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 لغو اسرار معامالتی و استقرار کنترل کارگری
 

ششهشتاد و ماه مهردهم چهار                                                                                        رضا مهدوی   
                                                                                                                

 و قائم مقام  در مقابل خواست های به حق کارگران و زحمتکشان برای رفع مشکالت زندگی خود، همواره وزيران

.ذب می دهندها و مدير عامل های رژيم صرفًا وعده و وعيدهای کا  

ولت کفاف مطالبات کارگران به کارگران می گويند که در نتيجه ی تحريم اقتصادی اوضاع نابسامان است و درآمد د

و " بازسازی "  کارخانه ها  بايد  می گويند.  کرد فداکاری  و داشت" صبر انقالبی "  بايد گويند که می . دهدنمي را 

پاسخ کارگران و زحمت ... يند صادرات ازدياد يافته استمی گو. دارندبه ميليون ها دالر ارزشوند و نياز" نوسازی"

! ما نيز ببينيمخرج راضاع وخيم است بگذاريد حساب دخل واواگر: ساده استبه نمايندگان سرمايه داران بسيارکشان 

ليزم که از باشند؟ امپرياچرا حساب و کتاب ها بايد جزء اسرار ! اگر می خواهيد ما فداکاری کنيم، دفترها را باز کنيد

 آن ها با خبر است، چرا ما نباشيم؟

زندگی عادی نيستند  قادر به يک  آنان حتی :  و زحمت کشان شهر و روستا برای همه روشن است وضع کارگران

امکان ... کرايه مسکن گزاف، گرانی موادغذايی و وضع وخيم بهداشت و فساد و رشوه گيری در تمام سطوح دولتی(

رشوه گيران دولتی، ه داران بازار، دالالن واما، سرماي). متوسط را به کارگران غيروابسته به رژيم نمی دهدزندگی 

بانک های مبادا، دالر دران اموال انباشت کرده و برای روزاين. طی سال های گذشته پول دارتر و پول دارتر شده اند

معامالتی خود اسرارهرگزعه را تحت کنترل خود دارند،جاماين استثمارگران که حيات اقتصادی . خارجی می گذارند

غيره هميشه پشت  و بندهای مالی  و خريد و فروش ارز، ارتباط با دالالن غربی و زد چگونگی . رمال نمی کنندرا ب

ت مطالبا.  و نبايد ادامه يابد برای کارگران قابل پذيرش نيست بديهی است که اين چنين شيوه ای . پرده باقی می ماند

:کارگران از قرار زيرند  

برای رفع بحران اقتصادی و مشکالت روزمره کارگران و زحمتکشان، دولت می بايد فورًا حساب دخل و خرج  )١

در مطبوعات   و شرقی را علنًا  و ارتباط مالی با ديگر دولت های غربی کليه ی سرمايه داران بازار و غيربازاری 

بايد کل جامعه بداند که . ثروتمندان ايران باز شود  و اسرار معامالتی ب و کتاببايد تمامی دفترهای حسا. اعالم کند

اگر درست است که اوضاع اقتصادی نابسامان است چه ترسی از علنی کردن اسرار معامالتی . مسأله بر سر چيست

 وجود دارد؟

رار معامالتی جامعه را بدانند، چرا اگر قرار است که سرمايه داران و سهام داران که اقليتی در جامعه هستند، اس )٢

 اکثريت جامعه، يعنی توليد کنندگان، گردانندگان اصلی دستگاه، از آن اسرار آگاه نباشند؟

کارگران بايد با تمام اجزاء اين دستگاه آشنايی کامل داشته باشند، زيرا تنها آنان می توانند درباره ی نحوه کارکرد آن 

.توده ی مردم ستم ديده قابليت بيشتری برای کنترل صنايع، بانک ها و تجارت دارنداکثريت جامعه، . قضاوت کنند  

جهت بهبود اوضاع اقتصادی معامالتی، اجرای هرگونه اقدام درلغو کليه ی اسرارکنترل کارگری وبدون استقرار )٣
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.غيرممکن خواهد بود  

نه نهادهای وابسته به دولت، کميته هايی برای بازرسی و -کارخانه، توسط نمايندگان منتخب کارگرانسطح هربايد در

و يا اخراج کارگران و سازمان دهی کار در کارخانه و  گذاری های جديد، استخدام  دفاتر، نظارت بر توليد، سرمايه 

 کارگری معنای  ترلاست که استقرار کن از طريق چنين کاری  تنها. به کارگران، تشکيل گردد کليه ی امور مربوط 

.عی پيدا می کندواق  
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