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 مقدمه

مین سالگرد انقالب اکتبر روسیه، شاهد عروج مبارزۀ طبقاتی در مقیاس 102در ️◾
از مصر و سودان و تونس  :به فاز تعرضی از فاز تدافعی حرکتشو  هستیم المللیبین

)شمال افریقا( تا عراق و لبنان )خاورمیانه(؛ از هائیتی و اکوادور و شیلی )امریکای التین( 
 )در کاتالونیا و بارسلونای اسپانیاهای فرانسه و تظاهرات در زقهجلیتداوم اعتراضات تا 

داری سازی و معدنچیان و معلمان در قلب سرمایهاروپا( تا موج اعتصاب کارگران ماشین
 (.یعنی ایاالت متحدۀ امریکا)جهان 

شرایط  باعث تشابه ایسابقهبه شکل بی داری،سرمایه در نظام جهانی شدن تولید ️◾
ناگزیر خصلتی  همکه مبارزۀ طبقاتی  به همین خاطر استشده است.  دنیاکارگران 

« محتوا»در و  «یمل»در شکل خود  یطبقات ۀمبارزتا پیش از این . جهانی یافته است
 یحت ،یدارهیسرما ۀتوسع دیجد یهابا توجه به خصلتدر دورۀ اخیر  ی بود؛ اماالمللنیب

  .ردیگمیبه خود  یالمللنیخصلت ب شتریدارد هرچه ب همشکل در 

و مفرط ، چرخش در چهارگوشۀ دنیاکارگر  طبقات «چپ»چرخش به  در نقطۀ مقابل  ️◾
در واکنش به رشد  طبقات حاکم است. قرار داشته« راست»به  طبقات حاکمفزایندۀ 

تمام کثافات و ارتجاع سیاسی قرن  احیایاعتراضات اجتماعی و مبارزۀ طبقاتی، مشغول 
 «نوشهپی» دوران های سرکوب فاشیستیروش بکارگیری دوبارۀاش بیستم هستند )نمونه

در شیلی، سرکوب پلیسی در کاتالونیا، سرکوب نظامی در اکوادور و رشد جریانات 
واحد المللی اجزای یک فرایند بین که همگی کافاشیستی در آلمان و برزیل و امری

 هستند(.

فروپاشی  سال گذشته به دنبال 30طی . هستندنمود یک چرخش جهانی  اخیرتحوالت  ️◾
، شاهد یک نظم اجتماعی  جدید داریسرمایهدوبارۀ و بازگشت  شوروی استالینیستی رژیم

یا به عبارتی  ،اتتمرکز بیشتر سرمایه در دست انحصار گری مالی و طفیلیسلطۀ  بودیم:
اجرای وسیع  ،داردرصدی سرمایه 1طبقۀ کارگر دنیا به سوی یک اقلیت های انتقال ثروت
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آور اجتماعی و سقوط آزاد استانداردهای ی بهتهای نئولیبرالیستی، نابرابرسیاست
  اند.های بارز این دوره بوده، ویژگیزندگی

ها آور و سقوط آزاد استانداردهای زندگی به دنبال دهههتنابرابری اجتماعی ب️◾
های رنگارنگ بورژوایی های اقتصادی ریاضتی و نئولیبرالیسم و فساد حکومتسیاست

ها بهشت در لبنان که تا مدتعنوان مثال بهبوده است ) های اخیرمحرک اصلی خیزش
آمده، به حساب میهای کاپیتالیستی گذاریمنطقه برای سرمایه« بازار آزاد»

درصد کل ثروت را در دست دارد، در حالی  58جامعه انحصار « درصد 1»ثروتمندترین 
عراق با چهارمین در  ؛درصد ثروت است 1عه مالک کمتر از جام« درصد 50»که فقیرترین 

زندگی در فقر مطلق اش میلیونی 40درصد از جمعیت  22.5ذخایر بزرگ نفتی دنیا، 
سرمایۀ « مأمن»عنوان تا همین اواخر به جمهورشرئیسکه  همر شیلی در کشو کنند.می

درصد درآمد ملی را  33جامعه، باالیی درصد  1کرد، مالی منطقه برایش بازارگرمی می
 (.بلیعده است

صبر  ای بود که کاسۀ این کشورها صرفاً در حکم قطرهعموم تمهیدات ریاضتی اخیر در  ️◾
را به سرریز واداشت )مانند مالیات بر مکالمات واتساپ در لبنان،  جامعه ر  پ  لبالب 

 (.هانظایر اینافزایش بهای بلیت مترو در شیلی، افزایش قیمت سوخت در اکوادور و 

های زیادی دارد؛ از خصلت اوج گرفت، 2019در ماه اکتبر  که المللیمبارزۀ طبقاتی بین
 جمله:

محدود نبوده است؛ مبارزه صرفاً به شورش خیابانی و زد و خورد با نیروهای امنیتی  ️◾
همچون اعتصاب، اعتصاب عمومی، جاده بستن  پرولتریمبارزۀ مهم کاربرد ابزارهای  بلکه

  .و رایج بوده چشمگیرنیز و اشغال مراکز مهم 

کارگر  های رایج طبقۀفمنطق مبارزۀ طبقاتی تا حد زیادی )گرچه نه به تمامی( بر شکا ️◾
 این خود گواهی است بر تقدم مقوله طبقه بر قومیت و ملیت و مذهبغلبه کرده و 

های متفاوت شیعه و سنی و دروزی و اش اتحاد معترضان لبنانی از خاستگاه)نمونه
 بومیان در قیام اکوادور(. و مسیحی تا اتحاد کارگران و دهقانان
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مثالً است )بوده  چشمگیرریزش توهمات به احزاب سیاسی حاکم در اعتراضات اخیر  ️◾
 در عراق یامل؛ حزب أبه دفاتر حزب هللا لبنان و  معترضان شیعه ۀحملبه شکل در لبنان 
های به ساختمان« مدینه الصدر» نشین  حملۀ معترضان مناطق فقیر و شیعه به شکل

 دولتی و دفاتر احزاب شیعی حامی حکومت و به آتش کشیدنشان(.

جوان  طبقۀ این نسل . تهای اعتراضات کنونی اسحضور نسل جوان یکی از شاخصه ️◾

از  است، شدهارتباطی و رادیکال نولوژیشده، آشنا با تکشهری ،تحصیلکردهکه  کارگر
« درحال توسعۀ» اهمیت باالیی برخوردار است. این پدیده فقط مربوط به کشورهای

 هسال 38تا  23از جوانان درصد  70 در آمریکا آسیایی و افریقایی نیست. گواهش اینکه
 .1اعالم کردند که مایلند به یک کاندیدای سوسیالیست رأی بدهندطی یک نظرسنجی 

و در مواردی متکی به  ضات اخیر حدباالیی از خودانگیختگی و عدم رهبری را دارنداعترا ️◾
 . انداجتماعی نظیر فیسبوک بوده هایشبکهاز طریق  اعتراضات سازماندهی

و یک رهبری  ای از سازماندهیترین اعتراضات هم درجهاما در پس خودجوش ️◾
، میدان مبارزه ی کمونیستوجود دارد. در غیاب نیروی انقالب «در سایه»و « نشدهاعالم»

 اپوزیسیون بورژواییاحزاب ایی است. هرچه ژ یار احزاب رنگارنگ بوروتدر اخ
به تحوالت  در سمت و سو بخشیدن د، قابلیت باالیینتر باشتر و آبدیدهیافتهسازمان

طبقاتی چه  نبردو فرجام  رفتوالت اخیر به کدام سو خواهند بنابراین اینکه تحد. ندار 
 یانقالب یروهایدخالت نفاکتور منوط به  و پیشروی آن نیست و قطعیاز پیش روشن  ،خواهد بود

 . است

« هویج و چماق»دار طبقۀ حاکم به روال سابق مشغول استفاده از سیاست سابقه ️◾
 از باال دهد و با دست دیگربا یک دست امتیازاتی جزئی می از پایین است. تحت فشار

جزئی، تاکتیک آشنایی است برای فرونشاندن  نشینی  آورد. عقبچماق بر جنبش فرود می

                                                           
 آشکارا ضدکمونیستی ماهیتی که برگزار کرد در امریکا« بنیاد یابود قربانیان کمونیسم» را نظرسنجی این 1

 .دارد
https://www.victimsofcommunism.org/2019-annual-poll 

https://www.victimsofcommunism.org/2019-annual-poll
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معترضان به قصد خرید وقت تنفس و بازیابی  در« حس پیروزی»اعتراضات و ایجاد 
افزایش های جزئی به شکل لغو ینشینکنترل و اعتماد به نفس طبقۀ حاکم )این عقب

و اعالم استعفای حریری در لبنان، تجدیدساختار کابینه در عراق، لغو افزایش  یمالیات
 بوده است(.بهای بلیت مترو و سوخت در به ترتیب شیلی و اکوادور و امثالهم 

اعتباری و نقش مخرب بی ،احزاب سوسیال دمکرات، استالینیست و رفرمیست چپ ️◾
در اکوادور روی کارآمدن حزب راست مور نو، محصول عنوان نمونه به) اندخود را نشان داده

بود؛ در شیلی حزب سوسیالیست که  ویپیش از  های حکومت چپ رفرمیست  خیانت
داری و نئولیبرالیسم شتافته و ، به آغوش سرمایهقرار داشتاش زمانی آلنده در رهبری

. حزب هحتی اخیراً رسوایی حمل و جابجایی مواد مخدر هم دامن برخی رهبرانش را گرفت
 شاباست و جنبش در غی کمونیست شیلی نقش ترمز در جنبش طبقۀ کارگر را داشته

هشتاد میالدی به بعد  ۀحزب کمونیست لبنان که از ده؛ به مراتب جلوتر رفته است
جذب شدن این حزب در  وتر شده، بارها با حزب هللا همکاری داشته تر و کوچککوچک

