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در ميان كشورهاي يافتگي را    ترين توسعه كم، ساالزاررژيم فاشيستي حاكميت ، پرتغال تحت ١٩٦٠ي   اواخر دهه تا
مراكز صنعتي در جنوب و  زراعي امالكدهقاني بزرگ در شمال،  ي طبقهيك داراي  پرتغالداشت. اروپاي غربي 
نيروي كار . ندي پورتو تمركز يافته بود منطقهشمالي در نوار ساحلي امتداد ليسبون و در  پيرامونكه  بودنسبتاً كوچكي 

شد  ميمليتي چند يها شركتي خارجي و  سرمايهب ذج باعث ،كرد فراهم مياين ارزاني ارزان و شرايط پرمنفعتي كه 
ها به  اين شركتهمه  بااينند. ه بودكرد تأسيس  را عمدتاً در كمربند صنعتي ليسبون يهاي مدرن عظيم كارخانهكه 

را از صبر خود كارگران نيز . رسيدند نميبه نتيجه ، كارگركشور و نيز كمبود  ي نابسندهي مالي  علت نظام بانكي و شبكه
 خواهان كارخانهبه دويست نزديك  دربيش از صدهزار كارگر  ١٩٧٤ تا مارس ١٩٧٣  از اكتبر طبق برآورد دادند.دست 

كُندكاري، كنش شامل  يگرهاي د هاي اعتصابي زدند. شكل هزار نفر دست به كنش  ٦٠تقريباً و  بودند افزايش دستمزد
 شد. شكايات ميفهرست  ي كاري و ارائه از اضافهامتناع كارخانه،  بآيي در خياباني، گردهمتظاهرات 

از  گر كشورهاي اروپاكه دي پس از آن ديرزمانيبود،  اروپايي استعماريامپراتوري نخستين صاحب كه  بااينپرتغال 
كه هيچ دورنمايي براي  . با وجود آنچسبيده بود آنبه  شان دست كشيده بودند، همچنان استعماريهاي  امپراتوري

ي  هاي بودجه نيمي از هزينهال وجود نداشت، نزديك به غبخش در مستعمرات آفريقايي پرت هاي آزادي جنبش غلبه بر
در . شدميسرزنش هاي امپرياليستي  اين شكستبه دليل شد و ارتش  ي نظامي ميهاال صرف نيروغمركزي پرت
 ـ MFA( ام.اف.اي يا مسلحي هاجنبش نيروــ ي مخفي  يك شبكه ،هاي مياني ارتش ميان رده

Movimento das Forças Armadas( صد  اي از سي شبكه ١٩٧٤ آوريلتا در حال سازماندهي بود و  ــ
با  را ي خود نخستين برنامهنويس  پيشداد و  شكل ه نيرو [زميني، هوايي و دريايي]در هر س حامي خود را افسر

  . تهيه كرد» يياستعمارزداو دموكراسي  ، توسعه« ي مطالبه
سال دوام آورده بود  پنجاهي كه نزديك به ؛ رژيماقدام به كودتا كرد ١٩٧٤  آوريل ٢٥ در به سهولت تمامام.اف.اي 

هايشان  ي تفنگ شد. سربازان در لوله تبديلانقالب محبوب نماد  بههاي سرخ  ميخكتر از يك روز فروريخت.  در كم
به دنبال پايگاهي  در عين حال دست به شورش زده بود اما كه نيبا ا يا.اف.ما ]١[ هاي سرخ گذاشتند. ميخك

با مردم ام.اف.اي « شعار .را كسب كنداي موردنيازش  و حمايت تودهببخشد بود تا به جايگاهش مشروعيت  تماعيجا
  خيلي زود محبوبيت فراواني به دست آورد. »ام.اف.اياست و مردم با 

و در اين  كشيدبه درازا انجاميد كه بيست ماه   اجتماعي يآوريل به بحران ٢٥سرنگوني فاشيسم در پرتغال در 
ات زخيلي زود به مبار ها [ي پيروزي] جشن. ندشركت كرداستثنايي از پايين خيزش دموكراتيك يك در مردم  مدت

، گرچه اين مطالبات اقتصادي و ندشدند كه مطالبات اقتصادي و نيز سياسي را ارتقا دادكار تبديل  درون محل
. كشيد ميطول ها  چند ساعت و برخي ديگر ماه فقطها  برخي اعتصاب ديگر همخواني داشتند. ندرت با يك سياسي به

چندمليتي، مطالبات  هاي ويژه در شركت هاي بزرگ به . در شركتشد بدون نظم مشخصي مطرح مي يمزد مطالبات
ي اعضاي مديريتي كه ارتباطات فاشيستي  پاكسازي همهــ  ) Saneamento( سانيمنتوبا خواست  اقتصادي
تخدام خود داشتند، اجرا نفر در اس از پانصد تر هايي كه بيش اين فرايند در بيش از نيمي از بنگاه ؛همراه بود ــ داشتند 
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مورد اشغال، رخ داد. در چهار مورد  ٣٥هاي شديدي، از جمله  كار درگيري محل ١٥٨كم  در دست يشد. در ماه م
  ).١٩٧٦اعضاي مديريتي به زندان فرستاده شدند (سانتوس و همكاران 

هاي  در لحظه و فقط هاي گوناگوني براي مدت كوتاهي هاي مخفي كارگري تحت نام آوريل كميته ٢٥پيش از 
ديگر مالقات و مشورت كنند.  م با يكوكه مداداشت  واميآنان را  ،هزبه وجود آمده بودند. سطح باالي مبار درگيري

ي ليسبون  هاي كار منطقه ي محل تقريباً در همه ي كارگريها ها، شوراها و كميته ، كميسيون١٩٧٤ مي پايان ماهتا 
 )Comissões de Trabalhadoresكارگري (هاي  كميتهنام  بااغلب  ها اين تشكلشكل گرفته بودند. 

يعني ، ي كارگري كميتهچهارهزار  ، تقريباًاكتبرماه تا  يم ماه ي زماني كه در بازهتوان گفت  ميشدند.  شناخته مي
) plenários( هاي جمعيِ نشست در پيهمگي تقريباً  كه شدتأسيس  ،كار كمابيش يك كميته در هر محل

شكل به  نمايندگان موقتاز  ي اصلي يك هستهسوي از  جلسات .)١(همان، فصل  ه بودندگرفت شكل كارگران 
ها را به دست  نه تنها اختيار كارخانه ها اين كميته. وجود داشت شان عزلهر زمان امكان  شد كه كنترل مي جمعي

در قياس با و ساكنان مستأجران  سازماندهي .بودندهاي خالي نيز  نها و آپارتما خانهي  خواهان مصادرهگرفتند بلكه 
. اين مطالعه ي تصاعدي داشتندهاي عمومي و مراكز فرهنگي رشد كلينيكتر بود.  عظيمدر اروپا، هاي مشابه  نمونه

هاي  بلكه با تشكلبا يكديگر   هاي كارگري كميتهنه تنها  كند كه شمار مواردي تمركز مي از بيتعدادي محدود بر 
  متحد شدند. نيز ويژه اعضاي ارتش  ساكنان، كارگران مزرعه و به

  هاي كارگري ويتوس
اي  هاي انقالبي، هنگامي كه مردم با مسائل ويژه در دوره است. معموالً» شورا«ي  معادل روسي واژه ويتوس

را مبارزاتشان ، ي از نمايندگان منتخبيها ، با ايجاد هئيتاست يعمل يها حل مستلزم راهكه  شوندميرو  روبه
ان پروس، كارگر از نظامي فرانسهت ساشاره كرد كه پس از شك ١٨٧١توان به كمون پاريس  . ميكنند ميهماهنگ 

مقاومت كردند و دولت  ،تصرف كنندها را  ي آن توپخانهكردند  نيروهاي حكومت كه تالش مي مقابلپاريس در 
به اين تواند  نميي كارگر  اما طبقه: «كرداستدالل  چنين ماركس در دفاع از كمون پاريسمستقل خود را بنا نهادند. 

راز ... به كار اندازد ي دولتي را به دست بگيرد و آن را در جهت اهداف خود حاضروآماده ماشينصرفاً  بسنده كند كه
ي  طبقه عليه توليدكنندهي  طبقهي  مبارزه محصول، بود ي كارگر طبقهحكومت اساساً كمون كمون اين بود.  حقيقي

 توانست ميكار نيروي رهايي اقتصادي تحت آن اي كه  آمده شكل سياسي سرانجام به دست يعني، كننده تصاحب
  ).٣٣٤، ٣٢٨، ٢٠٠٥-١٩٧٥(ماركس و انگلس،  .»عملي شود
وجود  شان عزلابي بودند و هر زمان امكان خانت ١٨٧١كند اعضاي كمون  گونه كه ماركس توصيف مي همان

كه عملي كرد . كمون تنها چند هفته دوام داشت، اما اقداماتي را شد به آنان پرداخت مي يداشت و دستمزد كارگر
كمون پرداخت اجاره را لغو كرد، كار  – دكشبها طول  مدتممكن بود از سوي يك هئيت پارلماني  ها تصويب آن

هاي كار  محلشده به رايگان بازپس گرفته شوند.  گروگذاشتهالهاي كااجازه داد  كرد و يغها را مل شبانه در نانوايي
نوبت بعدي كه دموكراسي هاي انتخابي استوار بود.  حوزه  وجود داشت و كمون بر انتخاباتبزرگ اندكي در پاريس 

  هاي كار متكي بود. كارگري ظهور كرد، با شدت بيشتري بر محل
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شوراهاي «هاي  شمارانه چهار نمونه از تشكلگاهشكل به  ] و٢[ است يگريمطالعه برگرفته از پژوهش د نيا
، كند برجسته مي زند پيوند ميهاي مختلف را به هم  كارگران بنگاهكه  هايي در مقام سازمان راال غپرت» كارگري

  يعني:
  .١٩٧٥مارس  - ١٩٧٤ ي؛ م]٣[ )Inter-Empresas( ساسرِمپِااينترْ -١
 Revolutionary Councils of( شوراهاي انقالبي كارگران، سربازان و ملوانان - ٢

Workers ,Soldiers, and Sailors(١٩٧٥ژوئن  -  ١٩٧٥آوريل  ؛.  

