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هي تعرض سرماهيسوئد عل »کياوو«  در ی نفر ۵٠٠٠ يیمايراه پ  

   
١٣٨٧ اسفند ١٠شنبه                                                                                                   ی هماهنگتهيکم  

 
 

ز جمله  ا   )اوويک( » اورنزخولدويک«  بيمارستان شهر

کشور سوئد است که  ده ها بيمارستان و مراکز درمانی

در جريان طغيان موج بحران کنونی آماج تهاجم شديد 

سالخی امکانات بهداشتی و . است سرمايه قرارگرفته

درمانی، اخراج وسيع پرستاران، بهياران و ساير 

درمان، کاهش شمار تخت های بيمارستان ها،  کارگران

وروديه  تعويق طوالنی مدت جراحی های الزم، افزايش

ها و سرشکن کردن بخش هر چه بيشتر هزينه درمان بر 

همواره در اقدامات مشابه ديگر  گرده بيماران و پاره ای

برنامه ريزی و اجرای اين اقدامات با پيدايش نشانه های هر  روند. دستور کار دولت ها و دولتمردان سرمايه است

مراکز درمانی سوئد در تمامی طول دو دهه اخير آماج وسيع ترين . تشديد می شود  تسريع و طغيان تازه بحران

ها از پائيز  ابعاد اين هجوم. سيال دموکرات سوئد بوده استسازمان يافته دولت های محافظه کار و سو يورش های

جمله مراکز درمانی است که در  از» اوويک« سال قبل تا امروز بيش از پيش وسعت گرفته و بيمارستان شهر 

تر سرمايه داری سوئد در اين رابطه و در مورد  تصميم دولت طيف راست. معرض فشار اين هجوم واقع شده است

در هفته . وسيع اعتراضات کارگران و ساير ساکنان شهر را برانگيخته است ه امکانات بيمارستان موجکاهش گسترد

گفته . کردند از اهالی شهر با افروختن مشعل از مقابل بيمارستان تا ميدان اصلی شهر راه پيمايی  نفر۵٠٠٠اخير 

گزارشات حاکی است . شهر بوده است اينمی شود که اين بزرگ ترين راه پيمايی اعتراضی در تاريخ زندگی سکنه 

اعتراض و شرکت در اين راه پيمايی در اين روز خانه های  که عظيم ترين بخش اهالی شهر با هدف سر دادن فرياد

  .. هستندآنان خواهان ادامه کار بيمارستان به شيوه سابق. ها به راه افتادند خود را ترک گفتند و در خيابان

در . هيچ باندرول يا پالکاردی با خود حمل نمی کردند. روز هيچ شعاری نمی دادند رات اينشرکت کنندگان در تظاه

دولت روز سوند،  هيچ فردی از احزاب ائتالفی.شهر که محل پايان راه پيمايی بود چند نفر سخنرانی کردند  ميدان

ارگزار اتحاديه های کارگری در مسئول و ک هيچ نفری به نمانيدگی از احزاب اقليت پارلمان کشور و هيچ ريئس يا

و نمايندگان آن ها همه در برنامه ريزی سالخی بيمارستان ها به نفع  سرمايه داران و احزاب. زمره سخنرانان نبودند

 .اتحاديه های کارگری نيز همه جا همان می کنند که سرمايه داران می خواهند. همدستند افزايش سود سرمايه

  بيماران بودند، انسان هايی اضی اين روز فقط کارگران بيمارستان و نمايندگان انجمن هایسخنرانان راه پيمايی اعتر



  .  از همه سو تحت فشار قرار داده است که نظام سرمايه داری و موج بحران سرمايه معيشت آنان را

Gösta Andersson اضی تظاهرات و شرکت کنندگان در مراسم متن يک نامه اعتر يکی از سازمان دهندگان

. به شورای استانداری دولت سرمايه تنظيم شده بود برای همه حاضران قرائت کرد شديدالحن را که با هدف تسليم

  : است که در اين نامه تأکيد شده.  نفر از اهالی شهر و محله های اطراف در پای اين متن بود٨٠٠٠ امضای

 و درمان  ی مخاطرات احتمالی برای امکانات دارودولتمردان بايد متضمن رفع تمام اجرای هر راه حلی از سوی. ١

  .  باشدبهداشت اهالی شهر در همه قلمروها از بيمارستان گرفته تا درمانگاه ها و ساير حوزه ها و

  . شودبهداشت در بيمارستان و در تمامی حوزه های پذيرش بيمار بايد به طور کامل حفظ کيفيت کنونی درمان و . ٢

 می دهيم که به فرياد اعتراض هزاران امضا کننده اين  گزاران روز سوئد هشدار سياست به دولت و به همه ٣

   .توجه کنند و اهميت اعتراض اين جمعيت کثير را درک نمايند طومار

Gösta Andersson  آيا ما : به همه حاضران با صدای بلند اين سؤال را مطرح کرد کهپس از قرائت متن خطاب

 و شرط و شروط را در مقلبل هيت مديره شورای استان قرار دهيم؟ و در همين جا بود که تمی توانيم اين مطالبا

  . می توانيم آری  انسان معترض يکصدا فرياد سر دادند که۵٠٠٠

Gösta    بديهی است که ما بايد اين کار را .  امضا چند روز طول کشيده است٨٠٠٠آوری سپس اضافه کرد که جمع

