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 اشاره

ترین حزب سرعت به بزرگو بهگذاری پایه 0891حزب کارگران برزیل در سال 

با احزاب هم مرزبندی مشخصی چپ در امریکای لاتین بدل شد. این حزب در آغاز 

دموکراسی داشت. رمز موفقیت و احزاب نوع سوسیالبا سنتی چپ استالینی و هم 

ی جدید، حزب در آغاز هزاره ؟ای این حزب چه بودی پایگاه تودهی گستردهتوسعه

ن د و بالاتریشترین حزب در مجلس نمایندگان و مجلس سنای برزیل کارگران بزرگ

میزان رأی در تاریخ این کشور را به دست آورد. لولا دا سیلوا و در پی او دیلما روسف، 

رؤسای جمهور برزیل بودند.  3102اوت  20تا  3112دو عضو این حزب، از ابتدای 

وضعیت امروز این حزب را بررسی  های پیشاروی چپ برزیلچالشی ر در مقالهتپیش

ی تکوین و گسترش این حزب در نخستین ی حاضر، به شرح نحوهایم. مقالهکرده

 های متمایزش از احزاب سنتی چپ اختصاص دارد.های فعالیت آن و ویژگیسال

*** 

ریخ جنبش سرآغاز فصل جدیدی از تا 0898تأسیس حزب نوع جدید در سال 

ی ، تجلی استقلال سیاسی طبقهای: ایجاد حزبی تودهرودشمار میبهکارگری برزیل 

گرا و رزمنده، فارغ از هرگونه رابطه با کارگر و زحمتکشان، حزبی دموکرات، کثرت

داری، همبسته با مشخص ضدسرمایهطور ای به، با برنامههاطبقات حاکمه و دولت آن

ی پساانقلابی )اتحاد هاسر جهان و مستقل از سیاست حکومتمبارزات کارگری در سرا

آمدهای تکوین پیمفهوم حزب جدیدی است که  شوروی، چین و امثال آن(. بحث بر سر

ی کارگران ی تلاش صدسالهرود. حزب نوع جدید ثمرهی برزیل فراتر میاز محدوده آن

ها با برای دستیابی به استقلال سیاسی است. در آغاز قرن بیستم، آنارکوسندیکالیست

ی بارزهگیری مستقل مانگیز برای سمتی طبقاتی شگفتانگیز و روحیهشوری تحسین

یاسی ی حزب سشان این مبارزه به رد اندیشهگراییمپرولتری کوشیدند، اما به سبب جز

https://pecritique.com/2021/05/31/%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%D9%BE-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%A7/
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ترین تلاش را برای ( بود که بیشPCBای انجامید. این حزب کمونیست برزیل )توده

جا ایجاد حزب کارگری واقعی در برزیل به عهده گرفت. اما منطق استالینیسم به آن

ادرهایش، رغم از خودگذشتگی و فداکاری اعضا و کمنتهی شد که این حزب علی

 خودی را در پیش گیرد.« بورژوازی ملی»سیاست تبعیت از 

گیری در کنار وابستگی عقیدتی به اتحاد جماهیر شوروی و فقدان این سمت

تا به امروز، همچنان این  0823حزبی، انشعاباتی را در پی داشت که از دموکراسی درون

ب طی این دوره حزب را حزب را تضعیف کرده است. )اکثریت رهبران تاریخی این حز

 اند(.ترک کرده

گتونلیو واگراس  0891( که در سال PTBحزب دیگر یعنی حزب کارگران برزیل )

بنیان نهاد و پس از آن ژان گولارت و ائونل برزیولا آن را رهبری کردند، هرگز چیزی 

ی أتری به آن رهای کارگر، جمع وسیعجز یک دستگاه پارلمانی نبود که در میان توده

 یای در رابطه با طبقهدادند، اما )جدا از موارد استثنایی( تعهد سیاسی یا برنامهمی

توان در حزب جنبش دموکراتیک برزیل کارگر نداشت و همین وضعیت را می

(PMDB نیز مشاهده کرد. این حزب تنها حزب اپوزیسیون بود که از طرف )

 1شد.سی جدید تحمل میتا اجرای اصلاحات سیا 0829دیکتاتوری نظامی از 

های شصت و هفتاد، باید گفت که دهه« مسلح چپ»های کوچک در خصوص گروه

رغم ی کارگر حضور واقعی داشته باشند و علیها هرگز نتوانستند در میان طبقهاین گروه

شان در پی عملیات کوچک خود و منزوی بودن از زدنیقهرمانی و شجاعت مثال

 انگیزی پیدا کردند. ا سرانجام غمپرولتاریای شهر و روست

                                                      

توسط دیکتاتوری نظامی وضع شد، در  0891ی قانون مربوط به اصلاحات سیاسی که در آغاز دهه0 

 مسیر به رسمیت شناختن یک حزب، موانع بورکراتیک سختی را قرار داد.
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ای است که مظهر کارگران مرد چنین معرف پیدایی حزبی تودهحزب نوع جدید هم

ی کنند، یعنی حزبی که در طبقهو زنی است که علیه سرمایه و دولت آن مبارزه می

 کارگر، کشاورز و روشنفکران ریشه دارد.

