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مبارزات و اعتصابات کارگری اروپا را فرا می گيرد!
کارگاران اروپا نيز به سازمان مبارزه طبقاتی نياردارند

در روز  ٢٩سپتامبر اتحادﯾه ھای کارگری اروپا با تجمع در برﯾسل مرکز اتحادﯾه نه
به رﯾاضت اقتصادی می دھند .اﯾن سياست را بعنوان ﯾک سياست ضد کارگری
که از طرف دولت ھا و به فرمان صاحبان ابزار توليد و توزﯾع است ،محکوم می
کنند .بر طبق اطالعيه کفنداسيون جھانی کارگران خوارو بار ،رستوران ،ھتل و
کشاورزی تا کنون  ۵٠اتحادﯾه از  ٣٠کشور به اﯾن فراخوان که از سوی اتحادﯾه
کارگری اروپائی داده شده است ،آری گفته اند.
ھمچنين بر طبق اﯾن گزارش غير از اعتصاب سراسری که در اسپانيا بوسيله
جنبش اتحادﯾه ای آن کشور اعالم شده است ،در کشورھای پرتغال ،اﯾتاليا،
ليتوانی،چک،قبرس ،صبرستان ،رومانی ،لھستان ،اﯾرلند و فرانسه برای
پشتيبانی از چنين مبارزه ای تظاھرات و اعتصاب در روز  ٢٩سپتامبر برنامه رﯾزی
شده است .کلن به نظر می رسد که روز  ٢٩سپتامبر روز تير و تاری برای
سرماﯾه اروپائی خواھد بود.
شعار ھای اﯾن تظاھرات و اعتصابات عبارت خواھند بود :عدالت اجتماعی از
مزرعه تا چنگال ،جنگ بر عليه نا امنی محيط کار ﯾا نبرد بر عليه کار مخاطره آميز
خواھد بود.
کارگران با اعتصاب و مبارزه جواب می دھند!

"بدترﯾن حمله به حقوق کار در طول ٣٠سال "
اتحادﯾه ھای اسپانيا خود را برای اعتصاب عمومی تجھيز و آماده می کنند.
تاريخ خير  ١٦سپتامبر ٢٠١٠

در حالی که اتحادﯾه اروپا ئی کارگران خود را برای ﯾک روز داغ مبارزاتی بر عليه
سياست رﯾاضت اقتصادی در روز  ٢٩سپتامير ) ٢٠١٠در برﯾسل مقر اتحادﯾه اروپا(
آماده می کند ،سازمان مرکزی کارگران اسپانيا)( CC.OOو اتحادﯾه )(UGTدر
ھمان روز اعالم اعتصاب عمومی نموده اند .اتحادﯾه ھای اسپانيا باﯾدخود را برای
جنگيدن و دفاع در مقابل حمله سرماﯾه و دولت اش از دو جبھه آماده کنند.

اولين جبھه اﯾنکه بانکھا ،بورس بازان و دالالن و در رأس ھمه آنھا صندوق بين
المللی خواستار اقدامات وسيع اعتباری برای اوراق قرضه خوﯾش ھستند .بر اﯾن
اساس و برای راضی نمودن سرماﯾه داران در ماه مه دولت باصطالح حزب
سوسياليست خود رامجبور به پس انداز  ١۵ميليارد ﯾورو با کسر نمودن مبلغ
بزرگی از مخارج عمومی و سرماﯾه گذاری ھای مورد نياز و ھمچنين  ۵درصد
کسری حقوق برای کارکنان بخش عمومی دﯾد .دومين حمله رفورمی و اصالحيه
ای بود در امور مربوط به بازار کار که در ماه ﯾولی از طرف دولت پيشنھاد شد و
در  ٩سپتامبر ٢٠١٠در پارلمان به تصوﯾب رسيد که برای کارفرماﯾان و صاحبان ابزار
توليد شراﯾط اخراج کارکنان و کارگران را ساده تر می نماﯾد.
در اولين مصاحبه ھائی که با اعضای ) (IULدر باره اعتصاب سازمان داده شده
انجام گرفته ،مصاحبه با خاوﯾار گونزالس منشی اتحادﯾه کارگران و کارکنان
بازرگانی و تجارت ،ھتل و تورﯾسم اسپانيا می باشد که در زﯾر ترجمه آنرا می
خوانيد.
ھمکار گونزالس می گوﯾد :نه فقط دولت اسپانيا بلکه اتحادﯾه اروپا ،جی،٢٠
شرکت ھای غول پيکر اقتصادی و صندوق بين المللی پول می گوﯾند که زمان
مشوق ھا گذشت .آنھا می گوﯾند که باﯾد دولت ھا برای سر و سامان دادن به
اقتصاد بحران زده جعبه ھای پس انداز و کسر نمودن بودجه را پيشنھاد و اجراء
کنند .اﯾن اعتصاب سازمان داده شده ﯾک جواب روشن نه! به اﯾن خط مشی
است.
چرا فکر می کنيد که اقدامات صرفه جوﯾانه راه حل مشکالت نيست؟ شما چه
اقداماتی را برای اﯾجاد مشاغل ،سرماﯾه گذاری ھای واقعی و ﯾک بخش قوی
عمومی پيشنھاد می کنيد؟
خاورﯾار CCOO :سازمان مرکزی کارکنان و کارگران اسپانيا رفورمی را در
سيستم اقتصادی حاضر پيشنھا می کند که باعث کنترل مطمئن بر قرض ھای
بی حد و حساب به خانوادھھا و شرکت ھا می گردد .ﯾک صناﯾع؛ انرژی -و
ساست آموزشی که ما را از ﯾک سيستم توليدی که ھسته آن بر ساختمان
سازی بی پاﯾه و اساس)کفی( قرار دارد،دور می کند و ھمچنين ﯾک سيستم
مالياتی که به تقلب مالياتی پاﯾان می دھد.

