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ــر  ۲۸روز  ــا  ۲۰۱۸اکتب ــات ریاســت جمهــوری برزیــل را ب ــا فاصــله  ۵۵،۱۳جــایر بولســونارو در دور دوم انتخاب درصــد آراء و ب

بولســورانو، نظــامی ســابق و کــارزار انتخابــاتی . رای بــر فرنانــدو حــداد، نماینــده حــزب کــارگران برزیــل، پیــروز شــد ۱۰۷۵۰۰۰۰
، در ایـن انتخابـات از حمایـت »برزیل باالتر از همه چیز، خداوند بـاالتر از همـه کـس«، با شعار ۱۹۹۱نماینده فدرال از سال 

کــه منــافع ) طرفــداران کتــاب مقــدس، گوشــت، گلولــه(ب  ب گــروه ب: ارتجــاعیترین نیروهــای پارلمــان برزیــل برخــوردار شــد
همـانطور کـه مـارتین موسـکرا نشـان داده اسـت . صـنایع غـذایی و البـی سـالح را نماینـدگی میکنـدکلیسای انجیلـی، بخـش 

بولسـونارو کـه بـا حسـرت از دوران . به بهترین شکل مسیر سیاسی جایر بولسـونارو را بیـان میکنـد» نئوفاشیست«برچسب 
ه نظامیــان در زمــانی کــه در قــدرت برزیــل دفــاع میکنــد چنــد بــار گفتــه اســت کــ ۱۹۸۵تــا  ۱۹۶۴دیکتــاتوری نظــامی ســالهای 

بعنـوان نمونـه وقتـی در . بودند نمیبایست از شکنجه استفاده میکردند بلکه باید دست به کشتار جمعی مخالفان میزدنـد
اگــر «نفــر را از بــین بردنــد، صــحبت میکــرد گفــت  ۳۰۰۰۰دربــاره کشــور همســایه، آرژانتــین، کــه نظامیــان در آن  ۱۹۹۹ســال 

بولسـونارو در . »در آن زمان افـراد یبشـتری را کشـته بـود وضـع ایـن کشـور از ایـن کـه هسـت بهتـر میبـوددیکتاتور آرژانتین 
حمایـت خـود را از ایـن محاکمـات اعـالم کـرد و بـه کلنـل کـارلوس  ۲۰۱۶جریان محاکمات پرزیـدنت دیلمـا روسـف در سـال 

وف دیکتـاتوری نظـامی برزیـل بـوده در سـالهای دهـه بریانته اوسترا که یکی از جالدان معـر . آلبرتو بریالنته اوسترا رای داد
این کـه بولسـونارو بارهـا در مـدح خشـونت سـخن . شخصا در شکنجه دیلما روسف جوان در زندان نقش داشته است ۱۹۷۰

 ۱۱به طـور میـانگین روزی  ۲۰۱۶در سال (وی در کشوری که از خشونت پلیسی مزمن رنج میبرد. گفته بر همه معلوم است
و اسـتداللش هـم » بـه قصـد کشـتن شـلیک کنیـد«به نیروهای پلیس توصیه میکنـد کـه ) لیس کشته شده استنفر توسط پ

  :این است
  »ما قبر میکنیم... ما جای اضافی برای مجرمین نداریم«

همــه اعضــاء حــزب کــارگران را «بولســونارو در جریــان یکــی از ســخنرانیهای انتخابــاتیش بــه هــوادارانش توصــیه میکنــد کــه 
این نامزد راسـت افراطـی . و این سخنان را به بلند کردن پایه میکروفون و ادای تیراندازی درآوردن نیز مزین کرد ،»بکشید

یــک هفتــه پــیش از آغــاز دور دوم انتخابــات بــه هــوادارانش وعــده داد کــه وقتــی انتخــاب شــود تمــام مخالفــان سیاســیش از 
بولسـونارو در . یکـی را انتخـاب کننـد» تبعیـد یـا زنـدان«ان بایـد میـ» راهزنان سرخ«میگفت . »میهن تبعید خواهند شد«

برابر هزاران نفر از هوادارنش که برای شنیدن سخنرانی او آمده بودند گفته بود کـه حکـومتش کـار ناتمـام رژیـم نظـامی را 
  :به اتمام خواهند رساند» خرابکاران«در مبارزه با 

  »ندیده استای خواهیم کرد که برزیل در تاریخ به خود  تصفیه«

سـه دهـه فعالیـت سیاسـی بولسـونارو پـر اسـت از . سخنان جنگطلبانه چترباز سابق ارتش به مخالفان سیاسی ختم نمیشـود
او از تولـد پنجمـین فرزنـدش کـه تنهـا دختـر خـانواده اسـت همچـون . های جنسّیتی و نژادپرستانه و همجنسگراسـتیز اشاره

                                                            
1 http://www.contretemps.eu/bolsonaro-fascisme-bresil/ 
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ــا دوروســاریا، نماینــده حــزب کــارگران در پارلمــان  ۲۰۰۳ســال وقتــی در . زنــدگیش صــحبت میکنــد» لحظــه ضــعیف« ماری
بولسونارو را به ترویج فرهنگ تجاوز متهم کرد بولسونارو در پاسخ گفت که ماریا دوروساریو حتی الیق آن نیست که بـه او 

اننـدگی بمیـرد تـا گفت ترجیح میدهد پسرش در تصادف ر  پلیبویبولسونارو در مصاحبه با مجله  ۲۰۱۱در سال . تجاوز کند
ــدافعان حقــوق ســیاهان را بــه . اینکــه روزی متوجــه شــود کــه او همجنسگراســت ــین گفتــه میشــود کــه در جــایی م همچن

نوادگـان بردگـان مطلقـاً «و در جای دیگـر گفتـه کـه » به باغوحش بازگردند«تشبیه کرده و گفته که اینها باید » حیوانات«
  .»اینها حتی برای تولیدمثل نیز مناسب نیستند«: و افزوده است» اند هیچ چیزی به جامعه برزیل نیافزوده

***  

ــرای جامعــه دارد در » جهنمــی«علیــرغم ایــن تصــویر  ــه  ۱بولســونارو و خطــری کــه او ب ــه عنــوان  ۲۰۱۹ژانوی مــین  ۳۸رســماً ب
برزیـل » حیمسـی -سنتهای یهودی «او در مراسم ادای سوگند متعهد شد که برای حفظ . جمهور برزیل شناخته شد رئیس

برای بازار کـار و نـه بـرای «مبارزه شده و نسلهای جدید » ایدئولوژی جنسیت«که در آنها علیه » مدارس خوب«و توسعه 
  .تالش خواهد کرد» فعالیت سیاسی تربیت شوند

ــوان رئیس ــه عن ــل از دســت «جمهــور  بولســونارو در نخســتین ســخنرانی عمــومی خــود ب روزی کــه آغــاز رهــایی مــردم برزی
ای  جمهور نخستین قدرت اقتصـادی آمریکـای التـین سـخنرانی خـود را بـه شـیوه رئیس. را تهنیت گفت» الیزم استسوسی

فقـط وقتـی سـرخ خواهـد شـد کـه ! پرچم ما هرگز سـرخ نخواهـد شـد«: نمایشی با برافراشتن پرچم برزیل اینگونه خاتمه داد
  .»!الزم شود ما خون خود را برای حفظ سبز و زرد اهدا کنیم

جمهوریش گرفت تا حـدی نشـان میدهـد کـه در  ساعت بعد از آغاز رسمی ریاست ۲۴ه فرمان اولی که این نظامی سابق س
کـاهش حـداقل دسـتمزد، انتقـال اختیـارات منـاطق بومینشـین بـه وزارت : چهار سال پیش رو با چه نوع سیاستی مـواجهیم

ای کـه  زنس در بخـش کشـاورزی اسـت، حـذف بودجـهکشاورزِی تحت ریاست ترزا گریستینا که مدافع سرسخت منافع بیـ
بولسـونارو در ادامـه وعـده مهـم  .وزارت حقوق بشر برزیل برای دفاع از جمعیت دگرباشـهای جنسـیتی در نظـر گرفتـه بـود

