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هي در رکاب سرمایرزني کانادا و شمشی کارگرهياتحاد  

 
  یاهنگ همهتيکم  ١٣٨٧ اسفند ٢۴شنبه                                                                        

  
سالح جنبش کارگری راه تهاجم سرمايه به معيشت توده های کارگر را هموارتر می  اتحاديه ها ی کارگری با خلع

رهايی سرمايه از  برای کشور نروژ بخشی از طبقه کارگر را مجبور کردند که با پذيرش کاهش دستمزدها  در. کنند

تا بحران باقی است خيال درخواست هر نوع  مهلکه بحران جان فشانی کنند و از تمامی توده های کارگر خواستند که

آلمان برای سازمان دادن گسترده ترين موج های اخراج کارگران با  در. افزايش دستمزد را از سر به در کنند

سوئد  در. و پشت سر هم قرارداد کاهش دستمزدها را امضا نمودندسرمايه داری همکاری کردند  تراست های عظيم

ريری کرده اند و به اجراء   هزار کارگر را برنامه١٠٠فقط تا لحظه حاضر خواست صاحبان سرمايه برای اخراج 

در همين سوئد بخش وسيعی از . مسدود ساخته اند نهاده اند و راه نطفه بندی هر اعتراض عليه اين جنايت را

در يونان در صف سرمايه عليه کارگران به همه . مجبور نموده اند دستمزدهای خود% ٢٠گران را به تحمل کار

  کارگر يک گام با مبارزات در فرانسه زير فشار موج سرکش خشم و قهر توده های عاصی .توطئه ها توسل جستند

سرمايه سالخی نمايند و  رگری را به نفعآنان همراهی نشان دادند فقط به اين خاطر که گامی آن سوتر کل جنبش کا

اند و در کانادا در طول اين دو سال در ازای  در ايتاليا و جاهای ديگر همين کار را کرده. به شکست بکشانند

در کار وسيع ترين بيکارسازی های کارگران به دريافت باالترين نشان  همکاری ارگانيک بی دريغ با سرمايه داران

مزدوری  اتحاديه های کارگری کانادا به اين نيز بسنده نکرده و در سناريوی سياه. نائل شدند های افتخار سرمايه

بيشرمانه ترين اقدامات ضد  چند روز قبل قراردادی را امضا نموده اند که تجسم يکی از کثيف ترين و  خويش 

  :اقدامات زير است  اين قرارداد حاوی  .کارگری به نفع صاحبان سرمايه است

  .ستمزدها منجمد خواهد شدد. ١

  .هفته کاهش خواهد يافت  مرخصی ساالنه کارگران يک. ٢

   .کامل حذف می شودشد به طورپرداخت مي!! » عيدی«که زير نام  دالر١٧٠٠ميزان  حقوق کارگران بهبخشی از. ٣

    .حذف می گردد!! نام کمک به هزينه دندان پزشکی کارگران نامگذاری شده بخش ديگری از دستمزد که به. ۴

  آموزش کودکان خانوادهمک به هزينه مهد کودک، ورزشگاه وکارگران که با عنوان ک دستمزدقسمت سومی از. ۵

   .کارگری مشخص می گردد به طور کامل قطع خواهد شد  های   

  . گرددیحقوق اندک بازنشستگی کارگران کسر ممدت کارگران سالخورده حذف واز هزينه های مراقبت طوالنی. ۶

  . دالر به عنوان حق بيمه پرداخت کند١٨٠خواهد بود که هر سال هر کارگر بازنشسته ملزم . ٧

  اعتبار٢٠١٢کارگران خودروسازی کانادا با سرمايه داران اين رشته بسته شده و تا سال  قرارداد فوق ميان اتحاديه

معنای . شده است  از گرداب بحران تعيين سال بر پايه برآورد سرمايه داران برای خروج٣مدت . خواهد داشت

بازهم به زندگی کارگران تعرض نخواهند  واقعی تعيين مدت مطلقًا اين نيست که سرمايه داران در طول اين دوره



نيست که اتحاديه کارگری در صورت نياز سرمايه بالفاصله سناريوی  معنای زمينی اين تعيين مدت همچنين آن. کرد

 ٣اين  معنای واقعی. دار و ندار معيشتی کارگران را ساز نخواهند کرد و به اجرا نخواهند نهاد قراردادنويسی عليه

. عليه سرمايه نخواهند داشت  ساله حق هيچ نوع نفس کشيدنی٣سال فقط اين است که توده های کارگر در اين دوره 

شی از مفاد قرارداد بر زندگی کارگران را کرد که فشار نا مسؤل انعقاد اين قرارداد در مصاحبه با روزنامه ها اعالم

 او گفت ما بايد اين. شرايط دامنگير صاحبان سرمايه را درک کردوبايد وضعيت روز بسيار خوب متوجه است اما

