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هي سرمای برای کارگرهي اتحادیمنش  و مزدور)١( مای کارگریشورا  

 
١٣٨٧م آبان پنج بيستشنبه                                                                                            یرخضريملک پ  

 
سرمايه برای ماندگارسازی خود و روند . اين روزها بساط توصيه ساختن سنديکا به کارگران ايران همه جا پهن است

ش و سپاه و بسيج و دستگاههای سرکوبگر را سازمان نمی دهد، قانون نيز وضع می کند، استثمار نيروی کار فقط ارت

 قراردادها و نهادسازی ها هر جا ٫در درون اين قوانين. نظم سياسی و مدنی و اجتماعی الزم را هم مستقر می سازد

  .ضرورت ايجاب کند سوپاپ های اطمينان درست می کند

 هيچ وقت برای دولت های سرمايه داری هار و جنايتکار از نوع رژيم های سلطنتی و اين سوپاپ اطمينان ها اگر چه 

جمهوری سرمايه در ايران خوشايند نبوده اند و نيستند، اما برای اپوزيسون های داخلی طبقه سرمايه دار راه فرارهای 

 ها و تسويه حساب های خوب و مناسبی برای خزيدن به درون جنبش کارگری و منحل نمودن اين جنبش در رقابت

در باره اينکه . سنديکاسازی الگوی آشنا و نسبتًا سرراست اين نوع سوپاپ پردازی ها است. درونی خويش است

. سنديکا چيست فعالين لغو کار مزدی دنيائی نوشته اند و گفته اند و من در اين جا هيچ نيازی به تکرار آن ها نمی بينم

هدف من از نگارش اين . ن مورد برای هم زنجيرانم در ايران و کردستان می باشدبحث من طرح تجربه معينی در اي

در شهر اسلو در روز اول ماه مه » شورای کارگری گرونرلوکا« شورای ما موسوم به . نوشته کوتاه فقط همين است

 برپائی اين ٫ شده اند  نفر از کارگران مهد کودکهای اين محله در آن متشکل۴٠ اعالم موجوديت کرد و تا حاال ٢٠٠٨

شورا حاصل يک دوره طوالنی جدال و کشمکش ما فعالين کارگری عضو اتحاديه بخش خدمات در اين محله با 

فعالينی که حاضر نبودند در مقابل دسيسه ها و .  سازشکارانه و سرمايه پسند مسئولين آن بود٫سياست های رفرميستی

تحاديه ساکت بنشيند و نظاره گر تعرض روزانه حاکمان سرمايه به ترفندهای ضد کارگری و مزدورمنشانه سران ا

آنان که خود نماينده کارگران مراکز کارگری بودند بارها و بکرات در . سطح معيشت خود و همزنجيرانشان باشند

لند جلسات رسمی اتحاديه بر عليه سياست های مماشات جويانه و سرمايه پسند سران اتحاديه صدای اعتراضشان را ب

 در جلسه رسمی اتحاديه همراه با دهها نفر از کارگران، جلسه را ترک ٢٠٠٨ ژانويه ٣١کردند و سرانجام در روز 

مسئولين اتحاديه . کردند و همان روز با برگزاری مجمع عمومی خودشان شورای کارگری گرونرلوکا را تشکيل دادند

بشدت هراسان شده بودند از همان روزهای نخست با سر که از توسعه و سرايت اين شورا به مراکز کارگری ديگر 

زدن به مراکز کارگری محله گرونرلوکا و بسيج نمايندگان مزدور سرمايه تبليغات وسيعی را عليه فعالين شورا به راه 

اما تمام اين ترفندهای ضد کارگری آنان با هوشياری کارگران خنثی شد و به تدريج سوای افراد مؤسس . انداختند

ورا کارگران بيشتری نيز به آن پيوستند و باالخره شورا با شرکت مستقل در مراسم اول ماه مه موجوديت خود را ش

ما به راه خود ادامه داديم و برای گسترش دامنه تالش شورا . در سطحی وسيع تر به اطالع همه کارگران اسلو رساند

اديه نيز هر چه توانستند عليه ما انجام دادند، ماه سپتامبر عمله و اکره اتح. و سازمانيابی وسيع تر آن کوشش کرديم
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امسال زمان مذاکرات ميان اتحاديه های کارگری و کارفرمايان بر سر افزايش دستمزد کارگران محالت مختلف شهر 

 نفر از کارگران عضو ۴٠ اوت با امضای  ٢٥شورای کارگری گرونرلوکا در يک نامه رسمی به تاريخ . اسلو بود

