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   ايران- علی کاظمی : فرستنده
  فرامرز دادور: نويسنده

  ٢٠١۶ سپتمبر ١٢
  

   کارگریکنترولِايده ھائی در مورد سوسياليسم و 
ِکن برای ايجاد گردد به زمينه ھای مم در اين نوشته سعی می ِاجتماعی کارگری و مردمی در  دمکراتيک و کنترولِ

ِ فعاليتھای اقتصادی و اجتماعی، در راستای سوسياليسم دامن زده شودۀعرص ال اساسی اين است که ؤدر اين رابطه س. ِ

 ۀِايج مرتبط با پروسِتوان محيط کار را آنگونه سازماندھی نمود که تمامی کارکنان در تصميم گيريھا و نت آيا چگونه می

ِ سازماندھی استثماری و ۀِاگر ھدف اين است که بجای شيو.  کننده داشته باشندتعيينِتوليد، توزيع و مصرف مشارکت 
ِ موجود در محيط کار سرمايه دارانه، بديل ھای دمکراتيک و مساوات گرانه بۀِروابط اقتدار گران ِ کار گرفته شوند، مھم ه ِ

ِيدن مناسبات اجتماعی غير دمکراتيک و نابرابر و نفی روش ھای سودجويانِاست که در پرتو برچ ِِ مبتنی بر مالکيت و ۀ ِ

ِ خصوصی بر ابزار توليد و  فعاليتھای اقتصادی؛ در عوض، روابط حاکم برابر گونه بوده، برای مثال سياست کنترول ِ ِ ِ
ِپرداخت به کارکنان و تخصيص نوع و حجم کار برای آنان با در نظ ِ ِ ناھنجار بودن کار، اتخاذ ۀِرگيری زمان و درجِ

ِدر واقع وجود موازين خود مديريتی، توزيع و پرداخت ارزش اجتماعی در ازای تالش و نياز فردی و ايجاد . گردد ِ ِِ ِ ِِ
اما، .  جامعه بسيار مھم ھستندۀ دمکراتيک و عادالنۀِ  مناسب و عادالنه در محيط فعاليتھای اقتصادی، برای ادارۀموازن

ِبرنامه ريزی برای ايجاد جامع  آزاد، عادالنه و عاری از ستمھای اقتصادی و اجتماعی در حوزه ھای توليد، توزيع و ۀِ

ِمصرف، به وجود ساختار و موازين دمکراتيک سياسی و سازماندھی آگاھانه و دراز مدت از سوی فعاالن اجتماعی  ِِ ِ ِِ ِ
ًان ھای سوسياليستی و نھايتا معتقد به آرمۀِن انتخاب شدمسؤوالمردمی،  ِ اکثريت قاطع توده ھای مردم در جامعه، ِ ِ ِ

  .   نيازمند است

ِاقتصاد جوامع دنيا تا ب ِ در دو شکل سرمايه داری و سوسياليسم دولتی ًحال، عمدتاه ِ برنامه ريزی دستوری : ِدو شکل آن(ِ

ِدر اقتصاد سرمايه داری، تحت . کار برده شده اند ه، برای تنظيم فعاليتھای اقتصادی ب)و يا متکی بر مکانيسم بازار ِ
ًحاکميت طبقاتی سرمايه؛ روابط اجتماعی عمدتا ِ  مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و فعاليتھای اقتصادی، ۀ بر پايِِ

ِمکانيسم بازار، تقسيم کار آمرانه و غير دمکراتيک و تصرف ثروت بر اساس قدرت اقتصادی  ِِ ِ رائی ِتوانائی متکی بر دا(ِ

ِو جايگاه طبقاتی بوده، سود جوئی سرمايه داران بر اساس محدود نمودن مخارج در حوز)  و ثروت ِ ِ ِ توليد و فعاليتھای ۀِ
ِ به قيمت کاستن از حقوق و مزايای کارگران تنظيم میًاقتصادی، عمدتا ِدر سوسياليسم دولتی تجريه شده در قرن . گردد ِ ِ ِ

