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  "یآنترل آارگر"طبقه آارگر و مساله 
  بخش دوم

   ماه هشتاد و ششدی  ی امس                                                                                  ی آارگرنيفعال ازیمعج
 

 

  تحت عنوان آنترل آارگری) ادغام گرايانه( های آورپوراتيويستی طرح

از سوی دولت های بورژوايی ) با اهداف اساسا سياسی(در چند دهه اخير، بحث آنترل آارگری از يك زاويه ديگر 

دغام اين در واقع، همان سياستی است آه از آن تحت عنوان آورپوراتيويسم يا مشارآت دادن و ا. نيز مطرح شده است

شايد اولين نمونه مشهور اين آار . آردن بخش هايی از جامعه در فرايند پيشبرد سياست های طبقه حاآم ياد می شود

ميتوان در يوگسالوی دوران تيتو ) البته بعد از طرح ارائه شده به مجلس ايتاليا آه مورد نقد گرامشی قرار گرفت(را 

از نظر ايدئولوژيك و سياسی، يوگسالوی تيتو .  خودگردانی گذاشته بودگسالوی نام اين برنامه رايودولت . پيدا آرد

خود را به عنوان چيزی متفاوت و " سوسياليسم"در عين حال تالش می آرد . آماآان به نقاب سوسياليستی نياز داشت

شی از سيستم خودگردانی به دولت اجازه می داد، بخ. دمكراتيك تر از نظام حاآم بر بلوك شوروی تصوير آند

آارگران را به بوروآرات های آارگری و صاحب امتياز تبديل آند و يك پايگاه با ثبات برای خود در مراآز آار 

در شرايطی آه ارتباطات اقتصادی يوگسالوی با بلوك غرب رو به افزايش بود و فشار بلوك شوروی بر . ايجاد آند

می توانست از لحاظ مشروعيت سياسی و تحكيم ايدئولوژی آنها نيز افزايش می يافت، اين نوع از سازماندهی آار 

و همزمان با تبليغ و تحسين بورژوازی غرب آه از نظر سياسی و ايدئولوژيك . طبقه حاآمه در جامعه آارساز باشد

 اين طرح به مراتب موثرتر از شيوه هايی نظير. به دنبال تضعيف و ضربه زدن به الگوی شوروی بود روبرو شود

البته ناگفته نماند . بود آه از سوی حكومت شاه در ايران جلو گذاشته شد "ردن آارگران در سود آارخانه هاسهيم آ"

  . آه شاه هم تا حدی به آارايی سيستم خودگردانی در يوگسالوی پی برده بود و از آن تعريف می آرد

جوهر آن يعنی آنترل ايدئولوژيك و اگر بخواهيم بحث آورپوراتيويسم را در يك چارچوب بزرگتر قرار دهيم و به 

سه جانبه ‹سياست بپردازيم، حتی می توان گفت آه ) آه هيچ ربطی به آنترل آارگری ندارد(سياسی نيروی آار 

با اين تفاوت آه اين سازمان در پی . تحت مديريت سازمان جهانی آار نيز در همين چارچوب می گنجد› گرايی

ی است و تشكيل قشر ممتاز و بورژوا زده آارگری را در مقياس جهانی تقويت و سازماندهی يك آورپوراتيويسم جهان

 البته در مواردی نظير جمهوری اسالمی آه سياست اش تا به امروز سرآوب هر شكلی از  تشكل غير .تشويق می آند

خانه حكومتی آارگران بوده، و طرح های ضد آارگری اش را از طريق تشكل های سرآوبگر و رسوايی نظير 

  .آارگر و شوراهای اسالمی آار پيش می برد، آورپوراتيويسم آارگری جان نگرفته است

. اما در ونزوئالی هوگو چاوز اين طرح جايگاه مهمتر يا حداقل پر سر و صداتری را به خود اختصاص داده است

ئال به روشنی ماهيت و  آميته های آنترل آارگری در ونزو"گل سرسبد" مطالعه چند نمونه برجسته و به اصطالح
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در شرايط ويژه و پر تالطمی آه بعد از به قدرت رسيدن چاوز در سال . منظوراز اين اقدام را به ما نشان می دهد

 و سپس آشمكش های ميان جناح وی با آن بخش از بورژوازی آه شريك و تحت الحمايه امپرياليسم آمريكا ١٩٩٨

بخشی از سرمايه داران خصوصی سرمايه های خود را از آشور . افتاداست، چرخ بسياری از آارخانه ها از آار 

در صفوف طبقه آارگر نيز يك انشعاب سياسی صورت . خارج آردند و آارگران در معرض بيكاری قرار گرفتند

برای مثال بخش بزرگی از آارگران صنعت نفت ونزوئال آه نقش محوری در اقتصاد دارد در اعتصاب . گرفت

بعد از شكست اين اقدام آه از . برای آنار زدن چاوز به راه افتاده بود شرآت آردند٢٠٠٢ -٠٣ سال بزرگی آه در

 ٤٦٠٠٠ نفر از١٨٠٠٠پشتيبانی آمريكا برخوردار بود، حكومت در صنعت نفت دست به يك تصفيه سياسی زد و

. ود در آارخانه ها پرداختحكومت چاوز به ايجاد آميته های آارگری طرفدار خ. آارگر شرآت نفت را اخراج آرد

به موازات اين آار، طرح های فقرزدايی با تكيه به پول نفت در برخی محالت فقيرنشين به راه انداخته شد آه هدف 

اما آميته های آارگری در آارخانه های عمدتا متوسطی آه بی صاحب . مرآزی آن جلب پشتيبان برای حكومت بود

 صدد فروش آنها بودند، با آمك و پشتيبانی دولت، شكل هايی از مديريت آارگری رها شده بودند و يا صاحبانشان در

ظاهر قضيه اين بود آه ابتكار . توليد از سر گرفته شد. يا آنترل آارگری را در مشارآت با دولت به وجود آوردند

اين يك شكل از ع، اما در واق. عملی از پايين برای مقابله با خطر بيكاری و رآود اقتصادی صورت گرفته است

 برای مثال، در مواردی .سازمان دهی شبه نظامی در حمايت از چاوز در مقابل تهديدهای مخالفان و رقبايش هم بود

همين آميته های آارخانه توسط دولت مسلح شدند و برای در هم شكستن مقاومت و خرابكاری طرفداران جناح رقيب 

يك آار ديگر اين آميته ها، آمك به حكومت در .  می آردند حرآت آردنددر وزارت نيرو آه برق آارخانه ها را قطع

يعنی آارگران را در سيستمی شبيه به . سازماندهی شكل های آمك اجتماعی در محالت پيرامون آارخانه خود بود

 ارزان می و آميته آارخانه از سود توليدات خود، دفتر و مداد. صدقات و جشن عاطفه ها در ايران سازمان می دادند

يا اجناس توليد شده را در تعاونی های محلی با قيمت ارزان عرضه می . خريد و در محالت فقير نشين توزيع می آرد

اين اقدامات البته در آوتاه مدت تاثيرات مثبتی برای حكومت چاوز داشته اما با نوسانات ناگزير در عرصه . آرد

ار جهانی در زمينه تهيه مواد اوليه و سيستم توزيع و قيمت گذاری بين اقتصاد و شرايطی آه ارتباطات ناگزير با باز

المللی و رقابت با آاالهای مشابه پديد می آورد، بی ثباتی به اين واحدهای توليدی راه می يابد و اثرات خود را بر 

  .جای می گذارد

در آن آشور را با ذآر چند " ارگریآنترل آ"دراينجا فرايند ايجاد تعاونی های آارگری در ونزوئال و تصوير آلی 

