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 Von Gerrit Hoekman - گيرريک ھويکمن: نويسنده

 دپلوم انجنير نسرين معروفی: برگردان از
  ٢٠١۶ جون ٣
  

  بلجيم خاموش است
 .است اجتماعی دولت ھستند سيهاعتصاب علي  دربه صورت دوامدارکارگران 

  .مارکسيتھا وحدت را می طلبند.  انارشيستھا تبليغ به اعتصاب عمومی می کنند

  
  کارمندان خدمات عمومی به روز سه شنبه در بروکسل: مبارزه عليه دولت

Foto: Francois Lenoir/Reuters  

تعداد زياد اتحاديه ھای . داخته شد و يا فلج شدبه روز سه شنبه در بلجيم دوباره  قسمت زياد زندگانی عمومی از کار ان

 دولت راست وسط اعتراض اجتماعیکارکری دعوت  به يک اعتصاب کارکنان خدمات عمومی نمودند تا عليه سياست 

  .نمايند

اکثر مکاتب و کودکستانھا بسته بودند، سرويسھا و ترنھا . ده ھا ھزار نفرجمع شدند" گينت"و " سلکروب"در شھر 

از بلجيم به المان و از " تاليز"ھمچنان ارتباطات ترن سريع السير . توقف نمايندم بودند که عبور و مرور را مجبور 

  .المان به بلجيم متوقف بود
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 "والونی"به خصوص در شھر اين امر ران از کار دست کشيده بودند، در اعتصابات نويد بخش بود، گکه کا ًتاثيرات اين

  ".فلندرن" نظر به شھر به صورت واضح احساس می شد

مين مستخد" والونين" ًاين اقدامات نظر به خواست اتحاديه ھای کارگری فقط بايد يک روز دوام کند، الکن مخصوصا در

به اين ترتيب مردم ھنوز ھم  مجبور ھستند . ترن اعالن کردند که می خواھند الاقل يک ھفتۀ ديگر ھم اعتصاب نمايند

آنھا ناگھانی در روز چھار شنبه گذشته از کار دست کشيدند و . حمل و نقل زندگانی  نمايندکه با محدوديت ھای وسايل 

ھدف از مذاکره اين است که شرکت مسؤول می . از آن روز تا به حال با شرکت مسؤول خط آھن در مذاکره ھستند

امتيازاتی راکه کارگران دارند بايد يعنی آنچه به اصطالح .( خواھد دو روزی را که به نام روز تالفی است، از بين ببرد

  ).نده از برگردان-ًکه واقعا امتياز باشد که نيست  در صورتی،فسخ شود

 دوسيه  قرار بدھد در صورتی" اد اکتا"که معلوم می شود، شرکت نامبرده حاضر خواھد بود که اين نظر را در  طوری

ھمچنان . صرف نظر نمايند ياد می شود،"روز شاھی" نام  که بهیکه کارمندان در مقابل اين حرکت از پول روز تعطيلي

بنياد اتحاديه . ی داشته باشد روز مريض١٨که يک مستخدم زيادتر از  روزی ديگرتالفی بايد حذف شود، در صورتی

  ..مطلق رد کرده اندھای کارگری اين پيشنھاد را با اکثريت 

 را با خود  ھائی مجازاتمی بايد که "اعتصاب خشن "باط می گيرد به يک، موضوع ارت بلجيمترنشرکت به عقيدۀ 

در عوض عالوه بر آن . ، اخطاريکه درج دوسيۀ شخصی آنھا شودداده شوداعتصاب کنندگان بايد اخطار به . داشته باشد

ًکه معموال حق   اويرو از معاش آنھا کاسته می شود، پولی١٢.۵٠ھر روزی که کارگران اعتصاب می کنند، مبلغ 

   .آنھاست

ترن نمی خواھد ، الکن مدريت بر آنھا لبريز شده استصکاسۀ د که  کارگر ترن واضح و آشکار می سازنھزاران"

جوی راه حل باشد، می خواھد حرف خود را به کرسی  و  که در جستو به جای آن. گستردگی اين جنبش را درک کند

 سياست مديريت ترن با اتخاذ مواضع "ولونيش"ای ، رئيس فدراسيون اتحاديۀ سوسياليستھ"ميشايل ابدديزی" ."بنشاند

  .گفت باال پاسخ

  .می باشد که آيا جريمۀ نقدی قابل اجراء ارزيابی می نماينداکنون حقوق دانان مربوط به ترن 

ھنوز ھم اغتشاش و آشوب کافی " پيترتيررين" رسوا و انارشيست بلجيمی ،به نظر می رسد که برای انسان فتنه گر

