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  آينده کارگران اروپا در يونان رقم می خورد
  

  
  

  :توضيح گاهنامه کنترل کارگری
  

ترجمه و انتشار مطلب زير به معنای تائيد نظرات آورده شده در آن 
صرفا بدليل اهميت اتفاقاتی که در يونان می افتد که نمونه ای . نيست
امه وسيعتر سرمايه جهانی برای نه تنها اروپا بلکه کل از برن

به آزمايش گذاشته و در يونان کارگران و مزدبگيران جهان است 
برنامه و سياست هايی که بر اساس منافع سرمايه و سود . شده است

بری بيشتر و آنسوی آن گسترش فقر و نابودی دست آورد های 
الب در آموختن و درک اهميت اين مط.  ريخته شده است،اجتماعی

برنامه های سرمايه جهانی و کسب تجربه از فراز و فرود مبارزات 
کارگران و مزد بگيران يونان برای سازماندهی و تقابل با اين سياست 

  .هاست
  

  آينده کارگران اروپا در يونان رقم می خورد
  

  دادخواست انترناسيونال چهارم
  

ه سياست رياضت اقتصادی برای دو سال است که مردم يونان بر علي
صندوق بين المللی پول، .("Troika" که توسط  دسته سه تای ها

بر آنها تحميل شده مبارزه ) کمسيون اروپا و بانک مرکزی اروپا

پس از هفتاد و يک روز اعتصاب، پس از تظاهرات توده ای . ميکنند
و اشغال ميدان ها توسط ناراضيان، پس از اشغال محل های کار، در 

 می، احزابی که اين سياست ها را پذيرفته ۶رگزار شده در انتخابات ب
 به  درصد آرا٣٧ درصد آرای مخالف روبرو شدند و ۶٠با بودند 

  .ه شد راديکال داداحزاب چپ
 دو سالی که برای افزايش انباشتگی سرمايه مالی مسير سازی در

شده ، يونان تبديل يه آزمايشگاهی شده که هدف آن وادار کردن مردم 
برنامه نجاتی .  پرداخت هزينه های بحران های سرمايه داری استبه

تضمين :  که به يونان تحميل شده يک هدف را دنبال ميکند
بازپرداخت بدهکاری ها توسط دولت يونان به بانک ها، برای حفظ 

 که اين نکاتی. نقش سوداگرانه پول در حباب مالی که ساخته اند
 اين هدف هستند که در يونان تا چه برنامه ها را همراهی ميکنند، با

 ، فقير کردن بيشتر آنهارا با از کار کارگران هحد ميشود ثروت حاصل
 پايين آمدن ،تاثير اين سياست ها. آورددر  بيشتر سرمايه انحصاربه 

 ؛ تغيير قوانين و مقرراترز وحشتناکمزد و حقوق بازنشستگی بط
 درصد از ٢١.٢ال حاضر که در ح( ، افزايش بی رحمانه بيکاریکار

 درصد از ۵٠ درصد از زنان و ٣٠جمعيت فعال کشور ، نزديک به 
- ١٩٢٩؛ بحرانی مشابه آنچه در سالهای )جوانان را در بر ميگيرد

 که پيش ٢٠١١ درصدی درآمد ملی در سال ۶.٩سقوط  ( ١٩٣٠
 درصد ديگر به آن افزوده خواهد ۵.٣ هم ٢٠١٢بينی شده در سال 

 در ٢٠١٢ درصدی توليدات صنعتی در مارچ  ۴.٣شد؛ کاهش 

  شويدمتحدکارگران جهان  زنده باد همبستگی بين المللی  کارگران
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( ؛ نابودی سيستم درمان اجتماعی ...)٢٠١١مقايسه با مارچ سال 
 بيمارستان و ناپديد شدن يک پنجم کارکنان شاغل در ١٣٧بستن 

 ١.١زمينه خدمات درمانی، کمبود دارو بدليل عدم پرداخت بدهی 
سکونی   واحد م٢٠٠.٠٠٠(و بازار امالک ...) ميليارد يورويی
آنهم در حالی که آمار مردم بی خانمان افزايش پيدا ... غيرقابل فروش

  ...، سوء تغذيه)ميکند
صندوق ( در تقابل با سياست تحميل شده توسط دسته سه تای ها 

، چپ راديکال )جهانی پول، کميسيون اروپا و بانک مرکزی اروپا
ست کانون سيادر   که اکنون Syrizaيونان و بطور مشخص حزب 

پشتيبانی است پنج اصل   که دارایاضطراری، از برنامه استيونان 
  :ميکند

  
 ، هرگونه برنامه رياضت memorandaبرداشتن  -١

اقتصادی و ضد اصالحات قوانين کار که کشور را به نابودی 
  .ميکشاند

 .ملی کردن بانک ها ی که توسط دولت به آنها کمک شده -٢
 محکوم کردن و  که،تعليق در پرداخت بدهی ها و مميزی -٣

 .کندمی لغو بدهی های نامشروع را امکان پذير 
 .يت سياسی وزيران از پيگرد قانونینلغو ام -۴
حزب  ( PASOKامثال تغيير قانون انتخاباتی که به  -۵

