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ﺗﺼﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻼش
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﺮاﯼ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﺎرﮔﺮان
ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ
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در روزهﺎﯼ ﻗﺒﻞ از ﺗﺼﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ » وﻳﺴﺘﻦ« در ﺑﻠﻔﺎﺳﺖ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان اﺧﺮاﺟﯽ ﻋﺎﺻﯽ و ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﺧﺒﺮ
دادﻳﻢ .ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان در اﻳﻦ ﻣﺪت ﻳﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ اﻓﺖ و ﺧﻴﺰ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﻬﺎدﻩ ﮐﻪ ﻣﺮور ﻣﺮاﺣﻞ و دادﻩ هﺎﯼ ﺁن
درس ﺁﻣﻮز اﺳﺖ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﻳﺴﺘﻦ در ﮔﺬﺷﺘﻪ هﺎﯼ دور ﺑﻪ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻮرد ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ از اواﻳﻞ دهﻪ ٩٠
ﺳﺪﻩ ﭘﻴﺶ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﻮدروﺳﺎزﯼ ﮐﺎر ﺧﻮد را اداﻣﻪ ﻣﯽ دهﺪ .اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ از  ۶٠٠ﮐﺎرﮔﺮ را در ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻠﻴﺲ اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺻﺎﺣﺐ اﻳﻦ ﺷﺮﮐﺖ در
روز  ٣١ﻣﺎرس  ٢٠٠٩اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ  ۵۶۵ﮐﺎرﮔﺮ از ﮐﻞ  ۶١٠ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ را ﺑﻴﮑﺎر ﺧﻮاهﻨﺪ ﺳﺎﺧﺖ .اﻧﺘﺸﺎر
اﻳﻦ ﺧﺒﺮ هﻤﻪ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﮑﺎن داد .ﻣﻮج ﺧﺸﻢ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﺧﺮوش ﺁﻣﺪ .هﻤﻪ ﺧﻮد را در ﺧﻄﺮ ﺑﻴﮑﺎرﺳﺎزﯼ اﺣﺴﺎس
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻣﺤﺘﻮاﯼ اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﮐﻪ » ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﺘﺤﺪ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﮐﺎرﮔﺮﯼ
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ« در ﻻﺑﻪ ﻻﯼ ﺣﺮف هﺎ ،درد دل هﺎ و ﻧﺠﻮاهﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪ و در ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﭽﺶ ﺧﻮد ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ را روﺷﻦ
ﺳﺎﺧﺖ .هﻤﻪ ﻳﮑﺼﺪا و ﻣﺘﺤﺪ ﻋﺰم ﺟﺰم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﺧﻮﻳﺶ در ﺁورﻧﺪ و ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺼﺮف را ﺑﻪ ﻟﻐﻮ
ﮐﺎﻣﻞ ﺣﮑﻢ اﺧﺮاج هﺎ ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﮑﻢ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺮﻳﻊ ﻟﺒﺎس واﻗﻌﻴﺖ ﭘﻮﺷﻴﺪ .ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﻳﺴﺘﻦ در ﺷﻬﺮ
ﺑﻠﻔﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ  ٢٠٠ﮐﺎرﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺼﺮف ﺷﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎر و اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را
ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻨﺪ.
روز اول ﺁورﻳﻞ ﺧﺒﺮ ﺗﺼﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﻳﺴﺘﻦ در ﺑﻠﻔﺎﺳﺖ و ﺻﻒ ﺁراﻳﯽ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ از ﻣﺠﺎرﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﮔﻮش هﻤﺰﻧﺠﻴﺮان ﺁﻧﺎن در دو ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ رﺳﻴﺪ ٨٠ .ﮐﺎرﮔﺮ در » اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺪ« و
 ١٠٠ﮐﺎرﮔﺮ در » ﺑﻴﺴﻠﺪن« ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق و ﺷﺎدﯼ از اﻗﺪام ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪ هﻤﺰﻧﺠﻴﺮان ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﺮدﻧﺪ .ﺁﻧﺎن ﻧﻴﺰ
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و در هﻤﺎن روز ﺗﺼﻤﻴﻢ را ﺑﻪ اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ .ﻳﮏ ﺷﻌﺎر ﻣﺸﺘﺮﮎ ﮐﺎرﮔﺮان در
هﺮ  ٣ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد » :ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻳﻨﻢ ﭘﻴﺮوز ﺷﻮﻳﻢ  .ﻣﺎ ﺑﺮاﯼ ﻳﮏ ﺟﻨﮓ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ روﯼ ﭘﺎهﺎﯼ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺘﻮار
اﻳﺴﺘﺎدﻩ اﻳﻢ « .ﮔﺰارش ﺗﺼﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ هﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮدروﺳﺎزﯼ وﻳﺴﺘﻦ دهﺎن ﺑﻪ دهﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
هﻤﺰﻧﺠﻴﺮان ﺁن هﺎ در ﺟﺎهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ هﻤﺮاهﯽ و هﻤﮑﺎرﯼ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ و ﺑﺬل هﺮ ﻧﻮع ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان
زﻳﺎدﯼ ﮔﺮوﻩ هﺎﯼ وﻳﮋﻩ اﻣﺪاد ﺗﺸﮑﻴﻞ دادﻧﺪ .ﺁب و ﻏﺬا و هﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﻻزم را ﺑﺎ هﻤﺪﺳﺘﯽ هﻢ ﺗﻬﻴﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺮاﯼ اﻋﻼم
ﺣﻤﺎﻳﺖ هﻤﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺳﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﺮف ﺷﺪﻩ در هﺮ  ٣ﺷﻬﺮ اﻧﮕﻠﻴﺲ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ.
