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)ل او ا(  اتحاديه سراسری کارگران نروژ   به بحران داخلی نگاهی  

 
ششن ماه هشتاد ويفروردپنجم                                                                                      ملک پيرخضرى     

   
 اتحاديه سراسری کارگران نروژ، در يک  در نيمه دوم ماه ژانويه امسال، خانم اينگون ايسن رئيس بخش بين المللی

 جانب رئيس اين اتحاديه، اعالم نمود که به مدت چند سال تحت شديترين تحقيرات و تبعيضات از اطالعيه مطبوعاتی

 نروژ انعکاس پيدا کرد و  سريعا در رسانه های گروهی پخش اين اطالعيه مطبوعاتی. خانم گرد ليف واال بوده است

 .به مسئله روز تبديل گشت

گرد ليف واال رئيس اتحاديه سراسری کارگران و عضو کميته مرکزی حزب کارگران نروژ، بالفاصله چند ساعت  

، خانم اينگون ايسن مسئول بخش  در دفتر اتحاديه در يک کنفرانس مطبوعاتی  اين اطالعيه مطبوعاتیبعد از پخش

. که در اين بخش به عهده داشته است خطاب نمود ل او را فردی غير مسئول و ناتوان در قبال مسئوليتی بين المللی ا

 سال توسط رئيس ا ل او تحت ٣است، به مدت  اتحاديه سراسری کارگران آمده  در اطالعيه مسئول بخش بين المللی

ا ل او ممانعت  بخش خارجی  بوده ام، رئيس ال او بارها از سفر کردنم برای انجام مأموريتهای  و روانی فشار روحی

 که مسئله حامله شدنم را با او در ميان گذاشته ام ابراز نا خوشنودی کرده است، در  بوجود آورده است، هنگامی

 کناره   که با هم داشته ايم بارها درخواست کرده است که از سمتم به عنوان رئيس بخش بين المللی یجلسات خصوص

را در ميان اعضای پايين ا ل او به وجود   از اعتراضات و نارضايتی پخش اين اطالعيه موجی....... گيری کنم و 

 تعدادی از چهره های معروف حزب کارگران،  وابسته به ال او و آورد، همچنين تعدادی از مسئولين کلوبهای محلی

  .خواستار برکناری گرد ليف واال رهبر ا ل ا و شدند

مستقل برای تحقيقات در اين زمينه را   ژانويه هيئت رئيسه اتحاديه سراسری کارگران نروژ، تشکيل هيئتی٢٩روز 

بدنبال تشکيل اين هيئت . عضويت نداشتند متشکل از وکالئی بود که در ا ل او  اين هيئت تحقيقاتی. به تصويب رساند

 تحت فشار می باشد   و جسمی گرد ليف واال رهبر اتحاديه سراسری کارگران، تحت عنوان اينکه از لحاظ روحی

 در سطح رهبری اتحاديه کارگران نروژ، بالفاصله حزب  بروز اختالفات داخلی. نامحدود نمود درخواست مرخصی

گرد ليف واال رهبر اين اتحاديه، عضو کميته مرکزيش ميباشد را نيز تحت تاثير قرار کارگران اين کشور که خانم 

ا ل او و حزب کارگران به !!! الزم است اشاره کنم که خانم گرد ليف واال از چهره های سر شناس جناح چپ . داد

 جناح بنديهای درون اين  در اتحاديه سراسری کارگران نروژ، به همين دليل بروز اختالفات داخلی. آيد حساب می

جناح راست تر هم در درون اتحاديه و هم در .  آشکار کرده است اتحاديه و حزب کارگران را بيشتر از هر زمانی

درون حزب کارگران در اين مدت تمام تالششان را برای کناره گيری گرد ليف واال، هم از رهبری اتحاديه و هم از 

 که   کردند به هر قيمتی هم سعی!!! چهره های جناح چپ .  بکار بردند نعضويت در کميته مرکزی حزب کارگرا

  . که خانم اينگون ايسن به او زده بود تبرئه کنند شده است ايشان را از اتهاماتی

   هيئت رئيسه اتحاديه  خود را تسليم فشرده، گزارش تحقيقات   هفته ٥بعد از     مارس هيئت تحقيقاتی٩سرانجام روز 

  



 که  در اين گزارش رهبر اين اتحاديه به نقض قانون کار نروژ متهم گرديد و اتهاماتی. ن کرد سراسری کارگرا

 شدن گزارش هيئت تحقيقات،  همزمان با علنی.  اتحاديه به او زده بود به رسميت شناخته شد مسئول بخش بين المللی

بر اتحاديه سراسری کارگران نروژ داوطلبانه از پست خود به عنوان ره گرد ليف واال در يک مصاحبه مطبوعاتی

همان روز هيئت رئيسه ا ل او در يک جلسه فوق العاده آقای روار فلوتن را به عنوان رهبر اتحاديه . استعفا داد

انتخاب آقای روار فلوتن برای رهبری ا ل . انتخاب نمود اين اتحاديه   کنگره آتی    تا مقطع  سراسری کارگران نروژ