 0829رگری بود که پس از سال ی کاابتکار ایجاد حزب نوع جدید در دست طبقه

به وجود آمد، بدون این که ارتباطی با استالینیسم یا پوپولیسم داشته باشد. این حزب 

ی طبقاتی خود، ضرورت تشکیلات سیاسی مستقل را دریافته ی مبارزهی تجربهبر زمینه

ی هغریز»گرایی و انداز جدید را با واقعهای کارگری که چشمبود. رهبران اتحادیه

های مختلف فعالان مارکسیست متحد شدند کردند، با نسلخود نمایندگی می« طبقاتی

خود  ی سوسیالیستیکه از گذشته درس گرفته بودند و تجارب سیاسی غنی و اندیشه

 0892های گیری حزب جدید طی سالرا به حزب جدید وارد کردند. بدین ترتیب شکل

طوری که هر جریان با سیاسی گوناگون بود، بههای ی ترکیب جریانفرآورده 0892تا 

ها ی خود، سهم خویش را در ساختمان این حزب ایفا کرد. این جریانحساسیت ویژه

 عبارت بودند از:

کارگری، مبتکران و رهبران قانونی و کسانی « راستین»های اعضای اتحادیه -1

ها اند و دژ و نماد آنگاهای، مبارزه و به لحاظ طبقاتی آای تودهکه مظهر جنبش اتحادیه

( است )سائو آندره، سائو برناردو دو کامیو و ABCی موسوم به ای.بی. سی )منطقه

کز در آن متمر« پرولتاریای جدید»ی صنعتی سائوپولو، جایی که سائو کیتانو، حومه

 است(.

ی سختی را در های سال مبارزههای کارگری که سالاپوزیسیون اتحادیه -2

« زرد»های ی حکومت و بوروکراسی اتحادیهنشاندههای دستعلیه اتحادیهها کارخانه

 به پیش برد.

 های کشاورزی الهام گرفته از مسحیت.های کارگران کشاورز و اتحادیهاتحادیه -3
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های مربوط به کلیسا، (، سازمانCEBای کلیسایی )های پایهکمون -4

گران کردند و با کارزمین کار میبیها و روحانیون غیرکاتولیک که با کشاورزان کشیش

 های مسیحی که تمایلات سوسیالیستی دارند.شهری متحد شده بودند و نیز دیگر بخش

ای که سازمان خود «های مسلحچپ»فعالان سابق حزب کمونیست برزیل یا  -5

 را ترک کرده بودند.

ها، های گوناگون )تروتسکیستهای انقلابی چپ از گرایشگروه -6

 ها و امثال آن(.کاسترویست

اران نگشناسان، اقتصاددانان، معلمان، نویسندگان، روزنامهروشنفکران: جامعه -7

 اند.و امثال آن که به جنبش کارگری و یا تئوری مارکسیستی جذب شده

های چپ حزب جنبش دموکراتیک برزیل اعضای پارلمان که در ابتدا به جناح -8

 تعلق داشتند.

ی کارگر و روشنفکران جدید تجمع تاریخی طبقهتوان گفت که ایجاد حزب می

گرا ولی غالباً دهد، یعنی دو نیروی اجتماعی که گاه مسیرهای همرا نشان می« آن»

 اند.واگرا را دنبال کرده

ی تاریخی فعلی برزیل های چندی از لحظهگیری حزب نوع جدید ویژگیروند شکل

ی ای کلیسایهای پایهبااهمیت کمونهایی چون نقش بسیار دهد، ویژگیرا به دست می

گیرکننده است؛ گویا مسئله بر سر زمین. از دیگر سو، این روند غافلو کشاورزان بی

ای است که از متون کلاسیک مارکس و انگلس به نمایش گذاشته شده است: قطعه

ای که در مراکز بزرگ صنعتی مدرن به وجود آمده است، یا جنبش جنبش کارگری

ای که فراتر از مبارزات اقتصادی خود ضرورت ایجاد یک حزب کارگری را کشف اتحادیه

ی کارگر کرده است؛ حزبی که اقشار اجتماعی گوناگون خلق را تحت رهبری طبقه

 سازد.درهم جاری می
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 ی کارگراستقلال طبقه

