
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

ی کارگری هاهي و اتحادهيبحران سرما  

 
١٣٨٧م آبان هفت بيستشنبه دو                                                                                          ی هماهنگتهيکم  

    
 کشور بزرگ سرمايه ٢٠ ميزبان سران ٢٠٠٨ نوامبر ١۵پايتخت بزرگ ترين قطب جهان سرمايه در روز شنبه 

ران نظام بردگی مزدی از چهارگوشه جهان به دعوت رئيس جمهوری آمريکا در شهر سردمدا. داری دنيا بود

مالقات . واشنگتن و کاخ سفيد دورهم جمع شدند تا برای خروج سرمايه بين المللی از ورطه بحران چاره انديشی کنند

با رؤسای بانک جهانی  اتحاديه کارگری عضو ١٣۴به نمايندگی از  زعمای کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری 

  . و صندوق بين المللی پول و ساير دولتمردان سرمايه نيز بخشی از برنامه ريزی اين اجالس بود

نسخه مقابله با بحران سرمايه توسط سرمايه داران، دولت ها و متفکران و متوليان و بانيان نظام سرمايه داری پديده 

و شناخت طبقاتی و يا حتی اندکی تجارب زندگی شخصی با چند و هر کارگری با حداقل دانش . بسيار آشنايی است

سخن از تقابل با بحران و چاره انديشی کاهش فشار آن از اول تا آخر فقط يک چيز است و . چون اين پديده آشنا است

نظام سرمايه داری . از چه راه هايی بر زندگی توده های کارگر سرشکن شودآن اين است که بار اين بحران چگونه و 

سيمای حرف ها، ظاهر چاره پردازی ها و ترکيب فرمول بندی ها . دراين مورد هيچ سخن و راه حل ديگری ندارد

 کارگران بسيار متفاوت است، اما اين تفاوت نافی اشتراک همه راه حل ها درمورد سرشکن کردن بار بحران بر دوش

راه تقابل دولت ها و اقتصاددانان سرمايه داری و کًال سرمايه با بحران ذاتی رابطه توليد اضافه ارزش از خانه . نيست

آنچه . در اين جاست که سرريز می شود و همه چيز را نابود می کند. و زندگی توده های کارگر دنيا عبور می کند

ردان و برنامه ريزان و اقتصاددانان نظام سرمايه داری تا امروز صورت درمورد طغيان کنونی بحران از سوی دولتم

دولت ها لحظه به لحظه چند صد چند صد و چند هزار چند . گرفته و در حال اجراست نيز هيچ چيز جز اين نيست

صنعتی تراست های غول پيکر  هزار ميليارد دالر و پوند و يورو و ين به مراکز عظيم مالی، سيستم های بانکی، 

نمايندگان فکری سرمايه بدون شک در مارپيچ . تزريق می کنند تا راهی به سوی خروج از وضعيت حاضر پيدا کنند

عقل آنان عقل سرمايه است و عقل سرمايه دنيای . بی فرجام و بدون دررفت يک بالهت سنگين تاريخی اسيرند

ها و به رغم اسارت در چنين بالهتی آنان بازهم خوب با همه اين .  نافرجام و بدون راه گشايش نهايی است  تناقضات

اما معنای زمينی آنچه . می دانند که صرف تزريق پول به سيستم بانکی و مرکز مالی چاره گشای کاهش بحران نيست

چوب حراجی است که با قدرت بر امکانات معيشتی و شرايط کار و . آنان يکی يکی انجام می دهند بسيار روشن است

 تزريقات دولت ها به مراکز مالی و صنعتی بحران زده تا آخرين   .ود زندگی توده های کارگر دنيا فرود می آيدتار و پ

تا همين امروز هر کارگر آلمانی چيزی حدود . قطره از خون کودکان خانواده های کارگری بيرون کشيده خواهد شد

نگليسی بيشتر از اين هر دو، و کارگران جاهای  دالر، کارگران ا٣۵٠٠ يورو، هر کارگر امريکايی بيش از ۵۶٠٠

ديگر هر کدام بيشتر يا کمتر، فقط در اثر همين تزريقات پی در پی به حساب طرح های بحران ستيزی سرمايه 
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امواج سهمگين تعرضات بعدی به آخرين لقمه نان . اين ها هنوز نشانه های اوليه وقوع توفان است. پرداخت کرده اند

بيکارسازی . ارگری در راه است و روز به روز چهره شوم ومنحوس خود را هولناک تر نشان می دهدخانواده های ک

 هزار در سوئد، ٣۵ هزار کارگر در آمريکا، ٢۵٠نزديک به . ها بخش ديگری از راه حل ستيز با بحران بوده است

به يک ميليارد جمعيت بيکار قبلی  هزار در اوکرائين، چند ده هزار در چين و بر همين سياق در کشورهای ديگر ٧٧

 ميليون گرسنه جديد عالوه بر شمار چند ميلياردی گرسنگان سابق در صدر ١٠٠. کره زمين سرمايه اضافه شده است

سالخی حداقل معيشتی بازنشستگان، آموزش کودکان و . بشارت های سازمان ملل متحد به گوش همگان رسيده است

