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اى براى تشديد ناعدالتى بهانه" تکنولوژى"  
 

١٣٨٨ ارديبهشت ٢٢سه شنبه    صديق جهانى                                    
 

   مقدمه
و " او.ال"نار، توسط ين سميا . دا کردمي کارگرى، حضور پ ناريک سمي، در ٢٠٠٩ مارس   ماه٩ -١٠ -١١روزهاى

 گردهماى، حالت آموزشى دارد و هر  نگونهي ا قابل ذکر است که. مرکزى شهر استکهلم برگذار شد" اف.آب"در 

ى ما،  ن دفعهيگروه ا.  برگزار مى گردد  نفره٤٠ الى ٣٠ر پوشش تم هاى گوناگون و در جمع هاى مختلف ي ز ساله

  نقطه. ديز بنظر مى رسينار امسال تا حدودى متماياس با سال هاى قبل، سميدر ق. کار بودي نفر کارگر شاغل و ب٢٩

  .ها بود"ال دمکراتيسوس"غ براى يم موجود و در پرتو آن، تبليروى وضع وخ" او.ال"، فوکوس  ن دفعهيز ايتما

 جناح  کارى را بهيش بي افزالينار، تالش کرد که دلين سمي ا کى از گردانندگانيبعنوان " کسونيتوماس ار"آقاى 

ج انتخابات ي اگر نتا  اظهار داشت که نامبرده،.  هم اکنون حکومت را در دست دارد، منتسب کند راست بورژوازى که

ى  خواهد رفت و مسئله" بهبود " ط زندگى کارگران رو بهي شرا ها بشود، آنگاه"ال دمکراتيسوس"دور آتى، از آن 

توماس " حرف هاى  نى، اکثر شرکت کنندگان، اظهار داشتند کهي تب نگونهي ا پاسخ بهدر . مى گردد" حل"کارى يب

   دولت را در دست داشتند و نه  که ى  در آن دوره ها، نه"ال دمکراتيسوس"را يز. غى دارديى تبل تنها جنبه" کسونيار

 و  کارى نداشتهي کاهش ب جملهى شفاف در قبال وضع موجود جهت بهتر کردن زندگى کارگران و از  امروز، برنامه

ال ياگر سوس: "نى کرد و گفتي مقدارى عقب نش ،"کسونيتوماس ار"در جواب شرکت کنندگان، آقاى . کماکان ندارد

  ن رابطهيدر ا".  قوت خود باقى بماند هاى موجود، بهيکارسازيند، ممکن است بخشى از بيايها هم سر کار ب"دمکرات

  : کرد هم اضافه

 و   شده زهيني ماش ى کنونى را جامعهيست زيا صاحب کاران نيکارى، از روى بد جنسى دولت و يى ب دهيدبخشى از پ"

  اى که است ظالمانهي، کالمى در مورد س اما نامبرده". د مى کندي بجاى کارگر تول ن روبوت است کهيدر حال حاظر، ا

   مى کند که اى کارفرماها و دولت حامى شان را تبرئه شان بگونهيا. ان نداشتي ب ن تکنولوژى قرار گرفته،يدر رأس ا

نار ذکر يى گزارش سم نجا، قصد من ارائهيدر ا!. کار مى کنندي کارگران را ب ن روبوتهاى بى جان هستند کهيانگار ا

   دگاهيم بشرى و در پرتو آن نقد ديک دست آورد عظي   مثابه ى تکنولوژى به دهي فوکوس روى پد ست بلکهي ن شده

 کذب و  ن همهي ا ان دادن بهيستى جهت پاياليرامون اقتصاد سوسيو سخنى پ" او.ال" رهبران  مابانه" کارگر"و " چپ"

   . اسى و اجتماعى مى باشديناهموارى اقتصادى، س

  آغاز سخن
بعد،    به١٨٢٠جأ و از سال هاى ي جاى کارگر، تدر نى آن بهيگذين و جايخ صنعتى شدن کشورها، با ورود ماشيتار

  زهيني ماش  پروسه ى مقدمه. کا آغاز شديا و آمريتالي، ا ز در فرانسهي مرور ن ابتدا در انگلستان و سپس در آلمان و به

روهاى يرشد ن"دارى مبنى بر  هيبانه سرماي، ابتدا با شعارهاى عوامفر ط هاى کاريمبدل کردن جامعه بخصوص مح



