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 تظاهرات هزاران کارگر در شهر استکهلم
   

 ششماه هشتاد و مهر دوم                                                                                               جمشيد کارگر
  

 
 ساالنه کشور  ارائه بودجه  تعطيالت تابستانی و پی بورژوازی سوند در  پارلمان زگشائیبا سال روزهرسپتامبر١٨ 

چند از کارگر۵٠٠٠گزاری اجالس پارلمان حدود اين روز همزمان با بر امسال در. توسط دولت سرمايه داری است

 نئوليبرالی  عتراض خود عليه سياست های بشرستيزانهشهر مختلف در ميدان سرگل استکهلم گرد هم آمدند تا فرياد ا

.دولت وقت را در فضای زندگی همه کارگران سوئد و جهان پرطنين کنند  

له نماينده اعزامی چندين هزار کارگر معدن کيرونا يکی از عظيم در اين اجتماع چند تن از فعالين کارگری از جم

سخنرانان هر يک به سهم خود پيرامون قلمروهای گوناگون . ترين مناطق صنعتی و معدنی سوئد سخنرانی نمودند

بر . دائی توده های کارگر به گفتگو پرداختندتهاجم توحش بار دولت سرمايه داری عليه سطح معيشت و حقوق ابت

ساس بندهای مختلف بودجه تنظيمی بورژوازی فشار بر وضعيت معاش جمعيت کثير بيکاران باز هم بسيار بيشتر ا

حق غرامت بيکاری برای بيکاران .  افزايش می يابد٧ به ۵روزهای بدون حقوق هر دوره بيکاری از . خواهد شد

ستعالجی کارگران سخت گيری های نسبت به مرخصی ا.  روز تقليل خواهد يافت٧۵به   روز٣٠٠نيمه وقت از 

. بسيار هولناک تری اعمال می گردد و بيمه بيکاری و بيماری آنان به گونه ای فاحش مورد تعرض قرار می گيرد

تمندان را به بودجه جاری دولت بورژوازی به طور همزمان ماليات صاحبان ويالهای گرانبها و ماليات همه ثرو

ران اجتماع کننده در ميدان سرگل عليه سبعيت فزون تر سرمايه داران در کارگ. صورت چشمگيری کاهش می دهد

. اين عرصه ها و همه عرصه های ديگر زبان به اعتراض گشودند و فرياد ضرورت مبرم پيکار سر دادند

ان آن. يدان مينت شهر استکهلم راهپيمائی  نمودندتظاهرکنندگان پس از پايان سخنرانيها، در صفوف فشرده به سوی م  

.در مسير راهپيمائی و پس از تشکيل اجتماع مجدد در ميدان مينت به طرح شعارهای زير پرداختند  

تن به سکوت نمی دهيم -    !چه وقت؟ همين حاال. دولت طيف راست را بايد به زباله دانی انداخت -                          

.م عراق و افغانستان استاسلحه ساخت سوئد وسيله کشتار مرد -            ساعت اجراء بايد گردد٦روز کار  -   

.گردد  اتاقه اشغال بايد ٨٠٠اين ساختمان  -   :ياد می زدند کهرکنار کاخ شاه سوئد فدرگام عبورراهپيمايان هن     

اين تظاهرات با فراخوان  شبکه ائتالف سپتامبر برگزار گرديد و افرادی از سنديکاليست ها، حزب چپ، حزب 

عدالت سوئد، آنارشيست ها، حزب کمونيست سوند، گروه تالش برای صلح، و شماری از فرزندان کارگران 

.شهرهای استکهلم و لين شوپينگ در آن حضور داشتند     

.زمان در چند شهر ديگر سوند نيز ميتينگ ها و راهپيمائی های مشابهی جريان داشته استطبق اخبار رسيده هم   

   .شب پايان يافت ٩ بعد از ظهر آغاز و در ساعت ٦تظاهرات در ساعت 
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