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  ايرباس و بوئينگ

  مبارزه جهت سلطه بر بازار جهانی

ششن ماه هشتاد ويفروردم دههف                                                                               نصرت تيمورزاده  
 

  

 فوريه، پاسخی شايسته و درخور به تحريکات مديران ٢٨ضرب آهنگ پر قدرت اعتصاب کارگران ايرباس در 

  .ايرباس بود

 ,Tolouse, Saint Nazaire  در آلمان، و  Varel, Nordenham, Laupheimکارکنان ايرباس در شهرهای 

Me`aulteهزار نفر از کارگران سه شهر فوق ۵در آلمان بيش از .  فوريه دست از کار کشيدند٢٨نسه در  در فرا 

تهاجم به هر "شعار .  هزار نفر اقدام به اعتصاب و تظاهرات نمودند١٨ جمع شدند و در فرانسه بيش از Varelدر 

  آلمان نه تنها Varelدر شهر . يدبه شعار اصلی اعتصابات و تظاهرات تبديل گرد" يک از ما، تهاجم به همهء ماست

 مارس در ۵کارگران دست از کار کشيدند، بلکه اقدام به سد کردن درب اصلی کارخانه نموده و تا روز دو شنبه 

  .های نگهبانی ايجاد کردند تمام ساعات شبانه روز پست

ی بر بيکار سازی و های جمعی مبن  فوريه، اخبار ضد و نقيضی در مطبوعات و رسانه٢٨در روزهای قبل از 

 فوريه مديران کنسرن در يک ٢٨و باالخره در روز . هائی ازکنسرن ايرباس انعکاس يافته بود فروش بخش

 هزار نفر از کارگران و کارکنان ايرباس در فرانسه و آلمان بيکار ١٠مصاحبه مطبوعاتی اعالم نمودند که حدود 

و نجات محل اشتغال باقی ماندهء کارکنان " رفع بحران"ر خدمت ها اين بيکار سازی د از نقطه نظر آن. خواهند شد

  . باشد ايرباس می

، نتايج حاصل از آن و سياست "بحران"خالی از فايده نخواهد بود چنانچه در پرتو بعضی از آمار به جوهر اين 

  .ای بکنيم اشارهکنسرن 

يعنی بوئينگ و ايرباس که در عين ) ان دارندکه مقام اول و دوم را در سطح جه(ترين کنسرن گرقابت مابين دو بزر

. شود می اند، به شديدترين وجهی به پيش برده  حال بخشی از مجموعهء صنايع تسليحاتی را در خود جای داده

مضمون رقابت دو کنسرن در جوهر خود، رقابت بين امپرياليستهای امريکائی و اروپائی، رقابت بر سر سلطهء 

هار چايرباس پروژهء مشترک (های امپرياليستی اروپا را در خود دارد  ی و رقابت بين دولتبالمنازع بر بازار جهان

اين جنگ مرگ و زندگی بين دو کنسرن ياد شده، ). باشد کشور اروپائی يعنی فرانسه، آلمان، انگلستان و اسپانيا می

. شود می  ديگر توليد جهان نيز مشاهده های رشته بوده و مشابه آن در یدر واقع بخشی از سازماندهی نوين توليد جهان

اين . های بزرگ، و انتقال توليد به مناطق ارزان بخشی از اين سازماندهی نوين توليد جهانی است ادغام کنسرن

هء تکنولوژی و زسازماندهی نوين در عين حالی که سرمايه گزاريهای جديد و به کار گرفتن آخرين پيشرفتها در حو

اين تضاد تناسب مابين گسترش و کشف بازارهای جديد . باشد د دارد، مولد تضاد جديدی نيز میالکترونيک را با خو

   بسيار فراتر است از گسترش بازارهای توليدات رشد  . (باشد  توليدات از سوی ديگر می از يک سو و سرعت رشد
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ميليونی و رقابت مرگ و نتيجهء حاصل از اين تضاد، بيکار سازی در ابعاد )  جديد جهت فروش اين توليدات است

