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www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  *جيمز پتراس: يسندهنو

  آمادور نويدی:  ازبرگردان
  ٢٠١۶ جون ١٣

   دستاوردھای دولت رفاه در جھان مدرنئیسير قھقرا

  
 جيمز پتراس

عليه رفرم اجتماعی، ناشی از تخريب سيستماتيک اتحاد جماھير شوروی سابق و  امريکائی – قاطع آنگلو ۀاولين ضرب
اين روند با انحالل درونی حکومت حزب کمونيست در چين، روسيه، .  در شرق اروپا بودارساکشورھای متحد پيمان و

رفاه اجتماعی، .  يافتاروپای شرقی، باليتيک و کشورھای باليتيک، و تبديل آنھا به دست نشاندگان سرمايه داری ادامه
جز يک ه اشتغال کامل، بازنشستگی عمومی و سيستم بھداشتی ازھم پاشيده شد؛ کارگر تمام حقوق خود را از دست داد ب

 کارگر جديد در طول مبارزه برای دفاع ۀستيزه جويان طبق...  حق مھاجرت به غرب به عنوان نيروی کار ارزان–چيز 
 و سرنگونی کل نظم اقتصادی و سياسی نبرد فراخواندن خود، می توانند ضرورت به ۀاز ميراث اجتماعی مترقی گذشت

 طبقاتی حال و آينده روابط ۀفريقای جنوبی، مبارزااز فرانسه تا امريکای التين، از چين تا . را به روشنی مشاھده کنند
  .طبقاتی را تعريف می کند

**********  

  ر جھان مدرنپسروی و بازگشت به عقب د:  امريکا-آنگلو

 جھان را ۀ رھبران نخبۀ سرمايه ھای نامشروع به سرقت رفتدالر صدھا ميليارد امريکاوقتی که سيستم مالی بريتانيا و 

، بانک ھا و امريکائی –، ولی ھمين مقامات آنگلو »چشم خود را می بندند«  می کنند، دولت ھای آن ھا ئیپول شو
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 و تعقيب قانونی قرار می دھند، جريمه و دستگير می کنند، اين چه معنی ئیورھبران رقيب را به علت فساد، تحت بازج

  می دھد؟ 

 توسعه می دھد که از ئیی سراسری در جھان در پايگاه ھائ شبکه ای از موشک ھای ھسته امريکاوقتی که دولت 

يران و چين را محاصره  گسترش می يابند، و روسيه، اجاپان، بلغارستان، رومانی، و کشورھای خليج فارس تا پولند

 و ناتو مقامات دفاعی رقيب روسيه، چين و ايران را به عنوان تھديد نظامی به صلح امريکاکرده اند، ولی ھمين مقامات 

  و ثبات تحت تفتيش قرار می دھند و محکوم می کنند، به چه معنی است؟

ا اختصاص می دھند تا سن بازنشستگی را  دھه ھامريکائی –اين به چه معنی است وقتی که مقامات اقتصادی آنگلو 

 کارگر و متوسط را کاھش دھند، جبران خسارت کارگران را قطع کنند، کار پاره وقت ۀ طبقۀافزايش دھند، درآمد خانواد

را گسترش دھند،  صحنه را برای اخراج ھای دسته جمعی تنظيم کنند و حقوق بيکاری و درمانی و ھزينه ھای اجتماعی 

 را برای انجام ندادن ھمين کارھا با ازدست ارجنتاين کاھش دھند و کشورھای رقيب، مانند چين و دالريارد را صدھا ميل

   قرار دھند و تھديد کند؟ئیدادن بازار، سرمايه گذاری و اشتغال تحت بازجو

. شھود است به روشنی در سراسر جھان مامريکائی – ساختاری بلند مدت در مقياس بزرگ آنگلو ئیمعنای سير قھقرا

 نظامی  روند معکوس – اقتصادی و سياسی –فريقا، برنامه ھای اجتماعی ای التين و از آسيا تا امريکااز اروپا تا 

  .داشته اند

کار، اشتغال پايدار، کاھش فقر و شرايط کار /پس از پايان جنگ جھانی دوم دستاوردھای تدريجی در حقوق کارگر

  .وجود داشته است

کاھش يافته اند؛ کار  روزھا و ھفته ھای کار طوالنی تر شده، حقوق ھا و مزايا: ھا معکوس شده اند اين ۀًاخيرا، ھم

 و کاھش ھای   کارفرما حذف شدهۀموقت ناپايدار جايگزين اشتغال پايدار شده است؛ حقوق بازنشستگی با بودج

  .، جايگزين شده استمالياتی چند ميلياردی شرکت ھا و فرار از پرداخت مالياتی به خارج از کشور

تگی را  کاله برداری ساختاری سيستماتيک توسط نھادھای مالی برجسته، کارکنان را مجبور کرده اند تا سن بازنشس

، »  برای خودشان بماند-خود مالی شود «ناچيز خود نھادھا » حقوق بازنشستگی«ندازند تا برای سال ھا به تأخير بي

