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انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران
دربارۀ ما
سازمان ما با عنوان "انجمن ھمبستگی بين المللی
کارگران" )به اختصار  (UİD-DERدر ماه ژوئن
 ٢٠٠٦از سوی گروه ھای خودآموزی کارگران
) (WSEGکه در شاخه ھای مختلف صنايع نظير فلز،
نساجی و پتروشيمی فعال بوده اند ،بنياد نھاده شده
است .کارگران پيشرُوی انقالبی که "گروه ھای
خودآموزی کارگران" را تشکيل می دھند ،سابقا ً به
مدت چندين سال در بين اعضای عادی و رده پايين
اتحاديه ھا ،در کارخانجات و ھم چنين در اعتصابات
فعال بوده اند .انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران،
خود محصول اين فعاليت مستمر ،پيگير و منضبط در
ميان طبقۀ کارگر است .به عالوه ،ما ھم چنان به انجام
فعاليت ھای خود به منظور تقويت اين بنيان در سطحی
بين المللی نيز مشغول ھستيم.

با نگاه به گذشته ،ما به وضوح می بينيم کهUİD-
DERتوانسته است تا با اراده و از طريق فعاليت
برنامه ريزی شده ،منضبط و صبورانه در بين طبقۀ
کارگر به اھداف خود نزديک شود .از طريق يک چنين
فعاليتی ،ما تاکنون توانسته ايم تا  ٦دفتر محلی در
نواحی کارگری استانبول ،گبزه و آنکارا داير کنيم .در
آوريل سال  ،٢٠٠٨ما انتشار بولتن ماھانۀ خود با
عنوان "ھمبستگی کارگری" )(İşçi Dayanışması
را آغاز کرديم که تنھا طی دورۀ کوتاھی به تريبون
ھزاران نفر از کارگران تبديل شد .ما ترديدی نداريم
که با ادامۀ فعاليت برای حفظ و پيشبرد اھداف و منافع
طبقۀ کارگر و باال بردن سطح مبارزۀ سازمان يافتۀ اين
طبقه ،در آينده به مخاطبين کارگر به مراتب بيشتری
دست خواھيم يافت.
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران :پيشروی به
موازات رشد مبارزه!
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انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )،(UİD-DER
يک بار در ماه به برگزاری کارگروه يا سمينارھايی
می پردازد تا از اين طريق ،تاريخچۀ ملی و جھانی
مبارزات طبقۀ کارگر به تمامی کارگران منتقل شود.
در اين سمينارھا ،موضوعات گوناگونی -از تاريخ
انقالبات و مبارزات طبقۀ کارگر گرفته تا پيشرفت
عينی ،سياسی و اقتصادی -مطرح می شود و مورد
بحث قرار می گيرد؛ موضوعاتی نظير انقالب اکتبر،
کمون پاريس ،تاريخ انقالبات ،زايش مبارزات بين
المللی طبقۀ کارگر ،جنگ ھای امپرياليستی و تھديد
فاشيسم ،بحران ھای سرمايه داری ،زندگی و مبارزات
رھبران انقالبی ما ،اول ماه مه )روز جھانی کارگر( و
ھشت مارس )روز جھانی زن( ھمگی از سوی گروه
ھای خودآموزی کارگران ) (WSEGمطالعه می
شوند .اين سمينارھا با شور و ھيجان و از طريق
نمايش اساليد ،اجرای شعر و موسيقی و غيره برگزار
می گردند .ھرچند محل برگزاری اين کارگروه ھا
اساسا ً دفاتر محلی انجمن ما می باشد ،با اين وجود ما

برخی از آن ھا را در دفاتر محلی اتحاديه ھای مختلف
و با حضور و مشارکت آنان برگزار می کنيم .به مدد
چنين سبک کاری ،بسياری از کارگران جوان با
تجارب مبارزات طبقۀ کارگر در سطح ملی و بين
المللی آشنا می شوند و به تبع آن ،روح اعتماد به نفش
را به طبقۀ خود بازمی گردانند.
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران ،به منظور کمک
به پيشبرد فرھنگ ھمبستگی و مبارزۀ طبقۀ کارگر ،از
زمان تأسيس خود تاکنون به سازماندھی فعاليت ھای
مختلف فرھنگی پرداخته است .به عنوان مثال،
برگزاری دروس آموزش سازھای موسيقی مانند گيتار
و باغالما ،رقص ھای محلی ،نقاشی و غيره که تمامی
آن ھا در دفاتر محلی ما انجام می شود .ھم چنين ما
شاخه ھايی داريم که در زمينۀ تئاتر ،فيلم ،تعليم گروه

ُکر ،شعر ،مطبوعات کارگری و مسابقات فوتبال
فعاليت می کنند .تمامی جنبه ھای چنين فعاليت ھايی-
جزئيات فنی کار ،آماده سازی متن سخنرانی ھا و
غيره -تنھا به وسيلۀ خود کارگران شرکت کننده در
چنين برنامه ھايی تنظيم و اجرا می گردد .البته به
خاطر کار طاقت فرسای آن ھا در کارخانجات ،ما
برخی از تدارکات الزم و ضروری را خود انجام می
دھيم .بسياری از برادران و خواھران ھم طبقه ای ما
که از کارخانه ھای مختلف برای پيوستن به چنين
برنامه ھايی حضور می يابند ،با کسب اعتماد به نفس
از طريق آشنايی با فرھنگ مبارزۀ طبقاتی ،به صفوف
مبارزۀ طبقاتی می پيوندند.
غير از فعاليت ھای مذکور ،گروه تئاتر کارگریUİD-
 DERنيز به اجرای نمايش ھايی عموما ً در
خصوص اول ماه مه و پانزدھم و شانزدھم ژوئن می
پردازند و از اين طريق نسل ھای جوان را با تجارب
تاريخی آشنا می سازند .ھم چنين گروه موسيقی انجمن

ھمبستگی بين المللی کارگران با عنوان "ستاره ھای
آزادی" ) (Yıldızlara Özgürlükنيز با خواندن
ترانه ھای مبارزه ،به اجراھايی در محل ھای اعتصاب
و فستيوال ھای کارگری می پردازد.
 ،UİD-DERبا تمامی توان خود تالش دارد تا مبارزۀ
سنديکايی را از چنگال بوروکراسی خارج سازد و
موجب شود تا اتحاديه گرايی طبقاتی و راديکال ،دست
باال را در اتحاديه ھا پيدا کند .از جمله فعاليت ھای
ديگر ما ،بازديدھايی به منظور ھمبستگی با برداران و
خواھران طبقاتی مان در صنايع مختلف و کمک به
پيشبرد مبارزۀ آنان می باشد .ما ،در نھايت صبر و
انضباط ،به سختی تالش می کنيم تا مبارزه را به سمت
و سوی سازماندھی کميته ھای کارخانه ای که ما در
کارخانجات تشکيل می دھيم ارتقا دھيم .يکی از اھداف
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مھم ديگر ما ،تقويت مبارزۀ طبقۀ کارگر با فعاليت ھا و
آکسيون ھای ھمبستگی بين المللی می باشد.
زنده باد اتحاد بين المللی مبارزۀ طبقۀ کارگر
به عنوان کارگران فعال در  ،UİD-DERما به
ضرورت سازماندھی مبارزه نه فقط در سطح ملی ،که
ھم چنين در سطح بين المللی اعتقاد داريم .ما در مقابل
تمامی اشکال تبعيض -اعم از ملی ،مذھبی ،نژادی،
جنسيتی و غيره -که طبقات استثمارکننده به منظور
ايجاد تفرقه و انشقاق در بين کارگران به آن دامن می
زنند ،می ايستيم .به اعتقاد ما ،طبقۀ کارگر يک طبقۀ
جھانی است و به ھمين جھت الزاما ً بايد وحدت و
مبارزۀ خود را در سطحی جھانی بنا کند.
ما با اولويت دادن به منافع انترناسيوناليستی طبقۀ
کارگر ،به فعاليت بسياری در مقابل جنگ ھای
امپرياليستی ،به مثابۀ جنگ ھايی که جھان را به حمام
خون بدل می کنند ،می پردازيم.
ما ،ھم در جلسات عمومی و ھم در فعاليت ھای
آموزشی خود ،قاطعانه اعالم داشته ايم که تنھا مبارزۀ
بين المللی طبقۀ کارگر است که می تواند مانع جنگ
ھای امپرياليستی شود و اين که تنھا قدرت طبقۀ کارگر
قادر به ايجاد صلح بر روی کرۀ زمين است .ما به
عنوان کارگران مدافع حق تعيين سرنوشت ملل ،
مبارزۀ کردھا برای مطالبات دموکراتيک ،سياسی و
ملی را به رسميت شناخته و از آن حمايت می نماييم.
ما برای ريشه دواندن ايده ھای انترناسيوناليستی در
درون جنبش کارگری و در مقابل افکار ناسيوناليستی و
شووينيستی ای که مردم را عليه يک ديگر قرار می
دھند ،مبارزه می کنيم.

کارگرانی که به نوعی با سازمان ما ارتباط و نزديکی
دارند ،خواسته ايم و می خواھيم که در مقابل بحران به
مبارزه و مطرح کردن مطالبات فوری ما بپردازند .ما
ھم چين تالش می کنيم تا به کمک به و حمايت از
مبارزۀ برادران و خواھرانی بپردازيم که در نتيجۀ
بحران بيکار شده اند UİD-DER .نھايت تالش خود
را به کار می برد تا تمامی کارگران را -صرف نظر
از شاغل يا بيکار ،قراردادی يا دائمی ،عضو اتحاديه يا
غير آن -حول منافع طبقاتی متحد سازد و مبارزه عليه
طبقۀ سرمايه دار را شدت بخشد .ما آگاه ھستيم که
"يک بخش" از طبقۀ کارگر ھرگز نمی تواند به دست
خود آزاد شود.
کارگران تمام جھان ،متحد شويد!
جنگ امپرياليستی ،بحران سرمايه داری ،بيکاری ،فقر
و گرسنگی چھرۀ وحشيانۀ سيستم سرمايه داری را
آشکار می سازد .تحت حاکميت سرمايه ،بشريت و
طبيعت ھر دو به سوی نابودی می روند .تنھا نيروی
اين جھان که قادر به حفظ بشريت و طبيعت از سير
نابودی است ،طبقۀ کارگر جھانی می باشد .سرمايه
داری به خودی خود سقوط نخواھد کرد ،بلکه از خالل
مبارزۀ انقالبی بين المللی سرنگون خواھد شد .تنھا
انتخاب پيش روی کارگران تمامی کشورھا ،مبارزه
است .ما چيزی جز زنجيرھای خود برای از دست
دادن نداريم.در عوض ما جھانی را برای فتح داريم!
" انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران"

بحران سرمايه داری ،باری ديگر نشان داد که
سرنوشت کارگران سراسر جھان برای نظام حاکم
کوچک ترين ارزشی ندارد .با آغاز بحرانUİD-،
 DERبه تسريع فعاليت خود در درون کارخانه ھا و
اتحاديه پرداخت .شعار ما اين بوده است که "بگذار
رئيس و رؤسا ھزينه ھا را بپردازند" .ما از تمامی

٣

شاھرخ زمانی را آزاد کنيد!
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )(UID-DER

نمايش »شبح سرمايه داری نخواھد آمد« ،در
سوئيس به روی صحنه رفت
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )-(UID-DER
ترکيه

رژيم ايران ھمچنان به سرکوب کارگران ،فعالين تشکل
ھای کارگری و سوسياليست ھای مبارز ادامه می دھد.
اکنون يکی از سازماندھان کارگری سوسياليست ،يعنی
شاھرخ زمانی ،که رژيم در تالش است با حبس چند سالۀ
وی او را از مبارزه دور نگاه دارد ،به شش ماه ديگر
حبس در زندان رجايی شھر محکوم شده است .وی به
م ّدت چندين ماه است که در بازداشتگاه رجايی شھر کرج
نگاھداری می شود و اکنون رژيم آخوندی وی را تھديد
کرده است که چنان چه دست از فعاليت ھای سياسی خود
برندارد ،با مرگ رو به رو خواھد شد.
ما به عنوان فعالين »انجمن ھمبستگی بين المللی
کارگری« ) (UID-DERخواھان آزادی فوری و بی قيد
و شرط شاھرخ زمانی ھستيم .نه رژيم آخوندی -به
عنوان رژيمی که در جستجوی ارعاب کارگران و
سوسياليست ھای مبارز از طريق تمامی اشکال سرکوب
از جمله شکنجه و زندان است -و نه ساير رژيم ھای
بورژوايی در ترکيه و ديگر نقاط جھان ،قادر نبوده و
نخواھند بود که به اھدافشان دست يابند.
تمامی زندانيان سياسی و فعالين کارگری را آزاد کنيد!
زنده بايد مبارزۀ انقالبی طبقۀ کارگر!
زنده باد ھمبستگی طبقاتی بين المللی!
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )(UID-DER
http://en.uidder.org
ترجمۀ فارسی :شبکۀ ھمبستگی کارگری )(IWSN
http://www.iwsn.org

يکی از نمايشنامه ھای گروه تئاتر کارگری »انجمن
ھمبستگی بين المللی کارگران ) (UID-DERبا نام
»شبح سرمايه داری نخواھد آمد« به وسيلۀ جمعی از
کارگران سوسياليست مھاجر ترک در کشور سوئيس به
روی صحنه رفت .اين کارگران جوان مھاجر که خواھان
بزرگداشت واقعۀ سترگ »مقاومت روزھای ١۶-١۵
ژوئن« بودند ،از طريق پُست الکترونيکی ،ما را از
تمايل خود به برگزاری يک نمايشنامه در »فستيوال
فرھنگ و ھنر« به سازماندھی خودشان مطلع ساختند .آن
ھا طی پيام خود ضمن درخواست ياری از ،UID-DER
نوشتند» :ما قصد داريم که يک فستيوال فرھنگ و ھنر
را در ماه ژوئن در سوئيس برگزار کنيم .به عنوان يک
گروه جوان و آماتور موسيقی و تئاتر قصد داريم که يک
نمايش کوتاه يا چند اجرا داشته باشيم .منتھا در يافتن درام
ھا و سناريوھايی به زبان ترکی در مورد مبارزات و
تجربيات مھم کارگران دچار مشکل شده ايم .آيا شما اين
گونه درام ھا و سناريوھا را در اختيار داريد؟ و اگر بله،
آيا لطف می کنيد که آن ھا را برايمان ارسال کنيد؟
مشتاقانه در انتظار پاسخ شما ھستيم .با احترام ،گروه
جوانان«
ما از صميم قلب از اين درخواست آنان استقبال کرديم و
سناريوی يکی از نمايشنامه ھای گروه تئاتر کارگری
 UID-DERرا با نام »شبح سرمايه داری نخواھد آمد«
به ھمراه تعدادی از داده ھای صنعی-بصری برای
معرفی کار  UID-DERبرايشان ارسال کرديم .اعضای
گروه جوانان با وجود امکانات محدود خود تمامی

٤

تالششان را در آن زمان اندک به کار بستند و نمايشنامه
را روی صحنه بردند .نمايشی که در فستيوال اجرا
گرديد ،با تشويق ھا و شور و شوق حضار رو به رو شد،
و اجرای بازيگران جوان بسيار تأثيرگذار صورت
گرفت.