البته ما اتحادﯾه ھای کارگری ھستيم و ماﯾليم که به ﯾک توافق سراسری در
سطح ملی برسيم که کشور به بھترﯾن وجه ممکن از بحران بيرون بياﯾد .اقدامات
دشمنانه دولت نسبت به ما از طرف کارفرماﯾان مورد تشوﯾق قرار گرفته و براﯾش
دست زده می شود و اﯾن اقدامات تا حدی بود که کاسه صبر سازمان مرکزی
کارگران و کارکنان و اتحادﯾه  UGTرا لبرﯾز نمود که به آنھا دﯾگر اجازه سکوت کردن
را نمی داد .ما آلترناتيو دﯾگری برای کاستن از کسری بودجه پيشنھاد می دھيم.
آلترناتيو ما باال رفتن حقوق ھا و سياستی که اقتصاد تيره و تار را به اقتصاد
سالم و سفيد تبدﯾل می کند .مامی خواھيم ھمچنين سيستم قراردادھای
جمعی را بوسيله قوی کردن آن اصالح کرده،مراقب سيسيتم عمومی
بازنشستگی باشيم .ھمچنين پيشنھاد ما غلبه کردن بر سوء استفاده بر
استخدام ھای کوتاه مدت و موقت را در بر دارد.
در پاﯾان ،سازمان سراسری کارگران به افزاﯾش سن بازنشستگی به  ٦٧سال
نه! می گوﯾد ،زﯾرا که آن را اقدامی بی فاﯾده و مضر می داند .ما در عوض برای
سيستمی که شراﯾط دواطلبانه و قابل انعطاف بازنشستگی موجود را قوی می
کند ،آماده اﯾم.
چطور شما می توانيد پشتيبانی از اعتصاب را نه فقط در نزد اعضای خود ،بلکه
در ﯾک جببھه گسترده و عمومی به وجود آورﯾد؟
خاوﯾار گونزالس :اعتصاب عمومی که برای تارﯾخ  ٢٩سپتامبر فراخوان داده
شده است جوابی است به بدترﯾن حمله به حقوق کار و کارگری در  ٣٠ساله
اخير .غمگينانه و شوربختانه اﯾن است که ﯾک دولت سوسياليست )(١مجری اﯾن
حمله و ﯾورش است .دولتی که از طرف کارفرماﯾان و صاحبان ابزار توليد
پشتيبانی می شود.
ما در سازمان سراسری بر اﯾن باورﯾم که کارگران و حقوق بگيران در  ٢٩سپتامبر
ﯾک نه بزرگ و قابل توجه به اصالحات بازارکار می دھند.

