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گل سرسبد سپاه مقدس نظم در نهایت همان الی و لجن منجالب جامعهی بورژوایی
است ،و آنکه بهعنوان «ناجی جامعه» به کاخ تویلری وارد میشود همان کراپولینسکی1
رذل آس و پاس است.
-کارل مارکس1

دیکتاتوری نظامی و نولیبرالیسم :چهرهی دوگانهی بربریت
برزیل در ساال  1691پس از ساپری کردن دورهای از توسعهی فشردهی سرمایهداری که
فرایند صانع یشادن را بهمیزان قابلتوجهی گس رش داد ،دچار آسیب سیاسی ماندگاری
شااد .طبقهی حاکم که بهلحاظ ساایاساای قادر به ت اامین منافد وود درون حدومرزهای
دموکراسااای بورژوایی نبود ،باه نیروهاای نظاامی 2روی آورد .کودتاای نظامی به وقوع
پیوسااات و دیک اتوری تا ساااال  1691دوام آورد .دیک اتوری در آن زمان منافد طبقات
مسااالا را ت ااامین میکرد کاه از پیشروی مباارزات مردمی و طبقاهی کارگر که در
دهههای  1615و  1695میالدی گس رش یاف ه و شدت گرف ه بود ،هراس داش ند.
بادینساااان دورهی دیک ااتوری ( )1691-91آغااز شاااد کاه فلورسااا ان فرناندز3،
جامعهشاااناس برزیلی ،آن را ضااادانقالب پیشااا یرانهی بورژوایی توصااایف

میکرد2.

دیک اتوری نظامی از زمان آغاز به کار وود ساارشاا ی رازورزانه و فریبکارانه داشاات.
برای مثال ،دیک اتوری وودش را انقالب جا زد تا بکوشاد از پش یبانی بخشهای وسیعی
از طبقات مردمی برووردار شود؛ کسانی که سپس شروع به مبارزه برای «انقالب برزیلی»
کردند3.

1 Crapulinski
2 Manu militari
3 Florestan Fernandes
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این قادرت دیک ااتوری و نظاامی ،مااهی ی دوگااناه داشااات .از یکساااو ،از طریق
وصاوصایساازی و تصویب قوانین اج ماعی و کار که موجب تقویت و تشدید اس ثمار
بیش از اندازهی نیروی کار در برزیل میشاااود ،وامشااای اق صاااادی وود را مب نی بر
بینالمللیکردن اق صاااد برزیل به اجرا گذاشاات .از سااوی دی ر ،دیک اتوری برزیل یک
وضاعیت اسا ثنایی نظامی را برقرار نمود که هدف اصالی آن شاکست دادن سازمانهای
مردمی (کارگران کاروانه ،کارگران روس ایی ،کارگران رسمی و غیررسمی ،دانشجویان
و غیره) بود که در سالهای گذش ه رشد چشم یری داش ند .ارتش در پی بیش از بیست
سال ایس ادگی ،یک حرکت گذار سیاسی را برای ان قال قدرت به غیرنظامیان آغاز کرد،
اما اق دار نظامی را برای تأمین منافد اصلی بورژوازی پابرجا گذاشت.
سااارانجام در ساااال  1696اولین ان خابات مسا ا قیم ریاساااتجمهوری از زمان پایان
دیک اتوری برگزار شاااد .در آغاز دههی  1665با پیروزی ان خاباتی کلور دو ملو-62( 1
 ،)1665نوعی نیمه-بناپارت غیرنظامی فاقد صااالحیت ،نولیبرالیساام عمالً در برزیل آغاز
شااد .عواقب اصاالی آن -که باید توجه داشاات ،در تمام کشااورهایی که این ایدئولوژی
پراگماتیک شنید بر سر کار میآید ،رخ میدهند -عبارتند از :افزایش هژمونی سرمایهی
مالی ،ترقی ساود و بازده برای سارمایه ،گسا رش قابلتوجه وصوصیسازی شرکتهای
دول ی و انحالل تقریبااً تماام و کماال مقررات و حقوک کارگران .تمام اینها به افزایش
چشااام یری در تراکم ثروت در کشاااور ،بهویژه در دورهی ریاساااتجمهوری فرناندو
هنریکه کاردوزو )1663-2553( 2از زمان اس ی اح کلور در سال  ،1662منجر شد.

برزیل در دههی  1665مشاوول سپری کردن فرآیندی بود که من بیابانزایی نولیبرال
نامیدهام .بخشهای تولیدی دول ی آن بهشادت وصوصی شدند ،قوانین حقوک کارگران
بهتدریج مورد بازن ری قرار گرف ند و بخش مالی تحت انحصار درآمد .بنابراین هژمونی
1 Collor de Mello
2 Fernando Henrique Cardoso
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حکومت کاردوزو در هدایت سایاساتهای اق صاادی به میزان شا رفی گس

رش یافت1.

نهتنها مخالفت علیه ساارمایهداری بلکه اصااالحطلبی -که بهویژه در طی حکومت ووائو
گوالرت 1میان سالهای  1691و  1691ظهور کرده و از اصالحات کشاورزی ،شهری و
مالیاتی که اندکاندک از صااحنهی ساایاساای برزیل حذف شاادند ،دفاع کرده بود -نیز
بهتدریج فروپاشید .نولیبرالیسم بهاینترتیب در دو دورهی کاردوزو تحکیم شد.
حزب کارگران در حکومت و سیاست آشتیجویانهی آن (میان شاخههای
اجتماعی آشتیناپذیر)
در سااال  2552تمام عالئم نشااان از توییر مس ایر برزیل داشاا ند .اما وق ی حزب کارگران
( )PTدر سال  2552با پیروزی ان خاباتی لوئیز ایناسیو لوال دا سیلوا«( 2لوال») ،رهبر اصلی
اتحادیهی فلزکاران آن ،به مسااند ریاس اتجمهوری دساات یافت ،دی ر آن حزب سااابق

نبود .ترانسافورمیسم( 3دگرگونی ،تطور) ،مفهومی که آن ونیو گرامشی در یادداشتهای
زنادان باهطرزی غنی پروراناد ،از پیش آنهاه را قادرتمندترین ویژگی حزب به شااامار
میآمد م أثر ساو ه بود :واس اه اج ماعی مردمی و طبقه-کارگری

آن1.

حزب کاارگران باهگوناهای مولکولی و تقریبااً ادراکنااپذیر (غیر از من قدین چپ
آنها) ،مفهوم حزب طبقهی کارگر را که از اساا قالل ساایاساای و وودآیینی طبقاتی آن
طبقه دفاع میکرد ،ترک گفت .در عوض وودش را به حزبی «برای هم ان» تبدیل کرد
که بدون به چالش کشاایدن وضاااد موجود «میتواند به قدرت برساااد» .حزب که هرچه
بیشتر توسااا ان خابات هدایت میشااد و از مبارزات طبقهی کارگر فاصااله میگرفت،
هرگونه آمال ضادسرمایهداری و سوسیالیس ی را به آهس ی در رهبری مرکزی و مراکز
تعیین وامشاای وود رها کرد .این آمال صاارفاً به گروههای مارکساایساا ی کوچکتر
1 João Goulart
2 Luiz Inácio Lula da Silva
3 Transformism
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محادود میشااادناد که درون  PTوجود داشااا ند و بااینحال هیچ امکان مؤثری برای
تعریف و هدایت کنشهای حزب پیدا نمیکردند .بدینترتیب ،یکی از مهمترین احزاب
کاارگری در دنیای غرب که امید بسااایار زیادی در دل طبقهی کارگر برزیل بران یخ ه
بود ،مسخ و نهای اٌ به یک حزب نظم 1تبدیل

شد9.

