشتند .در ميان ديگر موافقان و
مخالفان کنترل کارگرى از
آنارشيستھا و منشويکھا و اس آرھا
و اتحاديه ھا ،نيز درک واحدى از
اين موضوع وجود نداشت و
مواضعشان در سالھاى -١٩٢١
 ١٩١٧در قبال کنترل کارگرى
متغيير است .جنبش کنترل کارگرى
و کميته ھاى کارخانه در روسيه اما
توانستند در مقاطع ويژه اى پيروز
بيرون بيايند و نھايتا در انقالب
کارگرى اکتبر به رھبرى بلشويکھا
نقش تعيين کننده ايفا کردند.
تجربه ايتاليا در متن تحرک طبقه
کارگر اروپا بعد از جنگ اول و
تاثيرات اجتماعى انقالب اکتبر
صورت گرفت .در متن بحران
سياسى و اقتصادى و تعطيلى
کارخانه جات و اعتصاب عمومى،
کارگران گامى فراتر نھادند و
فراخوان اشغال کارخانه ھا را
دادند .در تورين ايتالياى١٩١٩
جنبش اشغال کارخانه شروع و
بسرعت گسترش يافت .سال ١٩٢٠
حدود نيم ميليون کارگر در صنايع
مختلف کارخانجات را در اختيار
خود گرفته بودند .کنترل توليد را
بدست گرفته بودند و کارخانه را
توسط کميسيونھاى داخلى کارخانه
و نمايندگان منتخب و قابل عزل
شوراھاى کارگرى اداره ميکردند.
اگرچه گرايشات راديکال و
کمونيستى در جنبش اشغال کارخانه
در ايتاليا شرکت دارند اما خط
آنارشيستى در آن مسلط است .در
اين دو سال بحرانى در ايتاليا ،که به
"دو سال سرخ" ھم معروف است،
نھايتا طبقه کارگر ايتاليا نتوانست
آمادگى کامل براى دخالت و
پيشروى به سمت قدرت سياسى پيدا
کند .دولت ھم بيکار نبود و با انواع
طرحھا و فشارھا ميخواست اين
روند را متوقف کند .جنبش کنترل
کارگرى و اشغال کارخانه ھا و
شوراھا با مخالفت سر سخت
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سوسيال دمکراتھا و بستر اصلى
جنبش اتحاديه اى روبرو بود .در
کارگرى،
آلترناتيو
خال
بورژوازى فاشيست عروج کرد
و سالھاى  ١٩٢٢- ١٩٢١جنبش
توده اى و راديکال کارگران و
حزب کمونيست را درھم کوبيد.
در اروپاى دھه  ۶٠و  ٧٠در
انگلستان و آلمان و فرانسه،
بحث "کمپين کنترل کارگرى" و
"مشارکت کارگرى" و غيره،
مضمونى دمکراتيک در تنظيم
رابطه کار و سرمايه در محل
کار دارد و در اساس با تجارب
روسيه و ايتاليا و ايران متفاوت
است .بطور کلى سنت تريد
يونيونى و اتحاديه اى بنا به
ماھيت و فلسفه خط سازش و
ھمزيستى طبقاتى بحث کنترل
کارگرى را "غيرمجاز" ميداند و
حتى در روسيه نيز اتحاديه ھا
کمترين نقش و جاھائى نقش
مخالف در ھمراھى با بحث
کنترل کارگرى داشتند .تجربه
ايران سالھاى  ۵٧و  ۵٨نيز
انعکاسى از قدرت و جايگاه
کارگر در انقالب و محصولى از
سنت شورائى و عمل مستقيم
کارگرى است که در متن فرار
سرمايه داران و تعطيلى کارخانه
جات و ھمينطور خواست و توقع
کارگران در انقالبى که خود
نقش محورى در آن ايفا کرده
بودند ،عمال کنترل کارگرى بر
توليد و توزيع توسط شوراھاى
کارگرى بويژه در جاھائى مانند
صنعت نفت اعمال ميشود .اين
جنبش با آغاز جنگ و سرکوب
انقالب و کشتار رھبران
کارگرى به پايان ميرسد .در
آرژانيتن بدنبال سرنگونى و
فروپاشى دولت دالروا و يک
انھدام مالى تمام عيار ،در سال
 ٢٠٠٢کارگران گرسنه و بيکار
جنبش اشغال کارخانه راه
انداختند .قريب  ٢٠٠کارخانه به
اشغال کارگران در مى آيد .در
بخشى از اين صنايع بعد از دوره
اى جنگ و گريز با نيروى پليس
و دولت و مالکين ،باالخره قانونا
اختيار اداره برخى صنايع را
ميگيرند .تجربه آرژانتين بنا به
سير تحوالت سياسى در اين
کشور عمال تمام شده است و
آنجا ھم که موجود است با

حمايت دولت و اعتبارات بانکى
کارخانه در چھارچوب بازار براى
بقا تالش ميکند .مسئله اى که چشم
انداز آن روز به روز تيره تر
ميشود .تجربه ونزوئال تماما دولتى
و از باال است و به طرح سھيم
شدن کارگران در سھام کارخانه
جات شبيه است .در ونزوئال در
متن يک جنگ بين چاوز و
نيروھاى طرفدار آمريکا و با
حمايت دولت بعنوان خريدار
کاالھاى توليدى ،تعدادى کارخانه
بحران زده و سابقا تعطيل راه
اندازى شدند و با کار شاق
کارگران فعال سرپا مانده است.
ھر تجربه معين ،بسته به شرايط
سياسى و اجتماعى و توان و
موقعيت عمومى طبقه کارگر و
ھمينطور گرايشات مسلط دراين
بحث اشکال و مضمون مختلفى
دارد .آنچه روشن است سياست
کنترل کارگرى با چشم انداز دوام
سرمايه دارى ،ھرچه باشد ،کنترل
کارگرى نيست .نوعى سھيم کردن
کارگر در سازماندھى توليد و
استثمار و در بھترين حالت
نظارت بر اجراى پروسه توليد
سود سرمايه است .موارد ديگر که
در غرب ديده ميشود و عمدتا
توسط جنبش اتحاديه اى پيش برده
ميشود ،مانند تعاونى ھا و سيستم
ھاى "مشارکت کارگرى" اساسا
ربطى به کنترل کارگرى و سنت
راديکال کارگرى ندارند .اينھا
مکانيزمھائى براى تامين ھمزيستى
طبقاتى اند که سنتا اتحاديه ھا
فعاليت و پراتيک شان را بر آن
استوار کرده اند.
آنچه حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
طرح ميکند ،سنت عمل مستقيم
و
کارگرى
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در باره
قطعنامه کنترل کارگرى ...
جنبش شورائى و خط راديکال
کارگرى و سوسياليستى است.
سنت مسلط کميته ھاى کارخانه
روسيه با خط ما نزديکى بيشترى
دارد .در کميته ھاى کارخانه
روسيه و جنبش کنترل کارگرى
خط آنارشيستى و منشويکى و
بعدا اتحاديه اى ھم وجود داشتند.
اما در فوريه تا اکتبر عمدتا سنت
کمونيستى کارگرى دراين جنبش
مسلط بود .سنتى که بلشويکھا به
نظر من برخورد دقيقى با آن
نداشتند .موضع بلشويکھا در قبال
جنبش کميته ھاى کارخانه و
کنترل کارگرى از يک تناقض و
محدوديت اساسى رنج ميبرد .از
يک طرف ھمراه با بيشتر کميته
ھاى کارخانه تقابل اصولى با
آنارشيستھا داشتند .اين تقابل از
نياز ابژکتيو آندوره روسيه براى
سر و سامان دادن به اقتصاد
جامعه و پاسخ به گرسنگى مردم
و حتى نفس بقا حکومت کارگرى
ريشه ميگرفت .يعنى با يک
وضعيت سياسى معين روبرو
بودند .آنارشيستھا ،عليرغم
روايتھاى مختلف در ميان آنان،
پاسخى براى اين سوال نداشتند و
در کارخانه و "خود گردانى
لوکال" مانده بودند .از طرف
ديگر ديدگاه اقتصادى متکى بر
برنامه و تمرکز دولتى که ھر
نوع دخالت و نظارت و کنترل
توده اى کارگرى را بر شرايط
توليد و کار عمال منتفى ميکرد،
بلشويکھا را از توجه به
سازماندھى توده کارگران در
اداره جامعه و از جمله توليد
اقتصادى دور ميکرد .ھمين
تناقض در موضع بلشويکھا نھايتا
به محدود کردن اختيارات کميته
ھاى کارخانه و ادغام آنھا در
جنبش اتحاديه اى منجر شد.
جنبش اتحاديه اى ساختار مناسب
ترى براى سازماندھى اين نوع
اقتصاد دولتى بود .بعد از مرگ
لنين و شکست انقالب کارگرى
روسيه و در دوران تصفيه ھاى
استالين ،سران جنبش کميته ھاى
کارخانه و جنبش کنترل کارگرى،
بسياى از بلشويکھا و آنارشيستھا

قتل عام شدند تا سرمايه دارى ملى
روسيه بازسازى شود.
تبئين مارکسى ما از سوسياليسم و
ملزومات سازماندھى اقتصاد
سوسياليستى و نظام شورائى ،ما را
در کنار سنت کمونيستى کارگرى
کميته ھاى کارخانه روسيه و جنبش
کنترل کارگرى قرار ميدھد.
ديدگاھى که مرز روشنى با
آنارشيسم و رفرميسم دارد .سياست
کنترل کارگرى براى ما ،به ھر
ميزان که ممکن است ،و اين تابعى
از اراده و تشکل و آگاھى طبقه
کارگر است ،بحثى است براى باال
بردن قدرت و مکان کارگر در
قلمرو اقتصاد و سياست؛ بحثى است
براى ايجاد مناسباتى متفاوت و
پيشرو در محل کار؛ بحثى است
براى تقويت جنبش مجمع عمومى و
شورائى؛ بحثى است در تداوم
بميدان کشيدن توده اى کارگران
براى دفاع از موجوديت انسانى و
اجتماعى خود در مقابل سرمايه؛
بحثى است مربوط به قدرت و تغيير
مناسبات قدرت؛ بحثى است براى
ايجاد شرايط مساعدتر براى تعرض
به نفس مالکيت بورژوائى؛ بحثى
است براى دفاع و پاسخ فورى به
معيشت دھھا ھزار خانوار کارگرى
که امروز در متن بحران و فلج
اقتصادى رژيم و ورشکستگى ھا و
بيکارسازيھا به فالکت کشيده است.
کنترل کارگرى نياز امروز کارگر
براى دفاع از خود است .و اين
ضرورتا قانون "ھمه يا ھيچ"
نيست .ما سياست و مبارزه طبقاتى
را اينگونه نميفھيم .ما ميگوئيم بھتر
است که کارگر بداند در کارخانه چه
خبر است .بھتر است کارگر بداند
حساب و کتاب ھا چگونه است و
بيالن مالى چيست و نظارتى بر فعل
و انفعاالت اقتصادى محيط کارش
داشته باشد .بھتر است ھر تصميمى
در ھر واحد صنعتى بدون رضايت
و توافق کارگر و ارگانھاى ذيصالح
آنھا صورت نگيرد .بھتر است
کارگران کميسيون ھا و نھادھاى
مستقل و منتخب خود را براى
بررسى ھر معضل در محل کار

داشته باشند .بھتر است حق
استخدام و اخراج و غيره توسط
نھادھاى کارگران کنترل شود.
بھتر است سرمايه دار در محل
کار قدرتش کمتر شود و شرايط
براى کارگر بھتر شود .اينھا و
صدھا مثال از اين نوع فرض
ماست .اما کنترل کارگرى به
يک سوال بسيار مشخص و
حياتى ھمين امروز کارگر يعنى
مقابله با بيکارى و حفظ معيشت
ھم جواب ميدھد .ضرورتش بدوا
ھمين است و ھدفش فراتر رفتن
از اين وضعيت است .کنترل
فاضله"
"مدينه
کارگرى
کارگران در سرمايه دارى
نيست .براى گرايش راديکال و
سوسياليست طبقه ،سياست
کنترل کارگرى دريچه اى به
قدرت کارگرى است .موفقيتش
در گرو تعيين تکليف با قدرت
سياسى و تعيين تکليف با
مناسبات استثمارى سرمايه دارى
است .امروز اما کنترل کارگرى
تالشى براى بقا و دفاع از کار و
زندگى است .اعالم "نه" کارگر
به شرايطى است که سرمايه
ايجاد کرده است .کارگر با اتخاذ
وسيع اين سياست وضعش بھتر
ميشود بدتر نميشود .چون در
فقدان بيمه بيکارى و کنترل
کارگرى و دخالت توده اى
کارگران ،تنھا خروجى اين
سيستم فقر و گرسنگى و تن
فروشى و بيمارى و بى مسکنى
و بى حرمتى بيشتر است .ما به
مسئله کنترل کارگرى نه
"ايدئولوژيک" برخورد ميکنيم و
نه به معضالت عملى چنين
سياستى بى توجه ھستيم.
کارگران براى بھبود اين اوضاع
ناچارند به سنتھاى اجتماعى و
طبقاتى شان رجوع کنند و کنترل
کارگرى يکى از آنھاست.
يک دنيای بھتر :از "زود
است"" ،عملی نيست" ،در
"دوره انقالبی فقط ممکن است"
تا "کارگر که نميتواند کارخانه و
واحد توليدی را اداره کند" شنيده
ميشود .پاسخ شما چيست؟
ملزومات پيشبرد اين سياست
بطور مشخص تر کدامند؟
آذر ماجدی :ما کمونيست ھای

ضميمه ٧٨

کارگری با اين برخورد ھا کامال
آشنايم .اين برخوردھای منفی يا از
روی ناباوری است و يا به قصد
ايجاد شک و ترديد و مانع تراشی.
يک راه مبارزه بورژوازی با
کمونيسم ھمين ايجاد شک و ترديد
و ناباوری است .ما اينگونه
عبارات را بارھا در رابطه با
برنامه يک دنيای بھتر شنيده ايم.
گفته ميشود برنامه شما عالی
است ،اما عملی نيست ،اتوپيک
است .يک پاسخ من به اين منفی
بافی ھا اينست که اگر برنامه عالی
است پس لطفا شما ھم به صف
کسانی که ميخواھند آن را پياده
کنند بپيونديد تا پياده کردنش آسان
تر شود!
به سياست کنترل کارگری
بپردازيم .ھيچ سياست انقالبی و
راديکالی را نميتوان به آسانی پياده
کرد ،بويژه زمانی که با يک رژيم
ھار و جنايتکار روبرو باشيم.
تامين بيمه بيکاری مکفی ،بيمه
درمان و بھداشت مناسب و
رايگان ،آموزش و پرورش
مناسب و رايگان برای ھمه
کودکان ،برابری حقوقی زن و
مرد ،کليه اين مطالبات تحت رژيم
اسالمی به ھمين ميزان ناممکن و
غيرعملی بنظر ميرسد .بنابراين يا
بايد گوشه خانه نشست و گفت ھيچ
تغيير واقعی ممکن نيست يا بايد
مبارزه کرد .راه سومی وجود
ندارد .مردم دولت باصطالح
اصالحات را آزمايش کردند،
معلوم شد که تغييرات جزيی از
طريق جريان دو خرداد غيرعملی
تر از تغيير راديکال از طريق
مبارزه است.
جريانات چپی که بدنبال دو خرداد
روان شدند نيز سرشان سريعا به
سنگ خورد .و ھمين جريانات سر
به سنگ خورده از "دولت
اصالحات" جزء اولين دسته ھايی
ھستند که اعالم
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در باره
قطعنامه کنترل کارگرى ...
خواھند کرد کنترل کارگری
غيرممکن است ،زود است يا فقط
در دوره ھای انقالبی ممکن است.
يک پاسخ به اين بھانه جويی ھای
"چپ" اينست ،که "اگر حکيم
بودی درد خود دوا ميکردی!"
اجرای ھيچ سياست راديکالی
آسان نيست .مبارزه و تغيير
توازن قوای طبقاتی تنھا راه
عملی کردن چنين سياست ھايی
است.
آيا کنترل کارگری فقط در شرايط
انقالبی ممکن است؟ اين ميتواند
سوال مربوطی باشد که بايد به آن
پاسخ گفت .زمانی که داريم از
اعمال سياست کنترل کارگری
سخن ميگويم ،نيت مان اجرای
اين سياست تحت نظام سرمايه
داری است .روشن است که در
شرايط متعارف سياسی –
اقتصادی نميتوان سياست کنترل
کارگری را پياده کرد .اما شرايط
جامعه ايران يک شرايط متعارف
نيست .بحران اقتصادی و سياسی
رژيم بسيار عميق است .ما داريم
از اعمال سياست کنترل کارگری
در شرايطی صحبت ميکنيم که
طبقه کارگر ايران ھر روز در
صف صدھا نفره برای حداقل
معيشت و زيست زير خط فقر
مبارزه ميکند .بسياری از صنايع
دارند از دور خارج ميشوند.
کارخانه ھا بسته ميشوند و کرور
کرور کارگر اخراج ميشود .در
مواردی کارگران برای حفظ
صنعت و فابريک خود دارند
سياست ھای پروتکشنيستی را
مطرح ميکنند .اين بسيار اتوپيک
تر از بدست گرفتن کارخانه و
اعمال کنترل بر توليد و توزيع
توسط تشکل ھای کارگری است.
مطالبات
بودن
اتوپيک
پروتکشنيستی تاريخا بارھا و
بارھا به اثبات رسيده است.
بعالوه ،اين يک مطالبه ارتجاعی
است.
مطالبه کنترل کارگری يک پاسخ

دراز مدت و دائمی کارگری به
مناسبات سرمايه دارانه نيست .پاسخ
کمونيستی کارگری به استثمار و
ستم سرمايه داری سوسياليسم و لغو
کار مزدی است .سياست کنترل
کارگری يک سياست دوره گذار
است .طبقه کارگر برای حفظ خود
بايد دست به ابتکارات راديکال
بزند .راھی بغير از اين ندارد .در
شرايط حاضر اعمال اين سياست
يکی از عملی ترين طرق مبارزه با
اين ميزان فقر و فالکتی است که
بورژوازی به طبقه کارگر و به
زحمتکشان دارد تحميل ميکند.
بعالوه ،مبارزه برای اين خواست
کارگری و راديکال خود راھی
برای ايجاد اتحاد و تشکل طبقاتی و
تالش برای تغيير توازن قوا بنفع
طبقه کارگر و توده مردم است.
طبقه کارگر با تجھيز خود برای
اعمال کنترل کارگری ميتواند دوره
گذار به شرايط انقالب کارگری را
فراھم کند .به اين معنا سياست
کنترل کارگری ھم از نظر
اقتصادی و ھم از نظر سياسی يک
پاسخ کمونيستی کارگری به شرايط
برده واری است که رژيم اسالمی
سرمايه به طبقه کارگر و توده مردم
تحميل کرده است .عملی بودن يا
نبودن آن را "تئوری" تعيين نميکند.
منفی بافی و بھانه تراشی قطعا به
يک مانع اصلی اعمال اين سياست
بدل خواھد شد و يکی از تالش ھای
ما و کارگران راديکال سوسياليست
پاسخ به اين منفی بافی ھا و بھانه
تراشی محافظه کارانه است .مبارزه
برای اعمال اين سياست از عقب
زدن اين نوع مقاومت ھا ميگذرد.
"کارگر که نميتواند کارخانه را
اداره کند ".اين پاسخ بورژوازی به
ھر تالش طبقه کارگر برای اعمال
سياست خود است .مبارزه
بورژوازی با طبقه کارگر فقط از
طريق سرکوب مستقيم نيست.
ايدئولوژی يکی از ابزارھای مھم
بورژوازی در مقابله با کمونيسم و
طبقه کارگر است .ميليون ھا دالر
خرج حدادی ابزارھای ايدئولوژيک
ميشود .کرور کرور متخصص و

آکادميسين برای اين منظور
تربيت ميشود .رسانه ھا يکی از
ابزارھای اصلی اين مبارزه
ايدئولوژيک بورژوازی با
کمونيسم است .اين يک سالح
قديمی و تاريخی بورژوازی
است .مبارزه برای سازماندھی
طبقه کارگر حول مطالبه کنترل
کارگری يک مبارزه ھمه جانبه
است .يک پاسخ ساده و شايد
عاميانه به اينگونه ادعاھا تاريخ
اخير خود ايران است .اگر سی
سال پيش گفته ميشد که يک
مشت آخوند بی سواد که تمام
فکر و ذکرشان طھارت و غسل
پس از رابطه جنسی با االغ و
شتر و تجاوز به عمه و خاله
شان و مرده خوری است ،بر
يک کشور  70ميليونی برای
سی سال حکومت خواھند کرد و
اين چنين از گرده ميليون ھا
انسان ثروت به جيب خواھند
زد ،ھمه بعنوان جوک سال به
آن می خنديدند .حکومت اسالمی
در ايران بسيار غيرممکن تر
بنظر ميرسيد .اما اين بالی
ويران کننده بر سر مردم نازل
شد.
مبارزه برای اعمال کنترل
کارگری نه فقط تنھا راه پاسخ به
فقر و فالکت وحشيانه ای است
که به مردم تحميل شده است،
بلکه يک سياست مھم کمونيستی
کارگری برای سازماندھی جنبش
انقالبی کارگری است .بايد
کوشيد تا بخش ھر چه وسيعتری
راديکال
کارگران
از
سوسياليست و رھبران راديکال
کارگری را به اين مساله مجاب
کرد.
يک دنيای بھتر :اين سياست در
کدام واحدھای صنعتی و توليدی
و يا خدماتی قابل اتخاذ است؟
توصيه ھای حزب در اين زمينه
به فعالين راديکال و سوسياليست
کارگری در اين عرصه ھا
چيست؟
علی جوادی :کنترل کارگری
گوشه ای از سياست عمومی ما
در خارج کردن کنترل توليد و
توزيع و ارائه خدمات از دست

ضميمه ٧٨
سرمايه و دولت اسالمی است .ما
برای سوسياليسم مبارزه ميکنيم .ما
برای جامعه ای مبارزه ميکنيم که
شھروندان و توليد کنندگان مستقيم
نيازھای جامعه خود در مقام تعيين
چند و چون توليد ،ميزان توليد،
نوع توليد و شرايط توليد و ...
قرار گيرند .نظارت و کنترل
کارگری يک گام در اين راستا
است .مسلما به معنای حاکميت
اقتصادی سوسياليسم در واحد
توليدی و يا استقرار مناسبات
اقتصادی سوسياليستی نيست .اما
اقدامی اوليه در اين راستا و ھمسو
و ھم جھت با اين مجموعه از
فعاليت است.
در کدام واحدھای صنعتی و
خدماتی قابل اتخاذ است؟ پاسخ من
به اين سئوال اين است که ھر کجا
که کارگران بتوانند چنين سياستی
را پيش ببرند ،ميتوان و بايد چنين
سياستی را اتخاذ کرد .فاکتور اوليه
و تعيين کننده ،قدرت و نيرو و
درجه اتحاد و ھمبستگی کارگری
است .اما اجرای اين سياست در
مراکز توليدی و خدماتی با
مبرميت متفاوتی مواجه است .در
واحدھايی که در حال تعطيلی و يا
ورشکستگی ھستند و يا به نابودی
کشانده شده اند اتخاذ اين سياست
از مبرميت و اھميت بيشتری
برخوردار است .در اين واحدھا
مساله معاش کارگر مورد تعرض
قرار گرفته است .بيکاری و
اخراج بعضا معادل محکوميت به
فقر و فالکت گسترده است .در
چنين شرايطی اعتصاب کارگری
از ھمان جايگاه و مکانی
برخوردار نيست که اعتصاب در
يک واحد به اصطالح سود آور
برخوردار است .نتيجتا کارگر بايد
استراتژی روشنی برای تامين
معاش و ادامه کاری داشته باشد.
در شرايطی که جامعه به سوی
يک ورشکستگی اقتصادی ھمه
جانبه رانده ميشود ،در چنين
شرايطی نظارت و کنترل کارگری
يک راه واقعی و عملی در مقابله
با اين تعرض کارفرما است.
فراخوان ما به کارگران راديکال
– سوسياليست و رھبرای عملی
کارگری اين است که اين افق و
سياست را در

صفحه ٨
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در باره
قطعنامه کنترل کارگرى ...
چھارچوب سياستھا و راھھای
عملی مقابله با فالکت اقتصادی
قرار دھيد .اين سياست به کارگر
اميد ميدھد .راه حلی واقعی است.
امکان ميدھد که سياستھای
سازشکارانه و دنبال روی از
بخشھايی از بورژوايی را بطور
ھمه جانبه ای خنثی و حاشيه ای
کرد .با اتخاذ سياست کنترل
کارگری ،کارگر دست باال را در
مقابله با توطئه ھای کارفرما پيدا
ميکند .حتی شبح پيشبرد اين
سياست به کارگر نيرو ميدھد.
ابعاد فالکت کارگری روز به
روز در حال گسترش است .بايد
دست به اقدامات روشن و ويژه
ای زد .بايد قدرت کارگر را برای
حاکم کردن بر سرنوشت خود به
ميدان کشيد .کنترل کارگری يک
سياست تعرضی در اين شرايط
دھشتناک است .بايد برای
نبردھای جدی و اساسی آماده شد.
فراخوان ما به طيف کارگران
سوسياليست و راديکال اين است
که رسالت به ميدان کشيدن طبقه
کارگر در اين شرايط بر دوش
شما و ما قرار دارد .اين سياست
نيروی سوسياليسم را در طبقه
کارگر در پيشاپيش اعتراضات و
مبارزه طبقه کارگر قرار ميدھد.
به ميدان کشيدن طبقه کارگر در
مبارزه عليه فالکت اقتصادی يک
شرط پيشروی در شرايط کنونی
است .اين وظيفه را با تمام
معضالت و مشکالتش بايد در
دستور قرار داد.
ما در عين حال به اين فعالين
ميگوئيم که پيشبرد چنين سياستی
کار ساده و سھلی نيست .ما
توھمی به معضالت و مسائل
پيشاروی نداريم .اما ھراس از
پيشروی سياستی نيست که ما در
دستور خود قرار دھيم .محدود
کردن خود به محدوديتھا و
کمبودھا سياست ما نيست .ما
واقفيم که نيروی ما پراکنده است.
اما اين امکان فراھم است که در

مبارزه عليه فالکت اقتصادی بتوانيم
نيرو و صفوفمان را متحد کنيم و به
ميدان بکشيم.
يک دنيای بھتر :کنترل کارگری
يک راه حل کمونيستی و کارگری
در برخی از موسسات اقتصادی
است .راه حل ھای غير کمونيستی و
غير کارگری ديگر کدامند؟ به
عبارتی چه سياستھای مشخصی را
بايد در صفوف جنبش کارگری کنار
زد تا اين سياست جای خود را باز
کند؟
سياوش دانشور :ما فکر ميکنيم
کارگران در ھر موسسه و واحد
صنعتى بايد بتوانند شرايط حاکم بر
کار و توليد را به نفع خود بھبود
دھند .ما طرفدار نظارت و دخالت
بيشتر کارگران به ھردرجه اى که
مقدور است ھستيم .اين مسئله در
مکانيزم عمومى مبارزه کارگرى
بويژه جائى که کارگر اھرم
اقتصادى را در دست دارد اعتصاب
و اعتراض است .ھدف اساسى ھر
اعتراض کارگرى تامين شرايط
بھترى براى کارگر است .اما در
موسساتى که در آستانه تعطيلى و
ورشکستگى قرار دارند و اعتراض
کارگر فشار اقتصادى به سرمايه
توليد نميکند ،کنترل کارگرى و
اداره موسسه صنعتى توسط
کارگران يک راه حل عملى است.
راه حلھاى ديگر ،اگر بتوان راه حل
ناميد ،چنگى به دل نميزنند .راه حل
و توصيه گرايش ناسيوناليست و
پروتکشنيست و سنديکاليستى اساسا
غير عملى است .چون قرار است
دولت را مجبور کند که بجاى
سياست اقتصادى ھمين امروز
جمھورى اسالمى به سياست
دولتگرائى و حمايت از محصوالت
داخلى و "ايرانى جنس ايرانى بخر"
برگردد .اين حتى اگى يک آرزو ھم
باشد اما سرمايه دارى ايران در
چنين مسيرى حرکت نميکند .پس
در دنياى واقعى قوطى بگير و
بنشان کارگران است که صرفا آنھا
و مبارزه شان را به نيروى ذخيره

بورژواھا تبديل ميکند .کارگران
با اتخاذ اين سياست چيزى
عايدشان نميشود.
گرايشات ديگرى ھستند که ھر
تالش راديکال کارگر را به دوره
انقالبى و شرايط انقالبى گره
ميزنند .از شورا و مجمع
عمومى تا کنترل کارگرى گويا
صرفا در دوران انقالبى بايد
طرح شوند و تا رسيدن به
شرايطى که اعالم آن از نظر
اينھا انقالبى باشد ،مجاز نيست.
نفس اين درک از مبارزه طبقاتى
و سوخت و ساز جنبش کارگرى
و گرايشات و سنتھاى تاريخا
شکل گرفته وارونه است .ميتوان
فھميد در دوره ھائى امکانات
مساعدترى مثال براى فالن خط
و گرايش در ميان کارگران
وجود دارد اما تعميم اين به
شرايط انقالبى و غير انقالبى
اشتباه است .توصيه چنين
گرايشى در بھترين حالت خود
اينست که کارگران وقتش نيست،
عملى نيست ،و اگر ھم باشد
کارگر را از توجه به مقابله با
سرمايه دارى دور ميکند .يا
گرايشات قانونگرا در اساس
مانند خود بورژوازى چنين
اقدامى را براى کارگر امرى
"غير مجاز" ميدانند و چه بسا
آن را "تعدى به تقدس مالکيت"
تلقى کنند .ديدگاھى که در
سوسيال دمکراسى و يونيونيسم
به حد افراط وجود دارد.
کشمکش کمونيسم کارگرى
برسر بحث کنترل کارگرى با
گرايشات ديگر جزئى از
کشمکش سنت راديکال کارگرى
با گرايشات راست و رفرميست
و ناسيوناليست است .تمام مسئله
اينست اگر به سوال واقعى روز
پاسخ عملى و ممکن داده شود از
جانب کارگر نيازمند راه حل
اتخاذ خواھد شد .مکانيزم تقابل
گرايشات در جنبش کارگرى از
سير حرکت و نيازھاى اين
جنبش در ھر دوره تبعيت ميکند.
ترديدى نيست که ما با عالقه با
فعالين جنبش کارگرى در اين
زمينه مثل ھر بحث ديگرى وارد
گفتگو و جدل دوستانه ميشويم.
ترديدى نيست که بايد در مورد

ضميمه ٧٨
مطلوبيت اين سياست و رفع موانع
آن و حتى اشکال متفاوتى که
ميتواند در ھرجا بخود بگيرد بحث
کنيم و منعطف باشيم .اما اساس
بحث کنترل کارگرى پاسخى است
راديکال و واقعى براى برون رفت
نيروئى وسيع از طبقه کارگر که
در پرتگاه فالکت تمام عيار قرار
گرفته است .کنترل کارگرى تخته
پرشى است که کارگر را در
شکلى کيفى تر به مقابله با سرمايه
و قدرت و امتيازات سرمايه
ميکشاند و به اين اعتبار در کل
توازن قوا به نفع طبقه کارگر تاثير
ميگذارد و به تحرک سنت
راديکال و عمل مستقيم کارگرى
نيروئى تازه ميدھد.
ما بايد مطلوبيت اين راه حل را به
کارگران نشان دھيم .نفس طرح
اين بحث در ايندوره خود از وجود
مشکلى واقعى سرچشمه ميگيرد و
پايه عينى دارد .يک الگو بردارى
صرف از تجارب تاريخى
مبارزات کارگرى نيست .اوضاع
در ايران بسرعت عوض ميشود و
ميتواند در مسيرھاى مختلفى
عوض شود .آمادگى طبقه کارگر
در اين شرايط يک فاکتور تعيين
کننده است .تالش براى
برخوردارى از مسکن و امنيت
شغلى و بيمه ھاى اجتماعى و
افزايش دستمزدھا و بيمه بيکارى
و تغيير شرايط به نفع کل جامعه،
ديناميزم عمومى حرکت کارگر و
جنبش طبقاتى براى اعاده آزادى و
رفاه است .کنترل کارگرى ،جنبش
اشغال کارخانه ،بدست گرفتن و
بکار انداختن وسائل توليد وسائل
مورد نياز جامعه ھم جزئى از اين
مبارزه است که در شرايط خاصى
ميتواند توسط توده کارگران عملى
شود .کم نبودند کسانى که ميگفتند
مجمع عمومى عملى نيست بايد
کار ديگرى کرد ،بايد سنديکاى
قانونى داشت ،نھاد مخفى داشت،
کميسيونھاى ريش سفيدھا را داشت
و غيره .اما مدتھاست که مجمع
عمومى قالب اعتراض و تجمع و
تشکل مقدور کارگران است و در
موارد زيادى سنتى جاافتاده است.
کنترل کارگرى با تمام تفاوتھا
مشمول ھمين قاعده ميشود و يک
رکن ھمين سنت راديکال کارگرى
است.
صفحه ٩
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در باره
قطعنامه کنترل کارگرى ...
يک دنيای بھتر :پيشبرد سياست
کنترل کارگری تنھا يک وجه از
وجوه متعدد سياست حزب در
مبارزه با فالکت اقتصادی طبقه
کارگر و جامعه است .ساير
سياستھا چه جايگاه و چه رابطه
ای در اين راستا پيدا ميکنند؟ آيا
اين سياست جايگزين سياست
تالش برای دريافت بيمه بيکاری
يا افزايش دستمزد است؟ آيا عمال
اينطور نخواھد شد؟ کال از چه
بايد برحذر بود؟
آذر ماجدی :برنامه يک دنيای
بھتر مطالبات گسترده ای برای
بھبود وضعيت توده مردم و ايجاد
رفاه مطرح ميکند .در شرايط
حاضر دو مطالبه افزايش دستمزد
و بيمه بيکاری مکفی از مبرميت
برخوردار است .اين خواست کل
طبقه کارگر و توده مردم است.
تالش برای تحميل اين دو مطالبه
به رژيم اسالمی و سازماندھی
جنبش طبقه کارگر و يک جنبش
توده ای عليه فقر بر مبنای اين دو
خواست يکی از نکات محوری
سياست ما است .مبارزه برای
اعمال سياست کنترل کارگری
قرار نيست جايگزين مبارزه
برای دستيابی به بيمه بيکاری و
افزايش دستمزد شود و جايگزين
نيز نخواھد شد.
مبارزه طبقه کارگر برای حفظ يا
ارتقاء سطح معيشت اش يک
مبارزه وسيع و ھمه جانبه بايد
باشد .طرح دو مطالبه افزايش
دستمزد و بيمه بيکاری مکفی دو
مطالبه پايه ای در اين رابطه
است .سياست کنترل کارگری
يک سياست استراتژيک تر طبقه
کارگر برای مقابله با فقر و
فالکت در يک شرايط معين است.
دو مطالبه فوق مطالباتی ھستند
که ھمواره و در ھر شرايطی از
جانب طبقه کارگر قابل طرح
ھستند .سياست کنترل کارگری
سياستی است که در شرايطی
معين و بعنوان يک راه گذار

مطرح ميشود .طبقه کارگر در
مبارزه برای بھبود شرايط زيست و
کار خود عمال به اھميت و
ضرورت اتخاذ سياست کنترل
کارگری پی خواھد برد.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری يک
برنامه ھمه جانبه برای مقابله با فقر
و فالکت تحميل شده به مردم در
دستور دارد .مبارزه برای بھبود
شرايط مردم از طريق سازماندھی
مردم عليه فقر،
تشکالت
سازماندھی مبارزات کارگران برای
افزايش دستمزد و بيمه بيکاری
مکفی ،تالش برای تحميل عواقب
بحران به سرمايه داران و
حکومتشان و تالش برای
سازماندھی طبقه کارگر برای تامين
کنترل کارگری محورھای اين
برنامه کمونيستی کارگری است.
يک دنيای بھتر :نقطه قدرت
سياست کنترل کارگری را کدام
ميدانيد؟ به فعال کارگری که ميپرسد
من چه اقداماتی را بايد برای پيشبرد
اين سياست دنبال کنم ،چه ميگوئيد؟
چه مجموعه اقداماتی در اين زمينه
را حزب در دستور دارد؟
علی جوادی :نقطه قدرت سياست
کنترل کارگری را بايد در راھگشا
بودن ،عملی بودن و تعرضی بودن
آن ديد .اين سياست يک پاسخ روشن
و عملی به بحران اقتصادی حاکم بر
جامعه است .کنترل کارگری گوشه
ای از اراده مستقيم و بالواسطه
کارگر را در پيشبرد واحد اقتصادی
متحقق ميکند.
اصلی ترين مساله بنظر من جا
انداختن اين سياست و افق توسط
فعالين و سازماندھندگان و رھبران
عملی کارگری در صفوف کارگران
است .در حال حاضر راه حل ھای
محافظه کارانه که علت مشکالت
کارگری را در "زياده روی
واردات" و راه حل را در "افزايش

تعرفه و گمرک" و باال بردن
محدوديت ھای اقتصادی ميدانند
در صفوف کارگران رايج است.
کارگران اعتراض ميکنند.
اعتصاب ميکنند .اما در عين
حال گرايشاتی با سياستھای
محافظه کارانه عمال کارگران را
به زائده بخشھايی از سرمايه در
جامعه تبديل ميکنند .سياست
پروتکشنيسم اقتصادی راه حلی
برای معضالت کارگران نيستند،
بر عکس راه حل کارفرما و
سرمايه اند .کارگران راديکال و
سوسياليست ،رھبران کارگری
بايد بتوانند اين سياستھا را کنار
بزنند .اما کنار زدن اين سياستھا
در عين حال مستلزم تدوين و
ارائه آلترناتيو روشن کارگری و
ارائه راه حل کارگری و عملی
در مواجھه با معضالت
اقتصادی و مسائل مبرم کارگری
است.
ھم اکنون کارگران نيشکر ھفت
تپه در گير مبارزه ای ھمه جانبه
با کارفرما و دولت اسالمی در
رابطه با ادامه کاری و دريافت
دستمزدھای معوقه خود ھستند.
ماھھاست که حقوق و مزايای
آنھا پرداخت نشده است .کارفرما
مدعی است که اين واحد "سود
ده" نيست .ميخواھند زمينھای
زراعی اين واحد صنعتی را به
فروش بفرسانند و به تدريج
کارخانه را تعطيل کنند .تاکنون
دو ھزار تن از کارگران را
بيکار کرده اند .کنترل کارگری
در اين مجموعه يک راه حل
واقعی است.
گام اول در پيشبرد چنين سياستی
از نقطه نظر من مساله
ضرورت و مطلوبيت چنين
سياستی در صفوف فعالين
کارگری است .بايد جوانب
سياسی و عملی اين مساله را باز
کرد و توضيح داد .فراخوان ما
به کارگران اين است که مجامع
عمومی خود را تشکيل دھيد .در
مجامع عمومی خود پيرامون راه
حل ھای کارگری به بحث و
تبادل نظر بپردازيد .اين گام اول
پيشبرد عملی چنين سياستی
است.