 از تحول، توام با رنج و  ن مرحلهيا. ديمحرومان طراحى گردکردن زندگى " بهتر"ق، ين طريو از ا" مولده

 مبدل کردن  زهينيو ماش" رشد تکنولوژى"عنى با ي رنج،  ن همهياما حاصل ا.  دگان سپرى شديت براى رنجديمحروم

من اصلى آنها  دش ى تکنولوژى به دهيلى موارد، پدي در خ افتند بلکهي دستن  و خوشبختى  رفاه تنها کارگران به ، نه جامعه

ونها انسان يليامدهاى دهشتناک آن در زندگى ميکار سازى پى در پى و پيت، بين واقعي بارز ا نمونه.  است ل شدهيتبد

ط هاى ين محي و هم چن  کردن جامعه زهينيى ماش دهيا.  در سوئد مى باشد ا از جملهيکارگر و زحمتکش در سراسر دن

ق روش ي از طر  و آنها هم درصددند که ز درآمدهي ن تبدادى و در حال توسعهت کشورهاى اسي اولو کار، مدتهاست به

   .ندي نما زهيوتريد را کامپيل هاى تولي ر هاى غرب و شرکا،

 و خوشبختى انسانهاى محروم   رفاه ى صنعتى، به شرفتهيل گشتن کشورهاى پي تبد زهيني معادل ماش اما و همانطور که

ران، ي در کشورهاى مانند ا شرفتهير پيدارى و غ هيتحولى توسط نظام هاى سرمان يد، طبعأ تحقق چنيانجامين

بدون . ستين ني شاغل ، سعادت و راحت سازى شهروندان و از جمله جاد رفاهي معناى ا هم به... افغانستان، عراق و 

دارى  هيى سرما  در جامعه ا نهها، امياى از دشوار  بر پاره ، راهى است جهت غلبه ل کردن جامعهي تبد زهينيد، ماشيترد

ن رو، ياز ا. را در ذات بورژواها و حکومت هاى حامى شان، حق مساوى براى کل انسانها، وجود خارجى ندارديز

نرم مى شود و حق زندگى ) بورژواها(نها ي دل ا ى تکنولوژى است که ا در اوج توسعهي گو د کهين امي ا کمر بستن به

  .ال واهى استيک خيت مى شناسند، تنها ي رسم  زحمتکشان بهرا براى کارگران و" بهتر"

 با   مى کند و  طرفندهاى متفاوت، جهت مرعوب کردن ذهن کارگران استفاده  بورژوازى با توسل به روشن است که

،  رابطهن يدر ا. ن را بسازنديتر از ا  مراتب ظالمانه ى به ى تکنولوژى، جامعه ق توسعهي از طر تمام قواء مى کوشد که

  : ن استيپرسش انسان هاى تساوى طلب، ا

ن تکنولوژى، ي ا ابى بهيشرفته است، و اگر با دستيى تکنولوژى پ نهي، نارسائى در زم  اگر دالئل ناکامى هاى جامعه

  ن همهيکارى، اي ب ن همهي نتفروشى، ا ن همهي فقر، ا ن همهي و سعادت مى رسند، پس ا  رفاه انسانهاى محروم به

 کشورها، بقول  نيست؟ مگر ايى غرب و شرکا، ناشى از چ شرفتهيدر کشورهاى پ... دى و ي ناام ن همهيدستى، اتنگ

ت هاى جمعى است، ين تکنولوژى حاصل کار و خالقياند؟ و اگر، ا افتهين مدل تکنولوژى دست ني آخر خودشان به

 از نعماتش هم  ت آن ندارند بلکهيمى در مالکتنها سه م، نهيت عظيک اکثرياند؟ و چرا  تى صاحب آن شدهيچرا اقل

  نهين زمي اگر در ا ست و تازهيى تکنولوژى ن نهي بر سر نارسائى در زم هي اصل قض اند؟ معلوم است که محروم مانده

  .د کارگران بپردازندياش نبا نهي چشم بخورد، هز  کمبودى به هم،

شتر يکارى بي ب ، به  مبدل کردن جامعه زهينيى ماش ا توسعهيست که گوين نيتى و وحشت کارگران، ناشى از اينارضا

