نامه ای از ليتا زوتاکی
چھارشنبه  ٢٩فوريه ٢٠١٢

سالم به ھمه شما .ما از اينکه شما از ما پشتيابانی می کنيد ،خيلی تشکر می کنيم .در ٢٠
فوريه  ٢٠١٢ساعت  ٨و نيم صبح به وقت محلی اشغال بيمارستانمان را شروع کرديم.
اشغال بيمارستان ما در کيلکيس فقط کاری مربوط به ما پزشکان و کارگران استخدام
شده در بيمارستان نيست .اين کارما حتی فقط مربوط به بھداشت و درمان يونان ھم نيست
که حقيقتن از ھم فروپاشيده است .ما اگر دست به اين اقدام مبارزاتی زديم ،حقيقتن برای
اين است که ما فکر می کنيم زندگی و حقوق ما بمثابه انسان در خطر جدی است.اين
تھديد نيز فقط بر عليه يک ملت ،چند کشور ،يا حتی بر عليه گروھھائی از جامعه نيست،
بلکه تھديدی ھمگانی بر عليه تمام گروھھای اجتماعی کم درآمد مانند خرده بورژوازی و
کارگران ھمه کشورھای اروپائی ،اسيائی ،آفريقائی ،آمريکائی و خالصه ھمه جھان
است.
امروز يونان فردای پرتغال ،اسپانيا ،ايتاليا و بقيه کشورھای جھان است.
کارگران مشغول به کار در بيمارستان کيلکيس و بقيه کارگران مراکز درمانی و ھمه
بيمارستانھای يونان نه تنھا حقوق شان به مدت ماھھا عقب افتاده بلکه اکثريت کارگران
دستمزدشان در حقيقت امر و عملن به صفر کاھش يافته است .يکی از کارگران ھمکار

من در کلينيک کارديو لوژی وقتی به حساب داری بيمارستان مراجعه می کند برای
دريافت حقوق خويش که  ٨٠٠يورو در ماه است ،متوجه می شود که حقوق ماھانه که
واريز نشده ،بلکه او بايد  ١٧٠يورو نيز از دريافتی ماھھای قبل بازپرداخت نمايد! بقيه
کارگران نيز با حقوقی در حدود  ٩يورو و با  ۴يورو و حتا کمتر در ماه اخيرروبرو
شده اند .ما باقی کارکنان که در ھر صورت حقوقی دريافت می نمائيم به ھمکاران خود
تا بتوانيم کمک خواھيم کرد .اين را وظيفه خود می دانيم.
اين يک جنگ بر عليه ھمه مردم ،بر عليه جامعه است .آنھائی که می گويند که وام ھای
عمومی يونان متعلق به ھمه يونانيان است ،دروغ می گويند .اين وام ھا به مردم داده
نشده اند .اين وام ھا نتيجه کار دولت ھائی است که به بانکداران دادند برای اينکه
انسانھای عادی را برده سازند.
وام ھا برای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران وساير کارکنان  ،حقوق باز نسشتگان ،و
مخارج بيمارستانھای عمومی مصرف نشده اند .دقيقن برعکس آن بوده است .حقوق ھا،
بيمه بازنشستگی و مزايا و بھداشت ما به بانکداران داده شده است .آنھا واقعن دروغ می
گويند .برعکس اينکه آنھا حرف می زنند ،آنھا بھيچوجه مايل نيستند که اجتماع از قرض
و قروض آزاد گردد.
آنھا وام ھا را به کمک ) دولت ھا و سياستمداران رشوه خوار و کثيف( به خود
اختصاص داده و می دھند ،آنھا يک بانکی را بعنوان نخست وزير به ما تحميل کردند که
کارھا را مطابق ميل آنھا پيش ببرد .نخست وزير ما لوکاس پاپا ديموس در ھيچ
انتخاباتی انتخاب نشده است .او برگزيده بانک مرکزی اروپا و با پشتيبانی سياست مداران
رشوه خوار اروپا و يونان است .اين است مفھوم پديده ای به نام "دموکراسی" در نزد
آنھا.
قرض ھا دست پخت بانک ھا ھستند .بانکھائی که دولت ما به آنھا اجازه اين کار را داد
که آنھا اين کارھا را بکنند و کلمات قشنگ و وعده و عيدھای توخالی تحويل ما دھند.
وآنھا که چنين می گويند ،عملن کاری می کنند که ھستی حال و آينده ما ،تمام دارائی ھای
عمومی را بفروشند و زندگی ما و بچه ھای ما و بچه بچه ھايمان را به نيستی و نابودی
بکشانند و گرو بگيرند .ما ھيج مسئوليتی در قبل وام ھا و اين وضعيت نداريم بلکه
کاملن برعکس ،آن انسانھائی مسئول ھستند که بوسيله رشوه دادن به سياستمداران رشوه
خوار کرور کرور ثروت اندوخته اند.

