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 ژ نرورد» خدمات« احتمال اعتصاب کارگران بخش 
١٣٨٨خرداد  ٣  شنبهيک                                 کميته هماهنگی                                                               

      
دستمزدها و جلوگيری از تغيير  مذاکرات ميان اتحاديه بخش خدمات و کارفرمايان شهرداری اسلو برسر افزايش

اتحاديه به رغم آمادگی نهادين و هميشگی خود برای هر  . آوريل به بن بست رسيد٣٠قانون بازنشستگی در روز 

 شرايط  نارضايی کارگران مجبور شد که عجالتًا و به صورت فرمايشی نوع سازش، زير فشار موج نيرومند

 طرف سوم مذاکرات که به عنوان ميانجی در جريان گفتگوها شرکت می کند و نقش اهرم. کند کارفرمايان را رد

 هفته مذاکرات ٣برای  جلوگيری از وقوع اعتصاب را ايفا می کند از طرفين خواسته است کهمؤثر سرمايه برای 

سرمايه داران و دولت آن ها به رغم . دهيم در باره نقش اين هيأت اندکی بيشتر توضيح. جاری را متوقف سازند

يه داران صدرنشين اتحاديه ها به رغم بيشترين اطمينان به تالش سرما اعتماد عميق به ديوان ساالری اتحاديه ای و

 روزمره کارگران هيچگاه از به کارگيری اهرم ها و عوامل ضروری ديگر به نفع خويش و در کنترل مبارزات

مذاکرات در بند و  هيأت ميانجی و پای سوم. برای مهار هر چه کاراتر و مؤثرتر جنبش کارگری غفلت نمی کنند

همين اهرم ها و امامزاده های دست ساخت  و اتحاديه ها نيز از جملهبست های سنديکاليستی ميان کارفرمايان 

موارد زيادی روی می دهد که سران . عليه توده های کارگر است سرمايه برای کسب موقعيت برتر در جدال خود

همه امکانات خود را برای مجبور ساختن کارگران به تمکين در مقابل شرايط سرمايه  اتحاديه ها مطابق معمول

انتظار کارگران در  وسعت نارضايی ها و اعتراض و. به کار می گيرند اما موفق به گرفتن نتيجه نمی شوند داران

شود، کارگران از خواست های خود عقب نمی  حدی است که ديوان ساالری اتحاديه ای عمال قادر به مهار آن نمی

ی برای پيشبرد سياست هايشان عليه توده های کارگر رفرميسم سنديکاليست نشينند و کار به جايی می رسد که متوليان

بينند  در چنين وضعی سران اتحاديه صالح را در اين می. سرمايه مجبور به عقب نشينی می شوند و به نفع صاحبان

عقب اندازند و چنين وانمود کنند  که زير نام دروغين دفاع از حقوق اعضا عقد قرارداد با کارفرمايان را چند روزی

درست در چنين اوضاعی و بر سر چنين بزنگاه هايی ! نيستند گويا راضی به قبول همه شرايط سرمايه دارانکه 

اين هيأت نخست حداکثر تالش را می کند تا کشمکش را به نفع سرمايه . می کند دخالت است که هيأت ميانجی 

اما . فصل کند الری اتحاديه ای حل وعليه توده های کارگر و باهدف خريد آبرو و حيثيت برای ديوان سا داران،

است که با طرح ها و ترفندهای قانون  امکان موفقيت اين تالش معموًال چندان زياد نيست و به همين جهت ضروری

هيأت ميانجی خواستار تعويق مذاکرات می شود و از طرفين می  در همين راستا است که. ساالرانه ديگر تکميل شود

 گفتگوها به طرح های جديدی فکر کنند و با پيشنهادات تازه ای در دور بعدی مذاکرات تخواهد که با تعطيل موق

ديوان ساالری اتحاديه  حکمت واقعی اين کار برای سرمايه داران و نظام سرمايه داری اين است که. حضور يابند

 تالش های بيشتری نارضايی آن ها دست به ای فرصت می خرد تا برای متقاعد کردن کارگران و غلبه بر موج

به توده های کارگر القا کند که حد و حدود انتظارات و مطالبات . کند بخش هايی از کارگران را با خود همراه. بزند

