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جرقه ای در تاريکی   ( GRUNERLØKKA ) نرلوکاگرو« ی کارگریشورا«  
  بهشت هشتاد و هفتزدهم ارديدوا                                                                                     یرخضريملک پ

  

در شهر اسلو پايتخت کشور  ) GRUNERLØKKA( » گرونرلوکا« اينکه سرانجام کار شورای کارگری ناحيه 

 نروژ چه خواهد شد؟ پرسشی است که در حال حاضر حتی برای دست اندرکاران و فعاالن مصمم و پرشورش نيز هيچ

پروسه پيدايش شورا . آنچه اساسی است اين است که اين شورا به طور قطع بايد تشکيل می شد. پاسخ روشنی ندارد

تبلور واقعی ترين جنب و جوش ها و رويکرد راديکال شمار کثير کارگرانی است که در لحظه ای معين به تأسيس آن 

 پروسه رجوع کرد و با نگاهی طبقاتی و ضد سرمايه داریبرای شناخت دقيق تر شورا بايد به همين . اهتمام کرده اند

  . کندوکاو قرار دادرا مورد  آن

و همه جانبه سرمايه جهانی به سطح معيشت و هست و نيست چند ميليارد توده فروشنده نيروی کار در   وسيع تهاجم 

. سرمايه داران در سراسر دنيا با تمامی قدرت می تازند. سراسرجهان،  همه جا را از درد و خشم و عصيان آکنده است

افزايش اضافه  وهموارسازی مسير  نيروی کاردولت ها برنامه ريزی  ضد انسانی سرمايه برای سالخی بی مرز بهای

وحشت از بيکارشدن، فقدان هر . ارزش ها را به شروط قهری زندگی و زنده ماندن انسان های کارگر تبديل کرده اند

نوع امنيت معيشتی، سياسی و اجتماعی، کاهش چشمگير امکانات دارو و درمان و آموزش همه جا درميان آحاد طبقه 

  . لی  به بحث روز تبديل شده استکارگر بين المل

از . نظام سرمايه داری برای پيشبرد اين مقاصد سياه  ضد انسانی از همه چيز و همه اهرم ها و امکانات سود می جويد

پليس و ارتش و سازمان های  اعمال شرارت گرفته تا کل ساختار نظم سياسی و دستگاههای قانونگزاری و اجرائی، 

مدنی تا  مؤسسات برنامه ريزی نظم توليد، از راه اندازی جنگهای خانمانسوز تا سر دادن عربده از نهادهای حقوقی و 

از پنتاگون تا کمسيون جايزه صلح نوبل و از سپاه پاسداران دولت بورژوازی اسالمی ! های  عوام فريبانه صلح طلبی

. يشبرد همين هدف را به دوش می کشندتا نهادهای حقوق بشر و امامزاده های تمدن سرمايه، همه و همه وظيفه پ

متوليان و مدافعان نظام بردگی مزدی در بخشی از جهان سايه هرگونه اعتراض ساده و حق طلبانه کارگران عليه شدت 

استثمار سرمايه را وحشيانه به رگبار می بندند و در بخش ديگر همين دنيا عين همين وظيفه را با ظاهری آراسته و 

  . های موسوم به اتحاديه های کارگری به اجراء می گذارندفريبا توسط نهاد

سازمان ها و نهادهای ضد کارگری زير نام دروغين دفاع از کارگر در شرائط روز جهان نقش کاراترين سالح 

سرمايه را در سطح بين المللی و به ويژه در بخشی از جهان سرمايه داری عليه هر نوع جهتگيری و هر گونه نفس 

هرگونه شعله خشم ضد سرمايه داری کارگران را با هزاران ترفند .  کار مزدی طبقه کارگر ايفاء می کنندکشيدن ضد

مصالح تضمين سود حداکثر سرمايه ها را . در باتالق مذاکرات سازشکارانه با بورژوازی خاموش و خفه می سازند

ری جاده پيکار طبقاتی ضد کار مزدی توده های محتوای قراردادهای جاری کار می کنند و قراردادها را ابزار مين گذا

در سطح جهانی برای تبديل جنبش کارگری بين المللی به ابزار رقابت و ستيز بخش های مختلف هار . کارگر می نمايند
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بورژوازی به تمامی توطئه های ممکن دست می زنند و در يک کالم عليه رويش و بالندگی و عروج و اقتدار جنبش 

  . اری طبقه کارگر به هر اقدامی متوسل می گردندضد سرمايه د

جرقه ای است که در تاريکی زار تسلط سرمايه داری و در يکی از کانونهای مهم » گرونرلوکا« شورای کارگری 

