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بخشدمی گرما اعتراضات به مترو کارکنا ِن و هاخانمانبی یمبارزه ؛برزیل

فری آندرهنویسنده: 
خاکسار آرام ترجمه:

 پنجسسم تاریسسخ در اسسست، رفته برزیل در جهانی جام برگزاری استقبال به که اعتراضاتی و مبارزات بطن در
 از هایشخواسسسته که اعتصاب، کردند. این آغاز را مهمی جمعی اعتصاب پائولو سائو متروی کارگران ژوئن
 از استفاده همگانی حق که کندمی نمایندگی را مبارزاتی است، رفته فراتر کارگران دستمزدهای شدن بهتر
 شده تبدیل ملی توجه کانون به اینک که ایارزهمب اند؛داده قرار دخو کار دستور در را عمومی نقل و حمل
است. گرفته قرار حکومت شدید سرکو ِب و فشار تحت دلیل همین به و است

 گذشسسته، شد. تابستان آغاز گذشته سال وسی ِع اعتراضی هایآکسیون شروع سالروز در دقیق ًا اعتصاب این
 ایسسن بسسه اعتراض [در نفر هامیلیون یافت، افزایش عمومی نقل و حمل از استفاده هایتعرفه کهاین  از پس

 شورش یک ترتیب این به و درآوردند خود تسخیر به را برزیل در شهر صدها هایدولت] خیابان تصمیم
 و ایسسالتی هایدولت اجتماع ْی هاینارضایتی مهیب انفجار این اثر درپیوست.  عوقو به کشور کل در میمرد

 ایسن حسال، ایسن بسا نداشستند؛ هساقیمت افزایسش هسایبرنامه گذاشستن کنار جز به ایچاره حاکم نهادهای
نشد. عمومی نقل و حمل یحوزه در سازیخصوصی و نئولیبرالی هایسیاست توقف به منجر اعتراضات

طبقاتی یمبارزه جدید یصحنه

 رشسس ِد بسسه رو رونسسد بسسستر در بار این که بودیم کارگری جنبش جدید خیزش شاهد ،۲۰۱۳ وئنژ سوم از
 اقتصسساد ِی-سیاسسسی الگسسوی و هسسابرنامه مر ِگ به منتهی مسیر امتداد در سر برآورد؛ یعنی اقتصادی بحران
).۲دیلما دولت هم و ۱لول دولت هم» (کارگران حزب« هایدولت

 امسسا. شدنمی دیده اییکپارچه و واحد یمبارزه که طوری به یافت، تریپراکنده شکل مبارزات آن، از پس
 در چه متعددی، هایباعتصا] دوره این در. [بود ترواضح و ترمحسوس کارگر یطبقه کاراکتر عوض، در

 یطبقه از هاییحوزه بر علوه. داد تکان را کشور خصوصی، هایبخش در چه و عمومی و دولتی هایبخش
 ، شسساغلین بخسسش خسسدمات اجتمسساعیمعلمسسان، ونهمچسس( هستند غنی مبارزات ِی هایسنت دارای که کارگر

 دسسست بیشتری شغل ِی  ِیامن-نا با که هاییبخش کارگران ...)، فلزات، صنایع پست، کارکنان بانک، کارکنان

بود. برزیل جمهور رئیس ۲۰۱۱ تا ۲۰۰۳ سال از دوره دو در که کارگران»، «حزب بنیانگذار داسیلوا، لوا ایناسیو لوئیز ۱
است. گرفته دست به را دولت ریاست ۲۰۱۱ سال از که برزیل کنون ِی جمهور رئیس روسف، دونا  دیلما۲
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 بسسه نیسسز هستند روبرو بیشتری هایدشواری با ایاتحادیه ده ِیسازمان برای نتیجه در و هستند گریبان به
گرفتند. قرار مبارزات قلب در و آمدند میدان

