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  گاهنامه

 کنترل کارگری
  

 ٢٠١١ دسامبر ٢٢                                       ١٣٩٠                             اول ديماه                   ١شماره 
  

 درمبارزه طبقاتیتقويت راديکاليسم جنبش کارگری 

  "؟ .کارگرناآگاه : کارگرآگاه همه چيز " 
  

ميدانيم درجنبش کارگری ايران گرايش های مختلف و 

متنوعی وجود دارد از سنديکاليست هائی که می خواهند 

درچهاچوب قوانين سرمايه داری جمهوری اسالمی برای 

حقوق صنفی کارگران فعاليت کنند تا کارگران آموزش ديده، 

 و انقالبی که برضدسرمايه داری و برای تحقق آگاه

دمکراسی و عدالت اجتماعی باچشم انداز سوسياليستی 

ومادرخارج ازکشوردرپروسه مبارزاتمان . فعاليت ميکنند

تابه حاال سعی کرده ايم و می کنيم که به گرايش سوسياليستی 

 . جنبش کارگری کمک بيشتری شود

 

  نقش کارگرآگاه درمبارزات طبقاتی 

آنچه که درايران تابه حال کم و بيش برايمان روشن شده 

است دربرخی ازواحدهای کارگری، کارگران بسيارکمی از 

مبارزه طبقاتی وتئوری سوسياليستی به لحاظ نسبی آگاهی 

واين به لحاظ توازن طبقاتی بسياراندک، ضعيف و . دارند

اصال قابل مقايسه بانيروهای ديگرنيست چه برسد به اينکه 

                  .بخواهد با نيروی سرمايه درايران مقايسه شود

همگان به خوبی می دانند که آگاهی طبقاتی کارگران      

درمبارزه طبقاتی هم به لحاظ کيفی و هم به لحاظ کمی نقش 

  .اساسی و تعين کننده ای دارد

به لحاظ کيفی هرچقدر کارگران راديکال ترباشند، آگاهی 

يشتری داشته باشند، عميق ترمسائل راتجزيه سوسياليستی ب

تحليل کنند، درنتيجه درمبارزه طبقاتی کمتراشتباه ميکنند، 

هژمونی بيشتری به دست می آورند و مبارزه را درجهت 

وراه گشای خيلی .درست طبقاتی بهترمی توانند هدايت کنند

ازمشکالت و راه حل هاای که درحين مبارزه طبقاتی باآن 

  . ند خواهند بودروبرومی شو

کارگران درمبارزات روزمره خود دردرون کارخانه، 

دربيرون ازکارخانه، بارقبای خودشان باسايرگرايش ها 

کارگری و غيرکارگری، درمقابل کارفرما، دروزارت کار، 

درمقابل نماينده دولت، درمقابل نيروهای سرکوبگررژيم 

رمی ودرهرجای ديگری اگرآگاهی طبقاتی داشته باشد، بهت

تواند ازحقوق خود و همکارانش دفاع نمايد، کارگرآگاه به 

مبارزه طبقاتی تفاوت دارد با کارگری که آگاهيش درحدی 

است که فقط برای گرفتن حقوق عقب افتاده اش پيگيری و 
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مبارزه می نمايد، کارگرآگاه وقتی برای گرفتن حقوق عقب 

