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!!!اعتصاب  
ششماه هشتاد و مهرم هفت                                                                                             فريده ثابتی     
 

 
سه کنسرن بزرگ جنرال    هزار کارگر عضو اتحاديه ١٨٠اين روزها مساله روز کارگری اعتصاب بيش از 

 ميليون انسان ١،۵و بازنشستگان بيش از موتورز، فورد و کرايسلر در آمريکاست که با احتساب خانواده های شان 

رسانه های . را مستقيم و بسياری را غير مستقيم در سراسر جهان کار و کارگری به خود مشغول داشته است

خبرگان . آمريکايی کوشيدند با عمده کردن سفر و سخنرانی احمدی نژاد آن را بپوشانند و از اهميت بيندازند

  .قی به عواقب ناگوار اعتصاب هشدار دادنداقتصادی و محققان مراکز تحقي

رئيس اتحاديه صنايع اتومبيل می داند که يک اعتصاب به هردو طرف آسيب می " رئيس بانگ آلمان گفت که 

در حقيقت او با اين حرفش به صاحبان کنسرن ها پيام داد که چندان نگران نباشند زيرا اتحاديه خود حد و ". رساند

  .تمرز را نگه خواهد داش

خبرگان بازار نسبت به يک اعتصاب درازمدت اخطار می دهند که دارای اثرات تخريب کننده است و برای 

و به کنسرن خط می دهند که از چه تهديدهايی استفاده کند و ! مثل سرطان است. هردوطرف به مثابه خودکشی است

واند توليد را به خارج منتقل کند و ضرر کوتاه ادامه می دهند که اتحاديه چی ها بايد در نظر بگيرند که کنسرن می ت

و نتيجه می گيرند که در اين صورت رئيس اتحاديه هدف خود را . مدت را با چشمداشت سود کالن آتی به جان بخرد

  . که تضمين شغلی اعضا است، باخته است

الفه يکی ازين . اند هزار نيروی کارش در طوالنی مدت آسيب برس٧٣اعتصاب می تواند به جنرال موتورز با 

تحليل گران می نويسد جنرال موتورز هنوز نتوانسته سهمی را که در اثر اعتصاب قبلی در بازار از دست داد 

  .دوباره بدست آورد

مدير کرايسلر قبل از شرکت در جلسه مذاکره گفت که ما در مسير تعين کننده ای قرار داريم، نتايج کار يا اين بخش 

  .  از هم می پاشاند و مسئوليت اين امر را بر شانه ی اتحاديه گذاشترا نجات می دهد يا

مشکل مهم : بخشی ديگر زيرکانه کارگر ستيزی خود را با همدردی کردن با کنسرن ها اين گونه فرموله می کنند

ه  هزار عضو اتحاديه ب٢۶مثال کرايسلر برای يک ساعت کار هر . باالی کار است آمريکا دستمزدها و مخارج 

اين مقدار را در آن زمان که شرايط خوب بود اتحاديه .  دالر بپردازد٧۵،٨۶اضافه بيمه بهداشتی و بازنشستگی بايد 

 دالر برای هر ٣٠توانست به کنسرن بقبوالند، در حالی که شرکت های ژاپنی در آمريکا، در مجموع فقط ساعتی 

ذاری کرده اند که کارگران دارای تشکل های کارگری  ژاپنی ها در جنوب آمريکا سرمايه گ–کارگر می پردازند 

 صنايع اتومبيل   . ميليارد دالر آمريکا در سال می شود٨،٣ و همين سبب ضرر ساالنه ای به ميزان  –من . نيستند

نگاهی به توزيع آماری آن که توسط تايمز مالی آلمان . سازی ژاپنی و کره ای بخشی از بازار آن ها را گرفته اند

  :ه شده ، می اندازيمارائ
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  سهم بازار کنسرن های مختلف اتومبيل سازی در آمريکا به درصد

جنرال 

 موتورز

 بقيه نيسان هيوندا کرايسلر فورد تويوتا

٢۴،١ ١٧،١ ١۴،١٠،٨ ١١،٩ ٩ ۶،١ ٧۴،۵ 

  