بولتن ھمبستگی کارگری ،شمارۀ ۶۶

پس از فستيوال ،گروه جوانان يک پيام الکترونيکی ديگر
برای ما ارسال نمود ...» :فستيوال فرھنگ و ھنر که ما
به مناسبت بزرگداشت  ١۵و  ١۶ژوئن سازماندھی
کرديم ،بسيار موفقيت آميز ،بزرگ و پرشور بود" .شبح
سرمايه داری نخواھد آمد" با استقبال بسيار خوب حضار
رو به رو شد .بار ديگر از ھمبستگی شما قدردانی می
ويديوئی اجرا
کنيم .از آن جا که متأسفانه ارسال فيلم
ِ
دشوار است ،می خواھيم شما را در برخی از تصاوير آن
سھيم کنيم«.

جنگی بیرحمانه در خاورميانه جريان دارد .حکومت
ترکيه ضمن آن که با ش ّدت و ح ّدت به دنبال متقاعد کردن
مردم به جنگ است ،به انواع بھانه ھا و دروغ ھا چنگ
می زند تا ھرگونه مداخلۀ احتمالی در سوريه را توجيه
کند .بسيار خوب ،بايد پرسيد جنگی که حکومت حزب
عدالت و توسعه برايش مشغول تدارک است ،از کجا
برخاسته؟ طرفين واقعی اين جنگ چه کسانی ھستند؟ چه
منافعی دارند؟ پيامد اين جنگ برای کارگران چه خواھد
بود؟

 ٢٠اکتبر ٢٠١٣

ديکتاتوری بی رحمانۀ اسد ،در يک سوی جنگ داخلی
دو ساله در سوريه است که روسيه ،چين و ايران را پشت
خود دارد؛ يعنی حکومت ھايی که بنا به منافع خود از
رژيم اسد پشتيبانی می کنند .در پشت نيروھای
اپوزيسيونی که در سودای قدرت مشغول جنگ ھستند،
کشورھايی نظير اياالت متحده ،عربستان سعودی و
ترکيه قرار دارند .گرگ ھا بر سر طعمه نشسته اند؛ ھمۀ
آن ھا برای کسب بيشترين سھم ممکن در رقابت ھستند.

گروه تئاتر کارگری
http://en.uidder.org/Koseler/workers_theatre
ترجمه :شبکۀ ھمبستگی کارگری )(IWSN

عليه جنگ افروزی ھا نمی ايستيد؟
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگری )-(UID-DER
ترکيه

ده ھا ھزار نفر از مردم سوريه جان باخته اند ،و ٢
ميليون نفر وادار به ترک وطن شده اند .مصايب و
دشواری ھای مردم چيزی نيست که برای گرگ ھای
حريص اھميتی داشته باشد .تمام دولت ھايی که در
جستجوی نيرومندتر ساختن نفوذ خود ھستند ،يک ھدف
مشترک دارند و آن اين که اربابان کشورھای خود را
فربه تر کنند! اگر حاکميت اسد در سوريه ادامه يابد،
روسيه ،چين و ايران ،يعنی اربابان اين کشورھا ،ھمچنان
از نفوذ خود بھره مند خواھند شد .برعکس اگر اسد
سقوط کند ،نيروھای اپوزيسيون برای کسب ھژمونی به
جان يک ديگر خواھند افتاد که اين امر نيز به معنای
افزايش نفوذ قدرت ھای بزرگ غرب و کشورھايی نظير
ترکيه و عربستان سعودی بر سوريه خواھد بود .به بيان
ديگر ،اربابان اين کشورھا به کسب و کار بيشتری در
بازار سوريه دست خواھند يافت؛ آن ھا ھستند که سھم

٥

بيشتری از چپاول و غارت نيروی کار کارگران و
زحمتکشان خواھند برد .در واقع نفوذ آنان بر کلّ
خاورميانه فزونی پيدا خواھد کرد.

اسد .مردم سوريه نه فقط از ديکتاتوری اسد ،بلکه ھمين
طور از باندھای مسلحی نظير القاعده فرار می کنند که به
نام اسالم مسئول کشتارھای خونينی ھستند.

به ھمين دليل در ھمان حال که جنگ امپرياليستی برای
کارگران و زحمتکشان ،يعنی آنان که برای زنده ماندن
عرق می ريزند ،ھمچون يک کشتار مھيب می ماند،
برای سرمايه دارانی که تنھا نگرانی شان کسب سود از
ھمين جنگ است ،ھمانند يک ضيافت است ...چند سال
پيش بالغ بر يک ميليون نفر در عراق به دست يک
ائتالف امپرياليستی از کشورھايی به رھبری اياالت
متحدۀ امريکا سالخی شدند .رھبری حزب عدالت و
توسعه به سختی تالش کرد تا ترکيه را ھم درگير جنگ
عراق کند ،اما آن ھا به يُمن واکنش عمومی جامعه قادر
به تصويب قطعنامه ای از پارمان نشدند .ترکيه مستقيما ً
وارد جنگ عراق نشد ،ولی از حمايت لجستيک از اين
قتل عام دريغ نورزيد .به خاطر ھمين حمايت بود که
سياستمداران و سرمايه داران پس از جنگ به عراق
سرازير شدند .نفت عراق بين کمپانی ھای امريکايی و
بريتانيايی تقسيم شد .سرمايه داران ترکيه نيز از طريق
مناقصه در پروژه ھای ساخت و ساز به اين غارت
پيوستند .سرمايه داران ترک در بخش صنايع غذايی نيز
از اين غنيمت ھا منتفع شود.

کارگران و زحمتکشان سوريه يک طرف اين جنگ
نيستند و نبايد باشند .اين جنگ ،جنگی ارتجاعی است که
از سوی نيروھای ارتجاعی ھر دو سو دامن زده می
شود .منافع آن ھا و منافع کارگران ،زحمتکشان و فقرا
تماما ً در مقابل يک ديگر است .سرمايه داران و
سياستمداران ترکيه به زجر و مصيبت مردم سوريه به
ھيچ وجه اھميتی نمی دھند .ھرچند حکومت ترکيه به
مدت دو سال درحال ھدايت يک سياست جنگ افروزانه
به ھمراه تبليغات جنگ طلبانه بوده ،اما شکست خورده
است .اکثريت کارگران ترکيه موافق حملۀ امپرياليستی به
سوريه نيستند .مردم سوريه با تھاجم کشورھايی نظير
اياالت متحده يا ترکيه از دستان ديکتاتورھای بی رحم
خود نجات نخواھند يافت .ما در عين اين که عليه مداخلۀ
امپرياليستی در سوريه می ايستيم ،خواھان سرنگونی
رژيم اسد نيز ھستيم .اين اقدامی است که بايد به دست
خود کارگران و زحمتکشان سوريه رخ بدھد .وظيفۀ ما
ايستادگی در برابر جنگ افروزی ،و حمايت از کارگران
و زحمتکشانی است که برادران و خوھران طبقاتی ما
محسوب می شوند.

نبرد قدرت در سوريه ،نبردی است ميان قدرت ھای
سرمايه داری .حکومت عدالت و توسعه محاسبه کرده بود
که اسد به زودی سقوط خواھد کرد و بدين ترتيب ترکيه
نيز در سوريه حرفی برای گفتن خواھد شد .ترکيه با
ارائۀ حمايت تسليحاتی و لجستيک به نيروھای
اپوزيسيون ،بخشی از اين جنگ کثيف است .از زمان
انفجارھا در »جيالن پينار« و »ريحانلی« ،ديکتاتوری
اسد سقوط نکرده و اين نشان می دھد که محاسبات حزب
عدالت و توسعه درست از آب درنيامده است .جنگ در
سوريه درحال به درازا کشيده شدن است.

 ١۵سپتامبر ٢٠١٣
http://en.uidder.org/won_t_you_stand_up_a
gainst_warmongering.htm
ترجمۀ فارسی :شبکۀ ھمبستگی کارگری )(IWSN
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بی ترديد اسد يک مستبد بی رحم است که به ھر کاری
دست می زند تا قدرتش را از دست ندھد .تصاوير کشتار
و زجرکش شدن کودکان ،سند اثبات سبعيت سياستمداران
سرمايه داری و حرص و طمع آن ھا برای قدرت است.
باندھای مسلح اپوزيسيون ھمان قدر بی رحم ھستند که
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جوانان ديگری ھم ھستند که سخن بگويند...

انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )-(UID-DER
ترکيه
در چارچوب بحث ھايی پيرامون »نسل دھۀ  «٩٠به
دنبال اعتراضات پارک ِگزی ،مصاحبه ھايی از سوی
بولتن »ھمبستگی کارگری« صورت گرفته است که
نشان می دھد جوانان طبقۀ کارگر با مشکالت بزرگی
دست به گريبان اند؛ اما کوچکترين توجھی به اين
مشکالت نمی شود .از جوانان متعلق به اقشار مرفه که
در طول اعتراضات ِگزی دست باال را پيدا کردند و
تحسين می شدند ،به گونه ای صحبت می شود که گويا
معرّ ف کلّ جامعه ھستند .جوانانی که گويا در مدارسی با
کيفيت باال تحصيل کرده اند ،ھمراه با فن آوری مدرن
رشد کرده اند ،سرکش ھستند و شيفۀ آزادی خود .اما
کارگرانی ھم ھستند که در دھۀ  ٩٠متولد شده اند .اين
کارگران جوان ھم که دشواری ھا و مشقات بيگارخانه ھا
را متحمل می شوند حرفی برای گفتن دارند.
می گويند آن چه به آن ھا آسيب می رساند اين است که از
فرصت کودکی کردن محروم بوده اند .کودکی آن ھا در
حالی ربوده شد که ساير کودکان مشغول بازی بودند .زن
کارگر جوانی که از بيماری ھای مزمن رنج می برد
توضيح می دھد که چگونه مجبور بود در سن  ١٢سالگی
برای کار به کارخانه ای برود:
»من يک دختر بچۀ  ١٢ساله بود .اولين شغلم ،کار در
يک کارخانۀ بافندگی با ماشين آالت عظيم بود .روزھای
وحشتناکی آن جا داشتم .می خواستم فوراً بيرون بروم و
ھمين موضوع را به مادرم گفتم .در جوابم گفت" :عادت