  .باشد های غول آسا می زندگی بين کنسرن

هائی   هزار نفر از کارگران و کارکنان خود را يا از طريق فروش بخش٤٠ بيش از ٢٠٠١کنسرن بوئينگ از سال 

  مرکز، توليد٨از مراکز توليدی خود و يا از طريق بازخريد اجباری، بيکار ساخته است و در حال حاضر تنها در 

 در آمريکا را که در Wichita مجتمع ٢٠٠۵اين کنسرن فقط در سال .  استهواپيما و تسليحات خود را حفظ کرده

سرمايه دار جديد عالوه بر لغو .  ميليارد دالر به يک سرمايه دار فروخت١،٢کردند به مبلغ   هزار نفر کار می٨آن 

 درصد دست مزد ١٠رصد از کارکنان را بيکار نموده و  د١۵قراردادهای موجود مابين بوئينگ و کارکنان، بيش از 

ها نخرد، بين  از آنرا  CT17 بوئينگ اعالم کرده است چنانچه دولت بوش هواپيماهای نظامی .را پائين آورد

 ٢۵بايستی تعداد  به اين رقم می.  هزار نفر از کارکنان خود را بيکار خواهد ساخت٧ تعداد ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨سالهای 

  . اضافه نمودهای توليد وسائل يدکی در ارتباط با بوئينگ را  ارگران شرکتهزار از ک

باوجود اين که مديران . باشد های بوئينگ می طرح ارائه شده توسط مديران ايرباس در واقع جوابی به سياست

 ۵ايمز در کردند ولی روزنامه فاينانشال ت  هزار نفر صحبت می١٠ فوريه فقط از بيکار شدن حدود ٢٨ايرباس در 

 هزار نفر اشتغال ۵٦در مجموعهء کنسرن . ( هزار نفر خواهد بود٢٢مارس اعالم کرد که رقم بيکار سازی معادل 

از سال بيش  درصد ١٧ يورو سود خالص داشته که د  ميليار٨۵،٢ کنسرن ايرباس ٢٠٠۵در سال ) به کار دارند

 از نقطه نظر توليد و فروش ٢٠٠٦سال ) ايرباساخبار (بنا به نوشتهء روزنامهء داخلی کنسرن .  است٢٠٠٤

در همين سال ارزش ساليانهء کاالی توليد شدهء هر کارگر برابر " دهد وضعيت بسيار درخشانی را نشان می

در رقابت بين اين دو . کند نمی بنابراين روشن است که ايرباس را ورشکستگی تهديد . باشد  يورو می٤٠۵٣٠١

.  طريق هجوم به کارگران هم چنان مقام اول خود را در آستانهء هزارهء سوم حفظ نمايدکنسرن، بوئينگ توانست از

  .طرح کنونی ايرباس اعالم جنگ مقام دوم به مقام اول است

ها  های امپرياليستی امريکا و اروپا نيز نقش خود را از طريق سوبسيد اين کنسرن در اين رقابت مرگ آور، دولت

در اختيار ايرباس  A300, A310, A320های   ميليارد يورو جهت ساختن مدل١،٨ن مبلغ دولت آلما. کنند بازی می

 ميليارد يورو را به عهده گرفت و از آنجائی که خريد و ٢،١عالوه براين ضمانت وام ايرباس به مبلغ . قرار داد

ليارد يورو بابت نوسانات ارزش  مي٢،٠٣فروش هواپيما در بازار بين المللی به دالر انجام ميگيرد، دولت آلمان مبلغ 

های دهقانان جهت گسترش   ميليون يورو بابت خريد زمين٩٠٠ايالت هامبورگ مبلغ . دالر به ايرباس اختصاص داد

های بی دريغ در شرايطی انجام ميگيرد که  و تمام اين کمک.  هواپيماها به ايرباس کمک نمودودهای فراز و فر باند

