




 از یک دوره اعرتاض و اعتصاب به، یکی از چهار رشکت کنرسن آُهلد، پس »لربت هاینآ «کارگران  ۲۰۱۳تابستان 

در » ارگریباال رفنت آسانسور مبارزات ک« های هلند آن راکه رسانه اییروزیدست یافتند. پ یپیروزی بزرگ

 گیرند، توصیف کردند.روز تحت فشار بیشرتی قرار میایطی که کارگران روزبهرش 

ای هلند است و بخشی از کنرسن بزرگ مارکت) زنجیرهبزرگرتین فروشگاه (سوپر  (Albert Heijn)لربت هاین آ 

ر ای را دهای زنجیرهو چند کشور دیگر مالکیت فروشگاه آمریکا) که در Koninklijke Ahold NVآُهلد (

در ایاالت  هزار تن ۲۲۷، ۲۰۱۴ای مواد غذایی در سال های زنجیره. ش�ر کارکنان این فروشگاهاختیار دارد

های درصد بازار فروشگاه ۳۸، ۲۰۱۶لربت هاین تا سال آ  اعالم شده است. بلژیک ، هلند وآمریکا یتحدهم

برای فرار از آنچه که محدودیت  ز آن نیزاختیار داشت. پس ارا در در هلند ای مواد غذایی و بهداشتی زنجیره

 ای بلژیک را خریداری کرد.بزرگرتین فروشگاه زنجیرهقانونی ممنوعیت افزایش سهم در هلند عنوان شد، سهام 

ه�نند دیگر  ،»بازار«از  یبازار و دستیابی به سهم بیشرت  ی»توسعه«همزمان با لربت هاین آ آُهلد و به تبع آن 

قرادادی «رشایط را برای کارگران دشوارتر کرده است. آنگونه که بخشی از کار را به کارگران  های اقتصادی،بنگاه

اروپای «که آگاهانه جویندگان کار » کاریابی«ای های زنجیرههم به رشکتسپرده و بخش دیگری را » وقتپاره

 اند.مدت و قراردادهای موقت به کار گرفتهههای کاری کوتارا با اقامت» رشقی



کارگران دائم و » رش«است تا از » فرصت طالیی«این وضعیت برای آلربت هاین و هر بنگاه دیگری یک 

نه تسلط بر زبان دارند و نه » مهاجر«یابی کارگران خالص شود. چرا که کارگران همینطور همبستگی و تشکل

ها. آنها گاه گ�ن »رسمی«از تر تر است و دستمزدشان هم اندکهزینهکم قانون و حقوق کار، پس اخراجشان

مکن است تن به هر اند و برای ماندن مرسیده» بهشت غرب«و به  هراسناک گریخته» جهنمی«از  کنندمی

داشته باشند و نه اعرتاضی به وضعیتی که بر » اعرتاض«و » یابیتشکل«نگونه که نه میلی به آ رشایطی بدهند. 

 آنها تحمیل شده است.

» های ملی/ ملیتیهویت«که  کندمیرا دشوار و گاه ناممکن » اتحاد«و » همبستگی«گاه چنینی آنرشایط این

شود. آنان �ایان و اثرگذار می یمشرتک و جایگاه طبقاتی یکسان همه» هویت«تر از در میان کارگران پررنگ

بر اساس هویت ملی شود، بلکه آنجا که کارگران خود و همکاران خود را نه کارگری تحت ستم که استث�ر می

هم شکسنت همبستگی و اتحاد در محل  ی درشده براریزیاقدامی هوشمندانه و برنامه نامند.شناسند و میمی

در رشایطی که  -های اروپای غربیو حتمن دیگر بنگاه-کار و میان کارگران. از همین رو است که آلربت هاین 

را به روی پناهجویان  »ملی«تحمیل کرده و مرزهای » پای رشقیارو«اروپا را به  یهای اقتصادی اتحادیهسیاست

پذیرند و در داخل مرزهایشان می» تامین نیروی انسانی«های رشکت یاند، آنان را به واسطهاین کشورها بسته

ه آمدند و آگاهان» اروپای غربی«ها پیش به عنوان پناهنده و یا کارگر مه�ن به نسل دوم مهاجرانی که سالنیز 

 .بینندمی نیرویی بالقوه برای استث�ررا به حاشیه رانده شدند، 

حال آلربت هاین در هشت سال گذشته محل نزاع کارگران و کارفرما بوده است. از نخستین اعتصاب در با این

زمان که مالکان و  درست آن آن شکل گرفت.سالگی  ۱۲۵که همزمان با جشن  ۲۰۱۰تاریخ حیاتش در سال 

جشن را » بازار یتوسعه«و » افزایش سود«و » کاهش هزینه«هایشان در »موفقیت«ر سالنی مجلل مدیران د

ها سه سال بعد، پس از گرفته بودند، کارگران دست از کار کشیدند و مقابل سالن برگزاری جشن تجمع کردند. آن

چه در راستای مطالباتی که  ،های آلربت هاین به یک پیروزی بزرگروزه و اشغال دفاتر و ساخت�ناعتصاب چند

های دیگر و رسیدن به اتحاد و همبستگی »هویت«از مالکان و مدیران داشتند و چه در درون و گذر از 

ات کارگری شکست های هلند آن را یک پیروزی بزرگ، در رشایطی که مبارز طبقاتی، رسیدند. آنگونه که رسانه

 .خورد، خواندندمی

لوی در لندن دانشجو بود و عالوه بر عضویت در کنفدراسیون جهانی ، که در دوران پهسیروس کفایی

کرد، بعد از شکل گرفته بود، همکاری می» کند و کاو«ی ای که حول نرشیهدانشجویان ایرانی با گروه سیاسی

ی شصت چند سال در ارتباط با حزب کارگران سوسیالیست رسنگونی حکومت پهلوی به ایران رفت و در دهه

کارگران  یها یکی از اعضای کادر رهربی اتحادیهدر این سال . او سپس به هلند آمد وزندان به رس بردر ایران د