ضميمه ٧٨
ما فعالين و سازماندھندگان
راديکال – سوسياليست و رھبران
عملی کارگری را به در دست
گرفتن چنين سياستی فرا ميخوانيم.
فراخوان ما به کارگران اين است
که اجازه ندھيد که واحد توليدی را
به نابودی بکشانند .اجازه ندھيد که
ابزار و وسايل توليد معاش و
مايحتاج زندگی مردم را به تاراج
بگذارند .اجازه ندھيد که يا
اخراجتان کنند يا درھای کارخانه
را ببندند و شما را به گوشه خيابان
پرتاب کنند .راه ديگری عالوه بر
اعتراض و اعتصاب و مبارزه
عمومی برای مقابله با اين شرايط
ھم وجود دارد .و اين راه از نقطه
نظر ما کنترل کارگری است.
کارخانه و واحد توليدی را در
تحت نظارت و کنترل خود
بگيريد .دفاتر مالی را باز کنيد.
دست عوامل سرکوب کارگران و
عوامل به نابودی کشاندن کارخانه
را از سرنوشت مراکز اقتصادی
کوتاه کنيد .اراده و سياست خود را
حاکم کنيد .شما ميتوانيد چرخ
کارخانه را بدون عوامل سرمايه و
کارفرما به حرکت در آوريد.
جلوی اخراجھا را بگيريد .جلوی
دزديھا و چپاول عوامل سرمايه را
بگيريد .به ھر درجه که ميتوانيد
بر سرنوشت خود حاکم شويد.
يک دنيای بھتر :بيانيه حزب
اشاره کرده است که اجرای
سياست کنترل کارگری به معنای
پياده کردن "سوسياليسم در يک
واحد اقتصادی" نيست .اما رابطه
پيشبرد اين سياست با سياست
خارج کردن کنترل پروسه توليد و
توزيع از دست سرمايه و بازار
چيست؟ ملزومات و ويژگی ھای
ھر کدام چيست؟
سياوش دانشور :اين تاکيد الزامى
است تا جلوى ھر نوع توھم
پراکنى و ابھام در مضمون
اقتصادى کنترل کارگرى در
چھارچوب سرمايه دارى زدوده
شود و دامنه عمل و جايگاه واقعى
اين سياست و تاکتيک کارگرى
معين شود .اين براى ھر
مارکسيست و ھر کارگر کمونيست
روشن است که نميتوان در متن
مناسبات مسلط اقتصادى سرمايه
دارى و مبتنى
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در باره
قطعنامه کنترل کارگرى ...
بر بردگى مزدى ،تعدادى از
کارگران "جزاير سوسياليستى در
کارخانه" بپا کنند .سوسياليسم از
منظر اقتصادى ،سازمان توليد
بالفصل شھروندان آزاد در تامين
نيازھاى فرد و جامعه است.
سازمان توليدى که روى الغاى
بنيادھاى جامعه طبقاتى و
مشخصات اساسى مناسبات
اقتصادى نظم کنونى بپا شده
است .جامعه انسانھاى آزادى که
از اسارت مالکيت خصوصى
بورژوائى رھا شده اند ،کارشان
کاال نيست و در بازار بعنوان کاال
در قبال مزد بفروش نميرسد .کار
از يک اجبار اقتصادى به يک
فعاليت آگاھانه و خالق و انسانى
با ھدف تعالى مادى و معنوى
انسانى تبديل شده است .وجود
طبقات ،چه بورژوا و چه کارگر،
مشخصه جامعه نيست .بازار و
قوانين اش و منطق سرمايه بر
زندگى و حيات سياسى و
اقتصادى انسانھا حاکم نيست.
يعنى جامعه اى که کنترل بر
زندگى و مسير آن توسط خود
انسان متحقق گشته است و بشر
دوران پيشا تاريخ اش را پشت
سر گذاشته است .در نتيجه ما
داريم از کنترل کارگرى ،از
جنگ قدرت ،از مکان مناسب تر
طبقه کارگر در جدال با سرمايه،
از تامين شرايطى براى دفاع از
موجوديت و ھويت انسانى و
اجتماعى کارگر ،از تالش کارگر
براى غير محتوم اعالم کردن
مصائب سرمايه دارى مانند
بيکارى و فقر و گرسنگى حرف
ميزنيم .ھدف اين سياست ،اگر
دادن پاسخى عملى و راديکال به
معضالت بالفصل معيشتى صدھا
ھزار کارگر و خانواده ھايشان
است ،در عين حال به معنى عملى
تر توجه کارگر را به قدرت و
کنترل و دخالت و اداره جامعه
معطوف ميکند .اين سياست سنتى
معين را در جنبش کارگرى
تقويت ميکند و يک مجموعه
سواالت پراتيکى و بحثھاى
تئوريک و تاريخى جنبش عمل
مستقيم کارگرى را جلو صحنه

مى آورد .امروز اجرای سياست
کنترل کارگری به معنای پياده
کردن "سوسياليسم در يک واحد
اقتصادی" نيست اما به معناى آماده
شدن کارگران براى تمام کنترل و
سازمان
ايجاد
انداز
چشم
سوسياليستى جامعه ھست .اين تاکيد
ھمينطور بنا به مباحثاتى که حول
تجارب تاريخى کنترل کارگرى
توسط رگه ھا و گرايشات مختلف
وجود داشته است و تصويرھاى
مختلف و متضادى که از کنترل
کارگرى داشته اند ،براى
مارکسيستھا و کمونيستھاى کارگرى
ضرورى است.
اما رابطه پيشبرد اين سياست با
سياست خارج کردن کنترل پروسه
توليد و توزيع از دست سرمايه و
بازار ،بحثى مرحله اى و قدمى در
مجموعه قدمھاى ضرورى از
امروز تا سوسياليسم نيست .به نظر
من اين تصور قالبى و اشتباھى
است .کنترل کارگرى تاريخا در
پاسخ به معضلى عينى و در
چھارچوب شرايط ھاى متفاوتى جلو
صحنه آمده است .کارگر در متن
جنگ و تالش براى بقا و دفاع از
موجوديتش در يک جدال مستمر،
عمال به پراتيک کنترل کارگرى
کشيده است .در ھيچکدام از تجارب
متفاوتى که نام "کنترل کارگرى"
گرفته است ،از پيش ايده ھاى پخته
اى حول اين مسئله وجود نداشته
است .بلکه در عمل مبارزاتى و در
متن يک مجموعه فعل و انفعال
سياسى جامعه و مبارزات کارگرى
بحث کنترل کارگرى گوشت و
پوست گرفته است .ھرجا ھم اين
که اساسا خصلتى
تالش،
ترانزيشنال دارد ،نتوانسته است
خود را به تعيين تکليف با قدرت در
مرحله اى جديدتر و باالتر تا کسب
کل قدرت برساند ،بناچار سير
محتوم برگشت را طى کرده است.
يا در نھادھاى سياسى و ادارى
بورژوازى تماما بلعيده شده و ھمان
قدرت و دخالت بيشتر کارگران
عقب رانده شده است )مانند
کئوپراتيوھا و جناح ھاى دمکراسى

تريد يونيونيستى در اروپاى
غربى( و با به ابزار ھمزيستى
طبقاتى )مانند ونزوئال و
آرژانتين( و يا نوعى سوسياليسم
اتوپيستى و ارتجاعى )مانند
کمونھا و کلکتيوھاى خودگردان
آنارشيستى( تبديل شده است .در
نتيجه رابطه بحث کنترل
کارگرى بعنوان بحثى که در
شرايط ويژه اى طرح ميشود ،با
بحث خارج کردن نيازھاى پايه
اى مردم از مکانيزم بازار،
بحثى مرحله اى نيست .بلکه
رابطه اى بين آنھا حکمفرماست
که اقتصاد و سياست بطور کلى
در کشورھائى مانند ايران دارند.
ملزومات و ويژگی ھای ھر کدام
چيست؟ کنترل کارگرى در
شرايط امروز ايران يک راه حل
واقعى در کنار ديگر تالشھاى
کارگرى براى دفاع از شغل و
مقابله با بيکارى و چرخاندن
معيشت خانواده کارگرى است.
ترديدى نيست که کارگران نبايد
اين توھم را داشته باشند که
ميتوانند بھتر از سرمايه داران و
با ھمين مناسبات کارخانه را
"اداره" کنند .اتفاقا کارگران
دراين زمينه فاقد "تخصص" اند.
بحث اين نيست که اگر کارگران
نيشکر ھفت تپه راسا اداره
کارخانه و سازماندادن توليد و
توزيع و کنترل بر شرايط کار را
داشته باشند ،ميتوانند با مصباح
يزدى و تجار و باندھاى متفرقه
شکر و محصوالت اين مجتمع
"رقابت" کنند .اين نسخه اى
براى ايجاد يک سرمايه دارى
"منطقى تر" که کارگران
دلسوزانه برپا ميکنند و چھره
"انسانى ترى" دارد نيست.
صاف و ساده و بسيار روشن،
کنترل کارگرى نسخه اى براى
ممانعت از فروپاشى خانواده
کارگرى است .امرى که امروز
در ايران با بيکارسازيھا و بسته
شدن کارخانه جات ابعاد وسيعى
گرفته است .در دوراھى حفظ
کار و تالش براى ادامه زندگى و
يا پرت شدن به خيابان و قبول
فقر بيشتر و گرسنگى ،کارگر
دست به اقدام ضرورى ميزند.
کنترل کارگرى قدمى مقدور
براى کارگر است .ملزوماتش
ھمين است که کارگر تصميم

ضميمه ٧٨
بگيرد تسليم اين اوضاع نشود و
سرمايه را عقب براند .کنترل
کارگرى ويژگيھائى دارد که
مجموعا مبارزه کارگر عليه
سرمايه دارى را گامھا جلو ميبرد.
اوال ،ھر نوع کنترل کارگرى در
ھر مرکز توليدى و خدماتى بناچار
دخالت ارگان توده اى کارگرى را
مستقيما و مستمرا الزامى ميکند.
اين اقدام در سنت عمل مستقيم
کارگرى است و اين سنت را
تقويت ميکند .دوما ،کارگر دراين
مسير بيشتر درک ميکند که
ميتواند بى نياز از سرمايه دار و
قوانين دست و پاگير سرمايه
دارى ،وسائل توليد را بکار انداز
و راسا به معنى وسيع کلمه اداره
کند .سوما ،پيشرفت ھر درجه اى
از اين سياست مناسبات قدرت در
محل کار را بھم ميريزد و اصل
نظارت و راى و کنترل و موافقت
کارگر را بسته به تناسب قوا احيا
ميکند .کارگر از شرايط برده وار
کار دورتر ميشود و در موقعيت
مساعدترى براى دورخيزھاى
بعدى قرار ميگيرد .چھارما،
تناقض روزمره و مستمر منفعت
سرمايه با موجوديت و دخالت و
استقالل راى کارگر بعنوان يک
انسان مولد بيشتر عريان ميشود و
اين به سھم خود افق الغاى پايه اى
اين نظام را در چشم انداز قرار
ميدھد .سياست کنترل کارگرى
بدرجاتى اختيار کارگر و اراده
کارگر را بر کار و شرايط کار
تامين ميکند و ھمينطور به سوال
فورى و حياتى تامين معيشت و
امنيت شغلى پاسخ ميدھد .اما پاسخ
نھائى کارگر به سرمايه دارى
نيست .ترديدى نيست بورژوازى
فرش قرمز براى کارگران پھن
نميکند تا کنترل کارخانه جات را
در دست گيرند .معضالت اين
سياست مانند معضالت ھر
خواست و مطالبه بديھى کارگرى
ديگر وجود دارند و پاسخ شان در
اراده و تصميم کارگران براى
عقب راندن بورژوازى نھفته
است.
اما ملزومات خارج کردن توليد
نيازھاى پايه اى مردم از مکانيزم
بازار ،نيازمند يک انقالب
پيروزمند کارگرى است که بتواند
فرمان اقتصادى انقالب را اجرا
کند و گام بگام
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در باره
قطعنامه کنترل کارگرى ...
سازمان سوسياليستى توليد
نيازھاى جامعه را سازمان دھد.
اين حکومت کارگرى است ،اما
در آن کارگران ديگر "کارگر" به
معنى امروزى در سرمايه دارى
نيستند ،بلکه انسانھاى آزادى
ھستند که مانند ھر شھروند ديگر
به اندازه توان و عالقه شان در
توليد نيازھاى جامعه شرکت
ميکنند و به اندازه نياز شان از
حاصل ثروت اجتماعى بھره
ميبرند.
يک دنيای بھتر :سياست کنترل
کارگری يک رکن سياست حزب
در مبارزه عليه فالکت اقتصادی
است .برخی نيروھا راه حل را
در مصادره انبارھا و اموال
سرمايه داران و آخوندھای
ميلياردر ميدانند .نقد شما چيست؟
ارزيابی تان از چنين سياستھايی
چيست؟
آذر ماجدی :سياست مصادره
اموال يک سياست ماجراجويانه
غير کارگری است .در باال
صحبت از غيرعملی بودن
سياست کنترل کارگری بود .بايد
گفت که سياست مصادره يک
سياست غيرعملی ،پوچ و

انحرافی است .آنھايی که دارند
کارگران و مردم را به مصادره
اموال و انبارھا تشويق و ترغيب
ميکنند ،دارند عمال مردم را به يک
شورش کور فرا ميخوانند .اگر آنھا
امکان سازماندھی طبقه کارگر و
مردم را برای مصادره اموال
سرمايه داران و انبارھا دارند ،آنگاه
بايد قادر باشند مبارزه انقالبی طبقه
کارگر را سازمان دھند .اگر صرفا
دارند اين سياست را طرح ميکنند تا
بلکه عده ای آن را اتخاذ کنند ،آنگاه
بسيار
سياست
يک
دارند
غيرمسئوالنه و انحرافی را در
مقابل کارگران و مردم قرار ميدھند.
فرض کنيم مردم شورش کردند و
انبارھا را يک بار مصادره کردند،
آنگاه چی؟ چه نتيجه دراز مدت يا
ميان مدتی از اين سياست عايد مردم
ميشود؟ ھر روز که نميشود انبار
مصادره کرد .چه سازماندھی
پايدارتری در اين مبارزه بوجود
آمده است؟ فرض کنيم در يک
حرکت قھرمانانه کارگران به
انبارھا و به خانه ھای سرمايه
داران و آخوندھا يورش بردند ،بعد
چی؟ اگر طبقه کارگر و مردم خود
را برای اين شرايط سازمان نداده
باشند و مجھز و آماده نباشند ،يک
سرکوب گسترده و خونريزی انتقام

جويانه پاسخ رژيم و سرمايه
داران به مردم خواھد بود.
فراخوان به مردم برای
مصادره ،عمال فراخوان به آنھا
برای قيام است .فراخوان به
مصادره ھمانقدر آوانتوريستی،
غيرمسئوالنه و غيرکمونيستی
است ،که فراخوان به قيام در
حال حاضر .اين سياست دارد
روی استيصال مردم سرمايه
گذاری ميکند .اما بجای آنکه
استيصال مردم را در يک
مبارزه سازمان يافته کاناليزه کند
که ميتواند ھم نتيجه مثبت کوتاه
مدت ببار آورد و ھم مبارزه
مردم را به يک مرحله عالی تر،
متشکل تر و آگاھانه تر رھنمون
شود ،دارد يک شورش و
عصيان کور را در مقابل مردم
قرار ميدھد.
مصادره بعنوان يکی از سياست
ھای دولت کارگری پس از
قدرت يابی در دستور قرار
ميگيرد .اما سياست مصادره در
وضعيت حاضر و در شرايطی
که طبقه کارگر و مردم از حداقل
تشکل سازمانيافته بی بھره اند،
اگر توسط بخشی از مردم اتخاذ
شود ،عمال از يک سو شرايط
سرکوب گسترده تر مردم توسط
رژيم را فراھم ميکند و از سوی
ديگر به فضای محافظه کاری و
انفعال در ميان بخش اعظم مردم
دامن ميزند .اين يک سياست
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بسيار مخرب ،آوانتوريستی و ضد
کمونيستی است .اگر دو حزبی که
با يکديگر بر سر اين شعار مسابقه
گذاشته اند ،از يک ميزان نفوذ
واقعی در ميان طبقه کارگر
برخوردار بودند ،بايد از عواقب
طرح اين سياست بشدت نگران
ميشد .اما چنين نيست .اين سياست
ھا فقط طرح ميشوند ،مانند ھر
سياست ديگری که جريانات چپ
راديکال مطرح ميکنند .اين يک
سياست عملی نيست ،صرفا اعالم
موضع است .قرار است با اين
و
"راديکاليسم
مواضع
انقالبيگری" برخ کشيده شود.
اما بھر رو ،ما وظيفه داريم که اين
سياست و سياست ھای مشابه را
شديدا نقد کنيم .بايد انحرافی بودن
و مخرب بودن آن را به مردم
نشان دھيم .ھمانگونه که در باال
اشاره کردم ،مبارزه ما يک وجھی
نيست و از جوانب مختلفی
برخوردار است .تالش برای
پيشبرد سياست کنترل کارگری و
سازماندھی طبقه کارگر برای
اعمال آن بايد با نقد سياست ھای
انحرافی که گرايشات مختلف
مطرح ميکنند ،توام شود.
مطلوبيت سياست کنترل کارگری
بايد ضمنا در مقايسه با شعارھای
انحرافی اين چنينی باثبات رسد.
بايد بتوانيم عواقب کوتاه مدت،
ميان مدت و دراز مدت ھر دو
سياست را به کارگران نشان
دھيم*.

تلويزيون برای يک دنيای بھتر
جمعه :ساعات  ۵بعد از ظھر بوقت تھران يکشنبه  :ساعت
 ١٢:٣٠ظھر بوقت تھران

در کانال يک
برای يک دنيای بھتر يک برنامه سياسی است .ب ي ط رف ن ي س ت،
جانبدار است .م داف ع ح ق ي ق ت ،آزادی ،ب راب ری ،ش ادی ،رف اه و
سعادت انسانھا است .ما برای يک جمھوری سوسياليستی مب ارزه
ميکنيم .لطفا روز و زمان پخش اين برنامه ھا را ب ه اط الع ھ م ه
دوستان و آشنايان خودتان برسانيد.

از سايت حزب ديدن کنيد؛
www.for-abetterworld.com
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قطعنامه در باره تشکلھاى توده اى طبقه کارگر
شورا ،مجمع عمومى ،سنديکا
منصور حکمت
توضيح" :قطعنامه در باره
تشکلھای توده ای طبقه کارگر"
نوشته منصور حکمت در آبانماه
 ١٣٦٦است که اولين بار در
پلنوم دھم "حزب کمونيست
ايران" به تصويب رسيد .اين سند
و مجموعه اى از اسناد و قطعنامه
ھاى ديگر کمونيسم کارگرى که
توسط منصور حکمت تدوين
شدند ،در کنفرانس اول حزب
اتحاد کمونيسم کارگرى ،اواخر
مه  ، ٢٠٠٧بعنوان مبانى سياست
سازماندھى ما در جنبش کارگرى
به تصويب رسيدند .نظر به
اھميت اين بحث در شرايط امروز
مبارزه کارگرى در ايران و
جايگاه آن در انسجام گرايش
راديکال و سوسياليست طبقه
کارگر اين سند را مجددا منتشر
ميکنيم.
قطعنامه در باره تشکلھاى توده
اى طبقه کارگر
شورا ،مجمع عمومى ،سنديکا
با توجه به اينکه:
 -١تشکلھاى تودهاى کارگرى،
در کنار تشکلھاى حزبى طبقه،
يک رکن اساسى مبارزه طبقاتى
کارگران است و پيشروى و
پيروزى در اين مبارزه بدون
پيدايش و تقويت اين تشکلھا و
اتحاد وسيع توده ھاى طبقه کارگر
از طريق آنھا ،مقدور نيست؛
 -٢طبقه کارگر ايران تاريخا از
تشکلھاى توده اى و علنى ادامه
کار محروم بوده است و فقدان اين
تشکلھا ھم امروز يک ضعف
اساسى مبارزه طبقه کارگر عليه
بورژوازى است .پرولتارياى
ايران براى دخالت موثر در
تحوالت سياسى-اجتماعى آتى و
ايفاى نقش تاريخى خود بايد بر
اين نقطه ضعف فائق آيد؛

 -٣يک شرط اساسى براى
پيشروى ،تعميق و پيروزى
مبارزات جارى کارگرى ،که در
سالھاى اخير در ابعاد بى سابقه و به
نحو بيوقفه اى ادامه داشته است،
برپايى تشکلھاى توده اى کارگرى
است؛
 -۴تمايل به سازمانيابى و متشکل
شدن ،يک خواست و گرايش فراگير
در ميان توده ھاى کارگر است و
مبارزه براى ايجاد اين تشکلھا خود
يک وجه دائمى جنبش کارگرى در
دوره اخير بوده است ،جمھورى
اسالمى مداوما اين مبارزات را
سرکوب کرده و سازمانھاى تودهاى
مستقل کارگران را که در جريان
انقالب و در سالھاى پس از آن شکل
گرفتند ،مورد ھجوم قرار داده و
متالشى کرده است؛
 -۵بر متن اين شرايط ،جمھورى
اسالمى تالش ميکند تا با تبليغ و
ايجاد سازمانھاى زرد و ارتجاعى
در کارخانه ھا و واحدھاى توليدى،
مطالبات کارگران را تحريف کرده
و جنبش کارگرى را محدود و مھار
کند؛
 -۶فشار رژيم اسالمى به جنبش
کارگرى ،موجب تقويت گرايشات
محافظه کارانه و سنديکاليستى در
برخى محافل کارگرى و بويژه
سازمانھاى چپ خلقى شده است.
عالوه بر اين طرح ھا و ايده ھاى
ذھنى و غيره عملى نظير "سنديکاى
مخفى" ،که نه فقط مقدورات و
نيازھاى واقعى جنبش کارگرى را
نديده ميگيرد ،بلکه اصوال از
پاسخگوئى به نياز کارگران ايران
به تشکلھاى تودهاى و علنى شانه
خالى مينمايد ،از جانب برخى گروه
ھا طرح شده است .اين ايدهھا،
ھرچند با استقبال وسيعى در ميان
کارگران روبرو نشده است ،اما به
ھر اندازه که نفوذ و اشاعه پيدا کند،
باعث آشفته فکرى کارگران شده و

به مانعى در راه سازمانيابى توده
اى طبقه کارگر تبديل خواھد شد؛
با توجه به نکات فوق اين وظيفه
مبرم در برابر کمونيستھا قرار
ميگيرد که نقطه نظرات و طرح
مشخص خود را براى
سازماندھى توده اى کارگران
بروشنى اعالم دارند.
الف :رئوس سياست ما
سياست کمونيستھا در امر
سازماندھى توده اى کارگران
بايد بر عوامل زير مبتنى باشد:
 -١مبارزه اقتصادى کارگران
در ايران ،عموما خصلتى
فراصنفى و سراسرى دارد .در
پايه اى ترين سطح ،ادغام
سرمايه ھا در رشته ھاى مختلف
توليد ،مالکيت دولتى بر بخش
عمده سرمايه ھاى صنعتى ،نقش
اقتصادى دولت و سياستھاى
دولتى در تنظيم رابطه عمومى
بين کار و سرمايه ،و نزديکى
ارگانيک و بھم پيوستگى بيش از
پيش مطالبات و خواستھاى
بخشھاى مختلف طبقه کارگر
موجب شده است تا مطالبات و
مبارزات کارگران در ھر
کارخانه ،خصلت و جايگاھى
عمومى و فرا صنفى داشته باشد.
 -٢در اين شرايط سازمانھاى
کارگرى براى پيشبرد مبارزات
اقتصادى ميبايد بر تشکلھاى
فابريکى-منطقه اى ،و نه صنفى
و رسته اى کارگران ،مبتنى
باشد.
 -٣سازمان تودهاى کارگرى بايد
دخالت ھرچه وسيعتر و فعالتر
توده ھاى کارگر در مبارزه را
تامين کند و بر دموکراسى اعمال

اراده مستقيم کارگران مبتنى باشد.
در غير اين صورت ،شکل گرفتن
مراجع
و
بوروکراسى
تصميمگيرى جدا از تودهھاى
کارگر در تشکلھاى کارگرى
اجتناب ناپذير بوده و خود به
مانعى بر سر راه پيشرفت
مبارزات کارگران تبديل خواھد
شد.
 -۴جنبش کارگرى ايران ،تحت
شرايط اختناق و روياروئى ناگزير
مبارزه و اعتصابات کارگرى با
دولت ،به مبارزه سياسى سوق پيدا
ميکند و براى ھيچ دوره طوالنى
در سطح اقتصادى و در
چھارچوب قوانين و نظام موجود
باقى نميماند .لذا تشکلھاى توده
اى طبقه بايد بتوانند قابليت بسيج
تودهاى کارگران در ھر شرايطى
را داشته باشند و خود را به
مبارزه در چھارچوب قانون و
قانونيت بورژوائى محدود نکنند.
 -۵تجربه جنبش کارگرى در دوره
اخير بر واقعيات فوق تاکيد کرده و
شکل سازمانى متناسب با اين
واقعيات را عرضه داشته است.
اين شکل سازمانى تشکلھاى
شورائى طبقه کارگر است .در
دوره انقالب بخش وسيعى از
فعالين و پيشروان جنبش کارگرى
به جنبش شورائى روى آوردند و
در بسيارى از واحد ھاى توليدى
شوراھاى کارخانه و در برخى
مناطق ،شوراھاى منطقه اى
کارگران تشکيل شد .اين جنبش ،با
سرکوب  ٣٠خرداد و اختناق پس
از آن ،در ابعاد محدودترى در
شکل جنبش مجمع عمومى ادامه
يافت و ھم اينک نيز خواست ايجاد
شوراھا يک گرايش وسيع و
عمومى در ميان تودهھاى کارگر
است.
با توجه به نکات فوق ،ما اعالم
ميداريم که :
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قطعنامه در باره تشکلھاى توده
اى طبقه کارگر ...
 -١شعار اصلى و سياست عمومى
حزب اتحاد کمونيسم کارگری در
زمينه سازماندھى توده اى و
سازماندھى توده اى کارگران،
تبليغ و ايجاد شوراھاى کارگرى
و سازماندھى شورائى طبقه
کارگر است.
 -٢ما سازمان شورائى طبقه
کارگر را مرکز ثقل و محور
تشکل يابى توده اى طبقه و نقطه
اتکاء ساير تشکلھاى تودهاى
کارگرى ميدانيم و براى پيوند
دادن ديگر تشکلھاى توده اى
کارگرى بر محور سازمان
شورائى طبقه کارگر مبارزه
ميکنيم.
 -٣سازمان شورائى ،پيشروترين
شکل سازمانيابى توده اى
کارگران و ناظر بر سازمانيابى
بخش متمرکز و پيشرو طبقه
کارگر در صنايع و واحدھاى
بزرگ کار است .از اينرو ما
براى برپائى يک جنبش فراگير و
سراسرى شورائى طبقه کارگر
مبارزه ميکنيم .با اين وجود در
کارگاھھاى کوچک و کال در آن
رشته ھائى که بخاطر موقعيت
اقتصادى شان شمار و تمرکز
کارگران در واحدھاى کار محدود
است و اتحاد حرفه اى ،در مقايسه
با اتحاد محل کار ،کارگران را
در موقعيت قوى ترى در برابر
سرمايه داران قرار ميدھد،
کارگران را به ايجاد اتحاديهھاى
حرفهاى فرا ميخوانيم و براى
ايجاد اين اتحاديهھا مبارزه
ميکنيم .ما تالش خواھيم کرد تا
سازمانھاى اتحاديهاى در اين
رشته ھا در ارتباط و پيوستگى
نزديک با جنبش سراسرى
شورائى طبقه کارگر قرار
بگيرند .
ب :خصوصيات
کارگرى

شوراھاى

خصوصيات اصلى شوراھا و

چشم انداز سازمانيابى شورائى
کارگران ،که بايد در تبليغات ما
مورد نظر قرار بگيرد ،عبارتست
از:
 -١شوراھا از پائين شکل ميگيرند
و خصلت اساسى آنھا دمکراتيسم و
اعمال اراده مستقيم توده ھاى
کارگرست.

کنند.
 -۶سيستم شورائى اين امکان را
دارد که طبقه کارگر و
زحمتکشان را در جھات ديگر و
در ھيات ھاى اجتماعى ديگر به
خود متصل نگاه دارد .شوراھاى
روستائى و يا شوراھاى
سربازان ميتوانند در سطوح
معينى به اين جنبش متصل
تعاونىھاى
جنبش
شوند.
کارگرى و غيره نيز ميتواند
جاى خود را در وابستگى به
شبکه شوراھا بيابد.
ج :جنبش مجمع عمومى

 -٢شورا مجمع عمومى منظم و
سازمانيافته کارگرانست .در ھر
واحد توليدى ،ھمه کارگران عضو
شوراى آن واحد ھستند و مجمع
عمومى کارگران بدنه و ارگان
تصميم گيرنده شورا است .مجمع
عمومى براى اجراى تصميمات
خود افرادى را )بعنوان کميته
اجرائى و يا تحت ھر نام ديگر(
انتخاب ميکند .اين افراد در ھر
جلسه مجمع عمومى ،قابل عزل و
نصب مجدد ھستند.
 -٣در کارخانهھاى بزرگ که
تشکيل مجمع عمومى ھمه کارگران
عملى نيست ،شوراى کارخانه از
نمايندگان چندين مجمع عمومى،
مثال مجمع عمومى قسمت ھا،
تشکيل ميشود.
 -۴سازمان سراسرى شوراھا يک
سازمان ھرمى است که شوراھاى
فابريکى واحدھاى پايه آن ھستند.
در سطح باالتر از فابريکھا،
شوراھاى نمايندگان شوراھاى
کارخانه تشکيل ميشود )و بھمين
ترتيب در سطوح باالتر(
 -۵سيستم شورائى وجود اتحاديهھا
و اتحاد آنھا در اين شوراھا را
منتفى نميکند .اصنافى که اتحاديه
شکل مناسب تشکل آنھاست ميتوانند
در سطوح معينى نمايندگان خود را
به شوراھاى نمايندگى بفرستند و
باين ترتيب وابستگى خود را به
سازمان سراسرى شوراھا اعالم

به عنوان گام نخست در
سازماندھى شورائى کارگران و
به عنوان يک راه حل فورى و
قابل تحقق براى پر کردن خالء
ناشى از فقدان تشکلھاى توده اى
کارگرى ،حزب اتحاد کمونيسم
کارگرى خواھان شکل گيرى و
گسترش جنبش مجمع عمومى
کارگرى است .ھدف جنبش
مجمع عمومى ايجاد يک شبکه
وسيع از مجامع عمومى
کارگران در کارخانه ھا و
واحدھاى توليدى و اقتصادى
مختلف ،منظم کردن و مرتبط
کردن آنھا با ھم و از اينطريق
ايجاد ھرچه سريعتر يک ابزار
تشکيالتى موثر و يک رھبرى
عملى کمابيش سراسرى در
مبارزات جارى کارگرى است.
جنبش مجمع عمومى ،که بايد با
کارگران
آگاھانه
فعاليت
کمونيست بر پا شود ،از اين
نقطه قدرت اساسى برخوردار
است که در عين اينکه گام
نخست در سازماندھى شوراھاى
کارگرى است ،ھم اکنون بدليل
وجود زمينه ھاى مادى بسيار
مناسب در جنبش کارگرى
قابليت تحقق سريع اھداف خود
را دارد .واقعيات موجود جنبش
کارگرى ايران صحت و حقانيت
اين سياست را تاکيد ميکند.
 -١واقعيات دوره اخير مبارزات
کارگرى به روشنى نشان ميدھد
که ھم امروز ايده و خواست
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مجمع عمومى در جنبش کارگرى
تثبيت شده و مجمع عمومى پديده
شناخته شده اى در ميان توده ھاى
کارگر است .در دوره اخير
کارگران براى پيشبرد مبارزات
خود و در برابر سازمانھاى زرد
عمال اجتماعات اعتراضى خود
را ،غالبا حتى تحت نام مجمع
عمومى ،بر پا داشته اند.
 -٢ھر طرح سازماندھى تودهاى-
علنى کارگران ،در صورتى
قابليت فراگيرى تودهاى و تحقق
خواھد داشت که ھم امروز و در
ھر قدم از سير پيشرفت جنبش ،به
ضروريات و نيازھاى مبارزه
جارى طبقه پاسخگو باشد .جنبش
مجمع عمومى ،در شکل موجود
خود ،اين ظرفيت را از خود نشان
داده است.
 -٣شرايط اجتماعى-سياسى ايران
و مختصات جنبش کارگرى ايجاب
ميکند که ھر نوع سازماندھى
تودهاى طبقه کارگر اوال از سطح
محلى آغاز شود ،ثانيا به رھبران
محلى جنبش کارگرى متکى باشد
و ثالثا از ھم اکنون تشکلى تودهاى
باشد .مجمع عمومى اين
خصوصيات و ملزومات را به
خوبى برآورده و متحقق ميکند.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری و
کارگران کمونيست و مبارزه
بطور کلى بايد بر مبناى اين زمينه
مساعد و با اتکاء به تمايالت و
گرايشات موجود در ميان
کارگران براى اتکاء به مجامع
عمومى در مبارزات جارى،
جنبش مجمع عمومى را به عنوان
يک حرکت آگاھانه ،ھدفمند و
وسيع در ميان کارگران سازمان و
گسترش دھند .کارگران کمونيست
و فعالين جنبش مجمع عمومى
وظيفه دارند:
 -١ايده کارآيى مجمع عمومى به
عنوان يک ارگان مبارزاتى موثر
و رکن شوراھاى کارگرى ،و نيز
افق وسيعتر جنبش مجمع عمومى
را در ميان کارگران تبليغ و تثبيت
نمايند و کارگران را به تبديل شدن
به فعالين جنبش
صفحه ١۴

يک دنياى بھتر

صفحه ١۴

قطعنامه در باره تشکلھاى توده
اى طبقه کارگر ...
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آثار منصور حکمت را بخوانيد!
برای ھر کارگر و کمونيستی که به برپائی جامعه ای
سوسياليستی فکر ميکند و آن را امری مبرم و ممکن ميداند،

مجمع عمومى فراخوان دھند.
 -٢در ھر واحد توليدى کارگران
را به تشکيل مجامع عمومى
فراخوانند.

تودهاى قرار نميدھد .سياست
عمومى حزب ايجاد شوراھاى
کارگرى است .در عين حال اعالم
ميکنيم که:

 -٣براى منظم کردن تشکيل
مجامع عمومى )مستقل از وجود
اعتراض و اعتصاب در ھر
واحد( مستمرا فعاليت کنند.

 -١آزادى بى قيد و شرط تشکيل
اتحاديهھاى کارگرى ،جزئى از حق
مسلم کارگران براى ايجاد ھرنوع
تشکل صنفى و سياسى است و ما
قاطعانه از اين حق دفاع ميکنيم.

 -۴مجامع عمومى را به عنوان
سخنگوى واقعى کارگران به
رسميت بشناسانند.

 -٢از تالشھاى کارگران براى ايجاد
سنديکا حمايت ميکنيم و به آن يارى
ميرسانيم.

 -۵براى مرتبط کردن مستمر و
سازمان يافته مجامع عمومى با
يکديگر مداوما تالش نمايند.

 -٣در اتحاديهھاى کارگرى مستقل
شرکت ميکنيم ،براى تقويت رھبرى
کارگران کمونيست در آنھا ميکوشيم
و در درون ھر اتحاديه خط
کمونيستى را متحد ميکنيم.

 -۶مجامع عمومى را ھر چه
بيشتر در قلمرو قراردادھاى دسته
جمعى ،حل اختالف ،ابراز نظر و
تصميم گيرى درباره طرحھا و
اقدامات دولت فعال نمايند.
د :درباره اتحاديه
نظر به عوامل متعدد نظير
محدوديتھاى تاريخى و عملى
اتحاديهھا در ايجاد اتحاد وسيع
طبقاتى و رھبرى مبارزه
کارگرى ،پيوند تاريخى جنبش
اتحاديهاى با سياست سوسيال
دموکراتيک ،گرايش اتحاديهھا به
دور شدن از دموکراسى مستقيم و
شکلگيرى يک بوروکراسى
مافوق کارگران در آنھا و باالخره
با توجه به فقدان زمينهھاى مادى
براى تشکيل آنھا در شرايط
کنونى در ايران ،حزب اتحاد
کمونيسم کارگری سياست تشکيل
اتحاديهھا را در مرکز ثقل مبارزه
خود براى ايجاد تشکلھاى

 -۴براى نزديک کردن ھرچه بيشتر
اتحاديهھا به يک شکل ساختمانى
غير بوروکراتيک و بويژه براى
متکى شدن آنھا در سطح محلى به
مجامع عمومى کارگران تالش
ميکنيم.
 -۵به درجهاى که سياست ما براى
ايجاد شوراھاى کارگرى و بسط
جنبش مجمع عمومى بعنوان نخستين
گام آن با تالشھاى محافل کارگرى و
جريانات مبارز طرفدار اتحاديه
ھمسويى داشته باشد )نظير ايجاد
مجامع عمومى که مورد تائيد برخى
ھواداران تشکيل اتحاديهھا قرار
دارد( ،آماده اتحاد عمل با اين
محافل و جريانات ھستيم.
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
مه ٢٠٠٧

يک دنياى بھتر
را بخوانيد و توزيع و تکثير کنيد!

منصور حکمت يک گنجينه غنی آموزش است.
http://hekmat.public-archive.net/
www.m-hekmat.com/

منصور حکمت و کنترل کارگرى
قابل توجه فعالين جنبش کارگرى و کارگران کمونيست!
نوار سمينار منصور حکمت در باره کنترل کارگرى ،آوريل  ، ١٩٨۵در
سايت حزب اتحاد کمونيسم کارگرى و سايت م ن ص ور ح ک م ت م وج ود
است .اين نوار را به دقت گوش کنيد و بدست کارگران پيشرو و م ح اف ل
کارگرى برسانيد.

مجمع عمومى
ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر
کارگران است!
کارگران در اعتراضات جارى به سنت
مجمع عمومى متکى شويد!
جنبش مجمع عمومى را تقويت و
گسترش دھيد!

يک دنياى بھتر
برنامه حزب ر ا بخوانيد و بدست دوستانتان
برسانيد!
يک دنياى بھتر مانيفست امروز طبقه کارگر عليه
سرمايه دارى است.
يک دنياى بھتر برنامه حکومت کارگرى براى
آزادى جامعه است!