گیری رهبری آن نشان تنوع منشاء پیدایش حزب نوع جدید، خود را در شکل

ر تها قرار دارند: لویی ایناسیو داسیلوا که بیشس حزب، رهبران اتحادیهدهد. در رأمی

ی فلزکاران سائو برناردو است )او از طرف رژیم به لولا معروف است و رییس اتحادیه

به سناتوری مجلس انتخاب شد(؛ ژاکوب بیتار از  0892نظامی اخراج اما در نوامبر سال 

ی پورتو ی کارمندان بانک از منطقهترا رییس اتحادیهی کارگران نفت، اولیویه دواتحادیه

به  0821ای، )که از سال الگره، رهبران انقلابی پیری چون آپولو نیودوکاروالوی افسانه

 0899بعد یک رهبر کمونیست بود و آزادسازی چندین روستای فرانسوی را در سال 

شناس شاغل در سازمان داد( روشنفکران مشهوری چون فرانسیسکو وفوت، جامعه

 ی آثار مهمی درباره تاریخ جنبش کارگری برزیل.دانشگاه سائوپولو و نویسنده

های گیری سریع حزب نوع جدید که طی دو سال صورت گرفت، اکثر گروهشکل

ند گیر کرد. برخی تصمیم گرفتگیری سوسیالیستی یا کمونیستی را غافلدارای جهت

خصوص ی چپ، به«ماندهعقب»های بخشبه حزب جدید وارد شوند ولی اکثریت 

حزب کمونیست برزیل که طرفدار شوروی بودند  -های دارای سنت استالینی نظیرگروه

چنین کرد و هم( آن را نمایندگی میA Hora do Povo) یو جریانی که نشریه

( که از شرکت در انتخابات خودداری Pcdobحزب کمونیست طرفدار آلبانی برزیل )

( یعنی اپوزیسیون PMDBح دادند در حزب جنبش دموکراتیک برزیل )ترجی -کرد

 بورژوا لیبرال باقی بمانند.

ای از ای جدید )که پارهزمانی که آثار و علایم جنبش اتحادیه 0899در سال 

« اشرافیت کارگری»ی یا نماینده« بنگاهی و غیرسیاسی»شناسان آن را عجولانه جامعه

ی حزب کارگری مستقل را به شکل هرچه د، ایدهبندی کردند( متجلی شطبقه

ای بود که های مختلف مطرح کردند؛ این ایدهاتحادیه« حقیقی»تری رهبران وسیع
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ها در درگیری با دستگاه احتمالاً در تجارب مبارزات اعتصابی تاریخی اولیه اتحادیه

برزیل )از  بندی از مبارزات اجتماعی تاریخ متأخرنظامی حکومت و در جمع -سیاسی

 به بعد( ریشه دارد. 0829

 0899که در سال « گردهمایی برای دموکراسی»بدین ترتیب بود که لولا در 

دهی کرده بود، تز اصلی این اپوزیسیون اپوزیسیون لیبرال چپ در ریودوژانیرو سازمان

را به کمک دیگر رهبران اتحادیه کارگری رد کرد. هدف او این بود که پیرامون حزب 

به وجود آورد. « تریی دموکراتیک وسیعجبهه( »PMDBجنبش دموکراتیک برزیل )

ی بحثی علیه این سیاست سنتی، یعنی تابع مثابهرا به 0829او آگاهانه تجارب سال 

ارگران اگر ما ک»گوید: کند و میکردن جنبش کارگری به پوپولیسم بورژوایی مطرح می

کنترل نکنیم، هنگامی که بورژوازی از  0829وحدت نیروهای اپوزیسیون را، نظیر سال 

نیز شکست  کند، ماکند و سقوط میها پشت میگیرد به آنکارگران فاصله می

لولا بدون این که ضرورت برخورد متحدانه با رژیم نظامی را رد کند، اهمیت «. خوریممی

ی کارگر مسیر طبقه»شود: ی کارگر قایل میاصلی را برای سیاست مستقل طبقه

ر ی کارگر دیناپذیر خود را طی خواهد کرد تا به هدف خویش دست یابد. طبقهبرگشت

را به وجود خواهد آورد. این طبقه نباید صرفاً یک وسیله باشد یا زود حزب سیاسی خود 

طور مستقیم در رویدادها شرکت کند و قدرتی را که بایستی بهو واضح است که می

ی ی سیاسی این بدین معنی است که طبقهکند نشان دهد. در صحنهنمایندگی می

 کارگر باید حزب خود را به وجود آورد.
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 تأسیس حزب جدید