ً  سیستم سیاسی لبنان و تمرکزش بر مشارکت در نظام پارلمانی و انتخابات، آن را  عمال
 .(ها ادامه داردو این فهرست خیانت است جزوی از سیستم کرده

. غیاب خأل رهبری انقالبیدارد:  برای خود نام مشخصی اوضاع و احوال این مجموع ️◾
( یابدتجسم می برنامه و آلترناتیو سوسیالیستی و حزب انقالبی در)که  رهبری انقالبی

رهبری  . خألاست و مشابه آن ۀ آشیل اعتراضات کنونینشضعف و پا ترین نقطۀبزرگ
 تواند به سادگی باعث هرز رفتن پتانسیل انقالبی و بروز سرخوردگی شودانقالبی می

نشینی در اکوادور با کمترین عقبد بودیم که چطور ها یک نمونه، شاهعنوان تنبه)
از قدرت دوگانه و موقعیت پیشاانقالبی را در خود  یعناصرحتی ای که حکومت، مبارزه

 کند(. تثبیتهای لرزان خود را طبقۀ حاکم اجازه داد که پایهداشت، فروکش کرد و به 

که گریزی از  وظیفۀ ساخت رهبری انقالبی، هرچند دیرهنگام اما یک ضرورت است ️◾
یک نیروی کوچک انقالبی در چنین فضایی  و فضای کنونی به سود آن است. آن نیست

تواند رشد کند، مشروط به آنکه نه فقط تحلیل طبقاتی دقیقی از اوضاع به سرعت می
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داشته باشد، بلکه در برابر برنامۀ بورژوازی )چه در قدرت و چه در اپوزیسیون( نقشه و 
بسیج اجتماعی  و با دخالت خود، حول آن برنامه پیش بگذاردانقالبی روشن برنامۀ عمل 

های کند. این برنامه، یک رشته مطالبات انتقالی است که بتواند بوروکراسی اتحادیه
اپوزیسیون کارگری سازشکار و رهبران احزاب رفرمیست چپ را به چالش بکشد، برنامۀ 

داری اعتراضات را تقویت کند و به آن خصلت را افشا کند، جنبۀ ضدسرمایه بورژوایی
 رئوس این برنامه. برای جنبش ترسیم کند ی رااثباتی مشخص هایگامو آگاهانه ببخشد 

بایست با تحلیل مشخص از شرایط مشخص هر اعتراض تدوین شود، متغیر است که می
های ریاضتی برای زندانیان سیاسی و لغو سیاستکلیۀ شرط آزادی المثل از پیشفی)

اعتصاب عمومی سیاسی؛ از اعمال مالیات تصاعدی هرگونه مذاکره گرفته تا سازماندهی 
سازی صنایع و ملی دارانسرمایههای بزرگ تا مصادرۀ اموال بر درآمد ثروتمندان و شرکت

استعفای مقامات بدنام به همراه خواست  ؛ ازکالن تحت نظارت دمکراتیک کارگران
های ایجاد تشکلهای خیابانی؛ از رفع محدودیت دادگاه تشکیل تا شانمحاکمۀ علنی

درخواست از سربازان و افسران پلیس  و میلیشیای کارگری مستقل کارگری تا ایجاد
های کمیتههای محالت و ؛ از ایجاد کمیتهپایین برای تمرد و پیوستن به تظاهراترده

همبستگی با  تا خواست برگزاری مجلس مؤسسان انقالبی و دمکراتیک؛ از کارخانه
 ..(. تا . اعتراضات منطقه

از وظایف انترناسیونالیستی ما عالوه بر حمایت عمومی از  مهمی بخشدر آخر  ️◾
و برقراری  انقالبی مارکسیستی جریانات معرفییافتن و ، منطقه و جهان هایزشخی

متقابالً ارائۀ تحلیل از و  هایشانیادگیری از تجارب و تحلیل به قصد هاستارتباط با آن
های ایرانی اهمیتی دوچندان پیدا این وظیفه برای مارکسیست به آنان.وضعیت ایران 

ً  کند وقتی در نظر داشته باشیم کهمی علناً و با داری جمهوری اسالمی رژیم سرمایه اوال
پروایی مشغول دخالت سیاسی و نظامی در منطقه است )تا سر حدّ اعزام قاسم بی

در  موج جدید مبارزۀ طبقاتیسلیمانی به عراق برای مشاوره و آموزش سرکوب( و ثانیاً 
و اعتراضات « 96ماه دی»و تجربۀ  تردید دیر یا زود به ایران هم خواهد رسیدبیمنطقه 

 طلبد که از پیش برایش تدارک دید.و این می تکرار خواهد کرد را 97کارگری سال 
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 یگیر و فساد حکومتفقر همه بههائیتی در تشنج اعتراضات 

 ریشار دوفور / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت

پورتو پرنس )پایتخت هائیتی( و دیگر شهرهای مهم این کشور عمالً سه هفته است که 
اند. از ژوئیۀ سال پیش تاکنون چنین به دنبال اعتراضات وسیع ضدحکومتی تعطیل شده

ها هزار تن از جوانان تهیدست محالت کارگری اند. دهبه تناوب طغیان داشتهاعتراضاتی 
 اند تا به شرایط جهنمی زندگی اعتراض کنند.بیرون آمده

تظاهرات فراگیر اخیر همراه شده است با بستن جاده و درگیری با پلیس. پلیس هرجا 
کند. های آبپاش دریغ نمیینآور و تیراندازی و استفاده از ماشکه بتواند از پرتاب گاز اشک

تن از آخرین دور اعتراضاتی که اواسط ماه سپتامبر آغاز شد جان خود را از  17دستکم 
 اند.دست داده

یکی از دالیل اعتراضات، کمبود مزمن سوخت است که مدارس را چندین هفته به 
برق شده ها را مختل کرده و منجر به قطع گستردۀ تعطیلی کشانده، خدمات بیمارستان

درصدی  20است؛ سقوط شتابناک پول ملی )گورد( در برابر دالر امریکا و نرخ تورم تقریباً 
ای از دسترس اکثریت جمعیت خارج شوند؛ از سوی اند که اقالم غذایی پایهباعث شده

جمهور و وزرای مختلف و سنا و دیگر سیاستمداران تمام احزاب حکومتی )از جمله رئیس
 اند.روایی منابع مالی عمومی را تاراج کردهپمجلس( با بی

اش جمهور هائیتی )ژوو ن ل موئیز( است و محاکمهخواست اصلی معترضان عزل رئیس
 600دلیل کشتارهای فراقانونی مخالفان حکومت و فساد گسترده. طبق گزارش به

ه که ماه ژوئن سال پیش منتشر شد، دو شرکت وابست 2ای دیوان حسابرسی کشورصفحه
میلیون دالر منعقد کرده  1به موئیز قراردادهایی برای ساخت جاده به ارزش بیش از 

اند. این قراردادها پاداشی بودند که در زمان بودند، اما عمالً تاکنون هیچ کاری نکرده
جمهور پیشین هائیتی )میشل مارتلی( کسی بود که جمهور قبلی اعطا شدند. رئیسرئیس

 کشور دستکاری کرد تا موئیز را به قدرت برساند. 2016نتخابات با حمایت امریکا در ا

                                                           
2 Cour Supérieure des Comptes 
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تأمین شد.  3«پتروکاریب»سازی از صندوق موسوم به پول این قراردادهای جعلی جاده
و به مدت ده سال با عواید حاصل از فروش نفت سوبسیدی  2007صندوقی که از سال 

دش این صندوق در هائیتی شود که کل مبلغ در گر ونزوئال ساخته شد. تخمین زده می
ای بود از جانب ونزوئال به میلیارد دالر بوده باشد. این صندوق در واقع هدیه 2بیش از 

هائیتی و برخی دیگر از کشورهای کارائیب و پولش قرار بود صرف کمک به تأمین مالی 
های عمومی شود، اما در عوض از سوی های زیرساختهای اجتماعی و پروژهبرنامه
ستمداران هائیتی و خویشاوندانشان غارت شد و امروز چندان چیزی از آن باقی سیا

 نمانده است.

جمهور باالی حکومت )از جمله خود  رئیسغیر از موئیز برخی دیگر از سیاستمداران رده
 اند.سابق( هم متهم به سوء استفاده از منابع صندوق پتروکاریب شده

های فراگیر ضد موئیز شد، به غاز دور مکرر تظاهراتکه منجر به آ 2018اعتراضات ژوئیۀ 
های سوخت بود. این افزایش قیمت بنا درصد در جایگاه 50دلیل افزایش بهای بنزین تا 

المللی پول بود. در شرایطی که حکومت ونزوئال مجبور به دستور مستقیم صندوق بین
رسانی را متوقف کند، شده بود به خاطر تعمیق بحران اقتصادی در کشورش برنامۀ کمک

المللی پول به هائیتی فشار آورد که پرداخت سوبسید نفت را متوقف کند و صندوق بین
مردم کشور را بکشد تا از پس پرداخت  تر از قبل شیرۀ فقیرتریندر عوض شدید

 های بزرگ دنیا بربیاید.های هائیتی به بانکبدهی

هائیتی جزئی از صعود دوبارۀ مبارزۀ جنبش مقاومت کنونی طبقۀ کارگر و ستمدیدگان 
توان در چهار گوشۀ دنیا را می المللی است. مشابه با این اعتراضاتطبقاتی در سطح بین

سازی امریکا دید: از تظاهرات ضدحکومتی اکوادور و پورتو ریکو تا اعتصاب کارگران ماشین
ر به عزل رؤسای جمهور زردهای فرانسه تا اعتراضات  منجو مکزیک و کره؛ از جنبش جلیقه

 در الجزایر و سودان.