. آسـان کـردن شـرایط حمـل سـالح گـرم بـرای شـهروندانی کـه سـابقه کیفـری ندارنـد: دیگر کارزار انتخاباتیش را عملـی کـرد
ایـن طـرح همـراه بـا خصوصیسـازِی تقریبـا . ین حکومت جدید طرحش را برای اصـالح نظـام بازنشسـتگی ارائـه دادعالوه بر ا
ایـن طـرح همچنـین آزمـون مهمـی . های دولتی دو پیکان حمله پائولو گدس، وزیـر لیبـرال افراطـی اقتصـاد اسـت همه بنگاه

مخالفـت بخـش بزرگـی از مـردم و سـندیکاها ناچـار در واقع پیشتر حکومت میشل تمر در برابر . برای حکومت جدید است
پروژه بولسـونارو دوره  پرداخـت ماهیانـه کـارگران برزیـل را افـزایش داده و بـرای . کند نشينی عقبشده بود از طرح خودش 

ایـن طـرح کـه نیروهـای مسـلح، متحـد . سـال بـرای مـردان ۶۵ سـال بـرای زنـان و  ۶۲: بازنشستگی سّن حـداقل تعیـین میکنـد
ولسونارو، از آن معاف است راه را برای خصوصیسازی تمام و کمال نظام بازنشستگی باز گذاشته و در واقع دنبالـه اصلی ب

الزم است اشـاره شـود کـه بولسـونارو و گـدس هـر دو . مدلی است که اگوستو پینوشه دیکتاتور شیلی آن را پیاده کرده بود
اند که علیه این طـرح نئـولیبرال خـود را  یل از همین حاال اعالم کردهسندیکاهای برز . از ستایشگران دیکتاتور سابق شیلیند

  . بسیج خواهند کرد

های نخست شروع به کار حکومت جایر بولسونارو مصادف شد با عزل گوستابو ببیانو نائبرئیس حزب راست افراطی  هفته
نتخابــاتی رئیســجمهور جدیــد بــه اتهــام و مســئول تــدارک کــارزار ا -کــه بولســونارو نیــز عضــو آن اســت  - »سوســیال لیبــرال«

اکنـون مظنـون بـه فسـاد  فالبیـو بولسـونارو پسـر رئیسـجمهور و سـناتور فـدرال ایالـت ریـو نیـز هم. نقشش در یک فساد مالی
نظامی که  این گروه شبه. است» دفتر جرم«های آدمکشی ریودوژانیرو به نام  اقتصادی و ارتباط با یکی از مهمترین دسته
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نشین شهری خیلی فعالند مسئول قتل ماریـل فرانکـو عضـو شـورای  نیروهای نظامی پلیسند و در مناطق حاشیهاعضایش از 
  . است ۲۰۱۸شهر ریودوژانیرو و عضو حزب سوسیالیزم و آزادی در مارس 

 های نخست حکومت جایر بولسونارو ترکیب واضحی است از لیبرالیزم افراطی اقتصـادی، تجلیـل از خشـونت، همین هفته
همچنـین در همـین مـدت کوتـاه میتـوان تصـویری از . حمله علیه طبقات کارگر و حقـوق اقلّیتهـا، و انکـار تغییـرات اقلیمـی

عروج نئوفاشیزم در سیاست برزیل آنهم سی سال پـس از . چهار سال آینده این رئیسجمهور راست افراطی را مشاهده کرد
میدارد تا به عناصر مختلفی که میتواند ایـن پدیـده را توضـیح دهـد فکـر آنکه دموکراسی به این کشور بازگشته بود ما را وا

با اینکه علل انتخاب شدن بولسونارو بسیار و متنوعند و از بحران اقتصادی تـا مشـکل عـدم امنّیـت کشـور را شـامل . کنیم
کنـار گذاشـتن تـدریجی های ایـن پدیـده را در فراینـد دگرگـونی حـزب کـارگران و  میشود، من در این مقاله میخـواهم ریشـه

علــل بنیــادی پیــروزی راســت . داری جســتجو کــنم ای سیســتم ســرمایه پــروژه آغــازین ایــن حــزب بــرای دگرگــون کــردن ریشــه
) ۲۰۰۳ - ۲۰۱۰(دسـیلوا » لـوال«ای در انحرافات حکومت لـوئیس ایناسـیو  افراطی در انتخابات برزیل را باید دستکم تا اندازه

عزل شـد،  ۲۰۱۶اش در اوت سال  جانشین لوال شد، و البته در میانه دوره ریاست جمهوری ۲۰۱۱و دیلما روسف که در سال 
  .جستجو کرد

  

  »یک ناهنجاری مدنبه هنجار درآ«دگرگونی حزب کارگران یا 

تـا سـالهای  ۱۹۸۰وندی هانتر کارشناس علوم سیاسی در آثار خود نشان میدهد که حزب کارگران از بدو تاسیسش در سـال 
بـرخالف دیگـر احـزاب بـزرگ برزیـل ماننـد جنـبش . در نظـام سیاسـی برزیـل بـوده اسـت» ناهنجـار«ای  در پدیده ۲۰۰۰دهه 

دموکرات برزیل کـه فقـط در مواقـع انتخابـات فعـال شـده و سیاسـت برایشـان فقـط زد و  دموکراتیک برزیل یا حزب سوسیال
ای از ســندیکاها و جنبشــهای اجتمــاعی و  وعــهبــه دســت مجم ۱۹۸۰بنــد و بانــدبازی اســت، حــزب کــارگران برزیــل در ســال 

در حـالی کـه بولسـونارو آشـکارا حسـرت دوران دیکتـاتوری . انجمنهای مسیحی آغشته به الهیـات رهـاییبخش تاسـیس شـد
برزیل را میخورد حزب کارگران و دیگر جنبشهای وابسته به این حزب در مخالفت با دیکتـاتوری و دفـاع از دموکراسـی در 

برای دفاع از برگـزاری  ۱۹۸۴و بسیج مردمی سال  ۱۹۷۰بخصوص در جریان اعتصابهای دهه . اساسی داشتندآن دوره نقش 
حیات سیاسی برزیل همیشه فاقـد اخـتالف ایـدئولوژیک میـان احـزاب اصـلی کشـور بـوده؛ احزابـی کـه . انتخابات مستقیم

حـزب کـارگران امـا . اقتصادی و فرهنگی قدرت اند برای دسترسی به منابع سیاسی و  غالبا سیاست را همچون ابزاری دیده
هایی عمـدتا  ای برزیـل بـا اندیشـه نخسـتین حـزب تـوده«دستکم در آغـاز مسـیر خـود را از ایـن سـنت جـدا کـرد و بـه عنـوان 

. شـناخته شـد» هـای انتخابـاتی سوسیالیستی و تنها حزب سیاسی شناخته شـده بـا فعـاالن و حیـات سیاسـی خـارج از دوره
نسـبت بـه نظـام سیاسـی برزیـل کـه در آن پیـروزی در انتخابـات همچـون غایـت  ۱۹۹۰ارگران تـا اواسـط دهـه رهبران حزب ک

حزب کارگران که به شـدت مخـالف . است و نه ابزاری برای اجرای یک برنامه سیاسی، موضعی به شدت انتقادی داشتند
د را صـرفا بـرای کسـب نتـایج بهتـر در انتخابـات چنین نگاهی به سیاست بود تا سالها به این تن نداد که برنامه سیاسی خو 

در آن دوره حزب کارگران، آنطور کـه خـودش میگفـت، بـه وسـیله رهانیـدن طبقـات زحمـتکش کشـور، سـودای . تغییر دهد
برای اکثر کادرهای حزب این هدف انقالبی چیزی نبود که در مسـلخ . تالش برای برقراری سوسیالیزم در برزیل را داشت

بـه ائـتالف بـا دیگـر احـزاب کـه بیـنش رادیکـالی  ۹۰به همین خاطر این حزب در سالهای . رژوایی قربانی شوددموکراسی بو 
. همین استراتژی باعث میشد که این حزب در نظام سیاسی کشـور بـه یـک عنصـر ناهنجـار تبـدیل شـود. نداشتند تن نداد

