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ن کارگراۀ کارگران استکهلم به همیروزي  پاميپ  

١٣٨٧م بهمن فتهبيست شنبه يک   یاهنگ همهتيکم 
 

 

فقط يک فراخوان  خود را نمونه و سرمشقی برای کارگران در همه بخش های ديگر کار و توليد می دانيم، اينما « 

اين پيروزی حاصل اتحاد و . باشد اعتصاب ما يک موفقيت و پيروزی بزرگ برای کل طبقۀ کارگر می. است

شديد اللحن کارفرما عليه ما به دادگاه کار داده شد و به ما   شکايت  وقتی که . و عزم راسخ ما بود همبستگی محکم

 اينچ هم عقب ننشستيم بلکه يک صدا گفتيم پس اعتصاب را باز هم بيشتر و نامحدود ادامه ابالغ گرديد، نه تنها يک

  "خواهيم داد

استکهلم بر زبان  باال مضمون کالمی است که يکی از فعالين اعتصاب چند روزه کارگران حمل زباله در شهرت عبار

طول روزهای اعتصاب، کارگران مبارز و  در. اين اعتصاب دور نخست خود را با موفقيت به پيش برد. رانده است

 کارگری مزدور سرمايه در سوی ديگر جبهه کارفرمايان و اتحاديه خشمگين در يک سوی و سرمايه داران، اتحاديه

 در ديوان. نام داشت» اعتصاب وحشی« اعتصاب ششم فوريه در تلقی نظام سرمايه داری  .کشمکش قرار داشتند

کارگری عين تمدن و  داوری سرمايه هر ميزان شدت استثمار نيروی کار و هر نوع سالخی و حمام خون اعتراضات

زباله در استکهلم برای تحميل مطالبات  کارگران حمل!! ت سرمايه عين توحش استهر اعتراض کارگران به بربري

رفرميسم اتحاديه ای را زير پا نهادند و به قدرت متحد ضد سرمايه  خود بر سرمايه داران داربست پوسيده اسارت آور

سرمايه برای  ه کارگری مزدورکردند، آنان قانون سرمايه را بر سينه ديوار کوبيدند و تالش اتحادي داری خويش اتکاء

آهنين و اراده استوارشان برای مقابله با  کارگران اعالم داشتند که اتحاد. ممانعت از اعتصاب را در هم شکستند

است، آنان گفتند که توان جنگيدن و پيروز شدن را دارند، اين توان  سرمايه داران ضامن اساسی احساس قدرت آن ها

کارگر  ١۵٠سير حوادث درستی تصميم و صحت گفته های .  به اتکاء آن پيروز خواهند شدگرفت و را به کار خواهند

آنان دوشنبه شب به . پايان آوردند حمل زباله را اثبات کرد، کارگران موفق شدند و دور اول اعتصاب را با پيروزی به

ه تشکيل اجتماع زدند، با ها برای عقب نشينی دست ب دنبال احساس موقعيت مستأصل کارفرمايان و آمادگی آن

 کارگر ١۵٠   آرايش قوا و شرائط لحظه پيکار را مورد توجه قرار دادند، کل بصيرت و هوشياری تمام، چگونگی

آن را با  روز ششم تداوم اجتماع حضور داشتند و مسائل مربوط به روزهای اعتصاب از نقطه شروع تا  اعتصابی در

کردند، تأثيرات تعيين کننده اين  ومت متحد و يکپارچه خويش را جمعبندیهم به بررسی نشستند، دستاوردهای مقا

در يک کالم . دشمن برای عقب نشينی را به دقت کندوکاو نمودند مقاومت بر تحکيم موقعيت مبارزه خود و آماده شدن

 و گذاشتند و بهدخيل در لحظه حاضر صف آرائی ها را بسيار زنده و سنجيده با هم به گفتگ همه مؤلفه ها و عوامل

به طور مستقيم با کارفرمايان  دنبال تمامی اين ارزيابی ها و سنجش ها بود که نمايندگان خويش را مأموريت دادند تا

گذاری پيمانکار حمل زباله مجبور شدند در مقابل اراده   شرکت سرمايه٣رؤسای . ديدار کنند و به گفتگو پردازند
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بزنند و با اعتصاب کنندگان به طور رويارو، بدون دخالت اتحاديه کارگری نشينی  استوار کارگران دست به عقب

سرمايه داران . بود نتيجه گفتگوها برای کارگران بسيار رضايت بخش. گردند گر سرمايه ساالر وارد مذاکره  معامله

د در برابر خيزش متکی تر و اساسی تر مجبور شدن  مطالبات آنان تن دادند که از آن مهم نه فقط به قبول پاره ای از

