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La redazione

La logistica continua a crescere nonostante la crisi economica. A pagare sono gli operai

Logistica. Aumentano i profitti, s’innalza lo scontro con i lavoratori

Un esempio esplicito del rUolo determinante dello sfrUttamento della forza lavoro nella valorizzazione del capitale. le lotte nel settore sono dirompenti.

Piattaforma di lotta per il rinnovo del CCNL
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Logistica. Aumentano i profitti, s’innalza lo scontro con i lavoratori
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Logistica. Aumentano i profitti, s’innalza lo scontro con i lavoratori
segue dalla seconda

Un movimento che cresce, cresce, cresce,.....
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Bennet, DHL, GLS, TNT, SDA, IKEA, COOP...

segue dalla prima

Versione il lingua araba

كيف نتوجه إلى الجموعات العامة لـ 3مارس
البرجوازية .وقد أكد تاريخ تشكيل التعاونيات
كيف ساهم تطورها في تطور الرأسمالية،
وكيف أصبح مديروها من أقوى رجاالت
النظام خصوصا في الشركات الصغرى
والمتوسطة .لقد أضحت التعاونيات ،مع
مرور الزمن ،أحد الوسائل األساسية لإلستغالل
المكثف لليد العاملة (المشكلة أساسا من
المهاجرين) عبر التسهيالت الضريبية،
الوساطة في اليد العاملة والتحكم فيها،
واستعمالها كعبيد جدد .إنها المنظومة التي
يناضل العمال في السنوات األخيرة من أجل
القضاء عليها .وإذا كان هذا النضال يتمحور
حول مطلب تحسين الظروف االقتصادية
والمعيشية ،إال أن صدى "صرخاتهم" تتجاوز
ذلك .فهي غير موجهة إلى تجاوز وضعية
اليأس داخل أماكن العمل فقط ،بل نحو
التاسيس لنضال سياسي عام ومنظم ،أبعد من
قطاع اللوجيستيك ،داخل بنية العالقات
االقتصادية ،االجتماعية والسياسية التي تحكم
نمط االنتاج الراسمالي .وقد بدأ (العمال) في
معمعان النضال واالعتصامات استيعاب أين
تقف الدولة ،المؤسسات ،الشرطة ،المركزيات
النقابية ،األحزاب السياسية وأيضا
فئا تالبرجوازية الصغر ى والمتوسطة .لقد

أدركوا أيضا أن المواجهة في المستقبل
القريب ستكون أصعب ،وأن الخصم
المهزوم في العديد من المخازن يعد العدة
للرد .وأدركوا أن عليهم من خالل مفاوضات
العقد الوطني الجديد العمل على تنظيم
وتوحيد صفوفهم .لذى فإنهم يطرحون
بشكل بحدة مشكلة تحسين التنظيم ،وتحديد
أهداف واضحة للدفاع ،والقيام بتوسيع
األشكال النضالية في قطاع اللوجيستيك على
المستوى الوطني وفي قطاعات أخرى .إن
بقاء عمال التعاونيات معزولين سيكون له
نتائج وخيمة ،وعليه فهم يدركون أن
انتصارهم في المعارك االولى سيكون محددا
وسيدفع نحو توسيع جبهة النضال إلى
قطاعات عمالية أخرى يسود داخلها وهم
اعتبار االزمة الحالية عابرة وليست تعبيرا
عن انحالل بنيوي للنظام الرأسمالي .إن
التناقضات الطبقية التناحرية في الشهور
االخيرة تترك االمل في إمكانية توسيع
وإعادة تشكيل جبهة نضالية وفق رؤية
سياسية أكثر منها نقابية :وسيتم يوم األحد
 3مارس مناقشة كل ذلك.
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كما أكدنا على ذلك سابقا في العديد من
الكتابات ،تأسست التعاونيات بهدف دعم
وتحرر العمال بالرغم من تحذير
الماركسيين من ذلك االعتقاد ألنها تحمل
في ذاتها بوادر تحولها إلى عكس أهدافها
المعلنة .إنه من الغباء والوهم االعتقاد
بإمكاية تغيير نمط االنتاج الرأسمالي من
خالل سياسات إصالحية تدرجية في أفق
القضاء على االسس التي تقوم عليها سيطرة
البرجوازية وسلطتها ،الديكتاتورية الطبقية.
من خالل القانون االساسي ألول تعاونية
تأسست بإيميليا سنة 1886يؤكد" :بهذه
الطريقة ،يفكر العمال والمنخرطون اتخاذ
الخطوة االولى في سبيل تحررهم بتحرير
العمل من أي تبعية ،وتسعى الجمعية لتوفير
وسائل التربية والتثقيف وإلغاء حالة البؤس
والخضوع التي يوجد فيها العمال" .وكما
هو الحال بالنسبة للدفاع عن الظروف
االقتصادية للعمال (مع امكانية تحسينها
اقتصاديا وقانونيا) والتنظيم النقابي ،فإن
التعاونيات لم تكن االداة الصحيحة لتجاوز
الراسمالية بل وسيلة للقيام بمعارك نضالية
تساعد الطبقة العاملة إلكتساب المهارات
النضالية لتوسيع جبهة الحرب ضد
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