ود میگفـت کـه اگـر بـه حـزبش اجـازه میدادنـد کـه حتی لوال که در سه دوره ریاست جمهوری نـامزد شـده و رای نیـاورده بـ
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به عبـارت دیگـر میشـد . ها تبلیغ کند این شکستها بدل به پیروزی میگشت هایش را در میان توده برنامه سیاسی و اندیشه
آنهـا حـزب خـود را پیشـاهنگ پرولتاریـای برزیـل . لنینیسـتی قـرار داد -در این دوره رهبران حزب را در سنت مارکسیسـتی 

انستند که با تالش و  استقامت قادر خواهد بود طبقات فرودست جامعه را بیدار کرده و حمایت آنها را بـرای واژگـون مید
  .کردن نظام سرمایه داری در ابعاد ملی به دست آورد

سایه تردیدی افکند بر توان این حـزب در متقاعـد کـردن بخشـهای  ۹۴اما شکست دوم لوال در انتخابات ریاست جمهوری 
های ارتبـاطی  هـای تهیدسـت شـبکه حتی به نظر میرسـید توده. هیدست جامعه به درستی و انسجام برنامه سیاسی حزبت

در ایـن وقـت بـود کـه . های دوردسـت حـزب کـارگران تـرجیح میدهنـد سنتی آغشته بـه زد و بنـد دیگـر احـزاب را بـه وعـده
ایـن سـرآغاز دوره . تراتژی سیاسـی خـود تجدیـدنظر کننـدکادرهای حزب به این فکر افتادند که در اصول ایدئولوژیک و اس

ــالیزم« ــات ریاســت جمهــوری پیــروز » زدایی رادیک ــاپی در انتخاب ــار بــار پی ــن حــزب چه ــود و پــس از آن بــود کــه ای حــزب ب
  ). ۲۰۱۴و  ۲۰۱۰و  ۲۰۰۶و  ۲۰۰۲سالهای (شد

و با توجه به محبوبیتی که ایـن رفرمهـا  ۱۹۹۰ آمیز رفرمهای نولیبرالی سالهای رهبران حزب کارگران در برابر نتایج موفقیت
نزد طبقات تحتانی جامعه به خـاطر کـاهش تـورم ایجـاد کـرده بـود، بـه تـوان حـزب خـود در تخریـب نظـم هژمونیـک حـاکم 

لوال از جملـه کسـانی بـود، کسـانی کـه تعدادشـان رو بـه فزونـی بـود، کـه بـه مـوثر بـودن حمـالت مسـتقیم بـه . تردید کردند
ــاتی نامزدهــای معتــدلتر حــزب بــه نســبت نامزدهــای . داری دچــار تردیــد شــده بودنــد هسیســتم ســرمای موفقیتهــای انتخاب

دموکرات برزیـل نیـز در  بـه راسـت گراییـدن حـزب سوسـیال. رادیکالتر آن عامل دیگری بود که بر شدت این تردیدها افـزود
شناسـی مارکسیسـت شـهره بـود و  ه بـه جامعهجمهور سابق برزیل فرناندو هنریک کاردوسو کـ رئیس. این تحول نقش داشت

. پیش از آن که در دامن ایدئولوژی بازار بغلتد در حوزه تئوری وابستگی کارهایی کرده بود نیز از اعضای این حـزب اسـت
به راسـت گراییـدن ایـن حـزب فضـایی را در چـپ میانـه عرصـه سیاسـی گشـود کـه حـزب کـارگران متحـول شـده بـه سـرعت 

ظر وندی هانتر تغییر مسیر تـدریجی حـزب کـارگران بـه میانـه عرصـه سیاسـی و کنـار گذاشـتن اهـداف از ن. مشغول آن شد
  . بود» به هنجار درآمدن یک ناهنجاری«انقالبی به معنی 

حـاال کـه . گفتمان و رویکرد سیاسی حزب کارگران عمیقا تغییر کرده بـود ۹۸به وقت سومین کارزار انتخاباتی لوال در سال 
سب موفقیتهای انتخاباتی هر چه بیشتر جای کار بر روی یک برنامه سیاسی سوسیالیستی منسـجم را گرفتـه تالش برای ک

صحبت از نبرد طبقـات . بود، حزب کارگران در تالش افتاد تا تصویر باز هم مقبولتری نسبت به گذشته از خود ارائه دهد
به این طرف کـامال از ادبیـات حـزب  ۹۸ای که از سال  اژهو  -کنار گذاشته شد و دیگر صحبتی از گذار به سوسیالیزم نبود 

» راه سـومی«های مارکسیسـتی گذشـته خبـری نبـود حـزب کـارگران بـه همـان  حـاال کـه از ریشـه. کارگران حـذف شـده بـود
رهسپار شد که پیش از آن حزب کارگر تونی بلر و حـزب دمـوکرات بیـل کلینتـون را در بریتانیـا و ایـاالت متحـده بـه قـدرت 

ای سیستم اجتماعی و اقتصادی گذشته بود و حاال بایـد بـه  از نظر این حزب دیگر زمان دگرگون ساختن ریشه. سانده بودر 
راه حـل، دیگـر نـه سـاختن سوسـیالیزم کـه . دنبال اصالح سیستم رفت تا بدترین آسیبهای آشکار و مخرب آن محدود شـود

حزب کارگران از هر گونه تالشی در راه سـاختن پیشـگام طبقـه کـارگر عالوه بر این . داری بود انسانی ساختن چهره سرمایه
دست برداشت و به جای تالش برای آگاه ساختن و بسیج پرولتاریا و طبقات تحت ستم حول پروژه سیاسی خود بـه دنبـال 

از منابع مالی حزب  ای آن افتاد که برنامه و گفتمانش را با نتایج نظرسنجیهای پرشماری که تامین مالی آنها بخش فزاینده
ها نبود بلکه به دنبال توده افتاد و خـود را  به این ترتیب حزب کارگران دیگر به دنبال هدایت توده. را میگرفت تنظیم کند

  .های مد روز تطبیق داد با اندیشه
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  ٢٠٠٢انتخابات سال 

 -این حزب با به کار گرفتن دودا مندوسا. به هنگام چهارمین کارزار انتخاباتی لوال دگرگونی حزب کارگران انجام شده بود
را » حـزب تغییـر«در کارزار انتخباتی کوشید تصویر گذشته این حـزب بـه عنـوان  -گرانترین استراتژیست تبلیغاتی برزیل 

ب در افکار عمـومی را پررنگتـر سـازد؛ حزبـی معتـدل و بهنجـار کـه از منـافع حفظ کرده و در عین حال تصویر جدید این حز 
  . مجموعه جامعه برزیل دفاع میکند نه عمدتا از منافع یک طبقه اجتماعی خاص

هدف این متن که پیش از هـر . انتشار نامه سرگشاده لوال به مردم برزیل یکی از لحظات مهم کارزار انتخاباتی آن سال بود
آرام کردن بازار نوشته شده بود، این بود که یک بار برای همیشه تصویری که از لوال به عنوان رهبری سـندیکایی چیز برای 

حکومــت وقــت برزیــل را وادار کــرده بــود در تعیــین دســتمزد کــارگران کشــور  ۱۹۷۰در صــف اول اعتصــابهای کــارگری دهــه 
یش به اقتصاد بـازار تاکیـد میکـرد و خـود را متعهـد میسـاخت کـه لوال در این نامه بار دیگر بر اتکا. بازنگری کند، پاک شود

و  -و این چیزی بود که حزب کارگران در گذشته به شدت بـا آن مخـالف بـود  -بدهیهای خارجی برزیل را پرداخت میکند 
  .المللی پول منعقد کرده پایبند خواهد ماند با دقت به مفاد پیمانی که حکومت کاردوسو با صندوق بین

