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  ھوادار پورتال: فرستنده

  ٢٠١١مارچ ١۴

  امريکاپيام ھمبستگی با کارگران 
  !امريکاکارگران 

 طرح .ايم شما تحميل کرده است شنيدهما صدای اعتراض شما را عليه بی حقوقی آشکاری که نظام سرمايه داری بر 

سرمايه، عليه شما ھم طبقه ای  فرماندار ايالت ويسکانسين يکی از جديدترين حمالتی است که عالوه بر ديگر جنايات 

 ٥.٨در اين طرح، سھم پرداختی ِکارگران برای بازنشستگی تا  ھای ما  اساس شنيدههب. ھا طراحی شده است

 درصد کاسته می شود و در ٨ درصد افزايش يافته و از حقوق کارگران تا ١٢.٦ تا برای خدمات درمانی درصد،

با کارفرمايان " چانه زنی"اختيارات قانونی نمايندگان کارگران در . عوض به ساعات کاری آنان اضافه می گردد

    . . . حقوق ويژه ای به کارفرمايان جھت اخراج کارگران اعطا ميشود و کاھش می يابد و به جای آن

 چگونه سعی کرده است که بحران ھای خود را ھمواره از طريق امريکابه خاطر داريم که سرمايه داری در 

ھم در زمان حاکميت جمھوری خواھان و ھم (دولت مدافع سرمايه . فشارھای بيشتر بر شما کارگران درمان کند

وگيری از ورشکستگی ھر چه بيشتر بانک ھا  برای جل٢٠٠٨در اثر بحران ھای اقتصادی پس از سال ) ھا دموکرات

و شرکت ھای سرمايه داران، از جيب مردم و از محل ماليات ھای عمومی، پول ھای کالن ِ چند صد ميليارد دالری 

ما . سسات تزريق کرد تا از فروپاشيدن زنجيره ای تمام نھاد ھای سرمايه جلوگيری کندؤرا به اين بانک ھا و م

جان و مال ما کارگران، سودھای کالن ۀ در دوران خوش خوشان سرمايه و سرمايه داران از شيردانيم که چگونه  می

به جيب زده ميشود و در ھنگام کاھش نرخ سود ھا، از دستمزدھای ما بردگان مزدی بيشتر و بيشتر ميدزدند تا مبادا 

  . نظام استثمارگر سرمايه آسيب ببيند و فرو ريزد 

، به ديگر نقاط امريکاتوسط کارگران، به نام آزادی و دموکراسی و دفاع از منافع مردم از ثروت ھای توليد شده 

 و کارگران کشور ھای مورد امريکاجھان تاخت و تاز ميشود و در حالی که آسيب ديدگان اصلی ماجرا کارگران 

کالم نظام سرمايه داری ھجوم اند، اما دولت ھای سرمايه ساالر و سرمايه داران حاضر در اين دولت ھا و در يک 

ما می دانيم که .  ايجاد می کند ئیبرای خود بازارھای جديد، منابع جديد و دسترسی ستراتژيک جديد برای قدرت افزا

سھم سرمايه از اين فريبکاری و رياکاری ھمانا انباشت بيش از پيش سرمايه و سھم ما کارگران چيزی جز بدبختی و 

   .فالکت بيشتر نخواھد بود
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ما کارگران چه مستقيم و چه غير مستقيم، قربانی اصلی جنايات سرمايه داری جھانی ھستيم و ۀ  واقفيم که ھمما

   .ی کسب ميکنندئسرمايه داران و دولت ھای آنان از رنج و خون ما نيز سود ھای افسانه 

ض به آخرين و تازه ترين  که اکنون از ايالت ويسکانسن نيز فرا تر رفته است، اعتراامريکااعتراض کارگران در 

  . فشار ھاست که چنگال سرمايه بر حلقوم شما کارگران وارد کرده است

اعتراضات مختلفی در جريان . . . حتما در جريانيد که در ديگر نقاط جھان نيز مثل ايران، مصر، ليبی و تونس و 

به عنوان مثال در ايران کارگران با دستمزد . پايانی نيستچون حرص و ولع سرمايه داران را حد و مرز و . است

ھای بيش از يک سوم زير خط فقر زندگی می کنند، سفره شان خالی است، امنيت شغلی ندارند، قرارداد ھای موقت 