 انعکسساس کشسسور کل در که بود ژانیرو دو ریو شهر چ ِینظافت کارگران حرک ِت رابطه، این در بارز ینمونه
 حکومسستی سرکوب با تنها نه آنها زدند. اعتصاب اعتصاب به دست کارناوال برگزار ِی دوران در آنها یافت؛
 آمد. بسسا حکومت یار ِی به هاآن کنش سرکو ِب در نیز دولت حام ِی هایاتحادیه بروکراسی بلکه شد، روبرو

 شسسناخته آن بسسا که ها»  (نامی«جاروکش تا شد موجب آنها یمبارزه از مردمی عظیم پشتیبان ِی وجود، این
 مبسسارزات تسسا شد تبدیل عاملی به ودخ موفقی ْت این که یابند؛ دست بزرگی پیروز ِی به نهایت اند) درشده

 مجتمع در که بود کارگری هزار ۲۸ اعتصاب دیگر، یبخورد. نمونه رقم کشور شهرهای دیگر در مشابهی
 سسسائو و ژانیسسرو دو ریسسو رانسسا ِناتوبوس بسسزرگ اعتصاب لبتها اند. ومشغول کار به ژانیرو دو ریو پتروشیم ِی

رهرغ ِم هک اعتصابی افزود؛ لیست این به باید هم را پائولو .پیوست وقوع به هایشاناتحادیه رهبرا ِن خالفتم ب

 ترینقسسوی از یکی. برندمی سر به اعتصاب در بسیاری و هستند مبارزه مشغول زیادی هایبخش اکنونهم
 کسسه جسسایی ؛)پسسائولو سسسائو دانشگاه (.پ.اس.یو در خصوصا دارد، جریان شهرها هایدانشگاه در هااعتصاب

. اندکرده دهیزمانسا [حرکت خود را] چشمگیری ونح به کارکنان سایر و استادان و دانشجویان

۳ام.تی.اس.تی. مرکز ِی نقش

 شسسهر در ویسسژه بسسه را، هاتوجه )تی.اس.تی.ام (» خانمانبی کارگرا ِن جنبش« اعتراضات اخیر، هایهفته در
 بسسه دست خانمانبی کارگران جنبش مه، ماه سوم پایانی ساعات است. در کرده جلب خود به پائولو، سائو

 یمحله در هسسازمین بودنسسد. ایسسن شسسده خسواریزمین یمهطع تسسرپیش که دز هاییزمین یگسترده اشغال
 بناست که دارند قرار استادیومی مایل ِی چهار از کمتر یفاصله در و پائولو سائو شرق یمنطقه در ایتاکوئرا
شود. برگزار آنجا در جهانی جام یافتتاحیه یمسابقه

 میلیسسون (چهارصسسد رئسسالی میلیسسارد یسسک اسسستادیو ِم تسسا نزدیک یفاصله این با مکانی در هاییزمین اشغال
 خسسر ِج و تخصسسیص آن، سسسمت یسسک در که کندمی بازنمایی را پرتناقضی شکا ِف شکل بهترین به دلری)،

 و امل ک بسسزر ِگ دللن و سسساز،وساخت هسسایابرکمپانی فیفسسا، بسسرای کلن سودآور ِی نفع به عمومی منابع
 آن تحسست زنسسدگی به ناچار رانکارگ که است آوریشرم وضعیت دیگر، طرف در و دارند؛ قرار مستغلت

هستند.

 شسسامل را خسسانواده ۴۰۰۰ حسسدود حاضر حال در و شود،می مردم» نامیده «جام ایتاکوئرا در اشغال جنبش
 مناطق از برخی (در شد مسکن بهایاجاره و امل ک هایقیمت نجومی رفت ِن بال باعث جهانی شود. جاممی

۳    Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – خانمانبی کارگرا ِن جنبش
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 در زنسسدگی و خود هایخانه تر ک به مجبور کارگر هایافت). میلیون افزایش درصد ۲۰۰ تا هاقیمت شهر،
 در عمسسومی نقسسل و حمسسل مشکلت شد ِن تربغرنج به که اتفاقی شدند؛ کارشان محل از دور بسیار مناطقی
 بخشسسی عمسسوم ْی ونقسسلحمل و مسکن از مندیبهره ح ِق اوصاف، این انجامید. با لوپائو سائو همچون شهری
 هسایکمپانی و تساجران دسستان از را خسسود شسهر کسسارگرا ْن آن، طی در که است ایمبارزه از ناپذیرجدایی
گیرند. می پس بزرگ

