به پشتيبانی ازمبارزات حق طلبانه و انقالبی طبقه کارگر ﯾونان
برخيزﯾم!!!
!به
ﯾونان درگيربحران مالی – اقتصادی کم سابقه ای است .بحرانی که ناشی ازسياستھا ی دﯾکته
شده بزرگ سرماﯾه داران به دولتھای سوسيال دموکرات ومحافظه کار ﯾونان ميباشد .بزرگ سرماﯾه
داران درسالھای پيش ميلياردھا ﯾورورابراحتی ازکشورخارج نموده ودربانکھا ی سوﯾس ولوکزامبورگ
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از%20کاھش مالياتی خاص بزرگ سرماﯾه داران ،ميلياردھا ﯾورو برثروت خودافزوده اند.حال که
بحران اقتصادی ھمه گيرشده

و روزگار رابرخانواده ھای زحمتکشان وکم درآمدھا سياه کرده

است،اﯾن زالوھای اجتماعی کمترﯾن گذشت مالی رانشان نميدھند.اکنون کارگران وساﯾرزحمتکشان
جامعه فراخوانده میشوند که بارسنگين ترميم بحران را بردوش داشته باشند .براساس برنامهھای
دولت سرماﯾه داران قراراست دستمردھا دربخش خصوصی %20وحداقل قانونی دستمزدماھيانه
از 750ﯾوروبه 650ﯾورو تقليل ﯾابند و حقوق بازنشستگی %15اندک ترشود.درحاليکه بيکاری عمومی
%20وبيکاری جوانان %50است ،دولت سرماﯾه داری سياست بيکارسازی وسيعتر رابعنوان ﯾکی
ازداروھای شفابخش رفع بحران تجوﯾزميکند .قرار

است درسال 2012تعداد150ھزارنفروتاسال

 2015تعداد150ھزار تن دﯾگراز پرسنل دولتی اخراج گردند  .کارگران وساﯾرزحمتکشان به مقابله
باسياستھای دولت حامی سرماﯾه برخاسته اند.
در طول دو سال اخير کارگران ﯾونان  20بار اعتصاب عمومی  24و  48ساعته نموده اند .اﯾن
اعتصابات تا کنون بارھا ھمراه با تظاھرات ميليونی بوده ومواجه با حمله پليس شدهاند ،
تظاھراتی که چندﯾن بار به درب اصلی پارلمان رسيده و فقط حمالت وحشيانه پليس از تسخير
پارلمان جلوگيری نموده است .مبارزه کارگران و ساﯾر زحمتکشان ﯾونان بھمراه ساﯾر کشورھای
اروپائی مانند اسپانيا ،اﯾتاليا ،پرتغال و ...اتحادﯾه اروپا را در تنگنای شدﯾدی قرار داده اند .اتحادﯾه ای
که با اعمال برنامه ھای رﯾاضت اقتصادی برگرده ی طبقه کارگران اروپا ،منجمله ﯾونان ھدف رفع
بحران مالی و اقتصادی و پر کردن خزانه بانک ھا و حسابھای سرماﯾه داران بزرگ رادنبال ميکند.
ﯾکی از مھمترﯾن اقدامات آن در خارج از قاره اروپا سرکردگی بمباران ليبی و کشتارھزاران انسان
بوده است .اﯾن اتحادﯾه سرماﯾه داران،اما بعلت ھمين مبارزات و روحيه تسليم ناپذﯾری موجود
دربخش وسيعی از کارگران نميتواندھمچون سابق باآرامش خاطر به سياستھای ضدکارگری
خودادامه دھد.
آری ،اعتصابات و اعتراضات کارگران اروپا و در رأس آنھا ﯾونان اگر چه ھنوز به اھداف خوﯾش که
ھمانا ﯾک زندگی انسانی ميباشد نرسيده اند  ،اما روحيه ھمبستگی کارگری را در سطح جھان و
اروپا تقوﯾت نموده و تا آنجا پيش رفته اند که ﯾونان را به جرقه انقالب اروپا که پيروزی آن می تواند،
چھره جھان سرماﯾه ساالر را دگرگون سازد ،تبدﯾل نموده اند .علت اﯾنکه اﯾن مبارزات با تمام اﯾن
فداکاری ھا ھنوز به اھداف خوﯾش ،حتی اوليه ترﯾن برنا مه ﯾعنی متوقف کردن حمالت سرماﯾه به
سرپرستی سه ارگان اصلی سرماﯾه ) اتحادﯾه اروپا ،بانک مرکزی اروپا و صندوق پول بين المللی (
نرسيده است ،بيش از ھمه دراثر عدم وجود تشکالت انقالبی توده ای طبقاتی)صنفی سياسی(
متکی به نيروی کارگران است .طليعه به وجود آمدن اﯾن سازمانيابی در آسمان اروپا نماﯾان شده

