
»مدیریت« چیست؟

)به زبان ساده(

  این صحبت.«مدیریت غلط و ناکارآمد و غیرعلمی باعث تمام بدبختی های� ما است»امروزه مدام می شنویم که 

  رس�می و غیررس�می گرفت�ه ت�ا س�خنرانی ها ورس�انه هایرا از زبان بسیاری آدم ها شنیده ایم. از تلویزی�ون و رادی�و و 

  خانوادگی. گوی�ا ب�ر دورهمی های کارشناسی و غیرکارشناسی در سمینارها تااظهاراتِ�مختلف و  بیانیه های تحلیل ها و

  مدیریت است. البته بیش تر اوقات ب��رای کلمه ی م��دیریتِسر این موضوع اجماعی صورت گرفته که همه چیز زیر سر

 یک پسوند یا پیشوندی انتخاب می شود، مثل مدیریت جهادی، مدیریت انقالبی، م�دیریت علمی، م�دیریت تخصص�ی،

 مدیریت کارآمد، مدیریت صحیح، مدیریت مذهبی و... . هر گروه ی�ا جری�ان سیاس�ی ب�ا توج�ه ب�ه عالی�ق ص�فتی ب�ه

چنان نقش مرکزی و اصلی را بازی می کند.   اما مدیریت هم،مدیریت اضافه می کند

 اکنون می شود لیست بلند و باالیی از سیاست مدارانی که چنین اظهارنظراتی کرده اند را دور هم جمع ک��رد ت��ا

 از همنشینی این اسامی حیرت کرد، اما این توافق عمومی چگونه شکل گرفته است؟ معم�والً ب�رای تاکی�د بیش�تر ب�ر

 صحت انگشت گذاشتن شان بر مدیریت به سراغ استدالل قیاسی می روند و با چند مقایسه ی دم دستی بین مدیریت در

  یماند ک�ه، بل�ه! قطع�اً همه ایران با ژاپن، کره جنوبی یا آمریکا و اروپا و حتی چین، دیگر هیچ جای صحبتی باقی نمی

  چند مدیر و مسئول ایرانی، که باِر ریش و پریشانُمشکالت زیر سر مدیریت است. حتی برای عده ای دیدن چهره ی پ

  ام��ا!« این هم شد مدیر؟ بی کفایتی رو بببینید!ببینید»بی پرنسیپی و لحن صحبت های شان� حجت را تمام می کند که 

  بلکه بیشترشان در کارخانه یا محل کار با مدیر یا،برای کارگران که فقط در تلویزیون و رسانه با »مدیر« آشنا نیستند

 مدیرهایی سر و کار دارند، قضیه تنها� با مدیر خوب و بد تمام نمی شود و این که همه چ�یز در این س�طح ب�اال ب�ر س�ر

مدیریت خراب می شود کمی مشکوک و نابسنده است. اما باید این موضوع را بررسی کرد و راز آن را برمال کرد.

 م�دیریت غل�ط و»اولین چیزی که در این میان بسیار مشکوک است، »فراطبقاتی« ب�ودن این ائتالف ب�ر س�ر 

  است! وقتی نگاه می کنیم می بینیم نه تنها� گروه های مختلف بورژوایی داخلی و خارجی، با رسانه های«مدیر بی کفایت

 مختلف شان، بلکه نفوذ این عقیده را در بسیاری از نیروهایی که خود را وابسته به کارگران می دانند نیز می ت��وان پی��دا

 نظره�ای شخص�یر و سندیکاهای کارگری تا اظهااتحادیه ها� از بیانیه های مربوط به کانون صنفی معلمان و برخی .کرد

 ؛برخی کارگران. از این رو بررسی دقیق تر موضوع به شدت اهمیت پیدا می کند و باید پاسخی روشن برای آن پیدا کرد

 چرا که وقتی دقت می کنیم در سطح یک کارخانه چنین اتفاقی کمتر می افتد که وقتی مثاًل فشار سرمایه بر ک�ارگران