کارگر  ۲۰۰به استخدام بیش از  ۲۰۱۳ای که در سال مبارزه گاندهندهیکی از سازمانآلربت هاین بوده و 

وگو با او ر و افزایش دستمزدها. گفتوقت و موقت لهستانی انجامید و در ادامه نیز به بهبود رشایط کاپاره

آهن و راه یتپه، نگهداری خطوط فنی و ابنیهدرست در روزهایی که رانندگان کامیون، کارگران نیشکر هفت

های ها، موانع و محدودیتلگروه ملی فوالد اهواز اعتصاب کرده بودند، انجام شد. او از تجربیاتش در این سا

در هلند » کارگر یطبقه«سخن گفته است و همچنین از وضعیت  »ه� اعتصاب«و  سازماندهی یشیوهمبارزه، 

 داری.های بورژوازی برای نابودی این طبقه به عنوان دشمن اصلی رسمایهسیاستو 



 

 

هی مبارزات مستقیم داری در سازماند یمستقیم در محیط کار بودی، یک تجربه ورتها به صتو در این سال

بار اعتصاب در این هایی داشت و دارد، سهکه چه سختیبگو، این اتتجربه یبارهدر  کارگری. برای رشوع

به ویژه اینکه  .ها چطور ممکن شدنت از آن اعتصابکنی و نتیجه گرفای که کار میها در مجموعهسال

 ؟رسدگاهی سخت و ناممکن به نظر میسازماندهی برای اعتصاب 

کارگران را قانع کنی  یطلبد برای اینکه همهرزه است. یک تیزهوشی میهای مباای از شیوهاعتصاب مجموعه

ی اول نشان بدهی چقدر است. در محیط کار باید در وهله مدتکار بکشند و مستلزم یک کار بلند که دست از

ران بگویند به به و بیایند جانب کارگران هستی. اصال اینطور نیست که در محیط کار یک حرفی بزنی و کارگ

 نه مواردی از محیط و رشایط کاردهد مگر اینکه هوشیارادست از کار بکشند. اصلن این اتفاق رخ �ی و بیرون

. یا مقابل با کارگران در میان گذاشته شود، مشکالت کاری توضیح داده شود یا اینکه ایرادات کار را گرفته باشی

رشایط  و در برابر بهبود زیاد جایی که فشار کارکارفرما، به ویژه در حضور کارگرها، قرار بگیری. بخصوص آن

هایی که کارفرما ساالنه ها و ارزشرمشود. از وقت اسرتاحت در روز گرفته تا قواعد و قوانین و نُ مقاومت می

هایی قضاوت ها و ارزشرمدارد. چون ش� را در محیط کار بر اساس یکرسی نُ » کارگر خوب«برای قضاوت 

بنابراین وصل کردن این موارد به یکدیگر و قانع کردن  تواند اخراجت کند.نباشی می» خوب«و اگر  کنندمی

 کارگران پیچیده است و یک ه�.

کنرسنی تی در بازار جهانی سهام دارد. های نفُهلد است، مثل کمپانی -آ یمجموعهرشکت آلربت هاین که زیر 

 ۷۵هزار کارگر دارد و در هلند  ۲۲۰ر مجموع حدود گذاری کرده. دو بلژیک رسمایه آمریکااست که در هلند، 



ها متفرق توزیع مختلف و سوپرمارکت یهزار کارگر در مراکز پنجگانه ۵۲کارگران، حدود  یهزار کارگر. عمده

 هستند.

 کارگری ه و نیست. سنت و تاریخ مبارزاتیِ یک ویژگی دیگر هم اینکه هلند از نظر تاریخی کشور اعتصاب نبود

ترین نکته این باشد که اولین اعتصاب بنابراین تکان خوردن هم در این کشور مشکل است. شاید جالبندارد. 

تصابی شکل نگرفته بود و ما سال در این رشکت اع ۱۲۵. یعنی سالگی رشکت شکل گرفت ۱۲۵ما به مناسبت 

 سالگی اعتصاب کردیم. ۱۲۵بار همزمان با جشن اولین

گیرد، گاهی تنها می رد؛ گاهی محلی است و تنها گروه کاری خودت را در براعتصاب رشایط خاص خودش را دا

لبنیات، سبزیجات و -شود. مثلن مراکز توزیع از دو بخش خشکبار و محصوالت تازه به یک بخش مربوط می

ها تنها به یک بخش مربوط باشد. برای اینکه بتوانی این دو بخش را تشکیل شده و ممکن است خواسته -میوه

 همراه کنی، مستلزم داشنت کادر رهربی است.

شود، متقاضی نداریم، اگر یکی داوطلب شود، حاال کادر رهربی هم خودش معضل است؛ کسی داوطلب �ی

گویند دیوانه شده. حتی بدتر از آن کارگران عضو اتحادیه نیستند. گرایشی برای عضویت وجود ندارد. در می

 ی. برخالف دورهکنندمیکشور مختلف کار  ۳۰کارگر از  ۵۰۰۰تا  ۴۰۰۰حدود  کنممیقسمتی که من کار 

 کارگر در اروپا هیچ خوانایی با زمانی که کاپیتال نوشته شد، ندارد. یمارکس، رشایط طبقه

کارگر اروپایی از  ینیروی کار یا پناهندگی طبقه یبه دلیل دو قرن مهاجرت ناشی از جنگ، مهاجرت داوطلبانه

کارگر نیست، اما درصدشان کم و در اقلیت  ایستحیل شده است. در هلند، نه اینکه هیچ هلندینظر ملیتی م

ملیت  ۴۰یا  ۳۰بگویم که کارگر هلندی در اقلیت محض است به نسبت  توانممی. آمار مشخصی ندارم اما است

کارگر پاکستانی،  تواند با یکاول چون یک هلندی خیلی سخت می یدر وهله است. معضلدیگر. خود این یک 