ما در حال تبليغ در محل ھای کار و برای عموم در باره دالئل اتحادﯾه برای اعتصاب
و اﯾنکه ما چه آلترناتيوی دارﯾم ،ھستيم CC.OO .و  UGTبه ھمه جنبش ھای
ھشدار
مردمی ،اجتماعی -و سازمانھای فرھنگی و سمپات ھای چپ اعالم و ُ
داده و می دھد که برای دفاع از حقوق کارگران و ساﯾر کارکنان به طور فعال و
اکتيو از اعتصاب  ٢٩سپتامبر پشتيبانی کرده و آنرا تبليغ نماﯾند و با تمام نيرو در
آن شرکت کنند.

بعد از  ٢٩سپتامبر چه اقداماتی در دست اجرا دارﯾد؟
منشی اتحادﯾه کارگران خواربار و کشاورزی :بيشتر از ھر زمان دﯾگری ما باﯾد
برای پس گرفتن حقوقی که دولت کنونی از ما گرفته است ،مبارزه و نبرد
کنيم.اﯾن برای ما مھم است که فراموش نه کنيم که حقوق کارگران و مزد بگيران
بر درگاه و محراب اتحادﯾه اروپا و دالئل واھی بازار اقتصاد قربانی می گردد .ما
باﯾد بر عليه افراد و گروه ھائی که دليل و بانی بحران اقتصادی موجود ھستند ،
نبرد کنيم .اتحادﯾه ھای اروپائی و بين المللی باﯾد متحدانه و با ھمبستگی و
ﯾاری ﯾکدﯾگر آلترناتيوی را بی آفرﯾنند که قادر به اﯾجاد ﯾک دولت رفاه جھانی
ھست .جھانی مرفه و مطمئن برای ھمه.
من ماﯾلم ،به نيابت از  FECOHT-CC.OOاز جنبش اتحادﯾه ای اروپا برای اﯾن ھمه
پيام ھای پشتيبانی و ھمبستگی که ما گرفتيم ،تشگر و قدردانی نماﯾم.
زنده باد ھمبستگی کارگری
برگردان به فارسی
حميد قربانی
 ٢٨سپتامبر ٢٠١٠

توضيح مترجم
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اکنون اﯾن نوع دولت ھا و احزاب فقط اسمی از سوسياليسم را آن ھم
بيشتر از آنکه بخواھند عملی به نفع کارگران انجام دھند ،برای بد نام
نمودن ،سوسياليسم که در نزد مارکس جز حرکت کارگران برای لغو
شراﯾط اجتماعی نيست ) مارکس نقد اﯾدئولوژی آلمانی( ،ﯾدک می
کشند .اﯾن در شراﯾط در نبود ﯾک جزب) مارکسی لنينی( ﯾعنی
سوسياليسم کارگری که خواھان تمام قدرت به شوراھای کارگری

