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  یکارگر اعتصابات

  مقدمه
تر از جنبش  یميقد یخي،  تاریوه اعتراضيک شيبه عنوان  اعتصاب

و چه قبل آن  یه داريگر چه آغاز سرمايد یدارد و در دوران ها یکارگر
توده  یريجه به کارگيو در نت یز بکار گرفته شده است اما با انقالب صنعتين
ش يپ ین که از اعتصاب برايا. دا کرديت پيان در کارخانه ها اهمکارگر یا

کته يرون به کارگران دينبود که از ب یزياستفاده شود چ یبرد مقاصد کارگر
ن عمل به آن ياز مبارزه بود و کارگران خود در ح یعمل یوه ايشود بلکه ش

 یابيستد یافتند که برايدا کردند و در يوه مبارزه اشراف پيک شيبه عنوان 
وه ين شيتجربه ا یدر ابتدا. توانند دست بزنند یبه مطالبات خود به آن هم م

. ديخوانده شد و ممنوع اعالم گرد یر قانونيتوسط کارگران، اعتصاب غ
 یاتيه داران که رگ حير آن در لطمه زدن به منافع سرمايکارگران که به تاث

به عنوان حق خود به برده بودند با مبارزات خود باالخره آن را  یبود پ
 یاز کشورها بصورت حق قانون یاريل کردند و در بسيکارفرماها تحم

در مقابل اما کارفرماها و دولت و پارلمان خدمتگزار . کارگران در آمده است
قانون محدود  يیوه هايکار ننشستند و آن را با اما و اگر ها و به شيآن ها ب

 )یوحش(یر قانونيو غ یه قانوناعتصابات به دو دستکه  یکردند، به نحو
ه و اعالم يت آن توسط اتحاديشدند که مشروع یم شدند و اعتصابات حقيتقس

صالح که منظور کارفرما و  یه به مراجع ذيقبل از وقوع آن توسط اتحاد
. ستين صورت مجاز نير ايشود و در غ یت شناخته ميس است، برسميپل
ل يو اوا 19اواخر قرن  غرب در یشرفته صنعتيپ ین حق در کشورهايا

است  یرقانونيگر از کشورها هنوز غيد یاريدر بس. افتيت يستم قانونيقرن ب
کنند و  یا نبودن ان به آن اقدام ميبودن  یگرچه کارگران بدون توجه به قانون

کنند و بدون  یدهد که مجوز انجام آن را کارگران خود صادر م ین نشان ميا
اعتصابات . شوند یمقاصد خود متوسل م یبه آن برا یفات قانونيتشر

ن به يرد بلکه هم چنيگ یکارگران انجام نم یق شغليعال یتنها برا یکارگر
کند و با اعالم اعتصاب  یدا ميپ یاسيس یت؛ جنبه يعنوان فشار بر حاکم

 یرد و به حرکت در ميگ یر پرچم خود ميرا بز یکل جنبش اجتماع یعموم
  :نمونه  .آورد
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  آلمان؛ در یاسيس تصاباع بودن نوعمم

  چرا؟ چگونه؟ چه وقت؟
م يدر آلمان رجوع کن یخ جنبش کارگريد به تاريپاسخ دادن به سئوال با یبرا

 یسازمان جهان یکه حت یبا وجود یاسيم که چرا اعتصاب سيتا متوجه شو
ت دارد، آن را به عنوان اعتصاب در انتقاد به يز در آن عضويکار که آلمان ن

: داند، در آلمان ممنوع شدیدولت مجاز م یو اجتماع یصاداقت یهااستيس
، طبقه )ستيفست کمونيمان( است  یاسيک مبارزه سي یهر مبارزه طبقات

 یابزارها یه دار که همهيدر مقابل طبقه سرما یکارگر به عنوان طبقه ا
 یپبش برد اهداف خود در مبارزه و برا یار دارد، برايقدرت را در اخت

که در  ین ابزاريخود مهم تر یمبارزات یو ارتقا دستاوردهاحفظ، تداوم 
ه دار يطبقه سرما یاتيره حيکه نه تنها ش یزيچ. دست دارد اعتصاب است

تواند  یکند بلکه م یرا موقتا قطع م یال ارزش اضافيان سيجر یعني
باز  یمبارزات آت یر را برايت کند و مسيد و تقويرا تجد یطبقات یهمبستگ

 یوقت ین ابزار مبارزه طبقاتيبه عنوان مهم تر یصابات کارگراعت. دينما
تواند سبب یل شود ميتبد یدا کند و به اعتصاب توده ايپ یجنبه عموم

ن حالتش به يکال ترير دولت و در راديشود؛ به تغ یرات مهم اجتماعييتغ
ژنرال کپ  1920در مارس  یبه عنوان نمونه وقت. نجامديب یانقالب اجتماع

ون کارگر دست به يليم 12گارد ارهارد دست به کودتا زد،  به کمک
ل شد و دولت يتبد یاعتصاب زدند و اعتصاب در ادامه به اعتصاب عموم

ادنائر قانون  یدولت به رهبر یوقت 1949ا در اکتبر ي. کودتا سقوط کرد
ها را به مجلس برد، کارگران متال و معدن اعالم اعتصاب کار کارگاه

 ین اعتصاب را امريه اخطار داد و ايبه اتحاد یدر نامه ا ادنائر. کردند
ر شدن با حکومت خواند اما به هر حال مجبور شد که تا يو درگ یاسيس

 1952در سال . جاد کنديدر قانون ا یراتيد و تغينما ینيعقب نش یحدود
ک اعتصاب کوتاه چند صد هزار يدولت  یدوباره در اعتراض به طرح ها

سپس . شرق خواند یهاستيبا کمون یکه ادنائر آن را تبان افتيب ينفره ترت
به دو  یآن اعتصابات کارگر یب رساند که طيرا به تصو یمجلس قانون

  .م شديرمجاز تقسيدسته اعتصابات مجاز و غ
ل کار و مزد خوانده شد و ياعتصابات مجاز شامل اعتصاب در محدوده مسا

دولت، اعتصاب  یاست هايبه سگر از جمله اعتصاب در انتقاد ياعتصابات د
، اعتصاب اعالم نشده بدون مجوز، اعتصاب کارمندان دولت و یتيحما
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ن ياز ین قانون اما اعتصاباتيبا وجود ا. اشغال کارخانه ها ممنوع اعالم شد

ن آن ها اشاره يچ گاه به طور مطلق کنار گذاشته نشد که به مهم ترينوع ه
  :کنمیم

 یار کارگر در اعتراض به قانون اساسهز 350اعتصاب  1952ماه مه 
  هاکارگاه

 یريم گيمساله حق تصم یهزار کارگر برا 850اعتصاب  1955ه يژانو
  .در صنعت ذغال سنگ

پرداخت  یهزار نفره برا 30اعتصاب  1957ه يو ژانو 1956دسامبر 
  .یماريدسمتزد به هنگام ب

 یح اتميه تسليد برعلياعتصاب به صورت توقف تول 1958مارس تا مه 
  .ارتش آلمان

  .ن زمان اضطراريه قوانيم کار و تظاهرات عليتحر 1968مه 
  .برانت یليت از ويهزار نفره در حما 100اعتصاب  1972ل يآور

ضد  116ه پارگراف شماره يعل یونيليک مياعتصاب  1986مارس 
  . اعتصاب

 *در آلمان یاسيس ین اعتصاب توده اياول
. را تجربه نکرده بود یتوده ا یاسيتصاب ساع یده يآلمان پد 1918تا سال 

به صورت  یتوده ا یاسيه ها، اعتصاب سيو اتحاد یال دموکراسيسوس یبرا
زنده  یبحث ها 1906و  1905 یدر سال ها. مانده بود یک معضل باقي
) م.ال دموکراتيسوس( **حزب یچپ ها. ان داشتين باره جريدر ا یا

 یا ميپرولتار یالزم برا یبارزاتله ميک وسيرا  یتوده ا یاسياعتصاب س
آن را در کل  یه اين اتحاديمعتبر یحزب تحت رهبر یدند اما راست هايد
توده  یاسيدعواها در باره اعتصاب س یهمه . کردند یبرآورد م یمعن یب
ون يسيس حزب و کميکه در آن رئ 1906م در سال يدر روز حزب مانها یا

م يتصم یله مبارزاتين وسيا یريبه کارگدر باره  يیه ها به تنهاياتحاد یعموم
حزب و (له يکه هر دو وس یکردند، به گور سپرده شد؛ گفتند تنها زمان یريگ

. رنديعمل کردند، اجازه دارند توده ها را به کار بگ یبه درست) م. ه هاياتحاد
  .حل شد یستگين گونه معضل به شايبد

ه ها ياز طرف اتحاد وجود داشت که یقاعده ا یهر اعتصاب یدر آلمان برا
. شده بود" قانونمند" یبا هر کلمه ايو تقر ی، هر قدمیهرعمل. مقرر شده بود
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شد، اگر در گرماگرم  یت آن با هزاران چشم مراقبت ميرعا یو در باره 

که در  یبه طور. شد، دردناک بود یاز آن عدول م یمبارزات روزانه ذره ا
و الزم بود  یرچند که ضرورن صورت اگر مبارزه هرچند که برحق و هيا

ن سازمان يد رهبر و هم چنيياگر مبارزه مورد تا. ديد یب ميباز هم قاعده آس
  .شدند یر سپرده ميگرفت، مبارزه گران به دست تقد یقرار نم

. شده بود یآلمان بزرگ و قو یجنبش کارگر" یسيپرکس" ن ين چنيتحت ا  
بودند و کارگران مسن نظر ن شده يپليسيد یدارا یکارگر به خوب یتوده ها

آن ها . ستندينگر یده افتخار ميکردند و به کار آن ها با د ید مييرهبران را تا
. وجود نداشت ینگران یبرا يیچنان نبض توده ها را در دست داشتند  که جا

 یتنها برداشت. معنا بود یب یزيچ یتوده ا یاسيک اعتصاب سيآن ها  یبرا
وگرنه آن ها . خواستند یآن ها اعتصاب را نم ن است کهيتوان کرد ا یکه م

ق يتوانستند از طر یبودند که با شروع جنگ م یت خوبيدر چنان وضع
  .خ دخالت کنندير تارين کننده، درمسيتع یک اعتصاب توده ايفراخوان 

 یستيبا یه جنگ آماده سازد، ميکارگر را عل یخواست توده ها یکه م یکس
. حساب کند }یکارگر یه هايحادت در اتيوضع{ن مسالهيا یرو

ه يعل یکه فقط به عنوان عمل یتوده ا یاسيک اعتصاب سيدرهرصورت 
از داشت و ين یکيستماتيس یک آماده سازيتوانست مطرح شود، به  یجنگ م
شدند، هم  یکنده م یه اين اتحاديپليسيل دياز ر یستيبا یکارگر م یتوده ها

  . کردند یاعتماد مد يجد یک رهبريب یستيبا ین آن ها ميچن
را اعالم کردند و اعتصاب ها   یان جنگ، صلح داخليه با پايرهبران اتحاد 

خود را  ،ن کار خوديآن ها با ا. ش دستمزدها را ممنوع نمودنديو جنبش افزا
مجبور شدند بدون و  یکارگر به خاطر مناسبات اقتصاد یتوده ها. کنارزدند

ن يپليسيد. لبات خود را دنبال کنندمطا یه ايه رهبران اتحاديهم اغلب عل
 یبه سمت کسان یه ايمستقر شده به گور سپرده شد و اعتماد از رهبران اتحاد

. کردند یم یت و آن را رهبريافت که از جنبش توده ها حمايش يگرا
ن يسال آموزش را از ب 40آگوست، حاصل  4است يبا س یه ايرهبران اتحاد

  .بردند
ن امر نه تنها يا. کند ینيش بيتوانست پ یکس نمچ ين تکامل را هيسرعت ا 

 یايبردند، بلکه به رفتار اول یش مين تکامل را آگاهانه به پيکه ا یبه کسان
ن يبه اول }تکامل {ن ياگر بعد از حدود دو سال ا. ه هم وابسته بوديامور اتحاد

کرد که رهبران  ین هم داللت ميمنجر شد، بر ا یتوده ا یاسياعتصاب س
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سال کار  40 ین دو سال توانسته بودند آن چه را که طيا یه در طياتحاد

  . ب کننديساخته بودند تخر
را  یاسيکرده بود در سال اول جنگ اعتصابات س یبکنشت سعيگروه ل

مارس  18در . ز بوديناچ یلين کوشش خيا یجه يکند اما نت یسازمان ده
ماه مه  28در ش تظاهرات کردند و يپارلمان را یچند صد زن جلو 1915
گروه اسپارتاکوس که . ن گروه پاسخ دادندينفر به فراخوان ا 1500حدود 

ه ها و دست نوشته ها توده ها را يس شده بود با اعالميتاس 1916ه يدر ژانو
. دان پوتسدام دعوت کرديدر م 1916ک تظاهرات در اول ماه مه يب

 یريس و دستگيبا پل یريجه آن، درگين نتياول. هزاران نفر به آن پاسخ دادند
بکنشت، در يل یرين تظاهرات نسبتا کوچک و دستگيا ) 1.دبکنشت بويل

بکنشت در يشد و ل یار سرزنده اين کارگران باعث بحث بسيکارخانه ها ب
او . دا کردين مبارز صلح اعتبار پين کننده ترينظر کارگران به عنوان تع

ش را ياز رفتارها یشبدست آورد که بخ یرا از طرف کسان یبزرگ یهوادار
ن يابه  يیال دموکرات و بورژوايمطبوعات سوس. دادند یمورد انتقاد قرار م

بکنشت ياندازه  و رفتار با ل یکردند، اما حمالت ب یحمله م" هنيخائن به م" 
د يد توده ها به صورت شهي، او را در دیامور نظام یايتوسط اول یزندان

  .بزرگ در آورد  یک واقعه ي
کرد که  ین مساله معطوف ميتوجه را به ا يیبورژوا  یروزانه  مطبوعات
شان کامال يبرا. ن شوديتع" هنيخائن به م"بکنشت يل"  ید برايبا یچه مجازات

. د سال ها در زندان نگهداشته شوديبکنشت اعدام نشود بايمسلم بود اگرکه ل
اجازه گفت و  یدر مالء عام دروغ م. کرد ین تهاجم  را دنبال ميحکومت ا

 یقانون مجازات عموم 89بکنشت بر اساس ماده يداد  گزارش شود که ل یم
قانون  57ماده  یت اتهام او برمبنايدر واقع. ر شده استيمتهم و دستگ
سال و در  10صورت گرفته بود که حداقل مجازات آن  یمجازات نظام

  . م زندان بودين حالت دو سال و نيبهتر
کردند  یآن ها احساس م. جاد شدين باره اير اد یديج شديين کارگران تهيب 

خواست  یآن ها را هم م یصلح، آرزوها یبکنشت با مبارزه اش برايکه ل
. دند که باو که در خطر افتاده کمک کننديد یآن ها خود را موظف م. برآورد

ن يجنبش مخالف در کارخانه ها به ا ین بود که رهبريکه گرفتند ا یميتصم
آن ها . ر استيامکان پذ یاسيس یک اعتصاب توده ايا يه آمساله بپردازند ک
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 کارگران یم  در مجمع عمومين تصمينظر موافق دادند و مخصوصا ا

  .توده ها گذاشت یق رويعم یرين در ماه مارس، تاثيبرل فلزکار
 یاياول. ان امر بودنديق در جريفقط سه رف. آماده شد یز به طور مخفيهمه چ

 یچندان یه ها نگرانيخاطر وجود رهبران اتحاد س بهيو پل یامور نظام
از کارگران  یميعظ یتوانست توده ها ین برنامه ميا اين که آيا. نداشتند

ه ياگر چه توده ها عل. اورد، کامال نامعلوم بوديابان بيکارخانه ها را به خ
ت يستادند اما بازهم از قبل قابل رويه ايحزب و اتحاد یاست جنگيجنگ و س

ده بود، باندازه يکه در رگ و خون کارگران تن یه اين اتحاديپليسيا ديآنبود که 
  .شل شده باشد یکاف
در عصر روز . ن شديبکنشت تعيه ليعل یريم گيتصم یبرا یوني 28خ يتار
معتمدان . ب داده شديتوسط بوند اسپارتاکوس ترت یتظاهرات یوني 27

 یه هاياتحاد یبزرگ و متوسط  توسط رهبر یکارگاه ها یکارگر
ون به شرکت در تظاهرات فراخوانده شدند و سپس از تظاهرات به يسياپوز

  .دعوت شدند یقيک سالن موسيدر  یک کنفرانس مخفيسمت 
د هم يشا. شناخته شده باشد یعيوس یدر محدوده  یستيبا ین دعوت ميا

ن يم به شرکت گرفته بودند و بدون اين دعوت نشده تصمين معتمدياز یبعض
. ک آمده بودنديجه کنند کار را دنبال کرده بودند و به سالن موزکه جلب تو

د که کارگر چه حرفه يشد د یاز چهره شرکت کنندگان م. سالن پر شده بود
  . هستند یا
در  ین منطقه اينفر از معتمد 30 يیاد باالخره گردهم آيار زياط بسيبا احت 

شد  یده ميبور هم د ن آن ها گئورک لدهيدر ب. ر شديا امکان پذيابان سوفيخ
لده بور از . ک از رهبران احزاب مخالف حضور نداشتنديچ يگر هياما د

چارد مولر در چند کلمه به ير. کرد یخوددار یف آتيوظا یصحبت در باره 
 9د کرد و خواست که صبح روز بعد سرساعت يون تاکيک اکسيضرورت 

ابان ين به سمت خيمع یند و در قطارهايايرون بيکارگران از کارخانه ها ب
چ کس يه. شد، روانه شوند یبکنشت در آن محاکمه ميکه ل يیجا یعنيلرته 

آن  یکرده بود که همه  یرا اعالم و علن یزيمولر چ. نگفت یکلمه ا
جمع به سرعت . کردند یکارگران معتمد در سر داشتند و به آن فکر م

مل آماده ع یشناخت و برا یخود را خوب م یفه يهرکس وظ. پراکنده شد
  .بود
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دا در حال يشب و روز شد ین جنگيژوئن ماش 28صبح روز  9در ساعت 

ن ها يناگهان ماش یدر بخش تراشکار. افت کرديدر یکار یکار، ضربه ا
بخش ها  یت کننده به همه ين خبر مثل آتش سرايا. حرکت نگهداشته شدنديب

تنها چند .  !"کنند یبکنشت اعتصاب ميتراشکاران به خاطر ل: " پرواز کرد
بزرگ هزاران نفر  ید تا از در کارخانه ها و کارگاه هايقه طول کشيدق
 یگ، کارخانه ها.ا.ک لووه، آيبزرگ لودو یکارخانه ها. رون آمدنديب

شان از  یگر کارخانه ها چرخ هاينگ و ديابان هوتن، شوارتسکف، بورزيخ
در . نندک یبکنشت اعتصاب ميل یهزار کارگر برا 55. ستاديحرکت بازا

وستند و کارشان را دنبال يبه آن ها پ یشتريب یبعد کارگاه ها یروزها
 یاگر همه . ن بود که به موقع خبردار نشده بودنديغفلت شان بخاطر ا. کردند
توانستند در کنفرانس عصر روز قبل حضور داشته  یم ین کارگريمعتمد

در  یتوده ا اعتصاب. توانست گسترده تر شود یاعتصاب م یباشند، دامنه 
  .ز رخ داديک نيشهر برانشوا

. اش را تجربه کرده بود یتوده ا یاسين اعتصاب سيق آلمان اولين طريبه ا 
ن جنبش يا یل عمقيآن ها دال. ران مانده بودنديح یه ايو اتحاد یرهبران حزب

 یس اعتصاب را به پايان و پلي، نظامیدند؛ و مانند بورژوازيد یرا نم
خود را انجام  یفه يد وظيده داشتند که بايآن ها عق. اشتندمحرک کار کمتر گذ

ک در يرا شل یاعتراض و اعتصاب عموم"  یه ايدهند چنان که در اعالم
خواندند و به کارگران در مورد اثر آن موکدا اخطار دادند و  یکيتار

  )2."ح کردنديهن تقبيانت به مياعتصاب را به عنوان خ
ال دموکرات يسوسکه خود قبال در روز حزب آن چه را  یه ايرهبران اتحاد

 یاسيشان در باره اعتصاب س یليدر گزارش تحل 1906م در سال يدر مانها
ت شناخته يرا به عنوان حق توده ها به رسم  یاسيگفته بودند واعتصاب س

 یليه در گزارش تحلياتحاد ین رهبريکارل لگ. بودند، فراموش کرده بودند
آلمان اقرار  یبرا یک دوره انقالبي، به امکان یاسيخود راجع به اعتصاب س

ن يگزيز را جايد همه چين کننده خواهند بود که ما بايتع یساعات. " کرده بود
... مينو را کسب نمائ یا حقوقيم يمان را حفظ کن یميم تا حق و حقوق قديکن

محافظه کار در  یاگر افراد.  م گرفتيع تصميد سريند که بايآ یم یساعات
از فراز سر رهبران خود  یمور قرارداشته باشند، توده ها بسادگراس ا

 یتوده ا یاسيبرسرراه اعتصاب س یچ رادعيگرهيرند، سپس ديگ یم ميتصم
."  و حاضر است یاست که ح یتوده ا یاسيبعد  اعتصاب س. وجود ندارد
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د اما آن چه که يد یش رو نميرا در پ یچ جنگين هيالبته در آن زمان لگ

ع حقوق ييفراتر از تض یزيا کرده بود چيا مهيپرولتار یبرا یجنگ جهان
ا و يپرولتار یخواست به طور کل یبود که م یک زوال فرهنگي. بود یميقد

  . را نابود کند یستياليجنبش سوس
امور  یايدرمورد اعتصاب در مطبوعات توسط اول یانتشار هرگونه مطلب

را که  یکسان یا اسامان خواسته شد  تياز کارفرما. ممنوع شد ینظام
منتقل  یله به خدمات نظامين وسيدانند ارائه دهند تا بتوان بد یم یرانندگ
خدمات  یاز آن ها برا یشدند اما بخش مهم یهزارها نفر معرف. شوند 
ن ياز ب.امدنديکامال نامناسب بودند و اکثرشان  اصال راننده به حساب ن ینظام

 یار ماهرياکثرآن ها کارگران بس. ندانتخاب شد یراننده ها فقط تعداد کم
انتقال به خدمات  یزمان. ان به کار وداشته شدنديبودند که توسط کارفرما

  یه ها هم داده هايقابل اجرا بود، که رهبران اتحاد یتياز نظر امن ینظام
  .را انجام داده بودند ینظام یاياول

ان اثرات يرفرماو کا ینظام یايرفت اقدامات اول یهمان گونه که انتظار م
ه کارها را رهبران يبق. کارگران برجا گذاشت یتوده  یرو یوس کننده ايما

، کاهش یه  و حزب انجام دادند؛ انتقال کارگران به خدمات نظامياتحاد
اعتصاب  یجه يبه عنوان نت یدستمزدها و خرابتر شدن مناسبات کار

و فقر  یاضطرارت يه در باره وضعيرهبران اتحاد. شدند یمعرف یرقانونيغ
گناه شده بود ناله و  یب زنان و کودکان بيکه در اثر اعتصاب نص یو فاقه ا
 ین اعتصابات احمقانه ايگر چنيدادند که اگر د یکردند و قول م یفغان م

 ینف ین سخنان به معنيا. ان کمک خواهند کردين قربانيرد به ايانجام نگ
  یعنين افراد  يز ايفالکت آم یها یاما کارگران چاپلوس. م کارگران بوديتصم
شمار در سال دوم جنگ، تحمل کردن يان بيکه در برابر قربانرا  یکسان

  .شناختند یکردند، م یجنگ را موعظه م
 یدر حال. م زندان صادر کرديسال و ن 2بکنشت حکم يل یبرا یدادگاه جنگ

کردند  یم جلزو ولز مين حکم بنظرشان مالياز يیکه مطبوعات بورژوا
ها  ینده شاکينما. ن انداختيبکنشت در کارخانه ها طنيل یاد خواست آزاديفر

 یست اعالم عموميبا یدوم نم یزمان انجام  پروسه . ناف دادياست یتقاضا
دات کارگران ين تمهيا یبا وجود همه . گردد یريشود تا از تظاهرات جلوگ

. را داد یک تظاهرات اعتراضيبا خبر شدند و بوند اسپارتاکوس فراخوان 
بکنشت به يآگوست ل 23که در  ین طور وقتيهم. به فراخوان پاسخ نداد یکس
  .کماه زندان محکوم شد کارگران آرام مانده بودنديسال و  4
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ببار  یريچشم گ یچه يچ نتيکارگران ه یبرا یتوده ا یاسين اعتصاب سياول

ه يها اعالم ونيليش از ميار مهم بود، بيبس یاورد اما اثر کرد، از نظر روانين
 یکارگر آلمان. تيگر جرقه زد اما نه فوريک عمل ديعمل ب. ها یو سخنران

ک شکست ياو از . زد یون تنه نميون به آن آکسين اکسيگر بدون تفکر ازيد
 یاو م. از دارد تا خود را جمع و جور کنديرنج برده است، پس به زمان ن

که کارگران  یکس. تازدتر از قبل به جلو ب یخواهد دوباره اما بهتر و قو
ون تحت فشار قرار دهد هم بخود و يون به آن اکسين اکسيرا با زور از یآلمان

  . بود ین آگاهيبوند اسپارتاکوس فاقد ا. رساند یب ميهم به جنبش آس
دند تا با ين گروه اسپارتاکوس کوشيبعد از اعتصاب، گروه لده بور و هم چن 

ن کوشش يآخر( باط برقرار کنندون در کارخانه ها ارتيسياپوز یرهبر
ج ين سه گروه هرکدام به نوع خود در بسيا ،ن وجوديبا ا  ) 3.ناموفق بود

ن يبه دوم یستيبا یم ین اعتصاب توده اياول. ر داشتنديکردن توده ها تاث
ک يدن بيرس یداد و آن را برا ین به مبارزه اعتبار ميا. افت ي یتداوم م

  .کرد یصلح آماده م
  

  :س هايرنويز
مرگ " اد زد يدان پوتسدام در جمع دوستان خود فريبکنشت در ميل  - 1

س مورد حمله قرار ياو بالفاصله توسط پل!" مرگ بر حکومت! برجنگ
  .گرفت و به زندان برده شد

  یه در پروسه ين اعالميا!" زنان و مردان کارگر" مه،  يرجوع به ضم   - 2
 یش برايرا یتوسط وکالSchwab und Genossen هن  يانت به ميخ
هن مورد استفاده و استناد قرار يانت به ميت در رابطه با خيم شکاينظيت

  .امل دو سال حکم زندان بودش Schwab   .گرفت
چارد مولر يانجام شد که در آن لده بور، روزا لوکزامبورک و ر ینشست  - 3

ات مورد ات و اتهاميلده بور روزا لوکزامبورک را با شکا.شرکت کردند
اظهارات بدون . عتاب قرار داد، روزا لوکزامبورک در جواب معذور نماند

ون به يسيست که اختالفات درون اپوزياو نشان داد که خوب ن. جه بودينت
. شد یروزا لوکزامبورک بالفاصله زندان. سطح کارخانه ها کشانده شود

ماه بعد خود منتقل شد، او توانست سه  ینظام یچارد مولر به خدمات کمکير
  .را از آن خالص کند
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 "Vom Kaiserreich zur Republik"  ن مطالب از کتاب يا  -*

 -1880(مولر . شود یترجمه م Richard Müllerچارد مولر يبه قلم ر
او . کرد یرا باز یمرکز یآلمان نفش 1918در انفالب نوامبر )   19943

از آن { یانقالب ین کارگريا معتمدي Revolutionäre Obleuteرهبر 
ا يک اصطالح يشود آن را در  یبرم چون نم ینام م یه انقالبيبا عنوان اتحاد

ه توسط کارگران به طور يان اتحادين افراد مستقل از جريا. بود }کلمه آورد
است يه سيعل 1918ـ1914اول  یآزاد انتخاب شدند و در طول جنگ جهان

او در . کردند یت ميفعالال دموکرات يدولت آلمان و حزب سوس یجنگ یها
توده  یکارگران چپ را به عهده داشت و و اعتصاب ها یه متال رهبرياتحاد

 یرقانونيرا به طور غ 1918تا  1916 ین در سال هايم برليعظ یا
 یعال ینده شوراياو نما 1918سال  یدر حکومت انقالب. کرد یسازمانده

  .  کارگران و سربازان بود
  

است يال دموکرات مرکب از افراد مخالف سيجناح چپ حزب سوس  - **
ش يرا یحزب به اعتبارات جنگ یوقت 1914حزب بودند که در سال  یها

پرداخت حول بوند  یخود یت از بورژوازيمثبت داد و به حما یآلمان را
بکنشت ين جناح کارل ليندگان اين نماياز معروف تر. اسپارتاکوس گرد آمدند

  . و روزا لوکرامبورگ بودند
 .م.از من است{} مالت در ج
  

  یتوده ا یاسين اعتصاب سيدوم
  )1.ار بد ببار آمديبس ینيب زميژه محصول سيمحصول به و 1916سال 

در  یستيبا یم 1917ه يدر ژانو. مشکل بود ینيب زميه سيدر دسامبر ته
. ل داده شونديپوند تقل 3پوند به  10از  ینيب زميه سيسهم ،مختلف یشهرها

 یکه قبل از جنگ برا یزيوجود داشت چ یباندازه کاف یمردر عوض کلم ق
قرارداد حمل آن به  یبه راحت انکشاورز و از خانواده ها ناآشنا بود یاريبس

  .گرفتند یده ميشهرها را ناد
اما . ون تن بوديليم 47 ینيب زميانه سيبه طور متوسط محصول سال

شه ينيرا"زنامه رو. ون تن برآورد شديليم 23تنها  1916محصول در سال 
 یمحاسبه  ینيب زميه سيسهم یبرا 1917ه يژانو 27در  "تونگيسا
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مقدار  ،ون تن محصوليليم 23ن يد که ازيجه رسين نتيانجام داد و به ا یجالب
ه يتغذ ینيب زميخود را با س یدهقانان خوک ها .د شده بوديناپد ون تنيليم 6
ن يآمد تا ا یبدست م یشتريه آن ها سود بيمت گوش و پيرا با قيکردند ز یم

به هرحال و . گرسنه حمل کنند و بفروشند یها را به شهرها ینيب زميکه س
ن حکومت،  کشاورزان و در کنارشان صنف محترم تجار يبا وجود ا

  .انداختند ینيب زمير کمبود را به گردن کمبود محصول سيچاپلوس تقص
م يکه اغلب قابل تقسز وجود داشت يچنان ناچ یه تنها در مقداريگوشت و پ

ن معامله يرا در ايکردند ز یشان را با تجار معامله ميگاودارها گاوها. نبود
ها که  یکلم قمر. درآمد کسب کنند یمت دولتيتوانستند سه تا پنج برابر ق یم

 ینا مناسب یبودند، بدون کاربرد روغن غذا یابيقابل دست یبه اندازه کاف
وجود داشت که  یکلم نود نسخه دستور غذائنه پخت يدر زم. انسان بود یبرا

ده يد، اما نديشد آن را خر یک مينيف 20شارلتون بورگر با  یدر شهردار
 یک ميمردم گرسنه را تحر یادارات دولت ین موارديبا چن. شد یگرفته م

  . کردند
، جو، جودوسرو گندم ینيب زميآرد غالت با آرد س 88. %ت نان بد بوديفيک

ه اجازه داده شد که کلم و يآخر ژانو. آمد یر آن کش ميمشد و خ یمخلوط م
ان ماه يکه در پا یبنحو. اهان خانواده چغندر را هم به آن اضافه کنندير گيسا

روزانه  یغذا یمزه و کلم قمر ینان ب. نان از آرد غالت بود 94%ه يفور
خشونت در کارخانه ها حد و . بود که مجبور بودند سخت کار کنند یمردم
نبود کارفرماها به کارگران با اقدامات  یکاف یگرسنگ. نداشت یمرز
و  ید خدمات کمکيانه در رابطه با روند دستمزد و کار، قانون جديوحش
  . داشت یاز دولت را ارزان یتيحما
جه وحشتناک ينت. غالت کرد یه حکومت اقدام به ثبت موجوديفور 15در 
ه يل سهميآور 16ردند که از ک یق روزنامه اعالم مياز طر یستيبا یم. بود

حکومت قول داد که کمبود نان را با . افتيک چهارم کاهش خواهد ينان تا 
، گوشت و ینيب زميجات، سيم  غالت و حبوبات، کنسرو سبزيحمل و تقس

ن اقدامات چه ياز ین سخت است که آگاهيگفتن ا. ن خواهد کرديگزيه جايپ
بودند که تنها  یگر چنان عصبانکار یتوده ها. گذاشت یمردم م یرو یريتاث

کارگران با هم به . ندازنديون را راه بيک اکسيالزم بود تا  یتلنگر کوچک
ها را  یها و قصاب ین نانوائين برليدند که در بخش کارگر نشيتوافق رس

  . غارت کنند
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بر  یدير شديز اضافه شد که تاثين یاسيل سي، دالین مناسبات اقتصاديبه چن

ها  یائير دريم به جنگ زيميش تصيپارلمان را. گذاشتند یم کارگر یتوده ها
د ين اسلحه جديدرخشان ا یت هايروزنامه ها در باره موفق. ب کرديرا تصو

 یهزار تن 200 یکشت"، "هزارها تن غرق شدند" -نوشتند یگزارش م
ان ياما در م". ه غرق شديدر فور یتن 781500"، "س غرق شديانگل

کا ين که برخورد آمريقابل درک بود، بخصوص ا نديخوشا یزيکارگران چ
ده داشتند يآن ها عق. کارگران خواهان صلح بودند. شد یهمواره دشمنانه تر م

جه يآورد و در نت یآلمان فراهم م یرا برا یشتري، دشمنان بین جنگيکه چن
  . کرد یتر م یجنگ را طوالن

 یدقت قرار م مورد یه به طور قابل توجهيده از روسياخبار رس زمان هم
در  یابانين گزارش در باره مبارزات خيدر ماه مارس اول یوقت. گرفت

ه اعالم و منتشر شد يترزبورگ، درست بعد از انقالب و سقوط تزار روسيپ
ن شناخت يا یعياس وسيرا درمقيده شد، زيدم یتازه ا یدهايبه کارگران ام

  . کارگر استز انقالب تنها راه نجات طبقه يحاصل شد که در آلمان ن
جنبش را ) revolutionäre Obleute(نيبرل یکارگر یانقالب یرهبر

مجبور شد به  یرهبر. ر نظر گرفته بوديز یاديجان زيدر کارخانه ها با ه
ست مبارزه يشان کامال روشن بود؛ که اجازه نيبرا .اعتصاب عالمت بدهد

. شودک روزه محدود ي یک اعتصاب اعتراضيتنها به  ینيط معيتحت شرا
ک مرحله يد فقط يان داده شود بلکه بايت پايک موفقيد با يکه مبارزه نبا

ن ين تا از بيد و سخت تر در نظر گرفته شود وهم چنيمبارزات جد یبسو
 یها را طور یآمادگ یستيبا یآن ها م. ابديمقابل ادامه  یروهايبردن کامل ن

 یمبارزات آت یارا بر ید بزرگيروها، فوايب دهند که با صدمات کم نيترت
المقدور  یحت یک محدوده ياگر مبارزه بطور متعادل و در . ندين نمايتام

ن يافت، اي یان ميدرست بطور متحد پا یشد و در لحظه ا یبزرگ شروع م
  . ر بوديامر امکان پذ

ت يخواستند انجام دهند، مورد رضا یکه م یمتيون ها را به هر قين که اکسيا
 یون هايکوچک منفرد به اکس یون هايتند که با اکسآن ها اعتقاد داش. نبود

کارگران  یمبارزه برا یوه هاين شيا. همواره بزرگ شونده راه خواهند برد
ک يستماتيس یآن ها آموزش خود را در مبارزات روزانه . نا آشنا بود یآلمان

د مبارزه يبا یزمان قبل از جنگ کسب کرده بودند که اگر م یه اياتحاد
ک ياز  یکارگر آلمان. گرفت ید مورد توجه قرار ميشد، با یز ميت آميموفق

 ید را زمانيمبارزات جد یآمد و برا یرون ميب یمبارزه شکست خورده، قو
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همرزمش حفظ  یو به رفقا یگرفت، که اگر اعتقادش را به رهبر یم ميتصم

 یم یه ها هم خنثيد واکنش رهبران اتحادين مبارزه باين با ايهم چن. کرده بود
 یه ايکارگر و فعاالن اتحاد یتوده ها یرو یمير عظيرا آن ها تاثيشد؛ ز

قبل از  یسال ها یتوده ا یداشتند، اما تجربه دهها ساله مبارزه روزانه  عمل
ناگوار  یت هاين موقعياد داده است که هم چني} هيرهبران اتحاد{جنگ به او

 یکال سخنرانيرادار ي، آن ها اغلب بسيین فرصت هايدرچن. را کنترل کند
دند و به مطالبات يکش یرا به جلو م یت و فرعياهم یب یزهايکردند، چ یم

عقب  یشدند، اما درها را پشت سرشان برا یقابل تصور گسترده داخل م
آن ها از . گذاشتند یآماده ساخته رزرو، باز م یها یندگيق نماياز طر ینينش

با زمان : گفتند یدارند و م یکردند تا تفکرشان را مخف یکلمات استفاده م
شد که هدفش از هم  یموفق م} کيتاکت{نياگر ا. شود یحل م یهمه چ

را به سمت  یرا برنده شده بودند و بخش یمتحد بود، باز یپاشاندن توده ها
له مداوا که شنونده ين وسيها را بعنوان آخر یآن ها سخنران. ده بودنديخود کش

مطمئنا . داشتنديپاشاند، نگهم یز هم مانداخت و اتحاد را ا یرا به شک م
ن اعمال خنده ي، بله چنیکوچک یزهاين چيند بله چنيهستند که بگو یکسان
کامال . را متوقف سازد یانقالب یک جنبش توده ايتواند  یالبته نم یدار

آلمان و مبارزات روزانه اش نشان دادند که  یدرست است اما جنبش کارگر
اعتصاب . بود یودر همه مسائل اساس یمعشه حرکات آن ها دسته جيهم

توده ها را از   ین اعتقاد  روانياس بزرگ اجازه نداشت ايضربه زننده در مق
  . نظر دور بدارد

مطبوعات روزانه و رهبران . کدست نبوديجنبش توده ها در کارگاه ها کامال 
 یتسياليسوس یروزنامه ها. شناختند یت ميتوده را برسم یه ها گرفتارياتحاد

شده  یت اضطراريت را که منجر به وضعيه اقدامات حاکميو رهبران اتحاد
ضه ها و يآن ها در واقع شروع به دادن عر. دادند یبود مورد انتقاد قرار م

 یروين" کردند که  یم یل ممکن سعيآن ها با همه وسا. شنهادات کردنديپ
ک راه يا تنه. کنند یرا بعنوان مقصر معرف" یمحاصره گرسنگ" و " دشمن

دشمن و محاصره  یروزين بود که پينجات از آن وجود داشت و آن ا
ت يست جنگ را با تقويبا ین مساله، ميبا توجه به ا. شد یشکسته م یگرسنگ

م و خواباندن کار آن را فلج ين که با تنظيرهنمون نمود؛ نه ا یروزيرو تا پين
ان يپا یهم برا یگريله ديشد کهوس یبحث م} گذاشتند یم{د يو نبا. کرد

} دين ديا{غات در کارگاه ها رخ داد، يتا آن جا که با تبل. جنگ وجود دارد
  . ک محدوده نسبتا کوچک محدود بوديفقط به 
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ک فوق يرممکن و تحريگر غياز جنبش د یريدند جلوگيه ها ديرهبران اتحاد

ن کار آن ها يا یبرا".  شد یک سوپاپ باز مي"د يبا یم بود و ميالعاده عظ
ن جاها يدر ا. ها، اجتماعات و کنفرانس ها را اعالم کردند يیگردهما

. }و سبک شوند{خود را اعالم کنند یها یتيتوانستند نارضا یکارگران م
کردند اما اکنون باندازه  یخوب شرکت م ین موارديقبال کارگران در چن

شان  یادر کارخانه ها بر یه انقالبيت اتحاديگر فعاليرا ديز. آمدند ینم یکاف
ک يخوب را در  یاکنون چهره ها یستيبا یآن ها م. ناشناخته نمانده بود

  . رنديبد بکار گ یباز
 یم. شناخت یه ها را ميمقاصد رهبران اتحاد یبخوب یه انقالبياتحاد یرهبر

خواست که نقشه رهبران  یگذاشت، م یم یاسيجنبش اثر س یرو یستيبا
قبل از وقوع اعتصابات رهبران  یتسيبا یزد، پس ميه ها را بهم برياتحاد
ت يساخت و با توده ها شفاف یآزاد وادار م یه ها را به مبارزه نظرياتحاد

  . کرد ین ميکامل اهداف مبارزه را تام
ن يه متال برلياتحاد یعموم يیگردهما یزيک فرصت مناسب در برنامه ري

ارخانه ها ه کيکل يین گردهمايدر ا. شد، دست داد یل آغاز ميآور 15که در 
ض يوجود داشت اما  تعو یگريل ديدر برنامه روز، مسا. حضور داشتند

نه يبا پس زم یت اقتصاديب وضعين مساله در ترکيا. قابل اعمال بود یبراحت
م يرا مطرح سازند و تصم ینيمع یاسيآن ممکن بود تا مطالبات س یاسيس
توده  یاسيک اعتصاب سيش ببرند و حکم يک اعتصاب را پي یبرا یريگ
  یستيبا یم. بدست آورند یه محلين اتحادين مرجع بزرگتريرا از باالتر یا

، یحکومت و بورژواز یرند و نه فقط رويرا مدنظر بگ یعيمحدوده  وس
  .به جا بگذارند یرات قابل توجهيتاث یکل جنبش کارگر ین رويبلکه هم چن

ر يدستگ(Richard Müller) جارد مولرير یدو روز قبل از گردهمائ
ه اطالع داشتند که يرهبران اتحاد. وتربورگ منتقل شدي یگاه نظاميشد و به پا

 یم یر او در گردهمائيآن ها از تاث. کرد یم یمولر جنبش را رهبر
ار ياخت )Adolf Cohen(اکنون او خاموش بود و آدولف کوهن . دنديترس

 یصادتوانست کل جنبش را به محدوده اقت یه مياتحاد یدار تام بخش ادار
م آن يرا قبال تصميکند ز یريتوانست از وقوع اعتصاب جلوگ یاو نم. بکشاند

اش  یاسيس یتوانست محتوا یاما اعتصاب م. گرفته بود یه انقالبيرا اتحاد
اعتصاب کننده ها در رابطه با پس . ن حالت بودين بدتريرا از دست بدهد و ا

 یاسيچ خواسته سيه جهياعتصاب کامال روشن نبودند و در نت یاسينه سيزم
 یونيسيکوهن مشعوف شدند که کم یشنهادهايآن ها از پ. را مطرح نکردند
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بهتر به وضع  یدگيدر باره رس یرا انتخاب کنند که آن ها با کارمندان ادار

  .وارد مراوده و مذاکره شوند یکارگران از جهت مواد غذائ
رگران ر شده است، کايمشخص شد که مولر دستگ یعموم يیدر گردهما

ن خواست جواب داده يبه ا یاو شدند و خواستند که تا وقت یخواهان آزاد
ن خواست را يد ايکوش یهوده مياما کوهن ب. نشود، اعتصاب ادامه داشته باشد

د کننده را يد که خطر باز هم تهديفهم یاما او م. از صدر مسائل  دور کند
ش شده يات آزمايتجرباستفاده از  یدر لوا  يیان گردهمايدورکند تا در پا

 یعموم یق آن، گردهمائيش ببرد که از طريرا پ یميروزانه اش، تصم
 یشنهاديندگان پيتداوم اعتصاب و حقوقش را به  کنفرانس نما یار رهبرياخت

  . اش را برده بود یآدولف کوهن باز. ض کنديکوهن تفو
ن طبق گزارش انجمن کارگرا. افتي یعيرقابل تصور وسياعتصاب دامنه غ

در کنترل  یهزار اعتصاب 200.000ش از يکارگاه با ب 300فلزکار 
ه ياز اعتصاب کنندگان از کنترل اتحاد یبنا برتجربه، بخش. ه بودندياتحاد

د يرا نبا یکارگر اعتصاب 300.000ب تعداد ين ترتيبد. خارج بودند
. ل تظاهرات در حرکت بوديطو یابان ها صف هايدر خ. باال دانست ینيتخم

  .امديش نيپ یا یريکه درگ یکرده بود به نحو یشتن داريس خويپل
ندگان از تماس يون کنفرانس نمايسين روز اعتصاب، کميدر بعد از ظهر اول

سر يکم. مردم گزارش داد ین مواد غذائيسر دولت در رابطه با تاميخود با کم
ب ينده گوشت، نان و سيآماده است و در هفته آ یح داد که مواد غذائيتوض

ن موافق بود که کنفرانس ياو هم چن. ع خواهد شديتوز یشتريب ینيزم
ن بتواند با آن ها يانتخاب کند که شهردار برل یون دائميسيک کميندگان ينما

رد و يقرار بگ یان اوضاع جاريخواهد در جر یرا او هم ميمشاوره کند ز
  . ان استيبشنود چه در جر

. ار از کوره در رفتنديمذاکرات بس فيجه ضعيندگان ابتدا از نتيکنفرانس نما
اعتصاب . کوهن توانست مذاکره را آن گونه که با آن موافق بود دلپسند سازد

کرد کنار گذاشته شود، اما  یهم همان گونه که کوهن طلب م یعموم
ن باره کنفرانس يدر ا. مولر را هم مطالبه کرده بود یآزاد يیگردهما

ز را ين که کوهن همه چيبا وجود ا. دکن یتوانست چشم پوش یندگان نمينما
  . انجام اعتصاب شد یبرا یريم گيب داده بود مجبور  به تصميه آن ترتيعل

. افتياختصاص  یون به مذاکره با فرمانده نظاميسيدر روز بعد گزارش کم
قرار خواهد  یدگيف مولر مورد رسيح داده شد که توقيون توضيسيبه کم

امکان " یخدمات نظام"او از  یآزاد یگرفت و اگر از نظر منافع نظام
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ت مهم در خدمت جنگ واقع يک فعاليغ و يتواند بعنوان تبل یداشته باشد، م

ح داد که اگر اعتصاب بالفاصله ين توضيعالوه برا یفرمانده نظام. شود
  . منتقل نخواهد شد یچ کس بخاطر اعتصاب به خدمات نظاميابد، هيخاتمه 

ار مناسب تر يرا بس یمذاکره با فرمانده نظام جهيون در گزارش خود نتيسيکم
ک يندگان ين در کنفرانس نمايبا وجود ا. از آن چه که در واقع بود، ارائه کرد

در کارخانه . ل شد که خواهان ادامه اعتصاب بوديتشک یون قويسياپوز
، یع مواد غذائيدر توز یون مربوط به قول فرمانده نظاميسيگزارش کم

حزب  یندگان مترقيعالوه برآن نما. ختيرا برانگ یاديو خشم ز یناخشنود
از کارگاه ها  یال دموکرات مستقل و بوند اسپارتاکوس در تعداديسوس

باالخره . ک را به کارگران ارائه کردنديپزيکارگران ال یاسيمطالبات س
  .ز بدست آورديار ناچنيت بسيک اکثريم به قطع اعتصاب را، بايکوهن تصم

بزرگ از  یشتر کارگاه هاياما ب. انه ها دوباره آغاز شدکار در اکثر کارخ
آن . اعتصاب را ادامه دادند یو مهمات ساز یاسلحه ساز یجمله کارخانه ها
. ش ببرنديک را پيپزيکارگران ال یاسيخواستند مطالبات س یها بنوبه خود م

کارگر  50.000دا کرد و گسترده شد و يپ ین جا جنبش خصلت انقالبيدر ا
ان يپا یندگان کنفرانس برايم نمايکه تصم يیدر کارگاه ها. برگرفت را در

که با خاتمه اعتصاب   یش بردند، همزمان تعداد کارگرانياعتصاب را پ
ن که آدولف کوهن موفق شده بود يفقط  به خاطر ا. نبودند باال رفت یراض

ن که او يرد، و بخاطر ايجنبش را در دست خود بگ یرهبر یدر مجمع عموم
مه راه يرا تحمل کند، کل جنبش در ن ین مجمع عموميد ايده بود که بايهمف

ه جهت گرفته شد، يه رهبران اتحاديشجاعت کارگران سپس عل. برجا ماند
و بشدت نشانه گرفته  یه ها به درستيو اعالم یکه در مجمع عموم یزيچ

 یکه هنوز در اعتصاب بودند، م يیبعد از چند روز کارگاه ها  )2.شد
و مهمات  یاسلحه ساز یاداره کارخانه ها. کردند یآغاز به کار م یستيبا

  .سپرده شد ینظام یروهايآلمان  به ن یساز
ده يکش یاسيک توانست بسرعت به مطالبات سيزياعتصاب کارگران الپ

. درست کردند که شروع بکار نکرد...  یبرا یونيسيون کمياعتصاب  )3.شود
ن اعتصاب کنندگان يمکدبورگ مثل برلک و يهاله، برانشوا یدر شهرها

ن يها خواهان ا یتنها مکدبورگ. محدود کردند یخود را به مسائل اقتصاد
از جنگ  یشدند که به حکومت اطالع داده شود که کارگران به طور کل

  .خواهند یها و حقوق خود را م یخسته شده اند و آزاد
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آرزو  یه انقالبيآن گونه که اتحاد یاسين  اعتصاب سيکه دوم یبا وجود

کارگران . ت آن بازهم فوق العاده بزرگ بوديفتاده بود، موفقيداشت،  اتفاق ن
. رون آمدنديب یه شده و قويت شناختند اما از آن تصفيشکست خود را به رسم

ن شکست يکردند، بلکه در ا یآن ها خود را شکست خورده احساس نم
که در اعتصاب  یبه قدرت م خود،يآن ها به قدرت عظ. دنديد یرا م یروزيپ

همواره  ین جنبش توده ايک چني. بردند یقرار داشت، پ یتوده ا یاسيس
 یکه در اعتصاب شرکت نکردند م يیآن ها یرا رو یبزرگ یر روانيتاث

درست  ین مخالفان اعتصاب به اعتصاب معنائيت ايگذارد که مراقبت و حما
س اداره جنگ جنرال يبه رئ ینامه ا )Hindenburg(ندنبورگ يه. دهد یم

 یالزم را برا یروشنگر" نوشت و از او خواست که  )Gröner(گرونر
ر ين کار را جنرال گرونر با فراخوان زيا. انجام دهد" یکارگران اسلحه ساز

  :انجام داد
  !یبه کارگران اسلحه ساز

پوش ما در سخت  ین برادران خاکستريزنه، در شامپايو در آ... در غرب 
ارتش ما به اسلحه و . ستاده انديخ جهان اين کشتار تاريتر نين، خونيتر

هرکس که به . "ديندنبورگ را نخوانده ايا شما نامه هيآ. از دارديمهمات ن
هن يرا در حق م ینابخشودن ید، گناهين که کار کند، اعتصاب نمايا یجا

 یچه کس" د سربازان ما در خون بغلتندير شما بايبخاطر تقص. دهد یانجام م
 یک نامرد، کسيکند؟  یچيندنبورگ سرپيکند که از فراخوان ه یسک مير

! ستاده انديکند که سربازان ما در مقابل دشمن ا یاعتصاب م یکه در زمان
 یاسلحه ساز یدهم که در کارگاه ها یله من بدون درنگ دستور مين وسيبد

د و توانند انجام دهن یکارگران، مردان و زنان شجاع هرچه را که م یهمه 
ما،  ین پدرينده سرزميح دهند که ضرورت زمان و آيشان توضيرفقا یبرا

. ز جنگيت آميان موفقيکار و بازهم کار تا پا: را از ما توقع دارد یزيچه چ
ک و يباشند که تحر یه هرکسيعل ید بدون چشم پوشين کارگران شجاع بايا

  .دغ داريکند تا به ارتش اسلحه و مهمات را در یم یزيفتنه انگ
ن يد تا برشما معلوم شود که بدتريندنبورگ را بخوانيشه و همواره نامه هيهم

دان يزنه و در ميدر آ... رون از کشور ينه در ب. دشمنان ما در کجاها هستند
نه آن جا در  -شود ین ها کار پسران و برادران دالور ما تمام ميبا ا –جنگ 

. کنند یه حساب ميا تصفه یائيردريپوشان ما در ز ین ها آبيلندن، با ا
بدتر از آن  یلين ها ترسوها و باز خيا - ن خود ما هستندين دشمنان ما بيبدتر

ن به ين خائنين ها ايا. کنند یک مياعتصاب تحر یاند که برا یها کسان
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بزدل، که به حرف آن ها  ین ترسوهايو ا. و به کل ارتش،  ین پدريسرزم

کتاب قانون مجازات . رسوا شوندد در مقابل همه مردم يدهند با یگوش م
ن به يدر باره خائن یزيچه چ 89د که ماده يبخوان. ديش را مطالعه کنيرا
ندنبورگ دستور يجرات دارد که کار نکند، اگر ه یچه کس. ديگو یهن ميم

 یاسلحه ساز یکارخانه ها ین فراخوان در همه يندنبورگ و ايدهد؟ نامه ه
 یبرا یه دائميرا بعنوان اخطار هر روز آن ینصب شوند که هر کارگر

ش چشم ين محبوبمان، پيفه در مقابل سرزميغلبه بر ترسوها جهت انجام وظ
دن به هدف مان نمانده، زنده باد خلق ما، يتا رس یجندان راه. داشته باشد

   !با کار یشاد
نسبت به روان کارگران  یک جنرال درک باالئيتواند از  یباالخره انسان نم

ه ياتحاد. رفت یاز او انتظار نم یمين حماقت عظيه باشد، اما چنانتظار داشت
غات خود يه جنگ عمل کردند نتوانستند با تبليکه عل يیو همه آن ها یانقالب

  .شان فراهم آورديآن قدر موثر باشند که فراخوان گرونر برا
  .شود ید که ترجمه آن آورده ميآ یه مير دو اعالمين جا تصويدر ا

 ین اعتصاب توده ايبود، که از دوم  “Kohle„همه  یکلمه رمز برا
ن اعتصاب يبعد از سوم(بکار گرفته شده بود یتوسط خدمات نظام یاسيس

ماران و ياگر در پرونده  ب.) بود" Prozent"  کلمه رمز یاسيس یتوده ا
ا به يشدند  یجبهه برده م ین کلمه وجود داشت آن ها به جلوين ايمعلول

 ین مساله در رونوشت داده شده برايا. شدند یسپرده م یات نابود سازيعمل
و هم در  یکمپان یادداشت پرسنليدر پشت صفحه سمت راست در  یمرخص

ن يبا ا. دهد یرا نشان م “Kohle„: ادداشت با رنگ قرمز نوشته شدهي
جلب  یاسيا توطئه سيبخاطر اعتصاب  یشود که متقاض یاداشت مشخص مي

  .رديمورد رفتار قرار گ یژه مخفيات ود طبق مقراريشده بود و با
 یر انجمن هايه ها و سايون کل اتحاديسيکم یندنبورگ را برايگرونر نامه ه

کارگران  یندگان شغليابالغ کرد و خواست که آن ها بعنوان نما یه اياتحاد
وه يروشن کردن کارگران با ش یندنبورک را برايه یحات مورد تقاضايتوض

ند و به طور مداوم آن را در مدنظر داشته و به کن یجامع سازمانده یها
که  ینيک آدرس معيه ها ملزم شدند فورا بيرهبران اتحاد. اجرا در آورند

ن مطالبه او را با عالقه ين شده بود به گرونر اطالع دهند که ايشان تعيبرا
جنرال مارشال کامال  یدنبال خواهند کرد؛ که آن ها با نظرات ارائه شده 

ه بعنوان خدمتگزاران مخلص يرهبران اتحاد}در نامه گرونر{. موافقند
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روان خود دارند، نام يپ یش از حد رويب یريکه تاث ین مقام انتظاميباالتر

    )4.برده شدند
د يانتخابات جد یستيبا ین، ميچند هفته بعد از اعتصاب کارگران فلزکار برل

. شد یار انجام مياالخت ل تامين افراد مورد اعتماد بعنوان وکييتع یساالنه برا
ندارد که در  یچ مناسبتيه" ل که ين دلين انتخابات توسط فرمانده کل به ايا
فرمانده کل و . ديممنوع اعالم گرد" جاد شوديا یدر رهبر یراتيين زمان تغيا

بطور   )5.ن کردنديرا تضم یغيل تبليوسا یار عاليه بطور بسياتحاد یرهبر
 یار فعال و زنده ايروزانه بس یت هايه ها فعالينمونه بعد از اعتصاب اتحاد

اعضا با مشکل  یرشان رويتاث. شده بودند یآن ها عصبان. را نشان  دادند
در کل آن . د قرار گرفته بودنديمواجه شده بود و خودشان مورد حمالت شد

 یبرا یرا، خطر بزرگ ین اعتصاباتيشان چن یاسينظر س یها برمبنا
ن يرممکن ساختن چنيغ ین کوشش برايدر ح. ندديد یخود م یشرفت آتيپ

دند تا با آن ها خود را بعنوان يازيدست  یلينده، به وسايدر آ یجنبش هائ
    )6.ق کارگران جا بزنندينده عالينما

خواست همه  یفرمانده کل م. ديطلب یاديان زياعتصاب بدنبالش قربان
ن يان با او در ايکارفرما. بکشاند یاعتصاب را به خدمات نظام یسردسته ها

 یاز کسان یارين آن ها بسيدر کنارش هم چن. کردند یم یکار مجدانه همکار
. دندير سئوال کشيکردند و بز یح ميبودند تقب" همراه"را که تنها با اعتصاب 

وجود  یبعد امکان اعتصاب یکردند که برا یدر کارگاه ها چنان خشن پاکساز
اول ماه مه  یبوند اسپارتاکوس براال دموکرات مستقل و يحزب سوس. نداشت

. را آماده کردند اما بعد آن را لغو نمودند یديتظاهرات و اعتصابات جد
ن يشنهاد را رد کرد که کارگران را در سومين پيا یه انقالبياتحاد یرهبر

  . سالگرد جنگ به اعصاب فراخوانند
عتصاب د که ايجه رسين نتيبوند اسپارتاکوس به ا 1917اواسط ماه آگوست 

ت بد يمناسبت اعتصاب وضع. ک سامان دهديرا در برانشوا یبزرگ
. ل شديتبد یاسيه سيک ضرين اعتصاب به يا. کارگران اعالم شد یاقتصاد

تحت نظارت  یته غذائيک کميخواسته شد که  یدر کنار مطالبات اقتصاد
اجتماعات،  ین آزاديط محاصره، تضمي، لغو شرا....ل شوديکارگران تشک

، انجام یاسيرشده گان سي، آزاد ساختن همه دستگیانون خدمات نظاملغو ق
ک، صلح با چشم يدر برانشوا یمخف یکسان و با راي، یانتخابات عموم

ن اعتصاب يبعد چهار روز ا. نيسرزم یمه سازياز غرامت و ضم یپوش
    )6.درهم شکسته شد
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  :سير نويز
مت ياست قيبا س. فتاداز حکومت ا یر بگردن بخش قابل مالحظه ايتقص  )1

را که ممکن بود بعهده  یهمه اشتباهات یخود در مقابل کشاورز یگذار
 4لو يک 50 یها را برا ینيب زميمت مشترک سيق 1916در سال . گرفت

چون {. مارک 2،50لو يک 50هر  یکلم قمر ین کرد، و برايمارک تع
بود برابر  4ش از يب ینيب زميزان برداشت محصول کلم نسبت به سيم

زان يجه ميدر نت} کلم بکارند ینيب زميس یح دادن به جايکشاورزان ترج
  .افتيکاهش  30% ینيب زمير کشت سين زيزم
     
  هيک اعالمي )2

  !انت شده استيبما خ
  !همکاران زن و مرد

و  )Cohen(کوهن . کردند یگستاخانه ا یه با ما بازيرهبران اتحاد
افق کردند که از ابتدا مسائل در سکوت با حکومت تو )Siering(نگيريز

رند تا يخود بگ یهل دهند که آن ها جنبش ما را در دست ها/ش ببرنديرا به پ
 ین هل دهندگان ميرش ايهمکار ما مولر که از تاث. راهه ببرنديآن را به ب

محکوم شده تا با آن بتوانند او را با بردن به  یدند، توسط اداره نظاميترس
 ید که جنبش اعتصابيشود فهم ین گونه ميا. زنداثر سا یب یخدمات نظام

دوز و  یرا بما از مذاکرات که کمد یزيآن ها چه چ. مهم ما را خفه کنند
در رابطه با مساله مواد  یتوخال یچ جز قول هايکلک بودند برگرداندند؟ ه

ارزش مساله را مورد  یآزاد ساختن همکار مولر تعهدات ب یو بجا یغذائ
از قابل لمس کردن قدرت ما آغاز کنند، قدرت ما  یبه جا. قراردادن یبررس

! ميآموز یهمکاران، ما از آن م! شرم و ننگ باد بر خائنان! را شکستند
باکانه با ما و  یبنام رهبر، مزاحم کار ما شوند، ب یگر کسانيم دياجازه نده

ما سپس . باکانه با ما برخورد کنند یژه بيکنند، همکاران به و یق ما بازيعال
م برد آن گونه که برادران کارگر ما در يش خواهيمطالباتمان را به پ

  .گر مکان ها به اجرا در آورده انديل و ديک، کيبرانشوا
  .ميخواه یو صلح م یما نان، آزاد. ميريبگ یمطاللبات ما را جد
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  کيپزيکارگران ال یاسيمطالبات س  )3
  مردم یو ذغال ارزان برا  یمواد غذائ  ین کافيتام.  1
صلح با چشم  یاش برا یفور یاز حکومت  در باره آمادگ یحيتوض  .2

  ا پنهانيآشکار  یمه طلبياز هرگونه  ضم یپوش
  ط محاصره و سانسوريلغو شرا . 3
، و -، انجمن ها- همه موانع در رابطه با حقوق  ائتالف یلغو فور  .4

  .اجتماعات
  ین کار اجبارين ننگيقوان یلغو فور  .5
 یاز دادرس یو محکومان  ناش یاسيرشده گان سيدستگ یفور یآزاد  .6
  .یاسيس
  ی، برابر و مخفیم عمومي، حق انتخاب مستقیکامل شهروند یآزاد . 7

 یاالت و شهرداريدر کشور، ا یعموم یانتخاب در همه شرکت ها  یبرا
  .ها
...  

