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 صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتیامریکا: 

 بری گری

نشانه های فزاینده ای از پایان یافتن یک ربع قرنی به چشم می خورند که طی آن مبارزۀ طبقاتی در امریکا، 

عتصابات ابریتانیا و سایر کشورهای صنعتی به طور مصنوعی منکوب می شد. هفته های اخیر شاهد موجی از 

رغم اِعمال وضعیت ارتجاعی قانون کار، آن هم علی« اصلاح»و اعتراضات بوده اند؛ اعتراضات فرانسه علیه 

؛ اعتصاب عمومی کارگران یونان در برابر سیاست «حزب سوسیالیست»گرای فوق العاده از سوی حکومت راست

 ریتانیا علیه کاهش هزینه های اجتماعی؛ اعتصابات کارورزان پزشکی ب«سیریزا»نمای های ریاضتی حزب چپ

؛ اعتصاب کارکنان بخش کنترل ترافیک هوایی «حزب کارگر»به دست حکومت حزب محافظه کار و با حمایت 

 در بلژیک؛ و اعتصابات کارگران هند و چین.

ین توقف تر، غول مخابراتی جهان، به عنوان بزرگ«ورایزن»هزار کارگر  ۹۳در ایالات متحدۀ امریکا، اعتصاب 

امریکا طی سال های گذشته، اکنون در ششمین هفتۀ خود است. این تجلی رشد مبارزۀ طبقاتی در  در کار

مرکز سرمایه داری جهانی است، اگرچه در مراحل جنینی خود. این همراه بوده است با یک سلسله اعتصابات 

از اعتراضات اجتماعی مثل  و سایر شهرها و همین طور موجی« دیترویت»و اعتراضات تمارضی معلمان 

)میشیگان( و اعتراضات به کشتار پلیسی کارگران و جوانان بی « فلینت»یت آب شهر متظاهرات علیه مسمو

 سلاح.

کارگران » -همۀ این مبارزات در مواجهه با خیانت و خرابکاری اتحادیه ها رخ می دهند. اتحادیه های ورایزن

کارگران ورایزن را منزوی  -(IBEW« )المللی کارگران برقکار برادری بین»( و CWA« )مخابرات امریکا

نموده و هیچ کاری برای مخالفت با اعتصاب شکنی شرکت و حملات خشونت آمیز اعتصاب شکن ها، با بدرقه 

 و محافظت پلیس، به صفوف اعتراضی معترضین نکرده اند.

عضو دمکرات  ۸۸لحظه شماری می کنند.  خائنانه آن ها برای پایان دادن به اعتصاب و تحمیل یک قرارداد

، در اقدامی شتابزده برای پایان دادن به خروج IBEWو  CWAکنگره، به عنوان متحدین اتحادیه های 

 ، نامۀ سرگشاده ای را روز پنج شنبه برای پایان به اعتصاب منتشر کردند.کارگران اعتراضی
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زی اسروبه زحمت در مهار شورش کارگران خود( UAW« )کارگران متحد خودروسازی»، اتحادیۀ ۵۱۰۲سال 

مستقر در دیتروت منعقد کرده بودند، موفقیتی به دست آورد. با  علیه قراردادهای خائنانه ای که با خودروسازانِ 

وجود بهترین تلاش های بروکراسی اتحادیه ای، سال گذشته، شاهد افزایش ملایم اما قابل توجه فعالیت های 

 اعتصابی بوده است.

( منتشر شد، نقطۀ عطف مبارزۀ طبقاتی در امریکا BLS« )ادارۀ آمار کار»داده هایی که فوریۀ گذشته از سوی 

درصدی تعداد روزهای ازدست رفته  ۰۱۱را به طور کمّی نمایش می دادند. این داده ها نشان دهندۀ افزایش 

 ظم این افزایش، به دلیل اعتصابنسبت به سال گذشته هستند. بخش اع ۵۱۰۲در اختلافات کارگری مهم سال 

 ATIهزار کارگر نفت در سرتاسر امریکا در آن سال و همین طور اعتصاب کارفرمایان شرکت  ۲چهار ماهۀ 

 کارگر فلزکار بود. ۵۱۱هزار و  ۵به روی  بستن درهادر پیتسبرگ با 

طور چشم گیری بالا خواهد به  ۵۱۰۲اعتصاب ورایزن شمار روزهای ازدست رفته به دلیل توقف کار را در سال 

 هزار کارگر ُپست، صدها هزار نفر از کارمندان و معلمان ۲۷۹برد. در این بین قراردادهای کار هنوز انتظار 

 بخش ایالتی و محلی و صدها هزار نفر از کارگران خرده فروش را می کشند. عمومی

مرسوم بود. سال  ۰۳۸۱تا دهۀ  ۰۳۰۱سطح فعالیت اعتصابی بسیار پایین تر از آن چیزی است که از دهۀ 

هزار کارگر وجود  ۰۷کارگر و بیش تر باشد( با دخالت  ۰۱۱که شامل  یتوقف کار مهم )توقف کار ۰۵، ۵۱۰۲

مریکا، اوج توقف کار در ا داشت که نسبت به سال قبل افزایش نشان می دهد. این قابل مقایسه است با سالِ 

 کارفرمایی مهم شرکت کردند.-مورد اختلاف کارگری ۰۷۱میلیون کارگر در  ۵.۷، زمانی که ۰۳۲۵

اعتصابات تند علیه اخراج های دسته جمعی، کاهش دستمزدها و  از به موجی AFL-CIO، ۰۳۸۱در دهۀ 

خیانت کرد که شروع آن خرابکاری تعمدی در اعتصاب مراقبین پرواز  مانع تراشی بر سر راه تشکل یابی،

PATCO  به فهرست  هزار اعتصاب کننده ۰۰ و وارد کردنویحی آن از اخراج و حمایت تل ۰۳۸۰در سال

وح تا چندین دهه به پایین ترین سطاعتصاب ها شد که به آن . این امر منجر بودبه دست حکومت ریگان  سیاه

دارایی های نخبگان مالی و شرکت ها مستقیماً  رکورددار د. رشد نابرابری اجتماعی و صعودنرسبتاریخی خود 

 .ارتباط داشتشکال مبارزۀ طبقاتی سازمان یافته ااپدیدشدن هر یک از به ن
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و متعاقبًا یورش به مشاغل، دستمزدها و برنامه های اجتماعی، طبقۀ کارگر را  ۵۱۱۸سقوط نظام مالی در سال 

سردرگم و گیج کرد. اما وقتی روشن شد که طبقات حاکم جهانی قصد دارند از این بحران برای محو تمامی 

ت و بی چیزی استفاده کنند، کارگران آغاز به درک کستاوردهای اجتماعی گذشته و تنزل طبقۀ کارگر به فلاد

 هیچ آلترناتیوی غیر از مبارزۀ سخت وجود ندارد. که این موضوع کردند

د برسمی می یا« چپ»به ضدّ تمامی احزاب  اناحیای مبارزۀ طبقاتی، نمود سیاسی خود را در چرخش کارگر

زب رانسه و حفست در یمورد حمایت اتحادیه ها هستند: حکومت حزب کارگر در بریتانیا، حزب سوسیالکه 

 یال دمکرات در آلمان.سسو

در امریکا، رشد مبارزه جویی طبقۀ کارگر همراه است با مراحل آغازین رادیکالیزه شدن سیاسی عمیق، که 

ث بزرگنمایی باع ،که ادعای سوسیالیست بودن اش کسی. ت وسیع از برنی ساندرز بازتاب یافتیمقدمتاً در حما

که سرمایه داری را رد می کنند و در جستجوی شده است و جوانانی  انکارگرتن از میلیون ها جاذبه اش برای 

نبش انه به رشد مبارزۀ طبقاتی و خطر ظهور جرآلترناتیو رادیکال هستند. کمپین ساندرز یک واکنش پیشگی

مکرات حزب د در دام را جنبش این است کهر است. هدف این کمپین، گابی طبقۀ کارمستقل سیاسی و انقل

 نگه دارد.