 که چرا افتاده اش مبارزه می کند درضمن به اين می انديشد

شود کرد که ديگرحقوق ها  حقوق ها عقب می افتد، چه می

عقب نيافتد، کارگری که درمبارزه اش مسلح به استراتژی 

کوتاه مدت و درازمدت می باشد درتمام مراحل مبارزه 

. درجهت آن استراتژی ها مبارزه اش را پيش می برد

کمترفريب کارفرمارامی خورد کمتربه سازش تن ميدهد 

رزه ومذاکره باکارفرمابرايش منافع جمع درالويت ودرمبا

برمنافع شخصی اش قرارمی گيرد چراکه خودش راجزئی 

ازجمع به حساب می آورد،  کارگرآگاه پنداروگفتارو 

کردارش درخانواده، درمحل زيست، درمحل کار، درکوچه، 

بازار، خيابان،  مسافرت وبه خصوص دررابطه 

ت و آمد داشته باشد باهمکارانش وهرجای ديگری که رف

تاثيرمثبت به نفع کليه کارگران و زحمتکشان وسنت کارگری 

 به لحاظ کمی مبارزه طبقاتی را درکل جامعه .خواهد داشت

ايران دامن زده و توازن طبقاتی را به مرورزمان به نفع 

سوسياليست ها به وجودمی آورد وتاثيرزيادی در گسترش 

  .شتفرهنگ و سنت سوسياليستی خواهد دا

درتشکل های کارگری وقتی کارگران آگاه به لحاظ کّمی 

 زود بزود  بيشترحضورداشته باشند می توانند مسئولين

عوض شوند درواقع می تواند مسئولين گردشی باشند، يعنی 

هرچه . هرشش ماه و ياکمتر ويا بيشترعوض شوند

قدرکارگرآگاه دربدنه تشکيالت بيشترباشند می توانند رهبری 

ت را درجهت اهداف تعين شده بهترکنترل و هدايت تشکيال

  .نمايند

پس وقتی آگاهی چنين نقشی درمبارزه طبقاتی کارگران و 

کليه زحمتکشان ودرکل جامعه طبقاتی دارد و باتوجه به 

مبارزاتی که هم اينک درجامعه ايران بين کاروسرمايه 

وما . درجريان است چگونه می شود اين آگاهی را ارتقاء داد

ه درخارج ازکشور هستيم دراين زمينه چه کاری ازدستمان ک

  .برمی آيد که انجام دهيم

برای ارتقاء آگاهی طبفه کارگربايد مقداری به تاريخ اين 

جنبش مراجعه کنيم و به بينيم طبقه کارگرايران تابه حاال چه 

کرده و چه ظرفيتی ازخودنشان داده، آن پتانسيل بلقوه نهفته 

می شود آن قدرت  رگرچه بوده و چگونهدرنيروی طبقه کا

تا درحين مبارزه فعلی . بلقوه را درشرايط فعلی تقويت کرد

 .درشرايط مناسب که ضرورتش پيش می آيد به فعل درآيد

  

  اعمال قدرت نظارت برتوليدوتوزيع

يکی ازظرفيت هائی که جنبش کارگری ايران پس 

ه اعمال ازفروپاشی نظام سلطنتی تا به حال ازخود نشان داد

قدرت نظارت برتوليدوتوزيع درواحد توليدی بوده است، به 

 که روحيه انقالبی هنوز سرکوب ۶٠ تا ١٣۵٧ويژه ازسال 

  . نشده بود

 ٣۴يکی ازظرفيت هائی که جنبش کارگری ايران دراين 

سال گذشته ازخود نشان داده اعمال قدرت نظارت برتوليد 

ويژه درمقطع وتوزيع درواحدهای توليدی بوده است، به 

سرنگونی نظام سرمايه داری سلطنتی و روی کارآمدن نظام 

سرمايه داری جمهوری اسالمی که روحيه انقالبی هنوز 

  .سرکوب نشده بود

 هرچه جنبش انقالبی مردم پيش ١٣۵٧ و١٣۵۶ازسال های 

  روی می کرد و نظام شاهنشاهی به عقب رانده می شد،

 انقالبی باال بود و درکارخانه هائی که روحيه مبارزاتی و

کارگران آگاه حضورفعال داشتند، کارفرماها نيزمجبور به 

عقب نشينی درمقابل کارگران می شدند، وبرخی ازواحدها 

که متعلق به دولت بود ويا وابسطه به دولت بود، مديرمجبور 

به ترک کارخانه می شد، کارگران ودربرخی واحدها با 

 کرده و توليد و توزيع کمک کارمندان خودمديريتی رااعمال

اين مبارزه و کشمکش تاسال . را به دست خود می گرفتند

 درمقابل نيروهای سرکوبگر رژيم اسالمی هم ادامه ١٣۶٠

دراين زمينه برخی از کارگرانی که خود دست به .  پيداکرد

اين کارزده ويا خود شاهد اعمال خودمديريتی بوده اند هم 
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دارند که اين تجربه اينک به عنوان شاهد زنده حضور