.  آارخانه تعطيل شده صحبت آرد١٣٦ چاوز از احتمال مصادره ٢٠٠٥در ماه ژوئيه . نمونه به شما نشان می دهيم

ولی از آنجا آه حكومت چاوز از نظر طبقاتی متعهد است در چارچوب حقوقی قانون اساسی بورژوايی و قوانين 

 قانون اساسی جديدی آه چاوز به تصويب رسانده، ١١٥بند . صادره را آنار گذاشتسرمايه داری فعاليت آند شعار م

باشد و " به نفع عموم يا جامعه"حق مالكيت را تضمين می آند و به دولت فقط در صورتی حق مصادره می دهد آه 

 سر انتقال مالكيت بر همين مبنا، حكومت مذاآره بر. انجام گيرد" به شكل بازخريد عادالنه و به موقع"فقط بايد 

يك سرمايه آالن به بازپرداخت قروض خارجی و به راه انداختن مجدد توليد . شرآتهای در حال تعطيلی را آغاز آرد

دولت اعالم آرد آه اول از مديريت . اختصاص يافت و مالكيت شرآتها به تعاونی های آارگری انتقال پيدا آرد
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آنترل "اين شكل رسمی پديده . ته رفته سهم دولت آم خواهد شدمشترك دولت ـ آارگران شروع می آنند و رف

اما محتوای اين پديده و نتايجش . در ونزوئال در قالب همكاری و مشارآت دولت با بخشی از آارگران است" آارگری

  .را بايد با نگاهی نزديكتر به نمونه ها دريافت

 يك تعاونی ٢٠٠٤ آارگر را در برمی گيرد، از سال ٢٧٠٠ ونام دارد› آلكازا‹يك بنگاه دولتی توليد آلومينيوم آه در

سهم دولت در اين تعاونی در حال آاهش است، اما رئيس اين نهاد . تحت مديريت مشترك آارگران با دولت تشكيل شد

اين شخص طی مصاحبه . او تنها آسی است آه از خارج شرآت آمده و نماينده دولت است! از آارآنان آلكازا نيست

به ادعای او فرق سوسياليسم در . است" سوسياليستی"دعا آرده آه حضور او ضامن موفقيت در گذار به مناسبات ای ا

در حالی آه در ونزوئال، . ونزوئال با شوروی در اينست آه در آنجا همه چيز ملی شد ولی مديريت، آارگری نشد

اين . برقرارخواهد شد) البته به رياست دولت(و از راه مديريت مشترك دولت با آارگران " از پايين"سوسياليسم 

در يك آارخانه توليد رب گوجه فرنگی به . صرفا يك آاريكاتور عوامفريبانه از آنترل آارگری و از سوسياليسم است

 آارگر دارد، مديريت خصوصی چون منفعتی در ادامه آار نداشت تصميم گرفت گوجه فرنگی ٥٨آه › آائيگا‹نام 

حكومت به آنها آمك مالی داد تا . آارگران فهميدند و خواهان به عهده گرفتن مديريت شدند. ا بفروشدهای انبار شده ر

در حال حاضر توزيع محصوالت اين آارخانه به دست . مالكيت به تعاونی آارگران منتقل شد. مواد اوليه را بخرند

اين نمونه از تعاونی آارگری در يك . سانددولت است آه آنها را در فروشگاه های زنجيره ای دولتی به فروش می ر

بنابراين از نظر دولت، . آارخانه نسبتا آوچك و بی اهميت در آارآرد آلی سرمايه داری ونزوئال تشكيل شده است

اين . در عين حال، فروش محصوالت عمال در انحصار دولت است. آنترل دولتی بر فرايند توليد آن علی السويه است

. والت آارخانه، خريدار ثابتی به نام دولت دارد می تواند به نقطه ضعف اساسی آن بدل شودآه محص” امتياز“

مشخصا بازار منطقه آمريكای (آافيست آه فروشگاه های زنجيره ای دولتی تحت قراردادهايی آه در بازار بين المللی 

و تعطيل شدن › آائيگا‹مرگ آارخانه اين به معنای . می بندد، تصميم به وارد آردن رب گوجه فرنگی بگيرد) التين

اين . قبال متعلق به بخش خصوصی بود› اين وپال‹آارخانه آاغذ سازی . تعاونی و بيكار شدن چند ده آارگر است

. بين آارگران و حكومت درگيری های حادی به وجود آمد.  با مشكالت مالی روبرو شد١٩٩٠آارخانه در اواخر سال 

 اعالم ورشكستگی آرد و ٢٠٠٤آارخانه در سال . عتصاب مخالفان حكومت چاوز پيوستندآارگران اين آارخانه به ا

آنان .  نفر ماندند و خواهان در اختيار گرفتن مديريت آارخانه شدند٣٥٠ازاين تعداد .  آارگر آغاز شد٩٠٠اخراج

 ٧ دولت ٢٠٠٥نويه در ژا. تهديد آردند آه اگر حكومت دست روی دست بگذارد، آارخانه را اشغال خواهند آرد

 ٤٩سهم دولت در ابتدا . ميليون دالر به اين آارخانه تزريق آرد و شرآت جديدی تحت مالكيت آارگران تشكيل شد

البته در اينجا . اين آارخانه به سود دهی رسيده است. درصد بود اما االن فقط به طور نمادين يك درصد سهم دارد

بات حاآم بر اين آارخانه و دگرديسی قشری از آارگران آه آن را می ماجرايی رخ داده آه ماهيت طبقاتی مناس

ماجرا از اين قرار است آه . صورت گرفته است› اين وپال‹اخيرا درگيری هايی در. چرخانند، آشكار می سازد

را " تعاونی آارگری"مديريت آارخانه دست به استخدام آارگران پيمانی موقت زده است و به آنان اجازه ورود به 

اين هيچ نيست مگر . يعنی اجازه نمی دهد آه از امتيازات و حق و حقوق افراد تعاونی بهره مند شوند! نمی دهد

شك نكنيد آه در . در مقابل آارگران جديد ارزان" صاحب حق آب و گل"رسميت بخشيدن به امتيازات قشری قديمی و 
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باشت در آنجا به حدی بوده آه استخدام نيروی آار جديد سودآوری و ان. اين آارخانه مناسبات آار مزدی برقرار است

ارزش اضافه ای آه تحت اين مناسبات توليد می شود و آارگران پيمانی ارزان مسلما در . را الزام آور آرده است

و باالخره می رسيم به شرآت آشت و صنعت ! توليد آن نقش مهمی دارند به جيب چه آسانی سرازير می شود؟

آشتگر را در بر می  ٣٦٠٠يكی تعاونی توليد آاآائو آه . اينجا دو تعاونی در ارتباط با هم آار می آننددر . آاآائو

اين آارگران در مجمع عمومی شرآت می آنند و در . آارگر را شامل می شود٩٦دومی تعاونی آارگران آه . گيرد

ز همين گزارش مختصر آه توسط ا. مورد نقشه ها و سياست های درازمدت آشت و صنعت به بحث می پردازند

 ٩٦آشتگر نقش چندانی در تصميم گيری ها ندارند و آن  ٣٦٠٠هواداران حكومت چاوز تهيه شده بر می آيد آه آن 

ضمنا اشاره به مباحث جلسات مجمع عمومی نيز خالی از لطف . نفر در موقعيتی برتر نسبت به آنان قرار گرفته اند

ما می گويند آه منظور از بحث بر سر نقشه ها و سياست های درازمدت آشت و تهيه آنندگان گزارش به . نيست

می بينيد آه ! صنعت مثال در اين مورد است آه بايد شكالت مخصوص شيرينی پزی توليد آرد يا آبنبات و تافی

