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  اران نمید  سرمايه هم بهما يک يورو 

  پيام اعتصاب کارگران و کارکنان يونان ،پردازيم 
  ١٣٨٧هم آبان دپانز هشنبچهار                                                                                               ن آرماديسع

 
  

 بود، اين حرکت بدنبال بحران اقتصادی  ، اما قدرتمند و هشدار دهنده اخيرا آتن پايتخت يونان شاهد اعتصابی يکروزه

ميتوان گفت حرکتی  است، دهداداری تحت الشعاع خود قرار سرمايهامن جهان نادر  که زندگی ميلياردها انسان راجاری

 کارگری   دو اتحاديه  توصيه و کارمند بهکارگراين حرکت اعتراضی وسيع صدها هزاردر. اميدبخش بودبفرد ومنحصر

ر از آنان در اعتراض خيابانی ند و هزاران نف کار کشيد ميليون و نيم عضو دارند، دست ازدو بيش از مهم اين کشور که

  .دندآتن شرکت کرشهر

هرداريها و خبرنگاران، ها و بيمارستانها و ش کارگران خدمات عمومی تا فرودگاهبودن آن ازاين اعتصاب بدليل فراگير

ترافيک هوايی، حمل و نقل شهری، و خدمات شهری  .بودتاثيرگذارکل کشور حالت تعطيلی کشاند و بر را بهتمام کشور

سرويس بسياری ازداخلی و خارجی وپرواز٢٠٠ حدود .يونان، متوقف شدهدرنفربه دليل اعتصاب صدها هزار میعمو

صی سازی، اعتصاب کنندگان به خصو.انداختن شدند لنگر ناچار بهبنادر اين کشورهای راه آهن لغو شد و کشتی ها در

افزايش ارآنان خواستبسياری از. کشور دست اعتراض زدندسيستم مستمری در اين سقف حقوق، و اصالحات در

آنان همچنين به کمک های مالی دولت به بانکها . شدن حداقل حقوق را دارندت دولت هستنند و تقاضای دو برابرحماي

اتحاديه ها همچنين به خصوصی . سر داده اند" حتی يک يورو هم به سرمايه داران کمک نمی کنيم"معترضند و شعار 

سيستم اصالحات در تصميم دولت مبنی بر ها به حاديهات. اض دارندهم اعتر" المپيک ايرالينز"سازی خطوط هوايی 

  "ريکياويک"همين هفته نيزدر. بازنشستگی زودهنگام معترضندهای برنامهکردن بيشتر  متوقف جملهازمستمری کشور

  غلهايشان و آيندهدست دادن ش شدت نگران از  به  معترض بود کهمردم خيابان آمدن هزاران نفر از د بهه ايسلند شا

ميليونها . قبال شهروندان کم درآمد شدند آنان خواهان تضمين مالی دولت در. در انتظارشان ميباشد تاريکی هستند که

داران و  سرمايه.  تعطيلی هستند های مختلف در شرف تعطيلی يا نيمه  و کارخانه نفر در معرض بيکاری قرار گرفته

 از نيروی کار کودکان  خالی ما و حتی  ما، از سفره سخت و بردگی مزدی طبقه کار ردهدولتهايشان صدها تريليون از گ

ما خراب کنند و تباهی مطلق را بحرانشان را هم روی سرواهند باراند و اکنون ميخ بانکها پس انداز کردهنحيف ما در

  . ما تحميل کنند به

   حل چيست؟  راه

هر جا که مورد تعرض بورژوازی است درراضی و مبارزاتی طبقه کارگرمقابل اين وضعيت يک سنگر بندی اعتدر

ی مطلوبيت خود عالوه بر آن همسرنوشتی طبقاتی جهانی کارگر حول سياست سوسياليست. مثل نان روز واجب است

گفتگويی با بروک، در آشتايندارايی آلمان پروزير کارگر از  دشمنان طبقه هنگاميکهدنيای امروز در. را نشان ميدهد

گسيخته، آن گونه که ما  داری لگام  يک سرمايه: کرد مارکس خيلی اشتباه نمی: "کند ، اعتراف می"اشپيگل"هفته نامه 
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  قيبش را بخاطر اينکه باراک اوبامای ر  تا جان مک کين که ، گرفته."بلعد میشاهدش بوديم، دست آخر خود را نيز

متهم " سوسياليست " بهجلب رايشان بدست بياورد منظور را به متوسط آمريکا طبقهل  انتخاباتی د اين مسابقهميخواهد در

 مقاصد گوناگون   و حتی دولتمردان به  خواند آثار اقتصادی مارکس در ميان طيفهای مختلف جامعه ميکند، تا اشتياق به

بازخوانی مارکس يک   ما  برای طبقهاما .همه بايد به مارکس مراجعه کندزبيش اپيدا کرده است، طبقه کارگررواج 

 و   و کوچه  و کارگاه  اساسی تر مارکس پراتيک ايده های انقالبی و رهائيبخش اوست در کارخانه  کار است، وجه وجه

   و استثمارگر و بحرانزا را به  خاکی است تا بانيان نظم وارونه  وسعت اين کره خيابانهای شهرهای ريز و درشت به

  .و دنيای عاری از استثمارو نابرابری را بنياد نهاد  زير کشيده

 کارگران از ابتدائی ترين حق تشکل يابی هم محرومند و   مراتب مبرمتر است که ايران اين امر بهدر کارگر برای طبقه

کليفش را  بايد ت  است، که  شوم خود را افکنده  وجوه زندگی مردم سايه  بر همه داری هار و لگام گسيخته يک سرمايه

  .روشن کنيم

 
ن آرماديسع  

٢٠٠٨نوامبر ۵  