کى انسان و يزي کاهش کار ف ل شدن جامعه، مرتبأ بهي تبد زهيتري کامپ د باشد کهين باياز قزاء، هدف اصلى ا. مى انجامد

، آموزش و کارى، روى رفاه، سعادتي ب ى دهي پد ن است کهي، مهم ا ن رابطهيدر ا. ترى ختم گردد کارى گستردهيب

چ يکار، در کمال آرامش و بدون هي انسان هاى ب د باشد کهي ضمانتى با تنها نگذارد بلکه ر منفى نهيآرامش انسانها تاث

،    بهتر جامعه شتر ويش رفت هر چه بي و پ ش را، به توسعهيت خوياى، کل انرژى و خالق  ترس و دل هوره گونه

تکنولوژى براى کارفرماها و حکومت هاى .  نوع نظامى سر کار باشد ه چ ن بستگى دارد کهياما ا. اختصاص دهند

کى، بر خطوط يزيق، دست کارگران را بطور فين طري از ا  و هست که ت بودهين جهت هائز اهميحامى شان، از ا



شأت مى ن فرمول بندى نيجان بجاى کارگر، از اينى ربوتهاى بيگذيدارى از جا هيهدف سرما. نديدور نما... د و يتول

از سوى .  کارگران نپردازند را به... اب و زهاب و ين پرداخت حق اي و هم چن  کارفرماها بابت کار، معاش رد کهيگ

  .نديافزايه بي انباشت سرما ت هاى بدون استراحت ربوت ها، چند برابر بهيق فعالي از طر گر، در صددند کهيد

اى با دشوارى رودرو   گونه قتصادى و روحى محرومان را بهت اياستى، موقعينطور سيامدهاى اي پ روشن است که

در .  بشوند دارى وابسته هي نظام سرما هيري ارگان هاى خ ش بهيش از پي نانى، ب  آنها بخاطر کسب لقمه مى سازد که

  ز مجبور مى گردد کهيج ني تدر  مى شود و به ش کاستهيکار و تهى دست، تحرک مبارزاتيطى، کارگر بين شرايچن

جان بجاى ينى ربوت هاى بيگذياسى، جاياز نظر س. اسى استين تحول، سيگر ايى د جنبه. رديجى را بپذيمرگ تدر

جاد يان هاى احتمالى و ترس از ايری از تغي با کنترل کارگری بر ابزارهای کار و جلوگ  معناى مقابله کارگر، به

   خطاب به ران،يرهبر جمهورى اسالمى ا" اى على خامنه " ست کهيبى مورد ن. ستها استيى برابر توسط کمون جامعه

  :ديران، مى گويکارگران و مردم محروم ا

  د و اجازهي باش رند و مدتى تحمل سختى را داشتهياد بگيد يبا... مردم مسلمان ما، مانند مردم کشورهاى غربى و "

وماتيک  بطور ات  اتمام برسانند، آنگاه اى را به ستهى توسعه اقتصادى و فناورى ه ن کشورمان پروسهيد تا مسئوليده

   "!. فرامى رسد زندگى مرفه

 رساندن سطح زندگى   رفاه  و به دهي نفع تودهاى رنجد ى تکنولوژى به ن حرفها، توسعهيان اي، از ب"اى خامنه"هدف 

درک . ارف و با سبات است نظامى متع م بهين رژيل اي هدف واقعى خروج از بحران جارى و تبد ست بلکهيآنها ن

ک ين هدف نزدي ا دارى، به هي سرما اى که  هر درجه را بهيت است زي، براى ما هائز اهم ات نامبردهيمحتواى چرند

اى  دارى، مناسبات بگونه هياى سرمايرا در دنيز. ت ما کارگران دهشتناکتر مى گردديزان موقعي همان م بشود، به

ت يروى کار اکثري سادگى ن  به  دارند، ت برترى کهي موقع  به ار دارند و با توجهيا در اختد ري تعدادى ابزار تول است که

روى کارگر، يد و نيری از ابزار توليق بهره گين تعداد انگل و انگشت شمار، از طريا. داری کننديجامعه را خر

دی و هائز يى کل نکته. نديه مى افزايسرما انباشت   به لهينوسيکنند و بدي م  بازار عرضه د و بهيکاالهای تازه را تول

