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!ننتالي از کنتشتري روز بکي  

  البرزکي هفت تپه و الستشکري به کارگران نميتقد

خرداد هشتاد وهفتدهم هف  فريده ثابتی 
            

اين عبارت بخشی از سخنانی است که يکی از کارگران کارخانه الستيک سازی اوزکادی در مکزيک در باره صحبت 

زه های يکی از دهقانان خرد روستای آتنکو بر زبان راند که به حمايت ازکارگران آمده بود و ازآنان می خواست به مبار

مبارزات   و نويسنده مکزيکی،   ، کارگر کارخانهEnrique Gomez Delgado " انريکو گومز دلگادو" .ادامه دهند

پيروزی کارگران اوزکادی مکزيک بر يک "سه ساله کارگران اوزکادی را مبنای نوشتن کتابی به زبان اسپانيايی به نام 

يک روز بيشتر " کتاب دلگادورا با عنوان  Mechthild Dortmund "مشتهيلد دورتموند. "قرارداد" کنسرن بين المللی

. نيزبرمبنای اين مبارزات ساخته شده است فيلم مستندی. به بازارآمد٢٠٠٨ به آلمانی ترجمه کردکه درآوريل "ازکنتيننتال

ی ازاين کارگران من دراينجا سعی می کنم برمبنای مطالب کتاب، فيلم  و حضورم طی چند سال اخير در فعاليتهای حمايت

  .گزارشی ازين تجربه موفق ارائه دهم، باشدکه به مبارزه کارگران ايران درمواردمشابه کمکی کرده باشم

اوايل قرن بيستم در اين شهر آبشار کوچکی . کارخانه الستيک سازی اوزکادی در شهرک ال سالتوی مکزيک قرار دارد

اما در آن زمان انگيزه احداث و نصب اولين ژنراتور توليد .  داردوجود داشت که امروزه فقط در تصاوير وجود خارجی

. سپس در آن جا کارخانه نساجی ريوگرانده تاسيس شد که مهم ترين کارخانه در مکزيک بود. برق را به ميان کشيد

وجود  کارخانه الستيک سازی اوزکادی تاسيس شد سال ها بود که ديگر هيچ کدام ازين دو ١٩٧٠زمانی که در سال 

 کارگر داشت و منطقه را از نظر اقتصادی ٢٠٠٠ هکتار ايجاد شد و ٦٤کارخانه جديد در فضايی به مساحت . نداشتند

 کارخانه با پيشرفته ترين ماشين آالت تجهيز شد و در همين ١٩٩٧ تا ١٩٩٥در فاصله سه ساله بين . تحت پوشش گرفت

را برای رقابت با ساير کنسرن های الستيک سازی در بازار آمريکا سال شرکت کنتيننتال کارخانه اوزکادی را خريد، زي

نمی توانست به توليد در اروپا و سپس حمل توليدات به آمريکا بسنده کند، چرا که اين امر گران تمام می شد و رقابت را 

اما . ينای شمالی داير کرداولين کارخانه را در کارول. بنابراين، تصميم گرفت در قاره آمريکا توليد کند. دشوار می کرد

. سطح باالی دستمزد و شرايط کار و سابقه سازمان يابی کارگران در آمريکا سبب شد که به دنبال بديل ديگری بگردد

برای درک تفاوت اين دو وضعيت به مقايسه . مکزيک را جای مناسبی يافت که قابل مقايسه با آلمان و آمريکا نبود

وزانه يک کارگر مکزيکی کارخانه الستيک سازی که تازه نسبت به مزد سايرکارگران مزد ر. دستمزدها می پردازم

 دالر است، در صورتی که يک کارگر رده دوم کارخانه الستيک سازی در کانادا  ساعتی ٢٠مکزيکی نسبتا بيشتر است 

 ١٦٠٠ هانوفر ماهانه حداقل يا، به طور مثال، يک کارگر شاغل در کانتين آشپزخانه کنتيننتال.  دالر مزد می گيرد١٧

 دالر و کارگران ماهر که اکثريت کارگران را تشکيل می دهند ١٩٠٠دالر، کارگر شاغل روی تسمه ماهانه حداقل 

با وجود اين اختالف عظيم در سطح .  دالر بيشتر دريافت می کنند١٠٠٠ تا ٥٠٠نسبت به کارگران غيرماهر بين 

ل کارخانه به دروغ ضرر و زيان را بهانه قرار می دهد تا دستمزدها را بيش از دستمزدها، بازهم کارفرما برای تعطي
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) ١٩٩٧(  کارگر را اخراج کرد و دو کارگاه شماره  دو و سه ٢٠٠کنتيننتال بعد از خريد کارخانه ابتدا .  پيش کاهش دهد

. ار در ال سالتو را باقی گذاشتتعطيل کرد و تنها کارگاه شماره چه) ١٩٩٨(و سپس کارگاه شماره يک را در سال بعد 

کارخانه با بارآوری سطح باال مشغول به کار .  ميليون دالر رسيد٩/١٨ فروش توليدات کارخانه به ١٩٩٨در دسامبر 

کنتيننتال يک کارفرمای فرامليتی قدرتمند، موفق و قديمی .  ميليون حلقه الستيک شکست٥/٤بود و رکورد توليد را با 

در دوران جنگ جهانی دوم  با تمام توان در .  تاسيس شد١٨٧١آن در شهر هانوفر آلمان در سال است که مرکز اصلی 

خدمت جنگ و فاشيسم هيتلری بود و هزاران کارگر را به اجبار به جبهه جنگ فرستاد و به جايشان از کار اجباری 

ن تجارت کثيف را پشتوانه گسترش کارگران خارجی موجود در اردوگاه ها استفاده کرد و همزمان سودهای نجومی اي

و امروز چهارمين کنسرن بزرگ . ٪ افزايش يافت١٤٪ به ٨در دوسال اول جنگ، سود سهام کنتيننتال از . آتی خود کرد

که نان کودکان کارگران خود را می ُبرد در " کنتی. "معروف است" کنتی"الستيک سازی جهان است  و درهانوفر به  

 نفر در مجموعه ٨٠٥٨٦ ، تعداد ٢٠٠٤در سال . ه حامی جام جهانی فوتبال در آلمان بود يکی از پانزد٢٠٠٦سال 

 هزار نفر در اروپا و بقيه در ساير نقاط ٢٤ هزار نفر در آلمان، ٣٢در جهان کار می کردند، " کنتی"کارخانه های 

٪ ٢٢/٩در همين سال، با .  دارد کارگاه توليدی١٤٠در مجموع  " کنتی. "مکزيک، آرژانتين، برزيل و آمريکا: جهان 

انتظار رشد بيش و بيش تر همراه با افزايش .  ميليارد يورو رسيد١٢رشد نسبت به سال قبل، ميزان فروش آن به بيش از 

را به تعطيل مراکز کار در آلمان و ساير نقاط برخودار از دستمزد باال و تشکيالت فعال کارگری " کنتی"شدت استثمار، 

ين آالت و تجهيزات خود به کشورهای اروپای شرقی، چين و برزيل واداشت که در آن ها نيروی کار و انتقال ماش

. ٪ فروش الستيک کاميون را در اختيار دارد٥/١٢٪ فروش الستيک اتومبيل و ٥/١٤مرکز مکزيک آن . ارزان تر است

٪ اضافه توليد بدون پرداخت دستمزد ٣٥ ساعت کار روزانه و ١٢با وجود اين، کارفرما به بهانه ضرر و زيان خواهان 

هم چنين خواستار کاهش تعداد کارکنان، حذف تعطيل روز يک شنبه و ايجاد نظم جديد کاری نيز هست  و به . بيشتراست

نماينده اتحاديه توضيح می دهد که در صورت عدم قبول شرايط اعالم شده، برای جلوگيری از ضرر و زيان کارخانه 

  !!! کارگران نخواهد داشتچاره ای جز اخراج

، شرکت يونی ترويال ٢٠٠٠سال در. ارخانه های الستيک سازی مکزيک دراين تصميم گيری نظريکسانی داشتندهمه ک

سپس کارخانه را با نام ديگری بازگشايی کرد و کارگران جديدی را با دستمزدهای  کارگرمکزيکی را اخراج کرد و٦٥٠

که اتحاديه کارخانه که سبب شد تعطيل نکرد،اما تهديديش يی فايرستون کارخانه راکت آمريکاشر . استخدام کردپايين