  .دوندنين مطالبات بپياجتماع کننده ها تقاضا دارند که همه کارگران به ا
 یشغل یموثر منافع کارگران، اجتماع کننده ها همه گروه ها یندگينما یبرا

نده گان کارگران فلزکار و ينده بفرستند و با نمايکنند که نما یرا دعوت م
  . جاد کننديا یکارگر یک شورايال دموکرات مستقل يحزب سوس

د ازات موريکه حکومت  امت یدهند که تا زمان یاجتماع کننده ها قول م
  .ميگرد یت را ارائه ندهد، بسرکار برنميرضا

  
توده  یاسين اعتصاب سينامه ها و احکام دوم"مه، يد به ضمينگاه کن  )4
  ."یا
ک راه حل يدر باره  یان کارگران اطالعاتيت ميدر رابطه با وضع )5

 یمنطقه ا یدر همه کنفرانس ها 1917سپتامبر  5وجود دارد که در 
که . دارد ید مقرر ميد شديبا تاک یمنطقه ا کنفران: "ب شده بوديتصو

را که با  یس مالحظات، فرمانده کل نظاميما، پل یبراساس اظهارات رهبر
ما را  یروز مجمع عموم یکند، انجام  برنامه  یانگ زدن  تکرار م

اخطار دادن /شود با توجه دادن ین بهانه ها مدلل ميا. رممکن ساخته استيغ
 یگر اعضايارات تام و ديد با اختيتخابات جدان یاعضا++ یابيارز یرو

ار تام، ين عضو با اختيدر مخالفت با دوم یحات شفاهيطبق توض. یادار
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ن يا یبرمبنا. انتخاب نشود یگريد یادار یل دارد که اعضايامور تما یاياول

 ید، بدگمانيممنوع ساختن خود انتخابات جد ین برمبنايحات و هم چنيتوض
ن ظن يما با ا یادار یاعضا یرو} هيان عضو اتحاددر کارگر{ یوحشتناک

. جاد شده استيباشند، ا یس و فرماندار نظامين ها افراد مورد اعتماد پليکه ا
ن يبا همه ابزار ا یستيبا یفورا م یما با احساس احترام پرولتر یرهبر
 ین کار را انجام ميا یستيبا یم. کرد یوحشتناک را از خود رد م یبدگمان
نشان دادن  ین برايق سازمان بلکه هم چنيت دادن عاليواقع یفقط براداد نه 

  . ...خود یشخص یدرستکار
 یادار یاعضا یکه برا ین اتفاقاتيا یده است که بعد از همه ين عقياو برا

داد  یان باشد و درخواست رسميتواند در م ینم یچ اعتماديگر هيرخ داد، د
  . ...ندين افراد فورا پست خود را ترک گويکه ا

  
ال يحزب سوس یدر باره کوشش ها" شکست" د من در کتابش يشا  )6

ر ساختن اعتصاب آغاز شده، يتاث یتا حد امکان ب یه برايدموکرات و اتحاد
ن رهبران ير مشترک ايرا در باره تاث یر خوبيانسان تصو. دهد یگزارش م

و بدل  رد یق نامه هاين از طري، و عالوه براینظام یايبا حکومت و اول
  .  آورد ین آن ها، بدست ميشده ب

روزنامه ." کردند یم یه قدردانيد از رهبران اتحاديان بايکارفرما
ع يخوشبختانه اعتصاب در صنا: " ... نطور نوشتيا" ان آلمانيکارفرما

عا گذرا ين سريز، اما هم چنيقا تاسف انگيک دوره عميبعنوان  یمهمات ساز
ن يادها، و اياز داد و فر یه هم با وجود برخن اول ماه ميهم چن. آشکار شد
شده  ی، سپرین الملليب یتفکر انقالب یروزيک پيعات باور به يبار هم شا

ن و يت عاقل هستند که ضرورت سنگيبله کارگران آلمان به قدر کفا. است
د دوباره نه ين مساله نبايا. را ارزش بگذارند یسخت فعل ین روزهايسخت ا

 یژه، رهبريو یاست واقعيو نه انکار گردد که در ساشتباه گرفته شود 
ف شان و قصورشان چنان عمل کرده است، با همه يآلمان، وظا یه هاياتحاد

 ی، جلویداده است که در زمان جار یرا به نحو يیتوان شعارها ی
  .ش را تقدم داده استيت راياعتصاب را گرفته  و حقاظت و امن

س يه ها به رئيتحادون کل ايسين نوشته که آن را کميا ن يا یم کرده است، براياداره جنگ جنرال گرونر تنظ . است یار گرانبهائيبس یمناسبات چند جانبه، سند زمان ک ين جا يت مشخص کرد که در ايشود با رضا یصادقانه تر م ن که انسان يدارد و ا یرگيچ یضرورت مل یدرک کامل برا
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مال افته است تا اعيرا  یت کلماتين موقعيدر ا را با اهداف  یکه خواباندن کار کارگران اسلحه ساز یوجدان، مردم یرمسئول، سنگدل، بيمردم غ" تکارانه يجنا ه ين اجتماع اتحاديا. }با فلز داغ انگ بزنند{رسوا کنند یدر انظار عموم" خواستند به انجام برسانند یم یاسيس ه ياتحاد ین جهت رهبريهمه جا آرامش را باز گرداند و بد عا درين کار کمک کرده است تا سريار به ايمطمئنا بس یا   .کل خلق را حاصل کرده است یبدون شک قدردان

  

  یانواع اعتصابات کارگر
ان يک به پايکه معموال نزد یاعتصابات :Warnstreik یاعتصاب اخطار
افتد تا به رهبران  یبه راه م  یکارگر یه هايتوسط اتحاد یمدت تعرفه کار

 ین اعتصابات ميا. بدهد یشتريز مذاکره با کارفرما قدرت بيم ه سرياتحاد
ه به ين دور مذاکره ناموفق از طرف اتحاديقبل بعد از اول یتوانند به جا

قبل از آغاز  یه ها معموال مدتياتحاد. عنوان اهرم فشار سازمان داده شود
ش يافزا یشنهاديد برنامه خود را با اعالم درصد پيتعرفه جد یمذاکره برا

که در نقاط  یدوره ا یها یآن در سخنران یدهند و برا یدستمزدها ارائه م
و  یوئيراد یا در مصاحبه هايشود و  یه انجام ميمختلف توسط سران اتحاد

دانند که  یکنند اما همه کارگران م یغ ميآن تبل یرو یو مطبوعات یونيزيتلو
ا است که در ن کارفرميز مذاکره ايست و سرمين یواقع یشنهاديدرصد پ

 یا اندگيمعموال آن را به نصف  یمراحل یم مذاکره کننده و طيتوافق با ت
ن مساله ارائه يخود که آن هم با درنظر گرفتن ا یشنهاديشتر و به سطح پيب
به  ید بعد از چند دور ژست مبارزه طلبيدهد و تعرفه جد یل ميشود، تقل یم

تبار دارد و حق کارگران اع یدو سال کار یرسد که معموال برا یامضا م
 یا نرخ تورم  برايکار  یشتر با باال رفتن بارآوريمطالبه دستمزد ب یرا برا

ن قرار داد تعرفه ياز یبه نمونه ا. شود یکند و مانع م ین مدت محدود ميا
  .ميکن یتوجه م ین اعتصاب اخطاريو هم چن یا
  

  2013سال  یبرا یکيو الکتر یع فلزيه صناياتحاد یتعرفه مزد
ه متال و در مجموع يعضو اتحاد 2.300.000ش از يب ین تعرفه برايا

دور انجام  4مذاکره در . ن دو صنعت استيون شاغل ايليم 4ش از يب یبرا
ش دستمزد که يدرصد افزا 5.5شنهاد يه متال با پيدر دور اول اتحاد. گرفت
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ش يافزا% 2.3غ کرده بود وارد مذاکره شد و کارفرما با يش تبليمدت ها برا

د وارد عمل يم و جدين تعرفه قديماه فاصله ب 2ده گرفتن يماه و ند 11 یبرا
ان و ين انجمن کارفرماين دو ماه که طبق توافق حاصله بيدر فاصله ا. شد

افته است دوران صلح نام دارد، حق اعتصاب يهم  یه که جنبه قانونياتحاد
ل است معموال يآپر 30روز  24ن مهلت که ساعت يان ايدر پا. وجود ندارد

ماه مه  که مذاکرات  14در فاصله اول تا . شود یآغاز م یاعتصاب اخطار
ه ينفر از کارگران عضو اتحاد 750.00ان داشت در سراسر آلمان يجر

به  یاعتصاب اخطار یبرا. شرکت کردند یمتال در اعتصاب اخطار
 یه آن ها نمآن را ب یز مابازايه نيشود و اتحاد یداده نم یکارگران دستمزد

فه دارد يه وظيکه اگر به اعتصاب کامل دست بزنند اتحاد یپردازد در حال
ا واقعا خصلت يآ یاعتصاب اخطار. از دستمزد کارگران را بپردازد یبخش

ن اعتصاب که در زمان يد ايگو یه ميک عضو اتحاديدارد؟  یمبارزه طلب
ر آمده و ک سنت ديگر بصورت يشود د یانجام م یمذاکرات تعرفه مزد

دا کرده يرا پ یک جشن خلقيح است و کاراکتر يک تفريکارگران  یبرا
هم  یگريد یحيتفر یز است و کارهايم یرو یچند متر یتزايک پي. است

ا کاروان عروس  و يکلت و يمثل حرکت با مشعل روشن، رژه با موتورس
ن ها همه خوب است و توجه يا. شود یدن در سوت انجام ميکنسرت با دم

شه يکارگران مثل هم. آورد یکارفرما فشار م یکند و رو یوم را جلب معم
را آن ها يدمند ز یآورند و فقط در سوت م یحرف دل خود را برزبان نم

ان کنند و در ياد کنند و بزبان خود آن را بيد مطالبات خود را فريستند که باين
ارگر نه ک. م داشته باشنديخود نقش مستق یشغل یزندگ یبرا یريم گيتصم

خود  یضرور یازهايگانه است بلکه از کنار نيتنها با محصول کار خود ب
 یگران ميدر باره آن ها را به د یريم گيگذرد و تصم یگانه وار ميهم ب

  .  کند یاد نميآورد و فر یآن ها را به زبان هم نم یسپارد و حت
درصد به  5.5ا واقعا ياما آ. ديتعرفه جد یه متال براياتحاد یغاتيش تبليآف

ت يوضع یشتر، برايشتر، مصرف بيدرآمد ب" دستمزدها افزوده خواهد شد؟ 
کند و  یباالتر اقتصاد را محافظت م یمزدها" ا ي" خوب است یاقتصاد

ش از آن که به کارگران يه بيشعار اول ماه مه اتحاد" کمک اقتصاد است
به آن توجه  به رشد و کمک یه دارياز اقتصاد سرمايتوجه داشته باشد به ن

  سازد یبسمت کارگران جار یکه آبيق بارين طريدارد تا از
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غا ت و يست و با تبليات آن معلوم نيکه جزئ یبعد از سه دوره مذاکرات طوالن
برتولد هوبر . ماه مه به توافق منجر شد 14ار همراه بود در يبس یمبارزطلب

کرد و گفت ما مذاکره ت در مذاکره را اعالم يه متال موفقيمقام اول اتحاد
ما براساس . ميافتيش دستمزدها دست يافزا%  5،6و به . ميداشت یخوب

نمودار ( کار کل اقتصاد یمحاسبه و با در نظر داشت نرخ تورم و بارآور
ه متال که طبق آن در فاصله ياتحاد یو مطالعات اقتصاديارائه شده از انست

و رشد  126،3ه به يبعنوان پا 100؛ تورم از  2013تا  2000سال 
 147،5به  100و رشد دستمزدها از  116،5به  100از  یبارآور

 یاستفاده شده است شک ین که در محاسبات از اطالعات رسميا. ده استيرس
سبد  ین جامعه بطور ساده  از حجم کااليدر ا یرا هر فرديست زيدر آن ن

ا يچگونه است و آها  یابد که نسبت در آمدش با گرانيتواند در  ید خود ميخر
چنان که .) ه متال معکوس استيکارگران عضو اتحاد ین نسبت برايواقعا ا

غاتشان ياش طبق تبل یشنهاديش دستمزد پيه متال که افزاياتحاد يیم گوينيب یم
زه گرفت و طبق گفته هوبر يدرصد از مذاکرات جا دهم کيبود % 5،5
ش يافزا% 5،6زدها ا واقعا دستميآ. را به کارفرماها قالب کرد% 5،6

ش آمده يست و کارفرما که با دو و سه درصد پين طور نيافت؟ مسلما که اي
ن يع ايز توزيبه ر یوقت. کرد ین درصد رشد دستمزدها موافقت نميبود با ا

دو ماه فاصله بقول : دهد یت خود را نشان ميم واقعيکن یدرصد رشد نگاه م
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به  یشيافزا 2014ل يآور تا یماه بعد 10 یچ بعد برايآن کارگر که ه

ش يافزا 2014دسامبر  31ماه تا  8ل بمدت يو سپس از آور% 3،4مقدار 
که هوبر اعالم کرد در % 5،6شود  یکه مجموع آن ها م% 2،2برابر با 

نده که زمان يماه آ 20 یش را براين افرايانگيم ميکه اگر بخواه یصورت
م يرس یهرسال م یراب% 2،8بمقدار  یم به متوسطيتعرفه است بدست آور

% 2،3شود همان  یم ميچ گرفته شده را هم منظور بکنيماه به ه 4و اگر 
  . انيانجمن کارفرما یشنهاديپ

no strike clause اي no strike agreement 
ن ين جا در ايمدت قرار داد مورد توافق قرار گرفته و در ا ین که طيا یعني

دن دستمزد خود را با اعتصاب ماه کارگران حق اعتراض به کم بو 20مدت 
 یاز موارد اعتراضات کارگر یاريدر بس. ت دارديرا قرارداد رسميندارند ز

باالخره کوه . ديجه نرسيه انجام گرفت اما به نتين قول اتحاديه ايعل یاديز
  .افتيد و سرو صداها خاتمه يموش زائ

  :  شود یاعتصاب کارگران به اشکال مختلف نشان داده م
گران يمانع حضور د. کنند یم ین از حضور در سرکار خوددارکارگرا - 

  شوند یدر محل کار م
 یکنند که از حاضر شدن سر کار خوددار یگر کارگران را قانع ميا دي 

  .کنند
شان  یرند تا آن ها را قانع کنند که با کارفرمايگ یداران تماس ميبا خر - 

اران منفرد نه شرکت بزرگ ديشتر در رابطه با خرين بيالبته ا. معامله نکنند
  .تواند کارساز باشد یم
ا حاضر به ي. کنند یآورند اما کار نم یا محل کار را به تصرف خود در مي - 

-sit-down(  اعتصاب نشستهستند که با عنوان يترک محل کار ن
strike ( معروف شده است. 

ان يتوسط کارفرما به م یکه مساله ورشکستگ یا کارگران در مواردي - 
ن که نشان دهند که هنوز امکان کار وجود دارد يا یشود، برا یده ميکش

ران يو امروز در ا  work-inکنند که به  یاغلب بدون دستمزد کار م
 . ج استياررايبس
  worker self-management( یتيريخود مدا کارگران به منظور ي - 
" دو سال سرخ"آن  یخين نمونه تاريکنند که مهم تر یکارخانه را اشغال م )
و  1936االت متحده در سال يو فرانسه و ا 1919-1920 یعنيا يتاليا
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ن دهه ين در اوليالت یکايک و امرين و مکزياشغال کارخانه ها در آرژانت

 .است 21قرن 
ه ير انقالب روسيتحت تاث 1919در سال  ايتالين اياشغال کارخانه ها در تور

 یکارگر یات شوراهايمله فکارگر کارخانه ها از ج 30000. آغاز شد
شان را اشغال  یم گرفتند کارخانه هايسپس تصم. کارخانه را شکل دادند

کو ماالتستا و يافت که انريا گسترش يتالين حرکت سپس  در کل ايا. کنند
ن سال يب یا دو سال سرح دوره اينوروس يبن. ت کردندياز آن حما یگرامش

 یبه درجه  یاجتماع یها یريا بود که درگيتاليدر ا 1920- 1919 یها
کارگران کارخانه ها را تصرف کردند و اداره آن ها را . د بوديرس یباالئ

ت يت کارخانه ها از مالکيل مالکيآن ها خواهان تبد.خود به عهده گرفتند
 یآن ها متاثر از انقالب در شورو. بودند یت اجتماعيبه مالک یخصوص
ک دوره يبعد از  یکارگر یشوراها. ل دادنديرا تشک یکارگر یشوراها

  .اما سرکوب شد یتجربه فراموش نشدن
ده بود، ياالت متحده آغاز گرديدر ا1929که در سال  یرکود جهان :فرانسه

ر در يتاخ یل شد و اروپا را هم با اندکيتبد یجهان یجا به بحران اقتصاديتدر
سران  ید و کوشش هايا رسيتانيابتدا به آلمان سپس به فرانسه و بر. دينورد

آن گرد آمدند،  یبرا یافتن راه حلي یبرا 1933که در سال  یاقتصاد جهان
% 25از کشورها تا  یاريافت و در بسيگسترش  یکاريب. حاصل ماند یب
ل کرد و در ادامه خود سبب بروز يکاران گسيکار را به ارتش ب یروين

آن زمان شد و  یپبشرفته صنعت یدر کشورها یاجتماع یها یناآرام
 یاجتماع یها یريدر فرانسه درگ.  دان مبارزه کشانديرگران را به مکا

ک يعمده شد و  34ه يژه بعد از فوريرکود به و یبير تخريتاث. د شديتشد
راست  یروهايو خشونت توسط ن یرشته اعتراضات و تظاهرات و ناآرام

دفاع از  یبرا CGT .ت. ج. ث یه کارگرياتحاد. انحام گرفت یبورژواز
 یک اعتصاب عموميکه به خطر افتاده بود فراخوان  یجمهور یساسقانون ا
سم را يک اتحاد ضد فاشيجاد يست فرانسه فراخوان ايو حزب کمون! را داد

ه به اتحاد چپ در يفور 12ز کار توسط کارگران در يآم تيتوقف موفق. داد
ه در ياتحاد یهمکار. کارگران گذاشت یرو یادير زيرو داد و تاثيفرانسه ن

سم يجاد مانع در برابر فاشيخواه اما به سمت ا یجمهور یروهايتحاد با نا
ام جراحات يجهت  الت یمهافتن مري یبرا يیت نشد بلکه به کوشش هايهدا

 1936در سال . منجر شد یستم کارخانه ايرفع رکود س یبرا  یاقتصاد
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در فاصله ماه مه تا ژوئن  یدر پ یپ یک دوره اعتصابات عموميمنجر به 

س و فرانسه ي، پاریع فلزياز اشغال کارخانه در صنا یک موج توده ايد و ش
در . ل شديتبد یکارگر یاعتصابات بعد یبرا یرا فراگرفت و به استاندارد

لئون  یاز ائتالف جناح چپ به رهبر یحکومت یجه، اعتصابات عمومينت
رار قبل از استق یاندک. کار آورد یل و مه برويبلوم را با انتخابات آور

ن اشغال کارخانه يهاور به اول. ماه مه کارگران در ل 11د در يحکومت جد
بعد از دو شبانه روز مبارزه آن ها موفق شدند کارفرما را به . دست زدند

بودند و پرداخت دستمزد  یه ايکه فعال اتحاد یبازگرداندن چند کارگر اخراج
دا کرد يداوم پگر تيحرکت با کارگران د. ندياعتصاب مجبور نما یروزها

 14ماه مه در تولوز و  13. ده بوديبه قدرت رس یهرچند که جبهه چپ خلق
در . ديبه اشغال کارخانه انجام یس اعتراضات کارگريماه مه در منطقه پار
 24در . انجام شده بود فرانسه ستيه کمونيتوسط اتحاد یچند مورد سازمانده

س با شرکت يسه در پارفران یخين تظاهرات تارياز بزرگتر یکيماه مه 
افت و يوار کمونارها انجام ياد کمونارها به سمت ديهزار نفر و به  600

ت آن يکارخانه را اشغال کردند که هدا 6کارگر متال  4000متعاقب آن 
ماه مه به کارخانه  28افت و يعا گسترش ياشغال سر. بود. ت. ج. توسط ث
کارگران . فرانسه بود یل سازين کارخانه اتومبيد که بزرگ تريرنو رس

م کردند يرا تنظ یاز مطالبات کارگر یستيته اعتصاب درست کردند و ليکم
نده کارگران در مذاکرات تعرفه يه بعنوان نمايرش اتحاديکه در راس آن ها پذ

نفر از کارگران متال  150.000 ژوئن 2در . بود که باالخره موفق شدند
که  یزمان. ا را اشغال کرده بودندشتافتند که کارخانه ه یبه کمک کارگران

در اعتصاب  یون کارگر فرانسويليم ميل گرفت نيدولت بلوم حکومت را تحو
که به جبهه  يیکارفرماها. ده بوديد خوابيبودند و با اشغال کارخانه ها تول

 یم یط انقالبيط موجود به شرايل شرايک بودند و از تبديچپ نزد یخلق
 ین روز رويدر هفتم. ت. ج. افقت نامه با ثمو یدند، مجبور به امضايترس

د و قبول مطالبات کارگران شدند تا اوضاع را به يکار آمدن حکومت جد
به  48از  ین موافقت نامه ساعات کار هفتگيا یط. اورنديدر ب یحالت عاد

با  یافت  و دو هفته مرخصيش يافزا% 12د، دستمزدها يساعت رس 40
ن توافق ها اما يبا وجود ا. ل قرار گرفتن بار مورد قبوياول یحقوق برا

ک ي یعنيون کارگر يليم 2ژوئن  9در . کارگران به اعتصاب ادامه دادند
ل يع متال و اتومبيگذشته از صنا. چهارم کارگران فرانسه در اعتصاب بودند
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همه . ک هم در اعتصاب بودنديمکان ی، مهندسيیماي، کارگران هواپیساز

قانع کردن کارگران جهت بازگشت به کار و  یبرا.  ت. ج. ث یکوشش ها
ر بخش ها يرش موافقت نامه امضا شده شکست خورد و اعتصاب به سايپذ

کارگران  یست از نفوذ خود رويباالخره رهبر حزب کمون. دا کرديگسترش پ
روز بعد . ها را داد یريژوئن فرمان توقف درگ 11استفاده کرد و در 

ن  يه کردند و به ايرا تخل یاشغال یکارخانه ها کارگران متال به آن تن دادند و
فرانسه آن  یاسيقدرت در محاسبات س یک بازويبه .  ت. ج. ق ثيطر

ه يکار آمدن جناح چپ، کوشش اتحاد ین گونه رويبد. ل شد يزمان تبد
دن اعتراضات يست، سبب سرد شدن و خوابيافته و حرب کونيت يرسم

 یه داريضد سرما یود به حرکتتوانست در تداوم خ یکه م  یا یکارگر
نو  یه را برهم زند و طرحي، بساط سرمایل شود و در جهت لغو کارمزديتبد
  . ديزد، گرديمار و در حال سقوط برياقتصاد ب یبرا

 يیکاين اعتصابات، کارگران آمريشش ماه بعد از :کاياالت متحده آمريا
چند  یرگرسازمان کا 15 تعداد 1936در تابستان  . دست به عمل زدند

ه متحد در ين اتحاديل باهم متحد شدند که اوليصد هزار کارگر صنعت اتومب
سازمان به  15ن ين ايتر یقو. االت متحده بوديا یل سازيصنعت اتومب

د گفت که عوارض رکود و بحران يبا. کارخانه جنرال موتورز تعلق داشت
بود و زودتر  د تريکا نسبت به اروپا و فرانسه شديدر آمر 30دهه  یاقتصاد

. بانک ورشکست و بسته شدند 25000. بان اقتصاد را گرفته بوديگر
د يون نفر رسيليم 15تا  12افت و به يگسترش  یسابقه ايبه طور ب یکاريب

د در سال يسطح تول. کا را شامل بوديکار آمر یروين%  30تا  25ن  يکه  ب
 یقتصادرکود و بحران ا. افتيکاهش % 54معادل  29نسبت به  1932
ط سخت، يشرا. کرد یم ینيش از همه برگرده کارگران سنگيکا بيدر آمر

ط ناگوار باالخره ين شرايا. ده بوديچيکارگران را درهم پ یاستاندارد زندگ
ر حرکت يتحت تاث یرا به عمل کشاند و حرکات اعتراض یکائيکارگران آمر

در اواخر . داداما شش ماه بعد از آن و به دنبال هم رخ  یکارگران فرانسو
ن اشغال در کارخانه متعلق به يبه اشغال کارخانه راه برد و اول 36نوامبر 

 یتيت، اتالنتا و کانزاس سيترويدلند، ديسپس در م. کس رخ داديشرکت بند
ک يه کارگران متال  شرکت جنرال موتورز را بيس اتحاديرئ. دنبال شد

داده  یبه آن پاسخ منف ک قرارداد کار دعوت کرد کهي یبررس یکنفرانس برا
 30ولند و در يدر کل. ام.کارخانه ج 36دسامبر  28به دنبالش در . شد
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نت، کارگران اقدام به يفل 2و سپس شماره  1دسامبر در کارخانه شماره 

 ین سه کارخانه، کارخانه هايچون ا. اعتصاب نشسته در کارخانه کردند
ر مناطق يگر در سايدکارخانه  69سه چهارم  یمادر بودند و قطعات برا

به جا  یمير عظياز کارگران توانست تاث یکردند، اعتصاب تعداد کم یه ميته
کارگر در  150000ق ين طريبد. ک صنعت را بخوابانديبگذارد و کل 

ل نداشتن قطعات بدون اقدام به اعتصاب دست يبدل. ام.ج یر کارخانه هايسا
نت که يک و دو فليماره ش یاعتصاب نشسته در کارگاه ها. دندياز کار کش

ن ين و موثرتريد و به مهم تريروز طول کش 44اشغال بود  یقت نوعيدر حق
 یروهايباالخره ن. ل شدياالت متحده تبديخ تا به امروز ايتار یحادثه کارگر

 یاديتعداد ز. ه کارگران خشونت اعمال شديسرکوب به کار گرفته شدند و عل
در . ن طور نشده بوديکه در فرانسه ا یلاز کارگران به کار بازگشتند در حا

ته اعتصاب بود که از کارگران ماهر و يکم یفرانسه اعتصاب به رهبر
 یط استثماريه شرايآن ها عل. ل شده بوديتشک یه کارگرياز پا ینيمبارز

ه و ين اتحاديکا اما مبارزه فقط به کشمکش بيدر آمر. کردند یمبارزه م
ر شود و يل شد و نتوانست همه گيتبد یه ايحقوق اتحاد یجنرال موتورز برا

. ام. مورد ج یبرا یراه حل یو جستجو یسيت به راه حل پليباالخره حاکم
ن قرارداد با ياول یه  به امضايباالخره اتحاد 1937ه يفور 11. پرداخت

کارخانه جنرال  69کارخانه از  17ن راه حل اما تنها يا. افتيکارفرما دست 
به دنبال آن . هم به دستمزدها اضافه نشد یزيچ .موتورز را شامل شد

د انبوه بودند، بدون اعتصاب يگر که در کار توليد یاز کارخانه ها یاريبس
نت راه يقت اعتصاب در فليدر حق. قرارداد با کارفرما شدند یموفق به امضا

کا ين اعتصابات چه در فرانسه و چه در آمرياما هردو ا. ه شدياتحاد یگشا
ت کارخانه ها يکردن مالک یا خواهان اجتماعيتاليتصاب در ابرخالف اع

ست ها يدر فرانسه کمون. نبودند بلکه مطالباتشان مناسب با اقتصاد بازار بود
ان يهمان ها بودند که در پا یچپ با اعتصابات همراه بودند ول یروهايو ن
. بحران اما فرو ننشست . سم کارگران را به سازش کشاندنديل رفرميبدل

افت يان يسرکوب عر یسم برايه باالخره راه حل را در ظهور فاشيسرما
. ه را در خطر قرار داده بودياد سرمايبن یکارگر یتوده ا یرا جنبش هايز

م و يکار آمدند و قول ترم یا رويتاليدر آلمان و ا یستيفاش ینظام یم هايرژ
 یعموم یهااالت متحده پروژه يمانند خود ا. ات افتصاد را دادنديد حيتجد
ه يسرما یريو بکار گ یکاريکاهش ب یره را برايو غ یمثل راه ساز یداخل
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ت کسب کردند يدر آغاز موفق یکار انباشت شده بکار گرفتند و تا حديب یها

قرار گرفت  یمورد چشم پوش یاسيل حضور آن ها در صحنه سين دليبه هم
ن و آلمان ياپن به چن امر به آن ها شهامت داد و در ادامه ژيا. و تحمل شدند
 یبازهم اعتراض. حمله بردند و به آشغال آن ها اقدام کردند یبه چکسلواک

خود را گسترش دادند که  یه آن ها صورت نگرفت و آن ها کارزار نظاميعل
ورود ). 1939(فائق شدن به بحران بود یدوم برا یحاصل آن جنگ جهان

کاران يب. خت يجامعه ردر  یط بحرانيبر آتش شرا یکا به جنگ هم آبيآمر
کنترل شدن، در  یانباشت شده برا یه هايبه جنگ اعزام شدند و سرما

جاد شد و يا یخدمت جنگ در اروپا به کار گرفته شد، اشتغال کامل مصنوع
  . موديشدن را پ یل به قدرت اقتصاد جهانيصعود تبد یاالت متحده پله هايا

 یاجتماع یها یريسه درگژه در فرانيبه و 1960در دهه  یبحران اجتماع
 یدوباره اعتصابات عموم. د کرديرا بعد از دوران رخوت بعد از جنگ تشد

، اشغال کارخانه ها و دانشگاه ها سراسر فرانسه را به لرزه در یتوده ا
ر يشرفته که معموال زيصنعت پ یدارا یاعتصابات در کارخانه ها. آورد

ر مجاز رخ يه و به طور غياتحاده ها قرار داشتند، بدون دخالت يپوشش اتحاد
 ینام برده م یوابسته به عنوان اعتصاب وحش یداد که در رسانه ها یم

ان آغاز شد و با يز جنبش اشغال با دانشجوين جا نيمثل آلمان در ا. شدند
ون کارگر را به حرکت درآورد و دو هفته يليم 11د و يکارگران دنبال گرد

ن يبه مداخله پرداختند ا یسيسرکوب پل یروهايباالخره ن. تمام ادامه داشت
ا انقالب ي ید کرد و ترس حکومت از جنگ داخليمداخله اما جنبش را تشد

. رشد جنبش گرفته شود یباال گرفت و اجبارا دست به اصالحات زد تا جلو
در . ماه مه با اعتصاب نشسته در نانتس آغاز شد 14در   یحرکت کارگر

اشغال کارخانه ها  یعنياعتصاب نشسته کارگر در  200.000ماه مه  16
 یعنيد يون کارگر رسيليم 10ون و سپس به يليم 2تعداد به  یبه زود. بودند

همان طور که نوشتم . ر اعتصاب شدنديدو سوم کل کارگران فرانسه در گ
ن حرکت را به يکرد ا یسع.) ت. ج. ث. (ه نبودياعتصابات با اتحاد یرهبر

ل دهد اما کارگران خواسته يتقل یالبات اقتصادش دستمزد و مطيخواست افزا
% 35ش يافزا یبا حکومت برا.) ت. ج. ث. (داشتند یاسيکال و سيراد یها

ام يش دستمزدها و پرداخت نصف دستمزد ايافزا% 7به حداقل دستمزد و 
ه با ياتحاد ید اما کارگران در اعتراض به همکارياعتصاب به توافق رس

  .ال کردند و از برگشت به کار امتناع کردندحکومت کارخانه ها را اشغ
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مشارکت  یست به دنبال مذاکره با دولت دوگل، برايالياحزاب چپ و سوس

و  FOو  CGT یعني یاصل یه هاياتحاد. بودند یاسيشتر در قدرت سيب
CFDT نده کارگران يشتر و شناساندن خود به عنوان نمايبه دنبال مذاکرات ب

م يخواه یما نم: گفتند یکارگران م. بودند یزنو حق حقوق مذاکره و چانه 
م؛ پاسبان در درون يباش یه داريا خدمتکاران سرمايپاسبان  یسگ ها

تان  یه هالم، پاسبان را از کيد او را بکشيخوابد، با یک از ماها ميهر
ت يها وجود مالک یعدالت ید؛ علت همه جنگ ها، اعتشاشات و بيرون کنيب

خواهد بود که ما امروز کسب  يیزهايشامل آن چنده تنها ياست؛ آ یخصوص
از باال و با اندک  یو جنبش عموم ین ها جنبش کارگريا یبا وجود همه   . ق، جهان کهنه را پشت سر بگذاريم، حرکت کن رفيکن یم

، یدست راست یاز جمله ممنوع شدن سازمان ها یاجتماع یدستاوردها
بدون  یاسلحه ساز یفرانسه و کارخانه ها یشدن بانک مرکز یدولت

کال مورد نظر کارگران به سازش کشانده شد و سرد و خاموش يرات رادييتغ
مهم  یاز بحران ها یکيدوباره موفق شد به  یه داريق سرماين طريبه ا. شد

خود و  یو به ساز یبازساز یدوباره برا ید و فرصتيگر فائق آيد
گر کارگران يران دک بحران به بحيم از ينيب یم. استحکاماتش بدست آورد

ه يدانند که بحران سرما یزنند م یرند و به حمله دست ميگ یدوباره جان م
 یتيه در وضعين زمان سرمايدانند که در ا یم. ديآ یش ميچرا و چه موقع پ

افتن آن تنها به ضعف يت يشود اما واقع یف  و شکننده  ظاهر ميار ضعيبس
 یرويبلکه به توان و قدرت نست يمقدر ن یامر یعنيندارد  یه بستگيسرما

. ن طبقه کارگر استيه قرار دارد و ايدارد که در مقابل سرما یبستگ یگريد
که انجام داده،  یبزرگ ین دوران ها با همه کارهاياما طبقه کارگر در همه ا

را نتوانسته مهر خود يکه به انجام رسانده موفق نبوده ز يیبا همه کوشش ها
به  یخود نبوده بلکه کسان يینها یريم گيت تصمدر لحظا. را برامور بزند

او به سازش  یبا دشمنان طبقات  - ه ها و احزاب چپ ياتحاد –ابت از آن ها ين
  .کردند یه قربانيمنافع سرما یدند و آن ها را در پايرس

، ینظام ی، کودتایکتاتورياز د یخ طوالنيک تارين يآرژانت :نيآرژانت
از  یخ طوالنيک تارين يهمراه با آن هم چن. رداستبداد و کشتار را با خود دا

دند و نخواستند در يکه با آن با تمام توان جنگ یتوفنده کارگر یمبارزه طبقات
و بعد در دوره پرون بود که  1943 یتنها در کودتا. م شونديبرابر آن تسل

ک ببرند يبورکرات یه هايو اتحاد یر پرچم بورژوايشد کارگران را ز یسع
ر ين گيزم یستيوناليناس یده هايرا در ا یا دو دهه جنبش کارگرکه اثرش ت
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 1960در دهه . کرد و پرون را به صورت قهرمان طبقه کارگر در آورد

د متذکر شد که يالبته با. دنديک شوريبوروکرات یه هايه اتحاديکارگران عل
ن يآغاز یدر همان سال ها یه داريستم سرمايه بعد از استحاله در سياتحاد

 یه خود را را از دست داد و به سازمانيت خود خصلت اوليالفع
 یژه خود را به عنوان بخشيگاه ويل شد که و جايتبد یک و هرميبوروکرات

ن هم شاهد يآرژانت 1960کا در دهه يمثل اروپا و آمر.  دا کرديستم پياز س
به دنبال آن کارگران دست به . بود یکتاتوريه ديعل یزش دانشجوئيخ

ل يتشک یر مجاز و تصرف کارخانه ها زدند، مجامع عموميغ یااعتصاب ه
 یچون که کارخانه ها. را به تجربه گذاشتند یکارگر یدادند و دموکراس

بود مبارزه کارگران به سرعت  یشده و دولت یبزرگ در دوران پرون مل
هزار نفر  یس 1983تا  1976 یدر فاصله سال ها. دا کرديپ یاسيجنبه س

ل يتشک یاسيو س یت آن ها را کارگران و فعاالن کارگريه اکثرد شدند کيناپد
با فروکش رونق  60ان دهه يکه از پا یه داريبحران مزمن سرما. دادند یم

اه سراسر يبا دوشنبه س 80ان دهه يبعد از جنگ شروع شده بود و بعد در پا
اموال  یها یساز یرا به لرزه در آورد، خصوص یه داريجهان سرما

ن شدت داد و در ادامه  يرا از جمله در آرژانت یدولت یارخانه هاو ک یعموم
% 20به  یکاريکه  نرخ ب یمنجر شد بنحو یتوده ا یها یکارسازيبه ب
کار شکل يکارگران ب ین بار جنبش قوياول ید برايد و بدنبال آن شايرس

بزرگ راه ها را بلوکه کردند و . زدند یريگرفت که دست به اقدامات چشم گ
ن ين بار اتحاد بياول یپرداختند و باز هم برا یت از کارگران اعتصابيمابه ح

به وجود آمد که بعد با  یکاران با کارگران اعتصابيا جنبش بيکار يکارگران ب
روزه راه  4کردند از جمله بلوکه کردن  یرا سازمان ده یهم اقدامات مهم

که سبب نفت  یت کارگران اعتصابيشهر در اعتراض به وضع 96ها در 
شه دوانده بود، مغلوب شد و در يکه سال ها بود در مردم ر یجا ترسيشد تدر

. ابان کشاندي، مردم را به خیزش عموميبه بار نشست و خ 2001دسامبر 
 یشروع به خود سازمان ده. را تصرف کردند یمعترضان مراکز دولت

کارخانه را طبقه کارگر در يشان نمودند اما نتوانستند موفق شوند ز یزندگ
داشت هنوز به حرکت در  یبهتر یط کاريو شرا یبزرگ که وضع مال یها
 یو مردم معترض اعالم همبستگ یکار و اعتصابيامده بود و با کارگران بين

با  یران امروز هم با استثناهائيه آن چه که در ايشب یزينکرده بود چ
ره شاهد يغ ها و ین سازيا ماشيبا درآمد بهتر مثل نفت  یکارگران بخش ها
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ک ي یکارخانه و حت 150ش از ين بيدر آرژانت 21در آغاز قرن . ميهست

ن کارخانه ها اعالم ياکثر ا. ستاره توسط کارگران به اشغال در آمدند 4هثل 
کارگران با عمل . بودند یا در حال ورشکستگيکرده بودند  یورشکستگ

م را يمستق یاسرا آزمودند و دموکر یخود سازمان ده یوه هايمستقم خود ش
از . بردند یدر عمل پ یبورژوائ یتجربه کردند و به تقاوت آن با دموکراس

ک کارخانه يکارخانه ذنون . ن آن ها کارخانه بروکمن و زنون نمونه شدنديب
و نظم  یج سلسله مراتبيوه رايبا ش یبود که به خوب یک سازيمدرن سرام

ر بخش ها يز سامخصوص ا یهربخش با لباس. کرد یکار م یبورژوائ
شدند تا امکان ارتباط  یوار از هم جدا ميشد و بخش ها با د یز ميمتما

خواست  یکارفرما که م 2001در اکتبر . کارگران باهم مسدود شود
و بسته شدن  یشتر منتقل کند ورشکستگيبا بازده ب یه را به بخشيسرما

. غال در آوردندمتعاقب آن کارگران کارخانه را به اش. کارخانه را اعالم کرد
کارخانه دوستانه  ین بخش ها را خراب کردند و فضايحائل ب یوارهايابتدا د

بعد چند ماه اشغال در . گر را شناختنديمختلف همد یشد و کارگران بخش ها
د يکارخانه و اقدام مجدد به تول یم به بازگشائيکارگران تصم 2002مارس 
ه يدادگاه حکم تخل 2003ل يکار ننشست و در آپريز بيه نيسرما.  گرفتند

س داد تا به زور اسلحه ياجرا به پل یکارگران از کارخانه صادر و برا
 یرا برا یعموم ینيکارگران کمپ. رون کننديکارگران را از محل کارشان ب

س به کارخانه يکه پل یزمان. ت اعالم کردند و به اطالع همگان رساندنديحما
 یواجه شد که دور کارخانه براشهرک م ینفر از اهال 3000د با يرس
. س ناموفق بازگشتيق پلين طريبد. ر بسته بودنديت از کارگران زنجيحما

د يگو یکه م یغات بورژوائيکارگران ذنون نشان دادند که برخالف تبل
ت و کنترل شوند تا خوب يريد مديکارکردن خوبند و با یکارگران فقط برا

کارگران نشان دادند که . خود هستندران ين مديکار کنند، کارگران خود بهتر
م يت کنند و تصميريمد. د کننديسر تول یران بااليتوانند بدون وجود مد یم

د کنند و چگونه آن را يچه مقدار تول. د کننديرا تول یزيرند که چه چيبگ
م کشور را هم يم که ما قادريدان یگفت حاال م یم یکارگر. نديع نمايتوز

که قبال  یکارگران. ميران ندارياستمداران و مديه سب یاجيم و احتياداره کن
جاد کردند که در آن صحبت از يا یزدند فضائ یاست حرف ميبندرت از س

ت از ي، حمایريت پذيم، مسئوليمستق ی، انقالب، دموکراسیمبارزه طبقات
ل شده يهرروزه تبد یبه امر عاد... و  یکارگر یگر کارگران، همبستگيد
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 یکارگر یه بزرگ موجود که عضو سازمان جهانيحادات 2آن ها به . است

ند نه يگو یجاد کردند که ميخود را ا یهستند، پناه نبردند بلکه سازمان کارگر
ق ياز طر یاست و در آن مسائل کارگر یراست است نه چپ بلکه انقالب

از باشد يدر هرزمان که ن یق بحث در مجامع عموميخود کارگران و از طر
ش يل شان وجود ندارد به پيتشک یبرا یتيفت که محدوديش ايا مجامع بخش ي

کارخانه کماکان و تا امروز هم . شود یم یريم گيشود و تصم یبرده م
به  یبا ارزش یشود و توانسته کمک ها یتوسط کارگران اداره م یبخوب

ن يمسلما ا. ارائه دهد یکار و کارگران اعتصابيمردم شهرک، کارگران ب
خود و جامعه از شر  یو رهائ یه داريد سرمايوه توليبر ش عمل به مثابه غلبه

کرد يک رويگر نتوانستند يد ین شورا و شوراهايمتاسفانه ا. ستيآن ن
ت يآن ها نتوانستند فعال. نديرا اتحاذ و دنبال نما یه داريکال ضد سرمايراد

 یدر مبارزه طبقات یر کارخانه ها را بعنوان لحظه ايخود در شوراها و تسخ
که بتواند به  یبرآورد کنند و آن را گسترش دهند به نحو یه داريه سرمايعل
آن . ل شوديع تبديکل طبقه کارگر در همه بخش ها و صنا یوه سازماندهيش

 یوندي، پیو ادامه زندگ یکاريغلبه بر ب یان مبارزه خود برايها نتوانستند م
ا سبب ينند و جاد کيا یه داريضد سرما ین آن و مبارزه سراسريک بيارگان

ن يها بازهم هم ین نارسائياما با وجود همه ا. ن مبارزه شونديگسترش ا
 یکارگر ین دستاوردهاياز مهم تر یکيکه بعنوان  یتجربه کوچک کارگر

انگر توان طبقه کارگر در اداره خود يده است، بيثبت گرد 21دهه اول قرن 
  .پراکند ید ميام یاست و بارقه  یآت یو جامعه 

-work( اعتصاب ا رخ داد يتالياز اعتصاب که باز هم در ا یگريوع دن   - 
to-rule ( ا  یا با کم کارياست  ین نوع اعتصاب کار با بخشيا یط. است

 یشوند، کار م یکه کارگران سرکار حاضر م ین معنيشود؛ بد یانجام م
 یرا طبق قرارداد موظف به انجام آن هستند انجام م یکنند اما حداقل کار

ل باشد در آن روز کار يتعط یدهند، اگر روز یانجام نم یاضافه کار. هدد
. شان توجه شود و جواب مثبت به آن ها داده شود یکنند تا به خواسته ها ینم

شود از اعتصاب کارگران بخش بهداشت نام برد که در  یبه طور نمونه م
  .رنديپذ یرا م ین اعتصاب تنها موارد اورژانسيا
 -   slow-down-strike ا يgo-slow   ین نوع اعتصاب زمانيا 

 یمناسب نم یاعتصاب اصل یط را برايرد که کارگران شرايگ یانجام م
همراه  یکنند اما با کم کار ین نوع مثل مورد قبل کارگران کار ميدر ا. ننديب
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. رنديگ یو توان کار خود را به کار نم یکارگران تمام بهره ور یعنياست 
سک يو ر یشود که عوارض بعد ین اعتصاب ميار جانشن کيقت ايدر حق

 یت انجام ميرياعمل فشار بر مد یکم تر است و برا یآن از اعتصاب اصل
 یا اخراج آن ها ميمه کردن کارگران و ين باز هم سبب جريبا وجود ا. شود
ل يدر کارخانه اتومب 1970ن نوع اعتصاب در دهه ين مورد ايمهم تر. شود
ت سرعت خط يريمد یب که وقتين ترتيبد. ق لندن رخ دادفورد در شر یساز
کارگران باال برد، کارگران به  یبرا یقه را بدون مابازا دستمزديد در دقيتول

ت يريکردند تا باالخره مد یعنوان اعتراض به مساله شروع به کم کار
  .شد ید به مقدار قبليمجبور به برگرداندن سرعت خط تول

ا ياز کارمندان  یا بخشيک محل کار، يصوص تواند مخ یاعتصاب م   - 
ک يا يک شهر يا کل کارگران يا کل کارخانه يک کارگاه باشد، يدر  یواحد

  .است یاعتصاب عموم یکه حالت آخر. کشور را شامل شود
اعالم  یا اعتصاب براي ) sympathy-strike( یتياعتصاب حما   - 

ک در يکه   .باشد ) soli-strike( یکارگر یو همبستگ یهمدرد
ک يا ياس کوچک است که يک  اعتصاب در مقي یسه با اعتصاب عموميمقا

 یاثر کردن اعتصاب بخش یگروه از کارگران که کارشان ممکن است به ب
ن که خود در اعتصاب يل اينجامد، از ادامه کار نه به دليگر از کارگران بيد

 یم یخوددار که در اعتصابند، یت از کارگرانيشرکت دارند بلکه به حما
هم  ) boycott-action( ا ي ) secondary-strike( کنند که به آن

ک کارگاه بلکه در ين نه در يتواند هم چن یم ین نوع هم بستگيا .نديگو یم
ا به يک کشور و يا يالت يک ايا در کل کارگران ي یک بخش صنعتي

انجام اعتصاب  یاز کشورها برا یاريبس. باشد یت جهانيصورت حما
ن نوع اعتصاب يا. وجود دارد یوقرارداد یقانون یت هايمحدود یتيماح

 یار سست است به ندرت انجام ميبس یکارگر یطبقات یامروزه که همبستگ
  . رديگ
االت متحده يکه در ا ) juridictional-strike(  يیاعتصاب قضا  - 

دهد که از  یخود حق م یه به اعضايک اتحاديکا وجود دارد و در آن يآمر
کنند، به  یفه خود داريبه عنوان وظ یت خاص کاريا فعاليک شغل يانجام 

ا کارگران يگر يد یه هاياتحاد یاعضا یفه برايبه انجام آن به عنوان وظ
ن کارگران و ين نوع اعتصاب نه بيا. افته اعتراض کنندير سازمان يغ

 یفه شغليه مختلف در رابطه با وظيدو اتحاد ین اعضايان که بيکارفرما
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آن جا گرفته  یم نهائيشود و تصم یکشانده م یبه دادگاه مل یکار حت. است

کارگران به . به کنه مساله توجه شود، مساله دردناک است یوقت. شود یم
مختلف  یه هايل وجود اتحادين که در برابر کارفرما متحد باشند به دليا یجا

له با هم توسط ندارند به رقابت با هم و مقاب یکه با هم اغلب سر سازگار
  یبه اعتصابات کارگر یخيتار یچشم انداز  .شوند یده ميشان کش یه هاياتحاد

که توجه * نوشته است یس گزارشاتيدر انگل یمارکس از اعتصابات کارگر 
 ینشان م یو برداشت و چشمداشت او را به و از مساله اعتصابات کارگر

وجود دارند که  يیست هاياليسوس ید بشردوستان و حتيگو یم یو. دهد
نند که يب یق خودشان ميکارگران نسبت به عال یاعتصابات را بدجنس

ک دستمزد ين يتضم یک روش برايبه  یابين هدف آن ها دستيبزرگتر
 یکل صنعتيقت که سين حقيد مخالفم،  بعالوه اين ديمن با ا. متوسط دائم است

ساله خارج را از م ین دستمزد متوسطيک چنيمختلف اش،  طرح  یبا فازها
و صعود و سقوط  يمن برعکس آن ها متقاعد شده ام که  آلترنات. کند یم

ان منتج از آن، ين کارگران و کارفرمايدستمزدها و و تضاد و جنگ مداوم ب
ه يباال نگهداشتن روح یضرور ی، ابزارهایامروز یدر سازمان صنعت

ه يعلک سازمان بزرگ يطبقات کارگر و ارتباط دادن آن ها با هم در 
فکر شدن، و  یتفاوت شدن، ب یکردن از ب یريتجاوزات طبقه حاکم و جلوگ

ق در ين طريبه ا. ل شدن آن ها هستنديد، تبديک ابزار خوب توليش يکم و ب
 یم تا از بردگيکه اگر ما بخواه یشود، به نحو یدا ميپ یجامعه تضاد طبقات

ارزش  یدرست ن که بهيا یبرا. ميرا شويد جنگ را پذيم بايکن یريجلوگ
آن  یج اقتصاديم که نتايد به خودمان اجازه بدهيم نباياعتصاب را درک کن
آن مدنظر  یاسيو س یو باالتر از همه عواقب اخالق. چشمان ما را کور کند

جان و يت، بحران، هيرکود، موفق یو بزرگ، فازهايبدون آلترنات. باشد
د و با صعود و ده یرخ م یکه در صنعت مدرن به طور دوره ا یشانيپر

ن کارگران و ين طور جنگ دائم بياز آن ها و هم یناش یسقوط دستمزدها
رات در دستمزدها و سودها، طبقه کارگر ييان و متناظر با آن تغيکارفرما

ف  يضع یک توده يه، فرسوده و يروح یا و تمام اروپا دل شکسته، بيتانيبر
م ينان و روم قدويخود را مثل بردگان  یشود که رهائ یمقاومت م یب

  . ميکن ین گزارشات را مرور مياز یحال برخ. نديب یرممکن ميغ
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) شاغل در مزارع( ین اعتصاب کارگران کشاورزياول 1853ه يفور 8