  . اشندب» مرگ در کار«و برخی در انتظار 

 شده اند،  و ھرگونه تظاھر به ء دولت و احکام استبدادی اجراۀ سرمايه داری توسط ديکته ھای خودسرانئیسيرقھقرا

  .روند دمکراتيک و قوانين قانون اساسی را پاک کرده اند

د مکزيک  و برگشت، شرايط خود را از مراکز امپرياليستی بر رژيم ھای پيرو ماننئیکشورھای پيشرو برای سيرقھقرا

و روسيه تحميل می کنند و آن ھا را مجبور می سازند تا ميراث پيشرفت ھای اجتماعی را معکوس کنند، در حالی که 

 و برای ئیاليگارش ھای اين رژيم ھا را به از دست دادن بازارھای پرسود، دسترسی به بھشت ھای ماليات و پولشو

  .ندمصونيت از جرايم و کاله برداری ھای تھديد می کن

  

  بازپيدائی تاريخی:  امريکا-آنگلو

،  ساختار ءابتدا. کار پيشتاز بوده اند/ گذشته، در تضعيف دستاورد ھای کارگریۀ و بريتانيای کبير در سه دھامريکا

کار سازمان يافته /سپس کارگر. ه و تکه تکه کردندانداقتصادی را که سازمان ھای کارگری را حفظ می کرد، ازھم پاش

  . ل شرکت ھای سھامی قرار دادندوساخته، ھمکار خود کرده و ھدف کنتررا نابود 
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سرمايه اقدام به نقض قوانين کار و رفاه اجتماعی  کرد و دستمزدھا را کاھش داد، تا روزھای کار طوالنی تری را 

  .تحميل کند و اشتغال را بی ثبات سازد

ًمجددا بسته بندی کردند، حسن تعبيری که تمرکز » دیرفرم اقتصا« را به عنوان ئی سيرقھقراۀرسانه ھای جمعی چرخ

  . قدرت، ثروت و درآمد را در طول سه دھه پيش پنھان کردۀدوبار

با اين . تبديل شد» داستاندار«  به ١٪ در دست ئی رشد نابرابری و تمرکز ثروت و دارا،امريکائی –برای دوران آنگلو 

اتی ادامه يافت تا تالش ھای تحميل حکومت بالمنازع سرمايه داری  طبقۀحال، سازمان طبقاتی و فراز و نشيب مبارز

  . را در سراسر جھان محدود سازدامريکائی –آنگلو 

 عليه رفرم اجتماعی، ناشی از تخريب سيستماتيک اتحاد جماھير شوروی سابق امريکائی – قاطع آنگلو ۀاولين ضرب

وند با انحالل درونی حکومت حزب کمونيست در چين، اين ر.  در شرق اروپا بودارساو کشورھای متحد پيمان و

رفاه . روسيه، اروپای شرقی، باليتيک و کشورھای باليتيک، و تبديل آنھا به دست نشاندگان سرمايه داری ادامه يافت

اجتماعی، اشتغال کامل، بازنشستگی عمومی و سيستم بھداشتی ازھم پاشيده شد؛ کارگر تمام حقوق خود را از دست 

  . حق مھاجرت به غرب به عنوان نيروی کار ارزان–جز يک چيز ه داد ب

 نئوليبرال برای اخراج ھای گسترده، تعطيلی امريکائی – تا بلغارستان و رومانی، آنگلو پولنداز روسيه تا لتونی و 

يک دست تالنتااتحاد . و غيره يورش برد)  م–حقوق بيکاری (کارخانه ھا، انحالل کامل شبکه ھای امنيت اجتماعی

  .نشاندگان شرقی جديد آنھا را مجبور به تسليم اجتماعی کرد

، مراکز اروپای غربی برای دفاع از دستور کار رفاه اجتماعی مترقی در فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، ٢١ قرن ۀتا دومين دھ

 امريکائی –ی آنگلو ی التين و چين، حتی زودتر با حمالت تھاجمامريکادستور اجتماعی در . ال بودندگيونان و پرت

  .  مواجه شد

  

   امريکائی-ژيک به سير قھقرائی اجتماعی آنگلو يکليد سترات: فرانسه

 است که جنوب اروپا مبارزه کرده ئی اقتصادی و جا– بر سياست ھای اجتماعی امريکائی – آنگلو ۀفرانسه مرکز حمل

  . است

جتماعی مترقی را در کشورھای بلوک کمونيستی سابق   تمام سياست ھای اامريکائی -، اتحاد آنگلو ٢٠١۵تا سال 

 اروپا را به آنھا داد و آنھا با موفقيت ۀل شديد اتحاديو، کنترالمان با بخش مالی امريکائی -ائتالف آنگلو . واژگون کرد

  .  ال نابود کردندگبرنامه ھای اجتماعی  و قانون  کار مترقی را در يونان، اسپانيا و پرت

 سال ٧٠فتح فرانسه و ايتاليا، . رکت سرمايه داری غربی شد تا ايتاليا را در مدار پسروی پيوند دھدفرانسه محور ح

