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  دروننيشورش اعضا و فعال

ل متاف ای ال او و ای کارگری سراسرِيۀاتحاد  

Offensiv  ١٣٨٧ اسفند ٢۵شنبه يک                                                                          نشريۀ 
 

  
منشانۀ اتحاديه های سراسری کارگری  سوئد ال او و اتحاديۀ ای اف متال با همکاری مزدور، بحران جاریبر بستر

را با ران اتحاديۀ کارگری ای اف متال قرارداد کاهش دستمزد کارگ. صاحبان سرمايه به اوج خود رسيده است

  .کارفرمايان امضا کرده است

 بسيار آگاهانه و برنامه اين کشور،بيکار سازی هزاران کارگرتکميل پروسه  راستایين توافق نامۀ ضد کارگری درا

ادامه  در .سالخی هرچه بيشتر کارگران بازتر نگاه داردفته است تا دست کارفرمايان را درريزی شده صورت گر

 پيشنهاد به ميدان آمده ونيزاتحاديۀ سراسری ال او ی اتحاديه های کارگری سوئد با صاحبان سرمايههمراههمکاری و

 درجنبش اتحاديه  که در نوع خودانعقاد يک قرار داد بغايت ننگين و ضد کارگری را به کار فرمايان ارئه داده است

 برای  را به نظام سرمايهدورمنشئ جنبش اتحاديه ایمزگونه ابهامی از و جای هرباشدبی سابقه  ميای سوئد بسيار

  :استمفاد قرارداد پيشنهادی ال او ازاين قرار.  باقی نگذاشته استهيچ کارگری

 اين بند قرارداد .مورد اقداماتشان عليۀ کارگران نداشته باشندۀ کارگری دري کارفرمايان نيازی به مذاکره با اتحاد-١

   .فرمول بندی شده است» دود کردن حق مذاکره مح« عبارت کلی و مبهم  در

  .  که در واقع بيان پوشيدۀ  ممنوع کردن حق اعتصاب می باشد»  محدود کردن حق اعتصاب «-٢

رو به تزايد جاری بحران رمقابل فشاربرای کمک به بقای سرمايه دهای مزبوردامات اتحاديه اقبديهی است تمام اين 

  . شده استافزايش شدت استثمار آنان عملی با بيکارسازی کارگران وست که تا  کنون بوده اسرمايه داری نظام 

  .زندگی و معيشت تودۀ کارگران می باشدبحران برکميل مکانيسم های سرشکن کردن بارتمفاد قرارداد های فوق در

داد ال او يعنی   دو قراراخيرأ نيزبيکارسازی های بيشتر وه بهانۀ سرتا پا دروغ  اجتناب ازکاهش دستمزد کارگران ب

اتحاديه عضا و فعالين ردۀ پايين  درون  خشم ا»حق اعتصاب« و »حق مذاکره«سالخی باقی ماندۀ حقوق بورژوايی 

 اعضا  تودۀجانباعتراضات رو برشدی را دراين اتحاديه ها ازه است وهای ال او و ای اف متال را برانگيخت

اعضا شورش " اين اعتراضات رااعضا و فعالين اتحاديه ای. ديه ها موجب گشته استکارگری آن عليۀ سران اتحا

بگذاريد ":معترض اين استفعالين  محوری اعضا و شعار.نام نهاده اند" ها تصميم گيریدايرۀ سادۀ بيرون از

 ." کارگرانۀ بحران جاری را بپردازند نه ثروتمندان هزين

گر درون اتحاديه های کارگری سوئد نسبت به عملکرد سران مزدور اين اتحاديه ها  بروز اعتراضات توده های کار

 جرقه ای در شکل اين اعتراضات و نارضايتی ها می تواند. مورد حمايت جدی قرار داد را بايد همه جا ستود و

الخص در يک عملکرد اتحاديه های کارگری ب. باشداين کشوريه داری توده های کارگرگيری مبارزات ضد سرما

سوئدی وقتی می بيند که تعرض به سطح معيشتش تنها کارگر. استکرده کاسه صبر کارگران را لبريزسال گذشته 



 از سوی صاحبان سرمايه صورت نمی گيرد و سران اتحاديه ای که او هر ماهه مبلغی از دستمزد ناچيزش را بابت

 همراه و سهيم هست و نيستش و کار سالخی کردنرمايان درکارفهمه جا با حق عضويت به آنان می پردازد نيز

  . بجزاينکه چاره ای ديگر بينديشد٫ راهی برای خود نمی تواند ببيند ٫ هستند

  

  ٢٠٠٩مارس 
  Offensivمنبع خبر نشريۀ 

  کارگرجمشيد 
  
 