. مان آلمان در همين فاصله شديدترين تهاجم به دستمزد اقشار پائين جامعه را سازمان دادقوانين تصويب شده در پارل

 درصد سهام کنسرن را خريداری نموده تا از اين طريق منافع امپرياليستی فرانسه را در اين ٢۵دولت فرانسه 

  .کنسرن حفظ نمايد

روبرو نبوده و جنگ تنها و تنها " بحران"باس با دهند که نه بوئينگ و نه اير ارقام مختصر باال به عيان نشان می

  . باشد جهت سلطه بر بازار جهانی و کسب حد اکثر سود می

در مقابل تهاجم وحشيانه مديران ايرباس، کارگران با اعتصاب در شهرهای مختلف آلمان و فرانسه در همان روز 

   که يا کامًال بسته شده و يا به فروش خواهند رسيد در سه منطقه آلمان. اسبی به اين تهاجم دادندناعالم خبر، جواب م
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  سرتاسری در ايرباس اعالم   مارس، روز اعتصاب ٦روز  در فرانسه .  پيدا کرد ادامه  مارس ۵ تا روز  اعتصاب

مديران کنسرن در جلسات مختلف مجامع عمومی کوشش .  هزار نفر شرکت کردند١٨گرديد که در آن بيش از 

با اين استدالل که ادامه اعتصاب وضعيت . مهء اعتصاب جلوگيری به عمل آورندادا از کردند که با وعده و وعيد

اشتغال باقی مانده را به خطر انداخته و در صورت عدم توليد، مناطق ديگر نيز با مشکل روبرو خواهند شد، سعی 

ها  ح بيکار سازی دهاين ديگر اوج بی شرمی است که طر. کردند که همبستگی مابين کارگران را تضعيف نمايند

کنند، متهم به به خطر انداختن  نموده و آن گاه کارگرانی را که جهت حفظ اشتغال خود مبارزه میهزار نفر را اعالم 

  . اشتغال ديگران کرد

مالقات صدراعظم آلمان مرکل و رئيس جمهور فرانسه ژاک ژيراک در ارتباط با طرح مديران ايرباس و 

های خود در خدمت اين کنسرن  ن دو قدرت امپرياليستی جهت هم کاسه کردن سياستهائی که مابين اي کشمکش

" توازن"ها در مصاحبهء مطبوعاتی مشترک اعالم کردند که طرفين رضايت خود را از  اش اين بود که آن نتيجه

طرح " ادالنهع"ها در دو کشور ابراز نموده و از اين امر خرسند هستند که مديران ايرباس به طور  بيکار سازی

 هزار نفر ٢٢بيکار سازی حدود : گويند کارگران اّما می. اند خود را در ارتباط با حفظ توازن در دو کشور ارائه داده

  . را در خود دارد" توازن عادالنه"کدام 

المللی ميان  کنند همبستگی بين لمان در حين پشتيبانی از اعتصاب، کوشش میسران راست اتحاديه فلزکاران آ

ها حفظ محل اشتغال  برای آن. را به پيش برند" منافع ملی"ارگران ار تضعيف نموده و سياست ورشکستهء حفظ ک

کارگران پيشرو اّما با طرح شعار . تر از مبارزهء همبسته و همگانی در سرتاسر کنسرن است کارگران آلمانی مهم

د که اعتصاب همگانی و همبسته را در تمام کنن  مجدانه سعی می"هجوم به هر يک از ما، هجوم به همهء ماست"

نتيجهء سياست تنگ نظرانه، راست و بوروکراتيک .کشورهائی که ايرباس مراکز توليدی دارد، سازمان دهند

با اين بهانه که .  مارس تنها در فرانسه اعتصاب عمومی انجام گرفت٦رهبران اتحاديه باعث گرديد که در روز 