اتی و تصميم گيری آارگران را تا چه اندازه محدود آرده اند و به سوی چه موضوع” آنترل آارگری“چارچوب 

اين را مقايسه آنيد با مباحث و جدل های سياسی و ايدئولوژيكی آه در جوامع سوسياليستی واقعی و در . جهت داده اند

  .        فرايند انقالبات آارگری واقعی درون آميته های آارخانه و فعالين آنترل آارگری جريان داشت

سی و ايدئولوژيك آن بر آارگران مربوط می شود، اولين نكته تا آنجا آه به اين نوع از آورپوراتيويسم و تاثيرات سيا

به عالوه . اينست آه اين سياست، بخشی از آارگران را به متحد و اهرم فشار جناح حاآم بورژوازی تبديل آرده است

، از در ميان همين آارگران، بخشی را به عنوان قشر ممتاز شكل داده است آه از مجرای تعاونی های توليد و توزيع

يعنی اين سياست به شكاف و انشعاب واقعی در . استثمار نيروی آار و ارزش اضافه انباشت شده منتفع می شود

از نظر ايدئولوژيك، نتيجه اين سياست هيچ نيست مگر تقويت فردگرايی . صفوف طبقه آارگر آمك آرده است

ن آنان از مفهوم و منافع طبقه آارگر به مثابه بورژوايی و متكی بر امتيازات اقتصادی در ميان آارگران و دور آرد

را در " خدمات اجتماعی"اين سياست به جای همبستگی طبقاتی، صدقه دهی و شرآت در آارزارهای . يك آل واحد

اين در حالی است آه همزمان ناسيوناليسم و منافع سرمايه خودی نيز در بين آارگران . بين آارگران رواج می دهد

آنها .  آميته های آارگری اين مساله را درعقد قراردادهای خود برای تامين مواد اوليه دخالت می دهندتبليغ می شود و

بر مبنای متحدان سياسی بين المللی بورژوازی حاآم خودی به اين يا آن شرآت دولتی و خصوصی امتياز می دهند و 

  )١(. قرارداد می بندند

وراتيويستی آه تحت نام آنترل آارگری يا خودگردانی آارگری و شكل های مختلف آورپ :به عنوان نتيجه گيری

انجام گرفته، هيچ هدفی جز آنترل بحران اقتصادی ـ سياسی و ايجاد " آارگری"در قالب تعاونی های نيمه دولتی يا 

ياست و هيچ نتيجه ای جز تقويت ايدئولوژی و س. مشروعيت سياسی و پايگاه توده ای برای رژيم های بورژوا ندارد

بورژوايی در صفوف آارگران، منشعب آردن آارگران به قشر ممتاز و توده تحت استثمار، و فاسد آردن آنان با 

  .منفعت طلبی فردگرايانه و افكار ناسيوناليستی به بار نمی آورد
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  تصوير رفرميستی و توهم آفرين از آنترل آارگری

  
مان سوسياليسم و دوران اعتالی انقالبی، و غير از طرح غير از شكل های مختلف آنترل آارگری در شرايط ساخت

هم وجود دارد آه برخاسته از شرايط آنونی اقتصاد سرمايه " آنترل آارگری"های آورپوراتيويستی، نوع ديگری از 

بی ارتباط  با  آنچه در شرايط بحران و اعتالی " آنترل آارگری"در عين حال، اين نوع از . داری جهانی است

  . ی پديد می آيد و آنچه از اقدامات آورپوراتيويستی نتيجه می شود، نيستانقالب

دردوران گلوباليزاسيون و بسط اقتصاد نئوليبرالی، سرمايه تهاجم بيرحمانه ای را عليه آارگران و زحمتكشان دنيا به 

واحدهای توليدی آم تهديد فوری بيكاری، بی ثبات شدن مشاغل، خطرورشكستگی و تعطيلی رشته ها و . پيش می برد

بازده و آم سود، و گسترش فقر و فالآت و سلب حقوق اوليه آارگران، تصوير تيره و تاری است آه در آشورهای 

اين وضعيت از يك طرف مقاومت و مبارزات توده های آارگر و زحمتكش را تشديد می آند . مختلف شاهدش هستيم

ری می انجامد، و از طرف ديگر نوميدی و استيصال را هم در و به بروز شكل های رزمنده تری از مبارزات آارگ

تالش برای پيدا آردن راه برون رفت از اين اوضاع و مشكالتش تشديد می شود، . صفوف طبقه آارگر دامن می زند

 .درعين حال آه تالش برای چنگ انداختن به هر وسيله ای برای تخفيف و تسكين اين مشقات نيز افزايش می يابد

از پايين برای دست و پنجه نرم آردن با اين شرايط روبرو ” ابتكار عمل“راين ما با يك مساله واقعی تحت عنوان بناب

اين ابتكار عمل ها در شرايط يك اعتالی مبارزاتی و گسترش آگاهی انقالبی می تواند به صورت مبارزات . هستيم

دی اعمال آنترل آارگری در واحدهای مختلف بروز رزمنده و اشغال آارخانه ها و درگيری های پياپی و در موار

پيدا آند؛ در عين حال می تواند به مشارآت جويی های بی سرانجام در طرح های فريبكارانه و امروز به فردای 

  . دولت های بورژوايی و سرمايه داران دولتی يا خصوصی بينجامد

ژانتين می گذرد و در جنبش آارگری ايران نيز تبليغ آنچه امروز در بعضی از واحدهای توليدی غير مهم و متوسط آر

نيات حسنه آارگرانی آه آميته های آنترل آارگری را بر پا ) ٢. (می شود، عمدتا حاصل و برآيند همين شرايط است

و آرده اند و در اين راه موفقيت هايی نيز به دست آورده اند، نمی تواند توهم آفرينی ها، نتيجه گيری های رفرميستی 

نكته ای آه در مقاالت مربوط به تجربه آرژانتين می بينيم، . آينده بی سرانجامی آه در انتظار آنهاست را بپوشاند

چيزی آه گفته نمی شود، ديدگاه حاآم . جاری دراين اقدامات است" روح سوسياليستی"آارگران و" ابتكار عمل"تقديس

گران در گوشه ای از يك نظام سرمايه داری می توانند به ميل يعنی اين توهم آه جمعی از آار. براين اقدامات است

" ماست خود را بخورند"را در جمع خودشان برقرار آنند و به قول معروف " متفاوت"خود رفتار آنند و مناسباتی 

قاتی به عالوه اين درك دامن زده می شود آه انگار راه رهايی از نظام استثمار و ستم طب. مورد نقد قرار نمی گيرد

يعنی آافی است آه همين الگو را آارگران در هر واحد توليدی يا خدماتی دنبال آنند تا نظام موجود عمال . همين است

ثالثا از مناسبات توليدی آماآان موجود در اين واحدها تحت آنترل آارگری هيچ گفته نمی . محو شود يا فرو بريزد

آنجا آماآان انباشت صورت می گيرد؟ و آيا اين انباشت از استخراج يعنی هيچ صحبتی از اين نيست آه آيا در . شود

ارزش اضافه نتيجه می شود؟ و اين ارزش اضافه از آجا می آيد؟ در عوض به ما گفته می شود آه در برخی از اين 

 و همه نمايندگان. و همه تصميمات در مجمع عمومی گرفته می شود. واحدها، دستمزد همه آارآنان برابر است



 

 6

البته در . يعنی به ظاهر الگويی از آمون پاريس درمقياس آوچك ارائه داده می شود. انتخابی و قابل عزل هستند

برخی جاها صحبت از نارسايی ها و مشكالت می شود آه به مساله تماس ناگزيراين واحدها با بازار و دولت ربط 