 درصد سهم بازار اتومبيل اياالت متحده را داشت که با ورود اتومبيل های ارزان ۶٠ جنرال موتورز ١٩۶٠در سال 

 کارخانه جديد اتومبيل سازی در آمريکا گشوده ١٧ سال گذشته ٢٠در . اروپايی و ژاپنی مرتب اين سهم کاهش يافت

  .مريکايی هستندشده است که همه فعال تر و سود آورتر از کارخانجات سنتی آ

 و ۶٠٪ در دهه ١٠ به ٢٠ قرن ٢٠ درصد در دهه ٢٠در کل سود متوسط صنايع اتومبيل سازی در جهان از 

اما در اين تحليل ها فراموش می کنند که به توليد و فروش انبوه ). به نقل از اکونوميست( ٪ رسيده است۵امروزه به 

 ١٢ ميليون اتومبيل فروخته است و هنوز با وجود ٩تورز بيش از در سال گذشته جنرال مو. اتومبيل نيز توجه کنند 

بايد .  ميليارد است۴٩،٣اين مقدار برای فورد .  ميليارد پول در صندوق دارد٣٨ميليارد زيان نسبت به سال قبل 

ه مثال امروز. توجه داشت که اعالم زيان نسبت به سال قبل به مفهوم ضرر نيست بلکه به معنی سود کم تر است

 دالر سود کسب می کند که مقدارش در سال های قبل بسيار ١٧٨جنرال موتورز از فروش هر اتومبيل در آمريکا 

آن چنان که بررسی ها نشان می دهد همواره در بخش اتومبيل سودهای خوبی حاصل می شود اما اين . باال تر بود

گ بين اين شبکه وجود دارد به نحوی که سود ها گرچه يک رابطه تنگاتن. سود به کانال های مختلفی واريز می شود

از پايين به باال نيز حرکت می کند به طور مثال وابستگی فروشگاه های زنجيره ای لوازم يدگی و غيره به توليد 

  :نيمکبه جدول زير توجه می . کننده

  

   به درصد٢٠٠٣ ميليارد دالر سود حاصله در بخش اتومبيل در اياالت متحده در سال ٢١٠چگونگی توزيع 

فروشگاه های اتومبيل مقاطعه کاران فرعی توليد کننده ها لوازم يدکی

۴٢ ٣۴ ٢٨ ۵ 

  

در حالی . نقش مهمی بازی می کندمی بينيم که مساله رقابت با وجود تمرکز عظيم سرمايه و فرامليتی شدن آن هنوز 

که اکثر اين گيگا کنسرن ها دارای سرمايه مختلط اند، اگر ضروری باشد پای منافع ملی و ناسيوناليسم نيز به ميان 

  .کشيده می شود تا توده ها آن را به فراموشی نسپارند و بشود به موقع از آن استفاده کرد

و نمايندگان کنسرن، سرمايه داران پيش شرط هايی را برای پذيرش  UAWدر مذاکرات روز دوشنبه بين اتحاديه 

تامين شد آن !! مطالبات اتحاديه اعالم نمودند و آن ها را منوط به اين کردند که هروقت ضررهای ميلياردی کنسرن

 در مرکز اين شروط خواست تعطيل کردن بعضی از کارگاه ها برای. وقت به اين خواسته ها رسيدگی خواهد شد

بهيود شرايط، کاهش مخارج باالی کار يعنی کاهش سهم کارفرما از بيمه بهداشتی و بازنشستگی کارگران قرار 

و هزاران کارگر را .  کارگاه و کرايسلر يک کارگاه را ببندد١۶ کارگاه، فورد ١٢جنرال موتورز می خواهد . داشت
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  .به سنگفرش خيابان پرتاپ کند

ت، سرمايه داران کنسرن می خواهند برای افرايش سود به اصطالح مخارج را کم در حقيقت دعوا سر لحاف مال س 

