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د کنی مديرگران سوئد را تهد بخش کاني ترميکاهش دستمزد عظ  
 

١٣٨٨خرداد  ٣  شنبهيک                                                     ی هماهنگتهيکم                                           
      

رفتن زمينه های اشتغال جوانان،  طغيان موج بحران، بيکارسازی های چندصدهزار نفری توده های کارگر، از بين

مالياتی مبتنی بر سودآوری هر چه انبوه تر سرمايه ها و  کاهش مستمر دستمزدهای واقعی کارگران، سياست های

های استانی در سوئد را » شورا« اقتصادی شهرداری ها و نهادهای دولتی موسوم به  پاره ای عوامل ديگر وضعيت

بيکاری از  جمعيت زيادی از کارگران اخراج شده به دليل طوالنی شدن دوره. پيش مختل ساخته است بيش از

دنبال يک عمر کار کردن و استمار  اين جمعيت عظيم به. ت از دست دادن اشتغال نيز محروم شده انددريافت غرام

اين کمک ها به . روی آورند» کمک های اجتماعی«  شدن توسط سرمايه مجبورند که برای امرار معاش خود به

ای نيازهای عمومی زندگی برخوردار نيستند و ميزان آن بر اساس به کسانی تعلق می گيرد که از هيچ درآمدی

 کثرت انفجارآسای شمار کارگرانی که دريافت اين کمک ها. سطح معيشت روز تعيين می شود متناظر با نازل ترين

را باال می ) کمون ها ( ها  به تنها راه ادامه حيات آن ها تبديل شده است به طور طبيعی هزينه های جاری شهرداری

کسانی که پس از پايان تحصيالت قادر به يافتن کار  تغال جوانان و بيکاری وسيعاز دست رفتن زمينه های اش. برد

از اين ها که بگذريم، طغيان موج بحران ميزان سودآوری . گسترده تر می کند نيستند به نوبه خود اين مشکل را

را کاهش  کمون هاو اين امر بازهم درآمد روز   تحت مالکيت مراکز مذکور را زير فشار قرار داده  سرمايه های

های مالياتی متناظر با  همه اين حوادث در شرايطی روی می دهد که دولت سوئد با اجرای سياست. داده است

متعارف خود به اين نهادها را نيز به شدت کمتر  سوداندوزی هر چه انبوه تر سرمايه ها امکان پرداخت کمک های

نشين اين مراکز مطابق معمول تنها چاره کار را در يورش دولتی صدر در چنين وضعی سرمايه داران. کرده است

 تا لحظه حاضر سرمايه داران با. معيشت و امکانات اجتماعی کارگران جستجو می کنند گسترده تر به سطح

کرده اند و اينک  همدستی و همدلی انداموار اتحاديه کارگری در سطحی وسيع به کاهش دستمزد کارگران اقدام

سرمايه را عليه صدها هزار و شايد  های استانی مصممند تا اين برنامه تعرض آميز توحش بارکمون ها و شورا

نگه داری از سالمندان و راه و جاده و شهرسازی و همه  ميليون ها کارگران آموزشی و درمان و مهد کودک ها و

الی الزم به کمون ها و دولت از پرداخت امکانات م. مراکز به اجرا بگذارند بخش های ديگر زير نظارت اين

وسيع و کاهش  استانی خودداری می کند و اين نهادها را مجبور می سازد که از طريق بيکارسازی های شوراهای

  .سطح دستمزدها جبران کاستی های بودجه خود را بکنند
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