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 مسيالکي در کارنامه سندگري دیمي عظیخي تاریرسوائ
  

  ١٣٨٨ فروردين ٩شنبه يک                                                                            ی جنبش لغو کار مزدنيفعال
 

 
سران اتحاديه سراسری کارگران سوئد برگ کثيف ديگری بر کارنامه سراسر ننگ سنديکاليستی خود اضافه کرده 

ساير و » خانم وانيا لوندبی ودين« راض ميليون ها کارگر سوئدی از همه سو به سوی طوفان خشم و قهر و اعت. اند

 اتحاديه پای قراردادهائی را امضاء کرده رئيس.  در حال وزيدن است(LO )رهبری اتحاديه کارگری  هيأت افراد

از موجودی نازل  حاصل کار و استثمار کارگران که به موجب آن ها در طول چند سال گذشته ارقام نجومی ستا

 هيأت مديره شرکت اعضایو صندوق بازنشستگان کارگر به صورت جايزه و انعام به بزرگترين سرمايه داران 

بيشترين بذل و بخشش ها نثار آن دسته از افراد سرمايه دار .  اتحاديه پرداخت گرديده استمرتبط باهای مختلف 

ست که در هيأت برنامه ريزی و اداره دو تراست بزرگ بيمه  يا ساير سرمايه دارانی شده ا(LO )بزرگ صدرنشين 

« فقط يکی از اين سرمايه داران به نام آقای . عضويت دارند » AMF«و   »AFA«  سوئدی يعنی شرکت های

 ميليون کرون سوئد از ذخيره صندوق بازنشستگی کارگران را ١٠۴در طول چند سال گذشته »  کريستر هال مه گن

و شريک نزديک »  AMF«ضو هيأت اداره کننده عديگرسرمايه دار. تلف دريافت کرده استزير عناوين مخ

 ميليون کرون جوائز اهدائی خانم ٣۶نيز در طول همين مدت به دريافت » تورگنی ونستروم« ی کريستر آقا

که اين »  AMF«شرکت بيمه . وانيالوندبی و ساير سران سخاوتمند اتحاديه سراسری کارگران سوئد نائل آمده است

حقوق پرداخت بخشی ازار اهداء کرده است عهده د(LO )سران به دستورن نجومی را با موافقت وارقام کال

فقط . آنچه اين شرکت به کارگران عضو پرداخت می کند بسيار اندک و نامحسوس است. بازنشستگی کارگران است

 سال کار شاق ۴٠چند هزار مرتبه از کل آنچه يک کارگر سوئدی پس از » کريستر هال مه گن « جايزه پرداختی به 

ه خويش از مؤسسه بيمه مذکور دريافت می دارد، بيشتر و عظيم تر االنبه عنوان سهمی از حقوق بازنشستگی س

برخی از رسانه های چپ سوئد نوشته اند که اقالم اعالم شده تا کنونی صرفًا نوک کوه يخ سترگ دزدی ها و !! است

  )(LOن متوليا. اين مدت مرتکب شده اندديوانساالری اتحاديه ای درسرمايه داران صدرکالهبرداری هائی است که 

محل حاصل کار و استثمار سال ازهرحقوق و پاداش و درآمدهای ديگرم را بعالوه ميليون ها کرون هر کدام اين ارقا

خانم وانيا لوندبی ودين . می نمايندبه سرمايه های انبوه خود اضافه توده های کارگر به جيب خويش سرازير و 

ی و صنعتی سوند که بسياری از آن ها بين المللی هستند  تراست عظيم مال٢٢ در هيأت رئيسه (LO )رئيس 

معاون پيشين خانم وانيا به بيان ديگر معاون . از همه اين ها حقوق های کالن دريافت می داردعضويت دارد و 

 سرمايه دار بزرگ عضو هيأت اداره ٣يکی از » ارالند اولسون « رئيس اتحاديه سراسری کارگران سوند آقای 

