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رسيد  پايان اعتصاب کارگران اتوبوس ران سوئد با موفقيت به  

 
هشتاد وهفتتيرم تشه بيست عباس گويلى        

                                                                             

  رسيد  پايان اعتصاب کارگران اتوبوس ران سوئد با موفقيت به
 

، با عقد قرار داد ٢٠٠٨  وئيه ژ١٥ شب ١٠ ساعت   شنبه  بين نمايندگان کارگران با کارفرما، ديروز سه  مذاکره در ادامه

  . پايان رسيد بنابراين اعتصاب کارگران به.  دادند  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

عت کارى  سا١٣ 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 شايان اشاره. نمى گردد کيلومتر٥٠امل مسيرهاى بيشتر از  ش که

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

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

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

  .مى کنم

  ٣٤ کلوب کارگرى   عضو هيئت رئيسه- عباس گويلى

  ٢٠٠٨   ژوئيه١٦

  ايت اتحاد کارگریس

  سوئد مذاکره با سنديکاى کارگران اتوبوس ران
 

 صاحب  ، نمايندگان سنديکاى کارگران اتوبوس ران با نماينده٢٠٠٨ ژوئن ١٤ فردا  اين است کهار بر، قر طبق خبررسيده

 تا بحال هيچ  ذکر است کهقابل   . برگردند  از جانب کارگران اعتصابى دور ميز مذاکره کاران پيرامون مطالبات طرح شده

اى حاصل نشود، ترافيک  اين نشست نتيجه در چنانچه. اند ده ندا را ارائه  طرفين پيشنهاد خاصى جهت حل اين مسئلهکدام از

 مدافعان جنبش ى همه    سعى خواهم کرد که دراين رابطه. خواهد ايستاد٢٠٠٨ ژوئن  ماه ١٥   شنبه  بامداد سه  سکونه منطقه

 .جريان روند اين حرکت کارگرى قرار دهمکارگرى را در

  

  ٢٠٠٨ ژوئن ٣١                                                                
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 ستکهلم تظاهرات سنديکاى کارگران اتوبوس ران در

 درمرکزشهرستکهلم واقع   دقيقه١١:٤٥ ساعت ٢٠٠٨ ژوئن ١٥   شنبه  اعتصاب کارگران اتوبوس ران، فردا سه در ادامه

  .رساند اطالع خواهيم  رش اين حرکت را بهبعدا گزا. تظاهراتى برگزار مى شود) لستورى رگه سه( ميدان مرکزى در

  
  ٢٠٠٨ ژوئن ١٤                                                                

  دافتا  تعويق  به  سکونه اعتصاب کارگران اتوبوس ران منطقه
 

  طبق اخبار رسيده.  شد رفتهگ  بين سنديکاى کارگران اعتصابى با کارفرما ازسر ، مذاکره٢٠٠٨ ژوئن ١٤  امروز دو شنبه

 مشخصى   نتيجه  به اما ازآنجايکه  .اند  گفتگو پرداخته اند ودرحول وحوش آن نيزبه  داده طرفين پيشنهادهاى جديدى را ارائه

  همين دليل اعتصاب کارگران اتوبوسران منطقه به. اند  ژوئن موکول کرده١٥   شنبه  روزسه  را به  مذاکره اند ادامه نرسيده

  ژوئن  بايد  مشخص و ١٥   شنبه شب سه١٠، حداکثر تا ساعت    اين مذاکره اما نتيجه. اند  عقب  انداخته  را فعال به  سکونه

  .بطور علنى اعالم گردد

   دقايق اول روز پنج شنبه  سکونه  نفع کارگران و عقد قرارداد ختم نگردد، اعتصاب کارگران منطقه  به  اين مذاکره چنانچه

  .    شودآغاز مى ٢٠٠٨ -٧

         ٢٠٠٨ژوئن  ١٤                   

  