 .١٩٧٥نوامبر  -١٩٧٥؛ ژوئن مجامع مردمي -٣

 .١٩٧٥نوامبر  – ١٩٧٥اكتبر  ؛)Comité de Luta de Setúbal( ي استوبال ي مبارزه كميته  -٤

با اين  ؛وجود داشتندنيز مبتني بر مدل شورايي   هايشكلديگري از قدرت مردمي و  بسيارِهاي  در پرتغال نمونه
شوراها دسته از  آني من بر  هعمطال ]٤ها به زبان انگليسي منتشر شده است. [ ي آن حال مطالب اندكي درباره

عنوان محل كار شناسايي  هاي نظامي را نيز به و سربازخانهپيوند دارند هاي كار متنوعي  كه با محل داردتمركز 
  نظر قرار دهم:دكه خصوصيات زير را مكنم  مي  . هنگام بررسي اين رويدادها تالشدنكن مي

  نمايندگي در محل كارنفوذ عمق 

 هاي كار فراتر از محلبه دسترسي گسترش نمايندگي، ي  دامنه 

 پاسخگويي و حق عزل 

 فعاليتي، قدرت مستقيم كارگران، و قدرت بديل بالقوهخود 

 كارگران ي جبههدر 

در جنبش كارگري فعال  تر پيش به برخي از نيروهايي كه بايد ي تحوالت شوراهاي كارگري بحث دربارهپيش از 
 تا . اين حزبدر مخالفت با فاشيسم داشتمعتبري ) سنت PCP(  حزب كمونيست پرتغال. ، اشاره كنمبودند

 يكارگر و نفوذ ي طبقه درمهم  يگاهيپا يدارا كهداشت  هزار عضو حدود پنج متشكل از كادري ١٩٧٤ آوريل ٢٥
بالفاصله كارت اصلي خود را كه  ،عنوان يكي از شركاي دولت موقت به ،حزب كمونيست پرتغال بر آن بود. ينسب

هاي  ] و همراهي با كميسيون٥[ خودجوش يررسميغ يها اعتصاب. حزب از بازي كرد نفوذ بر جنبش كارگري بود
هاي چپ«كه  به اين هاي كارگري كميسيون با متهم كردنها داشت) فاصله گرفت، و  اندكي بر آننفوذ (كه  كارگري
تظاهراتي را عليه  دو هفتهدر عرض  ،هستند »ها نوكران رئيس«و  »كنند در زمين راست بازي مي«كه  اند»افراطي

  ها سازماندهي كرد.  اعتصاب
هاي كار بلكه در پايگاه  منابع خود را نه در محيط ،كرد مي همكارياي  ام.اف. باال كه غكمونيست پرتحزب 

 داريناپاهمجوشي سست و  از ١٩٧٠در سال  اينترسينديكال. اينترسينديكال ــقدرت ديگري صرف كرد 
 ٢٢چند هفته پس از كودتا تعداد اعضاي وابسته به اينترسينديكال از  . به وجود آمدهاي نسبتاً مستقل  اتحاديه
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بدل  ملي در سطح ي كارگري اديهتحاچتر سازماني آن را به  ناگهاناتحاديه افزايش يافت و  ٢٠٠اتحاديه به حدود 
  تري هم در اتحاد با حزب سوسياليست شكل گرفت.  رقيب كوچك .كرد

ها را به دست گرفت. در برخي موارد، اما نه  كنترل اتحاديهاينترسينديكال اغلب در همكاري با وزارت كار 
ارتباط » طبيعي«رغم حضورشان، روش  ها به اتحاديهخالي نبودند. توهاي  ز پوستهجها چيزي  هميشه، اتحاديه

يك  عضو، كارگران نساجيهاي  اوقات در برخي از كارخانه خيليمثالً . آمدند به حساب نمي ديگر يككارگران با 
  .آمد به حساب ميكميسيون كارگري  بود كه ي اتحاديه كميتهاين  عمل در بودند اما  ي خاص اتحاديه

عضو هاي كارگري  ي از فعاالن پيشرو در كميسيونر. بسياكامالً خودجوش شكل گرفتند ريگاركهاي  كميسيون
حزب كمونيست يا  ،اين فعاالن. بودنده ها بيمناك شد حزب به كميسيون حمالت حزب كمونيست پرتغال بودند و از

 ماركسيست هاي فرقهاز  تعداد زيادي گيري شكل پيامد آنكه اخراج شدند  را ترك كردند يا از سوي حزب پرتغال
در  هرچند ها نيز ــ ر سنتگانقالبيوني از دي .)شد ها زده مي بر آن يستئمائو برچسب (كه اغلب بود لنينيست  ـ

حزب انقالبي پرولتاريا/ بريگاردهاي  ،ها حضور داشتند. يك نمونه از اين گروه ــ تر كم يتعداد
حمالت  ١٩٧٤ آوريل  ٢٥) كه پيش از ندبا هم ادغام شد ١٩٧٢بود (اين دو سازمان در سال  )PRP/BR(  انقالبي
 عنوان به ١٩٧٠در حدود  )MES( گرا هاي چپ جنبش سوسياليستبود.  كرده نظامي تسيساأتبه  متعددي

. شكل گرفته بود ،ها و دانشجويان هاي كارگري، كاتوليك هاي سوسياليستي شامل اتحاديه اي از انجمن شبكه
  ؛بودندشده ي مفهوم جنبش وراي احزاب  ها را نيز جذب كرد كه شيفته آناركوسنديكاليست ،همچنين جنبش كارگري

  .بودند» يضدحزب« ها حتي ممكن است بگويند كه آنبرخي 
   ساسمپراينترا

ي تعميرات  محوطه ،كليديكار  محلهاي كار به سرعت شكل گرفت.  ميان محل اتارتباطآوريل  ٢٥پس از بالفاصله 
ي بزرگ  ترين و دومين محوطه مدرنو  هزار نفر را در استخدام خود داشت ١٠ بود كه )Lisnave( ليزناوهكشتي 

كرد و يكي از اعضاي كميسيون كارگري ليزناوه از زمان  ها در ليزناوه كار مي سال پاالسيو آرتوردر اروپا بود. 
  آورد: به ياد مي گونه اين كار را محلدر  جلساتاو گيري آغازين آن بود.  شكل

  توانم به ياد بياورم كه اين جلسات هر چند وقت اما نمي شركت كردم جلسهمن در حدود پانزده يا بيست 
شدند. معتقدم كه  برگزار مي الزم بودشدند. اين جلسات منظم نبودند بلكه هر زمان كه  بار برگزار مي يك

بيش از نخستين جلسه در اما مطمئن نيستم...  ،گرفتنشأت از خود ليزناوه  گيري اينترامپرساس ابتكار شكل
خصوصيت در ليزناوه برگزار شد...  مي  ي اعتصاب ماه رهدويست نفر شركت كردند؛ اين نشست در دو

 ٥٠٠تقريباً معادل  –هزار اسكودو  ٢٥كنتوس ( ٢٥ مبلغ .بودحمايت از اعتصابيون  ميدر ماه  جلسهنخستين 
  .ه بودآوري شد جمع فامهسورِي  براي كارگران كارخانه )١٩٧٤پوند در 
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... افراد زيادي در مبارزات كارگري شركت داشتند، از جمله افرادي از سي.يو.اف، پري و پسران، 
نتيكس، و سوگانتال. گاپاليد مسازي وابسته به نيروي دريايي)، كرگال،  بويي (كشتي  اوهيوجياس.آر.ان، 

ي بودند كه خودشان كارگرانكميسيون كارگري نداشتند، و بنابراين هنوز ها در آن زمان  حتي برخي از كارخانه
  ).١٩٨٢آمدند (پاالسيو  ها مي از كارخانه مستقل

  
هاي  در روزهاي نخست، اين شبكه به نام». مكاني براي مالقات و بحث«در واقع جلسات غيررسمي بودند، 

استفاده  بيناكميسيوني] - inter-comissões[كميسويسـ  اينترصطالح ااز  شد؛ پاالسيو متعددي شناخته مي
نيز ياري  ها به سازماندهي تظاهرات در دفاع از كارگراني بر سازماندهي مجموعه عالوه نترامپرساسياكرد.  مي
حزب كمونيست پرتغال و از سوي نيروهاي نظامي و همواره از سوي از سوي حكومت، گاه كه  رساند مي

 ،)CTTست (هزار كارگر پاعتصاب براي مقابله با حكومت  ،ژوئن ١٩اينترسينديكال زير ضرب بودند. براي مثال در 
فعاالن خودداري كردند و به زندان افتادند. سركوب فراخواند. دو دانشجوي افسري از شركت در اين  ارتش را

  ]٦در سازماندهي تظاهراتي در حمايت از اين دانشجويان افسري نقش داشتند. [ نترامپرساسيا
كارگر انجاميد.   ٢٨٠و اخراج مبارز  ١٥دولتي، زنداني شدن  اداراتنظامي  اشغالدر فرودگاه ليسبون به  اي منازعه

داري  بخش نگه كارگران ) از جمله كلTAP( خطوط هوايي ملي پرتغالكارگر  ٤٠٠٠ با حضور تظاهرات اعتراضي
 ٢٧بعد اخراج شدند. در كارگر در روز  ٢٨٠ حال نيبا ا ،را آزاد كندمبارز  ١٥، دولت را مجبور كرد كه خط هوايياين 

ي كردند؛ هدند و تظاهراتي را سازمانددست به اعتصاب ز خطوط هوايي ملي پرتغالكارگر  چندين هزار سپتامبر
ريزي اعتصاب  و برنامه كار  هاي محلساير نمايندگان نقش مهمي در سازماندهي حمايت  نترامپرساسياي  شبكه
سپتامبر را به   ٢٧ي  جلسه ،فاتيما پاترياركا ،شناس صنعتي جامعه سپتامبر ايفا كرد. ٢٩تري در روز شنبه  بزرگ

  آورد: خاطر مي
 آن جلسهبراي حفظ ارتباط از اين جلسه به  ها تشكلرسانان  . پيغامكرد را برگزار مي اتيجلس ،هر تشكل

يكي از ي ليزناوه،  نمايندهي  مداخله باحضور داشتند.  نترامپرساسياي فعاالن كليدي در جلسه  رفتند. همه مي
او يك . بود كه بر سر مسئله برگزاري تظاهرات موافقت حاصل شد، )PRP(  حزب انقالبي پرولتاريا اعضاي
همچنين  كرد. را محكوم  آنحمايت و نه  نه از اين تصميم... اينترسينديكال به معناي كامل كلمه نبود  نماينده

  )١٩٨٠ (پاترياركا» داليلي عملي براي خودداري از تظاهرات وجود داشت
  

برگزار شد كه البته با استانداردهاي آن زمان  ربسپتام ٢٨هزار نفر در   ٤٠ حدود ي با شركتتظاهرات سرانجام
داليل «عدم اقبال وجود داشت؛ از اين روست كه فاتيما به براي اين دليلي اما  شد. گي محسوب نميزراعتصاب ب

كه به ميدان بيايند را تشويق كرد ] ٨[اصطالح اكثريت خاموش  به] ٧[ اسپينوالجمهور  كند. رئيس اشاره مي» عملي
جمهور  دارها با رئيس . سران كارخانهبرگزار كنند يهزار نفر ٣٠٠ راهپيمايي قدرتمندك ي سپتامبر] ٢[همان روز در  و



٧ 
 

و استقرار  ها به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از نيروي نظامي براي حمله به چپها ديدار كردند و  و تعدادي از ژنرال
. در بدهند بيترتيي را كودتا تادارند مأموريت ها مدعي بودند كه از سوي مردم  آن ؛ضروري است» نظم«مجدد 

زيرا شب قبل از آن، سربازان و شهروندان سنگربندي به ليسبون نروند.  دسپتامبر بسياري از كارگران ترجيح دادن ٢٨
يمايي كردند. حكومت مجبور شد كه راهپ كه قصد رفتن به ليسبون داشتند تفتيش ميرا هايي  كرده بودند و ماشين

ي ميان  به استعفاي اسپينوال و تقويت چپ و نيز تقويت رابطه آبروريزياكثريت خاموش را ممنوع كند؛ اين 
  ام.اف.اي و جنبش مردمي منجر شد.

