نقد اقتصاد سیاسی

چالشهای پیشاروی چپ برزیل
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درآمد
حتی برای کسااا یکه ساایاسااز برزیل را بهصااترس ساادنی ل ما یکنند
میتتا د خمرجدیدی باشاااد که این کشاااتر لر ب ر ترین بنران ختل پس از پایان
لیکتاتتری بت ی -ظا ی لر لههی  0891یا حتی  -براسااااظ ظر برخی -لر کل
تاریخ جمهتری برزیل از ز ان خلع ا پراتتر پدرو لوم لر  0998بهسر یبرل .برزیل با
رهمری رئیسجمهتر راسااز افراطی جایر بتلساات ارو که از سااا  9108به این ساات
رسااماً به هیچ ح ب ساایاساای وابسااته متل بلکه هنتز بر حمایز اجتماعی و تتافق
طمقهی حاکم کشااتر و یروهای ساالک تکی اسااز با عقب شااینیهای ساایاساای و
اجتماعی عظیمی تاجه اسز.
اگر پیآ ادهای اجتماعی لر پیشگرفتن یک پروژ ی تلیمرالی افراطی پیش از
این کافی متل ظهتر بیماری همهگیر ویروظ کرو ا به بدترین ساااناریتی اجتماعی
اقتصاالی و بهداشاتی نرر شد اسز .غفلز لولز ز ا ی که تتجه به بیماری و علم
یرسد از تعدال خالص (تلفاس) آن آشکار یشتل  :تا آوریل  9190لر برزیل بیش از
011ه ار فر یا روزا ه  00111فر از کتوید 08-لرگذشتها د .با پدیداری ا تاع جدیدی
از ویروظ و فروپاشای سیستم بهداشز یکسا پس از اولین ضربهی ویروظکرو ا لر
برزیل لر ارظ سا  9191این کشتر به تهدیدی برای جهان تمدیل شد اسز0.
با این حا چپ برزیل  -که لر لههی گذشااته لر تمام مارز های ساایاساای
ب ر شاکسز خترل اسز -لرعین تلاش برای بازپس گرفتن ظارس سیاسی ختل بر
کشاتر بازآرایی و بازسازی پایگا اجتماعی ختل را هدف گرفته اسز .ا چگت ه به این
وضعیز لچار شدیم؟ ا کانهای جلبتتجه جا عه به را خروج از بنران کداما د؟
چهلمین شااامار ی پرو د ی مؤسسس سسهی تحقیقات اجتماعی سسسهقاره
( )Tricontinentalچالشهای پیشااروی چپ برزیل را لر بسترسیاسی ا روز ترل
تنلیال قرار یلهد .این ا ر لر عمل هم بهخاطر تعدال یروهای ترقی و تنتع لر
 0اعدال رسمی برگرفته از اطلاعاس وزارس بهداشز برزیل لر تاریخ گارش این سند لر آوریل 9190
که لر پیت د زیر لر لسترظ اسز:
https://covid.saude.gov.br/
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یان آنها و هم بهخاطر پیچیدگی اوضااع سایاسای لر برزیل کار ساال ای یسز .به
همین للیال اا لر این رو اد گفازوگت با مایندگان تفاوس طمقهی کارگر را برای
کماک باه ختل اان ا ت ااب کرلیم .ازاینرو اا باا الیادا النا  0عاون اتنالیهی لی
لا شااارتیان ) (UNEو عضااات قیام رل ی جتا ان (Levante Popular da
) Juventudeجا دیرا اوهارا 9از هیئز دیر ی رک کارگران تند )(CUT
جتلیا ت دیروظ  0لبیر لی ح ب ستسیالیسم و آزالی ) (PSOLکلی افترس 0از
هیئز دیر ی جنمش کارگران بیز ین ( )MSTگلی ی هافمان  5سااناتتر و رئیس
ح ب کارگران( )PTو والریت آرکاری 6اساتال ؤساسهی فدرا سائتپتلت ) (IFSPو
عضت هئیز دیر ی ح ب ستسیالیسم و آزالی صاحمه کرلیم.
این پرو د به پنج ب ش تقسیم شد اسز:
بخش اول ارزیابی ساایرهایی اسااز که چپ برزیل لر سااا های اخیر ل ما
یکند بخش دوم گساای تگیها و صااالنههای یروهای راسااز را تنلیل یکند
بخش سسس م اب ارهاای تنکیم اتناال را ترل بنا
چالشهای ایرال پایگا تتل ای را بهارزیابی