سط همين معاون طرح ممنوعيت اعتصابات کارگری و الغاء حق اعتصاب در سوئد تو. است»  AMF«کننده 

 و در همدلی و همدستی با دو تن از سرمايه داران معروف عضو اتحاديه سرمايه  و رئيس وی(LO )پيشين 



دهده نهاد  ارالند اولسون به همراه همان دو سرمايه دار شريک خويش سه عضو تشکيل .داران تنظيم شده است

  . نيز می باشند»   AMF«ه کننده موسوم به کميته تعيين پرداخت پاداش به سرمايه داران ادار

گزارش رسوائی جديد سرمايه داران صدر ديوانساالری اتحاديه سراسری کارگران سوئد در شرائطی انتشار می 

ری همه بيکارشدگان با گذشت فقط چند يابد که هر روز هزاران کارگر سوئدی از کار اخراج می شوند، غرامت بيکا

گزارش رسوائی عظيم سرمايه . د و پس از يک سال بکلی نابود می شودحقوق سقوط می کن% ۶۵ماه تا مرز 

بخشی های سخاوتمندانه آنان به سرمايه داران شريک » سمرقند و بخارا«  و (LO )اندوزی های بدون حساب سران

ه های کارگر در روزهائی منتشر می شود که هر هفته شماری از مدارس و خود از محل حاصل کار و استثمار تود

مهد کودک های سوئد زير نام وضعيت بد اقتصادی و دوره بحران سرمايه تعطيل می گردند و خيل کودکان خانواده 

 در متعارفخبر اين رسوائی های بسيار . های کارگری با مشکالت بيشتر و انبوه تری دست به گريبان می شوند

تان ديگری را در گوشه ای از سوئد می حالی در ال به الی زندگی کارگران چرخ می خورد که هر روز بيمارس

بنندند، تخت های بيمارستانی را با شتاب زياد کاهش می دهند، پرستاران و بهياران را فوج فوج اخراج می کنند و 

  .  اقتصادی انجام می دهندهمه اين ها را نيز با محمل بحران و وخامت روزافزون اوضاع

» روی وی سنگ قزوين است« می گويد که » آدم ها«  برخی يک ضرب المثل معروف فارسی در باره پرروئی

واکنش خانم رئيس اتحاديه سراسری کارگران سوئد کل اعتبار، موضوعيت و ارزش اين ضرب المثل را به زير 

بسيار محقری از دنيای » ماکت« دتری الزم است تا بتواند ضرب المثل های بسيار بسيار نيرومن. سؤال برده است

و پرروئی سران ديوانساالری اتحاديه ای و زعمای جنبش سنديکاليستی را به کارگران جهان نشان عظيم وقاحت 

با خونسردی غيرقابل » آيا آماده استعفاء هست؟«  در مقابل اين سؤال خبرنگاران رسانه ها که (LO )رئيس  . دهد

ارگران سوئد خواهد پرسيد که چه چنين قصدی ندارد و به جای استعفاء از ک! نه« : فی پاسخ داده است کهتوصي

  !!!»انتظاری بيش از آنچه تا حاال انجام داده است از او دارند

صدای اعتراض از .   کل توده های کارگر سوئد را خشمگين ساخته است(LO )انتشار فاجعه رسوائی های سران 

صراحت اعتراف کنيم که بر شعله لند است اما در يک نگاه واقع بينانه کارگری و ضد کار مزدی بايد با همه سو ب

انتقادات تا آن جا . های سرکش اين خشم و اعتراض با کمال تأسف هنوز هيچ بارقه اميدی در هيچ کجا ساطع نيست

به ميزان زيادی توخالی و فاقد مايه ی و ری سوئد مربوط می شود  بسيار سطح جنبش کارگجماعت فعالينکه به 

ر بهترين حالت همه از ضرورت دموکراتيزه شدن ديوانساالری اتحاديه ای د. ی استکار مزدهای راديکال ضد 