است ،زﯾرا که کارگران ﯾونان شروع به تصرف و به کنترل خود در آوردن محل کار کرده و شروع به
تشکيل مجامع عمومی خوﯾش که نطفه چنين تشکالتی است،نموده اند .آنھا اعالم داشته اند  ،فقط
تصميماتی را اجرا می کنند که در مجامع عمومی کارگری تصوﯾب شده باشند.
در ضمن کارگران در دﯾگر کشورھای اروپائی نيز در ھمين ھفتهھای گذشته چندﯾن تظاھرات و
اعتصابات ميليونی تر تيب داده اند .بعنوان نمونه می توان به تظاھرات چند ميليونی پرتغال و اسپانيا
که در ليسبون  500ھزار کارگر و جوان ،زن و مرد با شعار اصلی "نه به استثمار ،نه به نابرابری ،نه
به فقر" ميدان مرکزی )ميدان قصر(را
تظاھرات کارگران رومانی نيز

تبدﯾل به ميدان مردم کردند ،اشاره نمود.

اعتصابات و

دارای اھميت وﯾژه ای است که باعث عقب نشينی دولت گردﯾد.

تمامی اﯾن اعتصابات و اعتراضات کارگران و ساﯾر زحمتکشان ﯾونان قابل قدردانی بوده و ھست و
باﯾد از آنھا پشتيبانی نمود .ﯾونان از چند نظر ھم برای سرماﯾه امپرﯾاليستی جھان و بخصوص اروپا و
ھم برای طبقه کارگر مھم است.انقالب در اﯾن کشور بعلت نزدﯾکی اش به دو قاره دﯾگر) افرﯾقا و
آسيا( ،سابقه تارﯾخی،مبارزه عليه نازﯾسم ھيتلری وھمچنين کمک نيروھای آمرﯾکائی دراستقرار
حکومت خونتای نظامی وسپس سرنگونگی آن درپی مبارزات مردم می تواند از اھميت زﯾادی
برخوردار باشد.
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری اﯾران -خارج کشور ،ضمن قدردانی از مبارزات طبقه کارگر
ﯾونان ،خود را در شکست و پيروزی اﯾن مبارزات شرﯾک می دانند .ما پشتيبانی از مبارزات ساﯾر ھم
طبقه ای ھاﯾمان را جزئی از مسئوليت و وظيفه خود می دانيم .ما بدﯾن وسيله کوشش می کنيم که
ھمبستگی کارگری بين طبقه کارگر اﯾران و جھان را مستحکم تر نمائيم،زﯾرا می دانيم که دشمن
ھمه ما سرماﯾه امپرﯾاليستی جھانی و دولت ھای رنگارنگ آن از جمله دولت ضد کارگر و انسان
کش جمھوری اسالمی سرماﯾه داری اﯾران است.
نھادھای ھمبستگی با جنبش کارگری دراﯾران  -خارج از کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
 کانون ھمبستگی کارگران ايران و کانادا kanonhambastegi@gmail.comـ كميته ھمبستگى با جنبش كارگرى ايران -استراليا proletarianunite@gmail.com
 ھمبستگی سوسياليستی با کارگران ايران – فرانسه sstiran@yahoo.fr کانون ھمبستگی با کارگران ايران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de کانون ھمبستگی با جنبش کارگری ايران – ھانوفر kanon.hannover@yahoo.de کميته ھمبستگی کارگران ايران و سوئد isask@comhem.se کانون ھمبستگی با کارگران ايران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com انجمن کارگری جمال چراغ ويسی info@ijcwa.com کميته حمايت از مبارزات کارگری ايران -کانادا toronto_committee@yahoo.caکانون ھمبستگی با کارگران در ايران – ايالت نورد راين وستفالن )آلمان( solidarity.labor@googlemail.com
 iran.turkey.workers@gmail.comکميته ھمبستگی کارگران ايران و ترکيه
 - leftalliance@yahoo.comاتحاد چپ ايرانيان  -واشنگتن
kargar61@web.deنھاد ھمبستگی با جٮبش کارگری ايران ھامبورگ

