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د باشنهي از اتحادري غی به فکر تشکلدي ها باهي کارگر در اتحادیتوده ها  

 
   ١٣٨٧مرداد م تشهشنبه سه                                                                                                 ت الپالنینانس

                                                                

 ازجمله   شرکت جنرال موتورز اعالم کرد که چهار کارخانه خودروسازی درآمريکای شمالی٢٠٠٨در سوم ژوئن 

 ٢۶٠٠ن تعطيل اين کارخانه ها به معنی بيکارشد.  در شرق تورنتو را تعطيل خواهد کرد(Oshawa)کارخانه آشاوا 

 جنرال موتورز کانادا يکی از بزرگ ترين شرکت های صادرکننده خورو در کانادا  .کارگر جنرال موتورز خواهد بود

 کارگر در ٢٨۴٠٠٠ در جهان است و بيش از   و شرکت جنرال موتورز بزرگ ترين شرکت خودروسازی  است، 

  .رد دالر در سال است ميليا٢٠٠ فروش خالص اين شرکت  .سراسر جهان درآن کار می کنند

اعالم اخراج کارگران خودروسازی اندکی بعد از تصويب قراردادی دسته جمعی انجام می گيرد که به گفته رئيس 

، براساس آن شرکت جنرال (Buzz Hargrove)، باس هارگرو  (CAW)اتحاديه کارگران خودروسازی کانادا 

  باس . تعطيل نکند٢٠١١ا را تا پايان مدت اين قرارداد در سال که خط توليد کاميون در آشاو موتورز متعهد شده است 
 اين نقض  .اين تصميم، غيرمنصفانه، غيرعادالنه، توجيه ناپذير و غيرقانونی است"هارگرو هم چنين اظهار داشت که 

به عنوان ريئس  هارگرو   ." ما قدرت داريم-قرارداد دسته جمعی است و ما هر کاری که از دستمان برآيد انجام می دهيم

 ميليون دالر از دستمزد، امکانات و مزايای کارگران را به ٣٠٠نخبه اتحاديه کارگران خودروسازی کانادا بيش از 

 اين توافق به  .صاحبان جنرال موتورز پيشکش کرد تا آن ها در سه سال آينده خط توليد کاميون در آشاوا را تعطيل نکنند

آن به صاحبان اين   دالر در سال از جيب هر کارگر جنرال موتورز و تقديم ٣٨٠٠٠معنی برداشتن چيزی بيش از 

 تضمين ادامه توليد و جلوگيری از بيکاری  کارگران کارخانه آشاوا با توجه به آن که اين امتيازدهی برای .شرکت است

مرکزی جنرال موتورز را بستند با شنيدن خبر اخراج خود به خشم آمدند و جاده منتهی به اداره   آنان صورت گرفته بود، 

 ژوئن، ١۶ در تاريخ   .تا از ورود مديران به اداره مرکزی جلوگيری کنند، که اين اقدام کارگران دو هفته ادامه داشت

 خشم  .اتحاديه با اين حکم موافقت کرد و کارگران به بستن جاده پايان دادند  . قاضی به خاتمه عمل بستن جاده حکم داد

 روسای اتحاديه نيز که   اما روشن نشد که آيا کارگران از دست. جه کارفرمای جنرال موتورز در آشاوا بودکارگران متو

اگر نبوده اند، می بايست می . اين قرارداد سوال برانگيز را با مديران جنرال موتورز بسته بودند خشمگين بوده اند يا نه

نه چندان دور محکوم  اگر نشود، در آينده ای . ته درخود آگاه شودنيروی کاری به اين بزرگی بايد به قدرت نهف  . بودند

تما م کارگران بايد ضرورت پيوند با کارگران ديگر را هم در درون صنايع مشابه  به همين سان،   .به شکست خواهد شد

  . و هم در بيرون آن درک کنند

مع آوری چند ميليون دالر از راه خيريه و هم  ژوئن، ضيافت شامی برای ج١١طنز مسئله اين جا است که مدتی بعد از 
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 در اين ضيافت بيشتر   .هارگرو در مرکز کنوانسيون متروی تورنتو ترتيب داده شد چنين برای قدردانی از زحمات باس 

 رجال سياسی و روسای موسسات تجاری و صنعتی شرکت داشتند که در ميان آن ها نخست وزير سابق آنتاريو مايک
 ٢٠٠٢ تا ١٩٩۵زب محافظه کار و يکی از بدنام ترين و هارترين سگ های سرمايه که از سال رهبر ح(هريس 

-١٩٩٣(، نخست وزيرهای پيشين کانادا ژان کريتين )بسياری از خدمات عمومی برای فقرا و کارگران را قطع کرد

 مگنا، فرانک ، رئيس هيئت مديره شرکت)٢٠٠۶-٢٠٠٣(، پاول مارتين )٩٣-١٩٨۴(برايان مولرنی  ،)٢٠٠٣

دارسی جنيش عضو سابق    .ديده می شدند تروی کالرک رئيس جنرال موتورز در آمريکای شمالی  استرانچ، و هم چنين

