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م توهاي تياقعو >>ی کنترل کارکراستيس<<   

 
١٣٨٧مهرشنبه ششم                                                                                                         یديرضا رش   

  
 نيتقابل ب امرارمعاش دری که کارگران براستي نی روز،مي را شاهد هستیاعتصابات متعدد اعتراضات و ها  روزنيا

.د نشونیدي داران وارد کمکش جدهيسرما خود و  

 ی مبارزه کارگران نقطه عطف هادي تعداد نبوده است در دوره جدني به ای دوره اچي در هی اعتراضات کارگرآمار

 هر اتي کارگران به اتکاء تجربگري از طرف درساندي کارگر را میآگاه  درجه رشد واني طرف بکي دارد که از یاديز

 اند که مشکل دهي فهماتي تجربنيادر. زنندي متناسب می هاکي  و اتخاذ تاکتتهاي خالق،روزه شان دست به ابتکارات

 ی کنترل ودستگاههاستمي س،ستي ناني کارفرماتيري امضاء ضعف مددي موقت وسفی قراردادها،نپرداختن دستمزدها

انعکاس آنرا در   برده اند وی دوره پني درای دلکيدر مبارزه اش به ضرورت اتحاد و  کارگرنيهمچن. ستيفرسوده ن

 هي تشکل پاکي به عنوان ی دوره با متشکل شدن در ظرف مجمع عمومني اند ودر ادهي اشکال متحدشدن خود برگزاذاتخ

  . مبارزه خود قرار داده اندشرفتيار پ دست آورد را ابزنيا

 منتخب کارگران ندگاني نماقي دوره مبارزه کارگران اعالم خواسته کنترل بر فروش از طرني ایدستاوردهاازگري دیکي

 باشدي کارخانه مداتي کنترل برفروش تولیعني ري موضوع اخني آن مکث کنم همی روخواهمي منجاي که ای نکته ا،باشديم

 قرارگرفته است ی طرح مطالبه کنترل کارگری برای اهي دستماان بعنوی کارگرني از فعالی از طرف عده اَاريکه اخ

 استيس<< خواهندباي جماعت منيا .ندي کارگران نمای را مشغله جدکاليدا به ظاهر خواسته رني که اکنندي میوسع

  گرفتن اعتمادبه نفس کارگرو نقش مبارزه،ی سرانجام آن جز ناکامکه ندازندي بیريکارگر را درمس >>یکنترل کارگر

  . داران خواهدبودهي درسرانجام به نفع سرمای ولکاليدار درمقابل کارگر که به ظاهرويلترناتآ کياش وسرانجام گذاشتن 

 داران درتداوم نپرداختن دستمزدها و هي نجات کارخانجات ورشکسته وسرمای است برایراه حل >یکنترل کارگر<

  . بر کارگرانشتريفشار ب

 که ی مشکلني اولرندي که کنترل کارخانه را بعهده بگرندي بگمي امروز کارگران فالن کارخانه تصمني هممي کنفرض

 مختلف ی کار در جاهافتي ماههاست که حقوق نگرفته و با دوشیکارگر . استهي مواد اولهي تهرديگيدرمقابلشان قرار م

 ی دستگاههاگري کارخانه فراهم کند مسئله دی براهيمواد اول تواندي چگونه مکندي مني را تامشيبه زحمت اداره زندگ

 در دي را ندارد سرعت تولکندي استفاده مشرفتهي پیدستگاها کارخانجات که ازريفرسوده است که قدرت رقابت با سا

 به نفع را  دو مرکزني اني رقابت بني به مراتب باالتر است و اکنندي تر استقاده مشرفتهي پی که از دستگاههایمراکز

 ی داران از تمامهي سرمای حامی دارهيدولت سرما، داستي وفروش تولعي توزگريموضوع د. کندي مني تضمهيسرما

 طبق راني اطي وبه خصوص در شراکندي دار استفاده مهيسرما  وی دارهي سرماستمي ستي حمایامکانات خود برا

جنس   وهياول  ورود موادی از دهها مراکز بندری رسمري وغیران کانال رسمهزا  افشاگرانه خودشان ازیآمارها

 قدرت رقابت را به نفع ني وهمشودي وارد میتر -نيي پااري بسمتي داران قرار دارندکه به مراتب باقهيدرخدمت سرما
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 داران عاجز از اداره هي که سرماشودي الغاء منگونهي ای شعار کنترل کارگرگري از طرف دکندي مني داران تضمهيسرما

 که سود کندي می گذارهي سرمای خود  را در بخشهي دار زرنگ تراست وسرماهي سرمانکهي هستند و نه اشاني هانهکارخا

 هي توانست سوده باشد سرمای می دارهي سرمااستي دوره از سني دارد اگر کارخانجات ورشکسته در اشي برایشتريب

  . خود  را دچار مخاطره کندو خت که کارخانه اش را ببندد اندایدار هرگز خودرا به زحمت نم

 ستمي سني کارخانه را از اکي مي بخواهنکهي داران است واهي در خدمت سرمای دارهي امکانات در جامعه سرمایتمام

 اش هي کن مواد اولدي برو خودت تولنکهي سپردن کارخانه ورشکسته به کارگر و استي نیگري دزي جز توهم چميخارج کن

 اتحاد دني از هم پاش،ی است که جز سرخوردگی کارگر به مسلخدن کن تنها وتنها فرستاداي کن بازار فروشش را پهيرا ته

  . کارگر نداردی برایگريوتشکل کارگر ارمغان د

 دار هي کارگر وسرماني که بتواند حرف اول را در کشمکش بري در سطح فراگی توده اعي وسی نبود تشکلهابي غادر

  . داران استهي سرماابي آب به آسختنير>>  ی کنترل کارگراستيس<<بزند صحبت از 

 آن نَايقي متشکل شود ی خود را کرده باشد و در ابعاد سراسریاسي وحزب سیاسي که طبقه کارگر انتخاب سی روزقنَايقي

 . وبه نفع طبقه کارگر خواهد بودکالي و رادی انقالباستي سکي ی کنترل کارگراستيروز س

 

 ی باد اتحاد کارگرزنده
 

 ٨٧ مهر ٣  یدي رشرضا
 

 

  


