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یگرارک ی هاهي اتحادهيو اعالم   G20     کنفرانس 
١٣٨٨ فروردين ١٠شنبه دو                                                                                           ی هماهنگتهيکم  

 
    

کشور بزرگ دنيا در کشور انگليس دور هم جمع می شوند تا در باره راه های  ٢٠رؤسای دولت ها و سران سياسی 

همه آنچه اين  محتوای مباحثات، برنامه ريزی ها و.  سرمايه داری از بحران چاره انديشی کنند نظام برون رفت

مکتوب و گزارشات رسانه ای آن ها قابل  جماعت انجام خواهند داد از پيش بسيار شفاف و بدون نياز به قرائت مفاد

بيشتر دستمردها، تعطيل بيشتر مدارس و بيمارستان ها، برچيدن  بيکارسازی های وسيع تر، تنزل. پيش بينی است

 ان در کشورهايی که هنوز بقايايی از اين امکانات وجود دارد، بدتراز پيران و سالمند وسيع تر امکانات نگهداری

مصوبات کنفرانس  کردن وضعيت معيشتی بازنشستگان و مسائلی از اين دست کل محتوای بحث ها، قطعنامه ها و

. اردساختار ظاهری فرمول بندی ها وجود ند هيچ لزومی به انطباق آنچه انجام خواهد گرفت با. را تعيين خواهد کرد

روزنامه ها . گزارش ها می توانند با هر مضمونی به نگارش درآيند. باشند فرمول بندی ها می توانند زيبا يا زشت

وارونه ای   می توانند هر نگاه مصاحبه ها. هرمطلبی را درمورد مذاکرات سران کنفرانس منتشر کنند ممکن است

. شک همان است که در باال گفتيم ل روی خواهد داد بدوناما آنچه در عم. را درمورد بحران سرمايه منعکس کنند

متوسل خواهد شد که سرمايه همواره از آن ها به مثابه مکانيسم  کنفرانس برای مقابله با بحران به همان راه حل هايی

مکانيسم ها همان ها . خنثی سازی بحران سود جسته است و همچنان سود می جويد های متعارف و غيرمتعارف

جای ترديدی  در اين،. گفتيم و سران دولت ها هيچ چيز فراتر از آن برای بحث و تصميم گيری ندارند  کههستند

آنچه در اين نوشته کوتاه مورد توجه  .نيست و موضوع بحث ما نيز عجالتًا پرداختن به دستور کار کنفرانس نيست

.  تسليم کنفرانس لندن خواهند کرد٢٠٠٩يل در روز دوم آور  است اعالميه ای است که سران اتحاديه های کارگری

کاسه داغ تر از آش « نيز با دلسوزی بيش از حدی که مصداق ضرب المثل معروف  سران اتحاديه های کارگری

در اين  آنچه تا امروز. در جستجوی يافتن راه حل برای پس راندن موج بحران سرمايه داری هستند است» بودن

ها و طرح های اين ها به مو به مو  راه چاره. بيش برای توده کارگران جهان آشنا استراستا انجام داده اند کم و 

هر چه سرمايه اراده . دقيق تر سرمايه نسخه پيچی کرده است همان بوده است که سرمايه داران، دولت ها و به بيان

 و اجرای  رسنگی، پيشنهادتسليم صدها هزار کارگر به جوخه مرگ بيکاری و گ. اند کرده است اينان انجام داده

بسيار دلسوزانه  طرح کاهش دستمزدها، اصرار بر الغای حق اعتصاب و موارد مشابه فقط چند قلم از خدمات سريع

رؤسای اتحاديه های کارگری . بوده است آن ها به سرمايه و برای خارج ساختن نظام سرمايه داری از ورطه بحران

سراسری بسيار متعهدانه  و در ادامه برنامه ريزی ها و کوشش های G20 اينک در آستانه برگزاری نشست سران

اتحاديه  کنفدراسيون جهانی .يک اعالميه کرده اند خود برای تحميل کل بار بحران بر گرده کارگران اقدام به تهيه