این جهش پیهیاده ،علاات اصااالی وا مشااای تاادوین شاااده توساااا  PTدر طی
حکومتهای لوال ( )2553-11و دیلما روساااف 2معروف به دیلما ( )2511-19بود .اما
اقدامات آنها اساساً بیش ر با اس مرار نولیبرالیسم مشخص میشد ،نه گسست از آن.
پس چهچیزی میتواند موفقیت س رگ حکومت لوال را توضیح دهد؟
این موفقیت که بهویژه در دورهی دوم ریاساااتجمهوری لوال ( )2552-11حاصااال
شااد ،ن یجهی رشااد اق صااادی چشاام یر و بهویژه گساا رش بازار داولی کشااور بود.
سایاساتهای اق صاادی او ان یزهی بسیاری برای تولید کاالهای صادراتی همهون آهن،
اتاانول و ساااویاا ولق کرد و از طریق کااهش ماالیات در تولید وودرو ،لوازموان ی و
ساااوتوساااز وانه و همهنین حفظ «مدبرانهی» مازاد اولیه که در درجهی نخساات برای
سارمایهی مالی ساودمند بود ،مشاوک عظیمی به صناید بخشید .بیدلیل نبود که لوال بارها
اظهار داشت که «بانکداران هرگز به این اندازه سود نبرده بودند که در طی حکومت من
بردند» .حق با او بود.
بااینحال تفاوت ظریفی در رابطه با نولیبرالیسم وجود دارد .او سیاستهای اج ماعی
م مرکز را که به نفد بخشهای فقیرتر جمعیت برزیل بودند ،به عناصااار نولیبرال کالن-
اق صادی فوکالذکر افزود .برنامهی رفاه وانوادهی لوال ،بولسا فاملیا 3،مهمترین تجلی این
1 Party of Order
2 Dilma Rousseff
3 Bolsa Família
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وامشی بود و موفقترین مؤلفهی حکومت وی شد .این اقدام رفاهی در طیف گس رده،
ساطوح باالی فقر را بهویژه در فقیرترین مناطق کشاور به حداقل رساند (اما از بین نبرد).
م أساافانه س ا ونهای ساااو اری ساایهروزی در برزیل بهندرت مورد توجه یا بررساای قرار
میگرف

ند2.

در قیاس با کاردوزو ،لوال سیاست افزایش دس مزد را بهویژه در مورد حداقل دس مزد
به اجرا گذاشااات .دولت غیر از ت ااامین ،حفظ و گسااا رش منافد بخشهای بورژوای
بزرگ ،نقش محرک اق صاادی و گسا رش سایاستهای اج ماعی را نیز به عهده گرفت
کاه باه آفرینش بیش از بیسااات میلیون شاااوال در اندکی بیش از یک دهه منجر شاااد.
بادینترتیاب من حکومات لوال را تحت عنوان ساااوسااایال-لیبرال توصااایف کردهام تا
تفاوتهای ظریف آن را با نولیبرالیسم سن ی نشان دهم.
حکومت لوال ،و وی در مقام نوعی نیکوکار بزرگ ،درن یجهی اجرای سیاست میان-
طبقاتی به پیروی از نخ آریادنهی اصالی آن –سیاست آش ی طبقاتی -بسیار موفق قلمداد
میشااد .همزمان که منافد و سااود بخشهای بورژوایی مساالا حفظ میشااد و گس ا رش
مییافت ،حکومت لوال به بخشهای بینواتر طبقهی کارگر برزیل ،بهویژه کسااانی که در
منطقهی شمالشرقی کشور زندگی میکردند ،نیز ال فات داشت.
اینگونه بود که لوال برای بورژوازی به رهبری اصایل بدل گشت ،نوعی بناپارت (به
معناایی کاه کارل مارکس به این واژه داده بود) .وی با جدیت به تعهدات وود در برابر
طبقات حاکم عمل کرد و هر کاری در توانش بود برای افزایش انباشااات سااارمایهی از
پیش باالی آنها انجام داد .بدینترتیب او پشاا یبانی گساا ردهی بورژوازی را برای وود
ت ااامین کرد 9.لوال در پاایان حکومت وود مورد تحساااین اکثر برزیلیها قرار گرفت.
طبقات م وسا محافظهکار و فراکسیونهای بورژوا مجبور بودند در پیش نبوغ سیاسی او
سر تعظیم فرود آورند.
لوال در ساااال  2515با واتمهی حکومت وود در میان تحساااین و پذیرش باالیی از
جااناب اکثر قریب بهاتفاک جمعیت ،دیلما را به عنوان جانشاااین وود برگزید .این اتفاک
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یکی از بزرگترین اشا باهات سیاسی یکی از مهمترین رهبران طبقه-کارگری در تاریخ
برزیل بود .همانند تراژدی تماشایی فرانکنش این ،والق از مخلوک وود مأیوس شد .دیلما
بهجای اجرای پیشنهادهای لوال ،نقشههای وودش را داشت که بعداً برمال گشت.
دیلما در طول هر دو دورهی وود ( )2511-11همان اصااول اق صااادی لوال را حفظ
کرد 6.ازآنجاکه اق صاااد جهانی برای حکومت  PTمساااعد بوده اساات ،برزیل بهعنوان
آزمایش پیروزمندی سر برآورد که مورد س ایش مالیهی جهانی قرار گرفت و از پش یانی
مثبت بانک جهانی ،صندوک بینالمللی پول و سایر ارگانهای مشابه برووردار شد.
بااینحال همهنانکه بحران ساااو اری ساارمایه موجب فروپاشاای دوبارهی اق صاااد
جهانی میشاد ،پروژهی حکومت  PTمسیر سن الخ وود را آغاز کرد .میدانیم که این
فاز بحرانی جدید اب دا کشااورهای ساارمایهداری شاامال ( )2559را م أثر ساااوت و بعداً
( )2511به

برزیل رسید15.

ویزشهای ژوئن  2513نخسا ا ین عالئم توییر سااارید اوضااااع بودند .آنها در طول
لحظهای واص در پسزمینهی جهانی ،عمق نارضااای ی مردم را از فساااد و میلیونها دالر
هزینهی عمومی که صارف پروژههای غولآسایی برای جام کنفدراسیونهای فدراسیون
بینالمللی فوتبال( 1فیفا) ،جام جهانی و المپیک میشاد ،نشاان دادند .این پروژهها توسا
 PTبهعنوان «اقدامی عالی» از سااوی حکومت لوال تجلیل میش ادند ،اما جمعیت بینوا از
هزیناههاای هن فات موردنیااز برای فیفا هن امیکه ظاهراً کمبود بودجهی عمومی برای
ودمات اج ماعی و زیرسااااوتها ،بهویژه حملونقل عمومی ،مراقبتهای بهداشا ا ی و
آموزش وجود داشاات ،به وشاام آمدند .همزمان اتهامات مربوط به فساااد علیه حکومت
 PTتشادید میشد که در سال  2551با رسوایی منساالئو 2در شرکت دول ی پ روبراس3
1 International Federation of Association Football
2 Mensalão
3 Petrobras
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که تقریباً به عزل لوال در پایان نخسا ین دورهی ریاسااتجمهوری او منجر شااد ،ضااربهی
سخ ی وورده

بود11.

