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 ناکامی اعتصاب رانندگان سوئد ونقش جنبش اتحاديه ای

 
هشتاد وهفتتيرم تشه بيست )منطقه تهران(کميته هماهنگی        

                                                                             

 از شروع اعتصاب اعالم شي پی خود و آنچه که رانندگان در روزهایاعتصاب کارگران راننده سوئد به اهداف واقع

 ٢٢ بود که زمان اعتبار قرارداد از ني نخست اعتصاب این در روزها کارگرای پافشاریتمام. افتيکرده بودند، دست ن

 رانندگان اتوبوس بر کوتاه تربودن ديتأک.  اصرار داشتندل سا٣ بر مدت هي که صاحبان سرمای نشود، در حالشتريماه ب

 دستمزد شيق افزا تحقی با کارفرما براکاري از جدال و پیدي کار شروع دورجدني ارايز.  بوداردرستيمدت قرارداد بس

 قاومت اصرار کارگران سخت مني داران در مقابل اهيسرما.  کردی را دنبال می ترکي هرچه نزدیمجدد درفاصله زمان

 دي آن ها از خطر موج جديی کار دوره رهاني که اداستيپ.  شدن زمان قرارداد بودندی کردند و خواستار طوالنیم

 خواست توده کارگر را محقق نساخت و مفاد قرارداد نهي زمنياعتصاب در ا.  کردی تر میمبارزات رانندگان را طوالن

 زاني مم،ي که بگذرنيااز.  خواستندی ماني است که کارفرمایزي چن عمًال همايی و کارفرمای کارگری هاهي اتحادانيم

 سال، انتظار ٣ محاسبه مدت با.  کردندی است که کارگران مطالبه میزاني کمتر از مزي ها نهي مورد توافق اتحادشيافزا

 کرون ٢٠٨٠ به داد که قراری دستمزد داشته باشند، در حالشي کرون افزا٢٤٠٠ مدت ني اانيکارگران آن بود که در پا

 نياما ا.  به نفع کارگران صورت گرفته استیدر مورد زمان استراحت رانندگان ظاهرًا اصالحات. بسنده کرده است

کي که خطوط ترافیمثال رانندگانبه طور.  محدود شده استاني کارفرمای هایبصره گذار با شرط و شروط و تراتييتغ  

. کنار گذاشته شده اندراتيي تغني اول به باالست از شملومتري ک٥٠آن ها از     

 تيدر اهم.  استی دارهي نظام سرماهي علی در مبارزه طبقاتی کارآمد جنبش کارگراري و بسرومندي سالح نکي اعتصاب

 ی سمت لوله و نوع نشانه رونيي استفاده از آن، تعیاما چگونگ. ستي نی بحثی طبقه کارگر جای سالح براني انقش

 هستند که ی کند، همه موضوعاتی منيي و هدف را تعنشانه جهت و ني درون طبقه کارگر اکردي که کدام روني و اشيها

 در کل ی اهيجنبش اتحاد.  دهندی قرار مري تحت تأثیفي و کقي عمی اعتصاب را به گونه ايیبرد و وسعت و درجه کارا

 ر داران بهي و مذاکره با سرمای مزدی بردگی طبقه کارگر به قبول جاوانگی توده های خود، جنبش مجبورسازتيموجود

 اتي و کل حی اجتماع،یاسي س،یديسالح اعتصاب تا حد اختالل کامل نظم تول.  کار استیروي نزيارناچي بسیسر بها

 شرط و شروط دوام نيي تعی برای الهي ها صرفًا وسستيکالي ها و سندهي سالح در دست اتحادنياما هم.  برد داردهياسرم

 به ی اهي و در قلمرو سازوکار جنبش اتحادنجاي در اعتصابا.  شودی می دارهي سرمادي تولوهي شیو ماندگارساز

 ی دارهي سرمایاي دنی به موازات تحوالت جارري اخی در طول دهه هالي دلني است و درست به همني چنیطورکل

  و اضمحالل شده ی به شدت دچار فرسودگشي پیدوره ها  با اسي در قی حتی اهي اعتصابات اتحاديی برش و کارازانيم