 باعث نارضایتی آنان شود، همه ی مشکالت را زیر سر مدیر بدانند و فکر کنند با تغییر م��دیریت اوض��اع معیشتی ش��ان

 اما می بینیم این موضوع در سطح سیاسی جور دیگری رقم می خورد! .بهتر خواهد شد

  تایید این موضوع از طرف عمده ی نیروهای اجتم�اعی در ای�ران، ام�ا نی�ازِ نتیجه و بالهتِپس با وجود سادگی

 است که این موضوع را با دقت بیشتری که الزمه ی آگاهی کارگری است، بررسی طبق��اتی ک��نیم. ح��ال بای��د پرس��ید

 ق�در وقتی از مدیریت صحبت می شود دقیقاً منظور چیست؟ و م�دیر چ�ه نقش�ی در اقتص�اد و سیاس�ت دارد ک�ه این

الی دیگر آغاز می کنیم:ؤال از سسؤتأثیرگذار شمرده می شود؟  برای پاسخ به این 
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علم مدیریت از چه تاریخی شکل گرفته و چه جایگاهی در مناسبات تولید دارد؟

 برای پاسخ به این سؤال ها ابتدا نگاهی اجمالی به تاریخ شکل گیری علم م�دیریت می ان�دازیم. آن ط�ور ک�ه در

  با تیلور در آمریکا و ف�ایول در فرانس�ه19بیشتر متن های مربوط به »تاریخ علم مدیریت« آمده، علم مدیریت در قرن 

  تولی�د ب�رای راهکاره�ای� تیلور به دنبال عاری کردن کار از صفات انسانی بود. او در این زمینه راه را یشد. نظریهآغاز 

 گن�اه نابخش�ودنی او این: »گوید مدند هموار کرد. پیتر دراکر در م�ورد او می آانبوه، که بالفاصله بعد از مرگ وی پدید

  یکرد برای ساختن و پیش بردن امور چیزی به عنوان مهارت وجود ندارد. تیلور م�دعی ب�ود ک�ه همه بود که ادعا می

 ای تب�دیل ها را مرحله به مرحله چنان تجزیه کرد ک�ه ب�ه اعم�ال غیرم�اهرانه شود آن این کارها مثل هم هستند و می

 1ها هر امری را پیش برد.«  آنِشوند که بتوان با کنار هم قرار دادن

 بر خالف تیلور، فایول معتقد بود که روح یگانگی و صمیمیت در هر سازمانی� جزء ضروری کار است. ف��ایول اما

 تک�نیکی، بازرگ�انی، م�الی، امنی�تی، بندی ک�رد: های یک سازمان تجاری را ب�ه ش�ش عام�ل تقس�یم چنین فعالیت هم

) (، س��ازمان دهیPlanning) حسابداری و مدیریتی. او معتقد بود که وظ��ایف م��دیریت عبارتن��د از: برنام��ه ری��زی

Organizingفرماندهی ، ) (Command( هماهنگی ،)Coordinating) و کنترل (Controlتا به امروز نیز .) 

  تیلور و ف�ایول ب�ا این ک�ه دو نظری�ه پ�رداز2 سنتی مورد استفاده است یترین نظریه شده این وظایف به عنوان پذیرفته

 متفاوت در زمینه ی مدیریت هستند اما اشتراکات بسیاری دارند که علم مدیریت بر مبن��ای هم��ان اش��تراکات ش��کل

گرفته است:

اول این که علم مدیریت نتیجه ی تقسیم کار اجتماعی فزاین��ده در س��رمایه داری اس��ت. بای��د توج��ه 

  اما سرمایه داری ب�ا اس�تفاده و گس�ترش ف�راوان؛داشت که تقسیم کار پیشینه ای بسیار طوالنی تر از این دارد

 تقسیم کار باعث بهره وری باالی تولید کاالیی شده است و جایگاه کلیدی ای در ش��یوه ی تولی��د س��رمایه داری

 اگر مالک، رئیس و مدیر کارخان��ه تنه��ا� یک  نف��رحتی دارد. از این منظر در ابتدای شکل گیری سرمایه داری 