می کنی" .آن ماشين آالت انگار من را مجازات می
کردند؛ آن روزھای کاری ھم به نوعی عاطلی و باطلی
بود .من نمی خواستم کار کنم ،ولی مادرم می گفت که
"عادت می کنی" .ولی من عادت نکردم«.
جوانان طبقۀ کارگر به کار کردن در شرايط دشوار ،از
جمله ساعات طوالتی کار ،وادار می شوند .سوانح کار
بیشماری برايشان رخ می دھد که منجر به جان باختن يا
نقص عوض اين بدن ھای جوان می گردد .آن ھا در اوج
جوانی خود با مشکالتی جدی رو به می شوند که ھيچ
يک غيرقابل اجتناب نيستند .برای مثال رايج ترين مورد،
قطع انگشتان يا قطع دست است .بسياری از آن ھا
احساس شرم می کنند که دستان خود را از جيب بيرون
بياورند؛ آن ھا احساس می کنند که ناقص ھستند و
بنابراين کلّ زندگی خود را به کشمکش با اين مشکالت
روحی و روانی سپری می کنند.
سوء رفتار و توھين ھم به کارگران جوان ضربه می
زند .آن ھا می گويند که حتی با حيوانات ھم بھتر رفتار
می شود و اين که کارفرمايان به سالمتی و رفاه کارگران
اھميتی نمی دھند .آن ھا مجبور بوده اند که به دليل عدم
سازمان يافتگی ،به عرق ريختن و سوء رفتار تن در
دھند .چرا که حفظ عزت يک شخص ،احترام و رفتار
مناسب ،دليلی برای اخراج شدن است .فقط اگر ھمين
فحاشی و توبيخ نباشد ،محيط کار از منظر آن ھا »بسيار
راحت« خواھد بود.
مشکل ديگری که اغلب کارگران متولد دھۀ  ٩٠از آن
می گويند ،انزوا است .آن ھا نه پول دارند و نه وقت و
انرژی برای يافتن دوست و مالقات با آن ھا در خارج از
محيط کار .وقتی ميکروفون را جلو می بريم و می پرسيم
که چه طور ھستند ،برخی کارگران در ھمان حال که
سرشان را پايين انداخته و به سمت خانه می روند ،جيب
يا کيف پولشان را نشان می دھند .آن ھا به ما می گويند
که برای حداقل دستمزد کار می کنند و در جدال برای
رفع نيازھايشان ،حتی پول يک فنجان چای در کافه ھم
برايشان باقی نماند .بنابراين معاشرت با دوستان و گشت
و گذار برای آن ھا بيش از پيش ناممکن می شود.
کارگران جوان با ساير جوانان در پارک ِگزی تفاوت
دارند؛ دربارۀ تفاوت ھايشان می گويند» :آن ھا مجبور
نيستند که کار کنند ،اما ما مجبوريم .در ھمان حال که آن
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ھا به بيمارستان ھای خصوصی می روند ،ما به زحمت
می توانيم حتی برای رفتن به بيمارستان عمومی جھت
معالجاتمان از کارفرما اجازۀ مرخصی دريافت کنيم .آن
ھا به اين فکر می کنند که "کجا خوش بگذارنند" ،ما به
اين فکر ھستيم که "برای خانواده ھايمان چه می توانيم
بکنيم" .در ھمان حال که آن ھا ھيچ نوع نگرانی از باب
آيندۀ خود ندارند ،ما بايد فکر کنيم که "فردا چه کار
کنيم" .آن ھا شغل ھای خوب با درآمدھای باال و امنيت
بيشتر پيدا می کنند ،اما ما فاقد ھرگونه امنيت شغلی
ھستم .آن ھا چيزی از سوانح کار نمی دانند ،اما ما ھستيم
که زندگی يا اعضای بدن خود را از دست می دھيم «.در
يک کلمه ،در ھمان حال که جوانان مرفه و ثروتمند
زندگی راحتی دارند ،کارگران جوان محکوم به تحمل بار
سنگين زندگی ھستند.
بنابراين ،جوانان يک کلّ واحد نيستند .در يک سو جوانان
طبقۀ کارفرمايان و خرده بورژوازی ھستند و در سوی
ديگر جوانان طبقۀ کارگر .شرايط معيشت و نمای زندگی
جوانان مرفه ،تماماً متفاوت از جوانان طبقۀ کارگر است.
رسانه ھای سرمايه داری برای مغشوش کردن آگاھی
جوانان طبقۀ کارگر ،رؤيای باال رفتن از نردبان
اجتماعی را در بوق و کرنا می کنند .جوانان طبقۀ کارگر
نبايد با چنين رؤياھايی گمراه شوند ،بلکه موقعيت طبقاتی
و مشکالت خود را درک کنند .تنھا يک راه بُرون رفت
برای جوانان طبقۀ کارگر وجود دارد :اتحاد،
سازماندھی ،آگاھی طبقاتی و مبارزه! ما انتخاب ديگری
نداريم.
 ١۵اوت ٢٠١٣
_http://en.uidder.org/the_other_youth_speak
out.htm

چه کسی از حقوق کارگران دفاع خواھد کرد؟
بولتن ھمبستگی کارگری
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )-(UİD-DER
ترکيه
کارگران با مسائل و مشکالت فراوانی رو به رو ھستند
که می توان در دست کم موارد زير برشمرد:
* دستمزدھا پايين ھستند؛ ميليون ھا نفر از کارگران
معادل حداقل دستمزد يا تنھا کمی بيش از آن دريافت می
کنند .بنابراين به طور مداوم مجبور می شوند که برای
افزايش درآمد خود به اضافه کاری بپردازند .به ھمين
دليل نمی توانند برای خانواده ھای خود وقت صرف کنند
و بيش از پيش از زندگی اجتماعی جدا می شوند .مبارزه
برای بقا ،زندگی را برای کارگران غيرقابل تحمل و سياه
می کند.
* روز-کار بيش از حد طوالنی است .ھفتۀ کاری در
عمل بين  ٧٠تا  ٧۵ساعت می شود .تغذيۀ مشخصاً
ناکافی ،بنيۀ کارگران را در نتيجۀ ساعات طوالنی کار
تحليل می برد.
* کارفرمايان که انگيزه شان در حرص و ولع برای سود
بيشتر خالصه می شود ،از ارائۀ تمھيدات احتياطی الزم
جھت امنيت کار سر باز می زنند .در نتيجه ھر ماه به
طور متوسط صد کارگر به دليل سوانح کار جان خود را
از دست می دھند ،و بسياری ديگر دچار معلوليت و
نقص عضو می شوند .برای کارفرمايان ،ھزينه کردن
برای امنيت کار به معنای اتالف سود است .آن چه
برايشان اھميت دارد ،نه کارگر ،بلکه سرمايه است.
* بيکاری ھمانند سقوط بھمن لحظه به لحظه شدت
بيشتری می گيرد .طبق داده ھای رسمی ،درحال حاضر
سه ميليون کارگر بيکار وجود دارد.
* کارفرمايان و حکومت »حزب عدالت و توسعه« به
دنبال حذف ح ّ
ق سنوات خدمت از طريق واگذاری آن به
يک صندوق ھستند.
* از آن جا که قوانين س ّد راه تشکل يابی ھنوز به قوّت
خود باقی ھستند ،کارگرانی که تالشی در راستای ايجاد
تشکل می کنند ھمواره اخراج می شوند.
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می توان اين فھرست را ھمچنان ادامه داد.
ھرچند واضح است که کارگران مصائب ومشکالت
بسيار زيادی دارند ،اما سؤالی که بايد مطرح کرد اين
است که چرا به اين مشکالت توجھی نمی شود؟ چرا
»مجمع« در مورد اين مسائل بحث نمی کند؟ چرا احزابی
مانند عدالت و توسعه ) ،(AKPحزب جمھوری خواه
مردم ) (CHPو حزب جنبش ملی گرا ) (MHPاشاره
ای به اين مشکالت نمی کنند؟
ھر کارگری بايد اين سؤاالت را از خودش بپرسد و به
دنبال پاسخ باشد .آيا مشکالت کارگری مواردی جزئی و
بی اھميت ھستند که حتی ارزش ندارند مورد اشاره قرار
بگيرند؟ البته که نه.
ما دربارۀ مشکالت طبقۀ کارگری صحبت می کنيم که با
ميليون ھا نفر کارگر و خانواده ھايشان ،اکثريت جامعه
را شکل می دھد .بدون کار آن ھا ،ھيچ چيزی نمی تواند
از جای خود حرکت کند ،توليدی نمی تواند وجود داشته
باشد و در نتيجه جامعه از گرسنگی خواھد ُمرد.
پس چرا مشکالتی که ده ھا ميليون نفر از مردم جامعه را
در برمی گيرند ،ناديده گرفته می شوند؟
در ابتدا بايد تأکيد کنيم که احزابی ھمچون حزب عدالت و
توسعه ،حزب جمھوری خواه مردم و حزب جنبش ملی
گرا به دنبال پاسخگويی به اين مشکالت کارگران نيستند.
پاسخگو نيستند ،چون در خدمت نظم سرمايه داری قرار
دارند.
اين احزاب برای منافع کارفرمايان ايجاد شده اند .اين
احزاب نمايندۀ جناح ھای مختلف طبقۀ حاکم ،يعنی طبقۀ
استثمارگر ھستند.
به ھمين دليل ،آن ھا نه کوچکترين اشاره ای به
مشکالت کارگران می کنند ،و به مبارزه ای برای حل
اين مشکالت دست می زنند .گاھی اوقات وعدۀ رسيدگی
و حل برخی مشکالت کارگران را می دھند تا رأی آن ھا
را در انتخابات به صندوق ھای خود بريزند و به يک
ديگر فشار وارد آورند .اما بالفاصله پس از انتخابات
کارگران را فراموش می کنند.

از آن جا که کارگران فاقد تشکالت و سازمان ھای
نيرومند ھستند ،مشکالتشان ناديده گرفته می شود و به
راحتی پنھان می گردد.
قطب بندی کاذب موجود در جامعه که به خصوص از
سوی حزب عدالت و توسعه ،حزب جمھوری خواه مردم
و حزب جنبش ملی گرا ايجاد شده است ،مشکالت
کارگران را مخفی می کند.
»حزب عدالت و توسعه« برای قطبی کردن جامعه ،مردم
را از با معيار مذھبی و غيرمذھبی تقسيم می کند .آن ھا
تالش می کنند که مردم مذھبی را با سوء استفاده از
احساسات مذھبی شان ھدايت کنند .پس از  ١١سال
حضور در قدرت و ثروتمندتر ساختن سرمايه داران
نزديک به خود ،ھنوز درحال شکايت و ُغرولند ھستند.
حزب عدالت و توسعه نقش قربانی را بازی می کند و می
گويد »نمی خواھند که ما کنترل کامل بر دولت را داشته
باشيم .می خواھند ما را با روش ھای غيرقانونی پايين
بکشند«.
حزب عدالت و توسعه با عدم رفع کامل ممنوعيت
حجاب ،ھنوز دارد از مسألۀ حجاب در جھت سياست
خود استفاده می کند.
حزب عدالت و توسعه ضمن دخالت در سبک زندگی
مردم ،به دنبال آن است که جامعه را مطابق با جھان بينی
محافظه کارانۀ خود به صورت »يا حرف من يا ھيچ چيز
ديگر« تغيير شکل بدھد .آن ھا تالش می کنند تا ھر کسی
را که حقوق دمکراتيک خود را مطالبه می کند ،با باتوم
و گاز اشک آور پليس ساکت کنند .کسانی را که به
سرکوب و حکومت استبدادی آن ھا واکنش نشان می
دھند» ،تروريست« خطاب می کنند .به اين ترتيب ترور
و ارعاب دولتی و ھمين طور مشکالت واقعی را پنھان
می سازند.
يک جناح از کارفرمايان و حزب جمھوری خواه مردم
درحال استفاده از اين قطب بندی ھستند تا به حزب
عدالت و توسعه فشار بياورند .حزب جمھوری خواه
مردم دارد از سياستی استفاده می کند که مردم سکوالر و
جامعۀ علوی را ھدايت کند .حزب جمھوری خواه مردم
با استفاده از يک زبان و ادبيات نخبه گرا ،ساير بخش
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ھای جامعه را فراموش و اين قطب بندی کاذب را تشديد
می کند.

علوی ھا خواھان حقوق دمکراتيک خود ھستند و اين
حقوق بايد به رسميت شناخته شوند.

حزب جنبش ملی گرا به خصومت عليه مردم ُکرد دامن
می زند .اين حزب تالش می کند که با مرزبندی ھای
ناسيوناليستی مردم را تقکيک کند و بر مبنای ھمين
ناسيوناليسم برای خود رأی جمع کند.

ممنوعيت حجاب بايد رفع گردد و به بھره برداری و سوء
استفاده از اين مسأله خاتمه داده شود.

تمام اين سياست ھا درحال حاضر بر مبنای قطب بندی /
تقابل کاذب و ساختگی قرار دارد.
اين احزاب که بی شرمانه از دمکراسی حرف می زنند،
مشغول تقسيم بندی و تفکيک جامعه ھستند و اھميتی به
حقوق ساير مردم نمی دھند .اگر اين احزاب واقعا ً
دمکرات بودند ،به جای سوء استفاده از مشکالت جامعه،
اقدامی برای حلّ مسائل مرتبط با حقوق دمکراتيک می
کردند.
اين قطب بندی کاذب به ھيچ وجه به نفع کارگران نيست.
چرا که اين قطب بندی ،کارگران را از يک ديگر جدا
می کند و به تقابل و ض ّديت با يک ديگر می کشاند .قطب
بندی واقعی بايد بر اساس مرزھا و خطوط طبقاتی
صورت بگيرد :طبقۀ آن ھا و طبقۀ ما ،منافع آن ھا و
منافع ما! ما کارگران بايد به عنوان يک طبقه برای منافع
خودمان متحد شويم.
تمامی کارگران ،اعم از تُرک و ُکرد ،علوی و سنی،
باحجاب يا بی حجاب ،بايد دست به دست يک ديگر دھند؛
ما بايد بر اين قطب بندی کاذبی که به ما تحميل می شود،
غلبه کنيم.