.مي باز کنشتري بی را کموضوعم. است  

 بخش زي انگرتي رشد حه،ي آکنده شدن کل جهان از سرما،ی دارهي نظام سرمای و وسعت روزافزون تناقضات ذاتحدت
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 ی را به حرکت در می جهانهي که کل سرمای کاریروي کننده نرهي خاري سو و کاهش بسکي در اي دنی هاهيثابت سرما

 یروي نیعني ی ارزش اضافدي تنها سرچشمه تولر تني تر و سهمگعي هرچه وسی محدود شدن نسبگر،ي دیآورد از سو

 یروي و فروش ندي درون رابطه خری نوعني اراتيي انباشت شده و تغی هاهيا سرممي با سلسله جبال عظاسيکار در ق

 ازيکار سبب شده است که به رغم باال رفتن هر چه پرشتاب تر نرخ اضافه ارزش ها، نرخ سود مطلوب و مورد ن

 سابقه ی و بنيتر روند، سبعانه ني مقابله با ای برای وضعني در چنی جهانهيسرما.  تنزل مواجه شودد ها با رونهيسرما

 ني ااي مسئله نيا.  کارگران سازمان داده استیستي حداقل دستمزد و امکانات زشت،ي سطح معهي تهاجمات را علنيتر

 زي را نی اهي جنبش اتحادري و حوزه تأثقش کار و نسمي مکانیعي طباري به صورت بس،ی دارهي سرمایخي تارطيشرا

 طي ها متقاعد کردن کارگران به قبول شراهي اتحادی که فلسفه وجودميورايدر نظر ب.  دهدی قرارمري  تأثريسخت ز

 کار یروي فروش نی بهانيي تعی براهي و گفتگو با صاحبان سرمای دارهي و نظام سرماهي سرمای و ماندگارديبازتول

 تعرضات نيتر و مرگبارني هولناک تری خود دست به کار سازماندهی بقای برای جهانهي ما که سرماردر روزگا. است

 یفاي ای در راستازي ها نهي اگر اتحادستي تعجب نی کار طبقه کارگر است، جایروي نی کار و بهاطي و شراشتي معهيعل

 است که یتي واقعنيا.  تهاجمات باشندني اه خود به قول معروف جاده صاف کن و هموارساز رای و قراردادینقش واقع

 که اخبار یکسان.  وجود دارند به تمام و کمال اتفاق افتاده استی کارگری هاهيدر جوامع مختلف و درهرکجا که اتحاد

  اي ها در سراسر دنهي که اوًال اتحاددي منتشر شده آن را دنبال کرده باشند، خواهند دی و خبرنامه هاتي سانيمندرج در ا

 که مورد یعظم اعتصابات کارگر بخش اًاي کنند و ثانی از وقوع اعتصابات تالش میري جلوگیبا همه توان خود برا

 به ندرت ريدر طول چند سال اخ.  شوندی به شکست منجر میگري پس از دیکي ردي گی ها قرار مهيتوافق اتحاد

اعتصاب .  نازل کارگران را به دنبال آورده باشدت رخ داده است که تحقق مطالبای و شمالی غربی در اروپایاعتصاب

 شکست ها را تحمل کرد، شکست اعتصابات کارگران نينروژ در ماه گذشته بار بدتر ی هایمعلمان و کارگران شهردار

 خود بر صاحبان يی مطالبات ابتدالي قادر به تحمسياعتصابات کارگران انگل. پرستار در سوئد شکست قرن نام گرفت

 ی طوالناريرده بسفهرست اعتصابات شکست خو.  سرنوشت دچار شدنياعتصابات کارگران فرانسه به هم. نشد هيسرما

 شدن دهي ماندن اعتصابات و به شکست کشجهي نتی را در بی نقش مهمی کارگری هاهي موارد اتحادني ایدر تمام. است

 از وقوع اعتصاب یري جلوگی خود را برای تمام قوات در وهله نخسمي ها همان گونه که گفتهياتحاد.  کرده اندفايآن ها ا

 شوند با ی فشار موج خشم و قهر کارگران مجبور به اعالم اعتصاب مري که زی هنگام ودرمراحل بعدرندي گیبه کار م