مکانيسم . انات دارو و درمان همه جا دستور کار و در اولويت برنامه ريزی ها استدار و ندار بيمارستان ها و امک

های مقابله با بحران در نظام سرمايه داری و در برنامه کار دولتمردان سرمايه بدون هيچ کم و کاست از سنخ موارد 

ايه گرد آمدند تا دسته  اکتبر در بارگاه قدرت بزرگ مالک دوزخ جهان سرم١۵ کشور در روز ٢٠باالست و سران 

  . جمعی و متحد برای رفتن اين راه سنگ روی سنگ بگذارند

سران اتحاديه های کارگری دنيا نيز از اين افتخار برخوردار شدند که زانو به زانوی حاکمان سرمايه در برنامه 

همراهی و دريک کالم ريزی اعمال اين مکانيسم ها عليه چند ميليارد توده فروشنده نيروی کار جهان همدوشی و 

رئيس بانک جهانی، رئيس صندوق بين  Robert Zoellickسران اتحاديه ها آمدند تا با فشردن دست . مزدوری کنند

المللی پول و دولتمردان سرمايه اعالم کنند که فقط در قسمت اجرای کودتاهای برنامه ريزی شده کاخ سفيد در کنار 

ن ها نيستند، بلکه در هر مکان و ميدان و آوردگاهی آماده اند تا کارگران دنيا سرمايه داران و قطب های عظيم قدرت آ

رؤسای اتحاديه ها پيش از نزول اجالل در . را ميليون ميليون در آستان سوداندوزی نجومی تر سرمايه قربانی کنند

ان تا حال نيز به اندازه و ساير حاکمان جهانی سرمايه از روز شروع طغيان بحرRobert  Zoellick بارگاه اقتدار 

در اياالت . کافی طرح های دستور کار سرمايه داران و دولت ها را عليه توده های کارگر به بوته اجرا گذاشته اند

پرتاب شدند، زعمای بخش های مختلف  متحده آمريکا در همان روزهايی که کارگران هزارهزار به برهوت بيکاری 

 دست در دست صاحبان بزرگ ترين انحصارات مالی   را پيش می بردند و» وباما ا«اتحاديه کمپين عظيم حمايت از 

و صنعتی آمريکا برای جلوس وی به مسند حاکميت بزرگ ترين قطب قدرت سرمايه جهانی از جيب کارگران بذل و 

اتحاديه در هيچ کجا هيچ کارگری نشنيد که اخراج صدها هزار کارگر آمريکايی چهره رئيس هيچ . بخشش می کردند

در کانادا اخراج هزارهزار کارگران خودروسازی ها با استقبال رؤسای اتحاديه . ای را حتی اندکی چين انداخته باشد

در سوئد . ها همراه شد و در همين راستا بود که بزرگ ترين نشان افتخار را از دست صاحبان سرمايه دريافت کردند

کارشان اين بود که مرثيه مظلوميت تراست های صنعتی و مالی غول با مشاهده فشار موج نارضايی کارگران تنها 

پيکر سرمايه داری را بسرايند و با سراسيمگی و شتاب هر چه بيشتر از توده های کارگر بخواهند تا با سکوت خود 

همين در ساير نقاط دنيا نيز همين را کردند و هر روز . نظام سرمايه داری را از چنگ توفان بحران نجات دهند

سران کنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگری و رؤسای بخش های مختلف آن به اعتبار . کارها را انجام می دهند

همين اقدامات و با کارنامه ای مشعشع و آکنده از همين نمرات عالی بود که در حاشيه اجالس حاکمان دژخيم سرمايه 

  .  بحران کرسی ويژه خويش را احراز کردند گفتگوی چالش  شرف حضور يافتند و درعالی ترين سطوح

کارنامه گای . آنچه اين روزها جريان دارد به طور واقعی برای توده های کارگر ايران بسيار درس آموز است
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در طول يکی دو ماه اخير بردگان مزدی سرمايه از غرب تا شرق . رايدرها و همکيشان و همانندان ايشان همين است

در هيچ کجا حتی هيچ عوام فريب دغلباز شيادی هم نمی تواند يک مورد اعتراض . درو شده اندبا توفان بيکارسازی 

آنان که سال ها است توده های کارگر ايران را . جدی اتحاديه های کارگری عليه اين همه جنايت سرمايه را نشان دهد

ن را به بستن دخيل به معبد اعجاز گای از پيش گرفتن راه سازمانيابی ضدسرمايه داری و شورايی بازمی دارند و آنا

جنبش اتحاديه ای و سنديکايی نه ميدان پيکار . رايدرها حواله می دهند بايد دست کم اندکی از کارخويش شرم کنند

کارگر ايرانی بايد بياموزد که راه رهايی . توده های کارگر عليه سرمايه بلکه فقط برهوتی برای دفن اين پيکار است

رستان سنديکاسازی بلکه از گذرگاه سخت و ناهموار اما بسيارروشن مبارزه ضد سرمايه داری و او نه از گو

سازمانيابی شورايی حول منشور مطالبات پايه ای طبقه خود و با دورنمای برچيدن بساط نظام بردگی مزدی می 

 .گذرد

    
  !کارگران عليه سرمايه متشکل شويم
  گریکميته هماهنگی برای ايجاد تشکل کار
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