جمهوری بـود حـزب   که دفاع از یـک برنامـه سیاسـی متعهـد دیگـر در اولویـت نبـود و هـدف اصـلی رسـیدن بـه ریاسـتحاال
در آن دوره صــحنه سیاســی برزیــل بیشــتر برخــورد . کــارگران شــیوه برخــورد خــود بــه کارزارهــای انتخابــاتی را نیــز تغییــر داد

تصمیم گرفت کـه گفتمـان خـود  ۲۰۰۲حزب کارگران از سال ها و به همین خاطر  شخصیتهای سیاسی بود تا برخورد اندیشه
  .به پیش برد» جمهور لوالی رئیس«را بر رهبر خود لوال متمرکز کند و کارزار انتخاباتی خود را با شعار 

تقویـت » مـردی از مـردم«های فقیرانه زندگی گذشته رهبر سندیکایی سابق برجسته میشد تا تصویر او را بـه عنـوان  ریشه
و نـامزد  ۸۰و  ۱۹۷۰نقش میبسـت دیگـر فلزکـار مبـارز سـالهای  ۲۰۰۲ا این حال، لوالیی که بر تابلوهای انتخاباتی سال ب. شود

انتخاباتی رادیکال اولین کارزارهای انتخابـاتیش نبـود بلکـه مـرد جـا افتـاده شـاد و سـرخوش و بیخطـری بـود کـه میخواسـت 
  .»خیلی عوض شدم. من عوض شدم«: کارزار انتخاباتیش تکرار کردخود لوال بارها در . برای خیر عموم مردم کار کند

بـاور نکننـد کـه «سیاست عرصه تخاصم مردم با نخبگان بود و به کارگران توصیه میکـرد کـه  ۱۹۸۹در حالی که برای لوالی 
قـرار نبـود لـوال دیگـر . ، یک دهه بعد فکر نبرد طبقـاتی بـه فراموشـی سـپرده شـد»کارفرما به نفع آنها قانونی خواهد نوشت

» دشـمن مـردم«طبقـه کارفرمـا دیگـر . جمهـور همـه مـردم برزیـل باشـد جمهور ستمدیدگان باشد بلکه قرار بود رئیس رئیس
لوال که قـبال نطقهـای آتشـین طبقـاتی . حل بود بودند که اقدامشان بخشی از راه» برادران و خواهران برزیلی ما«نبود بلکه 

  .»سمنها و کارگران همکاری کنند برای همه نتیجه بهتری خواهد دادوقتی بیزن«: میکرد حاال میگفت

نشانه دیگـر ایـن دگرگـونی حـزب کـارگران انتصـاب خـوزه آلنکـار، میلیـونر و رهبـر حـزب لیبـرال کـه حزبـی پروتسـتان دسـت 
بـه جـز احـزاب  در حالی که در گذشته افتخار حزب کارگران این بود کـه. راستی است، به عنوان مشاور پرزیدنت لوال بود

چــپ رادیکــال بــا هــیچ نیــروی دیگــری ائــتالف نمیکنــد حــاال بــا کســی همــراه شــده بــود کــه اصــال حرفــه سیاســیش بــا دفــاع از 
  !از کجا تا به کجا . آزادسازی بازارها و کاهش مالیاتها بنا شده بود

اد امـا در عـوض باعـث شـد کـه علیرغم این که این دگرگونی حزب را در معـرض انتقـاد برخـی از نخسـتین حامیـانش قـرار د
عـالوه بـر ایـن، . کـاهش یابـد ۲۰۰۲درصـد در سـال  ۱۶تـا  ۱۰بـه  ۱۹۸۹درصـد در سـال  ۴۰میزان بیملـی مـردم بـه ایـن حـزب از 
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دگرگـونی حـزب را تهنیـت گفتـه و شـادی خـود را از بازگشـت حـزب بـه  اکونومیسـتو  وال اسـتریت ژورنـالنشریاتی نظیـر 
دادن بــه تــداوم سیاســتهای اقتصــادی اورتــودوکس در مســیر توســعه سیاســتهای اجتمــاعی و اولیــت » رئــالیزم اقتصــادی«

  .جدید پنهان نکردند

در مـوقعی کـه مـدل نـولیبرالی دوره ریاسـت کاردوسـو دیگـر . جمهـور برزیـل شـد درصد آراء رئیس ۶۱لوال با  ۲۰۰۲اکتبر  ۲۷
ایـان میشـد حـزب کـارگران بـا تصـویری کـه از گذشـته چیزی برای ارائه نداشت و تناقضها و اثرات مخربش هرچه بیشـتر نم

البته تردیدی نیسـت کـه از نظـر مـدافعان . برای خود به عنوان حزب خواهان تغییر ساخته بود توانست اعتبار کسب کند
ای بهنجــار بــه نفــع طبقــه کــارگر و  دگرگــونی حــزب درســت همــین رهــا کــردن خواســت دگرگــونی رادیکــال و دفــاع از برنامــه

میلیـون بیشـتر  ۳۰بـیش از  ۱۹۹۸دار است بود که باعث شد حـزب کـارگران نسـبت بـه انتخابـات  خبگان سرمایههمچنین ن
  .رای آورد

  

  )٢٠١٠تا  ٢٠٠٣سال (جمھوری لوال  تحت ریاست ،حزب کارگران در قدرت

و  ۲۰۰۱بـین سـالهای  -وقتی لوال به قدرت رسید از رونقی که بخاطر نیازهای اقتصاد چین در بازار مواد اولیه وجود داشت 
و  -درصـد افـزایش یافتـه بـود  ۲۴درصـد رشـد کـرد در حـالی کـه قیمـت محصـوالت صـادراتی نیـز  ۶۴ صادرات برزیـل  ۲۰۰۵

گذاری خارجی استفاده کرد تا سیاستهای اقتصادی پیشـین را بـا سیاسـتهای اجتمـاعی  همچنین افزایش قابل توجه سرمایه
  .ترکیب کند

بــه ) درصــد بــود ۴در دو دوره ریاســت جمهــوری لـوال رشــد اقتصــادی بـه طــور متوســط سـالیانه ( رشـد مــداوم اقتصــاد برزیـل
کـه حتـی از  -حکومت لوال اجازه داد تا مخارج اجتمـاعی را افـزایش داده و همزمـان از مـازادتراز پرداختهـای قابـل تـوجهی 

در حـالی  ۲۰۱۱تـا  ۱۹۹۵این ترتیب  بین سالهای  به. مند باشد هم بهره  -المللی پول نیز فراتر میرفت  انتظارات صندوق بین
منـد  های اجتمـاعی فـدرال بهره درصد افزایش یافـت تعـداد کسـانی کـه از برنامـه ۲۰۰تا  ۵۰که مخارج اجتماعی فدرال بین 

  .میلیون نفر رسید ۲۴،۵به  ۱۴،۵بودند از 

های کمکهـای پـولی مشـروطی بـود کـه  شی از برنامـهکننده که میلیونها برزیلی را از فقر خارج کرد عمدتا نا این نتایج خیره
هــای  ایــن سیاسـتهای اجتمـاعی کـه از یـک طــرف بـه دنبـال مسـئولیتپذیر کـردن توده.  در حکومـت قبلـی آغـاز شـده بودنـد

تهیدست بودند و از طـرف دیگـر از ضـربه زدن بـه علـل سـاختاری فقـر امتنـاع میکردنـد نمونـه تمامعیـار رویکـرد بـازارمحور 
  . ای اجتماعی عصر نولیبرال استه برنامه

انـد حکومـت برزیـل بـرای بهبـود  همانطور که اقتصاددانان مارکسیستی همچون آلفرد سادفیلو و آرمانـدو بویتـو نشـان داده
لنـا الوینـاس در کتـابی . را برگزیـد» مسیر کمترین مقاومـت«وضع فقیرترین اقشار و همزمان محافظت از منافع بورژوازی 

های اجتمـاعی حکومـت  از موضع مشـابهی دفـاع میکنـد و میگویـد کـه برنامـه» مالیه بر اقتصاد اجتماعی سلطه«با عنوان 
حزب کارگران به میلیونها برزیلی اجازه داد وارد جامعه مصرفی شوند، امـا در عـین حـال  در عمـل هـیچ اقـدامی بـرای حـل 