يک دنياى بھتر

صفحه ١۵

کنترل کارگری و حزب حکمتيست
»بی ربط به جنبش راديکال و سوسياليستی طبقه کارگر«

على جوادى
تعطيلی بنگاه ھا بيکار ميشوند.
آموزش حرفه ای جديد به ھزينه
دولت برای کارگران که حرفه و يا
تغييرات
بدليل
آنھا
رشته
تکنولوژيک از دور خارج ميشود"
و ھمچنين خواھان پرداخت "بيمه
بيکاری مکفی برای ھمه افراد آماده
به کار باالی  ١٦سال بر مبنای
آخرين حقوق دريافتی .پرداخت بيمه
بيکاری مکفی و ساير ھزينه ھای
ضروری به کليه کسانی که بعلل
جسمی يا روانی توان اشتغال به کار
را ندارند") ،يک دنيای بھتر(
ھستيم .اسد گلچينی ميپرسد:

سياست کنترل کارگری از زمان
طرح آن تاکنون توجھات معينی
را در صفوف فعالين راديکال و
سوسياليست کارگری به خود
جلب کرده است .اما اين سياست
مانند تمامی سياستھای کمونيستی
نيز مخالفين خود را دارد .اسد
گلچينی از رھبری حزب
حکمتيست در مخالفت با اين
سياست خطاب به کارگران نکات
متعددی را مطرح کرده است که
بعضا فصل مشترک بسياری از
مخالفين سياست کنترل کارگری
است .بررسی و نقد اين
استدالالت ھموار کننده راه
سياست راديکال کمونيستی
کارگری در مواجھه با فالکت
اقتصادی ای است که رژيم
اسالمی و سرمايه داری حاکم به
طبقه کارگرو توده مردم
زحمتکش تحميل کرده اند .اين
استدالالت کدامند؟ پاسخ چيست؟

"کارخانه و شرکت ھايی که اکنون
برای سرمايه داران در بازار سود
درخواستی را ندارند چگونه ممکن
است بوسيله خود کارگران اداره
شود و توليداتش بتواند به مساله
بازتوليد معيشت کارگر ھم برسد؟"

اما پيش از پرداختن به اين
مجموعه الزم است چند کلمه ای
در باره سياست چند وجھی ما در
مقابله با سياست بيکار سازی و
اخراج بيان کرد .کنترل کارگری
يک پاسخ راديکال کارگری در
مقابله با سياست به تعطيلی
کشاندن و جلوگيری از اخراج
وسيع و گسترده کارگران و عدم
پرداخت دستمزدھا در متن
مبارزه برای سرنگونی رژيم
اسالمی و خلع يد سياسی و
اقتصادی از قدرت سياسی حاکم
است .حزب اتحاد کمونيسم
کارگری سياست کنترل کارگری
را بمٽابه پاسخ مشخصی در کنار
سياست ھميشگی و عمومی خود
در زمينه مقابله با اخراج و بيمه
بيکاری مکفی مطرح ميکند .ما
عالوه بر اعمال سياست کنترل
کارگری خواھان" :ممنوعيت
اخراج .پرداخت کامل آخرين
حقوق دريافتی به کارگرانی که
بنگاه آنھا تعطيل ميشود تا مقطع
اشتغال به شغل جديد .موظف
شدن دولت به پيدا کردن مشاغل
مشابه برای کارگرانی که به دليل

اين استداللی است که بعضا توسط
بسياری از مخالفين کنترل کارگری
ارائه ميشود .اٽبات عدم سود آوری
واحد توليدی از قرار يک رکن رد
و نقد سياست کنترل کارگری است.
ظاھرا اگر بتوان اٽبات کرد که
واحد توليدی سود آور نيست به
دنبال آن بحٽ کنترل کارگری ھم به
کناری زده ميشود .چرا؟ معلوم
نيست! در اين استدالل اين فرض و
ادعای کارفرما از پيش پذيرفته شده
است که واحد توليدی ذيربط
سوددھی ندارد! تعجب آور است
چگونه مخالفين سياست کنترل
کارگری حاضرند بدون ھيچگونه
بررسی دفاتر مالی اين کارخانجات
از جانب مجمع عمومی و نمايندگان
منتخب کارگران ،اين ادعای
کارفرمايان را بپذيرند؟ آيا مواردی
که کارفرمايان ادعا کرده اند
سوددھی ندارند تا بتوانند کارگران
را به قبول دستمزد کمتر و يا اخراج
و بازنشستگی وادار کنند ،کم بوده
است؟ آيا اين دوستان کم شنيده اند
که در موارد بسياری کارفرمايان،
بمنظور سودآوری بيشتر در سيکل
کوتاه تر ،حتی مواد خام و ماتريال
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مورد نياز توليد را با سودھای
کالن به فروش رسانده اند و
کارخانه را به تعطيلی کشانده
اند؟ آيا اين دوستان حاضر نيستند
از تالش کارگران برای بازرسی
دفاتر مالی کارخانه قبل از اعالم
چنين احکامی حمايت کنند؟
ٽانيا مقوله "سود درخواستی" چه
مقوله ای است؟ چگونه تعيين
ميشود؟ آيا باالتر از نرخ سود
متوسط در صنعت مورد نظر
است؟ چرا اين رفيق رھبری
حزب حکمتيست خود را اسير
چنين مقوله اختياری کرده که
سود آوری را با نرخ "سود
درخواستی" سرمايه مورد
قضاوت قرار دھد؟ آيا برای
نشان دادن "عدم سودآوری"
واحد توليدی الزم است دست به
اختراع مقوالتی زد؟
بعالوه اگر کارگران کنترل
کارخانه و واحد توليدی را در
دست بگيرند و دست کارفرما و
مديريت و حراست و ساير
نيروھای سرکوب و کنترل
کارگران را از پروسه توليد
برای دوره ای حذف کنند ،باز
ھم اين دوستان حاضرند از عدم
سود دھی صحبت کنند؟ آيا از
پيش مطمئن ھستند که در ھيچ
شرايطی اين کارگران نميتوانند
دستمزد خود را با اداره کارخانه
تحت نظارت و کنترل مجمع
عمومی کارکنان فابريک تامين
و پرداخت کنند؟ آيا بر پيشانی
شان چنين سرنوشتی از پيش
ٽبت شده است؟ بعالوه مساله بر
سر سود دھی نيست ،مساله ما
تامين معاش کارگران است.
مساله جلوگيری از به تعطيلی
کشاندن و به فالکت کشاندن
زندگی کارگران است .در ادامه
پرسيده ميشود:

ظاھرا سئوال معقولی است .اما
پيش فرض اين سئوال يک شرايط
متعارف و روتين اقتصاد سرمايه
داری است و نه شرايطی بحرانی
که جامعه ايران در آن بسر ميبرد.
گويا سياست کنترل کارگری در
شرايطی طرح شده است که
سرمايه بطور روتين مشغول توليد
و بازتوليد و انباشت و سود آوری
است و کارگران و کمونيستھايی
در چنين شرايطی به دنبال ايجاد
جزاير "کنترل کارگری" در متن
جامعه آرام و روتين سرمايه داری
ھستند .اين شايد تحليل اين دوستان
از اوضاع جامعه باشد .اما واقعيت
جامعه نيست .جامعه دستخوش
تحوالت جدی و تعيين کننده است.
مساله قدرت سياسی در جامعه باز
است .طبقه کارگر مدعی است.
کمونيسم کارگری يک نيروی
جدی و اساسی در صحنه تحوالت
سياسی است .شرايط جامعه بر
خالف تصور اين دوستان
"متعارف" نيست .مردم در کمين
رژيم اسالمی نشسته اند .مساله
بقاء مساله ھر روزه رژيم اسالمی
است .رژيم اسالمی برای بقاء خود
و تضمين حاکميت سرمايه ھر
روز ناچار است بزند ،تا بماند.
نديدن اين جنبه از واقعيت جامعه
بدون استٽناء ھر نيرويی را در
تدوين و اتخاذ تاکتيکھای سياسی
خود به محافظه کاری و راست
روی سوق ميدھد.

"فرض که عملی شد و کارگران
توانستند تصميم بگيرند که اداره
کارخانه را خود بعھده بگيرند،
چگونه محصوالت کارخانه را
بفروش ميرسانند و در بازار
رقابتی که سرمايه داران خود
نميتوانند از عھده ھم بر آيند،
کارگران نيز وارد اين رقابت
ميشوند"

بعالوه کنترل کارگری سياستی
برای دوران کارکرد روتين و
متعارف سرمايه داری نيست.
سرمايه داری در شکل مطلوب
خود بدون مديريت و کنترل بر
پروسه توليد قابل دوام نيست.
مساله کنترل کارگری عالوه بر
پاسخگويی به مساله معاش
در
کارگران
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کنترل کارگری
و حزب حکمتيست ...
عين حال تعرضی جدی به يک
رکن پايه ای نظام سرمايه داری
حاکم است .مساله دخالت
کارگران در شرايط و وضعيت
کارشان است.
اما چرا اين منتقدين ما می پذيرند
که کارفرمايان ميتوانند کاالی
توليد شده را در بازار بفروش
برسانند اما کارگران و کارکنان
واحدھای صنعتی نميتوانند؟ مگر
حذف مديريت و کارفرما و ابزار
سرکوب کارگران چه تغييری در
پروسه عرضه کاال به جامعه
ايجاد ميکند؟ کدام فونکسيونھايی
حذف ميشوند که کارکنان ھر
واحد توليدی قادر به تامين آن
نيستند؟ چرا اين دوستان تالش
ميکنند که ٽابت کنند که کارگران
و کارکنان اين واحدھای توليدی
نميتوانند از پس اداره چنين
پروسه ای بر آيند؟ آيا اين سياستی
است که قرار است به کارگران
اعتماد به نفس بدھد؟ طبقه کارگر
را به قدرت و نقش خويش در
اداره و کنترل جامعه متقاعد کند؟
آيا اين پاسخ کمونيستی به
نيستيد"،
"بلد
"نميتوانيد"،
"متخصص نيستيد" ھای ،مبلغين
و متفکرين سرمايه به کارگران
است؟ شايد در پاسخ به مساله
"تحريم" محصوالت کارخانه در
بازار توسط سرمايه اشاره کنند.
اما اين بار ھم از قرار بايد نقش
مردم و طبقه کارگر در حمايت از
تالش کارگران و ھم طبقه ای
ھای خود را ناديده بگيرند!
"کارگران نيز وارد اين رقابت
ميشوند ،مساله ای که اساسا به
استثمار بيشتر و ھر چه ارزان
تر کارگر مربوط ميشود و اينبار
اين کارگران ھستند که بايد در
اين سيستم سرمايه دارانه ھضم
شده و کارگر ارزان و قرار دادی
استخدام کنند! دنبال ھمکاران ھر
چه ارزانتر بگردند و خود اينبار
مستقيما به استثمار خود
بپردازند".

در اين مجموعه از استدالل فرض
گرفته شده است که کارگران برای
کنترل کارخانه ناچار به استخدام
نيروی کار ارزان و قراردادی
ھستند و خود بناچار به
استٽمارگران جديد تبديل خواھند شد.
تالش ميشود ھمان اھدافی را به
تالش کارگران برای کنترل و اداره
واحد توليدی نسبت دھند که ھدف
سرمايه در خشن ترين و ضد
انسانی ترين شکل آن است .اين
تالشی برای ترساندن از پيشروی
است .ھدف از کنترل کارگری راه
اندازی واحد توليدی و پرداخت
حقوق و مزايای کارگران در
شرايطی است که خود کارگران و
کارکنان کنترل واحد توليدی را در
دست دارند .ايراد اين اتھام به
کارگران که در پس اجرای کنترل
کارگری به "استٽمارگران" جديد
تبديل ميشوند تنھا يک انتقاد به
ظاھر چپ برای جلوگيری از
پيشروی طبقه کارگر در اين
عرصه است .چرا بايد کارگرانی را
که برای تامين ھزينه زندگی خود و
کارکنان واحد توليدی دست به راه
اندازی فابريک ميزنند متھم به
"استٽمارگری" کارگران کرد؟ چه
نفعی در اين سياست نھفته است؟
اگر مجمع عمومی کارگران در
فردای کنترل کارگری تصويب کند
که تمام تالش خود را خواھد کرد
که ھيچ کارگری اخراج نشود،
دستمزد ھيچيک از کارکنان از
متوسط دستمزد کارگران بيشتر
نخواھد بود ،باز ھم کارگران
استٽمارگران جديد خواھند بود؟ چرا
کارگران ناچارند کارگر قرار دادی
و سفيد امضا استخدام کنند؟ چگونه
است که به کارگران از يکطرف
اعالم ميشود که قادر به تامين معاش
و پرداخت دستمزدھای خود
نخواھيد بود و از طرف ديگر ھمين
کارگران متھم به استخدام کارگر
جديد با شرايط برده وار و ضد
انسانی ميشوند؟ اين دوگانگی
چگونه توضيح داده ميشود؟ بعالوه
چرا کارگران از جانب يکی از
اعضای رھبری حزب حکمتيست
از پيش متھم ميشوند که تالششان
برای اعمال سياست کنترل کارگری

به وضعيت بدتری از زمانيکه
کارفرما و مديريت کنترل واحد
توليدی را در دست دارند ،منجر
خواھد شد؟

"کنترل کارگران بر کارخانه و
توليد در شرايطی ممکن ميشود
و درست است که کارگران
قدرتمند باشند ،کنترل کارگری
بر کارخانه از ضعيف ترين نقطه
در مناسبات کارگر و سرمايه
دار نتيجه گرفته نميشود ،يعنی
شرايطی که االن اين بخش
کارگران در آن قرار دارند".
در اين جا تمام نقد به سياست
کنترل کارگری به يکباره
وارونه ميشود .آنچه در باال
ارائه شده بود نقدی عمومی و
استراتژيک بر سياست کنترل
کارگری بود .اما اکنون از
شرايط مطلوب اعمال سياست
کنترل کارگری صحبت ميشود و
مساله پيشبرد اين سياست تماما
به "قدرت کارگر" گره زده
ميشود .در اين شرايط انتقاداتی
که تحت عنوان "ھضم شدن در
سيستم سرمايه داری" ،اجبار به
"استٽمار خود" ،عدم توانايی در
گرداندن واحد توليدی و تامين
"سود درخواستی" و غيره مد
نظر بود ،تماما به کناری
ميروند .آيا نبايد از اين بابت
خوشحال بود؟ و انتقاد اين
جريان به يک انتقاد تاکتيکی در
محدوده چگونگی اعمال سياست
کنترل کارگری خالصه ميشود!
انتقاد در اين چھارچوب به نقطه
شروع و پرداختن به آن در
صنايعی که کارگر در نقطه
"ضعف" قرار دارد ،محدود
ميشود؟ بايد پرسيد :چگونه است
کارگرانی که دست به يک
اعتراض جدی زده اند ،اعالم
کرده اند که آماده اند تا واحد
توليدی را بمنظور تامين ھزينه
زندگی و حقوقشان راه اندازی
کنند ،نقطه "ضعف" جنبش
کارگری ھستند؟ آيا کارگران
نيشکر ھفت تپه و کيان تاير ھم
در زمره "حلقه ھای ضعيف" و
يا "ضعيف ترين در مناسبات
کارگر و سرمايه" ھستند؟ چه
فاکتورھايی اين ارزيابی از
موقعيت کارگران در اين بخش

ضميمه ٧٨
از صنايع را موجه ميکند؟ چرا
اين دوستان برای مخالفت خود با
سياست کنترل کارگری بر سر
تالش و تحرک و ابتکار کارگران
ميزنند؟ بعالوه بايد پرسيد که در
شرايط حاضر سياست کنترل
کارگری را در کدام بخش از
صنايع ميتوان و بايد مطرح کرد؟
در صنايعی که از نرخ سود بااليی
بنا به ادعای سرمايه برخوردار
ھستند؟ آيا کنترل کارگری را بايد
در صنايع "دولتی" و "ملی"
مطرح کرد و صنايع خصوصی و
"ضرر ده" را به حال خود رھا
کرد؟ آيا مشکل در اين است که
کارگران اين واحدھا از حد نساب
تعداد کارگری الزم برخوردار
نيستند؟ پاسخ اين دوستان به طرح
آيين نامه کنترل کارگری بلشويکھا
که اعالم ميکند" :در کليه
بنگاھھای صنعتی ،بازرگانی،
بانکی ،کشاورزی و غيره که تعداد
کارگران و کارمندان آنھا )جمعا(
کمتر از  ٥نفر نباشد و يا داد و
ستد آنھا ساليانه کمتر از ده ھزار
روبل نباشد ،توليد ،حفاظت و
خريد و فروش کليه محصوالت و
مواد خام تحت کنترل کارگری
قرار ميگيرد ،".چيست؟
از سياست کنترل کارگری
بگذريم ،به بررسی ويژگی پاسخ
اين دوستان به مساله فقر و فالکت
تحميل شده بر کارگران و توده
ھای مردم زحمتکش ،بپردازيم.
متاسفانه سياست حزب حکمتيست
در اين زمينه پر تناقض و فاقد
انسجام الزم است .يک روز از
مصادره انبارھا و در مقابله با
سياست بيمه بيکاری صحبت
ميکنند .روز ديگر از مصادره
اموال سرمايه داران و روز سوم
از بيمه بيکاری و تشديد مبارزات
کارگران.
کورش مدرسی به دنبال راه حل
چند روزه است .بی تحمل و بدون
طاقت خواھان حل چند روزه
مساله بيکاری و گرسنگی ميباشد.
مبارزه برای بيمه بيکاری را در
پاسخ به اين شرايط غير موٽر
ميداند .ميگويد" :سوال من اين
است به يک آدم گرسنه ،به يک
جمعيت گرسنه ميگوييد چه بکند؟
بيمه
برای
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کنترل کارگری
و حزب حکمتيست ...
بيکاری مبارزه کند؟ برای
باالرفتن دستمزدھا مطابق تورم
مبازره کند؟" گويی دارد به آن
بخش از رھبری حزبشان ميتازد
که پرچم بيمه بيکاری را در دست
گرفته اند .مبارزه برای بيمه
بيکاری و باالرفتن دستمزدھا را
برای مقابله با فالکت اقتصادی
غير موٽر و دور از دسترس می
بيند .به دنبال راه حل "سريع"
است .بر راه حل "رابين ھودی"
مورد نظر اين حزب يعنی
"مصادره انبارھا" در پاسخگويی
به گرسنگی و فقر تاکيد ميکند؟
ميگويد ۵" :ھزار نفر محله فالن
شھر جمع بشوند و بروند انبار
ھای محتکرين ،که دولت ھم جزو
شان است ،مصادر کنند؟ بروند
محتويات انبار محتکرين را
بيرون بکشند و در محله تقسيم
کنند ،امکان پذير تر است يا بيمه
بيکاری؟" اين سياست "تک
نوبتی" حزب حکمتيست قبال از
جانب ما نقد شده است .آيا بايد به
اين دوستان يادآوری کرد که
درست است که انسان يک بار
زندگی ميکند ،اما يک روز
زندگی نميکند؟ ھر روز نيازمند
حل معضل تامين معاش زندگی
است .بر فرض که يکبار انباری
مصادره شد ،فردای مصادره و
پايان يافتن مصرف اقالم
انبارھای مصادره شده با مساله
گرسنگی چه خواھيد کرد؟ اين
سياست آنارشيستی بر خالف
ظاھر دارای يک عنصر قوی
پاسيفيستی و بی عملی است.
اما اين تمام پاسخ اين دوستان
نيست .حزب حکمتيست در اوج
ناتوانی در پيشبرد اين سياست
پاسيفيستی و روشن شدن
معضالت اين سياست ،به جای
کنار گذاشتن آن برعکس به دامنه
آن افزوده و ھر چه بيشتر به
خصلت غير کمونيستی آن می
افزايد .چگونه؟ کميته کردستان
اين حزب در اطالعيه خود
ميگويد" :کارگران اموال سرمايه
داران و دولت را بايد مصادره

کنند ".اينجا ديگر صحبت از
"اموال" است و نه محصوالت
موجود در "انبارھا"! از قرار ما
بايد از فردا شاھد سازماندھی
مصادره "اموال" در مبارزه با
گرسنگی باشيم؟! آيا اين جوھر
حزب
مبارزه
سوسياليستی
"حکمتيست" ھا در مبارزه با فقر و
فالکت و گرسنگی است؟ در اين
زمينه بايد بيشتر صحبت کرد.
"اموال" اساسا به آن چيزی گفته
ميشود که در تملک ھر فردی است.
مقوله ای بسيار فراتر از ابزار توليد
و توزيع اجتماعی و يا حتی کاالھای
ذخيره شده مورد نياز مردم توسط
دولت و سرمايه است .ھدف ما
کمونيستھا اساسا الغا مالکيت
خصوصی بر وسايل توليد و توزيع
اجتماعی و نابودی مناسبات
استٽمارگرانه حاکم است" .صفت
مميزه کمونيسم عبارت از الغاء
مالکيت بطور کلی نيست ،بلکه
عبارت است از الغاء مالکيت
بورژوازی  ...ما بھيچوجه در صدد
آن نيستيم که تملک خصوصی
محصوالت کار را ،که مستقيما
برای توليد مجدد زندگی بکار
ميرود ،از ميان ببريم ،اين تملکی
است که مازادی ايجاد نميکند تا با
آن بتوان زحمت بازوی ديگری را
محکوم حکم خويش ساخت .ما تنھا
ميخواھيم جنبه مصيبت بار اين
تملک را از ميان ببريم .زيرا دراين
طرز تملک کارگر تنھا برای آن
زنده است که بر سرمايه بيفزايد و تا
زمانی زنده است که مصالح طبقه
حاکمه مقتضی شمرد) ".مانيفست
کمونيست(.
حاوی
انبارھای
مصادره
محصوالت مورد نياز مردم ميتواند
در شرايطی توسط کمونيستھا بمٽابه
يک سياست اتخاذ شود .اما اين اقدام
يک سياست استراتژيک و پايه ای
در مقابله بمنظور نابودی فقر و
فالکت نيست .سياستی تک نوبتی و
مقطعی و موقت است .از طرف
ديگر مصادره اموال ،دارايی ھا و

اماکنی که نھادھای دولتی در
طول حکومت رژيم اسالمی به
زور يا از طريق دولت تصاحب
کرده اند و قرار دادن اين اموال
در اختيار نھادھای منتخب مردم
در فردای سرنگونی رژيم
اسالمی و استقرار جمھوری
سوسياليستی يک رکن سياست
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
است .اما مصادره "اموال
سرمايه داران" علی العموم
مقوله ای در قالب سياست و
سنت چپ پوپوليستی است.
سياستی برای اجتناب از مبارزه
عليه مناسبات کار مزدی و لغو
مناسبات استٽمارگرانه سرمايه
داری است .سياستی که در زمان
انقالب  ٥٧به شدت در ميان چپ
خلقی رايج بود .در اين
چھارچوب مبارزه برای نابودی
فقر و گرسنگی به مبارزه ای
اساسا به غير از تالش برای
استقرار سوسياليسم بمٽابه پاسخ
نھايی عليه فقر وفالکت خالصه
ميشود.
آيا بايد گوشزد کرد که ھدف ما
نابودی مناسبات سرمايه داری و
خلع يد سياسی و اقتصادی از
سرمايه در پس يک انقالب
کارگری است؟ ريشه فقر و
فالکت و گرسنگی نظام سرمايه
داری است .راه حل نھايی آن ھم
نابودی اين نظام و استقرار يک
نظام سوسياليستی است .شايد با
تعجيل بگويند که ما ھم برای
سوسياليسم مبارزه ميکنيم.
ترديدی نيست .اما بايد اضافه
کرد نه در پس تحوالت حاضر و
نه در تالش برای استقرار فوری
سوسياليسم و حکومت کارگری.
بلکه در فردای يک "انقالب
دمکراتيک" .پس از دوره ای نا
معلوم در پس حاکميت "دولت
موقت" ناشی از "منشور
سرنگونی" .روی آوری رھبری
حزب حکمتيست به اين
سياستھای پوپوليستی مايه تعجب
نيست ،يک نتيجه دوری از
کمونيسم کارگری منصور
حکمت و محصول "در
افزودھای" جديد ليدرشيپ اين
حزب است.
در خاتمه :حزب حکمتيست با
اين سياستھا به کجا ميرود؟ تاکيد

ضميمه ٧٨
بر نکته ای در پاسخ به اين سئوال
حائز اھميت است .کمونيسم
کارگری بخشی از جنبش طبقاتی
و گرايش معينی در صفوف
اعتراضی طبقه کارگر است .آن
جنبشی که افق پيشروی و پيروزی
کل و تمام مبازه طبقه کارگر را
نمايندگی ميکند .از اين رو يک
مالک اصلی تعيين تعلق مشخص
ھر جريان و سازمانی به جنبش
کمونيسم کارگری رابطه سياسی و
عملی اين جريانات با طبقه کارگر،
با اعتراضات و مطالبات
کارگری ،با جنبش شورايی و
مجمع عمومی و کال سوخت و
ساز قشر راديکال  -سوسياليست
طبقه کارگر است .اينکه احزاب و
نيروھای مدعی کمونيسم کارگری
مشخصا بعنوان يک حرکت در
جنبش اعتراضی طبقه کارگر
فعاليت ميکنند يا خير يک مساله
اصلی تعيين ھويت سياسی و
طبقاتی ھر جريانی است .اينکه از
دل کدام سنتھای اعتراضی و
مبارزاتی در جامعه شکل گرفته
اند ،چه رابطه عملی و سياسی با
طبقه کارگر در صحنه پراتيک
اعتراضی دارند ،مساله محوری
تعيين ھويت ھر نيروی سياسی
مدعی کمونيسم است.

در اين زمينه ما شاھد عقب گردی
عملی به سنگرھای چپ سنتی و
غير کمونيستی – غير کارگری در
مجموعه حرکت حزب حکمتيست
ھستيم .چگونگی برخورد اين
جريان به اعتراضات و تحرک
طبقه کارگر يک مالک جدی در
رابطه با تعيين موقعيت و جايگاه
اجتماعی اين جريان است .اتخاذ
سياستھای چپ راديکال و راست و
غير کارگری ھر چه بيشتر
موجوديت اين جريان را به
نيرويی در اين سنت اجتماعی
نزديک ميکند.

آيا نيرويی در حزب حکمتيست
قادر به جلوگيری از اين روند و
برافراشتن پرچم کمونيسم منصور
حکمت ھست؟ بايد ديد!

***

يک دنياى بھتر
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تناقضات حزب حکمتيست
و بحث کنترل کارگرى
سياوش دانشور
اخيرا دوست قديمى اسد گلچينى
از حزب حکمتيست دو يادداشت
کوتاه در باره "نادرست" بودن
سياست کنترل کارگرى در
"شرايط کنونى" نوشتند .در اين
دو نوشته بر "سراب بودن" و
"غلط بودن" اين سياست و
"سردرگمى" گويندگان آن اشاره
دارد .در مطلب دوم در پاسخ به
على جوادى بتاريخ  ٢مھر با
عنوان " کنترل کارگری يا نسخه
نجات کارخانه ھای ورشکسته
بوسيله کارگران؟" نکات قبلى را
تالش ميکند توضيح دھد و دراين
توضيحات خود را در مھلکه و
تناقضات بيشترى مى اندازد.
مشابه ھمين استداللھا و با يک
متد واحد توسط رضا رشيدى،
احتماال از حزب کمونيست
کارگرى ،تکرار شده است.
ھمينطور آذر مدرسى در يک
گفتگوى تلويزيونى ادله ھاى اسد
گلچينى را عريانتر مستدل کرده
است .اين البته اتفاقى نيست که
ديدگاه و متد نويسندگان ھر دو
حزب در موضوعات مختلف،
عليرغم جنگى که باھم دارند
يکسان است .آبشخور و درونمايه
ھردو چپ راديکال است و در
بسيارى موارد آنھا را به نتيجه
واحدى ميرساند.
اسد گلچينى ميگويد؛ "کنترل
کارگری بر واحد توليدی نقشه و
بحثی در آستانه سرنگونی يک
رژيم سياسی است تازه اگر حزب
کمونيستی کارگران در آستانه
قدرت باشد" .ھمينطور تاکيد
ميکند که؛ "طبقه کارگر در ايران
ھم اکنون بايد قادر شود که به
آزادی تشکل و اعتصاب برسد.
اين حکم از بيخ و بن غلط است و
يا ھيچکدام از تجارب تاريخى در
زمينه کنترل کارگرى خوانائى
ندارد .آيا طبقه کارگر در انقالب
 ۵٧قبل از سرنگونى رژيم

سلطنت به "آزادى تشکل و
اعتصاب" رسيده بود؟ آيا حزب
کمونيستى اى "در آستانه قدرت"
بود؟ اگر شما سال  ۵٧ھمين نظر را
داشتيد به کارگران نفت و صنايع
ديگر اعالم ميکرديد دست به کنترل
توليد و توزيع نزنند؟ بگذاريد
کارفرما و وزارت نفت و دولت ھمه
چيز را کمافى السابق در اختيار
داشته باشند؟ وانگھى اين يک توھم
محض در قبال دولت و حکومت
بورژوازى در کشورھائى مانند
ايران است.
"تا آستانه سرنگونى" يعنى چه؟
فعال در چه وضعيتى ھستيم؟ آيا از
نظر حزب حکمتيست رژيم اسالمى
با يک بحران اقتصادى و سياسى و
فرھنگى ھمه جانبه روبرو ھست يا
نه؟ و آيا آوار ھمين بحران نيست که
سونامى فقر و گرسنگى و بيکارى
و بردگى مطلق را به بخش عظيمى
از طبقه کارگر تحميل کرده است؟
آيا دراين تحليل پايه اى ھم تجديد
نظر کرده ايد؟ ھمان منطق و تحليلى
که "منشور سرنگونى" مينويسد،
سوسياليسم را با بحث و نگرش
مرحله اى به ليست "امروز
نميشود" ميراند ،جنبش سرنگونى
را "شکست خورده" ميداند ،و اخيرا
"متعارف شدن سرمايه دارى ايران
بوسيله احمدى نژاد" را جار ميزند،
با ھمين منطق و ھمين ديدگاه تحليلى
و مفروضات پايه ايش به "غلط
بودن" بحث کنترل کارگرى ھم
ميرسد .سيستم حزب حکمتيست
انسجام دارد ،ايراد اما در خود اين
سيستم معيوب و پاسيو و غير
کارگرى آنھاست که تسليم منطق
بازار شده است .اين ديدگاه که
"کارگر نميتواند" در مطلب اسد
گلچينى و ھم نظريات حزب
حکمتيست موج ميزند .آنھا تالش
نميکنند موانع سر راه مبارزه
کارگر را بردارند بلکه دارند
استيصال موردى طبقه را بجاى
سياست فرموله ميکنند.

"کارخانه ھای مدل احمدی
نژاد"!؟
اسد گلچينى يا ازسر بى اطالعى
با از سر عمد اتھام زمخت و
پرتى را به طرف ما پرتاب
ميکند و بحث ما را به طرفدارى
از "کارخانه ھاى مدل احمدى
نژاد" متھم ميکند! من انتظار
نداشتم او اينچنين بى مھابا و غير
مسئوالنه حرف بزند چون او را
آدم با انصاف ترى ميشناختم.
مدل احمدی نژاد ،در سياست و
اقتصاد طناب دار و گرسنگی و
فقراست .شما داريد به احمدى
نژاد چيزى را نسبت ميدھيد که
سرسوزنى حقيقت ندارد .شايد
اينکار در ادامه سياستى است که
احمدى نژاد را به سياق
ژورناليسم سطحى با "دوره
اقتصاد است" تبئين کرده است!
کجا احمدی نژاد طرح و مدلى
بدست داده و پياده کرده که
الگويش در برگيرنده طرح
بر
کارگران
"کنترل
کارخانجات" است؟
اسد گلچينى مينويسد؛
"بحث از کنترل کارگری آنھم
در بخش ھايی که حاشيه ای و
در حال ورشکسته شدن ھستند
خيلی بی ربط است ...،بر خالف
طرفداران اين بحث ،کارگر را
باز ھم بيشتر و اين بار در مقام
کارفرمای جديد به جان کارگران
ميندازد .مالکيت دولت و سرمايه
دار ھنوز بر ھمان کارخانه ھا و
ابزار توليد وجود دارد و لغو
نشده ،کارگران ھم اگر بتوانند
اين مراکز را خودشان راه
بيندازند در بھترين حالت به نوع
کارخانه ھای مدل احمدی نژاد
تبديل ميشوند که ميخواھد دست
مافيای وارد کننده کاال را قطع
کند! اين چه ربطی به کارگر
دارد؟ ھمانطور که ميبينيم اينھا
دعوای سرمايه داران وطنی و
خارجی است ،دعوای تکنولوژی
کھنه و جديد که ھمه در مالکيت
سرمايه داران و دولت است
ميباشد .ھر نياتی داشته باشيد،
معضل شما منفعت ،کار و
معيشت کارگر نيست".
اين نکات را کم و بيش آذر
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مدرسى و رضا رشيدى ھم تکرار
ميکنند .نکات فوق استدالل نيستند،
سنگ پرانى اند و از بى اطالعى
محض از اوضاع ايران عموما و
از جنبش کارگرى خصوصا ناشى
ميشود .اسد گلچينى و حزب
حکمتيست نميتواند حتى يک نمونه
آزمايشى از اين "کارخانه ھاى
مدل احمدى نژاد" را به مردم
معرفى کنند .احمدى نژاد در بحث
اسد گلچينى و حزب حکمتيست،
آگاھانه يا ناآگاھانه ،به طرفدارى
از "سرمايه دار وطنى" جا زده
شده است و ما ھم به طرفدارى از
آن! اوال سنديکاليستھاى راست و
دو خردادى ،و نه ھر
سنديکاليستى ،بلکه مشخصا توده
ايھا چنين بحثى دارند و نه احمدى
نژاد .شما زيادى حرافيھاى
تبليغاتى سران رژيم را کپى
مطابق اصل فرض ميکنيد و اين
متد دنبال اخبار و حوادث دويدن و
ھر روز روى آن "تحليل" دادن
در چپ راديکال ريشه دار است.
ثانيا ھمان دو خرداديھا و توده ايھا
اين بحث را به عنوان "راه حل و
مدل اقتصادى" طرح نميکنند بلکه
بيشتر قلمروى سياسى -تبليغاتى و
سياست گروه فشار جناحى است و
مصرف محدود دارد .چون خود
دو خرداد و بقاياى آن پالتفرم
اقتصادى ماھيتا متفاوتى از کل
حکومت اسالمى ندارند .از خامنه
اى تا بقيه برسر خصوصى
سازى ،پياده کرده اصل  ۴۴قانون
اساسى و ايجاد تسھيالت براى
سرمايه ھا توافق دارند .احمدى
نژاد از بقيه شان دراين روند
ھارتر است .احمدى نژاد تاکنون
حتى يک کارگاه  ٢٠نفره را به
اين شکل "نجات" نداده است .اما
بگذاريد بپرسيم که ھدف از ارائه
الگوی اقتصادی برای احمدی نژاد
چيست؟ آيا اين ھمان الگويی نيست
که قرار است سرمايه دارى را در
ايران "متعارف" کند؟ ميتوانيد
مولفه ھاى اين طرح را توضيح
دھيد يا از کنار اينھم چراغ
خاموش رد ميشويد؟ واقعيت اما
اينست که شما ناتوانى خودتان در
اتخاذ يک سياست راديکال
کارگرى را در يک وضعيت
مشخص به "وجنات" احمدى نژاد
ارتقا داده ايد .وانگھى ما تاکنون
سياست و قطعنامه اى از حزب
شما در نقد سياستھاى ناسيوناليستى
جنبش
در
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تناقضات حزب حکمتيست
و بحث کنترل کارگرى...
کارگرى نديده ايم.

الالئى ميخوانند که در آن بچه اى
نيست.

کنترل کارگرى و مالکيت
اسد گلچينى براى اثبات "مضر
بودن سياست کنترل کارگرى"
روى مسئله مالکيت ھم تاکيد
ميکند .به نظر او و با فرض
توسط
کارخانجات
کنترل
کارگران ،چون "مالکيت دولت و
سرمايه دار ھنوز بر ھمان
کارخانه ھا و ابزار توليد وجود
دارد و لغو نشده" پس کارگران
به کارفرمايان و عامالن استثمار
خود بدل ميشوند!
اسد گلچينى و حزبش نميتواند
اشکال انقالبى مبارزه کارگر در
مسير سرنگونى سرمايه دارى و
استقرار کامل يک نظام برتر را
تشخيص دھند و تبئين کنند .او
تصور ميکند مسئله مثل روشن و
خاموش کردن کليد برق يا
صورتجلسه محضرى است که
چيزى ازاين دست به آن دست
منتقل ميشود .او ابتکارات و
ضرورياتى که کارگر را در
چھارچوبھاى مشخصى وادار و
نيازمند به اتخاذ تاکتيکھاى معينى
ميکند درک نميکند .کارگر وقتى
به سياست کنترل کارگرى رو
آورد نه تئورى از پيشى داشت،
نه احزاب کمونيستى توصيه اش
کرده بودند ،و نه ھيچ چيز ديگر.
آنھا در يک مبارزه واقعى و زنده
در مراحلى ناچار ميشوند فراتر
روند و چھارچوبھاى موجود را
بشکنند .آنھا نميتوانند درک کنند
که کارگران در شرايطى که به
نابودى کشيده شدند بايد چه
اقدامات مشخصى صورت دھند تا
اين روند را سد کنند و در
موقعيت بھترى براى مبارزه عليه
سرمايه و دولتش قرار گيرند .از
نظر آنھا اگر خودشان چرت
ميزنند و آماده نيستند بايد دنيا
چرت بزند و فعال بسوزد و
بسازد! ذھنيت و تحليل تسليم
طلبانه خود را اصرار دارند عين
"واقعيت اجتماعى" جا دھند و
ھربار ميبينند که بر گھواره اى

بگذارند؟
ثالثا ،اين نوع تبئين ھا به تلقى
پايه اى ترى از روند اوضاع
سياسى مربوط است .تلقى اى که
اتفاقا به "سردرگمى" و
آوانتوريسم و پاسيفيسم متکى
است .آيا از خودتان پرسيديد که
چرا حزب شما و حکک که
مدعى بوديد و ھستيد که قدرت
را ميخواھيد بگيريد از يک
تاکتيک راديکال کارگرى
ميترسيد؟ يکى آگاھانه در مقابل
اين بحث سکوت ميکند و اخيرا
مثل شما ميگويد کجا بايد جنس
شان را بفروشند و ديگرى
ميگويد "غلط است"! کارگران
نبايد دنبال اين سياست بروند!
يکى مدعى است که ميخواھد
حکومت سرنگون کند اما به
کارگر نميگويد که کارخانه را
دست خودت بگير و اصال
کارفرما بايد برود بيرون!
ديگرى شعار مصادره "اموال
سرمايه داران" ميدھد اما به
کارگر ميگويد دنبال گرفتن
کارخانه يعنى بخشى از "اموال
سرمايه داران" نرو! اينھا
تناقضات تئوريک نيستند،
تناقضات سياسى اند.

در روسيه کارگران در موارد
زيادى کارفرما را با اردنگى از
کارخانه بيرون مى انداختند و
کارفرماھا به دولت موقت شکايت
ميکردند که "اينھا کنترل کارگرى
را با لغو مالکيت اشتباه گرفته اند"!
اسد گلچينى و حزب حکمتيست دقيقا
ھمين استدالل را مقابل ما ميگذارد.
کارگر بسادگى ميگويد محل کار و
توليد من که رابطه مستقيمى با
زندگى خود و خانواده ام دارد نبايد
بسته شود .ھر کارى ھم که بتواند و
زورش برسد ميکند .تمام بحث اسد
گلچينى اينست که بجاى اين سياست
دنيال بيمه بيکارى برويد .چشم ما
روشن .باالخره اينجا ظاھرا بحث
بيمه بيکارى بدرد ميخورد! اما شما
بايد اول تناقض تان را حل کنيد.
ليدر شما تحقق بيمه بيکارى را به
حرکت وسيع تر کل طبقه کارگر
منوط ميکند و حوصله اين را ھم
ندارد .راه کوتاھترش مصادره
اموال است .شما اول تکليف سياست
تان را تعيين کنيد بعد وارد بحث
شويد.

