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  :در يونان

 کارگران کار خانه را تصرف کردند
 کنترل و مديريت خود، در يونان با" ويومی" کارگران کارخانۀ) ٩١ دلو٢۴ (٢٠١٣ بروری ف١٢صبح روز سه شنبه ، 

دانند که اين اولين تجربه و آزمون آنھا در اداره و کنترل يک  می" ويومی"کارگران . رسماً پروسۀ توليد را آغاز کردند

  . کارخانۀ صنعتی است

صاحبان اين کارخانه حقوق . در کشور يونان است "تسالينکی"توليد کنندۀ مصالح ساختمانی در شھر " میويو"کارخانۀ 

کارگران پس از يک سال تالش و .  پرداخت نکرده و کارخانه را تعطيل کرده بودند٢٠١١ارگران را از ماه می ک

ھمفکری در مجمع عمومی ھای خود و با جلب حمايت بخشھای ديگر جنبش اجتماعی يونان تصميم گرفتند کارخانه را 

  . ی خود دوباره راه اندازی کنندئ مديريت شورابه دست خود و با

غروب . ن اجتماعی ھمراه شد معنوی بسياری از کارگران و فعاالين حرکت اجتماعی با پشتيبانی و حمايت مادی وا

ن کارگری در استاديومی در مرکز تئاتر شھر گرد بزرگی متشکل از سازمانھا و فعاال جمعيت بروریف١٠روز يکشنبه

ن را وتوانست ميکرف رگری صحبت شد، ھرفردی میی در بارۀ موضوع و ھدف اين جنبش کائاين گردھمادر . ھم آمدند

اری از مردم نتوانستند به جمع بپيوندند چون استاديوم پر شده و يبس. در اختيار داشته و نظرش را در اين مورد بيان کند

  . ديگر ظرفيت نداشت

 را در مورد ی لحظاتی بود که کارکران ميکرفون را در دست گرفته و نظر خودئدرخشان ترين بخش اين گردھما

آنھا را ) فرحدود پنج ھزار ن( و حاضرين داشتند جامعه ای مبنی بر عدالت و ھمبستگی و مديريت اجتماعی بيان می

داد که تالشھا  موج يک حس جمعی خبر می. ی در حمايت از تصميم کارگران را فرياد می زدندئتشويق کرده و شعارھا

  .شود به موفقيت نزديک می

ھای موسيقی معروف خوانندکان و گروھ. ی بزرگی در مرکز شھر بر پاشد ئدو شنبه راھپيماھمچنين غروب روز 

تاناسيس "در ميان آنھا . ی کنسرت به نفع کارگران حمايت مادی و معنوی خود را به نمايش گذاشتندئيونانی با برپا

او ھميشه از جنبشھای برابری . تيکی از معروفترين و مھمترين ترانه سرايان يونان حضور فعال داش" پاپاکنستانيو

  . طلبانه پشتيبانی و با ترانه ھايش در حمايت از جامعۀ خودگردان تالش کرده است

کارگران در جاھای خود قرار  .کارگران به سوی کارخانه حرکت کردند) بروری ف١٢سه شنبه (صبِح زوِد روِز بعد

کارگران يک تور . ، توسط کارگران کليد خوردنامه نگارانگرفتند و خط توليد در مقابل دوربينھای خبرنگاران و روز
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ی در کارخانه گذاشتند و ھمۀ جزئيات پروسۀ توليد را برای جمعيتی که به پشتيبانی و ھمبستگی با کارگران در ئنماراھ

  .آنجا حضور داشتند ، توضيح دادند

دست آوردن ه ار باالست، دسترسی به اعتبارات غيرممکن است و بھزينۀ توليد بسي. ھنوز راه درازی در پيش است

کمکھای مالی و فکری سازمانھا و . ولی کارگران ھمچنان اميدوارند. بازار در شرايط افت اقتصادی نامعلوم است

افی تواند ک راه افتادن کارخانه در چند ماه اول، ھمچنين برای توزيع محصوالت میه گروھھای حمايت کننده برای ب

  . باشد

 کند که در ساختن خانه ھا مورد استفاده قرار می ھمانطور که اشاره شد اين کارخانه مواد و مصالح ساختمانی توليد می

دانند چگونه  کارگران اين کارخانه به خوبی می. گيرند مثل گچ، بتونه ، و چسب موزائيک و ديگر مصالح ساختمانی 

 تحقيقاتی را شروع کرده بودند برای توليد محصوالتی که دارای مواد سمی کيفيت محصوالت را بھبود ببخشند آنھا

. ين تر عرضه کنندئ در نتيجه محصوالت را با قيمت پاين آورده وئنظر دارند ھزينه ھای توليد را پاھمچنين در . نيستند

ازاربيشتر برای فروش يکی از از آنجا که اين محصوالت حجم زيادی دارند ، حمل و نقل آنھا به نقاط دوردست و يافتن ب

  .شود به داخل و کشورھای حوزۀ بالکان و بازار فروش محدود می. مشکالت خواھد بود

 ۀی کارخانئی باز گشاسه روز را در ميان موجی از حمايتھا و ھمبستگی ھای اجتماعی برا" ويومی"کارگرا ن کارخانۀ 

که به  ۀ روزھا و ماھھا و دو سال تالش و ھمفکری برای ايناين سه روز فقط نمايشی بود از نتيج. شان تجربه کردند

ی از مصيبت بيکاری و فقر بايد خود را از چنگ سلطۀ اقتصادی سرمايه داران رھا ئکه برای رھا: اين نتيجه برسند

 يک روعِ دانند که اين ش آنھا به خوبی می. و ھرگز به قولھا، وعده وعيدھا و دروغھای دولتمردان اعتماد نکنند . کنند

  . راه طوالنی و دشوار است

توان ياد آور شد اين است که در ايران نيز بسياری از صاحبان سرمايه و دولت صدھا  نکته ای که در اينجا می

نساجی " "نيشکر ھفت تپه" "الکتريک ايران رشت" کارخانه و کارگاھھای بزرگ و کوچک از جمله کارخانه ھای

.  دليل کاھش سود مورد نظرشان به تعطيلی کشانده و يا درحال تعطيل کردن ھستندرا به" نساجی کاشان" "مازندران

معلوم شده که مالکان با فروش زمين کارخانه، چندين ) مانند مورد کارخانۀ الکتريک ايران رشت(در موارد متعددی 

 اين سؤال مطرح می. ندساز ی شان پول به جيب زده و کارگران را بيکار در کف خيابانھا رھا میئابرابر ضرر ادع

نه لمان که برای جلوگيری از فقر و بيکاری در مواردی کارخاامريکا و ارژانتين، اشود که آيا تجربۀ کارگران يونان ، 

تجربه ای که به . کنند، تجربۀ قابل استفاده برای کارگران ايران نيست  ی اداره میئرا با ارادۀ خود به صورت شورا

  .ی و سلسله مراتب اداری نيستئرای ادارۀ محل کار و زندگی نيازی به سياستمداران حرفه دھد ب کارگران نشان می
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