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اﻳﺮﺑﺎس و ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﺟﻬﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ
هﻔﺪهﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎﻩ هﺸﺘﺎد وﺷﺶ

ﻧﺼﺮت ﺗﻴﻤﻮرزادﻩ

ﺿﺮب ﺁهﻨﮓ ﭘﺮ ﻗﺪرت اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس در  ٢٨ﻓﻮرﻳﻪ ،ﭘﺎﺳﺨﯽ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ و درﺧﻮر ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﮑﺎت ﻣﺪﻳﺮان
اﻳﺮﺑﺎس ﺑﻮد.
ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻳﺮﺑﺎس در ﺷﻬﺮهﺎﯼ  Varel, Nordenham, Laupheimدر ﺁﻟﻤﺎن ،و Tolouse, Saint Nazaire,
 Me`aulteدر ﻓﺮاﻧﺴﻪ در  ٢٨ﻓﻮرﻳﻪ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .در ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻴﺶ از  ۵هﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﻮق
در  Varelﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻴﺶ از  ١٨هﺰار ﻧﻔﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب و ﺗﻈﺎهﺮات ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺷﻌﺎر "ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ هﺮ
ﻳﮏ از ﻣﺎ ،ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ هﻤﻪء ﻣﺎﺳﺖ" ﺑﻪ ﺷﻌﺎر اﺻﻠﯽ اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت و ﺗﻈﺎهﺮات ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪ .در ﺷﻬﺮ  Varelﺁﻟﻤﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺪ ﮐﺮدن درب اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺗﺎ روز دو ﺷﻨﺒﻪ  ۵ﻣﺎرس در
ﺗﻤﺎم ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﭘﺴﺖهﺎﯼ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدﻧﺪ.
در روزهﺎﯼ ﻗﺒﻞ از  ٢٨ﻓﻮرﻳﻪ ،اﺧﺒﺎر ﺿﺪ و ﻧﻘﻴﻀﯽ در ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و رﺳﺎﻧﻪهﺎﯼ ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻴﮑﺎر ﺳﺎزﯼ و
ﻓﺮوش ﺑﺨﺶهﺎﺋﯽ ازﮐﻨﺴﺮن اﻳﺮﺑﺎس اﻧﻌﮑﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ در روز  ٢٨ﻓﻮرﻳﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﮐﻨﺴﺮن در ﻳﮏ
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ١٠هﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻳﺮﺑﺎس در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻴﮑﺎر
ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ .از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺁنهﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﮑﺎر ﺳﺎزﯼ در ﺧﺪﻣﺖ "رﻓﻊ ﺑﺤﺮان" و ﻧﺠﺎت ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩء ﮐﺎرﮐﻨﺎن
اﻳﺮﺑﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎﻟﯽ از ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻌﻀﯽ از ﺁﻣﺎر ﺑﻪ ﺟﻮهﺮ اﻳﻦ "ﺑﺤﺮان" ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺁن و ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﮐﻨﺴﺮن اﺷﺎرﻩاﯼ ﺑﮑﻨﻴﻢ.
رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺎﺑﻴﻦ دو ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮐﻨﺴﺮن )ﮐﻪ ﻣﻘﺎم اول و دوم را در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن دارﻧﺪ( ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ و اﻳﺮﺑﺎس ﮐﻪ در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪء ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ را در ﺧﻮد ﺟﺎﯼ دادﻩاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ وﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮدﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﻀﻤﻮن رﻗﺎﺑﺖ دو ﮐﻨﺴﺮن در ﺟﻮهﺮ ﺧﻮد ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﻬﺎﯼ اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﯽ و اروﭘﺎﺋﯽ ،رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺳﻠﻄﻪء
ﺑﻼﻣﻨﺎزع ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ دوﻟﺖهﺎﯼ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اروﭘﺎ را در ﺧﻮد دارد )اﻳﺮﺑﺎس ﭘﺮوژﻩء ﻣﺸﺘﺮﮎ ﭼﻬﺎر
ﮐﺸﻮر اروﭘﺎﺋﯽ ﻳﻌﻨﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﺁﻟﻤﺎن ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ( .اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻴﻦ دو ﮐﻨﺴﺮن ﻳﺎد ﺷﺪﻩ،
در واﻗﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻩ و ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺁن در رﺷﺘﻪهﺎﯼ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎهﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮد.