او در دوران : " باس هارگرو چنين می نويسد   در باره) يکی از هفته نامه های کانادا ( مک لينهيئت تحريريه 

دوست او شده اند، لذت خواهد    متشخص و قدرتمندی که طی ساليان بازنشستگی خود از پريدن با آدم های ممتاز و

يا اين که پس از .  کارگران خودرو سازی، که ايشان آن ها را نمايندگی می کند، نوميدانه به کارشان خواهند چسبيد .برد

برگرفروشی و تاکسی و يا هم  پرتاب شدن به بيرون کارخانه برای امرار معاش مجبورخواهند شد به کار رانندگی 

 اما اگر  .هارگرو ناميده شده اند" دوست" اين آدم های بی نهايت ثروتمند در رسانه های گروهی  ."روی آورند  غيره 

 هارگرو جزء طبقه کارگر نيست و به هيچ وجه نمی تواند  .بخواهيم راستش را بگوييم اين ها همه عضو طبقه او هستند

ا خفه کردن جنبش راستين طبقه کارگر عليه نظامی که مقاومت توده های کارگر را برعکس، او ب. نماينده کارگران باشد

     .سرکوب و نيروی کار آن ها را استثمار می کند، خدمت بزرگی به اين نظام کرده است

در درجه اول وقبل از هر چيز بايد درک کنيم که رابطه کار و سرمايه يک رابطه مبتنی برتضاد است، نظام سرمايه 

 نکته   .از نهادها را به شکل و شمايل خود تبديل می کند و اين شامل اتحاديه های کارگری هم می شود ی بسياری دار

قرارداد دسته جمعی در چهارچوب سيستم قضايی   اين  کارگرجنرال موتورز آن است که  تاسف بار برای توده های 

بودن تعطيل کارخانه توسط " غيرقانونی"رگرو در مورد باس ها از اين رو، آن چه. بسته شده است نظام سرمايه داری 

اتحاديه عليه آن می گويد در محدوده همين سيستمی قراردارد که توسط سرمايه داران " مبارزه"جنرال موتورز و 

نتيجه اين امر چيزی جز بازنده شدن کارگران نيست که هيچ دخالتی در مذاکره بين    .طراحی شده است و نه کارگران

 بنابراين، ازآنجا که تالش اتحاديه برای مبارزه با اخراج کارگران آنان را مقيد به  .ات اتحاديه و شرکت ندارندمقام

  . رعايت چهارچوب قانون می کند، کارگران محکومند که مبارزه را ببازند، يعنی امتياز بدهند و عقب نشينی کنند

 ژوئن شرکت بين المللی مگنا می بينيم که در آنتاريوی ١٩اين اتحاديه کارگری را در خبر وضعيت معيوب   پيامد جدی 

 کارگر کارخانه خود را در سنت توماس آنتاريو ۴٠٠ اعالم کرد  اين شرکت. کانادا قطعات يدکی خودرو توليد می کند

 اين شرکت برای اخراج  .مل می شود٪ کارگران شاغل در خط توليد بدنه کاميون را شا٢۵اين تعداد . اخراج می کند

را ذکر کرده ) کانادا(کارگران داليلی از قبيل کاهش فروش به خاطر افزايش قيمت سوخت و افزايش ارزش دالر 

 ميليون دالر بوده است، ٢١٨که ) ٢٠٠٧( سود خالص مگنا در سه ماهه اول سال جاری در قياس با سال گذشته  .است

 اخراج ها روی حقوق کارگران چه ساعتی و چه ماهيانه تاثير خواهد گذاشت و شروع اين  اين . ميليون دالر است٢٠٧

 کارگران اکسل در آمريکا  اين کارگران در اوايل امسال به خاطر اعتصاب  . خواهد بود٢٠٠٨ دسامبر ٨اخراج ها از 

روی  رال موتورز و در نتيجه اين اعتصاب هم چنين تاثيرش را روی خط توليد جن .  اخراج شده بودند  به طور موقت
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 کارگر عضو اتحاديه کارگران جنرال موتورز ١٨۶۵٧ ژوئن امسال، ٢٠ در  .توليد قطعات يدکی خودرو گذاشت

 که تقريبا يک چهارم کارگران عضو اين اتحاديه را تشکيل می دهند، قراردادی را با روسای آن به (UAW)درآمريکا 

 رابطه خيلی  .رگر جديد تنها نصف دستمزد کارگران قديمی را دريافت خواهد کردامضا رساندند که به موجب آن هر کا

     .تقسيم کارگران به بخش های جدا ازهم فقط به مبارزه آنان صدمه می زند و آن را سرکوب می کند. روشن است

ج از اتحاديه توده های کارگر بايد راهکارهای اتحاديه شان را زير سوال ببرند و به فکر ايجاد تشکلی خار 

کارگران است، پس چرا دست به مبارزه بدون سازش   الزمه اين کار درک اين نکته است که اگر اتحاديه نماينده   .باشند

 اخراج اين کارگران پيامدهای خطرناکی برای خانواده های آن ها و اصوال کل جامعه  با کارفرمايان نمی زند؟