ستگاه انه به رشد اپوزیسیون طبقۀ کارگر در برابر درکمپین دونالد ترامپ به همین ترتیب یک واکنش پیشگی

ستی شووینیجاری ناسیونالیستی و ماقتصادی و سیاسی موجود است. هدف آن، این است که جنبش را در 

 تنش های اجتماعی در داخل کشور تفادۀ مستقیم تر از خشونت برای سرکوبیِاسبرای  را بیندازد و شرایط

 فراهم آورد.

د، اما به طور انفجاری گسترش خواهد یافت. محرّک شاحیای مبارزۀ طبقاتی شاید در مراحل اولیۀ خودش با

هسته  جنگ وحشته هیچ چیز جز فقر، دیکتاتوری و عینی پشت آن، بحران نظام سرمایه داری جهانی است ک

 تیک رشته موضوعاارزات، چه اعتصابات باشند و چه اعتراضات اجتماعی، ب. همۀ این مدر چنته نداردای جهانی 

 د.نانقلابی و مسألۀ تسخیر قدرت را طرح می کن
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جاعی و اسی های کارگری ارتاز به گسست از بروکرینخستین وظیفه ای که در برابر کارگران قرار می گیرد، ن

برنامۀ »حامی سرمایه داری است. اما همان طور که لئون تروتسکی در برنامۀ بنیانگذاری انترناسیونال چهارم، 

 ، توضیح داد، نیروهای عینی نیرومندی هستند که این وظیفه را تسهیل می کنند:«انتقالی

محتضر و دوم با سیاست های خائنانۀ سازمان های گیری توده ها نخست با شرایط عینی سرمایه داری جهت»

کارگری قدیم تعیین می شود. در بین این عوامل، اولی البته یک عامل تعیین کننده است: قوانین تاریخ، 

 «.نیرومندتر از سازوبرگ بروکراتیک هستند

ام مبارزات ختن تمنیاز فوری و فوتی در این میان، بنا نهادن یک رهبری انقلابی مارکسیستی برای متحد سا

 مختلف به یک مبارزۀ طبقاتی واحد و تأمین آن با یک چشم انداز سیاسی انقلابی است. 

 ۵۱۰۲مه  ۵۰
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 سرمایۀ مالی بین المللی و اعتصابات فرانسه

 نیک بیمز

فرانسوا اولاند تمام قوای دولت فرانسه را بر ضدّ کارگران اعتصابی « حزب سوسیالیستِ» این که حکومتِ

پالایشگاه نفت و سایر کارگران بسیج کرده است، تنها نوک پیکان تهاجم نمایندگان سرمایۀ مالی بین المللی 

 .را نشان می دهدبه طبقۀ کارگر فرانسه و اروپا 

رکود  ین دورو دوم ۵۱۰۵زمان بحران یورو در سال و به خصوص از  ۵۱۱۸سال  از زمان بحران مالی جهانیِ

مضاعف، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا و سایر نهادهای مالی خواهان اجرای آن چیزی هستند 

ارت ، عبدر پس این اصلاحات نامیده می شود. طرح اصلی« اصلاحات ساختاری»که به طور مؤدبانه و ملایم 

 به طور کلی سرمایه داری اروپا. سرمایه داری فرانسه و آوریداست از رونق بخشیدن به سو

حملات وحشیانه به شرایط زندگی طبقۀ کارگر از طریق باز گذاشتن دست آغاز ، «اصلاح ساختاری»هدف از 

ایت های قانونی در برابر اخراج ها، کاستن از و اخراج های خودسرانه، نابودی حمکارفرمایان به استخدام ها 

 بیکاری و پایین آوردن هزینۀ خدمات اجتماعی دولتی است.مزایای 

د، اعزام می ش «مارسی»در همان حال که نیروی پلیس برای حمله به کارگران اعتصابی پالایشگاه نفت 

ات بر کرد. این تمهید آغازبرای فرانسه  را صندوق بین المللی پول آخرین نسخه های سیاست اقتصادی خود

بازار کار و کاهش مزایای بازنشستگی و سایر خدمات اجتماعی متمرکز « ذیریپعطاف ان»تکنیک های افزایش 

 هستند.

خیر، ا به عنوان موضوع تمرکز اعتصابات ،«الخُمری»صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اجرای قانون کار 

ی حول تکلیفی قضایبلادر سطح شرکت ها را افزایش و  توافقنامه های کار آزادی عملی به جلو است که گام»

 پذیرد.تأکید کرد که بیش از این باید انجام  در عین حال اما«. اخراج ها را کاهش می دهد

های دهۀ  سال مرسومرات حاکم بر دستمزد ملی و شرایط کار باید به طور مداوم به وضعیت به بیان دیگر، مقر

شرکت ها به استخدام و اخراج حذف  یاز آن بازگردانده شود و موانع قانونی بر سر راه توانای و فرای ۰۳۹۱

 شوند. این برنامه ای است که حکومت اولاند اکنون در تلاش است با زور دولت اِعمال کند.
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یی طولانی شاخه؛ روال قضا ۷۱۱برای بیش از  قراردادهای متمرکز کار»صندوق بین المللی پول، عواملی مانند 

مزد حدّاقل دست»و همین طور « و نامشخص دربارۀ اخراج ها؛ دسترسی نسبتاً آسان به مزایای رفاهی و بیکاری

هانی با تحولات اقتصاد ج« ترسازگاری کم»دانست که بازار کار فرانسه را دچار  یۀ عوامللرا از جم« نسبتاً بالا

 کرده اند.

ات مالی در کانون مشکل»ست که به تأکید صندوق بین المللی پول ، کاهش مخارج دولتی اخواستۀ مهم دیگر

تمامی سطوح حکومت که به پایین  در مزایای کار»اد خواهان محدودسازی قرار دارد. در عوض این نه« فرانسه

، بردن سنّ بازنشستگی ، کاهش مزایای بازنشستگی از طریق بالا«یاری خواهد رساند یحقوق آمدن فیش

ه ی ساختن خدمات بیمارستانی به مندی از مزایای اجتماعی و عقلایبرای بهر «سعتعیین وُ آزمون»گسترش 

 منظور کاهش هزینه ها شد. 