جناح چپ ا ل او شده است، به نحوی که آقای يان داويدسن رهبر اتحاديه سراسری کارگران   او موجب نارضايتی

 نروژ که از چهره های معروف جناح چپ جنبش اتحاديه ای ميباشد، خواهان برگزاری کنگره فوق  شهر داريهای

 ٣٠٠٠٠٠ با داشتن اتحاديه سراسری کارگران شهر داريهای نروژ. العاده ا ل او در آينده ای نزديک شده است

 مارس آقای ينس ستولتن برگ نخست وزير نروژ و ١٠روز . عضو، بزرگترين اتحاديه وابسته به ا ل او ميباشد

 نروژ، اعالم کرد که خانم گرد ليف واال با استعفايش ٢ شبکه  رهبر حزب کارگران در مصاحبه با کانال تلويزيونی

زيرا . را از کميته مرکزی حزب نيز اتوماتيک از دست ميدهداز رهبری اتحاديه سراسری کارگران، عضويتش 

الزم است اشاره کنم که تاريخا رهبران . عضويت او در کميته مرکزی حزب فقط بخاطر رهبری در ل او بوده است

 مارس در يک ١١روز . اتحاديه سراسری کارگران نروژ همزمان عضو کميته مرکزی حزب کارگران هم بوده اند

 درصد از اين کارگران خواهان آنند که رهبر اتحاديه ٨٧ هزار کارگر عضو ل او به عمل آمد ٢٥ از سرشماری که

  .مستقل باشد  عضويت داشته باشد و بايد به طور کامل از احزاب سياسی سراسری کارگران نبايد در هيچ حزبی

  )ل او ( اتحاديه سراسری کارگران  آشکار شدن چهره واقعی

بنا به .   برای کارگران عضو اين اتحاديه دارد روشن ميشود  ا ل او، مسائل حائز اهميتی فات داخلی شدن اختال با علنی

 است که جناح های چپ و راست  دوم اين اولين بار گفته صاحب نظران جنبش اتحاديه ای نروژ، بعد از جنگ جهانی

 از مناقشات اين دو  ن اتحاديه هيچ اطالعیکارگران عضو اي. می کنند رفرميسم اتحاديه ای در مقابل هم صف آرايی

  .گرايش در درون اتحاديه نداشتند و هنوز هم ندارند

رابطه تنگاتنگ و ارگانيک رهبری .  شکل گرفته اند هنوز هيچ کارگری نميداند اين جناح بنديها بنا به چه معيارهايی

 اتحاديه سراسری  بروز اختالفات داخلیآنچه مهم است اين است که . اتحاديه با حزب کارگران تا چه حدی است

کارگران عضو اين اتحاديه را   تفاوتی کارگران که منجر به استعفای رهبر اين اتحاديه گرديد، خواه نا خواه ديوار بی

 چهره سرا پا بوروکراتيک و ضد کارگری اين  برای کارگر نروژی امروز بيشتر از هر زمانی. در هم می شکند

 جناحهای به اصطالح چپ و راست رفرميسم  نه مناقشات درون رهبری و نه صف آرايی. يان ميشوداتحاديه دارد نما

اختالف آنها بر سر تقسيم . بر سر منافع طبقه کارگر نبوده و نيست درون اتحاديه سراسری کارگران، به هيچ وجه 

  .قدرت و سهيم شدن هر چه بيشترشان در منافع بورژوازی است

 را بايد جلو پای کارگر نروژی بگذارد، که  فعال راديکال کارگری اين است که اين سوال اساسیامروز وظيفه هر  

 تنگاتنگ و ارگانيکی با حزب   دهه گذشته، روابط سياسی کامًال٣است که بالخص در  اين چه نوع ظرف مبارزاتی

ماشين دولتی سرمايه داری در  مگر حزب اخير بخش مسلط  داشته است و اکنون نيز دارد؟» کارگران« موسوم به 

نروژ نيست؟ مگر تمامی طرحها و سياست های ضد کارگری که بر ما و بر کل کارگران نروژ تحميل گرديده و می 

  روشن است که اتحاديه همه   برای  اينک اين مسأله   نشده است؟  طراحی  و همدستانش  همين حزب  توسط  گردد

  



 دهه دست اندرکار وسيع ترين ٣  در طول اين ردد، حزبی که  می گ  سراسری کارگران نروژ با اين حزب تداعی

 سازيها بوده است و در همين راستا هزاران کارگر را از کار بيکار کرده و به صفوف ساير بيکاران  خصوصی

 ايفا کرده و ميکند،   بورژوازی جهانی  که نقش برجسته ای در سياستهای نئوليبرليستی حزبی. ملحق ساخته است

کارگر نروژی .  در بالکان ، افغانستان و عراق بوده است سياستهای ضد بشری و جنگ طلبانه امپرياليستیمدافع 

 همچون استقالل رهبری اتحاديه سراسری کارگران از احزاب سياسی، هيچ   که مطرح کردن خواست هايی بايد بداند

 صوری ميان اتحاديه و حزب موسوم به به همان گونه که مشاجرات و اختالفات. ربطی به وی و طبقه وی ندارد