کوتاه آمد  و سرمايه داران حاضر به پذيرش آن نمی شوند و به ناچار بايد!! را به خطر می اندازد آنان حيات سرمايه



است و آنچه در مذاکرات کنونی  نقش هيأت ميانجی اين. شت سرهم رديف می کنندو بسياری دروغ های ديگر که پ

نمونه ای از همين خيمه شب بازی های متعارف و  داده  اسلو و کارفرمايان رخ» خدمات « ميان اتحاديه کارگران 

ت عجالتًا پايان هيأت ميانجی حاضر در اين مذاکرا. ساالری اتحاديه ای است مشترک ميان سرمايه داران و ديوان

دوم  را به عنوان روز شروع دور  و روز سه شنبه بيست و ششم ماه مه  گفتگوها را اعالم کرده  دور نخست

مشخص خود را به کارفرمايان و  اعضای هيأت گفته اند که در اين روز طرح و پيشنهاد. مذاکرات تعيين نموده است

 ٢۴است و روزنامه ها چنين نوشته اند که طرفين تا ساعت  کار اينروال معمول . مسئولين اتحاديه ارائه خواهند داد

 ماه مه اعتصاب شروع خواهد ٢٧در غيراين صورت، روز چهارشنبه . توافق برسند آن روز فرصت دارند تا به

با انتشار بيانيه  سران اتحاديه امروز. تنها در شهر اسلو بيش از سی هزارعضو دارد» خدمات« اتحاديه بخش  .شد

 ١۶۵٠شهر اسلو در روز چهارشنبه فقط به  ای اعالم کرده اند که در صورت عدم توافق با کارفرمايان شهرداری

بيانيه . در باره مدت اعتصاب به طور کامل سکوت اختيار کرده اند آنان !! کارگر عضو اجازه اعتصاب خواهند داد 

پيوستن به  اب، به تعداد بيشتری از کارگران اجازهاضافه می کند که با گذشت هر هفته از اعتص متوليان اتحاديه

اتحاديه در اين شهر است و از چنان  اتحاديه بخش خدمات شهر اسلو بزرگ ترين!! همزنجيران خود داده می شود

می تواند امور اين شهر را به طور کامل متوقف کند،  موقعيت و امکاناتی برخوردار است که در صورت تصميم

تاکتيک های جنبش اتحاديه . از حيات جنبش اتحاديه ای صورت نگرفته است  و در هيچ دوره ایکاری که هيچ گاه

جوش توده  مقابله سازمان يافته و آهنين با هر نوع جنب و: برای همه کارگران شناخته شده است  ای بسيار آشنا و

هی کردن هر چه عميق تر و هر چه ت های کارگر که شريان حيات سرمايه و روند توليد ارزش اضافی را تهديد کند،

اساس سرمايه داری، تبديل طبقه کارگر به بردگان مزدی  گسترده تر جنبش کارگری از هر نوع ظرفيت پيکار عليه

سيطره حاکميت سرمايه و در يک کالم آتش زدن هر جوانه مبارزه طبقاتی  سر براه و مطيع و منقاد در زير

سرمايه  نبش اتحاديه ای حتی در سير مجادالت روزمره ميان کارگران وتاکتيک ج. بردگی مزدی کارگران عليه

. کشاندن مبارزات کارگران است داران بر سر مطالبات معيشتی روز نيز دقيقًا و در سرشت خود تاکتيک به شکست

يز به هر تمکين به رفرميسم و قبول بقای بردگی مزدی ن بيناد کار در اينجا اين است که کارگران حتی در چهارچوب

رفرميسم اتحاديه ای اين موضوع را . کاسه عليه سرمايه داران وارد ميدان نکنند حال قدرت خود را به صورت يک

سرمايه داری در گرو  سران اتحاديه ها می دانند که بقای نظام. زيرکانه و با هوشياری بررسی کرده است بسيار

آنان بسيار خوب می دانند که اين قدرت . است  متحد خويشانصراف کامل توده های کارگر از اعمال قدرت جمعی و

رفرميستی و کفن و دفن شده اتحاديه ای آن هم حتی االمکان نبايد به  به هيچ شکلی حتی در داربست فسيل شده

