مقدمه ای بر دوکمپين و يک اعتصاب کارگری
براثر بحرانی که چند سال است دامن گير سرمايه شده است ،سرمايه ھم در نبود تشکالت واقعن
طبقاتی کارگران و متأسفانه سلطه ليبراليسم و رفرميسم برجنبش طبقه کارگر در اشکال احزاب
کمونيست اروپائی که ديگر کلن از اين نام نيز اکثرن دست کشيده و خود را چپ می نامند ،و خصوصن
در اروپا سلطه سوسيال دموکراسی دوبله راست شده و ھمکار نئوليبراليسم و نئوکنسرواتيو مانند
احزاب کارگر انگليس و سوسيال دموکراسی آلمان و ...به عناوين مختلف و به انحای گوناگون حمالت
خود را به زندگی و معيشت کارگران شدت داده است .اين حمالت تا حدی است که حتا سرمايه اتحاديه
زرد را نيز تحمل نمی کند ولی با اين ھمه چون زندگی و ھستی طبقه کارگر مطرح است و از طرف
ديگر با پيشرفت دانش ،آگاھی کارگران ھم باال رفته و بويژه در غرب با تجربه ای که از زندگی
نسبتن مرفه ای که در سال ھای طوالنی کارگران از آن برخوردار بودند .اين مسئله نيز خود ناشی از
عوامل گوناگونی بود که من در اين جا به دو تا که مھم می دانم خيلی باختصار اشاره ای می کنم .اما
دو عامل  ،يکی اينکه سرمايه از ترس تکرار تجربه انقالب اکتبر که جھان اش را لرزانده بود و
ارتعاش ھای آن برای سا لھای مديدی محسوس بود و از طرف ديگر با رشد اقتصادی که بعد از جنگ
دوم جھانی يکی ناشی از خود جنگ که نيروھای توليدی را در ا بعاد وسيعی نابود کرده بود و ديگری
بعلت يورش سرمايه امپرياليستی به کشورھای پيرامونی و ايجاد دولت ھای ديکتاتوری سرمايه در آنھا
و تحميل فقر و فاقه به آنھا می توانست در غرب برای کارگران زندگی نسبتن مرفه ای تھيه ببيند .اين
زندگی و تجريه آن ؛ در زمان يورش سرمايه و در حال حاضر حرکت ھائی از پائين در سراسر جھان
و بويژه در اروپا را شاھديم .کارگران و تودھھای مردم می خواھند که از زندگی شان دفاع کنند و
بايسته است که بکنند .سرمايه داران و دولت ھايشان نيز مخصوصن در اين دوره بحرانی حاظر
بعفب نشينی نيستند و کارگران و تودھھای زحمتکش را مورد تعرض قرار می دھند .در ھمين ھفته از
اين نوع حرکت ھا ما شاھد چندين حرکت از جمله اعتصاب يک روزه خلبانان لوفت ھانزا در آلمان و
اعالم اعتصاب کارکنان ھواپيمائی در دو کشور فرانسه و انگليس بوديم که از آنھا بعنوان خطراتی که
صنايع ھواپيمائی و شرکت ھای مسافری را می تواند در خطر قرار دھد نام برده شد .اعتصاب ۴
روزاعالم شده خلبانان در آلمان در روز اول بر سرسختی مديران و صاحبان سھام لوفت ھانزا چيره
شده و آنھا را به پای ميز مذاکره کشاند و از اعتصاب در فرانسه و انگليس فعلن اطالع دقيقی ندارم  .و
اما در يونان در روز اول اعتصاب کارکنان بخش عمومی که  ٣٠ھزار نفر در تظاھراتی در آتن
پايتخت اين کشور شرکت نمودند که در زير ترجمه يک خبر از آن را می خوانيد ،باعث شد که اولن
اتحاديه اروپا به دست و پا بی افتد و به ھمراه صندوق بين المللی پول و بانگ مرکزی اين اتحاديه
فورن کفش و کاله کرده وھيئت ھای شان را به اين کشور بفرستند .در خود يونان ھم دولت سوسيال
دموکرات که با وعده بھتر کردن اوضاع زندگی تودھھا آمده است سرکار ،ولی ھنوز نه رسيده می
