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ن کارگراهي سوئد علی سراسری کارگرهياتحاد  

 
١٣٨٧اسفند  ٢٧شنبه سه                                                                                               ی هماهنگۀتيکم  

 
 

دست به ارتکاب عملی زده است که روی پاره ای از اقدامات ضدکارگری  ) LO(اتحاديه سراسری کارگران سوئد 

 يکی از ضد LO  چند روز پيش اتحاديه متال به عنوان يکی از بخش های مهم. گذشته اش را سفيد کرده است

ه داران امضا کرد و اينک کل اتحاديه سراسری سوئد دست به کار انعقاد کارگری ترين قراردادها را با سرماي

 در شرايطی به اين کار دست LO. قراردادی شده است که بمراتب از قرارداد اتحاديه متال ضد کارگری تر است

کار  هزار کارگر را در بخش های مختلف ١٠٠می زند که تا همين امروز پای تعرفه اخراج و بيکارسازی بيش از 

 است مکمل نقش فعال و ميدان دار  قرارداد اخير که تا کنون به عنوان پيشنهاد مطرح شده. و توليد امضا کرده است

 هزار کارگر با هدف دفاع از کيان سرمايه و برای دوام طول عمر نظام ١٠٠سران اتحاديه کارگری در بيکارسازی 

  : زير استدو بند اصلی اين قرارداد به شرح . سرمايه داری است

  حوزه مذاکرات مربوط به شرايط کار، دستمزد، سرنوشت اشتغال و همه حقوق و امکانات و مسائل قابل گفتگوی. ١

  .  ميان کارگران و صاحبان سرمايه محدود می شود   

  محدوديت حق اعتصاب و اعتراضات کارگری . ٢

ه ها، قانون نويسی ها و مصوبه پردازی خطوط کلی مفاد اين قرارداد همان گونه که می بينيم مثل تمامی مقاوله نام

های نمايندگان سياسی و فکری سرمايه بسيار زيرکانه، همراه با کلی گويی های حساب شده، با هدف تضمين منافع و 

محدود سازی دامنه شمول مذاکرات به ويژه در شرايط روز معنای . مصالح صاحبان سرمايه فرمول بندی شده است

اتحاديه سراسری کارگران سوئد به موجب اين بند به سرمايه داران اختيار می دهد تا . ردبسيار صريح و شفافی دا

به هر ميزانی که نياز چالش بحران سرمايه داری و شرط و شروط الزم کسب نرخ سودهای کالن سرمايه است 

اتحاديه به همه . هش دهندکارگران را اخراج کنند و تا هر کجا که الزم می بينند سطح دستمزد توده های کارگر را کا

کارتل های عظيم صنعتی و مالی اختيار می دهد که بر اساس مصالح سرمايه سرعت و فشار کار کارگران را به 

کارگران معلم شاغل در مراکز . حداکثر برسانند، هزينه های ايمنی محيط کار را به سود سرمايه ها اضافه کنند

بيشترين شمار تخت . ای نيروی کار آنان را به اقالم سود سرمايه بيفزايندآموزشی را هزار هزار بيکار سازند و به

های بيمارستانی را هيزم کوره های سودافزايی سرمايه ها کنند، با اخراج لحظه به لحظه کارگران پرستار و بهيار، 

انحصارات صنعتی با بستن مهد کودک ها و تعطيل مراکز مراقبت از پيران و سالخوردگان به افزايش نرخ سودهای 

اتحاديه کارگری سوئد اختيار برنامه ريزی و انجام همه اين امور را به دولت و سرمايه داران . و مالی ياری رسانند

و صاحبان تراست های سرمايه داری واگذار می کند و در ماده نخست پيشنهاد تصريح می کند که سرمايه داران و 

. ن نوع کارها حتی نيازی به مذاکره با ديوان ساالری اتحاديه ای هم ندارندنهاد دولتی سرمايه داری برای انجام اي



هيچ کارگر سوئدی يا هيچ . ماده دوم قرارداد پيشنهادی نيز در قالب محدود سازی اعتصاب فرمول بندی شده است 

در اين بند کارگر هيچ کجای ديگر دنيا هيچ ترديدی به خود راه نمی دهد که تفسير واقعی و زمينی محدوديت 

ديوان ساالری اتحاديه ای در سوئد مستقيمًا و بدون هيچ احساس شرمی . ممنوعيت اعتصابات کارگری است

 سال پيش نيز با اغتنام فرصت از ١٨ در   LO. خواستار ممنوع شدن اعتصابات کارگری در اين کشور می شود

ت، پيشنهادی که در آن روز با موج اعتراض شرايط آن روز بحران سرمايه داری عين همين پيشنهاد را مطرح ساخ

و حزب سوسيال دموکرات سوئد در همنوايی هارمونيک با ساير  LO  توده های کارگر به خاک سپرده شد اما سران

اوج گيری . احزاب طبقه سرمايه دار همواره در صدد محقق ساختن و تحميل آن بر جنبش کارگری سوئد بوده اند

ن تکليف پبرامون مسأله اعتصاب را به يک موضوع بسيار حاد در عرصه کشاکش ميان بحران سرمايه داری تعيي

سرمايه داران، دولت وقت، سران سوسيال دموکراسی و رؤسای . طبقه کارگر و نظام سرمايه داری تبديل کرده است

  . و همآواينداتحاديه کارگری همه و همه برای اعالم ممنوعيت اعتصاب در مراکز کار و توليد با هم همدست 

 چند روز است که اين طرح را پيش کشيده و تالش برای تصويب و اجرای عملی آن را دستور کار LO   رؤسای 

اين پيشنهاد بالفاصله با موجی از خشم و نفرت و انزجار در ميان بخش هايی از کارگران رو به . خويش کرده اند

را پيش کشيده اند و خواستار مقابله جدی با  LOبسياری از کارگران بحث شورش عليه طرح . رو شده است

ديوان ساالری اتحاديه ای جوانه های اين شورش را تا حدود زيادی جدی . پيشنهادات سران اتحاديه کارگری شده اند

رؤسای . گرفته است، اما مصمم است تا آن را در زير چرخ قدرت خود که قدرت نظام سرمايه داری است له کند

LO  استا گفته اند که اين جنب و جوش ها و اعتراضات صرفًا اقدامات خرابکارانه مشتی کارگر خارج در همين ر

  . از مدار تصميم گيری اتحاديه ای است
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