تمامی !! همه ايراد کار را در فقدان دموکراسی درون ساختار بوروکراتيک اتحاديه ها می بينند!! حرف می زنند

 تيز نقد و پارلمانتاريست ها گرفته تا خارج از مدار بازی های پارلمانی نيز لبهسوئد از » چپ«محافل و احزاب 

همه عيب کار را در جائی جستجو می . انتقادات خود را بر روی کمبود دموکراسی اتحاديه ای متمرکز ساخته اند

 که  استسرشناسیبارز مراننده قطار و کارگر » پريوهانسون« . الت نداردکنند که هيچ نشانی از ريشه واقعی اشکا

شوريد و کمپين مبارزه عليه جنايات صاحبان » کونکس« شرکت  عليه سرمايه داران  با شجاعت الزمچند سال قبل

 و شرکاء در جريان »وانيا لوندبی ودين« اينک به دنبال حادثه رسوائی خانم او   .راه انداختاين شرکت را به 

 با اين همه امکانات چه (LO )سران ... « اين تعجب بسنده می کند که گفتگو با يکی از روزنامه های چپ به طرح



و کارگران مبارزی چون وی برای لحظه ای به اين می انديشيدند » پر يوهانسون« کاش !! »نيازی به اتحاديه دارند 

ش کارگری تا  چيست؟ موضوعيت وجودی اين نهاد چه می باشد؟ در رابطه با جنب(LO )که اساسًا پديده ای به نام  

وجود آن چه بوده است؟ اگر يوهانسون به اين موضوعات می انديشيد و پاسخ حال چه کرده است و دستاوردهای 

درست کارگری و ضد سرمايه داری اين سؤاالت را تعمق می کرد به طور قطع از مشاهده آنچه خانم وانيا و 

« کارگر همزنجير مبارز خويش جازه دهيد ما از ا. شرکای نزديک وی انجام داده اند دچار هيچ تعجبی نمی شد

 و سرمايه دارانی مانند آن ها به وجود اين ديوانساالری عظيم اتحاديه (LO )سؤال کنيم که اگر سران » يوهانسون

  هيچ گاه ظرف اعتراض و مبارزه توده (LO ) نمی داند که اوآيا !! ای احتياج ندارند پس چه کسی احتياج دارد؟؟

قبول   کاری به وجود نيامده است؟ آيا ايشانًا برای چنينر سوئد عليه سرمايه داران نبوده است و اساسهای کارگ

 تا حال قلع و قمع هر جنب و جوش ضد کار مزدی طبقه کارگر سوئد آغاز از (LO )  بخشی از کارهای کهندارد

رگر سوئد کل اعتراض، مبارزه و افق و همه  وجود دارد تا طبقه کا(LO )آيا او به اين انديشيده است که . بوده است

ت و نيست اهداف خود را در چهارچوب جاودانه ماندن نظام سرمايه داری محدود سازد و به فراتر از آن انديشه هس

 مجموعه ای از  يک مؤسسه عظيم سهامدار(LO )نکند؟ آيا کارگر همزنجير مبارز ما پريوهانسون نمی داند که 

در » اتحاديه کارگری« ه اين به اصطالح مگر نه اين است ک. ی عظيم سرمايه گذاری استکارتل ها و کنسرن ها

صدها انحصار بزرگ صنعتی و مالی جهانی شريک است و از اين طريق به طور مستقيم مفلوک ترين و گرسنه 

 اين است که مگر نه. ترين بخش توده های کارگر دنيا را هر چه سفاکانه تر و بی رحمانه تر استثمار می کند

 ساله فيليپينی و اندونزيائی و ۶ سال بخش عظيمی از حاصل استثمار دختران  هر(LO )بوروکراسی اتحاديه ای 

آيا درک اين واقعيت ها . سنگاپوری و تايلندی و چينی و جاهای ديگر را به کوه سرمايه های خود اضافه می نمايد