ی کارگری لولا، اولین در سائو برناردو کامپو، دژ اتحادیه 0898ر ماه اکتبر سال د

گردهمایی ملی حزب جدید برگزار شد. به لحاظ عملی این نشست به معنی تأسیس 

حزب جدید و انتخاب اولین رهبری موقت آن بود. در کنفرانس توضیح سیاسی 

حزب نوع جدید برای آن : »مختصری با هدف تشکیل حزب علنی ارائه و تأکید شد

کند تا تمامی قدرت اقتصادی و سیاسی مستقیم در دست زحمتکشان قرار مبارزه می

چنین از در این سند هم«. گیرد. این تنها راه پایان دادن به استثمار و سرکوب است

ای وسیعی علیه رژیم جنبش توده»ی نیروهای دموکرات خواسته شده است که همه

حزب نوع جدید مبارزه را با هدف ایجاد فدراسیون «. ریزی کنندهدیکتاتوری پای

(، شروع کرد، بدین ترتیب که بر این CUTهای کارگری، مرکز واحد کارگری )اتحادیه

تنها زمانی به ( »CUTهای کارگری)واقعیت تأکید ورزد که ایجاد فدراسیون اتحادیه

که به دولت وابسته است نابود ی کنونی ی مؤثر عملی است که ساختار اتحادیهگونه

 «.شود

دویست و پنجاه هزار کارگر فلزکار در شهر  0891های آوریل و مه سال در ماه

ی پلیس و ارتش به اعتصابیون )رویدادی که سائوبرناردو اعتصاب کردند. پس از حمله

کنترل « میانجی»ترین رهبران اعتصاب شد و با یک موجب زندانی شدن لولا و مهم

طور موقت به فرصتی برای تجدیدقوا نیاز بر اتحادیه به اجرا درآمد( جنبش به ارتش

نایی های جدید تواانگیز اتحادیهالوصف پیشگامان حزب جدید با قدرت شگفتداشت. مع

 ای نشان دادند.دهی تودهخود را در سازمان

 ست وهای مه و ژوئن کنفرانس ملی حزب نوع جدید با حضور نمایندگان بیدر ماه

دو ایالت برزیل برگزار شد. این کنفرانس حدود سی هزار عضو حزب را نمایندگی 

ای تدوین شد که حزب نوع جدید را کرد. در این کنفرانس مانیفست و برنامهمی
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داری استثمار دانست که توسط سیستم سرمایهی کسانی میترجمان واقعی همه»

 تریو علنی است و از پایگاه وسیع ای که دموکراتیکو نیز حزبی توده« شوندمی

برخوردار است. هدف این حزب، طبق اسناد و مدارک موجود، عبارت از آن بود که 

گان دیدبدیل قدرت را برای کارگران و ستم»ماشین سرکوب رژیم کنونی را نابود کند و 

ای بدون استثمارکننده و استثمارشونده رهنمون شود. تدارک ببینید که به جامعه

ای با ها در جهت ساختمان چنین جامعهی آناند که مبارزهکارگران بدین امر واقف

 «های بزرگ در تضاد قرار دارد.المللی سرمایهمنافع ملی و بین

مشخص کار نکرده است، « آیینی»وجه حول هیچبا وجود این، حزب نوع جدید به

 پاسخ گذاشته شده استباز و بیای آگاهانه های برنامهگیریبسیاری از مسایل و موضع

ها در مقیاس ای را داشته باشند و بحثرشدیابنده« پختگی»ی فعالان امکان تا همه

های مشخص مثلا در همبستگی با گیریبزرگی پیش برده شود. این امر، با وجود موضع

ی سیاست خصوص در صحنهبه 0ی سیاسی کارگران،انقلاب ساندینیستی و یا مبارزه

المللی صادق است. ظاهراً مسئله این است که فعالان و رهبران حزب نوع جدید بین

انگیز چپ قدیم برزیل را تکرار کنند و به همین دلیل هم از خواهند اشتباهات غمنمی

ی تبدیل کنند، خوددار« کشور سوسیالیستی»این که حزب خود را به وابسته به یک 

 کردند.

 

  

                                                      

« های ما نیز هستها، خواستهای لهستانیخواست»ای تحت عنوان لولا در مطبوعات برزیل مقاله0 

 نوشت و در روم با لخ والسا ملاقات داشت.
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 یک حزب باز و علنی

