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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  کنترلاستي کوتاه به سینگاه

یژوازر بویاسي سی اقتصادتيبر متن حاکم یکارگر   
١٣٨٧م  آذر هشنبه ن   ه زادميعظجعفر                                                                                                        

 
 
 ،شرايط حاکميت اقتصادی سياسی بورژوازیخورد به فراخوان کنترل کارگری دربرکارگری درنگاه اول برای هردر

اين سوال مطرح ميشود که دولت سرمايه ز چينرا به دست گرفته اند، قبل از هرکه مدتی است برخی گرايشات پرچم آ

کردن رقبای هم جنس شان  نميکنند و ميدان بدرازکه هيچ رحمی به يکديگر برای در ايران داری و صاحبان سرمايه 

کارگران فرصت بخشهايی ازآنان فرود مياورند، آيا به سر ضربات باتوم برکارگرانبرای ندادن دستمزد معوقه 

  رخانه ای را در شرايط حاکميت اقتصادی سياسی خود ميدهند؟ تملک کاتصرف و 

 شايد گفته شود بر متن بحران عميق اقتصادی از يک سو و فشار طبقه کارگر بر دولت سرمايه سوالدر مقابل اين 

داری و استيصال و درماندگی آن از سوی ديگر، ممکن است در صورت تصرف تعدادی از کارخانه های ورشکسته 

ان کنترل کارگران، تحت شرايطی دولت مجبور به واگذاری آن به کارگران گردد و به قول ايندسته از مدعياز سوی 

متن شرايط حاکميت اقتصادی بر( و نميتوانيد آنرا اداره کنيدکارخانه ورشکسته استاگر): نقل به مضمون(کارگری

 تا نشان دهيم که نمائيدنرا به ما کارگران واگذارآ) سياسی سرمايه داری بخوانيد نميتوانيد سود آوری داشته باشيد

  ). کردبخوانيد ميتوان سود آور(داره کردميتوان کارخانه را ا

 فرضی دلبخواهی و مطلقا شرايط اقتصادی و اجتماعی، سياسی ايرانواقعيت اين است که اين فرض محال با توجه به 

را که اگر قرار باشد بر اثر تشديد بحران اقتصادی موجود و  چ.دور از واقعيات تحوالت در کشوری مانند ايران است

فشار کارگران بر دولت و استيصال و درماندگی آن، کار به جايی برسد که با تصرف چند کارخانه توسط کارگران، 

 در  شود، آنوقت بايد گفت بر متن چنين توازن قوای طبقاتیآنها به کارگرانسرمايه داری ايران ناگزير از واگذاری 

 کار به واگذاری اين کارخانه ها از سوی بورژوازی به کارگران ديگر داده است یفرصتچنين  که به کارگران ايران

قبل از هر نقدی به اين به اين معنا  .  عبور خواهد کردسرمايه دارینخواهد کشيد و طبقه کارگر از روی کليت 

 به رويکرد آنها در شيوه مبارزه کارگرانال را در بايد گفت کسانی که در شرايط حاضر اين فرض محرويکرد، 

 ،متعارف بودن اوضاع موجود و متعارف شدن سرمايه داری ايران ،ميکنندطرح و تبليغ کارخانه های ورشکسته 

برای شان يک فرض بديهی است و اساسا تحقق چنين چيزی بر متن حاکميت اقتصادی سياسی بورژوازی بر چنين 

کما اينکه چنين تجربه ای در برخی از کشورها همانند اسپانيا و برزيل و   .وار گردد و الغيرديدگاهی ميتواند است

   .غيره که دارای نظام های متعارف تر و با ثبات تری به لحاظ سياسی و اقتصادی هستند، صورت گرفته است

ساير نکات ريز مرتبط با ر از صرف نظ اما گذشته  از نکات فوق در نگاه اول  به مسئله کنترل کارگری در ايران و

فرسوده و کارخانه های چگونگی سر پا نگه داشتن  و چگونگی تهيه مواد خام و سرمايه اوليهاز قبيل ( اين مسئله

 کنترل کارگری بمثابه يک سنت در بخش امر، تا آنجا که به )* ...و در رقابت بازار دارای تکنولوژی عقب مانده
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  :گری مربوط ميشود بايد گفتپيشرو و سوسياليست جنبش کار

اين کنترل در دوران تالطمات تعيين کننده اجتماعی که طبقه کارگر در آستانه کسب قدرت سياسی قرار ميگيرد بمثابه 

تحت چنين روندی طبقه .  ابزاری برای خلع يد از سرمايه داران و کنترل توليد توسط کارگران بکار گرفته ميشود

يک کارخانه، بلکه به مثابه يک طبقه اجتماعی و پس از کسب قدرت سياسی، مالکيت کارگر نه بمثابه کارگران 

به عبارتی بر متن کشمکش حاد طبقه کارگر در . خصوصی بر ابزار توليد و سرمايه های اجتماعی را الغا ميکند

