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فوتبال: جهانی جام یدرآستانه

داد تکان را برزیل اعتصابات از موجی دیگر  بار

ش. ترجمه: مصی

 ۱۱، که تنها حححدود ۲۰۱۴: مبالغ هنگفت صرف شده از سوی دولت برزیل برای میزبانی جام جهانی پراکسیس توضیح
تنتر سححاخته تیشود، فشارهای اقتصادی بر فرودستان این کشور را هر چه سححنگی تهی مستقیم را شامل م  میلیارد دلر هزین
تهی دولت تترگرایان تتهای راس تیهای پیشین نسبت به سیاس تیهای حاصل از این شرایط با نارضایت  است. از این رو نارضایت
تهی کاررگر برزیل انجامیده است. متنی که تمبند ِی اعتراضات و اتحاد وسیع اقشار فرودست و طبق  برزیل درآمیخته و به ه
تهای است از رگزارشی خواندنی در همین رابطه، که به اعتصابات سراسر ِی اخیححر و اعتراضححات تیخوانید، ترجم  در ادامه م
تههای اخیر با تیپردازد. این اعتراضات که در ما تشهای اجتماعی در برزیل م تهی کاررگر و دیگر جنب تهی طبق  پیاپی و متحدان

تتهای قابل توجهی داشته، از ابتدای ماه ژوئن دوباره اوج رگرفته است. دیروز،    ژوئححن،۱۲رشد زیادی همراه بوده و موفقی
تیشححد، تهی مراسم افتتاح جام جهانی از شهر سائو پائولو به سراسر جهان مخابره م تهکنند تمزمان که تصاویر ویدئویی خیر  ته

تههاییتصاویری دیگرانبوهی از  تههای مجازی را به تسخیر درآورد. این تصاویر مملححو از صحححن تگها و شبک   نیز برخی وبل
تنهای شهر سائو پححائولو  بود که یورش دستگاه سرکو ِب عریض و طوی ِل دولت برزیل به هزاران معترض حاضر در خیابا
تیداد. به رگواهی این تصاویر، پلی ِس دولت برزیححل در سححرکوب اعتراضححات دیححروز  (و تعدادی دیگر از شهرها) را نشان م
تکآور تههای پلستیکی و رگاز اشحح تمنظیری را به نمایش رگذاشت، که حتی شلیک مستقیم رگلول  خشونت افسار-رگسیخته و ک
تی مردم ِی این روزهای برزیححل بیحانگر آن اسحت کحه ته تیشد. با این حال، اعتراضات همبست  علیه معترضان را نیز شامل م

تهاند و این «بازی» ادامه دارد.  «مردم متحد» به وسط «زمین» آمد

*  *  * 

یهی جام جهانی فوتبال: بار دیگر موجی از اعتصابات برزیل را تکان داد در آستان
 «فوتبححال قیمححتی هححر به که دارد این بر سعی تلویزیونی تبلیغات جهانی، جام هایبازی شروع از پیش روز چند

 جهححانی جححام یححک تصویر تا است تلش در دولت هنگام همین در و دهد قرار هاخبر فصلسر در برزیل» را
 برونححد، مسححابقات تماشححای به حتی شاید که را، هاتوده نارضایتی تواندنمی کسبفروشد. هیچ مردم به را خوب
 بلیححط، رگححزاف هححایقیمت همچححون شرایطی با دیگری کشور هر در جهانی جام هایبازی ارگر البته کند؛ پنهان
 مسححکن، نداشححتن نححامطمئن، و رگران نق ِل و حمل ویرانه، مدارس ها،بیمارستان در طولنی هایصف سیل، وجود
 بررگححزار بال تورم وجود و خرید قدرت شدن کم برق، مقطعی قطع آب، کمبود مشکل هم جدیدا و مالی، فساد

 و هححاتناقض ایححن بازنمححای ِی از جلححورگیری بححرای دولححت انگیخححت. بنححابراین،برمی هانارضایتی از موجی شد،می
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 قبیححل از عمححومی، اقدامات از جلورگیری برای و دارد، وجود کشور واقعی زندرگی بطن در که اجتماعی یهاتضاد
 نهححایتبی و خشححن و رگرانهسححرکوب هححایروش از نشححینان)،(زاغه فاول در اجتماعی یهاناآرامی و هااعتصاب