CTM کاهش دهد تا شرکت بتواند به    ٪٣٠ تا ٢٥را  کارفرما تقاضا کند که دستمزدها  از  وابسته به اتحاديه سراسری   

. ه خيابان ريخترا ب کارگر١٣٥٠رخانه را تعطيل کرد و  کا٢٠٠١آوريل درشرکت گوديرخوکسو!!! دامه دهدخود اکار

ا مجموع١٩٨٩سال  ه های الستيک سازی مکزيک نشان ميدهد که تعداد شاغالن درکارگران کارخانباره  تحقيقی در

ک سوم ازاين تعداد حدود ي. می کردندنفردربخش خدمات کار ٩٠٠٠بخش توليد و نفردر٢٣٠٠٠ نفر بود که ٣٢٧٤٥

تعداد شاغالن در کارخانه های ٢٠٠٠يازده سال بعد يعنی درسال . ته بودنداتحاديه ها سازمان ياف نفردر١١٧٦٨يعنی 

  موافقت نعقادوضعيت ا ايجاد اين يک عامل مهم در .  نفر کاهش يافت ٣٦٩٦ به ٢٠٠١ و در ٦٢٧٥به  الستيک سازی 

   باارزان قيمت و االهای ک بود که دراثرآن سيل ) نفتا ( دا و آمريکا کانا  بين مکزيک و١٩٩٣نامه تجارت آزاد درسال   

.آغاز شد سازی دارايی های دولتیخصوصی داد،انعقاد قراربعد از. پايين آمريکايی وآسيايی به کشورواردشدکيفيت   
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از طرفی، اتحاديه های کارگری مکزيک . شرايط ايجاد شده درمکزيک برای کارگران و به طورکلی مردم اين گونه بود

 سال است که زير سلطه يک مافيا قرار دارد که توسط تجار و با فساد مالی کنترل ٨٠ *طبق روال اتحاديه های سنتی

بدين ترتيب، يک مثلث قوی سه جانبه گرايی عليه توده . می شود و دولت و کارفرما نيز آن را تقويت کرده اند و می کنند

 سناتور هستند و در قدرت شريکند و بعضی از روسای اتحاديه ها امروز نمايندگان مجلس يا. کارگران شکل گرفته است

وقتی کارگران با تعطيل کارخانه مواجه می شدند و برای . مانع هرگونه مقاومت کارگران در برابر کنسرن ها می شوند

اين امر برای کارگران . چاره جويی به اتحاديه رجوع می کردند به آن ها گفته می شد که تقاضای دريافت خسارت کنند

در نتيجه کارگران .  با تمام توان خود در خدمت دولت قرار گرفتCTMاتحاديه . ون و غيره پيش آمدگودير، فايرست

 را ترک گفتند که از جمله آن ها CTM سازمان اتحاديه ای ديگر نيز ٢٣سپس . معدن و متال از اتحاديه بيرون رفتند

زب کمونيست استالينيست مکزيک قرار گرفت تا بعد، اتحاديه متحد زير نفوذ ح. کارگران برق و رانندگان قطار بودند

 ١٩۵٨در سال .  دوباره اتحاديه اوزکادی همراه با يافتن استقالل وارد مرحله ای هدفمند شد١٩۵٧باالخره در سال 

 مبارزه کارگران راه آهن برای دستمزد بيشتر، ١٩۵٩در سال . مبارزه معلمان را برای حقوق بيشتر با موفقيت پيش برد

.  کارگر راه آهن را اخراج کردند٢٠٠٠٠در اين اعتصاب، . هتر و دموکراتيزه کردن اتحاديه شان پيش آمدمسکن ب

 کارگر راه آهن به اضافه حاميان اعتصاب آن ها که از کارگران نفت و کشاورزی، معلمان و دانشجويان بودند ١٠٠٠٠

 را در CTMبه زندان افتاد و دولت دو تن از سران رئيس اتحاديه . دستگير شدند و سربازان راه آهن را اشغال کردند

اما در همان سال کارگران در مجمع عمومی اتحاديه آن ها را از اتحاديه خود بيرون . راس اتحاديه اوزکادی گذاشت

 جنبش دانشجويی در مکزيک هم چون اروپا و آمريکا فعال بود و آن ها همراه با کارگران در ١٩۶٨در سال . انداختند

در همين سال بود که کارگاه .  جنبش اتحاديه ای تقويت شد١٩٧٠به دنبال آن در دهه  . هرات متعدد شرکت کردندتظا

اتحاديه ملی انقالبی کارگران الستيک " الستيک سازی در ال سالتو تاسيس شد و آن ها اتحاديه خود را به نام ۴شماره 

سرمايه داری مکزيک مرحله  ، چون ساير کشورها،  ١٩٨٠ در دهه    ).SNRTE( تاسيس کردند" سازی اوزکادی

 و موج نئوليبراليسم مکزيک را نيز درنورديد و به همراهش شدت استثمار به گونه  جديدی از خودگستری را آغاز کرد

، ١٩٩۴به دنبال آن، با بسته شدن قرار داد تجارت آزاد با کانادا و آمريکا در . ای سيستماتيک رو به افزايش گذاشت

دارايی های . بخش بزرگی از اقتصاد کشاورزی نابود شد. ياری از کارخانه ها که قدرت رقابت نداشتند تعطيل شدندبس

 .دولتی به بخش خصوصی واگذار شد و کارگران بسياری دوباره بيکار شدند

 اتحاديه اوزکادی
مراه با کارگران مناطق  از آغاز ه  تشکيل شد و با ايده همبستگی کارگری١٩٣۵اتحاديه اوزکادی در سال  

 با تمام توان خود از جنگ داخلی ١٩٣٩ تا ١٩٣۶اين اتحاديه از سال . مکزيکوسيتی با کارفرمايان مبارزه می کرد

در نتيجه، . اما با غلبه جناح راست بر آن، خصلت رزمندگی اش کمرنگ شد. اسپانيا عليه فاشيسم فرانکو حمايت کرد

ران ساير اتحاديه های اين بخش صنعتی، سنديکای متحد کارگران کارگران اوزکادی همراه با کارگ

. را تاسيس کردند و اين پيروزی بزرگی بود که تمام کارگران الستيک سازی را با هم متحد کرد(SURTE)    اوزکادی

 .به دنبال اين اتحاد، کارگران يک اعتصاب سه روزه موفق را سازمان دادند

ارگران شيفت شب به کارخانه وارد شدند اطالعيه کارفرما را مبنی برتعطيل  وقتی ک٢٢ ساعت ٢٠٠١ دسامبر ١۶
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. لحظات اول، ناباوری حاکم بود. اما نوشته نشده بود که کارخانه در چه زمانی تعطيل خواهد شد. کارخانه برديوار ديدند

 بودند و آن قدر جوان نبودند  سال کارکرده٢٠بعضی ها در اين کارخانه بيش از . کارگران غمگين و افسرده شده بودند

همه می . سال نو در پيش بود و نمی دانستند چه جوابی به کودکان خود بدهند. که بتوانند در جای ديگر کاری پيدا کنند

ماشين ها با حداکثر توان و در سه . پرسيدند چرا تعطيل کارخانه؟ همه چيز روال عادی داشت و صحبتی از تعطيل نبود

در کارخانه يک اتحاديه انقالبی وجود داشت که مورد اعتماد . ٪ ديگر افزايش دهند٣۵ند تا توليد را شيفت کار می کرد

 کارگر را به خاطر مقاومت ١٨رهبری جديد .  گروه سرخ رهبری اتحاديه را از دست داد١٩٩٧در سال . کارگران بود

 تورز بود که به عنوان نماينده کارگران در در برابر اقتدار روسا از اتحاديه اخراج کرد که يکی از آن های يسوس

خبر بسته شدن کارخانه در اندک زمانی . به تعطيل کارخانه برگرديم. پيشبرد و رهبری اعتصاب نقشی موثر داشت

اتحاديه بالفاصله کارگران را به نشستی عمومی برای چاره جويی . توسط تلفن همراه به اطالع همه کارگران رسيد

 نفر از ١٠٠از طرف ديگر کارفرما از قبل حدود . جه اش اعتصاب با خواست بازگشايی کارخانه بوددعوت کرد که نتي

کارگران را با قول استخدام مجدد بعد از پايان کار و دادن رشوه خريد و به عنوان اعتصاب شکن آماده کرد و به ازای 

