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 سايت کارگری افق روشن
                 www.ofros.com 

  سرآغاز سال سياهی است که در پيش استاين
 

  ١٣٨٧هم آبان دپانز هشنبچهار                                                                                           یفرهاد شعبان
 

 
 اتوموبيلتوليد رشته های گوناگون کارگرهزار٢٠ماه اکتبربه در

 ، برقکار، و رشته های ديگر، ساختمان سازی، مواد غذائی

سازی اين پروسه بيکار .سازی داده شدبيکار اخطارسوئددر

 ببعد و ميالدی١٩٩١از سال. شده استهم اکنون آغازکارگران از

وپاشی فر از ن نشانه های بحران اقتصادی بعد اوليحاليکهدر

  چنين بيکاری سازی گسترده ایغرب پديدار شد،برلين درديوار

  . اين کشور بيسابقه بوده استدر

ت که تا پايان سال  اين آغاز روندی اسپيش بينی کرده اند اتحاديه سراسری کارگران سوئد کارشناسان مسائل اقتصادی

ميالدی همچنان ادامه خواهد داشت و شمار بسيار بيشتری از کارگران رشته های توليد و خدمات در اين کشور ٢٠٠٩

اين درحالی است که پرداختی کارگران به صندوقهای بيمه بيکاری افزايش يافته و برعکس . بيکار خواهند شد

  .  دشوارتر شده است بيمه بيکاری ته و شرايط دريافتپرداختی بيمه بيکاری به کارگران کاهش ياف

شمول بيمه های افتاده سوئدی از کار از و بيمار کارگرهزار ٣٨  جاریپايان سال مسيحی تا قبل از بلکه،نه تنها اين

دريافت کمک هزينه نخواهند اجتماعی وء معرفی خود به ادارات امورچاره ائی جز اعی خارج خواهند شد واجتم

درصد کارگرانش سازمانيافته و روابط کارگر و  ٨٠ گسترده کارگران سوئدی، کشور کوچکی که بيکارسازی. داشت

کارفرما در اين کشور بر اساس مدلی است که در دنيا نمونه آن فقط در يکی دو کشور ديگر وجود دارد، نشان می 

 و  برای اين وضعيت و آلترناتيوی جزء سوسياليسمی سرمايه داری در بحران عميقی دست و پا می زنددهد که دنيا

سوسياليسم، سوسياليسمی که خواهان لغو کار مزدی و جانشينی آلترناتيوی جزء . اين يک واقعيت است.جود ندارد

به برنامه تمام احزاب رسمی . مالکيت اجتماعی بجای مالکيت فردی را نمايندگی بکند، برای اين وضعيت وجود ندارد

کرات مورد عالقه بسياری از روشنفکران سطحی ايرانی و کرد وماز چپ ترين آن گرفته تا سوسيال د دنيا پارلمانی

حلی برای پايان دادن به مصيبتی که همانند کابوسی بر کار و زندگی ما کارگران سايه ه هيچکدام را. نگاهی بياندازيد

کمونيسم و کمونيستها، مدافعان لغو کارمزدی و . پاسخگوی اين کابوس تنها مارکس و مارکسيسم.  ندارند،افکنده

   .کيت جمعی بجای مالکيت فردی هستند، و بسطرفدران جانشينی مال

دنيای ما تنها زمانی انسانی خواهد شد که پارادکس توليد دسته جمعی و مالکيت فردی جای خود را به توليد جمعی و 

   . مالکيت دسته جمعی بدهد

ن ضميمه اين مطلب مشاهده می کنيد تنها بخشی از بيکارسازيهای گسترده ائی است که تصوير و گزارشی که بعنوا

يان برای اطالع از سرنوشتی که کارگر مهاجر و سوئدی با آن دست به گريبان خواهند شد، شما آشنا. آغاز شده است
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 "ماريان رادسکی"با  "يان يوسف سون"جنجالی  خبرنگار دقيقه ائی١٢مصاحبه به زبان سوئدی را به مشاهده 

 اين گفتگو  Marjan Radtzkiاز طريق گوگل و با نوشتن اسم . پرفسور اقتصاد ملی در تلويزيون سوئد جلب می کنم

 . دي کنوانيد جستجورا می ت

 
 


