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روز  ۲۸اﮐﺘﺒــﺮ  ۲۰۱۸ﺟــﺎﯾﺮ ﺑﻮﻟﺴــﻮﻧﺎرو در دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری ﺑﺮزﯾــﻞ را ﺑــﺎ  ۵۵،۱۳درﺻــﺪ آراء و ﺑــﺎ ﻓﺎﺻــﻠﻪ
 ۱۰۷۵۰۰۰۰رای ﺑــﺮ ﻓﺮﻧﺎﻧــﺪو ﺣــﺪاد ،ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه ﺣــﺰب ﮐــﺎرﮔﺮان ﺑﺮزﯾــﻞ ،ﭘﯿــﺮوز ﺷــﺪ .ﮐــﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﯽ ﺑﻮﻟﺴــﻮراﻧﻮ ،ﻧﻈــﺎﻣﯽ ﺳــﺎﺑﻖ و
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺪرال از ﺳﺎل  ،۱۹۹۱ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ﻫﻤـﻪ ﮐـﺲ« ،در اﯾـﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت از ﺣﻤﺎﯾـﺖ
ارﺗﺠــﺎﻋﯿﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺮوﻫــﺎی ﭘﺎرﻟﻤــﺎن ﺑﺮزﯾــﻞ ﺑﺮﺧــﻮردار ﺷــﺪ :ﮔــﺮوه ببب )ﻃﺮﻓــﺪاران ﮐﺘــﺎب ﻣﻘــﺪس ،ﮔﻮﺷــﺖ ،ﮔﻠﻮﻟــﻪ( ﮐــﻪ ﻣﻨــﺎﻓﻊ
ﮐﻠﯿﺴﺎی اﻧﺠﯿﻠـﯽ ،ﺑﺨـﺶ ﺻـﻨﺎﯾﻊ ﻏـﺬاﯾﯽ و ﻻﺑـﯽ ﺳـﻼح را ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﻣـﺎرﺗﯿﻦ ﻣﻮﺳـﮑﺮا ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ
ﺑﺮﭼﺴﺐ »ﻧﺌﻮﻓﺎﺷﯿﺴﺖ« ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺎﯾﺮ ﺑﻮﻟﺴـﻮﻧﺎرو را ﺑﯿـﺎن ﻣﯿﮑﻨـﺪ .ﺑﻮﻟﺴـﻮﻧﺎرو ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺣﺴـﺮت از دوران
دﯾﮑﺘــﺎﺗﻮری ﻧﻈــﺎﻣﯽ ﺳــﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۶۴ﺗــﺎ  ۱۹۸۵ﺑﺮزﯾــﻞ دﻓــﺎع ﻣﯿﮑﻨــﺪ ﭼﻨــﺪ ﺑــﺎر ﮔﻔﺘــﻪ اﺳــﺖ ﮐـﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿــﺎن در زﻣــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ در ﻗــﺪرت
ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﻤﯿﺒﺎﯾﺴﺖ از ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﺟﻤﻌﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﯿﺰدﻧـﺪ .ﺑﻌﻨـﻮان ﻧﻤﻮﻧـﻪ وﻗﺘـﯽ در
ﺳــﺎل  ۱۹۹۹درﺑــﺎره ﮐﺸــﻮر ﻫﻤﺴــﺎﯾﻪ ،آرژاﻧﺘــﯿﻦ ،ﮐــﻪ ﻧﻈﺎﻣﯿــﺎن در آن  ۳۰۰۰۰ﻧﻔــﺮ را از ﺑــﯿﻦ ﺑﺮدﻧــﺪ ،ﺻــﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑــﺮد ﮔﻔــﺖ »اﮔــﺮ
دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر آرژاﻧﺘﯿﻦ در آن زﻣﺎن اﻓـﺮاد ﯾﺒﺸـﺘﺮی را ﮐﺸـﺘﻪ ﺑـﻮد وﺿـﻊ اﯾـﻦ ﮐﺸـﻮر از اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﻫﺴـﺖ ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﯿﺒـﻮد« .ﺑﻮﻟﺴـﻮﻧﺎرو در
ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺤﺎﮐﻤﺎت ﭘﺮزﯾـﺪﻧﺖ دﯾﻠﻤـﺎ روﺳـﻒ در ﺳـﺎل  ۲۰۱۶ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﺧـﻮد را از اﯾـﻦ ﻣﺤﺎﮐﻤـﺎت اﻋـﻼم ﮐـﺮد و ﺑـﻪ ﮐﻠﻨـﻞ ﮐـﺎرﻟﻮس
آﻟﺒﺮﺗﻮ ﺑﺮﯾﻼﻧﺘﻪ اوﺳﺘﺮا رای داد .ﺑﺮﯾﺎﻧﺘﻪ اوﺳﺘﺮا ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﻼدان ﻣﻌـﺮوف دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری ﻧﻈـﺎﻣﯽ ﺑﺮزﯾـﻞ ﺑـﻮده در ﺳـﺎﻟﻬﺎی دﻫـﻪ
 ۱۹۷۰ﺷﺨﺼﺎ در ﺷﮑﻨﺠﻪ دﯾﻠﻤﺎ روﺳﻒ ﺟﻮان در زﻧﺪان ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐـﻪ ﺑﻮﻟﺴـﻮﻧﺎرو ﺑﺎرﻫـﺎ در ﻣـﺪح ﺧﺸـﻮﻧﺖ ﺳـﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ .وی در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻣﺰﻣﻦ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮد)در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ روزی ۱۱
ﻧﻔﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻠﯿﺲ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ( ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ »ﺑـﻪ ﻗﺼـﺪ ﮐﺸـﺘﻦ ﺷـﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿـﺪ« و اﺳـﺘﺪﻻﻟﺶ ﻫـﻢ
اﯾﻦ اﺳﺖ:
»ﻣﺎ ﺟﺎی اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻣﺠﺮﻣﯿﻦ ﻧﺪارﯾﻢ ...ﻣﺎ ﻗﺒﺮ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ«
ﺑﻮﻟﺴــﻮﻧﺎرو در ﺟﺮﯾــﺎن ﯾﮑــﯽ از ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯿﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﯿﺶ ﺑــﻪ ﻫــﻮاداراﻧﺶ ﺗﻮﺻــﯿﻪ ﻣﯿﮑﻨــﺪ ﮐــﻪ »ﻫﻤــﻪ اﻋﻀــﺎء ﺣــﺰب ﮐــﺎرﮔﺮان را
ﺑﮑﺸﯿﺪ« ،و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدن ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﮑﺮوﻓﻮن و ادای ﺗﯿﺮاﻧﺪازی درآوردن ﻧﯿﺰ ﻣﺰﯾﻦ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻧﺎﻣﺰد راﺳـﺖ اﻓﺮاﻃـﯽ
ﯾــﮏ ﻫﻔﺘــﻪ ﭘــﯿﺶ از آﻏــﺎز دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺑــﻪ ﻫــﻮاداراﻧﺶ وﻋــﺪه داد ﮐــﻪ وﻗﺘــﯽ اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﻮد ﺗﻤــﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔــﺎن ﺳﯿﺎﺳــﯿﺶ از
»ﻣﯿﻬﻦ ﺗﺒﻌﯿﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ« .ﻣﯿﮕﻔﺖ »راﻫﺰﻧﺎن ﺳﺮخ« ﺑﺎﯾـﺪ ﻣﯿـﺎن »ﺗﺒﻌﯿـﺪ ﯾـﺎ زﻧـﺪان« ﯾﮑـﯽ را اﻧﺘﺨـﺎب ﮐﻨﻨـﺪ .ﺑﻮﻟﺴـﻮﻧﺎرو در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ از ﻫﻮادارﻧﺶ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ او آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺣﮑـﻮﻣﺘﺶ ﮐـﺎر ﻧﺎﺗﻤـﺎم رژﯾـﻢ ﻧﻈـﺎﻣﯽ را
در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ »ﺧﺮاﺑﮑﺎران« ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ رﺳﺎﻧﺪ:
»ﺗﺼﻔﯿﻪای ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮزﯾﻞ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺪﯾﺪه اﺳﺖ«
ﺳﺨﻨﺎن ﺟﻨﮕﻄﻠﺒﺎﻧﻪ ﭼﺘﺮﺑﺎز ﺳﺎﺑﻖ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯿﺸـﻮد .ﺳـﻪ دﻫـﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﻮﻟﺴـﻮﻧﺎرو ﭘـﺮ اﺳـﺖ از
ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﺳـﺘﯿﺰ .او از ﺗﻮﻟـﺪ ﭘﻨﺠﻤـﯿﻦ ﻓﺮزﻧـﺪش ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ دﺧﺘـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده اﺳـﺖ ﻫﻤﭽـﻮن
اﺷﺎرهﻫﺎی
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»ﻟﺤﻈــﻪ ﺿــﻌﯿﻒ« زﻧــﺪﮔﯿﺶ ﺻــﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨــﺪ .وﻗﺘــﯽ در ﺳــﺎل  ۲۰۰۳ﻣﺎرﯾــﺎ دوروﺳــﺎرﯾﺎ ،ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪه ﺣــﺰب ﮐــﺎرﮔﺮان در ﭘﺎرﻟﻤــﺎن
ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو را ﺑﻪ ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺠﺎوز ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮد ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو در ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﯾﺎ دوروﺳﺎرﯾﻮ ﺣﺘﯽ ﻻﯾﻖ آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ او
ﺗﺠﺎوز ﮐﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ ﭘﻠﯿﺒﻮی ﮔﻔﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ ﭘﺴﺮش در ﺗﺼﺎدف راﻧﻨـﺪﮔﯽ ﺑﻤﯿـﺮد ﺗـﺎ
اﯾﻨﮑــﻪ روزی ﻣﺘﻮﺟــﻪ ﺷــﻮد ﮐــﻪ او ﻫﻤﺠﻨﺴﮕﺮاﺳــﺖ .ﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ ﮔﻔﺘــﻪ ﻣﯿﺸــﻮد ﮐــﻪ در ﺟــﺎﯾﯽ ﻣــﺪاﻓﻌﺎن ﺣﻘــﻮق ﺳــﯿﺎﻫﺎن را ﺑــﻪ
»ﺣﯿﻮاﻧﺎت« ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ »ﺑﻪ ﺑﺎﻏﻮﺣﺶ ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ« و در ﺟﺎی دﯾﮕـﺮ ﮔﻔﺘـﻪ ﮐـﻪ »ﻧﻮادﮔـﺎن ﺑﺮدﮔـﺎن ﻣﻄﻠﻘـﺎً
ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﯿﺎﻓﺰودهاﻧﺪ« و اﻓﺰوده اﺳﺖ» :اﯾﻨﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺜﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
***
ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ اﯾــﻦ ﺗﺼــﻮﯾﺮ »ﺟﻬﻨﻤــﯽ« ﺑﻮﻟﺴــﻮﻧﺎرو و ﺧﻄــﺮی ﮐــﻪ او ﺑ ـﺮای ﺟﺎﻣﻌــﻪ دارد در  ۱ژاﻧﻮﯾــﻪ  ۲۰۱۹رﺳــﻤﺎً ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان  ۳۸ﻣــﯿﻦ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮزﯾﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .او در ﻣﺮاﺳﻢ ادای ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ »ﺳﻨﺘﻬﺎی ﯾﻬﻮدی  -ﻣﺴـﯿﺤﯽ« ﺑﺮزﯾـﻞ
و ﺗﻮﺳﻌﻪ »ﻣﺪارس ﺧﻮب« ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻋﻠﯿﻪ »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺟﻨﺴﯿﺖ« ﻣﺒﺎرزه ﺷﺪه و ﻧﺴﻠﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ »ﺑﺮای ﺑﺎزار ﮐـﺎر و ﻧـﻪ ﺑـﺮای
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ« ﺗﻼش ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻮﻟﺴــﻮﻧﺎرو در ﻧﺨﺴــﺘﯿﻦ ﺳــﺨﻨﺮاﻧﯽ ﻋﻤــﻮﻣﯽ ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان رﺋﯿﺲﺟﻤﻬــﻮر »روزی ﮐــﻪ آﻏــﺎز رﻫــﺎﯾﯽ ﻣــﺮدم ﺑﺮزﯾــﻞ از دﺳــﺖ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم اﺳﺖ« را ﺗﻬﻨﯿﺖ ﮔﻔﺖ .رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼـﺎدی آﻣﺮﯾﮑـﺎی ﻻﺗـﯿﻦ ﺳـﺨﻨﺮاﻧﯽ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮهای
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺎ ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻦ ﭘﺮﭼﻢ ﺑﺮزﯾﻞ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ داد» :ﭘﺮﭼﻢ ﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺳـﺮخ ﻧﺨﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ! ﻓﻘـﻂ وﻗﺘـﯽ ﺳـﺮخ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﻻزم ﺷﻮد ﻣﺎ ﺧﻮن ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺳﺒﺰ و زرد اﻫﺪا ﮐﻨﯿﻢ!«.