  . دستاوردھای تدريجی کارگری را پس از شکست سرمايه داری فاشسيتی به طور کامل معکوس کرد

ا اوالند و ترويکای  فرانسوميورش بر دستور کار اجتماعی مترقی فرانسه توسط رئيس جمھور برگشته از سوسياليس

 ميشل ساپين، نخست وزير مانوئل والس و وزير اقتصاد امانوئل ئیوزير دارا: مستبد او، وزرای ابرسرمايه داری

  .ماکرون رھبری شد

. است» ااسب ترو«برای نابودی دولت رفاه اجتماعی، عمليات کالسيک » سوسياليست صوری «ژی تکيه بر يسترات

 ھوالند توسط فرمانی زير يک طرح مشترک توسعه يافته در ھمکاری با کارخانه ۀنسياست ضدکارگری کينه جويا

  . شدءداران پيشرو فرانسه اجرا
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 رھبری سياسی پسروی با والس، يک دولت بدنام ءابتدا. اعمال سياست ھای پسرونده در فرانسه با مراحل شروع گشت

وزير اقتصاد، امانوئل . ر ظرافت دمکراتيک بودليسی رسمی ايجاد کرد که حاضر به زير پا گذاردن ھومستبد پ

ماکرون، يک بانکدار سرمايه گذار ميليونر، و ھمکار مستقيم نخبگان مالی، بدون ترديد حامی کاھش برنامه ھای 

، ھمدست طوالنی مدت نخبگان سرمايه داری بروکرات فرانسه، آماده است ئیميشل ساپين، وزير دارا. کارگری است

عی و بازنشستگی را کاھش دھد و امنيت شغلی را کاھش می دھد که ھزينه نيروی کار را برای که خدمات اجتما

 . سرمايه پائين بياورد

 
  تظاھرات ميليونی کارگران در فرانسه

 مراکز کنترول، ) فرانسه در پاسخ به حمالت تروريستیۀپس از نظامی کردن جامع(وقتی که اوالند و ترويکای او 

دست گرفتند، رژيم يورش ضد کارگری خود را برای تکه تکه کردن دستور کار اجتماعی مترقی به  هقدرت سياسی را ب

  . کارگر فرانسه بودۀ طبقۀ تود–اولين ھدف او نيرومندترين آن . راه انداخت

 آشکار را به تصويب رساند، که پارلمان ۀژی مستبداني، اوالند يک سترات»ضد داعش«با اعالم قدرت حکومت نظامی 

را با اعالم قانون کار بسيار پسرونده عليه مردم » حکومت با صدور حکم «منتخب فرانسه را در قوه مقننه دور زد و 

  .فرانسه تحميل نمود

کارگر سازمان يافته برای حفاظت از دستمزدھا و امنيت /فرمان کار ديکتاتوری اولين گام جھت تضعيف طرفيت کار

  .   قوی بدھدۀ نيروی کار فرانسه يک انگيز کارفرما برکنترولشغلی بود تا به 

 سرمايه داری را ايجاد کرد، ترويکای او در موقعيتی قاطع برای معکوس کردن ھفتاد ۀزمانی که فرمان کار اوالند سلط

  .سال از پيشرفت ھای اجتماعی تدريجی خواھد بود

اصطالح ه  بۀتنھا يک بع بع از دست ترويکا، قوه مقننه را تضعيف کرد، و –بلوک سرمايه داری مشترک اوالند 

ًسپس يک کد کامال جديد بيزنس ضد .  خود افسوس می خورندئیباقی گذارد که از ناتوانا» سوسياليست ھای چپ«

کارگر پيدا شد، که حق کارفرمايان برای استخدام و اخراج کارگران به دلخواه را به رسميت می شناسد، ساعات /کار

، ساعات کار ھفته را طوالنی تر می کند، قدرت چانه زنی کارگران را تضعيف می کند و از کار روز را افزايش می دھد

اين ھا راه را برای موجی از مشاغل نامنظم و مشروط  برای کارگران . اعتصاب و اقدامات کارگری جلوگيری می کند

رانسه شروع به صدور حکم  حکومتی  سرمايه داری فۀ حمالت تروريستی، طبقۀبا استفاده از بھان... جديد باز می کند

  .برای گسترش بيشتر و تعميق يورش خود بر کارگر می کند که مدتھاست طرحی ريزی کرده است
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ترويکای اوالند و سرمايه داران فرانسه ماليات شرکت ھای بزرگ و سھم و کمک کارفرما را در پرداخت ھزينه ھای 

  . حذف کرده اند،رت نخبگان را مھار می کردکه تمرکز قدر مقرراتی . اجتماعی کاھش می دھند

د ندر خيابان ھا، نخبگان بيزنس فرانسه می توان» ضد تروريست« نظامی پوليسبا سخت گيری در رفت و آمد وحضور 

  .دند و نظم جديد مشت آھنين را تحميل نماين بکنامريکائی - حاال آزادانه شروع به تقليد از نخبگان سرمايه دار آنگلو