ًتحت حاکميت طبقاتی سرمايه داری دولتی و عمدتاِبيستم، نيز، مناسبات اقتصادی،  ِ  مبتنی بر مالکيت دولتی و ترکيبی از ِ
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ِ از ھردو موازين بازار و برنامه ريزی دستوری بوده، اما ھمچنان مناسبات اقتدارگرانه، استثمارگرانه، متأثر ِمقررات
  . ناعادالنه و غير دمکراتيک مسلط بوده است

ِبرای مثال در شوروی سابق ِ، تحت لوای ِ ِ، بر اساس رقابت با دنيای سرم"ِسوسياليسم دولتی"ِ کيد أيه داری و در واقع  تاِ

ِبر رشد روزافزون توليدات صنعتی و کشاورزی، که در بازار جھانی قابل عرضه باشد، خواه ناخواه اقتصاد آن به  ِ ِ ِِ
ِمناسبات بازار حاکم در سطح جھان پيوند زده شد ِ يک حکومت ۀژی اقتصادی تنھا در زير سلطيپيشبرد اين سترات. ِ

ِاقتدارگرا که قادر به اعمال ضوابط سياسی دستوری و باز توليد موازين الزم جھت حفظ جايگاه نخبگان سياسی و  ِِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِدر واقع در اين نظام، تبعيت نھائی اقتصاد از ترکيب مکانيسم بازار و سيستم. توانست انجام گردد اقتصادی باشد، می ِ ِِ 

ِ مصنوعی قيمت کاال توسط مقامات تعيين(دستوری  ِ ِ ِ، معادل متوسط نيروی کار اجتماعی الزم صرف شدهمسؤولِ ِِ و ) ِ

ِضروريات اقتدارگرانه و غير دمکراتيک سياسی آن که به ضبط آمرانه و ناعادالن ِ ِ ثروت توليد گشته توسط ۀِِ ِ
ِی سوسياليسم يعنی دمکراسی مشارکتی و عدالت واقعی رساند، باعث شد که ارزش ھای بنياد حکومتگران ياری می ِِ ِ

ِدر اواخر قرن بيستم، طغيان توده ھای ميليونی عليه نظام ھای . اقتصادی و اجتماعی نھادينه نشود " ِسوسياليستی"ِ

  .يکی از ارمغان ھای آن بود) ِبه استثنای کوبا(ِموجود و برچيدن آنھا 

 سرمايه داری و ۀِديل انسانی در مقابل نظام ھای غير دمکراتيک و ناعادالنبخش، باز نقطه نظر سوسياليسم رھائي 

 کنترولِ مناسبات مبتنی بر مالکيت و ۀبر پاي ِ طبقاتی و استبداد بوروکراتھای دولتی،ۀِسوسياليسم دولتی، در نبود سلط

ِمحيط کار، پرداخت و تخصيص نه در فعاليتھای اقتصادی و در ياِاجتماعی، مناسبات غير استثماری و غير اقتدارگرا
ِارزش اجتماعی و ثروت  بر مبنای تالش ممکن انسانی در عرص ِ ۀ ِ و مستقيم مردم در ادارِ کار بوده، مشارکت فعالۀِ

ِامور جامعه با استفاده از اشکال و ظرف ھای دمکراتيک مانند انجمن، کميته و شورا و در پھن ِ ِطور غير ه  جامعه، بۀِ
ِايجاد دگرگونيھای بنيادی در عرص. ياتی استمتمرکز و فدرال، ح  اصلی را در ۀبايست وزن  اقتصاد و محيط کار میۀِ

ِتوانند پيش از پيروزی انقالب  ِرات ساختاری میيغيالبته سطحی محدود از ت. ميان تالش ھای سوسياليستی تشکيل دھد ِ
ِند مناسبات اقتصادی و اجتماعی تنھا در پرتو ِاما گسترش و تعميق ھدفم. سياسی با سمتگيری سوسياليستی شروع گردند ِ

   .ِمديريت سوسياليستی انجام پذير است ِدمکراسی واقعی و ِوجود

ِ تشکيل واحد ھای اقتصادی خودگردان و از جمله تعاونی ھای اقتصادی می ِ ِتواند نقش اساسی را برای توقف روابط  ِ
ِسرمايه داری و سمت گيری اقتصادی به سوی سوسياليسم  دمکراتيک کنترولِسسات تحت مديريت و ؤاين م.  داشته باشدِ