مطالبات دمکراتيک مردم ُکرد بايد پاسخ داده شود و
صلح نيز بايد برقرار گردد.
تمامی اين مطالبات ،مطالبات دمکراتيک ھستد و
پاسخگويی به تمامی اين مطالبات به نفع کارگران است.
اگر کارگران با اين مشکالت برخورد و برای حلّ آن ھا
مبارزه کنند ،احزاب متعلق به کارفرمايان قادر به تقسيم
جامعه به قطب ھای کاذب نخواھند بود.
تنھا تشکالت و سازمان ھای کارگری ھستند که می
توانند به مشکالت کارگری برخورد کنند .درست مثل
!UİD-DER
ما تمامی کارگران ،برادران و خواھران طبقاتی خود را
به صفوف  UİD-DERفرامی خوانيم تا مصممانه از
حقوق دمکراتيک تمامی بخش ھای جامعه ،محافظت و
برای حل مسائل و مشکالت کارگران ،مبارزه کنيم.
 ١٦سپتامبر ٢٠١٣
_http://en.uidder.org/who_will_take_care_of
workers_rights.htm
ترجمۀ فارسی :شبکۀ ھمبستگی کارگری )(IWSN
http://militaant.com/?p=2944

ما طبقۀ کارگر ھستيم؛ بايد با آگاھی طبقاتی عمل کنيم و
يک خط سياسی مشخص را برای محو قطب بندی ھای
کاذب دنبال نماييم.
ما ،به عنوان حاميان »انجمن ھمبستگی بين المللی
کارگران« ) (UİD-DERاعالم می داريم :اين طبقۀ
کارگر است که از دمکراسی حقيقی دفاع می کند .ھيچ
بخشی از جامعه حق آن را ندارد که سبک زندگی خود را
به ديگران تحميل کند .تمامی بخش ھای جامعه بايد از
ح ّ
ق به جای آوردن مناسک دينی خود برخوردار باشد:
آزادی برای ھمۀ عقايد!
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پيام ھمبستگی با بھنام ابراھيم زاده
انجمن ھمبستگی بين المللی طبقۀ کارگر )-(UİD-DER
ترکيه

کارگران عزيز ايرانی،

به احزاب رژيم اعتماد نکنيد! پيش به سوی اتحاد
کارگران!
بولتن ھمبستگی کارگری
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )-(UID-DER
ترکيه

ما به عنوان برادران و خواھران کارگر شما در ترکيه،
به شکل تنگاتنگی از سرکوب و ارعاب طبقۀ کارگر به
دست رژيم ايران مطلع ھستيم و آن را محکوم می کنيم.
يکی از جديدترين نمونه ھای اين سرکوب ،مورد بھنام
ابراھيم زاده است .او به عنوان فعال دفاع از حقوق
کارگران و کودکان کار ،به  ۵سال حبس محکوم شده
است؛  ٣سال را در زندان سپری کرده و اکنون با بی
عدالتی ديگری رو به رو شده است .به او اجازه نمی دھند
در کنار تنھا فرزندش باشد که از بيماری سرطان خون
رنج می برد.
ما کارگران »انجمن ھمبستگی بين المللی کارگری«
) (UİD-DERخواستار آزادی فوری و بی قيد و شرط
بھنام ابراھيم زاده و تمامی ديگر فعالين کارگری و
زندانيان سياسی ھستيم .ما تماما ً از مبارزۀ برادران و
خواھران طبقاتی خود در ايران پشتيبانی و حمايت می
کنيم .بر اين اعتقاديم که دير يا زود تمامی رژيم ھای
بورژوايی بيدادگر ،سرنگون و مجبور به پس دادن
حساب خواھند شد.
تمامی فعالين سياسی و کارگری دربند را آزاد کنيد!
زنده باد اتحاد بين المللی مبارزۀ طبقۀ کارگر!
 ٥سپتامبر ٢٠١٣
_http://en.uidder.org/solidarity_message_for
behnam_ebrahimzadeh.htm
ترجمه :شبکۀ ھمبستگی کارگری )(IWSN

معيشت کارگران ،واقعا ً دشوار و دردآور شده است.
مبارزه برای زنده ماندن ،برای تأمين معيشت و نگھداری
از خانواده ،زندگی را برای کارگران غيرقابل تحمل می
کند .رنج ،اضطراب و فرسايش ،به جزئی جدايی ناپذير
از زندگی کارگران تبديل شده است.
آيا زندگی کارگرانی که تمام تالش خود را می کنند تا با
ح ّداقل دستمزد از عھدۀ نيازھايشان بربيايند ،با زندگی
افراد متموّ ل و مرفه يکسان است؟
آيا وضعيت کارگرانی که مجبورند تقريبا ً ھمۀ وقت خود
را در اضافه کاری ،آن ھم در ازای صنّار پول صرف
کنند ،می تواند با وضعيت ثروتمندانی يکسان باشد که
نمی دانند فقر و نياز به چه معناست؟
در حالی که کارگران به خاطر کار تقريبا ً پی در پی
شبانه روزی ،حتی از ديدن ھمسر و فرزندان خود ھم
محروم می شوند ،شاھديم که طبقۀ ثروتمندان از زندگی با
ثروت ھای مفرط لذت می برند.
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زمانی يکی از رھبران طبقۀ کارگر گفته بود :کوخ
نشينان يک طور فکر می کنند ،کاخ نشينان طوری
ديگر!
آيا منافع آن افراد مرفھی که کارگران را استثمار و از
ثروت بھره مند می شوند ،می تواند ھمان منافع
کارگرانی باشد که عليه فقر می جنگند؟ آيا اين دو طبقه
می توانند جھان را به يک رنگ ببينند؟
منافع کارگران و کارفرمايان با يک ديگر تفاوت دارد؛
زندگی کارگران و کارفرمايان يکسان و شمابه نيست؛ آن
ھا ھر يک دنيا را به شکلی می بينند .اين گفته ھمان قدر
واقعی و ملموس است که سردی يخ!
اما کارگران از اين واقعيت آگاه نيستند .چرا؟ دليل آن اين
است که کارگران ھنوز به عنوان يک طبقه متحد و
متشکل نيستند.
اين وضعيت در دستان سياستمدارانی قرار دارد که در
جستجوی دائمی سود ،نظام کارفرمايان را تقويت و حفظ
می کنند .ھمين موضوع است که به شکل مختلف به
انشقاق در ميان کارگران می انجامد و مانع از اين می
شود که آن ھا بر سر حقوق خود گرد ھم بيايند.
مثالً قطب بندی ميان خود طبقات حاکم در حوزۀ سياسی،
يک قطب بندی تصنعی در درون طبقۀ کارگر ايجاد می
کند.
احزاب رژيم ،مانند عدالت و توسعه ) ،(AKPحزب
جمھوری خواه مردم ) (CHPو حزب جنبش ملی گرا
) (MHPکه به شکل ساختگی جامعه را قطب بندی می
کنند ،در واقع به منافع چه کسانی خدمت می رسانند؟
آيا زندگی و معيشت کارگران مثل زندگی رھبران اين
احزاب و نمايندگانشان است که اکثراً کارفرما ھستند؟
حقيقت اين است ھمۀ اين احزاب ،نمايندۀ اقشار مرفه
ھستند .ھمۀ آن ھا از نظام سود کارفرمايان دفاع می کنند.
ھر کارگری بايد به اين روشنی اين را بداند.
اگر حزبی عليه استثمار و تحقير کارگران ،طوالنی تر
شدن ساعات کار ،مرگ و آسيب کارگران در سوانح
کار ،دستمزدھای فالکت آميز ،پيمانکاری و کار

»منعطف« وارد نمی شود ،پس معنايش اين است که در
واقعيت دارد از منافع کارفرمايان دفاع می کند.
در يک طرف ،حزب  AKPاست؛ در طرف ديگر
 CHPو  :MHPجامعه بر اساس منافع حاکمان به
اردوگاه ھايی تقسيم می شود و ھمين به قطب بندی ھايی
تصنعی منجر می شود که مشکالت واقعی را می پوشاند.
حزب عدالت و توسعه دارد رژيمی را مستقر می کند که
به تدريج ،سرکوب و اقدامات پليسی را افزايش می دھد.
پليس از باتوم و گاز اشک آور عليه مردمی استفاده می
کند که حقوق خود را می خواھند.
پليس درحال استفاده از ارعاب بی ح ّد و اندازه برای
درھم شکستن اعتراضات بوده است که عليه تالش دولت
برای ساختن »سربازخانه ھای نظامی قديم« ) Topçu
 (Kışlasıدر پارک گزی آغاز شد .نخست وزير
اردوغان با »غارتگر« ) (çapulcuخطاب کردن مردمی
که حقوقشان را می خواستند ،آن ھا را تحقير کرد.
وجود قطب بندی اجتماعی باعث شده است که از يک سو
بخشی از جامعه به دليل اين اھانت به خشم بيايد ،در
حالی که بخشی ديگر به دفاع از آن ھل داده شود ،ھرچند
چندان تمايلی به آن نداشته باشد.
حزب عدالت و توسعه و شخص اردوغان با سوء استفاده
از اين قطب بندی اجتماعی فعلی ،در تالش ھستند که
گردن کلفتی خودش را )»يا حرف من يا ھيچ چيز«(
مشروعيت ببخشد و قانونی کند.
حزب  CHPھم به اين قطب بندی دامن می زند و تالش
دارد که مردم خمشگين و عاصی را عليه  AKPکاناليزه
بکند.
حزب فاشيست ) (MHPھم به دنبال آن است که از
طريق مخالفت با حلّ مسألۀ کردھا و دامن زدن به
ناسيوناليسم ،از اين قطب بندی نفع ببرد.
اين قطب بندی ،ساختگی و توھمی است .اين قطب بندی،
چشم کارگران را می بندد .اين قطب بندی کارگران را از
متحد شدن برای حل مسائل و مشکالتشان باز می دارد.
ھرچند منافع ھمۀ کارگران ،صرف نظر از مذھبی يا
سکوالر ،علوی يا سنی ،ترک يا کرد ،باحجاب يا بی
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حجاب ،مشترک است؛ کارگران برداران و خواھران
طبقاتی ھم ھستند و مشکلی با ھم ندارند.
ما به يک قطب بندی متفاوت نياز داريم :کارفرمايان و
احزابی که از نظام سود دفاع می کنند در يک قطب؛
کارگران و تشکالت کارگری مدافع منافع کارگران ،در
قطب ديگر.
کارگران نه بايد از  AKPدنباله روی کنند ،و نه از
 CHPو  .MHPاز اين احزاب رژيم ھيچ نفعی به
کارگران نخواھد رسيد .مأموريت آن ھا ،ثروتمندتر
کردن کارفرمايان و رؤسا است.
اردوغان در يکی از سخنرانی ھای خود دربارۀ
اعتراضات پارک گزی ،اين حقيقت را تأييد کرد:
»کسانی که در دورۀ حکومت ما پنج برابر ثروتمند شدند،
حاال عليه ما شده اند«.
با اين حال حکومت  AKPکه مشغول حمله به حقوق
کارگران و تحقق جاه طلبی ھای کارفرمايان در طول ده
سال گذشته بوده و ھست .در ھمين حال که کارگران در
فالکت به سر می برند ،کارفرمايان جيب ھايشان را پر
می کنند.
شرايط معيشت کارگران دشوارتر شده است:
سن بازنشستگی به  ۶۵سال افزايش يافته؛ ساعت کار
طوالنی تر شده ،سرعت کار باال رفته ،نظام پيمانکاری
گسترش پيدا کرده ،قدرت خريد کارگران پايين رفته،
مزايا و ساير پرداخت ھای جانبی به کارفرمايان وسيعاً
برگشته است .فقط به خاطر عدم رعايت ملزومات ايمنی
کار ،ماھانه حدود  ١٠٠کارگر جان خود را از دست می
دھند و صدھا نفر مجروح می شوند.
حکومت  AKPبه جای انجام تحقيقات ضروری و
جلوگيری از سوانح کار ،وقيحانه آن را »تقدير« می
خواند و به اين ترتيب با سوء استفاده از باوردھای مذھبی
کارگران ،صورت مسأله را پاک می کند.
حکومت  AKPدر تالش بوده است که حق سنوات
خدمت را حذف کند ،نظام پيمانکاری را گسترش بدھد،
اداره ھای استخدام خصوصی )بايد گفته اداره ھای برده(
را قانونی کند .ھدف آن ھا اين است که تا حد ممکن

نيروی کار را ارزان و کارفرمايان را ثروتمندتر و
ثروتمندتر کنند .ولی آيا احزاب رژيم و اقشار مرفه
جامعه اھميتی به اين مشکالت می دھند و خشمگين می
شوند؟
حکومت  ،AKPبا بھره برداری از استيصال مردم رأی
جمع می کند .برخی خدمات عمومی پايه ای را بھتر از
احزاب طبقۀ حاکم در گذشته ارائه می دھد و با کلی سر
وصدا اين خدمات را تبليغ می کند .آن ھا اساسا ً از
احساسات مردم مذھبی بھره برداری و به شکل بی
شرمانه ای تالش می کنند که خود را به عنوان جزئی از
مردم زحمتکش جا بزنند.
خواھران و برادران ،بياييد در مقابل اين حقه ھا بيدار
شويم!
می دانيم که شما از اين شرايط معيشتی به ستوه آمده ايد.
شما نارضايتی خود را به شکل ھای مختلف ابراز می
کنيد .نفرين شما ،دشنام ھای شما ،بيانگر نارضايتی
شماست .اما ناراضی بودن کافی نيست! بايد آگاه و
متشکل شويم!
در تلۀ قطب بندی ساختگی نيفتيد! فارغ از باورھا ،زبان،
پوشش ،ما طبقۀ کارگر ھستيم؛ ما ھمگی برادران و
خواھران تحت استثمار ،ستم و تحقير کارفرمايان ھستيم.
ما در محيط ھای کار شانه به شانۀ يک ديگر کار می
کنيم ،با ھم غذا می خوريم ،شرايط زندگی يکسانی داريم.
بياييد بگوييم» :ديگر بس است!«
فراموش نکنيد که اين وحدت کارگران است که می تواند
به قطب بندی ساختگی در جامعه پايان دھد!
حول اتحاد و منافع کارگران ،و از طريق مبارزه برای
غلبه بر قطب بندی ساختگی از سوی احزاب رژيم ،گرد
ھم آييد!
 ١۶ژوئيۀ ٢٠١٣
http://en.uidder.org/no_trust_in_system_part
ies_go_for_the_unity_workers.htm
ترجمۀ فارسی :فعالين شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران
)(IWSN
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پيام »شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران« به »انجمن
ھمبستگی بين المللی کارگران« ترکيه

پيام »انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران« ترکيه
به »شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران«

به برادران و خوھران ھمطبقه ای خود،
با سپری شدن يک سال
از مبارزات ،و پيروزی
ھا و شکست ھای
توأمان آن ،باری ديگر
مراسم اول ماه مه را
جشن می گيريم .ھر
روز که می گذرد،
سرمايه داری طبقۀ کارگر را در مقياس جھانی و ھمين
طور تکنولوژی را يکپارچه تر می سازد؛ به طوری که
که کارگران دورترين سرزمين ھا نيز عمالً در تجارب
مبارزاتی مشترکی با کارگران باقی دنيا سھيم می شوند.
اکنون ما می توانيم در کسری از ثانيه ،از درد و رنج
کارگران ديگر کشورھا ،مانند بنگالدش ،مطلع شويم.
انگيزه و محرّک سرمايه داران برای کسب سودھای
بيشتر در فراسوی مرزھای خود نيز ناگزير شرايطی را
برای ايجاد ھمبستگی بزرگ تر و عميق تر بين المللی
کارگران فراھم آورده است» .شبکۀ ھمبستگی کارگران
ايران« اعتقاد دارد که را ِه نه فقط جلوگيری از تراژدی
ھايی مانند فروريختن ساختمان کارخانه در »داکا« يا
مقاومت در برابر حمله به دستمزدھا و شرايط کار ،بلکه
ھمچنين حرکت به سوی پيروزی و بھبودھای جديد در
شرايط معيشت و کار کارگران ،ايجاد پيوندھای نزديک
تر با انجمن ھايی نظير »انجمن ھمبستگی بين المللی
کارگران« ) (UID-DERاست؛ به طوری که بتوانيم با
يک ديگر به سوی اتحاد و ھمبستگی وسيع تر با طبقۀ
کارگر حرکت کنيم .از خالل اين مسير است که می توانيم
اطمينان دھيم ھمبستگی با طبقۀ کارگر ،فراتر از اول ماه
روز سال ،مبارزات را به پيش می
مه می رود و ھر
ِ
راند.