                                                           
های کارائیب با ونزوئال به منظور خرید نفت با شروط مناسب (، یک ائتالف نفتی متشکل از دولتPetroCaribeپتروکاریب ) 3

 و امتیازات است.
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موئیز و رژیم فاسد و سرکوبگرش الحق نمایندگان برازنده و راستین طبقۀ حاکم  بندۀ پول  
داری هائیتی و دلیل اصلی هائیتی هستند. اما خاکریز و حامی اصلی حاکمیت سرمایه

و در رأسش گیر و کثافت و ستم در هائیتی معاصر، امپریالیسم است فقر همه
 امپریالیسم امریکا.

کرّات به ، امریکا به 1934تا  1915های از زمان اشغال هائیتی به دست امریکا در سال
های این کشور کوچک اما بسیار پرجمعیت هجوم برده و اشغالش کرده و حکومت

ا، هترین  این حکومتراستگرای متوالی را در آن روی کار آورده و حمایت کرده است. بدنام
اش( و خاطر حرفۀ پزشکیبه« بابا دکتر»دیکتاتوری سی سالۀ فرانسوا دووالیه )ملقب به 

عنوان ابزار اصلی خود ها از ارتش هائیتی بهپسرش ژان کلود دووالیه بود. امریکا تا مدت
 اش بهره برد و بارها کودتاهای خونینی را سازمان داد.برای حفظ سلطه

الهیات »ه ریاست ژان برتران آریستید )کشیش مدافع های منتخب این کشور بدولت
 1991سرنگون شد؛ یکبار در سال « ساخت امریکا»دو بار با این کودتاهای «( بخشرهایی

اش را به امریکا نشان . این در حالی بود که آریستید سرسپردگی2004و بار دیگر در سال 
یالیستی همکاری کرده بود. سال المللی پول و دیگر نهادهای امپر داده و با صندوق بین

و افسران سابق ارتش هائیتی شورشی را  4امریکا با همدستی یگان عملیات ویژه 2004
به کشور سربازانش را راهی هائیتی « بازگشت ثبات»ترتیب دادند، سپس امریکا برای 

جمهوری »کرد، آریستید را ربودند و به زور سوار هواپیمایی به مقصد منطقۀ دوردست 
 کردند.« فریقای مرکزیا

های تعدیل ساختاری تاکنون هائیتی بارها قربانی برنامه 1980از اواسط دهۀ 
ها المللی پول شده است. هدف این برنامههای صندوق بیناز نوع برنامه« نئولیبرالی»

چیزی نبوده است جز افزایش سلطۀ امپریالیستی امریکا بر اقتصاد هائیتی و تبدلیش به 
 وشاک و سایر اجناس با نیروی کار بسیار ارزان.تولیدی پ

                                                           
توسط دیکتاتور وقت، فرانسوا دووالیه،  1959( که سال Tonton Macoute« )عمو ماکوت»نظامی موسوم به گروهی شبه  4

 ( تغییر نام داد.Volontaires de la Sécurité Nationale« )داوطلبان امنیت ملی»به  1970ایجاد شد و سال 
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حد و مرز برنج و سایر اقالم از امریکا منجر اند. واردات بیها ویرانگر بودهنتایج این برنامه
به نابودی دهقانان هائیتی شده و از سوی دیگر بدهی فزایندۀ دولتی، بدل به ابزاری 

 وق نهادهای مالی غربی شده است.برای مکیدن منابع ناچیز این کشور به سمت گاوصند

امروز حکومت موئیز فقط به برکت حمایت امریکا و متحدان فرانسوی و کانادایی خود در 
قدرت باقی مانده است. با این حال با توجه به اعتراضات گسترده به موئیز، این احتمال 

هائیتی تصمیم  توان نادیده گرفت که امریکا و کانادا و فرانسه برای حفظ رژیمرا هم نمی
به تغییر مهره و یافتن یک نوکر و سرسپردۀ جدید دیگر بگیرند )حال یا از بین دور و 

اصطالح اپوزیسیون که کمتر از آنان فاسد های بههای موئیز و مارتلی یا از بین چهرهبری
 یا خادم امپریالیسم نیستند(.

بورژوازی »هیچ بخشی از  داری مثل هائیتی،در کشورهایی با توسعۀ دیرهنگام سرمایه
توان یافت که قادر یا مایل به مبارزۀ انقالبی پیگیرانه علیه امپریالیسم به را نمی« ملی

های دمکراتیک و اجتماعی کارگران و زحمتکشان ترین خواستهعنوان الزمۀ تحقق ابتدایی
 باشد.

زش انقالبی تاریخ معاصر هائیتی به شکل تراژیکی این گفته را اثبات کرده است. خی
، نهایتاً زمانی هرز رفت و درهم 1986منتهی به سقوط دیکتاتوری منفور دووالیه در فوریۀ 

های بورژوازی و برنامۀ شکسته شد که آریستید  رادیکال پشت یکی از بخش
 ناسیونالیستی اصالحات تدریجی و سازش با امپریالیسم رفت.

با حملۀ  1994، او مجدداً سال 1991بر بعد از سرنگونی نخستین دولت آریستید در سپتام
المللی پول و بانک جهانی و ارتش امریکا و پس از امضای توافق محرمانه با صندوق بین

اش، به قدرت بازگردانده در دولت آینده« تعدیل ساختاری»های تعهد به انجام سیاست
 شد.

س وارداتی امریکا این تعدیل ساختاری شامل آزادسازی بازار هائیتی به روی سیل اجنا
شد.  های سودآور دولتی نظیر شرکت تلفن ملی )ت ل کو( میسازی شرکتو خصوصی

ها هزار بنابراین آریستید خودش مجری فقیرسازی بیشتر دهقانان هائیتی و نابودی ده
 شغل در بخش عمومی اقتصادی بود.
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ای برداری شد تا هالهآریستید به کمک قوای اشغالگر امریکا بازگشت و از این موضوع بهره
از حقانیت و مشروعیت به دور امپریالیسم کشیده شود و همین هم باعث سردرگمی 

« خنجر خوردن از پشت»ها بهای گزافی بابت این بیشتر کارگران و جوانان انقالبی شد. آن
 اند.پرداخته

ست، المللی نشان داده اطور که عروج فعلی مبارزۀ طبقاتی در سطح بیناما همان
توان و باید آموخت. طبقۀ کارگر هائیتی )از جملۀ های پیشین را میهای شکستدرس

کنند( باید در کارگران هائیتی که در امریکا و کانادا و فرانسه و دیگر کشورها زندگی می
های خود در ایطبقهداری جهانی و امپریالیسم کنار هممبارزۀ مشترک علیه سرمایه

 قرار بگیرد. امریکا و باقی دنیا

گیری طبقۀ کارگر هائیتی چنانچه در برابر تمام اشکال ناسیونالیسم جهت
های بورژوازی انترناسیونالیستی داشته باشد، چنانچه استقالل خود را از تمامی جناح

متعلق به آریستید حفظ کند، در آن صورت در موقعیت « حزب الواالس  »خودی و از جمله 
های تحت ستم در میارزۀ انقالبی برای سوسیالیسم قرار دهنیرومندی برای رهبری تو

 خواهد گرفت. انقالبی که در سراسر کارائیب و قارۀ امریکا طنین خواهد انداخت.

 2019اکتبر  9
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 خیزش اکوادور و ضرورت برنامۀ انقالبی سوسیالیستی

 2019آغازین  اکتبر مقدمۀ مترجم: مطلب زیر نگاهی دارد به خیزش سراسری  دو هفتۀ 
اش را مدیون در اکوادور علیه حکومت راستگرای مور نو. حکومتی که پیروزی انتخاباتی

سرخوردگی اجتماعی از رفرمیسم چپ در دورۀ زمامداری رافائل کوریا بود، اما بحران 
دهد که فاقد کمترین پایگاه و مقبولیت اجتماعی است. اجرای اش نشان میکنونی
ای کافی بود تا شعلۀ اعتراض در سراسر المللی پول جرقهاضتی صندوق بینهای رینسخه

کشور گ ر بگیرد. طبقۀ کارگر و دهقانان و بومیان  اکوادور قدم به مرکز تحوالت گذاشتند. 
های ها را بستند و میدانصدها هزار تن به اعتصاب عمومی سه روزه پیوستند، جاده

ام اکوادور حتی عناصری از قدرت دوگانه و موقعیت نفتی کلیدی را اشغال کردند در قی
جمهور از پایتخت و انتقال دولتش به شهری آمد: از فرار رئیسپیشاانقالبی به چشم می

ها؛ از مقابلۀ خیابانی شان به راهپیماییدیگری گرفته تا ریزش صفوف سربازان و پیوستن
گارد »رفته تا تشکیل ساز علیه ارتش و پلیس گهای دستبا سنگ و چوب و سالح

مأموران پلیس جنایتکار. « محاکمۀ خیابانی»تا « هاپارلمان خلق»؛ از ایجاد «مردمی
های رژیم لرزان بود. اما ساختار رژیم قدیم قدرت از پایین خود را آشکار کرده و ستون

همچنان پابرجا ماند و مترصد یافتن فرصتی برای تجدیدقوا و بازپس گرفتن ابتکارعمل. 
یاب مؤلفۀ رهبری انقالبی )یعنی برنامه، آلترناتیو و حزب انقالبی سوسیالیستی( برای غ

کانالیزه کردن و جهت بخشیدن به این پتانسیل انقالبی، به وضوح هرچه تمام در این 
اش را هم به جنبش زد. به محض کرد و دست آخرش ضربهشورش خودنمایی می

وخت )و نه کلیت طرح ریاضت اقتصادی(، نشینی جزئی مورنو از حذف سوبسید سعقب
مانستند بدل به صحنۀ رقص و آواز و هایی که مدتی به میدان جنگ میهمان خیابان

مجروح و  1340کشته و  8بازی شدند. اینکه جنبشی در آن ابعاد و با صرف هزینۀ آتش
د ضرورت نشیند، به شکل منفی مؤیبازداشتی با اولین و ناچیزترین امتیاز عقب می 1192