از قبل به همه ی روزنامه ها .  در نظر گرفتهر کارگری که آن ها راضی به قبول خسارت می کردند مزايايی برايشان

، آلوارو CTM رئيس اتحاديه . رشوه داد تا اخبار اعتصاب را منتشر نکنند يا آن چه را که آن ها می خواهند بنويسند

  . راميرز، را با خود همراه کرد تا کارگران را به گرفتن خسارت در ازای تعطيل کارخانه راضی کند

 

رزه کارگراناشکال مقاومت و مبا  
، کارگران تصميم می گيرند که اعالم اعتصاب کنند و اولين تظاهرات را با حضور خانواده و ٢٠٠١ دسامبر ١٧در 

کارناوال بزرگی را تا مکزيکوسيتی ترتيب دهند و در طی مسير به همه کارخانه های بين راه . دوستان خود ترتيب دهند

و حمايت بين المللی را دامن  از مبارزه خود دعوت کنند و يک مبارزه  و حمايت   سربزنند و آن ها را به مبارزه

کارگران يک کارخانه  بدين سان، مرحله هدفمند ديگری از مبارزه طبقاتی آغاز می شود که در يک طرف آن   . بزنند

ی کارخانه های  کارگران و اتحاديه انقالبی شان که مورد حمايت کارگران ديگر، اتحاديه ها-در مکزيک قرار دارند 

 و در طرف ديگر خدايان سرمايه که اکثرا خارجی هستند و دولت حامی -ديگر و احزاب چپ و سوسياليستی قرار دارند 

 يک راه پيمايی را از جلوی شهرداری به سمت کارخانه ترتيب ٢٠٠٢ ژانويه ١٣برای اعالم اعتصاب در . آن هاست

تهديد " : تی جمعيت به جلو کارخانه می رسد، کارگران اعالم می کنند وق.  نفر در آن شرکت می کنند۴٠٠٠. می دهند
 در بدو امر برای جلوگيری از خروج ماشين آالت و !"می کنيم  مبارزه  ما! می کنيم  حاال ديگر اعتصاب ! بس است

رگر آماده دفاع از  کا٣٠در هر شيفت .  ساعته از کارخانه را سازمان می دهند٢۴کاالها و مواد اوليه موجود نگهبانی 

حق کار و زندگی خود بودند و در هر سه شيفت و به ويژه شيفت شب شبکه خبررسانی از طريق تلفن همراه برای اقدام 

اتوبوس هايی که کارگران کارخانه های ديگر را جا به جا می کردند يا کاميون . فوری کمک رسانی تشکيل می شود

را از محل نگهبانی به ده محل سکونتشان می بردند يا از آنجا به محل نگهبانی هايی که مواد را حمل می کردند آن ها 

روزها خانواده های کارگران و هم چنين ساير مردم و گروه هايی که از آن ها حمايت می کردند به جلو . می آوردند

قات کنندگان با خود صبحانه مال. می گرفتند   قرار  کارخانه می آمدند و مورد استقبال و خوشامدگويی نگهبانان اعتصاب
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 .می آوردند و همگی با هم صبحانه می خوردند

و می گفتند هروقت الزم باشد . دهقانان خرد دهکده های اطراف کارخانه با شن و خاک وسايل سنگربندی را آماده کردند

دادند و سپس دسته جمعی گروهی از آنان برای خريد کيسه پول . آن را با دوچرخه هايشان به در کارخانه خواهند آورد

يکی از دهقانان نقاش بود وديوار . کيسه ها را با شن و خاک پر کردند و با پالستيک برايشان روکش درست کردند

 برای جلوگيری از حمله   .ساختمان اتحاديه را نقاشی کرد که بيانگر روح مبارزه جوی کارگران و خانواده آنان بود

 کردن ماشين آالت، با کيسه های شن دو رديف سنگر جلو در ورودی کارخانه احتمالی عمال کارفرما جهت خارج

يک روز وقتی پليس چند کارگر و دهقان را دستگير کرد و به اداره پليس برد، فعاالن به سرعت خبر را منتقل . ساختند

ته دسته به سوی مرکز پليس مردم دس. کردند و کارگران با ماشين بلندگو دار خبر حمله پليس را به اطالع مردم رساندند

باالخره پليس مجبور شد . راه افتادند و فرياد می زدند آن ها را آزاد کنيد و مرکز پليس را به محاصره خود در آوردند

  . دستگيرشدگان را آزاد کند

ر است  کارگ٢٠٠ اتوبوس و ٧کاروان شامل .  راه پيمايی کارگران به سمت مکزيکوسيتی آغاز می شود   ژانويه،٣١در 

ما مبارزه می !  می کنيم حاالديگر اعتصاب! تهديد بس است": به تن دارند که رويش نوشته اند که همه تی شرتی 
با موزيک و جلسات اطالع رسانی همراه است و مورد حمايت اهالی قرار   روز طول می کشد که ۶راه پيمايی . !"کنيم

پليس و نيروهای دولتی  رخانه جنرال تاير در آنجا قرار داشت در اول فوريه در سن لوئيز پوتوسی که کا. می گيرد

يسوس تورز به کارگران جنرال تاير گفت . در آن جا سخنرانی هايی توسط کارگران و دانشجويان انجام شد. منتظر بودند

 ماند و به زودی شما و ما بايد برای دفاع از حقوق مان با هم مبارزه کنيم زيرا تعطيل کارخانه به اوزکادی محدود نمی

 با نماينده دولت و کارفرما در درون CTMدر اين لحظه رهبر اتحاديه . دامن کارگران سن لوئيز را نيز می گيرد

 ما تحمل می : "کارگران در اين موقع شعار می دادند . وی خود را پشت ستونی مخفی کرد. کارخانه در حال مذاکره بود
می کردند رهبران   آری اين گونه بود؛ در حالی که کارگران با سرمايه مبارزه ". يک روز بيشتر از کنتيننتال-کنيم

  . برسرفروش حق و حقوق کارگران مشغول مذاکره با کارفرمايان و سياستمداران بودند  اتحاديه های سنتی 

 چپ و  نيروها و گروه های کارگران در همه جا مورد استقبال و حمايت کارگران، مردم عادی، دانش آموزان،

 ژانويه پايان گيرد، اما کارگران تصميم می گيرند که آن را يک ۵قرار بود راه پيمايی در . سوسياليست قرار می گيرند

 نيز بازديد کنند، به جلو دفتر مرکزی فورد بروند و به اخراج کارگران فورد  الويالروز طوالنی تر کنند تا بتوانند از

ظاهرات آن ها و شانه به شانه آن ها شرکت می کردند؛ کارگران پست، حمل و نقل، ده ها هزار نفر در ت. اعتراض کنند

هر روز شعار . راه آهن، خدمات عمومی، مخابرات، جنبش بی زمين ها، نمايندگان اتحاديه ها و سازمان های سياسی

  :جديدی را به عنوان شعار روز مطرح می کردند که از جمله آن ها اين شعارها بود

!هه متحد کارگران بپيونديدبه صف جب  

! يک روز بيشتر از کنتيننتال-ما تحمل می کنيم  

!راه حلی وجود ندارد، پس از سرمايه داران سلب مالکيت می کنيم  
می کردند، برای بازديد و حمايت از کارگران مين مسئله مبارزهبرسرهگاه کارگرانی که درمکانی ديگربا کارفرمای خود
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ا ما ما به مبارزه ادامه می دهيم، شم: ده آتنکو به نگهبانان اعتصاب گفتک بار دهقانی از اهالی ي. به کارخانه می آمدند  

!کنتيننتالازيک روز بيشتر! ما تا پايان کار مبارزه خواهيم کرد: جواب گفتکارگری در. را فراموش نکنيد  

 نقش زنان در اعتصاب
ها آن. ه با اعتصاب همراهی می کردند پيگيران-تصابی همسران، مادران، خواهران و دختران کارگران اع -زنان 

کارگرانی را که با کارفرما متحد شده بودند و ديگران را تشويق به ترک اعتصاب و گرفتن خسارت می کردند، تحت 

 روزه با کودکان خود شرکت کردند و تصميم ٦در راه پيمايی . عنوان اعتصاب شکن و خائن در دهکده رسوا کردند

آن ها همين .  خانواده  در کميته همسران سازمان داده شدند١٠٠٠. برای دفاع از اعتصاب خود را سازمان دهندگرفتند 