در آن زمان . نگ اضافه دستمزد شدنديشل 2رخ داد و کارگران خواستار 
ه يژوئ 17در  ین اعتصاب عمومياول. نگ بوديشل 7آن ها  یدستمزد هفتگ

نفر در  5000. شمال رخ داد یژه در مناطق صنعتيس به ويدر انگل 1853
س بطور يپل یروهاين جا نينفر در استوکپورت که در ا 35000ورپول، يل

اعتصاب با نام . مقابله با اعتصاب به حالت آماده باش در آمدند یگسترده برا
  . مختلف شروع شد و به سرعت همه کارخانه ها را در برگرفت یها
ر شد و همه ي،اعتصابات به سرعت رشد کرد و همه گ1853 یجوال 1

ستول، يورپول، منچستر، استوک، بريرا در ل یکارخانه ها و مراکز صنعت
اعتصاب . گر را شامل شديرمنگام و مناطق دينگهام، بي، ناتیبولتون، برانسل

از اعتصاب کارگران  یتيرا بخود گرفت؛ اعتصاب حما یدميک اپبيحالت 
ن در هر منطقه بصورت افتخار در آمد يوستن به اعتصاب و اي، پیباعتصا

هم . رنديزوله شوند و در انزوا قرار بگيشان ا یکه نگذارند همکاران اعتصاب
. یگر از مناطق اعتصابيکارگران مناطق د یتين طور است اعتصاب حمايا

 خواست. وستيع و کارگاه ها به اعتصاب پيق همه مناطق و صناين طريبه ا
 1848را در سال يدستمزدها بود ز یش عمومين اعتصاب ها افزايا

ده بودند ين کشييپا% 10کباره يدستمزدها را به  یکارفرماها به طور عموم
آن زمان که در ضعف و متفرق  یخواستند به تالف یو کارگران اکنون م

ه اورند کياد کارفرما بيباال ببرند تا به % 10را  یامروز یبودند، دستمزدها
ه به اعتصاب يمنفرد اول یق اعتصاب هاين طريبه ا. با آن ها چه کرده بود

ن سال يس منجر شد و باالخره در مارس هميدر سراسر انگل یعموم
ن خواستار يآن ها هم چن. به خواست خود شدند یابيکارگران موفق به دست

ن بود ين اعتصابات ايا یژگيو. مشارکت در سود حاصله در کارخانه شدند
ن ييبا سطح پا یه اعتصاب ابتدا از طرف کارگران ساده که کارگرانک

دستمزد و اغلب مهاجر بودند، شروع شد نه کارگران کارخانه و سپس به 
  . ده شديکش یمراکز بزرگ صنعت

ن مزد و سود ادامه يه، بين کار و سرماي، مبارزه ب1853سپتامبر  27
اط، يل سنگ، زنان خذغا یدر لندن در بخش ها یدياعتصابات جد. دارد
ر کارگران ير، کفاشان و سايشگران، چترسازان، دوزندگان لباس زيآرا

 یدهد زمان یمارکس ادامه م. ن امروز استيهم يیگو. صورت گرفته است
شوند که خودشان در کارخانه  یم یکه کارگران خواهان سهم بردن در سود
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 یسهم بر از ینوع ین اعتصاب برايد کرده اند، خواهند گفت ايتول

که کارگران  یزمان. ه داران استيسرما یا فرضي یسود واقع یستيکمون
که  یشوند، زمان یات زندگيشتر از حداقل ضروريب يیزهايخواهان داشتن چ

 یشان شوند؛ م یآن ها خواهان سهم بردن از سود حاصله در کارخانه ها
  .ديآ یم یستيشات کمونين خواست ها از گرايند که ايگو

ن يب. گاني، اعتصاب کارگران معدن ذغال سنگ و1853مبر اول نوا
 یرخ م یريسرکوب فرستاده شده اند درگ یکه برا یکارگران و سربازان

. شود یک کارگر کشته ميد و يگشا یکارگران آتش م یس برويدهد، پل
ه کار يه عليتوسط سرما یاکنون در جنگ مناطق صنعت: سدينو یمارکس م

   .شود یخته مين خون رياول
آن ها آغاز به . ، چشمان کارگران اکنون کامال باز است1854اول آگوست 

ه و يافته توسط اتحاديمرد و زن سازمان  14000. دن کرده اندياد کشيفر
ه يبا سرما یک مبارزه بزرگ اجتماعيا در يتانيکار در سراسر بر یمحل ها
  .ده استده نشيخ دين حد تا کنون در تاريمبارزه در ا. جنگند یداران م
ده ام يگر برگزيار گزارش ديان بسين چند گزارش کوتاه که من از ميدر هم

 ینامد و م یه و کار مين سرماين اعتصابات را جنگ بينم که مارکس ايب یم
؛ "ميرا شويد جنگ را پذيم بايکن یريجلوگ یم از بردگياگر ما بخواه"د يگو

 یه داريه سرمايعل یاز دارد؛ جنگيبه جنگ ن یمزد یاز بردگ يیرها یعني
طبقه . یو ضد کارمزد یه داريضد سرما یکار طبقاتيتوسط کارگران؛ پ

بزرگ و  یاز به سازمان دادن خود در سازمانين مبارزه نيکارگر در ا
ک ي"ش ببرد تا در يرا به پ یه داريکار ضد سرمايدارد که بتواند پ یسراسر

 یابات را لحظه ااو اعتص. منجر شود یبه رهائ" یمبارزه بزرگ اجتماع
آن  یاقتصاد یت هايد به موفقيند که نبايب یم یه داريکار ضد سرماين پياز
و باال بردن  یکارگر یر آن در همبستگيش از حد بها داد بلکه مهم تر تاثيب

دهد که  یاو نشان م. است   ینهائ يیرها یطبقه کارگر برا یه جنگندگيروح
ضمن . گذرد یحت از کنار آن ها نمرد و رايگ یم یکار را جدين پيه ايسرما

 یه آن ها بکار ميهمه ابزار سرکوب را عل ،سميترساندن مردم از شبح کمون
شتر کارگران از يحق استثمار هرچه ب یعنيدفاع از منافعش  یرد و برايگ
ن برداشت درست در خالف جهت يا. ندارد یز ابائيختن خون کارگران نير

موجود  یکارگر یه هاياتحاد فتهيش یاحزاب و گروه ها یستينظرات رفرم
دو دهه  یاعتصابات مهم کارگر(.آن هااست یتعرفه ا یمزد یت هايو فعال

   .)منتشر خواهد شد یر جهان در جلد جداگانه اياخ
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ت و يريم در مساله مديکن یم ی، تاملین تجربه کارگريقبل از پرداختن به ا
ه داران يکه توسط سرما یتيريو مد یت کارگريريضرورت آن و تفاوت مد

 23تال در فصل يکاپ مارکس در جلد سوم. رديگ یندگان آن ها انجام ميا نماي
ت و يريکند، به مساله مد یرا مطرح م یکه بحث مربوط به بهره و نفع تصد

 یت صحبت ميريو مد یفه مراقبتيپردازد و از آن با عنوان وظ یشکل آن م
آن  یرد و در ازايگ یه انجام ميد سرمايکه در روند بازتول یفيوظا. کند

د را به عنوان دستمزد خود ار خوياز سود حاصله در مع یه دار بخشيسرما
 یر به نظر نمين حاصل استثمار کارغيدارد و ا یت برميريدر مراقبت و مد

ر يد و مزد بگيآ یکارگر به نظر م یا حتيه دار خود کارمند يد بلکه سرمايآ
ه و کار يکند خارج از رابطه سرما یافت مين بابت دريکه از یشود و پول یم

ه دار در برابر مراقبت از کار ياجرت سرمان يا. رديگ یو تضاد آن قرار م
ه يه دار در مقابل کارگران به عنوان سرمايکه سرما یژه ايف ويوظا. است

از کل کار در واحد  یکه بخش یف ساده کاريوظا یعنيد انجام دهد يدار با
ن کار به يا یکه در ازا یديتول یاز ارزش اضاف ین بخشياست بنابرا یديتول

د بلکه يآ یو محصول استثمار به حساب نم یزش اضافگر اريرسد د یاو م
ه دار هم مانند کارگر يپس سرما. دهد یکه انجام م یکار یاست برا یمعادل
 ین کارها کار ساده جلوه ميهردو ا یکند و خارج از روند بهره کش یکار م

ده يد یاز سود که بعنوان نفع تصد یب بخشين ترتيبه ا. کند اما با هم متفاوتند
در  یماتيط تقسيکند که بنا برشرا یم یران تجليشود در شکل حقوق مد یم

م کار گسترده که هر يک تقسي. شود یجاد ميف، نحوه اجرا و شکل آن ايوظا
افت يدر یژه ايدستمزد و یگاه خود و بصورت سلسله مراتبيدر جا یعامل

  . دارد یم
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ر همه سد که دينو یت ميريمارکس در رابطه با ضرورت و لزوم کار مد

ا روند يکنند  یم یاز افراد با هم همکار یانجام آن تعداد یکه برا يیکارها
مستقل  یوسته است و متشکل از کارهايک روند اجتماعا پيد بصورت يتول

است و به  یضرور یوستگي، وحدت و پیجاد هماهنگيست، ايافراد ن
شود  یجاد ميا یآن در کارها هارمون ید که با اجرايآ یفه در ميصورت وظ

 یدر کارگاه ها ین امر حتيا. نديآ یک کل منسجم در ميو اجزا بصورت 
مولد  یفه ايک جهت وظيفه از ين وظيا. کوچک چند نفره هم وجود دارد

شود پس  یو نظم و انسجام در آن م یشرفت کار و هماهنگياست و سبب پ
  . هم هست یضرور

ل يم و مالک وسايمستقد کننده يان توليبرتضاد م یمبتن یديوه توليدر هر ش
ت متفاوت يريد شده، کار مراقبت و مديجه مالک محصول توليد و در نتيتول
هم بزرگتر  یو مراقبت یتيريشتر باشد نقش مدين تضاد بيهرچه ا. شود یم
که کارگر بعنوان انسان آزاد در برابر  یه داريد سرمايدر تول. شود یم

ن يشد و روند و نوع استفاده افرو یکار خود را به او م یرويه دار نيسرما
رو ين نينه ايبه یريبکارگ یت برايريرد، مديگ یه دار تعلق ميرو به سرماين

قدرت نگرفته  یباندازه کاف یه داران تا وقتيمعموال سرما. شود یم یضرور
را  ی، کسانیدهند اما بعد از احراز قدرت کاف ین کار را خود انجام ميباشند ا

با توجه به درجه رشد و . کنند ین کار ميمسئول ا ريبه عنوان ناظر و مد
فه مراقبت و ين جا وظيا. شود یم یو سلسله مراتب یت تخصصيرياندازه، مد

شود  ینم یناش یجاد هارمونيوسته و ايبهم پ یعت کاراجتماعيت از طبيريمد
در . رديگ یمنشاء م یه و مناسبات استثمارين کار و سرمايبلکه از تضاد ب

ا دستمزد پرداخت نشده کارگر به صورت ير ياز تصاحب کار غ ینجا بخشيا
د به طور عادالنه زحمات و يشود که با یان ميران بيمد یدستمزدها
ن يا. فه متحمل شده جبران کندين وظيانجام ا یر برايرا که مد يیاستعدادها
کارگران انجام  یرا که مراقبت رويرد زيد توسط کارگران انجام گيجبران با

 یاز به اقدامات جبرانيشتر باشد نين زحمات و کوشش ها بيهرچه ا. دشو یم
ن ها، سرکارگران، سرگروه يد زحمات خبرچيشود چنان که با ین تر ميسنگ

ت يري، مدیديت توليري، مدیت داخليريرگروه ها، مديها، بازرسان، مد
 ر عامل همه و همهيره و باالخره مديات مديل دهنده هيران تشکيو مد يیاجرا

سبب  یه داريد سرمايم رشد تولينيب یچنان که م. توسط کارگران جبران شود
ن يه دار ايست خود سرمايگر الزم نيد. شود یت ميت از مالکيريمد يیجدا

سپارد و  یر ميبنام مد یکار را انجام دهد بلکه اداره امور را به دست افراد
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به . دخالت کند یلند که خود در همه امور و مناسبات داخيب ینم یازيگر نيد
 ی، گروهیک کار هماهنگ جمعياز کارگران ب یق روند بهره کشين طريا

د از طرف يز باين جمع نين حقوق نظارت ايشود؛ بنابرا یل مياز افراد تبد
  . کارگران جبران شود

و چه  یفه را انجام دهند چه به صورت جمعين وظيکارگران خود ا یوقت
بردوش کارگران  یکه بار بزرگ یانن روند جبريا یتمام یبصورت فرد

کارگران  یبرا يین که ما به ازايبرد بدون ا یاست و شدت کار را باال م
از کار  یبصورت بخش یتيرين حالت کار مديدر ا. شود یداشته باشد حذف م

ت يچ موقعيد انجام شود و هيبا یدر کار جمع یهارمون ید که برايآ یدر م
 یجاد نميا مسئول اين يا مسئوليجمع  یبرا ی، چه اجتماعیچه مال یژه ايو

ت کارگران در آمده و يکه به مالک يین شکل را در کارخانه هاينمونه ا. کند
ن شکل، ين جا هم در بهترياما در ا. مينيب یشود م یاداره م یبصورت تعاون

ک يبه عنوان نمونه در کارخانه الست. رود ین نميم آن از بيمساله سود و تقس
ک بعد از چند سال کار سخت بدون سود اکنون که به يمکز یداوزکا یساز

از دستمزد خود را نپردازند و آن  یتوانسته اند بخش یعنيده اند يرس یسود ده
ن يحاصل شده ب یارزش اضاف یعنين سود يرا به شکل سود جدا کنند، ا

وسته اند يکه بعدا به آن پ یشود و کارگران یم ميتقس یکارگران عضو تعاون
ل نداشتن سهم يکنند اما بدل یافت ميگر کارگران دستمزد دريه به اندازه دگرچ

قرار  یمورد بهره کش یعنيبرند  یاز سود حاصل نم یه سهميت اوليدر مالک
ن ييکه در پا یدر نمونه ا یتيريا خود مديمحل کار  یخود گردان. رنديگ یم

ن است که يش ان حسنين جا مهم تريدر ا. ن هم متفاوت استيخواهد آمد از ا
شان هم يدهند و مهم تر از آن دستمزدها یکارگران کارشان را از دست نم

ن است که معموال کارگران بار يشود اما مشکل ا ینسبت به قبل اضافه م
ا خود را ورشکسته يچه ورشکسته  یه دار سابق چه فراريقروض سرما

بهبود  ین را براه دار آيرا که سرما یا یبانک یبار وام ها یعنياعالم کرده 
کرده  یه گذاريگر سرمايد یا آن را در جايبکار نبسته  یديکار در واحد تول

ن جا هرچه يدر ا. کنند یز تقبل ميز شده است نيوار یگريد یا به حساب هاي
 یم مين خودشان تقسيان سال بيکند نه به عنوان سود در پا یکارگر جان م
 یر ميبه حساب بانک ها سرازسابق  یبازپرداخت وام ها یشود بلکه برا

د ياز موراد از کارگران توسط بانک ها خلع  یاريز در بسيشود و باالخره ن
شود و کارگران به  ین به حراج گذاشته مين آالت و زميشود و ماش یم

اما . شود یم تر ميکاران عظيشوند و ارتش ب یابان ها پرتاپ ميسنگفرش خ
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 یائما کارگران با اعالم ورشکستگران که ديه ايشب یطيبه هرحال در شرا

ان ده ياز موارد ز یاريشوند و در بس یل کار مواجه ميان و تعطيکارفرما
د کارگران به يست و باين یزين کار گريست، ازيز واقعا مطرح نيبودن ن

رش قروض ياقدام کنند اما از پذ یتصرف کارخانه و ادامه کار با خود گردان
دولت را وادار به . ندينما یوسط کارفرما خوددارده شده تيباال کش یا وام هاي

ا محل کار را بصورت يکنند و کارخانه  یديادامه کار تول یبرا یت ماليحما
ت و ادامه ياداره، هدا یکارگران را برا یکارگران در آورند و شورا یتعاون

ن امکان يهرآن ا یه داريبه هرحال در نظام سرما یول. ل دهنديکار تشک
   .د شوديکه از کارگران خلع وجود دارد 

 
 یآن،   مکان مصر، شهر صنعت یتصرف کارخانه و خودگردان

  :رمضان
  . نوشته شده است 2009مقاله در سال 

ن يز داشتند اولين یگريد یاتيتجرب ین تجربه، کارگران مصريقبل از ا
مالک . بود 2001د المپ برق در سال يتجربه مربوط به کارخانه تول

ادامه کار دست به تصرف  یخت و کارگران برايور گرکارخانه از کش
 2006ه يتا ژوئ 2001آن زدند آن ها از اکتبر  یکارخانه و خودگردان

 2006اداره کردند و بکار ادامه دادند اما در سال  یکارخانه را بخوب
به دوران  ین سادگيگر فروخته شد و به هميد یک کمپانيت کارخانه بيمالک

  .ان داده شديپا یکارگر یخودگران
  :موضوع مقاله

از  یکيکارگراست که  5000چند منظوره با  یک کمپانيآمونستو  یکمپان
، یتوسعه صنعت یبرا یاقتصاد یر مجموعه آن به نام کمپانيز یشرکت ها

کارگر  2000با  یو بافندگ یسندگي، ریشامل ده کارخانه نساج یره ايزنج
و  یبخاطر فساد مال 2002ال آمونستو در س یعادل آقا مالک کمپان. است 

 یاندک. ات به سه سال زندان محکوم شديو فرار از پرداخت مال یرشوه ده
ن که به يقبل از ا 2008شد و در سال  یبانک یقانون یک دعوايبعد وارد 
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 یز پاين امر نيسال زندان محکوم شود از کشور فرار کرد و مسلما در ا 15

  .ان بودياز حکم زندان در م یقبل یو آگاه يیبه مقامات قضا یرشوه ده
کار شدن دست ياز ب یريجلوگ ین ده کارخانه برايکارگران سه کارخانه از ا

کسال بکار يحدود . به تجربه تصرف کارخانه رها شده و ادامه کار زدند
در . اجازه کار فرستادند یرا به دادگاه برا یخود ادامه دادند و دادخواست

 یکارگران کار م. است کارگران موافقت کرددادگاه با خو 2008سپتامبر 
گشتند و  یم یبدنبال مشتر. پرداختند یخود را م یدستمزدها. کردند

ز تقبل يه دار را نيدادند اما متاسفانه قروض سرما یسفارشات را انجام م
ن يبانک ها را بپردازند بدون ا یره بدهيون ها ليليست ميبا یکرده بودند و م

به هرحال . ل شده باشديآنها تبد یت جمعيحداقل به مالکت کارخانه يکه مالک
  . از درک قدرت خود در اداره امور داشتند یکارگران احساس خوب

کارخانه  یسال سابقه کار در خط قالب دوز 12که  یوسف کارگريدمحم 
. ن استيرين جا مثل عسل شيامروز کارکردن در ا: ديگو یرا دارد م ینساج

. ميدار یشتريب یشتر و بازنشستگيگر حق و حقوق بيما نسبت به کارگران د
ره در ماه در يل 650ره دوسال قبل به يل 450وسف از يدستمزد ماهانۀ 

. انتظام امور کارخانه مشکالت خود را دارد. افته استيش يد افزايستم جديس
% 50س کرد و دستمزد کارگران را يخود را تاس یکارگر یته يکارخانه کم

  . ش داديافزا
کطرف ما ياز : ديگو یکارگران م یه ايته اتحاديد اوتمان صندوقدار کميعس

د يها تول یاز مشتر یافتيسفارشات در یم و برمبنايمان هستيها یدنبال مشتر
ر مطمئن ير ثابت و غيک درآمد غيما  یبرا ین نوع قطعه کاريا. ميکن یم
بود  يیقا جاآ یشگاه هايفروش، فروشگاه ها و نما یبازارها. کند یجاد ميا

قبال . ن امکانات بسته شده استيشد، همه ا یدات ما فروخته ميکه تول
 یصادر م یا توسط خود کمپانياالت متحده و استراليما به ا یديتول یکاالها

بعالوه اکنون ما . دهند یمان انجام ميها ین کار را مشتريشد اما االن ا
ون پوند يليدهها م. ميپرداز یالت ميمه و تسهيب یون ها پوند برايليم

د يمتراکم شده آن را با یو بهره ها یبانک یآقا بخاطر وام ها یبدهکار
م دستمزدها و يصله بدهيهنگفت را ف یها ین بدهکارياگر ا. ميبپرداز

  .ار رشد خواهد کرديما بعد از آن بس یاستاندارد زندگ
که ن است يد؛ تنها مشکل ما ايگو یهمکارش م یوسف در ادامه صحبت هاي

شه با صورت حساب يهم...) برق، گاز،( یالتيتسه یها یبانک ها و کمپان
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را تخته  ین کمپانيآن ها قدرت دارند که درهمه ا. خود بدنبال ما هستند یها

  .کنند، سرنوشت ما در دست آنهاست
آمونستو هستند  ین سه کارخانه متعلق به کمپانين است که کماکان ايت ايواقع

 2006قرار دارد که در سال  یم هفنيد ابراهيتب جدو در راس سلسله مرا
 ید کمپانيگو یم یو. گمارده شده بود یکمپان یس اداريتوسط آقا بعنوان رئ

د کند يت باال توليفيبا ک یکار در کل کارش را دارد که کاالها يیآمونستو توانا
ک صنعت فوق ي یو نساج یسندگيو ر یصنعت بافندگ. باشد یموفق یو کمپان

ل ين دليم و اين کار را نداريم ما پول انجام ايده پول بر است و ساده بگوالعا
از  یانسان یرويوزارت ن. ماست یتا از کارخانه ها 6بسته شدن  يیچرا

ماه گذشته دستمزد  7کار شدند در يکه ب یکارگر 1500ژه به يک حساب وي
ها  يیاکارخانه و انجماد دار 6از بسته شدن  یريجلوگ یبرا. پرداخته است

 یه عمومياتحاد. م که با آن موافقت نشديون وام کرديليم 5 یما تقاضا
 یم برايت نکرد و ما نتوانستيهم از کارگران حما یو بافندگ یسندگير

 52آقا  یقروض بانگ. . ميه داشته باشيس اتحاديبا رئ یح، مالقاتيتوض
 یها یو کمپانبه بانک ها  ینده هردو کمپانيق آين طريبه ا. ره استيون ليليم

رند مشکل خود را با يم بگيآن ها ممکن است تصم. وابسته است یالتيتسه
 ین کار بمعنيصله دهند اما اين کارخانه فيو زم یدين آالت توليفروش ماش

  .است یشغل یه ها و فرصت هاياز دست رفتن سرما
  *یخيتار منظر از کارخانه تصرف اي نشسته عتصابا
از  یخانه ها توسط کارگران را به عنوان نوعن مقاله مسئله تصرف کاريا

چ وجه به يکه کارفرما به ه یدر زمان  کند که  یم یابيارز  یمبارزه کار
ن راه حل در يدهد معموال به عنوان آخر یکارگران پاسخ نم یخواسته ها

ده را در مجموع تا سال ين پدير ايرد و سيگ یدستورکار کارگران قرار م
 sit(ن نوع مبارزه با نام اعتصاب نشسته ياز ا .رديگ یرا دربرم 1937

down strike( ز يشود، گرچه در مقاله گاه خود کلمه تصرف ن یاد مي
ا يو  یشبرد کار به صورت جمعيهدف از تصرف، پ. شود یبه کار برده م

ن ها يشود اما کارگران ماش یل ميان آن کار تعطيست بلکه در جرين يیشورا
 یز نگه ميع کار بعد از اعتصاب آماده و تمشرو یط کار را برايو مح
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 یاز اعتراض و اعتصاب است که برا یقت تصرف نوعيدر حق. دارند
  .رديگ یانجام م یبه مطالبات کارگر یابيدست

ن بار در ياول یکا براياالت متحده آمريدر ا ین اتفاقي، چنیخياز نظر تار
کارگران  1910در سال . ک رخ داديدر کارخانه جنرال الکتر 1906سال 

کردند، اما شب را در  یز به آن اقدام ميو پوشاک ن یع نساجيزن در صنا
 یم یچند ساعت سازمان ده یماندند بلکه معموال تصرف برا یکارخانه نم

و  1936 یتصرف محل کار سال ها ینقطه اوج حرکت کارگر. شد
ن کارگران يا. هزار کارگر در آن شرکت کردند 485بود که  1937

 یخصوص یها يیاز طرف دادگاه ها متهم به تجاوز به دارا   کنندهتصرف 
  . شدند

ن کار يا یتيژه در معادن ذغال سنگ در مواقع نارضايکارگران معادن به و
کردند، اما معدن  یآن ها کار را متوقف م. دادند یرا به طور مکرر انجام م

 1933 در سال. شود یدگيشان رس یکردند تا به خواسته ها یرا ترک نم
نه سوتا سه ين ميدر آست" هورمل"  یکارگر کارخانه بسته بند 2500تعداد 

کار  یه سرعت بااليآن ها عل. روز کارخانه را در تصرف خود نگه داشتند
ش شدت کار يبرد و با افزا ید را باال ميزان توليش دستمزد ميکه بدون افزا

  . دندد، دست به اعتراض زيکش یرون ميب یشترياز کارگر کار ب
ز کارگران معادن در زمان رکود در اعتراض به ين يیاروپا یدر کشورها

. کردند ین از تصرف معدن همراه با اعتصاب غذا استفاده مييپا یدستمزدها
معدن شدند   کارگر وارد 5000، یوگسالويدر  1934ه سال يدر سوم ژوئ

ا و تصرف شان باال نرود به اعتصاب غذيکه مزدها یو اعالم کردند تا زمان
جه يت به نتيکار آن ها عصر همان روز با موفق. معدن ادامه خواهند داد

 یوه استفاده مين شيز ازايلز، هند و لهستان نيکارگران معادن در و. ديرس
  .کردند

ار ياالت متحده که دستمزدها بسيا" رير تايگود"  یک سازيع الستيدر صنا
مارس سال  - هيفور یدر ماه هاار باال بود کارگران ين و ساعات کار بسييپا

باند  ین سال، کارفرما کار رويدر ا. دست به اعتصاب نشسته زدند 1936
 یب دو ساعت اضافه کارين ترتيبد. ل کرديساعت تبد 8ساعت به  6را از 

کارگر  137. کارگر را فراهم کرد 70بدون مزد کارگران امکان اخراج 
گر ياعتصاب نشسته کردند و د م کارفرما اقدام بهيمرد در مخالفت با تصم

فشار وارده از طرف کارگران . فراخواندند یتوده ا یکارگران را به اجتماع
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در . کارگران کرد یرش خواسته هايو پذ ینيکارفرما را مجبور به عقب نش

ک اعتصاب نشسته رخ ينبود که در آن  یکا هفته ايدر آمر 1936سال 
 58ک سال يکمتر از  یدر مدت یک مرکز صنعتيبه طور مثال، در . ندهد

جا يکارگران تدر یاما وقت. اعتصاب نشسته از چند ساعت تا سه روز رخ داد
 یافتند اعتصابات نشسته در جنبش کارگريسازمان  یه ايبه صورت اتحاد

  !!!د شديکا ناپديآمر
 یدر فرانسه موج 1936کا، در سال يدر مقابل اعتصابات کوچک در آمر

در ماه . افته بوديرسازمان يو غ یافتاد که خودبه خوداز اعتصابات به راه 
س اقدام به تصرف محل کار و اعتصاب غذا يمه کارگران در منطقه پار

 ینيخون یها یريدرگ. س را به مقابله با کارگران فرستاديدولت پل. کردند
صنعت و همه کارخانه  یک شاخه به همه شاخه هاياعتصاب از . داد یرو
ه ها را فراهم ين اعتصابات امکان رشد اتحاديا. افتيمنطقه گسترش  یها

هزار نفر به  18کار از  یون مليفدراس یکباره اعضايکه  یکرد به نحو
. ديون نفر رسيليم 5کار به  یون فرانسويفدراس یهزار نفر و اعضا 220

و پوشاک،  ی، نساجیع خودروسازيون کارگر از صنايليک مين زمان، يدر ا
ار با يبس یون فرانسوياعتصاب. به اعتصاب دست زدند رهيو غ یساز یکشت

، یساعت کارهفتگ 40کردند و مطالبات شان عبارت بود از  ینظم حرکت م
دولت . الت بامزديو تعط یکار، حقوق کار، مرخص یحق قرارداد جمع

اما کارگران بدون . اعالم کرد که تصرف کارخانه ها را تحمل نخواهد کرد
  .دادند یلت کار خود را انجام مدو ید هايتوجه به تهد

ک اعتصاب کوتاه رخ يولند يدر کل یع خودروسازيل بهار در صنايدر اوا
نوامبر کارگران  17در . داد که با چند ساعت تصرف کارخانه همراه بود

 یکمپان. آکرون کار را متوقف و کارخانه را تصرف کردند یک سازيالست
ا توقف کار ياند تا در مورد ادامه يرون بيشنهاد داد که از کارخانه بيبه آن ها پ

ک هفته بعد از تصرف ي. رفتندياما کارگران آن را نپذ. رنديم بگيتصم
شان يافت و کارگران به خواسته هايان يت پايکارخانه اعتصاب با موفق

  .دنديرس
  ک نمونه شاخصي

کا يآمر" ل يتد اتومبيوناي" کارزار کارگران  1936در نوامبر و دسامبر 
کارگران . ديسازمان دادن کارگران در جنرال موتورز به اوج خود رس یابر

. و شاد بودند یکارگران راض یصنعت یته سازمان دهيشرفت کار کمياز پ
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ن مبارزه يکارگران، اول یو خواسته ها ید انبوه صنعتين توليز بيدر ست

ر هزا 53از  ید هفتگيدر ادامه، تول. افتيان يبزرگ در جنرال موتورز جر
   سيپل یرويه کارفرما از نيژانو 11در   .ديخودرو رس 11500ل به ياتومب

درهم شکستن  یس کارخانه برايپل. کمک کرد یتقاضا   مستقر در کارخانه
کارگران  یرون براياز ب يیدن مواد غذايکرد از رس یاعتصاب سع

ز به تصرف يس را نيکارگران در مقابل اتاق محل استفرار پل. کند یريجلوگ
ابان مستقر بود يرون کارخانه و در خيکه در ب یس شهريپل. ود در آوردندخ

گاز  یس به کارگران حمله کرد و از بمب هايمرکز پل یريبازپس گ یبرا
با کارگران از نقاط  یهمبستگ یکه برا يیروهايه کارگران و نياشک آور عل

ه از دستگاه کارگران با استفاد. گر به در کارخانه آمده بودند استفاده کرديد
دو  یريان درگيدر جر. س را مورد حمله متقابل قرار دادنديبخار کارخانه پل

 یکارگر زخم 14 یراندازيکرد و در اثر ت یراندازيس اقدام به تيطرفه پل
 یدادستان عموم. دنديب ديشدند و ده ها نفر از استشمام گاز اشک آور آس

ن يدر ا. مارستان داديب به هنگام ترک یکارگران زخم یريشهر دستور دستگ
ر شدند که شامل کارگران و شرکت کنندگان ينفر دستگ 1200ها  یريدرگ

ز ين یتن از رهبران کارگر 7ر شدگان ين دستگيدر ب. در کارزار بودند
  .بودند

 یاز خواسته ها یکي. باالخره جنرال موتورز با مذاکره موافقت کرد
ل به عنوان تنها طرف يتد اتومبيونايد کارگران يبا ین بود که ميکارگران ا

روز با يقرار شد که کارگران پ. رنديرش قرار گيمذاکره کارگران مورد پذ
ن يقه قبل ازيدق 30. رژه کارخانه تصرف شده را بعد از چند ماه ترک کنند

ک يه وابسته به کارفرما يک اتحاديواقعه اطالع حاصل شد که شرکت با 
ه کارخانه يجه، از تخليدر نت. است کار به امضا رسانده یقرارداد جمع

هزار  110چند روز بعد کارفرما اعالم کرد که . انصراف به عمل آمد
به کار هستند که معلوم شد  یکارگر امضا داده و خواهان بازگشت فور

  .د و ارعاب از کارگران گرفته اندين امضاها را با تهدياز یاريبس
 9کارگران در کارگاه شماره د موتور شورلت، يه در بخش توليدر اول فور

س شرکت با مقاومت يپل. ه دورتر بود وارد اعتصاب نشسته شدنديکه از بق
به کمک همکاران  6کارگران کارگاه شماره . کارگران مجبور به فرار شد

شرکت  یون هاي، که با استفاده از کام4ات از کارگاه شماره يعمل. خود آمدند
ت يه کارگاه ها فراهم آورده شده بود، هداهم یامکان استفاده از بلندگو برا
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ن يز به دست گرفتند و به اين بخش را نيه کنترل ايکارگران واتحاد. شد یم

گاد اورژانس زنان که از يبار. قطع شد ید به طور کليان توليق جريطر
 یمتشکل شده بود نفش مهم یهمسران، مادران و خواهران کارگران اعتصاب

 یبرا 9و  4شماره  یآن ها در کارگاه ها. ردک یم یرا در مبارزه باز
گاز اشک آور به درون سالن پنجره ها را  یاز انداختن بمب ها یريجلوگ

 یبرا 4ورود به کارگاه شماره  یدر مقابل دروازه اصل. مسدود کردند
  .درست کردند یانسان  ره يستادند و زنجيس اياز حمله پل یريجلوگ

ن ماه يرا به خاطر چهارم یاعتصاب ه و کارگرانياتحاد یدادگاه روسا
 یمه محکوم کرد و برايون دالر جريليم 15اعتصاب و تصرف کارخانه به 

رش و ياعتصاب کنندگان از پذ. ساعت وقت داد 14ه کارخانه به آن ها يتخل
ه يکل یريدر مقابل، دادگاه حکم به دستگ. کردند یحکم دادگاه خوددار یاجرا

ه کارخانه از کارگران يتخل یعمل شد و براحکومت وارد . ون دادياعتصاب
. ل شديواسطه تکم یب یطبقات یصف بند. ت داديکا ماموريآمر یبه گارد مل

 یخود و به چگونگ یطبقات یخود به هست یان عمل مبارزاتيکارگران در جر
به دروغ . دا کردنديپ یآگاه یطبقات یدر جامعه  یطبقات یروهاين یصف بند

 یس را حافظ نظم زندگيو پل یجامعه به طور کل یکه دولت را حام يیها
دولت . وجود ندارد یز فراطبقاتيچ چيدند هيفهم. کرد تف کردند یم یمعرف
س حافظ نظم يطبقه حاکم است و پل یکارگزار و حام یستم طبقاتيدر س

دند طبقه کارگر يفهم. ب برسدين مناسبات آسيمناسبات حاکم است تا مبادا به ا
 یتواند به خود و به همبستگ یمناسبات حاکم تنها و تنها م هيدر مبارزه عل

ندارند  یزيه چيه سرمايدند که در مبارزه عليفهم. طبقه خود اتکا کند یطبقات
شان را به مناسبات حاکم يکه دست و پا يیرهايکه از دست بدهند جز زنج

 دادگاه به عنوان ارزش یون دالريليم 15ن سبب، به حکم يبه هم. بسته است
کار آن ها از  یروين مدت کارفرما از فقدان استثمار نيا یکه ط یا یاضاف

  . دست داده بود نگاه کردند
ک يه يفور 16افت و در يان يپا 1937ه يفور 11اعتصاب باالخره در 

سنت به دستمزد کارگران  5 ید و ساعتيکار به امضا رس یقرارداد جمع
دراز و دو  یرگران در صفروز تصرف کارخانه کا 44بعد از . افزوده شد

 یرا م" یجاودان باد همبستگ" که سرود یافراشته در حال یبا گردن   نفره
 ینفر از شرکت کنندگان در کارزار از آن ها استقبال م 2000خواندند و 

  . تصرف شده کارخانه را ترک کردند یکردند سالن ها
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ت از يامختلف به حم یگر به انحايد یاعتصاب، کارگران بخش ها یدر ط
غذا  یکارگران اعتصاب یآشپزها برا   هياتحاد. کارگر خود پرداختند یرفقا

 یکارگر اعتصاب 800 یه غذايته یبرا یک آشپزخانه تعاوني. فراهم کرد
ل شد تا غذا را به محل اعتصاب يون تشکيته رانندگان کاميکم. ساخته شد
ون را ياعتصابر روزانه به ير رساندن شيه کارگران حمل شياتحاد. حمل کند
بنا . ز شوند و آماده کار باشندين ها همواره تميماش یستيبا یم. تقبل کرد

ته يک کمين سبب يبه هم. بود ین، نظافت محل تصرف شده امر مهميبرا
گذران اوقات شبانه روز  ی، نحوه یب کارگرينظم و ترت. ل شدينظافت تشک

شد ماه ها بدون  ینمرا يشد، ز یم یزيست برنامه ريبا یم یجاد سرگرميو ا
گروه . ل شديت تشکيمختلف کار و فعال یگروه ها. کرد یبرنامه زندگ

 یک، گروه هايد شعر و موزيرقص، گروه آواز و ارکستر کر، گروه تول
 یش، گروه اجراينگ پنگ، سالن آراي، بوکس و پی؛ بسکتبال، هاکیورزش
، بحث، یل پارلمان کارگري، تشکیو آموزش یدرس یجاد کالس هايشو، ا

، اداره محل و حل مشکالت موجود، یه ايغات اتحادي، تبلیعموم يیسخنگو
ها و رهنمود ها بتواند  یروز سخنران یکه ط یبه نحو یجاد امکانات صوتيا

  .ده شونديتصرف شده شن یدر همه کارگاه ها
 ید جلويکردند با یکه زنان و مردان به صورت مختلط کار م یدر مراکز

 یاغلب زنان شب ها به خانه فرستاده م. شد یگرفته م یراخالقيغ یکارها
روزانه و  یها یمرخص. شد یآن ها در شب وضع م یبرا یا مقرراتيشدند 
شد و  ید کنندگان پاسپورت درست ميبازد یبرا. ب داده شديترت یساعت

 یداشتند از بلندگو یکه مالقات یکسان یاسام. شد یورود و خروج کنترل م
 یورود یرساندن نامه ها یژه برايک اداره پست وي. شد یدروازه خوانده م

و  یاحتمال یاز حمله ها یريجلوگ یبرا یگاديبار. درست شد یو خروج
 یبرا یورود یپنجره ها و درها یجلو. افتيب يساعته ترت 6 یک هايکش

که ممکن بود مسئله ساز شود به  یمسئله نژاد. له نصب شديمحافظت م
لم برداران و گزارشگران ياستقرار ف یبرا یمحل. سپرده شده بود یفراموش

 یبرا. شد یبه بحث گذاشته و حل م یبه طور جمع یهر مشکل. درست شد
 یزيز برنامه رين یروزيرون از محل تصرف شده بعد از پيبه ب يیمايراه پ

آغاز شد، سازمان  یق مبارزه اين طريبه ا .شد ین ميآن تمر یشده و رو
عمل  یوه هايکه ش یمبارزه ا. روز شديدا کرد و پيپ افت و راهکار خود راي

   .کارگران کمک کند یتواند به مبارزات جار یآن جدا از اهدافش م
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   توسط 1937است که در سال  یخالصه مقاله ان مطلب، ترجمه يا*   

ر يبه تحر" یصنعت یدموکراس یاتحاد برا" یورک برايويدمن در نيژوئل سا
گرفته شده  LabourNet Germanyت ياز سا یسيمتن انگ. در آمده است

  .است
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 !ک اعتصاب موفقي
  هيدر ترک Tuzla یساز یاعتصاب در کشت

کارگر در اثرحوادث ضمن کار  18رخانه ن کايدر هشت ماه گذشته در ا
ن يکه وجود دارد تضم یه داران تنها موضوع مهميسرما یبرا. کشته شدند

شود مگر با استثمار  ین کار حاصل نميه است و ايسرما يیارزش افزا
 یز کردن ارزش کار اضافيو به حساب خود وار. کار یرويشتر نيب

 یکار م یطيکار تحت چه شرا یرويست که نيه مهم نيسرما یبرا. کارگران
ش يکار برا یمنيط ايا شراين است؟ ياش تضم یو روان یا سالمت جسمي. کند

ا يکند؟  ینان ميت و اطميط کار احساس امنيا کارگر در محيفراهم است؟ 
 یايدهد؟ و هزاران آ یو خانواده اش را م ین زندگيدستمزدش کفاف تام

شتر و يتنه استثمار ب. زند یم نمشان را بره یزندگ یا شاديگر که لحظه يد
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از  یص بخشين سبب است که کارفرم از تخصيبه هم. شتر يباز هم ب
رود و ما  یضمن کار طفره م یمنين اين و تضميتام یکارگر برا یکاراضاف

اش  یا تمام زندگيبدنش  یاز اعضا یعضو یم که کارگريشنو یهر روز م
ن يهم. ن از دست داده استه دارايه سرمايسرما يیرا در راه ارزش افزا

ن يماش یچرخ دنده ها یش اليران خودرو دنده هايروز بود که کارگر ايد
، ینيچ یک پايک دست و يکارگران  یهنوز عکس ها. ه نرم شديسرما

ن حوادث يرود ما ا یدر مقابل چشمان مان رژه م یه جهانيد سرمايغول جد
  .شود یهر روز تکرار م

ک يه است يترک یساز یع کشتيه قلب صناتوزل ک یساز یکارگران کشت
. ش بردنديط ن امن کار پياعتصاب دو روزه موفق را در اعتراض به شرا

 یه هايون اتحادياز فدراس یکه بخش Limter-ISه ياعتصاب توسط اتحاد
" ن بود که يشعار اعتصاب ا. شد یم یاست رهبر ) DISK( یانقالب یکارگر
  " . ميم، ما حق داريم، ما کارگريريم بميخواه یما نم

ن اعتصاب ين اوليآعاز کردند و ا یساز یاعتصاب را کارگران بخش کشت
ود و در آن کارگران دائم و کارگران قرار دار موقت ي ین منطقه صنعتيدر ا

د ياست که با يین آن جايو ا. با هم و دست در دست هم شرکت کردند
ن تر ييارگران سطوح پاط بهتر کار و مزد دارند به نفع کيکه شرا یکارگران
ر يسا یط کار و زندگيط خود و هم شراينشان دهند تا هم شرا یهمبستگ

ک جا ساکن يدر  یر حرکات و مطالبات کارگريز. کارگران را بهتر کنند
گر و از يا به کارخانه ديگر، از کارخانه يد یبه جا يیماند بلکه از جا ینم

  .رديگ یه قرار مرود و در خدمت کل طبق یگر ميبه بخش د یبخش
 یا اس سال ها همزمان همراه با کارگران در دو جبهه ميه لمتر ياتحاد
ق دزد و يکه رف یه سنتيگر با اتحاديبا کارفرم و از طرف د یاز طرف: ديجنگ
فت اول کار را يبا اعالم اعتصاب کارفرم دستپاچه شده ش. ک قافله بوديشر
در کارخانه  6ساعت کارگران . قه اعالم کرديدق 6:30ساعت  یبرا

 ید را سد کردند و سپس جلويورود به مراکز تول یافتند و راه هايحضور 
ا مطالبات خود يک پالکارد بزرگ پارچه ي یبر رو. دفتر توزل جمع شدند

کار و  یمحکوم کردن حوادث مرگزا" را نوشتند که عبارت بود از 
مت کارکنان، لغو ن ساليو تام یتيبه آن ها، انجام اقدامات امن يیپاسخگو

جاد ي، ایکارگران خارج یه سالم تر براين تغذيموقت کار، تام یقراردادها
ا اس يمتر يه ليت شناختن حق اتحاديکارگران و به رسم یاتاق رخت کن برا

س به يبا حمله پل. اطراف را مسدود کردند یابان هايکارگران خ. در کارخانه
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 یفور یس خواست آزادر شدند و سپينفر دستگ 75اجتماع کارگران 

٪ کل کارگران 60. اضافه شد یقبل یز به خواست هاير شده گان نيدستگ
ز قادر به کار يه ني٪ بق40ن يدر اعتصاب شرکت کردند بن برا یساز یکشت

  .د متوقف مانديجه تولينبودند در نت
خود  یبانيگر اعتصاب را در پشتياز جانب کارگران د یموج همبستگ

ک يو کارگران آرسل یگران شاغل در دانشگاه کوکائلدر آغاز کار. گرفت
کردند و با پالکات ها و پرچم خود در محل اجتماع حاضر  یبانياعالم پشت

، DISKکردند ازجمله  یاعالم همبستگ یمتعدد یسازمان ها. شدند
ن، پزشکان، ي، مهندسیکارگران بخش عموم یه هايون اتحاديکنفدراس

از  یاريو بس یميشه و پتروشيم ، ش، چریبهداشت، حمل و نقل، نساج
ابان يمغازه داران خ یحت. هيگر به اضافه احزاب چپ ترکيد یسازمان ها

  .ل کردنديخود را تعط یمغازه ها یبه عنوان همبستگ یغاز
ساعته  24ک اعتصاب نشسته ي یرياحتراز از درگ یبرا 11از ساعت 

م به يمستق روز آزاد شدند و یر شده در طيکارگر دستگ 75. آغاز شد
ر کار از يهمه دست اندرکاران از کارفرم گرفته تا وز. وستندياعتصاب پ

ر کار يوز. بودند یگر از اعتصاب عصبانيکارگران د یبانياعتصاب و پشت
 یهمه کوشش ها برا. ک استيدلوژياهداف ا ین اعتصاب دارايگفت ا

  .م مانديشکست اعتصاب عق
از صبح زود در محل اعتصاب با ه کارگران دوباره يفور 28روز دوم در 

ستند، زنده باد ياعتصاب اعتصاب اعتصاب ، کارگران برده ن" شعار 
رفت که يان پذيه کارفرمايباالخره اتحاد. اجتماع کردند" مقاومت ما در توزال

 يیخواسته ها. در رابطه با مطالبات مطروحه داشته باشد ینشست DISKبا 
شور در کارخانه مرکب از  کيل يکه مطرح شد عبارت بود از تشک

ط يد شراين شور بايا. ن و پزشکانيندگان کارگران، کارفرما، مهندسينما
برساند،  ین الملليکار در کارخانه را به سطح استاندارد ب یمنيو ا یبهداشت

ه آنها يت شناخته شدن اتحاديکارگران و برسم یبرا یابيقبول حق سازمان 
رفت و يکارفرم مطالبات را پذ. سخت یاهاکارک یبرا یمتر و مقراراتيل یعني
افت يانجام  یگريا نشست ديک هفته يبعد از مهلت . ک هفته وقت خواستي

گر به اقدام خود يد و کارگران با توافق با همديجه به اطالع کارگران رسيو نت
استانبول با  یکويرا در محله کاد یختم اعتصاب تظاهرات یان دادند و برايپا
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همه  یبرا یعموم یمه بهداشتيو ب یاجتماع یمه هاين بيوانجاد قيخواست ا

  یو اتحاد کارگر یزنده باد همبستگ. آحاد مردم جامعه سازمان دادند
ن آحاد طبقه يب یکارگر یاگر کارگران به حقوق خود آگاه باشند، اگر همبستگ

نند که يواحد بب یکارگر وجود داشته باشد، اگر کارگران خود را عضو تن
ند ينش یه عقب ميرنجاند؛ آنگاه سرما یز مير اعض را نيعضو ساک يرنج 

قدرت دوباره به نفع  یکفه ترازو یر وقتيست زيچاره کار ن ینيما عقب نش
 یتنه راه. رديگ یکند بلکه ستانده ه را بازپس م یه شود نه تنه تهاجم ميسرما
 ديشود خلع  یه ز نميگر سرمايه ديشود و سرما ین راه مسدود ميکه ا

د از ين منظور بايا یبرا. کردن آن است یه و اجتماعيه داران از سرمايسرما
ه يسرما ین اعتصابات و حرکت ها و مقاومت ها در برابر ددمنشيدل هم

. ميجزم کن یه کارمزديوعل یه داريا ضد سرمايمبارزه  یعزم خود را برا
داده  ط وحشتناک خاتمهين شراين صورت است که به اير تنه و تنه در ايز
  .شود یم

  MLKPت يسا: منبع
  
  

  :نمونه دو اعتصاب، و کارگران
جه يتشکر هفت تپه هنوز به نيکارگران ن یدر پ یپ یعتصاب هاا

 .ده استينرس
افت يل عدم دريران به دليا یشکر هفت تپه که در سال جاريکارگران ن

ده بودند يازيدستمزد بارها به اعتصاب و تظاهرات و اعتراض دست 
در سوم مهرماه اعالم کردند که دوباره دست به اعتصاب خواهند  گريبارد
اعتصاب در روز شنبه هفتم مهر آغاز شد و امروز چهارشنبه کماکان  .زد

شان يکامل به خواسته ها یابيادامه دارد و کارگران اعالم کرده اند که تا دست
 اعتراضات ماه قبل با دادن ضرب العجل. به اعتراض ادامه خواهند داد

 یآن ها برا یو اعالم آمادگ یت و وزارت کشاورزيريکارگران به مد
شد  یافت اما همان طور که ميان يبه خواسته ها پا يیو جواب گو یدگيرس

و از سر باز کردن کارگران  یتنها وقت کش ین اعالم آمادگيانتظار داشت ا
 به آن یگذران زندگ یصال و سختيبود که متاسفانه کارگران از شدت است

خواسته  یکه برا یاما گذر زمان به آن ها نشان داد که در ضمن. باور کردند
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ت ين وضعيجاد ايکه خود در ا ید از کسانيکنند نبا یشان مبارزه م یها

گر يد با ديبا. و صداقت داشته باشند یکرنگياسفبار دست داشته اند انتظار 
ها که مشغول  کارگران در سراسر کشور چه آن ها که در اعتصابند و چه آن

فه کارگران ين جا وظيدر ا. ت آن ها را جلب کننديرند و حمايکارند تماس بگ
ر کارگران ين استان هستند و به نسبت از سايکه در هم یمينفت و پتروش

 یل وابستگيبه دل یرا از طرفين تر است زيدارند سنگ یران وضع بهتريا
ژه است و از طرف يت وياهم ین بخش دارايم به پول نقت ايرژ یاتيرگ ح

ار يم در اختيشود توسط رژ یکه از فروش نفت حاصل م یگر پوليد
 یجه کارگران بخش هايرد و در نتيگ یواردات قرار م یوابستگان خود برا

 یرا از دست م یامکان کار و زندگ یگريبعد از د یکي یمختلف اقتصاد
و امروز  یگريروز نوبت ديها بود، پر یروز نوبت کارگران نساجيد. دهند

 ینگاه. ستيخواهد بود معلوم ن ینوبت کارگران قند و فردا نوبت چه کسان
  :م به واردات شکريانداز یم
مانده يباق. باشد یهزار تن م 600ران به واردات شکر تنها يانه اياز سالين

 یاسالم یدر سال گذشتنه جمهور. شود ین ميتام ید داخليمصرف توسط تول
حد و مرز شکر را به وابستگان خود داد که در  یاز واردات بيران امتيا

 یم در صاف کردن جاده برايرژ. معروف قرار دارند یراس آن ها آخوندها
واردات  یژه، ابتدا حقوق گمرکيو یالت جهت سود بريجاد تسهينان و ايا

 یوارد کننده گان انحصار. ل دادي٪ تقل10٪ به 150شکر را از 
ا ي ینفر از بخش خصوص 10و B.D.A  یشکرعبارتند از شرکت دولت

ا يد کننده يمختلف تول یاز کشورها یشکر واردات .همان وابستگان فوق الذکر
س، آلمان، ي، انگلیجنوب یقايل، آفرياز جمله برز. شود یده ميواسطه خر

  ...ه، امارات و يش، ترکيس، اطريک، سوئيبلژ
ک يش از يمت بيتن شکر به ق 2.488.000مقدار  2006در سال 

 5ران وارد شد که يو به ا یدارين کشورها خريکا ازيارد دالر آمريليم
، !!امارات: ران عبارت بودند ازيصادر کننده و فروشنده مهم شکر به ا

مت يش از حد شکر که با قيواردات ب. یجنوب یقايس و آفريس، سويانگل
که ران انجام گرفته سبب شده يد در ايمت توليبه نسبت ق یارزان بازار جهان

ش از يبه علت گران تر بودن به فروش نرسد، چنان که ب ید داخليشکر تول
جه کارگران با مشکل مواجه يماند و در نت یهزار تن در انبارها باق 607
هزار کارگر را از  16ن مساله در استان خوزستان يژه ايبه طور و. شدند
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و  ر در هفت تپهيکارگر مزد و حقوق بگ 7000. ساقط کرده است یهست

 یدات کشاورزيتول ین تازه آغاز راه برايا. نفر در شرکت کارون 8000
ت گات و يران به عضويرش ايران است چرا که در صورت پذيدر ا

و  یکوچک خصوص ید کننده هايتوافقنامه تعرفه و تجارت آزاد، ابتدا تول
ل خواهند رفت تا يبزرگ تحل یا در شرکت هايسپس متوسط ها ورشکست و 

 یوستن به کنسرن هايه و پيهمراه با تمرکز سرما یدن هاکر یخصوص
  .راحت شود یانحصار

 
، از HWSو شرکت دختر  Ottoدر کنسرن  یدرپ یاعتصابات پ

  !!مياموزياعتصاب ب
ط يبهبود دستمزد و شرا یبرا HWSو شرکت دختر  Ottoکارگران کنسرن 

 31و  30اعتصاب از . ن زده انديک اعتصاب با مدت نامعيکار دست به 
ن و ييپا یل اعتصاب کارگران عبارت است از دستمزدهايدل. آغاز شد یولي

و کار آخرهفته و اعتراض به  یشب کار یبرا یافت درصد اضافيکاهش در
کارگران خود را  .کرد ینم یشان اصال توجه یت که به خواسته هايريمد

م ه ید اعتصاب در جنبش اجتماعيند بايگو یکرده اند و م یسازمان ده
ت يرد تا بتواند اهميت قرار گيمنعکس شود و از طرف آن مورد حما

ن شود، اعتصاب موفق ياگر چن. ابد و عالمت بدهديدا کند، تاللو يپ یاجتماع
م تا کنسرن يرا تکامل ده یتيحما یم مدل هايتوان یند ما ميگو یم. خواهد شد

باشد تا ما  یبرا یشيتواند آزما ین اعتصاب ميا .ميرا در فشار بگذار
سپس کارگران راه . ميها و اشکال عمل را مورد تجربه قرار ده یاستراتژ

گر کارگران و مردم به صورت سئوال و يت از خود را توسط ديحما یها
     :کنند یجواب مطرح م

   ت کرد؟يتوان از اعتصاب حما یچگونه م
به تواند  یون مياکس. ون در نقاط مختلف شهر و کشوريبا اقدام به اکس یکي

ون متشر يت اعتصابيدئو و نوشته مستند شود و درساير، ويصورت تصو
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سپس آن ها . ديايت کنندگان بيت حمايتواند در سا ین ميهم چن. گردد

 یدر سه روز اول خواسته ها  :دهند یشبرد اعتصاب را شرح ميپ یچگونگ
٪ متعلق 100که    امد به مراکز فروشين یاگر جواب. ميکن یمان را اعالم م

ه يدر فروشگاه ها اعالم یم و در جلويکن یه خود کنسرن است مراجعه مب
که در آن ها اعتصاب را  يیه هاياعالم. ميده یها م یمان را به مشتر یها

سپس . ميخوان یت از خود فرا ميحما یم و آن ها را برايده یح ميتوض
ه يعالمز ايفروشندگان ن یبرا. ميکن یع ميداران توزين خريرا ب يیه هاياعالم

د از يم و کارمان و بازديريگ یاگر امکان باشد با شورا تماس م. ميآور یم
م با يخواه یند ما ميگو یکارگران اتو م .ميده یح ميفروشگاه ها را توض

م و در آن به همکاران مان يه کنيته یه اياعالم HWS همکاران مان در 
دارند  ین ما جايبم و چرا آن ها هم در يکن یم که چرا اعتصاب ميح دهيتوض

 ین که بخشيح ايتوض –ن که آن ها هم از اعتصاب ما سود خواهند برد يو ا
د خود را يز بايپس آن ها ن –از کارگران در اعتصاب شرکت نکردند 

 یدر مرحله بعد .ط کارمان بهتر شوديکنند تا در مجموع شرا یسازمان ده
م که چرا يده یطالع مم و به آن ها ايکن یران فروشگاه ها مراجعه ميبه مد

م تا آن ها کارمان را به يکن یه پخش ميم و اعالميون زده اين اکسيدست به ا
  .کنسرن گزارش بدهند

شعب متعدد است که شامل  یآلمان دارا یدر همه شهرها Ottoکنسرن 
و اسباب  یستي، اوقات فراغت و توری، مسافرتیشعب فروش کاال، ورزش