چکانی و تخفیف در مبرم برخوردی از رهبری انقالبی است تا به جای امتیازات ناچیز قطره
میزان فالکت، منشأ کل فالکت را هدف بگیرد: الیگارشی مالی داخلی و سرمایۀ خارجی 

 امپریالیستی.
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 خیزش اکوادور و ضرورت برنامۀ انقالبی سوسیالیستی

 م نوبختتونی سونوآ / ترجمه و تلخیص: آرا

، اکوادور «مجمع ملی»شورش، اعتصاب عمومی، اعتراضات  صدها هزار نفره و یورش به 
وادار شده از پایتخت کشور )کیتو( بگریزد و دولتش را « لنین مور نو»را به لرزه درآورده. 
 جا کند.جابه« گوآیاکیل»به شهر ساحلی 

کنفدراسیون اقوام »عنی ترین سازمان خود یدر جنبش اخیر، بومیان زیر پرچم بزرگ
های طبقۀ کارگر و طبقۀ متوسط متحد ( به میدان آمده و با دیگر بخشConaie« )اکوادور
(، UGTE« )اتحادیۀ عمومی کارگران اکوادور»اند. اعتصاب عمومی وسیع به فراخوان شده

 نیز پاسخ مثبت« کنفدراسیون اقوام»ها هزار دهقان و کارگر روستایی  عضو از سوی ده
گرفت. هزاران تن در سراسر کشور برای راهپیمایی به سمت پایتخت کاروان تشکیل 

اکتبر )روز موعود اعتصاب عمومی با فراخوان اتحادیه( به پایتخت  9دادند و در تاریخ 
 رسیدند.

 25نقش طبقۀ کارگر و بومیان در این مبارزه محوری است. بومیان اکوادور که تقریباً 
اند و سنن دهند، در مبارزات گذشته هم نقش مرکزی داشتهمیدرصد جمعیت را شکل 

گروه قومی مجزا موجودند که برخی  14گرایی نیرومندی دارند. در اکوادور و روحیات جمع
زبان خاص خودشان را دارند. اعتراضات بومیان نقش محوری در سرنگونی رؤسای جمهور 

 2000، خامیل ماهوآد در سال 1997ل داشته است )مثالً سرنگونی عبدهللا بوکَرَم در سا
 (.2005و لوسیو گوتیی ر ز در سال 

شود: طبقۀ در این جنبش عناصر نیرومندی از وضعیت پیشاانقالبی  کالسیک دیده می
اند؛ حاکم شکافته و شدیداً تضعیف شده است؛ طبقۀ کارگر و تهیدستان مصمم به مبارزه

ها که فعاالنه به جنبش پیوسته؛ شکافطرف و خنثی نیست بلطبقۀ متوسط نه فقط بی
 اند.هایی حتی به اعتراضات پیوستهاند و بخشدر سازوبرگ دولتی سرباز کرده
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با این حال مؤلفۀ حیاتی )یعنی آلترناتیو و برنامۀ سوسیالیستی و حزب انقالبی( همچنان 
ای دگرگونی ها بر غایب است و نیازمند ساخته شدن. بدون این مؤلفه پیروزی بالقوۀ توده

 جامعه در معرض تهدید جدی است و از میان خواهد رفت.

بازداشت و صدها زخمی و تعدادی  500سرکوب وحشیانه که تاکنون منجر به بیش از 
ها در برابر ارتش و پلیس مواجهه شده. در کشته شده است، با مقاومت تعرضی توده

انداز به چماق و سنگ و بعضاً راکتبسیاری از این زد و خوردها کارگران و بومیان  مسلح 
رانند. در برخی موارد سربازان ها را با ضرب و شتم به عقب میساز، پلیس و ارتشیدست

« دادگاه خیابانی»به راهپیمایی معترضان پیوستند. در یک مورد هشت مأمور پلیس در 
اتش جواب بومیان محاکمه شدند. حتی یک فرماندۀ پلیس را مجبور کردند که بابت جنای

 پس بدهد!

اندازی کرده بود(، بومیان ای که چاوز در ونزوئال راهسور )شبکهبنا به گزارش تلویزیون تله
 دایر (Pueblos los de Parlamento« )هاپارلمان خلق»اکوادور ارگانی را به نام 

 اند.کرده

 در مورنو کرد. معرفی مورنو حکومت که بود ای«ریاضتی بستۀ» اخیر خیزش اصلی دلیل
 خاشعانه پول، المللیبین صندوق از دالری میلیارد 4.2 «نجات بستۀ» یک دریافت ازای
 یک به یک به که پذیرفت و زد زانو جهانی امپریالیسم آژانس این برابر در

 از بیش شبهیک سوخت قیمت سوخت، سوبسید حذف با کند. عمل هایشاندرخواست
 نصف به سال، در دولت کارکنان روزۀ سی مرخصی حق شد. کشیده باال درصد 150

  کرد. پیدا کاهش

 این و آمدند پی از ممتد اعتراضات دادند؛ اعتصاب به فراخوان نقل و حمل هایاتحادیه
 شد. عمومی اعتصاب به فراخوان با حقیقی خیزش یک سرآغاز

ً  اما است، انقالبی رهبر یک نامهم که– مورنو لنین ً  -ضدانقالبی یک ماهیتا  نخست سابقا
 2006 سال از دهه یک مدت به )کوریا بود کوریا رافائل چپگرای دولت متحد و کشور وزیر
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ً  گیریقدرت محض به مورنو بود(. کشور جمهوررئیس 2017 تا  کرد راست به گردش شدیدا
 صندوق برابر در بود، کوبیدهدرهم را کشور 1620 اقتصادی   رکود که شرایطی در و

ً  کشور اقتصادی رکود شد. تسلیم داریسرمایه و پول المللیبین  بهای سقوط نتیجۀ بخشا
 دهد.می شکل را اکوادور صادرات درصد   40 که بود نفت

 امریکای در «صورتی انقالب» به موسوم موج از جزئی ،2006 سال در کوریا گیریقدرت
 «شهروندان انقالب» وعدۀ بود، ونزوئال در چاوز هوگو نزدیک متحد که کوریا د.بو التین

 بهداشت بهبود برای دولتی هایهزینه گرفت. قرار دستورکار در رادیکالی اصالحات داد. را
 کنترل و سرمایه بر مالیات شد. داده پایان مرکزی بانک استقالل به رفت. باال آموزش و

 خارجی هایبدهی «ناموجه   بخش» پرداخت   از ایمرحله در تیح و یافت افزایش سرمایه
 شد. امتناع نیز

 همتای مثل درست کوریا رژیم یافت. کاهش اندکی نابرابری اصالحات، این دنبال به
 تشکیل را مؤسسان مجلس و زد اساسی قانون در اصالحات رشته یک به دست چاوز خود
 رسید.می درصد 70 هب اصالحات این اوج در کوریا محبوبیت داد.

 از گسست برای را ضروری هایگام نتوانست چاوز مانند کوریا تمهیدات، این علیرغم اما
 شدند برچیده هم اصالحات این تمام رکود، دوران به اقتصاد ورود با بردارد. داریسرمایه

 گیریقدرت از پس ضداصالحات این اوج نقطۀ دادند؛ «ضداصالحات» به را خود جای و
 به باال و دستوری بوروکراتیک، ابزارهای از چاوز مانند هم کوریا بود. 2017 سال در مورنو
  نبود. ستمدیدگان و کارگر طبقۀ حقیقی و دمکراتیک نظارت از اثری کرد. استفاده پایین

 قصد دیگر سوی از و ماند باقی داریسرمایه اقتصاد اسیر سو یک از کوریا رژیم بنابراین
 بجوید. تمهیداتی باال از داشت

 هایدارایی و هاکنسرن دمکراتیک ریزیبرنامه و سازیملی برنامۀ جای به کوریا
 این بر و رفت چین گذاریسرمایه تشویق سمت به امپریالیستی، و بزرگ هایشرکت
 کند. تأمین را مدنظرش اصالحات مالی هزینۀ توانست خواهد روش این با که بود گمان
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 مدیریت و نظارت غیاب در و داریسرمایه چهارچوب در نیز چین گذاریسرمایه اما
 معدنکاری غول گذاری  سرمایه شد. منجر کارگر طبقۀ به حمله به ناگزیر کارگری دمکراتیک

 با حکومت تصادم باعث اکوادور «پانکی   ال» منطقۀ در (Ecuacorriente) چین
 و چین کاپیتالیستی ریگذاسرمایه این مخالف که شد بومی جمعیت از هاییبخش

 بودند. اجتماعی شرایط و زیست محیط برای پیامدهایش

 از گسست برای را ضروری هایقدم توانستنمی تنهایی به اکوادور که گویندمی برخی
 هایقدرت جویانۀتالفی اقدامات پس از توانستنمی چون بردارد، داریسرمایه

 غامضی مسألۀ همان این بربیاید. التین ایامریک داریسرمایه هایدولت و امپریالیستی
 رو با تنها دوراهی این گیرد.می قرار کوچک اقتصادهای در انقالب روی پیش که است
 در سوسیالیستی دگرگونی و داریسرمایه از گسست برای کشورها سایر کارگران به کردن

 شود.می حل کشورهایشان

 دیگر و اکوادور و بولیوی و ونزوئال نیدگرگو موج که مقطعی آن در فرصت این متأسفانه
 و ونزوئال هایجنبش رهبران اگر رفت. کف از نوردید،درمی را التین امریکای کشورهای
 و بودند برداشته داریسرمایه با تکلیف تعیین برای را ضروری هایقدم اکوادور و بولیوی

 دراسیونف ایجاد سمت به توانستندمی داشتند، سوسیالیستی استراتژی اگر
 توانستندمی فقط نه کنند. حرکت التین امریکای داوطلبانۀ و دمکراتیک سوسیالیستی

 بوروکراسی جای به را خود دمکراتیک و کارگری کنترل که کنند ترغیب را کوبا کارگر طبقۀ
 اما آمد.می التین امریکای کارگران پشت به هم امریکا کارگر طبقۀ بلکه بازیابند، حاکم

