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ن کارگرای آن روراتي تجربه از اشغال کارخانه و تاثکي  

 
                                                فريده ثابتی                                                       م خرداد هشتاد وهفتچهار

                                       
افتاد و به دليل تقاضای کارگران جهت همبستگی جهانی به صورت يک اکسيون  در آلمان اتفاق ٢٠٠٧واقعه در سال 

آلترناتيو در مقابل  کارگر در آمد اما در حد يک اکسيون باقی ماند و نتوانست گسترش يابد و به صورت يک موفق طبقه

  .درجه استثمار نجومی در آيد عمل سرمايه در بستن مکان های کار و انتقال سرمايه به کشورهای با

طی اين زمان آن . اشغال داشتند روز کارخانه را در ١١۵به مدت " سيستم بايک" کارگران کارخانه دوچرخه سازی 

کارخانه نشدند  آن ها اما موفق به سرپا نگهداشتن. را با همبستگی جهانی سامان دادند" دوچرخه اعتصاب "ها توليد 

در اثر نفوذ . طبقه کارگر نيز محو شده است زيرا اصوال در غرب پيشرفته ديرزمانی است که چنين اعمالی از خاطره

نگرفته اند و يا فراموش کرده اند که مسايل خود را خود پيگيری کنند   چپ کارگران اصوال يادعميق رفرميسم راست و

حق  چندين دهه است که وظيفه ی کارگران تنها به کارکردن و کارکردن و پرداخت. را بيابند و راه حل مناسب

و بست ها و تصميم گيری   بندعضويت اتحاديه ای که در آن عضوند خالصه شده است و بقيه کارها، ببر و بدوزها،

   .های الزم وظيفه ی روسای اتحاديه ها است

خاطر بازسازی ويرانی های جنگ و سامان پذيری جديد سرمايه که معجزه  در آلمان رونق بعد از جنگ جهانی دوم به

نتيجه  برابر و درو طی آن مگاکنسرن های جديد با تکنولوژی پيشرفته که بارآوری کار را چندين  نام گرفت! اقتصادی

و مخارج توليد را بسيار پايين آورده بود  زمان کار الزم برای توليد واحد کاال را کاهش داده، توليد انبوه را امکان پذير

اين مساله خود را در تعين قيمت کاال با . مقايسه با قبل همراه است که با تصاحب کارپرداخت نشده ی عظيمی در

برايشان  که از زمان توليد کاال توسط آن ها بسيار باالتربود و سود ويژه ی انحصاری راتوليد  محاسبه زمان متوسط

کارگران سراسر جهان نيز شريک می  به عبارتی ديگر آن ها در کارپرداخت نشده  فراهم می کرد دنبال می شود، 

ن آلمان و کارگران جهان را کارگرا ارزش اضافی توليدی توسط شوند و دست باال را نيز دارند، سهم ناچيزی از اين

اين . نسبت به قبل باال می رود سرمايه آلمانی به کيسه کارگران در آلمان برمی گرداند و در نتيجه سطح زندگی آن ها

جلو و در حد اقل خود در همين نظام سرمايه داری برای  بهبود به جای اين که به صورت انگيزه ای برای حرکت به

 کاهش ساعات کار و امکانات بهتر کار و بازنشستگی بينجامد به رخوت گرائيد و طبقه از آن،دستيابی به سهم بيشتری 

تصميم گيرنده کارگری در  ديگر نه سخنی از شوراهای. کارگر را خلع سالح کرد و از نظر مبارزاتی به قهقرا برد

گری به گذشته ای دور تعلق يافت خودمديريتی و کنترل کار خود گردانی و. ميان بود و نه سخن از همبستگی کارگری

و لغو کارمزدی در سرزمينی که مارکس آن را فرياد کرده بود اصال به انديشه هم راه   فعاليت های ضد سرمايه داری-

  *.برای زندگی شده بود  بختک سرمايه داری چنان برجامعه افتاد که گويی اين شيوه توليد بهترين گزينه-يافت  نمی