به شروع تحت نام اينترامپرساس همگي نيروي خود را يكي كردند و  هاي كارگري كميتهسپتامبر،   ٢٨پس از 
شدند.  هايشان حاضر مي تري به نمايندگي از كميسيون آزاد بود؛ افراد بيشكامالً . شركت در جلسات كردند  فعاليت

  شد. برگزار مياي يك بار  هفته و منظمشكل جلسات به يافت و  يك بولتن رسمي انتشار مي
 به هزاران كارگرِ توان مي نمونهبراي شد؛  به خط مقدم تبديل  رفته رفته ها مبارزه عليه اخراج ١٩٧٥ژانويه تا 
اينترامپرساس  ازكه  اشاره كرد) Efacec/Inel( ايفاسك/اينلگروه مهندسي الكتريك،  هاي ليسبونِ شاخه

خطوط هوايي يكي از كارگران . )٤٢-٣٩، ١٩٧٦ Efacec/Inel(ن.ك. به  خواستند تظاهراتي را سازماندهي كند
اي  ترين جلسه زرگب«آورد:  ميگونه به ياد  ينا ١٩٧٥دوم فوريه  دررا ريزي اينترامپرساس  برنامه ي جلسه ملي پرتغال

 در آن حدود هزار نفر ) برگزار شد...Voz do Operário( اوپراريو  دو وزتوانم به خاطر بياورم در  كه مي
  ).١٩٨٢، مي ٨» (كننده بود تعيين ريزي تظاهرات بود. حمايت كارگران ليزناوه شركت داشتند. اين جلسه براي برنامه

براي تظاهرات در  كردند ولف است) در آن زمان مشاركت ها مخت (گزارش ي كارگري كميته ٣٨يا  ٣٧ حدود
ناپذير  اجتنابپيامد بيكاري «شد:  ديده مياين شعار صف اول تظاهرات  پرچمدر فوريه فراخوان داده شد.  هفتم

  »نويني بنا كنند.داري را نابود و جهان  خواهند سرمايه داري است. به همين سبب كارگران مي سرمايه
اما اين خواست برپايي جهاني نوين نبود كه اتحاد ميان حكومت و ام.اف.اي را به مخاطره انداخت. در لحظات 

آمريكا در  حضور بخشي از ناوگان درياييعلت اين شعار » اخراج ناتو، استقالل ملي!«آخر شعار جديدي اضافه شد: 
با تظاهرات مخالفت كردند و  حاضر در حكومت ائتالفي ي احزاب سياسيِ ليسبون براي انجام تمرينات ناتو بود. همه

منافع ارتجاع  سو با همهرگونه درگيري با ناتو «كه  به اين نتيجه رسيد حزب كمونيست پرتغالتظاهرات ممنوع شد. 
از اعضاي حزب كمونيست پرتغال به تلويزيون رفت و به مردم توصيه كرد كه به  پاتو اكتاويو؛ حتي »خواهد بود

ي  اي همچنان بر سر موضع خود بود. روزنامه داران ناوگان دريايي ناتو گل هديه بدهند. اما ام.اف. تفنگ
در روز ي نمايندگان ام.اف.اي  بر حسب تصادف، مجمع ماهانه: «نوشتدر آن زمان ون ليبراسي زبان فرانسوي

ها  كند... در صبح روز جمعه اعضاي كميسيون ممنوعاين مجمع تظاهرات را  رفت . انتظار ميشنبه برگزار شد سه
رفتند. در پايان اين جلسه اعالم شد كه  )COPCONنيروي امنيت داخلي ([يعني اينترامپراساس] به مالقات 

  ).١٦-١٩٧٥،١٥ Big Flame» (ام.اف.اي با برپايي تظاهرات مخالفتي ندارد
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  دهد: گونه شرح مي را اين ماجرا فر در تظاهرات شركت كردند. پاالسيو از ليزناوه روايت خود از اين نهشتادهزار 
يا منحرف خواستند ما را منصرف  ي مسيرها با پليس و افسران ارتش مواجه شد. آنان مي تظاهرات در همه«

ارتش تمامي متوقف نشد. وجه  هيچ به آن، اي متوقف كردنبر هاي گوناگون رغم تالش . اما تظاهرات بهكنند
خواستم هر طور كه هست مسيرهاي منتهي به سفارت آمريكا را مسدود كرده بود... من با بلندگو از مردم 

وگو  شان شود. بنابراين من براي گفت شان بدهد يا مانع خواستند كسي فريب مردم نمي... روي كنند بايد پيش
و اين گونه بود كه ما به  »عبور كنند.خواهند  مردم تظاهركننده مي«به سمت يك افسر رفتم و به او گفتم 

هايشان را  سالح، دكردنپشت  تظاهركنندگان به تكاورهاحركت ادامه داديم... وقتي تظاهركنندگان رد شدند، 
 ).١٩٨٢(پاالسيو » دادند پيوستند و به مردمي كه شعار مي كنار گذاشتند

  
پرتغال  كند تا به شما كمك مي اي چنين صحنه«و  »ريختند ميمردم اشك شوق « ،ليبراسيون بنا بر گزارش

 گيري شكل اي را تضعيف كرد و راه را براي ام.اف /حزب كمونيست پرتغال پيوندتظاهرات اين ». امروز را درك كنيد
ند مونيست پرتغال موافق نبوداكثريت اعضاي ام.اف.اي با حزب ك ]٩[  در آينده گشود.قدرت خلق ام.اف.اي/  پيوند

  كردند.  كارگران دفاع مي مستقلقدرت  ظهور ازو 
ترين و تنها كنشي بود كه  ، مهمكار  هاي محلمبارزترين تظاهرات عالوه بر نقش آن در ايجاد ارتباط ميان اين 

در پس پرده، از سوي اينترامپرساس سازماندهي شد. اين كنش آخرين ابتكار مهم اينترامپرساس نيز بود. 
مبارزه از  عرصه بود. حزب كمونيست پرتغالدر حال از دست دادن مرتبط،  هم اينترامپرساس به علت چندين عامل به

، حزب كمونيست پرتغال دورهدر اين «به كار بسته بود: هاي كارگري را  به بر كميسيوندرون و تالش براي غل
ليزناوه، استناوه، سيدرورژيا، ايفاسك در  به دست گرفت از جملههاي مختلف  را در بنگاه هاي كارگري كميتهكنترل 

و سورفامه. حزب كمونيست پرتغال اكثريت  تري طول كشيد) زمان بيشبه دست گرفتن كنترل آن مدت (كه البته 
را با  هاي كارگري كميتهها را در اختيار داشت. هنگامي كه حزب كمونيست كنترل را در دست گرفت  كارخانه

  ).١٩٨٢اينترسينديكال متحد كرد (كارگران ليزناوه 
 ي كارگري كميتهو يكي از نمايندگان ) PRP( حزب انقالبي پرولتاريامبارزان يكي از  ،زكارلوس نون

برايم توضيح داد كه حزب كمونيست پرتغال چگونه كنترل را در ليزناوه  ١٩٧٤ ژوئن -ي ليزناوه در مي الساعه خلق
  به دست گرفت: 

هاي فيزيكي متوسل  ها باال برد و حتي به روش ب كمونيست سطح تهاجم و سركوب خود را در كارخانهزح
 ي اجازه وفادار به آنشدند تا تنها اعضاي حزب كمونيست پرتغال يا افراد  مي دستكاريشد... جلسات  مي

ها را  آدمو  زدند ف سر ميلبه جاهاي مختشان  افراد مورد حمايتهاي  فهرستصحبت داشته باشند. آنان با 
از جديدي انتخاب شد كه مركب از شش عضو  ي بدهند. بنابراين دبيرخانهرأي كردند كه چگونه  تشويق مي

  ).١٩٨٤حزب كمونيست پرتغال، چهار عضو از حزب همبستگي و يك يا دو عضو از چپ انقالبي بود (نونز 
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» غيرحزبي«ظاهر  در دوم فوريه كنفرانسي به، هاي كارگري كميتهي  حزب كمونيست پرتغال، اينك با پيشتوانه

  تي از سراسر كشور شركت داشتند. سي ١٩١سازماندهي كرد كه در آن 
ي گرا چپ  از انقالبيون تعداد زيادي؛ حمله كردنداينترامپرساس  به رحمانه يبها  حزب كمونيست پرتغال و اتحاديه

گير و منفي شد.  همه بوميِ ي صهيخصبه بدل گرايي سياسي  را سامان دادند و فرقه هاي قدرتمندي ضدحمله راديكال
 يهاي ؛ اتحاديهدداشتن زيآم شدت خصومت به يبرخوردي موجود  ها رهبري اتحاديهنسبت به ها  لنينيست ـ ماركسيست

آن به  زمان و هم ،شدند هاي فاشيسم تلقي مي مانده نشان نداده بودند، پس مناسبي نشكآوريل وا ٢٥كه به كودتاي 
شد. مشخص نبود كه  فاشيست زده مي برچسب سوسيال ها كه ذيل حزب كمونيست پرتغال بودند اديهحدسته از ات

همچنان به اين ها  . اما در عمل اتحاديهشان رفع نقايص يا ها يا دور زدن آن، بود ها جايگزيني اين اتحاديه هدف
  تاز بودند. كردند پيش را مطرح مي» آب و نان«مطالبات مربوط به علت كه 

  ١٩٧٥مارس  ١١
 ـ ماركسيستي  يك جبههفقط به زحمت اندازه كه ديگر   ، تا آنبودزوال  شدت روبه بهاينترامپرساس قدرت 
  اهميت خود را بيش از اينترامپرساسكار داشت.    اي در محل يافته تنزلشد كه پايگاه به مراتب  تلقي مي يلنينيست

ي  اين تغيير جهت با كودتاي ناشيانهجهت رويدادها و راديكاليزه شدن ام.اف.اي از دست داد.  تغيير همه به دليلِ
تر اقدامي از  مارس ناشيانه و بيش  ١١كودتاي  هرچندتشديد و تسريع شد.  ١٩٧٥ مارس  ١١ اسپينوال و حاميانش در

العاده  فوق [عليه كودتا و در دفاع از انقالب]سربازان و كارگران  اتحاد ميانِاستحكام بخشيدن به  در، سر نااميدي بود
 ي شده مصادره يها نيماشها و  ، كاميونهااصلي گاه با استفاده از بولدوزرهاي  جاده، ساعات حملهموفق بود. در 

ها برادرانه با كارگران  ي سنگرها و تحويل دادن سالح در اداره علناً سربازان .سنگربندي شد ،مانيكن س مخلوط
اعتصابيون با اشغال ايستگاه راديويي كاتوليك كردند و  ها را تفتيش مي ماشينمسلح  كارگرانِهمراهي كردند. 

