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مبارزات اجتماعی، اعتراضات، و اعتصابات کارگری در دو دهه ی آغازين 
  با توجه به موقعيت جغرافيايی قرن بيست و يکم

  

 :مقدمه

اين مجموعه کوششی است در وهله ی نخست برای هدف از جمع آوری 
اکم بر آن و در وهله ی وضعيت طبقه کارگر در جهان، شرايط حبررسی 

دوم بررسی اين شرايط از طريق مبارزات انجام يافته ی کارگری با ديدی 
برای يافتن شيوه های به کار رفته در آن هاست تا طبقه ی کارگر  ،انتقادی

نقاط قوت را تکامل دهد و در  .ها را بيرون کشدبتواند قدرت و ضعف آن 
مبارزات آتی با تکيه بر آن ها و با  رفع ضعف ها و نواقص به پيش گام 

در وهله ی سوم هدف در دسترس قرار دادن يک مجموعه ی چاپی . بردارد
بی . است، که بشود بعد ها هم به آن، به عنوان مشتی از خروار رجوع کرد

ز مبارزات کارگری در دو دهه اخير توسط افراد، شک گزارشات بسياری ا
در اين مجموعه اما . فاوت تهيه و نشر گرديده استتموسسات و نيروهای م

قصدم به ارائه ی همه ی آن ها نيست که کاری عظيم است، بلکه تکيه ام تنها 
. بر آن مبارزاتی است که توسط خود من به زبان فارسی انتشار يافته است

ر حمله ويروسی به کامپيوترم بسياری از آن ها را از دست داده گرچه با دوبا
برای جلوگيری از تکرار و تطويل، گزارشاتی را که در اين زمينه در . ام

" اعتصاب و اشغال کارخانه"،  "ارزش اضافی يا ارزش افزوده: "کتاب های
. ، با وجود اهميت شان حذف می کنم*آمده" اتحاديه از توهم تا واقعيت"و 

عالوه بر گزارشات مربوط به مبارزات کارگری و اجتماعی، مقاالت و 
نيز در اين مجموعه  ،مطالبی را که به درک بهتر مساله کمک خواهند کرد

در جلد . اين مجموعه به دليل حجم باال در دو جلد ارائه می شود. آمده است
شرايط عمومی حاکم در وضعيت ومبارزات طبقه کارگر در سراسر اول 

سپس بخش ديگری آغاز شد تا . ان به تفکيک مورد توجه قرار گرفتجه
در جلد . مبارزات انجام يافته به تفکيک مناطق جغرابيايی مستند سازی شود

کارگری در آسيا، جهان عرب و اجتماعی و اعتصابات اول مبارزات 
جلد حاضر، مسائل ذکر شده در اروپا و . ارائه شدآمريکای مرکزی و جنوبی 

  .ای شمالی دنبال خواهد کردآمريک



  .هر سه کتاب در سايت سيمای سوسياليسم قابل دستيابی است*: 
  

  
  

ن يآغاز یدر دو دهه  یاعتصابات کارگر، اعتراضات و یمبارزات اجتماع
  يیايجغراف تيست با توجه به موقعيقرن ب

  
  :اروپا
   يونان
         

  مقدمه
توسط موسسه روزا جزوه ای است که ی مطلبی که در پی می آيد ترجمه 

لوکزامبورگ به عنوان بروشور آموزشی در باره يونان و بحران يورو، سند 
. مبورگ و در حمايت از مردم يونان انتشار يافته استاشماره دو لوکز

در برلين  2010نويسنده جزوه استفان کاوفمن است و چاپ دوم آن در سال 
ده بريده و کمی جزوه از نظر نوشتاری بري[ - انجام گرفته است جزوه

مغشوش است و به نظر می رسد از روی سخنرانی بازنويسی شده که من 
بخش اول  .در دو بخش نوشته شده است  -]م.سعی کردم آن را راحت تر کنم

در سه قسمت با نوزده موضوع ارائه  ،آن با نام يونان و دوستان آلمانی اش
؛ "ح غلط موقعيتبحران چيست ؟ توضي. "1: شده است، که قسمت اول شامل

قسمت دوم ". بازارهای مالی از ورشکستگی دولت يونان هراس دارند. " 2
، "يونانی ها تنبل هستند. "3: بحران از کجا می آيد؟ تحقيق غلط علل؛ شامل
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ما بازنشستگی لوکس يونانی . " 5، "يونانی زياد به مرخصی می روند. " 4
يونانی ها . " 7، "دگی می کنندمرفه زن ،يونانی ها. " 6، "ها را می پردازيم

دولت يونان خيلی بزرگ شده . " 8، "فراتر از امکانات خود زندگی می کنند
يونانی ها فساد . " 10، "يونان توان رقابت ندارد. " 9، "و پف کرده است

يونان خود را با ارائه ی ترازنامه ی غلط، وارد ارز . " 11، "مالی دارند
يونانی ها . " 12: ا؟ راه حل های غلط ؛ شامل، قسمت سوم تا کج"واحد کرد

قبل از اين که ما دوباره به  ،خودشان می بايستی اول صرفه جوئی می کردند
، "يونانی های ورشکسته، جزايرتان را بفروشيد. " 13، "آن ها کمک کنيم

باالخره يونانی ها از زون . "15، !"باز هم بايد طلبکاران بپردازند . "14
: دوستان نامناسب شامل: ، قسمت چهارم، نقش آلمان!"شوند يورو خارج می

آدم بايد به دوستان کمک . " 17، "ما می خواهيم دوست يونان باشيم. " 16
ماليات پرداخت کننده گان . " 18، "کند، اما نه اين که آن ها را ضمانت کند

ازان آيا يونان قربانی سفته ب: تکمله. 19، "آلمانی، يونان را نجات می دهند
   است؟

راه حل قابل "ک ي - 1: ونانيزوله کردن مشکل يا: گام اول: بخش دوم شامل
: گام دوم". یمشارکت مستدل طبکاران خصوص" - 2" وناني یتحمل برا
EFSF و ESMورو،   گام يدر بحران زون  ین دور دولت هايوار آتشي، د

. " 3: هاها و کاهش دست مزد یق ترمز کردن بدهيدار از طريثبات پا: سوم
 یاقدامات اقتصاد. " 4   یقانون جهت صرفه جوئ": یاسيس یافدامات مال

  کاهش دست مزدها   یبرا ینيقوان" : یاسيس
  دهد؟ ینجات م" وروي - نجات" را  یچه کس: یريجه گينت 

  .سنده آمده است؛ از من استينو یريجه گيموخره که بعد از نت
  

 يونان و دوستان آلمانی اش: بخش يک
) IWF(پول ین الملليو صندوق ب) EU(ه اروپاياتحاد 2010هار سال در ب

بازپرداخت قروض اش  یاعالم داشتند، که توانائ یونان را حکومتيحکومت 
ن کشور يهم یرا، برا یک بسته اعتبارياما فقط دو سال بعد . را ندارد
ل يد و طويشد ی، بعد از بحث ها2012در ماه مارس . دانستند یضرور

را  یک بسته سوم اقداماتيب شد، و در دسامبر همان سال يبسته تصوباالخره 
کردند،  ین باره بگو مگو ميدر ا یاروپائ یحکومت ها. ب کردنديهم تصو

است که  یا ضروريتواند استفاده ببرد؟ آ ین کمک ميونان اصال از ايا يکه آ
  د آن را بپردازد؟ يبا یداده شود؟ و چه کس ین کمکيچن



ونان، يت فقر و فاقه در ين وضعينظر غالب بود که مقصر ان يدر آلمان ا
ن که خود را به زون اروپا حقنه کرد، دوم آن يا یونان است، اوال برايخود 

ر يد زين ديا. ار کم کار کردينه کرد و سوم اصال حکومت بسياد هزيقدر ز
 یپوشش م یآلمان یاياست مداران و مدي، توسط سیشنهاديپ" راه حل" یلوا

کنند،  یش تر صرفه جوئيد بيها با یونانيگفت، که پس  یراه حل م: گرفت
ها  یبازپرداخت بده یخود را برا یعموم یها یش تر کار کنند و دارائيب

ه اروپا يد از اتحاديها با یونانين ها کارساز نشد، آن وقت ياگر ا -بفروشند
شود  یم ها گفته یونانيکه در باره  یحاال به تک تک موارد. رون برونديب
  : ميپرداز یم
 یدولت یها ین است که رشد بدهيت اي؛ واقع"باالست یليونان خي یبده. "1

و  2007 ین سال هايب. ش آمديپ یجهان یل بحران ماليونان، به دليدر 
. ديدرصد رس 143، به یدرصد عملکرد اقتصاد 15ها از  یبده 2010

درصد  160ه ش تر شد و بيب 2011در سال  ین به اصطالح نرخ بدهيا
اصوال . درصد است 83در آلمان  یدولت یسه با آن نرخ بدهيدر مقا - ديرس

چ يه"را يجاد نکرده است، زيونان مشکل اي ی، برايیبه تنها ینرخ بده
ند که باالتر از آن يآن بگو ین نرخ وجود ندارد که بر مبناياز ا ینيدرصد مع

خدمات ".(عملو نه در  ینه در تئور -شود یک کشور دچار مشکل مي
ا يتاليا ی، به طول مثال نرخ بده)BHF4.6.2011,بانک  ی یاقتصاد

 200 یدر ژاپن حت یدرصد بود، و نرخ بده 120، برابر 2010در سال 
ن دو کشور ورشکست اعالم يچ کدام از اياش، اما ه یدرصد عملکرد اقتصاد

ت يرف، ظیمال یرا بازارهايونان ورشکست اعالم شد، چرا؟ زينشدند، اما 
و . بد محاسبه کردند - آن ها را  یو با آن اوراق قرضه  -وناني یرياعتبار گ

د باال ياعتبارات جد یونان را، براي یوام ها ین محاسبه سبب شد، که بهره يا
ک مثال ي. رديقرض بگ یتوانست پول یگر، نميونان ديببرند؛ آن قدر باال که 

با  یونان اوراق قرضه اي: کند یم چگونه عمل مين که نشان بدهيا یساده برا
، به )ورو در سالي 50.000 یمساو(پنج درصد را ینرخ ثابت ساالنه 

، اوراق را به بورس داد، و در بورسورو قرض کرد، يون يليک ميزان يم
ورو سقوط کرد، اما بهره همان ي 500.000ون به يليک ميمت آن از از يق
ب در عمل بهره ين ترتيماند، به ا یباق)وروي 50.000 یمساو(درصد 5
اوراق  یدرصد 50ست بپردازد، به خاطر سقوط يبا یکه دولت م یا

 500.000 یورو براي 50.000 یمساو(درصد 10 یعنيدوبرابر شد 
د بهره يع کند، بايرا توز یخواست اوراق قرضه بعد ی، و اگر دولت م)وروي

  . باشد یکرد که برابر اول یدرصد اعالم م 10را 
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دو  یاوراق قرضه  ی، برا2011ست در ماه مه يبا یونان مي سه،يمقا یبرا
درصد بهره  0.2درصد و ژاپن  3ا يتاليدرصد ، ا 25، یدولت یساله 

 یدوساله  یاوراق قرضه  ین سال، نرخ بهره برايهم یدر جوال.(بپردازد
بدون  -درصد صعود کرد 6 یده ساله، به باال یدرصد و برا 4.5ا به يتاليا
ن نشان يجاد شده باشد، ايا یاساس یرييا، تغيتاليا یت اقتصاديعن که در وضيا
). رش را عوض کنديتواند مس یم یع سفته بازيدهد، که چه قدر سر یم

 یمال یبازارها یاز دودوزه باز یده، ناشيباال پر ین، مشکل بهره هايبنابرا
 2010در سال  یت اقتصادياقتصاد کالن و موقع یپژوهش یتويانست - بود

اگر به  ،وناني یدولت یاوراق قرضه  یبه کرده بود که متوسط بهره برامحاس
 110تواند  به  یم 2015کشور تا سال  یسه درصد سقوط کند، نرخ بده

ش از سود ضرر يب یم بدهيتقس:  IMK( ابديکاهش  یدرصد عملکرد اقتصاد
 ینمگر ين باال باشند، آتن دين چنيکه بهره ها ا یتا زمان -).آورد یبه بار م
ل دولت عمال ورشکسته است و ين دليبه ا .ردياز بازارها بگ یچ پوليتواند ه

شود  یم. دباي یت بازپرداخت ميقابل ،ه اروپاياتحاد یتنها با اعتبار دولت ها
  . است یاسيس یريم گيشود، از تصم یورشکست م ید که اگر کشوريد
ت ي؟؛ واقع"ونان هراس داشتنديدولت  یاز ورشکستگ یمال یبازارها. "2
، 2010/2011ونان را در ي ی، اوراق قرضه یمال ین است، که بازارهايا

 یبازارها. ن اوراق قرضه باال رفتيا یآن، بهره  یبه سقوط کشاندند و در پ
با احساسات و ترس ها  یانسان یرا آن ها هستيترسند، ز یاصال نم یمال

را  یک کشوري یت ماليستند، که وضعين ینيچ موجود عيآن ها ه. ستندين
 یه گذارانين به عنوان، وحدت سرمايهم چن یبازار مال. کنند یارزش گذار

 یادي، تا حد امکان پول زیمال یها یه گذاريکوشند با سرما یست، که مين
دولت  ی، از ورشکستگ2010/2011 یواقعا در سال ها یکس. کسب کنند

ونان را ي یلتدو یاوراق قرضه  یطوالن ید که خود به مدتيترس یونان مي
ابد و ي ینجات م) Hellas(دوار بودند که هالسيگران اميد. "فروخت یم

تونگ، ينر سايبرل.(از بهره ها درو کنند یاديتوانند سود ز یآن ها م
ها  یبده یم بنديبا تقس: اما به بار ننشست یدوارين اميا)" 27.4.2010

شان  ش از نصف مطالباتيآلمان ب یطلبکاران خصوص 2012در مارس 
 .را از دست دادند

، EUدر  یکه متوسط ساعات کار هفتگ ی؛ در حال"ها تنبل هستند یوناني. "3
 44.3ها در هفته  یونانيساعت است  41ساعت و در آلمان  41.7

س، مجموع ساعات کار ساالنه يکسينات یبانک فرانسو. کنند یساعت کار م
ن مقدار، يکه ا یلمحاسبه کرده است، در حا 1390را،  یک کارگر آلماني



ن غلط است، اگر علت بحران يا. ساعت است 2119 یونانيکارگران  یبرا
مردم حق انتخاب . ميک کشور را، به زرنگ نبودن مردمش نسبت دهيدر 

تر کار کنند، بلکه برعکس،  یان دادن به بحران، طوالنيپا یندارند، که برا
نرخ . کار شده اند یونان به اجبار بياز مردم  یاريبه خاطر بحران بس

 یکاريدرصد بود و نرخ ب 21، حدود  2011ان سال يدر پا یرسم یکاريب
کار يک نفر بيکه از هر دو جوان  ین هم باالتر است به نحويجوانان، ازا

و مشاغل  یشغل یکند، بلکه بحران ها فرصت ها یجاد نميبحران ا یتنبل. بود
در سال  یکاريزان بيشد و مدر آلمان اما، وضع برعکس . برند ین ميرا از ب
  .ديدرصد رس 7ري، به ز 2011

س ي؛ خانم مرکل رئ"روند یالت ميو تعط یاد به مرخصيها ز یوناني. " 4
 ی، در باره  2011ماه مه  یانه يدر م یک سخنرانيجمهور آلمان، در 

ک مجموعه، يشود که در  ین نميا: ونان گفتياد کارگران در يز یمرخص
ساالنه داشته  ین قدر مرخصيا یکيداشته باشد، و  ک ارز مشترک وجودي

صندوق  یکه طبق اعالم خبرگزار یکم تر، در حال یليخ یگريباشد و د
روز  23قبل از بحران، به طور متوسط ساالنه  یونانين ي، شاغلEU یوروي

ن مقدار در يروز بود، که باالتر 30در آلمان  یداشتند، اما مرخص یمرخص
شده  یاست، و سع یمتهم کردن به تنبل ین نوعياصوال ا .ه اروپا استياتحاد

س يح دهند، در مقابل، خانم رئياست، که بحران را با اعمال اشتباه افراد توض
مان  ین که ما وضع اقتصاديا: ديگو یجمهور در باره مردم کشور خود م

  .هستند" زرنگ"ن است که مردم ما يا یخوب است، برا
، )OECD(؛ طبق اعالم "ميپرداز یها را م یانونيلوکس  یما بازنشستگ. "5

مردان  ی، برا 2010در آلمان در سال  یسن متوسط ورود به بازنشستگ
ها به  یوناني. سال بود 61.9ها  یوناني ین سن اما برايسال بود ا 61.5

 55ونان، يدر  یمه بازنشستگيلوکس ندارند، متوسط مقدار ب یچ وجه زندگيه
ونان ين متوسط در ي، ا2007ست؛ در سال ورو ايدرصد متوسط زون 

 600کم تر از  ید با ماهيبا یونانيورو بود، دو سوم بازنشستگان ي 617
مساله :"، گفت2011ماه مه سال  یانه يخانم مرکل در م. کنند یورو زندگي
تواند مثل   یا و پرتقال، آدم نميونان، اسپانيمثل  يین است، که در کشورهايا

س جمهور و روزنامه يدر واقع خانم رئ". بازنشسته شود مردم آلمان، زودتر
آن ها  یبله برا. را بدانند یونانيبازنشستگان  یت واقعيد وضعيلد، بايب ی

و هر  یمنطق آن ها، هر سال بازنشستگ یبرمبنا. ندارند یق آشکار، نقشيحقا
. که دچار بحران است، لوکس بودن است ی، در کشوریورو پول بازنشستگي

را  ید حقوق بازنشستگيشنهاد کاهش شدي، پEUل اعتبار دهندگان ين دليبه هم
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نه يمخارج و هز ین حالت برايهم. دند، که مورد قبول قرار گرفتيش کشيپ
  .ش آمديهم پ یکاريبهداشت و ب یدولت برا یها
ونان در سال ي؛ سطح دست مزد در "مرفه دارند یها زندگ یوناني. "6

مت هرساعت کار ي، و قه اروپايدر اتحاددرصد متوسط  73، برابر 2010
طبق . " ورو استي 29که متوسط آن در آلمان  یورو بود، در حالي 17.7
ک چهارم همه يکار،  یه ها برايک به اتحادينزد یتويک انستي یداده ها

فرانکفورتر روند (ورو درآمد دارندي 750در ماه، کم تر از  یونانيشاغالن 
کار،  یسال سابقه  15ک معلم با يثال ؛ به طور م)25.7.2010شاوو،

 - IFO(درصد کم تر است 40ن آلمان يدرآمد ماهانه اش از معلم
Schnelldienst ،5/2007( - ن گونه بوديتازه قبل از بحران ا .

ها در  یوناني یک پنجم همه ي یطبق اعالم دولت اروپا، قبل از بحران فعل
درصد  7در آلمان (اشتنددرصد مردم مسکن مناسب ند 25د فقر بودند، يتهد

ش يافزا ی، برا2010تا  2000از سال  یونانين، کارگران يهم چن). است
ق هم، ثروت مند تر ين طريآن ها از. کردند یدستمزد مبارزه م یدرصد 38

درصد سقوط  1.6 ید، و مزد واقعيرا تورم آن را بلعينشدند ز
  ).23.2.2012آلمان وجهانی شدن، نامه هفتگی، . Infoportal(کرد
ونان به اتهام يباال در  یاره به دست مزدهااش ،"ح بحرانيتوض" یبرا
 یوبازنشستگ یو مانند مورد تنبل. شود یهم اضافه م ی، شکم پروریتنبل

ر منزل را به اقتصاد بزرگ يشود تا به طور آشکار تدب یم یلوکس، سع
خوب  یچ د سخت کار کند و صرفه جو باشد، بعد همهيانسان با: "وند بزننديپ
 ". ...رود یش ميپ

. ت آشکار استيق کامال شناخته شده  و واقعين حقايکه اختالف ب یبراست
ک يش تر، يب یليآورد، خ یببار نم يیچ شکوفايه" کار سخت" ن گونه که يبد

" یصرفه جوئ"برعکس، اما . برد ین ميرا از ب یاريمشاغل بس یشکوفائ
که، در کنارش،  یني، در ح)دينگاه کنونان يبه (نجامديب یرانيتواند، به و یم

نگاه (سخت را پل بزنند یتوانند کمک کنند، تا زمان ها ید ميجد یها یبده
  ). 2009د به آلمان در رکود سال يکن
ونان ي؛ حکومت "کردند یم یها فراتر از امکانات خود زندگ یوناني. " 7

، چنان بودجه داشت یسال ها بود، که دخلش از خرجش کم تر بود، و کسر
درصد  7و  4برابر با  ی، کسر2007و  2000ن يب یکه در سال ها

ن يبودجه آلمان هم ب ین زمان، کسريدر هم. ونان بودي یعملکرد اقتصاد
د نبود، يجد یونان بدهيمشکل . اش بود یدرصد، عملکرد اقتصاد 4و  1.6

 ونان دست به سفتهيه يعل یمال ین بود، که بازارهايبلکه در اصل مشکل ا



د را چنان باال بردند، که قابل بازپرداخت ياعتبارات جد یزدند، و بهره  یباز
بودجه هم  یکه کسر یکشور یبرا یتواند، حت یم یتين وضعينبود، چن

رلند يقبل از بحران، ا. ن امر استيبرا یرلند گواهيندارد رخ دهد؛ مثال ا
رلند ين حال اياضافه بود، با ا یبودجه نداشت، بلکه اغلب دارا یاصال کسر

ن يه اروپا و صندوق بيست از اتحاديبا یشد، و م یمال یبازارها یقربان
  .رديورو اعتبار بگيارد يليم 85پول،  یالملل

 یالبته آلمان هم دارا: " کند که یادعا م 5.3.2010لد در يروزنامه ب
 را ما از حقوقي،ز[...]ميم آن را هم بپردازيتوان یاما ما م - بود يیباال یبده

 یدر باره ". ميکن یبد، پس انداز م یزمان ها یرا برا یمان همواره بخش
پس "دولت در گذشته قرض باال آورد و  زيرا -لد حق ندارديب یقروض دولت

آلمان از  یدولت یشود ادعا کرد، که بده یم یاز نظر اقتصاد کل. نکرد" انداز
ارد يليم 7400 یعنيآلمان،  یورو، در مقابل کل دارائيارد يليم 2000حدود 

، بزرگ ین دارائي، اما ا)50/2010،یگزارش هفتگ DIW(ورو قرار داردي
دولت . اندک از ثروت مندان متمرکز است ین بخش اش، در دست تعداديتر

ات يکه، مال یات ببندد در حاليتواند از آن استفاده کند، که به آن مال یم یزمان
ن وضع يونان هم ايدر . (لغو شده است 1997بر ثروت در آلمان، از سال 

ورو، و ي 24.280 یسرانه دولت ی، بده2010وجود داشت؛ در سال 
 ).ورو بودي 56.937 یبخش خصوص یسرانه دارائ

، به 2008؛ در سال "بزرگ شده و پف کرده است یليونان خيدولت . " 8
درصد بود،  48 ید ناخالص داخلياصطالح مخارج دولت، در رابطه با تول

ده يد یگريقبل از بحران، مساله طور د. درصد بود 44ر آلمان ن رابطه ديا
 43درصد به  47ن رابطه از ي، ا2006و  2000 ین سال هايب. شد یم

: ل شلشتيشائيم(زان آن در آلمان کم تر بوديافت، که از ميدرصد کاهش 
ن کاهش يل ايدل). 21.5.2010ت، يوضع یسوزد، جزوه  یورو مي

ن رشد به دنبال بحران ين سال ها بود، ايدر ا یقو یک رشد اقتصاديوجود 
جاد يا یونان، مشکلي یدولت یباال ین رشد، بدهيل ايبه دل(درهم شکست یمال
از بحران  یونان، رکود ناشيدر  یت امروزيمسئول وضع). کردند ینم

 55و  51ن يدولت سوئد االن ده سال است، که مخارج اش ب. بود یجهان
ن ورشکسته اعالم نشده ياش است، با وجود ا ید ناخالص داخليدرصد تول

شاغالن کارمند  یدرصد همه  OECD( ،7.9(ونان طبق اعالم يدر . است
 یدرصد و متوسط آن در کشورها 9.6ن رقم اما در آلمان يدولت هستند، ا

  . درصد است 15 یصنعت
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سه قرار يمقا یرا مبنا ی؛ اگر تجارت خارج"ت رقابت ندارديونان ظرفي. " 9
 یکسر یونان داراين قسمت سال هاست، که ين درست است، در ايم، ايده

درصد عملکرد  14برابر  ین کسري، ا2009است، در سال  یموازنه تجار
به عنوان . کند یشتر از صادرات وارد ميونان بيکه  یعنين يبود، ا یاقتصاد

ن يا شود، از یونان نام برده ميش از همه از باال بودن دست مزدها در يل پيدل
دا يونان قدرت رقابت پيد، تا ياين بييد سطح دست مزدها پايند، بايگو یرو م

از مناسبات  یف شود بلکه نوعيست که تعرين یاستعداد" قدرت رقابت . "کند
ن سال يونان، بيهر واحد دست مزد در  یدر اصل بها. دهد یح ميرا توض

مرس ق کايتحق(افتيش يدرصد افزا 40، حدود 2010تا  2000 یها
، اما )1.4.2011؟ یورو مقابل انقالب دست مزديرامون يپ: بانک
ان در يجه کارفرمايدر نت. گر کم تر بوديد یش دست مزدها در کشورهايافزا

بدست آوردند، در  یجهان یمت، در بازار هاياز نظر ق ین کشورها سوديا
در . ن بودن دست مزد داشتيين کشورها، آلمان مقام اول را از نظر پاين ايب

 یش ميه ها پيکه اتحاد یاستيس(ین مزدييپا یآلمان به لطف تعرفه ها
جه اش يرود، و نت یدرصد باال م 5، دست مزدها فقط حداکثر تا )م.برند

 یش از اندازه برايآلمان، و در مقابل واردات ب یش از اندازه برايصادرات ب
آلمان، انعکاس سود . ا استيا اسپانيرلند يونان، پرتقال، ايمثل  يیکشورها
ا، پرتقال، يونان، اسپانيدر  یبدون کسر یعنين کشورها است؛ يا یضررها

، آلمان در تجارت 2009و  2000 ین سال هايب(ستيآلمان ن یبرا یمازاد
ورو يارد يليم 500با يحدود تقر یا، مازاديتاليا و ايونان، پرتقال، اسپانيبا 

ت خود را، به خرج يوضع اش، آلمان یدر رابطه با هجوم صادرات). داشت
ما خورد و : " نديب یگر ميد ین مساله را طوريلد ايب(گانش بهبود داديهمسا

به خرج ما،  یگريکه د ینيم، در حيکرد یخوراک مان را حساب و کتاب م
  ).10.5.2010لد، يگرفت، ب یشرمانه جشن م یب
دارد، که  یسته ايان  شايکارفرما"کند، که آلمان  یروزمندانه اعالم ميلد پيب

 یمناد). 5.3.2011لد، يب" (داتشان در سراسر جهان تقاضا دارديتول
د فراموش کند، که ياش، اما نبا یخوشحال یبا همه !! " مردم یتوده "

 ین و فقر کارگران آلمانييپا یآلمان، حاصل دست مزدها یت صادراتيموفق
مصرف  ابند،ي یش ميف افزايار ضعيا بسيکه دست مزد کاهش  یجائ: است

ل يشائيم( ر کرده استييدر آلمان، به مدت ده سال بندرت تغ یخصوص
فوروم : ک نکتهيو باز هم ). 21.5.2010سوزد،  یورو مي: شلشت

است يب نهاد ها، سيبه عنوان ترک"ت رقابت را  ي، ظرفیاقتصاد جهان
[...] کنند ین مييک کشور را تعي ی، که سطح بارآوريیمداران، و فاکتورها

ها را،  یه گذاريسرما ی، سودهاین سطح بارآوريهم چن. کند یمف يتعر



 یاسين مقين طور، ايهم ا). 2010گزارش رقابت  WEF( کند ین ميتع
 ین سودها کسب ميکجا باالتر: شوند یده مياست، که همه کشورها با آن سنج

ت است، ياس با کفايک مقين يا اين است، که آين مورد سئوال ايش تريشوند؟ ب
 .ر سازديخوب را امکان پذ یک زندگيجهان  یانسان ها یاتا بر
ات و اجتناب از ي؛ درست است که فرار از مال"ها فاسد هستند یوناني. " 10

ر کشورها باالتر است، و فساد در همه جا يونان از سايپرداخت آن، در 
ه در يسهم اقتصاد سا).  10.3.2010ن، يگل اونالياشپ(حضور دارد

ن يسه ايدر مقا( شود ین زده ميتخم یعملکرد اقتصاددرصد  25ونان، ي
 یتو برايانست یدرصد است؛ گزارش مطبوعات 15آلمان حدود  یسهم برا

ات در يو فرار از مال) IAW( ،26.1.2010(یقات اقتصاد کاربرديتحق
  ). 11.2.2010استاندارد، (ورو در سال استيارد يليم 20مجموع 

ک مشکل ير بار پرداخت آن، ين از زکرد یات، و شانه خالياز مال فرار
: ن مساله پنج نکته قابل توجه استيدر رابطه با ا. ونان استيبزرگ در 

از مناسبات دولت با  یاختالس شده و پرداخت نشده، شکل یات هايمال) اول(
ن نرفته است، تا از ين پول اما از بيا. دهد یرا نشان م یبخش خصوص

آلمان هم به کارفرماها ) دوم. (ح داديضونان را تويق آن بشود بحران يطر
ه ين هديشود؛ ا یم یاتيمال یزياز درآمدشان، مم یميدهد و تنها ن یه ميهد

، ین شلختگيمسئول اعمال ا) سوم. (ورو استيارد يليم 6ساالنه حدود 
چ يک مرکل است، که هيس، دوست نزديونان کارامانلير ينخست وز

 یونانيکند، و  یونان نميه يه اروپا علياتحاد یاست هايدر برابر س یاعتراض
هم،  یآلمان یکنسرن ها) چهارم. (ن مورد انتقاد کننديها هم اجازه نداشتند در ا

، بارها در 2008در سال . ونان سود بردنديدر رابطه با رشوه و ارتشا در 
آلمان،  یمطرح شد، که کنسرن راه آهن سراسر یخصوص یها یدعو

دند، تا يباال خر یرا، با پول ها یونانيست مداران ايمنس و فررو اشتال، سيز
. پروژه ها، دخالت کنند ین ماليتام یاسيس یها یريم گيبه نفع آن ها در تصم

 15منس، ساالنه مبلغ يکنسرن ز 1990دهه  یق، در سال هاين طريبه ا
است مداران دو حزب مهم يکرد، تا س یه گذاريونان سرمايورو در يون يليب
در  یسطح فساد مال) پنجم. (اسوک، انتخاب شونديد و يجد یسدموکرا یعني
ت يمتاثر از شفاف یکند، تا شاخص فساد مال یت نميکفا يیک کشور، به تنهاي
ن ي، ب2011ونان در سال يشاخص فساد،  یبرمبنا. را ثابت کند ین الملليب

کشور مقام هشتادم را دارد، که به طور وضوح، از آلمان که مقام  182
ب ين عجاياز سرزم یش تر است، اما هم زمان، کميهم را دارد، بچهارد
از  یباالتر و حت ین که مقام هفتاد و پنجم را دارد، اندکيچ یعني؛ یاقتصاد
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کو که هردو مشترکن مقام صدم يا مکزي یچون اندونز یپررونق یکشورها
  . ن تر بودييرا دارند پا

ن امر اما ي؛ ا"ه اروپا شديحادترازنامه غلط وارد ات یونان با ارائه ي. " 11
ونان، از ي یبودجه  یهمواره کسر 1997را از سال يکامال روشن بود، ز

، سه درصد ید ناخالص داخلياروپا، نسبت به تول یه ين شده اتحاديسقف تع
معلوم  ی، به طور رسم2004ونان از سال يدولت  یب کاريفر. ش تر بوديب

ورود  ی، که در باره 1999تا  1997 ین طور در فاصله سال هايبود، هم
ن گونه بود، و يت هميشد، وضع یم یريم گيه اروپا تصميونان به اتحادي
ها با ارقام نادرست به ما دروغ گفتند، خود  یونانيکند که  یکه ادعا م یکس"

 یب خورده شدن را رد ميدر واقع، آمار و ارقام اتهام فر. ديگو یدروغ م
رن گفته يحزب محافظه کار با یخبره اقتصاد نين را گئورک نوساليا." کند

از  یچ گونه حرفيمعهذا ه). 23.6.2011تونگ ينر سايبرل(است
مانند کاستن از  یميتحر  چين ه و هميونان از صندوق اتحاديت يمحروم

  چرا وجود نداشت؟. ه اروپا وجود نداشتياتحاد یکمک ها
، که مورد اعتماد سيکارامانل:  ن زده شوديشود تخم یدر باره آن تنها م

. ونان حکومت کردين گونه در يا 2004س جمهور مرکل بود، از سال يرئ
 ین بود که کشورهايه اروپا، ايقدرت مند اتحاد یدر اصل، هدف کشورها

را داشته  یبزرگ تر یرا جذب کنند، تا ارز مشترک، وزن اقتصاد یاديز
ل شود؛ که در پشت يب، در مقابل دالر تبديرق یک پروژه يورو به يباشد، تا 

ه اروپا ين گذشته زون اتحادياز ا. ستاده استيک چهارم اقتصاد جهان اياش 
ک مهم، بالکان و منطقه خاور يتياز نظر ژئوپول یتوانست، در منطقه  یم

پول و  ین المللين مساله، صندوق بيدر در ارتباط با ا. ابديک گسترش ينزد
کته کردند، يونان دي، که به 2010 یه اروپا، در برنامه صرفه جوئياتحاد

م يشد، و دو و ن یاز کل بودجه محاسبه م یونان را، که بخشيح يتسل ینه يهز
ه اروپا بود؛ از ينه متوسط اتحاديآلمان و دو برابر هز یحاتينه تسليبرابر هز

ژه کنسرن يبه طور و 1980دهه  یاز سال ها. کردند یمستثن یصرفه جوئ
س و بن و بعد ي، و حکومت ها در پاریآلمان و یفرانسو یاسلحه ساز یها

  )اتک.(کردند یت ميونان را حمايه و يک ترکيستماتيح سين، تسليبرل
ن يکردند قبل از ا یم یاول صرفه جوئ یستيبا یها خودشان م یوناني. "12

، ده 2010ونان در سال يبودجه  ی؛ کسر"ميکه ما دوباره به آن ها کمک کن
آن را  2011اش بود، که قول دادند در سال  یدم درصد عملکرد اقتصايو ن

د؛ در يم درصد برسانند، اما ممکن نشد، و تنها به ده درصد رسيبه هفت و ن
شده بود، دوباره از سال  یزيونان نتوانست، مانند آن چه که برنامه ريجه ينت

ه اروپا و ين رو توسط اتحاديرد، و از ايقرض بگ یمال ی، از بازارها2012



را به خاطر يت شود، زيد حماياعتبارات جد یپول، برا ین الملليصندوق ب
. ، قدرت پرداخت نداشتیم بودجه، و اجبار به برنامه صرفه جوئيعظ یکسر

ن طور باشد، يشود ا ینم: "گفت) CSU(ر کل حزبيندت مديالکساندر دوبر
 یات پردازان آلمانيکردن سرباز بزنند، اما مال یها از صرفه جوئ یونانيکه 

  ".کنند یها صرفه جوئ یوناني یراب
ونان صرفه يست استنتاج شود، که يم بودجه، اجازه نيعظ یبه خاطر کسر

ونان يمردم . ار خشنيکند، آن هم بس یم یکند، اتفاقا صرفه جوئ ینم یجوئ
ست درصد ي، به طور متوسط بیبه خاطر صرفه جوئ 2010سال  یاز ابتدا

از يآژانس امت). نيامه فرنکفورتر آلگماروزن(درآمد خود را از دست داده اند 
سال  25در  یگريد یچ کشور صنعتيکند، که ه یتچ خودش حکم ميف یده

ک ي یرا، ط یساختار یرا تجربه نکرده است، که کسر یزين چيگذشته، چن
و ). 26.05.2011آلمان،  یمز ماليتا(د کاهش داده باشدين شديسال چن

ن جدول يسخت تر" را به عنوان آتن یصرفه جوئ یبانک برنبرگ برنامه 
  . به کار گرفته شده باشد یک کشور غربيدر  یند، که زمانيب یم" یم ماليتنظ

 یزيش برنامه ريبود که برا یزي، باالتر از آن چ2011سال  ین که کسريا
اد يدولت ز ینه هايهز. گردد ین باره برنميشده بود، به عدم کوشش آتن در ا

ش از همه به ين مساله بيا. ار کوچک استيش بسيست، بلکه درآمدهايباال ن
: شود ید تر مي، باز هم شدیل برنامه صرفه جوئيخاطر رکود است، که به دل

 یکند، دست مزدها و حقوق بازنشستگ یم یکه دولت صرفه جوئ یرا جائيز
اقتصاد فرو  یرازه يبرد، ش یات ها را باال مين ماليدهد، هم چن یرا کاهش م

د و فروش فروشگاه ي، خر2011ان سال يوان مثال در پابه عن. زدير یم
ن سال يب. ر سطح قبل از بحران قرار داشتيدرصد، ز 44، یتک واحد یها
ورشکست شدند،  یخصوص ی، نود هزار کارفرما 2011و  2010 یها

، 2010سال  یاز ابتدا. هزار مورد بود 64ش از يهم ب 2012در سال 
ات ين درآمد حاصل از ماليهم چن. ن آمدييدرصد پا 12، ید ناخالص داخليتول

ات يدرآمد حاصل از مال 2012در سال : ک مثالي. افته استيز کاهش ين
، با وجود باال بودن درصد آن، نسبت به یمصرف یکاالها یم روير مستقيغ

ن اوضاع، رکود ين آمده بود، هم زمان با اييدرصد پا 19سال قبل، حدود 
که کارشان را از  یکسان یبرا یکاريحقوق ب جاد کرد، مثليا یاديمخارج ز

 یست، بلکه مشکل برنامه صرفه جوئيمشکل مخارج دولت آتن ن. دست دادند
: " سدينو یم 09.02.2012ن رابطه بانک برنبرگ، در ياست، در ا

با به کشتن يرا تقر یونانيماران يش از حد، بيب یاضت اقتصادين، رين بيدرا
: " ندارد یمشکل  یومت آلمان از منظر عمومن مساله اما، حکيبا ا." داد
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 یريانطباق پذ ین پروسه يک چنير قابل اجتناب است، که  با يمتاسفانه غ
زند،  یرا، که تنها آتش در کاه م یاقتصاد یت هاين فعاليک چني، ابتدا یا

  ).23.02.2012نامه وزير دارائی آلمان به اعضای پارلمان، (."قطع کنند
، روزنامه VP بانک ( د يرتان را بفروشيرشکسته، جزاو یها یوناني. "13

گذاشت، که  يیها یدارائ یونان دست روي؛ دولت )"27.10.2010لد،يب
ها شامل  ین دارائيا  .شود یم یابيورو ارزيارد يليم 300تا  270از 

تملک خود چمپاتمه  یرو} اتفاقا{ونان يحکومت . ر استيامالک و هم جزا
ش کشانده است؛ در يرا پ یجامع یساز یخصوصک برنامه يزند، و  ینم
ته، بنادر، جنگل و يسيو ، کنسرن الکتر یارتباطات تلفن یان آن شرکت هايم

 50، از فروش آن ها 2015خواهد تا سال  یمراتع قرار دارند، که م
وجود دارد،  یشتريب ین جا اما قالب هايا. ورو بدست آورديارد يليم

ت اضطرار يد از موقعيخواهند کوش -یمللن اليب یکنسرن ها - داران يخر
سود  ین که دولت شرکت هايگر ايد. ونان، سوء استفاده کنند و ارزان بخرندي

: " جهينت: دهد یفروشد، که درآمد حاصل از آن ها را از دست م یده را م
 یپول نشان م ین الملليجاد ثبات توسط صندوق بيا یشمار برنامه هايتجربه ب

[...] ز است يار خطرآميبس یک استراتژي) یازس یخصوص(دهد، که 
، که یطوالن یليخ یو فرصت[...] از دارنديم شده نيتنظ یسرانجام به روش

 یها، به عنوان اقدام یساز ین رو خصوصياز ا. ونان اکنون نداردي
با " )10.06.2011، اخبار سرمايه گذاری VPبانک (. نامناسب است یضرور
ون يسي، کمیاروپائ یل است از بانک مرکزکا، که مشتمين تروايوجود ا

 یاصرار م یساز یپول، بر خصوص ین الملليه اروپا و صندوق بياتحاد
ارد يليدحدود نوزده مي، با2015کا تا سال يورزند، که طبق مطالبات تروا

  .ديآ یبه حساب نم یزيچ یکه  در مقابل بده یپول - اورديورو به بار بي
  

سال  یانه يونان در ميدولت !" کاران بپردازندد طلبين بايبا وجود ا . "14
ونان، پول ينجات  یداشته است، برا یورو بدهيارد يليم 350، مبلغ 2011

 یبده. ک بخش اعتبار داده شده صرف نظر کننديتوانستند از  یدهندگان م
ه اروپا، مشکل يزون اتحاد یورو، برايارد يليم 350ونان به مبلغ ي یدولت

درصد عملکرد  3.7ن مقدار تنها برابر با يرا ايست، زين ره شدنيرقابل چيغ
م يا تقسي/ یک بدهيا تمام ي/ یمعهذا، لغو بخش. ه اروپا استياتحاد یاقتصاد

ر يه اروپا از تاثياتحاد یرا حکومت هايمدت، ، ز یکردن آن، در طوالن یبند
شان  یبانک ها ین بدهياوال با ا: ترسند یاقتصاد خود م یآن رو یبرگشت

توانند آن را به عنوان سابقه  یم یمال یدوما بازارها. کنند یار ضرر ميبس
در پرتقال،  یبعد یها یبده یم بنديتقس/ کنند و بخشش یمساله، ارزش گذار



ش يب ین، ضررهايبا ا(ا را هم انتظار داشته باشنديتاليا و اياسپان یا حتيرلند يا
ن يپرداخت ب یک براطبق محاسبات بان. ديآ یش ميبانک ها پ یبرا یتر

 2010ان سال يا در پايرلند و اسپانيونان، پرتقال، اي ی، کشورهایالملل
بدهکار اند، که  یاروپائ یورو به بانک هايارد يليم 1340مجموعا مبلغ 

 یونان مي یغم خوار).  " اعتبار آلمان تعلق دارد یتويک چهارم آن به انستي
و کشانده شود و به حراج اوراق  رامون منتقليپ یگر دولت هايتوانست به د

بهره،  یآلمان، بازارها یبانک مرکز(انجامديقرضه شان ب
 یبود، خود را از جوال ین که خطر چه قدر واقعي، ا09.05.2011

ونان نشان داد ، که سود قرضه ي یم در مورد بدهين تصميبعد از اول 2011
ورو و يان، زون يدر پان امر يا)." کردند یا به سرعت ترقيتاليا و اياسپان یها

 2011 یدر جوال(دهد ید قرار مياس و اساس اقتصاد آلمان را مورد تهد
ونان ي" ثبات" یان آلمانيکارفرما یدرصد همه  88  یک همه پرسيبراساس 

  ).دندينام یاسيس یاقتصاد یاصل یفه يرا به عنوان وظ
 یم بنديک تقسي ی، البته به راست2011ونان از اکتبر ي – ین بسته يدوم
ر و يد یليالت خيجاد تسهيا: بله روشن است. کرد ینيش بيرا پ یبزرگ یبده
ارائه  یسوم یک بسته اقداماتي 2012ن در دسامبر يبنا برا. ز بوديناچ یليخ

رفته يپذ یبده یم بنديتقس. سازد" قابل تحمل"آتن  یها را برا یشد، تا بار بده
ل يونان تبدين طلبکاران يتر ه اروپا، به بزرگياتحاد یرا کشورهاينشد، ز

بعد  یستيبا یرا ميکردند، ز ی، خود داریاز بده یشده بودند و از چشم پوش
  .م، ضررها را ثبت کننديتصم
: لديروزنامه ب!" (شوند یورو خارج ميها از زون  یونانيباالخره . "15

17.02.2012(  
ستند توان یه اروپا، ميزون اتحاد یونان، کشورهايا خروج يبا اخراج 

ت يدر مقابل سرا" ورو را ي یکنند و فضا یرونيونان را بيبکوشند، مشکل 
توانست ارز سابق خود دراخه را به  یونان دوباره مياوال ". نديحفاظت نما

ابنده يش ياورد تا بتواند با کمک صادرات افزاين بييکار بندد و ارزش آن را پا
: دو ضرر مهم داشته باشد تواند ین مساله حداقل ميا. ديرون آياز بحران ب

ن ييورو ارزشش پايرد که در مقابل يد دوباره دراخه را به کار گيونان باياول 
ان و بخش يونان، کارفرماي ین بانک هايهم چن(ونان يبود، اما حکومت 

ن يورو بپردازد، به دنبال ايشان را، هم چنان به  یها ید بدهيبا)  یخصوص
ونان از نظر ين يبنابرا. شود یو منفجر م ها به سرعت تلمبار یمساله، بده

آن وقت ". زدير یهم مطمئنا درهم م یستم بانکيس" شود و  یداغون م یمال
 یو فرانسو یآلمان یش از همه بانک هايو پ –ونان ي ید طلبکاران خارجيبا
ن خطر وجود دارد که يدوم ا. اعتبارات داده شده خود را خط بزنند –
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را به عنوان سابقه بنگرند و در رابطه با خروج هر ونان ي،  یمال یبازارها
سبب  یک ورشکستگي: "بزنند یگر، دست به سفته بازيد یکشورها یوروي

ه ياطالع.(م استيت عظيخطر سرا. شود یه گذاران ميهراس کامل سرما
  )"IMK ،17.02.2012 یمطبوعات

و تضمين ضمنی ثبات زون يورو خاتمه داده می شود، به با خروج يونان،
 ،وروي، که با یطرح. " شود یورو از درو دروازه وارد ميه يعل یباز سفته

.( رود ین ميکا فراهم کند، از بي، در رقابت با دالر آمریک ارز جهاني
ک يت يمنافع استفاده از موقع یبه سو. 27.04.2010تونگ، ينر سايبرل

وشند، ک یورو ميزون  ین رو، کشورهايازا)" ز و انتقادينالآ، یارز جهان
ها،  یونانيبا  یونان را در ارز واحد نگاه دارند، البته نه از نظر هم دردي

 یما نه حتما از رو: " رنديخود را بگ یضررها ین که جلويا یبلکه برا
را  یستم ماليم که شوک سيم، بلکه چون ما گفتيونان، کمک کرده ايعالقه به 

فرانکفورتر روندشاو،  ل فوخس از حزب محافظه کار،يشائيم" (کند ید ميتهد
ه اروپا در مقابل ين از برخورد سخت اتحادياو هم چن. 15.01.2012

ن يکنم، که اندازه ا یمن فکر م: " سخن گفت 2010ان سال يونان از پاي
  ."خطر کم شده است

ن انسان ياست ب یمناسبات ی؛ دوست"ميونان باشيم دوست يخواه یما م. " 16
صحبت " دوست" یالبته اغلب از دولت ها. یاسيس ین دستگاه هايها، نه ب

ن جا منظور کم تر دسته جات دوستانه است، بلکه منظور يدر ا. شود یم
ق مشترک يعال. رنديگ یش ميدر پ يین دولت هاياهداف مشترک است که چن

در . ورويارز مشترک : ن مورد بسرعت قابل درک استيونان و آلمان، در اي
دش را از درهم شکستن نجات دهد، حکومت خواهد، اقتصا یکه آتن م ینيح

ار مناسب يکه امکان دارد، بس یونان را، تا جائيکوشد، مشکل  یآلمان م
شود، بلکه قطع  یهرگز با پول آغاز نم یاز قرار معلوم، دوست. سبک کند

  . شود یم
" ن که آن ها را ضمانت کنديد به دوستان کمک کند، اما نه ايآدم با. " 17

: " موضوع. لي، تاک شو با آنه و2011ماه مه  15ک شنبه، يعصر 
 یا حکومت پول ما را به خطر ميآ –ورو يبلع کنندگان  یارد ها برايليم

ا يآ: " شود یرود، سئوال م یش ميپ یابانيک پرسش خيبرنامه با " اندازد؟
" د؟يکن یکمک مال یا دوستان تان در سختيه ها و يهمسابه شده که شما 

" شهروندان" در رابطه با سئوال . بود" بله"ده گان جواب اکثر پرسش ش
است اجازه يا سيآ:" دندين سئواالت به پرسش عصر رسيبا ا. بود" نه"جواب 

شود؟ در  یچ گاه انجام نميه یرا انجام دهد، که به طور خصوص یدارد، کار
سال  یانه يچون از م". گر؟يد یشهروندان کشورها یسطح بزرگ برا



سم ثبات يمکان(ورو يسم بحران مداوم يمکان، آلمان تحت 2012
 یونان را تقبل ميورو از کمک به يارد يليم 168، ضمانت )ESM/یاروپائ

هم . ميگران ضمانت نکنيد یها بهتر است برا یآلمان" ما "ن، يبنابرا. کند
  ین که، از ما در باره يبدون ا –م يکن یمداوما ضمانت م" ما " زمان 

 یداخل یاقتصاد اعتبار یبرا" ما"به طور مثال . شدده شده باينظرمان پرس
د بودند، دولت آلمان در يدر تهد یآلمان یکه بانک ها یوقت. ميکن یضمانت م

ورو گرفت، يارد يليم 480ک بسته نجات به مبلغ يم به يتصم 2008اکتبر 
 .ضمانت بانک ها بود یورو اش برايارد يليم 400که از آن مبلغ 

ن ي؛ با اول"دهند یونان را نجات مي، یت کننده گان آلمانات پرداخيمال. " 18
ت از يحما یورو برايارد يليم 110، به مبلغ  2010کمک سال  یبسته 

 ین الملليه اروپا، صندوق بياتحاد یدولت ها(یعموم یونان توسط نهادهاي
بسته دوم کمک در سال . جواب مثبت داده شد) ه اروپايون اتحاديسيپول، کم
، مبلغ 2010سهم آلمان در سال . ورو بوديارد يليم 139مبلغ  و به 2012
ن طور ياوال ا. ورو بوديارد يليم 40، مبلغ 2012ارد و در سال يليم 22

ونان يات پرداخت کننده گان مکرر ذکر شده، هستند که به يست، که مالين
ات پرداخت يآتن را، از مال یحکومت آلمان، پول آلمان برا. کنند یم" کمک"
رد، و سپس آن را يگ یک تا سه درصد قرض ميکند، بلکه آن را با بهره  ینم

 یآتن م. دهد یقرض م یمجازات یبا بهره ها –" در بحران  یدولت ها" به 
رلند يدرصد بهره بپردازد، ا 4.2، ین بسته کمک اعتبارياول یست برايبا

 ات پرداختيمال"  ین برايا. درصد 6و  5.5ن يدرصد و پرتقال ب 5.8
ق اختالف بهره، به دولت آلمان ياز طر: بود یخوب ی، معامله یکنندگان آلمان

ن يو ا -رسد یورو اضافه ميون يليم 300ش از ي، ب2011ان سال يتا پا
دولت " گذاشته شد، که اگر یش شرطيبه هر حال، پ. شود یش تر ميبازهم ب

سال  یبرا ه کنند؛ بهره هايشان را تصف ی، بتوانند بدهکار"در بحران  یها
ر ين، بازهم وزيشود، با وجود ا یکاهش داده م 2012و  2011 یها

ن گونه يآلمان ا یر دارائيبله وزيشو: کند یآلمان از آنان درآمد کسب م یدارائ
ونان يار ين که مناسب تر در اختيا یآلمان بازهم کمک ها را برا: " ديگو یم

پارلمان،  یاعضا بله بهينامه شو"( کند یم ین ماليرد، تاميقرار گ
از : "زند یتر ميلد حق دارد، اگر تيتا آن جا روزنامه ب). 23.02.2012

مساله اما برعکس ). 05.03.2010لد، يب!"(دماس یبه ما نم یزيشما چ
ن يدوما ا. پردازد یونان است که به آلمان مين يا ،ه حسابيدر تصف: است

 ،در مجموع یاضطرار اقدامات. " دهند" نجات"ونان را يد ينباها ارد يليم
 یر دارائيکنند، آن گونه که وز ین مياروپا را تضم یه يثبات زون اتحاد
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به  یمال یب کمک هايجهت تصو یشنهاد وزارت دارائيپ(ديگو یآلمان م
 یه ين مساله را گروه اتحاديا). 23.02.2012ونان توسط پارلمان، ي

ماه مارس ، در ESM ورو يت مداوم يچترحما یريم گياروپا در تصم
عضو، که ارز شان  یدولت ها: " فرموله کرده است ی،  به روشن 2011

ن يشود، ا یکنند، که فعال م یاز ثبات را اتخاد م یسميورو است، مکاني
ن ين بديا." ن کنديورو را به طور کامل تضميراست تا ثبات زون ياجتناب ناپذ

ورو ، يزون مقروض  ید نه کشورهايبا یاعتبار یکمک ها: است که یمعن
آن ها،  یز بدهکاريورو را در مقابل عواقب سرريزون  یه کشورهايبلکه بق

  .ن حفاظت از طلبکاران در مقابل بدهکاران استيا.  نجات دهد
ونان يسفته بازان است؟  قبل از بحران،  یونان قربانيا يآ: ک مکملي  .19
مقدار پرداخت  نيهم چن -سهم بهره . داشت، اما قابل تحمل بود یباالئ یبده

درصد بود،  4.3، برابر 2008در سال  – یبهره ها در عمل کرد اقتصاد
آغاز شد که در  یمشکل زمان. با هشت درصد بودين سهم ده سال قبل تقريا

ونان ياجازه دادند، که اوراق قرضه  یمال ی، بازارها2009ان سال يپا
؛ دشد به يونان يدبود که ، مانع پرداخت اعتبارات ج یزين چيسقوط کند؛ و ا

  . است" بازارها یقربان"ک يونان يتا آن جا، که 
است؛ " خودش مقصر"بحران اش،  یونان برايشود، که  یاغلب ادعا م

اقتصاد اش فرسوده است، حکومت اش ولخرج است، جامعه اش فاسد است، 
 یت هايوضع یضرور یجه يبحران تا آن جا، که نت. و مردم اش تنبل اند

 یرا، استدالل هايز. کند ین جا صدق نميکشور باشد هم ا یالو م یاقتصاد
ونان اصال آن چنان، که اغلب يت يدهد، که اوال وضع ین را نشان ميباال ا

 ی، نکته مهم"خود مقصر بودن"  یه يدوما فرض. شود، خراب نبود یادعا م
ک کشور، فقط يا فرامقروض بودن يا مقروض بودن يکه آ: رديگ یده ميرا ناد

دهندگان اعتبار، به " اعتماد" ن به ي، و هم چنیمال یبازاها یارزش گذار به
، به ین ارزش گذاريک کشور، وابسته است؟ اينده يآ یط بدهيت شرايظرف

 ینيت عياست؛ که اصال با وضع یک انتظار ذهنيو . شود ینده کشانده ميآ
، یزيک بحران اعتماد، ناچارا چين رو، ياز ا. رديگ یت نميک کشور، هوي

  . ستين یمال یم بازارهايک تصميجز 
رقابل يکردند، غ یونان سفته بازيه يعل یه گذاران، زمانين که سرمايا

چرا؟ . ن مساله تصادف صرف هم نبوديگر، اياز طرف د. نبود یابيدست
دولت ها به طور . عمل کردند یعصب یلي، خ2009در سال  یمال یبازارها

. انباشت کردند یاديز یها یها، بدهبخاطر بحران و نجات بانک  یجهان
سک ير یت اشتهاين وضعيت کسب و کار متزلزل بود، و ايهمزمان وضع

 ین رو براياز ا. ت بودنديامن یآن ها در جستجو. ل داديکردن آن ها را تقل



ت است؟ چه يکه در کجا پول ما در امن: ن سئوال مطرح بوديه گذاران ايسرما
 یسه ين مقايافت اعتبار را دارد؟ با چنيت درياصوال هنوز قابل یکشور
ن مکان قرار يدر بدتر 2009ونان در سال يکشورها با هم،  ی یبحران

بودجه  یونان کسري، 2008درست از سال . گرفت؛ اقتصادش آب رفته بود
 -ديدرصد رس 17به  2009برابر با هشت درصد داشت، که در سال  یا

  .جهانشده  یصنعت ین کشورهاين ارزش در بيبدتر
ن ساختار يداشت، بلکه خطرناک تر یباالئ یونان بدهين، نه فقط يعالوه برا

 یبا بهره ها یش، اعتباراتيها یک سوم بدهيحدود : اوال. را داشت یبده
ونان يدرصد طبکاران  70: ش بود؛ دوماير و هر لحظه قابل افزاييقابل تغ
به طور . بکشندرون يتوانستند، هرلحظه پول شان را ب یبودند و م یخارج

ن يا یبود، و همواره برا یتجارت خارج یباال یکسر یونان دارايهم زمان، 
. وابسته بود یکند، به اعتبارات خارج ین ماليرا تام ین کسريکه بتواند، ا

. ار کم پس داديگرفت، اما بس یاديونان اعتبارات زيند، که يگو یم: سوما
 115، به حدود 2010سال در ) مطالبات یمنها یبده( خالص دولت یبده

ن جهت، به اندازه ژاپن باال يد و از ايکشور رس یدرصد عمل کرد اقتصاد
نبود  یناچار یونان از رويه يعل یکه سفته باز: شود گفت ین جا ميدر ا. بود
د يجد یک ارزش گذاري یجه ينت. ن طور هم تصادف محض نبودياما هم –

      .بود یجهان ین مالک بحراي، ینه يش زمياعتبار دهندگان در پ
 در سه گام" نجات يورو: " بخش دوم

ق يونان از طريزوله کردن مشکل يا: بخش دوم شامل سه گام است گام اول
" طلبکاران"ک دخالت مستدل يونان و ي یک راه حل قابل تحمل برايافتن ي

 ین دور دولت هايوار آتشي، د ESM و EFSF: گام دوم. است یخصوص
ها  یق ترمز کردن بدهيدار از طريثبات پا: و گام سوم. ووريدر بحران زون 

قانون جهت صرفه ": یاسيس یافدامات مال" :و کاهش دست مزدها شامل
کاهش  یبرا ینيقوان" : یاسيس یاقدامات اقتصاد" شامل دو قانون،  یجوئ

  . ا، پرتقال و فرانسهيتاليا،ايان چهار مثال در رابطه با اسپانيدست مزدها؛ با ب
  يجه گيری در پاياننت

 2010/2011 یونان، در سال هايحل مشکالت  یاقدامات اتخاذ شده، برا
، رکود در یاضتيد ريشد یبه دنبال برنامه ها. دنديط را بهبود نبخشي، شرا

را  یمال یها را افزود، و عدم اعتماد بازارها ید شد و مشکل بدهيکشور تشد
ن ير ذره بيک زيا بلژيا يتاليا، ايانمانند پرتقال، اسپ يیکشورها. ق تر کرديعم
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. ختن قرار گرفتيد درهم ريورو در تهديزون . ه گذاران قرار گرفتنديسرما
آلمان و حکومت  یورو، تحت رهبري یحوزه  ین رو، دولت هاياز ا

ان اکتبر يدر پا. م گرفتنديمشکل تصم یک راه حل جامع، براي یفرانسه، برا
بعد به اجرا در  یرائه دادند، که در ماه هاخود را ا ی، آن ها استراتژ2011

آلمان  یر دارائيسه عنصر قرار دارد، وز یبر مبنا ین استراتژيا. آمد
 ین طور معرفيآن را، ا یبله عضو پارلمان آلمان در نامه ايولفانگنگ شو

  : کند یم
 یونان، که مشارکت مستدل طلب کاران خصوصي یقابل قبول برا یراه حل" 

  ؛"کند ینيش بيرا پ
را در  یتين که بتوان اثرات سرايا یاستفاده موثر از چتر نجات موقت، برا" 

  ؛"نطفه خفه کرد
درخطر، که آن ها  یکشورها یک تعهد روشن بالقوه، از مشکالت مالي" 

 ".ر خواهند کرديرا تدب یاسيس - یو اقتصاد یمال یاقدامات ضرور
  

  ؛"يک راه حل قابل تحمل برای يونان. "1:گام اول
 یالت ثبات ماليتسه(یعموم یونان از نهادهاي، دوبار 2014تا سال 

ورو يارد يليم IWF( ،130/پول ین الملليو صندوق ب EFSF/ یاروپائ
سال  یکمک ین بسته يارد، از بازمانده اوليليم 24افت کرد که به آن يدر

ونان در نظر گرفته ي یبرا یفين کمک، وظايبا ا. شود ی، اضافه م2010
ونان ي. یانه و اصالحات ساختاريد اقدامات صرفه جويتشد: شامل شود یم

 یش از دوازده در صديز بيت آميشود، عالوه بر کاهش موفق یموظف م
گر در عملکرد يم درصد ديک و ني، 2010سال  یعملکرد اقتصاد

  : یعنين يعمال ا.کند یصرفه جوئ) ورويارد يليم 3.3 یمساو(یاقتصاد
، که  2012سال  یکارکنان دولت، در فاصله نفر از  15.000اخراج  - 

شود  یاگر در آلمان باشد، م.(نفر برسد 150.000د به يبا 2015تا 
  )یون از کارکنان دولتيليک ميش از ياخراج ب

ورو در بخش يارد يليم 1.1به مبلغ،  یا ین صرفه جوئيعالوه برا - 
 یدولت یها یه گذاريو سرما ی، کاهش بودجه نظام2012بهداشت در سال 

  . ورويون يليم 400تا حد 
س و يپل( کارکنان دولت یو دست مزدها یادامه کاهش حقوق بازنشستگ - 

  .تا ده درصد) یماموران آتش نشان
ورو در ماه به ي 750، از یکاهش حداقل دست مزد در بخش خصوص - 

، یسال، حداقل دست مزد حت 25ر يکارکنان جوان ز یو برا. وروي 590



از  یکاريهمراه با حداقل دست مزد، حقوق ب. ابديش ورو کاهي 500تا 
حذف اکثر اضافات بر . ورو در ماه کاهش داده شودي 320ورو به ي 460

بخش تجارت از  ک شاغليکه به طور مثال دست مزد ." دست مزد
 یآژانش خبر 9.2.2012".( رسد یورو مي 962ورو به ي 1.375

  )آلمان
که ( به ده درصد سقوط کند یکاريب که، یمنجمد کردن دست مزدها تا حد - 

  ).درصد بود  20.8، برابر با 2011مقدارش در دسامبر 
ونان، تا يد يق آن باي، که از طریدولت یها یموظف شدن به فروش دارائ - 

، ین بسته کمکيدر اول. ارد درآمد کسب کنديليم 12لغ ب، م2014سال 
با . م شده بوداعال یورو ضروريارد يليم 34به مبلغ  یا یساز یخصوص

ت دولت يرود و حق حاکم یکنار م یاسيم، عملکرد سين تصميش برد ايپ
  :ابدي یونان، نقصان مي
 ین کنند، که همه ي، تضمید به صورت کتبي، بایونانياستمداران احزاب يس - 

د ضمانت کنند، که اصالحات مورد نظر، يپس با. اقدامات را به انجام برسانند
  . رنديد، انجام گيبه قدرت خواهد رس ینده چه حزبين که، در آيمستقل از ا

 یم به همه پرسي، تصم 2011ان سال يکه حکومت پاپاندراو در پا یوقت  - 
  . را قطع خواهد کرد  یمال یکند که کمک ها ید ميرد، آلمان تهديگ یم
ونان، در يدر پارلمان  یاقدامات صرفه جوئ ی، در باره یريگ یبا را - 

ه يرا که عل يید، آن هاير جديکاس پاپادموس نخست وز، لو2012 یه يفور
  .د به اخراج از حکومت کرديدهند، تهد یرا یصرفه جوئ

ش برد اقدامات را، يه اروپا، پيون اتحاديسيکم یدائم یندگيک نماينده، يدر آ - 
  . کند یدر آتن کنترل م

ز يرمورد اعتماد وا یک شماره يه اروپا، بخشا به يد اتحادياعتبارات جد - 
د بمثابۀ ين بايا. ها رزرو شده است یارائه خدمت  به بده یشود، که برا یم

 یمنظورها ین پول ها را، برايونان قادر نباشد ايتا حکومت  عمل کند یمانع
  .  ها، خرج کند یر از بدهيغ یگريد

. " کشاند یش تر به پرتگاه ميونان را، بيد، اقتصاد يشد یاقدامات صرفه جوئ
ونان به ي"( " برد یش از اندازه رنج ميب یاست صرفه جوئيس کيونان از ي

ن اقدامات رکود يا).  30.1.2012، بانک برنبرگ، "از داردين یزيچه چ
ق يآن چه که از طر. شود یها م یش بدهکاريکند و سبب افزا ید ميرا تشد

ز مرگ يدهل" ک يخواهند با آن مبارزه شود،  یم ید صرفه جوئياقدامات جد
ق ارزان يد از طريه اروپا، باياتحاد یز مطابق طرح هاين دهليا". است
مت ها، يد قيونان تنها با کاهش شدي. "ش برده شوديکار، به پ یروين یساز

ون يس فراکسيب رئيل فوخس، نايشائيم"(ستاديش خواهد ايپاها یدوباره رو
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کاهش دست ). 9.2.2012ترز، ي، رو CDU/CSUاحزاب یپارلمان
، باز هم محکوم به ین استراتژيا. ش دهديات را افزاد صادريمزدها با

، با داشتن سهم هشت درصد، در یوناني یرا صادرات کاالهايشکست بود، ز
، )درصد است 56رلند يدرصد، ا 45آلمان : سهيمقا یبرا(یعملکرد اقتصاد

کوچک با  یونان در اصل با هزاران کارفرمايز است و اقتصاد يناچ یليخ
با  یان کشورهايچرخد، که در رقابت با کارفرما یم ف،يضع یه هايسرما

فرانکفورتر (کند یتواند برابر ینم یشرق یا و اروپاين آسيدست مزد پائ
بنا ). وناني یکمنتار در باره / ی، بحران بده10.2.2012راندشاو، 

 یش صادرات نميدست مزدها، سبب افزا یباال ین کاهش دادن هايبرا
ق صادرات يانجامند، که از طر یم یداخل یشوند، بلکه به کاهش تقاضا

  . تواند  جبران شود یافته، نميش يافزا
ش از ي، بید کمکيجد یاز بسته  یتنها بخش کوچک ،ونان و مردمشياقتصاد 
ورو، در خدمت يارد يليم 85از آن حدود : ننديب یورو را ميارد يليم 130

ورو پرداخت يد اريليم 35( شده، است یم بنديتقس یها یبده ین ماليتام
 یوناني ینجات بانک ها یورو برايارد يليم 50به طلبکاران،  یفور

ارد يليم 20حدود ). شود یده ميرون کشيها از آن ب یبده یم بنديتقس یبرمبنا
، یاروپائ یقرضه  یها، به حساب بانک ها یس دادن به بدهيورو، در سروي

در مجموع . شود یخته ميدارند، ر یونان را نگه مي یکه اوراق قرضه 
ونان ي یبودجه  ی، کسری ین ماليورو در خدمت تاميارد يليم 30حدود 

دا يان پيا شرکت ها جري،  مدارس یش تر آن هم به  بازنشستگياست، که ب
  . شود یها مصرف م یبده یبهره  یکند، بلکه برا ینم
  
  ؛ "مشارکت مستدل طلبکاران خصوصی" .2

مه ي، بیه گذاريسرما یها، صندوق هابانک  یعني -آتن یطلبکاران خصوص
ه اروپا، داوطلبانه از حدود نصف مطالبات خود يد طبق طرح اتحاديبا -ها

ساختار طلبکاران در . شود یورو ميارد يليم 100صرفنظر کنند، که حدود 
ن به يتخم(شود یان ميد، بيآ یکه در ادامه م یري، در مقاد2011ان سال يپا
  ):ورويارد يليم

 350 یکل بده
 150 :شامل) یدولت(یطلبکاران بخش عموم

/ پول ین المللياعتبارات صندوق ب-1
 رهيو غ يیاروپا یدولت ها

90 
 60  يیاروپا یمرکز یبانک ها  -2



 200 :شامل یطلبکاران خصوص
 50 یوناني یبانک ها -1
 30 یوناني یبازنشستگ یمه هايب -2
 40 یاروپائ یبانک ها -3
 15 یاروپائ یمه کننده هايب -5
 65 هيبق
  

رند، يرا بپذ ی، داوطلبانه لغو بدهین که طلبکاران خصوصيبه منظور ا
 100مانده مطالبات خود که به مقدار  یکنند، از باق یافت ميدر جايزه

 یارد برايليشش م یورو به اضافه يارد يليم 30ورو است، فورا يارد يليم
ارد يليم 70 یعنيه طلب آن ها، ماند یباق. افت خواهند کردي، دریبهره جار

  3.6به طور متوسط (کم یبا بهره  یدولت یورو، توسط اوراق قرضه ي
را  ین لغو بدهيدرصد طلبکاران، ا 90اگر . شود ین ميتضم) درصد

به  160، از 2020و  2011 ین سال هايونان بي یرند، آن گاه بدهيبپذ
  . افتياش، کاهش خواهد  یدرصد عملکرد اقتصاد 120

ا قابل تحمل يدار يونان را، پاي ین است که بار بدهي، ایم بندين تقسيهدف ا
 ین معنين جا بديا" دار ساختنيپا"است؟  یبه چه معن یزين چيچن. سازند

شود که، پول  یم ی، چنان قویبده یم بنديق تقسيونان از طريست که، ين
 -رهيغ و ی، پرسنلی، ساختاریف اجتماعيوظا یعني - ف اشير وظايسا یبرا

 ی، بزرگ تر مشدهلغو ی ها یبده یستيبا ین کار، ميا یبرا. شود یآزاد م
 یستيبا یهم زمان م. شوند یآتن لغو م یورو بدهيارد يليم 100اگرچه . شد

ورو، از دولت يارد ها يلي، دوباره میپرداخت به بخش خصوص یونان، براي
اش  یستم بانکيسگرفت، تا  یپول قرض م ین الملليو صندوق ب یاروپائ یها

 یاز بخش ی، به خاطر چشم پوشیداخل یبانک ها. ت قرار دهديرا مورد حما
ده ياز اندوخته شان بلع یرا بخش بزرگيشوند، ز یاز طلب شان، ورشکسته م

  . شده است
با آن در چند . ورو بوديارد يليم 24ونان، بالغ بر يان، برداشت خالص يدر پا

 یا یبده یعني – یبده یم بنديبه هدف تقسروشن بود، که  یماه بعد به خوب
دست نخواهد   - 2020تا سال  یدرصد عملکرد اقتصاد 120به مقدار 

نانه را، در ين هدف، مفروضات خوش بين خاطر که ايش از همه بديب. افتي
اگر هم به هدف . ونان در مد نظر گرفته استي یآت یرابطه با رشد اقتصاد

درصد  120ن که يا. " داشت یم یميعظ یونان، بدهيد، بازهم يرس یم
کومرس "(یاست نه اقتصاد یاسيک فرض سيدار هستند،ي، پایدولت یبده
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ن که چرا دولت يا. همه معلوم بود ین براي، و ا)21.2.2012بانک، 
خود  یاستراتژ ین، رويبا وجود ا  -ژه آلمان يبه و -ه اروپا ياتحاد یها

قابل "ها بود، اما هدف  یهبد یف و بخشودگيکردند؟ اسما تخف یپافشار
  . ونان را بهبود بخشنديمردم  ین که زندگيبود، نه ا یساختن باربده" تحمل

خوردند، که به هرحال  یخط م يیها یها، تنها بده یبده یم بندياوال با تقس
 یرا از دست نم یزيطلبکاران چ –شوند  یرقابل حصول محسوب ميغ

 یبده یو زمان بند  یق لغو بدهيز طرونان، اي ید برايبا یدوما م... دهند، 
س دادن ين گونه سرويا. شد یش ممکن ميها یه  بدهيس دادن به بقيها، سرو

" د به طورين کار بايا. دولت است یمرکز یفه ين پس، وظي، از ایبه بده
طلبکاران  یفقط نجات دعاو یعني" ونانينجات دادن . " ن شوديتضم" داريپا
را  یف اجتماعين مطالبات  خط خوردن وظايدر اآن گونه که انسان . وناني
  .شود یخود کشور نم یبرا یا یچ صرفه جوئيند، هيب یم

 یران ميکند، بلکه و یل نميه و تعديونان تسويبحران "ن که، يدرک ا
 یرا مطرح م یگرير ديتفس). 17.2.2012ملون،  یوست ال ب"(کند
ورو، به يخل زون که در دا یکس. شود یک نمونه ميدر مثال، آتن : کند

افت يدر ین کمک را تنها زمانياز دارد، ايگر نيد یدولت ها یکمک ها
 یکته شده يد یها یصرفه جوئ یخواهد کرد، که اعالم دارد که همه 

از اقتصادش  یکند و در صورت لزوم بخش بزرگ دهندگان پول را مراعات
 یا به صرفه جوئگر کشورها ريد دين مثال ترساننده، بايا. سازد یرا هم قربان

: است یمال یدرخدمت بازارها ین به عنوان نشانه ايهمزمان ا. وادارد کردن
م، تا اعتمادمان را دوباره برقرار يکن یم یورو، همه کاريندگان زون يما نما

ه اروپا؛ استعداد عمل خود را هم با ياتحاد" ها  یبده یم بنديبا تقس. ميساز
، "بخشد یح استحکام ميبه طور صر ین الملليب یمال یتوجه به بازارها

برنبرگ بانک، ماکرو (هم آن را ستود یآلمان یبانک ها یانجمن کشور
  ). 9.12.2012ت، يآپد

رون يبزرگ از مساله ب یدر طرف خود بدون ضررها یطلبکاران آلمان
ونان يرا که به  یرا اوال که آن ها اعتباراتيز. ز بوديضرر آن ها ناچ. آمدند

د ي، تهدیبده یم بنديدوما بدون تقس. مستهلک کرده بودند مداوماداده بودند، 
ه ين بقيشد، و تام یريکه فقط از آن جلوگ -رفت  یزش کامل قروض مير

ه اروپا خود را موظف کردند، با ياتحاد یسوما دولت ها. ن استيتضم یبده
ورو، مثل پرتقال، ي یحوزه  یگر دولت هايد یکشورها یها یپول خود بده

را   - ن کشورهاياعتبار دهندگان به ا یو با آن دعاو –ا يتاليا، ايد، اسپانرلنيا
ها در  یم بدهيکه روز بعد از اعالم تقس: ستين یچ تصادفيه. ن کننديتضم



 12درصد وسهام بانک آلمان  15، سهام بانک تجارت  2011ان اکتبر يپا
  . افتيش يدرصد افزا

چنان باال  یبار بده .اه آوردبه همر یز کمي، چین بخشودگيونان اي یبرا
 ی، برایاروپائ ین رو دولت هاياز ا. ن کرديشود آن را تام یماند که نم یباق

الت ين تسهيا. را فراهم ساختند یگريالت دي، تسه2012آتن در دسامبر 
سئوال  یليقابل تحمل است، خ یا بار بدهيآ" ن که يبودند اما ا یضرو
  ).9.12.2012برنبرگ بانک، (ز هستيبرانگ

  
در بحران زون  ین دور دولت هايوار آتشي، د ESM و EFSF :گام دوم

  ورو؛ي
 یجاد ثبات ماليالت ايتسه(بزرگ تر شد EFSF یورويچتر نجات  

که در پشت آن  یبر قانون لوکزامبورگ یاست مبتن یانجمن) EFSF(يیاروپا
 ین انجمن مياز مرحمت آن ها، ا. قرار دارد یاروپائ یضمانت دولت ها
نازل پول قرض کند، و آن را با بهره  ی، با بهره یمال یتواند از بازارها
. ورو که در خطر قرار گرفته اند، قرض بدهدياز زون  يیباال، به دولت ها

جاد ثبات  يسم ايد همواره، به خاطر مکانيبا ESM،  2012سال  یانه ياز م
ارد يليم 80 ورو، مبلغيعضو زون  یدولت ها. آماده باشد یمداوم اروپائ

 یپردازند، که همواره برا یم ESMه، به ياول یه يورو، به عنوان سرماي
ESM یورو هم برايارد يليم 420ن ، مبلغ يعالوه بر ا. افت استيقابل در 
س يتوانست بعد از تاس EFSF). ن اعتبارات به دولت ها، وجود دارديتضم

، 2011در اکتبر و . رديورو، وام بگيارد يليم 250، مبلع 2010در سال 
اعتماد  یستيبا ین اعتبارات ميا. افتيش يورو افزايارد يليم 440ن وام به يا

از زون  يین پول کشورهايبا ا. ت کنديورو تقويرا، به زون  یمال یبازار ها
ج يگرهين سبب دياز آن ها سلب شده، و به ا یمال یورو، که اعتماد بازارهاي

ن يافت کنند، تاميتوانند در یاز آنان، نمقابل پرداخت  یبا بهره ها یاعتبار
، انجام ESM  2012سال  یانه يو از م EFSFن يهم چن. شوند یم یمال

  . کنند ین ميورو را تضميزون  یمطالبات توسط کشورها
کوچک هستند که بتوانند با گسترش بحران در  یلين دو نهاد خين، ايبا وجود ا

ن رو به هدف ياز ا. ا نجات دهندورو، آن ها ريزون  یدولت ها) کل(اس يمق
 ینان دهند، که دولت هاي، اطمیمال یکه به بازارها: ابندي یخود دست نم

ن ياگرهم واقعا ا. کنند یت پرداخت خود را حفظ ميهمواره قابل يیاروپا
د به يکنند و از پرداخت اعتبارات جد یه آن ها سفته بازي، علیمال یبازارها

ورو، مثل آلمان يزون  یاز کشورها یاما، بعضهمزمان . آن ها طفره بروند
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ش از حد ين بيا.کنند یامتناع م یش تر به چتر نجات اروپائياز پرداخت پول ب
  .گران بود

ن يا یبرا: کند یورو، توجه را به خود جلب ميتضاد موجود در مساله نجات 
 یاصال مشکل کشورها: د به آغازش برگشتين تضاد روشن تر شود، بايکه ا

شود  یدارند، که م یاديز ین است که آن ها بدهيست؟ مشکل ايورو چيزون 
 یادين کشورها پول زيبه ا یمال یبازار ها: ن طور فرموله کرديآن را ا

ورو، در رابطه با ي یدولت ها یورو از بدهيون يليب 9حدود . قرض دادند
 یآن ها دعاو. طلبکاران است یو بروات وصول یاوراق قرضه دولت

به . هستند یجهان یمال یها یاز دارائ یآن ها بخش بزرگ. ستندپرداخت ه
توانند وصول  یا اوراق قرضه اصوال ميست که، آيخاطر بحران، روشن ن

در دستان {پول را، دوباره  ین مقدار بااليه گذاران ايا اصوال سرمايشوند، 
 هم. ون ها پول در خطر قرار دارنديلين بين گونه، ايبد. ديخواهند د} خود

اد پرداخت به يز یدعاو:  یعني" یدولت یها یبده یر بااليمقاد" ن يچن
 یدر جهان، به شکل بده یاديز ی یه ماليسرما: به طور خالصه. طلبکاران

د حتما يه، باين سرمايو از کاهش ارزش ا. ورو وجود دارديزون  ی یدولت
 یالم ین هايورو، آن را تضميزون  ین خاطر دولت هايشود؛ به ا یريجلوگ

  . کنند یم
ر ي، مقادیمال ی، که اکنون طبق نظر بازارهايیها یکشور: تضاد مورد نظر

د، ارزش يافت اعتبارات جديخواهند با در یاعتبار گرفته اند، م یاديز
ن تضاد را يورو هم، اينجات دهندگان . ن کننديرا تضم یمياعتبارات قد

،  2012غاز سال استاندارد که در آ یآژانس درجه بند. کنند یاحساس م
ش از همه به خاطر يپ –کرد  یا، را درجه بنديتاليافت اعتبار ايت دريقابل

 یحوزه  یر کشورهايسا یبرا یات نجات آتياز عمل یبار ممکن ناش ینيسنگ
د از يورو را گسترش دهند، باياگر بخواهند چتر نجات : ورو معتقد استي

  . ا انجام دهندن کار ريتوانند ا یا اصوال ميخود بپرسند که آ
 یاما ط. رقابل اعتماد ساختيورو را، غين تضاد دوباره، خود چتر نجات يا

بانک اعالم : اروپا، اوضاع آرام شد ی، توسط بانک مرکز2012سال 
کند، تا  ید ميش خرينامحدود را پ ی، اوراق قرضه یداشت که از هر کشور

ن يا. ت کنديحما ESMا ب یک برنامه کمکيتوافق با  ین کار از آن ها برايبا ا
اروپا  یرا بانک مرکزيز. بازارهاست} فضا در{م ساختن يمال یت برايحما

EZB ارزش اوراق قرضه  یبرا یقو ینيتواند پول چاپ کند، او تضم یم
اگر هم : ماند ین تضاد پابرجا ميبا وجود ا. ورو استيحوزه  یدولت ها یها

ا را بخرد، هم چنان يتاليا ايا ياسپان یاروپا، اوراق قرضه  یبانک مرکز
تازه جاپ کرده اش، فقط اوراق  یپول ها یا او برايماند، که آ ینامطمئن م



اوراق { ديو خر يین طور چتر نجات اروپايهم. دارد یارزش را نگه نم یب
 یها یت اعتماد و مشکل بدهي، مساله قابليیاروپا یبانک مرکز}توسط

ارد ها يليم. دهند یرا گسترش مکنند، بلکه آن  یورو را حل نمي یحوزه 
ن رو دولت ياز ا. دن استيدر بحران، تنها وقت خر یکشورها ین برايتضم

  : کنند یرا اتخاذ م یک گام سوم، اقدامات گسترده ايها، در 
  ثبات پايدار از طريق ترمز کردن بدهی ها و کاهش دست مزدها؛ :گام سوم

 ید فقط  براير آرام سازند، بادايرا به طور پا یمال ین که بازارهايا یبرا 
دولت  ین ماليک اعتراف روشن بالقوه از مشکالت تامي"ورو ي یحوزه 

 ین دولت ها اقدامات ضروريا" در خطر قرار گرفته، ارائه بدهند، که یها
ن يدر ا" بالقوه " کلمه ).  بلهيشو"(را، انجام خواهند داد یاسيس یاقتصاد ی

 یکشورها ی، همه " بالقوه " را به طور يدار است؛ ز یار معنينقل قول بس
ن، يبان شده اند و بنا برايدست به گر ین ماليورو با مشکالت تامي یحوزه 

  .تواند، از اقدامات مطالبه شده، خود را کنار بکشد ینم یچ کشوريه
  
  یقانون جهت صرفه جوئ": یاسيس یافدامات مال" .3

اعالم موافقت کردند،  از  یالمان ميورو، که با پيحوزه  یاکثر آن دولت ها
ز که با آن ين يیآن ها. اورند منع شدندياد به بار بيز ینده بدهين که در آيا

  .افت نخواهند کرديورو درياز چتر نجات  یچ اعتباريموافقت نکردند، ه
نده در ي؛ بهتر است در آیآلمان یالگو ی، برمبنایترمز کردن بده: قانون اول

 یک بودجه يورو، هدف داشتن ي یحوزه  یهاکشور یهمه  یقانون اساس
ن بودجه يهم چن - یبه اصطالح ساختار یک بودجه ي. رفته شوديمتعادل پذ

ن از يهمچن. ل کنديرا تعد ین، تا نوسانات اقتصاديانگيمدت و م یطوالن یا
م درصد يبودجه اشان، باالتر از ن یستند که کسريگر مجاز نيد 2014سال 

جاد يد کوشش شود که مازاد ايبا یحت. رديرار بگکشور ق یعملکرد اقتصاد
ن يدر صورت نقض ا. جاد کنديا یگر بدهيد ديدولت نبا: یعنيشود؛ 

جاد شود، که با آن بدهکاران به يح خودکار ايسم تصحيد مکانيشنهادات، بايپ
اگر . ت خود را ارائه بدهنديبهبود وضع یه اروپا، برنامه هايسون اتحاديکم

ت يخود را تزمز کند، از او به دادگاه اروپا شکا یها یهنتواند بد یکشور
  .خواهد شد
  ورو؛يتر ثبات  یقو یک بسته ي :قانون دوم
ه اروپا، از سه يک کشوراتحادي) ینه ساختار(اکتوئل یبودجه  یاگر کسر

ج اش را به طور خودکار يد نتاياش باالتر باشد، با یدرصد عملکرد اقتصاد
ترمز "در رابطه با . مه ها رايمثال پرداخت جررد؛ به طور ينده بپذيدر آ
 یچه مقدار یساختار یاصال کسر: وجود دارد یکيک مشکل تکني" یبده
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مربوط است و چه  یت اقتصاديک بودجه به وضعياز  یاست؟ چه بخش
ک يدر  IMKتو يانست. ق محاسبه کرديشود دق ین را نميست؟ اين یبخش

 ینوع متفاوت م 70با کم تر از  را ، یساختار ینشان داد که کسر یبررس
ن در يهم چن). 2012ه ي، ژانو88شماره  یجزوه  IMK(شود محاسبه کرد

  . وجود دارد یدستکار ین جا فضا برايا
ک دولت، ي یبودجه  یکسر ین، برايخ معيک تارين ييتع ی یمشکل واقع

 یرو یر از مخارج اش، کنترليک دولت غيرا ياس مربوط است؛ زياما به مق
ونان ي، دولت 2011و  2009 ین سال هايب: ونانيمثال . جه نداردبود

ست، که ين جا قابل محاسبه نيا( درصد کاهش داد 17مخارج اش را حدود 
ش يرو یريد بپردازد، تاثيونان بايکه حکومت  يیمخارج مربوط به بهره ها

در . ابديکاهش  2011بودجه نتوانست در سال  ی، معهذا کسر)نداشته باشد
سبب شد، که عملکرد  یصرفه جوئ ین است که ، برنامه يل اش ايجا دلن يا

 یزد و با آن، بازهم کسريونان به هم بريات در يافت ماليو در یاقتصاد
، رشد کند )ید، در عملکرد اقتصاديجد یها ین درصد بدهيوهم چن( بودجه 

دادند، که اجازه ن" یبدهکاران"ن يک چنيد به يز باينده نيدر آ. و افزوده شود
ن، يهم چن. بپردازند يیباال یمه هايابد، جريشان بهبود  یاوضاع اقتصاد

ن وجود يبا ا( ها، کارکرد ندارند یقواعد مقرر شده در رابطه با کسر
د مطالبات مربوط به يو تشد" ها یترمز بده" انجام  یحکومت آلمان رو

به  یاسيک اقرار سين ترمزها، يچون ا. ورزد ی، اصرار میصرفه جوئ
ورو ي یحوزه  ی یدولت ید اوراق قرضه يهستند، با" با ثبات" یه دولتيمال

 یه هاي، به صورت سرمایچ شک و شبهه اي، بدون هیطبق قانون اساس
، که یه گذارانيسرما ین، ثبات دارائيهم چن -قابل اعتماد در آورده شوند یمال