باشد ،انجام می گيرد .آری در نبود حزب انقالب پرولتارﯾا ،اﯾن نوع احزاب
دﯾگر غير از آنکه تعدادی ھر چند اﯾن تعداد متأسفانه و شوربختانه در
برخی از کشور ھا می تواند ميليونھا کارگر باشد ،در خود جمع کرده
اند ،ھيچ بوئی از ﯾک حزب سوسياليستی کارگران ندارند .اگر ھنوز
ميليونھا کارگر و انسانھای ندار و فقير که در حال حاضر زﯾر پای سرماﯾه
له می شوند ،در اﯾن احزاب جمع شده اند ،نه فقط از سر توھم به
برنامه و استراتژی اﯾن احزاب بلکه از نبود ﯾک حزب واقعی کارگری
است .گرنه اﯾن احزاب خود به ﯾکی از بازوھای قوی و مستحکمی برای
به اجرا در آوردن دستورات سرماﯾه جھانی تبدﯾل شده اند .بازوی دﯾگر
اجرائی اﯾن دستورات که از  ١٩٧٠با پيروزی تاچر در انتخابات انگليس
و در سال  ١٩٧٢رﯾگان در آمرﯾکا خود را در سياست ھای نئوليبرال
نشان داده است ،سازمانھای جھانی سرماﯾه ی امپرﯾاليستی مانند
سازمات تجارت جھانی و صدوق بين المللی پول و غيره در سطح
جھان ھستند که سياست سرماﯾه را زﯾر نظر سازمان ملل متحد و با
ﯾاری سازمان جھانی کار ) (ILOو البته با پشتيبانی نيروئی ھوائی
آمرﯾکا و متحدﯾن و دﯾگرانی چون روسيه و غيره برنامه رﯾزی و پياده می
کنند .ساالنه مليونھا انسان توليدگر از فقر تحميل شده در کشورھای
موسوم به جھان سوم از کمبود تغذﯾه و دارو جان می دھند و از اﯾن
زﯾادتر و بوﯾژه کودکان و زنان جوان طعمه سود اندوزی دالن سکس و
صناﯾع پرنو می شوند .حال از اﯾن نمی گوئيم که چند برابر در کارخانه و
معادن و مزارع از ناامنی محيط و سختی کار جان می بازند و شاﯾد
تعداد بيشتری در جنگ ھای امپرﯾاليستی موجود به قتل می رسند و
در زندانھا مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته  ،می پوسند و ﯾا اعدام می
شوند
نمونه ھای زﯾادی از اﯾن احزاب وجود دارند که قدرت را در دست دارند وبه نفع
سرماﯾه کارگران را مورد بدترﯾن استثمار و شکنجه قرار می دھند .از آن جمله
می توان به حزب کارگر برزﯾل به رھبری رئيس جمھوری سيلوا ،حزب
سوسياليست ﯾونان  ،حزب سوسياليست اسپانيا و حزب کارگر جدﯾد تونی
بلر که تا چندی پيش در قدرت و مجری تمام دستورات سرماﯾه جھانی ،بوﯾژه
در انگليس در جھت پيدا کردن نئوليبراليسم اقتصادی ﯾعنی خصوصی کردن
تمام اموال عمومی بود .اﯾن نوکری بلر به قدری بود که زمانی که از تاچر
بانوی آھنين سرماﯾه ،در باره بزرگترﯾن موفقيت سياسی اش پرسيده می
شود ،اﯾن گرگ ماده با دو کلمه جواب می دھد" :حزب کارگر جدﯾد" .تونی بلر
اﯾن قدر چون توله سگی در زمان جنگ ھای امپرﯾاليستی آمرﯾکا و متحدان
اش بر عليه مردم افغانستان و عراق که ھم اکنون جرﯾان دارند و روزی نيست
که دھھا نفر را به قتل نرسانند ،دم تکام داد و چکمه ليسيد که از طرف
روزنامه نگار مشھوری چون جان پيلجر به حق و به لقب "توله سگ روی زانوی
بوش" مفتخر شد.
کارگران اما برای به سرانجام رساندن انقالبشان برای نابودی روابط استثمارگرانه
سرماﯾه داری و نابودی مالکيت خصوصی ﯾک عده مفتخور بر ابزار توليد نعم مادی
واشتراکی نمودن آنھا ،حتمن به حزب شان ،حزبی که از نظر نيروی مادی

تشکيل دھنده اش اساسن و اساسن کارگران ھستند ،نياز مندند .چنين حزبی
استراتژی اش را بر اساس پيشبرد مبارزه طبقاتی طبقه کارگر بر عليه طبقه
سرماﯾه دار و دولت ھاﯾش و برای نابودی روابط اجتماعی سرماﯾه دارانه قرار می
دھد .موانع اﯾن مبارزه را روشن می کند و نيرو کارگران را برای برداشتن موانع
موجود در ھر لحظه از مبارزه بسيج و سازمان می دھد .اﯾن مبارزه سر انجام می
باﯾست به در ھم شکستن دستگاه دولتی سرماﯾه و اﯾجاد دولت پرولتارﯾا)
دﯾکتاتوری پرولتارﯾا( که دولت اکثرﯾت ساکنين جامعه است ،ختم گردد .اﯾن دولت
پرولتری وظيفه اش پيشبرد مبارزه طبقاتی کارگران تا نابودی طبقات که دولت
زائيده تضاد آشتی ناپذﯾر اﯾن طبقات می باشد ،است .سازمان چنين دولتی که
ذه زبان دﯾگر نيروی سازمان ﯾافته کارگران اساسن است ،باﯾد بر اساسی باشد
که خوﯾش اضمحالل ﯾابنده و به خواب رونده است .اﯾن دولت دولتی شورائی
است که تمام مقامات آن انتخابی بوده و قابل ازل ھر گاه انتخاب کنندگان اراده
کنند و حقوق و مزاﯾشان نيز به قدر دستمزد و مزاﯾای ﯾک کارگر می باشد .احزاب
موجود در جھان ،امروزه غمگينانه باﯾد گفت ،غير از نام چه کمونيست و چه
سوسياليست) سوسيال دموکرات( ھيچ نقطه اشتراکی با چنين حزبی ﯾعنی
حزب سوسياليست کارگران ندارند.