ویزشهای ژوئن  2513در ساائوپائولو ،بزرگترین شهر برزیل ،در همین بس ر آغاز
شاد .تودهی عظیمی از مردم به ویابانها ریخ ند و صافوف وودجوشای را شااکل دادند.
آنها از شایوههای مب نی بر همهپرسای اس فاده میکردند و وشم وود را نسبت به اشکال
نمایندگی در پارلمان و نیز در دولت و حکومتهای فدرال و دادگس ری نشان دادند.
این ویزشها اندکاندک وشام را در طبقهی م وساا سن ی و بخشهای وسیعی از
بورژوازی بیدار کرد که ساپس  PTو فسااد آن را به واطر شارارتهای برهمانباش ه در
برزیال مقصااار دانسااا ند .حمایت تلویزیون ،روزنامهها ،رادیو و رساااانه در کل نقشااای
تعیینکننده برای گسا رش وصیصهی چندوجهی و میان-طبقاتی ویزشها داش ند .آنها
بیش از پیش مؤلفههای ایدئولوژیک جدیدی کساب کردند ،از جمله شااعارهای سیاسی
جناح راست علیه  PTو چپ «سرخ» و دروواست بازگشت دیک اتوری نظامی ،پیشنهاد
مش رکی از سوی طبقات م وسا محافظهکار و بخشهای وسیعی از بورژوازی که اکنون
از شادت گرف ن بحران اق صاادی ناراضای بود ند و آشکارا شروع به اظهار مخالفت علیه
حکومت دیلما میکردند.
[آن وقاید] عواقب سااایاسااای چشااام یری داشااا ند ،از جمله سااایاسااایشااادن و

ایدئولوژیکشاادن ساارید جناح راساات و بهویژه راساات افراطی .آنهه بیش از همه جای
تعجب دارد این اساات که آنها توانسا ند مؤلفههای ضااد-نهادی ،ضااد-پارلمانی و ح ی
ضد-سیس م را تصاحب کنند و معنای فرامحافظهکار جدیدی به آنها بدهند.
این چارچوب بحرانی با ان خابات ریاسااتجمهوری  2511تشاادید شااد ،هن امیکه
بخشها و فراکساایونهای مخ لفی از طبقهی حاکم که تا آن زمان از حکومتهای PT
حمایت میکردند جناح وود را توییر دادند و وواهان تعدیلهای مالی شدیدتر و تحمیل
اقداماتی برای مبارزه با بهاصااطالح تروریساام شاادند که به دلیل به وطر انداو ن حقوک
اساسی بشر وسیعاٌ محکوم میشد.
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در بسا ر مقابلهی آشاکار و پیشاروی راستگرایان ،دیلما در سال  2511مجدداً برای
ریاستجمهوری ان خاب شد که باید دورهی دوم او میبود .اما اگرچه اولین اقدامات او
پس از ان خااب مجدد به سااامت و ساااویی پیش میرفت که نیروهای بورژوایی تحمیل
میکردند ،مخالفت با حکومت جدید او همهنان رو به رشد

بود12.

دیلما به تعدیلهای مالی شدیدتری دست زد؛ حقوک کارگران را نظیر بیمهی بیکاری
کاهش داد؛ نرخ بهرهی بانکی را افزایش داد و نمایندهای را مساا قیماً از ساارمایهی مالی
برای اجرای برنامهی ریاضا ی «نوین» منصاوب کرد؛ برنامههای وصوصیسازی جدیدی
را اعالم نمود ،و الخ .اما هنوز نارضاااای ی افزایش پیدا میکرد .حکومت او با اجرای این
اقاداماات غیرمردمی ،شااااهاد ساااقوط حمایت طبقات کارگر ،اتحادیهها و جنبشهای
اج ماعی بود که تا آن زمان حکومتهای  PTرا سرپا ن ه داش ه بودند.
ضاربهی آور با اعالم عملیات کارواش )Operação Lava Jato( 1فرارسید،
تحقیقات ق ااایی که تقریباً بهطور انحصاااری به مجازات جرائم فساااد که  PTمرتکب
شاااده بود او صااااص یافت .این تحقیقات عدم محبوبیت حزب و دیلما را ح ی بیشتر
افزایش داد .پس بادیهی بود کاه طبقات بورژوای ناتوان از ارائهی برنامهی واپسگرای
نولیبرالی که ب واند به پیروزی ان خاباتی منجر شاااود ،به کودتا روی بیاورند .پس از ماهها
جدال سیاسی ،پارلمانی ،ق ایی و رسانهای ،اس ی اح دیلما اج نابناپذیر بود.
حکومت  PTروحیهی وود را باو ه ،درگیر رساواییهای فسااد عظیم شده و سطح
بیکاری کشور در حال باال رف ن بود .لحظهی آن فرارسیده بود که طبقات مسلا عنان از
کودتا بردارند .جای اه ساایاساای من خب برای ظاهرسااازی رعایت قانون و مشااروعیت،
پارلمان بود که تا همین اواور با اس واری از حکومتهای  PTحمایت کرده بود.
شیوهی جدیدی از کودتا -که قبالً در هندوراس و پاراگوئه ،صرفنظر از نمونههای
غیر آمریکای التین ،به آزمون گذاشاا ه شااده بود -شااروع به تحکیم وودش در منطقه
1 Operation Car Wash
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کرد .در ماه اوت  ،2519از طریق یک فرآیند پیهیدهی ق اییسازی سیاست که همزمان
نوعی سایاسایساازی دسا اه ق ا بود ،پارلمان رأی به اس ی اح و جانشینی دیلما توسا
میشااال تمر 1داد ،معاااون او کااه توساااا لوال منصاااوب شاااده بود .چروااهی طوالنی
حکومتهای  PTبه پایان رسید.
زمان آن فرارسایده بود تا سارمایهداران نوعی حکومت آشاکارا ژاندارمیسا ی داش ه
باشاااند ،فارغ از اینکه حکومتهای  PTبرای طبقات حاکم چقدر ساااودمند بودهاند.
برزیل قاطعانه دوران باشاااکوه آشا ا ی را پشااات سااار گذاشااات و وارد مرحلهی مهلک
ضاادانقالب شااد .بساا ر ساایاساای برزیل به فرمولبندی جورجیو آگامبن 2جامهی عمل
پوشااند که وضاعیت اس ثنا در آن به وصیصهی دائمی دولت تبدیل میشود 13.آنچه در
برزیل با کودتای  2519شاااهد بودیم ،نوع جدید منحرفی اساات از آنهه بهمثابه دول ی با
حق اس ثنا توصیف کردهایم.
کودتای پارلمانی که به اس ی اح دیلما منجر شد ،مدرک ق ایی کافی برای بیاع بار
سااو ن او ارائه نکرد .آن عمل یک عزل سایاسی بود .اما به شکل م ناقضنمایی ،دیلما با
از دسات دادن حقوک سایاسی وود مجازات نشد که باید ن یجهی ق ایی عزل او از مقام
وود میبود .ناسازگاری شدید ق ایی ،وودش را به طرز فاحشی آشکار ساوت.
باهعباارتدی ر ،پارلمانی که او را عزل کرد ،بهرسااامیت شاااناوت که وی مرتکب
جرمی سایاسای نشاده است که عدمصالحیت آتی وی را توجیه کند .فکاهی به تراژدی
اضافه شد ،در کشوری که مشکالت ژرف و نابرابریهای اج ماعی وود را در پس ظاهر
یک کمدی بیپایان پنهان میکند.
آدم بهناچار یاد ارجاع مارکس به پارلمان جمهوری دوم فرانساااه میاف د .اع اااای
پارلمان در مواجهه با تحقیری که آن نهاد م حمل شااده بود ،شاااهد محو واپس این بقایای