خواھران و برادران ھمطبقه ای ما،
ما نيز مراسم اول ماه مه شما را که روز وحدت ،مبارزه
و ھمبستگی برای طبقۀ کارگر است ،جشن می گيريم.
طبقۀ کارگر تنھا از طريق ايستادگی سازمان يافته و
مصممانه است که می تواند در مقابل حمالت بورژوازی
تاب بياورد .ما به عنوان »انجمن ھمبستگی بين المللی
کارگران« ) (UID-DERاعتقاد داريم که اين مبارزۀ
سازمان يافته ،بايستی در مقياس بين المللی صورت
بگيرد و ما بايد با چنين درکی از مبارزه وارد عمل
کارگران سازمان
شويم .با به ياد داشتن اين حقيقت که
ِ
يافته ،شکست داده نخواھند شد ،بھترين آرزوھا را برای
پيروزی و کاميابی شما در مبارزه تان داريم.
زنده باد وحدت بين المللی مبارزۀ طبقۀ کارگر!
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )(UID-DER
 ٣٠آوريل ٢٠١٣
http://en.uidder.org/

زنده بايد اتحاد و مبارزۀ بين المللی طبقۀ کارگر!
شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران )(IWSN
 ٢٨آوريل ٢٠١٣
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ﺷﺒﻜﺔ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان )(IWSN
گزارشی از برگزاری مراسم اول ماه مه ٢٠١٣
شھر استانبول ترکيه
صبح روز  ١مه  ٢٠١٣در شھر استانبول ترکيه ھزاران
کارگر با حضور در خيابان ھای اصلی اين شھر با رژه
و راه پيمايی مراسم روز جھانی کارگر را گرامی داشتند.
مراسم اول ماه مه امسال در شھر استانبول در سه منطقۀ
مجزا برگزار شد ،که يکی از آن ھا حوالی ميدان تقسيم
بود.
راھپيمايی تشکل ھای کارگری مثل سنديکای ديسک،
کسک و سنديکای تورکيش و ھم چنين شماری از احزاب
و سازمان ھای چپ از ساعت ھفت و نيم صبح امروز در
محله ھای اطراف ميدان تقسيم شروع گرديد و با وجودی
که پليس شب گذشته چھل ھزار نيرو از شھرھای اطراف
به استانبول وارد کرده و تا شعاع سه کيلومتری ميدان
تقسيم تمامی راه ھا را مسدود کرده بود ،باز ھم از ھمان
دقايق اول صبح کارگران به سمت ميدان تقسيم حرکت
کردند؛ اولين درگيری ھا در خيابان بشيکتاش شروع شد
و ماشين ھای آب پاش به اضافۀ گاز فلفل به استقبال
کارگران رفتند ،پليس ھم با باتوم ھای برقی مشغول
ضرب و شتم کارگران شد و درگيری ھا تا زمان نگارش
اين خبر که پاسی از شب است ،ادامه دارد.

شايان ذکر است عدۀ بسيار زيادی زخمی و ده ھا نفر نيز
دستگير شدند که از سرنوشت دستگير شده ھا خبری در
دسترس نيست.
مراسم در محلۀ »گبزه« استانبول
امروز صبح با ابتکار »انجمن ھمبستگی بين المللی
کارگران« ترکيه و چند تشکل ديگر فراخوان به تظاھرات
در محلۀ گبزه ،از مھم ترين محالت کارگری استانبول،
داده شد که با استقبال ھزاران نفر روبه رو گشت.
به اين ترتيب از ساعت ھشت صبح ،کارگران دسته دسته
در صفوف به ھم تنيده و متحد در اين محل با پالکاردھا،
شعارھا و تجھيزات برگزاری باشکوه اين مراسم حضور
يافتند .مراسم با رژۀ کارگران و خواندن سرودھای
انقالبی و کارگری به سمت ميدان اصلی گبزه شروع شد
و با پايکوبی و شعارھای آتشين حاضرين ادامه يافت.
ايرانيان ،کارگران و فعالين کارگری پناھجوی مستقر در
ترکيه با فراخوان »کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی« و
دعوت رفقای »شبکۀ ھمبستگی کارگری« در اين مراسم
حضور يافتند و خواستار آزادی بی قيد و شرط کارگران،
فعالين کارگری زندانی و ھمۀ زندانيان سياسی ايران
شدند.

١٥

ﺷﺒﻜﺔ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان )(IWSN
ايرانيان شرکت کننده با حمل پالکاردھايی با مضمون
ھايی شامل »آزادی کارگران زندانی«» ،کارگران جھان
متحد شويد«» ،کارگران ايران تنھا نيستند« و حمل عکس
و پالکارد فعالين کارگری زندانی دوشادوش ھم طبقه ای
ھای ترک خود در اين مراسم حضور يافتند.
پس از چند ساعت راه پيمايی و حضور در ميدان اصلی
گبزه ،مراسم با رقص و پايکوبی و شادی ساعت دو نيم
بعد از ظھر پايان يافت.
زنده باد انترناسيوناليسم پرولتری.
کميتۀ حمايت از شاھرخ زمانی
 ١مه  ١١) ٢٠١٣ارديبھشت (١٣٩٢

ﺷﺒﻜﺔ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان )(IWSN
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ﻣﺮاﺳﻢ اول ﻣﺎه ﻣﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل )ﺗﺮﻛﻴﻪ(

ﺷﺒﻜﺔ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان )(IWSN

ﺷﺒﻜﺔ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان )(IWSN
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ﺷﺒﻜﺔ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان )(IWSN

ﺷﺒﻜﺔ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﮔﺮان اﻳﺮان )(IWSN

١٨

پيام »انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران« ترکيه
به کارگران اعتصابی سيتروئن در اولنه )فرانسه(
به مناسبت اول ماه مه

گزارشی از برگزاری سمينار »انجمن ھمبستگی بين
المللی کارگران« ترکيه با کارگران بندر مرسين

برادران و خواھران عزيز ھمطبقه ای،
درودھای ما را با گرم ترين احساس ھمبستگی پذيرا
باشيد .برايتان آرزوی پيروزی در اعتصاب مصممانه ای
را داريم که چندين ماه است مشغول آن ھستيد ،و ھمچنين
اول ماه مه را نيز تبريک می گوييم .انجمن ما )انجمن
ھمبستگی بين المللی کارگران( که متشکل از کارگران
مبارز صنايع مختلف است ،اعتقاد دارد که حمالت
بورژوازی در سطح جھانی تنھا از طريق دست يافتن به
اتحاد بين المللی طبقۀ کارگر ،به عقب رانده می شود .ما
در وب سايت خود ) (www.uidder.orgمبارزۀ شما را
از نزديک دنبال و تالش می کنيم که صدای شما شنيده
گردد.
برادران و خواھران ،شما در مبارزۀ خود تنھا نيستيد .ما
به عنوان برادران و خواھران شما در ترکيه نيز با
حمالت مشابھی رو به رو ھستيم و تالش می کنيم که به
شيوه ای سازمان يافته و مصممانه با آن ھا مقابله کنيم؛ ما
با تمام وجود در جبھۀ شما قرار داريم و از مبارزه تان
حمايت می کنيم.
خوشحال خواھيم شد گزارش ھا و نامه ھايی را که مايل
به ارسال آن ھا به ما ھستيد ،بر روی وب سايت خود
منتشر نماييم.
زنده باد مبارزۀ طبقاتی!
مبارزۀ سازمان يافتۀ کارگران ،ضربه ای به سرمايه
خواھد بود!
زنده باد اتحاد بين المللی مبارزۀ طبقۀ کارگر!
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )(UID-DER
 ٢۴آوريل ٢٠١٣
www.uidder.org

توضيح :متن زير گزارشی است که رفيق شجاع
ابراھيمی ،از فعالين »شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران«،
پس از شرکت در سيمناری که از سوی »انجمن
ھمبستگی بين المللی کارگران« ترکيه در ھمبستگی با
کارگران اعتصابی بندر مرسين برگزار شده بود ،تھيه و
برای نشريه ارسال کرده است.
***
در روز  ٢۵مارس  ٢٠١٣در شھر مرسين در محل
تشکيالت کارگران بندر مرسين ترکيه از مھمترين بنادر
اين کشور سميناری جھت دفاع از کارگران اخراجی بندر
و مابقی کارگران از سوی »انجمن ھمبستگی بين المللی
کارگران ترکيه« برگزار گشت که به چند بخش مختلف
تقسيم می شد وحدود  ۵ساعت به طول انجاميد.
ابتدا نمايندۀ انجمن ھمبستگی کارگران با سخنرانی اوليه
برای کارگران و معرفی انجمن در پاسداشت حقوق اوليۀ
کارگران بندر کشتيرانی مرسين سخنانی ايراد کرد و
سپس نمايندگان کارگران اخراجی و کارگران مشغول به
کار ،از فعاليت ھای صورت گرفته و نحوۀ اعتراضات
آتی و ھمچنين نقش برادرانه و مسئوالنۀ رفقای »انجمن
ھمبستگی بين المللی« در زمان اعتصاب و اعتراض،
سخنانی ايراد کردند و ادامۀ بحث بر سر ريا کاری ھای
کارفرمايان ادامه داشت .اين بخش با چند قطعه شعر و
سرودھای کارگری از طرف يکی از زنان عضو انجمن
پايان يافت.

ترجمه :فعالين شبکۀ ھمبستگی کارگران ايران )(IWSN
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در ادامه ،رفقای انجمن فيلم اعتراضات کارگران بندر
ليورپول انگلستان در سال ھا قبل را به نمايش گذاشتند و
در حين فيلم رفقای انجمن ھمبستگی کارگران با
توضيحات و تأکيد بر نکاتی که با اتکا به آن ھا کارگران
بندر ليورپول در مقابل دولت و کارفرما پيروز شدند،
اموزش ھايی را به کارگران بندر مرسين انتقال دادند؛
تأکيد اساسی بر حفظ وحدت و يکپارچگی کارگران بود،
در بين جمع کارگران با ديدن فيلم اعتراض کارگران
انگليسی و شباھت صد در صد خواسته ھا و مطالباتشان
با کارگران ترک بسيار روحيه گرفتند و قرار شد از
فردای آن روز اعتراضات از سر گرفته شود؛ رئوس
کارھا و اعتراضات آتی به پيشنھاد انجمن به بحث
گذاشته شد و پس از چندين ساعت بحث و تبادل نظر رفقا
تصميم گرفتند ھمۀ کارگران اعم از باربران ،ماشين چی
ھا ،اخراجی ھا ،و زنان و پرسنل اداری ،از اين پس نه
به طور محفلی ،بلکه در کنار ھم و با ھم در اعتراضات
شرکت کنند.
خواست ھای کارگران از اين قرار:
بازگشت به کار پرسنل اخراجی و زنانی که به اجبار باز
خريد شده بودند.
ادامه کار در سه شيفت کاری )در حال حاضر کارگران
در دو شيفت  ١٢ساعته مشغول به کار ھستند(.

پيام ھمبستگی و تسليت »انجمن ھمبستگی بين
المللی کارگران« به کارگران بنگالدش
برادران و خواھران طبقاتی عزيز ما،
بيش از يک ھزار کارگر ،جان خود را به دنبال ريزش
ساختمان در ميدان رانا در روز  ٢۴آوريل از دست دادند
و صدھا نفر از آنان مجروح گشتند .ما ھم به عنوان
برادران و خواھران طبقاتی شما در اين غم ژرف سھيم
ھستيم و ھمبستگی خود را ابراز می داريم.
اين نظام سرمايه داری سود است که بايد مقصر فاجعه ،يا
بخوانيد »کشتار« ،در داکا دانسته شود .مقصر اصلی اين
رويداد ھم کارفرمايانی بودند که با وجود نشانه ھای
ريزش ساختمان ،مراکز کار را خالی نکردند ،و ھم آن
حکومتی که ھمواره به حمايت و پشتيبانی از آنان می
پردازد .اين گفتۀ وزير ماليۀ بنگالدش که »فاجعه ،تأثيری
جدی بر صنعت پوشاک نداشت« ،آن ھم در زمانی که
ھنوز اجساد برادران و خواھران کارگرمان در زير آوار
مدفون است ،ما را ھم درست مانند شما خشمگين کرد؛
حکومت ھای تحت فرمان سرمايه داران ،از منافع
سرمايه داران ،و نه کارگران ،دفاع می کنند .وزيران آن
ھا آن قدر بی شرم ھستند که حتی در غم انگيز ترين روز
کارگران ،از کارفرمايان دفاع کنند.
برادران و خواھران اندوھگين ما،

پرداخت ح ّ
ق مرخصی ھای به تعويق افتادۀ کارگران و
ھزينه ھای حق مسکن که ھر ماه کسر می شود ،ولی
ھيچ گاه ھم معلوم نمی شود که اين مبالغ به کجا می رود
و در کجا صرف می شود.
باز کردن دفاتر حسابرسی و توضيح اين که چرا با وجود
سودآوری و گمرکات باال در اين سال ھا حقوق ھا
افزايش نداشته اند.
در پايان ضمن رأی گيری بر سر موضوعات ،نمايندگان
جديدی انتخاب گشتند؛ الزم به ذکر است برخی از
کارگران نيز بنا به درخواست خود به عضويت انجمن
ھمبستگی کارگران درآمدند که با استقبال رفقای انجمن
ھمبستگی روبرو شد.
شجاع ابراھيمی

٢٠

منش طبقۀ کارفرمايان در ھمه جای جھان يکی است.
ممکن است زبان ،مليت يا مذھب آنان متفاوت باشد ،اما
ھمگی سرمايه دار ھستند .سرمايه داران کشورما نيز
درست مانند کشور شما ،با ناديده گرفتن ايمنی کار،
اھميتی به زندگی کارگران نمی دھند .قوانين ھيچ قرابتی
با حمايت از سالمت و ايمنی کارگران ندارند .اين قوانين
بنا به منافع کارفرمايان به وجود آمده اند .روزانه ۴
کارگر جان می بازند و به اين ترتيب خانواده ھای
کارگری ويران می شوند .ما» ،انجمن ھمبستگی بين
المللی کارگران« ) (UID-DERبه مدت چندين ماه
درگير برگزاری کمپينی بوده و ھستيم تا به مرگ و مير
ناشی از سوانح کار پايان دھيم و به ايجاد شرايط سالم تر
کار ياری رسانيم .سرمايه داران و حکومت آن ھا در اين
جا ،درست مانند ديگر نقاط جھان ،اقدامات احتياطی
ضروری برای امنيت کار را ناديده می گيرند تا ھزينه
ھای توليد را کاھش بدھند ،سودھايشان را انباشته کنند ،و
به زعم خود »اقتصاد را رشد دھند« .برای کارفرمايان

حريص ،سود بسيار مھم تر از زندگی بشر است .آن ھا
مرگ و مير را به عنوان »سرنوشت و تقدير« توضيح
می دھند .بنابراين ما کمپين خود را با اين شعار اصلی به
پيش می بريم» :سوانح کار ،تقدير نيستند! از مرگ
کارگران در نتيجۀ سوانح کار جلوگيری کنيد!«.