عطف حساس فروپاشی رو به تعمیق اقتصاد جهانی و نظام مالی بین المللی سر  یکی از نقاط این تهاجم در

برای جلوگیری متعهد شد ک مرکزی اروپا ، رئیس بان«دراگی وماری» پس از آن که و  ۵۱۰۵می رسد. از سال 

ریلیون ت ژ، یعنی پمپا«تسهیل کمّی»، بانک مرکزی سیاست دهدانجام « هر آن چه لازم باشد» از سقوط یورو

 ها یورو به نظام مالی را دنبال کرده است.

اگری در سود این سیاست ها هیچ کاری برای بهبود اقتصاد واقعی از پیش نبرده اند. تنها اثر آن ها، تشویق

عی، ری در اقتصاد واقابه مراتب وخیم تر انجامیده است. سرمایه گذ بازارهای مالی بوده و به نابرابری اجتماعیِ

بود، باقی  ۵۱۱۸درصد پایین تر از آن چه که تا پیش از سال  ۵۲به عنوان نیروی محّرک رشد اقتصادی، تقریباً 

 هشت سال پیش خود نرسیده اند. یورو به سطوح تولیدِ اقتصاد منطقۀ از و بخش های وسیعیاست مانده 

به همین ترتیب از ایجاد هرگونه  سال جاری نیزاوایل در آغاز نرخ های بهرۀ منفی از سوی بانک مرکزی اروپا 

 مشابه بانک ژاپن، تنها به بی ثباتی قع معرفی نرخ بهرۀ منفی و اقدامبهبود اقتصادی عاجر بوده است. در وا

 . قدرت هایییه داری افزوده استمالی جهانی در میانۀ تنش های فزایندۀ قدرت های اصلی سرمابازارهای 

 مبارزه می کنند. دستیابی به بازارها و سود برای ،کنونی جهانی راکد که در اقتصاد

ۀ بی پایان پول ارزان، کاملًا آگاه ضربا ع دراگی، ضمن تن دادن به خواسته های بانک ها و مؤسسات مالی

در مبارزۀ اقتصادی شدید جهانی  ای حفظ موقعیت سرمایه داری اروپااست که این سیاست ها به خودی خود بر
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که پس  پساجنگ علیه رقبایش کافی نیست. در نگاه نخبگان مالی حاکم، کلّ نظام خدمات اجتماعی و مقرراتِ

برای به تعویق انداختن خطر انقلاب اجتماعی معرفی شده بودند، اروپا را  ۰۳۹۱از تجربۀ فاشیسم در دهۀ 

 است. «اصلاحات ساختاری»باید از میان برود. این محتوای اصلی خواست  از این رو واست غیررقابتی کرده 

کنفرانس  از یکدر هر او ، خاطر نشان کرد که ۵۱۰۲دراگی در سخنرانی خود حول این موضوع در ماه مه 

خواست تسریع اصلاحات »را با ملاحظاتش ی مطبوعاتی خود از زمان احزار ریاست بانک مرکزی اروپا، ها

ی انعطاف پذیر»به پایان می برده است. چرا که به زعم او، این باعث افزایش بهره وری و « ساختاری در اروپا

 خواهد شد.یعنی رونق سودآوری  ،«تمزدسد قیمت و

ماه  ردوظیفه از منظر نخبگان حاکم، در گزارش سالیانۀ بانک مرکزی اروپا  این و ضرورت بیش تر فوریت

این ادعا که سیاست های کنونی مؤثر واقع شده اند، با  طرح بعد از مذکور آوریل برجسته می شود. گزارش

اً اسخود را اس پیشین برای بانک مرکزی خواهد بود، ارزیابی« چالش برانگیز یسال» ۵۱۰۲گفتن این که سال 

ما با تردید دربارۀ چشم انداز اقتصاد جهانی رو به رو هستیم. شاهد تداوم نیروهایی در جهت تورم »رد کرد: 

رار قجدید پیش روی ما  یاروپا و بازگشت آن به شوک هاسمت و سوی منفی هستیم و پرسش هایی دربارۀ 

 «.دارد

« ادیبهبود اقتص» آن که جهانی، به جای همۀ این ها یعنی تقریباً هشت سال پس از شروع فروپاشی اقتصاد

 ، وضعیت سرمایۀ جهانی در حال حادتر شدن است.باشد در افق دید

طبقات حاکم فرانسه و سرتاسر جهان را به سوی ، ۰۳۹۱مانند سال های دهۀ درست بحران عمیق اقتصادی، 

دمکراتیک در داخل سوق می جنگ و میلیتاریسم، همراه با احیای یورش به طبقۀ کارگر و حملات به حقوق 

 به حادترین شکل گرایش ها و روندهای جهانی دهد. از این رو آن چه در فرانسه دارد آشکار می شود، نمودِ

 است.

ته یک ربع قرن گذش تاریخِ اهمیت این بحران را تنها زمانی می توان به طور کامل دریافت که آن را در بسترِ

 ببینیم.

با موجی از پیروزی طلبی بورژوازی و نمایندگان سیاسی آن مورد استقبال  ۰۳۳۰سقوط اتحاد شوروی در سال 

که  بود واکنشیاین بازار معرفی شد؛ « پیروزی»و « مرگ سوسیالیسم»قرار گرفت. انحلال شوروی به عنوان 
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ی اردر تمام گرایش های خرده بورژوای چپ نمایی که خود را عمیق تر از پیش در ساختارهای دولت سرمایه د

 یافت.و دستگاه سیاسی آن ادغام کرده بودند، بازتاب 

تنها کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم بود که توضیح داد انحلال اتحاد شوروی، نه مرگ سوسیالیسم، که 

تولید  جهانی شدن تحت تأثیر« سوسیالیسم در یک کشور» در عوض سقوط استالینیسم و برنامۀ ناسیونالیستیِ

وارد ه بلک، فاصله دارد یک تعادل جدید سرمایه داری رسیدن بهبا نه فقط فرسنگ ها و این که جهان  هبود

 جنگ ها و انقلاب شده است. ی ازدورۀ جدید

طبقۀ کارگر شد. اما گرایش های  ی در میانبا این حال فروپاشی اتحاد شوروی، منجر به سردرگمی عظیم

 سیونال چهارم تشخیص داده بود، اکنون دارند به سطح می آیند و صعودبنیادینی که کمیتۀ بین المللی انترنا

رتاسر س دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی را رقم زده اند. وظیفۀ فوری و فوتی کنونی، عبارت است از بسیج طبقۀ کارگرِ

ین ا اروپا در حمایت از کارگران فرانسوی در مبارزه با حکومت اولاند و نخبگان مالیِ صف کشیده در پشت وی.

ی و ساختن به سوی مبارزه برای قدرت سیاسجنبش باید به یک چشم انداز سوسیالیستی و انترناسیونالیستی 

 .مسلح شودی رهبری کنندۀ آن بااسیونال چهارم به عنوان حزب انقلکمیتۀ بین المللی انترن

 ۵۱۰۲مه  ۵۲
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 اعتصاب کارگران یونان علیه سیاست های ریاضتی سیریزا

 کریستوف واندرایر

اواخر هفته، توده های کارگران یونان در یک اعتصاب عمومی گرد آمدند و ده ها هزار نفر علیه بسته ای از 

مان و یکشنبه شب در پارل سیاست های وحشیانۀ ریاضتی که از سوی سیریزا )ائتلاف چپ رادیکال( اتخاذ

رای ب»تصویب شد، دست به تظاهرات زدند. در آتن، هزاران نفر به خیابان ها ریختند و شعارهایی را نظیر 

« عینه به تاراج تأمین اجتما»و « بیرون انداختن حکومت، اتحادیۀ اروپا و صندوق بین المللی پول برخیزید!

