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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

*نشسته يا تصرف کارخانه از منظر تاريخیاعتصاب   
 

   ١٣٨٧اول دی يکشنبه                                                                                                        ی ثابتدهيفر

  
 

در  ارزيابی می کند که  کارگران را به عنوان نوعی از مبارزه کاری  اين مقاله مسئله تصرف کارخانه ها توسط

 به هيچ وجه به خواسته های کارگران پاسخ نمی دهد معموال به عنوان آخرين راه حل در زمانی که کارفرما

از اين نوع مبارزه . گيرد  را دربرمی١٩٣٧ران قرار می گيرد و سير اين پديده را در مجموع تا سال دستورکار کارگ

کلمه تصرف نيز به کار برده می  ياد می شود، گرچه در مقاله گاه خود ) sit down strike (با نام اعتصاب نشسته 

ه در جريان آن کار تعطيل می شود اما شورايی نيست بلک هدف از تصرف، پيشبرد کار به صورت جمعی و يا. شود

در حقيقت تصرف . برای شروع کار بعد از اعتصاب آماده و تميز نگه می دارند کارگران ماشين ها و محيط کار را

  .اعتراض و اعتصاب است که برای دستيابی به مطالبات کارگری انجام می گيرد نوعی از

 در کارخانه جنرال الکتريک ١٩٠۶مريکا برای اولين بار در سال متحده آ از نظر تاريخی، چنين اتفاقی در اياالت

کارخانه   کارگران زن در صنايع نساجی و پوشاک نيز به آن اقدام می کردند، اما شب را در١٩١٠ در سال. رخ داد

حرکت کارگری تصرف محل کار  نقطه اوج. نمی ماندند بلکه معموال تصرف برای چند ساعت سازمان دهی می شد

 از طرف  اين کارگران تصرف کننده. کردند  هزار کارگر در آن شرکت۴٨۵ بود که ١٩٣٧ و ١٩٣۶ های سال

   .خصوصی شدند دادگاه ها متهم به تجاوز به دارايی های

آن ها . سنگ در مواقع نارضايتی اين کار را به طور مکرر انجام می دادند کارگران معادن به ويژه در معادن ذغال

تعداد  ١٩٣٣در سال . ی کردند، اما معدن را ترک نمی کردند تا به خواسته های شان رسيدگی شودم کار را متوقف

آن . در تصرف خود نگه داشتند در آستين مينه سوتا سه روز کارخانه را" هورمل"  کارگر کارخانه بسته بندی ٢۵٠٠

برد و با افزايش شدت کار از کارگر کار توليد را باال می  ها عليه سرعت باالی کار که بدون افزايش دستمزد ميزان

  .  به اعتراض زدندبيشتری بيرون می کشيد، دست

در زمان رکود در اعتراض به دستمزدهای پايين از تصرف معدن همراه  در کشورهای اروپايی نيز کارگران معادن

و اعالم   معدن شدند  کارگر وارد۵٠٠٠ در يوگسالوی، ١٩٣۴در سوم ژوئيه سال . استفاده می کردند با اعتصاب غذا

کار آن ها عصر همان . خواهند داد کردند تا زمانی که مزدهايشان باال نرود به اعتصاب غذا و تصرف معدن ادامه

  .ز ازاين شيوه استفاده می کردندويلز، هند و لهستان ني کارگران معادن در. روز با موفقيت به نتيجه رسيد

اياالت متحده که دستمزدها بسيار پايين و ساعات کار بسيار باال بود کارگران  "گودير تاير" در صنايع الستيک سازی 

 ۶باند را از  در اين سال، کارفرما کار روی.  دست به اعتصاب نشسته زدند١٩٣۶ مارس سال -های فوريه در ماه

 کارگر را ٧٠کارگران امکان اخراج  بدين ترتيب دو ساعت اضافه کاری بدون مزد. ل کرد ساعت تبدي٨ساعت به 

کارفرما اقدام به اعتصاب نشسته کردند و ديگر کارگران را به   کارگر مرد در مخالفت با تصميم١٣٧. فراهم کرد
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خواسته های   نشينی و پذيرشفشار وارده از طرف کارگران کارفرما را مجبور به عقب. فراخواندند اجتماعی توده ای

