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  صبا راھی

٢٢/٠٢/١١  

  
  امريکای در سراسر ئگسترش تظاھراتھای اتحاديه 

 

انون ضدتمام خشم با  ، تن از حمايت کنندگان اتحاديه٢٠،٠٠٠بيش از  ه يک ق ه  مخالفت خود را علي ه و خاتم اتحادي

ه .  حکمفرمای دولت در ويزکنسين به نمايش گذاشتند"اسکات واکر"دادن به دوره  ان اتحادي ھم اکنون تظاھرات حامي

  . گسترش يافته پيشنھاد تقليل ھا را دارندامريکادر ساير اياالت 

ذاکرات در ويخواھان قانونگذارجمھوری  رای م سين جھت ر تالش دارند با حفظ اکثريت آراء الزم ب ی آوردن أزکن

 دموکرات حضور در رو قانونگذارانرھه ب  را از بين ببرند،امريکادر مقياسی که حقوق مذاکراتی اتحاديه کارگران 

گتقنينت أھي ا را رد نموده و ايالت را برای اجتناب از افتادن به چن ه طرف مرکز ترک و توسط پ آنھ التی ب ليس اي

  .کردند

دا   ،ن گذاریمجلس قانوجمھوری خواھان  ا را پي ا دموکراتھ سنا، را به کنترل خود در آورده ارتش را گسيل داشته ت

يک گروه از آنھا از ناچاری انتخاب کردند تا در ھتل درست در طرف ديگر مرز کشور . کند، اما آنھا ناموفق بودند

  .در ايلی نويز اقامت کنند

  .طور موثر از تصويب قانون طفره ميرونده ، بی گيری نمی تواند صورت بگيردأبدون داشتن حد نصاب ر

ين اثن ذاری، ادر ھم س قانونگ ذاکراتی مجل وق م ق آن حق ه طب ود ک شنھاد نم انون پي ين يک ق سی ھمچن ت تن  در ايال

ود و متوقف ساختن پ د نم اران ايالت را منحل خواھ ه آموزگ ات جامع شنھاد دارد، ومطالب ارتفور را پي در ليس در ھ

دوصدھا پايالت کانکتی کات  ايش گذاشتندحرکت خود را ،ليس در خيابان ھا  که مخالفت خود را بروز ميدادن ه نم . ب

 داشته باشند که تمام مستخدمين ايالت یبه قانوگذاريدر اوھايو جمعيت صدھانفری به پايتخت فرود آمدند تا اعتراض 

  . را از مذاکره بر سر مطالبات شان لخت ميکند

الفتی   در حق کارگران و حقوق کارگران ادامه پيدا ميکند تا سبب واکنش مخالفت شود،مخالفت با کسر يارانه ھا مخ

  .که به نظر ميرسد در سراسر کشور در حال گسترش يافتن است

  .گفته ميشود اعتراضات ويزکنسين عظيم ترين تظاھراتی ست که کشور در طی اين سالھا با آن مواجه ميشود

رای عنوان بی شرمانه تريه وسيعا ب ا ب  ٣.۶ن قانون ضداتحاديه کشور به آن نگاه ميشود، قانونی که تنظيم شده است ت

سکن ؛ بيليون دالر کسری بودجه کشور بجنگد اگر تصويب شود، اين قانون يک تغيير و تحول سياسی اساسی در وي
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التی ک. درو آوجود میه سين ب انون جامع حمايت از اين ايالت وسيعا شاھد پيشرفت در گذشته بوده است، اولين اي ه ق

  . تصويب نمود١٩۵٩اتحاديه را در سال 

وده، ايالت را ئ اتحاديه  مل مع٢.۶٠٠از % ۴٠بيش از  سکن سين، اعالم استعالجی نم سون، وي ی و کارکنان در مدي

  .وادار ساختند تا دومين مدرسه بزرگ را برای آنروز تعطيل کند

هه زندانھای ايالت ب ای اتحادي يله نگھبانھ شودئ وس ر سر . ی اداره مي ذاکره ب وق م د حق انون جدي ق ق ا طب ن نگھبانھ اي

د. مطالبات شان را از دست ميدھند ا اعتصاب کنن ن ممکن است . تا کنون، نگھبانان مجبور نشده اند که اعتراض ي اي

  .است تغيير يابد

د التوانند مستخدمين را مجبور به پرداخت حق  تحت قانون پيشنھادی، اتحاديه ھا نمی ا ميتوان د، ام عضويت شان نماي