ﺳﻪ ﻓﺮﻣﺎن اوﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﺎﺑﻖ  ۲۴ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز رﺳﻤﯽ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮرﯾﺶ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺣـﺪی ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ ﮐـﻪ در
ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ رو ﺑﺎ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﻣـﻮاﺟﻬﯿﻢ :ﮐـﺎﻫﺶ ﺣـﺪاﻗﻞ دﺳـﺘﻤﺰد ،اﻧﺘﻘـﺎل اﺧﺘﯿـﺎرات ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑﻮﻣﯿﻨﺸـﯿﻦ ﺑـﻪ وزارت
ﮐﺸﺎورزیِ ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺗﺮزا ﮔﺮﯾﺴﺘﯿﻨﺎ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﯿـﺰﻧﺲ در ﺑﺨـﺶ ﮐﺸـﺎورزی اﺳـﺖ ،ﺣـﺬف ﺑﻮدﺟـﻪای ﮐـﻪ
وزارت ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺟﻤﻌﯿﺖ دﮔﺮﺑﺎﺷـﻬﺎی ﺟﻨﺴـﯿﺘﯽ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد .ﺑﻮﻟﺴـﻮﻧﺎرو در اداﻣـﻪ وﻋـﺪه ﻣﻬـﻢ
دﯾﮕﺮ ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯿﺶ را ﻋﻤﻠـﯽ ﮐـﺮد :آﺳـﺎن ﮐـﺮدن ﺷـﺮاﯾﻂ ﺣﻤـﻞ ﺳـﻼح ﮔـﺮم ﺑـﺮای ﺷـﻬﺮوﻧﺪاﻧﯽ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﮐﯿﻔـﺮی ﻧﺪارﻧـﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻃﺮﺣﺶ را ﺑﺮای اﺻـﻼح ﻧﻈـﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ اراﺋـﻪ داد .اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺧﺼﻮﺻﯿﺴـﺎزیِ ﺗﻘﺮﯾﺒـﺎ
ﻫﻤﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ دو ﭘﯿﮑﺎن ﺣﻤﻠﻪ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮔﺪس ،وزﯾـﺮ ﻟﯿﺒـﺮال اﻓﺮاﻃـﯽ اﻗﺘﺼـﺎد اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ آزﻣـﻮن ﻣﻬﻤـﯽ
ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﺸﻞ ﺗﻤﺮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﺑﺨـﺶ ﺑﺰرﮔـﯽ از ﻣـﺮدم و ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﻧﺎﭼـﺎر
ﺷﺪه ﺑﻮد از ﻃﺮح ﺧﻮدش عقب نشينی ﮐﻨﺪ .ﭘﺮوژه ﺑﻮﻟﺴـﻮﻧﺎرو دوره ﭘﺮداﺧـﺖ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑﺮزﯾـﻞ را اﻓـﺰاﯾﺶ داده و ﺑـﺮای
ﺳﻦ ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ۶۲ :ﺳـﺎل ﺑـﺮای زﻧـﺎن و  ۶۵ﺳـﺎل ﺑـﺮای ﻣـﺮدان .اﯾـﻦ ﻃـﺮح ﮐـﻪ ﻧﯿﺮوﻫـﺎی ﻣﺴـﻠﺢ ،ﻣﺘﺤـﺪ
ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ّ
اﺻﻠﯽ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ،از آن ﻣﻌﺎف اﺳﺖ راه را ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯿﺴﺎزی ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﻧﻈﺎم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ و در واﻗﻊ دﻧﺒﺎﻟـﻪ
ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﻮﺳﺘﻮ ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺷﯿﻠﯽ آن را ﭘﯿﺎده ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻻزم اﺳﺖ اﺷـﺎره ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑﻮﻟﺴـﻮﻧﺎرو و ﮔـﺪس ﻫـﺮ دو
از ﺳﺘﺎﯾﺸﮕﺮان دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﺷﯿﻠﯿﻨﺪ .ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎی ﺑﺮز ﯾﻞ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ ﻃـﺮح ﻧﺌـﻮﻟﯿﺒﺮال ﺧـﻮد را
ﺑﺴﯿﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﯾﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﻣﺼﺎدف ﺷﺪ ﺑﺎ ﻋﺰل ﮔﻮﺳﺘﺎﺑﻮ ﺑﺒﯿﺎﻧﻮ ﻧﺎﺋﺒﺮﺋﯿﺲ ﺣﺰب راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ
»ﺳﻮﺳــﯿﺎل ﻟﯿﺒـﺮال«  -ﮐــﻪ ﺑﻮﻟﺴــﻮﻧﺎرو ﻧﯿــﺰ ﻋﻀــﻮ آن اﺳــﺖ  -و ﻣﺴــﺌﻮل ﺗــﺪارک ﮐــﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﯽ رﺋﯿﺴــﺠﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﻪ اﺗﻬــﺎم
ﻧﻘﺸﺶ در ﯾﮏ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ .ﻓﻼﺑﯿـﻮ ﺑﻮﻟﺴـﻮﻧﺎرو ﭘﺴـﺮ رﺋﯿﺴـﺠﻤﻬﻮر و ﺳـﻨﺎﺗﻮر ﻓـﺪرال اﯾﺎﻟـﺖ رﯾـﻮ ﻧﯿـﺰ ﻫﻢاﮐﻨـﻮن ﻣﻈﻨـﻮن ﺑـﻪ ﻓﺴـﺎد
اﻗﺘﺼﺎدی و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎی آدﻣﮑﺸﯽ رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو ﺑﻪ ﻧﺎم »دﻓﺘﺮ ﺟﺮم« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺒﻪﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ
گرايش سو،سياليزم انقالبى
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اﻋﻀﺎﯾﺶ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﻠﯿﺴﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮی ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮل ﻗﺘﻞ ﻣﺎرﯾـﻞ ﻓﺮاﻧﮑـﻮ ﻋﻀـﻮ ﺷـﻮرای
ﺷﻬﺮ رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو و ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم و آزادی در ﻣﺎرس  ۲۰۱۸اﺳﺖ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﯾﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﺗﺮﮐﯿﺐ واﺿﺤﯽ اﺳﺖ از ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم اﻓﺮاﻃﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﺗﺠﻠﯿـﻞ از ﺧﺸـﻮﻧﺖ،
اﻗﻠﯿﺘﻬـﺎ ،و اﻧﮑـﺎر ﺗﻐﯿﯿـﺮات اﻗﻠﯿﻤـﯽ .ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﻫﻤـﯿﻦ ﻣـﺪت ﮐﻮﺗـﺎه ﻣﯿﺘـﻮان ﺗﺼـﻮﯾﺮی از
ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮ و ﺣﻘـﻮق ّ

ﭼﻬﺎر ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﯾﻦ رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻋﺮوج ﻧﺌﻮﻓﺎﺷﯿﺰم در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮزﯾﻞ آﻧﻬﻢ ﺳﯽ ﺳﺎل ﭘـﺲ از
آﻧﮑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎزﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﺎ را واﻣﯿﺪارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه را ﺗﻮﺿـﯿﺢ دﻫـﺪ ﻓﮑـﺮ
اﻣﻨﯿـﺖ ﮐﺸـﻮر را ﺷـﺎﻣﻞ
ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻋﻠﻞ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﺑﺴﯿﺎر و ﻣﺘﻨﻮﻋﻨﺪ و از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺗـﺎ ﻣﺸـﮑﻞ ﻋـﺪم ّ

ﻣﯿﺸﻮد ،ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯿﺨـﻮاﻫﻢ رﯾﺸـﻪﻫﺎی اﯾـﻦ ﭘﺪﯾـﺪه را در ﻓﺮاﯾﻨـﺪ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان و ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﺗـﺪرﯾﺠﯽ

ﭘــﺮوژه آﻏــﺎزﯾﻦ اﯾــﻦ ﺣــﺰب ﺑـﺮای دﮔﺮﮔــﻮن ﮐــﺮدن رﯾﺸــﻪای ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺟﺴــﺘﺠﻮ ﮐــﻨﻢ .ﻋﻠــﻞ ﺑﻨﯿــﺎدی ﭘﯿــﺮوزی راﺳــﺖ
اﻓﺮاﻃﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮزﯾﻞ را ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﮑﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازهای در اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟـﻮﺋﯿﺲ اﯾﻨﺎﺳـﯿﻮ »ﻟـﻮﻻ« دﺳـﯿﻠﻮا )(۲۰۰۳ - ۲۰۱۰
و دﯾﻠﻤﺎ روﺳﻒ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۱ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﻟﻮﻻ ﺷﺪ ،و اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﯿﺎﻧﻪ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮریاش در اوت ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﻋﺰل ﺷـﺪ،
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.

دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﯾﺎ »ﺑﻪ هﻨﺠﺎر درآﻣﺪن ﯾﮏ ﻧﺎهﻨﺠﺎری«
وﻧﺪی ﻫﺎﻧﺘﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ در آﺛﺎر ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان از ﺑﺪو ﺗﺎﺳﯿﺴﺶ در ﺳـﺎل  ۱۹۸۰ﺗـﺎ ﺳـﺎﻟﻬﺎی
دﻫﻪ  ۲۰۰۰در ﭘﺪﯾﺪهای »ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎر« در ﻧﻈـﺎم ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﺮزﯾـﻞ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺑـﺮﺧﻼف دﯾﮕـﺮ اﺣـﺰاب ﺑـﺰرگ ﺑﺮزﯾـﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﻨـﺒﺶ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮزﯾﻞ ﯾﺎ ﺣﺰب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺑﺮزﯾﻞ ﮐـﻪ ﻓﻘـﻂ در ﻣﻮاﻗـﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻓﻌـﺎل ﺷـﺪه و ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺑﺮاﯾﺸـﺎن ﻓﻘـﻂ زد و
ﺑﻨــﺪ و ﺑﺎﻧــﺪﺑﺎزی اﺳــﺖ ،ﺣــﺰب ﮐــﺎرﮔﺮان ﺑﺮزﯾــﻞ در ﺳــﺎل  ۱۹۸۰ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪای از ﺳــﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺸــﻬﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ و
اﻧﺠﻤﻨﻬﺎی ﻣﺴﯿﺤﯽ آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻬﯿـﺎت رﻫـﺎﯾﯿﺒﺨﺶ ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﺷـﺪ .در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑﻮﻟﺴـﻮﻧﺎرو آﺷـﮑﺎرا ﺣﺴـﺮت دوران دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری
ﺑﺮزﯾﻞ را ﻣﯿﺨﻮرد ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان و دﯾﮕﺮ ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ دﯾﮑﺘـﺎﺗﻮری و دﻓـﺎع از دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ در
آن دوره ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺨﺼﻮص در ﺟﺮﯾﺎن اﻋﺘﺼﺎﺑﻬﺎی دﻫﻪ  ۱۹۷۰و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﺮدﻣﯽ ﺳﺎل  ۱۹۸۴ﺑﺮای دﻓﺎع از ﺑﺮﮔـﺰاری
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ .ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺎﻗـﺪ اﺧـﺘﻼف اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯿـﺎن اﺣـﺰاب اﺻـﻠﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻮده؛ اﺣﺰاﺑـﯽ ﮐـﻪ
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺰاری دﯾﺪهاﻧﺪ ﺑﺮای دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺪرت .ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان اﻣـﺎ
دﺳﺘﮑﻢ در آﻏـﺎز ﻣﺴـﯿﺮ ﺧـﻮد را از اﯾـﻦ ﺳـﻨﺖ ﺟـﺪا ﮐـﺮد و ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺣـﺰب ﺗـﻮدهای ﺑﺮزﯾـﻞ ﺑـﺎ اﻧﺪﯾﺸـﻪﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤـﺪﺗﺎ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺰب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻓﻌـﺎﻻن و ﺣﯿـﺎت ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺧـﺎرج از دورهﻫـﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ« ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪ.
رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺗـﺎ اواﺳـﻂ دﻫـﻪ  ۱۹۹۰ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺎم ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑﺮزﯾـﻞ ﮐـﻪ در آن ﭘﯿـﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﻫﻤﭽـﻮن ﻏﺎﯾـﺖ
اﺳﺖ و ﻧﻪ اﺑﺰاری ﺑﺮای اﺟﺮای ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷـﺪت ﻣﺨـﺎﻟﻒ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻦ ﻧﺪاد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺻـﺮﻓﺎ ﺑـﺮای ﮐﺴـﺐ ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑﻬﺘـﺮ در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ .در آن دوره ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ،آﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﺧـﻮدش ﻣﯿﮕﻔـﺖ ،ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ رﻫﺎﻧﯿـﺪن ﻃﺒﻘـﺎت زﺣﻤـﺘﮑﺶ ﮐﺸـﻮر ،ﺳـﻮدای
ﺗﻼش ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم در ﺑﺮزﯾﻞ را داﺷﺖ .ﺑﺮای اﮐﺜﺮ ﮐﺎدرﻫﺎی ﺣﺰب اﯾﻦ ﻫﺪف اﻧﻘﻼﺑﯽ ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﮐﻪ در ﻣﺴـﻠﺦ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻮرژواﯾﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۹۰ﺑـﻪ اﺋـﺘﻼف ﺑـﺎ دﯾﮕـﺮ اﺣـﺰاب ﮐـﻪ ﺑﯿـﻨﺶ رادﯾﮑـﺎﻟﯽ
ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺗﻦ ﻧﺪاد .ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﺸـﻮر ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻋﻨﺼـﺮ ﻧﺎﻫﻨﺠـﺎر ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﻮد.
ﺣﺘﯽ ﻟﻮﻻ ﮐﻪ در ﺳﻪ دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻧـﺎﻣﺰد ﺷـﺪه و رای ﻧﯿـﺎورده ﺑـﻮد ﻣﯿﮕﻔـﺖ ﮐـﻪ اﮔـﺮ ﺑـﻪ ﺣـﺰﺑﺶ اﺟـﺎزه ﻣﯿﺪادﻧـﺪ ﮐـﻪ
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎﯾﺶ را در ﻣﯿﺎن ﺗﻮدهﻫﺎ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺘﻬﺎ ﺑﺪل ﺑﻪ ﭘﯿﺮوزی ﻣﯿﮕﺸﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ﻣﯿﺸـﺪ
در اﯾﻦ دوره رﻫﺒﺮان ﺣﺰب را در ﺳﻨﺖ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﺘﯽ  -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴـﺘﯽ ﻗـﺮار داد .آﻧﻬـﺎ ﺣـﺰب ﺧـﻮد را ﭘﯿﺸـﺎﻫﻨﮓ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾـﺎی ﺑﺮزﯾـﻞ
ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﯿﺪار ﮐﺮده و ﺣﻤﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ را ﺑـﺮای واژﮔـﻮن
ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در اﺑﻌﺎد ﻣﻠﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد.
اﻣﺎ ﺷﮑﺴﺖ دوم ﻟﻮﻻ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری  ۹۴ﺳﺎﯾﻪ ﺗﺮدﯾﺪی اﻓﮑﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻮان اﯾﻦ ﺣـﺰب در ﻣﺘﻘﺎﻋـﺪ ﮐـﺮدن ﺑﺨﺸـﻬﺎی
ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ و اﻧﺴﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب .ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺮﺳـﯿﺪ ﺗﻮدهﻫـﺎی ﺗﻬﯿﺪﺳـﺖ ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی ارﺗﺒـﺎﻃﯽ
ﺳﻨﺘﯽ آﻏﺸﺘﻪ ﺑـﻪ زد و ﺑﻨـﺪ دﯾﮕـﺮ اﺣـﺰاب را ﺑـﻪ وﻋـﺪهﻫﺎی دوردﺳـﺖ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان ﺗـﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ .در اﯾـﻦ وﻗـﺖ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
ﮐﺎدرﻫﺎی ﺣﺰب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ اﻓﺘﺎدﻧﺪ ﮐﻪ در اﺻﻮل اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺧـﻮد ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﮐﻨﻨـﺪ .اﯾـﻦ ﺳـﺮآﻏﺎز دوره
»رادﯾﮑــﺎﻟﯿﺰمزداﯾﯽ« ﺣــﺰب ﺑــﻮد و ﭘــﺲ از آن ﺑــﻮد ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﺣــﺰب ﭼﻬــﺎر ﺑــﺎر ﭘﯿــﺎﭘﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری ﭘﯿــﺮوز
ﺷﺪ)ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۰۲و  ۲۰۰۶و  ۲۰۱۰و .(۲۰۱۴
رﻫﺒﺮان ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ رﻓﺮﻣﻬﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۹۰و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾـﻦ رﻓﺮﻣﻬـﺎ
ﻧﺰد ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﮐـﺎﻫﺶ ﺗـﻮرم اﯾﺠـﺎد ﮐـﺮده ﺑـﻮد ،ﺑـﻪ ﺗـﻮان ﺣـﺰب ﺧـﻮد در ﺗﺨﺮﯾـﺐ ﻧﻈـﻢ ﻫﮋﻣﻮﻧﯿـﮏ ﺣـﺎﮐﻢ
ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﻮﻻ از ﺟﻤﻠـﻪ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﺑـﻮد ،ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﻌﺪادﺷـﺎن رو ﺑـﻪ ﻓﺰوﻧـﯽ ﺑـﻮد ،ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮﺛﺮ ﺑـﻮدن ﺣﻤـﻼت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ﺑـﻪ
ﺳﯿﺴــﺘﻢ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪداری دﭼــﺎر ﺗﺮدﯾــﺪ ﺷــﺪه ﺑﻮدﻧــﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬــﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫــﺎی ﻣﻌﺘــﺪﻟﺘﺮ ﺣــﺰب ﺑــﻪ ﻧﺴــﺒﺖ ﻧﺎﻣﺰدﻫــﺎی
رادﯾﮑﺎﻟﺘﺮ آن ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺷﺪت اﯾﻦ ﺗﺮدﯾﺪﻫﺎ اﻓـﺰود .ﺑـﻪ راﺳـﺖ ﮔﺮاﯾﯿـﺪن ﺣـﺰب ﺳﻮﺳـﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺑﺮزﯾـﻞ ﻧﯿـﺰ در
اﯾﻦ ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺶ داﺷﺖ .رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮزﯾﻞ ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﻫﻨﺮﯾﮏ ﮐﺎردوﺳﻮ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﺖ ﺷـﻬﺮه ﺑـﻮد و
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
ﻣﺸﻐﻮل آن ﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ وﻧﺪی ﻫﺎﻧﺘﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺗـﺪرﯾﺠﯽ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﻪ ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﻋﺮﺻـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ و ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ اﻫـﺪاف
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ »ﺑﻪ ﻫﻨﺠﺎر درآﻣﺪن ﯾﮏ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری« ﺑﻮد.
ﺑﻪ وﻗﺖ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻟﻮﻻ در ﺳﺎل  ۹۸ﮔﻔﺘﻤﺎن و روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻋﻤﯿﻘﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده ﺑـﻮد .ﺣـﺎﻻ ﮐـﻪ
ﺗﻼش ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﺎی ﮐﺎر ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﻨﺴـﺠﻢ را ﮔﺮﻓﺘـﻪ
ﺑﻮد ،ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان در ﺗﻼش اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﻘﺒﻮﻟﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﺪ .ﺻﺤﺒﺖ از ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘـﺎت
ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ و دﯾﮕﺮ ﺻﺤﺒﺘﯽ از ﮔﺬار ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺰم ﻧﺒﻮد  -واژهای ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۹۸ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﮐـﺎﻣﻼ از ادﺑﯿـﺎت ﺣـﺰب
ﮐﺎرﮔﺮان ﺣـﺬف ﺷـﺪه ﺑـﻮد .ﺣـﺎﻻ ﮐـﻪ از رﯾﺸـﻪﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴـﺘﯽ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﺧﺒـﺮی ﻧﺒـﻮد ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن »راه ﺳـﻮﻣﯽ«
رﻫﺴﭙﺎر ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻠﺮ و ﺣـﺰب دﻣـﻮﮐﺮات ﺑﯿـﻞ ﮐﻠﯿﻨﺘـﻮن را در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿـﺎ و اﯾـﺎﻻت ﻣﺘﺤـﺪه ﺑـﻪ ﻗـﺪرت
رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮد .از ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب دﯾﮕﺮ زﻣﺎن دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻦ رﯾﺸﻪای ﺳﯿﺴﺘﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﻪ
دﻧﺒﺎل اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ رﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺒﻬﺎی آﺷﮑﺎر و ﻣﺨﺮب آن ﻣﺤﺪود ﺷـﻮد .راه ﺣـﻞ ،دﯾﮕـﺮ ﻧـﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﺳﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺰم ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻬﺮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻼﺷﯽ در راه ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﭘﯿﺸـﮕﺎم ﻃﺒﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮ
دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺗﻼش ﺑﺮای آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ و ﺑﺴﯿﺞ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺤﺖ ﺳﺘﻢ ﺣﻮل ﭘﺮوژه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل
آن اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﺶ را ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﻬﺎی ﭘﺮﺷﻤﺎری ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻓﺰاﯾﻨﺪهای از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﺣﺰب
را ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻮدهﻫﺎ ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮده اﻓﺘﺎد و ﺧـﻮد را
ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺪ روز ﺗﻄﺒﯿﻖ داد.

گرايش سو،سياليزم انقالبى
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اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﺎل ٢٠٠٢
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻟﻮﻻ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺣﺰب ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ دودا ﻣﻨﺪوﺳﺎ-
ﮔﺮاﻧﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﺴﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﺑﺮزﯾﻞ  -در ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺒﺎﺗﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﻦ ﺣـﺰب ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »ﺣـﺰب ﺗﻐﯿﯿـﺮ« را
ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻦ ﺣﺰب در اﻓﮑﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ را ﭘﺮرﻧﮕﺘـﺮ ﺳـﺎزد؛ ﺣﺰﺑـﯽ ﻣﻌﺘـﺪل و ﺑﻬﻨﺠـﺎر ﮐـﻪ از ﻣﻨـﺎﻓﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮزﯾﻞ دﻓﺎع ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﺎص.
اﻧﺘﺸﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮﮔﺸﺎده ﻟﻮﻻ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺮزﯾﻞ ﯾﮑﯽ از ﻟﺤﻈﺎت ﻣﻬﻢ ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ آن ﺳﺎل ﺑﻮد .ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﺘﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از ﻫـﺮ
ﭼﯿﺰ ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن ﺑﺎزار ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﻟﻮﻻ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻫﺒﺮی ﺳـﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ
در ﺻــﻒ اول اﻋﺘﺼــﺎﺑﻬﺎی ﮐــﺎرﮔﺮی دﻫــﻪ  ۱۹۷۰ﺣﮑﻮﻣــﺖ وﻗــﺖ ﺑﺮزﯾــﻞ را وادار ﮐــﺮده ﺑــﻮد در ﺗﻌﯿــﯿﻦ دﺳــﺘﻤﺰد ﮐــﺎرﮔﺮان ﮐﺸــﻮر
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﮐﻨﺪ ،ﭘﺎک ﺷﻮد .ﻟﻮﻻ در اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﺮ اﺗﮑﺎﯾﺶ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑـﺎزار ﺗﺎﮐﯿـﺪ ﻣﯿﮑـﺮد و ﺧـﻮد را ﻣﺘﻌﻬـﺪ ﻣﯿﺴـﺎﺧﺖ ﮐـﻪ
ﺑﺪﻫﯿﻬﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺮزﯾﻞ را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ  -و اﯾﻦ ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑـﺎ آن ﻣﺨـﺎﻟﻒ ﺑـﻮد  -و
ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﺎد ﭘﯿﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺎردوﺳﻮ ﺑﺎ ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻣﻨﻌﻘﺪ ﮐﺮده ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﺣﺎﻻ ﮐﻪ دﻓﺎع از ﯾـﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻣﺘﻌﻬـﺪ دﯾﮕـﺮ در اوﻟﻮﯾـﺖ ﻧﺒـﻮد و ﻫـﺪف اﺻـﻠﯽ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ رﯾﺎﺳـﺖﺟﻤﻬﻮری ﺑـﻮد ﺣـﺰب
ﮐــﺎرﮔﺮان ﺷــﯿﻮه ﺑﺮﺧــﻮرد ﺧــﻮد ﺑــﻪ ﮐﺎرزارﻫــﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﯽ را ﻧﯿــﺰ ﺗﻐﯿﯿــﺮ داد .در آن دوره ﺻــﺤﻨﻪ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑﺮزﯾــﻞ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑﺮﺧــﻮرد
ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان از ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﮐـﻪ ﮔﻔﺘﻤـﺎن ﺧـﻮد
را ﺑﺮ رﻫﺒﺮ ﺧﻮد ﻟﻮﻻ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ و ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻟﻮﻻی رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر« ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻓﻘﯿﺮاﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻫﺒﺮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﯾﯽ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯿﺸﺪ ﺗﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ او را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان »ﻣـﺮدی از ﻣـﺮدم« ﺗﻘﻮﯾـﺖ
ﺷﻮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻟﻮﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﻧﻘﺶ ﻣﯿﺒﺴـﺖ دﯾﮕـﺮ ﻓﻠﺰﮐـﺎر ﻣﺒـﺎرز ﺳـﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۷۰و  ۸۰و ﻧـﺎﻣﺰد
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ رادﯾﮑﺎل اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرزارﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯿﺶ ﻧﺒـﻮد ﺑﻠﮑـﻪ ﻣـﺮد ﺟـﺎ اﻓﺘـﺎده ﺷـﺎد و ﺳـﺮﺧﻮش و ﺑﯿﺨﻄـﺮی ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻣﯿﺨﻮاﺳـﺖ
ﺑﺮای ﺧﯿﺮ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم ﮐﺎر ﮐﻨﺪ .ﺧﻮد ﻟﻮﻻ ﺑﺎرﻫﺎ در ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯿﺶ ﺗﮑﺮار ﮐﺮد» :ﻣﻦ ﻋﻮض ﺷﺪم .ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻮض ﺷﺪم«.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﻮﻻی  ۱۹۸۹ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺨﺎﺻﻢ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﻮد و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯿﮑـﺮد ﮐـﻪ »ﺑـﺎور ﻧﮑﻨﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻮﺷﺖ« ،ﯾﮏ دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﮑﺮ ﻧﺒﺮد ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ ﺑـﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ ﺳـﭙﺮده ﺷـﺪ .دﯾﮕـﺮ ﻗـﺮار ﻧﺒـﻮد ﻟـﻮﻻ
رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺳﺘﻤﺪﯾﺪﮔﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻗﺮار ﺑﻮد رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر ﻫﻤـﻪ ﻣـﺮدم ﺑﺮزﯾـﻞ ﺑﺎﺷـﺪ .ﻃﺒﻘـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ دﯾﮕـﺮ »دﺷـﻤﻦ ﻣـﺮدم«
ﻧﺒﻮد ﺑﻠﮑﻪ »ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﺮزﯾﻠﯽ ﻣﺎ« ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪاﻣﺸﺎن ﺑﺨﺸﯽ از راهﺣﻞ ﺑﻮد .ﻟﻮﻻ ﮐﻪ ﻗـﺒﻼ ﻧﻄﻘﻬـﺎی آﺗﺸـﯿﻦ ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ
ﻣﯿﮑﺮد ﺣﺎﻻ ﻣﯿﮕﻔﺖ» :وﻗﺘﯽ ﺑﯿﺰﻧﺴﻤﻨﻬﺎ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داد«.
ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕـﺮ اﯾـﻦ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان اﻧﺘﺼـﺎب ﺧـﻮزه آﻟﻨﮑـﺎر ،ﻣﯿﻠﯿـﻮﻧﺮ و رﻫﺒـﺮ ﺣـﺰب ﻟﯿﺒـﺮال ﮐـﻪ ﺣﺰﺑـﯽ ﭘﺮوﺗﺴـﺘﺎن دﺳـﺖ
راﺳﺘﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ ﻟﻮﻻ ﺑﻮد .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺰ اﺣـﺰاب
ﭼــﭗ رادﯾﮑــﺎل ﺑــﺎ ﻫــﯿﭻ ﻧﯿــﺮوی دﯾﮕــﺮی اﺋــﺘﻼف ﻧﻤﯿﮑﻨــﺪ ﺣــﺎﻻ ﺑــﺎ ﮐﺴــﯽ ﻫﻤـﺮاه ﺷــﺪه ﺑــﻮد ﮐــﻪ اﺻــﻼ ﺣﺮﻓــﻪ ﺳﯿﺎﺳــﯿﺶ ﺑــﺎ دﻓــﺎع از
آزادﺳﺎزی ﺑﺎزارﻫﺎ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﻬﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ﺑﻮد .از ﮐﺠﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ !
ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺣﺰب را در ﻣﻌـﺮض اﻧﺘﻘـﺎد ﺑﺮﺧـﯽ از ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺣﺎﻣﯿـﺎﻧﺶ ﻗـﺮار داد اﻣـﺎ در ﻋـﻮض ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﯿﺰان ﺑﯿﻤﻠـﯽ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺣـﺰب از  ۴۰درﺻـﺪ در ﺳـﺎل  ۱۹۸۹ﺑـﻪ  ۱۰ﺗـﺎ  ۱۶درﺻـﺪ در ﺳـﺎل  ۲۰۰۲ﮐـﺎﻫﺶ ﯾﺎﺑـﺪ .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ،
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ﻧﺸﺮﯾﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿـﺮ وال اﺳـﺘﺮﯾﺖ ژورﻧـﺎل و اﮐﻮﻧﻮﻣﯿﺴـﺖ دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﺣـﺰب را ﺗﻬﻨﯿـﺖ ﮔﻔﺘـﻪ و ﺷـﺎدی ﺧـﻮد را از ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺣـﺰب ﺑـﻪ
»رﺋــﺎﻟﯿﺰم اﻗﺘﺼــﺎدی« و اوﻟﯿــﺖ دادن ﺑــﻪ ﺗــﺪاوم ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی اورﺗــﻮدوﮐﺲ در ﻣﺴــﯿﺮ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳــﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
 ۲۷اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۰۲ﻟﻮﻻ ﺑﺎ  ۶۱درﺻﺪ آراء رﺋﯿﺲﺟﻤﻬـﻮر ﺑﺮزﯾـﻞ ﺷـﺪ .در ﻣـﻮﻗﻌﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺪل ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ دوره رﯾﺎﺳـﺖ ﮐﺎردوﺳـﻮ دﯾﮕـﺮ
ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻧﺪاﺷﺖ و ﺗﻨﺎﻗﻀﻬﺎ و اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﺶ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻧﻤﺎﯾـﺎن ﻣﯿﺸـﺪ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺎ ﺗﺼـﻮﯾﺮی ﮐـﻪ از ﮔﺬﺷـﺘﻪ
ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺰب ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴـﺖ ﮐـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﻣـﺪاﻓﻌﺎن
دﮔﺮﮔــﻮﻧﯽ ﺣــﺰب درﺳــﺖ ﻫﻤــﯿﻦ رﻫــﺎ ﮐــﺮدن ﺧﻮاﺳــﺖ دﮔﺮﮔــﻮﻧﯽ رادﯾﮑــﺎل و دﻓــﺎع از ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪای ﺑﻬﻨﺠــﺎر ﺑــﻪ ﻧﻔــﻊ ﻃﺒﻘــﻪ ﮐــﺎرﮔﺮ و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار اﺳﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت  ۱۹۹۸ﺑـﯿﺶ از  ۳۰ﻣﯿﻠﯿـﻮن ﺑﯿﺸـﺘﺮ
رای آورد.

ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان در ﻗﺪرت ،ﺗﺤﺖ رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﮫﻮری ﻟﻮﻻ )ﺳﺎل  ٢٠٠٣ﺗﺎ (٢٠١٠
وﻗﺘﯽ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ از روﻧﻘﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﭼﯿﻦ در ﺑﺎزار ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ  -ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۰۱و
 ۲۰۰۵ﺻﺎدرات ﺑﺮزﯾـﻞ  ۶۴درﺻـﺪ رﺷـﺪ ﮐـﺮد در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻗﯿﻤـﺖ ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺻـﺎدراﺗﯽ ﻧﯿـﺰ  ۲۴درﺻـﺪ اﻓـﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﻮد  -و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺸـﯿﻦ را ﺑـﺎ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
رﺷـﺪ ﻣــﺪاوم اﻗﺘﺼــﺎد ﺑﺮزﯾـﻞ )در دو دوره رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری ﻟـﻮﻻ رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑـﻪ ﻃــﻮر ﻣﺘﻮﺳــﻂ ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ  ۴درﺻــﺪ ﺑــﻮد( ﺑــﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻟﻮﻻ اﺟﺎزه داد ﺗﺎ ﻣﺨﺎرج اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را اﻓـﺰاﯾﺶ داده و ﻫﻤﺰﻣـﺎن از ﻣـﺎزادﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﻬـﺎی ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ  -ﮐـﻪ ﺣﺘـﯽ از
اﻧﺘﻈﺎرات ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﯿﺮﻓﺖ  -ﻫﻢ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۹۵ﺗـﺎ  ۲۰۱۱در ﺣـﺎﻟﯽ
ﮐﻪ ﻣﺨﺎرج اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺪرال ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۲۰۰درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓـﺖ ﺗﻌـﺪاد ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻓـﺪرال ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ از  ۱۴،۵ﺑﻪ  ۲۴،۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ رﺳﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﯿﺮهﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮزﯾﻠﯽ را از ﻓﻘﺮ ﺧﺎرج ﮐﺮد ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﺎﺷﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی ﮐﻤﮑﻬـﺎی ﭘـﻮﻟﯽ ﻣﺸـﺮوﻃﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ
در ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻗﺒﻠـﯽ آﻏـﺎز ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ .اﯾــﻦ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐـﻪ از ﯾـﮏ ﻃــﺮف ﺑـﻪ دﻧﺒـﺎل ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﺘﭙﺬﯾﺮ ﮐـﺮدن ﺗﻮدهﻫــﺎی
ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ از ﺿـﺮﺑﻪ زدن ﺑـﻪ ﻋﻠـﻞ ﺳـﺎﺧﺘﺎری ﻓﻘـﺮ اﻣﺘﻨـﺎع ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻤﺎﻣﻌﯿـﺎر روﯾﮑـﺮد ﺑـﺎزارﻣﺤﻮر
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺼﺮ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﻫﻤﭽﻮن آﻟﻔﺮد ﺳﺎدﻓﯿﻠﻮ و آرﻣﺎﻧـﺪو ﺑﻮﯾﺘـﻮ ﻧﺸـﺎن دادهاﻧـﺪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺑﺮزﯾـﻞ ﺑـﺮای ﺑﻬﺒـﻮد
وﺿﻊ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻮرژوازی »ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣـﺖ« را ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪ .ﻟﻨـﺎ ﻻوﯾﻨـﺎس در ﮐﺘـﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﺳﻠﻄﻪ ﻣﺎﻟﯿﻪ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« از ﻣﻮﺿﻊ ﻣﺸـﺎﺑﻬﯽ دﻓـﺎع ﻣﯿﮑﻨـﺪ و ﻣﯿﮕﻮﯾـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺣﮑﻮﻣـﺖ
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ ﺑﺮزﯾﻠﯽ اﺟﺎزه داد وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣـﺎ در ﻋـﯿﻦ ﺣـﺎل در ﻋﻤـﻞ ﻫـﯿﭻ اﻗـﺪاﻣﯽ ﺑـﺮای ﺣـﻞ
ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺮزﯾﻞ را ﯾﮑﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﮑﺮد.
در واﻗﻊ در دوره دوازده ﺳﺎﻟﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان در ﺑﺮزﯾﻞ اﺋﺘﻼﻓﻬـﺎی ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳـﺒﺘﺮی ﮐـﻪ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان ﻣﺠﺒـﻮر
ﺑﻮد ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪن در ﻗﺪرت ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﺪ ﺗﻼﺷﻬﺎی اﺻﻼﺣﮕﺮاﻧﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی ﻣﺤﺪود ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺰب از

گرايش سو،سياليزم انقالبى

revolutionary-socialism.com

7

جاﯾر بولسونارو و عروج فاشيزم در برزﯾل

ﺳﺎل  ۲۰۰۳ﺗﺎ  ۲۰۱۶رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺖ ،در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻣﺘﺤـﺪاﻧﺶ از ﭼـﭗ ﻣﯿﺎﻧـﻪ ﻗـﺎدر ﻧﺒـﻮد ﺑـﯿﺶ از
 ۳۰درﺻﺪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن را در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﮕﯿﺮد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮد ﺑﻪ ﺳﺮاغ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم اﺣﺰاب و ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﮔﺮاﯾﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﭗ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ﺑﺮود.