وجود تعداد « باز»ی یک حزب مثابههای خاص حزب نوع جدید بهیژگییکی از و

های مارکسیستی( در طور کلی سازمانهای چپ )بهمعینی گروه، سازمان و یا جریان

ها ای از این گروهی خود را دارند. پارهآن است که غالباً ساختار خاص و نشریات ویژه

د داننای میی حزب واقعاً تودهمثابهبه ی اصلی خود را ساختمان حزب نوع جدیدوظیفه

ای رزمنده دارد و در صددند در آینده آن را به نیرویی تبدیل کنند که بتواند که پایه

ای دیگر هروند تغییرات سوسیالیستی انقلابی را در برزیل هدایت کند. در مقابل گروه

حقوقی  -سیاسی دانند که ابزار بیانمی« ای تاکتیکیی تودهجبهه»این حزب را 

لنینیستی پیشگام، یعنی  -کارگران است که در درون آن باید حزب مارکسیستی

 ریزی کنند.سازمان خود را پایه

یکی از رهبران حزب جدید، آپولو کاروالو )که چندین سال سازمان پیشگامی را 

ی حساس متنی کرد( به منظور گشودن بحث پیرامون این مسألهمخفیانه رهبری می

توانند برای حزب جدید بسیار ثمربخش ین کرد؛ از نظر او جریانات سیاسی میتدو

م ای و تجلی مستقیی یک حزب تودهمثابهی حزب بهباشند، به شرطی که ماهیت اولیه

ها کیفیت جدید جنبش کارگری و خلقی در برزیل را درک کنند. بدین ترتیب آن

آموزند. دهند و از واقعیت جدید مید میشناسی را یاکارکرد دوگانه دارند: علم جامعه

نباط بایست این استاین جریانات برای این که بتوانند چنین نقشی را بازی کنند، می

غلط خود را کنار بگذارند که حزب نوع جدید را توافق تاکتیکی و موقت بین ساختارهای 

ی حزب به مثابه دانستند و به جای آن ماهیت اینهای اقتصادی میناپایدار بر سر هدف

ها و حزب مبارزه، حزبی که حزب سیاسی نوع جدید را درک کنند، یعنی حزب توده

 گیریتر جهتکند( و از همه مهمعمیقاً دموکراتیک است )امری که تمرکز را نفی نمی

 هاست.آن عمل سیاسی مستقل توده
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 قانونی شدن

ی حزبی مثابهاستقرار خود بهی هشتاد اولین گام را در راه حزب نوع جدید طی دهه

رژیم نظامی برداشت. حزب جدید موانع « رفرم سیاسی»قانونی در چارچوب قوانین 

را پشت سر گذاشت که « قانون جدید در مورد احزاب سیاسی»نهایت دشواری مثل بی

کرد )یا این که هایی که هنوز در پارلمان نماینده نداشتند ممانعت میاز ورود جریان

های کشور حضور داشته باشند(. پنجم شهرداریبایستی در یکهای حزبی میکمیته

مقامات حکومتی مجبور شدند موقعیت قانونی موقت را برای این حزب به رسمیت 

 تری مطرح شد(.بشناسند )برای به رسمیت شناختن قانونی نهایی شرایط سخت

تفاده کند، خود را شدن اسدر واقع حزب جدید توانست از مبارزه در جهت قانونی

 هاییی تعداد اعضای خود را وسعت بخشد و هستهدر سطح کشور گسترش دهد، دامنه

 ی ساختار فعال و دموکراتیک آن را بنا سازند.های مرکزی( که پایهرا سازمان دهد )گروه

دهندگان ای بود که سازمانهای جذاب حزب جدید طی این دوره شیوهیکی از جنبه

قوانینی که  –ق آمدن بر موانع قوانین خودکامه در پیش گرفت حزبی جهت فای

 زمان توانستو هم -ای تبدیل کندهای سیاسی حاشیهخواست کارگران را به پدیدهمی

ایه حرکت های پساختار تشکیلاتی حزبی دموکراتیک را به وجود آورد که با اتکا بر سلول

نه دارد: کارکرد قانونی و صرفاً رسمی کرد. نتیجه این که حزب امروزه کارکردی دوگامی

شود، و کارکرد واقعی که در آن نمایندگی از طرف گیری نمیگونه تصمیمکه در آن هیچ

د و شونای دموکراتیک انتخاب میها قانونی نیست( به شیوهها )که موجودیت آنهسته

د گیرنگیری حزب تصمیم میی جهتکنند، دربارههای محلی شرکت میدر کنفرانس
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کنند ها انتخاب میها در سطح استانو نمایندگان خود را برای شرکت در کنفرانس

 کنند(.ی ملی را انتخاب می)نمایندگانی که خود، نمایندگان کنگره

ی گیرنده پایهشود، تصمیمای که اختلاف مهمی در میان رهبری ایجاد میاز لحظه

خواستند که حزب در انتخابات ای از رهبران میپاره 0899حزبی است. مثلًا در سال 

جمهوری که از طرف دیکتاتوری تحمیل شده بود، شرکت کند و به غیرمستقیم ریاست

رإی دهند. )نامزدی که سازش بین حزب جنبش دموکراتیک برزیل « تان کردو نوس»

(PMDBو بخش )( هایی ازPDS یعنی حزب رژیم نظامی پیشین را نمایندگی )

های حزبی را جویا شود و نمایندگان کرد(. رهبری حزب تصمیم گرفت نظر هستهمی

ای و ملی با اکثریت عظیمی علیه چنین های محلی، منطقهها در سطح کنگرهاین هسته

 شرکتی در انتخابات رأی دادند.

 

 های حزبینقش مرکزی هسته

ها هستند که از این ها برای حزب نوع جدید اهمیتی اساسی دارند. این هستههسته

تشکل، حزب نوع جدیدی را به وجود آوردند و تمایزی عمده بین این حزب و احزاب 

تماعی های اجاند، بدین ترتیب که در مبارزات و جنبشقانونی دیگر در برزیل ایجاد کرده

ها، مراکز کارگری، محلات ها، بانکجا که در کارخانهاند و از آنفعالانه شرکت کرده

ها و در شهر و روستا حضور دارند، برای حزب نوع جدید ونی، مدارس ، دانشگاهمسک

دهی، فعالیت روزمره و شرکت اند که به ابزار ترتیب، سازماناین امکان را فراهم آورده

دهندگان داران و رأیها؛ به سخن دیگر به حزب فعالان و نه طرفمداوم در بسیج توده

 تبدیل شود.