 2007 یوني 21ل اتو در يشائيت دکتر مبنا به اظهارا. باشد یم یباز
ج را کسب کرده است و با ين نتايبهتر 2007-2006کنسرن اتو در سال 

 .ون سود بدست آورده استيليم 850ورو فروش بالغ بر يارد يليم 15
 -لروکيبرامفلد، ب - هامبورگ HWSسپتامبر دوباره در  28کارگران از 

آن ها خواهان بهبود . رفته اندنورداشتات و هالنسلبن اعتصاب را از سر گ
آن ها خواهان قرار داد در . همه کارکنان کنسرن هستتد یمزد و حقوق برا

کارکنان  یشتر برايب یرسم یو مرخص یام مرخصيو پول ا یديمورد ع
  .باشند یسال م 50مسن تر از 

م گام به گام يتوان یط خوب نبود ميند اگر شرايگو یم یکارگران اعتصاب
 یم و در مرحله بعديه کنيخواسته ها تک یرو یو به صورت بخشم يش برويپ

جاد يخود قدرت ا ید به طور آهسته برايبا. ميش ببريرا پ یگريخواست د
بعد همکاران  .مين کار هستيند ما قادر به ايگو یم. ميق بکشيم و نفس عميکن
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ز فکر کن اگر تو در يهمکار عز :دهند یخود را مورد خطاب قرار م

، در سمت کارفرما یخواسته خود مبارزه کن یتا برا یرکت نکناعتصاب ش
که  یکس. یکن یه منافع خود عمل ميق تو علين طري، به ایريگ یقرار م

ن اکنون يکند از هم یکه مبارزه نم یتواند ببازد اما کس یکند م یمبارزه م
: دارند یکنند و اعالم م یشان را فرموله م یسپس خواسته ها !باخته است

همه کارکنان، ساعات کار قابل قبول، درصد  یش دستمزد و حقوق براياافز
دسامبر و  24 یل روزهايو کار آخر هفته، تعط یشب کار یبرا یاضاف

کارکنان  یبرا یاضاف یروز مرخص 2، یاز به مرخصيلوستر بدون نيس
م هر ماه يند که ما مجبور هستيگو یخطاب به همکاران م. سال 50 یباال

 یخواسته ها. ن عادالنه استيا ايآ. ما بگردد یم تا چرخ زندگيريمساعده بگ
 15کارفرما خرج دارد که تنها  یورو برايون يليم 1.5ما در مجموع 

ت خود متشر يکه در سا یگيدر گراف.صدم درصد سود ساالنه کنسرن است
دهند که کنسرن  ینشان م يیاه کوچولويس یکرده اند خود را به صورت ماه

ند که يب یکند تا ببلعد اما کوسه نم یم او را دنبال ميکوسه عظک يبه صورت 
ن راه را ياه کوچولو هميس یها یبزرگ از ماه یدر پشت سرش دسته ا

ر يند اعتصابشان تاثيگو یآن ها م !ب کوسه هستنديکنند و در تعق یدنبال م
از اعتصاب را در  یها داشته است و موج یر خرده فروشيسا یرو یمثبت

به آن ها جرات عمل داده است . خته استيبرانگ   رهيدل و غي، لیآلد کافلند،
البته  .٪ کارکنان با اعتصاب موافقت داشته اند100که در کافلند  یبه نحو
غ يز تبليه نياتحاد یز هستند برايه خدمات نين کارگران عضو اتحاديچون ا

  .آورند یورود دعوت به عمل م یکنند و از همکاران خود برا یم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

    مجموعه مقاالت

61 
  

 در هانوفر یاجتماع کارگران کونت
ک، يکا، مکزياز آمر یندگان کارگران کونتيل نمايدر هفته آخر آور

ل و اکوادور در هانوفر آلمان اجتماع کردند و در جلسات ين، برزيآرژانت
ت کارگران يشان و وضع یط کار در کارخانه هايح شرايمتعدد به توض

  . پرداختند
 یک شرکت آلماني Continentalننتال  یکونت یک سازيکارخانه الست

ن شرکت در ياست که مرکز آن در شهر هانوفر در شمال آلمان قرار دارد ا
کا يد و اکنون عالوه بر آلمان و آمريکا را خرير آمريجنرال تا 1987سال 
ل يو برز ی، مالزین، اکوادور، رومانيک، آرژانتيدر مکز یشعبات یدارا
( ی، کنتاک)شارلوته( یشمال ینايدر کارول یکونت يیکايشعبات آمر. است

و به يقرار دارد که بعد شعبه اوها) واکو( و تکزاس) اکرون( وي، اوها)لديفيما
 یبرا یکارگران کونت 1998در سال . ر فروخته شديتان تايشرکت ت

ن که کار با مواد يبا توجه به ا یماريو ب یمه بهداشتياز ب یبرخوردار
و ستون  یمتعدد تنفس یها یمارير ها بين بودن تايسنگک و يالست يیايميش

سود ناخالص . ک سال در اعتصاب بودنديکند به مدت  یجاد ميا یمهره ا
 یکونت. ورو بوديون يليم 570،1در اروپا  2005 یدر سال مال یکونت

هرسال کاهش  يیکايد و درآمد ساالنه اش در شعبات آمريکند که تول یادعا م
، ساالنه برابر  2005تا  2001 یکه در فاصله سال ها یابد به نحوي یم

از از دست  یريجلوگ یکارگران برا. کا بوده استيون دالر آمريليم 250با 
بدون مزد کار  یروزانه ساعات ینا و کنتاکيژه در کاروليدادن کارشان به و

عالوه  یعنيون دالر رسانند يليم 150ن ضرر ساالنه را به يتا ا!! کنند یم
ون دالر به يليم 100ز يدارند ساالنه ن یافت ميدر یزين که مزد ناچيبر ا

 یم ین کنسرن کمک ماليمضاعف داوطلبانه به ا یگاريبا ب یطور رسم
ک ي٪ بازار الست5کا و يآمر یدگير ي٪ بازار تا19یکه کونت یدر حال! دهند
کا يرا در آمر یتاجر محصوالت کونت 375کا را درکنترل خود دارد و يآمر

د ين تولين چهارميشليجستون و مير، بريبعد از گود ما یکونت. کنند یع ميوزت
  .کاستير آمريکننده و کنترل کننده مهم بازار تا
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ر در سال يون تايليم 28،1از   یشمال یکايد در چهار شعبه آمريمقدار تول
د را يتول یرا کونتيده است زيرس یون در زمان کنونيليم 22،8به  2001

ن است ييار پايد بسيجه مخارج توليکه دستمزد کارگران و در نت يیبه کشورها
ل که کارگرانش يد در برزيخواهند با گسترش تول یازجمله م. کند یمنتقل م

ن مساله اول يا. ل کننديکا را تعطيندارند شعبات آمر یچ تشکل کارگريه
  هيرد که در آن ها کارگران خود را در اتحاديگ یرا م يیدامن کارخانه ها

از ضرر را توافق با  یريکه چاره کار جلوگ یيه هايمتشکل کرده اند، اتحاد
و  ین سبب کارگاه کنتاکيبه هم! کنند یکارفرما در کار بدون مزد فراهم م

 ین که مزديانتظار دارد کارگران بدون ا یکونت يیو بسته شد گوياوها
سال کار  35 تا 30که بعد از  یاکنون کسان. د کار کننديافت دارند، بايدر

کا دارند و يدالر آمر 18000برابر با  یبازتشسته شده اند درآمد ساالنه ا
فرد و خانواده اش  یتنها حاضر شده که ساالنه برا یماريمه بيب یشرکت برا
 یمه دولتيچ گونه بيکه در آن ه یکشور ین برايا. دالر بپردازد 3000

را يبت بزرگ است زيصک مير وجود ندارد يژه مردم فقيمردم و به و یبرا
هزار دالر خواهد بود که با کسر  12تا  10ن ين مخارج حداقل ساالنه بيا

 ید نصف در آمد ساالنه شان را برايدالر سهم شرکت کارگران با 3000
سال کار  35د بعد از يبپردازند و خود آن گاه با یماريمه بياز ب یبرخوردار

دالر در  9000تنها با یماريبو  یو افتادگ یريطاقت فرسا و در دوران  پ
ش از يل است که روزانه بين دليکنند، به هم یدالر در ماه زندگ 700ا يسال 
  .شوند یه ميه تغذيريساها و مراکز خيتوسط کل يیکايون آمريليم 20

. ستيکا نيمساله اخراج و از دست دادن کار تنها مختص به شعبات در آمر
ز يهانوفر ن یعني یدر شعبه اصل یاز کارگران کونت یاريبس 2007در سال 
از  یتيحما. ابان پرتاب شدنديبه سنگفرش خ یچ حق و حقوقيه یافتيبدون در

ک ساعت خواباندن يد به مثال يتنها با تهد یطرف همکاران کارگر خود حت
ن کارگران عضو آن يو متال که ا یميه شيتنها اتحاد. افت نکردنديد دريتول

ده بود و مبلغ يفا یم کردند که بيرا تنظ یتيته شکايهستند به طور فرمال
ن سال ها يا یرا که خودشان ط يیت هاياز همان حق عضو یمختصر

 یر و خوشيپرداخته بودند به عنوان کمک به آن ها پرداختند و مساله به خ
کار يکارگران ب یونيليل ميز به خيد و کارگران نيان رسيه به پاياتحاد یبرا

  .وستنديپ
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  ! ننتاليکنت از شتريب روز کي
  ک البرز يشکر هفت تپه و الستيم به کارگران نيتقد  
ک يانه الستاز کارگران کارخ یکياست که  یاز سخنان ین عبارت بخشيا

از دهقانان خرد  یکي یک در باره صحبت هايدر مکز یاوزکاد یساز
 یت از کارگران آمده بود و از آنان ميآتنکو بر زبان راند که به حما یروستا

 Enrique" کو گومز دلگادويانر"  .خواست به مبارزه ادامه دهند
Gomez Delgadoمبارزات سه یکيسنده مکزي، کارگر کارخانه و نو ،
" به نام  يیايبه زبان اسپان ینوشتن کتاب یرا مبنا یساله کارگران اوزکاد

. " قرار داد" ین الملليک کنسرن بيک بر يمکز یکارگران اوزکاد یروزيپ
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" کتاب دلگادو را با عنوان  Mechthild Dortmund" لد دورتمونديمشته

به  2008ل يترجمه کرد که در آور یبه آلمان" ننتاليشتر از کنتيک روز بي
من در . ن مبارزات ساخته شده استيا یز برمبناين یلم مستنديف. بازار آمد

ر يچند سال اخ یلم و حضورم طيمطالب کتاب، ف یکنم برمبنا یم ینجا سعيا
ن تجربه موفق ارائه دهم، ياز ین کارگران گزارشيازا یتيحما یت هايدرفعال

  .کرده باشم یکمک ران در موارد مشابهيباشد که به مبارزه کارگران ا
. ک قرار دارديمکز یدر شهرک ال سالتو یاوزکاد یک سازيکارخانه الست

وجود داشت که امروزه فقط در  ین شهر آبشار کوچکيستم در ايل قرن بياوا
ن يزه احداث و نصب اولياما در آن زمان انگ. دارد یر وجود خارجيتصاو

 یا کارخانه نساجسپس در آن ج. ديان کشيد برق را به ميژنراتور تول
که در  یزمان. ک بودين کارخانه در مکزيس شد که مهم تريوگرانده تاسير

س شد سال ها بود که يتاس یاوزکاد یک سازيکارخانه الست 1970سال 
به مساحت  يید در فضايکارخانه جد. ن دو وجود نداشتنديچ کدام ازيگر هيد

 یز نظر اقتصادکارگر داشت و منطقه را ا 2000جاد شد و يهکتار ا 64
کارخانه با  1997تا  1995ن يدر فاصله سه ساله ب. تحت پوشش گرفت

ننتال ين سال شرکت کنتيز شد و در همين آالت تجهين ماشيشرفته تريپ
ک يالست یر کنسرن هايرقابت با سا یرا برايد، زيرا خر یکارخانه اوزکاد

دات يس حمل تولد در اروپا و سپيتوانست به تول یکا نميدر بازار آمر یساز
شد و رقابت را دشوار  ین امر گران تمام ميکا بسنده کند، چرا که ايبه آمر

ن کارخانه را ياول. د کنديکا توليم گرفت در قاره آمرين، تصميبنابرا. کرد یم
ط کار و سابقه يدستمزد و شرا یاما سطح باال. ر کرديدا یشمال ینايدر کارول
. بگردد یگريل ديبب شد که به دنبال بدکا سيکارگران در آمر یابيسازمان 

 یبرا. کا نبوديسه با آلمان و آمريافت که قابل مقاي یمناسب یک را جايمکز
مزد روزانه . پردازم یسه دستمزدها ميت به مقاين دو وضعيدرک تفاوت ا

که تازه نسبت به مزد  یک سازيکارخانه الست یکيک کارگر مکزي
که  یدالر است، در صورت 20است شتر ينسبتا ب یکيرکارگران مکزيسا

دالر مزد  17 یدر کانادا ساعت یک سازيک کارگر رده دوم کارخانه الستي
ننتال ين آشپزخانه کنتيک کارگر شاغل در کانتيا، به طور مثال، ي. رديگ یم

تسمه ماهانه حداقل  یدالر، کارگر شاغل رو 1600هانوفر ماهانه حداقل 
دهند  یل ميت کارگران را تشکيکثردالر و کارگران ماهر که ا 1900

 یافت ميشتر دريدالر ب 1000تا  500ن يرماهر بينسبت به کارگران غ
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 یم در سطح دستمزدها، بازهم کارفرما براين اختالف عظيبا وجود ا. کنند
دهد تا دستمزدها را  یان را بهانه قرار ميل کارخانه به دروغ ضرر و زيتعط

کارگر را  200د کارخانه ابتدا يل بعد از خرننتايکنت. ش کاهش دهديش از پيب
و سپس کارگاه شماره ) 1997( اخراج کرد و دو کارگاه شماره دو و سه 

ل کرد و تنها کارگاه شماره چهار در ال يتعط) 1998(ک را در سال بعد ي
 9/18دات کارخانه به يفروش تول 1998در دسامبر . گذاشت یسالتو را باق

سطح باال مشغول به کار بود و  یانه با بارآورکارخ. ديون دالر رسيليم
ک يننتال يکنت. ک شکستيون حلقه الستيليم 5/4د را با يرکورد تول

آن در  یاست که مرکز اصل یميقدرتمند، موفق و قد یتيفرامل یکارفرما
دوم  یدر دوران جنگ جهان. س شديتاس 1871شهر هانوفر آلمان در سال 

بود و هزاران کارگر را به  یتلريسم هياشبا تمام توان در خدمت جنگ و ف
 یکارگران خارج یشان از کار اجبارياجبار به جبهه جنگ فرستاد و به جا

ن تجارت يا ینجوم یموجود در اردوگاه ها استفاده کرد و همزمان سودها
در دوسال اول جنگ، سود سهام . خود کرد یف را پشتوانه گسترش آتيکث
ن کنسرن بزرگ يو امروز چهارم. افتيش ي٪ افزا14٪ به 8ننتال از يکنت

که " یکنت. "معروف است" یکنت"جهان است و درهانوفر به  یک سازيالست
 یاز پانزده حام یکي 2006بُرد در سال  ینان کودکان کارگران خود را م

نفر در  80586، تعداد  2004در سال . فوتبال در آلمان بود یجام جهان
هزار نفر در  32کردند،  یجهان کار م در" یکنت" یمجموعه کارخانه ها

ک، يمکز: ر نقاط جهان يه در سايهزار نفر در اروپا و بق 24آلمان، 
. دارد یديکارگاه تول 140در مجموع " یکنت. "کايل و آمرين، برزيآرژانت
ش يزان فروش آن به بي٪ رشد نسبت به سال قبل، م22/9ن سال، با يدر هم

ش يش تر همراه با افزايش و بيار رشد بانتظ. ديورو رسيارد يليم 12از 
ر نقاط يل مراکز کار در آلمان و سايرا به تعط" یکنت"شدت استثمار، 

ن آالت و يو انتقال ماش یالت فعال کارگريبرخودار از دستمزد باال و تشک
ل واداشت که در آن ين و برزي، چیشرق یاروپا یزات خود به کشورهايتجه
ک ي٪ فروش الست5/14ک آن يمرکز مکز .کار ارزان تر است یرويها ن

ن، يبا وجود ا. ار دارديون را در اختيک کامي٪ فروش الست5/12ل و ياتومب
٪ 35ساعت کار روزانه و  12ان خواهان يکارفرما به بهانه ضرر و ز

ن خواستار کاهش يهم چن. شتراستيد بدون پرداخت دستمزد بياضافه تول
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ز ين ید کاريجاد نظم جديبه و اک شنيل روز يتعداد کارکنان، حذف تعط

ط يدهد که در صورت عدم قبول شرا یح ميه توضينده اتحاديهست و به نما
جز اخراج  یان کارخانه چاره اياز ضرر و ز یريجلوگ یاعالم شده، برا

  !!! کارگران نخواهد داشت
نظر  یريم گين تصميک در ايمکز یک سازيالست یهمه کارخانه ها

کارگر  650ال يترو یوني، شرکت 2000ل در سا. داشتند یکساني
کرد و  يیبازگشا یگريرا اخراج کرد و سپس کارخانه را با نام د یکيمکز

 يیکايشرکت آمر. ن استخدام کردييپا یرا با دستمزدها یديکارگران جد
ه کارخانه يش سبب شد که اتحاديديل نکرد، اما تهديرستون کارخانه را تعطيفا

بود از کارفرما تقاضا کند که دستمزدها  CTM یاسره سريکه وابسته به اتحاد
شرکت !!! ٪ کاهش دهد تا شرکت بتواند به کار خود ادامه دهد 30تا  25را 
کارگر  1350ل کرد و يکارخانه را تعط 2001ل ير خوکسو در آوريگود

 یک سازيالست یدر باره کارگران کارخانه ها یقيتحق. ختيابان ريرا به خ
 32745مجموعا  1989که تعداد شاغالن در سال  دهد یک نشان ميمکز

نفر در بخش خدمات کار  9000د و ينفر در بخش تول 23000نفر بود که 
ه ها ينفر در اتحاد 11768 یعنيک سوم ين تعداد حدود يازا. کردند یم

تعداد شاغالن در  2000در سال  یعنيازده سال بعد ي. افته بودنديسازمان 
نفر کاهش  3696به  2001و در  6275به  یک سازيالست یکارخانه ها

ت انعقاد موافقت نامه تجارت آزاد ين وضعيجاد ايک عامل مهم در اي. افتي
بود که در اثر آن ) نفتا ( کا يک و کانادا و آمرين مکزيب 1993در سال 

به کشور  يیايو آس يیکاين آمرييت پايفيمت و با کيارزان ق یل کاالهايس
آغاز  یدولت یها يیدارا یساز یاد قرارداد، خصوصبعد از انعق. وارد شد

  . شد
ن گونه يمردم ا یکارگران و به طورکل یک برايجاد شده درمکزيط ايشرا
 یه هايک طبق روال اتحاديمکز یکارگر یه هاي، اتحادیاز طرف. بود
ا قرار دارد که توسط تجار و با يک مافير سلطه يسال است که ز 80* یسنت

 یت کرده اند و ميز آن را تقويشود و دولت و کارفرما ن یکنترل م یفساد مال
ه توده کارگران شکل يعل يیسه جانبه گرا یک مثلث قويب، ين ترتيبد. کنند

ا سناتور يندگان مجلس يه ها امروز نماياتحاد یاز روسا یبعض. گرفته است
کند و مانع هرگونه مقاومت کارگران در برابر يهستند و در قدرت شر

شدند و  یل کارخانه مواجه ميکارگران با تعط یوقت. شوند یم کنسرن ها
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شد که  یکردند به آن ها گفته م یه رجوع ميبه اتحاد يیچاره جو یبرا

رستون و ير، فايکارگران گود ین امر برايا. افت خسارت کننديدر یتقاضا
. با تمام توان خود در خدمت دولت قرار گرفت CTMه ياتحاد. ش آمديره پيغ

سازمان  23سپس . رون رفتنديه بيجه کارگران معدن و متال از اتحاديدر نت
را ترک گفتند که از جمله آن ها کارگران برق و  CTMز يگر نيد یه اياتحاد

ست ير نفوذ حزب کمونيه متحد زيبعد، اتحاد. رانندگان قطار بودند
ه يدوباره اتحاد 1957ک قرار گرفت تا باالخره در سال يست مکزينياستال

 1958در سال . هدفمند شد یافتن استقالل وارد مرحله ايهمراه با  یوزکادا
 1959در سال . ش برديت پيشتر با موفقيحقوق ب یمبارزه معلمان را برا

زه يشتر، مسکن بهتر و دموکراتيدستمزد ب یمبارزه کارگران راه آهن برا
را  کارگر راه آهن 20000ن اعتصاب، يدر ا. ش آمديه شان پيکردن اتحاد

ان اعتصاب آن ها که يکارگر راه آهن به اضافه حام 10000. اخراج کردند
ر شدند و يان بودند دستگي، معلمان و دانشجویاز کارگران نفت و کشاورز

ه به زندان افتاد و دولت دو يس اتحاديرئ. سربازان راه آهن را اشغال کردند
در همان سال اما . گذاشت یه اوزکاديرا در راس اتحاد CTMتن از سران 

. رون انداختنديه خود بيه آن ها را از اتحادياتحاد یکارگران در مجمع عموم
کا فعال يک هم چون اروپا و آمريدر مکز يیجنبش دانشجو 1968در سال 

به دنبال آن . بود و آن ها همراه با کارگران در تظاهرات متعدد شرکت کردند
ن سال بود که کارگاه يمدر ه. ت شديتقو یه ايجنبش اتحاد 1970در دهه 
ه خود را به يس شد و آن ها اتحاديدر ال سالتو تاس یک سازيالست 4شماره 

( س کردنديتاس" یاوزکاد یک سازيکارگران الست یانقالب یه ملياتحاد"نام 
SNRTE  .( ک يمکز یه دارير کشورها، سرماي، چون سا 1980در دهه
ک را يسم مکزيبرالينئولرا آغاز کرد و موج  یاز خودگستر یديمرحله جد

ک رو به يستماتيس ید و به همراهش شدت استثمار به گونه ايز درنوردين
به دنبال آن، با بسته شدن قرار داد تجارت آزاد با کانادا و . ش گذاشتيافزا
ل ياز کارخانه ها که قدرت رقابت نداشتند تعط یاري، بس1994کا در يآمر

به  یدولت یها يیدارا. نابود شد یاز اقتصاد کشاورز یبخش بزرگ. شدند
  .کار شدنديدوباره ب یاريواگذار شد و کارگران بس یبخش خصوص
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  یه اوزکادياتحاد

از  یکارگر یده همبستگيل شد و با ايتشک 1935در سال  یه اوزکادياتحاد  
. کرد یان مبارزه ميبا کارفرما یتيکوسيآغاز همراه با کارگران مناطق مکز

 یبا تمام توان خود از جنگ داخل 1939تا  1936ه از سال ين اتحاديا
اما با غلبه جناح راست بر آن، . ت کرديسم فرانکو حمايه فاشيا علياسپان

همراه با  یجه، کارگران اوزکاديدر نت. اش کمرنگ شد یخصلت رزمندگ
متحد کارگران  یکاي، سندین بخش صنعتيا یه هاير اتحاديکارگران سا

بود که تمام  یبزرگ یروزين پيردند و اس کيرا تاس(SURTE) یاوزکاد
ن اتحاد، کارگران يبه دنبال ا. را با هم متحد کرد یک سازيکارگران الست

  .ک اعتصاب سه روزه موفق را سازمان دادندي
فت شب به کارخانه وارد يکارگران ش یوقت 22ساعت  2001دسامبر  16

اما نوشته . دنديدوار يل کارخانه برديبرتعط یه کارفرما را مبنيشدند اطالع
 یلحظات اول، ناباور. ل خواهد شديتعط ینشده بود که کارخانه در چه زمان

ن کارخانه يها در ا یبعض. ن و افسرده شده بودنديکارگران غمگ. حاکم بود
 یسال کارکرده بودند و آن قدر جوان نبودند که بتوانند در جا 20ش از يب
به  یدانستند چه جواب یو نم ش بوديسال نو در پ. دا کننديپ یگر کاريد

ز روال يل کارخانه؟ همه چيدند چرا تعطيپرس یهمه م. کودکان خود بدهند
ن ها با حداکثر توان و در سه يماش. ل نبودياز تعط یداشت و صحبت یعاد

ک يدر کارخانه . ش دهنديگر افزاي٪ د35د را يکردند تا تول یفت کار ميش
 1997در سال . اعتماد کارگران بود وجود داشت که مورد یه انقالبياتحاد

کارگر را به  18د يجد یرهبر. ه را از دست دادياتحاد یگروه سرخ رهبر
از آن  یکيه اخراج کرد که يخاطر مقاومت در برابر اقتدار روسا از اتحاد

 یشبرد و رهبرينده کارگران در پيسوس تورز بود که به عنوان نماي یها
خبر بسته شدن . ميل کارخانه برگرديطبه تع. موثر داشت یاعتصاب نقش

. ديتوسط تلفن همراه به اطالع همه کارگران رس یکارخانه در اندک زمان
دعوت  يیچاره جو یبرا یعموم یه بالفاصله کارگران را به نشستياتحاد

از طرف . کارخانه بود يیجه اش اعتصاب با خواست بازگشايکرد که نت
از کارگران را با قول استخدام مجدد نفر  100گر کارفرما از قبل حدود يد

د و به عنوان اعتصاب شکن آماده کرد و يان کار و دادن رشوه خريبعد از پا
 يیايکردند مزا یبه قبول خسارت م یکه آن ها راض یهر کارگر یبه ازا

روزنامه ها رشوه داد تا اخبار  یاز قبل به همه . شان در نظر گرفتيبرا
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س يرئ. سنديخواهند بنو یآن چه را که آن ها ما ياعتصاب را منتشر نکنند 

رز، را با خود همراه کرد تا کارگران را به گرفتن ي، آلوارو رامCTMه ياتحاد
  اشکال مقاومت و مبارزه کارگران . کند یل کارخانه راضيتعط یخسارت در ازا

رند که اعالم اعتصاب کنند يگ یم مي، کارگران تصم2001دسامبر  17در 
کارناوال . ب دهنديهرات را با حضور خانواده و دوستان خود ترتن تظايو اول
 یر به همه کارخانه هايمس یب دهند و در طيترت یتيکوسيرا تا مکز یبزرگ

ت از مبارزه خود دعوت کنند ين راه سربزنند و آن ها را به مبارزه و حمايب
دفمند ن سان، مرحله هيبد. را دامن بزنند ین الملليت بيک مبارزه و حمايو 
ک يک طرف آن کارگران يشود که در  یآغاز م یاز مبارزه طبقات یگريد

شان که مورد  یه انقالبيکارگران و اتحاد - ک قرار دارند يکارخانه در مکز
گر و احزاب چپ و يد یکارخانه ها یه هايگر، اتحاديت کارگران ديحما

 یرا خارجه که اکثيان سرمايگر خدايو در طرف د -قرار دارند  یستياليسوس
 2002ه يژانو 13اعالم اعتصاب در  یبرا. آن هاست یهستند و دولت حام

. دهند یب ميبه سمت کارخانه ترت یشهردار یرا از جلو يیمايک راه پي
رسد،  یت به جلو کارخانه ميجمع یوقت. کنند ینفر در آن شرکت م 4000

ما ! ميکن یگر اعتصاب ميحاال د! د بس استيتهد: "کنند  یکارگران اعالم م
ن آالت و ياز خروج ماش یريجلوگ یدر بدو امر برا!" ميکن یمبارزه م

 یساعته از کارخانه را سازمان م 24 یه موجود نگهبانيکاالها و مواد اول
خود بودند و  یکارگر آماده دفاع از حق کار و زندگ 30فت يدر هر ش. دهند

ق تلفن يراز ط یفت شب شبکه خبررسانيژه شيفت و به ويدر هر سه ش
که  يیاتوبوس ها. شود یل ميتشک یکمک رسان یاقدام فور یهمراه برا

که مواد  يیون هايا کاميکردند  یگر را جا به جا ميد یکارگران کارخانه ها
بردند  یبه ده محل سکونتشان م یکردند آن ها را از محل نگهبان یرا حمل م

کارگران و هم  یه هاروزها خانواد. آوردند یم یا از آنجا به محل نگهباني
کردند به جلو کارخانه  یت ميکه از آن ها حما يیر مردم و گروه هاين سايچن
 ینگهبانان اعتصاب قرار م يیآمدند و مورد استقبال و خوشامدگو یم

با هم صبحانه  یآوردند و همگ یمالقات کنندگان با خود صبحانه م. گرفتند
  .خوردند یم

را  یل سنگربنديارخانه با شن و خاک وسااطراف ک یدهقانان خرد دهکده ها
شان به در يگفتند هروقت الزم باشد آن را با دوچرخه ها یو م. آماده کردند
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سه پول دادند و سپس يد کيخر یاز آنان برا یگروه. کارخانه خواهند آورد

شان يک برايسه ها را با شن و خاک پر کردند و با پالستيک یدسته جمع
ه را يوار ساختمان اتحادياز دهقانان نقاش بود ود یکي. روکش درست کردند

 یبرا. کارگران و خانواده آنان بود یانگر روح مبارزه جويکرد که ب ینقاش
ن آالت، با يعمال کارفرما جهت خارج کردن ماش یاز حمله احتمال یريجلوگ

ک روز ي. کارخانه ساختند یف سنگر جلو در وروديشن دو رد یسه هايک
س برد، فعاالن ير کرد و به اداره پليارگر و دهقان را دستگس چند کيپل یوقت

ن بلندگو دار خبر حمله يبه سرعت خبر را منتقل کردند و کارگران با ماش
س راه يمرکز پل یمردم دسته دسته به سو. س را به اطالع مردم رساندنديپل

خود س را به محاصره يد و مرکز پليزدند آن ها را آزاد کن یاد ميافتادند و فر
  . رشدگان را آزاد کنديس مجبور شد دستگيباالخره پل. در آوردند

. شود یآغاز م یتيکوسيکارگران به سمت مکز يیمايه، راه پيژانو 31در 
به تن دارند  یشرت یکارگر است که همه ت 200اتوبوس و  7کاروان شامل 

ما ! ميکن یگر اعتصاب ميحاالد! د بس استيتهد: "ش نوشته انديکه رو
ک و جلسات يکشد که با موز یروز طول م 6 يیمايراه پ!". ميکن یرزه ممبا

در اول . رديگ یقرار م یت اهاليهمراه است و مورد حما یاطالع رسان
ر در آنجا قرار داشت يکه کارخانه جنرال تا یز پوتوسيه در سن لوئيفور

توسط  يیها یدر آن جا سخنران. منتظر بودند یدولت یروهايس و نيپل
ر گفت يسوس تورز به کارگران جنرال تاي. ان انجام شديان و دانشجوکارگر

ل يرا تعطيم زيدفاع از حقوق مان با هم مبارزه کن ید برايشما و ما با
ز را يدامن کارگران سن لوئ یماند و به زود یمحدود نم یکارخانه به اوزکاد

ارفرما نده دولت و کيبا نما CTMه ين لحظه رهبر اتحاديدر ا. رديگ یز مين
. کرد یمخف یخود را پشت ستون یو. در درون کارخانه در حال مذاکره بود

شتر يک روز بي -ميکن یما تحمل م: " دادند  ین موقع شعار ميکارگران در ا
 یه مبارزه ميکه کارگران با سرما ین گونه بود؛ در حاليا یآر". ننتالياز کنت

حقوق کارگران مشغول برسرفروش حق و  یسنت یه هايکردند رهبران اتحاد
  . استمداران بودنديان و سيمذاکره با کارفرما

، دانش یت کارگران، مردم عاديکارگران در همه جا مورد استقبال و حما
قرار بود . رنديگ یست قرار مياليچپ و سوس یروها و گروه هايآموزان، ن

آن را رند که يگ یم ميرد، اما کارگران تصميان گيه پايژانو 5در  يیمايراه پ
د کنند، به جلو دفتر يز بازديال نيتر کنند تا بتوانند از الو یک روز طوالني
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ده ها هزار . فورد بروند و به اخراج کارگران فورد اعتراض کنند یمرکز

کردند؛ کارگران  ینفر در تظاهرات آن ها و شانه به شانه آن ها شرکت م
ن ها، يزم ینبش ب، مخابرات، جیپست، حمل و نقل، راه آهن، خدمات عموم

را به  یديهر روز شعار جد. یاسيس یه ها و سازمان هايندگان اتحادينما
  :ن شعارها بوديکردند که از جمله آن ها ا یعنوان شعار روز مطرح م

  !ديونديبه صف جبهه متحد کارگران بپ
  !ننتاليشتر از کنتيک روز بي -ميکن یما تحمل م

  !ميکن یت ميران سلب مالکه دايوجود ندارد، پس از سرما یراه حل
ن مسئله مبارزه يخود برسرهم یگر با کارفرمايد یکه در مکان یگاه کارگران

ک بار ي. آمدند یت از کارگران به کارخانه ميد و حمايبازد یکردند، برا یم
 یما به مبارزه ادامه م: ده آتنکو به نگهبانان اعتصاب گفت  یاز اهال یدهقان

ان کار يما تا پا: در جواب گفت یکارگر. دينکنم، شما ما را فراموش يده
  !ننتال يشتر از کنتيک روز بي! م کرديمبارزه خواه

  نقش زنان در اعتصاب
رانه يگيپ – یهمسران، مادران، خواهران و دختران کارگران اعتصاب - زنان 

را که با کارفرما متحد شده  یآن ها کارگران. کردند یم یبا اعتصاب همراه
کردند،  یق به ترک اعتصاب و گرفتن خسارت ميان را تشوگريبودند و د

 6 يیمايدر راه پ. تحت عنوان اعتصاب شکن و خائن در دهکده رسوا کردند
دفاع از اعتصاب  یم گرفتند برايروزه با کودکان خود شرکت کردند و تصم

. ته همسران سازمان داده شدنديخانواده در کم 1000. خود را سازمان دهند
در بازار . ن مخارج خانواده کار کننديتام یبرا یستيبا ین طور ميآن ها هم

و  ینيريبه پختن نان و ش. کردند یم یدستفروش. کردند یروز دهکده کار م
کردند خالصه  یگر و فروش آن ها در دم در خانه اقدام ميد یخوراک ها

ران و دخت. دادند یخانواده انجام م یانجام داشتند برا يیرا که توانا یهر کار
. ل و کارکردن شدنديخانواده کارگران مجبور به ترک تحص یپسران دانشجو

تخت رفتند يبه پا. و شهردار وارد مذاکره شدند یندگان محليته زنان با نمايکم
 یاديز یمطبوعات یدر مصاحبه ها. شرکت کردند یاديز یو در بحث ها

ک يب جهت ادامه اعتصا ین امر توان کارگران را برايشرکت کردند و ا
  . ساخت یبهتر افزون م یزندگ
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   یمردم یت هايحما  

مراکز  یه هايگذشته از اتحاد. گرفت یم یت ها هرلحظه فزونيدامنه حما
دهقانان خرد، مردم مناطق  ی، انجمن هایمردم یگر، سازمان هايد
ت از يک به حمايچپ و افراد در مکز یاسي، احزاب سین شهريرنشيفق

با  یاوزکاد یک سازيکارگران الست یمل یه انقالبياداتح. کارگران برخاستند
 یم یاريت کارگران به آن ها يماهانه از حق عضو یپرداخت کمک مال

 یو سازمان ها یه اياتحاد ین گروه هايب یمان دوستين کار پيبا ا. رساند
دو کارگر  2005تا  2002در فاصله سال . ت شديک تقويمکز یمردم

فرستنده . دنديه به قتل رسينان مزدور سرمابه دست اعتصاب شک یاعتصاب
گرفتند و تنها  یده ميکه رشوه گرفته بودند، اعتصاب را ناد یونيزيتلو یها

اعتصاب را پوشش Rapزون گروه رپ يو تلو یمحل یاز کانال ها یبعض
  . دادند یم

 یروزيپ ین الملليت بيبدون حما. ديرس ین الملليت بيسپس نوبت به حما
به اروپا،  یه انقالبيچند تن از افراد اتحاد. شد یمشکل مکارگران  یبرا

امکان . ن، اوروگوئه و اکوادور فرستاده شدنديکاراگوئه، آرژانتيل، نيبرز
ن يدر مقابل ا. ساختند یگان آن ها را خلبانان فراهم ميرا يیمسافرت هوا

س يپل یروهايو ن - ک يمکز یس جمهوريرئ - ات، حکومت فاکس يعمل
ندگان کارگران به آلمان سفر ينما. ه کارگران افزودنديود علبرشدت عمل خ

هانوفر  یعنيننتال قرار دارد يکنسرن کنت یکه اداره مرکز یکردند و در شهر
در جلسات . و کارگران قرار گرفتند یمورد استقبال گرم فعاالن کارگر

ح دادند و از مبارزه يت خود را توضيشرکت کردند و وضع یاديز یتيحما
ل شد و ياز شهروندان هانوفر تشک یتيته حمايک کمي. گفتند" یکنت"ا خود ب
آماده و در دو کشور پخش شد که  يیايو اسپان یبه دوزبان آلمان يیه هاياعالم

  . مثبت داشت یريتاث یه کارگران اعتصابيدر روح
نده کارگران يک به اروپا با سفر نمايس جمهور مکزيان سفر رئيجر

ار همراه يت بسيکارگران با موفق یفر دور اروپاس. همزمان شد یاوزکاد
د با يبا یستياليامپر یساز یدند که به جهانيجه رسين نتيکارگران به ا. بود

و خود را در برابر يپاسخ داد و آلترنات یجهان یکارگر یمبارزه و همبستگ
ننتال، باالخره مجبور شد در يس کنسرن کنتيمانفرد وننر، رئ. آنان ارائه داد

او گفت که کارخانه . ن باره صحبت کنديدر هانوفر در ا" یکنت"ساالنه  جلسه
د آن يشتر باياز ضرر ب یريجلوگ یندارد و ما برا یاصال بهره ور یاوزکاد
ن کارخانه ين کارخانه سودآورتريسوس تورز در جوابش گفت اي. ميرا ببند
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 ون حلقهيليم5/4د را با يک است و چند سال قبل رکورد توليدر مکز

را بدون بهره  ین کارخانه ايتوان چن یچگونه م. ک در سال شکستيالست
ن يم نه ايدا کنيپ یم که راه حلين جا آمده ايما به ا: خواند؟ سپس ادمه داد یور

شنهاد خود يو بعد از آن پ. ميروز شويم و پيشرکت کن یکه در دوئل سخنران
گر در يبارد. ارائه داد ش کار شده بوديه و رويته یه انقالبيرا که توسط اتحاد

ک در ير مکزينده کارفرما، سفير اقتصاد آلمان، نمايبا حضور وز یجلسه ا
و دو سازمان  یميه شيآلمان ، اتحاد یه سراسريندگان اتحاديآلمان و نما

ل يبودن تعط یرقانوني، غیه انقالبيل اتحاديوک. آلمان شرکت کردند یردولتيغ
 2002دوباره در سال . ح داديک توضيزن مکيکارخانه را با توجه به قوان

نده پارلمان از يک نمايک گروه مرکب از يهمراه با  یندگان اوزکادينما
، دو کارگر جنرال یک کارشناس حقوق کارگري، یانقالب یحزب دموکراس

از کار " یکنت"ک توسط يدموکرات یت هايل فعاليس که به دلير سن لوئيتا
  . آلمان سفر کردندک خبرنگار به ياخراج شده بودندو 

ک با ينده دولت مکزيو نما یآلمان ینده کارفرماينما 2003ل يآور 10در 
خروج  یون براياز کام یوحراست کارخانه و صف یتيامن یرويصدها ن

خواستند سنگرها  یم. ه موجود به محل کارخانه آمدندين آالت و مواد اوليماش
ل ير وسايکارخانه و ساک موجود در يحلقه الست 15000را درهم بکوبند و 
و  یاما مقاومت کارگران همراه با مقاومت مردم محل. را با خود ببرند 

  .داد یان کارگران آن ها را فراريحام
  در مبارزه یروزيپ

 یريناپذ يیتداوم مبارزه خود انتخاب کردند جدا یکه کارگران برا یاشکال
 یگران مکار. دهد یرا به وضوح نشان م یاسياز س یمبارزه اقتصاد

خواستند محل کار  یکارگران م. رنديخواستند جلو بسته شدن کارخانه را بگ
 یخواستند نان بچه ها یکارگران م. نديخود را حفظ کنند و از آن دفاع نما

 يیخواسته ها ین خواسته ها در ظاهر امر و به سادگيهمه ا. شان قطع نشود
م مسئله کامال ينيب یسته ها من خواين گام در راه اياما با اول. هستند یاقتصاد

تظاهرات و . بندند یحفظ کارخانه سنگر م یکارگران برا. شود یم یاسيس
ت از ير کارگران و تمام مردم زحمتکش را به حمايکنند و سا یم يیمايراه پ

وارد عمل  یتيامن یروهايس و نين گام پليدر همان اول. خوانند یخود فرا م
ندگان کارفرما و ينما. شود یها آغاز م یريشوند و ضرب و شتم و دستگ یم

ن يافتن بهتري یبرا. شتابند یهم م یاريز به ين یه داريندگان دولت سرماينما
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از عواقب آن جلسات  یريراه خفه کردن اعتصاب و اعتراض و جلوگ

سمان يآسمان و ر. شود یه وارد عمل ميقوه قضائ. دهند یل ميمشاوره تشک
بگذار . رنديو برحق را بگ یک خواست انساني یشود تا جلو یبه هم بافته م
 یآب در هاون بکوبند و حت یکردن صرف مسائل کارگر یعاشقان صنف
ه يسرما یان و دولت هايه ها و کارفرماين رهبران اتحاديب یمناسبات جار

از دست رفته  ینند و در سوگ آرزويبب یز صنفيو فساد حاکم را ن یدار
زند، گرچه بعد از وقوع يا در خفا اشک برجلسات محترمانه سه جانبه روس

کارگران . نديگو یسخن م یاوزکاد" کارگران قهرمان"حادثه امروز از 
راه  یطبقات یرآگاهيهستند که به مس یآنان کارگران. ستنديقهرمان ن یاوزکاد

تنها  یه داريسرما یاين اعتماد نکردند که در دنيچگاه به ايآن ها ه. افته اندي
دند که يآن ها فهم. توانند حقوق خود را به دست آورند یم ینق قانوياز طر

ن آالت را يخروج ماش ید جلويبا. ن حقوق با تمام قدرت بجنگنديا ید برايبا
 ین بستن سنگر و گماردن نگهبانان اعتصاب شبانه روزيرند، بنا برايبگ

کنند،  یمبارزه م یزيه چه چيدند عليپرس یاگر از کارگران م. بود یضرور
. کيه حکومت مکزيننتال و عليه کنسرن کنتيدادند عل یا صراحت پاسخ مب

  . شناسند یه دار مينده طبقه سرمايرا دولت را نمايز
  ان اعتصابيپا

در . ت شناختيدادگاه، اعتصاب کارگران را به رسم 2004ه يژانو 23در 
ن يه، دادگاه کارگران را در مقابل کارفرما محق اعالم کرد و به ايفور 19
روز يپ یسال اعتصاب پر تب و تاب، کارگران از نظر حقوق 2ق بعد از يطر

طبق حکم دادگاه کارفرما موظف به پرداخت حقوق عقب مانده دو ساله . شدند
شد که هر روز ادامه  یون سبب مياز پرداخت د" یکنت"امتناع . کارگران شد
باال  ون کنسرن رايد و ديک روز به نفع کارگران به حساب آياعتصاب، 

. بود یت مردميجه دو سال مبارزه مداوم همراه با حماينت یروزين پيا. ببرد
ل و از يبه م يیدستگاه قضا. روز شونديتوانستند پ ینم يیکارگران به تنها

ن حکم را صادر نکرد بلکه در مقابل فشار يعالقه به کارگران ا یرو
تعلق  یاوزکاد فقط به کارگران یروزين پيا. ن کار شديمجبور به ا یعموم

را سبب شد که از نظر يک بود، زيکل طبقه کارگر مکز یروزينداشت بلکه پ
شگرف  ین کاريت شناخته شود و ايحق اعتصاب کارگران به رسم یقانون
م کارگران ير عمل مستقيرش حق اعتصاب از طرف دولت تحت تاثيپذ. بود

دن آن به به دست آور یکارگران برا. م پارلمانيبود و نه به علت تصم
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ل کردند و به يخواهش و تقاضا نپرداختند بلکه در عمل آن را به دولت تحم

ن يش حق خود را به کارفرما، به پارلمان و به دولت قبوالندند و ايخو یروين
 یب ميش را تصويکارگران خود قانون خو. حق به صورت قانون در آمد

  .کنند
ارگران از طرف حق اعتصاب ک 2004ه يفور 17خ ين سان، در تاريبد

 یباور نداشتند که کارگران اوزکاد" یکنت" یروسا. اعالم شد یدولت قانون
باالخره . باشند یحفظ محل کار خود جد یاحقاق حقوق و برا ین براين چنيا
کارخانه  یکارگر اعتصاب 600 یشنهاد خود را برايم شد و پيتسل" یکنت"

ت کارخانه يصد مالکدر 50 یواگذار: ارسال کرد یاوزکاد یک سازيالست
کرد که کارگران  یننتال فکر نميصد البته که کنت! ونيبه کارگران در مقابل د

اول  یدر روزها. د ادامه دهنديبتوانند کارخانه را سرپا نگه دارند و به تول
. دينده کارگران به امضا رسيو نما" یکنت"ن يب یقرار داد 2005ه يماه ژانو

. در ال سالتو به کارگران واگذار شد یکادکارگاه اوز 2005ه يفور 18در 
" کنند  یکارخانه خود انتخاب م یبرا یديکارگران اسم جد

Corporacion de Occidente S.A. de C.V.  " و محصوالت
. فرستند یبه بازار م Pneustoneو  Blackstone یخود را با نام ها

کارگران . ديان رسيت به پايسه سال مبارزه سرسختانه کارگران با موفق
را  یروزيت کرده بودند، پيکه از آن ها حما یهمراه با همه مردم یاوزکاد

ه يه سرمايعل یجهان یدر دفتر مبارزات کارگر یروزين پيجشن گرفتند و ا
در  یتعلق گرفت تا از طرف یخ مبارزه طبقاتيد و به تاريبه ثبت رس یدار
ر يو کمک به سا یريدرس گ یک مثال موفق برايبه عنوان  یط کنونيشرا

رد و از يو استفاده قرار گ ینيمبارزات طبقه کارگر در جهان مورد بازب
نباشد، بدانند که  یه داريگر سرمايکه د ید در زمانيندگان شايگر آيطرف د

ان چه گذشته است و آن چه که آن ها دارند حاصل چه مبارزه ها ، ينيشيبر پ
  .ها و چه رنج ها است یچه همبستگ

  افتاد مشکل ها ین نمود اول ولکه عشق آسا
گر بود، يد ین مبارزه ايکرد و ا یست دوباره آغاز به کار ميبا یکارخانه م

ز يمحوطه تم. ده شديسنگرها بعد از سه سال برچ. د سخت تريشا یمبارزه ا
تو در تو  یخود قصرها یداخل کارخانه عنکبوت ها برا یدر فضا. شد

 یر ميرا تصو یمرده ا یبوت فضاتارعنک یساخته بودند و شبکه سراسر
شد آن ها را به  یشد و نم یب ميتخر یستيبا یقصرها متاسفانه م. کرد
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از  یاريبس. ره و تار کرده بوديگرد و غبار فضا را ت! عنوان موزه حفظ کرد

از محوطه خارج و معدوم  یستيبا یک فاسد شده بود و ميالست يیايميمواد ش
سخت  یکار. نشده زنگ زده بود ین کارسه سال روغ یدستگاه ها. شد یم

. بود یمرمت خراب یبرا یک اراده جمعياج به ياحت. در انتظار کارگران بود
شد  یقبل اخراج شده بودند دعوت به همکار یکه در سال ها یاز کارگران

کار با . کنندگان با کارفرما و عواملش نه یاما از اعتصاب شکنان و همکار
ماه اول دسته . شناختند ینم یکارگران خستگ. ديشور و عشق آغاز گرد

د تا کارخانه يبدون دستمزد و بدون تول. فت کار کردنديدر سه ش یجمع
ن شور يدرک ا یبرا. دنديکش یدوباره آماده به کار شد و کارگران نفس راحت

  .ديلم مستند آن را ديد حتما فيو حال با
اداره کارخانه به طور  .شبرد کارها موفق بوده انديتا امروز کارگران در پ

ت يريو مد یسرکارگر. شود یک توسط کارگران انجام ميدموکرات
کنند،  یکنند، انتخاب م یکارگران خود بحث م. وجود ندارد ینيدفترنش

د ينبا. ش دهنديد را افزايدارند تول یکنند و سع یرند و کنترل ميگ یم ميتصم
 یه داريدر بطن سرما که یستياليفراموش کرد که آن ها نه در جامعه سوس

  . کند یل مين بازار خود را به آن ها تحميکنند و قوان یم یزندگ
ط بهتر يکردند اما امروز شرا یافت ميدالر در 500انه يازماه دوم همه ماه

 یافت ميدالر در 1000از کارگران ماهانه حداقل  یميش از نيب. شده است
ر بود که تحت کنترل شرکت ه در بازايد مواد اولياما خر یمشکل اصل. کنند

مناسب  یمت هايبه ق یابيدست یکارگر یک تعاوني یبود و برا یتيفرامل یها
به دادن اعتبار به آن ها  یبانک ها رغبت. مشکل بود یچ پشتوانه ايبدون ه
 یه دار نميکردند که آن ها بدون وجود سرما یدادند چون فکر م ینشان نم

ن امتناع يد هم ايسک نبودند و شاير به رجه، حاضيدر نت. توانند موفق شوند
 یرا برا یاما باالخره آن ها قرارداد. ه با کارگران بوديادامه مبارزه سرما

بستند که  Cooper Tireبا شرکت  یکيتکن یه و کمک هايد مواد اوليخر
کارگر  190آن ها . جهان است یک سازين کارخانه بزرگ الستيهشتم

ار فاصله يد قبل کارخانه بسيد آن ها هنوز با توليتول. د استخدام کرده اند يجد
اما . حلقه 15000ت يک در برابر ظرفيحلقه الست 6000 یعنيدارد، 

کامل  یروزيبه مفهوم پ یروزين پيگمان، ا یب. روند یش ميدوارانه به پيام
ه يد سرمايوه توليتر در درون همان ش یانسان یديست بلکه توليه نيبرسرما

به عنوان  یه داريسرما یاز کشورها یاريبس یانون اساساست و در ق یدار
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اما کارگران . ت شناخته شده استيبه رسم یت خصوصياز مالک یشکل

از  یکي. کنند یحرکت م یگريد یفردا یدانند و برا ین را ميا یاوزکاد
خ يک مي یم آن ها حتيما نگذاشت: دهد یح مين گونه توضين را ايکارگران ا

. شود یما آغاز م یاز زندگ یديو حاال دور جد. ون ببرندريرا از کارخانه ب
د را يد توليستم جديک سي یستيبا یم. ميکرد ید ميشروع به تول یستيبا یما م

  !ميسم را دنبال کنياليده سوسيم ايخواه یما م. ميآزمود یم
 یه انقالبيد اتحادي، انتخابات جدیعموم يیدر گردهما 2007دسامبر  8در 

 یداهايداها نه به صورت کانديم گرفتند که کانديارگران تصمک. انجام گرفت
د کنند تا يخود را کاند یها بلکه به صورت انفراد یبلوک ها و دسته بند

و  یرهبر یق آن ها خود شوراين طريبه ا. ها گرفته شود یباند باز یجلو
آن ها تا کنون . ن دوره انتخاب کردنديا یکنترل کارخانه را برا یشورا
به . ت قرار داده انديگر را مورد حماياز کارگران د یاريات بسمبارز

کردند و  یت مياعتصاب آن ها فعال یکه ط یا یاسيان سيخانواده زندان
 یکارخانه ها یبه کارگران اخراج. دهند یم یآن ها بودند کمک مال یحام

به . س کمک کردنديسن لوئ یشه سازيال و شيرو یونير، تورنل، يجنرال تا
 یکه کارخانه شان بسته شده و برا Ocotlan یان زن کارخانه نساجکارگر
ن کارگران زن اعالم يا. کنند یآن در حال مبارزه هستند، کمک م يیبازگشا

ل يتشک ینکند آن ها تعاون يیکرده اند که اگر کارفرما کارخانه را بازگشا
  .خواهند داد و کارخانه را در کنترل خود خواهند گرفت

گر نقاط يک و دير کارگران در مکزيبر سا یکارگران اوزکاد ر مبارزهيتاث
  جهان

کارگران شعبات  یر خود را رويدر وحله اول تاث یمبارزه کارگران اوزکاد
ر در سن يکارخانه جنرال تا یاز جمله رو. ننتال گذاشتيگر شرکت کنتيد

در آن جا کارفرما . ده شده بوديخر" یکنت"دا توسط يکه جد یس پوستوسيلوئ
د يرش مقررات جديپذ ید و کارگران را برايبه توافق رس CTMه يبا اتحاد

در  یدار کارگران اوزکاديد. د به بستن کارخانه کردير فشار گذاشت و تهديز
ر سبب شکل يکو از کارخانه جنرال تايروزه به سمت مکز 6 يیمايراه پ یط
رخانه ن کارگران دو کاير شد و سپس بيجنبش مقاومت در جنرال تا یريگ

کارگران  2003ه يدر سوم ژوئ. ادامه مبارزه ارتباط برقرار شد یبرا
 یس جمهوريرئ" یکنت"س يرئ. ر اعتصاب خود را آغاز کردنديجنرال تا

ا ما کل ي یکن یا به ما کمک ميک را مورد خطاب قرار داد و گفت يمکز
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ک را به خاطر ياو دولت مکز. ميکش یرون ميک بيه خود را از مکزيسرما

د قرار يس در برخورد موثر با کارگران مورد انتقاد شديپل یروهاين یوتاهک
م يخود تصم یر در انتخابات مجمع عموميچند ماه بعد کارگران جنرال تا. داد

ست سرخ اقدام يه ليآن ها به ته. گرفتند CTMه ياتحاد یه رهبريخود را عل
سرخ، در شرت  یدن تيکردند و در روز انتخابات صد ها کارگر با پوش

نشان دادند و  یت بودن خود را با رنگ سرخ به عنوان عالمت رزمندگياکثر
ه خود را از يخروج اتحاد یه خود بعد از مدتيد اتحاديندگان جدين نماييبا تع
CTM اعالم کردند و مبارزه شان همچنان ادامه دارد.  