ما اين کمپين را در محالت کارگری ،مراکز صنعتی و
مراکز شھرھا برگزار می کنيم .جايگاه ھای ويژه ای را
برپا کرده و با کارگران صحبت می کنيم .مرگ و مير
ناشی از سوانح کار را نشان می دھيم و تالش می کنيم تا
سطح آگاھی و ھوشياری را باال ببريم .تاکنون ما باألخره
توانستيم ضمن دسترسی به صدھا ھزار کارگر ،ده ھا
ھزار امضا در اعتراض به مرگ و مير در نتيجۀ سوانح
کار جمع آوری کنيم.
برادران و خواھران طبقاتی عزيز،
ما به عنوان برادران و خواھران طبقاتی شما در ترکيه،
ھمدردی خود را ابراز می داريم .ما نه فقط در غم شما،
بلکه در خشمتان نيز سھيم ھستيم .ما معتقديم که برای
جلوگيری از مرگ و مير کارگران ،بايد به مبارزه دست
بزنيم .از آن جا که طبقۀ کارگر يک طبقۀ جھانی است،
مشکالت و راه حل ھای آن ھم جھانی است.

نابود بود نظام سرمايه داری سود که کارگران را کشتار
می کند!
زنده باد ھمبستگی و مبارزۀ بين المللی کارگران!
 ١١مه ٢٠١٣
http://en.uidder.org/node/17606

٢١

کارگران »شيشه جام« راه را نشان می دھند :نبرد کنيد
و پيروز شويد!
انجمن ھمبستگی بينالمللی کارگران )(UİD-DER

روز  ۵ژوئيه ،حدود  ۴۵٠کارگر »شيشه جام« )،(١
کارخانه ای را که سال ھا در آن مشغول به کار بوده اند،
اشغال کردند .اين کارخانه ،يکی از کارخانه ھای توليدی
تحت مالکيت »گروه شيشه جام« است .اين گروه که
اساسا ً در توليد شيشه و موا ّد شيميايی فعال است،
محصوالتی نظير شيشۀ فلوت ،ظروف شيشه ای
مصرفی خانواده ھا ،ظروف بسته بندی شيشه ای ،و
فيبر شيشه و ھمچنين ترکيبات سودا و ُکروم
عرضه می کند .اين گروه يکی از بزرگترين
شرکت ھای صنعت شيشه در سطح جھان ،بين
رتبۀ سوم و ھفتم ،است .بخش اصلی آن ،يعنی
»شيشه جام« ،تسھيالت زيادی در ھشت
کشور با  ١٨ھزار کارگر دارد .اين گروه در
عين حال جزئی از يکی از انحصارات عظيم
ترکيه ،يعنی »بانک تجارت« ) ،(٢است.
)(٣
اشغال کارگری فوق در کارخانۀ توپقاپی
واقع در استانبول که اساسا ً ظروف شيشه ای
مصرفی خانواده ھا را توليد می کند ،صورت
گرفته است.

کارخانۀ توپقاپی را به اسکیشھير ) ،(۴شھری ديگر در
نزديکی آنکارا ،منتقل خواھد کرد و کارگرانی که مايل
به ادامۀ کار ھستند ،بايد به ھمين کارخانه بروند .حدود
 ۴۵٠کارگری که عضو »اتحاديۀ کارگران صنعت
شيشه ،سيمان ،سراميک و خاک« )Kristal-
 (İşھستند ،حاضر شدند که ھمراه با خانواده
ھای خود به اسکیشھير بروند .اما درست يک
ھفته پيش از تعطيلی کارخانۀ توپقاپی ،شرکت
بيانيۀ جديدی صادر کرد و اعالم داشت که
کارگران را نخواھد بُرد ،بلکه آن ھا را مرخص
خواھد کرد .کارگران که از اين بيانيه به خشم
آمده بودند ،روز  ٢٨دسامبر توليد را متوقف
کردند و ھمراه با خانواده ھای خود به ايجاد
صفوف اعتراضی )پيکت( در مقابل کارخانه
پرداختند.
روز  ٥ژانويه ،نيروھای پليس تحت فرمان
شھردار استانبول تالش کردند که کارگران را
متفرق و از آن جا دور کنند .بيش از  ١٥٠٠نيروی پليس
به ھمراه ماشين ھای زرھی در اطراف کارخانه حاضر
بودند ٢٥٠ .نفر از کارگرانی که از اين اقدام به خشم آمده
بودند ،درھا را قفل کردند و کارخانه را تحت اشغال
درآوردند» .اتحاديۀ کارگران صنعت شيشه ،سيمان،
سراميک و خاک« ،فراخوان به ھمبستگی و حمايت داد.
طی زمان کوتاھی فعالين بسياری از سازمان ھای
کارگری به ھمراه خانواده ھا در اطراف کارخانه تجمع

شرکت اعالم کرده بود که تا سال ،٢٠١٣
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کردند تا حمايت خود را نشان دھند .کارگران درون
کارخانه با سردادن شعارھای مختلفی از تودۀ حاميان
خود استقبال کردند و در اين ميان مردم نيز با شعارھايی
مشابھی پاسخ می دادند .شعارھا چندين ساعت به طور
انجاميد ،مثالً » :ھمسرانتان به شما افتخار می کنند!«،
»ما يک خانوادۀ بزرگ ھستيم ،ھيچ کسی نمی تواند ما را
جدا کند!«» ،کارگران متحد ،می توانند زمين را جا به جا
کنند!«» ،اگر کار و نان نباشد ،پس صلحی وجود
ندارد!«» ،ما کليد را خواھيم زد و در جنگ پيروز
خواھيم شد!«.
با رشد حمايت ھا ،برخی نمايندگان پارلمان ھم به حميات
پرداختند .مديريت با ديدن حمايت ھای عظيم ،بايد موضع
باال و متکبرانۀ خود را تغيير و نشستی با نمايندگان
پارلمان ترتيب می داد .بعد از نشست ،کارگران پذيرفتند
که اشغال کارخانه را تمام کنند؛ نيروھای پليس نيز عقب
نشينی کردند .ولی کارگران ھمچنان صفوف اعتراضی
خود را در مقابل کارخانه حفظ کردند.

کسانی که ممکن است بخواھند به استانبول بازگردند،
مزايای خود را از دست نخواھند داد.
 ١٣٠نفر از کارگران ترجيح دادند که در استانبول باقی
بمانند و بنا به داليلی شغل خود را ترک کردند .برخی
ديگر تصميم به بازنشستگی گرفته اند ۵٣ .کارگری که
در استخدام يک شرکت پيمانکاری ھستند ،شغل خود را
حفظ خواھند کرد و به کارخانۀ اسکیشھير منتقل خواھند
شد.
طبق توافقنامه ،اعتصاب پايانيافته اعالم شد و کارگران
به صفوف اعتراضی خود در مقابل کارخانه خاتمه دادند.
مذاکرات ھمچنان بر سر برخی جزئيات در جريان است.
نبرد مص ّممانۀ کارگران »شيشه جام« يک نمونۀ الھام-
بخش برای تمامی کارگران است .آن ھا تنھا راه پيروزی
را نشان دادند :اتحاد ،سازماندھی ،مبارزه!
 ١٠ژانويۀ ٢٠١٣

کارگران خواستار آن بودند که در ھر يک از کارخانه
ھای شيشه جام در سراسر ترکيه ،بدون از دست دادن
حقوق اعطايی به آن ھا ،به استخدام دربيايند .ولی شرکت
درنظر داشت که کارگران جوانتر ،با دستمزد پايينتر و
غيرمتشکل در اتحاديه ھا را استخدام کند .در حال حاضر
کارگران به طور متوسط  ٢۵٠٠ليرۀ ترکيه می گيرند،
اما »شيشه جام« درصدد بود که کارگران جوانتری را با
ح ّداقل دستمزد  ٧۴۴ليرۀ ترکيه استخدام کند.
اما کارگران »شيشه جام« دست به نبردی مص ّممانه زدند
و مديريت »شيشه جام« بايد شکست خود را می پذيرفت.
مديريت و اتحاديه در تاريخ  ٩ژانويه به توافقی دست
يافتند .طبق اين توافق ،حدود  ٢٩٠کارگر به ساير
کارخانه ھای »شيشه جام« در ترکيه منتقل خواھند شد،
بدون آن که حقوق قانونی و اعطايی به آن ھا بازپس
گرفته شود.
برای تعيين اين که کارگران به کدام کارخانه منتقل
خواھند شد ،رأی گيری صورت خواھد گرفت .به
کارگران اين حق داده شده است که چنان چه ھمکارانی
را پيدا کنند که حاضر باشند جای خود را با آن ھا عوض
کنند ،بتوانند محلّ کار خود را تعويض نمايند .به عالوه

(1) Şişecam
(2) İş Bankası
(3)Topkapı
(4) Eskişehir

منبع:
_http://en.uidder.org/sisecam_workers_show
the_way_fight_and_win.htm
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بر ترس غلبه کنيد ،از قطببندی ھای ساختگی
دوری کنيد!
برای حقوق خود متحد شويد!
منبع :بولتن ھمبستگی کارگری )انجمن ھمبستگی بين-
المللی کارگران(
ھمۀ کارگران از بيکاری ،ناتوانی از پرداخت اجاره و
صورتحساب ھا ،و ناتوانی از سير نگاه داشتن فرزندان
خود ،وحشت دارند.
ترس و وحشت ،يک
خصلت انسانی است ،اما
انسان ھا چگونگی غلبه
کردن بر اين ترس را ھم
آموخته اند .انسان ھا از
طريق متحد شدن و
گردآوردن نيرو و توان
خود ،بر اين ترس فائق
می آيند و تھديدی را که
به اين ترس می انجامد از ميان برمی دارند .بنابراين ما
کارگران ھم بايد به ھمين ترتيب درکنار يکديگر جمع
شويم .کارگران زمانی نيرومند ھستند که متحد می شوند
و بر ترس ھا غلبه می کنند .کارفرمايان و رؤسا ،به
راحتی نمی توانند کارگران متحد را ناديده بگيرند!
کارگران متحد ،پس از غلبه بر ترس ھای خود ،ديگر
تسليم افزايش قيمت ھا ،ھزينۀ باالی زندگی ،دستمزدھای
پايين و اضافه کار اجباری نخواھند شد! اما برعکس اگر
وحشت داشته باشند و نتوانند متحد شوند ،ناگزير به تسليم
تن در می دھند .ترس ،مردم را اسير نگاه می دارد و آن
ھا را وادار به پذيرش بیعدالتی ھا می کند .اکنون بايد
پرسيد :چرا ما نمی توانيم متحد شويم؟ آيا منافع کارگران
مشترک نيست؟
ترس مانعی بر سر راه اتحاد و نيرومند شدن کارگران
است .اما انشقاق ساختگی در درون کارگران نيز يک
مانع ديگر است و اين دو ھستند که يک ديگر را تکميل
می کنند .حمالت عليه حقوق کارگران با تمام توان
صورت می گيرد .اما انشقاق ساختگی و قطببندی،
مشکالت رو به رشد کارگران را پنھان می کند .ابتدا اين
»حزب جمھوری خواه مردم« ) (CHPو ژنرال ھايی