)Catholic radio( اسنسانرراديو ، »دفاع از انقالب«منظور  به )Rádio Renascença(  به راه را دوباره
 انداختند. 

به فرماندهي جديدي عالي هيئت ي خود گرفت و  سازي تشكل ويژه ينهنهادبه آور تصميم  با سرعتي سرسامام.اف.اي 
هاي  تشرك و ها ملي كردن بانك ،مارس ١١شوراي انقالب پس از اقدام كرد. نخستين تأسيس  انقالب  شوراينام 
گيري افزايش يافت.  طرز چشم ها به شغال زمينا ،داشتند. پس از شكست كودتاي مارس اليغپرت نااي بود كه مالك بيمه

 حركتجريان     ،ي زيسته در حافظهبراي نخستين بار بر اين كه  و بر اهميت مبارزات كارگران كشاورزيبايد نالبته 
  .، بيش از اندازه تأكيد كرده بودوارونه شدروستاها به شهرها كارگران از 

  كارگران، سربازان و ملوانان يانقالب يشوراهاي  پروژه



١٠ 
 

كه اينك از اينترامپرساس بيرون رانده ) PRP/BR( بريگاردهاي انقالبي حزب انقالبي پرولتاريا/ مارس ١١پس از 
 كارگران، سربازان و ملوانان يانقالب يشوراهاطور رسمي  بهاكنون زمان آن است كه كه به اين تصميم رسيد ، شده بود

 ئتيهراه اندازد. اين نخستين تالش براي متحد كردن كارگران و سربازان در يك تشكل غيرحزبي بود.  را به
پوش  ونيفرميبا اين استدالل كه سربازان، كارگراني  ،شد ميهم  ها بايست شامل نمايندگاني از سربازخانه مي ندگانينما

اندك در  يا بر نقش عده دشيداشت كه تأك يكيدر سنت چر شهير يانقالب يگادهايبر /ايپرولتار يحزب انقالب هستند.
  .مسلحانه، به نام كارگران بود اميق قيتصاحب قدرت از طر

حق نخستين انتخابات تاريخ پرتغال بر مبناي موعد عنوان  به، رژيم گذشتهسرنگوني  سالگرد ،١٩٧٥آوريل  ٢٥
انتخاباتي هاي  گردهماييدر  نفر از مردم ي پيش از انتخابات، صدها هزار عمومي انتخاب شده بود. در آخر هفتهرأي 

كارگران،  يانقالب يشوراهاتأسيس شركت كردند: كنفرانس متفاوتي گردهمايي نفر در  ٦٦٠اما شركت كردند؛ 
، ليزناوهاز از جمله  ،)نبودند  منتخب شوراهانمايندگان  اين افرادكار (  محل   ١٦١نمايندگاني از  .سربازان و ملوانان

واحد نظامي نيز حضور داشتند. مطبوعات و  ٢١  از نمايندگاني تر از همه و مهمخط هوايي ملي پرتغال استناوه، 
بود در آن زمان تنها موردي رويداد ارتش اشاره كردند. اين سربازان  تعدادي از حضور بهسرعت  دهندگان به سازمان

؛ در عوض بديل ديگري براي اختصاص نداشت داد يرأي بايد زيبه چه چيا  يچه كسانبه  به اين موضوع كهكه 
حزب انقالبي پرولتاريا/ بريگاردهاي  ي نشريه) Revolução( روولسائو ، تيتردر آن هفتهداد.  نظام قدرت ارائه مي

خبرنگار ، كريستوفر ريد »بدهيد.رأي  ــ به ديكتاتوري پرولتاريا ــبه شوراهاي انقالبي «اين بود: انقالبي 
  ).١٩٧٥» (پرورانند را در سر مي شوراييكنترل به سبك ي  نقشهكارگران «گاردين، گزارش كرد كه 

شركت كردند. حزب   بيش از پنج و نيم ميليون نفر در انتخاباتيعني ، دهندگان رأيدرصد از   ٩١.٧٣سرانجام 
داشت و  مثبتيضدفاشيستي  ي پيشينهس وارِپيروز شد. س آرا درصد ٣٧با  سوارس ماريوسوسياليست به رهبري 

 مسيراز  متفاوت ،جايگزين، ضدفاشيستي و دموكراتيك يمسير باعث اعتباربخشي به، پيروزي حزب سوسياليست
 يهئيت عالي بلكه صرفاً هيئت نه يك ،شده ابخانت تازهمؤسسانِ مجلس  .شدديكال ارهاي  ها و چپ كمونيست

ي نظامي تبعيت برندگان انتخابات از نيرو كرد. نصوب ميجهمور را م رئيسهمچنان  ي ام.اف.اي بود كهمشورتي برا
در تظاهرات پيروزي حزب سوسياليست » ام.اف.ايمرگ بر «فرياد ساعت  ٢٤مدت اي شد. در  هاي فزاينده تنش منشاء
  كرد. اي حكايت مي اف. از درگيري عيان ميان يك حزب اصلي سياسي و ام.انداز شد كه براي نخستين بار  طنين

هايي مبني بر  صحبت شد. پيوسته دشوارتر ميبراي ام.اف.اي   ي موجود   پس از انتخابات، حفظ اتحاد شكننده
ي ديگر اين بود كه ام.اف.اي بايد به يك  ايدهرسيد.  امتناع از تحويل قدرت و ديكتاتوري خيرخواهانه به گوش مي

امتيازدهي به هر  ــ توازن برقراري ، بازيشد هايي كه مطرح مي گزينهتوجه به با  تبديل شود. واقعي حزب سياسي
   .در بين نبودمشخصي ي  و نقشهطرح . شد ميخطرتر  روز به روز پر ــ دو جناح
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شوراهاي ي  پروژهبه  ،]١١[ي كاروالوجاتلو سارايوا فرمانده   جملهاز ] ١٠[امنيت داخليعناصري از نيروي 
به پايگاهي مانند  آوريل ٢٥معمار كودتاي عنوان  به جاني تازه بخشيدند. كاروالو انقالبي كارگران، سربازان و ملوانان

ژوئن   ١٧در  شوراهاي انقالبي كارگران، سربازان و ملواناني ملي اين شوراها در خارج از ارتش نياز داشت.  شبكه
پس ازتظاهرات ترين  راديكاليكي از هزارنفره از نظر سياسي  حدود سي براي تظاهرات فراخوان دادند. اين تظاهرات 

شعار غيبت ي احزاب سياسي و نهاد وابسته به آنان يعني مجلس موسسان را به چالش كشيد.  كه همهآوريل بود  ٢٥
سوي يك حكومت انقالبي  بهپيش «از:  ندعبارت بود. شعارهاي اصلي شد حس ميآشكارا در حمايت از ام.اف.اي 

انحالل «شعار سومي هم اضافه شد:  ،در روز تظاهرات .»سوي يك انقالب سوسياليستي بهپيش «و » غيرحزبي
شم چبه گرفت با اين شعار  بنر بزرگي كه عرض خيابان را در برمي ،تظاهراتدر صف اول » فوري مجلس موسسان!

 Fora com a canalha: O( »!كنند يم كار كه است يكسان آن از: قدرت ديكن رونيبرا  ها آشغال«خورد:  مي

poder a quem trabalha!(  
 شوراي نخستين«كردند كه  در ظاهر بسيار سياسي بودند و ادعا مي انقالبي كارگران، سربازان و ملوانانشوراهاي 

بودند. تحقير » انقالبي بدون احزاب سياسي متوحك« ها غيرحزبي و خواستار هستند اما آن» الغانقالبي پرت
سنت نظامي ام.اف.اي و نقش آن در  با شوراهاي انقالبي كارگران، سربازان و ملوانانهاي حزبي از سوي  سياست
هاي  نحيف كه ريشهنسبتاً  اين تشكلِ، بنابراين .سويي داشت همها  گري ميان آن طبقات متفاوت و ميانجي بازنمايي

حوادث  دهي بر به شكلاشت و داز افسران  شماريبر  گيري نفوذ چشم، هاي كار داشت در محل ضعيفي نسبت به
 . اثرگذار بود

 مردميمجامع 

هايشان را به دست  اي كنترل كارخانه سابقه به ميزان بييك لفاظي صرف نبود. هر روز كارگران » قدرت خلق«
به بود.  ١٩٦٨و  ١٩٣٦و فرانسه در  ١٩٣٦، كاتالونيا در ١٩٢٠ها يادآور تورين در  گرفتند. مقياس اشغال كارخانه مي

كه  جلب كردبه خود را بسياري افراد ، ها در شهرها و آپارتمان ها كار و خانه هاي دست گرفتن كنترل مزارع، محل
يك زمين گلف ] ١٢[كردند. كار نمي اي زيرا در كارخانه شوند،از خودسازماندهي كنار گذاشته پيش از اين ممكن بود 

 اسنسارنراديو . است آزاد ،شاستثناي اعضاي سابق ، بهورود به آن براي عموم اينك اعالم كرد كهآلگاروه در 
 دايحضور پ يندگينما ئتيه كي اي است انيجر در يتظاهراتهر زمان كه  تادر خيابان نصب كرد  يميكروفون

   .كند پخشطور زنده  به را ها در خيابان يجار استيس ،كند يم
قدرت را به نام جنبش آن ) كنترل República( رپبليكا ي روزنامه ، كارگرانِدر پي يك درگيري كاري

