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تسنگ زغال معدن کارگران علیه لتستیکی لهستان: گلوله های 

ش. ترجمه: مصی

داشسست. بیسسست دنبال به شدیدی سرکوب که کشید. اعتصابی طول روز نوزده معدن کارگران اعتصاب
های خواسسسته همسسه یسسافت. البتسسه پایسسان اعتصسساب و داد، اسسستعفا شسسرکت عامل مدیر شدند؛ جروحم نفر

بود. نبرد مقدم خط  در801 سیارپیان ی نشد. اتحادیه اورده بر کارگران

کمپککانی مقککر در کککه کارگرانی روی به لتستیکی  میلیمتری37 های گلوله با لهستان پلیس  فوریه،9 دوشنبه
مجروحین از بعضی حال که شدند زخمی کارگر کرد. بیست شلیک بودند، شده جمع 2جاتسترزبی تسنگ زغال
[وقککایع] خواهیککد می هککا پلیس زدنککد: «شککما می فریاد کارگران کرد، می شلیک پلیس که اتست. زمانی وخیم

)  3جاریوزلسکی ژنرال کودتای به کنید!» (اشاره تکرار  را1981 دتسامبر

های تسندیکالیسککت از نفککر نککه 4شککرکت مدیرعامل زاگوروتسکی که شد آغاز زمانی  ژانویه28 روز اعتصاب
کمپانی نام به دیگری کمپانی معدنچیان با همبستگی در اعتصاب یک کردن برپا جرم به را 5بودریک معدن
تعلیککق حککالت به بود شده امضا پیش تسال دو که را جمعی های نامه توافق آن، بر علوه و کرد اخراج 6وگلوا

مهمککی نقش که بود،  هم80 تسیارپیان ی اتحادیه 7رهبران از یکی اخراجی های تسندیکالیست بین درآورد. در
داشت. 2008 و 2007 های تسال ی روزه 46 اعتصاب ندازیا  راه در

افتادند. کار از معادن  و بردند  تسر به اعتصاب در  کارگر5000 مدت این کشید. در طول  روز19 اعتصاب

تسککلی جملککه: کردنککد. از حمککایت معککدن کککارگران نککبرد از رادیکال غیر های اتحادیه حتی ها، اتحادیه تمام
تسوتسککیال بککه نزدیککک ( کنفدراتسککیون 9اپککز   راتسککت)، کککاران محافظه بککه نزدیک ای ( اتحادیه 8دارنسک

1. Sierpien 80

2. Jastrzebie (Jastrzebska Spolka)

3. Jaruzelski

4. Jaroslaw Zagorowski
5. La mine Budryk

داشت قصد شرکت اروپاتست. این در معدن های شرکت ترین بزرگ از ) یکیKW: Kompania Weglowa( وگلوا . کمپانی6
مککردم اکککثر حمککایت با و بود پیروزمندانه معدنچیان کند.  اعتصاب اخراج را معدنچیان و تعطیل لهستان در را معدن چهار که

17 در کککه ای توافقنککامه طبککق و نشککد؛ بیکککار کار از کارگری هیچ شد؛ جلوگیری شده یاد معدن چهار شدن بسته شد. از روبرو
ندهد.  انجام اعتصابی کارگران «قانونی» ای علیه پیگرد هیچ که اتست شده متعهد دولت شد، دولت امضا با 2015 فوریه

7. Krzysztof Labadz

8. Solidarnosc

9. OPZZ
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Sierpien ی اتحککادیه و میانه)، (کنفدراتسیون 10فز ها)، دمکرات پشککتیبانی از کککهنککبرد»  ی «اتحککادیه  یککا80 
بککه موتسوم کارگری اعتراضات ی زنجیره از را نامش اتحادیه اتست. این اربرخورد معدن کارگران ی گسترده
کککارگری های اعتصککاب شککاهد لهسککتان تسککال ایککن تابسککتان اتسککت. در  گرفته عاریت » به1980 «اگوتست
مستقر حکومت ارکان که شد همبستگی» منجر «جنبش نام به بزرگی اجتماعی جنبش به که بود ای گسترده
شد.) شرق بلوک کشورهای برخی در دیگری مبارزات بخش الهام و لرزاند را شوروی به وابسته

بککه را اعتصاب رهبری که کارگرانی و کرد اعلم غیرقانونی را کارگران اعتصاب دادگاهی اعتصاب، طول در
کرد. ... رییس تهدید  یورویی میلیون چند جریمه پرداخت به  رااخراجی- کارگر نه جمله -از داشتند عهده

کرد:  اعلم لهستان خبری آژانس به 11 زیتک بوگوتسل  ،80 تسیارپیان ی اتحادیه

هستند.» دولت از تر قوی مافیا و دزدان راهزنان، که کنیم می زندگی کشوری در «ما

*  *  *

لهستانی: کارگران فراخوان

نکنید!   شلیک کارگران روی به

نگیرید! کار به معترض کارگران علیه بر را دولتی نهادهای

را لهسککتان، جنککوب در جاتسترزبی، تسنگ زغال کمپانی معدن کارگر هزاران اعتصاب دادگاهی  فوریه12 روز
اعتصابی کارگران از حمایت برای تظاهراتی معدنچیان، فرزندان و زنان روز همان کرد. در اعلم قانونی غیر

کردند.  برپا شهر در معدن

داده قرار خود هدف شده، آغاز پیش روز شانزده از که را اعتصاب این شکستن گوناگون های شیوه با دولت
آور اشککک گاز از اتستفاده با کردند. آنها اعتصاب شکستن در تسعی شورش ضد پلیس ی ویژه اتست. نیروهای

کردند؛ مجروح را کارگر بیست از بیش لتستیکی های  گلوله پرتاب و  میلیمتری37 شورش ضد های اتسلحه و
بککه را  اعتصککاب ی دهنده تسازمان کارگران  دادتستان چند شدند. همزمان، مجروح شدیدا کارگران از بعضی

مککالی ضککرر اعتصککاب روزهککای در کمپککانی که ادعا این با کردند، تهدید مالی تسنگین های جریمه پرداخت
اتسککت، اتحککادیه رهبران از گرفت، قرار دادتستان تهدید و تعقیب مورد که کسانی از اتست. یکی شده متحمل

بود.  کرده تسازماندهی بودریک معدن در را ای  روزه46 اعتصاب قبل تسال هفت که

ورشکسککتگی باعث خود مدیریت با (زاگوروتسکی) که کمپانی مدیرعامل  اخراج خواهان اعتصابی معدنچیان
تککن درخواتسککت ایککن بککه دارد، را شککرکت ایککن تسککهام نصف از بیش که هستند. دولت اتست، شده کمپانی

اعتصککاب حککق از چنین هم و شان شغل از هستند. آنها مصمم و قاطع شان خانوادهای و دهد. معدنچیان نمی
کنند. می دفاع لهستانی کارگران تمام

10. FZZ

11 . Boguslaw Zietek
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از هککایی نامه ارتسککال بککا کککه خککواهیم می اروپککا تسراتسر در اجتماعی های تسازمان دیگر و ها اتحادیه تمام از ما
بککه را نئولیککبرال حاکمان تواند می یونان، در که همچنان المللی، بین همبستگی کنند. تنها حمایت ما ی مبارزه
کنیم. مقاومت ها دولت ضداجتماعی حملت مقابل در توانیم می باهم وادارد. تنها نشینی عقب

80 تسیارپیان ی اتحادیه رییس زیتک، بوگوتسل

2015  فوریه12

*  *  *

گزارش: منبع

http://www.alternativelibertaire.org/?Pologne-des-balles-en-caoutchouc
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