 فریاد زدند.

عی از اقتصاد یونان را زمینگیر کرد. رانندگان مترو، اتوبوس و قطار، معلمان، اعتصاب سه روزه، بخش های وسی

کارکنان بخش عمومی، خبرنگاران، خدمۀ کشتی های فرابر، رفتگران و کارگران بخش خصوصی در این 

 اعتصاب شرکت داشتند. حتی صاحبان کیوسک ها و مغازه های کوچک نیز دست از کار کشیدند.

میلیارد یورویی  ۰.۸میلیارد یورویی مالیات نزولی و کاهش  ۲.۹ن نشد که سیریزا به نفع افزایش اما این مانع از آ

مزایای بازنشستگی در پارلمان رأی ندهد. این سیاست ها شامل افزایش مالیات بر ارزش افزوده )مالیات بر 

درصدی  ۵۱رد و افزایش درصد، افزایش مالیات کارگران کم درآمد و کسب و کارهای خُ ۵۹به  ۵۹فروش( از 

 سهم پرداختی کارکنان بابت مزایای بازنشستگی برای بخش های زیادی از نیروی کار کشور می شود.

این حملات، تنها اخیرترین موارد از یک سلسله تمهیدات اجتماعی ارتجاعی هستند که حکومت نخست وزیر 

تگی را پرداختی بابت مزایای بازنشس الکسیس سیپراس صورت داده است. حکومت سیریزا پیش تر نیز سهم

سال افزایش داد. این کاهش هزینه های عمومی به  ۲۷افزایش داد، از مزایا کاست و سنّ بازنشستگی را به 

« ی اجتماعیتور ایمن»بخش اعظم جمعیت آسیب رسانده است. در یونان به دلیل بیکاری وسیع و تکه پاره شدن 

درصد سقوط کرده است و کّل خانواده ها مجبور هستند که برای  ۹۱رگران به دست اتحادیۀ اروپا، دستمزد کا

بقای خود به مزایای ناچیز بازنشستگی متکی باشند. به علاوه، دارایی های عمومی خصوصی شده اند که این 

 تر حقوق و مشاغل انجامیده است.نیز خود به کاهش بیش
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با وعدۀ پایان دادن به سیاست های  ۵۱۰۲اس که ژانویۀ پاسخ نیرومند به فراخوان اعتصاب علیه حکومت سیپر

ریاضتی دیکته شدۀ اتحادیۀ اروپا انتخاب شد، نتیجۀ این تجربۀ تلخ است. میلیون ها کارگر دارند به نتایج 

مشخصی دربارۀ سیریزا می رسند. اکنون بیش از پیش درک می شود که حکومت سیریزا چیست: یک حکومت 

سیریزا،  «چپ»در خدمت منافع سرمایۀ اروپایی و بین المللی قرار دارد. حزب به اصطلاح بورژوایی ارتجاعی که 

و بانک ها است و مصمم به دفاع از اتحادیۀ اروپا و نجات طبقۀ سرمایه دار ورشکستۀ « سی.آی.ای»ابزار 

 یونان با تحمیل بی نوایی و فلاکت به طبقۀ کارگر.

الّ بر احیای مبارزۀ طبقۀ کارگر پس از شوک و ناامیدی حاصل از اعتصاب عمومی این هفته، علامتی است د

را نقطۀ  ۵۱۰۲خیانت های سیریزا. این مبارزه باید درست گرفتن از این تجربۀ تلخ خود از سیریزا در سال 

 عزیمت خود قرار دهد.

ل و بانک ها المللی پو سیریزا با بهره برداری از اپوزیسیون وسیع اجتماعی در برابر اتحادیۀ اروپا، صندوق بین

به دنبال چهار سال ریاضت ویرانگر، به قدرت رسید. این سازمان تا مدت ها در حاشیۀ حزب سوسیال دمکرات 

فعال بود، حزبی که نخستین بار درخواست های ریاضتی اتحادیۀ اروپا را اجرا کرد. سیپراس خود تا « پاسوک»

ر طی دید و بازدیدهاش از واشنگتن و کشورهای اصلی اروپایی، پیش این که اجازه پیدا کند روی کار بیاید، د

 تمام و کمال بررسی شده بود.

نتایج اتحاد سیریزا با امپریالیسم امریکا و اروپا، بلافاصله پس از روی کار آمدن حزب پدیدار شد. وقتی سیپراس، 

چ ی کرد، سیریزا مطلقاً هیرا به عنوان شریک ائتلافی خود معرف« یونانی های مستقل»حزب راست افراطی 

کاری نکرد تا اپوزیسیون گسترده ای را که نه فقط در یونان بلکه در سرتاسر اروپا در برابر ریاضتی که طی 

هفت سال بحران اقتصادی شکل گرفته بود، بسیج کند. در عوض سیریزا چند هفته پس از قدرت گیری، وعده 

ه برنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا زیر پا گذاشت و به تداوم بستۀ نجات های انتخاباتی خود را مبنی بر پایان دادن ب

 مالی با شروط درخواستی اتحادیۀ اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا تن داد.

به ریاضت اتحادیۀ اروپا دادند، سیریزا رأی « نه»ژوئیه رأی  ۲وقتی اکثریت قاطع مردم یونان در رفراندوم 

ادیده گرفت و به چنان کاهش های جدیدی در هزینه های اجتماعی تن داد که به مراتب فراتر از مردم را ن

سیاست های اخلاِف محافظه کار و سوسیال دمکرات آن می رفت. در دورۀ حکومت سیریزا، بحران اجتماعی 
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ر زندگی درصد است و یک سوم خانوارها در فق ۵۲تشدید شده است، به طوری که بیکاری رسمی در سطح 

 می کنند.

و ترناتیلنمایی که این حزب را به عنوان آخصلت طبقاتی سیریزا و تمام سازمان های خرده بورژوای چپ

طبقۀ کارگر ترویج می کردند، تماماً افشا شده است. هر چه بحران عمیق تر و تنش های درون « مترقی»

ی یونان تری به عنوان مدافع سرمایه داری پروایی بیشاتحادیۀ اروپا تندتر باشد، سیریزا نیز به همان اندازه با ب

و اروپا عمل و با اتحادیۀ اروپا و نهادهای مالی بین المللی برای دفاع از امتیازات پایگاه اجتماعی خود در میان 

 بورژوازی و اقشار بالایی طبقۀ متوسط همکاری می کند.

اتحادیه های کارگری اصلی یونان متحدین نزدیک در این جنایت سیاسی، سیریزا شرکای جرم بسیاری دارد. 

