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مقدمه ی مرتجم

»فلورمار« یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان لوازم آرایشی و بهداشتی در ترکیه است. ماجرای 

کارگران »فلورمار« از جایی رشوع می شود که آن ها می خواستند در محل کار خود به عضویت 

انبوه  اخراج  نتیجه  کرد.  مخالفت  آن  با  کارفرما  ولی  دربیایند  کارگری  سندیکاهای  از  یکی 

کارگران، شکل گیری تجمع های کارگری در مقابل کارخانه و در نهایت گسرتش مقاومت بود. 

کار به جایی می رسد که حتی کارفرما از امکان متاس کارگران شاغل با کارگران اخراجی هم 

چنان »اتهامی« می سازد که می تواند آن ها را رصفاً به خاطر گپ وگفت با کارگران معرتض اخراج 

کند. هسته ی اولیه ی کارگران اخراجی را عمدتاً زنان، به ویژه زنان محجبه تشکیل می دادند. به 

همین دلیل تا مدت ها »گرایشات سیاسی احتاملی« کارگران معرتض موضوعی بود که اجازه 

منی داد گروه های سیاسی مخالف احزاب حاکم به آسانی با معرتضان پیوند برقرار کنند اما در 

نهایت این سد شکسته شد و گروه های مختلفی از جریان های سیاسی مخالف به همبستگی 

با کارگران »فلورمار« پرداختند و کمپین های تحریم محصوالت رشکت »فلورمار« آغاز شد. این 
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مقاومت کارگری حاوی چند نکته ی بسیار بااهمیت است. نخست، اعالم وضعیت اضطراری 

)OHAL( پس از کودتای نافرجام 2016، هامن طور که اردوغان هم در سخرنانی های خود 

پیشرت اعالم کرده بود، بیش از هر چیز به منظور تسهیل امکان فعالیت کارفرمایان، صاحبان 

رسمایه و کارخانه داران و مقابله با اعرتاضات و اعتصابات کارگری بوده است. زنده نگه داشنت 

مقاومت در چنین رشایطی خود یکی از ابتکارعمل های برجسته ی کارگران بوده است. دوم، 

حضور زنان، به ویژه زنان محجبه یا مسلامن در خط مقدم این اعرتاضات یک بار دیگر نشان 

داد که آگاهی طبقاتی بخشی از طبقه ی کارگر که حامی انتخاباتی حزب حاکم است می تواند 

بنا بر رشایط و سطوح کلی مبارزه ی طبقاتی به سمت نیروهای مخالف گرایش یابد. مسلامن 

و یا محجبه بودن بخش بزرگی از کارگران »فلورمار« موجب نشد که کارگران اخراجی نتوانند 

روابط و پیوندهای طبقاتی موجود میان کارفرما، حزب عدالت و توسعه و وضع اضطراری را 

متوجه نشوند. در نهایت، گشوده بودن کارگران »فلورمار« برای همبستگی با سایر جنبش ها 

و جریان های مخالف و نیز تالش برای رساندن صدایشان به سندیکاهای بین املللی موجب شد 

که مقاومت این کارگران به رغم متام مشکالت موجود بتواند در دوره ی اخیر تبدیل به منادی از 

مقاومت کل کارگران ترکیه شود. مقاومتی که خود کارگران »فلورمار« در یکی از شعارهایشان 

آن را چنین توصیف می کنند: »نه فلورمار بلکه مقاومت عامل زیبایی است«.1

***

مبارز  کارگران  کاربری  نام حساب  عبارت  این  ندارد.  تعلق  من  به  مقاومت«  مناد  »فلورمار:  عبارت 

»فلورمار« در شبکه های اجتامعی است. نام این مقاومت کارگری که از 14 می 2018 رشوع شد و تا 

به امروز ادامه داشته در نگاه نخست از نظر من اغراق آمیز بود. اما اینک از صمیم قلب معتقدم که 

کارگران »فلورمار« که به خاطر عضویت در سندیکا از کار اخراج شده اند و نزدیک به 250 روز مقابل 

کارخانه تجمع کرده اند، مناد مقاومت کارگران در این دوره اند.

کارگری  مقاومت های  منی خورد«  تکان  آب  از  آب  کشور  »در  معتقدند  بعضی ها  که  دوره  این  در 

بسیار زیادی جریان دارند. در حالی که بعضی از مقاومت ها یک سالگی خود را پشت رس می گذارند، 

اعتصابات و مقاومت هایی نیز وجود دارند که در ماه های اخیر آغاز شده و یا با موفقیت به پایان 

1- Flormar değil, direniş güzelleştirir.