1 Michel Temer
2 Giorgio Agamben
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اح رام آن در میان مردم فرانساااه بودند 11.پس دربارهی پارلمان برزیل چه باید گفت که
مردم ،پراگماتیساام ساایاساای آن را شاانیدتر از همیشااه در تاریخ جمهوری برزیل تلقی
میکنند؟
ان خااب فرماانادهی ساااابق ارتش در ساااال  ،2519پایان تراژیک فرایندی بود که با
کودتای  2519آغاز شد .بار دی ر ،برزیل وودش را ووار و وفیف ساوت.
دورهی فترت کوتاه تمر( 1ناچیز)
تمر با مأموریت واضحی برای نابودی کشور با بیشترین سرعت ممکن منصوب شد .در
پایان دورهی آش ی طبقاتی  ،PTمرحلهی جدیدی از ضدانقالب پیش یرانه آغاز شد که
وق ی رخ میدهد که هیچگونه وطر انقالب در کار نیسااات ،بلکه فقا در پی گسا ا رش
اشاااکاال سااالطاه اسااات .آن مرحلاه ،ایادئولوژی پراگماتیک نولیبرال افراطیای را در
برمیگرفت که در این بس ر یعنی اهداف آن عبارت بودند از:
 )1وصاوصایساازی آنهه از شارکتهای اصلی تحت مالکیت دولت باقیمانده
است؛
 )2گس رش منافد مسلا تحت هژمونی سرمایهی مالی؛
 )3تأیید الوای کامل حقوک کارگران.
این اقدامات با پسزمینهی ضاادانقالب پیشا یرانهی جهانی تحت هژمونی ساارمایهی
مالی همخوانی داشا ا ند که در دههی  1625پس از مبارزات  1699آغاز شاااد و پس از
بحران  2559شدت گرفت .در حال حاضر ،ضدانقالب بدون محدودیت در ویران رترین
حالت وود پیش میرود .همانطور که ایسااا وان مزاروش 2تأیید کرد ،نظام م ابولیسااام
سرمایه فقا میتواند درون چارچوب یک روند افول عمومی گس

رش یابد11.
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بروی از نخسا ین اقدامات اتخاذشده توسا تمر ،این ویرانی را پررنگ میسازند .او
در اب دا تالش (ناموفق) کرد تا مقرراتی را که کار بردگی را در برزیل ممنوع میکنند از
میان بردارد ،اقدامی عمیقاً ضداج ماعی که به نفرت عمومی منجر شد .بااینحال تمر قادر
بود با تصااویب (ضااد) اصااالح قانون کار وبرسااازی به حقوک کارگران حمله کند .این
اصال مقرر شاد که مذاکرات میان کارفرمایان و کارکنان میتواند بر قانون مقدم باشد و
بخش اعظم قانون حمایت از نیروی کار را که در طی مبارزات بساایار بهدسااتآمده بود،
م محل میساوت.
او منعطفسااازی روابا کار را به اجرا گذاشاات و مکانیساام پیمانکاری را در آنها
بهطور کامل جا انداوت که وقوع کار منقطد را بسیار گس رش میدهد .هدف اصلی این
اقاداماات ویران ر ،حاذف تحکیم قوانین کار  1613و تحمیل ارادهی کسااابوکارهای
برزیل (بهویژه کنفدراساایون ملی صااناید ،فدراساایون بانکهای برزیل و سااایر نهادهای
مشااااباه) بود که آنهه را من «جامعه ی پیمانکاری کامل نیروی کار در برزیل» نامیدهام،
برقرار میسازد19.