اين تظاهرات سرتاسری را اتحاد .  مارس در سرتاسر اروپا هستند١٦می در ها در تدارک اعتصاب عمو آن

  . سنديکاهای فلزکاران اروپا اعالم کرده است

. در ميان مردم چه در آلمان و چه در فرانسه موج پشتيبانی وسيعی در دفاع از کارگران ايرباس به وجود آمده است

 مارس شرکت کرده بود، همبستگی خود با کارگران ٦اهرات يک رانندهء تاکسی در شهر تولوز فرانسه که در تظ

ما هم چنان که عليه قانون اساسی اروپا بوديم، عليه سياست دفاع از . ديگر بس است": ايرباس را چنين اعالم کرد

ز صد تولو. انسان بايد مقام اول را داشته باشد و بعد سرمايه. در فرانسه اکنون انقالب است. کارفرمايان نيز هستيم

ما نه تنها بايد در تمام مراکز توليد ايرباس بلکه در مقياس . در صد در پشت کارگران ايرباس صف کشيده است

 است که ما با دليلاند؟ از همهء ما و به اين  ميپرسيد از چه کسی دزديده. مديران ايرباس دزد هستند. جهانی بجنگيم

 در همين فاصله صدها ..."کنيم ها آرزو می ای برای آن دانهکارگران ايرباس همبستگی کرده و مبارزهء پيروزمن

المللی به دفاع از  های پشتيبانی چه در آلمان و وفرانسه و چه در سطح بين گروه، حزب و سازمان با ارسال پيام

هند کنند نشان د های همبستگی تالش می فعالين چپ اتحاديه از طريق سازماندهی گروه.اند کارگران ايرباس پرداخته

چرا که سياست بيکارسازی و کسب حد اکثر سود مختص . که نبايد کارگران ايرباس را در اين مبارزه تنها گذاشت

   تجربه ٢٠٠٤ کارگران اپل در سال ااين سياست افسار گسيختهء سرمايه ر. يک کنسرن و يا يک کمپانی نيست
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  . قربانيان بعدی بودند...    Bosch, Siemens, Ben Q, Telekom, Daimler-Kryslerاند و کارگران  کرده

  

 لنينيست آلمان – همراه با تعدادی از اعضاء حزب مارکسيست  هامبورگ–کميتهء همبستگی با کارگران ايران 

)MLPD (و فعالين چپ اتحاديه اقدام به تشکيل يک گروه همبستگی با کارگران ايرباس نمودند.  

اين جا  يکی .  کيلومتری هامبورگ رفت٢٠٠در Varel   به شهر  مارس هيئتی از جانب گروه همبستگی٤در روز 

 فوريه دست از کار کشيدند، بلکه با بستن ٢٨در آن جا نه تنها کارگران از . از مناطقی است که بايد فروخته شود

 نفر ١۵٠ نفر استخدام رسمی و ١٣٠٠در آن جا . دروازهء اصلی کارخانه مانع از ورود و خروج توليدات شدند

آن  درصد از کارگران در سنديکا متشکل بوده و شايد درست به اين علت است که در ٩٣. ارگران قراردادی هستندک

 نفر در ايرباس کار ١٢٠٠٠در هامبورگ . عالوه بر اعتصاب، پست نگهبانی هم در مقابل کارخانه وجود داشت جا

ها همه در  که در شهر آن: دادند  گونه توضيح میها اين علت را آن.  درصد است٢٩شان  يابی کنند و درجهء تشکل می

 نفر در بخش توليدی و بقيه در ٤٠٠٠ نفر تنها ١٢٠٠٠کنند در صورتی که در هامبورگ از  بخش توليدی کار می

روحيهء اعتصاب کنندگان بسيار عالی بود و به گرمی از ما استقبال . باشند های اداری، پژوهش و فناوری می بخش