به . دستفروشی می کردند. در بازار روز دهکده کار می کردند. طور می بايستی برای تامين مخارج خانواده کار کنند

 در خانه اقدام می کردند خالصه هر کاری را که توانايی پختن نان و شيرينی و خوراک های ديگر و فروش آن ها در دم

دختران و پسران دانشجوی خانواده کارگران مجبور به ترک تحصيل و . انجام داشتند برای خانواده انجام می دادند

دی به پايتخت رفتند و در بحث های زيا. کميته زنان با نمايندگان محلی و شهردار وارد مذاکره شدند. کارکردن شدند

  زيادی شرکت کردند و اين امر توان کارگران را برای ادامه اعتصاب جهت  در مصاحبه های مطبوعاتی. شرکت کردند

.يک زندگی بهتر افزون می ساخت  

  حمايت های مردمی 
گذشته از اتحاديه های مراکز ديگر، سازمان های مردمی، انجمن های . دامنه حمايت ها هرلحظه فزونی می گرفت

. ن خرد، مردم مناطق فقيرنشين شهری، احزاب سياسی چپ و افراد در مکزيک به حمايت از کارگران برخاستنددهقانا

اتحاديه انقالبی ملی کارگران الستيک سازی اوزکادی با پرداخت کمک مالی ماهانه  از حق عضويت کارگران به آن ها 

در . ه ای و سازمان های مردمی مکزيک تقويت شدبا اين کار پيمان دوستی بين گروه های اتحادي. ياری می رساند

فرستنده های .  دو کارگر اعتصابی به دست اعتصاب شکنان مزدور سرمايه به قتل رسيدند٢٠٠٥ تا ٢٠٠٢فاصله سال 

رپکانال های محلی و تلويزون گروه ناديده می گرفتند و تنها بعضی از را  بودند، اعتصاب رشوه گرفته  تلويزيونی که     

.دصاب را پوشش می دادناعت  Rap 

چند تن از افراد . بدون حمايت بين المللی پيروزی برای کارگران مشکل می شد. سپس نوبت به حمايت بين المللی رسيد

امکان مسافرت هوايی . اتحاديه انقالبی به اروپا، برزيل، نيکاراگوئه، آرژانتين، اوروگوئه و اکوادور فرستاده شدند

 و - رئيس جمهوری مکزيک -در مقابل اين عمليات، حکومت فاکس . بانان فراهم می ساختندرايگان آن ها را خل

نمايندگان کارگران به آلمان سفر کردند و در شهری که اداره . نيروهای پليس برشدت عمل خود عليه کارگران افزودند

در جلسات . ری و کارگران قرار گرفتندمرکزی کنسرن کنتيننتال قرار دارد يعنی هانوفر مورد استقبال گرم فعاالن کارگ

يک کميته حمايتی از . گفتند" کنتی"حمايتی زيادی شرکت کردند و وضعيت خود را توضيح دادند و از مبارزه خود با 

  به دوزبان آلمانی و اسپانيايی آماده و در دو کشور پخش شد که در روحيه  شد و اعالميه هايی شهروندان هانوفر تشکيل 

.اعتصابی تاثيری مثبت داشتکارگران   

سفر دور اروپای کارگران با . جريان سفر رئيس جمهور مکزيک به اروپا با سفر نماينده کارگران اوزکادی همزمان شد
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کارگران به اين نتيجه رسيدند که  به جهانی سازی امپرياليستی بايد با مبارزه و همبستگی . موفقيت بسيار همراه بود

مانفرد وننر، رئيس کنسرن کنتيننتال، باالخره . اد و آلترناتيو خود را در برابر آنان ارائه دادکارگری جهانی پاسخ د

او گفت که کارخانه اوزکادی اصال بهره وری . در هانوفر در اين باره صحبت کند" کنتی"مجبور شد در جلسه ساالنه 

رز در جوابش گفت اين کارخانه سودآورترين يسوس تو. ندارد و ما برای جلوگيری از ضرر بيشتر بايد آن را ببنديم

چگونه می توان . ميليون حلقه الستيک در سال شکست٥/٤کارخانه در مکزيک است و چند سال قبل رکورد توليد را با 

ما به اين جا آمده ايم که راه حلی پيدا کنيم نه اين که در : چنين کارخانه ای را بدون بهره وری خواند؟ سپس ادمه داد

و بعد از آن پيشنهاد خود را که توسط اتحاديه انقالبی تهيه و رويش کار شده . سخنرانی شرکت کنيم و پيروز شويمدوئل 

بارديگر در جلسه ای با حضور وزير اقتصاد آلمان، نماينده کارفرما، سفير مکزيک در آلمان و نمايندگان . بود ارائه داد

وکيل اتحاديه انقالبی، غيرقانونی . زمان غيردولتی آلمان شرکت کردنداتحاديه سراسری آلمان ، اتحاديه شيمی و دو سا

ک  نمايندگان اوزکادی همراه با ي٢٠٠٢دوباره در سال . بودن تعطيل کارخانه را با توجه به قوانين مکزيک توضيح داد

  جنرال تاير سن کارگرگروه مرکب ازيک نماينده پارلمان ازحزب دموکراسی انقالبی، يک کارشناس حقوق کارگری، دو

.از کار اخراج شده بودندو يک خبرنگار به آلمان سفر کردند" کنتی"لوئيس که به دليل فعاليت های دموکراتيک توسط   

 نماينده کارفرمای آلمانی و نماينده دولت مکزيک با صدها نيروی امنيتی وحراست کارخانه و ٢٠٠٣ آوريل ١٠در 

می خواستند سنگرها را درهم . و مواد اوليه موجود به محل کارخانه آمدندصفی از کاميون برای خروج ماشين آالت 

اما مقاومت کارگران همراه با مقاومت .  حلقه الستيک موجود درکارخانه وساير وسايل را باخود ببرند١٥٠٠٠د و بکوبن  

.مردم محلی و حاميان کارگران آن ها را فراری داد  

 پيروزی در مبارزه
برای تداوم مبارزه خود انتخاب کردند جدايی ناپذيری مبارزه اقتصادی از سياسی را به وضوح اشکالی که کارگران 

کارگران می خواستند محل کار خود را حفظ . کارگران می خواستند جلو بسته شدن کارخانه را بگيرند. نشان می دهد

 همه اين خواسته ها در ظاهر امر و به .کارگران می خواستند نان بچه های شان قطع نشود. کنند و از آن دفاع نمايند

. اما با اولين گام در راه اين خواسته ها می بينيم مسئله کامال سياسی می شود. سادگی خواسته هايی اقتصادی هستند

تظاهرات و راه پيمايی می کنند و ساير کارگران و تمام مردم زحمتکش را . کارگران برای حفظ کارخانه سنگر می بندند

در همان اولين گام پليس و نيروهای امنيتی وارد عمل می شوند و ضرب و شتم و .  از خود فرا می خوانندبه حمايت

برای يافتن . نمايندگان کارفرما و نمايندگان دولت سرمايه داری نيز به ياری هم می شتابند. دستگيری ها آغاز می شود

قوه قضائيه وارد .  آن جلسات مشاوره تشکيل می دهندبهترين راه خفه کردن اعتصاب و اعتراض و جلوگيری از عواقب

بگذار عاشقان . آسمان و ريسمان به هم بافته می شود تا جلوی يک خواست انسانی و برحق را بگيرند. عمل می شود

صنفی کردن صرف مسائل کارگری آب در هاون بکوبند و حتی مناسبات جاری بين رهبران اتحاديه ها و کارفرمايان و 

ای سرمايه داری و فساد حاکم را نيز صنفی ببينند و در سوگ آرزوی از دست رفته جلسات محترمانه سه جانبه دولت ه

کارگران . اوزکادی  سخن می گويند" کارگران قهرمان"روسا در خفا اشک بريزند، گرچه بعد از وقوع حادثه امروز از 

آن ها هيچگاه به اين اعتماد . اهی طبقاتی راه يافته اندآنان کارگرانی هستند که به مسيرآگ. اوزکادی قهرمان نيستند

آن ها فهميدند که بايد . نکردند که در دنيای سرمايه داری تنها از طريق قانونی می توانند حقوق خود را به دست آورند
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گماردن بايد جلوی خروج ماشين آالت را بگيرند، بنا براين بستن سنگر و . برای اين حقوق با تمام قدرت بجنگند

اگر از کارگران می پرسيدند عليه چه چيزی مبارزه می کنند، با صراحت . نگهبانان اعتصاب شبانه روزی ضروری بود  