خواھد که بازار صرفه جوئی نه برای سرمايه داران و سوداندوزان بلکه برای کارگران و تودھھای
زحمتکش مانند کارمندان دون پايه و زجمتکش و کارکنان بخش عمومی ملنند معلمان و پرستاران و
پوست و وسائل نقليه يعنی بخش ديگر طبقه کارگر)کارگر خدماتی( را گرم کند ،زمانی که خو.د را
مواجه با حرکت اعتصابی که برای دومين بار در طول يک ماه  ،جامعه را از حرکت باز داشته ھر
چند بطورموقت ،به اتحاديه اروپا پرخاش می کند و خود را معبون شده از طرف اين اتحاديه و سازمان
بزرگترش يعنی اتحاد بين کشورھای اروپائی می بيند .حتا به ياد خسارت خواھی از آلمان به خاظر
صدمات و دزديھای دولت نازيست افتاده است .يعنی می خواھد خويش را طرفدار توده ھا نشان داده و
در تنور ناسيوناليسم بدمد ،بلکه گريبان خود از دست تودھھای خشمگين از دو روئی اش بيرون کشد و
ھمان کند که می بايد بکند.
اين است مختصری در باره اوضاع کنونی ولی تا زمانی که طبقه کارگر با يک استراتژی
سوسياليستی به ميدان پا نگذارد و سازمانھای متکی به قدرت طبقاتی خويش را بوجود نياورد و دارای

سازمان و حزب سوسياليست اش نگردد ،اوضاع چندان تغييری به نفع طبقه کارگر و تودھھای رنجديده
به نظر من نمی کند.
من به نوبه خودم کوشش می کنم که يکسری اخبار و گزارش را از اين مبارزات ترجمه و ارائه دھم .
با اين اميد اکه برای تجربه اندوزی و درس گرفتن از مبارزات ھمطبقه ايھای خود ،طبقه کارگر ايران
بتواند از آنھا استفاده نمايد و مخصوصن در چنين موقعيتی به کارش آيد .در ايران ھم اکنون شرايطی
است که يک جنبش توده ای و ضد ديکتاتوری و برای دموکراسی و آزادی در جريان است  .اين جنبش
رژيم را در تنگنا قرار داده است .به زبان بھتر مانند طناب داری می ماند که بر دورگردنش پيچ خورده
است و به نظر می رسد که به اين آسانی ھم سران رژيم نمی توانند خود را از آن خالص نمايند .اگر
طبقه کارگر با اشکال مبارزه خود يعنی در سرلوحه آنھا اعتصاب وارد اين مبارزه شود و در دل اين
مبارزه و با فرصتی که بدست می آورد ،تشکالت خويش را سر و سامان دھد ،اميد اين که اين رژيم
راھم مانند نظام شاھنشاھی به ديار نيستی بفرستد،اصلن اميد واھی نيست .با اميد چنين اتفاقی ،توجه
شما را به سه خبر در حول و حوش اوضاع اروپا جلب می کنم .اميدوارم که خوانندگان اين گزارشات
و اخبار به درخواست ھائی که در آن مطرح است ،جواب مثبت داده و ھمبستگی بين المللی خود را در
ايام نزديک به روز جھانی زنان کارگر ،عملن نشان دھند.
راستی يادمان نرود که امسال روز جھانی زنان کارگر و رحمتکش برای ما کارگران زن و مرد در
ايران از اھميت خاصی برخوردار است و می تواند مبارزاتمان را يک قدم و يا چندين قدم به جلو
سوق دھد .در اين جا از فرصت استفاده کرده و فرارسيدن آنرا به ھمه شما رفقا و دوستان عزيز،
کارگران زن و مرد و تمامی انسانھای آزاديخواه و خواھان يک جامعه بدون تبعيض و شکنجه و اعدام
و عاری از طبقات و دولت تبريک می گويم .باشد که کوشش ما به ھدف برسد وبه کشت و کشتار برای
ھميشه پايان دھد و آزادی زن يعنی معيار آزادی جامعه ،به رويمان لبخند زند و تن و جان رنجديده مان
و بويژ زنان به طور کلی و مادران داغديده و عزادار مان را مخصوصن مرھمی واقعی باشد.