به طور مثال، در . نشسته رخ ندهد  در آمريکا هفته ای نبود که در آن يک اعتصاب١٩٣۶در سال . کارگران کرد

اما وقتی  . نشسته از چند ساعت تا سه روز رخ داد اعتصاب۵٨يک مرکز صنعتی در مدتی کمتر از يک سال 
  !!! شدای سازمان يافتند اعتصابات نشسته در جنبش کارگری آمريکا ناپديد کارگران تدريجا به صورت اتحاديه

 در فرانسه موجی از اعتصابات به راه افتاد که خودبه خودی ١٩٣۶سال  در مقابل اعتصابات کوچک در آمريکا، در

دولت  .ا کردنددر ماه مه کارگران در منطقه پاريس اقدام به تصرف محل کار و اعتصاب غذ. بود و غيرسازمان يافته

يک شاخه به همه شاخه های  اعتصاب از. درگيری های خونينی روی داد. پليس را به مقابله با کارگران فرستاد

امکان رشد اتحاديه ها را فراهم کرد به نحوی که  اين اعتصابات. صنعت و همه کارخانه های منطقه گسترش يافت

 ۵ هزار نفر و اعضای فدراسيون فرانسوی کار به ٢٢٠به هزار نفر  ١٨يکباره اعضای فدراسيون ملی کار از 

اين زمان، يک ميليون کارگر از صنايع خودروسازی، نساجی و پوشاک، کشتی سازی و غيره  در. ميليون نفر رسيد

 ۴٠عبارت بود از  اعتصابيون فرانسوی بسيار با نظم حرکت می کردند و مطالبات شان. اعتصاب دست زدند به

دولت اعالم کرد که تصرف .  بامزد، حق قرارداد جمعی کار، حقوق کار، مرخصی و تعطيالتساعت کارهفتگی

  .توجه به تهديد های دولت کار خود را انجام می دادنداما کارگران بدون . کارخانه ها را تحمل نخواهد کرد

عت تصرف کارخانه همراه کليولند يک اعتصاب کوتاه رخ داد که با چند سا در اوايل بهار در صنايع خودروسازی در

آن ها  کمپانی به. نوامبر کارگران الستيک سازی آکرون کار را متوقف و کارخانه را تصرف کردند ١٧در . بود

يک . اما کارگران آن را نپذيرفتند. بگيرند پيشنهاد داد که از کارخانه بيرون بياند تا در مورد ادامه يا توقف کار تصميم

  .موفقيت پايان يافت و کارگران به خواسته هايشان رسيدند ه اعتصاب باهفته بعد از تصرف کارخان

  صيک نمونه شاخ
آمريکا برای سازمان دادن کارگران در جنرال " يونايتد اتومبيل " کارگران  کارزار ١٩٣۶در نوامبر و دسامبر 

در . بودند راضی و شادکارگران از پيشرفت کار کميته سازمان دهی صنعتی کارگران . اوج خود رسيد موتورز به

در ادامه، . جنرال موتورز جريان يافت ستيز بين توليد انبوه صنعتی و خواسته های کارگران، اولين مبارزه بزرگ در

 مستقر در    ژانويه کارفرما از نيروی پليس١١ در  .رسيد  خودرو١١۵٠٠ هزار اتومبيل به ۵٣توليد هفتگی از 

رخانه برای درهم شکستن اعتصاب سعی کرد از رسيدن مواد غذايی از بيرون پليس کا . تقاضای کمک کرد کارخانه

پليس . در آوردند کارگران در مقابل اتاق محل استفرار پليس را نيز به تصرف خود. کارگران جلوگيری کند برای

رد و از بمب مرکز پليس به کارگران حمله ک شهری که در بيرون کارخانه و در خيابان مستقر بود برای بازپس گيری

که برای همبستگی با کارگران از نقاط ديگر به در کارخانه آمده بودند  های گاز اشک آور عليه کارگران و نيروهايی

در جريان درگيری  .کارگران با استفاده از دستگاه بخار کارخانه پليس را مورد حمله متقابل قرار دادند .استفاده کرد

زخمی شدند و ده ها نفر از استشمام گاز اشک   کارگر١۴ کرد و در اثر تيراندازی دو طرفه پليس اقدام به تيراندازی