اآامی يا شكست بعضی از اين تجربه ها در نتيجه مثال در خالل بحثها به شكل تلويحی صحبت از ن. داده می شود

  .نداشتن قدرت مقاومت در مقابل نيروهای بازار و فشار رقابت بين المللی می شود

تجربه آميته های آنترل آارگری و تعاونی های آارگری در آرژانتين در واقع بيان مقاومت از پايين در مقابل فشار 

ر دوران حاضر است؛ در عين حال آه اقدامی توهم آفرين برای آارگران خرد آننده سرمايه داری بر آارگران د

اين آميته ها چه . هم هست" آواز دهل را از دور می شوند"درگير اين آميته ها يا تعاونی ها و البته آسانی آه 

 آنها را تحمل می اينكه دولت. بخواهند چه نخواهند مجبور به ارتباط با  نهادها و سياست های دولت سرمايه دار هستند

آند و در زمينه هايی مانند وام و اعتبار يا آمك به توزيع محصوالت، تسهيالتی در اختيارشان قرار می دهد، نشانه 

  . نقش آامال فرعی اين واحدها در سوخت و ساز سيستم موجود است

عنوان روش آنترل بحران و سازش با ابتكارات توده ای به " همزيستی"اين را هم بايد ديد آه دولت آرژانتين به اين 

در عين ". آارگران را سرآار گذاشته ايم"به قول معروف اينطور به قضيه نگاه می آند آه . اجتماعی هم نگاه می آند

حال، اگر دولت در جايی احساس آرد آه آنترل آارگری دارد پايش را از گليمش درازتر می آند و يا پوشش و 

  . نات ضد سيستم و انقالبی شده است، با پنبه يا تيغ سرش را می برداهرمی برای فعاليت های جريا

نتيجه عملی اين اقدامات در بهترين حالت اينست آه تعدادی از آارگران فعال از گرسنگی نميرند و آارشان را از 

رص مسكن را البته اين يك نگرش اصالح طلبانه به مساله استثمار و ستم طبقاتی است آه استفاده از ق. دست ندهند

دراين تجربه نيز آارگران با روحيه و ايدئولوژی . برای بهبود موقتی و گذرا به جراحی اساسی ترجيح می دهد

تربيت نمی شوند بلكه اين روحيه در آنان تقويت می شود آه بايد ) به مثابه يك طبقه واحد(همبستگی طبقاتی آارگران 

عالوه واقعيت نابرابری و شكل گيری شكاف طبقاتی در جريان آنترل و به . گليم آارخانه خود را از آب بيرون آشيد

سازماندهی يك واحد اقتصادی آه به هر حال از قوانين بازار سرمايه داری پيروی می آند و با انباشت و استثمار 

ان نمی برگزاری مجمع عمومی و يا پرداخت دستمزدهای يكس. سرمايه داری ادامه حيات می دهد، در پرده می ماند

دستمزد يكسان به آارگرانی آه در شرايط نابرابر زندگی می آنند، خود توليد آننده . تواند راه نابرابری ها را ببندد

تصميم گيری های مجمع عمومی نمی تواند نقش بخش آوچكتری از آارگران اين واحدها آه به علت . نابرابری است

عيت باالتری در اداره امور و تنظيم مناسبات با بازار و دولت قرار توانايی ها و مهارت های خود به ناگزير در موق

اين يك زمينه واقعی برای قرار گرفتن در يك موقعيت ممتاز اقتصادی و اجتماعی، و تبديل . می گيرند را عوض آند

  . و استفاده اختصاصی از ارزش اضافه انباشت شده است" قشر بورژوا زده آارگری"شدن به 

 مبلغ تجربه آنترل آارگری در آرژانتين هستند در اساس نوميدی و استيصال در مقابل شرايط آنونی را گرايشاتی آه

بازتاب می دهند و اين ايده آه طبقه آارگر می تواند يك انقالب اجتماعی را سازماندهی آند و در گام اول قدرت 

 اين ديدگاه، بسيار به ديدگاه جريان های .ارندسياسی را به روش ها و ابزار انقالبی به چنگ بياورد را آنار می گذ

 ١٩٧٠ و١٩٦٠آنارشيستی سابقا انقالبی و ضد سيستم در آشورهای غربی آه بعد از فروآش امواج انقالبی دهه های

آموزشی و توليدی آوچك " خود مختار"وايجاد واحدهای" آمون سازی"نوميد و منفعل شدند و به راه های رفرميستی 
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در موارد . انه های عمومی و مراآز زندگی مشترك در دل شهرهای بزرگ روی آوردند، نزديك استو ايجاد آشپزخ

گوناگون، دولت های امپرياليستی بعد از چند سال جنگ و گريز و حتی درگيری های خيابانی، آنان را تحمل آرد و 

و . احب حق و حقوق آردحتی درچارچوب فعاليت شهرداری ها و شوراهای شهر، اين مراآز را قانونمند و ص

درمواردی آه اين مراآز به پوشش و محملی برای فعاليت جريانات ضد سيستم تبديل شد نيز با هجوم پليسی و 

  .سرآوب آنها را برچيد

تجربه آرژانتين برخالف بحث های اعمال آنترل آارگری در شرايط اعتالی انقالبی اساسا : به عنوان نتيجه گيری

 از جنبش رزمنده آارگری و به راه افتادن جنبش اشغال آارخانه ها به صورتی آه در جريان متكی بر، و برخاسته

جريانات انقالبی پشت اين حرآت قرار ندارند و به نظر می آيد آه محمل فعاليت و . بحران های انقالبی ديده ايم نيست

 توده های آارگر است و حرآت از باال تضاد ميان حرآت از پايين آه بيان مقاومت. تبليغات جريانات رفرميست است

آه بيان رفرميسم و سازشكاری جريانات آگاه طبقاتی و بخشی از آارگران در مقابل دولت و نظام سرمايه داری است 

  . در اين تجربه جريان دارد و خصلت موقت و گذرای اين شكل از آنترل آارگری را تشديد می آند

  !ی ايرانيك تجربه حيرت انگيز در جنبش آارگر

  
در آرژانتين و البته با " آنترل آارگری"تنها تجربه ای آه در دوره حاضر در ايران شاهدش هستيم و با الگوی 

شرآت تعاونی چند "تعاونی های آارگری در ونزوئال شباهت هايی دارد در آارخانه چينی گيالن سابق آه حاال 

اولی به امضای اتحاد آميته های (ين تجربه از طريق دو گزارش ما با ا. نام گرفته، اتفاق افتاده است" منظوره چينی

) از بولتن شماره يك شورای همكاری تشكل ها و فعالين آارگری(و يك مصاحبه ) آارگری و دومی درنشريه آارگر

م و مبهم در البته نكات نامفهو. بنابراين آم و آيف اين تجربه را در حدی آه دراين منابع آمده، می شناسيم. آشنا شده ايم

خصوصا اينكه اتحاد آميته های آارگری در . با وجود اين، الزم ديديم آه در مورد اين تجربه بحث آنيم. آنها آم نيست

  :انتهای گزارش خود نوشته

جريان ورشكستگی آارخانجات است  وقابل تعمق دراستثنايیارموارد بسي سهام آارخانه به آارگران ازالبته واگذاری"

  )ماد ازتاآي(  ".گيرد تواند مورد نظرقرارآارگران چينی سازی گيالن، همواره بعنوان يك سرمشق میعملكرد آه 

سال ١٢تا ١٠موضوع اينست آه آارخانه ای مصادره شده در دوران انقالب آه تحت مالكيت دولتی قرارگرفته بعد از

 نظارت وزارت صنايع بوده در حسابرسان اين آارخانه چينی سازی را آه تحت. ظاهرا دچار ضرردهی می شود