.زيرا دولت را نماينده طبقه سرمايه دار می شناسند. پاسخ می دادند عليه کنسرن کنتيننتال و عليه حکومت مکزيک  

 پايان اعتصاب
 فوريه،  دادگاه کارگران را در مقابل ١٩در . اب کارگران را به رسميت شناخت دادگاه، اعتص٢٠٠٤ ژانويه ٢٣در 

.  سال اعتصاب پر تب و تاب، کارگران از نظر حقوقی پيروز شدند٢کارفرما محق اعالم کرد و به اين طريق بعد از 

از پرداخت ديون " تیکن"امتناع . طبق حکم دادگاه کارفرما موظف به پرداخت حقوق عقب مانده دو ساله کارگران شد

اين . سبب می شد که هر روز ادامه اعتصاب، يک روز به نفع کارگران به حساب آيد و ديون کنسرن را باال ببرد

دستگاه . کارگران به تنهايی نمی توانستند پيروز شوند.  دو سال مبارزه مداوم همراه با حمايت مردمی بودپيروزی نتيجه

. قضايی به ميل و از روی عالقه به کارگران اين حکم را صادر نکرد بلکه در مقابل فشار عمومی مجبور به اين کار شد

روزی کل طبقه کارگر مکزيک بود، زيرا سبب شد که از اين  پيروزی فقط به کارگران اوزکادی تعلق نداشت بلکه پي

پذيرش حق اعتصاب از طرف . نظر قانونی حق اعتصاب کارگران به رسميت شناخته شود و اين کاری شگرف بود

کارگران برای به دست آوردن آن به خواهش و . دولت تحت تاثير عمل مستقيم کارگران بود و نه به علت تصميم پارلمان

  بلکه در عمل آن را به دولت تحميل کردند و به نيروی خويش حق خود را به کارفرما، به پارلمان و به  داختندنپر تقاضا 

. کارگران خود قانون خويش را تصويب می کنند.دولت قبوالندند و اين حق به صورت قانون در آمد  

باور " کنتی"روسای . ی اعالم شد حق اعتصاب کارگران از طرف دولت قانون٢٠٠٤ فوريه ١٧بدين سان، در تاريخ 

تسليم " کنتی"باالخره . نداشتند که کارگران اوزکادی اين چنين برای احقاق حقوق و برای حفظ محل کار خود جدی باشند

 درصد  ۵٠واگذاری :  کارگر اعتصابی کارخانه الستيک سازی اوزکادی ارسال کرد٦٠٠شد و پيشنهاد خود را برای 

 صد البته که کنتيننتال فکر نمی کرد که کارگران بتوانند کارخانه را سرپا !رگران در مقابل ديونمالکيت کارخانه به کا

و نماينده کارگران به امضا " کنتی" قرار دادی بين ٢٠٠٥ اول ماه ژانويه  در روزهای.  توليد ادامه دهند نگه دارند و به  

خود کارگران اسم جديدی برای کارخانه. گران واگذار شدبه کار کارگاه اوزکادی درال سالتو٢٠٠۵ فوريه ١٨در. رسيد  

  .انتخاب می کنند

    Blackstone و Pneustone   "Corporacion de Occidente S.A. de C.V”  و محصوالت خود را با نام های

. ه پايان رسيدسه سال مبارزه سرسختانه کارگران با موفقيت ب. به بازار می فرستند  و محصوالت خود را با نام های  

کارگران اوزکادی همراه با همه مردمی که از آن ها حمايت کرده بودند، پيروزی را جشن گرفتند و اين پيروزی در 

دفتر مبارزات کارگری جهانی عليه سرمايه داری به ثبت رسيد و به تاريخ مبارزه طبقاتی تعلق گرفت تا از طرفی در 

هان مورد بازبينی ای درس گيری و کمک به ساير مبارزات طبقه کارگر در جشرايط کنونی به عنوان يک مثال موفق بر

.زمانی که ديگر سرمايه داری نباشد، بدانند که بر پيشينيان چه گذشتهو استفاده قرارگيرد و ازطرف ديگرآيندگان شايد در  

.، چه همبستگی ها و چه رنج ها استه آن ها دارند حاصل چه مبارزه هااست و آن چه ک  

  عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل هاکه
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سنگرها بعد از . کارخانه می بايست دوباره آغاز به کار می کرد و اين مبارزه ای ديگر بود، مبارزه ای شايد سخت تر

در فضای داخل کارخانه عنکبوت ها برای خود قصرهای تو در تو ساخته بودند و . محوطه تميز شد. سه سال برچيده شد

قصرها متاسفانه می بايستی تخريب می شد و نمی شد . ی تارعنکبوت فضای مرده ای را تصوير می کردشبکه سراسر

د شيميايی الستيک فاسد بسياری از موا. گرد و غبار فضا را تيره و تار کرده بود! آن ها را به عنوان موزه حفظ کرد

کاری . ی نشده زنگ زده بودل روغن کاردستگاه های سه سا. شدشده بود ومی بايستی ازمحوطه خارج و معدوم مي

های قبل اخراج ازکارگرانی که درسال. ده جمعی برای مرمت خرابی بوداحتياج به يک ارا. سخت درانتظار کارگران بود

کاربا شوروعشق .  بودند دعوت به همکاری شد اما ازاعتصاب شکنان وهمکاری کنندگان با کارفرما وعواملش نهشده

 تا بدون دستمزد و بدون توليد. کردندماه اول دسته جمعی درسه شيفت کار. ی شناختندن خستگی نمکارگرا. گرديدآغاز

.حال بايد حتما فيلم مستند آن را ديدبرای درک اين شورو.  راحتی کشيدندشد و کارگران نفسکارخانه دوباره آماده به کار  

. انه به طور دموکراتيک توسط کارگران انجام می شوداداره کارخ. تا امروز کارگران در پيشبرد کارها موفق بوده اند

کارگران خود بحث می کنند، انتخاب می کنند، تصميم می گيرند و کنترل . سرکارگری و مديريت دفترنشينی وجود ندارد

سرمايه  فراموش کرد که آن ها نه در جامعه سوسياليستی که در بطن  نبايد. افزايش دهند  توليد را  می کنند و سعی دارند  

.داری زندگی می کنند و قوانين بازار خود را به آن ها تحميل می کند  

بيش از نيمی ازکارگران ماهانه . يط بهتر شده استشرا دالر دريافت می کردند اما امروز۵٠٠ازماه دوم همه ماهيانه 

ت کنترل شرکت های فرامليتی مشکل اصلی اما خريد مواد اوليه در بازار بود که تح. دالر دريافت می کنند١٠٠٠حداقل 

ک ها رغبتی به بان. بود و برای يک تعاونی کارگری دستيابی به قيمت های مناسب بدون هيچ پشتوانه ای مشکل بود

در نتيجه، . نمی توانند موفق شوندمی دادند چون فکر می کردند که آنها بدون وجود سرمايه دارها نشان ندادن اعتبار به آن

اما باالخره آن ها قراردادی را برای . ند و شايد هم اين امتناع ادامه مبارزه سرمايه با کارگران بودحاضر به ريسک نبود  

 تکنيکی با  مواد اوليه و کمک های خريد  Cooper Tire  جهان  سازی  الستيک  بزرگ  کارخانه بستند که هشتمين  

ن ها هنوز با توليد قبل کارخانه بسيار فاصله دارد، يعنی توليد آ.  کارگر جديد استخدام کرده اند ١٩٠آن ها . است شرکت

به مفهوم  بی گمان، اين پيروزی . اما اميدوارانه به پيش می روند.  حلقه١۵٠٠٠ حلقه الستيک در برابر ظرفيت ٦٠٠٠

ن اساسی قانوان شيوه توليد سرمايه داری است ودردرون همدر  انسانی تر  بلکه توليدی  نيست هپيروزی کامل برسرماي

کارگران  اما . رسميت شناخته شده است مالکيت خصوصی  به  ای سرمايه داری به عنوان شکلی ازکشوره بسياری از

ما : دهد ارگران اين را اين گونه توضيح میک يکی از.  می کنند  ديگری حرکت ردایو برای ف دانند  را مي اوزکادی اين

مامی بايستی شروع  .زندگی ما آغاز می شوديدی ازجدحاال دورو. رون ببرنديکارخانه بها حتی يک ميخ را ازنگذاشتيم آن