مهم دیگر زبان  ی... ارتباط برقرار کند تا بعد بگوید که بیا اعتصاب کنیم. مسئلهای واکشی، ترکیههندی، مر 

الکن کارگران خارجی مثل من است. زبان که ابزار رابطه و ارتباطات است، بسیار ضعیف است. حاال یکی مثل 

بگیرد، قانعشان کند که چرا مهم است که یک آکسیون  ارتباط ارد باید با کارگران دیگرمن که زبان الکنی د

 یز نشدنی نیست.چاما هیچ محلی و چه بزرگرت و در سطح کشور، مشرتک داشته باشیم، چه در بخش

دهند. از نیروی کار را تشکیل می یدیگر در هلند هجوم کارگران بلوک رشق است که عمده ییک مسئله

توانیم ارتباط برقرار کنیم. بورژوازی آگاهانه . اصلن �یکنندمیاول کار را رشوع  و ه�ن روز آیندمیلهستان 

داند کس بهرت از خود بورژوازی �یملی کارگر خودش را از یکپارچگی خارج کرد. چون به نظر من هیچ یطبقه

ویی که پتانسیل این نیر  کندمیبنابراین آگاهانه سعی ها هستند. اش کارگران و کمونیستکه مشکل عمده

کارگر ملی داشته را از بین بربد. در آمار  یانقالب دارد را به هر شکلی مستحیل کند و امکانی که طبقه

آورند تا در صنایع شوند، برای اینکه کارگران دیگری میکارگری مشخص است که ساالنه اعضا کمرت می یاتحادیه

 کارگری هلند نشود. یحادیهکار کنند و طبیعی است که کارگر لهستانی عضو ات

د اعتصاب کنید. ضمن اینکه اگر اعتصاب کنی نه تنها یخواهکه در یک محیط ناه�هنگ می باید این را دانست

شود. متوسط دریافتی در که دارید، کم می ایدهد بلکه از روزهای مرخصیکارفرما در آن روز حقوقت را �ی



یورو بگیری.  ۱۳۰۰گرفتی، در یک ماه ممکن است یورو می ۲۰۰۰ماه  شود. مثلن اگر دراعتصاب کم می یدوره

اعتصاب نکنند. هرچند  کنندمیشوند و سعی کار میها محافظهاین پول زیادی است و به همین خاطر خیلی

. اما این هم خودش مشکلی است. به عنوان مثال اعتصاب آخر کندمیکه اتحادیه یک مبلغ حداقلی را پرداخت 

زار یورو برای اتحادیه هزینه داشته، چون رسارسی بود، کارگران زیادی به آن پیوستند، شهر به شهر ه ۷۰۰

، ج کردیمیمراکز توزیعی که در اعتصاب رشکت نکرده بودند، کارگران را تهی یتظاهرات کردیم، رفتیم جلو 

که اتحادیه برای روزهای حال پولی که روی دوش اتحادیه رفت. با این بود نیسنگی یاینها هزینه یهمه

 ی دیگر قابل مقایسه نبوده و نیست.روزهادهد با دستمزد اعتصاب می

کاملن منزوی هستم. حتی یک نیروی کمونیست هم ندیدم که  کنممیاز طرف دیگر در فضایی که من کار 

ت فشارها صور  اینبرم. لزوم کار مشرتک، وجود افراد همسو و آگاه است. در غیر بگویم با او کار را پیش می

حال باید با همین کارگران جلو بروی. کارگرهایی که طرفدار اردوغان هستند یا هوادار خیلی بیشرت است. با این

ها اعتصاب را سازماندهی ی اصلی کار هستند و باید با همینها نیرو . این هلندراستیِ اشیستی و دستحزب ف

 کرد.

 

 ؟دارند در این اعتصاب و سازماندهیی یعنی اینکه سندیکا و اتحادیه نقش مهم

های صنفی هایی حول خواستهاتحادیه وجود دارد این است که آکسیون -اولین برداشت عامی که از سندیکا

این طبیعی و حق مسلم کارگران است. اما من چیزی بیشرت از حق صنفی در نظر داشتم و . کندمیسازماندهی 

شوند. مثلن در همین رشکتی که من کار ان روزانه با آن مواجهه میدارم. مهم امنیت شغلی است که کارگر 

. قراردادهای دائم را به قراردادهای کنندمیدارند و از کارگر موقت استفاده می، دارند کار دائم را بر کنممی

مایه بزرگرتین رس  یبرند. طبقهکه بوده را از بین می ی. در واقع کار به آن معنایکنندمیساالنه و ماهانه تبدیل 

 ۲۰۲۵ها از دهد. در هلند برای کارمندان دولت هم رشوع شده، شهرداریکارگر را انجام می یاش به طبقهحمله

برند و د. اگر این مسئله به واقعیت بپیوندد، کارمند دولتی را هم از بین مینشو به بخش خصوصی واگذار می

 انه برای سازماندهی سعی کرد.سپارند به بخش خصوصی. اینجاست که باید زیرکمی

های تولید به بخش خصوصی رشوع شده بود، از اینجا رشوع کردیم ما در اینجا با توجه به اینکه واگذاری بخش

های ما کوچک شود بخشگفتیم باعث میبا واگذاری مخالف بودیم و می که در آینده امنیت شغلی نداریم.

م، امنیت شغلی نداشته باشیم و اخراج شویم. از این زاویه که امنیت شود، کار از بین برود، ما زیر رضب بروی

 شغلی در خطر است، بزرگرتین انگیزه بود و در آینده هم هست که بتوان فعالیتی کرد.

کارفرما را مجبور  ۲۰۱۴سه اعتصاب رسارسی رشوع کردیم. سال  ۲۰۱۰دادن این مسئله از سال  با هدف قرار

سانسور های گذشته که آ ها نوشت برخالف سالاستخدام رسمی کند. یکی از روزنامهکارگر را  ۲۵۰کردیم که 

 ۲۵۰بار در آلربت هاین آسانسور رو به باال است. چون استخدام ، اینرفتین مییمبارزات کارگری به سمت پا

 کارگر را به رشکت تحمیل کردیم.