هﺸﺘﻢ ﺁورﻳﻞ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﻪ رﺳﻢ ﻣﻌﻤﻮل وارد ﻣﻴﺪان ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺷﺪ .ورود اﺗﺤﺎدﻳﻪ زﻧﮓ ﺧﻄﺮﯼ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﻴﮑﺎر ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺻﺪا در ﺁﻣﺪ .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ از ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
داران و دوﻟﺖ هﺎﯼ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ .دﺷﻤﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﺪ ،ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻗﺪرت را

ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻧﺎﺑﮑﺎراﻧﻪ ﺗﺮ و ﻣﻮذﻳﺎﻧﻪ ﺗﺮ و ﺣﺴﺎب ﺷﺪﻩ ﺗﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .دﺷﻤﻦ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻋﺘﻤﺎد و ﺗﻮهﻢ و
اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و ﺷﺮاﻓﺖ و هﻤﻪ ﭼﻴﺰهﺎﯼ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺮﻳﻒ را ﺳﻼح ﺣﻤﻠﻪ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺳﺎزد .اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ ﺑﺎ ﻣﺒﺎرزات
ﺿﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارﯼ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮدروﺳﺎزﯼ ﻧﻴﺰ درﻣﻮرد ﮐﺎرﮔﺮان وﻳﺴﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ
ﮐﺮد .ﺳﺮان اﺗﺤﺎدﻳﻪ در ﻧﻴﻮﻳﻮرﮎ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﻪ زد و ﺑﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .ﺁﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت
ﮐﺎرﮔﺮان وارد ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﺷﺪﻩ اﻧﺪ .ﺁﻧﺎن دروغ ﮔﻔﺘﻨﺪ و ﺑﺴﻴﺎر ﺷﻴﺎداﻧﻪ واﻧﻤﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ از اﺧﺮاج ﮐﺎرﮔﺮان
ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ رﺳﻴﺪﻩ اﻧﺪ .ﺳﺮان اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﺎ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮ ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ راﺿﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ هﻤﻪ اﻳﻨﻬﺎ دروغ ﺑﻮد .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺻﺪرﻧﺸﻴﻦ اﺗﺤﺎدﻳﻪ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮﯼ دﻧﻴﺎ »ﻣﺎرﺧﻮردﻩ واﻓﻌﯽ ﺷﺪﻩ هﺎ« ﻳﯽ
هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ هﻤﻪ دروغ هﺎ و زهﺮﭘﺎﺷﯽ هﺎ وﻣﺴﻤﻮم ﺳﺎزﯼ هﺎﻳﺸﺎن ﺑﺮاﯼ ﺗﻮدﻩ هﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮ ﭼﻨﺪان ﺁﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
ﮐﺎرﮔﺮان در  ١٩ﺁورﻳﻞ زﻳﺮ ﻓﺸﺎر اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﮐﺎرﮔﺮﯼ و دروغ هﺎﯼ ﺳﺮان ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﺁن هﺎ ﺑﻪ ﺗﺼﺮف ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎن
دادﻧﺪ .ﺁﻧﺎن هﻤﭽﻨﺎن در ﻣﻌﺮض اﺧﺮاج هﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﺎ هﻤﺮاهﯽ و هﻤﺪﺳﺘﯽ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺎﻻران ﺑﺮاﯼ اﺧﺮاج ﺁن
هﺎ و ﺑﺮاﯼ رهﺎﻳﯽ از ﺧﻄﺮ ﻣﻮج ﻣﺒﺎرزاﺗﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزات اداﻣﻪ دارد و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮاﯼ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ
از ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ هﺎﯼ ﺧﺎص ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺗﺮﺗﻴﺐ دادﻩ اﻧﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻼش ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮﯼ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺗﻮازن ﻗﻮا ﺁﺷﮑﺎرا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
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