 اين امکان را !"دمکراسی نوين"و ) سوسياليست هلنيک
می دهد که به ضرر مردم يونان حکومت کنند و کشور را به 

 .ورطه بحران بکشانند
  
ين الملل چهارم همه فعاالن کارگری جهان، همه ناراضيان، همه ب

آنهايی که از طيف چپ هستند، به پشتيبانی از برنامه اضطراری فرا 
  .می خواند

 ما خواهان موفقيت مردم يونان درتحميل اين خواسته ها توسط رای
شان و بسيج عمومی برای يک دولت همه گير اجتماعی و سياسی 

 . هستيم، سينه برنامه رياضت اقتصادی بزندچپ که دست رد به
از اين جايگاه است . دولتی که بتواند لغو همه بدهی ها را تحميل کند

که ما همه نيروهايی را که برعليه رياضت اقتصادی در يونان 
)Syriza, Antarsya, the KKE,  سنديکاها و ديگر جنبش های 

  .می خوانيمبه پيرامون اين برنامه اضطراری فرا ) اجتماعی
اين بحران، بحران يونان بتنهايی نيست، بلکه بحران کل اتحاديه 

بحران شيوه . اروپاست که در خدمت سرمايه و دولت ها عمل ميکند
صندوق (اين نه با دسته سه تای ها . توليد سرمايه در کل دنياست

که مردم يونان ) جهانی پول، کميسيون اروپا، بانک مرکزی اروپا
تالش . بگيرند که کشورشان چه راهی را پی بگيردم است که تصمي

آنگال مرکل صدر اعظم آلمان برای تحميل يک رفراندوم به مردم 
درجهت به زير  ( ٢٠١٢ ژوئن ١٧يونان در ارتباط با يورو در 
 واحد امروز، اين نه. بايد رد شود) کشيدن دولت برآمده از انتخابات

  .بايد با آن مبارزه شود که دسته سه تای ها است که ، يوروپول
بيش از هر زمان ديگری، مقاومت در برابر سياست  رياضت 
اقتصادی و مبارزه برای گسست از سياست ها و پيمان نامه ها که 

 ضروری ،اساس ساخت و ساز اتحاديه اروپا را تشکيل ميدهند
  . ميکند

بيش از هر زمان ديگری، مبارزه بر عليه رياضت نبايد به مفهوم 
ت به ناسيوناليسم باشد، بلکه پيشرفت جنبش بسوی اروپايی بازگش

ديگر که از حاکميت دموکراتيک و حقوق اجتماعی همه مردم و با 
  . اروپا باشد، دفاع کندیافق اتحاد سوسياليست

آنها روش های خود را بر . يونان به آزمايشگاه اروپا تبديل شده است
يش گذاشته اند که در انسانها همچون موش های آزمايشگاهی به آزما

پی آن بر کشورهايی نظير پرتغال، اسپانيا، ايرلند، ايتاليا و و و، به 
مردم يونان در محيط های کار، در خيابانها و . مرحله اجرا بگذارند

در صندوق ها رای بر عليه اين سياست های بی رحمانه، سر به 
ه آنها، مقاومت يونانيان، مقاومت ماست، مبارز. شورش برداشته اند

اين مقاومت نشانگر دفاع از منافع عموم مردم و . مبارزه ماست
مقابله با طبقه حاکم است، چه در سطح ملی و چه در سطح تمام 

ما بايد در جهت پشتيبانی از مبارزات مردم يونان و چپ . اروپا
در بهترين حالت اما، بهترين . قوی تر کنيمراديکال، اتحادمان را 
بارزه مردم يونان، استفاده از روش آنها در همه شکل همبستگی با م

کشورها با توسعه بخشيدن و هماهنگ کردن مقاومت برعليه سياست 
  . می باشدهای غير انسانی رياضت اقتصادی و نابودی

   چيزی که سرمايه بعنوان مسئول اين بحرانها از آن می ترسد
  .سرايت مبارزه بديگر کشورهاست

  
  ٢٠١٢چهارم ماه می 

  ت اجرايی بين الملل چهارمهيئ

  ديدگاه بين الملل: منبع

  روشنی: ترجمه از 
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 گزارش پنجم از سفر مکزيک

  

  نوشته فريده ثابتی

  ديدار با زنان

  

