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  د در سوئی امکانات رفاهیاي بقایسالخ
 

١٣٨٨وردين  فر٢٩  شنبه                                                                                              ر کارگديجمش               

   
 دولت وقت سوسيال دمکرات را مجبور ساخت تا دست به کار چاره ٩٠سوئد در دهۀ بحران سرمايه داری موج 

 سالخی بخش اعظم امکانات بيکارسازی وسيع کارگران،. گری برای خروج از مهلکه اقتصادی روز گردد

 از  آموزش و درمان در قلمرو های مختلفا آن روز جنبش کارگریدستاوردهای تقلع و قمع  و اجتماعی و رفاهی

به اين . را احراز کرد»   بحرانل هایمجموعۀ راه ح «نام در آن زمان اقداماتی که .  اين چاره گری ها بودجملۀ

اتحاديه کارگری آثار اندک مبارزات طبقه کارگر سوئد که چند سالی در گرد و خاک توهم پردازی های ترتيب 

بسيار کورمال  ،به حساب دروازه باز اصالح پذيری و جامعه رفاه سرمايه داری نهاده بودش را اليان درازس

 به شيوه نسل های قبلی خود واقعيت سياه و کارگرکش سرمايه داری را سعی نمود تا چشم باز کرد و کورمال

 تحمل همه مصائب  بحران را به بهایتوده های کارگر سوئد در آن ايام هزينه گزاف. مقداری محسوس تر لمس کند

 و  به واقعيت درنده خوئیرويداد شومی که علی االصول بايد چشم و گوش آنان را هر چه بيشتر. پرداخت کردند

با تمامی قوا  ی اتحاديه ای و سوسيال دموکراسیديوانساالرتوحش نظام سرمايه داری باز و بازتر می ساخت، اما 

کوشيدند تا به کارگران القاء کنند که آن ها . نوع بيداری و آگاهی کارگران بسيج شدندبرای بستن سد بر مسير هر 

شما هستيد تا زمانی که .  همه چيز شما از سرمايه داری است.قبول تحمل اين بار تقدير بی چون و چرای تاريخ است

 از هستی سرمايه داری  برای حفظ هستی خود بايد!حفظ سرمايه داری حفظ هستی شما است! سرمايه داری هست

 طبقه کارگر سوئد . و اين کار نيازمند فداکاری و ايثار و گذشت از امکانات زندگی و مانند اين ها است!دفاع کنيد

تمامی سالخی ها گردن  خواست های سرمايه داری را اجابت کرد، به ن القائات به همه چيز تن داد، همۀزير فشار اي

طبقه کارگر به همه اين مصائب . رزات اسالف اروپائی و جهانی خود چشم پوشيد دستاوردهای مبانهاد، از همۀ

 توهم پردازی های سران اتحاديه ها به خويش وعده داد که شايد وضع سرمايه بهتر گردد تمکين کرد و در غرقاب 

ذهن خواب او  همه چيز به صورت معکوس در !!ه ها زندگی او نيز بهبود يابدو شايد از قبل افزايش سود سرماي

  زدن دست رد جنبش ضد کار مزدی، به جای جاسازی شد، به جای پيکار عليه سرمايه داری، به جای سازمانيابی

 شيرازه حيات نظام سرمايه وکرات سرمايه، به جای تعرض بهبر سينه سران اتحاديه ها و دولتمردان سوسيال دم

    !! زدود را به سود سرمايه پيوند بقای هستی و رفاه خ،داری

هر لحظه و » ضحاک« افسانه رمايه داری بسان مارهای خونخوار  نشستند، بحران سسرمايه تاخت و کارگران عقب

 زندگی آن ها را بيشتر و بيشتر بلعيد تا به سرمايه جان بخشد، کارگران در تمامی دهه آخر قرن بيستم و کل ،هر گام

 و زيان قطار باخت.  که هر چه پيش می رفت پرشتاب تر می شدآن چنان باختنی. دهه آغاز قرن بيست و يک باختند

 کارگران به طور بی مهار پيش تاخت تا اينکه موج بعدی بحران با قدرت و صالبت تاريخًا کم نظير و سقوط زندگی

کارگران  خزان همه سويه تمامی دار و ندار باقی مانده  فرا رسيد و٢٠٠٨ سال پائيز. شدبی نظيرخود آغازواقع يا در



 به پيش می تازد و هر روز انبوهی ،خزان اکنون با سرکشی بی عنان و بدون هيچ چشم انداز مهار. از سر گرفته شد

بودجه پردازی اخير دولت ائتالفی احزاب راست سرمايه در . از آنچه را تا حال باقی مانده است به زير می ريزد

ان و دولت آن ها تصميم سرمايه دار. ده های شليک می شودواقع تير خالصی است که به آخرين بخش اين بازمان

 و بيمارستان و  تا همه چيز را، تا کل دار و ندار معيشتی تود های کارگر را، تا بيشترين شمار مدرسهگرفته اند

ال  بهار سبودجۀ.  قربانی سازند، نجات سرمايه از بحرانوانان و مهد کودک ها را در آستانۀ و جامکانات سالمندان

 در کليۀ» شوراهای استانی« ی ها و جاری بودجه ای است که شاخص اساسی آن کاهش کليه امکانات شهردار