5

مقاومت کارگران »فلورمار« چرا و چگونه نمادین شد؟

و  باباجانالر«  نقل  کارگران »فلورمار«، »حمل و  اعرتضات  کنار مقاومت هایی هامنند  رسیده اند. در 

کارگران  اعتصابات  مانند  و مقاومت های دیگری  اعتصابات  دارند،  تداوم  »کارگیل« که مدت هاست 

رشکت »تاریش«، »ایزبان«، »تووتورک«، »رئال«، »مدیا مارکت«، »شهرداری آیدین«، »فوالد بی.بی.

در  نیز  »گولسان«  و  تایاش«  خوراکی  »مواد  آیگون«،  »»آلومینیوم  کوراوغلو«،  »ساخت وساز  اس«، 

حال حارض جریان دارند. چند منونه از مقاومت هایی که با موفقیت به پایان رسیده و دستاوردی به 

همراه داشته اند عبارتند از اعرتاضات کارگران »سوپرپاک«، »ماکرو مارکت اویوم«، »معدن آمُجل«، 

»اوروسان«، »گریپین«، »باریال« و »چامش«.

در اعتصابات و مقاومت هایی که تقریباً در بیش از 20 کارخانه و محل کار تداوم داشته اند، صدها 

کارگر به رغم متام فشارها و ممنوعیت ها بدون آنکه َدم از گرمای تابستان و رسمای زمستان بزنند به 

تجمعات خود در برابر محل کار خویش ادامه داده اند. این در حالی است که مشارکت هزاران کارگر 

بیامرستان شهری آنکارا، هامن طور که در فرودگاه سوم استانبول اتفاق افتاد، در اعرتاضات کارگری 

یک بار دیگر در برابر حاکمیت حزب عدالت و توسعه )AKP( و حزب حرکت ملی )MHP( حاکی از 

یک موضع مقاومت گسرتانه ی مهم است.

مقاومت کارگران »فلورمار«

ماه  در  »پرتول-ایش«  سندیکای 

کارخانه ی  در   2018 ژانویه ی 

کارگر   400 که  »فلورمار« 

بودند  کار  به  مشغول  آن  در 

را  خود  سندیکایی  فعالیت های 

آغاز کرد و ظرف مدت کوتاهی 

رسیدند.  نتیجه  به  فعالیت ها 

تقریباً  و  کوتاه  مدت زمانی  در 

فعالیت  مارس 2018 مجوز  ماه  در  و  درآمدند  به عضویت سندیکا  کارگران  دو هفته ای 51 درصد 

سندیکایی در کارخانه صادر شد.
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»فلورمار« هر چقدر هم که در ظاهر به »رشکت لوازم آرایشی و بهداشتی کوسان« وابسته باشد از 

سال 2012 به بعد 51 درصد سهام این رشکت به رشکت فرانسوی »ایو روشه«2 که غولی در عرصه ی 

لوازم آرایشی و بهداشتی است، تعلق گرفته است. به عبارت دیگر، صاحب اصلی »فلورمار« ایو روشه 

است.

می   14 تاریخ  در  اول  وهله ی  در  بپذیرد  را  »فلورمار«  به  سندیکا  ورود  بود  نتوانسته  که  کارفرما 

2018، یازده نفر از کارگران را که در میان شان پیشتازان عضویت در سندیکا هم وجود داشتند، از 

کار اخراج کرد. یک روز بعد، 70 کارگر دیگر هم از کار برکنار شدند. این ها کارگرانی بودند که به 

اخراج هم کارانشان واکنش نشان داده و به نشانه ی کمک و همبستگی در زمان اسرتاحت به دوستان 

خود که در مقابل کارخانه تجمع کرده بودند، ملحق شدند. این کارگران که رصفاً به خاطر عضویت 

از  به ماده ی دو  بنا  بود  نیفتاده  اتفاقی  آنکه در واقع هیچ  به رغم  برکنار شدند  کار  از  در سندیکا 

بخش بیست وپنجم قانون کار )رشایطی که مطابق قواعد اخالقی و حسن نیت نیستند( اخراج شده و 

حکم شان به آن ها اعالم شد. کارگرانی که بنا بر این ماده از قانون کار اخراج می شوند فقط کارهای 

خود را از دست منی دهند بلکه طول خدمت، ضامنت های سندیکایی و پرداخت به عنوان ضامنت 

اخراج را نیز از دست می دهند و اگر بخواهند در جای دیگری مشغول به کار شوند با دشواری های 

بسیاری مواجه می شوند.