اوردهای صنفی و سیاسی داشته باشد. تواند دستشود اما میسندیکا اگرچه یک واحد صنفی محسوب می

ترسانند که تواند کارگران را بسیج کند، اتوماتیزه کردن کار است. کارگران را همیشه میموضوع دیگری که می

. کنندمیو اگر اتوماتیزه شود، کارگران را اخراج  خواهند کارها را اتوماتیزه کنندامکان استخدام ندارند چون می

) ۲۰۱۸سال گذشته بوده، در یکی از مراکز توزیع انجام شده و قرار بود تا آخر امسال ( ۱۵ -۱۰این حربه از 

 کندمیتواند به اخراج صدها کارگر بیانجامد. کارفرما سعی رشوع به کار کند که به سال آینده موکول شد و می

مسئله این است که همه  د.شو گویند که شامل قراردادهای دائم هم میکارگرهای موقت را بیرون کند. االن می

باید متحد باشند و حارض به اعتصاب علیه اتوماتیزه کردن. این هم بستگی دارد به کادر رهربی. یکی از 

های من این است که بتوانیم کادرهای خوبی داشته باشیم. بزرگرتین دستاورد سه اعتصاب گذشته فعالیت

مختلف بوده. آنها داوطلبانه به کادر رهربی آمدند که های همین تربیت کادر از کارگران داوطلب با ملیت

 مهمرت از افزایش دستمزدها است.

خودش را در  را برجسته کنیم که کارگر با هر ملیتی خواسِت زیرکی این است که چگونه منافع مشرتک کارگران 

ر بنا به رشایطی که کارگ یملیتی، طبقه یآن ببیند. از ه�ن دیدگاه طبقاتی که حرکت کنیم جدای از مسئله

شویم، کارفرما در گوییم اگر کوچک شویم،که میخودش قدم بردارد. ما می یتواند برای تامین آیندهدارد می

رگران خوشحالند از اینجا هم یک مشکل وجود دارد؛ گاهی بعضی کا اندازد بیرون.یک رشایط خاص همه را می

روند در شهر یا روستایشان مغازه یا زمین که می کنندمیگیرند و فکر مبلغی می مرتبهاخراج، چون یک

 شود گاهی بدشان نیاید که اخراج شوند.خرند. همین باعث میمی

 

 تعمدی برای استخدام کارگر خارجی وجود دارد؟

هزار یورو چه  ۵۰هزار تا بدهید تا بروم اما کارگر هلندی با  ۵۰گوید تر است. مثلن میبله، اخراجش آسان

 بکند؟

 

 ؟آیندمینسل دوم و سوم مهاجرانند یا اینکه با ویزای کار کارگران خارجی 

دوم مهاجران هستند که االن  و یا نسل آیندمیهم آره، هم نه. هر دو، یا مهاجرانی هستند که با ویزای کار 

م استخدام بشوند کارگری که ما باعث شدی ۲۵۰تواند جالب باشد، ای که می. منتها مثلن نکتهکنندمیدارند کار 

سال پیش آمدند و یا حتی زبان هم بلد نیستند. ولی  نفرشان لهستانی بودند، کسانی بودند که یک یا دو ۲۳۰

شان مهم است، در اعتصابات رشکت کردند. بعد هم در همین شان،همین غالبها، غالبهمین لهستانی

 .کنندمیوز پایانی نیافته هم رشکت هن و اعتصابات آخری که در وضعیت نه جنگ نه صلح ادامه دارد

آوردهای کارگر لهستانی را تحمیل کنیم به کارفرما یکی از دست ۲۳۰ولی همین که ما توانستیم استخدام 

سال هر  ۴۵کاری که داریم مثال افراد باالی  مان بود. البته عالوه بر این مثال افزایش حقوق بوده، رشایطبزرگ

روز کارگران  گیرند، از پنجاه و دو سالگی به بعد هر هفته یکاند که پولش را میهفته یک روز تعطیل دو



جای دیگری در هیچ کنمیگیریم که این فکر �کنیم ولی پنج روز حقوق میروز کار می ۴آزادند، یعنی در واقع 

اعتصاب این را  ن درکه اال پنجاه و سه سالگی بود تا شب  تاروپا وجود داشته باشد. یا مثال متوقف کردن شیف

شب  تولی مزایای شیف شب را متوقف کنید توانید شیفتسالگی ش� می ۴۹سالگی، یعنی از ۴۹رساندیم به 

اگر ش� متوقف  را شب ۱۱تا  ۲یعنی از ساعت  ،عرص از پنجاه و هشت سالگی به بعد، شیفت ماند.تان میبرای

ا را تا بازنشستگی که مزای کارفرما موظف است ولیکن  شیفت عرص را متوقف یعنیه�ن مزایا را دارید. کنید 

 پرداخت کند.

زیاد  -هادامئی-مامزد که دست میزان بود که به ه�ن های اعتصاب ما اینترین خواستهاما شاید یکی از جالب

 تا کم مباندفلکس  کارگرهای مزدی ما با یباید فاصله یعنی  وقت) هم بشود.شد، شامل کارگران فلکس (پاره

این بود و ما هم  اعتصاب های اصلیبنابراین یکی از خواسته سمت کارگر فلکس برود.د بیشرت به هکارفرما نخوا

هر کارگر  کارفرما موظف است حقوق بگیریم، دو درصد بیشرتما یعنی اگر  .بردیم در اعتصاب مسئله را این

انجام  در این مورد خیلی کار بزرگی هد.دو درصد حقوقش را افزایش د وردآ که می هم وقت)پاره( یفلکس

من  به نظر ،ایکس با هر انگیزه حاال هر ،در نظر گرفنت برای کارگران مشرتک را بنابراین اسرتاتژی منافع .دادیم

هم در میان  بحث را د،هخوای زیادی مید، حوصلههخوامنتها حوصله می است. یکی از ارکان اساسی پیروزی