"مشاورين چپ بورژوازى"

ثانيا ،شما نميگوئيد که کارگران در
مقابل موج اخراجھا و بستن
کارخانجات و بيرون انداختن شان
بايد چکار کنند .آيا ميتوانيد توضيح
دھيد که طبقه کارگرى که توانسته
بيمه بيکارى را تحميل کند چرا
نميتواند راسا کنترل کارخانه ھا را
بدست بگيرد؟ و باالخره طبقه
کارگر در تقابل با کاپيتاليسم ايران،
که اساس آن اختناق و فقر است،
چرا ميتواند بيمه بيکارى را تحميل
کند ولى نميتواند در تقابل با موج
بستن کارخانه ھا سياست فعالى
داشته باشد؟ آيا امروز که در
الستيک البرز گامى دراينراه
برداشتند شما برعليه کارگران و در
دفاع از مالکيت و رياست مطلق
سرمايه داران حاضريد اطالعيه
بدھيد؟ آيا توصيه ميکنيد کارگران
"تا آستانه سرنگونى" به مالکيت و
قدرت سرمايه داران احترام

اسد گلچينى از بى استداللى
گامى فراتر ميگذارد و به روش
مالوف حزب حکمتيست به
پرتاب کردن برچسپ و فحش
سياسى رو مى آورد .از
"کارخانه مدل احمدى نژاد"
شروع ميشود و به "مشاورين
چپ بورژوازى" و انگيزه
شناسى "معضل ما کارگر
نيست" ادامه مى يابد .اين
عبارات زمخت فقط بحث سياسى
را آلوده و ھيستريک ميکند و
تصوير پائينى از گويندگانش
ميدھد .من قصد ندارم واکنش
مشابه نشان دھم تا مانعى مقابل
تداوم يک بحث اصولى و مستدل
و متمدنانه نگذارم .ھرچند براى
اين نوع استداللھا ارزنى ارزش
قائل نيستم و منشا آن را
ميشناسم .اين نوع بحث کردن
قرار است سوراخ حرف نداشتن
و بيربطى مفرط آنھا به جنبش
کارگرى را پر کند .او ميگويد؛

ضميمه ٧٨
"بحث و مخالفت ما در مورد
ورشکسته
بسيار
سياست
مشاورين از نوع چپ ،کارخانه
ھای در حال ورشکستگی است.
اين مشاورين برای کارگران
نسخه ميپيچند و به انھا ميگويند
که بروند و کنترل اين نوع
کارخانه ھا را بدست بگيرند ".در
ادامه استدالل ميکند که "سرمايه
در پی راھی برای بيرون رفتن
خود از اين مراکز و رفتن به
مراکز و بخشھای سود آورتر و
قابل رقابت برای استثمار بيشتر
است و اين بيش از  15سال است
که در جريان است".
واقعا ديدنى است! او منطق
سرمايه و حرکت جبريش را
فرض ميگيرد تا به اين نتيجه
برسد که سياست کنترل کارگرى
در اين بخش صنايع نادرست
است! ايشان مثال ميخواھد "مشاور
چپ" بورژواھا نشود اما به
کارگران منطق سرمايه را طى
 ١۵سال گذشته يادآورى ميکند.
البد فکر ميکند خيلى "مشورت
پرولترى" داده است! من ميگويم
به من و شماى کمونيست و کارگر
چه مربوط که سرمايه چه راھى
براى سوددھى بيشتر دارد و تازه
چرا ما بايد اين روند و منطق را
بپذيريم؟ چرا اسير جبر حرکت
سرمايه شديد و از اين مکان براى
کارگران موعظه ميکنيد؟ چرا از
زاويه منفعت کارگر موضوع را
نميبينيد؟ آيا اين تلقى تصادفى و
اشتباھى است؟ سوال اين نيست که
سرمايه دنبال چيست ،اين روشن
است ،سوال اينست اين جھت و
تالش سرمايه براى کسب سود
بيشتر چه پيامدھائى براى کارگر و
زندگى طبقه کارگر دارد و چه بايد
کرد؟ در اين بحث يک سياست،
ناسيوناليسم اقتصادى و توده ايسم
و دفاع از "توليدات داخلى" است
که طبقه کارگر را به رفتن پشت
اين و آن حاجى و کارفرما در
مقابل ديگرى دعوت ميکند .اينھا
طرفداران حمايت از توليدات
داخلى در مقابل سياست واردات
"مافياى اقتصادى" ھستند که البته
ھيچ جناح رژيم اسالمى از جمله
احمدى نژاد آن را سياست خود
قرار نداده است .ھمين سياست و
افق در سطح بين المللى عليه
شدن
جھانى

صفحه ٢٠
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صفحه ٢٠

تناقضات حزب حکمتيست
و بحث کنترل کارگرى...
است و جنبش "آنتى گلوباليزيشن"
راه مى اندازد .سياست کل رژيم
ھم روندى است که از دوره
رفسنجانى تاکنون ادامه دارد و
احمدى نژاد نماينده ھارتر آنست.
در رژيم اسالمى دعوا بر سر
"پالتفرمھاى اقتصادى" نيست
دعوا برسر سھم ھريک از اين
پروسه است .در مقابل اين
سياستھاى ضد کارگرى ،سياستى
کمونيستى به جنبش عمل مستقيم
انترناسيوناليسم
کارگرى،
کارگرى و تالش براى متشکل
کردن کارگران در مقابل کل
سرمايه متکى ميشود.
شما ،چون سياست کارگرى را
باور نداريد و کارى در جھت آن
نميکنيد ،براى کارگران موعظه
بى سر و ته اقتصادى ميکنيد که
جنس تان بفروش نميرسد يا اگر
کنترل کنيد کارخانه سود ندارد.
ممکن است بگوئيد منطق خود
شما مبنى بر اجتناب ناپذيرى
تالش سرمايه طى  ١۵سال گذشته
که ظاھرا کارگران بايد آن را
بپذيرند در کدام چھارچوب
سياسى جا ميگيرد؟ غير از اين
است که کارگران بايد اين وضع
را قبول کنند؟ اين معناى واقعى
سياست شما و امثال شماست .حاال
واقعا ما "سردرگم" ھستيم و
"سياستھاى نامربوط به منفعت
کارگران" داريم يا شما؟ اصال به
کارگر چه مربوط است که دخل و
خرج بورژواھا چطورى است؟
کجا اين منطق مبارزه کارگرى و
نقطه عزيمت کارگر سوسياليست
و جنبش کمونيستى کارگران بوده
است؟ کارگر دارد ميگويد اين
کارخانه مال من است ،با خون و
عرق و نابودى من تا اينجا آمده
است و تو بورژوا چند برابر
سرمايه پيش ريخته ات را گرفتى
و بردى .غلط ميکنى ميبندى و
من را توى خيابان پرت ميکنى!
به ھمين سادگى و سرراستى! اما
شما از درک اين حقايق ساده
عاجزيد .تکنولوژى تغيير کرده
است چرا بايد کارگر بيکار شود؟
چرا نميگوئيد کارگران را به

خرج دولت آموزش دھند و مجددا
سرکار برگردند؟ چرا در شرايطى
که نه بيمه بيکارى ميدھند ،نه
مسئوليتى در قبال کارگر دارند ،نه
آموزش الزم را براى تغييرات
تکنولوژيک در دستور دارند ،و
تنھا سياست شان پرت کردن به
خيابان است ،شما ھم کارت
قرمزتان تان را نشان کارگران
ميدھيد که نکند دنبال سياست کنترل
کارگرى برويد؟ نکند خود را آلوده
به خريد و فروش و استخدام کنيد؟
دوره اش نيست ،شرايطش نيست،
پيشرطھا آماده نيست! واقعا فکر
ميکنيد شما خيلى "مشورت
کارگرى" به صدھا ھزار کارگر
گرسنه و اسير اين وضع داديد؟
کنترل
ناموفق"

کارگرى

و

"لشکران

اساس بحث اسد گلچينى و حزب
حکمتيست اينست که کارگران
نميتوانند .ميگويند کارگران صنايع
ورشکسته "لشکران ناموفق" ھستند
و سياست کنترل کارگرى را توصيه
به کارى "که کارفرما قادر و مايل
به ادامه آن نيست به کارگران"
ميدانند .نکته اين است که اسد
گلچينى عملکرد سرمايه را در بستن
کارخانه به ناتوانى کارگران بعنوان
"لشکران ناموفق" جا ميزند .انگار
کارگر مسئول ورشکستگى صنايع
و بيکارسازى و تعديل است .اين
امکان که کارگران نيشکر ھفت تپه
و ايران تاير و نساجيھا و غيره
بتوانند چنين سياستى را پيش ببرند
را کال منتفى ميداند و از ما ميپرسد
که؛ "اصال ميتوانيد يک لحظه
تصور کنيد که اين کارگران مورد
اشاره و يا مراکز مشابه در چه
موقعيتی در برابر کارفرما و دولت
قرار دارند؟ ميتوانيد تصور کنيد که
اتحاد آنھا چه اندازه شکننده است؟
تازه شما ميخواھيد با اين لشکران
ناموفق کارخانه را کنترل کنيد؟ ھمه
چيز معکوس است".
نه عزيز من ،ذھنيت و تئورى شما
وارونه و معکوس است .چون بجاى
حرکت از منفعت مستقل کارگر از

اولويت سرمايه حرکت ميکند و
اسير آن آنست .اين چيزى جز
ناباورى به توان انقالبى و اراده
جمعى کارگر نيست .سرمايه
دارد چند ھزار کارگر نيشکر
ھفت تپه را ھمراه با خانواده
ھايشان و مجموعه اى از صنايع
که عمال يک شھر و منطقه است
نابود ميکند .عده اى ھم که نام
خودشان را کمونيست و انقالبى
ميگذارند بجاى ارائه راه حلى از
آنھا بعنوان "لشکران ناموفق"
نام ميبرند! واقعا که "ھمه چيز
معکوس" است! و باالخره
کارگران تا تشکيل شوراھايشان
و آمادگى امثال شما براى قدرت
سياسى بايد چکار کنند؟ بروند
شھرھاى ديگر در حلبى آبادھا
سکنى گزينند و زنان و
دخترانشان به خيل ميليونى تن
فروشان اضافه شوند يا دست به
اقدامى بزنند که الگوى جنبش
کارگرى براى مقابله با سبعيت
سرمايه شود؟ نکته روشن اما
اينست که شما ابدا سياستى براى
برون رفت اين بخش از طبقه
کارگر از وضعيت کنونى شان
نداريد ھمانطور که سياستى در
بخشھاى "سود ده" نداريد.
اسد گلچينى سعى ميکند بى
سياستى حزبشان را با تاکيد
مکرر "ما از ھر درجه تالش
کارگران براى سرپا ماندن
کارخانه دفاع ميکنيم" بپوشاند.
يعنى با وجود کارفرما او از
سرپا ماندن کارخانه دفاع ميکند.
معلوم نيست چرا ھمين سياست
را بدون کارفرما قبول ندارد!
معلوم نيست چرا اين حق را
براى کارفرما برسميت ميشناسند
اما براى کارگر نه؟ او اين
تناقض را توضيح نميدھد که
چرا ميشود رفت و "اموال
سرمايه داران" را مصادره کرد
اما نميشود کارگران مانع بستن
کارخانه شوند و خودشان راسا
راھش بياندازند؟ چرا ميشود
سنگ سرنگونى برداشت اما
قادر به اتخاذ تاکتيک گرفتن
کارخانه ھا توسط کارگران
نبود؟ چه اتفاقى مى افتد که اين
راديکاليسم ادعائى اينجا از
ھرسو غيب اش ميزند؟

ضميمه ٧٨
بحث اسد گلچينى و حزب
حکمتيست و رضا رشيدى از نوع
انتقاد سنديکاليستھا و رفرميستھا به
بحث کنترل کارگرى و انتقادى از
موضع گرايشات راست و
قانونگرا در جنبش کارگرى است.
بحث او در زمينه کنترل کارگرى
در زمان سلب مالکيت از
بورژوازى متکى به درکى غير
مارکسى و غير کارگرى از
سازماندھى اقتصاد سوسياليستى
است و ربطى به بحث کنترل
کارگرى نه امروز و نه در تجارب
تاريخى ندارد .پايه استداللى و
نگرش حزب حکمتيست و مشابه
آنھا در حزب کمونيست کارگرى
دراين زمينه بشدت ملھم از
اکونوميسم منشويکى و اقتصادگرا
در زمينه کنترل کارگرى است و
جايگاه و اھميت سياسى اين بحث
را در تشکل و انسجام کارگر عليه
سرمايه و حکومتش در يک جامعه
بحران زده مطلقا نميبيند .پيش
شرطھائى که او در مورد کاربرد
و زمان سياست کنترل کارگرى
ميگذارد عمال نفى اين بحث است.
چيزى شبيه "سوسياليسم خوب
است اما نه امروز" است.
اين آنارکوپايسفيسم چپ راديکال
است که رژه ميرود و به تناوب
خود را در مقابل راديکاليسم
کمونيستى کارگرى مى يابد .اينجا
حتى بحث برسر تاکتيک غلط و
درست توسط جريانات درگير در
جنبش کارگرى نيست .متاسفانه
حزب حکمتيست و حزب
کمونيست کارگرى کارى به جنبش
کارگرى ندارند .اخيرا براى يکى
تالش بيوقفه ما براى سازماندھى
اعتراض کارگران "کارگر پناھى"
نام گرفته که بايد الحق به اين دليل
به آنھا تبريک و تسليت گفت ،و
براى ديگرى از يکسو سرکوفت
زدن به کارگران و از سوى ديگر
پيش شرطھاى منشويکى در مقابل
يک سنت جنبش راديکال کارگرى
"سياست" شده است .معلوم نيست
با اين ديدگاھھا خودشان قدرت را
چگونه ميخواھد بگيرند؟
به ھر حال دراين ميان بحث
کنترل کارگرى بى تقصير است.
***
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کنترل دولتی يا کنترل کارگری؟
سرمايه داری يا سوسياليسم؟
على جوادى
در اعتراض کارگران الستيک
البرز در مقابل اداره کار دو
شعار برجسته بود" .آقای وزير
شش ماه است حقوق نگرفته ايم،
شما چطور؟"" ،ما کارگران
الستيک البرز خواھان تسريع در
واگذاری شرکت به بخش دولتی
ھستيم" شعارھای گويايی ھستند.
از شعار اول آغاز ميکنم.
 -١بيان موقعيت نابسامان
بخشھای گسترده ای از طبقه
کارگر است .بيش از  ۶ماه است
که کارگران الستيک البرز حقوق
و دستمزد خود را دريافت نکرده
اند .تصورش ساده نيست .زندگی
اين بخش از طبقه کارگر
دستخوش مخاطرات بسياری شده
است .اين موقعيتی است که
سرمايه و اسالم برای کارگر در
ايران ايجاد کرده اند .اگر برای
کارگر جھنم اسالم و سرمايه
معنايی داشته باشد ،ھمين است که
در مقابل چشمانمان در شرف
وقوع است.
نظام سرمايه داری مانند ھر نظام
استثمارگر ديگری بر استثمار
توليد کنندگان مستقيم ،بر استثمار
کارگر ،استوار است .در طول
تاريخ ھمواره طبقات استثمارگر
بخشی از محصول کار و توليد
آنھا را تصاحب کرده اند .در نظام
برده داری نه تنھا محصول کار
بلکه خود برده نيز به مالک و
ارباب متعلق بود .اما استثمار در
نظام سرمايه داری بر اساس
متفاوتی پايه ريزی شده است.
کارگر در نظام سرمايه داری
برده نيست .متعلق به ارباب و
کارفرما نيست" .آزاد" است .اما
ناچارند ،ناگزيرند برای امرار
معاش ،نيروی کار و تالش
خودشان را به سرمايه دار ،به
اقليتی که وسايل کار و توليد و
توزيع اجتماعی را در کنترل
انحصاری خود گرفته اند ،به
فروش برسانند .ظاھر قضيه اين
است که کارگر و سرمايه در يک

معامله برابر قرار دارند .کارگر
فروشنده نيروی کار است ،سرمايه
دار خريدار نيروی کارگر .اما
کارگر در فروش نيروی کارش آزاد
نيست .در صورتيکه سرمايه دار
برای خريد نيروی کار واقعا آزاد
است .واقعيت اين است که نيروی
کار ھر روزی که بفروش نرسد،
ارزش خود را از دست ميدھد.
نيروی کار اگر بفروش نرسد،
ذخيره نميشود .از بين ميرود .اين
معامله نابرابر است .در پس اين
معامله يک نابرابری عميق نھفته
است .در اين معامله کارگر ظاھرا
قرار است امکان بقای زندگی را
کسب کند .اما سرمايه دار انباشت
ميکند .کارگر با کار کردن زندگی و
عمرش را از دست ميدھد ،در
صورتيکه کارفرما بر سودش می
افزايد.
اما ھمين مناسبات استثمارگرانه ھم
اکنون در سرمايه داری در ايران
بعضا به گونه ديگری در آمده است.
کارگر کار ميکند .ارزش و ثروت
توليد ميکند .سرمايه دار سود ميبرد.
انباشت ميکند .اما ھمين دستمزد
بخور و نمير کارگر را نيز برای
ماھھا پرداخت نميکنند .دولت ھم
حافظ چنين موقعيتی است .ھر
اعتراض کارگری به اين وضعيت
را سرکوب ميکند .کارگر را زندانی
و سرکوب ميکند .کارگر نيشکر
ھفت تپه ،کارگر نساجی کردستان،
کارگران الستيک البرز ماھھاست
که حقوق خود را دريافت نکرده اند.
دنيای وارونه ای است .پس از
ماھھا کار و تالش ،پس از اتمام کار
خسته کننده و کسالت آور روزانه،
يک وظيفه ديگر نيز در مقابلشان
قرار داده شده است .برای دريافت
آنچيزی که حتی در اين نظام
استثمارگرانه حقشان قلمداد ميشود،
بايد بجنگند .اعتراض کنند.
اعتصاب کنند .مبارزه کنند .دستگير
و زندانی شوند .اين واقعيات خشن
سرمايه داری در ايران نتيجه
عملکرد سرمايه و اسالم است.
حمايت از مبارزه اين کارگران يک
وظيفه حياتی بخشھای مختلف طبقه

کارگر است .کارگران الستيک
البرز نبايد تنھا بمانند.
 -٢شعار ديگری ھم در کنار
اين شعار به ھمان برجستگی به
چشم ميخورد" .ما کارگران
الستيک البرز خواھان تسريع
در واگذاری شرکت به بخش
دولتی ھستيم" .ھر چقدر که
شعار قبلی واقعيات خشن نظام
سرمايه داری اسالمی در ايران
را ھدف ميگرفت اين شعار بيان
توھمات سازشکارانه و نفوذ
گرايش راست و ملی اسالمی
در صفوف طبقه کارگر است.
معنای واقعی اين شعار چيست؟
چه نقشی ميتواند در جنبش
کارگری ايفا کند؟
اين شعار خواھان انتقال
مديريت کارخانه و واحد توليدی
به دولت است .شايد مدافعين اين
شعار ،مديريت دولتی را راه
نجات کارگران از مخمصه ای
که در آن قرار گرفته اند و
مجرايی برای دريافت حقوق و
مزايای آنھا قلمداد ميکند .آيا
واقعا چنين است؟ آيا انتقال
مديريت کارخانه به دولت باعٽ
پرداخت حقوق و مزايای
کارگران خواھد شد؟ آيا
کارگران با مديريت دولتی
دارای امنيت شغلی و شرايط
مناسب تر کاری خواھند شد؟
واقعيت چيست؟ دولت اسالمی
در ايران خود يکی از
بزرگترين اھرمھای سرمايه و
سرمايه دار در جامعه است.
بيطرف نيست .جانبدار است.
نماينده و حافظ منافع سياسی و
اقتصادی سرمايه و اسالم در
جامعه است .تصور اينکه دولت
به کمک کارگران بشتابد،
مھلک ترين سياست در صفوف
کارگران است .آيا نيازی به
توضيح است که سرمايه ،ھر
بخش و ھر جناحی از سرمايه و
دولت آنھا ،يک نيروی تا مغز
استخوان ضد کارگری ھستند؟
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آيا بايد تاريخ جنايت اين دولت و
جناحھای مختلف آن را بازخوانی
کرد؟ کدام واحد توليدی را ميتوان
نشان داد که کارگران از شرايط
اقتصادی و کاری و ايمنی
برخوردار بوده اند .شايد در پاسخ
گفته شود که کارگران در زمان
دولتی بودن بسياری از اين واحدھا
از شرايط کمی بھتر برخوردار
بودند ،حداقل دستمزدشان پرداخت
ميشد .آيا کارخانه و واحد دولتی
نيست که کارگران در شرايط
مشابھی بسر نبرند؟ آيا وضعيت
کارگران نيشکر ھفت تپه متفاوت
است؟ آيا واقعا موقعيت کارگران
در واحدھای دولتی تفاوت
چشمگيری با اين واحدھا دارد؟
واقعيت اين است که شعار دولتی
کردن سياست بخشی از ھيات
حاکمه است که پرچمدار
دولتگرايی اقتصادی است .اين
گرايشی است که تمام وجناتش را
کارگران ديده اند .کارنامه اين
گرايش چه در زمان مير حسين
موسوی ،چه در زمان خاتمی،
چيزی جز فقر و محروميت و
فالکت برای کارگران نبوده است.
چرا کارگران بايد ناچار به انتخاب
ميان بد و بدتر شوند؟ چرا بخشی
از کارگران بايد ناجی خود را
دولتی ببينند که خود مرتکب
بزرگترين جنايت عليه کارگر شده
است؟ آيا اين است سرنوشت
کارگر در شرايط کنونی؟ آيا راه
حل ديگری نيست؟
خوشبختانه چنين گرايشی در
صفوف طبقه کارگر غالب نيست.
اين گرايش بازتاب تالش جريانات
ارتجاعی ملی اسالمی و جناحھای
دولتگرای طبقه حاکمه در صفوف
طبقه کارگر است .نفوذ اين گرايش
نه ناشی از حقانيت و قدرت بسيج
آن در شرايط کنونی بلکه انعکاسی
از سرکوبگری رژيم اسالمی
است .اما اين تنھا پاسخ به اين
معضل کارگران نيست .کارگران
نساجی راه ديگری را در مقابل
خود قرار دادند .کنترل کارگری!
اين کارگران در شرايط مشابھی
راه حل متفاوتی را پيش گرفتند.
اعالم کردند که خود ميتوانند
کنترل کارخانه را در دست بگيرند
و آن را راه
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خلع مالکيت کارفرما يا دولتی کردن؟
طرد سياست ھای راست کارگری
آذر ماجدی
"اتحاديه آزاد کارگران ايران" طی اطالعيه ای با شادی "حکم خلع
مالکيت از کارفرمای کارخانه )الستيک البرز( و واگذاری آن به شرکت
سرمايه گذاری سازمان تامين اجتماعی" را بعنوان يکی از دستاوردھای
مبارزه کارگران ارزيابی کرده و به کارگران الستيک البرز تبريک گفته
است .بالفاصله چند تشکل ديگر نيز اين اتفاق را به کارگران تبريک
گفتند .ھر کارگر و کمونيستی در قبال اين خبر با اين سوال روبرو می
شود :آيا اين واقعا يک دستاورد جنبش کارگری است؟ آيا کارگران بايد از
اين مساله خشنود باشند؟ آيا اين اقدام در موقعيت کارگران تاثير مثبت می
گذارد؟
يک رھبر کارگری بايد برای تمام اين سواالت پاسخ داشته باشد .اين
اطالعيه از "خلع مالکيت کارفرما" سخن می گويد .طرح واقعه يا
فرمولبندی آن به اين شکل ،ظاھری راديکال به مساله می دھد .زمانی که
يک تشکلی که خود را مدافع کارگران می نامد از خلع مالکيت کارفرما
سخن می گويد ،تصوری که بالفاصله به ذھن متبادر می شود ،خلع
مالکيت از کارفرما توسط کارگران است .و فقط در اين صورت نيز ھست
که خوشنودی يک تشکل مدافع حقوق کارگر و تبريک و تھنيت آن معنا
خواھد داشت .اما خيلی سريع خواننده متوجه می شود که رژيم اسالمی از
کارفرما خلع مالکيت کرده است .اين به زبان عامه فھم ،يعنی دولتی کردن
کارخانه .اما چرا اين دوستان ھمين عبارت را استفاده نمی کنند؟ چه
قصدی در پس اين مساله نھفته است؟ به اين سوال خواھيم پرداخت.
دولتی کردن يک سياست کارگری يا سرمايه دارانه؟
تاريخا جريانات رفرميستی و سنديکاليستی دولتی کردن را در جھت منافع
کارگران قلمداد کرده اند .يک جريان گسترده درون جنبش چپ منتسب به
کمونيستی ،سوسياليسم را ھمان دولتی کردن می داند .عمال تفاوتی ميان
سرمايه داری دولتی و سوسياليسم قائل نيست .اينھا مقوله اجتماعی کردن

کنترل دولتی يا کنترل کارگری...
اندازی کنند .به نوعی کنترل خود ،کنترل کارگران را اعمال کنند .اين يک
سياست پيشرو و راديکال در صفوف کارگران است .سياستی کارگری
است .در مقابل کنترل دولتی ،در مقابل کنترل کارفرما ،سياست کنترل
کارگری را قرار ميدھد .بيان اين سياست در عين نشان دھنده اين است که
جدال بر سر محيط کار و چگونگی ادامه آن جدالی دو سويه نيست .محدود
به دو گرايش سرمايه نيست .کارگر با قامت و سياست خودش در صحنه
است .سياست کنترل کارگری گوشه ای از قدرت کارگری است که
خواھان دگرگونی وضعيت موجود است .به کم راضی نيست .چشم اميدش
به کارفرما و جناحی از دولت نيست .به عمل مستقيم و قدرت اتحاد و
ھمبستگی کارگری متکی است .با تشديد پالريزاسيون طبقاتی در جامعه
صف بنديھا مشخص تر ميشود .کارگران راديکال و سوسياليست بايد
عالوه بر حاشيه ای کردن اين سياستھا ،بايد تمامی نيروھايی را که نغمه
خوان سرود "کارگران نميتوانند" ھستند را ھم به کناری بزنند .راه پر پيچ
و خمی در پيش رو داريم .جامعه در آستانه يک تحول عظيم سياسی قرار
گرفته است .سرنوشت آتی جامعه به نقش محوری کمونيسم و کارگر در
اين تحوالت گره خورده است* .

وسايل توليد و مبادله ،يک رکن
اساسی استقرار سوسياليسم را
ھمان دولتی کردن فھميده اند.
يک مبحث مھم و پايه ای در
تحليل از شوروی بر ھمين مقوله
و تفاوت ميان دولتی کردن و
اجتماعی شدن وسايل توليد و
مبادله بوده است .آن گرايشاتی
که شوروی را سوسياليستی
ارزيابی می کنند ،اساسا بر
مبنای ھمين سوء درک و سوء
تعبير از مقوله مارکسيستی
اجتماعی کردن وسايل توليد و
مبادله به اين ارزيابی می رسند.
بر مبنای ھمين درک نادرست و
وارونه از سوسياليسم ،گرايش
رفرميستی درون جنبش کارگری
ھمواره و در ھر شرايطی کامال
از سياست ھای دولتی کردن
دولت ھای متبوع دفاع کرده
است.
اما سوال اينجاست که آيا دولتی
کردن به نفع کارگران است؟
بشرط آنکه دولتی کردن را ھمان
چه که ھست بناميم ،يعنی يک
سياست سرمايه دارانه و افق
رفرميستی دولتی کردن را به
افق کارگران بدل نکنيم ،دولتی
کردن در برخی شرايط می تواند
شرايط بھتر کار را برای
کارگران فراھم کند .بطور نمونه
در دھه  60و  70ميالدی در
کشورھای اروپای غربی ،برخی
صنايع و بويژه بخش خدمات
عمدتا دولتی بود .به اين ترتيب
کارگران و کارکنان اين بخش از
ايمنی شغلی و شرايط کاری
بھتری برخوردار بودند .در
طول دھه  ،80پس از سقوط
بلوک شوروی و حاکميت
تاچريسم و ريگانيسم در بسياری
از کشورھا بخش گسترده ای از
خدمات به بخش خصوصی
واگذار شد و اين مساله موجب
وخيم تر شدن شرايط کار
کارگران و کارکنان گرديد.
اتحاديه ھای کارگری در مقابل
خصوصی کردن مقاومت و
اعتراض کردند .در چنين
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شرايطی مقاومت در برابر
خصوصی کردن بعنوان يکی از
خواست ھای کارگران می تواند
موضوعيت داشته باشد .زيرا
خصوصی شدن بالفاصله اخراج
عده ای از کارگران ،تحميل شدت
استثمار بر بقيه و کاھش امنيت
شغلی کارگران را بدنبال خواھد
داشت.
اما آيا اين مساله در مورد ھر
جامعه ای و ھر شرايطی صدق
می کند؟ پاسخ منفی است .تجربه
سرمايه داری نيمه دولتی دوران
ميرحسين موسوی را از ياد نبرده
ايم .اين سياست ممکن است باب
طبع توده ايست ھا بوده باشد ،اما
کارگران سياست ھای ضد
کارگری اين رژيم را دست اول
آزموده اند .آيا واقعا دولتی شدن
يک واحد توليدی در ايران را بايد
به نفع کارگران ارزيابی کرد؟ آيا
دولت استثمار کمتری نسبت به
سرمايه دار خصوصی بر
کارگران تحميل می کند؟ شرايط
کار بھتری را برای آنھا تامين می
کند؟ آيا شرايط کار کارگران البرز
پس از دولتی شدن اين کارخانه
بھتر از قبل خواھد شد؟ اينھا آن
سواالت اساسی است که بايد پاسخ
گيرد .اما "اتحاديه آزاد کارگران"
و ديگر تشکالتی که با خوشحالی
شيرينی پخش کردند ،به اين
سواالت نه تنھا نمی پردازند ،بلکه
اصوال توجھی به آن نيز ندارند.
ديدگاه سنتی چپ توده ايستی حاکم
بر اين جنبش آنھا را بدون تفکر و
تحليل به اين ارزيابی می رساند.
در شرايط بحران عميق و گسترده
جھانی سرمايه داری ،دولت ھای
غربی بسياری از بانک ھا را
دولتی کردند .آيا اين بنفع طبقه
کارگر و مردم زحمتکش است؟
برخی حتی از سوسياليزه شدن
وال استريت سخن گفتند .آيا در
چنين ارزيابی ھايی ذره ای حقيقت
نھفته است؟ خير .دولت ھای
سرمايه داری برای نجات نظام
سرمايه داری از سقوط ،ميلياردھا
دالر از پول مردم را ھزينه نجات
اين بانک ھا و موسسات
ورشکسته کردند .با روش اين
دوستان البد بايد برای اين سياست
ھا نيز ھورا
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خلع مالکيت کارفرما
يا دولتی کردن...

يک دنياى بھتر

ضميمه ٧٨

ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تالشھاى تاکنونى
سياوش دانشور

کشيد .آيا تفاوت ماھوی ميان اين دو سياست
وجود دارد؟ دولت سرمايه دار به نجات سرمايه
دار و سرمايه داری آمده است .اين حقيقت نھفته
در اين اقدامات ،عليرغم تفاوت در ابعاد و
عرصه ھا است .آنگاه بايد از اتحاديه آزاد
کارگران پرسيد ،که چرا بابت اقدام دولت برای
نجات سرمايه دار ،به کارگران تبريک می
گويد؟ چرا اين اقدام را بعنوان دستاورد کارگران
قلمداد می کند؟
ديدگاه حاکم بر اين تشکل و تشکل ھای مشابه،
که به اشتباه عده ای آنھا را تشکالت کارگری
می خوانند ،آنھا را به چنين استنتاجاتی می
رساند .آنھا از منافع و موقعيت فوری و دراز
مدت کارگران حرکت نمی کنند .از ايده ھا و
ايدئولوژی رفرميستی – سنديکاليستی شان
حرکت می کنند .اگر چنين جرياناتی دارای نفوذ
واقعی ميان کارگران باشند ،نه تنھا مبارزه
جاری را به انحراف و شکست می کشانند ،بلکه
افق تنگ و کوته بين رفرميستی را بر جنبش
کارگری حاکم می کنند .زمانی که حقيقت نھفته
پشت اقدام رژيم اسالمی را درک کنيم ،متوجه
می شويم که چرا اين اقدام را "خلع مالکيت از
کارفرما" ناميده اند .به اين خاطر که رژيم
اسالمی در ميان کارگران بی آبرو تر از آن
است که دولتی کردن ھيجان و شوقی در آنھا
ايجاد کند .استفاده از القاب و توصيفاتی که با
عمل مستقيم و راديکال کارگر تداعی شود ،بھتر
می تواند اين سياست را به خورد کارگران بدھد.
بايد چنين سياست ھايی را نقد و افشاء کرد .بايد
کارگران را از زير نفوذ چنين ايده ھا و تفکرات
راست خالص کرد .چنين تفکراتی کارگران را
بعنوان بردگان دائم العمر سرمايه می شناسد .در
اين شرايط سخت و مشقت باری که بر طبقه
کارگر تحميل شده است ،کارگران بايد با اتکاء
به نيرو و تشکل خود از طريق اقدامات کارگری
در مقابل سرمايه و دولت سرمايه اسالمی
بايستند .در اين شرايط کنترل کارگری تنھا راه
مترقی ،کارگری و عملی است .دولتی کردن راه
حل دولت سرمايه برای حفظ نظام سرمايه است،
نه برای تامين نيازھای کارگران.
دولتی کردن دردی از کارگران دوا نمی کند.
جنبش کارگری بايد خواھان اعمال کنترل
کارگری بر واحد ھای توليدی باشد و اين
سياست ھای ضد کارگری را نقد و طرد نمايد* .

ھدف اين يادداشت طرح سوالى ساده است
که پيشتر ما به آن پرداخته ايم :آيا تالشھاى
جمع ھاى مختلف فعالين سياسى و
کارگرى )کميته پيگيرى ،کميته ھماھنگى،
اتحاديه و غيره( به ايجاد تشکلھاى توده اى
کارگرى منجر ميشود؟ آيا اصوال اين
جمعھا در قامت کنونى چنين ظرفيت و
امکانى را دارند؟ خصلت مشترک اين
نھادھا عليرغم اختالفات و تفاوتھايشان
کدام است؟ نتايج کار تاکنونى اين نھادھا
چه بوده است و چه چشم اندازى در تداوم
فعاليت و سياست و سنت کارى تاکنونى
خود دارند؟
تالشھاى ناموفق تاکنونى
در سالھاى اخير و به تناسب تغيير تناسب
قواى سياسى در جامعه تالش براى ايجاد
تشکلھاى کارگرى افزايش يافت" .کميته
پيگيرى ايجاد تشکلھاى آزاد کارگرى"
اولين اقدام نسبتا قابل توجه بود که بداليل
سياستھا و افق حاکم بر آن – يا الاقل
بخشى از آن -در ھمان ابتدا عقيم ماند و
امروز بجز تعداد معدودى فعال اثرى از
آن نمانده است .به اين حکم درخشان توجه
کنيد" :طبقه کارگر ايران دوران طفوليت
خود را ميگذراند و کاغذ سفيدى است که
ھنوز چيزى روى آن نوشته نشده است!"
اين اظھار نظر فعال اين کميته آقاى داراب
زند است .تصور کنيد در کشورى انقالب
کرده که طبقه کارگرش تاريخ جنبش
شورائى را پشت سر دارد ،طبقه کارگرى
که سنتھا و گرايشات اجتماعى و خطوط
سياسى در آن بيشتر از عيان است،
کشورى که در آن اعتصاب کارگرى
عليرغم "حرام" بودنش از سر و کول
حکومت و سرمايه داران باال ميرود ،کسى
که قرار است تشکل کارگرى "ايجاد" کند
براى ما از توده بيشکل سلولى کارگران
سخن ميگويد! اين ھمان داستان نياز
"آموزگار" به آموختن است و نه واقعيت
"ناآگاھى" و صفحه سفيد کارگران.
ترديدى نيست اين ديدگاه ويژه کميته
پيگيرى نيست و تقريبا در تمام اين نھادھا
کم و بيش يک فرض است .اما اگر نقطه
عزيمت تشکلى از فعالين سياسى که خود
را "فعال جنبش کارگرى" معرفى ميکنند
اين باشد ،روشن است که به ايجاد تشکل
واقعى کارگران ھيچوقت منتھى نميشود.
کميته پيگيرى بعد از سالھا نه فقط منشا

ايجاد تشکل کارگرى نشد بلکه خود تدريجا
مضمحل و حاشيه اى شد.
کميته ھماھنگى که مدتى بعد در مقابل ديدگاه
"نگاه به باالى" کميته پيگيرى براى ايجاد تشکل
کارگرى تشکيل شد ،بعد از دوره اى برسر
اختالفات سياسى و مسائل اساسا حاشيه اى به دو
دسته تبديل شد .بحثھاى کشاف درون کميته
ھماھنگى معضالت واقعى و جارى مبارزه
کارگرى نبود بلکه معضالت فعالين سياسى و
طيفى از فعالين کارگرى بود که در عين حال که
به احزاب سياسى فحش ميدھند اما خود سنت
عقب مانده ترين احزاب سياسى غير کارگرى را
در بحثھا و مناسباتشان منعکس ميکردند .نتيجه
اين بحثھا نه پيشروى براى ايجاد تشکل کارگرى
بلکه پيشروى به سنت فرقه اى بود .امروز
جناحى با نام "کميته ھماھنگى براى ايجاد تشکل
کارگرى" و جناح مقابل با نام "کميته ھماھنگى
براى کمک به ايجاد تشکلھاى کارگرى" با يک
آرم و يک شعار واحد فعاليت ميکنند .ترديدى
نيست سياستھا و نگرش و تاکتيکھاى متفاوتى در
ھر دو بخش کميته ھماھنگى وجود دارد .نه اولى
آنتى تحزب کمونيستى اش را به يک سنت
آنارشيستى تمام عيار ارتقا داده است و نه دومى
"کمکى" براى ايجاد تشکل کارگرى در مقابل
اوليھا صورت داد .معلوم شد که آن ھمه بحث
مملو از اتھام زنى و سطح پائين نه برسر تعجيل
در ايجاد تشکل کارگرى يا حتى کمک به ايجاد
آن ،بلکه ايجاد نکردن ھيچ نوع تشکلى و داغان
کردن ھمين جمع از فعالين کارگرى بوده است.
مدتى بعد در اواخر بھمن " ٨۵شوراى ھمکارى
تشکل ھا و فعالين کارگرى" شکل گرفت که خود
آنھا آن را بستر اتحاد عمل تعريف کردند .دراين
شورا ،دو کميته پيگيرى و ھماھنگى و محافل
ديگرى مانند "انجمن فرھنگى حمايتى کارگران
)آواى کار("" ،اتحاد کميته ھاى کارگرى"،
"جمعى از فعاالن کارگرى" ،و در اوايل
دانشجويان آزاديخواه و برابرى طلب را در خود
جا داده بود .البته ھيچ تشکل واقعى کارگرى
عضو اين شورا نبود و شورا صرفا تالشى براى
پر کردن شکافھاى جمعھاى فعالين بود .آنھا راجع
به اختالفاتشان ھرچه ميگفتند در حقيقت اما شورا
بيان سنت و بستر واحد ھمه اين فعالين بود.
فعاليت اين شورا تاثيرى بر روند افتراق و
دعواھاى سکتاريستى کميته ھا نگذاشت و عمال
نتوانست از قامت يکى از اين محافل و جمعھاى
فعالين کارگرى و فعالين سياسى فراتر برود و
امروز نيز کمترين تحرک را
صفحه ٢۴

يک دنياى بھتر

صفحه ٢۴

ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تالشھاى تاکنونى ...
دارد .اين شورا ھم مانند کميته
ھاى دربرگيرنده اش در ايجاد
تشکل کارگرى و يا کمک به
ايجاد آن تاکنون نقشى نتوانسته
ايفا کند.
"اتحاديه آزاد کارگران ايران"
ھمان اتحاديه سراسری کارگران
اخراجی و بيکار است که در
مجمع عمومى فروردين  ٨٧در
منگنه تناقضاتش تغيير اسم داد.
اين اتحاديه ھم اساسا از کارگران
بيکار ،فعالين سياسى بيرون
محيط کارگرى و تعدادى از
فعالين کارگرى تشکيل شده است.
نام اتحاديه آزاد که اقتباسى از
 Free Trade Unionاست که
در دور جنگ سرد در مقابل
اتحاديه ھا و تشکلھاى کارگرى
دولتى در بلوک شرق شکل
گرفت ،تمايزى در عمل سياسى با
نھادھاى فعالين کارگرى ديگر
نتوانست از خود نشان دھد .اين
اتحاديه نه توانست دردى از
کارگران بيکار دوا کند يا به
تشکل درصد بسيار محدودى از
آنھا کمک کند و نه توانست در
محيطھاى کار تشکلى کارگرى
ايجاد کند .اگرچه کميته ھاى ديگر
در روندى به اين نتيجه رسيدند
که تشکل کارگرى نيستند بلکه
صرفا و در بھترين حالت جمعى
از فعالين کارگرى ھستند ،اتحاديه
اما از قرار از فاز تالش برای
ايجاد تشکل به خود تشکل رسيده
است!
مابقى کميته ھا و تعداد نشرياتى
که منتشر ميشود و بخش زيادى
از آنھا حتى دست کارگران فعال
نميرسد نيز کارى در زمينه ايجاد
تشکل کارگرى پيش نبردند بلکه
ھر کدام گوشه اى از جنگ
مواضع و نظريات در ميان فعالين
کارگرى متشکل در اين نھادھا
بودند.
سنت و بستر مشترک

خصوصيت بارز و مشترک ھمه
اين تشکلھا اينست که بيرون محيط
کار و زيست کارگران تشکيل شده
اند و فعاليتشان اساسا در محيط کار
و زندگى طبقه کارگر نيست .تشکل
کارگرى بنا به تعريف توسط خود
کارگران و در محيطھاى کارگرى
ايجاد ميشود .ساختن تشکل توده اى
کارگران امر خود کارگران است.
اما ما اينجا با روندى تماما متمايز و
سنتى عجيب روبرو ھستيم .کسانى
که در ھر اظھار نظر اين و آن را
"قيم" کارگران نام ميگذارند و
کارگر را بى نياز از حزب و تشکل
حزبى ميدانند و چه بسا در مواردى
آگاھانه عليه احزاب سياسى
کمونيستى بيشتر از سرمايه داران
تبليغ ميکنند ،ناگھان خود به "قيم" و
"تشکل" کارگرانى تبديل شدند که
شانس نداشتند حتى اينھا را ببينند.
ترديدى نيست که معدود فعاالن و
اعضائى دراين کميته ھا فعال
کارگرى در محيط کار خود ھستند
و يا کم نيستند که سابقه فعاليت در
جنبش کارگرى دارند .يا بسيارى از
کسانى که از تشکيل بويژه دو کميته
ھماھنگى و پيگيرى در ابتداى
تشکيل شان حمايت کردند کارگر
بودند .اما امروز نه از آن کارگران
و اميد اوليه شان خبرى ھست و نه
اين کميته ھا حتى توانستند درصدى
ناچيز ازاين کارگران را به فعال
ايجاد تشکل کارگرى در مراکز
کارشان تبديل کنند .جمع جبرى آنھا
در بيرون محيط کار به تنھا ھدفى
که نرسيده است ھمان فلسفه وجودى
پيدايش آنھا يعنى ايجاد تشکل
کارگرى بوده است .ھمين معضل
خود موضوع بحث مکرر بسيارى
از فعالين در جلسات مختلف بوده
است .تصور اينکه در نھادى از
فعالين کارگرى که رسالت خود را
ايجاد تشکل کارگرى قرار داده است
مرتبا اين بحث طرح شود که بايد با
کارگران تماس گرفت و براى
متشکل کردن آنھا تالش کرد خود
موضوعى عجيب و وارونه است.
سبک کار اين نھادھا بسيار شبيه و
کپى مطابق اصل چپ سنتى است
که کارگر را از محيط کارش ميکند
و به ھسته مربوطه سازمانش وصل