خبر دو کمپين زير بوسيله سايت آعاز کارگر)  (Labour Startبه سراسر جھان مخابره شده اند .خير
سومی را از صفحه خبر گزاری رسمی سوئد ) (TTبه فارسی برکردانده ام.
حميد قربانی
 ٨اسفند ماه ١٣٨٨
 ٢٧فوريه ٢٠١٠
ترجمه دو.کمپين و يک خبر کارگری
اين مسئله که در يک ھفته سايت آغاز کارگر دو کمپين بين المللی را ھمزمان اعالم نمايد ،طبيعی نيست
وخيلی به ندرت اتفاق می افتد چه آنکه در يک روز باشد ،ولی ما امروز انتخاب ديگری نداريم.ما
امروز يک اعتصاب در ايرلند داريم و يک زن فعال اتحاديه ای در ترکيه که نمی توانند منتظر بمانند.
بر طبق گزارش فدراسيون جھانی اتحاديه کارگران و کارمندان بخش عمومی سحرتومر منشی اتحاديه
کارکنان عمومی )بھداشت و درمان و خدمات عممومی( مجبور است که در سال  ٢٠١٠روز جھانی
زن را در زندان ترکيه بگذارند.اما طرفداران جھانی او می گويند که آنھا می توانند درب زندان باز
کرده و او را آزاد نمايند.
يک دقيقه از وفت خود را صرف امضاء نمودن نامه اعترضی زير به نخست وزير ترکيه کنيد .آدرس
متن انگليسی نامه و فرستادن

http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=630
ھمزمان ،دو انسان کارگر و فعال اتحاديه ای در ناس) (Naasدر خارج از شرکت غذای سبز در ايرلند
دست به اعتصاب غذا زده اند .آنھا متعلق به اتحاديه مھندسين برق ھستند .اولين مرد اعتصاب خود را
در روز  ١٧فوريه شروع کرد و دومی در  ٢۴فوريه و سومين بخش اين آکسيون قرار است که در ٣
مارس به آنھا بپيوندد .آنھا اين اقدامات خود را بعد يک سال اعتصاب و پيکت نگھابانی بر درب اين
شرکت که شرکت دختر شرکت بزرگ غذای سبز بريتانيا به نام گروه غذاھای شمالی است ،تمام
ابتکارات را در رابطه با دولت ايرلند ،برای حل اختالف به دور انداخت ،شروع کرده اند .اختالف اين
است که شرکت آنھا را بعلت فعا ليت و نمايندگی اتحايه ای اخراج کرده است .شرکت حق داشتن
اتحاديه را برای کارکنان به رسميت نمی شناسد.
دوستان عزيزان اين پيام را به شرکت به فرستيد .آدرس فرستادن و متن انگليسی پيام
http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=629
اين را برای دوستان خود در اتحاديه خويش ارسال کند .اين پيام را پخش نمائيد.
متشکرم و تعطيالت خوبی داشته باشيد.
مسئول سايت اريک لی
و اما سرگذشت و اقدام پيشنھادی يعنی متن نامه ھای ارسالی
در مورد سحر تومر
اقدام کن اآلن
ترکيه :مبارک باد فعال اتحاديه ای زندانی خانم سحر تومر
فعال اتحاديه ای سحرتومر ،منشی بخش کارکنان درمان و بھداشت و خدمات اجتماعی در ترکيه را
مجبور کرده اند که روز جھانی زن سال  ٢٠١٠را در زندان سپری کند .ما بدين مناسبت پيشاپيش به او
تبريک می گوئيم
اما اقدامات ھمبستگی جھانی می تواند درھای زندان باز کند و آزادی را برای او ھمراه بيآورد.