 پیروزی برود. میان از فرصت این که شد منجر داریسرمایه از گسست عدم متأسفانه
 کند. زنده را اندازیچشم چنین تواندمی دیگری بار اکوادور در کارگر طبقۀ

 طبقۀ کنونی اجتماعی و سیاسی انفجار برای را شرایط که بود داریسرمایه از گسست عدم
 سابقش متحد برخالف راست، به شدید شچرخ با مورنو است. کرده مهیا بومیان و کارگر
 پناهجو بلژیک در حاصر حال در و شد متهم فساد و رباییآدم به کوریا کرد. حرکت کوریا
 گشت. خواهد باز اکوادور به کرده اعالم که هرچند است.



 www.Leninist.org گرایش بلشویک لنینیستهای ایران  

 

 

18 

 

 خائن   یک مورنو و است دشمن پول المللیبین صندوق اکوادور، معترضان چشم در
 است. کرده غلیان مورنو خیانت و صندوق حمالت از میمرد خشم دشمن. همدست  
 هایحکومت علیه کارائیب و التین امریکای سراسر شورش از جزئی اکوادور اعتراضات
 در بولسونارو آرژانتین، در )ماکری اندرسیده قدرت به هم پی از که است راستگرایی

 راستگرا پوپولیستی هایرژیم این انتخاباتی پیروزی امثالهم(. و اکوادور در مورنو برزیل،
 بود. پیشین چپگرای رفرمیست و پوپولیست هایحکومت شکست پیامد

 سرخوردگی خاطر به اعتراضی رأی یک بیشتر کشورها، این در «راست» انتخاباتی پیروزی
ً  نه و بود چپ رفرمیست هایحکومت هایخیانت از   راستیدست هایبرنامه تأیید   واقعا

 و کنونی بحران همین ها،رژیم این اجتماعی ضعیف پایگاه گواه   داری.ایهسرم نئولیبرالی
 اندازچشم و آرژانتین در عمومی اعتصاب چهار با ماکری است. شانعلیه اجتماعی شورش
 خواست با اجتماعی شورش یک شاهد هائیتی روست.روبه انتخاباتی مفتضحانۀ شکست

 مدتی و  خورده ترک درونی هایشکاف با  بولسونارو حکومت است. وزیر نخست عزل
 اضافه را پرو بحران توانمی هااین به شد! روروبه میلیونی 46 عمومی   اعتصاب یک با قبل
 شده. جمهوررئیس توسط کنگره انحالل به منجر که کرد

 آلترناتیو به نیاز حیاتی   مسألۀ اما کارگر طبقۀ ایتوده هایجنبش این همۀ وجود با
 پابرجاست. کماکان سوسیالیستی

 و کارگر طبقۀ است. کرده پایتخت از فرار به وادار را حکومت اکوادور اعتراضی جنبش
 کشند.می چالش به را حاکم قدرت دارند بالقوه و بردند یورش «ملی مجمع» به بومیان
 را حکومتش و مورنو هاتوده شود.می دیده اکوادور فعلی خیز در دوگانه قدرت از عنصری
 رژیم و نگرفته خودشان دست به را قدرت هنوز اما کردند، پایتخت از فرار به رمجبو

 شانسیاسی نمایندگان و دارسرمایه طبقۀ صورت این غیر در اند.نکرده نابود را قدیمی
 بمانند. قدرت در و بازیابند را ابتکارعمل توانندمی

 است کرده تهدید و داده «گفتگو» پیشنهاد اجتماعی شورش با مواجهه در اکنون مورنو
 او، رژیم برابر در معترض هایتوده شجاعت و عزم و ایثار گشت. بازخواهد پایتخت به که
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 هایگام جنبش که دارد ضرورت اکنون است. شده اثبات و خورده محک هاخیابان در
 سوسیالیستی بدیل یک ارائۀ و داریسرمایه قدیم رژیم نشکست درهم برای را دیگری مهم

  جمله: از بردارد. دمکراتیک

 و عزل و انتخاب حق با زندگی محل و کار محل در مبارزه دمکراتیک هایکمیته تشکیل 
 ملی. و محلی و شهری سطح در هاکمیته این اتصال و زمان هر در نمایندگان نصب

 برای که ایاولیه هایگام تکمیل   منظور به بومیان و کارگران مسلح میلیشیای تشکیل 
 اند.شده برداشته اعتراضات برخی در (popular guardia) «مردمی گارد» تشکیل

 هایکمیته تشکیل و جنبش به پیوستن برای پایینرده هایپلیس و سربازان به فراخوان 
 مورنو. رژیم حامی افسران همۀ تصفیۀ و منتخب

 کارگران پارلمان» یا انقالبی مؤسسان مجلس تشکیل برای انتخابات برگزاری» 
(Pueblos los de Parlamento‘) و کارگران حکومت تشکیل سوی به حرکت منظور به 

 ستم. تحت بومیان
 دمکراتیک مدیریت یا کنترل تحت خارجی، مهم هایبانک و هاشرکت کلیۀ سازیملی 

 کارگری.
 پول. المللیبین صندوق ریاضتی برنامۀ لغو 
 بومیان. کلیۀ برای برابر دمکراتیک حقوق تضمین 
 انقالبی. سوسیالیستی برنامۀ با بومیان و کارگران حزب تشکیل 
 و همبستگی برای امریکا متحدۀ ایاالت و التین امریکای باقی کارگر طبقۀ به فراخوان 

 سوسیالیستی. آلترناتیو برای و داریسرمایه علیه مبارزه در حمایت
 التین. امریکای داوطلبانۀ دمکراتیک سوسیالیستی فدراسیون استقرار 

 2019اکتبر  11
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 ای علیرغم سرکوب نظامی در شیلیتداوم اعتراضات توده

 آندریا لوبو / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت

ای، آیچهل و شش سال پس از کودتای فاشیستی آگوستو پینوشه با حمایت سی
سرکوب اعتراضات فزایندۀ صدها هزار تن از کارگران و الیگارشی شیلی بار دیگری برای 

 جوانان، در حال بازگشت به اشکال استبدادی حکمرانی است.

ها ضدانقالب اجتماعی است: انگیزۀ اصلی پشت اعتراضات شیلی، خشم انباشته از دهه
های بازنشستگی و خدمات عمومی، دستمزدهای بخور و نمیر، سازی صندوقخصوصی

را در تناک ضدکارگری و این فهرست ادامه دارد. حکومت سباستین پینیهقوانین وحش
متوسل شده که در دورۀ پینوشه  1980واکنش به اعتراضات بالفاصله به قانون اساسی 

ای که اکنون علیه معترضان به کار گرفته تدوین شده است. سازوبرگ دولت پلیسی
 .(1)ترل مقامات فاشیست است نخورده باقی مانده و تحت کنشود، اساساً دستمی

العاده، تمام حقوق دمکراتیک را به تعلیق را ضمن اعالم وضعیت فوقروز شنبه پینیه
درآمد و عالوه بر اعزام نیروهای نظامی، در سانتیاگو و سایر شهرهای مهم حکومت نظامی 

 شبانه برپا کرد.

و ماشین « کارابین رو»های نظامی مسلح در معیت پلیس  موسوم به ها و یگانتانک
های اصلی مستقر ها و پلآبپاش و  هلیکوپترها، برای مقابله با تظاهرکنندگان در میدان

 اند.شده

دهند هایی را نشان میشخصیویدیوهای منتشرشده در فضای مجازی سربازان و لباس
ا از محل شان ر گیرند و برخیکنند، از معترضان عکس میها تیراندازی میکه روزها و شب

 ربایند. زندگی می

شهروند غیرنظامی را تأیید کرد  15روز دوشنبه کاخ ریاست جمهوری شیلی خبر درگذشت 
معترض را بازداشت کرده است.  2600و مدعی است که از روز جمعه تاکنون بیش از 
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جمعه، همان روزی بود که تظاهرات به دنبال افزایش بهای متروی سانتیاگو به سراسر 
 گسترش یافت.کشور 

اند. معاون وزارت داخله و دو تن جان باخته تن در اثر تیراندازی مجروح شده 88دستکم 
رسانی در مورد موضوعی اگر وزارت اطالع»شدگان اعالم کرده بود که دربارۀ شمار کشته

 «.را منع کند، دیگر ممنوع است

وری نظامی با چنگ و طبقۀ کارگر شیلی روشن کرده است که در برابر بازگشت دیکتات
دندان خواهد ایستاد. پس از فراخوان به اعتصاب عمومی برای پایان دادن به اعزام 

العاده، کارگران اسکله بنادر اصلی را بستند و معدنچیان معدن نظامیان و وضعیت فوق
 ترین معدن مس کشور( روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند.مس اسکوندیدا )بزرگ

ی از عروج روحیۀ تهاجمی طبقۀ کارگر در سطح جهانی است. امریکای تحوالت شیلی جزئ
های ریاضتی بوده التین، شاهد اعتصابات و تظاهرات اکوادور و هندوراس علیه سیاست

سازی و معدنچیان و معلمان در قلب است و به آن باید موج اعتصاب کارگران ماشین
آهن در اعتصابات هزاران کارگر راهداری جهانی، یعنی ایاالت متحدۀ امریکا و سرمایه

 فرانسه را افزود.