 ژه مبارزهيبه و یشمال ینايدر کارول" یکنت"کارگران  ین مبارزه رويا
ر يمناسب، تاث یمه بهداشتيو ب یاحقاق حقوق بازنشستگ یبازنشستگان برا

ت کردند و امکان سفرشان را به يک حمايآن ها از کارگران مکز.  گذاشت
کسب  یز برايفراهم کردند و خود ن یکارگر یجلب همبستگ یکا برايآمر
ت يش تا کنون دوبار به آلمان سفر کرده اند که مورد حمايخو یت برايحما

  . آلمان قرار گرفته اند یکارگران و فعاالن کارگر
  یريجه گينت

در سراسر جهان در مقابل  یجنبش کارگر یت هاياز فعال یدرس آموز
 یه داريران که با اشکال هارتر سرمايطبقه کارگر ا یژه برايه به ويسرما

 80چنان که گفته شد، از آغاز دهه . است یضرور یمواجه است امر
و  یرا در خودگستر یدين فاز جديشيپ یوه هايبا تکامل ش یه داريسرما

به  یه دارياندک در تمام جهان سرما یکند که با تقدم و تاخر یتوحش آغاز م
نئو  یاست هاير نقاط با قبول سيزچون سايران نيدرا. شود یکار گرفته م

د استثمار، يد توسعه ، کارگران با تشديجد یبه عنوان استراتژ یبراليل
ک ي یموقت کار، قراردادها یش از موعد، قراردادهايپ ی، بازنشستگاخراج

ل يچند ماهه تا چند ساله، تعط ید امضا، پرداخت نشدن حقوق هايماهه و سف
در  یمنيط بد کار، عدم وجود ايابان، شرايکارخانه و پرتاب کارگران به خ

کارگران و  یبرا یو بازنشستگ یمه درمانيکار، عدم وجود ب یط هايمح
شوند، و اعتراض  یرو به رو م یو جان یت شغليشان، عدم امن یخانواده ها

 یو زندان و شکنجه و مرگ را درپ یريط وحشتناک خطر دستگين شرايبه ا
مطرح است در  یگر به صورت جزئيد یآن چه که در کشورها. دارد

ن اشکال مقاومت طبقه يبنابرا. به طور کامل حکمفرماست یاسالم یجمهور
ران کمک يانتخاب راه درست به کارگران ا یتواند برا یم یهانکارگر ج

  . کند
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 یمبارزه فرد. در مقاومت کارگران متشکل بودن آنان است مسئله اول - 

خود فرد کارساز باشد اما  یو تنها برا ید بتواند در موارد نادريشا یکارگر
، ید جمعيمقاومت با. پاسخ داد یشود با مقاومت فرد یرا نم یمشکل جمع

مقاومت . ن تازه آغاز راه استيو ا. همبسته، منسجم و با برنامه و مداوم باشد
  . تواند سرکوب شود یم یبزرگ به راحت یکوچک و حت یفرد

ر مراکز به يوند مقاومت کارگران با جنبش مقاومت در سايپ مسئله دوم -   
ر د یدارند و با جنبش کارگر یکه مشکل مشابه یا با کارگرانيطور عام و 

است  یک جنبش سراسرين جا وجود ين حالت در ايبهتر. ت خود استيکل
ک تشکل يم در مکزينيب یم. ن ارتباط را برقرار کنديت ايکه بتواند به فور

ا بنا به خصلت محافظه يگر دنيد یعموما هم چون جاها یه اياتحاد یسراسر
ن کارگران و يب یفه واسطه گرير تنها وظيکارانه اش در صد سال اخ

ن حالت خود با ين و رزمنده تريدهد و در بهتر یان را انجام ميکارفرما
 یون ها و اعتراضات مي، تظاهرات، آکسيیش به گردهمايفراخوان اعضا

خواهد از آنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات و توافق ها استفاده کند و 
ک ين يبنا برا. ه ندارديه سرمايج کارگران عليبس یبرا یاصوال برنامه ا

 یه داريضدسرما یک تشکل سراسريد يبا یواقع یکارگر یتشکل سراسر
داشته  یا در کل چه نامين تشکل ها چه در سطح کارخانه ين که ايا. باشد

ه ابزار ير نشان داده است که اتحاديتجربه صد سال اخ یست وليباشند، مهم ن
ست يرف نب چند حيک نام با ترکيه تنها يمنظور از اتحاد. ستين کار نيا

است که در جهان  یر زمانيد. بلکه محتوا و کارکرد آن مد نظر است
. جاد شده استيت و عکس العمل اين تشکل حساسينسبت به ا یکارگر

ل خود يبد یمانند و برا یا در درون آن ميکنند و  یا آن را ترک ميکارگران 
اروپا تحت در . کنند یمختلف استفاده م یکنند و از آن با نام ها یمبارزه م

و در  یه ايه مستقل و چپ اتحاديو، اتحاديه آلترناتيه چپ، اتحاديعنوان اتحاد
ن ياکثر ا. برند ینام م یانقالب یه يا اتحاديه سرخ يکا از آن با اتحاديقاره آمر

. کنند یم یمعرف یه داريد سرمايوه توليست و ضد شيالين خود را سوسيفعال
موجود  یسنت یه هايج از اتحاديدرک را هين، درک آن ها از اتحاديبنا برا

ا اصوال يافته اند ين نام نيا یبرا ینيگزين است که جاياما اشکال در ا. ستين
از فعاالن  یاريان بسيج در مين برخالف درک رايبه آن نپرداخته اند و ا

 DGBد شان از يکنند د یه صحبت مياز اتحاد یاست که وقت یرانيا یکارگر
رود و  ین ها فراتر نمير اينظ یکارگر یه هاير اتحاديو ساITUCو  CJTو 

را  یکار مزد یبودن و متعاقب آن حرف از الغا یه داريحرف از ضد سرما
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ه، ما ياما در مقابل اتحاد. کنند و از آن هراسانند یران تابو قلمداد ميدر ا

ت خود را نشان يم که در موارد متعدد توان و صالحيرا دار یگريتشکل د
اش کارگران  یه داريکه به علت ساختار اساسا ضدسرما یتشکل. تداده اس

ن يا. رنده، عمل کننده، کنترل کننده و همه کاره انديم گيدر آن خود تصم
تواند  یرا م یزندگ یاست که تمام عرصه ها یاز کار و زندگ یتشکل، شکل

ن حداقل دستمزد يچون تع یمت از مسائلين عزيکه درع یتشکل. رديدر بربگ
ن ييزتعيد نيو تول یوه زندگيش یتواند برا یخواهد و م یش دستمزد، ميافزا اي

مظهر  یط انقالبين آن که در شرايم که درعيگو یشوراها را م. ف کنديتکل
دارند اما در  یز بر ميکسب قدرت خ یطبقه کارگرند و به سو یاسيقدرت س

د و يراکز تولد را در ميتوانند کنترل کار و تول یز مين یرانقالبيط غيشرا
، یو خدمات یدياداره کننده مراکز تول ین شوراهايهم. رنديخدمات به دست گ
س و ياز نوع کمون پار يیتوانند به تشکل ها یم یدر اوضاع انقالب

 یاد طبقاتيخواستند بن یکه م يیل شوند، تشکل هايانقالب اکتبر تبد یشوراها
ت ارتجاع در سطح يکه کل يیزند و کله پا کنند، شوراهايجامعه را درهم بر

. رنديکردند و نگذاشتند پابگ يیدر مقابلشان صف آرا یا قاره ايو  یکشور
که داشتند و  یکه برقرار بودند با وجود اشکاالت یاما در همان زمان کوتاه

خ مبارزه يما راحت تر است، ُمهر خود را بر تار یامروز نقد آن ها برا
ل يبد یم تا وقتيتوان یو ما امروز مطبقه کارگرحک کردند  یه داريضدسرما

شرفته تر باشد يپ یم که با توجه به زمان از نظر تکامليدا نکرده ايرا پ یگريد
ن که چرا در غرب يا. مياز آن ها استفاده کن ینه تاکنونين گزيبه عنوان بهتر

ج از چپ، ياست که به درک را یشود مسئله مهم ین تشکل رجوع نميبه ا
گردد و  ین ترس از انقالب برميو هم چن یه داريسرما ت باياستقالل، ضد

  . جداگانه دارد  یاز به بررسين
مساله . است یو اجتماع یطبقات یبه امر یل مشکل کارگريتبد مسئله سوم - 

 ید به صورت مشکل فرديل کارخانه و نپرداختن دستمزدها نباياخراج و تعط
با طبقه کارگر و با جامعه د کارگر مشکل خود را يده شود بلکه بايکارگران د

. ل جنبش مقاومت استين گام بعد از تشکين دوميان بگذارد و ايدر کل در م
. شود خانواده کارگر است ین امر مواجه ميکه با ا یا ین گروه اجتماعياول

نشان دادند، نه به  یخانواده کارگران، چنان که خانواده کارگران اوزکاد
طبقه کارگر  یمبارزه جو یروياز ن یبخشان بلکه به عنوان يعنوان قربان

ژه کودکان خود يحق ندارد زن و به و یچ کارگريه. د در نظر گرفته شونديبا
س ين پليماش یو شفقت به جلو یختن احساس دلسوزيبرانگ یرا برا
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شان، به  یخواستگاه طبقات یروها سواين نيا. مسلح بفرستند یروهايون
دهند که  یچشم بسته آن چه را انجام مه تعلق دارند و يسرکوب سرما یروين

د به حال خود يکودکان با. خواهند یبه آن ها آموزش داده اند و از آن ها م
برابر با مردان  یاجتماع یطبقات یرويک نيگذاشته شوند اما زنان به عنوان 

شبرد مبارزه کمک يد خود را سازمان دهند و به پيا بايتوانند و  ین جا ميدر ا
از . ن اقدام زدنديدست به ا یکه هزار خانواده کارگران اوزکادکنند، چنان 

ت از کارگران فرا يت کردند و مردم را به حمايعمل همسران شان حما
دش کردند که اگر آن اوضاع يم را مورد انتقاد قرار دادند و تهديرژ. خواندند

و ، اخراج کارگران را ادامه بده یخواه ین به وجود آمد ميرا که درآرژانت
به هر حال، . ان کارگران بردنديز آن ها به ميده تصرف کارخانه را نيد ايشا

ون ها مورد در يليک کارگر است و در ميخود  یهرزن خانواده کارگر
 یکارآت یرويد نيبازتول یه برايران زن، کارگر بدون مزد و مواجب سرمايا

افت يز دريکار شدن همسر خود حداقل مزد همسر را نياست که درحالت ب
 یج جايزدارد به تدرين مسئله نيران ايم که دراينيب یکند، و خوشبختانه م ینم
  . دارد یکند، هرچند هنوز در نطفه است و جنبه فرد یخود را باز م یپا

. محله و سپس شهر مورد نظر است یمورد نظر، اهال ین گروه اجتماعيدوم
ان يان و حامن ارتباط خود کارگران، خانواده کارگريا یبرقرار یبرا

کوتاه مدت  یها يیق اجتماعات کوچک، گردهمايتوانند از طر یم یکارگر
ع تر انجام يوس ین کار در سطحيهرچه ا. استفاده کنند یاطالع رسان یبرا

توان با توجه به دامنه اطالع  یبعد م. موفق تر خواهد بود یات بعديرد عمليگ
ا يماع کارگران معترض انجام داد، مثال اجت یموفق تر یاقدام ها یرسان

به طرف آن، چنان که کارگران  يیمايا راه پيخاص  یدر جلو مکان یاعتصاب
بعد نوبت به . انجام دادند یرا به سمت شهردار يیماين راه پياول یاوزکاد

ندگان ينما یشود برا ین کار ميا یبرا. رسد یبه کل کشور م یاطالع رسان
ب يمختلف ترت یکارگران شهرها تماس با یران برايک سفردورايکارگران 

. ز مطرح شوديگران نيد یک نقطه محدود نماند و برايداد تا مسئله به 
ر کارگران و با ين سفر با سايح. گر را جلب کنديت کارگران مناطق ديحما

 یستند، هم آهنگيران کم نيکه با مسئله مشابه مواجه اند و در ا یکارگران
افته و يسازمان  یره ايزنج یحرکت هاات و يو تبادل تجرب یهمکار یبرا

و هم  یته اعتراض به صورت شاخه ايشده ، برقرار شود و کم یزيبرنامه ر
به طور مثال، . جاد گردديکه در باال ذکر شد ا یمقاصد یبرا ین سراسريچن

است که در آن  یعياز صنا یکيو لباس  یو بافندگ یسندگي، ریصنعت نساج
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را از شمال و جنوب و غرب  یشماريب ینه هابان کارگران کارخايبحران گر

ر کرده يآن ها را درگ یو شرق کشور گرفته و هزاران کارگر و خانواده ها
افته، منسجم و يتواند به حرکات سازمان  یم یته اين کميل چنيتشک. است

د قند و شکر و محصوالت يتول ین در کارخانه هايا هم چني. نجامديموثر ب
شکر يران است و کارگران نيا یروز مبارزه کارگر که امروز مسئله یجانب

 یش ميت به کار گرفته و به پيوه ها را با موفقين شيازا یاريهفت تپه بس
بلکه  ین که مسئله واردات شکر نه تنها کارگران صنعتيبا توجه به ا. برند

ز در يرا ن یشکر خصوصيشاغل در کشت چغندر و ن یکارگران کشاورز
و حرکت شانه به شانه کارگران نقاط  یسراسر یهنگن همايرد، ايگ یبرم

دهقانان  یو در موارد یمختلف و مطرح کردن مسئله کارگران کشاورز
  .نجامديگسترده تر در سطح کشور ب یتيتواند به حما یانه ميم
از آن را تحت عنوان  یبخش. است یجاد شبکه اطالع رسانيا مسئله چهارم - 

گر يد یبخش. ران در باال مطرح کردميادور یا سفرهاي یمنطقه ا یسفرها
تواند به صورت  یا خبرنامه مقاومت است که ميشامل خبرنامه اعتصاب 

رد و در سطح کشور يار کارگران قرار بگيدر اخت یکيو الکترون یکتب
  . ع گرددير و توزيفرستاده و توسط خود کارگران تکث

ب مسافرت يترت ،یکي. است ین الملليب یت کارگريجلب حما مسئله پنجم - 
و زندان و  یريگراست که البته امکان دستگيد ینده کارگران به کشورهاينما

البته اگر محدود به حضور در محافل  - رش يدارد، اما تاث یعواقبش را در پ
ا و مضارش يد مزايبا. ار باالستيبس - ان خارج کشور نشود يرانيو مجامع ا

و  ین کارگريدوم، نقش فعال. تم گرفيسه کرد و تصميد و مقايرا با هم سنج
ان کارگران، فعاالن يد مسئله را به ميدر خارج کشور است که با یاسيس

 یبه نشر و پخش اخبار کارگر. و مردم محل اقامت خود ببرند یکارگر
ن مستلزم تماس يران در سطح جامعه محل سکونت خود کمک کنند، و ايا

ت يتا بتوانند با جلب حمان جوامع است يدر ا یجار یت هايوحضور در فعال
  . تر سازند یپشتوانه حرکت کارگران را قو یکارگر ین الملليب یو همبستگ

ل شود يکارگران تبد یتواند به مسئله اساس یکه امروزه م مسئله ششم - 
در  ید با کنترل کارگريتصرف کارخانه و ادامه تول یبرا یريم گيتصم

 یان و نابارآوريه ضرر وزه داران به دروغ مسئلياست که سرما یمراکز
ل کارخانه و بردن يقت قصد آنان با تعطيکشند و در حق یش ميکار را پ

 یا حتيه باالتر است و يسرما يیاست که ارزش افزا يیه به بخش هايسرما
د که به يار ارزان تر جديکار بس یرويگر و با نيد يین صنعت در جايدر هم
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ه يسرما یر انسانيشروط غ یمامصال تيو است یکاريل باال بودن نرخ بيدل

 یپرداخت نشده را به گونه ا یزان کار اضافين امر ميرند و ايپذ یدار را م
ن يوع زمين و شيمت زميل باال رفتن قين به دليهم چن. برد یشگرف باال م

. ندينش یه داران مير دندان سرماين کارخانه زيلذت فروش زم یخوار
است  یمسکون ین هايار باال تر از زميبس یت صنعتيل موقعيکه به دل ینيزم

افت کرده يمت ارزان از دولت دريه داران در آغاز آن را با قيو معموال سرما
. شان وجود دارديبرا ین امکانيز چنيگر نيد یدر جا یکار بعد یاند و برا

واگذار نشده  یکه به بخش خصوص یا یل مراکز دولتيدر رابطه با تعط
دات بخش مورد يرد توجه تجارت و واردات تولز ازجمله عوامل موياست ن

است و دولت در پاسخ  یاست جهانيک سيجه ينظر از خارج است که خود نت
معموال انحصار واردات به . کند ین گونه عمل ميمثبت به آن ا يیگو

ب يشود و سودش به ج یواگذار م یکان مسئوالن حکومتيان و نزدياطراف
م با مجوز دادن به واردات از يطور مستق ن، بهيبنابرا. گردد یخودشان برم

 یوه هايشرفته و کاربرد شيپ یکيل امکانات تکنيکه به دل یبازار جهان
د انبوه تر را فراهم و مخارج يکار را باالتر، امکان تول یدتر که بارآوريجد
چشم  یف هايجه ارزان تر است، همراه با تخفيآورد و درنت ین مييد را پايتول
ل آن را يکنند و مقدمات تعط یعت مورد نظر را فلج م، صنیر گمرکيگ

را هم قبل از اقدام، با هدف فروش به بخش  يیبخش ها. آورند یفراهم م
ز واگذار يناچ یمتيقت اعوان و انصار خودشان اند با قيکه در حق یخصوص

ن يا. ده نشوديان کشيدولت و حکومت به م یکنند تا در مواجهه با عمل پا یم
و گات  یپول، بانک جهان ین الملليچون صندوق ب يینهاد ها یبراامر البته 

شود  یر ميشده و کوچک شدن دولت تعب یمثبت تلق یو سازمان تجارت جهان
 یرود که برا یاد شان نمياما . کته شده آنان استيد یاست هايکه از س

 دانند یم یاما کارگران به خوب. کنند یز ابراز نگرانياست خود نيان سيقربان
م حاکم با توجه به يکشور را دولت و در مجموع رژ یاست اقتصاديکه س

ن سبب، چنان که در يبه هم. کند ین ميينده آن است تعيکه نما یمنافع طبقه ا
سخن کارگران با  یم، روينيب یم و چنان که در هفت تپه ميديد یاوزکاد

ش يپط يه داران مسئول شرايحکومتگران است و آن ها را همراه با سرما
 یبرا. ستنديل نياست و اقتصاد قاين سيب یدانند و مرز یآمده و عواقب آن م

افته يانجام  یات جهانيد از قبل با توجه به تجربياقدام به تصرف کارخانه با
شود  یکه توسط کارگران تصرف م یکارخانه ا. مقدمات کار را فراهم کرد

حق برابر  یدارا کارگران که همه کارکنان در آن یل شورايد با تشکيبا
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کارخانه را  یکار بپردازد و دفترها یزيو برنامه ر یتيريهستند به خود مد

ن جا، کارگران بانک ها به يدر ا. کند یان آن را علنيباز و حساب سود و ز
کردن  یتوانند با علن یکردند، م 57، چنان که در سال یژه بانک مرکزيو
، بند و یالن که به فساد ماله داران و مسئويسرما یبانک یست حساب هايل

 ین کاريمسلما چن. ن امر کمک کننديبست و خارج کردن پول مشغولند به ا
 یآموزش خودگردان یهمزمان دوره ها. ردياط تمام انجام گيد با احتيز باين

به اطالعات الزم  یفراهم سازند که همه امکان دسترس یطير کنند و شرايدا
ک ياز . ها آگاهانه دخالت کنند یريم گيصمرا داشته باشند و بتوانند در ت

آن ها،  یر کارگران و شوراهايوند با سايکارخانه در خود فراتر بروند و با پ
گر که يد یکه وضع مشابه دارند و چه در بخش ها يیچه در مکان ها

ره همبسته را در جنبش يک زنجيامده، يش نيشان پين گونه برايا یمشکل
که به آن ها  یکه ذکر کردم و موارد یه مواردمجموع. ل دهنديتشک یکارگر

د در عمل به آن ها برخورد و خود آن ها را يتوجه نکردم و کارگران با
د تا کارکرد يوسته در آياز اعمال به هم پ ید به صورت شبکه اياضافه کنند با

  .ماند یل باز ميتکم ین فهرست براين، ايبنا برا. الزم را داشته باشد
که  يیبرد، جا یم یاوزکاد یک سازيم مرا به کارخانه الستن جا ذهنيدر ا  

مورد تصرف شان را به  یتارعنکبوت ها تمام فضا یبايو ز یشبکه سراسر
ز همگام با کارگران در کارخانه يد عنکبوت ها نيشا. هم مربوط کرده بودند

  !!سنگر بسته بودند
    2008سوم ژوئن / 1387خرداد  13
درصد ساله  یه ايشود که طبق سنت اتحاد یگفته م يیه هايمعموال به اتحاد* 
ن يکه از خود دارند خود را واسطه ب یفيجاد شده اند و بنا برتعرير اياخ

در . دانند یم یان در امور مربوط به مزد و تعرفه مزديکارگران و کارفرما
چ يت هستند و هيه ها کارگران تنها پرداخت کنندگان حق عضوين اتحاديا

. رسد یپرداخت شده چگونه به مصرف م یندارند که پول ها نيبرا یاشراف
از آنان به . و مناسبات رهبران آن ندارند یجار یاست هايبر س یکنترل

ال دموکرات در موقع يژه احزاب سوسياده نظام احزاب به ويعنوان لشگر پ
باال و در  یه ها با حقوق هايرهبران اتحاد. شود یانتخابات استفاده م

حاکم قرار دارند و  یر در مجموعه بوروکراسيک وزيحد در  یموارد
 یز لطف مياستمداران و وزرا و وکالست و گاه نيز با سيارتباطات شان ن

ها  يیا گردهمايا کنگره ها يچون روز اول ماه مه  یکنند در مجامع کارگر
است و انبوه کارگران  یه هرميستم اتحاديس. پردازند یم یراد سخنرانيبه ا
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 یآن سلسله مراتب یمناسبات درون. و روسا در راس هرم قرار دارند هيدر پا

. کنند یرند و به کارگران ابالغ ميگ یم ميروسا تصم. ن استييو از باال به پا
ه را ترک کرده اند ياتحاد یون ها تن از کارگران ناراضيلي، میدر دهه جار

  .ده اندبا بحران مواجه ش یمختلف صنعت یبزرگ کشورها یه هايو اتحاد
                                                        

  کيمکز یاوزکاد کارگران با هفته کي
 یک سازياست ازمسائل کارگران کنسرن الست ید گزارشيآ یر ميآنچه در ز

 . است یک سازيا در صنعت الستيکنسرن بزرگ دن 5از  یکيننتال که يکنت
 یبرگزار یبرا یک به آلمان بهانه ايننتال مکزيکارگران کنت یسفر همبستگ

مختلف شمال آلمان بود که از  یدر شهرها یکارگر یجلسات متعدد همبستگ
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ن جلسات کارگران دو کشور يدر ا. ديطول کش 2010مه  30ل تا يآور 23

 یتواند برا یخود سخن گفتند که م یاز تجربه ها، دستاوردها و شکست ها
ن با يچن کارگران هم. و درس آموز باشد یدنيز شنيکارگران در کشور ما ن

ورود به  یبرا. ز شرکت کردندين یسات اتميعالقه در تظاهرات ضد تاس
" کنم که مطلب  یشنهاد مياز تکرار به خوانندگان پ یريجلوگ یمطلب برا

که گومز يخالصه از کتاب انر یرا که برگردان" ننتاليشتر از کنتيک روز بي
و  -نديگو ین مآن گونه که خودشا -یه انقالبيدلگادو کارگر و عضو اتحاد

  . گر بخواننديکارخانه است، بار د یشورا
ل بعد از صبحانه از هانوفر بسمت لونه بورگ حرکت يآور 23روز جمعه 

ک لونه ينزد. ميشرکت کن یسات اتميضد تاس يیم در گردهمايم تا بتوانيکرد
ون ها و يل ها، کاميم که شامل تراکتورها، اتومبيمواجه شد یبورگ با کاروان

. رفتند یش مياز دوچرخه سواران بود که به همان مقصد پ یاديز تيجمع
 یروگاه هاين کرده بودند و خطرات وجود نييبا تزيز یوه ايهمه را به ش

ست يط زيب محيتخر یرشان را رويو تاث یاتم ی، مراکز دفن زباله هایاتم
در  یسات اتميده شدن تاسيدادند و خواهان برچ یانسان نشان م یو زندگ

خواستند  یکه م یآن ها دو روز بود که در راه بودند و کسان. ن بودندآلما
م و به سمت شهر ياز آن ها دور شد. وسته بودنديکنند به آن ها پ یهمراه

ک يدر . حضور داشت یاديت زيشهر جمع یدان اصليدر م. ميحرکت کرد
و آماده شده يک آلترناتيموز یسخنرانان و گروه ها یدان، سن برايطرف م

شرکت  یدان آشپزخانه برايگر ميدر سر د. شد یام ها خوانده ميد و پبو
کرد و استفاده  یگرم و سرد ساده را سرو م یر شده بود که غذايکنندگان دا
در صندوق  یتوانستند پول یخواستند م یهمه آزاد بود و اگر م یاز آن برا

رد انفجار قرار بود فردا در سالگ. ندازنديقرار داشت ب یکمک که در گوشه ا
شهر به سمت کرومل که در  یل، تظاهر کنندگان مهمان و اهاليروگاه چرنوين

کرد  یاست معلق گذاشته شد و کار نم یبود که مدت یروگاه اتميک نيآن 
روگاه کرومل يدر برونزبوتل و کرومل و دور ن یروگاه اتمين نيبروند و ب

م يافت کرديدا درکه فر یل دهند که بنا به اخباريتشک یر انسانيک زنجي
 یپارچه نوشته ها. نفر انجام شد 150.000ار باشکوه و با شرکت يبس
 یه ها که پخش ميک، تراکت و اعالميکم یها یوجود داشت با نقاش یاريبس
ما " ،!" ؟ نه ممنونیاتم یانرژ: "آورم ین نوشته ها را ميازا یبعض. شد

روگاه يا بدون وجود نخواهم با شم یمن م"، !" ميسالم را دار یک زندگيحق 
 یبرا یاتم یروگاه هايما خواهان متوقف ساختن ن"، !" رميجشن بگ یاتم
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 یروگاه هاين"، !" د فورا جمع شونديبا یاتم یروگاه هاين"، !" ميشه هستيهم
  !" د متوقف شونديبا یاتم

که در  یا یمنيبا وجود مراعات همه موارد ا. ار بجاستيمردم بس ینگران
از معضالت جامعه آلمان  یکيبه  یاتم یله دفن زباله هادسترس است مسا

 یکين است در نزدين مراکز دفن که در اعماق زمياز یکي. ل شده استيتبد
زان يزان تشعشعات منطقه از ميهانوفر قرار دارد و معلوم شده است که م

ژه سرطان خون در کودکان يمعمول باالتر رفته است و ابتال به سرطان به و
 یقرار قبل. ل شده استيجامعه تبد ین به بحث عموميافته است و هميش يافزا
ش يجمع شود و به جا یاتم یروگاه هايه نيکل 2025ن بود که تا سال يبرا

به کار گرفته  یديخورش یباد و انرژ یو از جمله انرژيآلترنات یها یانرژ
 شيش مورد آزمايو هفته قبل در اطريآلترنات ین نوع انرژيد تريجد -شود

ا يل مداوم آب نمک دار درياز تبد ین انرژيا. قرار گرفت و پاسخ مثبت داد
 - داشته باشد یر مثبتيتواند تاث یشود و م یجاد مينمک و برعکس ا یبه آب ب

و تداوم استفاده از آن  یاتم ید دوباره زمزمه ارزان بودن انرژياما دولت جد
د يبزرگ تول یها کنسرن یده است البته رد پايش کشيرا پ 2050تا سال 

نه خود را نشان يشود در پس زم ید ميکه از آن ها عا یو منافع یکننده انرژ
سال هاست که جنبش ضد اتم در آلمان فعال است و هرساله در . داده است

رد مخالفان خود يگ یصورت م یتظاهرات گسترده ا یر حمل زباله اتميمس
گسترده  یها یريو دستگها  یريبندد و درگ یل قطار مير به ريرا با زنج

را آن چه که يار مهم بود زيون بسين اکسيمن شرکت در ا یبرا. دهد یرخ م
مردم و  یگذرد، سرنوشت آت یران ميدر ا یهسته ا یدر رابطه با انرژ

اردها دالر در آمد يليکند و م ید ميکه آن ها را تهد ینده و خطريکودکان آ
کارگر و زحمتکش  یتوده ها یآن که صرف بهبود زندگ یکه به جا یا ینفت

نده توده ها، از دور يشود، فقر فزا یم یزات اتميد تجهيشود صرف خر
کارگران، در  یتوده ا یکاريو ب ینيگزيکهنه بدون جا یخارج شدن تکنولوژ

ا نداشتن حق يبحث من داشتن . دغدغه خاطر من است یهمه ساعات زندگ
من مطرح  یکه برا یها حقتن. ستين یهسته ا یو انرژ یاتم یرويتکامل ن

ض يبدون استثمار و بدون تبع یسته انسانيشا یک زندگياست حق داشتن 
گر يد از امکانات موجود دين سبب معتقدم بايبه هم. آحاد جامعه است یبرا

ا آن گونه که از آن ها نام يباد و آب و  ی، انرژیديخورش یاز جمله انرژ
استفاده از اتم همواره در . ستفاده کردگر ايو ديآلترنات یشود از انرژ یبرده م

ماند و بدنبال آن  ین است محدود نميکه خود خطر آفر یاتم یحد انرژ
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د يتهد یدر جنگ قدرت جهان را به نابود یحات اتميوسوسه استفاده از تسل

به  2005در سال  یدر مقاله ا. شود یم یکند که مبارزه با آن ضرور یم
مبارزه با خطر استفاده از سالح  یبرا: "امد کرده ين مساله تاکيضرورت ا

اد يل را بيچرنو –ندارد  یتيز امنيز آن نياستفاده صلح آم یکه حت یاتم
ت ياول ممنوع. و همزمان در دو جهت الزم است یجهان یمبارزه ا - دياوريب

ن بردن ياز ب. کشورها یهمه  یبرا یاتم یق در باره بمب هايساخت و تحق
 یک مرکز جهانيجاد يا. وجود در جهان بدون استثنام یحات اتميتمام تسل

 یز از تکنولوژيق در باره استفاده صلح آميتحق یر وابسته به دولت ها برايغ
استفاده موجود نباشد و پاسخگو  یبرا یگريکه امکان د یدر موارد یاتم

دوم . که به عهده گرفته است یفه ايبودن آن نهاد به مردم جهان در برابر وظ
ها،  یعدالت یب یکه عامل همه  یستميس یبرانداز یبرا یجهان یا مبارزه
  ."*هاست یها، جنگ و کشتار و نابسامان ینابرابر

که در آن  یالقييک منطقه ي" گرده"عصر جمعه لونه بورگ را به مقصد 
ها وجود دارد که  يینارها و گردهمايانجام سم یبرا یک مرکز فرهنگي

شب تنها به  . ميبود، ترک کرد یسلطنتدرسابق محل اطراق در شکارگاه 
از کارگران  یکيصبح شنبه ابتدا . گذشت يیشرکت کنندگان و آشنا یمعرف

ل و يفولکس واکن در رابطه با دو مساله اول بحران در صنعت اتومب
کارخانه ها و  یات اداره جمعي، دوم تجربیت اجتماعيو امن یک سازيالست

در  یهمکار یانتقال تجربه و چگونگ  سم،يبراليدر نئول یکارگر یهمبستگ
ز آن را مطرح يد و سرريدر بخش اول مساله اضافه تول. نده صحبت کرديآ

ل را به يخواهند تعداد اتومب یکرد که با وجود آن، چنان که اعالم شد باز م
آن ها با  یه ها و همگاميدر رابطه با نقش اتحاد. ون برساننديليم ميدو ن

رقابل يه ها در کاهش غين که اتحاديم صحبت شد واکارفرماها و احزاب حاک
از آغاز قرن . کرده اند ین سال ها با کارفرماها همراهيباور دستمزدها در ا

طبقه کارگر آغاز شد،  یاجتماع یم به امکانات و دستاوردهايکه حمله مستق
ن سبب يبه هم. مقاومت در برابر آن نکردند یبرا یچ کوششيه ها هياتحاد
زه يخوب ارگان یام هم خود را بکار برد تا کارگران کارخانه هاه تميسرما

ل يشده را تحت فشار قرار دهد از جمله آن ها اپل بوخوم بود که به دل
را اخراج کردند بعد  یاديعده ز. زوله شدنديمقاومتشان در مقابل کنسرن ا

. امدياز کارگران به عمل ن یتيش منتقل نمودند و حمايکارخانه را به اتر
زان يکاهش دستمزد ها و کاهش تعداد کارگران بم یرا برا یدا قرارداديجد
را بعد از يبزرگ است ز یديترس از اخراج تهد. ٪ امضا کرده اند10
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شود و سپس کارگران  یپرداخت م یکاريمه بيک سال بياخراج تنها 

جه آن يشوند که در نت یپرتاپ م 4کاران قانون هارتص يل بيبه خ یاخراج
 ینيا ماشيمدت کارشان بافته اند پنبه کنند اگر خانه  ید آنچه را طياول با

ک ي یساعت یبا کارها یريدارند بفروشند و بخورند تا بعد پول بخورو نم
ن يکار در چن یروي٪ ن10ا يون نفر يليم 6االن . ورو به آن ها بدهندي

در : ن صورت استيدر کل بازار کار وضع به ا. قرار دارند یتيوضع
ندارند و  یه توجهيبزرگ دستمزدها خوب است و آن ها به بق یه هاکارگا

وجود دارد و  یتوده ا یکاريب یدر بخش عموم. دهند ینشان نم یهمبستگ
قانون . اسفبار است یرقانونيو کارگران غ یت کارگران خارجيوضع

شد و در  يیورويک ي یو کارها 2 یکاريکه منجر به پول ب 4حارتص 
ب يال دموکرات و سبز ارائه و به تصوياحزاب سوس یزمان حکومت ائتالف

چپ  2003در سال . ه ها قرار گرفتيد اتحادييد در آان زمان مورد تايرس
کردند در شرق آلمان ساعات کار را کاهش دهند و دستمزد ها و  یها سع

ساعات کار خود را با غرب آلمان برابر کنند اما خواسته آن ها بر اثر 
را  یه اعتراضياتحاد یوقت یحت. ديدولت به شکست انجام ه باياتحاد یهمراه

. رديگ یمطرح شدن است و دنبال آن را نم یکند فقط برا یم یسازمان ده
 یت کردند و مين در اروپا و آلمان حماييپا یآلمان از مزدها یه هاياتحاد
کردن بحران، به بهانه جنگ به آن  ین الملليکنند با ب یم یدولت ها سع. کنند
است ين سيه از ايکند و اتحاد یآلمان در جنگ عراق شرکت م. به کنندغل

که چپ ها ارائه  یان راه حليدر پا. کند یت ميال دموکرات حمايدولت سوس
 یريکال ساعات کار بدون کاهش دستمزدها و جهت گيدادند کاهش راد یم

ا از ريدات مورد نيکه تول یعيع به صنايل صنايه ها، و تبديکال اتحاديراد
 یم یاجتماع ین امر را منوط به طرح هايح، ايد کنند و در توضيتول

از جنبش  یاما خبر. کردند ید ميتاک یاجتماع یدانستندد و به نقش جنبش ها
ان نبود و تا آن جا يدر م یه داريو امحاء سرما یکارگر یه داريضد سرما

 یسم براياليده ام سوسيچپ آلمان فهم یروهايشتر ارتباطاتم با نيکه من در ب
  . بلوک شرق سابق است یدولت یه داريه سرمايشب یزيشان چ

ک فاسد اند يه درمکزيژه اتحاديه ها و به ويها معتقد بودند که اتحاد یکيمکز
نام  یه انقالبيآن ها تشکل خود را اتحاد. ه کارگران انديو با حکومت و برعل

و خود دوباره نام يتتشکل آلترنا یدم چرا برايکه من پرس ینهاده اند و زمان
د و مثال چرا شورا را انتخاب يه را که بدنام هست انتخاب کرده اياتحاد
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از آن  یک کسيشان تازه بود و گفتند که در مکز یشورا برا ید؛ کمينکرد

ه و يکه من در مورد اتحاد یزمان. شناسند یزند و آن را نم یحرف نم
رکس بحث کردم و در زمان ما یلش حتيبعد از تشک یانحراف آن اندک

ه متال يه ها در مصاحبه اش با اتحاديبرخورد مارکس را در رابطه با اتحاد
ه در ياز موسسان اتحاد یکيهانوفر و برخوردش با نظرات السال بعنوان 

مبارزه طبقه  یه ها هدف اصلين که اتحاديح دادم و درباره ايآلمان را توض
وش کرده اند و تنها به موارد است فرام یستم کار مزديکارگر را که امحاء س

ر نظرات السال در يد به آن پرداخت مشغولند و تاثيکوچک که البته هم با
ه ها در مقاطع سرنوشت ساز در ياتحاد یو نفش منف یانحراف جنبش کارگر
آمد که خوششان  ین شد و به نظرميکباره جو سنگيآلمان صحبت کردم 

ده است گرچه خودشان هم به يکش شين بحث ها را پيا یر آلمانيک غيامده ين
ن يبه دنبال ا. کنند  یان مين انتقاد ها را اما نرم تر بيا یه ايعنوان چپ اتحاد

صحبت داشته باشد که من  یقه وقت برايدق 5جو خواسته شد که تنها هر نفر 
گر يک وقت ديان بحث با گرفتن يبحث خود را ناتمام گذاشتم اما در پا

ه ها را ين و نحوه برخورد آن ها با اتحاديلن و ینظرات انگلس، گرامش
و خلع سالح  یه ها در جنبش کارگرياتحاد یمطرح و دوباره به نقش منف

در  یخيملموس تار یبا ذکر مثال ها یه داريکارگران در مبارزه ضد سرما
  .آلمان اشاره کردم

ننتال در هانوفر صحبت کرد و يکار شده کنتياز کارگران ب یکيسپس 
، کاهش یت شغليکه کارگران با آن مواجه اند از جمله عدم امن یمشکالت

کار ارزان را  یرويبا ن یدستمزدها، اخراج ها و انتقال کار به کشورها
ر يان تايران خودرو و کيدر مورد ا یحاتين بخش من توضيدرا. مطرح کرد

ران يآن ها با کارگران ا یت کارگران آن ها دادم و خواستار همبستگيو وضع
. ار استقبال کردنديبس یکين شدم که کارگران مکزينابيجاد ارتباط متقابل بياو 

که  یز پوتوسير سن لوئيکارخانه جنرال تا یدر ادامه پابلو کارگر اخراج
گفت که مشکل کارگران  یو. ده شده است صحبت کرديننتال خريتوسط کنت

حل همه  ن است که دولت پروژه رفرم بازار کار را بعنوان راهين جا ايا
ده چنان که معمول است، فشار برکارگران ين ايا. ده استيش کشيمشکالت پ

ح يتوض یو. ار باال برده استيبس یخارج یها یه گذاريجلب سرما یرا برا
م که برخالف يدار یه ايوجود ندارد اما اتحاد ین جا تعرفه مزديداد که در ا

هستند، از طرف ک که فاسدند و در جانب کارفرماها يمکز یه هاياتحاد
 یه کارفرما و برايکارگران انتخاب شده است و با کارگران همراه است و عل
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 یدرست کرده که کارگران ین صندوقيهم چن. ت کرده استين تعرفه شکاييتع

دهند  یم یکارگران اخراج یاز حقوق خود را برا یکنند درصد یکه کار م
ه يم و با کمک اتحاديکن یم ین پول زندگيماهانه با ا یو ما کارگران اخراج

ر کارخانه ها که در يبا کارگران سا یت و هم بستگيحما یمان، برا یانقالب
 یت ميا در اعتصاب هستند، فعاليط سخت و خطر اخراج قرار دارند يشرا

گذارد و در مقابل فشار  یه کارگران ميبر روح یادير زين کار تاثيا. ميکن
 یر رفقايما از طرف سا یبرد ول یه کارگران باال ميان را عليکارفرما

ما قادر به ادامه  یکارگر ین همبستگيبدون ا. ميشو یت ميکارگرمان حما
 ین همبستگيکردم اگر ا یمن با خود فکر م. ميو ادامه مبارزه نبود یزندگ
کنند، آن  یکه کار م يیکرد، آن ها یدا ميپ یز ابعاد گسترده ايران نيدر ا

البته  - یبه صورت مال" دارند اگر نه ضرورتا یط بهتر کاريکه شرا يیها
به هر  -شد یم ین کارگران بود عاليدر ب یک صندوق کمک کارگرياگر 

 يی، از آن هایکارگر اعتصاب یکار خود ، از رفقايب یاز رفقا یگريوه ديش
 یکه به عدم پرداخت دستمزدها يیکه در خطر اخراج قرار دارند، آن ها

 یکردند چه نقش مهم یت ميدر بند خود حما یقاخود اعتراض دارند و از رف
  . شبرد مبارزات کارگران داشتيدر پ

شروع به صحبت کرد و گفت مساله  یکه از کارخانه اوزکاديسپس انر
بود  یه داريد دنبال نجات سرمايک بحران مزمن است و نباي یبحران جهان

 ین حرکت ميه برخالف ايمتاسفانه اتحاد. ه باشديه سرمايد عليبلکه هدف با
 یکشنبه به نام انتقال تجربه و همبستگيصبح روز .  دارند یکنند و نقش منف

اختصاص داشت تا از تجربه خود  یکيده شده بود و به کارگران مکزينام
سال مبارزه 3که پس از  یکارخانه اوزکاد یروسنتو عضو شورا. نديبگو

مروز در ط ايح داد که شرايواعتصاب به تصرف کارگران درآمده توض
در  یگفت که تعاون. درآمده چگونه است یکارخانه شان که به شکل تعاون

. شود یگرفته م یم ها جمعيهمه تصم. دست کارگران و کنترل آن هاست
ل يتشک یک مجمع عموميهر ماه . است یمخف یم اما با رايانتخابات مستق

 یر ممورد بحث قرا یتعاون یل ماليد و مسايج توليشود و در آن نتا یم
کوشش دارند کار ما را . ماست یرو یارياز طرف دولت فشار بس. رديگ

ر مراکز ين است که سايت ما را متوقف کنند و علتش هم ايخراب و فعال
 یاريت بسيمبارزه آن ها اهم یت ما برايچشم به ما دارند و موفق یکارگر

و  یها آمادگ یبعض. شود یها توسط کارگران انجام م یريم گيتصم. دارد
ما مشاوران . ميهست یريادگياطالعات الزم را ندارند اما همه ما در حال 
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 یها یه گذاريسرما یبرا یمشکالت مال. ميدار ین کارگرياز فعال یخوب
ن در سال يبا وجود ا یکند ول یکار ما را ترمز م ید وجود دارد که گاهيجد

دف ما از ه. ميد داشته باشيجد یه گذاريون سرمايليم 7م يتوانست 2009
از موارد  یکيکارخانه ما . کارکنان است یبهتر برا یک زندگين يد تاميتول

در مورد . دارند یاست که کارگران درآمد خوب یک سازيع الستيدر صنا
زن کارگر  15تا  10م و اکنون يانجام داد یاستخدام کارگران زن هم اقدامات

ون به هنگام چ. ميدار یگر در بخش اداريد ید و تعداديدر بخش تول
م ينيد ببيم و باين مساله هستيد در فکر ايآ ین مييسطح دستمزد پا یبازنشستگ
 ین سبب سعيآن ها کمتر شود به هم ید کرد تا فشار برخانواده هايکه چه با

 یم برايکن یم یسع. ميکارگران برقرار کن یمه عمر خوب برايک بيم يدار
 یکارگران یول از خانواده هاد را در وهله اين امر کارگران جديکمک به ا

م و در مرحله بعد از افراد يکه در اعتصاب سه ساله شرکت داشتند انتخاب کن
 یريما مهم است که جهت گ یبرا. مين کنيتام یخارج از خود تعاون

برابر بودن دستمزد ها خوب است اما گاه . ميک خود را حفظ کنيدموکرات
شوند که  یدارند و دلخور م یهترب یکيط تکنيشوند که شرا یدا ميپ یافراد

را که ما  یآن ها دوران اعتصاب و مصائب. کسان استيهمه  یدستمزدها
 یمشکالت. ستياما کار چنان هم راحت ن. کنند یم فراموش ميهمه با هم داشت

ک و مساله کمک يمساله آموزش افراد، آموزش برخورد دموکرات. ميهم دار
ها  یبعض. ر جنبش هايت از سايحمار کارگاه ها و سازمان ها و يبه سا

خواهند و مخالف  یخود م یز را برايکنند و همه چ یبرخورد خودخواهانه م
تا  30ن يه بين راست درون اتحاديخوشبختانه مخالف. گران هستنديکمک به د

ندارند و مورد عالقه  یاسيدهند و قدرت س یل مي٪ را تشک5نفرند که  50
ون يليم 5 یم اما در نشست قبلينداشت یسود ما 2009تا سال . ستنديه نيبق

 یدر مجموع ما م. م شديتقس یبه نسبت مساو یتعاون ین اعضايپزو سود ب
 ین الملليو ب یداخل یهمبستگ. ميرا بهتر کن یط کار و زندگيم که شرايخواه

تا . ميت کنيرا تقو یستياليسوس یريو جهت گ یآموزش داخل. ميرا حفظ کن
ک يقصد ساختن . ميحات سالم درست کرديو تفر یهنگک مرکز فريکنون ما 

 یل دانشگاهي٪ مخارج تحص50. ميکارکنان را دار یمصرف برا یتعاون
نفر  741اکنون در کارخانه ما . پردازد یم یفرزندان کارگران را تعاون

هستند و همانطور  یخوب دولت یمه بازنشستگيب یکنند که همه دارا یکار م
جبران کاهش دستمزد  یبرا یاضاف یمه خصوصيب کيکه گفته شد در فکر 
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گر يد یکارخانه ها یو کارگران اعتصاب یاجتماع یما با جنبش ها. ميهست

 یم و در حد توانمان به آن ها کمک مياعالم کرد یهمبستگ یاز جمله پوتوس
ن ياز جمله از اختالف ب یجهان یاقتصاد یکارمان از فضا یما برا. ميکن

تا سال  ینيکا بر واردات چيکه آمر یزمان. ميده کردن استفايکا و چيآمر
دات خود يفروش تول ین فرصت برايات گذاشت ما ازي٪ مال12، 2012

 یتا کنون شورا. کاستي٪ صادرات ما به بازار آمر70را يم زياستفاده کرد
 یروهايد نيترادوک خوب عمل کرده است اما با TRADOC یتعاون یرهبر

که مثل ما تجربه اعتصاب سه  يیروهاين. م کردنده فراهيآ یجوان را برا
 یستياليدگاه سوسيو د ین گذشته، آگاهيآن ها ا ید برايبا. ساله را ندارند

با جنبش  یتدارک و گسترش ارتباط جنبش کارگر. آموزش داده شود
دا بد يک شديدر مکز یاسيط سيشرا. ار مهم استيترادوک بس یبرا یاجتماع

 یتعاون. توانند با هم کار کنند یدا جداست و نمج یاجتماع یجنبش ها. است
د يک شناخته شده است و ديآن در جامعه مکز یما و خزوس تورس رهبر

 یاتحاد جنبش ها ین جنبه برايد از اينسبت به ما وجود دارد که با یخوب
از يد نيجد یما به تکنولوژ. مياستفاده کن یباهم و با جنبش کارگر یاجتماع

م تا از يدا کنيپ یمرکز یکايدر آمر یديجد یم بازارهايهخوا یما م. ميدار
دات ما در ياز تول یاريبس. ميکا خالص شويوابسته بودن به بازار آمر

م تا يو هستيد الترناتيما در فکر تول. شود یبه کار گرفته م یارتش یخودروها
در  یو جنگ به کار گرفته نشود ول یگر یحاصل کار ما در خدمت نظام

ست و کاهش يط زيدر رابطه با مح. مين کار را نداريقدرت احال حاضر 
ف و دودزا و يکه اکنون از آن کارخانه کث یم به نحويکرد ید اقداماتيتول

بقا و  ید ما به مبارزه برايام. ميز ساخته ايآرام و تم یطيپرسرو صدا مح
  . کند یر ميما تصو ینده را برايرشد است که چشم انداز آ

م که آن ها ينيب یند ميگو یما م یکيکارگر مکز یه که رفقابا مرور به آن چ
ن يب ین کنسرن هاياز بزرگتر یکيه يرا عل یتوانسته اند قدرت متحد طبقات

ر کارگران و جنبش يبا سا یت و همبستگيک اعمال کنند و با حمايالست یالملل
در جهان از جمله در  یت از جنبش کارگريک و حمايدر مکز یاجتماع
. بردارند یدر اتحاد طبقه کارگر جهان يیکا گام هايفرانسه و آمر آلمان و

کارگران شاغل در کارخانه بوجود  یبهتر برا ینده ايو آ ین شغليتضم
فرد فرد  یخود دخالتگر یکار در تعاون یستم اداره جمعيبا س. آورند

ر يت ها امکان پذير فعاليو سا ید، مالي، تولیريم گيکارگران را در امر تصم
کارگران جهت اطالع از ابعاد  یاسيس یها یباال بردن آگاه یبرا. ازندس
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سم قدم ياليبه سمت سوس یريو جهت گ یه دارياستثمار موجود در نظام سرما

. را جلب کند ید توجه هر کارگرياست که با یزين چيا. مثبت بردارند يیها
ان رهنمون سازد و امک یطبقات یو هم گام یآن ها را به قدرت همبستگ

تصرف  یرا برا یط کارگران ازکاديدر موارد مشابه شرا یريم گيميتص
ظهر .  ه خود و فرزندان خود را فراهم آوردين آتيکارخانه و ادامه کار و تام

. افتيان يو خوب و تبادل نظر ها پا یطوالن ینار بعد از بحث هايکشنبه سمي
شنبه در جلسه م و روز چهاريدوستانه گذراند یسه شنبه شب را در جلسه ا

از کارگران  یکيبا  یکيو تبادل اطالعات کارگران مکز یخصوص یگفتگو
م که يديرا شن یقيحقا. ميرا پشت سرگذاشت یننتال هانوفر روز خوبيشاغل کنت

مان  یدوست آلمان.  د شديتاک یکارگر یدردناک بود و به ضرورت همبستگ
د در يبا. ر بد استايط کار بسيشرا: ط کار در کارخانه صحبت کردياز شرا

شدت کار آن قدر باالست که . ميفت مختلف صبح، عصر و شب کار کنيسه ش
ار باالست يد بسيزان تولين سبب ميشود کار را رها کرد به هم ینم یلحظه ا

و  یکار به صورت اکورد. آورد یو آلمان مقام اول صادرات را بدست م
کارگران حتما  یعني. ان برسديد به پايآن با یزمان خاص است که ط یدار

از  یرفت و کس یش ميپ ین کار به خوبيقبال اگر ا. د کار را تمام کننديبا
 یداده م یکرد بعنوان پاداش مختصر پول یهم استفاده نم یماريب یمرخص

که از  یش از انتظاريب یشد که کارگران حت ین پول مختصر سبب ميا. شد
خود فشار کار برخود  یعني د کننديشتر تولي٪ ب20رفت تا  یم یفت کاريش

. ن استيين است که سطح دستمزد در آلمان پايعلتش ا. بردند یرا باال م
ن خوب يابد بلکه اگر کار خوب باشد و اي یش نميگر ساالنه دستمزدها افزايد

ورو به ي 700تا  200کبار مبلغ يکنند  ین ميبودن را هم خودشان تع
از  یکيد و ير توليصبح مد 3فت شب ساعت يدر ش. پردازند یکارگران م

ک يجرات  یند تا کسيآ یکنترل به کارگاه م یکارگاه برا یشورا یاعضا
که  یاجتماع یتيحما یکه کمک ها یبا وجود. لحظه استراحت را بخود ندهد

است وجود دارد اما کارگران به طور  یحاصل مبارزات گذشته کارگر
ن سبب محافظه کار يهم ترسند و به یاز ازدست دادن کارشان م یوحشتناک
وه يکنسرن ش. ار باالستيترس از اعتصاب و از دست دادن کار بس. شده اند

 یکارگر یخود از همبستگ یراحت کردن کار و خالص یرا برا یجالب
ک کنسرن را به چند شرکت مستقل يق که ين طريانتخاب کرده است به ا

ر کارگران ياض سابندد مورد اعتر یرا م یکيدر  یل کرده است تا وقتيتبد
آلمان هم فاسدند آن ها منافع خود را در نظر دارند  یه هاياتحاد. رديقرار نگ
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م و ين است که دستگاه عظيدهند بخاطر ا یانجام م یهم کار يیو اگر جا

ما منافع آن ها را به  یکاريچرخد و ب یت ما ميه با پول عضويل اتحاديطو
م يکه ما عضو آن هست یميه شيس اتحاديبه طور مثال رئ. اندازد یخطر م

 یرد اما ما کارگران با وجوديگ یورو حقوق مي 17000ش از يانه بيماه
خود و خانواده  ین زندگيتام یم برايکن یروزه کار م 7اغلب  یکه هفته ا

 یبه وکال یما حت. ستيک نيه ها هم دموکراتيکنگره اتحاد. ميمان لنگ هست
م خارج يکن یم یم سعيشو یچار مشکل مد یم و وقتيه هم اعتماد ندارياتحاد

چپ  یم که از منافع ما دفاع کند که معموال وکاليدا کنيرا پ یليه وکياز اتحاد
ه ير اتحاديو غيالترنات یابيدر پاسخ به سئوال من در رابطه با سازمان . هستند

ن کارگران درون يزه آن بيانگ. ار مشکل استين کار بسيد که ايگو ی، میا
 یف است سازمان دهيود دارد اما چون چپ در آلمان ضعه وجياتحاد
ه وجود دارند و ياکنون کارگران چپ در درون اتحاد. مشکل است يیشورا

ده است يچيه آن قدر گسترده و پيکنند اما ساختار اتحاد یخود را هم م یسع
ه بفهمد که ياگر اتحاد. ر آن هم مشکل استييکه رخنه از درون در آن و تغ

ر فشار يکارگران باهم دارد او را ز یکينزد یبرا یگريطات دارتبا یعضو
جاد يکنند تا درارتباطاتش ا یکارش را عوض م یمرتب جا. گذارد یم

 یشتر و همبستگيامکان ارتباطات ب یبحث و گفتگو با آرزو. مشکل کنند
  .افتيان يمتقابل پا

 که اتک هانوفر تحت عنوان يیپنجشنبه شب را در جلسه بحث و گفتگو
ماه مه  30م و روز جمعه يب داده بود شرکت کرديترت یاقتصاد همبستگ

خود را با  یآن ها همبستگ. ک ترک کردنديکارگران آلمان را به قصد مکز
ران اعالم کردند و يه در ايه اختناق سرمايران در مبارزه شان عليکارگران ا

   ن شدندينا بيشتر بيخواستار ارتباط ب
   2010دوم ماه مه 

چاپ  یجاد تشکل کارگريا یبرا یته هماهنگيت کميطلب قبال در سان ميا
  .شده است 

 یسابقه ا یتيريو خود مد یکارگر یها یمساله تعاون: یليح تکميتوض
مطرح  یجنبش کارگردارند و همراه با رشد  یدر جنبش کارگر یطوالن
 طياز شرا یديتول یها یجاد تعاونيکردند با ا یسع یکارگر یگروه ها. شدند

فرار  یبعنوان کارگر مزد یه داريستم سرمايدر س یوحشتناک کار و زندگ
ت ين تجربه با موفقيگاه ا. بقا بود یدر دفاع از خود برا ین عمليو ا. کنند
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گر را يمطرح شود و کارگران د یک تجربه اجتماعيخود توانست به عنوان 

ت يکثراما در ا. گر بکشانديد یمختلف به تجربه ا یدر نقاط و کشورها
 یکه توانستند جا یزمان. دا کرديپ یجاد شده در آن جنبه منفيرات اييموارد تغ

ن که يا یرش قانون آن شدند و برايدا کنند مجبور به پذيدر  بازار آزاد پ يیپا
 یگر دموکراسيد. بتوانند رقابت کنند خود به استثمار کارگران پرداختند

 ید که عضو تعاونيران جدرش کارگيمحل کار با پذ یو دموکراس یکارگر
در  یل گرچه هنوز هم تعاونين دليبه هم. نبودند کارکرد خود را از دست داد

هم ل رخ داد ين و برزيک و آرژانتيمثل آن چه که در مکزژه يو یموارد
د آن يدفاع از خود و ادامه بقا کارکرد دارد اما نبا یبرا یوه ايچنان بعنوان ش

د و کارخانه ها و يبر ابزار تول یت اجتماعيماکل ین مبارزه برايرا جانش
 یترش تعاونسشرکت ها و کل اقتصاد نمود و ساده لوحانه باور کرد که با گ

به  یجاد تعاونيا یخياز نظر تار. ر دادييجا تغيرا تدر یدار هيها بشود سرما
توسط کارگران کالهدوز،  یکارگر ین تعاونياول. گردد یبرم 1830سال 
 یديتول یها یدر آلمان مساله تعاون. جاد شدين اسايرها و نخ  ینانوائ

 1848کارگران در سپتامبر  یبحث کنگره عموم یاز تم ها یکي یکارگر
با اعتبارات  یکارگر یها یجاد تعاونيا یناند الساليفرد 1863در . بود
در فرانسه با  .کرد که مورد انتقاد واقع شدکارگران مطرح  یرا برا یدولت

. ل شدنديتبد یکارگر یها یس کارگاه ها به تعاونيکمون پار یانقالب کارگر
ن نرفت و در نقاط مختلف اروپا از ين حرکت با سرکوب کمون اما از بيا

کا و در ياالت متحده آمري، ایوگسالويا، آلمان، يتانيا، بريا، اسپانيتاليجمله ا
  .ن دنبال شدنديالت یکاير در آمرياخ یسال ها

  
ش گذاشته يک به نماياز مبارزات کارگران مکز يیبخش هار يزوتوپ يدر 

  http://visions-of-labour.org/topic.php?clipId=306&Viam=Topic  .شده است
 Die Spur der Reifen“ (“La Huella de los“لم يف

Neumáticos“)  )چرخ ها یرد پا(  
در رابطه با مبارزات کارگران  2009ل انگر در سال يشائيرا که م  

 یتيکوسيمستند در مکز یلم هايف ین الملليوال بيه نمود در فستيته یاوزکاد
زه اول را از آن خود کرده يلم جايف 38ن يب" یاجتماع یجنبش ها" در بخش 