اما ظاهرا مسئولين مربوطه متوجه می شوند آه اين ورشكستگی اسمی . رديف آارخانجات ورشكسته قرار می دهد

چرا آه در طول سالهای متمادی قادر به پرداخت حقوق و مطالبات . است و آارخانه از سوددهی الزم برخوردار است

ولی به علت سوء مديريت، درسال . ن به حراج گذاشتن آارخانه به تعويق می افتدبنابراي. آارگران و غيره بوده است

دولت به سرمايه دار اصلی آارخانه آه لنكرانی نام دارد مراجعه می آند تا . شرايط حاد و بحرانی می شود١٣٧٩

ليارد تومان بدهی اين حرآت در شرايطی صورت می گيرد آه آارخانه چند مي. دوباره آارخانه را در اختيار بگيرد

چند ماهی آه از حضور لنكرانی می گذرد، بدهی های آارخانه باز هم باالتر می رود تا آنجا آه او . باال آورده است
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پس دوباره آارخانه را به دولت می . نمی تواند از پس مطالبات آارگران و بقيه هزينه های جاری آارخانه برآيد

در دی ماه . هم به آنان پرداخت نمی شود١٣٨١به تعويق می افتد و عيدی سالماه ٨پرداخت دستمزد آارگران. سپارد

پرسنل نيز برای گرفتن حق بيكاری به اداره تامين .  همان سال آارخانه اعالم ورشكستگی می آند و تعطيل می شود

يصد هزار تومان آخرين رقم از مرز يك ميليارد و س. آارخانه را به مزايده می گذارند. اجتماعی معرفی می شوند

اين در حالی است آه فقط طلب آارگران از آارخانه بالغ بر دو ميليارد و . فراتر نمی رود ولی آسی آن را نمی خرد

) بدون تاريخ(آل اطالعاتی آه در باال ذآر آرديم از گزارش اتحاد آميته های آارگری . هفتصد هزار تومان بود

  : می گويد آهدر اينجا گزارش به ما. استخراج شده است

در نتيجه آارگران به اين باور رسيدند آه می بايست آارخانه را هر چه سريعتر از چنگ اداره تصفيه خارج آنند و "

آه در نتيجه تالش جمعی و نمايندگان فعالشان، طی رايزنی . به صورت يك تعاونی عام به زير پوشش خود درآورند

مالكيت آارخانه ... با موافقت نهايی و دريافت وام... ، تصميم گرفته شد آههای بسيار آه با مراآز مختلف بعمل آوردند

بطور آامل و شش دانگ در قالب سهام از بابت مطالبات به آارگران واگذار شود تا شرآت به صورت تعاونی راه 

و .  شد درصد مشكالت اوليه در جهت باز پس گيری آارخانه حل٩٠آه با طی اين مراحل، بيش از. اندازی شود

و اين يك حرآت مهم و . آارخانه با همت و تالش آارگران بازسازی، ترميم، و از اول خرداد سوت آن بصدا درآمد

بسيار اساسی بوده است آه فقط در سايه انسجام و صبوری و خويشتنداری آارگران به بار نشست آه نقش فعاالن و 

  ." نمايندگان، قابل تحسين می باشد

. ين گزارش را به تفصيل نقل آرديم تا گرايش و روحيه نويسندگان گزارش فوق را بهتر بفهميدما مخصوصا نكات ا

صورت گرفته به " برای زنده آردن دستمزدهای مالخور شده"رك بگوييم، انداختن تيری در تاريكی يا تالشی آه 

ين برانگيز فعاالن و آارگران و نقش تحس" انسجام وصبوری"آه حاصل " يك حرآت مهم و بسيار اساسی"عنوان

همواره بعنوان يك سرمشق "وهمانطور آه باالتر نقل آرديم، اين حرآتی است آه . نمايندگان است معرفی شده است

اين را می گويند فرموله آردن . اين را می گويند رفرميسم ناب در جنبش آارگری." می تواند مورد نظر قرار گيرد

اين را می گويند بازی آردن در ميدان سرمايه داری و با . حل مبارزاتیيك حرآت مستاصالنه به عنوان يك راه 

البته از آسی آه پايش می لغزد و . قواعد سرمايه داری، و سرگرم آردن جمعی از آارگران با اين بازی بی سرانجام

ائل و معضالت وارد اين بازی می شود می توان انتظار داشت آه رفته رفته به زبان سرمايه داری سخن بگويد و مس

مثال در جايی از همين گزارش آه به سوء مديريت دولتی پرداخته چنين می . را با متر و ترازوی سرمايه داری بسنجد

  :خوانيم

جذب بی رويه آارگران، افزايش قسمت های دستی ريخته گری . سوء مديريت دولتی در اين آارخانه بيداد می آرد"

  ٥٣٦ پرسنل را داشته است، تا مرز ٢٠٠ يك آالم آارخانه ای آه نهايتا ظرفيت ها، افزايش پرسنل امور اداری و در

  )ماد ازتاآي(  ."آارگر افزايش يافته بود

يك تشكل آارگری متشكل از آسانی آه خود را فعال آگاه جنبش آارگری . نمی دانيم بايد اظهار تعجب آنيم يا تاسف

 رويه آارگر استخدام آرده است و تعداد زياد آارگر باعث می دانند به مديريت دولتی خرده می گيرد آه بی

آسی آه اينطور به مساله و به شيوه سازماندهی آارگران در توليد نگاه می آند اگر ! ضرردهی آارخانه شده است
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به شكل اخراج يا (درراس اين آارخانه بنشيند، آيا سياست تعديل را پيش نخواهد برد و پرچمدار آاهش نيروی آار 

نخواهد شد؟ آيا اصال به فكرش هم خطور می آند آه حتی در همان واحد توليدی محدود هم بايد به دنبال ) ازخريدب

ابتكاری باشد آه هيچ آارگری اخراج نشود؟ مثال با تغيير در تقسيم آار، آاهش ساعات آار برای هر نفر، ايجاد 

همين مساله را در زبان و . آامال سرمايه دارانه استنگاه و منطق گزارش در اين زمينه، . مشاغل جديد و امثالهم

  .  هم مشاهده می آنيم) منتشره در نشريه آارگر(موضع سياسی گزارش دوم 

 برای گرفتن دستمزد معوقه خود آه در برابر ١٣٨١اين گزارش با شرح تجمع آارگران اين آارخانه در سال 

رب و شتم آارگران توسط نيروی انتظامی و بازداشت سه روزه تجمع با ض. استانداری گيالن انجام شد آغاز می شود

 نفرشان ٦٠ نفر آاهش يافته آه ٢٧٠گزارش به ما می گويد آه تعداد آارگران به.  نفر از آارگران به پايان می رسد٨

ران سپس شرح آاملی از ميزان مبالغی آه تاآنون آارگ.  نفر هم آارگر موقت هستند٥٠در انتظار بازنشستگی اند و

در اينجا اما، صحبت از فردی به نام سهرابی می شود آه در . دريافت آردند و طلب هايی آه دارند ارائه شده است

گزارش هيچ اشاره ای به مناسبات اين فرد با . است "خريدار فعلی آارخانه"،اين فرد. گزارش قبلی نشانی از او نبود

چه شده است؟ آيا آارگران يا تعاونی آارگران با او در مالكيت مساله مالكيت آارخانه . تعاونی آارگران نمی آند

شريك شده اند؟ نويسندگان گزارش آه گويی از ناروشنی آارگران در مورد اين مساله باخبرند در بخش پايانی، 

  :اطمينان می دهند آه

ن هيئت مديره انتخاب در حال حاضر آارگران مديريت آارخانه را به دست گرفته اند و سه تن از آن ها به عنوا"