د ب. انتخاب کنند که  نمايندگی کارگران ايالت را برعھده بگيرند ا نمی توانن االتر  ه باری، آنھ زايش دستمزد ب ال اف دنب

  .از حداکثری که در فھرست نرخ مصرف کننده ليست شده بدون مجوز از طريق يک رفراندوم عمومی باشند

ا ترک  در معاوضه برای از دست دادن ارگران ي ا در مرحضی ک د ت ا، دولت ايالت وعده ميدھ ارگری آنھ وق ک  حق

ار . خدمت آنھا دخالت نکند ه ک ه ب ود ک د نم سکن سين تھدي دار وي اگر اين قانون شکست بخورد، اسکات واکر  فرمان

  .  کارگر ايالت خاتمه ميدھد٠٠٠.۶

ه ئی ھاأ رکيد دارد او بهأت واکر برای رفتن به جلو برنامه ريزی دارد، انون را ب ن ق ی در مجلس مقننه نياز دارد تا اي

  .تصويب برساند

ت ان ايال وری خواھ رف جمھ زان از ط ن مي رای اي ت ب د،حماي د ميرس رل ميکنن ذاری را کنت ه قانونگ سانی ک .  ک

داستوارصورت ه ب فعالً دموکراتھای ايالت و اعضای اتحاديه  شنھادی مخالفت دارن انون پي ا ق ان جمھوری خواھ.  ب

  .رغم غريو عموی، برای تصويب قانون جديد در دست دارند مدعی ھستند آنھا آراء را، علی

ادل نظر در ساعات ه را ب" شھروند آمر"ن کم و بيش برای ممانعت از تصويب اين قانون يک فعاال شبرد تب وسيله پي

  .غيراجتماعی نياز دارند

رار داده،  قوانينی راامريکادر حاليکه تعداد ديگری از اياالت  ارگران را ھدف ق وق ک ه حق ند ک  به رسميت می شناس

رار  قانون ويسکن سين به ميزان عظيمی خصومت آميزترين مقياس ضدکارگری را برای حل کسری بودجه ھدف ق

  .داده است

ه ديويد واينز ود جمھوری خواھان ک رل ، يک معترض و دانشجوی دانشگاه ويسکن سين معتقد ب دولت ايالت را کنت

رار در دست دارد شار ق رای تحت ف ق يک فرھنگ جنگ ب  سعی ميکند تا با اتحاديه ھا جنگ برپا کند و در حال خل

  .ی منصرف کندأدادن مردم فقير ھستند تا آنھا را از رفتن به صندوق ھای ر

رأ اساس وعده ھای مشاغل رهاو توضيح ميدھد که دولت ب ه م دم ی آورد، اما در عوض روی موضوعاتی خم شد ک

  . ی دھندگان و قانون ضداتحاديهأی رئحياتی ميبينند، مانند کارت شناساکمتر آنھا را 

یاً آنھا در حال حاضر اصال و ابد:" ديويد ميگويد ا م ه اينج ا ب ستند، آنھ ورد مشاغل نگران ني د و سعی می  در م  آين

وان يک شه کنند و اتحاديه ھا را می ترکانند و از اين فرھنگ ستيزه گری ب ردم جوان و عن ا م د ت تفاده ميکنن يوه اس

  ."ی دادن منصرف کنندأمردم فقير را از ر

ن اعتراضات در مجموع  ده اصلی پشت اي ن يک توسعه عظيم است، و رانن مجری راديود الکس جونز ميگفت اي

  .اقتصاد است که بر اثر دالر متورم شده نزول کرده است
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ر :او اضافه ميکند ا شروع دوران رياضت و جھانی شدن ب ه در اروپ زی ک ذاری ست، چي ر گ ا در حال اث  روی دني

  .  ستامريکاخاورميانه در حال کشيده شدن به از شد، و 

شدت خشمگين ميشوند، ه ما در حال ديدن مردمی ھستيم که ب. ن ھستيماحال مشاھده اعتراضات وسيع، مخالفما در " 

  ."دن گارد ملی تھديد کرده اندما دولتمران ويسکن سين ديده ايم که مردم را به خبر کر

ای ؤس: او می افزايد ان دني اجران فرمانرواي ا بانکدارھا و ت شوند  ي روز مي ال اين است آيا مردم عليه اين وضعيت پي