 فرانسه، کارفرماھا آزادند تا کارخانه ھا و سرمايه گذاری خود را به ھر جای ديگر ۀوديت کار بر سرمايبدون محد

  . و استخدامی انتقال دھندئیجھان، تحت مطلوب ترين شرايط دستمزد، ماليات، محيط آب و ھوا

را از بخش صنعت به بخش ديگر نيازی به سرمايه گذاری در صنعت فرانسه نيست، نخبگان بيزنس می توانند سرمايه 

  . کنندئیمالی منتقل کنند، و اجازه دارند صدھا ميليارد يورو را در بھشت ھای مالياتی خارج پولشو

خود را ايجاد می کند تا رقبای کالھبردار و بورس باز مالی » امنيت و مبادالت تحقيق «ۀترويکای اوالند حال نيز نسخ

 که امروز ئی ھاامريکائی –نونی قرار دھد و جريمه کند، درست مانند آنگلو  خود را تحت تعقيب قاامريکائی –آنگلو 

  . رقيبان فرانسوی خود را تحت پيگرد قانونی قرار می دھند

 شديدتر رياست جمھوری مدل پيشگونه باز ۀدستور کار اجتماعی واپسگرای رژيم اوالند درب خود را حتی برای نمون

  . نتظر استگذارده تا پيروی کند و آلن ژوپه م

خواه، آلن ژوپه، قول می دھد که برای ازبين بردن کل دولت رفاه فرانسه بداخالق رياست جمھوری حزب جمھوريکانديد 

ژوپه قول داد که اگر به رياست . پيش برود، که پس از سقوط فاشيسم وجود داشته است» تمام راه تا دورترين نقطه«

 دو برابر مقداری که اکنون رژيم اوالند به دنبال –ز بودجه  کاھش دھد ميليارد يورو ا١٠٠جمھوری برگزيده شود، 

 شغل  از خدمات اجتماعی را در تمام بخش ھای اجتماعی حياتی ٢۵٠٠٠٠ژوپه وعده داده است که  . کاھش آن است

ج ھای  ساعت را حذف کند؛ اخرا٣۵ندزد؛ کار ھفتگی  به تأخير بي۶۵ به ۶٢ستگی را از کشور حذف کند؛ سن بازنش

 فرانسه که او دستور ۀدر نھايت، ژوپه قول داده است که سرماي. کارگری را تسھيل کند و حقوق بيکاری را از بين ببرد

ً می کند، ماليات را برای بيزنس و بانک داران کاھش می دھد و ماليات بر وراثت را که تقريبا ءکار کامل آنھا را اجرا

  . می کند شده است، حذفءاز چھار دھه قبل اجرا

کارگر و در آغوش گرفتن بيزنس، درب را برای ظھور راست / رژيم اوالند بر نيروی کارۀحملبه عبارت ديگر، 

عالوه براين، اوالند حوادث تروريسم اسالمی را دستکاری کرد تا برای کسب قدرت اختيارات . افراطی باز کرده است

شايد حوادث تروريستی در به آغوش گرفتن حمالت . ک کندمستبدانه، ھرگونه تظاھر به يک دولت دمکراتيک را پا

يا ( و سوريه و سياست او در فرستادن ااستعماری اوالند عليه دولتھای سکوالر ملی گرای ليبي»  رژيمتغيير«برای 

 برای مبارزه در جنگ ھای ئیفريقاا شده فرانسوی با اصل و نسب شمال ۀجوانان به حاشيه راند) تحمل استخدام

  .  شدت افراطی را در فرانسه بيشتر تقويت کرده استه اما اين حوادث ظھور راست ب.  مربوط باشدداخلی

 ئیدر حالی که سوسياليست ھا و جمھوريخواھان برای قدرت ھای ديکتاتوری، جھت خدمت به دستور کار واپسگرا

 ملی به عنوان جايگزين ۀھبيزنس رقابت می کنند، سياست ھای اصالحات اجتماعی، حمايتی و ناسيوناليستی جب

شعارھای ضدفاشيستی کم شده است و بخش ھای .  رياست جمھوری در حال ظھور استۀپوپوليستی در رقابت آيند

 سروصدای ضدمھاجرت . ملی خواھند پيوستۀ کارگر در دفاع از مشاغل و حقوق اجتماعی خود به جبھۀمھم طبق

  .خواھان و ھم چنين نخست وزير والس شده استري سياسی جمھوۀ ملی در حال حاضر بخشی از واژۀجبھ

ی و حفظ مبارزات خيابانی است ئتنھا جايگزين به کسب قدرت توسط راست افراطی فرانسه يک اعتصاب عمومی توده 

  .تا دربرابر اين انفعال با فرمان مقاومت شود
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درميان اتحاديه ھای کارگری و  –به ھمان گونه که در سراسر تاريخ، مبارزات محبوب در فرانسه در خيابان ھا 