ين است که ارف ما با کارگر مبارزی مانند پر يوهانسون  سخت است و اگر سخت نيست آنگاه ح(LO )در مورد 

 و سرمايه داران شريک آن ها هستند که بسيار بسيار به اين (LO )د اتفاقًا اين فقط سران برعکس آنچه او می پندار

  . امامزاده محافظ نظام بردگی مزدی احتياج دارند و نه توده های کارگر سوئد

عصيان کارگران سوئد عليه باالتر گفتيم که با کمال تأسف تا لحظه حاضر هنوز بر رخسارهای موج پرخروش 

اين سخن به طور قطع تلخ است و ما گويندگان آن بيش از هر . سران اتحاديه کارگری نور اميد چندانی نمی درخشد

سوسيال . مه اين ها واقعيت داردکسی شرنگ زهرآگين آن را در سراسر وجود خود درد می کشيم اما با ه

 دراز طبقه کارگر سوئد را به ورطه ای فرو رانده است که در گرد دموکراسی و جنبش اتحاديه ای در طول ساليان

توده های کارگر شب و . و غبار بسيارمتراکم آن هر منفذی به سوی پيکار ضد کار مزدی بر روی او سد شده است

ار اتحاديه ای، سترونی و بی خاصيتی آن شکوه می کنند، اما در همان حال راه فرروز از ابتذال و انحطاط جنبش 

را نهايتًا در فاصله حصارهای بلند همان رفرميسم راست سنديکاليستی و ديوانساالری اتحاديه ای معماری شده 

ن اتحاديه ريشه اين سخن فعالين کارگری که گويا مشکل کار در فقدان دموکراسی درو. سرمايه جستجو می نمايند

يشه معضل نه کم و کسر دموکراسی اتحاديه ای که ر. دارد، سخنی فاقد هر نوع بار طبقاتی و آگاهی کارگری است

آنچه بايد تغيير يابد نه .  است سرمايهبالعکس در خود جنبش اتحاديه ای و در وجود پديده ای به نام دموکراسی

ديه ای و نه افزايش و کاهش حجم دموکراسی، بلکه پل بستن بر صرف ساختار و روابط درونی ديوانساالری اتحا



ه ها، به دور انداختن دموکراسی سرمايه و رفتن به سوی سازمانيابی شورائی و ضد کار مزدی موجوديت اتحادي

اتحاديه ظرف تعهد به تمکين در مقابل نظام سرمايه دار ی و دموکراسی صرفًا شيوه ای . جنبش جاری خويش است

آنچه سد .  کارگر استميل نظام کارگرکش بردگی مزدی بر شرائط کار و زندگی و هست و نيست توده هایاز تح

راه زندگی آزاد و انسانی ماست نظام سرمايه داری و کل تبعات آن از جمله جنبش سنديکاليستی و رفرميسم راست 

کارگر سوئدی اگر . رزش بر زندگی ما استاتحاديه ای و دموکراسی به مثابه شيوه معين تحميل رابطه توليد اضافه ا

 مدرسه و  شود، اگر می خواهد که مهد کودک، آسودهه همزنجير خويشبيکارسازی مدام تودمی خواهد از شر 

بيمارستان خود و فرزندان طبقه اش توسط سرمايه سالخی نشود، اگر می خواهد از شر تعرض لحظه به لحظه 

اين راه نه چرخيدن و فرسودن و اضمحالل و . امان ماند فقط يک راه داردسرمايه عليه تمامی دار و ندارش در 

 در منجالب دموکراسی سرمايه و ساختار سنديکاليسم اتحاديه ای بلکه فقط سازمانيابی شورائی عليه سرمايه و سقوط

ی پيشبرد مبارزه ضد کار مزدی و سازمانيابی شورائی جنبش روزمره برا. برای نابودی نظام بردگی مزدی است

يختن به اين و آن قرارداد تسليم طلبانه تعيين بايد به جای آو.  و رمزآميزی نيستعجيبموفق اين پيکار هيچ پديده 

