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يم صنعتی و مالی دنيا را به سوی خود ويتنام از جمله کشورهايی است که سيل سرمايه های شرکت ها و انحصارات عظ

نيروی کار شبه رايگان کارگران اين کشور گنج بادآورده فناناپذيری است که کرکسان مرده خوار . سرازير ساخته است

شدت استثمار . صاحب سرمايه از همه سو برای استثمار وحشيانه آن دندان تيز کرده و به سوی آن هجوم آورده اند

جا مافوق همه معيارهای متعارفی است که اينجا و آنجا در گزارش های رسمی دنيای سرمايه داری نيروی کار در اين

روزانه کار بسيار طوالنی و توان فرسا .  دالر آمريکا در ماه تجاوز نمی کند۶٠دستمزد کارگران از . انعکاس می يابد

 اساس آنچه که حتی در روزنامه های رسمی بر. شرايط کار دردآور و آزار دهنده و بيش از حد فرساينده است. است

.  دالر باالتر نمی رود٢در ويتنام از » نايک« محافل مختلف سرمايه جهانی درج شده بهای تمام شده يک جفت کفش 

در اين کشور همان ارزانی هولناک و » نايک« تنها علت سطح بسيار نازل هزينه توليد کفش برای کارتل عظيم 

 دالر به ۶٠اين کفش ها را در بازار کشورهای اروپايی با بهای » نايک« . ار طبقه کارگر استجنايتکارانه نيروی ک

اين . نرخ استثمار کارگران توسط تراست عظيم صنعتی مذکور رقمی حيرت آور است. دست مشتريان خود می رساند

  .  درصد افزون است١٠ ٠٠٠نرخ از 

آنان فقط از آغاز سال . ت کارگران ويتنام را به دنبال داشته استوضعيت مرگبار باال گسترش روزافزون موج مبارزا

 اعتصاب عظيم را عليه شدت مرگ آفرين استثمار ٣٣٠   ماه ۶ميالدی جاری تا کنون يعنی در طول کمتر از 

صدها هزار کارگر در اين اعتصاب شرکت کرده و در طول اين اعتصابات زيان های . سازمان داده اند سرمايه 

  .ظيمی را بر صاحبان سرمايه ها وارد ساخته اندبسيارع

 ماه همه بدون ۶ اعتصاب سازمان يافته کارگران در طول اين ٣٣٠نکته بسيار اساسی و قابل توجه اين است که کل 

استثنا در خارج از مدار دخالت اتحاديه های کارگری صورت گرفته و اتحاديه ها در هيچ موردی هيچ نوع توافقی با اين 

تمامی تالش و  از اين مهم تر، به اعتراف صريح سران اتحاديه های کارگری ويتنام اين نهادها. اب ها نداشته انداعتص

توان توطئه پردازی و ترفندبازی خويش را به کار گرفته اند تا شايد از سازمانيابی اين اعتصابات جلوگيری کنند، اما در 

  . هيچ موردی موفق نشده اند

اين داستان بحق برای همه کارگران دنيا . ديه های ويتنام با جنبش کارگری به همين جا ختم نمی شودداستان ضديت اتحا

روال معمول کار سنديکاليست ها و . و به طور اخص برای توده های طبقه کارگر ايران بسيار درس آموز است

: ست که به کارگران می گويندرفرميست های فعال در جنبش کارگری دنيا و از جمله جنبش کارگری ايران اين ا

اين ها دروغ می گويند و آنچه . سنديکا و اتحاديه درست کنيد تا از طريق آن ها حقوق خويش را از سرمايه داران بگيريد

در ويتنام، اتحاديه ها نه تنها هيچ . هم اکنون در ويتنام جريان دارد بهترين و گوياترين شاهد دروغگويی اين آدم ها است

ارگری را سازمان نداده و نمی دهند، نه تنها با هيچ اعتصابی همسويی نمی کنند، بلکه با همه توان برای اعتصاب ک
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  .متقاعد کردن توده کارگر به قبول حداکثر شدت استثمار سرمايه تالش می کنند

يرا به تجربه دريافته ز. در ويتنام هيچ کارگری برای پيشبرد مبارزه طبقاتی خود عليه سرمايه به اتحاديه رجوع نمی کند

بر عکس، اين . است که سنديکاها و اتحاديه ها ظرف مبارزه او عليه سرمايه و شدت استثمار سرمايه داری نيستند

سرمايه داران و صاحبان تراست های عظيم سرمايه داری ممالک مختلف جهان هستند که مرتب به اتحاديه های 

 به خاطر درماندگی و ناتوانی شان در خاموش ساختن شعله مبارزه و کارگری رجوع می کنند و اين اتحاديه ها را

  ! اعتصاب کارگران سرزنش می کنند

نيست اين است که اتحاديه ها در پاسخ اعتراض کارفرمايان و صاحبان سرمايه  جالب آخرين نکته که کمتراز ساير نکات

آن . الکت و شدت استثمار مجبور به مبارزه هستند، نههيچ به آن ها نمی گويند که مثًال کارگران زير فشار گرسنگی و ف

سخن آن ها خطاب به صاحبان سرمايه و کارفرمايان . زيرا اساسًا چنين عقيده ای ندارند. ها اصًال اين حرف را نمی زنند

م و می کرده اي  اين است که ما برای مهار مبارزات کارگران و جلوگيری از وقوع اعتصابات هر کاری از دستمان آمده 

  .کنيم، اما کارگران ما را قبول ندارند و به حرف های ما گوش نمی دهند

عبارت باال راست ترين و چه بسا تنها سخن راستی است که جنبش اتحاديه ای در ويتنام و ساير کشورهای دنيا به زبان 

 کارگران خودشان بدون هيچ نياز باز هم جالب و شنيدنی است که عوامل همين اتحاديه ها اضافه می کنند که. رانده است

«  اعتصاب ٣٣٠وقوع . به ارتباط با ما بسيار سريع مبارزاتشان را سازمان می دهند و اعتصابات وسيع راه می اندازند

 ماه و سرشکن کردن دنيايی ضرر و زيان بر گرده سرمايه های عظيم بين المللی خود ۶در عرض کمتر از » غيرقانونی

   .ن مدعا استبهترين گواه صحت اي
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