زيرا حتی در اين صورت هم شايد ولو به صورت . کاسه عليه سرمايه داران به صف شود صورت يکجا و يک

رفرميسم سنديکاليستی به  متوليان. اثر اختالالتی را در روند ارزش افزايی سرمايه ها ايجاد کندسطحی و بی  بسيار

 نفر اجازه شرکت در ١۶۵٠هزار کارگر فقط به  ٣٠آنان در شروع کار از . همه اين مسائل خوب فکر کرده اند

مايه داران بدون دغدغه خيال و داران کامًال قابل تحمل باشد، تا سر اعتصاب می دهند تا اعتصاب برای سرمايه

اعتراض شهروندان برای روزهای هرچه بيشتری در مقابل خواست توده های کارگر و  بدون هراس از خطر

اندک کارگران  آن ها مقاومت کنند، تا سرمايه داران قادر شوند از طريق مقاومت سهل و ساده خود اندک مبارزات



همه اين مسائل دقيق فکر می کنند اما اين ها  ه ريزی های سنديکاليستی خود بهآن ها در برنام. را خسته و نااميد کنند

سران اتحاديه ها به اين نيز فکر می کنند که اعمال . پرستانه آن ها نيست تمامی ترفندها و شعبده بازی های سرمايه

اهميت  ه کارگران بهکارگران ولو در همان داربست متحجر رفرميستی شايد شرايطی پديد آورد ک قدرت يکپارچه

چهارديواری گورستان جنبش  کاربرد اين سالح عليه سرمايه توجه کنند و روزی روزگاری از آن در خارج از

وحشت دارند و درست به همه اين داليل است که آنان  سران اتحاديه از اين سخت. اتحاديه ای نيز استفاده نمايند

در پايان اين را نيز . ع اعتصاب سراسری و يکپارچه را نمی دهنداجازه شرو هيچگاه به توده وسيع کارگران عضو

 سال ١۶ بيش از. يکی از ثروتمندترين اتحاديه های کارگری نروژ است» خدمات« که اتحاديه بخش  اضافه کنيم

ذخيره های مالی صندوق خود  هيچ ديناری از دنيای. است که با هيچ اعتصاب کارگری روی توافق نشان نداده است

تالش و تمايل توده های کارگر، اندوخته های اين  با ايستادگی در مقابل هر. ا برای اعتصاب هزينه نکرده استر

اين اتحاديه يکی از شرکای بزرگ مؤسسات عظيم بانکی و مالی نروژ . است صندوق را بيش از پيش افزايش داده

 ی از عظيم ترين تراست های مالی کشورکل سهام بانک موسوم به اسپاربانک را دارد که يک  درصد١٠است و 

نصيب همين   درصد کل سود ساالنه حاصل از فروش بيمه های بانکی در اين انحصار بزرگ مالی٢۵. است

مالکيت پاره ای از واحدهای صنعتی  مشارکت اتحاديه در اين بانک متضمن شرکت مستقيم آن در. اتحاديه می شود

مثل همه اتحاديه های کارگری ديگر اروپا فقط گورستان » خدمات«ر، اتحاديه به بيان ديگ. و تجاری نروژ نيز هست

کارگر و ابزار مهار و تار و مار کردن اين جنبش نيست بلکه يک سرمايه دار بزرگ  جنبش ضدسرمايه داری طبقه

 هيچ  اين کهآخر کالم. هست و در استثمار و سالخی توده های کارگر دست کمی از سرمايه داران ديگر ندارد نيز

مثل هميشه به توافق برسند و اعتصاب   اتحاديه   ماه مه کارفرمايان و سران اين٢٧شنبه چهارروزت آيا درمعلوم نيس

کنند يا اين که اين بار موفق به اين کار نشوند و در مقابل موج نارضايی  در حال وقوع کارگران را در نطفه خفه

   . شوند مجبور به قبول شروع اعتصاب کارگران

 

 هماهنگی برای ايجاد تشکل کارگریکميته 

  ٢٠٠٩مه 
http://www.hamaahangi.com 

khbitkzs@gmail.com 