!را دنبال کنيمخواهيم ايده سوسياليسم مامي. يبايستی يک سيستم جديد توليد رامی آزموديمم. کرديممی به توليد   

تصميم گرفتند که کارگران .  در گردهمايی عمومی، انتخابات جديد اتحاديه انقالبی انجام گرفت٢٠٠٧ دسامبر ٨در 

کانديداها نه به صورت کانديداهای بلوک ها و دسته بندی ها بلکه به صورت انفرادی خود را کانديد کنند تا جلوی باند 

به اين طريق آن ها خود شورای رهبری و شورای کنترل کارخانه را برای اين دوره انتخاب . بازی ها گرفته شود

به خانواده زندانيان سياسی ای . اری از کارگران ديگر را مورد حمايت قرار داده اندآن ها تا کنون مبارزات  بسي. کردند

به کارگران اخراجی کارخانه های. که طی اعتصاب آن ها فعاليت می کردند و حامی آن ها بودند کمک مالی می دهند  
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 Ocotlan    رگران زن کارخانه نساجیبه کا .جنرال تاير، تورنل، يونی رويال و شيشه سازی سن لوئيس کمک کردند 

اين کارگران زن اعالم کرده اند .  و برای بازگشايی آن در حال مبارزه هستند، کمک می کنند که کارخانه شان بسته شده  

.اگر کارفرما کارخانه را بازگشايی نکند آن ها تعاونی تشکيل خواهند داد و کارخانه را در کنترل خود خواهند گرفت که  

کارگران اوزکادی بر ساير کارگران در مکزيک و ديگر نقاط جهانتاثير مبارزه   
از جمله . مبارزه کارگران اوزکادی در وحله اول تاثير خود را روی کارگران شعبات ديگر شرکت کنتيننتال گذاشت

ا اتحاديه در آن جا کارفرما ب. خريده شده بود" کنتی"روی کارخانه جنرال تاير در سن لوئيس پوستوسی که جديدا توسط 

CTMديدار .  به توافق رسيد و کارگران را برای پذيرش مقررات جديد زير فشار گذاشت و تهديد به بستن کارخانه کرد

 روزه به سمت مکزيکو از کارخانه جنرال تاير سبب شکل گيری جنبش مقاومت ۶کارگران اوزکادی در طی راه پيمايی 

 ٢٠٠٣ ژوئيه  در سوم. خانه برای ادامه مبارزه ارتباط برقرار شددر جنرال تاير شد و سپس بين کارگران دو کار

رئيس جمهوری مکزيک را مورد خطاب قرار داد و " کنتی"رئيس . کارگران جنرال تاير اعتصاب خود را آغاز کردند

او دولت مکزيک را به خاطر  . گفت يا به ما کمک می کنی يا ما کل سرمايه خود را از مکزيک بيرون می کشيم

چند ماه بعد کارگران جنرال تاير در . کوتاهی نيروهای پليس در برخورد موثر با کارگران مورد انتقاد شديد قرار داد

آن ها به تهيه ليست سرخ اقدام کردند .  گرفتندCTM خود را عليه رهبری اتحاديه   انتخابات مجمع عمومی خود تصميم

ت سرخ، در اکثريت بودن خود را با رنگ سرخ به عنوان عالمت و در روز انتخابات صد ها کارگر با پوشيدن تی شر

 اعالم کردند و CTMرزمندگی نشان دادند و با تعيين نمايندگان جديد اتحاديه خود بعد از مدتی خروج اتحاديه خود را از 

 .مبارزه شان همچنان ادامه دارد

زه بازنشستگان برای احقاق حقوق بازنشستگی و در کارولينای شمالی به ويژه مبار" کنتی"اين مبارزه روی کارگران 

آن ها از کارگران مکزيک حمايت کردند و امکان سفرشان را به آمريکا برای .  بيمه بهداشتی مناسب، تاثير گذاشت

جلب همبستگی کارگری فراهم کردند و خود نيز برای کسب حمايت برای خويش تا کنون دوبار به آلمان سفر کرده اند 

 . ايت کارگران و فعاالن کارگری آلمان قرار گرفته اندکه مورد حم

 نتيجه گيری
درس آموزی از فعاليت های جنبش کارگری در سراسر جهان در مقابل سرمايه به ويژه برای طبقه کارگر ايران که با 

ی با  سرمايه دار٨٠چنان که گفته شد، از آغاز دهه . اشکال هارتر سرمايه داری مواجه است امری ضروری است

تکامل شيوه های پيشين فاز جديدی را در خودگستری و توحش آغاز می کند که با تقدم و تاخری اندک در تمام جهان 

درايران نيزچون ساير نقاط با قبول سياست های نئو ليبرالی به عنوان استراتژی . سرمايه داری به کار گرفته می شود

اج، بازنشستگی پيش از موعد، قراردادهای موقت کار، قراردادهای يک اخر جديد توسعه ، کارگران با تشديد استثمار، 

ماهه و سفيد امضا، پرداخت نشدن حقوق های چند ماهه تا چند ساله، تعطيل کارخانه و پرتاب کارگران به خيابان، 

و خانواده شرايط بد کار، عدم وجود ايمنی در محيط های کار، عدم وجود بيمه درمانی و بازنشستگی برای کارگران 

های شان، عدم امنيت شغلی و جانی رو به رو می شوند، و اعتراض به اين شرايط وحشتناک خطر دستگيری و زندان و 

آن چه که در کشورهای ديگر به صورت جزئی مطرح است در جمهوری اسالمی به . شکنجه و مرگ را درپی دارد
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 جهانی می تواند برای انتخاب راه درست به کارگران بنابراين اشکال مقاومت طبقه کارگر. طور کامل حکمفرماست

 . ايران کمک کند

ادری و تنها برای مبارزه فردی کارگری شايد بتواند درموارد ن. مقاومت کارگران متشکل بودن آنان استاول در مسئله -

، همبسته، منسجم و با مقاومت بايد جمعی. باشد اما مشکل جمعی را نمی شود با مقاومت فردی پاسخ دادخود فرد کارساز

  . مقاومت فردی کوچک و حتی بزرگ به راحتی می تواند سرکوب شود. و اين تازه آغاز راه است. برنامه و مداوم باشد

و يا با کارگرانی که مشکل مشابهی   مسئله دوم پيوند مقاومت کارگران با جنبش مقاومت در ساير مراکز به طور عام - 

بهترين حالت در اين جا وجود يک جنبش سراسری است که بتواند به . ر کليت خود استدارند و با جنبش کارگری د

می بينيم در مکزيک تشکل سراسری اتحاديه ای عموما هم چون جاهای ديگر دنيا بنا . فوريت اين ارتباط را برقرار کند

کارفرمايان را انجام می دهد و به خصلت محافظه کارانه اش در صد سال اخير تنها وظيفه واسطه گری بين کارگران و 

در بهترين و رزمنده ترين حالت خود با فراخوان اعضايش به گردهمايی، تظاهرات، آکسيون ها و اعتراضات می 

خواهد از آنان به عنوان اهرم فشار در مذاکرات و توافق ها استفاده کند و اصوال برنامه ای برای بسيج کارگران عليه 

اين که .  باشدتشکل سراسری ضدسرمايه داریيک  ن يک تشکل سراسری کارگری واقعی بايد بنا براي. سرمايه ندارد

اين تشکل ها چه در سطح کارخانه يا در کل چه نامی داشته باشند، مهم نيست ولی تجربه صد سال اخير نشان داده است 

حرف نيست بلکه محتوا و کارکرد آن مد منظور از اتحاديه تنها يک نام با ترکيب چند . که اتحاديه ابزار اين کار نيست

کارگران . دير زمانی است که در جهان کارگری نسبت به اين تشکل حساسيت و عکس العمل ايجاد شده است. نظر است

يا آن را ترک می کنند و يا در درون آن می مانند و برای بديل خود مبارزه می کنند و از آن با نام های مختلف استفاده 

 اروپا تحت عنوان اتحاديه چپ، اتحاديه آلترناتيو، اتحاديه مستقل و چپ اتحاديه ای و در قاره آمريکا از آن در. می کنند

اکثر اين فعالين خود را سوسياليست و ضد شيوه توليد سرمايه داری . با اتحاديه سرخ يا اتحاديه ی انقالبی نام می برند

اما اشکال در اين . ه درک رايج از اتحاديه های سنتی موجود نيستبنا براين، درک آن ها از اتحادي. معرفی می کنند