ميکرد .تفاوتى اگر ھست اينجا
صرفا پسوند و صفت "کارگر"
اضافه شده است اما در دنياى
واقعى با سوخت و ساز و
اعتراض و اعتصاب کارگر در
پھنه آن جامعه ربطى ندارند.
راسا بعنوان آکتور فعاله
اعتراضات و يا سازماندھندگان
و متشکل کنندگان کارگر در
اعتصابات عمل نميکنند .حتى
بعنوان کسانى که ادعا ميکنند
بايد حامل "آگاھى" بدرون
کارگران "فاقد آگاھى" باشند،
نتوانستند به اندازه سنديکاليستھا
در مورد ايجاد تشکل کارگرى
قدمى بجلو بردارد و روز به
روز دچار معضالت خانگى و
افتراق بيشترى شده اند .البته
بسيارى از اينھا نه فقط نقدى به
سنديکاليسم بعنوان يک خط مشى
و يک گرايش معين در جنبش
کارگرى ندارند بلکه در موارد
زيادى دنباله رو سنديکاليستھا
ميشوند .آنجا ھم که مرزى با خط
رفرميستى دارند ،تمايزى صرفا
نظرى و ايدئولوژيک است و نه
تمايزى اجتماعى و يا سنتى
متمايز و راديکال و ريشه دار
در جنبش کارگرى .خط حاکم به
فعاليت اين کميته ھا و نگرش
شان به جنبش کارگرى و امر
تشکل در اساس خود متکى به
ديدگاھھاى چپ راديکال غير
کارگرى است .نگرش و ديدگاه
و مواضع سياسى و تئوريک
ھمان است ،سنت و سبک کار
ھمان است ،حتى در موارد
زيادى فعالين ھمانند .و باالخره
سوال ايجاد تشکل کارگرى
عليرغم تالشھاى دلسوزانه و
نيات خير و فداکارى و به زندان
رفتن اين و آن بقوت خود باقى
است و تاکنون پاسخى نگرفته
است.
"کارگران نا آگاھند"
براى کارگر ايجاد تشکل و
نھادى که بتواند منفعت واقعى و
مادى و روزمره و درازمدتش
را حراست کند نياز به تحليل
ھاى آنچنانى و بويژه بردن
"آگاھى" تخصصى به ميان
کارگران ندارد .ترديدى نيست
کارگر مبارز نياز دارد
مارکسيست و کمونيست باشد،
نياز دارد درکى روشن از افق

ضميمه ٧٨
مبارزه کارگرى داشته باشد ،نياز
دارد انترناسيوناليست باشد ،اما
مخالفت با سرمايه دارى و وجود
سنتھا و گرايشات تاريخا شکل
گرفته در جنبش کارگرى و از
جمله وجود گرايش سوسياليستى و
کمونيستى يک واقعيت غير قابل
انکار و بديھى است .کارگر طبيعتا
از انزوا و اتميزه بودن خوشحال
نيست .انفراد و "تشکل گريزى"
آنھم بعد چند دھه در يک جامعه
سرمايه دارى و تحوالت سياسى
مھم فرھنگ رايج و مسلط در ميان
کارگران نيست .اساسا نفس
متشکل شدن و شرکت در مبارزه
طبقاتى قبل از آنکه محصول کار
فکرى و بردن "آگاھى" و "بستر
سازى" مصلحين اجتماعى و
روشنفکران پيامبر گونه باشد
محصول قوانين مادى زندگى و
کار طبقه کارگر است .ناآگاھى
بعنوان مقوله اى نسبى ھمواره
ميتواند در ميان متشکل ترين
کارگران ھم وجود داشته باشد .بى
افقى سياسى ،غير سياسى گرى،
سکتاريسم ،محدود بينى ھاى
صنفى و رشته اى که انعکاسى از
تقسيم کار در ھمين جامعه است،
تسلط گرايشات ارتجاعى و ضد
کارگرى در ميان کارگران و غيره
ميتواند اشکال مختلف ناآگاھى و
ناآمادگى باشد .اما نفس دفاع از
خود ،نفس تشخيص منافع متمايز
با بورژوا براى ھر کارگر نسبتا
جديد در محيط کار ،نفس خواستن
حق و منفعت خود آنطور که در
ھر دوره درک ميشود ،ھمواره و
بطور عينى وجود دارد و ھمين
پايه مادى شکل گيرى تشکلھاى
کارگرى است .کسانى که جنبش
کارگرى را "لوح سفيد" مينامند و
يا نقش پيامبر "آگاھى" از بيرون
به درون جنبش کارگرى را براى
خود قائل اند ،دارند صريحا
مبارزه طبقاتى و اشکال متنوع
بروز آنرا انکار ميکنند .معلوم
نيست بر اساس اين ديدگاھھا که
متاسفانه اينروزھا زياد شنيده
ميشود ،اين ھمه جدال سرسخت و
نابرابر کارگران از کجا آمده
است؟ پاسخ اين خط عموما اينست
که اينھا مبارزات "خودبخودى" و
"صنفى" طبقه کارگر است! گويا
اين توده عظيم ھرازچندگاھى
جائى صرفا و آنھم بصورت
شرطى واکنش نشان ميدھد!
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ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تالشھاى تاکنونى ...
بنابراين اين بحث که اينروزھا
زياد شنيده ميشود که "کارگران
ناآگاھند" ،قبل از آنکه يک
واقعيت پايه اى و مانع سر راه
متشکل شدن باشد يک توجيه خام
سياسى عدم موفقيت خطى است
که تاکنون دنبال شده است.
کارگران ھرجا جمع شدند و
قدرتشان را احساس کردند ،حتى
آنجا که توسط سازمانھاى پليسى
و ضد کارگرى براى اھداف
معلوم جمع شان ميکنند،
صدايشان بلند شده است .سوال
واقعى اينست چرا اين کميته ھاى
مختلف فعالين در ميان اين درياى
فقر و باالکشيدن نان سفره
کارگران توسط سرمايه داران در
مبارزات وسيعى که ھر روز در
جريان است نقشى ملموس ندارند
و در بسيارى موارد اساسا نقشى
ندارند؟ چرا اين فعالين کارگرى و
مبشران آگاھى و انسجام طبقه
خود به گزارشگران و دنباله
روان ھر تحرک و سياست غير
کارگرى تبديل شدند؟ اين نھادھا
ھر کدام و با اتکا به جمع مربوطه
چند اعتصاب را با صالحيت پيش
برده اند و چه درجه اى در تشکل
کارگر در متن مبارزه با کارفرما
دخيل بودند؟ چه درجه اى به
تشکل نسبى و اتحاد کارگران
کمک واقعى کردند و ميتوان گفت
که نتيجه کار اين فعالين اين
ثمرات و دستاوردھاى معين را
داشته است؟ کارنامه اين جمعھاى
متعدد در جنبش کارگرى چيست؟
آيا اين دوستان از خودشان سوال
نميکنند که چرا بيشتر رھبران
کارگرى باتجربه و دخيل در
اعتراضات و اعتصابات کارگرى
نه وارد اين تشکلھا ميشوند و نه
حتى آنرا جدى ميگيرند؟ آيا
معضل از جانب آنھاست يا اينکه
با نگرش و سنت سياسى و سبک
کارى و ديدگاه اين کميته ھا به
تشکل کارگرى مسئله دارند؟ آيا
مباحث سياسى و تئوريک و
تاکتيکى اين فعالين از جنس
نبردھاى فکرى ميان گرايشات
اجتماعى در جنبش کارگرى بين
المللى و يا حتى خود ايران است؟

و باالخره کارگر اعتصابى در ھر
گوشه ايران حق ندارد از خود
بپرسد که شمائى که براى ايجاد
تشکل کارگرى تالش ميکنيد چرا
در کنار اعتصاب و اعتراض من و
در محيط زندگى من خبرى ازتان
نيست؟ حق ندارد بپرسد که چرا
نفس وجود شما به ارتقاى موقعيت و
حرمت من ترجمه نشده است؟
زمانى در کتابھا ميخوانديم که يک
کمونيست يا "يک سرخ" به منطقه
اى آمده است .بالفاصله سرمايه
داران آن منطقه دچار وحشت
ميشدند و کارگران دچار ھيجان و
تحرک .طولى نميکشيد که اعتصاب
و اعتراض عليرغم وجود جاسوسان
و تفنگچى ھاى کارفرماھا منطقه اى
را ميخواباند .دراين اسناد تاريخى
نقش آژيتاتور و رھبر کمونيست و
سوسياليست مثل يک ماده عظيم
انفجارى بود که ھرجائى را بھم
ميريخت و حرکت طبقه کارگر را
عليه سرمايه شکل ميداد .امروز با
پديده اى روبروئيم که انواع کميته
ھا و نھادھاى مدعى "ايجاد تشکل
کارگرى" را داريم که صرفا مدح
تشکل را ميگويند و به تشکل مادى
و واقعى و ملموس کارگر در
کارخانه و محيط زندگى اش کارى
ندارند .اين تناقضات امرى معرفتى
نيست ،بلکه و اساسا امرى اجتماعى
و طبقاتى است .محصول سلطه
سنگين ديدگاھھاى چپ راديکال و
سنتى و غير کارگرى بر ذھنيت و
فعاليت و سنت کار اين فعالين است.
فاکتور اختناق
در بحث ايجاد تشکل توده اى
کارگرى نميتوان فاکتور اختناق را
نديده گرفت يا آن را بسادگى دور
زد .براى ھر سوسياليست و
مارکسيستى بايد اين فرض باشد که
اختناق پايه حکومت سرمايه دارى
در ايران است .اختناق رکن اصلى
اعمال قھر طبقاتى و دولتى
بورژوازى است و تا تغييرى زير و
رو کننده ھمواره وجود دارد .اما

اين بديھيت سياسى ديگر نميتواند
تماما توجيه اين نوع فعاليت و
اين نوع سبک کار و اين نوع
نگرش به جنبش کارگرى باشد.
اختناق در مختنق ترين جوامع
نيز امرى ثابت نيست بلکه تابعى
از موقعيت قدرت دولتى و
طبقات حاکم است .تابعى از
تناسب قواى طبقاتى و شرايط
عمومى تر سياسى جامعه است.
اختناق فرض و رکن مھم
سرمايه دارى بويژه در
کشورھائى مانند ايران است اما
ثابت نيست و نميتوان به آن
بعنوان فاکتورى ثابت نگاه کرد.
اختناق قابل شکستن است .قدرت
و زور را ميتوان با قدرت و
زور عقب راند .کسى که فعاليت
کارگرى را به گشت و گذار در
کوه و دره و بدور از چشم
آدميزاد و محيط اجتماعى و
شھرى تنزل داده است حتما
نميتواند خراشى به اختناق وارد
کند .بلکه اختناق را برسميت
ميشناسد و سعى ميکند تنه اش به
تن آن نخورد .کسى که اختناق را
براى غير ممکن بودن ايجاد
تشکل کارگرى تئوريزه ميکند
قصد ايجاد تشکل کارگرى ندارد
بلکه به آن قسم ميخورد .وقتى
دقت ميکنيد ميبينيد که اين
فاکتور اختناق نه در ايجاد کميته
پيگيرى و نه در ايجاد انواع
کميته ھا و محافل فعالين
کارگرى نقشى ندارد يا دستکم
ھمان نقشى را ندارد که در
تحليل سياسى در باره موانع
ايجاد تشکل کارگرى از جانب
اين نھادھا ارائه ميشود .اين
تناقض مھلک پاسخش اين نيست
که رژيم اسالمى وجود محافل
کارگرى را تحمل ميکند اما
وجود تشکل کارگرى را تحمل
نميکند .يا اينکه امروز اين اقدام
ممکن است و در شرايطى ديگر
اقدامى ديگر ممکن است .اگر
واقعا امروز اختناق مانع ايجاد
تشکل کارگرى است پس اين
ھمه کميته در انتظار چه نشسته
اند؟ آيا راسا برنامه اى براى
اختناق زدائى دارند؟ و باالخره
اگر اختناق مانع ايجاد تشکل
است چرا کارگران شرکت واحد
و اخيرا کارگران نيشکر ھفت
تپه تشکل شان را اعالم کردند؟
روشن است که سرکوب
کارگران واحد و تھديدات فعالين

ضميمه ٧٨
ھفت تپه را ھمه ميبينند .اما اين دو
تشکل محصول يک مبارزه جانانه
و قھرمانانه و اجتماعى بود.
قرار بود تشکل کارگرى در محيط
کار و محيط زيست طبقه کارگر
درست و اعالم شود و با پشتوانه
قدرت توده کارگران خود را به
دولت و کارفرما تحميل کند .چنين
سياستى در اساس مغاير با سنت
وسبک کار اين نھادھاى تاکنونى
است .چه آنھا که ھنوز "نگاه به
باال" دارند و چه آنھا که اولى ھا
را نقد ميکنند و بر استقالل طبقه
تاکيد ميگذارند ھر دو يک کار
ميکنند و در مقابل يک پديده بنام
اختناق عکس العمل واحد نشان
ميدھند .کسى که فکر ميکند و
توھم اينرا دارد که با مانور و
پرسه زدن در کريدورھاى اداره
کار ميتواند فالن نھاد را ثبت کند و
قانونيت آن را بگيرد از ھمين حاال
دارد براى رئيس شدن خودش
نقشه ميکشد .چنين سياستى به
کارگران سھل است ،به ھمان جمع
کوچک فعالين کارگرى ھم
نميتواند متکى باشد .بلکه ناچار
است مرتبا با دور زدن و روشھاى
منحط چپ فرقه اى اموراتش را
زير پرچم "تشکل کارگرى" پيش
ببرد.
اينجا بايد اين فرض اساسى را
تاکيد کرد که ما ھيچ گونه مخالفتى
با ايجاد جمعھاى مختلف کارگران
يا فعالين کارگرى و اين کميته ھا
نداريم .نه فقط مخالفتى نداريم و
فکر ميکنيم که کارگران بايد در
ظرفيتھاى متنوعى متناسب با
نيازھاى مبارزه و زندگى طبقه
کارگر متشکل شوند بلکه برايمان
مثل روز روشن است که ھمواره
در ميان کارگران محافل مختلف،
شبکه ھا ،گرايشات اجتماعى،
سنتھاى مبارزاتى ،اشکال معينى
از اتحاد و سوخت و ساز درونى
وجود دارد که در بسيارى موارد و
بويژه در فقدان وجود تشکلھاى
توده اى و حزبى طبقه کارگر بار
سنگين سازماندھى و رھبرى
مبارزات کارگرى را بر دوش
دارند .اما امروز ديگر روشن
است و تقريبا ھمه قبول کردند که
تشکل کارگرى توسط خود
کارگران و در
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ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تالشھاى تاکنونى ...
محل کار ايجاد ميشود و نه توسط
عده اى به نيابت از آنھا و در
بيرون محيط کار .بحث برسر
نفس وجود اين نھادھا نيست بلکه
برسر ناتوانى اين نھادھا در
رسيدن به ھدفى است که اساسا
تعريف آنھاست .اين نھادھا تشکل
کارگرى نيستند .خوشبختانه
امروز بيشتر آنھا اين را اذعان
ميکنند .اين نھادھا بصورت
کنونى نميتوانند منشا ھيچ نوع
تشکلى بمعناى واقعى آن در ميان
طبقه کارگر باشند .اين نھادھا در
بھترين حالت نوعى تشکل سياسی
برای حمايت از مطالبات
کارگران ھستند .از آنجا که
حمايت از مطالبات کارگران و
جلب حمايت براى اين مطالبات،
تا به ايران و جنبش کارگرى
مربوط است ،مستلزم درجه اى
از نفوذ در ميان طبقه است ،ھمين
امر ھم محقق نشده است .آنھا در
بھترين حالت پيامھائى را براى
اينجا و آنجا در حمايت از
اعتراضات کارگران صادر
ميکنند .آنھا به اختناق کارى
ندارند بلکه آن را در سيستم خود
درونى کرده اند.
تابوى مجمع عمومى
يک مسئله بسيار شاخص شيوه
برخورد اين نھادھا به سنت عمل
مستقيم کارگرى و جنبش مجمع
عمومى است .در ميان بخش نسبتا
زيادى از اين فعالين کميته ھاى
مختلف ،مجمع عمومى و تالش
براى گسترش آن به يک تابو
تبديل شده است .نه فقط در ادبيات
آنھا بر آن تاکيد نميشود بلکه
عبارت "مجمع عمومى تشکل
نيست" زياد شنيده ميشود .در
صورتى در مبارزات کارگرى
زيادى مجمع عمومى يک ظرف
اتحاد و ابراز وجود و تصميم
گيرى است .در موارد موفقى
مجمع عمومى نشان داده است که
ھمه کارگران را در متن مبارزه
نمايندگى ميکند و قابليت انسجام و
اتحاد کارگر اعتصابى را باال

ميبرد .نشان داده است که اين سنت
فرجه را براى عريضه نويسى و
چشم به باال داشتن و ديپلماسى و
دور زدن کارگر ميبندد ،راه سازش
و ترساندن نماينده کارگرى را کور
ميکند و يا بدرجه زيادى غير ممکن
ميکند ،حتى مصونيت و امنيت فعال
کارگرى را باال ميبرد ،بار آموزشى
باالئى براى کارگر معترض دارد و
قدرت اتحاد و يگانگى اش را به
بھترين وجه بميدان ميکشد .در
مورد مجمع عمومى و اصل دخالت
مستقيم و مستمر کارگر در امر
تشکل کارگرى زياد گفته ايم و
نوشته ايم .واقعا چه دليلى ميتواند
وجود داشته باشد که بيشتر اين
فعالين که خود را "ضد سرمايه" و
حتى سوسياليست ميدانند از
روآورى به سنت عمل مستقيم
کارگرى و سنت شورائى استنکاف
کنند؟ ھيچ جا نميبينيد که مجمع
عمومى کارگران در فالن اعتصاب
و يا فالن کارخانه و قدرتى که
بنمايش ميگذارد مورد توجه و
تحليل اين فعالين قرار گيرد و يا
بسيار بندرت و بصورت امرى
حاشيه اى توجه آنھا را جلب ميکند.
آيا اين نشان از قوى بودن سنتى
ديگر و سلطه نوعى "آگاھى" ديگر
در ميان اين فعالين نيست؟ آيا در
بحث و بررسى سنتھاى مبارزاتى
درون طبقه کارگر -و نه ديدگاه
سياسى و تئوريک اين يا آن محفل-
اين تمايز تعيين کننده تر از مباحثى
مانند اساسنامه و غيره نيست؟ آيا
واقعا در شرايط امروز و بطور
عملى حتى تشکيل سنديکا در
شرکت واحد و ھفت تپه ميتواند در
تداوم خود بدون اتکا به مجمع
عمومى بقاى خود را بصورت
واقعى فرض کند؟ آيا در فقدان اين
مکانيزم و سنت اعتراضى که متکى
به دخالت توده کارگر است ھمين
روساى سنديکا ناچار نميشوند در
پارکھا و خانه ھا و کوه و کمر در
مورد وضعيت شان جلسه بگيرند؟
به نظر من فعال کارگرى که به
مسئله مجمع عمومى و جايگاه مھم
آن در توان تشکل طبقه کارگر

بويژه در شرايط امروز بى توجه
است ،در اساس خود تشکل
کارگرى را چه سنديکا و چه
شورا و غيره نفى ميکند .به توان
عمومى و تشکل عمومى و
متنوع کارگر و ادامه کارى آن
در مقابل سرمايه بى توجه است.
لذا نميتواند در مسير ايجاد تشکل
توده اى کارگرى و به اين اعتبار
جدال روزمره با سرمايه و
کارفرماھا گام تعيين کننده اى
بردارد .رويگردانى اين فعالين
از مجمع عمومى و سنت عمل
مستقيم کارگرى تصادفى نيست
بلکه دقيقا ريشه در سنت سياسى
و نگرشى دارد که به فعاليت و
کار اين فعالين مسلط است .با
اين خط حتى نميتوان يکقدم در
مقابل سنت رفرميستى و
سنديکاليستى و تقويت سنت
سوسياليستى در جنبش کارگرى
برداشت.
امروز براى اين فعالين مجمع
عمومى به اجتماع خود آنھا در
جلسات محفلى تقليل يافته است و
بحثھاى اين مجامع نيز اساسا
بحثھائى است که معضل ھمين
امروز توده ميليونى کارگران
نيست .اين جدائى از مبارزه
کارگرى اتفاقى نيست .اين جدائى
يک تاريخ به قدمت قرن بيستم
پشتوانه اش است .سنتى که
مقوالت رھبرى و سازماندھى
مبارزه جارى و واقعى کارگر را
به تبليغ و فراخوان و وبالگھا و
سايتھاى غير فعال و بعضا
تعطيل و بخشا اخبار تنزل داده
است .يعنى ھمان روش چپ
سنتى و غير کارگرى که اينبار
اتيکت "فعالين جنبش کارگرى"
را دارد .اين بازتاب و انعکاس
اين ديدگاه و سنت سياسى است
که بر دست و پاى فعالين
کارگرى سنگينى ميکند .چند
سال طول ميکشد تا جمعى ازاين
فعالين در ميان کورانى از بحث
و کلى مطلب به اين نتيجه ساده
و بديھى برسد که بايد به ايجاد
تشکل کارگرى در محيط کار
کمک کرد و البته از اين
"کمکھا" متاسفانه تاکنون
کارگرانى که در نبرد روزمره با
ارتجاع سرمايه اند ھنوز بھره
اى نبرده اند.
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شيفت سياسى ضرورى است
ترديدى نبايد داشت که عليرغم
تالش و حسن نيت فعالين متشکل
دراين کميته ھا و نھادھا ،چند سال
گذشته نشان داده است که اين خط
به بن بست کامل رسيده است و
تداوم آن نه تنھا کمکى به ايجاد
تشکل کارگرى نميکند بلکه به
پراکندگى و خانه نشينى بيشتر
ھمين فعالين منجر ميشود .اگر
کسى واقعا مسئله اش اين نباشد که
به ھر حال جمعى و محفلى داشته
باشد و کسانى در راس آن باشند،
اگر مسئله اساسى و فورى امروز
متشکل کردن جنبش کارگرى در
تمام اشکال و سطوح ممکن و
مقدور آن باشد ،اگر ھدف اين باشد
که تالش امروز ما بايد بالقوه
بتواند با ھر تغيير در تناسب قوا به
حرکتى جھشى و قدرتمند طبقه
کارگر منجر شود ،راھى جز تکيه
بر سنت شورائى و مجمع عمومى
کارگرى و تالش براى متشکل
کردن کارگران در اين ظرفيت در
محيطھاى کار و زيست وجود
ندارد .من شخصا اميدى به ايجاد و
مھمتر بقا سنديکا در شرايط فعلى
ايران ندارم .عليرغم مخالفت ما با
خط مشى سنديکاليستى و تاکيد ما
بر سنت شورائى و جنبش مجمع
عمومى کارگرى ،سنديکا بعنوان
شکلى از تشکل کارگران مورد
حمايت ماست .ما ھمواره توان
تشکل کل طبقه کارگر و منافع کل
طبقه کارگر را مد نظر داريم و از
ھر تالش کارگران براى ايجاد
تشکل قاطعانه حمايت ميکنيم .اما
سنديکاليسم بقاى خود را يا در
حمايت جناحى از حکومت ميبيند
و يا تنھا ميتواند با اتکا به حمايت
و حضور مستقيم و مستمر توده
کارگران ،يعنى با اتکا به مجمع
عمومى کارگرى سرپا بماند .در
غير اينصورت بعد از مدتى
کارگران مرکز مربوطه احساس
نميکنند که تشکلى دارند و در آن
دخيل اند که قدرت و منافعشان را
بطور مادى نمايندگى ميکند .تنھا
سنت شورائى و مجمع عمومى
کارگرى ميتواند ھم فشار اختناق
را پس بزند و ھم به ايجاد تشکل
مقدور کارگر در شرايط امروز
جواب دھد.
کميته ھا و نھادھاى کنونى به يک
شيفت سياسى
صفحه ٢٧
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ايجاد تشکل توده اى کارگرى
مرورى مجدد بر تالشھاى تاکنونى ...
نياز دارند .ضرورى است اين
دوستان صميمانه ايندوره را
بررسى و جمعبندى کنند و راجع
به کارنامه شان و نقشى که در
اعتراض و مبارزه و تشکل
کارگر داشتند به جامعه و طبقه
کارگر گزارش دھند .اين تغيير نه
تنھا نياز فورى متشکل شدن
کارگران است بلکه به معضالت
خود اين تشکلھاى فعالين کارگرى
ھم بدرجه زيادى پايان ميدھد.
تجربه سالھاى اخير نشان ميدھد
که سنت فعلى که نه حزب است و
نه تشکل توده اى ،ھم ھر دو است
و ھم ھر دو نيست ،سنتى
کارگرى نيست .بلکه بازتاب
نگرش تفکر چپ راديکال و
سنتى است که مانند طنابى به پاى
اين بخش از فعالين پيچيده شده
است و قدرت و توان آنھا را
تحليل ميبرد .اين سنت نه خود را
با سنت راديکال و کمونيستى
کارگران تبئين ميکند و نه با سنت
سنديکاليستى و رفرميستى .با ھر
دو بدرجات متفاوت مسئله دارد و
با ھر دو در زمينه ھائى اشتراک
دارد .آنچه که مسلم است اين نوع
فعاليت و کار غير اجتماعى
بيرون سوخت و ساز و
مکانيزمھاى واقعى جنبش طبقه
کارگر قرار دارد .مھم نيست که
عضو آن فعال کارگرى و نماينده
فالن کارخانه است يا کارگر
بيکار و دانشجوى فارغ التحصيل
يا فعال سياسى سابق .سنت کار و
فعاليت اين نھادھا ،نوع نگرش
شان به طبقه کارگر و مبارزات
کارگرى ،ديدگاھھاى حاکم بر
آنھا ،حساسيت و عدم حساسيت
شان به سواالت واقعى و غير
واقعى ،و باالخره نتيجه پراتيک
چند ساله شان نشان بن بست اين
خط است .چپ راديکال در قلمرو
جامعه بعنوان يک نگرش ظرفيت
رشد و پيشروى ندارد .بازتاب اين
سنت سياسى در ميان فعالين اين
نھادھا يا اعتراضات دانشجوئى يا
ھر جنبش ديگرى نيز کمابيش
ھمين است .اين کميته ھا و نھادھا
به نقدى پايه اى از اين وضعيت
براى برون رفت نياز دارند .در

غير اينصورت حاشيه اى شدن و
بى تاثيرى مطلق و سبک و سياق
فرقه ھا نھايتى است که در انتظار
آنھاست.
آنچه واقعى است گرايشات اجتماعى
و سنتھاى سياسى اند که در جنبش
کارگرى وجود دارند .اگر کسى
واقعا با رفرميسم و راستگرائى و
اتکا به جناح ھا و نھادھاى دولتى
سر دعوا دارد ،ميدان اين دعوا در
اين کميته ھا و گلگشت ھا نيست.
بلکه معنى اين جدال نفيا و اثباتا
خود جنبش کارگرى است .يعنى بايد
پرچم سنت و گرايش سوسياليستى و
کمونيستى را در متن و قلب و
مرکز ھر اعتصاب و اعتراض
کارگرى کوبيد .با گرايشات
اجتماعى نميتوان بصورت فرقه اى
روبرو شد .پاسخ سنتھاى اجتماعى
را بايد با سنت اجتماعى داد .بايد
مکانيزم و کارکرد آن را شناخت.
حتى آنجا که جدلى در قلمرو عقايد
صورت ميگيرد نميتواند متکى به
يک واقعيت اجتماعى و داده در
جامعه نباشد .پيشروى سوسياليسم
کارگرى و سنت عمل مستقيم
کارگرى در گرو اينست که اين
سنت اليه اى از رھبران و فعالين
خود را جلو صحنه بگذارد و
مبارزات کارگران را از زير دست
و پاى تمايالت سازشکارانه بيرون
بياورد .تشکل واقعى کارگرى را
تنھا اين سنت ميتواند شکل دھد و
سرپا نگھدارد .در غياب حضور
فعال و ملموس و قدرتمند کارگران
راديکال و سوسياليست در مبارزات
جارى کارگران عليه کارفرماھا و
دولت مرتجع اسالمى ،ھر تالش
کارگران براى متحد شدن بناچار در
چھارچوب سنتھا و گرايشات ديگر
واقعا موجود در جنبش کارگرى
قالب خواھد خورد .اين اتفاقى است
که مستقل از دعواھاى فعالين در
اين کميته ھا و تالششان براى بردن
"آگاھى" مھر خود را بر روند
واقعى اوضاع ميکوبد .کسانى که
مکانيزم حرکت و تالش کارگر
معترض را نميبينند و پاسخ روشنى
براى آن ندارند ،تنھا ميتوانند در

ضميمه ٧٨

جمعھاى محدود انرژى خود را
صرف کنند و ميدان واقعى را
براى جريانات راست و
سازشکار خالى کنند .اين عبارت
که قدرت کارگر در اتحاد و
تشکل اوست ديگر دارد به کليشه
تبديل ميشود اما متاسفانه براى
تعدادى که خود را فعال جنبش
کارگرى ھم معرفى ميکنند ھنوز
اين موضوع بيان پراتيکى و
روزمره ندارد .کارگر الستيک
البرز با شھامت و قدرت
اعتصاب ميکند اما پرچمش
اينست که مديريت را دولتى کنيد
و نھادى مانند اتحاديه آزاد با
زبان توده ايستى تغيير مديريت
را "خلع مالکيت" کارفرما نام
ميگذارد! اين عبارت توخالى آدم
را ياد "ملى کردن" ھاى
جمھورى اسالمى پس از انقالب
 ۵٧مى اندازد که حزب توده با
حرارات از آن دفاع ميکرد.
کارگر البرز ھنوز حقوق اش را
نگرفته ،معضالتش تماما حل
نشده ،اوباشى رفته و اوباشى
ديگر آمده است ،اما اين تعبير
وارونه و ناسيوناليستى روى
مبارزه آنھا گذاشته ميشود .اگر
کسى دنبال جدال با رفرميسم و
به سازش کشيدن مبارزه
کارگرى است بايد ھمانجا باشد
که کارگر داد ميزند و با اتکا به
سنتى متمايز و راديکال آن را
پس بزند .در بيرون اين ماجرا و
تبريک گفتن به آنھا دردى را
درمان نميکند .بلکه با گرايش و
سياست ناسيوناليستى و ضد
اعالم
مربوطه
کارگرى
ھمبستگى ميکند .اينجا بايد

تصريح کرد که مبارزه کارگران
البرز برحق است و جزوى از
مبارزه طبقاتى .اما سياست حاکم
براين مبارزه سياستى راست است
که تنھا در غياب سنت سوسياليسم
راديکال امکان بروز و خودنمائى
يافته است.
در ايران موجى از فقر و فالکت و
گرسنگى شديدتر در متن بحران
اقتصادى موجود و سياست
آزادسازى قيمتھا در راه است.
وضعيت بسرعت عوض ميشود.
نياز به تشکلھائى که بتواند طبقه
کارگر را دراين جدال سربلند و
پيروز بيرون بياورد و در متن اين
جدال اتحاد کارگرى را در مقابل
طبقه سرمايه دار و دولتش تامين
کند از نان شب واجب تر است.
اگر فعالين اين کميته ھا کارى
ميخواھند دراينمورد صورت دھند
بايد بدون فوت وقت و با تمام قوا
پشت سنت شورائى و جنبش مجمع
عمومى کارگرى در محيطھاى
کار و زيست بروند .امروز
کارگران کمونيست و رھبران
کارگرى پيشرو اين خط مشى را
پيش ميبرند .بايد به اين جنبش
پيوست .عمل مستقيم کارگرى
عبارت کليدى ايندوره است.
کسانى که منتظرند که بذرھاى
آگاھى معوج آنھا باالخره کارگران
را تکانى بدھد بجائى نميرسند.
آنھا ،شايد عليرغم ميل و نيت
خيرشان ،تنھا کارى که ميکنند،
اينست که فضائى بيشتر براى
گرايشات راست در جنبش
کارگرى فراھم ميکنند* .

مجمع عمومى
ظرف اعمال اراده مستقيم و مستمر
کارگران است!
کارگران در اعتراضات جارى به سنت
مجمع عمومى متکى شويد!
جنبش مجمع عمومى را تقويت و
گسترش دھيد!
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فعالين کارگری
و سياست کنترل کارگری
على جوادى
بحت کنترل کارگری توجھات
بسيار و ھمچنين سئواالتی را در
ميان فعالين کارگری برانگيخته
است .اين مطلب پاسخی به برخی
سئواالت مطرح شده در اين
زمينه است.
سياست کنترل کارگری در چه
رشته از صنايعی و با چه
شرايطی مد نظر است؟ چرا بايد
کارگران در صنايعی اين سياست
را اتخاذ کنند که دچار بحران و
خطر تعطيلی و ورشکستگی
ھستند؟ چرا بايد از نقطه
"ضعف" طبقه کارگر شروع
کرد؟
علی جوادی :بنظر من سياست
"کنترل کارگری" را علی العموم
ميتوان در ھر رشته صنعتی،
خدماتی ،توزيع کاال و يا مالی و
تجاری اجرا و پياده کرد .به
عبارت ديگر ھيچ محدوديت
ژنتيک و يا ذاتی مانع پيشبرد اين
سياست نيست .در ھر واحد
اقتصادی که تعدادی از کارگران
نيروی کارشان را به صاحبان
وسايل توليد و توزيع اجتماعی
برای گذران زندگی در ازاء مزد
ميفروشند و محصول جديدی
خلق و خدمات جديدی ارائه
ميکنند ،که در بازار فروخته
ميشود و پول حاصله از آن به
انباشت سرمايه منجر شده و دور
توليد را از نو آغاز ميکند،
ميتوان سياست کنترل کارگری
را اعمال کرد .مساله ای اگر
ھست ،که ھست ،به قدرت تشکل
و اتحاد و ھمبستگی ،يعنی توان
مبارزاتی ،و از طرف ديگر به
خط مشی سياسی حاکم بر گرايش
مسلط بر بخشھای پرتحرک و
کارگری
جنبش
قدرتمند
برميگردد .مسلما سياست کنترل
کارگری را الزاما در ھر زمان و
در ھر شرايطی و در ھر واحد
اقتصادی نميتوان پياده و اجرا
کرد .مسائل و فاکتورھای
متعددی در چگونگی پيشبرد

موفق اين سياست دخيلند .فاصله
ميان "مطلوبيت" سياسی و
"امکان" واقعی را قدرت تشکل و
اتحاد کارگر و قابليت سازماندھی
جنبش کمونيسم کارگری پر ميکند.
کنترل کارگری تعرضی به
سرمايه ،دولت سرمايه و سرمايه
دار برای در اختيار گرفتن
"کنترل" واحد اقتصادی است .در
جامعه سرمايه داری ،سرمايه دار
صاحب وسايل توليد و توزيع
اجتماعی است .مساله کنترل و يا
"مديريت" يک مساله کليدی و
محوری در اقتصاد سرمايه داری
است .يک رکن اساسی نظام
سرمايه داری غير دولتی و رقابتی
وجود متعدد صاحبان سرمايه و
کنترل و اداره پروسه توليد و
توزيع در واحد اقتصادی تحت نظر
خصوصی اين واحدھا است .چنين
تعرضی ،تالش برای خارج کردن
کنترل توليد و توزيع از دست
صاحبان سرمايه ،مسلما با مقاومت
خشن و وحشيانه طبقه و دولت
سرمايه داری حاکم مواجه ميشود.
ترديدی نيست! اما اين فاکتور
عاملی تعيين کننده در پيشبرد
سياست کنترل کارگری نيست .ھر
اعتراض کارگری ،ھر تالش
کارگر و مردم زحمتکش برای
بھبود زندگی و حاکم شدن بر
سرنوشت سياسی و اقتصادی خود
با مقاومت سرسختانه سرمايه و
دولتش مواجه خواھد شد و شده
است .مساله ما پيشبرد چنين
سياستی عليرغم اين فاکتور
ھميشگی در جامعه است .سرکوب
و توحش سرمايه و دولت يک
واقعيت ھميشگی و داده مبارزه
طبقاتی است.
اما پيشبرد سياست کنترل کارگری
در صنايع و واحدھای توليدی
مختلف از "مبرميت" متفاوتی
برخوردار است .صنايعی که بر اٽر
سياست کارفرمايان در آستانه
ورشکستگی و تعطيلی قرار داده
شده اند ،از ضرورت ويژه ای در

اين زمينه برخوردار ھستند.
واقعيت ساده ای اين سياست را
بيان ميکند .کارگران بسياری در
اين صنايع اخراج و بيکار شده
اند و يا در معرض اخراج و
بيکارسازی قرار دارند .آمار
اخراج و بيکار کردن در اين
زمينه تکان دھنده است .پنجاه
ھزار کارگر در چند ھفته اول
سال  ٨٧بنا به آمار دولتی .راه
حل کوتاه مدت و فوری
کارگران در چنين زمينه ای کدام
است؟
پاسخ ما پيشبرد سياستی چند
بعدی است .ما خواھان پيشبرد
ھمزمان مبارزه ای گسترده
برای جلوگيری از اخراج،
ممنوعيت اخراج ،ھستيم .ما
خواھان وادار کردن دولت به
پيدا کردن کار برای تمامی
کارگرانی ھستيم که به دليل
تعطيلی بنگاه ھا بيکار ميشوند.
کارگران مسئول تعطيلی بنگاھھا
نيستند .مگر کارگر در شرايطی
که اين بنگاھھا سود ھای سرسام
آور توليد ميکردند ،در سود آنھا
سھيم بودند که اکنون که بنا به
ادعای کارفرمايان سودی توليد
نميکنند ،در "ضرر شان" سھيم
شوند؟ ما خواھان موظف کردن
دولت به آموزش حرفه ای جديد
برای کارگرانی ھستيم که حرفه
يا رشته آنھا به دليل تغييرات
تکنولوژيک از دور خارج شده
ميشود .ما خواھان پرداخت بيمه
بيکاری مکفی برای ھمه افراد
آماده به کار ھستيم .در کنار اين
مجموعه ،ما ھمچنين خواھان
"کنترل
سياست
پيشبرد
کارگری" ھستيم .طرح سياست
کنترل کارگری در صنايعی که
در معرض تعطيلی قرار دارند،
يک ضرورت حياتی است.
پيشبرد سياست کنترل کارگری
در صنايعی که در معرض
تعطيلی قرار دارند ،پيشبرد اين
سياست در "نقطه ضعف طبقه
کارگر" نيست .بر عکس
بخشھايی از اين اعتراضات
کارگری در صف مقدم اعتراض
طبقه کارگر قرار دارند.
مبارزات کارگران نيشکر ھفت
تپه و مبارزات کارگران نساجی،
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مبارزات کارگران ايران تاير ،در
جبھه مقدم اعتراضات کارگری
است .اما مساله شروع از "نقطه
ضعف" يا "نقطه قوت" اعتراض
کارگری نيست .مساله بر سر
ضرورت و مبرميت و پاسخگويی
به مسائل پيشاروی کارگران در
مقابله با حکم اخراج و بيکار
سازی است که زندگی روزمره
شان را تھديد ميکند .مساله تمرکز
قوا برای پاسخگويی و پيشروی
مبارزه کارگری در اين زمينه و
ھمچنين مسائل عمومی است که
در مقابل طبقه کارگر قرار دارد.
اما يک نکته موقعيت اعتراضی
کارگران در اين بخش را از ساير
بخشھای کارگری مجزا ميکند و
آن نقش و جايگاه اعتصاب
کارگری است .اعتصاب و متوقف
کردن چرخ توليد يک ابزار تعيين
کننده کارگری در مبارزه طبقاتی
در جامعه است .اما اعتصاب در
واحدھايی که سرمايه دار مترصد
به تعطيلی کشاندن واحد توليدی
است ،از کارآيی الزم برخوردار
نيست .در چنين شرايطی کنترل
کارگری اھرمی قدرتمند برای
پيشبرد اھداف کارگری است.
ملزومات و پيش شرطھای اجرا و
پياده کردن اين سياست چيست؟
آيا سرنوشت اين سياست با
سرنوشت رژيم گره نخورده
است؟ آيا سرنگونی رژيم پيش
شرط اين سياست نيست؟
علی جوادی :سرنگونی رژيم
اسالمی پيش شرط تحقق سياست
کنترل کارگری نيست .مساله ما
در فردای سرنگونی رژيم اسالمی
در پس يک انقالب کارگری ،خلع
يد سياسی و اقتصادی از کل طبقه
سرمايه دار در جامعه است .ما
برای سرنگونی رژيم اسالمی و
استقرار فوری و کم مشقت و
بالواسطه يک حکومت کارگری،
يک جمھوری سوسياليستی،
مبارزه ميکنيم .ھدف ما خلع يد از
سرمايه ھم در سياست و ھم در
اقتصاد است .يک حکم بالواسطه
حکومت کارگری ممنوعيت
استٽمار کار مزدی در جامعه
است .حکومت
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فعالين کارگری
و سياست کنترل کارگری...
کارگری با به اجرا گذاشتن کليت
برنامه کمونيستی کارگر ،شرايط
آزادی و رھايی و برابری واقعی
و کامل ھمه مردم را فراھم
خواھد کرد .مساله در چنين
شرايطی اساسا نه "کنترل"
کارگری بلکه پيشبرد و استقرار
"حاکميت" کارگری و دگرگون
کردن مناسبات اقتصادی حاکم بر
جامعه و لغو کار مزدی و از بين
مالکيت خصوصی سرمايه بر
وسايل توليد و توزيع اجتماعی
است.
اگر چه سرنگونی رژيم اسالمی
پيش شرط اجرا و تحقق چنين
سياستی نيست ،اما پيشبرد ھمه
جانبه اين سياست به موقعيت و
سرنوشت رژيم به نوعی گره
ميخورد .واقعيت اين است اگر
رژيم اسالمی قادر شود
اعتراضات کارگری را در ھم
بشکند .اگر قادر شود کارگران
را به تمکين بکشاند ،در چنين
شرايطی عمال امکانی برای
پيشبرد سياست کنترل کارگری
وجود نخواھد داشت .اما نه
شرايط حاضر به اين گونه نيست
و نه روند تحوالت سياسی چنين
شرايطی را محتمل ميکند.
واقعيت اين است که جامعه در
آستانه تغيير و تحوالت جدی و
تعيين کننده ای قرار گرفته است.
مساله قدرت سياسی به مساله ای
باز و مفتوح در جامعه تبديل شده
است .جنبشی برای سرنگونی
رژيم اسالمی در جامعه در
حرکت است .موجوديت رژيم از
زوايای مختلف مورد تعرض
است .بدين اعتبار ما در شرايط
"متعارف" و "با ٽبات" حاکميت
سرمايه در جامعه مواجه نيستيم.
حتی خود سرمايه ھم عالمت
سئوال بزرگی در باالی سر
موقعيت رژيم حاکم قرار داده
است .يک رکن پيشروی طبقه ما
در چنين شرايطی جلوگيری از
اخراج و محکوميت کارگر به
فقر و فالکت گسترده است.
کنترل کارگری پاسخی به چنين

وضعيت است .اقدامی برای
جلوگيری از اخراج کارگران است.
تالشی برای مقابله با سياست بی
خانمان سازی کارگر توسط
کارفرما و دولت در چنين صنايعی
است.
اما در اين زمينه به فاکتوری واقعی
بايد اشاره کرد .پيشبرد ھر عرصه
ای از سياست کارگری در جامعه
مستلزم توازن قوا و نيروی
مبارزاتی معينی است .ھمانطور که
پيشبرد امر انقالب کارگری مستلزم
سازماندھی طبقه کارگر و متحد
کردن اين صف به گرد پرچم
کمونيسم منصور حکمت و قرار
گرفتن حزب اتحاد کمونيسم
کارگری در راس اعتراضات طبقه
کارگر و جامعه است ،پيشبرد
سياست کنترل کارگری ھم مستلزم
تامين شرايط و ملزومات الزم
خاص تحقق اين سياست است .اين
شرايط کدامند؟
در درجه اول بايد صفی از رھبران
کارگری و فعالين سوسياليست
کارگری به پيشبرد چنين سياستی
در مبارزات کارگری متقاعد شوند
و اين سياست را در دستور خود
قرار دھند .نميتوان از باالی سر
رھبران عملی کارگران چنين
سياستی را پيش برد .طبقه کارگر
لوح خام نيست .دارای فعالين و
رھبران عملی خود است .متقاعد
کردن بخشی از اين فعالين به
ضرورت و مطلوبيت سياست
کنترل کارگری يک رکن اساسی
پيشبرد چنين سياستی است .اما جلب
نظر اين فعالين تمام مساله نيست.
گام اول چنين راھی است .مساله
اساسی ،تامين اتحاد و شکل دادن به
تشکل توده ای کارگری برای
پيشبرد عملی چنين سياستی است.
تاکيد ما بر مجمع عمومی روتين و
سازمانيافته کارگری است .در
شرايطی کنونی مجمع عمومی
کارگری مناسبترين و منعطف ترين
ظرف توده ای تشکل کارگری
است.