های مختلف کار که از ملیت کارگرانیمن با  ییکی از شگردهامثلن  .مهم است کارگران راه انداخنت خیلی

با  ارتباط باشم وهایشان بیشرت در ندر جمع هموطسعی کردم با افرادی که نفوذ دارند  این است که کنندمی

شان چیست و من چه انتظاری از آنها دارم، خواستهخواهند، آنها مباحث را مطرح و مشورت کنم. ببینم چه می

 است که گیرند. کافیمتاس می و آشناهایشان ی بعدیحلقه با گردندمیبرآنها  توانند انجام بدهند.چه کاری می

 .ه باشیاطرافیان درست کرد شبکه با سال یک بعد از چند

 

 و کنندمیو یا با آن تعریف  دانندیم به آن کارگران خودشان را وابسته یک هویت ملی وجود دارد که بیشرت

خیلی یعنی اینکه ها یا از هر کشور دیگری، ایها یا ترکیهگی لهستانیحاال به دالیل متعددی مثال وقتی تو می

 اند...نشده درگیر این هویت طبقاتی

 صد در صد.

 

به هر صورت آنجا کارگران  ؟در محل کارکنی این مسئله چه می این را چطور باید دید. یا خود تو در برخورد با

 گیرند...با چند ملیت در کنار هم قرار می

ی دست بود و یا طبقهی انگلیس یکمارکس بخواهیم برویم جلو که طبقه ی، با رسمایهاست این طبیعت برشی

 هایی کمونیستای نبود. بنابراین وظیفههمچین بحران و پدیده آن زمان یکدست بود، خب، آملان یککارگر 

سال  سال، چهاره س سال، د یکیآنند به این سوال پاسخ بدهند. ضمن اینکه لهستانی میاکه بتو  معارص است

با  است یا دوساله. سالهیک . اصلن قراردادشانروندو می آیندمیها این موج جدید لهستانی رود.و می ماندمی

کرد، استخدام میسال پیش کارگزینی که بیست یریق ادارهاز ط گر. کارفرما دیآیندمیای های واسطهرشکت



که اگر  ورآنانداخته  رد و متام بحران راگیمی اکار ر  ای نیروی. االن از طریق نیروهای واسطهکندیاستخدام �

کارگر وجود ندارد. کارگر امروز افتاده در هلند، فردا از طریق همین  یبخواهی بروی ثباتی برای طبقه

شان گردد هلند و دو سال بعد هم آملان. همهافتد داخل انگلیس، شش ماه بعد برمیای میهای واسطهرشکت

هزار  ۸۰۰-۷۰۰در هلند حدود  اش بود.مهمی است که باید متوجه یاند و نکتهرسگردان شدهمعارص  یدر دوره

این است که کارگرهای خودمان بروند ها هم هزار کارگر لهستانی. االن بحث فاشیست ۷۶۰بیکار داریم و دقیقا 

 اید.کار، چرا اینها را آورده رس

 

برای نیروی  فضا را شود گفت که این سیستم به نوعی می بندی کنم، یعنیفرمول گریمن به یک شکل دی

 زند؟ستیزی را دامن میموج خارجیو خودش  کندمیافراطی هم فراهم  راستو  فاشسیت

 شوند همین است که کارگرمی ستفاشی جریان و احزاب یکه کارگران نیروی پایهل ایناتفاقا یکی از دالی

بار کتک خوردم در اعتصابات، از  من دوگیرند. اش را هم دارند میهبچ اند، کارند که کارش را گرفتهبیمی

گفتند که تو به من  دند.نفر لهستانی استخدام ش ۲۳۰بعد از اینکه خوردم در اعتصابات  سیلی ترک ایهکارگر 

. خب ذهنیت اینها ها رااستخدام کردی نه هلندی ها راگیری، تو با این کار لهستانیمی را های ماداری کار بچه

که  هابه فاشیست ددهرای می آمده و کارش را گرفته. و لهستانی کار استش بیاهبچبیند میر است که اینطو 

 کار. رس اش برودهبیرون بکن تا بچ را هاآقا این

 بین از برده، ثباتش را بین از کارگر را یمرکز ثقل طبقه تراست،آگاه خیلی از بورژوازی گریاما یک بخش دی

سال  یک شده، ی کارگر سیاراالن طبقه این را بداند که به عنوان یک کمونیستآدم  مهم است که این برده.

 گویند که باید فردا بروی فالن شهرمرتبه به او می ماه در خانه است و دو شش ،نجاسال آ  دو ،کندمیاینجا کار 

 دیبیا اش همو آخر هفتهروتردام  برود شنبه باید، سهدآمسرتدام کار بکن صبح دوشنبه باید که بینیمیو بعد 

کاری شدیدتر اند محافظهمدتهم که با قرارداد کوتاه بنابراین وقتی و مرکز ثقل ندارد.الهه. اصلن ثبات  شهر

ارزشمند می شود  کارگر را قرارداد دائم کرد و نگه داشت، ۲۳۰ اعتصاب که که نقش آن ود. خب اینجاستشمی

 ».آسانسور ما رو به باال میره«که نویسد و آن روزنامه بیخود �ی

ی مشرتک و منسجم را ند یک مبارزهاتو روشی است که می و وهبنابراین در نظر گرفنت منافع طبقاتی تنها شی

و  شان نشدندموفق به رسکوب هیچ انسانی و هیچ دولتی را حال ملیت به هر .سازماندهی بکند کارفرما علیه

هم دارد در  یکی از کادرهای رهربی که یک مکانیواقعی را بگویم؛  ییک �ونه ن هم هست.شاحق طبیعی

ل قبکه داریم در کادر رهربی . یا یک سوری کندمیدر جلسه رشکت و بعد خواند می رود �ازش راکار، می محل

سوسیالیست انقالبی، کارگر ما است.  یباید بخواند. این واقعیت طبقه از خوردن غذا یک دعایی دارند و