کند.می استفاده دریایی و زمینی ارتش کاررگیری به جمله از رگرانی

است! فراگرفته را کشور اعتصابات از موجی

 اسححت. کححرده جلححب خححود بححه را همگان توجه برزیل سیاسی سپهر در متوالی هایاعتصاب اخیر، هایهفته در
 پول (واحد رئال ۳۰۰۰ که شان، حقوق حداقل افزایش درخواس ِت با پیش ماه یک از پائولو سائو مناطق معلمین

 ی][خلقححانه تلفی ِق با را خود قدرت ،ژانیرو دو ریو اتوبوس برند. رانندرگانمی سر به اعتصاب در برزیل) است،
 افزایححش خواهححا ِن آنهححا رگذارنححد؛می نمایش به نفری صدها اعتصاب صفوف برپایی با همراه پراکنده اعتصابات

 آن در نفححر هححزار دو که عمومی مجمع یک در پائولو سائو دانشگاه هستند. کارکنان خود حقوق درصدی چهل
 هایهدانشححگا سایر در که تصمیمی بزنند؛ اعتصاب به دست  مه۲7 تاریخ از تا رگرفتند تصمیم داشتند، شرکت
 جملححه از عمححومی، خدمات بخش چندین کارمندان و شد.کاررگران رگذاشته اجرا به نیز پائولو سائو استا ِن دولتی
 در قبححل مححدتی از یا ،پائولو سائو متروی وکارمندان کاررگران همچنین و دولتی اجتماعی خدمات کاررگرا ِن تمام

زد. خواهند اعتصاب به دست رو پیش هایهفته در که اندکرده تهدید یا و برندمی سر به اعتصاب

 و کندمی کامل ملی یصحنه در رگسترده) را اعتصابات (تابلوی تابلو این پائولو سائو اتوبوس رانندرگان اعتصاب
 هححایروش و سححندیکاها نفححوذ کححاهش بححا بلکه است، افزایش به رو طبقاتی مبارزات تنها نه که دهندمی نشان

 کححه است رسیده آن هستیم. زمان روبرو هم مبارزاتی هایروش شدن نتیجه] رادیکال در [و هااتحادیه رهبری
– را مبححارزه از جدیدی هایروش و نهند کناری به را هایشاناتحادیه رهبران پائولو سائو هایاتوبوس رانندرگان

 از را یشححانهااتوبوس اعتصححابی راننححدرگان روش، ایححن مبنای بر که درآورند؛ عمل اند- بهکرده ابداع خود که
 قححرار کشححور شهر بزررگترین اصل ِی هایخیابان و اصلی ترمینال هایراه در و کرده خارج هااتوبوس توقف محل
کنند.می متوقف را نقل و طریق] حمل این [از و داده

 دیگححر امتیححازات با همراه را  درصدی۳7 حقوق افرایش شدند موفق که ژانیرو دو ریو رفتگران پیروزی از پس
 حححال در کححاررگران بین در ایعمومی آرگاهی است، جریان در که دیگری اعتصابات طی در و آوردند، دست به

 از بیشححتر بسیار دستمزدی افزایش توانمی که است شده روشن است]: اینک این بیانگر [که است؛ رگیریشکل
 رهححبران بیححن مححذاکرات طححی در اخیححر هایسال در که رسمی، تورم نرخ از بالتر درصد دو یا یک ناچیز رقم

آورد.  دست به شد، می کسب کارفرمایان و هااتحادیه

کنید! متوقف را کشور صعنتی هایبخش به حمله

 هححاییارانه از ضمن در و داشتند اخیر هایسال در را سودآوری رکورد کارفرمایان اتوموبیل، صنعت بخش در
 مقابححل در خححود شانتاز به اما دادند، انجام نیز بزررگی هایرگذاریسرمایه و بودند برخوردار نیز دولتی چنانیآن
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 دهنححد. و کححاهش هم باز را تولید یهزینه بتوانند تا دهند،می ادامه یافته کاهش فروش کهاین بیان با کاررگران
 را خود هایراه] طرح این [از و کنند تحمیل کاررگران از بسیاری به را اجباری هایمرخصی یا بیکاری از موجی

