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»ن قرتشکس«شکست پرستاران سوئد   

 
خرداد هشتاد وهفتدهم هف یعيمهرنوش شف   

                                                                                                    
دها پايين اين مسئله بدين معناست که اوال دستمز . نقاط جهان شغلی عمدتا زنانه استسوئد همانند تمامشغل پرستاری در   

عرصه پيشرفت درساالر جامعه ازپدرخانگی ومسوليت کودکان وساختاربه کار اشتغال همزماناست، ثانيا زنان بخاطر

 سود بيشتر  برای   نئوليبراليسم را به حرص هميشگی سرمايه  ترکتازی لهبه اين مسئاگر. زيادی محرومند بدرجاتکار

نسبی موجود  حمله به رفاه . تر ميشود  ، وضعيت پرستاران وبطور کلی کارگران خدمات درمانی مشخصاضافه کنيم

 طبقه کارگر کلعالوه برايه داری معمول شده بود پيشرفته سرمَااصطالح مبارزات طوالنی کارگران کشورهایاثرکه در

.گيرديزنان قربانی م ميانازبيشتر  

ن خدمات درمانی پراکنده در بين کارکنا منطقه از جمله سوئد اعتراضاتبدنبال وخيم تر شدن اوضاع کارگران در کل 

حرکت چشمگيری که از ميان . سوئد نيز بر اين بستر شکل گرفت مبارزه اخير پرستاران در. هم اوج گرفته است

 اين حرکت خارج از اتحاديه اگر چه سازماندهی الزم. معروف شد» شورش دستمزد ها« بنام  سر بر آورداعتراضات

حرکت افزايش مبلغ ثابت  خواسته های اين. را نداشت اما خواسته های کارگران را منعکس ميکرد و بسرعت رشد کرد 

حربه آنها در مقابله با .  برای امسال بودکرون ٢٣٠٠٠ کرون به دستمزد ها و افزايش حداقل دستمزد تا مرز ۵٠٠٠

دراين فاصله و بموازات اين حرکت ، اتحاديه خدمات در مانی با کارفرما . بود سرمايه تهديد به استعفای دسته جمعی

شرکت کنندگان در کنگره  عليرغم اينکه. مذاکره شده و با قبول ضمنی شرايط کارفرما به کنگره اتحاديه اش آمد  وارد

خاطر موج وسيع اعتراضات در بين کارگران، کنگره به  ديه همه نمايندگان اتحاديه در محل کار هستند ، اما بهاتحا

بدنبال اين فشار از پايين اتحاديه ناچار بود روش ديگری را برگزيند . داد درخواست رهبران اتحاديه رای منفی

که اتحاديه به  ود که شورش خارج از اتحاديه باعث شدبدرستی گفته ميش. کارگران خدمات درمانی اعالم شد واعتصاب

اول آنکه اعتصاب اگر چه حربه ای کالسيک در  .اما در اين رابطه به چند نکته مهم بايد توجه نمود. پای اعتصاب برود

د مبارزات کارگری دارای نقشی اساسی است ، اما عملکرد يک اعتصاب را باي مبارزه طبقه کارگر است و همچنان در

تهديد کننده  ديگر آنکه وسائل انتخاب شده بايد بتوانند کارفرما را در معرض خسارتی. ارزيابی کرد در شرايط مشخص

لذا . ئد اين دو مشخصه توامان را نداشتپرستاران سو اعتصاب. قرار دهند تا او را وادار به قبول شرايط کارگران بکنند 

 اوال رهبری آنست که توسط کسانی پيش می رفت که بنا را بر سازش گذاشته تاثير علت اين عدم. حربه ای موثر نبود

دوما . بودنداتحاديه   نفری اعضا٩٠٠٠٠ نفر از کل ۵٠٠٠تعداد کسانی که در نهايت به اعتصاب در آمدند تنها  بودند و

ل نمی کند و ميزان پايداری هزينه ای بر کارفرما تحمي صندوق اتحاديه بايد پرداخت شود و الجرمدستمزد اعتصابيون از

سوما شغل خدمات درمانی به خاطر سرو کارش با جان وسالمتی انسانها . می زند را به مقدار پول در صندوق گره

از اين رو زمان  .دهدعمومی را درمقابل پرستاران قرارل شود وکارفرما تالش ميکند افکارنمی تواند تعطي بطور کامل