  "جديد پيروزمندانه دولت دنيای جديدشان را رو ميکنند؟

ی سازماندھی گردي ين الملل درتھای ب ی را جونز معتقد بود اعتراضات ھماھنگ و توسط ق ه داليل ن خاطر ک ه اي ده ب

  . ارائه دھد که زيربنای قدرت جھانی به ميان آورده شود و در خاتمه يک دولت جھانی را

  ghtsri-labor-union-anti-protest-wisconsin/news/usa/com.rt://http/:  منبع

ه ۀ اگر چه شرايط زندگی در آنجا با کشورھای تحت سلطامريکا اوضاع ةً قاعد  آن مانند مصر و کشورھای خاورميان

م  رين رژي ا داشتن وحشی ت ران ب او به ويژه کشور اي اوت ھ ونی، تف ستثنئکن ا م  از شعله ور شدن خشم ای دارد، ام

ارگران سازماندھی اعتراضات. کارگران و اعتراضات کارگری نمی تواند باشد افع ک ی که اگر درست و در جھت من

سم خون امريکاشود به واقع به دليل اوضاع اقتصادی  د گورکن امپريالي  و قرار گرفتن آن در لبه ورشکستگی ميتوان

ه شاھد صحنه ھا امريکا اقتصادی –بايد ديد حال که اوضاع سياسی .  گرددامريکاآشام  ی  کم و بيش مشابه با آنچه ک

ادر  ا "مصر و تونس و ايران دنيا شاھد آن است و سرکرده قلدران دني فيد غارتگران " اوبام اخ س اش و ک اير اوب و س

ه ه ب" دلسوزی "برای مردم آنھا رعايت " خرج ميدھند، چه کسی قرار است اوباما و ھليری کلينتون و مک کين را ب

 شود که بی امريکاو دلسوز مردم ! دارد؟" ذرحبر"از اعمال خشونت در حق مردم دعوت کند و " حقوق بشر جھانی

رای ت شان ب ات ھاي ستان و أشک فريادھای خشم آنھا از اينکه مالي ردم افغان ه ارتش وحشی شان و کشتن م مين ھزين

د  ر ميکنن ا تنگ ت ه آنھ ه روز ب دگی را روز ب ه زن شود و دولت جنايتکارشان حلق اير کشورھا صرف مي عراق و س

  چيست؟ 

ی چون اسکات واکر برای جلوگيری از رفتن به گور خود و روياھای ضدبشری شان ددخوترين ئھاورتامپربی شک 

ده آ حيواناتی ھستند که رژيم ھای وحشی ايران و مصر و افعانستان و عراق را روی کار می ورند، اين حيوانات درن

ارگران  د الشو محروو خون آشام حتی به خواھر و برادر خود رحم نميکنند چه رسد به ک ا بتوانن ان ت وری ت امپراۀم

ان در حامريکا اتوری عري ال ديکت ارگران و اعم ق ک د را با بردگی مطل ده نگھدارن ا زن ان ق. ق آنھ ه ھم هسب  اوتی ک

  . سرخپوست صاحب شدند١١.٠٠٠.٠٠٠را با کشتن " امريکا"

ه از طرفی اما، آيا از اينکه سرمايه داری ھر سمبلی از لنين را در دنيا ميخواھد نا ی از ب بود کند تعجب بايد کرد؟ حت

ه  رفراندم گذاشتن نام شھری که لنين در آن متولد شده بود و مردم آن شھر بعد از انقالب کبير اکتبر اسم آن شھر را ب

شه ۀپاس خدمات ارزشمندش به طبق ه داشت کارگر لنين گذاشته بودند؟ و در اصل ھر آنچه را که مارکس اندي ين ب  لن

اران  درآورده ءاجرا ن آموزگ سانی اي شه ھای واالی ان ا اندي د؟  ام بود را اسکات واکر ھای درنده ميخواھند نابود کنن

ن ! پرولتاريا که نابود شدنی نيست د اي اتی را امری جدی می انگارن ارزه طبق به ھمين دليل وظيفه تمام کسانی که مب

ا باشنداست که بی وقفه در ارتقاء سطح آگاھی کارگران و سازماندھی آنھا  ان کوش ی ام اتی ب . برای يک مبارزه طبق

ران امروز  ھر گونه قصور مبارزاتی دودش تنھا به چشم کارگران و محرومان نخواھد رفت که به چشم تمام مزدبگي

  .  ی که بدون شک بدون سالح برای مقابله به دشمن پيروزی آن ممکن نيستمبارزه ا. فرداھاستو 

 