اما پيشبرد چنين سياستی در ھر
بنگاه اقتصادی ميتواند اشکال
مختلف و نقاط آغاز متفاوتی به
خود بگيرد و يا مسير متفاوتی را
طی کند .روند عينی مبارزه
طبقاتی متنوع و گسترده و زنده
است .ويژگی ھای خاص پيشبرد
اين سياست را عمل مبارزاتی و
ابتکار فعالين و رھبران کارگری
تعيين خواھند کرد.
رژيم در مقابله با سياست کنترل
کارگری واکنش بسيار خشنی
خواھد داشت؟ به قولی "ھزينه
ھای" چنين سياستی سنگين
است .آيا نبايد تمرکز را در اين
شرايط بر روی "بيمه
بيکاری" قرار گذاشت؟ آيا بيمه
بيکاری قابل حصول تر نيست؟
علی جوادی :کنترل کارگری
آلترناتيو سياست تالش برای
وادار کردن دولت به پرداخت
بيمه بيکاری نيست .بيمه
بيکاری ھم آلترناتيو سياست
کنترل کارگری نيست .از نقطه
نظر ما اين دو سياست ،جوانب
متعدد يک سياست کارگری
واحد ھستند .از اين رو بنظر من
بايد نيرو را بر پيشبرد ھر دو
بخش اين سياست کارگری واحد
متمرکز کرد .اما مساله قابل
حصول تر بودن ،نکته ای قابل
بحٽ و به فاکتورھای متعددی
گره ميخورد.
ھر مبارزه کارگری مسلما برای
پيشروی و موفقيت نيازمند
نيروی مبارزاتی معينی است.
از اين رو بايد به جوانب متعدد
پيشبرد ھر سياستی پرداخت.
دريافت بيمه بيکاری و وادار
کردن دولت به پرداخت بيمه
بيکاری مستلزم توازن قوای
سياسی گسترده و ھمه جانبه ای
است .وادار کردن دولت اسالمی
سرمايه به پرداخت بيمه بيکاری
در سطحی سراسری نيازمند
عقب نشاندن دولت است .پيشبرد
چنين سياستی نيازمند مبارزه ای
گسترده ،دائمی ،و سطح ويژه
ای از ھمبستگی و اتحاد طبقه
کارگر است .در حال حاضر
يک رکن سياست رژيم اسالمی
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به زانو در آوردن کارگران و
مردم زحمتکش به لحاظ اقتصادی
است .در حقيقت تحميل فالکت
اقتصادی ابزاری برای در ھم
شکستن قوای مبارزاتی طبقه
کارگر و مردم زحمتکش است.
بايد اين سياست رژيم اسالمی را
در ھم شکست .اما نيروی الزم
برای تحقق چنين سياستی مستلزم
گرد آوردن نيرويی سراسری و
ھمه جانبه و طول زمانی متفاوت
تری است.
بطور مٽال برای کارگر نيشکر
ھفت تپه که با خطر فوری و
عاجل بيکاری در ابعاد ھزاران
نفره مواجه است ،مساله از
فوريت ويژه ای برخوردار است.
اين بخش از کارگران نيازمند در
دستور قرار دادن و پيشبرد
سياستی اند که در کوتاه مدت و
بطور فوری قابل تحقق باشد .در
غير اين صورت در فردای
تعطيلی و بيکار سازی مبارزه
کارگران وارد فاز و دوره ای
ديگری خواھد شد .اين مساله يک
ويژگی سياست کنترل کارگری
است .در صورت متشکل کردن
توده ھای کارگر در واحد توليدی
به سرعت قابل پيشروی و تحقق
است .اما در عين حال پيشبرد
سياست کنترل کارگری مترادف
تعرض به سرمايه در عرصه
جديدی است .مساله خارج کردن
کنترل بنگاه اقتصادی از دست
سرمايه دار و دولت است .چنين
تعرضی با مقاومت سرسختانه
دولت مواجه خواھد شد .به ھمين
اعتبار اين سياست ھم نيازمند
درجه ويژه ای از ھمبستگی و
قدرت کارگری است که بتواند
مقاومت کارفرما و دولت را خنٽی
کند .به اين اعتبار تفاوت مساله را
شايد بتوان بطور مشخص تر در
زمان تحقق چنين سياستی ذکر
کرد .ويژگی سياست کنترل
کارگری در اين است که در
صورت گرد آوری و اتحاد
کارگران در فاصله زمانی کوتاه
قابل حصول است.
کارگران دارای تشکل ھای
پايداری نيستند .پيشبرد چنين
سياستی مستلزم تشکالت جا
افتاده کارگری
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فعالين کارگری
و سياست کنترل کارگری...
است .در غياب تشکل ھايی
چگونه ميتوان اين سياست را
پيش برد؟
علی جوادی :در غياب تشکل
توده ای کارگرای نميتوان
سياست کنترل کارگری را پيش
برد .پيشبرد سياست کنترل
کارگری مستلزم وجود و شکل
گيری تشکل توده ای کارگری
است .اما مساله "غيبت" تشکل
کارگری مساله ای مانند فاصله
صفر و بينھايت نيست .ميتواند
بسرعت شکل بگيرد .آنچه
امروز مانع وجود تشکل
کارگری است ،بی تجربگی و يا
عدم خواست و سنت تشکل در
صفوف جنبش کارگری نيست.
مساله اساسا به درجه سرکوب و
اختناق پليسی – مذھبی حاکم بر
جامعه برميگردد .اگر دو روز
نيروی سرکوب را از باالی سر
کارگر و جامعه بردارند ،ما به
سرعت با تشکل ھای توده ای
کارگری مواجه خواھيم شد که به
قولی "مانند قارچ از زمين سر
بلند خواھند کرد" .به اين اعتبار
مساله نه در نبود سنت مبارزه
متشکل و توده ای کارگری بلکه
در سرکوب سيستماتيزه است.
سنت جنبش مجمع عمومی ،سنت
جنبش شورايی يک سنت جا
افتاده و قوی در جنبش کارگری
است .سنت حساب پس داده ای
است .توان و قابليت خود را
نشان داده است .تاريخ تحرکات
کارگری در "انقالب  "٥٧را
پشت سر خود دارد .سنت انقالب
کارگری در روسيه را در تاريخ
خود دارد.
اما نبود تشکل ھای کارگری جا
افتاده به معنی عدم امکان شکل
دادن به اين تشکالت در پروسه
مبارزاتی نيست .مجمع عمومی
سازمانيافته و روتين شده ،تشکل
توده ای کارگری مطلوب برای
پيشبرد چنين سياستی است .چنين
ظرفی به سرعت قابل شکل

گيری است .ما در اعتصابات و
اعتراضات کارگری بسيار شاھد
شکل گيری مجامع عمومی
کارگری بمنظور سازماندھی و
ھدايت اعتصاب کارگری ھستيم.
روتين کردن چنين شرايطی تامين
اين بخش از نياز پيشبرد سياست
کنترل کارگری است.
واکنش رژيم در قبال اعتراض
کارگران در صنايع کليدی از جمله
صنايع نفت و گاز و پتروشيمی و
ھمچنين صنايع اتوموبيل سازی با
صنايع نساجی و يا نيشکر ھفت
تپه متفاوت است .آيا نبايد تاکيد را
بر اين صنايع گذاشت؟ آيا نبايد از
اين مراکز شروع کرد؟
علی جوادی :صنايعی که برشمرده
شده اند بدون ترديد در زمره صنايع
کليدی جامعه ھستند .ھر گونه
مبارزه موفقی در اين صنايع تاٽير
بسزايی در پيشروی طبقه کارگر
در مقابله با سرمايه در جامعه
خواھد داشت .بعضا مساله نقش
طبقه کارگر در تحوالت آتی جامعه
به عملکرد قشر راديکال –
سوسياليست کارگر در اين بخش از
صنايع گره خورده است .يک رکن
سياست سازماندھی کارگری حزب
اتحاد کمونيسم کارگری ھم تاکيد بر
متشکل و متحد کردن کارگران و
تالش برای تامين ھژمونی گرايش
کمونيسم کارگری در اين بخش از
صنايع است .به اين اعتبار آيا نبايد
از اين صنايع شروع کرد؟
الزاما نه! کارگران در اين صنايع
برای پيشبرد مبارزه خود و تعميق
و گسترش مبارزه طبقاتی بمنظور
بھبود موقعيتشان در جامعه دارای
ابزار قدرتمند اعتصاب و توقف
چرخ توليد ھستند .ھر روز
اعتصاب کارگران در ايران
خودرو يک ضربه سھمگين به سود
و موقعيت سرمايه در جامعه است.
کارگران صنعت نفت گلوگاه
اقتصادی رژيم اسالمی و طبقه

ضميمه ٧٨

سرمايه داری حاکم را در دست
خود دارند .اين بخش از طبقه
چنانچه اراده کند ،قادر خواھد
شد عظيم ترين ماشين سرکوب
را از کار بيندازند .تجربه
اعتصاب کارگران صنعت نفت
در فلج کردن حکومت نظامی
شاه ھنوز از خاطره و تاريخ
مبارزات کارگری حذف نشده
است.
ھمه گرايشات کارگری در اين
مورد توافق ندارند .دريافت
دستمزدھای معوقه ،افزايش
دستمزد ،قراردادھای موقت و
سفيد مشغله عمده کارگران
است .اين سياست را دور از
ذھن ميدانند .چگونه ميتوان اين
سياست را پيش برد؟
علی جوادی :اين بار اولی
نيست که گرايشات متفاوت در
جنبش کارگری حول سياستی
توافق ندارند .مسلما آخرين بار
ھم نخواھد بود .جدال گرايشات
در جنبش کارگری در عين حال
انعکاسی از جدال طبقاتی در
جامعه است .مگر گرايش
سنديکاليست در اھداف و
سياستھای خود با گرايش
کمونيستی در طبقه توافقی دارد؟
اين گرايشات به دو جنبش
متفاوت اجتماعی در جامعه
تعلق دارند .نتيجتا با تشديد
مبارزه طبقاتی و تشديد قطب
بندی در جامعه نميتوان انتظار
"توافق" بيشتری داشت .گرايش
سنديکاليست در صفوف طبقه
کارگر حداقل گرا است .محافظه
کار و رفرميست است .به کم
قانع و راضی است .پذيرای
مالکيت
مناسبات
نفس
خصوصی سرمايه است .نقدی
به بنياد نظام استٽمارگر سرمايه
داری ندارد.
دريافت
برای
مبارزه
دستمزدھای معوقه ،مساله لغو
قراردادھای موقت و سفيد

امضا ،يک مساله عاجل جنبش
ماست .ما در عين مبارزه برای
اين مطالبات برای خواستھای
متعددتری ھم مبارزه ميکنيم.
مبارزه برای دريافت بيمه بيکاری
مکفی ،مبارزه برای تعيين
دستمزد توسط نمايندگان منتخب
کارگران ،مبارزه برای ممنوعيت
اخراج ،در زمره تفاوتھای گرايش
ما با اين گرايش در عرصه
مطالبات فوری است .اما مھمتر
مساله اھداف پايه ای اين دو
جنبش است .برای جنبش ما حق
معاش ،حق مسکن مناسب ،حق
دسترسی به آموزش و درمان
مناسب يک حق پايه ای است که
ھر انسانی با چشم گشودن به اين
جھان بايد از آن برخوردار شود.
در جنبش سنديکاليستی اين مسائل
"زياده روی" است و يا در زمره
حقوق طبيعی انسانھا قرار ندارند.
جنبش سنديکاليستی وجود طبقات،
وجود استٽمار طبقاتی ،مالکيت
انحصاری طبقه سرمايه دار بر
لوازم توليد و توزيع اجتماعی را
فرض ميگيرد .تالش اش ،در
بھترين حالت ،محدود به مبارزه
برای بھبود شرايط طبقه کارگر
در اين محدوده تنگ و
استٽمارگرايانه است .نتيجتا انتظار
"زياد" از گرايش سنديکاليستی در
صفوف طبقه کارگر امری بيھوده
است.
برای پيشبرد اين سياست از کجا
بايد شروع کرد؟ در کدام مراکز؟
با چه اقداماتی؟
علی جوادی :بنظر من فعالين
راديکال و سوسياليست در نيشکر
ھفت تپه ،در صنايع نساجی ،در
الستيک سازی البرز بايد دست به
کار سازماندھی چنين اقدامی
شوند .اينکه از کجا بايد آغاز
کرد؟ چگونه بايد آغاز کرد؟ را
بايد به شرايط مشخص و
ابتکارات ويژه سازمان دھندگان
کارگری و فعالين راديکال و
سوسياليست طبقه کارگر و
رھبران عملی کارگران سپرد* .

به حزب اتحاد کمونيسم کارگرى
کمک مالى کنيد!

صفحه ٣١

نامه ھا،

يک دنياى بھتر

ضميمه ٧٨

از شماره ھاى  ٧٠و ٧١

سواالتى در باره کنترل کارگرى
سياوش دانشور
معضل درک از کنترل کارگرى
بحث کنترل کارگرى را مطالعه
کرديم .اما آنچه که ھنوز براى ما
مانعى مرکزى براى اعمال کنترل
کارگرى است ،درک از کنترل
کارگرى در کارخانه است.
تعدادى فکر ميکنند بايد ماشينھا
را بفروش برسانند و بدين ترتيب
حقوق خود را از حلقوم کارفرما
بيرون بکشند .تعدادى ديگر فکر
ميکنند بايد صدمات و خسارت
ايجاد کنند و اين را يک نوع به
زانو در آوردن کارفرما ميدانند.
جعفر از دزفول.
جعفر عزيز،
آمادگى شما براى اتخاذ اين
سياست شورانگيز است .موانع
ھميشه و در ھمه حال وجود
دارند .اين موانع قبل از اينکه به
کارگران برگردد به شرايطى
برميگردد که طبقه ما در آن به
اسارت گرفته شده است و تالش
ما بايد اين باشد که اين شرايط را
تغيير دھيم .سياست ماشين شکنى
و وارد کردن خسارت به ماشين
آالت جديد نيست ،به دوره اوليه
سرمايه دارى برميگردد .دورانى
که کارگر مشقت جديدش در
سرمايه دارى را در قياس با
زندگى اش در مناسبات گذشته در
وجود اين ماشينھا ميديد .لذا
ماشين شکنى ميکرد .ترديدى
نيست که اين ديدگاھى ارتجاعى و
محصول دوره شکل گيرى طبقه
کارگر بود .در يکى دو سال
گذشته نيز در برخى مراکز
کارگرى مواردى مشابه را شاھد
بوديم .کارگر براى عقب راندن
فشار وحشتناک کار و بيرون
ريختن نفرتش از سرمايه دار
ممکن است دست به حرکات آنى
و نامتناسب مانند صدمه زدن به
ماشينھا بکند .ولى آگاھى عمومى
کارگر و اھداف طبقاتى اش چيز
ديگرى را ميگويد .نه راه مقابله

ماشين شکنى است و نه کنترل
کارگرى ربطى به اين نوع سياستھا
دارد .شما بايد به رفقايتان اين نکته
را يادآور شويد که اين ماشينھا و
وسائل کار و توليد به خودشان و به
جامعه تعلق دارد .از منبع استثمار
شماست که اين وسائل تھيه شده و
در ھر دور توليد با قدرت بيشترى
بکار افتاده است .ولى فعال اختيار و
مالکيتش دست سرمايه دار است.
جنبش طبقه کارگر جنبشى براى
نفى اين مناسبات مزدى و الغاى
مالکيت خصوصى بر ابزار کار و
توليد است .مبارزه با اجحافات
کارفرما در سنت مبارزه کارگرى
راه و رسم ديرينه خودش را دارد
که شما بھتر از آن مطلعيد .طبقه
کارگر اتفاقا ميخواھد اين اموال
غصب شده را باز ستاند.
ترديدى نيست که کارگر محق است
که حقوق خود را از حلقوم کارفرما
بيرون بکشد .اما اين اقدامى فردى و
از طريق فروش وسائل موجود
نيست .اتفاقا در دزفول اين سرمايه
داران بودند که وسائل و ماشين
آالت امثال کارخانه قند را بردند و
با فروش آن طلبھاى خود را وصول
کردند .آنھا البته سيستم قانونى و
دولتى را پشت خود داشتند.
ھمانزمان کارگران اين کارخانه بايد
به کنترل کارخانه رو مى آوردند تا
در دعواى سرمايه داران متفرقه
سرشان بى کاله نماند .بحث کنترل
کارگرى را بايد در ظرائف آن
براى رفقايتان توضيح دھيد و در
ھر مورد معين با توجه به توان
عمومى و آمادگى کارگران اقدامات
و گامھاى سنجيده را برداريد .ھدف
در ھر حال اينست که موقعيت
کنونى را بتوان بنفع کارگران تغيير
داد ،چه تغيير در موقعيت وخيم
اقتصادى و معيشتى و چه تغيير در
مناسبات برده وار حاکم بر کار.
موفق و پيروز باشيد.
کارگران ھفت تپه و کنترل کارگرى

ما اينجا در ھفت تپه با مشکالت
عديده روبرو ھستيم .بنظر ما
ھنوز درک روشنى از کنترل
کارگرى نيست .مباحث در ميان
کارگران زياد بوده است اما
نتايج حاصل از آن طرح
سواالت بوده که چگونه بايد
کنترل کرد .سواالت اينھا ھستند:
با سرکوب چطور روبرو شويم؟
کارفرما حاضر است نه تنھا
کارگران را بلکه خانواده و پير
و جوان را به رگبار ببندد .براى
اينکه چنين اتفاقاتى نيفتد ،يعنى
کارگران صاحب اختيار باشند
در کارخانه ،با اين مسئله
چطورى بايد روبرو شوند؟
پاسخ :رفيق عزيز ،ترديدى در
مورد سبعيت و ظرفيتھاى ضد
بشرى بورژواھا بطور کلى و
اينجا سرمايه داران و دولتشان
در ايران نيست .اما متاسفانه
سرکوب تاريخى طبقه کارگر
زيادى اين تصور را بوجود
آورده که آنھا بسيار قدرتمند اند
و حاضر به ھر کار و ما زيادى
ضعيف ايم و ناتوان از ھر کار.
بحث اين نيست که کارفرماھا در
مقابل کارگران براى کنترل
کارگرى فرش قرمز پھن ميکنند.
ترديد نداشته باشيد که اولين
نشانه ھاى کنترل کارگرى در
مراکزى چون نيشکر ھفت تپه يا
صنايع بزرگ با اقدامات ويژه
ميتواند روبرو شود .دليل آن ھم
جلوگيرى از گسترش اين
سياست است .اما اين تصور ھم
نادرست است که رژيم اسالمى
ميتواند پير و جوان و ھزاران
کارگر را در مجتمع به گلوله
ببندد .راه انداختن حمام خون
براى بازستاندن کارخانه از
کنترل کارگران به معنى تمام
شدن کار اين حکومت است.
واقعا شما فکر ميکنيد قتل عام
کارگران در يک کارخانه آنھم

براى دفاع از معيشت و حقوق و
کارشان را طبقه کارگر و جامعه
قبول ميکند و اين حکومت در
فرداى چنين اقدام فرضى ميتواند
روى پايش بايستد؟ آنھا نميتوانند
چنين اقدامى بکنند و نه اينکه در
ماھيت و ظرفيت آنھا نيست.
اما فرض را بايد بر مقاومت
بورژوازى،
تراشى،
مانع
چرخاندن چماق قانون ،استفاده از
ارتش و نيروى سرکوب براى
عقب راندن کارگران گذاشت.
امرى که ما در ھر اعتصاب
کارگرى با آن مواجھيم .کارگران
بايد در مقابل اين قدرت متقابال
قدرت نشان بدھند .چگونه؟ اول،
تشکيل سازمان سراسرى و داير
متکى بر اراده مستقيم و منفعت
عمومى کارگران .يعنى مجمع
عمومى و شوراى کارخانه و
مجتمع کشت و صنعت نيشکر
ھفت تپه .دوم ،اعالم صريح
اھداف کارگران از کنترل
کارخانه .کارگران ميتوانند و بايد
اعالم کنند که؛ در مقابل سياست
نابودى کارخانه و محل کار
ھزاران خانواده کارگرى و تاراج
و فروش زمينھا و اموال کارخانه
و تعطيلى و گرسنگى دادن به
مردم منطقه ،ما بر کوتاه کردن
دست سرمايه داران از دزديھا و
نابودى مراکز توليدى و کار
کارگران دست به کنترل کارخانه
زده ايم .ھيچ نوع نقل و انتقالى از
مجتمع بدون تصويب و موافقت
کتبى کارگران و نمايندگان منتخب
شان صورت نخواھد گرفت.
سرمايه داران تنھا به فکر سود اند
و نابودى ھمه چيز ،کارگران اما
تاکنون اين دنيا را ساخته اند و
بازسازى آن را به نفع ھمه جامعه
امر خود ميدانند .ما شرافتمندانه
کار و توليد ميکنيم و اجازه دزدى،
سو استفاده ،و حقوق ويژه به کسى
نميدھيم .ما جامعه و طبقه کارگر
را به حمايت از اين اھداف
شرافتمندانه و
صفحه ٣٢

يک دنياى بھتر

صفحه ٣٢

سواالتى در باره کنترل
کارگرى...
انسانى فراميخوانيم .سوم ،ايجاد
نھادھا و سازمانھاى متعددى در
درون شوراى مجتمع براى
پيشبرد اھدافى که کارگران و
خانواده ھايشان در آن ذينفع اند.
سوم ،باال بردن قابليت دفاع از
خود در مقابل ھرگونه تھاجم به
کارگران و ھرگونه پروکاسيون
عليه کنترل کارگرى با اتکا به
تصميمات مجمع عمومى و
شوراى کارخانه .چھارم ،گزارش
مرتب به جامعه از اقدامات
کارگران براى جلوگيرى از
بيکارى و نابودى مراکز کار و
ممانعت ھا و کارشکنى ھاى
کارفرما و نھادھاى دولتى .پنجم،
فراخوان به کارگران در ھرجا
براى اعمال کنترل بدرجات
متفاوت براى دفاع از حيثيت و
موجوديت اجتماعى و زندگى
طبقه کارگر.
اگر کارگران بتوانند متحدانه
دولت و کارفرماھا را در اين سه
کنج قرار دھند ،آنھا توان عينى
مقابله خشن با اين وضعيت را
ندارند و ھر اقدامشان عليه تالش
شرافتمندانه کارگران به بى
اعتبارى بيش از پيش آنان و
گسترش اين سياست در مراکز
کارگرى تبديل خواھد شد .و
باالخره ،آلترناتيو اين سياست تنھا
پذيرفتن وضعيت موجود و
نابودى تدريجى است .کارگران
نميتوانند اين نابودى ھمگانى را
نبينند و تنھا نگران اين باشند که
"آنھا به ما حمله ميکنند" .مگر
تاکنون به کارگران و صف آنھا
بارھا حمله نکرده اند و مگر
نھايتا عقب ننشسته اند؟ تمام اين
سواالت تابع اينست که کارگران
چگونه عمل ميکنند و چگونه در
ھر مقطع با ھوشيارى ھر نوع
پروکاسيون کارفرما و باالئى ھا
را با اقدامات سنجيده و متحد خود
خنثى ميکنند.
کارگران را دستگير و اخراج
ميکنند

سوال بعدى که مطرح است اينجا
قانونھا ھمه براى خودشان است .من
رفتم وارد کارخانه دربسته شدم.
ميشود تعرض به حريم شخصى
آقاى کارفرما و دستنبد ميزنند
کارگران را و يا در بھترين حالت
اخراج ميکنند .پاسختان چيست؟
پاسخ :در حال حاضر که با
کارگران ھمين رفتار را ميکنند.
وانگھى در بسيارى از موارد
کارگران عمال اخراج شده اند و
طرف کارخانه را بسته يا اعالم
ورشکستکى کرده است .کارگران
دراين وضعيت چيزى براى از
دست دادن به معنى شغل ندارند.
آنجا ھم که دارند و در معرض
نابودى ھستند ،مثل برخى از
نساجيھا ،آينده بسيار ناروشن است
و سرعت بيکارى و اخراج بيش از
حد .بنابراين کارگران يا بيکار شدند
و يا بزودى بيکار ميشوند .يک راه
اينست که صبر کنيم که شايد ھر
کدام ما ديرتر بيکار شد .راه ديگر
اينست براى تغيير صورت مسئله
اقدام کنيم .ما دومى را پيشنھاد
ميکنيم .حتى عدم موفقيت دراين کار
منافعش بسيار بيشتر از سياست
انتظار براى کارگران و جنبش
کارگرى است.
و باالخره شما وارد بحثى ميشويد
که بسيار مھم است؛ مالکيت
"مقدس" سرمايه داران! جنبش
سوسياليستى طبقه کارگر اساسا
جنبشى براى لغو کار مزدى و
مناسبات مبتنى بر مالکيت
خصوصى است .اين مالکيت براى
ما نه فقط "مقدس" نيست بلکه
ميخواھيم آنرا لغو کنيم .ما نفس
مالکيت را لغو نميکنيم بلکه شکل
کنونى و طبقاتى آن را از بين
ميبريم .اتفاقا آنھا به حريم شخصى
و مالکيت ما ھجوم برده اند .آنھا از
بيش از  ٩٠درصد جامعه عمال
سلب مالکيت کرده اند و آنرا در
اختيار عده قليلى سرمايه دار انگل
قرار داده اند .ما دقيقا ميخواھيم از
اين عده قليل سلب مالکيت کنيم و

مالکيت را به ھمگان برگردانيم.
يعنى مالکيت وسائل کار و توليد
نيازھاى جامعه را اشتراکى کنيم.
اين ھدف اعالم شده و شناخته
شده کمونيسم کارگرى است.
دراين مسير نيز کارگر بين
مالکيت داشتن و مالکيت نداشتن
کارھاى زيادى ميتواند بکند .لغو
مالکيت يک شبه صورت
نميگيرد ھمينطور که انحصار
مالکيت در دست بورژوازى
يک شبه صورت نگرفته است.
قانون ھرچه ميخواھد بگويد،
مھم اينست که طبقه کارگر چه
چيز را برسميت ميشناسد و يا
نميشناسد .اگر شما خود را محق
ميدانيد که اين کارخانه دستکم
ھمانقدر به حاج آقا تعلق دارد که
به شما که محل کار و تامين
زندگى تان است ،آنوقت ميتوانيد
با صداى بلند اعالم کنيد که
کارخانه را که برنداشتيم و
ببريم ،سرجايش است .اما اينجا
محل کار ماست و معيشت مان
از اينجا تامين ميشود .سرمايه
دار غلط کرده کارخانه را ميبندد
و ميرود! او چنين حقى ندارد.
مالک واقعى اين ثروتھا ما
ھستيم .با کار ما توليد شده است.
کارگران خيلى چيزھا ميتوانند با
اعتماد بنفس بگويند بدون اينکه
وارد بحث حقوقى مالکيت شوند.
با اينکه منظور شما را از
"تعرض به حريم شخصى"
درک ميکنم ،اما کنترل کارگرى
تعرض به "حريم شخصى"
سرمايه دار نيست .اين حريم
شامل زندگى خصوصى او و ھر
کس ديگر است .اتفاقا کارگران
خواھان مصونيت و حرمت
حريم شخصى و زندگى
خصوصى ھمه جامعه ھستند.
کارگران که وارد منزل و
زندگى کودکان سرمايه دار
نشدند و يا فرش و وسائل زندگى
شخصى ايشان را از منزل
بيرون نياوردند که دولت بيايد
بگويد "شما به حريم شخصى
کارفرما تعرض کرديد!؟" محل
کار حريم شخصى نيست بلکه
مکان توليد و واحدى از سازمان
اجتماعى کار است .ما داريم
راجع به کنترل کارگرى دراين
سازمان اجتماعى کار حرف
ميزنيم .به ھر حال تمام مسئله

ضميمه ٧٨
نھايتا به اراده متحد و ھوشيارى و
قدرت مانور کارگران برميگردد و
ھمين فاکتورھا نيز دامنه دستگاه
سرکوب را مشروط ميکند.
کارگران در مسائل جديتر حساس
نيستند
کارفرما و دولت دست در دست
ھم دارند .ما در مبارزه براى
اشتغال و پرداخت حقوقھا دستمان
در دست ھم است .وقتى به مسائلى
اين چنينى ميرسد کمتر کارگران
دخالت ميکنند .چه بايد کرد؟
پاسخ :چه بايد کرد ما امرى
ضرورتا ذھنى نيست .کارگران
دقيقا دنبال منافع واقعى خود ھستند
و دريچه باالترين اتحاد آنھا ھم
ھمين منافع واقعى و آگاھى به
آنست که حرکت شان را جھت
ميدھد .وقتى ھمه ميگويند حقوقمان
را ميخواھيم ،کار ميخواھيم،
امنيت شغلى ميخواھيم و غيره
متحداند .اينھا ھمان درجه جديت
دارند که کنترل کارگرى .اگر
کارگران به اين امر وقوف يابند
که تامين امنيت شغلى و کار و
معيشت شان در گرو اينست که
گامى فراتر بگذارند و دراين ميان
چيزى براى از دست دادن ندارند،
بدون ترديد پشت اين سياست مى
آيند .چه بايد کرد؟ بايد ھمين را
نشان داد که منفعت عمومى
کارگران در اينست که مقابل
تعديل ،اخراجھا ،وعده دادنھا،
جنگ فرسايشى و غيره راه حل
واقعى ترى ھم ھست .ھمانطور که
براى يک اعتصاب و حرکت
کارگرى بايد کلى تالش کرد و
توده کارگران را آماده نمود،
ھمانطور که بايد براى يک
روياروئى کارگرى با روحيات
محافظه کار و شبه روستائى و
غير کارگرى مقابله کرد و يا
گرايشات راست را پس زد ،براى
اتخاذ سنت عمل مستقيم کارگرى
نيز بايد کار و تالش کرد .بايد به
سواالت کليدى اى پاسخ داد که
کارگران به آن توجه دارند و
منفعت آنھا را به معنى دقيق کلمه
بيان ميکند .وانگھى کنترل
کارگرى قانون ھمه يا ھيچ نيست.
اينگونه نيست که يا تمام کارخانه
را بدون کارفرما کارگران کنترل
ميکنند و يا
صفحه ٣٣

يک دنياى بھتر

صفحه ٣٣

سواالتى در باره کنترل
کارگرى...
کارگران ھيچ اختيارى ندارند .ما
نه فقط بايد براى کنترل تمام
کارخانه و توسط خود کارگران
بلکه بايد براى اداره جامعه آماده
شويم .اما دراين ميان دھھا و
صدھا تناسب قوا و ابتکارات
انقالبى وجود دارد که موقعيت
کارگر را در مقابل کارفرما بھتر
ميکند .نظارت و کنترل کارگران
ھمين امروز ھم ميتواند در
سطوح مختلفى اعمال شود .اين
تماما بسته به نگرش کارگران،
تشکل آنھا ،حساسيت و عکس
العمل به تحرکات کارفرما و
غيره دارد .اتفاقا يک راه آماده
کردن کارگران براى کنترل
کارخانه وارد شدن به سطحى از
کنترل و نظارت در امور و
مناسبات سازمان کار و حساب و
کتابھا است .امورى که به کارگر
قدرتش را نشان ميدھد و ماھيت
تحرکات کارفرما را بيش از پيش
برمال ميکند .ھر درجه اعمال
کنترل کارگران آنھا را به اين
سمت سوق ميدھد که خودشان
ميتوانند در شرايط خاص ترى
وارد ميدان شوند و راسا اداره
امور را بعھده بگيرند.
نميشود قانونى کنترل کنيم؟
کارفرما و دولت مرتب در حال
توطئه ھستند .قانون در دست آنھا
است .مبارزه کارگران و بطور
عمومى مردم اينجا يک پروسه
منطقى را ندارد .پروسه زور
است .اما باز سوالى که اينجا ھم
طرح ميشود اينست که چطور
است فرضا ما از پروسه اى
قانونى اقدام کنيم؟
پاسخ :رفيق عزيز شما پاسخ
سوال را خودتان داده ايد .اگر
قانون بيان اراده طبقه حاکم است،
اگر منطق آنھا زور است ،چطور
شما ميخواھيد با قانون و منطق
آنھا برعليه خود آنھا اقدام کنيد؟
اين مثل بحثھاى دو خرداديھا و
استفاده از "ظرفيتھاى قانون

اساسى" است که گويا حاج على
رعايتش نميکند و ما بايد در ھيئت
"داوران" اجراى قانون را به
قانونگزاران و مجريانش تذکر
دھيم! سوال من اينست مگر آنھا
ھمان قانون کارشان را بارھا تغيير
نداده اند؟ خروج کارگاھھاى کوچک
از شمول قانون کار براى چه بود؟
غير ازاين بود که "کنترل" بخشى
از سرمايه داران را بر استثمار بى
مرز "قانونى" کند؟ مگر شما قانونا
حق اعتصاب داريد که اينھمه
"اعتصاب غير قانونى" راه مى
اندازيد؟ مگر قانون کار ضد
کارگرى رژيم اسالمى حق تشکل
را برسميت شناخته و آيا اين
برسميت نشناسى مانع از تالش
بيوقفه کارگران براى ايجاد
تشکلھاى مستقل کارگرى شده است؟
و باالخره اينکه قانون آيه آسمانى
نيست .ھرچند امروز "آيه منسوب
به آسمان" در ايران از بى
اعتبارترين ھاست .قانون در
واقعيت خود چيزى جز بيان تناسب
قواى طبقات در ھر دوره نيست.
قانون واقعى در ھر دوره و در ھر
جامعه آنست که اجرا ميشود و نه
آنچه روى کاغذ نوشته شده است.
اگر قانون ميگويد اعتصاب غير
قانونى است و در واقعيت اعتصاب
به وفور صورت ميگرد ،معنى اش
اينست که اين قانون از نظر
کارگران کشک است و بايد بزودى
به قانونى تبديل شود که حق
اعتصاب را بيقيد و شرط به رسميت
ميشناسد.
اما ھمه اينھا به اين معنى نيست که
کارگران قدرت مانور قانونى را
نديده بگيرند .منظورم اينست که
سياست کارگرى نميتواند بدون
اثبات اجتماعى مشروعيت خود
قانون و قدرت حاکم را زير فشار
بگذارد .ما نبايد سر سوزنى به
قانون بورژواھا توھم داشته باشيم و
ھدف اعالم شده مان الغاى تمام و
کمال آنھاست .اما اين را ھم ميدانيم
که ميتوانيم با اتخاذ سياست درست

قانون را يا دو فاکتو عقب برانيم
– مانند ممنوعيت اعتصاب -يا
آن را بنفع کارگران و جامعه
عوض کنيم .اين امرى است که
موضوع جدال روزمره طبقه
کارگر و جنبشھاى اجتماعى با
قدرت فائقه است .مثال کارگران
با مشروعيت بسيار باال ميتوانند
اعالم کنند؛ حاجى فالنى و
کارفرما بھمانى کارخانه و
مجتمع را نابود کردند و ھمراه
آن يک شھر و زندگى ھزاران
خانواده کارگرى را در آستانه
فروپاشى قرار داده اند .کارگران
ميخواھند جلوى فاجعه را بگيرند
و دولت اگر از زور عليه
کارگران استفاده کند تنھا نشان
ميدھد حامى منافع سرمايه داران
فاسد است .کارگران ميتوانند
بگويند وامھا و کمکھا و مواد
اوليه را به دالالن و دزدھا
ندھيد ،به کارگران بدھيد که نان
جامعه را ميدھند اما خودشان
گرسنه اند .کارگران ميتوانند
بگويند سرمايه داران نابود
ميکنند و کارگران ميسازند.
کارگران ميتوانند بگويند دوران
برده دارى ور افتاده است،
سرمايه دار و کارفرما حق
ندارند به کارگر بى حرمتى کنند.
کارگران ميتوانند بگويند مردم ما
توليد ميکنيم براى رفع نياز شما.
جامعه بدون ھمه ما و کار و
تالش ھمه ما نميگردد .از
کارگران براى دفاع از جامعه و
زندگى حمايت کنيد .کارگران با
کنترل شان عمال دزدى و
سواستفاده و فساد مالى و ادارى
را بدرجات زيادى لغو ميکنند و
مقابله با اين تصوير ساده نيست.
دولت و بورژواھا ھدفشان
سرکوب است اما ناچارند براى
ھمين سرکوب انواع پاپوش
درست کنند تا به کارشان
"مشروعيت" بدھند .جنگ برسر
مشروعيت دراين جدال و
مشروعيت باالى کارگران
بدرجات زيادى براى قوه قھريه
دولت دست و پاگير است.
کارگران در مواردى تاکنون
اعالم کرده اند که اگر پاسخ ما
را ندھيد راسا کارخانه را کنترل
ميکنيم .آنھا تمام بيراھه ھاى
قانونى را رفته اند و در ھر
گوشه سالھا سردوانيده شده اند.