ادﻏﺎم ﮐﻨﺴﺮنهﺎﯼ ﺑﺰرگ ،و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ارزان ﺑﺨﺸﯽ از اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ .اﻳﻦ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﻧﻮﻳﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰارﻳﻬﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎ در ﺣﻮزﻩء ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯼ و
اﻟﮑﺘﺮوﻧﻴﮏ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد ،ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻀﺎد ﺟﺪﻳﺪﯼ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺗﻀﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﮐﺸﻒ ﺑﺎزارهﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ
از ﻳﮏ ﺳﻮ و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات از ﺳﻮﯼ دﻳﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ از ﮔﺴﺘﺮش ﺑﺎزارهﺎﯼ
١

ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش اﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات اﺳﺖ( ﻧﺘﻴﺠﻪء ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﺗﻀﺎد ،ﺑﻴﮑﺎر ﺳﺎزﯼ در اﺑﻌﺎد ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﯽ و رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺮگ و
زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻴﻦ ﮐﻨﺴﺮنهﺎﯼ ﻏﻮل ﺁﺳﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻨﺴﺮن ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ از ﺳﺎل  ٢٠٠١ﺑﻴﺶ از  ٤٠هﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮوش ﺑﺨﺶهﺎﺋﯽ
از ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﺧﻮد و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ اﺟﺒﺎرﯼ ،ﺑﻴﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ در  ٨ﻣﺮﮐﺰ ،ﺗﻮﻟﻴﺪ
هﻮاﭘﻴﻤﺎ و ﺗﺴﻠﻴﺤﺎت ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﻨﺴﺮن ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﻣﺠﺘﻤﻊ  Wichitaدر ﺁﻣﺮﻳﮑﺎ را ﮐﻪ در
ﺁن  ٨هﺰار ﻧﻔﺮ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ١،٢ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ ﻳﮏ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﻓﺮوﺧﺖ .ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دار ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ ﻟﻐﻮ
ﻗﺮاردادهﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﺑﻴﺶ از  ١۵درﺻﺪ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن را ﺑﻴﮑﺎر ﻧﻤﻮدﻩ و  ١٠درﺻﺪ دﺳﺖ ﻣﺰد
را ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺁورد .ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮش هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ  CT17را از ﺁنهﺎ ﻧﺨﺮد ،ﺑﻴﻦ
ﺳﺎﻟﻬﺎﯼ  ٢٠٠٨و  ٢٠٠٩ﺗﻌﺪاد  ٧هﺰار ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﻴﮑﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ٢۵
هﺰار از ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﺮﮐﺖهﺎﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺳﺎﺋﻞ ﻳﺪﮐﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ را اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد.
ﻃﺮح اراﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮﺑﺎس در واﻗﻊ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎﯼ ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻦ ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮان
اﻳﺮﺑﺎس در  ٢٨ﻓﻮرﻳﻪ ﻓﻘﻂ از ﺑﻴﮑﺎر ﺷﺪن ﺣﺪود  ١٠هﺰار ﻧﻔﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻟﯽ روزﻧﺎﻣﻪ ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺸﺎل ﺗﺎﻳﻤﺰ در ۵
ﻣﺎرس اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ رﻗﻢ ﺑﻴﮑﺎر ﺳﺎزﯼ ﻣﻌﺎدل  ٢٢هﺰار ﻧﻔﺮ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد) .در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪء ﮐﻨﺴﺮن  ۵٦هﺰار ﻧﻔﺮ اﺷﺘﻐﺎل
ﺑﻪ ﮐﺎر دارﻧﺪ( در ﺳﺎل  ٢٠٠۵ﮐﻨﺴﺮن اﻳﺮﺑﺎس  ٢،٨۵ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻳﻮرو ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ داﺷﺘﻪ ﮐﻪ  ١٧درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از ﺳﺎل
 ٢٠٠٤اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪء روزﻧﺎﻣﻪء داﺧﻠﯽ ﮐﻨﺴﺮن )اﺧﺒﺎر اﻳﺮﺑﺎس( ﺳﺎل  ٢٠٠٦از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻓﺮوش
وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر درﺧﺸﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﺪ" در هﻤﻴﻦ ﺳﺎل ارزش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪء ﮐﺎﻻﯼ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩء هﺮ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮاﺑﺮ
 ٤٠۵٣٠١ﻳﻮرو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺮﺑﺎس را ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .در رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو
ﮐﻨﺴﺮن ،ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ ﺗﻮاﻧﺴﺖ از ﻃﺮﻳﻖ هﺠﻮم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان هﻢ ﭼﻨﺎن ﻣﻘﺎم اول ﺧﻮد را در ﺁﺳﺘﺎﻧﻪء هﺰارﻩء ﺳﻮم ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻃﺮح ﮐﻨﻮﻧﯽ اﻳﺮﺑﺎس اﻋﻼم ﺟﻨﮓ ﻣﻘﺎم دوم ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اول اﺳﺖ.
در اﻳﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﺮگ ﺁور ،دوﻟﺖهﺎﯼ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎ و اروﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻮﺑﺴﻴﺪ اﻳﻦ ﮐﻨﺴﺮنهﺎ
ﺑﺎزﯼ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .دوﻟﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ  ١،٨ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻳﻮرو ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺪلهﺎﯼ  A300, A310, A320در اﺧﺘﻴﺎر اﻳﺮﺑﺎس
ﻗﺮار داد .ﻋﻼوﻩ ﺑﺮاﻳﻦ ﺿﻤﺎﻧﺖ وام اﻳﺮﺑﺎس ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ٢،١ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻳﻮرو را ﺑﻪ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ و از ﺁﻧﺠﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﻳﺪ و
ﻓﺮوش هﻮاﭘﻴﻤﺎ در ﺑﺎزار ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﻻر اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد ،دوﻟﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﻣﺒﻠﻎ  ٢،٠٣ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻳﻮرو ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزش
دﻻر ﺑﻪ اﻳﺮﺑﺎس اﺧﺘﺼﺎص داد .اﻳﺎﻟﺖ هﺎﻣﺒﻮرگ ﻣﺒﻠﻎ  ٩٠٠ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻳﻮرو ﺑﺎﺑﺖ ﺧﺮﻳﺪ زﻣﻴﻦهﺎﯼ دهﻘﺎﻧﺎن ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮش
ﺑﺎﻧﺪهﺎﯼ ﻓﺮاز و ﻓﺮود هﻮاﭘﻴﻤﺎهﺎ ﺑﻪ اﻳﺮﺑﺎس ﮐﻤﮏ ﻧﻤﻮد .و ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﮐﻤﮏهﺎﯼ ﺑﯽ درﻳﻎ در ﺷﺮاﻳﻄﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد ﮐﻪ
ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ در ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺁﻟﻤﺎن در هﻤﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ دﺳﺘﻤﺰد اﻗﺸﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺳﺎزﻣﺎن داد.
دوﻟﺖ ﻓﺮاﻧﺴﻪ  ٢۵درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﮐﻨﺴﺮن را ﺧﺮﻳﺪارﯼ ﻧﻤﻮدﻩ ﺗﺎ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ را در اﻳﻦ
ﮐﻨﺴﺮن ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻋﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدهﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻮﺋﻴﻨﮓ و ﻧﻪ اﻳﺮﺑﺎس ﺑﺎ "ﺑﺤﺮان" روﺑﺮو ﻧﺒﻮدﻩ و ﺟﻨﮓ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ
ﺟﻬﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮐﺴﺐ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺎﺟﻢ وﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮﺑﺎس ،ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب در ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺁﻟﻤﺎن و ﻓﺮاﻧﺴﻪ در هﻤﺎن روز
ﻼ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻩ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاهﻨﺪ رﺳﻴﺪ
اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ،ﺟﻮاب ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ دادﻧﺪ .در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻟﻤﺎن ﮐﻪ ﻳﺎ ﮐﺎﻣ ً
٢

اﻋﺘﺼﺎب ﺗﺎ روز  ۵ﻣﺎرس اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺮد .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ روز  ٦ﻣﺎرس ،روز اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺮﺗﺎﺳﺮﯼ در اﻳﺮﺑﺎس اﻋﻼم
ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ در ﺁن ﺑﻴﺶ از  ١٨هﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺪﻳﺮان ﮐﻨﺴﺮن در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻮﺷﺶ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻋﺪﻩ و وﻋﻴﺪ از اداﻣﻪء اﻋﺘﺼﺎب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﯼ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁورﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﻪ اداﻣﻪ اﻋﺘﺼﺎب وﺿﻌﻴﺖ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﺧﻮاهﻨﺪ ﺷﺪ ،ﺳﻌﯽ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﻳﻦ دﻳﮕﺮ اوج ﺑﯽ ﺷﺮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺮح ﺑﻴﮑﺎر ﺳﺎزﯼ دﻩهﺎ
هﺰار ﻧﻔﺮ را اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻩ و ﺁن ﮔﺎﻩ ﮐﺎرﮔﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ اﺷﺘﻐﺎل ﺧﻮد ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻦ
اﺷﺘﻐﺎل دﻳﮕﺮان ﮐﺮد.
ﻣﻼﻗﺎت ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﺁﻟﻤﺎن ﻣﺮﮐﻞ و رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ژاﮎ ژﻳﺮاﮎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮﺑﺎس و
ﮐﺸﻤﮑﺶهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﻗﺪرت اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ ﺟﻬﺖ هﻢ ﮐﺎﺳﻪ ﮐﺮدن ﺳﻴﺎﺳﺖهﺎﯼ ﺧﻮد در ﺧﺪﻣﺖ اﻳﻦ ﮐﻨﺴﺮن
ﻧﺘﻴﺠﻪاش اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺁنهﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪء ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﺸﺘﺮﮎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﺮﻓﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ ﺧﻮد را از "ﺗﻮازن"
ﺑﻴﮑﺎر ﺳﺎزﯼهﺎ در دو ﮐﺸﻮر اﺑﺮاز ﻧﻤﻮدﻩ و از اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﺮﺳﻨﺪ هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮﺑﺎس ﺑﻪ ﻃﻮر "ﻋﺎدﻻﻧﻪ" ﻃﺮح
ﺧﻮد را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺗﻮازن در دو ﮐﺸﻮر اراﺋﻪ دادﻩاﻧﺪ .ﮐﺎرﮔﺮان اﻣّﺎ ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ :ﺑﻴﮑﺎر ﺳﺎزﯼ ﺣﺪود  ٢٢هﺰار ﻧﻔﺮ
ﮐﺪام "ﺗﻮازن ﻋﺎدﻻﻧﻪ" را در ﺧﻮد دارد.