اقتدار و يکه تازی رفرميسم راست سنديکاليستی با چاشنی احتراق سرمايه ستيزی و ضديت با کار مزدی در بستر 

ما تشکيل دهندگان اين شورا يک جمعيت چند ده نفری از فعالين مصمم . رگران ظاهر گرديده استمبارزات جاری کا

جنبش کارگری نروژ هستيم  وهر کدام ساليان زيادی است که در جرگه فروشندگان نيروی کار و به عنوان انسانهای 

 روز به روز اين نظام عليه حداقل زير فشار  شديد استثمار و شرارت سرمايه داری، برای عقب راندن موج تهاجمات

در همه اين سالها با همه توان برای خنثی سازی . معيشت و امکانات اجتماعی خويش و همزنجيرانمان تالش کرده ايم

. دسيسه ها و ترفندهای طراحی شده اتحاديه های کارگری ابزار دست سرمايه در کار جدال و جنگ و ستيز بوده ايم

ابل مستمر با تعرضات توأمان صاحبان سرمايه، دولت و اتحاديه های کارگری سرانجام در سير حوادث و پروسه تق

ما اغلب کارگران دست . مقطع معينی، به ما فعالين هشدارداد که برای تداوم پيکار باالجبار بايد چاره ای ديگربيانديشيم

در طول . ام در شهر اسلو کار می کنيمدر مهد کودک های محله ای به همين ن» گرونرلوکا«اندر کار تأسيس شورای 

کاهش هر ساله شمار . اين سالها شاهد تنزل مستمر سطح زندگی خويش به نفع سير صعودی سود سرمايه ها بوديم

همزنجيرانمان به نفع سوداندوزی انبوه تر سرمايه را با چشمان باز مشاهده می کرديم و فشارسنگين ناشی از اين 

 خيل بردگان مزدی، تنزل فاحش بار آموزش و تربيتی نوساالن جامعه و باالخره افزايش کاهش را در بيکار ماندن

تقليل سال به سال امکانات تربيتی و تأثيرات مخرب آن بر پروسه . روزافزون حجم کارهای خويش تجربه می نموديم

شالوده حيات انسان های پرورش و زندگی آتی کودکان و فراوان معضالت ديگر ناشی از تاخت و تاز سرمايه عليه 

 سرمايه، سر دادن فرياد واکنش ما به همه اين جنايات وتعرضات. کارگر و فرودست، ما را در کالف خود می پيچيد

اعتراض بود اما اين اعتراضات و جنب و جوش های مقاومت جويانه، همه جا در همان نخستين گام و در اولين 

واجه می گرديد  ها، ترفندبافی ها و کارشکنی های اتحاديه کارگری اسلو ملحظات شکل گيری خود با سد مقاوم مخالفت

 اختصار می توان بهراژانويه اتحاديه کارگری محله گرينرلوکا درماه جلسه مشخص اين تقابل ها درکه يک نمونه بسيار

  .   اينجا گزارش کرددر

اتحاديه سراسری کارگران بخش خدمات نروژ در پروسه مذاکرات متعارف سازشکارانه و سرمايه پسندانه با اتحاديه 

ژانويه اکثر کارگران مهد ١۶روزچهارشنبه .  سال يکبار سطح دستمزدها بود٢ت به کار تنظيم قرارداد کارفرمايان دس

باالتفاق و با تمامی آراء سطح معينی از افزايش دستمزد را همراه چند مطالبه ديگر با » گرونرلوکا« کودک های منطقه 

 مصوبه همگانی کارگران را به اتحاديه گزارش نمايند واز نمايندگان خود خواستند  که اين. هم گفتگو و تصويب کردند

نمايندگان دست کارگران را با وفاداری کامل به انجام رسالت . و بر روی جلب توافق اتحاديه با مفاد آن ابرام ورزند

ن در ما نمايندگا.  ژانويه  به سراغ مسؤالن اتحاديه رفتند٣١نمايندگی خويش فشاردادند و بر اساس قرار قبلی  روز

مسؤالن کلوب . لحظه ورود به سالن خود را در مقابل لشکر انبوه عمله و اکره اتحاديه چی سرمايه داران اسير ديديم

محلی اتحاديه که از پيش در جريان ماجرا قرار داشتند تمامی دار و ندار خود را برای بسيج و لشکرکشی مزدوران 

.  بازنشسته را نيز به جلسه دعوت کرده بودند اتحاديه چیکارگرانسرمايه دوست نوع خويش به کار گرفته بودند حتی 
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عمال . ما نمايندگان واقعی کارگران فرصت هيچ نوع ابراز نظر و طرح خواسته های همزنجيرانمان را پيدا نکرديم