ای ههای مثبت تشکیلات مارکسیستی و کمونجا که جنبهز آنهای حزبی اهسته

اند، به منبع اصلی نیروی زندگی برای حزب نوع جدید ای کلیسایی را جذب کردهپایه
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ه اند، کبنیان گذاشته« زندگی روزمره»ی حزب مثابهاند و این حزب را بهتبدیل شده

د. ی کارگر ریشه داراتی در طبقهریزی شده است و به لحاظ تشکیلشالوده« هااز پایه»

ای هستند که در نظارت بر رهبری، اختیار کامل ها ساختار پایهافزون بر این، هسته

ی مرکز بحث آزاد، بدون مانع پیرامون سیاست حزب و اقدام عملی آن، مثابهدارند و به

 های حزبی شرط اصلی واند، و سرانجام هستهضامن تجلی ماهیت دموکراتیک حزب

ای را داشته باشد و بتواند نقش خود را اند که حزب خصلت یک حزب تودهضروری آن

ای وابسته به دستگاه شکل و پراکندهی آن هواداران منفعل، بیایفا کند و بدنه

گاه دموکراسی یا دستچون سوسیالهایی همبوروکراتیک )دستگاه پارلمانی تکنوکرات

 استالینیسم(، تبدیل نشوند. چونناپذیری هماقتدارگرای انعطاف

قاد ای انتتر برنامهمخالفان حزب جدید از تنوع سیاسی حزب و نبود توضیح دقیق

هایی که در حزب گرد ها و سازمانی گروهها به تنوع ریشهکنند. هر دوی این نشانهمی

ی ایهشود که بحثها مربوط میتر آنتر، بازتر و دموکراتیکاند و ماهیت گستردهآمده

کند، امری که در اکثر احزاب سازد و حتی به امکان آن کمک میدرونی را ممکن می

ای حدی که چنین شیوهبرد )بهها راه می)با سنت استالینی( به خفه کردن منظم بحث

 بازگشت شده( و به انشعاب و دشمنی منتهی شده است.غیر قابل

ت نباشد که بدنه امکان داشته های حزب جدید حتی اگر برآمده از این خواسویژگی

را با حرکت از رشد واقعی و مشخص آگاهی  -و حتی خود حزب  -ی حزب باشد برنامه

طبقاتی پرولتاریای شهر و روستا شکل بخشد، اما از این خواست مؤسسان و رهبران 

 کند.خاصی وادار نمی« فرمول»وجه به پذیرش هیچها را بهآید که تودهحزب برمی

قریباً نیم قرن سروری دم و دستگاه بورکراتیک و پوپولیستی دولت بر پس از ت

داری و های ضدسرمایهرسد که حزب جدید بهترین سنتی کارگر، به نظر میطبقه

 0828تا  0829هایی که از سال استقلال جنبش کارگری را پی گرفته است؛ سنت
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را پیاده کند، که طبق  «دولت جدید»وجود داشت. )قبل از آن که واگراس قانون حذف 

های کارگری تحت قیمومت دستگاه های چپ نابود شد و اتحادیهآن استقلال سازمان

ی جدیدی است، نه تنها به این دولتی قرار گرفتند(. با این حال، حزب نوع جدید پدیده

و جنبش کارگری سال  0891خاطر که پیوند تاریخی مستقیمی بین حزب نوع جدید 

هایی چون ایولو دوکاروال و ماریو پدروزا )که به استثنای شخصیت -ردوجود ندا 0829

ه بلک -گذاری کرد( اپوزیسیون چپ را در حزب کمونیست برزیل پایه 0838در سال 

در  طور مشخصای آن )بههای تودههای تشکیلاتی و پایهتر به این خاطر که شکلبیش

 تفاوت دارد. ای موجود قبل از جنگهای تودهروستا( با پایه

بایست خود را از باری که چهل سال تمام بر دوش آن اما حزب نوع جدید می

ها، مانورهای عریض و طویل ی تودهکند فارغ سازد؛ انفعال، تضعیف روحیهسنگینی می

های مختلف طبقات حاکم )که ساختارهای بورکراتیک تا تابعیت از دولت یا بخش

هایی که خود را به این محدود اند( و اتحادیه«ملی»یا « مترقی»، «دموکرات»اصطلاح به

ی مددیار خواهد رأی بیاورد، وظیفهبار میکند که برای حزبی که هر چهار سال یکمی

 اجتماعی را به عهده بگیرند.