يك نفر از آارگران فعال از نظر حقوقی به عنوان مدير عامل آارخانه تعيين گرديده آه اين انتخاب از جانب .... شدند

  ."هيئت مديره منتخب آارگران صورت گرفت

ان ها و مقام ها را عنو. تا اينجا به نظر می آيد آه تعداد شرآت آنندگان در بازی سرمايه داری را به حداقل رسانده اند

حتی نيازی به اين نديده اند آه به شيوه آرژانتينی يا ونزوئاليی از . نيز به تقليد از بازيگران اصلی انتخاب آرده اند

شايد حساب اين را می آنند آه اگر صحبت از مجمع عمومی به ميان بيايد، . استفاده آنند" مجمع عمومی"برگ ساتر

از اين گزارش چيزی آه اصال نمی شود فهميد طرز فكر آارگران . را ديگر بازی ندهندآنان " خريدار فعلی"دولت و

، ما را با ارقام بدهی ها و "بی اهميت"گزارش به جای پرداختن به اين موضوعات . و سطح آگاهی و مبارزه آنهاست

مل و تسويه حساب ای مثل تسويه حساب آا"تعيين آننده"طلب ها، رقم پيشنهادی برای عودت سند، وموضوعات 

اين بيشتر به . اين حرفها حتی رنگ وبوی منشی های تريديونيون را هم ندارد! موقت و وجه الضمان آشنا می آند

  :اما زشت ترين نكته گزارش از نظر سياسی آنجاست آه. دغدغه های حسابرسان و بازرسان مالی نزديك است

  )ماد ازتاآي(." تعاون انجام گرفتر و وزينماينده مردم رشت، هيئت مديرهك نفرازي با حضورماه نشستیل مهراوايدر"

فردی آه نماينده مجلس دولت سرمايه دار ! می بينيد هنوز نه به دار است و نه به بار، زبانشان ديپلماتيك شده است

اين هم شكلی . خوانده می شود تا بتوان با او درجلسات راحت تر چانه زنی و يارگيری آرد" نماينده مردم"است ناگهان

قالبی است آه دو نماينده دولت سرمايه دار را از هم تفكيك می آند تا ) ٢" (سه جانبه گرايی"از همان طناب پوسيده 
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البته با اين نگرش واقعا جای سوال دارد آه نمايندگان تعاونی دراين . معامله با تعاونی آارخانه بهتر جوش بخورد

. نست يا سرمايه دار؟ مثال همان آقای سهرابی آه نقشش در اين ماجرا نامعلوم استمعامله را بايد نماينده آارگران دا

صاحب امتيازو جدا شده از منافع " بوروآرات های آارگری"با چنين تفكر و عملی، تبديل نمايندگان تعاونی به

  . دور از تصور نيست) حتی در محدوده آارگران همان آارخانه(آارگران 

ه مصاحبه ای آه آقای بهروز خباز با يكی از فعالين آارگری شاغل در آارخانه چينی گيالن و باالخره می رسيم ب

نكات جديدی آه در حرفهای اين فعال آارگری . انجام داده و در بولتن شماره يك شورای همكاری منتشر شده است

  : او می گويد. می شدقبال تصورنامشخص تراز آن است آه آمده حاآی از آن است آه آينده آارخانه و تعاونی آارگری 

بديهی است آه اگر وامی به آارگران جهت اداره آارخانه پرداخت نشود، قادر به اداره آارخانه نبوده و به ناچار "

  ....دوباره شاهد چوب حراج زدن به آارخانه خواهند بود

توزيع و عدم نقدينگی مناسب آارگران را مشكالت فرايند توليد و ..... شايد اين موقعيت مدت طوالنی نتواند تداوم يابد

  ."ناچار خواهد آرد آه دوباره تن به فروش آارخانه بدهند

به . با وجود اين، دوست ما تالش می آند جوانب مثبت و دستاوردهای اين اقدام را به خوانندگان مصاحبه عرضه آند

  :گفته او

دام يك گام بسيار اساسی به جلو و تجربه آم نظيری می با تمام مشكالتی آه گريبان گير آارگران می باشد، اين اق"

همين قدر آه از نقطه .... ربه امتيازاتی نيز برای آارگران آسب شده استجدرهمين مدت عالوه بر آسب ت... باشد

حرآت آرده تجربه اداره آارخانه را به دست آورده و به پاره ای از مطالبات خود نيز جامه عمل ) ب(به نقطه ) الف(

  "قدم بسيار مهمی بوده... پوشانده اند

ولی ما از اين حرفها متوجه نمی شويم آه چه مناسباتی ميان دولت، سرمايه دار خصوصی مالك آارخانه و هيئت 

مديره تعاونی آارگران برقرار است و جايگاه هر يك در توليد و توزيع محصول و تقسيم يا تصاحب سود آارخانه و 

نها چيزی آه می فهميم اينست آه با اين اقدام جلوی تعطيل شدن قطعی آارخانه و بيكار شدن انباشت سرمايه چيست؟ ت

اما اين نتيجه فوری نمی تواند در ارزيابی ما از تجربه . آارگران گرفته شده است و آارخانه فعال در حال توليد است

و نتايج ايدئولوژيك ـ سياسی و عملی مهم نگرش پشت اين عمل . چينی سازی گيالن، جايگاه درجه اول داشته باشد

درازمدتی است آه برای آارگران درگير در آن آارخانه و همه آسانی آه اين اقدام برايشان به عنوان يك سرمشق و 

نمونه های آوچك . يك حرآت بسيار مهم و اساسی تبليغ می شود، و افرادی آه مبلغ اين تجربه هستند، به بار می آورد

مثال اينكه فعال آارگری ما در سراسر .  ای از اين مساله را می توان درهمين مصاحبه پيدا آرداما هشدار دهنده

انگار اصال چنين چيزی مطرح نيست و ! صحبت هايش حتی يك بار هم آلمه استثمار يا آار مزدی را به آار نمی برد

بيم، در حال حاضر بحثی آه در بين يا اينكه از حرفهايش در می يا. به موضوع مبارزه روز آارگران ربطی ندارد

واقعا جای سوال دارد آه فعالين آارگری . آارگران در جريان است در مورد امكان اداره و يا فروش آارخانه است
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شاغل در اين آارخانه، همان ها آه قرار بود نقشی تحسين برانگيز بازی آنند، غير از موضوع اداره و يا فروش 

و يا مهم نمی . ی بينند آه هيچ بحث و موضوع مبارزاتی ديگری را به ميان آارگران ببرندآارخانه، الزم و ممكن نم

بينند آه ديگر حرفها و دغدغه های آارگران را بشنوند و بفهمند و در مصاحبه هايشان به بقيه فعالين آارگری و 

  :ويم آهاز زبان فعال آارگری می شن. آارگران مبارز منتقل آنند؟ و يك نمونه آوچك ديگر

ی حاضر شده مبالغی را در اختيار هيئت گرداننده بگذارد و آمادگی خود را جهت خريد خريداردر حال حاضر "

خواسته ديگری آه می تواند ...... آارخانه و پرداخت مطالبات آارگری اعم از سنوات و بدهی ها را اعالم آرده است

  )ماد ازتاآي(."  جديد استخريداربا مد نظر باشد حفظ بخشی از سهام آارخانه و شريك شدن 

آافی است به جای آلمه ! همان سرمايه دار است" خريدار"آمی دقت به ما نشان می دهد آه منظور فعال آارگری از 

خريدار همان سرمايه دار را در متن بگذاريد و دوباره جمالت باال را بخوانيد و ببينيد چه احساسی به شما دست می 

خواسته ديگری آه می تواند مد ....  يك سرمايه دار حاضر شده مبالغی را در اختيار ما بگذارددرحال حاضر: "دهد