از منطقه دياموند و  بعد از ديدار ١٨.١٠.٢٠١١روز سه شنبه 

گفتگو با زنانی که منطقه را برای زندگی خود تصرف کردند، در 

اين جا هم منطقه ای فقير . منطقه همسايه بديدار زنان ديگری رفتيم

يک زوج مسن که دارای دو خانه . نشين اما با فرهنگی غنی است

مسکونی کوچک بودند، گرچه ثروتمند نيستند اما يکی از خانه ها را 

ه محل ديدار زنان مسن مناطق مختلف مکزيکو سيتی و شهرهای ب

هر سه شنبه زنانی از نقاط مختلف شهر با بقچه . ديگر تبديل کردند

ای، سبدی يا کيفی حاوی غذا يا شيرينی برای ديدار هم و گذراندن 

زنانی که از شهرهای ديگر می آيند . ساعاتی با هم به اين جا می آيند

 می گيرند و می توانند در اتاق های خانه، شب مورد استقبال قرار

آن ها از مسائل و مشکالت خود با هم صحبت می کنند و . اطراق کنند

زن نسبتا جوان تری که معلم بازنشسته است، به . چاره می جويند

. آن ها از ما استقبال می کنند. بيسوادان خواندن و نوشتن ياد می دهد

شحالند که ما بديدارشان رفته ايم و آن ها خو. به هم معرفی می شويم

ما نيز شايد هرکدام به اين فکر می کنيم که وقتی دولت بفکر مردم 

بويژه افراد مسن و فقير نيست، يک ابتکار عمل کوچک می تواند 

از افسردگی و تنهائی اين انسان های . دريچه ای بسوی اميد باز کند

که می شود و بايد چنين عزيز بکاهد و در عين حال ايده ای ايجاد کند 

آن ها ما را به غذاها . امکاناتی را به دولت سرمايه داری تحميل کرد

و شيرينی هائی که در سبدهای هايشان روی ميز قرار داشت، مهمان 

زن مسنی که شاعراست به اصرار ديگران اشعارش را . می کنند

ايران آن ها . و دسته جمعی برای ما آواز می خوانند. برای ما خواند

را نمی شناسند و مشتاقانه به توضحيات ما گوش می دهند و از ما 

دوستان . می خواهند که ما هم برای شان بخوانيم که ما هم می پذيريم

.  را با هم می خوانند٧٠ و ۶٠آلمانی ما نيز يکی از آوازهای دهه 

يک ساعتی آن جا می مانيم و سپس هرکدام با خط خود به فارسی و 

زی در دفتر يادداشت خانه زنان می نويسيم و با خاطره ای آلمانی چي

   .دل انگيز آن ها را ترک می گوئيم

 UNAM  (Universidad Nacional Autónoma de دانشگاه

México)،  

  دانشکده اقتصاد، ميدان سرخ

 در دانشکده اقتصاد يک جلسه سخنرانی و پرسش و ١٢:٣٠ساعت 

ضعيت طبقه کارگر و عدم موضوع  و. پاسخ ترتيب داده شده است

 دقيقه ١٠هرسخنران . امنيت شغلی در مکزيک، آلمان و ايران است

  .وقت دارد تا مختصر راجع به موضوع صحبت کند

وی با خوش آمد .  اولين سخنران بودWilli Gomezويلی گومز 

مهمانان آلمانی، دانشجويان و کارگران به دانشگاه : گوئی آغاز کرد

ه بزرگترين مرکز آموزشی مستقل مکزيک که اونام خوش آمديد، ب

اين دانشکده . سال ها برای اين منظور در آن مبارزه شده است

اقتصاد جای مناسبی برای بحث در رابطه با وضعيت کار است زيرا 

دانشجويانی که اين جا تحصيالت دانشگاهی را آغاز می کنند، بطور 

  .ند شدخيلی گسترده با شرايطی که خوب نيست روبرو خواه

مردمی که در اين کشور زندگی می کنند، خانواده های کارگری که 

قبال می توانستند با دستمزدهای خود زندگی کنند، اکنون ديگر نمی 

قدرت خريدشان پايين آمده و يک رشته نقض حقوق کار . توانند

. وجود دارد و اخراج های زيادی که کنسرن های بزرگ انجام داده اند

% ۵٠و و نيم ميليون بيکار وجود دارد که بيش از به طور رسمی د
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تنها يک سوم جوانان دارای کار . آن ها را جوانان تشکيل می دهند