سیریزا هستند و هر آن چه را که در توان دارند برای محدود کردن اعتصابات و تبدیل آن ها به اعتراضات بی 

در  «سازمان سوسیالیستی بین المللی»یال و اشکم به کار می بندند. گروه های چپ نمای سراسر جهان، از 

فرانسه، به استقبال حکومت سیریزا شتافتند و « حزب ضدّ سرمایه داری نوین»مان و آل« حزب چپ»امریکا تا 

خیانت های آن را زیر فرش کردند. این سازمان ها یا مستقیماً برای انقیاد طبقۀ کارگر به دست سیریزا فعالیت 

ر نو و به اتخاذ یک مسی کرده اند یا به این توهم دامن زده اند که با فشار از پایین می توان حکومت سیریزا را

 مترقی واداشت.

بیش از یک سال حضور این حکومت نشان داده است که این حکومت نمی تواند به مدافع منافع کارگران 

تبدیل شوند، چرا که این حکومت و حزب رهبری کنندۀ آن، سیریزا، ابزارهایی در دست طبقۀ سرمایه دار 

 هستند.

مبارزۀ خود را احیا می کند، باید آگاهانه سرنگونی حکومت سیریزا و بسیج  طبقۀ کارگر یونان در همان حال که

انقلابی کارگران، جوانان و تمامی اقشار تحت ستم جامعه در سرتاسر اروپا و جهان را وظیفۀ خود قرار دهد. 

ست بزند، دطبقۀ کارگر یونان باید به مبارزۀ سیاسی بی رحمانه ای علیه سیریزا و تمامی سازمان های چپ نما 

که منتقد سیریزا است، اما از منظر ناسیونالیسم یونانی، و در عین حال « حزب کمونیست یونان»از جمله علیه 

 با اتحادیه های کارگری برای مهار و خفه کردن اپوزیسیون طبقۀ کارگر همکاری می کند.
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ای مبارزاتی خود را ایجاد کند: طبقۀ کارگر باید مبارزه را از دست اتحادیه های کارگری بگیرد و سازمان ه

کمیته های اعتصابِ کاملاً مستقل از بروکراسی اتحادیه ها، احزاب بورژوایی و دولت. این سازمان های مبارزاتیِ 

 حقیقتاً دمکراتیک، هستۀ اصلی ارگان های قدرت کارگری را شکل خواهند داد.

های  درس»همان طور که کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم ماه نوامبر پیش در بیانیه ای زیر عنوان 

این رویدادها اثبات کرده اند که طبقۀ کارگر با اتکا به حکومت »توضیح داد، « سیاسی خیانت سیریزا در یونان

 یا با تلاش برای -جذب کرده اندنیرو « چپ رادیکال»حتی آن هایی که از احزاب به اصطلاح  -های بورژوایی

را  اشفشار به چنین حکومت هایی جهت انجام سیاست های مناسبت حال خود، حتی حداقلی ترین منافع 

 ودنپیمنمی تواند مورد دفاع قرار دهد. سیاست های سیریزا نشان می دهد که کارگران انتخابی ندارند جز 

 «.مسیر انقلابی

 ۵۱۰۲مه  ۳
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 چین: خروش اعتراضات به دنبال حذف مشاغل

 

 سال گذشته و به خصوص در ماه های پایانی، چین شاهد صعود ناگهانی شمار مبارزات کارگری بود.

اعتصاب و اعتراض کارگری به ثبت رسید، در حالی که این رقم برای  ۷۷۰هزار و  ۵سال گذشته در مجموع 

که در « بولتن کارگری چین»ارقام از سوی سازمان مردم نهاد مورد بود. این  ۹۷۳، یک هزار و ۵۱۰۰سال 

 هنگ کنگ مستقر است، بر مبنای گزارش های موجود بر روی رسانه های اجتماعی گردآوری شده است.

را شکل می  ۵۱۰۲درصد کلّ مورد اعتراض در سال  ۹۲حوزۀ اصلی تنازعات در صنعت ساخت و ساز بود که 

درصدی ساخت و سازهای جدید در سرتاسر چین و لغو بسیاری از پروژه  ۵۲اهش داد. این بازتابی است از ک

 درصد کلیۀ اعتصابات و اعتراضات را دربرمی گرفت. ۹۵ها. بخش ساخت کالاهای صنعتی نیز 
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ولتن ب»بین کسادی اقتصادی و صعود عظیم مبارزات کارگری ارتباط متقابل غیرقابل انکاری وجود دارد. 

 زمان کاهش افزایش اعتصابات و اعتراضات، حول و حوش کاهش»نشان می کند که  خاظر« کارگری چین

 «.اوت و متعاقباً سقوط بازار سهام آغاز شد و در طی سه ماه آخر سال ادامه یافت ۰۰ارزش یوآن در روز 

 عدم پرداخت دستمزدها

مشاجره  ۰۲۸ماعی بودند. تنها درصد، بر سر عدم پرداخت دستمزدها یا مزایای اجت ۷۲اکثر اعتصابات، بالغ بر 

 «بولتن کارگری چین»)شش درصد( به طور اخص مرتبط با خواست دستمزدهای بالاتر بود و همان طور که 

ر سال د«. جرقه های بسیاری از این اعتراضات به دلیل کاهش ناگهانی پرداختی ها روشن شدند»می نویسد 

ود، تقریباً یک سوم اعتصابات مرتبط به مطالبۀ دستمزدهای ، زمانی که اقتصاد هنوز با رونق رو به رو ب۵۱۰۵

به  «تهاجمی»از حالت  بالاتر بودند. این نشان دهندۀ یک چرخش قابل توجه به سوی مبارزات طبقۀ کارگر

 است.« تدافعی»

مورد  ۸۸۲، بزرگ ترین اقتصاد استانی کشور رخ دادند. از «گواندونگ»باری دیگر، اکثریت اعتصابات در 

« گواندونگ»مورد در  ۵۲۷تصاب/اعتراض ثبت شده در بخش ساخت کالاهای صنعتی در سال گذشته، اع

 درصد کلّ اعتراضات و اعتصابات این بخش را شکل می دهد.  ۹۱صورت گرفت که 

چنین نخستین محلی بود که در آن سرکوب دولت علیه اعتراضات کارگران صورت گرفت. هم« گواندونگ»

بودند. در مجموع سال « گواندونگ»فراد بازداشت شده به دلیل شرکت در اعتصابات، در یک چهارم تمامی ا

دسامبر، پلیس  ۰مورد اعتراض در اقصی نقاط چین رخ داد با مداخلۀ پلیس رو به رو شدند. روز  ۸۹۰گذشته 

ل ، فص«ثبات»هفت فعال سرشناس سازمان های مردم نهاد کارگری را بازداشت کرد و به اسم « گواندونگ»

 جدیدی را در سرکوب حکومتی باز کرد.

