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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
 يونگه ولت

 کس فاوالیال: يسندهنو
  یمينا صابر: برگردان

  ٢٠٢٢ سپتمبر ٢٥

 هآيند آماده برای نبردھای 

 
اتحاديه ھای بزرگ ايتاليا مطالبات خود را مطرح می کنند و برای تظاھرات بسيج می :  انتخاباتۀبدون توجه به نتيج

 .شوند

  .ی که امکان دارد از تبليغات و مبارزات انتخاباتی دوری می کنندئآنھا تا جا

 ممکن است به نظر يک اقدام اعتراضی از سوی اتحاديه ھا بيايد، ممکن است به يک حرکت سياسی ءآنچه در ابتدا

  .ھوشمندانه تبديل شود

توای خواسته ھای آنھا به ندرت با برنامه ھای احزاب مربوطه ھمپوشانی دارد، آنھا به که اگرچه مح با توجه به اين

  . صنفی بنشينندۀزودی بايد با يک دولت جديد پای ميز مذاکره و مبارز

فاشيست  Fratelli d’Italia ً واقعی سياسی، بسياری از کارگران احتماال بهۀ مبارزۀو نبودن يک چپ قوی در صحن

  .ی خواھند دادأ رجورجيا ملونی

گيری آنھا، آزادی عمل اتحاديه ھا برای مذاکره  ًھای کارگری، احتماال با عدم موضع بر اساس محاسبات سياسی اتحاديه

  .يابد با دولت جديد افزايش می
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انتخابات   ۀبدون توجه به نتيج – UIL و CGIL ،CISL ھای کارگری در ھمان زمان، سه فدراسيون بزرگ اتحاديه

  .بزرگ کشور خبر دادند» ميادين«بر در و اکت٩ و ٨از برگزاری تجمعات در  –کشنبه اين ي

  .ی ھا استئھدف از اين کار جلب توجه دولت تازه منتخب به نگرانی ھای جدی و حياتی ايتاليا

  .با توجه به شرايط بحرانی کنونی، حتی شکست انتخاباتی جناح راست نيز نبايد باعث شادی شود

  ».توان با ھمه مذاکره کرد ما می نکات ۀدربار«

 سياسی ۀروز چھارشنبه در مصاحبه ای برای برنام، CGIL  چپگرايانۀسازمان جبھ مائوريتزيو لندينی، دبير کل

  .ما از نکات و خواسته ھايمان منحرف نمی شويم: گفت» آگورا«

  . بيماری يک سياست نادرست استۀرفتنيست، بلکه عالئم پيش» مشکالت جديد«کيد کرد که مطالبات مربوط به ألندينی ت

 ھستند، به ھمين دليل است که افزايش فوری دستمزد اولويت اصلی» بازگرداندن ارزش به کار«اتحاديه ھا خواستار 

CGIL است.  

ھا ی بايد طی چند سال آينده متحد شوند تا برای افزايش دستمزد در سطح اتحاديه ئ اتحاديه ھای اروپاۀ لندينی، ھمۀبه گفت

  .مبارزه کنند

  . اروپا، تنھا فضای محدودی برای مانور در سطح ملی وجود داردۀبا توجه به بازار داخلی اتحادي

ی دارد که تنھا در جزئيات با خواسته ھای ساير اتحاديه ھا متفاوت ئ دوازده ماده ۀ يک برنام، CISL از سوی ديگر،

که قرار است به ) برای تأمين مشاغل موجود(ھا و شرکت ھا  کمکی برای شھروندان، خانواده ۀعالوه بر بست: است

  . شود، نوسازی سريع زيرساخت انرژی مورد نياز است که بايد با ماليات بر سود تأمين مالی شودءسرعت اجرا

ی ئسقف انرژی برای خانوارھای خصوصی و حداقل ماليات برای شرکت ھای چند مليتی نيز بايد در اسرع وقت اجرا

  .شود

  . کاالھای مختلف برای مصرف کنندگان قرار است به طور موقت کاھش يابدۀوه بر اين، ماليات بر ارزش افزودعال

لغو بيکاری و فقر مستمر در بخشی از «اصالح ماليات و حقوق بازنشستگی،  UIL و CGIL ،CISL، در بلندمدت

  .و سرمايه گذاری عميق در انرژی ھای تجديدپذير را ھدف دارند» جامعه

رفته شده است که نه برای اين منظور، اصالحاتی در نظر گ. حضور زنان و جوانان در بازار کار نيز بايد ترويج شود

 مرگ ناشی از کار را ۶٠٠ ايتاليا در حال حاضر ٢٠٢٢فقط در سال  –زيکی در محل کار را تضمين کند تنھا ايمنی ف

  .ين می کندبلکه امنيت قراردادھا را نيز تضم –ثبت کرده است 

کنند و در مخالفت با  ، موضع روشنی در مورد اصالحات مالياتی اتخاذ می خودۀشد اعالم طرفی رغم بی ھا علی اتحاديه

 اقتصادی برندگان ۀدو نکته که در برنام –. و تغيير کلی در قانون اساسی متحد ھستند» غيرقانونی«وضع ماليات ثابت 

  .اند جايگاھی مرکزی را اشغال کرده Fratelli d’Italia احتمالی انتخابات

ًاگر ملونی واقعا روز يکشنبه نخست وزير ايتاليا شود، دولت او بايد روی مقاومت قاطع اتحاديه ھای کارگری حساب 

  .کند

ه شود ک ھای کاری آنھا داشته باشد، اما حداقل به آنھا يادآوری می ای بر سياست تواند تأثير عمده در بھترين حالت، اين می

  .مانند ھا بخش اساسی يک دموکراسی کارآمد باقی می اتحاديه

در ھر صورت، به نظر می رسد اتحاديه ھای کارگری نسبت به بسياری از سياستمدارانی که در حال حاضر مست از 

  .کمپين انتخاباتی ھستند، از وضعيت متزلزل دموکراسی ايتاليا آگاه ترند
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او بزرگترين تھديد را در ». پويا است که در آن ھمه چيز تغيير می کندۀلحظاين يک «: لندينی روز چھارشنبه گفت

 .راحتی می توان فھميدی دھندگان بأاين را از مشارکت بسيار کم ر. شکاف جدی بين دنيای کار و سياست می بيند

ست که باالخره بايد دوباره ي ااين لحظه«: گويد لندينی می. ما بايد در بازيابی اتحاد و ھمبستگی در دنيای کار موفق شويم

 .»ھای کارگران گوش کنيم به حرف

 

 