در اين . دستگيری کارگران زخمی به هنگام ترک بيمارستان داد دادستان عمومی شهر دستور. آور آسيب ديدند

 ٧ دستگير شدگاندر بين . دستگير شدند که شامل کارگران و شرکت کنندگان در کارزار بودند  نفر١٢٠٠درگيری ها 
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  .تن از رهبران کارگری نيز بودند

يکی از خواسته های کارگران اين بود که می بايد کارگران يونايتد . کردباالخره جنرال موتورز با مذاکره موافقت 

رژه کارخانه  قرار شد که کارگران پيروز با. عنوان تنها طرف مذاکره کارگران مورد پذيرش قرار گيرند اتومبيل به

حاصل شد که شرکت با يک اتحاديه وابسته   دقيقه قبل ازين واقعه اطالع٣٠. رف شده را بعد از چند ماه ترک کنندتص

چند روز . در نتيجه، از تخليه کارخانه انصراف به عمل آمد. رسانده است به کارفرما يک قرارداد جمعی کار به امضا

شد بسياری   و خواهان بازگشت فوری به کار هستند که معلوم هزار کارگر امضا داده١١٠اعالم کرد که  بعد کارفرما

  .ازين امضاها را با تهديد و ارعاب از کارگران گرفته اند

 که از بقيه دورتر بود وارد اعتصاب ٩شورلت، کارگران در کارگاه شماره  در اول فوريه در بخش توليد موتور

همکاران خود   به کمک۶کارگران کارگاه شماره . رار شدپليس شرکت با مقاومت کارگران مجبور به ف .نشسته شدند

امکان استفاده از بلندگو برای همه کارگاه ها  ، که با استفاده از کاميون های شرکت۴عمليات از کارگاه شماره . آمدند

يق جريان کارگران واتحاديه کنترل اين بخش را نيز به دست گرفتند و به اين طر .فراهم آورده شده بود، هدايت می شد

اعتصابی متشکل  باريگاد اورژانس زنان که از همسران، مادران و خواهران کارگران. طور کلی قطع شد توليد به

 برای جلوگيری از انداختن بمب ٩ و ۴شماره  آن ها در کارگاه های. شده بود نفش مهمی را در مبارزه بازی می کرد

 برای ۴در مقابل دروازه اصلی ورود به کارگاه شماره . د کردندمسدو های گاز اشک آور به درون سالن پنجره ها را

  .انسانی درست کردند  پليس ايستادند و زنجيره  جلوگيری از حمله

 ميليون دالر ١۵اعتصابی را به خاطر چهارمين ماه اعتصاب و تصرف کارخانه به  دادگاه روسای اتحاديه و کارگران

و اجرای حکم  اعتصاب کنندگان از پذيرش.  ساعت وقت داد١۴به آن ها محکوم کرد و برای تخليه کارخانه  جريمه

حکومت وارد عمل شد و برای تخليه . داد در مقابل، دادگاه حکم به دستگيری کليه اعتصابيون. دادگاه خودداری کردند

ران در جريان کارگ. صف بندی طبقاتی بی واسطه تکميل شد. ماموريت داد کارخانه از کارگران به گارد ملی آمريکا

پيدا  به هستی طبقاتی خود و به چگونگی صف بندی نيروهای طبقاتی در جامعه ی طبقاتی آگاهی عمل مبارزاتی خود

. زندگی معرفی می کرد تف کردند به دروغ هايی که دولت را حامی جامعه به طور کلی و پليس را حافظ نظم. کردند

طبقاتی کارگزار و حامی طبقه حاکم است و پليس حافظ نظم   در سيستمدولت. فهميدند هيچ چيز فراطبقاتی وجود ندارد

تنها  فهميدند طبقه کارگر در مبارزه عليه مناسبات حاکم تنها و. اين مناسبات آسيب برسد مناسبات حاکم است تا مبادا به

مايه چيزی ندارند که از عليه سر فهميدند که در مبارزه. می تواند به خود و به همبستگی طبقاتی طبقه خود اتکا کند

 ميليون ١۵به همين سبب، به حکم . مناسبات حاکم بسته است دست بدهند جز زنجيرهايی که دست و پايشان را به

