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د مدارس در سوئدنيمقاومت کارگران درمقابل برچ  
 

١٣٨٨خرداد  ٣  شنبهيک                                 کميته هماهنگی                                                               
      

دانش آموزان کالس های  مدارس، کاهش شمار دبستان ها، دبيرستان ها و کل مراکز آموزشی، افزايش تعداد برچيدن

بيکارسازی وسيع معلمان و مربيان تربيتی، صرفه  درس، باال بردن شدت و فشار و سختی کار کارگران معلم،

آب و برق و امکانات آموزشی، تعطيل بسياری از بيمارستان ها، کاهش  جويی در هزينه های مربوط به ساختمان و

 های بيمارستانی، اخراج های گسترده کارگران پرستار و بهيار، سالخی بی مهار امکانات گسترده شمار تخت

کارهای ديگر از اين دست   کودک ها، تعطيل مراکز نگهداری از پيران و معلوالن و فراواندرمانی، برچيدن مهد

دولت های سرمايه داری برای جلوگيری از کاهش  در زمره راهکارها و برنامه های هميشه حاضر و همه جا آماده

توسل . ج بحران ها استمالی در برابر مو صنعتی و تراست های عظيم نرخ سود سرمايه ها و تقويت هر چه بيشتر

نوع طرح ها در قاره اروپا و به ويژه در کشورهای اروپای غربی  سرمايه داران و دولت های سرمايه داری به اين

 در بخش. دليل آن هم روشن است. جاهای دنيا بسيار شايع تر و متداول تر و فراگيرتر است و شمالی نسبت به ساير

معيشتی يا رفاه اجتماعی خود  ًا قادر به تحميل هيچ سطح مطلوبی از مطالباتاعظم دنيای موجود طبقه کارگر اساس

برخوردار نيست که بخواهد در معرض تهاجم و سالخی  بر نظام سرمايه داری نشده است و طبعًا از هيچ امکاناتی

 در جهنم به طورمثال،! معروف، مورچه چيست که کله و پاچه اش چه باشد؟ به مصداق مثل. سرمايه قرار گيرد

و بيمه يا هر  ايران پنجاه ميليون نفوس توده های کارگر هيچ گاه روی هيچ امکانات درمانی و بهداشتی سرمايه داری

ها دست به کار امحا و برچيدن آن ها  نوع رفاه اجتماعی را نديده اند که سرمايه داران هنگام طغيان موج بحران

خروشان گرسنگی و فقر و مرگ از نداری و بی غذايی و بی آبی  سيالبدر اينجا و در جوامع مشابه معموًال . شوند

است که ميليون ميليون انسان های کارگر و افراد خانواده های آن ها را در خود غرق  و بی دارويی و نوع اين ها

 اينجا در. متفاوت است در اروپای غربی و شمالی مسئله تا حدودی. سازد و يکراست راهی ديار نيستی می کند می

احزاب سوسيال دموکرات بر جنبش کارگری  روزی روزگاری، تا پيش از تسلط اختاپوسی اتحاديه های کارگری و

کارگران در بسياری جاها به طور واقعی قدرت متحد . بوده است قاره، مبارزات توده های کارگر عليه سرمايه حاد

کارگران اين جوامع به . لت ها اعمال می کرده اندخود را عليه صاحبان سرمايه و دو و خودجوش ضدسرمايه داری

صورت بسيار  دليل و در همين راستا سطحی از انتظارات روزمره معيشتی و رفاه اجتماعی خود را نيز به همين

واقعيت اين است که در چند دهه اخير تاريخ  .موقت و بی ثبات بر سرمايه داران و دولت های آن ها تحميل کرده اند

دار و طبقه کارگر اروپا نيز درست در همين ميدان، بر روی همين  ت و جنگ و ستيز ميان طبقه سرمايهکل مشاجرا

در . نبود همين سطح نازل معيشت و امکانات کنونی متمرکز شده است و به بيان ديگر بر روی بود و   دستاوردها

 يمن تسلط گسترده رفرميسمضدکارمزدی جنبش کارگری عليه نظام سرمايه داری به  اين مدت خطر تعرضات

امر به عالوه شدت  سنديکاليستی و وجود اتحاديه های کارگری به صورت بسيار رقت باری کاهش يافته و همين



سبب شده است که سرمايه داران و دولت ها  تاريخًا بی سابقه و پيوسته رو به افزايش تناقضات ذاتی سرمايه داری

مذکور برنامه ريزی کنند و با همکاری اتحاديه های کارگری اين  دهایهر روز و هر لحظه برای سالخی دستاور

دارد دقيقًا  آنچه اينک در همه اروپا و از جمله در سوئد جريان. های کارگر اروپا تحميل نمايند سالخی ها را بر توده

رين قربانی ها نزديک ترين و آماده ت مراکز آموزشی و بيمارستان ها. موجی از همين تعرضات و سالخی ها است

مدارس و مراکز درمانی تالش های زيادی از سوی دولتمردان  در طول اين چند ماه در سوئد برای تعطيل. هستند

آخرين اين تالش ها برنامه ريزی . زيادی اجرا شده و نقشه های بيشتری در راه است نقشه های. انجام شده است

کودکان و  که با مقاومت سرسختانه کارگران ساکن شهر واست » اسکيلستونا« دو مدرسه در شهر کوچک  تعطيل

سوئد در ساختار قدرت و برنامه  احزاب سوسيال دموکرات و چپ. کل افراد خانواده های آن ها مواجه شده است

دو مرکز آموزشی اين شهر کوچک با پيشنهاد و توافق  ريزی نظم سرمايه در اين شهر اکثريت دارند و طرح تعطيل

 شهر  در جمله جا و ازمدارس همه  سالخی  برای  تالش دولت سرمايه  .صورت گرفته است ب مذکوردو حز کامل 

 در اينجا شدت اعتراض. نارضايی و مخالفت و مقاومت توده های کارگر رو به رو بوده است با موج» اسکيلستونا«

هيأت فرمانروايی « به   موسومو مقاومت کارگران به گونه ای بود که دولتيان مجبور به عقب نشينی شدند و نهاد

   .اعالم کرد که مدرسه ها سر جای خود باقی خواهند ماند» شهرداری
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