دورهی ف رت کوتاه اما فاجعهبار تمر ،معاون رئیسجمهور سااابق ،در میانهی دنبالهای
بیپایان از رساواییهای فسااد بود که به قلب حکومت او و بهویژه تصویر وودش ضربه
میزد .وی توسااا دف ر دادساا انی عمومی به عنوان «رئیس دارودساا ه» توصاایف شااد.
حکومت او هیچ اقدامی در جهت کاهش سود و نرخ بهرهی بانکی بسیار باال اتخاذ نکرد؛
در واقد اصاالٌ ذکر هیچ مالیاتی بهمیان نیامد .ضدانقالب پیش یرانه ،نولیبرالیسم افراطی و
هژمونی مالی ،سااهپایهی ویران ری را تشااکیل میدهند که بر ساارمایهداری جهانی فرمان
میراناد و تمر از آنهاا پیروی میکرد .ان خااباات جدید در اک بر  2519برگزار شاااد و
راست افراطی در تجلیهای فاشیس ی و نوفاشیس ی وود از غار بیرون وزید.
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انتخااباات سااا  :8112سااااماندهی مجدد راساات افراطی و پیروای
بولسونارو
از زماان دیک ااتوری نظاامی تاکنون چنین ان خابات رقاب ی و دیوانهواری برگزار نشاااده
اساات .شاااید ان خابات  2519مشااابهتهایی با ان خابات  1696داش ا ه باشااد؛ وق ی کلور،
گونهای منحرف از نیمه-بناپارتیساام ،تنها بدیل طبقات حاکم برای شااکساات لوال از آب
درآمد که برای نخس ین بار در ان خابات ریاستجمهوری شرکت میکرد.
تقریباً سی سال بعد ،جیر بولسونارو 1نقش قربانی فرضی را بر عهده گرفت و رویارو
با ساقوط ساایر نامزدهای جناح راسات و میانهروی بورژوا به تنها کسی بدل شد که قادر
بود با وطر «پیروزی  PTو ساارخها» مقابله کند .فرمانده ،آنطور که او اغلب از سااوی
معااوناان وود نامیده میشاااود ،نوعی دونالد ترامپ پیرامون اسااات؛ ترامپ درجه دوم.
اگرچه به نظر میرساد بولسونارو رادیکالترین من قد نظام باشد ،اما در واقد وود تصویر
وضد موجود در تمام سبعیت و ددمنشی آن است.
افزون بر آن ،پیشنهاد او برای ریاستجمهوری ،لحظهی ایدئال وود را در صحنههای
بینالمللی پیدا کرد :ترامپ در ایاالتم حده ،برگزیت در ان لسا ان ،نونازیسم در آلمان،
ویک ور اوربان 2در مجارس ا ان و ماتیو سااالوینی 3نخسااتوزیر قدرتمند نوفاش ایساات در
ای الیا .فهرست انحرافهایی که راست در سراسر جهان تداوم بخشیده ،گس رده است.
در آمریکای التین نیز این مثالها بر هم انباشااا ه میشاااوند :موریسااایو ماکری 1در
آرژان ین ،بزرگترین نمونه از تباهی نولیبرال اساات .سااباس ا ین پینیرا 1در ش ایلی و ایوان
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دوک مارکز 1در کلمبیا ،عوامل ایاالتم حده و سیاست امپریالیس ی تهاجمی آن هس ند.
راسااات افراطی که با پیروزی ان خاباتی ترامپ دل و جرأت یاف ه اسااات ،در بسا ایاری از
کشااورها بهاصااطالح به به رین گزینه برای ت اامین منافد در پس آن سااهپایهی ویران ر
فوکالذکر تبدیل شد.
پس وارد چروهی جدیدی از ضااادانقالب میشاااویم که از هرگونه آشااا ی ام ناع
میورزد .در مقام اساا عاره میتوان گفت که ساارمایهداری پل فرم ،ساارمایهداری دوران
دیجی ال ،اطالعات و مالی ،مشاابهتهایی با اشاکال اولیهی سرمایهداری دارد .همانطور
که میدانیم ،انباشات اولیهی سارمایه مب نی بر اس ثمار شدید و چپاول مس عمرات بود .در
حال حاضااار ،طبقهی کارگر در مجارسااا ان علیه قانون بردهداری مبارزه میکند .به نظر
میرساد چیزی مشا رک میان سرمایهداری قرون شانزدهم و هجدهم و سرمایهداری قرن
بیستویکم وجود دارد.
در این زمیناهی عمیقاً نامسااااعد که ناشااای از بحران سااااو اری نظام سااارمایه در
ویران رترین مرحلهی آن اساات ،اتفاک ظاهراً غیرمن ظرهای در برزیل نیز رخ داد :راساات
میانهرو زوال یافت و راست افراطی تقویت شد 12.یک والء سیاسی به وجود آمده بود و
راسات افراطی فرصا ی پیدا کرد تا نفرت به جوش آمدهی وود نساابت به کمونیستها،
انزجار وود نسابت به فقرا و سایاهپوسا ان ،بهانههای وود برای زنسا یزی و زنکشاای ،و
تالشهای وود را برای نابودی اج ماعات دگرباشاااان  LGBTو بومی با صااادای بلند
اعالم کناد .آنهاا در کال بادون اینکاه ویژگیهای قبلی وود را رها کنند ،ویژگیهای
جدیدی به صالیب شاکسا هی وود افزودند .در آمریکای التین ،با آگوسا و پینوشه 2در
شیلی ،از پیش یاد گرف ه بودیم که دیک اتوری نظامی و نولیبرالیسم را همقافیه بدانیم.
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راسات افراطی برزیل با تأیید این سناریوی مطلوب ،شروع به ساوت یک کاندیدای
بدیل کرد که مدعی بود وارج از ساایس ا م و مخالف با همهچیز و همهکس اساات .آنها
شروع به پخش فشردهی ارزشهای وود از طریق رسانههای اج ماعی کردند :علیه فساد،
علیه ایدئولوژی و علیه ساایاساات .درفش ساایاساای اصاالی آنها را که قادر به گساا رش
چشاام یر قدرت ان خاباتی آنها در لحظهی بحرانی عمیق بود ،میتوان در عبارت واتمه
به فساد والصه کرد که به  PTو چپ نسبت میدادند .راست افراطی بدینترتیب کامالً
مسیر سیاسی و ان خاباتی برزیل را توییر داد.
اما در اینجا باید گشتوگذار مخ صری داش ه باشیم.
فسااد وصایصاهی همهگیر سارمایهداری اسات که در بسیاری از کشورهای جهان و
همهنین در برزیل ح ور دارد .فساد در تاریخ برزیل از زمان اس عمار آن شیوهی رایجی
بوده اسااات ،اما در مرحلهی جمهوریوواه آن کشاااور در راسااا ای تشاااکیل و تحکیم
جامعهی ساارمایهداری شاادت گرفت .وقوع آن قاعده اساات نه اساا ثنا ،و ن یجهی روابا
زناکارانه میان طبقات حاکم (اعم از بومی و وارجی) و مراتب باالی دمودساا اه دول ی
است .ظهور و گس رش فساد هن امی به وقوع میپیوندد که احزاب جناح راست در مسند
قدرت باشند .فساد در برزیل همهنین جزوی ذاتی از روال کار بورژوازی است که تحت
لوای انباشااات اولیهی سااارمایه زاده شاااده و در طی قرون م مادی ثابت کرده که بدون
تصاحب منابد مالی جامعه قادر به زنده ماندن نیست.
ان قاد و شکایات از فساد غالباً توسا بورژوازی و احزاب آن بهمثابه راهی برای پنهان
کردن وصاوصایات اسااسای سارمایهداری مطرح میشوند که در بس ر برزیل شامل نرخ
سود باال و اس ثمار بیش از حد نیروی کار میشود .بااینحال ،مسئله جنبههای جدیدی به
وود گرفت وق ی  PTکه سابقاً بهشدت از فساد ان قاد میکرد ،فعاالنه شروع به مشارکت
در این پروژهی شانید کرد .این موضوع زمینهی نارضای ی مردمی را از رهبری آن فراهم
آورد و به بورژوازی و احزاب جناح راساات و میانهرو اهرمی برای وارد کردن ضااربهی
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نهایی به حکومتهای  PTارزانی داشات .شاکسات ان خاباتی  PTعمدتاً به دلیل همین
نفرت بود که بحران اق صاادی ژرف تا حد زیادی به آن دامن میزد ،نه تصویر صفات و
شایس یهای (ناموجود) بولسونارو.
در واقعیت ،بولساونارو تنها کسی بود که با مدتزمان بسیار اندک پیش از ان خابات
دارای قابلیت شکست لوال و  PTبه نظر میآمد .نخس ین ان خاب بورژوازی در ان خابات
 ،2519کاندیدای راست میانهرو از حزب سوسیالدموکراسی برزیل بود که از سال 1661
که کاردوزو را ان خاب کرد ،حزب من خب طبقهی حاکم برزیل بوده اساات .ازآنجاکه
لوال هنوز ح ی در زندان محبوبترین کاندیدا در نظرسنجیها بود ،فراکسیونهای اصلی
سارمایه که شاکست وود را پیشبینی میکردند ،تقریباً در روز ان خابات به طرفداری از
تنها کاندیدایی که میتوانسات لوال (یا هر کاندیدای دی ری که توسا او منصوب شده
باشد ،یعنی فرناندو حداد) 1را شکست دهد ،توییر موضد دادند.
حماایات از بولساااونارو تنها راهی بود که بورژوازی میتوانسااات به برنامهی تباهی
اج ماعی وود که با تمر آغاز شاد ،ادامه دهد .یا او یا «بازگشت  PTو سرخها» .طبقات
حاکم برای اجرای این نقشه یک مطالبه داش ند .ازآنجاکه میدانس ند بولسونارو در مقام
کاندیدا کامالً نا آماده و از لحاظ ذهنی بیثبات است ،باید نیم اق صادی شدیداً نولیبرالی
را تحمیال میکردناد که برنامهی اق صاااادی مورد تقاضاااای بخشهای غالب بورژوا را
ت اامین کند .آنها به سااراغ پائولو گوئدز( 2فارغال حصاایل وفادار دانش ا اه ش ایکاگو و
اس اد دانش اه شیلی در دوران پینوشه) رف ند که برنامهی اق صادی فوکالعاده ارتدکسی را
ارائه داد .این برنامه وحشایانه در پی وصوصیسازی بود ،همانطور که توسا بانکداران
بزرگ و ساااران صااانعات تحمیال میشاااد ،و به اطمینان از این امر کمک میکرد که