تجربه ی همکاری، تجربه ی برابری، تجربه . ای شيرين را پشت سر گذاشتند ت اما کارگران تجربهبا وجود اين واقعي
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انسان از  و ديدند که می شود کار هم شادی بخش تر، ديناميک تر و مهم تر از همه بدون استثمار ی خود مديريتی،

قاره آمريکا، آسيا، آفريقا و : جهان  ر روز آن ها پيام های همبستگی بيشماری از سراس١١۵در طی اين . انسان باشد

های اعتصاب تا مصر و آمريکا و افريقای جنوبی و برزيل فرستاده  دوچرخه. اروپا دريافت کردند که زندگی بخش بود

  .زيبا بود؛ به زيبايی لبخندی بعد از دردی طاقت فرسا اين همبستگی. شدند

فکر می کردند بدون سرمايه داری که . و ارائه يک آلترناتيو نبودندتداوم کار اما چنان که گفته شد آنها اصوال در فکر 

ديگری را در پيش رو  آن ها جز توليد سرمايه داری افق. کارخانه را بخرد، راهی برای بقای آن وجود ندارد بخواهد

  .ات مثبتی نيز داشتسمبوليک دست يازيدند که خود اما اثر نداشتند و چون سرمايه گذاری را نيافتند، تنها به يک اقدام

 ما می توانيم به آن افتخار کنيم چون به خودآگاهی ما راه. دستاوردهايی داشته ايم ما از اقدام خود: "کارگری می گويد

باشد و يک کار معين را انجام   سال در خط توليد٢٠فهمييديم وقتی انسان . ما نشان داده ايم که برما چه می گذرد. برد

اش چه می باشد و واقعا چه استعدادی در وجودش  حتی تشخيص نمی دهد که استعداد واقعیدهد خرفت می شود و 

و فتيشيسم در جامعه ای که در آن ماه و خورشيد و فلک در کارند تا اين  درک اين از خود بيگانگی." خوابيده است

  .به امری دائمی و ضروری تبديل کنند زيباست بيگانه سازی را

کرد که به سادگی از خاطر ها بيرون نمی رود و ما هرگز آن را فراموش  ستگی عظيمی ايجاددوچرخه اعتصاب همب" 

شرکت کوچک  ما فقط يک!. االن ما چيزی داريم که بتوانيم راجع به آن برای نوه های مان صحبت کنيم .نخواهيم کرد

  ".ما شرکت را اشتغال کرديم. در نورد هاوزن بوديم

بازهم و باز تکرار خواهم کرد تنها به اين خاطر که نشان دهم که نمی شه که  من چنين کاری را: " ديگری می گويد

در کارخانه  شايد در جايی ديگر،. ما اما يک طوفان کوچک در کل کشور ايجاد کرديم. طوری پيش برود اوضاع اين

و آن ها موفق شوند که کار را به انجام  شايد بعدا. بزنندهای ديگری اين کار را تکرار کنند و آن جا به قلب مساله 

هيچ کس نمی خواهد . می شود در شرايط سخت و اضطرار باهم بود انسان تجربه ای کسب می کند که چگونه. برسانند

  . بدهداين تجربه را از دست

بندند و همکاران کارگر من ديگری کارخانه ای باشد که بخواهند آن را ب من االن اين را می دانم که اگر درجای

برای ادامه  اعتصاب بزنند و يا برای حفظ محل کار و شغل خود مبارزه کنند، جلو می روم و به آن ها بخواهند دست به

  ".کارشان کمک مالی می کنم

و تنها تعداد اندکی از آن ها عض. بحث های زيادی بين کارگران انجام شد در رابطه با چگونگی حرکت و ادامه کار

طرفی نقش  از طرف اتحاديه متال نمايندگانی همواره حضور داشتند که در دوجهت عمل می کردند از .اتحاديه بودند

رسيدند که سازمان يافته بودن خوب  اما کارگران به اين نتيجه. حمايتی داشتند و از طرف ديگر نقش کنترل کنندگی