 ميليارد دالر ضرر ١۵ مجموعا ٢٠٠۶می گويند در سال . کنند و ديواری کوتاه تر از ديوار کارگران پيدا نکرده اند

 ١٩٣ با فروش ٢٠٠۴کرده اند و می خواهند بار آن را مثل هميشه بين کارگران سرشکن کنند اما وقتی در سال 

  . ميليارد سود خالص داشتند يادشان نبود که اين کار را انجام دهند۴ميليارد دالری، مبلغ 

کال راپس نايب رئيس اتحاديه گفت هيات رئيسه کمپانی در حالی که برای خود اضافه حقوق مقرر می کنند در 

ولکونوويتز از . ر می کنند که آن را بپذيريممذاکره خواهان کاهش استاندارد زندگی کارگران هستند و ما را مجبو

مرکز تحقيقات جهانی بازار اعتصاب کوتاه مدت را مثبت ارزيابی کرده و به نفع کنسرن می داند و می گويد يک 

اعتصاب کوتاه مدت می تواند حتی به کنسرن کمک کند زيرا در شرايطی که زمان تعرفه قبلی به سرآمده و تعرفه 

دارد و مخارج کار خود بخود پايين است می شود اتومبيل های توليد شده را با مخارج کم تر رد جديدی نيز وجود ن

 ٠،۶به عنوان تاييد ترقی . کرد و شرکت هم چنين فرصت چانه زنی برای پيش برد تغيرات مورد نظرش را دارد

  .کر می کنددرصدی سهام جنرال موتورز در بازار نيويورک در روز دوشنبه در آغاز اعتصاب را ذ

ما به پا می خيزيم و می جنگيم، چون ما به :  در رابطه با اعتصاب می گويدUAWرون گتلفينگر ريئس اتحاديه 

آمريکا اعتقاد داريم، از شغلمان مراقبت می کنيم از خانواده هامان مراقبت می کنيم، از اجتماع مان مراقبت می 

برای شغل مان و برای کشورمان به طور کلی و برای عضويت !! طبله ما می جنگيم برای دفاع از طبقه متوس. کنيم

البته سنگ . تضمين شغلی برای ما بسيار مهم است، صنايع اتومبيل سازی هم برای آمريکا بسيار مهم است. مان

ا بزرگی را هم برای بلند کردن عالمت زد که خود نشانه نزدن بود و بحث را به بيمه بهداشتی برای همه مردم آمريک

 ميليون نفر از مردم دارای هيچ گونه ٢٠اين می توانست به عنوان يک عامل وحدت در کشوری که بيش از . کشاند

بيمه بهداشتی نيستند، هم حمايت توده ها را برای کارگران اعتصابی فراهم آورد و هم زمينه ی يک حرکت 

در .  و ديگر حرفی از آن به ميان نياورداعتراضی قوی توده ای باشد اما جناب رئيس به سرعت از آن درز گرفت

صحبت ها حرفی از کارگران ، طبقه کارگر، منافع طبقاتی، رويارويی طبقاتی و افشاگری طبقاتی برای باال بردن 

رون گتلفينگر برای بيان خواسته های اتحاديه اش برای کارگران، اول اعالم . آگاهی های طبقاتی در ميان نبود

سپس برای اين که اين توهم پيش . تم موجود و از نابرابری های اجتماعی مراقبت می کندموضع کرد که از سيس

  . نيايد که طبقه کارگر وارد يک جنگ طبقاتی می شود، طبقه کارگر را به طبقه متوسط تقليل می دهد

فقيت داريم اما گرچه که برای کارگران در مبارزه شان برای يک زندگی بهتر و استاندارد زندگی باالتر آرزوی مو

يک نگاه به همين صحبت رهبر بزرگترين اتحاديه ی اياالت متحده که در باال آمد و به عنوان برگ مهمی از تاريخ 

اتحاديه در صفحه اول سايت آن منعکس است، تاييدی است براين ديد که اتحاديه ها تنها و تنها ابزار چانه زنی برای 

 هستند و رهبران آن ها بيش از آن که سخنگوی کارگران باشند به عنوان بهبودهای اندک اقتصادی و شرايط کار