خانم تومر اکنون نزديک يک سال است که بدون اينکه دادگاھی مناسب تشکيل يافته و حکم ويژه ای
گرفته باشد ،در زندانی که آنرا ار نوع تيپ اف ) (Fمی نامند بسر می برد .کفنداسيون جھانی کارگران
و کارمندان بخش عمومی و يا دولتی بر اين اعتقاد است که او را بعلت فعاليت اتحاديه ای و برای
کارگران و فعال بودن در جنبش زنان و نيز فعالتيتش در روز جھانی زن در  ٨مارس سال گذشته در
کشور است که دستگير و رندانی کرده اند و نه چيز ديگری .خانم تومر که کردستانی است در آپريل
سال  ٢٠٠٩بازداشت و زندانی شد .اتفاق او مانند اتفاقی است که برای خانم مريم اوزگوت رھبر
اتحاديه ای که به اتھام ارتباط با يک سازمان تروريستی زندانی کرده اند ،می باشد .اين بدين معنی است
که به او نيز اتھام ارتباط با سازمان ترويستی بسته اند .اوزگوت بعد از  ٨ماه زندانی بودن بر اثر يک
اعتراض بزرگ جھانی که بوسيله کنفدراسيون جھانی کارکنان و کارمندان بخش عمومی رھبری
گرديد از زندان آزاد شد.
کنفدراسيون مزبور اين پرونده را دنبال می کند .دادگاه خانم تومر را در نھم مارس می خواھند برگزار
کنند .سنديکا ايسک و اپسو ) (ISKAو ) (EPSUيک نامه مشترک اعتراضی برای نخست وزير

ترکيه نوشته اند و خواسته اند که تمام اتھامات بر عليه سحر تومربايد پس گرفته شده و او فورن از
زندان آزاد گردد .کنفدراسيون جھانی کارگران و کارمندان بخش دولتی)عمومی( از تمام اتحاديه ھا ی
کارگری و تمام فعالين اتحاديه ای و مدافعان حقوق کارگران خواسته است ،نامه ھای شبيه دو اتحاديه
ترکيه را امضاء و برای نخست وزير ترکيه ارسال کنند .سايت آغاز کارگر از شما دعوت می کند که
ھمين اآلن نامه زير را امضاء و ارسال نمائيد.
http://www.labourstart.org/cgi-bin/solidarityforever/show_campaign.cgi?c=630

خانم تومر از طرف ھمکاران و اعضای
اتحاديه مورد پشتيبانی قرار گرفته است .اين عکس گوشه ای از تظاھراتی را نشان می دھد که در
سراسر ترکيه برای آزادی او در  ٢١فوريه  ٢٠١٠انجام گرفت
آقای رجب تيپ اودوغان
نخست وزير
آنکارا
جمھوری ترکيه
آقای نخست وزير
من اين نامه را به شما می نويسم که شما بدون فوت وقت و فوری خانم سحر تومر منشی اتحاديه
کارکنان يخش دولتی -شعبه بھداشت و درمان و خدمات اجتماعی -عضوی از کنفدراسيون جھانی
کارگران و کارمندان دولتی)عمومی( را از زندان آزاد کنيد.
خانم سحر تومر اآلن يک سال است که بدون محکوميت مشخص بر عليه اش در زندانی از نوع تيپ
زندان )(fزندانی است .ما قانع شده ايم که بازداشت او بخاطر فعاليت ھای اتحاديه ای او بوده است.
ما اطمينان داريم که دولت شما بعنوان يکی از امضاء کنندگان سازمان جھانی کار و خواستار عضو
شدن در اتحاديه اروپا می داند که چنين اعمالی بر عليه اساسی ترين حقوق اتحاديه ای و انسانی است
که برسميت شناخته شده است.
با سالم دوستانه
کمپين دوم

فوری اقدام کن
ايرلند :دو نفر فعال اتحاديه ای در درب غذای سبز ) (Green Isle Foodاعتصاب غذا کرده اند.