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺮور زﻣـﺎن اﯾـﻦ ﺣـﺰب زﻣـﺎن و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮی را ﺻـﺮف ﺷـﮑﻠﺪادن اﮐﺜﺮﯾﺘﻬـﺎی ﺑـﯽ ﻗـﺪ و ﻗـﻮاره در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﮐﺮد و آﻧﭽﻪ آن را ﺑﻪ ﺣﺎﻣﯿﺎﻧﺶ در ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺸﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺪاد ﻫﺮ ﭼـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ از ﯾـﺎد ﺑـﺮد .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ آﻟﻔﺮدو ﺳﺎدﻓﯿﻠﻮ و ﭘﺪرو ﻣﻨﺪس ﺗﻮﺿﯿﺢ دادهاﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﻧﻮرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ ﺑﻨـﺪﺑﺎزی ﺷـﺒﯿﻪ ﻣﯿﺸـﺪ اﺛـﺮات
ﻣﺨﺮﺑﯽ روی ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﺰب در ﻣﯿﺎن اردوی ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒـﺎرت دﯾﮕـﺮ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﮔﺬﺷـﺖ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﻪ
ﻣﺎﺷﯿﻨﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽای ﺷﺒﯿﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ روﺷﻨﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺧﻮد اﯾﻦ ﺣﺰب در ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۹۸۰ﺑﻪ ﺷـﺪت آﻧﻬـﺎ
را ﻧﻘﺪ ﻣﯿﮑﺮد.
از ﻫﻤــﻪ ﻧﮕﺮاﻧﮑﻨﻨــﺪهﺗﺮ رﺳــﻮاﯾﯽ »ﻣﻨﺴــﺎﻻﺋﻮ« ﺑــﻮد ﮐــﻪ در ﺳــﺎل  ۲۰۰۵رخ داد و ﻧﺸــﺎن داد ﺣــﺰب ﻟــﻮﻻ ﺑ ـﺮای ﺣﻔــﻆ اﺋﺘﻼﻓﻬــﺎی
ﭘﺎرﻟﻤــﺎﻧﯽ ﭼــﻪ ﺑﻬــﺎﯾﯽ ﺣﺎﺿــﺮ اﺳــﺖ ﺑﭙــﺮدازد .ﺣــﺰب ﮐــﺎرﮔﺮان از ﻃﺮﯾــﻖ ﯾــﮏ ﺳــﺎز و ﮐــﺎر رﺷــﻮهﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎﻧــﻪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ ﺻــﺪﻫﺎ
ﻣﯿﻠﯿــﻮن رﺋــﺎل ﻣﯿﺮﺳــﯿﺪ ﺣﻤﺎﯾــﺖ ﭘﺎرﻟﻤــﺎن از ﭘﺮوژهﻫــﺎی ﺣﮑــﻮﻣﺘﯽ را ﺗﻀــﻤﯿﻦ ﻣﯿﮑــﺮد .ﭘــﺲ از اﯾــﻦ رﺳــﻮاﯾﯽ ،ﺧــﻮزه ﮔﻮﻧﯿﻨــﻮ ،رﻫﺒــﺮ
ﺣﺰب ،و ﺧﻮزه دﯾﺮﺳﻮ ،رﺋﯿﺲ ﮐﺎﺑﯿﻨﻪ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪﻧﺪ .ﻟﻮﻻ ﻧﺴﺒﺘﺎ از اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ﻣﺼـﻮن ﻣﺎﻧـﺪ و در ﺳـﺎل  ۲۰۰۶ﺑـﺎر
دﯾﮕﺮ ﺑﺎ  ۶۰،۸۳درﺻﺪ آرا ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ.

ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻠﻤﺎ روﺳﻒ :اﻧﺘﮫﺎی ﻣﺴﯿﺮ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل ٢٠١۶
دﯾﻠﻤﺎ روﺳﻒ ﮐﻪ ﻟﻮﻻ او را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺧﻮد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده ﺑﻮد در ژاﻧﻮﯾﻪ  ۲۰۱۱ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳـﯿﺪ .ﭼﺮﯾـﮏ اﻧﻘﻼﺑـﯽ ﺳـﺎﻟﻬﺎی
ﺟــﻮاﻧﯽ ،ﺑــﯿﻦ ﺳــﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۰۳و  ۲۰۰۵وزﯾــﺮ اﻧــﺮژی ﺑــﻮد و ﭘــﺲ از رﺳــﻮاﯾﯽ ﻣﻨﺴــﺎﻻﺋﻮ و اﺳــﺘﻌﻔﺎی ﺗﻌــﺪادی از اﻋﻀــﺎی ﮐﺎﺑﯿﻨــﻪ ﺑــﻪ
ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ ﮐﺸﻮر ﻟﻮﻻ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﺪ .دﯾﻠﻤﺎ ﭼﻬﺮه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺷﺪهای ﻧﺒﻮد و ﺗﺎ ﺑﻪ آن وﻗﺖ در ﻫﯿﭻ ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻧﺎﻣﺰد
ﻧﺸﺪه ﺑﻮد .از اﯾﻦ رو ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻟﻮﻻﯾﯽ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن دوره دوم رﯾﺎﺳـﺘﺶ ﺑـﺎﻻی  ۹۰درﺻـﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿـﺖ داﺷـﺖ در اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪن
دﯾﻠﻤﺎ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺖ .ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯿﺸﻞ ﺗﻤﺮ ،از ﺟﻨﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ ﺑﺮزﯾـﻞ ،از ﮐـﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ دﯾﻠﻤـﺎ ﯾـﮏ ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان ﺗـﺎ ﮐﺠﺎﻫـﺎ در ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺳـﻨﺘﯽ ﺑﺮزﯾـﻞ ادﻏـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در واﻗـﻊ ،ﺟﻨـﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿـﮏ
ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﯿﺎر از ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﻮع اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی روﺷﻨﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪﻓﺶ ﮐﺴﺐ ﻗـﺪرت
و در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ دﯾﻠﻤﺎ روﺳﻒ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻫﻨﻮز ﭘﺴﻠﺮزهﻫﺎی ﺑﺤـﺮان اﻗﺘﺼـﺎدی ﺳـﺎﻟﻬﺎی ۲۰۰۷-
 ۲۰۰۸اﺣﺴــﺎس ﻣﯿﺸــﺪ و ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﯾــﻦ از ﻣــﺪل اﻗﺘﺼــﺎدی ﺳــﺎﻟﻬﺎی ﻟــﻮﻻ ﻧﯿــﺰ رﻣﻘــﯽ ﻧﻤﺎﻧــﺪه ﺑــﻮد .در ﻧﺘﯿﺠــﻪ ﻣﺴــﯿﺮ ﮐﻤﺘــﺮﯾﻦ
ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻻ در ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ر ﯾﺎﺳﺘﺶ ﭘﯿﻤﻮده ﺑﻮد اﮐﻨـﻮن دﯾﮕـﺮ ﺑـﻪ اﻧﺘﻬـﺎی ﺧـﻮد رﺳـﯿﺪه ﺑـﻮد .از ﺳـﺮﻋﺖ رﺷـﺪ اﻗﺘﺼـﺎدی
ﮐﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮاﻣﺎن رﺿﺎﯾﺖ ﺗﻮدهﻫﺎ و ﺻﺎﺣﺐاﻣﺘﯿﺎزان دﺷﻮار ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﻟﻄﻤـﻪ ﺧـﻮرده
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺰﺑﯽ ﺿﺪﻓﺴﺎد اﯾﻨﺒﺎر ﺑﺎ رﺳـﻮاﯾﯽ دﯾﮕـﺮی ﮐـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻌﻔﺎی  ۶ﻋﻀـﻮ ﮐﺎﺑﯿﻨـﻪ روﺳـﻒ در ﻫﻤـﺎن
ﺳﺎل اول ﺣﮑﻮﻣﺘﺶ ﺷﺪ در ﻫﻢ ﺧﺮد ﺷﺪ .اﺋﺘﻼف ﺑﯿﻨﺎﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﻮﻻ را ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪ و ﻫﺸﺖ ﺳﺎل در ﻗﺪرت ﺣﻔـﻆ ﮐـﺮده
ﺑﻮد ﺣﺎﻻ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻮد .ﺑﻮرژوازی ﻣﻠﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان رﺿﺎﯾﺘﺒﺨﺶ ﺑﻮد ﺧﻮد را ﺑﺎ
آن ﺗﻄﺒﯿﻖ داده ﺑﻮد و ﺣﺎﻻ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ﺷﺘﺎب رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻠﻤﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﻪ رﺋﯿﺴـﺠﻤﻬﻮر
ﺟﺪﯾــﺪ ﺗﺤﻤﯿــﻞ ﮐــﺮد .آن ﻫــﻢ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺻــﻮرت ﮐــﻪ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻣﻬﻤــﯽ از ﺻــﺎﺣﺐاﻣﺘﯿﺎزان ﺑﺮزﯾــﻞ دﺳــﺖ از ﺣﻤﺎﯾــﺖ از ﺣﮑﻮﻣــﺖ
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ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﻨﺎر ﮐﺸﯿﺪن اﯾﻨﺎن را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﯿﻨـﻪ ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ اﯾﻨـﺎن از ﺗﻮدهﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﻮﻻ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ  -ﻓﺮودﮔﺎهﻫﺎ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و  - ...ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﺮدﻧـﺪ .ﻓﻀـﺎﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آن در اﻧﺤﺼﺎر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺑﻮد .ﻣﺮدﻣﺸﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﯿﻤﺰ ﻫﻮﻟﺴﺘﻮن و ﺗﺮزا ﮐﺎﻟﺪﯾﺮا در اﯾﻦ راﺑﻄـﻪ
ﻣﯿﮕﻮﯾﻨــﺪ ﻃﺒﻘــﺎت ﺣــﺎﮐﻢ ﺑــﻪ ﺧــﺎﻃﺮ از دﺳــﺖ دادن ﺗــﺪرﯾﺠﯽ ﺗﻮاﻧــﺎﯾﯽ ﺧــﻮد در ﺣﻔــﻆ ﻧﻈـ ِﻢ ﻓﻀــﺎﻫﺎی ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿــﺰی ﮐــﻪ ﺟﻠــﻮه
اﻣﺘﯿﺎزات ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ آﻧﺎن اﺳﺖ ﺳﺨﺖ ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾـﻦ ،ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ واﻟﺮﯾـﻮ آرﮐـﺎری ﺧﺎﻃﺮﻧﺸـﺎن ﻣﯿﮑﻨـﺪ در ﺑﺮزﯾـﻞ
ﮐﯿﻨﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺻﺎﺣﺐﻗﺪرت ﺑﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻔﺮت ﻧﮋادی ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺎدی ﻧﯿﺰ درﻣﯽآﯾـﺪ .اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﻧﮋادﭘﺮﺳـﺘﯽ و ﮐﯿﻨـﻪ ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ
ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﺧﯿﻠـﯽ ﻣﻬﻤـﯽ در ﺧﺼـﻮﻣﺖ روزاﻓـﺰون اﯾـﻦ ﮔﺮوهﻫـﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان و
ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن داﺷﺖ.
ﺟﺪای از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﺣﺎﮐﻢ ﻣﺘﺤﺪ وﻓﺎداری ﺑـﺮای ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان ﻧﺒﻮدﻧـﺪ اﯾـﻦ ﺣـﺰب ﺣﻤﺎﯾـﺖ ﻃﺒﻘـﻪ ﮐـﺎرﮔﺮ را ﮐـﻪ ﻫﻤﯿﺸـﻪ
ﭘﺎﯾــﻪﻫﺎی آن را ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣﯿﺪادﻧــﺪ از دﺳــﺖ داد .اﯾــﻦ ﮔﺴﺴــﺖ را ﺑﺨﺼــﻮص ﻣﯿﺘــﻮان در اﻓــﺰاﯾﺶ ﺗﻌــﺪاد اﻋﺘﺼــﺎﺑﺎت ﮐــﺎرﮔﺮی
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد :ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۰۴و  ۲۰۰۷ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  ۳۰۰اﻋﺘﺼﺎب اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺎد در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در ﺳﺎل ۲۰۱۲
ﺗﻌــﺪاد اﻋﺘﺼــﺎﺑﺎت ﻋﻠﯿــﻪ ﺣﮑﻮﻣــﺖ ﺑــﻪ ﻋــﺪد  ۹۰۰رﺳــﯿﺪ .ﺑﯽاﻋﺘﻤــﺎدی و ﺧﺸــﻢ ﺗﻮدهﻫــﺎ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺣــﺰب ﮐــﺎرﮔﺮان در ﺗﻈــﺎﻫﺮات
ﻣﺎهﻫﺎی ژوﺋﻦ و ژوﺋﯿﻪ  ۲۰۱۳ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در آن ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎ آﻣﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿـﯽ از ﺷـﻬﺮ ﺳـﺎﺋﻮﭘﺎﺋﻮﻟﻮ آﻏـﺎز ﺷـﺪ و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آﻧـﺮا ﮔﺮوهﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭼـﭗ رادﯾﮑـﺎل در دﺳـﺖ داﺷـﺘﻨﺪ.