  سوئد تداوم اعتصاب کارگران اتوبوس ران
 

، ٢٠٠٨ ژوئن ٧  ى سنديکاى کارگران اتوبوس ران با کارفرما در روز دو شنبه  بن بست رسيدن روند مذاکره بعد از به

شهرى ستکهلم و ترافيک   ترافيک گران با توقف اعتراضاب خويش و اعتصاب کار سنديکاى کارگران در ادامه

. اعتصاب را مجددا از سر گرفتند٢٠٠٨ ژوئن ١٠   شنبه٥وسربوتن در شمال اين کشور، در روز   

تاکنون هيچ واکنشى .  نفر از کارگران اتوبوس ران در ستکهلم و وستربوتن در حال اعتصاب مى باشند١٥٠٠هم اکنون 

 با سنديکاى کارگران جهت عقد قرار داد و قبول خواست هاى کارگران   مذاکره ادامه دال بر حاضر شدن کارفرما براى

. است صورت نگرفته  

.  عضو سنديکا نيستند، پرداخت نمى کند  حقوق کارگران اعتصابى که اند که  وستربوتن کارفرمايان اعالم کرده در منطقه

با    و  را خنسى کرده اما کارگران اين نقشه.  ايجاد نمايند  تفرقه مى خواستند در درون کارگران اعتصابى آنها با اين حيله

  قابل ذکر است که.  مى دهند  اعتصاب خويش ادامه  به اند که  جهت تحقق خواست هايشان اعالم کرده  قوى و متحدانه اراده

سعى مى   بودم، ول دادهق  همانطور که.  خود را از صندوق اعتصاب دريافت مى کنند کارگران اعتصابى معاش ماهانه  

.دهم قرار جريان روند اين حرکت را در نيز شما   در آينده کنم که  

١٢- ٧- ٢٠٠٨ 
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 اى کارگران اتوبوس ران شهر ستکهلم بزرگاعتصاب و تاکتيک جديد سنديک

ل و جزئيات بيشتر اعتصاب کارگران ا افکار عمومى را در جريان رو  بودم،قرار بر اين بود که  داده  وعده همانطور که

و بقيه . در حال حاضر تنها اتوبوس هاى داخل شهرى وارد اعتصاب مى شوند. اتوبوس ران ستکهلم بزرگ قرار دهم

 باعث نگرانى خيلى  اين مسئله . از اعتصاب شرکت ندارند ى ستکهلم مى گردند، در اين مرحله  شامل حومه اتوبوسها که

.  شديم  ما با مسئولين سنديکا تماس گرفتيم و جوياى اين مسئله در اين رابطه.  بود  کارگران اتوبوس ران شده ها از جمله

هاى از اين   گوشه در پائين به.  بحث گذاشتيم  ارسال کرد و ما آنرا به براى ما  سوال هاى ما يک نامه سنديکا در پاسخ به

 و اين را مى توان بعنوان يک   عمل کرده  آنها با برنامه  اين است که  اين نامه نکات مهم و بر جسته.  مىکنم  اشاره نامه

   سازش کشيده اس کم اعتمادى و ترس از به، اکنون آن احس  محتواى اين نامه  به با توجه.  تلقى کرد تاکتيک خوشحال کننده

اى استوار  در حال حاضر، فضا و روحيه.  سنديکاى خويش مى نگرند  و کارگران با ديد مثبتى به شدن اعتصاب تمام شده

ن ى کارگرا  چرا همه در بيان اينکه.  اصل موضوع برگرديم با اين توضيح به. و مبارزاتى در بين کارگران غالب است

نخست، .  است  شده  اشاره  دو مسئله  بود به  شده  ما نوشته  خطاب به  سنديکا که نامه اعتصاب شرکت ندارند، دردر اين

 آنها را مجبور   تالش اين است که اين رابطهودر.  بيشترى متحمل شوندۀان هزين کارفرماي  گيريم کهاى بکار  شيوه  چه اينکه