بودند که بنا به منافع خودشان جامعه را دوقطبی کردند؛
 CHPو بوروکراسی نظامی -غيرنظامی کماليست ،با
قيل و قال بر سر اين که سکوالريم و جمھوری در
معرض تھديد است ،به تحقير بخش ھای مذھبی جامعه
روی آوردند .اکنون دولت حزب عدالت و توسعه
) (AKPاست که جامعه را دوقطبی می کند AKP .با
اين ادعا که قربانی است و از دموکراسی دفاع می کند،
ھمچنان اکثريت را به دست می آورد .نھايتا ً  AKPکنترل
کامل دولت را ،به خصوص پس از سال  ،٢٠٠٧به
چنگ آورد .بنابراين آن ھا ديگر نمی توانند بگويند» :من
قربانی ھستم ،به من اجازۀ حکومت نمی دھند« .بنابراين
آن ھا به دنبال اين ھستند که قطببندی در درون جامعه
را تاحد امکان تشديد کنند .نخست وزير اردوغان که
سابقا ً از دموکراسی حرف می زد ،اآلن از يک ادبيات
اقتدارگرايانه و آمرانه استفاده می کند .او مردمی را که
خواستار حقوق دموکراتيک خود ھستند ،تحقير می کند و
حتی »تروريست« می خواند .او لحظه ای در بھره
برداری از ارزش ھای مذھبی و ناسيوناليسم درنگ نمی
کند.
سياستمداران بورژوا به طور مداوم تنش ھايی کاذب
ايجاد می کنند و به دنبال اين ھستند که طبقۀ کارگر را از
طريق اين تنش ھا ،زير نفوذ و کنترل خود داشته باشند.
اين موضوع باعث می شود که کارگران از دريچۀ حزب
عدالت و توسعه يا حزب جمھوری خواه مردم ،شاھد
تغيير و تحوّ الت باشند ،و نه از منظر خود ،يعنی از
منظر منافع طبقاتیشان .بنابراين کارگرانی که به AKP
رأی دادند ،به سمت پذيرش و دفاع از تمامی اقدامات
 AKPترغيب می شوند؛ ھمين امر در مورد کارگرانی
رخ می دھد که به  CHPرأی دادند .به عنوان مثال،
دولت  AKPبھای گاز طبيعی را بين ماه ھای آوريل و
اکتبر به ميزان  ٣٠درصد باال برد که افزايشی
باورنکردنی بود .کارگران و زحمتکشان ،نخستين کسانی
ھستند که از چنين جھش قيمت ھا يا افزايش ماليات ھا
ضربه می خورند .اما به دليل قطببندی جامعه،
کارگرانی که به  AKPرأی دادند می توانند در تقابل با
کارگرانی که به اين افزايش قيمت ھا اعتراض دارند ،از
 AKPدفاع کنند .آن ھا می توانند بدون ھرگونه سؤالی،
تمام سياست ھای  AKPو حمالت آن عليه حقوق
کارگران را توجيه کنند .برعکس ،ساير کارگرانی که به
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 CHPرأی دادند می توانند به راحتی ھمان حرف ھای
 CHPرا تأييد کنند .اکنون بايد پرسيد :چه کسی از اين
موقعيت سود می برد؟ آيا کارگران از اين قطببندی
نفعی می برند؟
موضوع ديگری که به قطببندی منجر می شود ،مسألۀ
کردھا است که ھمچنان در انتظار راه حلی می باشد.
فرزندان زحمتکشان ترک و کرد ،به دليل حل نشدن
مسألۀ کردھا ،که در واقع به مسألۀ خاورميانه تبديل شده
است ،ھمچنان جان می بازند .ھر روز و ھر روز
اجسادی است که جا به جا می شود ،ھر روز و ھر روز
شيون و ناله ای است که از خانواده ھای ھر دو سو به
گوش می رسد .در ھمان حال که اين خانواده ھا در زجر
و مصيبت ،و مردم جامعه در غم و اندوه به سر می برند،
»حزب جنبش ملیگرا« ) (MHPو  AKPمشغول تشديد
ناسيوناليسم با بھره برداری از موقعيت ھستند .آن ھا در
مسير ناسيوناليسم با يک ديگر رقابت می کنند .با اين حال
مردم و کارگران ترک ،منفعتی در ستم بر کردھا ندارند.
ھمان طور که تمام موارد و نمونه ھا نشان می دھد مردم
تحت ستمی که حقوق دموکرتيک خود را مطالبه می
کنند ،نھايتا ً به آزادیشان دست می يابند .و مسألۀ کردھا
دير يا زود حل خواھد شد .اکنون پرسش اين است :چرا
بسياری از جوانان ھمچنان جان خود را از دست می
دھند؟ مسألۀ حلنشدۀ کردھا به وحدت کارگران آسيب می
رساند .به خاطر تحريکات ناسيوناليستی ،ممکن است که
کارگران ترک ،کارگران کرد را دشمنان خود بدانند .چه
کسی از اين وضعيت سود می برد؟ البته که کارفرمايان!
آيا کارگرانی که اطمينانی به برادران و خواھران طبقاتی
خود ندارند ،می توانند عليه دستمزدھای پايين ،ساعات
کاری طوالنی و ناديده گرفته شدن اقدامات ايمنی کار
متحد شوند؟ کارگرانی که به يک ديگر اعتماد نمی کنند،
محکوم به انزوا ،ترس و خم شدن در مقابل کارفرمايان
ھستند.

 MHPممکن است به قدرت برسد .ما بايد از منظر
صفوف طبقاتی خود نگاه کنيم و از منافع طبقاتی خودمان
دفاع نماييم .ديروز احزاب مختلفی در قدرت قرار داشتند
و آن ھا ھم به حقوق کارگران يورش می بردند .در طول
ده سال گذشته AKP ،در قدرت و مشغول حمله به حقوق
ما بوده است .در طول اين ده سال AKP ،سن
بازنشستگی را باال برد ،و با قانونی کردن پيمانکاری و
ساير اشکال کار »انعطاف پذير« ،امنيت شغلی را نابود
کرد .اتحاديه ھای مبارز ،ضربات سنگينی خورده اند.
دستمزدھا تغييری نکرده ،قدرت خريد سقوط کرده،
ساعات کاری افزايش يافته است .اکنون لغو ح ّ
ق سنوات
خدمت و دفاتر خصوصی استخدام کارگران نيز روی
ميز قرار دارند.
ماھانه بيش از  ١٠٠کارگر جان خود را در سوانح کار
کارگران به مراتب بيشتری زمينگير
از دست می دھند.
ِ
می شوند ،به بيماری ھای شغلی دچار می گردند و از
کار ناتوان می شوند .آيا اين چيزی شبيه به يک جنگ
نيست؟ در ده سال گذشته ،حدود  ١١ھزار کارگر جان
خود را به دليل سوانح کار از دست دادند .آيا می دانيد که
اين رقم ،بزرگ تر از شمار سربازان کشتهشده در
»جنگ استقالل« است؟ چرا اين سوانح کاری مھلک
پايان نمی پذيرد؟ علت اين است که سياست ھای AKP
اساسا ً بر پايۀ افزايش سود کارفرمايان قرار دارد.
بنابراين کارفرمايان با خيال آسوده و به بھانۀ »پر ھزينه
بودن« تمھيدات ايمنی کار ،از انجام آن سرباز می زنند.
دولت  AKPاز بازرسی ابزارھای ضروری ايمنی
خودداری می کند ،اين مرگ و مير را »سرنوشت« می
خواند و کارگران را موعظه می کند که به دنبال حقوق
خود نباشند.
 ١۵نوامبر ٢٠١٢
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برادران و خواھران طبقاتی ما بايد اين موضوع را درک
کنند که :حزب عدالت و توسعه ،حزب جمھوری خواه
مردم ،حزب جنبش ملیگرا و غيره ،ھمگی به
کارفرمايان و رؤسا خدمت می کنند .تمامی آن ھا وقتی
در قدرت قرار دارند ،اساسا ً در خدمت منافع کارفرمايان
ھستند .امروز  AKPدر قدرت است ،فردا  CHPيا
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چه کسی از بودجۀ  ٢٠١٣منتفع می شود؟ و چه
چيزی عايد کارگران می گردد؟
با نزديک شدن به آغاز سال جديد ،کارگران و
زحمتکشان با اميد فراوان ،انتظار دارند که بھبودی در
وضعيت زندگی آن ھا حاصل شود .با اين حال مبارزه
برای به دست آوردن ح ّداقل معيشت ،زندگی کارگران را
تحليل می برد؛ چرا که آن ھا از عھدۀ حتی ابتدايی ترين
نيازھای خود ھم برنمی آيند ،ھميشه در ھراساند که مبادا
شغل خود را از دست بدھند و نتوانند صورتحساب ھا و
اجارۀ منزل را پرداخت کنند ،از سختی ھای شرايط
زندگی خسته شده اند ،و اميدوارند که بر مسائل و
مشکالت خود فائق شوند.
بعضی ھا به بختآزمايی اميد می بندند ،بعضی تالش می
کنند که با اضافه کاری بسيار بيشتر درآمدشان را
افزايش دھند ،برخی ديگر تصور می کنند که حدۀاقل
دستمزد تا سال نو به مقداری مناسب باال می رود.
در واقع کارگران و زحمتکشان به طور کلی از سفت
کردن کمربندھای خود خسته شده اند!
اما در ھمان حال که توده ھای وسيع مردم به دنبال يافتن
راه نجاتی از اين فالکت عميق ھستند ،کارفرمايان چه می
کنند؟ خوب ،آن ھا از خودشان بسيار راضی ھستند .آن
ھا از اين که ترکيه ھفدھمين اقتصاد بزرگ جھان است،
چيزی که با استثمار شديد کارگران حاصل شده ،لذت می
برند.
نمايندگان پرشور و شوق کارفرمايان به ش ّدت در پارلمان
کار می کنند .دولت حزب عدالت و توسعه مشغول کار بر
روی بودجۀ  ٢٠١٣است .در ھمان حال که آن ھا برای
افزايش حداقل دستمزد تنھا به ميزان چند پنی برنامه
ريزی می کنند ،درنظر دارند که از طرف ديگر ماليات
ھا را شديداً افزايش بدھند.
اما اين که کدام بخش از جامعه و چه قدر در بودجه سھم
دارد و چه مقدار از آن بھره مند می شود ،پرسشی است
که نشان می دھد اين بودجه اساسا ً برای چه کسانی ساخته
شده است.

روشن است که دولت ضمن فشار آوردن به کارگران ،به
نفع طبقۀ کارفرمايان عمل می کند .بودجۀ جديد ،درست
مانند بودجه ھای قبلی ،بنا به منافع سرمايه طرحريزی
شده است.
بودجۀ  ٢٠١٣روشن می کند که چه طور کارفرمايان
مشغول حمله به حقوق کارگران ھستند .در اين بودجه چه
چيزی برای ميليون ھا نفر از کارگران و زحمتکشان
درنظر گرفته شده است؟ افزايش ماليات ،کاھش جديد در
ھزينه ھای عمومی و مخارج اجتماعی ،صورتحساب
بحران و بار سنگين جنگ!
دولت حزب عدالت و توسعه تالش دارد که بخش اعظم
درآمدھای بودجه را از محلّ ماليات ھا به دست بياورد
) ٣١٨ميليارد از  ٣٧٠ميليارد ليره( .بزرگترين بخش
اين بودجه ،از طريق ماليات ھای مستقيم و غيرمستقيم از
جيب کارگران زده خواھد شد.
زندگی کارگران با انواع و اقسام ماليات ھا ،تحت عناوين
ماليات بر درآمد ،ماليات بر ارزش افزوده ،ماليات ويژۀ
مصرف و ساير ماليات ھايی که ما حتی نام آن ھا را نمی
دانيم ،نابود می شود.
وقتی نوبت به تخصيص سھم کارگران و زحمتکشان می
رسد ،دولت بسيار بخيل می شود؛ دولت با مالقه از کاسۀ
کارگران برمی دارد ،اما حتی يک قاشق ھم به آن ھا نمی
دھد.
سھم آموزش و پرورش ،بھداشت و درمان و ھزينه ھای
اجتماعی ،محدود شده و افزايش ح ّداقل دستمزد و حقوق
کارکنان بخش عمومی بسيار ناچيز است.
بھای گاز طبيعی ،برق ،آب ،حمل و نقل عمومی و غذا
به شکل سرسام آوری باال رفته و قدرت خريد کارگران
به طور مداوم رو به کاھش است.
وزير ماليه ،به عنوان نمايندۀ تمامعيار طبقۀ کارفرمايان
و دشمن موذی کارگران ،در کمال بیشرمی می گويد:
»در سال  ٢٠١٣ما اجازه نخواھيم داد که کارکنان،
مستمریبگيران و صاحبان ح ّداقل حقوق زير تورّ م کمر
خم کنند .ما ھمچنان دارايی ھايی خود را خرج خواھيم
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کرد تا به ملتمان خدمت کنيم .به بيان ديگر ،سال ٢٠١٣
ما در وضعيت خوبی خواھيم بود«.
آيا او ھمان وزيری نيست که با گفتن »ما نبايد توازن را
درھم بريزيم« ،نرخ افزايش  ۴درصدی حقوق و
دستمزدھای کارکنان بخش عمومی را کافی و مناسب می
دانست؟
آيا او ھمان وزيری نيست که با گفتن اين که نمايندگان
مجلس در مضيقه ھستند ،دستمزدھای آن ھا افزايش داد؟
آيا اين ھمان وزير مسئول امور ماليۀ دولت حزب عدالت
و توسعه نيست که طی ده سال گذشته شمار ميلياردھای
دالری را به  ۴٠رساند و تعداد کسانی را که بايد زير ّ
خط
فقر زندگی کنند ،افزايش داد؟
آيا او ھمان وزيری نيست که دستاندرکار اصلی تعيين
ح ّداقل دستمزد در سطح  ٧٧۴ليره -آن ھم در حالی که
خطّ گرسنگی حدود  ١٠۵٠ليره می باشد -بوده است؟

اين گربه ھای چاقی که وقتی می بينند چيزی با منافع آن
ھا جور درنمی آيد ،سريع شروع به جيغ و فرياد می
کنند ،دقيقاً به ھمين خاطر است که عالقه دارند وضعيت
فعلی را با بودجۀ جديد در پارلمان دنبال کنند .به ھمين
خاطر است که ھرچه در اين باغ به چشم می خورد ،به
مشام آن ھا خوشبو می آيد.
وقتی زمان پرداخت ماليات نزديک می شود ،دست آن ھا
ھرگز به سوی کيف ھای پوشان نمی رود؛ بلکه برعکس
آن ھا بزرگترين سھم بودجه را در اختيار دارند.
ھمه چيز برای کارفرمايانی که سودھايشان به واسطۀ
بسته ھای انگيزشی شيرين ،کاھش مالياتی و تشويق
سرمايه گذاری افزايش می يابد ،خوب پيش می رود! ھمه
چيز برای نمايندگان مجلس و بوروکرات ھای رده باالی
دولت که پاداششان افزايش جديد دستمزدھاست ،خوب
پيش می رود! ھمه چيز برای اربابان جنگ خوب پيش
می رود!
دولت بابت نان ،گوجه فرنگی ،گاز طبيعی
و ساير اقالم ھمان مقدار ماليات از
کارگری با ح ّداقل دستمزد می گيرد ،که از
يک ميلياردر.