سازمان همکاری  در (TUAC) موسوم به مشورتی اتحاديه های کارگری  و کميته (ITUC) های کارگری

  اتحاديه ای در سطح جهان از طراحان و تدوين  و در يک کالم صدرنشينان جنبش  (OECD) صادی و توسعهاقت



  :به شرح زير است مفاد اعالميه. کنندگان اين اعالميه هستند

   برای اشتغال زايی و تضمين سرمايه گذاری دولتیرشد اقتصادی پايدارو  بين المللی  سازماندهی يک بهبودهماهنگ-

  یورشکسته و تنظيم سياست های جديد مال ی کردن بانک هایمل -

  هفزايند و معکوس کردن روند چندين دهه بی عدالتی با خطر کاهش دستمزدها اقدام برای مقابله -

  یتغييرات زيست محيط وسيع برای  چاره جويی-

ياست نهادهای مالی و المللی قانونی برای تنظيم اقتصاد جهان همراه با اصالح س يک چهارچوب بين  يافتن-

اقتصادی و  ، سازمان همکاری (World Bank) جهانی، بانک (IMF) صندوق بين المللی پول(جهان  اقتصادی

  )  (WTO) سازمان تجارت جهانیو  (OECD) توسعه

نمايندگان فکری و  نکاتی که در اين اعالميه مورد تأکيد قرار گرفته است مدت هاست که ورد زبان بخشی ازهمه  

بند بند مفاد آن عبارت است از جستجوی راه  کل مضمون اعالميه و. سياسی و اقتصاددانان نظام سرمايه داری است

معيشت توده های کارگر، چيزی که طبعًا رؤسای اتحاديه های  های نجات سرمايه داری از بحران به حساب

. ی برای پنهان کردن آن تالش می کنندکنفدراسيون جهانی اتحاديه های کارگر رئيس کارگری و آقای گای رايدر

سازماندهی عظيم  در شيوه توليد سرمايه داری چيزی جز تدارک و" رشد اقتصادی پايدار"زمينی و واقعی  ترجمه

چند ميليارد برده مزدی جهان برای  ترين سالخی ممکن هست و نيست توده های کارگر و وثيقه کردن کل معاش

القای ارتجاعی ترين خرافه ها در ذهن توده های کارگر دنيا است   همان حال متضمناين بند در. بقای سرمايه نيست

سرای  می کند که گويا به راستی سرمايه داری بدون بحران هم وجود دارد، و گويا سرمايه داری و اين باور را تبليغ

  : ند که کنبانيان منشور اين توهم را ترويج می. ابدی بشر و منزلگاه آخر زندگی انسان است

سرمايه گذاری  رشد اقتصادی پايدار می تواند به دست آيد، اما فقط در صورتی که روی اشتغال زايی وبهبود و « 

اجتماعی و اقدامات ويژه برای اقتصادهای  دولتی، سياست گذاری فعال برای بازار کار، گسترش شبکه های امنيت

   ». درحال توسعه و درحال ظهور تمرکز کنيم

حدت يابی بحران  سياست اضطراری پيشينه دار گرايشاتی از طبقه سرمايه دار در دوره های" کردن بانک ها ملی" 

هيچ مشکلی از زندگی توده های کارگر را  اين امر هيچ ربطی به طبقه کارگر ندارد و نه فقط. سرمايه داری است

سرشکن کردن بار بحران بر زندگی سرمايه داران در خدمت  حل نمی کند بلکه مانند همه راهکارهای ديگر

اما طنز . اعالميه عبارتی به چشم می خورد که ظاهر آن تا حدودی گمراه کننده است در ميان بندهای. کارگران است

استتار نيات  اين است که رؤسای کنفدراسيون و جناب گای رايدر خود حتی در اين مورد نيز قادر به ماجرا

ديگر صدر کنفدراسيون جهانی  او و سرمايه داران. رمايه داری نشده اندضدکارگری خويش در خدمت نظام س

شايد چند کارگر ساده لوح در اين يا آن . سخن گفته اند »مقابله با خطر کاهش دستمزدها« اتحاديه های کارگری از 