   . نفع خويش جلب کنيم  افکار عمومى را به  خيلى مهم است که دوم، اينکه. ايم نشست مجدد و قبول خواست هايمان نم به

  بيشتر از هر چيز به   کارفرمايان  هاى راديو و تلويزيونى در سطح سوئد، اتحاديه در حال حاضر در اکثر مصاحبه

کاى کارگران را مقصر و معرفى  سندي  مى کنند و هميشه  و مى آيد اشاره  بوجود آمده  براى مسافرينى که مشکالتى که

.  نفع خودمان تغيير بدهيم ما مى خواهيم اين امر مهم را به. ايم  و تا حدودى شاهد کاراى اين سياست عوامفريبى بوده کرده

اى   هزينه  به  شروع مى شود،٢٠٠٨-٧-١٠   فردا يعنى پنج شنبه  فاز دوم اعتصاب که ايم که  همين خاطر تصميم گرفته به

   . باشد شکن براى کارفرما تمام شود و در عين حال کمترين درد سر براى مسافرين داشتهکمر 

 رفت و آمد مردم کمک بزرگى مى کند و از نظر   شهر استکهلم داراى قطار و مترو مى باشد و اين امر به از آنجايکه

  به.  نمايم  استفاده  مبارزه  از اين شيوه  کارفرمايان مى زند، ما را بر اين داشت که  جبران ناپذيرى به اقتصادى ضربه

 نيايد و   کارفرما پشت ميز مذاکره چنانچه.  همزمان با ستکهلم در وستربوتن اين اعتصاب شروع خواهد شد  اينکه اضافه

د  خواهد ايستا ى سکونه در اين فاز ترافيک در منطقه. اعتصاب شروع مى گردد  فاز سوم . خواست هاى ما را قبول نکند

 بوسشرکت  شرکت سهامى سفله. اعتصاب خواهند پيوست و در فاز چهارم کارگران شرکتهاى اتوبوس رانى زير به

 وستفليگ بوس هاى مالموشرکت سهامى مارکس ليموزينشرکت  سهامى فليگ بوسشرکت سهامى فليگ بوسهاى منطقه

   سهامى بوس آکوتن 

و اين فاز عبارت است از يک . نشود، فاز پنجم شروع مى شود اينها، کارفرما تسليم خواست هاى ما  اگر با همه

حاال، ما .  کارگر را در بر مى گيرد١٥٠٠٠   از اعتصاب قابل ذکر است که اين مرحله. اعتصاب سراسرى در کل سوئد

 بر  بخشى از نيرو و انرژى را روى تاثير گذارى  سعى مى کنيم که در اين مرحله.  دوم اين حرکت هستيم در مرحله

.  پشتيبانى همين مردم احتياج مبرم خواهيم داشت  درازا بکشد، ما به  اين اعتصاب به چنانچه. افکار عمومى صرف بشود

 را  آنچه.  نکند  نفع خود استفاده  کارفراما از افکار عمومى به  براى ما مهم است زيرا هدف اين است که اين مسئله

 باز هم  در اين رابطه. مسئولين اعتصاب و سنديکا کارگران اتوبوس ران مى باشدهاى  ى از گفته  نموديد، چکيده مالحظه
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  . پيش رفت اين اعتصاب قرار خواهم داد شما را در جريان جزئيات و نحوه

٨٢٠٠ -٧-٩   

  گبزر نکاتى پيرامون روند اعتصاب کارگران اتوبوس ران شهر ستکهلم
 

 بن بست  به ٢٠٠٨   ژوئيه٧  دوشنبهروز  کمونال با  کارفرما  در -اى کارگران سنديک  مطلع هستيد، مذاکره کههمانطور 

 اتوبوس رانان اعتصاب جهت از سر گرفتن   تصميم سنديکاى کارگران  که  مطلع شديم ٢٠٠٨   ژوئيه٨و امروز . رسيد