کارگران جوان خشمگين شروع می شود که با دستمزد کم، رياضت اقتصادی و چشم انداز تيره و تار مشاغل موقت 

  . مواجه ھستند» پايدار«

 کارگر در سراسر اروپا، به ويژه درميان تمام ۀ کننده بر آيندتعيين فرانسه اثری ۀنتيجه تشديد  تضاد کار با سرماي

  .  چپ خواھد داشتۀاعضای اتحادي

  

   نھائی بين کار و سرمايهۀمبارز: امريکای التين

 کمتری ۀی التين و تا اندازامريکاطور مستقيم در ه  کارگر  بۀ عليه کار و طبقامريکائی -فراتر از اروپا، يورش آنگلو

  .استفريقا طنين انداز ادر آسيا و 

تا . بود) نفتا(ی شمالی امريکا تجارت آزاد ۀ سرمايه شد مکزيک با اجرای توافق نامۀاولين کشوری که قربانی حمل

، نفتا اتحاديه ھای کارگری مکزيکی مستقل را تخريب ساخت، قوانين اجتماعی را فلج کرد، ١٩٩٠اوايل سال ھای 

ان را مجبور به بدھی کرد، حداقل دستمزد را کاھش داد، يارانه ھا به کشاورزان کوچک ذرت را حذف نمود، دھقان

به عبارت .  سطح فقر را دوبرابر ساخت و اکثر نيروی کار را به کارگران پاره وقت، بی زمين و مقروض تبديل ساخت

م ديگر، نفتا يک منبع بی پايان ثروت شده است که سرمايه داران سودھای دو و سه رقمی اندوخته اند و برای استخدا

 انتقال غير مشروع صدھا ۀ، اجازامريکائی - آنگلوۀدولت مکزيک، تحت سرماي. و اخراج کارکنان قدرت مطلق دارند

، انگليس و ديگر بانک ھای خارج کشور داده است، که به امريکا ھای مکزيکی ھا را به ئی از دارادالرميليارد 

، گسترش امريکاتل ھای مواد مخدر مکزيک به بانک ھای نزديکی کار.   بسيار زيادی تبديل شده اندئیعمليات پولشو

 وحشتناک جوخه ھای مرگ کارتل مواد مخدر، مرتبط با ۀتوسع.  تسھيل کرده استامريکاشبکه ھای آنھا را در بازار 

 خونين قدرت سياسی نئوليبرال را ۀاين رابط.  و امضای نفتا برمی گردد١٩٩٠رھبران سياسی مکزيک، به سال ھای 

  .ی زنده را تضعيف نموده استئزيک تثبيت کرده و امکان يک جايگزين انتخاباتی توده در مک

: تجھيز کامل سياست ھای پسرونده شده است ، منجر به١٩٩٠ی التين در سال ھای امريکا در امريکائی –تسلط آنگلو 

ۀ  دستمزد ھا و ھزين اکثر منابع پرسود طبيعی و دولتی، بانک ھا و صنايع؛ کاھشئیخصوصی سازی و  ملی زدا

 ۀ، ساختار پيچيد٢٠٠١در سال . کارگر شده است، در حالی که تمرکز سرمايه افزايش يافته است/اجتماعی برای کار

  .ی جنوبی با مرگ رھبری سياسی نئوليبرال خود سقوط کردامريکا در سراسر امريکائی –آنگلو 

، و اکوادور ٢٠٠۶ليوی در سال و، ب٢٠٠٣ل در سال ، برزي٢٠٠٢ در سال ارجنتاين، تا ١٩٩١از ونزوئال در سال 

آنھا از شرايط . ی خود حساب باز کردند و به قدرت رسيدندئ، احزاب چپ و چپ ميانه بر حمايت توده ٢٠٠٧در سال 

ی جديد جھت تأمين مالی يک دستور کار اجتماعی ئاقتصاد جھانی با افزايش قيمت کاال، بازار چين و اتحاد منطقه 

 خانوادگی، دستمزد ھای ۀز جمله افزايش ھزينه ھای اجتماعی، حقوق بازنشستگی تضمين شده، کمک ھزينمترقی، ا

  .کارگر استفاده کردند/حداقل، افزايش دستمزد برای بخش دولتی و گسترش حقوق کار

 بسيج دوباره آنھا برای.  عقب نشينی کرده و منزوی بود، اما ھنوز شکست نخورده بودامريکائی –قدرت نخبگان انگلو 

ھنگامی که . ژيک، بانکداری و متحدان سياسی خود سنگربندی کرده و آماده شدند تا فرصت پيش بيايديبيزنس سترات

  . ی و جھانی برای رژيم ھای اجتماعی نامطلوب گشت، آنھا ضدحمله کردندئشرايط منطقه 

اروپای شمالی و از  دست گرفتن قدرت دره  جلوتر ازبامريکائی –ی التين  توسط نئوليبرال آنگلو امريکايورش به 