است که وضعش  وضعیت چپ در جهانز متاثر ااین هم  .دمرادیکال انقالبی من ندی یا کمونیست انقالبی

که االن رفته مسجد  مسل�نی بتوانی آن در این وضعیت  اما ه� اینجاست که .و نه فقط رشکت ما خراب است

شانی تا برای همزمان کنارهم بن و یا مراکشیای ، ترکیهری پای میز با یک لهستانیو بیا اندهخو  و �ازش را

 .خواست مشرتکشان بجنگند



 

 واردی که گفتی،ی این مبا همه برای متحد کردن کارگرها بری، مثال یک تاکتیکی ش� بکار میطرف اینحاال 

 ؟عتصاب داردبرای برهم زدن ا یهایتاکتیکچه ، فر ط نآ 

اش زیاد هتوانی طوالنی اعتصاب بکنی، هزینمتفاوتی دارد. اول اینکه تو �ی هایروشطرف هم  نآ خب 

به پلیس ندارد.  یگوید، خب تو اعتصاب بکن و هیچ نگرانی و احتیاجها میوقتشود. در نتیجه خیلیمی

دهد. تازه این به نفعش ورد. قانون هم این اجازه را به او میآ های واسطه کارگر میرود و از رشکتله میبالفاص

ت یا چند روز از رشکت کارگر موقتی است که برای چند ساعهم هست چون حقوق کارگر ثابت بیشرت از 

شود و اگر از حقوقش کم مییورو مثلن  ۱۰۰بیند که روزی و می کندمیهم حساب کارگر  واسطه گرفته است.

ساعت کار را  هم چند گاهی ها چند روز ووقت گاهی .ماندروز اعتصاب کند آخر ماه چیزی برایش �ی ۱۰

را بیاورد. دو سه ای/فلکس کارگرهای واسطهبتواند فوری که تا کارفرما متوجه نشود  کنیمبازی میخوابانیم. می

، کندیگوید رصف �رد و میبُ د، مینخواو درآمدش �ی ر ماه هزینهآخ ندیبماه که اینطور باشد کارگر می

 نخواستیم اصلن.

ها شود این است که چرا ما باید اعتصاب بکنیم تا لهستانیبعد هم یک گرایشی که االن دارد تشدید می

کارکنان کارگران مرکز توزیع در همبستگی با  کنممی. یا االن دو روز است که من تالش استخدام شوند

همکاری گویند که ما سه بار اعتصاب کردیم و اینها همکاری نکردند، پس ما هم ها اعتصاب کنند. میفروشگاه

کنیم، باید اصول را در نظر بگیریم و این که کنیم. این اشتباه است، بحث من این است که ما تجارت �ی�ی

 همبستگی میان ما چقدر رضورت دارد.

 

 بر فقط و تاثیری است منتهی این اتحادیه صنفی که وجود دارد.ای اتحادیهید داری بر نقش و تاک اشارهخیلی 

برنامه این است که  و جایی گفتی که .چه دولت ندارد و حاال چه پارملان ،ودشقوانین کلی که تصویب می

توانند هم می ددر مقابله با این رون هاآیا این اتحادیهها هم واگذار شوند به بخش خصوصی. شهرداری

 ؟گذار باشندتاثیر 

سندیکا یک دستگاه اقتصادی هست و فقط مبارزه  کندمیفکر که چپ این است اشتباه مخرب  ببینید یک

ی کارگر در دویست، سندیکا محصول مبارزات سیاسی طبقه کارگر. یصنفی طبقههای خواست برای کندمی

هاست اتحادیهی کارگر همین سندیکاها و ی طبقهورد سیاسآ دویست و پنجاه سال گذشته بوده. بزرگرتین دست

نا به نفوذ به ویژه طی تاریخ ب هادر آن متشکل بکند. حاال اینکه اتحادیه انسته خودش راکه بدست آورده و تو 

طور که احزاب سیاسی چپ ن، ه�مسخ شدند ،دموکراسی بودندتاثیر نیروهای سوسیالنیروهای چپش، تحت

موضوع  ،و پنجاه سال گذشته احزاب رادیکال هم ازبین رفتند در تاریخ دویست، دویست هم مسخ شدند،

ش یهااز این طریق به خواسته دوار است کهی کارگر امیطبقه کا هنوز مانده وسندیحال . با اینمهمی است

نه الزاما عضو  د وعال باشنبه آنجا بروند و فکارگران که  یبرای مبارزه ظیری استنبرسد، بنابراین مکان بی

کارگران  از طریق همین را های حزبین سیاستاتو می که عضو حزب بشوند. ندارد هیچ لزومی باشند. حزب



که ش�  است مکانیحداقل ا ولی که سندیکا جای حزب بلشویک را بگیرد، ندارماین توهم . اصلنپیش برد

 مهم است. قرار بکنید و این خیلیی کارگر بر رگانیک با طبقهو ا نید ارتباط مستقیماتو می

این  کارگر را ی، نه اینکه من امیدوارم مشکل طبقهن استاز این جنبه دلیل اصلی عضویت من هم همی

روکراسی اتحادیه و بار هم نوشتم، اتفاقا مبارزه با بمن حتی یک .حل خواهند کرد، اصال یی که هستندسندیکاها

فرماست، چون الیت باالی سندیکاها زیر ی مستقیم با کار تر از مبارزهلو سندیکاهای کارگری هزاران برابر مشک

های سنگینی من درگیری. گیرنداز ش� می را رادیکالیزاسیون یاجازه از طریق اتحادیهاند که  سنتی نفوذ احزاب

به خود  یزیکیهایی که گاه فرم ف، درگیریهربی اتحادیه بوده نه با کارفرماساله داشتم با ر  که در این چند

رهربی گفت که حق  .کنممیاشغال  را اتحادیه م و دفرت مرکزییآدید کردم که میته حتی بار منگرفتند. یک

ند و پول که عضو  است یی، اتحادیه متعلق به متام اعضاو من گفتم که حق من است بکنی کار را نداری این