 یفه يآن وظ و به همراه. د حفظ شوديدارند با ین اوراق قرضه را نگه ميا
ف يدر وظا ینده، هر کاهشين در آيبنابرا. ه گذارانيسرما" اعتماد" حفظ 

ن يا. جاد کرديکشور، ا یتوان با ارجاع به قانون اساس یدولت را، م یاجتماع
محدود کردن مخارج دولت . از اعتراضات را خواباند یشود بخش یگونه، م

مناسب،  یبدون رشد اقتصاد: داند که یاست اما ميس. ن موارد استياز ا یکي
 ین رشد ضروريد ايوجود ندارد، پس از کجا با یدولت یها یدر بده یثبات

 ین الملليب" رقابت" ش ين جا، کامال در خدمت افزاياست ايحاصل شود؟ س
 .است
  کاهش دست مزدها؛ یبرا ینيقوان" : یاسيس یاقدامات اقتصاد"  -4
" و " ، کالنینظارت از نظراقتصاد" ه اروپا، در ارتباط با يون اتحاديسيکم

عضو، و هم  ی، کشورهایتجارت خارج ی، هر ساله کسر"یاروپائ یترم ها
. ديآزما یکند، را م یش از صادرات خود وارد ميب یا کشورين که آين ايچن



را  يیشنهادهايون پيسي، کمیباال در تجارت خارج یدر صورت وجود کسر
در موارد برعکس، اگر ( اجرا شوندد يکند، که با یاصالحات مطرح م یبرا

ن يآلمان از ا. شود یم یمازاد صادرات نشان دهد، از آن چشم پوش یکشور
به خاطر عدم تعادل  یتي، وگرنه شکا)17.2.2012(دسته کشورهاست، 

جه بانک، کمنتار اکتوئل يدو(افتد یان ميش از حد، به جريب
کار،  یازارهاب: ان عمل نظارت، به طور مثاليدر جر). 17.11.2011

 یت سود آوريرشد و قابل ی، چشم اندازهایر صادرات، رشد بارآوريمقاد
ن است، ين کار ايهدف ا. رنديگ یقرار م یابي، مورد ارزش یمل یکارفرماها
اروپا را " یريقدرت رقابت پذ" د، يشد یق کنترل ها و رفرم هايکه از طر
  . نديت نمايتقو ین الملليبه طور ب

، هم اکنون تحت یغرب یژه در اروپايدر بحران، به و یااز دولت ه یبعض
. ر دهنديي، شروع نمودند که اقتصاد شان را از اساس تغیمال یفشار بازارها

 یبرنامه "  یب و اعالم شده، بر مبنايتصو ین رفرم هايا ی یريجهت گ
ش از يسبز آلمان است و پ - ال دموکراتيسوس یحکومت ائتالف"  2010

ن يو هم چن یمت دست مزد ساعتيکاهش دادن ق: ر استيز همه شامل موارد
 یج اصالحات آلمان، براينتا. " د شدهيتول یمت دست مزد در واحد کااليق

 یمال یحکومت ها، و هم بازارها یاز مرکزي، ن"کار هستند یاروپا طرح ها
  . ه ها استياتحاد یت مذاکره ايف کردن موقعيبا آن، تضع
. دهند یرا از دست م یمزد یدر تعرفه  یجمعحق مذاکرات  :مثال يونان

ن کارفرما مورد مذاکره قرار يد تعرفه در زمينده، بايدر ارتباط با آن در آ
باال،  یکاريبه خاطر ب. دهد ین را تحت فشار قرار مين مساله شاغليا. رديگ

د يکاران، با کاهش شديت از بيشود و حما یحداقل دست مزد کاهش داده م
ت از يافته ، و حمايبا حداقل دست مزد کاهش . ابدي یکاهش م، یکاريحقوق ب

د دست مزدها را يد انتظار کاهش شديبا" کاران کوچک شده، يب
ش سن يافزا). 7.12.2012، یته جنرال، اخبار اقتصاديسوسا"(داشت

در پرداخت حقوق  ی، نه فقط سبب صرفه جوئیدن به بازنشستگيرس یبرا
ندگان کار، در بازار کار يش شمار جويافزاشود، بلکه سبب  یم یبازنشستگ

دا يپ ین کارگران وابسته به دست مزد را، برايش رقابت بين افزايا. شود یم
  کند یش تر ميکردن مشاغل ب

" در بازار کار یانقالب" ا ي، در اسپان2012 یه يبا رفرم فور :مثال اسپانيا
د ياب).  13.12.2012اقتصاد  یکومرس بانک، تازه ها(جاد شديا

د از مرز ين کاهش بايابد و اي، کاهش یپرداخت غرامت به کارگران اخراج
ر ييو با تغ  - ن اکنونيهم چن -مشکل یاز نظر اقتصاد یدر زمان ها. بگذرد

ه ها، دست ينده، بدون موافقت اتحاديتوانند در آ یان ميساختار، کارفرما
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وچک و ک یدر شرکت ها. ر دهندييمزدها را کاهش و زمان کار را تغ
 یار دارند، قراردادهايا را در اختياز اقتصاد اسپان یکه بخش بزرگ -متوسط
که تازه در آن ها  یهمه کسان یشود، که طبق آن ، برا یمقرر م یديکار جد

. شده است ینيش بيک ساله پي یشيآزما یک دوره يکنند،  یشروع به کار م
دست مزد طرح  یش هايباالتر رفته است و افزا یسن ورود به بازنشستگ

  .شوند یم یشده، ملغ یزير
، از یکم تر یشود، که دست مزدها یبه کارفرماها اجازه داده م :مثال ايتاليا

کوچک  یکارگاه ها. شده بود بپردازند ینيش بيآن چه که در قرارداد تعرفه، پ
مه يات و بيسهم کارفرما از مال{بپردازند یکم تر ینده حقوق اجتماعيد در آيبا

ت از کارگران در مقابل فسخ ين شل کردن قانون حماي، عالوه برا}رهيو غ
کارفرما  ید کفه ي، بایدر مذاکرات مزد. شده است ینيش بيقرار داد، پ

رد، تا رشد دست ين کارفرما انجام گين تر شود، و مذاکرات در زميسنگ
موارد ذکر . ش داده شده استيهم افزا یسن بازنشستگ. مزدها را ترمز کند

، سبک تر يیايتاليان ايکارفرما یبار اقتصاد: ن هستند کهيدر خدمت اشده 
را به سمت خود جلب  یش تريب یاران خارجذه گيشود و سرما

  ).23.1.2012، یکومرس بانک، چشم انداز اقتصاد(دينما
شود  یباعث م یکاهش دست مزدها در بخش خدمات عموم"  :مثال پرتقال

کومرس بانک، هفته در "(شودترمز  یکه دست مزدها در بخش خصوص
ه ياتحاد یگر کشورهايکه در د يیزهايحذف چ). 17.2.2012فوکوس، 

الت يو سه روز از تعط یعموم یليچهار روز تعط: اروپا معتبر است، مثل
 یو غرامت. شود یاخراج کارگران ساده تر م. شوند یحذف م یساالنه کار

شود، که  ین اجازه داده مايبه کارفرما. ابدي ید پرداخت شود کاهش ميکه با
 یروين. بپردازند یکم تر ی، عدول کنند و دست مزدهایمزد یاز تعرفه ها

، مقررات یساعات اضافه کار یزتربرايق پرداخت ناچيد، از طريکار با
ق ين طريکار قابل انعطاف آماده شوند، تا از ا یزمان کار قابل انعطاف، برا

  .کار ارزان تر شود یروين
ن جا هم اصالحات ياما در ا. ستيفعال فرانسه در بحران ن :مثال فرانسه

از سهم خود در بازار  یرا فرانسه بخشيبازار کار مقرر شده است؛ ز یبرا
که آلمان توانسته  ینيگر را از دست داده است؛ در حيد یکشورها ین الملليب

کومرس بانک، هفته در فوکوس، (ل کنديت خود را، در بازار تکمياست موقع
ت از کارگران در مقابل فسخ ين شل کردن قانون حمايهم چن).  10.2.2012

کاهش حداقل دست مزد و سست . قرارداد توسط کارفرما هم مطالبه شده است
درصد کارگران را در پوشش  90که اکنون  یتعرفه مزد یشدن قراردادها

ز ا. را بپردازند یکم تر ید مخارج اجتماعيان بايدارد، برعکس آن کارفرما



هدف . ابديش يد سود آور شود، و صادارت افزايد باين اقدامات، توليق ايطر
د يان بايان، و همزمان کارفرمايش سود کارفرمايافزا: رات ساده استيين تغيا

دولت به  یافت درآمدها. ت شونديد بپردازند، حمايکه با یاتيبا کاهش مال
م جبران يرمستقيت غايش ماليق افزايان، از طريات کارفرمايخاطر کاهش مال

 یخصوص یق گران ساختن مصرف بودجه هاياز طر یعني -گردد
ست که ين یتيک واقعياست يس یگر برايانسان، د ینسب یرسازيفق. خانوارها

ن يا. کنند یجاد ميز اياست که قبل از هرچ یتيبا آن مواجه شده اند، بلکه موقع
 یحقوق - کارگرانشده به  حقوق  یزيک هجوم طرح ريبه  گردد یامر بر م

کسب اش قبال سخت مبارزه شده بود، و به سرعت قابل برگشت  یکه برا
  . نبودند

مداوم است، و  یز امريش از هر چيپ" ش قدرت رقابتيافزا" اوال چون 
ک کشور، يکاهش دست مزدها در . است ینسب یدوما استعداد رقابت امر
د يرا، که با يیر کشورهايبرد، و استعداد رقابت سا یاستعداد رقابت را باال م

 یل ميند، تقليت شان را حفظ نمايرا دنبال کنند، تا موقع" ديجد یرفرم ها" 
شوند،  یر ميها فق یونانيامروز ( ن استييرو به پا یک مسابقه ين يو ا. دهد

ن امر يا).  سبرگيگرو -نيدر برل یک بنر پارچه اياز ( فردا نوبت شماست
ورو ي یحوزه  یاگر کشورها:" طالبه شده استس دولت آلمان ميدر گفتار رئ

در  یمتوسط وارد شوند، اروپائ یبا درجه  یبا توان رقابت شان در جائ
  ).25.1.2012ن، يگل انالينقل قول از اشپ"(ستاديجهان سرپا نخواهد ا

  دهد یرا نجات م ی، چه کس"ورويچتر  نجات : "یريجه گينت
ن ي، ایمال یعدم اعتماد بازارهاورو، از يورو و با آن خود يزون " نجات"

چون  يیکشورها یها، برا یس دادن به بدهيکه سرو: رسد یگونه به نظر م
 ید صرفه جوئيآن ها با. شود یف دولت مين وظايونان و پرتقال، از باالتري

به حفظ قدرت  یاز مردم شان را، در راه خدمت گذار یکنند و بخش بزرگ
اردها يلين کار شان موفق شوند، که ميا ار سازند، تا بياروپا، فق یاعتبار
د آن ها يکه با یاعتباران –رند يورو بگيحوزه  ین و اعتبار از دولت هايتضم

  . بازپرداخت کنند
کنند،  یبخواهند، که فقط صرفه جوئ یستيحکومت ها با" شعار یبر مبنا

ر دولت ها، به عنوان يبا سا ید ثبات ماليشود؛با یزها خوب ميبعدش هم چ
د يبا یقواعد بودجه ا. رانه، مقرر شوديقواعد سخت گ یخود بخود یجه ينت

ورو، از اعتماد بازار يبدهکار حوزه  ینده دولت هاين کنند، که در آيتضم
ک هستند که سود ي یدرجه  ین ها منابع ماليلذت ببرند، چون که ا یمال یها

  . کنند یمه ميه گذاران را بيسرما
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، یرا به صورت جبر یداخل یشده، تقاضا مقرر یافراط یها یصرفه جوئ
 یاروپا، کامال رو ید دولت هايجبران با یبرا. دهد یتحت فشار قرار م

، از "جاد کننده رشديا یرفرم ها" صادرات تمرکز کنند، و آن را دوباره با 
ش سن يت از فسخ قرارداد کار، افزايق شل کردن قانون حمايطر

و  یمزد یف استقالل تعرفه يتضع ، کاهش حداقل دست مزد، ویبازنشستگ
مت واحد ين موارد ذکر شده در خدمت قيا یهمه . ت کننديه ها، حماياتحاد

ق رفرم ها در ياز طر( اروپا  است  ین رونده و قدرت اعتبارييدست مزد پا
، "دهد ی، قدرت رقابت خود را بهبود میبازار کار و کاهش بوروکراس

ورو، ين در چتر نجات يشارکت چم یبرا 2012ه يکنستلر مرکل در فور
ع آلمان يانجمن صنا). 2.2.2012ن، يفوکوس انال. کند یغ مين گونه تبليا

BDI ق قدرت يکه از طر: ن باشديد هدف اياکنون با: " داند ین را خوب ميا
  ".دوباره به رشد برسند یخصوص یه گذاريرقابت و سرما

. همواره معنا دارد "ميکرده ا یما فراتر از مناسبات مان زندگ یهمه "
د صرفه يبا یسازند، که چه کسان یروشن م" وورينجات " اقدامات جهت 

د به طور يکار با یروين. کارانيماران و بيبازنشستگان، ب یعني: کنند یجوئ
ش تر درآمد کسب کنند، و يد بيان بايبرعکس کارفرما. ارزان تر شوند یاساس

اش حفظ شود؛  یقدرت اعتباررد تا يبگ} از مردم{شتريدولت بهتر است ب
 یها یاز دارند، تا پرداخت بدهيش تر نيرا همواره حکومت ها، به اعتبار بيز
ه گذاران را يسرما یمال یها یدارائ یعنين ين کنند، و ايخود را، تضم یميقد
خود  یهجوم ی، برنامه 2010ه اروپا در سال ين گونه اتحاديبد. مه کننديب

ت رقابت يقابل یدارا یمنطقه " ،  2020ا تا سال تا اروپ: دهد یرا ادامه م
ورو، ي یحوزه  یدولت یها ید ثبات بدهيل، باين دليبه ا. شود" در جهان

ت داده شوند، در يواقع یمال یها ین شود، که دارائيتضم یه ماليسرما یبرا
کار،  یکاهش دست مزد و باال بردن بارآور یان، برايعوض آن کارفرما

" ان يقربان. مردم، مسئول هستند ینسب یر سازيه با فقن در رابطيوهم چن
" ولخرج یها یائيتاليا" و " تنبل یها یوناني" ، بهتر است از "ورو ينجات 

ه يمت سرماياز کاهش ق:ان کردين گونه هم بيشود آن را ا یم. ت کننديشکا
" ما یوروي" که با آن . شود یم یريکار، جلوگ یرويمت ني، با کاهش قیمال
  .نجات داده شود ديبا
 یک دارائيدر اروپاست، اما  یعموم یورو دارائيدهد، که  ین نشان ميا

  . ستين یجمع
  

 :مترجم موخره



ست که با ين نيک مطلب به مفهوم ايشود که ترجمه  ید ميشه تاکيمثل هم
 یبرا یگاه مطلب. سنده مطلب توافق وجود داردينظرات نو یا همه ينظرات 

ن که اصوال هم يشود بدون ا یهم است ترجمه مکه م یاز موضوع یآگاه
ک مطلب توافق نظر ياز  يیگاه با بخش ها. وجود داشته باشد یا ینظر

رسد ترجمه  ین که جالب به نظر ميتنها به خاطر ا یوجود دارد و گاه مطلب
با آنها، و  یبا نظرات و برخورد انتقاد یشتر آشنائيمن ب یبرا. شود یم

حرکت،  یش تر برايب یرويافتن نيات موافق جهت افتن نظري یجستجو برا
  . مهم است

که  یاروپائ. م جاذبه داشتيونان از آغاز برايدر  یاعتراض یجنبش اجتماع
شه کرده بود، يسکوت و رخوت را پ 1968زش سال يچهار دهه بعد از خ

ه در يسرما یره ين حلقۀ زنجيف ترين بار در ضعيخاست، و ا یدوباره بپا م
خود  یپاها یزحمتکش بر رو یاگر طبقه کارگر و توده ها. یبغر یاروپا

ست چپ ياحزاب رفرم یصعود برا یخود را پله ها یستادند و شانه هايا یم
 یاز راست و چپ با هم نم ین مشمئز کننده تر احزاب ائتالفياز یو حت

زش يا عدم پذيرش يورو و پذي یا نماندن در حوزه يکردند، مساله به ماندن 
م که يک جنبش عظي یافت و فاتحه ي یل نميکا تقليتروا -یاجبار–دات شنهايپ

 یاست که به تلخ یتين واقعيمتاسفانه ا. شد یسال ها تداوم داشت خوانده نم
  .گذارد یش ميخود را به نما یه داريجهان سرما یدر همه 

در رابطه با کمبود مواد  2007ن بحران که به دنبال تداوم  روند بحران  يا
 یدا کرد و به بحران بدهيپ ین بار هم خصلت مالي، خود را نشان داد، ایغذائ

ست يبحران ن يیخود به تنها یمعروف شد، همان گونه که در مطلب آمده بده
جهان با آن  یکشورها یکند، و همه  یگرچه در خود نمود بحران را حمل م

 یکس یکاست ولين دولت بدهکار، دولت آمريبان اند و بزرگ تريدست به گر
 یبحران ها ین نمود بحران مثل همه يا. د که دچار بحران استيکو ینم
 یشه در کاهش نزولياست و ر یه داريسرما یاز بحران عموم یناش  یقبل

ست و بارها و بارها ين یز تازه ايچ یه دارينرخ سود دارد ، و در نظام سرما
دو  یواژه  کي یبده. تکرار شده است یه داريج کوتاه نظام سرمايدر تار

حل بحران . است یريک طرف حل بحران در حال شکل گياز . پهلو است
 یره يدر زنج یگاهيکه جا يیه هايسرما. کار مانده يب یه هايز سرمايسرر

گر داده نشده يد یافته اند و اگر به صورت وام و اعتبار به کشورهايد نيتول
ن کشورها، يا ین جا و برايا. بحران زا بودند یکشور خود یبودند، برا

 یاز بحران به حساب آورده نم یگر در ظاهر، نموديد یکشورها یبده
 یعنينند، يب یز انباشت ميشود، بلکه آن را عامل نجات خود از بحران سرر

رسد با  یبحران فرام یبه طور موقت دور کردن بحران از خود، گرچه وقت
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موجود  شان یاز آن برا یزيشود و راه گر یر ميشدت و ضعف همه گ
مرگ  ینه عامل نجات موقت، که دخمه  یگر بدهياما در طرف د. ستين

 یدهند، تنها در خدمت بهره است و بده یسال ها هرچه آن را پس م. است
 یحت یر بودن نرخ بهره، بدهيل متغياست و به دل یخود باق یبه جا یاصل

ورد را م یخيتار یاز بحران ها يین جا نمونه هايدر ا. شود یش تر ميب
 ینيجن یک دوره يد گفت که بحران ها بعد از يبا. ميده یتوجه قرار م
شود  یگر نميرسند و با آن د یم یآغاز انفجار یک نقطه يکشاکش، به  
، یچرک یک غده ين انفجار مثل سرباز کردن يا. نگه داشت یبحران را مخف

ا و گاه در بانک ه. ستم سرباز کندياز س یمختلف یتواند در مکان ها یم
مثل بحران  . رهيو غ یا کشاورزي، گاه در صنعت و یموسسات اعتبار

ن آدا کرد و مارکس يپ یکه به دنبال کمبود پنبه رخ داد و خصلت مال  1857
 1866نامد که تا سال  یم یه داريسرما ین بحران هاياز بزرگ تر یکيرا 

  .ادامه داشت
بعد از سه : دا کرد يد پنمو یو اعتبار یکه با کاراکتر مال 1870بحران سال 

و حضور پررنگ تر  ین المللي، که با رشد تجارت ب1850دهه رونق از 
 یها یآن نوآور یو بانک هاهمراه بود و ط یاريو اعت یموسسات مال

د انبوه و ارزان يکار امکان تول یو متعاقب آن باال رفتن بارآور یکيتکنولوژ
کا ياالت متحده امريژه که ايبه و ین الملليرقابت ب. تر کاالها را فراهم آورد

ن روند را يش برد، ايرا پ یساز یبه سرعت صنعت یان جنگ داخليبعد از پا
 یها برا ینوآور یريبکار گ یانباشت شده برا یه هايسرما. د کرديتشد

ع يد و تسرين روند را تشديشتر به کار گرفته شدند و رقابت ايکسب سود ب
ه يثابت را در مقابل سرما یه يسرما یکفه ه، يسرما یب آلير ترکييتغ. کرد

ت شدت استثمار ينهاين تر ساخت، و چون امکان باال بردن بير سنگيمتغ ی
نشان داد که  ینرخ سود عموم یجيست، خود را در کاهش تدريممکن ن
در . کرد ید ميکار بازهم باالتر، آن را تشد یمت کاالها با بارآوريکاهش ق

ه يجهان سرما 1870در سال  یز ورشکستگا ین روند، موجيا یادامه 
ن ي، تب ایس و ترس از قدرت کارگريکمون پار. را به لرزه در آورد یدار

ک ي 1780تا  1870 یدر فاصله . د کرديرا تشد یه داريستم سرمايلرز س
ش آمد و با خود يمت سابق پيک سوم قيمت ها، تا حد يد قيدوره کاهش شد

ت گلوله يجاد شده با خاصيهراس ا. ه آوردشتر نرخ سود را به همرايکاهش ب
بورس  یبازارها. ه افکنديبزرگ و بزرگ تر شد و بر جهان سا یبرف ی

آغاز شد و به  1873ن در نهم ماه مه يسقوط کردند که از سقوط بورس و
 یس،  و به بانک ها و شرکت هايافت، به بورس پاريسرعت گسترش 

ن نهادها در هم يرا ايت کرد؛ زيسرا یو اعتبار یمال یتوهايو انست یسهام



ت خود يگسترش فعال یبه طور مثال بانک ها از بازار بورس برا. ده بودنديتن
. داشتند یوستگيهم با بانک ها و بورس پ یسود بردند و موسسات اعتبار

بود که نه تنها در خود بلکه در همه  یمثل اختاپوس یه مالين که سرمايا یعني
ق وام يو تجارت از طر یاز صنعت و کشاورز یگر اقتصاديد یبخش ها ی

ن يدر هم. کردند یبانک اعالم ورشکستگ 71. ده بوديها و اعتبارات درهم تن
ن يبه ا. گر سقوط کردنديشرکت د 49و سال بعد  یشرکت سهام 58سال 

 یرکود اقتصاد. ده شديق بحران به اعتبار و بانک ها و بورس کشيطر
د و يکا رسياالت متحده آمريچند ماه بعد به  ا. ر پا داشتيسراسر اروپا را ز

راه آهن سقوط  یو شرکت ها" اهيس یچهار شنبه " ورک با يويبورس ن
که بدون ) 1877(در صنعت راه آهن ین اعتصاب سراسريکردند و اول
وست که يبه وقوع پ یو خود بخود یکارگر یه و با سازمان دهيدخالت اتحاد

 18.000. ديارتش سرکوب گرد یامد و با دخالت نظيروز طول کش 45
و .  ديش از چهارده درصد رسي، به بیکاريتاجر ورشکست شدند و نرخ ب

ک يبود که به پن یه داريبزرگ جهان سرما یگر از بحران هايد یکين يا
در . وستيپ 1893ک يافت و سپس به پنيادامه  1879د و تا يانجام 1873

ها  یه گذارياز شد و سرماآغ یکل رشد به آرامي، دوباره س1890 یدهه 
ات و گمرک يق بستن مالياز طر یباال رفت اما رقابت تنها با اقدامات حفاظت

. ابديش بيبرا یموقت یاول راه حل ین موقتا مهار شد تا جنگ جهانيسنگ
ه کمک يکوچک تر، به تمرکز سرما یه هايبحران ضمن خارج کردن سرما

  . رون آمدنديب یميعظ یکرد و از آن تراست ها و کارتل ها
ژه در رابطه با نقش يدوم و بعد آن به و یان جنگ جهانيده مذکور در جريپد
اش  یجنگ زده که تمام توان صنعت یاروپا. االت متحده کامال روشن استيا

 یرانيرا در خدمت جنگ گذاشته بود، و هم زمان از عوارض جنگ به و
االت يدر ا یصنعت و یحاتيد اعم از تسليده بود، سبب رونق توليکامل رس

را  یميعظ یپول یه يبه اروپا، سرما یديتول یفروش کاالها. متحده شده بود
کاربردش جهت  یبرا یو امکان یگر جائياالت متحده برگرداند، که ديبه ا

 یه اگر جائيز سرمايسرر. ، در داخل کشور وجود نداشتیه گذاريسرما
ان ياما پا. ختير یدر هم مکا را يافت، اقتصاد آمري ینم یه گذاريسرما یبرا

سرگردان را  یه ين سرمايجاد کرد، که ايرا ا یجنگ با طرح مارشال فضائ
جاد يق ايکا به نام جهان، از طريه بهره آور در آورد و آمريبه صورت سرما

، به )1945هردو در دسامبر (یپول و بانک جهان ین الملليصندوق ب
ار دو طرف جنگ، ير در اختسرسام آو یصورت وام و اعتبار، با بهره ها

جاد شده يد ايدر مناسبات جد. ن در اروپا و ژاپن قرار دادين و متحديمتفق یعني
کا به عنوان يکا موقتا حل شد و هم آمريه در آمريز سرمايهم بحران سرر
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برگشت . انگلستان را گرفت یدرآمد و جا یه داريقدرت بزرگ جهان سرما
جه خطرناک تر شده بود، از ير و در نتم تيار حجيکه بس یه پولين سرمايا

، در ین قاره ايو ب ی، قاره ایمنطقه ا یتوسعه  یس بانک هايق تاسيطر
 یم هايار رژين، در اختيالت یکايژه در آمريدر حال توسعه به و یکشورها

ن اعتبارات را گرچه يبرخالف اروپا و ژاپن که ا. سرکوب گر، قرار گرفت
خود کردند و در دهه  یتوان اقتصاد یبازسازباال بود، صرف  یبا بهره ها
زند و به يک طرفه را در هم بريتوانستند مناسبات موجود  ی، حت1960

در  یاما در کشورها. نديکا در آياالت متحده آمريا یب صنعتيصورت رق
ا صرف ي، یحاتين مخارج تسليا صرف تامين اعتبارات؛ يحال توسعه ا

شد،  یپول و بانک جهان ین المللياز طرف صندوق ب یليتحم یپروژه ها
از آن ها با شکست مواجه شدند، و مشکل را حل  یاريکه بس يیپروژه ها

، سهم بانک 1960دهه  یانه ياز م. جاد کردنديا یدينکرده مشکالت جد
مت نفت در دهه يش قيافزا. در دادن اعتبار باال رفت یخصوص یها

پول را در  یشده، عرضه از اعتبارات داده  یو برگشت بخش) 1974(هفتاد
ن آمدن نرخ بهره ها شد، اما ييو سبب پا) 1979تا  1973(جهان باال برد

ن روند به يا. کرد یم یمقروض آن را خنث یباال بودن نرخ تورم در کشورها
نرخ بهره از دوبرابر سابق هم  1980سرعت برعکس شد و دوباره در دهه 

زده و بهره متوسط به پانزده به نو 1981که در سال  یباالتر رفت به نحو
  . ديدرصد رس

آن  یو ثبات مال یه دارينظام سرما یز برايمخاطره انگ ی، سال1982سال 
توانند  یوام دار در حال رشد، اعالم کردند که نم یاز کشورها یاريبس. بود

. هم نزدند یجمع یاما دست به اقدام. خود را بپردازند یها یقسط بده
همه . را اخطار دادند یجهان یستم ارزيشکستن س خطر درهم یخبرگان مال

ها  یمجدد بده یم بنديمساله تقس. ه بودنديبه دنبال راه حل و نجات سرما
 ین هايستم در آن با تضمين سيبود که ا ین کشورين اوليآرژانت. مطرح شد

به ) یاقتصاد یها یسازمان همکار( OECD.  بانک مورگان شروع شد
ارد دالر وام يليم 18و  12، 6ب مبلغ يل، به ترتيرزکو و بين و مکزيآرژانت

ن کشورها اعتبار دادند ين راه فعال شدند و به ايبانک ها هم در ا. و اعتبار داد
م، هدف نه نجات ينيب یچنان که م. خود را بازپرداخت کنند یقبل یتا وام ها

بود، که  یجهان یستم ارزياز درهم شکستن س یرين کشورها، بلکه جلوگيا
ن اعتبارات سخاوت مندانه، با چنان بهره يا. خبرگان  آن را اخطار داده بودند

ار باال و مثبت شد ين بانک ها بسيهمراه بودند که باالنس سود ا يیباال یها
ن بانک ها يا یبانک آلمان از جمله . ساخت یرا منتف یوخطر ورشکستگ

 ین کاسبيا یجه يبدهکار همان گونه که آمد، نت یدر مقابل در کشورها. بود



فقر  یبرا ینده بود، و کسيو فقر فزا یتوده ا یکاري، بیمنابع مال یعادالنه 
 ین الملليصندوق ب یق با مساعين طريبه ا.  ختيتوده ها اشک تمساح هم نر

موقتا دور زده شد و ثبات ساختار تجارت  ی، بحران مال یپول و بانک جهان
کرد که  یادامه صندوق مواظبت م در. ن شديتضم یمدت یدوباره برا یجهان

ن ياما کار به هم. ندهد یدين کشورها، اعتبار جديبه ا یچ بانکيگر هيد
شد،  یداده نم یدين کشورها اعتبار جديبه ا یوقت. رفت یش نميهم پ یسادگ

 یها وجود نداشت و به دنبالش بهره ا یبازپرداخت قسط بده یهم برا یپول
صال در بازپرداخت يقت استيا در حقيزپرداخت هم در کار نبود؛ امتناع از با

د، که چهار برابر سال قبل و ده برابر سال يارد دالر رسيليم 40ش از يبه ب
داد و دوباره  یدرآمدش را از دست م یستم بانکيجه کل سيبود، در نت 1980

ن يمشکالت ا. کرد ید ميطلبکاران را تهد یعني، بانک ها یخطر ورشکستگ
که به آن ها با بهره  یبزرگتر یبه بانک ها یره ايت زنجبانک ها، به صور

، چهل و 1982ن نحو در سال يبه ا. شد یدادند، منتقل م یکم تر وام م یها
ب دوباره يبه ترت 84و  83دو بانک ورشکست شدند، به دنبالش در سال 

  . بانک ورشکسته شدند 111در مجموع  یعنيگريبانک د 28و  41
بانک ها بشتابد و آن  یاريفه خود دانست که به ي، وظپول ین الملليصندوق ب

کشور  42ت بحران در رابطه با يريل مدين دليبه ا. ها را سرپا نگه دارد
کته کرد، تا يه و به آن ها ديآن ها ته یرا برا یصندوق برنامه ا. ل شديتشک
د ين شامل دادن اعتبارات جديو ا. دا کننديقدرت پ!! یبازپرداخت بده یبرا
م و يقد یو بهره ها یبازپرداخت بده یبرا 1983مقدار اعتبار در سال . بود
 یل به تنهائين سال به طور مثال برزيارد دالر بود، در هميليم 26د مبلغ يجد

ن که احتمال خطر را کم يا یبرا. پرداخت یارد دالر بهره ميليش از ده ميب
ه ير، جهت امکان تنبييباالتر و قابل تغ ید را به بهره هايکنند، اعتبارات جد

ها و هم سود بانک ها، انباشته تر شد و باال رفت به  یق بدهين طريبه ا. دادند
 یر حتييقابل تغ یل بهره هايمثل برز یکشور یکه به طور مثال برا ینحو
ل که در سال يبرز یها یشد و بده یدرصد اعتبارات را شامل م 70تا 

ارد بود در يليم 558بلغ م 1980ارد و در سال يليم 180مبلغ  1975
 یت بحران برايريمد یبرنامه . ديارد دالر رسيليم 875به  1985سال 

: ه داشتير تکين برنامه به موارد زيا. شد یجاد ثبات، خود به بحران ختم ميا
 یمت هاي؛ حذف کنترل قیزه کردن تجارت و تبادالت خصوصيبراليل

آن ها در  یوط ارز ملل سبب سقيواردات و ارز که به طور مثال در برز
د يبه نصف ارزش خود رس 2000و دوباره در سال  98- 1997 یفاصله 

ط يجاد شرايدها؛ ايو سوبس یژه در بخش اجتماعي؛ کاهش مخارج دولت به و
ازات يبا امت یه گذاريو اجازه سرما یخارج یه گذاريسرما یمناسب برا
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ها که زدن  یساز یدن به خصوصي؛ شدت بخشیو اجتماع یو گمرک یاتيمال
 یمائيل تلفن، بانک ها، معادن، هواپياز قب یدولت یچوب حراج به شرکت ها

 1990 یبه طور مثال در دهه . ون ها کارگر شديليکار شدن ميبود و سبب ب
ک يها شد و  یکارسازيها سبب شدت گرفتن ب یساز یل خصوصيدر برز

قف کردن مشاغل خود را از دست دادند؛ متو یون کارگر بخش عموميليم
توده  یم بر مواد مصرفيرمستقيغ یات هايرشد دست مزدها و باال بردن مال

 . یان خصوصيکارفرما ی یاتيمال یها، جهت جبران کردن بخشودگ
بودند، دولت موظف شد در  یخود باق ید سرجايو جد یقبل یها یچون بده

ق يآن ها را از طر ی، بار بدهیخصوص یبانک ها یصورت ورشکستگ
کارگر و مردم زحمتکش  یردن بانک، تقبل کند و بر دوش توده هاک یدولت

 یزياست، به پس انداز کنندگان کوچک بهره ناچين سيا یدر اجرا. بگذارد
 یباال م یرندگان داخلياعتبار گ یوام برا یشد، و بهره  ید پرداخت ميبا

 طين شرايا. را از دست بدهند یه گذاران خارجيرفت تا قدرت رقابت با سرما
ژه در پرو، ي، به ویميعظ یتوده ا یدر آن زمان، سبب اعتراضات مردم

ه يکرد ضد سرمايکه در عدم حضور رو ین شد، اعتراضاتيل و آرژانتيبرز
ه قرارگرفت و ياز سرما یگريکارگر آگاه، در خدمت بخش د یطبقه  یدار

  . منجر شود یطبقات یمثبت در توازن قوا یريينتوانست به تغ
، یط بحرانيبود که طبقه کارگر آگاه با استفاده از شرا 1870تنها در سال 

 یزد، که اگر لشگر کش یه داريم ضد سرمايدر فرانسه دست به عمل مستق
 یک سلسله اشتباهات در خود کمون نبود، دورانيه آن، و ياروپا عل یجمع

چ گاه طبقه کارگر نتوانست در قدرت قرار يبعد از آن ه. خورد یگر رقم ميد
ه، توانست دولت ي، که در صف اول انقالب در روسیدر زمان یحت. دريبگ

ن خاطر که ين بکشد، به اييبه پا یاسيقدرت س یرا، از کرس یموقت بورژوائ
 یو لغو کار مزد یه داريکرد ضد سرمايآن حول رو یشورائ یسازمانده

ت و يجاد، تقويکارگران را ا یت شورائيشکل نگرفته بود، نتوانست حاکم
قدرت به دست شوراها را از شعار به عمل در  یکند و شعار همه  تيتثب

دن حزب يبه قدرت رس ی، سکویآورد، و با درک نادرست از حزب کارگر
جه از يدر نت.  ک شد، خود را در حزب حل کرد و امور را به آن سپرديبلشو

ه ها که گوش به فرمان حزب بودند، يموضع قدرت به کنار رانده شد و اتحاد
 یاب شوراهايدر غ. خود مشغول شدند یف قانونينار حزب به وظادر ک
 یه داريانقالب به سرما ی، روند استحاله یه داريضد سرما یکارگر یواقع
 یز که ميکارگران آلمان ن 1918/1919انقالب نوامبر . افتياجازه  یدولت

ال يند، با نظر موافق حزب سوسيدر آلمان را برچ یه داريرفت بساط سرما
  . م بود، سرکوب شديکرات که در قدرت سهدمو



 یاز بحران عموم ین بحران اعتبار و بانک ها به عنوان بخشيتازه تر
و  ی، با بحران در بانک رهن2007، دوباره در آگوست یه داريسرما

کا و سپس يدر آمر یک عمومياعتبارات، پن ید بهره يبالفاصله باالرفتن شد
ب تودها، اعالم يفر یا براياده لوحانه از رهبران اروپا س یبعض. جهان شد

 یت رويواقع یبه ما ندارد، اما در فاصله کوتاه یداشتند که بحران ارتباط
قرار گرفتند،  یبانک ها در آستانه ورشکستگ. خود را به همگان نشان داد

را  یخصوص یاز بانک ها یبعض. دچار بحران شد یل سازيع اتومبيصنا
دند و يکارگر خر یه داران به حساب توده هايات از سرميحما یدولت ها برا

دور زدن بحران  یکه برا یاما چتر نجات. بانک بسته شد یبعد از اندک مدت
ون ها يليب یصنعت یکارگر و زحمتکش کشورها یتوده ها یباز شد، برا

 600کارگران آلمان  ینه تنها براين هزينه برداشت، به طور مثال ايدالر هز
ز فرا تر يونان ني یورو بود که از تمام بدهکاريارد يليم 480ا يارد دالر يليم

اشک تمساح  یات دهندگان آلمانيمال یبرا ینده اين آن نه نمايتام یبرا. است
نه بارها و . قه خود را پاره کرديت ياز عصبان یر دارائيخت، و نه وزير

 اقتصاد یمساله مرگ و زندگ. ه اروپا را گرفتيبارها، وقت جلسات اتحاد
، ین قدرت اقتصاديکا بزرگ تريآمر. ان بوديدر م یه داريجهان سرما

 یاز هم م یستم جهانيشد، کل س یجهان بود، و اگر کله پا م یو نظام یاسيس
و باالخر بحران . ه نبوديره سرمايف در زنجيضع يیصحبت از حلقه ا. ديپاش

آن چه  ی همه. ورو معروف شدين بار از اروپا سر بلند کرد که به بحران يا
ده يبود از آن چه که بارها د یکوچک تر یم نمونه يدين بحران ديرا که در ا

، از فقر و فاقه توده یونيليم یها یکار سازيها، از ب یاز ورشکستگ. ميبود
 یجاد ثبات، از کوچک کردن بار اقتصاديا یها، از حقنه کردن برنامه ها

شان  یدولت ها یاجتماع فيا در واقع محروم ساختن توده ها از وظايدولت 
کارگر و مردم زحمتکش، دولت ها را  یطبقه  یکه با مبارزات طوالن

و  یه داران خصوصيت از سرماياز حما. مجبور به انجام آن کرده بودند
همه . شتر توده هايمت فقر بين اعتبارات آن ها به قيو تضم یانداختن بار بده

 یه حتيسرما. ار مکررات بودن موارد ذکر شده و موارد ذکر نشده تکريا ی
کوچک  یه هايدن سرمايبا بلع. کند یز به نفع خود استفاده مياز بحران ها ن

 یو بسته شدن آن ها، متمرکز تر م یا ورشکستگيد يا خريق ادغام يتر از طر
شود، هم  یجاد ميا یا ماليک صنعت يقدرت چه در  یشود و کانون ها

است که سود را به  یها طور ن شرکتين ايک بيو ارتباط نزد یبستگ
ن جاست که يدر ا. ع را به حداقل برسانديد و توزيتول ینه يحداکثر و هز

 یات را رهبريشوند تا عمل یدا ميز پيهماهنگ کننده و برنامه ر یمراکز مال
مردم  یش نه توده يشد و براياند یشتر مين مجموعه فقط به سود بيا. کنند



45 

 یت نمين شرکت ها مليگرچه ا. ستيط زيحعت و ميکارگر مهم است و نه طب
. از دارنديدولت ها ن یابيکنترل بازار در مقابل رقبا به پشت یشناسند اما برا

شان  یاز را به حساب جامعه برايمورد ن یرساخت هايد زيرا دولت بايز
دفاع از  یاز آن اختصاص دهد، برايقات مورد نيتحق ینه برايآماده سازد، هز

ثبات در بازار  یبرا ینظام یمان هايجاد کند، در پيش امنافع آن ها ارت
ت، محصوالت ين امنيشان آماده خدمت باشد، به بهانه تام ی، برایجهان
کند تا  یداريسرکوب خر یروهايارتش و ن یشان را برا یع نظاميصنا

ه کند و پول يهد یاتيت ماليد و معافيبه آن ها سوبس. صنعت کشتار بچرخد
ن نحو بعد از يبد. م از توده ها جبران کندير مستقيات غيش ماليه را با افزايهد

 یسازمان یشود و در مقابل ب یافته تر ميه سازمان يدوم، سرما یجنگ جهان
کشاند و نظم خود را بر  یم یت دفاعيطبقه کارگر، آن ها را به موقع یطبقات

 کم،يست و يژه از آغاز قرن بيکه به و یکند، به نحو یکته ميآن ها د
اعم از  یل ارتباط جمعيجاد شده که دائما توسط وسايکارگران از هراس ا

 یده ميره، در بوق و کرنا دمينترنت و غيون و مجالت و ايزيو و تلويراد
 یمدن یجامعه  یاز سنگرها یکيا يه ها يشود، مودبانه با خدمات اتحاد

را  یداره يکارگران، کارت سبز سرما ینده ي، که به عنوان نمایه داريسرما
 یش تر بدون پرداخت دستمزد را ميبرگردن دارد، ساعات کار ماهانه ب

م يکارفرما تصم یعنيکنند که کارشان قابل انعطاف شود  یرند؛ قبول ميپذ
 یاجبار ی، به مرخصیرد که چگونه کار کنند و در مواقع رکود کاريبگ

ان به آن کرده باشند و در آن زم یزيش برنامه رين که برايبروند، بدون ا
ا يساعت کار کنند؛  12تا  10 یا روزيمه کار شوند يا نياز داشته باشند، ين

که ادارات کار،  یانسان یرويمقاطعه کار ن یط کار شرکت هايرش شرايپذ
حد و مرز  یاستثمار ب یکاران را برايآن ها هستند، و ب یار معرکه يآتش ب

مزد کارگر را به نفع کنند، که گاه دوسوم دست  یت ميبه سمت آن ها هدا
کشند و به کارگران در حد همان حداقل دست مزد پرداخت  یرون ميخود ب

ا و يآس یع صادراتيط صنايکه با شرا یطيقبول شرا یعنين يند، اينما یم
  . زند ین کوس رقابت ميالت یکايآمر

م، که عبارت اند از ينيب یط نقش چند عامل را به وضوح مين شرايدر مرور ا
ه در راس جامعه؛ در ينده سرمايه داران، دولت به عنوان نمايو سرماه يسرما

ه يدر خدمت سرما ی، نهادهایو به اصطالح مل یو منطقه ا یشکل جهان
و منطقه  ین الملليب یمه ها، نهادهاياعتبار، ب یشامل بانک ها، صندوق ها

، اروپا یپول و بانک مرکز ین المللي، صندوق بیه مثل بانک جهانيسرما یا
  یه داريسرما یمدن یمحکم جامعه  یاز ستون ها یکيه ها به عنوان ياتحاد

 یليض و طويه کارگران به چنان دستگاه عري، اتحاد"...یکه به قول گرامش



ده اش يچيپ یخود و عملکرد ها ین درونيگر از قوانيل شده که اکنون ديتبد
شان به  یخيرکه نسبت به رسالت تا يیاز توده ها یکند و به کل یت ميتبع

ن سازمان ها يد گفت که اي، با. ...گانه استيک طبقه آگاه شده اند، بيمثابه  
م يهستند و عملکرد شان در ذات رژ یه دارينفک جامعه سرمايجزء ال

چ گاه يه ها، هيکه اصوال اتحاد اضافه کردد يبا - "است یت خصوصيمالک
ند و به سرعت کارگران باش یه داريانگر خواست ضد سرماينتوانستند ب
ل يل تبديض و طوين که به دستگاه عريقبل از ا یدا کردند، حتياستحاله پ

 ین مطلب با وجود اطالعات آماريسنده ما در ايو متاسفانه دوست نو. شوند
ا يده است که گويرس ید خنده آوريشا ی یريجه گيکه ارائه داده، به نت یجالب

ا در کل، که ينان وارد کرده وين بر يا ین بالها را برايا یه همه يسرما
آن ها را در مذاکرات تعرفه  یف کند و قدرت چانه زنيه ها را تضعياتحاد
ن که دولت اصوال و به طور ياز ا یچ اثريدر نوشته ه. ن بکشدييپا یمزد

 یچه ابزار یاتيستم ماليکند و س یفا ميرا ا یچه نقش یه داريژه در سرمايو
ب يکند، نپرداخته و دست به ترک یچه مدر دست دولت است و دولت با آن 

وند ين عوامل در پيا. مردم یآن ها نبرده است و باالخره کارگران و توده ها
کارگر درجزء و کل اش، در  یاگر مثال طبقه  یعني. تنگاتنگ با هم هستند
اش، صبورانه  یزندگ یه به حداقل هايسازمان سرما یمقابل هجوم گسترده 

ند، يه ننشيه نبرد و منتظر الطاف سرمايه شکوائيسرما یاديتحمل نکند و به ا
ضد  یو سازمان ده یه، با سالح آگاهيسرما یبلکه خود را در مقابل هجمه 

نشان  یطبقات یفعال بپردازد؛ همبستگ یمسلح کند و به مقابله  یه داريسرما
ه را در معرض خطر قرار دهد، نه تنها طرف مقابل را يدهد و منافع سرما

ضد  یبه جلو در مبارزه  یاندازد که گام یرش ميو پذ یع دفاعبه موض
 یگران ميد یبرا یاش سرمشق یمقطع یروزيدارد و پ یبر م یه داريسرما
 یه و حشم و خدمش هستند که عامل فقر و فاقه يگرچه تنها سرما. شود

اشکالش، چه شاغل چه در ارتش  یکارگر در همه  یتوده ها یارديليم
ن يهستند، خود ا یکارگر یبازنشستگان و چه در خانواده هاکاران، چه در يب

ت خود، يهم با حما یا توهم و بخشيا تحمل يکارگر هم، با سکوت  یتوده ها
 ید طفل کيتا نگر" بنا بر ضرب المثل . ل انديط دخين شرايدر استمرار ا

 یحق و حقوق خود، برا ید گفت تا کارگران و تا توده ها، براي، با" نوشد لبن
 یاز استثمار و برا یعار یک جامعه ي یش، برايدر رفاه و آسا یک زندگي

مبارزه  یه داريو سرما یستم کار مزديه سيخود، و برعل یاساس یها یآزاد
ست هم سرکار يحاصل نخواهد شد، اگر احزاب چپ رفرم یچ فرجينکنند، ه

آب  یاروپائ یونان، قند در دل چپ هايکار آمدنش در  یرو یند که شاديايب
ست، ي، رفرمیراست افراط ید، و حتيرا د یکرد، و خواب انقالب اروپائ
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ه يش، سرمايتواند با کوشش ها یترساند، تنها م یبرال را کميمحافظه کار و ل
" یآر" ستد و يه بايرا آرزو کند و با قدرت در مقابل سرما ینرم تر یدار
  . ديبگو

که  یطبقه کارگر جهان. خدن پاشنه بچريشه در برايد همياما مسلما که نبا
د به يارد انسان را در سراسر جهان در خود گرد آورده، بايلين مياکنون چند

جهان را " حافظ  خودمان"نده از آن اوست؛ اگر به قول يجه برسد که آين نتيا
  .نو در اندازد یسقف بشکافد و طرح

  
  .برای تسهيل مطلب از من است{} 

  .جلوی جمله ی مربوطه آورده ام( ) پرانتز  زيرنويس ها را در
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  2012ادامه اعتصاب کارگران کارخانه فوالد در آتن، 
 یان اعتصابيونان است، همان گونه که معدنچين اعتصاب قلب جنبش در يا

  . ا هستنديقلب جنبش در اسپان



Elliniki ک يه ونان است که بيد فوالد در ين شرکت توليبزرگتر
کار . کند یاز کشوربه فوالد را کنترل ميکل ن 30. %ه دار تعلق دارديسرما

کارگر دارد  400کارخانه . است یرانسانيغکارط يدر آن جا سخت و شرا
همه کارگران در . اشتغال دارند یه به کار دفتريد و بقينفر در تول 280که 

دارند اما در مساله  یمتفاوت یاعتصاب شرکت دارند، آن ها نظرگاه ها
کنند  یکار مدرجه  110 یکارگران در حرارت باال. ده اندياعتصاب هم عق

، همواره در خطر حوادث مرگبار یکاف یمنين امکانات ايل عدم تاميو به دل
ط يکارفرما با سوء استفاده از شرا. ضمن کار چون سوختن قرار دارند

 یط کار را برايکند شرا یم یسع ،ونان در آن قرار دارديکه  یا یبحران
  . کارگران از آن چه بود بدتر کند

، یکارگر اخراج 180 یرکت با اعالم اسامش 2011اکتبر  31در 
ساعت در روز  5کاهش ساعات کار به : کند ید کار را اعالم ميمقررات جد
م ين تصميکارگران در مقابل ا. دستمزدها یدرصد 50تا  30با کاهش 

ماه است که  9زنند  اکنون  یکارفرما از اول ماه نوامبر دست به اعتصاب م
ست که اعتصاب يمنافع خود ن یند فقط برايگو یآن ها م. اعتصاب ادامه دارد

ونان که توسط دولت ين بخاطر همه مردم يدهند، بلکه هم چن یرا ادامه م
اه نشانده شده اند و در يو بانک اروپا بخاک س ی، بانک جهانیه داريسرما

از همان روز اول، . نده جوانان استيآ یکاست، براياعتراض به تروا
کارگران، :شود یاد مردم روبرو ميت زيماو ح یاعتصاب با همبستگ

ت ي، بازنشستگان، کارمندان و حمایان، دانش آموزان، مردم روستائيدانشجو
. از اعتصاب ادامه اعتصاب را ممکن ساخت یت مردميحما. ین الملليب

که دارند، با جود کاهش حقوق و  یا یمردم هرروز با وجود مشکالت مال
 یآب و برق و گاز، با وجود قطع کمکها گران شدن یدستمزدها ، با وجود

نه درمان و با وجود هزار درد يبه بخش بهداشت و باال رفتن هز یديسوبس
 یک ميشر ی، نان اندک خود را با کارگران اعتصابیاجتماع یجانفرسا

مادران و پدران . آورند یه ميخود هد یدهقان از محصوالت کشاورز. شوند
ده است، فرزندان يورو در ماه رسي 400بازنشسته با حقوق خود که به 

از  یاريبس. خود کرده اند یک نداريشان را شريو خانواده ها یاعتصاب
 یه خوشبختيگار کرده اند که مايترک س ،ن مخارجيل عدم تاميکارگران به دل

از کارگران  یتيژه در آتن تظاهرات حمايونان بوي یدرهمه شهرها. است
 یاروپائ ین در اکثر کشورهايهم چن. شود یبرگزار شده و م یاعتصاب

 یو کمک ها یکمک مال ی، به جمع آوریتيعالوه بر انجام تظاهرات حما
. شود یانجام م یتيدر پاکستان تظاهرات حما یحت. شود یگر هم پرداخته ميد

ن کمک يمجموع ا. آورند یفراهم م یکنسرت کمک مال یهنرمندان با اجرا
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ورو ي 100ست که به خانواده ماهانه هاست که کارگران را قادر ساخته ا
رد و اعتصاب با همه يه شده تعلق گيهد یکمک جنس یريو مقاد یکمک مال

  .تپد ین اعتصاب ميونان اکنون با ايقلب . ابديادامه  یزندگ یسخت
 یمتعدد یته هايکم. کسب کرده اند یاديز یاعتصاب تجربه ها یآن ها در ط

شرکت همه  یعنيخانواده ها  یمان دهته سازيکم. کرده اند یرا سازمان ده
ق در عمل اعتصاب ين طريبد .است که کارفرما نانشان را آجر کرده یکسان

ته مستند يکم. شود یشتر برابر ميا بي 5شود بلکه تا  یبه کارگران محدود نم
. کند ینترنت و تلفن همراه هماهنگ ميق ايرا از طر یکه کار خبر ده یساز
که اهداف  یل مجمع عموميو تشک. یمردم یک هاع کميو توز یته ماليکم

 یبازگشت همه کارگران اخراج: ن کرده استياعتصاب و مطالبات آن را تع
گر؛ عدم قبول کاهش دستمزد با وجود کاهش يد یبسر کار و عدم اخراج ها

 2013ان سال يادامه کار که تا پا یبرا یصادق بودن تعرفه قبل. ساعات کار
کند که اگر دو بند اول از طرف  یاعالم  م یجمع عمومم. هنوز اعتبار دارد

حاضر به مذاکره  یبعد یبندها یرفته شود آنگاه آن ها برايکارفرما پذ
ن يسال سابقه کار در ا 20ش از يت شان بيکارگران که اکثر. خواهند بود

 یند زندگيگو یدارند اما م یسخت یشان زندگيکارخانه دارند و خانواده ها
خانواده ها  ،ل نپرداختن پول برق قطع شديشان بدليبرق ها یوقت .ادامه دارد

  .رو بست نشستند و تا اتصال دوباره برق آن جا را ترک نکردنديدر وزارت ن
ال دموکرات و چپ يبرال ها، حزب سوسيد که مرکب از ليجد یدولت ائتالف

 کوشد اعتصاب را درهم بکوبد یدموکرات است  با همه ابزار و امکاناتش م
ن سبب يهم. ونال مهم استيمردم  ین اعتصاب برايداند که چقدر ا یرا ميز

شده  یقدرت اقتصاد یانحصار یو باندها یاسيترس دست اندرکاران س
کار و  یمبارزه در کارخانه ها و در محل ها یآن ها از سازمان ده. است
 ونان از دو مبارزه ضد اشغال و ضديدانند که مردم  یم. ترسند یم یزندگ

دانند و  یخود را م یرون آمده اند و قدر دستاورهايروز بيپ یحکومت نظام
ه يبلکه عل ،ن کارخانهيه کارگران ايآن ها نه فقط عل. کنند یآن مبارزه م یبرا

د با ين سبب دولت جديبه هم. ن مردم هستنديه همه ايکل طبقه کارگر و عل
برد و بدادگاه  یبه مجلس م یرا ضرب العجل یطرح ،ه اروپايدستور اتحاد

ه با قانون و حکم خود کارگران را يان سرمايندگان و قاضيدهد تا نما یارائه م
 یر قانونيل اعالم نکردن آن غيدادگاه اعتصاب را به دل. صال بکشاننديبه است

. دينما یورو محکوم مي 10000کند و کارگران را به پرداخت  یاعالم م
ان يکنند که به اعتصاب پا یاعالم مدهد و  یل ميتشک یکارگران مجمع عموم

بعد آنها دوباره  یتنها ساعات. شود یها اعالم م یداده اند که توسط خبرگزار
  ! ميکن یکنند که ما اکنون اعالم اعتصاب م یاعالم م



بازپس گرفتن کارخانه و متفرق  یس را برايدولت پل  یجوال 20روز جمعه 
 یبندد و سع یس در کارخانه را ميپل. فرستد یکردن کارگران، به کارخانه م

 یر مينفر از کارگران را دستگ 9بکشاند و  یريکند کارگران را به درگ یم
ونان به يشهر  70هزاران نفر در آتن و  یجوال 23روز سه شنبه . کند
. زنند یم یاعتراض يیمايت از کارگران دست به تظاهرات و راهپيحما

س يپل یجوال 24روز چهارشنبه شوند اما  یر شده آزاد ميکارگران دستگ
. شود یبه مصاف کارگران فرستاده م یون ارتشيژه ضد شورش با دو کاميو
از  یع بعضيکنند با تطم یم یسع. س مسلح به باتوم و گاز اشک آور استيپل

جنگ ادامه دارد، . شوند یکارگران اعتصاب شکن درست کنند اما موفق نم
  .ردت ادامه دارد و اعتصاب ادامه دايحما

کارگر و مردم  یت ها و از ارتباطات توده هايا از دل اعتصاب، از حمايآ
 یو محل یکارگر یارتباط یجاد شبکه هايعادگاه، اين ميتحت فشار با هم در ا

جاد يه ايه اقدامات سرمايبرعل یه داريو ضد سرمايجوانه خواهد زد و آلترنات
 نبا عوض شد یمجان ر، مفت ويخواهد شد تا حاصل مبارزه حاد چند سال اخ

ر ين گونه زيکه ا یا طبقه کارگر و مردميآ. هم برباد نرود یمهره ها به جا
ورش قرار گرفته، دست به يشان مورد  یه قرار دارند و هستيغ سرمايت

د يگو یم یابتکار عمل خواهند زد و همان گونه که کارگر جوان اعتصاب
د يتهد یکند، جلو یجوئ مردم صرفه یب زندگيم دولت با تخريده یاجازه نم

م يده یستاد و خواهند گفت اجازه نميه اروپا خواهند ايو اتحاد یجهان یها
م يده یاجازه نم. ه داران، با پول ما پرداخت شوديسرما یک سنت از بدهي
ه ما يگر سرمايم ديده یاجازه نم. ن جا به خارج فرار کنديک سنت پول ازي

و ضد يم گشت و آلترناتينه برنخواهبخا یگر دست خاليد. را استثمار کند
 ین زندگين تنها راه نجات ازيا .دان خواهند آورديمه برا خود  یه داريسرما

  .گريد ین جا و نه هرجاينه در ا. ستين یگرينکبتبار بار است؛ راه د
  
  
  
    

  2012تروايکا، دولت، مردم،: يونان
و سال هاست که احزاب . ستر ايونان با بحران در گيسال هاست که اقتصاد 

 یه به قربانگاه ميسرما یونان را در پايکارگر و زحمتکش  یحاکم توده ها
ست که بدون مقاومت از طرف جامعه، ياست ها آن گونه نين سياما ا. فرستند
دروغ بعنوان ه گران بتوانند آن را ب د و حکومتيبه اجرا درآ یبه آسان
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است ها ين سيه اياست که مبارزه برعلسال ه. است درست بمردم قالب کننديس
ان ير و جوان در همه ابعاد در جريتوسط توده ها، از شاغل و بازنشسته، از پ

ن هفته يدرهم. شود یده ميز ديت نيدر درون حاکم يیمقاومت ها یحت. است
 یه اروپا، بانک مرکزياتحاد(کايد تروايط جديرش شرايگذشته بخاطر پذ

کته يونان دياست ها را به دولت ين سيپول که ا یلن المليو صندوق ب یاروپائ
ال ياز دو حزب سوس یندگانينه استعفا دادند و نماير کابي، پنچ وز)کنند یم

مخالف دادند از احزاب مذکور اخراج  یدموکرات و محافظه کار که به آن را
ن يستند اما معتقدند تا ايمخالف ن یبطور کل یاست جاريالبته آن ها با س. شدند

ونان در يکه در  یاودو پاولوس معلم بازنشسته آلمان. شترياست نه ب یا کافج
 یکيو فلورا يول از راديکند در مصاحبه با مجله انترناس یم یزندگ یدهکده ا

د که دولت يگو یاو م. کند یرا بعنوان مثال ذکر م یمردم یاز مقاومت ها
اعالم  یمسکون یخانه ها یبرا یديات جديکباره ماليپول،  یجمع آور یبرا

 یم با مقاومت توده هاين تصميا. کرد که با توجه به نوع مسکن متفاوت بود
بردرآمد  یاضاف یکه بار یات اجبارين مالير مردم در نپرداختن ايفق

ر و بازنشسته ين روستا که معموال افراد پيدر ا. زشان بود مواجه شديناچ
چوجه يشود که به ه یم گرفته ميتصم یک نشست جمعيکنند در  یم یزندگ

با در يو تقر یم که بطور کلين تصميدولت در مقابل ا. آن را نپردازد یکس
اتخاذ شده بود دستور قطع برق خانه ها را  یچه فرد یهمه جا چه جمع

کردن  یخواهد با قربان ید ميد امسال شايشد یکند و در سرما یصادر م
مردم ده باهم به اشغال . داورين بييدولت را پا یران و کودکان بار اقتصاديپ

ان برق برقرار يکنند که تا جر یکنند و اعالم م یو برق اقدام م یاداره دارائ
. از مناطق انجام گرفت یاريدر بس ین اقداميچن. نشود در آن جا خواهند ماند

ز با مساله يگذشته از روسا، کارمندان که خود ن ین موارديمعموال در چن
شود دستورش  یباالخره دولت مجبور م. کنند یم یرند با مردم همراهيدرگ

 یونان مساله ايدهد که جنبش مقاومت در  یح ميتوض" اودو. "رديرا پس بگ
ن مردم يکه ا یروزين امروز و دياست که بصورت سنت در آمده است و ب

ه حکومت يو سپس عل یاز اشغال کشورشان توسط آلمان ناز یآزاد یبرا
کا يتروا یليط تحميمردم شرا. کند یند برقرار مويکردند پ یمبارزه م ینظام

که از آن  یونان و مصائبي یستم اقتصاديآن روز برس یليط تحميرا با شرا
کنند خاطره مقاومت  یم یآنان سع. کنند یسه مياست ها برمردم رفت مقايس

 یدر محالت توده ا يیشه در تابستان جشن هايهم. شه زنده نگهدارنديرا هم
مقاومت که در گذشته خوانده  یشود و با کودکان ترانه ها ین برگزار مينش
 یقيا، با موسياسپان یجنگ داخل یو ترانه ها یکارگر یشد، ترانه ها یم



را که با مبارزه  يیزهايخواهند چ یمردم نم. شود ین ميس تمريتئودوراک
  .  ل کرده اند از دست بدهنديحاکم تحم يیبورژوا یبدست آورند و بدولت ها

نوشته "  وناني یساختار طبقات یدگاه هايد" ن جا با مقالهيدر ا
بچاپ  16دفتر  21که درلوناپارک   Gregor Kritidisدکتر
 یشروع م یونانيک ضرب المثل يمقاله با . ميکن یده، مطلب را دنبال ميرس

را که مالک  یزيچتنها ، یکن یم یکه تو با آن زندگ یکار: ديگو یشود که م
است که کارشان ين قصه همه کارگران دنيو ا" ددزد یاز تو م یآن هست

اما . دزدند یآن هاست از آن ها م یکارشان را که تنها تملک زندگ یروين
  خود مقاله

رعادالنه يغ یايهدا یثروت را برا یس ، پلوتوس خدايستوفانيار یدر کمد" 
ن يا یونان امروز هم برخوردها تاحديدر . بخشد یاش م یاش، بخاطر کور

 یاديتا حد ز یبخش خصوص یدر مقابل ثروت ها یبخش عموم. نه استگو
  . کور است

راجع به  یقيشود اما اطالعات دق یزرق و برق ثروت نشان داده م یگاهگاه
ع يدر مقابل مناسبات توز ینائين نابيا. شود یصاحبان ثروت بندرت ارائه م

ل دارند يه آن تماب ین مبنا قرار دارد که ثروتمندان به طور کليبرا یاز جهت
ن که بخش يگر ايد یاز سو. نگهدارند یشان را مخفيها یکه مقدار دارئ
از همۀ  – ید ناخالص داخليتول% 30ننا يتخم  - ونان يه در ياقتصاد در سا

وجود ندارد که از  یشک  ]1[.بزرگ تر است یاروپائ یگر کشورهايد
م از ياتشان مستقيمال برند که یسود م یش از همه کسانيونان بيات کم در يمال

شود، بلکه مقدار درآمدشان را خودشان اعالم  یده نميرون کشيدر آمدشان ب
ونان ي یوجود دارد که بودجه دولت یل گسترده ايل تماين دليکنند و به ا یم
 ین ماليم تاميرمستقيغ یات هايدستمزدها و مال یات هايش از همه با ماليب

 30تا  10ن يانه بي، سالیاتيالس مالن اختيا یاتيان ماليضرر و ز. شود
  .شود ین زده ميورو تخميارد يليم

ار داشته اند، يسال گذشته حکومت را در اخت 20 یهر دو حزب بزرگ که ط
کمک  یع مجدد گسترده اجتماعيک سلسله اقدامات به  توزينه فقط با انجام 

 یانبيپشت یبطور قابل مالحظه ا یمال یاست هاين سينکردند، بلکه از ا
 یبورژواز( وناني یقشر باال یبخش خصوص یها یفرار دارائ. کردند

ات برسود يات، نه تنها تحمل شد، بلکه با کاهش مالياز پرداخت مال)  م.وناني
به % 35از  یات سود کارفرمائيمال. از هم گرفتي، امتیخصوص یکارفرما

ورو در ي ارديليم 4برابر با  یا یکسر ،ن کاهشيتنها با ا. افتيکاهش % 25
سم يکه در کنار تور یرانيق کشتيحمل و نقل از طر. جاد شديدرآمد دولت ا

که  یات تا زمانيونان است، عمال از پراخت مالي ین شاخه اقتصاديمهم تر
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اضت ياست ريل با سين تمايا. رد، معاف استيبدون پرچم انجام گ یرانيکشت
  . دت شيتقو یعيبه طور وس 2010کا، از سال يتروا یاقتصاد
 12000از  یقيدرآمد اشخاص حق یاتيت ماليمعاف 2011که از  یدر حال

ورو به باال ي 417که از  یهائ یونانيهمه  یعنيکاهش داده شد  5000به 
منظور شرکت ( یافراد حقوق یات بپردازند، برايد ماليدرآمد ماهانه دارند با

 . افتيکاهش % 20،  2010ات از سال ين ماليا) م.هاست
 یبودجه دولت م ین ماليتام یبرا یزيثروتمند بندرت چ یها یونانين که يا

برعکس بندرت . شوند ینم یک بودجه دولتيست که شرين نيا یپردازند بمعن
ونان از ين بدون خجالت، مثل يچن یاني، قشر باال و میگريد یدر کشور

دوره  یژه در طيبو 1990انه دهه ياز م. کند یه ميتغذ یبودجه دولت
. ل شديک مغازه خودگردان تبديس، دولت به ينوس کارامانلينستانتحکومت ک

ر يمت وزارت، وزياست که به ق 2007ن رابطه جنجال سال يک مثال در اي
ک يان آن ها يو در م یمقامات دولت یعني: تمام شد یکار و امور اجتماع

 یبازنشستگ یمه هايب یبزرگ اندوخته ها یاسير، در مقيک وزيهمکار نزد
ک بخش يو از . ده بودنديل کرده وبا آن اوراق قرضه خريف و ميرا حمردم 
نپرداخته  یاجتماع یمه هايب یکه سهم خود را برا یانيکارفرما یها یاز بده
 –ونان يدر شمال  ین در واترپدين مساله هم چنيا. ز صرفنظر شديبودند ن

اگر . شدل يتبد یبه نماد فساد مال...  یجنگل ین هايد و فروش زميخر یبرا
ش کشانده شده است يدر رسانه ها بنما یاتياکنون دوباره شکار خالفکاران مال

که  یافراد یگريدست یر عموميد گفت تاثيبا. اط با آن برخورد شوديد با احتيبا
 یاسيت سيدارند در اصل، به تظاهر به فعال یباالئ یاتيمال یها یبدهکار

 یمتفاوت انجام م یاسياف سبا اهد ین اعماليرچنينظ یگاه. کند یخدمت م
  ...شود
 ین سال هايب. ان استيع یدر بخش بانک یبخوب یع مجدد اجتماعيتوز

 230از  یوناني یبانک ها یها یمقدار دارائ 2009ان يو پا 2000
برابر با  یشيک افزايبا  –ورو باال رفت يارد يليم 580ارد به يليم

ارد يليم 50نک ها به ق باياز طر یونانيهزار خانواده  یس  ] 2[%.150
ورو در خارج يارد يليم 40ونان ي ی، بخش خصوص- افتنديورو سود دست ي

 200حدود  یس مبلغينن تنها در سوئيکرد و تخم یه گذارياز کشور سرما
که  یه دارانيسرما  ] 3[. ورو را در بانک ها به پس انداز گذاشتنديارد يليم

ورو بدست يارد يليم 10از ش يب یانه سود خالصيدر بورس آتن هستند سال
به مبلغ  یاديز یمشارکت ها یونانيان يسال گذشته کارفرما 20در . آوردند
ژه در بانک ها يبالکان به و یکشورها یورو در پروژهايارد يليم 20حدود 



و  یصنعت ین در شرکت هايمخابرات، اما هم چن یقبال دولت یو شرکت ها
     ]4[.انجام دادند یساز یکشت یکارخانه ها

رش را در کاهش درآمد مشاغل وابسته ي، تاثیع مجدد درون اجتماعين توزيا
ان يب یابنده بخش عموميش يافزا ین در بدهيو همچن یو نقل و انتقال اجتماع

گر ي، و از طرف دیوناني یک طرف قشر باالين مساله از ياز ا. کند یم
دولت  یبرا یاز اعتبارات کمک. برند یسود م یه گذاران بزرگ رسميسرما

ن سال تا سال يبا آن موافقت شد؛ و قرار شد از ا 2010ونان که در سال ي
م به بدهکاران يآن مستق یورويارد يليم 92پرداخت شود؛ مبلغ  2013

شود که  یبازپرداخت قروض عقب مانده پرداخت م یبرا) م.یخصوص(
 16تا  13به آن مقدار حدود  ] 5[ .کل بسته نجات% 85برابر است با 

ساختار   ]6[ .شود یپرداخت بهره ساالنه اضافه م یورو برايارد يليم
 یم" ونانينجات " است مطلوب جا زده شده يش شرط کاراکتر سيبدهکاران پ

گر يمه ها و ديش از همه در باره بانک ها، بيش شرط، پين پيبا ا. شود
ا ب یوناني ین ها، بانک هايدر راس ا. شود یعمل م یه گذاران رسميسرما

و  یآلمان یورو و بعد از آن ها موسسات  اعتباريارد يليم 45ش از يب
 74ا ي 82ن جا يتا ا(] 7[.ورو قرار دارنديارد يليم 15ا ي 23با  یفرانسو

 یبانک ها و موسسات اعتبار یمذبور برا یورويارد يليم 92ارد از يليم
رابطه  نيدر ا" یوناني" مفهوم کلمه ). م.شود ینه ميباضافه بهره آن هز

 Societe Generale Corporate & Investment به یبانک عموم% 54ن گونه که تا يبد: ز استيمحتاج تما
Bankeing  ک شرکت دختر  يتعلق دارد، و بانک تجارتCredi 
Agricole از  یکه بخش یوناني یران یبزرگ کشت یشرکت ها. است

هستند و  ین الملليب یکنند و بطور سنت یونان را کنترل مي یستم بانکيس
نمونه . کنند ین گونه عمل ميونان قرار دارد هم، ايمرکزشان در خارج از 

ارد يليم 9.1اش  یاست که دارائ Latsis-Dynastieوار آن ها 
 Spirosاز گروه  EFG-Holding یو کمپان ]8[.شود ین زده ميتخم

Latsis  سهم دارد و مرکزش در % 10که بانک آلمان در آن
ن بانک يسوم( EFG یگ است و با شرکت دخترش بانک اروپائلوکزامبور

شاغل در کشور که  یروين  23000شعبه و  300ش از يونان با بيبزرگ 
 یاتيدرآمد عمل. س شديتاس 1990اروپا تعلق دارد و در سال  یبه گروه مال

ورو و درآمد خالص از آن يون يليم 2924برابر با  2010آن در سال 
سال  ی، سود خالص بانک برا)منبع 26صفحه ( -بودورو يون يليم 2254
و سود قابل انتساب به ) 26صفحه .(- ورويون يليم 84برابر با  2010
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ن دو مورد سود در سال يا. ، بود)6صفحه .(-ورويون يليم 68سهامداران 
ورو بود و آن چه که آن ها بعنوان يون يليم 305و  398برابر با  2009
. ین دو سال است نه ضرر واقعيت اختالف سود اقيکنند در حق یاد ميضرر 

: منبع  http://www.eurobank.gr/Uploads/pdf/REPO
RT%202010%20SITE_new.pdf .7.5بانک اروپا مبلغ )م 

از  یکيس يالتس. دست داردونان را در يورو از اوراق قرضه يارد يليم
ه يون اتحاديسيس کميمانوئل باروزو رئ یل دانشگاهيدوستان دوران تحص
ونان را ي یه اروپا براياتحاد ین بانک، بودجه ساختارياروپا، در رابطه با ا

مشغول بکار است و  یخصوص یمايس در اجاره دادن هواپيالتس. م کرديتنظ
ار يرا در اخت) م.است یارديليد مبا سو ینفت یک کمپاني(ELPEسهام % 40

  ...است،  یت سهام آن هنوز دولتيدارد، که اکثر
، )م.وناني یبورژواز( یوناني یقشر باال یاقتصاد یت هايمشخصه فعال

عمل کننده در حمل و نقل و  ین الملليب یعبارت است از ادغام شرکت ها
با يتقر. او رسانه ه ی، مال- ا تجارت بزرگ با بخش صنعتي یه تجاريسرما

ک گروه يت يدر مالک یونيزيتلو یمهم و فرستنده ها یهمه روزنامه ها
" و روزنامه " کانال مگا" ن گونه که فرستنده يبد. هستند یه ايبزرگ سرما

ورگوس بوبوالس تعلق دارند و يگ یشرکت ساختمان یبه امپراطور" به مردم
در آالفوزوس يرت خانواده يدر مالک" ینيمريکات"محافظه کار  یروزنامه 

ر يگذشته تاث یدر سال ها یجمع یرسانه ها یق کنترل اقتصادياز طر. است
ن بخش يعالوه برا. اعمال شده است یاسيس یطبقه  یرو یاديار زيبس

وابسته  یوناني یونان بطور مستقم به بانک هاي یاسيس یاز نهادها یبزرگ
حزب حاکم  که ین جمله اند، بطوريونان از ايهر دو حزب بزرگ . اند

 یخود را از اعتبار بانک یاز ماليسه پنجم ن PASOKال دموکرات يسوس
تا آن جا  (PASOK)پسوک  یبهر حال بحران داخل  ]9[.ن کرده استيتام

ه يد به تجزيرا مورد تهد یپرداخت و آپارات حزب یشرفته است که توانائيپ
  .شدن قرار داده است

بوده و  یازات اعتباري، کنترل امتیانوني یابزار قدرت قابل مالحظه قشر باال
ک يونان بندرت ي، در 1980از دهه  یدوره کوتاه یبه استثنا  ]10[.هست

ه يش از همه سرمايبرعکس ب. شود یدنبال م یاست مستقل توسعه اقتصاديس
بزرگ منطبق  یق شرکت هايدر کارند که با عال یگذاران بزرگ بخش

اسکارامانگاس و  یساز یرگ کشتن باره  شرکت بزيک مثال در اي. هستند
ونان ياز زمان ورود . سم استين گسترش فرودگاه ها بنفع صنعت توريهم چن

ن بودجه شده توسط يتام یرساختيبزرگ ز یپروژه ها ،ه اروپايبه اتحاد



. افتندي یمرکز یونان معناي یرشد اقتصاد یه، براياتحاد یمنابع جمع
آتن، مترو آتن، خط آهن  یده کمربند، جا" زلوسيوز ونيالفتر" فرودگاه آتن 

، 2004اد يالمپ یآتن، ساختمان ها یابانيقطار خ یبه اطراف آتن، بازساز
از " ا اودوسياگنات" شرق به غرب  یمتعدد از جمله خط ارتباط یاتوبان ها

و که ير یه، پل رودخانه  انتيترک یونان بسمت مرزهايتسا در غرب يگومنيا
گر يمتعدد د یا پروژه هايکند،  یوصل م یغرب وناني یپلپونز را با خشک

 یه ايسرما ین شرکت هايب یگسترده ا یک همکاريبا آن . یجاده ساز
 یونان وجود داشت؛ از آن جمله بود کنسرن ساختمانيو  یمرکز یاروپا

ف که يو و شرکت هوختير یآنت -که در ساخت پل رودخانه یفرانسو ینسيو
شرکت  یکيسالون -گسترش اتوبان آتن نيدر ساخت فرودگاه آتن و هم چن

مدت جزو شرکت  یف طوالنيدر هر دو مورد شرکت هوخت. داشتند
 ینه هاياش به عوارض و هز یق دسترسين طريبود و به ا یاپراتور

  . کرد ین ميفرودگاه را تضم
 یبزرگ متعدد یمنس است که در پروژهايش از همه، مورد شرکت زيب

منس يز. افته استيدست  یبزرگ یحوزه ها، به یک بود و با رشوه دهيشر
ل هر دو حزب حکومت کننده را در يبا توجه به گزارشات مطبوعات، سب

ته يهرچند که کم. ورو چرب کرده استيون يليم150و  100ن يمجموع ب
روشن  ین واقعه را بجايا یقات دادگستريوابسته و تحق یق پارلمانيتحق
 یمنس  نماديجدان مردم، مورد زکردند اما در و ی؛ کامال الپوشانیساز
که بحساب مردم دکان باز کرده اند، شده  یاسيفساد خبرگان س یبرا

  ]11[.است
زبان ارائه شده  یآلمان یکه در حال حاضر در رسانه ها یريدر مقابل تصو
ه و اختالس يچوجه غلبه بر فساد، اقتصاد سايبه ه یامروز یاست، رفرم ها

که امروزه  یاسين پرسنل سيشتر، ايب یليخ. استرا هدف قرار نداده  یاتيمال
فساد  یانگر ساختارهايکند، خود ب یت ميريونان را مديبه برکت بروکسل، 

ونان خود را در يکه  یا یاسيس یدوراه ین پرسنل بدون استثنا برايا. است
  .ميگرديبه دنباله مطلب برم." افته است، مسئول استيآن 

ل جلسه داد تا طرح دولت را يونان تشکيه پارلمان يفور 10کشنبه يروز 
 ین وام اضطراريا. ب برسانديکا به تصويد تروايافت اعتبار جديدر یبرا

بکار  یبانک یبازپرداخت بده ید برايورو خواهد بود و بايارد يليم 130
شود تا بالفاصله به حساب  یونان قرض داده مين پول به يا یعني. گرفته شود

ک يکه از  یپول. طلب کار هستند برگردد یبانک ها ز کنندگان که همانيوار
ن حرکت يدر هم. ز و دوباره بازگردانده خواهد شديگرواريحساب به حساب د

 یوام دهنده برسرانه بده ین وام به نفع بانک هايارد بهره ايليکوچک چند م
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ش شرط يست بلکه پين تمام ماجرا نياما ا. ونان اضافه خواهد شديمردم  یها
ن کند يد تضمي، دولت بایاضت اقتصادياست ريرد؛ گذشته از ادامه سدا یهائ

حداقل   .نه دولت خواهد کاستيورو از هزيون يليم 325که دوباره 
کاهش خواهد داد و اعتصاب در بخش % 20 -15دستمزدها را دوباره 

که مورد قبول دولت  یاضت اقتصاديبرنامه ر. را ممنوع خواهد کرد یعموم
در سال  یپرسنل بخش عموم150.000کم کردن  قرار گرفت شامل

در فاصله سه سال  یعني. است 2015گر تا ينفرد 150.000و  2012
دستمزد ها در بخش . نفر از کارکنان دولت اخراج شوند 300.000د يبا

 750حداقل دستمزد ماهانه کارگران از . دياين بييپا% 20تا  یخصوص
ورو در ماه به ي 460از  یرکايحقوق ب. ابديورو تنزل ي 600ورو به ي

با . ابديکاهش % 15ز يدا کند و حقوق بازنشستگان نيورو کاهش پي 360
در  یو اجتماع یاوضاع اقتصاد یاعتبار ین به اصطالح کمک هايشروع ا

 یدات صنعتيتول 2011بنا برآمار در دسامبر . م تر شده استيونان وخي
 یعموم یکاريب. افته استيکاهش % 15.5 یو ساختمان ساز% 11.3

کار به .  گذشته است% 50جوانان از  یکاريو ب% 20 یبه باال یرسم
شتر يب یريداند که امکان سخت گ یز ميدولت ن یده است که حتيرس یجائ

دولت نشان داده است که به : "ديگو یونان مي یر نظم عموميوز. وجود ندارد
شتر يحمل فشار ببند است اما مردم تيپا یاضت اقتصادير یاعمال برنامه ها

در ." ميده ايخود رس یاقتصاد یتوان نظام اجتماع یرا ندارند و ما به  انتها
ل در مجلس گرد آمده بودند تا فرمان يندگان در روز تعطيکه نما یحال
رون ساختمان مجلس يز بيخود را اجرا کنند، توده مردم ن ینعمت هايول

کردند و سنگ  یاعالم م اجتماع کرده بودند و با تظاهرات اعتراض خود را
س هم با گاز اشک آور يکردند و پل یمجلس پرتاپ م یو کوکتل مولوتف بسو

ن واقعه در همه يا. کرد یت ميه در برابر توده ها مردم حمايو باتوم از سرما
 یبورژوائ یت دموکراسين ماهيا. شود یتکرار م یه داريسرما یکشورها

ان يندگان خود را از ميب خاطر نمايمردم کارگر فقط حق دارند که با ط. است
 یاما وقت. ه  بفرستنديانتخاب  کنند و به مجلس سرما یبورژواز یدا هايکاند

 ین مردم با حرف و سنگ و چوب و کوکتل به مجلس مزبور حمله ميکه هم
ندگان را ين نمايگر ايدهند  که  د ینشان م ین اقدامات اعتراضيکنند و با ا

دانند و خواهان عزل آنان  یندگان خود نميگر نمايد قبول ندارند و آنان را
شهر  یابان هايونان هرروزه با اعتراض خود  در خيکه مردم  یهستند، کار
 یکنند،  با گاز اشک آور و باتوم و گاه گلوله به آن پاسخ داده م یو روستا م

و جنبۀ فاجعه بار   یبورژوائ یدموکراس ین است مضمون واقعيا. شود
 یرا در مقابل آن ارائه نم یوين است که تودۀ مردم کارگر آلترناتيه در ايقض



و چه  یچه با ساختار دمکراس یه داريدانند سرما یکه م یدر حال. دهند
نکبت بار است  یو زندگ یو اقتصاد یاسيت سين وضعيعامل ا یکتاتوريد

 ینم یسع. هستند  یبورژواز  ین دمکراسيبازهم در انتظار معجزه از هم
نده يخود نما. ن کنندييش را خود تعيخود دست بکار شوند و سرنوشت خو کنند
ش و فرزندان خود و ينده خويش باشند و خود آيخود دولت خو. ش باشنديخو
د روال يبا. ابديد گسترش يبا. د آغاز شودين حرکت بايا. ا را رقم بزننديد دنيشا

    .گذارند یراه م در یشند و پاياند ین ميگمان کارگران به ايب. شود یزندگ
  :زيرنويس

همراه است و احتماال بعد آن نيز رشد  1990گزارش مربوط به اقتصاد دولت در دهه  -]1[
  .ذکر می کنند% 40اين چينن مقاالتی، اقتصاد سايه را حتی تا . کرده است

]2[- Rizospastis v. 21.2.2010.  
]3[- FTD v. 18.10.2011.  و سوئيس يک قرارداد ماليات بر امروزه بين يونان

  درآمد منعقد شده است 
]4[- Giannis Kyriakakis از ثروتمندان ناشناس   http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=4263  
]5[-  Prin v. 24.6.2011.  
ميليارد يورو برای بهره وام ها آمده که برابر است با  12مبلغ  2012در بودجه سال  -]6[
  توليد ناخالص داخلی 6%
]7[- FAZ v. 6.6.2011.  
  .ميليارد دالر آمريکايی صحبت می شود 11در ويکی پديای هالس از  -]8[
 NDميليون يورو و حزب دموکراسی نوين  43بودجه پسوک مبلغ  2010در سال  -]9[

  .Eleftherotypia v. 16.10.2011. ميليون يورو بود 25مبلغ 
طبقات اجتماعی، بحران " يس اين ساختار طبقاتی را در کتابش ديميتريس کاراالمب -]10[

در  1981اين کتاب در سال . مورد تجزيه و تحليل قرار داده است" سياسی و وابستگی
  .ماين بچاپ رسيده است. فرانکفورت ام

سال  15، دفتر 21مطلبی است که در لونا پارک " چگونه يورو به يونان آمد"   -]11[
به چاپ 11در بادن بادن صفحه " مورد فساد مالی زيمنس"و  41-38صفحه   2011

  .رسيده است
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  2010آغاز فصل جديد مبارزات در يونان، 
که  یکا، زمانيشگاه اکسپو شهر سالونيد در نمايجد یتظاهرات اعتراض

دولت خود شروع به صحبت  یبرنامه اقتصاد یونان در باره ير ينخست وز
س ضد شورش قرار يگان در محاصره هزاران پلتظاهرکنند. کرد، آغاز شد

آن ها . گذاشتندمی د دولت در سرکوب را به اجرا يجد یوه هايداشتند که ش
ر يست بودند دستگينفر را که به ظن آن ها آنارش 35قبل از شروع تظاهرات 

ه يسرما یاست هايکه اعتراضات به افراد وابسته است نه به س يیکردند؛ گو
که از  یقبل گسترده تر بود آن هم در شهر یض از سال هااعترا. حاکم یدار

د يبا د یدست راست یونان است و عناصر مذهبي ین شهرهايمحافظه کارتر
  .ندنه داريريد یدر آن سابقه ا یهوديضد  یستيوناليناس

را در " د مبارزهيفصل جد" در اکسپو شروع  یاعتراض يیمايهمواره راهپ
م هفته قبل دولت در ين تظاهرات به تصميازه يانگ. کند یم یونان تداعي

ماه  6براساس آمار اعالم شده در . گردد یسوخت برمبر ات يش ماليافزا
پرداد و ستد بسته شده اند و  یابان هايمغازه ها در خ% 25تا  20گذشته 

رود که تا ماه  یده است و انتظار ميرس% 12به % 8از  یکاريزان بيم
انجام  ین مدت کاهش دستمزدهايا یط در. صعود کند% 20دسامبر به 

ن اعالم يهم چن. ونان بوده استي ید ناخالص داخليتول%  3/5گرفته برابر با 
ون داران در اعتراض به   يسپتامبر کام 13شده است که امروز دوشنبه 

م را يعظ یک مارش موتوريآن ها . است دولت وارد اعتصاب خواهند شديس
خود را به  یچ هايسوئ یخواهند دسته جمع یمده اند و يتخت تدارک ديدر پا

 یل دهند و اعالم کنند که از انجام خدمات شهريوزارت حمل و نقل تحو
  .خواهند کرد یخوددار

شان،  یکارگر و خانواده ها یابنده توده هايو فقر گسترش  یکاريدر مقابل ب
 ینه هاير اقشار مردم، دولت هزيکاران و سايجوانان، بازنشستگان، ب

 یبرا. کند یت ميضد شورش را تقو یروهاين. دهد یش ميکوب را افزاسر
است يدهد و در پناه آن، س یآن ها بودجه اختصاص م یبهبود سازمان ده

است ين سيا یدر راستا. گذارد یش ميآزما ید سرکوب را به بوته يجد یها
 یبرا یونيليم یمولت یاضطرار یک بودجه يونان يشود که دولت  یده ميد

س ضد شورش اختصاص داده است و شهردار يپل یروهايت نيد وضعبهبو
در بودجه گذاشته  يیوروي 4000 یس سرانه اير لباس پلييتغ یآتن برا

  . است
موجود در  یم شباهت هايکن یه نگاه ميسرکوب سرما یاست هايبه س یوقت

دهد  ینه خود را نشان ميبه ع یه داريمختلف سرما یکشورها یبرخوردها



به . ا تقدم و تاخر متفاوت باشدين است از نظر شدت و ضعف و گرچه ممک
 یجمهور یه داريونان در دولت سرماياست دولت ين سيطور مثال هم

شود و  یت ميضد شورش تقو یروهاين. ز مشهود استيران نيا یاسالم
بکار رفته حکومت  یوه هايش. شود یآن خرج م یبرا یارديليم یبودجه ها

 ین در سازمان دهيالت یکايدر آمر یالديم 80و  70دهه  ینظام یها
 یروهايت نين، تقوي، ربودن، شکنجه و کشتن مخالفیلباس شخص یروهاين

د ي، پردازش و تجدیبردار یچون ساواک شاه کپ یر رسميو غ یرسم یتيامن
وه هاست ين شيه قادر به ادامه ايسرما یاما تاک. شود یقوا و سازمان م

کارگران،  یعنيمقابل  یروين یه داريماضد سر یبه سازمانده یبستگ
شود به تقابل لحظه  یبا اعتراضات بدون افق م. دارد... کاران ويجوانان، ب

 یا برايرد و خاموش شود يتواند مورد سرکوب قرار گ یدست زد که م یا
توان با آن با  یاس شود و دوباره از سرگرفته شود اما نميدچار رکود و  یمدت

ط ين شرايا یخاتمه دادن واقع یکار کرد و راه را برايپه ياس و اساس سرما
  .هموار کرد

  
    libcom.orgمنبع 

  
  
  
   

  2010! عمل تروريستی و تظاهرات
چ يانه و بدون هيونان به طور مخفيگذشته، حکومت  یالت تابستانيتعط یط

 یکل سم سابق را به طوريقانون ضد ترور یتيسم حمايمکان ،یژه ايح ويتوض
که دست  یکسان یو حت یه ايو اتحاد یاسيسم از فعاالن سين مکانيا. لغو کرد

 یت ميحما" یستيعمل ترور"یدر برابر اتهام جنائ ،زدند یبه خشونت م
 یستيترور یرا به سازمان ها یرا که اطالعات ین قانون اکنون هرکسيا .کرد

د، ينما" یمعنو"ا ي یت ماديا از آن ها حمايل کند يبدهد که کارشان را تسه
تا (تر یهات جديافته باشد، به  تنبيهم اصال انجام ن یستياگر عمل ترور یحت
دست مقامات را در  ین اتهامات به طور اساسيا .کند یمحکوم م) سال 10
ل ياز قب( مين جرايکوچکتر یق حتين طريبه ا. بازگذاشته است یب قانونيتعق

ا مسدود کردن عبور و يو  یدنجاد جراحت بيجاد خسارات در اموال و ايا
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ک يتواند  یک تظاهرات ممکن است رخ دهد، ميکه در ) رهيمرور و غ
  .ر شوديتعب یستيت تروريفعال

حکم داده شود  یسم، به سادگياز ترور یف قانونياست برطبق تعر یحال کاف
ب يآس ین الملليک سازمان بيا يک کشور يکه فرد متهم جدا قصد داشته به 

ک يا يدولت  یرقانونيا به طور غي. مردم را مرعوب سازدا ي. برساند
  .مجبور سازد یا عدم انجام کاريرا به انجام  ین الملليسازمان ب

سم يانه در جهت لغو مکانين مخفيو چن ین عجله اياما چرا حکومت با چن
دهند که با  یاز خبرگان قانون پاسخ م یکند؟ بعض یحرکت م یتيحما یها

 یاجتماع یها یريت درگيو وضع یجار یاقتصاد یانت بحريتوجه به وضع
آنها . ستين یچ تصادفيه ین زمان بنديشده است، ا ینيش بيکه پ یشتريب

 یاقدامات ید که دولت قصد اجرايآ یکنند که به نظر م ین اضافه ميهمچن
ند که يگو یم یحکومت یروهايگر نياز طرف د .شبرد آن را دارديجهت پ

شتر نگران کننده يآن چه که ب. مطابقت دارند ینون اساسن اتهامات با قايهمه ا
 یو آزاد یکه مربوط به حقوق اساس ین اتهامات جدين است که اياست ا

در تابستان  یب نشد بلکه توسط بخشيهاست در نشست پلنوم مجلس تصو
  .نوشته شده است

ون سازمان يمشمول در قانون کنوانس یآ قانون جزا 187د ماده يم جديتنظ
ن يا. شد یروز علنيافته، در ماه اوت انجام و پريات سازمان يه جنايعل ملل
کند که برطبق آن  یرا لغو م یماده قبل 8، پاراگراف یو مخف یرات اساسيتغ

ت از ي؛ اگر به منظور حما) یات کمتر جدياتهامات و عمل( یاتهامات خاص
ها ارائه کرده  یرا به نفع آزاد یابند، اگر اقداماتيک انجام يدولت دموکرات

ه يو اتحاد یاسي، سیفرد یاساس یها یآزاد یا اگر منظورشان تجربه يباشند 
و موافقتنامه اروپا در رابطه با حقوق بشر  یب شده در قانون اساسيتصو یا

ن قاعده يا. آمدند یبه حساب نم" یستيترور یت هايفعال"  یباشند، در زمره 
م کننده قانون ضد يظيتوسط تن وجود داشت و يیس احکام اروپايش نويدر پ

بود  ین قانونيک تضمين يا. شنهاد شده بوديل استاتوپولوس پيشائيسم؛ ميترور
ب قرار يتحت تعق یه ايو اتحاد یاسيس یت هايو فعال یاسيکه اعتقادات س
هراس  یحقوق فرد یسازمان ها یدر آن زمان همه  یحت. نخواهند گرفت

  . "تواند رخ دهد، ابراز کرده بودند ین ميه ايشب یزين که چيخود را از ا
ار پرابهام و پرشمول است يبس یمساله ا یستيمساله مقابله با اقدامات ترور

مسلما انسان با هرعمل . ار قرار گرفته استيکه مورد سوء استفاده بس
اما دولت ها . که جان مردم را در خطر قرار دهد مخالف است یستيترور

جاد رعب يا یها، برا یمحدود کردن آزاد ید، برامقابله با مخالفان خو یبرا
ن دست ياز یگاه خود به اعمال. برند ین مقوله سود ميو وحشت در جامعه از



ن عنوان يا تحت اي. شتر فراهم کننديکنترل ب ینه را برايکنند تا زم یاقدام م
و  یا هرگونه تشکل کارگري. اعدام کنند یو حت یر، زندانيمخالفان را دستگ

ند تا  بتوانند يجاد نمايا در مقابلشان سد ايرا ممنوع سازند  یو اجتماع یاسيس
ونان يدر . ش ببرنديپ یکنند بخوب یم یندگيرا که نما یمقاصد خود و طبقه ا

ه اروپا و فشار يکته شده از طرف اتحاديد یاضتيانجام برنامه ر یدولت برا
 ین سبب حتيهماز دارد و به ين حربه نيبرمردم به ا یاسيو س یاقتصاد

سرکوبش  یروين یبا همه  یسم دولتيرا که در برابر ترور يیها یکورسوئ
تا . کند یريش گيکند تا بتواند اصوال از اعتراضات پ یوجود دارد مسدود م

که توده  یتا زمان. مردم وجود دارند یسر توده ها یباال یکه دولت ها یوقت
امعه خود محرومند بازهم کارگر و زحمتکش جامعه خود از حق اداره ج یها

بلکه  یبازهم نه به طور مخف. م بودين اقدامات مواجه خواهيو بازهم با ا
ق ما در پارلمان يه عاليما و برعل یندگيکه به دروغ  بنام نما یندگانينما

ب خواهند کرد و بر يرا با افتخار تصو ین ضد انسانين قوانينشسته اند ا
 30نمونه بارز آن را در تمام . اشتز خواهند گذيآن صحه ن یب مخفيتصو

و در   یاسالم یجمهور یه داريسرما رژيمسال حکومت فشار و کشتار 
   .  مينيب یران مير در ايساله اخ 2تر آن در  یشکل علن

نوشته شده  و منبع آن  22.9.2010مقاله توسط  کريستو سرواس در تاريخ 
libcom.org است.  