اﻋﺘﺮاض آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد .اﯾﻦ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاض ﺑـﻪ اوﻟﻮﯾﺘﻬـﺎی ﺑﻮدﺟـﻪای
ﺣﮑﻮﻣﺖ رﺳﯿﺪ .در واﻗﻊ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﻣﯿﮕﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻣﯿﻠﯿﺎردی از ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ۱۱،۵ -ﻣﯿﻠﯿـﺎرد ﯾـﻮرو ﺑﺠـﺎی ۴،۵
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﯾﻮروی اوﻟﯿـﻪ  -ﺑـﺮای روﯾـﺪادﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜـﻞ ﺟـﺎم ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻓﻮﺗﺒـﺎل  ۲۰۱۴و ﺑﺎزﯾﻬـﺎی اﻟﻤﭙﯿـﮏ  ۲۰۱۶در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑﺴـﯿﺎری از
ﻣﺮدم ﺑﺮزﯾﻞ از ﻧﺎرﺳﺎﯾﯿﻬﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ رﻧﺞ ﻣﯿﺒﺮﻧﺪ اﻗﺪام درﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ وﺟـﻮد اﯾـﻦ ﺑـﺎ ﮔـﺬر زﻣـﺎن راﺳـﺖ و ﻃﺒﻘـﺎت
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﺘﺮاﺿﯽ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ و ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺴﺎد ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﺎرزار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی را ﻋﻠﯿﻪ ﺣﺰب ﺣـﺎﮐﻢ
ﺑﻪ راه اﻧﺪازﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ دﯾﻠﻤﺎ روﺳﻒ ﺑﺮای دور دوم رﯾﺎﺳﺘﺠﻤﻬﻮری ﮔﺮدش ﺑﻪ ﭼﭗ آﺷﮑﺎری ﮐﺮد .دﯾﻠﻤـﺎ
در ﺗﻤﺎم ﮐﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽاش ﺗﮑﺮار ﻣﯿﮑﺮد ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﮐﺸﻮر در ﺑﺮاﺑـﺮ رﯾﺎﺿـﺖ اﻗﺘﺼـﺎدی و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﻧـﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺰم
ارﺗﺪوﮐﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪد او ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﺖ .دﯾﻠﻤﺎ در ﺗـﺎرﯾﺦ  ۲۷اﮐﺘﺒـﺮ  ۲۰۱۶ﺑـﺮای ﺑـﺎر دوم ﺑـﻪ رﯾﺎﺳـﺖ ﺟﻤﻬـﻮری
اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪ .ﻫــﺮ ﭼﻨــﺪ ﭘﯿــﺮوزی او اﯾﻨﺒــﺎر ﭘﯿــﺮوزی ﮐﻤﺮﻧﮕــﯽ ﺑــﻮد .ﻓﺎﺻــﻠﻪ او ﺑــﺎ رﻗﯿــﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﯽاش آﺋﺴــﯿﺲ ﻧــﻮس ﺗﻨﻬــﺎ ۳،۵
ﻣﯿﻠﯿﻮن رای ﺑـﻮد و اﯾـﻦ از زﻣـﺎن ﺑﺎزﮔﺸـﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮزﯾـﻞ ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان اﺧـﺘﻼف آرای اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ ﺑـﻮد .ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﯾـﻦ
ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان از  ۸۸ﮐﺮﺳﯽ ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﺷﺖ  ۲۰ﺗﺎ را از دﺳﺖ داد.
دﯾﻠﻤﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﺪدش ﭼﺮﺧﺶ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺑـﺎر ﺑـﻪ راﺳـﺖ .ﺑـﺮای آرام ﮐـﺮدن ﺻـﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿـﺎزان و ﻃﺒﻘـﺎت ﻣﺘﻮﺳـﻂ
ﺑــﺎﻻ ،ﮐــﻪ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯿﺸــﺎن ﻫــﺮ روز ﺷــﺪﯾﺪﺗﺮ ﻣﯿﺸــﺪ ،در ﺗﻼﺷــﯽ از ﺳــﺮ اﺳﺘﯿﺼــﺎل اﻗــﺪاﻣﺎت رﯾﺎﺿــﺘﯽ ﭘﺮﺷــﻤﺎری را ﺑــﻪ ﻣﺮﺣﻠــﻪ اﺟـﺮا
ﮔﺬاﺷﺖ .درﺳﺖ ﻫﻤﺎن اﻗﺪاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در دوره اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﻋﻠﯿﻪ آﻧﻬـﺎ ﺳـﺨﻦ راﻧـﺪه ﺑـﻮد .ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ ﮔﯿـﺪو ﻣﺎﻧﺘﺎﮔـﺎی ،وزﯾـﺮ
اﻗﺘﺼﺎد ،و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن وی ﺑﺎ ﺧﻮاﮐﯿﻦ ﻟﻮی ﻧﺸﺎﻧﻪ آﺷﮑﺎر اﯾﻦ ﭼﺮﺧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺎﻧﺘﺎﮔـﺎی ﺗﻮﺳـﻌﻪﮔﺮا ﭘـﺲ
از  ۹ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ وﻓﺎداراﻧﻪ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﯿﺒـﺮال اﻓﺮاﻃـﯽ ﻟـﻮی داد .از ﯾـﮏ ﻃـﺮف ﮐﺎﺳـﺘﻦ از ﻣﺨـﺎرج ﻋﻤـﻮﻣﯽ روز ﺑـﻪ روز از
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺗـﻮدهای ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان ﻣﯿﮑﺎﺳـﺖ و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ اﺗﺨـﺎذ اﻗـﺪاﻣﺎت رﯾﺎﺿـﺘﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ از ﺷـﺪت ﺣﻤـﻼت ﻧﯿﺮوﻫـﺎی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺑﮑﺎﻫﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎع اﺣﻮال ﻧﻘﺪا اﻧﻔﺠﺎریای رﺳﻮاﯾﯽ ﯾﺎﺑﺎ ژاﺗﻮ ﮐﺸﻮر را ﻟﺮزاﻧﺪ.
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ﺳﺮﺟﯿﻮ روﻣﻮ ،ﻗﺎﺿﯽ ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺎﺑـﺎ ژاﺗـﻮ را ﻫـﺪاﯾﺖ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﭘـﺮده از ﻓﺴـﺎد ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯿﺎﻓﺘﻪای ﺑـﻪ
ﻣﺒﻠـﻎ ﭼﻨــﺪ ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﯾــﻮرو ﺑﺮداﺷــﺖ ﮐــﻪ در آن از ﺟﻤﻠــﻪ ﻏﻮﻟﻬــﺎی اﻗﺘﺼـﺎدی ﻧﯿــﺮ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﻘﺘــﯽ ﻧﯿﻤــﻪدوﻟﺘﯽ ﭘﺘﺮوﺑــﺎس ﯾــﺎ ﺷــﺮﮐﺖ
ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اودرﺑﺮﺷــﺖ ﻧﯿــﺰ دﺧﯿــﻞ ﺑﻮدﻧــﺪ .ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ اﯾــﻦ واﻗﻌﯿــﺖ ﮐــﻪ ﻓﺴــﺎد ﮐﺸــﻒ ﺷــﺪه ﺗﻤــﺎم ﻃﺒﻘــﻪ ﺳﯿﺎﺳــﯽ ﺑﺮزﯾــﻞ را در
ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﻓﺖ و ﺣﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺧﻮد را ﮔﺴـﺘﺮده ﺑـﻮد  -از ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻌﻔﺎی رﺋﯿﺴـﺠﻤﻬﻮر ﭘـﺮو ﭘـﺪرو ﭘﺎﺑﻠـﻪ
ﮐﻮﺳﯿﻨﭽﮑﯽ ﺷﺪ  -ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮرو و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴـﻠﻄﯽ ﮐـﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿـﺖ ﮐﻨﮕﻠـﻮﻣﺮای اوﮔﻠﻮﺑـﻮ اﺳـﺖ ﺗﻤـﺎم ﺗﻤﺮﮐـﺰ و ﺣﻤـﻼت ﺧـﻮد را
ﻣﻌﻄﻮف آن اﻋﻀﺎﯾﯽ از ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ درﮔﯿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮرو از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯽآﻧﮑﻪ ﺷﻮاﻫﺪی ﺑﺮای اﺛﺒﺎت اﺗﻬﺎﻣﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﻣﯿﮕﻔﺖ ﮐﻪ رﻫﺒـﺮ ﻓﮑـﺮی
اﯾــﻦ ﺷــﺒﮑﻪ ﮔﺴــﺘﺮده ﻓﺴــﺎد ﺷــﺨﺺ ﻟــﻮﻻ اﺳــﺖ .ﺳــﭙﺲ ﺑــﻪ ﺷــﯿﻮهای ﮐــﺎﻣﻼ ﻏﯿﺮﻗــﺎﻧﻮﻧﯽ ﺷــﻨﻮدﻫﺎی ﺗﻠﻔﻨــﯽ رﺋﯿﺴــﺠﻤﻬﻮر ﺳــﺎﺑﻖ را
رﺳــﺎﻧﻪﻫﺎ درز داد .از اﯾــﻦ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺑـﺮای ﺑﺎزداﺷــﺖ ﻟــﻮﻻ ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﭘﻠﯿﺴــﯽ ﮔﺴــﺘﺮده و ﻧﻤﺎﯾﺸــﯽای ﺗﺮدﯾــﺪ داد و ﺣــﻮل آن ﺷــﻮی
رﺳﺎﻧﻪای ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺖ.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺎﺑﺎ ژاﻧﻮ ﻧﻔﺲ ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﺿﺪﻓﺴﺎد دﺳﺖراﺳﺘﯿﻬﺎ داد ﮐﻪ از ﺳـﺎل  ۲۰۱۳آﻏـﺎز ﺷـﺪه ﺑـﻮد .ﺑـﯿﻦ ﺳـﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۱۵و
 ۲۰۱۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬـــﺎ ﻧﻔـــﺮ ﮐـــﻪ اﮐﺜـــﺮا ﺳﻔﯿﺪﭘﻮﺳـــﺘﺎن ﻃﺒﻘـــﺎت ﻣﺘﻮﺳـــﻂ ﺑـــﺎﻻ ﺑﻮدﻧـــﺪ در ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﻬـــﺎ ﻇـــﺎﻫﺮ ﺷـــﺪه و ﺧﻮاﺳـــﺘﺎر اﺳـــﺘﻌﻔﺎی
رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر روﺳﻒ ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺑﺮزﯾﻞ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮده و در دﺳﺎﻣﺒﺮ  ۲۰۱۵ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺰل دﯾﻠﻤﺎ
روﺳﻒ را ﮐﻠﯿﺪ زدﻧﺪ .در ﻣﻮﺟﺴﻮاری اﺋﺘﻼف ﺑﺰرگ راﺳﺖ ﮐﻪ از ﮐﻮدﺗﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻋﺰل رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐـﺮد روی ﻣـﻮج
ﺧﺸﻤﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﯾﺎﺑﺎ ژاﻧﻮ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ را ﻫﻢ ﺑﺎﯾـﺪ ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﺧـﻮد دﯾﻠﻤـﺎ ﺷﺨﺼـﺎ ﻧﻘﺸـﯽ در
اﯾﻦ ﻓﺴﺎد ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  ۶۰درﺻﺪ اﻋﻀﺎی ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﺎ اﺗﻬﺎم ﻓﺴﺎد و ﺟﺮﻣﻬﺎی ﺣﺎد دﯾﮕﺮ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ  -در ﻫﻤـﺎن زﻣـﺎﻧﯽ
ﮐــﻪ ﻓﺮاﯾﻨــﺪ ﺑﺮﮐﻨــﺎری رﺋﯿﺴــﺠﻤﻬﻮر آﻏــﺎز ﺷــﺪ ۳۷ ،ﻧﻔــﺮ از  ۶۵ﻋﻀــﻮ ﮐﻤﯿﺴــﯿﻮﻧﯽ ﮐــﻪ ﻣﺴــﺌﻮل اﯾــﻦ اﯾــﻦ ﮐــﺎر ﺑــﻮد ﺗﺤــﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ  -دﯾﻠﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪ ﮐـﻪ ﺑـﺮای ﮐـﻢ ﻧﺸـﺎن دادن ﮐﺴـﺮی ﺗـﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﻬـﺎ از ﻣﻮﺳﺴـﺎت ﻋﻤـﻮﻣﯽ واﻣﻬـﺎی
ﻣﺪﺗﺪار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎری دﯾﻠﻤﺎ ،ادواردو ﮐﻮﻧﺎ ،رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠـﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻮد ،ﻋﻀـﻮ ﺟﻨـﺒﺶ
ّ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺣﺰب ﻣﺘﺤﺪ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان در ﺣﮑﻮﻣﺖ آن وﻗﺖ .ﮐﻮﻧﺎ ﻫﻢاﮐﻨﻮن ﺑﺨـﺎﻃﺮ ﭼﻨـﺪ ﻣـﻮرد ﻓﺴـﺎد ﻣـﺎﻟﯽ ﻣﺸـﻐﻮل
ﮔﺬراﻧﺪن دوره  ۱۵ﺳﺎﻟﻪ ﺣﺒﺲ اﺳﺖ.