 حذف مشاغل فولاد و زغال سنگ

میلیون تُن خبر داد.  ۰۲۱تا  ۰۱۱از برنامۀ حذف ظرفیت تولید فولاد چین به میزان « شورای دولتی»ماه ژانویه 

نارضایتی هیچ چهارچوب زمانی برای این کاهش ها اعلام نشد که همین امر انعکاسی از هراس حکومت از 

 اجتماعی گسترده بود.
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به عنوان یک هیئت پژوهشی اعلام می کند که « مؤسسۀ برنامه ریزی و پژوهش صنعت متالورژی چین»

 نیز طی« شرکت سرمایۀ بین المللی چین»هزار شغل شود.  ۰۱۱اهش ظرفیت تولید می تواند منجر به حذف ک

هش تولید صنایع فولاد، زغال سنگ، سیمان، هشداری جداگانه اعلام کرد که طرح های حکومت برای کا

 ینده شود. آسال  ۹تا  ۵میلیون اخراج در طی  ۹وم و شیشه می تواند منجر به یآلومین

نی اجباری و افزایش ناام« مرخصی»کارگران صنعت فولاد و سایر صنایع سنگین هم اکنون از تنزل درآمدها، 

درصد سقوط کرد. توسعۀ کور و  ۹۷بهای فولاد در سال گذشته  آسیب دیده اند. با هجوم مازاد ظرفیت به بازار،

ت. کارفرمایان ثروتمندتر شدند، و اکنون کارگران را به حال خود رها سبی برنامه و سفته باری را باید مقصر دان

 می کنند که بار آن را به دوش بکشند!

ی دهد و گزارش زیر را از اعتراض در چین هشدار م« زمستان نارضایتی»نسبت به یک « هند امروز»روزنامۀ 

ماه دسامبر، یک صبح زمستانی، حدود یک صد کارگر شرکت فولاد و آهن »منتشر کرد: « هِبی»یک کارگر در 

. شرق پکن، حرکت کردند درشان، با فاصلۀ دو ساعت لونگ به سمت دفاتر حکومت محلی در تانگشینگ

حال تعطیل کردن یکی از معادن زغال سنگ خود است.  چند روز قبل، این شرکت ناگهان اعلام کرد که در

 «.کارگران که هفت ماه حقوق نگرفته بودند، با کمی هشدار رو به رو شدند
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ۀ حکومت و نیه سیاست های اقتصادی راست گرایاهند: اعتصاب ده ها میلیون تن عل

 مائوئیست ها-نقش استالینیست ها

 دیپال جایاسکرا

 و اقتصادی مشوق ابرشرکت ها اصلاحاتده ها میلیون تن از کارگران سراسر هند دیروز در اعتصابی علیه 

( شرکت BJP) «حزب مردم هند»از  «نارندرا مودی»حکومت نخست وزیر  اجراییسیاست های ریاضتی 

 کردند.

اعتصابات و  از پیتجلی رشد اعتراض طبقۀ کارگر هند و جهان است. اعتصاب دیروز هند  ،این اعتصاب

تظاهرات چشمگیر امریکا، اروپا، چین و سایر کشورها علیه یورش حکومت ها و ابرشرکت ها به مشاغل و 

 تانداردهای زندگی و کار می آید.اس

مانی لبه ویژه آن هایی که وابسته به احزاب پار -هدف اتحادیه هایی که فراخوان به اعتصاب دادند ،با این وجود

 «حزب کمونیست هند»( و CPM) «مارکسیست-حزب کمونیست هند» استالینیست اصلی هند هستند، یعنی

(CPI)-  به  زیعنی بیش از هر چی ؛در برابر احزاب حکومتی است کارگری اپوزیسیونفرونشاندن و مهار کردن

ی ، به عنوان حزب حاکم سنت«حزب کنگرۀ ملی هند» در برابر اپوزیسیون کارگریکّل  مطیع ساختنمعنی 

 بورژوازی هند.
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بخش و ایالت متغیر بود. کارگران بانک های دولتی، بیمه،  بر حسبروز جمعه  میزان حمایت از اعتصابِ 

زغال سنگ  مخابرات و خدمات پست همراه با کارکنان شرکت های متعلق به حکومت مرکزی در بخش های

گاز و نفت در اعتصاب شرکت داشتند. کارگران خواهان دستمزدهای بالاتر، امنیت شغلی و اجتماعی و پایان  و

 سرمایه گذاران در قوانین کار هستند. به نفعغییرات تلغو خصوصی سازی و 

، «جابپن»و « هاریانا»و ایالت های شمالی « اودیسا»، ایالت شرقی «کارناتاکا»و « کرالا»ایالت های جنوبی 

لف این ایالت ها به تظاهرات اعتراضی پیوستند. لی درآمدند. کارگران در شهرهای مختاکثراً به حالت تعطی

و ایالت  «دهلی نو»، پایتخت کشور «ویساکاپاتنام»و « چنای»تظاهرات در ایالت های جنوبی همچنین چندین 

حزب »( به رهبری LDF« )جبهۀ دمکراتیک چپ»، حکومت «کرالا»برگزار شدند. در « بنگال غربی»شرقی 

که به تازگی انتخاب شده است، در تلاش برای پنهان سازی سیاست های « مارکسیست-کمونیست هند

 تصادی خود به نفع شرکت ها از اعتصاب حمایت کرد.اق

زب ح»یالتی زی با وجود تهدید از سوی حکومت ا، کارگران شاغل در نهادهای حکومت مرک«بنگال غربی»در 

ازات با مج ( به اعتصاب پیوستند. از آن جا که کارگران در صورت شرکت در اعتصابTMC« )کنگرۀ ترینامول

به کار ادامه دادند. با این  کماکان ایالت ل عمومی و ادارات دولتی در اینل و نقحم جدی رو به رو می شدند،

ت، برای سرکوبی اعتصاب و اعتراضا شاپلیس ایالتی در تلشمار کمتر مردم در جاده ها مشهود بود. حضور وجود 
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و سایر شهرها نیز اراذل و اوباش « بنگال غربی»، پایتخت «کلکته»تن را بازداشت کرد. در  ۵۱۱قریب به 

ونت خش فرُشُیه اعتصاب به راه انداختند و در ضدّ تظاهراتی را عل ،«حزب کنگرۀ ترینامول»سازمان یافتۀ 

 با اعتصاب کنندگان بودند. و درگیری فیزیکی

 «کنگره حزب»ری سیاسی خود با تالینیست ها در حال تعمیق همکادر شرایط رشد اعتراضات طبقۀ کارگر، اس

از جمله  «بنگال غربی»مه در -نخستین ائتلاف انتخاباتی آن ها در انتخابات مجمع ایالتی آوریل هستند که

علیه حملات خشن حکومت ایالتی « مبارزه برای دمکراسی»آن است. آن ها همچنین به اسم  نمونه های

TMC  قرار گرفته اند. «حزب کنگره»، در صف «غربیبنگال »در 

 شان گسترشهم اکنون مشغول  «مودی»مسئول آغاز سیاست هایی است که هم  ،«حزب کنگره»در واقع 

درت ملی. سال یک قبه « مردم هند» هندوی شووینیستِعروج حزب  زمینه هایاست و هم مسئول ایجاد 

ارزان  نیروی کار انباری هند را با هدف تبدیل این کشور به اصلاحات اقتصادی بورژواز« کنگرهحزب »، ۰۳۳۰

 و به علاوه نقشی محوری در ایجاد یک ائتلاف سیاسی با امپریالیسم امریکا داشت. غاز کردسرمایۀ جهانی آ

از  ۵۱۰۰بود، ماه مه « گجرات»د وزیر ارش ۵۱۱۵انان در سال مسلم دّضبرنامۀ  اجرای که در زمان «مودی»

ند به قدرت رسانده شد تا اصلاحات اقتصادی مشوق سرمایه گذاران را با بی رحمی تمام اکم هح خبگانسوی ن

 پیش ببرد.