عواقب برنامه  م بود تا به عنوان انسان های شهروند به دولتمردان به خاطر مخاطرات جدیاين کار الز .می کرديم

روی زندگی و سالمت اهالی منطقه را به  ريزی ها و تصميمات شان هشدار داده باشيم، تا تأثير سوء اين اقدامات بر

 هجوم به امکانات موجود بخش درمان ما بايد در مقابل هر نوع. نيست اما اين اصًال کافی. آنان گوشزد کرده باشيم

   . باشيم  همزمان خواستار بهبود اين امکانات و بهتر شدن وضعيت بيمارستان و همه مراکز درمان مقاومت کنيم و

 دطغيان مستمر موج بيکارسازی در سوئ بحران سرمايه و
.  هزار کارگر کار خويش را از دست داده اند٢٠در بخش ساختمان سوئد بيش از  از شروع سال جاری تا حال فقط

 هزار نفر گذشته ٧٠ کارگرانی که از پائيز تا امروز در رشته های مختلف کار و توليد اخراج شده اند از مرز شمار

. به جمع بيکاران اضافه خواهند شد  هزار کارگر در معرض اخراج حتمی هستند و در روزهای آينده٣٠. است

امواج سهمگين بيکارسازی ها . فقط نقطه آغاز کار است گزارش ها حاکی است که هر چه تا لحظه حاضر رخ داده

 هزار کارگر صنايع فلز به همزنجيران بيکار ٧٠بستان آينده، در طول ماه هاي تا بر اساس آخرين خبر. در راه است

بحران تنها در شکل  . کارگر اين بخش حتمًا يک نفر بيکار خواهد شد۴به بيان ديگر، از هر . خواهند پيوست خويش

موج حمله سرمايه از همه سو در . است بيکارسازی ها زندگی توده های کارگر را دچار هراس و وحشت نكرده

داری با سخاوت تمام با هدف مقابله با بحران به سرمايه داران  کوه عظيم پول هايی که دولت سرمايه. ن استطغيا

 کرده است اينک با حداکثر شتاب از امکانات دارو و درمان و آموزش و مهد کودک ها و صاحب تراست ها پيشکش

. آنان برداشت می شود کارگر و خانواده هایمراقبت از معلوالن و سالمندان و از سطح کنونی معيشت چند ميليون 

عمومی آغاز شده است و با حداکثر سرعت به پيش  خزان تمامی امکانات اوليه زندگی و رفاه اجتماعی و امکانات

کار به کاهش دستمزد تهديد می شوند، افزايش بی سابقه بهای مايحتاج  کارگران در بسياری از مراکز. می تازد

تهاجمات بی  مقاومت کارگران در مقابل يورش ها و. ی واقعی را به شدت تنزل داده استدستمزدها عمومی سطح



بسيار عظيم و تاريخی در خفه ساختن  اتحاديه سراسری کارگران سوئد رسالتی. امان سرمايه چندان چشمگير نيست

الری اتحاديه ای نقش ديوان سا. مزدی را به دوش گرفته است جنبش کارگری به نفع سرمايه داران و نظام بردگی

کند که واکنش ها، عصيان ها و جنب و جوش های گسيخته توده های کارگر در چنگال  بختک پرقدرتی را ايفا می

اين ها قادر به  اتحاديه ها با همه. اسير است و يارای تبديل شدن به قدرت مؤثر عليه سرمايه را ندارد آن سخت

. خيابانی به طور مرتب رو به افزايش است شمار راه پيمايی های. دکنترل کامل همه اعتراضات کارگران نيستن

و برای نخستين بار به مثابه يک بديل کارساز در مقابل  در حال توسعه است" وحشی"اعتصابات موسوم به 

     ٢٠٠٩فوريه    .مورد توجه توده های کارگر قرار می گيرد اعتصابات زيرنظر اتحاديه ها

  سوئد هزار بيکار جديد در١٠٠بحران و 

 ٧٠٠٠٠از اين تعداد . اخطاريه اخراج دريافت کرده اند  کارگر سوئدی١٠٠٠٠٠   تا امروز بيش از  ٢٠٠٨ از پائيز

اتحاديۀ سراسری کارگران سوئد ضمن انتشار آمار بيکاران تصريح کرده است . اند نفر تا لحظه حاضر بيکار شده

کنندگان اخطاريه  به بيان ديگر، شمار دريافت. شدگان عضو اين اتحاديه را شامل می شودتعداد فقط اخراج  که اين

بخشی از کارگران سوئد . بيشترند  بسيار٧٠٠٠٠ نفر است و اخراج شدگان از ١٠٠٠٠٠اخراج بسيار بيشتر از 

. وئد عضويت دارندديگری از جمله اتحاديه معلمان س عضو اتحاديه موسوم به ال او نيستند و در اتحاديه های

 مستقيم يا غيرمسثقيم اتحاديه سراسری کارگران سوئد صورت گرفته  همکاری  نفر باال با١٠٠٠٠٠بيکاری تمامی 

سرشکن شود و  داران و ال او در اين مورد اتفاق نظر دارند که بار بحران بايد بر زندگی کارگران سرمايه. است

  ٢٠٠٩فوريه   .آنانند که بايد همه اين بار را تحمل کنند
   

   یتشکل کارگر کميته هماهنگی برای ايجاد
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