  .بصورت سازماندهی نشده ای دارد انتقال پيداميکند

 اضافه سايرفعاليت های متنوع  انتقال اين تجربه، به

ديگردرزمينه جنبش کارگری درکنارمبارزات تاريخی 

طبقاتی که تا امروزدرجامعه ايران درجريان بوده وهست، 

باعث شده است که مسئله کنترل کارگری به فراموشی سپرده 

لذابرخی مواقع ديده شده است که هنوزفرهنگ کنترل . نشود

ائی ازجنبش کارگری کارگری برتوليدوتوزيع دربخش ه

مانده ودرفرصت های مناسب، گاهی هم اعمال شده است ، 

وهمچنين کارگران  درمبارزاتشان با کارفرما چه به صورت 

  .پيشنهاد و چه بشکل تهديد آنرا بيان می کنند

  

   و نشريه کنترل کارگری برتوليد و توزيعالگوب

  

 مدارک ما تصميم داريم تاآنجا که برايمان مقدوراست اسناد و

مربوط به تشکل های کارگری که توانسته اند قدرت خود 

مديريتی و نظارت برتوليد و توزيع را درکارخانه ها اعمال 

 درمعرض ديد الگنمايند، جمع آوری کرده   دريک وب

همگان قراردهيم وپس ازآن آنهارا بصورت يک نشريه 

  .کارگری توزيع و پخش نمائيم

 و اسناد زيادی چه درجنبش خوشبختانه دراين زمينه مدارک

کارگری ايران و چه درجنبش های کارگری کشورهای 

ديگرازگذشته دورتابه حاالموجود است، عالوه براين هم 

اينک درکشورهای مختلف جهان کشاکش بين کاروسرمايه 

برسراين موضوع درجريان است به ويژه دربرخی 

 ازکشورهای آمريکای التين و درحد کمتری درکشورخودمان

  .ايران

 درحوضه توليد و  جمع آوری اسناد تشکل های خود مديريتی

توزيع کاال ازسراسرجهان کاری بسيارگسترده و دشواری 

خواهد بود که ازجمع کوچک ما با آن کيفيتی که بايد ارائه 

شود برنمی آيد، لذا به تمام عالقمندان به اين پروژه پيشنهاد 

اد رفقا و دوستان همکاری می نمائيم طبيعی است که پيشنه

عالقمند به اين پروژه با حظورخودشان درجمع مورد بحث و 

  .تبادل نظرقرارخواهد کرفت

  

  شرايط مناسب برای چنين پروژه ای

 وتوليد چنين نشريه ای درشرايط فعلی الگايجاد يک وب

جامعه ايران که مبارزه طبقاتی بيش ازهرزمان ديگری 

و تاثيربيشتری حادتروعلنی ترازگذشته شده است کمک 

درآموزش وآگاهی طبقاتی خواهد داشت، چراکه طبق تجربه 

ش  آموزوگفتاراندشمندان مارکسيست، طبقه کارگربيشترين

وآگاهی اش را درحين مبارزه با سرمايه کسب می کند هرچه 

مبارزه ژرفتروعميق ترشود آگاهی طبقاتی کارگران به همان 

  .نسبت ارتقاء پيدامی کند

ايران بخواهد درفراگردی که درآينده برای اگرطبقه کارگر

جامعه ايران پيش خواهد آمد ازدانش اندوخته وتجربه گذشته 

اش استفاده کرده ونقش اساسی درتحوالت اجتماعی داشته 

باشد،  کسب قدرت برتوليد و توزيع کاال درکارخانه ها و 

ساير مراکزتوليد يکی ازاساسی ترين و پايه ای ترين 

ه می تواند انجام دهد، تنها شرطی که خواهد کارهائی است ک

داشت آموزشی خواهد بود که بوسيله کارگران آگاه و پيش 

رو، احزاب و سازمانهای چپ دراين زمينه بايد به توده 

کارگران داده شود، توده کارگران بايد دربطن جامعه سرمايه 

داری ودرمبارزه روزمره و رودرروئی باسرمايه داری به 

خوشبختانه آموزش تسخيرقدرت .  دست پيداکنداين آگاهی

برتوليد و توزيع بسيارسهلتر و آسانتر ازآموزش 

تزسوسياليستی برای توده عظيم کارگران درشرايط 

. امروزجامعه ايران باتوجه به تجربه گذشته اش می باشد

دراصل اين آموزش و آگاهی مقدمه ای برای آموزش و 

  . د بوديادگيری تزجامعه سوسياليستی خواه

 اينک تمام تالش ما درمبارزات حاد طبقاتی امروز ايران 

می تواند اين باشد که سرانجام اين مبارزه حداقل به آنجا ختم 
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شود که درنهايت مسيرش درجامعه به دمکراسی کارگری و 