  .ین کشورهای جهان ساخته نکردمشکالت مربوط به نابرابری اجتماعی که برزیل را یکی از نابرابرتر 

در واقع در دوره دوازده ساله حکومت حزب کارگران در برزیل ائتالفهـای هـر چـه نامتناسـبتری کـه حـزب کـارگران مجبـور 
با این که این حزب از . بود برای ماندن در قدرت تشکیل دهد تالشهای اصالحگرانه این حزب را تا حد زیادی محدود کرد



بولسونارو و عروج فاشيزم در برزیلجایر  7  

revolutionary-socialism.com گرايش سو،سياليزم انقالبى 

ریاست جمهوری را در اختیار داشت، در مجموع همراه بـا متحـدانش از چـپ میانـه قـادر نبـود بـیش از  ۲۰۱۶تا  ۲۰۰۳سال 
به همین خاطر حزب کارگران ناچار بود به سراغ انواع و اقسام احزاب و شخصیتهای . درصد پارلمان را در اختیار بگیرد ۳۰

 . برودسیاسی از گرایشهای مختلفی که با چپ میانه هیچ تناسبی نداشتند 

قـد و قـواره در   اینگونه بود کـه بـه مـرور زمـان ایـن حـزب زمـان و منـابع هـر چـه بیشـتری را صـرف شـکلدادن اکثریتهـای بـی
همـانطور . پارلمان کرد و آنچه آن را به حامیانش در سندیکاها و جنبشهای اجتماعی پیوند میداد هر چـه بیشـتر از یـاد بـرد

اند این مانورهای سیاسی که هر چه بیشـتر بـه بنـدبازی شـبیه میشـد اثـرات  توضیح دادهکه آلفردو سادفیلو و پدرو مندس 
به عبـارت دیگـر حـزب کـارگران هـر چـه گذشـت بیشـتر بـه . مخربی روی محبوبیت این حزب در میان اردوی کار گذاشت

به شـدت آنهـا  ۱۹۸۰سالهای های ایدئولوژیک روشنی ندارند و خود این حزب در  ای شبیه شد که پایه ماشینهای انتخاباتی
  .را نقد میکرد

رخ داد و نشــان داد حــزب لــوال بــرای حفــظ ائتالفهــای  ۲۰۰۵بــود کــه در ســال » منســاالئو«تر رســوایی  از همــه نگرانکننــده
های ماهیانــه کــه بــه مبلــغ صــدها  حــزب کــارگران از طریــق یــک ســاز و کــار رشــوه. پارلمــانی چــه بهــایی حاضــر اســت بپــردازد

پــس از ایــن رســوایی، خــوزه گونینــو، رهبــر . هــای حکــومتی را تضــمین میکــرد میرســید حمایــت پارلمــان از پروژهمیلیــون رئــال 
بـار  ۲۰۰۶لوال نسبتا از این رسوایی مصـون مانـد و در سـال . حزب، و خوزه دیرسو، رئیس کابینه لوال به حبس محکوم شدند

  .درصد آرا به ریاست جمهوری انتخاب شد ۶۰،۸۳دیگر با 

 

  ٢٠١۶انتھای مسیر کمترین مقاومت و کودتای سال : ت دیلما روسفحکوم

چریـک انقالبـی سـالهای . به قدرت رسـید ۲۰۱۱دیلما روسف که لوال او را به عنوان جانشین خود تعیین کرده بود در ژانویه 
اعضــای کابینــه بــه وزیــر انــرژی بــود و پــس از رســوایی منســاالئو و اســتعفای تعــدادی از  ۲۰۰۵و  ۲۰۰۳جــوانی، بــین ســالهای 

ای نبود و تا به آن وقت در هیچ کارزار انتخاباتی نامزد  شده دیلما چهره شناخته. عنوان وزیر کشور لوال مشغول به کار شد
درصـد محبوبیـت داشـت در انتخـاب شـدن  ۹۰از این رو حمایت لوالیی که در پایـان دوره دوم ریاسـتش بـاالی . نشده بود

حمایت میشل تمر، از جنبش دموکراتیـک برزیـل، از کـارزار انتخابـاتی دیلمـا یـک بـار دیگـر . توجهی داشت دیلما نقش قابل
در واقـع، جنـبش دموکراتیـک . نشان داد که حـزب کـارگران تـا کجاهـا در سیسـتم سیاسـی سـنتی برزیـل ادغـام شـده اسـت

ندارد و تنها هدفش کسب قـدرت  ای است تمام عیار از یک ماشین انتخاباتی که هیچ نوع ایدئولوژی روشنی برزیل نمونه
-۲۰۰۷های بحـران اقتصـادی سـالهای  وقتی دیلما روسف انتخاب شد هنوز پسلرزه. و در دست گرفتن منابع عمومی است

در نتیجــه مســیر کمتــرین . احســاس میشــد و عــالوه بــر ایــن از مــدل اقتصــادی ســالهای لــوال نیــز رمقــی نمانــده بــود ۲۰۰۸
از سـرعت رشـد اقتصـادی . یاستش پیموده بود اکنـون دیگـر بـه انتهـای خـود رسـیده بـودمقاومتی که لوال در هشت سال ر 

عالوه بـر ایـن تصـویر لطمـه خـورده . امتیازان دشوار بود ها و صاحب کاسته شده بود و حاال دیگر تامین توامان رضایت توده
عضـو کابینـه  روسـف در همـان  ۶ی حزب کارگران به عنوان حزبی ضدفساد اینبار با رسـوایی دیگـری کـه منجـر بـه اسـتعفا

ائتالف بیناطبقاتی که لوال را به قدرت رساند و هشت سال در قدرت حفـظ کـرده . سال اول حکومتش شد در هم خرد شد
بورژوازی ملی برزیل تا وقتی که نتایج اقتصادی حزب کارگران رضایتبخش بود خود را با . بود حاال در آستانه فروپاشی بود

های سیاسی سنگینی را به رئیسـجمهور  بود و حاال با کاهش شتاب رشد اقتصادی در حکومت دیلما هزینهآن تطبیق داده 
ــد تحمیــل کــرد ــن صــورت کــه عناصــر مهمــی از صــاحب. جدی ــه ای ــل دســت از حمایــت از حکومــت  آن هــم ب امتیازان برزی
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هـایی بـود کـه بخـاطر سیاسـتهای  تودهعامل دیگری که کنار کشیدن اینان را تشدید کرد کینـه طبقـاتی اینـان از . کشیدند
فضـاهایی . حضور پیدا میکردنـد  -... ها و  ها، دانشگاه فرودگاه  -اجتماعی لوال داشتند هر چه بیشتر در فضاهای عمومی 
مردمشناسانی مانند جیمز هولستون و ترزا کالدیرا در این رابطـه . که تا پیش از آن در انحصار ثروتمندان و قدرتمندان بود

آمیــزی کــه جلــوه  خــود در حفــظ نظــِم فضــاهای تبعیض  گوینــد طبقــات حــاکم بــه خــاطر از دســت دادن تــدریجی توانــاییمی
عالوه بر ایـن، همـانطور کـه والریـو آرکـاری خاطرنشـان میکنـد در برزیـل . امتیازات طبقاتی آنان است سخت ناراضی بودند

اینگونـه بـود کـه نژادپرسـتی و کینـه طبقـاتی . آیـد درمیقدرت به قالب نفرت نژادی خیلی حادی نیز  کینه طبقات صاحب
هـا نسـبت بـه حـزب کـارگران و  طبقات ممتاز و طبقات متوسط باالیی نقش خیلـی مهمـی در خصـومت روزافـزون ایـن گروه

  .سیاستهای اجتماعی آن داشت

کـارگر را کـه همیشـه جدای از این که طبقات حاکم متحد وفاداری بـرای حـزب کـارگران نبودنـد ایـن حـزب حمایـت طبقـه 
ــه ــد از دســت داد پای ــزایش تعــداد اعتصــابات کــارگری . های آن را تشــکیل میدادن ــوان در اف ــن گسســت را بخصــوص میت ای