از  كايرپبل« اعالم شد كه مي  ٢٤در ي اهداف كارگران  در بيانيهبه دست گرفتند.  )Poder Popular( مردمي
بر اساس اهميت وقايع، رفتار  صرفاً و يكسان، ي احزاب مترقي اين پس به هيچ حزبي تعلق نخواهد داشت. با همه

و به  كرداش محروم  ترين روزنامه حزب سوسياليست را از مهم واقعهاما اين ). ١٩٧٥، كايرپبل(كارگران » خواهد شد
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كه حزب سوسياليست پيش از  ينكه با توجه به ا ــهاي داغي پيرامون حق نشر و آزادي بيان منجر شد  بحث
  داشت. اهميت بسياريغيرقانوني بود،  آوريل ٢٥

، شوراي انقالبي ام.اف.اي و ملوانانشوراهاي انقالبي كارگران، سربازان ساعت پس از تظاهرات وچهار  بيست
زيرا با درك  ،پذيرد را نمي ميليشاي مسلح خودام.اف.اي ديكتاتوري پرولتارياي مورد حمايت «اعالم كرد كه 

با مجمع عمومي ام.اف.اي  در عرض چند روز. »ستاسازگار نا ام.اف.اي از انقالب پرتغال مشخص پلوراليستي
پيمان  تصويب رساند كه به بهرا  »اتحاد مردم و ام.اف.اي رهنمودهاي« آرايي اندك تفاوت

زب كمونيست پرتغال، افسران ح، پيماني كه موفق شد معروف است) MFA/Povo( پرووو ام.اف.اي/
از هواداران  و برخي نيروي امنيت داخلي ،)MES( گرا هاي چپ جنبش سوسياليست پيرامون پنجمِ لشكر

، ايجاد قدرت موازي با اتحاداين  از هدفمتحد كند. طور موقت  بهرا  سربازان و ملوانانشوراهاي انقالبي كارگران، 
به شكل يك هرم  مجامع مردميعنوان  بهقدرت مردمي  هاي تشكل ،بر اين اساسدولت و نظام پارلماني بود. 

  شدند.  ميام.اف.اي با هم يكي  چتر حفاظتيتحت 
راديو و  كايرپبلبازگشت  تضمينناتواني حكومت براي ي  ادامه و همزمان پرووو/ ام.اف.ايتصويب پيمان 

اه راديويي گزيرا تظاهرات عمومي ام.اف.اي را وادار كرده بود كه تصميم حكومت مبني بر بازگشت اين ايست( رناسنسا
سوارس و حزب سوسياليست را وادار به  ،)بگيرندرا در دست آن كارگران كنترل به كليسا را وتو كند و اجازه دهد كه 

به باز هم  ــ بازگشايي شد كايرپبلژوئيه روزي كه  ١٠در تاريخ ــ گيري  گيري از حكومت كرد. اين كناره كناره
حزب  نزديك به( واسكو گونزالوسي انجاميد: پنجمين دولت موقت، به رهبري ژنرال ديگرموقت گيري دولت  شكل

دولتي بود كه  نخستيناين  هاي حزب كمونيست تشكيل شده بود. ها و سمپات عمدتاً از كمونيست ،كمونيست پرتغال)
  . در آن جايي نداشتند) Partido Popular Democrático -PPD( كارِ حزب سوسياليست يا حزب محافظه

هنگ مهندسين اشاره كرد. » قدرت مردمي جنبش« زنده از يمثال عنوان بهپونتينا مجمع مردمي توان به  مي
 و كارگران  ديده هاي آموزش مكانيك آن از اغلب سربازان آوريل بود.  ٢٥پونتينا يكي از مقرهاي فرماندهي كودتاي 

ها و  با ساختن جادهبودند و مجمع هنگ آنان به مدلي براي ديگر واحدها تبديل شد. سربازان و افسران  سابقهبا
 ١١برقرار كردند. پس از شكست ضدكودتاي ارتباط مستقيم  مردم محليبا ها با استفاده از تجهيزات نظامي،  پل

مع مشترك درست پيش از جيافته شد. نخستين م مارس، جلسات ميان كارگران و سربازان بيش از پيش سازمان
اين مجمع در  برگزار شد. نشينان كمسيون اجاره ٣٠ هكارخانه و نزديك ب ١٧با حضور و   »اي/ پروووام.اف.«پيمان 

 اش داشت.  دهنده هاي تشكيل انجمننماينده از  ٢٠٠حدود  زمان اوج خود

بار به  ٣٨كم  دست كايرپبلتابستان و پاييز  طول در –هاي زيادي درخصوص مجامع مردمي وجود داشت  بحث
مجامع در ظاهر برقرار  نياشايد  برگزار كردند.ريزي  سات برنامهلجديگر بسياري از مجامع و  -پرداختاين موضوع 
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پايدارتر بودند كه در عمل عمدتاً مجامعي  درواقع، .كردند يت ميها فعال از آنتعداد محدودي ، اما در عمل فقط ندبود
هاي كار،  با فروبلعيدن نمايندگان محل ،ساكنانهاي  نمايندگان كمسيون. داشتندبرعهده ولت محلي را دكاركردهاي 

اجراي حتي  گاه ريزي و گه صرف برنامه ،ا ساعتاعضاي اين مجامع صده گرفتند.دست در تسلط اين مجامع را 
شان مدعي بودند  به پتانسيل خود پي ببرند و منتقدان نتوانستندمجامع هرگز اين كردند. با اين شرايط،  اقدامات مي

  نيستند.» هاي توخالي  مكاني براي حرف«كه اين مجامع چيزي جز 
  ال باستو ي مبارزه ي تهيكم

 يشمارتا پاييز آن سال،  ١٩٧٥»ِ تابستان داغ«در طول بود.  شتابان شدنِ ي راديكاليزه شدن و قطبي دوره، دورهاين 
حزب سوسياليست و  ]،١٣[ )ها رتورناردواز مستعمرات ( بازگشتگان ،مناطق شماليدهقانان  ازجمله روهاياز ن

جنبش و  PCFP احزاب دفاترتخريب  به دنبال. شد توانشان افزوده يافتند و بر   تري كليساي كاتوليك، نقش پررنگ
در  وريما  ويري در  ژوئيه  ١٣در در سراسر شمال و مركز پرتغال، ها  آنو منازل رهبران محلي  دمكراتيك پرتغال

تظاهرات مردمي عظيم  ازحزب سوسياليست به آتش كشيده شدند. نيز دفاتر حزب كمونيست پرتغال شمال ليسبون، 
مردم «ــ  .اي ام.افمعروف اي از شعار  هجويه ها كه در آن كرد ميحمايت بار عليه دولت موقت پنجم  و گاه خشونت

كه  اي ائتالف نظامي با تحوالت درونِ اتفاقات  ي اين همه. شد ها فرياد زده مي در خيابان ــ» اف.اي نيستند با ام.
آغاز از اعضاي مهم  از همانهمراه شد كه  ،شكل گرفته بوداو  »٩ِگروه «و افسران  سيملو آنتونپيرامون 

شدن  قطبي رغم بهمخالفت با رژيم فاشيستي برخوردار بودند و ي  پيشينهاز اعتبار  ٩  نيس و گروهوام.اف.اي بودند. آنت
اوت ناچار به   ١٩در  موقت پنجمدولت . شان كرد عزل يسادگ بودن به »ستيفاش«با اتهام  شد ينمها،  چپ  اولترا
هاي خلق و برخي از  ها، دمكرات سوسياليست روي كار آمدن دولت موقت ششمبا  پس از آنگيري شد و  كناره

واگذار شد. در عمل  ها به كمونيست همگانيامور وزارت  [تنها] ؛آمدنددوباره بر سركار  اف.اي اصلي ام.اعضاي 
بحران باعث انشعاب در اين آوريل به حاشيه رانده شد.  ٢٥از  سحزب كمونيست پرتغال براي نخستين بار پ

  ).١٥٢، ١٩٩٥(ن.ك. به ماكسول  »شبح درگيري شهري واقعي بود«اف.اي شد و  ام.

براي تعطيل كردن سپتامبر  ٢٩در واكنش به تالش دولت موقت ششم در  استوبال ي مبارزه ي تهيكم
از مجامع مردمي در تالش  برخيدر اين زمان  شكل گرفت. رناسنسا ويرادويژه  هاي راديويي به ي ايستگاه همه

هاي خود را بازسازي  تشكل ،شده بود ي دلسردكنندهدچار تشتتام.اف.اي كه اينك به رهبري  تر با اتكاي كمند تا دبو
را براي خود  )Comité de Luta( ي مبارزه نام كميته جاي مجمع مردمي، به ، كه اين كميتهبود نكنند. تصادفي 

هاي  هاي كارگري و كمسيون كميسيونديگر نمايندگاني از  باها  نمايندگاني از سربازخانهسپتامبر  ٣٠در شب برگزيد. 
كارگري در اروپاي غربي از ي شوراي  به پيشروترين نمونهبنا بود را بنيان گذاشتند كه  نهاديساكنان ديدار كردند و 

  د. وزمان پايان جنگ جهاني دوم بدل ش
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 بود كهتاسيس  در صنايع تازه  داراي تعدادي كارخانهسازي استناوه،  كشتي استوبال عالوه بر چهارهزار كارگرشهر 
زياد رتغال، تمركز كارگران يدي ي كوچك و بزرگ پاستوبال در مقايسه با ديگر شهرهادر  .داشتند مبارزتري  ا روحيه

نفر در آن شركت كردند. اين  ٥٠٠برگزار شد و  ١٩٧٥ اكتبر ٦در   ي مبارزه جلسه واقعي كميته بود. نخستين
 يها نوامبر دوام داشت، شامل نشست ٢٥جلسات كه تا  نيساختار اكميته بود.   ي اين نخستين جلسه از هشت جلسه

ها و  اتحاديه – بود ،شد يم اربرگز يبه صورت هفتگكه ساكنان  يها ونيسيمو ك يكارگر يها ونيسيكمي، عموم
 ٩:٣٠يا  ٩:٠٠از ساعت  نداشتند. جلساترأي ها شركت كنند اما حق  توانستند در بحث هاي مردمي مي ديگر تشكل

ي بعدي را تنظيم  دستورجلسهنشست اعضا در هر يافت.  ادامه مي بامداد ١:٠٠كم تا ساعت  شد و دست از ميآغ شب
تر يا جلسات  حال جلسات كوچك اما در عين ،تعداد افراد شركت كننده از سيصد تا پانصد نفر متغير بودكردند.  مي

  . )١٩٨٠، داونز ١٩٧٨(دوز و همكاران  شد شوراي شهر نيز برگزار ميها نظير  با ديگر گروه يمشترك
ها از طريق ايجاد  بر ضرورت اقدامات معطوف به مشكالت واقعي شهر و كارخانه تمركز از همان آغاز«

  ).٣١٩، ١٩٨٠(داونز » بودي عمل  اتحاد كارگران در عرصه
 

 اقداماتسازماندهي و هماهنگي تعدادي از  دست به بنا بود ،ملي روزكميته عالوه بر بحث در خصوص مسائل 
ترين تظاهرات  مهم«سازماندني ، ها آنمهم  اقدامگير است. نخستين  چشم اقدامات واقعاً. فهرست اين بزندعملي 

  اكتبر برگزار شد.  ١٦در  نيز كه در نهايتبود » مي سربازان و مردم در استوبال پس از اول ماه
 O( استوبالنسيي محلي،  روزنامهكارگران در كنترل از كه  توافق كرداكتبر  ١٣كميته در جلسه 

Setubalense(،  كنترل روزنامه را در كميته، كارگران مالكان را اخراج كردند و معنوي حمايت كند. با حمايت
  اكتبر به دست گرفتند.  ٢١

ترين شهر در جنوب  نزديك Alcácer do Sal( آكاسردوسالروز بعد مركز اصالحات ارضي محلي در 
اشغال  آكاسردوسالاي را در  ن كشاورزي خانهگذاري قرار گرفت و تخريب شد، از اين رو كارگرا استوبال) هدف بمب

كميته از اين اقدام حمايت كرد: سربازان براي كمك رفتند و  تبديل كردند. و آن را به مركز جديد [اصالحات ارضي]
  به شهروندان سالح رساندند، و قواي غيرنظامي نيز گسيل شد. 