واقعيت . حزب کارگران نيز هيچ ارتباطی با زندگی و کار و مصائب و معضالت معيشتی يا اجتماعی طبقه ما ندارد

ال او جنبش کارگری نروژ را در تار و پود . اين است که اين هر دو نهاد در اساس يک نقش را دنبال می کنند

 طبقه سرمايه دار نروژ منحل ساخته و می سازد و حزب کارگران همين سياست ها و سياست ها و اهداف و مصالح

ال او تاريخًا هر نوع شکل گيری . مصالح سرمايه داری نروژ و سرمايه جهانی را بر ما و طبقه ما تحميل می کند

باز داشته است و اعتراض واقعی طبقاتی و سوسياليستی ما عليه سرمايه داری را به کجراه کشانده و از جوشش 

حزب کارگران در اندرون ماشين دولتی سرمايه اين اعتراضات و جوششها را به شيوه های مختلف نابود ساخته 

اين هر دو نهاد به رغم اسم و نشان ظاهری شان نه دوستدار ما بلکه ابزار اعمال قدرت سرمايه بر ما بوده و . است

  . هستند

اين مجادالت در هيچ سوی خود هيچ .  نبايد موجب توهم هيچ کارگری بشودمناقشات ميان ال او و حزب کارگران

اين عوامفريبی .  همسوئی با هيچيک از مطالبات، انتظارات و اهداف طبقاتی يا اجتماعی و سياسی ما ندارد نوع

طبقه ما را  هر کدام از اين دو نهاد تا مغز استخوان منحل در منافع بورژوازی، می کوشند تا قدرت   محض است که

کشمکش ميان خانم گرد ليف واال و خانم اينگون ايسن کشمکشی بر سر . وثيقه تسويه حساب های داخلی خويش کنند

 و  اينان و کل حزب کارگران و ال او با يکپارچگی. منافع شخصی يا مصالح خاص نهادهای متبوع آنان است

حميل می کنند و بگاه اختالف بر سر منافع سکتی عزم وحدت خود مصالح سودجوئی انبوه تر سرمايه ها را بر ما ت

کارگر نروژی بايد !!! جزم می نمايند تا جنبش و طبقه ما را وثيقه تسويه حسابهای شخصی و سکتی خود سازند

هر نوع اغوا شدن و توهم به . وحدت و اختالف اينان را با چشم باز و با بينش عميق طبقاتی مورد مداقه قرار دهد

چيزی که بايد . رات در حکم تبديل شدن به آلت دست نيروهای سودجوی مدافع نظام سرمايه داری استاين مشاج

 مورد پيشنهاد سردمداران ال او در بهترين حالت فقط   برگزاری کنگره فوق العاده . بسيار قاطعانه از آن برحذر ماند

 موجوديت اتحاديه  مشکل اساسی..  هيچ مشکلی نيستاين امر راه حل مقابله با.  را جا به جا کند می تواند مهره هايی

که در اين   به داليلی  اگر حتی زمانی   ال او .به عنوان ظرف تسليم طبقه ما به سياست ها و منافع بورژوازی است

نوشته مجال طرح آن نيست، با اين يا آن اعتراض ساده ما در مقابل توحش سرمايه داران هم، در چهارچوب حفظ 

 سلطه نظام کاپيتاليستی روی موافقی نشان می داد، امروز ديگر به هيچوجه حائز اين کاراکتر نيز حاکميت و

ال او بايد با تشکل .  تنها آلترناتيوی که اکنون پيش روی ماست پل بستن بر ال او و رفرميسم اتحاديه ای است .نيست

 کارگران نروژ بايد دست به کار سازمانيابی ما.  ما جايگزين گردد  سراسری اعمال قدرت طبقاتی ضد سرمايه داری

تشکلی که قدرت طبقاتی ما را هر چه وسيع . متحد ضد سرمايه داری خويش در يک تشکل سراسری شورائی شويم

   نيروی پيکار ما را برای تحقق مطالبات اساسی مان بر تشکلی که. تر وارد ميدان مبارزه با نظام سرمايه داری سازد

  



مشاجرات ميان ال او و حزب کارگران يا . تی تالش کنيمما بايد برای برپائی چنين تشکيال. ن کشدبورژوازی به ميدا

 نظام سرمايه داری بر   و منويات خانم گرد ليف واال و خانم اينگون ايسن مشاجراتی بر سر چگونگی تحميل مصالح

 خويش متشکل و متحد    واقعی  نيروی  به  ما بايد با اتکا .هيچ کارگری نبايد فريب اين مشاجرات را بخورد. ماست

 مبارزه  پيروزی را در ميدان  هر گونه  ستيز در مراکز کار و توليد که  برای ايجاد شوراهای سرمايه تالش. مگردي

فعالين ضد د در دستور کار به سنگری عليه کليت نظام سرمايه داری و برای لغو کار مزدی تبديل ميکند، باي  طبقاتی

  .گيردقرار نروژ کارگری جنبش در داری سرمايه 

   

  ضریملک پيرخ                                                                         
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