    
   
   

 2010اعتصاب عمومی در يونان، 
ه خود در رابطه با اوضاع يه اروپا در نشست سوم فوريون اتحاديسيکم

ونان و باال بردن قدرت يجاد ثبات در يونان، خواهان ايدر  یاجتماع یاقتصاد
ه اروپا خواستار انجام يونان در بازار شد و مطابق با مقرارات اتحاديرقابت 
ن يرا چن یضرور ن اقداماتيون ايکمس. ونان شدياز طرف دولت  یاقدامات

ه ياتحاد 121مطابق ماده  یک رشته گسترده رفرم ساختاري: کرد یدسته بند
و بهداشت و  ید، بازنشستگيمختلف بازار کار، بازار تول ینه هايدر زم

، یو مال یبانک یت بخش هايت وضعي، تثبیدستمزد و حقوق در بخش عموم
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آمار درست  یرائه و ا ید ناخالص داخلي٪ تول 3ر يبودجه تا ز یکاهش کسر
ونان و يمدت  یکه در خدمت اهداف طوالن یاستيشبرد سيپ یو به طور کل

  .ط کارگران را اضافه کننديادشان نرفت بهبود شرايالبته . ه اروپا باشدياتحاد
جاد ثبات يا یه برنامه خود را برايژانو 15ونان در يقابل ذکر است که دولت 

خواهد  ین برنامه اعالم شد که دولت ميدر ا. ه اروپا ارائه داديبه اتحاد
 ید ناخالص داخلي٪ تول7.8٪ کاهش به  4با  2010بودجه را در  یکسر

٪ و باالخره در 8.2به  2012٪ و در 6.5به  2011برساند و سپس در 
٪ از بودجه وزارت خانه ها کاسته 10ن کار يا یبرا. ٪ برساند2به  2013

کاهش خواهد  یان بخش عمومکارگر یدستمزدها و حقوق ها. خواهد شد
ات، ينه دخانيدر زم یاتيمال یها یش و بخشودگيات برمصرف افزايمال. افتي

 یعنيافت يش خواهد يم افزاير مستقيغ یات هايو کال مال یمعدن یروغن ها
شان کاهش  ید بپردازند که دستمزدهايبا يیش را همان توده هاين افزايکه ا

را بازنشسته  یاز کارکنان بخش عموم یادين که تعداد زيگر ايد. افته استي
بهداشت چون  ینه يرفرم در زم. بپردازند یکمتر یخواهند کرد تا دستمزدها

کارگران  یشانه ها یش رويش از پيدارو و درمان را ب یر نقاط بار ماليسا
ونان و هم در ين رفرم ها به نفع مردم يدولت اعالم کرد که ا. خواهد گذاشت

  . ه اروپاستيجهت منافع اتحاد
  

. ونان استقبال کردياتخاد شده توسط دولت  یاضتيه اروپا از اقدامات رياتحاد
ه اروپا در يدولت بعد از نشست اتحاد یاضتيبرنامه ر یبعد از اعالم علن
" ه يدر ابتدا اتحاد. وستيه به اعتصاب پيفور 10ونان در يبروسل، سراسر 

کارگران بخش  ،ستيمونوابسته به حزب ک" جبهه مبارز همه کارگران
ه ين زمان اتحاديدر هم. ساعته کرد 24را دعوت به اعتصاب  یخصوص

اعتصاب فراخوان دادند از جمله کارگران  یز براين یمستقل متعدد یها
ونان اعالم يدر  یه کارکنان بخش عموميچاپ و کارگران تلفن سپس اتحاد

بخش . باندساعته کرد که کار در کل کشور را خوا 24 یاعتصاب عموم
، کارگران ین اجتماعيات، تاميشامل ادارات مال یخدمات شهر یها

ها و شهرستان، همه پزشکان، همه پرستاران و کارکنان بخش  یشهردار
، یاورژانس، همه معلمان در سطوح مختلف آموزش یبهداشت به استثنا

م و پرسنل دانشگاه ها، همه کارکنان کنترل يکارکنان بخش آموزش و تعل
 یبه استثنا یو توده ا یل حمل و نقل عمومي، وسایو خارج یداخل يیمايپهوا

همزمان همراه با اعتصاب تظاهرات و . آتن یداخل یمترو و قطارها
در آتن . از شهرها انجام گرفته است یاريدر بس یمتعدد یها يیمايراهپ



س را بشکنند و به تظاهرکنندگان يره پليکردند زنج یکه دهقانان سع یزمان
   .رخ دادد یريس ضد شورش درگيمعترض و پل یروهاين نيوندند بيپب

  
  
 2009   "رهايی طبقه کارگر کار خود طبقه کارگر است " 

در ادامه اعتراضات و تظاهرات دو سال گذشته بازهم هزاران نفر در آتن 
و تظاهرات  يیمايبه راه پ یونان با عنوان تظاهرات مستقل طبقاتيتخت يپا

روز . شد یکنترل نم یه ايا اتحاديچ حزب ين تظاهرات توسط هيا. پرداختند
ه خود در تظاهرات اعالم کردند يکارگران در اطالع 2009سپتامبر  5شنبه 

س را يرا که الکس يیما گلوله ها. ميکن یما دسامبر را فراموش نم: " که 
ارزه ر مبيونان هر روز در گين جا در يما ا. ميکن یکشت فراموش نم

اده يم سرباز پيخواه یما نم. ن پرچم مبارزه ماستيم و کنستانتيهست یاجتماع
م آن ها جسارت کنند و به نام ما سخن يخواه ینم. ميبوروکرات ها باش  

 یما نم. به نام طبقه کارگر و از پشت به مبارزات ما خنجر بزنند. نديبگو
 یمبارزه ما را به رام که ما را کنترل کنند و يم به آن ها مجوز بدهيخواه

ما به آن طرف پل  یکه دسامبر فرا برسد آن ها با را یل کنند و زمانيخود تبد
* ه روسايد عليکارگران با. ميمانده باش یخود باق یده و ما کماکان در جايرس

. رنديا آن بوروکرات را نپذين يا یو مبارزه کنند و واسطه گر يیمايراه پ
  ".بقه کارگر است طبقه کارگر کار خود ط يیرها

. س شديبا پل یرير رفت و برگشت بود که منجر به درگيدر مس يیمايراه پ
موتور سوار  یس هايپل. ه کارگران استفاده کرديس از گاز اشک آور عليپل

س توسط تظاهرکنندگان يمرکز پل یر کردند اما وقتينفر را دستگ 15
  .ر شدگان را آزاد کردنديمحاصره شد آن ها دستگ

   .ن عضو ناتو استيوست و هم چنيه اروپا پيبه اتحاد 1981ونان در سال ي  -* 
و  یکاريع است و بيوس یو خدمات یبا بخش کشاورز یه داريسرما یونان کشوري

اغلب تظاهرات . ها و اعتراضات است یناآرام یبرا یتورم سطح باال همواره عامل
ن سازمان يکاران و مهاجريخدمات، ب ن کشور توسط کارگران بخشيدر ا یکارگر
مبارزه با  ین سبب به غلط آن ها شعار مبارزه با روسا را به جايشود به هم یداده م
  .برند یبه کار م یه داريسرما
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   ؛ادامه اعتراضات در يونان  

در همه  2009ه يژانو 9ونان روز جمعه يدر  یدر ادامه جنبش اعتراض
کوس يادبود معلم جانباخته نيبه  یراتن کشور تظاهيبزرگ ا یشهرها

است يه سيعل یکوس تمبونراس درجنبش اعتراضين. تمبونراس برگزار شد
تظاهرکنندگان به  یدر آتن وقت. ديبه قتل رس 1991درسال  یآموزش یها

 یروهايج کننده توسط نيدند، با پرتاپ نارنجک گيساختمان مجلس رس یجلو
انه يه، وحشيس سرمايپل. ها آغاز شد یرين جا درگيس مواجه شدند و از هميپل

ساله را بعد از کتک زدن به  70ک زن ي. ن را مورد حمله قرار داديمعترض
کشاند و  یتظاهرکننده را به درون ساختمان 80. ابان پرت کرديان خيم

که در    انجمن حقوق دانان یوکال یوقت. ساختمان را مورد محاصره قرار داد
ص کردن محاصره شدگان اقدام کردند مورد حمله خال یبودند برا یآن حوال

رون بودند يکه ب یتظاهرکنندگان. ر شدندينفرشان دستگ 15قرار گرفتند و 
سنگ از  یگاد آتش و جمع آوريجاد بارينجات محاصره شدگان با ا یبرا

 یخبرنگاران. ر شدنديز دستگياز آن ها ن یس حمله کردند که عده ايپشت به پل
 یر ميس واقع شده و دستگيع را ثبت کنند مورد حمله پليقاداشتند و یکه سع

س يه خشونت پليعل یعير شهرها تظاهرات وسيبا انتشار خبر در سا. شدند
شدگان به  یس مواجه شد و زخميانجام گرفت که باز هم با خشونت پل

 ینا در اعتراض به زخميونيتظاهرکنندگان در ا. دنديمارستان ها منتقل گرديب
مارستان است يشده و هنوز در ب یس زخميکه ماه قبل توسط پل یشدن کارگر

 .را اشغال کردند یه کارگريقرار دارد مرکز اتحاد یط بد سالمتيو در شرا
   2009ژانويه 

  
  
   
  



  در آتن ESIEAاشغال ساختمان اتحاديه ی مطبوعات 
ران يژه در ايکه به و ین گزارش کوتاه به سه مساله مهم جنبش کارگريا

را هدف نه پرداختن به سه يوع بحث است به طور گذرا توجه دارد زموض
  :است یم کارگريک عمل مستقير بلکه يمضمون ز

  شمول  مفهوم کارگر یره يدا
 ه ها و نقش آن هاياتحاد

 اشغال محل کار
و  ین کارگريان فعالين بحث و جدل در ميهمواره ا در رابطه با مورد اول،

ها نشان  یريد را در مقاالت و موضع گبه اصطالح چپ، خو یان هايجر
الت با عض یقو یکارگر مردان یشات هنوز با واژه يگرا یبعض. دهد یم
شان يز براينند و صنعت نيب یخود م یده و چکش بدست را در جلويچيپ

که  یدر حال. است یو نوزدهم یجدهميقرن ه یا کارخانه هايمانوفاکتور 
ستند، به نقش تکامل يعات جدا ناطال ینترنت و تکنولوژياز ا یقه ايدق

طبقه کارگر و برداشت  یکار و زندگ یوه ير شييو صنعت در تغ یتکنولوژ
آورند که  یاد نمياز همان قرن نوزده  ب یش اصال توجه ندارند و حتيها

مارکس در بحث خود از کارگر مولد، کار کارگران معلم و کارگران بخش 
 یکه طبقه کارگر طبقه ا یعنيدهد  یقرار م یز مورد بررسيحمل و نقل را ن

 یاست و در آن با توجه به سطح آگاه یارديليار گسترده و اکنون ميبس
که در خدمت دشمن  یشود از کارگران یده ميد یمختلف یف هايط یطبقات
گر دشمن يشند و دياند یم یرند، و با سربورژوازيگ یخود قرار م یطبقات
که چنان از شدت  یارگر، از کارگرانشوند نه از طبقه ک یمحسوب م یطبقات

که با  یاستثمار مچاله شده اند که سردرالک خود فروبرده اند ، از کارگران
ه يروند و کارگران آگاه که مناسبات حاکم سرما یراهه ميهمه صداقت خود ب

توان خود را  یکنند و همه  یلغو آن مبارزه م یشناسند و برا یرا م یدار
از  یکارگر یم که وقتينيب ین ميبا وجود ا. رنديگ یمن رابطه به کار يدر ا

 یگر هم طبقه ايگفتن به د یبرا یا آموزش حرفيا خدمات يصنعت رسانه ها 
 یادشان به هوا بلند ميکند آن ها فر یان ميا بيسد ينو یش دارد و آن را ميها

سنده، مترجم، يست؛ نويکارگر ن یرند که فالنيگ یشود و به سرعت موضع م
ن افراد يدن ايکنند که کارگر نام یا روزنامه نگار است و فکر مي معلم
است و ساخته و ين آوردن اعتبار پرولتارييبه طبقه کارگر و پا ینيتوه

در جنبش " ست، روشنفکري، آنارشیرکارگريکوچک غ" ک گروه يپرداخته 
  . ران استيا یکارگر

ا چون در ي. دارندمشابه مورد اول وجود  یز برخورديه ها نيدر مورد اتحاد
 یه ها در دو قرن قبل، آن هم در زمان کوتاهين اتحاديل اوليزمان تشک
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ا يه يش ها در برخورد به اتحاديگرا یداشتند،  بعض یمترق یه ها نقشياتحاد
شرکت  یکايکباره مثال سنديدهند و  یکا خود را در آن زمان قرار ميسند

 یان ميآلمان نما یه عمومين اتحاديا اوليرمنگام، يب یه يشان اتحاد یواحد برا
بند يبه اهداف خود پا یز تنها مدت کوتاهين ها نيکه هردو ا یشود در حال

ستم يدر تمام طول قرن نوزدهم و ب. بودند و اعتماد کارگران را از دست دادند
ه يسرما یک مذاکره ايو شر یطبقات یه ها به صورت ابزار آشتيگر اتحاديد

ق يقت رفيآن ها در حق یباال یمل کردند و ارگان هاان عيداران و کارفرما
 یبعض یاده نظام انتخاباتيک قافله بوده اند و به عنوان جمع کننده پيدزد و شر

آن ها  یهستند و ارگان جهان یحکومت یستم بورکراسياز س یاحزاب بخش
کند  یزه ميستماتيرا س یه جهانيسرما یکار، رهنمودها یسازمان جهان یعني

آورد  یدر سراسر جهان به اجرا در م  - ه ها ياتحاد –ش يق اعضايو از طر
ک تر ين نزديقيکه به  یا به فرضيرد، يگ یآن قرار م یا در خدمت اجراي

نند و در يب ین نهادها همگام ميش ها منافع خود را با منافع اين گراياست ا
ن يدر ا. کنند یمت ميآن ها آن جاست که به آن عز یگاه طبقاتيقت جايحق
 ینهادها یشود که کارگران در مراکز اشغال یده ميد یز موارديان نيم

ا يه مستقل يکنند اما به روال معمول به آن اسم اتحاد یجاد ميخود را ا يیشورا
 یدهند چنانکه کارگران کارخانه  یم یا انقالبيه سرخ يا اتحاديه آزاد ياتحاد
دارند  یاند اما اعالم مک از آن استفاده کرده يمکز یاوزکاد یک سازيالست

  . کنند یسم مبارزه مياليسوس یکه برا
 یگريا هر مرکز ديکارخانه، اداره، مدرسه و  -مورد سوم اشغال محل کار

از اشغال  یشود اما نوع یم یگر آن معرفيد یک نمونه ير ياست که در ز
م و کارخانه يل دهيرا تشک یه داريضد سرما یشوراها" کارخانه را با شعار 

ضد  یک راهکار تعرضيما به عنوان " ميل را تصرف کنيدر حال تعط یاه
 یت کنونين موقعيدر هم یت واقعيحداکثر موضوع یو دارا یه داريسرما

گر اشغال محل کار يم که با اشکال ديکن یران مطرح ميا یجنبش کارگر
 ین لغو کارمزديشود در مقاالت فعال یدگاه را مين ديتفاوت دارد و مشروح ا

  .بال کرددن
***  

  
روزنامه  در آتن پايتخت يونان، خبرنگاران و 2009روز شنبه دهم ژانويه 

ه ين اتحاديا. مطبوعات را اشغال کردند یه يکال ساختمان اتحادينگاران راد
روزنامه  ی، در نقش دستگاه  کنترل کننده یه ايبنا برروال معمول اتحاد

آزاد و مستقل را  ین گروه هااشغال کنندگا. کند ینگاران در کل کشورعمل م
ه گزارش در يعت و مشکالت پخش برنامه و تهيطب یبحث در باره  یبرا



ات منتخب مجمع يه. آن فراخواندند یآمدها یزش دسامبر و پيخ یباره 
ان نظرات خود پرداخت که يبه ب یروز دوشنبه با انتشار بروشور یعموم

  .شود یر ارائه مياز آن در ز یفشرده ا
  !رسانه ها یرا کارگران خواهند زد، نه روسا حرف آخر

ابان ها را پرکردند، ثابت يخ 2009ه يژانو 9که روز جمعه  یهزاران نفر
کردند که آتش افروخته شده در ماه دسامبر خاموش نخواهد شد؛ نه با گلوله و 

رسانه ها در  یگسترده  یکيدئولوژيسم اين، نه با تروريه فعاليد عليدن اسيپاش
  !گذشته چند روز

که دولت در قبال جوانان و کارگران بعهده گرفت عبارت بود  یتيتنها مسئول
تحمل " شنهادات خود به دولت در اعالم يرسانه ها با پ. از فشار محض

ز يس نيس پليجرات دادند و رئ یا عدم تحمل هر گونه عمل اعتراضي" صفر
را  یکسان یه ه هميعل یري، خشونت و دستگيیايميشنهاد حمله با مواد شيپ

  .داد که به پا خاسته اند و در سرراهشان قرار گرفته اند
ن کسان؛ کارگران، روزنامه نگاران، عکاسان و حقوق يش آمد ايآنچنان که پ

ز يرند را نيگ یابان در صف مقابل کشتارکنندگان قرار ميرا که در خ یدانان
 یکسان یهمه  یبه وضوح روشن شد که شورش ماه دسامبر برا. شامل شد

به . شده است یگره خورده است مساله بزرگ یشان به کارمزد یکه بقا
از ما کارگران رسانه ها و  ین برداشت بعضيا یجه يک نتيعنوان 
ما در . ميما به طور فعال شورش کرد. ميستاديان در کنار شورش ايدانشجو

 مان یروزانه  یما با مبارزه . ميجنگ آن ها به عنوان کارگر شرکت کرد
  .ميوستيآن ها پ یبه مبارزه  ،در محل کار

روسا در باره حوادث   یدگاه هاين است که از انعکاس ديما ا یهدف اصل
است که عکاس  یبه عنوان نمونه انتشار عکس. ميکن یريجلوگ یجار

که  یساله الکساندروس گرفت در حالت 15س از نوجوان يرونيکوکتاس ش
  . کرد یمک يبه او شل یس با اسلحه کمريک پلي

ک دولت ها هستند و يدئولوژين باره که رسانه ها دستگاه مهم ايماخود را در ا
شان کنند، يابان ها و رفتن به خانه هايخواهند مردم را مجبور به ترک خ یم

ن ين ها را به ايزنند و ما همه ا یم یآن ها دست به هر کار. ميزن یگول نم
ص ين طور ما تشخيهم. ميدان یم یم بخوبيکن یل که در رسانه ها کار ميدل
تا ) م.ستم حاکميوابسته به س( از روزنامه نگاران  یم که بخش بزرگيده یم

ل وجود دونوع از ياز قب  يیده هايج ايم قادر به ترويکه ما ساکت بمان یزمان
 یالت دانشگاهيو لغو حق تحص) آشوب طلب و صلح طلب( تظاهرکنندگان

ن ياش ا یل اصليدل. ام کنندگان استيما اما با قگاه يجا. پناهندگان هستند یبرا
  .ميکن یاست که ما روزانه  استثمار شدن را در محل کارمان تجربه م
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 یپرمخاطره  یامدهايما با پ یگريدر صنعت رسانه ها مثل هر صنعت د
 یو همه  ی، اضافه کاریت کار و کارپرداخت نشده ، قطعه کاريعدم امن

ط يتحت شرا. ميار توسط روسا سرو کار داررات روند کييگر تغياشکال د
و ترس از آن  یکاريد اخراج ها، بيما هم تشد یجار ید بحران اقتصاديتهد

 یانت هايها و خ یمثل همه کارگران ما چاپلوس.  ميکن یها را تجربه م
در  یابزار ESIEAه مطبوعات آتن ياتحاد. ميکن یکاها را تجربه ميسند

ک يرسانه ها و  یروسا یه ياتحاد ESIEAواقع در . تقابل با کارگران است
ت از آن هاست، همان گونه که امتناع آنها از شرکت در يسم حمايمکان

  .نشان داد 2008دسامبر  10شنبه  4 یاعتصاب عموم
م ي، ما تصمیک ابتکار کارگران مزديبه عنوان  ،لين داليا یبنابر همه 

مه امکانات آن را در م تا هيرا اشغال کن ESIEA م ساختمان يگرفته ا
  :ميريام به کار بگيدر حال ق یک جامعه يبا  یهمبستگ

  مان در رسانه ها،يروسا یکيدئولوژيغات اياطالعات آزاد در مقابل تبل
کارگران رسانه  یتوسط همه  یو دموکراس یم، خودسازمان دهيعمل مستق

  ک از مايه هرکدام  و هريعل یه حمالت مزديها عل
  م،يکن یم ین کونوا اعالم همبستگيز کنسانتما با کارگر مبار
  م،يرشدگان شورش ها هستيدستگ یهمه  یفور یما خواهان آزاد

  .د از اعتصاب ما بترسنديما با یم، روساياز اعتصاب کردن ندار یما ترس
   ESIEA 10.01.2009 یاز ساختمان اشغال شده 

  
  

 2008  ميليون ها کارگر در يونان در اعتصاب به سر می برند
با نقطه نظرات متفاوت، ارائه  یاريدو ماه گذشته، بس یون ها کارگر طيليم

 یون عموميکنفدراس یعنيه بزرگ يدو اتحاد. ل کردنديخدمات را تعط
ون کارگر را يليم 2.5ش از يه کارکنان دولت که بيونان و اتحاديکارگران 

به عهده  ه هاير اتحاديسا یت اعتصاب را با همراهيکنند، هدا یم یندگينما
  .دارند

. را تجربه کرده است یاريبس یعموم یاعتصاب ها 21ونان ازآعاز قرن ي
که مهم  2001سال  ین اعصابات عبارتند از اعتصاب عموميفهرست وار ا



که کم  2002سال  یسپس اعتصاب عموم. ه جنگ بودين اعتصاب و عليتر
از . دد بودمتع یونان شاهد اعتصابات عمومي 2002در سال . ت تر بودياهم

ونان طبقه کارگر دوبار عزم خود را يکار آمدن جناح راست در  یزمان رو
 یک سال بعد از رويدرست  ین اعتصاب عمومياول. مبارزه جزم کرد یبرا

 یحکومت محافظه کار ط. انجام شد 2005ن حکومت در سال يکار آمدن ا
ز جمله ا. را انجام داده بود یاز اعمال ضد کارگر یک سال، سلسله اي

 یم. از روزانه توده مردم بود باال برده بوديرا که ن یاساس یات کاالهايمال
به . ساعت کند 8شتر از يخواست کارگران را روزانه وادار به کار ب

. را باال ببرد یخواست سن بازنشستگ یحمله برده بود و م یبازنشستگ
شتر تنور يافروختن ب یه به جايدند اما رهبران اتحاديخروش یکارگران م

ات يبه بستن مال. که جان گرفته بود، با دولت وارد مذاکره شدند یمبارزه ا
ت دادند اما يرضا!! یت اجتماعين امنيتام یشتر بر دستمزد کارگران برايب

. را اعالم کنند ین آنان را وادار کرد که اعتصاب عمومييفشار کارگران از پا
و مشارکت کارگران بخش را راکد گذاشت  ی٪ بخش عموم90که  یاعتصاب

طبقه "٪ بود و از آن با عنوان 100نقاط  یع در بعضيدر صنا یخصوص
ن اعتصاب يو امروز دوم. اد شده استي" ونان، آتشفشان غرانيکارگر 

 .ان دارديجر یعموم
را به  یاز وجوه بازنشستگ یاريخواهد بس یونان ميحکومت محافظه کار 

ک مجموعه يا ادغام آن ها در ، بیدر مخارج اجرائ یخاطر صرفه جوئ
ن کار به از دست رفتن امکانات بازنشستگان و يا. کند یکوچک سرهم بند

م ياز دست رفتن امکانات عظ یمادران شاغل و به طور کل یبرا يیان هايز
از . کامل امور شد یاعتصاب سبب آشفتگ. همه کارگران منجر خواهد شد

نه ها، کارمندان بانک ها، زباله، پزشکان، داروخا یکارگران جمع آور
ها، کارگران برق،  ین، روزنامه نگاران، وکال، کارکنان شهرداريمهندس

ر کارگران حمل و نقل همه با وجود نقطه يو سا يیکارکنان کنترل هوا
توقف کار، باهم به توافق  یبرا ینينظرات متفاوت، در نکات مع

از انجام معامالت  ن که کارکنان بانک هايبازار بورس به خاطر ا.دنديرس
زباله،  ین اعتصاب، کارگران جمع آوريدر ح. ل شديامتناع کردند، تعط

ق ين طريس ضد شورش پرتاپ کردند و به ايآشغال ها را به سمت پل
ن حکومت در يبا وجود ا. نظرشان را در مورد اوضاع بد کارشان نشان دادند

در کل  یومانجام اعتصاب عم یمارس برا 19. موضع خود پابرجا ماند
ست که نشان دهد که ين نين اعتصاب فقط در ايت اياهم. ن شده بوديکشور تع

شتر مربوط است به يچقدر جامعه به خدمات کارگران وابسته است، بلکه ب
ن مساله که آن يآن ها در درک ا ین کارگران مختلف و فرزانگيب یهمبستگ
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شان در يه خاطر رفقاکنند بلکه ب یمبارزه نم یفرد یت هايموقع یها فقط برا
  .کنند یز مبارزه مين یکارگران نسل بعد ین براير بخش ها و هم چنيسا

از درآمد است که با آن  یحداقل ی، مطالبه برایمطالبات مربوط به بازنشستگ
ان يسته داشته باشند؛ که آن ها در پايشا یک زندگي یبرا یکارگران منابع کاف

 یار نامحسوسيز و بسيار ناچيذره بس اد خدمت خود به کارفرما،يز یسال ها
. ابنديارتزاق روزانه خود باز  ید کرده اند براياز آن همه ثروت را که تول

نده کارگران، فرزندان يآ یبه آشفته ساز یتکه پاره کردن امکانات بازنشستگ
ه عمرشان را در يمسن بق یشود که انسان ها ین منجر ميشان و به ايو نوه ها
 یک زندگي یط، براين شرايازا يیرها یکارگران برا .کنند یفقر سپر

خود و فرزندان خود  یفردا یکنند و برا ین امروز که کار ميسته در هميشا
با  یخود و در هماهنگ یاز دارند تا بتوانند برايخود ن یسراسر یبه تشکل ها

را  يین که چه بکنند؟ چگونه مبارزه کنند؟ چه خواسته هايهم در مورد ا
ستند و چگونه حرکت خود را از يه باياشند؟ چگونه در مقابل سرماداشته ب

از  یتا مجبور نباشند بخش. رنديم بگيل کنند، تصميبه حمله تبد یحالت دفاع
ه صرف متقاعد کردن يم با سرمايمبارزه مستق یخود را به جا یروين

ش جه ايکه نت یه به مبارزه کنند، آن هم بعد از شکست مذاکراتيرهبران اتحاد
  .دانست یم یرا هر کارگر

الناراس در شمال  یکارخانه صنعت 4کارگران بافنده  2008  اکتبر 23روز 
ماه است که  4. اقتصاد در آتن به تظاهرات پرداختند   ونان درمقابل وزارتي
را يافت نکرده اند، زيدر ینفر هستند دستمزد 1200ن کارگران که يا

گفتگو  یدند برايکارگران کوش. ته اندم به بستن کارخانه گرفيان تصميکارفرما
فه يشه وظيس چون همياما پل. وارد وزارت خانه شوند یبا مسئوالن اقتصاد

ه را خوب انجام داد و کارگران معترض را مورد ضرب و ياز سرما ینگهبان
. ان آن ها پرتاب کرديرا به م یادياشک آور ز یشتم قرار داد و گازها

ون يليم 35ماه دستمزد معوقه و کمک  4 یکارگران خواهان پرداخت فور
ر يگمان وز یاما ب. کارخانه هستند 4دوباره  یراه انداز یبرا يیوروي

 یبانک ها   به يیورويارد يليم 28اقتصاد که سرگرم رتق و فتق کمک 
و فقر  یکاريگفتگو با کارگران ندارد و به ب  یبرا یبحران زده است، وقت

  .کند یکارگران فکر نم
رود که نرخ سود آن ها  یم   يیه به بخش هايران سرمايز چون اين نونايدر 

کار بودن در  یرويجز ن یز چون کارگران نقشين جا نيدر ا  . شتر استيب
 یش ميرا پ یه داران چه برنامه ايشوند که سرما ید ندارند متوجه نميامر تول

کنند  ید ميدانند آن چه را که تول ینم. کنند یرا دنبال م یاستيبرند و چه س
حساب . ه چگونه استيگردش سرما. گردد یع ميشود و چگونه توز یچه م



است و اصوال نقش آن ها  ید و فروش برچه منواليالن خريان و بيسود و ز
بستن  یه دار برايم سرمايکباره با تصمي یجه وقتيدر نت. ستيد چيدر تول

 یر ميوند غافلگش یگر مواجه ميد یه خود به رشته ايکارخانه و انتقال سرما
که  يیاز کارها یکي  .رنديبگ یم به اقداميد ماه ها بگذرد تا تصميگردند و با

ن امور يو کنترل هم یدهد نظارت و حسابرس یانجام م یکارگر یشورا
کنند و چون از قبل  ید دخالت ميکه کارگران در روند تول یاست، به طور

ل کارخانه و يتعطق دستمزدها و يتعو یه دار برايدانند که سرما یم
 یفور یاده کند آمادگيرا ممکن است پ يیکارگران چه برنامه ها یکارسازيب

  2008اکتبر    .او را دارند یضدکارگر یبرنامه ها یاز اجرا یريجلوگ یبرا
  

  

  

 اسپانيا
  2011، ا و موج اعتراضاتياسپان

 ک خواب خوشيهر يیا در راه بود و احزاب بورژواياسپان  یالتيانتخابات ا
را حمل  یمتضاد یخ خود تجربه هايکه در تار يیاياسپان. دنديد یم یروزيپ
هار  یکتاتوري، ننگ دین کشور استعمارينه بزرگتريشيننگ پ. کند یم

سه سال مقاومت  یبايز یر نام ژنرال فرانکو و تجربه يه زيسرما ینظام
 یکارگر و فرودست و همبستگ یتوده ها ین، سه سال قدرت نمائيخون
 یفشار دائم سر و حضور ی، سه سال عدم حضور دولت باالیجهان

سه  .یزندگ یها یريم گيبرهمه تصم و زن و مردبر  ،جوانان ،کارگران بر
ه يست ها و سرمايکه ازطرف همه فاش یستيفاش یبا حکومت یسال جنگ داخل

. شقدم شدين روزها را تجربه کرده بود پيکه ا یديمادر. شد یت ميحما یجهان
 Puertoدان يدر م -Sit-in-Protest -نشسته یاعتراضاجتماع 

del Sol در شبکه  یبا فراخوان. ماه مه شروع شد 15خ يدر تار
 یدان هايافت و ميک روز گسترش يدر ظرف  یحرکت اعتراض یاجتماع

کاران، بازنشستگان، يروستاها به تصرف کارگران، ب یشهرو حت 60 یاصل
طبق معمول . کودکان  در آمد یو حت ان، مهاجران، زنان و مردانيدانشجو

 یته هايوکم یکار یگروه ها. برافراشته شد ین گونه اعتراضات چادريا
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، یته بهداشتيه غذا، کميته تهيکم. ل شديان شرکت کنندگان تشکيمختلف ازم
حقوق  یکار ی، گروه هایو خارج یداخل یته ارتباطي، کمیته آموزشيکم

ک ي یو آماده ساز یاست انتخابانيست، سيط زيزنان، حقوق کودکان، مح
ن جهت روشن کرد یخود بخود یکمک به جنبش ها یبرا یمجمع عموم
در مورد  یابانيخ یعموم یکردها و راه حل ها، و بحث هاياهداف و رو

در . در مورد انتخابات. سر مردم یباال یاسيدر باره احزاب س. یمسائل جار
، در باره رفرم یکاريدر باره ب. هاو يآلترنات یم خواسته ها وجستجويباره تنظ

در کنارچادرکه درش باز است و  یک توالت فرنگيو یه داريسرما یها
  و . و. ، ویش نوشته شد محل انداختن رايرو

 یشوند به جمع م یابد و مردم رهگذر کنجکاو مي یبحث ها گسترش م
ران يدستورپذ. شوند یتماشگران فعال م. شوند یوندند و در جمع حل ميپ

نند که برخالف آن چه که به آن ها باورانده يب یکنند و م یل ميه و تحليتجز
شود و عکس  یست ها جلب مينظر تور. توانند کنشگر باشند یشده است م

شرفته يپ یه داريسرما یايکه در دن یواقعه ا يیبازگو یبرا یادگاري یها
. عال اندکارگران صنعت رسانه ف. کنند یست، توشه راهشان مين یچندان عاد

 19و تنها چهار روز بعد در . رسد یخبرها به سرعت به سراسر جهان م
ا تظاهرات ياسپان ید و بارسلونا و شهرها و روستاهايماه مه همراه با مادر

خ، يک، مونيورک، مکزيوين: ايمختلف دن یدر شهرها یهمبستگ یاعتراض
ون، ي، لسين، آمستردام، بروکسل، برگن، پاريهامبورگ،فرانکفورت، برل

ن، پراگ، بواپست، ي، وینگين، استکهلم، هلسينبورگ، دوبليلندن، منچستر، اد
سلند و يسبون، اين، فلورانس، بولوگنا، ليالن، توريخ، رم، ميگدانسک، زور

بودن  يیايا خصلت محدود اسپانيشود و اعتراضات اسپان یقاهره برگزار م
  . دهد یرا از دست م

رند يگ یم ميکه انسان ها تصم ی، زمانیابندگيروشن از توان سازمان  یمثال
ه، که يکار خود را خودشان، نه در چهارچوب قانون و نظم سرمايقدرت پ

رند يگ یم ميتصم.  سازمان دهند یه داريل بر نظام سرماياعمال و تحم یبرا
ن گونه اعمال اگر يا. وها را جستجو کننديها غلبه کنند و آلترنات یتفاوت یبرب

 یتکامل م یابيابد فرمول سازمان يان يجر یزندگ یشاخه ها یکه در همه 
 ید جايو کار وتول یمشارکت در همه ابعاد زندگ یريست پذيت زيابد و قابلي

نند که خود يب ینه ميرد و مردم به عيگ یرا م یحزب یندگيستم نمايت و سيفرد
استمداران خود يتماشگر بودن، بدون حضور به اصطالح س یقادرند به جا

وخود  ی، همبستگی، هماهنگیريت پذيمسئول. را بگردانند یرخ زندگچ
وجود  يیخواهند، چه کمبودها یند که چه ميخود بگو. را تجربه کنند یآگاه

  . د آن ها را برطرف کرديدارد و چگونه با



 یمارا شعار م یاستمداران اکنون همان حرف هايس: ديگو یم یکاريجوان ب
زنند؟ آن  یحرف م یرييد اما آن ها از چه تغزنن یر مييدهند و حرف از تغ

د، آن يآ ین حزب ميا. کنند یشان را با هم عوض مين حرف ها جايها با ا
ما به . شود ین کار دوباره انجام ميکبار ايرود و هرچند سال  یحزب م

  .د باشدير چگونه بايين تغيدانم که ا یاما من نم. مياز دارين یگرير دييتغ
ر سلطه دو حزب يا زياسپان: ديگو یم یاخراج یتمانک کارگرجوان ساخي

. ميدر مقابل آن ها آماده نکرده ا یاست و متاسفانه ما هنوز پالتفرم یاسيس
وقتها  یگاه. و خود را ارائه دهديم ما نتوانسته تاکنون آلترناتياعتراضات عظ

م، با يکه دار یا یکاريپرسم چگونه است که با سطح ب یاز خودم م
برما چه . هجوم نبرده اند يیمواد غذا یردم هنوز به فروشگاه ها، میگرسنگ

را تا کنون  يیايم؟ اگر ترس جوانان اسپانيده بوديا واقعا ترسيگذرد؟ آ یم
دان يده ها هزار جوان شب در م. ستين یگر ترسياکنون د ،عقب رانده بود

  ". ميترس یما نم" اد زدند يفر -دير مادريالتحر–دان يپوارتو دل سول، م
فراتر % 20از  یعموم یکارينرخ ب. ره وتار استيجوانان اوضاع ت یبرا

ل کرده، يجوانان تحص. است% 43جوانان  یکاريرفته است و نرخ ب
سال ها  یو حرفه ا ی، شغلیمختلف علم یده و متخصص رشته هايآموزش د

ن ينده ايبه آ یديجوانان ام. ستين یانيپا یکارياما برب ،گردند یدنبال کار م
ن ينگاه همه ا. بپا خاسته اند یکاريو ب یاجتماع یعدالتيه بيعل. نظام ندارند

 یجار یاياست که ساز و کارش با دن یديجد یايدن یمتقاض ،نيمعترض
از  یکينوشته شده و دست  يیمقوا یکه رو یزيمتفاوت است و با توجه به چ

 ین ميا. ستين يیايک انقالب اسپانين يا" است ین جنبش همبستگيمعترض
م، اگر يتواند اگر بخواه یم یآر". نده بهتر باشديک آي یتواند انقالب شما برا

ستم ين سيگزيم جايخواه یرا م یزيم و چه چيخواه یم یزيم چه چيبدان
 یه داريم و آگاهانه در مقابل سرماياگر به قدرت خود آگاه شو. ميموجود کن

  !شود یم یآر! توان یم یآر. ميعمل کن
ل يبازار تحل. کنند یگر را سرزنش ميطرف، ساستمداران همداما در آن 
 یاست هايمساله را در س یبعض. رونق گرفته است یه داريگران سرما
متفاوت آن را مورد نقد  یه هاينند و از زاويب یست زاپاترو مياليدولت سوس

برال و يخواه، ل یانه، ترقي، چپ میکه راه سوم یحزب. دهند یقرار م
مختلف، که همراه با حزب  یسم هاياز ا یملغمه ا. ات استال دموکريسوس

ش از يبرال است بيو نئول یحيبرال محافظه کار، دموکرات مسيمردم که ل
و دوره  یار دارند و به طور سنتيپارلمان را در اخت یها یدرصد کرس 90

است يا تحت سلطه سيکه اسپان یعنيشود  یشان در دولت عوض ميجا یا
  .استن دو حزب يا یها
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 یدر مورد مسائل اقتصاد یاز چند متخصص نظرده یکيورگن دونگس ي
! یالستيسوس یاست هايا را سياسپان یط امروزيه اروپا عامل شراياتحاد

ن يورو از طرف دولت به والدي 1500داند از جمله به پرداخت  یزاپاترو م
 در یارديليم یها ین پول سبب کسريهر نوزاد و معتقد است که ساالنه ا

 ینه هايبه بانک ها، هز یدولت یبه کمک ها یشود اما اشاره ا یبودجه م
 یتنها برا 2008کند که در سال  یه و ناتو نميسرما یبرا یو دفاع یتيامن

نظر  یو. ارد بوديليم 9مبلغ  2009ارد و در سال يليم 80بانک ها مبلغ 
خواهان نند و يب یم یرا که عامل را مشکالت ساختار یا یخبرگان اقتصاد

  .داند یم یمعن یزاپاترو و ب یهستند، تکرار حرف ها یرات ساختارييتغ
ه ها فشار يجاد کند و به اتحاديد در بازار کار رفرم ايد که دولت بايگو یم یو
 یت کنند و خواهان اضافه دستمزد براياورد که از رفرم دولت حمايب

تحت فشار قرار  يیانجام صرفه جو یرا برا یمحل یدولتها. کارگران نشوند
شتر ين کارها هم انجام گرفته است اما او خواهان شدت بيالبته همه ا - دهد

رد تا يانجام گ یشتريب یها یه گذاريها سرما ینه نوآوريدر زم. است
: شنهاد او دو جنبه را در نظر داردين پيدر ا یعني ،کار باال برود یبارآور

د شدت کار باال برود و يجد یکار و تکنولوژ یاوال با باال بردن بارآور
ش و يهمزمان با رفرم در بازار کار عالوه برشدت کار، ساعات کار افزا

ا حذف شود و هم يابد يکاهش  یساالنه و مرخص یديچون حق ع یازاتيامت
 يیه کارگران و مثال عقاليعل یبيات تخريعمل ین دست کارفرماها برايچن

حل ها از طرف دولتمردان و ن راه يطرح ا. کردن کار و اخراج باز باشد
کارگر و برسفره  یشتر بر توده هايفشار بازهم ب یعنيه يکارگزاران سرما

شتر امکانات آموزش و دارو و يحذف هرچه ب یعني. هرروز کوچکتر آن ها
حفظ  یتالش برا یعني. هيو به سود سرما. و. سالمندان و یدرمان و نگهدار

  . ر از نفس وجود آن استکه همه معضالت مذکو یه دارينظام سرما
ا به ارز يوستن اسپانيل مشکالت را در پيل گران دلين تحليگر ازيد یبرخ
 یه داريسرما یچ کدامشان اما به بحران جهانيه. دهند یل ميورو تقلي یجمع

جوانان، . ن قرار دارنديگر معترضيدر طرف د. کنند ینم یاشاره ا
 یاقتصاد یاسيس یرم هارف« که خواهان ... کارگران، بازنشستگان و 

ا از انقالب ياکنون و !! »  یقيحق یدموکراس« هستند و از !! » یاجتماع
  . زنند یحرف م یو مدل مشارکت يیاياسپان

بودن  یانقالب یز است اما برايد انگيو ام یبا، دوست داشتنين اعتراضات زيا
 یه داريکله پا کردن نظام حاکم سرما یعنيکال يرات رادييجاد تغيا یو برا

د هرشرکت کننده يبا. د خواسته ها فرموله شوديبا. ابديد تداوم يبا. ستين یکاف
ستم موجود، يو سيد آلترناتيبا. خواهد یدر اعتراض، بداند که به وضوح چه م



ان يد، تا در جريبه عمل در آ یجار یو، در زندگين آلترناتيمشخص شود و ا
د از درون ي، بایه داريد سرماو ضيآلترنات یعني. ل شوديعمل و مبارزه تکم

و کار و  یگر زندگيد یدان هايدان ها و مين ميدر هم یه داريمبارزه با سرما
، یا کساني یل شود تا کسيتبد ید به تجربه گذاشته شود، و به نرم زندگيتول

م توده ها يآن بدانند، و خود را ق یرينتوانند تنها خود را متخصص بکارگ
ده يراهه کشي، به بیمردم یر، همواره جنبش هاياخدر چند دهه . جلوه دهند

گر خاتمه يه بخش دي، علیاز بورژواز یت، به نفع بخشيشده است و در نها
 ی، جنبش کارگریجنوب یقايران، آفريا: بارز آن یافته است، که نمونه هاي

 یر اعتراضيزش اخياما خ. را تونس و مصريو اخ 1980س در دهه يانگ
رو ين  یونان، بازهم جرقه ايدر  یاضات چند ساله توده اا بعد از اعترياسپان

اعتراضات . اروپا را غلغلک داده است یبخش است، و رخوت چند دهه ا
ج شان، نقطه يا و نتايونان و اسپانيران، جهان عرب و ير ايچند ساله اخ

را مبرم تر ساخته اند،  یه داريو ضد سرماين است، که طرح آلترناتيقوتشان ا
ه يمربوط به آن دامن زده اند، سبب گسست کارگران، از اتحاد یث هاو به بح

و  یافق یها، ب یديدر ناام. شده اند یرسم یه هاياتحاد یا بقوليموجود  یها
  .ميريک بگيآن را به فال ن. زند یچشمک م یديام ی، کورسویسردرگم

    http://roarmag.org/2011/05/spanish-revolution-protests-spread-europe-
videos-democracia-real-ya/ 

   
  
  

  

  2010، ايدر اسپان يیاعتصاب کارگران مراکز کنترل هوا
از قبل اعالم نشده آغاز شد و  به صورت 2010اعتصاب روز سوم دسامبر 

ما از حرکت يهواپ 4000. ديا خوابياسپان یساعت کامل کل فرودگاه ها 24
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اروپا  یها یخبرگزار یهمه . هزار مسافر در راه ماندند 600باز ماند و 
ن افراد اعتصاب کرده يند چرا ايش از آن که بگويخبر را مخابره کردند و پ

آن ها  ین خسته، زنان و کودکان و سرگردانيمسافر یاند همه توجه ها را رو
گزارش . زنديه اعتصاب کنندگان برانگيرا عل یمتمرکز کردند تا افکار عموم

ط فوق العاده خوب آن ها نوشتند يو شرا یت ماليغرا در مورد وضع یها
ان کارکنان بخش ين سطح درآمد را در مينان باالتريح دادند که ايوتوض

که  يیگو. ورو استيهزار  300دارند که ساالنه در اروپا  يیکنترل هوا
ر داشته باشند و هشت شان گرو نه يد کارگران حقوق بخور و نميشه بايهم

دا کرده ين را پيتوان ا یلياز طبقه کارگر به هر دل یشان باشد و اگر قشر
د يرا که طبقه اش تول یا یاز ارزش اضاف یشتريب یباشد که بتواند سهم
 یه مواجه ميرون بکشد با تنفر کارگزاران سرمايه بياکرده از کاسه سرم

 40نان در اعتراض به کاهش يامد که اين گزارش ها اصال نيدر اکثر ا. شود
 10 يیهوا یگفته نشد که گردشگر. دستمزدشان اعتصاب کرده اند یدرصد

د يجد یدهد که طبق داده ها یل ميا را تشکياسپان یدرصد درآمد ناخالص مل
ون يليم 1.052.243برابر با  2010سال  یبرا یص ملدرآمد ناخال

ن مکان بعد از يه اروپا در پنجميکشور اتحاد 27ن يا بيو اسپان* ورو استي
  .ا قرار داديتاليس و ايآلمان، فرانسه، انگل

ر ينخست وز ،از آن ها در جامعه یجاد نگاه منفيها و ا ینين مقدمه چيبا ا
 یت اضطرار اعالم ميس زاپاترو وضعيا خوزه لوئيست اسپانيال رفرميسوس

. دهد یقرار م ینظام یروهايا را تحت کنترل نياسپان يیهوا یکند و فضا
تا کنون سابقه  1977کتاتور فرانکو در سال يکه بعد از کنار رفتن د یزيچ

 یحت. دهد یرا نشان م يیبورژوا یت  دموکراسيکه واقع یامر. نداشته است
 ین مواقع انجام ميه که معموال در ايو سرمان کار يب یگريانجياز م یحرف

ون روز ششم دسامبر به ياعتصاب ،فشار یريبا شدت گ. ستيان نيرد در ميگ
 یکند و اعالم م یدا ميه ادامه پيدن سرمايگردند اما خط و نشان کش یکار برم

 یروهايروز بعد اعتصاب بازهم در دست ن 15تا  يیشود که اوال کنترل هوا
ن فصل يک تريسمس که پرترافيالت کريود تا در فاصله تعطخواهد ب ینظام

 یار بديون به عواقب بسير آن اعتصابيرد در غيصورت نگ یاست اعتصاب
روش  450خواهد  یکند که م یاداره فرودگاه اعالم م. شوند ید ميتهد

 یون به دادستان عموميه  اعتصابين عليرد و هم چنيرا بکار گ یانظباط
پرداخت  یت هزارها مسافر برايشکا یهند کرد که سوات خوايا شکاياسپان

  .غرامت است
  
*  



-http://www.economicgrowth.eu/Seiten/AktuelleDaten/Daten2010.html    
  
 

 
 2009، ايدر اسپان یکارگر اتاعتصاب

 ید براير فشار شديکارگران را ز ان ي، کارفرمایه داريران سرمابا آغاز بح
ک ماه يو  یديل عياز قب یازاتيکاهش ساعات کار، کاهش دستمزد، حذف امت

ز به کار يا نين روند در سراسر اسپانيا. گذاشته اند یام مرخصيا یحقوق برا
و آن پرداختند  ین فشار به عمل جمعيکارگران در مقابل ا. گرفته شده است

پاسخ   یرا با اعتصاب چه در محل کار و چه به صورت اعتصاب عموم
. ش آن را درخواست کردنديکارگران در مقابل کاهش دستمزد، افزا. دادند
  .ميانداز یر مين حرکت در سه ماه اخيکوتاه به روند ا ینگاه
فولکس واگن در  یکارگران کارخانه خودروساز 2009ل يآور 23در 

ل يسازمان دادند و دل یفت کاريهرش یاب سه ساعته را براک اعتصيناوارا 
ن يا. م کار اعالم کردنديط وخيو شرا یاضافه کار یآن را سطح باال

خودرو  150زان يد روزانه به مي٪ تول40فته باعث کاهش ياعتصاب سه ش
نفر در اعتصاب شرکت  500کارگر شاغل  600ن کارگاه از يدر ا. شد

  .کردند
. ندر الس پالما کارگران بندر دست به اعتصاب زدندن ماه در بيدر ا

ک يماتوم داد که حد اکثر يندگان کارگران التيبا به نمايشرکت سست یکارفرما
ن ير ايکاهش دستمزدها دارند، درغ یبرا یشنهاد ويرش پيپذ یهفته وقت برا

ش يکارفرما خواهان ب. کار خواهند شديصورت قرارداد کار لغو و کارگران ب
ادامه کار  ین کار را تنها امکان براي٪ کاهش دستمزدهاست و ا20از 

فه اش عمل کرد و يشه به وظيس مثل هميپل. کارگران اعالم کرده بود
  .را مورد حمله قرار داد یکارگران اعتصاب

مختلف در اعتراض به بحران و  یدر اول ماه مه ده ها هزار نفر در شهرها
 60.000د يدر مادر. شرکت کردند يیمايآن در تظاهرات و راه پ یامدهايپ

ن يز ده ها هزار نفر در اير شهرها نيو در سا 40.000، در بارسلون 
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قابل . بعد از اول ماه مه اعتراض ها همچنان ادامه دارد. افتنديمراسم حضور 
ه اروپا دارد که يرا در اتحاد یکاريزان بين ميا باالتريذکر است که اسپان

  .٪ است 1/18برابر با 
 یکارگاه هادر در شکل اعتصاب ابتدا  یز اوائل ماه مه جنبش اعتراضا

کسب  یرا برا یندگانيکارگران نما. آغاز شد یع فلزيکوچک و متوسط صنا
ع بزرگ تر منطقه چون کارخانه ير کارگران به صنايت سايحما

ل داشتند که ورود آن يگس یساز یکشت یتروئن و کارگاه هايس یخودروساز
. س محافظ کارخانه مواجه شديد پليرخانه ها با عکس العمل شدن کايها به ا

کردن  یدر منزو یسع یبا سکوت خبر ،هيوابسته به سرما یرسانه ها یوقت
 یابان هايو خ یکارگران کردند کارگران اجتماعات خود را به معابر عموم

  . مهم شهر منتقل کردند
قطار شهر اجتماع  یزنال مرکين در ترميسيماه مه کارگران منطقه گال 8در 

کارگران سبب بسته شدن راه  یابانين بهانه که مجمع خيس به ايپل. کردند
ت ياما مردم از کارگران حما. شود به آن ها حمله کرد یعبور و مرور م

ط بحران يان اعالم کردند که به خاطر شراين منطقه کارفرمايدر ا. کردند  
ق ين طريرفت و به ايند پذنخواه یرا درمورد تعرفه مزد یچ مذاکره ايه

ن يدر ا. ز خلع سالح کرده اندينام دارند ن یه ها را که احزاب تعرفه اياتحاد
ا يمانده  یا منجمد باقيخته يلجام گس یمنطقه دستمزدها با وجود تورم و گران

فت ياز سه ش ید ناشيل اضافه توليبه دل   - با کاهش ساعات کار توسط کارفرما
 یشرفته با بارآوريپ یل و استفاده از تکنولوژيتعط یروزهادر و کار  یکار

ل يسبب تحل ،از بازاريش از نيد بيش توليکار سرسام آور که عالوه بر افزا
ن يافت و هم چنيکاهش خواهد  –شود  یز ميزودرس کارگران ن یجسمان

هزار  10 یدر هفته جار. مشاغل کارگران در پرده ابهام قرار دارد یبقا
خود را در سطح شهر و با حضور  یتند منجمع عمومم گرفيکارگر تصم

ک نقطه يم شدند و هر گروه در يآن ها به سه دسته تقس. ل دهنديمردم تشک
  .مهم شهر مجمع خود را برگزار کردند

ش دستمزد هستند و کارفرما تنها يکه خواهان افزا -  Vigoکارگران فلزکار 
ارم ژوئن اقدام به در سوم و چه -از آن توافق کرده  یزيبا درصد ناچ

گران را به يکاد بستند تا هم نظر دياعتصاب کردند و در جلو در کارخانه بار
. نديجاد نمايس ايخود در برابر حمله پل یبرا یخود جلب کنند و هم حفاظ

کارگر  یشه در تقابل با توده هايه هميحفاظت از منافع سرما یس که برايپل
ش با يايگرچه حقوق و مزا -ار داردکار قريدر اشکال مختلفش از شاغل و ب

در . به کارگران حمله کرد - شود ین کارگران پرداخت ميات بر درآمد هميمال
  .د بوديشد یريز درگيشدند و در روز دوم ن یکارگر زخم 8روز اول 



. ان دارديا اعتراض و اعتصاب جرير نقاط اسپانيز چون سايالت باسک نيدر ا
شرکت  UGTو CCOOه بزرگ يادمه دو اتح 21 یدر اعتصاب عموم

کارگر و  30 یس به کارگران اعتصابيز با حمله پليژوئن ن 4در . نکردند
ل وخامت اوضاع خود را از يبه دل یشدند و دولت محل یس زخميپل یتعداد

  2009. يدن کارگران و کارفرما کنار کشيب یگريانجيم
  

  
  
  
  ايتاليا

  اتيکارگران ف یتراژد
  

ن يکه بزرگتر ،نيات توريکارگر ف 5000ش از يه بيژانو 14و  13
کار که حاصل مذاکرات  ید دستجمعيات است به قرار داد جديکارخانه ف

  .مثبت پاسخ دادند یرا% 54شان با کارفرما است با  یه هاياتحاد
ا اعالم کرد که يتاليات ايف یکارفرما یونيو مارچيسپتامبر سرگ 19روز  
 1هزار به  650د خودرو از يش توليافزا یبرا یونيليب 20ک طرح ي
ه يخواهد مخارج سرما یم یو. ل در سال دارديهزار اتومب 400ون و يليم

را که  یفعل یسه کارگران حواله کند و اضافه ارزش هايرا از ک یگذار
خواهد با  یات ميد فين طرح جديطبق ا. داند ینم یکند کاف یتصاحب م

ت يتحت حما 2008ران آغاز شده در سال سلر که با بحيبا کرا یهمکار
 ید خودرويد کند و توليپ توليد جيک مدل جديدولت اوباما قرار گرفت  یمال

ه يات در هفته اول ژانويل فين دليبه هم. ز به دو برابر برسانديآلفا رومئو را ن
در  یه گذاريرساند و سرما% 25به  20سلر از يسهم خود را در بورس کرا

د يکارگران به قرارداد جد% 51ش از يگفت اگر ب یو. کرد ن را اعالميتور
 یو. کا منتقل خواهد کرديسلر آمريد را به کرايبدهند خط تول یمنف یکار را

ت يش به موفقيفهمد کار اعضا یکا که ميه متال آمريدر صحبت خود از اتحاد
دستمزدها و  یدرصد 50ن سبب با کاهش تا يدارد و به هم یبستگ یکمپان

 یو!! کرد یت داد، قدردانيکارگران رضا یبه حقوق بازنشستگ یندازدست ا
د موافق اند يکه با قرار داد جد یتنها کسان :د کارگران گفتيتهدی در ادامه 

د يت اش در تشديات و قاطعيت فيريکار مد. نده کارگران باشنديتوانند نما یم
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ر قرار گيان ديت کارفرمايمورد حما ،د حقوق کارگرانياستثمار و تحد
 یامضا ینکردند و برا یتيه ها طبق معمول از کارگران حماياتحاد. گرفت

 یت با قرارداد موافق باشد ما حرفيقرار داد کرنش کردند و گفتند اگر اکثر
 یخود مرعوب م یاست هايت را آن ها با سين اکثريدانند که ا یم و ميندار

  .  کشانند ینفعال مکنند و با عمده کردن خطر از دست شغل آن ها را به ا
گرچه طبق قانون کار ساعات . دهد یش ميد ساعات کار را افزايقرارداد جد

رش قابل انعطاف شدن يبا پذ .ساعت در هفته است 40کار  یرسم
در سال  یساعت اضافه کار 120، کارگران به )flexibility(کار

ان کل کارگر یهزار ساعت برا 660شود حدود  یفراخوانده شده اند که م
شود  یابد ميت يکارگر رسم 22000ات با يکل ف ین و اگر برايتور

ک يهفته کار  66000ساعت به نفع کارفرما که برابر با  2.640.000
ا ين قرار داد امکان کار يا یعني. کارگر است 1535ک سال يا کار يکارگر 

. زند یخط م ین اضافه کاريد را تنها با ايکارگر جد 1535 یکار برا یجا
 یفت کاريش 10انجام  ین قرارداد کارگران به جاين طبق ايوه براعال

فت در روز يکه شامل سه ش ،خواهند داشت یفت هفتگيش 18، یجار یهفتگ
مانده ساعات يکشنبه بعد است و کارگران باقيصبح  6صبح دو شنبه تا  6از 

ه و يالت آخر هفته دو روزه شنيتعط یکشنبه را آزاد خواهند بود و به جاي
 یشود و برا یمحسوب م یک روز کار عاديگر شنبه به عنوان يکشنبه دي

کبار دو يدر مقابل از هر دوهفته . شود یداده نم یازين روز امتيکار در ا
هم . دن دو روز آزاد کارگرانيدزد یعنيان است يل صحبت در ميروز تعط

دو ده  قه است بهيکه فعال برابر با سه ده دق ،ن کارين ساعات استراحت بيچن
شود و  یخوردن غذا حذف م یک ساعت برايابد و ي یقه کاهش ميدق

 یاستفاده از روزها. غذا خواهند خوردکاری فت يان شيکارگران بعد از پا
شود و در صورت استفاده از آن حقوق  یمحدود م یماريب یل کار برايتعط
در . گذارد یر ميتاث یابد و در پرداخت حقوق بازنشستگي یکاهش م یافتيدر

  . شود ین کاهش ها اعتصاب محدود و ممنوع ميکنار ا
ات يکارگران ف. داستيپ) شروعش(که نکوست از بهارش یند ساليگو یم

ات با کارفرما يه فياتحاد 5مذاکرات . آغاز کردند ید را با سرخوردگيسال جد
قرار داد  یه با امضايژانو 14و  13که از ماه دسامبر شروع شده بود روز 

تنها . ديان رسيه به پايچهار اتحاد یتوسط روسا ،کار یته جمعد دسيجد
ن ين که ايچپ اروپاست با اعالم ا یه هايکه جزو اتحادFiom وم يه فياتحاد

ن قرار داد به ين وجود دارد که ايناب است و خطر ا یک اخاذيقرار داد 
ا در يتاليا یل سازيکار در صنعت اتومب یجمع یقراردادها یصورت الگو



د حاضر است با کارفرما يگو یوم ميف. کرد یقرارداد خود دار یاز امضا ديآ
کردن حقوق کارگران و محدود کردن حق  یمت قربانيمذاکره کند اما نه به ق
 ,Fismic, Fimگر متال يه ديچهاراتحاد .اعتصاب در کارخانه
Uilm, Uglm سک يبا عمده کردن خطر از دست رفتن مشاغل و ر

را که تنها و تنها حق و حقوق  یقرار داد ،گريد یه جاد بيانتقال خط تول
 یما برا یند الگويگو یآن ها م. کارفرما را در مد نظر دارد امضا کردند

 یکردن از بخش یسال قبل با چشم پوش 5که ! آلمان هستند یه هايکار، اتحاد
روز در هفته همراه با  4با قبول کاهش ساعات کار به  یعنياز دستمزد 

که نوع و زمانش منطبق با خواست کارفرما  یتمزد و قبول کارکاهش دس
ماولو موقع  یک روبرت ديسميه فيس اتحاديرئ. است مشاغل را حفظ کردند

ه يدهد که دونوع اتحاد ین امضا نشان ميکند که ا یقرار داد افاضه م یامضا
 یکه برا یکيکند و  یاندازد و اعتصاب بپا م یکه سنگ م یکيوجود دارد 

  .کند یکند و قرارداد امضا م یق کارگران مذاکره محقو
ک ناپل يآرکو نزد - د یدر کارخانه  ین قرارداديه چنيدر تابستان گذشته شب

ک استثنا ي ین قرارداديه ها اعالم کردند که چنيدر آن زمان اتحاد. بسته شد
رد يگ ید خودرو پاندا به لهستان انجام مياز انتقال تول یريجلوگ یاست و برا

در صد کارگران را بدست آورند و  62 یدات توانستند راين تمهديو با ا
اما . کارگران مدلل سازند یت خود با آن را با رايخواست کارفرما و رضا

با قرارداد  ینيگز یشود و امکان جا یل مين استثنا دارد به قاعده تبدياکنون ا
.  ارداست را د 1970ات در دهه يکه حاصل مبارزات کارگران ف یمل

باال،  یرا با اضافه کار یقرارداد قبل یاز دستاوردها یاريد بسيقرارداد جد
ل و يا، لهستان، برزيتاليات در ايف. کند یگرش نقض ميمنع اعتصاب و مواد د

. کار شاغل است یروين 22000با  یديتول یکارگاه ها یتاالت متحده دارايا
با   یرارداد نکبت بارن قيچن یامضا یتوانستند به جا یات ميکارگران ف

. ستنديجهان در مقابل خواست کارفرما با یدر سه قاره  ین المللياتحاد ب
ندارند از  یطبقات یاس و همکاريدن تخم يجز پاش یه ها را که کارياتحاد

 ید کنند و برايبه سرنوشت خود باز دارند و از آن ها خلع  یدست دراز
ارگران را در ارتباط با منافع که منافع کوتاه مدت ک یکارگر یتشکل واقع

شان در مد نظر داشته باشد مبارزه جو وارد  یه داريدراز مدت ضد سرما
و  یطبقات یکارفرما شوند و از اتحاد خود و از همبستگ یمقابله با خواسته ها

 2011ه يژانو.  رنديرو بگير کارگران نيسا یعمل ین الملليب
  Lib.com,  Junge welt  :منبع 
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ات يفمرگ همه است؛  یکيرد، اما گاه مرگ يم یم يیهرکس به تنها
2010 

 یخيک شکست تاريک کشور يک کارگاه در يا يک کارخانه يگاه بسته شدن 
 یبه معن یکين صورت، ازدست رفتن يدر ا. است یکل جنبش کارگر یبرا

   *.ازدست رفتن همه است
ه ها يل بود و اتحاديتعط یمبارزه طبقات. ستيات در آرامش زيسال تمام ف 15

. دنديرس یبه توافق م. کردند یمذاکره م: رتق و فتق امور را به دست داشتند
و  یرساندند که به خوش یکردند و به اطالع کارگران م یقرارداد امضا م

ن آرامش مرگبار يا. افت خواهند کردياضافه حقوق در یاندک درصد یسالمت
س کنسرن يونه رئيو مارچينوامبر سرگ 22. امه داشتاد 2009تا زمستان 

ا قرار دارد، اعالم کرد که به يتالين ايآن در شهر تور یات، که مرکز اصليف
ا يتاليشهر ا 6ات در ياز ف يیکارگاه ها یل سازيل بحران در صنعت اتومبيدل

کند و  يیورو صرفه جويون يليم 400بسته خواهد شد تا کنسرن بتواند 
ا يتاليد ما در شش شهر اياو گفت تول. ل افتاديسيقرعه اول به نام س. ابدينجات 

 ین گونه بيشود ا یگر نميل است، ديک شهر برزيد ما در يبه اندازه تول
. ارائه داد 2010سال  یطرح بستن کارخانه ها را برا یو. منطق عمل کرد

 8نده يدو سال آ یخواهد در ط یاعالم کرد که م یک ماه بعد ويدرست 
ن يکار باال برود اما ا یکند تا بارآور یه گذاريا سرمايتاليورو در ايارد يليم

حفظ کار خود  یات براين گفتار کارگران فيهمزمان با ا. دارد یکار شروط
در کل  2010ه يدر ژانو. دار شديرخفته بيدست به تظاهرات زدند و ش

ه اعتصاب اعالم شده ب یرات ساختارييه طرح تغيهزار نفر عل 80کنسرن 
د کرد که اگر با يات را تهديف یکارگر یه هايات اتحاديس فيرئ. دست زدند

ل يد اتومبيد موافقت نکنند و اعتصاب را نخوابانند کنسرن توليقرارداد جد
ن يدر لهستان منتقل خواهد کرد و ا Tychyمدرن پاندا را از ناپل به شهر 

 ین مورد به توافق مياا در ي" :او گفت. ديعمل نام ین فرصت برايرا آخر
کارخانه . ز اعالم کرديد کار را نيط جديشرا ".شود ید منتقل ميا توليم يرس



. فت مختلف کارکننديد در سه شين کارگران بايبنابرا ،ساعته کار کند 24د يبا
روز خواهد بود و آن را کنسرن  6تا  4ن ياز بازار بيبنا به ن یکار هفتگ

قه کاهش يدق 30قه به يدق 40ن کار از يحت بزمان استرا. اعالم خواهد کرد
. ن کنديساالنه را تضم یاضافه کار  ساعت  80د يبا یهر کارگر. ابدي

محاسبه و کنترل خواهد شد  یوتريستم کامپيک سيحرکت کارگران با کمک 
ه ها يو اتحاد  . د روزانه اضافه شوديل به تولياتومب 25ن کارگاه يد در ايو با

د در سه يطبق موافقت نامه جد! رخ نخواهد داد یصابن بدهند که اعتيتضم
حق اعتصاب مورد . به کارگر پرداخت نخواهد شد یپول ،یماريروز اول ب

  . شود یکار مورد حمله واقع م یحق قرارداد جمع. رديگ یفشار قرار م
کند که ما در  یه کارگران لهستان اعالم مياتحاد یک سخنگويبالفاصله 

!! مين کنين جا تضميد پاندا را در ايم توليتوان یه مم کيقرار دار یتيوضع
بعد از  1980اکتبر  یاسيس یها یو پاک ساز یتوده ا یاخراج ها يیگو
 یشنهاديپ یرات ساختارييه تغيعل ،نيات توريروز اعتصاب کارگران ف 37
 ،ا در همان کارگاه سابق آلفايتاليانو در جنوب ايگيس وقت دوباره درپوميرئ

  . شود ینفر مشغول به کارند تکرار م 5200ناپل که در آن ک شهر ينزد
ه ياتحاد یعنيآن  یچهارتا!! فعال اند یه کارگرين کارخانه شش اتحاديدر ا
ه زرد ي، اتحاد UILM   یکارگر یکاي، سند FIM-CISI یحيمس

FISMIC ست ها يل به نئوفاشيه متمايو اتحادCISNAL  توافق خود را با
م کردند و کارگران و منافع آن ها را طبق معمول به د کار اعاليقرارداد جد

. مثبت دادند ید کار رايبه کارفرما فروختند و به قرارداد جد ،هينفع سرما
 FIOMوم يف یعنيگر يه ديشود و دو اتحاد یکننده رد م یريحمله جلوگ
٪ آرا 10 یه چپ که در انتخابات قبليا و اتحاديتاليه متال اين اتحاديبزرگ تر

ت يريوم ا زمديف. شوند یم ميتسل یزيرآميبه نحوتحق ،ه دست آورده بودرا ب
 یرا نقض م 1970قانون کار مصوبه  ، ن خواستهيکنسرن انتقاد کرد که ا

ن يراجع به ا یساعته و نظرده 8ک اعتصاب يکند و کارگران را به 
ه ها چراغ سبز يد که اگر اتحاديگو یت اما ميريمد. خواسته ها فرا خواند

م کرد تا يخواه یه گذارين کارخانه سرمايون دالر در ايليم 700ان دهند نش
 900ات به يل در فيد اتومبيد شود و حجم کل توليهزار پاندا تول 250ساالنه 

م که طرح ما را يکن یکار م يید ما با آن هايگو یم یو. هزار در سال برسد
 یسپس با نام. ن صورت کارگاه بسته خواهد شدير ايدر غ یعنيقبول کنند، 

د را يط جديکه قرارداد و شرا ید آغاز به کار خواهد کرد و تنها کارگرانيجد
  . رفته خواهند شديقبول کنند پذ
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. شود یاز جهان تکرار م یاست که هرروزه در گوشه ا ین قصه دردناکيا
خواهد  یکنسرن م. هيماست نه از قدرت سرما یبت ها از ناتوانين مصيهمه ا
طبق معمول تاوان همه . د اقدام کنديدر مراکز تول یاختاررات سييبه تغ

ش در سود است کارگران يکاهش در مخارج و افزا یرات را که به معناييتغ
که  یزي، چیکاريرا با اخراج و ب ید بپردازند؟ بخشيچگونه با. د بپردازنديبا

را با  یبخش. کنند یف ميکردن کار و کاهش مخارج تعر يیآن را با عقال
ر يکار تعب یکه آن را با باال بردن بارآور یزيش وحشتناک استثمار، چياافز

کار  یکه با همان ساعات کار قبل یشود در حال یکنند و کارگر مجبور م یم
ل ياتومب 25ن کارگاه روزانه يد کند که در ايرا تول یشتريب یکند کاال یم

و  ورو استي 18000تا  9600ن يمختلف آن ب یمت مدل هاياست که ق
 350000ن کارگاه روزانه کارگران يم در ايريبگ 14000ن را يانگياگر م

 یزياضافه خواهند کرد، چ یه کنسرن عالوه بر مبالغ قبليورو به سرماي
افته ين کار انجام يازا یزين که پشيهر گارگر بدون ا یورو به ازاي 70حدود 
 40استراحت بدون احتساب زمان  ید هفتگيتازه با. ب خودشان برگردديبه ج

ش از يکه حاصل مبارزات کارگران در ب یساعت کار 40. ساعت کار کنند
 یکار قاعدتا م یر بارآوريصد سال قبل است و با توجه به باال رفتن چشمگ

را با حذف سهم  یبخش. د يرس یا کمتر ميساعت  30به حدود مثال  یستيبا
ا درصد مربوط ي یماريام بيه در مخارج مربوط کارگران چون پول ايسرما

که قدم به قدم دارند  یک ماه مرخصيساالنه و پول  یدي، عیبه بازنشستگ
 ین موارد مورديدر کنار ا. کنند ین ميشوند، تام یا حذف ميابند ي یکاهش م

است  یر زمانيه هاست که ديت اتحاديموميدردناک تر وجود دارد و آن حق ق
 یه ها نفوذياتحاد يیگوحل شده اند و در اصل  یه داريدر مناسبات سرما

از آن ها بدون شرم وابسته اند که  یبخش. ان کارگران انديه در ميسرما
 یان کارگران اند سخنرانيدرم یگر وقتيد یاما بخش. شان سوا است حساب

اما  ،روند یم یباد یاب هايشوت وار به جنگ آسيکنند و دن ک یغرا م یها
ه يسرما یجلو پا ،کنند یت مخود نشست و برخاس یمذاکرات یبا شرکا یوقت

 یت و وليموميند و حق قيبردامنش ننش یکنند تا غبار یرا آب و جارو م
ن يا. کنند یانت به منافع کارگران ممهور ميارزان خ یبودن خود را به بها

ات روسا يدر ه یگريند تا دينش یهم از ضعف طبقه کارگر است که منفعل م
ن يکه ا یمتش بدوزند و حقا تا زمانش جامه مناسب قايو وکال و وزرا برا
ه ها در يتعدد اتحاد. ز برازنده کارگران استين جامه نيانفعال وجود دارد ا

 ین کارگران است، از راست افراطيب یانگر تشتت فکرين کارگاه بيا
سم يسم و شبه فاشيد چرا کارگر به فاشيد ديبا. یه ايتا چپ اتحاد یستينئوفاش

ن يا زرد و به بدتريا راست يمحافظه کاراست و  کند؟ چرا یدا ميش پيگرا



ن يا. کند یبندد و به دست خود دشمن را پروار م یدشمنان طبقه کارگر دل م
، یکند، مثال حزب اله یفقط اسمش فرق م. مساله در همه جا وجود دارد

گر يبا مفهوم مشابه در د يیو نام ها یا خانه کارگري  یجي، بسیانجمن اسالم
 یرند؟ چرا برايگ یده ميخود را ند یکارگران قدرت طبقات چرا. کشورها

کنند؟ چرا  یخود که در آن خود همه کاره اند اقدام نم یجاد سازمان سراسريا
 یگريد یشان که در سر سودا یه ها و روسايسپردن کار به اتحاد یبه جا

ط يدهند تا بتوانند در شرا یل نميخود را تشک یکارگر یدارند شوراها
 یه را به چالش بکشند و راه را برايز منافع خود دفاع کنند و سرماحاضر ا

شود و منافع آن به کل جامعه و  یم ید اجتماعيت ابزار توليکه مالک ینده ايآ
 50ش از يات در مجموع با بيرد آماده کنند؟ فيگ یکارگر تعلق م یتوده ها

جهان  هزار نفر را در سراسر 198ش از يورو فروش ساالنه بيارد يليم
هزار نفر  80ش از يا بيتاليات در ايل فيکه بخش اتومب. کند یاستثمار م

ز مبارزه طبقه يخ افتخارآميتار ،کنسرن ین مرکز اصليتور. کارگر دارد
ه ها ياتحاد یو انقالبين آلترناتيتور یشوراها. ا را در خود دارديتاليکارگر ا

 یم. دينام یم" یه دارينفک جامعه سرمايجزء ال"آن ها را  یکه گرامش ،بود
ن و موفق در مقابل چشم طبقه کارگر ينو یانين بنيتور یرفت که شوراها

کارگر  یباشد و به توده ها" تجسم وحدت طبقه کارگر"قرار دهد که  یجهان
سازمان کل  یرا ارائه بدهد که برا یدرون یوستگياز اداره امور و پ یشکل

 یرا جامعه عمل پوشانده بود و برا ین مبارزه طبقاتيتور. جامعه به کار رود
ن خاطرات مبارزات دهه يتور. کرد یت مبارزه ميو مالک ین زندگيشکل نو
  . ميانداز ین مبارزات ميازا یکيبه  ینگاه. را با خود دارد 1960
ن ين به عنوان استفاده از مهم تريات توريهزار کارگر ف 30.بود 69سپتامبر 

هزار کارگر  8. دست به اعتصاب زدندسپتامبر  6تا  2از  یحربه کارگر
د روزانه يروز تمام تول 4به مدت  یساختمان اصل 33و  32در سالن 
ه و يآگاهانه با شناخت منافع سرما یحرکت. ل را متوقف ساختندياتومب 6500

را که  69ه يژوئ 27و  26را از موافقت نامه  یابتدا مطالبات. ضربه به آن
سم يونيزيه و رويه سرمايبرعل یعا مطالباتيسر. اجرا نشده بود اعالم کردند

ه ها که با اعتصاب مخالف ياتحاد. به آن اضافه شد یحاکم در جنبش کارگر
جاد فشار يدر ا یسع ،ه هدف مبارزه قرار گرفته بودنديبودند و همراه سرما

اقدامات  یآن ها بعد از دو روز اعتصاب برا. کردند یه کارگران اعتصابيعل
ب دادند و اعالم کردند که اعتصاب محدود يترت یبا هم نشست ،هکنند یريجلوگ

 یم آن ها نوشته روياما تصم. فتيشود به دو اعتصاب دو ساعته در دو ش یم
در کل کنسرن . ٪ کارگران را از جمع جدا کنند6خ بود و تنها توانستند ي

کارفرما    .نفر در اعتصاب بودند 6000ن يهزار نفر در مقابل ا 103هنوز 
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عا عکس ين دو سالن به کارخانه سريکارگر ا 6700ت ورود يبا ممنوع
روز اعتصاب تعداد کارگران اخراج شده به  4بعد از . العمل نشان داد

ر را سئوال ين کل حکومت را زياعتصاب کارگران تور. دينفر رس 27500
چاره  یه ها برايحکومت با رهبران اتحاد. برد و کشور در تالطم قرار گرفت

گر به اعتصاب يدر مقابل سه کارخانه در سه شهر د. تماس گرفت یيجو
ات گسترش يمختلف ف یاعتصاب به سرعت به کارگاه ها. اقدام کردند یتيحما

ان يپا یخود را برا ین سعيشتريه ها بياتحاد 1970اواخر ماه مه . افتي
و  کارگران آگاه. دادن به اعتصاب به کار بردند اما موفق به مهار آن نشدند

ن ينابينت باهم و با کارگران ارتباطات بين و تريزا، توريپ یفعال کارخانه ها
جه مذاکرات خود با يه ها نتيکه اتحاد یتر کردند و زمان شتر و تنگيرا ب

خاتمه اعتصاب را اعالم کردند، آن ها با وجود  یدولت و کارفرما برا
ارگران به اعتصاب ان اعتصات گفتند ما کياز کارگاه ها با پا یموافقت بعض

ر شهرها و کارگران فولکس واگن آلمان يکارگران جوان سا. م داديادامه خواه
شدند و اعالم  ینيه ها مجبور به عقب نشياتحاد. ت کردندياز آن ها اعالم حما

اما  ،در جهت بهتر کردن موافقت نامه ارائه خواهند کرد یراتييکردند که تغ
ک يد با اعالم يه ها فکر کردند شايحادات. ت ندادنديکارگران به آن رضا

ه بتوانند دوباره نظر کارگران را جلب يساعته در سوم ژوئ 24اعتصاب 
با هزاران زن و کودک در راه  یعنيخود  یکارگران با خانواده ها. کنند

ه يژوئ 4متقابل تا صبح روز  یريس و درگيحمله پل. شرکت کردند يیمايپ
م يخود را تنظ یه خواسته هايجدا از اتحادسپس بخش کارگران . ادامه داشت

  : کرده و ارائه دادند
  خواهند  یرند که چه و چه مقدار ميگ یم ميکارگران خود تصم

   یهمه به طور مساو یه برايش حقوق پايافزا
  ه باشد يش حقوق به حقوق پايد افزايبا یازيامت یپرداخت ها یبه جا
  دستمزدها  ر ازيک ليساعت کار در هفته بدون کاهش  40

  ها  یلغو اضافه کار
   یشغل ین گروه طبقه بندين ترييپا یمشاغل و لغو فور یلغو طبقه بند

  . یکسان کارگران و کارمندان از همه خدمات اجتماعي یبرخوردار
کارگران بدتر  یط کار و مبارزاتيم که شراينيب یسال م 40اما اکنون بعد از 

د شده است و يتشد یکارگر ، رقابتیت کارگريحما یبه جا. شده است
 یامروزه کارگران اروپا کارگران کشورها. کارگران به جان هم افتاده اند

 یب خود ميق، رقيرف یدر حال رشد را به جا یو کشورها یشرق یاروپا
 یه دائم برايسرما  را ين طور است، زيآن کشورها هم هم یمساله برا. ننديب

ک کشور به کشور يد از يو تول کند یشتر نقل مکان ميب یکسب ارزش اضاف



 یجاد تفرقه استفاده ميا ین مساله برايازا یشود و بورژواز یگر منتقل ميد
و تخصص وجود  یگروه شغل یمات برمبنايتقس ،کار یهنوز در محل ها. کند