اين با پاک کردن و تصرف کشورھای بالکان و اروپای جنوبی ادامه .  بود٢١ از قرن ۀ تا اولين دھ١٩٩٠سال ھای 
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 ناتو حال به دنبال معکوس کردن آخرين رژيم ھای رفاه – اروپا ۀ اتحادي– امريکائی – آنگلو ۀترکيب حمل. يافت

  .فرانسه و ايتاليا با کمک رئيس جمھود اوالند و نخست وزير رينزی: تاجتماعی در اروپاس

ھدف آنھا بازيابی امتيازات اقتصادی . ی التين راه اندازی شده استامريکا در سراسر امريکائی – آنگلو ۀھمزمان حمل

 – ئیروپاھدف اصلی ا.  گذشته استۀ امپرياليستی از دست رفته در طول دھۀو قدرت سياسی، و امتيازات ويژ

اين کشورھا متشکل از يک مرکز جھانی بسيار زياد ثروت . ، برزيل و ونزوئالستارجنتاين، »ئیمثلث طال «امريکائی

  .نفت و منابع کشاورزی و مواد معدنی است

.  با انتخاب موريسيو ماسری رئيس جمھور راست افراطی آغاز شد٢٠١۵مبر  در دسارجنتاينترميم رژيم نئوليبرال 

ظامی او ھيچ وقتی را در سلب دولت از قوانين اجتماعی آن تلف نکرد، از جمله از بين بردان امنيت شغلی از حکومت ن

 و ۴٠٪ تا ارجنتاين ارز ئیطريق اخراج در مقياس بزرگ و تصويب حکومت استبدادی با يک فرمان برای ارزش زدا

  .  حمل و نقل، و آب قيمت گاز، برق،٨٠٠٪ تا ٣٠٠حذف يارانه ھای دولتی و افزايش بين 

شد و در اصل با » استيضاح«سپس رئيس جمھور دوبار منتخب برزيل ديلما روسف . حمالت پسرونده با تمام نيرو بود

 سرنگون شد، که جھت معکوس کردن ايجاد قوانين مترقی اکودتای قانونی عجيب و غريب قانونی جناح راستگر

ودتا ھم چنين مخفيانه طراحی شده بود تا جلوی تحقيقات عليه بسياری از اين ک. نظارتی، کار و استخدام طراحی شده بود

  .سياستمداران راستگرای فاسد را بگيرد

اين کودتای نخبگان در مقياس بزرگ با حمايت امپرياليسم، برای سرنگونی دولت رئيس . بعد نوبت ونزوئال است

  .جتماعی تحت دولت ھای چاوزيست استجمھور مادورو و پايان دادن به يک دھه از پيشرفتھای مترقی ا

اسب (» مترقی«در حالی که در فرانسه و ايتاليا، پسرفت بزرگ اجتماعی توسط دشمنان داخلی از احزاب سياسی 

ی التين پسروی توسط دشمنان طبقاتی متخاصم آشکار رھبری می شود که متکی به امريکا می شود، در ءاجرا) اترو

ی التين با استفاده از فرمان امريکادر اروپا و » دولت رفاه« حرکت برای پايان قطعی . استئیتمرين مطلق قدرت اجرا

 ارجنتايناست، ھمان گونه که توسط رئيس جمھور منتخب ) ١٩٢٠به سبک موسولينی در سال ھای (ديکتاتوری، 

. ان داده است نش٢٠١۶پريلاموقت برزيل، تيمر در ) کودتای( شد و رئيس جمھور ء اجرا٢٠١۶ جنوریماسری در 

در ھمين حال از تحريم، احتکار و خرابکاری سرمايه داری برای درھم شکستن دولت منتخب ونزوئال استفاده می 

   .شود

يورش سرمايه داری چين، به حساب محروم کردن صدھا . فريقا و آسيا گسترش يافته استا تاريخی در ئیاين رويارو

عی خود در کمتر از يک دھه، يک افزايش چھار برابری در شمار ميليون کارگر از حقوق و برنامه ھای اجتما

  .ميليادرھای جديد به خود ديده است

فريقا، بر دستاوردھای اجتماعی که به مبارزات آزاديبخش قول داده بود پشت پا ا ملی ۀفريقای جنوبی، تحت دولت کنگرا

 فاسد سياه و سفيد ميلياردر با ۀحال يک طبق. استزد و قوانين اجتماعی واپسگرا و احکام ضدکارگری را تحميل نموده 

  .   کارگر حکومت می کندۀسالح و باتون بر طبق

 ۀطور کامل از طريق مداخله  بافريقا و خاورميانه، دولت ھای رفاه اجتماعی رژيم ھای ملی گرا در عراق و ليبيادر 

ی با ئ قبيله – پيشرفته بودند به جنگ قومی جوامعی که زمانی. نظامی امپرياليستی و جنگ داخلی تکه تکه شده اند

  . نھادھای اجتماعی مدرن باقيمانده در آن دو کشور ويران شده، غنی از منابع پرتاب شده اند

  

  برگشت تاريخی و شورش طبقاتی؟: مبارزات طبقاتی مأيوس کننده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