مقدمه ای برای ورود به جامعه سوسياليستی باشد، اين 

لحاظ کّمی و امرامکان پذيرنيست مگراينکه طبقه کارگربه 

طبيعی . کيفی به آن مقدارآگاهی برای اين امررسيده باشد

است که طبقه کارگراستارت خود مديريتی و انتخاب ازپائين 

را درمحيط کاروزندگی ميزند، که بطورطبيعی درجامعه 

تاثيرمی گذارد اما بايد هم زمان به تمام اقشارجامعه سرايت 

به تمام کشور ازشهرها کند، وخود مديريتی و انتخاب ازپائين 

تا روستاها ازمدارس تا دانشگاه ها ازتشکل های دختران تا 

مادران باتجربه ازادارات تا تمام مئوسسات دولتی و 

 . گسترش پيداکند...غيردولتی از

همراه و هم زمان با اين مبارزات، سرمايه داری و فرهنگ 

 سرمايه داری موجود درجامعه بين توده ها، موانع بسياری

برسراين راه خواهد گذاشت، چراکه سرمايه داری خواهان 

تغير نيست و با تمام قدرت برای نگه داری فرهنگ و سنت 

گذشته باتمام ابزارش مبارزه خواهد کرد، سرمايه داری 

ازفرهنگ مسلط سرمايه داری درميان توده ها کمال سوء 

استفاده را می کند، سرمايه داری ازعادت مردم به فرهنگ، 

ت و مذهب جاافتاده گذشته دربين توده ها دست به تحميق سن

 زمان ١٣۵٧توده ها خواهد زد که نمونه آن را درسال 

 .برقراری جمهوری اسالمی ديديم

تجربه نشان داده است که هرچه توده ها آموزش بيشتری 

ببينند و آگاهی بيشتری کسب کنند می توانند درسرنوشت 

 استقال بيشتری داشته زندگی و شغل خود دخالت مؤثرترو

انتقال تجربه شوراهای خودگردان کارگری به جنبش . باشند

کارگری امروز ايران به يقين سطح آگاهی کارگران را 

 .ارتقاء خواهد داد

ما که درخارج ازکشورهستيم باتوجه به امکانات رسانه ای 

جمع آوری اين مدارک باهمه ... موجود و اينترنت و

يش و ارائه دادنش به جنبش برای ما گستردگی و دشواری ها

امکان پذيرتر است ، اما انتقال و آموزش اين تجربه به 

اما همانطور که درباال . کارگران به مراتب دشوارترمی باشد

گفته شد آموزش اين کاربرای کارگران کم سواد و حتی بی 

سواد بسيارسهلتر ازآموزش سوسياليستی است چراکه 

يت و کارفرما برسرخواست هايش کارگرشب و روز با مدير

درنتيجه ذهنش برای . درمذاکره، جدال و مبارزه می باشد

. پذيرش کنتر کارگری برتوليد و توزيع آماده ترمی شود

وبازهمان طور که درباالگفته شد اين مقدمه ای می شود 

  برای ورود به بحث های نظام سوسياليستی 

رگری اگرجمع آوری اسناد و مدارک قدرت نظارت کا

برتوليد و توزيع با کيفيتی خوب جمع آوری شود شايد بعدها 

را بصورت درصورت ضرورت بتوان مجموعه ای از آنها

رس همه کارگران کشورهای کتاب منتشرکرد که دردست

  .ديگرهم قرارگيرد

 

با اميد به کسب قدرت همه کارگران و 
 و هم درسياست زحمتکشان هم درتوليد
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