اب به کارفرمايان محله گرونرلوکا اعالم کرد که خواهان افزايش دستمزد اعضای شورا و همه کارگرانی است که خط

در اين نامه به کارفرمايان هشدار داده شد که شورا هيچ گونه تبعيضی را ميان . در هيچ اتحاديه ای عضو نيستند

به هر شکلی که بتواند عليه چنين شرارتی پيکار دستمزد اعضای خود و افراد عضو اتحاديه ها تحمل نمی کند و 

روز دوشنبه دهم نوامبر کارفرمايان به نمايندگان شورا اطالع دادند که پروسه مذاکرات بر سر افزايش . خواهد کرد

دستمزدها به پايان رسيده است و دستمزد اعضای شورا و کارگرانی که عضو هيچ اتحاديه ای نيستند همسان همه 

لحظاتی بعد از منابع  مطمئن و موثق مطلع شديم  که کارفرمايان با دو اتحاديه . گر افزايش يافته استکارگران دي

کارگری اين محله به توافق رسيده اند اما با اتحاديه بخش خدمات به توافق نرسيده اند و يکی از داليل اصلی اين عدم 

گيری از هر گونه افزايش دستمزد کارگران عضو شورا توافق پافشاری سرسختانه و کثيف مسئولين اتحاديه برای جلو

در مورد اينکه چرا کارفرمايان به اين خواست سرمايه پسند و خائنانه و مزدورمنشانه سران اتحاديه !! بوده است

 آنان بخوبی می دانستند که اگر به خواست شورا توجه ٫بخش خدمات پاسخ منفی داده اند مسأله کامأل روشن است

همچنين آن ها کامأل اطمينان .  عکس العمل  شديد و قاطع کارگران متشکل دراين شورا مواجه خواهند گرديدنکنند با

داشتند که اعتراض شورا مورد حمايت توده وسيعی از کارگران حتی کارگران خارج از شورا و عضو اتحاديه قرار 

نه خود را ظرف مبارزاتی کارگران می داند سؤال اساسی اين است که چرا اتحاديه ای که عوامفريبا. خواهد گرفت

جنبش اتحاديه های . جواب اين سوال نيز  کامأل شفاف و روشن است. دست به اين عمل زشت و ضد کارگری می زند

تاريخًا و سنتًا نه فقط همه جا به نفع سرمايه بر قدرت پيکار طبقاتی توده های کارگر چوب حراج زده است بلکه هم 

 کارگران خواسته اند به نيروی  خودشان متکی شوند و قدرت خود را به نمايش بگذارند برای زمان هر کجا که

نمونه ای که در باال به آن اشاره . سرکوب اين نمايش قدرت از اعمال هيچ ترفند و توطئه و شرارتی اباء نکرده است

ت های سرمايه پسند و ضد کارگری  سازشکاری ها و سياس٫ مماشات جوئی ها٫شد تنها قطره ای از دريای ترفندها

سران اتحاديه بخش خدمات که با دريافت حق عضويت کارگران زندگی مرفهی را برای خود . جنبش اتحاديه ای است

 در اطاق های در بسته و پشت ميز مذاکرات به دور از چشم کارگران عضو اين اتحاديه دست به ٫دست و پا کرده اند

آنان حتی . که نگذارند بهای بسيار ناچيز فروش نيروی کار بخشی از کارگران افزايش يابددامن کارفرمايان شدند تا بل

از افزايش دستمزد اعضای خودشان هم چشم پوشی کردند تا بلکه بتوانند کارفرمايان و صاحبان سرمايه را به 

ق قراردادی که ميان الزم به توضيح است که طب! جلوگيری  از افزايش دستمزد کارگران عضو شورا راضی سازند

 کارفرمايان و دولت منعقد شده است اگر در جريان مذاکرات بر سر افزايش دستمزدهای محلی، ٫اتحاديه های کارگری

طرفين به توافق نرسند، اتحاديه های کارگری حق اعالم اعتصاب ندارد و در نتيجه هيچ معلوم نيست که سرنوشت آن 

بدون هيچ . ش خدمات هستند و دستمزدهايشان افزايش نيافته است چه خواهد شدعده از کارگرانی که عضو اتحاديه بخ

ترديدی فعالين شورای کارگری گرونرلوکا ترفند زشت اين اتحاديه را در ميان کارگران اين محله افشا و رسوا 

