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  ن راه آهی با کارگران اعتصابیهم بستگ

 
    هشتاد و ششم آذرماههدياز                                                                                           ی ثابتدهيفر

 
                                                                            

اعالم همبستگی کرده . ال. د. اعتصابی گ  با کارگران٢٠٠٧ نوامبر ٨طی يک اطالعيه در  مونيخ  *اتحاديه چپ

  !اين مفهوم را دارد که بتواند برکارفرما فشار اقتصادی ايجاد کند در اين اطالعيه آمده است که اعتصاب تنها. است

دعوت می کند که به طور قانونی حق  رئيس راه آهن حتی از دادگاه کمنيتز هم نياموخته ورئيس دولت خانم مرکل را

  . کندبه طور کلی لغو" خرد" رای اتحاديه های اعتصاب را ب

در اين صورت . اقدام به اعتصاب کند بايد در وهله اول در رابطه با حمل و نقل کاال. ال.د.سپس معتقد است که گ

برای رفتن به سر کار از آن ها استفاده می کنند مشکلی  حمل و نقل شهری و محدوده شهری برای کارکنانی که

مسافران . صورت امکان اعتصاب در حمل و نقل مسافر بين شهری مطرح است در وهله دوم و در. نخواهد داشت

  !اعتصابی باين بينديشند که مسئولين راه آهن بايد در برابر آن ها پاسخگو باشند نه کارگران راه آهن بايد

همبستگی با کارگران اعتصابی بايد  برای. واهد افکار عمومی را عليه کارگران اعتصابی برانگيزدراه آهن می خ

   .کنند تا جلوی تصويب قانون پيشنهادی را بگيرند کارگران عضو همه اتحاديه ها از اعتصابيون حمايت

درصد زياد جلوه کند اما اگر  ٣٠ ٪ اضافه حقوق می پردازد و می نويسد شايد در نگاه اول٣٠سپس به مساله افزايش 

 ٢١٨٠ و کمک به ٢۵٠٠ماهانه ناخالص راننده لکوموتيو به  خوب توجه کنيم خواهيم ديد که با اين افزايش، دستمزد

  .يورو خواهد رسيد

بچه و با دو سال سابقه کار در   ساله ما بدون٢۵سپس به مقايسه هايی چند دست می زند به طور مثال يک همکار 

  . يورو دريافت می دارند١٨٠٠  يورو و در ايتاليا٢٧٠٠انه به طور خالص فرانسه ماه

  .اشتغال ايجاد می کند  ساعت در هفته هم امکان۴٠ ساعت به ۴١کاهش ساعات کار پيشنهادی اعتصابيون از 

 و می نويسد که او در  **بيند در رابطه با خصوصی سازی راه آهن را نارسا و ناروشن می. ال.د.سپس نظر گ

اطالعيه . شبکه راه آهن در دست دولت باقی بماند ضمن مخالفت با خصوصی سازی می خواهد که حد اقل ساختار و

  :يابد با جمالت زير پايان می

  لا.د.هم بستگی با اعتصاب گ

  نبرای يک راه آهن با قيمت های مناسب و دوستدار مسافرا

  !نمائيم  را تکميلاکنون از حق اعتصاب دفاع کنيم و با حق اعتصاب سياسی آن
   

  : است در توضيح اين که اتحاديه چپ چيست و آن ها چه کسانی اند آمده-* 

. کنيم و عضو اتحاديه های موجود زير پوشش د ما چپ های اتحاديه ای هستيم که به صورت يک شبکه سراسری در آلمان فعاليت می

ندارند،  وابستگان به مزد، بدون توجه به اين که آيا قرار داد کار دارند يامبارزه جوی تمام  ما به نيابت از عاليق روشن و. هستيم. ب.گ
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  .دارند يا ندارند، عمل می کنيم بدون توجه به اين که شاغلند يا بيکار، و بدون توجه به اين که پاس آلمانی