 چنين. دها استگويا مراد رؤسای کنفدراسيون واقعًا جلوگيری از سقوط بيشتر دستمز گوشه دنيا چنين پندارند که

تسليم سران دولت ها  گای رايدر و شرکای وی در همين اعالميه ای که. پنداری از بيخ و بن غلط و بی پايه است

الزم به ذکر است . خطر بحران سرمايه است خواهند کرد تصريح نموده اند که منظورشان يافتن راهی برای کاهش

 سرمايه داران با   مايه داری مروج اين باور خرافی هستند که گوياسر که عده ای از نمايندگان فکری و اقتصاددانان



سرمايه رفع   انباشت را هميشه داغ نگه دارند و خطر بحران را از کارگران می توانند بازار رونق افزايش دستمزد

 و از !!دجاهای ديگر جستجو می کنن اينان ريشه بحران را نه در وجود رابطه توليد ارزش اضافی بلکه در!! کنند

گای رايدر و سرمايه داران  .همين رو درهم و ديناری اضافه دستمزد را راه نجات سرمايه از بحران تلقی می نمايند

دارند و مرادشان از پيشنهاد مقابله با کاهش  صدرنشين کنفدراسيون تأکيد کرده اند که به همين جماعت تعلق

تنظيم کنندگان .  خطر غرق شدن سرمايه در منجالب بحران استکاستن از دستمزدها نه بهبود معيشت کارگران بلکه

   :اعجاز نسخه خويش می گويند اعالميه در باره

کند که نابرابری  منشور لندن اشاره ای به خطر واقعی کاهش دستمزدها دارد و اين واقعيت را برجسته می... «

قدرت خريد کارگران قادر به ايجاد    ا کهفزاينده درآمدها در جهان يکی از عوامل اصلی رکود جاری است، چر

تضمين برخورداری کارگران از حق قرارداد دسته جمعی . است تقاضای کافی برای کاالها و خدمات در بازار نبوده

دستمزد باعث پيدايش يک بستر مناسب در بازارهای کار، تحرک اقتصاد و افزايش قدرت  و تقويت نهادهای تعيين

بانک جهانی، سازمان  اصالح صندوق بين المللی پول، اين امر ارتباط تنگاتنگی با . د شدخانواده ها خواه خريد

   ».يک نظام کارآمد و پاسخگو برای اداره جهان دارددر مرکز ) ILO(و دخالت سازمان جهانی کار  تجارت جهانی 

بيندازند جاودانگی  کنفدراسيون اصرار دارند که اگر سرمايه داران گوشه چشمی به دستمزدهای کارگرانسران  

می کوشند تا به !! استدالل های الزم آنان مخصوصًا با رجوع به. نظام سرمايه داری را تضمين خواهند کرد

هدفشان اصًال .  هيچ نيت سوئی ندارند"با خطر کاهش دستمزدها مقابله"دولتمردان سرمايه ثابت کنند که از فرمول 

 دغدغه وقوع بحران و متزلزل شدن شيرازه حيات سرمايه داری است که آنان را به. نيست بهبود زندگی کارگران

   .تکاپو انداخته و در اين راستا است که به تدوين منشور اهتمام کرده اند

 ين اعالميه صدرنشينان همان نهادی هستند که در طول چندتنظيم کنندگان ا. توضيح داديم مفاد اعالميه نکاتی بود که

و حامی مبارزات و  سال اخير از جمله از سوی سنديکاليست های ايرانی به عنوان پشت و پناه توده های کارگر

هدف از نگارش همه اين ها و از . توضيح داده ايم در اين باره ما پيش تر زياد. مدافع حقوق آن ها معرفی شده اند

همان حال چند و چون ادعای  به ماهيت جنبش سنديکاليستی و درهمزنجيران کارگر آشنايی بيشترله اين چند سطرجم

سرمايه جهانی حلق  را به دار اين جنبش آلت دستد جنبش ضدسرمايه داری طبقه کارگراست که تالش دارن کسانی

     .دنآويز کن
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