( CUT« )مرکز متحد کارگران»های کارگری شیلی موسوم به کنفدراسیون اصلی اتحادیه
توانست که تحت کنترل حزب کمونیست )استالینیست( شیلی است، در حالی که نمی

ت شود، وادار به های مختلف طبقۀ کارگر در اعتصابات و تظاهرامانع رشد مداخلۀ بخش
گری خود با میانجی»صدور فراخوان اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه شد تا به زعم خود 

تر از سر نهادهای دمکراتیک از دولت پاسخ بگیریم و سایۀ بحران کنونی را هرچه سریع
 «.برداریم

یون دنبال عنوان اپوزیساساساً ما به»خایمه کینتانا، رئیس سنا، روز سه شنبه اعالم کرد: 
را نیستیم. دولت هم باید فوراً کاری کند که مورد حمایت قرار سازی دولت پینیهثباتبی

ها از این حرف«. بگیرد و یک برنامۀ اجتماعی با مزایای فوری را در دستورکار قرار دهد
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سال  25هم هست. حزبی که طی « حزب دمکراسی»آید که رئیس زبان کسی بیرون می
های ها دولتسوسیالیست و حزب کمونیست شیلی و دمکرات مسیحیگذشته با حزب 

 ائتالفی تشکیل داده است.

اش نیز بارها سابقۀ دهندهکه احزاب اصلی تشکیل« جبهۀ فراگیر»نمای ائتالف چپ
اند، با تقبیح و نکوهش معترضان بابت های دولتی پیشین را داشتهشرکت در ائتالف

 .(2)عمالً سرکوب را توجیه کرده است « موجهقبول و ناخرابکاری غیرقابل»

ها و سوسیال های کارگری و استالینیستدهند که اتحادیهها نشان میاین بیانیه
شان به طبقۀ کارگر شیلی را تکرار کنند های تاریخیها باز مشغول کارند تا خیانتدمکرات

 سرکوبگرش ه ل دهند.و اعتراضات اجتماعی فزاینده را به پشت دشمن طبقاتی و دستگاه 

های تا پیش از کودتای پینوشه، همین نیروها پتانسیل اعتراضی انقالبی علیه سیاست
( Unidad Popular« )جبهۀ خلقی»حکومت راستگرای ادواردو فری را به پشت حمایت از 

به رهبری سالوادور آلنده کشاندند. خیزش طبقۀ کارگر با اشغال کارخانه و زمین و ایجاد 
های تحت کنترل کارگران( در فاصلۀ ای صنعتی از کارخانه)شبکه« های صنعتیونکورد»

 به اوج رسید. 1973و  1969های سال

های الوقوع واشنگتن و بخشبا وجود اطالع از کودتای قریب« جبهۀ خلقی»اما رهبران 
مردم در لباس »عنوان فاشیستی ارتش و طبقۀ حاکم شیلی، همچنان ارتش را به

ها را به مسلح کردن «کوردون»کرد و در عین حال درخواست حمایت می« ورماونیف
ها سربازان را برای زد. در عوض آنالوقوع پس میکارگران برای مبارزه با کودتای قریب

ها اعزام کردند. کارگران که فاقد حزب خودشان برای مبارزۀ سرکوب اعتصابات و اشغال
انت قرار گرفتند و به لحاظ فیزیکی و سیاسی در برابر مستقالنۀ انقالبی بودند، مورد خی

 و سرکوب فاشیستی دورۀ پینوشه دست خالی رها شدند. 1973کودتای نظامی 

-المللی است. سرکوب دولتیوار در شیلی، جزئی از یک فرایند بیناحیای سرکوب  پینوشه
تی در آلمان و پلیسی در کاتالونیا، سرکوب نظامی در اکوادور و رشد جریانات فاشیس
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های بورژوازی را که قریب به سه دهۀ پیش با برزیل و امریکا، تمام ادعاهای ایدئولوگ
برد. طبقات کند و به هوا میرا اعالم داشتند، دود می« پایان تاریخ»فروپاشی شوروی 

حاکم در واکنش به رشد اعتراضات اجتماعی و مبارزۀ طبقاتی، مشغول زنده کردن تمام 
 ارتجاع سیاسی قرن بیستم هستند. کثافات و

اگر این بتواند در سانتیاگو اتفاق »دهد که نویس بلومبرگ هم هشدار میحتی ستون
ای است که بیفتد، پس در هر جای دیگری هم ممکن است بیفتد. این پیام آزاردهنده

 «.باقی دنیا باید از فروپاشی ناگهانی نظام مدنی در شیلی بگیرد

س چرخش طبقۀ حاکم به سوی استبداد، رشد شدید نابرابری اجتماعی فاکتور اصلی در پ
است که با اشکال دمکراتیک حاکمیت خوانایی ندارد. در شیلی نابرابری به سطوح سال 

معادل « خانوادۀ ادواردز»ای که دارایی بانکی و معدنی رسیده است، یعنی به دوره 1882
 درصد تولید ناخالص داخلی شیلی بود.  7با 

رسد، یعنی تقریباً شش درصد میلیارد دالر می 17.4مروز دارایی خانوادۀ لوکشیچ به ا
تولید ناخالص داخلی شیلی. مشتی الیگارش با روابط نزدیک با امپریالیسم امریکا و اروپا، 

را، ها سباستین پینیههمۀ سطوح حکومت را تحت کنترل خود دارند. یکی از آن
های کارگری ور است. اقشار مرفه طبقۀ متوسط که اتحادیهجمهور میلیاردر این کشرئیس

کنند، با هرگونه اعتراض حقیقی به نمایندگی می« جبهۀ فراگیر»و حزب کمونیست و 
 داری خصومت دارند.نابرابری اجتماعی و سرمایه

در شیلی، اهمیت استراتژیک باالیی برای کارگرانی  1973های خونین های خیانتدرس
 اند.داری شیلی و دیگر کشورها گذاشتهبه مبارزۀ طبقاتی با سرمایه دارد که قدم

دهند که طبقۀ کارگر باید رهبری را در دفاع از حقوق رویدادهای شیلی نشان می
دمکراتیک و مبارزه با نابرابری به دست بگیرد. اما موج خودجوش مبارزۀ طبقاتی جهانی 

بایست به شود، می« جبهۀ خلقی»بار عههای فاجبرای آنکه بتواند مانع تکرار خیانت
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برنامۀ سوسیالیستی و انترناسیونالیستی مسلح شود و این به معنی نیاز عاجل ایجاد 
 حزب انقالبی است.

 2019اکتبر  23

 توضیحات مترجم:

در سانتیاگو، فرزند « العادهوضعیت فوق»عنوان سرپرست به« خاویر ایتوریاگا»( ژنرال 1)
« رائول ایتوریاگا نومان»ق پلیس مخفی دورۀ پینوشه یعنی ژنرال معاون سرپرست ساب

گران بدنام آن دوره و مسئول یک بازداشتگاه مخفی موسوم به است. نومان از شکنجه
بود. دلیل این نام آنست که « دیسکوت ک»( یا La Venda Sexy« )الوندا سکسی»

شکنجه و تعرض جنسی،  سازی صدای فریاد زندانیان هنگامگران برای پنهانشکنجه
کردند. رژیم کنونی شیلی نشان داده که تداوم دیکتاتوری پینوشه موسیقی بلند پخش می

است و بسیاری از قوانین و متدهای وحشیانۀ دوران پینوشه همچنان به قوت خود 
 گیرند.اند و مورد استفاده قرار میباقی

بینیم دردآور است که می»نوشت: ، در توئیتی «جبهۀ فراگیر»( بآتریس سانچز، رهبر 2)
قبول و ناموجه تظاهراتی بحق و مورد حمایت اکثریت، به تسخیر خرابکاری غیرقابل

دلم به »جورجیو جکسون، از دیگران اعضای برجستۀ این نهاد، نوشت: «. درآمده است
کنم وقتی تصاویر غارت ناموجه و آتش به آید و احساس درماندگی و ضعف میدرد می

دانیل خادو، از اعضای حزب کمونیست و شهردار شهری «. بینمردن در شهرها را میپا ک
تواند به خرابکاری و غارت ناموجه ختم تجمع مشروع نمی»در شمال سانتیاگو نیز نوشت: 

در برابر سرکوب عریان « دفاع از خود»ها اثری از اصل گیریدر تمامی این موضع«. شود
از موضع پاسیفیستی و اخالقی که انعکاسی از حال و حکومتی نیست، بلکه در عوض 

 شود.بوارژوازی است به مسأله پرداخته میهوای اقشار مرفه خرده
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 نوردداز شیلی تا لبنان: تهاجم طبقۀ کارگر دنیا را درمی

 بیل فان آوکن / ترجمه و تلخیص: آرام نوبخت

طبقاتی جهانی بوده است؛ اعتراضات هفتۀ گذشته شاهد مرحلۀ جدیدی در فوران مبارزۀ 
دار ربط و مجزا، اما باطناً به دلیل معضالتی به یکسان ریشهفراگیر در دو نقطۀ ظاهراً بی

 داری جهانی، هر دو کشور را فلج کرد.در بحران ساختاری و تاریخی نظام سرمایه

میت درصدی بهای وسایل حمل و نقل عمومی از سوی حاک 4در شیلی اعالم افزایش 
گیری موج مهارناپذیر اعتراضاتی شد که ، منجر به شکل«راسباستین پینیه»راستگرای 

داری را دستخوش بحران کرد. واکنش حکومت که بیانگر ترس بورژوازی حاکمیت سرمایه
هزار  20العاده و حکومت نظامی و اعزام شیلی است، چیزی نبوده جز اعالم وضعیت فوق

 تیاگو و سراسر شیلی.های سانسرباز به خیابان

اند؛ صدها تن مجروح و تن از زمان آغاز اعتراضات جان باخته 18طبق آمارهای رسمی 
های جنایتکارانۀ دیکتاتوری پینوشه دوباره اند. روشهزار تن بازداشت شده 5دستکم 
ربایی و شکنجۀ زندانیان و تعرض جنسی به هایی از آدماند، به طوری که گزارشبازگشته

 رسد.ن بازداشتی در تظاهرات به گوش میزنا

گیری اعتراضات شده است. طبق آمار وزارت داخلۀ این سرکوب عریان تنها باعث شدت
راهپیمایی و تظاهرات مجزا در اقصی نقاط  68هزار تن در  242شیلی، روز چهارشنبه 
سه شنبه  ها است.تردید رقم واقعی به مراتب باالتر از ایناند. بیکشور شرکت داشته

ها اعتصاب عمومی به دومین روز خود پا گذاشت و صدها هزار نفر  دیگر را به خیابان
 کشاند.