و خصوصی سازی به کاهش سرمایه گذاری  و دها و هزینه های اجتماعی کاستهاز سوبسی «مودی»حکومت 

مایۀ خارجی رکت های بخش عمومی و گشودن درهای بخش هایی نظیر بیمه و مالیه به روی سرجزئی ش

( را GST« )ت تنازلی بر کالاها و خدماتامالی» خود مقداردر آخرین اقدام « مودی»سرعت بخشیده است. 

 مالیاتی را بیش از پیش بر دوش کارگران و زحمتکشان روستایی بیندازد. افزایش داد تا بار

هند  استراتژیک-این سیاست ها و تمهیدات ریاضتی، از طریق گسترش پیوندهای نظامی به موازات« مودی»

تفاهمنامۀ »با امریکا نیز کشور را به تحرکات جنگی واشنگتن علیه چین نزدیک تر کرده است. روز دوشنبه، هند 

ا اجازۀ ( را با امریکا امضا کرد که به کشتی ها و هواپیماهای جنگی امریکLEMOA« )تبادل لجستیک

 دسترسی به پایگاه های هند را می دهد.
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درصدی اقتصاد،  ۷مبنی بر رشد بیش از « آرون جایتلی»و وزیر مالیۀ او « مودی»با وجود رجزخوانی های 

کارگران سراسر کشور با افزایش بهای مواد غذایی، رشد بیکاری و فقر رو به رو هستند. طبق یکی از پژوهش 

میلیون جوانی که قدم به بازار نیروی کار می گذارند، کمی  ۰۱از هر تقریباً  ماهۀ اخیر ۰۵جدید طی دورۀ های 

بیش از یک صد هزار تن قادر به یافتن شغل در هشت بخش کلیدی و کاربر می شوند. هفتاد درصد کلّ 

 دلار در روز زندگی کند. ۵ور است با کم تر از بجمعیت مج

دنبال  «حزب مردم هند»و هم  «حزب کنگره»گرایانه ای که هم در عین حال سیاست های اقتصادی راست

. هند ستفلک کشیده ای برای یک اقلیت ناچیز از جمعیت هند شده ا همی کنند، منجر به ثروت های سرب

میلیاردر،  ۸۰است و با داشتن  مولتی میلیونرهامیزبان  ژاپنبیش از هر کشور آسیایی دیگری به غیر از چین و 

 به خود اختصاص داده.س از امریکا و چین و آلمان رتبۀ چهارم جهان را پ

رون در دانداختن برای تفرقه  ئیسمرق هندوبا تشدید عِ «مودی»کومت حقطبی اجتماعی، دو رایطش در این

طبقۀ کارگر و ایجاد بستر تهاجم همه جانبه به حقوق دمکراتیک واکنش نشان داده است. هرگونه ضدیت با 

 می خورد.« ضدّ ملی»ب سهای بورژوازی هند، برچسیاست 
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و  «سکولاریسم»در این بین استالینیست ها در واکنش به رشد اعتراضات اجتماعی و به اسم دفاع از 

حزب » خاصه-د سیاسی طبقۀ کارگر به احزاب دستگاه بورژوایی ایتلاش هایشان را برای انق «دمکراسی»

اشتیاق  تمام این احزاب محلی با دوچندان کرده اند. -DMKو  BJDو  JD و احزاب محلی نظیر «کنگره

از اصلاحات اقتصادی نئولیبرالی و صف بندی نزدیک تر هند با تحرکات جنگی امریکا حمایت کرده اند و به 

 بوده اند.« حزب مردم هند»علاوه جزئی از حکومت های تحت امر 

 ۵۱۰۲سپتامبر  ۹

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 کشتار وواهاکا و فوران مبارزۀ طبقاتی در مکزیک

 نیل هارت

ل از جمعیتی متشکبا مسلسل به طرف پلیس فدرال مکزیک تا دندان مسلحِ ژوئن، نیروی  ۰۳روز یکشنبه، 

 وبیجن در ایالت« نوچیکستلان» ندر شهر فقیرنشی را که بزرگراهی شان معلم اعتصابی و هواداران ۲۱۱

 کشته و ده ها مجروح برجای گذاشت. ۰۹کم بسته بودند، شلیک کرد و دست «وواهاکا»

د و شی متوسل خواهد شاین کشتار نشان می دهد که طبقۀ حاکم مکزیک برای حمله به کارگران به چه توحّ

 هیچ اعتراض و مخالفتی را برنخواهد تافت.

. معلمان سراسر زده بودندعتراض دست به از آموزش عمومی جان باختگان که اکثراً جوان بودند، در دفاع ا

 «پنیا نیتو انریکه»مکزیک، به خصوص در ناحیۀ عمیقاً فقیر جنوب شرقی مکزیک، علیه تلاش های پرزیدنت 

برای خصوصی سازی آموزش و پرورش و اعمال روش های مستبدانۀ آزمون گیری و استخدام معلمان، دست 

 به تظاهرات زده اند.

 -است گرایانهر« اصلاحات»به دنبال کشتار یکشنبۀ گذشته، موجی از اعتراضات در سطح کشور علیه سرکوب و 

ظاهر شده است.  -با هدف کاستن از خدمات اجتماعی رئیس جمهور« مکزیک پیمان»به عنوان جزئی از 

ردند. شرکت ک «وچیکستلانن»اری جان باختگان در پس، جوانان و دهقانان در مراسم خاکهزاران تن از کارگران

 لیس تخریب شده بودند بازسازی کرده اند.پساکنین از آن زمان سنگرهایی را که طی عملیات 

هزار پزشک و پرستار در همبستگی با معلمان و علیه تلاش های حکومت برای خصوصی  ۵۱۱روز چهارشنبه، 

 دانشگاه های بزرگ دند. دانشجویاناب زصتفدرال و نظام بهداشتی دست به اع تأمین اجتماعی نظام سازی

همین هفته در اعتراض به حملۀ یکشنبه و تلاش های فعلی حکومت برای افزایش هزینه های مکزیک نیز 

 از حضور در کلاس های درس خودداری کردند. ،آموزشی

شدند، پس از این که « مفقود» ۵۱۰۰زیک در سپتامبر سال کآموزی که به دست حکومت م شندا ۰۹والدین 

تنها تحقیقات مستقل دربارۀ این حمله را مختومه اعلام کرد، به تور اعتراضی خود در کشور  «پنیا نیتو»حکومت 

 ادامه می دهند.
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ظیم ثروت سم امریکا، در جستجوی انتقال عیریالپبانی امیشتبا پ« مکزیک پیمان»یک، از طریق الیگارشی مکز

 به بانک ها و ابرشرکت ها است. طبقۀ کارگر مکزیک

برای اعلام حمایت از اصلاحات  «وواهاکا»، سفیر امریکا در مکزیک، روز بعد از حمله در «روبرتا یاکوبسن»

تار شکه پس از ابراز تأسف سرسری و ریاکارانه نسبت ب «یاکوبسن»با وی دیدار کرد.  «وتپنیا نی»