اضافی ای که طی اين مدت کارفرما از فقدان استثمار نيروی کار آن ها از دست داده  دالری دادگاه به عنوان ارزش

  .  نگاه کردندبود

 ۵ فوريه يک قرارداد جمعی کار به امضا رسيد و ساعتی ١۶يافت و در   پايان١٩٣٧ فوريه ١١در اعتصاب باالخره 

گردنی   با   روز تصرف کارخانه کارگران در صفی دراز و دو نفره۴۴بعد از . کارگران افزوده شد سنت به دستمزد

شرکت کنندگان در کارزار از آن  ز نفر ا٢٠٠٠را می خواندند و " جاودان باد همبستگی" افراشته در حالی که سرود

  .  ترک کردندها استقبال می کردند سالن های تصرف شده کارخانه را
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 آشپزها   اتحاديه. رفقای کارگر خود پرداختندانحای مختلف به حمايت از بهطی اعتصاب، کارگران بخش های ديگردر

. شد  کارگر اعتصابی ساخته٨٠٠تهيه غذای يک آشپزخانه تعاونی برای . اعتصابی غذا فراهم کرد برای کارگران

کارگران حمل شير رساندن شير  اتحاديه. کميته رانندگان کاميون تشکيل شد تا غذا را به محل اعتصاب حمل کند

بنا براين، نظافت محل . همواره تميز شوند و آماده کار باشند می بايستی ماشين ها. روزانه به اعتصابيون را تقبل کرد

 نظم و ترتيب کارگری، نحوه ی گذران اوقات. به همين سبب يک کميته نظافت تشکيل شد .مر مهمی بودتصرف شده ا

گروه . برنامه زندگی کرد شبانه روز و ايجاد سرگرمی می بايست برنامه ريزی می شد، زيرا نمی شد ماه ها بدون

روه توليد شعر و موزيک، گروه های ارکستر کر، گ گروه رقص، گروه آواز و. های مختلف کار و فعاليت تشکيل شد

پنگ، سالن آرايش، گروه اجرای شو، ايجاد کالس های درسی و آموزشی،  ورزشی؛ بسکتبال، هاکی، بوکس و پينگ

ايجاد  کارگری، بحث، سخنگويی عمومی، تبليغات اتحاديه ای، اداره محل و حل مشکالت موجود، تشکيل پارلمان

  .های تصرف شده شنيده شوند سخنرانی ها و رهنمود ها بتواند در همه کارگاهامکانات صوتی به نحوی که طی روز 

اغلب . مختلط کار می کردند بايد جلوی کارهای غيراخالقی گرفته می شد در مراکزی که زنان و مردان به صورت

ساعتی  ه ومرخصی های روزان. خانه فرستاده می شدند يا مقرراتی برای آن ها در شب وضع می شد زنان شب ها به

اسامی کسانی که . می شد برای بازديد کنندگان پاسپورت درست می شد و ورود و خروج کنترل. ترتيب داده شد

پست ويژه برای رساندن نامه های ورودی و خروجی  يک اداره. مالقاتی داشتند از بلندگوی دروازه خوانده می شد

جلوی پنجره ها و .  ساعته ترتيب يافت۶ و کشيک های حمله های احتمالی باريگادی برای جلوگيری از. درست شد

 مسئله نژادی که ممکن بود مسئله ساز شود به فراموشی سپرده شده. محافظت ميله نصب شد درهای ورودی برای

بحث گذاشته و حل می  هر مشکلی به طور جمعی به. محلی برای استقرار فيلم برداران و گزارشگران درست شد. بود

  .نيز برنامه ريزی شده و روی آن تمرين می شد  پيمايی به بيرون از محل تصرف شده بعد از پيروزیبرای راه. شد

مبارزه ای که شيوه های . يافت و راهکار خود را پيدا کرد و پيروز شد به اين طريق مبارزه ای آغاز شد، سازمان

  . کندکاهدافش می تواند به مبارزات جاری کارگران کم عمل آن جدا از

  
یفريده ثابت  

٢٠٠٨ دسامبر ٢٠  
  کميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگری

http://www.hamaahangi.com  

hamaahangi@gmail.com 
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