ضميمه ٧٨
آنھا يک تاريخ شرافتمندانه از
تالش برحق را پشت سر خود
دارند .فراتر رفتن از اين وضعيت
بسرعت ميتواند به قانون نانوشته
تبديل شود .قانون و دامنه عمل و
اجراى آن را قدرت مبارزه طبقه
کارگر تعيين ميکند.
موانع قانونى کنترل کارگرى
چيست؟
اين بحث کنترل کارگرى با
طرحش بازتاب زيادى در کارخانه
ما داشت .اما ھنوز که ھنوز است
ترس يکى از عواملى بود که
نتوانيم ھيچ اقدامى بکنيم .بخش
دوم مشکل ما موانع قانونى کنترل
کارگرى است که ھنوز برايمان
روشن نيست .وقتى در حکومتى
ديکتاتورى زندگى ميکنيد توازن
قوا را بايد در نظر بگيريد .بايد از
خيلى مسائل چشم بپوشيد بعد چنين
بحثى را طرح کنيد .اما فرض ما
بر اين است که ما آماده شديم .آيا
بايد رفت در کارخانه را شکست و
وارد شد و دستگاھھا را روشن
کرد و شروع کرد به توليد يا چى؟
پاسخ :در سواالت قبلى در مورد
تناسب قوا نکاتى را گفتم .اينجا اين
را تاکيد ميکنم که اين بحث برسر
نديدن تناسب قوا نيست بلکه برسر
امکان تغيير آنست .شرايط
مشخصى که براى کارگران
بوجود آمده امرى ندانسته براى
جامعه و دولت نيست .ترديدى
نيست که توصيه ما اين نيست که
کارگران نسنجيده و با سر به
ديوار سنگى بکوبند .بحث اينست
که ما چه ميخواھيم و اقدام ما
نھايتا چه نفعى دارد و با چه
موانعى روبرو ميشود .از زاويه
قانون و موانع قانونى اگر حرکت
کنيد ،وضعيت موجودتان بھترين
بيان قانون است .بنا به قانون و
حمايت قانون و آزادى عمل
سرمايه داران شما به اين وضعيت
گرفتار شديد .ميتوان وضعيتى
ديگر ايجاد کرد که اينبار قانون و
مجرى قانون در مقابله با آن
"موانع" داشته باشد .قانون مجلس
رژيم مثال ماليات بر ارزش افزوده
را تا ميخواھد اجرا کند ،از طال
فروش و فرش فروش و انواع
حاجى ھا و تجار و سرمايه داران
اعتصاب ميکنند
صفحه ٣۴

يک دنياى بھتر

صفحه ٣۴

سواالتى در باره کنترل
کارگرى...
و رئيس دولت شان ،يعنى
شخصى که بايد در راس اجراى
قانون باشد ،قانون را با پس
گرفتن "اجرا" ميکند .من ميپرسم
چرا کارگران که برخالف آنھا
صد ھزار بار مشروعيت دارند
نميتوانند با نيرويشان تعريف خود
را از قانون بدھند و ھمان را
تحميل کنند؟ قانون مقوله اى
"اذلى و ابدى" نيست .اين
تصويرى است که جامعه
بورژوائى و طبقه حاکم از
نظامشان ميدھند و الجرم تالش
ميکنند قوانين مبتنى بر آن را در
اذھان توده ھاى طبقه کارگر
بعنوان "قوانينى اذلى و ابدى"
فرو کنند .چرا ما بايد اين ادعاى
پوچ را قبول کنيم؟
اما ،و با فرض شما يعنى آمادگى
کارگران ،چه بايد کرد؟ اعالم
ميکنيم ما به کارخانه آمديم که
توليد کنيم .اينجا محل کار ماست
و ما کار ميکنيم .اعالم ميکنيم که
با مواد اوليه موجود توليد را
شروع ميکنيم و دولت به
کارگران مواد اوليه و ھزينه
خريد آن را بدھد يا راسا تھيه کند
و در اختيار کارگران بگذارد.
اعالم ميکنيم که کارگران تاکنون
نود درصد امور کارخانه را
بعھده داشتند و منبعد آن ده درصد
را ھم با اتکا به شوراى کارخانه
پيش ميبرند .اعالم ميکنيم رسانه
ھا و راديو و تلويزيون بيايند و از
تالش کارگران براى دفاع از
معيشت شان و راه انداختن محل
توليد نيازھاى جامعه گزارش
دقيق تھيه کنند و حرف کارگران
را بشنوند .اعالم ميکنيم که
کارگران مخالف ھر گونه فساد و
اختالس و دزدى ھستند که تاکنون
کارفرماھا و مديريت پيش برده
اند .بنا به تصميم شوراى کارخانه
بعنوان مرجع اداره و تصميم
گيرى در مورد تمام امور،
تصميمات و نحوه اجراى آن و
اقدامات الزم را تعيين ميکنيم .از
ھم طبقه ايھايمان و جامعه
ميخواھيم که اقدام کارگران را

مورد حمايت قرار دھند .خود را
براى کشمکش ھاى بعدى با دولت و
نھادھا و اتخاذ سياستھاى الزم آماده
ميکنيم.
دوستان عزيز ،اين يک جدال است
و لحظات متفاوتى دارد .آنچه که
مھم است اينست که کارگر اراده
اش را براى مقابله با سياست نابود
سازى طبقه ما توسط سرمايه بميدان
مى آورد .خود را در موقعيت اداره
کننده و صاحب حق قرار ميدھد و
بنا به توانش و نيازھاى مبارزه
دست به ابتکارات مختلف ميزند.
نھايتا ھدف فورى اينست که از کار
و شغل و معيشت مان دفاع کنيم.
ھدف ديگر اينست که سياست
اخراج و پرت کردن به خيابان و
کابوس گرسنگى را عقب برانيم.
اين روند بسته به مورد و توان و
نيروى کارگران ميتواند به
چھارچوبھاى جديدى منجر شود که
کارگران را در موقعيت بھترى
قرار دھد .کارگران در اتخاد اين
سياست و سنت راديکال کارگرى
اگر نفع نبرند ضرر نميکنند.
بحث توده اى نشده است
يکى از مشکالت اساسى بحث
کنترل کارگرى شما اينست که
بيشتر در محافلى پخش ميشود که
دستى به آتش دارند .سازماندھى
بردن اين مباحث به درون کل طبقه
را بايد چطورى پيش برد؟
پاسخ :ھميشه و در شروع ھر بحث
جديدى در جنبش کارگرى اينطور
است .بدوا رھبران عملى کارگران،
کارگران سوسياليست و پيشرو،
محافل و شبکه ھاى کارگرى ھستند
که به سواالت و مباحث فکر
ميکنند .بدرجه اى که در ميان اين
اليه مباحثى جا بيافتد به ھمان درجه
و به ميزان نفوذ کالم اين فعالين
بحث ميان توده کارگران ميرود .در
اساس اين وظيفه فعالين کارگرى
است که اين بحث را با ظرائف
طرح آن در ھر مرکز کارگرى به

ميان کارگران در ابعاد وسيع
ببرند .من بطور کلى ميتوانم
بگويم که توده اى تر شده بحث
کنترل کارگرى در گرو پيشروى
سنت عمل مستقيم کارگرى
بطور کلى است .کنترل کارگرى
جزئى از يک سنت مبارزاتى
پايدار و ريشه دار در متن
اعتراض و مبارزه طبقه کارگر
است .اقدامى که امروز ھر
کارگرى ميتواند صورت دھد،
بررسى مبارزه اى است که راسا
در آن حضور داشته و مشابه آن
در اقصى نقاط کشور بوده است.
بررسى سياستھا و نتايج تاکنونى
آن و ھمينطور قدرت مانور
کارفرما و دولت در مقابل ما،
بسادگى ھر کارگرى را به اين
نتيجه ميرساند بايد کار ديگرى
کرد .کنترل کارگرى آن کار
است و پاسخ به ابھامات و داشتن
درکى روشن از آن بسرعت
ميتواند اين بحث را توده اى کند.
در حال حاضر نيز در بسيارى
از محافل و مراکز کارگرى اين
بحث مطرح است و له و عليه آن
بحث وجود دارد .ميخواھم تاکيد
کنم که ھر سياستى در مقاطعى
با مبارزه کارگرى چفت ميشود
و گسترش مى يابد که به نياز
روز و ضروريات مبارزه ھمان
دوره کارگران و مسائل واقعى
آنھا پاسخ دھد .ما ھر کدام ھر
تبئين و درکى از بحث کنترل
کارگرى داشته باشيم و ھردرجه
مثبت و يا منفى به آن بنگريم،
حقيقت تاريخى اما اينست که
کارگران از سر تئورى به اين
سياست نرسيدند بلکه از سر نياز
روز مبارزه و الزامات شرايط
مشخص به آن رسيدند .يعنى
ناچار بودند در مقابل وضعيتى
مشخص کارى بکنند .سالھاى
 ١٩١٩تا  ١٩٢١در ايتاليا
کارگران در بزرگترين اعتصاب
عمومى شان بودند اما به اين
نتيجه رسيدند که سالح اعتصاب
ديگر کفايت نميکند و لذا به
کنترل کارگرى رو آوردند .بين
فوريه تا اکتبر  ١٩١٧کارگران
روسيه با شرايطى مواجه بودند
که کارخانجات تعطيل ميشدند و
سرمايه داران يکجانبه ھزاران
کارگر را ھر روز بيکار
ميکردند .در تجارب ديگر نيز
کمابيش وضعيت ويژه و غير
متعارف در مقابل کارگران قرار
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گرفته و آنھا ناچار بودند فکرى
بکنند .کنترل کارگرى ايده ذھنى
ما نيست که واقعيات اجتماعى را
نميبيند بلکه پاسخى روشن است به
شرايط مشخصى که زندگى صدھا
ھزار خانواده کارگرى را در
معرض نابودى کامل قرار داده
است .درک اين موقعيت و داشتن
پاسخى براى آن و نشان دادن
مطلوبيت اين سياست ميتواند اين
بحث را توده اى کند .ھمينطور اين
جنبش بايد جائى يا جاھائى شروع
شود تا بتواند در بخشھاى گسترده
ترى از طبقه کارگر پيشروى کند.
سياستى که نياز به تشکل و دخالت
مستقيم کارگر را در سطوح باالئى
تامين ميکند ،سياستى است که با
نيازھاى عمومى و امروز طبقه
کارگر خوانائى دقيق دارد.
مواد اوليه از خارج کشور وارد
ميشود
ما کارخانه را به کنترل در
آورديم .خوب تمامى مواد اوليه از
خارج کشور وارد ميشود .ميدانيد
ايران بيشتر کشورى مصرف
کننده است تا توليد کننده .در
مراکزى مثل نساجى چطورى و
چه کسى بايد اين امر را پيش
ببرد؟
پاسخ :تصورى ھست که فکر
ميکند کنترل کارگرى اگر موفق
شود ،کارگر مجددا سرکار
برميگردد ،مزد ميگيرد ،کارفرما
ديگر مزاحم نيست ،و ھمه چيز
مانند گذشته است با تفاوتھائى به
نفع کارگر .اين تصور که عمدتا
اقتصادى به موضوع نگاه ميکند،
جايگاه سياسى اين بحث و مکان
آن در پيشروى عمومى طبقه
کارگر و تغيير تناسب قوا را
نميبيند .کنترل کارگرى بحثى
مربوط به اداره سرمايه دارانه
کارنجات اما توسط کارگران
نيست ،بلکه بحثى برسر تغيير
مناسبات کار و قدمى از جانب
کارگران براى تمام کنترل با
برنامه کارگرى است .در وضعيت
مشخص امروز ،معنى اين بحث
اينست که اگر کارگران بتوانند
دولت و کارفرماھا را در اخراجھا
و بسته شدن کارخانجات عقب
برانند و چھارچوب جديدى به آنھا
کنند،
تحميل
صفحه ٣۵

يک دنياى بھتر

صفحه ٣۵

سواالتى در باره کنترل
کارگرى...
آنوقت حل معضالتى مانند تھيه
ھزينه ھاى توليد ،وام ،مواد اوليه،
بازار فروش و مسائل مربوط به
امور داخلى کارخانه نيز در
چھارچوب جديد پاسخ ميگيرد.
اينطور نيست که که شما کنترل
را ميگيريد و دولت با وارد
نکردن مواد خام با شما مقابله
ميکند و از اين طريق شما را
شکست ميدھد.
يک بحث معتبر ميتواند اين باشد
که دولت ميگويد من سياست توليد
مثال پارچه در ايران را ندارم و
ھزينه بازسازى تکنولوژيک را
دراين رشته نميدھم .پارچه در
بازار جھانى ارزانتر وجود دارد
و وارد ميکنم .کارگران بطور
قطع مباشر توليد در داخل يا
طرفدار سياست ناسيوناليستى
دفاع از توليدات داخلى نيستند.
بحث کارگران اينست که ارزان
بودن پارچه در بازار جھانى
معنى اش بيکارى و گرسنگى من
نميتواند باشد .شما يا تکنولوژى
جديد مى آوريد و کارخانه را راه
مى اندازيد ،يا فورا کار ديگرى
براى کارگران پيدا ميکنيد ،و اگر
کار نداريد بيمه بيکارى مکفى و
بدون قيد و شرط ميپردازيد تا ھر
زمان که کار داشتيد .ھيچکدام
اينھا قبول نيست .چون ما ھم بايد
زندگى بکنيم .پارچه ارزان به نفع
شماست و تعطيلى کارخانه به
ضرر ما .کارگران از موضع
منافع خودشان ،و نه از موضع
منافع سرمايه ،به موضوع
کارگران
ميکنند.
برخورد
برخالف
سوسياليست
بيشتر
و
ناسيوناليستھا
سنديکاليستھا پشت سياست
"حمايت از توليدات داخلى" و
"مالکيت و مديريت دولتى در
مقابل مالکيت و مديريت
خصوصى" و غيره نميروند.
کارگران با بحث کنترل کارگرى
ميگويند چى به نفع کارگران
است .خودشان يا کامال يا در
نظارت بر امور دخالت دارند و
به اين اعتبار موقعيت شان را

تحکيم ميکنند ،و يا چھارچوبى را
به دولت و سرمايه داران تحميل
ميکنند که در ھر حال سدى در
مقابل فقر و گرسنگى خانواده ھاى
کارگرى باشد .اگر کارگران جنبش
کنترل کارخانه ھا را راه بياندازند و
شوراھايشان را بعنوان ارگان اداره
امور کارخانه در مقابل جامعه قرار
دھند ،قبل از ھر چيز جنبشى را
بميدان آورده اند که وزنى مھم در
تحوالت سياسى دارد و به اعتبار
ھمين وزن و ظرفيت بالقوه گسترش
اش به يک حرکت راديکال و توده
اى و گسترده طبقه کارگر عليه
سرمايه دارى ،دولت و سرمايه
داران را ناچار به دادن امتياز و
عقب نشينى ميکند .کنترل کارگرى
با مذاکره در استاندارى و اداره
دارائى و نامه نگارى متحقق
نميشود .بدرجه اى که کارگران
بتوانند مانعى در مقابل موج تعطيلى
کارخانه ھا و اخراجھا و بيکار
سازيھا قرار دھند ،به ھمان درجه
ملزومات راه اندازى کارخانه ھا از
طريق مکانيزمھاى شرايط جديد
پاسخ ميگيرد .ميخواھم بگويم
معضالت اين سياست در درجه اول
معضالت اقتصادى و بازار فروش
و منبع تھيه مواد خام يا داشتن فن
مديريت نيست .تمام داستان دفاع از
معيشت و کار در مقابل فقر و
بيکارى است .اين جدال بدوا سياسى
است و ھر پيروزى در آن معناى
مشخص اقتصادى ھم دارد .برايتان
آرزوى موفقيت دارم.
اول بايد جمع و جور بشيم
در مرکزى که ما ھستيم بيش از ٣
ھزار نفر کار ميکنند .اما اين
کارگران در يک شيفت نيستند .ما
تالشمان اين است قبل از اينکه بحث
کنترل کارگرى را جابيندازيم مسئله
تشکل يابى را حل کنيم و بعد از اين
طريق خيلى راحتتر ميشود بحث
کنترل کارگرى را به شور گذاشت.
فکر ميکنم طرح بحث خيلي خوب
است و ذھنھا را آماده ميکند که
طبقه کارگر چه قدرتى ميتواند
داشته باشد .اما فعالين کارگرى بايد

اول خودشان را جمع و جور
کنند .سھيل آذرى
سھيل عزيز،
طبيعى بود که اين بحث براى
فعالين و دست اندرکارانى که به
فکر تغيير وضعيت ھستند مثبت
تلقى شود و از آن استقبال شود.
اين جاى بسى خوشحالى است.
ترديدى نيست که جمع و جور
شدن فعالين کارگرى در ھر
اقدامى نقش بسيار مھمى دارد .يا
امر تشکل مستقل کارگرى يک
مسئله حياتى طبقه کارگر و يک
موضوع جدال قديمى در جنبش
کارگرى است .اشتباه اما
اينجاست که بيائيم بين بحث
تشکل و تشکل يابى و بحث
کنترل کارگرى مراحل و چى
مقدم است بگذاريم .تشکل
کارگران در اين سياست فرض
و پايه کار است .کنترل کارگرى
بالفاصله اعالم شوراى کارخانه
را با خود دارد .بالفاصله به
مجمع عمومى کارگران و راى و
تصميم توده کارگران متکى
ميشود و در تداوم روزمره خود
تنھا ميتواند مبنى براين
تصميمات عمل کند .اين تشکل
در مرحله باالتر و قويتر و
کاراترى است .ما اگر تشکل ھم
ايجاد کنيم و اميدوار باشيم دولت
آن را برسميت بنشناسد و يا آن
را سرکوب نکند ،تصوير اينست
که اين تشکل نمايندگانش را
انتخاب ميکند و مطالبات
کارگران را مطرح ميکند.
خوب ،شما دراين بحث ،يعنى
کنترل کارگرى ،نه فقط عاليترين
نوع تشکل کارگرى را اعالم و
ھمزمان براى منافعتان بکار مى
اندازيد ،بلکه بجاى درخواست
مطالبات خود راسا آنھا را اعالم
ميکنيد .خودتان موازين ساعت
کار و ايمنى محيط کار و نظارت
بر استخدام و اخراج و سطح
دستمزدھا و اختالف و غيره را
تعيين و پيش ميبريد .جنبش
کارگرى را يک گام بزرگ به
جلو مى اندازيد و سنت عمل
مستقيم کارگرى را به بستر
قدرتمند جنبش کارگرى تبديل
ميکنيد .در دل سياست کنترل
کارگرى انواع تشکلھا و
نھادھاى کارگران و ابتکارات
مختلف ميتواند شکل بگيرد.
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تشکل و تشکل يابى يک رکن مھم
و غير قابل تفکيک و بشدت
ضرورى و حياتى سياست کنترل
کارگرى است .ايجاد تقدم و تاخر
بين مطلوبيت تشکل يابى و سياست
کنترل کارگرى اشتباه است .موفق
و پيروز باشيد.
جواد از سنندج
اين بحث را دنبال کردم .بحثھاى
حزب حکمتيست را ھم دنبال
کردم .بنظرم بحثھايشان خيلى بى
استدالل بود .بخصوص مصاحبه
اى که محمد فتاحى با آذر مدرسى
داشت .باالخره ما نفھميديم از
موضع طبقه کارگر صحبت
ميکنند يا در حمايت از اموال
سرمايه داران؟ برايمان نامفھوم
بود .البته الزم است اين را ھم
بگوييم که حرفھاى حزب برادر
شما حزب حميد را ھم گوش
کرديم .ايشان ھم ميگويد ما ھم
ميگوئيم کنترل کارگرى اما وقت
خودش .اين وقت خودش يعنى
وعده .آيا درسته به طبقه کارگر
وعده داد؟ بيشتر دراين زمينه بى
افقى را مشاھده کردم .دو حزب
برادر شما افقى ندارند براى امر
سازماندھى طبقه کارگر .اما
سواالت و اظھار نظرھاى ديگر
ھم در اين زمينه بوده است .در
کردستان بخاطر حضور کمونيسم
و قوى بودن چپ سريع مباحث به
درون جامعه ميرود و بازتاب خود
را دارد .ھمين طرح بحث کنترل
کارگرى در مراکز متعددى نه تنھا
طرح شد بلکه تا حدودى اجرا شد.
نظر شما در رابطه با بزور وارد
شدن کارگران پرريس به کارخانه
را ميشود لطف کنيد بگيد آيا اين
کنترل کارگرى است يا بايد اشکال
ديگرى ھم داشته باشد؟
جواد عزيز،
در شماره ھاى قبل ما پاسخ مستدل
ديدگاھھاى "نميشود" احزاب مورد
اشاره شما را داديم .موضع "ما ھم
ميگوئيم کنترل کارگرى اما وقت
خودش" ھمان نميشود است .وقتى
ميگويند "وقت خودش" ،يعنى حاال
فعال "وقتش نيست" ،يعنى نميشود.
اين ھمان موضع حزب حکمتيست
است که در ھمان زبان و ھمان
استدالل ھم بيان
صفحه ٣۶

يک دنياى بھتر

صفحه ٣۶

سواالتى در باره کنترل
کارگرى...
شد و در ھمان بحث ھم پاسخ
گرفت .اينھا صرفا ميخواھند با
تغيير فرمول "نميشود" طورى
موضع بگيرند که ظاھرا عين
موضع حزب رقيب نباشد .اين
تفاوت موضع نيست بيشتر
مالحظات خرد است.
در کردستان نيز اين بحث در
محافل کارگرى و در ميان
کارگران گرم بود .در مورد اينکه
در کردستان چه اقداماتى ميبايست
ميشد و ھنوز چه اقداماتى بايد
صورت بگيرد ،ما در يادداشتھاى
جداگانه اى به دقت روى آنھا
تاکيد کرديم و امروز نيز ھمان
نظر را داريم.
اقدام کارگران پرريس و ورود به
کارخانه در مقابل سياست
کارفرما اقدامى درست بود .کسى
را ھم نه به "رگبار بستند" و"نه
دستبند زدند" .منطق روشن
کارگران حتى نيروى انتظامى را
عقب راند .معضل اينست که
کارگران پرريس طرح و تصميم
روشنى براى کنترل کارگرى
نداشتند و ھمان راھى را رفتند که
رفقايشان در نساجى رفته بودند.
آنھا و کارگران سنندج بايد بعد از
اين دوره و اين تجربيات اقدام
متفاوت و کيفى ترى را در
دستور قرار ميدادند که در
کردستان امکان پيروزى اش باال
بود .وضعيت امروز نتيجه اينست
که براى انجام اين اقدامات به
اندازه کافى متحد نبوديم .کارگران
پرريس سدى را شکستند و
ميبايست با برنامه و ھمراه با
ديگر کارگران آنرا ادامه ميدادند.
پيروز باشيد.
فوالد مبارکه را بگيريم!
کنترل کارگرى تنھا اين نيست
مراکزى که رو به ورشکستگى
است را کنترل کنيم .بنظر من
مثال در فوالد مبارکه بايد
کارگران کنترل را بدست بگيرند

و کاھش ساعت کار و افزايش
دستمزد را پياده کنند تا کارگر طعم
قدرت خود را بفھمد  .حسين فعال
کارگرى.
حسين عزيز،
درود بر شما .تز ما اينست که
کارگران ميتوانند .بحث کنترل
کارگرى ھمانطور که در مباحث
مربوط به آن اشاره کرديم ،بحثى
محدود به کارخانه ھاى در حال
ورشکستگى نيست .کارگران ھر جا
و ھمه جا ميتوانند به سياست کنترل
کارگرى رو بياورند .آنجا که اھرم
توليد را ھنوز در دست دارند،
ميتوانند با سالح اعتصاب و مجمع
عمومى خواستھاى متعددى را از
جمله نظارت بيشتر کارگران در
امور کارخانه و دخالت مستقيم آنھا
در تعيين نرخ دستمزدھا و شرايط
کار را تعيين کنند .ھمانطور که
بارھا تاکيد کرديم نبايد تصورى ھمه
يا ھيچ ازاين بحث داشت و يا آنرا
سياستى ويژه براى صنايع
ورشکسته يا در حال تعطيل تلقى
کرد .اين نگرش ما نيست .تاکيد ما
بر ضرورى و مبرم بودن دخالت
کارگران در مقابل موج فقر و
فالکت و بى تامينى اقتصادى و
شغلى و معيشتى است .تاکيد ما بر
ايجاد تشکلھاى مستقل کارگرى
است که قادر باشند توان و پتانسيل
راديکال طبقه را بميدان بکشند.
تالش ما دادن پاسخى به يک
مجموعه نيازھاى فورى مبارزه
کارگرى است .موقعيت مراکز
مختلف صنعتى تنھا ميتواند بعنوان
فاکتورھاى مساعدتر يا نامساعدتر
عمل کند اما نفس مطلوبيت اين
سياست و کاربرد آن را زير سوال
نميبرد .من ھم تاکيد ميکنم که اگر
کارگران در مراکزى مانند فوالد
مبارکه ،ذوب آھن ،ايران خودرو،
پتروشيمى ھا ،پااليشگاھھاى نفت و
صنايع مھم تعرضى بکنند،
کارگران در صنايع از نظر
اقتصادى کم اھميت تر توان بيشترى
پيدا ميکنند .اما سوال ديگر طبقه
کارگر اينست که امروز بخشى مھم

از اين طبقه قربانى بيکارى و
تعديل و گرسنگى بدون کمترين
امکانات است و نابودى اين
بخش به کل جنبش کارگرى
صدمات جبران ناپذير ميزند.
يک سياست مسئوالنه و در
خدمت منافع کل طبقه کارگر،
بايد قادر باشد به ھر معضل
واقعى پاسخ واقعى بدھد .سياست
کنترل کارگرى اين پاسخ است
که کل بخشھاى طبقه کارگر
ميتوانند براى پيشروى از آن
بھره بگيرند .موفق و سربلند
باشيد.
تلويزيون و کنترل کارگرى
برنامه ھاى تلويزيون شما کم
است .بحث کنترل کارگرى در
محافل کارگرى به راست و چپ
کشيده ميشود .خواھش ميکنم در
اين زمينه برنامه بيشترى داشته
باشيد و جوانب کنترل کارگرى
را بيشتر باز کنيد .سينا فعال
کارگرى.
سينا عزيز،
ممنون از تذکرت .متاسفانه
امکانات مالى ما بشدت محدود
است .در تالش براى اضافه
کردن برنامه تلويزيونى ھستيم و
حتما توصيه شما را عملى
ميکنيم .اما از شما و ديگر
رفقاى کارگر تقاضا ميکنيم که
ھمين بحثھاى مکتوب را در
محافل کارگرى دست بدست
بگردانند .راجع به آن بحث کنند
و سواالت و معضالت واقعى را
طرح کنند تا پاسخ بگيرند .خود
رفقاى فعال تا جائى که امکان
دارد وارد بحث شوند و مسائل
را از نظر خودشان طرح کنند.
ما بايد به يک درک زنده و فعال
و کارگرى و انقالبى از اين
سياست برسيم و معانى فورى و
عملى آن را در مراکز مختلف
کارگرى بدست دھيم .زنده باشيد.

ضميمه ٧٨
شيرزاد عزيز،
بحث کنترل کارگرى از جانب ما
تا حدود زيادى توضيح داده شده
است .بخشى از کميته ھماھنگى
نيز از "تصرف کارخانه" حرف
ميزند .سياست کنترل کارگرى را
تاريخا تنھا کارگران کمونيست و
کمونيستھا مطرح نکردند ،بلکه
گرايشھاى ديگر از جمله
آنارشيستھا و جناح ھاى چپ
اتحاديه ھا نيز طرح کرده اند.
مضمون اختالف اين گرايشات ھم
در تجارب مختلف کنترل کارگرى
و گره گاھھاى بحث روشن است.
ما نميدانيم کميته ھماھنگى چه
تصويرى از بحث تصرف
کارخانه دارد .اين را بايد خود آنھا
پاسخ دھند .اما سياستھاى ما روشن
است و ديگر اختالفات ما با اين
جمع نيز ھمينطور .مضافا اينکه
سياست اشغال کارخانه ،ممانعت
از ورود يا خروج بار از آن ،بستن
جاده ،و غيره ،بعنوان تاکتيک
مبارزه کارگرى ھمين امروز ھم
در کشورھاى مختلف صورت
ميگيرد .ما چھارچوبھاى سنت
عمل مستقيم کارگرى و ايجاد
شوراھاى کارگرى را دنبال ميکنيم
و در اين چھارچوب نزديکى ھائى
بين کمونيسم و آنارشيسم وجود
دارد .اما در ھمين حد و نه بيشتر.
در روسيه و ايتاليا که تجارب مھم
کنترل کارگرى را داشتند ،اين دو
گرايش ھمواره حضور داشتند و
اختالفات جنبشى و استراتژيک
آنھا نيز روشن بوده است .موفق
باشيد.
جوابھا به دلم نشست
رفيق سياوش عزيز خسته نباشى.
جوابھا در نشريه و بحث در مورد
کنترل کارگرى خيلى بدلم نشست.
ابھاماتى در فکرم بود که رفع شد.
رفيقان فعال ھم نظر مثبت داشتند.
منتظر جواب سواالت ديگر فعالين
ھستيم .مثل کوه استوار باشيد براى
طبقه کارگر .قربانت غالم از
کرمانشاه.

فرق اين دو بحث چيست؟
کميته ھماھنگى فراخوانى داده
که کارخانه را تصرف کنيد.
فرق اين بحث با بحث کنترل
کارگرى چيست؟ شيرزاد از
مشھد.

غالم عزيز،
از حسن نظرت تشکر ميکنم .جاى
خوشحالى است که نکات مطرح
شده توانسته باشد به برخى
ابھامات پاسخ

صفحه ٣٧

يک دنياى بھتر

صفحه ٣٧

سواالتى در باره کنترل
کارگرى...
دھد .سالم گرم من را به دوستان
برسان .پيروز و سربلند باشيد.
مديريت دولتی بھتر نيست؟
چرا با مديريت دولتی کارخانه
مخالفيد؟ چون ميتواند موافقت با
مديريت خصوصی فھميده شود.
ميدانيد که اگر کارگر در استخدام
دولت باشد يا با خود شرکت
اصلی قرارداد ببندد بمراتب امن
تر است تا با شرکت خصوصی و
پيمانکار .با توجه به اين موضوع
و وضعيت کارگران در ايران
بھتر نيست که خواست مديريت
دولتی ھمه جا طرح شود؟
پاسخ :آنچه ما ميخواھيم و برای
آن تالش ميکنيم ،نه مديريت
خصوصی و نه مديريت دولتی
سرمايه داران ،بلکه حکومت
کارگری است .بحث ما اينست که
معضالت امروز کارگران از سر
تغيير مديريت نيست ھرچند
دراين روند خصوصی سازی و
دست بدست شدن مالکيت تنھا
کارگران ضرر و زيانش را ديده
اند .جواب اين مشاھده درست اين
نيست که پس برگرديم به مديريت
دولتی! چون اگر چنين شعاری را
بدھيد و چنين خواستی را مطرح
کنيد ،سرمايه داران ديگری را
برسر خود حاکم کرديم .مديريت
ميتواند دولتی يا خصوصی يا شق
سومی باشد ،معضل و سوال
کارگر اينست که اين وسط
منافعش با اين جابجائی ھا لطمه
نخورد .امنيت شغلی و کارش را
از دست ندھد و در يک کالم ھر
کسی نيايد و سازی بزند و
جوابگو نباشد .نکته مھمتر اينست
اين روند انتقال مديريت از دولتی
به خصوصی را ھمين دولت دارد
انجام ميدھد .اين اتفاقات براساس
اصل  44قانون اساسی و براساس
باالترين تصميمات نظام پيش
ميرود و اينجا از خامنه ای تا
رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد
تفاوتی ندارند.

مسئله شرکتھای پيمانکاری که برده
داران جديد ھستند در ادامه اين
روند است .کار قراردادی و سفيد
امضا ھمينطور .کارگران بدرست
خواھان انحالل و کوتاه کردن دست
شرکتھای پيمانی و خواھان الغای
کار قراردادی ھستند .اين خواستھا
ھدفش اين نيست که مديريت دولتی
شود بلکه ھدفش را امنيت شغلی و
روشن بودن طرف حساب کارگر و
سد کردن صدمات اين نوع سازمان
کار برای معيشت و مبارزه طبقه
قرار داده است .وگرنه کارگر ميداند
که اگر قرار است از کسی در قبال
کار مزد بگيرد ،چه دولت و چه
کارفرمای خصوصی ،او برده مزد
است و اين سيستم در بنياد ضد
کارگر و منفعتش است.
به نظر ما بجای مطالبه مديريت
دولتی که دوستان الستيک البرز به
اشتباه مطرح ميکنند ،ميتوان از
کنترل کارگری حرف زد .ميتوان
از استخدام کارگر مستقيما توسط
شرکت مربوطه با شرايط بھتر
حرف زد .ميتوان از لغو کار
قراردادی و استخدام رسمی و تامين
امنيت شغلی حرف زد .ھمان مطالبه
ای که کارگران ايران خودور طرح
کردند .يعنی کارگر بجای استخدام
توسط واسطه ھای انگلی چون
شرکتھای پيمانی ،مستقيما توسط
خود شرکت استخدام شود .استخدام
مستقيم و رسمی و بدون واسطه با
خود شرکت و مخالفت با کار قرار
دادی ،مساوی با مديريت دولتی
نيست .اين آوانس را نبايد به
مديريت دولتی داد .مسئله برسر
سياستی است که کار ارزان
ميخواھد و خصوصی سازی در
ايران معنی بالواسطه اش تامين
ارزانتر نيروی کار است .ھمين
سياست ضد کارگری را بايد زد و
نه در دو راھی مديريت دولتی و
خصوصی يکی را به شعار کارگر
تبديل کرد .شعار و خواست
کارگران "انتخاب" از ميان
استثمارگران نيست بلکه نفی کل اين
شرايط است .در وضعيت امروز
نيز بايد سياستھائی را مطرح کرد

که کارگر را به سياھی لشکر
اين و آن دسته از سرمايه داران
تبديل نکند .آنھم در دوره ای که
خود دولت دارد تيشه به ريشه
کارگر ميزند.

ضميمه ٧٨

اگر کارگران بتوانند کارخانه را
کنترل کنند بھتر است .ولی
سوال اينست بعد چه ميشود؟ اگر
کارگران نتوانند يک مرکز
اقتصادی را اداره کنند چه
ميشود؟ به اول کار نميرسيم؟

دارد .کارگر دراين ديدگاه يا ھيچی
نيست يا در زمره اساطير است.
در دنيای واقعی اما بحث کنترل
کارگری بحثی در دفاع از
موجوديت و حرمت و حقوق و
معيشت کارگر ھمين امروز است.
امری که ظاھرا ھيچ فعال
کارگری و کمونيستی نبايد مخالف
آن باشد .نکته اينست که مخالفين
اين بحث خود آلترناتيو روشنی
ندارند و سياست شان عمال دفاع
از وضع موجود و تداوم آنست تا
بلکه "فرجی" بشود .معلوم نيست
از کجا!

پاسخ :اين "اگر" را بايد معنی
کرد و ھمينطور بايد روشن کرد
که منظور از کنترل کارگری
چيست .من معتقد نيستم که
کارگران بھتر از سرمايه داران
بلدند که استثمار کنند و سود
کافی توليد کنند .کارگر اساسا
چنين "ھنری" ندارد .بحث
کنترل کارگری اساسا بحثی
برسر الگو يا مدل اقتصادی و يا
نوع مطلوبتری از سازماندھی
کار در چھارچوب سرمايه داری
نيست .ھستند کسانی که تا اسم
کنترل کارگری را ميبريد،
شاگرد تنبل آدام اسميت ميشوند و
طبق قوانين بازار و نياز پروسه
توليد به تخصص و مديريت
کارتھای قرمز نميشود را نشان
ميدھند .از سود و زيان و معضل
وام و فروش و مواد خام و غيره
حرف ميزنند .اين نوع استداللھا
يا ميگويد کارگر نميتواند و اگر
بتواند "فاسد" ميشود و يا توقع
اقتصاد سوسياليستی را از کنترل
کارگری دارد .اينھا به نظر من
در اساس درک اقتصادگرا از
سياست يا ھمان اکونوميسم
منشويکی است که ربطی به اين
بحث ندارد .اين ديدگاه متوجه
نيست که دراين سياست کارگر
سدی محکم و راديکال در مقابل
سرمايه و تعرض اش ميبندد و
تناسب قوای جديدی را تعريف
ميکند .اين ديدگاه متوجه نيست
که کارگر ھرچه قدرتمندتر
باشد ،ھرچه با حرمت تر باشد،
ھرچه بيشتر عر و تيز
کارفرماھا و حراست و
جاسوسان سرمايه را پس زده
باشد ،قدرت و اعتماد بنفس
بيشتری برای مقابله با سرمايه

من خوشحالم که شما مثبت به
موضوع نگاه ميکنيد .بگذاريد
موضوع را از سر ديگری نگاه
کنيم :فرض کنيم کارگران چند
مرکز اقتصادی را کنترل ميکنند و
راه می اندازند و بعد از مدتی به
قول شما عليرغم ميلشان نميتوانند
اداره کنند .آيا وضعشان بدتر از
امروز ميشود؟ فرض کنيد کارخانه
ايکس بعد از شش ماه کنترل
کارگران مجددا ورشکست شد.
تازه کارگران شش ماه ديرتر
بيکار شدند .اتفاق عجيبی نمی افتد.
ميگويند از کجا وام بگيرند يا کجا
جنس شان را بفروشند يا رقابت
نميتوانند بکنند .ھمه اينھا درجاتی
از حقيقت در آن ھست اما فقط
درجاتی و نه بيشتر .روشن است
بانک و دولت با سرمايه دار بھتر
از کارگر تا ميکند .اما ھمان دولت
نميتواند جلوی جنبش کنترل
کارگری را بويژه اگر وسيع شود
بگيرد .ممکن است نرخ تمام شده
کاالی فالن کارخانه تحت مديريت
شورای کارگران حتی گرانتر
باشد ،اما اينھا ضرر نميکنند .چون
مقادير زيادی ھزينه صرف ميشود
که کارفرما آنھا را بحساب ھزينه
توليد ميگذارد .اين ھزينه ھا و
ابتکارات کارگری در توليد ميتواند
کل ھزينه تمام شده را پائين
بياورد .يا در مورد بازار فروش و
رقابت ميگويند .در آمريکا و اروپا
شرکتھائی ھستند که کاالھايشان
گرانتر است اما مردم آنھا را
ميخرند و حمايت ميکنند و دليلش
اينست که مثال از کار کودکان
دراين مراکز استفاده نميشود و يا
حقوق کارگرانش بيشتر رعايت
ميشود .وانگھی در ايران که ديگر
اين بحثھا نيست.

اگر کارگران نتوانند چه؟
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سواالتى در باره کنترل
کارگرى...
کافی است يک کارخانه يا شرکت
توليدی بوتيک و يا فروشگاھی
برای ارائه و عرضه توليداتش
بگذارد .با اين کمبود و گرانی و
احتکار و تالش برای باال بردن
قيمتھا توسط دالالن حرفه ای،
جنس مورد نظر بدون بازار
نميماند ھيچ شايد بھتر ھم بفروش
برسد .کافی است در ميان
کارگران پخش شود که اين
کارخانه ھا را کارگران اداره
ميکنند تا سيل حمايت و خريداران
از طبقه کارگر صف بکشد.
بيشتر بحثھای مخالف کنترل
کارگری جوانب سياسی مھمی را
نميبينند و نتيجتا به شيوه تجار به
موضوع نگاه ميکنند و يا فکر
ميکنند چون اين ھمان سوسياليسم
نيست پس به رياست کارفرما
رضايت ميدھند .در صورتی که
اين اقدام کارگران و کال اين بحث
دريچه ھای بزرگی به روی
جنبش عمل مستقيم کارگری باز
ميکند و مدرسه آمادگی کارگران
برای حکومت کارگری و
سازماندادن اقتصاد سوسياليستی
است.