سازند. پیاده هاکارخانه اکثر در

 قراردادهححای تعلیححق شححدن نهادینه به که است قانونی یلیحه یک کرد ِن نهادینه حال در روسف دیلما دولت
 دسححتمزد از نیمححی تنهححا مححوقت بیکححاری دوران در تا دهدمی اجازه کارفرمایان به لیحه انجامد. اینمی کاری

 حححزب دولححت کححه است چنینشود. این مندبهره دولتی هاییارانه از بتواند حال عین در و بپردازد، را کاررگران
 راسححت تححاریخی هححایپروژه از یکححی کردن پیاده به کار بازار راستای] اصلح در قانون این [اجرای با کاررگران

 یدوره یححک بححه فقححط قبل کححه قححانونی ست؛ملی سطح در آن کردن عمومی دنبال به و زند،می دست برزیل
 و اسححت شححدن عمححومی حال در اکنون هم بود، شده اجرا کارخانه چند در تنها و بود محدود ماهه پنج حداکثر

است. کاررگران شغل و زندرگی علیه خشن یحمله یک  واقع در این

 اخححراج تهدیحح ِد بححا کارمنححدان و کححاررگران که جایی ،دوکامبو برناردو سائو شهر در بنز مرسدس یکارخانه در
 تححوجهی قابححل اعتصححابات شححوند،«داوطلبححانه» می استعفای قبول به مجبور حتی و هستند روبرو نفره چندهزار
رگذاشت.  نمایش به را حملت این مقابل در مقاومت و مبارزه برای کاررگران این یاراده که رگرفت صورت

ملی! رویدادهای دوران به بازگشت برای روزی  مه،15

 همگرایححی و همراهححی کححه پیوست وقوع به متعدد هایاعتصاب یدارنده بر در ملی رویدادی  مه،۱5 تاریخ در
 اقححدامات مححترقی، جوانححان تظححاهرات  ِپیوسححتن هححم به این که ساخت، ممکن را اجتماعی یهاجنبش سراسری
 از بسححیاری که شد این به منجر سرپناهان»،«بی جنبش همچون دیگر اجتماعی هایجنبش و کاررگران اعتراض ِی

 ۱5۰۰ پححائولو سححائو شححود. در مسححدود برازلیححا و پائولو سائو مثل ییهاشهر در دسترسی مسیرهای و هاشاهراه
 پرداختنححد. صححفوف تظححاهرات بححه شححهر  مرکححز در و کردند متوقف را کارشان مترو نگهداری و تعمیر کاررگر

 نیححز معلمیححن عظیححم تظححاهرات داد؛ روز ایححن بححه خاصی یجلوه نیز شهر شرق در و جنوب در فولد کاررگران
کند. بلوکه را شهر از مهمی مراکز توانست

 و هارسححانه هححایتلش وجححود بححود. بححا نشده دیده  مه۱5 مانند عظیمی تظاهرات روز حال، به تا  سپتامبر7 از
 کردن پنهان به قادر آنها کنند، «ناچیز» توصیف اقلیت حضور با و ضعیف را روز این وقایع که این برای دولت
 دیگححر یرزمنححده اجتماع ِی هایجنبش و کاررگری اعتصابات [معترض] و جوانان بین اتحاد تقویت از خود ترس

 بححار این بلکه کرد، فروزان را رگذشته سال عظیم تظاهرات یشعله تنها نه که پیوستنی هم به نشدند؛ خیابان در
 متعححددی هایبحران اثر در ترس این داشت. و همراه به هم را کاررگر یطبقه بیشتر و] مرکزی ِت آفرینی[نقش

 آب شححدن قطع اند،نشده کامل که [مرتبط] دیگری هایسازه و ورزشی هایجمله: استادیوم از شود؛می تشدید
هستند. رویدادها میزبان که شهرهایی در مردمی هایشورش انفجار همچنین و شود، می تشدید روز هر که
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هستند! ملی اعتصاب یک  دعوت به ملزم کارگری های اتحادیه

 رهححبری (بححه ۱ث.اس.پ. کنلوتاسحح ماننححد حکححومت؛ مخححال ِف سححندیکاهای شححد، بیان آنچه داشتن نظر در با
 سححندیکای  و5.ث.ت.ب ،۴ث.یححو.ت  ) از۳پ.اس.او.ال. رهححبری (بححه سححندیکائی بیححن مجمححع ) و۲.پ.اس.ت.یو