در حالی که تجمع کارگران اخراجی در مقابل کارخانه ادامه داشت، در زمان ورود و خروج از کارخانه 

یا در زمان نهار و اسرتاحت کسانی که با کارگران اخراجی حتی روابط شخصی داشته و کارفرما از آن 

مطلع شده یا برای کارگران اخراجی دست تکان داده و تشویق شان کردند نیز از کار برکنار شدند و 

تعداد کل کارگران اخراجی که اکرثشان زنان هستند به عدد 132 نفر رسید.

چرا و چگونه »فلورمار« منادین شد؟

مقاومت کارگران فلورمار در این روزها از مرز 230 روز گذشت. از 14 ماه می تا به امروز کارگران 

به رغم گرمای تابستان و باران و برف و رسمای زمستان هر روز در مقابل کارخانه تجمعات خود را 

کارفرماها وضعیت  اردوغان محض خاطر  که  بود  روزهایی  آن  آغازگاه  که  مقاومتی  داده اند.  ادامه 

2- Yves Rocher
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اضطراری )OHAL( را اعالم کرد همچنان هیجان و عزم راسخ روزهای اول خود را حفظ کرده است. 

در روزهای نخست مقاومت، این رویکرد که »مقاومت جواب نخواهد داد و منی تواند تداوم یابد« 

چه از جانب جبهه ی کارفرمایان و چه جبهه ی کارگری-سندیکایی بسیار فراگیر بود. انتظاراتی از قبیل 

اینکه »جامعت فاقد آگاهی و تجربه ی سازمان یابی که از لحاظ سیاسی اکرثشان طرفدار احزاب حاکم 

هستند و فرهنگ مردساالر بر آن ها مستولی است منی توانند چندان مقاومت کنند و پس از مدتی 

نفر به نفر تجمعات مقابل کارخانه را ترک خواهند کرد«، مدت ها رواج داشت. البته تحوالتی که روی 

داد، مشخص کرد کسانی که به مقاومت ها و سازماندهی های کارگران دارای آگاهی طبقاتی اطمینان 

بیش نخواهد  کارگران »فلورمار« که در موردش می گفتند »چندی  بودند. مقاومت  بر حق  داشتند 

پایید« 230 روز است که به شکل نیرومندانه ای تداوم دارد. بی شک منایندگان سندیکا و به ویژه مواضع 

مصمامنه و صمیمی مدیریت شعبه ی شهر گبزه ی سندیکای »پرتول-ایش« نقشی برجسته در نیرومند 

شدن مقاومت و تداوم آن با افزایش تأثیرات این مقاومت داشته است. با این حال، به رغم اینکه این 

عنرص در سایر مقاومت های موجود نیز تأثیرگذار است، در میان مقاومت های حارض مقاومت کارگران 

»فلورمار« منادین و تبدیل به نیروی محرکه ی اعرتاضات این دوره شده است.
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رمزهای منادین شدن 

زنانه ی  این وجهه ی  و  تشکیل می دهند  زنان  را  کارگران معرتض  از  بزرگی  اینکه بخش  نظر من  به 

با جنبش زناِن قوی ترین جریان مخالف کشور هم قدم شود خود جایگاه ویژه ای  مقاومت توانسته 

دارد. زنان کارگر حارض در این مقاومت در متام سخرنانی ها و تصمیامت خود نه تنها در برابر کاری که 

در کارخانه دستمزد اندکی دارد بلکه در مورد کار بی دستمزد خارج از کارخانه، بدن ها و تصمیم های 

خود نیز طلب حق کردند.

اَنگ  کارگران حارض  به  افتاد که می خواستند  اتفاق  اول مقاومت  در دوران  نیز مشخصاً  مورد دوم 

»تروریست« بزنند آن هم نه با یک استدالل ارتجاعی مثل »وطن، ملت، ساکاریا«3 بلکه با این رویکرد 

که »هر کس برای خود دیدگاهی دارد، ما به دنبال یک لقمه نان خود هستیم« که کارگران از این تله 

هم گریختند. در محل تجمع کارگران، نه مارش دهمین سالگرد تأسیس جمهوری ترکیه بلکه موسیقی 

رقص سنتی ترکی، رقص هاالی کُردی و رقص الزی نواخته می شود.