.  دربرگرفته و اسير کرده است برای معکوس کردن دھه ھا پيشرفت اجتماعی، اکثر اروپا راامريکائی -يورش آنگلو

ًھم پيوسته و يا ترکيب کرده اند و سريعا به سوی ازبين بردن دولت ھای رفاه چپ ه آنھا احزاب سوسيال دمکرات را ب

  . طوالنی حکومت کرده اندۀی التين حرکت کرده اند که يک دھامريکاميانه در 

  .ی، پيشرفته ترين سنگر بين المللی سرمايه داری استفريقای جنوبا کردن در امريکائی –فريقا، محور آنگلو ادر 

در آسيا، چين، مھمترين اقتصاد دوم  سرمايه داری در جھان، پيشتاز مبارزه در برانداختن برنامه ھای اجتماعی 

  . انقالبی گذشته شده است

، اعضای حمل و نقل  جوانان بيکار يا کارگران پاره وقتئیدر فرانسه، قھرمانان اصلی  جنگ خيابانی و راھپيما

 امنيت ۀ و شبکی تاريک شغل حاشيه اۀژيک و اتحاديه ھای نفت و دانش آموزان و کارگران ھستند که با آينديسترات

  .اجتماعی از ھم گسيخته مواجه می شوند

ًاتحاديه ھای کارگری و انجمن کشاورزان در موارد متعددی، احتماال در تدارک برای يک اعتصاب عمومی به 

  .ات خيابانی پيوسته اندمبارز

 قدرت بالفاصله سياست ھای ۀماسری رئيس جمھور ديوان.  استارحنتاين طبقاتی در ۀی التين، مرکز مبارزامريکادر 

 کارگری ۀاقدامات او منجر به اتحاد چھار کنفدراسيون اتحادي.  کارگر تحميل کردۀپسرونده را عليه تمام بخش ھای طبق

زنشستگان و تجار کوچک ورشکسته حاصل از ھزينه ھای فاحش مصرف گاز و برق و بزرگ، انجمن ھای متعدد با

 اقدامات شغلی در ميان کارکنان بخش دولتی به اعتصاب ۀرشد گسترد. ی شده استئ منطقه ۀفدراسيون ھای ھمساي

  . عمومی جھت گيری می کند

برکناری . دان پنھان سرمايه داری دنبال شدچن برزيل بالفاصله پس از کودتای نيورش پسرونده بر قوانين اجتماعی در

ام اس (رئيس جمھور روسف باعث اعتصابات خيابانی گشته است، که توسط جنبش عظيم کارگران بدون زمين روستا 

، جنبش ھای اجتماعی کارگران بی خانمان و فقرای دريافت )سی يو عی(، کنفدراسيون کارگران صنعتی و خدماتی )تی

افشاگريھای جديد، بر اساس مکالمات ضبظ شده در ميان . برنامه ھای لوال، رھبری شده اند کمک مالی از ۀکنند

تحقيقات  کودتاچيان نشان می دھد که طرح ھای آنھا برای برکناری روسف رئيس جمھور وقت، جھت  جلوگيری از

ردم عادی را خشمگين اين کودتا و جلوگيری از تحقيقات رسمی، م.  ھای فساد خودشان بوده استئیرسمی بر رسوا

  .کرده است

دست گرفتن قدرت توسط کودتاچيان، نخبگان سياسی و مالی برزيل آماده شده اند تا قوانين ه در اولين مرحله از ب

حامی بيزنس در نظر دارد تا ماليات ھای . استخدام و بازنشستگی ودستمزد تضمين شده  را در مقياس بزرگ نقض کنند

و مديران بيزنس را  ت رئيسهأدان را کاھش دھد و در تمام وزارت ھای پيشرو، ھيشرکت ھای بزرگ و ثروتمن

 قدرت، ممکن نيست که ۀی نشان می دھد که راستگرايان قاپندئ فساد عميق و اعتصابات توده ئیرسوا. منصوب نمايد

  . برجا بماند

شدت فلج کرده است و ه بيورش برای معکوس کردن خدمات و قوانين اجتماعی در ونزوئال، اقتصاد ملی را 

، با پشتيبانی ا راستگرۀکنگر. ً کارگر را عميقا فرسوده کرده استۀاستانداردھای زندگی اکثر قريب به اتفاق طبق

 و در ائتالف با رسانه ھای جمعی بين المللی، صنعت و بانک ھای چند مليتی، تالش می کنند تا مادورو رئيس امريکا

  . استعفاء کنندجمھور سوسياليست را مجبود به

او از ارتش و مليشای مردمی . مادورو وضعيت اضطراری اعالم کرده است و نيروھای نظامی را بسيج کرده است

 کنترول«خواسته است تا از نظم مطابق با قانون اساسی دفاع کنند و تھديد کرده است که کارگران را بسيج می کند تا 
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بين حرف و عمل شکافی . لت چپ در تسليح مليشا و کارگران مردد استھنوز، دو. »دست بگيرنده ابزار توليد را ب