  .است



 

    مجموعه مقاالت

97 
http://www.contraelsilencio.org/encuentroVI/html/sexto_encuentro/segunda_parte/ganadores_ms.html  

، یده ثابتي، فر! است یه داريات سرمايبرجنا هيما، مويروشيه برهيمو -*
  2005اوت 

                  

(  Tradocترادوک یگر با کارگران تعاونيبار د
  )ننتال سابقيکنت/یاوزکاد

  !که کارفرما ندارد ید به کارخانه ايخوش آمد  
 یبرا یتيکو سياز مکز 2011اکتبر  20شب روز چهارشنبه  8ساعت 

 Guadalajara رادوک عازم گواداالخارا دار از کارگران و کارخانه تيد
 یسنت یک رستوران با غذاهاياز کارگران در  یشام را با تعداد. ميشد

ک کارخانه برده ينزد یخواب به محل یبرا. مي، مهمان کارخانه بودیکيمکز
همه . از کارگران بود یکيکوچک و متعلق ب یک مهمانسرايه يم که شبيشد

که سرخک گرفته  یمن مثل کودکان روز بعد ز و نو بود اما صبحيل تميوسا
ا ين که خارش يده بودند بدون ايپشه ها تمام صورتم را گز. بودمشده باشند 
  . داشته باشد یسوزش

نوشته  یورود یتابلو یرو. ميصبحانه به سمت کارخانه حرکت کرد یبرا
ار يبود بس یطيمح. " است که کارفرما ندارد ین جا کارخانه ايا" شده بود 

لومتر يک کيساختمان کارخانه با ، یدر سمت چپ در ورود. ز و دوستانهيتم
شان و يسال تمام کارگران و خانواده ها 3 یکه زمان یجائ .طول قرار داشت

 زات کارخانه، يآالت  و تجهن ياز خروج ماش یريجلوگ یانشان برايحام
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ست و چهارساعته و در تمام لحظه ها از آن چون مردمک چشم خود يب
  . کردند یگهبانن

 یباغچه سراسر آن یابتدا که تپه وار داشت یشکل یسمت راست در ورود
ک ي بعد از آن. شد یبا پله به قسمت باال وصل م یبود که در نقاط یبداريش
و، ياده رو که شامل آرشيدر طول پ يیاده رو قرار داشت و اتاق هايپ

از  یتعداد. م بودها و حما ینار و دستشوئيآشپزخانه و اتاق جلسات و سم
ک، يمکان یکار یاز گروه ها ینبودند، کارگران یفت کاريکارگران که در ش

ه مستقل کارخانه ياز اتحاد یو گروه مراقبت، کارگران تمشکال و فصل حل
ه کارگران ي، چند کارگر از اتحادیس پوتوسيننتال سن لوئيکنت یک سازيالست

نار حضور ير در سميال تاهوندا و کارگران جنر یل سازيکارخانه اتومب
. ا آمده بودنديکه و ماري، انریليسکو، ويز فرانسين یتيکو سياز مکز. داشتند

صبحانه آماده و در گوشه اتاق قرار داشت و سلف . کارخانه منتظر ما بود
  . بود یسيسرو

  Rocentoسپس روسنتو. شدند یابتدا افراد شرکت کننده به هم معرف
 یه داد که خالصه صحبت هايه کارخانه و اتحادخچيدر باره تار یحاتيتوض

 یکيد کفش پالستيتول یبرا 1921کارخانه در سال "  :ر استياو بشرح ز
. ل شديتبد یک اوزدکايبه طرح شماره  1931سپس در سال . س شديتاس

چرخه  1954در سال . بود یتيکوسيدر مکز 1953طرح دوم در سال 
ر کرد که ييل حمل و نقل تغيه و وساک دوچرخيد الستيد کارخانه به توليتول

د، کارخانه يجد یها یه گذاريدر طرح چهارم با سرما. طرح سوم بود
. 1971ن در آمد يالت یکايآمر یک سازين کارخانه الستيبصورت بزرگتر

ک با نام گروه يه دار مکزين سرمايم بزرگتريکارلوس اسل 1991در سال 
. ننتال آلمان را آغاز کرديا کنتب ید و همکاريکارخانه را خر Carsoکارسو 

ر مالک کارخانه يم و جنرال تايد سهام اسليننتال با خريکنت1998در سال 
زه شده بود و رکورد يمدرن. کرد یکار م 2001کارخانه تا دسامبر . شد
ل کارخانه و يم به تعطيتصم یآلمان ین کارفرمايد را داشت اما با وجود ايتول

ن سرگذشت کارخانه از جانب يا. گرفت گر رايد یانتقال آن به جائ
  .کارفرماها بود

 یدر فاصله سال ها: رفت یش مين گونه پيت ها اياز جانب کارگران فعال
که  یبه نحو. خود کردند یکارگران شروع به سازمانده 1935تا  1931
کارفرما . ت کردياعالم موجود یاوزکاد یه کارگرياتحاد 1931ل يدر آور
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. ه را اخراج کرديت نشناخت و کارگران عضو اتحاديمه را برسياما اتحاد

همه کارگران دست به اعتصاب زدند و  یت از کارگران اخراجيحما یبرا
ه يژوئ 17در . ه ادامه داشتياعتصاب تا ماه ژوئ. ل کردنديکار را تعط

 م شد ويباالخره کارفرما مجبور به تسل. کارگران اعالم اعتصاب غذا کردند
ت شناخت و کارگران به يرا به رسم) نديگو یخودشان م( " ه سرخياتحاد "

کارفرما در مقابل به . دياد به درازا نکشين دوران خوش زيا. کار برگشتند
ه مستقل يه وابسته بخود و کارفرما دوست اقدام کرد و اتحاديجاد اتحاديا

ن يجاد تفرقه بيه و اين دو اتحاديب یريدرگ. را تحت فشار قرار داد یکارگر
در جلب کارگران  یه سعيهردو اتحاد. رگران چهار سال تمام ادامه داشتکا

با  یگريداد و د یکه کارفرما قولش را م يیايبا مزا یکيبسمت خود داشتند؛ 
  . یشبرد مبارزه طبقاتيو پ یکارگر یه بر همبستگيتک
 یاز موارد تعرفه مزد یکارفرما اعالم کرد که بعض 1932نوامبر  22

م کارفرما، کارگران از ين تصميدر تقابل با ا. رديپذ یه را نمياتحاد یشنهاديپ
جاد يا یکارفرما برا. اعتصاب بعنوان اعتراض استفاده کردند یحق خود برا

اعالم  بخود، ه وابستهيت اتحادينان از موفقين کارگران و با اطميب یدودستگ
در ه يک اتحاديتا براساس آن فقط  ودش یکرد که از کارگران نظر خواه

 1934 یجوال 18در  یريگ یرا. ت داشته باشديکارخانه عمل کند و رسم
ش يآرا پ% 52ه مستقل با کسب يانجام شد و در مقابل بهت کارفرما اتحاد

  . دن شديه وابسته به کارفرما مجبور به کنار کشيافتاد و اتحاد
ک يدموکرات یکايهمه کارگران با هم توافق کردند و سند 1935در سال 

ل دادند که در مقابل فشار يرا تشک یکارگران اوزکاد SNRTE ینقالبا یمل
ه مستقل ين سال اتحاديدر هم  .ت کارگران برخوردار بوديکارفرما از حما

را مورد  یک سازيالست یر کارخانه هايشد و آن ها کارگران سا یرسم
 یک سازيه متحد کارگران الستيت قرار دادند و سپس باهم اتحاديحما

در . ن بخش پرداختنديا یبرا یم تعرفه مزديجاد کردند و به تنظيا اک ريمکز
 یه داوطلبانه در جنگ داخلين اتحادياز کارگران ا یتعداد 1936سال 
  .ژنرال فرانکو شرکت کردندسم يفاشه يا علياسپان
ت کارگران و در دفاع از يبا حما 2005تا  1935از  SNRTEه ياتحاد

کارگران کارخانه  2005ن که در سال يمنافع کارگران فعال بود تا ا
ک اعتصاب و اشغال سه ساله کارخانه، با يبعد از  یاوزدکا یک سازيالست
ان يپا یآلمان یبه دخالت کارفرما یتيريترادوک و خود مد یل تعاونيتشک
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کارگران در . دادند و خود سرنوشت کار خود و کارخانه را بدست گرفتند

ست ياحزاب کمون یت و کمک هايم از حماير مستقيمبارزات خود به طور غ
ترادوک،  یروسنتو از تعاون یبعد از صحبت ها ." برخوردار بودند

نفر اول از  Willebaldo Gomez Zuppa اپا ولبالدو گومز زيو
را در رابطه با صنعت  یبحث یليبا اسم مخفف ور باال، يسمت چپ در تصو

  :است ريارائه داد که خالصه آن بشرح ز یل سازياتومب
دا کرده است يپ یع خصلت جهانير صنايش از سايب یل سازيصنعت اتومب" 

ل در يد اتومبيکه رشد ساالنه تول ید است بنحويد آن دائما رو بتزايو تول
ون در يليم 4/58ل از يد اتومبيکل تول. است% 5ک يکا، اروپا و مکزيآمر

زان يم .ده استيرس 2010ل در سال يون اتومبيليم 6/77به  2000سال 
 9/11در اروپا  2010تا  2005 یل در فاصله سال هايد اتومبيتول
 8/1ک يون، در مکزيليم 7/5ن يون، در چيليم 7/10، در ژاپن ونيليم
ران در يد ايتول. است بوده است ل ياتومب 817000ران يون و در ايليم

پن د شده، ژايل تولياز نظر تعداد اتومب. سال دوبرابر شده است 5ن يفاصله ا
ب جنرال موتورز، فولکس واگن، يبه ترت آن مقام اول را دارد و بعد از

ا يدر آس. ،  قرار دارند. . .ملر و يات، دايسان، پژو، رنو، فيوندا، فورد، نيه
ن و هند يچ یشتر در کشورهايل ارائه شده است که بياز اتومب یديانواع جد
که رشد متوسط  یحالدر . د آمده استيپد ینيچ یهند یو سه مولت بوده است

برابر با  یدو رقم ین رشديبوده است، چ% 3/6ل در جهان يد اتومبيتول
 یک قدرت صادراتيج به يو بتدرل داشته است يد اتومبيدر تول% 28

هزار  136ن، يدر چ 2010که در سال  یبه نحول شده است يل تبدياتومب
ن است که يالب اد شده است و جيکا تولياالت متحده آمريشتر از ايل بياتومب

  . رسند ید شده بفروش ميتول یل هاياتومب ۀهم
ل کاسته يشود تا از وزن اتومب یم یسع یل سازيامروزه در صنعت اتومب

ک به ين منظور از مشتقات پالستيا یبرا. دياين بييپا یشود تا مصرف انرژ
ل ين صنعت اتومبيهم چن. شود یل استفاده ميمتال در ساخت اتومب یجا

 یع جنبيد به طور گسترده به کارگاه ها و صناينه توليکاهش هز یابر یساز
 یم انجامرا که قبال در خود کارخانه  یاز کارهائ یاريشود و بس یوصل م

* الدورايا مکيال ين کارگاه ها به مکيا. دهد یشد به آن ها سفارش م
قرار  یهستند که معموال در مناطق آزاد تجار یکوچک یمعروفند، کارگاه ها

ار بد است و شدت استثمار کارگران که يط کار در آن ها بسيشرا. دارند
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ندارند، بشدت  یستند و حق و حقوقين کار نيمعموال تحت پوشش قوان

  .باالست
ل يدهد به دال یک توجه نشان ميبه مکز یل سازين که چرا صنعت اتومبيا

  :ر استيز
  کارفرما دوست یه هايوجود اتحاد

 از کارخانه ها یاريه در بسيدن عدم وجود اتحايهم چن
زه و عالقه يانگ یخارج یه هايحضور سرما یدر کشور که برا یاسيثبات س

 کند یجاد ميا
 کيده در مکزيکار ورز یرويک نيو بالخره وجود 

کا که مصرف کننده يک به بازار آمريمکز یکيگذشته از موارد باال، نزد
ن ييک پايل را در مکزيمبد اتوينه سرانه توليهز یکين نزديا .است  یبزرگ

 ینه بااليکا هزين به آمريل از مثال چيحمل اتومب یکه برا یدر حال .آورد یم
د و در ينه توليد و مصرف، هزين محل توليب یحمل با توجه به مسافت طوالن

بودن  یک، دولتيت مکزيگر جذابيل ديدل. برد یمت بازار را باال ميجه قينت
 گذشته از. شوند یات معاف ميپرداخت مال از کارگاه هاست که از یاريبس

بزرگ  یک، در جهت منافع شرکت هايدر مکز یستم آموزشيل، سين داليا
 یت هايل معافيک، بدليبرال مکزيل یستم اقتصاديم شده است و سيتنظ
ن ييپا یدستمزدها. کند یجاد مي، جاذبه ایه خارجيجلب سرما یبرا یاتيمال

است يل، چون سين داليدر کنار ا. کند یم ن جاذبه را دو چندانيکارگران ا
ع يصنا یبرا ینه ايش ندارد، هزيست گرايط زيت از محيدولت بسمت حما

ست يط زيمح یزان آلودگين سبب ميبه هم –شود  یجاد نميز اين جهت نيدر ا
بزرگ و  یبودن رودخانه ها یبا وجود جار. ار باالستيک بسيدر مکز

مسواک زدن  یبرا یآلوده است که حتک چنان يوجود آب فراوان، آب مکز
در  یگوارش یها یمارين سبب بيبه هم. ستيز قابل استفاده نيدندان ها ن

هوا آن قدر آلوده و . ع استيار شايمسافران، بس یژه برايک و بويمکز
   - شود ینفس و سردرد م یمسموم است که انسان دچار تنگ

کارگاه . ه دسته اندت در سيفيک از نظر کين صنعت در مکزيا یکارگاه ها
ت باال و يفيبا ک یاز جمله کارگاه ها. ن، متوسط و بااليت پائيفيک یدارا یها

س يوتا در شهر تکاته؛ جنرال موتورز در سن لوئيشود از تو یمدرن م
گران است،  یليک و خيار شيسکو که بسي، هوندا در ال سالتو خالیپوتوس
  . و مزدا نام برد ،فورد
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، یل سازيع اتومبيژه بحران در صنايو به و یه داريابا وجود بحران سرم

ل يد اتومبين طور است توليهم. ن باال رفته استيژه در چيد به ويزان توليم
مصرف  ین کشورها برايکه در ا يیل هاياتومب. نيالت یکايل و آمريدر برز

ن ين است و استاندارد بييساده و سطح پا یشود، مدل ها ید ميتول یداخل
دارند  یت باالتريفين کشورها، کيهم یصادرات یل هايدارد اما اتومبن یالملل

ن يد گفت که با توجه به ايان بايدر پا. شود ید شان هم گران تر تمام ميو تول
ر توجه يد به نکات زيل بايد اتومبيتول یدر حال رشد برا یط، کشورهايشرا

  .نشان دهند
  .ديباال بردن استاندارد تول یاد و استاندارد آن و کوشش بريت توليفيتوجه به ک

  نهين زميقات در ايشتر به تحقيتوجه ب
به . ستيط زيت و حفاظت محيحما یو برايآلترنات یها یاستفاده از انرژ

 یآفتاب یبا روزها يیدر کشورها یديخورش یطور مثال استفاده از انرژ
  اديز

 یابر یل سازيتنگاتنگ دانشگاه ها با صنعت اتومب یو باالخره همکار
  ."ديجد یپروژه ها

  
*- maquila/maquiladora مونتاژ کننده در شمال  یکارگاه ها

د يتول ،صادرات یا کامل برايم ساخته يقطعات ن ها در آن که ک هستنديمکز
شتر از کارگران يب. ن استييسطح دستمزد در آن ها پا. شود یا مونتاژ مي

ر يون در مقاسه با ساکنند چ یکار استفاده م یرويمهاجر و زنان بعنوان ن
ن يزنان در ا. کنند یر کار مين بخور و نمييار پايبس یکارگران با دستمزدها

قرار  یجنس ین در معرض سوء استفاده هاييکارگاه ها گذشته از دستمزد پا
 1994جاد شدند اما در سال يا 1970ک در سال يالها در مکزيمک. دارند

جاد يک و ايکا، کانادا و مکزيمتحده آمر االتين ايبعد از انعقاد قرارداد نفتا ب
جاد ارزش اضافه يک منبع بزرگ ايو به  ندافتي، گسترش یمناطق آزاد تجار

ن يکارگران در ا. ل شديديل تيد اتومبينه توليکاهش هز یه داريو بزبان سرما
در . کنند یساعت کار م 60تا  ین هفتگييار پايبس یع با دستمزدهايصنا
. بان اندين بخش با فقر دست بگريرگر شاغل در اون ها کايليک ميمکز
، دوخت لباس و یع از جمله نساجير صنايگر و سايد یالها در کشورهايمک

  .هم وجود دارند یاقالم ورزش
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 یجلسه با پرسش و پاسخ و بحث در رابطه با تعاون یليبعد از سخنان و

م ادغام من سوال و جواب ها را در ه - ش رفتيه پيترادوک و مساله اتحاد
ار ياست و در اعتصاب بس یميکه از کارگران قد Panchoپانچو . -کنم یم

ار مورد اعتماد کارگران يو کارخانه و بسيرشآفعال بود و اکنون مسئول 
 یکارگر یه پرداخت و نظر خود را به عنوانياست، به بحث راجع به اتحاد

 یاسيسک بودن نقش يدموکرات" : ان کرديکه در مبارزه شرکت داشت ب
 یمزد یکه در تعرفه ها يیش شرط هاي، در مطالبات و پیانقالب یه هاياتحاد

 یعنيار مهم است که مبارزه در کارگاه يبس. شود یان ميدهند، نما یارائه م
. ت کننديو از آن حما ید با آن همراهيگران بايد. در محل کار شروع شود

ارفرما خارج کند و کرد خود را از کنترل ک یه سعياتحاد کارخانه مادر 
ک يما در . ک بودنيشود دموکرات ین ميا. ش ببرديق کارگران را پيعال

 یم زندگيکن یم یط سعين شرايدر ا. ميکن یم یزندگ یه داريستم سرمايس
ش يکارمان را پ ین جهان رقابتيو در ا. ميش ببريمان را پيخود و خانواده ها

ت ما يت تنها موفقين موفقيا. ودن بيه ما در ايت مبارزه  اتحاديموفق. ميببر
م، مقاومت شکل يتسل یجاد شده، به جايا یرانيک وين که بشود در يا. نبود
. ک استيدر مکز یه ايت کل جنبش اتحاديبرسد، موفق یروزيرد و به پيبگ

ت يکه اهم ستيدادن  ن یفقط حق انتخاب کردن و را ،ه مستقليک اتحاديدر 
که انتخاب شده ها درست کار نکنند و  یت، وقیبلکه حق پس گرفتن را دارد

ن يدوم ا. ه ما حاصل مبارزه بودياوال اتحاد. ش نرود، مهم استيکار خوب پ
رد يون بگيليک ميشنهاد شد يپ یبو  - خوب و مورد اعتماد داشت یکه رهبر

کنند  یه داران دائما تکرار ميسرما. -و اعتصاب را بخواباند که قبول نکرد
 یگر کار نمياز مسائل د یزيکارکردن خوبند و چ یاکه کارگران فقط بر

از يره نيت به تکنوکرات ها و بوروکرات ها و غيرياداره و مد یدانند و برا
نشان داد که . ن امر را نشان داديتجربه ما در ترادوک نادرست بودن ا. دارند

ن سبب الزم است يبه هم. ن شکل را دارنديکارگران توان اداره کار به بهتر
گر از آن درس ير کارگران منتقل شود و کارگران دين تجربه به سايا که
  ." رنديبگ

  .ترادوک را ادامه داد یبحث تعاونJesus Tores سپس خسوس تورس 
روز شود يک کنسرن بزرگ پيه ما توانست برين که اتحاديا : "گفت یو

 ینبود، بلکه حاصل کارجمع) هيبعنوان رهبر اتحاد( ت اويوابسته به شخص
سم يکاليراد. سم استيکاليراد یبودن کار به معنا یجمع. همه کارگران بود

، یدرس آموز ید برايمبارزه ما با یروزيپ. ستيزان کردن پرچم سرخ نيآو
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وجود دارد،  یروزين پيحفظ ا یکه برا یبيتنها پرنس. منتقل و شناخته شود

. است یکارگر ین الملليب یو همبستگ ی، استقالل تعاونیتداوم مبارزه طبقات
را  یم اصليم اما تصميمختلف دار یمان، شوراها ین جا در تعاونيما در ا

ن يما حفظ ا یتعاون یبرا. رنديگ ی، همه کارگران میدر مجمع عموم
 یعنيکه در مبارزه شرکت داشتند  یرا کارگرانيار مهم است؛ زيپ بسيپرنس

ً جيکنسرن، تدر یکارگران قبل . رسند یم یشستگشوند و به سن بازن یر ميپ ا
ده يپد. حفظ شود یجوان منتقل شود تا تعاون یروهايد به نيپس سنت مبارزه با

د يبا. حاکم، کمتر وجود دارد یه داريستم سرماين شکل در سيبه ا یا
در  یعنيط سابق ما قرار دارند يکه در شرا يیکارگران همه کارخانه ها

  . " به تجربه ما عمل کنندکار شدن ، با توجه يط بسته شدن کارخانه و بيشرا
ک کارخانه يک ين مکزيدر هم " ح داد کهيگر از کارگران توضيد یکي

کارگران کارخانه را اشغال کردند و باالخره . بود یتين وضعيدر چن ینساج
از  یپرداخت دستمزدها بخش یآن ها برا. دادگاه به نفع آن ها صادر شد یرا
ار را بازهم تکرار کردند و باالخره ن کيو ا. کارخانه را فروختند ین هايزم

  "کردند؟  یم یستيبا یآن ها چه م. نتوانستند کارخانه را سرپا نگهدارند
 یمازندران فکر م یمن هم ضمن گوش کردن بحث، به کارگران نساج

شکر هفت تپه يبه کارگران ن. کردم یالبرز فکر م ینيبه کارگران چ. کردم
کردم که با توجه به همه  یر فکر ميان تايبه کارگران ک. کردم یفکر م

همراه بودن در سفر بعنوان  یاز آن ها برا یکيم نتوانستم با يکوشش ها
ران يا کارگران و انتقال آن به یتجربه آموز یمهمان کارگران ترادوک، برا

 یل ميه و تحليخود تجز یک را برايکردم و هر یارتباط برقرار کنم، فکر م
  .کردم

بعد . کردند ین کار را ميد ايبا ین کارگران نميا" ه دهد ک یخسوس جواب م
کار يسه سال ب. ار سخت بوديت مبارزه، اوضاع در ترادوک بسياز موفق

 یخانواده ها یوضع مال. ميسه سال کارخانه را در اشغال داشت. ميبود
افت يحقوق در یکس یچند ماه یکار تعاون یدر ابتدا. ار بد بوديبس یکارگر

 یکم یبعد دستمزدها. از بوديکار به آن ن یآماده ساز یبرارا يز. کرد ینم
مان يخانواده ها. ميروز شويم بر مشکالت پيجا توانستيم تا تدريافت کرديدر

بار . کردند یباز یآن نقش مهم از بعد یها یدوران اعتصاب و سخت یدر ط
 یاطيخ. زنان بدنبال کار رفتند. خانواده بر دوش آن ها قرار گرفت یاقتصاد
دختران و پسران جوان مان . ابان فروختنديغذا درست کردند و در خ. کردند

ن يبه هم. خود را معلق کردند یالت دانشگاهيکمک به خانواده، تحص یبرا
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 یآموزش یکالس ها. شود یل ميالت قايزنان تسه یسبب اکنون کارخانه برا

شود  یم یسع. ميشان درست کرديبرا یورزش یپروژه ها. شود یگذاشته م
در  زيناکنون . از دختران در کارخانه استخدام شوند یشتريتعداد هرچه ب

نه يان کمک هزيبه دانشجو. کنند ید کار ميدر بخش تول یکارخانه حت
به . رديگ یشود و کارخانه مخارج آن ها را به عهده م یداده م یليتحص

با . شود ین کار داده ميل بدهند، امکان ايکه بخواهند ادامه تحص یکارگران
ات به کل طبقه کارگر ين تجربيد ايبا. ميکن یم یقاتيتحق یدانشگاه ها همکار

 یت قبليت مشابه وضعيبا وضع يیدر مورد کارگران کارخانه ها. منتقل شود
د يار سخت است اما بايران بسيط در ايم که شرايدان یران، ميما در ا

ر يان تايکارگران ک ما از. م نشونديکارگران مقاومت را ادامه دهند و تسل
آن ها قبال از اعتصاب رانندگان . ( " م تا مبارزه را ادامه دهنديکن یت ميحما

 یته هماهنگيت کميکه در سا ت کرده بودنديهم حما یشرکت واحد اتوبوسران
  .)درج شد
مقاومت " تر يبا ت یائير که به اسپانيان تايت آن ها از کارگران کيمتن حما

، در خبرنامه کارگران ترادوک در ماه مه "ر يتا انيکارگران ک یطوالن
  . آمده است 2011

En Irán los llanteros también luchan: Los trabajadores de Kian Tire, una larga resistencia Esta empresa se estableció bajo el nombre de B.F. Goodrich USA en 1958. Este nombre fue cambiado más tarde a Kian Tire Mfg Co., en 1976, después de que las acciones fueron vendidas al sector privado doméstico local. En 1986, 7 años después de la revolución contra el Sha de Irán, se comenzó un nuevo proceso para promover e incrementar la producción dentro de Kian llantas. La capacidad de producción creció al doble en 1991. Con la aceleración de la privatización 1994, la fábrica fue vendida a nuevos dueños privados, que eran en su mayoría parientes cercanos de figuras clave del gobierno. En I999 la fábrica recibió el certificado E.C.E e ISO 9002 y 
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además se certificaron en ISO 9001, versión 2000 en 2003. Los inversionistas compraron la fábrica a un precio amañado, más bajo que el valor real de mercado. Después de la compra, ellos obtuvieron créditos y préstamos bancarios con tasas de interés bajas. Peor no usaron los créditos para el propósito de incrementar la producción y actualizar el equipo, sino para especular en el mercado de valores y otros acuerdos similares. Más tarde, no pagaron sus deudas bancarias y se declararon en quiebra. La fuerza laboral trabaja bajo estas pésimas condiciones en Irán. La crisis post privatización comenzó en Kian Llantas en el 2007. En el 2008, con el comienzo de una huelga de los trabajadores, los dueños anunciaron su intención de cerrar la fábrica. Desde entonces, los trabajadores siempre reciben sus salarios con algunos meses de retraso. Ante esto cerraron el almacén y evitaron la distribución de las llantas a fin de recibir sus salarios no pagados. Si hay suficiente materia prima la fábrica se abre y ellos trabajan, de lo contrario tienen que ir a sus casas sin pago alguno. Los patrones quieren vender las máquinas y despedir a los trabajadores sin pagar ninguna compensación. También pretenden especular y hacer dinero fácil con el terreno de la empresa.  El 7 de febrero pasado, más de mil 300 trabajadores de Kian Llantas se reunieron frente a la administración para demandar sus sueldos no pagados en los dos meses anteriores.  Por ello la fábrica estuvo cerrada del 7 de febrero al 19 de marzo. Como podemos ver, los trabajadores han venido resistiendo las maniobras de una patronal 
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protegida por el gobierno islámico, que pretende sacrificarlos para mantener sus ganancias, o para deshacerse de la empresa en condiciones que solamente le beneficiarían a los patrones. Por ello, los sindicatos democráticos e independientes de México y otros países, debemos extender nuestro apoyo y solidaridad con los trabajadores iraníes de Kian Tyres. Asimismo la cooperativa Tradoc, les expresa desde ya su apoyo y solidaridad, venciendo la enorme lejanía y el obstáculo idiomático, así como las terribles condiciones de represión que se viven en su país. Desde estas páginas les expresamos a los compañeros de Kian Tyres, todo nuestro respaldo a su justa lucha, llamándolos a establecer lazos de solidaridad y comunicación con sus hermanos de clase y particularmente con los del mismo sector, que seguimos con atención el desarrollo de sus acciones. 

  :ر استيفوق به شرح ز يیايار فشردۀ مضمون متن اسپانيبس  یه ترجم
ت يسپس به وضع. خچه کارخانه آمده استياز تار یا شرح مختصردر ابتد

 یها و چگونگ یساز یو خصوص یاسالم یل جمهوريکارخانه بعد از تشک
ن يپردازد و ا یه داران و بانک ها مين سرمايب یمال یآن، فساد و زد و بندها
کند و از آن زمان تا به  یم یاعالم ورشکستگ 2007که کارفرما در سال 

دفاع از حقوق خود را شرح  یط کارگران و مبارزات آن ها براياحال شر
 یاسالم یجمهور یاست هايد که چون سيافزا یدر بخش آخر م. دهد یم

ه ين اتحاديان است بنابرايه منافع کارگران و به نفع کارفرمايهمواره برعل
د از مبارزه و ير کشورها بايک و سايک در مکزيمستقل و دموکرات یها

ت يترادوک حما یتعاون. ت کننديران حماير ايان تايارگران کمقاومت ک
 یخود را با وجود مشکل فاصله و زبان، با رفقا یح و همبستگيصر

 یم یط سرکوب در کشور خود زندگير که در شرايان تايدر ک شانکارگر
و ارتباط با  یهمبستگ یوندهايجاد پيدارد و کارگران را به ا یکنند اعالم م

 یژه با کارگران صنعت مشابه فراميخود به و یادران طبقاتخواهران و بر
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 یشرفت اقدامات را دنبال مياد روند پيسد که خود با توجه زينو یخواند و م

  .کند
  2011دسامبر 

   
  
  

  
  
  
  
  

  2011اکتبر  21 ،با ترادوک، روز دوم
آن مشتاق  یداخل یدن کارخانه و فضايد یکارخانه منتظر ما بود و ما برا

را که دوست  یلميهمزمان ف. ميصبحانه به سالن کوچک رفت یبرا. ميبود
کسال يان رسانده و يت بپايرستان را با موفقيا که سال گذشته دبيجوان ما کات
مختلف آن ها  یگذارنده و در پروژه ها ین و مرکزيالت یکايرا در آمر

از در آغ. ش گذاشته شديه کرده بود به نمايکرده بود، از هانوفر ته یهمکار
ل يورگن که هردو به دليالموت و  ،ین الملليب یته همبستگيلم دو عضو کميف

ابتال به سرطان و مداوا نتوانسته بودند در سفر همراه ما باشند ضمن سالم و 
. ابنديحضور  یدار بعديبا کارگران آرزو کردند که بتوانند در د یاحوالپرس
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د و چند روز يخامت گرائکباره به ويورگن ين سفر ما حال يمتاسفانه  در ح
ست آلمان بود در تمام عمر يورگن که عضو حزب کموني. بعد فوت کرد

ل کارگاه که چند سال يننتال هانوفر و سپس بعد تعطيخود در کنت یکارگر
گر مشغول به کار شده بود، همواره در يد یش اتفاق افتاد در کارخانه ايپ

  .باد یادش گرامي. شقدم بوديپ یکارگر یهمبستگ
و  یخيل تاريبدور شهر کرد و در رابطه با مسا ین گردشيا بعد با دوربيکات

از دخالت آلمان در جنگ افغانستان صحبت  یانتقاد یديشهر، با د یاجتماع
ن جنگ در اروپا يه ايعل یدر باره جنبش اعتراض یحاتيکرد و در توض

را آغاز ن يبرل یل در دانشکده پزشکيز امسال تحصيا از پائيتکا. صحبت کرد
 ین خارجيمهاجر یبرا یزبان آلمان یس مجانيکرده است و همزمان به تدر

  .ان مشغول شده استيرانيو از جمله ا
که با خسوس در  یدر حال. ميبعد از صبحانه به طرف کارخانه حرکت کرد

 یدر ورود یم به جلويکرد ینده صحبت ميآ یشان برا یرابطه با طرح ها
سه سال اعتصاب و  یستم و کارخانه را در طچشمم را ب. ميديکارگاه رس

ن ها تار ياد آوردم؛ عنکبوت ها دور تمام ماشيده بودم، بيکه از آن د یلميف
 یچشمم را باز م. ش گذاشته بودنديرا به نما یزينگاغم  یده بودند و فضايتن

 یم يیعنکبوت، فضا یتارها یبه جا. گردم یت امروز بر ميکنم و به واقع
ه و ين ها و مواد اوليمملو از ماش یلومتريک کي یک فضايز يمار تينم بسيب

از . زند ین برق ميزم. ن هايماش یدات و سرو صدايمه ساخته و توليمواد ن
ا بخاطر آمدن ما يز است ين طور تميشه اين جا هميا ايم آيپرس یم یکارگر

ن طور ين جا ايشه ايد نه هميگو یخندد و م یم!  آب و جارو شده است؟
  .ز باشديد تميمحل کار ماست و با. ن جا مال ماستيا. است

، یت و سالمتياز نظر حفظ امن. ه استيد انبار مواد اوليبخش اول مورد بازد
د در يمشخص شده است و با ینگرزرد  ین با خط کشيزم یدر رو یمناطق

ز، يتم یک فضايشده در  یه بصورت دسته بنديانبوه مواد اول. آن راه رفت
دن يخوب کار در کارخانه دارد و با د ید و فضايت خوب توليعنشان از وض

. دن کارخانه باشنديد نگران خوابيشوند که نبا یآن کارگران مطمئن م
ار گرفتن يان اعتصاب و در اختيد را بعد از پايم و امين دوره بيکارگران ا

  .کارخانه تجربه کرده اند
که مشغول کارند  یکارگرانم و با يرو یبه همراه دوستان کارگرمان به جلو م

مختلف را  یقسمت ها. دهند یآن ها با حوصله بما پاسخ م. ميکن یصحبت م
که به طور خود کار  يین هاياز دستگاه ها و ماش یميانبوه عظ. مينيب یم
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از بخش انبار به به . کنند و کارگران آن ها را در کنترل دارند یعمل م

 یه با هم مخلوط ميجا مواد اول م که در آنيرس ید ميقسمت اول بخش تول
بافته  یه هايگر اليبخش د. نديآ یدر م یکيپالست یه هايشوند و بصورت ال

ک چرخ يمستحکم کردن الست یرا بعنوان آستر و برا یکيشده از نخ پالست
ت يد و در نهانشو یگر به هم فشرده ميه در بخش دين دو اليا. کند یآماده م

رود که به دو صورت مورد  یبخش تست م ر آماده بهيک تايبصورت الست
  .یوترياول تحت فشار و سپس تست کامپ. رديگ یش مقاومت قرار ميآزما

هردو . م که مشغول کارندينيب ید دو دختر جوان را مياز قسمت تول یدر بخش
بودند که در اعتصاب شرکت داشتند و اکنون بازنشسته  یپدرانشان کارگران

م؛ يه در ابتدا از همه طرف تحت فشار بودند کيگو یآن ها م. شده اند
. ستيزنان ن ید جايکردند که بخش تول یمان فکر ميدوستانمان و خانواده ها

خواستند باور کنند که ما  یاستقبال کردند و نم یهمکاران مرد ما را با سرد
که سرو  ید را در کارخانه ايآن ها کار در بخش تول. مين کار را داريتوان ا

 یمردانه م یرسد، کار یک داغ در آن بمشام ميالست یبو صدا دارد و
گر مثل يد یانتقال به بخش یدانستند و منتظر بودند که باالخره ما خود تقاضا

د همکاران يد. عوض شده است یاما اکنون همه چ. ميرا بده یبخش ادار
نظر دوستانمان و خانواده . ر کرده استييزنان تغ یبرا یدينسبت به کار تول

 یهم کار م یم و اکنون پابپايما مشکالت را تحمل کرد. نطوريمان هم هميها
م و دستمزد ما کامال با همکاران مرد يقرار ندار یض جنسيمورد تبع. ميکن

ار ين جا بسيکار ا یفضا. ميدوارينده اميم و به آيدار یت شغليامن. برابر است
گر يد یها د بازهم کارگران زن را در بخشيبازد یدر ط. دوستانه است

چرخ آماده را  یک هايکه الست يیژه در قسمت انتهايبه و. نمييب ید هم ميتول
م يديرا د یدر آن جا کارگر زن. دهند یتسمه قرار م یانتقال به انبار رو یبرا

در . داد یتسمه قرار م یکرد و رو یک ها را بلند ميالست یکه به راحت
ندارد و هرکس کار خود  کنترل کارگران وجود یبرا یکارخانه سرکارگر

د از کارخانه و گفتگوها حدود دو ساعت طول يبازد. دهد یانجام م یرا بخوب
    .مينار بارگشتيبحث و گفتگو به سالن سم یبعد از آن برا. ديکش

 یبرا. شود یمطرح م یاداره تعاون یدر رابطه با نحوه  یاريسئواالت بس
ت ياز مالک ینوع یه تعاوندانم ک یم. وجود دارد یاريمن هم سئواالت بس

 یت دولتيز در کنار مالکين یاسالم یجمهور یدر قانون اساس یاست که حت
اما . ده استيت مجاز ذکر گرديبه عنوان نوع سوم مالک یت خصوصيو مالک
به مفهوم  یاسالم یقانون گذاران جمهور یننا برايقيدانم که  ین ميهم چن
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کوچک  ینظور کارگاه هاست بلکه مياشغال کارخانه و تصاحب آن ن

از  یکوچک تعداد یاست که با پول ها یا مصرفي یدياعم از تول یاقتصاد
ن باورم که در ين برايهم چن. ندارد یان مهمدشود و نقش چن یافراد برپا م

هرجا که کارگران   ،یلغو کار مزدبا افق  هيه سرمايمصاف کارگران برعل
 یکه در بلبشو یژه در مراکزيند به ون کار اقدام کنيد به ايدارند با یتوانائ

و پر  زود بازده تر یه به بخش هايانتقال سرما یران، کارفرما براياقتصاد ا
کارگران  یکند و از پرداخت دستمزدها یم یاعالم ورشکستگ سود تر،
 ها از جمله ینساج ۀارند؛ هميران بسيآن در ا یزند که نمونه ها یسرباز م

کنند  یمبارزه م شم شهر که سال هاست کارگرانمازندران و قائ یها ینساج
شود  یبه آن ها داده م ین کارخانه پولياز زم یبا فروش بخش یو هراز گاه

ن ها يزم یرا وقتيآن هاست ز ینده شغليدن بر آيخط کش ین به معنايکه ا
نخواهد ماند که براساس آن  یمکان. نخواهد بود یباق یزيگر چيرد ديان پذيپا

شکر هفت تپه و ير، نيان تاين کيهم چن. ارخانه ثابت شودوجود ک یادعا
نکه در يا یاشغال کارخانه توسط کارگران سوا بابه هرحال . گريد یاريبس

متشکل  یمساعد برا   یشود عرصه ا یکارشان م وحلۀ اول باعث حفظ
شان  یبرا یه داريمبارز ضد سرما شبرديو پ يیشدن بصورت شورا 

 و یمشق و آموزش عمل یبراشود  یم یدانيم یتا حدو  شود یفراهم م
به . پردازم یاکنون به سئوال و جواب ها م . ديادارۀ کار و تول يیشورا

پاسخ  سئوال ها و .دهد یپاسخ م Jesus Toresسئواالت خسوس تورز 
  .کنم یها را در هم ادغام م

و  یدرمان یمه هايت بيستم پرداخت دستمزد، ساعتات کار، وضعيس - س
د و مساله ير خط توليي، امکان تغیکورد کارآ، ILO، مناسبات با یبازنشستگ

  ؟ ...  و  ستيط زيمح
 یچکدام از ما دستمزديکارخانه ه یدر دو ماه اول بعد از بازگشائ"  - ج

 یمدت یبرا. مياز داشتيه نيد مواد اوليخر یم چون به پول برايافت نکرديدر
و  1000، 500جا به يم که تدريگرفت یپزوس م 100 یهم هفتگ
ما مجبور . ديت دو سال تمام طول کشين وضعيا. ديپزوس رس 15000

م تا يرا تحمل کن ها یبازهم سخت ،یم بعد از سه سال اعتصاب و نداريبود
ه يد مواد اوليبا یم. ميق شوي، برمشکالت موجود فایبهبود آت یم برايبتوان

فروش  یما برا م تا بهيداش یم ید پول در حساب تعاونيبا یم. ميديخر یم
نده فکر نکردند يط ما بودند به آياز کارخانه ها که در شرا یليخ. اعتماد کنند
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ن و بستن يبعد از تصاحب کارخانه مجبور به فروش زم ین سبب، مدتيبه هم

   "کارخانه شدند
ط يم شرايو تسل شد مواجه ین مشکليالبرز افتادم که با چن ینياد چيمن ب 

  .ديگرد
م که افراد ياما مشاهده کرد. همه برابر بود یدستمزدها 2007تا سال "  

کنند و با  یاند و کارخانه را ترک م یمتخصص شاغل در کارخانه ناراض
باالجبار . نديآ یگر در ميد یبهتر به استخدام کارخانه ها یدستمزدها

م که يدار یاکنون هفت گروه دستمزد. ر کردييت دستمزدها تغيوضع
ن يا یاما تفاوت دستمزد. با آن موافقت کردند یکارگران در مجمع عموم

 550مم يپزوس تا ماکز 400مم ين یست و از مياد نيز یليگروه ها خ
. رسد یپزوس م 1500روزانه به  یپزوس در روز است که با آکورد کار

ک يسه حداقل و حداکثر دستمزد در کارخانه فولکس واگن مکزيمقا یبرا( 
پزوس  641.94و  186.56ب يترت است به یگروه مزد 23 یکه دار

د گفت که به يبا.) ستين تفاوت نيل ايرش دليپذ یبمعن یاد آورين ياما ا. است
کسان است و يبا يشود گفت که دستمزدها تقر یل تفاوت اندک دستمزد ميدل

  . ک استيمکز ین دستمزدهاياز باالتر
 ین مييد تعيشود و دستمزد جد یعوض م یکبار تعرفه دستمزديهر دوسال 
دوبار  یسال. ش وجود دارديش دستمزد هم برايک حداکثر افزايگردد که 

ات رفع ي، نظارت و هیادار یشوراها. شود یل ميتشک یمجمع عموم
شوند اما اگر با آن ها  یسه سال انتخاب م یبرا یاختالف در مجمع عموم

ل مجمع يباشند امکان تشک ید و کارگران از آن ها ناراضيايش بيپ یمشکل
 یانتخاب شده برا یر اعضاييتغ یبرا مقرر ش از وقتيفوق العاده پ یمومع

ه ندارد و سه جانبه گرا ياتحاد. کارخانه سرکارگر ندارد. شوراها وجود دارد
م چون يهم ندار ILOکار  یبا سازمان جهان یما کار. ندارد یانجيست و مين

که مشکل  یزمان. دهند ینشان نم یآن ها به مشکالت کارگران عالقه ا
. ت نکردنديم، در برابر کارفرما از ما حمايم و به آن ها مراجعه کرديداشت

 ید زنان نميگو یکه م را مرد ساالرانه و د پدرساالرانهيد ین جا در تعاونيا
د با دفتر و قلم سرو کار داشته باشند، به يد کار کنند و فقط بايتوانند در تول

  . دور انداخته شده است
که با  یا یتوانند به مراکز بهداشت یهستند و م یمه درمانيب کارگران همه 

پول دارو و درمان را % 100مه يب. دارند مراجعه کنند دادکارخانه قرار
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 یپردازد باق یمه آن را به صورت کامل نميکه ب یدر موارد. کند یتقبل م

. شود یوارد نم یبرکارگر به تنهائ یرد و فشاريگ یبعهده م یمانده را تعاون
تقبل  یک همکار را تعاونيسرطان  یماريبه طور مثال مخارج معالجه ب

تمام مخارج آن را بعهده گرفت و  یک همکار تعاونيا در واقعه مرگ ي. کرد
  .هزار پزوس پرداخت کرد 10 یبه بازماندگان هم نفر

کارگر در سه  900ساعت است و  40درترادوک  یساعات کار هفتگ 
دو روز  یکه هفته ا ین معنيبد. کنند یته کار مپنج روز هف یطفت کار يش

 یل ميکشنبه است که کارخانه تعطيکروز آن به طور ثابت ي. دارند یليتعط
در آغاز از . ر استيم که متغيگر در هفته  داريد یليک روز تعطيشود و 

 یشورا. انتخاب شدند یستم اداريآموزش س ینفر برا 40ن کارگران يب
 یبرا. دهد یانجام م یديکبار انتخابات جديل هرسه سا یتعاون یادار

شود که معموال در خارج  یمختلف گذاشته م یآمورش یکارگران کالس ها
 یتوانند در کالس ها یافراد خانواده کارگران هم م. از ساعات کار است

  . شرکت کنند یآمورش
ژه در يدارد به و یار باالئيت بسيما اهم یکارگران اما برا یاسيش سزآمو 

که در اعتصاب شرکت نداشتند و  ید و کسانيجد یرابطه با استخدام ها
و در  مسائل خودبه  کارگران نسبت یتفاوت یب. مشکالت را تجربه نکردند

. ت از آن ها خطرناک استيحما عدم ر کارگران ويبا سا یهمبستگ مورد
رود و  یش ميخوب پ یکنند که خوب همه چ یاز کارگران فکر م یبعض

. ستيکارگران خوب ن ین طرز فکر برايا. ميست که ما دخالت کنين یازين
داده  یر کارخانه ها کمک ماليسا یل ندارند به کارگران اعتصابيتما یبعض
کارگران همواره مورد  یاسيش سزد آموين رفتارها بايمقابله با ا یبرا. شود

 ن سرنوشتييو عدم مشارکت کارگران در امور و تع یتفاوت یب. توجه باشد
د در يرا همه بايم، زيم با آن مبارزه کنيکن یم یاست که سع یخود مشکل

از  یکيحضور خط راست همواره . شبرد امور شرکت داشته باشنديپ
ن خط يا از ینظارت افراد یو شورا یادار یقبال در شورا. مشکالت ماست

 یبه آن ها را یدر انتخابات بعد یحضور داشتند اما خوشبختانه مجمع عموم
بود که خوب  یقت سرخط گروه راست کسيدر حق. ستنديگر فعال نياد و دند

را دور  یت دولت بود و او توانسته بود عده ايزد و مورد حما یحرف م
  . خود جمع کند

قت يگفته شد که در حق یدر تعاون یکورد کارآدر رابطه با انتقاد از وجود " 
خواهند  یگران خود ماما کار. در ترادوک وجود ندارد یاجبار یکورد کارآ
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د شود تا کارخانه قدرت رقابت در بازار فروش يد توليبدانند که چه مقدار با

کنند آن  یم ین که استثمار شوند، سعيآن ها خودشان بدون ا. را داشته باشد
. کنند یافت ميدر )پاداش( کار خود بونوس یت کنند و البته در ازايرا رعا

ک حداقل دستمزد يشود، بلکه  ینم پرداخت ین جا دستمزد قطعه کاريا
ن بونوس هم وجود آدر باال ذکر شد و عالوه بر زان آنيم وجود دارد که

دانند که اگر چه که  یالبته پرواضح است که خسوس و کارگران خود م .دارد
 یمت هاين که قيشوند اما بخاطر ا یدر کارخانه توسط خودشان استثمار نم

اد شده با ي یشود و کنسرن ها ین ميزم تعکار اجتماعا ال یبازار برمبنا
برند  یم یحق انحصار هستند و سود انحصار یار باالتر دارايبس یتکنولوژ

 یچه آن ها بخواهند و چه نخواهند بخاطر حفظ قدرت رقابت در بازار جهان
در مناسبات  یجاد مجموع ارزش اضافيرند و در ايگ یمورد استثمار قرار م

  . رنديگ یگرشان قرار ميد  یها یدر کنار هم طبقه ا آن ها هم یه داريسرما
مات يتصم یاست اما برا یريم گين ارگان تصميمهم تر یمجمع عموم 

مختلف وجود  یشوراها. هماهنگ ساز وجود دارد یکار یروزمره گروه ها
د، حل و فصل مسائل در يم روند توليه، تنظيه مواد اوليته یمثال برا. دارد

 ،ستيط زيد با توجه به محير خط تولييدر رابطه با تغ. " مواقع بروز اختالف
ن سئوال مطرح يسال گذشته هم در اشتوتکارت ا " دهد که یکه پاسخ ميانر
ه يسرما. است یک بحث جهانيد ير خط تولييست و تغيط زيبحث مح. شد

در سطح ترادوک هم  یميتصم. ست ندارديط زيبه حل مساله مح یعالقه ا
فقط . ما مهم است یست برايط زيالبته که مساله مح. حل کندتواند آن را  ینم

توانند در  یفقط کارگران م. دين مساله پاسخ گويتواند به ا یم یمبارزه طبقات
ر سئوال يرا بدون ز یه داريشود سرما یچون نم. رنديم بگيباره آن تصم

  ." ن بردياز ب یستم کار مزديبردن س
تعلق دارند که در آن  ینه ها به کسانکارخا" خسوس بعنوان تکمله گفت که 

د توسط کارگران يشوند با یکه بسته اعالم م يیکارخانه ها. کنند یکار م
 یعني ین کارخانه ايتوانند چن یاز کارگران م یتعداد یوقت. اشغال شوند

تواند جامعه را  یت کنند پس طبقه کارگر هم ميريترادوک را اداره و مد
م يبا همه مشکالت تسل. روز ادامه داشت 1140اعتصاب ما . اداره کند

بود که  یدر مقابل ما کنسرن. ميادامه داد یروزيمبارزه را تا پ. مينشد
فرماندار، شهردار و دولت با . ا بوديک دنيد الستين کنسرن توليچهارم

کارگر از  600. با ما مخالف و طرفدار کارفرما بودند یعنيکارگران 
ان ادامه يه اعتصاب گرفتند و آن را تا پام بيکارگر کارخانه تصم 1500
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سال کار  5د هم بعد از يکارگران جد. اکنون آن ها صاحب کارخانه اند. دادند

ت يبه عضو پزوس هزار 10ک يتوانند با پرداخت سمبل یاگر بخواهند م
مبارزه  یبرا یکارگر ین الملليب یما با کمک همبستگ. نديايدر ب یتعاون

ه چپ هانوفر ين با اتحاديننتال آرژانتيرا کارگران کنت مشکل ما .ميرو گرفتين
ما کردند اما  یآمد برا یاز دستشان برم یآن ها هرکار. مطرح کردند

 یت ازما توجه ايحما یو متال آلمان به خواست آن ها برا یميه شياتحاد
ک، کارگران ير کارگران، ازکارگران مکزياکنون ما از سا. نشان ندادند

  2011دسامبر  .ميکن یت ميران حماير ايان تايو کارگران ک نيالت یکايمرآ
  

ننتال در يکونت یو آلمان یکارگران فرانسو یاجتماع اعتراض
  هانوفر

شهر هانوفر  یکارگران فرانسو" همه باهم، همه باهم" اد يصبح جمعه فر
ک قطار ينال با اتوبوس و نيکارگر کنت 1300. آلمان را به لرزه در آورد

ننتال و سه يکنت یژه از فرانسه به هانوفر آمدند تا همراه با کارگران آلمانيو
ه بستن کارخانه ه ياد اعتراض خود عليک فريننتال مکزينده کارگران کنتينما
د يان و سهامداران کنسرن توليب الوقوع شان را  به کارفرمايقر یکاريو ب

  .کردند، برسانند یود را در هانوفر برگزار مک که نشست ساالنه خيالست
س کنسرن که مرکز آن در شهر هانوفر آلمان قرار يرئ 2009مارس  11

ون در يل و کاميک اتومبيد الستيدارد اعالم کرد که قصد بستن دو کارگاه تول
اشتوکن از  یديبستن کارگاه تول. فرانسه را دارد یوياشتوکن هانوفر و کالر

را سامان داده  یاديده بود و کارگران اعتراضات زمطرح ش 2006سال 
معدن، (   IG BCE یميش هيمنجر به توافق اتحاد 2007بودند که در سال 

. شده بود 2012ق بستن کارگاه تا سال يتعو یت برايريبا مد) يی، غذایميش
بعد از اعالم . ر افتاده بوديبا توافق به تاخ یکار سازيقت بستن و بيدر حق

با  یهفته کوشش کردند تا وقت مالقات 5به مدت  یان فرانسوخبر کارگر
. داده نشد یرند اما به آن ها پاسخيمذاکره در باره آن بگ یر اقتصاد برايوز

ل يآپر 21ت کردند اما در يه کنسرن به دادگاه شکايآن ها به دادگاه عل
از بستن کارخانه  یريت کارگران را در رابطه با جلوگيدادگاه شکا 2009

ه يجانب سرما یعنيکطرف يدر . ردود اعالم کرد و حق را به کارفرما دادم
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ن نشان يم دادگاه تشکر کرد و گفت ايس شرکت در هانوفر از تصميدار، رئ

گر کارگران بعد از يدر طرف د. ميکن یعمل م یقانون یوه يداد که ما به ش
بردند  کارخانه هجوم یک ساختمان ادارين به ياز حکم دادگاه خشمگ یآگاه

ختند ياست هل دادند و اداره را به هم ريو صدها تن از کارمندان را به اتاق ر
اما . دنديرا به آتش کش یکيدر کارخانه را سد کردند و الست یو سپس جلو

لون بالفاصله حرکت ير فيهفته انتظار جناب نخست وز 5ن بار بدون يا
ست و از يرش نيک اداره قابل پذيب يکارگران را محکوم کرد و گفت تخر

کارگر و  1200 یب زندگيب خواهد شد اما نگفت چرا تخريتعق ینظر قانون
ن  يهم چن. نخواهد شد یب قانونيرش است و چرا تعقيآن ها قابل پذ یخانواده 
ز يصحبت با کارگران به پشت م یس کارخانه برايرئ یگر وقتيد یدر مورد

ران به طرف خود مختلف از طرف کارگ یايآمد با پرتاب اش یسخنران
 یکه خم شده م یح داد و در حاليکه فرار را برقرار ترج یمواجه شد بطور

  .ع سالن را ترک گفتيد سريدو
اد يکه با اتوبوس آمده بودند واز فر یصبح همراه کارگران فرانسو 8ساعت 
ه يد در انتظار بقيلرز یقطار شهر هانور م ینال اصليسوتشان ترم یو صدا

 ید و هرچه ميرس یصدا به صدا نم. آمدند یه با قطار مم کيکارگران بود
 یان نميخود را ب یصوت زدن خواسته ها یخواستم بپرسم که چرا به جا

د يده ید و مشت خود را به عالمت مبارزه نشان نميزن یاد نميفر. ديکن
که به استقبال آمده بودند نظاره  یکارگران آلمان. ديرس ینم يیم به جايصدا

آمد که  یم یها و پاسخ همبستگ یاد همه باهم فرانسويگاه فر. گر بودند
. شد یبه دو زبان پخش م یمختلف یه هاياعالم. کرد یجاد ميا یکباره شوري

ه ينکرده بودند جز اتحاد یگر اعالم همبستگيد یه هايچ کدام از اتحادياما ه
حزب . را از فرانسه و هانوفر فرستاده بود یندگانيات نمايکه ه یستيآنارش

مختلف و  یس در لباس هايپل.  کرده بود یز اعالم همبستگيچپ آلمان ن
ت جرات يز از ترس سرايآن ها ن. ر نظر داشتيار همه را زيمترجمان بس

را خطاب به کارگران  یه اياعالم یبه کارگران آلمان یکارگران فرانسو
وق ه حقين اعالميدر ا. کردند یه و در جمع پخش مين تهيريو سا یفرانسو

آمده بود  یانجام تظاهرات در آلمان ذکر شده و خطاب به کارگران فرانسو
 ید و هرکاريخود هست ید که در فرانسه و در خانه ياصال فکر نکن" که 

 یه وارد مذاکره شده و برايآن ها از قبل با اتحاد!" ديد بکنيتوان ید  ميبخواه
ز يه نيدند و در اعالمده بويو تظاهرات به توافق رس يیمايراهپ ینوع برگزار

ت درست يم ومسئوليده ايبه توافق رس یموارد یه رويآمده بود که ما با اتحاد
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س در يد پاسخگو باشند و پليه است و آن ها بايبرگزار شدن تظاهرات با اتحاد

ه ياتحاد یسخنگو. دارد یريت موارد توافق حق دستگيصورت عدم رعا
دات يتمه یهمه  یارگران فرانسوز گفت که ما با توجه به حضور کين یميش

س وروزنامه ها از قبل يپل. رخ ندهد یم که واقعه ايالزم را بکار گرفته ا
جاد کنند يترس ا" رقابل کنترليان غيفرانسو" کردند در رابطه با  یسع

  .نديک نمايه آنان تحريرا عل یوافکار عموم
 یفرانسو یس هايساعت نه قطار حامل کارگران از فرانسه با اسکورت پل