 بود که خود به استخدام نیروی کار می پرداخت و در کارخانه آن ها را اداره می کرد و حقوق ش��ان را پ��رداخت

 می کرد )مثل کارگاه های کوچک امروزی( اما به مرور زمان و با گسترش سرمایه داری و تقس��یم کار گس��ترده

  مثاًل رئیس و مال��ک کارخان��ه دیگ��ر در؛این نقش واحد به افراد مختلفی ب��ا نقش ه��ای وی��ژه ای مح��ول شد

 کارخانه حاضر نمی شوند و مدیر کل، با سرپرستی مدیر منابع انسانی، مدیر مالی، مدیر اجرایی، مدیر ف��نی و

 کار البته محدود به طرف سرمایه نیست و سرمایه داری با ... اداره ی کارخانه را برعهده می گیرند. این تقسیم

 کار دارد، تا با ساده س��ازی ک��ار و اس��تخدام  تولید سعی در از بین بردن مهارت نیروی یکار گسترده میتقس

 نیروی کار ساده و ارزان سازی  نیروی کار، قدرت چانه زنی را از کارگران بگیرد و ب��ا ب��االبردن ن��رخ اس��تثمار،

سود حداکثری را به دست آورد.

کار نقش سرمایه شکل گرفته اس��ت چنین، همان طور که در باال آوردیم، مدیریت در پی تقسیم هم 

 و همواره در پی ایفای نقش جایگزین سرمایه می باشد. از این رو اهداف م��دیریت ب��ا اه��داف س��رمایه دار یکی

  اما هماره در پی آن است ت��ا،است و با این که مدیر هم توسط سرمایه دار استخدام می شود و حقوق می گیرد

 منافع سرمایه دار را فراهم آورد. از این رو بزرگ ترین اهداف اصلی مدیریت علمی: باال بردن بهره وری یا همان

  حداکثری و افزایش سود سرمایه دار است. در این میان حتی نظریه هایی از علم مدیریت ک��ه س��عیِاستثمار

 می کنند با ایجاد فضای متنوع و زیباسازی محل کار و ایجاد فض��ای ب��ازی و س��رگرمی ب��رای ک��ارگران روی

  سرمایه را نیز به کارگران نشان دهند، باز همین اهداف را دنبال می کنند و عم��دتاً مرب��وط ب��ه دورانِخوش

، منتشر شده در سایت مدیرپدیا�«سیر تاریخی مدیریت به مثابه علم» از متن 1
 همان2
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 رونق سرمایه هستند که می خواهند با حفظ وضعیت موجود مانع سرکشی نیروی کار ش��وند. ام��ا ب��ه محض

 ورود به دوران رکود همان مدیران رویکردهای خود را تغییر می دهن��د و ب��ا فش��ار ح��داکثری و قط��ع تم��ام

امکانات و افزایش ساعت کاری به اهداف خود پاسخ می دهند.

گ��رفت و ب��ا تث��بیت نقش خ��ود توانس��ت ب��ه از سوی دیگر، علم مدیریت، ابتدا در کارخانه ها شکل 

 گسترش ایده های خود در شاخه های� مختلف بپردازد. اکنون مدیریت صنعتی تنها� شاخه ای از مدیریت است

 گرفته است. اما با وجود تنوع بسیار باالی شاخه های م��دیریت ب��ا  بسیار زیادی از مدیریت شکلشاخه های�و 

 نظریات متنوع همچنان هدف تمام شاخه های مدیریت یکسان است و هیچ گ�اه من�افع طبقه ی ک�ارگر در آن

نقشی نداشته و نخواهد داشت.