كه  ي مصرف كميتهبود كه توزيع محصوالت كشاورزي ، اين رويداد ترين دستاورد از نظر بسياري، برجسته
  .بود، مسئوليت آن را برعهده داشتمبارزه  ي كميتهاز انتخابي  يمتشكل از نمايندگان

اين . حكايت داشتي مبارزه  در حيات كميته ها آن نقش مهم از ساكنان هاي و انرژي كميسيون سرزندگي
 تا كردند تعيين معيارهايي را  ؛كردند ميي سازماندهرا  -جديد يا قديمي –هاي خاليِ  ي خانه اشغال همه ها كميسيون

ها و ديگر  ي ساكن در آن ي خانواده اندازه ، ي ساختمان موقعيت و اندازه ،بنا رعم ؛شودمربوط درآمد سطح  بهاجاره 
نه به مالكان (داونز  ،به كميته پرداخت شود ها كه اجاره دادند ميو شرايطي را سامان ؛ كردند لحاظ ميعوامل را 

١٩٨٠(.  
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و، كامينوس ئليس  دو  عبارت بودند از: باريوي مبارزه خود را نشان دادند  هاي ساكنان كه در كميته نخستين كميسيون
(تعداد كاركنان هر  حضور داشتندي كميته  دبيرخانهدر هاي كارگري زير نيز  گابريل. كميسيون   و سائو ،چهار، ماتاليدوس

ي  كارخانه - سيلس)، ٧٣١كارخانه مونتاژ خودرو ( - پوستورِنت)، انفر ٤٠٠٠سازي استناوه ( كدام در پرانتز آمده است) : كشتي
، برونزس )٩٨ي كنسروماهي ( خانهركا - )، كونسرواس يونيتاس ٩٤٩(  ساپك )، محصوالت شيميايي١٠٠٠سيمان (
  ).١٩٧٨) (دوز و همكاران ٤٩كارگاه فلز برنز ( –ستوبريگا 

 هاي كارگري كميتهكه مجامع مردمي از  آن با وجودگويد  ميرو در اين كميته،  پيش اعضاي، يكي از ايزابل گرا
 يحت. شود دهيها شن آن يصدا داد يمردم اجازه نم يو ضرور يمشكالت فور ياهويدر عمل هكردند،  استقبال مي

توانست از  به بهترين شكل ممكنبا اين همه كميته ؛ شكل بود نيبه هم تيوضع زياستوبال ن ي مبارزه ي تهيدر كم
  فراتر رود: ها  اختالف

 من .آمد يبه شمار ماي متحد   هاي مشترك جبهه سياسي، در فعاليت هاي تفاوترغم  ي مبارزه به كميته
ث حديگر به ب توانند سازماندهي كنند و با يك سياسي دارند مي حتي زماني كه اختالفاتآموختم كه مردم 

هاي  جنبش سوسياليستحزب كمونيست پرتغال،  كهآورم كه پيش از تظاهراتي  پردازند. به ياد ميب
حزب  )LCIي انترناسيوناليست كمونيستي ( )، اتحاديهUDPاتحاد دمكراتيك مردمي (، )MES( گرا چپ

سياسي بحثي سازماندهي كرده بودند  )MRPPحزب كمونيست كارگران پرتغال ( ) وPRP( انقالبي پرولتاريا
ها هرگز  بر سر آنباشد.  و موردتوافق همه شعارها بايد با هم هماهنگ كه درگرفت. درنهايت تصميم گرفته شد

   )١٩٨٤a. (گرا، دنديرس زيبه توافق نو  كردند تا به توافق برسند وگو مي قدر گفت . آنشدگيري نميرأي
  استوبال ي مبارزه ي تهيكمواكنش و  ]١٤[ ١٩٧٥نوامبر  ٢٥
اصطالح حاكم، اساساً به اين دليل كه  ها دشوار است. دولت به آن تحليلعدي، پيچيده و ب وقايعهاي  و چرخش ها گره
ها، وفاداري  از واحدها، شايد اكثريت آنبسياري كند، قادر به حكومت نبود.  اعتمادنظامي  يتوانست به نيروها نمي

 ». اعتماد كرد«شد به آنان  را نشان داده بودند و نمي» انقالب«خود به 

گروه نسبتاً كوچكي متشكل از دويست كماندو كه براي نوامبر توسط  ٢٥در شكلي دور از انتظار  فرايند انقالبي به
ي واحدهاي  . در اين روز همهستادياز حركت بازاگسيل شده بودند،  سركوب شورش چتربازان در چهار پايگاه هوايي

زده شده  شگفتمانورشان موفقيت زودهنگام از هم كماندوها خود و احتماالً  جناح چپ درون ارتش متالشي شد
  سركوب فيزيكي ضعيف بود.  ي درجهبودند. در واقع 

كرده  ابداعملو آنتونيس پيرامون  ٩ي حزب سوسياليست و افسران گروه »روها ميانه«اقدام نظامي را اين ي  ايده
هاي  اين افسران هيچ ارتباطي با راست كودتاي جناح راست نبود. ،پس از آن فراوانِرغم شايعات  بهو  ،بود

يا طيف ام.اف.اي درون  درنه دشمني و بود دشمن بيروني يك  جوي و در جستجنبش مردمي  كار نداشتند. محافظه
ها  چپ اتفاق به قريبهاي موجود بودند. اكثريت  يا بربريت تنها گزينه ،سوسياليسميا رسيد  به نظر مي چپ.سياسي 
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 .»خواهد دادميان طبقات مختلف رخ ي ديشد ي مسلحانه يزد و خوردهاهاي آينده  در ماه«كردند كه  گمان مي
ها  كند شيليايي شدن پرتغال است... آن چه مرا نگران مي آن«اظهار داشت:  نيروي امنيت داخليي  كاروالو؛ فرمانده

شيلي جديدي  توانند ها آنان مي سركوب. با اين ماشين ي برايهاي هاي كشتار هستند. ماشين ماشين ايجاددر حال 
  ).٥٠-٤٩، ١٩٧٦(في » ترساند ميبسازند. و اين مرا 

پرتغال خود  حاكمي  . طبقهنداشتند ياسيكسب قدرت س يبرا يواقع شانس چندان به ها ستينئوفاش همه نيباا
و به دنبال آن  ١٩٧٣سال در آسيب ديده بود. قتل آلنده در شيلي  راستي دست از يك رژيم استبداديِتر  پيش

هاي بزرگ  تجارتو براي سازمان سيا بودند،  شنگران پرتغال] ي[  ها نيز آن اندازه كه چپ ديكتاتوري پينوشه
  نبود.  بخش الهام

نشانان داوطلب  آتش –زندگي سياسي بود  آور اللمي بومي و  خصيصه الوقوع ريبق يي كودتا شايعه
)bombeiros voluntários(  ي سياسي  توطئهاي از  با هر نشانه ،در ليسبون رود تارگوس مصبدر  رويباردر

شدند، به  اوليه صبح از خواب بيدار ميساعات  اغلب دركه  هم آوردند؛ مردم شدار را به صدا در ميهاي ه زنگ
احتماالً كارگران و سربازان در برابر عالوه  بهاست. بوده  هشدار اشتباهزنگ  كه تا مطمئن شوندشتافتند  ميها  خيابان

ادعا  ٩ گروه پيرامونِ روهايِ دادند. ميانه مقاومت فيزيكي نشان مي ،كاران افظهحي سياسي م هر گونه توطئه
ها با اين بهانه توجيه شد كه  اقدام عليه چپمبر انو ٢٥. بنابراين در  اي تدارك ديده شده است كردند كه فتنه مي
  .بودها  روها و راست ميانهتصور تر از  براي كودتا بسيار كم تداركاين اما . اند كودتايي را تدارك ديدهخود  ،ها چپ

والو گرد آمده بودند ركساني كه پيرامون كا .گرفته بودندكم  تصور را دستعناصر چپ اين شك  بي ،با اين حال
ي منفي  . جنبهدنديد يخود م برِ انيراه مهايي از چپ، اغلب ارتش را  بر به قدرت بودند. بخش خواهان مسيري ميان

گونه  . رويدادهاي استوبال اينها بدل شد رو اي در دستان ميانه به ارتش اين بود كه دچار انحراف و به مهره دلبستگي
. حزب انقالبي شد نمي ها علني بحث كه مشكالت سربازان در جلسه اين بود يك ضعف«است:   توصيف شده

 ،نوامبر كارگران ساختماني ٢٥... در  مسائل بپردازداي مخفيانه و مرموز به اين  تر مايل بود كه به شيوه ا بيشپرولتاري
هاي ارتش، نتوانند وارد  پاگناردها، اتومبيلهاي منتهي به استوبال را بستند تا  آوري كردند و جاده بولدوزرها را جمع

  .)١٩٨٤a(گرا، » را انجام دادندنخستين حركت  ها آنشهر بشوند. 
سد  يهاي بند راهرا با ي مبارزه تماس گرفتند و از آنان خواستند كه گرداگرد شهر  ساختماني با كميتهكارگران 
شهر اشغال شد.  تاالركه به مدت چند روز فعال بود. انداخت ه راه بي مبارزه يك راديوي زيرزميني  كنند. كميته

  آورد: ايزابل گرا به ياد مي
هاي فرهنگي تماس بگيريم. براي  ها و تشكل از جمله اتحاديه ها ي تشكل يم كه با همهما تالش كرد

هاي  كميتهها و نه  نوامبر اين بود كه نه اتحاديه ٢٥ها فراخوان داديم... مشكل  راهپيمايي بيرون از سربازخانه
بنابراين مردم را بسيج نكردند... در اي نشان ندادند...  غال عالقهتتحت كنترل حزب كمونيست پر كارگري
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گرفتند و تا زماني كه توانستند كنترل ايستگاه را حفظ  ها فرمانده يكي از ها را از هنگ، سربازان اسلحه
 ... لِككند. اما مش ينيآفر نقشي مبارزه قادر است در زمان بحران  نوامبر نشان داد كه كميته ٢٥كردند... 