  .نيست

در آخر ھفتۀ گذشته در انترنيت يک نوشتۀ از قرار معلوم  سياسی می نامد، تبليغاتانسانی که خودش را به حيث وزير 

 می ٣١وی ذکر نموده که از :" ، که در آن مردم را به کارشکنی و خرابکاری فرا خواندهاسترا به نشر رسانده 

  .جيم شورش ادامه يابد بلسقوط دولتمی بايد آغاز يافته الی ". اعتصابات عمومی

به نظر وی ھرکسی می بايد از خود بپرسد چه ! و ھمچنان تذکر داده که اين دولت مجبور است ھمين حاال از بين برود

که " ان فرابل "شرکت!" حرکت ترن ھا شد مانع نمودهخطوط آھن و ترن ھا را سد کرده می تواند؟ حداقل می بايد 

سخنگوی اين شرکت . رسمی ساخت" تيررين "عليهبلجيم است، شکايت خود را مسؤول تعمير و نگھداری خطوط آھن 

، چون يک تھاجم به امنيت خطوط آھن است، لذا ما جھت امنيت .ما اين موضوع را بسيار جدی می گيريم: "تذکر داد که

  ."ستادگی می کنيميآن قاطعانه ا

اقتباس " فو تی ام"در پروگرام خبری رسانۀ " پ فو دی آ"رئيس حزب مارکسيستی کار "پيتر ميرتنز"که از  طوری

. شده، وی تذکر داده که ما از اين شيوۀ دعوت انارشيستی فاصله می گيريم و به ھيچ صورت برای ما  قابل قبول نيست

پ فو دی . "به حد کافی از جانب دولت و صرفه جوئی ھای آن صدمه وارد می شود) ترن(به کارگران خطوط آھن " 
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را تخريب نموده امر مشترک ما را صدمه می "و فليميھا" ولونيھا"ميان اتحاديه ھای مناسبات تکرويھا که د اخطار دا" آ

   .زند

از يک ماه به اينطرف است که به خاطر . ھمچنان بدون کاھش ادامه دارد" ولونيش"مبارزۀ صنفی نگھبانان زندان 

 .نموده اند اعتصاب ،کارکنانافزايش 

ۀ از سه اتحاديتشکل ديروز دو . را پذيرفتند" کوين گيينز "عدليهشنھاد وزير يپ"  فليميش"ھای اتحاديه در حالی که 

به عنوان جواب به روز سه شنبه در يک روزی که به نام روز اقدام  و فرانسوی زبان، پشنھاد جديد دولت را رد کردند

ًوزارت عدليه متقابال  .مسدود کردند"" وتتيشل"بندرگاه تيل را در " ولونيش"ملی برگذار شده بود به صد ھا نگھبان 

  .اعتصاب ماه ھا دوام کند ولو که اعالم داشت که دولت بيش از اين نمی تواند عقب نشينی نمايد

  

  :افزودۀ مترجم

به نظر من به ھمان اندازه که ھمسوئی و رزم تا حدودی مشترک طبقۀ کارگر فرانسه و بلجيم از اھميت خاصی 

نشان می دھد که سياست ھای ضد کارگری جھانی سازی کارد را به استخوان طبقۀ کارگر در تمام برخوردار بوده و 

 دفاع از منافع سرمايه دکشورھا رسانيده است، عکس العمل مقامات دولتی در دنيای سرمايه داری که مجدانه در صد

  .الب می باشدداران يعنی آنھائی که از مکيدن خون طبقۀ کارگر چاق و فربه شده اند، نيز ج

 در صد مردم آن کشور، از طرف دولت آن کشور برچسپ ٧۵چه در عين حالی که در فرانسه به خيزش بيش از 

واليت "زده می شود و در بلجيم دولت آن کشور کارگران اعتصاب کننده را جريمۀ نقدی می کند، در نظام " جنايتکار"

 تن از آنھا را که خواھان کار ١٧يکاری و بی حقوقی بسته اند، ، در حالی که تمام طبقۀ کارگر را در زنجير ب"فقيه

تا ضمن آن که به طبقۀ کارگر .  ضربه شالق می زنند١٠٠ تا ٣٠بودند، در روز روشن و جلو چشم تمام مردم، بين 

  :ايران درس اطاعت از سرمايه را می دھند، به جھانيان نيز در عمل به اثبات برسانند 

  .فقط می تواند توحش و بربريت سرمايه داری در انتظار آنھا باشديسم، لدر غياب سوسيا

  . م. ن

  

  

 

 

 
 