1 Fernando Haddad
2 Paulo Guedes
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بولسونارو پیشنهاد گذش هی وود را مبنی بر دول ی ساو ن شرکتها که با حرارت از آن
دفاع کرده بود ،احیا نخواهد کرد.
این واقعیات که بولساااونارو از ارزشهای ابر-محافظهکار و فاشااایسااا ی اولیه دفاع
میکرد ،باهراح ی توساااا بورژوازی برزیال که هرگز به هیچ آرمان دموکراتیکی باور
نداشت ،ه م شد.
بهعالوه ،این کاندیدای «جدید» میتوانست بر حمایت بخشهای وسیعی از نیروهای
مساالح بهمنظور ت اامین ثبات س ایاس ای برای طبقات حاکم اتکا کند .به همین دلیل ،باید
کسای در تیم ریاساتجمهوری وجود میداشات که از حمایت مس قیم ارتش برووردار
بااشاااد ،مشاااکلی کاه باا ان خااب ژنرال آن ونیو همیل ون مارتینز مورائو 1بهعنوان معاون
رئیسجمهور توسا بولسونارو حل شد.
مهندسای سایاسای ترسایم شده بود :بولسونارو کاندیدایی با واس اه نظامی و عمیقاً
ملهم از دیک اتوری بود که بر پش یبانی چشم یر در حال افزایش طبقات مردمی که تا آن
زماان از حکوماتهای  PTحمایت کرده بودند ،اتکا میکرد .مردم افزون بر بیکاری،
وسران حقوک وود و فقدان چشمانداز اج ماعی ،شاهد فرورف ن  PTکه از زمان تأسیس
آن در سااال  1695امید بساایار زیادی در گروی آن نهاده بودند ،در بحران عظیم فساااد
بودند .پس طبقات بورژوا امکان پیروزی را اکنون با حمایت تودهها پیدا کردند.
برای درک به ر بورژوازی برزیال ،باید به رویکرد تحلیلی گئورگ لوکاچ 2رجوع
کرد که در کنار گرامشای ،یکی از مهمترین فیلسااوفان مارکسایساات قرن بیسا م بود .در
اینجا توصایف او از روش پروسای بهویژه ساودمند اسات که برای درک به ر بورژوازی
آلمان و مسایری که برای تحکیم سارمایهداری در آن کشور طی کرده بود ،مطرح نمود.
بخشهای زراعی با واسا اه پروسی ،در گذار آن کشور به صنع ی شدن ،اثبات کردند
1 General Antônio Hamilton Martins Mourão
2 Georg Lukács
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که قادر به پشا یبانی از وودشان با ابزار اس بدادی و دیک اتوری قدرت هس ند (همانطور
کاه میتوان در طی دوران اتو فون بیساااماارک 1و انحراف ناازی مشااااهاده کرد) .این
توصاایف لوکاچی از روش پروساای (همهنین مشااابه با فرمولبندی گرامشاای از انقالب
منفعل) هن ام بررسای سااایر بورژوازیهای ساارمایهداری م أور همهون ای الیا ،روسایه و
ژاپن از ارزش تحلیلی باالیی

برووردار است19.