اگر ما چشمان را بر روی اين حقايق باز نکرده و اين مسائل را نبينيم ،فردا است که
ھمه ما را به بردگانی تبديل کرده که ماھانه با  ٢٠٠يورو برايشان کار کنيم .تازه اين
برای کسانی از ما است که توانسته باشيم شغلی را پيدا کنيم .االآن ھزاران انسان از
ھمشھريان من بدون بھداشت ،بدون حقوق بازنشستگی ،بيخانه و در حال مرگ از
گرسنگی ھستند .ھزاران از اين انسانھا در سراسر يونان آواره اند.
ما تصميم نداريم و نگرفته ايم که ھمه چيز تير و تار نشان دھيم ،ولی اين عين حقيقت
امروز جامعه ای است که من در آن کار و زندگی می کنم.اين اوضاع نکبتبار ھم ناشی
از يک اقتصاد و وضعيت مالی بد و دچار تصادف شده نيست ،علت اين يک اشتباه
نيست .اين نکبت و فالکت از پروسه ای سرچشمه می گيرد که از سال ھا پيش برای آن
برنامه ريزی و اجرا می شد ،پروسه ای که از چند دھه قبل شروع شده بود.
ما بايد به طور مشترک بر ضد اين برنامه نئوليبرال مبارزه کنيم .اين ھمان چيزی است
که ما در کيلکيس و در خيلی از شھرھای يونان وجھان ھمين اآلن داريم ،انجام می
دھيم .ما اکنون از اينکه يک صندوق اعتصاب و شماره حساب کمک مالی و ياری
ايجاد کنيم ،خود داری می کنيم .شايد در آينده اگر اوضاع بدتر شود ،نيازمند به آن شويم.
آنچه ما ھمين اآلن به آن احتياج داريم بيشتر از ھمه پشتيبانی اخالقی و مردمی
وانتشاراتی است.
دوستان و ھمکاران:
اگر می خواھيم و مايل ھستيم که بتوانيم ،بر اين سيستم رشوه خوار) سرمايۀ متعفن
امپرياليستی جنگ طلب و انسانکش -مترجم( پيروز شويم ،نيازمند يک مبارزه ھمه
جانبۀ محلی ،ملی ،قاره ای و بين لمللی ھستيم .ما بايد اطالعات واقعی از اوضاع خويش
را در سراسر جھان بپراکنيم و ھمه بايد از يگديگر اطالعات دقيق و درست داشته باشيم
تا از پشتيبانی يکديگر در مبارزه مشترکمان برخوردار شويم .اگر شما بھر طريقی که
می توانيد ،ديگران را از وضعيت ما با خبر ساريد ،کاری ارزشمند و خوب انجام داده
ايد.
از قبل از ھمه شما که در باره ما ،کارما و وضعيت ما فکر می کنيد ،سخنی می گوئيد
وعملی انجام می دھيد ،از صميم قلب تشکر می کنم و شما بدانيد که اين کار شما برای
ما ارزشمند است .به ما به آدرس زير نامه بنويسيد و ما را در جريان زندگی ،کار و
مبارزه محلی تان قرار دھيد enosi.kilkis@yahoo.gr.ھمبستگی ما ضامن پيروزی
ما است .آدرس بوسيله اسپام رابات محافطت شده است ،شما بايد برنامه Javascript
داشته باشيد تا آنرا نشان دھد.
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Leta Zotaki,
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President of E.N.I.K. (Union of the Doctors of Greek National
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