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 دسوئ پايان اعتصاب کارگران پرستار در

 
خرداد هشتاد وهفتهم دياز                                                                               )منطقه تهران(یهماهنگ تهيکم  

                                    

ش های عکس برداری و زايمان آزمايشگاه ها، کارگران بخ بيمارستان ها، تکنيسين هایپرستار کارگر۵٠٠٠اعتصاب 

 روز ٤٠اعتصاب نزديک به . و نارضائی و اعتراض اعتصاب کنندگان پايان يافت در ميان موج وسيعی از خشم  سوئد

  .  درمان سوئد بودند روزه کارفرمايان و سرمايه داران دولتی بخش های٤٠ها برنده واقعی اين نبرد اما تن ادامه داشت،

باالترين ميزان منافع سرمايه بخش اعظم  اتحاديه بخش درمان مطابق عرف جنبش اتحاديه ای برای تضمين و تأمين

ناميده » شکست قرن« ايش از سوی کارگران اتحاديه و نهاد کارفرمائی همت توافق. مطالبات کارگران را لگدمال کرد

  روز اعتصاب و مقاومت پرشور، زير فشار سازشکاری و سرسپردگی٤٠ساير کارگران به دنبال  پرستاران و. شد

 ۵٠٠٠افزايش . نيافتند آنان به هيچ يک از خواسته های خود دست. جنبش اتحاديه ای مجبور به پايان اعتصاب شدند

 کرون هم ١٠٠٠مورد بسياری از کارگران حتی به  ه هر کارگر محقق نگرديد و ميزان آن درکرون به دستمزد ماهان

نيز به دور انداخته شد و اقالم افزايش درخواستی سه سال آينده همگی به  حداقل دستمزد پيشنهادی کارگران. نرسيد

کارگران  ز قبول خواسته هایسرمايه داران دولتی بخش درمان در شرايطی ا. ميزان ممکن سقوط کرد پائين ترين

 و مازاد بودجه ساالنه کل  رفته  ميليارد کرون باالتر٢۵ سرپيچی کردند که مازاد بودجه ساالنه اين بخش از سقف 

 روز تمام همه معضالت هولناک ٤٠سرمايه داران . است  ميليارد کرون را پشت سر نهاده١۵٠دولت سرمايه مرز 

عمل جراحی ضروری را برای ١٠ ٠٠٠بيش از . يون شهروند سوئدی تحميل کردندميل ناشی از اعتصاب را بر چندين

شمار بخش های مراقبت  نامعلوم به عقب انداختند، ده ها هزار بيمار را از ديدار الزم پزشک محروم ساختند، مدت

مطالبات نازل کارگران به بازی گرفتند، و از قبول  فوری و حياتی را در همه جا کاهش دادند، جان ميليون ها انسان را

بشرستيزی ها دست يازيدند، صرفًا به اين دليل که ميزان سود سرمايه ها را در اوج  آن ها به همه اين. نيز سرباززدند

کارگران با . عمل پوشيد آنچه صاحبان سرمايه و کارفرمايان دولتی آرزو می کردند، توسط اتحاديه ها جامه. دارند نگه

چند هزار کارگر پرستار و تکنيسين آزمايشگاه و حوزه  .ز ميدان مبارزه به بيرون پرتاب شدندخشم و قهر و اعتراض ا

  کارگران. اتحاديه متبوع خود را در کنار کارفرمايان مسبب اين شکست می دانند های ديگر بخش درمان اينک يکصدا

  .بسيار وسيع اعالم کردند که اتحاديه را ترک خواهند گفت در سطحی
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