  . ی مانده استقگسترده با

 در اين ميان توده ھای  بسيج شده، راستگرايان و چپ گرايان ونزوئال با نفرت طبقاتی در خيابان ھا در برابر يک

 قانون اساسی و در کنار رئيس جمھور ارتش تاکنون با.  قاطع ھستندۀديگر می خروشند و منتظر درگيری برای مقابل

  .منتخب باقی مانده است

فريقا حامی فاسد بيزنس با رھبری رئيس جمھور زوما، ده ھا کارگر اعتصابی معدن را ا ملی ۀفريقای جنوبی، کنگرادر 

خبگان سياه و ميليون ھا نفر از ساکنان زاغه نشين را فقير کرده است، در حالی که ثروت و قدرت ن. به قتل رسانده است

فريقای جنوبی، از جمله سازمان ھای اجتماعی و ا، بيش از يک ميليون فعال ٢٠١۶پريل ا ٣٠در . سفيد افرايش می يابد

 مدنی و اتحاديه ھای کارگری که معادن، کارخانه ھا و بخش ھای خدمات را پوشش می دھند، يک کنفدراسيون ۀجامع

فريقای جنوبی جايگزين ا کارگران تجمع. ير رسمی را سازماندھی کرده اندجديد مرتبط با کارگران فقير و بيکار و غ

فريقا می ا ملی ۀرژيم نئوليبرال کنگر» ميز کار«، و )سی او اس ای تی يو(کنفدراسيون فاسد کار رو به مرگ  کوساتو

 مرکزی انقالب ضد ی و برنامه ھای اجتماعی اصالحی به عنوان بخشئاين کنفدراسيون جديد با مبارزات توده . گردد

  .  سرمايه داری ھماھنگ خواھد شد

در چين، مرکز رشد و تثبيت دومين جمع ميليادرھای بزرگ جھان با گسترش اعتصابات صنعتی در مقياس بزرگ، 

چين به مرکز . خودداری از کار و درگيری با کارفرماھای کارخانه، اتحاديه ھا و مقامات دولتی رو به رو شده است

کارگران چينی دولت را مجبور کرده اند که به تحقيق و زندانی کردن بيش . اتی کارگران آسيا تبديل می شود طبقۀمبارز

 و به افزايش قابل توجه دستمزد و جبران خسارت اجتماعی   ھزارنفر از مقامات باال و پائين  فاسد بپردازد٢٠٠از 

 از دالر در ترس از تحوالت اجتماعی بيشتر، صدھا ميليارد ميليادرھا و چندين ميليونر چينی،. کارگران کارخانه تن دھد

 به امريکائی –جھان انفعال آنگلو » امن» «قلب« ھای به سرقت رفته را برای خريد قانون ملک سودآور در ئیدارا

  .خارج منتقل کرده اند

مجبور ساخته است تا  کارگر عليه اليگارش ھای دولتی و خصوصی نخست وزير چين را ۀ مبارزات طبقۀپيشرفت ادام

امتيازات نخبگان را اصالح کند و در مقياس بزرگ کاله برداری ھای بانکی و تصرف کنندگان غيرقانونی زمين ھای 

از ھمه مھمتر، اين است که ميليون ھا کارگر با موفقيت، افزايش دو رقمی . کشاورزی را تحت پيگرد قانونی قرار دھد

  .شھری را کسب کرده اند/کز ساختمانی و صنعتیدستمزد و حق قانونی زيستن در مرا

 ئیو تحول اجتماعی آسيا تغيير طبقاتی در چين، آن گونه که شتاب می گيرد می تواند محوری برای يک ۀمبارز

  . گسترده تر و يک جھش بزرگ به جلو به سوی ارزش ھای سوسياليستی باشد

  

  نتيجه گيری

وی اجتماعی جھانی، ميلياردھا کارگر را در پنج قاره به فقر، ناامنی و  برای ايجاد نظم پسرامريکائی –حرکت آنگلو 

 می کند، اعالم می دارد که پسروی ئیجھان سرمايه داری با امر و خشونت حکمفرما. استثمار مادام العمر ھل داده است

  !تشده اس» ترميم«برای نخبگان، نظم مطبوع جھان . ھستند» موج آينده«اجتماعی و سرکوب کارگری 

ً کارگر جديد ظھور کرده اند که مستقيما درگير در دفاع از پيشرفت ھای اجتماعی تاريخی ۀدر پاسخ، سازمان ھای طبق

  . و حقوق اقتصادی خود ھستند
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 خود، می توانند ضرورت ۀ کارگر جديد در طول مبارزه برای دفاع از ميراث اجتماعی مترقی گذشتۀستيزه جويان طبق

ی التين، امريکااز فرانسه تا .  سرنگونی کل نظم اقتصادی و سياسی را به روشنی مشاھده کنند ونبرد فراخواندنبه 

  .   طبقاتی حال و آينده روابط طبقاتی را تعريف می کندۀفريقای جنوبی، مبارزااز چين تا 
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