آنان با .  هستند نه ابزار مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داری اشرافيت کارگری بخشی از ابزار تحکيم سيستم موجود

ی سرمايه فعاليت خود فضای تلخ حاصل از استثمار وحشتناک توده های کارگر را که در خود بوی عصيان دارد برا

کارگرانی که در تجربه عملی مبارزه به آگاهی طبقاتی دست می يابند توهم خود را . ها نرم و هارمونيک می کنند
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، کارگرانی که عضو اين ١٩٨٣به نحوی که در سال . نسبت به اتحاديه ها از دست داده از آن بيرون می زنند

به نقل .( ٪ تقليل يافته است١٢شکيل می داد اما امروزه به  درصد کل کارگران اتومبيل سازی را ت٢٠اتحاديه بودند 

  )از ايندی مديا

  

  پايان اعتصاب و نتايج آن 
کارگران در . بدون دستيابی به توافق از اعتصاب عقب نشينی کرد  UAWدر خبری در سايت اتحاديه آمده است که

رئيس اتحاديه اعالم کرد . ره به کار انداختندشيفت دوم روز چهارشنبه به سر کار برگشتند و چرخ های توليد را دوبا

اين توافق حاصل حمايت های بيدريغ اعضای مان و . ما به اين توافق عملی به خود می باليم و به آينده نظر داريم

وی گفت از سراسر کشور و از . کار شديد کميته ی منتخب برای مذاکره جهت عقد يک قرار داد جديد حاصل شد

غير عضو در اتحاديه ها در سراسر کشور پيام حمايت دريافت کرده بودند ودر روز اول کارگران عضو يا 

  .  هزار نفراز سايت آن ها ديدن کردند١٠٠اعتصاب 

مجموع تعهداتی را که می بايست سه کنسرن برای عقد قرارداد جديد و بهيود شرايط کار و زندگی و بيمه و 

 ميليارد به ميان می ۵٠ر اعالم شده بود اما جنرال موتورز حرف از  ميليارد دال١١۴بازنشستگی به عده بگيرند 

 ميليارد گفتگو می کرد اما همان گونه که انتظار می رفت اين ٨٠ ميليارد و سپس ١٠٠اتحاديه در مقابل از . آورد

عالم شده به ترتيب  ميليارد دالر موافقت کرد که از مقدار ا۵٠اتحاديه بود که به خواست کارفرمايان گردن نهاد و با 

 سال تضمين شغلی داده شد و در مقابل در اين سه سال حق انجام ٣به کارگران شاغل . ٪ کمتر بود۵٧،۵٪ و ۵٠

٪ ديگر کاهش دهد که در اين ٢۵کماکان کنسرن اعالم کرده که می خواهد مخارج را تا . اعتصاب از آن ها سلب شد

  .مورد نگرانی از اعتصاب را نيز ندارد

بی می شود تلخی رنج مردمی را که با اميد به يک مبارزه ضد سرمايه داری به حمايت از اعتصاب پرداختند، به خو

اين نمونه و موارد بيشمار ديگر در تمام کشورهای سرمايه داری ما را به اين باور رهنمون می کند يا . درک کرد

ی راهی ديگر پيش پای ما جز متشکل کردن مان بايد رهنمون بکند که برای دست يابی به يک زندگی شايسته انسان

تشکل هايی که نه منافع سرمايه دارن بلکه منافع توده های کارگر را . در تشکل های ضد سرمايه داری وجود ندارد

تشکل های غير هيرارشيکی که هر گام کوچکش نيز گامی به جلو در جهت اهداف ضد . مانيفست خود قرار دهد

به کارگران جرات دهد که خود را به عنوان طبقه در مقابل طبقه ديگر قرار دهند تا از قدرت و . سرمايه داری باشد

  .داف خود سود جويندعظيم طبقاتی خود برای پيشبرد اه

  

  یابتثفريده 

  ٢٠٠٧سپتامبر  ٢٨

سايت سيمای سوسياليسم: نبعم  