عرض اتحاديه توانست در " : کهوی اضافه کرد .به ادامه کار خود شودورز قادرکارها را انجام دهيم تا جنرال موت

نی تحقق آن کمپا معامله برای سرعت بخشيدن به روندی که با  .را به انجام برساندعامله شگفت انگيزم چند روز يک

کالم بعدی مسؤل   ." ورشکستکی نجات يابدکمک دولتی الزم استفاده کند و ازجنرال موتورز خواهد توانست از

د وی از اين عبارت آن بود که ما همه و مرا» .دولت دوخته شده است حال تمامی چشمان به« : اتحاديه اين بود که

آورديم  سالخی توده های کارگر به نفع ماندگارسازی سرمايه به جایمزدوری خويش را در کار شرط و شروط الزم

سرمايه حاصل کار و استثمار  بايد صدها ميليارد. و حال نوبت دولت سرمايه داری است که کار ما را تکميل کند

همه اين کارها بايد صورت . خودروسازی ها هديه کند  پيشين آن ها را يکجا به صاحبانهمين کارگران و نسل های

   .تعرض جنبش ضد سرمايه داری طبقه کارگر در امان ماند گيرد تا نظام بردگی مزدی از گزند

ن ها فشرده سخن آ. رؤسای اتحاديه کارگری بسيار شفاف و بی نياز از تفسير است حرف ها، تحليل ها و پيام های

وجود نخواهند  سرمايه داری نباشد کارگران نيز. که حيات کارگران به حيات سرمايه داری وابسته است اين است

سرمايه را نجات داد تا از اين طريق  بايد. حيات سرمايه زير فشار طغيان موج بحران در خطر جدی است. داشت

گران خودروسازی کانادا جاری است بدون هيچ کم و اتحاديه کار آنچه بر زبان مسؤلين. کارگران هم نجات يابند

اين سخن در چهارچوب حفظ . سراسر دنيا استت سخن و پيام جنبش اتحاديه ای درتمامي کاست جوهر و داربست و

زندگی سرمايه  در چهارچوب سرمايه داری، زندگی کارگران به. سرمايه داری بدون شک سخن درستی است نظام

. ندکارگران نجات دهبرای ادامه استثمارش اتحاديه های کارگری اين است که زندگی سرمايه راتمام تال. وابسته است

حالی که نجات کارگران  شود درخواهند چهارچوب سرمايه داری حفظکارگری مي  به عبارت ديگر، اتحاديه های

   .ها نبرده مزدی بودن انسانه  که نه سرمايه داری باقی بماند وچهارچوب است، به طوری نابودی اينگرودر

 آنان. انعقاد قرارداد باال پيروزمندانه در مقابل دوربين های رسانه ها حاضر شدندصاحبان جنرال موتورز به دنبال 

نيروهای پيشمرگ خود  به مثابه فاتحان واقعی يک جنگ به ستايش. مراتب شادی و سرور خود را کتمان نکردند

آنان در اين شرايط بد . خودور سازی کانادا درود می فرستيم ما به رهبران اتحاديه: "گفتند سرمايه داران. پرداختند

 فقط اتحاديه کارگری کانادا نه. اين عبارت نيز بدون شک درست است ."  نشان دادنداقتصادی فداکاری عظيمی

ارگر دنيا می جنگند و ک بلکه همه اتحاديه های کارگری دنيا امروز در نقش پيشمرگ سرمايه عليه توده های طبقه

مالک کارخانه، تجارتخانه، زمين و مزرعه و  سرمايه دار فقط. سرمايه يک رابطه اجتماعی است. توطئه می کنند

و سازمان هايی که برای دفاع از رابطه سرمايه و برای تحميل  همه نيروها، نهادها، مؤسسات. فروشگاه نيست

 ديوان ساالری. يا تالش می کنند نيز در قطب سرمايه قرار دارندبر طبقه کارگر دن رابطه توليد اضافه ارزش

توهم دارند، اين که اتحاديه های  اين که عده ای کارگر هنوز به اتحاديه ها. اتحاديه ای نيز به طور واقعی چنين است



 درهم و ديناری کارگر اينجا يا آنجا سرمايه داران را به قبول کارگری به خاطر رفع خطر مبارزه طبقاتی توده های

 متقاعد می کنند و ساير کارهای اين نوعی هيچ تغييری در واقعيت مکان آن ها به عنوان افزايش دستمزد کارگران

  .ندکجزء پيوسته ای از قطب سرمايه در درون رابطه اجتماعی سرمايه ايجاد نمی 

  

یهماهنگی برای ايجاد تشکل کارگر کميته  

١٣٨٧ اسفند ٢٣  
www.hamaahangi.com 
khbitkzs@gmail.com 

 