 6ای فراگرفته است. تخمیناً یک چهارم جمعیت  در این بین لبنان را نیز اعتراضات توده
ها آمدند. جرقۀ اولیۀ این اعتراضات زمانی روشن شد که میلیونی این کشور به خیابان

برداری کرد تا بار بحران اقتصادی  ت از یکی دیگر از تمهیدات ریاضتی خود پردهحکوم
دالری بر مکالمات  6تر به دوش طبقۀ کارگر بیاندازد: ا عمال مالیات ماهانۀ عمیق را بیش

واتساپ. در اینجا نیز مانند شیلی استفاده از ارتش برای درهم شکستن اعتراضات تنها 
 ش خشم مردم شد.باعث برافروخته شدن آت
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اند که با اش )سعد حریری و میشل عون( تقال کردهرا و هم همتایان لبنانیهم پینیه
های ابراز تأسف و اعطای برخی امتیازات اقتصادی  حداقلی معترضان را آرام صدور بیانیه

های های آمده به کف خیابان، هیچ وقعی به این ژشتکند. اما در هر دو کشور توده
ها برایشان خیلی کم و خیلی دیر بود. اکنون آنان به کمتر نه نگذاشتند؛ چرا که اینریاکارا

 هایشان راضی نیستند.از سرنگونی رژیم

امان و وخیم نابرابری ای، رشد بیدر هر دو کشور نیروی محرک پشت اعتراضات توده
ی منطقه برا« بازار آزاد»ها بهشت اجتماعی بوده است. در لبنان که تا مدت

جامعه « درصد 1»آمده، ثروتمندترین های کاپیتالیستی به حساب میگذاریسرمایه
جامعه « درصد 50»درصد کل ثروت را در دست دارد، در حالی که فقیرترین  58انحصار 

عنوان را تا همین اواخر بهدرصد ثروت است. در کشور شیلی نیز که پینیه 1مالک کمتر از 
درصد جامعه،  1کرد، ثروتمندترین برایش بازارگرمی می سرمایۀ مالی منطقه« مأمن»

 (.2017های بانک جهانی در سال درصد درآمد ملی را بلیعده است )طبق داده 33

ای مندرج که صدای اصلی طبقۀ حاکم امریکا است، در مقاله« نیویورک تایمز»روزنامۀ 
ر کشورها پرداخته و در صفحۀ نخست خود به این فوران اعتراضات شیلی و لبنان و دیگ

تر از معمول های طوالنیاند: نعرهمتخصصان امر متوجه الگویی شده»نوشته است که 
ها دمکراسی، منشأ سرخوردگی است؛ فساد، جسارت بر سر نخبگان کشورهایی که در آن

کند حال آنکه نسل شود؛ و یک طبقۀ کوچک سیاسی بریز و بپاش میمحسوب می
 «.ده ماندن جان بکندتر باید برای زنجوان

اما آنچه به شکل عجیبی از این مقاله جا افتاده، رویدادهای خود  امریکا است. در اینجا 
در کشورهایی مثل امریکا و بریتانیا که »آمده است: « متخصصان»به نقل از یکی از 

کننده دارد، بدبینی نسبت به نظام سیاسی قدیم خودش را به انتخابات نقش تعیین
ها نشان روز نتایج پوپولیستی و ناسیونالیستی و مهاجرستیزانه در نظرسنجیصورت ب

دهد؛ اما در سایر کشورها که مردم صدایی ندارند، به شکل فوران اعتراضات می
 «.گسترده
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گذرد یا خودشان را به دانند چه در امریکا میواقعاً نمی« تایمز»معلوم نیست سردبیران 
هزار  48شوند که هایی درست در شرایطی منتشر میفضلزنند؟ چنین اظهار ندیدن می

اند و روز است علیه جنرال موتورز دست به اعتصاب زده 40کارگر خودروسازی بیش از 
هزار معلم و کارگر مدرسه در شیکاگو در حال ورود به دومین هفتۀ اعتصاب هستند  32

ً تعط اند. تعداد یل کردهو سومین ناحیۀ بزرگ آموزش و پرورش بزرگ کشور را عمال
رسید که باالترین رقم کارگران اعتصابی امریکا در سال گذشته به بیش از نیم میلیون می

 در بیش از سه دهۀ گذشته است.

کند )نابرابری اجتماعی عمیق، تمام آن شرایطی که تایمز در سایر کشورها توصیف می
ای کارگر(، عیناً در امریکا )این هاعتنا به منافع تودهفساد و یک نظام سیاسی تماماً بی

 40درصد باالیی نزدیک به  1کنند. در اینجا داری جهانی( نیز خودنمایی میکانون سرمایه
 ها را انباشت کرده و انفجار اجتماعی در دستور کار است.درصد ثروت

ً در سرمقاله « آموزدشیلی بهای نابرابری اقتصادی را می»ای با عنوان تایمز اخیرا
« خشم معترضان، ناشی از استیصال و درماندگی از زندگی روزمره است»نویسد که می

ای با اختالفات فاحش اقتصادی زندگی مردم شیلی در جامعه»دهد: و ادامه می
کنند... رفاه سانتیاگو غیرقابل انکار است. اگر از باالی بلندترین آسمانخراش امریکای می

های لوکس و تان" نگاه شود، تا چشم کار کند آپارتمانالتین در قلب منطقۀ مالی "سانها
 شود.ها و مدارس خصوصی دیده میبیمارستان

های عمومی  رو به ریزش، مدارس مزدحم اما فقر سانتیاگو هم چشمگیر است: بیمارستان
شوید، شهرهایی آبادهایی در حومۀ کالنشهر. هرچه از سانتیاگو دورتر میو حلبی

 «.شان نرسیدهاخیر هرگز به بینید که رونقمی

و به جای سانهاتان بگذارید « امریکا»کافی است در این متن به جای شیلی بگذارید 
از اینجا به بعد دیگر الزم نیست تغییر چندانی در تصویری که ارائه شده «. منهتن»

 بدهید.

 41.5 ترین ابزار آماری سنجش نابرابری درآمدی است، در امریکاضریب جینی که مرسوم
 ( است.47.7است؛ یعنی نابرابری در آن اندکی کمتر از شیلی )
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« درک محدود حکومت از تعهداتش به شهروندان»سرمقالۀ تایمز بحران شیلی را به 
اش های حکمفرماییداند که در سالدهد و مقصر آن را دیکتاتوری پینوشه مینسبت می

کرد. اما آنچه که را دیکته می« ر آزادرقابت بازا»های مبتنی بر ( سیاست1990تا  1973)
ها را اقتصاددانان بورژوای موسوم به کند بگوید این است که این سیاستفراموش می

میلتون »شان یافتۀ پدرخواندهتدوین کردند که همگی تعلیم« های شیکاگوبچه»
 در دانشگاه شیکاگو بودند.« فریدمن

خواه( ی امریکا )اعم از دمکرات و جمهوریهای متوالهای بنیادی را دولتهمین سیاست
اند. از بهداشت و درمان تا کوپن غذا و درآمد بازنشستگی مشمول این نیز پی گرفته

هزار دالری برای یک  25میلیون نفر زیر خط فقر رسمی   40اند. امروز ها شدهسیاست
 کنند.خانوادۀ چهارنفره زندگی می

شیلی و لبنان، این گفتۀ معترضان است که  های برجستۀ اعتراضاتیکی از ویژگی
ها مشغول نبرد با نظم های ریاضتی اخیر دیگر کاسۀ صبرشان را لبریز کرده و آنسیاست

سال گذشته شکل گرفته. در شیلی این سه دهه با  30اجتماعی نابرابری هستند که طی 
 پایان دیکتاتوری نظامی آغاز شد و در لبنان با پایان جنگ داخلی.

سال گذشته،  30گرفته در ن نمود یک چرخش جهانی است. مناسبات اجتماعی  شکلای
داری در شوروی آغاز شد: سرکوب با فروپاشی بوروکراسی استالینیستی و بازگشت سرمایه

گری مالی و انتقال مبارزۀ طبقاتی، رشد افسارگسیختۀ نابرابری اجتماعی و طفیلی
دار. امروز این نظم به سوی یک اقلیت سرمایههای هنگفت از طبقۀ کارگر دنیا ثروت

المللی متالشی اجتماعی به سرعت دارد زیر بار صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقۀ کارگر بین
 شود.می

های رفرمیست چپ و رویدادهای عینی بیانگر ورشکستگی سیاسی تام و تمام سازمان
برای سوسیالیسم را  و مبارزه« طبقۀ کارگر»است که « چپ»اصطالح های بهآکادمیسین

چسبیدند. از این رو هرگز فوران دوبارۀ « های هویتیسیاست»قلم گرفتند و در عوض به 
 کردند.بینی نمیمبارزۀ طبقاتی را پیش
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داری منجر به های فراملیتی و ادغام جهانی تولید سرمایهپیکر ابرشرکتتوسعۀ غول
سابقۀ شرایط کارگران جهان شده است. از همین روست که مبارزۀ طبقاتی همسانی بی

است؛ اما در « ملی»نیز ناگزیر خصلتی جهانی یافته است. مبارزۀ طبقاتی تنها در شکل 
داری، حتی شکل های جدید توسعۀ سرمایهبه خصلت المللی. اما نظر، بین«محتوا»

ترین المللی به خود بگیرد. حتی ابتداییبایست خصلت بینمبارزۀ طبقاتی هم می
المللی را طرح مبارزات طبقۀ کارگر هم ضرورت هماهنگی اقدامات در مقیاس بین

 کند.می

البی طبقۀ کارگر برای اعتراضات و اعتصابات اجتماعی کنونی تجلی اولیۀ رشد مبارزۀ انق
داری و بازسازماندهی اقتصاد جهانی برای رفع نیازهای پایان دادن به بساط سرمایه

 اجتماعی اکثریت و نه سود خصوصی یک اقلیت است.