گران مربی مهد اتحاديه چی سرمايه در همان جا بريدند و دوختند و به نام کارگران تصميم گرفتند، اراده شمار کثير کار

  . کودک ها را بسيار ساده  در هم کوبيدند و صالح سودجوئی حداکثر سرمايه را بر کل روند بحث ها حاکم ساختند

 در طول سالهای  طوالنی کار خويش دائمًا با اين » شورای کارگران گرونرلوکا«  ما فعالين کارگری تشکيل دهنده 

جم سازمان يافته مشترک سرمايه داران و اتحاديه های کارگری قرار گرفته نوع حوادث رو به رو بوده ايم و آماج تها

چند تن از ما حتی در درون جنبش اتحاديه ای و به عنوان نمايندگان بسيار مورد اعتماد و ذينفوذ کارگران حوزه . ايم

يه ها و حاميان اتحاديه های اشتغال خويش با تمامی درايت الزم برای تحميل مطالبات همزنجيرانمان بر صاحبان سرما

ما کارگران در امتداد اين پروسه و از ورای روند طوالنی گفتگوهای پيکارجويانه شورائی . چی آنان تالش  کرده ايم

به صورت دستجمعی در يک روز معين استعفانامه خود را به اتحاديه ها تسليم کرديم  و در همان جا و همان ساعت 

تا لحظه حاضر دهها کارگر مهد کودک ها به عضويت شورا در آمده . اعالم نموديمتأسيس شورای کارگری خويش را 

 بار به تشکيل  مجمع ٢شورا در طول همين مدت کوتاه برای . اند و کارگران بيشتری به حمايت از آن برخاسته اند

 توسعه سازمانيابی عمومی خود اهتمام کرده است و هر بار شاهد اراده مصمم تر و قاطع تر اعضاء برای تداوم و

ماه مارس بود دراين جلسه همگی به توافق رسيديم که ٢٨آخرين مجمع عمومی شورا روز. شورائی کارگران بوده است

شعله کشيدن اين خيزش شورائی در جامعه ای که مهد سيادت رفرميسم . شورا در روز اول ماه مه اعالم موجوديت کند

ارگری است فروغی اميد بخش برای همه کارگران و تمامی فعالين راست وارتجاعی  سنديکاليستی بر جنبش ک

  . کارگری به ستوه آمده از يکه تازی های رفرميسم ضد سوسياليستی جنبش اتحاديه ای است

 در مانيفست اعالم موجوديت خود که به زبان نروژی انتشار يافته است بيش از هر » شورای کارگران گرونرلوکا« 

تشکيل دهندگان شورا قبل از هر چيز اعالم داشته اند که با همه . يوناليستی رويکرد خود تأکيد داردچيز بر وجه انترناس

توان خود برای ارتباط با کارگران در همه مناطق نروژ و کشورهای اسکانديناوی و برای سازمانيابی سراسری 

 شورا در همان حال و در همان دقايق .شورائی کارگران عليه سرمايه داری و نظام بردگی مزدی تالش خواهند نمود

نخست کار خود تصريح کرده است که پروسه پيکار خود را جزء پيوسته و اليتجزائی از فرايند پيکار سراسری 

نسبت به استثمارجنايتکارانه  سرمايه های نروژی از خيل عظيم چند صد . کارگران جهان عليه سرمايه می داند

گالی، هندی، چينی، ايرانی، امريکای التين و کارگران همه کشورهای ديگر جهان ميليونی کارگران افريقائی، بن

از همه توده های کارگر نروژ خواهد خواست که عليه اين جنايات و وحشيگريها . بيشترين حساسيت را نشان خواهد داد

ی و افريقائی توسط استثمار هولناک و ضد بشری  کودک خردسال چينی و سنگاپوری و بنگال. دست به پيکار زنند

دست کارگران تمامی اين کشورها را در مبارزه . سرمايه های نروژی را آماج خشم و قهر راديکال طبقاتی قرار دهند

عليه سرمايه داران نروژی و دست کليه کارگران جهان در کار سازمانيابی يک پيکار سراسری انترناسيوناليستی عليه 

شورا اعالم کرده است که برنامه کار خويش برای پيشبرد پروسه اين . ر دهنداساس موجوديت سرمايه داری را فشا

پيکار و سازمانيابی ضد سرمايه داری را حول يک منشور مطالبات پايه ای بين المللی برای همه کارگران جهان و بر 

  .  محور رويکرد لغو کار مزدی متمرکز خواهد ساخت

 ١٣٨٧ارديبهشت  -ملک پيرخضری