يك اقليت مبارز بودند. اين  [صرفاً] فعاالناين بيشتر مواقع كه  ... اين بود هاي كارگري كميتهكميته و حتي 
در نوامبر بسيار بااهميت است. آن نوع از مباحثات كه در كميته  ٢٥ي  ضعف در درك موفقيت حمله

روشنفكران درون جنبش  ــسياسي يك اقليت   اين ... بحثتوانست در محل كار رخ دهد.  نمي ،گرفت مي
اگرچه صادق  ــي مبارزه كساني بودند كه  نيز نمايندگان كميته هاي كارگري كميتهبود. حتي در  ــكارگري 

  .)١٩٨٤a( باز داشتند يمبارزه ذهن ي ي كميته ها اما از قبل نسبت به ايده ــ بودندمخلص و 
  

نه به اين علت كه قادر به اين كار نبودند بلكه به اين  ،كه قيامي را سازماندهي نكنند ديته تصميم گرفتنمكفعاالن 
ي  هقطننوامبر   ٢٥هاي همفكر وجود نداشت.  اي از سازمان ي ملي هيچ شبكهديگر چون  شدند مي منزويكه سبب 

  بود و فرايند انقالبي از بين رفت.  يعطف
  تأمالت

داري را مخدوش كرد. بسياري از  فاشيسم و سرمايهفشار ناشي از سرنگوني فاشيسم و ظهور ضدانقالب، تمايز ميان 
ظرفيت ي ديگر بربريت است.  و گزينه –سوسياليسم  –حل وجود دارد  يك راهفقط كردند كه  گراها استدالل مي چپ

  .شد يكم گرفته م دست با استفاده از ابزارهاي سوسيال دموكراسيكردن  ح و مدرنيزه داري براي اصال سرمايه
ين حزب پيرامون آزادي بيان و هاي ا نقش مهمي در اين فرايند اصالح ايفا كرد؛ استدالل حزب سوسياليست
معيت را جذب كند جهاي وسيعي از  كه بخشموفق شد » پيشرفت، دموكراسي و سوسياليسم«كنترل كارگري براي 

در پرتغال  شد، محسوب مي و تكراري پاافتاده پيشجهان كه در نقاط ديگر  الحيصهاي ا ). اين وعده١٩٧٩(بيرچال 
 ناشناخته بود. هنوز 

كنقش مركزي داشتبه دموكراسي پرتغال در گذار  تهييج كه كننده دارد، مبني بر اين ي قانعت ماكسول استداللن :
در واقع كه  در حالي). ١، ١٩٩٥» (اي بسيار قدرتمند بود ، گزارهسي از دل مبارزه متولد شدراكه اين دموكاين گزاره «

 تتحوال«ماكسول معتقد است كه  ]١٥[ .داشتش قپرتغال ندر ي دموكراسي  آميز در توسعه نسبتاً صلح يحل راه
 ١٧٨٩ انقالب يمي چونظهاي ع است تا انقالب ١٨٤٨و  ١٨٢٠ي  هاي اروپايي در دهه تر شبيه انقالب پرتغال بيش

و ماكسول هم چنين منظوري  بود مايه بي تغييرْجنبش براي اين  كه ستين نيمقصود ا اما ».روسيه ١٩١٧فرانسه يا 
در هاي اندكي از خود باقي گذارد.  شكست خورد و نشانه [در پرتغال] اين است كه انقالب). واقعيت ٤، ١٩٩٥ندارد (
ها نيست.  وشيده شده بود. اكنون هيچ اثري از آنپهاي انقالبي  هرا ديوارنگابها  ديوارهاي ساختمان ١٩٧٥و  ١٩٧٤
. خطري كه در دارد همخواني ندا هبه قدرت رسيد مشروعآميز و صلحاي  شيوهكه به  بر اين فاتحانتأكيد با مر ااين 
 توجهي به كمدارانه و  سرمايه  ي توسعه مدلي ازبه  ماجرا و تقليل آن اين همگن كردن گرايش بهجا وجود دارد  اين

  .اند نبوده   و خيالپردازيجز توهمات گويي چيزي  است،اين دوره هاي  تحوالت و شورش
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نگران رويدادهايي بود كه در پرتغال در حال وقوع بود. رژيم اسپانيا شدت  بهداري غربي  در آن زمان سرمايه
اي كه توسط دولت اسپانيا  كارانه . آمارهاي محافظهرسيد فروپاشي آن محتمل به نظر ميهمچنان فاشيستي بود و 

كارگر  ٦٦٩٨٦١درگيري ميان كاركنان و كارفرمايان ثبت شده است كه  ١١٩٦، ١٩٧٤داد كه در  ميمنتشر شد نشان 
پوش كه  . در ايتاليا بيش از هزار سرباز يونيفرمبودندشد. سربازان در ديگر كشورهاي اروپايي ناآرام  را شامل مي

كردند. رخدادهاي پرتغال رتغالي شركت شان را پوشانده بودند در تظاهراتي در حمايت از كارگران و سربازان پ صورت
توانست به زيست در  ع پيوست كه پرتغال ديگر نميواين رويدادها به اين سبب به وق ، برعكس،در انزوا اتفاق نيفتاد

   انزوا ادامه دهد.
كه  اي ههاي محل كار هنگامي كه با مسائل ويژ . تشكلاست  رويدادها ثبت و ضبط نگار تاريخ ينخستين وظيفه

باالتري از نمايندگان منتخب و  هاي سطح رو شدند، از طريق ايجاد هئيت هاي جمعي بود روبه حل نيازمند راه
اعضاي هاي ساكنان، كارگران كشاروزي و به ويژه  هاي كارگري، تشكل با ديگر كميتهشان را  مبارزاتعزل،  قابل

  هماهنگ كردند.  ارتش
هاي كار  ها را در محل ترين ريشه ف شدند، اينترامپراساس بالقوه عميقاز ميان چهار تشكلي كه در باال توصي

هاي كار خود را نمايندگي  محل ادعا كنند كه هموارهتوانستند  ميداشت، اما مبارزان در جلسات اينترامپراساس ن
كز بر سيستماتيك شروع به تمر طور به كهها عرصه را به حزب كمونيست پرتغال واگذار كردند  كنند. آن مي

نوع  از ويژه ، بهنيز گرايي سياسي فرقه .ه بودي كارگري كرد ي جنبش اتحاديه و نيز توسعه هاي كارگري كميته
  لنينيستي آن، كمكي نكرد.  ـ ماركسيست

رويه اين هرچند . و ارزش بيايندي مقامات اعتبار  پايين فراتر از سلطه سربازان ردهكمك كرد تا اينترامپراساس 
. سه نمونه از در اين زمينه سرآمد بود از همان آغاز اما اينترامپراساسداد  اي بارها و بارها رخ مي شكل فزاينده به

كه  –كردند  د كه چگونه كارگران رسماً با سربازان همكاري ميده نشان مي ،اينترامپراساس كه در باال ذكر شد
  نيرومندي بود. بالقوه تركيب

ملي بود.  يتشكل ،هاي اين مطالعه برخالف ديگر نمونه انقالبي كارگران، سربازان و ملوانان شوراهاي ي پروژه
حال  اين باشند. با شتهارا د واحد نظامي) ٢١ي  عالوه تشكل (به ١٦١نمايندگي دعوي ها نتوانستند  ديگر گروه

عمل شوراهاي انقالبي  ي عظيم سياسي وجود داشت؛ در »پروژه«ي روزمره و اين  هزهايي ميان مبار گسست
  . ندهاي كار ايجاد نكرد هاي عميقي در محل ريشه

شكلي  بهنيست قادر  گزارش حاضر. نيز درگير فعاليت كردهاي جامعه را  و ديگر تشكل مستأجرانمجامع مردمي 
 ي ضميمه داشتند سعي كه ييها مجمع، همه با اين . تمركز كندمجامع اين بسياري از نمودهاي عميق و دقيق بر 

 به دولت و نيز افسرانينسبت شان  موقعيت چندگانه و متزلزل به با توجهو  ماندند اغلب ناكام ميباشند، دولت محلي 
   .بود سمتجانربط و نا بي شان مجامع بودند، در برخي مواقع مواضعبخش ايجاد اين  ياريكه 
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طور بالقوه قادر  بخش است. اين كميته به الهام ازهمه بيش ي استوبال ي مبارزه دستاوردهاي كميته ،در اين ميان
ي  شالودهبه اين دليل كه هيچ شايد نوامبر بود اما تمايلي به سازماندهي قيام نداشت،  ٢٥به هماهنگي مقاومت در 

بازگشت راست معناي  بهنوامبر را  ٢٥وجود نداشت و نيز به اين سبب كه بسياري از مردم استوبال رويداد اي  ملي
  . دانستند نميافراطي 

هاي  هزار كارگر كنترل محل رخ داد، صدها ١٩٧٥ -١٩٧٤ي زماني بيست ماهي كه تحول اجتماعي  در بازه
بيني  كس پيش كردند. هيچها هزار سرباز شورش  هاي بالتصدي را به دست گرفتند و ده ها و خانه كارشان، زمين

در نيز كه استثمارشوندگان  بيفتند هايي ايدهعملي كردن همان به تكاپوي يادگيري و  سرعت كرد كه بسياري به نمي
گمان من گستره و عمق جنبش شوراهاي  . بهكنند مي به آن ها عملخود،   تالش براي به دست گرفتن سرنوشت

  فرايند انقالبي است.  يك ترين شاخص ِ ژرفاي در واقع بنيادي و كارگري شاخصي مهم
دستيابي به امكان  ه،ي ما جان و بازتابيده نور كم«توانستند نيرومندتر از اين باشند، اما  شوراها مياحتماالً 

  ). ٢٠٨، ١٩٣٤/١٩٧٧(تروتسكي » كند را ميسر ميي نور خورشيد  مهمي دربارههاي  گيري نتيجه
  است. يتر بيشپاسداشت يي بود كه نيازمند مطالعه و استثنا ،اين دوران

 
  

  منبع: 
 زير است:كتاب  ٤از بخش  ١٤فصل  حاضر ي ترجمه

Ours to Master and to Own: Workers' Control from the Commune to the 
Present, Editors: Dario Azzellini, Immanuel Ness; Haymarket Books  

 عنوان اصلي مقاله:
Workers’ Councils in Portugal, ١٩٧٥–١٩٧٤, Peter Robinson. 
 