نيروی کار موجود بيکار % ۶٠هستند و در شهر مکزيکوسيتی 

  .است

رفرم هايی انجام يافته که شرايط کار را به ويژه برای جوانان بدتر 

ر به طور ويژه بسيار مهم شده بنحوی که اولين محل کا. کرده است

و اگر جا نيفتد هيچ حقی بربازنشستگی و غيره وجود نخواهد . است

 استثمار در اولين - بدون کمک دولتی–در بازار کار مکزيک . داشت

 ماه ١٨و می شود بعد از . کاری که جوان آغاز می کند خيلی باالست

زخريد وجود کار، بدون اين که حتی حقی برای دريافت غرامت يا با

در رابطه با بيمه .  داشته باشد، جوانان را اخراج و بيکار کرد

سهم کارفرما را دولت می پردازد يعنی صندوق % ۶٠اجتماعی هم 

  .دولت به نفع کارفرمايان غارت می شود

آن ها . جوانان بزرگ ترين قربانيان سيستم سرمايه داری هستند

لب از واقعيت فرار می کنند برای اين که از اين شرايط دور باشند اغ

يا به چنگال سازمان های . و يا به مصرف مواد مخدر آلوده می شوند

تروتسکی می گويد . جنايتکار و مافيائی مواد مخدر می افتند

دانشجويان بخودی خود هيچ گروه اجتماعی ويژه نيستند بلکه 

ی دانشجو هستند و گروه اجتماعی ای را که از آن آمده اند بازتاب م

می بينيم که در جهان جوانان راديکال شده اند و سازماندهی . دهند

بسياری از جوانان وجود دارد زيرا شرايط موجود را نمی خواهند 

اما متاسفانه اين طور است که . جوانان شورشی هستند. تحمل کنند

دانشجويانی که شورشی هستند، وقتی درسشان تمام می شود و کار 

آن راديکاليسم دوران دانشجوئی را، ويژگی خوبی پيدا می کنند، 

. خاص جوانی می نامند و به ايده های نئوليبرالی روی می آورند

جوانانی که در اين جا مشغول تحصيل هستند را فرامی خوانيم تا با 

. تا سيستم اين توليد بيگانه را انقالبی کنند. سيستم مخالفت کنند

ليد کاال انجام می گيرد، شورش انقالبی بايد درست در جائی که تو

کارل مارکس می گويد که بين کار و سرمايه تضاد وجود . اعالم شود

سرمايه سعی می کند نيروی کار را، به حداکثر ممکن استثمار . دارد

و کارگران سعی می کنند به ازای نيروی کار خود دستمزد ممکن . کند

جر می شود اين تضاد اغلب به يک رابطه خشونت آميز من. را بگيرند

که به طور مستقيم يا غير مستقيم، می خواهد بيعدالتی را در رابطه 

مارکس هم چنين از . با محيط زيست و ديگر چيزها هم اعمال کند

قطبی شدن جامعه صحبت کرده است که در يکطرف، ثروتمندان 

. تروتمندتر و در طرف ديگر به تعداد فقرا اضافه و فقيرتر می شوند

 که مبارزه بايد عليه سرمايه داری جهت گيرد و در مارکس می گويد

جائی انجام گيرد که کاالها توليد می شوند؛ زيرا در اين جا  تضاد در 

مالک کارخانه، مالک مواد اوليه ، مالک . شديد ترين حالتش است

در طرف ديگر ما . کاال، سعی می کند همواره استثمار را تشديد کند

دستمزدی که . مزدی که می گيريم نداريمقرار داريم که چيزی جز دست

ما دستمزد چيزی را که . با آن بتوانيم زنده بمانيم و دوباره کار کنيم

  .توليد می کنيم دريافت نمی کنيم

در مقابل آن ما به . خصوصی سازی ها در همه جهان جريان دارد

. يک استراتژی جمعی نياز داريم که در آن نسل ها باهم کار کنند

بايد يک تفکر انتقادی رشد کند و .  پيران باهم عمل کنندجوانان و

 گفت که تفکر انتقادی بايد ١٩٧٠پابلو فرناندز در دهه . تکامل يابد

وی هم چنين گفت که بايد تواضع رشد کند و مساله اصلی . رشد کند

اين باشد که همواره فرد برای کشف چيزهای جديد نوآوری داشته 

تا به تغيير واقعی . تقويت می کندنوآوری کنجکاوی را . باشد

مناسبات راه ببرد و سيستم سرمايه داری لغو شود، پيش از آن که 

دانشجويان دانشگاه ها بايد . سرمايه داری، جامعه انسانی را برچيند

در طرف کارگران قرار بگيرند و دانش خود را در خدمت تغيير جهان 

اشد که کلمات قشنگ بنا نبايد اين ب. و رهايی کارگران قرار دهند

  . بگويند بلکه بايد آن ها را در عمل پياده کنند

از آلمان توضيح داد که بين او و Brieden   Hubertهوبرت

. گئورگ در رابطه با آلمان خودبخود يک تقسيم کار ايجاد شده است

او در باره تاربخچه تخريب بنيان های اجتماعی و گئورک در رابطه 

. وز خود در اين رابطه صحبت خواهد کردبا تجربه شخصی و به ر

. وضعيت آلمان را نمی شود با مکزيک و ايران مقايسه کرد: وی گفت

يک کشور امپرياليستی است و . آلمان يک کشور بزرگ صنعتی است

. در زمينه صادرات بعد از چين در جهان درمقام دوم قراردارد

، مثال »به طعنه « کاالهای آلمان به مکزيک هم صادر می شود 

اسلحه هايی که پليس مکزيک و کارتل های مواد مخدر از آن استفاده 

ميزان بيکاری به نسبت . می کنند از شرکتی بنام کخ در آلمان می آيد

. پايين است اما در مقابل تخريب بنيان های اجتماعی بسيار باالست

وی اين تخريب را به اتحاد دوباره دو آلمان برمی گرداند و معتقد 

ت آن زمان در رقابت با آلمان شرقی و برای اين که بگويند در اس

غرب رفاه است و زندگی بهتری فراهم است، در نتيجه سطح 

 از ديد من توجه به مساله سطح زندگی و -دستمزدها باالتر بود 

معيشت کارگران تنها با اين عامل کمی ساده نگری است زيرا دستمزد 
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يه دار يا نماينده اش بلکه براثر نه برمبنای ميل اين يا آن سرما