  سرمایه به آنِ مدیریت وارد شد و بعدها با نیاز روزافزون،در ایران نیز با ورود و گسترش مناسبات� سرمایه داری

  طی قراردادی می��ان دانش��گاه ته��ران و دانش��گاه کالیفرنی��ای جن��وبی، اولین دانش��کده عل��وم اداری و1333در سال 

 چنین اولین دانشکده مهندسی صنایع دولتی و خصوصی تاسیس گردید. همسازمان های� بازرگانی برای تربیت مدیران 

  دانشکده ص��نایع دانشگاه1352کار کرد و پس از آن در سال ه  در دانشگاه صنعتی شریف آغاز ب1347ایران در سال 

 60 نزدی�ک به گذش�ِت دانشکده صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر به این عرصه وارد ش�دند. ب�ا 1355علم و صنعت و 

  علم مدیریت در ایران می بینیم که این علم چه جایگ�اهی پی�دا ک�رده و توانس�ته ب�ا گسترشِگسترشورود و سال از 

 چ��نین در فض��ای عمومی  زمینه ی جذب بسیاری از دانشجویان را ف��راهم کن��د. هم، خودِرشته ها و شاخه های مختلف

 ن��دازد. ب��ا اینیا بی بدیل و تاثیرگذار در اقتصاد و سیاست و حتی فرهن��گ و ... ج��ا بجایگاهیتوانسته خود را به عنوان 

ال پاسخ دهیم:ؤمقدمه ی کوتاه حال باید به این س

 غیرطبقاتی است؟ »علم مدیریت« چطور؟«علم»آیا 

 ک��ه این موض��وع »علمی« اس��ت و توس��طگفته می ش��ود خیلی مواقع دیده ایم که برای توجیه یک ایده و نظر 

  علمی در جامعه پیاده می شود ک�ارگران حس می کنن�د ک�ه درِپردازان تأیید شده است! اما وقتی همان موضوع نظریه

  نقش بیش��تری دارن��د. »علم م��دیریت« یکی ازبرنامه ریزی ها�تحم��ل فش��ار ناش��ی از پیاده س��ازی آن سیاس��ت ها� و 

 ِ جلوه های علِم طبقاتی است. پس هر وقت موضوعی برچسب »علمی« خورد به این معنی نیست که منافععریان ترین�

تمام طبقات در آن دیده شده است. 

 اس��ت و مدیریت چه در اهداف و ایده ها و چه در عمل همواره در پی انکشاف سرمایه و باالبردن بهره وری بوده

 تمام بزک دوزک های محیط زیستی و مسئولیت اجتماعی و ...، جز فریبکاری آشکاری نیست که ب��رای حف��ظ و ادامه ی

 ن��دازد و ب��دونیا مدیریتی ای وجود ندارد که منافع سرمایه را ب��ه خط��ر ب یمناسبات سرمایه الزم می بیند. هیچ برنامه

  و ایده ها و نظری��ات علمی م��دیریت تمام برنامه ریزی ها�تایید صاحبان سرمایه اجازه ی اجرا پیدا کند. »سود« حد توان

 را مشخص می کند. پس پاسخ به این سؤال  که »نتیجه ی عمل مدیران ب�ه نف�ع کیس�ت؟« بس�یار س�اده خواه�د ب�ود:

بی شک به نفع جبهه ی سرمایه! 

حال کارگران بهتر از همه می دانند »چرا حقوق مدیران بیشتر از کارگران است« 

 د و باید سهم خود را از این تولید ارزش اضافی توسطن سرمایه دار در کارخانه عمل می کنبازوهایمدیران چون 

 کارگران بگیرند. آن ها با این که حقوق می گیرند و اگر در انجام مأموریت خویش و کارهای محوله نتوانند موفق ش��وند

  سرمایه دار هستند.ِبی شک اخراج خواهند شد، اما کارگران باید یقین داشته باشند که مدیران در هرسطحی هم دست

 در ارتباط� با کارگران قرار دارن��د، ب��ا نال��ه از این ک��ه آن ه��ا همبه ناچار  هستند و پایین تر�معموالً مدیرانی که در سطح 
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 مانند کارگران حقوق بگیر هستند و توسط سرمایه دار و رئیس کارخانه استثمار می ش��وند، س��عی می کنن��د خ��ود را در

 بین کارگران جا بزنند و کارگران را بیشتر با خود همراه کنند. آن ها می گویند هیچ من�افعی در این کارخان�ه ندارن�د و