ى  ، مسائل تازه ن رابطهايدر . قطعيت يافت٢٠٠٨   ژوئيه١٠  پنجشنبهزو دقايق اول رو شب  چهارشنبه١٢در راس ساعت 

 شهرى   ل داخ اتوبوس هاى تنها  اين  بار  مسائل  جديد حکايت از آن دارد  که.  است  دادهحوش اعتصاب رخدر حول و 

رانندگان  نيز   آينده   هفتهى  شنبه  سه کهبر اين است  روشن است، قرار   که آنچه. متوقف و کارگران اعتصاب خواهند کرد

و بخش  اتوبوس  رانندگان  همچنين و . اعتصاب گرددندترانسپورت وارد   با بخش  وستربوتن همراه   اتوبوس در منطقه

  . خواهند پيوست اين اعتصاب  به  ژوئيه١٥، روز  ترانسپورت در منطقه سکونه

 وارد اعتصاب   همين ماه  ژوئيه١٨در روز ) فليگ بوسار( ضمن رانندگان اتوبوس در مسير شهر و فرودگاى آرالندا در

دگان اتوبوس هاى  قرار است فقط رانن  که  پنج شنبه  بدنبال پخش اخبار اعتصاب روز قابل ذکر است که. مى شوند  خواهند

   درحومۀ  که هم  اکنون موجى ازنارضايتى در بين رانندگان  مسئلهايناما بخاطر. شهرى درسطح شهرستکهلم دخيل باشند

، بى نهايت   بيرون کشيده  آنها را از ميدان اين مبارزه  تصميم سنديکا که و به.  است انگيختهستکهلم بزرگ کارمى کنند، بر

  .يشند زيان آنها تمام بشود، مى اند  به خشمگين و نگران عواقب احتمالى سازش و يا هر تصميم ديگرى که

 با مسئولين سنديکا تماس بگيريم و از آنها توضيح اين تصميم را   ايم که  ما تالش کرده  شنبه سه، امروز پيرامون اين مسئله

منتها، اين .  اين حرکت اعتراضى مى باشند کارگران خواهان ادامه   روشن است که. ايم اما تابحال موفق نشده. جويا شويم

دور مى کنند، فعال نمى توان پاسخ  گران را از ميدان کار  بخشى از اين   که  پشت اين تصميم خوابيده  سياستى است که چه

 مسئولين سنديکا  چنانچه. خواهيم کرد سنديکا طلب   و توضيحات را از مسئولين   را دنبال نموده ما اين مسئله. روشنى داد

 باشند احتمال  هاند، نداشت گرفته درحال حاضردر بيرون ازاعتصاب قرار هک ران انع کنندۀ براى کارگران اتوبوستوضيح ق

  . اين تصميم صفوف سنديکا را ترک نمايند  دها نفر بعنوان اعتراض به دارد که

  
  ٢٠٠٨   ژوئيه٨                                                                    

  رسيد  بن بست  نمايندگان کارگران اتوبوس ران ستکهلم با کارفرما به مذاکره
 

، نمايندگان کارگران اتوبوس رانان شهر ستکهلم بزرگ با کارفراى شرکت حمل و نقل ٢٠٠٨ ژوئن ٧  بهامروز دوشن

 بر  ند بلکه تنها با پيشنهاد کارفرما موافقت نکرد  امروز، نمايندگان کارگران نه در جريان مذاکره.  هم رساندند حضور به

   بن بست رسيد و احتمال دارد روز چهارشنبه  به ت مذاکرهو بدينصور . خويش پافشارى ورزيدند خواست هاى اعالم شده

 شما را در جريان جزئيات بيشتر  ، تالش خواهيم کرد که در اين رابطه. کارگران اعتصاب خود را مجددا از سر گيرند

  ٢٠٠٨ ژوئن ٧  -٣٦   کلوب کارگرى شعبه عضو هيئت رئيسه - عباس گويلى  .دهيم  اين حرکت قرار