ﺳﺮان راﺳﺖ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﻠﺰﮐﺎران ﺁﻟﻤﺎن در ﺣﻴﻦ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از اﻋﺘﺼﺎب ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻴﺎن
ﮐﺎرﮔﺮان ار ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ورﺷﮑﺴﺘﻪء ﺣﻔﻆ "ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ" را ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮاﯼ ﺁنهﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل
ﮐﺎرﮔﺮان ﺁﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻬﻢﺗﺮ از ﻣﺒﺎرزﻩء هﻤﺒﺴﺘﻪ و هﻤﮕﺎﻧﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﻨﺴﺮن اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﻴﺸﺮو اﻣّﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻌﺎر
"هﺠﻮم ﺑﻪ هﺮ ﻳﮏ از ﻣﺎ ،هﺠﻮم ﺑﻪ هﻤﻪء ﻣﺎﺳﺖ" ﻣﺠﺪاﻧﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺼﺎب هﻤﮕﺎﻧﯽ و هﻤﺒﺴﺘﻪ را در ﺗﻤﺎم
ﮐﺸﻮرهﺎﺋﯽ ﮐﻪ اﻳﺮﺑﺎس ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ دارد ،ﺳﺎزﻣﺎن دهﻨﺪ.ﻧﺘﻴﺠﻪء ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻨﮓ ﻧﻈﺮاﻧﻪ ،راﺳﺖ و ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ
رهﺒﺮان اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ در روز  ٦ﻣﺎرس ﺗﻨﻬﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻪ
ﺁنهﺎ در ﺗﺪارﮎ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻤﻮﻣﯽ در  ١٦ﻣﺎرس در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎ هﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺗﻈﺎهﺮات ﺳﺮﺗﺎﺳﺮﯼ را اﺗﺤﺎد
ﺳﻨﺪﻳﮑﺎهﺎﯼ ﻓﻠﺰﮐﺎران اروﭘﺎ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ.
در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم ﭼﻪ در ﺁﻟﻤﺎن و ﭼﻪ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻮج ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ وﺳﻴﻌﯽ در دﻓﺎع از ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪﻩ اﺳﺖ.
ﻳﮏ راﻧﻨﺪﻩء ﺗﺎﮐﺴﯽ در ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﻮز ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ در ﺗﻈﺎهﺮات  ٦ﻣﺎرس ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد ،هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان
اﻳﺮﺑﺎس را ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد" :دﻳﮕﺮ ﺑﺲ اﺳﺖ .ﻣﺎ هﻢ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اروﭘﺎ ﺑﻮدﻳﻢ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ دﻓﺎع از
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ هﺴﺘﻴﻢ .در ﻓﺮاﻧﺴﻪ اﮐﻨﻮن اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎم اول را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ .ﺗﻮﻟﻮز ﺻﺪ
در ﺻﺪ در ﭘﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس ﺻﻒ ﮐﺸﻴﺪﻩ اﺳﺖ .ﻣﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﺮﺑﺎس ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻘﻴﺎس
ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺠﻨﮕﻴﻢ .ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮﺑﺎس دزد هﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻴﭙﺮﺳﻴﺪ از ﭼﻪ ﮐﺴﯽ دزدﻳﺪﻩاﻧﺪ؟ از هﻤﻪء ﻣﺎ و ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ
ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮدﻩ و ﻣﺒﺎرزﻩء ﭘﻴﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪاﯼ ﺑﺮاﯼ ﺁنهﺎ ﺁرزو ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ "...در هﻤﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﺪهﺎ
ﮔﺮوﻩ ،ﺣﺰب و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ارﺳﺎل ﭘﻴﺎمهﺎﯼ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﭼﻪ در ﺁﻟﻤﺎن و وﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از
ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﭗ اﺗﺤﺎدﻳﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪهﯽ ﮔﺮوﻩهﺎﯼ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺸﺎن دهﻨﺪ
ﮐﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس را در اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺷﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺑﻴﮑﺎرﺳﺎزﯼ و ﮐﺴﺐ ﺣﺪ اﮐﺜﺮ ﺳﻮد ﻣﺨﺘﺺ
ﻳﮏ ﮐﻨﺴﺮن و ﻳﺎ ﻳﮏ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﻴﺨﺘﻪء ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ را ﮐﺎرﮔﺮان اﭘﻞ در ﺳﺎل  ٢٠٠٤ﺗﺠﺮﺑﻪ
٣

ﮐﺮدﻩاﻧﺪ و ﮐﺎرﮔﺮان  ...Bosch, Siemens, Ben Q, Telekom, Daimler-Kryslerﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﮐﻤﻴﺘﻪء هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان – هﺎﻣﺒﻮرگ هﻤﺮاﻩ ﺑﺎ ﺗﻌﺪادﯼ از اﻋﻀﺎء ﺣﺰب ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ – ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﺖ ﺁﻟﻤﺎن
) (MLPDو ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﭼﭗ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻳﮏ ﮔﺮوﻩ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس ﻧﻤﻮدﻧﺪ.