د تا اخراج نشود. ن وظیفه و ناچاری باید سیاست های� هیئت مدیره و رئیس کارخانه را انجام دهِتنها از سر

 این فریب کاری ها که ناشی از جایگاه پایین تر و نزدیک تر مدیر و به خصوص مدیران سطح پایین تر به کارگران

  می تواند برای بعضی کارگران به خصوص کارگران صاحب مهارت یا اش��رافیت ک��ارگری بس��یار فریبن��ده،پدید می آید

  اما طبقه ی کارگر باید خوب بداند که اگر این ویژگی های مدیریت؛باشد و احساس نزدیکی ای با مدیران داشته باشند

نبود قطعاً توسط سرمایه استخدام نمی شدند.

 »مدیریت کارآمد« چگونه> شکل می گیرد؟ه یافسان

 ن هم صدا می شوند که مدیریت نقش بی بدیلی در تولیدابعضی وقت ها می بینیم برخی از کارگران با سرمایه دار

  تولیدی یا یک شرکت نمی تواند موفق باشد و منج��ر ب��ه اتالف ی کارآمد، یک مجموعهِدارد و معتقدند بدون مدیریت

 بدون مدیریِت درس��ت ک��ار خواه��د» این ها معتقدند ،انرژی و مواد اولیه و یا خرابی دستگاه ها می شود، به عبارت دیگر

. «خوابید!

 این همان اعتقادی است که از مدیریت جایگاهی کلیدی ساخته و نقشی افسانه ای برای آن ایجاد می کند. یک

 مدیر می تواند یک کارخانه ی خودروسازی را تبدیل به »تویوتا« کند و مدیری دیگ��ر آن را تب��دیل ب��ه »س��ایپا«! ی��ک

 مدیر می تواند شبیه »استیو جابز« باشد که هر حرکت دست و سرش میلیارده�ا دالر س�ود تولی�د می کن�د و م�دیری

 ده توص��یف می کنن�د! البت��ه در زمینه یزی��ان ترین کارخانه ه��ای ای��ران را  دیگر چون بسیاری مدیران شستا که بزرگ

 کده ها و بازاریابی ه��ای ش��رکت ها بس��یار مهم اس��ت. ام��ا طبقه  ی افسانه سازی از »مدیریت« جایگاه رسانه ها و آموزش

 « خویش و بدون نگاه شکاک و عمیق خود، ب��ه راح��تی ب��ر این  افس��انهِکارگر نمی تواند بدون سالِح »تحلیل طبقاتی

چیره شود. پس باید دید این افسانه چه چیزهایی را پنهان می کند و بر روی چه مسائلی اغراق می کند؟

  نقش،اولین چیزی که در »افسانه ی مدیریت کارامد« مثل افس��انه ی »اس��تیو ج��ابز« نادی��ده گرفت��ه می ش��ود

  به کار گرفته شده در بخش های مختلف بازاری��ابی ت��ا تولی��د و توزی��ع و خ��دمات پس از ف��روش وِمیلیون ها نیروی کار

  کارگران است. گویا استیو جابز جادوگری استِسو و از سوی دیگر نقش مالکیت و سرمایه در استثمار  یکازتبلیغات 

 که با چوب جادویی اش موبایل تولید می کند! گویا »استیو جابز« در خأل زندگی و ک��ار می کن��د و اگ��ر او را از آمریک��ا

  ک��ه س��رمایه از م��دیرانی ای خیره کنندهِبرمی داشتی و هر جای جهان می انداختی هیچ فرقی برایش نمی کرد! ویترین

  »استیو جابز« ساخته است یک خاصیت ج��ادویی دیگ��ر هم دارد. این افس��انه ک��ه در ابت��دا مناس��بات تولی��د رامانند

 رنگ و حتا ناپدید می کند، در مرحله ی دوم می تواند چون سیبل مناسبات نقش محوری در زمان بحران را نیز پیدا کم

 کند. پس وقتی فشار طبقاتی و استثمار ح��داکثری کم��ر ک��ارگران را خم ک��رده و ص��دای اعتراض��ات ک��ارگران بلن��د

  ت��اب آوری ک��ارگران را ب��اال،می شود، سرمایه مقصر اصلی را مدیریت غلط می داند و با تغییر مدیریت و ایج��اد ح��دود

 ه ب��ازیع��می برد. این نقش مهمی است که مدیران در سطوح مختلف از ی��ک کارخان��ه ت��ا س��طوح ب��االی اداره ی جام

می کنند.

