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  »»کنترل کارگریکنترل کارگری««و و » » روزولتروزولت««آزمايش آزمايش 
  

 لئون تروتسکی
  

اتحادي?ه ی  «در موقعيت فعلی اياالت متحده ی آمريکا مسأله ی جهت گيری سياس?ِی          

متأسفانه، من در حال حاضر بس?يار     .  بيش از هر چيز اهميت دارد      ١»کمونيست آمريکا 

، ٢»روزولت«درگير امور اروپايی هستم و حتی امکان دنبال کردن توسعه ی آزمايش       

از دور به نظر م?ی آي?د   . را نداشته ام» اتحاديه ی کمونيست آمريکا«و مباحثات درون   

که يک تغيير جهت مهمی در جنبش کارگری می بايست صورت گيرد، و به طور کل?ی،      

درس ه?ای بح?ران     » روزول?ت «در توازن طبقات در اياالت متحده ی آمريکا، آزم?ايش           

  پاسخ ما چه می بايست باشد؟. ندرا به زبان سياست ترجمه می ک

ت??ا آنج??ايی ک??ه دول??ت خواه??ان کنت??رل اقتص??اد خصوص??ی اس??ت، م??ا خ??ود را براس??اس  

ل?ه اول، خواه?ان لغ?و    م?ا، در وه . کنترل حکومت از نقطه نظر پرولتاريا قرار می ده?يم         

       دفت???رداری و حس??ابداری در ه??ر ي??ک واح??د تولي???دی     : کام??ل اس??رار مع??امالتی هس??تيم    

برای جامع?ه و نتيجت?ًا، در وهل?ه اول، ب?رای ک?ارگران آن واح?د تولي?دی ب?از              می بايست   

کنترل اجتماعی بر تولي?د ب?دون ش?رکت ک?ارگران در اي?ن کنت?رل ي?ک ام?ر فرض?ی                 . باشد

. در کارخان??ه ه??ا کنت??رل از س??وی کميت??ه ه??ای کارخان??ه م??ی بايس??ت اعم??ال ش??ود   . اس??ت

                                                 
 نام تشکيالت تروتسکيست ه?ای آمريک?ايی در س?ال ه?ای     »اتحاديه ی کمونيست آمريکا« - ١

  . بود١٩٣٤ تا ١٩٢٩
رئيس جمهور اياالت متحده ی آمريکا از سال        ) ١٨٨٢ -١٩٤٥(» ولتروز. فرانکلين د  «-٢

 ١٩٣٣بود، پس از اينک?ه در س?ال        » حزب دموکرات «، که عضو    »روزولت«.  بود ١٩٣٣ -٤٥

بن?ا ب?ود   » ق?رارداد ن?وين  «را ش?روع ک?رد،   » قرارداد ن?وين «بر سر کار آمد، يک آزمايشی به نام        

ه ش?ود و جن?گ ج?ويی ک?ارگران آمريک?ا را ک?اهش       که از طريق اصالحاتی بر کسادِی اقتصاد چير   

  . دهد
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 م?ی بايس?ت ش?کل    ٣ه ص?نعتی براساس کميت?ه ه?ای کارخان?ه، کميت?ه ه?ای ک?ارگران گ?رو         

اين واضح است که ايجاد چنين کميته هايی، اگر وضعيت امک?ان ده?د،             . گيرند، و غيره  

می بايست بالفاصله، و بدون انتظار تا اينکه کنترل کارگران از سوی حکومت ق?انونی      

       ت??ا ج??ايی ک??ه کنت??رل برنام??ه ري??زی ش??ده ی حکوم??ت، از       . اع??الم گ??ردد، ش??روع ش??ود   

کنت?رل ک?ارگران از س?وی ديگ?ر، در ه?ر ق?دم ب?ا خص?ومت مالک?ان برخ?ورد              يک سو، و    

خواهند کرد، شعار سلب و ملی کردن می بايست به ط?ور طبيع?ی از توس?عه ی مب?ارزه             

شعار خالص ملی کردن ناکافی خواهد ب?ود، ول?ی در کن?ار آن ش?عار کنت?رل         . جاری شود 

 ک?ل مس?أله ب?ر اي?ن مح?ور م?ی گ?ردد ک?ه ت?ا            . کارگران می تواند هويتی انقالبی کسب کند      

شعار کنترل کارگران می تواند در آينده ی نزديک حياتی، يعن?ی، ت?ا چ?ه ح?د م?ؤثر،           چه  

  .باشد

  ١٩٣٣ سپتامبر ٦

  

» من?درج در نوش?تجات لئ?ون تروتس?کی    . »فيلد. ج. ب«بخشی از نامه تروتسکی به  

، »پاتفايندر«، انتشارات ٢٩١-٢، صفحات )١٩٢٩ -٣٣(ضميمه ). يسیبه زبان انگل(

   ١٩٧٩نيويورک
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