  .خواهند کرد

 سازمانيابی سنديکاليستی از موج تبليغات وسيعی که  امروز برای سنديکا سازی و. به نقطه شروع بحث باز گرديم 
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سوی سنديکاليست های راست و جريانات دوم خردادی و محافل مشابه به راه افتاده است و طيف احزاب و گروههای 

توصيه . رفرميسم چپ در داخل و خارج هوراکشان به استقبال آن شتافته اند، ماهيتش اين است که اشاره شد

نظام سرمايه داری خود شب و روز . رستادن آن ها به دنبال نخود سياه استسنديکاسازی دوستی با کارگران نيست، ف

راه حلهای آويختن کارگران به دار قانون و نظم و مدنيت  جنايتکارانه اش را در پيش پای کارگران پهن می کند، 

ا صرف احزاب طيف رفرميسم چپ و سنديکاليست های خارج کشوری الزم نيست تمامی پتانسيل و موجوديتشان ر

واقعيت اين است که توصيه . تبليغ و ترويج اين راه حلهای مخرب رفرميستی در ميان هواداران کارگرنمای خود کنند

سنديکاسازی اينک به شيرازه اتحاد تمامی احزاب و گروهها و اتحادهای چپ نمای موسوم به کمونيست و کارگری، 

بگونه ای که احزاب چپ کار را به جائی . رج تبديل شده استتوده ای ها، اکثريتی ها، سنديکاليست های داخل و خا

هيچ کارگر عاقلی نبايد . رسانده اند که حتی مصوبات کنگره هايشان را نيز به توصيه سنديکاسازی زينت می بخشند

ی فريب اين توصيه های شوم سرمايه پسند را بخورد، آنان که  تالش می کنند تا مبارزات ضد سرمايه داری توده ها

کارگر ايران را  درون سنديکا منحل کنند، آنان که شب و روز وعده حمايت حلقه بگوشان سرمايه امثال گای 

 دولت های سرمايه داری غرب و اتحاديه های کارگری آلت دست سرمايه را در گوش کارگران ايران ٫رايدرها

ارگر می کوبند و آب به آسياب نظام بردگی الالئی می کنند بايد بدانند که پتک سرمايه را بر سر مبارزات طبقه ک

کارگران ايران حق دارند از طيف وسيع رفرميسم راست و چپ بپرسند اين روزها که بحران . مزدی می ريزند

سرمايه داری روزانه هزاران نفر از کارگران عضو همين اتحاديه های باب دل  اينان را درو می کند و به خيل عظيم 

آنان که شب و . کجا هستند!  ميليون عضو١٥٠د گای رايدر ها و سران اتحاديه های دارای بيکاران ملحق می ساز

ود توضيح دهند که گای روز کارگران ايران را به قدرت گای رايدر دلخوش می کنند  لطفًا برای کارگران اطراف خ

ايران سوای سازمانيابی بقه کارگرط. جريان اين تعرض شوم سرمايه به زندگی کارگران در کجا ايستاده اندرايدرها در

ا برای کارگران آنان که نسخه سنديکا ر. مزدی هيچ راه چاره ديگری نداردبرای لغو کاری ضد سرمايه داری وشورائ

   .دهند آگاهانه يا ناآگاهانه کار دشمنان اين طبقه را انجام می دهندراه ديگری را به کارگران نشان ميايران می پيچند و

  يرخضریملک پ

 ٢٠٠٨نوامبر 

 
برخی از اين اسناد در سايت سيمای سوسياليسم و کارگران . در باره شورای کارگری گرونرلوکا پيش تر اسنادی را منتشر ساخته ايم )١(

     .محض اطالع خوانندگانی که اسناد را نديده اند يکی از آن ها در زير ضميمه می شود. پيشرو موجود است
 

 ارگری گرينرلوکاتشکيل شورای ک
 

هدف شورای کارگری گرينرلوکا اين است که اين .  تشکيل شورای کارگری محله گرينرلوکا را اعالم می کنيم٢٠٠٨امروز اول ماه مه 
شورا به ارگان قدرت کارگران تبديل شود وپيگيرانه برای ايجاد شوراهای کارگری ديگر در مراکز کارگری و ايجاد همکاری ميان آن ها 

 تعطيلی ٢٠٠٨از سال . تشکيل اين شورا نشان می دهد زمان آن رسيده است که ما با جنبش اتحاديه ای تصفيه حساب کنيم. ش کندتال
تالش های زيادی . مراکز کارگری، فشار به سطح معيشت طبقه کارگر و ايجاد شرايط دشواردر محيط های کارگری به اوج خود رسيد