ِتوسط کميته ھا، شوراھا و يا ھر نھاد ديگر کارگری و اجتماعی، در صورت وجود فضای مساعد سياسی و اجتماعی  ِ ِِ
ِن اداری آن از طرف اکثريت جامعهمسؤوال سوسياليسم و ۀِانتخاب آگاھان( ِ صادی  برای  اقتۀِ، نطفه ھا و نھاد ھای اولي)ِ

ِدر اين واحد ھای خود مديريت يافته، تصميمات حياتی بر پاي. دھند ِايجاد سوسياليسم در سراسر جامعه را تشکيل می ۀ ِ

ِنظر دمکراتيک جمعی، در تمامی حيطه ھای اقتصادی و از جمله در عرصه ھای توليد، توزيع و مصرف اتخاذ می ِ ِ ِ ِ 

ِ تقاضا و درخواست ھای منطقی و متناسب با ضروريات اقتصادی و ِ وجودۀِبرای مثال، بررسی زمين. گردند ِ حجم تعيينِ
ِاز توليدات صنعتی و کشاورزی گرفته تا خدمات درمانی، (ِمناسبی از توليد محصوالت و ارزش ھای اجتماعی 

ِ، برای واحد ھای محلی و يا منطقه بر عھد)آموزشی، مسکن، غيره گری باشد که  شوراھا و کميته ھای کارۀ مجموعۀِ

ِبتوانند تحت نظر و ھماھنگی از جانب نھاد ھای رسمی قانونگذار  ِ ِ  محلی و انجمن ئیِمجلس سراسری، پارلمان ھا. م.ب(ِ

ِھای محلی نمايندگی مردم ِ   .عمل کنند) ِ

 اجتماعی به ۀ محصوالت توليدی و ارزشھای توليد گشتۀعادالن سوسياليستی نيز توزيع ۀ بديھی است که در جامع

ِمکانيسم ھا و موازين اقتصادی الزم نيازمند است ِبرای تبادل اجناس و ارزش ھای اجتماعی تبلور يافته در کاالھا و . ِ ِ ِ
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ِپديده ھای اجتماعی مورد مصرف در جامعه  ِ ِمحصوالت حامل ارزش مصرف( ِ ِوجود مکانيسم ھا و موازين تنظيم ) ِ ِ
ِ که کاالھا بر مبنای تناسب معين شده ای از ارزش آنھا ِخالف سرمايه داری.  اقتصادی ضرورت دارندۀکنند ِ ِبر مبنای (ِ

ِواحد پول رايج ِدر سيستم رقابتی بازار، مبادله شده، قانون ارزش ) ِ ِ ِ قيمت کاال بر اساس صرف متوسط زمان تعيين(ِ ِ ِ
ِنيروی کار الزم اجتماعی برای توليد آن ِ ِصادی در سطوح مختلف جامعه ِحکمفرما است؛ در سوسياليسم، سياستھای اقت) ِِ ِ

ِ توسط خود کارگران و کارکنان برنامه ريزی شده و برای ً نمايندگان واقعی مردم و در سطح امکان، مستقيماۀوسيله ب ِ
ِمثال انتخاب شيوه و مقدار پرداخت در ازای کار انجام شده، بر مبنای ارزيابی ھای آگاھان ِ ِ ِ  عدالتجويانه و در عين حال ۀِ

ِاز سوی )  تالش، ساعات کار و سطح نيازمنديھای فردی و خانوادگیۀِ ضوابطی مانند درجۀبر پاي. م.ب(انه واقع بين
ِو کميته ھای کارگری در انواع واحد ھای ) م مجالس و شوراھا.ب(ِن انتخاب شده به ارگان ھای مردمی مسؤوال

بسياری .  گردندتعيين) ھای آموزش و درماندر عرصه . م.ب(و اجتماعی ) توليدی، توزيعی و خدمات. م.ب(اقتصادی 