  مثاًل در ی�ک کارخ�انه ی مش�خص »م�دیریت کارآم�د« ب�ا؛ مادی مشخصی ن�یز داردپایگاه های�اما این افسانه 

  و ... می توان��دانبارها�برنامه ریزی دقیق در خرید مواد اولیه و بازاریابی و تقسیم کار و حتی چیدمان دقیق دستگاه ها و 

 باعث شود که عملکرد آن مجموعه بسیار روان تر و بهره ورتر شود. از این منظر کارگران تص��دیق می کنن��د ک��ه بل��ه، با

  ام��ا م��دیران،ران در اس��تثماراوجود در نظر گرفتن همه ی مسائل مربوط به نقش کارگران در تولید و جایگاه سرمایه د
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 نقش مهمی در این میان می توانند بازی کنند! به نظر می رسد این افراد با مسامحه سعی می کنند نقش م�دیران را ت�ا

 آنجا که می شود غیرطبقاتی ببینند، یا حداقل صورتی غیرطبقاتی برای آن قائل ش�وند ک�ه ممکن اس�ت روزی تحق�ق

یابد! 

 به این دسته از افراد باید گفت که مدیریت همواره طبقاتی است و طبق��اتی خواه��د مان��د و اگ��ر ممکن اس��ت

 نقش مهمی در بهره ورتر کردن تولید داشته باشند، ام��ا این بهره ورت��ر ک��ردن ن��یز هم��واره در جهت اف��زایش اختالف

 طبقاتی کار و سرمایه گام برمی دارد و شاید در کوتاه مدت منجر به حف��ظ ی��ک کارخان��ه و رون��ق گ��رفتن آن ش��ود و

 کارگران را از اخراج و بی کاری نجات دهد و حتی منجر به استخدام نیروی بیشتری شود، ام��ا در کلیت نقش مخ��رب

 مدیریت روی کارگران همواره وجود دارد و شاید بشود گفت که بهترین مدیران آن هایی هستند که بیشتر از م��دیران

ناکارآمد در استثمار کارگران نقش خواهند داشت!

  یک علم بورژوایی، یا صدقه خواهی و اکتفا به چ��انه زنی، ق��درت وِرزومندی برای اصالحآطبقه ی کارگر به جای 

 دانش این را دارد و خواهد داشت که »علم اداره ی کارگری« را با اهدافی کارگری به گون��ه ای رقم بزن��د ک��ه ن��ه تنه��ا

 بهترین و روان ترین شیوه ی کار در کارخانه یا شرکت رقم بخورد و کارخانه بتواند بقا و گسترش خ��ود را حف��ظ کن��د،

 بلکه باالترین� سطح معیشت، آرامش و امنیت کاری را با زمینه های گسترش خالقیت و مهارت ک��ارگران ف��راهم کن��د.

 این گونه حد و مرز گذاشتن بر »علم کارگری« نتایجی دیگر برای طبقه ی کارگر به جا خواه��د گذاش��ت ک��ه هیچ وقت

 »علم مدیریت بورژوایی« توان تحقق آن را نخواهد داشت. این الگویی است که نه تنها� در سطح یک کارخانه بلک��ه در

 تمام سطوح اجتماعی توان گسترش دارد و توسط قدرت طبقه ی کارگر یا همان دیکتاتوری پرولتاری��ا محق��ق خواه��د

 شد. اولین گام های تحقق »علم اداره ی کارگری«، تحلیل طبقاتی صحیح از »علم مدیریت« است. از این رو ب��از س��ؤال 