چگونگی آرايش قوای طبقاتی و به ويژه قدرت يا ضعف طبقه کارگر 

بعد از . تعيين می شود و عوامل ديگر بعد از آن نقش بازی می کنند

اتحاد،  بسياری از سياسيون اروپائی تحليل می کردند که آلمان می 

کند برکل اروپا سلطه تواند بدوران قبلی برگردد و با اين اتحاد سعی 

. خود را برقرار سازد و دوباره بتواند نقش قدرتی جهانی را بازی کند

از طرفی صعود . دقيقا اين طور نبود، اما اين هم باز اتفاقی افتاد

بعد از جنگ جهانی دوم آلمان خيلی . اقتصادی سياسی آلمان در اروپا

ه آلمان در شکل اعزام نظامی کردن دوبار. سريع بازسازی شد

از طرف ديگر از . نظاميان آلمانی به خارج از کشور انجام يافت

طريق آماده سازی کشور با صادرات تا بتواند مثال با قدرت بزرگ 

برای اين کار الزم بود دستمزدها را که باال بود پايين . چين رقابت کند

شد و خود برای اين کار ماشين های پيشرفته بکار گرفته . بياورند

  . کار سازی ابزار کار را رشد دادند

در قدم اول پيش شرط های کاهش دستمزد ها اين بود که 

در آن زمان . استانداردهای اجتماعی و دولت رفاه را از بين ببرند

با تخريب . حقوق بيکاری و کمک به بيکاران مقدار نسبتا خوبی بود

خش های با دستمزد اين بنيان ها مردم مجبور به پذيرفتن کار در ب

بخش هائی که قبال بخاطر پايين بودن استانداردها، مورد . پايين شدند

همه دولت ها از محافظه کار تا سوسيال . پذيرش قرار نمی گرفت

دموکرات با آن موافق بودند اما حزبی که راديکال به آن پرداخت، 

ت سوسيال دموکرات ها و سبزها بودند که برای اولين بار اين وضعي

آن ها بعد . را دنبال کردند، تا آلمان دوباره قدرت بزرگ جهانی شود

از جنگ دوم دوباره ارتش آلمان را در جنگ، جنگ يوگسالوی 

را به اجرا در ) Agenda2010( ٢٠١٠بعد برنامه . شرکت دادند

.  آوردند که با آن، استانداردهای اجتماعی در آلمان کاهش داده شد

 ميليون نفر آن ها ٧،٨ر کار می کنند که  ميليون نف٣٠در آلمان 

اين ها بايد گاه . بصورت گاه کار، يا بخش کار يا قرارداد موقت هستند

( شرودر . دو يا سه کار داشته باشند تا بتوانند زندگی را پيش ببرند

در هفته آخر حکومت خود پيشنهاد ) نخست وزير سوسيال دموکرات

گری داريم تا آن را در کل اروپا داد که اکنون نياز به يک برنامه دي

برای اولين بار اين برنامه در يونان به اجرا در آمد . واقعيت ببخشيم

 اما مردم يونان – منظور تخريب بنيان های اجتماعی بعد از آلمان –

  .بسادگی آن را نپذيرفتند بلکه در مقابل آن دست به مقاومت زدند

وه که همزمان با دانشجوی جوان گر Georg Peper سپس گئورک 

 ۴٠٠تحصيل به طور نيمه وقت بعنوان کارگر قرارداد موقت کار 

يوروئی در ماه دارد، از تجربه کار در دو شرکت، يکبار در يک 

. کارخانه حمل ونقل و يکبار در يک شرکت ساختمانی صحبت می کند

شرايط ناگوار کار در آلمان در رابطه با کارگران قرارداد موقت و عدم 

وی می . ت شغلی آن ها را به تفصيل مورد بحث قرارمی دهدامني

گويد يک کارگر قرارداد موقت از نظر سلسله مراتب کاری، کامال در 

چون مرتب جای کارش عوض می شود وابستگی به . پائين قرار دارد

چون در . محل کار و ارتباط با همکاران بين آن ها بسيار کم است

رد، هميشه امکان پايان دادن به کارش موقعيت شغلی متزلزلی قرار دا

در نتيجه بسيار محافظه کار می شود و به . توسط کارفرما وجود دارد

روسا وابسته،  به نحوی که پيروی از رئيس در بين اين کارگران 

بسيار باالست و مورد سوء استفاده، برای دادن گزارش عليه ديگر 

و کنترل دائم کارگر روسا خواهان دسترسی . کارگران قرار می گيرند

.  موقت از طريق تلفن و در صورت لزوم تهديد به اخراج هستند

گئورگ معتقد است انعطاف پذيرکردن کار چيزی نيست جز بی حق و 

در . حقوق کردن قانونی کارگران و باالخص کارگران قرارداد موقت

سازماندهی کارگران برای . چنين حالتی مقاومت هم سخت تر می شود

.  هم وقتی کار سطوح مختلف دارد بسيار مشکل تر می شودمقاومت

وی از شکست کوشش هايش برای سازمان دهی مقاومت بخاطر 

همين شرايط محافظه کارانه و گزارش به کارفرما می گويد اما 

توضيح می دهد که مثال های موفق هم وجود دارد به طور مثال 

در اشتوکن اعتصاب غذای کارگران قرارداد موقت فولکس واگن 

، يا کارموفق يک شورای کارگاه در يک ٢٠٠٩هانوفر در سال 

  .شرکت چاپ درشهر کيل

 صحبت های هردو سخنران توسط دوست خوبمان مشتهيلد دورتموند 

Mechthild Dortmund که همواره زحمت ساعت ها و روزها

ترجمه را با خوش روئی تقبل می کند، از آلمانی به مکزيکی ترجمه 

 دقيقه وقتی که داشتم شرايط کار ١٠ه طور خالصه در ب من. شد

 تا کنون، جريان خصوصی سازی ها و ۵٧کارگران را از آغاز انقالب 

چگونگی اجرای به اصطالح تعديل ساختاری و دولت الغر، فساد 

سياسی و مالی در ايران و جريان اخراج های توده ای کارگران از 

به طور نمونه نساجی  تا کنون، مبارزات کارگری؛ ١٩٩٠دهه 

مازندران، نيشکر هفت تپه و کيان تاير و داليل عدم موفقيت آن ها، 

شرايط نامطمئن کاری و عدم امنيت شغلی کارگران و وضعيت 
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کارگران با قرارداد موقت کار و مساله بيکاری در ايران و در پايان 