از اﯾﻦ رو ﺑﺮﮐﻨﺎری دﯾﻠﻤﺎ  -ﻣﺼﻮب اوت  - ۲۰۱۶ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺤﮑﻤﯽ ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
ﮐﺴﺮی ﺗﺮاز ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﺮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺎ آن ﻓـﺮد ﻣﻨﺘﺨـﺐ را ﻣﺤﮑـﻮم ﮐـﺮد .ﺑـﻪ
ﻫﻤــﯿﻦ ﺧــﺎﻃﺮ ﺧﯿﻠﯿﻬــﺎ اﯾــﻦ ﻣــﺎﻧﻮر را ﯾــﮏ ﮐﻮدﺗــﺎی واﻗﻌــﯽ ﻣﯿﺪاﻧﻨــﺪ .ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﯾــﻦ ،ﻫﻤــﺎﻧﻄﻮر ﮐــﻪ ﺗﻮﻧــﺎ وان دﯾﺠــﮏ ،ﯾﮑــﯽ از
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن در دﻧﯿـﺎ ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﯾـﺎد ﺑـﺮد ﮐـﻪ ﮐﻨﮕﻠـﻮﻣﺮای رﺳـﺎﻧﻪای او ﮔﻠﻮﺑـﻮ در ﺗﻤـﺎم
ﻃﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋـﺰل دﯾﻠﻤـﺎ در ﺟﻬـﺖ دادن ﺑـﻪ اﻓﮑـﺎر ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺠـﺮم ﻧﺸـﺎن دادن رﺋﯿﺴـﺠﻤﻬﻮر ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﯽ داﺷـﺖ.
ﮐﺴــﯽ ﻣﺜــﻞ ﻣﯿﺸــﻞ ﺗﻤــﺮ ﮐــﻪ ﻣﻌــﺎون دﯾﻠﻤــﺎ ﺑــﻮد و ﭘــﺲ ﺑﺮﮐﻨــﺎری دﯾﻠﻤــﺎ ﺟﺎﻧﺸــﯿﻦ او ﺷــﺪ ﻧﯿــﺰ در ﺟﻠﺴــﻪای ﺑــﺎ ﯾــﮏ اﺗــﺎق ﻓﮑــﺮ
ﺑﯿﺰﻧﺲﻣﺪار ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮﮐﻨﺎری دﯾﻠﻤﺎ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
ﻧــﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺟﻨــﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿــﮏ ﺑﺮزﯾــﻞ را ﭘﯿــﺎده ﮐﻨــﺪ ﺳــﺮﻧﮕﻮن ﺷــﺪ .روﻣــﺮو ﺟﻮﺳــﺎ ،رﺋــﯿﺲ ﺟﻨــﺒﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿــﮏ ﺑﺮزﯾــﻞ و وزﯾــﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﯿﺸﻞ ﺗﻤﺮ در ﻧﻮار ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ ﺿﺒﻂ ﺷﺪهای ﮐﻪ ﺑﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ درز ﮐـﺮد ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻣﯿﮑﻨـﺪ ﮐـﻪ ﮐﻨـﺎر ﮔﺬاﺷـﺘﻦ دﯾﻠﻤـﺎ از ﻗـﺪرت
ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻞ ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﻀﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﯾﺎﺑﺎ ژاﺗﻮ اﺳﺖ.
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در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﻠﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ رﻋﺎﯾﺖ ﻧﮑﺮدن ﻣﻘﺮرات ﺑﻮدﺟﻪای از رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﻋـﺰل ﺷـﺪ ،ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ او ﻣﯿﺸـﻞ ﺗﻤـﺮ ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در دوره رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮریاش رﺳﻤﺎ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺴﺎد و رﺷﻮه و اﺧـﺘﻼل در
ﻓﺮاﯾﻨﺪ دادرﺳﯽ ﻣﺠﺮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪﮔﺎن دو ﺑـﺎر ﺟﻠـﻮی آﻏـﺎز ﻓﺮاﯾﻨـﺪ اﺣـﺮاز ﺻـﻼﺣﯿﺖ او را ﮔﺮﻓـﺖ .ﺳـﻘﻮط
دﯾﻠﻤﺎ ﺑﺨﺎﻃﺮ از دﺳﺖ دادن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻣﺘﯿﺎزان اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻮد و ﻫﻤﯿﻨﻬـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧﮕﺬاﺷـﺘﻨﺪ ﺗﻤـﺮ ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ
دﭼﺎر ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎی روﺑﻦ ﺑﻮﺋﻨﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﭘﺎرﻟﻤـﺎﻧﯽ را ﻧﺸـﺎن ﻣﯿﺪﻫـﺪ .او ﮔﻔـﺖ اﮔـﺮ ﺑـﻪ
رد ﺻﻼﺣﯿﺖ ﻣﯿﺸﻞ ﺗﻤﺮ رای ﻣﻨﻔﯽ داده ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ رﻓﺮم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ،ﺑﻪ رﻓﺮم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎر ،ﺑﻪ رﻓـﺮم ﺳﯿﺎﺳـﯽ
رای ﻣﺜﺒﺖ دﻫﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت رﯾﺎﺿﺘﯽ دﯾﻠﻤﺎ ﺑﺮای آرام ﮐﺮدن راﺳﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﻧﮕـﻪ داﺷـﺘﻦ
ﻣﺨﺎرج اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل آﺗﯽ ﺑﺎ ﺧﻮﺷﺎﻣﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﯿﺰده ﺳﺎﻟﻪ ﭼﭗ ﻣﯿﺎﻧﻪ ﭘﺎﯾﺎن
دادﻧﺪ.
ﺑـﻪ ﻫﻤــﻪ اﯾــﻦ روﯾــﺪادﻫﺎ اﺷــﺎره ﺷــﺪ ﺗــﺎ ﺑــﺎﻻﺧﺮه ﺑــﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری ﺳــﺎل  ۲۰۱۸و اﻧﺘﺨــﺎب ﺷــﺪن ﺟــﺎﯾﺮ ﺑﻮﻟﺴــﻮﻧﺎروی
ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ ﺑﺮﺳﯿﻢ.

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ٢٠١٨
ﻣﻮﻗﻊ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری  ۲۰۱۸ﮐﻪ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﻣﯿﺸـﻞ ﺗﻤـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿـﺖ  ۳درﺻـﺪیاش ﻗـﺎدر
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺻﺎﺣﺐاﻣﺘﯿﺎزان و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈـﻪﮐﺎری ﮐـﻪ او را ﺑـﻪ ﻗـﺪرت رﺳـﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨـﺪ .در واﻗـﻊ ﺗﻤـﺎم
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯿﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪاد ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺺ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻮﻻ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی از رﻗﯿﺐ ﻧﺰدﯾﮑﺶ
ﺟﺎﯾﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو.
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯿﺮﺳـﯿﺪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑـﺮای ﺑﺎزﮔﺸـﺖ دوﺑـﺎره ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﻪ ﻗـﺪرت ﻫﻤـﻮار ﺷـﺪه ﻫﻤـﺎن ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳـﯽ -
ﺣﻘﻮﻗﯽ  -رﺳﺎﻧﻪای ﮐﻪ دﯾﻠﻤـﺎ را ﺳـﺮﻧﮕﻮن ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﺑـﺎر دﯾﮕـﺮ دﺳـﺖ ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﻄﻤـﺌﻦ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺳـﻨﺎرﯾﻮی دﯾﻠﻤـﺎ ﺗﮑـﺮار
ﻧﺸﻮد .در واﻗـﻊ ،ﻗﺎﺿـﯽ ﻣـﻮرو در ﺳـﺎل  ۲۰۱۷ﻣـﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ را ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻤﻠﯿـﺎت ﯾﺎﺑـﺎ ژاﺗـﻮ آﻏـﺎز ﮐـﺮده ﺑـﻮد ﺑـﺎﻻﺧﺮه ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم رﺳـﺎﻧﺪ:
ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﻣﺘﻬﻢ ﮐﺮدن رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻟـﻮﻻ ﺑـﻪ ﺟـﺮم درﯾﺎﻓـﺖ ﯾـﮏ آﭘﺎرﺗﻤـﺎن در
ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ازای دادن ﻗﺮاردﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﺮب و ﻧﺮم ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ او آ اس ﺑﻪ  ۹ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
اﺗﻬﺎﻣﻬﺎی وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﻟﻮﻻ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺒﻨﺎﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ دﯾﻠﻤﺎ ﺷﺪ ﻣﻮرد ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ .ﻗﺎﺿـﯽ
ﻣﻮرو ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻄﻮر ﻋﻠﻨﯽ ﻋﻠﯿﻪ رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﻫﻤﯿﻦ اﻣﮑﺎن زﯾـﺎدی ﺑـﺮای ﻟـﻮﻻ ﺑـﺎﻗﯽ ﻧﻤﯿﮕﺬاﺷـﺖ ﺗـﺎ از
اﺻﻞ ﺑﺮاﺋـﺖ ﮐـﻪ ﺣـﻖ او ﺑـﻮد ﺑﻬﺮهﻣﻨـﺪ ﮔـﺮدد .ﻋﻠﯿـﺮﻏﻢ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ ﻫـﯿﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺪرک ﻣـﺎدیای دال ﺑـﺮ ﻣﺠـﺮم ﺑـﻮدن ﻟـﻮﻻ وﺟـﻮد
ﻧﺪارد .ﻟﻮﻻ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﻬﺎدت ﻟﺌﻮ ﭘﯿﻨﯿﺮو ،رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ او آ اس ﻣﺤﮑـﻮم ﺷـﺪ .ﻣﺤﮑﻮﻣﯿـﺖ ﻟﺌـﻮ ﭘﯿﻨﯿـﺮو
ﮐﻪ ﺧﻮدش ﻣﺠﺮم و در زﻧﺪان اﺳﺖ در ازای اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری از  ۳۰ﺳﺎل ﺑﻪ  ۲ﺳﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻋﻠﯿـــﺮﻏﻢ ﮐﻤﺒﻮدﻫـــﺎی ﭘﺮوﻧـــﺪه ﺣﻘـــﻮﻗﯽ ﻟـــﻮﻻ ﺷـــﺘﺎب دادﮔـــﺎه ﺑـــﺮای دادن ﺣﮑـــﻢ ﻗﻄﻌـــﯽ ﺑـــﻪ او درﺳـــﺖ ﭘـــﯿﺶ از اﻧﺘﺨﺎﺑـــﺎت
رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری در ﻧﻮع ﺧﻮدش ﺑﯿﻨﻈﯿﺮ اﺳﺖ .آن ﻫﻢ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮزﯾﻞ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ُﮐﻨـﺪی ﺷـﻬﺮه اﺳـﺖ .ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ
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ﺧﻮاﺋﻮ ﭘﺪرو ﮔﺮﺑﺎن ﻧﺘﻮ ،دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮرو و ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻗﺎﺿﯽ دادﮔﺎه ﻟﻮﻻ ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮد و آن را ﺑﻪ  ۱۲ﺳﺎل
و ﺻﺪ روز اﻓﺰاﯾﺶ داد .ﻟﻮﻻ در ﻫﻔﺘﻢ آورﯾﻞ ﺳﺎل  ۲۰۱۸ﺑﻪ زﻧﺪان رﻓﺖ.
در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻌﺪ از آن ﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎی ﻟـﻮﻻ ﺑـﺮای ﺗﺠﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ در ﭘﺮوﻧـﺪهاش ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮاﺟـﻊ ﻗﻀـﺎﯾﯽ رد ﺷـﺪ و ﭘﺸـﺖ ﻣﯿﻠـﻪﻫﺎی
زﻧﺪان ﻣﺎﻧﺪ و ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻫﻢ ﻧﻤﯿﺨﻮاﺳﺖ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۱۸ﻧـﺎﻣﺰدی ﺗﻌﯿـﯿﻦ ﮐﻨـﺪ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺧـﺎﻃﺮ
ﮐﻪ ﻟﻮﻻ را ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﺰد ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﺣﺰب ﻣﯿﺪاﻧﺴﺖ .ﻓﺮﻧﺎﻧﺪو ﺣﺪاد ،وزﯾﺮ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻠﻤﺎ و ﺷﻬﺮداد ﺳﺎﺋﻮ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ
ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۶در  ۱۱ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻧـﺎﻣﺰد رﺳـﻤﯽ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان ﺑـﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت
رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد.