در روز  ٤ﻣﺎرس هﻴﺌﺘﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﮔﺮوﻩ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ  Varelدر  ٢٠٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮﯼ هﺎﻣﺒﻮرگ رﻓﺖ .اﻳﻦ ﺟﺎ ﻳﮑﯽ
از ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮد .در ﺁن ﺟﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮان از  ٢٨ﻓﻮرﻳﻪ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﻴﺪﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻦ
دروازﻩء اﺻﻠﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ورود و ﺧﺮوج ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﺪﻧﺪ .در ﺁن ﺟﺎ  ١٣٠٠ﻧﻔﺮ اﺳﺘﺨﺪام رﺳﻤﯽ و  ١۵٠ﻧﻔﺮ
ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮاردادﯼ هﺴﺘﻨﺪ ٩٣ .درﺻﺪ از ﮐﺎرﮔﺮان در ﺳﻨﺪﻳﮑﺎ ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺑﻮدﻩ و ﺷﺎﻳﺪ درﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن
ﺟﺎ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ اﻋﺘﺼﺎب ،ﭘﺴﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ هﻢ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .در هﺎﻣﺒﻮرگ  ١٢٠٠٠ﻧﻔﺮ در اﻳﺮﺑﺎس ﮐﺎر
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و درﺟﻪء ﺗﺸﮑﻞﻳﺎﺑﯽﺷﺎن  ٢٩درﺻﺪ اﺳﺖ .ﻋﻠﺖ را ﺁنهﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﯽدادﻧﺪ :ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ ﺁنهﺎ هﻤﻪ در
ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در هﺎﻣﺒﻮرگ از  ١٢٠٠٠ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ  ٤٠٠٠ﻧﻔﺮ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪﯼ و ﺑﻘﻴﻪ در
ﺑﺨﺶهﺎﯼ ادارﯼ ،ﭘﮋوهﺶ و ﻓﻨﺎورﯼ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .روﺣﻴﻪء اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮔﺮﻣﯽ از ﻣﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل

ﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺎ ﭘﻴﺎم ﮐﻤﻴﺘﻪء هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان – هﺎﻣﺒﻮرگ
را در اﺧﺘﻴﺎر ﺁﻧﺎن ﻗﺮار دادﻳﻢ .ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر هﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ از ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺷﻬﺮ
 ٢۵٠٠٠ﻧﻔﺮﻩ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس ﮔﺮﻩ ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ .ﻧﺎﻧﻮاﻳﺎن ،ﻗﺼﺎﺑﺎن ،ﺧﻮارﺑﺎر ﻓﺮوﺷﺎن و ...ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺠﺎﻧﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در اﺧﺘﻴﺎر ﭘﺴﺖ ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ در ﻃﻮل  ۵روز اﻋﺘﺼﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .روﺳﺘﺎﺋﻴﺎن اﻃﺮاف ،هﻴﺰم ﺑﺮاﯼ
ﺁﺗﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺮاﯼﺷﺎن ﻣﻴﺂوردﻧﺪ .در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎ ﮐﻪ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدﯼ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮوﺧﺘﻪ
ﺷﻮد؟  ،ﺁنهﺎ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ" :دﻓﺘﺮ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ٢٠١٣ – ٢٠١٢ﭘﺮ اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻓﻘﻂ از ﺳﺎﻋﺖ ١١
ﺷﺐ ﺷﻨﺒﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺷﺐ ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽﮐﻨﻴﻢ .ﺧﺮﻳﺪار ﺟﺪﻳﺪ اوﻟﻴﻦ ﮐﺎرﯼ ﮐﻪ ﺧﻮاهﺪ ﮐﺮد ﻟﻐﻮ ﻗﺮاردادهﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻴﻦ اﻳﺮﺑﺎس و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺁوردن دﺳﺘﻤﺰد و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯼ ﺟﺪﻳﺪ
ﮔﺮدن ﻧﮕﺬارﻳﻢ ،وﯼ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻت و ﺳﻔﺎرﺷﺎت را ﺑﻪ ﺟﺎﺋﯽ ﺧﻮاهﺪ ﺑﺮد ﮐﻪ ﺳﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮﯼ ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﺘﻦ
ﭘﻴﺎم هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس
"ﮐﻤﻴﺘﻪء هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان – هﺎﻣﺒﻮرگ" ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﻴﺮوﯼ ﺧﻮد از ﻣﺒﺎرزﻩء ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪء ﺷﻤﺎ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻞ
اﺷﺘﻐﺎلﺗﺎن ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺻﺎﺣﺒﺎن اﻳﺮﺑﺎس در رﻗﺎﺑﺖ ﺧﻮد و ﮐﺴﺐ ﻣﺎﻓﻮق ﺳﻮد هﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﺪان ﻧﺎﺁراﻣﯽ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ
داﺷﺖ ﮐﻪ از روﯼ ﻻﺷﻪهﺎﯼ هﺰاران ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﺒﻮر ﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺰاﻳﺶ  ١٧درﺻﺪﯼ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻳﻌﻨﯽ ٢،٨۵
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻳﻮرو در ﺳﺎل  ٢٠٠۵و ﭘﺮ ﺑﻮدن دﻓﺎﺗﺮ ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﺳﺎل  ٢٠٠٦ﺑﺮاﯼ ﺁنهﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﻴﺴﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺿﺪ
ﮐﺎرﮔﺮﯼ ،هﻴﭻ ﺑﺪﻳﻠﯽ ﻏﻴﺮ از ﻣﺒﺎرزﻩ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ هﺮ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺁﻟﻤﺎن ﺑﻠﮑﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
هﻴﭻ "ﺗﻮازن ﻋﺎدﻻﻧﻪ"اﯼ در از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮﯼ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران و
ﮐﺎرﮔﺰاران ﺁﻧﺎن در ﺑﺮﻟﻴﻦ و ﭘﺎرﻳﺲ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ دهﻴﺪ ﮐﻪ ﺻﻔﻮﻓﺘﺎن را ﭘﺮاﮐﻨﺪﻩ ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻳﮏ
۴

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ هﺴﺘﻴﺪ ،ﭼﻪ ﺁنهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد داﺋﻤﯽ دارﻧﺪ ،ﭼﻪ ﺁنهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﻗﺮارداد ﻣﻮﻗﺖ دارﻧﺪ و ﭼﻪ ﺁنهﺎﺋﯽ ﮐﻪ در
ﺷﺮﮐﺖهﺎﯼ دﻳﮕﺮﯼ ﮐﻪ وﺳﺎﺋﻞ ﻳﺪﮐﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر هﺴﺘﻨﺪ.
ﻓﺎﮐﺘﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺮوزﯼ در اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ،هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﭘﻴﮑﺎر ﻣﺸﺘﺮﮎ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﻨﺴﺮن و ﺷﺮﮐﺖهﺎﯼ واﺑﺴﺘﻪ
اﺳﺖ .هﻤﻪء ﻣﺎ در ﭘﺮاﺗﻴﮏ ﺧﻮد درﻳﺎﻓﺘﻪاﻳﻢ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ،ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ از هﻤﺎن اول ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ.

زﻧﺪﻩ ﺑﺎد هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
ﮐﻤﻴﺘﻪء هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮان – هﺎﻣﺒﻮرگ
هﺎﻣﺒﻮرگ ٢٠٠٧-٣-۴

ﺗﻈﺎهﺮات ﺳﺮﺗﺎﺳﺮﯼ در اروﭘﺎ در  ١٦ﻣﺎرس
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﻃﻖ هﻔﺘﮕﺎﻧﻪء اﻳﺮﺑﺎس در ﺁﻟﻤﺎن و هﻢ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن و اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﺁوردن ﻗﺪرت ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺘﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﺁﻣﺎدﻩ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻨﺪﮔﻮهﺎﯼ ﺗﺒﻠﻴﻐﺎﺗﯽ ﺑﻮرژوازﯼ ﻣﻬﺮ ﺳﮑﻮت ﺑﺮ ﻟﺐ
زدﻩ و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮد را در ﺧﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮﺑﺎس و ﺳﺮدﻣﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮﺑﺎس ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺮﯼ در ﺁﻟﻤﺎن ،ﻓﺸﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻓﻮق اﻓﺰاﻳﺶ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .در هﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻳﺮﺑﺎس در ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﻮراﯼ
ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪﻳﺮان در  ١٤ﻣﺎرس ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶهﺎﯼ اﻧﺪﮐﯽ ﺁن هﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺣﻖ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در اﻳﻦ
ﺗﻈﺎهﺮات ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻮج وﺳﻴﻊ اﻋﺘﺮاض ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در هﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ هﻔﺘﮕﺎﻧﻪ در ﺁﻟﻤﺎن
ﺑﻪ وﺟﻮد ﺁﻣﺪ .ﻓﺸﺎر از ﭘﺎﺋﻴﻦ در ﺁن ﺣﺪﯼ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻠﻐﯽ اﻋﻼم ﮔﺮدﻳﺪ .وﻟﯽ ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت ﻣﻄﻠﻊ ﻧﺸﺪﻩ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ١۵٠٠ﻧﻔﺮ از هﺎﻣﺒﻮرگ در ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ از
ﺳﺎﻋﺖ  ١١ﺻﺒﺢ ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮔﺮوﻩ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس ،از ﺳﺎﻋﺖ  ٩،٣٠ﺻﺒﺢ در
ﻣﺤﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪﻩ و ﺧﻮد را ﺁﻣﺎدﻩء اﺳﺘﻘﺒﺎل از ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻤﻮدﻳﻢ .ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ دﻩهﺎ اﺗﻮﺑﻮس از ﺷﻬﺮهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
ﻣﺤﻞ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﻣﻴﺮﺳﻴﺪﻧﺪ .ﮔﺮوﻩ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﯼ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺁنهﺎ ﺧﻮش ﺁﻣﺪ ﮔﻔﺘﻪ و ﺑﻴﺶ از هﻤﻪ روﯼ اهﻤﻴﺖ اﻳﻦ
ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ و ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺁن ﺗﮑﻴﻪ ﮐﺮدﻩ و ﺑﻪ اﻓﺸﺎﯼ ﮐﻮﺷﺶهﺎﺋﯽ ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺪﻳﺮان اﻳﺮﺑﺎس و ﮐﺎرﮔﺰاران ﺁﻧﺎن در
