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  ملی کردن صنايعملی کردن صنايع

  وو  

  مديريت کارگریمديريت کارگری  
 

مهالنننئ  نننئ . نوشنننتئ اسنننت 1111منننئ  11اينننق مهالنننئ را لونننون ررورسننن ی در 

ررويننو . درخواست يک سندي اليست م زي ی گارسيا رروينو نوشتئ شده است

درون ارحادينننئ  نننای کنننارگری م زينننک  نننئ مهننناربه  نننا سياسنننت  نننای  نننز  

ی جندا  وی  حند در منورد ملنی شندن اصنل ی بميننئ. استالينيست پرداختنئ  نود

صننننايع نونننت و راه س نننق روسنننا دولنننت  نننورفوايی م زينننک و نينننز  راخوانننندن 

 .ارحاديئ  ای کارگری  ئ نظارت در امر روليد اب جانب سن دولت  ود

چهنار   ی  نيق الللن  ايق مهالئ  رای نخستيق  ار  نئ ب نان  رانسنئ در نشنريئ

سمننده  1191 -91لوننون ررورسنن ی منتشننر شننده و مننتق انآليسننی سن در س ننار 

 .است

 

خنارجی نهن   ی در کشور ايی کئ اب نظر صننتتی واپنم ماننده انندم سنرمايئ

ضننتب  ننورفوابی  ننومی در  را ننر پرولتاريننای . رتيننيق کننننده ای ايوننان مننی کننند

  ومننت ميننان .  ننومی شننرايا ويننده ای در مننورد تنندرت دولتننی اي نناد مننی کننند

 ننورفوابی ملننی ننناروان و پرولتاريننای  ننئ داخلننی و خننارجی و ميننان  ی سننرمايئ



 لوون ررورس ی                                               ملی کردن صنايع و مديريت کارگری

 

 1 

وينده ای  نئ   ومنت  ی اينق ن تنئ  نئ شنيوه. نسهت مهتدر رغيير جهت منی د ند

       ومننت  ننئ اصننورا منناوران وههننات نلننودار .  ناپارريسننتی مننی  خشنند مننن   

می شودم علرً يا  د   ئ ا نزار سنرمايئ داری خنارجی منی گنردد و پرولتارينا را 

مها ن  پرولتارينا منانور  ی پليم  اتی نآئ منی دارد و ينا دررحت  شار دي تارور

   مننی د نند و  تننی گنناه در ايننق راه چننندان پنني  مننی رود کننئ  ننئ پرولتاريننا امتينناب 

  در مها نن  سننرمايئ داران خننارجی درجننئ ای اب ( داخلننی ی سننرمايئ)مننی د نند رننا 

    سياسنت موجنود دولنت م زينک در  النت دو  اسنت و . دسنت سوردئ سبادی را  

 .سن  م ملی کردن صنايع راه س ق و نوت می  اشد ی  زرگ رريق نتي ئ

علل نرد سنرمايئ داری دولتنی جنای دارنندم  نا  ی ايق اتدامات کامرً در  نوبه

  ايننق  لننئ در يننک کشننور نيلننئ مسننتتلرهم سننرمايئ داری دولتننی خننود را رحننت 

 تننا   شننار شننديد سننرمايئ خننارجی و ا ننزار سن خوا نند يا ننت و  نندون  لايننت 

  ئ ايق دلين  اسنت کنئ رنر  منی کنند . دارد کارگران نلی رواند خود را  اتی نآئ

      امنننور را در دسنننت داردم جهنننت نهاد نننا و  ی در عنننيق  نننا  کنننئ سررشنننتئ رنننا

سابمان  ای کارگری مسووليت علده ای در امر روليد در  خ   ای ملی شندن 

 .تائ  گردد

  د چننئ  اشنندب الهتننئ واضنن  اسننت سياسننت يننک  ننز  کننارگری در ايننق ميانننئ  اينن

ايق  رض اشتها ی جهران ناپذير و  ريهی سش ار خوا د  ود کئ راه سوسياليز  

نننئ در مسننير انهننر  پرولتننری  ل ننئ در راسننتای ملننی شنندن چننند شنناخئ صنننتتی 