طبقه را تھديد ميکند .ثانيا اين بحثی
برسر يا مديريت کارگر يا مديريت
سرمايه دار نيست ،بلکه بحثی برسر
تغيير تناسب قوا در کارخانه و
جامعه به نفع کارگر است .کنترل
کارگری يعنی اينکه کارگر
شرايطی را در کارخانه تحميل کند
که کارفرما نتواند ھر غلطی که
دلش خواست بکند و ھمواره با
ترمز و مخالفت کارگران و
نمايندگان منتخب آنھا روبرو شود.
چرا نميتوان در ايران خودرو
حرمت کارگران را اعاده کرد و
شرايط پادگانی کار را پس زد؟ چرا
نميتوان در پتروشيمی ھا ،برق،
ماشين سازيھا ،نفت و اساسا
صنايعی که "ورشکسته" نيستند
حرمت و حقوق کارگر را با بحث
کنترل کارگری اعاده کرد؟ آيا
داشتن نماينده مستقيم و منتخب
کارگران و يا نظارت بر امور
کارخانه و دفاتر و استخدام و اخراج
و بسياری از معضالت ھر روز
محيط کار به کارگر مربوط ھست يا
نه؟ اگر ھست ،چرا بحث کنترل
کارگری برای عده ای "اخ"
ميشود؟ اگر نيست ،البد تا انقالب
کمونيستی کارگر را برده زرخريد
فرض کرده اند!

خواست ممکن ديگری نيست؟
چرا صنايع بحران زده را بايد
کنترل کرد؟ خواست ديگری که
ممکن باشد و کارگران اين فکر
را بکنند که ميشود آن را گرفت
متصور نيست؟ اگر ھست
چيست؟ بيمه بيکاری منظور نظر
من نيست .چون بيمه بيکاری را
اگر اين دولت ميداد اصال کار را
قراردادی نميکرد يا کارگاھھای
کوچک را از شمول قانون کار
بيرون نمی انداخت .با تشکر
فراوان ھوشنگ.
پاسخ :اوال بحث کنترل کارگری
يا دستکم بحث حزب ما برسر
صنايع ورشکسته يا غير
ورشکسته نيست ،بلکه برسر
مقابله کارگر با اين روند انھدامی
و خطرناک است که موجوديت

در مورد صنايع ورشکسته يا
بحران زده نيز موضوع تنھا جديتر
و فوريتر است .چون بنا به
سياستھائی که کارگران يک سر
سوزن مسئول آن نيستند کارخانه ای
تعطيل ميشود و کارگرانش بيکار
ميشوند و ھمراه با خانواده ھايشان
به گرسنگی و فقر شديدتر و در
موارد زيادی خيابان خوابی محکوم
ميشوند .سوال من اينست پاسخ
مخالفان سياست کنترل کارگری به
اين وضعيت چيست؟ بيمه بيکاری
مکفی را حزب ما ھمواره مطرح
کرده است و اين خواست نميتواند
تنھا شامل کارگران بيکار شود .اين
يک رکن رفاه اجتماعی است که ھر
کسی که آماده بکار است و کاری
برايش پيدا نميشود يا جامعه نميتواند
به او کاری بدھد ،حق دارد و بايد
از بيمه بيکاری برخوردار باشد.

بيمه بيکاری يک گوشه از
سيستم رفاه اجتماعی و بيمه ھا
بطور کلی است و ابدا نبايد در
مقابل سياست کنترل کارگری
طرح شود بلکه بايد بعنوان
مکمل آن و بعنوان يک خواست
طبقه کارگر برای جامعه طرح
شود.

ضميمه ٧٨
محدود نميشود .تمام بحث اينست
که کارگر در مقابل وضعيت
فالکتباری که سرمايه تحميل کرده
است سدی ايجاد کند و دراين مسير
بتواند نيرو و توانش را بسيج و
بميدان بياورد .اين عملی است.
موفق و پيروز باشيد.
چند سوال در باره کنترل کارگری

مورد ديگر تغييرات تکنولوژيک
است .تکنولوژی جديد می آورند
و کارگر را بيکار ميکنند .فعال
ازاين بگذريم که حتی پيشرفت
وسايل توليد که ساخت خود
کارگر است وسيله بدبختی
اوست .من ميپرسم چرا کارگران
را با ھزينه دولت و کارفرما
آموزش نميدھند و مجددا به
سرکار برنميگردانند؟ اگر
تکنولوژی کارخانه قند دزفول
مثال قديمی است يا کارخانه ھای
نساجی کاشان از قلمرو سرمايه
گذاريھای سود ده خارج است،
چرا بايد کارگر اين صنايع
قربانی شود؟ مگر زمانی که
سود ده بودند سھمی به کارگر
ميدادند که حاال سود ده نبودن آن
وسيله فالکت کارگر است؟ تازه
دروغ ميگويند .فوقش سود
حاصله با سود کاالی وارداتی
تفاوت دارد .ورشکستگی و غير
سود ده بودن در محاسبات
کارفرماھا براساس سود متوسط
و مقدور توسط رقبا است نه سود
ده نبودن.
چی ممکن است که کارگران
بتوانند بگيرند؟ اين تماما به
قدرت و درجه اتحاد و تشکل
کارگر مربوط است و نه ھيچ
چيز ديگر .من ميفھمم که از
امکانات و مقدورات نبايد انتزاع
کرد و ھمين دريچه ورود به
جدال است .اما گرايشی ھست که
امکانگرائی را به يک اصل
قانونی و مقدرات سرمايه گره
ميزند .به نظر من کارگران
سوسياليست و کمونيست نبايد
اين نقطه عزيمت شان باشد.
نکته پايانی اينست که اگر
سياست کنترل کارگری در
جامعيت آن درک شود ،ھر
حرکت طبقه کارگر دراين قلمرو
بسرعت تسری پيدا ميکند و
ضرورتا به "صنايع بحران زده"

سواالت ضميمه توسط چند تن از
دوستان مطرح شده است .لطفا در
نشريه به آنھا پاسخ دھيد .با
احترام ،سعيد
آيا سياست کنترل کارگری در
صورت اجرا کارگران را جايگزين
کارفرما يعنی به يک کارفرمای
تمام عيار تبديل نميکند؟
پاسخ :اگر کنترل کارگری را
معادل سياست "سھيم شدن
کارگران در سھام کارخانجات"
فرض کنيد ،بله کارگر را به
موقعيت کارفرما ميرانيد .يعنی
کارگر را جھت توليد سوددھی
بيشتر سوق ميدھيد .يا اگر از
سياست کنترل کارگری درکی
مشابه يونيونيسم و توافق کارگر و
کارفرما و شراکت شان در اجرای
نقشه توليد را داشته باشيد ،کارگر
را به مامور استثمار خود تبديل
ميکنيد .تازه در چنين تجاربی ھم
معموال ھمه کارگران اين
سرنوشت را ندارند بلکه اليه ای
از کارگران در موقعيت جديد
اقتصادی قرار ميگيرند و تالش
ميکنند منافع بورژواھا را به زبان
و ادبيات "کارگری" به کارگران
حقنه کنند .سياست کنترل کارگری
و تجارب آن بويژه توسط گرايش
راديکال و کمونيستی کارگران
سياستی در چھارچوب تجارب
عمل مستقيم کارگری است .يعنی
به کاھش قدرت و روش کارفرما
متکی است و جھتش نفی آنست.
چه در روسيه و يا ايتاليا و ايران
سال  57کارگران به "کارفرما"
تبديل نشدند .بلکه آنھا توليد کردند،
کارخانه را توسط شوراھايشان و
نھادھا و کميسيونھای مختلف
کارگری بصورتی انقالبی و
کارگری پيش بردند ،معيشت خود
و طبقه شان را تا حد مقدور تامين
کردند ،روحيه
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سواالتى در باره کنترل
کارگرى...
ھمبستگی و مبارزه جوئی عليه
سرمايه و کارفرماھا اساس
حرکت شان بود .کارگری که به
سياست کنترل کارگری رو می
آورد به اين نتيجه رسيده است که
کارفرما جماعت و عوامل
مزدورشان تا چه حد منفور و ضد
کارگراند و ميداند تداوم اين
سياست با چه موجی از تقابل
کارگران روبرو ميشود .اين
نگرانيھا بيجاست .تمام مسئله
اينست که کارگر ميتواند در
شرايطی چھارچوبھای موجود را
بشکند .چھارچوبھائی که حتی در
ذھنيت بخشی از طبقه کارگر قابل
تغيير نيستند .سياست کنترل
کارگری سياستی دراين جھت
است.
آيا اين يک نسخه برای دولتی
نمودن سرمايه داری نيست؟
پاسخ :خير ،اين بحث ربطی به
دولتی کردن سرمايه ندارد .کنترل
کارگری به معنی دولتی کردن
مالکيت نيست .اساسا اين بحثی
بالواسطه و فوری برسر مالکيت
نيست .اگر دراين قلمرو بتوان
چيزی گفت اينست که کارگر با
يک اقدام دخالتگرانه قدرت و
سلطه سرمايه را بر زندگی و
محل کار و شرايط کارش مختل
ميکند .يعنی مناسبات قدرت در
توليد را بطور کلی و در مرکز
صنعتی بطور مشخص به نفع
خود بھم ميزند .اين ھنوز تفاوت
زيادی با تغيير مناسبات ملکی
دارد .ھمينطور اين بحثی برسر
مدلھای اقتصادی مختلف نيست.
دراين بحث نه کارگران خواھان
دولتی کردن کارخانجات ھستند و
نه خواھان "مالکيت خصوصی"
کارگران .برنامه اقتصادی
کمونيسم و طبقه کارگر بسادگی
خصوصی
مالکيت
الغای
بورژوائی و اشتراکی کردن ابزار
توليد و ثروت جامعه است .کنترل
کارگری در روند خلع يد سياسی
و اقتصادی از طبقه سرمايه دار و

ھمينطور در سازمان دادن توليد
سوسياليستی نقش کليدی دارد اما
بحث امروز برسر اين سواالت
نيست.
غير متعارف نبودن حکومت و
سرمايه داری اسالمی چيست و
عمالً متفاوت بودن شرايط سياسی
برای کارگران در مبادرت ورزيدن
به اين عمل از جانب شما چگونه
ارزيابی ميشود؟
پاسخ :يعنی اينکه اين حکومت
نتوانسته است به نماينده بازسازی و
بسط و انکشاف اقتصاد کاپيتاليستی
در ايران در يک چھارچوب جھانی
و منطبق با مدلھای رايج سرمايه
داری امروز تبديل شود .مضافا
اينکه اين رژيم ھمواره با بحران
روبرو است و با بحران زندگی
ميکند و سرپا ايستاده است .جامعه
در يک کشمکش بيوقفه بسر ميبرد
و در ايندوره طبقه کارگر بيش از
ھر نيروی ديگری آکتور فعاله
صحنه سياست است .ھمينطور
ھمين امروز تاوان بار بحران
اقتصادی را طبقه کارگر با فقر و
فالکت و گرسنگی پرداخت ميکند.
دراين اوضاع که سرمايه برای بقا
و سود بيشتر ھر روز بخشھائی از
طبقه کارگر را به مدار فالکت
ميراند ،کارگران ميتوانند و بايد در
مقابل اين ارتجاع ھار ضد کارگری
پاسخ روشن داشته باشند .حتی در
مواردی سالح اعتصاب کارائی
ندارد و کارگر ناچار است قدمی
فراتر بگذارد .امروز ايران در
چنين شرايطی است و جنبش اشغال
کارخانجات و مبادرت به کنترل
کارگری ھمراه با تعرض در
مراکزی که ھنوز ستونھای
اقتصادی اين نظام ھستند ،پاسخی
است که ميتواند اين روند را متوقف
کند و کارگر را در موقعيت بھتری
در مقابل کل سرمايه بگذارد.
تامين ھزينه توليد و ھمچنين ھزينه
ھای مربوط به بازاريابی و فروش

کاال به عھده کيست ،دولت و يا
خود کارگران؟
پاسخ :به نظر من قالب يکسانی
نميتوان بدست داد .موضوع زنده
تر از پارامترھای اقتصادی و
حساب و کتاب است .ميتوان
تصور کرد در مواردی کارفرما
ھنوز در کارخانه است اما قدرت
سابق را ندارد و کارگران
خواستھای خود را تحميل کردند
و از جمله از تعطيلی کارخانه
ميتوان
کردند.
جلوگيری
شرايطی را فرض کرد که
کارفرما کارخانه را گذاشته و
رفته است مثل قند دزفول و کلی
داستان دزدی مديران مختلف
ضميمه قباله کارخانه است.
کارگران ميتوانند اين کارخانه را
بدون مدير و کارفرما راه
بياندازند .دولت وامی را که
قرار بود به کارفرما و مديران
جديد بدھد به کارگران و شورای
کارخانه بدھد که ھمه کارگران
در قبال آن مسئوليت دارند .بحث
برسر خريد سھام کارخانه توسط
کارگران نيست اشتباه نشود .اما
کارگران ميتوانند راسا واحد
اقتصادی را بچرخانند و سرپا
نگھدارند .آنھا ھنوز مالکيت
ندارند و استثماری سازمان نداده
اند .آنھا توليد ميکنند که چند کار
را انجام دھند :اول ،يک مرکز
توليد کاالھای مورد نياز جامعه
را سرپا نگھدارند .دوم ،از کار
و معيشت خود و خانواده شان
دفاع کنند .سوم ،نشان ميدھند که
کارفرما و مديران اضافی ھستند
و بدون آنھا ھم ممکن است توليد
سازمان پيدا کند .چھارم ،در
شرايط بھتر و انسانی تری کار
ميکنند و سطح دستمزدھا و
شرايط کار را بسيار جلوتر از
کارفرما سازمان ميدھند .در
مورد بازاريابی و فروش کاالھا
ميتوان کارھای زيادی کرد .در
سواالت باالتر به اين موضوع
اشاره کردم .اما اينجا ميتوان
اضافه کرد که تعاونی ھای
کارگری که به لحاظ مضمون
اقتصادی ھنوز در چھارچوب
سرمايه داريست ،ميتواند جائی
باشد که طبقه کارگر و مردم
محروم به آن ھجوم می آورند تا
کاالی مورد نيازشان را با قيمت
مناسبی بخرند .کارگران در اين

ضميمه ٧٨
پروسه قرار نيست "رقابت" و
انباشت کنند .کارگران با سياست
کنترل کارگری از زندگی و
معيشت خود دفاع ميکنند .کنترل
کارگری برنامه اقتصادی کارگران
در مقابل کارفرمايان نيست بلکه
يک سياست دوره گذار است و
اساسا خصلت سياسی آن برجسته
تر از مکان اقتصاديش در ھر
دوره دارد .اما از زاويه اقتصادی
صرف ھم مجموعا به نفع کارگر
است .آلترناتيو ديگر کارگر
بيکاری و دوندگی دنبال شرکتھای
پيمانی با قرارداد سفيد امضا است.
تفاوت مصادره انقالبی و کنترل
کارگری در چيست؟
پاسخ :مصادره يا توسط نيروی
انقالبی در دوره انقالبی صورت
ميگيرد که معموال ھدفش رفع نياز
فوری مردم از قبيل غذا و مسکن
و پول و اسلحه برای دفاع از خود
است .البته اين کامال ممکن است
که يک نيروی انقالبی جھت
تسھيل امر مبارزه دست به
مصادره انقالبی بزند اما اين مقوله
ای فراگير نيست و معموال استثنا
در شرايط غير انقالبی است.
مورد ديگر مصادره توسط دولت
انقالبی است که اين دومی بحثی
مربوط به روند خلع يد اقتصادی
از قدرت و طبقه از تخت افتاده
است .مصادره بانکھا و مستقالت
سرمايه داران که بنا به شرايط
انقالبی فرار کرده اند از اين قبيل
است .اما خلع يد اقتصادی از
سرمايه داران به معنی الغای
مالکيت بورژوائی و مناسبات
سرمايه داری مصادره نيست بلکه
انقالب اقتصادی طبقه کارگر
است .اين اولی ضرورتا به اين
دومی منجر نميشود .در مصادره
معموال نيروی مصادره کننده
ھدفش مقابله با بحرانھائی است که
سرمايه داران و دولت شان مسبب
آنند و خصلتی دائمی ندارد.
بجز اين البته باجگيری و امثالھم
ھم داريم که معموال گروھھای ضد
جامعه اين کار را انجام ميدھند و
نميتوان به آن "مصادره انقالبی"
اطالق کرد.
صفحه ۴٠
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صفحه ۴٠

در باره کنترل کارگرى...
سياست را به سادگی که چه
عرض کنم حتی به سختی قبول
کند؟ اصالً چرا کارگر نبايد خفت
حکومتی را بگيرد که رئيس
جمھورش با وقاحت توصيف
ناپذيری در سازمان ملل اعالم
ميکند که در مملکتش "ھمه در
رفاه وآسايش و دمکراسی و بی
غم و درد" مشغول کشف اسرار
بشقاب پرنده ھايی ھستند که از
کرات ديگر به قم سفرميکنند و
وارد چاه جمکران ميشوند!
يک دنيای بھتر :کال بحٽ کنترل
کارگری بنظر شما چه جايگاھی
در وضعيت کنونی در جنبش
کارگری دارد؟
سعيد مدانلو :ھمانطور که در
باال گفتم در شرايط و وضعيتی که
ھای
کارخانه
کارگران
"ورشکسته" و "غير سودآور" و
عنقريب بيکار قرار دارند ،نه تنھا
برای تثبيت و استمرار تامين
دستمزد خود بلکه به ھمان درجه
با اھميت برای جنبش رو به
اعتالی کارگری ،شاغل ماندن
اين دسته از کارگران است.
تصورش را بکنيد که اين
کارگران سالھا مبارزه برای
تثبيت موقعيت شغلی شان پشت
سر دارند .از آزمودگی و

استقامت در مبارزه جمعی و تشکل
پذيری برخوردارند .من فکر ميکنم
بيکار شدنشان لطمات جبران
ناپذيری به روند تشکل يابی جنبش
کارگری وارد خواھد نمود.
بيکارشدن اين کارگران را از محور
تشکل يابی و تاثير مثبت آن در
جنبش کارگری دور ميکند .اينجا
بايد کارگر يک قدم فراتر از
اعتصاب بردارد .در چنين شرايطی
اعتصاب ھرچند که بی اثر نيست
منتھا به تنھايی کارآيی الزم برای
تغيير وضع معيشتی و تغييرموقعيت
شغلی کارگری که دستمزد نميگيرد
و در حال از دست دادن کارش ھم
ھست را نخواھد داشت .چه چيزی
به غير از کنترل کارگری کارخانه
ميتواند پاسخگوی اين مسئله باشد؟
اتفاقا ً دليل اصلی سرمايه اسالمی از
بيکار سازی اين دسته از کارگران،
نمودن
فرسوده و گسيخته
مبارزاتشان است نه سودآور نبودن
کارخانه" .سود آور نبودن" تئاتری
است که روی صحنه به نمايش
درمياورند .تعزيه خوانی ميکنند.
انگار سود امام حسين است زيان ھم
يزيد! ميخواھند کارگر توی مصيبت
خوانيشان گريه کند ،دلش رحم
بيايد ،بگذارد برود و فکر ديگری به
حال خودش بکند!
فراموش نکنيم ،کارگر مبارز و حق
طلبی را که در شرايط اعتالی
جنبش کارگری دچار چنين وضعيت

شغلی و معيشتی نموده اند ،اين
کارگر در صورت تثبيت و از
خطر رھاندن موقعيت شغلی و
دستمزدش و حصول موفقيت در
آن ،قدم بعدی را جسورانه تر و
در عين حال سرد و گرم چشيده
تر و آزموده تر برخواھد داشت.
در امتداد اعتال و اوجگيری
جنبش طبقه کارگر ايران ،يک
به يک اين جماعت کارگر اگر
بتوانند شاغل بمانند و ھمان
حداقل معاشی که دارد ازشان
سلب ميشود را تثبيت و از آن
خود و خانواده ھايشان کنند،
درحرکات آتی ميتوانند به
موقعيت پيشتاز ،پشتيبان و
الگوی کارگران در ساير
موسسات توليدی و خدماتی دست
پيدا کنند .بايد از کنترل کارگری
پشتيبانی کرد .من فکرميکنم اين
يک قدم مھم است که امروز
امکان برداشتنش وجود دارد.
کنترل کارگری در صورت
قطعيت يافتن ِ امکانش در
موسسات توليديی که دارای
وضعيت ويژه و مشروحی
ھستند ،ميتواند يک تکان خوب
به کل جنبش کارگری بدھد.
من فکر ميکنم حزب ما در اتخاذ
اين سياست کامالً محق است.
کنترل کارگری در شرايط
موجود از دو جھت قابل اھميت
است -١ .ازدست نرفتن حداقل
امکان موجود برای تامين معاش
کارگر -٢ .شاغل ماندن و
استمرار تشکل يابی کارگران
برای تامين کمک موثر به

ضميمه ٧٨
اعتالی جنبش کارگری .آنھايی که
از باالی منار سرمايه برای سود
آور بودنش نقاره ميزنند ،دنيايشان
دنيای سود و زيان است .آنھا از
موضع سود و زيان به مسئله نگاه
ميکنند .سود برای موکلين
خودشان و زيان برای زحمتکش
ترين و شرافتمند ترين آدمھا .ادامه
روند گذشته در مورد کارخانه
ھايی که عدم دريافت دستمزد به
مدت سه يا چھارماه و حتی تا ده و
يازده ماه و بلکه بيشتر ،سالھاست
که داستان زندگی شان است ،در
حقيقت چيزی بجز تداوم گذراندن
اين دسته از کارگران ھر سه يا
چھارماه از ھفت خان رستم تنھا
برای دريافت چندرغاز دستمزد
معمولشان نيست .اتفاقی که
درتداوم يافتن اين روند فرسايش
آميز ميافتد ھمانند طی کردن محيط
يک دايره است .نتيجه تداوم اين
دور بسته تا کنون چه ثمری بجز
بيکار شدن ،تصفيه حساب ،از
خيرش گذشتن و عطايش را به
لقايش بخشيدن برای بسياری از
کارگران داشته است؟ آنھايی که
ھيچگونه پيشنھاد ممکن و عملی
برای تغيير ضروری اين روند
فرسايشی و قرار دادن آن در يک
مسير رشد يابنده و نتيجه بخش تر
ندارند ،بالواسطه دارند کارگران
را به ادامه مسير دراين دايره
باطل سوق ميدھند .به جز
کارفرما ،سرمايه و دولت اسالمی
کس ديگری ھربار پيروزمند
تکرار اين دور باطل نبوده و
نخواھد بود.
***

سواالتى در باره کنترل کارگرى...
کنترل کارگری ماھيتا متفاوت است .کنترل کارگری سطوح مختلفی دارد که کارگر تالش ميکند موقعيتش را در مناسبات قدرت تغيير دھد ،از خود
بعنوان يک طبقه و به اين اعتبار از اکثريت جامعه اعاده حيثيت کند ،حرمت و حق و مکان اجتماعيش را تغيير دھد ،در دوره بحرانھای اقتصادی
مانع فروپاشی اقتصادی خود و جامعه شود و شرايط را برای برداشتن گام بزرگتر و تعيين تکليف سياسی و اقتصادی با طبقه حاکم يکسره کند .در
کنترل کارگری طبقه کارگر عليه محروميت تاريخی اش قد علم ميکند و گامی بسوی رھائی برميدارد .در مصادره عملی فوری صورت ميگيرد و
ميتواند به ھيچ تغييری ھم منجر نشود.
در جاھائی مصادره انقالبی و کنترل کارگری به اجزای اقدامات انقالبی در دوره انقالبی تبديل ميشوند .اما تفاوت اساسی مصادره انقالبی با کنترل
کارگری اينست که در مصادره انقالبی اقدامی نوبتی و در قلمروھای محدودی صورت ميگيرد در صورتی که کنترل کارگری ناظر بر يک دوره
مبارزه انقالبی کارگری چه برای پاسخ به وضعيت مشخص و چه برای پاسخ به وجھی مھم از سياست اقتصادی طبقه کارگر در دوره گذار است.
موفق و پيروز باشيد* .
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صفحه ۴١

در باره کنترل کارگرى...
ديديم اينطور نشد .مطالبات طبقه
کارگر اتفاقا ً عميقتر از آن بود که
چپ و "کمونيسم" موجود و رھا
شده از اختناق توانايی نمايندگی
سياسی آن را داشته باشد .منتھا
در آن زمان کارگران با مشکل
عدم دريافت دستمزد مقرر
کارفرما و حکومت روبرو
نبودند .درنتيجه شوراھا من حيث
المجموع روی ارتقاء سطح
دستمزدھا متمرکز شدند و عمالً
سنديکاليستی عمل ميکردند.
طبيعی است که بدون نمايندگی
شدن مطالبات و انتظارات طبقه
کارگر در سياست روز جامعه،
کارگر دارای افق سياسی الزم
برای واقعی و زمينی نمودن آن
مطالبات نبوده و در نتيجه سطح
مطالبات و انتظاراتش را پايين
آورده و عقب خواھد نشست .در
حقيقت عقبش خواھند نشاند.
در بدو تاسيس و تدوين اساسنامه
شورا به پيشنھاد من دو بند زير
درآن قيد و تصويب شد -1 .شورا
اختيار نظارت در کليه امور
استخدامی و اخراج کارکنان را
برای خود محفوظ ميدارد-2 .
شورا حق دسترسی به کليه اسناد
وعمليات مالی شرکت را از آن
خود ميداند .ھر چند که شورا بنا
را بر مبارزۀ صنفی و اضافه
دستمزد نھاده بود ،تصويب و
اجرای ھمين دو بند در اساسنامه
شورا ميتوانست اھرم مؤثری در
پيشبرد و کسب موفقيت برای
تامين اضافه دستمزد مورد مطالبه
باشد .اين ھر دو بند درجه ای از
کنترل کارگری کارخانه را برای
کارگر تعريف ميکرد .منتھا نه
کارفرما به ھيچ عنوان حاضر به
پذيرش اين دو بند در اساسنامه
شورا بود و نه شورا پيگر آن.
شورا گمان ميکرد دعوا دراين
جبھه با کارفرما اتالف وقت و
انرژی است .بيش ازشش ماه
کشمکش شورا با کافرما با
جلسات متعدد و اعتراض و بگو
مگوھای بی حاصل گذشت.
کارفرما با دروغ و ھر رذالت
ديگری که بلد بود توانست
کارگران را متقاعد کند که

کارخانه درحال ورشکستگی است،
انبارھای مواد اوليه خاليست،
شرکت امکان گشايش اعتبار در
بانکھا برای خريد مواد اوليه و
لوازم يدکی ندارد و از اواسط 57
تاکنون به مدت يکسال و نيم،
سھامداران ،ھيأت مديره و مدير
عامل به خاطر "انقالب" ريالی
برداشت نکردند! مدير عامل شرکت
اين مطالب را با قسم و آيه و
عرقريزان در ميان تعداد کثيری از
کارگران عنوان ميکرد .شورا رفته
رفته از خواست ھزار و يکصد
تومان اضافه دستمزد کوتاه ميامد.
در مقابل سيصد تومان بخشنامۀ
وزارت کار و امضای داريوش
فروھر ،در داخل شورا راجع به
پانصد تا ششصد تومان اضافه
دستمزد صحبت ميشد .کارفرما حتی
با اين ارقام نيز شديداً مخالفت نمود.
مقارن ھمين زمان بود که من به
نحوی توانستم طرازنامه مالی سال
 57و ھمچنين طرازنامه آزمايشی
سه ماھه اول  58را بدست بياورم.
ھمه دروغھای کارفرما رو شد.
اغلب سھامداران به جز دو
"واالگھر" پھلوی و يکی دوتای
ديگر که از انقالب گريخته بودند
سود سھامشان را برداشت کرده
بودند .مديرعامل به تنھايی طی
دوفقره يکی در بھمن  ۵٧و ديگری
در ارديبشت  ۵٨مجموعا ً سيصد و
ھشتاد ھزار تومان برداشت نمود )با
ھر دالر ھفت تومان و پنج ﷼
حساب کنيد( .باالی صد ھزار
تومان زير آيتم تشريفات پرداخت
شده بود .در بانکھای ملّی و تجارت
ھر کدام رقمی باالی يک ميليون
تومان گشايش اعتبار شده بود .در
عرض يک ھفته دريافتيم ھم در
باجگيران و ھم در بندرعباس مواد
اوليه در حال ترخيص است.
اوضاع کارخانه از اين رو به آن
رو شد .به ج ّدم سيد آل عبا قسم
خوردنھای مديرعامل شده بود مايه
جوک و خنده کارگران .کارگر
شروع کرد به اعتصاب و راه ندادن
رئيس کارخانه ،معاون و کليه
اعوان انصارشناخته شده شان به

داخل کارخانه و ھدايتشان به
سالن تعاونی مصرف کارکنان.
دو تا سه ھفته طول نکشيد که
کارفرما توافقنامه ھزار و يکصد
تومان اضافه دستمزد را با شورا
امضاء کرد.
تصورش را بکنيد که از ابتدا
کارگر از قدرتی که در اختيارش
بود استفاده ميکرد و به دفتر و
دستک کارخانه دسترسی داشت.
يا اگر طرازنامه َملی شرکت
سربزنگاه به چنگمان نمی افتاد.
اين بار کارگران به نحو
روزافزونی با معضل بيگاری و
بيکاری و اخراجھای دسته
جمعی مواجه اند .امروز حتی
اگر ھمان سطح نزديک به
مطالبات سياسی و دخالتگری
"شورايی" طبقه کارگر ايران در
سال  57را برايش فرض
بگيريم ،دليلی وجود ندارد که
برای تامين و تضمين ھمان
حداقل سطح از دست رفته معاش
به مثابه ضرورتی عاجل و
حياتی به کنترل کارگری
کارخانه مبادرت نورزد.
يک دنيای بھتر :مساله
ورشکستگی واحد توليدی
معموال بھانه ای است که
کارفرمايان مطرح ميکنند .چرا
نبايد اين بحٽ را کارگران به
سادگی قبول کنند؟
سعيد مدانلو :معموالً کارخانه
ای را ورشکسته اعالم ميکنند
که "سودآور" نباشد .نه اينکه
مطلقا ً سودآور نباشد .از نقطه
نظر کارفرما و مشاور کارفرما
و اقتصاد دان کارفرما و در
راس ھمه جمھوری اسالمی،
اگر سود ده ميليارد تومان
سرمايه در مقايسه با سود ھمان
مقدار سرمايه در بخشھای ديگر
سرمايه واقع در قلمرو ّملی و
توابع ،کمتر باشد ،صاحب
سرمايه تفاضل موجود را زيان
خود حساب ميکند .صاحب ده
ميليارد تومان ،سو ِد سرمايه اش
را با کسی که ده ميليارد تومان
جای ديگری در باالترين سود
ممکن سرمايه گذاری کرده است
و يا اگر کسی سرمايه اش کمتر
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و يا اندک باشد با ميانگين سود
سرمايه در قلمرو ملّی و توابع خود
مقايسه ميکند .کمتر از آن اگر
باشد "ضرر" است.
کارگر نميتواند به سود فکر کند.
سود در امرار معاش و در
زندگيش مفھومی ندارد حتی اگر
گاھی به او رويای ميلياردر شدن
ھم دست بدھد! جايگاھی که کارگر
در معادله سرمايه و کار دارد سود
را به ذھن معاش انديشش نامربوط
کرده است .او مدام به بھتر کردن
امرارمعاش و زندگيش فکر ميکند
بدون اينکه ذھنيتش نظر به سود
داشته باشد .و بدون اينکه به سود
فکرکند ميتواند تنھا برای ادامه
امرار معاشش کارخانه ای را که
کارفرما "غير سود آور" و
"ورشکسته" اعالم ميکند در
اختيار بگيرد .کارفرما وامش را
بنام راه اندازی کارخانه از دولت
ميگيرد و برايش سود قابل مقايسه
در بازار ندارد تا دستمزد کارگر
را بدھد! در موقعيتی که کارگر
دستمزد نميگيرد و دارد بيکار
ميشود ،شما کارفرما را از مثلث
دولت -کارفرما -کارگر حذف
کنيد ،به نحوی که کارخانه در
کنترل کارگر باشد .فکرميکنيد
کارگر ششماه و يکسال بدون
دستمزد ميماند؟ کاال را به
بازارميبرد ،ھمينقدر بفروشد تا
ھزينه توليد و دستمزدی که به او
نميدھند را برای خودش تثبيت کند
از اين وضيعت درميايد .اين
کارگر تازه ميشود کارگری که
توانسته است زندگيش را از
وضيعت نابھنجار و غير قابل قبول
برای بشريت ،برھاند .اين ميشود
يک کارگر آزموده و موقعيت
عوض کن .نه يک کارگر بيکار با
زندگی نابھنجارتر از گذشته.
کارفرما و يا ھرکسی که در اين
وضيعت خاص در عزای "عدم
سود آوری" و "ورشکستگی
کارخانه" مصيبت ميخواند ،دارد
از جايگاه سود و منافع سرمايه و
سرمايه دار در بازار رقابت ّملی و
توابع به قضيه نگاه ميکند نه از
جايگاه امرار معاش و زندگی
کارگری که دستمزد نميگيرد و
عنقريب قراراست بيکار ھم بشود.
حال چرا بايد انتظار داشت که
کارگر اين حرف کارفرما و
نمايندگانش در

صفحه ۴٠

يک دنياى بھتر
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در باره کنترل کارگرى
گفتگو با سعيد مدانلو
يک دنيای بھتر :مساله کنترل
کارگری يکی از مسائلی است که
توسط حزب در اين شرايط در
مقابله با خطر فالکت و به تعطيلی و
ورشکستگی کشاندن واحدھای
توليدی و بيکاری و بی خانمانی
کارگران مطرح شده است .در مقابله
با اين طرح برخا گفته ميشود که
"کارگران نميتوانند"" ،تخصصش
را ندارند" نظر شما چيست؟
تمام تخصص
سعيد مدانلو:
کارفرما دراين است که از کليۀ
فعاليتھای يک واحد توليدی سود
فراھم بياورد .ھرچه تخصص
کارفرما در اين زمينه بيشتر باشد
سود بيشتری به جيب ميزند .اگر
منظور از تخصص اين است،
ب
کارگر جماعت مگر اينکه خوا ِ
داشتن اين چنين تخصصی را ببيند!
اگر منظور از تخصصی که کافرما
دارد در اختيار داشتن بخش اداری
يک مؤسسه توليدی ،امور دفتری و
مالی است )از بخش تشريفات و بده
 بستانھای زيرميزی بگذريم(.کافرما اين بخش را تنھا روی اين
حساب که صاحب سرمايه است
روی آنھا اختيارداری ميکند.
امکانات اداری ،دفتری و امور مالی
بخشی از سرمايه است .کارفرما اين
امکانات را از گنجينۀ موروثی
اجداش نياورده .ھمانطور که نيروی
خالق کار کارگر را صاحب است
که آنھم بخش بالواسطه دخيل در
توليد و در عين حال فی نفسه
کريتکال و گريبان گيرسرمايه است.
اين تخصص ويژه و خالق ھم
اگر
کارفرماست.
مايملک
کارفرمايی توانست حتی يک ساعت
پای دستگاه پرسی که برای توليد
سريعتر حفاظ و استاپر ھوشمند
ت يک کارگر دستگاه
ندارد به سرع ِ
پرس کار کند ،اگر دست و يا شايد
ھم سرش را از دست نداد ،بايد به
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نيست و تنھا بدين لحاظ کار و توليد
را ميخوابانند ،اين بخش از ابواب
جمعی کارخانه دستمزدی دريافت
ميکنند؟ البته آن تعداد اندکی که در
رشته نورچشمی کارفرما بودن
"تخصص" کسب نموده اند حسابشان
ديگر است .کارچاق کنھای دولتی که
تخصصشان در فوق العاده و زير ميز
بگيری است جای خود دارند! اتفاقا ً
اين نوع متخصصين تحت شرايط عدم
سودآوری و ورشکستگی يک موسسه
توليدی در اخذ وامھای دولتی "برای
راه اندازی مجدد کارخانه و سود آور
کردن آن" کار و بارشان سکه تر از
ھميشه است .حق العمل کاری و
دريافت درصدھای آنچنانی خود از
"تخصصھای ويژه" حکومتھای
سرمايه داری و بخصوص از ارکان
اصلی حکومت مافيايی جمھوری
اسالميست .سند سازی و لفت و
ليسھای بی حد و حصر از مختصات
روتين اين حکومت است که بدون آنھا
امروز ِ جمھوری اسالمی به فردايش
نخواھد رسيد.

مثابه يک نابغه مادرزاد بھش جايزه
داد! آدمی که دست کم روزی ده تا
دوازده ساعت پای دستگاه پرس
روی سر و دستش قمار ميکند و ھر
صد ھزار بار ممکن است يکبار
ببازد و دستمزدی را که به خانه
ميبرد تکافوی خوراک و پوشاک و
اجاره خانۀ محقر خود و عزيزانش
را نميکند ،کدام کافرمايی ميتواند
درمقابل تخصص او ادعايی داشته
باشد؟ کدام کارفرمايی تخصص و
آزمودگی الزم را دارد در کارگاه
چدن ريزی کارخانه ايرانيت پای
کوره ھايی با درجه حرارتی جھنمی
چدن مذاب داخل قالبھا بريزد؟
محيطی مملو از گرد سياه و مسموم
ناشی از تصعيد چدن که داخل
پوست دستھا و صورت می نشيند و
از آنجا وارد نسوج بدن ميشود و
برای ھميشه درآن جا خوش ميکند.
کارفرما آزمودگی برای تحمل حتی
يک ھفته انجام اينچنين کاری در
اينچنين محيطی را دارد؟ اصالً
حاضر است تنھا يکی دو ساعت
داخل انبار آزبستوس کارخانه
مزبور وقت بگذراند؟ البد اطالع
داريد که آزبستوس به عنوان
خطرناکترين ماده سرطان زا روی
کرۀ زمين شناخته شده است .آنھا
بھتر است ھيچ تخصصی که قرار
است کاال توليد کند و برای فروش
به بازار برساند را به رخ کارگر
نکشند .در اين زمينه بدجوری کم
مياورند .وانگھی ،اگر منظور از
"تخصص" آندسته از کارھايی است
که کارگر پای دستگاه توليد و يا در
انبار و بخش خدمات انجام نميدھد،
آنھايی که اين امور را پيش ميبرند
خودشان دارند مثل کارگر از کافرما
دستمزد دريافت ميکنند .گيريم که
اسم دستمزدشان را گذاشته باشند
"حقوق" ،فرقی ميکند؟

اتفاقا ً شوراھا در کارخانه ھا در نزد
کارگران از ابتدا با نيت دخالت در
کليه امور کارخانه ھا و موسسات
توليدی و در نھايت کنترل تمام و کمال
کارخانه ھا و بيرون کردن کارفرما
شکل گرفتند.

کنترل کارگری قرار است آنھا را
از دستمزد محرومشان کند؟! وقتی
کارخانه ای برای کارفرما سودآور

در بسياری جاھا کارفرماھا را فراری
دادند .غير از اين اگر بود بالفاصله
بعد از بھمن  57سنديکاھا
سربرمياوردند که

سرنگون باد جمھورى اسالمى!

يک دنيای بھتر :تجربيات شما در
دوران پس از "انقالب  "٥٧در زمينه
کنترل کارگری چيست؟
سعيد مدانلو :من عضو شورای
کارگری کارخانه ايرانيت بودم که
يکسال و اندی دوام آورد و در سال
 59با ھجوم کميته شھر ری به
کارخانه و استخدام تعدادی عوامل
حزب اللھی و استقرار آنھا در
بخشھای مختلف کارخانه ،ارعاب و
ضرب و جرح کارگران ،فتح ﷲ
راننده سرويس به سفارش ھمه
کارگران خدمات فرارم داد.

آدرس تماس
با مسئولين
حزب اتحاد کمونيسم کارگری
علی جوادی
)دبير کميته مرکزی(
Ali_Javadi@yahoo.com
Tel: +1 310 402 6567
ھيات داير دفتر سياسی
)علی جوادی ،سياوش دانشور،
آذر ماجدی(
AzarMajedi@yahoo.com
siavash_d@yahoo.com
کميته سازمانده
)علی جوادی ،نسرين
رمضانعلی(
nasrin_ramzanali@yaho
o.com
مسئول خارج کشور
)آذر ماجدى(
AzarMajedi@yahoo.com
مسئول سايت و آی تی حزب
)مجيد پستنچی(
x_magid@yahoo.com
دبيرخانه
)شراره نوری(
markazi.wupi@gmail.co
m
به حزب اتحاد
کمونيسم کارگری کمک کنيد!

Bank : Wells Fargo Bank
– N. America
Routing Number :
121 000 248
Account Number:
36 48 46 88 52
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زنده باد جمھورى سوسياليستى!