کارگران ۀ  به آنان تحميل شده است، با اين ھمه طرح حذف سوبسيدھا که خالی کردن ھر چه بيشتر سفرءوسفيد امضا

عدم آزادی بيان ، عدم برخورداری از حق اعتصاب و .  کمترين چيزھای موجود است به آنان تحميل می شوداز

تشکل ، عدم برخورداری از کمترين حقوق دموکراتيک، اخراج و دستگيری و ارعاب و تھديد و زندانی کردن 

 است که ھمه روزه از ئیاياکارگران و فعاالن کارگری و سرکوب تشکل ھای مستقل کارگری و بسياری ديگر ھد

    . طرف سرمايه به کارگران ارزانی می شود

 عرصه   چون کشور ما، امروزه ھيچ حقی برای کارگران درئینظام غير انسانی سرمايه داری، به ويژه در کشور ھا

اھوی قائل نيست؛ سود محوری و دد منشی خاصيت برجسته و م. . . ھای مختلف سياسی و اقتصادی و اجتماعی و 

سرمايه دار بر جوامع انسانی، فقر، بدبختی، فالکت، گرسنگی، بی ۀ سيادت طبقۀ نتيج. نظام سرمايه داری است 

سرکوب و زندان و جنگ و شکنجه و وحشت، عدم وجود  ، . . .  مليتی و -عدالتی و نابرابری، تبعيض جنسی ـ قومی

در اينجا و آنجا تنھا شبھی از دموکراسی را به نمايش می پارلمانتاريسم نيز . آزادی واقعی برای بيان و تشکل است

   .گذارد 

کار می گيرد که با نفوذ و ه  تمام ميشود ھمه تالش خود را بئیھنگامی که تاريخ مصرف حاکميت سرمايه در جا

   .بچرخدقبلی ۀ جھانی، حاکميتی تازه نفس را جايگزين آن بنمايد، تا حتی المقدور در بر ھمان پاشنۀ حمايت سرماي

  ! امريکاکارگران 

در (  به نيروی طبقاتی خود و نيفتادن در دام جناح ھای مختلف سرمايه داریءضروری است که ما ھمگی با اتکا

و با باور به توان اتحاد و سازمانيافتگی خود، بيش از پيش دست به تقويت )  دموکرات ھا يا جمھوری خواھانامريکا

دنيا يکی از داليل به ۀ  بزنيم، از کمند اتحاديه ھای و نھاد ھای سازشکار که در ھمو يا ايجاد تشکل ھای مستقل مان

ۀ  به سازمان ھا و تشکل ھای خود ساختءھرز رفتن قوای طبقاتی کارگران شده اند عبور کنيم و تنھا و تنھا با اتکا

ُط برای خرده مطالبه ای خويش و با ھمبستگی فراکشوری و در سطحی جھانی دست در دست يکديگر نھيم تا نه فق

   .بلکه برای رھانيدن جھان از نظام سرمايه داری اقدام کرده باشيم

  ! ی ھائھم طبقه 

و با اعالم ھمبستگی با شما ،ھرگونه اقدامات ضد کارگری عليه شما را محکوم ! ما صدای اعتراض شما را شنيديم

   .مئيمی نما

 ، تجاوز به حقوق و امريکاز به حقوق اقتصادی و سياسی کارگران ما قويا اعالم ميداريم که ھرگونه تعدی و تجاو

 شما ميدانيم و اميدواريم که با تقويت اعتراضات  ما خود را متحد و ھم پيمان. ھستی و زندگی ھمه ما کارگران است

طالبات طبقاتی و اعتصابات سازمانيافته و با تحکيم توان تشکيالتی خود بتوانيد قدم به قدم در راه به دست آوردن م
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انسانی، يعنی از ميان برداشتن مناسبات سرمايه داری ھر روز کامياب تر ۀ خود، تا رسيدن به سر حد ِ مطالبات جامع

   .و موفق تر باشيد

   کارگرۀ زنده باد ھمبستگی بين المللی طبق

   ھماھنگی برای کمک به ايجاد تشکل ھای کارگریۀ کميت

   ١٣٨٩ ]اسفندماه[حوت

  