  هامبورگ–کميتهء همبستگی با کارگران ايران م  ما پيا. کردند

سرنوشت شهر . کنند مردم شهر به طور همه جانبه از مبارزات کارگران دفاع می. را در اختيار آنان قرار داديم

به طور ... نانوايان، قصابان، خواربار فروشان و.  نفره به سرنوشت کارگران ايرباس گره خورده است٢۵٠٠٠

روستائيان اطراف، هيزم برای . دادند  روز اعتصاب قرار می۵ی در اختيار پست نگهبانی در طول مجانی مواد غذائ

در مقابل پرسش ما که وضعيت اقتصادی کارخانه به چه شکلی است که بايد فروخته . شان ميآوردند آتش شبانه برای

 ١١ پر است و ما فقط از ساعت ٢٠١٣ – ٢٠١٢ کارخانه تا سال تدفتر سفارشا: "ها مطرح نمودند که شود؟ ، آن

خريدار جديد اولين کاری که خواهد کرد لغو قراردادهای موجود . کنيم  شب يکشنبه کار نمی١١نبه تا ساعت شب ش

بين ايرباس و کارکنان، پائين آوردن دستمزد و افزايش ساعات کار خواهد بود و اگر ما به اين حکم کارفرمای جديد 

  .الت و سفارشات را به جائی خواهد برد که سود بيشتری کسب نمايدگردن نگذاريم، وی ماشين آ

  متن

  پيام همبستگی به کارگران ايرباس

  

با تمام نيروی خود از مبارزهء شجاعانهء شما جهت حفظ محل  " هامبورگ–کميتهء همبستگی با کارگران ايران "

ب مافوق سود هيچ گونه وجدان ناآرامی نخواهند صاحبان ايرباس در رقابت خود و کس. کند تان پشتيبانی می اشتغال

 ٨۵،٢ درصدی سود خالص يعنی ١٧افزايش . های هزاران نفر از کارگران عبور کنند داشت که از روی الشه

در برابر تهاجم ضد . ها کافی نيست  برای آن٢٠٠٦ و پر بودن دفاتر سفارشات در سال ٢٠٠۵ يورو در سال دميليار

. ر از مبارزه جهت حفظ هر محل اشتغال نه تنها در آلمان بلکه در سرتاسر اروپا وجود نداردکارگری، هيچ بديلی غي

ای در از بين بردن محل اشتغال شما نميتواند وجود داشته باشد، امری که سرمايه داران و "توازن عادالنه"هيچ 

  شما يک . صفوفتان را پراکنده کنندشما نبايد اجازه دهيد که . کنند کارگزاران آنان در برلين و پاريس تبليغ می

۴  



هائی که در  هائی که قرارداد موقت دارند و چه آن هائی که قرارداد دائمی دارند، چه آن مجموعه هستيد، چه آن

  .کنند، مشغول به کار هستند های ديگری که وسائل يدکی توليد می شرکت

های وابسته  ک در سرتاسر کنسرن و شرکتفاکتور اساسی جهت پيروزی در اين مبارزه، همبستگی و پيکار مشتر

کند ممکن است شکست بخورد، کسی که  ايم که کسی که مبارزه می همهء ما در پراتيک خود دريافته. است

  .کند از همان اول شکست خورده است نمی مبارزه 

  زنده باد همبستگی بين المللی

   هامبورگ–کميتهء همبستگی با کارگران ايران 

  ٢٠٠٧-٣-۴ هامبورگ

  
   مارس ٦١ تظاهرات سرتاسری در اروپا در

  

در حالی که کارگران در تمام مناطق هفتگانهء ايرباس در آلمان و هم چنين فرانسه، انگلستان و اسپانيا خود را جهت 

کردند، بلندگوهای تبليغاتی بورژوازی مهر سکوت بر لب  به نمايش در آوردن قدرت متحد و متشکل خود آماده می

مديران ايرباس با . کردند  يا مطالب خود را در خط عمومی مديران ايرباس و سردمداران حکومتی منتشر میزده و