 ی شدن و شکست مبارزات کارگران ممي شده  دست به کار عقیزي و برنامه رافتهيهزاران ترفند و به صورت سازمان 

 که با موج مخالفت ی و هنگام متقاعد سازنداني کارفرماهي تا کارگران را به قبول شروط اتحاددنديدر نروژ کوش. شوند

اعتصاب با .  امضا کردنداني کارفرماندگاني اعتصاب را با نمااني بسته قراداد پایکارگران مواجه شدند در پشت درها

در مورد کارگران مراکز درمان .  را محقق نساختگران کاری از خواسته های بخش قابل توجهچيهمه وسعت آن ه

 بودن زي که همه پرستاران از ناچدي رسني طرفی به امضای هنگاميی و کارفرمای کارگری هاهيسوئد توافق نامه اتحاد

 ري زی نقش عصای اهي که جنبش اتحادیطيدر شرا.  هفته اعتصاب خود سخت شگفت زده شده بودندني چندیدستاوردها

سرنوشت اعتصابات  کند، ی می شالق ها بر گرده مبارزات کارگران بازني را در نواختن مرگبارترهيرمابغل س

 کارگر یتوده ها.  تواند داشته باشدی نمني ها بهتر از اهي اتحادیزي و برنامه راستي محصور در چهارچوب سیکارگر
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 شان بر ی طبقاتکاري خود را با قدرت پلباتاگر قرار است شکست پشت سر شکست را تحمل نکنند، اگر قرار است مطا

 دي بارند،ي به کار گی دارهي نظام سرماهي کارآمد علیصاب را به صورت سالح کنند، اگر قرار است اعتلي تحمهيسرما

  و اعمال ی دارهي ضدسرمای سراسری شوراهايی دست به کار برپاديآن ها با.  بزنندی اهي جنبش اتحادنهيسدست رد بر

. شوندی دارهي سرمای و دولت هاهي سرماهي عليی شورادقدرت متح  

 

٢٠٠٨ هيژوئ  

)منطقه تهران( تشکل کارگری ی برای ايجادکميته هماهنگ  

 

***************** 

  *رسيد  پايان اعتصاب کارگران اتوبوس ران سوئد با موفقيت به
 

، با عقد قرار داد ٢٠٠٨   ژوئيه١٥ شب ١٠ ساعت   شنبه  بين نمايندگان کارگران با کارفرما، ديروز سه  مذاکره در ادامه

  . پايان رسيد بنابراين اعتصاب کارگران به. دند دا  نشست خود خاتمه  به  ساله٣

در .  است  کارفرما تحميل شده به% ٩٠ محتواى عقد قرار داد فوق برگردد، خواست هاى کارگران بيش از   به تا آنجايکه

   مدت سه  درصد به٤/١٠ ميزان   ساعت کار، افزايش دستمزد به١٣ ساعت استراحت، ١١ تحميل   مى توان به اين رابطه

  . کرد  تغيير چشمگير شرايط کار و استخدام و امنيت شغلى براى اتوبوس رانان اشاره سال و از سوى ديگر به

 ساعت کارى ١٣ ساعت استراحت و ١١: ها عبارتند از اين تبصره. هاى نيز دارد  اين قرار داد تبصره قابل ذکر است که

ال ح کارگران اعتصابى از نتايج اعتصاب خوش  است که ن اشارهشايا. نمى گردد کيلومتر٥٠امل مسيرهاى بيشتر از  ش که

  . و موفقيت آميز تلقى مى کنند جلو مى باشند و آن را گامى به

 ما يارى رساندن، بخصوص   عناوين مختلف به اعتصابى از همگى هم سرنوشتانى که به من بعنوان يک کارگر درخاتمه

صميم قلب قدردانى  سوئد از- کارگران ايران و اتحاد بين المللى براى کمک به، سايت اتحاد کارگرى  له از تلويزيون کومه

  .مى کنم

  ٣٤ کلوب کارگرى   عضو هيئت رئيسه- عباس گويلى

  ٢٠٠٨   ژوئيه١٦

 سايت اتحاد کارگری
http://www.etehad.se 
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