 پر واضح است که مالکيت ،کوران تالش  برای کسب قدرت سياسی و يا پس از کسب قدرت سياسی توسط اين طبقه

  .در می آيد بلکه تحت تملک اجتماعی ،يک کارخانه به کارگران آن کارخانه واگذار نميشود

  :بايد گفتبا اين نگرش به  کنترل کارگری که تاريخا نيز متعلق به بخش پيشرو و سوسياليست طبقه کارگر است 

١  
مام و کمال بر جامعه دارد، طرح کنترل کارگری از در شرايطی که بورژوازی حاکميت اقتصادی سياسی خود را ت

 و اين زمين تا آسمان با نداردرا معنايی جز تملک تعدادی از کارخانه های ورشکسته توسط کارگران سوی هر کسی 

آن کنترل کارگری که تاريخا و بطور واقعی، پراتيک و مد نظر بخش پيشرو و سوسياليست طبقه کارگر بوده است، 

به اين معنا از کسانی که امروزه کنترل کارگری را به مثابه تصرف و تملک تعدادی کارخانه ورشکسته . تفاوت دارد

توسط کارگران و به عنوان يک حرکت راديکال و سوسياليستی تبليغ و ترويج ميکنند بايد پرسيد تصرف و واگذاری 

ی بورژوازی، کجايش به تحوالت راديکال متن حاکميت اقتصادی سياسک کارخانه ورشکسته به کارگران برمالکيت ي

   .  و سوسياليستی مربوط است و اساسا اين نوع مالکيت چه تفاوتی با مالکيت سرمايه داری دولتی و خصوصی دارد

 ٢  
پر واضح است در چنين کنترلی عده ای کارگر به جای دولت و يا سرمايه دار منفرد بخش خصوصی، مالکيت 

 خود ميگيرند و خود مالک آن ميشوند اين يعنی همان مالکيت خصوصی و در خوشبينانه کارخانه ای را تحت اختيار

همچون  که نی مالکيت تعاونی و سهامدار گونهيع) که در جامعه ای مانند ايران ناممکن نيز هست(ترين حالت ممکن

  . داريست اعمال مالکيت خصوصی بر ابزار توليد در نظام سرمايهشکلی از اشکالخود مالکيت دولتی 

٣  
کنترل کارگری در شرايط حاکميت اقتصادی سياسی خواست با توجه به نکات بديهی فوق  بايد گفت طرح و تحقق 

، تنها ميتواند به اشمحال تحقق بسياراست که به فرض  طرحی بشدت راست و سازشکارانه   در ايران،بورژوازی

 آنانبر متن اوضاع متحول جاری در ايران، بديل شود و تارتقا مبارزات فی الحال جاری کارگران اهرمی در مقابل 

از سوی ديگر اين رويکرد اساسا معطوف به کارخانه . سوق دهدبه رتق و فتق امور توليد و سود آوری کارخانه  را

های ورشکسته و در معرض تعطيلی و به اين معنا معطوف به معترض ترين بخش طبقه کارگر ايران است که در 

  .  تبديل خواهد کردی ورشکستهاين بخش از کارگران را به مالکين جديد کارخانه هاصورت تحقق، 

٤   
که کنترل کارگری و اما نکته آخر و بسيار مهمی که بايد در اين مختصر بر آن بصورت ويژه ای تاکيد کنيم، اين است 
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ر معرض تعطيل بر متن معطوف به کارخانه های ورشکسته و د  کهاز آنجا ،مطرح شده از سوی برخی گرايشات

 اطالق کنترل  اين بربنا  حاکميت اقتصادی سياسی بورژوازی و تبديل اين دسته از کارگران به مالکين جديد است، 

که  -خش پيشرو و سوسياليست طبقه کارگرکارگری بر چنين رويکردی، چيزی جز سالخی کنترل کارگری مد نظر ب

 و فرو کاستن آن به طرحی سازشکارانه  برای نجات سرمايه داری -اساس آن ناظر بر لغو مالکيت خصوصی است

 . نيستاز تعرض سوسياليستی طبقه کارگر 

  

نظام  تامين ميشود و مکانيزم رقابت دراين رابطه و اينکه نقدينگی اوليه و مواد خام چنين کارخانه هايی چگونهدر*

دوستان ، ... را برای آنها رقم ميزند و  سرنوشتیفروش محصوالت چنين کارخانه هايی چهسرمايه داری و بازار

 و همينجا به اين مسئله نپرداختممقاله حاضرطوالنی شدن به همين دليل برای جلوگيری از. دزيادی دست به قلم برده ان

تحت " فعالين کارگریجمعی از"مقاله ای که اخيرا اين زمينه و دن مقاالت متعدد درخوانندگان گرامی را به خوان

 . انتشار داده اند، دعوت ميکنم" جنبش کارگری و ايده اشغال کارخانه ها"عنوان 

  

 ٩/٩/١٣٨٧عظيم زاده  جعفر

  