استفاده از ممنوعيت اعتصاب سياسی کارگری در آلمان، فشار خود را بر کارگران و کارکنان با تکيه بر قانون 

تمع ايرباس در آلمان برمبنای توافق شورای در هامبورگ به مثابه بزرگترين مج. ارتجاعی فوق افزايش داده بودند

توانستند در اين  های اندکی آن هم با استفاده از حق مرخصی می  مارس، فقط بخش١٤کارخانه و مديران در 

با انتشار اين خبر موج وسيع اعتراض نه تنها در هامبورگ بلکه در مناطق هفتگانه در آلمان . تظاهرات شرکت کنند

ولی بسياری از کارکنان از آخرين . ی اعالم گرديدغاز پائين در آن حدی بود که توافق نامه ملفشار . به وجود آمد

گ از نتييم.  شرکت کرده بودندنگتيي نفر از هامبورگ در م١۵٠٠تصميمات مطلع نشده و در نتيجه تنها نزديک به 

 صبح در ٩،٣٠يرباس، از ساعت ما به مثابه گروه همبستگی با کارگران ا. شد بايست شروع می  صبح می١١ساعت 

ها اتوبوس از شهرهای مختلف به  لحظه به لحظه ده. محل حاضر شده و خود را آمادهء استقبال از کارگران نموديم

ها خوش آمد گفته و بيش از همه روی اهميت اين  گروه همبستگی با بلندگوی خود به آن. تينگ ميرسيدنديمحل م

هائی که از جانب مديران ايرباس و کارگزاران آنان در   تکيه کرده و به افشای کوششالمللی آن تينگ و تأثيرات بينيم

صدها پرچم قرمز . های امپرياليستی اروپا جهت ايجاد تفرقه در ميان کارگران کشورهای مختلف پرداختيم دولت

 ٢٠٠٠٠امبورگ نزديک به بر مبنای آمار اتحاديه فلزکاران در ه. تينگ در احتزاز بودياتحاديه فلزکاران در محل م

بسياری از کارگران از . ها شرکت کرده بودند تينگي نفر در تظاهرات و م٢۵٠٠٠نفر و در سرتاسر آلمان حدود 

 به ويژه .کردند  ابزار می، خشم خود راتينگ يک ساعته انجام گرفته و تظاهراتی صورت نگرفتياين که فقط يک م

 ايالت آلمان يعنی نمايندگان اعتالف بزرگ بيکار سازان که اين اعتراض متوجه حضور نخست وزيران دو

  . داد تينگ کارگری داشته باشند، خود را نشان میيبايستی جائی در اين م نمی

۵  

  



آنان در اطالعيه پشتيبانی خود از جمله . هيئت نمايندگی کارگران فوالد سازی به ويژه با استقبال وسيعی روبرو شد

  : نوشته بودند که

  را مشترکا و فرای مرز جغرافيائی نمايندگی نموده و جهت  که منافع خود  ياد بگيريم  بايد  ران و کارمندان ما کارگ"

  ..."هايمان مبارزه کنيم عملی ساختن خواسته

  :های ممتد همراه بود، آن جا که اعالم کرد س با دست زدناسخنرانی رئيس مجموعهء شوراهای ايرب

ما در تمام کنسرن و برای حفظ تک تک محل اشتغال مبارزه . قه بياندازندر تفما نبايد اجازه دهيم که مابين ما"

  ..."کنيم می

  :رئيس اتحاديه فلزکاران آلمان در سخنرانی خود اعالم کرد

کنيم و نبايد اجازه دهيم که ما را در مقابل  ما در مقابل همکارانمان در اسپانيا، فرانسه و يا انگلستان مبارزه نمی"

و باالخره سخنرانی ..." مخالفين ما مديران کنسرن هستند و نه همکاران ما در کشورهای ديگر... ر دهندهمديگر قرا

  :خود را با اين جمله پايان داد که

کند ممکن است شکست بخورد، کسی  اين اصل هم چنان اهميت خود را حفظ کرده است که کسی که مبارزه می"... 