در مورد برزیل ،جایی که بورژوازی ریشااه در بردهداری و اس ا عمار دارد ،ساارشاات
«پروساای» آن دوگانه اساات :وصاامانه و مساا بد در رابطه با طبقات مردمی ،و بندهمآب،
زیردسااات و وابسااا اه در رابطاه با بورژوازی مرکز .علت اصااالی جهتگیری ضاااد-
دموکراتیک بورژوازی برزیل همین اسااات که همیشاااه برای پشا ا یبانی از هر نوع رژیم
دیک اتوری آماده است.
به همین دلیل اسااات و نه هیچ دلیل دی ر ،که سااارمایهداری در برزیل همواره حول
محور اس ثمار بیشازحد نیروی کار ساو ار یاف ه است ،بهنحویکه اطمینان حاصل گردد
بخشاای از ارزش اضااافی برای بورژوازی ملی-محلی اس ا خراج میشااود و بخش بزرگ
دی ری توسا بورژوازی امپریالیس ی مرکز نظام سرمایهداری به یوما میرود .بدینترتیب
درحالیکه در کشورهایی که از روش پروسی سن ی پیروی میکردند ،بورژوازی صنع ی
وودش را مساا قالً مساا قر سااااوت ،در قارهی آمریکای التین زیردسااات و وابساا ه به
م روپلیس زاده شاد[ .سرمایهداری در آنجا] همواره از طریق تشدید اس ثمار نیروی کار،
در اب دا بردگان و سااپس حقوکب یران ،با اس ا فاده از مکانیساامهایی که اس ا خراج ارزش
اضافی نسبی و مطلق را بهطور نمایی تشدید میکنند ،رشد و گس رش یاف ه است.
ازاینرو ،نوع واصاای از ساارمایهداری پروساای و وابساا ه در برزیل شااکل گرفت.
واسا اه زراعی آن در پایان قرن نوزدهم و آغاز قرن بیسا م به نظامی دگرگون شاد که
بورژوازی صاانع ی غالب بااینحال در موقعی ی زیردساات نساابت به مراکز انحصاااری و
1 Otto von Bismarck
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امپریالیسا ا ی (ایاالتم حده و اروپا) قرار دارد .سااارمایهداری برزیل ،برونزا و به لحاظ
اق صاادی ادغامشده اما به لحاظ درونی و اج ماعی ازهمپاشیده است .بورژوازی سلطهی
وود را همواره با روی آوردن به حکومتهای اسا ا بدادی و دیک اتوری ت ااامین کرده
اسااات .برزیال در تاریخ جمهوری وود لحظات معدودی را زیسااا ه اسااات که ح ی با
معیارهای بورژوازی ب وان عمالً دموکراتیک تعریف کرد.
بنابراین حمایت از بولساونارو برای طبقات حاکم برزیل تصامیم دشواری نبود .یک
اینکه او چند ساال پیش ،از کاتولیسایسام به نو-پن اکوس الیسم( 1که تحت عنوان جنبش
نو-کاریزماتیک نیز شااناو ه میش اود) توییر کیش داد .این کار دقیقاً برای تأمین حمایت
شاافاهی مساایحیان انجیلی و الهیات رونق آنها انجام گرفت که اکثرشااان با ایدئولوژی
جنساای ی مرتجعانه و دفاع بی قید و شاارط از بهاصااطالح ارزشهای وانوادگی شااناو ه
میشوند.
در طول تقریباً س ای سااال ح ااور بولسااونارو در مقام ع ااو کن ره ،گردهماییها و
سخنرانیهای عمومی او دائماً رنگ و بوی اظهار نظرهای تحقیرآمیز دربارهی گروههای
سا مدیده همهون سایاهپوسا ان ،زنان و دگرباشاان جنسای و همهنین دفاع سرسخ انه از
دیک اتوری نظامی و اعمال شاااکنجهی آن ،عالوه بر عناصااار دی ر ایدئولوژی راسااات
افراطی در برزیل ،داش ه است.
بااینحال همیشه عنصر پیشامد تاریخی مفقود بود ،تحولی اپیزودیک که میتوانست
فرماندهی سابق را به کاندیدای اصلی برای تمام جناح راست و بخش اعظم جناح میانهرو
تبادیال کناد .این اتفااک هن اامی رخ داد کاه بولساااوناارو چند هف ه پیش از اولین دور
ان خابات ،در معرض سوءقصد به جان وود قرار گرفت.
بولسونارو با بهرهمندی از پش یبانی س رگ اج ماع انجیلی (با هزاران ایس اه رادیویی،
کاانال تلویزیونی و پیروان آن) ،از طریق رساااانههای اج ماعی با توانایی واص آنها در
1 Neo-Pentecostalism
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ایجااد اوباار جعلی ،مورد تمجیاد قرار گرفت و مافیاهای بینالمللی که از زمان ان خاب
ترامپ بسااایار مشاااهور شااادهاند ،جای اه او را تقویت کردند .تمام این موارد تصاااویر
کااندیدای مسااایحایی و ناجی حقیقی ملت را بهشااادت تجهیز کردند .کارزار نیرومند
قربانی سااازی ،محبوبیت او را ح ی بیش ا ر افزایش داد و ساارانجام او را به تنها کساای بدل
ساوت که میتواند جلوی پیروزی  PTرا ب یرد.
به واطر ساااوءقصاااد به جان او ،تیم کارزار ان خاباتی وی قادر به توجیه غیبت او در
تقریبااً تمام مناظرات ان خاباتی عمومی بود و این امکان را فراهم کرد که ساااکوت او به
پیروزی قاطد دی ری تبدیل شاااود .هر چه کمتر حرف میزد ،اح مال آشاااکار شااادن
جهاالت او دربارهی تمام مباحث حیاتی برای کشاااور کم ر میشاااد .و گویا تمام اینها
کافی نبود ،بولسااونارو بهعلت این واقعیت تصااادفی به کاندیدایی تبدیل شااد که بیش از
همه در رساانه بهطور کلی به چشام میوورد .رساانهها مدام درمورد سالم ی او گزارش
میدادند و همیشاه بر قدرت و مقاومت او تأکید میکردند .سرانجام صحنه برای پیروزی
ان خاباتی راست افراطی و کاندیدای فاشیست آن مهیا شده بود.
ختم کالم :آیندهی حکومت بولسونارو و چپ
همانطور که اویراً در «بحران طوالنی برزیل» اشاره کردهام -که در آن اب دا تحلیل وود
را از بحران برزیال ارائه دادم -بولساااونارو مشاااابهتهایی با اوربان [در مجارسااا ان] و
رودری و دوترت 1در فیلیپین دارد ،درحالیکه از ترامپ نیز الهام گرف ه است 16.در واقد،
ان خاب او از پیروزی راسااات افراطی و ترامپیسااام در ایاالتم حده بهشااادت ساااود برد.
وصااوصاایات اصاالی بولسااونارو عبارتند از غیرعقالنی بودن ،بیثباتی و فقدان کن رل بر
وود .عالوه بر این ،اسطوره 2،نامی که پیروانش بر او گذاش هاند،دارای مؤلفههای واضح
فاشیس ی است.
1 Rodrigo Duterte
2 The Legend
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گزیناههاای وی برای وزرا ،در تماام تااریخ جمهوری برزیال ان شاااتنماتر از همه
هسا ند .از آغاز ،آشکارا اکثر وزرای بولسونارو از ارتش آمدهاند و بیشتر آنها از پیش
بخش ای از نیروی ذویرهی نظامی بودند .همهی عالئم نشااان میدهد که این امر تقاضااای
ژنرالها در ازای پشا ا یبانی بوده اسا ات .هیچکس به ر از ارتش نمیداند که بولسا اونارو
چقدر پیشبینیناپذیر است ،زیرا او در جوانی برای تالش به شروع شورش در پادگان از
ارتش اوراج شد.
نک هی قابلتوجه این اسات که بولسونارو به گوئدز بهعنوان وزیر اق صادی وود و به
سارجیو مورو 1،قاضای سابق و مسئول عملیات کارواش که به محکومیت سیاسی (بدون
مدرک) لوال منجر شاد ،کسای که عمل ق ایی او آشکارا بیطرفانه نیست ،برای منصب
وزیر دادگس ری و امنیت عمومی وود روی آورد.
بولسااونارو بیشتر وزرای غیرنظامیاش را در حزب سااوساایال لیبرال ( )PSLوود
یافت ،حزب راسااتگرای بیتجربهای که بسایاری از رهبران آن در حال حاضاار م هم به
فساااد بهویژه در زمینهی ان خابات هساا ند .از جمله وصااوصاایات وحدتبخش PSL
میتوان به فرامحافظهکاری و نو-پن کوساا الیسااام مذهبی آن اشااااره کرد .همانطور که
ان ظاار میرفات ،منازعات و او الفات از پیش رو به ووامت رف ه و مقصااار بحرانهای
مکرر سایاسای در دولت بولساونارو بودهاند .بهعالوه ،رسانهها از روزی که بولسونارو به
مقام ریاستجمهوری رسید ،فساد عمیق را در وانوادهی وود او افشا کردهاند.
باقی وزرای او در به رین حالت از نوع قرونوساااطایی هسا ا ند .در اعالمیههای اویر
بسایاری از وزرای فعلی ،ابراز انزجار مکرر نسابت به جنبش دگرباشاان جنسی ،غفلت از