ز این هرگز بهتر ا»میان امریکا و مکزیک، « اری دوجانبهفرصت  های همک»، تأکید کرد که «نوچیکستلان»

است که می توانیم در تعلیم و  آموزش و پرورشمسألۀ تنها از طریق اتحاد حول »و این که « نبوده است

 «.یتی حاصل کنیمبیت نیروی کار قرن بیستم و یکم موفقتر

سلاح های  ن تعلیم یافتۀ امریکا بوده اند که ازتیراندازی کرد، افسرا «نوچیکستلان»احتمالاً پلیس فدرالی که در 

میلیارد دلار صرف تسلیح  ۵.۹بالغ بر  ،«مریدا طرح»رده اند. امریکا از طریق کریافتی از حکومت اوباما استفاده د

، و سلاح های مرگبار، پهباد، تجهیزات جاسوسی کرده ۵۱۱۸سال و تعلیم پلیس مکزیک و نیروهای مسلح از 

 اختیار آن ها قرار داده است.و هواپیما در 

 ییرنامه های آموزشی مجزابصدها میلیون دلار صرف « یالات متحدۀ امریکافرماندهی شمالی استاد »به علاوه 

 بشری نمی حقوق دست و پاگیر، مشمول هیچ یک از ماده ها و بندهای «مریدا طرح»کرده است که برخلاف 

هزار نیروی پلیس و پرسنل نظامی مکزیک در پایگاه های امریکایی  ۲قریب به  ۵۱۰۲شوند. تنها در سال 

 تعلیم دیدند.

به برنامه های مشابهی برمی گردد که در امریکا و سراسر « مکزیک پیمان»ریشه های اصلاحات آموزشی 

جهان اجرا شده اند. حکومت اوباما در شهرهای دیترویت و شیکاگو برای کاهش مزایای بازنشستگی و 

ی همکاری نزدیکمیلیون ها معلم،  گیری از زمونو سیاست های غیردمکراتیک آ سدها، تعطیلی مداردستمز

 است. داشتهاتحادیه های کارگری  با

صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی، به خصوص مبارزۀ معلمان، نه یک پدیدۀ صرفاً مکزیکی، که پدیده ای بین المللی 

 «اعتصاب تمارضی»به وضعیت مخروبۀ مدارس شهر دست به است. در دیترویت هزاران معلم در اعتراض 

س آنجلس، سیاتل و آتلانتا رخ داده اند. با رشد اعتراضات گو، لزدند. اعتصابات و اعتراضات مشابهی در شیکا
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ب ، به کار گرفته است، موجی از اعتصا«میشل تامر»ضدّ رفرم هایی که رئیس جمهور موقت برزیل،  هبنسبت 

 های دانشگاه پنج ایالت این کشور را طی هفته های اخیر درنوردیده است.معلمان و استاد

امن ت به دطبقۀ حاکم مکزیک در واکنش به رشد اعتراض اجتماعی و صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی تنها دس

اش دخوانده را در تلخو« سوسیالیست»یا حتی « چپ»بلکه گروه های مختلف  خشونت دولتی نشده است.

ه خود کارگر شکل مستقل انقلابی ب ۀری از این که اعتراضات طبقیگو جلو اعتراضات اجتماعی حسلابرای خلع 

 بگیرد، جلو انداخته است.

اب حزب انقل»یک و کاندیدای سابق ریاست جمهوری از زک، شهردار سابق م«آندرس مانوئل لوپس اوبرادور»

 ر( را به دست دارد، دMorena« )یجنبش احیای مل»، که هم اکنون رهبری حزب (PRD« )یکتدمکرا

از حزب به به دنبال انشعاب  ۵۱۰۰ایفا کرده است. اوبرادور این حزب جدید را سال  یداین میان نقشی کلی

 نامزد ریاست جمهوری خواهد شد، ۵۱۰۸بنیان گذاشت. اوبرادور که سال  «انقلاب دمکراتیک» اصطلاح چپ

 «.فرایند انتخاباتی متحول کندیک را از طریق زکم»تعهد کرده است که 

ویدیویی  «لوپس اوبرادور»همین هفته،  در ضاتاعتصابات و اعترا از به دنبال اعلام یک جنبش رو به گسترش

و « مافیای سیاسی»ژوئن علیه  ۵۲ه بنشکیی برای روز لر آن خواهان راهپیمایی اعتراضی مو د کرد را منتشر

تظاهرات علیه فساد خواهد بود و این پرسش این می گوید که  اوشد. در این ویدیو « محافظه کاران ریاکار»

 رددر مو«. و صلح نباشیم؟ سازشرا انتخاب نکنیم؟ چرا دنبال  انسان دوستیچرا »را مطرح خواهد کرد که 

با دولتی است که هرگونه مصالحه را کنار « گوگفت»و خواهان ا نیزمعلمان  دست کشیدن کار ازاعتصاب و 

 گذاشته است.

ا در اسپانیا را ایف «پودموس»در یونان و  «سیریزا»آماده می شود که همان نقش « جنبش احیای ملی»حزب 

س پیکوسیتی به دست آورد. زکریت کرسی ها را در مجلس مؤسسان مژوئن اکث ۲کند. این حزب در انتخابات 

 عنوانب به این حز بسیاری به استقبال در حال حاضر، «حزب انقلاب دمکراتیک»سقوط حمایت ها از از 

و « زیکمک پیمان»به  دادن با رأی «حزب انقلاب دمکراتیک»شتافته اند. « چپ فراگیر»روترین حزب شپی

اقدام »رای با حزب راست گخود و ائتلاف های انتخاباتی « آیوتسیناپا»ایفای نقش در اجرا و پنهان سازی کشتار 

 تماماً به عنوان یک حزاب راست گرا افشا شده است.( PAN« )ملی
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یونان و اسپانیا، یک حزب ناسیونالیست، حامی سرمایه  رهمانند همتایان خود د« جنبش احیای ملی»حزب 

قۀ طبدست و پای که  ندطراحی شده ابا این هدف  آن لفاظی های رادیکال داری و ضدّ سوسیالیست است.

 ااین حزب به قدرت برسد، همان نقشی را ایف رببندد. اگته به خون مکزیک شغمکزیک را به دولت آکارگر 

را در همکاری نزدیک با امپریالیسم امریکا تقویت « یکزمک پیمان»یعنی  ؛خواهد کرد سیریزا در یونان کرد

 داد. دت طبقۀ کارگر واکنش نشان خواهراضاتخواهد کرد و در صورت لزوم با خشونت و سرکوب به اع

بر پایۀ  و «حزب جنبش احیای ملی»طبقۀ کارگر مکزیک نمی تواند با انقیاد خود به احزاب بورژوایی نظیر 

راه حلّ  تنهاحل کند.  شده اندچون طاعون گریبانگیر جامعۀ مکزیک ناسیونالیسم، مشکلات حادّی را که هم

 ان و خواهران طبقاتی آن ها در سراسر جهان، از جمله امریکا است.رمتحد با براداین مشکلات، مبارزۀ انقلابی 

 ۵۱۰۲ژوئن  ۵۲

 