در واقع، . کند، استيافت ميند و آنچه که بعنوان دستمزد دري آفریان آنچه که کارگر ميگر، پروسه رابطًه ميت دياهم

  اى، قرار داد کار، ظاهرأين مناسبات و دنيدر چن. شوندين رابطه، بر اساس ارزش اندازه گرفته ميهر دو طرف ا

  .ست يد کرده است نيی که توليکند، کامأل بر اساس ارزش واقعی کااليافت ميباشد و معاشى که کارگر درمى " آزاد"

ه داران و به يازمندى سرماياجش و اساسأ برمبنای نياى، معاش کارگر در چهارچوب حداقل احت ن جامعهين چنيدر ا

امدهاى ناگوار يپ. ن مى گرددييکنند، تعيما اعتصاب شکنى يروی کار و تعداد کارگرانی که برای کار رقابت و ين

گر، رحم يکدي   به اندازد کهيطى مي شرا ران را بهي مزدبگ  و  کرده دهيچيش روى کارگران پياستى، زندگى را پين سيچن

ا ين و ي ا ل آنها بهيان کارگران و جلب کردن تماير اصولى در ميجاد رقابت هاى غين مناسبات، ايگر ايروى د. نکنند

طى، ين شرايدر چن. مى باشد...  سهام احتمالى و  ق کردنشان بهيا تشوي و کارگاه بمنظور حفظ شغل و  کارخانهآن 

طبعأ، خصوصى سازى . ت کار خود قرار دهندي خصوصى سازى را در اولو داران باز مى شود که هيدست سرما

تى ي حامى خود را در مقابل نارضاق، نقش مخرب دولتين طريرا از ايز. ستيت نيداران بى خاص هيبراى سرما

 نجاست يا. ل مى شودي تبد  خطر بلقوه ، به  مبدل گشتن جامعه زهيني ماش نجاست کهيا. کارگران، پنهان و دور مى سازند



  . ردي کارگران شکل مى گ انيون در ميزوآلسيى ا  پروسه نجاست کهيا. دا مى کندي فساد ادارى رواج پ که

ى  ز برای سود است نه برای استفادهيد نيو تول" ديتول"است غالب بر تکنولوژى، تنها يى، سدار هيى سرما در جامعه

 مى سازد و در   را با بحران مواجه ستم کارى جامعهيبدون برنامه، تعادل س" ديتول "  که  ثابت کرده تجربه هم. عمومى

. دا مى شوديکاران پي ارتش ب نجاست کهيا. دد دنبال کار بگر  بطور فردى و آزادانه عمل کارگر را مجبور مى کند که

قت، يدر حق. ديکاران گرفتار آي سرنوشت ب  کارگر شاغل، مداومأ در وحشت است که نکند روزى به نجاست کهيا

ى مورد  دهين پديرا در رأس ايز.  دهد کاری مضمن رواج میي ب  به تنها نمى کاهد بلکه تکنولوژى از دشواری کار نه

ى بارآورى کار در نظام هاى   تکنولوژى و نحوه کسان بودنياما عدم .  است دهيى سود ورى خواب زهينظر، انگ

ت خود، باعث بی ثباتی در انباشت و بهره وری از ين در کليو ا.  آنها مى انجامد اني رقابت م دارى، عمدتأ به هيسرما

ان، ين ميداران ختم ميشود و در ا هين سرماير ب رکود مکرر د ن رقابت هاى، بهيازاى چن طبعأ، مابه. گردديه ميسرما

   .رنديهاى فشار قرار مى گ ر منگنهيشتر از هر زمان، زي، ب نى جامعهياقشار پا

از مبرم انسان هاى ي ن  حول اشتراکى کردن تکنولوژى، به  مبارزه ت دشوارى است کهين وضعيدرست بخاطر چن

ابى شفاف کارگرى حول ي سازمان سر است کهي مهم، تنها زمانى منيل مى گردد و تحقق اين تبديى زم ساکن بر کره

دى، يست، شماى تولي ما کارگران کمون ن رو، الزم است کهياز ا. رديستى صورت بگي معناى واقعى کمون ک افق بهي

م و حول ي ده دارى ارائه هيل در مقابل نظام سرمايستى را بعنوان تنها بدياليى سوس اسى، جامعهيادارى، اقتصادى و س