اج ماعات بومی ،و گویا اینها هم کافی نیساات ،مخالفت آشااکار با هرگونه حراساات و
حفظ طبیعت ،بهویژه آمازون ،وجود دارد .وزرای بولسونارو ،همراه با سایر عناصر مرتجد
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گوناگونی که در رژیم سیاسی جدید نفوذ یاف هاند ،منافد کسبوکار زراعی را نمایندگی
میکنند.
بولسااونارو و بروی از وزرای او بهدفعات بیشاامار جنبش محیازیساات را مسااخره
کرده و اقدامات و مبارزات برای حفظ طبیعت را ووار میشاامارند .اما پس از شااکس ا ن
سادی م علق به شاارکت معدنکاری ویل در برومادینیو ،شاهری در ایالت میناس گرایس،
حکومت مجبور شااد حداقل در لفاظیهای وود بیدرنگ به چروش معکوساای دساات
بزند و از اهمیت محیازیسااتگرایی دفاع کند که در طی کارزار ان خاباتی و نخساا ین
روزهای وود در حکومت صاریحاً از آن بیزار بود .این فاجعه باعث کشا ه شدن بیش از
سااایصاااد نفر برزیلی ،از جمله کارگران ،مردم محلی و مردم مناطق همجوار و همهنین
تخریب جبرانناپذیر زیساتمحیطی شد .این اتفاک به همان طریق فاجعهی سد ماریانا در
ساااال  2511رخ داد که حکومت دیلما را عمیقاً م زلزل سااااوت .این تراژدی جدید از
حکومت بولسااونارو پرده برداشاات و آن را مجبور به عقبنشااینی از ساایاساات صااریح
ضدزیستمحیطی وود کرد.
سخن کوتاه ،نخس ین دو ماه حکومت بولسونارو از همه جهات فاجعهبار بود .ح ور
وی در نشست ساالنهی مجمد جهانی اق صاد در داووس امری عادی بود .اگرچه قرار بود
فرمانده بیش از چهل دقیقه صحبت کند ،اما او فقا چند دقیقه حرف زد و مطلقاً هیچچیز
قابلاع نایی ن فت .ح ور وی موضوع تمسخر سایر شخصیتها و اس ادان بزرگ جهان
در داووس شاااد که در بیشااا ر موارد مقصااار عدمتعادل و تباهی جهانی فعلی بودند و با
فخرفروشی بهاصطالح فرهنگ و تمدن وود را به رخ میکشیدند.
در زمان نوشاا ن این مقاله در مارس  ،2516پیشبینیناپذیری تنها امر یقینی در رابطه
با آیندهی حکومت بولسونارو است .شکی نیست که او یک محافظهکار مرتجد و راست
افراطی است .آیا پیشنهادهای او اجرا وواهند شد یا نه ،به مقاومت جنبشهای اج ماعی،
فمینیسااا ی ،جواناان ،سااایااهان ،بومیان ،زیساااتمحیطی و کارگری ،احزاب چپگرای
ضااادسااارمایهداری و ساااایر نیروهایی بسااا ی دارد که ب وانند بهطور مؤثری با اعمال
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بولساونارو در طی سردمداری او مخالفت کنند .در حال حاضر ،این اح مال دور از ذهن
نیسات که حکومت او (یا فقدان آن) شااید عمر کوتاهی داش ه باشد .افزایش نمایندگان
نظامی در وزارتخانههای او اقدام اح یاطی است که نیروهای مسلح در مواجهه با این وطر
اِعمال کردهاند .به ر اساات به یاد داشاا ه باشااید که برزیل در کمتر از بیساات سااال دو
اس ی اح را پشت سر گذاش ه است :دیلما و کولر.
آورین نک اه :چپ نهتنها در ان خابات اک بر  2519بلکه در آزمایش اصااالی وود در
حکومتهای  PTبه طرز چشم یری شکست وورده است .در حال حاضر چپ مجبور
اسات وود را از نو ابداع کند .در مراکز مسالا وود قادر نبود اهمیت شورشهای ژوئن
 2513را با اجزای ضاادتشااکیالت مسا قر و ضاادساایسا م آنها درک کند .در لحظههای
بحران ،چپ تنها چیزی که در نظر نداشت یاف ن بدیلی با افق فراسوی سرمایه بود.
بنابراین چپ اکنون با چالش درک این آورین دوره از تاریخ برزیل روبرو هسا ا ند.
مواقعی الزم اسااات کاه نیروهاای مردمی برای مقاومت و مقابله با اقدامات اسااا بدادی،
دیک اتوری و فاشیس ی حکومت ،وودشان را با همدی ر بازسازی کنند .آزمایش ناموفق
 PTکه همیشاااه در پی ساااازش طبقاتی بود و هرگز وودش را برای مقابله آماده نکرد،
هرگز نباید تکرار شود.
مسائلی که اکنون باید با آنها روبرو شویم ،فراوان هس ند.
آیا چپ قادر به توییر رادیکال مسیر سیاسی که اکنون دنبال میکند و عمدتاً به نهادها
و ان خااباتها محول میشاااود ،وواهد بود؟ آیا به تکرار ائ الفهای میان-طبقاتی وود
ادامه وواهد داد که برای دس ا یابی به پیروزیهای ان خاباتی ضااروری تلقی میش اوند اما
هیچ توییر اسااسی را ت مین نمیکنند؟ آیا قادر وواهد بود تا وودش را از نو ابداع کند
و نوع جدیدی از بدیل ارائه دهد که قادر به واسازی نهادگراییای باشد که امروزه غالب
اسااات و طبقهی کارگر ،جنبشهای اج ماعی و مبارزات در حواشااایرپیرامون را منزوی
میسااازد؟ آیا قادر وواهد بود پروژهی ضاادساارمایهداری جدیدی را بر اساااس تجربیات
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ان امامی و روزمره صاورتبندی کند ،یک شیوهی جدید اج ماعی و جمعی از زندگی
کاه طبقهی کارگر در طراحی و ریخت شاااناسااای چندوجهی وود جزئی بنیادین از آن
باشد؟
اگر مرکز ثقل اقدامات چپ در سااراساار قرن بیس ا م ،کنش نهادی و پارلمانی بود (با
پیروی ازآنهاه مزاروش باه شاااکال بران یزانناده و ان قادیای مسااایر کمترین مقاومت
مینامید) ،بزرگترین چالش در این دوره جای دی ری یاف ه وواهد شد ،جایی م فاوت
ازآنهه تاکنون بر چپ تسلا داش ه و آن را فرسوده است 25.بازسازی پیوندهای ارگانیک
میاان جنبشهاای کاارگری و اج مااعی ،باا موزاییاک آنهاا از ابزارهای م عدد و بدون
سااو ارهای سالسلهمراتبی پیشین ،ضروری است ،که کنشهای ان مامی طبقهی کارگر
را نقطهی شروع وود میگیرد.
اگر جنبشهاای اج مااعی ،قادرت و نیروی حیااتی وود را در روابطی مییاابند که
آنهاا را باه زندگی روزمره پیوند میزند ،پس نقطهی آغاز مهمی داریم .بااینحال ،این
جنبشهای اج ماعی در برزیل و همهنین ساایر کشورها ،با توجه به واصبودگی آنها،
عاقبت با مشااکالت بساایاری در هن ام تالش برای تصااویر یک پروژهی اج ماعی که به
فراسوی سرمایه برود ،روبرو میشوند.
اتحادیهها نیز به سااهم وودشااان غالباً وویشاا ن را زندانی منافد بیواسااطهتر طبقهی
کارگر مییابند که موجب محدودیت و گاهی اوقات ممانعت از درک تمامیت اج ماعی
و بهطور اوص ،پیشرفت به معنای تعلق طبقاتی میشود که با توجه به چندپارگی ش رف
حیات اج ماعی و وسااایل نامحدود دسااتکاری توسااا ساارمایه در دنیای کنونی ،بساایار
اهمیت دارد.
سارانجام احزاب چپ پروژههای ساوسایالیسا ی و ضدسرمایهداری وود را با سخنان
کلی تشاااریح کردهاند ،اما غالباً م وجه میشاااوند که از طبقهای که در زندگی روزمرهی
وود م کی بر کاار اسااات ،فااصاااله گرف هاند 21.آنها پروژههای نظری وود را طراحی
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میکنناد ،اماا در انفصاااال از زنادگی روزمره ،پاای ااهی اج مااعی نمییاابند که ب واند
پروژههای آنها را سر پا ن ه دارد و بهپیش براند.
اگر در جااناب ورد و انقالب هسااا یم ،بااید این ساااه ابزار –جنبشها ،اتحادیهها و
احزاب -را که توساااا طبقهی کارگر از زمان کمون پاریس ولق شاااده و در طول قرن
بیس ا م و آغاز قرن بیساات و یکم شااکنندهتر شاادهاند ،صااورتبندی کنیم .یاف ن نقطهی
آغازی در این جهت که همزمان با رادیکالیساام و سااازماندهی ضااروری تالقی وواهد
کرد ،امکانپذیر است.
سرآغاز ضروری کار ما این است که به طریق لوکاچی تعیین کنیم که مسائل حیاتی
زمانهی ما چیس ند اگر بخواهیم با همدی ر ،در همبس ی با هم ،به سمت شیوهی نوین و
رهایییاف های از حیات گام برداریم.
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