  . استاست اما مساله مهم اتحاد و همبستگی کارگری

را انارکوسنديکاليست ها مطرح کردند و به بحث گذاشته شد و مورد قبول  ه خودگردانی و توليد دوچرخه اعتصابايد

نداشتند و از آن  کارگران از اين که مورد حمايت چپ ها و انارکوسنديکاليست ها قرار بگيرند مشکلی .قرار گرفت

همکاران . حدااقل برای دو سال می بايد فعال باشد  کهبرای انجام کار کارگران انجمنی تاسيس کردند. اسقبال کردند

مرکز تلفن مشغول کار بودند در رابطه با خريد مواد اوليه و بستن قرارهای الزم  کارگری که قبال در بخش اداری و يا
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، دريافت می کردند همه کارگران بيک اندازه. انجمن پول برق و دستمزد های کارگران را می داد. عمل شدند وارد

  .کار معرفی شده بود  ساعت کار در ماه که به عنوان کار جانبی به اداره٣۶ يورو برای ٣۶٠

. در اين جا در غرب موالی درز قانون و قانونيت نمی رود. اشغال مشورت کردند با وکيل تماس گرفتند و در رابطه با

ای قانونی را برای  زير پا می گذارد مادهحاکم بر جامعه فرهنگ پسيفيستی است حتی وقتی که انسان قانون را  فرهنگ

    .آن جستجو می کند تا عمل قانونی باشد و نرم درهم نريزد

 ميليون يورو سرمايه اوليه بود ١٠ تا ٨بود اما برای توليد نياز به حداقل  کارکردن بدون رئيس و سرکارگر مورد قبول

سراسر جهان در مشتری های حمايت کننده خودازادند ومساله را با همبستگی کارگری پيوند د. نداشتند که کارگران

مساله برای توليد سمبوليک دوچرخه ی  خواستند که پول خريد دوچرخه اعتصاب را پيش پرداخت کنند و به اين طريق

  .اعتصاب حل شد

 بحث شد که چرا .به طور جمعی به بحث بپردارند و آن را تجزيه و تحليل کنند کارگران ياد گرفتند که در باره مسايل

کار است؟ چرا   چرا سياست دولت مخالف دادن کمک مالی به اين کارگران برای ادامه تواند موفق شود؟ اشغال نمی

   شود؟نبايد خودگردانی انجام شود و چرا خودگردانی نبايد موفق

  ".گيرد رخانه ها انجام میهمه جای کشور اشغال کايم، سپس درما موفق شواگر :بحث خود گرفتند اين بودجوابی که از

گرچه اين تجربه در آلمان نتوانست و نمی بايست . بود و ره به انقالب خواهد برد و اين خلع يد از سرمايه داران خواهد

. سرمايه به ياد خواهد ماند تداوم يابد اما به عنوان نمونه ای از مبارزه ی مستقيم طبقه کارگر در مقابل يورش قوام و

به نقش دولت سرمايه داری پی . آگاهی دست خواهد يافت نها در مبارزه با سرمايه چنان که ديديم بهطبقه کارگر ت

ضرورت اتحاد طبقاتی را درک خواهد کرد و آن گاه مبارزه ضد سرمايه داری و برای  معنای همبستگی و. خواهد برد

و عملکردهای آن، در  در تقابل با سرمايهبازنگری به اقدامات مستقيم کارگران . کار مزدی راحت تر خواهد شد لغو

ديگر وچه موارد ناموفق، می تواند در خدمت  هر حالتی چه موارد موفق مثال در آرژانتين يا مکزيک و يا هرجای

  . کندجنبش کارگری قرار گيرد و به پيشبرد آن کمک

  

  یابتثفريده 

  ٢٠٠٨ماه مه 

  مای سوسياليسمسايت سي

  
  یابتث عليه کار مزدی؛ جنبش اتحاديه ای در آلمان، فريده ٢  برای اطالعات بيشتر رجوع کنيد به نشريه شماره-* 

 