  ."ست خورده است شکلکند از همان او نمی  که مبارزه 

اش  که شعر و آهنگ) يکی از مناطق هفتگانهء ايرباس در آلمان     (Nordenhamاجرای ُکر توسط کارگران شهر  

تينگ با گروه ُکر بدون يطنين همنوائی شرکت کنندگان در م. تينگ بوديتوسط خود کارگران تنظيم شده بود، اوج م

  :  و پيام روشنی به همهء کارگران ايرباس بودشک مرز جغرافيائی هامبورگ را پشت سر گذارده

  های استوار نمايش آتش با قدم"

  های استوار نمايش قدرت       با قدم

  های استوار مقابل طمع سرمايه           با قدم

  ..."شود می های استوار از همين جا آغاز                 قدم

تعداد زيادی از اعضای حزب مارکسيست . گير بود يار چشمتينگ هامبورگ بسيشرکت دانش آموزان و جوانان در م

   لنينيست آلمان با شعار –

  "سرتاسر اروپاهای اشتغال در  جهت حفظ تمام محلمبارزهء متحد"

ها به طور وسيع به پخش اطالعيهء کميتهء مرکزی حزب در پشتيبانی از  آن. تينگ شرکت داشتنديفعاالنه در اين م

 شماره از آن انتشار يافته که در آن کارگران نظرات ٦که تا کنون " (سازندهء هواپيما"رگران ايرباس و نشريهء کا

  .پرداختند) ای در انتشار آن دارد  لنينيست آلمان نقش برجسته–ارکسيست مخود را مينويسند و حزب 

های  های کارگران ايرباس و شرکت ده نفر از کارگران، کارمندان و خانوا٧۵٠٠در شهر تولوز فرانسه بيش از 

اين ابزرواتور گزارش خود را از روزنامهء نول. وابسته به آن تظاهرات با شکوهی را در همين روز برپا کردند

. ت.ژ.نمايندهء سنديکای س. مخابره کرد" های خود را بر زمين نميگذارند کارکنان ايرباس سالح"تظاهرات با تيتر 

  :  نموددر سخنرانی خود اعالم

حرکت بازخواهند ها از س گرفتن طرح مديران نيانجامد، دراين صورت ماشينبه بازپمارس ١٨اگرمذاکرات "

  ۶                                                                 .."ايستاد

  



نگ يتينمايندهء کميتهء برگزاری م.  هزار نفر شرکت کرده بودند۵ مارس بيش از ١۵در انگلستان در متينگ روز 

  :اعالم کرد که

  ..."قابله با طرح مديران کنسرن داريمما نياز به يک جبهه متحد در م"

 های وابسته به ايرباس در شرکت. ها را خواباندند در اسپانيا کارکنان ايرباس يک ساعت دست از کار کشيده و ماشين

  .  در بلژيک و هلند نيز تظاهرات و اعتصابات موضعی انجام گرفت

بدون شک يکی از خاکريزهای موفق  مارس در کشورهای اورپائی و در سرتاسر کنسرن ١٦مبارزات روز 

آينده نشان خواهد داد که . هنوز خاکريزهای متعدد ديگری در مقابل اين کارگران قرار دارد. مبارزات کارگران بود

ولی نتيجه هر چه باشد آن چه که روشن است اين که اين مبارزهء متحد . سرنوشت اين مبارزه به کجا خواهد انجاميد

ه نفس کارگران را باال برده و هم همبستگی بين آنان را در ورای مرزهای جغرافيائی گسترش و مشترک هم اعتماد ب

  . ای در رشد آگاهی طبقاتی کارگران خواهد داشت داده و بدون شک نقش برجسته
  

  نصرت تيمورزاده

٢٠٠٧-٣-١٩  
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