. دسنت نهاد نای کنارگری اسنتئ روسا دولت  ورفوابی و  تی انتهنا  سن  نا  ن

وايی خود شاخئ  نايی اب صننتت را ملنی کنرده دولت  ورف. اما مسألئ ايق نيست

     و اب کننارگران درخواسننت کننرده رننا مننديريت ايننق صنننايع ملننی شننده را  ننئ عهننده 

وونره ( کنئ  هيهنت  نم دارد)الهتئ می روان اب مسألئ  ا  يان ايق ن تئ . گيرندئ  
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سره رسخير کندم  ر راه ديآنری  ر ت کئ غير اب ايق کئ پرولتاريا تدرت را يک

جللئ شرکت اب وريق ارحاديئ  نای کنارگری در منديريت کارخاننئ  نای و اب سن 

     نننا اينننق  لنننئ ينننک . سنننرمايئ داریم نتنننايا سوسياليسنننتی  نننئ  نننار نخوا ننند سورد

     انهر ننیم سياسننتی منوننی اسننت و  ی چنننيق اسننتد   و سياسننتی اب جانننب شنناخئ

ئ روده  ا درک نخوا د شد و در واتع صنر اً مواضنع  رصنت ولهانن ی  ئ وسيلئ

 رای يک مارکسيست مسألئ ايق نيست کنئ  نا دسنت  نای . يت خوا د کردهورا ر

      ننننورفوابی سوسننننياليز  را  نننننا کننننندم  ل ننننئ  اينننند اب شننننرايوی کننننئ  ننننئ او در 

 هنره گينرد و جننه  انهر نی کننارگران را . سنرمايئ داری دولتنی ارائنئ منی شننود

 .رشد د د

  مثهننت و مهلننی  ننئ  ننار شننرکت در پارللننان  ننای  ننورفوابی  ننم ديآننر نتننايا 

س در نلايننندگان کننارگری أنلننی سورد و  تننی رحننت شننرايا ويننده ای  ننئ اي نناد ينن

 من نننر منننی شنننودم امنننا اينننق ن تنننئ دليننن  کنننا ی جهنننت رسنننليم  نننئ سياسنننت ضننند

 .پارللانتاريستی نيست

درست نيست کئ سياست شرکت کنارگران در منديريت صننايع ملنی شنده را  نا 

کنئ منا  ندان عننوان وبارت )ت  نورفوايی شرکت سوسياليست  ا در يک   وم

   رلننا  شننرکت کنننندگان در   ومننت  ننا تيدو ننند . مهايسننئ نلننائيم( خننوا ی داده ايننم

 ز ننی کننئ در   ومننت شننرکت مننی کننندم در تهننا  م لوعننئ .  ننئ  ننم وا سننتئ اننند

در  نالی کنئ شنرکت در منديريت . سياست  ای   نومتی رسنليم و مسنوو  اسنت

       .  ننان کامنن  ضننديت سياسننی را نوننی نلننی کننند خنن   ننای متينننی اب صنننتت ام

 ئ  رض ايق  م کنئ نلاينندگان کنارگران در اتلينت منديريت کارخاننئ  اشنندم  ناب 

 ی سنان  ق  رگونئ اعر  و انتشار نظريات و پيشنهادات خود را کئ  نئ وسنيلئ
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     اکثريننت مننردود شننده دارا  سننتند و مننی روانننند سن  لننئ را  ننئ اوننر  کننارگران 

 .نندرسائ  

شرکت ارحاديئ  ای کارگری در مديريت صنايع ملی شده می روانند  نا شنرکت 

سن جننا گنناه سوسياليسننت  ننا . تينناس شننود   ومننت محلننیسوسياليسننت  ننا در 

    اتتصننادی  ی دسننت مننی سورننند و  تننی تننادر  ننئ اجننرای  رنامننئئ اکثريننت را  نن