ن همه يغلبه برا یبرا یراه دراز. کند یدارد و کارگران را با هم دشمن م
د موانع را يبا. با وجود همه موانع باز است اما راه. وجود دارد ینابسامان
 یه و مناسبات حاکم سازماندهيمبارزه با سرما ید خود را برايبا. برداشت

  . اما زنده باد مبارزه ،ز کارگران مبارزه را باختندين بار نيا. کرد يیشورا
  2010ژوئن 

      هانوفر یه ايفوروم اتحاد* 
 گريو منابع د LabourNet Germany: منبع 

   
  
  
   

 2009ا؛ يتاليات ايف یاعتصاب در کارخانه خودروساز
. قرار دارد یرات جدييک سلسله تغيات در معرض يف یکنسرن خودروساز

سلر و يد کرايآن است قصد خر یکه سهام دار اصل یات و خانواده ايس فيرئ
تا بتوانند در بازار  ،را در سر دارند" یکنسرن جهان" ک يات به يل فيتبد
ن منظور آن ها يا یبرا. نديدرآ یران اصليم گيو جهان در زمره تصمردخو
ن که يا. ز اقدام کرده بودند که با مخالفت آلمان مواجه شدنديد اپل نيخر یبرا

که روشن  یزياما چ. ستيا نه روشن نيشود  ین کار موفق ميات به ايا فيآ
از  یاريسرات بيين تغيبا ا. ا استيتاليات در اياست سرنوشت کارگران ف

که در راس آن ها  ،ا بسته خواهند شديتاليات در ايموجود ف یکارگاه ها
. موال قرار دارديدر ا CHNل و يسيس ینيدر ترم یخودروساز یکارخانه ها

شرفته چه يچه پ ،یه داريدرد آور است که به هر حال در نظام سرما
خواه سود باال  رات اند،ييان تغيشان قربان یشرفته کارگران و خانواده هايناپ

ا اعالم ضرر و يباشد و کارخانه قصد گسترش داشته باشد، مثل موردفوق، و 
 .ان کنند، مثل صدها کارخانه ظاهرا ورشکسته در سال گذشتهيز

ه متال در يس اتحاديبا رئ یه مصاحبه ايژوئ 16ون در يبراسيروزنامه ل
در  SATAات در کارگاه ين کارخانه فيدر مهم تر یمورد اعتصاب کارگر

Melfi ا بنام اليتاليگر چپ اين روزنامه ديهم چن. است انجام داده - 
 یات بخود ميف" ن روز اعتصاب با عنوان يرا از چهارم یفستو گزارشيمان
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ن گزارش آمده يدر ا. درج کرده است" بالد، اعتصاب ادامه خواهد داشت
ه خود قرارداد امضا شد ،کوشند یکنسرن از موضع باال م یاست که روسا

ن قرار داد در يا. رنديده بگيازات کارگران را ناديرپا بگذارند و همه امتيرا ز
ورو از سود ي 1100د و طبق آن کارگران ساالنه يبه امضا رس 2006سال 

افته يورو ارتقا ي 2100ه به يحاصله سهم داشتند که در مطالبات امسال اتحاد
از استثمار کارگران  یکالن که کنسرن سود یاما کارفرما امسال در حال. است

از باال رفتن شدت استثمار کسب کرده ، از پراخت آن  ید ناشيو اضافه تول
. کند یم یز خوددارين یگر کارگريد یايسرباز زده و هم از پرداخت مزا

بالند نگاه  یه ها به خاطر آن بخود ميازات که اتحادين امتيا یبه سرتا پا یوقت
از اضافه ارزش  یزيار ناچيت جز بخش بسسين یزيم چينيب یم ميکن یم

 یر ميه دار سرازيسه سرمايد شده توسط کارگران که به نام سود به کيتول
ست جز بخش ين یزيز چيژه نيا سود ويد يو سهم کارگر از اضافه تول. شود

ب ياز باال رفتن شدت استثمار و فر ین سود که ناشيازا یباز کوچک تر
و کار در  یتر در طول روزکار و اضافه کارشيکار بازهم ب یکارگران برا

به  یابيدست ید برايمبارزه کارگران در کوتاه مدت با. الت استيتعط
به  یازين کند و نيشان را تاميآن ها و خانواده ها یباشد که زندگ یدستمزد

ن دستمزد تنها يل نداشته باشند و ايتعط یو کار در روزها یاضافه کار
به . د شده توسط آنان را شامل خواهد بوديتول از ارزش کار یدرصد کوچک

باشد که  یمناسبات ید امحايمبارزات طبقه کارگر با ین سبب هدف اصليهم
  بهبود جامعه یشان و برايخود و خانواده ها ید برايحاصل کارشان را که با

 یکند و امکان استثمار بعد یم تقديمه داران يه سرمايبه سرما ،صرف شود
  .آورد یکارگران را فراهم مر يآن ها و سا

کارگران در  2009ه يل باال از اول ژوئيبنا به دال. ميگرد یبه گزارش برم
فت ها دست به اعتصاب زدند و در محوطه کارخانه به تظاهرات يهمه ش

. از کارگران در اعتصاب و تظاهرات شرکت کردند یريجمع کث. پرداختند
ن يمله مقابل زد و اعالم کرد که اکارفرما دست به ح ،در مقابل عمل کارگران

کارگران خواهد نوشت، در  یالت و مرخصيل کار را به حساب تعطيتعط
کارفرما  یل موضع بااليک دلي. نخواهد بود یليجه در ماه اوت تعطينت

ما در ياوال کارگران خود مستق. و تشتت در آن است یضعف جنبش کارگر
. ه سپرده شده استيبه اتحاد یچيش و قيها دخالت ندارند و ر یريم گيتصم

ن مورد يز انسجام وجود ندارد در ايه ها نين اتحاديه و بيدوما در درون اتحاد
ه در يکنند و بق یبا هم حرکت م FAILMSو FIOMه يخاص تنها دو اتحاد

ز کمرنگ و ين مبارزه حداقل را نيدارند هم ین مبارزه شرکت ندارند و سعيا
از جمله آن . نگه دارند یزتر راضيناچ یتمزدمحو کنند و کارگران را با دس



 یه وابسته به برلوسکونيو اتحاد CISL یحيه مسيتوان از اتحاد یها م
UIL تر شدن کارگران شده  یآن ها سبب ناراض یت هاياما فعال. نام برد
کردند اما در آن به کارگران اجازه  يیه اعالم گردهمايژوئ 8آن ها. است

آن    ه شدهيز پالتفرم از قبل تهيکارگران ن. دادندمسائل ن یصحبت و بحث رو
. وستن کارگران به اعتصاب کمک کرده استيبه پ   نيهم. د نکردندييها را تا

اعتصاب وجود دارد و    ادامه یبرا یخوب یفضا ین کارگران اعتصابيب
جا به يکه در اعتصاب شرکت نکرده اند تدر یرود که کارگران یانتظار م

        .وندندياعتصاب بپ
  2010؛" Future Thieve نده يدزد آ"

که  یونيزيتلو یا مالک شبکه هايتاليا یر راست گرايدسامبر نخست وز 14
و ارتباط  یل فساد اخالقيبه دادگاه کشانده شده بود و بدل یل فساد ماليبه دال

 یار جوان با وجود داشتن همسر خبرساز شده بود و حتيبا دختران بس یجنس
ز يت ناچيک اکثريا مانع دست دادن همسرش با او شده بود، با باراک اوبام

 ین رايا. اعتماد گرفت یا رايتالياز پارلمان ا 311در برابر  یرا 314
از  یبعض ید آرايد واقع شد و او را به خرياعتماد در مجلس مورد ترد

که  یاعتماد قرار است طرح رفرم آموزش ین رايبا ا. ندگان متهم کردندينما
دسامبر  20روز سه شنبه  ،مطرح شد ینيتوسط استال گلم 2008ال در س

ن طرح از زمان ارائه يا. رديقرار گ یريم گيدر پارلمان مورد بحث و تصم
ان و دانش ياش و از آن زمان تا به حال همواره مورد اعتراض دانشجو

  . ا  قرار گرفته استياليا یآموزان همه شهرها
. امر آموزش در نظر گرفته شده است در یاريرات بسيين طرح تغيبا ا

همه  یهرکالس خواهد داشت و و یک معلم برايچون سابق  ،يیمدارس ابتدا
مختلف با  یکه فعال معلم ها یس خواهد کرد  در حاليدرس ها را تدر

ق ين طريبد. کنند یمختلف با شاگردان هرکالس کار م یتخصص ها
ن تعداد معلم شغل خود يا یعنياضافه خواهد بود  یمحل کار معلم 87400

ساعت کار  24 یمعلمان مجبور خواهند بود هفتگ. را از دست خواهند داد
ل مختلف از جمله داشتن بچه يمه وقت که به داليگر امکان کار نيکنند و د
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در کنار معلمان . رد وجود نخواهد داشتيگ یانجام م یماريا بيکوچک و 
 ،نهيکاهش هز یبرا. ز حذف خواهد شدين یمشاغل کمک آموزش 44500

 یرستان برايدوباره معدل دب. در خواهد آمد یتاليجيکتاب ها بصورت د
را از امکان ارتقا  یارين کننده خواهد شد و بسيتع یبه آموزش عال یابيدست

  . محروم خواهد کرد یآمورش
کاهش خواهد  یورو کمک دولتياردها يليم یدولت یدر رابطه با دانشگاه ها

که  یافت به نحويکاهش خواهد % 20 یتعداد مشاغل آموزشن يهم چن. افتي
شان يک نفر به جايشوند تنها  یکه بازنشسته م یدر مقابل هر پنج استاد

 یجا دانشگاه ها به بخش خصوصيخواهد شد تدر یسع. استخدام خواهد شد
دولت در مجموع  2013ب شود تا سال ين قانون اگر تصويبا ا. واگذار شوند

ن ين که ايا یخواهد کرد به جا يیورو صرفه جويارد يليم ميو ن 15ش از يب
س و ينه روز افزون پليو هز ینظام ینه هايرا با کاهش هز يیصرفه جو

  . انجام دهد یتيامن یروهاين
تظاهرات و اعتراضات  ،یاعتماد به دولت برلوز کن یبعد از اعالم را

در رم . ه داشتبالفاصله صبح زود آغاز شد و تا بعد از ظهر ادام یمردم
. در آن حضور داشتند یهمه اقشار مردم. ابان آمدندينفر به خ 100.000

ان، دانش آموزان، مراکز يکاران، دانشجوي، بیو خدمات یکارگران صنعت
نبود از  ین بار چون تظاهرات قانونيمهاجر اما ا یو گروها یاجتماع

جنگ  يیژه گويالن و رم به ويدر م. نبود یخبر یه ايهزاران پرچم اتحاد
ر يکردند زنج یپارلمان سع ین جلويمعترض. ان داشتيجر یشهر یکيچر

که به غلط خانه  یساختمان. س را پاره کنند و وارد ساختمان شونديپل یدفاع
که اگر واقعا  یخانه ا - ملت نام گرفته اما دشمنان مردم در آن النه کرده اند 

له خود مردم يبود و بوس یم همه مردم باز ید درش برويبمردم تعلق داشت با
م توسط خود آن ها يآن ها که به طور مستق یندگان واقعيشد و نما یکنترل م

ازات يچهار ساله با امت یآمدند؛ نه به عنوان شغل یشد به آنجا م یانتخاب م
آن انتخاب شده  یکه برا یفيانجام وظا یر مشاغل و برايمانند سا یبلکه شغل
که در  يیا اقشار به کمک رسانه هايا گروه ها ين که احزاب و ياند، نه ا

را  یار دارند، افکار عموميکه در اخت یا یريم گيا مراکز تصميار دارند ياخت
د تا جعل و دروغ يب، خريرا به انحا مختلف از فر یعموم یشکل دهند و آرا

مختلف  یوه هايبه ش یه داريسرما یايکه در سراسر دن یزيچ. بنام خود کنند
تظاهرکنندگان در  - رديگ یک تا سرکوب انجام مياصطالح دموکراتاز به 

شورش به . س مواجه شدنديحد پل یساختمان پارلمان با خشونت ب یجلو
. شهر قطع شد یده شد و عبور و مرور در کل منطقه مرکزيمرکز شهر کش
  . نفر مجروح شدند 57ر و ينفر دستگ 41ا يتاليا یايمد ینديبنا به گزارش ا



ان يدانشجو. و بانک ها حمله کردند ین مردم معترض به مراکز مالاليدر م
ا يتاليسفارت ا ین روز جلويز در اين يیاروپا یگر کشورهايساکن د يیايتاليا

م ير شدگان به جراينفر از دستگ 33زا يدر شهر پ. به تظاهرات پرداختند
رش ل شرکت در شوينفر به دل 6. تا حمله متهم شدند يیمختلف از نوع جنا

 یعنينوامبر  27م ينفر بخاطر شرکت در تظاهرات عظ 27نوامبر و  17
راه آهن و  یان عبور و مرور را بستند و ساختمان اصليکه دانشجو یزمان

، "دزد دوچرخه" لم يد از فيان به تقليدانشجو. فرودگاه را اشغال کردند
   .ده اندينام Future Thieves" ندهيدزد آ" را  یبرولوز کن

 یحت تاگر اعتراضا. ش خواهد آمديد چه پيد ديضات ادامه دارد و بااعترا
ه ياز سرما یمشکالت  ناش یبرا يیاما راه حل نها ،ر دولت شودييسبب تغ

نخواهد بود، گرچه شايد يک گام به جلو باشد اگر برای مبارزه ی ضد  یدار
 http://www.youtube.com/watch?v=0tPI55BN01A&feature=player_embedded   2010سپتامبر  16. سرمايه داری برنامه ريزی شود

  
  
  
  

  
   

  2008؛ !سميفاش یپا یصدا
ا اعتراضات يتاليدر سراسر ا ین آموزشيدر اعتراض به رفرم در قوان

مورد تظاهرات و اعتراضات که از  300ش از يدر ب.  افتيگسترده انجام 
ه حکومت يون ها نفر عليليده و کماکان ادامه دارد مياول اکتبر آغاز گرد

 . ابان آمدنديا به خيتاليا
 یمردم معنا یگر جز کاهش خدمات به توده هايد یه داريسرما یرفرم ها

به دنبالش ان باشد، يدر م یصحبت از رفرم بهداشت یوقت. ندارد یگريد
ن مسن بردوش يمار و هم چنيگذاشتن بار دارو و درمان و مراقبت از افراد ب

 یر در کشورهاياخ ید چنان که در سال هايآ یمردم کارگر و زحمتکش م
ه يستم سرمايموفق س یکه به عنوان نمونه ها يیاتفاق افتاد، کشورها يیاروپا

  .ددنيکش یرفاه خود را به رخ م یدولت ها یزمان یدار
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مواجه  یگريبا خصلت د, ا گذشته از مفهوم ذکر شده رفرميتالين جا در ايا
را  ینيموسول یايتاليکند و ا یز ميگر متمايد یم که آن را از رفرم هايهست

ان مهاجر از دانش ين رفرم دانش آموزان و دانش جويبا ا. آورد یادها ميب
هستند جدا خواهند شد  اصل يیايتاليد آن ها ايکه از د یانيآموزان و دانش جو

. ل خواهند کرديجداگانه تحص یدانشگاه یو در مدارس جداگانه و کالس ها
ز متفاوت خواهد بود و يالت آن ها نيان تحصيمسلما کارنامه ها و مدارک پا

که در  یمشاغل خاص ید تا برايز خواهند ديرا ن یمتفاوت ید آموزش هايشا
ها  ین جدا سازيسم با ايفاش یپا یداص. ست آماده شوندياصل ن يیايتاليشان ا

که  یستميچ گاه در سيتواند ه یسم نميرا فاشيافت زيخواهد  یشتريانعکاس ب
ه يجهان سرما یپا را در همه  ین صدايا. است محو شود یادش برنابرابريبن

 یبرا یده گرفتن حق کودکان افغانيران با نديم، در ايشنو یش ميکم و ب
االت يدر ا. دارند یرانيکه مادران ا یزمان یحت ل و گرفتن شناسنامهيتحص

آن ها که  یرقانونيغ یخواندن کارگران مهاجر و زندگ یر قانونيمتحده با غ
 یشود و در جاها یان ميآن ها توسط کارفرما ید استثمار برايسبب تشد

مدرن تر کامال  یوه ايند آن را به شيبازهم اگر الزم بب یه داريسرما. گريد
د خواهد ين خطر را تشديا یه داريسرما یواهد کرد و بحران هاد خيبازتول

  .کرد
ر يا در سطح مدارس به قرار زيتاليارائه شده از طرف دولت ا یرفرم ها

  است
  ،يیايتاليدانش آموزان مهاجر از دانش آموزان ا يیجدا - 
  ، یها در همه مراحل آموزش یخارج یجدائ - 
و  یشغل آموزش هزار 750هزار شغل از مجموعه  90حذف  - 

  ،یشغل ادار 44.500
ف يکمک به انجام تکال یحذف ساعات آموزش بعد از ظهر مدارس که برا - 

ن شان تمام يکه والد یبه امور کودکان یدگيو رس یا به نگهداريبرقرار بود 
  کردند اختصاص داشت، یوقت کار م

را  یمدارس عموم یت خواهند شد تا جايتقو یدر مقابل مدارس خصوص - 
ستم آموزش يرا ما در س ین رفرميچن. کنند کم رند و مخارج دولت رايگب
ران را بخش يمدارس ا 30که اکنون  یم به نحويران تجربه کرده ايا

  .ار دارديدر اخت یخصوص
  ن قرار استيرفرم بد یدر رابطه با دانشگاه ها و مراکز آموزش عال

نده تا سال يل آسا 5 یط یورو از بودجه دانشگاهيون يليم 1.500کاهش  -  2013   



ن امر سبب يان مدت که اي٪ در م50زان يبه م یکاهش معلمان دانشگاه - 
رممکن يا غيد و ياين بييا پايدر دانشگاه ها  یقاتيتحق یت هايخواهد شد که فعال

  شود،
ن يجه ايل آن به کالسه آ و کالسه ب که در نتير ساختار دانشگاه و تبدييتغ - 

ن ييل درآمد پايت جوانان به دانشگاه ها به دلياکثر یدسترس یم بنديتقس
  .رممکن خواهد شديغ
  .ستندياالصل ن یايتاليکه ا یانيدانش جو یجداگانه برا یجاد کالس هايو ا - 

ان، با محروم يبا ستاره دار کردن دانشجو یاسالم یز جمهورين جا نيدر ا
ه ياق و کم کردن بودجه دانشگاه ها و عدم سرميل و تعليکردن از تحص

و  یرستانيالن دبيت فارغ التحثصيجاد آن با توجه به رشد جمعيدر ا یگذار
و، با بازنشسته کردن و اخراج يبعنوان آلترنات یع دانشگاه آزاد اسالميتبل

 یقانون 2006ز در يدر آلمان ن. نگذاشته است یدان مبارزه را خالياستادان م
ه در هر ترم يان مجبور به پرداخت شهريد که دانشجويب رسيبه تصو
ار يرا بس یالت دانشگاهيان تحصين امر تعداد متقاضيشده اند و هم یدانشگاه

  .کاهش داده است
در بودجه  يیورو صرفه جويارد يليم 8د سبب ين رفرم ها بايا یمجموعه 

ان و معلمان از آغاز ماه اکتبر به يدر اعتراض به رفرم دانش جو. دولت شود
مدرسه به اشغال  60تنها در ناپل . قدام کردنداشغال دانشگاه ها و مدارس ا

بزرگ و  یتظاهرات در اکثر شهرها. ز اشغال شدين  دانشگاه 20در آمد و 
اکتبر دانش  26کشنبه يروستاها انجام گرفت و از روز  یکوچک و حت
 یل ارتباط جمعيوسا. وستندين خود به تظاهرات پيز با والدين یآموزان دبستان

راجع به  یوشش ندادند و تنها و گاها به نوشتن مقاالتتظاهرات را پ یرسم
. خبرها را پوشش داد ینترنتيا یاجتماع یاوضاع اکتفا کردند اما شبکه 

ان در رم، ناپل ، يجدا شدن دانشجو یبه جا یدرس دانشگاه یکالس ها
شهر و  ین اصلياديگر شهرها در ميو د ین، باريالن ، بولوگونا، توريم
س در کالس يو استادان به تدر  شود  یم  ل يدانشگاها تشک یجلو یابان هايخ
ا يتاليس دولت ايرئ ینبرلوز ک. پردازند یهمه آزاد است م یکه برا يیها

س را به دانشگاه ها و مدارس و يپل ،مقابله با اشغال یاعالم کرد که برا
. ديز عقب نخواهد کشيمتر ن یليک مي یگفت حت. ابان ها خواهد فرستاديخ

 یست بلکه شورشيک نيدموکرات یکه در دانشگاه ها رخ داده امر یزيگفت چ
ن ها هم يالبد ا - خواهند درس شان را بخوانند یکه م یانيه دانشجوياست عل
 یافراط ی، گفت تظاهرات توسط چپ ها- هستد يیايتاليا یجيان بسيدانشجو

کال تر شدن است و از يد که جنبش در حال راديد یشود، اما وقت یت ميهدا
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ک بد ين جا يرود لحن عوض کرد و گفت ا یآموزش فراتر م یمحدوده 
  . ش آمده استيمن پ یاز گفته ها یفهم

س يدر مقابل پل یلم در رم تظاهرکنندگان ساعات متماديف یوال جهانيدر فست
که مانع ورود آن ها بود مقاومت کردند تا باالخره موفق به ورود شدند و 

ز در يجوا یاهدا   ش قرمز مخصوصرا بر فر یاعتراض یپالکاردها
 25روز شنبه . ا مخابره کردنديگذاشتند و به تمام دن یلم برداريمعرض ف

احزاب و . پرداختند یابانيو تظاهرات خ يیمايون نفر به راهپيليم 2.5اکتبر 
ن رابطه يبا مردم شدند و در ا یز مجبور به همراهين یکارگر یه هاياتحاد
  .کردند یاعتصاب عموم اکتبر اعالم 30شنبه  5در 

ل درست ضد يک تحليب است نبود ياعتراضات ادامه دارد اما آن چه که غا
ستم را ين رفرم ها و کل سين اياز مساله است که بتواند ارتباط ب یه داريسرما

شکل  یجوانه  یابانيخ یدر کالس ها. بپاخواسته روشن کند یتوده ها یبرا
را درمدارس  یريم گيتصم یشوراها. را قلمه بزند یاز کار و زندگ یگريد

و نشان دهد . ش بکشديپ ید وزندگيمراکز کار و تول یو دانشگاه ها و همه 
ا آن دولت ين يو ا ینالنه دارد نه در برلوزک یه داريسم در بطن سرمايکه فاش
ز آن يه الزم باشد احزاب با نام چپ نيمنافع سرما یاگر برا یاستيس. راست

  .   از آن وجود دارد یاريبس یکه نمونه هاش خواهند برد يرا پ
   2008دوم نوامبر 

  
  
   
  

 ا يتاليان ايتداوم مبارزات دانشجو
  یکارگر یه هايو نقش رهبران اتحاد یآموزش یاعتراض به رفرم ها

ک قطار شبانه از نقاط مختلف يدانشجو با  1000نوامبر حدود  12عصر  
رم را  یابان هايمبر آن ها خنوا 13در . ا به قصد رم حرکت کردنديتاليا

عنوان . به تظاهرات پرداختند ینرلوزکدولت ب یه رفرم هايبلوکه کردند و عل
ن بحران يا یم برايخواه یما نم" ن بود يش اياز شعارها یکيتظاهرات و 

مساله رفرم را با بحران ارتباط داده اند  یان به درستيدانشجو". ميپول بپرداز
موظف به  ،ه دارينده طبقه سرمايبه عنوان نما یاره ديسرما یرا دولت هايز



ه که ير سرماين سبب در بحران اخيحاکم هستند و به هم یحفظ منافع طبقه 
االت متحده به يه از آيبودن سرما یبنا به خصلت جهان یدر اندک مدت

ا يکارگر دن یت کرد، بار بحران را بردوش توده هايا سراين نقاط دنيدورتر
ست صرف امور يبا یکه م یاز بودجه ا ،یرکدام با حاتم بخشه. م کردنديتقس

فه ين وظيکردن از یشانه خال یشد و تا قبل از آن همه شان برا یمردم م
کرد، به  یشود کار یاست و نم یکردند که صندوق دولت خال یاعالم م

جا آن را مهار يه شتافتند تا از شدت بحران بکاهند و بتوانند تدريکمک سرما
دهد که  یالت نشان ميخود را با کاهش تسه ،آن یامدهاياکنون پ و. کنند

ن است که ياز آن رفرم ها هم یکيرد و يگ یعنوان غلط انداز رفرم را م
 یبرا 169و  133 یق مواد قانونيخواهد از طر یا با آن ميتاليدولت ا

به آموزش آزاد  یابيامکان دست  یقات و برايتحق یان، برايل دانشجويتحص
با مفهوم  ،را یطبقات یجاد کند و آموزش سلسله مراتبيا یقاتييتض ینو مجا

نش ياد گزيکه انسان را ب یوه ايبرقرار سازد، ش" یستگيشا" ی  ینشيگز
  .اندازد یم یتلرينژاد برتر ه
اش  ین شناسياست و زميات، سيک، ادبيزيدانشکده ف 4نوزا که يدانشگاه اسپ

ن دانشکده يادامه کار ا یوه هايو ش ان استياکتبر در اشغال دانشجو 17از 
تظاهرات  یح داده ام، از فراخوان دهندگان اصليتوض یها را در گزارش قبل

 یعني يیراهنما یرستان و حتيان دانش آموزان دبيعالوه بردانشجو. است
ند که يگو یآنها م. وستنديز به تظاهرات پيساله ن 14تا  11دانش آموزان 

ل يتحص یازهايق و نيبه عال یرشته انتخاب الت و نوعيبه تحص یابيدست
 یها ین دولت و کمپانيکنندگان مربوط است نه به برنامه ها و قرادداد ب

  .یه داريسرما
در  یه داريکه چگونه دولت سرما ،دهند یتظاهر کنندگان با اسناد نشان م

کند اما  یم یه گذاريسرما ،ینجات بانگ ها در بحران جار یک طرف براي
آموزش و  یبودجه از با کاستن  ،ن مورد خاصيگر در ايدر طرف د

  UGLه بزرگ ين روز دو اتحاديدر ا!! کند یخواهد صرفه جوئ یقات ميتحق
 یز براين) یه خدمات بخش عمومياتحاد CISL(و ) ايتاليه متحد اياتحاد( 

م يان تصميدانشجو یان با تظاهرات همراه شدند اما وقتيت از دانشجويحما
 یاست هايه سيعل یدسامبر را روز اعتصاب عموم 12روز گرفتند که 

اعالم ) ايتاليا یسراسر یه عمومياتحاد(  CGILدولت اعالم کنند  یقييتض
ن است که برلوز يم اين تصميل ايدل. کند یت نميکرد که از تظاهرات حما

رو ين نخست وزيک مذاکره محرمانه بيشرکت در  یآن ها را برا ینک
ه ياتحاد یروسا. نوامبر دعوت کرده بود 11ع در يصنا یون عموميکنفدراس

ه از آن ها انتظار يکه سرما یبا صداقت ،از آن چه که در آن نشست گذشت
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خود  یفه قانونيرا افشا نکرده اند اما چون بنا به خصلت و وظ یزيداشت چ
ه داران و يکه همواره منتظر نشان دادن چراع سبز مذاکره از طرف سرما

خواهند آزادنه در بحث و گفتگو  یکه م ،نديگو یهستند م یداره يدولت سرما
ر ياما سا. گنال مذاکره را نشان داده شرکت کنندير آموزش که سيبا وز
شرکت در مذاکره  یبرا ینعدم دعوت از طرف برلوز ک یه ها در تالفياتحاد

  !!کنند یدر تظاهرات شرکت م
کال يکه به سمت راد یکنند که هرجنبش اجتماع یه فکر ميرهبران اتحاد 

کارگر  یرود و توانسته با توده ها یش ميشدن پ  یه داريشدن و ضد سرما
وه يش یم شود و در محدوده يو کوشش آن ها عق ید با سعيبا ،همراه شود

ن که يل ايان به دليدانشجو. بماند یه باقيمورد پسند و قانونمند سرما یها
ه تظاهر کنندگان نموده  است يعل یمانتظا یروهايد به استفاده از نيدولت تهد

دسامبر را  12 یتظاهرات اصل یبرا یک تظاهرات آمادگيم گرفته اند يتصم
  .رو بپردازنديوامبر انجام دهند تا بتوانند به برآورد نن 28در 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 فرانسه 

   اعتراضات عمومی در فرانسه ترک در يخ سکوت
ه کنم و به خود بگويم دوران سکوت به می خواهم خوش بينانه به مساله نگا

ارگر اين وضع ديگر طبقه ی ک. پايان رسيد و اين ترک تعمير بردار نيست
ديگر . ديگر خود سرنوشت خود را رقم خواهد زد. د تابيداسفبار را بر نخواه

در مقابل سرمايه سر فرود نخواهد آورد، اما مگر واقعيات می گذارند اين 
  . ی ادامه يابدلحظات شيرين رويا باف

اعتراضات اجتماعی در فرانسه بعد از سال ها سکوت توسط جوانان 
اين اعتراضات لفظا توسط اتحاديه ها . ودانشجويان از ماه فوريه آغاز شد

مارس دولت  9در . مورد حمايت قرار گرفت، اما عمال با آن همراهی نشد
ری را بسيار سوسيال دموکرات اوالندو رفرم در قانون کار و حقوق کارگ

در حقيقت سياست های . آغاز کرد )2004(ديرتر از حزب برادر در آلمان
و ظهور پيش درآمدهای بحران  21که بحث اش از آغاز قرن  ،انقباضی

در پارلمان آلمان،  2004جديد سرمايه داری در آلمان آغاز شد و در سال 
ن با ترتيب اتحاديه های کارگری آلما. به تصويب رسيد و اعالم عمومی شد

آپريل وظيفه خود را تمام شده حساب کردند و قانون  4تظاهرات سراسری 
بعد از آن آلمان که بزرگ . بدون اعتراضات بزرگ بعدی به اجرا در آمد

ترين اقتصاد اتحاديه اروپا و تصميم گيرنده اصلی پشت پرده در قوانين و 
تبديل کرد و مقررات آن است اين سياست را به سياست اتحاديه اروپا 

کشورهای ديگر ملزم به اجرای اين رفرم ها اما نه به فوريت، بلکه در زمان 
فرانسه اين فرصت را بعد از بمب گذاری های اخير به دست . مناسب شدند

قانون زمان اضطرار، آزادی های اساسی از جمله آزادی تجمع را . آورد
ء استفاده از و چون تحت پوشش مبارزه با تروريسم و سو. محدود کرد

عواطف توده ها، با اعتراضات کارگری توده ای مواجه نشد، آن چه را 
دولت راست افراطی سابق جرات اجرايش را نيافت دولت سوسيال دموکرات 

  . به اجرا در آورد
در رابطه با انجام اعتراضات اخير فرانسه چهار اتحاديه ی بزرگ فرانسه 

مارس با هم به شور  ، در سوم  UNSA, CFTC,CFDT,CGTيعنی 
تا با اعتراضاتی که آغاز شده بود همراه شوند و طبقه ی کارگر را . نشستند

ازين چهار اتحاديه، .. عليه رفرم به طور سازمان يافته به ميدان بياوردند
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CGT  به دليل ارتباط با آنارشيست ها و حزب کمونيست فرانسه، دارای
در صندلی بين حزب کمونيست  سپس. پيشينه ی انارشيستی، کمونيستی است
توافق با به با رسيدن  68در سال . و حزب سوسياليست فرانسه نشست

ارتباط خود را  80مورد انتقاد نيروهای چپ قرار گرفت و در دهه  ،دولت
به عنوان بزرگ ترين اتحاديه  90با حزب کمونيست قطع کرد و از دهه 

اين اتحاديه مورد . اردفرانسه گرايشات سوسيال دموکراتيک قانون گرا د
عالقه ايرانيان خارج کشور و داخل کشور فعال در مسائل کارگری با گرايش 

دومين اتحاديه بزرگ فرانسه است که با  CFDT. به سمت اتحاديه هاست
اين اتحاديه . آلمان که مادر اتحاديه هاست روابط نزديک دارد DGBاتحاديه 
رانسه بود اما تدريجا به جايگاه چپ ترين اتحاديه ف 1970و  1960در دهه 

اصلی خود برگشت و با اقدامات نئوليبرالی سرمايه داری و حزب سوسيال 
اتحاديه ملی سنديکاهای مستقل خود را  UNSA. دموکرات همراه شده است

  . کنفدراسيون فرانسوی کارگران مسيحی است CFTC. غير سياسی می نامد
ندو رفرم در حقوق کار را مارس دولت اوال 9صبح روز چهار شنبه  9

 در همين روز اعتصاب رانندگان قطار به طور موفق پيش. تصويب کرد
در ميدان جمهوری تظاهراتی انجام  14رفت و اعالم شد که در ساعت 

مثل هميشه دانشجويان و جوانان بودند که جلوتر از بقيه در . خواهد يافت
دانشجويان و . رد کردبا اين امر نبايد سرسری برخو. محل حضور يافتند

دانش آموزان دوره های حرفه ای و غيره کارگران بالفصل آتی هستند و 
شرکت شان نه تنها از شور جوانی، بلکه هم با چشمداشت به آينده ی نزديک 
است که بايد نيروی کار فيزيکی و ذهنی خود را در بازار کار سرمايه داری 

تحت کنترل اتحاديه ها  ،ن دورهبه فروش بگذارند و خوشبختانه بخشا در اي
اما اتحاديه ها که نشست شان در سوم . قرار ندارند تا حرکت شان ترمز شود

بخشی از . مارس بدون نتيجه پايان يافته بود، در اين روز دو شقه شدند
اتحاديه با اعالم اين که خواهان بازنگری در قانون و بهبود آن هستند کنار 

با نيروهای ديگر يعنی جوانان شامل دانش . ت. ج. کشيدند و اتحاديه ث
آموزان حرفه ای، دانش جويان و بيکاران، نيروهای چپ مستقل و کارگرانی 
که از قبل بدون حضور اتحاديه به طور مستقل در اعتراضات شرکت 
داشتند، به توافق رسيدند تا اعتراضات گسترده تری را عليه رفرم و برای 

 31مارس، روز  9اتحاديه بعد از .  کنند سازماندهی ،پس گرفتن قانون
مارس را برای اين کار پيشنهاد کرد اما جنبش اجتماعی و نيروی کار جوان 
نمی توانست بيست روز آتی را در سکوت بگذارند در نتيجه آن ها به 

مختلف های اعتراضات روزانه و اجتماع شبانه در ميدان جمهوری به نام 
  .ادامه دادند



هزار نفر از اقشار  400تا  300سراسر فرانسه بين  مارس در 9در  
اين اولين اعتراض گسترده بعد از ماه مه . مختلف عليه رفرم به خيابان آمدند

. اين اعتراض انعکاس وسيعی در جهان پيدا کرد. در فرانسه بود 2012
مارس، نخست وزير به تلويزيون آمد تا در باره تغييراتی که در  14دوشنبه 

و به اين طريق آن بخش  ،ه قانون مذکور ايجاد شده صحبت کندشکل ارائ
در درون بااليی ها بحث به کنسرن های . منتظر اتحاديه ها را راضی نمايد

انترناسيونال و ناسيونال کشانده شد و اين که اين قوانين به سود کنسرن های 
بزرگ و به ضرر کوچک تر هاست و اين بحثی است که در آلمان هم بحث 

ز است؛ گويی تازه با مساله جديدی مواجه شده اند ونديده اند که قانون سود رو
چگونه عمل می کند، چگونه سرمايه متمرکزتر می شود و چگونه گام به 

صد . باز پس گرفته می شود ،دستاوردهای حاصل قرون طبقه کارگر ،گام
می کنند، البته که باالئی ها هشيارانه همه ی اين روند را می دانند وتعقيب 

تنها رقابت بين سرمايه هاست که با وجود جهانی بودن سرمايه، باز به اين 
در واقع اين شرکت های کوچک تر در مقابل . بحث ها دامن می زند

کارگران خود با دست بازتر قانونی عمل می کنند به طور مثال شرکت هايی 
که  ،يم بگيرندنفر در آن ها به کار مشغولند، خود می توانند تصم 50که تا 

 13ساعات کار روزانه در آن ها تا . شرايط کار در آن ها چگونه باشد
يعنی اضافه . بدون اين که دست مزد تغيير کند ،ساعت قابل کش آمدن است

بسته به فصل کار می توانند ساعات کار را کوتاه و . کاری ها ما به ازا ندارد
با تغييرات  CFDTس اتحاديه مار 16. يا تعطيالت اجباری بدهند ،بلند کنند

پيش آمده در قانون اعالم موافقت کرد و حتی آن را پيشرفتی در رابطه با 
که بيش تر  ،مارس تظاهراتی سازمان يافت 17. کارگران مزد بگير خواند

پالکاردها و شعار نوشته ها . دانشجويان و دانش آموزان در آن شرکت داشتند
از پرچم های بيشمار . ه يا نقاشی شده بودهم توسط خودشان تهيه و نوشته شد

. مدرسه را بلوکه کردند 115دانش آموزان . چندان خبری نبود ها، اتحاديه
به داليل امنيتی يعنی ترس  ،ساختمان اصلی دانشگاه سوربن و دانشگاه پاريس

و اين برای دومين بار بعد از خيزش  ،از اشغال توسط جوانان تعطيل شد
به خاطر  2006مارس  13بار اول در . بود 1968اجتماعی سال 

و  CGTمارس در توافقی بين  18در . تظاهرات بزرگ فرانسه انجام شد
 . اتحاديه دانش جويان و سازمان دانش آموزان، اين تغييرات رد شد

،  UTG,LAB,CFDT,FO,CNT-so,FSO,CGTاتحاديه های 
مارس در يک  31که باهم در  ،در اطالعيه ای اعالم کردند ،مارس 30در

شهر فرانسه،  260در اين روز در . درکت خواهند کرتظاهرات سراسری ش
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و اتحاديه ها از  390.000پليس از . مردم به خيابان آمدند
در اين اعتراض کارگران . نفر معترض صحبت می کنند 1.200.000

اعتصابی نداشتند ديگر  2003که بعد از سال  ،چاپ و مطبوعات نيز
در دو شکل رسمی و لباس  ،ل هميشه پليس به طور گستردهمث. شرکت کردند

و با گاز اشک آور سعی در متفرق کردن جمعيت  ،شخصی حضور داشت
اين که چه تعداد شرکت کردند مساله ی مهمی است اما مساله ی مهم . داشت

اگر يک ميليون نفر تنها . تر خواست و مطالبه ی شرکت کننده گان است
ضع سابق باشد، گوئی اوضاع سابق ايده آل بوده خواست شان برگشت به و
حداقل بايد مطالباتی باالتر از سابق داشته باشند . است، نشان از ضعف است

ولی . تا جدی گرفته شوند، به قولی از مرگ بگيرند تا به تب راضی شوند
 ،طبيعتا جز آن چه جاری است، نمی تواند باشد زيرا بر پای توافقات سابق

تحاديه های بزرگ و کوچک است؛ يک طبقه و اين همه امضای همين ا
  !صاحب اختيار

. در ميدان جمهوری اجتماعی می کردند ،جوانان گاه هر شب تا ديروقت
بحث اين . نفر در ميدان بودند 2000گاه شب ها تا . بحث ها پايانی نداشت

در " در روزنامه اقتصاد مطرح شد که . شب ها به روزنامه ها هم کشيد
و دو روز بعد ليبراسيون " آپريل 5اين شب چه چيزی نهفته است؟ ورای 
آپريل که تعداد  8باالخره در . چه کسانی هستند؟" شب"روسای : نوشت

تصميم . تصيم به اشغال ميدان گرفتند ،نفر رسيد 3000اجتماع کنندگان به 
گيرندگان فعالين اتک فرانسه، اتحاديه ی پايه ای، بی خانمان های پاريس، 

نديکای همبستگی جنوب، دانشجويان ، دانش آموزان و جوانان هوادار س
آنارشيست ها، اتحاديه چپ، چپ های راديکال و مستقل، کارگران موقت و 

و چون جمعيت شان به حد نصاب . گاه کار و نيروهای حاضر در ميدان بودند
ند، رسيده بود، توانستند از حق داشتن بلند گو که با يک ژنراتور کار می ک

هم . همه می توانند از بلندگو برای بيان نظرات خود استفاده کنند. استفاده کنند
کميسيون هايی . زمان امکان ترجمه هم وجود دارد، هم چنين برای ناشنوايان

درست شده است شامل کميسيون اکسيون ها، ارتباطات و ارتباطات بين 
شته می شود و مورد صحبت های ارائه شده به بحث و نظرخواهی گذا. المللی

  . قبول يا رد قرار می گيرد
اکنون گاه سر و گوشی آب می  ،احزاب سياسی که خود را به نديدن زده بودند

وزير کار استعفا داده است و يکی از اعضای حزب سوسيال دموکرات . دهند
نماينده حزب  15. ه استعضو هيات مديره استعفا کرده از حزب بيرون آمد

بايد ديد آيا آن ها ازين . ، در تظاهرات شرکت کردندبرخالف نظر حزب
موضوع برای آمدن با جنبش و قرار گرفتن در رهبری سود خواهند برد؛ 



آپريل  9. چيزی که بسيار اتفاق افتاده است و جنبش ها را به عقب رانده است
اتحاديه ها طبق معمول از کيسه . با صحبت از تظاهرات گسترده آغاز شد

ند و شنبه روز تعطيل کارگران را برای اعتراض بعدی انتخاب خليفه بخشيد
روزی که مشارکت کارگران در آن هيچ زيانی را متوجه کارفرمايان . کردند

معتقد است  CGTرئيس . آوريل خواهد بود 28اين شنبه اما . نخواهد کرد
نبايد سريع پيش رفت و يکباره دامنه ی اعتراضات را گسترده کرد، در 

يک . رايط فعلی فرانسه يک اعتصاب عمومی را منتفی می بينندضمن در ش
. واقعا نمی خواهد که حرکت قوی شود CGT: " اتحاديه چی جوان می گويد

او می خوهد حرکت کمی باشد تا بتواند در راس حرکت باقی بماند اما حرکت 
  ". نه آن قدر بزرگ شود، که کنترل حرکت را از دست بدهد

. الی کردن ميدان به طور رسمی مطرح شده استآوريل صحبت خ 10از 
جريمه تعين  ،آوريل بنا به علل امنيتی برای اشغال کنندگان ميدان ها 11در 

تدريجا شرکت کنندگان در تظاهرات و اعتراضات کاهش يافته . کرده اند
و اهداف آن  ،است و اين بيان گر نا اميدی و بی اعتمادی به سازمان دهندگان

بش کارگری قوی و از رفرميسم روی گردان بود، پاسخ اگر جن. هاست
بی اعتمادی به سازمان دهندگان را با اعتماد به خود، روی . ديگری می داد

گردانی از رفرميسم راست و چپ ،سازمان يابی از پايين شورائی ضد 
  2016آوريل  14  . سرمايه داری و ضربه به منافع سرمايه نشان می داد

  
 labornet.de: منبع

  
  
  

  

  2013و يجاد آلترناتيا یدر جستجو یس، کوششيکارگران در پار یگردهمائ
  Das ist nur der Anfang This is just the beginning  1968ن فقط آغاز راه است؛ شعار کارگران در ماه مه يا

   Sciences Poدر دانشگاه   2013ه يژانو 24شنبه  5روز 
مختلف که مشغول مبارزه اند،  یاه هانده  از کارگران کارگينما 500س يپار
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س يدالتاسيان عضو حزب جديکارگران مهاجر بدون مدارک اقامت، دانشجو
مبارزه با  یب و هماهنگ ساختن چگونگيترت یبرا ،یه داريضد سرما

اخراج ها و کاهش به اصطالح مخارج با کاهش پرسنل و ساعات کار، گرد 
 ،بزرگ موجود یه هاير مقابل اتحادو ديک آلترناتيجاد يا یآن ها برا. آمدند

ا يمانده اند  منفعلا ي ،ه کارگرانيکه در مقابل حمالت کارفرماها و دولت عل
ست و ين ین مساله تازه ايالبته ا{ کنند یم یبدتر از آن با آن ها همکار

ن مذارکرات و چانه زدن ها يه ها به هميک قرن است که کار اتحاديک ينزد
مثل  يیدر کشورها. }.کارگران خالصه شده استخاموش نگهداشتن  یبرا

ت ياده کنند و واقعيا آن چه  را که تاکنون نتوانسته بودند پ،هلند کارفرماه
بعنوان مثال . ه به اجرا در آورده اندياکنون با کمک دولت و اتحاد ،دهند

قابل انعطاف ساختن  یبرا ،کار در کارخانه ها یقرارداد قابل انعطاف ساز
ه هلند بسته شد و ين اتحاديان و بزرگترين انجمن کارفرمايکه ب ،هيات سرميامن

 ین حمالت به حقوق کارگران در دهه هايد تريشد اين از. ديبه امضا رس
ر شد و يامکان پذ ،مشاغل دائم به موقت یجيل تدريو با آن تبد ،ر استياخ

و  یمواز. مشاغل بصورت قاعده در آمد یکار نامطمئن و ناامن یقراردادها
مورد  یبورژوائ یکه بطور گسترده در رسانه ها ،ن قرارداديدرکنار ا

اخراج کارگران در کل کشور  یبرا يید قرار گرفت، طرح هايف و تمجيتعر
شغل  400.000قرار است  یدر فرانسه در سال آت. گنجانده شده است
  .موجود حذف شوند

بارزه را آغاز کرده که کارگرانش م يیاز کارگاه ها یندگانين نشست نمايدر ا
ش از يو رنو و ب PSA یل سازياند شرکت کردند؛ بطور مثال کارگران اتومب

که براساس اعالم کنسرن در ،  Aulnayدر   PSA همه کارخانه
و مبارزه کارگرانش در  یل سازيبخش اتومب. بسته خواهد شد 2014
ه در ن کيرا شامل است، و ا یکارگران صنعت% 20ن که يبخاطر ا ،فرانسه

ر ساختار قرار داشته است، ييتغ یبرا ،ارير مورد هجوم بسيچند ساله اخ
شغل را حذف  8000در تابستان  PSAقابل ذکر است که .  ار مهم استيبس

کارگران دو  ،د حمالتيه موج جديبرعل. کار کردين تعداد کارگر را بيو بهم
ن يز قبل از ارو 10ن تنها يهم چن. هفته است که اعتصاب را آغاز کرده اند

ذف خواهد ح یشغل را بزود 7500کارخانه رنو اعالم کرد که  ،نشست
 4500دا يکه در آن جد ،رفرانسياز شاغالن ا یندگانين نمايعالوه برا. کرد

ندگان کارگران ين نمايو هم چن ،کار شده انديشغل حذف و کارگرانش ب
ند، که در حال مبارزه ا ،ماه هست 60ر در که يگود یک سازيالست

ن دانشگاه هم يموقت هم منفرد و کارگران قرارداد یاز شرکت ها یکارگران
  .حضور داشتند



به  یجمع اعتماد :ن بود که اعالم شديا ،حاصل شد ین گردهمائيکه از یجينتا
ه ها با ياتحاد یز با کارفرماها ندارد که در آن روسايمذاکره صلح آم

 یم مينوشت کارگران تصمسر یو برا ،نندينش یکارفرماها به مذاکره م
د با هم يآن ها معتقدند که کارگران با. زنند یچندرقاز چانه م یو رو ،رنديگ

 یه فقط برايمثل اتحاد ،د هم خود راينبا. ه موج اخراج ها متحد شونديعل
 یحفظ مشاغل و محل ها یگرفتن غرامت بعد اخراج صرف کنند، بلکه برا

اگر کارفرماها اعالم . ما مبارزه کنندبعنوان حق کارگر در برابر کارفر،کار
به  ،پرداخت خراب است یبرا یو اوضاع اقتصاد ،ندارند یکنند که پول یم

 یو حساب و کتاب ها یدفاتر مال یخواهان بازرس ،طيشرابه م يتسل یجا
پس که يليف یون سازيزياز کارخانه تلو ین نشست کارگريدر ا. شرکت شوند

که سه سال  یو با مبارزه ا ،شرکت داشت 2009کال سال يدر اعتصاب راد
ر ياتشان در اخراج مدياو از تجرب. ادامه داشت همراه بود حضور داشت

و گفت کارگران  ،گزارش داد یکارخانه و اداره کارخانه تحت کنترل کارگر
از دارند اما کارگران ين روسا هستند که به کارگران نيا" اموزند که يد بيبا
  ". س ندارنديبه رئ یازين

وزارت کار  یه جلويژانو 29را در  یاجتماع ،تداوم کار یبرا یگردهمائ
 یمختلف در بخش ها یکه کارگران شرکت ها ،کرده است یسازمانده

که . ان دارد، شرکت خواهند کرديمختلف که اعتصاب و مبارزه در آن ها جر
و  جهت دفاع از مشاغل ،ويک کلکتيجاد يا یبرا یمقدمه ا ،ن اجتماعيد ايبا

ر يز ،انيجوانان و دانشجو یتيک بلوک حماين يهم چن. کار شود یمحل ها
  .شود یجاد ميا" ن فقط آغاز راه استيا"  یعني 1968پوشش شعار ماه مه 

ت از مقاومت در برابر يو حما ،یسازمانده یبرا یمسلما هرگونه کوشش
دارد کار، استان یه محل هايعل یه داريسرما یحمالت کارفرماها و دولت ها

 توسط خود ،شانيکارگران و خانواده ها یو روان یت شغلي، امنیزندگ
 یاما مقاومت و دفاع به تنهائ ،ار الزم استيبس ین کارگريکارگران و فعال

کارگران اگر بخواهند موارد باال را واقعا مورد دفاع قرار . ستيکارساز ن
ه يخود را برعله يکنند و در مقابل سرما یريه جهت گيه سرمايد عليدهند با

که عامل استثمار کارگران و  یه کارمزديعل یعنيج آن يوه رايه و شيسرما
  .  ه است، سازمان دهنديت سرمايتقو
  

  Junge Welt  :منبع
  



105 

  
  

  2010در فرانسه؛  یکارگران و مردم ناراض یتظاهرات اعتراض
 یمردم ناراض ون نفراز کارگران ويليم 2ش از يب ،سپتامبر 7روز سه شنبه 

 یاست هايدر اعتراض به س ،گريشهر د 200س و يدر پار ،فرانسه
از  یاريمدارس بسته ماند و کار بس. ابان آمدنديدولت فرانسه به خ یاقتصاد

از پروازها و حمل و نقل  ی، بعضی، راه آهن ملیمراکز خدمات عموم
ته دو ماه گدش یط یونيليم ین اعتراض عمومين دوميا. مختل شد یشهر
مربوط به مهاجرت و اخراج  یاست هايه سيد به آن تظاهرات عليبا. است

  . ه را اضافه کردياز نظر دولت سرما یرقانونيغ نيمهاجر
ه ياز مسائل مهم اتحاد یکيامروزه به  ،یمساله باال بردن سن بازنشستگ

ن استدالل که يبا ا ،ه اروپاياتحاد یبا همه کشورهايتقر. ل شده استياروپا تبد
 یصندوق هاو ن آمده، ييباال رفته و در کنارش زاد و ولد پا ید زندگيام

ل يکه در آمد آن ها به دال یدر حال ،مجبور به پرداخت باال هستند یبازنشستگ
. هستند یبازنشستگ یخواهان باال بردن سن مبدا برا ،ابدي یباال کاهش م

ت و قرار است سال اس 64ه اروپا يدر اتحاد ین سن بازنشستگيانگياکنون م
اما فعال در .ل شوديسال تبد 68به  2028و در  67به  2021در سال 
است که  یدر آلمان دو سال. ه اروپا متفاوت استيمختلف اتحاد یکشورها

و دولت  ،سال بحث است 67به  65از  یبرسرباال بردن سن بازنشستگ
 یگسال 50شود قبل از سن  یونان اکنون ميدر . آن است یمصمم به اجرا

ه اروپا يگر اتحاديد یاما در اثر فشار کشورها ،بازنشسته شد یطيز با شراين
در . ر خواهد کردييونان تغيبه  یاضتيل برنامه ريو تحم ،در سال گذشته

اما در فرانسه . است یسن بازنشستگ یسال برا 70از  یانگستان صحبت حت
اما  ،ش دهديسال افزا 62و دولت قصد دارد آن را فعال به  است، سال 60

ر متوسط سن يسال تازه ز 62ند که يگو یست و مين حد نين آخريا
 یجاد رفرم از همتاهايخواهند با ا یآن ها م. ه اروپاستياتحاد یبازنشستگ

سه پول يورو از کيون يليب 70مبلغ  2023گر خود عقب نمانند و تا سال يد
کوپ ن رابطه يدر ا. کارگران بدزدند و به اصطالح خودشان پس انداز کنند

Cope  رهبرحزبUMP ايUnion for a Popular 
Movement ديگو یس شد ميتاس 2002راک در سال يکه توسط ژاک ش :

 به 2010در  ،یبازنشستگ یبودجه صندوق ها یم کسرينکن یاگر ما کار"
 70به  2030ون و باالخره در سال يليب 45 به 2020ون و در يليب 20

  ".ديورو خواهد رسيون يليب



از دست  یکي. کرده اند یرا سازمان ده ین تظاهرات اعتراضيه ها اياتحاد
ه ياتحاد یتظاهرات برا" کند که  یدر مصاحبه ادعا م ،هياندرکاران اتحاد

 یدر حال ،ميستيدهد که ما با رفرم مخالف ن یادامه م یو. بود یروزيک پي
سهم داشته م در آن يخواه یبرند ما هم م یه داران از آن سود ميکه سرما

ه يرا در سرمايب است زيعج ،هين دست اندر کار اتحادياظهارات ا"!! م يباش
گر همان کار پرداخت يهستند و سود طرف د یکارگران بازنده اصل یدار

د يتشد یعنيکه از رفرم  ،است یرزمانيکارگران د. نشده کارگران است
ک يکارگران  جيبس ،یزمان. شتر نخواهند برديجز فشار کارب یاستثمار سهم

ده شده را بخود ين ارزش دزدياز یکه حداقل بتواند بخش ،است یروزيپ
ه يدر تقابل با سرما ،کل آن یريباز پس گ یو خود را برا ،بازگردانند
ک بازنشسته بخش هنر ي ،هين مسئول اتحاديدر مقابل ا. کنند یسازمانده

تا فشار  ،برند یسود م یآن ها از بحران اقتصاد"که  ،دهد یح ميتوض
آن . استمداران فاسد هستنديشتر سيدهد که ب یو ادامه م ،اد کننديبرمردم را ز

حمله  یامروز به بازنشستگ. شکنند یما را در هم م یستم اجتماعيها س
ون يليم 2ج يه بسيگرچه اتحاد ".ستم بهداشت خواهد بوديآوردند فردا نوبت س

که عقب  ،ه آن اعالم کرداما دولت بدون توجه ب ،دينام یروزيک پينفر را 
که  ،نديرود بگو یادشان نميالبته . برد یش مياست خود را پيند و سينش ینم

ه ين است که سرمايآن چه که مشهود است ا. ن باره حاضر به بحث انديدر ا
طبقه کارگر، با تمام قدرت  یقدرت یدر دوران ب ،آن ها یداران و دولت ها

کارگران و  یسه يرا به ک یه داريابحران سرم ینه يخواهند همه هز یم
 ،به کارگران و مردم ندارد یچ ارتباطيکه ه یبحران. ل کنندير تحميمردم فق

 یازهايو ن یزندگ یباال ینه هايآن ها به هز. ه استيبلکه بحران سرما
از بانک ها و ين توجه را به نيشترياما ب ،کنند ینم یچ توجهيه یاجتماع
  . دهند ین مردم نشان ميهمسه يآن هم از ک ،ه هايسرما
 یکه معموال کارگران بعد از بازنشستگ ،ن بودييچنان پا ید زندگيام یزمان

ه ياما حاال سرما. مردند یدن به آن ميا قبل از رسيماندند  یچندان زنده نم
ن يمسئول. از چند سال آرامش بعد از کار کارگران دلخور هستند ،داران
توانند بعد از  یاکنون کارگران م :نديگو یه دار دولت فرانسه ميسرما

نده آن يه داران و دولت نمايسرما!! گر زنده بماننديسال د 20 یبازنشستگ
ن يسر برزم یبعد از بازنشستگ یشرمانه انتظار دارند کارگران اندکيب ،ها

ه يسرمای ه يا آمده اند تا فقط برسرمايکه آن ها بدن يیگو ،رنديبگذارند و بم
د ين توليکارگران ماش. و حق آرامش و استراحت ندارند ،دداران اضافه کنن

 ین هايشان به گورستان ماش ید کاريان عمر مفيکه بعد ازپا ،ستنديه نيسرما
. ل فرستاده شونديتبد یذوب برا یا به کوره هاي ،خته شوندير یاسقاط
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متحد . اگر به قدرت خود آگاه شوند ،اند یه داريکارگران گورکنان سرما
  .  رنديخود بدست بگ ،خود را یبخواهند زمام امور کار و زندگشوند و 

  2010سپتامبر  9
  
  
  

  

 2009 ،در فرانسه یاعتصاب عموم
به کمک  ،در فرانسه یه دولت سارکوزيژانو 28در روز چهارشنبه 

. ب رسانديکارگران جوان به تصو یبرا ، را یديقانون جد» ندگان ملتينما«
دولت . وجود دارد گوبحث و گفت یمطلب برا يیايک سطر باال دنين يدر هم

ندگان ملت چه يدارد و نما يیاست؟ ملت چه معنا یچه نوع دولت یسازکوز
که  ینيندگان با پارلمان خود و قوانين نماين دولت و ايهستند؟ ا یکسان
 یم یندگيرا نما یکنند و چه منافع یت ميحما یکنند از چه کسان یب ميتصو

اه کردن دهها و ين جا بدون بحث، بدون سياما در ا برند؟ یش ميند و پينما
همه الزم است اما نه در (صدها صفحه کاغذ، بدون مدد از کلمات و جمالت

و آن چه که خود را در عمل در  ،ن جمعيتنها با توجه به اعمال ا ،)اين جا
توجه روزانه به . را کرد یريجه گين نتيشود بهتر یم ،دهد یجامعه نشان م

د به ياست و نبا ین آگاهيضرورت ا ،افتد یدر جامعه اتفاق مآن چه که 
 -کند یه ما که کار ميبرعل - کند یما نم یبرا ین دولت کارين که ايصرف ا

مردم کارگر . جه عکس العمل الزم به آن غفلت کرديو در نت ،ن توجهياز
ه يبا دقت کار دولت سرما ،اريان هشيدانشجو و کار یايفرانسه، جوانان جو

 .دهند یبه آن پاسخ م یجمع یو با حرکت ها ،کنند یحاکم را دنبال م یدار
ه يکه عل ،ستيافته نيآن چنان سازمان  ،ن حرکت هايهرچند که هنوز ا

مداوم و جهت دار  یو در مبارزه ا ،کند یريجهت گ یه به طور کليسرما
سم حاکم يرفرم ،ن نقش مخرب رايشتريب ،ن امريدر ا. نديبساط آن را برچ

  .کند یم یباز یجنبش کارگربر
ش يبه دوبرابر افزا ،سيس پاريپل یروهايک هفته قبل از طرح مساله، ني
ک يبه  خود جهت سرکوب یو نشان دادن آمادگ يیقدرت نما یو برا ،افتندي

به  ،آن ها یان مراسم رژه يبعد از پا یسارکوز. اقدام کردند یمارش نظام



او گفت . ح داديشان توضيبرا یوشنآن را به ر یفه يپرداخت و وظ یسخنران
  :کنم یم يیمن به شما دو راهنما

ژه از يبه و. ديها محافظت کن يیماين است که از راهپيمن ا يین راهنماياول  - 
 ؛ديگو یس ميه به پليس دولت سرمايرئ ،يین راهنمايبا ا. جوانان يیمايراهپ

. اهند داشتش است و جوانان در آن نقش عمده خويدر پ یاجتماع یکه حرکت
  .ديپس آماده و گوش بزنگ باش

ن را يگردن کلفت ها و قاتل ،ديتوان ین است که تا ميا يین راهنمايدوم  - 
ن مردم کارگر تظاهر يالبته منظورش از گردن کلفت ها و قاتل. دير کنيدستگ

ط موجود يکه در شرا ،هستند یو جوانان یاجتماع یها یه نابرابريکننده عل
  .جامعه رانده شده اند یه يز ندارند و به حاشيستاره ن کيدر هفت آسمان 

فرانسه که نسبتا  یکارگر یشدن آن، جامعه  یب قانون و علنيبعد از تصو
کارگران، جوانان، . ديآ یبه حرکت در م ،کند یآگاهانه مسائل را دنبال م

ه ها يرهبران اتحاد یهمه و همه حت ؛ان، خانواده ها، دانش آموزانيدانشجو
ل کننده به دولت و يشنهادات تعديو دادن پ ،حرکت یجهت ده یه براالبت

کار با  یکه قراردادها ،دهد یان اجازه مين قانون به کارفرمايا. انيکارفرما
دند يد یهرگاه ضرور ،دو سال بعد از بستن قرارداد یو در ط ،جوانان ببندند

 ،ون به جوانانن قانيد ايگو یحکومت م. آزادند آن ها را از کار اخراج کنند
 یان جرات ميق که به کارفرماين طريبه ا ؛دهد یافتن کار مي یبرا یشانس

ن قانون دست يقت دولت با ايدر حق. دهد که جوانان را به کار بگمارند
و سپس مچاله و  ،با سرنوشت جوانان و استثمار آن ها یکارفرماها را در باز

ان که يدانشجو. شته استابان ها باز گذايپرت کردن آن ها به سنگ فرش خ
 یل شدن مينده خود را بعد از فارغ التحصير آين جوانان تصويا ینه يدر آئ

ساله اش   25- 18٪ جوانان 20ش از يکه ب یدر جامعه ا :نديگو ینند ميب
تواند بصورت  ین امر ميا ،دا نکرده انديپ یچ گاه کاريا هي ،کار هستنديب

ه کارگران شاغل بکار يکاران و عليب هيعل ،کارانيو ارتش ب ،ديقاعده در آ
 یعموم یکارياز دوبرابر نرخ ب یدرصد 20ش از ين نرخ بيا. گرفته شود

  .کشور باالتر است
 100ش از يس و بيدر پار ،هيژانو 29ن سبب روزپنج شنبه يبه هم
مت يش مداوم قين قانون و افزايب ايمردم در اعتراض به تصو ،گريشهرد

ن يدر ا. زدند یتراض و اعتصاب سراسردست به اع ،یارزاق عموم
س ير سروي، سای، مدارس دولتینيو زم يیاعتصاب بخش حمل و نقل هوا

ک دو فرانس، يها از جمله الکتر ی، کارکنان کمپانیدولت یخدمات عموم یها
. شرکت کردند یر خدمات شهريهلولت پککارد، پزشکان، معلمان و سا

 ی٪ پروازها30. رآورد شده استون نفر بيليک ميش از يبه ب ،حضور مردم
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 ی٪ قطارها40و  یمحل ی٪ قطارها60. لغو شده بود یو خارج یداخل
خط  7س تنها يپار یخط مترو 14از . ر از حرکت بازمانده بودنديع السيسر

د با يس رسيپار یدان جمهوريبه م یوقت ،تظاهرات توده ها   .کردند یکار م
ن يتفاده از گاز اشک آور، ماشس با اسيپل. ه مواجه شديس سرمايحمله پل

و تظاهرات المحاله به خشونت  ،به جان تظاهر کنندگان افتاد ،آبپاش و باتوم
خجالت  یس انتظاميند پليکه جوانان معترض بگو ،ده نشديچ شنيه. ده شديکش

کند  یرا م یس کاريدانند پل یرا ميز پليس تو مال مائی،: يا بگويند خجالت
کند و هرچه را که به  یافت ميآن پول در یبرا. دشو یت ميآن ترب یکه برا

 -وجود خواهند داشت يیالبته همواره استثناها -دهد یاو دستور بدهند انجام م
 مورد 500که  ،ر شدنديتظاهر کننده دستگ 800در مجموع تعداد . 

فراخوان  ،زيه بزرگ نياتحاد 8رهبران . س تعلق داشتيبه پار یريدستگ
 1.9اما آن ها تنها . ک روزه را صادر کردندي یاعتصاب عموم یبرا

 یکنند که جزء کوچک یم یرا رهبر یه ايافته اتحاديون کارگر سازمان يليم
اعتراض  يیمايدر راهپ ،ن نسل مختلفيچند. کار فرانسه است یروياز ن

و  ،دانند یط حاکم را وضع مشترک خود ميرا شرايز ،شرکت کرده بودند
ک تظاهر ي. گذارند یه تنها نميسرکوب سرما یرويگر را در مقابل نيهمد

ن که يا یم؛ ما در باره يمان شرکت کرديما به خاطر بچه ها: گفت یکننده م
  . مينده شان چه خواهد شد ناراحتيچه برسرشان خواهد آمد و آ

ن اعتصاب ياول یول ،نبود که در فرانسه رخ داد ین اعتصاب عمومين اوليا
 یند فرانسويگو یاروپا م یدر همه جا. بود یدر حکومت سارکوز یعموم

ها صبح از خواب  یفرانسو :نديگو یم یکارگران آلمان. گرنديد یطور یها
ن يالبته ا ،شود یم بعد اعتصاب آغاز ميند اعتصاب کنيگو یشوند و م یبلند م

 یضد کارگر یاست هايدر مقابله با س یف از کارگران فرانسويرا در تعر
م رهبران يکه اغلب کارگران بدون توجه به تصمن يو ا ،نديگو یدولت م

 34.4چنانکه بعد از کمک  ،دهند ید انجام دهند ميرا که با یکار ،هياتحاد
درصد  70ک يبالفاصله نزد ،به بانک ها یدولت سارکوز یون دالريليب

اعتصاب  یسيروزنامه نگاران پار یا وقتي ،مردم دست به اعتصاب زدند
٪ با 12و تنها  ،٪ مردم مواجه شدند89 یت و همدرديبا حما ،کردند

 یريهمراه با شدت گ. ا اعالم تنفرنمودندياعتصاب آن ها مخالفت کردند 
و با  ،ها یکارسازيو شدت اخراج ها و ب ،یه داريسرما یبحران جهان

 یمسلما شاهد حرکت ها ،کارگران یه به حداقل زندگيحمالت مداوم سرما
د يوشا ،در راه خواهند بود یگريد یومعم یم بود و اعتصاب هايخواه یآت

کارگران با رشد  یه داريمبارزات ضد سرما یکشت ،ن تندبادهايدر گذر ا
 یآگاه. ديمايرا که الزم است بپ یريمس ،یطبقات یريو جهت گ یطبقات یآگاه



طبقه کارگر  یتواند برا ین ميهم چن ،در جهان یجار   یبه مبارزه طبقات
که از  یآحاد مردم یان و همه يدانشجو ی، براکارگران جوان یران، برايا

ات با يعمل، تجرب یبرند ضمن دادن قوت قلب برا یرنج م یستم و نابرابر
                           .ده گرفتيباشد که بتوان از آن ها ا یارزش

    2009ه يفور 
  
    
  

  2009در فرانسه؛  یاعتصاب عموم
هستند و با ما فرق  یگريجنس د ها از یگفت فرانسو یم یآلمان یکارگر
  ابان و بالفاصلهيم به خيند برويگو یم. رنديگ یم ميکباره تصميآن ها . دارند

  .رديگ یشکل م یشود و اعتصاب عموم یت ميابان ها پر از جمعيخ
ون نفر از کارگران و مردم فرانسه يليک ميش از يب ،مارس 19شنبه  5روز 

ن شهرها در يمردم در ا. دست زدند یشهر کشور به اعتصاب عموم 20در 
و  ،ابان ها آمدنديبه خ یدولت سارکوز یاقتصاد یاست هاياعتراض به س

خود را  یآن ها خواسته ها. اد کردندينفرت خود را از اقدامات دولت فر
  . مختل شد یو حمل و نقل عموم ،از مدارس بسته ماند یاريبس. اعالم کردند

ر و يع السيسر یدرصد قطارها 40. شد اعتصاب در شبکه حمل و نقل آغاز
 یک سوم پروازهاي. از حرکت بازماندند   یمنطقه ا یاز قطارها یمين

و برق در اعتصاب  یرا کارگران بخش انرژيلغو شد، ز یفرودگاه اورل
کردند و مردم را در رساندن  یکار م یشهر یمتروها و اتوبوس ها. بودند

از  یز بخشين یبخش خصوصدر . رساندند یم یاريبه محل تظاهرات 
  . وستنديها به اعتصاب پ ی، نفت و خرده فروشیخودرو ساز یکارخانه ها

ه يمقابله با بحران روز سرما یبرا ،ورويارد يليم 26مبلغ  یدولت سارکوز
به  یشين علت افزايبه هم. بود یاما ناکاف. ب کرديدر فرانسه تصو یدار

همراه  ،هيماه ژانو یونيليک ميب گر را بعد از اعتصايارد ديليم 4/2زان يم
چ کدام ياما ه. رات به آن اضافه کردييتغ یو برخ یاتيمال یل هايبا تعد

ه يسه سرمايروانه ک ،را بخش اعظم آنيمردم نبود، ز یدردها یبرا ینيتسک
 یتوده ها ین کارها برايجه اينت. تا توان رقابت آن ها را باال ببرد ،داران شد

کارگران . ین حداقل زندگيدر تام یود و اخراج و ناتوانب یکاريباز ب ،کارگر
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دولت در مورد کاهش  یو حذف برنامه ها ،ش حداقل دستمزدهايخواهان افزا
  .هستند یالت بخش عموميتسه

 ین سبب سارکوزيبه هم. کردند یبانيدو سوم مردم فرانسه از اعتصاب پشت
 یمن نگران: "کرد اواخر کار شاه بود اعالم یاد آور نطق هايکه  یدر نطق

پرواضح است که منطور او نه مردم ". فهمم یمردم فرانسه را م یها
ت فعال را يدرصد جمع 10 یکارياکنون ب. ه داران بوديبلکه سرما ،کارگر

با . ده استيون نفر رسيليکاران به دو ميدر خود غرق کرده است و تعداد ب
تعداد ،  2009سال ان يرود که تا پا یانتظار م ،ط موجوديتوجه به شرا

 یاريبس. وندنديکاران بپيکار شوند و به ارتش بيز بيگر نيهزار نفر د 350
سرسام آور  یدر همان حال که سودها ،ل توتاليم از قبيعظ یها یاز کمپان

کنند،  یفوج فوج اخراج م ،یر نام مشکل اقتصاديکارگران را ز ،برند یم
ت با .ژ . ه ثياتحاد. استخته يکه خشم کارگران را به شدت برانگ یزيچ

تا  ،کوشد یم یسارکوز یاست هايس ینسبت به برخ ،یگرفتن ژست انتقاد
سم يکاليدر داربست سند ،را یون ها کارگر فرانسويليان ميموج خشم و عص

 یه داريرومند ضدسرماين یک جنبش کارگرياب ين امر در غيا. مهار سازد
ا بر روند روز مبارزات خود ر یآثار منف ،یافق لغو کار مزد یو دارا

م موج کوبنده اعتراض ينيب یکه م ینهد، به طور یم یبر جا ،کارگران
و به اندک  ،کند یل ميتعد یه اياتحاد یپلماسيش خود را با ديکم و ب ،کارگران

     2009مارس    .دهد یت ميط کار و سطح دستمزدها رضايدر شرا یرييتغ
  
    

هيچ انسانی غيرقانونی : رانسه موج دوم اعتصاب کارگران مهاجردر ف
 2008! نيست 

 15بعد از اعتصاب کارگران مهاجر بدون مدارک قانونی در فرانسه در 
مه در  20آوريل امسال، موج جديدی از اعتصاب دوباره در روز سه شنبه 

هزار کارگر خارجی بدون  400تا  200در مجموع بين . پاريس آغاز شد
آن ها معموال درمشاغل . و کار می کنند مدارک قانونی در فرانسه زندگی

سخت، زيان آور، کم درآمد و بدون بيمه و بدون قرارداد کار قانونی کار می 



ی کارفرمايان از پرداخت دستمزد آنان خودداری می کنند، زيرا می گاه. کنند
  .دانند که آن ها نمی توانند به تعقيب قانونی کارفرمايان بپردازند

کارگر بدون  500کارگران سنزپييری شرکت دارند، در موج دوم اعتصاب 
. کارفرما در پاريس و حومه مشغول به کارند 20که نزد  ،مدارک قانونی

آوريل نيز  15عالوه براين تعداد، صدها نفر از شرکت کنندگان در اعتصاب 
شرکت دارند، در مجموع کارگران بخش نظافت، کارگران ساختمانی، مهمان 

  .ها و پيتزافروشی های شانزه ليزه خانه ها و رستوران
   .کردند   آن ها از کارگران ديگر درخواست حمايت ،روز چهارشنبه

در کن، . تلويزيون از گسترش اعتصاب به استان ها و به ويژه به کن خبر داد
کارگر  400شهر فستيوال های سينمايی و شهر مردم ثروتمند، حداقل 

برای کسب  ،اين کارگران. می کنندسنزپييری در هتل ها و رستوان ها کار 
نفر ازين  8دراين روز، . مبارزه می کنند ،مدارک قانونی اجازه کار

روز است در اعتصاب به سر می  55که  ،کارگران بدون مدارک قانونی
وضعيت خود را توضيح دادند و گفتند که اعتصاب شان فقط به خاطر  ،برند

دستمزد آن ها را  ،ارفرمابلکه برای اين نيز هست که ک ،مدارک نيست
کارفرما از  ،يعنی مثل کارگران بسياری از صنايع ايران. پرداخت نمی کند

پرداخت دستمزد زير از  ،کار آن ها سود می برد، اما به بهانه ورشکستگی
اگر نيروی کارگران را  ،سرمايه داران در هرجای دنيا. شانه خالی می کند

 ،بعد از افشاگری اين کارگران. هند داشتازين کار ابايی نخوا ،ضعيف ببينند
و در اثر مبارزه جمعی آن ها، از طرف پليس و اداره خارجی ها به آن ها 

هم چنين، طی . که برايشان مدارک قانونی صادر شده است ،اطالع داده شد
و  ،کارگر بدون مدارک قانونی موفق به بستن قرارداد کار 1000اين مدت 

اين خبر خوبی است، اما حتی شامل نيم . شده اند گرفتن اجازه کار قانونی
کارگران صندوق حمايت از اعتصاب تشکيل . درصد مجموع کارگران نيست

  2008مه  .و درويت دوانت از آنان حمايت کرده اند. ت.ژ.تاکنون ث. داده اند
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  انگلستان
    2011؟ یاجتماع یعدالتيشورش،  پاسخ درست به ب

 
. شاهد شورش جوانان بود) 2011آگوست  11تا  6(س در هفته گذشتهينگلا

ا ي یقائي، آفریاه، اروپائيد، سيسف ؛یاجتماعمختلف  یاز گروه ها یجوانان
. داد یل مين، تشکير نشيت آنها را جوانان مناطق فقياما اکثر. تبار یائيآس

از  يیهاس، بخش يانگ یر دارائيکه به گفته جورج آزبورن وز یهمان هائ
، یکشور، منفک بودند و و به مدت طوالن یان اقتصاديجامعه اند، که از جر

  .ده انگاشته شدنديناد
ز خانواده و دوستان مارک يمسالمت آم يیمايشورش شب شنبه، بعد ازراهپ

،  به سمت -ده بود يل رسيس بقيپل یراندازيکه با ت  - ساله 29جوان  ،دوگان
. ساله، آغاز شد 16ک دختر يس در آن جا، به يپلس تاتنهام، و حمله يدفتر پل

روشن، در  یجوان، که روزنه ا یاز لندن، در آتش خشم توده ها يیبخش ها
مغازه ها غارت شد، و . دند، شعله ور شديد ینده، نميآ یشان بسو یزندگ

تن، با همه قوا، به مقابله با يس مترو پوليپل. ديب ديمردم آس یبعضا خانه ها
مه تمام گذاشت ياش را، ن یر، مرخصينخست وز. ن، برخاستشورش جوانا

 یرسانه ها. د کرديو به لندن، برگشت و جوانان را، به اشد مجازات، تهد
ر، ير را، به گردن جوانان و کودکان درگيافته، تقصي، جهت یه داريسرما

  .شدند انداختند، و خواهان مجازات آن ها
اگر، حرکت  یت کرد، حتيحما ،ین اعماليشود، از چن یمسلم است که نم

ن، به ياما ا. ، باشدیه داريبزرگ سرما یه کنسرن ها و فروشگاه هايعل
سرکوب، و  یروهايس و نيد خشونت پليگر بودن، تائيدرجانب طرف د یمعن

د، يد ديبا. ستيهم، ن یه داريسرما یصحه گذاشتن بر الطائالت، رسانه ها
تواند باشد،  یخلق الساعه م یا ن، واقعهيا ايآ. سرچشمه مشکل، در کجاست

، یبا خشونت دولت یاريروزانه، بس. کنفر، آغاز گردديکه با کشته شدن 
هر روزه، مواجه  یبازند، پس چرا ما، با شورش ها یس جان ميتوسط پل

در  یس و حتيخ انگليگر، در حافظه تاريد یم؟ واقعه لندن و شهرهايستين
 یلندن، دهه ها. را، در خود دارد یگرير، موارد مشابه ديم قرن اخين نيهم
ن گونه، جوانان سر به شورش، برداشتند، ياد دارد، که هميرا، ب 90و  80

شه اش يرا ريتوانست حل شود، ز ینه، نم. و حل نشد یابيشه ياما مشکل ر



تداوم مشکل، در . شد یده ميپراکند، و د ید ميخود، خود را، مثل نور خورش
. عدم حل مشکل، و سرپوش گذاشتن بر آن دارد، نشان از یمتوال یدهه ها

دارد، و  ی، پرده بر میه داريچرا که پرداختن به آن، از گند و کثافت سرما
  .زند یه، لطمه ميبه منافع سرما

مداوم  یاش، با اخراج ها یدر پ یپ ی، با بحران هایه داريستم سرمايس
کردن روز  یسي، با پلین اجتماعيستم تاميکارگران، با حذف گام بگام، س

ز جوانان، بطور مثال يصلح آم یافزون جامعه، با سرکوب حرکت ها
جوان  یها یناز یانه با جنبش ضد اتم، و ضد راست افراطيبرخورد وحش

و  یستم آموزشير سييدر اعتراض به تغ یدر آلمان، و جنبش دانشجوئ
 یديا چند برابر کردن آن، با بستن مراکز تولينه ثبت نام يهز یبرقرار
، که در آن نرخ و شدت استثمار، يیه به کشورهاي، و انتقال سرمایصنعت

نده را، در يد به آيو ام. و.ستند و يبدون حد و مرز است، و کارگران متشکل ن
فقر را . ن آن، کشته استيژه در طبقه کارگر و قشر پائينسل جوان به و

گاه در بوق را و آن  یو به همراهش فقر فرهنگ یگسترش داده است؛ فقر ماد
قاچاق مواد  یتکارند، مجرمند، درباندهاين ها جنايد که اندم یه ميسرما یها

 ید، به جانده یشتر را، سازمان ميچاره، فشار و سرکوب ب یمخدرند و برا
" به طور مثال . ت کننديرا، تقو ینيو تام یحيو تفر ین که، امکانات آموزشيا

خود  یزندان ها یارد دالر برايليم 49کا يالت آمريپنجاه ا 2007در سال 
بود که آن ها  یشش برابر مقدار ،نه زندانيش هزينرخ افزا. صرف کردند

 یستم جاريروشن است که در همه کشورها، س. صرف آموزش کردند
ن يآن ها ا. طبقه حاکم شکل گرفته است یق اقتصاديعال یبرمبنا ،يیقضا

ن تصور يا. ر استيردم فقت، کار ميدهند که جنا یجاد و تکامل ميتصور را ا
ن يا. شود یفقرا متمرکز م یدر خدمت منافع قدرتمندان قرار دارد و رو

. گرداند یم یرو یو اجتماع يیقضا یها یعدالتيستم از توجه کردن به بيس
نار سه روزه يميدانمارک، س."( پوشانند یرا م یجامعه طبقات یعدالتيآن ها ب
اکتبر . تيت، نژاد و قومي؛ طبقه، جنسزندان: ورک شاب  - ین الملليفوروم ب
  ).یده ثابتي، فر2010
که، امرار معاش توده  یژه در مراکزيس، بوياز مناطق انگل یاريدر بس

 یگذشت، و در مناطق صنعت یدر معادن ذغال سنگ م یش، با کارگريها
ل شده اند، اکنون، سه نسل يتبد یگر، به آثار باستانيش دي، که کارخانه هایا

. کنند یم ی، زندگیاجتماع یکمک ها یبدون کار، و با حداقل هاهمواره 
پدر بزرگ بازنشسته . رنديبم ین که، روزيا یند، برايآ یا مينان بدنيا

ش يرا، در پ یکار، و نوه چه الگوئيکار، پسر بيپدر ب. ش از وقت،يپ یاجبار
؟ یو ولگرد یکاريجز ب. نده خود، آروز کنديآ یرو دارد، که بتواند برا
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گذراند و در  یز در کوچه و با دوستان مثل خود، مياوقات فراغتش ر،ا ن
، در انتظارش یونيزيجهت دار تلو ین و برنامه هايوالد یز، دعوايخانه ن

مواد مخدر  یباند ها یاست، برا یمناسب یط، فضاين شرايمجموعه ا. است
 یس آن، برميو پل یه داري، که سرنخ شان، باز به توبره سرمايیايو ماف
 یده ميتباه شده، که سربار جامعه، نام ین نسل هاياد فروخفته ايفر. گردد

شوند،  یرحم، با آن ها ميشوند، و همگان، خواستار برخورد قاطع و ب
ن ياما ا. شود یخته، و منفجر ميرون ري، از حلقوم شان، بیباالخره روز

 یه ماندن دشمن واقع، که سبب، ناشناختیانفجار، در نبود افق درست مبارزات
ز شوک ين، چيبنا برا. برد یب ميشود، مسلما راه به شورش و تخر یم

را بغل کرده،  یزونين بلبشو، تلويآن که در ا. ستين شورش ها ني، در ایآور
ستاده، و با حسرت يآن مغازه ا ید و حتما، بارها جلويو بخانه برده است، شا

شود، نگاه  یغ مي، در باره آن تبلون کهنه خانهيزيبه آن، که هرروز در تلو
، که یا مردان نقاب زده اي. ديد یداشتن آن را، محال م یکرده بود و آرزو

زند، بلکه، درد و يانگ یده اند، نه تنها نفرت، بر نميرا دزد یعروسک
فرو  یاد هاين فرينهفته در شورش ها، از یروين. کنند یجاد مي، ایهمدرد

ب، و يا همان گونه، که کارگران با تخرام. قدرت است یخفته، مردم ب
، و عواقب آن، بروند، یه داريتوانند، به جنگ سرما ین ها، نميشکستن ماش

نده، و يساختن آ یبرا. ساخت را ینده ايتوان، آ یب و غارت هم؛ نميبا تخر
، یاز به سازمان دهير عادالنه، ني، و غیر انسانيط غين شرايفرارفتن از
کار يکند، به آن که ب یکه؛ آن که کار م یا یمان دهچنان ساز. جامعه است

رد، يکارگر مرد، کارگر زن را، به تمسخر نگ. است، بچشم انگل، نگاه نکند
را،  ی، کارگر ساده خدماتیکارگر صنعت. ا دشمن خود نداندر یگريو او آن د

، ی، و کارگر معدن و بارانداز و کشتیمعلم و پستچ. نديشاگرد و پادو، نب
، کارگر بخش بهداشت و درمان، و خالصه، همه آن طبقه ینظافت چکارگر 

کارشان، هستند، اما در سلسله مراتب مختلف  یروي، که فروشنده نیا
نند، يوسته، ببيک ارگان بهم پي ی، قرار دارند، همه خود را، اعضایدستمزد

کل ارگان را، نشانه رفته است، دست پنجه  یک خطر، که زندگيد با يکه با
، در برابر خطر، یشان، به اتحاد جمع ین که، سالمت زندگيو ا. کنندنرم 

طبقه کارگر،  یعنين ارگان؛ يتواند ا ی، مین صورتيدر چن. وابسته است
 یه داريستم سرمايس یعني، در برابر آن خطر؛ یت جامعه کنونياکثر یعني

آن،  یرا در جامعه، در مدنظر دارد و برا یحاکم، که منافع درصد کوچک
ستد، بجنگد، و در صورت داشتن قدرت يزند، با یم یست به همه کارد

. ده استيحقوق خود، جنگ یاگر هم نشد، حداقل برا. روز شودي، پیطبقات
که،  از او غضب شده است، مبارزه  يیزهايچ یعنيکه ندارد؛  يیزهايچ یبرا



نداشته، که از دست  یزيت در صورت شکست، چيکرده است، و در نها
  2011 .نده، روشن کرده استيراه آ ی، برایا چراغبدهد؛ ام

  
  

اعتصاب کارمندان دولت در اعتراض به سياست دولت در انگليس و 
  اسکاتلند

  
معلمان مدارس، مدرسان دانشگاه ها و  2011ه يژوئ 30امروز پنجشنبه 

مربوط به وزارت کار،  یابيکالج ها، کارکنان دادگاه ها و مراکز کار
 یر کارکنان بخش دولتيو سا ،ماموران اداره مهاجرت و گمرک فرودگاه ها

نه ياست دولت در زميدر اعتراض به س ،ساعته را 24ک اعتصاب ي
 یک سوم مدارس بطور کلي ،طبق گزارشات. آغاز کرده اند یبازنشستگ

  . ل نشده استيو کالس ها تشک ،ل هستنديمه تعطيگر نيک سوم ديل و يتعط
کارگران   یرا بازنشستگيز ،ن کار عادالنه استيکرده است که ا دولت اعالم
 یاز دستمزد خود را برا یباالست و آن ها سهم کوچک یا دولتي یبخش عموم

ش يافزا% 50د حدود ين سهم بايجه ايدر نت ،پردازند یم یمه بازنشستگيب
خواهد سطح  ین دولت ميدرصد برسد هم چن 8.9درصد به  4.6ابد و از ي

در بخش  یر سطح استاندارد بازنشستگيبه ز ،آن ها را یبازنشستگحقوق 
بودجه  یکاهش کسر ین کار را برايد که ايگو یو م ،ل دهديتقل یخصوص
ن بخش ساالنه در يدر ا یکه متوسط حقوق بازنشستگ یدر حال. دهد یانجام م
ن بخش يش از نصف کارگران ايپوند بود و ب 6.500تنها  2009/10

پوند درآمد  4.200ن ها تنها يپوند و کم درآمدتر 5.600از ساالنه کمتر 
خود  ،سيدر انگل یدر بخش خصوص ین که استاندارد بازنشستگيداشتند و ا

در  ین مقدار حقوق بازنشستگيرترين فقيمشکل است و حزو چهارم یدارا
د ير کند باييد تغيبا یزيو اگر چ ،است یقبل یاروپا یه ياتحاد ین کشورهايب

به  یه دارياز حمله دولت سرما یزمان چندان. ش آن باشديافزا در جهت
نه ثبت نام دانشگاه ها يهز یبا افزودن سه تا شش برابر ،سرنوشت جوانان

