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 تصرف کارخانه و تالش 

نرگراا شکست مبارزه کی برای کارگرهياتحاد  
١٣٨٨ فروردين ٢۴نبه شدو                                                                                           ی هماهنگتهيکم               

   
خبر  در بلفاست انگليس توسط کارگران اخراجی عاصی و خشمگين» ويستن« صرف کارخانه قبل از ت در روزهای

مرور مراحل و داده های آن  که مبارزات کارگران در اين مدت يک منحنی افت و خيز را پشت سر نهاده . داديم

 ٩٠ما از اوايل دهه عظيم فورد تعلق داشته است، ا کارخانه ويستن در گذشته های دور به کمپانی. درس آموز است

اين شرکت در حال . جداگانه خودروسازی کار خود را ادامه می دهد سده پيش تا امروز به صورت يک شرکت

 سرمايه داران صاحب اين شرکت در. کارگر را در شهرهای مختلف انگليس استثمار می کند ۶٠٠بيش از  حاضر 

انتشار . خواهند ساخت  کارگر کارخانه ها را بيکار۶١٠ کارگر از کل ۵۶۵ اعالم کردند که ٢٠٠٩ مارس ٣١روز 

همه خود را در خطر بيکارسازی احساس . آمد موج خشم کارگران به خروش. اين خبر همه کارگران را تکان داد

قدرت سرمايه را بايد با قدرت متحد طبقاتی و کارگری « اين عبارت که  محتوای. کردند و تصميم به مقاومت گرفتند

 البه الی حرف ها، درد دل ها و نجواها پيچيد و در جريان پيچش خود مسير تصميم را روشن  در»پاسخ گفت

پايان تصرف را به لغو  و همه يکصدا و متحد عزم جزم کردند که کارخانه را به تصرف خويش در آورند . ساخت

کارخانه ويستن در شهر . شيدلباس واقعيت پو حکم توده های کارگر بسيار سريع. کامل حکم اخراج ها موکول کنند

کارگران اقدام به اين کار و اعمال قدرت عليه صاحبان سرمايه را   کارگر شرکت تصرف شد و٢٠٠بلفاست توسط 

  . دانستندحق مسلم خود

کارخانه ويستن در بلفاست و صف آرايی نيرومند توده های کارگر در مقابل صاحبان  روز اول آوريل خبر تصرف

و » اين فيلد « کارگر در ٨٠. از مجاری مختلف به گوش همزنجيران آنان در دو شهر ديگر انگليس رسيد سرمايه

آنان نيز . همزنجيران خويش استقبال کردند با شور و شوق و شادی از اقدام شجاعانه» بيسلدن«  کارگر در ١٠٠

يک شعار مشترک کارگران در . شتندروز تصميم را به اجرا گذا تصميم به تصرف کارخانه ها گرفتند و در همان

 ما برای يک جنگ مناسب بر روی پاهای خويش بسيار استوار. ما می تواينم پيروز شويم  «:  کارخانه اين بود٣هر 

. کارخانه ها توسط کارگران خودروسازی ويستن دهان به دهان منتشر شدگزارش تصرف  .»ايستاده ايم 

کارگران  .م به همراهی و همکاری و پشتيبانی و بذل هر نوع کمک گرفتنددر جاهای ديگر تصمي همزنجيران آن ها

همدستی هم تهيه کردند و برای اعالم  آب و غذا و هر وسيله الزم را با. زيادی گروه های ويژه امداد تشکيل دادند

    . شهر انگليس شتافتند٣شده در هر  تصرف حمايت همه نوعی خويش به سوی سه کارخانه 

اتحاديه زنگ خطری  ورود. آوريل اتحاديه کارگری به رسم معمول وارد ميدان مذاکره با سرمايه داران شدهشتم 

با اتحاديه ها به طور واقعی از مقابله با سرمايه  مقابله. بود که برای سرنوشت پيکار توده های کارگر به صدا در آمد

بسيار آگاهانه تر می جنگد، نقاط ضعف و قدرت را دشمن خانگی . دشوارتر است داران و دولت های سرمايه داری



و توهم و  دشمن خانگی اعتماد. می شناسد، نابکارانه تر و موذيانه تر و حساب شده تر حمله می کند بسيار بهتر

اتحاديه های کارگری با مبارزات  .انسانيت و شرافت و همه چيزهای انسانی حريف را سالح حمله خود می سازد

کارگران خودروسازی نيز درمورد کارگران ويستن چنين  ی طبقه کارگر چنين می کنند و اتحاديهضد سرمايه دار

آنان اعالم کردند که برای حل مشکالت . سرمايه داران به زد و بند پرداختند سران اتحاديه در نيويورک با. کرد

جلوگيری از اخراج کارگران  دند که برایآنان دروغ گفتند و بسيار شيادانه وانمود کر. وارد مذاکره شده اند کارگران

کارخانه راضی کارگر آنان را به پايان دادن به تصرف  سران اتحاديه با جلب اعتماد توده های. به توافق رسيده اند

يی » افعی شده هاخورده ومار«ن اتحاديه های کارگری دنيا سرمايه داران صدرنشي .ها دروغ بوداما همه اين. کردند

. آسان نيست مسموم سازی هايشان برای توده های کارگر چندانناخت همه دروغ ها و زهرپاشی ها وه شک هستند

کارخانه پايان   آوريل زير فشار اتحاديه کارگری و دروغ های سران سرمايه دار آن ها به تصرف١٩در کارگران 

همدستی اتحاديه ساالران برای اخراج آن  وآنان همچنان در معرض اخراج هستند و سرمايه داران با همراهی . دادند

مبارزات ادامه دارد و کارگران برای جلوگيری . برنامه ريزی می کنند ها و برای رهايی از خطر موج مبارزاتشان

ضدکارگری  اما با تالش. آالت توسط سرمايه داران برنامه های خاص مراقبت ترتيب داده اند از خارج شدن ماشين

  .ا آشکارا به نفع سرمايه داران تغيير کرده استاتحاديه توازن قو
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