کاهش کمک های دولتی به شهرداری ها يعنی سالخی هر چه بيشتر مدرسه و مهد کودک و . مناطق سوئد است

يعنی برچيدن ساالنه مدارس در ابعادی سهمگين تر از گذشته، . علولينمراکز آموزشی و امکانات بزرگساالن و م

لم و مشاور يعنی تعطيل مؤسسات نگهداری از پيران به گونه ای بسيار هولناک تر از پيش، يعنی اخراج هزاران مع

ز معنای کاهش بودجه شوراهای استانی ني.  شرائط ديگر زندگی اجتماعی انسان های کارگرتربيتی و بدتر شدن همۀ

تعطيل بيشتر بيمارستان ها، کاهش دردناک تر شمار تخت های بيمارستانی، اخراج هر . بسيار صريح و آشنائی دارد

 اين ها همۀ. گی و رفاه کارگران مربوط استران و طوفان خزان در هر آنچه به زندچه گسترده تر پرستاران و بهيا

داب کی است که طبقۀ کارگر سوئد در گر اين واقعيت دردنا.صورت می گيرد تا سرمايه به بقای خود ادامه دهد

مرگ توهم آفرينی های جنبش اتحاديه ای و آموزش های اسارت آور سوسيال دموکراسی از تعمق درست و کارساز 

پاره ای اعتراضات که اين روزها از سوی برخی فعالين کارگری اينجا و آن جا مطرح . و پراتيک آن فرومانده است

 رفرميسم رايج جنبش  فانه باز هم به نوبه خود در چنبرۀ ارزش و اعتبار و اهميتی که دارند متأسبا همۀ می شود

  .دناتحاديه ای و سنت های ديرينه سوسيال دموکراسی چرخ می خور

 يکی از فعالين کارگری، آقای پريوهانسون که اين روزها در سازمان دادن اعتراضات کارگری کم و بيش نقش به 

ی دارد در اعتراض به همين مصوبات دولت در جريان مصاحبه ها با رسانه ها می گويد که ما کارگران هم سزائ

در رابطه با سخن .  بحران خارج سازيمايه های سرمايه داران  را از ورطۀماليات می دهيم و هم بايد سرم

سؤال اين . می و سبعيت چنين می کند بی رحظام سرمايه داری با حداکثريوهانسون بايد گفت که آری چنين است و ن

 بی عنان سرمايه چه بايد کرد؟ آيا چرخ خوردن در داالن های رفرميسم اتحاديه ماست که در قبال اين توحش و تهاج

و مانند اين » دموکراتيزه کردن اتحاديه ها« ای و سر دادن شعار جا به جائی اين و آن مهره ديوانساالری اتحاديه يا 

آيا پريوهانسون و فعالين کارگری معترضی مانند وی دست به کار . به طور قطع نيستاست؟  چاره کار ها

سازمانيابی شورائی ضد کار مزدی طبقه کارگر برای مقابله با اين جنايات و برای تدارک جنگی سراسری عليه 

شيدن اين جنگ کسرمايه داری هستند؟ با کمال تأسف ما هنوز در هيچ کجای جنبش کارگری سوئد شاهد شعله 

پريوهانسون و همه .  تاريخی که تاريخ زير فشار تأخيرش دچار عظيم ترين فاجعه ها است، نمی باشيماجتناب ناپذير

 در اين يا سرمايه داری بايد بماند و.  بسيار جدی است،فعالين کارگری بايد بدانند که سير رويدادهای تاريخی روز

گردد و يا کارگران قربانی فاه و آزادی و حقوق و همه چيز طبقه کارگر  زندگی و دار و ندار معيشتی و رصورت

. ما به طور قطع قصد سر دادن شعار نداريم. بايد به پا خيزند و نظام سرمايه داری را برای هميشه به خاک بسپارند

از جهنم وحشت و راه چاره برای خروج . آنچه می گوئيم شعار نيست. از شعارپراکنی توخالی هم بسيار نفرت داريم



 آحاد توده های کارگر سوئد بايد حول يک منشور مطالبات ما همۀ. ايه بر ما تحميل کرده استدهشتی است که سرم

پايه ای ضد کار مزدی و به صورت شورائی در خارج از مدار رفرميسم منحط اتحاديه ای دست در دست هم 

حقوق شهروندی و همه مصالح کل  رفاه اجتماعی و معيشت و منشور مطالبات پايه ای ما بايد باالترين سطح. گذاريم

 سرمايه و برای نابودی سرمايه ن منشور بايد ميثاق پيکار ما عليهاي. زيست عالی انسانی ما را تضمين کندو مايحتاج 

 عمالبر سرمايه ا بايد قدرت طبقاتی خود را ،برای تحميل اين منشور بر سرمايه داران و دولت آن ها. داری باشد

 حيات سرمايه داری و کل روند ارزش افزائی سرمايه را آماج عظيم ترين تعرضات قرار دهيم،  بايد شيرازۀ.نمائيم

 ديگری نداريم و همه راه های ديگر در بن بست است ما چارۀ. سازيمبايد چرخ توليد و کار را بر سر سرمايه خراب 

  . و تمامی سالح های ديگر زنگ خورده است

  

  رگرجمشيد کا

  ٢٠٠٩ آپريل ١٧
   