دوﻟﺖهﺎﯼ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ اروﭘﺎ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻔﺮﻗﻪ در ﻣﻴﺎن ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺸﻮرهﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ .ﺻﺪهﺎ ﭘﺮﭼﻢ ﻗﺮﻣﺰ
اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﻠﺰﮐﺎران در ﻣﺤﻞ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ در اﺣﺘﺰاز ﺑﻮد .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺁﻣﺎر اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﻠﺰﮐﺎران در هﺎﻣﺒﻮرگ ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ ٢٠٠٠٠
ﻧﻔﺮ و در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﺁﻟﻤﺎن ﺣﺪود  ٢۵٠٠٠ﻧﻔﺮ در ﺗﻈﺎهﺮات و ﻣﻴﺘﻴﻨﮓهﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﺴﻴﺎرﯼ از ﮐﺎرﮔﺮان از
اﻳﻦ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﻈﺎهﺮاﺗﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ ،ﺧﺸﻢ ﺧﻮد را اﺑﺰار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ وﻳﮋﻩ
اﻳﻦ اﻋﺘﺮاض ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﻧﺨﺴﺖ وزﻳﺮان دو اﻳﺎﻟﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﻳﻌﻨﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن اﻋﺘﻼف ﺑﺰرگ ﺑﻴﮑﺎر ﺳﺎزان ﮐﻪ
ﻧﻤﯽﺑﺎﻳﺴﺘﯽ ﺟﺎﺋﯽ در اﻳﻦ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﮐﺎرﮔﺮﯼ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد.
۵

هﻴﺌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﻓﻮﻻد ﺳﺎزﯼ ﺑﻪ وﻳﮋﻩ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل وﺳﻴﻌﯽ روﺑﺮو ﺷﺪ .ﺁﻧﺎن در اﻃﻼﻋﻴﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ:
"ﻣﺎ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﻣﺸﺘﺮﮐﺎ و ﻓﺮاﯼ ﻣﺮز ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﻮدﻩ و ﺟﻬﺖ
ﻋﻤﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪهﺎﻳﻤﺎن ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﻴﻢ"...
ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪء ﺷﻮراهﺎﯼ اﻳﺮﺑﺎس ﺑﺎ دﺳﺖ زدنهﺎﯼ ﻣﻤﺘﺪ هﻤﺮاﻩ ﺑﻮد ،ﺁن ﺟﺎ ﮐﻪ اﻋﻼم ﮐﺮد:
"ﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ دهﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻔﺮﻗﻪ ﺑﻴﺎﻧﺪازﻧﺪ .ﻣﺎ در ﺗﻤﺎم ﮐﻨﺴﺮن و ﺑﺮاﯼ ﺣﻔﻆ ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺒﺎرزﻩ
ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ"...
رﺋﻴﺲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻓﻠﺰﮐﺎران ﺁﻟﻤﺎن در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮد:
"ﻣﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ هﻤﮑﺎراﻧﻤﺎن در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ،ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻳﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﻤﯽﮐﻨﻴﻢ و ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺟﺎزﻩ دهﻴﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ
هﻤﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دهﻨﺪ ...ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﺎ ﻣﺪﻳﺮان ﮐﻨﺴﺮن هﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻪ هﻤﮑﺎران ﻣﺎ در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ دﻳﮕﺮ "...و ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎن داد ﮐﻪ:
" ...اﻳﻦ اﺻﻞ هﻢ ﭼﻨﺎن اهﻤﻴﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺨﻮرد ،ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ از هﻤﺎن اول ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮردﻩ اﺳﺖ".
اﺟﺮاﯼ ﮐُﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮔﺮان ﺷﻬﺮ Nordenham

)ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ هﻔﺘﮕﺎﻧﻪء اﻳﺮﺑﺎس در ﺁﻟﻤﺎن( ﮐﻪ ﺷﻌﺮ و ﺁهﻨﮓاش

ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد ،اوج ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﺑﻮد .ﻃﻨﻴﻦ هﻤﻨﻮاﺋﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﺑﺎ ﮔﺮوﻩ ﮐُﺮ ﺑﺪون
ﺷﮏ ﻣﺮز ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﯽ هﺎﻣﺒﻮرگ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬاردﻩ و ﭘﻴﺎم روﺷﻨﯽ ﺑﻪ هﻤﻪء ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس ﺑﻮد:
"ﺑﺎ ﻗﺪمهﺎﯼ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﺗﺶ
ﺑﺎ ﻗﺪمهﺎﯼ اﺳﺘﻮار ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺪرت
ﺑﺎ ﻗﺪمهﺎﯼ اﺳﺘﻮار ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﻤﻊ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻗﺪمهﺎﯼ اﺳﺘﻮار از هﻤﻴﻦ ﺟﺎ ﺁﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد"...