 باور من، اقتصاد مشترک و با برنامه، از چند  به. ميى عارى از استثمار انسان از انسان را بساز ک جامعهيآن، 

  .ان خواهد بودير در جريى، ضوابط و مناسبات ز ن جامعهيرا در چنيز. د استيجهات مف

  .م مى شوديازمندى جامعه تنظيد بر اساس نيستى، توليالي در اقتصاد سوس  )١

  . م مى گرددي بکار، تقس ان انسان هاى آمادهيستى، کار در ميالي در اقتصاد سوس  )٢

  . شودیا مياز شهروندان مهيستى، ثمر کار جمعى و بر اساس نيالي در اقتصاد سوس  )٣

ن ي مى کند و در ا ت و استعدادهاى درونی هر فرد، توجهي خالق ستم آموزشی بهيستى، سيالي در اقتصاد سوس  )٤

 تالش مى  لهينوسياورد و بديت نسبت به همنوعش بوجود بيکوشد که در وجود هر فردى احساس مسئوليستا، مرا

ستى، يالين اقتصاد سوسي، تدو البته. ت براى انسان ها فراهم گرددي و بدور از رقابت و محروم زهيط پاکي مح گردد که

 یاسی، اجتماعين دشوارى سيادی، مستلزم رفع چندنطور اقتصيرا برقرارى ايز. ستيانه ممکن نيگرا بصورت اراده

اسی و اقتصادی شهروندان و دخالت آنها در کل ياز نظر من، عدم توجه به ارتقاى دانش س. و فرهنگى مى باشد

  . بشود  مواجه  ستى هم مى تواند با تاعون بوروکراسیياليى سوس شئون زندگى، جامعه

  تشکل هاى کارگرى
ها، على  هين اتحاديا. هاى کارگرى هم شکل گرفتند هيکا، اتحاديمبدل گشتن جوامع اروپا و آمر  زهينياندکى بعد از ماش

ت کارفرماها بر ي نسبت به مالک خ،ياند، اما در طول تار  از خود نشان داده شى کهي پ رغم چالش هاى ارزنده و رو به

ر يز امضاى آنها زيلى موارد ني و در خ ده بو ت ربوت ها، بى توجهيکارسازى ناشى از فعالي ب د ويابزارهاى تول

 راست  انگر چرخش بهين بى توجهى، بيا.  است ن کردن کارگران آمدهينش پروتوکول صاحب کاران مبنى بر خانه

   . ن نهادها و بخصوص مماشات آنها با صاحب کاران و دولت هاى حامى شان مى باشديرهبرى ا



  .ت استير هائز اهمينکات ز   به براى برون رفت از وضع موجود، توجه

   تشکل هاى کارگرى نى نقادانهيبازب    -

  ن ظروف هاى مبارزاتىي بدنه ا رى بهيم گيبازگرداندن سنت مجمع عمومى و قدرت تصم    -

  ن تشکالت با جناح هاى چپ و راست بورژوازىيدن ناف ايبر    -

   باال ن بهين ضوابط از پائيتدو   -

   منظور باال بردن دانش طبقاتى آنها آموزشى اعضاء به کردن برنامه  نهينهاد   -

  ى برابر جاد جامعهي منظور ا  شفاف کارگرى به ن برنامهيتدو    -

  ط کار و قانون کارياست شفاف جهت هژمونى کارگرى بر تکنولوژى محياتخاذ س    -

   اعضاء ق بهي و گزارش دق ه هاي مالى اتحاد هيمشخص نمودن بن    -

  ط ضرورىي فوق العاده در شرا ى کنگرهحق برگذار    -

   همبستگى فراکشورى ت دادن بهيهم    -

ک افق شفاف يابى کارگرى حول يرا بدون در نظر گرفتن آنها، سازمانيى باال، ضرورى بنظر مى رسند ز چند نکته

التى و يکن رو، تالش براى دگرگون کردن ضوابط درونى، ساختار تشياز ا. ستى، دشوار استياليکارگرى و سوس

ن گامى ما را يت است و ايهاى کارگرى موجود، هائز اهم هيک استراتژى شفاف براى اتحاديم ين، ترسيمهمتر از ا

 . ک مى کندي ذکر شد، نزد  اهداف پرولترى که به

 

  صديق جهانى

 ٠ / ١١۵/٢٠٠٩  

 