 ۲۰۱۲افتاد در حالی که فقط در سال  اعتصاب اتفاق می ۳۰۰هر ساله بطور متوسط  ۲۰۰۷و  ۲۰۰۴بین سالهای : مشاهده کرد
هــا نســبت بــه حــزب کــارگران در تظــاهرات  اعتمــادی و خشــم توده بی. رســید ۹۰۰تعــداد اعتصــابات علیــه حکومــت بــه عــدد 

  . ها نفر به خیابانها آمدند به اوج خود رسید که در آن میلیون ۲۰۱۳های ژوئن و ژوئیه  ماه

. هـای مختلـف چـپ رادیکـال در دسـت داشـتند این جنبش اعتراضـی از شـهر سـائوپائولو آغـاز شـد و سـازماندهی آنـرا گروه
ای  این اعتراض به سرعت به اعتراض بـه اولویتهـای بودجـه. اض آنها به افزایش بهای خدمات حمل و نقل عمومی بوداعتر 

 ۴،۵میلیـارد یـورو بجـای  ۱۱،۵ -گذاری میلیاردی از بودجه عمومی  در واقع معترضان میگفتند که سرمایه. حکومت رسید
در حـالی کـه بسـیاری از  ۲۰۱۶و بازیهـای المپیـک  ۲۰۱۴ی فوتبـال بـرای رویـدادهایی مثـل جـام جهـان -میلیارد یوروی اولیـه 

با وجـود ایـن بـا گـذر زمـان راسـت و طبقـات . مردم برزیل از نارساییهای خدمات عمومی رنج میبرند اقدام درستی نیست
ب حـاکم متوسط باال توانستند بر جنبش اعتراضی سوار شوند و حول موضوع فساد حکومتی کارزار قدرتمندی را علیه حز 

  .به راه اندازند

دیلمـا . گردش به چپ آشکاری کرد  در چنین شرایطی بود که کارزار انتخاباتی دیلما روسف برای دور دوم ریاستجمهوری
اش تکرار میکرد که تنها راه حفاظت از کشور در برابـر ریاضـت اقتصـادی و بازگشـت نـولیبرالیزم  در تمام کارزار انتخاباتی

بـرای بـار دوم بـه ریاسـت جمهـوری  ۲۰۱۶اکتبـر  ۲۷دیلما در تـاریخ . د او به ریاست جمهوری استارتدوکس انتخاب مجد 
 ۳،۵اش آئســیس نــوس تنهــا  فاصــله او بــا رقیــب انتخابــاتی .هــر چنــد پیــروزی او اینبــار پیــروزی کمرنگــی بــود. انتخــاب شــد

عـالوه بـر ایـن . تالف آرای انتخابـاتی بـودمیلیون رای بـود و ایـن از زمـان بازگشـت دموکراسـی بـه برزیـل کمتـرین میـزان اخـ
  .تا را از دست داد ۲۰کرسی که در مجلس نمایندگان داشت  ۸۸حزب کارگران از 

بـرای آرام کـردن صـاحب امتیـازان و طبقـات متوسـط . این بـار بـه راسـت. دیلما کمی پس از انتخاب مجددش چرخش کرد
از ســر استیصــال اقــدامات ریاضــتی پرشــماری را بــه مرحلــه اجــرا  بــاال، کــه نارضایتیشــان هــر روز شــدیدتر میشــد، در تالشــی

کنـار گذاشـتن گیـدو مانتاگـای، وزیـر . درست همان اقداماتی که در دوره انتخاباتی علیه آنهـا سـخن رانـده بـود. گذاشت
گرا پـس  عهبه این ترتیب مانتاگـای توسـ. اقتصاد، و جایگزین کردن وی با خواکین لوی نشانه آشکار این چرخش سیاسی بود

از یـک طـرف کاسـتن از مخـارج عمـومی روز بـه روز از . سال خدمت وفادارانه جای خود را به لیبـرال افراطـی لـوی داد ۹از 
ای حـزب کـارگران میکاسـت و از طـرف دیگـر اتخـاذ اقـدامات ریاضـتی نتوانسـت از شـدت حمـالت نیروهـای  حمایت تـوده

  .ای رسوایی یابا ژاتو کشور را لرزاند احوال نقدا انفجاری در چنین اوضاع. هایشان بکاهد ارتجاعی و رسانه
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ای بـه  ایـن عملیـات پـرده از فسـاد سـازمانیافته. سرجیو رومو، قاضی محلی، کسی بود که عملیات یابـا ژاتـو را هـدایت کـرد
یــا شــرکت  دولتی پتروبــاس مبلـغ چنــد میلیــارد یــورو برداشــت کــه در آن از جملــه غولهــای اقتصـادی نیــر شــرکت نقتــی نیمــه

علیــرغم ایــن واقعیــت کــه فســاد کشــف شــده تمــام طبقــه سیاســی برزیــل را در . ســاختمانی اودربرشــت نیــز دخیــل بودنــد
از جملـه منجـر بـه اسـتعفای رئیسـجمهور پـرو پـدرو پابلـه  -برمیگرفت و حتی تا سراسر آمریکای التین خود را گسـترده بـود 

اسـت تمـام تمرکـز و حمـالت خـود را  اوگلوبـومالکیـت کنگلـومرای  های مسـلطی کـه قاضی مورو و رسانه -کوسینچکی شد 
  . معطوف آن اعضایی از حزب کارگران کردند که در این رسوایی درگیر بودند

آنکه شواهدی برای اثبات اتهامات داشته باشد با قاطعیت میگفت که رهبـر فکـری  قاضی مورو از همان آغاز تحقیقات بی
ای کــامال غیرقــانونی شــنودهای تلفنــی رئیســجمهور ســابق را  ســپس بــه شــیوه. ال اســتایــن شــبکه گســترده فســاد شــخص لــو 

ای تردیــد داد و حــول آن شــوی  از ایــن گذشــته بــرای بازداشــت لــوال عملیــات پلیســی گســترده و نمایشــی. ها درز داد رســانه
  . ای عجیبی به راه انداخت رسانه

و  ۲۰۱۵بـین سـالهای  . آغـاز شـده بـود ۲۰۱۳راستیها داد که از سـال  ای به جنبش ضدفساد دست عملیات یابا ژانو نفس تازه
میلیونهـــا نفـــر کـــه اکثـــرا سفیدپوســـتان طبقـــات متوســـط بـــاال بودنـــد در خیابانهـــا ظـــاهر شـــده و خواســـتار اســـتعفای  ۲۰۱۶

فرایند عزل دیلما  ۲۰۱۵ل از این فرصت بهره برده و در دسامبر مجموعه نیروهای ارتجاعی برزی. رئیسجمهور روسف شدند
در موجسواری ائتالف بزرگ راست که از کودتای پارلمانی عزل رئیسجمهور حمایت کـرد روی مـوج . روسف را کلید زدند

ا نقشـی در خشمی که عملیات یابا ژانو به راه انداخته بود تردیدی نیست، اما این را هم بایـد گفـت کـه خـود دیلمـا شخصـ
  . این فساد نداشت

در همـان زمـانی  -درصد اعضای پارلمان برزیل با اتهام فساد و جرمهای حاد دیگر دست به گریبان بودنـد  ۶۰در حالی که 
عضــو کمیســیونی کــه مســئول ایــن ایــن کــار بــود تحــت تحقیقــات  ۶۵ نفــر از  ۳۷کــه فراینــد برکنــاری رئیســجمهور آغــاز شــد، 

ا به این متهم شد کـه بـرای کـم نشـان دادن کسـری تـراز پرداختهـا از موسسـات عمـومی وامهـای دیلم -قضایی قرار داشت 
مسئول کمیسیون پارلمانی برکناری دیلما، ادواردو کونا، رئیس مجلـس نماینـدگان بـود، عضـو جنـبش . مّدتدار گرفته است

