گزارش تظاھرات  ١٧سپتامبر
طبق آمار رسمی  ٨٠در صد مردم سوئد مخالف سودبری سرمايه،از سيستم امکانات رفاه اجتماعی ھستند .روز  ١٧سپتامبر،
روز اعتراض عمومی مردم سوئد بر عليه اين ھجوم گسترده به رفاه اجتماعی ،روز ارائه مانيفست  ٨٠درصدی ھا در سوئد
برعليه وابسته کردن امکانات و رفاه اجتماعی به منافع سرمايه بود .صدھا نفر از مردم استکھلم در ميدان مرکزی شھر گرد
آمدند وبه اين تھاجم سرمايه داری به رفاه اجتماعی نه گفتند.
شورا بعنوان يکی از برگزارکنندگان تظاھرات در اين متينگ بزرگ سخنرانی داشت و ضمن اشاره به عواقب اين تھاجم غير
انسانی به معيشت ورفاه مردم کارگر وزحمتکش در سوئد ،مسئله کارگران مھاجر و تاثير اين تھاجم در زندگی زنان وپناھندگان
و ...را مطرح نمود  .برپالکارد شورا جمله نابود باد سرمايه داری و ضرورت تغيير سيستم حمل شد .تظاھر کنندگان با نمايش يک
مجمع نمايندگی مردمی وخواسته ھای آن حرکت را پايان دادند.

اعالم يک دقيقه سکوت  ...به احترام دوستی که درحال مرگ است  .رفاه دارد به گور سپرده ميشود  ... .اگر اين حضرات
سرمايه دار به ھنگام بيماری وپيری گذرشان به بيمه ھای اجتماعی بيفتد وپرسنل بخاطر فشار کار وکمبود وقت اعتنايشان نکنند ،
البد سراغ کيف ھای پر پولشان ميروند وغمی ندارند .به ھمين خاطر در حمله به رفاه اجتماعی دست ودلبازند ............ازسخنان
نماينده شورا در تظاھرات  ١٧سپتامبر

بخشی از اطالعيه شورا دراين رابطه را ببينيد
»نابودی جامعۀ رفاه در سوئد شتابزده پيش ميرود .در يک طرف عميقتر شدن درۀ طبقاتی ،کم شدن روزافزون امکانات
اجتماعی،بيکارسازی و تحميل فقر به بخش وسيعتری از مردم چھرۀ زشتش را مينماياند و در طرف ديگر فربه شدن ھر چه
بيشتر سرمايه داران .خصوصی سازيھا که در واقع بخش عظيم سرمايۀ آن از جيب ماليات دھندگان تامين ميشود  .شرکتھای
دست اندرکار يا از پرداخت ماليالت معافند ويا مقدار ناچيزی ميپردازند و کل جامعۀ را مورد ھجوم قرار داده اند .بيمارستانھاو
مراکز نگھداری از سالخوردگان به بخش خصوصی تحويل ميشود ..روزی نيست که در مطبوعات در مورد مرگ انسانھا براثر
کمبود امکانات در اين مراکز خبری منتشر نشود .کل سيستم درمانی به ماشين سود دھی سرمايه داران تبديل شده است .برای
سود دھی بيشتر کارکنان اين مراکز اخراج ميشوند و آنان که باقی ميمانند بايد با تحمل حجم و شدت کار بيشتر مھر سکوت بر لب
بزنند تا بيکار نشوند .بخش ترافيک،مدارس ،کارخانه ھا و در واقع کل جامعه از اين ھجوم در امان نمانده .بيمه ھای عمومی،
اجتماعی تا آنجا تقليل يافته که فقر و بی خانمانی وسعت بی سابقه ای يافته است.قشر وسيعی از کارگران خدمات خانگی پديد آمده
که بخشی از آنھا زنانی ھستند که درآرزوی دستيافتن به زندگی انسانی تر به سوئد آمده اند و در اينجا به کارگران خانگی برای

ثروتمندان تبديل شده اند .سرمايه داران يا در بازار سياه از آنان ھمچون برده سکس و کارگر خانگی استفاده ميکنند و يا در
بھترين شکل در بازار سفيد در ازای مزدی ناچيز که به اين کارگران خانگی ميدھند از پرداخت بخشی از ماليات معاف ميشوند.
تلخی اين پديده در اين است که مدت زيادی از دورانی نميگذرد که داشتن کارگر خانگی برای کسانی که از توانائی معمول جسمی
برخوردارند در سوئد ممنوع شده بود و جريانات مدافع حقوق زنان به درستی اينرا دستاوردی برای زنان ميدانستند .در واقع در
طول تاريخ اين بيشتر زنان بوده و ھستند که مورد اين نوع اسثنثمار و بردگی قرار ميگيرند .سيستم سرمايه داری با وقاحت و
شتابزده دستاوردھائی که مردم در يک شرايط تاريخی خاص بدان دست يافته اند را به يغما ميبرد« .

شورای حمايت از مبارزات آزاديخواھانه مردم ايران ـ استکھلم )شورا(
 ١٨سپتامبر ٢٠١٢