ﻓﺮﻧﺎﻧــﺪو ﺣــﺪاد ﮐــﻪ ﭼﻬــﺮه ﺧﯿﻠــﯽ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷــﺪهای ﻫــﻢ ﻧﺒــﻮد ﮐﻤﺘــﺮ از ﯾــﮏ ﻣــﺎه ﻓﺮﺻــﺖ داﺷــﺖ ﺗــﺎ ﭘــﯿﺶ از ﺑﺮﮔــﺰاری دور اول
اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﺗﻮدهﻫــﺎ ﺑﺸﻨﺎﺳــﺎﻧﺪ .ﺣــﺪاد ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ ﺻــﻌﻮد درﺧﺸــﺎن در ﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﯿﻬﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﯽ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه  -وی در
ﮐﻤﺘــﺮ از ﭼﻨــﺪ ﻫﻔﺘــﻪ از  ۴درﺻــﺪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿــﺖ ﺑــﻪ  ۲۵درﺻــﺪ رﺳــﯿﺪ  -ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺖ ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﺳــﻄﺢ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿــﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﯽ ۴۰
درﺻﺪی ﻟﻮﻻ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.
ﮐــﺎرزار اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎﺗﯽ ﺳــﺎل  ۲۰۱۸ﺑــﻪ ﺧــﻮﺑﯽ ﻣﺤــﺪودﯾﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﭼﻬﺮهﺳــﺎزی ﺣــﺰب ﮐــﺎرﮔﺮان را ﻧﺸــﺎن داد .در ﺣــﺰب ﮐــﺎرﮔﺮان
ﭼﻬﺮه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﻮﻻ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺣﺰب ﻋﺎﻣﻞ وﺣـﺪت ﺑـﻮد و ﻫﻤـﯿﻦ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﺣـﺰب ﻧﺘﻮاﻧـﺪ رایدﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﻮد را
ﺣــﻮل ﭼﻬــﺮه ﺟﺪﯾــﺪی ﮐــﻪ ﮐﺎرﯾﺰﻣــﺎی ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻟﯿﺴــﺖ ﺳــﺎﺑﻖ را ﻧﺪاﺷــﺖ ﺑﺴــﯿﺞ ﮐﻨــﺪ .ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ ﺗﻼﺷــﻬﺎی زﯾــﺎدی ﮐــﻪ ﺑـﺮای ﺷــﺒﯿﻪ
داﻧﺴﺘﻦ ﺣﺪاد و ﻟﻮﻻ ﺷﺪ  -ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن دادن ﮐﺎرزار ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻌﺎرش »ﺣﺪاد ﻫﻤﺎن ﻟﻮﻻ اﺳﺖ ،ﻟـﻮﻻ ﻫﻤـﺎن ﺣـﺪاد
اﺳﺖ« ـ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاد آن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻟﻮﻻ را ﻧﺪارد.
ﺣﺪاد در دور اول اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺎ  ۱۷درﺻﺪ اﺧﺘﻼف ﭘﺲ از ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو رای دوم را آورد اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺑﺮزﯾﻞ را ﺑـﺮای ﺟﻠـﻮﮔﯿﺮی از ﺑـﻪ ﻗـﺪرت رﺳـﯿﺪن راﺳـﺖ اﻓﺮاﻃـﯽ در دور دوم اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﭘﺸـﺖ ﺧـﻮد در ﻗﺎﻟـﺐ ﺟﺒﻬـﻪای ﻣﺘﺤـﺪ
ﮐﻨﺪ .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
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف  ۱۰درﺻﺪ دور دوم را ﺑﻪ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﺑﺎﺧﺖ.

آﻣﻮﺧﺘﻦ از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮزﯾﻞ
ﺣــﺰب ﮐــﺎرﮔﺮان ﺑــﻪ وﻗــﺖ اﻧﺘﺨﺎﺑــﺎت رﯾﺎﺳــﺖ ﺟﻤﻬــﻮری ﺳــﺎل  ۲۰۱۸دﯾﮕــﺮ ﻣــﺪﺗﻬﺎ ﺑــﻮد ﮐــﻪ آن ﻧﯿــﺮوی ﺳﯿﺎﺳــﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﮑﻨﻨــﺪه را
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯿﮑﺮد .اﯾﻦ ﺣﺰب ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ دﻫﻪ  ۱۹۹۰ﺗﻤﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ رادﯾﮑﺎل ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد
از ﻧﻘﺶ ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﮕﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪل ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﺑﺮزﯾﻠﯿﻬﺎ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺪل ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ
دﯾﮕﺮی از ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺤﺘﻮاﯾﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻓﺴـﺎد و رﺳـﻮاﯾﯽ ﻣﯿﻨﮕـﺬاری ﺷـﺪهاﻧﺪ .در دوران ﻟـﻮﻻ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان
ﻗﺎدر ﺑﻮد در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪدار را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﮑـﺮد ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬـﺎ ﺑﺮزﯾﻠـﯽ را از ﻓﻘـﺮ ﺑﯿـﺮون ﺑﮑﺸـﺪ .ﻫﻤـﯿﻦ ﺑﺎﻋـﺚ
ﺷﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﻮرژوازی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮ را.
اﻣﺎ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن داد اوﻟﻮﯾﺖ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑـﺎ اﺣـﺰاب راﺳـﺖ
ِ
ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮان
و ﺣﻔﻆ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺻﺎﺣﺐاﻣﺘﯿﺎزان و ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻻ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ در ﺗﻤـﺎم ﻟﺤﻈـﺎت دﺷـﻮار
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران را ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﻨﺎﻓﻊ اردوی ﮐﺎر ﺗﺮﺟﯿﺢ داد .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ آﻟﻮارو ﮔﺮاﺳﯿﺎ ﻟﯿﻨﺮا ،ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺴﺠﻤﻬﻮر ﺑﻮﻟﯿﻮی
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ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺪاﻓﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺮﮔﺰ ﺧﺼﻮﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬـﺎی ﭼـﭗ ﻣﯿﺎﻧـﻪای ﮐـﻪ ﻣـﺪاﻓﻊ
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ آﺳﯿﺒﺪﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪاﻧﺪ ﺗﺮک ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻮرژوازی و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ در ﻣﺠﻤﻮع ﻗﺎدرﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن آﺳﯿﺒﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ
ﺧــﻮد را ﺑــﺎ ﺣﮑــﻮﻣﺘﯽ ﭘﯿﺸــﺮو ﺗﻄﺒﯿــﻖ دﻫﻨــﺪ .اﻣــﺎ در اوﻟــﯿﻦ ﺑﺤ ـﺮان ﺑــﻪ ﺳــﺮﻋﺖ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺎن ﺣﮑــﻮﻣﺘﯽ ﮐــﻪ ﻋﻠﯿــﺮﻏﻢ ﻣﯿﻠﺸــﺎن از آن
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﮑﺮدﻧﺪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮐـﺮد .اﯾﻨﮕﻮﻧـﻪ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺳﯿﺎﺳـﺘﻬﺎی رﯾﺎﺿـﺘﯽ دﯾﻠﻤـﺎ ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴـﺖ ﺑﺨﺸـﻬﺎی ارﺗﺠـﺎﻋﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮزﯾﻞ را آرام ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎﺗﯽ ﻫﻤﯿﺸـﮕﯽ ﺧـﻮد را ﻧﯿـﺰ از دﺳـﺖ ﺑﺪﻫـﺪ .ﻃﺒﻘـﺎت
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ وﻗﺖ رای دادن ،ﯾﮏ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫـﺪ ﺗﻤـﺎم ﺑﻨﮕﺎهﻫـﺎی ﻋﻤـﻮﻣﯽ را ﺧﺼﻮﺻـﯽ ﮐﻨـﺪ و رﯾﺸـﻪ ﺳﻮﺳـﯿﺎﻟﯿﺰم را از
ﮐﺸﻮر ﺑﺮﮐﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺑﯿﺮﻣﻘﯽ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺪارد ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﻨـﺪ .ﻃﺒﻘـﺎت ﺗﺤﺘـﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ ﻫـﺮ ﭼـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ در دﻓﺎع از ﺣﺰﺑﯽ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﺎت ﺣﺴﺎس ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﺸﺖ ﮐﺮده ﺗﺮدﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
در اﯾــﻦ ﺗﺮدﯾــﺪی ﻧﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺑﻬﺮهﮔﯿــﺮی اﺑـﺰاری از ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﯾﺎﺑــﺎ ژاﺗــﻮ ﻧﻘــﺶ ﻣﻬﻤــﯽ در از ﺻــﺤﻨﻪ ﺧـﺎرج ﺷــﺪن ﺣــﺰب ﮐــﺎرﮔﺮان
داﺷــﺖ .در اﯾــﻦ ﻧﻤــﺎﯾﺶ دو ﭘــﺮدهای ﻧــﻮع ﺟﺪﯾــﺪی از ﺟﻨــﮓ ﺑــﺎ اﺑـﺰار ﻗﻀــﺎﯾﯽ را دﯾــﺪﯾﻢ ﮐــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﺑﺮﮐﻨــﺎری دﯾﻠﻤــﺎ ﺷــﺪ و ﺑــﺎ
زﻧﺪاﻧﯽ ﮐﺮدن ﻟﻮﻻ ﻧﮕﺬاﺷﺖ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺠﺪﯾـﺪ ﻗـﻮا ﮐﻨـﺪ .اﺳـﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎه ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﺑـﺮای اﻫـﺪاف ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﺑـﺎ اﻧﺘﺨـﺎب
ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وزﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮزﯾﻞ در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﻋﯿـﺎن ﮔﺸـﺖ .آﻟـﻮارو ﮔﺎرﺳـﯿﺎ ﻟﯿﻨـﺮا
ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎی ﭘﯿﺸﺮوی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ﻫﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﻬﺎی راﺳﺖ اﺳـﺖ و ﻫـﻢ ﻧﺎﺷـﯽ
از ﺷﮑﺴﺘﻬﺎی ﭼﭗ.
ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺒﻨـﺎ ﻣﯿﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺮوزی ﻓﺎﺷـﯿﺰم در اﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت رﯾﺎﺳـﺖﺟﻤﻬﻮری ﺳـﺎل  ۲۰۱۸را ﺗـﺎ ﺣـﺪی ﻣﯿﺘـﻮان ﺑـﺎ دﮔﺮﮔـﻮن
ﺷﺪن ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان از ﯾﮏ ﺣﺰب دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﺧﻮاه ﺑﻪ ﺣﺰﺑﯽ ﻣﺪاﻓﻊ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﺿﯿﺢ داد .اﯾـﻦ ﻋﻘﺒﻨﺸـﯿﻨﯽ ﻓﻀـﺎی ﺧـﺎﻟﯽ ﺑـﻪ
ﺟﺎی ﮔﺬاﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﻣﺰدی ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿـﺮات رادﯾﮑـﺎل اﺳـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ آن را اﺷـﻐﺎل ﮐـﺮد .ﺗﺠﺮﺑـﻪ
ﺑﺮزﯾﻞ را ﻣﯿﺘﻮان در ﺑﺴﺘﺮی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ،از اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﯿﭙﯿﻦ ،ﺷﮑﺴﺖ و ﻋﻘﺒﻨﺸـﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻟﯿﺒﺮال و ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺴﯿﺮ ﭘﻬﻨـﺎوری را ﺑـﺮای ﺟـﻮﻻن دادن اﺣـﺰاب راﺳـﺖ اﻓﺮاﻃـﯽ آﻣـﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ.
اﺣﺰاب راﺳﺖ اﻓﺮاﻃـﯽ از ﻧﺎرﺿـﺎﯾﺘﯽ ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ﺗﻮدهﻫـﺎ از ﺗﻀـﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮده و ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻨﻬـﺎ
ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻣﺪل دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﻟﯿﺒـﺮال و اﻗﺘﺼـﺎد اﻓﺴﺎرﮔﺴـﯿﺨﺘﻪ ﺑـﺎزار راهﺣـﺎل اراﺋـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺴﺘﺮی اﯾﻦ ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﭗ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﯾـﮏ
ﺑﺪﯾﻞ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣـﺪل ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺣـﺎﮐﻢ ،ﻧـﻪ آﻧﮑـﻪ ﺑـﻪ رﻓﺮﻣﯿﺰﻣـﯽ دﭼـﺎر ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﯿﺮﺳـﺪ ﺑـﺪل ﺑـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻫـﺪف
اﺣﺰاب ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات دﻧﯿﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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