مهمی پیش روی کارگران است:

امروزه هم صدا شدن با  شعار »مدیریت ناکارآمد« چه نتایجی برای طبقه ی کارگر دارد؟

 امروزه در پی فشار حداکثری به نیروی ک��ار و ارزان س��ازی و س��لب م��الکیت از آن��ان و ح��ذف دانه دانه ی م��واد

 حمایتی قانون کار و تحت فشار قراردادهای کوتاه مدت و ساعت کار باال، بدون بیمه و سنوات، که به عنوان ج��زوی از

 انکشاف سرمایه با عنوان نئولیبرالیسم، سیاست های خصوصی سازی را دنب��ال ک��رده و س��ود سرش��اری ب��رای س��رمایه

 فراهم کرده و نیروی کار را زیر فشار بیشترین نرخ استثمار و فشار ناشی از تحریم ها و... مستاصل و ناتوان کرده است.

 ک��ار این منطق��ه و ای��ران در این بین بحران های ناشی از تغییرات اقلیمی، اپیدمی کرونا بار فشارها را به دوش نیروی

 منتقل می کنند. در این بین در پی برجسته شدن هر یک از این موضوعات متوجه موجی از اعتراض�ات می ش�ویم ک�ه

 در سطوح مختلف به ص��دا درمی آین��د و در پی آن اخب��ار بیانیه ه��ا و س��خنرانی ها� و اظه��ارنظرات و موض��ع گیری های

مختلف را شاهد می شویم. که بین شان یک موضع بسیار شنیده می شود: مدیریت بی کفایت!

 جریان ها در چپ و راست، داخل و خارج دولت و ایران، دیگری را متهم به »م��دیریت بی کف��ایت« می کنن��د و

 «م��ردم»خود را متولی و یا حامی و یا حتا صاحب علِم »مدیریت صحیح« می دانند و معتقدند این بی شک تنها ناجی 

 برای عبور از این وضعیت خواهد بود. «ایران»و یا 

 افتاده ی معلمانعقب از این جهت شعار »مدیریت ناکارآمد«، نه تنها در پی ورشکستگی یک کارخانه، یا حقوق 

 حق التدریس ، یا یک سوتی در برنامه ی تلویزیونی و یا بی آبی و فشار معیش��تی در خوزس��تان و در پی ش��نیدن تع��داد

 کشته های روزانه ی کرونا و وضعیت دارو  و بهداشت، قطعی ب��رق و ... تک��رار می ش��ود، بلک��ه ب��ا این ظ��رفیت زمینه ی

 ائتالف فراطبقاتی باالیی را فراهم می کند.  با وجود این که برای کارگران از روز روشن تر است که »م��دیریتِ« موج��وِد
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 سرمایه تنها شکل مدیریت ممکن نیست و مدیریت می تواند شکل های مختلفی به خود بگیرد، اما از چند نظر نس��بت

 به این موج ائتالفی برای مطالبه گری »مدیریت کارآم�د«  بای�د موض�ع گیری کند و آن را ی�ک جری�ان ض�د ک�ارگری و

اند:بدارتجاعی بورژوایی 

اول این  که »علم مدیریت« علمی بورژوایی است و هیچ گاه منافع طبقه ی کارگر را لحاظ نمی کند و 

 اگر جایی رویکردی مدیریتی اشتباه کند و باعث شود وضعیت برای بخشی از جامعه غیرقاب�ل تحم�ل ش�ود،

 اما مدیریت صحیح نیز هدفی جز ادامه ی استثمار حداکثری ندارد. مثاًل در مورد خوزستان معتقدند مدیریت

 ناکارآمد باعث چنین فشاری برای مردم خوزستان شده، اما نمی ییند اوالً همین سیاست های اتخاذ شده ن��یز

 با برنامه ریزی و نگاه تخصصی مدیریت شده و حاال که غلط از آب درآمده نیز سیبل کردن مدیریت نمی تواند

استثمار حداکثری طبقه ی کارگر را برطرف کند.