اطر چنـد مـورد فسـاد مـالی مشـغول اکنون بخـ کونا هم. دموکراتیک برزیل، حزب متحد حزب کارگران در حکومت آن وقت
  . ساله حبس است ۱۵گذراندن دوره 

مبناهای حقوقی محکمی نداشت؛ حتی اگر بپذیریم که پوشاندن مصنوعی  - ۲۰۱۶مصوب اوت  -از این رو برکناری دیلما 
بـه . کسری تراز پرداختها غیرقانونی است اما این به هیچ عنوان جرمی نیست که بتوان با آن فـرد منتخـب را محکـوم کـرد

ــای واقعــی م ــا وان دیجــک، یکــی از . یداننــدهمــین خــاطر خیلیهــا ایــن مــانور را یــک کودت ــن، همــانطور کــه تون ــر ای عــالوه ب
در تمـام  او گلوبـوای  ترین متخصصان تحلیل گفتمان در دنیـا گفتـه اسـت، نبایـد از یـاد بـرد کـه کنگلـومرای رسـانه برجسته

 .طول فرایند عـزل دیلمـا در جهـت دادن بـه افکـار عمـومی بـه سـمت مجـرم نشـان دادن رئیسـجمهور نقـش مهمـی داشـت
ــود و پــس برکنــاری دیلمــا جانشــین او شــد نیــز در جلســه ــاق فکــر   کســی مثــل میشــل تمــر کــه معــاون دیلمــا ب ــا یــک ات ای ب

مدار ماهیت صرفا سیاسی برکناری دیلما را تایید کرد و گفت رئیسجمهور به این خاطر که نمیخواست تمام برنامـه  بیزنس
رومــرو جوســا، رئــیس جنــبش دموکراتیــک برزیــل و وزیــر . ن شــدنــولیبرالی جنــبش دموکراتیــک برزیــل را پیــاده کنــد ســرنگو

ها درز کـرد تاییـد میکنـد کـه کنـار گذاشـتن دیلمـا از قـدرت  ای که به رسانه حکومت میشل تمر در نوار مکالمه ضبط شده
  . تنها راه حل محدود کردن پیامدهای مضر تحقیقات یابا ژاتو است
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ای از ریاست جمهوری عـزل شـد، جانشـین او میشـل تمـر نخسـتین  ت بودجهدر حالی که دیلما بخاطر رعایت نکردن مقررا
و اخـتالل در   در حالی که تمر به خاطر فساد و رشوه. اش رسما مجرم شناخته شد کسی بود که در دوره ریاست جمهوری

سـقوط . گرفـت فرایند دادرسی مجرم شناخته شده بود مجلس نماینـدگان دو بـار جلـوی آغـاز فراینـد احـراز صـالحیت او را
دیلما بخاطر از دست دادن حمایت صاحب امتیازان اقتصـاد بـود و همینهـا بودنـد کـه نگذاشـتند تمـر بـه همـان سرنوشـت 

  . دچار شود

او گفـت اگـر بـه . های روبن بوئنو به تنهایی ماهیت صرفا سیاسی این نمایش حقوقی و پارلمـانی را نشـان میدهـد این گفته
فی داده به این خاطر بوده که  به رفرم بازنشستگی، به رفرم قوانین کار، به رفـرم سیاسـی رد صالحیت میشل تمر رای من

اقدامات ریاضتی دیلما برای آرام کردن راست کافی نبود، اما تصمیم حکومت تمر به ثابـت نگـه داشـتن . رای مثبت دهد
حکومت سیزده ساله چپ میانه پایان  مخارج اجتماعی برای بیست سال آتی با خوشامد همین نیروهایی مواجه شد که به

  .دادند

و انتخــاب شــدن جــایر بولســوناروی  ۲۰۱۸بـه همــه ایــن رویــدادها اشــاره شــد تــا بــاالخره بــه انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 
  .فاشیست برسیم

  

  ٢٠١٨انتخابات 

اش قـادر  دیدرصـ ۳که رسید به سرعت مشـخص شـد کـه میشـل تمـر بـا محبوبیـت  ۲۰۱۸جمهوری  موقع انتخابات ریاست
در واقـع تمـام . کاری کـه او را بـه قـدرت رسـانده بودنـد تـامین کنـد امتیازان و نیروهای محافظـه نخواهد بود منافع صاحب

نظرسنجیها نشان میداد که محبوبترین شخص در این انتخابات لوال خواهد بود با اختالف خیلی زیادی از رقیب نزدیکش 
  .جایر بولسونارو

 -میرسـید مسـیر بـرای بازگشـت دوبـاره حـزب کـارگران بـه قـدرت همـوار شـده همـان ماشـین سیاسـی  در حالی کـه بـه نظـر 
ای که دیلمـا را سـرنگون کـرده بـود بـار دیگـر دسـت بـه کـار شـد تـا مطمـئن شـود کـه سـناریوی دیلمـا تکـرار  رسانه -حقوقی 

: آغـاز کـرده بـود بـاالخره بـه انجـام رسـاند مـاموریتی را کـه بـا عملیـات یابـا ژاتـو  ۲۰۱۷در واقـع، قاضـی مـورو در سـال . نشود
به این ترتیـب لـوال بـه جـرم دریافـت یـک آپارتمـان در . ماموریتی که عبارت بود از  متهم کردن رئیسجمهور سابق به فساد

  . سال حبس محکوم شد ۹ساحل به ازای دادن قراردهای عمومی چرب و نرم به شرکت ساختمانی او آ اس به 

قاضـی . به لوال به همان اندازه مبناهای حقوقی که منجر به کنار گذاشتن دیلما شد مورد تردید استاتهامهای وارد شده 
مورو بارها بطور علنی علیه رئیسجمهور سابق اظهار نظر کرده بود و همین امکان زیـادی بـرای لـوال بـاقی نمیگذاشـت تـا از 

ای دال بـر مجـرم بـودن لـوال وجـود  گونـه مـدرک مـادیعلیـرغم ایـن همـه هـیچ . منـد گـردد اصل برائـت کـه حـق او بـود بهره
محکومیـت لئـو پینیـرو . لوال صرفا بر اساس شهادت لئو پینیرو، رئیس سابق شرکت سـاختمانی او آ اس محکـوم شـد. ندارد

  . سال کاهش یافت ۲سال به  ۳۰که خودش مجرم و در زندان است در ازای این همکاری از 

ـــوقی  ـــده حق ـــرغم کمبودهـــای پرون ـــات علی ـــیش از انتخاب ـــه او درســـت پ ـــی ب ـــرای دادن حکـــم قطع ـــاه ب ـــوال شـــتاب دادگ ل
بـه ایـن ترتیـب . آن هم در دستگاه قضایی برزیل کـه بـه ُکنـدی شـهره اسـت. جمهوری در نوع خودش بینظیر است ریاست
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سال  ۱۲د و آن را به خوائو پدرو گربان نتو، دوست نزدیک قاضی مورو و یکی از سه قاضی دادگاه لوال حکم اولیه را تایید کر 
  . به زندان رفت ۲۰۱۸لوال در هفتم آوریل سال .  و صد روز افزایش داد

های  اش توسـط مراجـع قضـایی رد شـد و پشـت میلـه در طول چند ماه بعد از آن تقاضاهای لـوال بـرای تجدیـدنظر در پرونـده
نـامزدی تعیـین کنـد بـه ایـن خـاطر  ۲۰۱۸بر جمهوری اکت زندان ماند و حزب کارگران هم نمیخواست برای انتخابات ریاست

فرناندو حداد، وزیر آموزش و پرورش حکومت دیلما و شهرداد سائو پائولو . که لوال را تنها نامزد ممکن این حزب میدانست
سپتامبر،  آخرین مهلت تعیین شده، به عنـوان نـامزد رسـمی حـزب کـارگران بـرای انتخابـات  ۱۱در  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۱بین سالهای 