و اين برخالف درک رايج در ميان بسياری از   است که جايگزينی برای اين نام نيافته اند يا اصوال به آن نپرداخته اند 

 ساير اتحاديه وITUC  و   CJT و DGBفعاالن کارگری ايرانی است که وقتی از اتحاديه صحبت می کنند ديد شان از 

های کارگری نظير اين ها فراتر نمی رود و حرف از ضد سرمايه داری بودن و متعاقب آن حرف از الغای کار مزدی 

موارد متعدد توان ديگری راداريم که درمقابل اتحاديه، ما تشکل اما در. ی کنند و از آن هراسانندرا در ايران تابو قلمداد م

آن خود تصميم اسا ضدسرمايه داری اش کارگران در تشکلی که به علت ساختار اس. ستو صالحيت خود را نشان داده ا

زندگی است که تمام عرصه های زندگی را می شکلی ازکارواين تشکل، . همه کاره اندکنترل کننده وگيرنده، عمل کننده، 

زايش دستمزد، می خواهد و می تشکلی که درعين عزيمت از مسائلی چون تعين حداقل دستمزد يا اف. تواند در بربگيرد

شرايط انقالبی مظهر قدرت ها رامی گويم که درعين آن که درشورا. تواند برای شيوه زندگی و توليد نيزتعيين تکليف کند

توانند کنترل کار و توليد شرايط غيرانقالبی نيز می خيزبرمی دارند اما در رگرند و به سوی کسب قدرت سياسی طبقه کا

دراوضاع انقالبی   ننده مراکز توليدی و خدماتی،  اداره ک همين شوراهای. يد و خدمات به دست گيرندمراکز تولرا در

هايی ازنوع کمون پاريس و شوراهای انقالب اکتبرتبديل شوند، تشکل هايی که می خواستند بنياد می توانند به تشکل 

رتجاع در سطح کشوری و يا قاره ای در مقابلشان طبقاتی جامعه را درهم بريزند و کله پا کنند، شوراهايی که کليت ا
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بودند با وجود اشکاالتی که داشتند و امروز برقرارهمان زمان کوتاهی که اما در. دند و نگذاشتند پابگيرندصف آرايی کر

  مبارزه ضدسرمايه داری طبقه کارگرحک کردند و ما امروز نقد آن ها برای ما راحت تر است، ُمهر خود را بر تاريخ

می توانيم تا وقتی بديل ديگری را پيدا نکرده ايم که با توجه به زمان از نظر تکاملی پيشرفته تر باشد به عنوان بهترين 

اين که چرا در غرب به اين تشکل رجوع نمی شود مسئله مهمی است که به درک  . گزينه تاکنونی از آن ها استفاده کنيم

   .  دارداری و هم چنين ترس از انقالب برمی گردد و نياز به بررسی جداگانهرايج از چپ، استقالل، ضديت با سرمايه د

نپرداختن وتعطيل کارخانه مساله اخراج و .  واجتماعی است مسئله سوم تبديل مشکل کارگری به امری طبقاتی-

رو با جامعه در طبقه کارگدستمزدها نبايد به صورت مشکل فردی کارگران ديده شود بلکه بايد کارگرمشکل خود را با 

اولين گروه اجتماعی ای که با اين امر مواجه می . اين دومين گام بعد از تشکيل جنبش مقاومت استکل درميان بگذارد و

 قربانيان بلکه خانواده کارگران، چنان که خانواده کارگران اوزکادی نشان دادند، نه به عنوان. شود خانواده کارگر است

زن و به ويژه هيچ کارگری حق ندارد . ارزه جوی طبقه کارگر بايد درنظرگرفته شوندمبنيروی به عنوان بخشی از

اين نيروها . کودکان خود را برای برانگيختن احساس دلسوزی و شفقت به جلوی ماشين پليس ونيروهای مسلح بفرستند

نجام ميدهند که به آنها آموزش ند وچشم بسته آنچه را اخواستگاه طبقاتی شان، به نيروی سرکوب سرمايه تعلق دار  سوای 

کودکان بايد به حال خود گذاشته شوند اما زنان به عنوان يک نيروی طبقاتی اجتماعی برابر . ها ميخواهندداده اند و از آن

با مردان در اين جا می توانند و يا بايد خود را سازمان دهند و به پيشبرد مبارزه کمک کنند، چنان که هزار خانواده 

کارگران فرا ايت کردند و مردم را به حمايت ازعمل همسران شان حماز. زدند اوزکادی دست به اين اقدام کارگران

رژيم را مورد انتقاد قرار دادند و تهديدش کردند که اگر آن اوضاع را که درآرژانتين به وجود آمد می خواهی، . خواندند

حال، هرزن خانواده به هر. آنها به ميان کارگران بردندرا نيز اخراج کارگران را ادامه بده و شايد ايده تصرف کارخانه 

مواجب سرمايه برای بازتوليد ا مورد درايران زن، کارگربدون مزد وميليون هدرکارگری خود يک کارگر است و 

نيم را نيز دريافت نمی کند، و خوشبختانه می بيدرحالت بيکار شدن همسرخود حداقل مزد همسر   که    استنيروی کارآتی

  . که درايران اين مسئله نيزدارد به تدريج جای پای خود را باز می کند، هرچند هنوز در نطفه است و جنبه فردی دارد

برای برقراری اين ارتباط خود کارگران، . دومين گروه اجتماعی مورد نظر، اهالی محله و سپس شهر مورد نظر است

 طريق اجتماعات کوچک، گردهمايی های کوتاه مدت برای اطالع خانواده کارگران و حاميان کارگری می توانند از

بعد می توان با . هرچه اين کار در سطحی وسيع تر انجام گيرد عمليات بعدی موفق تر خواهد بود. رسانی استفاده کنند

 جلو مکانی توجه به دامنه اطالع رسانی اقدام های موفق تری انجام داد، مثال اجتماع کارگران معترض يا اعتصابی در

بعد . خاص يا راه پيمايی به طرف آن، چنان که کارگران اوزکادی اولين راه پيمايی را به سمت شهرداری انجام دادند

برای اين کار می شود برای نمايندگان کارگران يک سفردورايران برای . نوبت به اطالع رسانی به کل کشور می رسد

.  مسئله به يک نقطه محدود نماند و برای ديگران نيز مطرح شود  تاتماس با کارگران شهرهای مختلف ترتيب داد

حين سفر با ساير کارگران و با کارگرانی که با مسئله مشابه مواجه اند و در . حمايت کارگران مناطق ديگر را جلب کند

ه و برنامه ريزی شده ايران کم نيستند، هم آهنگی برای همکاری و تبادل تجربيات و حرکت های زنجيره ای سازمان يافت

، برقرار شود و کميته اعتراض به صورت شاخه ای و هم چنين سراسری برای مقاصدی که در باال ذکر شد ايجاد 

به طور مثال، صنعت نساجی، ريسندگی و بافندگی و لباس يکی از صنايعی است که در آن بحران گريبان . گردد
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و هزاران کارگر و خانواده های آن  وب و غرب و شرق کشور گرفته کارگران کارخانه های بيشماری را از شمال و جن

يا هم چنين . تشکيل چنين کميته ای می تواند به حرکات سازمان يافته، منسجم و موثر بينجامد. ها را درگير کرده است

و کارگران در کارخانه های توليد قند و شکر و محصوالت جانبی که امروز مسئله روز مبارزه کارگری ايران است 

با توجه به اين که مسئله واردات . نيشکر هفت تپه بسياری ازاين شيوه ها را با موفقيت به کار گرفته و به پيش می برند

شکر نه تنها کارگران صنعتی بلکه کارگران کشاورزی شاغل در کشت چغندر و نيشکر خصوصی را نيز در برمی 

نه کارگران نقاط مختلف و مطرح کردن مسئله کارگران کشاورزی و گيرد، اين هماهنگی سراسری و حرکت شانه به شا

  .می تواند به حمايتی گسترده تر در سطح کشور بينجامد در مواردی دهقانان ميانه 

بخشی از آن را تحت عنوان سفرهای منطقه ای يا سفرهای دورايران در .  مسئله چهارم ايجاد شبکه اطالع رسانی است-

ی ديگر شامل خبرنامه اعتصاب يا خبرنامه مقاومت است که می تواند به صورت کتبی و بخش. باال مطرح کردم