ِاز مسائل ديگر اقتصادی و اجتماعی، از جمله چگونگی و  تخصيص بودجه برای ھزينه ھای سرمايه  ِ ی و نياز ھای ئِ

در واقع، نه تنھا . گيرند کارگری و مردمی قرار میۀ ِ تحت مديريت و نظارت کانون ھای انتخاب شدًرفاھی نيز تماما

سسات و واحد ھای اقتصادی و اجتماعی، نيز، غير استثماری و مبتنی بر ارزش ؤِبات درونی، بلکه مابين م مناسماھيت

ِ نوين انسانی، مھم است که توده ھای مردم درگير فعاليتھای سوداگرانه و ۀدر جامع. باشد ھای دمکراتيک و عادالنه می ِ ِِ
ِخريد و فروش با ھدف سود جوئی و انباشت ثروت نبوده،  ِبه شبکه ای از فعل و انفعاالت اقتصادی تجريدی ِ مکانيسم (ِ

  .کند، اسير نباشند  میتعيينکه قيمت اجناس و ارزش ھای توليد گشته را، عاری از اختيار مردم ) بازار

ِالبته ھر جامعه ويژگيھای اجتماعی خود را در بر دارد و چگونگی ب ِ سرعت در ۀ ِکار گيری موازين، نھاد ھا و درجه ِ

ِواقعيت اين است که در دوران گذار به يک اقتصاد مدرن سوسياليستی، وجود . باشد ِات بنيادی متفاوت میتغييرِيجاد ا ِِ ِ
ِموازين و قواعد تنظيم گشته در سراسر جامعه و به نوعی در رابطه با اقتصاد جھانی، حياتی است ِسازماندھی برای . ِ

ِايجاد ھماھنگی بين فعاليتھا در حيط ِکار گيری ابزار ه ِد، توزيع و مصرف در قيد سطحی از قيمت گذاری و ب توليۀِ ِ
ِمناسب برای تشخيص درست از عرضه و تقاضای واقعی جامعه  بوده، اشکالی ازمکانيسم بازار برای انجام آن ھنوز  ِِ ِ ِِ

ِدر جامعه ای که اکثريت توده ھای مردم، آگاھانه سمتگيری سوسياليستی اختيار نموده اند، مھم است که . ضروری است ِ ِ
ِامور اجتماعی بر اساس تصميمگيری و  ِ خود توده ھای کارگری و زحمتکش که در تشکل ھای جمعی مردمی کنترولِ ِ ِ

ِردد و مسائلی مانند تشخيص قيمتھا و چگونگی توزيع  گتعيينسازمان يافته اند، ) شوراھا، انجمن ھا و کميته ھا. م.ب( ِ ِ
ِطور کارشناسانه و بر اساس موازين دمکراتيک و ه محصوالت و ارزش ھای اجتماعی توليد گشته در کل جامعه، ب ِ ِ

ِخالف سيستم غالب در شوروی سابق که سياستھای اقتصادی به شيو(عادالنه  ِ ِ آمرانه و از سوی مقامات بوروکراتيک ۀِ ِ
ِتراز از به گير افتادن در اقتصاد بازار غالب در دنيای سرمايه حآنچه که مھم است، ا. ، استقرار يابد)گشت  میتعيين ِ ِ

ِ بردگانی که نيروی کار مجرد خود را برای تۀداری است که انسانھا را به مثاب ِ ًوليد ارزش اجتماعی و نه لزوماِ ِ ِ  الزم ِ

ِمعادل متوسط ارزش توليد شد(د در ازای کار مز)  انسانیۀبرای جامع( ِالزم اجتماعی برای تداوم بقای يک زندگی ۀ ِ ِ ِ ِ
  . ورد آفروشند، به خدمت در می می)  ِنازل کارگری

ِمديران و برنامه ھای سوسياليستی توسط اکثريت توده ھای مردم، ۀ ِدر ايران، در صورت وقوع انقالب و انتخاب آگاھان ِ ِ
ِ موجود، در مراحل اوليه به دخالتگری يک حکومت دمکراتيک مردمی جھت تحقق ئی مافياِبا توجه به اقتصاد انگلی و ِ ِ ِ ِ ِ