ديگر قضاوت با خواننده است آه اين جمالت فعال آارگری را "! شريك شدن با سرمايه دار جديد است... نظر باشد

 .همراهی با سرمايه داری: يت تلخنتيجه همنشينی با سرمايه داران بداند يا نشانه معذب بودن از بيان يك واقع

  
تجربه چينی گيالن اگر چه با اقدامی از نوع آرژانتينی در عكس العمل به خطر بيكاری و  :به عنوان نتيجه گيری

از دست رفتن حقوق معوقه آغاز می شود اما سريعا از همان ابتدا با ايده های رفرميستی و آورپوراتيويستی پيوند می 

خارج نيست، يا اين آارخانه درچارچوب شرايط آنونی پتانسيل سود دهی و ادامه آار دارد، يا اين از دو حالت . خورد

درهردو حالت، آارگران . آه چنين نيست و بعد از يك دوره فعاليت به بن بست خواهد رسيد و ورشكسته خواهد شد

 اقدام، ادامه و نتيجه منطقی يك اين.  چيزهای مهمی از دست می دهنداز نظر ايدئولوژيك و سياسیاين آارخانه 

مثال اينگونه نيست آه آارگران چينی سازی گيالن در پی اشغال آارخانه و درگيری . مبارزه رزمنده آارگری نيست

با مقامات وزارت آار يا صنايع به شكلی از آنترل آارگری در شرايط عقب نشينی بورژوازی و دولت سرمايه دار 

 حرآت به سرعت از زنده آردن دستمزدهای معوقه به سودآور آردن آارخانه تغيير می پايه اين. دست يافته باشند

قرار نيست آه يك چينی سازی . اينجاست آه ديگر پای منطق سود و ملزومات انباشت به ميان می آيد. آند

ارگران همچنان سوسياليستی تحت آنترل آارگری ساخته شود؛ بلكه بايد توليد سود آرد تا آارخانه تعطيل نشود و آ

بايد از خود سوال آنيم آه آيا اين تفكر و عمل می تواند سرمشقی برای جنبش آارگری ايران باشد؟ . سر آار بمانند

بدون شك تمايل به رفرميسم و اآونوميسم، و نوميدی نسبت به امكان وقوع انقالب اجتماعی و ضرورت سازماندهی و 

  .ر و عملی استرهبری آن، زمينه ساز شكل گيری چنين تفك

  تالش در راه ايجاد تعاونی آارگری؟ يا مبارزه پيگير، متشكل و متنوع طبقاتی؟: راه آدام است

جنبش آارگری در ايران با شرايط فالآت و فشارهای اقتصادی، به تعويق افتادن دستمزدها، تعديل نيروی آار و 

استثمار و ستم اقتصادی بر آارگران با .  استتعطيل آارخانه ها، و تهديد به اخراج و بيكاری دست به گريبان
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دولت سرمايه دار در شراآت و همدستی با سرمايه های . محروميت های اجتماعی و سرآوب سياسی تكميل می شود

امپرياليستی و سرمايه های بزرگ خصوصی ـ دولتی، وضع غير قابل تحملی را برای طبقه آارگر و توده های 

همراه با سرآوب طبقاتی، طبقه آارگر در آنار اآثريت جامعه از ستم مذهبی و ملی و جنسيتی . ستمديده ايجاد آرده اند

اين شرايط عينی، موانعی جدی . نيز رنج می برد؛ صفوفش زير بار اين ستم های چند گانه می شكند و متفرق می شود

اه جنبش آارگری به دنبال بر طرف اگر فعاالن آگ. در راه مبارزه متحد و متشكل توده های آارگر ايجاد آرده است

آردن اين موانع نباشند و از نظر ذهنی توده های آارگر را مسلح نكنند، جنبش آارگری در يك دور باطل خواهد 

جنبش خودانگيخته آارگری تا حد و سطح معينی می تواند در مسير مقاومت متشكل در برابر تهاجمات . چرخيد

اما برای آسب موفقيت و تثبيت دستاوردها و پيشروی اساسی در اين راه، .  آندسرمايه و دولت سرمايه دار پيشروی

فعاالن آگاه بايد به ارائه سياست و نقشه مبارزاتی درازمدت و پيگير دست بزنند و نقشی برجسته و حياتی در تكامل 

  .جنبش آارگری بازی آنند

نه با پديده بی شكل و متغيری به نام جنبش بنابراين روی سخن ما در اينجا با فعاالن جنبش آارگری است و 

هر مبارز آگاه در جنبش آارگری آه هدف رهايی طبقه . خودانگيخته آارگری يا توده های آارگر به صورت عام

يكم، . آارگر از استثمار و ساختن جامعه و دنيايی نو و متفاوت را جستجو می آند بايد دو چيز را درست تشخيص دهد

و اين از بيخ و بن . به مثابه عنصر آگاه آه می تواند در تغيير شرايط عينی نقش موثر بازی آندنقش و رسالت خود 

دامنه . متفاوت است با ايفای نقش يك مددآار اجتماعی، يك مشاور حقوقی و يا يك عضو بنيادهای خيريه غير حكومتی

 فراتر و آيفيتا متفاوت تر از پيش گذاشتن ديد، برنامه ريزی و ابتكار عمل يك فعال آگاه جنبش آارگری بايد بسيار

دوم، بايد اوضاع جامعه . طرح های موقتی و از امروز به فردا برای حل مشكالت مالی و رفاهی روز آارگران باشد

و روندهای متناقضی آه در بطن آن می گذرد را درك آند و اين موضوع را در برنامه ريزی های مبارزاتی و ترسيم 

تشخيص صحيح شرايط قدرت حاآم و بحران ها و درگيری هايش، . ت و ميان مدت مبارزه دخالت دهداهداف آوتاه مد

تشخيص صحيح دوری يا نزديكی شكل گيری بحران و اعتالی انقالبی در آل جامعه، تشخيص صحيح تاآتيك های 

اما بخش . ب می گنجندسرآوب و يا فريب و تطميع از سوی طبقه حاآم و نهادهای آارفرمايی، همگی در اين چارچو

های مختلف جنبش آارگری و مبارزات گوناگونی آه در آن جاری است، به يك شكل و با دامنه و حدت و شدتی 

. اين جنبش نيز مانند بقيه جنبش های طبقاتی و اجتماعی، ناموزون به پيش می رود. يكسان به ظهور نمی رسند

 و درجه و ظرفيت هر مبارزه معين، و روحيه و خصوصيات و بنابراين فعاالن آگاه جنبش آارگری بايد از سطح

بدون چنين درآی نمی توان صحبت از . تحوالت ذهنی آارگران درگير در آن مبارزه، درك صحيحی داشته باشند

ارائه يك برنامه مبارزاتی صحيح و پيشرو آرد آه واقعا به تكامل جنبش آارگری و تكامل اتحاد و تشكل آن آارگران 

ند؛ عقب تر از تمايالت و ظرفيت های آنان نباشد؛ و بيراهه های اصالح طلبانه و خرافی و فريبكارانه سرمايه آمك آ

  .داری را درذهن آنان تقويت نكند

در مشارآت با سرمايه دار خصوصی و يا با اتكاء به آمك ” تعاونی آارگری“ما معتقديم آه به دنبال طرح ايجاد 

يعنی نه معضالت روز آارگران را به معنايی ! د دنيای آارگران می خورد و نه آخرت آناندولت راه افتادن، نه به در

. واقعی و پايدار حل می آند و نه در خدمت اهداف درازمدت طبقه آارگر و آسب رهايی آل طبقه قرار می گيرد
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را تقويت می آند؛ با طبقه و دولت سرمايه دار ) همراهی و سازش(شرآت در اين گونه طرح ها، ايده مشارآت 