دولنت  ی  ننوب  نربعلده ای  م در سو  محلی می شوندم در  الی کئ  نورفوا

اصنرا گراينان در اينق . سلوئ دارد و توانيق مال يت  ورفوائی نيز ادامئ دارنند

  ومت  ای محلی خود را  ئ وور منوت   ا رفيم  ورفوايی انوهاق منی د نندم 

روانند  ئ جا می سورند را  نئ سنود کنارگران ئ انهر يون کامرً  رع مم  ر چئ  

ر مننواردی کننئ  ننر تنند  درسننت در عننيق  ننا  کننارگران را د  تاليننت کنننند و در

سياسننت محلننی  نندون رسننخير تنندرت   ننومتی روسننا کننارگران مل ننق نيسننتم 

 .سموب  سياسی د ند

  ومت محلیم  ی الهتئ محههاً ايق رلايز در تياس ما وجود دارد کئ در بمينئ

. دسنت سورده انندئ کرارينک  نوکارگران  رخی مواضنع را اب ورينق انتخا نات دم

دسنت گنر تق  در صنايع ملی شدهم   ومت سننان را  نئ ی  الی کئ در بمينئ در

اما ايق رلايزی اسنت صنوریم چنرا کنئ . اختيار و  ئ چند مها  دعوت کرده است

در  ر دو  الت  ورفوابی نلی رواند کارگران را اب  تاليت در  رخی بميننئ  نا 

 .لايند اب دارد و سنان اب ايق واتتيت  ئ سود خود استواده می ن

.  نننديمئ روی مخنناورات  ننئ الهتننئ ا لهانننئ خوا نند  ننود کننئ چشننم خننود را  نن

مخننناوراری کنننئ اب شنننرايوی ناشنننی شنننده انننند کنننئ در سن ارحادينننئ  نننای کنننارگری 

پايننئ و اسنناس . روانسننتئ اننند نهنن  ر هننری را در صنننايع ملننی شننده ايوننان نلايننند

  سنننتآاه مخننناورات  نننوق مناسنننهات مينننان ر هنننران ارحادينننئ  نننای کنننارگری  نننا د
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سنننرمايئ داری دولتنننی اسنننت کنننئ منننی روانننند نلاينننندگان کنننارگری را  نننئ دولنننت 

 خشنی اسنت اب  اما  ر چئ  م اينق خونر جندی  اشندم  ناب.  ورفوايی مهيد نلايد

رننر کننئ دتيهنناً يننک  يلنناری عننا  اسننت يتنننی رخريننب  ننورفوايی  يننک خوننر  ننزرگ

مراکننز   هننا درکننارگری در دوران اميرياليسننتیم سن  ننم نننئ  یدسننتآاه ارحاديننئ 

در واتننع ر هننران ارحاديننئ  ننای . کهننق متروپنن م  ل ننئ در کشننور ای مسننتتلره

    نننورفوابی و دولنننت  در درون سياسنننیموريق أکنننارگری در اکثنننر منننواردم مننن

در صنايع ملی شده سن  ا منی رواننند رهندي   نئ منأموريق .  ستندوههئ ی کارگر 

علينئ اينق واتتينت . ه انندمستهيم  نورفوابی گردنند و علنرً  نم چننيق شند اداری

را ننی جننز مهنناربه جهننت اسننتهر  جنننه  کننارگری در کنن  و اي نناد  سننتئ  ننای 

 سنتئ  نای کنارگری . انهر ی درون ارحاديئ  ای کارگری در جنزن وجنود نندارد

      کننارگری را  ونن  مننی نلايننند تننادر  ی در عننيق  ننا  کننئ و نندت جنننه  ارحاديننئ

 يننب انهر ننی ارگننان  ننای ر هنننری  ننئ مهنناربه در جهننت سياسننت وههننناری و ررک

 .ارحاديئ  ا می  اشند

 خوننر ديآنننر در ايننق مسنننألئ نشسنننتئ اسننت کنننئ  اننننک  ننا و سننناير م سسنننات 