ِ اقتصادی تحت مالکيت و ادارئیدر عين حال حياتی است که در واحد ھا. ِمالکيت و نظارت عمومی نياز است  عمومی ۀِ

ِتوسط مديران دولتی سراسری و محلی انتخاب شده، در سطح ممکن موازين خو ِِ ِ روشن است که . د مديريتی غالب گرددِ

ِبا توجه به وجود مالکيت عمومی  ِو با توجه به نياز به سازماندھی ) ِمالکيت جامعه(ِسسات کليدی ؤدر اين نوع م) دولتی(ِ ِ
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ِژيک اقتصادی در کل جامعه و از جمله ايجاد موازنيسترات  الزم بين فعاليتھای اقتصادی در عرصه ھای توليدی، ۀِ

ِخود رو سازی، ذوب .  م.ب(، صنايع سنگين )نفت، پتروشيمی. م.ب(ويژه در بخش ھای معادن ه  مصرفی، بتوزيعی و
ِ، موازين غالب در آنھا  بر اساس ..)ِ محصوالت حياتی غذائیۀدر عرص. م.ب(و کشاورزی .....) آھن ِ کامل کنترولِ

ِکارگران محلی و مکانيسم خود مديريتی عمل نخواھد نمود ِر رابطه با صنعت نفت که نقش سترات دًمثال. ِ ِ ِژيک و ارتباط يِ
ِگسترده ای با ساير رشته ھای صنعتی داشته، بسيار سرمايه بر بوده، ھزاران نفر را تحت اشتغال دارد، شوراھای  ِ

ِکارگری مستقر در شاخه ھای گوناگون توليدی و توزيعی و کميته ھای محلی و منطقه  ۀ دتوانند که تصميم گيرن ی نمیئِ

ِنھائی در تنظيم برنامه ريزی اقتصادی آن باشند ِ ِ مدرن و پرجمعيت در حال گذار به سوسياليسم، ھنوز ۀدر يک جامع. ِ ِ
ِسسات و واحد ھای اقتصادی و اجتماعی، نھاد ھای دولتی سراسری و ؤِالزم است که در امور مربوط به بسياری از م ِ ِ

ِمحلی انتخاب گرديده توسط توده ھای مردم،  ِمديريت نموده در ايجاد ھماھنگی الزم بين فعاليتھای گوناگون اقتصادی در ِ ِ ِ ِ ِ
  .ثر داشته باشندؤِجامعه دخالت م

ًاما در رابطه با فعاليت واحد ھای مستقل اقتصادی که ترجيحا ِ مالکيت و مديريت کامل آنھا در دست خود کارگران و ِ ِِ
 بر فعاليتھای اقتصادی بوده، پرداخت به کنترولِب وسايل توليد و در طور برابر صاحه کارکنان باشد، در واقع ھمگان ب

ِ بر اساس تالش اقتصادی و نياز آنھا خواھد بودًآنھا عمدتا ِ ِدر واقع فرق بين اقتصاد مشارکتی . ِ و سرمايه ) سوسياليستی(ِ

ری و پرداخت به کارکنان بر ِسسات سرمايه داؤنه و استثماری در مياِجای روابط اقتدارگراه داری بر اين است که ب

ِاساس صرف متوسط نيروی کار اجتماعی الزم، در عوض در واحد ھای اقتصادی خود مديريت يافته، شوراھای  ِ ِ ِِ ِ
ِ کارگری، با اتخاذ سياستھای مشارکتی مبتنی بر ايجاد موازنۀانتخاب شد ِِ مناسب بين شغل ھای سخت و آسان، پرداخت ۀ ِ

ِدر ازای تالش و نياز کا ِرکنان و تخصيص بخشی از ارزش اجتماعی توليد گشته جھت استفاده برای مزايای اساسی ِ ِِ ِ
ِاجتماعی و مخارج مربوط به محيط کار، فعاليتھای اقتصادی را در فضای دمکراتيک تر، عادالنه تر و انسانی تر به  ِ ِ ِ