دو نفر از اعضای اتحاديه مھندسين فنی و برق در خارج از شرکت غذای سبز در ناس) (Naasايرلند
اعتصاب غذا کرده اند.
آنھا اعتصاب غذای خود را بعد از يک سال نگھبانی دادن بر درب ورودی اين شرکت شروع کردند.
آنھا از شرکت بعلت فعاليت اتحاديه ای شان اخراج و شرکت تمام ابتکارات آنھا و ھمچنين دولت ايرلند
را در رابطه با حل اختالف بدور انداخته است .اولين فرد از اين دو نفر در  ١٧فوريه و دومی در ٢۴
فوريه اعتصاب غذا را شروع کرده اند و سومين قسمت از اين آکسيون ھم قرار است که روز  ٣مارس
آغاز گردد .اختالف بعد از اخراج نا عادالنه ای پيش آمد که شرکت بر عليه آنھا انجام داد .ھمچنين
شرکت از برسميت شناختن اتحاديه و فعاليت اتحاديه ای جلوگيری می کند .ونيز شرکت از گردن
نھادن به رأی صادره از دادگاه ايرلند مبنی بر اينکه آنھا را به کار برکرداند و حقوق ايام اخراج شان
و يا مبلغ  ١۶٠٠٠يورو برای ايام کاری که آنھا از دست داده اند بعنوان جريمه بپردازد ،خودداری می
کند .بعد ار شروع اعتصاب غذا شرکت باالجبار مذاکره را شروع نموده است .ما اطمينان داريم که
اين مبارزه با فشار گذاشتن ما بر رھبری شرکت و ارسال پيامھای اينترنتی ،به پيروزی خواھد رسيد
و يک قدر دانی از قھرمانی اين سه انسان خواھد بود .پس فورن اقدام کنيم.
متن پيام
من در آينده محصوالت و توليدات شرکت شمالی غذائی را مانند محصوالت برادران ما فيا ،مارکو
پيتزا و  ...يا سبزيجات يخ زده شرکت ايسلی سبز را در گاری دستی خريدم قرار نخواھم داد تا زمانی
که اين شرکت اين چنين رفتار خونسردانه ظالمانه را بر عليه استخدام شدگان خود دارد .بھتر است که
شرم کنيد که اين اعمال شما باعث شده و آنھا را مجبور کرده است که آنھا پيش از اينکه شما با آنھا و
يا اتحاديه شان تماس بگيريد ،دست به اعتصاب غذا می زنند .در اين رابطه اين را نيز به شما بگويم
که شما تمام ابتکارات کارکنان و دولت و دادگاه ايرلند را ھم حتی برای حل اختالف به دور ريختيد.
اگر می خواھيد در خانه ی من دوباره توليدات شما باشد ،حقوق اتحاديه ای و آزادی داشتن تشکل کاری
و تصميم دادکاه و برگشت با پرداخت حقوق و مزيای ايام اخراجی  ٣نفر کارکن خود را به رسميت
بشناسيد.

خبر سوم اعتصاب در يوناان
Tidningarnas Telegrambyrå (TT) - 24.02.2010 17:59
مارش يونانيان بر عليه طرح صرفه جوئی دولت
يونان بر اثر اعتصاب برای دومين بار در ماه اخير زمين گير شد .امروز بيشتر از  ٣٠ھزار انسان
کارکن در يک مارش بر ضد برنامه پس انداز نمودن دولت شرکت کردند .دولت يونان احساس می کند
که ار طرف اتحاديه اروپا و سازمان ھمکاری بين کشورھای اروپائی مورد برخورد ناحقی قرار
گرفته است.
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در روز چھار شنبه يونان بر اثر اعتصاب برای دومين بار در ماه اخير زمينگير شد .بيشتر از ٣٠
ھزار انسان در يک مارش بر عليه برنامه پس اندار کردن دولت شرکت کردند .دولت يونان خود را
مغبون شده از سوی اتحاديه اوپا و اتحاد بين کشورھای اروپا ئی احساس می کند.