ه خودروسازی عقب نشينی بيشتر يک اتحاديه قوی را نشان می دهد و پيشينه ای  عالوه بر اين، تعطيل اين کارخان .دارد

 راهکارهايی که امروز می توانند موثر باشند عبارتند از  .برای کل اين صنعت و کارگران آن بر جای خواهد گذاشت

 تصرف کارخانه و  .اعتصاب غيرقانونی، تصرف کارخانه و خودگردانی با افق درازمدت پايان دادن به بردگی مزدی 

خود گردانی روش هايی هستند که در بعضی از کشورها توسط کارگران به کاربسته شده اند، مثل آن چيزی که در 

 واقعيت اين است که اتحاديه کارگری نمی تواند   پس چرا همين عمل نمی تواند در کانادا رخ دهد؟ .آرژانتين اتفاق افتاد

 کار اتحاديه چانه  .اتحاديه سازگار نيست  م دهد، به اين علت که اين روش ها با خميره اين روش ها و راهکارها را انجا

 کارگران ذاتا ضدسرمايه داری   .زنی برای مشتی مطالبات نازل کوتاه مدت و اصوال انکار استقالل کارگران است

اديه های کارگری ريشه اين مسائل  چرا اتح  .هستند، برای اين که اساس سرمايه داری استثمار نيروی کار کارگران است

فهميدن اين مسائل از طرف کارگران به معنی پايان کار .  دليلش خيلی ساده است را برای کارگران توضيح نمی دهند؟

 از اين گذشته، هر مبارزه جدی که دنبال پيروزی است بايد دربرگيرنده مقاومت کل طبقه کارگر   .اتحاديه کارگری است

 وقتی کارگران جاده  .ز طريق اعتصاب بيشتر کارگران در سراسر جهان برای حمايت از يکديگر باشدبوسيله مداخله ا

منتهی به اداره مرکزی جنرال موتورز را بستند، بقيه کارگران جنرال موتورز در کارخانه های ديگر کجا 

ای مبارزه شالوده بسيار ضعيفی بر  اتحاديه کارگری کارگران را شقه شقه می کند و به خاطر همين است که   بودند؟

  .دارد

الزم نيست نبوغ رياضی داشته باشيم تا تاثيرات جانبی اخراج هزاران کارگر و تشديد استثمار کارگران آينده را 

شيوه کار اتحاديه اين است که هميشه در مذاکره با کارفرمايان برای امتيازدهی بين بد و بدتر، بد را انتخاب می  . بفهميم

 اين رقابت، از لحاظ سياسی، خود را به  .قابت جهانی شرکت های سرمايه داری يک امر اقتصادی طبيعی استر. کند

 می توان حدس زد  . اتحاديه گرای سرمايه با جناح راست سرمايه نشان می دهد-صورت مبارزه جناح چپ رفرميست 

هانه افزايش بهای سوخت و بربستر تهديدهای به ب که وخامت وضعيت کارگران ادامه خواهد يافت، زيرا اتحاديه ها 

واقعی شرکت های سرمايه داری مبنی بر انتقال سرمايه های خود به مناطقی که وضعيت و شرايط کار و کارگر ارزان 

  .ادامه خواهند داد} به جناح راست سرمايه{تری دارند، به امتيازدهی خود 

 را به عنوان امری طبيعی می پذيرند و  رکلی سرمايه داریاين نيزواقعيت است که کارگران اين وضعيت و به طو
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 برای مثال، موقعيت   . و هيچ بديلی درمقابل سرمايه داری وجود ندارد   نيست معتقدند که چاره ای جز امتيازدهی

کارگران در جنرال موتورز نمونه روشنی است از رابطه اقتصاد ی بين کارگران و اين که چگونه واکنش طبيعی 

اين نکته اگر قبال .  زنجيره غذايی يعنی کارگران می گذارد  اد در سيستم موجود تاثيرات خود را بر اليه پائينیاقتص

روشن نبود اکنون ديگر بسيار روشن شده است که کارگران در سراسر صنايع و مناطق جغرافيايی بايد رابطه اقتصادی 

سرمايه داری يک واقعيت است، اما يک ثابت . عمل کنندبين خود را به عنوان يک طبقه دريابند و بر مبنای آن 

 اما نخستين گام برای اين کار درک قدرت کارگران است و اين که  . می توان آن را شکست داد .جهانشمول نيست

بديل وضعيت موجود و اوضاع فاجعه بار زندگی . و به همين دليل بايد با آن جنگيد بردگی مزدی يک گزينه است 

ی تواند يک شورای کارگری ضد سرمايه داری باشد، شورايی که درآن کارگران در جريان ستيز طبيعی کارگران م

خود با سرمايه به آگاهی و خودکوشی الزم برای برپايی يک جنبش کارگری ضدسرمايه داری بين المللی دست خواهند 

  .يافت

  نانسی الپالنت

  ٢٠٠٨ ژوئيه

)منطقه تهران(کميته هماهنگی   
 