  :ها ادداشتي
معروف  »انقالب ميخك«به  به همين دليل ١٩٧٤سال  ليآور ٢٥ي فاشيستي پرتغال در اتورتكيدسرنگوني  ]١[

 مترجم -است

ال به عنوان سازمانده سياسي كار كردم و بارها براي انجام غماه در پرت ٩به مدت  ١٩٧٦-١٩٧٥من در سال ] ٢[
توانيد در  ها را مي جا بازگشتم. جزئيات اين مصاحبه آنبه و به ويژه براي مصاحبه با فعاالن تر  هاي بيش پژوهش

ها  مصاحبهآن بيابيد؛ اين مطالعه عمدتاً از  »١٩٧٥-١٩٧٤شوراهاي كارگري در پرتغال « م با عنوانا نامه پايان
  شوندگان است. نام مصاحبه و تاريخام  و بنابراين مواردي كه در اين جا اشاره كرده بهره گرفته است
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]٣ [Inter-Empresas به انگليسي /Inter-enterprises  و در اينجا » ها بين بنگاه«؛ در لغت به معناي
 يمحل كارها نيب شان يبر اساس نام و علت وجودهايي بينابنگاهي و بيناسازماني است كه  به معناي تشكل

 مترجم -.كردند ميبرقرار  ونديمتفاوت پ

) كه بخشي از دانشگاه de Abril ٢٥ Centro de Documentação( آوريل ٢٥مركز اسناد  ]٤[
ن.ك. به آوري كرده است.  كويمبراست، بسياري از اسناد مهم و مطالب كتابشناسانه اين دوران را جمع

Chilcote يدفتر مطالعات اجتماع. دانشگاهيان مرتبط با ١٩٨٧ )Gabinete de Investigações 

Sociais (را مورديي  مطالعه ينچندتوان  ميو  اند هاي كار نوشته ي مبارزات محل به طور گسترده درباره 
 آناليز اجتماعي ،ي آنان در نشريهاند كه  ارائه كردهبر مبارزات درون محيط كار  سودمندكه مروري يافت 

)Análise Socia(، ها بنگاهآوريل و مبارزات اجتماعي در  ٢٥ ارهدرب ،جلد يك )O ٢٥ de Abril 

e as lutas sociais nas empresas(  سانتوس و همكاران، در دسترس است)١٩٧٦(. 

]٥ [Wildcat strike) ،توسط كه يناگهان است ياعتصاب ،وار)  يوحش ي گربه اعتصاب يمعنا به اللفظي تحت 
 كه ها اعتصاب گونه نيا شود؛ يم انجام هاشان هياتحاد رهبران دييتا اي و تيحما مجوز، بدون اما متشكل كارگران

 و يررسميغ اغلب شوند، يم  خوانده نام نيا به شان نبود ينيب شيپ رقابليغ و كنترل رقابليغ تيخصوص علت به
 مترجم -شوند يم يتلق يرقانونيغ

كمونيست آشكارا از اعتصاب حمايت كرد و بر ماهيت دموكراتيك (يعني  حزب سوسياليست برخالف حزب] ٦[
عنوان به را حزب سوسياليست شهرت داشت. اين كار تأكيد غيرحزب كمونيستي بودن) سازماندهي اعتصاب 

 امري كه بعدها اهميت آن مشخص شد.  -افزايش داد» جناح چپ«و متعلق به » دموكراتيك«جرياني 

]٧ [António de Spínola مقام  قائمكار پرتغال و  هاي محافظه ) از ژنرال١٩٩٦-١٩١٠( نوالياسپ ويآنتون
داوطلب در به عنوان  يزمانوي كه  .پيش از سرنگوني رژيم فاشيستي و مغضوب حكومت بود ستاد ارتش سيرئ

 نيتواند در ا ينم يال از نظر قدرت نظامغپرتمعتقد بود  بود، دهيدر كنار فرانكو جنگ اياسپان يجنگ داخل
مطرح را ها  با مستعمره ونيفدراس ينوع شنهاديپ يو نيبرسد. بنابرا يروزيبه پ مستعمراتهاي استقالل  جنگ

پيوست  ١٩٧٤آوريل  ٢٥وي به قيام  .رفتيپذ يوجه نم چيبه ه زياستقالل مناطق تحت اشغال را ن اماساخت  يم
(آخرين رهبر رژيم فاشيستي پرتغال كه پس از مرگ ساالزار جانشين او شده  مارچلو كائتانوو پس از سرنگوني 

اش و  گرايانه دولت موقت جديد برگزيده شد اما به سرعت مواضع راست بود) به عنوان نخستين رئيس
 نيكار در اول كه ژنرال محافظه ي. در حالآشكار شد يبه روشن اف.اي ام. ميان وي وكامالً مخالف  نظرهاي نقطه

، كرد ميها صحبت  قاره يدر تمام پرتغالماندن  ياقباز  انيخود به عنوان رهبر حكومت نظام ينطق رسم
وي بيش از چند ماه در مقام خود باقي  ها مصمم بودند. مستعمره استقالل يبرا دكرده بودن اميكه ق يافسران

كودتا زدند كه ناموفق بود. اسپينوال دست به  ١٩٧٥ مارس ١١نماند و ناچار به استعفا شد. وي و حاميانش در 
شود كه وي در تبعيد  گريخت و بعدها به برزيل پناهنده شد. گفته ميفرانكو  ياياسپان بهنافرجام  يس از كودتاپ
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ي را برعهده داشت. با اين حال مواضع راست افراط ضد كمونيستي ينظام شبه يستيگروه تروررهبري يك 
ميالدي به  ٨٠ي  رنگ سازد. او در دهه كم ١٩٧٤آوريل  ٢٥ست نقش او را در قيام نتوان اسپينوال ي گرايانه راست

جمهور وقت به عنوان سمبل انقالب پرتغال، باالترين مقام  رسماً از سوي رئيس ١٩٨٧پرتغال بازگشت و در سال 
 مترجم - !نظامي به وي اهدا شد

]٨ [Silent majority  به پرتغالي)maioria silenciosa.( كار  جريان اكثريت خاموش، جرياني محافظه
 مترجم -شدند ي مدني و نظاميان پرتغال بود كه پايگاه اسپينوال محسوب مي در ميان بخشي از جامعه

كردند: تمركزگرايي و قدرت  اي سوسياليستي ارائه مي نيروهاي رقيب دو مدل متفاوت براي ساختن جامعه ]٩[
رتغال مدافع آن بود، از يك گذار سوسياليستي از باال و الغاي مالكيت . مدل متمركز كه حزب كمونيست پخلق

كه ام.اف.اي ») قدرت خلق(«كرد. مدل قدرت مردمي  خصوصي و در نتيجه پايان بخشيدن به استثمار دفاع مي
» از باال«كمك كرد، با اين مفهوم سوسياليسم  آنتر  شفاف  بندي و بيان هرچه به مفصل ١٩٧٥در اوايل تابستان 

 مخالف بود و بر مشاركت مستقيم همگان تاكيد داشت. 

 ]١٠) [COPCON (Comando Operacional do Continente  نيرويي كه با هدف حفاظت از
يس نظامي فرايند گذار به دموكراسي تاسيس شد. اين نيرو كه شامل تفنگداران دريايي، چتربازان، كماندوها و پل

شدن  يملها و  الحات ارضي، اشغال زميناصبود و هدايت آن را ژنرال كاروالو برعهده داشت، نقش مهمي در 
 مترجم -ايفا كرد.  عيصنا

]١١ [Otelo Saraiva de Carvalho ،تاكنون). وي سازمانده و معمار  -١٩٣٦( كاروالو يج واياتلو سارا
بود. وي پس از سرنگوني فاشيسم، فرماندهي نيروي امنيت داخلي را بر  ١٩٧٤آوريل   ٢٥انقالب ميخك در 

  مترجم –گرايان راديكال نزديك بود.  اف.اي تعلق داشت و به چپ به جناج چپ ام. اوعهده گرفت. 

و مالكان  ، زيراها ناشي از ضرورت بود در اين مورد بايد اندكي احتياط به خرج داد. بسياري از اين اشغال ]١٢[
هاي  هاي كاري كه تحت كنترل كارگران بود بنگاه عموماً محل ها را رها كرده بودند. كار و كسب دارانْ زمين

 مبارزترين كارگران را داشتند. هايي كه  ضرورتاً بنگاهنه تر بودند و  كوچك

]١٣ [Retornados شد كه در خالل  اي اطالق مي يا بازگشتگان، لقبي است كه به شهروندان پرتغالي
 سائو،يب نهيورد، گ پيكاز مستعمرات سابق پرتغال كه به تازگي استقالل يافته بودند ( ١٩٧٦تا  ١٩٧٤هاي  سال

كه اين اصطالح به بازگشت اشاره  گشتند. با آن ) به كشور بازميكيآنگوال و موزامب ژهيو به و پيسائوتومه و پرنس
دارد، اما بايد توجه كرد كه بسياري از اين افراد در كشورهاي مستعمره پرتغال به دنيا آمده و يا از كودكي در 

اشت ي پرتغال تاثير عميقي گذ جا زندگي كرده بودند. بازگشت جمعيت زيادي از ساكنان مستعمرات بر جامعه آن
 مترجم –



٢٢ 
 

به رهبري  ،بودندنظاميان چپ راديكال كه از اعضاي جناح چپ ام.اف.اي شماري از ، ١٩٧٥نوامبر  ٢٥در  ]١٤[
اين نظاميان با اين تحليل كه جناح راست (همانند شيلي) در تدارك  .زدند يي نافرجامكودتا دست بهكاروالو 

 ،آنانشكست در پي  ت را به دست گيرند.منتوانستند حكوگرا  كودتاگران چپ. نددستي داشت كودتاست قصد پيش
خود خلع  يها تيمسئول يانقالب از تمام يتوسط شورامنحل شد و كاروالو به زندان افتاد و  نيروي امنيت داخلي

 مترجم -شد. 

انقالب «پرتغال به  خيو آشوب انجام شد در تار يزير بدون خوناين سبب كه  به انقالب پرتغال] ١٥[
 مترجم - شهرت دارد »كيدموكرات
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