 سحححال ژوئن خیزش هایخواسته سررگیری از و جاری مبارزات و هاآراییصف کرد ِن یکی راستای در باید ،نیرو
 صفوف با همراه و ها،اتحادیه یبدنه از متشکل دهند. اعتصابی فراخوان ملی سطح در اعتصاب یک برای پیش،

 و هححااتحادیه بوروکراسححی از دور بححه را، خودشححان هایخواسته که کاررگر هزاران و صدها تظاهرات و اعتصاب
کنند. حمل دولت، و کارفرمایان

 هسححتند، مبارزه مشغول هایشاناتحادیه در که طبقاتی پیکار یرزمنده فعالین یهمه برای تواندمی فراخوان این
 در عملححی تجربححه بححه کححه کننححد فراهححم کححاررگران از بسیاری برای فرصتی طریق این از تا باشد؛ ارزنده بسیار

 کححه ایححن یححا و بپیوندنححد سراسری اعتصاب به تا کنند ترغیب را آنها و یابند، دست طبقاتی یمبارزه رگرمارگرم
 همراهححی بححا ارگححر خصوصححا باشححد، قدرتمندتر هم این از تواندمی حتی فراخوان کنند. این وارد آنها به ایتکانه
 کنححار در شححود، بررگححزار سححندیکائی بین مجمع و ث.اس.پ. کنلوتاس یعنی اتحادیه ترینپرجمعیت و ترینمهم
 ریححو معلمیححن یاتحادیه دولتی، خدمات کاررگران قبیل: کنفدراسیون از مبارزه، حال در صنعت ِی هایبخش سایر

 بزررگترین کردن فلج قدرت که پائولو سائو در کاررگران اتحادیه ویژه به و ،خوزه سائو فولد کاررگران ،ژانیرو دو
 ابعححاد بححا سیاسححی بحران یک انداز ِیراه به منجر که نحوی به دارد؛ را جهانی جام هایبازی قلب و کشور شهر
 در کححاررگری مبححارزات تاریححخ در زدنححی مثال یانمونه تواندموقع] میبه و رگسترده [اقدام رگردد. این المللیبین

شود. برزیل

 و دهند ارائه کشور سراسر در را فراخوان این هااتحادیه ملی، سطح در جنبش روی پیش روزهای طول در ارگر
 عظیححم سراسححری اعححتراض یک به تواندمی حرکت این بخوانند، فرا اعتصاب به را خود اعضای هااتحادیه خود

 بخححش هححر صححنف ِی اعتراضححات برپححایی از تححوانکه: می است این آن و دارد خود با مهمی پیام که شود تبدیل
همچون: هاییشد. خواست متحد مشترک هایخواست حول و رفت [کاررگری] فراتر

1 .CSP – CONLUTAS، تشکیل را برزیل رگرایچپ سندیکاهای کنفدراسیون و است ملی سطح در مبارزات هماهنگی ساختار یک که 
دهد.می

سوسیالیست کاررگران اتحاد  حزب.2

آزادی و سوسیالیسم حزب. 3

4 .Central Única dos Trabalhadores است. ملی اتحادیه مرکز تریناصلی که پارچه،یک کاررگران مرکز یا

برزیل کمونیست حزب. 5
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 ریححو رفتگححران کححه کححاری همان  رئال)،۳۰۰۰( حقوق حداقل یدرصد چهل افرایش عمومی تقاضای•
زندرگی. هایهزینه افرایش میزان به توجه با اتوماتیک طور به دستمزد افرایش همچنین دادند؛ انجام

 پرداخححت کححاربران. لغححو و کاررگران کنترل تحت آموزش یبودجه افزایش و نقل، و حمل کردن ملی•
 آمححوزش کححردن دارها. ملححیسرمایه درآمد بر تدریجی مالیات عوض،] اخذ در [و عمومی، هایبدهی

ها.دانشگاه به ورود برای کنکور به دادن پایان و خصوصی

کار. دادقرار تعلیق ساز ِیعمومیالغای صنایع!  در اخراج و کار شرایط پذیریانعطاف هررگونهالغای •

 کححه بگیححرد حقوق قدرهمان رتبه،عالی کارمندان و قاضی و مجلس ینماینده جمله از جامعه، عضو هر•
کنند.می دریافت نقل و حمل و بهداشت کارکنان و معلمین

۲۰۱۴ ژوئن یکم

*  *  * 
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