  . است جمهوری خود را معرفی کردری

ای هــم نبــود کمتــر از یــک مــاه فرصــت داشــت تــا پــیش از برگــزاری دور اول  فرنانــدو حــداد کــه چهــره خیلــی شــناخته شــده
وی در  -حــداد علیــرغم صــعود درخشــان در نظرســنجیهای انتخابــاتی انجــام شــده . هــا بشناســاند انتخابــات خــود را بــه توده

ــه در  ۴کمتــر از چنــد هفتــه از  ــاتی   -درصــد رســید  ۲۵صــد محبوبیــت ب ــه ســطح محبوبیــت انتخاب  ۴۰نتوانســت خــود را ب
  .درصدی لوال برساند

در حــزب کــارگران . ســازی حــزب کــارگران را نشــان داد بــه خــوبی محــدودیتهای سیاســت چهره ۲۰۱۸کــارزار انتخابــاتی ســال 
دهنـدگان خـود را  شـد کـه حـزب نتوانـد رای های حزب عامل وحـدت بـود و همـین باعـث چهره سیاسی لوال بیش از اندیشه

علیــرغم تالشــهای زیــادی کــه بــرای شــبیه . حــول چهــره جدیــدی کــه کاریزمــای سندیکالیســت ســابق را نداشــت بســیج کنــد
حداد همان لوال است، لـوال همـان حـداد «بخصوص با سازمان دادن کارزار تبلیغاتی که شعارش  -دانستن حداد و لوال شد 

  . لوم شد که حداد آن سرمایه سیاسی لوال را نداردـ به سرعت مع» است

درصد اختالف پس از بولسونارو رای دوم را آورد اما نتوانست نیروهای سیاسی مختلـف  ۱۷حداد در دور اول انتخابات با 
ای متحـد  برزیل را بـرای جلـوگیری از بـه قـدرت رسـیدن راسـت افراطـی در دور دوم انتخابـات پشـت خـود در قالـب جبهـه

با این که بین دور اول و دوم یک سوم بیشتر رای آورد اما نتوانست فاصله خود را با بولسونارو جبـران کنـد و بـه ایـن . دکن
  . درصد دور دوم را به بولسونارو باخت ۱۰ترتیب با اختالف 

  

  آموختن از تجربه برزیل

آن نیــروی سیاســی دگرگونکننــده را دیگــر مــدتها بــود کــه  ۲۰۱۸حــزب کــارگران بــه وقــت انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 
های دگرگونی رادیکال جامعه را کنار گذاشته بود  تمام برنامه ۱۹۹۰این حزب که در سالهای پایانی دهه . نمایندگی نمیکرد

برای خیلی از برزیلیها حزب کارگران نیز بدل بـه نمونـه . داری به تنظیمگر سیستم بدل شده بود از نقش مهاجم به سرمایه
در دوران لـوال حـزب کـارگران . اند از ماشین انتخاباتی بیمحتوایی شده بود که بـا فسـاد و رسـوایی مینگـذاری شـدهدیگری 

همـین باعـث . دار را تامین میکـرد میلیونهـا برزیلـی را از فقـر بیـرون بکشـد قادر بود در عین حال که منافع طبقات سرمایه
  . م حمایت طبقات کارگر راشده بود که هم حمایت بورژوازی را داشته باشد و ه

اما وقتی که این مدل اقتصادی ناکارآمدی خود را نشان داد اولویت حزب کارگران حفظ وحدت سیاسی بـا احـزاب راسـت 
به این ترتیـب در تمـام لحظـات دشـوار حکومـِت حـزب کـارگران . امتیازان و طبقات متوسط باال شد و حفظ حمایت صاحب

همانطور که آلوارو گراسیا لینرا، معاون رئیسجمهور بولیوی . ع از منافع اردوی کار ترجیح دادداران را به دفا  منافع سرمایه
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ای کـه مـدافع  داری هرگز خصومت خود را با حکومتهـای چـپ میانـه گفته است در آمریکای التین نیروهای مدافع سرمایه
  . اند ترک نخواهند کرد ترین بخشهای جامعه بهبود وضع آسیبدیده

ه که تجربه برزیل نشان داد بورژوازی و نیروهای ارتجاعی در مجموع قادرند تا زمانی که منافعشان آسیبی نبیند همانگون
امــا در اولــین بحــران بــه ســرعت بــه همــان حکــومتی کــه علیــرغم میلشــان از آن . خــود را بــا حکــومتی پیشــرو تطبیــق دهنــد

ای ریاضـتی دیلمـا نـه تنهـا نتوانسـت بخشـهای ارتجـاعی اینگونـه بـود کـه سیاسـته. پشتیبانی میکردند پشت خواهنـد کـرد
طبقـات . جامعه برزیل را آرام کند بلکه باعث شد تا حزب کارگران پایگاه انتخابـاتی همیشـگی خـود را نیـز از دسـت بدهـد

هـای عمـومی را خصوصـی کنـد و ریشـه سوسـیالیزم را از  حاکم به وقت رای دادن، یک فاشیستی که میخواهـد تمـام بنگاه
طبقـات تحتـانی نیـز هـر چـه . دموکرات بیرمقی که چیزی برای ارائه به آنها ندارد ترجیح میدهنـد ور برکند به سوسیالکش

  . بیشتر در دفاع از حزبی که در لحظات حساس به آنها پشت کرده تردید میکنند

ارج شــدن حــزب کــارگران گیــری ابــزاری از عملیــات یابــا ژاتــو  نقــش مهمــی در از صــحنه خــ در ایــن تردیــدی نیســت کــه بهره
ای نــوع جدیــدی از جنــگ بــا ابــزار قضــایی را دیــدیم کــه منجــر بــه برکنــاری دیلمــا شــد و بــا  در ایــن نمــایش دو پــرده. داشــت

اسـتفاده از دسـتگاه قضـایی بـرای اهـداف سیاسـی بـا انتخـاب . زندانی کردن لوال نگذاشت حزب کارگران تجدیـد قـوا کنـد
آلـوارو گارسـیا لینـرا . قضایی برزیل در حکومت بولسونارو بیش از همیشـه عیـان گشـت قاضی مورو به عنوان وزیر دستگاه

میگوید که شکست حکومتهای پیشروی آمریکای التین در سالهای اخیر هم ناشی از موفقیتهای راست اسـت و هـم ناشـی 
  .از شکستهای چپ

را تـا حـدی میتـوان بـا دگرگـون  ۲۰۱۸سـال جمهوری  بر همین مبنـا میتـوان گفـت کـه پیـروزی فاشـیزم در انتخابـات ریاسـت
ایـن عقبنشـینی فضـای خـالی بـه . خواه به حزبی مدافع وضع موجود توضیح داد شدن حزب کارگران از یک حزب دگرگونی

تجربـه . جای گذاشت که بولسونارو همچون تنها نامزدی که خواهان تغییـرات رادیکـال اسـت بـه سـرعت آن را اشـغال کـرد
بستری جهانی مشاهده کرد که از فرانسه تا ایاالت متحده، از ایتالیا تا فیلیپین، شکست و عقبنشـینی  برزیل را میتوان در 

. دموکرات سنتی مسیر پهنـاوری را بـرای جـوالن دادن احـزاب راسـت افراطـی آمـاده کـرده اسـت نیروهای لیبرال و سوسیال
داری بهـره بـرده و خـود را بـه عنـوان تنهـا  تم سـرمایههـا از تضـادهای سیسـ احزاب راست افراطـی از نارضـایتی فزاینـده توده

حـال ارائـه کننـد معرفـی  نیروهایی که قادرند برای محدودیتهای مدل دموکراسـی لیبـرال و اقتصـاد افسارگسـیخته بـازار راه
  . میکنند

ادر به ارائه یـک در چنین بستری این حیاتی است که چپ بار دیگر خود را به عنوان نیرویی معرفی کند خواهان تغییر و ق
داری حـاکم، نـه آنکـه بـه رفرمیزمـی دچـار شـود کـه بـه نظـر میرسـد بـدل بـه تنهـا هـدف  بدیل واقعی به جای مـدل سـرمایه

  . دموکرات دنیا شده است احزاب سوسیال
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