 همراهسسی بسسا و خانمسسانبی کسسارگر هسسزاران حضور با متعددی تظاهرات توانست خانمانبی کارگران جنبش
 آنها اعتراض ِی پیمای ِیراه آخرین در. کند دفاع خود طالباتم از آن یار ِی به و کند سازماندهی شانمتحدان

 تسسا هفته یک یفاصله در استادیوم، به منتهی خیابا ِن تا شد باعث معترض ۲۵۰۰۰حضور ژوئن، ۴ روز در
 آغاز تواندمی حتی که گذاشت نمایش به را جنبشی قدر ِت تظاهرات این. شود مسدود جهانی، جام شروع

.کند مواجه تهدید با را جهانی جام

 کسسرد اعلم جنبسسش ا،ایتاکوئر در] هازاغه[ قهرآمیز  ِنبرچید [دولت مبنی بر] تهدید از پس قبل، روز چند
 حمسسام مقاوم ْت صورت در که شد داده هشدار گیری،موضع این به واکنش در و کرد؛ خواهد مقاومت  که

 روسسسف دیلمسسا جمهور رئیس فدرال دولت ژوئن، چهارم از پس اندکی یفاصله به  اماافتد.می راه به خون
 هایزمین. شد خواهند برآورده هاخواسته از برخی که کرد اعلم و کند آغاز را مذاکرات تا گرفت تصمیم
 و گیرنسسد، قسسرار استفاده مورد مناسب قیمت با هاییخانه ساختن برای مردم» باید «جام توسط شده اشغال
 به. شود پرداخت باشد، اعتراضی جنبش دستان در آن مدیریت هک می،عمو مالی منابع توسط آن یهزینه
 کسسارگرا ِن جنبسسش بسسرای مهسسم پیسسروزی ایسسن شسسود، تأییسسد رسمی طور به دولت نشین ِیعقب اینکه محض

کند. هموار مختلف هایجنبش مبارزات جدید دور رویپیش برای را راه تواندمی خانمانبی

میدان یمیانه در مترو کارگران

 مسستقی ْم دشسسمن مبارزه، این . درزدند اعتصاب به دست نیز مترو کارکنان که بود تحولتی چنین بستر در
 کسسه اسسست، )۴بی.دی.اس.پی یا برزیل دموکرات سوسیال حزب از( آلکمین جرالدو رهبری به محلی دولت

 بسسرای پلیسسس لشسسکر ارسسسال بسسا کنون تا ایالتی دولت. است کارمحافظه و نئولیبرال  ِراست خلف ینماینده
 رونسسد در فردمنحصسسربه سرسسسخت ِی و اخسسراج بسسه کسسارگران تهدیسسد اعتصاب، صفوف بارخشونت سرکوب

.است کرده آراییصف کارگران اعتصاب برابر در مذاکرات،

 حسسزب« بسسا عمومسسا و شسسود،می رهبری هااتحادیه چپ جناح از هاییبخش توسط مترو کارکنا ِن یاتحادیه
 حمسسایت از و دارد، تنگسساتنگی ارتبسساط» سوسیالیسسست کسسارگران اتحسساد« حسسزب و» آزادی و سوسیالیسسسم

مسسردم- و مرکسسزی یاتحادیه« با مترو کارگران یاتحادیه رهبری اعظم بخش است. برخوردار ایگسترده

۴     Partido da Social Democracia Brasileira برزیل دموکرات سوسیال حزب
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 .نسسدارد وابسسستگی فدراسسسیونی هیچ به اتحادیه خود اما است، پیوند در» ۵مبارزات هماهنگ ِی برای ملی نها ِد
 حسسالی در ایسن و شسسود،می برگسسزار نفسر ۲۰۰۰ از بیش حضور با و روزانه طور به کارکنان عمومی لساتج