و با وجود اعتراضات گسترده، دولت جدا از مردم کار خود را  ،گذرد ینم
نه ياز هز ؛ه داران است و در همه اعمالشيچرا که دولت سرما ،برد یش ميپ
که در  یو کاهش حقوق بازنشستگ یجات بانک ها تا افزودن سن بازنشستگن
 یبخاطر منافع آن ها در جا. کند یت ميش رو دارد، منافع آن ها را رعايپ

مردم کارگر  یو مخارج آن را بسرانه بدهکار ،اندازد یا جنگ راه ميدن یجا
ل يوسا و یتيامن یروهاين ،سرکوب آن ها یبرا. کند یو زحمتکش محاسبه م
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ر يز یتا هر حرکت ،دهد یره را توسعه ميو غ یو بصر یکنترل اعم از سمع
در دو سال گذشته . شود ینه اش به حساب مردم گذاشته مينظر باشد و هز

ن دوسال دستمزدها يا ین که طيبدون ا ،را شاهد بودند يیتورم باال ،مردم
د دولت حاصل يم جدين کاهش در درآمد که با تصميافته باشد و ايش يافزا

و  ین کاستن هايا. کارگران را بدتر خواهد ساخت یخواهد شد سطح زندگ
 یو ناتوان یقدرت یحاصل ب ،ه همه و همهيسرما يین قدرت نمايحذف ها، ا

توسط  یکه با خلع سالح کارگران در مبارزه طبقات یزيچ . طبقه کارگر است
گروه ها و دسته ه و احزاب و يدر قالب اتحاد ،راست و چپ یست هايرفرم

ه يستم سرمايتا جهان برمدار س. جوراجور فراهم گشته است یها و انجمن ها
د خواهد شد ي، استثمار بازهم تشدین سطح مبارزه طبقاتيگردد و با ا یم یدار

مانده  یباق یزيالبته اگر چ ،گريد یو بازهم شاهد ازدست رفتن دستاوردها
به گونه  یو جهان یدر سطح کشور ن که طبقه کارگريم بود مگر ايباشد خواه

  .رديه قرار بگيگر عمل کند و بمثابه قدرت در مقابل قدرت سرمايد یا
  
  
  
  
  
  
  

اعتراض دانشجويان انگليسی به افزايش هزينه ی ثبت نام و رفرم در 
  2010قوانين آموزشی؛ 

  
ن و پرجنب و يلندن شاهد بزرگتر،  2010نوامبر  10روز چهار شنبه 

هزار نفر  50ش از يب. ر بودياخ یسال ها  يیض  دانشجون اعترايجوش تر
ش يدر اعتراض به نه فقط افزا ،ان و کارگران بخش آموزشياز دانشجو

و  یبه طور کل یآموزش یه رفرم هاين برعليبلکه هم چن ،نه ثبت ناميهز
به  یگان در همه سطوح آموزشيعادالنه را یستم آموزشيجاد سيا یبرا
از  یانيدانشجو. در تظاهرات حضور داشتند یمتعدد یابلوک ه. ابان آمدنديخ

ان کالج، دانش آموران، يمختلف کشور، دانشجو یشهرها یدانشگاه ها
در تماس  یل اجتماعيکه خود را با مسا یاجتماع یر گروه هايمعلمان و سا

دانند،  یرا مساله خود و همه م یل اجتماعيدهند و مسا یک قرار مينزد
  . را انجام دادند یحرکت مشترک اعتراض



ل يا مسايه و يا تنها مساله شهريزنند؟ آ یان دست به اعتراض ميچرا دانشجو
کشاند؟ پاسخ همان  یم یدان مبارزه اجتماعيآن ها را به م يیدانشجو یصنف

ت شان از يقشر دانشجو که اکثر. ند روشن استيگو یگونه که خودشان م
را  یازات طبقاتيو امت یت طبقاتند مساله اختالفايآ یم یکارگر یخانواده ها
شان مساله روز است  یبرا یعدالت اجتماع. کنند یگران درک ميبهتر از د

دهند  یل ميت جامعه را تشکيه اجتماع قرار دارند و اکثريو چون خود در پا
عادالنه و  یستم آموزشيشان س یان خواسته هايب ینه را براين گزيبهتر

 یاز کودکستان تا دانشگاه م یح آموزشو در همه سطو ،همه یگان برايرا
 یک مبارزه اجتماعي یعني ،مير مستقيخود به طور غ ،ن خواستهيان ايب. ننديب

 یباز گرداندن بخش یبرا ،یه داريدن دولت سرمايبه چالش کش یعني. یطبقات
 یعني ،ا کارپرداخت شده کارگرانيات از دستمزد ياز آن چه که به عنوان مال

ز مشغولند تا بتوانند خرج کمر ين یکه اغلب بکار  - دشانن شان و خويوالد
ه داران بدون يماهانه و برخالف مورد سرما  -ن کنند يل را تاميشکن تحص

بر آن ها وارد  یاما خرده ا. شود یف کسر ميو تخف یچ گونه بخشودگيه
فه يفه آن ها که وظين نه وظيرا ايافتند ز یه در نميم با سرمايست اگر مستقين

ک بخش بالقوه طبقه، يه کارگر است که همه و از جمله آنها را به عنوان طبق
واضح است که هر حرکت . ج کنديبس یه داريحول اهداف ضد سرما

 یباال بردن استانداردها یبرا. و کار یط زندگيبهبود شرا یبرا یاجتماع
د توسط کل ياگر اندک باشد با یو حت یجاد توازن روانيا ی، برا یاجتماع

  . ابديرد تا ارتقا يت قرار گيه مورد حماطبق
دارند؟ اصوال رفرم در تقابل با انقالب  يیها یژگيچه و یآموزش یرفرم ها
ش از يد که پيم ديم خواهيمهم نگاه کن یخ رفرم هاياگر به تار. شود یمطرح م

جامعه در  یکال و انقالبير رادييبه نفع تغ یاجتماع یاسيط سيانجام آن شرا
 یستم اجتماعيرفت که در تداوم و تکامل خود کل س یمحرکت بود و 

ن ياز يیرها یبرا ،حاکم یطبقه . حاکم را به پرتگاه زوال بکشاند یاقتصاد
 یگر مه مبارز یروهايمعموال دست به سرکوب ن یاز طرف ،ت مرگباريموقع

 یکه به طور موقت برنارسائ ،زند یم یگر دست به اقداماتيزند و از طرف د
ن اقدامات توسط ياغلب ا. جاد کنديا یبهبود یا اندکيارد سرپوش بگذ

ج يغ و ترويبه عنوان اقدامات مشعشع و دوران ساز تبل ،سميرفرم یروهاين
جامعه در قالب  یواقع یخواست های و آن ها را نه استحاله  ،شود یم

گذشته  یاما در  دو دهه . زنند یجا م یاديرات بنييبلکه تغ ،ینچسب کنون
 يین رفرم ها هم معنايسه با ايو در مقا ،ز نبودندين گونه نيا یحترفرم ها 

دن و جارو کردن و يکه هم وغم شان در روب ین معنيبد ،داشته اند یمنف
 یمبارزه اجتماع یابيبود که با شدت   یا یازات رفرميحذف کردن امت
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آمد  یو پ 1968 یزش سراسريژه خيبه و ،80تا  60 یدر دهه ها یطبقات
 ؛مشکل ساز شود، بدست آمده بود یه داريسرما یرفت برا یکه م ،آن یها
 یشده بود تا بتواند فرصت یاز ترس مرگ به تب راض یه داريسرما یعني

 ،بدست آورد یه دارين فرصت را سرمايمتاسفانه ا. دا کنديد قوا پيتجد یبرا
سرمست از  ،ک طبقه کارگر رزمندهياب يدر غ یاجتماع یروهاياما ن

ه فرصت يدوباره سر در الک خود فرو برد و به سرما ، ت کسب شدهازايامت
م، جنب يشاهد آن هست 1990که از دهه  ،ن مرحله به بعدياز. د قوا داديتجد

نه يدر زم. ت از ضعف خود آغاز شديثياعاده ح یه برايو جوش سرما
کار  یرويه به نياز خود سرماين بخش و نيبا توجه به بزرگ بودن ا ،آموزش

و بودجه  –شود  ین دو دائما کوتاه تر ميگرچه فاصله ا -  یديچه  یکرچه ف
گان در سطح يآموزش را. ار زود مورد حمله قرار گرفتيبس ،آن یباال

در دولت  ،برال کارگريدر زمان حکومت حزب ل 1997دانشگاه در سال 
که با وجود  ،ن شديه ساالنه تعيپوند شهر 3000بلر قطع و مبلغ  یتون

ه يشهر ،تنها در اسکاتلند. کماکان تا امروز ادامه دارد يیدانشجواعتراضات 
ن سکه بود که يا ديگر یرو ،یبهداشت یرفرم ها. لغو شد 2000در سال 

 یرا م یگريبحث د یکه خود جا ،س شديدر انگل یسبب وضع اسفبار بهداشت
موقت  یوع قراردادهايکه سبب ش ،ن است رفرم در بازار کاريهم چن. طلبد
مقاطعه کار  یو حاکم کردن شرکت ها ،یت شغليين رفتن امنيو از بکار 

 یرانيکارگران ا ین مساله برايکه ا ،برسرنوشت کارگران شد یانسان یروين
ه اروپا حاکم ياتحاد یت در همه کشورهاين وضعيا. ار قابل لمس استيبس

رفرم در امر بهداشت  2004چنان که به طور مثال در آلمان در سال  .است
مردم در  یو ناتوان ،مه شدگانيانداختن پول دوا و درمان بردوش ب و

شد و  ها د آنيشد یريب پذيسبب آس ،و درد یماريو تحمل رنج ب ،پرداخت
سبب  ،یاتيرفرم در بازار کار و رفرم مال. سالمت جامعه را به خطر انداخت

جه ينت و ،کار فوق العاده ارزان شد یرويون ها کارگر به بخش نيليانداختن م
ک يکه امروز  یبه نحو ،ر خط فقر بوديمحسوس آن باال رفتن شمار افراد ز

ون نفر را يليم 11ش از يب یزيکه چ ،ر استيفق ینفر از هر شش آلمان
ورو ي 500هر ترم  یه براين شهريو تع یا رفرم آموزشي. دهد یل ميتشک

ارزات با مب .ديگرد یبه آموزش عال یاز دسترس یاريت بسيکه سبب محروم
ايالت ت ياز آن ها، در اکثر یت اجتماعيان و حمايمداوم دانشجو یاعتراض

مانده  یاز آن ها باق یده شد و امروز تنها در معدوديه برچيآلمان شهرهای 
رشد کرده  یخصوص یجاد دانشگاه و دانشکده هاياما در کنار آن ا ،است
 .است



الت کوچک و به آموزش و حم 97س بعد از حمله بزرگ سال يدر انگل
ت دولت يو ماه ،باالخره دمل در ماه نوامبر سر باز کرد ،یبعد ید هايتهد

گرچه به  .س نشان داديمردم انگ یس را بهتر به توده هايانگ یبرال کارگريل
ست يکه در باال ذکر شد تعجب آور ن یليبه دال ین بودن سطح آگاهييل پايدل

م و يات بدهيچرا ما مال :نديم که بگويبشنو یا کارگراني یکه از کارگر
خودشان به دانشگاه  یبچه ها یپا یاما وقت .ل کننديگان تحصيان رايدانشجو

به آن ها  یه داريسرما یکه توسط رسانه ها ،دين ديباز شود به مهمل بودن ا
دولت اعالم کرد که  ،ین ماه جاريدر هم یآر. خواهند برد یشود پ یالغا م

ن يو بنابرا ،کند يیون پوند صرفه جويليب 81چهار سال مبلغ  یخواهد ط یم
 ید ذکر شود که کاهش بودجه به معنايبا. کاهش دهد% 15د يبودجه را با
ن واژه يبلکه مراد از ،ستيبودجه نسبت به بودجه سال قبل ن یکاهش مقدار

، یاجتماع ینه هايکاستن از بار مخارج در زم ،یه داريدر سخن دولت سرما
اما در مقابل  .ن گونه استيو از  ی، رفاهیگ، فرهنی، آموزشیبهداشت

 با آوردن ادله ،رهيو غ یو نظام یتيسرکوب و امن یروهايهمواره بربودجه ن
 یافزوده م...  سم و يتا مبارزه با ترور ،گوناگون از کمک به صلح مسلح ی

 ،کند یب ميکباره مجلس تصوي. کند یورش را آغاز مين دولت يبنابرا. شود
در همه % 40تا   2012را تا سال  یدانشگاه ینه هايزکه قصد دارد ه

ه ها ين گام شهريدر اول . ،دهد کاهش و علوم یاضيژه در ريو به و ،رشته ها
تا  6000ساالنه به  یعنيرشته ها به سه برابر  یو در بعض ،به دوبرابر
ندگان يهمه نما ،ن فشار برجامعهيب ايدر تصو. ديپوند خواهد رس 9000

را  ید گفت آن ها کاريبا. گذارند یدست در دست هم م ،افظه کاربرال و محيل
گرچه در  ،ه دارانيت از منافع سرمايحما یعني ؛فه شان استيکنند که وظ یم

خود را با رفرم ها مخالف  . دهند یم یگريد یقول ها ،یمبارزات انتخابات
ره از اشکال از ماست که هموا. تا آرا کارگران را جذب کنند ،دهند ینشان م

ه شرکت يسرما یشيو در انتخابات فرما ،ميشو یده ميک سوراخ دوباره گزي
نده حافظ منافع خود انتخاب يخود را به عنوان نما یطبقاتو دشمنان  ،ميکن یم
کس يک دوره في یم و آن ها را برايکن یم –د انتصاب يينه انتخاب بلکه تا  - 

ه منافع ما که برضد آن است ش نيکه مبنا ،ميفرست یم یبه پارلمان ،چند ساله
م و يه ما بودند برکنارشان کنيکه برعل ،م اگر آن ها نه برله مايو حق هم ندار

  . ميا مجلس را منحل کني
 یمواجه م يیبا اعتراضات دانشجو ،شود یب قانون اعالم ميتصو یوقت

ر يسه دهه اخ يین اعتراض دانشجويگردد و چنان که شرحش آمد بزرگتر
س و ين پليب یرياز درگ یضيگزارشات ضد و نق. شود یمسازمان داده 

که هزاران نفر در  ،کند یمخابره م یس یب یب. شود یان مخابره ميدانشجو
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شرکت کردند  یه دانشگاهيش شهريه افزايز و آرام  برعليصلح آم یتظاهرات
از  یبا حمله تعداد ،حزب محافظه کار یساختمان اصل یاما در جلو

ل بانک تظاهرات به خشونت يو ساختمان م ،ان حزبون به ساختميافراط
 یکه تظاهرات را فراخوان داده بود م ،انيدانشجو یه مليس اتحاديرئ. ديکش
 یخشونت مطرود است و در طرح تظاهرات ما نبوده است بلکه عده ا :ديگو

م را به يک تظاهرات عظياستفاده کردند تا صت ن فريو از ،از خارج آمدند
ست اعتراض را به يک گروه کوچک آنارشي :ديگو یس ميپل .رنديگروگان بگ

( رينخست وز. و سبب حمله و آتش زدن ساختمان حزب شد ،خشونت کشاند
حضور دارد  یکشور در کره جنوب 20که در جلسه نشست سران ) کامرون

و از آن ها به خاطر  ،فرستد یام ميس پيپل یروهاين یبرا ،ستيس نيو در انگ
س يس پليرئ ،نسنجناب سر استف. کند ین تشکر مايحمله به دانشجو

 یس کار حمله به مرکز حزب را برايت از عمل پليضمن حما ،تنيمتروپول
م که يد بگويبا ،ام یاما بنا برتجربه شخص. خواند یلندن خجالت آور م

که سبب  ،دات آن هايس و تمهيهمواره خشونت در تظاهرات به حضور پل
ر و يرا در برابر مردم از پيز. شود یمشود مربوط  یک جوانان ميتحر

و معموال همراه با بچه ها و گاه سگ  یجوان، زن و مرد در لباس معمول
که  - کنند یشوند و پارس م ین ميس خشمگيدن پليها با د سگ –شان  یها

س و يرنگارنگ پل یروهايآمده اند، ن یاعتراض یشرکت در تظاهرات یبرا
م، کاله خود و يس یسوار، سرپا مسلح با باده و اسب ياز سواره و پ یتيامن

وه يبه ش ،یلم برداريف ین هاين آب پاش و نفربر و دوربيسپر و باتوم و ماش
گاه خود به يورش گاه و بيو با  ،کنند یم يیک کننده قدرت نمايتحر یا

خشونت آغاز  ین جا هم  زمانيدر ا - شوند  یشعاردهندگان خشونت ساز م
حفاظت از  یبرا ،ضد شورش را یرويصدها نتن يس متروپوليشد که پل

ند تا يآ یه به صدا در ميسرما یآن گاه همه بوق ها  - ساختمان حزب فرستاد
 ،موجود یاقتصاد یاسيش سيک گرايسم را نه يو آنارش ،کنند یابيست يآنارش

ش که ياذهان ساده اند یبرا ،يیبلکه به طور ساده  هرج و مرج طلب و جنا
چنان که رسانه ها  ،یهزار نفر 50ک جمع يدر . نديستند مطرح نمايکم ن

ن کننده باشد در يتواند تع ینفره م 200تا  20ک گروه ينوشته اند چگونه 
از  یکه نماد ،ل بانکيساختمان م ین در جلويعکس باال تجمع معترض

ن يکه مهم تر ،دولت نسبت به بانک هاست یت مالياست حماياعتراض به س
ن القائات يه بودن ايپا یب ،ر استياخ یسال ها یونيليب یعامل کسر بودجه ها

بام ساختمان بانک رسانده  یکه خود را به باال یدانشجوئ. گذارد یرا صحه م
من واقعا از . ت تظاهرکنندگان آرام هستندياکثر: ديگو یبود در مصاحبه م

خشم  یبزرگ ،ن کاريا. ستميا وارد آمده ناراحت نيکه براموال و اش یخسارات



نشود  یزخم یکه کس یمن تا زمان. دهد یحاکم نشان م یاست هايا را از سم
که  یزمان  :ديگو ینگز ميدانشگاه ک  یک دانشجوي. ندارم ین امر مشکليبا ا

. ز بوديجان انگيار هيده شد بسين کشيير پايقاب عکس نخست وز
تظاهرات با . نديآ یار جالب است و همه به نظر خوب مياتمسفرتظاهرات بس

اما در ادامه شاهد اشغال دانشگاه  ،افتيان يپا یريدستگ 32و  یزخم 14
عالوه بر اعتصاب . ميهمه هست یمنچستر و اساکس با شعار دانشگاه برا

از جمله اعتصاب  یگريس شاهد اعتصابات دين ماه انگيدر ا يیدانشجو
  .ز بوديروزنامه نگاران، معلمان، کارکنان بهداشت و آتش نشان ها ن
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  آلمان
 2015، در آلمان یاعتصاب رانندگان و کارکنان راه آهن سراسر

  
ش پنج درصد دست يافزا ی، اعتصاب کارگران برايیبورژوا یدموکراس

  !ندارد یمساله ا یونيليم یتواند تحمل کند، اما با حقوق ها یمزد را نم
ار اندک و يآلمان، هر چند بس یقطار سراسر ن روزها اعتصاب کارگرانيا

ب بودن آنچه ين و پرفري، دروغیدا، اما به هر حال پرده را باال زده و جعليناپ
د همگان قرار داده يدر معرض د ،نامد یم یدموکراس یرا که بورژواز

خ در نوک دماغ شان يکه تار ،ین دموکراسيعاشقان ا ین مساله برايا. تاس
ن مبارزه يا. کنند، دردناک بود یرا رد م یو هر تجربه قبلرسد  یان ميبه پا

 یدر بها یزيش ناچيبلکه تنها خواهان افزا ،هم نبود یه کار مزديعل یا
برد، که  یش ميمبارزه کارگران را پ)* GDL(ه ياتحاد .شد یکار م یروين

گر از کارکران يد یو و بخشيکوچک است، و رانندگان لوکوموت یه اياتحاد
از اتحاد کارگران، هر  یريجلوگ یبرا . ر پوشش داردي، را زیاسرقطار سر

گذشته . کند یم یه مثال رهبريک اتحادين مجموعه را ياز کارگران ا یبخش
ه بزرگ و يا خدمات، چند اتحادي ید.، وریميمتال، ش یه هاياز حضور اتحاد

ه ين مجموعه اتحادين عضو را در ايشتريب. گر هم وجود دارنديکوچک د
گر حمل و نقل يه ديبا اتحاد 2010ار داشت که در سال يانس نت در اختتر
شد و اکنون عضو  یکي) EVG(قطار و حمل و نقل  یه ير نام اتحاديز

  .هست) DGB(ا يه مادر ياتحاد
ز يياز پا. تا اکنون بوده است 2014اعتصاب دو مرحله داشت، که از سال  

2014 GDL اعتصاب . ازمان دادرا س یبارها اعتصابات چند روزه ا
لد يروزنامه ب یبا سردستگ ،مين استريم یايمد. ديک هفته طول کشينوامبر 

ن روزنامه آلمان که متاسفانه در دست هر يه تريما ین و بيراژتريپرت
و ران آغاز يه کارگران لکوموتيرا عل یشود، کارزار یده ميد یکارگر

 ،گردند یهانه کارگران مون که با پول مايزيتلو یدولت یکردند، و کانال ها
ا در لفافه با آن ياست مداران بورژوا علنا يکهنه س. ن حمالت شدنديا یبلندگو

به نظر  یاحترام یآن را ب ،س جمهوريخانم مرکل رئ. به مخالفت پرداختند
. و نامناسب خواند یر کار آن را درک نشدنيت خواند و خانم نالس وزياکثر

نشان  ،ال دموکراتيظه کار و چه سوسهر دو حزب بزرگ حاکم؛ چه محاف



 یدر حرف هم ب یان باشد، حتيدر م یمبارزات کارگر یپا یدادند که وقت
ک يه کارگران تحريان قطار را عليکردند مشتر یسع. طرف نخواهند بود

ه يه و اتحادين اتحاديس ايرئ ین وسلسکيند که مساله جنگ قدرت بيکنند، بگو
 یمين خاطر نيو به ا ،ها به نفع خود است آن یربودن اعضا یگر برايد یها

ن مردم يب یک پرسشنامه همگانياما  .آلمان را خوابانده است یاز جمهور
 یاعتصاب درک م یت کاگران را برايموقع ،مردم% 58نشان داد که 

بنام روزنامه  یاز همان زمان روزنامه ا. دادند ینشان م یکردند و همبستگ
که شماره اول آن با شعار؛ ؛ بله  ،شد یاندازراه  2014اعتصاب در نوامبر 

شروع به کار کرد و تا کنون  ،، نه به قانون تعرفه واحدیبه مبارزات کار
 یبله به مبارزه کار" تر شماره شش يافت، که سرتيشش شماره از آن انتشار 

GDLیمبارزه قدرت، حق اعتصاب، همبستگ"و" ، نه به قانون تعرفه واحد "
به  GDLه يعل یصاب چهار روزه نوامبر، راه آهن سراسربعد از اعت. است

  .ت کردين شکايدادگاه کار در فرانکفورت ما
کنسرن . ش حرکت نکردياز هر دو قطار از سرجا یکين اعتصابات يا یط

ن نشان يورو ضرر کرده است، ايون يليم 200د که يگو یم یقطار سراسر
اعتصابات در  را اگريدهد که اعتصاب درست عمل کرده است، ز یم

رد و تنها وقت آزاد کارگران مورد سوء يل انجام بگيتعط یساعات و روزها
بزرگ اند،  قرار  یه هايب دهندگان اعتصاب که معموال اتحادياستفاده ترت

ن ين علت است که معموال ايندارند و به هم یچ مخالفتيرد کارفرماها هيبگ
درصد به  3تا  2.5 شش درصد اضافه دست مزد با یاعتصابات از تقاضا

چانه  یرسد که از اول هم مورد نظر کارفرما بوده و آن را برا یتوافق م
  . در آب نمک خوابانده بود یزن

تعرفه دست  ین اعتصاب را برايهشتم GDL،  2015با شروع ماه مه 
ست در نوزدهم ماه يبا یاعتصاب نهم  م. به مدت شش روز اعالم کرد یمزد

 یحمل کاال شروع شود، و با اعتصاب در قطارهامه، ساعت سه عصر، در 
 یهم برا یانيپا .ستم ماه مه دنبال شوديدر ساعت دو صبح ب یمسافربر

ساعت قبل از اعتصاب  48 ،ه اعتصاب هايبرخالف بق. اعتصاب اعالم نشد
. نکستن در راه بوديف یالت مذهبيرا تعطيخبر آن به مردم اعالم شد، ز

ال دموکرات ير سوسي، وزیس قطار سراسريئبا ر یدر پ یپ یمصاحبه ها
شد،  یاست مداران احزاب ساعت به ساعت پخش مير سيو سا یکار، وسلسک

ه يکار اتحاد یوه اصلين شيبه هر حال ا .شد یهم زمان مذاکره هم فراموش نم
به طور  - کرد یک ميا که دائم مردم را تحريفشارها از طرف مد. هاست

ه را در روزنامه اش چاپ يس اتحاديفن منزل رئلد شماره تليمثال روزنامه ب
  -نديکرد و از مردم خواست به خودش تلفن بزنند و حرف خود را به او بگو
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جه، ينت یاست مداران چنان باال بود که باالخره بعد از دو روز مذاکره بيو س
GDL   و  یريم گيان اعتصاب را اعالم کرد، کار تصميماه مه، پا 21در

ک نفر از هر طرف يگران سپرده شد که طبق قانون،  یجانيتوافق به م
کنند  یگر یانجيم ،رسد یجه نميکه به نت يیشود تا در باره دعوا یم یمعرف

از طرف شرکت . خ بسوزد نه کبابيکه نه س ،ان ببرنديبه پا یو آن را طور
س يرئ GDLال دموکرات و از طرف يحزب سوس یاز اعضا یکيراه آهن 
 یگر یانجيم یحزب چپ برا یاز اعضا یکينگن، يالت توريجمهور ا

ن يمذاکرات را شروع کنند، ا یما 27انتخاب شدند و قرار است در 
 یمطالبات خود را جمع بند  GDL. ديمذاکرات سه هفته طول خواهد کش

  :کرده در پنج بند آورده است که عبارت اند از
گر قبول يد یه هايکه اتحاد یدرصد 3.5ش دست مزد در مقابل يافزا% 5 

حداکثر / ساعت  38ساعت به  39از  یکاهش ساعات کار هفتگ./ کرده اند
د از ساعت يآخر هفته آزاد کارگران با/ ش تريساعت نه ب 50تا  یاضافه کار

ن مطرح شده است که يهم چن. روز جمعه تا شش صبح روز دوشنبه باشد 22
ار هم صادق خواهد کل پرسنل قط یرانندگان بلکه برا ین حقوق نه فقط برايا

  بود
ن يشود و حق اعتصاب در ا یآتش بس موقت اعالم م یريم گيان تصميتا پا

ن است که کارگران حق اعتصاب ندارند اما يجالب اما ا. فاصله وجود ندارد
 یادامه م یبيات تخريعمل –دولت  –طرف کارفرما  یعنيگر يدر طرف د

ب يم پارلمان در تصويصمبرگ برنده اش را با ت یبورژائ یدموکراس. ابدي
ان اعتصاب، تنها با يک روز بعد از اعالم پاي. زند ین ميک قانون به زمي

ض و اعتصاب و اتحاد کنده ااعتر یک روزه در مجلس، کلک آزادي یگفتگو
. زنند ینه ميشه به سيکه که سنگش را هم یاساس یها یهمان آزاد. شود یم

ب کرد که طبق آن اگر يرا تصو یمجلس قانون ،ماه مه 22ق در ين طريبه ا
د يکوچک با یه هاياتحاد ،ه وجود داشته باشديچند اتحاد ،ک مکان کاريدر 

که طبق  یرند، در حاليت دارد بپذيرا اکثر یه ايب شده اتحاديتصو یتعرفه 
توانستند هرکدام به طور جداگانه با کارفرما  یتا حال م ین قانون بورژائيهم

  . به توافق برسند
ه هر گاه که منافع اش را در يسرما. ندارد یتازگ ین اقداماتيفت که چند گيبا

ه هم خواهد داشت يش توجيند، اقدام مناسب را اتحاذ خواهد کرد و برايخطر بب
  : ميانداز یبه آن م یمردم بدهد که به طور نمونه نگاه یتا به خورد توده ها

  اعالم شد یر قانونيدر آلمان غ یاسياعتصاب س 1953
 ین ابزار ميب کرد که اعتصاب فقط به عنوان آخريپارلمان تصو 1955

صد . قابل قبول باشد ید از نظر اجتماعيرد، و بايتواند مورد استفاده قرار گ



ه يمردم کارگر، بلکه نظر سرما ینه توده ها یالبته که منظور از اجتماع
ه دار، يو دولت سرما یه دارين جا دولت به عنوان دولت سرمايداران و در ا
از  یکه بخش یه دارانيدولت و پارلمان است، البته سرما یمقامات باال

 .ن زمره انديز در ايبه آن ها تعلق دارد ن یقطارها به عنوان خصوص
و اعتصابات  یاجتماع یها یو ناآرام یدر مقابله با جنبش دانشجوئ 1968
 اليائتالف محافظه کاران و سوس یعني، دولت ائتالف بزرگ یکارگر

 .ط اضطرار حق اعتصاب را محدود کردنديدموکرات ها، با قانون شرا
 آغاز شد،  یدر راه آهن سراسر یساز یخصوص 2005
ل آن را يب کردند و دلياکنون قانون وحدت تعرفه را تصو یعني  2015
ح يدر توض. اعالم کرده اند GDLه ياعتصاب توسط اتحاد یدرپ یموج پ

ت فراخوان دهد يه در اقليک اتحاديکه آن را  یاعتصاب: قانون آمده است که 
گر يد GDLن قانون يب ايبا تصو. است" نامتناسب"را يست، زيقانون مند ن

داخل کشور،  ین قانون در کارگاه هايطبق ا. تواند اعتصاب اعالم کند ینم
، يیو هوا ینيهرآن چه که در تملک دولت است مثل پست، حمل و نقل زم

 . شود یحق اعتصاب محدود م ین سراسرمارستان ها و راه آهيب
ن يب یه ايو اتحاد ،ست که نوروز به شنبه افتادين نيمساله اصوال مربوط به ا

ه ها ير اتحادينسبت به سا یشتريدا شد که خواهان حق و حقوق بيهزاران پ
 ،رهين مرجع است و غيباالتر یو در آن مجمع عموم ،کارگران است یبرا

و نقش آن در نظام  ،هياتحاد یدر ساختار کل یريين مساله خود تغيکه ا
ن نهاد در تعامل و يبزرگ ا یه هايحرکت اتحاد .دهد ینم یه داريسرما

 یکه حت ،دست مزد یدرصد 3.5ش يافزا یه دار برايتوافق با دولت سرما
مخالف آن ها با  یريدهد و موضع گ یرا کفاف نم یجار یمت هايش قيافزا

ن است که در نظام ياما ا یمساله اساس. آن استد يمو ،ه بخصوصين اتحاديا
افت يچ گاه کارگران نخواهند توانست دست مزد عادالنه دريه ،یه داريسرما
دست مزد  یساعات کار، برا یکارگران، برا یگران برايکه د یتا وقت. کنند

 یستم مزديکه س یرند، تا زمانيگ یم ميمناسبات مربوط به او تصم یو برا
 یتوجه نم یسته انسانيشا یک زندگياز کارگران به داشتن ين حاکم است و به
کارگران را  یدرصد مشکل زندگ 30 یم و نه پنج و نه حتيشود، نه سه و ن

 40ش يموفق به افزا یونانين که کارگران يحل نخواهد کرد، مگر نه ا
شان نسبت  یواقع یاما دست مزدها ،دستمزدها در سال ها قبل شدند یدرصد

د فراموش شود مبارزه با يکه نبا یمساله ا. افته بوديش، کاهش يافزا به قبل از
مبارزه با . ها در کنار مبارزات روزانه است یه روزين سيعلت العلل ا

آن  یراه حل مشکل است که برا یستم کار مزديو مبارزه با س یه داريسرما
هدف وارد ن ياگر با ا. ن مبارزات روزانه فراهم کرديد توشه راه را در هميبا
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 یکارگر یم شد که سازمان هايخود متوجه خواه یم بخوديمبارزات شو
کنند و  یشند و عمل مياند یحاکم م یبورژواز ینه با ما که با کله  ،موجود

 یشان را ما با دست مزدها یونيليبر دوش مان هستند و مخارج م یبار
ن يياز پا گر جست، خود را خود ويد ید راهيبا. ميد بپردازيزمان بايناچ

 یتجربه تاکنون. یو ضد کارمزد یه داريضد سرما یسازمان داد، سازمان
.      ست، که عمل کرد استيبود مهم اما نام ن یستم شورائيس ،ن شکليبهتر

  2015ماه مه 
  
*- )GDL (ه کارکنان دولت يو و عضو اتحاديه رانندگان لوکوموتياتحاد

ان کوچک تر ين و کارفرماآلما یآن راه آهن سراسر یاست، که کارفرما
و را يمحدود بودن به رانندگان لوکوموت 2002ه در سال ين اتحاديا .است

باز کرد، در  یکل پرسنل حمل و نقل عموم یش را به رويکنار نهاد و درها
 2007در سال . ک را هم به آن اضافه کرديحمل و نقل نزد 2012سال 

ر از راننده و يصد کارکنان غدر 33و و يهفتاد و نه درصد رانندگان لوکوموت
بعد از اعتصاب سال . درصد پرسنل قطارها عضو آن بودند 62در مجموع 

و رانندگان اتوبوس  ینيزم یر و رويز یشهر یرانندگان قطارها  2008
. خ، نورنبرگ و زاربروکن را هم تحت پوشش گرفتين، مونيدر برل یشهر

با  GDLضو و  ع 240.000با   ) EVG(ترانس نت 2010در نوامبر 
ه ها داشتند که ترانس نت به ين اتحاديعضو مقام اول و دوم را ب 34.000

و نه هزار نفر از يگذشته از رانندگان لوکوموت. وستيپ. ب.گ.ه مادر دياتحاد
ه و ين اتحادين اياختالف ب. ر کارگران شاغل در راه آهن عضو آن هستنديسا

که در قطار  یرانندگان مختلف ن است که اوال چرايکنسرن راه آهن بر سر ا
مشابه دارند  یوضع دست مزد GDLيعنی در مطالبات آن ها  ،کنند یکار م

ن يگر ايند، ديمتفاوت بحساب آ ید به دو گروه با دست مزدهايکه با یدر حال
ش تر يب EVGدرصد توافق شده با   3.5د اضافه دست مزد آن ها از يکه نبا
  .باشد

که  ،رود یکارگران طفره م یه کردن دست مزدهاراه آهن از اضاف یدر حال
هم زمان با باال بردن توان حمل . کند یحاصل م یش تريسال به سال سود ب

د و يجد یدرصد، با محدود کردن استخدام ها 35و نقل راه آهن به مقدار تا 
، کارگران را یاز بخش ها به نصف تعداد قبل یدر بعض یکاهش پرسنل، حت
به  ،کند یمدت م یطوالن یطاقت فرسا یها یضافه کارمجبور به انجام ا

ساعت در  50از مطالبات اعتصاب به محدود کردن آن به  یکيکه  ینحو
کارگران  2013تا  1994ماه اختصاص دارد، به طور مثال در فاصله 



شدند؛ اضافه  یون ساعت اضافه کاريليمانده مجبور به انجام هشت م یباق
 400.000ک سال ي یط 2013تا  2012ل ان سايها تنها از پا یکار

ارد يليم 3.2به مبلغ  یه ايبا سرما 1994ن کنسرن در سال يا. ساعت شد
ارد يليم 11.4به  2012و در سال  4.1سه سال بعد به . س شديورو تاسي
 800.000برابر با  1997س کنسرن در سال يدست مزد رئ. ديورو رسي
به  یعني. ديورو رسيون يليم 2.600به  2012ورو بود که در سال ي

هم در  یمشورت یشورا. ورواستي 210.000و  66.000 یب ماهيترت
به  2012کرد، که در سال  یافت ميورو دري 21.000مبلغ  97سال 

، هشت 2014سال  یطبق گزارش ادار. ديورو در سال رسي 940.000
م و يورو به صورت مستقيون يليم 10.4سه راه آهن، مبلغ يات رئيعضو ه
 14.1شود  یکردند که مجموعا م یافت ميم درير مستقيون غيليم 3.7

 68ورو، که نسبت به قبل يون يليم به دو ميک ساالنه نزديا هريون يليم
 یدر راه آهن سراسر ،ن دو نهاد نام بردهيدرصد اضافه شده بود، گذشته از

ن پست ها وجود دارد و يز ايکه در آن ها ن ،وجود دارد یشش شرکت سهام
که دستمزد  یکنند، در حال یز با حاصل استثمار کارگران پول درو ميها ن آن

و  2000ن ياست ب یارديليم مين کوه عظيکارگران که حاص استثمارشان ا
ات ين افراد از هيورو ناخالص در ماه است، و همي 3000ش از يب یاندک
دست مزد کارگران مخالفت  یدرصد 5ش يبا افزا یمشورت یسه و شورايرئ
ات يورو ماليارد يليم 15راه آهن ساالنه حداقل  ،طبق اطالع دولت. کنند یم

گذشته از ) ن بودجه دولتيسهم کارگران راه آهن در تام.(پردازد یبه دولت م
ورو يارد يليم 30مثل  یگريد ین حاصل استثمار کارگران در پروژه هايا

ک قطار يد يسفربه خارج از کشور، خر یبرا یجاد اتوبوس مسافربريدر ا
ورو ياردها يلي، میدر امارات متحده عرب یه گذاريدر لهستان، سرما یبار

  .رهيو غ 21در پروژه اشتوتگارت  یه گذاريسرما
  
  
  
  
  
  
  
  2010 !بحران است یه داريسرما: ملريدا

  .          وها اخراج نشونديآلترنات
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 و کم کردن یاجبار یمرخص یبا دستمزد کامل به جا یساعت کارهفتگ 30
  !دستمزدها

  
 یداهايه کانديعل یدگيرس یخواهان پروسه  ،ه متال در ماه مه امسالياتحاد

 یدگيون رسيسيمتعاقب آن کم. ن شدينفلد برليملر ماريکارگاه دا" ويآلترنات" 
افه،  یه مصطفيعل 2به  3 یبا را ،نيملر برليه متال در کارگاه داياتحاد

ا ي یه ايت اتحاديت فعاليممنوعم به ين فرانکه،  تصميمه اتکو و مارتيفه
 یافت ميدر یخ رسميز توبيگر نينفرد 15. ه گرفتياخراج آن ها از اتحاد

 یتوسط گروه ها ،کارگاه یشرکت در انتخابات شورا ین افراد برايا. کنند
کارگاه  یشورا یاست هايآن ها به س. دا شده بودنديکاند ويا آلترناتيمخالف 

در مجموع . ه نشدنديست اتحاديل  یدايخود کاند ن سببيبه هم ،انتقاد داشتند
٪ 75د ما نه يگو یه مياما اتحاد ،٪ آرا را بدست آورند 25آن ها توانستند 

 یشوراها.  ش ببرنديتا هرچه خود بخواهند پ ،ميخواه ی٪ آرا را م100بلکه 
 یتيحما یره يل دايبا تشک ،هياتحاد یملرو اعضايمختلف دا یچپ کارگاه ها

ن افراد را يا خطر اخراج ،ید با سازمان دادن اعتراضات علنخواهن یم
کاسل، فرانکفورت و  ین شهرهاين کارگاه فعاليگذشته از. کنند یخنث
ه يعضو اتحاد 30ن جهت يبد. دات مشابه مواجه انديز با تهدينگن نيندفيس

ن اکئورت يحس. با هم مالقات کردند یهماهنگ یبرا ،مختلف یکارگاه ها
ن روند يا: ديگو یمنس است ميکه فرد مورد اعتماد کارگاه زنها ياز یکي

ه ها يکه انتقاد کنندگاه چپ از اتحاد ،کند یرا زنده م 70خاطرات تلخ دهه 
ه نظراتش را آزادانه يد بتواند در اتحاديد هرکس بايگو یم یو. اخراج شدند

ست يدا شدن در ليشرکت در انتخابات شورا و کاند ین حق برايو ا ،ان کنديب
ست يکه البته فقط دادن ل ،دهد یح ميتوض یو. ه هم صادق استيجدا از اتحاد

همواره . ه عامل آن استيست بلکه انشقاق در اتحادين یمساله اصل ،جدا
 .ه اعتراض کرده بودنديشورا و اتحاد یاست هايه سيعل ،"ويآلترنات" ان يحام
نفر از  850که  ،متاله يد اتحاديجد یستم تعرفه مزديژه در رابطه با سيبه و

مجمع کارگاه  یرعاديخواهان نشست غ ،ه در رابطه با آنياتحاد یاعضا
ده يس شورا آن را ندين اعتراض شان به قانون شوراها که رئيو هم چن ،شدند

ست يصرفا ل ،ه را باال برده استياما آن چه که فشار خون اتحاد. گرفت
، به یبه مسائل کارگرن افراد يبرخورد ا یست بلکه چگونگيجداگانه ن

گرچه که  .مبارزه و مقاومت در برابر آن است یوه هايو به ش یه داريسرما
و يبازهم آن ها آلترنات ،هياتحاد یستيرفرم یاست هايق سيل نفوذ عميبه دل

ن ظرف يکنند که ا یو توجه نم ،کنند یه جستجو ميخود را در درون اتحاد
ن سبب است يو به هم ،را ندارد کارگران یه داريت ضد سرمايش فعاليگنجا



ته يتا امر اتور ،کند یخ ميستد و اخراج و توبيا یدر مقابل آن ها مه ياتحادکه 
خواهد  یه مياتحاد. ل نشوديتبد ،هيبه نرم درون کارگران عضو اتحاد یشکن

که عروسش صاحب چند فرزند شده است و  ،بکشد یگربه را دم در حجله ا
 یمرور ،آن يین کشمکش و چرايدرک بهتر ا یبرا !!ستيگر کارساز نيد
ه يسرما - کارگران یافه در تظاهرات اعتراض یمصطف یم برسخنرانيکن یم

  :نيدر برل 2010ه يژوئ 12، -بحران است یدار
دوباره  یاالن کارگاهها همه به طور عاد ،بعد از مدتها کار کوتاه مدت... 

ا همان زمان که ما کوتاه ام ،کند یس از بحران صحبت ميرئ. بکار افتاده اند
. گفتند یآن ها دروغ م. داشت یم کنسرن سود اضافيکرد یمدت کار م

هزار نفر کار خود را از  100کا که يمثل آمر. اخراج ها دوباره خواهد آمد
 یم در حاليفهم یست؟ ما هرروزه آن را ميچ یه داريسرما. دست دادند

 یشدت کار دچار دردهان جا همکاران ما از يدر ا .برد یکنسرن سود م
ست ياما در ل ،ه متال هستميمن خودم عضو اتحاد. مزمن ستون مهره اند

اما  ،شوند یم کارگران قرارداد موقت دائميخواه یما م. و هستميآلترنات
 یه عموميس اتحاديرئ. ميفهم ین را نميما ا ،ه متال با آن مخالف استياتحاد

اما  ،کند یتولد مرکل شرکت م در جشن. با مرکل رفت و آمد دارد. ب.گ.د
 یبرا ،ميکن یم و اعتراض ميمقاومت حاضر ین جا که ما کارگران برايا

ک يد يما با. مين فشار وارد کنييد از پايما با. وندديپ یبه ما نم یمقاومت جمع
ک يکاران را در يد شاغالن و بيما با. ميجاد کنيه ايدر اتحاد یاسيو سيآلترنات

د يبا. کار باشنديون ها نفر بيليست که مياجازه ن. ميکن یهج و سازمانديجمع بس
اگر روسا توان . جاد شوديد ايد محل کار جديبا. م شودين همه تقسيکار ب
م يد خودمان تصميما با. س باشنديد بازهم رئيچرا با ،ن کار ما را ندارنديتضم

 یمه براد کارگران اروپا هيبا. ميد کنيتول یزيم که چه مدت کار و چه چيريبگ
مختلف  ید همه هم زمان در کشورهايبا. مياعتراض در بروسل هماهنگ شو

از به يا بلکه در آلمان هم نيا اسپانيونان ينه فقط . اعتراض و اعتصاب کنند
ه يه سرماياروپا عل ید خودمان را در همه شهرهاياست با یاعتصاب عموم

              .ميآماده کن یدار
    Junge Welt    Alternative  - منبع
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  2010، دولت يیاست صرفه جويه سيتظاهرات مردم آلمان عل
کارگر و زحمتکش و  یمحروم کردن توده ها دولت، يیبرنامه صرفه جو

  !ميپرداز ینه بحران شما را نميما هز! ین اجتماعيشان از تام یخانواده ها
  !ميپارلمان را محاصره کن !د متوقف شوديبا يیاست صرفه جويس
 4هارتص  یکاريو ب یرفاه، کاهش سرانه اجتماع یه کاهش استانداردهايعل

نشان دادن خشم جرات داشته  یبرا !ميزيک جامعه همبسته به پا خي یوبرا
  !ميباش

ن دور بحث و گفتگو در يپارلمان آلمان آخر 2010نوامبر  26روز جمعه 
خ يرا، که در تار يیم صرفه جويو طرح عظ 2011بودجه سال    باره

ن که يس برليبوندن. آلمان سابقه ندارد، در دستور کار خود داشت یجمهور
اعتراض به  یدولت است برا یاست هايمخالف س یروهايمرکب از همه ن

در . کرد يیمايمجوز اجتماع و راه پ یدولت تقاضا يیاست صرفه جويس
ه ها و يتا اتحاد یه داريسم و ضدسرمايضدفاش یروهاياز ن ،نيس برليبوندن

آن را  یکردها و شعارهاياما معموال رو ،ضا احزاب حضور دارندبع
سم، که امروز يبا بزرگ کردن خطر ترور. کنند ین مييکال تعيراد یروهاين

را  یهرگونه تظاهرات یکردند جلو یکنند، سع یه ميز را با آن توجيهمه چ
ازحقوق  یکيآلمان تظاهرات به عنوان  یرند، حال آن که در قانون اساسيبگ
س به دادگاه مجوز يت بوندنيبا شکا. ف شده استيه شهروندان تعرياول

  ".افتاد مشکل ها یول"تظاهرات صادر شد، 
 يیکه گو ،ن و هوا قرار گرفتيس از زميپارلمان چنان در محاصره پل

س به همراه آمبوالنس ين پليماش 100ش از يب. در شرف وقوع است يیکودتا
و  ،ج شدندين بسيبرل یتيس و امنيپل یروين 1700 .و نفربر مستقر شده بودند

ن يبه بهانه حضور پوت. ز فراخوانده شدنديگر نيد یاز شهرها یکمک یروهاين
دان يبه م یمنته یابان هاياز خ یاريبس ،سمين و هم خطر تروريدر برل

حضور مردم در محل  یبراندنبورگ را، که محل اجتماع بود، بستند تا برا
در جلو دروازه . د از محل تظاهراتياما بشنو. ندجاد کنيتظاهرات مشکل ا

ک گروه رپ يرا به عنوان سن آماده کرده اند و  یون بزرگيبراندنبورگ کام
است يدولت را به عنوان س یاست هايو س ،خواند یم یاسيسآهنگ های 

را برما مشکل  یاست که زندگ یه دارين سرمايا«: کشد  یه به نقد ميسرما
ک يخواهند حقوق دموکرات یزنند اما م یحرف م یاز دموکراس. کند یم

 یکاريند بيگو یم. نيهم یعني یه داريسرما یدموکراس. ه را محدود کنندياول



ه يما ضدسرما. يیورويک ي، اما با فرستادن کارگران به کار ین آمده؛ آرييپا
 یشعارها. »است یه داريم از سرمايکش یرا هرچه ميز ،ميهست یدار

  .زديآم یس درهم ميپل یکوپترها یبا غرش هل   یه داريضدسرما
دانش آموز که  250ش از يبا ب یگروه دانش آموزيک  ،ازدهيحدود ساعت 

ل کالس ها را اعالم کرده يل شرکت در تظاهرات، اعتصاب و تعطيبه دل
ل يدل. رسند یم يیدان پوتسدام به محل گردهماياز طرف م ،بودند

شرکت در  یاعالم اعتصاب برا. ابان استيرکردنشان بسته بودن خيد
و  ،دهد یست فراخوان ميجوانان کمون ین الملليتظاهرات را سازمان ب

دولت  يیژه صرفه جويپاکت و«: دارد ین گونه اعالم ميش را ايخواسته ها
گان يرا یابيامکان دست! ب رفاه و اخراج هاياست تخرينه به س! ميرا پاره کن

 یالزم و کاف ین ماليتام! تا دانشگاه از کودکستان یبه همه امکانات آموزش
 یشده برا یزيه رفرم طرح ريها، عل یساز یتوقف خصوص! آموزش یبرا

ک حداقل دستمزد ين يتع یسال و برا 67تا  یمه بازنشستگيبهداشت، ب
کنترل کارگاه  یبرا! ه دار انگليمحاصره طبقه سرما.  يیوروي 11 یساعت

 یبانک ها و کنسرن ها یندان براثروتم. توسط کارگران و مصرف کنندگان
با آمدن دانش آموزان تعداد شرکت . »خود بپردازند یبزرگ با سود ها

نفر  1500س آن را يرسد اما پل ینفر م 4000کنندگان در تظاهرات به 
س مستقر در منطقه، يپل یروهاينفر کمتر از ن 200 یحت یعنيکند  یاعالم م

ن از حضور مردم در ين چنيکند که ا د شرميکه تازه اگر درست باشد دولت با
 یروهايس نيمعموال پل. ترسد یکشور م یاسيس یصحنه دخالت گر

  .دهد یل ميک سوم تقليتظاهرات کننده را به 
کوچک  یبه صورت تراشه ها ین برف زمستانياست و اول یروز سرد

در جمع . کند یسرما تا مغز استخوان نفوذ م. خورد یبرف در هوا غوطه م
را  یاما متاسفانه کس ،گردم یم یرانيآشنا و دوستان ا یال چهره هابه دنب

 یخود را با مسائل جامعه ا ،م در آلمانيمهاجر مق یروهاياصوال ن. نميب ینم
ن دانش ين جا تک و توک در بياما ا. زنديآم یکنند نم یم یکه در آن زندگ

نم يب یم را یمردان و زنان مسن. ملموس است یرآلمانيغ یآموزان چهره ها
ن سرما در تظاهرات شرکت کرده اند و به گردنشان معموال نوشته يکه در ا

نه بهداشت و انداختن يانجام شده در زم یزان است که در آن رفرم هايآو یا
. کند یران به دوش مردم را محکوم ميبار دارو و درمان و مراقبت از پ

و آن  ،گاه ها هستنده ثبت نام دانشيجوانان پرشور دانشجو خواهان لغو شهر
از . کنند یآموزش محکوم م یبرا ،یرپا گذاشتن حق همگانيرا به عنوان ز

ان يدانشجو ،ه اروپايه مردم در اتحاديبه حقوق اول ،آغاز حمالت هماهنگ
و " يیدانشجو ین الملليجنبش ب"با عنوان  یک شبکه سراسريخود را در 



133 

همه متحد  یان براگيبا خواست آموزش را" آموزش یبرا یجنبش جهان"
  .*وندنديخواهند به آنان بپ یان سراسر جهان ميکرده اند و از دانشجو

. کنند یدولت را محکوم م یو اجتماع یآموزش یاست هايدانش آموزان س
 یهمکالس: ديگو یکه در تظاهرات شرکت کرده م یساله ا 13دانش آموز 

بودند مجبور شدند  4کار و هارتص يشناسم که چون از خانواده ب یرا م يیها
الزم  یل کمک آموزشيتوانستند وسا یرا نميمدرسه شان را عوض کنند ز

من امروز به مدرسه : دهد  یادامه م یو. ه کننديتهرا ن مدرسه يا یبرا
نده يم که آياستمداران کشور بگوينرفتم تا در تظاهرات شرکت کنم و به س

  .ميکشور ما هست
 یکه با آن ها مثل انسان ها ،را حکومت یاست هايس 4کاران هارتص يب

اما آن چه که مشهود است  .کنند یکند محکوم م یدرجه دو اجتماع برخورد م
از  یاوال بخش بزرگ. روها در تظاهرات استين بخش از نيحضور اندک ا
در    یاسيدهند و عدم عالقه آن ها به حضور س یل مين تشکيآنان را مهاجر

از مردم از  یا بخشيثان. اندک باشدن حضور يل ايتواند دل یم ،جامعه
در و دولت  تصميماتکه نتوانسته در  ،یونيليشمار و گاه ميب یتظاهرات ها

. دهند یبه شرکت نشان نم یليو تما ،د شده اندير بگذارد نااميش تاثياست هايس
 یراه ،یه دارين که دولت سرماياوال ا. از مبارزه است ین درک غلطياما ا

و  .ه را پاس بدارديتا منافع سرما ،است یش ضروريراکند که ب یم یرا ط
 ،هين سرمايقدرت ب یکفه ترازو ،یه داريسرما یکه در دموکراس یزمان

ن تر يه سنگيدر جهت سرما ،کار و طبقه کارگر یرويه دار و نيطبقه سرما
دهد که نفس  یرا آنجام م یزيآن چ یعني ،کند یخواهد م یهرچه م ؛است
کار، کاستن بار  یرويشتر نياستثمار هرچه ب یعني ؛است یه داريسرما

مقرر در  یها ید آزاديکارگر، تحد یو انداختن آن بردوش توده ها یاجتماع
در  یه انسانيسلب حقوق اول یشان و محدود کردن وحت ین اساسيقوان

شتر در جهت يکه هرچه ب ،مقابل است یروين برنيبنا برا. صورت لزوم
، در صحنه یت به سمت خلع قدرت از وياه و درنهيمحدود کردن سرما

ست و فشار را يچاره کار ن ،بودن در مقابل فشارها منفعل. اجتماع فعال باشد
م يت دارين صورت تک تک ما در برابر آن مسئوليکه در ا ،دهد یت ميرسم
مهم  ،کنند یست که آن ها که در قدرت اند چه ميمهم ن. ميد پاسخگو باشيو با

 يیقدرت نما یو چه اندازه به آن ها برا ،ستيا به آن ها چن است که پاسخ ميا
ا با نظارگر بودن يخود و  یتوجه یو به اعمال آن ها با ب ،ميده یامکان م
 یتو شهروند حق دار :ديگو یم یدموکراس. ميبخش یت ميمشروع ،صرف

از کارگزاران ما  یکيو  ،یم شرکت کنيکن یکه ما برگزار م یکه در انتخابات
 ؛تا انتخابات یدر فاصله کوتاه. ینده خود به پارلمان بفرستيعنوان نمارا به 



خدمتگزاران در . خواهند به ما خدمت کنند یهمه م. ميشو یما مهم م
با خواهش و تمنا از ما دعوت به  ،ها یمصاحبه ها و نوشته ها و سخنران

ود با وج. دهند یان خدمت ميپا یب یو قول ها ،کنند یشرکت در انتخابات م
ا ي، توهم و یل؛ ناآگاهياز ما به هردل یباز هم بخش ،تجربه چند صد ساله

 یچ ميانتخابات دوباره ما ه یفردا. دهند یم یبه آن ها را... اي یخوش باور
اما . کند یما تره هم خورد نم یبرا یو کس ،ميشو یخس و خاشاک م. ميشو

 یگذران زندگ یسرنوشت ما، برا یشوند که برا یمحق م یدر مقابل عده ا
م يتصم ،بود و نبود ما و منابع و مصالح جامعه ما ینده ما و برايآ یما، برا

که اگر  ،ن طور باشديد ايحداقل با. پاسخگو باشندبه ما ن که يبدون ا ،رنديبگ
ع يو حقوق ما را درو و ضا ،رنديگ یما قرار م یآن ها در مقابل خواسته ها

اما خلع . ميخلع کن یندگيکه آن ها را از نما مين قدرت را داشته باشيکنند، ا یم
  .ستين یه داريقدرت از خلع کنندگان قدرت توده ها کار سرما

در مال عام  ،زهرچشم گرفتن از مردم یبرا ،رانيمثال در ا یميا اگر رژي
د پاسخگو باشد، يستد هم بايا یآن که به تماشا م ،دارد یدار برپا م یچوبه ها

 ،یه انسانياگر حقوق اول. نترنت قرار دهديرد و در ايبگلم ياگر بخواهد ف یحت
شود و انسان ها به  یاز انسان سلب م ،ن شان چون حق پوششيکوچکتر یحت
شوند،  یر ميرند و دستگيگ یل آن در مال عام مورد ضرب و شتم قرار ميدل

کنند و با  یز که اجتماع مين یسرکوب، مردم یروهايم و نيعالوه بررژ
نند و خشونت و حق ينش یان ماجرا ميبودن تنها به انتظار پاوجود مخالف 

رد و به آن ين بحث در اجتماع پا بگيد ايبا. کنند، مقصرند یرا نظاره م یکش
و ترس از  ،ميسرکوب نباش یروهاين یکه تازيگر شاهد يپرداخته شود تا د

  .اعمال قدرت ما آن ها را منفعل کند
 یز به خوبيدر پارلمان ن یدر جلوشعارها  یصدا. ميبه تظاهرات برگرد

توجه به خواسته مردم بودجه دولت و  یاما در درون آن ب ،شد یده ميشن
مثبت در مقابل  یرا 323با  2011سال  یبرا ،اش يیاست صرفه جويس

:" ديگو یس دولت ميخانم مرکل رئ. ديب رسيبه تصو یمنف یرا 253
ن آمده ييکاران پايار بشم. کند یاقتصاد رشد م. ما درست است یاست هايس

به  یآت یشود در سال ها یده است و ميون نفر رسيلير سه مياست و به ز
 یهزار کارگر ساعت 300د که يگو یاما او نم ".دوار بوديرشد معقول ام

کار  یرويک ساعت کار کند و تمام نيرا که در هفته  یو هرکس يیوريک ي
ست ياز ل ،گر کار کننديسال د 9 ید تا بازنشستگيسال به باال را که با 58از 

ر يک نفر فقي یآلمان 6د که اکنون از هر يگو ینم. کاران خارج کرده استيب
ونر وجود دارد رو به يليهزار م 800که  یو فقر توده ها در کشور ،است
ال دموکرات ها يسوس. رديگ ین احزاب باال ميب یجنگ زرگر. ش استيافزا
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است يان گذار رفرم ها و سيبن ؛شان یو سبزها که خود در حکومت ائتالف
و  ،گذشته خود اکنون مخالف شده اند یبدون نقد کارها ،بودند يیصرفه جو

 ،که در راه است توازن برقرار شود یمسلم است که اگر در انتخابات بعد
ن حزب يو با هم ،بازهم چون دوره قبل به ائتالف بزرگ اقدام خواهند کرد

ال ينده حزب سوسيل نماين دليبه هم. شد حاکم دوباره هم کاسه خواهند
را که  یاستيچ سيآن ها ه«د يگو یسوزاند و م یدل م CDU یبرا ،دموکرات
. جاد کردنديبلکه درون جامعه انشقاق ا ،عمل کرد آماده نکردند یبشود جمع

ک سال يان است و آن ها در کمتر از ين حکومت هرج و مرج بدون پايا
  ».دست دادنداعتماد مردم به خود را از 

خارج  یچ چشم اندازيکه ه یان مردميش در ميبا باال رفتن آرا ،حزب سبزها
 یان ائتالفين دو جرينند و همواره بيب ینم یسنت یوه هاياز احزاب و ش

که معموال مستقل  یکند با شرکت در مجامع مردم یم ینوسان دارند، سع
ن يو هم 21 ه اشتوتگارتيا تظاهرات عليمثل تظاهرات ضد اتم  ،است

خود در جنگ قدرت  یبرا یشتريب یجا يیاست صرفه جويتظاهرات ضد س
به دست  ،دهند یرا که دو حزب بزرگ از دست م يیو بتواند آرا ،باز کند

 یکيرناته کونست . ن کننده داشته باشديينقش تع یآت یآورد تا در اتئالف ها
 یم یحياست مسيک سيرا  CDUاست ين سياز رهبران حزب سبزها ا

ن يا. رديگ ین ها به کار ميرتريرا در مورد فق يیکه صرفه جو ،خواند
را توپ را يه داران قرار خواهد گرفت، زيند سرمايمسلما خوشا یريموضع گ

 یه دارينظام سرما یامدهايو پ یه داريکند و سرما ین آن ها خارج مياز زم
ران ياکه در  یل کسانيدرست مثل تحل. کشد یرون مير ضرب بيرا از ز

  .کنند یقلمداد م یآخوند یاست هايحاکم را س یاست هايس
نه ينده اش گزينما ،حزب چپ آلمان که در تظاهرات به طور فعال حضو دارد

شرکت  یبانک ها؛ الب یالب یعني :یستم البين سيمجموعه ا«د يگو یلوتشج م
م يعظ یپزشکان و شرکت ها ی، البیاتم یکنسرن ها ی، البیداروئ یها
که  یاستياکارانه شده است سياست شرم آور و ريک سيسبب اتخاذ  ،مهيب

ه يستم سرمايدر س یگر ین است که البيت اياما واقع» .است ینابخشودن
مختلف طبقه  یبخش ها یالب یه داريع است و اصوال احزاب سرمايشا یدار

 یزيگ. رديگ یحاکم شکل م یه داريه دارند که از مجموعه آن ها سرمايسرما
اما از  ،شود یورو کمک نجات فراهم مياردها يليبانک ها م یبرا«:ديوگ یم

است سرکوب ين سيو در مقابل مخالفان ا   شود یکاسته م یاجتماع یه هايهز
  ».شوند یر ميو دستگ

  ست؟يچ يیاست صرفه جويا سي يیژه صرفه جوين پاکت وياما ا



ا و همزمان است متناقض از بذل و بخشش ه یمجموعه ا ، ژهيشنهاد وين پيا
اردها دالر تحت يليم ،سه مردميک طرف، از کياز . و کاهش ها یريسخت گ

ميليارد  600(شود یز مياست چتر نجات به حساب بانک ها واريعنوان س
دهد و  یم یاتيمال یف هايو تخف یمال یبه مگا کنسرن ها کمک ها. )دالر

 یکاران ميو ب گر، از سفره کارگرانياز طرف د. کند یها را پرم یسه البيک
باال و باالتر برود و راه  ،رخط فقريندگان زيگذارد شمار فقرا و ز یم. دزدد

کشد و  یم یگاريکارگران را به ب. کند یل جوانان را مسدود ميو تحص یترق
ا يگان يرا یوادار به قبول خفت اضافه کار ،ترس از دست دادن کار با

گر از يو از طرف د ،دکن یش دستمزد ميش ساعات کار بدون افزايافزا
کار که آن ها را به نفع يکارگران ب یمه بازنشستگيب یپرداخت حداقل پول برا

 یدولت م. رود یکند، طفره م یورو ميک ي یکارفرماها وادار به کار ساعت
تا از بحران  ،کند يیورو صرفه جويارد يليهشتاد م   2014خواهد تا سال 

ت از يحما یمردم بلکه برا یراکه نه ب يیها یها خالص شود، بده یبده
سال  یارد آن برايليم 11ش از يب. جاد شده استيبانک ها و کنسرن ها ا

م يخواه یما م. است یزمان سخت« : ديگو یخانم مرکل م. است 2011
ل بودجه يمعلوم است چگونه؛ با تقل» .ميرا پرکن یستم ماليسوراخ بزرگ س

بهداشت و درمان، بودجه ل بودجه آموزش، بودجه ياز قب یاجتماع یها
، بودجه ادارات کار و یفرهنگ یت هايمراقبت از سالمندان، بودجه فعال

کار و  یرويات بردرآمد اما به ضرر نيش ماليها و با افزا یبودجه شهردار
ش يشود افزا یجه اش ميم که نتيرمستقيات غيات برارزش افزوده و ماليمال

ن صرفه يگر ايد یرو. یرد زندگاستاندا   ر خط فقرو کاهش حداقليافراد ز
ارد به يليم 2، یانرژ یبه کنسرن ها یارانه ايارد کمک يليم 3/2 يیجو

ات بر ارزش ي، کاهش ماليیمايهواپ یارد به شرکت هايليک ميبانک ها، 
ا بخشش يم يارد کمک مستقيليم 20افزوده هتل ها و در مجموع ساالنه 

  .به شرکت هاست یاتيمال
ون حزب چپ، يمتعلق به فراکس Klarامه کالر بنا به گزارش روزن
بازندگان عبارتند از . مشخص اند يین صرفه جويبازندگان و برندگان ا

 8به اضافه پرداخت ماهانه  یماريمه بيسهم ب یش سه دهم درصديافزا
د آن يز بايان نيدانشجو یمه که همه حتيب یگربه صندوق شرکت هايد یوروي

 یکاريمه بيپرداخت ب یه سهم کارگران برايه ژانون از مايهم چن. را بپردازند
ه خانه و يکرا یورو از کمک براي 24ماهانه . ابدي یش ميدهم درصد افزا 2

. شود یکه معموال حداقل در آمد جامعه را دارند کاسته م یکسان یگرما برا
کار مشمول ين بيپرورش کودک به والد یکه ماهانه برا یورو پولي 515از 

ورو ي 215شود و به  یورو کاسته مي 300شود،  یداده م 4در هارتص 
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م گرفته است که يتمام تصم یالبته در مقابل، دولت با گشاده دست. ابدي یل ميتقل
نفر در بخش  10.000  . ش دهديکاران را افزايورو درآمد بي 5ماهانه 

درصد  5/2ز يه نيکار خود را از دست خواهند داد و در آمد بق یعموم
تا  10ن يه بياز اول ژانو يیمايهواپ یط شرکت هايبل. افتيد کاهش خواه

 يیمايات پرواز نه از شرکت هواپيرا کل ماليافت زيش خواهد يورو افزاي 50
  .افت خواهد شديبلکه از مسافران در
ات يمال ینرخ باال: برند یسود م يین صرفه جويازا یدر مقابل، چه کسان

ماند اما  یم یو در ماه ثابت باقوري 4300از  یدرآمدها یبرا یدرصد 42
 ین معنين بديا. پردازند یات مين مقدار ماليثروتمندتر هم هم یليافراد خ

ن گروه که تفاوت در ياست که دارندگان درآمد حداقل و حداکثر در ا
برابر باهم در پرداخت  یورو باشد نرخيتواند صدها هزار  یشان ميآمدها

که زمان  ،یاتم یژه مگاکنسرن هايبه و ،یانرژ یکنسرن ها. ات دارنديمال
مت يسال اضافه شده است با ق 14تا  8ن يد بياستفاده از آن ها طبق قانون جد

ورو يارد يليم 127مت برق يش قيافزا   و در صورت 67 یبرق ثابت فعل
ارد منافع يليم 2ن طرح يمه در ايب یبانک ها و شرکت ها. سود خواهند برد

حداقل  یآن ها به خاطر بحران مال یولت برامخارج د. کسب خواهند کرد
هتل ها در دولت که آن را  یالب یبانيبا پشت. ورو خواهد بوديارد يليم 100

ات يکند، هتل داران به خاطر کاهش مال یم یندگينما. پ.د.برال افيحزب ل
 ینم یست بحثين که ارزش افزوده چيا ین جا رويدر ا - بر ارزش افزوده 

که  یات برارث زمانيمال. ارد سود خواهند برديليمک يساالنه  -م يکن
 یاتيآن ها مال یعنيفرزندانش صفر خواهد بود،  یرد برايبم يیکارفرما

  .نخواهند پرداخت
ن يه واضح، جهت دار، هدف دار و وزيسرما یاست هايم سينيب یچنان که م
م چشم خود را يمگر آن که بخواه ،گذارد ینم یباق یابهام یاست و جا

تا همواره  ،ميه نسبت دهيا آن جناح سرماين يم و آن را به ايت ها ببنديقعبروا
و کل  ،از بحران وجود داشته باشد یه داريخروج سرما یبرا یزيراه گر

ه يسرما یايدن ین واقعه در کجايست که ايمهم ن. ستم بتواند پابرجا بمانديس
ه دارن سکان ياز سرما یا اقشاريه ياز سرما یدهد و چه جناح یرخ م یدار

  2010اول دسامبر   .دار آن هستند
*- http://www.emancipating-education-for-all.org/ism_de  
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 !يکی نيستپنج ساله شد اما در جشن تولدش ک IVهارتص

در IBAيوآخيم مولر مدير انستيتوی بازار کار و تحقيقات مربوط به مشاغل 
در آلمان در  4در باره پنج سال اجرای هارتص  ،توضيح ترازنامه انستيتو

به طور کلی همه چيز در رابطه : " ژانويه اعالم کرد که 14روز سه شنبه 
  ....".کاهش يافته است و  بيکاری طوالنی مدت. مثبت است 4با هارتص 

برای تاثير متقابلش روی ) قانون(اين : نيز گفت IBAهم چنين والوی معاون 
وی اشاره کرد که علی رغم . بيکاری بيش از هر زمان ديگری مهم است

با ازبين    .به ندرت افزايش يافته است 4بحران اقتصادی شاغالن هارتص 
ار گيرندگان پول بيکاری رفتن فرصت های شغلی بيش از هميشه به شم

افزوده شده است و در سال آينده با انقضای زمان دريافت پول بيکاری يک، 
. خواهند پيوست 4افراد بيشتری به گيرندگان پول بيکاری دو يا هارتص 

به سرعت کاری برای خود پيدا کنند در  ،معلوم هم نيست که آن ها بتوانند
بنابراين مقابله با . ره تشديد می شودمساله بيکاری طوالنی مدت دوبا ،نتيجه

  .اين امر بيش از هر زمان ديگری اهميت دارد
حدود . نسبتا نادر است ،به بازار کار يک 4گذر از هارتص  ؛وی ادامه داد

دريافت  2ماه پول بيکاری  12سه چهارم اين افراد به طور متوسط برای 
٪ 14. ه ای پيدا کنند٪ ممکن است کار تاز50ازين تعداد حدود . خواهند کرد

يا به تحصيل  ،آموزش يا آموزش تکميلی خواهند ديد  شان يک دوره 
٪ هم تصميم خواهند 6. ٪ بازنشسته خواهند شد6. دانشگاهی خواهند پرداخت

به اين امر کمک  ،حمايت از مادران. گرفت که مرد يا زن خانه دار شوند
زن يا شوهر و ( از آن ها٪ ديگر به دليل اين که در آمد يکی 17. خواهد کرد

برای مخارج زندگی دو نفر کفايت می کند، پول بيکاری دريافت ) يا پارتنر
  . نخواهند کرد

به رياست گرهارد   اين قانون زمان حکومت حزب سوسيال دموکرات 
پيتر هارتص عضو حزب سوسيال دموکرات، . شرودر به تصويب رسيد

و عضو هيات مديره فولکس  عضو اتحاديه متال، عضو پارلمان نيدرساکسن
مسئوليت تهيه و تنظيم رفرم در بازار  2002در سال  ،واگن در وولسبورگ

و کميسيون هارتص نظرگاه های خود را در يک  ،کار را به عهده گرفت
که در اوت  ،به مجلس داد 4و  3، 2، 1مجموعه رفرم به نام های هارتص 

وی که درآمد . درآمد و تدريجا به مرحله اجرا ،به تصويب رسيد 2002
حاصل از حقوق پارلمانی و چند مورد ديگر برای گذران زندگی اش کافی 
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 2/6به دليل ارتشا در رابطه با  2007و به همين خاطر درژانويه  ،نبود
ميليون يورو به دادگاه کشانده شد و به دو سال حبس و پرداخت مجموعا 

ن بيکار را به يک هزار يورو جريمه محکوم شد، ميليون ها انسا 567
زندگی بخور و نمير و همراه با شديد ترين اهانت ها وجريمه شدن ها، 

قانونی که او باعث و بانی اش بود . برخوردهای غيرقابل تحمل دچار کرد
من خود به عنوان کسی که با اين قانون مهر خورده . کماکان معتبر است

راجعه به مرکز کاريابی عالوه بر شکايت های قانونی بعد از هر بار م ،بودم
  . حداقل به مدت يک هفته عصبی و افسرده بودم ،مربوطه

يا  ،بينيم آيا آن چه که مسئوالن موسسه تحقيقاتی می گويند واقعيت امر است
از زمره مطالبی که از زبان مسئوالن  ،صحبت های حکومت پسند دستوری

 BAG  يه کانوندر اطالع .ايرانی نيز به وفور به مطبوعات ديکته می شود
اين قانون که از طرف بسياری از : چنين آمده است 4در باره هارتص 

احزاب سياسی، رسانه ها، اتحاديه ها و ساير نيروی های اجتماعی و خود 
سال طول کشيد تا  5مورد انتقاد قرار گرفته است،  ،افراد درگير با اين قانون

يک سيلی است  اين قانون. ثابت شود که چه کمبودهای عظيمی دارد
است بر  ای و هم چنين سيلی ،برصورت همه انسان هايی که با آن مواجه اند

، 2و  1اطالعيه خواهان جمع بندی بين پول بيکاری  !حقوق اجتماعی آن ها
 در ادامه. به ويژه برای جوانان است،  4لغو موارد تنبيهی قانون هارتص 

آپارتمان  ،بيهات قانونتنثر که شمار افزايش يابنده جوانانی که در ا ،آمده
مسکونی خود را از دست می دهند، افزايش مراکز خيريه که به بيکاران غذا 
می دهند، افزايش افرادی که در سنين باال بدليل اين قانون به فقر افتاده اند از 

  .است 4جمله آثار قانون هارتص 
!" است کافی 4پنج سال هارتص " با عنوان ای در اطالعيه  DGBاتحاديه 

در آلمان بود که قانون کمک   بزرگ ترين رفرم ،می نويسد قانون هارتص
از  ،به امضا رسيد 1918نوامبر  13هزينه دولتی برای بيکاری را که در 

در مجموع هيج  4هارتص . ميليون انسان را شامل شد 7بين برد و حدود 
آنان را ارائه  در رابطه با حمايت از بيکاران يا خواسته های ،ترازنامه خوبی

با نابرابری شروع می شود و با تحريم و تنبيه توسط مراکز کاريابی . نمی کند
پنج ساله شد اما در  4هارتص : روزنامه جنوب آلمان نوشت .خاتمه می يابد

هردو به اين نتيجه رسيده    و  و اکنون دو حزب! جشن تولدش کيکی نيست
آن ها عجله دارند تا . نگه داشتکه ديگر نمی شود اين قانون را سرپا  ،اند

  .فاحش ترين ناحقی را تصحيح کنند



. فقر کودکان را به سه ميليون رساند 4هارتص : فوروم اجتماعی می نويسد
سال مقاومت هم  5بلکه  ،سال بيچارگی و اضطرار نيست 5اين قانون تنها 

  .ميليون انسان را در خطر فقر قرار داد 12در مجموع . هست
 5: ژانويه خود با تيتر درشت نوشت 16مان جديد در صفحه اول روزنامه آل

  !، با اين قانون اعتراضات آغاز شد4سال عليه هارتص 
  

  
  
   

 در آلمان 4ن هارتص وبيکاری مدرن و وحشت انتظار اجرای قان
و افزايش  بحران بيکارسازی ها، کاهش دستمزد همراه با افزايش قيمت ها
و وحشت  ،ساعات کار بدون دريافت مزد معروف شده به بيگاری مدرن

، کار اجباری برای رقابت با جنوب و هر چه 4انتظار اجرای قانون هارتص 
بعد از توافق اتحاديه  .جنوبی تر کردن کارگران شمال، کماکان ادامه دارد

ديد تعرفه در و امضای قرارداد ج ،متال با کنسرن عظيم زيمنس و کرايسلر
اضافه کردن ساعات کار، بدون دريافت مورد آن ها، که در بردارنده ی 

مزد، کاهش دريافتی ساليانه ی مربوط به مرخصی و عيدی بود، و رضايت 
کارفرمايان را تامين کرد؛ کارگران را تنها امنيتی چند ساله برای حفظ کار با 

رمايان فزونی گرفته و استثماری بيش تر داد، طرح اين مساله توسط کارف
ها را توافق های موردی ذکر کرده بود، به که آن  ،برخالف نظر اتحاديه

و  40،42و صحبت از  ،خواست عمومی سرمايه داران تبديل گرديده است
طوالنی تر : کارگران می گويند. ساعت کار هفتگی می شود 50حتی 

ساعات کار،  طوالنی کردن. کارکردن بدون دريافت مزد، مساله ما نيست
پاسخ گوی بيکاری توده ای نيست، و قبول آن در يک کارگاه، سبب فشار 

اگر  .روی همه ی کارگاه های ديگر می شود، و آن ها هم به دام آن می افتند
می شد بحران اقتصادی را حل کرد، می بايستی  ،با تخريب سيستم اجتماعی

  .شندامروز کشورهای آفريقايی قوی ترين کشورهای جهان با
) IAW(پروفسور هلموت اشپيلتزلگ از انستيتو کار و اقتصاد دانشگاه برمن 

تطويل ساعات کار، يک سياست برنامه ای ضد کار و ضد خانواده : می گويد
ای اغت در جهان اول هستند، ادعراين که آلمانی ها از نظر اوقات ف. است

: می دهد وی ادامه. است" اشتويبر"خبرگانی چون رئيس جمهور بايرن 
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ساعت از  2،5ساعت است، که  39،5متوسط ساعات کار در آلمان 
متوسط ساعات کار هفتگی برای . ساعات تعرفه ی کار آلمان بيش تر است

، در 1760کل ساعات کار ساالنه در آلمان . ساعت است 40اتحاديه اروپا، 
 1689، و در فرانسه 1659، در ايتاليا 1716، در هلند 1962بريتانيا 

ساعت کار هفتگی، قوی  35اقتصاد فرانسه از زمان پذيرش . ساعات است
ساعت کار  35با وجود  2002تا  1999هم چنين از سال . تر شده است

درصد اشتغال جديد را،  30آن ها . هفتگی، تعداد شاغلين افزايش يافته است
  .با کاهش ساعات کار تامين کردند

با  پيش بينی می کند که) IAB(شتغال انستيتو برای تحقيق در بازار کار و ا
با . افزايش ساعات کار، تنها سه دهم تاثير مثبت در شرکت ها ايجاد می شود

حرک کم تری، افزايش ساعات کار، باروری کار پايين می آيد و شاغالن م
شايد در . و بيش تر مرخصی بيماری خواهند گرفت برای کار خواهند داشت،

، اما در کل جامعه تاثير داشته باشدکار معنی بعضی جاها، افزايش ساعات 
ساعت  40ساعت در هفته به  35وقتی ساعات کار از . منفی می گذارد

 7درصد افزايش می يابد و در نتيجه ی آن از هر  15افزايش يابد، توان کار 
 8کارگر به اندازه  7محل کار، يکی به خطر می افتد؛ به اين صورت که هر 

کارگر، کارش را از  8کرد، در نتيجه يک کارگر از هر کارگر کار خواهند 
کارگردارد که فعال  4200که  یبه طورمثال کارگاه. دست خواهد داد

ساعت  40دهند با  یل ميتحو یساعت کارهفتگ14700درمجموع 
 یساعات کاراضاف. رسد یم ساعت 16800، مجموع کار به یکارهفتگ
 60 یکارهفتگ با یاواست که مس 16800 - 14700=  2100برابر با 
وجود  کارگراحتمال اخراج 60ن به انداره کاريباشد، بنا برا یکارگر م

 .خواهدداشت
ش ساعات ي، درباره افزا Citybankافته توسطيق انجام يک تحقياز 

منس دردو کارگاهش با ين که زيبعد ازا. ن دست استين کارازاياول کار، که
 ید، بعضيبدون مزد به توافق رس ترو یزمان کارطوالن یرو ه متال،ياتحاد

بهبود  یرا برا یترعموم یبرگشت به ساعات کارطوالن زيازاقتصاد دانان ن
اقتصاد آلمان و  یتويل هوتر، ازانستيشائيم. کنند یمطالبه م یاوضاع اقتصاد

ن يکنند که چن یخ ادعا ميمون ینفويو ايانست سين، رئيورنر ز هانس
جاد خواهد کرد، برعکس آن ها يد ايجد ، فورا مشاغلیش ساعات کاريافزا

از  ،یش ساعات کارهفتگيوافزا ريکند که با تغ یبانگ گزارش م یتيس
دهم  6فقط  ساعت، اقتصاد به طورساالنه 40،4به  37،8ن يانگيم

کرد،  جاد خواهديد کارايجد ین که محل هاياما ا. درصد رشد خواهد کرد



، هماهنگ یترهفتگ یوالنن دارد که چگونه مصرف با کارطيبه ا یبستگ
اگر مصرف کنندگان، مصرف خود را کاهش دهند، ميزان . شد خواهد

  . بيکاری هم افزايش خواهد يافت
  ی، ازنطر کارکنندگان، کاهش ساعات کارهفتگ IAWیها یبراساس بررس

ن که يدررابطه با سئوال ا . تاثير مثبت روی کار دارد و کار را بيمه می کند
 90د، يکارکن یش تريد ساعات بيا حاضريرباشد، آاگر شغل تان درخط

 یمطرح م یخنث یسئوال به گونه ا یاما وقت. عتا بلهيدرصد جواب دادند طب
ا نه فقط درآلمان، بلکه درکل اروپ ميخواه یدهند؛ ما م یشود، جواب م
ن يو درجواب سئوال آزاد ا .النی تر، بلکه کوتاه تر کار کنندکارگران نه طو

 35ن باشد، يتان تام ید که زندگيد چند ساعت درهفته کارکنيل داريکه م
ساعات  درصد 11تنها . است یکاف یدرصد معتقدند ساعات کارفعل

 یرا م یان، ساعات کارکم تريدرصد پاسخ گو 50ش از يتر و ب یکارطوالن
 .یساعت کم تراز ساعات کارفعل 5ن حالت يدربهتر. خواهند

 را تحت ی، جامعه کارگریکارسازيز، بين یدرماه گذشته و ماه جار
 ندهيو آ یقسط یترس ازدست دادن کاربا توجه به زندگ .فشارقرارداده است

رسد که  یبه نظر م .نامعلوم، آرامش زندگی کارگران را به هم ريخته است
ش يتوجه به افزا کنند تا کارگران، با ین حربه استفاده ميه داران ازايسرما

رش ساعات يپذ نکنند و با گ با آن را، تقاضاش مزد هماهنيمت ها، افزايق
سال  2را که در  یشي، نه تنها حداقل افزایرموارد کاهشيو سا یکاراضاف

شان در  یکه مزد رسمکنند، بل یدرصد بود خنث 2،5و  1،5ن ير بياخ
ازگزارشات  یکيهمان گونه که در - ابديکاهش  ینسبت به مزد واقع قتيحق
ه داران يکه برخالف خواست سرما –ت درصد اس 15حدود  نوشتم یقبل

  . خواهد شد یط اقتصاد داخليبدترشدن شرا جهيسبب کاهش تقاضا و درنت
در ضمن اگر شرايط مساعد بود، با انتقال شرکت به کشورهايی که چوب 
حراج به نيروی انسانی خود زده اند و وحشيانه و برده وارانه، کارگران را 

ستثمار می کنند، هم بستگی سرمايه در غياب يک جنبش قوی کارگری، ا
دارانه ی خود را در استثمار جهانی کارگران به نمايش بگذارند و اتحاد 
طبقاتی خود را با ايجاد تفرقه در طبقه ی کارگر جهانی، تقويت کنند و اين 
گونه بنمايانند که نه خواست سرمايه، بلکه رقابت کارگران ارزان ساير 

  .نی و ناامنی هاستکشورها، عامل اين نابساما
که تنها و  ین گونه حل شد و کارگرانيو کاراشتات به ا یبحران صنعت نساج

درمقابل  ی، چه درسطح جامعه و چه درسطح جهانیت کارگريحما بدون
گر شغل خود يد یمدت یقراردارند، تنها خوشحال اند که برا هيقدرت سرما

ه متال يو اتحاد ن کارفرمايدرکشمکش ب VW مساله .را حفظ خواهند کرد
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ک برنامه يش با ارائه يکارفرما دوماه پ. بازاست د کماکانيتعرفه جد یبرا
درصد کاهش دهد،  30تا  2011سال  خواهد مخارج را تا یم ،یبند 7

افزايش دستمزد است که کارفرما از آن امتناع می کند و % 4اتحاديه خواهان 
درصد را  2،5تا  1،8طبق معمول و در نهايت، اتحاديه افزايشی بين 

ش ادامه يکم و ب 4اما مساله مخالفت با رفرم ها و هارتص  .خواهد پذيرفت
ه با ائتالف بزرگ دولت ، ک)2010برنامه (Agenda 2010. ددار

 یکل د، هدفش کاهشيب رسيبه تصو FDPو CDU/CSUسبز،  - سرخ
ز همان طور که قبال نوشتم، بخش بزرگی ا. در رابطه با بيکاری است بودجه

سوسيال بگيرها يا آن (اجتماعی فورا با گيرندگان کمک های تامين ،بيکاران
 ک ساليه يبق. شوند یادغام م، )هايی که به داليلی توان کار کردن ندارند

افت يدر یکار، اصال کمکيهزارب 400. خواهند کرد ین روند را طيبعد ا
قانون  نيبا ا یوروئي 2و  1 یهزارشعل ساعت 600د يبا. کرد نخواهند

 یکاران طوالنيو ب ین اجتماعيافراد تحت پوشش تام مقرر گردد که با آن
 یمانده حداقل درآمد یافت خواهند کرد و باقيدر وروي 350مدت، ماهانه 

کاهش  یک برنامه کلي. ن کننديتام د خوديورو است باي 600را که 
 یمومک برنامه عي. آورد یم دستمزد، که درمجموع، بربازار کارفشاروارد

دهد  یدرصد کاهش م 42درصد به  45ات بردرآمد را از يکه مال ،یکاهش
 یابنده برايش يافزا تيبرند، که با معاف یبزرگ، سود م یو با آن کنسرن ها

اما کارگران . شود یهمراه م یمه اجتماعيب ین مالينه تاميدرزم ،انيکارفرما
 یط ناشيم شرايتقد ديت ساالنه را باين معافيش ترازاير، بيمزد و حقوق بگ

 یها مهيل پرداخت عوارض مطب و دارو، بيازقب یبهداشت یازرفرم ها
 یداره يسم سرمايبرالينئول. نديره، بنمايو غ یدندان وچشم پزشک یبرا یاضاف

ت وه خدمايگذارد و قصد دارد ش یکا ميمرآ یپا یکه دراروپا، پا جا
صل مبارزات جانشين شيوه ای سازد که حا ،در آمريکا را یاجتماع

در يک دوره ی طوالنی نزديک به صد سال کارگران اروپايی  ،کارگری
د توده مردم اعم يشد یتيموارد ذکرشده، سبب نارضا یهمه  .بوده است

کاران و افراد تحت پوشش خدمات  یر، بيازکارگران مزد وحقوق بگ
 ،کوچک یشاغالن مشاغل خصوص ران ويبگ ی، بازنشستگیاجتماع

کشانده است، که  یونيليم گاه یاعتراض یها را به حرکت ها ده و آن يگرد
 یاستفاده قرارم مورد سوء ،به نفع خود یستيازطرف احزاب راست و نئوفاش

مدافع  ، خود رایمشکالت جار یکه با انگشت گذاشتن رو یرد به نحويگ
م يمق یها  یرآلمانيها را درمقابل غ یآلمان. زنند یتوده ها و کارگران، جا م

ن کايدهند و ضمن دورکردن پ یها قرارم یراروپائيژه غيآلمان و به ودر
ازآن ها و  یاجتماع یت هايه حمايه، خواهان حذف کليحمله به سمت سرما



کم تر از ده که  یکسان ،فيک درجه تخفيشوند، البته با  یها م اخراج آن
نژاد پرستی و آپارتايد، در صدر . سال است، که در آلمان اقامت دارند

گرچه اکنون از نظر مقدار قابل توجه نيستند، ولی . تبليغات آن ها قرار دارد
سوء استفاد احزاب راست . آن ها را تقويت کرده است ،سياست های جاری

غرب، شاغل  یتوده ها ت فعال،يجاد شده و عدم حمايط ايازشرانئونازيستی 
آن شدن  شرق، سبب سست یسنت یتظاهرات دوشنبه ها یازحرکت اعتراض

ل يده است، که عالوه برموارد باال داليو کاهش شرکت کنندگان درآن گرد
کارگران،  یه سراسرياعم از اتحاد یکارگر یه هاياتحاد: ديگری نيز دارد

 و attac که درآغاز فعاالنه همراه با ،خدمات هيه متال و اتحادياتحاد
PDS کردند، با گسترش حرکت یم یکار انات کوچک ترهميرجريو سا، 

ندارند، صف خود را جدا  ن که قصد مخالفت با دولت رايتحت عنوان ا
برنامه کاردولت  جداگانه درانتقاد به یاعتراض یون هايکردند و به اکس

 .پرداختند
  attac  خود ین حرکت اعتراضيب دهنده ايان عمده ترتيعنوان جر به ،

 ،یتبدون افق روشن و مشخص طبقا یانيجر. ده استيعد مشکالت یدارا
دراعتراض به جنگ به وجود آمده، . خواهد یداند چه م یکه خود نم

ون يزاسيقرارداده است، اما گلوبال ون را هدف حمله مداوم خوديزاسيگلوبال
چ يک باره بدون هيا يکه گو یزيچ. پدرو مادراست یمورد نظراو، بچه ب

ان خروج ازبحر یبرا هيد سرمايترفند جد. ده استين روئي، اززمیسابقه ا
 یکه م ،تنهاست یده ايکه پدست، بلينرخ سود ن یانباشت و کاهش نزول

 یعني. پرداخت ، با آن به مبارزهیه داريه و سرمايشود بدون تلنگر به سرما
ن علت يبه هم .نديب ینم یه داريضدسرما یسم را، مبارزه ايمبارزه با گلوبال

منتقدان  و یداره يه ها، جناح چپ سرمايهم گام با اتحاد یتواند درصف یم
 ،یويآلترنات ان بدون ارائهين جريا. ره، گام بردارديسا و غيوابسته به کل

خواهان کنار رفتن شرودر می شود، گويی که وی عامل همه ی اين مسائل 
برنامه  .حل خواهد شد شکالتو اگر کنار برود و کس ديگری بيايد م ،است

. جا است یب یز، انتظاريآن نبرنامه ازداشتن آلترناتيو و انتظارای ندارد و 
که صف مستقل  ،است که دائما از شمارکارگران شرکت کننده ن سببيبه هم

 یتا حد ،شود یه ندارد کاسته ميخود را دربرابر سرما یو طبقاتيو آلترنات
ت توده مردم غرب آلمان و بدون يبدون حما که اتک اعالم کرده است

اما با وجود آن . ستيامه حرکت ناد قادربه یه ها، به تنهائيت اتحاديحما
حرکت های اعتراضی ادامه دارد و مردم در هر فرصتی که به دست 

  . ی بيان می کنندربياورند، نارضايتی خود را از شرايط جا
  



145 

  
  

  2009)فرانکفورت ام ماين(تظاهرات دانشجويان در سراسر آلمان
" واننفر در تظاهرات با عن 3000با وجود برف و سرمای شديد حدود 

همبستگی برای آموزش آزاد و يک زندگی  - دانشگاه به همه تعلق دارد
کوششی بود به باين منظور تا  ،فراخوان تظاهرات. شرکت کردند" مستقل

که عليه مغلوب و تسليم شدن در  ،تمام مبارزات اجتماعی و اعتراضاتی را
ه بهم نزديک کند و باهم ب ،برابر بی مصرفی، محروميت و سرکوب هستند

 ،آغاز شد و با وجود صف طويل پليس 15تظاهرات ساعت . خيابان بياورد
که بارها به جمعيت حمله کرد و اسپری فلفل برويشان پاشيد تا پايان محل 

در طی تظاهرات چندين سخنرانی انجام شد از جمله   . تعين شده ادامه يافت
وشته هايی روی پالکاردها و پارچه ن. ايران کشوراز توسط ايرانيان خارج 

 :که حمل می شد نوشته شده بود
" ، "هيچ حصاری، هيچ محدوديتی، نخبه پروری تنها يک فکر بيمار است"

دموکراتيزه کردن راديکال " ، "همه چی برای همه، برای انقالب اجتماعی
  "شاخه های زندگیی همه 

  
  
  

 2008مبارزه دانش آموزان آلمان، مبارزه طبقاتی 
به معنای مبارزه طبقاتی است  Klassenkampf  کلمه آلمانی 

)Kampf    يعنی مبارزه و Klassen اما ). يعنی طبقاتیKlass 
دانش آموزان آلمانی در  . عالوه بر طبقه معنای کالس درس را نيز می دهد  

آگاهانه در اقدامی  ،برای وضعيت نامساعد آموزشی ،اعتراض به دولت
رزه خود را به مبارزه طبقاتی پيوند نمادين اين کلمه را انتخاب کردند تا مبا

و هر  ،و نشان دهند که سراپای جامعه سرمايه داری طبقاتی است ،دهند
مبارزه ای که صورت گيرد بخشی از مبارزه طبقاتی است، مبارزه اکثريت 

مناسبات سلطه و قدرت  ،که همراه با مالکيت ابزار توليد ،جامعه با اقليتی
معه حاکم کرده است، اقليتی که فرهنگ طبقه طبقاتی سرمايه داری را برجا



يعنی از طريق در اختيار گرفتن وسايل توليد    خود را فرهنگ حاکم کرده
يکی از . مادی، وسائل توليد ذهنی را نيز در کنترل خود گرفته است

ابزارهای فرهنگی که طبقه حاکم از آن برای ابقا و تداوم سلطه خود استفاده 
آموزش و به ويژه آموزش رسمی  ،ء استفاده می کنديا، بهتر بگوئيم، سو  

به همين سبب است که دانش آموزان به درستی جنبش خود را مبارزه . است
  .طبقاتی ناميده اند

هزار دانش آموز به صورت شبکه ای گسترده و منطم و با برنامه 100  
شهر  44نوامبر در  12همزمان در صبح روز  ،حرکت اعتراضی خود را

ايجاد " کميته اقدام دانش آموزان" آن ها کميته ای به نام . از کردندآلمان آغ
از طريق اينترنت  ،را در تمام نقاط کشور   که حرکت دانش آموزی ،کردند

با توجه به نياز دانش آموزان برای  ،هماهنگ و اهداف و خواسته ها را
ر دانش آموزان د ،در طی دو سال گذشته. اطالع به جامعه تنظيم می کرد
در غير ساعات آموزشی اعتراضاتی را  ،شهرهای مختلف به ويژه برلين

اما صدای منفرد آنان به جايی نرسيد و نتوانست همبستگی ديگر . ترتيب دادند
    .گروه های اجتماعی را جلب کند و يا حتی توسط رسانه ها پوشش يابد

و در  هزار 8هزار ، در هانوفر و برلين و اشتوتگارت  10در برانشوايک 
کالس های درس را  ،شهرهای ديگر نيز هزارها دانش آموز پسر و دختر

با نظام . برای شرکت در مبارزه برای حق و حقوق خود تعطيل کردند
و  ،قطبی شدن و طبقاتی شدن جامعه عينيت می يابد ،آموزشی در آلمان

 اکثريتی به آن جهت. کودکان با فرهنگی طبقاتی برای آينده تربيت می شوند
دبستان . که نيروی الزم را برای کارمزدی ساده فراهم سازند ،رانده می شوند

سال طول می کشد و سپس دانش آموزان به چهار جهت  4يا دوره ابتدايی 
اين مرحله به ويژه برای دانش . هدايت که نه بلکه فرستاده می شوند  هدايت ، 

هرچند که  - رندآموزانی که پيش زمينه مهاجر يا به قولی خارجی بودن دا
اکثريت اين کودکان به هاپت شوله يا . تعين کننده است - شناسنامه آلمانی دارند

در هاپت شوله کودکان می توانند تا کالس . رئال شوله فرستاده می شوند
بعد از آن اگر شانس بياورند می توانند يک دوره . درس بخوانند10

 2ر پيدا کنند که اين دوره کارآموزی برای آماده شدن جهت ورود به بازار کا
برای بازار  ،سال است و تازه در اين دوره نيز کودکان بنا به جنسيت 3تا 

مثال دختران به . هدايت می شوند ،کاری که برمبنای جنسيت تقسيم شده است
مشاغل خاص خدماتی چون آرايشگری، پرستاری، دفترداری و غيره 

  . فرستاده می شوند 
. می کشد و از نظر کيفی از هاپت شوله باالتر است سال طول 6  رئال شوله 

می توانند در مدرسه حرفه ای  ،کودکانی که اين دوره را به پايان می رسانند
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اين . مثال نجاری، کفاشی يا شغل ديگری آماده شوند  برای شغل و حرفه ای  
 دو گروه ديپلم دريافت نمی کنند و اگر بخواهند وارد دانشگاه شوند بايد دوره

سپس در يک مدرسه . و يک ديپلم حرفه ای بگيرند ،ديگری را بگذرانند
معموال تعداد بسيار . عالی که عنوان فاخ هوخ شوله را دارد تحصيل کنند

 ،کمی از اين دو گروه دانش آموز به خاطر پايين بودن کيفيت آموزشی
  . فرصت و امکان ارتقا پيدا می کنند
آن ها با بلندگو . اعتراض کردند ،ی آفريندانش آموزان به اين نظام نابرابر

و خواسته های خود را به صدای  ،در داخل شهرها به راه پيمايی پرداختند
و چون همبسته حرکت کردند، و چون تنها  ،بلند به گوش مردم رساندند

برای بازگويی  ،نبودند، خواسته های خود را حتی به رسانه های جمعی
وه بر دانش آموزان، خانواده های شان، در تظاهرات عال. تحميل کردند

حتی برای جمع . ت کردندبازنشستگان و دانشجويان نيز برای همبستگی شرک
طری ان ها هستند نيز بکه معموال کارتن خوابان خياب ،طری خالیکنندگان ب

در . های خالی فرصت همراهی با اعتراض کنندگان را فراهم آورده بود
که در آن يک جلسه رسمی  ،دانشگاه هامبولت برلين آن ها ساختمانی را در

. تی در آن ماندندااشغال کردند و ساع ،راجع به آموزش در آلمان برگزار بود
  ".ما فرياد می زنيم چون از ما آموزش را دزديده اند" آن ها می گفتند 

  :بخشی از خواسته های دانش آموزان 
  .نفر 20حداکثر تعداد دانش آموزان هرکالس  - 
  .هزار معلم جديد برای سراسر آلمان 100خدام است - 
  .آموزش مجانی - 
  .وسايل آموزشی مجانی - 
. رشته های تحصيلی بيشتر  تغيير نظام آموزشی و برقراری يک نظام با  - 

  .بعضی می گفتند تغيير نظام آموزشی به صورت يک مدرسه برای همه
نام نهادند که   G8کالسه دبيرستان که آن ها آن را به طنز  8حذف سيستم  - 

را از کلمه  Gکشور صنعتی است و  8نام اختصاری نشست 
Gymnasium به معنای دبيرستان گرفته اند .  

