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روز اشغال کارخانه ١١۶  

 
ششد و  ماه هشتاآبانيازدهم                                                                                                              ی ثابتدهيفر    

 
  

 اکتبر ٢٢کارگران از . روز از اشغال کارخانه دوچرخه سازی بايک سيستم که گزارش آن قبال آمده می گذرد١١۶

 وحشی را به عالمت اعتصاب غيرقانونی يا اعتصاب   رد هاوزن آلمان، عکس گربه ی سياهبرسردر کارخانه در نو

  .وحشی نصب کرده اند

گرچه قصد تحويل کارخانه به کارگران به عنوان يک واحد انقالبی و ضد سرمايه داری در ميان نبود اما اين تجربه 

 نه يک کارخانه کوچک بلکه توان اداره ی نشان داد که اگر هم بستگی کارگری جهانی موجود باشد، کارگران

جهانی را خواهند داشت که درآن همه به يکسان از مواهب برخوردار خواهند شد و سلسله مراتب و تبعيض و 

  .اختالفات طبقاتی رخت برخواهد بست

 ١٨٣٢ی  اکتبر بدون داشتن مديريتی از باال و با خود مديريتی و خودگردان٢۶کارگران بايک سيستم تا تاريخ 

آمريکای شمالی، استراليا، کانادا، آفريقا و خاورميانه آمده : دوچرخه توليد کردند که سفارش خريد آن از سراسر دنيا

حمايت بين المللی از کارگران اعتصابی اشغال کننده کارخانه . بود و پولش از قبل به حساب کارخانه واريز شده بود

اين زيباترين حرکت کارگری در اين فصل سرد . داد تا به کارشان ادامه دهندبه آن ها اميد، توان ايستادگی و جرات 

   . بی اعتمادی بود

 يورو مزد ١٠ ساعت در هفته کار می کردند و ساعتی ٣۶کارگران بدون هيچ تمايزی پنج روز هفته و در مجموع 

خود را از ديگران پنهان نگه کسی به ديگری با حسرت نگاه نمی کرد و کسی ميزان دريافتی . دريافت می داشتند

  !نمی داشت

  
  نقش اتحاديه ها 

  
 سرک می کشيدم و به دنبال  در فاصله اين اعتصاب من به طور مرتب به سايت اتحاديه ها به ويژه اتحاديه متال

  .انعکاس آن، حمايت از آن و غيره بودم اما همان طور که انتظار داشتم نشانی از آن پيدا نکردم

ی بسيار کرد که اشغال کارخانه را به صورت امری قانونی درآورد و برچسب اعتصاب وحشی را اتحاديه متال سع

هم زمان سعی کرد در تصميم کارگران اثر بگذارد؛ بدين طريق که به آن ها بقبوالند که به مدت يک . از آن بردارد

. خاتمه يابد و منحرف شود اما موفق نشدهفته و همه با مزد يکسان و با خود مديريتی کارخانه را اداره کنند و مساله 

به همين سبب اتحاديه هيچ دوچرخه ای را سفارش نداد و هيچ حمايت سازمان يافته ای نيز ازين عمل کارگری به 

به همين . اتحاديه کوشيد از شرايط ايجاد شده برای يارگيری و بدست آوردن اعضای جديد استفاده کند. عمل نياورد
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. عده ای به آن گرويدند. برای کارگرانی که عضو اتحاديه شوند را به ميان آورد" پول موقت " سبب حرف وامی بنام

اما وقتی از پرداخت پول به کارگران . پرچم اتحاديه در کارخانه برافراشته شد. حق عضويت ها وصول شد

  .عضوگيری شده خبری نشد به يکباره پرچم و عاليم اتحاديه ناپديد شد

ه عمومی نيز در ابتدا گزارشاتی در اين رابطه در داخل محدوده ی اتحاديه انتشار داد و خود را به چپ داخل اتحادي

  .معرض ديد عموم قرار داد اما متوقف شد

" اتفاق ناخوشايند حمايت حزب ناسيوناليست آلمان، حزب دست راستی و ضد خارجی از کارگران با فراخوان 

 کنند که برايشان سرمايه سرمايه است و سرمايه بد خارجی و سرمايه خوب سبب شد که کارگران اعالم" حمايت ملی

  .نندکملی برای شان وجود ندارد و فرقی نمی 
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