متعاقب همه اين موفقيت . قانونی و اتحاديه ای کارگران سر تسليم فرود آورند به اراده جمعی و خارج از چهارچوب

     .  کارگران ختم اعتصاب را اعالم داشتندها بود که

  : کرد را به شرح زير گزارش سازمان دهندۀ اعتصاب دستاوردهای مبارزات چند روزه يکی از فعالين

          محاسبۀ در دستمزدها پديد نخواهد آمد و سرمايه داران از تصميم خود برای تغيير سيستم سابق هيج گونه کاهشی .١

   .دستمزد عقب نشستند

   .يافت خالف آنچه کارفرمايان تصميم گرفته بودند، به هيچ وجه افزايش نخواهد حجم کارها نيز بر .٢

   .ار باقی خواهند ماندشرکت کننده در اعتصاب بر سر کتمام کارگران  .٣

        عليه!! »دادگاهی« مجبور شد شکايت خويش عليه کارگران اعتصابی را پس بگيرد و هيچ شرکت کارفرما  .٤

   .کارگران تشکيل نمی گردد

    هيچ کارگری هيچ جريمه ای به خاطر روزهای اعتصاب پرداخت!!! اعتصاب» غيرقانونی بودن« به رغم  .٥

   .نخواهد کرد

     .اعتصاب به همه کارگران پرداخت خواهد گرديدکليه حقوق روزهای   .٦

   .روزانه هر چه زودتر ميان کارگران و سرمايه داران مورد مذاکره قرار خواهد گرفتسقف زمان کار  .٧

بدان ها اشاره شد، اما  طالباتی که در باالم. پاره ای از مطالبات خود را بر سرمايه داران تحميل کرده اندکارگران 

 کارگر با اتکاء ١۵٠. مطلقًا از مطالباتشان کمتر نيست  به موفقيت هائی دست يافته اند که اهميت آن هاآنان سوای اين

جبهه مشترک سرمايه دار، اتحاديه کارفرمايان و اتحاديه کارگری مزدور سرمايه را  به قدرت متحد خود توانستند

آنان، پرداخت حقوق  م با کارگران و نشست جمعیتن دادن کارفرمايان به مذاکره مستقي. به عقب نشينی کنند مجبور

به امتناع از مطالبه هر نوع جريمه برای  اجبار کارفرمايان! بودن آن!! »غيرقانونی« روزهای اعتصاب در عين 

کارگران . منحط اتحاديه ای در جای خود مسائل بسيار مهمی هستند روزهای اعتصاب خارج از توافق ديوانساالری

 را بسيار خوب درک می کنند و درست بر همين پايه است که با غرور و سربلندی تمام از وردهااهميت اين دستا

زدند که هر نوع تمرد  آنان همزمان با سربلندی کم نظيری فرياد. پيروزی خويش در اين اعتصاب سخن می رانند

آنچه در . اعتصاب پاسخ خواهند دادرا با موج بعدی  کارفرما از اجرای وعده های داده شده يا عدم تحقق مطالبات خود

اعتصاب نقل کرديم بيان بسيار شفاف اين احساس قدرت و غرور و پيروزی در  شروع اين نوشته از قول يک فعال

چگونگی پيشبرد  يکی ديگر از کارگران در زمينه تشريح .اعتصابی حمل زباله در استکهلم است  کارگر١۵٠

اعتصاب همه جا با مشارکت فعال همه  روند پيشبرد  :روزی اظهار داشتمبارزات و عوامل تضمين کننده اين پي

. پيش برد مبارزه توسط کليه کارگران اعتصابی اتخاذ می شد  تمام تصميمات در رابطه با . کارگر همراه بود١۵٠

   . استو مغاير با سنن پوسيده تا مغز استخوان سرمايه دارانه جنبش اتحاديه ای کامًال مخالف  پديده ای که 
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 شرکت حمل زباله در مقابل قدرت مصمم و متحد توده های کارگر ٣داران کارفرمای  بسيار شنيدنی است که سرمايه

وحشت و هراس بی  آنان در روز آغاز اعتصاب با. بسيار خيره کننده ای به زبونی و استصيال افتاده بودند به صورت

شمار » سوی کارگران راه افتاده است مام عيار است که ازآنچه جريان دارد يک جنگ ت«مانندی فرياد زدند که 

تجاوز نمی نمود اما رعب و وحشت کارفرمايان بسيار چشمگير   کارگر١۵٠اعتصاب کنندگان در سراسر استکهلم از 

داران در روزهای نخست با تهديد و نخوت خاص طبقاتی خود جنجال می کردند که حتمًا  سرمايه. و بيش از حد بود

کردند و از زرادخانه عظيم  کارگران را به خاک خواهند ماليد، آنان از نثار هيچ اهانتی به کارگران دريغ نمی پوزه