و يان غريودر م! خود یس آلمانيبا برادارن و خواهران پل یهمبستگ یبرا
در  یخيتار ید لحظه اين شايا. ديستگاه رسياستقبال کنندگان به ا یشاد

ن يشد که اگر ا یبود و چه خوب م ین الملليب یکارگر یسرنوشت همبستگ
 یبردگبلکه درد مشترک  یکارينه فقط در مورد درد مشترک ب یهمبستگ

ده از يگره کرده کارگران تازه از راه رس یمشتها. گرفت یه انجام ميسرما
آن ها با . ه بوديه سرمايزنده برعل یاز مبارزه کارگر یپله ها نماد یباال

ها  ین طرفيدند و ايکش یرا در آغوش م یشور و شوق کارگران آلمان
ن کنگره ت به طرف ساختمايقه جمعيدق 9:30ساعت . ر شده بودنديغافلگ

شد به  یسهامداران در آن برگزار م یدرساکسن که نشست ساالنه يالت نيا
ننتال يبا آرم کنت یاه رنگيکاپشن س یاکثر کارگران فرانسو. حرکت در آمد

ز به فرانسه به آن چسبانده بودند و آرام و قرار يرا ن یبتن داشتند و شعارها
ما يراهپ یر گروه هاين ساايز در مين یآن ها در صف جلو و عده ا. نداشتند

ا يته يداريدادند و تنها کلمه سول یآن ها به فرانسه شعار م. کردند یحرکت م
ن طرف ياز ا. دنديدم یز ميخود ن یم آشنا بود و در سوت هايبرا یهمبستگ

زبان طبق  یشتر به جايشد اما ب یداده م یشعار همبستگ یز هراز گاهين
تعداد .  کرد یجاد نميا یتيه بنطرم مسئولکردند ک یمعمول از سوت استفاده م

. خته شده بوديا به گردن ها آويشد و  یده ميز پالکارد در دست ها دين یکم
ان يدر م". همسان یم، در خشميما متحد هست" نوشته شده بود  یکي یرو

ر بخش ها بودم اما جز يکارگران سا یاز اعالم همبستگ یت بدنبال نشانيجمع
دم در يند ید.ه خدمات وريا اتحاديه متال يپرچم اتحاد از ینشان یشمار کم

آن  یده از پرچم هايکه معموال مثال در روز اول ماه مه فضا پوش یحال
د اما يآ یس و آبجو ميسوس یست آنجا بوياد هم باعث تعجب نيالبته ز. هاست

  !!آزارد یه را ميکه مشام اتحاد يیارزه، بويم ین جا بويا
ه يته یبونيتر. ميديساختمان کنگره رس یبه جلو يیماک ساعت راهپيبعد از 

و روسا و سهامداران در پشت . زها از قبل آماده شده بوديشده بود و همه چ
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گرفتند و کارگران  یم ميسرنوشت کارگران تصم یبسته کنگره برا یدرها

گر يد یطيد در شرايحقوق خود و شا یم و برايند ما زنده ايآمده بودند که بگو
  . ميجنگ یمحا حقوق شما ما یبرا

فرانسه  FOو GCTآلمان و  IG BCE یه هاياز اتحاد یندگانيابتدا نما
د کارگران يبا ابزار احساسات شد FOنده يتنها حضور نما. کردند یسخنران
ه آلمان خطاب به سهامداران با ينده اتحاديکه نما یوقت. مواجه شد یفرانسو

ننتال و روسا ياکنون کارکنان کنت"   د گفت کهيط بحران با تاکيتوجه به شرا
شد و به  ین گفته موجب تعجب کارگران فرانسويا" ق نشسته انديک قايدر 

د؟ ين گونه ديشود مساله را ا یحق هم داشتند چگونه م. امديمذاقشان خوش ن
ه داران حشر و نشر دارند و ياست که خود با سرما ید کسانيانگر دين تنها بيا

ان ساعات کار يد تا پاياند نه کارگران که از طلوع خورش ن و هم کاسهيهم نش
ز يشوند، و در طوفان ن یشوند و خسته و وامانده روانه خانه م یده ميدوش

نجات ندارند جز آن که برموج طوفان سوار شوند و خود طوفان  یبرا یقيقا
س به سمت کنگره و يپل یروهايدن نياعتراض کارگران با دو یصدا. بپا کنند

س ها يکه به پل یدر حال. شد یبه کنگره همراه یراه ورود یبستن جلوسد 
دردناک بعد از  یه لتام و آن شب هايوياد رمان اليکردم دوباره ب ینگاه م

ا ير لب تکرار کردم آيدر بند افتادم و ز يیان همراه با قصه گويکشتار زندان
  .توانند فکر کنند یکوچک  م ین کله هايا

ک و يد تا با موزيو رسيها نوبت به گروه جاز آلترنات یانان سخنريبعد از پا
ن زمان يتر کند اما در هم یخود فضا را بازهم اعتراض یاعتراض یترانه ها

 یآلمان است طبق معمول به جا یه هايکه مادر اتحادDGBمتحد   یه ياتحاد
کند  یمبارزه،  کارگران را دعوت به خوردن کباب و آبجو م یرهنمود برا

م کرد يخود فضا را مال یخود را پهن کرد و با کشاندن کارگران به سوبساط 
 یبرا یستيبا یمسلما م. باعث تعجب شد یکارگران فرانسو یز براين نيو ا

  . شد اما در زمان مناسب یده مينهار شرکت کنندگان در تظاهرات تدارک د
ه بازار با توجه ب" ح داد که يمن توضيننتال توماس نويس کونتيدر کنگره رئ
دائما به . به جز بستن کارخانه ها وجود ندارد یما راه یک براياسفناک الست

د به کاهش ساعات يبا. شود یاز است افزوده ميش از نيکه ب يیزان کااليم
از وجود يش از نيد بيکامال قابل قبول است که تول". ميفکر کن یشتريکار ب

 یروين و نيکار ماش یرساعت کار با بارآو 38ن يانگيرا ميداشته باشد ز
آورد و کارگران را  ید ببار ميسال قبل تول 5 ین برابر حتيکار امروز چند
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د ساعات کار به يط باين شرايبا توجه به ا. کند یش فرسوده ميش از پيز بين

. ابديل يکمتر تقل یساعت و حت 35و بدون کاهش دستمزد به   یطور کل
 ین بدهکارياست اما ا یارورو بدهکيارد يليم 20وجود  یکنسرن مدع

د يننتال و خريتوسط کونت VDOد شرکت يبه کارگران ندارد و به خر یربط
. گردد یننتال توسط خام شافلر سهامدار بزرک کنسرن برميشتر کونتيسهام ب

ن اما يشيپ ید ذکر کرد که در دو سال گذشته گرچه کمتر از سال هايبا
ب کنسرن شده يکارگران نص ارد سود از کاريليم  1/8ک به يهرسال نزد

 یست بلکه انتقال کارخانه به کشورهاين یپس مساله عدم سود آور. است
 یبرا یشيد هم گشايار ارزان است و شايبس یانسان یرويجنوب و غارت ن

از  یه گذاريک گروه سرماين اعالم شد که يهم چن. یدولت یگرفتن کمک ها
. است یاست که در دست بررسن کارخانه ها را داده يد ايشنهاد خريپ یدوب

س با يحضور نداشتم اما خواندم که پل یمن موقع بازگشت کارگران فرانسو
فرستادن هرچه  یخود تمام کوشش خود را برا یکمک همکاران فرانسو

گران بکار برده يع تر کارگران به درون قطار و جدا کردن آن ها از ديسر
 یتماس و همکار یدن ها برااست، غافل ازآن که قول و قرار ها و آدرس دا

  .ره سکون بازگشتين سان آرامش به جزيبد. ش از آن رد و بدل شده بوديپ
ننتال يگر کارگران کنتيد یک جلسه يز در يل نيآور 24در شب جمعه 

ط آن جا يحاضران راجع به شرا یافتند و به پرسش هايک حضور يمکز
ننتال و يتراز کنتشيک روزبيسنده کتاب يکو گومز نويانر. ح دادنديتوض

رود  یش ميپ یح داد که کار به خوبيتوض یک اوزکاديکارگر کارخانه الست
. دهند یآن ها و همه کارگران باهم کارها را سامان م یانقالب یه يو اتحاد

مت را کنترل يبزرگ که فروش و ق یه با کنسرن هايد مواد اوليدرمورد خر
ه يه و فوريژانو یدرماه ها دشانين سبب توليکنند، مشکل داشتند و بد یم
بودن  یط تعاونيول شرايکه با ق يیکايک آمرين آمده بود اما با کمک شرييپا

شراکت کرده بود مشکل حل شده و اکنون طبق معمول   یکارخانه اوزکاد
آلمان را مورد  یه هاياو اتحاد. ده استيک رسيحلقه الست 8500د  به يتول

ما همه کارگرند و در کارخانه حضور  هيانتقاد قرار داد و گفت در اتحاد
 یبا کارگران ندارند ونم ین هستند و تماسينجا کارمند اداره نشيدارند اما ا

ن جا يخواسته در ا یگفت م. کنند یخواهند و چه م یدانند کارگران چه م
کو يانر. افته استين کار را نيرد اما امکان ايما با کارگران رابطه بگيمستق

 یديام یکارگر ین الملليب ید است و در رابطه با همبستگيافزود بحران شد
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شنهاد کرد کارگران خود را ياو پ. ستيموجود ن یه هايبه اتحاد

گفت  یه رها سازند و خود مستقال وارد عمل شوند وياتحاد یازبوروکراس
  . ندارند یبه بوروکراس یازيکارگران ن

 یس پوتوسيسن لوئ یک سازيز از کارخانه الستيه نيدو کارگر عضو اتحاد
شان  به يح داد که درسپتامبر سال گذشته دستمزدهايکو توضيفدر. آمده بودند

٪ دستمزدها 50البته کنسرن خواهان کاهش  - افتي٪ کاهش 20بهانه بحران 
با آن که  . کار داده شد یط  قرار داد دسته جمعيدر شرا یراتييو تغ  -بود

 6رخ نخواهد داد اما هنوز  یاهشگر کيد 2015کارفرما قول داد که تا سال 
ننتال يکنت 2009ه يدر فور. رپا گذاشتيماه نگذشته بود که قول خود را ز

تواند به ادامه کار کارخانه  یاعالم کرد که بدون کاهش مجدد دستمزدها نم
 ید ميبا تلفن کارگران را تهد. شنهاد کردي٪ کاهش مجدد را پ5اجازه دهد و 

ا آن ها را اخراج خواهند کرد يرند و مبارزه کنند يپذط را نيکردند که اگر شرا
در . کار خواهند ساختيا اصال در کارخانه را خواهند بست و همه را بي

 یحقوق یکو اطالع داده شد که امروز چک هايبه فدر ین جلسه تلفنيهم
م يک تصميدرصد کاهش به آن ها ارائه شد و کارگران در  5کارگران با 

حقوق  یکرده  و اعالم کرده اند که برا یها خودداررش چک ياز پذ یجمع
کارگران  یاز تجربه  یرياو در مورد درس گ. خود مبارزه خواهند کرد

ط مناسب قرار يم و اگر در شرايگفت ما با آن ها در تماس هست یاوزکاد
 یم گرفت و ادامه داد کارگران ميو آن ها را بکار خواهيم آلترناتيريبگ

  .د بخواست ما توجه کنديخواهد بماند با یننتال اگر ميد، کنتخواهند مبارزه کنن
  
  
  
  

 

   کيمکز در یجار یاقتصاد بحران ريتاث
 KIS (Komitee(ن جلسه گروه ي، اول 2011اکتبر 17

International Solidarität در دفتر یکيبا کارگران مکز )
POS( partido obrero Socialista 

  :که گومزيانر
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من  یبرا. ر اما شروع شديد ینار کميسم. ديخوش آمد ین المللينار بيبه سم

 ی، همبستگین الملليات بيمبادله تجرب. بزرگ است ینار، افتخاريافتتاح سم
مبارزه  یبرا یله اين وسيعالوه برا. پ استيک پرنسيما  یبرا ین الملليب

و . ک ابزار مبارزه استي یالملل نيب یکامال روشن است که همبستگ. است
ه در سن يزه کردن موفق اتحاديو دموکرات یاعتصاب موفق در اوزکاد

که  یو آلمان یاروپائ  یرفقا  یت و همبستگي، بدون حمایس پوتوسيلوئ
ن گونه يتوانست ا ید نمين جا حضور دارند، شاياز آن ها اکنون ا یتعداد

 ین دو مثال خود را محدود نميدر ا ین الملليب یاما تم همبستگ. ش بروديپ
ن شنبه گذشته به يهم. ستين یس پوتوسيکند و منحصر به ترادوک و سن لوئ

 یزيانجام گرفت که در واقع ج یک جنبشي، یک کارزاري یطور جهان
که تاکنون وجود نداشته است و  ین الملليک کارزار بي. ديجو یمشابه را م

 یمعرف. رساند  یا حداقل به ثبوت ميکند  ید ميين جا را تايبحث ما در ا
 یو کارگران شرکت کننده از کارخانه ها ین الملليت بيته حمايافراد کم

  .سکو رتامايفرانس ینار و سخنران بعديمختلف در سم
   :سکو رتامايفرانس

ما ماه هاست که در . ل شده استينار تشکيخوشحالم که سم. ديخوش آمد
 POS(partido obreroپوس. ميتدارک مقدمات آن بود

Socialista) یک سازمان کوچک هست و ما مشکالت سازماندهي 
ن است که يباور من ا. ديدار آمديد یم که برايم اما قلبا متشکريداشت یمتفاوت

ا يه ياز اتحاد یگريجاد مفهوم ديا ینار جرئت ما را و کوشش ما را برايسم
ه مستقل و يتحادک ايه مبارز، يک اتحادي یبنا ی، برایه ايوحدت اتحاد

 یدين ديبا چن. کند یشتر مي، بین الملليب یه ايک کار اتحاديک و يدموکرات
  .دار هم موفق باشدين ديدوارم که ايدر گذشته انجام گرفت و ام ینشست

ک طرح يست که ين نين با هم نشستن، اينار، از ايدرک من از سم
 یوال کوتاه و بحثو چند سئ يیها یوجود دارد با سخنران یشده ا یکارگردان

ن يات و نظرات، بيالوگ، مبادله تجربيکوتاه؛ بلکه عبارت است از د
 یک عکس العمل آرام و بين يدر واقع ا. یکيو مکز یراني، ایهمکاران آلمان

گذرد؟ و ما با  ین سئوال که اکنون در جهان چه ميپرده است، در رابطه با ا
  . ميانجام ده ميتوان یم یم؟ وچه کاريم بکنيتوان یآن چه م

در باره  ینيکشم که تخم ین را به چالش ميدر وحله اول، بدون فوت وقت ا
سپس مشتاقم بدانم که . بزنم کيژه وضع مکزيوضع موجود جهان و بو

  .نديگو یهمکاران ما چه م
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ک بحران يم، تداوم يکه ما در آن هست یطيهمه روشن است که شرا یبرا

ن يدترياز شد یکيآغاز شده است و  2008د است که از سال يشد یاقتصاد
  .ر بوده استيصد ساله اخ یبحران ها
 یژگيک ويو . است یک بحران جهانين است که ين بحران ايت ايخصوص

در  یعني یه داريسرما ین است که بحران درمرکز کشورهايآن ا یاصل
  . د شده استيافت و اکنون در اروپا تشدياالت متحده تکامل يا

م، مهم است فکر يکه اکنون با آن مواجه هست ین بحرانيطه با ان در رابيبنابرا
جاد نظم يا اي یه دارير ساختار سرماييتغ یم که اقدامات انجام شده برايکن
متزلزل  یکشورها یعنيجهان سوم  یبان کشورهاين بار نه فقط گرين، اينو

ن کارگرا یافته و استثمار شده اند را گرفته، بلکه کامال رويکه توسعه ن
د عواقب يمتمرکز شده و آن ها هستند که با یه داريسرما یاصل یکشورها

  .بحران را بپردازند
ک هم گذاشته است اما يرش را در مکزين بحران تاثيعتا ايدر نگاه اول طب

ونان، يک آنقدر که در يند که اثرش در مکزيگو یلگران متفاوت ميتحل
در . ستيد نيشود، شد یه مديد یاروپائ یگر کشورهايا و ديتاليا، اياسپان
ست اما در ين ید ناخالص داخليتول% 40ش از يب یليخ یدولت یک بدهيمکز

هم  ید ناخالص داخليتول% 100ا از يونان و اسپانيمثل  یاروپائ یکشورها
  .شتر استيب

ن که چگونه بحران يدن ايد یک پارامتر است؛ براياما تنها  یدولت یبده
دن حباب يروشن است که ترک. گذارد یر ميتاث یت اقتصاديوضع یرو
کل % 85ک يدر مکز. ، اقتصاد جهان را به بحران کشانده استیمال

است و صادرات و واردات  USA، در رابطه با یا اقتصاد خارجيمبادالت 
ل يک مشتمل است بر مواد خام، مواد تکميواردات مکز. به آن وابسته است
 یمبادالت خارج% 85جموع زها که در مير چين و سايشده ، قطعات ماش

  . است USAک با يمکز
است يک سي، یکيمکز یاست اقتصاديک سياز  USAبه  یکل وابستگ

 یديچ سوبسينه فقط نپرداختن ه یعني. شود یم یناش یر ادواريغ یاقتصاد
ر يه اقشار فقي، که کامال برعلیاست اقتصاديک سين مشکل بلکه يحل ا یبرا

که به طور مطلق هرگونه کمک  یه نحوب .شده است یريو متوسط جهت گ
که  یبه طور. کند یزند و رد م یحل مشکل خط م یره را برايو غ  یدولت

. ر قرار داده استيک را تحت تاثيکل مکز 2008امد آن، بحران يدر اثر پ
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 یاز بحران اقتصاد ین وجهياست که به بدتر يیاز کشورها یکيک يمکز

 یبه منها ید ناخالص داخليتول یادکه عملکرد اقتص یدر رنج است به نحو
  .افته استيکاهش % 7،1

. د شده استير گذاشته است و تشديک تاثيمکز یم رويمستق USAبحران در 
انه يسال. کنند یکار م USAکه در  یکيون مکزيليم 20ن است که يقت ايحق

النشان به ين مخارج فاميتام یکا پول برايارد دالر آمريليم 25ما حدود يمستق
، یکيون مکزيليم 20ن ياز ا یاريل بحران بسيبه دل. فرستند یک ميمکز

ت کارشان بدتر شده است و منبع يا وضعي. کارشان را از دست داده اند
  .ک بفرستنديتوانند پول به مکز یگر نميدرآمدشان را از دست داده اند، و د

ر يتاث یت اقتصاديوضع یرو 2009- 2008ژه در يکه به و یگريفاکتور د
د بخش نفت و يار به توليک بسياقتصاد مکز. مت نفت بوديشته، سقوط قگذا

ما يدولت مستق یاز درآمد مال% 30حدود . گاز، و صادرات آن وابسته است
 یگاه. ناثابت است یليک فاکتور خين يبه بخش نفت و گاز وابسته است و ا

مت يکاهش ق. مت نفتيهم کاهش ق یمت وجود دارد و زمانيش قيکال افزا
 یتوان مال یرخ داده و رو 2008-2009است که در فاصله  یزيفت چن

 .ر گذاشته استيدولت تاث
ک يموجود، در سه سال گذشته واقعا براقتصاد مکز یجهان یبحران اقتصاد

 یاجتماع یت اقتصاديست که وضعين سه سال نيالبته فقط ا. اثر گذاشته است
است يسال س 30شود از  یم. ن سخت کرده استيک چنيرا در مکز

 یعني. افتيک و در کل جهان نشو و نما يصحبت کرد که در مکز یاقتصاد
از  یعنيسال گذشته  30 یکه در ط یاستيس. یبرال اقتصادياست نئوليس

د مردم يقدرت خر یدرصد 30د يافت شد یبرا یليتا به امروز دل 1980
  .است

 یبه بخش خصوص یکارخانه دولت 1500ک يگذشته در مکز یدر سالها
ن امر آدم يا یدار و سود برنده اصليخر. یساز یخصوص یعنيواگذار شد 

ن يا سومين ين، دوميا اوليم که گويل کارلوس اسليبودند از قب یثروتمند یها
او اکنون . ز بوديک نيننتال مکزيکنت یکه مالک قبل. ثروتمند جهان است

او . بود یولتن قبال ديکه ا یده است، در حاليرا خر یستم ارتباطات تلفنيس
ار دارد؛ از جمله ياز معادن را در اخت یع فوالد است، و بخشيمالک صنا
جاد يکارگران ا یبرا یکو که اکنون در کانانه، مشکالت بزرگيگروه مکز

ز  ين یتيکو سياز داخل مکز یک بخش بزرگيز به او تعلق دارد و در يکرده ن
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دارد و مردم را از  یبزرگش نقش سودآور یم با رستوران هايکارلوس اسل

  .کند یآن جا پراکنده م
امروزه در رابطه با خانه و مستغالت؛ تحت نظارت لوپز  یها ین سوداگريا
معامالت ناجور با . رديگ یانجام م یتيکو سيرادو شهردار مکزيا

  .کين مرد مکزيا ثروتمندتريا ين مرد دنيثروتمندتر
 30برال ياست نئوليه و سگدشت یبحران در سال ها ید اقتصادين تشديامد ايپ

ش از يب. ر شدن کامل مردم شده استيک، منجر به فقيسال گذشته در مکز
 یدالر درآمد؛ دسترس 19م تا يو ن 4ش از يت، روزانه به بيدرصد جمع 60

فرد با  یعنيخانوارها % 60ست، بلکه يدرصد افراد ن 60، منظور . ندارند
درآمد خانوار  2010و  2008در دو بحران بزرگ سال . زن و بچه است

شان  یت قبلين تر از وضعييافته است و آن ها به پايدرصد کاهش  12،3
اکنون  2008زان مصرف شان نسبت به سال يکه م یعنين يا. رانده شده اند

  .ن تر آمده استييپا
ر يشان تاث یدا رويکه بحران شد یگريد یه است با کشورهايک شبيمکز

ک يک يدرصد در مکز 12،3ن يکه ا ميجالب است بگوئ. گذاشته است
ن کاهش درآمد و مصرف مواجه يکه با ا یتيشتر جمعيب. زان متوسط استيم

. بود% 17،8زان کاهش در آمد آن ها يشده اند، از قشر متوسط بودند که م
ن ييد به پايشد یلين ها وضع شان در گذشته نسبتا خوب بود، اما اکنون خيا

  .سقوط کرده اند
به  2006کالرون که از  یعنيد يحکومت جد. گونه رخ دادن ين حالت ايا

ر يفق یليش برد که تنها بخش خيرا پ یاستيسال اول س 2د، در يقدرت رس
 یعني 2010تا  2008در فاصله . از درآمدش را از دست داد% 8جامعه 

در . ر قرار داديجامعه را تحت تاث یانياست او، اقشار ميس یسال بعد 2
که حزب  یه حکومت کالرون هستند، به نحويمردم، علجه امروز همه ينت

ش را بطور مطلق از دست يروي، در انتخابات گذشته نPRI یعنيکالرون 
 یب ساختار اجتماعيتخر یکه به وجود آمده ، بسو یتياکنون وضع. داد

ق ياکنون سودش از طر یک بخش بورژازيبه نظرمن، . کشانده شده است
فروشد و  یکند؛ م ید ميمواد مخدر را تول. ندک یدا ميت پيمواد مخدر واقع

کند که  ین طور است که حکومت ادعا ميگر ايطرف د. کند یصادر م
  .برد یش ميمواد مخدر پ یايه مافيرا عل یجنگ
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ن است يکند، عبارت از ا یرا روشن م یاجتماع یکه تنش ها یگريفاکتور د

ک دوره آمورش ين ديون جوان وجود دارد که نه در حال ديليم ميو ن 7که 
در . دارد یل است و نه کارينه در دانشگاه مشغول تحص. است یکار

نه . ندارند یزيآن ها چ یعني. نديگو یس مين ین جوانان نيک به ايمکز
ن بخش با مواد يدر باره ارتباط ا یقيچ آمار دقيه. آموزش نه دانشگاه نه کار

هزار نفر  600شود که حدود  یست اما حدس زده ميمخدر در دست ن
ن يازا یما در تجارت مواد مخدر بکار گرفته شده اند و بخش بزرگيمستق
که مواد مخدر بخش  یعنين يا. س اندين یهزار نفر از جوانان ن 600
 .کند ین مين جوانان دستچيان ايکارش را از م یروياز ن یبزرگ
. را فراخوان دهند یاعتراضات بزرگ یکارگر یاست که سازمان ها یمنطق

 یکارگر ید و توسط سازمان هايبوجود آ یبزرگ اجتماع یها یناآرام
ه کارگران ياتحاد یعني یدر مقابل دوسازمان بزرگ کارگر. ت شونديهدا

قرار  یه کارگران متال و کارگران معدن که در بحران بزرگيبرق و اتحاد
ه ضربات ين دو اتحاديا. داً مورد مخالفت و سرکوب قرارگرفتنديدارند، شد

کطرف ين امر از يا. را تجربه کردند یشکست سخت. را متحمل شدند یديدش
ق يگر هم از طريد کارفرما و حکومت و از طرف ديق حمالت شدياز طر

ه ها که سالها ياتحاد یروسا یعنيه ياتحاد یباال یاعضا یعموم یاست هايس
ن روال بودند که امکان حکومت کردن و در قدرت ماندن دولت را، در يبرا

با کارفرما و  یه آشتيو سهم خود را داشته باشند و داع. ن کننديشور تضمک
ت کارگران شوند، تا نتوانند با يش ببرند و در مقابل مانع تقويدولت را پ

  .نديه دولت و کارفرما عمل کنند و از منافع خود حفاظت نمايقدرت عل
شور ک یه ايدرصد کارگران اتحاد 80که  یمرکز یبزرگ مل یه هاياتحاد

 Confederación deکنند عبارتند از  یرا کنترل م
Trabajadores de México (CTM) .ک يه کارگران مکزيکه اتحاد

 Confederacion Revolucionaria de Obreros yاست و 
Campesinos (CROC)  کارگران و دهقانان، البته فقط  یه انقالبياتحاد

هستند که سال هاست  یمرکز یه هاين دو، اتحاديا. است یدر اسم انقالب
قرن قبل، کارگران را سازمان داده اند و  1940و  1930از دهه  یعني

ا ي یو عمود یکارفرما دوست، سلطه ا يین ها سازمان هايا. کنترل کرده اند
  .است یجنبش کارگر  یت عمومين وضعيا. هستند یسلسله مراتب
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ه کارگران معدن و يحادته و اتيسيه کارگران الکتريمثل اتحاد يیه هاياتحاد

ن ساختار يداً با ايستند و شدين یبزرگ مرکز یه هاين اتحاديمتال که جزو ا
که دارند  یط سختيزه شدن، از منفرد شدن و شرايمبارزه کرده اند، از اتم

گر يد یکاهايرا دائم مورد حمله قرار دارند و از طرف سنديبرند ز یرنج م
  .رنديگ یتحت فشار قرار م

 یقيل دقيبکنند و تحل یقيدق یدهند که بررس یبخود جرات م POSجوانان 
ع ين طور ساکت اند و چرا اعتراضات وسيانجام دهند که چرا جوانان ا

با  یوجود ندارد که آن ها بصورت سراسر یوسازمان. جوانان وجود ندارد
  .شوند یستند و سرکوب مين یچرا قو. داشته باشند یطبقات یگر همکاريکدي

 یمل یچ سازمان قويکطرف ده ها سال است که هيان، از يدانشجودر جانب 
 یمختلف، انجمن ها  یدر دانشگاه ها. وجود ندارد یدانشجوئ یو محل

. بودند یمدت تحت نفوذ حزب حاکم پر یوجود دارد اما طوالن يیدانشجو
موقع  1968اکتبر  2در  Tlatelolcoد ذکر کرد که بعد از قتل عام يبا

ن که توسط حزب ي، جنبش جوانان بخاطر ا*کيک در مکزيالمپ یها یباز
ن ير اياحاطه شده بود، نتوانست از ز 2000تا  1970از سال  یحاکم پر
  . ديايرون بيضربه ب

در  یماهه دانشجوئ 9ک اعتصاب مهم ي 1999گر در سال ياز طرف د
. هزار دانشجو داشت 260وجود داشت که  یتيکوسيمکز UNAMدانشگاه 
که به  یر اقداماتينه ثبت نام و سايش هزيدر اعتراض به افزاان يدانشجو

خود اعتصاب  یر خواسته هايضرر استقالل دانشگاه و دانشجوبان بود و سا
  .کردند

ان توانستند از يکطرف دانشجوياز . متضاد ببار آورد یجه اياعتصاب  نت
ر گياما از طرف د. رندينه ثبت نام را بگيش هزيافزا یق اعتصاب جلويطر

 یده شد و سازمان هايمسلح درهم کوب یروهايس و نياعتصاب توسط پل
  .ممنوع شدند یدانشجوئ یو انجمن ها یدانشجوئ

ماه اعتصاب، سبب شد که در  9بعد از  ین درهم شکستن جنبش دانشجوئيا
 یدانشجوئ یاز سازمان ها یچ سنت مبارزيسال گذشته، ه 30ش از يب یط

ن که چرا اعتراضات گسترده يل اين است دليهم. ابدينتواند رشد کند و تکامل 
  .ک وجود ندارديدر مکز یط بحرانين شرايجوانان در ا

 ینيآرژانت یقيبه آلمان آمدم در آن جا رف 2005در سال  یآورم، وقت یاد ميب
ن جا يگفت، که در ا یط کارگران آلمان ميرا مالقات کردم که در باره شرا
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. شود یشترميب یاط کاريمتزلزل باشد احت ط و مناسباتيدر آلمان اگر شرا
د سوزانده يوجود دارد که با یاديز یچرب یه هايرا اليمردم ساکت اند ز

ه ها در ين الين که ايا. ار پهن هستنديبس یچرب یه هاين الياما ا. شود
اما اگر . درست است, کتر استيار باريسه با آلمان بسيک در مقايمکز
سه ين مقايالت یکايا امريو  یمرکز یکايآمر یگر کشورهايک را با ديمکز

ها نسبت به آن ها پهن تر  یکيمکز یه چربيم که اليشو یم؛ متوجه ميکن
 یهنوز هم کارخانه ها. وجود دارد یمه اجتماعيک بينجا هنوز يا. است
ه کارگران يهنوز اتحاد. مثل شرکت نفت و پست وجود دارد یدولت

پس هنوز . ته را خراب کردنديسيلکترته وجود دارد اگرچه بخش ايسيالکتر
است  یحين توضيد سوزانده شود و ايوجود دارد که با یا یچرب یه هايال

  . وجود ندارد یاجتماع ین که، چرا شورش هايبرا
 یده نميشن یچ شورش اجتماعيژ هيژقيم که چرا قيباش يیاگر دنبال فاکتورها

ک قشر يم و آن وجود يرک فاکتور نام ببيم از يتوان یشود و وجود ندارد، م
، یدانشجوئ یه، سازمان هاياتحاد یمماشات جو با کارفرما و دولت در رهبر

ن ها همواره يا یقشر رهبر. گراستيد یر سازمان هايسازمان دهقانان و سا
  .وابسته بوده اند

ن يوجود دارد که ب یک سنت مبارزاتيخ، يک تاريرسد  یدوم بنظر م
ن يا یبرا یمثال. کارگران حضور فعال نداردن ين جوانان و بيدهقانان، ب

در  یس پوتوسيسن لوئ. است یس پوتوسيسن لوئ یسنت نامشهود مبارزات
ه ينفر در اتحاد 1000کارگر زن و مرد آن،  1500بخش صنعت، از 

  .کارگر 1500نفر از  1000. زه شدنديمستقل ارگان
 یعموم یانگر آگاهيب. تواند باشد یم یت عموميک ذهنيانگر ين بيا

ن يجوان در چن یليانسال و نه خيکه قبال کارگران م یکارگران، در حال
ن کار را داشته يهم. ميد آرامشمان را داشته باشيگفتند بگذار یم یموارد

 ین است که کاريا یمساله اصل. مينداشته باش یم بهتر است که کاريباش
بزرگ  یليم یک بيعالوه بر آن . ميده یم و کارمان را از دست نميدار

  .ت وجود داشتين جمعيز بيت ترس انگيک وضعي. وجود داشت
ه تجارت يت، عليافته جنايه عوامل سازمان يدولت عل ین جنگ ادعائيدر ا

ن تجارت يس را در ايان و پلينظام یمواد مخدر، به طور ساده حضور قو
دهند که جوانان در خانه  یح مياز نقاط کشور ترج یاريدر بس. مينيب یم

 دهند بعد از یح ميست و مردم ترجين یبه خارج از خانه اعتماد. نندبما
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ن ين و فعاليفعال یط براين شرايد برآن، ايمز. در خانه بمانند 10ساعت 
  .بزرگ است یابيک ردي یاجتماع

ن يهستند که از ا یتياقل. وجود دارد یده ايچيط سخت و پيک شرايدر مکز
 یط کسب و کار کامال سود آوريران شيبرند و در ا یط سود فراوان ميشرا

 یزندگ ی، نامطمئنیط کاريت بزرگ مردم در شراياما اکثر. دهند یانجام م
مستقل؛  یه هاياتحاد ین برايبنابرا. کنند و تحت سرکوب قرار دارند یم
انجام   POSچپ مثل  یا سازمان هايکه همکاران ما دارند و  یزيچ یعني

 . سخت است یليخ یکار سازمان
ا ير ي، دیاسيس یاجتماع یط اقتصادين شرايشان روشن است که ايبرااما 

نه ين زمين سبب آن ها در ايبه هم. ديخواهد انجام یزود به انفجار اجتماع
جاد کنند، نشان دهند و ارائه يرا ا یکنند نقاط مرجع یکنند و تالش م یکار م

 یخته ميکه بعدها اعتراض خواهند کرد،  که بعدها برانگ یکنند تا مردم
من فکر . ن مراجع، حرکت خود را جهت بدهنديشوند، بتوانند با مراجعه به ا

ترادوک نقاط  یر و تعاونيو جنرال تا یس پوتوسيه سن لوئيکنم که اتحاد یم
  .جوانان یکارگران و چه برا یمرجع هستند؛ چه برا یمهم معرف

س يه سن لوئيترادوک و اتحاد یتعاون یعنيا گروه ين سازمان يهردو ا یبرا
ن يرا در ا یاز سازمان ده یگريست که مدل دين یکار ساده ا یپوتوس

ه آن ها نه تنها از يعل. است شان را ادامه بدهنديارائه و س یط اقتصاديشرا
 یخارج سازمان مقاومت وجود دارد، بلکه در درون خودشان هم مقاومت م

. هيو اتحاد یاونت محافظه کاران در درون خودشان؛ در تعيموقع یعني. شود
ه و در يدر اتحاد یعنين دو سازمان؛ يل مهم است که در داخل اين دليبه هم
همواره کارگران . ش ببرنديدائما پروسه بحث و پروسه آموزش را پ یتعاون

ن سازمان دفاع کنند و آن را يرا آمورش دهند تا بفهمند که مهم است که از ا
منافع  ینه تنها برا. دفاع قرار دهند منافع خود مورد یبرا  یبه عنوان ابزار

ن يچن یشان زمانيکه برا یگريد یمنافع گروه ها یخودشان، بلکه برا
ن يل اين دليبه ا. د از منافع خود دفاع کننديفراهم خواهد شد که با یطيشرا

  .سازمان ها نقاط مرجع هستند
 یاما کاف. است یساده ا ی، بحث و آمورش، پروسه ین پروسه آگاه سازيا
ن يک چني. ميپرداز ینه بحران شما را نميم ما هزيست بگوئين یکاف. ستين

شه خود را در يک بحران هميرا يست؛ زين یقشنگ است اما کاف یراه حل
ت کنجکاو کننده يک وضعي. دهد یک شکل نشان نميجامعه ب یهمه بخش ها

از صنعت  ینيمع یاصوال بخش ها. ک وجود دارديد الستيدر بخش تول یا
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ن جا، در اروپا يدر سراسر جهان، در ا یل سازيو اتومب یک سازيل الستمث

 ین جا در تعاونين امر بطور مثال در ايا. کا در بحران انديو در آمر
. دارد یان متفاوتيک جري، یس پوتوسيسن لوئ یک سازيترادوک، در الست

ک يد الستيقبل، در سال قبل، تقاضا و تول یدر ماه ها یس پوتوسيدر سن لوئ
 16د يک رکورد توليدر ترادوک و کوکسا اکنون . افته استيش يافزا% 25

در مقابل بحران  یتقابل  ک حرکتين يا. ک در روز وجود دارديهزار الست
کامال سخت است که با همکاران صحبت  یطين شرايدر چن. است یعموم

 دارد آن ها را یسع یس پوتوسيننتال در سن لوئيم که چگونه شرکت کنتيکن
م تا با هم يد باهم کار کنيائيد بيقرار دهد و بگو یطبقات یط همکاريدر شرا
 یط چگونه مين شرايدر ا. ميد را باال ببريزان توليم و بازهم ميد کنيبهتر تول

ت يو وضع یطبقات ین که آگاهيش برد، بدون ايشود با همکاران بحث را پ
ن يک هم درست همط ترادويشرا. ط نشوديم شرايکارگران،  تسل یمبارزات

  .ميت اجتناب کنين وضعيم از ايتوان یچگونه م. طور است
 ین دو سازمان کامال خوب است اما چگونه ميط  ايدر حال حاضر شرا

کنم که  یفکر م. ميرا زنده نگهدار یت مبارزه طبقاتين وضعيم در ايتوان
م کن یفکر م. مهم است یليده است اما خيچيار پيط باز بسين شرايل ايتحل

ت ينارها اهمين سمين مسافرت و ايو ا KISات و نظرات با يمبادله تجرب
م کار ين مساله بتوانيا یاست اگر همه ما رو یعال. ن امر دارديا یبرا یباالئ

را با کارگران  یبحث. ميط اجتناب کنين شرايم از ايتوان یم چگونه مينيبب. ميکن
 یه اياتحاد ید کادرهايم که چگونه بايش ببريه پيزن و مرد درون اتحاد

  .شنهاد کننديخروج را پ یبرا یط راهين شراينند و از ايآموزش بب
د به بحران از يم که چگونه  باين که فقط بحث کنيخواهد بود که ما نه ا یعال

م که چه يرا بده ینيشنهادات معيم پيطرف کارگران پاسخ داده شود بلکه بتوان
و از  KISباهم از طرف .  ميهم تکامل دهرا با يین هايد کمپيم و شايد بکنيبا

  :پرسش و پاسخ  .ديمن گوش کرد یممنون که به صحبت ها. ها یکيطرف ما مکز
شود،  یکه گاه صعود و سپس سرکوب م یت جنبش اجتماعيوضع - س

  چگونه است؟
. ک و در سراسر کشور وجود دارديو مقاومت در مکز یجنبش اجتماع - ج

ل يک گروه مقاومت تشکياست که در آن  ینمعد یز پوتوسيمثال در سن لوئ
. ستنديرا بدست آورند اما موفق ن یاز امکانات قانون یشد و توانستند بعض
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اپاز استثنا يچ. زوله شدنديهم وجود دارند که از طرف مردم ا یگروه ها

هزار نفر را به  30جاد کند و يا یتوانست کاروان یليسير سيا خاوي. است
دارد  یسع یليسياما س. ه خشونت بوديعل یک جنبش ملين يا. اورديابان بيخ

کند مردم را در  یم یدولت  هم همواره سع. الوگ شوديبا دولت وارد د
  . مقابل هم قرار دهد

ن که يدر رابطه با تصرف کارخانه ها وجود دارد اما ا يین حرکت هايهم چن
و حرکت  رنديرا در نظر بگ یق عمومين ها با هم در ارتباط باشند و عاليا

  .ستيد، نيدر آ یبصورت عموم
م يم بربحران غلبه کنيتوانست یما در اوزدکا: خسوس تورس یليح تکميتوض

ه کارگاه ها نتوانستند يم اما بقيدرآور یاز کارخانه را بصورت تعاون یو بخش
در . پاسکال هم موفق بود ینوشابه ساز. و از مبارزه دست برداشتند

. روکمن و زنون کارخانه را اشغال کردندب ین هم کارخانه هايآرژانت
زوله ياما ا. کند،  یش برود اما زنون خوب کار ميبروکمن نتوانست خوب پ

ن است يالت یکايه در آمرين اتحاديآموزش، بزرگتر یه ملياتحاد. شده است
ن يکال تريه معلمان اوخاکا راديون عضو دارد اما اتحاديليک ميش از يکه ب

اکنون احزاب . کرد یته چند ده هزار نفر را سازماندهآن هاست که هفته گذش
کنند  یم یدارند، سع يیچون بودجه باال. ه معلمان دارنديدر جذب اتحاد یسع

حزب خود  یه را برايسازمان دهندگان آن را با رشوه بخرند و رهبران اتحاد
 ل کاهشياما در مقابل به دل. رنديبگ یه هم به بازيا معلم ها را عليبقاپند 

ن سبب يبه هم. کار شده اندياز معلمان ب یاريدولت، بس یبودجه بخش عموم
  . ن آن ها هنور عالقه وجود دارديب یعمل و سازمانده یبرا

ه وجود يک اتحادي یتيکو سيتورنر در مکز یک سازيا در کارخانه الستي
تالش  1998در سال . موجود است یش فکريه سه گراين اتحاديدر ا. دارد

ل کنند اما يک تبديدموکرات یه اير دهند و به اتحاديياز دورن تغشد آن را 
ان يک جري 2004اما در سال . ن امر شديه مانع اياتحاد یمقاومت رهبر

کرد نه  یم یندگيبوجود آمد که منافع کارگران را نما یه ايک اتحاديدموکرات
 یت هايت شناخته شود که از حمايمنافع کارفرما را و تالش داشت به رسم

است  یک طوريستم آموزش در مکزيم که سيد بگويبا. برخوردار شد یاديز
دا کند که ين که آمورش پيد کار کند بدون ايدهند که با یاد ميکه به انسان فقط 

ن سبب کارگران فکر يبه هم. د از آن دفاع کنديدارد و چگونه با یچه حقوق
 یدلشان بخواهد م ه مالک کارخانه هستند و هرچهياتحاد یکنند که روسا یم

به . زنند یاز حقوق شان نم یچ گاه خودشان حرفيپس ه. توانند انجام دهند
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م کارگران را با حقوق شان يکن یم ین سبب ما االن سه سال است سعيهم

  . ميم و آن ها را آگاه سازيآشنا کن
ون ها نفر يليم. کاستيه کننده کارگر ارزان آمرين تهيک مهم تريمکز - س

شود اما سرکوب  یاز فرستادن پول توسط آن ها صحبت م. دآن جا هستن
  ن حرکت االن چگونه است؟يا. آن را هم سرکوب کرد یدولت ینظام

افته يکا بنظرم با وجود فشار و خشونت، کاهش نيحرکت مهاجرت به آمر - ج
البته در . کار وجود دارديهزار ب 600ون و يليم 2 یطبق آمار رسم. است

کار به اداره کار يشود که خود را بعنوان ب یثبت م یآمار فقط شمار کسان
در . کار استيکار ب یروين% 5کند که تنها  یدولت ادعا م. کنند یم یمعرف

اقتصاد % 25شود و تازه  یکار صحبت ميون بيليم 6که از  یحال
جه کوشش يدر نت. رديگ یون نفر را در بر ميليم 30است که  یرقانونيغ

د در نظر گرفته يهم مهم است و با یرقانونيخش غن بيا یسازمان ده یبرا
نوامبر                                            .نديايرون بيشود تا از انزوا ب 2011   

  
  
  
  
 سير نويز
*-  

دان سه يک در ميک در مکزيالمپ یها یبا افتتاح باز 1968روز دوم اکتبر 
شروع و ده ، قتل عام یتيکوسيشهر مکز Tlatelolcoفرهنگ بخش 
 Gustavo Diaz Ordazز اورداز يگوستاو د. ديروز طول کش

 یروهايو ن یارتش یدستور داد با تانک ها PRIس جمهور از حزب يرئ
دولت از . ن درهم بشکننديان را به طور خونياعتصاب دانشجو یس مخفيپل

از   ست خانواده هاياز ل یر رسميبرد اما  بطور غ یچند ده کشته نام م
  .ان استيکشته حرف در م 300 تا 200
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  کارگران یرات آن رويک تجربه از اشغال کارخانه و تاثي
کارگران جهت  یل تقاضايدر آلمان اتفاق افتاد و به دل 2007واقعه در سال 

ون موفق طبقه کارگر در آمد اما در يک اکسيبه صورت  یجهان یهمبستگ
و يک آلترناتيابد و به صورت يتوانست گسترش ماند و ن یون باقيک اکسيحد 

 یه به کشورهايکار و انتقال سرما یه در بستن مکان هايدر مقابل عمل سرما
  .ديدر آ یبا درجه استثمار نجوم

 Bike System" ستميک سيبا"  یکارگران کارخانه دوچرخه ساز
Nordhausen  ن يا یط. روز کارخانه را در اشغال داشتند 116به مدت

. سامان دادند یجهان یرا با همبستگ" دوچرخه اعتصاب" د يان آن ها تولزم
را اصوال در غرب يآن ها اما موفق به سرپا نگهداشتن کارخانه نشدند ز

ز محو ياز خاطره طبقه کارگر ن ین اعمالياست که چن یرزمانيشرفته ديپ
اد يسم راست و چپ کارگران اصوال يق رفرميدر اثر نفوذ عم. شده است

کنند و راه  یريگيل خود را خود پيا فراموش کرده اند که مسايگرفته اند و ن
کارگران تنها به کارکردن  یفه ين دهه است که وظيچند. ابنديحل مناسب را ب

که در آن عضوند خالصه  یه ايت اتحاديو کارکردن و پرداخت حق عضو
 یها یريم گيه کارها، ببر و بدوزها، بند و بست ها و تصميشده است و بق

  . ه ها استياتحاد یروسا یفه يالزم وظ
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 یها یرانيو یدوم به خاطر بازساز یدر آلمان رونق بعد از جنگ جهان

آن  ینام گرفت و ط! یه که معجزه اقتصاديد سرمايجد یريجنگ و سامان پذ
کار را  یجاد شدند که بارآوريشرفته ايپ ید با تکنولوژيجد یمگاکنسرن ها

د واحد کاال را کاهش داده، يتول یجه زمان کار الزم برايتن برابر و در نيچند
ن آورده بود که با ييار پايد را بسير و مخارج توليد انبوه را امکان پذيتول

ن يا. سه با قبل همراه استيدر مقا یميعظ یتصاحب کارپرداخت نشده 
ال د کايد که از زمان توليمت کاال با محاسبه زمان متوسط تولين قيمساله در تع

 یشان فراهم ميرا برا یانحصار یژه يار باالتربود و سود ويتوسط آن ها بس
گر آن ها در کارپرداخت نشده کارگران يد یشود،  به عبارت یکرد دنبال م

 یزيز دارند، سهم ناچيشوند و دست باال را ن یک ميز شريسراسر جهان ن
به  یلمانه آيتوسط کارگران جهان را، سرما یديتول ین ارزش اضافياز ا

آن ها نسبت  یجه سطح زندگيگرداند و در نت یسه کارگران در آلمان برميک
 یبرا یزه اين که به صورت انگيا ین بهبود به جايا. رود یبه قبل باال م

 یابيدست یبرا یه دارين نظام سرمايحرکت به جلو و در حد اقل خود در هم
 یتر کار و بازنشستگاز آن، کاهش ساعات کار و امکانات به یشتريبه سهم ب

د و طبقه کارگر را خلع سالح کرد و از نظر ينجامد به رخوت گرائيب
 یرنده کارگريم گيتصم یاز شوراها یگر نه سخنيد. به قهقرا برد یمبارزات

و  یتيريو خودمد یخود گردان. یکارگر یان بود و نه سخن از همبستگيدر م
ه يضد سرما یت هايالفع –افت يدور تعلق  یبه گذشته ا یکنترل کارگر

اد کرده بود اصال يکه مارکس آن را فر ینيدر سرزم یو لغو کارمزد یدار
چنان برجامعه افتاد که  یه داريبختک سرما –افت ي یشه هم راه نميبه اند

  *.شده بود یزندگ ینه براين گزيد بهتريوه تولين شيا يیگو
. ت سر گذاشتندن را پشيريش یت اما کارگران تجربه اين واقعيبا وجود ا

دند که ي، و دیتيريخود مد ی، تجربه یبرابر ی، تجربه یهمکار یتجربه 
ک تر و مهم تر از همه بدون استثمار يناميبخش تر، د یشود کار هم شاد یم

 یهمبستگ یام هايروز آن ها پ 116ن يا یدر ط. انسان از انسان باشد
افت کردند يو اروپا در قايا، آفريکا، آسيقاره آمر: از سراسر جهان  یشماريب

 یقايکا و افرياعتصاب تا مصر و آمر یدوچرخه ها. بخش بود یکه زندگ
بعد  یلبخند يیبايبا بود؛ به زيز ین همبستگيا. ل فرستاده شدنديو برز یجنوب

  .طاقت فرسا یاز درد
و يک آلترناتياما چنان که گفته شد آنها اصوال در فکر تداوم کار و ارائه 

که بخواهد کارخانه را بخرد،  یه داريکردند بدون سرما یفکر م. نبودند
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 یگريافق د یه داريد سرمايآن ها جز تول. آن وجود ندارد یبقا یبرا یراه

ک اقدام يافتند، تنها به يرا ن یه گذاريش رو نداشتند و چون سرمايرا در پ
  .ز داشتين یدند که خود اما اثرات مثبتيازيک دست يسمبول
م به يتوان یما م. ميداشته ا يیما از اقدام خود دستاوردها" :ديگو یم یکارگر

م که برما چه يما نشان داده ا. ما راه برد یم چون به خودآگاهيآن افتخار کن
ن يک کار معيد باشد و يسال در خط تول 20انسان  یم وقتيديفهم. گذرد یم

اش  یدهد که استعداد واقع یص نميتشخ یشود و حت یرا انجام دهد خرفت م
ن از يدرک ا." ده استيدر وجودش خواب یباشد و واقعا چه استعداد یچه م

د و فلک در يکه در آن ماه و خورش یسم در جامعه ايشيو فت یگانگيخود ب
  .باستيل کنند زيتبد یو ضرور یدائم یرا به امر یگانه سازين بيکارند تا ا

خاطر ها  از یجاد کرد که به سادگيا یميعظ یدوچرخه اعتصاب همبستگ" 
 یزياالن ما چ. م کرديرود و ما هرگز آن را فراموش نخواه یرون نميب

ک يما فقط !. ميمان صحبت کن ینوه ها یم راجع به آن برايم که بتوانيدار
  ."ميما شرکت را اشتغال کرد. ميشرکت کوچک در نورد هاوزن بود

تنها به  را بازهم و باز تکرار خواهم کرد ین کاريمن چن: " ديگو یم یگريد
ما اما . ش بروديپ ین طوريشه که اوضاع ا ین خاطر که نشان دهم که نميا
گر، در يد يید در جايشا. ميجاد کرديک طوفان کوچک در کل کشور اي

. ن کار را تکرار کنند و آن جا به قلب مساله بزننديا یگريد یکارخانه ها
 یانسان تجربه ا. دد بعدا و آن ها موفق شوند که کار را به انجام برساننيشا

چ يه. ط سخت و اضطرار باهم بوديشود در شرا یکند که چگونه م یکسب م
  .ن تجربه را از دست بدهديخواهد ا یکس نم

باشد که بخواهند  یکارخانه ا یگريد یدانم که اگر درجا ین را ميمن االن ا
ا يآن را ببندند و همکاران کارگر من بخواهند دست به اعتصاب بزنند و 

 یروم و به آن ها برا یحفظ محل کار و شغل خود مبارزه کنند، جلو م یابر
  ."کنم یم یادامه کارشان کمک مال

ن کارگران يب یاديز یحرکت و ادامه کار بحث ها یدر رابطه با چگونگ
ه ياز طرف اتحاد. ه بودندياز آن ها عضو اتحاد یتنها تعداد اندک. انجام شد
کردند از  یداشتند که در دوجهت عمل مهمواره حضور  یندگانيمتال نما

اما . یگر نقش کنترل کنندگيداشتند و از طرف د یتينقش حما یطرف
افته بودن خوب است اما مساله يدند که سازمان يجه رسين نتيکارگران به ا

  .است یکارگر یمهم اتحاد و همبستگ
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ح ست ها مطريکاليد دوچرخه اعتصاب را انارکوسنديو تول یده خودگردانيا

ن که يکارگران از ا. کردند و به بحث گذاشته شد و مورد قبول قرار گرفت
نداشتند و  یرند مشکليست ها قرار بگيکاليت چپ ها و انارکوسنديمورد حما

س کردند که يتاس یانجام کار کارگران انجمن یبرا. از آن اسقبال کردند
قبال در بخش که  یهمکاران کارگر. د فعال باشديبا یدو سال م یحدااقل برا

ه و يد مواد اوليا مرکز تلفن مشغول کار بودند در رابطه با خريو  یادار
 یانجمن پول برق و دستمزد ها. الزم وارد عمل شدند یبستن قرارها

 360کردند،  یافت ميک اندازه دريهمه کارگران ب. داد یکارگران را م
اداره کار به  یساعت کار در ماه که به عنوان کار جانب 36 یورو براي

  .شده بود یمعرف
ن جا در يدر ا. ل تماس گرفتند و در رابطه با اشغال مشورت کردنديبا وک

فرهنگ حاکم بر جامعه . رود یت نميدرز قانون و قانون یغرب موال
گذارد ماده  یر پا ميکه انسان قانون را ز یوقت یاست حت یستيفيفرهنگ پس

باشد و نرم درهم  یل قانونکند تا عم یآن جستجو م یرا برا یقانون یا
  .  زدينر

از به يد نيتول یس و سرکارگر مورد قبول بود اما برايکارکردن بدون رئ
مساله را . ه بود که کارگران نداشتنديه اوليورو سرمايون يليم 10تا  8حداقل 

ت کننده خود در يحما یها یوند دادند و از مشتريپ یکارگر یبا همبستگ
ش پرداخت کنند يد دوچرخه اعتصاب را پيپول خر سراسر جهان خواستند که

  .اعتصاب حل شد یک دوچرخه يد سمبوليتول یق مساله براين طريو به ا
به بحث بپردارند و آن  یل به طور جمعياد گرفتند که در باره مسايکارگران 

تواند موفق شود؟  چرا  یبحث شد که چرا اشغال نم. ل کننديه و تحليرا تجز
ادامه کار است؟  ین کارگران برايبه ا یلف دادن کمک مالاست دولت مخايس

  د موفق شود؟ينبا یانجام شود و چرا خودگردان ید خودگردانيچرا نبا
م، سپس در همه ياگر ما موفق شو: ن بوديکه از بحث خود گرفتند ا یجواب

  ."رديگ یکشور اشغال کارخانه ها انجام م یجا
گرچه . بود و ره به انقالب خواهد برده داران خواهد يد از سرماين خلع يو ا

ابد اما به عنوان يست قوام و تداوم يبا ین تجربه در آلمان نتوانست و نميا
اد يه به يورش سرمايم طبقه کارگر در مقابل يمستق یاز مبارزه  ینمونه ا

 یم به آگاهيديه چنان که ديطبقه کارگر تنها در مبارزه با سرما. خواهد ماند
 یمعنا. خواهد برد یپ یه داريبه نقش دولت سرما. تافيدست خواهد 

را درک خواهد کرد و آن گاه مبارزه  یو ضرورت اتحاد طبقات یهمبستگ
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 ین بستريراحت تر خواهد شد و ا یلغو کار مزد یو برا یه داريضد سرما

ن يع ايآگاه جهت کمک به تسر ین کارگريکارگران و فعال یخواهد شد برا
ه و يم کارگران در تقابل با سرمايدامات مستقبه اق یبازنگر. روند

ک يا مکزين يچه موارد موفق مثال در آرژانت یآن، در هر حالت یعملکردها
 یتواند در خدمت جنبش کارگر یگر وچه موارد ناموفق، ميد یا هرجايو 

  . شبرد آن کمک کنديرد و به پيقرار گ
راستار ي، گرد آورنده و ویکارمزده يعل 2ه شماره يد به نشريشتر رجوع کنياطالعا ب یبرا

  یده ثابتيدر آلمان، فر یه اي، جنبش اتحاد1385، تهران یميمحسن حک
  

    
  
  
    

 یتيريمد خود و کارخانه شغالا
ستم نورد هاووزن يک سيبا یکارگر زن و مرد کارخانه دوچرخه ساز 135
ل يتعط یرام بيبعد از اعالم تصم Bike System Nordhausenآلمان 