  .ايجاد کالج های بيشتر - 
 500خواهان لغو پرداخت  ،و در همبستگی با دانشجويان و برای آينده خود

  .يورو هزينه ثبت نام هر ترم دانشگاهی شدند
مان از دانش آموزان حمايت کردند و با آن ها همراه معلمان و اتحاديه معل

که اگر به خواسته هايش توجه  ،کميته اقدام دانش آموزی اعالم کرد. شدند
در . نشود اعتراضات و اعتصاب را در ماه های بعد ادامه خواهد داد

تظاهرات برلين پليس دائما از دانش آموزان فيلمبرداری می کرد و در نهايت 



نفر را  100ه اشغال ساختمان به جمع دانش آموزان يورش برد و نيز به بهان
  . دستگير کرد

    2008نوامبر 
  
  
    
  
  

  2010د و مصرف؛ ير مکان توليي، تغیل سازيصنعت اتومب
از فروش شان در  ،گذشته یدر سال ها یل سازياتومب یکنسرن ها

پورشه تنها سود . ار سود برده اندين و هند بسيدرحال رشد مثل چ یکشورها
ده يورو رسيارد يليم 2.05رشد داشته و به  22%زان يبم 2011در سال 

ل به ياتومب 117000بنا به گزارش خود کنسرن، در سال مذکور . است
رشد  18%ورو به فروش رفته که نسبت به سال قبل يارد يليم 10.9مت يق

ش از يل بيهر اتومب ین جا سرانه سود کنسرن برايدر ا - دهد یرا نشان م
  . - ورو بوده استي 17500
رکورد فروش و سود خود را  2011توانست در سال BMW کنسرن 

ن يو سود حاصله در ا ،ورويارد يليم 68،8حجم معامالتش برابر با . بشکند
 2010که نسبت به سال  ،ورو بوديارد يليم 4،9سال برابر با 

ون و مجموع يليم 6.2ره کنسرن يات مديس هيرئ. رشد داشت3.51%
  . ورو درآمد داشته انديون يليم 27ن سال يره در ايات مديران در هيمد

ون به ارزش يل، اتوبوس و کاميون اتومبيليم 2،1ملر با فروش يکنسرن دا
  .ورو بدست آورده استيارد يليم 6به مبلغ  یورو، سوديارد يليم 100

خ خود را پشت ين سال تاريپرسود تر  2011در سال  VWکنسرن 
. ورو دوبرابر سال قبل بوديارد يليم 15.8معامالتش با  حجم. سرگذاشت

جلو  2010از سال % 10ل يون اتومبيليم 8،3فولکس واگن با فروش 
از گران  یکيورو درآمد ساالنه يون يليم 17،5نکرکورن با ين ويمارت. افتاد

ن سال در ين کنسرن در ايره ايات مديکل ه. ن صنعت بوديران اين مديتر
ن که متوسط دستمزد يبا توجه به ا. افت کرديورو دريون يليم 70مجموع 

برابر  24کورن  یورو است، آقاي 72500ن کنسرن يساالنه کارگران ا
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د گفته شود که ين جا بايهم  .ک کارگر درآمد داشته استيدستمزد متوسط 
ع ياز کارگران صنا یبخش بزرگ. ستيمنظور از کارگران همه کارگران ن

گفته  یدهند که به آن ها گاه کار و کارگران اجاره ا یمل يتشک یرا کارگران
 ،کيپزيال BMWون نفر است؛ مثال در يليک ميش از يشود که تعدادشان ب یم
گاه کاران کارگران موقت . ک کارگر از هر سه کارگر، کارگر موقت استي

ق شرکت يا از طريند و يآ ین به استخدام در مينامع یمدت یهستند که برا
باشد داشته از به کارگر يکه ن یبه هرجائ ،یانسان یرويعه کار نمقاط یها

ن يبا ا. (Leiharbeit & Zeitarbeit). شوند یفرستاده م
 یند ميهروقت که شرکت الزم بب. شود یامضا نم یقرار داد کار ،کارگران
 یبه راحت BMWشرکت  2009مثال در سال  ؛را اخراج کندها  تواند آن
به . ک سنت غرامت اخراج کرديبدون پرداخت کارگر موقت را  16500
دستمزدشان از کارگران . رديگ یتعلق نم یام مرخصيو پول ا یديآن ها ع

که  یا یاز ارزش اضاف یزيبخش  ناچ  یو حت ،ار کمتر استيبس یرسم
.  شود یب آن ها نمينص ،شود یم مين کارگران تقسيزه رکورد بيبعنوان جا

سال سابقه کار، بعنوان  20ده  با يدوره  د کيک کارگر مکانيبه طور مثال 
. کرد یافت ميورو دري 1263انه تنها يماه VWکارگر موقت در 
(Winkler) که کارگران  یورو بود در حالي 6.42اش  یکه مزد ساعت

با آن ها نه تنها از طرف . رنديگ یشتر ميا بيورو ي 18 یساعت یرسم
ف سرکارگران و کارگران ا شرکت مقاطعه کار، بلکه از طريت و يريمد

د من کارگر ارزان يگو ینکلر ميشود؛ و یار بد برخورد ميهم بس یرسم
 یمرتب گفته م. کنم یهستم و در سرکار همواره احساس شرم و خجالت م

ره همواره پا در هوا يذخ یرويمثل ن یعنينجا، يا ايب یبرو آن جا، ال یشود ال
کشد بدون آن که  یوز طول مساعت در ر 10هستند ساعات کارشان گاه تا 

ن کار توان اعتراض يو ترس از دست دادن هم ،افت کننديدر یش پوليدر ازا
ه خدمات معتقد ينده اتحادينما Gerd Denzelرد البته يگ یرا از آن ها م

ن تازه يا. ت ندارد اما وجود داردين گونه برخورد کارگران عموميکه ا ،است
آلمان است در شعبات شان در ن کنسرن ها در يت کارگران ايوضع

  .   ت اسفناک استيوضع" درحال رشد " باصطالح   یکشورها
کارگر  45000ک کنسرن دختر فولکس واگن است، يکه  Audiکنسرن 

درصد کل سود  10 ،آن در سال یکه برمبنا ،دارد ین کنسرن  قانونيا. دارد
رد و يگ یعلق مشود، به کارکنان ت یورو ميارد يليم 1.2ش از يکه ب یاتيعمل

به  2011در سال . شود یم مين کارکران تقسيزه رکورد بيبا عنوان جا
ن جا دستمزد کارگران يدر ا. ورو تعلق گرفتيهزار  6تا  5ن يهرکارگر ب



به کارگران  یپرداخت. است یدرصد کمتر از کارگران رسم 20موقت 
 10000تا  7500ن يبه کارگران پورشه ب ،وروي 7500فولکس واگن 

 ،ن پوليد توجه داشت که ايبا. ورو بودي 4100ملر يورو و به کارگران داي
تنها به  ،د شده توسط مجموع کارگران استياز اضافه ارزش تول یکه بخش

وه برخورد ين شيبه ا یو آن ها اعتراض ،رديگ یتعلق م یکارگران رسم
به  م کهينيب یم. دهند یبا همکارانشان نشان نم یکارگر یبعنوان هم بستگ

 یپ هاياز پرنس یاري، بسیطبقات یل ضعف طبقه کارگر، نبود آگاهيدل
با  ،یش دستمزد واقعيان بدون افزايکارفرما. شود یر پا گذاشته ميز یکارگر

 یکارگر احاله م یزه به سخت کوشيزه رکورد، آن را بعنوان جايپرداخت جا
ما . ميهست یخشنده اب ید چه کارفرماينين طور القاء کنند که ببيتا اوال ا ،دهند
اگر . ميکن یه ميسود خود را بشما کارگران هد یعنياز حق خود را؛  یبخش

. شتر خواهد شديز بيه ما به شما نيشتر شود، هديد و سود بيشتر کار کنيشما ب
خواهند دهن  یه، مين به  گفتۀ خودشان هديق ايان که از طريکارفرما

ز ين جوايند که با ايگو یم ،ابانندو خطر اعتصاب را بخو ،کارگران را ببندند
ن يبنا برا. ن هم امکان ندارديش از ايو ب ،شود یاجرا م یعدالت به اندازه کاف

ما خود به فکر کارگران خود . است یمعن یمزد ب اضافه دست یتقاضا
مزد اقدام به  ش چندر غاز دستيافزا یست کارگران برايو الزم ن ،ميهست

ش يافزا یه برايرا که اتحاد یکرات پرطمطراقاذقت ميدر حق! اعتصاب کنند
ش از يش بيو خواست افزا یو معموال با رجزخوان ،کند یمزد آغاز م دست
اول ماه مه  یغرا یها یبا مصاحبه ها و سخن ران ،همراه است یدرصد 6

ورو ي 200درصد و حداقل  4تا  2.5ن يش بيت با افزايو در نها ،همراه
ن بار بعد ياول یبرا -.کند ید ميين گفته را تايسفانه ارد، متايگ یان ميماهانه پا

 یدرصد 4.5ش يه متال موفق به افزاياز حدود سه دهه امسال اتحاد
به دنبال  ،ليصنعت اتومب یست که رونق فعليده پنهان نياز د -دستمزدها شد

ل در جهان در سال يد اتومبيتول. باشد  ین صنعت ميق در ايک بحران عمي
که در  ،درصد  داشت17حدود   یکاهش 2007سه با سال يدر مقا 2009
ن يو هم چن 1975و  1974در بحران . سابقه بوديسال گذشته ب 50

ن رکورد يا. ن حوزه وجود داشتيد در ايکاهش تول 12% 1982تا  1980
ل يصنعت اتومب 1970از دهه . بود یک حد متوسط جهانيد يجد یشکن
 یدر طوالن. مواجه بوده است یلکيک بحران سيبا  ،در سطح جهان یساز

کنسرن  12ن ياز ا یاريکه بس ،ده خواهد شديکش ین امر به سمتيمدت ا
 یکايمرآد از اروپا و يمراکز تول. شوند یل از دور خارج ميبزرگ اتومب

کار هر چه ارزان تر و به طور خاص  یروين یدارا یبه کشورها  ،یشمال
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منتقل ) نيه، هند و چيل، روسيبرز(  Bric سکيممالک موسوم به حوزه بر
کار  یروين یار نازل بهايمن سطح بسيکه اکنون به  يیکشورها .شوند یم
  . کنند یرا تجربه م یل سازيک دوره توسعه صنعت اتومبي

ون يليم 20.8 یجنوب یقايو آفر سکيبر یدر کشورها 2011در سال 
ه شده در فروخت یل هايهمه اتومب% 33.9ل فروخته شد که برابر با ياتومب

ش ياسن پ - سبورگيل در دانشگاه ديناند دودنهوفر خبره اتومبيجهان بود و فرد
ل يون اتومبيليم 25ن تعداد ساالنه به يا 2015که تا سال  ،کند یم ینيب

فروخته شده در جهان  یل هايکل اتومب% 35.7و به ، افتيش خواهد يافزا
" ديطبقه متوسط جد"ل اما به سرعت رشد يد اتومبيرشد تول .ديخواهد رس

کماکان  –ست يدهند ن یل ميت را تشکيجمع% 20تا  15که  ،ن کشورهايا
که به  ،ازکارگران یار کميبخش بس یدر بهبود استاندارد زندگ یشرفتيهر پ

، مبارزه یب کار و کارائيفيشتر، باال رفتن کيل مختلف از جمله آموزش بيدال
" طبقه متوسط"ن جا با  واژه يادهد، که در  یره رخ ميبهتر و غ یزندگ یبرا

در  یست و اصوال چه نقشيست چه طبقه است و خواستگاهش چيکه معلوم ن
  !!شود یان ميه دارد، بيسرما یستم طبقاتيس
گر يکشور د 15کشور،  4ن ياسن در کنار ا -سبورگيل دانشگاه ويطبق تحل 

ا و يلمب، کیجنوب یقايلند، آفري، تای، مالزیک، اندونزيه، مکزيمانند ترک
، اقتصاد یونيليم 160ت يکشور بنگالدش با جمع یبرا. بنگالدش هم هستند

از به ين یبرابر 14ک رشد ي 2020که تا سال  ،کنند یدانان محاسبه م
ل در يون اتومبيليک ميکمتر از  ،در حال حاضر. ل وجود خواهد داشتياتومب

باز هم در سال به انجام نرسد  ینيش بين پياگر ا یحت. بنگالدش وجود دارد
ن يه، هند و چيل، روسيل جهان در برزيل از هر سه اتومبيک اتومبي 2014

ر خواهد يس ی، در جهتیابنده جهانيل شکاف يک بازار اتومبي. خواهند بود
االت متحده که مدت ها قبل از  ياروپا و ا یکرد که بحران اشتغال در کشورها

ن يد و فروش از اياکز تولابد و مري یوجود داشت، تداوم م یبحران  جار
ان صنعت يهمه کارفرما. شود یگر منتقل ميد یمناطق جهان به جاها

 ین شعبه شعبه شدن بازارهايا یکوشند خود را برا یدر عمل م ،لياتومب
 یکار موجود که زمان ین رفتن محل هاياز ب. از قبل آماده سازند ،یجهان

تواند در  یم ،است االت متحده آغاز شدهيژه در اياست به و یطوالن
، بحران بزرگ یکلين بحران سيدر کنار ا. هم رخ دهد یاروپائ یکشورها
. کند یم یرا باز ین کننده اينقش تع ،یل سازيصنعت اتومب  یساختار

ک يمطلق خود نزد یبه مرزها یل سازيه دارانۀ صنعت اتومبيتوسعه سرما
شوند و  یک ميها نزددهد به انت یکه مورد استفاده قرار م یشده است؛ منابع
. ميده ايرس" ک نفتيپ" ا به يآ. دارد ین منابع اثرات مخربينوع استفاده از ا



 یبحث. شود یکاسته م یدير قابل تردينده بطور غيسال آ 5د نفت در يتول
و مشخص است که  ،ن شناسان وجود داردين اقتصادانان و زميک بيآکادم

ل يان اتومبياگر همه کارفرما یحت. شود یک ميانش نزديدوران نفت به پا
و  یبيترک یل هاياتومب یابيد و بازاريع تولياکنون، به موقع و سر یساز

 یموتورها یطوالن یمدت یرند، اما بازهم هنوز برايش گيرا در پ یکيالکتر
زه کردن يلياگر اتومب. بازار را در سلطه خود خواهند داشت ،یروغن

 یکنسرن ها یبه مرکز مبارزه رقابت. ..ن و يالت یکايو آمر يیايآس یکشورها
ده ير کشين کنسرن ها  بزياز ا یشک بعض یده شود؛ بيکش یل سازياتومب

  .افتيگسترش خواهد  یکارين راستا بحران بيخواهند شد که در ا
 یو توسعه حمل و نقل، هشدار م ین مهم انرژياز منتقد یکيد ولف يلفريو

زه کردن انبوه ين موتوري، با اآغاز شده ین کوشش هايان ايدهد که در جر
ک نفت ي، کمبود منابع استراتژيیقاين و آفريالت یکاي، آمريیايآس یکشوها

د يش شديعا بسمت افزايو سر ،ديش مطرح خواهد گرديبازهم روشن تر از پ
همزمان با ناوگان خودرو بزرگ شونده، . ده خواهد شديمت نفت کشيق

ن سرعت خواهد يو گرم شدن زم ،ح رشد خواهند کرديسر یگلخانه ا یگازها
ا در استخراج ي، صدمات و بالیبه منابع نفت یدسترس یجنگ ها برا. گرفت

 یاجتماع یحاصل از حمل و نقل نفت و گاز و بحران ها یاينفت و بال
ولف معتقد است رونق . ش خواهد بوديآمد ها یپ ،نيحاصل از گرم شدن زم

خواه با جنگ کنسرن ها و  ،یل در سطح جهانيد صنعت اتومبيجد یکليس
اب شدن يدر رابطه با کم ،ديجد یجنگ ها یزور برايخواه بعنوان کاتال
   .بت ختم خواهد شديک مصيمنابع، به هرحال ب

  
   Noch brummt das Geschäft Lutz Getzchmann http://jungle-world.com/artikel/2012/12/45107.htmمقاله : منبع
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  مبارزات و سرنوشت کارگران اپل یکرونوگراف
جنرال  يیکايشرکت دختر کنسرن امر ،اپل یل سازيکارخانه اتومب اپل

ازجمله  یکه درمجموع درچند کشوراروپائ ،است دراروپا GMموتورز
هفته دوم اکتبراعالم . دارد هزارکارگر 63ا، ياسپان ا ويتاليک، ايآلمان، بلژ

ن يا. م دارد از شمارکارگران خود دراروپا بکاهديجنرال موتورتصم شد که
هزارنفرآن  10که قرارشد  ،هزارنفردرکل اروپا بود 12شامل  ،کاهش

 4000ن تعداد قراربود يازا. باشد موجود درآلمان یدرکارگاه ها
ن کارگاه بزرگ يکارگاه بوخوم دوم .کارگردنديمان بنفرازگارگاه بوخوم آل

دارد و کارگران آن به قدرت  کارکن 9800اپل بوخوم . اپل درآلمان است
اپل دراروپا به آن  یها شعبه یرا که کارهمه يستم آگاه اند، زيخود درکل س

ن يهم چن. شود ید ميتول را و آستردايسف ین جا مدل هايدرا. دارد یها بستگ
جا ساخته و  نيگراروپا درايد یکارگاه ها یاز خودرو برا یيبخش ها

  . ل گردديشود تا تکم یفرستاده م
را يهزارسف218و  ،آسترا کاروان اپل 67400درسال گذشته دربوخوم 

 530هزار موتور و  135گر، يد یهزار قطعه خودروها 378به عالوه 
ته ساخ هزارمحورعقب 669هزار محورجلو و  597هزار چرخ دنده، 

تنها در سال گذشته  .در نتيجه کارگاه بوخوم نقش استراتژيک مهمی دارد. شد
 یاريبس .ميليون يورو سرمايه گذاری گرديده است 247در بوخوم مبلغ 

 -ميکارفرما درنوردها 150. بوخوم وابسته اند ز بهياطراف ن یازکارگاه ها
گرهم، يه دکارگا 160. رنديگ یل ميتحو م ازآن جا کااليوستفالن، مستق

هزارشغل درمنطقه،  40 درمجموع. کنند یافت ميازآن در یخدمات
 .گردد یه ميدررابطه با آن تغد

م يبه دعوت دراعتراض به تصم، اکتبر14شنبه  5کارگران اپل روز 
 9600کارگراز 4100اعتصاب با شرکت . ل کردنديتعط ا کاررا،کارفرم

ه کارگران يبقفت شب و يکارگر ش 2000د، يکارگربوخوم آغازگرد
کارگران  یبعد، خانواده ها یروزها. وستنديفت صبح جمعه به آن ها پيدرش

دن کار، روزانه يخواب. آن ها در محل کارخانه حاضر شدند برای پشتيبانی از
 یخواست شورا روزسه شنبه به. ارزد یورو ميون يليمسی ،  GMیبرا

 50.000که  دست زدند یاعتراض یمائيک راهپيکارگران به  ،کارخانه
کارگران پورشه و فولکس . شرکت کردند ینفر درآن به عنوان هم بستگ

 .ت خود را اعالم کردنديحما یمائيدرراه پ یندگانيز با فرستادن نماين واگن



شده است، اما بازهم  یتيدا کرده و فرامليپ یه خصلت جهانيگرچه سرما
با . دهد یشان مگاه خود را درموارد متعدد نکه گه ،وجود دارد يیتضادها

ن با کارگران ياست، برخورد مسئول يیکاياپل امر یکارفرما ن کهيتوجه به ا
 یاسن ازمردم برا یسايکل. است متفاوت بود یه آلمانيسرما که یبا موارد 

 یبود که م یله اين دعوت وسيدعوت کرد، البته ا ت ازکارگرانيحما
   .سا بکشانديکل را به یاديت زيتوانست جمع

ان يت و عصيعصبان: به کارگران گفت یاميراقتصاد آلمان درپيوز کلمنت
ش يتواند ب ینم) ل کاريتعط(  ین عکس العمليکنم، اما چن یدرک م شما را

مان، انجام  ینده کارين آيتضم یبرا یم کاريخواه یاگر م .ترکمک کند
به  یو! ميک راه حل کارکنيو با  یو حرفه ا د به طور خاصيم بايده

که  يیگفت با کارفرما. رنديدوباره ازسربگ شنهاد کرد که کاررايکارگران پ
بهتر می شود به توافق رسيد تا اين که با در بسته و کار درمحل کارباشد، 

از ررا اب ین نظريز چنيس اپل نيکالوس فرانتس رئ. تعطيل مواجه باشند
ساعته کارتوسط  30ل يکارگران اپل، تعط سرمشق: او گفت. کرده است

هوشمندانه  یک استراتژياکنون به  که ما یان کاراشتات است، درحالکارگر
د کارفرما ياست ازد ین حربه کارگرياعتصاب که کارآ تر یعني( 
که مذاکره و مبارزه را، م يازداريازطرف کارگران ن) رهوشمندانه استيغ

کرد مانع انجام اعتصاب شود  یه متال ازآغازسعياتحاد .همزمان شامل باشد
دن بعد حرکت ياما بعد ازد ،رديمذاکره را دردست گ یابتکارعمل برا تا خود
. کشاند اما مترصد فرصت بود یبه همراه ازآن، خود را یت مردميو حما

بدون اجازه بود با عنوان  و یرقانونيغکه  ،ن اعتصاب رايروزنامه ها ا
همه از صدر تا بن، نگران پيامدها . نام می بردند) wild(یاعتصاب وحش

دند، و از همه طرف برگارگران و شورا برای پايان اعتصاب فشار وارد بو
بارها به کارگران به طور غير مستقيم گوشزد شده بود، که رئيس . می آمد

و به خاطر شدت عملش همواره انتخاب می  ،شورای کارخانه کمونيست است
  .شود

ل با ه متايکارخانه و اتحاد یک هفته اعتصاب و مذاکرات شورايبعد از
اکتبرتوسط شورا  20شنبه  4که درروز  یک نظرخواهيدر کارفرما،

 6400نفر از  4600انجام گرفت  دررابطه با خاتمه اعتصاب
شنبه کارگران به  5جه ازيمثبت دادند درنت یکارگرحاضر به آن را

روزشنبه به مذاکره  کارخانه و کارفرما یو قرارشد شورا. سرکاربرگشتند
. دنديرس به توافق 2010ت مشاغل تا سال يامن یاآن ها بر. بپردازند

ورو يون يليم 100ش از يک هفته بين يا یاپل ط یکاربرا یليضررتعط
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بازگشت به کارگارگران را خوش آمد ) فلز(ه متاليس اتحاديترز رئيپ .بود
   !!گفت
   :منابع

مبر، روزنامه نوا برای ارائه ی اين گزارش ازاخبارراديو و تلويزيون، و مجله اتحاديه متال
 .گرديده است و اتک استفاده فرانکفورترروندشاو، هفته نامه يونگه ولت

   .منتشر شده است 10 اين مقاله قبال در سيمای سوسياليزم شماره -
  
  
  
  
  

  2012سرگذشت نامعلوم کارگران اپل؛ 
ر اپل شرکت دختر جنرال موتورز در اروپا، همواره در يدر چند سال اخ

توده  یصحبت از اخراج ها. بود یل سازير صنعت اتومبناگوا یراس خبرها
 یرويبا ن يین آالت به کشورهايهزاران نفره، بستن کارخانه و انتقال ماش یا

 یروزمره کارگران را به تلخ یک ببازار مصرف، زندگيکار ارزان و نزد
کارگر اپل بوخوم شب با ترس  3000ش ازيسال هاست که ب. کشانده است

سر به ک روز بدون دردسر يد يو صبح به ام ،رشان به بستراز دست دادن کا
ت ين گونه است وضعيهم. اما خطر باالتر از بوخوم است. روند یکار م

کارگر  1.524زناخ با يس و سپس مرکز ايکارگران اپل دربندر السمره انگل
شاغل  13.825م با يمرکز روسلها یکارگر و حت 2.640زرالوتن با يو کا

 یل هاياتومب یات اپل در اروپاست و اکنون مشغول کار روقيکه مرکز تحق
دن يبرچ ؛شود گفت یان بهتر ميا به بي. است Astraو مدل تازه  یديبريه

را يز ؛نخواهد بود یرمنتظره اين اتفاق غيو ا یغرب ید از اروپايکل تول
ه يفعال و سود ده سرما یاز شرکت ها یاريبس ،بحران ها یهمواره در ط

شوند  یغام مدگر ايد یه هايا در سرماي ،رنديگ یش ميوال در پراه ز یدار
عده . شود ید ميشتر تشديب یبا بهره ور یه هايه بنفع سرمايو تمرکز سرما

ن دوره که اپل يچنان که در هم. دهند یاز دست م یگريبازار را به نفع د یا
ر چنان که سهم اپل د ؛افته استيمت سهامش کاهش يفروش، سود، بازار و ق

و در % 8کل بازار بود اکنون به % 16برابر با  1996بازار که در سال 
فروش  2012ماه اول  6ده است، نسبت به سال قبل در يرس% 6اروپا به 



کنسرن  ،ن آلمانياما در مقابل در هم .افته استيکاهش % 12و سهام % 8
گر يد یو شرکت ها ،شکند یب فولکس واگن رکود فروش و سود را ميرق

ده يدرصد سهام پورشه را خر 100چنان که  ؛بلعد یرا م یل سازيباتوم
با  ،نياش در چ یديتول یشعبه ها یفولکس واگن بخاطر فروش باال. است
ل بفروش رفته اش در سال يون اتومبيليم 2.3ل از يون اتومبيليم 1.3
البته روشن است که سود ها . درخشد یموفق م یعنوان کنسرنه ب،  2011

ده يخواب یاضاف یافتن ارزش هايت يبلکه بخاطر واقع ،ود فروشنه بخاطر خ
و باال بودن شدت  ،ن مرحلهيان دور گردش در ايدر اثر فروش و پا ،در کاال

  . باشد ین سهم فروش را دارد، ميشبريکه ب ،نيژه در چياستثمار به و
چنان که در  ؛ت همراه شديريمد یرات مداوم در سطوح باالييبحران اپل با تغ

بدون  ،ر کرديياپل تغ يیت اروپايريمد یر چهار بار مقامات بااليسال اخ 5
. ر کندييتغ یه داريسرما یامد بحران جهانيط نابسامان پين شراين که ايا

دو  2011استراک که از سال  یرخ داد و آقا یجوال 12در  ،ريين تغيآخر
ل را اپ یس بخش اروپائيره جنرال موتورز و رئيات مديپست مهم عضو ه

توسعه  یرا برا ین دو هفته قبل طرحيهم یو. مجبور به استعفا شد ،داشت
 ،ن منوال قرار داشتيطرح استراک برا. آن  ارائه داد یمجدد اپل و سود ده

و  ،د انجام شوديجد یه گذاريورو سرمايارد يليم 14مبلغ  یکه در دو سال آت
پژو و  فرانسه شامل PSA یل سازيک با شرکت اتومبينزد یهمکار

ان يو کار تا پا یاخراج کارگران منتف ،ن طرحيبرطبق ا. رديتروئن انجام گيس
در  ید صادرات، صرفه جوئيجد یبا استراتژ. شود ین ميتضم 2016سال 

 یکه شورا یزمان. ابديد کاهش يد مواد انجام خواهد گرفت تا مخارج توليخر
  .شود یم کند با استقبال مواجه یطرح استراک را اعالم م یمشورت

 ،کارگاه یه متال و شوراياتحاد یدر طرف کارگران سال هاست که روسا
راه حل  ،خ بسوزد نه کباب رايمذاکرات ثمر بخش و توافقات نه س یآرزو

د و يحاصل ام ین دور بيو کارگران را به نظاره گر ا ،کنند یمشکل اعالم م
اه در سطح کل کارگ یس شورايرئ ،ولفگانگ کلوک .ل کرده انديتبد یديناام

با اعتماد متقابل در  ،که راه حل مشکل اپل و کارگران آن ،آلمان معتقد است
لد ين شيو آرم. ر استيامکان پذ -خودشان یعني -ندگان کارگنان يارتباط با نما

که در زمان  ،الت هسن مشابه نظر کلوک معتقد استيه متال ايس اتحاديرئ
سه اپل در موارد مورد يات رئيو ه ،ن ماين است که در مذاکره بيحال مهم ا

ع يخواهد بود و سر یطوالن ین پروسه ايتوافق حاصل شود که ا ،بحث
د طرح توسط ييقبل از تا ،کارخانه یاست شوراير یحت. حاصل نخواهد شد

 یطراح یت، تظاهرات اعتراضينشان دادن حسن ن یو برا ،جنرال موتورز
اب يق جانب کارگران با غين طريبد. کند یاعالم م یبوخوم را ملغ یشده برا
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ش از يب ین چند نفر برايو ا ،ابدي یل ميخود کارگران به چند نفر تقل
  .ننديب یکارگر خاموش، خواب خوش مذاکره را م 21000

ه و ياتحاد یروسا یدهايو ام ،یمشورت یطرح استراک و چراغ سبز شورا
که برخالف  ،کند یانگارد و اعالم م یچ ميشورا را، جنرال موتورز به ه

ن آمدن سطح يينده اپل، با توجه به پاينظر مثبت ارائه شده در طرح نسبت به آ
 ین اضافه ميهمچن. دنيب یاپل اروپا نم یرا برا ینده خوبيآ ،فروش در اروپا

اردها دالر ضرر را بخاطر اپل يليکه جنرال موتورز در ده سال گذشته م ،کند
د صرفه يم بر تشديتصم یه گذارياسرم ین به جايبنابرا ؛متقبل شده است

فت يامکان سه ش یدرصد برا 30ت کار تا يد وکاهش ظرفي، کاهش تولیجوئ
د، بستن کارخانه ها و کاهش پرسنل را در يکار در شبانه روز در مراکز تول

اپل و  یل بخش اروپائيتعط یو چنان که آمد حت. وهله اول در نظر دارد
ارزان و بازار رو به گسترش در  کار یرويبا ن يیگردش بسمت کشورها

             .یجنوب یکايا و آمريآس
  

  2009سرنوشت نامعلوم کارگران اپل آلمان؛ 
ان يپا ید آرزويم و اميو ب یکسال سرگردانيکارگران اپل آلمان بعد از حدود 

سال . ن حالت را دارند تا بدانند سرنوشت شان چگونه رقم خواهد خورديا
و استفاده ا زکمک  یکه جنرال موتورز بعد از اعالم ورشکستگ ،بود 2008
 یعنيکه کنسرن دختر ، کا به کنسرن اعالم کرديدولت آمر یارد دالريليم 50

 یدر حال ؛رود یآن م یقرار دارد و امکان ورشکستگ یت بدياپل در موقع
 ین سخنان را در مورد اپل صادق نميکه در همان زمان خبرگان اپل ا

 ،در اروپا داشت یبود و بازار فروش خوب یاپل تا کنون شرکت موفق. ددانستن
د يجد یمدل ها ،شرفت اپليک و پيم به عنوان قلب تکنولوژيو مرکز روسلها

دش را ببازار يجد یل برقيخواست اتومب یم یزد و بزود یرا محک م
  . کند یمعرف
 ،يیز اروپار کارگران اپل در مراکيش از ساياپل ب یهزار کارگر آلمان 25

 یبحث اعتصاب و اعتراض به بحث روزانه . ت نشان دادنديبه مساله حساس
کنسرن مادر را  یها ید تاوان بدهين که بايکارگران از ا. ل شديکارگران تبد



االت متحده تعلق يا GMاز اپل که به يمساله حق امت. بودند یبپردازند عصبان
. ک مساله مهم بودي ،داشتات نيو اپل اروپا بدون اجازه آن حق ح ،داشت

کا، باز يآمر یب اقتصادين بود که کماکان با وجود فراز و نشيگر ايمساله د
 ؛شود یک در آن جا زده ميتکنولوژ یها یهم حرف اول در رابطه با نوآور

در  یکا چندان دست و دل بازيبرخالف آمر يیاروپا یه هايرا سرمايز
ن سبب در يبه هم. ندارند یآورقات و نويتحق ینه يدر زم ،یه گذاريسرما
ن امکانات همواره ياستفاده از یخواست ماندن اپل با کنسرن مادر برا ،آلمان

به اپل و سرپا نگهداشتن آن  یکمک مال یو کوشش دولت آلمان برا ،بود یقو
ل شد و يتبد یاسيس یالبته مساله اپل به سرعت به مساله ا. ن منظر بودياز

ن مساله در ياز،  SPDو  CDUحزب بزرگ  ژه دويبه و یاحزاب آلمان
ر اقتصاد، يس دولت آلمان، وزيخانم مرکل رئ. بهره جستند یمبارزات انتخابات

ن يکه همه وابسته به حزب مرکل هستند و اشتا یالتيچهار دولت ا یروسا
د اپل سفر يبارها به مراکز تول،  SPD یر خارجه از حزب ائتالفير وزيما

 ینشست ها GMاز  ین اعزاميبا مسئول. گفتگو نشستندکردند با کارگران به 
را  یارد کمک دولتيليم 3.3و باالخره قول پرداخت  ،متعدد انجام دادند

را در  یاديارد را پرداخت کردند که بحث زيليم 1.6و متعاقب آن  ،دادند
 ،منعکس نشد GMاز  یچ قول مثبتياما ه ،ختين برانگين و مخالفيان موافقيم

افتن يتا مساله  ،ان بوديدر م یواره صحبت اعالم ورشکستگو بازهم هم
که در باال ذکر  یليدله که در آغاز ب ،ان آمديه گذار و فروش اپل بميسرما
اما باالخره مورد قبول  ،مواجه شد یطرف صحبت آلمان یتيبا نارضا ،کردم

کرد و  ید اعالم آمادگيخر یبرا ،ايتاليات ايل فيآور 23در . قرار گرفت
اش  یک روسيبا شر ،ماگنا يیل شرکت کانادايآور 28تاقب آن در مع

ه گذار يک سرمايسپس . د اپل شديخر یدان مبارزه براياسپربانک وارد م
ماه مه  12در . دان شديچ کارگر وارد ميکار نمودن هيبا قول عدم ب ،ینيچ

ات ها يو ه ،مذاکرات داغ و براه بود. کرد یاعالم آمادگ یگيشرکت بلژيک 
 یر رايدائما تغ يیکاياما طرف آمر.  آمدند ین ميمذاکره به برل یائما براد
و سپس در  ،فروشد یاعالم کرد که اپل را نم 2009اگوست  25. داد یم

اپل را به ماگنا  ،ه گذار موجودين چند سرمايکه از ب ،سپتامبر اعالم شد 10
مثبت نسبت به  افته نظريجا در آلمان با مذاکرات انجام يتدر. خواهد فروخت

با فروش اپل اعالم مخالفت  GMاکتبر بازهم   23که در  ،شد یجاد ميماگنا ا
 یآن ها ب. از هراس کارگران کاسته نشد ین دوران ذره ايدر تمان ا. کرد

 یکس. با سرنوشت آن هاست ی، بازین بازيکه ا ،کردند یقدرت مشاهده م
کار خواهند يتعداد کارگر ب شد که چه یچانه زده م. ديپرس ینظر آن ها را نم
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ا يآ. باشند یکرد که کجا باشد و چه کسان یم یمگر فرق. شد و در کدام کارگاه
ا ي یکيا بلژي يیايتاليا اي یا لهستاني یسيساقط شدن کارگر انگل یازهست

 یدر هر کشور. ن گونه بوديا یول. کرد یم یفرق یبا کارگر آلمان یشياطر
 یکارگر یهمبستگ. ل شوديگر گسيد يیبه جا یکارياختاپوس ب ،شد یم یسع

طلب  یبا هم، بجا یهمبستگ یبه جا ،هزار کارگر اپل اروپا 50. مرده بود
خود،  یخود و نشان دادن قدرت طبقات یها یر هم طبقه اياز سا یهم بستگ

د خود را به نه به يو چشم ام ،داشتند یگريد یمشکل برا ید به فرافکنيام
  . دوخته بودند ینينابيب یه داران و واسطه هايف سرمابلکه به لط ،قدرت خود

کند چه بشود و چه نشود،  ین ميکه تع ،قدرت است یه داريسرما یايدر دن
جامعه  ین دو طبقه اصليکه در باالنس قدرت ب ،است یرزمانياکنون د

 یطبقه . پرد یطبقه کارگر لغزان است و بباال می ، کفه یه داريسرما
 یمتحد است، دولت ها. امکانات حفظ قدرت را دارد یه دار همه يسرما
غ يدريب یو در مواقع بحران از کمک ها ،خود را سرپا نگهداشته است یحام

 یه داريکه همان سرما یسم دولتياليو قند سوس ،ديجو ین دولت ها بهره ميا
 یروهايو در صورت لزوم ن ،کند یست ها آب مياست را در دل رفرم یدولت

سازمان دهندگان  ین با قبول رسميعالوه برا. هم داردسرکوب خود را 
مورد مذاکره در مسائل  یه ها بعنوان شرکاياتحاد یعني ،موجود طبقه کارگر

به  ،ز تا حد امکاني، حل مشکل خود با طبقه کارگر را نیکار و تعرفه مزد
را انجام دهند که منافع  ین طبقه، کاريآن ها سپرده است تا به عنوان معتمد

  . فتديه دار به خطر نيقه سرماطب
 یو بزود ،اعالم کرد که کار توافق فروش اپل به ماگنا انجام شده GMدوباره 

ن خبر در آلمان با يا. ديبه امضا خواهد رس ،ه هم شده بوديکه ته یتوافقنامه ا
ماگنا  یران اعزاميه و کارگاه ها با مدين اتحاديو مسئول ،مواجه شد یخوشحال

اپل در آلمان را  یچ کدام از کارگاه هايماگنا قول داد که ه. تندبه مذاکره نشس
نجات و بهبود  یبرا ،هزار کارگر 10کار نمودن ياما ب ،نخواهد بست

به  .هزار نفرشان از آلمان خواهند بود 4که احتماال  ،بود یاوضاع ضرور
با . خورد یوند ميکارگران پ یزندگ یبا نابود ،هيسرما یبقا ین سادگيهم
کاهش مخارج با  ینه يدر زم ،کارگاه یه و شوراهايکه اتحاد يیل هاقو

ون يليم 265دو سال  یقرار شد ط ند، داد یام مرخصيو پول ا یديکاهش ع
درصد سهام به  10آن  یشود و در ازا یاز طرف کارگران چشم پوش ،وروي

و قول  ،ر مراکز اپل انجام شديز با ساين يیتوافق ها. رديکارگران تعلق گ
. از بسته شدن کارگاه داده شد یريدر مقابل جلوگ یفراوان یدولت یکمک ها

 یه گذاريارد سرمايليم 6از به ين ،ط اپليود شرايبه یماگنا اعالم کرد که برا
ک يبه عنوان شر ،یکه آن را انجام خواهد داد و اسپربانک روس ،د استيجد



  یل سازياتومب عيک صناير تکنولوژييو تغ ،بود ین معامله راضيماگنا از
و بازار بزرگ  ،را در مد نظر داشت یغرب یه با تکنولوژيروس یالدا

ن پروسه و يا یبعد از ط. ديد ید بهبود و پرش ميام ،اپل یه را برايروس
اعالم  GMدر روز سوم نوامبر ناگهان ، شدن فروش اپل به ماگنا یبا قطعيتقر

. بماند یکنسرن مادر باق م گرفته که اپل بايد تصميجد یادار یکرد که شورا
خود آنگونه که هدفمند باشد برخورد  یما با دارائ: "اعالم کرد کهGM س يرئ
کل بازار اروپا از دست  یرو ،ست که کنترل خود رايخردمندانه ن. ميکن یم

 یهم هموار م یشرق ین جا راه ورود ما به اروپايکه در ا یم، در ضمنيبده
 یه، دارائيم تنها صحبت سرماينيب ین که م، چنا"شود یاپل فروخته نم. شود

ن جا يدر ا. شتريبازار بزرگتر و سود ب یعنيه يو بازار است و اهداف سرما
آن ها . ستيو سرنوشت آن ها مطرح ن یو زندگ ،از منافع کارگران یحرف

کار نمودن ين سبب باز بر بيهمه ب . ن منافع انديا یت دهيعفقط ابزار واق
 4000ن بار نه ياما ا ،شود ید مير چون قبل تاکهزار کارگ 10حداقل 

 ؛کيز در بلژيکارگر ن 2500هزار نفر و  8000کارگر در آلمان بلکه 
ا، لهستان، يتاليس، ايه ها و کارگاه و دولت ها در انگلين اتحاديرا مسئوليز

به  GMکارگران قبال با  یسه يدن از کيو بر ،یدولت یبا قول کمک ها ،اياسپان
ب اختالف نظر در اپل اروپا بدون حضور ين ترتيو به ا ،ده انديتوافق رس

 GM. شده است یکارگر یسبب لطمه زدن به همبستگ ،قدرتمند کارگران
و  ،اپل در نظر گرفته است یارد دالر برايليکه مبلغ سه م ،اعالم کرده است

کنند و  یارد برآورد ميليم 8که خبرگان  ،ه مخارج الزم رايدوار است بقيام
 يیاروپا یدولت ها یبا کمک ها ،ارد در نظر گرفته بوديليم 6ش ياگنا برام

که به خانه رواست  یچراغ ،!!شد گرفت ینم یمين تصميبهتر از  .ن کنديتام
گران از آن يچرا د ،ت داردين همه قابلياپل ا یوقت. به مسجد حرام است

د يه مرکز تولست کين یبيامر عج یه داريسرما یايگرچه در دن .استفاده ببرند
زند يدرهم بر ،گريد يیشتر در جايت بيکجا با چشمداشت موفقيرا در  یموفق

و هزاران  ،داشته باشد منتقل کنند یشتريکه بازده ب يیه را به جايو سرما
د در يزند و شايابان بريبه سنگفرش خ ،یدل نگران یکارگر را بدون ذره ا

  .فتديق بز اتفاياپل اروپا ن ین امر برايگر ايد یزمان
و  ،ت بهتر شده استياکنون وضع یدولت یبا کمک ها ؛ديگو یم GMر يمد

بهبود  یاما برا ،افته استيارد دالر کاهش يليم 40کنسرن به  یها یبده
که  ،بسته شود GM یاز کارگاه ها ید بعضيبا. ميد مخارج را کم کنياوضاع با

 34به  47گاه ها از کارگاه خواهد بود تا تعداد کار 13کا يتعداد آن در آمر
م در يتا بتوان ،٪ کاسته شود20د يز باياز تعداد کارگران ن. ابديکارگاه کاهش 
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 یعني ؛ميدولت را پرداخت کنه ب یارديليم یاز بده یبخش مهم 2015سال 
ان يهم در م یت دولتياز مالک یحرف ،ها یبعض ین جا برخالف شاديکه در ا

 یبزرگ کمک مال یه هايرماملت به س یسه يبلکه دولت با ک ،ستين
ره مردم يدر عوض از مخارج آموزش و بهداشت و غ ،دهد یرخواهانه ميخ
. ستياپل الزم ن یبرا یگر اعالم ورشکستگيد: "ديگو یم GMر يمد. زند یم

 یخوب یما طرح ها. مياپل دار یبهبود و مداوا یبرا ،ک برنامهياز به يما ن
ن يدر ا". رديانجام گ یرات ساختارييتغ ديبا. ميبهبود اوضاع در اپل دار یبرا

آسترا،  یمدل ها ید کننده يکوچک بوخوم تول یطرح بسته شدن کارگاها
د کننده موتور اپل گنجانده شده يزرالوترن توليل لنگ، کارگاه کايرا و ميسف

  . است
  :عکس العمل ها

. کرده اند ینام گذار" اهيروز س" روز سوم نوامبر را  ،کارگران اپل آلمان
ت يريبه مد یگر نه اعتماديآن ها د .است ید کارگران خاکستريد یفضا
به آن ها  یاست آلمان هم کمکيس. تيترويت در ديريدارند و نه به مد  يیاروپا
ه ب یبه هنگام مبارزه انتخابات ،ر راين مايدار مرکل و اشتايکارگران د. نکرد

ما اپل " گفتند  یند و مده بوديراهن زرد اپل را پوشيپ یآورند که همگ یاد مي
برسردارند که  يیکاله ها ،وسياکنون کارگران معترض و ما ."ميهست
" ند يگو یو م ،"همه بردگان جنرال موتورز یبرا یآزاد: " شان نوشتهيرو

ا يم داشت يا فردا کارمان را خواهيم آيدان یما نم"  ،"ميستين یزيچ چيما ه
قه يدق 15که هر  ،ون استيزيو تلوو ياکنون تمام توجه آن ها به راد . "نه

و بعد  ،دينخواهد کش ین هم چندان طوليالبته ا .کند یاخبار اپل را پخش م
خود را  یدر اول. ان کارگران اشتباه استين هردو بيا. فراموش خواهد شد

کارگران . ن بوديهم یدين ديچن یروال منطق. چيه ینند و در دوميب یاپل م
و نه  ،که نه به آن ها تعلق دارد يیجا .ننديب یه محل شد ،خود را در محل کار

با  ،گانه شدهيکارگران از خود ب. ه داريسرما یبه جامعه بلکه به معدود
که  ،ننديب یازآن نم یا بخشيکارگر  یو خود را طبقه  ،خته انديه در آميسرما

اده نظام يکه به عنوان سربازان پ ،د به قدرت خود اتکا کند و اجازه ندهديبا
قرار  یاسيمورد سوء استفاده س یدر مبارزه انتخابات ،یاحزاب بورژوائ

  .رديگ
 5روز  ،که در آن ها کارگاه اپل قرار دارد ،التيا 4در  یکارگران آلمان

دعوت ه ب ،ک روز بعد از اعالم نظر مخالف کنسرن به فروش اپليشنبه ، 
و  ،ستکه در راه ا یکارگر یتوده ا یه اخراج هايعل ،کارگاه یشورا

هزار  10م يدر روسلها. احتمال بسته شدن کارگاه ها به تظاهرات پرداختند



و چند هزار نفر در نفر  500زناخ يو در انفر  4000کارگر، در بوخوم 
  . شرکت کردند یزرالوترن در تظاهرات اعتراضيکا

 یما م: ديگو یسال در اپل کار کرده است م 25ساله که  54 یکارگر
ن حرف ها سردر ياز یزياما چ ،ه برسرما چه خواهد آمدک ،ميم بفهميخواه

 یگذرد، چه م یم در آن باال چه ميدان ینم یوقت: "ديگو یم یکي. ميآور ینم
". ميم بعدا بفهميتوان یچگونه م ،درست است یزيخواهند بکنند و چه چ

با  یهمبستگ یکارگاه برا یکه شورا ید در اعتصابيگو یم یکارگر
ن کار مبارزه يد ايگو یاما م ،کند یم کرده شرکت مکارگران بوخوم اعال

 یکارگاه م یشورا ینده ينما  .وسيکارگران خسته اند و ما. ستين يیجو
. ن هستند که سهام اپل به بورس آلمان سپرده شوديد کارگران خواهان ايگو
نده ينما. ميت باشيترويمات ديم وابسته به تصميخواه یما نم ؛ديگو یم یو

که معموال در رابطه  ،یکارگر یه هاين اتحادياز بزرگتر یکيال ه متياتحاد
ن جا کنار يا ،فعال است یليکار و مساله مزد خ یقرارداد جمع یبا امضا

 یم یو. فه اش فرا برسديانجام وظ یبرا زمانتا  ،ستاده و نظاره گر استيا
د صبر يبه هر حال با. برصورت ما بود یليت مثل سيترويم ديتصم: ديگو
 یرا ارائه م یديجد یو چه طرح ها ،دارند یميم که چه تصمينيم و بيکن

  !! دهند
  

داران مختلف وارد مراوده شده يک سال تمام با خرين که ياز ا ،دولت مرکل
و اکنون  ،دن به توافق صرف کرده استيرس یرا برا یاديو وقت ز ،است
با اوباما د يگو یمرکل م. است یخورده کنار گذاشته شده است عصبان یباز

اما اوباما قبال اعالم کرده است که در  ،صحبت خواهد کرد ین باره تلفنيدر ا
و کنسرن خود  ،ندارد GMدر  یچ نفوذياو گفت که ه. کند یاقتصاد دخالت نم

که خود  ،ن خشميسرد کردن ا یاما برا GMر يمد. رديگ یماتش را ميتصم
 یت آلمان با کمک مالو خواسته است که دول ،کرده یست عذرخواهيرپا نيد
که  اما همزمان برخالف آن چه  ،ن گفته استيهم چن. رساند یاريبه اپل  یآت

 یتا اندگ ،اپل از آلمان انتخاب شود يید اروپايس جديرفت تا رئ یکه انتطار م
و  ،ن پست انتخاب شديا یبرا یسيک انگلي ،ابديکاهش  یکدورت دولت

   2009نوامبر  12.  شتر کرديها را ب یآلمان یسرخوردگ
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 !ن صفرا فزودياز قضا سركنگب
  2009ن شرح حال کارگران اپل آلمان است؛ يا
  

 ،)GM(ماندن اپل با شرکت مادر یحفظ و باق یهمه کوشش ها در آلمان برا
از  یريو هم جلوگ ،کايک در آمريتکنولوژ یها یجهت استفاده از نوآور

ز يه اروپا نياز طرف اتحادنه تنها موفق نشد بلکه آلمان  ،اخراج کارگران
 ،ر نقاط اروپايمت اخراج کارگران در سايکه به ق ،مورد انتقاد قرار گرفت

ه ين اتحادين با قوانيو ا ،رديرا بگ یاخراج کارگران خود یخواهد جلو یم
  .ندارد يیاروپا خوانا

و  GMن يباالخره قرار داد فروش اپل ب،  2009اکتبر  14روز پنج شنبه 
اما مذاکرات . ديبده و بستان به امضا رس یدا بعد از زمان طوالنکانا یماگنا

. ده استيو شرکت ماگنا هنوز به سرانجام نرس ،کارگران اپل ین شورايب
ه ها در باره اقدامات مربوط به يکارخانه و اتحاد ید با شوراهايرا ماگنا بايز

رکت از جمله موارد مهم حق مشا. ط کار به توافق برسديکارگران و شرا
 یعني ،یام مرخصيک ماه پول ايو  یديک ماه عيپرداخت  یکنسرن، چگونگ

ن ها، يانه، و مهم تر از ايماه حقوق سال 14قت مساله پرداخت يدر حق
ن حق يا. نشود  البته اشتباه . است یريم گيمشارکت کارگران در حق تصم

 یع و حتيد و توزيدر امر تول یکارگر یريم گيهمان تصم ،یريم گيتصم
است،  یه اياتحاد یاز همان واسطه گر یست بلکه گونه اين یخودگردان

  .ستنديکسان هم نيهرچند کامال 
ماگنا و اسپربانک . ٪ سهام را خواهد داشتGM 10ن قرارداد، يطبق ا

 تعداد روی م دارد يماگنا تصم. درصد سهام را 27/5ه هرکدام يروس
 4000که  ،کشدهزار شغل موجود در اروپا خط ب 50غل از ش 10500

ه کارگران ينده اتحاديمقابله با اخراج، نما یبرا. شغل آن در آلمان خواهد بود
ن يشغل موجود تضم 5500تا  ،با کاهش دستمزد موافقت کرد ،سياپل انگل

 يیون صرفه جويليم 2.20 یش قول داد در مخارج پرسنلياپل اتر!! شود
نده اپل در يآ  در باره  ،ناست گرايه و سيا با اتحاديماگنا در اسپان!! کند

وقول  ،ز صحبت ها ادامه دارديدر لهستان ن!! ساراگوسا وارد مذاکره شد
ر اقتصاد ياز طرف وز ،ديجد یطرح ها یبرا یون دالريليم 450کمک 

  !!داده شده است
چوب  ،ه هايكمك اتحاد اه داران بيسرما ،در همه شعبات اپل در اروپا یعني

ن يه ها اين دردناک است که اتحاديا. ن زده اندکار کارگرا یرويحراج به ن
در . دهند یاز اخراج انجام م یريت از کارگران و جلوگيبه نام حما ،کار را



د به كاهش دستمزدها به بهانه يه، كارگران نباياضطرار سرما یط كنونيشرا
خود  فقط  - د با قدرت وارد عمل شوند يبلكه با ،از اخراج تن دهند یريجلوگ

خود  یه داريجاد تشكل ضدسرمايو با ا –هزار کارگر دارد  50اروپا اپل در 
  .ن كننديه را وادار به تمکيسرما
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  2009ه؛ يسرما یکارگران اپل و باز
و   GMن کنسرن مادر يماب ،تا کنون یان از آغاز سال جاريپا یمذاکرات ب
کارگران . روز است یاتر خبرهيهربار سر ت یو سه دولت محل ،دولت آلمان

هر شب با کابوس . د بسر برده انديم و اميرا در ب ین زمان طوالنيا ،اپل
 ،یزيگر یافتن روزنه يد يو هر صبح با ام ،سر بربالش گذاشته اند یکاريب

و  ،ن مدت کار کماکان ادامه داشتهيدر تمام ا. از خانه روانه کارخانه شده اند
و  یه جهانيسرما یجه يکارگران اپل باز يیوگ. بازار شده اند یدات راهيتول

 یش ميو با پا پ ،راند یاپل را با دست مGM   .آن شده اند یبند و بست ها
 50ش از يب یکار و زندگ. کند یرا ساز م یکشد و هر روز قصه تازه ا

مساله  ؛نديگو ین بار ميا. شان در خطر است یهزار کارگر و خانواده ها
م خود را گرفته است و يتصم تيترويد GMدر  ،یدارا یافته و شورايخاتمه 

ند که کارگران را در يب ینم یچ لزوميه هيسرما. اپل را خواهد فروخت
 ینده آن ها چه قماريو آ ید با زندگيند بگويب یالزم نم. ان امور بگذارديجر

کار خود  یرويتنها حق دارد ن ،یه داريرا کارگر در نظام سرمايز. کند یم
گر به او يرو دين نيو بعد از آن ا ،خواهد بفروشد یبه هر که م! !را آزادنه

و اوست که در باره آن  ،ه دار استيبلکه ملک مطلق سرما ،تعلق ندارد
تا بقول آن ها  ،نديافريب ید کار کند و ارزش اضافيکارگر با. رديگ یم ميتصم

د تا ن رونيا .ل شوديه تبديو پول به سرما ،ابديه تحقق يسرما یخودافزائ
که کارگران عزم خود  یتا زمان یعنيد پا برجا باشد يوه تولين شيکه ا ،یزمان

. افتيخواهد بود و تداوم خواهند  یجار ،آن جزم نکنند یامحا یرا برا
م ين تصمين که چگونه ايا: ديگو یکل اپل در ابن باره م ینده شوراينما
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ن يرا به برلت ينده خود، جان اسميست اما نمايحاصل شده است معلوم ن
 .ن مورد حضور داشته باشديبا دولت در ا یتا در کنفرانس خبر ،فرستاده اند

چ گاه از سرنوشت کارگرانش صحبت يالبته ه ،در رابطه با سرنوشت اپل
و سپس آن ها به  ،دهند یبه آن ها م ین حالت پوليرا در بهتريز ،شود ینم

شتر بسته به سن يا بيکسال يو  ،شوند یم یکار معرفياداره کار بعنوان ب
 .شوند یحواله م یابيو سپس به آژانس کار ،رنديگ یم یکاريکارگران پول ب

دارند  یا اموالين يا ماشيکه اگر خانه  ،در آن جا به آن ها خواهند گفت
هارتص  یکاريپول ب یند برايايتمام شد ب یوقت ،بفروشند و پولش را بخورند

در . فرستاده شوند يیورويک يساعت  یتا به کارها ،کنند یخود را معرف 4
  :شود ینه صحبت مياز چهار گز مورد آينده ی اپل

 یکه خود رابطه تنگاتنگ ،اش یک روسيو شر يیکانادا یفروش اپل به مگنا
ماندن  یا باقي،  RHJIیشيه گذار اطريا به شرکت سرمايو  ،دارد GMبا 

اپل  یان زندگيپاو  یاپل با کنسرن مادر و در حالت چهارم اعالم ورشکستگ
 یم GM يیس اروپايرئ. در جهان یل سازيک شرکت موفق اتومبيبعنوان 

را يز ،بماند GMد با يد معتقد است که اپل بايجد یادار یکه شورا ،ديگو
اپل است  یو بازار اروپا هم که بازار اصل ،در بازار است یل معتبرياتومب

ن که يل ايدل ،ديگو یکنسرن م يیس اروپايدر مقابل رئ. است یبازار مهم
GM که دولت  ،ن استيکرده ا یاپل خود دار یتا کنون از اعالم ورشکستگ
امر  اين د دولت دريگو یاما اوباما م ت،ن کار را نداده اسيکا اجازه ايآمر

در  ،داند یران خود کنسرن ميرا حق مد یريم گيکند و تصم یدخالت نم
 14که  GMدولت اوباما به  یارد دالريليم 50م با کمک يدان یکه م یحال

( از سهام شرکت یارد دالر آن تاکنون پرداخت شده است، بخش بزرگيليم
کارگر  9000اپل همواره بعد از اخراج . اکنون به دولت تعلق دارد) ٪ 61

 1.6ان اعالم شده يضرر وز. تا کنون سود ده بوده است 2006در سال 
 یان واقعيقت نه زيدر حق ،ن شدهياردش تا کنون تاميليم 4که  ،یارد دالريليم

ن يگر ايل ديدل. است یبلکه کاهش سود مورد انتظار به خاطر بحران جار
ن کار يا انجام چنانکه ،کند یگر خود را به اپل منتقل ميون ديد GMاست که 

 یبرا  ،یون دالريليم 780 یک رقم منفي، سبب 2009سوم  هدر سه ماه
ن بوده يبزرگ رخ داده ا یاز بحران ها آن چه که تاکنون بعد. اپل شده است

که به سرعت نسل  ،سربرآورده اند یاز تکنولوژ یديجد یکه نسل ها ،است
ع يو با خود امکان گردش سر ،را کهنه و از دور خارج کرده اند یقبل یها

را به بازار عرضه  یداتيو تول ،انباشت شده را فراهم آورده اند یه هايسرما
 یبرا  GM ید تقاليو شا سترا بازنشسته کرده ا یقبلدات يکرده اند که تول

اپل  ین شامل همه بخش هايالبته ا .ز باشديگاه نين دياز ،از اپل يیرها



د ين ديکارگران اپل را بشود با ا ینده شوراينما ید گفته هايشا. نخواهد بود
آن ها . ميشناس یم یرا بخوب GM یما نقشه ها: ديگو یم یو. ديهماهنگ د

 یزناخ را هم ميشهر ا یکارگاه ها. بستن کارخانه در بوخوم هستند خواهان
ابتدا دو سال . خواهند بفروشند و اگر موفق نشوند آن را خواهند بست

کار  یکارگران را مجبور خواهند کرد که نه تمام وقت بلکه ساعات کمتر
وست و کارگرانش به ارتش يت خواهد پيکنند و سپس زمزمه بستن به واقع

ک شغل از هر سه شغل از ين حساب احتماال يبا ا. وستيان خواهند پکاريب
  . ن خوهد رفتيب

ن مرکز يرا در ايز ،م مهم استيقات روسلهايتنها مرکز تحق GM یبرا
ل، يد اتومبيجد یپروژه ها یرو ،باال یبا حقوق ها یمهندس آلمان 6000

پروژها ن ياز جمله ا. کنند یکار م GMان کالس يم یمدل ها یهمه  یرو
آن را طرح  یکه فرانک وبر مهندس آلمان ،ل سبز استيا اتومبي یل برقياتومب

کنسرن  یادار ید شورايس جديکا چنان که رئيو آمر ،ل کرده استيو تکم
اردها دالر پول يليم ،ن مرکزيک اژيتواند با کمک تکنولو یم ،ديگو یم

ق و يز تحقن مرکيو در صورت امکان ا ،را پس انداز کند یکيتکامل تکن
و هم با  ،االت متحده منتقل کنديبه ا ،ک آنيت تکنولوژيتوسعه را خاطر اهم

ست دولت اوباما يط زيمح یرا با پروژه  یگريد یاردهايليکمک آن بتواند م
  .ب خود کندينص
و اپل  ،گرفته شد یم جديکه باالخره تصم ،ن استين خبر مخابره شده ايآخر

با اپل نخواهد  GMقطع ارتباط  ین به معنيااما  ،به مگنا فروخته خواهد شد
قت يو چون در حق ،خواهد ماند یاز سهام بنام کنسرن باق یرا بخشيز ،بود

دارد  یسلر، مرسدس کالسه ث و ساآب همکاريد کرايل توليماگنا که در تکم
مرکز  4ن است که يصحبت از. وابسته است، نفوذش برجا خواهد بود GMبه 

بلکه در عوض  ،و کارگرانش اخراج نخواهند شد ،دبسته نخواهد ش یآلمان
. ه خوب استيهمسا یخالصه مرگ برا. ک بسته خواهد شديکارخانه اپل بلژ

استقبال کردند  GMم ين تصمياز ،رين ماير خارجه اش اشتايخانم مرکل و وز
بختک بستن  ،دوباره یان ماجرا نخواهد بود و دوباره و بزودين پاياما ا

 یو محدود به رفقا ،خواهد آمد یبه سراغ کارگران آلمان یکاريکارخانه و ب
ده ام که کارگران يمن اما تا کنون نشن. ک نخواهد مانديکارگرشان در بلژ

که در خطر از دست دادن  ،یکيبلژ یت از رفقايحما یرا برا ینيکمپ
ب داده باشند يترت ،ز به آن گره خرده استينده خودشان نيو آ ،کارشان هستند

را  ،ه کارگران اپل در اروپاين مشترک کليکه کمپ ،ر فکر آن باشندا ديو 
از مبارزه ضد . ب داده باشنديب الوقوع ترتيقر یکاريمبارزه با ب یبرا

جنبش  یسم در رگ و پيرفرم خل رسويکه بدل ،یو لغو مزد یه داريسرما
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تواند  ین نميدهد که ا یت نشان ميواقع یول ،ستيان نيدر م یحرف یکارگر
کارگران هنوز برکنج لب بود  یلبخند شاد. بماند یباق ین روال جاريهم به

که در برنامه ماگنا خط خوردن  ،سپتامبر برمال شد 12کشنبه يکه امروز 
 یاپل در آلمان در دستور کار است و خبر بعد یديشغل در بخش تول 3000

ز خط خواهند خورد و ين یشغل بخش ادار 1100ل کرد که يآن را تکم
خواهد  شان فرو یکارگر و خانواده ها 4100بر بستر  یکاريک ببخت

                 .افتاد
  

  مذاکرات اپل و سرنوشت کارگران
ان يبعد از مدتها بحث و گفتگو به پا ،نجات اپل یبرا یمذاکرات طوالن

د اپل يعالقه خود را به خر ،ه گذارين دوره  سه گروه سرمايا یدر ط. ديرس
ار مدرن وسازنده قطعات يکه بس ،یشياتر يیماگنا شرکت کانادا. دنداعالم کر

سلر، مرسدس کالسه ث و ي، کرا.و. ام. د بينه توليل است و در زمياتومب
در  یل سازيک شرکت اتومبي. دارد یرا پورشه همکارين اخيساآب و همچن

ن شرکت ادامه يا. کند یکا کار ميکه در ضمن با جنرال موتورز آمر ،نيچ
ل يات کنسرن اتومبيف. ن کرده بودير تمام کارگران را تا دو سال تضمکا

سلر و اپل يدر کرا یه گذاريکه همزمان در رابطه با سرما ،يیايتاليا یساز
م را ببندد و يروسلها یخواست کارخانه موتورساز یو م ،در حال مذاکره بود

ث موافق و در آلمان بح. ات استفاد کنديف یل اپل از موتورهاياتومب یبرا
ه ما 27در روز چهارشنبه . ان دارديبه اپل کماکان جر یمخالف کمک دولت

که اپل  ،یالتيدولت ا 4دولت فدرال و  یساعته روسا 11 یجلسه طوالن مه،
 یو وزرا یر خزانه دارير خارجه و وزيدر آن ها شعبه دارد همراه با وز

تا  ،م مرکل برگزار شده گذاران در دفتر خانيندگان سرمايو نما ،اقتصادآلمان
م گرفته يبه آن تصم یاپل و مقدار کمک دولت یواگذار یدر مورد چگونگ

و روز جمعه به عنوان روز  ،دينرس يینها یجه ياما به نت ، نشستشود
وجود  ینيبه فروش به شرکت چ یليدر کل تما. اعالم شد یريم گيتصم

ات هم نظر مساعد يف با. را اعالم کرده بود یط بهتريکه شرا ینداشت در حال
 .کردند ید ميتاک يیه گذار اروپايدا کردن سرمايپ یگرچه رو ،وجود نداشت

حفظ رابطه و استفاده از  یاما از آغاز هدف جلب توجه جنرال موتورز برا



ن به عنوان يدر مورد اول هراس از چ. کا بوديک در آمريابتکارات تکنولوژ
و در  ،ن درو خواهد کردينفع چزها را به يکه خواهد آمد و همه چ یبيرق
را در  يیاروپا یو بازارها ،ن منتقل خواهد نموديت کارخانه را به چينها
در رابطه با . ل قبضه خواهد کرد مانع هرگونه مذاکره مثبت بودينه اتومبيزم

عالقه به  یرياما جهت گ .و رقابت نقش بازدارنده داشت یات مساله مليف
 یرشد تکنولوژ یکه با وجود همه  ،ن امر استيا یاياالت متحده  گويسمت ا

 یکيتکن یها یهنوز حرف اول را در مورد نوآور ،شرفت در اروپايو پ
جالب است که   .به آن وابسته است يیع اروپايو صنا ،زند یاالت متحده ميا

 یجهان ،ن وجهيه در باالتريکه سرما ،مطرح است ین موارد در زمانيهمه ا
  .است یتيو فرامل

 ،و کار بود یمذکور در روز جمعه مشغول بررس یات آلمانيکه ه یالدر ح
ق ارتباط اپل با ين طريبد. خبر توافق جنرال موتورز و ماگنا منتشر شد
ک يشر یعالوه برماگنا پا .جنرال موتورز به عنوان شرکت مادر قطع شد

 و آن شرکت ،ان نبودياز آن در م یکه تاکنون نام ،ده شديان کشيبه م یديجد
 یبا مخابره جهان. بود SberBankهمراه با  یروس. GAZ یل سازياتومب

در رابطه با  یزيدر آغاز چ. توافق خود را اعالم کرد یات آلمانيخبر، ه
ارد يليم ميک و نيگفته نشد و تنها از  یکاريو خطر ب ،ت کارگرانيوضع

 یماکنا خود در بحران مال. دولت به اپل صحبت شد یورو اعتبار بانگي
ده يخر. زد. آ. گ یاز سهامش را شرکت روس یرا بخشيو اخ ،ر استيدرگ
 یها ینيش بيو طبق پ ،ه تعلق دارديروس یگارشياز ال یکه به بخش ،است

ه به فروش خواهد يل در روسيون اتومبيليم 5تعداد  2015موجود تا سال 
 که مقدار آن را به ،اپل است یبرا یديد بازار جدينو  ین همکاريا  .رفت

ماگنا  ین با همکاريهم چن. زنند ین ميل در سال تخميون اتومبيليک مي
. افته استيش ين افزايچ/ ايو آس یجنوب یکايآمر یانتظار ورود به بازارها
و  GAZگر به ي٪ د35و  GM٪ سهام به 35 ،در قرارداد امضا شده

Sberbank ،20 به ٪MAGNA ع کنندگان آپل ي٪ به کارکنان و توز10و
ماگنا اعالم کرد  ،قرار داد یک روز بعد از امضاي. رديگ یتعلق م در آلمان

م يک و نيکه با وجود  ،محل کار را در اروپا دارد 10.000که قصد حذف 
و  ،ن تعداد در آلمان خط خواهد خورديشغل از 2000 یارد اعتبار دولتيليم

. د بودم وستفالن خواهنيدر نورد ها ،ان کارگران کارخانه بوخومين قربانياول
 ینفر باق 3000س گروه دوم است و از يکارگر واکسال در انگ 5000

ن شتر پشت در کارگران کدام کارخانه خواهد يست که ايمانده هنوز معلوم ن
مساله . کند در کدام کشور باشد یم یچه فرق... ا يا، فرانسه و ياسپان .خوابيد

ن گونه يط همياو اگرشر. است یه داريکارگران در سرما یندگيآ یب یاصل
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ه يک قدرت در مقابل قدرت سرمايش برود و کارگران خود را به عنوان يپ
شتر يه روز به روز بيسرما يیآن ها و قدرت نما یخانه خراب ،نشان ندهند
  .خواهد شد

  
  
  
  
  
  
  
  

  2009د در اپل و سرنوشت کارگران؛ يبحران تول
در  GM.  است (GM)ل موتورز جنرا يیکايم آمرياز کنسرن عظ یاپل بخش
مراکز  یک و لهستان دارايا، بلژيا، اسپانيتاليش، ايآلمان، اطر یکشورها

 یطوالن یخچه اياپل در آلمان تار. مربوط به آن است یا اجزايل يد اتومبيتول
و  یاطيابتدا چرخ خ. در آلمان است 1857خ تولد آن در سال يتار. دارد

. آورد یل رويد اتومبيبه تول 1898سال  کرد و در ید ميسپس دوچرخه تول
هزار  30کسال يکه در  ،نفر بود 3000تعداد کارگرانش  1912در سال 

ک، ير تکنييبا تغ 1924در سال . د کردنديل تولياتومب 3000دوچرخه و 
ن دهه با قرار گرفتن سهامش در بازار ير شد و در هميد انبوه تر امکان پذيتول

ان بحران بزرگ يدر جر. د سهام آن اقدام کرديرجنرال موتورز به خ ،بورس
کارگران در  یايشه دنيچون هم 1929/30در سال  یه داريسرما یجهان
که  ،کارگر پرداختند 7500و تاوان کاهش نرخ سود کارخانه را  ،ختيهم ر

ن ياپل بعد از فولکس واگن دوم 1960در دهه . د شدنديا بازخرياخراج 
خ ين دهه در تاريبدتر 1990دهه . در آلمان بودل يد کننده بزرگ اتومبيتول

جا تکامل ين دهه تدريبحران در ا یط درونيشرا. کارگران اپل بود یزندگ
در  ینرخ رشد اقتصاد 2001از سال  .د شديتشد،  21افت و با آغاز قرن ي

گرفت و  یر نزوليس  شتابان - به عنوان مثال آلمان -  شرفتهيفوق پ یکشورها
ه در دستور کار يکه سرما یداتيو سپس با تمه ،ک شديزدجا به صفر نيتدر

  . دي٪ هم نرس2به  یچگاه حتيافت اما هيبهبود  یخود قرار داد اندک
  

ه يگر تاوان بحران سرمايبار د ،کارگران اپل  21قرن  ین دهه يدر اول
ل به ياتومب یسهم اپل از بازار جهان 2007در سال . را پرداختند یدار



جبران کاهش  یبرا. ن آمدييزان سود مورد انتظار پايو م٪ سقوط کرد  9،1
 6.000ابتدا به طور مثال در کارگاه بوخوم تعداد کارگران به حدود  ،سود

مختلف به درون ارتش  یوه هايک سوم کارگران به شي یعني ،افتيل ينفر تقل
. ن گروه بودندياول یکارگران قرارداد موقت و شرکت. کاران پرتاپ شدنديب

در آغاز دهه .  یدها نفرات بعديش از موعد و بازخريپ ی هایشستگبازن
ک به يانه اش نزديو فروش سال ،نفر 57.400تعداد کارگران اپل  1990
مرتب از تعداد کارگران  90انه دهه ياز م. ارد مارک آلمان بوديليم 24

ن يمهم تر. دينفر رس 27.661به  2006که در سال  یبه نحو ،کاسته شد
نفر 18.300م با يروسلزها یدر شهرها ،آن در آلمان یديتول یاکارگاه ه

نگن با يزناخ در توريکند، ا ید ميل تولياتومب 270.000شاغل که ساالنه 
ن گارگاه يشروع به کار کرده و مدرن تر 1992که از سال  ،کارگر 1900

 یشود و به بازار روانه م یل ميو مدل کورسا در آن جا تکم ،اپل آلمان است
د ساالنه يو تول ،جاد شديا 1962کارگر در سال   5300و بوخوم با .  ددگر
 3500زرلوترن با يل است، و باالخره در شهر کاياتومب 240.000آن 

  . شود ید ميکارگر، موتور اپل تول
س با نام ياز جمله انگل يیگر اروپايد یدر کشورها GM ،عالوه بر آلمان
Vauxhall  ک با يکند، بلژ ید ميرا تولمدل آسترا  130.000ساالنه

کارگاه . کند یل مياپل آسترا را تکم 200.000کارگر ساالنه  3800
را   9-3جاد شد و مدل ساآب يا 1998کارگر در سال  1600ش با ياطر
ل لنگ يگرا و ميکارگر اپل مووانو، ت 1700فرانسه با . کند ید ميتول

- 3ساآب  100.000 کارگر ساالنه 4900سوئد با . کند ید ميل تولياتومب
ر به يکه بعد از بحران اخ ،بود ین کارگاهيکرد که اول ید ميرا تول 9-5و  9
 490.000ا ساالنه ياسپان. کار شدنديل شد و همه کارگرانش بيتعط یکل

اما به اپل آلمان تعلق ندارد و باالخره  ،کند ید ميوا را توليمدل کورسا و مر
که  یدرست در زمان ،ارزان ماهر کار یرويکارگاه لهستان که به خاطر ن

س شد و با يتاس 1998کارگران اپل آلمان با اخراج مواجه بودند  در سال 
ر و هم يال، آسترا و سفياپل مدل آگ 190.000کارگر ساالنه  2.800

  .کند ید ميل توليل لنگ اتومبين ميچن
 کا محدود کنند،يدر آمر یکردند آن را به بحران مال یکه سع 2008بحران 

سراسر  یو کشورها یاقتصاد یر شاخه هايخود به سا یجيبا گسترش تدر
تر  یقو ،رديگ یشه ميجهان، نشان داد که چون از ساختار مناسبات حاکم ر

. کند یل ميو خود را به کل ساختار نظام تحم ،ه داران استياز خواست سرما
اعالم  یو اقتصاد یکشور یابتدا مقامات باال ،ن رواليز برايدر آلمان ن
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در آلمان مستحکم و با  یط اقتصاديو شرا ،است يیکايکردند که بحران آمر
به عنوان  ،یط ثبات اقتصاديبعد گفتند با وجود شرا یاندک. ثبات است

چتر  یکمک به قائق شدن بربحران در پروژه  یکا برايبا آمر یهمبستگ
زودن اف یپارلمان که برا یو در اندک زمان ،ميکن یشرکت م ینجات بانک

بحث  یهفته ها وقت برا ،کارگران  II یکاريورو به حقوق بيماهانه چند 
ب کرد و به يرا تصو یارديليم 100+500از داشت کمک در مجموع  ين

ز به طور مستمر خبر از يو بعد از آن ن ،ننهاد یوقع یاعتراضات توده ا
  .به بانک ها در صدر اخبار قرار دارد یدولت یکمکها

پنج کارگاه بسته شد و . را گرفت GMکا دامن کارگران يآمر بحران ابتدا در
 یقورت دادن جرعه  یبه سادگ. کار شدندينفر از کارگران آن ب 47.000

انسان برهم خورد و  200.000حدود  یدر مجموع آرامش زندگ .یآب
ز از دست ياز پرداخت قسط مسکن سرپناه خود را ن یز با ناتوانين یاريبس
و با  ،مساله کاهش کارکنان را مطرح کرد GMگر يبارده يدر فور. ندداد

افت کرده است يدر یارد دالر کمک دولتيليم 13،4که تاکنون مبلغ  یوجود
نه يدر زم. است یدولت یگر کمک هايارد دالر ديليم 16،6دوباره خواهان 