 ما در درون اتحاديه ها سعی می کنيم که .چيزهايی دست يابيم زيرا تنها ما باهم در يک مبارزه بين المللی می توانيم موفق شويم و به

اجتماعی يک قدرت مقابل  مبارزجو شوند و در برابر حمالت نئوليبرالی دولت آلمان و سرمايه برای محو دستاوردهای اتحاديه ها دوباره

  .افزايش يابنده را سامان دهند

   

ديگر امری است به غايت ضروری و در عين حال در  ران گذشته از اين که اعالم هم بستگی با کارگران اعتصابی از طرف کارگ-** 

تاکيد  هم چنين است. چنان ريشه دوانده که جز منافع فردی چيزی را نمی بينند، دلنشين است جهانی که فرديت در تارپود وجود آدم ها

   .برلزوم مبارزه بين المللی طبقه کارگر و حق اعتصاب سياسی برای طبقه کارگر

ها و تغيير ساختار رفرميستی آن است که تنها چند صباحی  ی آيد اميد اين دوستان کارگر به رخنه از درون به اتحاديهآن چه که نارسا م

از نظر . تبديل کرد آن رخته کرد و اتحاديه را به يار غار سرمايه و واسطه بين کارگران و سرمايه دارن بعد از تشکيل اتحاديه ها در

تبديل شود بلکه در بهترين شرايط می تواند برای اندکی اضافه  رت مقابل دولت سرمايه داری و سرمايهاصولی واسطه نمی تواند به قد

اتحاديه ها و روسای  البته برای يک نهاد رفرميستی اين حداکثر توان دخالت گری اجتماعی است و معموال خود .حقوق و رفرم مانور دهد

برند و آن هم تبديل کارگران به سربازان جبهه مقدم اين يا آن حزب   اتحاديه ها پيش میکار ديگری را هم. آن به اين امور اذغان دارند

ای را که از پای بست  حال چگونه می خواهند اين دوستان خانه. حالت آن حزب سوسيال دموکرات بهره يابی می کند است که در بهترين

نياز ندارد و عدم امکان آن از آغاز مشخص است مگر اين که شرايط  ويران است به سنگر مبارزه تبديل کنند چيزی است که به انتظار

قرار گيرند که آن وقت  که اتحاديه های موجود تنها به عنوان يک ارگان جمعی و از روی ناچاری مورد استفاده استثنايی ای پيش آيد

در آن شرايط کارگران به زودی ظرف مناسب جای نخواهد بود و مسلما  ديگر اتحاديه به مفهوم اتحاديه گرايی امروز برای واسطه گری

شيوه زندگی ديگر سوای  کرد که آن ظرف نه واسطه که وسيله اعمال قدرت طبقه کارگر برای واقعيت بخشی به يک گزين را پيدا خواهند

  .سرمايه داری خواهد بود

نيای سرمايه داری، دولت های سرمايه داری به د در. ابهام ديگر موجود عدم تفاوت گذاری بين مالکيت دولتی و مالکيت جمعی است

 می گيرند و آن چه که هنوز ملک مشاع عمومی است و اداره آن به اين دولت ها سپرده می نيابت از سرمايه داران حکومت را دردست

يت اجتماعی بود و توسط آهن سراسری در مالک اگر فرضا راه. شود، نه به اداره عمومی بلکه با توجه به خواست سرمايه اداره می شوند

 کارگران و مصرف کنندگان اداره می شد خود آن ها ساعات کار را با توجه به سالمت کوشش جمعی کارکنان راه آهن و يا شورای

 زندگی شايسته انسان توسط خود آن ها تعيين می دستمزد کارکنان نيز با توجه به معيار عمومی برای يک. کارکنان و نياز تعين می کردند

   .شد چندرغاز به دستمزد به مساله اجتماعی تبديل نمی شد و ديگر مساله اعتصاب برای افزايش

 

 

  یابت ثدهيفر

  ٢٠٠٧ نوامبر ٢۵

سمسايت سيمای سوسيالي  