 يا بيکاری و فقر و گرسنگی خيل کاهش دستمزدهای ناچيز روز خويش درصد ٨٠دستمزد، به جای اينکه ميان 

 آنکه با چشمان باز شاهد وقوع مدام روند فروپاشی و به جای!! کنيم» انتخاب« عظيم همزنجيران مان يکی را 

ی تا کنونی مبارزات گذشته خود و طبقه خود در تاريخ و در جهان باشيم، به جای آنکه هر اضمحالل همه دستاوردها

 از يم، به جای تحمل تمامی اين مصائبروز چنگال توحش مرگ آفرين سرمايه را سخت تر بر گلوی خود لمس کن

 تنظيم و با قدرت بر سر آری به جای همه اين ها بايد منشور مطالبات اساسی طبقه خود را!!  بدتر شدنترس بدتر و

اين منشور بايد دربرگيرنده عالی ترين سطح رفاه اجتماعی ما در هر . سرمايه داران و نظام سرمايه داری فرو کوبيم

از عمق تناقضات ذاتی اين نظام می جوشد و اين بحران پديده جبری سرمايه است، . شرائط و تحت هر موقعيتی باشد

ين سطح رفاه معيشتی و محصول کار ساالنه ما نه فقط برای عالی تر. را پرداخت کنيمما نيستيم که بايد تاوان آن 

 کافی است که می تواند بخش وسيعی از همزنجيران ما در مناطق ديگر جهان را نيز رفاه و آسايش و اجتماعی ما

ريشه کل سيه .  شودکار و توليد ما يک راست به سرمايه تبديل می% ٩٠بيش از . معيشتی تفويض کندامنيت کامل 

ما شب و روز سرمايه و سرمايه و بازهم سرمايه توليد می کنيم و خود لحظه به . روزی های در اينجا قرار دارد

 تر در معرض خطر و تهاجم و لحظه بيکارتر و فقيرتر و مستأصل تر و ضعيف تر می شويم و بيشتر و سهمگين

. يک نبودن اتحاديه نيست در کمبود دموکراسی و دموکراتمعضل ما.  قرار می گيريم داریسرمايهنظام تعرض 

ساختارها و نيروهای محافظ مناسبات کار مزدوری .  و جنبش اتحاديه ای حافظ وضعيتی است که گفتيمدموکراسی

منشور مطالبات پايه ای ما بايد متضمن اين .  شيرازه حيات کار مزدی استآنچه ما بايد انجام دهيم تعرض به. هستند

در اين منشور بايد با صراحت اعالم داريم که سطح معيشت و شمار مدارس و بيمارستان ها و مهد . ض باشدتعر

ی برا. کودک ها و امکانات رفاهی پيران و بازنشستگان و سالخوردگان ما در بهترين سطح ممکن تضمين شود

.  اتحاديه ای رو به پايان استتحقق اين منشور بايد همگی به طور سراسری و شورائی متشکل شويم، عمر جنبش

اين جنبش تا امروز نيز بر ويرانه های سياه حاصل قلع و قمع پيکار شورائی ضد کار مزدی ما جواز بقای حيات 

ر گرو سازمانيابی عظيم ترين و گسترده ترين سرمايه داری به وضعيتی پا نهاده است که بقای آن د. گرفته است



دولت سرمايه داری و کل ساختار نظم  سياسی و . عيشت و رفاه اجتماعی ماستتعرضات عليه آخرين بارقه های م

وسيع ترين ابعاد  رت به کار تحقق اين تعرض مرگبار دمدنی و اجتماعی موجود از جمله اتحاديه های کارگری دس

اين خطر کامًال . در جريان اين تعرض تا قتل عام هستی ما توده های کارگر به پيش می تازدسرمايه داری . هستند

برای مقابله با آن بايد داربست جنبش اتحاديه ای و رفرميسم راست سنديکاليستی را درهم . واقعی و جدی است