. از مبارزات جاری از جمله اعتراضات کارگران پتروشيمی ياد کردم

صحبت های من توسط بهرام قديمی،  به خواهش من از فارسی به 

  . اسپانيائی ترجمه شد

کارگر و عضو Federico Gonzales سپس فدريکو گونزالس 

اتحاديه مستقل جنرال تاير سن لوئيس پوتوسی در باره وضعيت 

وضعيت کارگران مکزيک : وی گفت. کارگران مکزيک صحبت کرد

. ون در مرحله بسيار سختی قرار داريمما اکن. بسيار پيچيده است

سياستمداران احزاب در حال تصويب رفرم ديگری در رابطه با بازار 

کار هستند که در صورت انجام، دشواری های موجود را تشديد 

تصويب اين رفرم ممکن است بيک  ناآرامی اجتماعی . خواهد کرد

 ملی و هم اکنون مبارزات زيادی هم در سطح منطقه ای، هم. بينجامد

مبارزات موفقی هم وجود دارد مثل . بين المللی در جريان است

مبارزه کارگران اوزکادی و همکاران ما در جنرال تاير سن لوئيس 

هم چنين مبارزاتی هم وجود دارد که دستاوردی نداشته اند . پوتوسی

و نتوانستند چيزی کسب کنند، زيرا قوانينی وجود دارد که منطبق با 

می کوشد با ) کونتيننتال( کارفرمای آلمانی ما . رفرماهاستعاليق کا

استفاده ازقوانين مکزيک، مخارج توليد را هرچه که بتواند کاهش 

در محل کارمان هم مرتب می گويند که بله هزينه توليد در . دهد

روسيه، برزيل و آمريکا خيلی کم است پس ماهم بايد بتوانيم ارزان 

شرکت ) اما ناموفق( سری حمالت جدی پس از يک. تر توليد کنيم

عليه اتحاديه مستقل، از سال گذشته به طور نسبی آرامش و 

کونتی بعد از مبارزه کارگران و نشست . هماهنگی وجود دارد

 کمی سياست هايش را تغيير داده است و ٢٠١١سهامداران در سال 

ره اين دو. در زمينه افزايش توليد با اتحاديه به توافق رسيده است

به همين سبب ما کارگران . آرامش نمی تواند زياد دوام بياورد

عالقمنديم با ساير اتحاديه ها، و با کميته های همبستگی در ارتباط 

قرار بگيريم و برای حمالت آتی کونتيننتال آلمان که حتما انجام 

  . خواهد شد، باهم مبارزه کنيم

رصد کارگران در  د٩۵در شرايط کنونی مکزيک و بدون انجام رفرم، 

شرايطی هستند که اتحاديه های شان عاليق کارفرماها را پيش می 

يعنی که اتحاديه با کارفرما قراددادهای . برند نه عاليق کارگران را

مهم است که . کاری ای را منعقد می کند که به نفع کارفرماها است

م، اين قراردادها را معرفی کنيم، عليه آن ها اعتصاب و اعتراض کني

در باره شان به بحث بپردازيم و آن ها را در معرض افکار عمومی 

  .قراردهيم

بحث پايانی را خسوس تورس در رابطه با تجربه ازدکادی دنبال کرد 

  .که از تکرار آن خودداری می کنم

 POSاز دانشگاه بعد از پرسش و پاسخ و پايان جلسه به سمت دفتر 

نهار را در قهوه . کت کرديمکه در منطقه شلوغ پايين شهر است، حر

خانه ای سنتی روبروی دفتر که در مکزيکوسيتی بسيار فراوان است 

در . ديگر شب شده بود. و برای ادامه جلسه به دفتر رفتيم. خورديم

POS ،ادامه سمينار ديروز در رابطه با مساله زنان در مکزيک 

مردان جمعيت نسبتا زيادی از زنان و . ايران و آلمان ادامه يافت

کارگر شرکت کرده بودند و با خود غذا برای جشن بعد از صحبت ها 

گذشته از اين رفيق زنی از سن سالوادور اتنکو به . آورده بودند

. همراه پيرمردی که از زندانيان سياسی مقاوم بود شرکت کرده بودند

ماريا آتيالنو و ناچو و ترينی در باره مساله زنان و قتل زنان که در 

سترده در مکزيک وجود دارد، صحبت کردند که ترجمه سطح گ

از ايران من در . صحبت های آن را دوست ديگری انجام خواهد داد

رابطه با وضعيت زنان و زنان کارگر در ايران در بخش های مختلف 

توليد، بهداشت، آموزش، کشاورزی، صنايع دستی و قالی و به ويژه 

 ها و مبارزات زنان کارگر زنان دوزنده و شرايط کار و زندگی آن

صحبت کردم و مژده از شرايط خود در زندان گفت که بسيار مورد 

  . توجه قرار گرفت

مشتهيلد دورتموند در رابطه با وضعيت زنان در آلمان به صحبت 

وی مساله زنان را از ديد تاريخی مورد توجه قرار داد و . پرداخت

نترناسيونال دوم در سال بيان کرد که کالرا زتکين در کنفرانسی از ا

 برای اولين بار به مسائل و مشکالت زنان و کارگران زن ١٨٨٩

پرداخت و در اين رابطه سخنرانی کرد و مساله سازماندهی زنان 

تا آن زمان شرکت زنان . سوسياليست توسط خودشان را مطرح کرد

بعد از انقالب . در اجتماعات ممنوع بود و زنان حق رای نداشتند

در آغاز قرن بيستم در .  زنان دارای حق رای شدند١٩١٨ر در نوامب

آلمان يک رشته اعتراضات و تظاهرات برای حقوق زنان و شرايط 

 ساعت کار روزانه ٨کاری بهتر برای زنان کارگر و مادران؛ مثل 

زنان هم چنين در شهرهای بزرگ عليه جنگ اول و . وجود داشت

کشور دست به اعتراض گرسنگی و اعالم موقعيت اضطراری در 

  .زدند
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در زمان حکومت هيتلر برای زنان وظايف ديگری تعين شد که زنان 