ترجيح دادن منافع فرد آارگر به منافع جمع آارگران و توجه به منافع جمعی از آارگران به جای منافع طبقه آارگر 

و مثل روز روشن است آه اگر يكی دو تا از اين تعاونی ها استثنائا و در چارچوب طرح ها و . را تقويت می آند

 و به رونق توليد و سودآوری برسند، در آنجا حتما يك قشر ممتاز از بين اهداف دولت سرمايه دار، آارشان بگيرد

آارگران شكل می گيرد آه به شريك درجه دوم آارفرمای اصلی و يا دولت تبديل می شود و از منافع طبقه استثمارگر 

  .پيروی می آند

وليدی، آار به اشغال آارخانه و ما معتقديم آه ممكنست در جريان مبارزات رزمنده آارگری در بعضی از واحدهای ت

اينكه چنين مبارزاتی چگونه و . بكشد) و يا نمايندگان سرمايه خارجی(بيرون آردن آارفرمايان دولتی يا خصوصی 

تحت چه شرايطی می تواند به طرح آنترل آارگری بينجامد از آنچه تاآنون تجربيات تاريخی در ايران و دنيا به ما 

يا اين مبارزات همزمان با شكل گيری بحران و اعتالی انقالبی و از هم :  حالت دارددو. نشان داده جدا نيست

گسيختگی و ضعف آيفی دولت سرمايه دار اتفاق می افتد، آه در اين صورت امكان واقعی آنترل توليد و توزيع در 

در . آماآان شكل نگرفته باشدو يا اينكه، شرايط اعتالی انقالبی در آل جامعه . سطح آن آارخانه به وجود خواهد آمد

حالت دوم، بايد حرآت رزمنده اشغال آارخانه را به طرح خواسته های ديگری پيوند زد آه اتحاد و تشكل توده 

مثال يكی از اين خواسته ها در . آارگران را باالتر ببرد و موقعيت مساعدتری را برای ادامه جنبش آنان تثبيت آند

می . جاد تشكل های متنوع اقتصادی و سياسی و فرهنگی آارگری مستقل از دولت باشدشرايط آنونی می تواند حق اي

. می تواند خواست رسمی شدن آليه آارگران آن آارخانه باشد. تواند ممنوعيت اخراج و بازخريد آارگران شاغل باشد

).  مهم مطرح می شودآه متاسفانه در مبارزات جاری آارگران، خيلی آم اين خواست(می تواند حق اعتصاب باشد 

....) نظير زنان، دانشجويان، معلمان و(می تواند خواست آزادی فعاالن جنبش آارگری و ديگر جنبش های اجتماعی 

می تواند پيش گذاشتن خواسته های اساسی اين جنبشها . باشد آه هميشه می توان تعدادی از آنان را در زندان ها يافت

وابسته و فرمايشی و برچيدن " آارگری"می تواند خواست انحالل نهادهای . ا باشدو اعالم حمايت و همبستگی با آنه

وظيفه فعاالن آگاه جنبش آارگری اينست آه در آن شرايط، خواسته هايی . نهادهای سرآوبگر از صحن آارخانه باشد

ن نبرد خوانايی داشته را مطرح و فراگير آنند آه نه فقط با روحيه مبارزه جويانه و رزمنده آارگران درگير در آ

باشد، بلكه بتواند به ايجاد شرايطی آمك آند آه در آن مبارزه بر سر خواسته های فوری  آارگران را نيز بتوان موفق 

  .تر و موثرتر به پيش برد

ما معتقديم آه سياست های رفرميستی و اآونوميستی، به جای پيشروی آردن و قوی تر شدن، جنبش آارگری را گام 

اين عقب نشينی و انفعال . م عقب می نشاند و روحيه انفعال و نوميدی را ميان توده آارگران گسترش می دهدبه گا

است آه بخشی از آارگران را به دنباله روی از طرح های آورپوراتيويستی و عوامفريبانه طبقه و دولت سرمايه دار 

  .يت می آندرا در جنبش آارگری تقو" سه جانبه گرايی"می آشاند و بيراهه 

ما معتقديم آه ايده آنترل آارگری را می توان و بايد از هم اآنون در ميان آارگران در پيوند با دورنمای انقالب 

اجتماعی و آسب قدرت سياسی توسط طبقه آارگر ترويج داد؛ می توان و بايد آنترل آارگری را  در ادامه و به مثابه 

و به توده های آارگر نشان داد آه اين حرآت می تواند يكی از گام های نتيجه  چنان انقالب و تحولی معنا آرد 
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ما . متنوعی باشد آه طبقه ما بعد از انقالب، در مسير طوالنی اداره ی همه امور جامعه به پيش برخواهد داشت

آت مشار"و " آنترل آارگری"معتقديم آه امروز بايد ماهيت ضد آارگری و سرمايه دارانه آنچه تحت عنوان 

از سوی بخش هايی از بورژوازی بين المللی تبليغ می شود و به اجراء در می آيد را به آارگران و توده " آارگری

  :های زحمتكش نشان داد و به آنان گفت

تا زمانی آه مردم نياموزند آه بايد در پس همه جمالت اخالقی، مذهبی، سياسی و اجتماعی، منافع اين يا آن طبقه را " 

هواداران اصالح و بهبود تا زمانی آه . ند همواره قربانيان نادان فريب و خودفريبی بوده و خواهند بودجستجو آن

نفهمند تمامی نهادهای آهنه، هر قدر هم آه زمخت و پوسيده به نظر برسند توسط نيروهای اين يا آن طبقه حاآم 

  )٤(." پاسداری می شوند، فريب مدافعان نظم آهنه را خواهند خورد

  

  فردا از آن طبقه ی کارگر است
 

  »JAFK «فعالين آارگری جمعی از

١٣٨٦دی  

kargaran_fa@yahoo.com         E-mail:  

  

  سياسی خبری زنان، دانشجوئی،  ارسال به سايتهای کارگری،-*

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :يادداشتها     
  تعاونی" الزم است اشاره آنيم آه دنباله روی از سياست های آورپوراتيويستی بورژوازی به جايی رسيده آه برخی حتی طرح های ) ١

   درآمده است را تحت عنوانآه اينك از سوی دولت های امپرياليستی در آشورهايی نظير اسپانيا و ايتاليا و فرانسه به اجراء"  آارگری   

  کارگران اداره شرکتها را به دست می... در آرژانتين، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا،"رجوع آنيد به مقاله . آنترل آارگری تبليغ می آنند    

  )٢٠٠٧لوموند ديپلماتيك، دسامبر _ سسيل رمبو " ( گيرند   

   می توانيد به گزارش هايی آه بهرام قديمی در اين زمينه تهيه آرده و نيز مقاالتبرای آشنايی با تجربه آنترل آارگری در آرژانتين) ٢

  .آدرس اين مقاالت را در اينترنت می توانيد با ماشين جستجوی گوگل به فارسی به راحتی پيدا آنيد. پياپی ناصر اصغری رجوع آنيد    

  )١٣٨٦مهر١٢ تاريخ(فعالين آارگری ازجمعیـ›"سه جانبه گرايی"ده طناب پوسي‹د به مقالهرجوع آنيشتراز نظرات مابرای اطالع بي) ٣

              گزيده مقاالت درباره مسائل_ نين ل" (اشکال جنبش طبقه کارگر: "منبع پيشنهادی ـ منتخب آثار لنين" سه منبع و سه جزء مارآسيسم) "٤

  )١٣٦٠نشرگزيده، تهران خرداد _ ) ١(جنبش کارگری     

  

 

 