 ای فرصت برای سرمايه هر لحظه تأخير در اين کار فقط لحظه. شکست، بايد شورائی و ضد کار مزدی متشکل شد

داران، دولت سرمايه و اتحاديه های کارگری حافظ بردگی مزدی است تا نيرومندتر و مجهزتر و مسلح تر عليه ما 

  . حمله کنند و بود و نبود ما را بيشتر و کوبنده تر و سهمگين تر آماج تعرض سازند

باالتر به . نجير خويش در ايران گفتگو کنيمدر آخرين بخش اين نوشته کوتاه، چند کالمی نيز با کارگران همز

رسوائی روزهای اخير ديوانساالری اتحاديه ای و سرمايه داران صدرنشين رفرميسم سنديکاليستی در سوئد اشاره 

در نوشته های پيشين نيز به کرات از آنچه که اتحاديه ها در آلمان، سوئد، فرانسه، کاناد، امريکا و در همه . کرديم

در طول چند سال اخير سنديکاليست . دمت سرمايه و عليه کارگران انجام داده اند و می دهند سخن گفته ايمدنيا در خ

های ايرانی و احزاب و فرقه های دوقلوی جنبش سنديکاليستی زمين و زمان را از دروغ و جعل پيرامون حمايت 

ل راه انداخته اند که گويا اين آقايان و خانم های دنيائی جار و جنجا. سران اين اتحاديه ها از مبارزات شما آکنده اند

سرمايه دار صدرنشين اتحاديه ها مدافعان واقعی حق و حقوق شما و حاميان سرسخت متشکل شدن شما عليه سرمايه 

اينان بارها در گوش شما خوانده اند که گويا همين رئيس اتحاديه سراسری کارگران سوند يعنی !!! داری می باشند

از جمله مدافعان دلسوز اعتراضات شما و در زمره عاشقان سينه چاک تضمين حقوق » انيا لوندبی ودينو« خام 

آنان خانم سرمايه دار صدر اتحاديه کارگری را که خود و شرکايش با چنگ و دندان برای !!! طبقاتی شما می باشد

 حق اعتصاب کارگران ايران به شما مدافعان سرسخت به عنوان هستندالغاء حق اعتصاب کارگران سوئد در تالش 

 به ،و روز  به همين خانمعال درونی جنبش شما می دانند شب برخی از کسانی که خود را ف!!! معرفی نموده اند

شرکا و همانندان ديگر وی، به گای رايدر رئيس همه اين ها، نامه فدايت شوم نوشته اند و از آستان رفيع 

اين عاليجنابان سرمايه دار صدرنشين اتحاديه های کارگری دنيا طلب کمک برای !!! کارگردوستی و سرمايه ستيزی

ما در اين باره و کًال در مورد سنديکاليسم و جنبش اتحاديه ای تا حال به تفصيل نوشته !! استيفای حقوق شما کرده اند

مه اين ها فقط يک نکته را بسيار ه. استتا کنونی  ی نوشته ها و گفته ها برگ تأييدی بر همهنکات باال نيز فقط. ايم

اين که سنديکاليسم و سنديکاسازی و آويختن به اتحاديه های کارگری ابزار دست . روشن پيش روی ما قرار می دهد

ما را به اين سوی سمت می دهند دوستان ما نيستند و از توده های طبقه آنان که . سرمايه در دنيا راه چاره ما نيست

 در بهترين حالت می توان آنان را دوستان ابله ناميد و در بدترين حالت دشمنان نقابدار طبقه ما .جنبش ما نمی باشند

 راه ما راه سازمانيابی متحد شورائی و سراسری حول منشور مطالبات پايه ای .و جنبش ضد کار مزدی ما می باشند

ر سرمايه داران و دولت سرمايه داری و مفاد اين منشور به قدرت متشکل شورائی برای تحميل طبقه خويش، اتکاء ب

 . تداوم پيکار تا نابودی نهائی نظام بردگی مزدی است

  لغو کار مزدی  جنبشفعالين
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