اگر لزومش  من ،نجا به عنوان رهرب سندیکاآ  نشستیدند. این ساخت�ن متعلق به همه است نه به ش� که هدمی

 .کنیممی نجا را هم اشغالو ای کنممیبسیج کارگران را علیه ش� ببینیم،  را

و  بجنگی باید هم با کارفرمابه این دلیل که  تر استخردکناعصاب تر،من اتفاقا بدتر، سنگین یوظیفهبنابراین 

اعتصاب،  وییواهد برای تو قائل شود. اینجوری نیست که تا ش� بگخهایی که سندیکا میمحدودیت هم آن

که  وردآ . صدتا رشط و رشوط مینیست طورصلن این؟! ایدیما منتظر ش� بودیم، کجا هم بگوید به به، رهربی

ا اینج بنابراین .ای بیروناز جلسه آمدهمتام بحث تو را مسخ کرده و  بینیمی یک مرتبه شوی.ن متوجه �یاصل

هایی که داری. آرمانو  هاها، ایدهها و تواناییبه نوع فعالیت و خواستهآگاهانه نگاه کنی جنبه  دو باید از

اتحادیه و یا برای کار در درون اعصاب آهنین داشته باشی  . ضمن اینکه بایدکندمیبازی  نقشی اینها همه

شوخی هم ندارد این دو همیشه روی اعصاب  .هم با کارفرماروکراسی بجنگی و و با بهم چون باید  .سندیکا

است.  روکراسیو کارگرها به رهربی نرسیده، اینها همه ب بدست خود حال الیت رهربی چون به هر هستند،

 بزرگرتین خطر جنبش کارگری هستند.نم که اینها داتوهمی نسبت به رهربی ندارم و می بنابراین هیچ

که  آنهاییداران، کامیون از طریق اتحادیه و سندیکا با کنیم،می اعتصابا م وقتیم که یارصار شدید داشت مامثال 

زیر و کرد قبول �یاتحادیه . که آنها هم اعتصاب کنند ه�هنگ کنیم کنندمییا بار خالی  دزننبار می آیندمی

ن هم اعتصاب انندگااگر یک یا دو روز بعد ر ده روز طول کشید،بار یکرفت. مثال اعتصاب ما که بارش �ی

با اینکه اتحادیه شد. اما های ما پذیرفته میخواست یی ثانیه کار متام بود، بالفاصله همهکردند در سمی

اکز توزیع مر  در یکی از ۲۰۱۰حاال در سال  .روکراسیو گویند باین را می ،کندیاز آن استفاده � اردقدرتش را د

 ، وقتیبیاید و بار خالی کندکامیون  ۲۳۰۰اگر  شد.ن اعالم �یآ  اما خروجی شدیکامیون وارد م ۲۳۰۰حدود  ما

تازه این مربوط به ده سال قبل است، االن  کامیون خواهد بود. ۲۳۰۰که خرد شود برای توزیع حتمن بیشرت از 

  هرچه در این نکرد. همکاری اتحادیهمهم بود که  داران چقدر در اینجابنابراین نقش کامیونخیلی بیشرت شده. 

همین االن که کارگران  از کار مشرتک وحشت دارد.روکراسی و بد، که همکاری کنی کنممیارصار  سال ده

م در هش�  !اطالع بدهد که مراکز توزیع توانست به ماند، رهربی به راحتی میاهها اعتصاب کردسوپرمارکت

یت از آنها بدهد اما این کار را توانست راحت یک بیانیه در ح�همبستگی با آنها دست از کار بکشید، می

نگذارد این اتحاد شکل بگیرد و هر بخش جدا کارش را بکند تا خواهد اش می. رهربی اتحادیه همهکندی�

 اش را بکند و بعد هم بگوید؛ موفق نشدیم، دست از اعتصاب بکشید.رهربی اتحادیه راحت معامله



 

داری. شده که به از رویارویی با کارفرما  ایشخصی ینقش پررنگی داشتی چه تجربهدر اعتصاب خود تو که 

 ادن به اعتصاب پیشنهاد بدهند و یا تهدیدت کنند؟خود تو برای پایان د

اولین  است. خرید کادرهای رهربیدهد، برای مقابله با اعتصاب انجام میکارفرما یکی از کارهایی که  !البته

ی کلیدی هاگیرد. تقریبا متام شخصیتجایی به کار میمبارزه را در یک های کلیدیشخصیت کندمیکاری که 

های جالب اینکه همه رییس داریم، ا یک رییستر. مثلن میناز کادر رهربی تا پای گذشته را،ده، پانزده سال 

ود دارد که از ها را دارند. در بخش تولید یک قسمت وجسمت نشینند و بهرتیندر اتاق فرمان میکادر رهربی 

متام کارهای تکنیکی و غیره  و تولید را زیر نظر دارند. محل کنرتل کنندمیچیز را کنرتل طریق کامپیوتر همه

 نها را بخرد.بود ای توانسته کارفرما به راحتی نجا هستند.هربی االن آ کادر ر  یاست، همه

دعوتت  آمد و گفت که بار مدیر بخش، آمدند. مثلن یکدطرف من نیامدننخرید، نه اینکه  چرا من را اینکه

آمد و مدتی بعد از یک دوباره . بعد گفت باشد و توانمی�دارم،  گفتم برنامهرون. من برای یک قهوه بی کنممی

ن زبان هنوز آ ؟ گفتم قهوه بخوریم کی وقت داری کیم بیرون باهم یوم بر هخوامن هنوز میگفت که 

ای بخورم. درحالی قهوهدر بیرون از محل کار یک  ش� مده که عالقه داشته باشم باابوجود نی ما مشرتکی بین

کمیساریایی که مثلن حقوقش مرتبه یا یک .کندمیبیند برایش تعظیم را می مدیر بخش هر کارگری وقتی که

 توانممی گفت. بله ؟ گفتمفالنی هستی گفت تواز دفرت مرکزی آمد و  میلیون در سال نیست ۵و یا  ۴کمرت از 