 2019اکتبر  25
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 اعتراضات لبنان

 / ترجمه و تلخیص: کیوان نوفرستی ژان شائول

لبنان علیرغم بارش سنگین باران به اعتراضاتشان علیه کارگران و دانشجویان سراسر 
 اند. ادامه داده او سعد حریری با خواست استعفای« اصالحات اقتصادی»

یک چهارم از جمعیت شش  توانست آغاز شد و در مقطعی هنگامیاین اعتراضات 
د های ریاضتی خور از سیاستگکه حکومت از یکی دی بکشدمیلیونی کشور را به خیابان 

ارتش  بهحکومت  توسلاپ. واتس تدالر در ماه بر مکالما 6کرد: اعمال مالیات  رونمایی
 نها به تشدید خشم معترضان منجر شد.تپلیس برای درهم شکستن اعتراضات  و

دار نسبت به نابرابری توان ردّپای خشم عمیق و ریشهدر اعتراضات فراگیر لبنان می
به این سو سربه فلک کشده. ( 1990)اجتماعی را یافت که از زمان پایان جنگ داخلی 

های کشور را در قبصۀ خود دارد، در درصد کل ثروت 58درصد جامعه  1ثروتمندترین 
. لبنان به بهشت مالیاتی و است درصد 1عه کمتر از درصد پایینی جام 50حالی که سهم 
 منطقه بدل شده است.های تفرجگاه زالو

های مذهبی و قومی در کنار اعتراضات کنونی توانسته کارگران و جوانان را فارغ از شکاف
های این در حالی است که طبقۀ حاکم مدتپناهجویان سوری و فلسطینی متحد کند و 

سازی عنوان ابزاری برای منحرفسی بهاهر جرستیزی و بیگانهجوّ مها به مدیدی است
میلیون سوری  گریخته از جنگ  1.5زده است. قریب به مبارزۀ طبقاتی متحدانه دامن می

ها و پناهندگی به آن برند، اما حکومت از اعطایداخلی کشورشان در لبنان به سرمی
 ناع کرده است.حق و حقوق دیگر امتصدها هزار پناهجوی فلسطینی بی

نشینی شد. زده شده بود، وادار به عقبواجهه با مقیاس اعتراضات بهتمحریری که در 
گذشت و با تهدید به استعفا، شرکای ائتالف  جدید از اعمال مالیات که به این معنی

 های اضافی توافق کنند.منهای مالیات 2020متزلزل خود را وادار کرد که با بودجۀ 
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 ق و فعلی را نصفهرچند به طور نمایشی درآمد و مزایای وزرای ساب 2020الیحۀ بودجۀ 
کمک به کاهش  میلیارد دالر 3.3 های خصوصی را مقید به اعطایو بانک مرزی و بانک

، اما در عین حال درهای اقتصاد لبنان را به روی کندمی صفر تاکسری بودجه 
ها قطعاً گشاید و همۀ اینیسازی و بدهی بیشتر مگذاران خصوصی و خصوصیسرمایه
 سوء بر استانداردهای زندگی خواهند داشت. در شرایطی که بدهی ملی لبنان یتأثیرات

میلیون دالر رسیده، حکومت در تقالست شرایط اقتصادی و مالی را مهیا کند تا  86 به
از  المللی در حمایتکنفرانس بین»ای را که سال قبل در میلیارد دالری 11بتواند وام 

 ( در پاریس وعده داده شد بود، بگیرد.CEDRE« )توسعه و اصالحات لبنان

ها فقط به خشم مردم در بانک و اقدامات نمایشی حریری در ارتباط با سیاستمداران
های پرسند که چرا این کارها و بیشترش را سالها انجامید. معترضان با تحقیر میخیابان

 قبل نکرد؟

دادن به فسادی است که بر تمام شئونات اقتصادی و اجتماعی خواست معترضان پایان 
این کشور سایه انداخته؛ استعفای کل دولت و برگزاری انتخابات آزاد و عادالنه )برخالف 

 های پیشین(.ای انتخاباتتار فرقهخسا

اند. در لبنان جنوبی که یک از احزاب سیاسی از خشم معترضان در امان نبودههیچ
)سخنگوی پارلمان لبنان  «بری هنبی» به ان همت، معترضسا نشینثراً شیعهای اکمنطقه

ن نصرهللا سدهند و هم به سیدحهللا( فحش می از متحدان حزب «جنبش امل» رهبرو 
ارائۀ رفاهیاتی مثل آموزش و هللا اساساً به ی من هللا. حمایت سابق از حزبرهبر حزب

 .تحلیل بردهه این گروه منابعش را به شدت های امریکا علیداشت بود، اما تحریمبه

ها همچنان تعطیل هستند ها همراه با بانکدولت اما مدارس و دانشگاه هشدارعلیرغم 
اند. معترضان مسیرها را مسدود و بخش اعظم حیات اقتصادی را به تعلیق درآورده

شکل  های طوالنی خودروهای بنزین صفپمپدر اند و به دلیل کمبود سوخت کرده
ها در صورت بازگشایی میزان برداشت از حساب بانک این نگرانی وجود دارد کهاند. گرفته

 را محدود کنند.
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جمهور کشور )میشل عون( پخش ای از رئیسهای تلویزیونی بیانیهروز سه شنبه ایستگاه
پیش ضبط شده و در این بیانیه که از  کردند که در تمام دورۀ بحران سکوت کرده بود.

های خواست لغو محرمانگی حساباز وعده داد که  تدوین شدیداً ضعیفی داشت، عون
های مردم را که پول یکند و هرکسبانکی و مصونیت قانونی سیاستمداران حمایت می

 غارت کرده باشد باید جواب پس بدهد.

نجیب »دادستان عمومی اعالم کرد که فرایند قانونی رسیدگی به اتهامات فساد مالی 
را آغاز کرده است.  «بانک عوده»)نخست وزیر میلیادر سابق( و برادر و پسر او و « یقاتیم

های شما هستند دیدار ام با  نمایندگانی که حامل دغدغهآماده»اش گفت: عون در بیانیه
 «.کنم و به مطالبات مشخص شما گوش بدهم

وجود دارد، اما از سوی « نیاز به بازنگری در دولت فعلی»عون از یک سو اضافه کرد که 
باید با هم صحبت »کند: را تحمل نمی هادیگر به معترضان هشدار داد که تداوم ناآرامی

هایتان خواسته به و هرج و مرج که بدون آشوب کرد توانکنیم که ببینیم چه کار می
اشیم و به برسید. باید یگ گفتمان سازنده را آغاز کنیم که نتیجۀ سازنده داشته ب

 «.را داشته باشند بهترین نتایج هایی برسیم کهگزینه

ای تقسیم قدرت شرکای ائتالفی حریری همگی فرماندهان نظامی و ذینفعان نظام فرقه
سال  15است. پیمانی که به  1990در سال « پیمان طائف»هستند؛ نظامی که یادگار 

ام شد. وقتی عون از جنگ داخلی پایان داد و در همان سال در قانون اساسی لبنان ادغ
ن نظام گوید، مقصودش همیمی« های قانون اساسیمکانیسم»تجدیدساختار مطابق با 

میلیاردر از آن  های سیاسی  کسانی از قماش حریری  ای است که امپراتوریسیاسی فرقه
 شوند.منتفع می

سکوت کردند های امپریالیستی اصلی نظیر امریکا و فرانسه و بریتانیا تا چندین روز قدرت
معترضان « قاستیصال بح»تشویق کردند که به تا آنکه با دستپاچگی حکومت لبنان را 

 توجه کنند.
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ای ناسیونالیستی و ضدر اعتراضات لبنان مانند اعتراضات سودان و غیر آن نوعی ف
ً جوان و از خاستگاه کارگری هستند کارناول دیده میهشب شود. تظاهرکنندگان که اکثرا

های بورژوازی لبنان تمام جناحو سیاسی روشن و مدونی علیه امپریالیسم  ازاندچشم
 .اندرها شدهدفاع یافته بیندارند و بنابراین در برابر نیروهای بورژوایی سازمان

که چهار تن از اعضایش از کابینۀ حریری « قوات اللبنانیه»حزب راستگرای مسیحی 
در « کتائب»( و حزب فاشیستی الحر یار الوطنیالت« )ادز نهضت میهنی آ»، استعفا دادند

خواهان استعفای اند و به امید یافتن موقعیت بهتر خودشان کرده اعتراضات شرکت
 زودهنگام هستند.  انتخابات برگزاری ه وکابین

های برنامه ها نیزو تکنسین های متعدد دیگری همچون متخصصاندر عین حال گروه
شان خواستار تشکیل یک دولت خودشان را دارند و مشغول سازماندهی هستند. برخی

 تکنوکرات هستند و برخی خواهان مداخلۀ ارتش در صورت تداوم ناآرامیها.

رفتی اقشار بورژوا و خرده بورژوا، فارغ از مخالتشان با حکومت حریری، هیچ راه برون
 ستان لبنان ندارند.دیبرای ارائه به کارگران و تهد

قا رخ تعرضی طبقۀ کارگر در خاورمیانه و شمال افری رشد  روبه موجمبارزۀ لبنان در میانۀ 
الجزایر، سودان، مصر و اخیراً عراق. همین نیروها و کارگران دنیا هستند  ؛ از جملهدهدمی

 ها رو کنند. که کارگران لبنان باید به آن

از  نیزهای لبنان ترین نیازهای اقتصادی و اجتماعی و دمکراتیک تودهابتدایی حتی تحقق
نمای طبقۀ نیروهای چپ -و در تقابل با-مدار مبارزه به رهبری طبقۀ کارگر، مستقل از 

 گذرد. گیری و سلب مالکیت از طبقۀ حاکم میمتوسط، برای قدرت

 2019اکتبر  26
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