مراکز . وگيری ازاين تعرضات صورت گرفت از طرف اتحاديه های کارگری  خود ما خاموش گرديدکه از جانب بدنه کارگری برای جل



 

 4

کار و توليد را از دست داديم، به حق برخورداری ما از قانون مرخصی در ايام مريضی و دستمزد اضافی برای اضافه کاری تعرض 
.  گرفتند و زمينه را برای ايجاد قراردادهای موقت کارفراهم نمودندشد، چند روز از مرخصی ساالنه همراه با همکاران آشپزمان را از ما

با وجود اينکه ساالنه چند هزار کرون بابت عضويت به اتحاديه ها پرداخت می کرديم، شاهد پس دادن امکانات رفاهی کارگری يکی پس 
يه کناره گيری کنيم و شورای کارگری خودمان را به خاطراين مسائل است که ما تصميم گرفتيم دسته جمعی از اتحاد.  از ديگری بوديم

تشکيل دهيم تا زمينه های ايجاد همبستگی ميان کارگران را برای جلوگيری از تعرضاتی که از سوی کارفرمايان به سطح معيشت ما 
ا کارگران برای آنان نه اتحاديه های کارگری نشان داده اند که ايجاد همبستگی ميان صفوف م. کارگران صورت می گيرد فراهم نمائيم 

  .تنها اهميت ندارد بلکه عمأل صفوف ما را شقه کرده ند
ما کارگران متشکل در شورای کارگری گرينرلوکا، تمام کارگران را فرا می خوانيم که در مراکز کار و توليد به ايجاد شوراهای مستقل 

 . گرينرلوکا اين است که به شورای کارگری اين محله بپيوندندهمچنين فراخوان ما به تمامی کارگران محله. کارگری اقدام نمايند
 

 شورای کارگری گرينرلوکا
   ا  میخواست ها     

  پرداخت دستمزد اضافی به کارگرانی که در زمان کار مشغول کارهای خطرناک می باشند. ١

  .از جانب کارفرما  که منجر به تغييرات شرايط محيط کار شود بايد به تأييد مجمع عمومی شورا برسدهر گونه طرح و برنامه ای . ٢

  .هر گونه جابه جايی افراد و تغييرات در محيط کار بدون دخالت شورا بايد سريعأ متوقف شود. ٣

  . باشد کرون در ساعت١۵٠حداقل دستمزد کارگران شاغل در محله گرينرلوکا نبايد کمتراز  .٤

  .کارگران قراردادی بايد از شغل رسمی برخوردار شوند، در غير اين صورت دستمزد آنان بايد برابر با دستمزد کارگران رسمی باشد .٥

  .کارگران معلم و ديگر کارگرانی که در مدارس مشغول بکار می باشند بايد در ايام تعطيلی مدارس از دستمزد کامل برخوردار باشند .٦

  .دام به اشتغال کارگر آشپز در مراکزی که به آشپز احتياج دارنداق  .٧

   کرون در ماه بابت پول لباس کار۵٠٠حداقل . ٨

  .مشاغل خالی در مراکز کارگری بايد سريعأ پر شوند  .٩

  .تمام بودجه مربوط به افزايش دستمزها بايد سراسری باشد و ميان شهرداری های محلی تقسيم نشود .١٠

  .غدام کارگر قراردادی برای پر کردن جای کارگر مريض از روز اول اعالم مريض بودن کارگراست. ١١

  . روزمرخصی اضافه برای کارگرانی که با کودکان، معلوالن و بيماران روانی کار می کنند٩حداقل   .١٢

  .توقف فوری هرگونه تبعيض در مراکز کار وتوليد. ١٣

  .عتصاب را به طور کامل پرداخت نمايدکارفرما بايد دستمزد دوران ا. ١٤

  فعاليت های شوراهای کارگری در مراکز کارگری بايد بعنوان شعل بحساب آيد و کارفرما موظف است هزينه فعاليت های اين. ١٥

  .شوراها را پرداخت کند      

    .هرگونه استغدام کارگر جديد بايد با مشورت با نماينده شورای محيط کار صورت گيرد .١٦

  مراکز خدماتی مانند مهد کودک ها و مدارس بايد مداومأ در حال رشد و توسعه باشند بدون اينکه منجر به دشوارشدن شرايط کار .١٧

  .کارگران اين مراکز شود     

 برگه درخواست عضويت را به توماس، ملک يا کريستين تحويل دهيد يا مستقيمأ به آدرس شورا بفرستيد
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