ميليون ھا نفر از کارگران برای ح ّداقل دستمزد کار می
کنند .سھمی که به آموزش ،بھداشت و درمان ،و رفاه
اجتماعی اختصاص می يابد رو به کاھش است .با وجود
افزايش جمعيت ،سھمی که به خدمات عمومی نظير
آموزش و بھداشت تخصيص داده می شود ،طی بيست
سال گذشته از  ٢٠به  ١۶درصد سقوط کرده است.
ترکيه ،اين »اقتصاد و قدرت عظيم منطقه ای« از نظر
شاخص توسعۀ انسانی رتبۀ  ٩٢را در بين  ١٨٧کشور
دارد! وزير ماليه چه برداشتی از مفھوم »توازن« دارد؟
مقصود او چه نوع توزانی است؟ اين ستمی پست و
حقيرانه است.

در ھمان حال که کارفرمايان ھر نوع
مخارجی را در صورت ھزينه ھا وارد می
کنند ،بخش قابل توجھی از درآمد يک
کارگر پيش از آن که حتی به دستاش
برسد ،تحت عنوان ماليات مشمول کاھش
می شود.
دامنۀ تأمين اجتماعی محدود شده و نرخ »سھم« شما
برای معاينۀ پزشکی ،درمان و دارو افزايش يافته است.
آموزش نه تنھا با وادار کردن خانواده ھای زحمتکش و
فقير به پرداخت ھزينه ھای کودکان خود در مدرسه پولی
شده ،بلکه کيفيت آن ھم پايينتر آمده است.
با اين حال سھمی که به تسليحات و نيروھای »امنيتی«
اختصاص می يابد ،به طور خالص  ۴۵ميليارد ليره
است!
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وقتی ما  ٧٠ميليارد ليره ای را که به صندوق احتياطی
تخصيص يافته است ،اضافه کنيم ،به روشنی می بينيم که
بودجۀ  ،٢٠١٣در واقع بودجۀ تسليحات ،جنگ ،سرکوب
و ستم ،گاز اشک آور و باتوم است.
دولت حزب عدالت و توسعه ،ميزان ستم و استثمار طبقۀ
کارگر و رويکرد تھاجمی خود نسبت به توده ھای تحت
ستم را در سال  ٢٠١٣تشديد خواھد کرد.
به طور خالصه ،روز-کار عمالً حتی بيشتر خواھد شد.
اخراج ھا بدون آھسته شدن ،ادامه خواھد يافت .عدم
اشتغال باال خواھد رفت .کار منعطف و پيمانکاری،
عمومی خواھد شد .تالش ھای جديدی برای واگذاری ح ّ
ق
سنوات خدمت کارگران به يک صندوق و سپس الغای آن
صورت خواھد پذيرفت .سوانح کار ھمچنان سر به فلک
خواھد کشيد .به عالوه افزايش سن بازنشستگی نيز در
دستور کار پارلمان خواھد بود.
طبقۀ کارگر نمی تواند دست به سينه منتظر بماند ،چرا
که تمامی اين حمالت ،قريب الوقوع ھستند!
کارگران برای به دست آوردن بيشترين بخش از ارزشی
که خود ايجاد کرده اند و برای پايای دادن به اين نظام
استثمار ،بايد دست به مبارزه بزنند.
 ١۵دسامبر ٢٠١٢

مذاکرات و چانه زنی دسته جمعی در صنعت فلزات
بولتن ھمبستگی کارگران
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران
طی برنامه ھای آموزشی که در چھارچوب نظام نامۀ
مشاغل سخت و خطرناک صورت می گيرد ،به کارگران
فلزکار گفته می شود که» :ريختهگری ،بزرگ ترين
حرفۀ نوع بشر است .ھر چه کشوری قابليت بيشتری در
مھار کردن فلزات و ريختهگری داشته باشد ،به ھمان
اندازه نيز نيرومندتر است« .بنابراين ترکيه کشوری
نيرومند است ،چرا که کارگران ھميشه به سختی مشغول
کارند تا با مھارتی عظيم ،فلزات را قالب ريزی کنند و
سودھای کارفرمايان را افزايش دھند .اما آن ھا ،ھمچون
برادران و خوھران ھمطبقهای خود در ساير صنايع ،تنھا
از بخش اندکی از ثروتی که خود ايجاد می کنند ،بھره
مند می شوند .چرا؟
مذاکرات چانهزنی دسته جمعی برای دورۀ ٢٠١۴-٢٠١٣
ميان اتحاديه ھای کارگری سازمانيافته در صنعت فلزات
و ) MESSانجمن صنعتگران فلزکار ترکيه( آغاز شده
است .اتحاديه ھای کارگری طرح ھای پيشنھادی خود را
برای حصول يک توافق و آگاه کردن کارگران از
مطالبات ،ارائه دادند .اين پيشنويس ھا به ھيچ وجه
نيازھای واقعی ده ھا ھزار کارگر فلزکار مشغول به کار
در شرکت ھای وابسته به  MESSرا رفع نمی کند .در
پيشنويس ارائه شده از سوی اتحاديۀ سازشکار و
مماشاتجوی ) Turk Metalاتحاديۀ کارگران فلزکار
ترکيه( ھيچ مطالبۀ بارزی به چشم نمی خورد .اين
اتحاديه با ايفای نقش چماق کارفرمايان در محيط ھای
کار ،وضع کارگران را بدتر می کند .اتحاديۀ Turk
 Metalبی شرمانه ادعا می کند که لوکوموتيو جنبش
کارگری است .اما اکنون برای پنھان ساختن اين حقيقت
که او تاکنون به ھيچ مبارزه ای در جھت افزايش قابل
توجه دستمزد برای بھتر ساختن زندگی کارگران دست
نزده است ،صرفا ً خواستار افزايش دستمزد حول محور
نرخ تورم رسمی يا صرفا ً مقداری باالتر ،می شود .حتی
اين مطالبۀ او ھم نتيجۀ رقابت با اتحاديۀ کارگران فلزکار
متحد ) -Birleşik Metal İşدومين اتحاديۀ بزرگ در
صنعت فلز( است و تنھا در متن پيشنويس ملحوظ شده.
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نياز به غيب گويی نيست که بگوييم  Turk Metalبرای
مطالبات مطرح شده در پيش نويس طرح پيشنھادی خود
ھم مبارزه نخواھد کرد .سابقۀ گذشتۀ اين اتحاديه ثابت می
کند که  ،Turk Metalھميشه نوکر پست و گوش به
فرمان کارفرمايان بوده است .مسائل مھمی نظير افزايش
ساعات کار ،تالش برای ربودن حق سنوات خدمت
کارگران ،افزايش شمار سوانح کار و غيره ،جزو دغدغه
ھای  Turk Metalنيستند.
مطالبۀ  Birleşik Metal İşدر ارتباط با افزايش
دستمزد در متن پيشنھادی خود ،تقريبا ً مشابه با Turk
 Metalاست .با اين حال ،پيشنويس طرح Birleşik
 Metal İşمطالبات مھمی را برای مبارزۀ کارگران
مطرح می کند ،مانند کاھش ھفتۀ کاری به  ٣٧.٥ساعت
بدون کاھش دستمزدھا؛ تبديل تعطيالت آخر ھفته به
روزھای استراحت؛ افزايش زمان استراحت ،دوره ھای
مرخصی ساالنه و مرخصی استعالجی؛ وادار کردن
کارفرمايان به پرداخت افزايش ماليات ھا در نتيجۀ تغيير
طبقهبندی مالياتی؛ و غيره .اما تکميل و عملی ساختن اين
مطالبات نياز به مبارزه ای دارد که بتواند ارتش کارگران
فلزکار را متحد سازد .ھرچند Birleşik Metal İş
مطالبات مھمی را مطرح می کند ،اما برای دست يافتن به
آن ھا الزاما ً بايد وارد عمل شود .در غير اين صورت،
گسست از نفوذ  Turk Metalدر صنعت فلز و پروسۀ
چانهزنی دسته جمعی ناممکن خواھد بود .بايد به ياد آورد
که تجربۀ بوش ) (BOSCHدر بورسا الھام بخش ديگر
کارگرانی بوده است که در  Turk Metalمتشکل ھستند
و اين کارگران از  Birleşik Metal İşخواستند که
رھبری شورش آن ھا را به دست بگيرد و آنان را
سازماندھی کند.

طبقۀ کارفرمايان که نمی خواھد نارضايتی کارگران به
اقدامی سازمان يافته مبدل شود ،به صورت حسابشده
ترجيح می دھد تا از  Turk Metalبه عنوان نگھبان
خود عليه کارگران استفاده کند .اتحاديۀ ،Turk Metal
کارگران مبارزه را شناسايی کند و کارفرمايان را وادار
به اخراج اين کارگران از محيط ھای کار سازمان يافته
نمايد .رويدادھای اخير در کارخانه ھای »رنو« و
»جنگيز ماشين« ،چھرۀ حقيقی  Turk metalرا نشان
داد.
نارضايتی کارگران فلزکار به موازات مبارزۀ آن ھا با
شرايط دشوار کار و زندگی ،به طور مداوم درحال
افزايش است .کارگران فلزکار و آن دسته از اتحاديه ھای
کارگری که ادعا می کنند خطی مبارزه جويانه در پيش
گرفته اند ،ھنوز بايد کارھای بسياری برای شکست دادن
ترفندھای  MESSو باند  Turk Metalانجام دھند .تنھا
کارگران و اتحاديه ھای مبارز و پيشرويی که برای
نجات کارگران ناراضی عضو  Turk Metalاز اين باند
وارد عمل شده اند ،می توانند به اين ھدف برسند .اکنون
نيازی مبرم به اتحاديه گرايی مبارزه جويانه ای است که
کارگران را فريب نمی دھد ،مبارزه برای حقوق و آزادی
کارگران را اولويت خود قرار می دھد ،و ضمن مبارزۀ
متھورانه عليه باند  ،Turk Metalبه کارگران فلزکار
تکيه و اعتماد دارد .يک چنين اتحاديه گرايی مبارزه-
جويانه ای ،اميد و قوّت کارگران فلزکار خواھد بود.
 ١٧دسامبر ٢٠١٢
http://en.uidder.org/collective_bargaining_n
egotiations_in_metal_industry.htm

کارخانه ھای عظيم خودروسازی در حال تعطيلی ھستند
و توليد در حال انتقال به کشورھايی با نيروی کار ارزن،
مانند ترکيه ،است .فضای جنگ و درگيری ھای
مسلحانه ،به دنبال خود رونق تسليحات را دربر داشته و
کارخانه ھای فلزات در حال افزايش ظرفيت ھای توليدی
خود بوده و ھستند .با تعميق بحران اقتصادی ،شرايط
کاری در کارخانه ھای سازه ھای فلزی دشوارتر می
شود .حاکمان ترکيه در وھلۀ نخست به دنبال نظارت
کامل بر کارگران فلزکار و طبقۀ کارگر در کل ھستند.
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پيام قدردانی يکی از تشکل ھای کارگری ايران به
»انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران«

ايران ،به شکل باشکوھی ھمبستهگی طبقاتیشان را با
طبقهی کارگر ايران به نمايش گذاشتند.

کمپين »انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران« با نام
»سرکوب طبقۀ کارگر ايران را متوقف سازيد!« توجه
بسياری از تشکل ھای کارگری ايران را به خود جلب
کرده است .سرکوب و آزار ،اقدامات ض ّد دمکراتيک،
ممنوعيت اتحاديه ھا ،حبس و شکنجۀ کارگران در ايران
ھمواره با اعتراض تشکل ھا رو به رو می شود و به
ھمين جھت آنان تالش می کنند تا در سطح بين المللی به
روشنگری در اين باره دست زنند .يکی از تشکل ھا،
يعنی کميتۀ ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای
کارگری ،ضمن انتشار خبر کمپين  UID-DERدر وب
سايت خود ،قدردانی خود را بابت اين کمپين اعالم داشته
است .در پايين متن پيام قدردانی آنان را که بيان معنادار
ھمبستگی بين المللی طبقاتی است ،منتشر می کنيم:

کميتهی ھماھنگی نيز ضمن تأکيد بر ھمبستهگی بينالمللی
طبقهی کارگر برای رھائی از مناسبات سرمايهداری در
سطحی جھانی ،مراتب قدردانی خود را از تمامی
کارگران و فعاالن کارگری ترکيهای که در اين کمپين
شرکت داشتهاند اعالم میکند و دست آنان را برای
اتحادی ھمهجانبه در مسير مبارزهی طبقاتی میفشرد.

قدردانی کميتهی ھماھنگی از پيام اتحاد فعاالن کارگری
ترکيه!
چندی پيش جمعی از کارگران و فعاالن کارگری ترکيه
کمپينی با عنوان »سرکوب طبقهی کارگر ايران را
متوقف کنيد« به راه انداخته و ضمن جمعآوری ھزاران
امضا و افشاگری در مورد سرکوب فعاالن کارگری

کميتهی ھماھنگی برای کمک ه ايجاد تشکلھای کارگری
 ٢۵ارديبھشت ١٣٩١
http://www.khamahangi.com/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=895:139
1-02-25-16-08-25&catid=14:1389-12-2323-57-18&Itemid=27
انجمن ھمبستگی بين المللی کارگران )(UID-DER
 ٢٠مه ٢٠١٢

٣٠