د جای ش� یبیا گرکی دیگیرم، یمن االن متاس می :گفت .توانم�ی کارم االن که رس گفتم ؟االن با تو صحبت کنم

ولی  دهستن خوب و همه عالی ،کردممیدنبال  کار رشکت را متام ریز�رات :گفت .نماتو ، میدگفتم باش، ندبنشی

با  من است و ت پیشاهمتام پروند استهفته  یک ؟بینم تو کی هستیبم هخوا، میمخ من توی تو نشستی

؟ گفتم: ش� تا تیم لیدر متاس گرفتم که ببینم ش� کی هستیدسهتا از مدیرهای ادوار مختلف متاس گرفتم، با سه

تو  گفت بدانی؟ خواهیمیگفتم. چه میپیش خودم مدید آ یپیش م ین هفتهه� کشید،نقدر زحمت میچرا ای

 ندارم. شخصی یاست، خواسته کارگر یخواسته گویممیچیزی که  .خواهم�یمن چیزی  :؟گفتمخواهیمیچی 

م هکه بخواندارم  ای؟ گفتم نه واال من هیچ مشکل شخصیاینجا مشکلی داریکرد که مثلن  صحبت رصیح

اگر ناراضی هستی با  :گفت .گویممیبه تیم لیدر  باشد حل بکنم، اگر مشکل شخصی را مااینجا مشکل شخصی

خواست کارگرها  یبارهدر گفتم واال من تا االن که نداشتم. بعد  .کنممیحل  من متام مشکالت را من متاس بگیر،

 گفتخوابانم. می نجا راصبح ای ۷اری، من فردا ساعت دم ما بگذ اگر پا روی نببیگفتم صحبت شد و من 

م از هخوابه همین خاطر میو شنیدم  و اسمت را مدم ببینم تو کی هستیخاطرهم هست آ  مینهنم، بهدامی

و لیدرها  ، چون مدیر بخشتواند بخرد یا نهببیند میبا تو آشنا شوم. به هرحال خیلی ساده آمده بود  نزدیک

 نتوانسته بودند.

کارگر آنجا  ۱۰۰د ها که ما حدو سیگاری آمد داخل اتاق ندعوض شد که مدیر بخش با مدیر تولید وقتییا بعد 

نشینند. به ما گفت که دقیقه است. گاهی کارگرها بیشرت می ۱۰وقت اسرتاحت قانونن  بودیم و گفت که

دقیقه. این کلی  ۵۰۰شود دقیقه می ۵نفرید و هر نفر  ۱۰۰دقیقه باید بروید رس کار.  ۱۰فاصله بعد از بال 

متام کارگرها  گویممیاز فردا صبح بکنید  را کار گفتم که اگر ش� این ... من بالفاصله بلند شدم وهزینه دارد و



ای هست که ما و رضری که ش� خواهید دید بیشرت از این پنج دقیقه کنندرشوع را کاری نوعی به اصطالح کم

 م.کنیاضافه اسرتاحت می

و  کندمیدقیقه کمرت کار  ۵۰کنیم و هر نفر در روز بیش از برایش توضیح دادم که در هر بخش چه کاری می

. گفت که نه ش� باید قانون را رعایت کنید. من هم در جمع گفتم که ش� ش� رضر بیشرتی خواهید کرد

خواهد که ش� علنی و در برابر کار را خواهیم کرد.این هم شهامت می گوید اینطور ما هم از فردا اینمی

 ردی،که صحبت کین و گفت که من ناراحتم از تو یمدیر بایستی. متام که شد آمد پا کارگرها مقابل کارفرما و

جلوی  ،دادم جواب علنی من هم چون ش� علنی صحبت کردید :گفتم .زنم تو چیزی نگووقتی من حرف می

: دست بده، که اگر دراز کرد گفت ا. بعد دستش ر کنممیجلوی کارگرها صحبت  من هم کارگرها صحبت کردید

دوباره  را کار دست بده این :گفت .دهمدستی �یاصلن  :گفتم. کنیصحبت �ی رم صحبت کنم تو دیگیمن بیا

 دهم چونمیبه یک دلیل دست  :گفتم نند. بعدبیهمه هم دارند می ،، حاال جلوی کارگرهاعمرا :گفتم .کنی�ی

ولی دست  : باشد قبولگفت. کنممیاما اگر دومرتبه بیایی و صحبت کنی من هم صحبت  سنت رشقی است

 برایش دادم خیلیمنم دست �یروی هوا بود و  بودهم  چون دستش دراز شده بود، یکی دو دقیقه .بده

 .کنممیش� راقبول ی نه اینکه این خواسته م باهات ولیهددست میگفتم بود.  سنگین

هم راحت  اهکارگر  خود ،کنیمپیدا میجاسوس را ها وقتگاهیدن، جاسوس دارند. خری عالوه برحال  به هر

رد د که خربها را هستننفر  دو تیمی یکی هربرد. در را می خبارا کیو  کندمیفهمند که کی جاسوسی یم

و  مدیر بخشاخل، درفتیم بعد از اعتصاب که می ،ل روشناعتصاب با موبایدر  مده بودندآ یا حتی  .کنندمی

که من  دنستندامدیریت همه می بخش رفتممی هایی کردم.نستند من چه صحبتدامدیرهای تولید همه می

 ریخ بوده و فقط مربوط به امروزدر تا اسوس دارند. خریدن کادر رهربی هممعلوم است که ج گفتم، خب چی

پس  گردنیبا پس ها و بعدبه اصطالح تظاهرات به رهربی را دادند هاییحتی سمت .نیست، همیشه بوده

شان حقوق. گرفتند خونبه همین خاطر خفه و به دست آوردندهایی ، سمتبودند . به هرحال راضیدگرفتن

 که اعتصاب فایده خوانندیاس می یوند که همیشه برای جنبش کارگری آیهشعاملی می هم خوب است و

 .مداما کردیم چیزی ازش درنی ندارد،
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