همچنین وقتی »مدیریت بی کفایت« از یک نقد ساده خارج شده و اهمیتی سیاسی و ائتالفی پی��دا 

  سرمایه دارانه را با دیگر اقشار و طبقات جامع�ه هم�راه کن�د ت�ا درجریان هایمی کند که می تواند بسیاری از 

 برابر بخش دیگ�ری از ب�ورژوازی ح�اکم ص�ف بکش�د، من�افع طبقه  ک�ارگر در این ائتالف و همس�ویی دی�ده

 نمی شود، چرا که این زمینه ی سیال اعتراضی به شدت غیرطبقاتی و فراطبق��اتی اس��ت و قطع��اً چ��یزی ج��ز

 پیش چشمان کارگران اجرا می شود ب�رای ک�ارگران چ�یزی در پی نخواه�دانتخابات� نمایشی که در پس هر 

  ریاست جمهوری رویکردهای مدیریتی یکدیگرنامزدهایداشت. کارگران دیده اند وقتی در مناظرات انتخابی 

 را به چالش می کشند، حتی در متفاوت ترین رویکردهای مدیریتی بین نامزدها هیچ گاه نرخ استثمار کارگران

 کمتر نشده است و تمام آن جاروجنجال های بورژوازی هیچ گاه منافع طبقه ی کارگر را نمی توان��د ب��ه هم��راه

  چپ و راس�ت ش�نیده جریان ه�ای� سرمایه داران هم ک�ه گ�اه ازِ«انقالبی گری »بیاورد. ادعاهای فریب کارانه ی

 می شود، از آن جا که تنها� در راستای »تغی�یر رویک�رد م�دیریتی« می توانن�د اق�دام کنن�د، بیش�تر از نم�ایش

 مضحکی از تغییر در نگاه طبقه ی کارگر جلوه نمی کنند. کارگران با تش��کل یابی خ��ویش و نیروی��ابی طبقه ی

 کارگر قادر است تمام مناسبات حاکم را که در آن همواره سرمایه دار صاحب ابزار تولی�د اس�ت و ک�ارگر ج�ز

 نیروی کارش برای فروش ندارد مرتفع کند و نه تنها� به تغییر مدیریتی اکتفا نکند که خود علم را و مدیریت

را واژگون کند. 

،از سوی دیگر طبقه ی کارگر باید با این تقلیل که مسبب همه ی مش�کالت را »م�دیریت« می بین�د 

 گیری جدی کند و نه تنها از آن عبور کند، بلکه ح�د سیاس�ت طبق�اتی خ�ود را ب�ر تحلیل طبق�اتی از موضع

 شرایط مشخص بگذارد و با تاکید بر فعلیت انقالبی به افزایش آگ�اهی طبق�اتی طبقه ی ک�ارگر کم�ک کن�د.

 بخش اس�ت، بلک�ه ب�ا ه�دف حف�ظ موضع »مدیریت بی کفایت« از این منظر نه تنها فراطبقاتی و غیرآگ�اهی

 و متحجر است.ارتجاعیمناسبات حاکم، کاماًل 

 با توجه به مسائل گفته شده سهل انگاری در موضع گیری و هم صدا شدن با جری�ان غ�الب ک�ه به ج�ای تحلی�ل

 مشخص با تقلیل بحران های سرمایه داری در پی سیبل کردن »مدیریت بی کفایت« است، در واقع ایج��اد زمین��ه ب��رای

 نفوذ ایدئولوژی سرمایه به آگاهی کارگران و ایجاد رخنه در صفوف کارگران است که ن��تیجه ای ج��ز شکس��ت جبهه ی

 کارگران در پی نخواهد داشت. از این رو استفاده از »مدیریت بی کفایت« در تحلیل بحران ها توسط نیروه��ای ک��ارگری

 باید با بازنگری اصالح شوند، و در صورت اصرار بر این موضع انحرافی باید پاس�خی کوبن�ده توس�ط ک�ارگران دری�افت

کند.

به امید پیروزی کار بر سرمایه و تحقق علم اداره ی کارگری
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