  . الکترونيکی در اختيار کارگران قرار بگيرد و در سطح کشور فرستاده و توسط خود کارگران تکثير و توزيع گردد

ن به کشورهای ديگراست که يکی، ترتيب مسافرت نماينده کارگرا.  مسئله پنجم جلب حمايت کارگری بين المللی است-

 البته اگر محدود به حضور در محافل و مجامع -البته امکان دستگيری و زندان و عواقبش را در پی دارد، اما تاثيرش 

دوم، . بايد مزايا و مضارش را با هم سنجيد و مقايسه کرد و تصميم گرفت  . بسيار باالست  -ايرانيان خارج کشور نشود 

و سياسی در خارج کشور است که بايد مسئله را به ميان کارگران، فعاالن کارگری و مردم محل نقش فعالين کارگری 

به نشر و پخش اخبار کارگری ايران در سطح جامعه محل سکونت خود کمک کنند، و اين مستلزم . اقامت خود ببرند

همبستگی بين المللی کارگری تماس وحضور در فعاليت های جاری در اين جوامع است تا بتوانند با جلب حمايت و 

  . پشتوانه حرکت کارگران را قوی تر سازند

که امروزه می تواند به مسئله اساسی کارگران تبديل شود تصميم گيری برای تصرف کارخانه و ادامه   مسئله ششم -

ار را پيش می توليد با کنترل کارگری در مراکزی است که سرمايه داران به دروغ مسئله ضرر وزيان و نابارآوری ک

و بردن سرمايه به بخش هايی است که ارزش افزايی سرمايه باالتر است   کشند و در حقيقت قصد آنان با تعطيل کارخانه 

و يا حتی در همين صنعت در جايی ديگر و با نيروی کار بسيار ارزان تر جديد که به دليل باال بودن نرخ بيکاری و 

ايه دار را می پذيرند و اين امر ميزان کار اضافی پرداخت نشده را به گونه ای استيصال تمامی شروط غير انسانی سرم

لذت فروش زمين کارخانه زير   هم چنين به دليل باال رفتن قيمت زمين و شيوع زمين خواری .  باال می برد شگرف

ی مسکونی است و معموال زمينی که به دليل موقعيت صنعتی بسيار باال تر از زمين ها. دندان سرمايه داران می نشيند

سرمايه داران در آغاز آن را با قيمت ارزان از دولت دريافت کرده اند و برای کار بعدی در جای ديگر نيز چنين امکانی 

در رابطه با تعطيل مراکز دولتی ای که به بخش خصوصی واگذار نشده است نيز ازجمله عوامل . برايشان وجود دارد

 توليدات بخش مورد نظر از خارج است که خود نتيجه يک سياست جهانی است و دولت مورد توجه تجارت و واردات

معموال انحصار واردات به اطرافيان و نزديکان مسئوالن حکومتی . در پاسخ گويی مثبت به آن اين گونه عمل می کند

دن به واردات از بازار بنابراين، به طور مستقيم با مجوز دا. واگذار می شود و سودش به جيب خودشان برمی گردد

جهانی که به دليل امکانات تکنيکی پيشرفته و کاربرد شيوه های جديدتر که بارآوری کار را باالتر، امکان توليد انبوه تر 

را فراهم و مخارج توليد را پايين می آورد و درنتيجه ارزان تر است، همراه با تخفيف های چشم گير گمرکی، صنعت 
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بخش هايی را هم قبل از اقدام، با هدف فروش به .  تعطيل آن را فراهم می آورند کنند و مقدماتمورد نظر را فلج می 

بخش خصوصی که در حقيقت اعوان و انصار خودشان اند با قيمتی ناچيز واگذار می کنند تا در مواجهه با عمل پای 

ندوق بين المللی پول، بانک جهانی و گات اين امر البته برای نهاد هايی چون ص.  به ميان کشيده نشود  دولت و حکومت

. و سازمان تجارت جهانی مثبت تلقی شده و کوچک شدن دولت تعبير می شود که از سياست های ديکته شده آنان است

اما کارگران به خوبی می دانند که سياست . اما ياد شان نمی رود که برای قربانيان سياست خود نيز ابراز نگرانی کنند

به همين . ور را دولت و در مجموع رژيم حاکم با توجه به منافع طبقه ای که نماينده آن است تعيين می کنداقتصادی کش

سبب، چنان که در اوزکادی ديديم و چنان که در هفت تپه می بينيم، روی سخن کارگران با حکومتگران است و آن ها را 

برای . می دانند و مرزی بين سياست و اقتصاد قايل نيستندهمراه با سرمايه داران مسئول شرايط پيش آمده و عواقب آن 

کارخانه ای که . اقدام به تصرف کارخانه بايد از قبل با توجه به تجربيات جهانی انجام يافته مقدمات کار را فراهم کرد

د به خود توسط کارگران تصرف می شود بايد با تشکيل شورای کارگران که همه کارکنان در آن دارای حق برابر هستن

در اين جا، . مديريتی و برنامه ريزی کار بپردازد و دفترهای کارخانه را باز و حساب سود و زيان آن را علنی کند

 کردند، می توانند با علنی کردن ليست حساب های بانکی ۵٧کارگران بانک ها به ويژه بانک مرکزی، چنان که در سال 

مسلما چنين .  بند و بست و خارج کردن پول مشغولند به اين امر کمک کنندسرمايه داران و مسئوالن که به فساد مالی،

همزمان دوره های آموزش خودگردانی داير کنند و شرايطی فراهم سازند که . کاری نيز بايد با احتياط تمام انجام گيرد

از يک کارخانه .  دخالت کنندهمه امکان دسترسی به اطالعات الزم را داشته باشند و بتوانند در تصميم گيری ها آگاهانه

در خود فراتر بروند و با پيوند با ساير کارگران و شوراهای آن ها، چه در مکان هايی که وضع مشابه دارند و چه در 

.  همبسته را در جنبش کارگری تشکيل دهند  بخش های ديگر که مشکلی اين گونه برايشان پيش نيامده، يک زنجيره

م و مواردی که به آن ها توجه نکردم و کارگران بايد در عمل به آن ها برخورد و خود آن مجموعه مواردی که ذکر کرد

بنا براين، اين . ها را اضافه کنند بايد به صورت شبکه ای از اعمال به هم پيوسته در آيد تا کارکرد الزم را داشته باشد

  .فهرست برای تکميل باز می ماند

 سازی اوزکادی ميبرد، جايی که شبکه سراسری وزيبای تارعنکبوت ها تمام فضای دراينجا ذهنم مرابه کارخانه الستيک

  !!شايد عنکبوت ها نيزهمگام با کارگران درکارخانه سنگر بسته بودند .مورد تصرف شان را به هم مربوط کرده بودند

 فريده ثابتی

٢٠٠٨سوم ژوئن / ١٣٨٧خرداد ١٣  

ق سنت اتحاديه ای درصد ساله اخير ايجاد شده اند و بنا برتعريفی که از خود دارند خود را معموال به اتحاديه هايی گفته می شود که طب*
در اين اتحاديه ها کارگران تنها پرداخت کنندگان حق . واسطه بين کارگران و کارفرمايان در امور مربوط به مزد و تعرفه مزدی می دانند

کنترلی بر سياست های جاری  و .  پرداخت شده چگونه به مصرف می رسدعضويت هستند و هيچ اشرافی براين ندارند که پول های
. از آنان به عنوان لشگر پياده نظام احزاب به ويژه احزاب سوسيال دموکرات در موقع انتخابات استفاده می شود. مناسبات رهبران آن ندارند

وعه بوروکراسی حاکم قرار دارند و ارتباطات شان نيز با رهبران اتحاديه ها با حقوق های باال و در مواردی در حد يک وزير در مجم
سياستمداران و وزرا و وکالست و گاه نيز لطف می کنند در مجامع کارگری چون روز اول ماه مه يا کنگره ها يا گردهمايی ها به ايراد 

مناسبات درونی آن سلسله . م قرار دارندسيستم اتحاديه هرمی است و انبوه کارگران در پايه و روسا در راس هر. سخنرانی می پردازند
  تن از کارگران ناراضی  در دهه جاری، ميليون ها.  می کنند و به کارگران ابالغ گيرند  روسا تصميم می .  است مراتبی و از باال به پايين

.واجه شده اندصنعتی با بحران م را ترک کرده اند و اتحاديه های بزرگ کشورهای مختلف  اتحاديه                  