جدید  گیری حزبی شکلکننده و بارزی که پایهی اصلی تعیینبه سخن دیگر، ایده

ی معیار سیاسی در خدمت آن بوده است چیزی مثابهبهرا ریخته است و تا به امروز 

المللی کارگران )انترناسیونال ی انجمن بیننیست جز نظری که مارکس در اساسنامه

ر ی کارگدست خود طبقهی کارگر بهرهایی طبقه»بندی کرد که طبق آن صورتاول( 

 0«.آیدبه دست می

                                                      

( در آثار کارل مارکس و فردریش انگلس، جلد 0929المللی کارگران )ی موقت انجمن بیننامهاساس0 

 .0823، سال 09، ص 02
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 برای سوسیالیسم

ی که آخرین مرحله 0890ی خود در سپتامبر ی ملحزب نوع جدید در کنگره

ای خود اعلام کرد. لولا در چارچوب استقرار قانونی آن بود، سوسیالیسم را هدف برنامه

م سوسیالیس»ی مثابهدموکراسی را بههای گوناگون، سوسیالها و مصاحبهکنفرانس

رزیل م در برد کرد و بر ضرورت مسیر دیگری برای انقلاب و سوسیالیس« بوروکراتیک

 تأکید ورزید.

العاده داشت: در پایان سال ای، حزب نوع جدید رشدی خارقی بسیج تودهدر نتیجه

دویست و چهل و پنج هزار عضو در کل کشور داشت. پایگاه اصلی فعالان حزبی  0893

هزار(، میناس  20ترین شهرها، در جنوب برزیل متمرکز است: سائوپولو )در صنعتی

 0899هزار(. در سال  20( و ریوگرانده دوسول )هزار 22هزار(، ریودوژانیرو ) 21گرس )

شد که حزب به لحاظ قدرت عددی مرز چهار صد هزار عضو را پشت سر حدس زده می

 گذاشته باشد.

کار، »ی انتخاباتی با پلاتفرم انتخاباتی که شعار آن حزب در مبارزه 0893در سال 

د. این پلاتفرم خواهان پایان دادن به حکومت دیکتاتوری بود، شرکت کر« زمین و آزادی

دست گرفتن قدرت توسط کارگران و ساختمان برزیل سوسیالیستی نظامی در برزیل، به

درصد و  1/2 کننده بود:دست آورد مأیوسبود. درصد آرایی که حزب در سطح ملی به

شصد هزار نفر به هشت نماینده. با این حال، واقعیت این است که یک میلیون و ش

داری، سوسیالیستی و دموکراتیک آن رأی داده ی ضددیکتاتوری ضدسرمایهبرنامه

درصد آرا  01بودند. در ایالت سائوپولو که مرکز اقتصادی کشور است، حزب نوع جدید 

عبارت بود از  0893را کسب کرد. علت رقم محدود رأی برای حزب نوع جدید در سال 
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یعنی رأی دادن به « مفید»ای احزاب سنتی و فشار برای رأی تر جلب آردستگاه قوی

 ( بود.PMDBترین حزب اپوزیسیون یعنی حزب جنبش دموکراتیک برزیل )نفع مهم

کننده بود. ای بسیار تعیینهای اتحادیهی فعالیتی حزب جدید در حوزهتجربه

(CUT در سال )های کارگری دیهای بود که فعالیت اتحابه وجود آمد که سامانه 0892

ترین رهبران ی ده میلیون کارگر بود. مهمکرد و نمایندهآهنگ میو کشاورزی را هم

ای در تاریخ مدرن های تودهای که دارای پایههای مرکزی اتحادیهنخستین سازمان

برزیل بودند، یا عضو حزب جدید بودند و یا نزدیک به آن. جریان رفرمیستی )که متأثر 

( بود( در مبارزه برای رهبری در درون جنبش PCBیست برزیل و )از حزب کمون

کننده عقب نشست و ساختار ملی آهنگکارگری شکست خورده بود، از دستگاه هم

( را به وجود CONCLATی زحمتکش )خود یعنی ساختار هماهنگی ملی طبقه

اکره ( معروف شد. امروزه مذCGTآورد که بعدها به کنفدراسیون عمومی کارگران )

 بین هر دو سازمان پیرامون اتحاد احتمالی یا حداقل اتحاد عمل در جریان است.

حزب نوع جدید درصد آرای خود را دو برابر کرد و  0892در انتخابات نوامبر سال 

چه در این انتخابات واقعا تازگی داشت این بود نماینده رساند. آن 09درصد و  1/2به 

تر دست یافته بود. چند یعنی سائوپولو، به آرای بیشکه حزب خارج از دژ سنتی خود 

ی صنعتی حوالی سائوپولو ای که به منطقهسال قبل از آن، حزب نوع جدید را پدیده

روشن شد که مسأله بر سر حزبی ملی  0892دانستند؛ اما، در سال شود، میمحدود می

 کنند.زندگی میدرصد( بیرون از سائوپولو  11است که رأی دهندگان آن اکثراً )

اش مراکز صنعتی بود، در این افزون بر این، حزب جدید با وجودی که پایگاه اصلی

ترین رشد را در شهرهای کوچک و مناطق کشاورزی داشت، به خصوص انتخابات بیش

 ای کلیساییهای پایهگیری کرده بود یا کمونهایی که کلیسا به چپ جهتدر مکان

(CEBدر آن )بود. جا رشد کرده 
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(. در اثر PMDBی اصلی این انتخابات حزب جنبش دموکراتیک برزیل بود )برنده