 30،9مبلغ  2008اعالم کرد که درسال  GM ،افت کمکهايدر یبرا ینيچ
. زند یون دالر ميليم 80کرده است که روزانه سر به ارد دالر ضرر يليم

شد نشان  یآنگاه م ،ر بوديان امکان پذيسود و ز یبه دفاتر واقع یابياگر دست
شمار کارگر ين بيو حاصل استثمار ا ،ت داردين ادعا تا چه حد واقعيداد که ا

  . در در دو قاره به کجا رفته است
ه ياول اتحاد یدر وحله  ،نسرن مادرمقابله با بحران ک یدر اپل آلمان برا

ه قرار داد يش گذاشت و به نفع سرمايه آلمان پا پين اتحاديمتال قدرتمندتر
٪ از دستمزد کارکنان با همان 10آن  یکه ط ،را به امضا رساند یديجد

ده درصد از حاصل کار زنده کارگر  یعني ،افتي، کاهش یساعات کار قبل
اخراج و  ین که ما جلويو با اعالم شادمانه ال شد يدوباره به کار مرده تبد

ن يه به آن تمکياما سرما. م شديه تقديبه سرما ،مين کار گرفتيرا با ا یکاريب
اپل در آلمان را  یخواهد کارگاه ها یاعالم کرد که م GMبعد  یو مدت ،نکرد

. ده تر استيدر مورد اپل مساله پبچ. ندارد یآن عالقه ا یببندد و به نگهدار
که اوال با  ،بودن آن یه و جهانيک کاسه شدن سرمايک طرف با وجود ي از

 یم کارگران در سراسر جهان ميم موجب استثمار مستقيمستق یه گذاريسرما
د شده در سراسر جهان به يتول یه را در ارزش اضافيو دوما سرما ،شود

 تيدعوا و رقابت و مل با آن ديظاهرا با . کند یک ميم شرير مستقيطور غ
موثر  یست و کماکان رقابت نقشين گونه نياما در اصل ا ،رديان گيه پايسرما
متحد کننده  یکوشش ها یبا وجود همه  یز در مواقع بحرانيت نيو مل ،دارد



که همان  یمنافع مل یبرا ،هياز سرما یندگيو دولت ها به نما. آورد یسربرم
 یوارد گود م یخود ت از کارگرانياما به نام حما ،ه دارن استيمنافع سرما

بسته  یکه پا یزمان ، نقش دولت آلمان را یمختلف قبل یدر گزارش ها. شوند
ح داده ام يان است توضيگر در ميد یوابسته به کشور یديک مرکز توليشدن 

ک ين ياما ا ،ت بودندينگونه بود که همواره کارگران مورد حمايکاش ايو ا
  .است یت که اصلاس یگريز ديسکه چ یسکه است و آن رو یرو

ندارد و  یکيعت چندان دراماتيوض ،یاز نظر اقتصاد GM يیاروپا یشاخه 
د يگو یورو بوده است اما ميارد يليم 1.6تا کنون ضرر اعالم شده اش مبلغ 

. تا بتواند طبق معمول به کار ادامه دهد ،از دارديورو نيارد يليم 9که به 
ه بسته شدن يور گسترده برعلسراسر اروپا به ط یکارگران همه کارگاه ها

 یها يیو از دست دادن مشاغل خود دست به تظاهرات و گردهما ،کارخانه
کارگران  ،یه داريک افق ضد سرماينده  و نبود يترس از آ. بزرگ زده اند

آن ها خواهان . نجات کنسرن کشانده است یبرا یرا به درخواست کمک دولت
اما  ،شده اند يیک کنسرن اروپايبه  ل آنياستقالل اپل از کنسرن مادر و تبد

است و  یگريتعلق دارد مشکل د  GMد به ياز و انحصار توليحق امت یمساله 
آن ها  یاز نظر قانون ،کند ید به اروپا خود داريازتولياگر او از دادن حق امت

ر اپل و واکسال ين سبب روز جمعه مديبه هم. د نخواهند داشتيحق تول
 یو. ات نظارت اپل ارائه داديجات کنسرن دختر به هن یبرنامه خود را برا

 يیاروپا یک مجموعه يل يو تشک ،شنهاد جدا شدن از کنسرن مادريکه پ
نه با ين زميدر هم ،خواهر در اروپا را داده است یر کنسرن هايهمراه با سا

آن چشمداشت  یجه يکه نت ،انجام داده است یز مذاکراتيجنرال موتورز ن
خواهد با حفظ  یرا ميز. بوده است يیاروپا یدرصد 50تا  30مشارکت 

ان ين ميدر ا. آن استفاده کند یکيتکن یشرفت هايارتباط با کنسرن مادر از پ
ال دموکرات که رابطه يژه حزب سوسياحزاب به و ،انتخابات یکيل نزديبه دل
 یبرا ،کارگران یاز اجتماع اعتراض ،ه ها دارديبا رهبران اتحاد یکينزد
 یو سه دولت محل یدولت مرکز. کنند یخود سوء استفاده م یت حزبغايتبل
 یدولت یم به پرداخت کمک هايتصم ،که شعبات اپل در آن جا قرار دارد یا

ارد يليم 3تا کنون با . گرفته اند GMاز بستن کارگاه ها توسط  یريجلوگ یبرا
اهد پرداخت خو یان سال جاريکه در دو نوبت تا پا ،کمک موافقت شده است

ن که يا. ورو اعالم کرده استيارد يليم 9ازش را يشد اما چنان که آمد اپل ن
ا وام يآ. ر خواهد کردييا مقدار آن تغيخواهد بود و  ین کمک به چه صورتيا

ا يبازپرداخت شود  2015ان سال يد تا پايند بايگو یکه م ،خواهد بود یدولت
به هر . معلوم خواهد شد یآت یدر هفته  ،خواهد بود یبه صورت سهام دولت

 یو برا یزندگ یبقا یادامه  ین مبارزات ده ها هزار نفره برايا یحال همه 
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مبارزه ضد  یکارگر وقت یاست و برا یکاريز از بيحفظ محل کار و گر
ا يه داران منفرد باشد يت با سرمايکند که مالک ینم یفرق ،نباشد یه داريسرما

  .ه دارانينده سرمايبا دولت نما
  
  
  
  
  

  2010اعتصاب خلبانان لوفت هانزای آلمان 
دوشنبه گذشته آغاز شد و  زا ،خلبان لوفت هانزای آلمان 4500اعتصاب 

دو سوم پروازهای . شنبه بمدت چهار روز ادامه داشته باشد 5قرار بود تا 
هزار مسافر در مونيخ،  150لوفت هانزا خط خورده اند و روزانه 

 22شنبه  2امروز . امکان پرواز نمی يابند ... ، برلين، برمن و هامبورگ
پرواز لوفت هانزا و يک سوم پروازهای جرمن وينگز  800حدود  ،فوريه

از سال . ما انتخاب ديگری نداشتيم :نماينده خلبانان می گويد. انجام نمی شود
وز در مذاکره و بحث هستيم و هن ،با کنسرن روی مساله ساختار کار 2004

٪ اضافه دستمزد و امنيت شغلی  4.6خلبانان خواهان . به نتيجه نرسيده ايم
زيرا کنسرن لوفت هانزا دائما خطوط هواپيمايی ديگر را می خرد از  ،هستند

و احتمال انتقال پروازهای خارجی به  ،جمله خطوط هواپيمايی اروپای شرقی
ا حقوق و مزايايی خلبانان اين خطوط نسبت به لوفت هانز. آن ها زياد است

.  پايين تری دارند و اين سبب تزلزل امنيت شغلی و کاهش دستمزدها می شود
شايد پايين بودن اين اضافه دستمزد  نسبت به قبل نيز تحت تاثير اين پديده 

سخنگوی خلبانان می گويد . اما کارفرما حاضر به قبول آن نشده است ،باشد
وم نگاه می کنيم که چه خنوکيای بوما به همکاران خود در بنکو مونيخ و 

  . سريع کارشان را از دست دادند
کارفرما سعی می کند مسافران  ،در مقابل اتحاد خلبانان برای خواسته هايشان

به همين  .و آن ها را در تقابل با  خلبانان قرار دهد ،را تحت تاثير قرار دهد
اما درد  ،دسبب از مسئوليت کنسرن در برابر مشتری هايش صحبت می کن

يک اعتصاب : اصلی اش جای ديگری است که با اين گفته سرباز می کند
ميليون يورو ضرر و زيان  100زيرا حداقل  ،چهار روزه قابل قبول نيست

در اين تقابل لوفت هانزا تنها نيست بلکه سايرين نيز به کمکش . ببار می آورد
رد انتقاد قرار می دهد اعتصاب را مو ،رئيس انجمن فدرال صنايع. شتافته اند



يک : و مخالفت خود را با اعتصاب به طور کلی بيان می کند و می گويد
. اعتصاب بر جوانه های ظريف ثبات اقتصادی بعد از بحران تاثير می گذارد

بلکه صادرات و  ،اين اعتصاب به يک کارفرمای خاص محدود نمی ماند
رئيس انجمن صنعت  .ندبخش قابل توجهی از اقتصاد آلمان را متاثر می ک

سعی می کند آن ها را در مقابل  ،گردشگری نيز با انتقاد از اعتصاب خلبانان
خلبانان لوفت هانزا از حقوق و مزايای : ساير شاغالن قرار دهد و می گويد

با اين حال بازهم . بااليی برخوردارند که بندرت در مشاغل ديگر وجود دارد
 .از مملکت را می خواهند از کار بيندازند اکثريت خلبانان از دوشنبه بخشی

کار را به دادگاه کشانده است و نزا که از حاميانش قوت قلب گرفته، لوفت ها
به دادگاه کار فرانکفورت شکايت برده است تا از طريق قانونی اعتصاب 

  . رامتوقف سازد
 که بايد مورد توجه کارگران قرار گيرد اول ،مساله چشمگير در اين اعتصاب

و اگر سرچشمه  ،که سرمايه تنها زبان سود و زيان را می فهمد ،اين است
مجبور به گوش کردن حرف  ،سودهايش مورد تهديد و تحديد قرار گيرد

يعنی ضرر و زيان برايش مرگ است پس بايد ازين  ،کارگران می شود
دوم اين که همراهی و . حربه استفاده کرد نه اين که خود را در خطر قرار داد

حربه ای است که کميت  ،اتحاد تمام کارکنان و کارگران بخش اعتصابی با هم
کارفرما را لنگ می کند و نمی تواند از اعتصاب شکنی استفاده کند يا استفاده 

چنانکه لوفت هانزا نيز سعی  ،ازين حربه نمی تواند بخوبی کارساز باشد
بل اعتصابيون کرده است با اجاره از شرکت های هواپيمايی ديگر در مقا

نتيجه ی مذاکرات و هم پاسخ دادگاه به شکايت . بايستد اما موفق نبوده است
  .لوفت هانزا عصر امروز مشخص خواهد شد

 
 

   
   

 2008اعتصاب کارکنان لوفت هانزا در آلمان 
هزار نفر از کارگران بخش های مختلف شرکت 52ژوئيه،  28روز 

به دليل عدم پذيرش طرح  ،زا در خطوط داخلی و اروپايیهواپيمايی لوفت هان
برای افزايش حقوق تصميم به اعتصاب  ،پيشنهادی اتحاديه خدمات وردی

هواپيما در فرودگاه های  70در ساعت صفر اعتصاب آغاز شد و . گرفتند
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ژوئيه، کارکنان  15ـ24در فاصله زمانی . مختلف از روی زمين بلند نشد
صاب، داشتن زمان مشخص و يا بدون اعالم مدت درمورد چگونگی اعت
ژوئيه، در نظرخواهی اوليه ای که از کارکنان  25در . اعتصاب بحث داشتند

٪ موافق اعتصاب 90/ 7درمورد اقدام به اعتصاب به عمل آمد، ،لوفت هانزا
می  ،کارگران به خوبی می دانند که تنها با لطمه زدن به منافع سرمايه. بودند

با آن که اين . ايه را وادار به تسليم در برابر خواسته های خود کنندتوانند سرم
ميليون يورو  5روزانه  ،٪ پروازها را در بر دارد3اعتصاب فعال تنها 

خسارت به در آمد شرکت وارد می کند، که بی ترديد برای سرمايه درد آور 
٪ 35با قبول  2004آخرين اعتصاب خلبانان لوفت هانزا در سال . است

که همراه با  ،مقرر شد 2006سپس در سال . افزايش حقوق پايان يافت
سطح . افزايش تورم حقوق ها نيز افزايش يافته و با تورم هماهنگ شود

دستمزد اصوال در شرکت های هواپيمايی نسبت به ساير بخش های کاری 
اما سطح . هزار يورو دريافت می کند 300يک سرخلبان ساالنه . باالست

ر خطوط مختلف لوفت هانزا متفاوت است و در بعضی از آن ها تا دستمزد د
که روزانه    يک سوم اين مقدار می رسد، از جمله خلبانان خطوط داخلی

  . چندين پرواز انجام می دهند
حوزه  600که  ،لوفت هانزا بزرگ ترين شرکت هواپيمايی آلمان است

ط ديگر هوايی و هم عالوه براين، خطو. هواپيمايی در رابطه با آن فعالند
چون کندور و توی اير، ايربرلين نيز با لوفت هانزا  ،چنين خطوط انفرادی

شرکت مادر محسوب می  ،در حقيقت لوفت هانزا برای آن ها. کار می کنند
سطح سود شرکت بسيار باالست به نحوی  ،به سبب اين فعاليت گسترده. شود

و با وجود گرانی سرسام  ميليارد يورو سود داشته 3/1که در سال گذشته 
و در نتيجه سوخت هواپيما از تعداد مسافران آن نه تنها  ،آور قيمت نفت

افزايش يافته  شتعداد مسافران 2008بلکه در نيمه اول سال  ،کاسته نشده
در سال های اخير به . مسئله فقط گرانی قيمت نفت و سوخت نيست. است

اين . درحال افزايش بوده است طور مداوم قيمت نيازهای اصلی زندگی دائما
چندين نوبت در  ،افزايش برای موادی چون شير و نان، مواد غذايی و انرژی

امری که دستمزدهای واقعی را به شدت کاهش . يک سال بوده و ادامه دارد
ً باعث گسترش دامنه  ،می دهد، استثمار کارگران را شدت می بخشد و طبعا

مبارزات کارگران . رمايه می شوداعتراضات و مبارزات آن ها عليه س
و خطر آن ها ،اکنون از همه سو توسط اتحاديه های کارگری مهار می گردد 

در اين راستا اتحاديه خدمات وردی . از سر نظام سرمايه داری کوتاه می شود
با معيارهای خود سازمان داده خواهان  ،ميليون کارگر بخش خدمات را 3که 
اما لوفت هانزا با وجود . يک سال شده است ٪ اضافه حقوق برای مدت8/9



٪ افزايش برای امسال از 6/4پيشنهاد خود را با   سود عظيمی که کسب کرده 
٪ از ژوئيه سال بعد در 1/2و سپس  2009تا ژوئيه  2008اول ژوئيه 

٪ افزايش طی 7/6ماه ارائه داده است که درکل شامل  21مجموع به مدت 
  .دو مرحله می شود

امروزه کارگران . کرد و ديد که اعتصاب چگونه پيش خواهد رفتبايد صبر 
از آلمان تا آفريقای جنوبی و از ويتنام تا ترکيه و از پرو  ،در سراسر جهان

که  ،تا ايران و تا اياالت متحده آمريکا يعنی در سراسر جهان مصمم شده اند
ثمار با توسل به قدرت وسيع خود، از فشار سهمگين و غيرقابل تحمل است

پيداست که اگر کارگران از موضع . سرمايه بر گرده زندگی خويش بکاهند
اگر اين . و سرمايه کوتاه خواهد آمد ،قدرت عمل کنند موفق خواهند بود

خيزش کارگری که در دهه اخير شدت گرفته است ارتقا يابد و جهت گيری 
آن با  اگرچه بی شک سرمايه در مقابل ،آگاهانه ضدسرمايه داری پيدا کند

چنگ و دندان مقاومت خواهد کرد اما دراين مبارزه کارگران از رخوت 
و راه را برای  ،سپردن سرنوشت خود به دست ديگران بيرون خواهند آمد

  .الغای نظام کارمزدی هموار خواهند کرد
  2008ژوئيه  30

  :منبع خبر
 -          Against Wage-Labour  
 -          Labournet Germany  
 -           Junge Welt    
  
    

 ادامه اعتصاب در لوفت هانزا
بعد از اعتصاب کارکنان خدمات زمينی و کابينی شرکت هواپيمايی لوفت 
هانزا، که شرح آن در گزارش قبلی آمد، اعتصاب به ساير بخش ها کشيده 

ساعته در سيتی الين،  36اعتصاب  از نيمه شب چهارشنبه با اعالم يک. شد
خلبان خطوط داخلی و اروپايی به  740شرکت وابسته به لوفت هانزا، 

پرواز  400پرواز از  360و در نتيجه روز پنج شنبه  ،اعتصاب پيوستند
 140نيز   اوت 8روز جمعه يعنی امروز  . برنامه ريزی شده انجام نگرفت

اتحاديه   . قه ای انجام نگرفتپرواز برنامه ريزی شده منط 170پرواز از 
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که بعد از ماه ها مذاکرات بی نتيجه با  ،خلبانان به نام کوک پيت اعالم کرد
اعتصاب را آغاز کرده و خواهان افزايش حقوق شده است، بدون  ،کنسرن

اين امر دست اتحاديه را . اين که درصدی را برای اين افزايش اعالم کند
در . رد تا زودتر به موافقت دست يابندبرای چانه زنی بازتر نگه می دا

مقابل، رئيس لوفت هانزا از خلبانان خواست که دست از اعتصاب بردارند و 
رقابت ما را در مقابل  ،وی گفت چنين اعمال قدرت. به ميز مذاکره برگردند

ساير شرکت های هوايی پايين می آورد و سبب از دست رفتن مشاغل می 
يک طرف نشان داد که تنها مسئله مهم برای آن ها  به اين ترتيب، او از. شود

و از طرف ديگر به اعتصابيون هشدار داد و به نوعی با  ،منافع کنسرن است
تا کنون شرکت . تهديد به از بين رفتن مشاغل آن ها را تهديد به اخراج کرد

ماه و يکبار پرداخت  18٪ اضافه حقوق به مدت 5/5سيتی الين پيشنهاد 
  . يورو را مطرح کرده است 700تا  500

که ادعای از دست دادن قدرت رقابت حرف  ،خلبانان اعتصابی می دانند
زيرا اوال حقوق های پرداختی به آن ها در مقايسه با . پوچی بيشتر نيست

 20آن ها  ،مثال در مقايسه با خلبانان انگليس. شرکت های رقيب کمتر است
ميليارد سود در سال  3ه بيش از دوم اين ک. ٪ کمتر دريافت می کنند25تا 

که اتفاقا کنسرن به خوبی به لطف  ،گذشته و افزايش مسافران نشان می دهد
رياست کنسرن مطابق . استثمار بيشتر کارگران، قدرت رقابت بااليی دارد

و درصدد است تا اعتصاب کنندگان   اعتصاب را غيرقانونی خوانده  ،معمول
. خسارت شود  ن به دادگاه بکشاند و خواهان به عنوان نقض کنندگان قانو ،را

از جمله خبرهای ديگر در اين مورد تهديد خلبانان کنسرن مادر يعنی لوفت 
  .هانزا به اعتصاب است

    2008اوت 
  
  
  
  

  همبستگی کارگران دايملر آلمان با کارگران آمريکايی
  ".جنگد از آغاز باخته است یجنگد امکان دارد که ببازد، اما آن که نم یآن که م"
  

کارگران  یشبکه آلمان ،)1387ر يت 23تا  16( 2008ه يژوئ 13تا  6از 
ک تور ين، هامبورگ و اشتوتگارت يبرل یملر در آلمان در شهرهايدا

نر يتليخود در شرکت فرا يیکايمرهمکاران آ یرا برا یتيو حما یهمبستگ



ن شرکت يا   یدر باره مبارزه کارگران اخراج یکارگران آلمان. ب دادنديترت
ن شهرها گزارش دادند و آنان را يا  به مردم  ،بازگشت به کار یبرا يیکايآمر

  . فراخواندند یت از کارگران اخراجيبه حما
 یچک با مردمک شهر کويکه  ،ولند قرارداردينر در کليتليشرکت فرا

نفر در آن به کار  3000در حال حاضر . کا استيمحافظه کار درجنوب آمر
ل به آن يره حمل و نقل اتومبيز به صورت زنجياشتغال دارند و هزاران نفر ن

سال . کند یه مين کارخانه تغديکه اقتصاد منطقه ازا یوابسته اند، به نحو
ز صحبت از يمروزه نو ا ،ن کارخانه اخراج شدنديکارگر ا 700گذشته 
ملر ين شرکت، وابسته به دايا. ان استيگر در ميکارگر د 1500اخراج 
اعالم  یملر آلمان به تازگيس دايرئ. ملر تعلق داردي٪ آن به دا100است و 

م و يده ین که ضرر مينر به خاطر ايتليکارگران فراتعداد " ،کرده است
 ین است که ميت امر ايا واقعام." ابديد به نصف کاهش يبا   ن آمدهييسودها پا

تغيير مکان توليد به سمت کشورهای (،ر کننديک دايدر مکز یخواهند شعبه ا
کارگران ارزان  ،یکارگران شاغل کنون یوبه جا )با نيروی کار ارزان

 یا به کار ميدن یه در همه جايکه سرما یرند، ترفنديرا به کار گ یکيمکز
ن است که سود يواقع منظورشان اکنند در یاز ضرر صحبت م یوقت. بندد

 یاز ورشکستگ یوقت. ستيکه آن ها انتظار داشته اند ن یشرکت در آن حد
افته اند که در آن يرا  ین است که حوزه ايمنظورشان ا ،کنند یصحبت م

شود  یانه تر ميافته اند که وحشيرا  يیجا یعني. نرخ سود آن باالتر است
شود از تعهداتشان در  یم یم ورشکستگو با اعال ،کارگران را استثمار کرد

  .کرد یشانه خال یقبال کارگران اخراج
بازگشت به کار انجام  یت از مبارزه پنج کارگر برايدر حما ین همبستگيا
ک کارگر زن ين پنج نفر که چهار کارگر مرد و يسال گذشته ا. رديگ یم

ب ک اعتصاي یگر به اتهام سازمان دهيهستند به اتفاق شش کارگر د
ته مذاکره کننده قرار يسه کميات رئيه یآن ها اعضا. اخراج شدند یرقانونيغ

ازده کارگر ين يشش کارگر ازا. ه کارگران بودنديکار و از اتحاد یداد جمع
ن پنچ نفر از فعاالن حقوق يدر ضمن چهار نفراز ا. به کار بازگشته اند

 ،تبار هستند يیقايرآف يیکاين پنچ کارگر آمريدو نفر از. ز هستندين یشهروند
ان ينژاد پرستانه کارفرما یدگاه هايکا ديشه در جنوب آمريو مانند هم

  . کند یم یاه پوست بازيبا سرنوشت کارگران س ،يیکايآمر
ن گونه ير ايدر سه دهه اخ   .ک گرفتيرا به فال ن یتين کارزار حمايد ايبا

بود اگر  یتر مباين حرکت زيها کمتر اتقاق افتاده است، هرچند ا یهمبستگ
 700ت از يبلکه در حما ،سه نبوديات رئيصرفا به خاطر پنج عضو ه

ت به ين حمايا   .گرفت یاخراج شدند صورت م   2007که در سال  یکارگر
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تاخت و  یدان را برايشتر بجنگند و ميکه ب ،داد یجرات م یکارگران اخراج
و به  ،ابدياوم تد يین حرکت هايد چنيبا. نکنند یان خاليکارفرما یتاز بعد

نه تنها . ديدرآ یه داريطبقه کارگر در همه جهان سرمای فه يصورت وظ
منس، يبلکه کارگران فولکس واگن، ز ،ملر در آلمانيکارگران دا

د به شبکه يز باين... ران خودرو، پژو، ولوو، بوش ويالکترولوکس، ا
 ،داران هيسرما یطبقات يیوندند و درمقابل قدرت نمايت بپيو حما یهمبستگ

کارگران  یاکنون برا ین همبستگيا. ش درآورنديقدرت طبقه کارگر را به نما
کار شده يا بيکه  یکارگران یاست، در درجه اول برا یار ضروريران بسيا

ک البرز و يشکر هفت تپه، الستيکارگران ن. مواجه اند یکاريا با خطر بياند 
 یه ماه ها ست دستمزدک یها و همه کارگران یران صدرا، کارگران نساجيا

د با هم ارتباط برقرار کنند و يبا ،افت نکرده انديخود را در یايا مزاينگرفته 
خود را  یه داريضد سرما ید شوراهايبا. به صورت هماهنگ عمل کنند

د اقدام يل دهند وهرجا که امکانش است به تصرف کارخانه و اداره توليتشک
کباره مبارزه را يا در خطر است، م یت شغليکه اصوال امن یدر حال. کنند
کا يکند؟ سند یاز ما را دوا م یکا متمرکز کردن چه درديل سنديتشک یرو
م که چرخ ياز داريدهد؟ ما ن یاريخواهد ما را  یکدام حقوق ما م یبرا

ه ياتحاد/ کايسند. ه دار استيل سرماين خالف ميم و ايندازيکارخانه را راه ب
تواند به چانه  یم   ز مذاکرهيم یو در پا ،یو مزد ینه تعرفه کاريتنها در زم

چ يه یکارياز ب یريجلوگ یبپردازد و درمورد تصرف کارخانه برا یزن
  . تواند به ما بکند ینم یکمک  

ت يو مورد حما ،بماند ین محدوده موجود باقيحرکت کارگران اگر در هم
همه  اگر به مسئله روز ،رديقرارنگ    یاتيو ح یديکارگران مراکز کل

د کارگران نفت، گاز، آب، يبا. خشکد یدر بستر خود م ،ل نشوديکارگران تبد
، حمل و ی، معلمان، پرستاران، کارگران دفتریميبرق، ذوب آهن، پتروش

خدمات و صنعت و معدن  یگر بخش هايکار و کارگران دينقل، کارگران ب
دهند و  یمما را پوشش ن یروزنامه ها خبرها. ر کننديخود را با مسئله درگ

و پست . ميت خود باشيد خود گزارشگر وضعيبا. رانند یه ميما را به حاش
را گسترش  یکارگر یهمبستگ. ميجاد کنيا یکارگر یو خبررسان یکارگر

             .ميکن یم و مبارزه را همگانيده



    
 در کارخانه توليد قطعات خودرو در آلمان» وحشی« اعتصاب 
گ صنعتی توليد کننده قطعات خودرو در يک واحد بزر» کارمان« کارخانه 

اين کمپانی در يکی از بخش های . منطقه اوسنابروک در کشور آلمان است
سقف قابل (سقف کابريولت نفری کارگر 1400با يک جمعيت  ،خود

و در بخشی ديگر قطعات مورد  ،توليد می کند) جداسازی از بدنه خودرو
. دی و رنو را آماده می سازدنياز کنسرن های عظيمی چون مرسدس بنز، آئو

کارخانه اعالم کرده است . نفر است 1200شمار کارگران بخش اخير حدود 
بيکارسازی از مدت ها پيش در . کارگر را اخراج خواهد کرد 1400که 

سرمايه داران همه جا در . قسمت های رنگ آميزی و فلزکاری آغاز شده بود
اتحادديه . بيکاری تهديد می کردندو کارگران را سخت به  ،تاخت و تاز بودند

و از کارگران  ،کارگری به روال معمول با سرمايه داران همکاری می کرد
می خواست که برای بقای سرمايه داری و خروج سرمايه از منجالب بحران 

فشار سهمگين مشترک سرمايه داران و ديوان . دست به فداکاری بزنند
. کنند  ان در آغاز عقب نشينیکه کارگر ،ساالری اتحاديه ای سبب شد

 30سرمايه داران و اتحاديه خواستار سرشکن شدن خسارتی به ميزان 
. بر زندگی کارگران و بهای کنونی نيروی کار آنان بودند ،ميليون يورو

حتی تحمل اين  ،کارگران به پيروی از اتحاديه کارگری همدست سرمايه
ايشان رضايت دادند تا شايد آنان به کاهش دستمزده. خسارت را قبول کردند

طغيان بيش و بيشتر موج بحران . ادامه اشتغال خويش را تضمين کنند
و نقش بسيار مؤثر و کارآمد اتحاديه کارگری در  ،سرمايه از يک سو

به  ،هموارسازی راه تحميل کل بار بحران بر زندگی کارگران از سوی ديگر
نشينی های مورد ذکر سرمايه داران فرصت داد تا حتی به تمامی عقب 

آنان با عزمی راسخ دست به کار کاهش گسترده نيروی . کارگران اکتفا نکنند
کارگر را بدون پرداخت هيچ حق ويژه  1400و اعالم کردند که  ،کار شدند

اقدام سرمايه دار و سازش اتحاديه کارگری با . غرامتی اخراج خواهند کرد
. را از همه سو شعله ور ساخت آتش خشم توده های کارگر ،صاحبان سرمايه

و به رغم عدم توافق سران ديوان  ،کارگران تصميم به اعتصاب گرفتند
از . چرخ کار و توليد را به طور کامل متوقف ساختند ،ساالری اتحاديه ای

کارگر بخش توليد سقف کابريولت در اعتصاب به  1400فوريه  21روز 
" وحشی"داری اين اعتصاب را سرمايه داران و دولت سرمايه . سر می برند
در فرهنگ و انديشه و معيارهای اجتماعی و اخالقی آنان . می خوانند
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استثمار جنايت آميز نيروی کار، ساقط ساختن کارگران از هر نوع حق و 
 ،حقوق انسانی، جنگ افروزی و راه انداختن هولوکاست عليه بردگان مزدی

اما هر نوع اعتراض . انی استعين تمدن و گواه عالی ترين شکل مدنيت انس
اعتصاب کارگران اينک . به هر گوشه ای از جنايات مذکور وحشيگری است

کارگر بخش توليد قطعات نيز کامالً در پرده  1200سرنوشت . ادامه دارد
اعتصاب کنندگان از همه کارگران آلمان و جهان می خواهند که . ابهام است

     .کنند   از آنان حمايت
  

  libcom.orgز سايت برگرفته ا
  2009فوريه 

  

  

  

  

   2009تصفيه کارگران مخالف اتحاديه کارگری در آلمان
                      !نبايد اخراج شوند" آلترناتيو"کانديداهای 

ساعت کارهفتگی با دستمزد کامل به جای مرخصی اجباری و کاهش  30
  !دستمزدها

کارگری در آلمان مطالبه اين خواست ها را، کارگران مخالف اتحاديه های 
نام جريان بديل ومخالف اتحاديه های کارگری در درون " آلترناتيو. "کرده اند

شورای کارگاه دايملر مارينفلد  ،به دنبال انتخابات اخير   .اين اتحاديه ها است
کانديداهايی جدا از کانديداهای اتحاديه " آلترناتيو"برلين، که در آن کارگران 

ند، اتحاديه کارگری متال در ماه مه امسال خواهان رسيدگی معرفی کرده بود
پس از اين درخواست و . شد  اين کارگاه " آلترناتيو"به وضعيت کانديداهای 

دستور سرمايه داران صدرنشين اتحاديه متال، کميسيون رسيدگی اين    درواقع
 - ها به زيان سه تن از اين کانديدا 2بر  3اتحاديه در کارگاه دايملر برلين 

رای داد و تصميم گرفت   - مصطفی افه، فهيمه اتکو و مارتين فرانکه 
. فعاليت اتحاديه ای آنان را ممنوع کند و يا آنان را از اتحاديه اخراج نمايد  



برای " آلترناتيو"اين افراد را جريان . شدند  نفر ديگر نيز رسما توبيخ  15
آن ها به سياست های . دشرکت در انتخابات شورای کارگاه کانديدا کرده بو

شورای کارگاه انتقاد داشتند، به همين سبب کانديدای اتحاديه نشدند و خود 
آرای کارگران را % 25توانستند   آنان درمجموع . فهرست مستقل ارائه دادند

اما . آرا را به خود اختصاص داد % 75به دست آورند و فهرست اتحاديه 
زيرا  چرا؟. آرا را می خواهيم  % 100بلکه % 75اتحاديه می گويد ما نه 

می خواهد هيچ مخالفی در درون اتحاديه نداشته باشد تا هرچه را که می 
    . خواهد با اطمينان کامل به پيش برد

با  ،شوراهای چپ کارگاه های مختلف دايملر و اعضای مخالف اتحاديه
 می خواهند مانع ،تشکيل دايره حمايتی و سازمان دادن اعتراضات علنی

عالوه بر کارگران مخالف اتحاديه در اين کارگاه، . اخراج اين کارگران شوند
فعاالن کارگری شهرهای کاسل، فرانکفورت و سيندفينگن نيز با تهديدات 

برای  ،عضو کارگاه های مختلف 30از همين رو، . مشابهی مواجه اند
د مورد حسين اکئورت، که يکی ازاين ها و فر. هماهنگی با هم مالقات کردند

را  70اين جريان خاطرات تلخ دهه : اعتماد کارگاه زيمنس است، می گويد
او می . که انتقاد کنندگان چپ از اتحاديه ها اخراج می شدند ،زنده می کند

و حق شرکت  ،گويد هرکس بايد بتواند در اتحاديه نظراتش را آزادانه بيان کند
رست جدا از فهرست اتحاديه در انتخابات شورای کارگاه و کانديدا شدن در فه

که البته علت اصلی اين مساله فقط ارائه  ،وی توضيح می دهد. را داشته باشد
بلکه عامل اصلی آن انشقاق در  ،فهرست جدا از فهرست اتحاديه نيست

و   همواره به سياست های شورای کارگاه " آلترناتيو"حاميان . اتحاديه است
ژه در مورد نظام تعرفه مزدی جديد اتحاديه اعتراض کرده بودند، به وي

نفر از اعضای اتحاديه در مورد آن خواهان  850که  ،اتحاديه متال
اعتراض شان به قانون  و هم چنين  ،برگزاری مجمع غيرعادی کارگاه شدند

  . شوراهای کارگاه که رئيس شورا آن را ناديده گرفت
ه فشار خون همان گونه که حسين اکئورت به درستی گفته است، آن چه ک

 ،صرفا ارائه فهرست جداگانه توسط مخالفان نيست ،اتحاديه را باال برده است
بلکه چگونگی برخورد کارگران مخالف اتحاديه به مسائل کارگری، به 

. سرمايه داری و به شيوه های مبارزه و مقاومت در برابر سرمايه داری است
از سخنرانی مصطفی افه برای درک بهتر اين نکته نگاهی می کنيم به قسمتی 

که در » سرمايه داری بحران است«به نام    - "آلترناتيو"يکی از کانديداهای  - 
در برلين ايراد شده  2010ژوئن  12تظاهرات اعتراضی کارگران در 

االن کارگاه ها همه به  ،بعد از مدت ها کار با کاهش ساعات کار: "... است 
ئيس از بحران صحبت می کند، اما در ر. طورعادی دوباره به کار افتاده اند
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. کنسرن سود اضافی داشت ،همان زمان که ساعات کار را کاهش داده بودند
اخراج ها از سر گرفته . آن ها دروغ می گفتند که گويا دارند ضرر می دهند

. هزار نفر کار خود را از دست دادند 100خواهند شد، مثل آمريکا که 
در اينجا درک می کنيم که سرمايه داری  سرمايه داری چيست؟ ما هر روز

درحالی که کنسرن مدام سود می برد، در اين جا همکاران ما از . چيست 
من خودم عضو . شدت کار دچار دردهای مزمن ستون فقرات می شوند

ما می . کانديدا شدم" آلترناتيو"اما در فهرست انتخاباتی . اتحاديه متال هستم
اما اتحاديه متال با آن مخالف . قت، دائمی شوندخواهيم کارگران قرارداد مو

با . ب.گ.رئيس اتحاديه عمومی د. ما علت اين مخالفت را نمی فهميم. است
خانم مرکل رفت و آمد دارد و در جشن تولد او شرکت می کند، اما اين جا که 

برای مقاومت جمعی به ما  ،و اعتراض می کنيم  ما کارگران داريم مقاومت 
ما بايد يک آلترناتيو سياسی در . ما بايد از پايين فشار وارد کنيم. نمی پيوندد

ما بايد شاغالن و بيکاران را در يک جمع بسيج و . اتحاديه ايجاد کنيم
کار بايد بين همه تقسيم   . نبايد بيکار باشند   ميليون ها انسان. سازماندهی کنيم

ر هفتگی بايد به جای مرخصی اجباری و کاهش دستمزدها، ساعات کا( شود
ساعت با دستمزد کامل کاهش يابد تا بيکاران نيز بتوانند کار داشته  30به 

اگر روسا توان تضمين کار برای ما را . بايد شغل جديد ايجاد شود). باشند
بر ما رياست کنند؟ ما بايد خودمان تصميم بگيريم که    ندارند چرا بايد بازهم

همه ما کارگران اروپا بايد برای . کنيم چه مدت کار کنيم و چه چيزی را توليد
همه کارگران بايد همزمان در . اعتراض در بروکسل هماهنگ شويم

نه فقط يونان يا اسپانيا بلکه در . کشورهای مختلف اعتراض و اعتصاب کنند
بايد خودمان را در همه شهرهای . آلمان هم نياز به اعتصاب عمومی است

  ."داری آماده کنيم اروپا برای مبارزه عليه سرمايه
اين سخنان به خوبی نشان می دهد که مصطفی افه و ديگر کارگران مخالف 

دقيقا از موضع ضدسرمايه داری با اين تشکل ها  ،اتحاديه های کارگری
اما سخنان . اين مخالفت بسيار اميدبخش و دلگرم کننده است. مخالفت می کنند

مخالف اتحاديه ها را نيز مصطفی افه در عين حال پاشنه آشيل کارگران 
ما بايد يک آلترناتيو سياسی در اتحاديه "همين که او می گويد . نشان می دهد

نشان می دهد که او هنوز به ماهيت سرمايه دارانه اتحاديه های " ايجاد کنيم
سياست ها و رويکردهای  متاسفانه. کارگری کامال پی نبرده است
در جسم و جان توده های کارگر به چنان  ،رفرميستی اتحاديه های کارگری

آلترناتيو خود را در  ويژه در اروپا و آمريکا نفوذ کرده است که آنان بازهم 
و توجه ندارند که اين آلترناتيو را بايد  ،درون اين اتحاديه ها جستجو می کنند

در بيرون از اتحاديه ها، کامال مستقل از آن ها و به صورت شورای 



بی ترديد، آلترناتيو شوراهای ضدسرمايه . و کردضدسرمايه داری جستج
بايد با جذب توده های کارگر عضو اتحاديه ها و با روش ها و  ،داری

اما توهم . رويکردهای جنبشی و غيرسکتاريستی شکل گيرد و توانمند شود
شکل گيری آسان و زودهنگام اين آلترناتيو را نيز نبايد داشت، چراکه 

چنان با نگرش و درک و دريافت  ،رپا و سخت جانرفرميسم سنديکاليستی دي
که زمان می برد تا آنان کامال  ،کارگران عضو اتحاديه عجين شده است  

که نه تنها  .درک کنند که اتحاديه کارگری تشکلی يکسره سرمايه دارانه است
بلکه  ،گنجايش مبارزه ضدسرمايه داری توده های طبقه کارگر را ندارد

و دقيقا به همين سبب است که اتحاديه  ،ل آن قرار دارددرست در نقطه مقاب
درمقابل کارگران می ايستند و آن  ،ها همچون سرمايه داران و دولت هايشان

بديهی است که اتحاديه های . ها را اخراج و توبيخ و سرکوب می کنند
به  ،اين کارها را از آن رو انجام می دهند که مخالفت با آن ها ،کارگری

با اين همه و با آن که اين تشکل های . تبديل نشود  رگران عضو هنجار کا
با اين کارها می خواهند به قول معروف گربه را دم حجله  ،دوست با سرمايه

بکشند تا هيچ کارگری اجازه مخالفت با آن ها را به خود ندهد، بايد گفت که 
اين اخراج ها و   عروسشان اکنون ديگر صاحب چند فرزند شده است و 

 !!تصفيه ها و سرکوب ها ديگر کارساز نيست
  

  :منبع 
Junge Welt    Alternative        

  
  2008روز اول ماه مارس  10اعتصاب در بخش خدمات عمومی در 

بخش خدمات عمومی که تحت پوشش دولت يا شهرداری  ،در ماه مارس
برای اعتراض به شدت استثمار و  ،هاست در گستره وسيعی از جهان

ق و مزايا و اعتراض به رفرم های مربوط به بازنشستگی و افزايش حقو
  .غيره دست به اعتصاب زده اند

نه با کارفرمای  ،اکنون روی سخن اعتصابيون و اعتراض کننده ها
اين نشان می دهد که در نظام . خصوصی بلکه با دولت و شهرداری هاست

آن ها در سرمايه داری دولت نماينده طبقه سرمايه دار است و همگام با 
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يعنی تفاوتی در مالکيت دولتی و مالکيت . استثمار کارگران شريک می باشد
شايد برای کسانی که سوسياليسم شان از . خصوصی افراد وجود ندارد

اين اعتصابات به عنوان اعتصاب  ،محدوده ی مالکيت دولتی فراتر نمی رود
اند که بدون  وحشی و غيرقانونی، نامقبول باشد اما واقعيات آن قدر شفاف

هيچ زحمت مراجعه به متون،  کارگران از وقايع جاری به درک آن نايل می 
  . شوند

اکنون به طور گذرا سری به نقاط مختلف جهان می زينم تا ببينيم کارگران 
به خاطر تغيير در قوانين  ،در انگليس کارگران رويال پست :چه می گويند

افزايش داده و  65به  60ديد از که سن بازنشستگی را برای استخدام های ج
مرکز  2500با خواست افزايش دستمزد برای همه کارکنان در  ،هم چنين

برای دومين بار  ،های يونان ککارکنان بان .پست لندن کار را خوابانده اند
در اعتراض به قانون بازنشستگی دست به اعتصاب زده  ،طی دو ماه اخير

به عنوان اعتصاب وحشی و غيرقانونی  بانک سعی دارد اين اعتصاب را. اند
  .جا بيندازد

پرستاران، پزشکان و خدمات : در زيمبابوه کارگران خدمات بهداشتی
غيرنظامی ، هم چنين معلمان سراسر کشور برای بهبود دستمزد و حقوق از 

در مراکش و ايرلند کارگران بخش  .مارس در اعتصاب بسر می برند 5
  .ی و افزايش دستمزد اعتصاب کرده اندعمومی برای خواست های رفاه

ميليون  3که در مجموع  ،در سراسر آلمان کارکران بخش خدمات عمومی
که تحت پوشش تعرفه مزدی کار می کنند و عضو  ،نفر را در بردارد

دور مذاکره  5در . به اعتصابات اخطاری دست می زنند ،اتحاديه هستند
وافقی حاصل نشده است و صحبت هنوز ت ،نمايندگان اتحاديه و کارفرمايان

که در  ،از تشکيل هيات داوری در صورت نرسيده به توافق در ميان است
نفره از اتحاديه و کارفرما طی چند روز با هم مذاکره  12آن دو هيات 

کوشش هايی نيز در . مارس تعيين شده است 29زمان آن برای  .خواهند کرد
در . عمومی را ممنوع کنندجريان است که به توانند اعتصاب در بخش 

گرچه که کارفرما از کارگران  ،اعتصاب اخطاری کارگران فرودگاه ها
هواپيما  435اجاره ای برای شکستن اعتصاب استفاده کرد اما با وجود اين 

  .باز برزمين ماندند و نتوانستند پرواز کنند
ااميدند، در همه اين موارد با وجودی که ميليون ها نفراز دست يابی به کار ن

خواهان افزايش ساعات  ،همه کارفرمايان و از جمله دولت و شهرداری ها
در تمام اعتصاباتی که در چند سال اخير در آلمان انجام . کار کارکنان هستند

گرفته و اتحاديه ها با جلسات متعدد مذاکره با کارفرمايان به توافقاتی دست 



آن ها افزايش اندکی به  .يافته اند، ساعات کار هفتگی اضافه شده است
دستمزد را در بوق و کرنا می دمند و به عنوان پيروزی اعالم می کنند اما 
نمی گويند که اوال بخشی از اين افزايش با همان اضافه کاری پرداخت نشده 

و آن چه که می ماند حتی توان حنثی کردن افزايش قيمت ها  ،خنثی می شود
. که گشايشی در زندگی کارگران ايجاد کندتا چه برسد به اين   ،د را ندارد

از يک طرف . باال بردن سن بازنشستگی نيز يک سياست ضد کارگری است
و افزايش دائمی   ،کارگری را که با توجه به طاقت فرسا بودن شدت کار

که سطح توليد را دائما در زمان ثابت باال می برد، در زمانی   ،بارآوری کار
مجبور می شود چند سال بيشتر کار کند و  ،می شود کوتاه تر از قبل فرسوده

از طرف ديگر به همين مقدار از به کار گيری نيروهای جديد کاری 
                                 .جلوگيری می کند و ميزان و نرخ بيکاری را باال می برد
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   :کاياالت متحده آمريآ
  در آمريکا Vrizonاعتصاب کارگران وريزون 

در . يونال و کارفرمای بزرگ ارتباطات استوريزون شرکتی ترانس ناس
نفر در آن مشغول به  177.000و  ،بسياری از نقاط جهان شعبه دارد

بايد  .نفر می شوند 800.000که با خانواده های خود نزديک  ،کارند
وريزون در سال . بازنشستگان و خانواده های شان را هم به آن اضافه کرد

 ،بل اتالنتيک و جی تی آی ايجاد شد از ادغام دو شرکت مخابراتی 2000
. ميليارد دالر است 233که مرکز آن در نيويورک قرار دارد و دارائی آن 

ی سه سال بعد از تاسيس نيع 2003اعتصابات در وريزون درست از سال 
. ساله رسيدند 5اتحاديه ها با کارفرما به يک توافق  ،در اين سال. شروع شد

 سال اخير 50 ن بزرگ ترين اعتصاببه عنوا 2011دراعتصاب سال 
مريکا، کارگران توسط اف بی آی به عنوان تروريست و مخل امنيت کشور آ

آن ها را از شرکت  ،و اتحاديه با دستور اکيد به اعضای خود ،خوانده شدند
. در اعمال سازمان يافته از پايه های کارگری و غير قانونی برحذر داشت

به مذاکره ای بی نتيجه ادامه  ،ماه با کارفرما امسال نيز اتحاديه به مدت ده
کارفرما  امکان يافت دوره های آموزشی برای ده ها  ،طی اين فاصله. داد

ترتيب دهد تا در صورت اعتصاب آن ها را به کار ، هزار اعتصاب شکن
آوريل تا به امروز، بيش از  13امسال از . گيرد و مانع خوابيدن کار شود

آن ها می . ران وريزون در اعتصاب به سر می برندتن از کارگ 40.000
ما به پا خاستيم تا به جای اين که چند نفری مرتب ثروتمند و : گويند

می خواهيم . ثروتمندتر شوند، نيازهای خانواده های کارگری برآورده شود
جلوی کاهش حقوق بازنشستگی و بيمه ی بهداشتی . شغل بهتری داشته باشيم

. عتصاب مهم ترين اعتصابات انجام شده در آمريکاستاين ا. را بگيريم
عده زيادی را  ،با اتوماتيزه کردن دستگاه ها ،کارفرما تصميم گرفته است

بيمه بهداشتی و بازنشستگی  ،و چون با مقاومت سختی مواجه نشد؛ بيکار کند
همراه با اعتصاب نوعی مبارزه درونی بين اتحاديه . را هم کاهش داده است

و افراد خارج از اتحاديه در  ،کارگران را زير پوشش دارند% 11ها که 
آن ها هستند  ،که از طرفی سعی می کنند نشان دهندها اتحاديه . گرفته است

که کارگران را به اعتصاب کشانده اند، تا از محل های کار، منع فسخ 
. قرارداد، استاندارد زندگی اعتصاب کنندگان و کل طبقه کارگر دفاع کنند

و مشکل اتحاديه را در  ،روه دوم از جنس اتحاديه ی چپ اروپا هستندگ
با که می تواند از طريق نفوذ در آن و يا  ،بوروکراسی اتحاديه ای می بينند



يک نهاد حاصل  ،اتحاديه برای شان. کوشش پايه های اتحاديه رفع شود
برای ارگانيزه کردن و کنترل  ،انکشاف سرمايه داری و در خدمت آن

و واسطه ی بين کارگر و کارفرما در امر تعرفه ی مزدی در  ،رگرانکا
آن ها اتحاديه را بخش مهمی از سنگرهای . بازار کاالی نيروی کار، نيست

اينان . داشتن سرمايه نمی بينندنگاه بورژوازی در جامعه مدنی، برای سرپا 
عتصاب، در باره ی نقش اتحاديه در ا ،با تجزيه و تحليل مقاالت نوشته شده

و دليل راه انداختن عجوالنه و  ،به افشای بورکراسی اتحاديه ای می پردازند
مشارکت آن ها در انتخابات اوليه به نفع حزب  ،فکر نشده اعتصاب را

دموکرات آمريکا و از طرف ديگر جلوگيری از کاهش بيش تر اعضای 
  . درآمد اتحاديه از حق عضويت می خواننددر نتيجه کاهش اتحاديه و 

و اتحاديه ی برادری بين المللی کارگران )  CWA( دو اتحاديه ی ارتباطات 
اين دو . بخشی از کارگران را زير پوشش دارند، ( IBEW )الکتريک 

آن ها از ساندرز  ،در انتخابات اوليه. اتحاديه هوادار حزب دموکرات هستند
اعتصاب حمايت کردند و در روز انتخابات او را برای سخنرانی به پست 

با توجه به اين که وريزون در يازده ايالت فعال است، . خود دعوت کردند
حزب دموکرات و اتحاديه های طرفدار آن ها، می ترسند که اعتصاب به 

به ويژه در . و به يک جنبش کارگری تبديل شود ،سراسر آمريکا گسترش يابد
کار و کارگر وريزون در نيويورک  40.000که بيش از  ، چوننيويورک

. و نابرابری و اختالف طبقاتی در آن بسيار چشمگير است ،زندگی می کنند
ميليارد دالر  365 عدر مجمو که ،ميليارد زندگی می کنند 79در اين شهر 

احساس می کنم که :"کارگری می گويد . ثروت اجتماعی را در اختيار دارند
يکی ". ا خراب کنيمبايد باستيل ها ر. در زمان ماری آنتوانت زندگی می کنيم

ديگری می . آمريکا اکنون در آستانه ی انقالب قرار دارد: ديگر می گويد
شايد االن زمان برای . ما يک مبارزه ی سخت را پيش رو داريم:" گويد

  ." سوسياليسم مناسب نيست، اما بی شک آن روز به زودی خواهد آمد
اين ميلياردرها قرار  و خانه ها در مالکيت ،کرايه ی خانه ها بسيار باالست

مرتب مجبور به نقل  ،کارگران و مردم فقير. دارند که پول درو می کنند
امروزه ميليون ها کارگر و جوانان و . مکان به مکان های فقيرتر شهر هستند

در جستجوی امکانی برای مبارزه با نابرابری  ،مردم فقير از همه جای جهان
و خواهان تغيير  ،اکم به تنگ آمده اندآن ها از شرايط ح. های موجود هستند

و يا  ،به هزار و يک حيله جلويش سد می شود ،اساسی اند، اما اين امکان
سعی می شود مبارزه ضد سرمايه داری را . سراب به جايش گذاشته می شود

تنها به مبارزه برای افزايش ناچيزی در دست مزد خالصه  ،منحرف کرده
در اتحاديه ها جلوه دهند و کارگران را به  ،راسعی می کنند آن امکان . کنند
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به عنوان :" کارگری می گويد. شوره زار مذاکره و همکاری رهنمون کنند
ماليات رفت . يک کارگر، همواره خودم را در شهر توهين شده حس می کنم

و آمد که ماهانه بايد بپردازيم حتی وقتی پياده به سر کار می رويم يا با 
اگر هنوز دست مزد کمی باالست به خاطر اين . و يا غيره اتوبوس يا موتور

است که اغلب برای حقوق مان و خواسته های مان اعتصاب می کنيم و به 
آن ها . خاطر اين است که نسل های کارگری به خاطرش مبارزه کرده اند

که ما کارگران را مورد حمله قرار داده اند،  ،مدت های طوالنی است
کارگر ديگری در يک   ."نيم يک ارتش مقابل را ايجاد کنيماميدوارم ما بتوا

در اين جامعه يک وضعيت ديوانه ای تکامل می :" کارگاه ديگر می گويد
کل سيستم . فکر می کنم انقالبی در راه است. مردم ديگر خسته شده اند. يابد

مردم حس می کنند که چيزی اساسا غلط پيش می . به ديوار خورده است
فارغ التحصيالن دانشگاهی با رشته ها و نمرات : ری می گويدديگ." رود

کارگران می . در قهوه فروشی استارباکس کار کنند ،خوب مجبور می شوند
 ،خواهند جليقه با آرم اتحاديه را از تن در بياورند و خود را از آن رها سازند

ساير و طبقه کارگر  ،می گويند بايد مبارزه را به ساير بخش ها گسترش داد
اما اتحاديه ها موافق  .و مبارزه را جهانی کرد ،بخش ها را به مبارزه کشاند

 ،آن ها با سياست های ناسيوناليستی صنفی. گسترش اعتصاب نيستند
به پياده نظام  ،و کارگران را ،کارگران را به زير پرچم دموکرات ها می برند

ناليسم از اتحاد گسترش ناسيو. احزاب در مواقع انتخابات تبديل می کنند
کارگری جلوگيری می کند و نمی گذارد حتی کارگران همين کارفرما بتوانند 
يکدست با هم در آمريکا، مکزيک، فيليپين، آلمان و غيره در وحله ی اول 

نشستگی مناسب و زمزد مکفی، با برای يک زندگی بهتر، امنيت شغلی، دست
ت اتحاديه در وابستگی به همين سياس. جلوگيری از اخراج ها، مبارزه کنند

شهردار دموکرات نيويورک، موفق شد  ،سبب شد که ،حزب دمکرات
روانه ی دفاتر کار شرکت  ،اعتصاب شکن ها را با اسکورت صدها پليس

کند، تا دفاع کارگران اعتصابی را برای جلوگيری از ورود اعتصاب شکنان 
ت های اعتصاب به خاطر اين که پس ،کارگران از اتحاديه. سرکوب نمايد

و به اخراج همکار آن ها توسط کارفرما روی موافق  ،کافی ايجاد نکرده
  .نشان داد و اعتراض نکرد، عصبانی اند و اين را خيانت به خود می بينند

 ،وقتی به اعتصابات کارگری و يا اجتماعی در سراسر جهان نگاه می کنيم 
دستاوردها را تکامل نمی . از هم درس نمی گيرند ،می بينيم که برخالف ادعا

به آن چه که در دوران اعتصاب برای پيشرفت کار رسيده اند و تجربه . دهند
اعتصابات، شيوه های سازمان . کرده اند، بعد از اعتصاب ادامه نمی دهند

يابی، راه های ارتباطی، شبکه ها و پست های کارگری، خبررسانی 



داخلی و جهانی، اشتراک  کارگری، کميته ها و شوراها، همبستگی کارگری
تجربيات و دانش، جمع بندی و ارائه گزارشی کامل از اعتصاب از آغاز تا 
پايان، چگونگی برخورد با اعتصاب شکن ها، سنگ اندازها، و قانونی 
کارها، ارتباطات کارگری و مردمی، چگونگی ارائه اعتصاب و ارتباط دادن 

يادشان . ته و ناتمام مانده استآن با جنبش توده ای عمومی همه و همه نا گف
. می رود که از اعتصابات ديگر در ساير نقاط کشور و جهان حمايت کنند

به گذشته رجوع می  ،تازه وقتی دوباره خود با مشکلی جديد مواجه می شوند
  2016مای  16   . کنند
  
  
  
  
  
  
  
  

ن اعتصاب در ي، بزرگترVerizonاعتصاب کارگران شرکت ارتباطات 
  !ريحده، در چهار سال اخاالت متيا

  2011 ا طبقه متوسط؟يطبقه کارگر، 
، وابسته به داو جونز  Verizonشرکت  يیکايکارگر آمر 45000

ش از دو هفته است که در اعتصاب يب  یعني  ،آگوست 7کشنبه ي، از یصنعت
در  ،االت متحدهيا ین اعتصاب در بخش صنعتين بزرگتريا. برند یبسر م

 800ن شرکت يا. است ید از شروع بحران اقتصادر و بعيچهار سال اخ
. ر پوشش دارديهزار نفر از کارگران، بازنشستگان و خانواده آن ها را ز

که  ،ون دالر بوده استيليب 19ش از يب ،سال گذشته 4ن شرکت در يسود ا
. شود یمدالر  95.000م شود، سرانه هر نفر، يتقس آمريکات ياگر به جمع

االت متحده از يدر ا یون کابليزينترنت، تلويلفن، انه تين شرکت در زميا
، یون دالريليب 19ن سود يهمه ا. دهد یس ميا سروينيرجيا تا ويلوانيپنس

اما نه به حساب کارگران، . جاد شده استين شرکت ايکار ا یرويتوسط ن
 19ن ياما شرکت ا. رود یره و سهامداران ميات مديه یبلکه به حساب بانک

، بسرعت ید کسب و کار مخابراتيگو یداند، و م ینم یفون را، کايليب
ن را دارد، که به يجه، شرکت قصد ايدر نت. دهد یان خود را از دست ميمشتر
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ره کارگران، دستبرد بزند، و آن يو غ یماريو ب یمه بازنشستگيدستمزدها و ب
ک يره ساالنه، يو غ یماريب یند؛ مرخصيگو یآن ها م. ها را کاهش دهد

 یخواهد برا ین سبب، ميبه هم. آورد یضرر به شرکت، وارد مون يليب
کارگران، در  یعنين کند؛ ي، حد و مرز تعیمار شدن و استفاده از مرخصيب

ت ي، مرگ و معلولیمه بهداشتين بيو هم چن. نديايهم، به سرکار ب یماريحال ب
ر ن، شرکت متهم شده است که ديهم چن. د قرار دهديز مورد تحديره را نيو غ

، بنفع خود یبازنشستگ یايون دالر، از مزايليم 962، مبلغ  2010سال 
، قضايیستم يرسانه ها، س ین کوشش، آن ها از کمک هايدر ا. کاسته است

، و CWAکا يآمر یارتباطات کارگر یه هاي، و اتحادFBI یآ.یب. اف
جانسون . دنشو یبهره مند م IBEW یکيکارگران الکتر ین الملليب یبرادر
ه از ياتحاد که ،کند یاعالم م یبه سئوال یليمي، در پاسخ اCWA یگوسخن

چ نوع عمل يکند؛ از ه ید ميو تاک. کند یت نميحما یرقانونياعمال غ
دهد که مراقبت کنند، رفتارشان و همه  یش دستور مي، و به اعضایرقانونيغ

  . شان، مطابق با قانون کار، باشد یت اعتصابيفعال
وارد  یک کننده است، دولت بشدت به نفع کمپانياب تحرن نظرکه، اعتصيبا ا

فراهم کردن ابزار  یل احکام ضد اعتصاب، برايشود، و با تحم یمداخله م
 یاز آن بعنوان خرابکار یآ.یب.اف. کوشد یشکست اعتصاب، م

 200ش از يو تا حال از ب .برد یزون نام ميور یدر شبکه  ،"یستيترور"
مارستان يدو ب یانه ايستم راياز اختالل در س. ته اسنام برد یمورد خرابکار

 یربط م" یت مليامن" و مساله را به. دبر یکارگران نام م یبعنوان خرابکار
کارگران را در دفاع از  یها یرا که در لحظات خود، نوآور یاعتصاب. دهد

 یمخدوش م یحقوق خود، به ظهور آورده است، فورا با تهمت خرابکار
جاد يک ايآن ها از تاکت. زديمردم را، برانگ یتوده ها یهوادارکنند، تا نتواند 

زون ياز کارکنان ور یکي. کنند یشبرد مقاصد خود استفاده ميپ یترس، برا
دهند، که در گزارشات  یجهت م یعموم یآن ها، به رسانه ها" د يگو یم

 یغات منفيآن ها تبل. را، عمده کنند یخود از اعتصاب، مساله خرابکار
جاد يبا و بد نسبت بما، اينا ز یديدهند؛ تا د یسازمان م ، در باره مایاديز

  ."ميم که همه باهم باشياز داريکنند، ما ن
اعتصاب،  ین سبب برايکند اعتصاب را محدود کند، به هم یم یسع یکمپان

ان يد اعتصاب پايآگوست با 31که به هرحال تا . کند ین ميضرب االجل تع
ا همه اعتصاب کنندگان، از پوشش ير خود برگردند، ابد و کارگران بسر کاي
ه مذکور که يخطاب به دو اتحاد یکمپان. شوند یق مي، تعلیمه بهداشتيب

ک يه با يم اتحاديليدهد، که ما ما یام ميپ ،ش در اعتصاب شرکت دارندياعضا
م که يابيب يیم، و راه هايد، تا باهم بحث کنيايز مذاکره بينظر باز، به پشت م



ر و موفق تر و ساعات کار را يشتر رقابت پذيرا، ب یارتباطات یها شرکت
از ين کار نيز به ايه نيم و اتحاديل دارين کار تماير ترسازد، ما به ايانطباق پذ

کنند و  یارائه م یان کمک خود را به کمپانين ميه در اياتحاد رهبران. دارد
خواهند کرد، اگر  را قبول یشنهادات کمپانيکه آن ها پ ،دارند یاعالم م

تعجب باشد،  ید جاينبا. ازات عمده داده شوديباشد، و امت" معامله منصفانه"
است، و چانه  یه کار چانه زنيرا کار اتحادياگر از معامله صحبت شود؛ ز

مورد معامله قرار دارد الزم به  یاما چه کاالئ. دهد یدر معامله، رخ م یزن
". انيتجارت، تجارت است آقا" مارکس کاال کاالست و بقول. ستينام بردن ن

شرکت در سال  یون دالريليب 10ه ضمن اذغان به سود يس اتحاديرئ
 یش تر، حتيش و بيکوشد سود ها را هرچه ب یت ميريد مديگو ی، م2010

است خالص يک سين ين ببرد، ايرا از ب" طبقه متوسط" یباالتر ببرد، تا زندگ
ه مزبور، کارگران را ياتحاد یدگن سايبه هم. از حرص و طمع است یناش

 یم از حرص و طمع یرا ناش یه داريو سود سرما ،نامد یطبقه متوسط م
د يبر استثمار کارگران و بررابطه خر یه دارين که مناسبات سرماينه ا ،داند

ا همان سود، استوار ي ین کننده ارزش اضافيکار بعنوان تام یرويو فروش ن
  .است

ه، و پا گذاشتن برحق و حقوق کارگران، يمقابل سرماهر گونه کوتاه آمدن در 
رعادالنه و يعرق و خون آن ها، غ آن ها و گذشتن از حاصل کار و رنج یعني

وجود داشته باشد، بسته  یروزيپ یبرا ین که شانسيا ايآ. رمنصفانه استيغ
 یها یم شدن به کدخدا منشيتسل یزون به جايکه کارگران ور ،ن استيبه ا

 یکارگر یان دادن به اعتصاب، شوراهايپا یاش برا یانيپادرم ه، وياتحاد
ا ينيرجيا تا ويلوانيل دهند و شبکه شوراها را از پنسيمحل کار خود را تشک

 یبرا. همه کارگران شرکت، درآن فراهم سازند یشرکت موثر و عمل یبرا
، با آن ها یکار یر شاخه هايخود، در سا یها یت هم طبقه ايجلب حما

عات شرکت، حکومت و يکردن تبل یخنث یرند، از همه امکانات برايگتماس ب
کنترل کارگران توسط  یبه جا. ه استفاده کنندياتحاد یها یخوش خدمت

 یگر را برايمنفعل گوش بفرمان، همد یل آن ها به انسان هايه، و تبدياتحاد
  2011اوت    .    ، فرا بخوانندیم، و کنترل کارگريعمل مستقل و مستق
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  2011؛ یات کارگراعتصاب
هزار کارگر عضو  180ش از ياعتصاب ب ،ین روزها مساله روز کارگريا

 ،کاستيسلر در آمريه  سه کنسرن بزرگ جنرال موتورز، فورد و کراياتحاد
ون انسان را يليم 1.5ش از يشان و بازنشستگان ب یکه با احتساب خانواده ها

به خود  یسر جهان کار و کارگرم در سراير مستقيرا غ یاريم و بسيمستق
با عمده کردن سفر و  ،دنديکوش يیکايآمر یرسانه ها. مشغول داشته است

 یخبرگان اقتصاد. ندازنديت بينژاد آن را بپوشانند و از اهم یاحمد یسخنران
  .به عواقب ناگوار اعتصاب هشدار دادند یقيو محققان مراکز تحق

ک يداند که  یل ميع اتومبيه صنايس اتحاديرئ" س بانگ آلمان گفت که يرئ
ن حرفش به يقت او با ايدر حق". رساند یب مياعتصاب به هردو طرف آس

ه خود حد و يرا اتحاديام داد که چندان نگران نباشند زيصاحبان کنسرن ها پ
ک اعتصاب درازمدت يخبرگان بازار نسبت به  .مرز را نگه خواهد داشت

هردوطرف به  یو برا ،ب کننده استياثرات تخر یکه دارا ،دهند یاخطار م
دهند که از چه  یو به کنسرن خط م! مثل سرطان است. است یمثابه خودکش

د در نظر يها با یه چيدهند که اتحاد یو ادامه م ،استفاده کند يیدهايتهد
د را به خارج منتقل کند و ضرر کوتاه مدت يتواند تول یرند که کنسرن ميبگ

ن يرند که در ايگ یجه ميو نت. به جان بخرد یترا با چشمداشت سود کالن آ
اعضا است، باخته  ین شغليه هدف خود را که تضميس اتحاديصورت رئ

  . است
 یکارش در طوالن یرويهزار ن 73با  ،تواند به جنرال موتورز یاعتصاب م

سد جنرال موتورز ينو یل گران مين تحلياز یکيالفه . ب برسانديمدت آس
در بازار از دست داد  یرا که در اثر اعتصاب قبل یهنوز نتوانسته سهم
که  ،سلر قبل از شرکت در جلسه مذاکره گفتير کرايمد .دوباره بدست آورد

 ین بخش را نجات ميا اي ،ج کاريم، نتايقرار دار ین کننده اير تعيما در مس
  . ه گذاشتياتحاد ین امر را بر شانه يت ايپاشاند و مسئول یا از هم ميدهد 
کردن با کنسرن ها  یخود را با همدرد یزيکارگر ست ،رکانهيگر زيد یبخش

کار  یکا دستمزدها و مخارج  بااليمشکل مهم آمر: کنند ین گونه فرموله ميا
ه به يهزار عضو اتحاد 26ک ساعت کار هر ي یسلر برايمثال کرا. است

را ن مقدار يا. دالر بپردازد 75،86د يبا یو بازنشستگ یمه بهداشتياضافه ب
ه توانست به کنسرن بقبوالند، در يط خوب بود اتحاديدر آن زمان که شرا

دالر  30 یکا، در مجموع فقط ساعتيدر آمر یژاپن یکه شرکت ها یحال
 یه گذاريکا سرمايها در جنوب آمر یژاپن –پردازند  یهر کارگر م یبرا

سبب ن يو هم  –من . ستندين یکارگر یتشکل ها یکرده اند که کارگران دارا



ع يصنا.  شود یکا در سال ميارد دالر آمريليم 8.3زان يبه م یساالنه ا زيان
به  ینگاه. از بازار آن ها را گرفته اند یبخش یو کره ا یژاپن یل سازياتومب
  :ميانداز یآلمان ارائه شده ، م یمز ماليآن که توسط تا یع آماريتوز

  ا به درصدکيدر آمر یل سازيمختلف اتومب یسهم بازار کنسرن ها
  

جنرال 
  موتورز

  هيبق  سانين  وندايه  سلريکرا  فورد  وتايتو
24،1  17،1  14،9  11،9  10،8  6،7  14،5  

  
االت متحده يل ايدرصد سهم بازار اتومب 60جنرال موتورز  1960در سال 
ن سهم يمرتب ا ،یو ژاپن يیارزان اروپا یل هايکه با ورود اتومب ،را داشت

کا يدر آمر یل سازيد اتومبيکارخانه جد 17ه سال گذشت 20در . افتيکاهش 
 یکه همه فعال تر و سود آورتر از کارخانجات سنت ،گشوده شده است

 20از در جهان  یل سازيع اتومبيدر کل سود متوسط صنا .هستند يیکايآمر
ده ي٪ رس5و امروزه به  60٪ در دهه 10به  بيستم، قرن 20درصد در دهه 

کنند که به  یل ها فراموش مين تحلياما در ا ).ستيبه نقل از اکونوم( است
در سال گذشته جنرال موتورز . ز توجه کنند يل نيد و فروش انبوه اتومبيتول

ان يارد زيليم 12ل فروخته است و هنوز با وجود يون اتومبيليم 9ش از يب
فورد  ین مقدار برايا. ارد پول در صندوق دارديليم 38 ،نسبت به سال قبل

ان نسبت به سال قبل به يد توجه داشت که اعالم زيبا. است ارديليم 49،3
مثال امروزه جنرال . سود کم تر است یست بلکه به معنيمفهوم ضرر ن

کند که  یدالر سود کسب م 178کا يل در آمريموتورز از فروش هر اتومب
 یها نشان م یآن چنان که بررس. ار باال تر بوديقبل بس یمقدارش در سال ها

ن سود ياما ا ،شود یحاصل م یخوب یل سودهايه در بخش اتومبدهد هموار
ن ين ايک رابطه تنگاتنگ بيگرچه . شود یز ميوار یمختلف یبه کانال ها

 ؛کند یز حرکت مين به باال نييکه سود ها از پا یبه نحو ،شبکه وجود دارد
د يره به توليو غ یدگيلوازم  یره ايزنج یفروشگاه ها یبه طور مثال وابستگ

  :ميکن یر توجه ميبه جدول ز. نندهک
االت يل در ايارد دالر سود حاصله در بخش اتومبيليم 210ع يتوز یچگونگ

  به درصد 2003متحده در سال 
  

مقاطعه کاران   د کننده هايتول  یدکيلوازم 
  یفرع

 یفروشگاه ها
  لياتومب
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43  24  28  5  
  
آن  ،شدن یتيرامله و فيم سرمايبا وجود تمرکز عظ ،م که مساله رقابتينيب یم

 یگا کنسرن ها داراين گيکه اکثر ا یدر حال. کند یم یباز یهنوز نقش مهم
ز به يسم نيوناليو ناس یمنافع مل یباشد پا یه مختلط اند، اگر ضروريسرما

نسپارند و بشود به موقع  یتا توده ها آن را به فراموش ،شود یده ميان کشيم
  .از آن استفاده کرد

ه يندگان کنسرن، سرمايو نما UAWه ين اتحاديوشنبه بدر مذاکرات روز د
و آن  ،ه اعالم نمودنديرش مطالبات اتحاديپذ یرا برا يیش شرط هايداران پ

ن شد يتام!! کنسرن یارديليم ین کردند که هروقت ضررهايها را منوط به ا
ن شروط يدر مرکز ا. خواهد شد یدگين خواسته ها رسيآن وقت به ا، 

ط، کاهش يود شرايبه یبرا ،از کارگاه ها یدن بعضل کريخواست تعط
 یو بازنشستگ یمه بهداشتيکاهش سهم کارفرما از ب یعنيکار  یمخارج باال

 16کارگاه، فورد  12خواهد  یجنرال موتورز م. کارگران قرار داشت
و هزاران کارگر را به سنگفرش . ک کارگاه را ببندديسلر يکارگاه و کرا

ه داران کنسرن يقت دعوا سر لحاف مال ست، سرمايحق در. ابان پرتاپ کنديخ
 یواريبه اصطالح مخارج را کم کنند و د ،ش سوديافرا یخواهند برا یم

 ،2006ند در سال يگو یم. دا نکرده انديوار کارگران پيکوتاه تر از د
خواهند بار آن را مثل  یو م، ارد دالر ضرر کرده انديليم 15مجموعا 

 193با فروش  2004در سال  یاما وقت ،رشکن کنندن کارگران سيشه بيهم
ن کار يادشان نبود که اي ،ارد سود خالص داشتنديليم 4، مبلغ یارد دالريليم

  .را انجام دهند
 یکه برا یدر حال یسه کمپانيات رئيه :ه گفتيس اتحاديب رئيکال راپس نا

 در مذاکره خواهان کاهش استاندارد ، کنند یخود اضافه حقوق مقرر م
. ميريکنند که آن را بپذ یو ما را مجبور م ،کارگران هستند یزندگ

اعتصاب کوتاه مدت را مثبت  ،بازار یقات جهانيتز از مرکز تحقيولکونوو
ک اعتصاب کوتاه مدت يد يگو یداند و م یکرده و به نفع کنسرن م یابيارز

به  یکه زمان تعرفه قبل یطيرا در شرايز ؛به کنسرن کمک کند یتواند حت یم
ن است ييز وجود ندارد و مخارج کار خود بخود پاين یديسرآمده و تعرفه جد

د شده را با مخارج کم تر رد کرد و شرکت هم يتول یل هايشود اتومب یم
به . رات مورد نظرش را داردييش برد تغيپ یبرا ین فرصت چانه زنيچن

ورک در يويدر بازار ن ،سهام جنرال موتورز یدرصد 0.6 ید ترقييعنوان تا
  .کند یروز دوشنبه در آغاز اعتصاب را ذکر م



ما به پا : ديگو یدر رابطه با اعتصاب م UAWه يئس اتحادينگر ريرون گتلف
م، از شغلمان مراقبت يکا اعتقاد داريم، چون ما به آمريجنگ یم و ميزيخ یم
. ميکن یم، از اجتماع مان مراقبت ميکن یم از خانواده هامان مراقبت ميکن یم

 یشغل مان و برا یبرا!! دفاع از طبقه متوسط یم برايجنگ یبله ما م
ار يما بس یبرا ین شغليتضم. ت مانيعضو یو برا یکشورمان به طور کل

 او البته. ار مهم استيکا بسيآمر یهم برا یل سازيع اتومبيمهم است، صنا
بلند کردن عالمت زد که خود نشانه نزدن بود و  یرا هم برا یسنگ بزرگ

توانست به  ین ميا. کا کشانديهمه مردم آمر یبرا یمه بهداشتيحث را به بب
ون نفر از مردم يليم 20ش از يکه ب یدر کشور ،ک عامل وحدتيعنوان 

کارگران  یت توده ها را برايستند، هم حماين یمه بهداشتيچ گونه بيه یدارا
 یتوده ا یقو یک حرکت اعتراضي ینه يفراهم آورد و هم زم یاعتصاب

از آن به  یگر حرفيس به سرعت از آن درز گرفت و دياما جناب رئ .باشد
از کارگران ، طبقه کارگر، منافع  یحرف ،در صحبت ها. اورديان نيم

 یها یباال بردن آگاه یبرا یطبقات یو افشاگر یطبقات يیاروي، رویطبقات
 یش براه اياتحاد یان خواسته هايب ینگر برايرون گتلف. ان نبوديدر م یطبقات

 یها یستم موجود و از نابرابريکارگران، اول اعالم موضع کرد که از س
که طبقه  ،ديايش نين توهم پين که ايا یسپس برا. کند یمراقبت م یاجتماع

شود، طبقه کارگر را به طبقه متوسط  یم یک جنگ طبقاتيکارگر وارد 
  . دهد یل ميتقل

بهتر و استاندارد  یک زندگي یبرا ،کارگران در مبارزه شان یگرچه که برا
ن صحبت رهبر يک نگاه به همياما  ،ميت داريموفق یباالتر آرزو یزندگ

از  یاالت متحده که در باال آمد و به عنوان برگ مهميا یه ين اتحاديبزرگتر
د ين دياست برا یدييت آن منعکس است، تايه در صفحه اول سايخ اتحاديتار

و  یاندک اقتصاد یبهبودها یبرا یچانه زنه ها تنها و تنها ابزار يکه اتحاد
 ،کارگران باشند یش از آن که سخنگويو رهبران آن ها ب ،ط کار هستنديشرا

نه  ،ستم موجود  هستنديم سياز ابزار تحک یبخش یت کارگريبه عنوان اشراف
تلخ  یت خود فضايآنان با فعال. یه داريضد سرما یابزار مبارزه طبقات

ان يعص یکه در خود بو ،کارگر را یناک توده هاحاصل از استثمار وحشت
که در تجربه  یکارگران. کنند یک ميه ها نرم و هارمونيسرما یبرا ،دارد
ه يتوهم خود را نسبت به اتحاد،ابند ي یدست م یطبقات یمبارزه به آگاه یعمل

، 1983که در سال  یبه نحو. زنند یرون ميها از دست داده از آن ب
 یل سازيدرصد کل کارگران اتومب 20ه بودند ين اتحاديکه عضو ا یکارگران
 ینديبه نقل از ا.( افته استيل ي٪ تقل12اما امروزه به  ،داد یل ميرا تشک

  )ايمد
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  ج آن يان اعتصاب و نتايپا

به توافق از  یابيبدون دست  UAWه ک ت، ه آمده اسيت اتحاديدر سا یدر خبر
دوم روز چهارشنبه به سر فت يکارگران در ش. کرد ینياعتصاب عقب نش

ه يس اتحاديرئ. د را دوباره به کار انداختنديتول یو چرخ ها ،کار برگشتند
ن يا. مينده نظر داريم و به آيبال یبه خود م ،ین توافق عمليا ازما  ،اعالم کرد

منتخب  یته يد کميو کار شد ،مان یغ اعضايدريب یت هايتوافق حاصل حما
گفت از سراسر  یو. د حاصل شديرار داد جدک قيجهت عقد  ،مذاکره یبرا

 ،ه ها در سراسر کشورير عضو در اتحاديا غيکشور و از کارگران عضو 
هزار نفراز  100در روز اول اعتصاب  و ،افت کرده بودنديت دريام حمايپ

 یست سه کنسرن برايبا یرا که م یمجموع تعهدات. دن کردنديت آن ها ديسا
به  یمه و بازنشستگيو ب یط کار و زندگيشرا وديو به ،ديعقد قرارداد جد

اما جنرال موتورز حرف از  .ارد دالر اعالم شده بوديليم 114 ،رنديده بگهع
 80ارد و سپس يليم 100ه در مقابل از ياتحاد. آورد یان ميارد به ميليم 50

 ،ه بودين اتحاديرفت ا یاما همان گونه که انتظار م .کرد یارد گفتگو ميليم
که  ،ارد دالر موافقت کرديليم 50ان گردن نهاد و با يواست کارفرماکه به خ

به کارگران شاغل . ٪ کمتر بود57،5٪ و 50ب ياز مقدار اعالم شده به ترت
ن سه سال حق انجام يدر ا اما در مقابل ،داده شد ین شغليسال تضم 3

خواهد مخارج  یکماکان کنسرن اعالم کرده که م. اعتصاب از آن ها سلب شد
ز ياز اعتصاب را ن ین مورد نگرانيکه در ا ،گر کاهش دهدي٪ د25را تا 
  .ندارد

ه يک مبارزه ضد سرمايد به يرا که با ام یرنج مردم یشود تلخ یم یبه خوب
ن نمونه و موارد يا. ت از اعتصاب پرداختند، درک کرديبه حما ،یدار

ور رهنمون ن بايما را به ا ،یه داريسرما یگر در تمام کشورهايشمار ديب
سته يشا یک زندگيبه  یابيدست  یکه برا ،د رهنمون بکنديا بايکند  یم

ضد  یدر تشکل ها ،ما جز متشکل کردن مان یش پايگر پيد یراه ،یانسان
بلکه منافع  ،ه دارنيکه نه منافع سرما يیتشکل ها. وجود ندارد یه داريسرما

که  یکيرارشير هيغ یتشکل ها. فست خود قرار دهديکارگر را مان یتوده ها
. باشد یه داريدر جهت اهداف ضد سرما ،به جلو یز گاميهر گام کوچکش ن

گر يکه خود را به عنوان طبقه در مقابل طبقه د ،و به کارگران جرات دهد
شبرد اهداف خود سود يپ یخود برا یم طبقاتيتا از قدرت عظ ،قرار دهند

  .نديجو
  
  



  
  

تمام  یكروزه سراسريصاب اعت یما به سازمانده: اعتصاب معلمان
 2009 !مياز داريكاركنان آموزش و پرورش ن

انجمن آموزش و  يیئت اجراياز سخنان جک گرسن، عضو ه ین بخشيا
ا در يفرنيانجمن معلمان كال یدولت یا و عضو شورايفرنيپرورش اوکلند کال

آن ها  .ستيان نيدرم یراز" :ديگو یاو م. است 2009سپتامبر  29خ يتار
من در  یوقت 2003در سپتامبر . "را دارند یآموزش عموم یبودقصد نا

 40ش از يب ،ا کارم را آغاز کردميفرنيرستان کاستلمونت در اوکلند کاليدب
. مانده است یمعلم باق 4اکنون از آن گروه تنها . کردند یمعلم در آن جا کار م

ن جا يا ب را ازين آسيشتريب. است% 40ش از يدر سال ب يیزان جا به جايم
اعتصاب قدرتمند . ننديب ین تبار مياه پوست و التي، دانش آموزان سیيبه جا

 یبر دل كاركنان آموزش عموم یدينور ام ،سپتامبر 24ا در يفرنيدانشگاه کال
آن چه که تاکنون به  یخواهند که ما صرفا برا یآن ها م. ن كشور تابانديا

م کامال ينون به دست آورده ااما آن چه ما تا ك. ميم مبارزه کنيدست آورده ا
به آموزش   ش از همهيدر مورد آنان که ب ،ما یدر نظام آموزش. است یناکاف
ش يد برايکه ما با یزيچ. وجود دارد یاديز یض هايتبع ،از دارنديت نيفيبا ک

  . همه است یت برايفيآزاد و با ک یآموزش عموم یم مبارزه برايمبارزه کن
خواهان کاهش شاگردان هر کالس در  ،دانجمن آموزش و پرورش اوکلن

 15ر به يت مناطق پست و فقيفيو در مدارس كم ك ،نفر 20مدارس اوكلند به 
ض يار تبعيبس یک نظام آموزشيدر حال حاضر ما در شهر اوكلند . نفر است

كه در آن، مدارس مناطق مرتفع دامنه تپه ها، كه هم بودجه  ،ميز داريآم
 یبه آن ها م یشتريدانش آموزان كمك ب یواده هارند و هم خانيگ یم یشتريب

     .توانند موفق تر عمل كنند یكنند، م
ه يئت تصفير نظر هيسال ز 7با يتقر ،اداره آموزش و پرورش ما در اوكلند

ئت مدارس اوكلند ياكنون دولت اداره مدارس را به ه. شد یدولت اداره م
ن يدولت به ا. دهد یادامه مخود  یبازگردانده است، اما كماكان به كنترل مال

تواند از نظر  یشد آموزش و پرورش اوكلند نم یكه گفته م ،ل دخالت كرديدل
ش يامروز، كه ب. ون دالر مقروض استيليم 50و  ،خود را اداره كند یمال

گذرد، دولت اداره مدارس را به آموزش و  یخ مياز شش سال از آن تار
ون يليم 118 ،ون دالريليم 50 یجااما ما به  ،پرورش اوكلند بازگردانده

كه  یدر حال ،ش از دوبرابر كرده انديآن ها قرض ما را ب! ميدالر قرض دار
 یاز كتاب خانه ها یاريمدارس متوسطه و بس یعمال تمام كتاب خانه ها
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 یكه من در كاستلمونت درس مرا  یيرستان ها را بسته اند، از جمله جايدب
در سال اول اداره . ن بردنديره مدارس را از بيات مديه ینظام انتخاب . دهم

که از  یدر حال. ٪ نگهبانان مدارس را اخراج کرد40 ،ه دولتيئت تصفيه
به ما  ،کارکنان مدارس گرفتند ینه زندگيکمک هز ی، برادرصد 20دولت 

ن پول به کجا رفت؟ يه ايبق. ن بودجه را دادنديک درصد ايمعلمان اوكلند تنها 
  .ستين یب زدند و گفتند پوليآن را بج. را بما ندادندن پول يآن ها ا
 یون دالر صرف مشاوره ميليم 80 ،م که آن ها ساالنهيدين ما فهميهم چن

 يین الگويا. یمدارس و آموزش عموم یساز یخصوص یمشاوره برا. کنند
ما در انجمن آموزش و پرورش . است که در سراسر کشور درحال اجراست

از به يما ن. ميان دهين کارها پايده که به ايگر وقت آن رسيم که ديگفت ،اوكلند
که  ،برود یين پول به جا يم كه اياز داريما ن. ميت داريفيبا ک یآموزش عموم

ما . ميد بکنيکه چه با ،مين خود بحث کنيم که بياز داريما ن. به آن تعلق دارد
وندند يتصاب ما بپکه به اع ،ميا بخواهيفرنيم که از انجمن معلمان کالياز دارين

در سراسر كشور راه  یک اعتصاب واقعيتا  ،و خود را سازمان دهند
  !مياز دارين اعتصاب نيا   یما اول به سازمانده   پس. ميندازيب
، فساد یض و نابرابريک بام و دو هوا بودن آموزش، تبعيم که مساله ينيب یم

 یساز ین جا خصوصيژه در ايها و به و یساز یمسئوالن، خصوص یمال
که با شدت و  ،است یه داريدر جهان سرما یعموم یامر ،یآموزش عموم

را بر  یو هرلحظه زندگ ،است یشرويدن و پيضعف متفاوت در حال خز
 یسازمانده. کند یتنگ تر و سخت تر م ،مردم زحمتکش کارگر و کم درآمد

ه يرا اگر آن را به مبارزه عليز ؛آغاز راه است یمبارزه با نابرابر یبرا
ن يد در ايشا ،ميوند نزنيپداری ه ينظام سرما یعني ،ض زاستيکه تبع ینظام

آن را از  یورش بعدياما در  ،ميبه دست آور یزکيم چيمبارزه موفق شو
  2009اکتبر           .م داديدست خواه
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  2008، نگيبوئ یما سازياعتصاب در کارخانه هواپ
 . دهند یت خود را نشان منگ قدريکارگران بوئ

ن يو بزرگ تر ،جهان است یما سازين کارخانه بزرگ هواپينگ دوميبوئ
ن ين بزرگ تريهم چن .الت واشنگتنيکار در ا یروياستخدام کننده ن

 8و در  ،ما دارديسفارش ساخت هواپ 3400. کا استيصادرکننده در آمر
ن ين تاميگ دومنيبوئ. ارد دالر بوده استيليم 346ر فروش آن يسال اخ

حقوق . است) کايوزارت دفاع آمر(پنتاگون  یبرا ینظام یمايکننده هواپ
و بعد  ،ون دالر استيليم 3آن ساالنه  یران سطح بااليانه کارکنان و مديسال

 120 یکه ماه ،افت خواهند کرديون دالر دريليم 4/1ساالنه  یاز بازنشستگ
هزار  54ن کار يکارگران ماش اما متوسط در آمد ساالنه. شود یهزار دالر م