 هسسدف ایسسن بسسا عمدتا بخش، این در اعتصاب صفوف. است نفر ۹۵۰۰ بخش این کارگراان تعداد که است
رهانسسدازی برخسسی از خطسسوط مسسترواز ات شوندمی سازماندهی رهی بخش ریاست مترو برای را   اقدام خودسران

 شکسسستن بسسرای کسسه پرسسسنلی اغلب که چرا ،اندازدمی خطر به را مردم امنیت هک اقدامی کنند؛ جلوگیری
.اندندیده آموزش] مترو قطارهای هدایت [برای شوندمی اعزام اعتصاب خطوط

 وجه هیچ به ولی کند، تحریک مترو کارگران علیه بر را عمومی افکار تا زندمی دست اقدامی هر به دولت
 »برزیسسل دموکرات سوسیال حزب« پیشی ِن هایدولت و آلکمین محلی دول ِت. است نبوده موفق کار این در

 مبسسالغ کسسه داشسستند دسسست هسساییکارتل یسسسلطه گیریشکل و مالی فساد عظی ِم  هایرسوایی در مستقیم ًا
 خسسدمات و کالهسسا کسسه ،آلستوم و زیمنس پیکرغول هایکمپانی دهند؛می رشوه دولتی ماموران به هنگفتی

شوند.می وبمحس از این دست شاخصی هاینمونه کنند،می تأمین را پائولو سائو متروی برای لزم

 علیسسه بسسر را متعسسددی تظسساهرات اعتصسساب، برای اوضاع کردن آماده راستای در مترو کارگران یاتحادیه
 کسسه کسسرد اعلم همچنین . اتحادیهکرد سازماندهی عمومی نقل و حمل مورد در محلی دولت هایسیاست

 باشسسد، آزاد مسسترو بسسه مسسردم ورود مسسسیر کسسه صورتی در نکند، وارد  لطمه مردم به اعتصاب اینکه برای
 پیشسسنهاد اینشوند.  مندبهره مترو خدمات به   رایگان     دسترسی از مردم تا گیرندمی سر از را کار کارگران

 به جامعه در عمومی نقل و حمل شد ِن رایگان تا شد باعث و شد مردمی یگسترده حمایت جلب به منجر
 زمسسان همسسان از و شسسده مطسسرح ۲۰۱۳ ژوئسسن از کسسه پیشسسنهادی شسسود؛ شده گذاشته بحث به جدی طور

.است کرده پیدا محبوبیت

 روز در کسسه دادگسساهی اسست؛ برخسسوردار کارگران حقوق به رسیدگی دادگا ِه حمایت از دولت مقابل، در اما
 یارائه برای اتحادیه ضمانت عدم را آن دلیل و داد رأی اعتصاب بود ِن غیرقانونی به(!)  شنبهیک تعطی ِل

 و «ضسسروری خسسدماتی چنیسسن کسسه چسسرا خوانسسد، وآمسسدرفت اوج سسساعا ِت طسسول در خسسدمات کما ِل و تمام
 را خسسدمات درصد ِی ۱۰۰ یارائه بایستی کارگران  که وقتی پرسید باید اوصاف، این ناپذیرند». بااجتناب
 ایجسسریمه پرداخسست بسسه را اتحسسادیه همچنیسسن دارد؟! دادگاه معنایی چه اعتصاب حق دیگر کنند، تضمین
 بسسود ِن مشسسروع و قانونی به و کرد محکوم اعتصاب رو ِز هر  برایدلری) هزار ۴۰( رئال هزار ۱۰۰ معادل
د.دا رأی اعتصابی کارگرا ِن اخراج