ِتحت لوای سازماندھی اقتصادی بر مبنای اقتصاد مشارکتی،. برند پيش می ِِ ِاتی مناسبات اجتماعی نيز در قِ خصلت طبِِ
ِ بنيادی قرار گرفته بسياری از نياز ھای ضرور اجتماعی مردم تغييرمعرض  ِطور ه ب...) آموزش، درمان، مسکن،(ِ

  .گردد ِرايگان و يا صرف مخارج بسيار ناچيز رفع می

ِی تئوکراتيک و در واقع نبود اوليهعِ يک نظام ارتجاۀ در ايران، تحت سلط ِ دمکراتيک و از جمله حق ئی ترين آزادی ھاِ
ِايجاد تشکل مستقل و فعاليت مسالمت آميز اعتراضی، دشواری ھای زيادی در مقابل شکل گيری خود مديريتی اقتصادی  ِ ِ ِ ِ

ِھر حال مھم اين است که با توجه به تداوم مبارزات صنفی کارگران ه اما ب. وجود دارند ِ ھم اکنون اعتصابات و (ِ

ِ اقتصادی، از جمله واحد ھای مرتبط با شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی، ۀسسؤات کارگری در صد ھا ماعتراض ِ
ِ، با استفاده از فضای مبارزاتی در جنبش کارگری )ِ کاشی خزر در جريان استۀاھواز و کارخانۀ  نورد لولۀکارخان

ِايران، ايده ھای مرتبط به مشارکت و نظارت کارگری در امور ا ِ چندی . ِالی مطالبات مطرح گردنده ين واحدھا، در البِ

ِاست که بخشی از کارگران آگاه و مبارز، در ميان شعارھای خود در اعتراض به خصوصی سازی  ِ ِ ِاز جمله تجمع (ِ
ِاعتراضی کارگران معادن زغال سنِگ کرمان به خصوصی سازی در  ِ ِ، حرکتھای دخالتگرانه و )١٣٩۵ ]اسد[ مرداد٢٧ِ

  .  ای خود مديريتی در محيط کار، روی آورده اندايده ھ

ِ برای مثال، طی حرکت وسيع و دو ھزار نفری کارگران شرکت آلومينيوم المھدی ھرمزآل، که باعث متواری شدن  ِ ِ ِِ ِِ ِ
ِمديران ارشد اين شرکت شد، يکی از حرکتھای با اھميت کارگران اعتراضی در اين مجتمع صنعتی، تشکيل فوری  ِِ ِ ِ

ِدر ميان مطالبات کارگران، اعتراض شديد آنھا به .  بر مديريت آن بوده استکنترولِ، اعمال ً کارگری و موقتاِشورای ِِ ِ
ًکاھش تقريبا" ِو عدم پرداخت حقوق برای چندين ماه به حدود " ِ يک سوم از حقوق کارمندان و کارگرانِ  از ٢۵٠٠ِ
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ِ از تصميم مدير مالک جديد ممتأثرکارگران است که  ِ ً  کارگران در ايران، عمدتاۀِکه اعتراضات روزمر با اين. باشد یِ

ِمطالبات صنفی و از جمله پرداخت کارمزد ھای معوقه، وضعيت حداقل دستمزد، تبديل قرار داد ھای موقتی ۀ در محدود ِ ِ ِ ِ
ِمبارزات کارگری، خاطر مقاومت و ه ِجاری به دائم و در کل مسائل مرتبط به ايجاد امنيت شغلی است و ھر از گاھی ب

 ]اسد[ِمردادۀ ِ ايران ترانسفو زنجان در نيمۀِموفقيت کارگران کارخان. م.ب(گردند،  بخشی از اين مطالبات وصول می

ِ، در وصول خواست ھائی مانند بازگشت تعدادی از کارگران اخراجی به کار، عدم کاھش و لغو مزايای خدماتی ١٣٩۵ ِِ ِ ِِ ِ
ِ روند واگذاری ايران ترانسفو به شرکت آداک، بازبينی و اعالم سود ۀِی، بررسی دوبار تکميلۀجمله بيم و رفاھی من ِ ِِ ِ