که شامل اعتصاب نمی شوند اجبارا با حجم  در طول اعتصاب کارگرانی. ری برخوردار استدر اين امر از اهميت بسيا
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تعويق افتاده نيز بر دوش کارگران تلنبار ميشود وبه حجم کار بعد از اعتصاب  درمانهای به .زيادتر کار روبرو می شوند

به خطر نمی اندازد بلکه با   فرما را بطور کلی همانطور که می بينيم اين اعتصاب نه تنها منفعت کار...و. ميشود افزوده

ومی را بر عليه کارگران مطبوعات زرخريد خود افکار عم طوالنی شدنش به کارفرما کمک می کند تا از يکسو بوسيله

هنگفتی بعنوان دستمزد ايام اعتصاب که توسط اتحاديه پرداخت می شود به جيب خود  سوی ديگر مبلغ، ازبسيج کند

پرستاران صادق  اين حالت به تمامی در تمام مراکز توليدی صدق نمی کند اما در مورد وضعيت کنونی. ندک سرازير

به اين . اتحاديه مشمول دستمزد ماهانه نمی شود به اين داليل بايد اين مسئله را اضافه کرد که اعتصاب خارج از .است

ودر گرماگرم همدلی آغاز تا هرچه سريعتر. بوداستعفای جمعی قرار داده  حربه خودرا» شورش دستمزد ها«خاطر 

  .کاری که در فنالند نتيجه بخش بود. کارفرما را با بحرانی بزرگ روبرو کند مبارزه،

راديکال تر معنا شود در اينجا تنها  معنای اعالم اعتصاب از سوی اتحاديه که در شرايطی ديگر می توانست عملی

اد کارفرما به شش هفته اعتصاب دست آخر آن بود که اساسا پيشنه نتيجه. ار کندتوانست شورش خارج از اتحاديه را مه

 همان قدمهای اولدر که بدون اعتصاب و  کاری.فه دستمزد موضوع سازش قرارگيرداضا صداضافه تنها نيم در

 اعتراضات کارگران تحت فشار جانب برخی راديکال شدن اتحاديهاعالم اعتصاب که در ابتدا از. مذاکرات هم ممکن بود

راهی . ز به دهها هزار نفر بالغ شده بودتنها ظرف چند رو تلقی می شد در واقع ترس از حرکت خارج از اتحاديه بود که

اعتراض سرکوب شده کارگران . راديکال ودر دست گرفتن مهار جنبش خارج از اتحاديه بود برای شکست حرکت های

اوليه که موجب نشاط  اميدواريهای. نشان می دهدمحيط های کاربا افسردگی دربه شکل سرخوردگی و ياس توام  خودرا

جنبش خارج . ونارضايتی از اتحاديه و کارفرما شده است و شوق فراوانی در کارگران اين عرصه شده بود بدل به خشم

 م اندازی بيشتر از يک اعتراضکسانی که پيشرو اين حرکت بودند چش. اتحاديه ايجاد کند از اتحاديه نتوانست بديلی برای

شکست « معترضين  اين مجموعه شرايط ، شکستی فاحش را نصيب کارگران خدمات سوئد نمود که در بين. نداشتند

کماکان اعتراض های پراکنده وجود دارد وقرار  با اين همه اما در بين معترضين خارج از اتحاديه. ناميده می شود» قرن

اين کار ودهها حرکت اعتراضی  .فا می دهند در ليستی گردآوری شوداستع رابطه به تناوباست نام کسانی که در اين 

  .پا کنندانند اعتراضی ديگر را براميدوارند که بتو اما پراکنده ديگر
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ر در کشور های همجوار يا بخش خصوصی استخدام بمراتب بهت کارگرانی که استعفا می دهند امکان آنرا دارند که با شرايطی: توضيح
شورش  درعين حال استعفای جمعی در سوئد جرم محسوب ميشود وبه اين خاطر. شرايط وجود ندارد  در همه جا وهميشه اين. شوند

  . زيادی جلوگيری ميکردسازماندهنده شعار مشترک تا حدود اين مسئله از نقش.دستمزدها تنها می توانست آنرا برآيند عمل افراد جلوه دهد 
  ٢٠٠٨ -٠٦ -٠٢  .ها عايدی داشته است  ميليون کرون بابت نپرداختن دستمزد١١کارفرما در طول اعتصاب روزانه 

 