۵   CSP – CONLUTAS، سندیکاهای کنفدراسیون مبارزات» که هماهنگ ِی برای ملی - نهاد مردم و مرکزی ی«اتحادیه 
دهد.می تشکیل را برزیل گرایچپ
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 شجاعانه اقدامی در کارگران از انبوهی ژوئن، ۸ شنبهیک روز در دادگاه، تصمیم اعلم از پس وجود، این با
 و دهنسسد ادامسسه دادگسساه و هارسسسانه دولسست، با مقابله با جدیت به تا گرفتند تصمیم عمومی مجمع طریق از

بماند. پابرجا همچنان اعتصاب

 جنبسسش جملسسه از اجتماعی، هایجنبش سایر و کارگری جنبش دیگ ِر هایبخش از بسیاری ،حاضر حال در
 و سراسسسری اقسسدام یک ده ِیسازمان حال در دانشجویان و جوانان مبارز هایسازمان و خانمانبی کارگران
 مسسترو کسسارگران زدن ِیمثسسال یاراده و . قدرتهستند مترو اعتصابی کارگران تصمیم از حمایت در گسترده

 دولسست به را سختی شکس ِت تا است قادر اعتصاب حامیا ِن ده ِیسازمان با همراهی در مبارزه پیشبرد برای
. کنندتحمیل

 ممکن پیکار این در پیروزی و هاآن حرکتر با فعالنه همبستگی و مترو کارگران دور حمایتی یحلقه ایجاد
 و جهسسانی جسسام برگسسزاری طول در مبارزات جدی ِد دور گرفتن اوج برای اثرگذاری نهایتبی عامل به است
.شود بدل آن پایان از پس

ساعته 24 عمومی اعتصاب یک ده ِیسازمان و مبارزات کرد ِن متحد برای تل ش

 اسسست. ایسسن کسسرده فعسسالیت برزیسسل در جسساری مبارزات ساختن متحد راستای در توان تمام  با۶ال.اس.آر.
 مسسردم-نهسسا ِد و مرکسسزی یاتحادیه« » باخانمانبی کارگران «جنبش کرد ِن هماهنگ برای شخص ًام سازمان

 بسسه یابیدست برای گراست،چپ هایاتحادیه هماهنگی ساختار پویاترین که مبارزات» گ ِیهماهن برای ملی
است. امانج ُشرف در اینک که ایفرخنده اتفاق نکرد؛ فروگذار یتلش هر از یکپارچه، اقدام یک

 کنفرانسسس یک  که کردیم مطرح عمومی مجامع یهمه در را ضرورت و نیاز این ما ها،تلش این کنار در
 مبسسارزات ِی یبرنسسامه و سسساختار به دستیابی هدف با جاری مبارزات ِی هایجنبش از متشکل ملی و سراسری

 در عمسسل بسسه بسسرای توانسسدمی جنبش اکنون که کشیدیم پیش را بحث این ما شود. همچنین، تشکیل واحد
رنیافته یساعته ۲۴ موم ِیع اعتصاب یک برگزار ِی ضرورت آوردن  خیسسز کشسسور) لکسس در( پایین از سازما
بردارد.

 نابرابری دلیل به امروز که جوانانی و کارگران یهمه و هاخانمانبی معلمان، مترو، کارکنان متحد یمبارزه
 است نیازیپیش ،اندخواسته پا به و شده بیدار است کرده تحمیل مردم به جهانی جام میزبان ِی که فاحشی

برزیل. در سوسیالیستی چپ و کارگری یرزمنده جنبش یدوباره پیکربندی و بازسازماندهی برای

۶ ,   Liberdade Socialismo e Revolução - در تروتسکیستی سازمان یک که انقلب»، و سوسیالیسم «آزادی، حزب 
است. برزیل
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- وبسسسایت در ژوئسسن ۹ تاریسسخ در که ایمقاله از است ایترجمه متن * این .lct cit org )آزادی، حسسزب نارگسسا» 
است. شده  منتشرانقلب») و سوسیالیسم
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http://www.lsr-cit.org/nacional/25-nacional/1205-greve-dos-metroviarios-de-sao-paulo-e-luta-dos-sem-teto-aquecem-o-clima-nas-vesperas-da-copa-do-mundo