ِساليانه و توقف فروش امالک، ت ِ، اما تنھا در موارد نادری بوده است که )ِسيسات و ساختمان ھای ايران ترانسفوأِ
ِکارگران يک واحد اقتصادی، در پروس ِ اعتراضات خود، با تشکيل جمعی شۀِ ِ ِورا و يا کميته، برای مدتی بر محيط کار ِ ِ

  . کنند ِ جمعی و دمکراتيک يافته، مطالبات راديکال تری را مطرح میکنترول

ِبرای مثال يکی از موارد اعتراض توسط کارگران شرکت آلومينيوم المھدی ھرمز، نبود تطابق موازين حقوقی واگذاری  ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ
، "۴۴ِرسيدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجرای اصل "ِاست که به موضوع " سیِ قانون اسا٣٢ۀ ، ماد۴۴ِاصل "آن با 

ِ شناخت عميق تر در جنبش کارگری ايران از جايگاه و توانمندی بالقویِدر واقع، در صورت ارتقا. گردد مربوط می ۀ ِ

ِخود برای طرح مطالبات گسترده تر، حتی در چارچوت قانون اساسی جمھوری اسالمی، امکا ِ ن دارد که سطحی از ِ

ِخواست ھای راديکال تر مانند استقرار  ِ ِ اقتصادی دچار بحران و در حين ورشکستگی، ئی کارگری در واحد ھاکنترولِ ِ
ِبديھی است که در صورت وجود مديريت سوسياليستی، مالکيت و . عملی گردند ِسسات اقتصادی به خود ؤ مکنترولِ ِ

ِدی و آزادی عمل مناسبتر مالی و لجستيکی برخوردار میکارگران واگذار شده، آنھا از توانمن ِ يکی از نمونه . گردند ِ

ِکه شرکت مزبور توليدات خود را   کيمبرلی در ونزئوال است که بعد از اينۀھای اخير در سطح جھان، تصرف کارخان
ِ حکومت مترقی ۀوسيله  بِ کارگر را اخراج نمود، بررسی وضعيت٩٠٠ نبود مواد اوليه متوقف نموده بيش از ۀبه بھان

ِدر ونزئوال، آشکار نمود که انبار شرکت مملو از مواد اوليه است و نيکوالس مدورا رئيس جمھور کشور، با تخصيص  ِ
ِکند، به تداوم فعاليت م  مواد بھداشتی تھيه میً آن که عمدتاۀر به بودجال ميليون د٢٢  کنترولسسه اما اينبار تحت ؤِ

کند   در صد مواد مورد نياز کشور را توليد می٢٠اين کارخانه نزديک به . ِکارگران آن کمک نمود

)@August,telesurenglish ١۵,٢٠١۶ .( در تعدادی از کشورھای جھان)تجمع ھای ) مونترگان در اسپانيا. م.ب

  .   کارگری در قالب تعاونيھا و شوراھا، به سطحی از خودمديريتی دست يافته اند

ِ اول به وجود ساختار و موازين دمکراتيک سياسی ۀِ روابط غير استثماری و برابرگونه، در درجِاما تداوم اين نوع ِِ
ِتحقق انقالب . دھد ِ، اساس آن را تشکيل می)جمھوريت(ِی عمومی و حقوق مدنی أِنيازمند است که استقرار حق ر

ِسياسی دمکراتيک و برقراری آزاديھای اساسی برای دخالتگری جنبشھای مرد ِ  تعيينِويژه جنبش کارگری در ه می، بِ

ِسرنوشت اجتماعی، زمينه ساز اوليه برای حرکت گسترده و آگاه توده  ِ بدان . باشد ِی در راستای بنای سوسياليسم میئِ

ِ بنيادين در نظام سياسی و اجتماعی موجود و ترويج ايده ھاتغييرِجھت، فعاليت و مبارزه برای ايجاد  ِ ِ که نھادينه شدن ئیِ
ِرزشھای انسانی مانند آزادی، ھمبستگی، عدالت، شفافيت اداری و ا ِ جمعی و عمومی بر فعاليتھای اقتصادی و کنترولِ

ِ کنشگران  و مبارزان مردمی میۀداند، وظيف  انسانی میۀِاجتماعی را سنِگ بنای يک جامع   باشد ِ
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