. می کشيدند و به سوی کارگران شليک می نمودند تمدن سرمايه رکيک ترين و موهن ترين تيرهای توهين را بيرون

ن ها سرانجام با لمس قدرت مقاومت کارگران، با ها و خط و نشان کشيد صاحبان سرمايه به دنبال همه اين هتاکی

شهر از  عظيم زباله انباشته شده در مناطق مختلف استکهلم، با تماشای حمايت توده های کارگر مشاهده تپه های

که حتی االمکان انعکاس پيروزی  همزنجيران خويش چاره کار را در عقب نشينی ديدند و تنها به اين بسنده کردند

آنان در اين راستا بود که عبارات بسيار مضحکی . برسانند در اذهان عمومی توده های کارگر به حداقلکارگران را 

فشار ناراحتی شروع به گفتن هذيان کردند، به طور مثال يکی از کارفرمايان در همان  بر زبان جاری ساختند و زير

و بی قيد و شرط  ا اين کارگران رک و صريحما ب: " که بر موفقيت های اعتصاب صحه می نهاد اعالم داشت که حال

   !!»....در مورد شرايط کار و مسائل محيط کاری مذاکره خواهيم کرد

و خارج از چهارچوب اتحاديه ای » غيرقانونی« شهر استکهلم دومين اعتصاب مهم اعتصاب کارگران حمل زباله در 

سازش کثيف  در چند ماه پيش نيز همين کارگران به دنبال. توسط آنان در طول يک سال صورت می گرفت بود که

مطالباتشان تمامی کاميون های حمل زباله  ميان اتحاديه های کارگری و کارفرمائی و امتناع صاحبان سرمايه از قبول

نمايش قدرت اعالم داشتند که تا حصول خواسته حرکت در آوردند و با  را در خيابان های شلوغ استکهلم زنجيروار به

اخير  هر دو اعتصاب کارگران و به ويژه مبارزات پيروز روزهای. حمل زباله سر باز خواهند زد هايشان از هر نوع

دنيا و از جمله کارگران ايران  آنان درس های بسيار پرارزشی برای همه توده های کارگر سوئد، کارگران همه جای

اعتصاب و دستاوردهايش را با اعتصاب چندين هفته ای  کارگران سوئد می توانند و بايد اين .اشتبه همراه د

سراسر کشور و اعتصاب چند ماه پيش کارگران راننده استکهلم مقايسه  همزنجيران خويش در بخش درمان در

ديوانساالری  ای اتحاديه و نقشهر دو اعتصاب، در انبوهی از اعتصابات ديگر و در هر کجا که پ در آن جا، در. کنند

به سرمايه فروخته شده است، در اينجا، در  اتحاديه ای در ميان بوده است، حتمًا قدرت پيکار کارگران توسط اتحاديه

درس های  .تمام و کمال عليه سرمايه و به نفع کارگران اعمال گرديد اعتصاب کارگران حمل زباله اما اين قدرت به

در روزهائی که  .تکهلم برای توده های کارگر ايران نيز بسيار بسيار ارزنده و آموزنده استکارگران اس مبارزات

چی و چند عضو امتشکل از چند سنديک رضا رخشان سنديکاليست ايرانی افتخار می کند که با ساختن سنديکائی

های آستانبوس گای راند، در روزهائی که سنديکاليست  بسيج توانسته است موج اعتصاب کارگران را به عقب

کفن و دفن جنبش ضد سرمايه داری توده های کارگر ايران کف می زنند و  رايدر برای ساختن اين نوع دکه های

با  رخشان ها نامه تبريک ارسال می دارند، آری در چنين شرائطی کارگران حمل زباله استکهلم پشت سر هم برای

قدرت سرمايه را با . می کنند  رفرميسم اتحاديه ای را در هم خرداتکاء به قدرت متحد طبقاتی خود داربست پوسيده
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را با قدرت بر صاحبان سرمايه تحميل می نمايند و  قدرت ضد سرمايه داری خويش پاسخ می گويند، مطالبات خود

ارگران ما پيروزی اين ک .مقابل اراده آهنين طبقاتی خويش به زانو در می آورند صاحبان سرمايه و دولت آنها را در

سرمايه داری درون  به مثابه بخشی از کارگران ايران و به عنوان فعالين ضد. ميم دل تبريک می گوئيماز ص را

از آن را به همه کارگران ايران و  جنبش کارگری اين پيروزی را پيروزی خويش تلقی می کنيم و درس آموزی

   .کارگران ديگر جهان توصيه می نمائيم

  

  ! متشکل شويمعليه سرمايهکارگران 
  یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته

  ١٣٨٧ بهمن ٢٧
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