ﺷﺮﮐﺖ داﻧﺶ ﺁﻣﻮزان و ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ هﺎﻣﺒﻮرگ ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻢﮔﻴﺮ ﺑﻮد .ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدﯼ از اﻋﻀﺎﯼ ﺣﺰب ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ
– ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺷﻌﺎر
"ﻣﺒﺎرزﻩء ﻣﺘﺤﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻤﺎم ﻣﺤﻞهﺎﯼ اﺷﺘﻐﺎل درﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎ"
ﻓﻌﺎﻻﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ .ﺁنهﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﭘﺨﺶ اﻃﻼﻋﻴﻪء ﮐﻤﻴﺘﻪء ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺣﺰب در ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ از
ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس و ﻧﺸﺮﻳﻪء "ﺳﺎزﻧﺪﻩء هﻮاﭘﻴﻤﺎ" )ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن  ٦ﺷﻤﺎرﻩ از ﺁن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ در ﺁن ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﻈﺮات
ﺧﻮد را ﻣﻴﻨﻮﻳﺴﻨﺪ و ﺣﺰب ﻣﺎرﮐﺴﻴﺴﺖ – ﻟﻨﻴﻨﻴﺴﺖ ﺁﻟﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاﯼ در اﻧﺘﺸﺎر ﺁن دارد( ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
در ﺷﻬﺮ ﺗﻮﻟﻮز ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻴﺶ از  ٧۵٠٠ﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮔﺮان ،ﮐﺎرﻣﻨﺪان و ﺧﺎﻧﻮادﻩهﺎﯼ ﮐﺎرﮔﺮان اﻳﺮﺑﺎس و ﺷﺮﮐﺖهﺎﯼ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺁن ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﯽ را در هﻤﻴﻦ روز ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .روزﻧﺎﻣﻪء ﻧﻮلاﺑﺰرواﺗﻮر ﮔﺰارش ﺧﻮد را ازاﻳﻦ
ﺗﻈﺎهﺮات ﺑﺎ ﺗﻴﺘﺮ "ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻳﺮﺑﺎس ﺳﻼحهﺎﯼ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻴﮕﺬارﻧﺪ" ﻣﺨﺎﺑﺮﻩ ﮐﺮد .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩء ﺳﻨﺪﻳﮑﺎﯼ س.ژ.ت.
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧﻮد اﻋﻼم ﻧﻤﻮد:
"اﮔﺮﻣﺬاﮐﺮات ١٨ﻣﺎرس ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮان ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ ،دراﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺎﺷﻴﻦهﺎ ازﺣﺮﮐﺖ ﺑﺎزﺧﻮاهﻨﺪ
اﻳﺴﺘﺎد"..

۶

در اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن در ﻣﺘﻴﻨﮓ روز  ١۵ﻣﺎرس ﺑﻴﺶ از  ۵هﺰار ﻧﻔﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩء ﮐﻤﻴﺘﻪء ﺑﺮﮔﺰارﯼ ﻣﻴﺘﻴﻨﮓ
اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ:
"ﻣﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﮏ ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺘﺤﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺪﻳﺮان ﮐﻨﺴﺮن دارﻳﻢ"...
در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﻳﺮﺑﺎس ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﻴﺪﻩ و ﻣﺎﺷﻴﻦهﺎ را ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪﻧﺪ .در ﺷﺮﮐﺖهﺎﯼ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﺮﺑﺎس
در ﺑﻠﮋﻳﮏ و هﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺗﻈﺎهﺮات و اﻋﺘﺼﺎﺑﺎت ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺒﺎرزات روز  ١٦ﻣﺎرس در ﮐﺸﻮرهﺎﯼ اورﭘﺎﺋﯽ و در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ ﮐﻨﺴﺮن ﺑﺪون ﺷﮏ ﻳﮑﯽ از ﺧﺎﮐﺮﻳﺰهﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ
ﻣﺒﺎرزات ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻮد .هﻨﻮز ﺧﺎﮐﺮﻳﺰهﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕﺮﯼ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﮐﺎرﮔﺮان ﻗﺮار دارد .ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺸﺎن ﺧﻮاهﺪ داد ﮐﻪ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزﻩ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﺧﻮاهﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .وﻟﯽ ﻧﺘﻴﺠﻪ هﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺁن ﭼﻪ ﮐﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺒﺎرزﻩء ﻣﺘﺤﺪ
و ﻣﺸﺘﺮﮎ هﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎرﮔﺮان را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻩ و هﻢ هﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﺎن را در وراﯼ ﻣﺮزهﺎﯼ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﯽ ﮔﺴﺘﺮش
دادﻩ و ﺑﺪون ﺷﮏ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪاﯼ در رﺷﺪ ﺁﮔﺎهﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺧﻮاهﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺼﺮت ﺗﻴﻤﻮرزادﻩ
٢٠٠٧-٣-١٩
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