 10، در یوليه دار مالک کارخانه در ماه يو بستن کارخانه توسط سرما
ها و  يیمايها، راه پ يیآن ها گردهما. اقدام به اشغال کارخانه نمودند یولي

ب دادند تا مردم را نسبت به يرا در مناطق مختلف ترت یاديز یجلسات خبر
 6از جمله در . ت آن ها را جلب کننديت خود آگاه سازند و حمايوضع

و  يیمايسپتامبر با اتوبوس به فرانکفورت رفتند و در آن جا اقدام به راه پ
ن در رابطه با حق يکردند که با نقل قول از کالرا زتک يیه هايپخش اطالع

  .کارگران همراه بود
م بستن کارخانه، يمطالبات آن ها در آغاز عبارت از پس گرفته شدن تصم

بود اما در  یه گذاريسرما ید برايجد یاستراتژد و فروش و يادامه تول
م گرفته اند که به ياکنون کارگران تصم. افتين خواسته ها ارتقا يپروسه ا

د ادامه دهند و اداره کارخانه و کنترل  سرنوشت آن را خود به عهده يتول
گر و مردم را يد، کارگران ديآنها با انتشار فرم سفارش خر. رنديبگ

م ين تصميا ید دوچرخه از آن ها، به آنان در اجرايبا خر فراخوانده اند تا
ند يگو یسپتامبر پخش شد م 20ه خود که در يآن ها در اطالع. نديکمک نما
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افت کنند نه تنها محل يد دريسفارش خر 1800اکتبر تعداد  2اگر بتوانند تا 

 یديتول ین کرده اند بلکه کارشان به کارگران واحدهايکار خود را تضم
ط مشابه قرار دارند جرات اقدام عمل مستقل خواهد داد تا يکه در شرا گريد

   2007سپتامبر                   .را تجربه کنند یو کنترل کارگر یتيريخود مد

 کارخانه اشغال روز 116
 Bikeستم يک سيبا یروز از اشغال کارخانه دوچرخه ساز 116

System Nordhausen  کارگران از . ذردگ یکه گزارش آن قبال آمده م
اه يس یاکتبر برسردر کارخانه در نورد هاوزن آلمان، عکس گربه  22

نصب کرده  یا اعتصاب وحشي یرقانونيرا به عالمت اعتصاب غ یوحش
 .اند

و ضد  یک واحد انقالبيل کارخانه به کارگران به عنوان يگرچه قصد تحو
 یگر هم بستگن تجربه نشان داد که ايان نبود اما ايدر م یه داريسرما

ک کارخانه کوچک بلکه توان يموجود باشد، کارگران نه  یجهان یکارگر
کسان از مواهب يرا خواهند داشت که درآن همه به  یجهان یاداره 

رخت  یض و اختالفات طبقاتيبرخوردار خواهند شد و سلسله مراتب و تبع
 اکتبر بدون داشتن 26خ يستم تا تاريک سيکارگران با .برخواهد بست

د يدوچرخه تول 1832 یو خودگردان یتيرياز باال و با خود مد یتيريمد
ا، کانادا، ي، استرالیشمال یکايآمر: ايد آن از سراسر دنيکردند که سفارش خر

ز شده يانه آمده بود و پولش از قبل به حساب کارخانه واريقا و خاورميآفر
کارخانه به آن ها اشغال کننده  یاز کارگران اعتصاب ین الملليت بيحما. بود
ن يباترين زيا. و جرات داد تا به کارشان ادامه دهند یستادگيد، توان ايام

چ يکارگران بدون ه . بود یاعتماد ین فصل سرد بيدر ا یحرکت کارگر
کردند و  یساعت در هفته کار م 36پنج روز هفته و در مجموع  یزيتما

با حسرت نگاه  یگريبه د یکس. داشتند یافت ميورو مزد دري 10 یساعت
   ه هاينقش اتحاد  !داشت یگران پنهان نگه نميخود را از د یافتيزان دريم یکرد و کس ینم

ژه يه ها به ويت اتحادين اعتصاب من به طور مرتب به سايدر فاصله ا
ره يت از آن و غيدم و به دنبال انعکاس آن، حمايکش یه متال سرک مياتحاد
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ه متال ياتحاد .دا نکردمياز آن پ یتم نشانبودم اما همان طور که انتظار داش

درآورد و  یقانون یار کرد که اشغال کارخانه را به صورت امريبس یسع
م يکرد در تصم یهم زمان سع. را از آن بردارد یبرچسب اعتصاب وحش
ک هفته و يق که به آن ها بقبوالند که به مدت ين طريکارگران اثر بگذارد؛ بد

کارخانه را اداره کنند و مساله خاتمه  یتيريخود مدکسان و با يهمه با مزد 
را  یچ دوچرخه ايه هين سبب اتحاديبه هم. ابد و منحرف شود اما موفق نشدي

به عمل  ین عمل کارگريز ازين یافته ايت سازمان يچ حمايسفارش نداد و ه
و بدست آوردن  یريارگي یجاد شده برايط ايد از شرايه کوشياتحاد. اوردين

 یبرا" پول موقت" بنام  ین سبب حرف واميبه هم. د استفاده کنديدج یاعضا
. دنديبه آن گرو یعده ا. ان آورديه شوند را به ميکه عضو اتحاد یکارگران

اما . ه در کارخانه برافراشته شديپرچم اتحاد. ت ها وصول شديحق عضو
کباره ينشد به  یشده خبر یرياز پرداخت پول به کارگران عضوگ یوقت

ز در ابتدا ين یه عموميچپ داخل اتحاد .د شديه ناپديم اتحاديو عال پرچم
ه انتشار داد و خود را به ياتحاد ین رابطه در داخل محدوده يدر ا یگزارشات

ت حزب يند حماياتفاق ناخوشا .د عموم قرار داد اما متوقف شديمعرض د
از کارگران با  یو ضد خارج یست آلمان، حزب دست راستيوناليناس
ه يشان سرمايسبب شد که کارگران اعالم کنند که برا" یت مليحما" اخوان فر

 یبراوجود ندارد و  یه خوب مليو سرما یه بد خارجيه است و سرمايسرما
  .کنند ینم یفرقشان 

  
  
  
  
  
  
  

  گر از تصرف کارخانه توسط کارگران در اروپايد یتجربه ا
  

که  یزيست، چينالن اعتصاب يدر م (INNSE)نزه يمبارزه کارگران ا« 
ک ين يا. برند ینام م) یرقانونيغ(   یاز آن به عنوان اعتصاب وحش   همواره

ر از يغ  رمعمول است که همه گونه اشکال ممکن عمل يغ یمبارزه کار
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که مالک کارخانه  یرا اعتصاب وقتيوند داده است؛ زياعتصاب را به هم پ

» .ندارد يید، معنال کنيخواهد کار بخوابد تا بتواند کارخانه را تعط یم
  )سيخ سويک کارگر از زورياز گزارش  یبخش(
    

  لنديا مايالن يدر کالن شهر م  INNSEکارخانه 
ن يد کننده ماشيبه عنوان تول  INNOCENTIبا نام  1933کارخانه در سال 

به گروه  1972در سال . س شديتاس یجهان یبازارها ین برايسنگ یها
IRI ا در آمد و نامش به يتاليت دولت ايت مالکفروخته شد که تح يیايتاليا

INNSE به بخش  1999جا و سپس به طور کامل در سال يتدر. افتير ييتغ
 9001  یباال  دات کارخانه با درجه ياستاندارد تول. واگذار شد یخصوص

ISO  ارماهر يت وجود کارگران بسين موفقيشد علت ا یبود، که گفته م
ن کارخانه که تاکنون يادعا شد که ا 2000ک سال بعد در سال ياما . است

ا از يدر سراسر دن یانيو مشتر یکار یکرد و شرکا یت ميفعال یبه خوب
 یقاين، هند، آفريل، چيا، برزيس، اسپانيکا، سوئياالت متحده آمريجمله در ا

با اخراج و بازنشسته . ا داشت، با مشکل مواجه شده استيو استرال   یجنوب
کارخانه را از بخش  یت هايت کارگران، فعاليرش از موعد اکثيکردن پ
از نظر سوق  یکارخانه در مکان. فلزات به بخش فوالد منتقل کردند یمهندس

 ین الملليشهر و در مجاورت فرودگاه ب یکيدر نزد یار عاليبس یشيالج
  .الن قرار دارديم
    

ه دار به طور يسرما. کردند ینفر کار م 2200ن کارخانه يقبال در ا
ش ازموعد بازنشسته يکارگر را پ 800ک و با برنامه در آغاز يتماتسيس

مانده فقط  یآن چه که امروز از آن تعداد باق. ديبعد نوبت اخراج ها رس. کرد
کارخانه کماکان کار . کارگر مرد 36کارگر زن و  14کارگر است،  50

ش يمحصوالتش از پ یبرا یعنيبست،  یچند ساله م یکرد و قرارداد ها یم
ن قرار دارد که يان هکتارها زميساختمان کارخانه در م. فراهم بود یمشتر

اما اگر . شود یمحسوب م ین کارخانه منطقه صنعتيبه علت وجود هم
گر ين منطقه ديرون برده شوند اين ساختمان بيل ازاين ها به هر دليماش

لوکس با مراکز  یشود در آن آپارتمان ها ینخواهد بود و م یمنطقه صنعت
ن چشم انداز و يهم. ب زديبه ج یارديليم ید و پارک ساخت و سودهايخر

ن به فکر انداخت يبود که صاحب کارخانه و شرکت مالک زم يیت طاليجذاب
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و  یل فساد ماليکه به دل یمت خانه خراب کردن کارگران در بخشيتا به ق

 پول به یسيار باالتر و زمان دگرديدر آن نرخ سود بس یوجود رشوه خوار
  .کنند یه گذاريسرما   ار کوتاه تر استيه بسيسرما

از طرف کارفرما به کارگران اطالع  یه ايدر اطالع 2008ماه مه  31در 
کارگران بالفاصله جلو در . ل و آن ها اخراج هستنديداده شد که کارخانه تعط

 ی، پادوهایخصوص یتيامن یروهايس، نيپل یروهاين. کارخانه جمع شدند
جلو کارخانه صف بسته بودند و مانع ورود  یفظان وکارفرما و محا

مه يبعد از ن 2باالخره در ساعت . شدند ید ميتول یکارگران به داخل سالن ها
ب دادن آن ها وارد ساختمان شوند و کارخانه را يشب کارگران توانستند با فر
 یه ميژوئ 28در  یه ايکارگران در اطالع. به تصرف خود در آورند

  :سندينو
 یل مجمع عموميتشک یم و کارگران را برايکارخانه را تصرف کرد ما«

روز کارخانه را راه  2بعد از . ميل داديکارخانه را تشک یشورا. ميفراخواند
. مين ها به گور سپرديماش یم و برگه اخراج کارفرما را با سرو صدايانداخت

م که يکرد دايپ يیها یمشتر. ميم و وارد گفتگو شديها مالقات کرد یبا مشتر
م و همه يد کرديتول یبا خودگردان. حاضر شدند با ما قرارداد سه ساله ببندند

در  یم، حتيما شب و روز در کارخانه ماند. ميخدمات را خود به عهده گرفت
ن يکند که ا یکارخانه بارآور است، گرچه کارفرما ادعا م. ليتعط یروزها
ت اضطرار يع در وضعياو کارخانه را در اداره مخصوص صنا. ستيطور ن

استفاده  یاتيت ماليارزان و معاف یو وام ها یدولت یثبت کرد تا از کمک ها
 یآن ها م. ن آن استيل کارخانه زميتعط یم که عامل اصليدان یاما ما م. کند

 یخيرا که تار یب کنند، کارخانه ايرا تخر یصنعت یخيتار یک بنايخواهند 
آن ها ـ صاحب . ن منطقه استيا در" سمبل مقاومت" دارد و  یطوالن

ر فشار له يخواهند کارگران را ز یم   ن و بانک ها ـيکارخانه، مالک زم
 یزنده ماندن اقتصاد یما برا یکارخانه تنها امکان ما و خانواده ها. کنند
شه يهم ین رفتن مشاغل آن براياز ب یک کارگاه به معنايبسته شدن . است
مانده کارگران يما باق. م داديآن ها نخواهرا به  ین اجازه ايما چن. است

ن يا یط. ميکن یاخراج شده ها مبارزه م یهمه کارگران و برا یکارخانه برا
. فوت کرد یاز همکاران ما در اثر سکته قلب یکيک ماه تصرف کارخانه ي
  ».در مرگ او داشت ین حادثه نقش مهميحاصله در ا یشک فشارها یب
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د را يه برق آمدند تا برق کارخانه را قطع و توله ماموران اداريدر ماه ژوئ
 یکارگر که نم یآمدند و از معدود یه ايک بار فعاالن اتحادي. متوقف کنند

ه اخراج خود يرا که عل یآن ها کارگران. خواستند رام شوند، تعجب کردند
زمان  یايو به عنوان بقا یرعاديغ یکردند همچون موجودات یمقاومت م

گرفتند و از  یآن ها در مقابل کارگران حالت تدافع. ردندک یگذشته نگاه م
ن کارگران يت ازايگر به حمايد یفراخواندن کارگران کارخانه ها

ه يون ها مواد اوليکام. دارد ین ها، کار روند عاديبا وجود همه ا. سرباززدند
  . برند یآورند و محصوالت تمام شده را م یم

اداره  یبا همکار. دهد یگ را ادامه مکار ننشسته است و جنيکارفرما هم ب
ش ياما کارها با تلفن همراه پ. کارخانه را قطع کرده است یتلفن ارتباط تلفن

ن غذا را اجاره کرده بود با درخواست کارفرما يکه کانت یشرکت. رود یم
ز خود اقدام کردند ينه نين زمياما کارگران در ا. محل کارخانه را ترک کرد

شان يبرا یفراوان یو مال يیغذا یکمک ها. عهده گرفتند ه غذا را بهيو ته
 یم صبح آغاز ميو ن  ک گذاشته اند و کار از ساعت ششيشب ها کش. ديرس

  .ادامه دارد 23فت تا ساعت يشود و در دو ش
ن ياما ا. رود یش نميد پيکنند که بدون کارفرما کار تول یها فکر م یبعض

به کار ادامه دادند و نشان دادند که کردند و  یکارگران خود را سازمان ده
توانند با  یهم م یدهند به همان خوب ید را انجام ميآن ها که کار شاق تول

ز يمات الزم را نيت کنند و تصميريو مد یزيخود برنامه ر یل شوراهايتشک
  . نديخود اتخاذ نما

 - کارفرما  یمحل زندگ - ن ياوت احکام اخراج کارگران از تور 22در 
شان ياما کارگران به کار خود ادامه دادند و وکال. ن فرستاده شدشايبرا

در دوم سپتامبر وزارت توسعه . کردند یب ميرا تعق یقانون یکارها
از صاحب کارخانه خواست که احکام اخراج کارگران را پس  یاقتصاد  

دا شد که حاضر شد کارخانه را بخرد و يپ یه دارين سرماين بيدر ا. رديبگ
. اما صاحب کارخانه با آن مخالفت کرد. با کارگران ادامه دهدد را يتول

م و يده یحفظ کار خود به مبارزه ادامه م یام دادند که ما برايکارگران پ
  .ميشو ینم یج حکم قانونيم هيتسل

اما . گذرد یآن م يیشورا  روز از تصرف کارخانه و اداره  100اکنون 
 یرا برا یمبرز یست و وکالنداده ا یگريشنهاد ديکارفرما جز اخراج پ

الن يس ميس پليسپتامبر رئ 18. مبارزه با کارگران به خدمت گرفته است
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به کارخانه آمد و از کارگران خواست  یاسيس سيس و پليپل یرويهمراه ن

ت يبه خدمت گرفته شد اهم یاسيس سين که چرا پليا. ه کننديکارخانه را تخل
 یبلکه مبارزه ا یک مبارزه کاري دولت مسئله را نه. رساند یموضوع را م

برد و قدرت آن را  یر سئوال ميه را زينند که سلطه سرمايب یم یطبقات
ه يبا خواست تخل. رساند یب ميزد و به مناسبات قدرت آسير یدرهم م

کارگر خود کردند،  یت از رفقاير کارخانه ها شروع به حمايکارخانه، سا
همان شروع حرکت کارگران از  د ازيبا یم. رآغاز کرده بودنديگرچه د

جبهه کارگران را در مقابل کارفرما  یتين حمايچن. ت کننديگر حمايهمد
  .را راحت تر خواهد ساخت  ت خواهد کرد و ادامه مبارزه يتقو

س يپل یروهايروز بعد از تصرف کارخانه، ن 120سپتامبر،  22در 
م يکارگران تسل دند امايرون کشيکارگران را با زور از ساختمان کارخانه ب

ک طرف آن ي را که  یباز و ساختمان یآن ها انبار کارخانه درفضا. نشدند
آن ها رفت و آمد . ابان را بستندياز خ یوار نداشت تصرف کردند و بخشيد

س و همراهانشان، يپل یروهاياما جز ن. کنند یبه طرف کارخانه را کنترل م
بعد از مستقر شدن . نديآ یت ميحما یند برايآ یکه به کارخانه م یاغلب کسان

ش يت ها از همه نوع افزايد کارخانه حمايرون از سالن توليکارگران در ب
که با  یزونا، تا کارگريدر بل   شنهاد کار توسط کارگران کارگاهياز پ: افت ي

کارگرشان جمع  یکمک به رفقا یرا که کارگران برا یدوچرخه آمد و پول
ل يرون آورد، تا کارگران شرکت جابياش ب یبب لباس کار آيکرده بودند از ج

ت آمدند، تا نوجوانان مرکز مستقل يسکويو ب ینيريپر از ش ینيکه صبح با س
س و کالباس آمدند، تا آن ير و سوسيپر از نان و پن یسه ايبارادونا که با ک

  ....، تا...که نوشابه و قهوه آوردند، تا يیها
و شروع  یط زمانيو مسئله شرا   مدهبه تصرف درآ   اکنون کارخانه از خارج

 یکارگران با کمک ها. است یاتيح یفصل سوز و سرما و برف مسئله ا
ل پخت و يک درست کردند و وساياز پالست یواريساختمان د یبرا یافتيدر

همواره در راه است و  یو مال يیغذا یکمک ها. پز را آماده نمودند
از کارگران کارخانه  ینده اينما. درسان یم یاريکارگران را به ادامه مبارزه 

کارگران کارخانه . دار کارگران آمديرامه از منطقه آکراته به د - یالتيتراف  
آن . نزه آمدنديد کارگران ايل آن را دارد به بازديکه مالکش قصد تعط یگريد

ل کارخانه و اخراج را يه تعطياز مبارزه عل یگريخواهند داستان د یها م
  .آغاز کنند
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د ياز محل کارخانه بازد ینينالدير )FIOM(ه متال يرکل اتحاديماه دب 5ز بعد ا
از آن چه که اتفاق افتاده بود و آن چه که انجام  یکارگران گزارش!!! کرد

دور تعلق  یه به گذشته هاياتحاد یکه برا   یان کردند، تجربه ايداده بودند ب
 یه برايما و اتحادم کارفريکارگران در مقابل تصم یستادگيا  داشت، تجربه 

بلکه کفر " یوحش"ه نه تنها يکه از نظر اتحاد یل کارخانه، تجربه ايتعط
د و همه را به يان کشياز مبارزه را به م یديکه عناصر جد یاست، تجربه ا
  .فکر واداشت

الن که در يگر ميکارخانه د 6   یکارگر یندگان شوراهاياکتبر نما 12در 
نزه يدار به ايد یارگران قرار دارند برال کارخانه و اخراج کيمعرض تعط

 یشوراها يین گردهماياول یکيواره پالستيآمدند و در سالن بزرگ د
خ مبارزات طبقه کارگر يبه تار ینين واقعه برگ زريا. انجام شد یکارگر

 800الن با يم یکوکا یس یرلياز کارگاه پ یندگانينما. افزود یجهان
مونزا که کارفرما  یز کارگاه هوفمن ر، ایاخراج 120و  یبازنشسته اجبار

ن يکارگر شاغل را اخراج کند که در ب 37کارگر از  14خواهد  یم
ه تا کنون در ياتحاد. ز وجود دارديکارگران ن یشورا یاز اعضا یاخراج

ا در مقابل اخراج يو  را اعالم نکرده  یم ها اعتصابين تصميمقابل ا
ل ياز کارخانه جاب. ئه نداده استچون کاهش ساعات کار را ارا یويآلترنات

منس سابق که کارفرما با تحت فشار قرار دادن کارگران يا زينا يکاز ید
از . ان کار بدهنديپا یدوار است که کارگران خسته شده خود تقاضايام

د اعالم ير مالک کارخانه، مالک جدييالنو که بعد از تغيانسالدو م  کارخانه 
بعد از آن که  یر سابق را قبول ندارد و اندککا یکرده است که قرارداد جمع

کارگران به عنوان اعتراض اقدام به اعتصاب کردند، کارفرما آن ها را به 
  .د کرديل کارگاه تهديتعط

د ينزه بايجه گرفته شد که مبارزه کارگران اينت يین گردهمايان ايدر پا
اشتند و دار را گذين ديگر باشد و قرار دوميد یکارگاه ها یبرا یسرمشق

شر کت در نشست دعوت به عمل  یر کارخانه ها برايم گرفتند از سايتصم
م ها ين تصميها و هم یريجه گين نتيدارها، همين دين مبارزه، هميهم. آورند
ه به صدا يسرما یم زنگ خطر را برايکارگران به عمل مستق  ن اقدام يو هم

ل رخوت يبه دلاست که در اروپا  یطوالن یکه زمان یه ايدرآورد، سرما
ه يو به حاش یکارگر یه هايمبارزات طبقه کارگر در اثر نقش مخرب اتحاد

  .گذراند یرانده شدن کارگران، دوران خوش ثبات را م
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مه اکتبر يکارگران، در ن یبعد از دوماه امتناع کارفرما از پرداخت دستمزدها

 یت هاياز حما یهر روز موقع نهار اول گزارش. دستمزدها پرداخت شد
ل به بحث يراجع به مسا یسپس به طور جمع. شود یده آن روز داده ميرس

ست و يافسرده ن یکس. پردازند تا همه کارگران به وضوح روشن شوند یم
 يیت هايامکان ادامه حرکت بدون حما. دهند ید به مبارزه ادامه ميهمه با ام

ب چو یون، تکه هايک کامي. رسد، وجود نداشت یکه از نقاط مختلف م
آورده است تا  یکيوار پالستيد یبه جا یچوب یواريدرست کردن د یبرا

از کارگاه  یندگانياکتبر نما 12در . زمستان آماده شوند یکارگران برا
قات ياکتبر کارکنان مرکز تحق 28در . دار کارگران آمدندينا به ديسياوف

ت يماابان کارخانه قرار دارد و قبال حيک که درست در آن سمت خيالکترون
خود را از کارگران اعالم کرده بودند و از آن ها خواسته بودند که به مبارزه 

 یخود را برا یمال یم فشار کارفرما نشوند، کمک هايادامه دهند و تسل
د يدار جدين مالک کارخانه و خريب ین هفته مالقاتيدر هم. کارگران آوردند

رون يب یالک برام یتا کنون کوشش ها. است انجام شد ORMکه از گروه 
  .ثمر مانده است ین آالت از ساختمان کارخانه بيبردن ماش
کارگران در . دن نوامبر ماه ششم تصرف کارخانه آغاز شده استيبا سررس

اتاق . باز هستند یاز سرما در انبار فضا یريجلوگ یبرا یفکر ساختن حفاظ
ک از چوب يپالست یدر آورده اند و به جا Lرا بزرگتر کرده اند و به شکل 

گرما آماده کرده  یک کوره برايساخته اند و  یچوب یواريه شده ديهد یها
 یت هايکارگران از حما. سوخت دارد یا ذغال براياز به چوب ياند که فقط ن

ماه مبارزه را به آن ها داده است  6شود و امکان  یکه از آن ها م یميعظ
مبارزه همه . ستيزه ننين مبارزه فقط مبارزه کارگران ايا. سپاسگزارند

قدرت با او  یابزارها یهمه . ستيمالک کارخانه هم تنها ن. کارگران است
ل ين دليجنگد و به هم ین کارگران ميز با ايا نيتاليهمراه هستند؛ دولت ا

ن سرکوب يهمه ماش. ن کارگران را ممنوع اعالم کرده استيمعامله با ا
، محافظان کارفرما یخصوص یتيامن یروهاي، نیاسيس سيس، پليه، پليسرما

را آن را نه يز. ستاده انديکارگر ا 50او همه و همه در مقابل  یو پادوها
سم حاکم يساله رفرم 80برمرداب  یکارگر بلکه تلنگر 50فقط   مبارزه

 ینند و آغاز دوباره مبارزات طبقه کارگر که ميب یبرمبارزه طبقه کارگر م
ه يعل یه در جنبشيه مصاف سرماتواند از حد حفظ کار فراتر رود و ب

دانند که اگر کارگران در  یم یه داريسرما یروهايهمه ن. نجامديب یکارمزد
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زار خشک يدر شال   یچون جرقه ا یروزين پيروز شوند، اين مبارزه پيا

  .کند یرخوت و سکون مبارزه طبقه کارگر اروپا آتش به پا م
گاه را گرفت تا نشان دهد که د از کارينوامبر مالک از دادگاه اجازه بازد 10

د باران ير بارش شدياما کارگران ز. هنوز مالک کارخانه است و اقتدار دارد
کارخانه او را وادار به  یجلو در ورود یر انسانيف زنجيجاد دو رديبا ا

نوامبر دوباره کارگران شرکت گاز با  18صبح زود روز . بازگشت کردند
قطع انشعاب  یبرا   حل حضور ندارنددر م ین تصور که کارگران چندانيا

  .اما باز هم موفق نشدند. گاز آمدند
ن کارخانه که خواهان يد و مالکان زميدار جدين خرين که مالقات بيبعد از ا

ن آالت و يساختمان از ماش یافت اجاره پرداخت نشده همراه با پاکسازيدر
کارگران  جه ماند،ينت یرون کردن کارگران از محل تصرف شده هستند بيب

گر يحاال د. ن را با بلندگو اعالم کردنديبه عنوان اعتراض اتوبان را بستند و ا
نوامبر را  یانيهفته پا. ن هم عمال به مخالفان افزوده شده انديمالکان زم

صاحب کارخانه اعالم کرد که . ان رساندنديبه پا یاديجان زيکارگران با ه
فروشد و  یآن را داشته باشد نه م يیکه قصد بازگشا یچ کسيکارخانه را به ه

ن صاحب کارخانه و شرکت يب يید، قول و قرارهايترد یب. دهد ینه اجاره م
   ن آالت و خارج کردن منطقه از شموليرون بردن ماشيب ین برايمالک زم

آماده  یآپارتمان ساز ین کارخانه برايانجام گرفته است تا زم یمناطق صنعت
ن با شرکت يل شرکت مالک زميه دعوت وکب یکه جلسه ا یدر حال. شود
 یروهايالن برقرار بود، نيرکل اداره کار ميکارگران و مد ینده شوراينما

  .ه کارخانه فرستاده شدنديتخل یبرا یتيس امنيو پل ینظام
کارگر در  50ن ين که اياگرچه هم. شده است یديمبارزه وارد مرحله جد

ا با همه ابزار سرکوبش يتاليا یداره يه دولت سرمايه و عليه سرمايمبارزه عل
گر ين که توانسته اند کارگران ديستند و مقاومت کنند، هميماه با 6توانسته اند 

را به  یت گسترده اين حماين که توانسته اند چنيرا به حرکت در آورند، هم
اگر موفق  ین مبارزه کارگران هستند حتيز برنده اين جا نيدست آورند، تا هم

  .د در کارخانه نشونديتولبه استمرار 
  2008دسامبر 

  LabourNet Germany: منبع
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  کننده اشغال کارگران هيبرعل اريع تمام جنگ

توسط  یجوال 22روز  یکره جنوب  Ssangyong Motorکارخانه 
کارفرما  یجوال 24روز . ل به اشغال در آمديکارگران بخش الک اتومب

چ وجه حاضر به يدر اشغال باشد به هکه کارخانه  یاعالم کرد که تا زمان
ت يونک تاک در حمايدر شهر پ یهمزمان تظاهرات گسترده ا. ستيمذاکره ن

ه به يس حافظ منافع سرمايشه پلياز کارگران انجام گرفت که چون هم
  .شدند یزخم یز مردم حمله برد و عده ايتظاهرات صلح آم

رمسلح را دشمن يدان جنگ و کارگران غيدولت کارخانه را م یجوال 26
 یبانيپشت یروهايرا که با ن یس و ماموران آتش نشانيپل یروين 3000د و يد

ل يدان جنگ گسين ميکوپتر به ا ینفر بودند همراه با دو هل 9000مجوعا 
 یواقع یه جنگين کارگر و سرمايرا بيرفت ز یراه نميالبته دولت پر ب. داشت

که جبهه کارگران  یتا وقتاما . ست دو طرف در کار استيبر سر هست و ن
ه خواهد يجبهه سرما یافته باشد، برنده حتميخته، شقه شقه و سازمان نيگس
از کارگران  یکه در آن بخش یس کارخانه را از جانب بخش رنگرزيپل. بود

کارگر خود  یه رفقايوابسته به کارفرما در اعتصاب شرکت نکرده و عل
ع يگاز ما یکوپتر نظام یهل دو. موضع گرفته بودند به محاصره در آورد

 یاريکنند کارگران بس یم یرا بربام بخش الک خال) گاز اشک آور( ديتوکس
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 یس و آتش نشانينفره پل 50م يک تي. شوند یم ید پوستيشد یدچار سوختگ

خود  یجلو ین سازيماش یفلز یکه با ورقه ها یمتحرک یدر پناه سپرها
ن بخش يا یمتر 30شوند و به  یک ميگرفته اند به ساختمان اشغال شده نزد

خانواده  یت کننده و اعضايدر طرف در کارخانه مردم حما. رسند یم
. کنند یق به مقاومت ميکارگران اجتماع  و تحصن کرده اند و آن ها را تشو

آب را به منطقه  یاسپر یزره پوش شده کپسول ها ینظام یون هايکام
 یگران را مورد حمله قرار مکوپترها کار یکنند و همراه با هل یک مينزد

 یبزرگ بر پوست دارند و اجازه ورود آب برا یکارگران که تاول ها. دهند
که  یشود در حال یدن و شستن گاز از پوست بدن به آن ها داده نميآشام

دارند که  یدر تلمبار شده است اعالم م یمردم جلو يیصدها ظرف آب اهدا
ند به يگو یآن ها م. مينينش یعقب نمم و تا مرگ يکش یما دست از مبارزه نم

م داد يز پاسخ مقابل نخواهيکه جانب کارفرما را گرفته اند ن یحمالت کارگران
از ما از آنان به عنوان  یاريرا باالخره آن ها هم کارگرند و گرچه بسيز

ان از منطقه و يکارگران خواهان ترک نظام. ميخائن به طبقه کارگر تنفر دار
اما کارفرما با . ت قرارداد کار امضا شده هستنديرعا یما برامذاکره با کارفر

در باره آن به  یريم گيت طلبکاران کارخانه و تصميد که با شکاين تمهيا
ر يکند و مانند سا یم یف خود شانه خاليدادگاه سپرده شده است از انجام وظا

 اريدر اخت ین به معنياست که ا یدولت یهم قطاران خود خواهان کمک ها
ه يخدمات به عموم بکار رود به سرما ید براياز بودجه که با یدادن بخش

کردن  یراض یاستقراض دولت از بانک ها برا یا به معنيداران است و 
ن جنگ يا. د مردم کارگر بپردازنديز بايه داران است که تاوان آن را نيسرما

به نفع  ن مبارزهيا یکفه ترازو یاما زمان. نابرابر کماکان ادامه دارد
 ین خواهد شد که کارگران سراسر کشور کره از رفقايکارگران سنگ

را سازمان دهند و با  یسراسر یتياعتصاب حما. ت کننديخود حما یاعتصاب
ا آن چه که به سود کارفرما ي یجاد ارزش اضافيجاد اختالل در امر ايا

که  ديه را در فشار بگذارند انگاه خواهند ديسرما یاتيمعروف است رگ ح
ت خواهند يم مرگ به تب رضايه داران از بيه و سرمايچگونه دولت سرما

 یبرا یه داريجز مبارزه و آن هم مبارزه ضد سرما یکارگران چاره ا. داد
 یرآن صورت همواره و هرروز گروهينخواهند داشت در غ یلغو کارمزد

ر ساقط خواهند شد، اگ یاز آنان مورد هجوم قرار خواهند گرفت و از هست
  . 2009 یجوال  .تنها باشند
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    کارگران مبارزه روز 77 دردناک انيپا است؛ کارگران هيعل هيسرما جنگ دانيم جا نيا

توسط کارگران با خشونت و Ssangyong روز اشغال کارخانه    77
اوت  4روز . افتيان يماه اوت پا 6ه در يس حافظ منافع سرمايپل یگريوحش

 2500. ن کارگران را مورد حمله قرار دادندس به همراه اعتصاب شکنايپل
کوپترها حمله به کارگران را آغاز  یتحت پوشش هل! س ضد شورشيپل

کردند  یکوپترها سع یس با هليپل یژه ياوت دو گردان و 5روز . کردند
کارگران . اده کننديرو پيبربام بخش الک که کارگران در آن جا بودند ن

ل وصل بود در اثر يکه به بخش الک اتومب یانيک کارگاه مي. مقاومت کردند
 یکارگران زخم. د شدنديشد یکارگر دچار سوختگ 50حمله آتش گرفت و 

ماستان يب یتخت ها یس از رويمارستان منقل شده بودند توسط پليکه به ب
که تعداشان در  یر کارگران زخميجه ساير وبه زندان منتقل شدند در نتيدستگ

 یمداوا خود دار یمارستان برايد از رفتن به بيرس ینفر م 100مجموع به 
خود را برپا  یتيوابستگان کارگران که در کنار کارخانه کمپ حما. کردند

کرده بودند توسط وابستگان به کارفرما مورد حمله قرار گرفتند و کمپ شان 
تا  یتيوتظاهرات حما یمائيک راهپياقدام به  یان کره ايدانشجو. ران شديو

 یتيامن یروهايدند نيکارخانه رس یآن ها به جلو یوقت. ه کردندکارخان یجلو
. ان حمله کنديس بتواند با گاز اشک آور به دانشجويکردند تا پل ینيعقب نش

 یکيک اسلحه شوک الکتريون کره نشان داد يزين حمله چنان که تلويدر ا
 شدند که در یپرتاپ م يیخ هايد مورد استفاده قرار گرفت که از آن ميجد

در  - کرد یجاد ميا یکيرفت و در آن جا باز شده شوک الکتر یلباس فرو م
د يجد یز از باتوم هايران به مردم معترض نيسرکوب در ا یروهايحمالت ن

 6روز .  - .ده شده بود استفاده شديکه از کشور آلمان خر یکيشوک الکتر
 یم Ssangyong روز از اشغال بخش الک کارخانه    77اوت که 

بود، در  یمبارزه طبقه کارگر جهان ین روزهاياز تلخ تر یکيو گذشت 
ر يسا يیکه مدت ها بود که آب و برق قطع بود و از رساندن آب اهدا یحال

شد، حدود  یم یريکارگران جلوگ یدن و شستن زخم هايآشام یکارگران برا
ضد شورش که از اوائل هفته کارخانه را  یرويس و صدها نيپل 4000

به کارگران حمله کردند  یريوصف ناپذ یگريه بودند با وحشمحاصره کرد
ش از هزار کارگر در يب.  ان دادنديو به تصرف کارخانه توسط کارگران پا

بستن کارخانه و  یم کارفرما برايمقابله با تصم یمختلف برا یبخش ها
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بعد  یکارگران اندک. ماه مه اعتصاب را آغاز کردند 27اخراج کارگران در 

 ین محل کار برايرد؛ تضميد صورت بگيايب یچ اخراجيه:  یته هابا خواس
ت کارخانه به اشغال يدر وضع یرييچ گونه تغيهمه کارگران و عدم ه

به ساختمان  یجا از ساختمانيس، کارگران تدريکارخانه اقدام کردند با حمله پل
ل گرد هم آمدند و يگر عقب نشستند و باالخره همه در کارگاه الک اتومبيد

د و هست ين بخش را به آتش خواهند کشيد کردند که در صورت لزوم ايتهد
ن روز سرکوبگران يدر ا. ل خواهند کرديست کارخانه را به خاکستر تبديو ن

کوپترها به بخش الک حمله بردند  یان با کمک هليبه خواسته کارفرما یدولت
ر آوار ياز کارگران ز یاديعده ز. و سقف را برسر کارگران خراب کردند

  . م بودياز آنها وخ یشدند که حال تعداد یمانده زخم
برد به  یش ميان پيکه کار مذاکره را با کارفرما KMWU یه يهمزمان اتحاد

 ی٪ مشاغل برا60ن يت تضميرياطالع داد که مد یکارگران اعتصاب
ان يان خواهان پايزخم یرفته است و با توجه به تعداد بااليون را پذياعتصاب

 500به وقت کره تعداد  4حدود ساعت . وتصرف کارخانه شد اعتصاب
ار دردناک که زخم آن يبس یلحظه ا. کارگر شبانه کارگاه را ترک کردند

ن به مفهوم ادامه کار يالبته ا. کر طبقه کارگر خواهند مانديهمواره برپ
؛ یکارگران نبود بلکه معلوم شد که نه کارفرما بلکه اداره بازنشستگ

ز بدون پرداخت يمانده ن یرفته و باقيکارگر را پذ 468 یارياخت یبازنشستگ
 یخواهند رفت و آماده خدمت خواهند بود تا اگر روز یدستمزد به مرخص

ز در يخ نين تاريقبل از. دياز به کارشان بود از آن ها دعوت بکار به عمل آين
کارگر از  2646ش از موعد يپ یبه بازنشستگ یل دادگاه رايماه آپر
کارگر قرارداد موقت و  2000ز يقبل از آن ن. کارگر شاغل داد 7175

روز  77ب، ين ترتيبه ا. ع وابسته کارشان را از دست داده بودنديصنا یفصل
که کارگران به جلو  یتنها گام. افتيان يدلخواه پا یتجه يمبارزه بدون ن
ر باهم دند که اگيکارگران فهم. اتحاد در مبارزه بود یبرا یبرداشتند آزمون

 یه دارند و لشگرکشيتر را در مقبل سرما یباشند توان مقابله بهتر و قو
آن ها  ین اتحاد چقدر برايه و دولت نشان داد که ايو اخوت سرما یدولت

گر ياز طرف د. ستاديله در مقابل آن خواهند ايز است و به هر وسيهراس انگ
 اب کارگران اعتص. برد یپ یت طبقاتيطبقه کارگر به ضعف خود در حما

Ssangyongیدر کره جنوب یل سازين کارخانه بزرگ اتومبيکه پنجم 
گر يکارخانه بزرگ د 4کارگران  یت واقعياست، نتوانست مورد حما



 

 مجموعه مقاالت  

150 
ت ياز کارگران از آن ها حما یتنها تعداد اندک. رديکره قرار گ یل سازياتومب

نفره را  3000 یک راليکره  یه هايون اتحاديز کنفدراسيکبار ني. کردند
آب پاش از  ین هايکوپتر از هوا و ماش یهل 10له يسامان داد که به وس

عالوه . د و آب فشرده قرار گرفتندين مورد حمله با گاز اشک آور توکسيزم
ن يت کردند اما ايز از آنان حماين یبر آن کارگران بخش بهداشت و پزشک

ه را از يسرما یلوخواباندند و گ یک ساعت کار را مياگر آن ها . نبود یکاف
ار موثرتر باشد و نشان دهد که يتوانست بس یفشردندم یم ینظر اقتصاد

کند تن واحد  ین که در کجا و در کدام بخش کار ميطبقه کارگر جدا از ا
افت که طبقه کارگر يخواهد  ینمود درست و حساب ین وحدت زمانيو ا. است

ا برسد که گرچه مبارزه به آن ج. ه بکشانديست سرمايمبارزه را به هست و ن
ن کار و دستمزد يط کار، تضميبهبود شرا یبرا یفور یخواسته ها یبرا

 یبرجا باشد آن ها و خانواده ها یه داريسرما یاست اما تا وقت یضرور
ه فربه تر و آن ها يد و همواره سرماينخواهند د یخوش در زندگ یشان رو

ه يخود را که امحا سرما ین خواست اساسيبنا برا. ده تر خواهند شديچروک
نجات خود و کل  یان آورند و برايو استثمار انسان از انسان است بم یدار

خود را سازمان داده به شاهرگ  یه داريضد سرما ین ستم شوراهايجامه از
  . ورش برندي ید ارزش اضافيتول یعنيه يسرما یاتيح

هنوز در کارگاه  دهها کارگر. ستيان کار نيان دردناک هنوز پاين پايالبته ا
را در  یمانده و خواهان ادامه اعتصاب هستند گرچه چشم انداز روشن یباق

  :نديگو ینند اما ميب یمقابل خود نم
    Ssangyongزنده باد تصرف  مرد، Ssangyong تصرف 

  2009ت وا
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 یتصاباع کارگران توسط شگاهيپاال یادار ساختمان تصرف
  *توتال
ک بعد يتوتال در دانکرکو بلژ یشگاه نفت کنسرن نفتيکارگر پاال 150حدود 

رفت يمذاکره نپذ یت خواست و اتمام حجت آن ها را برايرياز آن که مد
ان يآن ها به اجبار راه خود را از م. را تصرف کردند یساختمان ادار
ساختمان  یا به باالگشودند و با استفاده از نردبان خود ر یتيماموران امن

ت يرا سايبرند ز یه در اعتصاب بسر ميژانو 12ن کارگران از يا.. رساندند
سقوط مصرف "ل آن يآن ها از ماه سپتامبر بسته شده است و دل یکار

  . ده استياعالم گرد" ینفت یفرآورده ها
مشغول به کارهستند اما د رکنار آن به  یکارگر اصل 370شگاه ين پااليدر ا

کارگران گفتند ما . کنند یکار م یز کنتراتيکارگر ن 450 یجنبصورت 
ما خواستار . مان پاسخ داده شوديم تا به خواسته هايمان یآنقدر در ساختمان م

  .دينخواهد رس یبيل آسيم و به وسايستيخشونت ن
 ین شرکت صنعتيو هشتم ین کنسرن بزرگ نفتيتوتال چهارم یکنسرن نفت
ورو است و يارد يليم 158.8شرکت  نيه ايسرما. استيبزرگ دن
همان گونه که . نفر در سراسر جهان به کار در آن اشتغال دارند 96400

ساقط  یخواهند کارگران را از هست یم یه داران وقتيج است همه سرمايرا
 یکنند اما حت ید وفروش را بهانه ميان شرکت و کاهش توليند ضرر و زينما

ست بلکه به ين یان واقعيضرر و ز یبمعن زيار آن ها نيان در معيضرر و ز
النس توتال در يب. ن استيز چنيتوتال ن یکاهش سود است چنانکه برا یمعنا
٪ را نشان  27برابر با  یدر رابطه با فروش کاهش 2008سه با سال يمقا
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 7.8ورو به يون يليب 14که سود شرکت را از حدود  یدهد به نحو یم
ن يکه ا یزمان یعنيدر چارک چهارم سال سود شرکت . ون رسانده استيليب

ا کارگران يد آيد پرسيبا. ون دالر بوده استيليب 2.1کارگران اخراج شده اند 
ون و يليب 2ن يا در هميشتر بوده ويا بيا کمتر يون يليب 14سود شرکت  یوقت
 یسود از محاسبات آن ها کمتر م یدر آن داشته اند که وقت یسهم یفعل یاند

ن ين سودها مگر حاصل کار هميا ايآ. کنند یگران را اخراج مشود فورا کار
 5ست که ين کار پرداخت نشده کارگران نيا از هميو آ. ستيکارگران ن
ن فاز يمن و هم چنيکو، آنگوال، قطر و يج مکزيه، خليجريم در نيپروژه عظ

ره يه و الجزياالت متحده ، روسيدر ا یگريد یدوم پروژه کانادا و طرح ها
شناسند  یم ین سفسطه را کارگران بخوبيا. آغاز شده است 2009ل در سا
حق کارگران توتال است که . شوند یم نمين سبب در برابر آن تسليبه هم

تصرف کنند بلکه بهتر  یت خود نه تنها بخش اداريروشن شدن وضع یبرا
د را يکار شده خود چرخ توليب یبا رفقا یبود که کارگران شاغل در همبستگ

 یان بدانند که کارگران منشا سود آن ها را ميکردند تا کارفرما یمساکن 
را در مقابل خود  یه داران طبقه رزمنده ايکه سرما یمسلما تا زمان. شناسند

ن نه يداند که ا یجنگد و م یخود و کل طبقه م یمنافع طبقات ینند که براينب
ستم يسست ين جنگ برسر هست و نيجنگ چندرقاز اضافه حقوق که هم چن

ش خواهند يخواهند بدون واهمه به پ یاست کماکان هرچه م یه داريسرما
  2010ه يفور      .برد

  
  
  
  
  
  
      

  ليبرز در خانمان یب مردم توسط یخال یها خانه تصرف
 300ل يزانو در برزيدر شهر بلو هور 2009ل يآور 9روز پنج شنبه 

 یاز خانه ها یاديافته بنام داندارا تعداد زيک حرکت سازمان يخانواده در 
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ل طبق آمار يبرز یونيليم 4ن شهر يدر ا. را به تصرف خود در آوردند یخال

هزار نفر از  55ن حال ياما در ع. وجود دارد یهزار خانه خال 75 یرسم
ن بار ين سوميا. ندارند یزندگ یبرا یچ سرپناهيکار هيا بيمردم کم درآمد و 

. کردند یم یخال یخانمان اقدام به تصرف ساختمان ها یب یهابود که توده 
تصرف  یالت انجام گرفت توده هاين ايکه در مرکز ا یدر دو حرکت قبل

ن يا. س مواجه شدند و حرکت شان درهم شکسته شديد پليکننده با سرکوب شد
دفاع از حرکت خود شدند که مورد  یبرا یبار آن ها خواهان کمک مردم

در شب اول . قرار گرفت   نيزم ید خلق وجنبش مردم بگايت بريحما
که قانون حمله  یس قرار گرفتند در حاليپل 150تصرف، مردم مورد حمله 
ک روز بعد تعداد تصرف کنندگان به سرعت ي. شبانه را ممنوع کرده است

ن يا. دينفر رس 4000ون به يزيباال رفت و طبق گزارش گزارشگران تلو
از  یت قرار گرفت و تعداديطرف وکال مورد حما افته ازيحرکت سازمان 

س و دولت وارد يوکال وکالت تصرف کنندگان را به عهده گرفتند و با پل
الت حزب کارگر حکومت را ين ايبه بعد در ا 2008از سال   .گفتگو شدند

که به نام کارگر اما به کام  یستيدر دست دارد، اما مانند همه احزاب رفرم
سرپناه  یسکنا دادن مردم ب یبرا یچ اقداميکنند ه یم ه داران عمليسرما

به  ین ساختمان ها که در منطقه ايازا یاريکه بس یدر حال. انجام نداده است
  . هستند یسال است که خال 20هکتار قرار دارند  40وسعت 

  2009ل يآور
  

 خانه یب زنان توسط نيزم اشغال تجربه: کيمکز در زنان با
  یتيس کويمکز در

  Maria Atilano النويآتا يهمراه مار، 2011اکتبر  18نبه سه ش
به مصاف  یم که با دست خاليرو یم یمالقات زنان یبرا یتيکوسيدر مکز

نداران بزرگ دست به يه داران و زمينده سرمايبا دولت نما. ه رفتنديسرما
، یزندگ یبرا یخود را در داشتن سرپناه یآن ها حق انسان. بان شدنديگر
کودکان خود را بدون ترس صاحبان خانه . رنديدر آن بتوانند آرام بگ که یجائ
م يهستند و ب یه داريم سرمايعظ یشتر شرکت هايکه اکنون ب یجارياست یها

به . رنديابان، در آغوش بگيختن جل و پالس شان به خيس و ريحمالت پل
  . گر را در سر بپرورنديد ینده ايآ یايمدرسه بفرستند تا رو
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. کند یستگاه توقف ميدر ا یقه اتوبوسيهردو دق. ميستيا یوبوس مدر صف ات

 یاده ميپ یکيکه بهم فشرده درآغوش هم اند و بزحمت  یتيجمع یاز انبوه
 یبه هرحال ساعت. رون کرديال سوار شدن را از سر بيد خيبا یشود گوئ
م و يل کنيم بزور خود را به اتوبوس تحميريگ یم ميم و تصميشو یمنتظر م

ما  یبعد تاکس. مانند یاما دوستان مرد درقسمت مردانه جا م. ميشو یق مموف
زند  یاد ميرساند که فر یم یبه منطقه ا یتنگ و سرباالئ یابان هايرا از خ

 یم که درختيشو یاده ميکوچک پ یدانگاهيک مي یجلو. ن استيرنشيفق
دارد و به پاس  یخود قرب و مقام یور آن است و برايساله ز 400

رش در يدرازش و تاث یاز شرح زندگ یاش، با تابلوئ یداريو پا یمندسال
  .شود یژه ميو یمقاومت اهال

 یبا سرها یزنان. روزانه شده است یا قرارهايو  ین جا محل اجتماع هفتگيا
ن يرتريپ. نديآ یبه استقبال ما م یبرافراشته منتظر ما هستند و با خوش روئ

ت جنبش را يدر دست که افتخار رهبر ید بافته و عصائيسف یشان با موها
که  یاز آن روزگار و کار سترگ یو. زند یبعهده داشته است، بما لبخند م

و  ین اقشار کارگريرترياز فق یزنان. کند یکرده بودند با افتخار صحبت م
ن آلونک به آن ياکثرا تنها سرپرست خانوار بدون خانه، و سرگردان از

 ین نميت از غاصبيجز سلب مالک یند؛ راهکن یزنان با هم شور م. خرابه
نترسند و . م نشونديکنند که تسل یکنند و عهد م یعزم خود را جزم م. ننديب

  . ستنديم خود بايتصم یاستوار تا آخر، پا
در خارج از محدوده شهر  یتپه ا یکنند که باال یرا انتخاب م یمنطقه ا

ه آن درخت کهنسال گايتپه که جا یست و از باالين یقرار دارد، مسکون
ک روز يزنان با هم در . از شهر را در چشم انداز خود دارد یاست، بخش

کنند وچون پرندگان سبکبال با جوجه  یجل و پالس شان را از شهر جمع م
 یمستقر م یک در گوشه ايهر). 1990(کنند  یشان به آن جا کوچ م یها

  .سقف شان آسمان است. شوند
ن انسان ها، توجه اش را ير ايو مرگ و م یرسنگچ گاه فقر و گيکه ه یدولت

 یروهايس و نيپل. شود یسرکوب متوجه آن ها م یجلب نکرده بود، برا
روزانه ادامه  یريکشمکش و درگ. رود یفرستد و به جنگ زنان م یژه ميو
ره، يک و غير و چوب و پالستيزنان هم ضمن مقاومت با حص. ابدي یم

شبرد امور يپ یروزانه با هم برا. سازند یخود را م یکپرها و  آلونک ها
. زنان است یعادگاه و مکان شورايکنند و درخت کهنسال م یمشورت م

و  یو نظام یزند و خبر آمدن ماموران شهربانيآو یتپه م یرا برباال یزنگ
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رسانند تا آن ها را  یرا با به صدا در آوردن آن به اطالع عموم م یانتظام

   .ج کننديمقاومت بس یبرا
رند آلونک ها و کپرها يگ یم ميرند و تصميپذ یاز مردان را م یکمک تعداد

خود شروع به ساختن  یبا دست ها. ل کننديتبد یمحکم تر یرا به خانه ها
دفاع  یو برا یخصوص تيدولت در مقابل، با احترام به مالک. کنند یخانه م

منطقه از  هينده آن است، کماکان برخواست تخليکه نما یاز حقوق طبقه ا
ه هر انسان يکه حق اول یاز دادن امکانات. کند یم یزنان و کودکان پافشار

به دکتر و دارو  یحق داشتن آب و برق، حق دسترس یعنياست  یزندگ یبرا
در . کند یم یرود و خود دار یداشتن مدرسه، طفره م یو حق کودکان برا

ند و با آغوش يآ یر مناطق مجاور به کمک ميمقابل امتناع دولت، مردم فق
ز با آن يکنند و آموزگاران ن یباز کودکان را به مدارس منطقه خود دعوت م

به  یاسيس یفعال زنان ، کارگران و گروه ها یگروه ها. شوند یها هم گام م
، یاجتماع یاسيفعال در جنبش س یپزشکان و کادر بهداشت. شتابند یکمک م

ان آنان ياز م. دهند یم آن ها اختصاص یک روز کارشان را به مداواي
، یدن دوره آموزشيکنند تا با د یآموزش بهداشت انتخاب م یرا برا یزنان

رانندگان اتوبوس مناطق . منطقه را عهده دار شوند یبهداشت یمراقبت ها
ن يگر به خط خود اضافه کنند و ايستگاه ديرند چند ايگ یم ميمجاور تصم

ابل مقاومت زنان در حفظ در مق. منطقه را هم تحت پوشش قرار دهند
مردم کارگر و زحمتکش مناطق  یت ها و کمک هايدستاورد خود و حما

 ینيجا مجبور به عقب نشيه تدري، دولت سرمایاسيس یروهاير نيمجاور و سا
 یت عموميبا حما یحرکت یرا وقتيشود ز یت موجود ميرفتن واقعيو پذ

ن يد و ايآ ینم ه داران برياز دست دولت و سرما یشود کار یمواجه م
 یاجتماع یر جنبش هايو سا ید مورد توجه جنبش کارگرياست که با یزيچ

شود  یکه م یخانه هائ. خود را ساخته اند یاکنون آن ها خانه ها. رديقرار گ
را مشاهده کرد که  ید و فقرين بلوک ها درون خانه ها را ديدرز ب یاز ال

 یده به خود و کارين با قامت کشن فقر، زناياما با وجود ا. است یباور نکردن
  . کنند یکه کرده اند افتخار م

ت يآن را در اولو یمناسب برا یو داشتن مکان یاز کودکان به بازيزنان ن
کودکان با  یبرا یجوانان و پارک باز ین ورزش برايدهند و زم یقرار م

د يسقف خانه ها و خر یبا قرار دادن منابع آب برباال. سازند یابزار ساده م
اکنون منطقه . کنند یحل م یرا تا حدود یآب یآب، مساله ب یآب از تانکرها

مواقع  یبرا یبا و با منبع آب بزرگيز یپارک یدارا. مدرسه است یدارا
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 نام آن،. شود یک منطقه شهر محسوب ميبرق دارد و . است یاضطرار

Colonia   Diamante )است و به خاطر کار ) منطقۀ الماس
و . درخشد یم یان چون الماس در مجموعه جنبش اجتماعن زنيسترگ ا

ن جنبش اجازه مشارکت يکنند که در ا یکه افتخار م یزنان در کنار مردان
شود مبارزه و مقاومت کرد و با سلب  یبالند و معتقدند؛ م یافتند، به خود مي

و  یاساس ین، اعتقاديا. ت از غاصبان، حق خود را از آتها گرفتيمالک
حق فکرکردن را از  یبا مناسبات غالب خود، حت یه داريسرما. درست است

خود را به آن ها قالب  یدئولوژيکند و فکر و ا یکارگر غصب م یتوده ها
 یگاريکند، ساعت ها آن ها را به ب یحاصل کار آن ها را غصب م. کند یم
با . داند یگذارد و سود خود م یکشد و نام حاصل آن را ارزش افزوده م یم

ر نام دستمزد به آن ها، ياز حاصل کارشان ز یار کوچکياخت بخش بسپرد
افتن يکودکانشان به آموزش مناسب و  یابيراحت، حق دست یک زندگيحق 

  .کند یرا از آن ها سلب م یگاه مناسب اجتماعيجا
از قبل  یبا دادن اعتبارات نجوم یمال یه ، بانک ها و بنگاه هايدولت سرما 

 ین پس اندازهاياز استثمار کارگران و همچن حاصل یاضاف یارزش ها
ه داران، راهشان را در غصب  يون ها انسان کارگر به سرمايليز ميناچ
کند تا متعاقب آن، حق داشتن سرپناه را به حق اجاره  ین ها هموار ميزم

ت ين وضعياز ا يیرها یکه برا یتنها راه .ل کننديکردن خانه از آن ها تبد
سلب . ن حقوق غصب شده استيد، بازپس گرفتن امان یم یاسفبار باق

د ين هدف بايا یبرا. است یه داريکندن گور سرما. ت از غاصبان استيمالک
در  ین زنان گاميو کار ا. د مقاومت کرديبا. د مبارزه کرديبا. حرکت کرد

  .ن راه بوديا
 يیاه و مناسبات آن، شوريه سرمايد برعليائيب. ميرا بردار یبعد ید گام هايايب
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