بخاطر ميهن و خانواده بايد بچه های بيشتری می آوردند تا حيثيت 

 شبيه تبليغات جمهوری اسالمی ايران برای -مرد و خلق را حفظ کنند

نين  ، زنان وابسته به نازيسم هم چ–حيثيت امت بزرگ اسالم م

بعنوان نگبهان و پاسدار در اردوگاه های هيتلری کار می کردند و در 

اما در مقابل زنانی هم . اين شخصيت، بسيار خشن و فناتيک بودند

وضعيت زنانی که . بودند که عليه رايش سوم به مقاومت دست زدند

در اردوگاه های هيتلری زندانی بودند يا زنانی که ازکشورهای 

آلمان آورده شده و به کار اجباری در کارخانه های مختلف اروپا به 

توليد مهمات و مصالح جنگی بدون دستمزد و پول و در شرايط بسيار 

  . ناگوار بکار گمارده شده بودند بسيار وخيم بود

 Trümmerfrauenبعد از جنگ جهانی دوم زنانی که معروف به 

 جنگ جان  سال که از۵٠ تا ١۵ زنانی بين –زنان خرابه ها بودند 

سالم بدر برده بودند توسط نيروهای متفقين که پيروز جنگ بودند 

فراخوانده شدند تا بعنوان نيروهای کمکی برای ترميم خرابی های 

آن ها می بايست ديوارهای خانه های . جنگ بکار گمارده شوند

مخروبه را با دست و با وسايل ساده کامال تخريب کنند و آجر و خاک 

 کنند، وسايل قابل استفاده خانه ها را سوا سازند و زمين را از هم جدا

آن ها می بايستی . را برای بازسازی خانه ها و کارخانه ها آماده کنند

هم چنين با ايجاد يک زنجيره انسانی خاک و آشغال و نخاله ها را از 

  -م.بهمين سبب آن ها را به اين نام می خواندند. محل دور می کردند

 بندرت حقوقی تعلق گرفت و کار سخت شان کار بحساب به اين زنان

در زمان بعد از جنگ دوباره . نيامد و به آن بازنشستگی تعلق نگرفت

تصوير سنتی زن بعنوان زن برای توليد بچه، برای کارآشپزخانه و 

خدمتکار کليسا و وابسته به مرد، غلبه يافت تا زن را از مال عمومی 

زنان زيادی . به اين تصوير تن درنداداما واقعيت . دور نگهدارند

بودند که در کارخانه های مختلف از جمله صنايع الکترونيک، وسايل 

زندگی، دوزندگی و صنايع غذائی مثال کارخانه بالزام در هانوفر کار 

سقط جنين . می کردند اما باز مرد نان آور خانواده محسوب می شد

 مسائل مختلف از جمله  زنان حق تعيين سرنوشت خود در. ممنوع بود

  .سکس را نداشتند و صحبت در اين موارد تابو بود

 بصورتی آرام و ٧٠، يک جنبش جديد زنان در دهه ۶٨از جنبش 

در اين جنبش زنان خواهان سازماندهی مستقل . تدريجی شکل گرفت

. عليه ساختار مردساالر در جامعه و در جنبش چپ برخاستند. شدند

 که خود در باره  پيکر خود و جهت گيری خواستار اين حق شدند

 که سقط جنين را ٢١٨سکسوئل خود تصميم بگيرند؛ عليه ماده 

ممنوع می کرد، مبارزه کردند؛ با خشونت عليه زنان مبارزه کردند؛ 

با همجنس گراه ستيزی؛ با نظامی گری؛ با تجارت زنان، با توريسم 

از همه درآن جا  بيش -برعليه استثمار زنان. سکس مبارزه نمودند

که به جهان سوم معروف شده است مبارزه کردند و به عرصۀ 

مراکز مستقل زنان را ايجاد . همبستگی جهانی زنان وارد شدند

کردند؛ هم چنين کتابفروشی های زنان و خانه های زنان و غيره را 

  . ايجاد نمودند

اين جنبش زنان به چيزهای زيادی دست يافت؛ به چيزهايی که به 

سقط جنين قانونی شد؛ : يده آل های اجتماعی مربوط بودا

همجنسگرائی بيش و بيشتر مورد شناسائی قرارگرفت، و حتی 

ازدواج همجنسگراها؛ تعداد زيادی خانه های زنان و ادارات استقرار 