سرمايئ داری کئ  ئ متنای اتتصادی کللئ يک شاخئ موروض صنتت ملی شنده 

رخرينب را در پني  خوا نند گر نت رنا  ی  ر سن  ا ر يئ دارندم رو   ای وينده

 ارگری  نزاران منانع اي ناد کننندم سن را  نی اعتهنار کننند و  ر سر راه منديريت کن

ر هران اصرا گرا منی کوشنند رنا  نا اينق خونر اب ورينق . کشانندئ  ئ ش ست  

. شنوندرو ئ   رو  رسوردن خواست  ای سرمايئ داران و  ئ ويده خود  انک  ا

د ر هران انهر ی کامرً  رع م اب رخريب روسا  انک  ا چنيق نتي ئ می گيرنن

واضن  . اي اد نلنود يک  انک ملیکئ ضروری است  انک  ا را  م ملی کرد و 



 لوون ررورس ی                                               ملی کردن صنايع و مديريت کارگری

 

 6 

وههننئ ی کننارگر  رسننخير تنندرت روسننا ی اسننت کننئ ايننق مسننألئ را  اينند  ننئ مسننألئ

 .پيوند بد

م سسات گوناگون سنرمايئ داری خنارجی و داخلنی  ندون شنک رووونئ ای را 

ت کنارگری صننايع کناری نهاد نای دولتنی جهنت اي ناد منانع در راه منديري  ا  نم

اب سننوی ديآننر سننابمان  ننای کننارگری کننئ در . ملننی شننده سننابمان خوا ننند داد

مننديريت شننتهئ  ننای گوننناگون صنننايع ملننی شننده تننرار دارننند  اينند گننرد  ننم سيننندم 

 ديآر کلک مالی کنند و  ا دولت   د  نلايندم  ئ يک و  م رد ار ر يات خود را  

روشق است کئ چننيق د تنر . شوندرو  ئ  رو مورد مسائ  وا  وغيرهم متحداً  در

رنريق نزدينک صننتت  ايند در  ی مرکزی مديريت کارگری شاخئ  نای ملنی شنده

 .را وئ  ا ارحاديئ  ای کارگری  اشد

 رنريق ام اننات   نم  نزرگ خنود جديد  تاليت در ی ايق بمينئ: جلع  ندی کنيم

   ق ونننر اينننق اسنننت کنننئ اب ورينننخ. و  نننم عظنننيم رنننريق مخننناورات را نهوتنننئ دارد

       ارحاديننئ  ننای کننارگری کننئ رحننت محا ظننت تننرار دارننندم سننرمايئ داری دولتننی 

رواند کارگران را کنتر  کنندم سننان را و شنيانئ رنر اسنتثلار نلايند و مهاومنت ئ  

جديند ام اننات انهر نی  ی اب سوی ديآنر در اينق بميننئ. ش ندئ سنان را در م  

در  خن   نايی اب صننتت  سيار نشستئ استم  ر گاه کارگران وضتيت خود را 

کئ  ئ وور استثنايی دارای ا ليت  ستند مح م نلايندم تنادر  نئ ر هنری رهناجم 

کندا  ينک اب اينق . عليئ رلامی نيرو ای سرمايئ و دولت  ورفوايی خوا نند  نود

. ام انات درونی  ئ عل  خوا د سمدب وهيتنی اسنت کنئ پني   يننی مل نق نيسنت

کننارگرم  ی ايشننات متونناوت درون وههننئگر ی مسننألئ  ننئ وننور کامنن   ننئ مهنناربه

 ئ  ر  ا   رای  نئ کنار . گی داردئ ر ر يات خود کارگران و شرايا جهانی  ست

و ننئ در خندمت وههنئ ی کنارگر  گر تق ايق شن   ننويق  تالينت در خندمت مننا ع
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وجنود ينک : کراسنی کنارگری صنر اً ينک شنرو ضنروری اسنتواشرا يت و  ور

نحراف را  نئ نهند گينردم کنارگران را سمنوب   ز  مارکسيستی انهر ی کئ  ر ا

د ند و ر هننری کننندم نوننوح  ننر ارحاديننئ  ننای کننارگری را گسننتر  د نند و   ننور 

 .انهر ی کارگران را در صنايع ملی شده ضلانت کند
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