هزار دالر  30ساالنه کمتر از  شنفر از کارگران 4000و  ، دالر است
کند  یم یکه شرکت سعدرآمد است  ن اختالفيل ايدلبه . کنند یافت ميدر

مزد کمتر  د جوان را با دستيکارگران جد تا ،را اخراج کند یميکارگران قد
مه يحق ب یدرصد برا 14هانه کارگران با پرداخت ما. دياستخدام نما

افت يدالر در 2100ماهانه  ،سال کار توانفرسا 30بعد از    ،یبازنشستگ
ا ينفره  3ک خانواده ي یبرا یماريسهم کارفرما از مخارج ب!! خواهند کرد

ه يشدن بق یمار و بستريدالر است و در صورت ب 4000شتر در سال يب
شود که با وجود  ین باعث ميهم .د خود کارگران پرداخت کننديپول را با

ن يتوانند تام یکنند، چون مابه التفاوت را نم یمداوا مراجعه نم یبرا یماريب
ران و يم که حقوق ساالنه مديشو یسه ارقام باال با هم متوجه ميبا مقا. کنند

د کننده يکارگران تول دست مزد برابر 50ش از يکارمندان سطوح باال ب
  !!است

 ،درصد کارگران با اعتصاب موافق بودند 80آن که  با ،در سوم سپتامبر
 یانجيگردد تا با م یز مذاکره برميکه به م ،ه منطقه اعالم کرديس اتحاديرئ

ش يکارگران خواهان افزا. حل مسئله مذاکره کند یدولت فدرال برا
از کارگران  یاريبس. هستند یماريمه بيو ب یام بازنشستگيدستمزدها، حقوق ا

اتل يکارگران در سالن اجتماع در س. شدند یه عصبانيس اتحاديم رئياز تصم
س يرئ. ن پرت کردييز به پايه را از پشت ميس اتحاديرئ یو کارگر ،را بستند

و رفع خطر  ،و خشم کارگران یغلبه بر موج نارضائ یه منطقه براياتحاد
 یه در مقاله اياتحاد ینترنتيت ايه، در ساياز سر سرما ین خشم و نارضائيا

ن ين آخريا. ميمذاکره داد یساعت وقت برا 48نوشت که ما به شرکت فقط 
شنهاد يشما را برآورده کند و پ یکه خواسته ها ،نگ استيبوئ یشانس برا

نگ خواسته ها را يو اگر بوئ!! م فروختيما شما را نخواه. د خود را بدهديجد
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حات ين توضيا اما با وجود. توانند اعتصاب کنند یکارگران م ،برآورده نکرد
سپتامبر را در  5و  4 یعنيپنج شنبه و جمعه  یدرصد کارگران روزها 30  

در صد  87 یساعت بعد، با را 48. خانه ماندند و در سرکار حاضر نشدند
سپتامبر اعتصاب  6مه شب يه مجبور شد در نياتحاد ،کارگران شرکت کننده

 ین شرکت هايندتراز قدرتم یکيد يق خط تولين طريبه ا . را اعالم دارد
خ ين اعتصاب بزرگ و مهم در تارين چهارميا. جهان متوقف شد يیمايهواپ
کارگر  7000 یريگ یدر روز را. ن کاران استيماش ین الملليه بياتحاد

 یو دستبندها ،دادند یگره کرده خود را نشان م یمشت ها ،شهيبرخالف هم
ت را در دست و مشخصا یاطالعات مربوط به گروه خون یحاو یکيپالست

من زن و دو : ديگو یکساله است ميک کارگر که قرارداد کارش ي. داشتند
م پس چه ياما اگر ما االن اعتصاب نکن. دوست ندارم اعتصاب کنم. بچه دارم

ن جا يه داران بتوانند در ايد؟ اگر سرماين خواسته ها خواهد جنگيا یبرا یکس
ش يا با همه قراردادها پن کار رين بکوبند، ايخ خود را محکم در زميم

ن امر مرا يو ا ،کند یها را منکوب م ینييکه پا يیخواهند برد، قراردادها
  . کند یم یواقعا عصبان

که  ین معنيشود، بد یار گران تمام مينگ بسيشرکت بوئ یاعتصاب برا
ن يدر مقابل ا. نديب یارد دالر خسارت ميليم 3ون و ماهانه يليم 120روزانه 

ش دستمزدها را به يکند افزا یم یبازهم شرکت سع  ان، يزمقدار ضرر و 
وقوع  یرا برايز ،کارگران را بخرد ید آرايدر وهله اول کوش. حداقل برساند

ن کار ياما موفق به ا. دهند ید دو سوم کارگران به اعتصاب راياعتصاب با
 یسهم خود را از پرداخت برا ،ز گذاشتيم یکه رو یشنهاديدر پ. نشد

 یافتيجه دريش داد که در نتيدالر افزا 80دالر به  70از  یبازنشستگ
 یدالر م 2400دالر به  2100 یاز ماه یکارگران در زمان بازنشستگ

ن يهم چن –ران يمد یهزار دالر 120 ید با درآمد ماهيسه کنيمقا –رسد 
دالر به کارگران بپردازد و  2500   قبول کرد که در سال اول تنها مبلغ

 یش حتين افزايا. سال بپردازد یدرصد را ط 11به مقدار  یش حقوقيافزا
شنهاد، ين پيدر مقابل ا. کند یمت ها را خنثيش قيافزا یتواند اثرات تورم ینم

 2در مجموع تنها  یعني. سه سال شد یدرصد ط 13ش يه خواهان افزاياتحاد
، یماريب یمه و پرداخت برايدرمورد ب!! شنهاد کارفرمايشتر از پيدرصد ب

خود را  یسهم پرداخت ،شتريا بيک خانواده سه نفره ي یرفت که برايرکت پذش
ش دهد، که همان گونه که در يدالر افزا  6000دالر به  4000در سال از 

ن ينگ پرداخت ايبوئ یبرا. ستيم چاره درد و مشکل کارگران نيباال گفت
د يش توليکه کارگران برا یسه با سوديرا در مقايز. ساده است یش کاريافزا



ارد دالر يليم 5/8 یقرارداد قبل. استيدر مقابل در یکنند مثل قطره ا یم
 13تا کنون  2002سود حاصله شرکت از سال . سود حاصل کرده است

د و يارد دالر رسيليم 4زان سود به يم  ارد دالر بوده است و سال گذشتهيليم
کارگران به . شتر شده استيارد بيليم 2ز از يسود شش ماهه اول امسال ن

شود و چه  ید مياست و چگونه تول یدانند که سود به چه معن یم یخوب
سال  10از کارگران به نام پاول که در  یکي. کنند یجاد ميآن را ا یکسان

م، ما سودها يساز یماها را ميما هواپ: ديگو یبار اخراج شده است م 2گذشته 
 یجه اياما متاسفانه نت. رهزار نف 27ن ما يم، هميکن یجاد ميشرکت ا یرا برا

 یر سئوال نميرا ز یت کنونيوضع. ستين ین آگاهيرد درحد ايگ یکه او م
 ینشان دادن قدرت طبقات یبرا یکارگر یبه ضرورت اتحاد سراسر. برد

رسد و کل نظام را به  یه داران نميسرما یکارگران در مقابل قدرت طبقات
و استثمار جستجو  یر کارمزدب یستم مبتنيکشد و اشکال را در س یچالش نم

  2008سپتامبر    ."شتر بدهنديد به ما بيآن ها با: " ديگو یکند بلکه م ینم
  

  socialistworker.org: منبع 
  
  
  
  
  
  
  

 نگينفر از کارکنان شرکت بوئ 27000اعتصاب 
متقاعد ساختن  یبرا ،نگيه داران بوئيو سرما یه کارگرياتحاد یتالش همسو

نفر از  27000د و ينرس يیاز شروع اعتصاب به جاکارگران به امتناع 
 17 یجار ینگ در سال ماليبوئ. دندين شرکت دست از کار کشيکارکنان ا

ن يد شده توسط طبقه کارگر بيتول یارد دالر از کل اضافه ارزش هايليم
با . خود اضافه کرده است یه هايو به کوه سرما  ب خود ساختهيرا نص یالملل

. ستيکارگران ن یش دستمزد مورد تقاضايپرداخت افزا ن وجود حاضر بهيا
ان يا به بيها  دست مزدش يافزا% 11ه داران تا لحظه حاضر به قبول يسرما

زان ياما کارگران م. دالر در سال تن داده اند 34000معادل  یزيگر چيد
کارگر با  27000بر اساس گزارش ها، . شنهاد کرده انديرا پ یگريد

ون دالر خسارت را بر صاحبان يليم 100ر روز ش در هياعتصاب خو
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ان ين زيه داران قبول اين است که سرماينکته مهم ا. کنند یل ميه تحميسرما
ار يآنان بس. دهند یح ميش دستمزد مطلوب کارگران ترجيرا بر توافق با افزا

کارگر چگونه بر سود  یدانند که هر دالر دستمزد کمتر تود ه ها یخوب م
  . گذارد یم ین کننده بر جايير تعينان تأثآ یه هايسرما

  2008سپتامبر 
  
   

  2008، نگيادامه اعتصاب در بوئ
نگ آمده يدرمورد اعتصاب کارگران بوئ یهمان گونه که در گزارش قبل

، ايفرنينگتن، کاليدر واش یما سازين هواپيکارگر شاغل در ا 27000است، 
را   IAMه ياتحاد یرهبر ، 2008سپتامبر  6اوره گان و کانزاس در 

. ان آن کردندين زمان پاييبدون تع یوادار به اعالم اعتصاب   ،لشيبرخالف تما
 ،خ کنسرن مذکور استيدر تار ین حرکت مهم کارگرين اعتصاب که سوميا

ن با م است که ادامه دارد و کارگرايک ماه و نيک به ينزد یعنيتا کنون 
ژه در يبه و ،یه داريسرما یکه از بحران جار یرعب و وحشت یوجود فضا

اعتصاب . االت متحده حاکم شده است، از خواست خود عقب ننشسته انديا
ون يليم 100ا، ساده تر، روزانه يدالر و  2.359.953.800تاکنون 

نگ حاضر به ين بوئياما با وجود ا. ن کنسرن ضرر زده استيدالر به ا
ن مبارزه يخواهد کارگران ازا یست و نميکارگران ن یش خواسته هاريپذ

  . نديايرون بيروز بيبزرگ پ
  : ن اعتصاب عبارتند ازيا یبرا   هيمطالبات اعالم شده توسط اتحاد

  گرين کار کارگران به مدت سه سال ديتضم -1
 یبرا یماريمه بياعتراض به کاهش سهم کنسرن در پرداخت حق ب -2

  کارگران
   یط بازنشستگيعتراض به شراا -3
  ژهيافت سود ويدر -4
  درصد 13زان يش دستمزدها به ميافزا -5

ارد دالر و در شش ماهه اول يليم 13 ،ن طرفيبه ا 2002نگ از سال يبوئ
ارد يليم 13 یعنين يارد دالر سود کسب کرده است و ايليم 2ش از يامسال ب

 30 یست ساعتين حاضر نياما با وجود ا. دالر کار پرداخت نشده کارگران
 40 یسنت ها برا 30ن يمجموعه ا. سنت به دستمزد کارگران اضافه کند

 یکه نم! شود یدالر م 48دالر و ماهانه  12ک کارگر ي یساعت کار هفتگ



کارگر به  27000 یدر مجموع برا. کند یمت ها را خنثيق یتواند اثر تورم
٪ 4ه کمتر از ک ،دالر خواهد شد 15.600.000ک سال مبلغ يمدت 

د شده توسط يتول یارزش اضاف یاياز در یسود ساالنه است، قطره ا
پردازد  یات بپردازد که نميز ماليدرصد ن 30 یاگر کنسرن حت. کارگران
 یاد آوريد يبا. ارد سود خالص او خواهد بوديليم 4ن يدرصد ا 66باز هم 

. رشده استشتي٪ ب 50،  2005د نسبت به سال يزان توليم که اکنون ميکن
نه . اورده استيبه بار ن یکارگران حاصل یکار برا یش بارآورين افزايا

  2008اکتبر  .افته استيش يو نه دستمزدها افزا  ساعات کار کوتاه تر شده 
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  اياسترال
  2006ا، يه اخراج در کارخانه فورد استرالياعتراض کارگران عل

  
را  یشغل دائم 640ل نوامبر يدر اوا ،رد که قصد داردا اعالم کيفورد استرال

هم . ان سال حذف کنديا قبل از پايکتوريلونگ پلنتز ويدر براودمادووز و گ
کرده و  یکارهردو با فورد هم ،یالتيا یها  و هم حکومت کارگرهياتحاد
  . ستيها موجود ندر برابر اخراج ینان داده اند که مقاومتياطم

کمک به  یبرا یها هرکارهين دفاع از مشاغل، اتحادياختن کمپراه اند یجابه
رش داوطلبانه ترک کار انجام يفشار آوردن به کارگران در پذ یبرا ،تيريمد
چ يفورد ه ،ديگوین امر صحه گذاشته و ميحکومت براکس برا. دهندیم

  .استکه فروش و سود را از دست دادهندارد چون یشانس
که  يیجا  - دو يکارگران فورد در منطقه براودم ست باياليوب جهان سوس

الوقوع بودن حذف در باره محتمل -است%  13،4در آن  یرسم یکاريب
دادن ر تحت فشار قراريقا در رابطه با تاثيهمه عم. مشاغل صحبت کرد

 .بودند یو مخصوصا جوانان،  نگران و عصبان یکارگر یهاخانواده
ن امر يند ايگویها مآن: گفتیده است مسال در فورد کارکر 18که  یکارگر

دهند، با یارائه م یدگيب ديآس یکه برا يیشنهادهايداوطلبانه است اما پ
 یبرا ین جا کاريد که در ايگویها مت به آنيريمد. ز استيار ناچيبس یايمزا

از  یبعض .ديشنهاد هستيرش پين شما مجبور به پذيبنابرا. شما وجود ندارد
 ین امر برايکنند اما اینم یسال به اخراج اعتنائ 60و  50 یکارگران باال

جوانان و  یاست که برا ین معنين بديچون که ا. ترها سخت استجوان
را  یديها مدل جداگر آن .در اجتماع وجود ندارد یکارند  شغليکه ب یکسان

هم رفته يممکن است که آدم را به کار برگردانند، اما رو ،روانه بازار کنند
رند يگیاد ميمردم کار را  یوقت. افتدین امر همواره  اتفاق ميا. را یعداد کمت

از دارد يد که سه نفرنيدار ین صورت اگر کاريدر ا. شوندیل داده ميها تقلآن
آورد که اگر یفراهم م  ین امر منبعين گذشته اياز. دهندیرا به دو نفر م آن

  .س باشنداز داشته باشد در دستريشرکت به آن ها ن
ش از يکردم بیجا کار مکه من آن یزمان. از مشاغل حذف شده اند یاريبس

 1995در سال . م اما اکنون حدود پنج هزار نفر هستنديهفت هزار نفر بود
کردند یفت کار ميهزار نفر در دو ش ،ن در کليماش ینقاش یميدر کارگاه قد

 یفقط برا ،خته اند در کلرا سا یديجد یها کارگاه نقاشآنکه  یاما از زمان
  .نفر کارگر الزم است 200فت يدو ش



ها هي، همه به شما خواهند گفت که به اتحادیاگر در فورد از هر کارگر بپرس
دانند که یو م ،دارند یاتيها تجربهيآنان با اتحاد یهمه. ندارند یاعتماد
 یر بارهد یکه کارگران به کمپان یوقت. ک اندينزد یها به کمپانهياتحاد

-یت به شما ميريد، مديدهیح ميتوض یگريز ديا هرچياخراج و فشار کار 
شغل  یرا هزاران نفر از مردم برايز. ديرفته ايط را پذين شرايد شما ايگو

د شاکر يد و بايدار ید که شغليند شما خوشبخت هستيگویم. شما در انتظارند
ه هم يد، اتحاديدهیح ميتوضن موارد يه در ايهم که شما به اتحاد یوقت. ديباش

- یکه استخدام م یفورد در رابطه با کارگران .ديگویزها را مين چيبه شما هم
ن يکنند و ایکسب سود کار م یها فقط براآن. دهدیانجام نم یچ مراقبتيکند ه
ند به خاطر کاهش يگویم. کنندیش حساب ميکه آن ها رو ،است یزيچ یهمه

م که در سال قبل و سال قبل يگوئیاما م. خاتمه دهند سود مجبورند به کار شما
  . برندین االن هم سود ميها چه قدر سود برده اند، که هنوز هماز آن، آن

چ وجه در يگر به هيکنم که دیمن احساس م: " گفتیلئون کارگر فورد م
ه يرسد که شبیبه نظر م. وجود ندارد یواقع ینيتضم یل سازيکارخانه اتومب

رود و غرق یراند و به سرعت فرو میدر آب آشفته م یکشت -ک استينتايتا
. در ج ینفر اخراج 200و حاال  ،ميفورد را داشت یهاما اول اخراج. شودیم
 یو سپس نوبت مشاغل در مانوفاکتورها). جنرال موتورز هولدن( ها. ام

البته  .نده چه خواهد شديم آيستيمطمئن ن. ل خواهد بوديسازنده قطعات اتومب
ن يا. کندیم کار را تعهد ميک سال و نيد حدود يکه مدل جد ،فورد گفته است

ت يباوراند که تا بعد آن کارشان در امن یاز کارگران م یاريحرف به بس
. کندین نميرا تضم یزين حرف واقعا چياما ا. د هم فراتر از آنياست و شا
 .د را بفروشنديکه مدل جدها قادر نباشند د آنيکنند و شایر مييبازارها تغ

در فورد . رودیش ميپ  یل سازيدر کارخانه اتومب  یواقعا وحشتناک یزهايچ
ها سه ماه آن یتلفن خواهند کرد و برا یبه کسان ،از داشته باشنديکه ن یزمان
عا طردشان خواهند يخواهند سر یها را نمکه آن یرند، سپس زمانيگیرا م
به  یواقع یک چارچوب زماني یها حتنآ. ب استين واقعا مهيا. کرد

ن کارگران يا یبرا. منطق هستند یقا بين مشاغل دقيا. دهندیکارگران نم
ک وام يشود یها نمن کارها موقت هستند با آنيچون که ا. وجود ندارد یتيامن

  . ل بدست آورديد اتومبيخر یبرا یوام یا حتيمسکن 
کند یم یدر براودمدآوو زندگ که اکنون یلنديوزيکارگر ن یمواتو اورانگ

. بود" مضطرب و منزجر" فورد  یهااو در رابطه با اخراج: گفتیم
-هياتحاد. ز استيآنان غم انگ یخانواده ها ین برايسمس در راه است و ايکر

ند که ين که فقط به کارگران بگوينه ا ،ن رابطه انجام دهنديدر ا ید کاريها با
بدست  یگر مشاغل تمام وقتيد ،ارگران دوبارهاز ک یاريبس. ديرين را بپذيا
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گر شما يحاال د .نخواهند آورد و باالخره مثل من کارگر موقت خواهند شد
 یابيکار یهاق آژانسيد از طريد برويد و مجبوريستين یر کمپانيما اجيمستق
-یک آژانس برميکه به  ،دينيبیم یا یشما در روزنامه آگه. ديدا کنيپ یکار

اگر تو . فرستندیکه دوست داشته باشند، م يیترا به هر جاآنان . گردد
ها ست؛ اما آنين ی، مساله ایريها به تو داده اند بگرا که آن یکار ینخواه

، یهر نوع استخدام بدست آوردن یشما برا. به تو نخواهند داد کارینده يدر آ
ها کار سد چگونه آژانيد بدانيمجبور. ديب کنيها را تعقد مداوما آنيمجبور

ط ين کارکردن تحت شرايق و هم چنين طرياز ا یافتن مشاغلي. کنندیم
العاده اعصاب خورد کن فرستند، فوقیجاها مکه شما را به آن ،يیهاشرکت

-د شغل آنيکوشیکنند که شما میرا مداوما کارگران آن جاها فکر ميز. است
 ین را بااليها ام کنندهاستخدا. ن امر در هراسنديها ازاو آن ديها را بربائ

  .وحشتناک است يین فضايکارکردن در چن. دارندیسرشان نگه م
ها به آن. ديشویه ميد و بعد تصويک شرکت کار کنيد سه ماه در يتوانیشما م
ن شما را نگه دارند، مجبورند که شما يرا اگر بعد ازايد، زيند برويگویشما م

را که کارگر يد زيد انجام دهيتوانیطه نمن رابيدر ا یشما کار. کنند یرا دائم
کارگران  یها براآن .تان نخواهند کرديبرا یها هم کارهيد و اتحاديموقت هست

 يیک گردهم آيکارگران از  یوقت. دهندیانجام نم یتمام وقت هم کار
ن يا" ند يگوین ميه ايشب يیزهايها چد که آنيشنویم ،نديآیرون ميب یاهياتحاد

  ".ارزش بود یب یزهايک مشت چي" ، " ن وقت بودهدر داد
حکومت  ید مربوط به کارخانه هاين جدياو دلواپس قوان: گفتیمواتو م

ستاده يمدت ا یرا که طوالن یت کارگرانيوضع رسيدگی به که ،هوارد بود
ه يگر حقوق اوليرمنصفانه و ديغ یهااخراج چنين مساله ی کنند، همیکار م

کنم یمن فکر نم. ن کارها را بدتر خواهند کردين قوانيا . "کندیم خمنسو را
 یها اعتراضاتآن. ن رابطه انجام دهنديدر ا یها بخواهند کارهيکه اتحاد

   ".انجام نخواهند داد یخواهند کرد اما عمال کار
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  کانادا
  2011  کاناددر بارۀ  مبارزات کارگران پست 

  : مقدمۀ مترجم
مبلغ دو قصد دارد، پست کانادا :  "سدينو یه کارگران پست کانادا مياتحاد

ه ياتحاد". دکن یه گذاريزه کردن پست سرمايمدرن یارد دالر برايليم بيون
ن يمجموعه ا. دارد یها اثر منف یه گذارين سرماياز ا یمعتقد است که برخ

صرف حمل و نقل، و  یشتريرسانان زمان بکه نامه  ،شود یرات سبب مييتغ
د يرات جدييبا تغ. کردن نامه ها، خواهند کرد یصرف طبقه بند یزمان کمتر

د، ضمن راه رفتن، کار يرا کارگران بايمشکل خواهد شد، ز یليل خيکار تحو
شدن،  ینيل ماشيکار، بدل یروياز به نين. خواندن آدرس ها را هم، انجام دهند

نسبت به  یشب کار یفت هايش. ، کمتر خواهد شداز کار یبخش هائ
را محموله نامه ها، اغلب در شب به اداره يافت، زيش خواهد يافزا یروزکار
ع تر يد، سريجد ین هايرا ماشيشدت کار، باال خواهد رفت، ز. رسد یپست م
ب شرکت پست ين کارها فقط به جيکه سود ا ،ديگو یه مياتحاد. کنند یکار م

. م کنديخواهد که شرکت پست، کارگران را هم، در سود سه یرود، و م یم
 یحت. شود یده نميد یاز مبارزه جوئ یل، نشانين تحلياز ا یچ سطريدر ه
شود،  یده نميکه در انتظار کارگران پست است، د یاز مقابله با عواقب یحرف

م يکند، که پست، کارگران را هم در سود حاصله سه یشنهاد ميبلکه فقط پ
ان يشود، در م یست، چگونه سود حاصل مين سود چين که اياز ا یرفح. کند

که تقابل  يیحت به ملوک، از مثال هايوار در پند و نص" یسعد" یحت. ستين
 یان نميبم یاز مبارزات کارگران حرف یعنيزند،  ینم یبا آن ها بود حرف

ه، خواه  يکارگران، خواه عضو اتحاد ین سبب است که، وقتيبه هم. آورد
 یرند، و آماده اعتصاب عموميگ یم به تقابل با کارفرما مير عضو، تصميغ

ا ي، ی، را به مبارزه گردشیعموم ین مبارزه جوئي، هستند، ایو سراسر
ن حرکت، از اتحاد کارگران، يبا ا. دهد یل ميدر شهر و ادارات، تقل یدوره ا

ف، يت ضعن حرکيبا ا. کند یم یريبرد، جلوگ یکه قدرت آن ها را، باال م
و سپس  یرد، و به معلق کردن کارگران، ابتدا جزئيگ یکارفرما، قوت قلب م

دفاع از منافع  یکارگران برا. کند یهزار کارگر پست، اقدام م 50کل حدود 
با در مقابله  ،هيعمل مستقل از اتحادهماهنگ کردن خود و م به يخود تصم

کارگران  یخراج کلا یشوند جلو یت موفق ميو در نها. رنديگ یت ميريمد
 ینيکار شدن کارگران با طرح ماشير موارد از جمله بياما سا. رنديرا بگ
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 ی، کارگران قراردادیجين ساختن تدريمه ها، جانشيکردن، کاهش انواع ب
نده، و يکمتر، به آ یاي، و پرداخت دستمزدها و مزایموقت، با کارگران رسم
، یعني. شود یو دولت سپرده مه، کارفرما ين اتحاديبه مذاکرات سه جانبه ب

کارگران، در تقابل با کارفرما، تجربه  یدستاورد مبارزه مستقل و جمع
م از منافع شان، يحرکت، و دفاع مستق یکارگران، در چگونگ یه ايدخالت پا

 ین سبب ميبه هم. شود یل مينده، تبديآ یبرا یدر گذشته، نه راه یزيبه چ
اعتصاب " عان حقوق کارگر با عنوان؛ که کانون مداف یم که در مطلبينيب

از ". ستياز کارگران ن يیرد پا"سد، ينو یم" آن یکارگران پست و درس ها
به  یتنها در جائ. ه کارگران پست کاناداستيان، در مناقب اتحاديآغاز تا پا

 یاست هايه سيکا، عليسند یده شده که اعضايکمتر د" کند که  ین بسنده ميا
ن بار يکه ا یچ از نوع اعتراضياما ه". رض هستندکا، معتيسند یاجرائ

ه، يوه مرسوم اتحاديکه کارگران، در مقابل ش یوه ايوجود داشت، و به ش
نشان آن چه که کارگران به  یبرا. هم نشده است یبکار بردند، اشاره ا

ر يکه گرفتند و نظراتشان، به ترجمه مقاله ز یماتيشخصه انجام دادند، و تصم
سنده در کل يتوافق با نقطه نظرات نو ین مقاله بمعنياما ترجمه ا. اقدام کردم

رد به يا که انجام گيدن یدر هر کجا یاما معتقدم هر مبارزه کارگر. ستين
ً در زم  یت هائيژه اگر به موفقيو ، خود ینه خود سازمان دهيمخصوصا

ل دهنده، يتقل ی، ارتباطات کارگر به کارگر و حذف واسطه هایريم گيتصم
ه يتجز ی، برایاطالع و درس آموز یآن؛ برا ید، دستاوردهايابد، بايت دس

. ردير کارگران قرار گيار سايل و نقد، جهت ادامه مبارزه ، در اختيوتحل
ه را در ياست و اشکال اتحاد یه ايسنده از زمره چپ اتحاديد نويآ یبنظر م

مقاله در ن يا. نديب یم یکارگر یه هايآن و دوربودن آن از پا یبورکراس
ن يبه هم" تيه از توهم تا واقعياتحاد" تواند به عنوان دنباله مقاله  یقت ميحق

 .ديقلم، به حساب آ
  .د ها از من استيکلمات داخل پرانتز و تاک

  در اداره پست ادموندتون یامواج مبارزه ، کارزار زمستان
  Phinneas Gage: سنده ينو

که شرکت پست،  يیکانادا بود، جا Winnipegپگ ينيه در وشروع واقع
، در نظر گرفت تا بعد یو پرسنل یکيرات تکنيينقطه آغاز تغ یآن جا را برا

سال گذشته است، به کل کشور  30 یرات در طيين تغيآن را که بزرگتر
شد و سپس نامه  یم ین دسته بنديقبل از آن نامه ها توسط ماش. گسترش دهد

ق بخش اعظم ين طريبد. رساندند یها آن ها را به مقصد م یستچا پيبران 
ن يد صدها شغل ايرات جدييبا تغ. شد یم یوقت آن ها در خارج از اداره سپر

س حمل نامه و يسرو. رود ین ميبزرگ کانادا از ب یدر شهرها یحوزۀ کار



س ها ين سرويشود و کار همه ا یبا بطور کامل حذف ميل نامه تقريتحو
 یکار آن ها از دو نظر سخت تر م. شود ینامه رسانان گذاشته م یها برشانه

ک بسته دو بسته را حمل کنند و چشم و حواسشان ي ید به جاياوال با ،شود
ت مشکالت يريمد. د همزمان هم به بسته و نرم افزار و هم به راه باشديبا

 یه براياتحاد یزبان یو قول و قرارها. گرفت یده ميگوشزد شده را ند
  .ر ندادييرا تغ یزيز چيت نيحما
پگ انجام گرفت صدمات ضمن کار باال رفت و با ينيد در ويرات جدييتغ یوقت

رقابل يساعته غ 12کار روزانه . ديبه سقف خود رس یاجبار یاضافه کار
کردند که نه فقط صدمات ضمن کار باال  یکارگران احساس م. تحمل بود

کار روزانه  یهم به خاطر زمان طوالن آن ها یت خانوادگيبلکه موقع ،رفته
از کارگران اصرار  یاريرغم مشکالت،  بس یاما عل. ده استيصدمه د

از به يد نيستم جديهر سمعتقد بودند، را يز ،داشتند که به طرح وقت داده شود
شتر يدچار صدمات ب یشتريبود و کارگران ب یروزها طوالن !! زمان دارد

ن يو ا .االخره کارگران دست به عمل زدندتا ب ،سه ماه گذشت. شدند یم
دن به انبار شروع کردند به ينامه رسانان با رس. بود 2010نوامبر  22روز 

د يجد ین هاين که از متد ماشيا یبه جا یميقد یوه هايجداکردن نامه ها با ش
ه آنان، سرکارگران را معلق کرد و يو تنب یتالف یت برايريمد. استفاده کنند

فت معلق ين که همه کارگران آن شيبعد از ا. را بکار گرفت یديکارگران جد
ت از همکاران يدرنگ به حمايدند و بيموج دوم کارگران به انبار رس ،شدند

پست شهر از حق خود  یر انبارهايسپس کارگران سا. خود کار را خواباندند
که  نيت به عنوان ايريمد. امتناع از انجام کار ناسالم استفاده کردند یبرا

ه را با قفل کردن يره اتحاديات مديک کرده است، هيه کارگران را تحرياتحاد
 ین حرکت نقشيه در ايکه اتحاد یرون کرد، در حاليه از انبار بيدفتر اتحاد

    .نداشت
  

  یموج مبارزه جوئ
د کارگران پست ادموندتون يرس ،که خبر اعتصاب به شهر ادموندتون یزمان

و خبر اعتصاب  ،کاران خود دست به عمل زدندت از هميبالفاصله در حما
ن طور يدن خبر ايرس یچگونگ. دوساعت در تمام شهر پخش کردند یرا ط
ق يک نفس عميبعد . نه خودش را آماده کرديستيشود؛ کر یح داده ميتوض

اد زدن يو شروع به  فر ،پست یاز صندوق ها یکي ید رويد و پريکش
از چشم باو دوخته شد؛  یائيدر. "شده است یکمک، کمک، از من دزد"کرد

شرکت پست از همه ما ! " نه عقلش را از دست داده استيستيانگار که کر
آن ها . ما هستند یدن حقوق بازنشستگيکند، آن ها در حال دزد یم یدزد
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که هنوز در  یآن ها دارند به حق کارگران. کنند یدارند پست کانادا را درو م
. ميزيم که باهم بپا خياز داريما ن. زنند یتبرد من جا استخدام نشده اند، دسيا
م و با آن ها و در يکه ما پشت آن ها هست ،ميم به آن ها نشان دهياز دارين

ل هفته کارگران يح داد که اوايبعد او توض. ستاديم ايکنارشان در مبارزه خواه
ن يکه سبب از ب ،شرفتهيپ یتکنولوژ یريل بکارگيپگ بدلينيدر اداره پست و

ه، يمستقل از اتحاد( ک اعتصابيشد، اقدام ب یاديفتن محل کار و مشاغل زر
  .کردند»  یوحش«) موسوم به

ن که درآن جا يد کار بود و ايش متد جديپگ محل آزماينيح داد که وياو توض
همه کارکنان پست  یبلکه برا ،کنند یخودشان مبارزه نم یکارگران تنها برا

ه يشب. ميت کنيد از آن ها حماين که ما بايد و اکنن یدر سراسر کانادا مبارزه م
ارتباط  یک وبالگ براي. ر مراکز پست هم بوجود آمديدر سا ین حرکتيچن

. ن کنندييرا تع یبعد یبا شرکت در آن قدم ها یکارگران درست شد تا همگ
ه در يکردند و ابتکار عمل را در دست داشتند و اتحاد یکارگران حرکت م

 ین حرکت بصورت مرکزيا. کرد یرکارگران حرکت مگرد و غبار پشت س
ما در حال . ه هم نبوديه اتحاديعل. امديش نيهم پ ینشد و خودبخود یسازمانده
مات مبارزه يهمه تصم. ميط خودمان بوديمتناسب با شرا یديز جديانجام چ

اجتماعات و  یزيق برنامه رياز طر. شد یکارگر گرفته م یتوسط توده ها
که بعد از  یزيدر ارتباط با چ یته سازماندهيک کميق ياز طر یهماهنگ

م که ما به يديجه رسين نتيت ما به ايبعد اکثر. دلتون رخ داد یاعتصاب وحش
م در محل يتوسعه عمل مستق یم آن را عمال، برايم که بتوانياز دارين یزيچ

  !ميکار، در اداره پست، بکار بند
ه عمدتا يت بود اما بعد نقش اتحاديشتر قابل رويه بيدر آغاز کار، نقش اتحاد

 یزين چيا". تياول موافقت  کن، بعد شکا: "ش متمرکز شدين گرايا یرو
 ین، مدل تفکر ما بعنوان اعضايا. ه بودياتحاد ین درس هايبود که جزو اول

با  ی، که اگر نزاعین معنيبد. بود) CUPW(کارگران پست  یه کانادائياتحاد
است که بما گفته شده بود،  یوه ايما انجام آن به شکارفرما وجود دارد، پاسخ 

ه بعنوان ي، که اتحادین معنيبد. شد ین دنبال مييوه از باال به پاين شيو ا
 یکار. برد یش ميپ یقانون یت و از کانال هايق شکايواسطه، آن را از طر

  . بردند یش ميه هم پيدوم به بعد تا به حال و شب یه ها از جنگ جهانيکه اتحاد
 Martinن گالبرمن يمارت"70ه در دهه ينقش اتحاد" از ما نوشته  یاريبس

Glaberman  که در محل کار اقامت دارند یه با رهبرانياتحاد"و  "
ه بعنوان يتفکر آن ها در رد اتحاد. ميرا خواند  Stan Weirر  ياستان وا

 یار گذاشت، و چگونگير بسي، در ما تاثیمبارزه طبقات یسازمان ها
ما . شد ن اندازيما طن یبه مبارزات کارگران ساده، برا CUPWيیپاسخگو



بودن، نه ارگان  یه ها، بعنوان ارگان واسطه ايم که کار اتحاديباور داشت
اول موافقت  کن، " ما در مقابل. زد یصدمه م CUPW، بما و  به  یمبارزات

هم "ت  يريمد یبرا یرا مثل نقش یزيرا؛ چ یگريکرد ديرو" ت يبعد شکا
  . ميخواست یرا م" ا منتظر عواقبش باشياکنون بما احترام بگذار 

ات يه یاکثر اعضا. ميه هم نظر بودياتحاد یموارد ما با روسا یدر برخ
 یکارگر یه هايشتر توسط پاياز به اقدامات بين که نيره، در رابطه با ايمد

 یاديم، تعداد زيم دست به عمل بزنيخواست یم یاما وقت. است، موافق بودند
ک ي" ن شان، به سمت را که ممکن بود به ظ یزيه، هرچين اتحادياز فعال

بسمت دفتر  يیمايراه پ" داد، مثل  یتقابل م یکه بو یزيا هرچي، "اعتصاب
ست خواسته ها خواهانش ياز کارگران با ل یاديکه تعداد ز یدر زمان" روسا

راه  یسد کردن جلو" آمد، مثل یم یشخص یليکه بنظر خ یزيا چيبودند، 
مثل گذاشتن  یشنهاداتيل، پکردند، و در مقاب ی، متوقف م"ر ارشديک مدي

د خوب يخود شا یشنهادات در جاين پيا. دادند ینگ را ميتيا مين يا کمپي یرال
ه آن فکرشان را ين و شبيدم که با کمپيرا ند ، یران چندانيبودند، اما من مد

م مشکالت را، همان يخواست یما م م مشکالت رايخواست یما م. ر دهندييتغ
از ين نيت تنش بيدر نها ...م يرد برخورد قرار دهدهد مو یهمان جا که رخ م

ه ياتحاد یبرا یمرکز ی، که امریه اين اتحاديپليسيمستقل و د یت هايبه فعال
  .افتياست، گسترش  یسنت یگرائ

  
م که کارگران يگرفت یم یدلتون را، به مثابه عالمت یج اعتصاب وحشيما نتا  رساخت يجاد زيا

خواستند  یم) ه هاياتحاد(اما آن چه که آن ها .ون هستنديل به انجام آکسيما
ان يم که جرين موج مبارزه، دانستين، از آخريما هم چن. ت بوديحما

 یاديز یاغلب بحث ها. شد یلتر ميه فيق دفتر اتحادياطالعات، از طر
 یانجام م یاديد و کار زيگرد یه ارسال ميدفتر اتحاد یام، برايبصورت پ

د يگو یه مين بحث ها، با آن چه که اتحاديه اشد، تا آن ها مطمئن شوند ک
م با يتوانست یرا  نميکرد ز ین امر ما را فلج ميو ا ،نداشته باشد یتضاد

( توانست بعنوان تخلف از بند  یم، چرا که ميبکن یت زبانياعتصاب، حما
، یتيون حمايکارگران دلتون، انتظار اکس. در قرارداد ما باشد) اعتصاب نه

 یف ميه شان تضعيشد، روح یا داشتند، و اگر انجام نماز حرکت خود ر
م، يم گرفتيما تصم... م يه را نداشتياتحاد یما قصد دوئل با استراتژ... د يگرد

 یم گروهيم گرفتيتصم. ميج کنيم را ترويطرح عمل مستق CUPWبعنوان فعال 
و  یته نظارتيم، کميم گرفتيما تصم. زند یم، که دست به عمل ميدرست کن

ن بود، که يبرداشت ما ا. مين منظور درست کنيا یرا، برا یمحل یته هايکم



213 

ه يبر پا یکه مبتن یه ايجاد اتحاديا یباشد، برا یاسيک مبارزه سين کار يا
ه و مستقل از يتواند از پا یمبارزه جو است، و آن ابتکارات، م یکارگر یها

م گرفت، يما تصم تياکثر. ديايآن ب یا ساخت رسمي، یه ايسلسله مراتب اتحاد
، CUPWدر  یاسير مبارزات سيو سا یمحل يیات اجرايکه ازمبارزات در ه

ما . م زديه، بنفع عمل مستقيجاد جنبش در پايو ا یبه سازمانده یشود، نقب یم
م يما قصد داشت. ميه مان نداشتياتحاد یبه بحث با همکاران اعضا یعالقه ا

از  یچيسرپ. ميمبارزه کن ه روسايخود، برعل یشغل یبهبود زندگ یبرا
اما . ميسخت تر از آن بود که ما انتظار داشت ،هياتحاد یمحل یاست هايس

م از آن اجتناب يديبود، که ما سخت  کوش یوانگياست ها هم ديآن س یاجرا
  .  ميکن
قواعد مربوط به "جاد ي، ایته سازمان دهيته نظارت و کمين قدم ما در کمياول

هر نفر قواعد مربوط به . بود ین اعضا چرخشيبت يريمد. بود" انتظامات
چند وقت صرف  یقيدقا. ده بوديانتظامات را، در اجتماعات ماهانه، آموزش د

 یگشت، و برنامه، براساس آن چه که اعضا م ین اعضا ميشد و ب یم
ک سال يحدود  .با آن وجود نداشت یابداً مخالفت. خواستند انجام دهند بود

ته مشغول رتق يکه کم یدر حال. گرفت یحالت کارکردته يد، تا کميطول کش
ن که، محل کار يم، از ايداشته باش یم درکيخواست یو فتق امور بود، ما م

ن همکاران ما، يرا انجام دادند و آن راب یا یکجاست؛ چند عضو باهم، بررس
که  ی، از جائی، بما درک شگرفین بررسيا .کارگران پست پخش کردند

، خواهان یميت عظيم، که اکثريافتيما در. بود، داد کار در آن یروين
به  - اعتصاب وجود داشته باشد یبرا یل درستياعتصاب بود، اگر که دال

که چه  ،ده  را دادين اين بما ايا.  یت کاريو امن یژه در رابطه با بازنشستگيو
را يشد، ز یرمنتظره ايموجب انتقادات غ ین بررسيا. محرک هستند یمسائل

ه، ياتحاد یات اجرائيدر ه یافراد. ميج آن گرفتيم به انتشار نتايما تصم
  .  ما در اتاوا موافق باشد یچانه زن ین بتواند با استراتژياحساس کردند که ا

از به شکستن، انحصار ارتباطات از يم که نيدين درک رسين به ايما هم چن
با حرکت  دلتون، یان اعتصاب وحشيدر جر. ميداررا  ه،يق دفتر اتحاديطر

، که احساس یان انداختن اقداماتيدشان در به جريه، و ترديآهسته دفتر اتحاد
ا به نظرشان يه باشند و ياتحاد یر با توافقنامه جمعيشان مغا یشد بعض یم

ت، ما ين وضعيبا توجه به ا. ميشد یز بود؛ دچار اختالل ميسک آميار ريبس
م، به يشروع کرد. ميجاد کنيخودمان را ا) مستقل(م ارتباطات يم گرفتيتصم

 ین نمييه تعيشبکه ما، توسط دفتر اتحاد. هيدر پا یک شبکه ارتباطيساختن 
ما  يیگو. شد یلتر نمياطالعات هم ف. ک مرکز هم، وجود نداشتيتنها . شد
 .ميجاد کرده بوديمبارزه با کارفرما، ا ی، برایستم اعصابيس



، که در هر مرکز یت کسانسيه ليم، به تهين کارزار، ما شروع کرديا یط
ست اضافه يل آن ها، به ليميبعد، شماره تلفن و ا. پست، در مبارزه بودند

ام يم، به انتشار پيما شروع کرد. توسعه شبکه، بکار گرفته شد ید که برايگرد
از آنها را هم  وارد  ی، که بعضیو نوشتن مقاالت داخل ینوشتار یها

ما وجود داشت، که عبارت بود از  یا، بریک تم عمومي. ميکرد یخبرنامه م
  !ین که خواهان اجازه باشيکن، بدون ا یسازمانده -ت مستقليفعال

  
  یا بوروکراسي یخود فعال

ن ها، يا. شد یجاد مياز اتاوا، در کار ما ا یعمل، اختالالت یدر روزها یگاه
آن ها، معموال . یمل یات اجرائيمهم ه یخ هايمعموال مصادف بودند، با تار

م يخواست یکه ما، م یدر حال. کردند یروح، عمل ميب ین هايراساس کمپب
ته شروع يات، کميعمل ین روزهايبعالوه، در ا. ميباروح و زنده حرکت کن

. ها، در نشست کارکنان مداخله کردند یبعض. ر اقداماتيج سايکرد، به ترو
انبار ک يب دادند و يخارج از محل کار، ترت یمائياز انبارها، راهپ یبعض

در . را، سازمان داد ی، اعتراضات مرتب"یتمور جنوبيو"انبار  یعنيژه يو
سازمان  یروز مل یرا، برا یزيد چيته، کوشيک عضو کميگر، يک انبار دي

، در یمربوط به مطالبات مل یساختن عالمت یر وقت، براياو، تا د. کند یده
شتر کارکنان، يب. رده کيمربوط به مذاکرات را، ته یه ايآن جا ماند، و اعالم

سات او ي، به تاسیک اطالعاتيکش یچ کدام، براياما ه. ه را برداشتندياعالم
همان  یکمک یها یک هفته بعد از آن، پست چي یعنيبعد؛  یاما مدت. وستندينپ

اعتراض به اضافه  یدادند، و از همه خواستند، برا یسات، فراخوانيتاس
ن يا یما به فداکار. وندنديه هم بپ، بیانسان یرويو کمبود ن یاجبار یکار

ن يا. بما داد ین حادثه، درس مهميم، ايگذار یخواهر و کار سختش احترام م
ه را، مربوط به آن يدن بودند، اما اتحاديل به جنگيکه به وضوح، کارگران ما

ن و يين از پايخواستند، کمپ یه مياز کارمندان اتحاد یاريبس. دنديد یجنگ نم
ز کارگران، بکار يسک آمير یده هايا  یرا، به جا یقانون یک هاير تاکتيسا

کردند، اغلب، با  یانتخاب م - عمل یبرا - هيکه کارمندان اتحاد یمسائل. بندند
دن داشتند، يزه جنگيش انگيآن چه که کارگران پست کانادا و اعضا، برا

اع ه، از آن دفيکه کارمندان اتحاد يیزهايکارگران، در مقابل چ. متفاوت بود
روح مطرح شده توسط  کارمندان يلتر شده بيمطالبات ف یکردند، ، به جا یم

حاال قبول کن چون که " ا ي" تيحاال موافقت کن، بعد شکا" یعنيه، ياتحاد
، ."م کرديم و بعدا راجع به آن مذاکره خواهيکن یم یم محکم کاريدار

گرفتند، که  یآن ها موضع. گرفتند یز را ميشترجانب، اقدامات مخاطره آميب
  . کرد یت، مقابله ميريما با مديمستق
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  )یآموزش(دوره 

. م، در محل کار بوديج اقدام مستقيترو یبرا یجاد دوره ايما، ا یقدم بعد
، یمحل یات اجرائيت هي، از طرف اکثرین دوره، با مقاومت چنديجاد ايا

در رابطه با،  CUPWین دوره، از دوره هاياکثر موضوعات ا. مواجه شد
ما . ن، گرفته شده بوديک کمپيطرح  یه ها برايبه نقشه آوردن پا یچگونگ

 یرون ميب" ديتان را اخراج کنيچگونه کارفرما" بنام؛  یه اين، نشريهمچن
ن صورت که در يم،  به اين هم داشتيبه عنوان تمر یک آموزش عملي. ميداد
 یه ميادک جعبه از منابع اتحيرا، با  یت نظارتيک کايش يکه اعضا يیجا

ن يآموزش اعضا، ب یکنند که برا یشنامه را اجرا ميک نمايسازند و 
ه يشب يیمايآن کارگران، راهپ یرود و ط یجهان بکار م یکارگران صنعت

  .دهند یس  انجام ميرا، بسمت  دفتر رئ یشده ا یساز
م، طبق معمول  يرا به اجرا گذاشت) یدوره آموزش(که ما کورس یدر آغاز وقت

از  یاريبس. ميمواجه شد  یره محليات مدياز ه یتعداد  یندازبا سنگ ا
. شود یم ین دوره، موجب اخراج کسيا اينند، که آيخواستند بب یکارگران م

اخراج شود تا چه  یخواست که کس یچ کس نميه -ن مساله کهيما نسبت به ا
 یرا م یاما پست کانادا، دوره ا. ميداشت یهمدل - رسد که خودش اخراج گردد

ا آن ها را با صدمات ضمن يکند، و  یکار ميگذراند، که مردم کارگر را ب
ن يب ین تفاوتيبنابرا. اندازد ی،  از کار میط نامناسب کارياز شرا یکار، ناش

ز که اخراج بهمراه داشته باشد  يمخاطره آم یک هاين تاکتيعواقب  انتخاب ب
کند، وجود  یج ميت کار را ترويز که امنيرمخاطره آميغ یک هايبا تاکت
حفظ کارمان وجود نخواهد  یبرا ینيم، تضمياگر ما بطور موثرنجنگ. ندارد
امدش يداند که پ ین را ميده است، ايت را  ديريمد یکه قلدر  یهرکس. داشت

  .، با از دست دادن شغلش پرداخته استیک همکار اخراجيرا  
ر پوشش يم زيبگذارم يم، مجبور شديکن یم دوره را عملين که، بتوانيقبل از ا

کارگران  یه جهانياتحاد IWWبه جزوه  یليکارگران خ. ش بروديس پيرئ
ن يا" گفت یم یحت یات اجرائيه یاز اعضا یکي. عالقمند بودند یصنعت

اگر هم  یقت نداشت اما حتين حقيا". کار نبود یجزوه از طرف سازمان قانون
انجام اقدامات در  یراکه ب ین بود که هر ابزاريش ما اين طور بود، گرايا

 یما برا یت ابزار آالت اعضايد در کاياست که با ید است، ابزاريکار مف
ن شدند که در يره خواهان ايات مديه یت اعضاياکثر. باشد یابيسازمان 

ت يبا اکثر یريگ یرا. انجام شود یجداگانه ا یريگ یرابطه با جزوه، را
جاد مانع، ير و ايتاخ یاز قدربعد . انجام شد) یات اجرائيبنفع ه( یزيناچ

نکار را يا. ميدرست کن یک شبکه ارتباطيم که يم گرفتيباالخره ما تصم



 یب ميابند و تصوي یحضور م یه ايگ اتحادينيک ميکارگران در . ميکرد
  .ش برده شوديپ یته سازمان دهيق کمياز طر یک حرکت آموزشيکنند که 

، مخالفت یکارگر یه هايپا یموزشد، کامال روشن بود که با دوره آين ديبا ا
م آماده يده بوديآن چه که قبال شن یرا برا ین ما مدارکيخواهد شد، بنابرا

اعضا،  یجاد اعتماد بنفس و توانائيا ین کار، براين، ما از ايهم چن. ميکرد
را، که از  یته سازماندهيکم یم، و اعضايما جرات کرد. مياستفاده کرد

ن که، يح ايصحبت کردن و توض یند، براديکش یصحبت کردن خجالت م
هم . مياز است، به جلو هل دادين دوره نيکنند، که با یچرا آن ها احساس م

ما . شود یم یري، جلوگیکيل تکنيم، که از حرکت بداليکرد ینيش بين، پيچن
از  يیم، که بخش هايداشت يیم، و اعضايآمادۀ به چالش کشاندن روسا شد

ت خود، در صورت يدفاع از موقع یرا، که برا ینينه و قواياساسنامه اتحاد
، درست يیگردهما یما برا. م، خواندنديم از آن ها سود جوئيتوانست یلزوم، م

ش يپ یمان را، برا ین سعيبهتر. ميکرد یزي، طرح ریک مساله شغليمثل 
م ، تا از ياورند، بکار برديش بيما پ یآن چه که ممکن بود، مخالفان برا ینيب

  .ميم از آن ها فرار کنيستدالل، بتوانق ايطر
. درگرفت یداغ یل شد، بحث هاياعضا، تشک یکه، مجمع عموم یزمان
ل دوره يت اعضا، با تشکيها را شمردند، روشن شد که، اکثر یکه، را یوقت

ک ين، يره، بما اتهام زدند که ايات مديه یاز اعضا یسپس، بعض. موافق اند
شده بود،  ینه سازيل جلسه، زميل از تشکبود، و قب! تکيحرکت ضد دموکرا

ن دوره ياز اعضا، خواهان ا یبدون شک، تعداد. کرده بودند یو مغزشوئ
گرفتن دوره، در جلسه شرکت کردند، و با گرفتن آن، آن  یآن ها، برا. بودند

، CUPW) یآموزش(بود، از مواد  یزه ايدوره، خود آم .جا را ترک گفتند
در عمل  IWWن، و نقش يمحل کار و ساختن کمپ يیاي، از پویدر نقشه بردار

ون به يق متقاعد ساختن اعضا، در انجام آکسيدوره، از طر. م در کاريمستق
ت کنند و در يريزند و خودشان آن را مديکه بتوانند طرحش را بر یقيهر طر

ن دوره، يا. رفت یش مي، پ"سيبسمت دفتر رئ يیمايراهپ" شنامه يان  با نمايپا
شود، و فوق العاده محبوب  یاست، که توسط منطقه ارائه م ید ماهاکنون چن

  .است
و  یطرح اصل. ميپوشش داد ینفر را در برنامه پرورش 45، ما یبطور کل

ره، و يات مديه یر قسمت هايسا یانياما، با پادرم. نفر بود 60 یبودجه، برا
 یابي، ارزانيدر پا. مقاومت مداوم، دوره با مشکالت فوق العاده، مواجه شد

ن دوره، نه يالت ايتسه. وارد کرد یا یجنجال یاز دوره ، به آن انتقادها یها
ه يپا یفقط در رابطه با آموزش، بلکه در رابطه با اقدام به عمل برنامه رو

، یبالفاصله، بعد از هر دوره آموزش. ها، فوق العاده مطمئن شد
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، که یر، در جائه ها در محل کايدر پا ی، در مبارزه جوئیانفجارکوچک
شتر تداوم ي، که بیزيچ. آمد یکرده بودند، بوجود م یکارگران، دوره را ط

را، طرح  یون شغليک آکسين که، چگونه يبود، از ا یرسم یافت، درکي
 یه بپا خاستن، با همراهيافتن، روحيش از آن، گسترش يب. و اجرا کنند یزير

  .وده کارفرما بيبرادران و خواهران خود در کار، عل
  

   یا مواج مبارزه جوئ
ت، کارگران در يپگ، بالفاصله، مورد حماينياعتصاب کارگران در و

، 9انبار شماره . ادموندتون قرار گرفت، و خبر آن، در تمام شهر پخش شد
، یبزود. پگ، آغاز کردينيبا کارگران و یاه را، در همبستگين بازوبند سيکمپ

ن ي، و کمپ9پگ، و کارگران انبار ينيت از کارگران ويدر اداره پست، در حما
بستن . اه، برقرار شديشرت س-یدن تياه، روز اعتراض پوشيبستن بازوبند س

 100ک ناظر خطاب به حدود ي. ت کرديگر سرايبازوبند به چند انبار د
م، يپگ را بشناسينيمقررات در و یم به مساله اجرايتا ما تصم" گفت یپستچ

فورم ياز ان ین بازوبندها، بخشيکه ا شما مطرح کنم، یخواهم، برا یم
زها، نسبت به يم، که چينيم ببيخواست یم، اما ميما موافق آن بود". شماست

 یکيم، اقدامات سمبوليم گرفتيما تصم. رود یش ميک، چگونه پياقدامات سمبل
م يش بکشيرا، پ یموثرتر یک هايم، و تاکتيجاد مکالمه، بکار ببريا یرا، برا

ن قدم نسبت به اقدامات ياول. ر کندييرا واقعا وادار به تغتا ، کارفرماها 
 یشتريم، تا تعداد بين که مطمئن شويموثرتر، گسترش واژه بود بخاطر ا

  . دانند، که چه رخ داده است یازهمکاران م
آن ها در . خواستند کارشان را شدت دهند 9از افراد انبار  یسپس، بعض

  یريهم جمع شدن در اسکله بارگ ن کار، شروع به دوريساعت استراحت ب
را در  یبودند که موج مبارزه جوئ يیون هاين اجتماع، همان آکسيا. کردند

خواندند، که  یرا م يیه هايانيکارگران در جمع  ب. دلتون به اوج رساندند
ه يانين بياز یاريبس. پگ نوشته شده بودينيان، در ويگر مبارزه جويتوسط د

، یته سازماندهيکم .پگ بودينيافته در ويانجام  یون هايها، حاصل کار آکس
، مثل یکيهم در کار سمبول - کرد یباز یون ها، نقش کوچکيدر شروع آکس

ن، نقش ياما با وجود ا - که رخ داد یموثرتر یاه و هم در کارهايند سيبازو
سات يکه در تاس يیون هاياکس ی، به هماهنگیته سازماندهيکم. داشت یمهم
اغلب توسط تماس  یهماهنگ. شد، کمک کرد یب ميمختلف، تصو یکار
 یلي، خینوشتار یام هاين کار، و با پيزمان استراحت ب یع، در طيسر یتلفن

ت نسبت به اقدامات يريمد ین ما خبر و عکس العمل هايهم چن. موثر رخ داد
  .ميپگ و ادموندتون را پخش کردينيکارگران در و



و  یام نوشتاريرخ داد، توسط پ 9نبار ه آن چه، که در اياجتماع کارگران، شب
جاد ارتباط کارگر با کارگر، و يکار سخت ما، در ا. شد ی، منتشر میتلفن

توانستند،  CUPW یاست که اعضا ین معني، بدیتوسعه اطالعات ارتباط
ن ارتباط، اجازه داد، که خبرها و يا. ع و موثر، باهم ارتباط برقرار کننديسر

ون ها در يکه، اکس یه محل کار، دوربگردد، بنحوها از محل کار ب ینوآور
  . گر، کمک کننديمحل د یون هايک مکان، بتواند به آکسي

آن . ميج کنيم، افراد را بسيتوان یم، که کجا ميداشت یده خوبين نکته، ما ايبا ا
ن يبعد از استراحت ب. افتي یقه توسعه ميقه به دقيما، دق یست، و توانائيل

گر از انبارها، شروع به بستن بازوبند يد ی، تعداد9ره کار، در انبار شما
م، ينبود یکه ما قو يیدر اداره، در جاها یکار یفت هايافراد در ش. کردند

فت ين شيم ايسپس، ما شروع کرد. اه، کردنديشرت س -یدن تيشروع به پوش
داشتند، که  یاز آن ها، اجتماعات یبعض. ميها را به  اجتماع کردن، هل بده

که  یدند که کسانيآفر ین اجتماعات فضائياز ا یبعض. خوب شده بود یليخ
نکرده بودند، شانس  یا یا هرگزقبال سخنرانيه نبودند يره اتحاديات مديدر ه

کردن  یک نامه و خاليا فرستادن ي  یه از وبالگ کارگريانيک بيخواندن 
داد،  یشترين کار به مردم کارگر اعتماد به نفس بيا. دا کردنديخشم شان را پ

م، که ما در ين نکته، همه ما دانستيبا ا. که توان خود را، به عمل در آورند
  .ميحال ساختن جنبش هست

از کارمندان  یگرفت، تعداد یپگ، شدت مينيزها در ويهمان طور که چ
پگ اجازه نداشتند، با ينيآن ها، در و. ه، به نزد کارگران ساده برگشتندياتحاد

ت، به عنوان يريرا، ممکن بود، از طرف مديت کنند، زکارگران ساده مالقا
، 9بود، که انبار شماره  ی، کار سترگیقدم بعد. ر شوديک کارگران، تعبيتحر

کارگر را، در  50برد، آن را برداشت، و  یش ميکه همه پروسه را پ
چ ين مطالبه، که هيامتناع از، انجام کار ناسالم و اعتصاب، با ا یپگ، براينيو

  . ...کرد یس رهبريرد، به دفتررئيد انجام گيه کارگران نباي، علیقابلعمل مت
  

 یشاًن انسان یبخاطر اندک
ن ي، دست به چنیاز کارگران داخل یگر و بخشي، سه انبار دیدر دو روز بعد

، یندگانيات نماين شد که هيک بنوبه خود منجر به ايهر. زدند یون هائيآکس
ون يدر آکس. نپگ را مطالبه کردنديدر و راتييتغ یانتخاب شدند و عدم اجرا

نفر  75به  40س، تعداد افراد شرکت کننده  از يبطرف دفتر رئ یمائيراهپ
آن ها  دچار . د ارائه کرديسف یک جدول زمانيت يريم مديت. افتيش يافزا

 یگوش فرادهند، که ط یلکنت زبان شدند  و شروع کردند  مستقما به مردم
کرده  و خوار شان شمرده بودند  و حاال  که  یقلدرسال ها  نسبت به آن ها 
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مجبور (ن مردم  شروع به نشان دادن قدرت، شان و وقار کردند، آن ها يهم
چون شان، انصاف،  یرا کارگران از اصطالحاتيگوش فرادهند؛ ز) شدند

کردند؛  یرعادالنه بودن صحبت ميو غ یانصاف یو ب یشان یعدالت، و ب
پگ ينيپست کانادا در رابطه با همکاران ما، در  وکه   یزهائياز چ یعني

" یه اياتحاد" ک فکرين کار شما يشد که ا یصحبت کوتاه. کرد یاعمال م
 یش آورد، که صدها انسان، با کسانيپ ین کار فرصتين، ايبود، اما گذشته ازا

از انبارها،  یدر بعض. ه حساب کننديکه، نسبت به آن ها نفرت داشتند، تصف
اصال نزد کارگران ساده نرفت ) از ترس(ون، يک ماه بعد از آکسيا ت تيريمد
ک مورد، کارگران کارفرماها را، بداخل اداره شان هل دادند و در يرا، در يز

  .آن جا نگهشان داشتند
شتر با ي، بیات نظارت عموميباال گرفتند، ه یليکارگران سرشان را خ 

توسط  یخت و بازنشستگل پرداياز قب يیزهايرا چيت همراه شد؛ زيريمد
 یاز مبارزه برا ی، بخشیهر مبارزه کار... شود  ین مييدر اوتاوا تع یافراد

شان و  یبرا یشه مبارزه اين مبارزه، همياست، اما ا یماد) یها(ازين
انجام  ین جنبۀ مبارزه است که به انسان، برايباشد و ا یز مين) یانسان(وقار

ق دوره يون ها، از طرين آکسيبا ا. اهد دادزه خوي، انگیاقدامات واقعا با معن
 یسرعت واقع. ، موج حرکت رشد کرد2010هفته آخر نوامبر) یآموزش(

کردند،  یننا شعله ور شده بودند و تقابل ميقيون ها يآکس. سمس آغاز شديبا کر
که، در هر  یا ینظم یب یاما در ابعاد ماه نوامبر نبود، و همه خود را، برا

ن ياجتماعات با. کردند یدهد، آماده م یاداره پست رخ م الت، دريفصل تعط
ن اجتماع ده نفر، و در يکه، در آخر یت تر شد، بنحويل، کم جمعيدل

ن يکارگر در کمپ 500ش از يکارگر، وب 5ت، يريبسمت دفتر مد يیمايراهپ
ن موج يآخر یدر ط. اه، حضور داشتنديشرت س یاه و تيبازوبند س

 5افت ي، شرکت پست، هرکارگر را، به عدم درشياعتصابات در سه سال پ
، یک نامه انظباطيآن ها،  یمه کرد، و در پرونده شغليروز دستمزد، جر

  . ...کسال قرار داده شدي یبرا
ن است که به همه يخواهد انجام دهد، ا یه ميک اتحاديکه اغلب،  یکار
حل و ن مقدار پول در يروز شده و مجموعاً، ايت اش پيد، که در شکايبگو

 50ک ين اگر هزار کارگر، هريبنا برا. ت، پرداخت شده استيفصل شکا
هزار دالر  50د که يخواهد به کارگران بگو یه ميافت کنند، اتحاديدالر در

 یمتوسط را بصورت امر یروزيک پيتواند، ین ميا. از شرکت گرفته است
ود ش یرا که نم یزيتواند چ ین ميوه هم چنين شيا. نشان دهد یرعاديغ

ا يش يمثل احساس کارگر از ثبات زندگ - ن کرد، کاهش  دهدييمت تعيش قيبرا
گر يشود که د یجاد مين جمله به کارفرما ايش از گفتن ايکه برا یاعتماد بنفس



، یدالر 50ک حل و فصل ي. یک دالر سوء استفاده کني یحت یتوان ینم
 ین، نمسک کردن آرامش اش و بپا خاستن رهنمويرا به ر یهرگز کارگر

زه نخواهد يبهتر، انگ یايک دنيدن، بخاطر يجنگ یبرا ین کار، به کسيا. کند
که با  یدرست را، زمان یزهايانجام چ یو در آن ها اعتقاد راسخ، برا. داد

م؛ يجنگ یدالر نم یما برا. جاد نخواهد کرديشوند، ا یمواجه م یعدالت یب
ن مبارزه، ين که، در ايا بخاطر .ميجنگ یم یارزش ها و مناسبات انسان یبرا

ش از همه، با ي، وجود داشت، کارگران، از آن بیمهم ماد یدستاوردها
دا يمبارزه،  توسعه پ یرون آمدند و استقالل شان، طي، بیشترياعتماد بنفس ب

کردندکه بدنبالش،  ین کارها را انجام ندادند، چونکه فکر ميآن ها، ا. کرد
با  ینفسه، همبستگ یمساله ف .بازپرداخت، خواهد آمد یت برايشکا

ن ي، ایبطور کل. ر شهرها بود، که به آن ها ستم شده بودي، در سایکارگران
اد نگرفت، که چگونه کارگران ساده را، سازمان دهد، ين را يد، تنها ايه جديال

از  ین که، قولين کارها را، انجام دهند، بدون اين، توانستند ايبلکه هم چن
ن کار، به آن ها اعتماد بنفس داد، و يا. ، گرفته باشندیه ايسلسله مراتب اتحاد

به  یزها، ربطين چيا. ، سربرآوردین اعتماد بنفس، مبارزه جوئياز ا
ده يحيار پيبس یزهايآن ها مجبور شدند با چ. کارنداشت یجمع یقراردادها

، مجبور یستم فاقد صفات انسانيک سيانسان، در  یبا آرزو - عمل کنند یتر
  .شدند به عمل

  
  یختگيافسانه خودانگ

، به اقدامات )صرف(طبقه کارگر، اعتقاد یگمراه کننده، برا یاز باورها یکي
ن يشود ا ین رخدادها نگاه شود، ميرون، باياز ب یوقت. خته استيخودانگ

 ی، ناشیکارگران ناراض صرف یگانگيجز ب یند، که از جائيطور بنظر آ
 یرا، در بر م یعا زندگي، سریه جوئست که امواج مبارزين یشک. نشده اند

ک گروه ازافراد، در کنترل ي ین طور نبود، که حتياما در مورد ما ا. رديگ
 یکس. ک کانال، رد شوديز  تنها از يا همه چيدهند  باشند،  یآن چه که رخ م

د؛ يآ یتواند انکار کند که احساس خوار شمرده شدن، که از کار ما م ینم
 یاما مکان ها. ت ها، سوخت رساندين فعاليگر، بايد یابا مثل همه کارهيتقر
کنند،  یم یاحترام یکه کارگران در آن احساس ب ،وجود دارد یاريبس یکار

 یداد ميکارگران داد و ب یاديز یدر جاها. دهند یبه آن نم یاما پاسخ جمع
. کند ی، رهنمون نم)اقدام  ما(ن نوع ياز ا یکنند، اما  آن ها را به اقدامات

هستند، که فقط بخاطر  يیبت و انتقال، همه  راه هايسرقت از محل کار، غ
ل يبزرگتر تبد یزيست که بخواهد به چيآن ن ین که، مقاومت کارگر بمعنيا

  .کنند یف، و کار را مقاوم ميه کارگران را تضعيشود، روح
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، یفراتر از غرزدن و عمل فرد ی، هرگز، به مرحله ایکار یاغلب محل ها
گر ين هم وجود دارد که کارگران، همدين مرحله، احتمال ايدر ا. درسن ینم

ن اقدامات، به ين که، ايبه محض ا. ... زنديان کنند، تا باهم بپا خيرا وارد جر
جاد يل شوند، به ايتبد یدر مقابل فرد یاجتماع در مقابل ضد اجتماع و جمع

نند، که امواج ک یدا مين را پيسپس توان ا. گردند یمنجر م یتعهد در زندگ
کارگران به جلو . سيابجاد کنند؛ امواج فشار کارگران و عقب گرد فشار رئ

ک يدر  فقطتواند  ین ميا. رنديگ یزها آرام ميکنند و سپس چ یحرکت م
ک کشور و در کل جهان رخ يک شهر، دريک صنعت، در يمحل کار، در 

د يکه امکانات جدشود، یجاد ميا یطيزند، شرايکه کارگران بپا خ یزمان  . دهد   .کنند یشروع به کسب اعتماد بنفس، م کار یگر مکان هايشود، کارگران در د ی، پخش میروزيک پيکه خبر  یزمان. نده راه خواهد برديگردند و خاطره مبارزه کارگران، به آ یگشوده م
...  

وجود  یگريده فوق العاده گمراه کننده دي، ا)محض( یختکيگذشته از خودانگ
شده،  یزي، کالً آگاهانه و برنامه ربايد یکند مبارزه طبقات یه فکر مک دارد،

انقالب در . ش برده شود و کنترل گرددي، پیک مرکز فرماندهيباشد و از 
ک ي یله رفراندم و با رهبرين شده، بوسيين که از قبل تعيک زمان معي

هم  یداما، بطور خودبخو. ک کامل، رخ نخواهد داديدموکرات یه انقالبياتحاد
ن امر يا. ز بر نخواهد داشتياز مبارزه هزاران محل کار مبارزه جو، خ

، یتيموفق. ت دارديهم، واقع) یکوچک انقالب(اس کوچک، ياقدام در مق یبرا
زها يچ یانقالب یريم، بخاطر جهت گينيب یکه ما در اداره پست ادموندتون م

ن خاطر رخ يت ما بايموفق. ز نبودين یا بخاطر مبارزات کال خود بخودي. نبود
مان،  یما با کارگران اخراج. ميم، حرکت کرديکه داشت یزيداد که ما از چ

شتر با يب یرا در همبستگ یکارگران اخراج. ميجاد کرديارتباط گسترده ا
ما به کارگران، در درک قدرت خودشان بعنوان کارگر، . ميگران قرار داديد

م، در برابر يعمل مستق یران برازها، به کارگين چيا. مياعتماد بنفس، داد
ن، يا. داد یف کند، توانائيت شان را تضعيکرد، فعال یم ی، که سعیروئيهرن

  .ت کنديم، تقويرا که ما ساخت يیزهايتوانست چ
، ارتباط عضو به عضو، وبالگ، یکتب یام هايم، پياقدام مستق یدوره آموزش

بنا  یهمه شان، براه، يمقاالت در خبرنامه و مداخله در اجتماعات اتحاد
نکه يل اياز قب يیزهايچ. بودند یزها ضروريت چيکردن آن قدرت و هدا

نتواند در آن مداخله و آن را کند  یم که کسيريبدست گ یخود را  بنحو یزندگ
ق يرا تشو یگريچ کس، ديز بود، که هين نين اقدام، در ايت، ايد موفقيکل. کند



ت اقتدار يا در موقعيداشت،  یشتري، که دانش بیگريکرد، که به فرد د ینم
داشت، به  یشتريا دانش بيات، ياز ما، که تجرب یکسان. بود، وابسته شود

گران بشراکت يا دانش را، با ديات يکردند، آن تجرب یم ی، سعین وجهيبهتر
 ید برايم  چگونه بايدانست یرا، که ما م یز مهميکه، هرچ یبگذارند، بطور

 یآنها را، برا یم، که به چه نحويداد یان آموزش مگريگران انجام داد، بديد
م، که همه ما، يش را داشتين گرايش از همه، ما ايب.. خودشان انجام دهند

  .ميخبره هست یم، آدم هائير شوين که در مبارزه خودمان، درگيا یبرا
  
  جه عملينت

ک ينسبت به  یزيچ چيه" از دوستان، و ادامه دهندگان، گفتند  یبعض
که  یواضح است، که همواره زمان". ستيانش نيگانه تر از پايب اعتصاب،

 یکند، انجماد و ترس از مبارزه جوئ یافتن ميان يک اعتصاب شروع به پاي
 یخواهند برا یکه م یتوسط مردم یباورناکردن یعجله ا. وجود دارد

 یر که بدنبال آن مياجتناب ناپذ یخودشان دست به اقدام بزنند و درهم شکستن
نند، و يآفر یزها را ميمبارزات، احساس ممکن بودن چ. ، وجود داردديآ

ن مساله، برگشت، به يا. دهند ینده ممکن را ارائه مياز آ یاجمال ینظرگاه
 یزندگ"  ستين یانين روز را پايا"ن که ي، و احساس ایکار معمول یکنواختي

مه ، که هیعاطف یائين پويمقابله با ا یبرا .سازد یرا، سخت م یکار
زها، به بصورت ين چين مساله، مهم است، که ايمبارزات دارند، درک ا

 یتوان یچ موج مبارزه، ميچاپي، که تو در پین کاريبهتر. نديآ یامواج  م
. ... یبگذار یمبارزه بعد یرا، برا ین است که، کار نهائي، ایانجام ده

و مقابله با  مستقل، یت هايج کارگران، انجام فعاليت ما در بسياز موفق یبخش
شتر يب یک هايزه کردن مبارزه، به تاکتيکانال یبود، که برا يیکوشش ها

 یما، برا. شد یت، مذاکره و مشاوره با کارفرما، ميل حکمي؛ از قبیمعمول
ن ياز ا. مي، رخ داد، وقت گذاشتیقبل یاعتراض یل آن چه که در موج هايتحل
، بوجود آوردن یبرا یم، که چگونه، ساختاريديرون کشي، بیل، طرحيتحل

) یآموزش(دوره  یعنين ساختار، يا. ميجاد کنياعتماد بنفس در کارگران، ا
اجتماع  ی، استفاده از وبالگ و برنامه زمانینوشتار یام هايم، پياقدام مستق

، تمرکز یکارگر یه هايم، که بر پايرا بساز یمستقل، بما اجازه داد، که جنبش
  .افته بودي
ت يرا، که در افق به وضوح قابل رو یگريد یه، موج هان موج مبارزيازا 

ن که، از ابتدا، براساس، مواد قرارداد کار، يا یم، به جايجاد کنيبودند، ا
  .ميحرکت کن
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  جمع بندی
جمع بندی و نتيجه گيری از آن چه را که در دو جلد کتاب آمده به صورت 

  .بيان نقاط قوت و ضعف جنبش کارگری جهانی خالصه می شود
  

   :نقاط قوت
در اين زمينه به فعاليت هايی که کارگران عليه کارفرما و سرمايه به کار 

  : اشاره می شودهمراه با نمونه بردند، 
اعتصاب در کارخانه دوچره سازی آلمان  منجر به يک سال  ؛اعتصاب - 

به صورت شورائی شد اين اداره کارگاه توليد بدون حضور کارفرما و 
که دوچرخه ی  ،شدهو دوچره توليد  ،اعتصاب با حمايت جهانی روبرو شد

اما بعد  .خريدارانی از اقصا نقاط جهان تا مصر پيدا کرد ،اعتصاب نام گرفت
اعالم  ،در نامه ای به عموم با تشکر از حمايت ها ،از يک سال توليد موفق

کارگران خود را به اداره کار برای گرفتن حقوق بيکاری معرفی  کهشد 
روزه ی کارگران ادارات برق و الکتريک مکزيک با  62اعتصاب  . کردند

که توانست همبستگی عظيم کارگری در  SMEرهبری اتحاديه مستقل 
اعتصاب سه ساله ی . و آمريکای التين و مرکزی را جلب کند مکزيک

کارگران الستيک سازی اوزکادی و اشغال کارخانه و در نهايت تشکيل 
" اعتصاب و اشغال کارخانه"تعاونی ترادوک که شرح کامل آن در کتاب 

اعتصاب معدن کانانيا در مکزيک که موفق به جلب همبستگی . آمده است
اعتصاب . مبارزه را به سطح خانواده و دهکده کشاند .کارگری گسترده شد

شيوه های مختلف مبارزاتی استفاده کردند از کارگران نيشکر هفت تپه که از 
جمله حمايت خانواده، مردم محل و منطقه و همبستگی بين المللی، اما 
نتوانستند از موقعيت ايجاد شده به شيوه درست استفاده کنند و با تشکيل 

ارگری و باور غلط به اين نهاد سرمايه داری، نتوانستند از مبارزه اتحاديه ک
  .  پيروز بيرون بيايند



روزه  21عتصاب و تصرف مراکز دولتی که نمونه ی موفق آن تصرف ا - 
اوخاکای مکزيک که به يک مراکز دولتی توسط جنبش اعتراضی معلمان 

در دل اتحاديه ی  جنبش عمومی تبديل شد اما متاسفانه با تشکيل اتحاديه ای
رسمی به چشمداشت تغيير آن از درون، نتوانست به اهداف مبارزه به طور 

در ايران بيش تر به صورت اجتماع جلوی مراکز دولتی در . کامل دست يابد
آمد و به جز مورد اعتصاب کارگران بافق نتوانست توجه عمومی را به خود 

زمين توسط دهقانان بی  اشغال. جلب کند و همبستگی کارگری را سبب شود
زمين و خانه های خالی توسط بی خانمان ها به ويژه در آمريکای التين با 
جلب حمايت کارگری در کشور و منطقه و تشکيل مناطق خود مختار که 

  . بارزترين نمونه آن جنبش دهقانی چياپاس است
ک ايجاد ارتباطات بين المللی به ويژه در رابطه با شاخه های مختلف ي - 

در سطح کشوری؛ منطقه ای، قاره . صنعت يا يک کمپانی در سراسر جهان
به طور مثال کارگران . تشکيل شبکه ی ارتباطی کارگری. ای و جهانی

اما بهترين . اتومبيل سازی اپل، الستيک سازی کنتيننتال، پتروشيمی ايران
حالت برای ارتباطات بين المللی کارگری و همبستگی کارگری، ايجاد 

کانات بدون زمان و دائمی است که منحصر به زمان اعتصاب و يا وجود ام
يعنی . کارگران همه ی بخش ها را شامل شود نه يک صنعت. مشکل نباشد

اين ارتباطات به امری الزم و دائمی و بدون زمان تبديل شود و هرلحظه 
آماده برای ايجاد اکسيون ها و حمايت های بين المللی از هر اعتصاب 

صندوقی برای کمک در مواقع . ری در همه ی جهان سرمايه داری باشدکارگ
نهادهای حقوقی بدون مرز برای . در گير داشته باشد اناضطرار به کارگر

حمايت حقوقی و قانونی از کارگرانی که دستگير می شوند يا مشکل پيدا می 
به عنوان يک مثال منطقه ای حمايت کارگران فولکس . داشته باشدکنند، 

واگن مکزيک از اعتصاب کارگران زن يک کارخانه ی پوشاک و تهديد به 
  . اعتصاب

کميته ی سازمان دهی خانواده ها، کميته : تشکيل کميته های مختلف شامل 
مالی، کميته ی  خبر رسانی کتبی، تلفنی، اينترنتی و اعزام نمايندگان به ساير 

  ک های مردمیمناطق و مراکز؛  کميته ی مالی، کميته ی توزيع کم
تشکيل مرتب مجامع عمومی برای بحث و تصميم گيری و مديريت گردشی 

به عنوان نمونه اعتصاب کارگران پست ادمونتون . با مشارکت همه کارگران
  کانادا
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   :نقاط ضعف

ايجاد گروه های اعتصاب شکن توسط کارفرما از کارگران بيکار، امکان  - 
می يا طرفدار دولت و احزاب راست، يا کارگران وابسته به اتحاديه های رس

اعتصابات که بيان  هعلي،که سوا از کارگران با کارفرما به توافق می رسند
و يا نبود تشکل طبقاتی ضد سرمايه داری کارگری که همه ی  گر ضعف

کارگران شاغل و بيکار را تحت پوشش داشته باشد وبه سرعت بتواند اهداف 
در جامعه ی کارگری و جامعه به اعتصاب و ضرورت حمايت از آن را 

   .طور کلی جا بيندازد
ضعف کارگران اعتصابی در ايجاد ارتباط و بيان اهداف اعتصاب و جلب  - 

مشارکت با کارفرما عليه . همبستگی در محل کار و بيرون از آن است
اعتصاب چه توسط  بخشی از کارگران در محل کار يا بخشی از ارتش 

يا سطح پايين آگاهی طبقاتی و خودآگاهی است که بيکاران، بيان گر نبود 
  .کارگر را عليه کارگر به ميدان می کشد

عدم حمايت . نبود ارتباطات گسترده کارگری بين کارگران شاغل و بيکار - 
  از بيکاران توسط شاغالن

جدائی مطالبات کارگری از مطالبات عمومی و عدم توجه به مطالبات  - 
موزش مجانی برای همه، حقوق بيکاری برای عمومی از قبيل بهداشت و آ

  ... همه ی بيکاران و 
ضعف ديگر عدم آگاهی از اهداف نهادهای سرمايه داری در درون طبقه  - 

که کارگر را به  ،کارگر و توهم به آن ها و سپردن وظايف خود به آن هاست
کنار نشين و نظاره گر تبديل می کند که بدون دخالت مستقل و مستقيم خود 

کی بايد در سوت . تا به اوگفته شود که چه بايد بکند ،منتظر دستور می ماند
اين نهادها از جمله اتحاديه ها و به اصطالح شوراهای . سوتک خود بدمد

بخش . کارگاه رسمی، انجمن های صنفی و خانه های کارگر را شامل است
ب می شود عمده ی طبقه ی کارگر جهان به اين نهادها توهم دارند و همين سب

که در مواقع مهم اعتصاب بازهم به ايجاد اتحاديه ها و سنديکاهای مستقل 
دست می يازند که در گذر زمان و خوابيدن شور اعتصاب تدريجا به همان 

در حالی که تشکلی که ما ايجاد خواهيم . اتحاديه رسمی استحاله پيدا می کنند
. ی ضد سرمايه داری باشدکرد بايد بر مبنای تضاد بين کار و سرمايه، نهاد



تنها منافع . عريان قرار دهددر برابر ديدگان ما، سرمايه و سرمايه داری را 
ما را در مد نظر داشته باشد و محکم در مقابل کارفرما بايستد تا گام های ما 

نماينده ما نباشد بلکه بيان تک تک ما باشد و دخالت مستقيم همه . سست نشود
  . ما را سبب شود

ران که مثال از کارگران به ويژه در اي. هم به نيروهای دولتی و سرکوبتو - 
يا حتی به نيروهای اطالعاتی که بايد . دار شکايت می برندکارفرما به فرمان

  . جزو منفورترين نيروهای سرکوب باشد
توهم به قول و قرارهای کارفرما و مقامات مسئول اداری و نظامی و  - 

زمانی که . صوال نقشی نبايد در مساله داشته باشندانتظامی و اطالعاتی که ا
هر حرکت کارگری به عنوان مساله ای امنيتی و عليه نظام محسوب می 

متاسفانه اين توهم دائما در ايران اعتصابات را در اوج خود، به پايانی . شود
  . بی نتيجه می رساند و کارگران را مايوس می سازد

در حرکت های همه باهمی،  گرگم شدن طبقه ی کار ،ضعف ديگر - 
که در آن طبقه کارگر به پياده نظام يکی بخش های  ،استفراطبقاتی 

بورژوازی تبديل می شود، زيرا بدون پرچم طبقاتی خود، بدون بيان خواسته 
هايش، بدون اعمال رهبری خود در حالی که اکثريت شرکت کنندگان را 

اين . هژمونی رقيب می شود تشکيل می دهد، مجبور به دنباله روی و پذيرش
امر در تظاهرات ميليونی اتحاديه ای هم صادق است مثل آن چه که در 

با خود فرياد ميليونی کارگران را خفه کرد  ،در آلمان رخ داد 2004آوريل 
به نحوی که تا به امروز نتوانست از زير بار آن پشت خود را صاف کند و 

در  1388قعه ی بعد از انتخابات سال يا وا. ساکت نظاره گر باقی مانده است
  . ايران

تک تک بودن، منزوی بودن و بی پشتوانه بودن اعتصابات از اشکاالت  - 
در کارخانه ای مدت . که در همه جا و به ويژه در ايران وجود دارد مهم است

ها اعتصاب جريان دارد اما به دليل عدم ارتباطات کارگری کارخانه های 
و يا روزانه ده ها حرکت اعتصابی . ا خبر نمی شوندهمسايه هم از آن ب

و هريک در غربت خود اعتصاب  .جريان دارد اما بدون ارتباطاعتراضی 
و بدون نتيجه يا با قولی پا در د که سريع نکوچکی محسوب می شواعتراض 

در حالی که اگر هماهنگی بين شان ايجاد شود و در  ،هوا پايان می گيرند
آغاز شود دامنه ی برد آن گسترده تر خواهد شد و وجود  زمان معينی با هم
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يک اجتماع بزرگ تر جرات بيش تری برای پی گيری خواسته ها و غلبه بر 
چرا . بايد ترس را کشت و برآن غلبه کرد. ظه کاری ايجاد خواهد کردفمحا

بايد از اجتماع هم زمان در يک مکان وقتی درد مشترکی را فرياد می کنيم؛ 
ای مثال دست مزدهای پرداخت نشده ی ماه ها، يا مزايا يا اخراج که وقتی بر

حق با ماست و برای . همه مان در آن شريک هستيم جمع می شويم، بترسيم
کسی با خواهش و تمنا حق خود را نمی تواند بدست . حق مان بايد بجنگيم

ت قدر. برای آن بايد جنگيد و برای جنگ بايد به بسيج نيرو پرداخت. آورد
  .در برابر قدرت، طبقه در برابر طبقه

، نه قهرمان، با )حکومتيان(، نه شه)خدا(نه بت - برما نبخشد فتح و شادی" 
 ."...)دست خود گيريم آزادی در پيکارهای بی امان،

  
 

  :جمالتی از متن
  "آن که می جنگد امکان دارد که ببازد، اما آن که نمی جنگد از آغاز باخته است" - 
  
ضرر صحبت می کنند درواقع منظورشان اين است که سود شرکت در وقتی از  - 

  .آن حدی که آن ها انتظار داشته اند نيست
منظورشان اين است که حوزه ای را يافته  ،وقتی از ورشکستگی صحبت می کنند - 

يعنی جايی را يافته اند که وحشيانه تر می شود . اند که در آن نرخ سود باالتر است
  .ثمار کردکارگران را است

بايد خود . روزنامه ها خبرهای ما را پوشش نمی دهند و ما را به حاشيه می رانند - 
. و پست کارگری و خبررسانی کارگری ايجاد کنيم. گزارشگر وضعيت خود باشيم

  .همبستگی کارگری را گسترش دهيم و مبارزه را همگانی کنيم
اران ما از شدت کار دچار درحالی که کنسرن مدام سود می برد، در اين جا همک - 

  .دردهای مزمن ستون فقرات می شوند



  
آزاد و با  یآموزش عموم یم مبارزه برايش مبارزه کنيد برايکه ما با یزيچ - 
  .همه است یت برايفيک
  
اما اگر ما االن . عتصاب کنمدوست ندارم ا. من زن و دو بچه دارم - 

    اعتصاب نکنيم پس چه کسی برای اين خواسته ها خواهد جنگيد؟
دهد مورد برخورد قرار  یم مشکالت را، همان جا که رخ ميخواست یما م - 

  ميده
  
م، يشروع کرد. ميجاد کنيخودمان را ا) مستقل(م ارتباطات يم گرفتيما تصم - 

ن ييه تعيشبکه ما، توسط دفتر اتحاد .هيدر پا یک شبکه ارتباطيبه ساختن 
 يیگو. شد یلتر نمياطالعات هم ف. ک مرکز هم، وجود نداشتيتنها . شد ینم

   .ميجاد کرده بوديمبارزه با کارفرما، ا ی، برایستم اعصابيما س
    .ميجنگ یم یارزش ها و مناسبات  انسان یم؛ برايجنگ یدالر نم یما برا - 
      .شروع به کسب اعتماد بنفس، می کنند که خبر يک پيروزی، پخش می شود، کارگران در ديگر مکان های کارزمانی . گشوده می گردند و خاطره مبارزه کارگران، به آينده راه خواهد برد، شرايطی ايجاد می شود،که امکانات جديد زمانی که کارگران بپا خيزند  