کرد، مردم ها را آزاد اعلام میزمان دستمزد و قیمتای کاردوزو که همسیاست برنامه

این برداشت را داشتند که حکومت رئیس جمهور خوزه سارنی )جانیشن تان 

 -(PMDBنبش دموکراتیک برزیل )یعنی ائتلافی به رهبری حزب ج -کردونوس(

های اخیر به پیش از صددرصد رسیده بود، مهار کند. شهرت تواند تورم را که در سالمی

(، ضعف حزب نوع جدید و کاندیدای حزب PMDBهای کاردوزو پیروزی )برنامه

دهد که آن هم در اپوزیسیون حکومت دموکراتیک کارگری لئونل بریچولا را توضیح می

 ت.قرار داش

 

 افول حزب دموکراتیک برزیل

ی کاردوزی دوم را هنوز یک هفته از انتخابات سپری نشده بود که حکومت برنامه

دانست در عین این که دستمزدها را اعلام کرد. این برنامه افزایش قیمت را مجاز می

های هوعدداشت. نرخ تورم بلافاصله بالا رفت و به دنبال آن مردمی که از ثابت نگه می

المعل نشان دادند. در حزب جنبش دموکراتیک برزیل مأیوس شده بودند، شدیداً عکس

 دست پلیس و ارتش به شدت سرکوبای به راه افتاد )که بهپایتخت برزیل تظاهرات توده

( )با پشتیبانی CUTی حزب )کنندهی هماهنگشد( و در دوازدهم دسامبر کمیته

کش فراخوان اعنصاب عمومی داد، که نیمی از حمتی زتشکل هماهنگی ملی طبقه

ده میلیون به فراخوان پاسخ « فقط»کشور به حال تعطیل در آمد. طبق اطلاعات رسمی 

کننده این رقم را بیست و پنج میلیون اعلام ی هماهنگمثبت دادند، در حالی که کمیته

 ش فضای اجتماعی وای در مقابل سیاست حکومت و گشایهررو، نارضایتی تودهکرد. به

 کننده آشکار بود.ی هماهنگسیاسی جدید برای حزب جدید و کمیته
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و احزاب بورژوایی که آن را « جمهوری جدید»شورش علیه حکومت سارنی، 

حزبِ نوع جدید  0899سرعت سیاسی کرد و در سال ها را بهکردند، تودهنمایندگی می

رداری ایالات بسیاری، از جمله چندین ها پیروز شد و پُست شهدر انتخابات شهرداری

تی ترین شهر صنعتر از آن سائوپولو، بزرگای هم چون پورتوالگره و مهمپایتخت منطقه

 برزیل و کل امریکای جنوبی را از آن خود کرد.

ا که خود ر -باید افزود که کاندیدای منتخب در سائوپولو، خانم لوئیچا اردندنیا

برخلاف نظر رهبری حزب که او را بیش از حد  -دانستمی« مارکسیست مسیحی»

ی حزبی به شیوه دموکراتیک به منظور پیروزی در از طرف پایه -دانسترادیکال می

 انتخابات برگزیده شد.

شدن استثمارشوندگان و اقشار فقیر جمعیت، در اولین انتخابات روند رادیکال

خت که کاندیدای حزب نوع گر سانیز خود را چنین جلوه 0898ریاست جمهوری سال 

بریزولای پوپولیست و کوواس سوسیال  -«چپ»جدید لولا بر رقبای خود در جناح 

پیشی گرفت و توانست در دوم انتخابات شرکت کند. با وجودی که لولا  -دموکرات

درصد  99گیر گیری سوسیالیستی به رقم چشمای رزمنده و جهتانتخاب نشد با برنامه

ه در برزیل و در مجموع در امریکای لاتین از زمان پیروزی آلنده در ای کرسید، نتیجه

 در شیلی به این سو، نظیر نداشته است. 0891سال 

د و شوانگیز دنبال میای نشاطرشد حزب جدید در امریکای لاتین و اروپا با علاقه

 ی برزیلیاین علاقه از این واقعیت برآمده است که حزب جدید حتی با وجه مشخصه

 تری دارد. اینتر و وسیعخود که با شرایط تاریخی معینی در پیوند است، معنای عام

بر  -ایدر چارچوب ساختار تشکیلاتی توده –ای است تا سابقهحزب تقریباً تلاش بی

طلبی نوکینزی، بازی در جنبش کارگری غلبه کند: اصلاحی معمول سیاستشیوه

سازی گرایی آیینی و جایگزینبورکراتیک، جزمافتادگی پارلمانی، تمرکزمداری عقب
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شماری را در خود دارد و دستگاه دولتی. مسأله بر سر تلاشی است که تضادهای بی

ها حزب جدید را برای کسانی که در برزیل کند. اینخطرات عظیمی آن را تهدید می

ر ندتمکنند، ارزشیا هر جای دیگر دنیا در جهت سوسیالیسم دموکراتیک تلاش می

 کند.می

*** 
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