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  هزار ١٧٠ ازشي ب٢٠٠٧در طول سال 

  درا ترک کردن ی کارگری هاهيصفوف اتحاد یکارگر سوئد

  
   ماه هشتاد و ششاول بهمن                                                                                             یرخضريملک پ

 
 

AKTUELاين نشريه .  نشريه ای است که به طور ماهانه از اتحاديه سراسری کارگران نروژ منتشر می شود

 اتحاديه سراسری کارگران سوئد، در رابطه ٣درآخرين شماره خود مصاحبه ای با آقای ليف هوکانسون فرد شماره 

آقای هوکانسون مهمترين داليل استعفای . انجام داده استبا علت خروج کارگران از اتحاديه های کارگری اين کشور 

و تغييراتی !!   کارگران از عضويت در اتحاديه های کارگری را اوضاع سياسی سوئد، چرخش به راست اين جامعه

او ميگويد وضعيت اتحاديه های کارگری در . دانسته است) Arbetslöshetsersättning( در سيستم بيمه بيکاری 

رگ مانند استهکلم، يوتوبورگ و مالمو دراين سال فاجعه بار بوده است و روزانه دهها کارگر در اين شهرهای بز

  .شهرها به دفاتر اتحاديه ها زنگ زده اند و خواهان استعفا از عضويت در اتحاديه ها گرديده اند

  .ه ترتيب به شرح زير هستنداسامی اتحاديه هايی که در طول سال گذشته در سوئد اعضايشان را از دست داده اند ب

HRF                       درصد ١٧ ،٩٩  

                   LIVS  درصد  ١٠ ،٦١  

       TRANSPORTدرصد   ٩ ،٣٩  

HANDELS                 درصد    ٩  

GRAFISKA                درصد    ٨  

FASTIGHETS            درصد    ٨  

BYGGNAD                درصد    ٧  

 SEKO                        درصد    ٦  

KOMUNALL درصد     ٦  نزديک  

IF METALL      درصد    ٦نزديک  

Leif Håkanssonران نباشيم، بيم آن می رود که سناريو اواسط دهه  ميگويد اگر به طورجدی به فکر وضعيت کارگ

 درصد از ٥٠ بيش از ٢٠٠٥به گفته هوکانسون ازاواسط دهه هفتاد تا سال . هفتاد انگلستان در سوئد تکرار شود

او در پايان مصاحبه خطاب به مسئولين جنبش . کارگران انگليسی صفوف اتحاديه های آن کشو را ترک کرده اند

کشورهای سوئد، فنالند، دانمارک و بلژيک که تقريبا يک نوع سيستم بيمه بيکاری را دارند، ميگويد به اتحاديه ای در 

من به دليل باال بودن سن و سالم . سيستم بيمه بيکاری کنونی جوابگوی نياز کارگران نيست. فکر راه حل جديدی باشيد

 شد از پذيرش مسئوليت در اين اتحاديه خودداری در کنگره اتحاديه سراسری کارگران که در ماه مه برگذار خواهد
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 از چرخش به راست جامعه سخن می گويد و معلوم نيست که منظور وی از Leif Håkanssonآقای . خواهم کرد

او ظاهرًا در مقام عضو بلند پايه و صاحب قدرت اتحاديه سراسری و در پرتو نوع نگاه مسلط . جامعه چه چيز هست

بر اين باور نيست که در اين جامعه دو طبقه متخاصم و . عه را متشکل از طبقات نمی داندبر سازمان خويش جام

از گردش به راست جامعه حرف می زند و در اين ميان تعرض توحش بار طبقه . متضاد روياروی هم قرار دارند

سخن می راند و نقش از چرخش به راست جامعه . سرمايه دار عليه توده های کارگر را يکراست الپوشانی می کند

او . سوسيال دموکراسی را در برنامه ريزی تعرض بشرستيز سرمايه عليه معيشت کارگران سخت استتار می کند

چرخش به راست جامعه را طرح می کند و نقش بسيار آشکار اتحاديه سراسری کارگران سوند و نقس بارز خود به 

 معيشت کارگران توسط نظام سرمايه داری را از انظار مخفی عنوان عضو عاليمقام اين اتحاديه در کمک به سالخی

  .می سازد

 از کاهش بيمه بيکاری کارگران حرف می زند اما کالمی بر زبان نمی راند که چرا اتحاديه Leif Håkanssonآقای 

رات تحت فرمان وی در مقابل اين جنايت بورژوازی سکوت کرده است و هيچ نمی گويد که چرا حزب سوسيال دموک

 را LO کارگری سوندی از ١٧٠٠٠٠ايشان استعفای . متبوع او در برابر چنين توحشی الم تا کاف صامت مانده است

 در خاموش ساختن آتشفشان اعتراض کارگران عليه سرمايه داری چه LOاعتراف می کند اما کالمی نمی گويد که 

 اين راستا نيست که اتحاديه اش چگونه در  حاضر به گفتن کالمی درHåkansson. نقش اساسی بازی کرده است

طول چندين دهه با آويختن کل جنبش کارگری به دار سازش و مماشات با نظام بردگی مزدی روحيه و فکر تعرض 