نظر سنجی ھا نشان می دھند که  ٦نفر از  ١٠نفر يونانی از برنامه ھای دولت پشتيبانی می کنند .اما
کسانی که در تظاھرات آتن و ديگر شھرھای بزرگ يونان شرکت کردند عقيده دارند که طرح صرفه
جوئی کلن به طرف اشتباھی روان است .بر يک پالکارد عبارت زير نوشته شده است" :ماليات را از
ثروتمندان بگيريد ".اين يک يادآوری بر اين است که دولت در ارواق قرضه عجله کرده و باعث پر
ھزينه شدن قرض ھای کشور شده است.
در رابطه با تظاھرات پليس خود را در درگير با  ٥٠نفر از جوانان می بيند که يک صليب بر درب
ھتل لوکسی در ميدان سينتاگما نھادند .پليس از گاز اشک آور بر ضد جمعيت ٢٥٠نفره از جوانانی که
از تظاھرات عمومی جدا شده و با سنگ و بمب آتشزا به پليس حمله نمودند ،استفاده نمود
اعتصاب عمومی باعث بسته شدن سازمانھا و ادارات عمومی مانند مدارس ،بيمارستانھا و دادگاھھا شد.
ھمچنين ترافيک عمومی در قسمت ھای بزرگی از کشور از کار افتاد و کشتی ھا و ھمواپيماھا از
حرکت و پرواز بازماندند.
يک ھيئت از کمسيونھای اروپا ،بانگ مرکزی اروپا و صندوق بين المللی پول در آتن اجازه يافتند که
اولين مرتبه از نزديک اعتصاب عمومی يونان را ببينند .فرستادگان در روز سه شنبه ،روزی که
سازمان ارزشگزاری نمره غير قبولی به  ٤بانگ بزرگ يونان داد ،در کشور پياده شدند.
دولت می گويد با او از طرف اتحاديه و اتحاد بين کشورھای اروپائی رفتار غير مناسب شده است.
معاون نخست وزير تئودور پانگلوس انتقاد خارجيان را مبنب بر اينکه چگونه با اقتصاد کشور رفتار
شده است را رد می کند .او در يک مصاحبه با بی بی سی که چھارشنبه انجام گرفته است .می گويد که
وضعيت ايتاليا خرابتر از يونان است .آنھا اقتصاد خود را پنھان می کند با اين ھدف که در منطقه پول
اروپا قرار گيرند.
اتحاديه ازدولت يونان خواست که گزارشات مبنی بر اينکه با بانگ ھای آمريکا نشست داشته است که
موفق شد قرض ھای خود را پنھان نمايد تا اينکه بتواند وارد منطقه پول اروپائی شود را تشريح نمايد.
پانگلوس می گويد که :انسان خيلی ساده برخی از پول خود را برای مخارخ ...سال آنيده نگه می دارد و
در جائی می گذارد .يونان ھم اين کار را خيلی در حد کمتری از اينکه خيلی دولت ھا از جمله ايتاليا
کردند ،انجام داده است.

سخنگوی دولت جيورگوس پيتالوتيس در يک مصاحبه می گويد :کميسير اتحاديه اروپا در مسئوليت
خود در رابطه با ديده بانی بھتر بر آمار يونان شکست خورده است.
پانگلوس ھمچنين در رابطه با بحران کشورش ،کشور آلمان را مورد انتقاد قرار داد که آن دولت
خسارت صدمات اقتصادی که در جنگ جھانی دوم به يونان زده نپرداخته است.
او می گويد:
"آنھا طالی يونان را از بانگ ھای يونان بردند .آنھا پول يونانيان را بردند .آنھا ھرگز آنھا را پس نداده
اند".
اين مسئله را وزير امورخارجه آلمان رد می کند و می گويد که پيش کشيدن کذشته به يونان در رابطه
با حل بحرانش کمک زيادی نمی کند.

