اعتصاب بر سر سختی سرمايه داران چيره شد!
برطبق آخرين خبری که از سوی خبرگزاری سوئدی ت ت ) (TTاعالم شد که ترجمه آنرا در زير می
خوانيد ،اعتصاب خلبانان شرکت ھواپيمائی لوفت ھانزا ی آلمانی در ھمان روزاول که به توقف بيش از
نيمی از پروازھا انجاميده بود ،بر سرسختی مقامات لوفت ھانزا پيروز شد وآنھا را به پای ميز مذاکره
برگرداند .اين نشان می دھد که بر خالف گفته ھای ياوه سخنگويان بورژوازی ،نيروی انسانی يعنی
نيروی کار جايگاه ويژه خود را در جامعه حفظ کرده است و می تواند جامعه را از حرکت باز دارد .
ھر نيروئی را به عقب نشينی وادارد و بر ھر سدی چيره شود .اگر متحد و با يک استراتژی
سوسياليستی ھمراھی گردد ،قادر است که سيستم سرمايه داری را با تمام دم و دستگاه حکومتش يعنی
دولت تا دندان مسلح و مجالس قانونگزاری و دادگاھھا و زندانھا و کليسا و مسجد و کشيش و آخوندش
در ھم کوبد وبه جايش يک جامعه ای بنا نھد که مجبور نباشد برای رسيدن به ھر خواست ابتدائی ،خود
و ديگر زندگان را از مواھبش باز دارد .به اميد آن روز .اين نيم پيروزی تا کنونی را به کارکنان لوفت
ھانزا و تمام کارگران تبريک می گوئيم.
حميد قربانی
 ٣اسفند ماه  ١٣٨٨برابر با بيست و دوم فوريه ٢٠١٠

Several air strikes in western Europe

اعتصابات کارکنان ھواپيمائی غرب اروپا را می لرزاند

اعتصابات بيشتری در راھند

شرکت لوفت ھانزا به دادگاه متوسل شده است تا در روز اول ،اعتصابات را با زور دادگاه بخواباند.
امشب قرار است که تصميم دادگاه فرانکفورت در اين رابطه اعالم گردد .ھمزمان طبل اعتصابات در
ھر دو کشور بريتانيا و فرانسه نيز به صدا در آمده است.

شرکت لوفت ھانزا در روز اول اعتصابات )دوشنبه( بامراجعه به دادگاه می خواھد که اعتصاب را در
اولين روز بخواباند.
شرکت لوفت ھانزا که به دادگاھی در فرانکفورت شکايت برده است و قراراست که امشب دادگاه
تصميمش را اعالم کند ،می گويد که اين اکسيون يا اعتصاب "بی تناسب" است.
 ۴ھزار نفر از خلبانان اين شرکت که عضو اتحاديه کارکنان کابين ھستند ،يک اعتصاب  ۴روزه را
شروع نموده اند.
اين بدين معنی است که روزانه  ٨٠٠پرواز انجام نمی گيرند و ھواپيماھا برزمين می مانند ،اما شرکت
اميدوار است که تعداد کمی از پروازھا را با به کار گرفتن خلبانان غير عضو در اتحاديه نجات دھد.
ھمزمان بايد انتظار ناراحتی را در پرواز ھواپيما ھا را در جاھای ديگری از اروپای غربی را نيز
داشت :در بريتانيا کارکنان عضو اتحاديه کابين )ب آ( اعالم اعتصاب برای حقوق بھتر و شرايط کاری
بھتر نموده و در فرانسه اعضای  ۴اتحاديه اعالم يک اعتصاب از تاريخ  ٢٣تا  ٢٧فوريه را برای
کنترل کنندگان ھواپيما اعالم کرده اند .ولی در بريتانيا ھنوز تاريخ دقيقی برای اعتصاب کارکنان
کابين اعالم نشده است.
برای لوفت ھانزا اين اعتصاب  ۴روزه يک مليارد کرون سوئدی ضرر در بر دارد.
آقای اندرآس برتلس مسئول مطبوعاتی شرکت لوفت ھانزا به خبر نگار خبر گزاری رسمی سوئد )ت
ت ( می گويد " ما روزانه بر اثر اعتصاب  ٢۵ميليون يورو ) واحدپول اروپا( ضرر می کنيم"
البته اين ھنوز کل مبلغ نيست ،بعد از اين ضرر و زيانی است که ما از ترک مسافرانی که شرکت را
ترک می کنند و غيره،می بينيم.
لوفت ھانزا در شرايط حاضر روزانه  ١۵٠ھزار مسافر دارد .خلبانان اعتصابی خواست گرانتی و يا
امنيتی شغلی را دارند چون که لوفت ھانزا می خواھد عمليات پرواز خود را به شرکت ھای ارزان
منتقل کند .آنھا ھمچنين می خواھند که حقوق شان به نسبت شش و چھار دھم درصد افزايش يابد .و
اينکه مشاوره از طريق ايترنت يعنی سايت به مسافرين لوفت ھانزا داده شود.
با وجود شروع اعتصاب چندين پرواز از آيرلندا فرودگاه استکھلم و برعکس امروز انجام گرفت.
برای پرواز ھای به فرانکفورت پرواز ھا با ايست روبه رو شدند .ساس و لوفت ھانزا بوسيله شرکت
ھواپيمائی اتحاد ستاره )( Star Alianceبا يکديگر ھمکاری دارند ،ولی مسئول مطبوعاتی
ساس) (SASآقای الرس آندرسون می گويد که اين ھيچ مسئوليت ويژه ای برای ساس )شرکت
ھواپيمائی اسکادونياويا( در رابطه با لوفت ھانزا ايجاب نمی کند .او ادامه می دھد که مسافرين می
توانند سفارش بليط راخيلی راحت به ساس منتقل نمايند.

 .اما آخرين خبر
لوفت ھانزا پرواز می کند و ديگران اعتصاب

بعد يک روز اعتصاب امشب اعالم شد :مذاکره بين شرکت و اتحاديه خلبانان از سر گرفته شد ،ھمچنين
پروازھا .اما برعکس انتظار يک اعتصاب در فرانسه می رود.
پس از يک روز اعتصاب در غروب روز دوشنبه اعالم گرديد که مذاکره طرفين از سر گرفته شد و
اعتصاب تا اطالع بعدی آرام گرفت .از نيمه شب امشب پروازھا از سرگرفته ميشوند .در ھمين روز
دوشنبه يعنی اولين روز اعتصاب تقريبن نيمی از پروازھا متوقف شدند.
اعتصابيون اعالم کرده اند که اگر مذاکره بين اتحاديه و مقامات لوفت ھانزا به نتيجه نرسد ،اعتصاب را
از روز  ٨مارس از سر می گيرند.
پايان ترجمه