  .عليه جنايات روز سرمايه داری را در آنها خفه ساخته است

Leif Håkansson سکوت می کنند زيرا خود آنها يک  و سران اتحاديه و حزب سوسيال دموکرات سوئد در اين گذر

آنها طبيعی است که چنان کنند و چنين سکوت . عامل اساسی تحميل اين وضعيت بر طبقه کارگر سوند بوده و هستند

 درد او و طبقه او را دوا خواهد کرد؟ LOکنند اما کارگر سوئدی هم بايد بياموزد که چه کند؟ ايا صرف خروج از 

 خارج شود اما سؤال اساسی پيش پای او اين است که می خواهد چه راهی را در LOه از معلوم است که بايد باالخر

آيا راه ديگری برای متشکل . اين فاجعه ای عظيم است!!!  پيش گيرد؟ فکر متشکل بودن را از سر خود به در کند؟؟

اما آنچه . ندارد؟؟ مسلمًا داردشدن و اعمال قدرت متحد طبقاتی عليه سرمايه داران و کل نظام بشرستيز سرمايه داری 

در لحظه حاضر برای او اساسی است اين است که دست همه همزنجيران معترض خود به توحش بورژوازی را فشار 

برای اين گفتگو و برای چاره انديشی متحد، برای سازمان دادن همرزمی و اعتراض . با آنها به گفتگو پردازد. دهد

در تار و پود اين تالش و اين گفتگو و اين همفکری . ند و از هيچ تالشی دريغ نورزديکپارچه هيچ دقيقه ای غفلت نک

نقش ارتجاعی سوسيال . ماهيت سازشکار ضد کارگری رفرميسم راست اتحاديه ای را هر چه بيشتر تعمق کنند

ه بيشتر دموکراسی در ماندگار سازی بردگی مزدی و تحميل بربريت سرمايه داری بر کارگران دنيا را هر چ

کارگر سوندی و کل کارگران سوئد بايد در همين راستا برای نوعی جديدی از سازمانيابی، برای . بازشناسی کنند

  .سازمانيابی شورائی ضد سرمايه و سرمايه داری با هم همراه و همداستان شوند

ئد، چه در تمامی اتحاديه  و کل اتحاديه های کارگری چه در سوLOدر طول ماهها و سالهای آينده پروسه خروج از 

اتحاديه ها در شرائط موجود آلت دست سرمايه جهانی . اروپا و چه در سرتاسر جهان به طور قطع توسعه خواهد يافت
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توده کارگر خلع سالح شده توسط اتحاديه ها اينک . برای تحميل تمامی برنامه ريزی های نئوليبرالی بر طبقه کارگرند

روزی سوسيال دموکراسی . يت طبيعتًا بسيار سر درگم است اما راه چاره چندان مبهم نيستبه گاه مواجهه با اين وضع

و رفرميسم راست اتحاديه ای موفق شدند جنبش ضد سرمايه داری کارگران را در گورستان جنبش اتحاديه ای دفن 

رفرميسم راست و چپ را اينک نوبت کارگران است که اتحاديه های سرمايه ساالر، سوسيال دموکراسی و همه . کند

  .در زير چرخ جنبش ضد سرمايه داری و کار مزدی و سوسياليستی خود له سازند

Leif Håkansson بنا به گفته خويش به خاطر سن و سال زيادش در کنگره آتی LOاو به احتمال .  شرکت نمی کند

 از LOل ساليان دراز باالنشينی هر چه زودتر با حقوق ماهانه بسيار کالن خويش و با ثروت سرشاری که در طو

با سرمايه داران و نوع اين کارها اندوخته است مابقی عمر را ) قرارداد چتر نجات( ها Fallskärmavtalمحل انعقاد 

او با کسب سهم خود . همسان آنچه پشت سر نهاده است در بهترين مناطق دنيا با عيش و خرمی پشت سر خواهد نهاد

ه های کارگر به عنوان فردی از سران اتحاديه کارگری، در همکاری و مماشات استراتژيک با از استثمار بيکران تود

بازنده توده وسيع کارگری است که . او برنده شده است. نظام سرمايه داری بسيار مرفه و شاد و با نشاط خواهد زيست

نحل در ملزومات سودآوری عظيم زير فشار تعرض وحشيانه سرمايه و در پرتو همدستی تاريخی اتحاديه کارگری م

مدرسه بچه اش . سرمايه ها و ماندگاری نظام بردگی مزدی اينک حتی بيمه بيکاری خويش را نيز از دست داده است

تخت های بيمارستانش نصف شده است و شمار پرستاران و پزشکانش . به صورت وحشتناکی آماج سالخی ها است

 Leifرمايه داری، اتحاديه کارگری، سوسيال دموکراسی و امثال آقای تا اينجا نظام س. کاهش يافته است% ٣٠

Håkanssonاز اين به بعد است که ساختار همه اين برد و باخت ها بايد .  برنده اند و کارگران سوئدی بازنده شده اند

  .از بيخ و بن زير و رو شود

  

  ملک پيرخضری

  ٢٠٠ ٨ ژانويه ٢٠

بيدرآسايت   