سومین مورد: کارگران وضع کارخانه ی »فلورمار« به عنوان شاخه ای از رشکت بین املللی و غول آسای 

لوازم آرایشی ایو روشه را به خوبی ارزیابی کردند و موفق شدند مجاری انرتناسیونال طبقه ی کارگر 

FCE- را هرچند به طور جزئی وارد مدار کنند. کارگران »فلورمار« توانستند توجه سندیکاهایی مثل

CFDT وابسته به سندیکای جهانی اینداسرتیال که در کارخانه های مرکزی ایو روشه سازمان یافته اند، 

را به خود جلب کنند.

ملی  تلویزیونی  کانال های  و  روزنامه ها  اجتامعی،  شبکه های  از  شدند  موفق  آن ها  مورد:  چهارمین 

)البته نه رسانه های وابسته به حکومت( تقریباً به شکل خوبی بهره بربند. کارگران »فلورمار« مشخصاً 

توانستند زبان ارتباطی و برهم کنشی شبکه های اجتامعی را به خوبی تحلیل کرده و شیوه ای مصمم 

اما در عین حال رنگارنگ، خالقانه و مشارکتی را به وجود آورند.

مورد پنجم: کارگران در دوران وضع اضطراری و فرآیند سیاسی پسایند آن که گفته می شود »آب از 

آب تکان منی خورد« و هر نوع تجمع دموکراتیکی در آن ممنوع است و جرم شناخته می شود با زنده 

نگه داشنت و برجسته کردن مقاومت، مبارزه و خیابان تنها صدای خود را به گوش کارفرمایان نرساندند 

از  مجموعه ای  از  بعد  آتاتورک  کامل  مصطفی  آن  در  که  ساکاریا  جنگ  از  الهام  با  ترکیه  در  ملی گرایانه  شعارهای  از  یکی   -3
شکست ها در یکی از حساس ترین نربدها توانست مانع از سقوط شهر آنکارا و اشغال مجلس این کشور شود. شکست در این جنگ 
می توانست به معنای مرگ زودرس »ملت« تازه متولدشده ی ترکیه باشد به همین دلیل شعار »وطن، ملت، ساکاریا« در ترکیه مناد 

دالوری و جان فشانی در راه وطن شمرده می شود. م.
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بلکه توانستند هم دلی متام نیروهای مخالف حزب حاکم را کسب کنند.

مورد ششم و آخر: آن ها توانستند بی اعتنا به ارتجاع بوروکراسی سندیکایی مبنی بر اینکه »سیاست 

طبقه ی  با  مثبت  برهم کنش  ایجاد  خواهان  که  سیاسی  سوژه های  متام  با  شود«  سندیکا  وارد  نباید 

کارگرند روابطی سازنده و به یک اندازه فاصله دار برقرار کنند. سازمان دهندگان این اعتصاب، ترجیحات 

سیاسی احتاملی خود را به عنوان مانعی در مقابل کسانی که خواهان همبستگی و ارتباط گیری با این 

مقاومت بودند، قرار ندادند.

با متام این خصوصیات، صفت »مناد مقاومت« برای کارگران »فلورمار« که توانستند به عنوان یکی 

امروز،  آن هاست.  برازنده ی  راستی  به  آورند،  بر  دوره رس  این  کارگری  مقاومت های  موفق ترین  از 

موفقیت مبارزات کارگران »فلورمار« نه تنها برای کارگران شاغل در کارخانه ی »فلورمار«، بلکه برای 

کل مقاومت های کارگری در متام نقاط کشور که اینک در جریان هستند، در حال آماده سازی اند یا 

اگر هنوز شکل نگرفته باشند هم بالقوگی رسبرآوردن شان به قوت خود باقی است، حرکتی پیشتازانه 

است. و هیچ جای تردید نیست که کارفرمایان و منایندگان سیاسی شان هم، دست کم به اندازه ی ما 

شاهد این واقعیت هستند. به همین دلیل، کارفرمایان و منایندگان سیاسی شان در فکر آنند تا به هر 

ترتیبی که شده مقاومت کارگران »فلورمار« را در وهله ی ممکن بدون آنکه دستاوردی داشته باشد 

خفه کنند یا دست کم از طریق پیام های آشتی با سیستم به آن خامته دهند. در این رشایط بی شک 

وظیفه ی ما این است که طرح و برنامه ی خود را داشته باشیم.

منبع: سایت خرب سیاسی   

https://goo.gl/p11MWt
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