 و ١٩٧٠اما مطالبات مستقل جنبش زنان دهه . برابری ايجاد شد

، تخصصی، بوروکراتيک  نسبتا در محدوده ساختارهای دولتی١٩٨٠

و رسمی ماندند و نيروی اجتماعی شان را از دست دادند و در ميان 

اکثريت توده های مردم تصوير نقش زن به واقع تغيير نکرد، آن 

  .گونه که امروز آن را در ميان زنان و دختران جوان می بينيم

  

  

  

. جنبش امروزی زنان در آلمان بطور نسبی ضعيف و کم حضور است

در صحنه های مستقل و آکادميک زنانی وجود دارند که بشدت خود 
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هم ( را با مسائل قانون گرائی و نورم های بدنی مشغول کرده اند

 رابطه با دو جنسيت شناخته شده، بلکه هم چنين با چنين نه فقط در

، تم تبعيض و خشونت پدرساالرانه )تغيير جنسيت و همجنسگرائی

  . عليه زنان، هم چنان مثل قبل مهم است

در بخش اتحاديه ای مساله دستمزد برابر زن و مرد و انتقاد به ويژه  

 زنان به به دست درازی جنسی در محل کار و همبستگی بين المللی با

، اسباب -، اقالم ورزشی-لباس( ويژه در کارخانه های توليد جهانی

در کشورهايی مثل بنگالدش، چين، ) ، و صنايع الکترونيک-بازی

هم چنين زنان زيادی در جنبش مخلوط .... آمريکای مرکزی و 

اجتماعی يعنی همراه با رفقای مردشان فعال هستند؛ بطور مثال 

ی شدن، گروه های مخالف نيروگاه های اتمی، انجمن های منتقد جهان

تظاهرات روز دوشنبه، جنبش حمايت از محيط زيست، و گروه های 

بعد از پرسش و پاسخ،  صرف غذا، بحث های جداگانه،  . شهروندی

آشنائی های جديد، عکس های يادگاری و جشن بود که تا نيمه شب 

              .ادامه داشت

  ٢٠١٢فوريه 

 

 

 یاخبار کارگر

  درگيری کارگران معدن با پليس در اسپانيا

تظاهرات معدنچيان اسپانيايی در اعتراض به کاهش نيروی کار ده 
معدن برای اعتراض به سياست های رياضتی دولت  هزار کارگر

پليس مادريد صف تظاهرکنندگان را . آمدند اسپانيا در مادريد گرد هم
در خط محاصره پليس ايجاد شکاف  معدنچيان نيز برای. محاصره کرد

 نفر زخمی ١٤ديروز  در درگيری های. به پرتاب ترقه روی آوردند
  . شدند

دو اتحاديه . پيوستند معدنچيان اسپانيايی به صف معترضان دولت
اتحاديه  کنفدراسيون ،معدنچيان و صنعت معدن اسپانيا بزرگ و اصلی

 های کارگری و اتحاديه سراسری کارگران با برگزاری تظاهرات
نيرو در معادن اين  در مادريد اعتراض خود را به کاهش گسترده

  .کشور به نمايش گذاشتند

 

  

  مرگ پنج کارگر در چاه فاضالب

پنج کارگری که جهت رفع گرفتگی چاه فاضالب به شهرک : ايلنا
کريم اعزام شده بودند بر   واقع در شهرستان رباط صنعتی نصيرشهر

 .ضالب جان باختندفا اثر گازگرفتگی در داخل چاه

به گزارش ايلنا، اين حادثه در ساعت شش عصر شنبه رخ داد و در 
ساکنان اين منطقه عوامل آتش نشانی در محل حضور پيدا  پی تماس

 .هر پنج کارگر را به بيرون از چاه منتقل کنند کرده و توانستند جنازه

 حادثهبنا بر اين گزارش، در تحقيقات پليس سه نفر از قربانيان اين 
شناسايی و هويت دو نفر ديگر هنوز معلوم نيست و تحقيقات پليس 

 .هويت دو نفر ديگر ادامه دارد برای شناسائی

  

با اميد به کسب قدرت همه کارگران و 
و هم   توزيع- زحمتکشان هم درتوليد
 درسياست

 

  

 زنده باد سوسياليسم       

 
Weblog:  controlkargari.wordpress.com 

   E-mail:    control.kargari@gmail.com 