قرار یلهد و بخش چهارم

ی شااایند7.

بالاخر بخش پنجم روی

0 -Élida Elena
9 -Jandyra Uehara
0 -Juliano Medeiros
0- Kelli Mafort
5 -Gleisi Hoffmann
6 -Valério Arcary
 7یاللاشااز ترجم ا گلیساای :لر این پرو د اصاادلا  popularوقتی نظتر از آن تتل ای یا از آن
رلم اسز به ’ ‘popularترجمه شد اسز .از آنجایی که ترجمهی تنز اللفظی عمتل ًا همان روا ی
را دارل لر تارلی ثل ’ ‘working-class homesاز اصاادلا طمقهی کارگر اسااتفال کرلیم و
لر اشااار به ( classes popularesطمقاس کارگر یا ب شهای طمقهی کارگر) را به کار برلیم که
لیکترین جایگ ین برای آن لر این زبان اسز.

چالشهای پیشاروی چپ برزیل

قش برجستهترین رهمر رل ی کشتر رئیسجمهتر پیشین لتئی ایناسیت لتلا لسیلتا
تأ ل یکند.
تصاتیرهای اساتفال شاد لر این پرو د ب شای از پروژ یی طراحی کنشگرایا ه
( )Design Ativistaهساااتند جمعی که لر طی ا ت اباس  9109با هدف ترویج
خلق و تتزیع هنر و اطلاعرسا ی رایگان مارز با اخمار جعلی و حمایز از ل تکراسی
لر برزیال پدیدار شاااد .لر طی این لور این جمع به واگذاری آثار لیداری هنری
فراختان لال و ساااابقههای طراحی و گرلهمآییهای ب ر را ترویج کرل که لراین
گرلهمآییها قش طراحی لر کمک به ایرال جا عهای ا سا یتر و ل تکراتیکتر ترل
بن قرار یگرفز.

شامار ر های اشای ازکتوید 08-لرساا  9190از کل تعدال ر ها لرسا  9191گذشته اسز .از
اولین ترل لر  09ارظ تا 00لسا مر 9191تعدال کشتهها  0800808فر بتل ا سا تاکنتن بیش از
 911ه ار فر بتل اسز .تصتیرLetícia Ribeiro 2019 :
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ارزیابی وضعیت امروز چپ برزیل
براسااظ گفتهی سااز انهای سیاسی و کارشناسان بسیاری از شکسزهایی که
چپِ برزیل لر سااا های اخیر تنمل شااد حاصاال لرر راهمرلی اسااز که بر این
ب ش حاکم بتل اساااز .این ظریه به مارز ی هالی تنز رهمری ح ب کارگران
( )PTلر سای لهمین ساا ِ لر قدرس بتلن آن بهزیان اصلاحاس عمیق ساختاری که
یتتا ساز طمقهی کارگر را با گشایشی برای تس یر لولز برزیل آ ال کند اولتیز
لال.
بیترلید سایاساازهای اجراشااد ازسااتی دولتهای حزبکارگران بهصااترس
گسااترل ای ز دگی ب شب رگی از رلم برزیل را بهمتل ب شااید .لر یان این اقدامهای
بساایار ساایاسااز بازتتزیع لرآ د (کمکه ینهی خا تال ) ساائتلیز خارجکرلن 06
یلیتن فر از فقر دلق  0بر اا اهی ساااکن (خا هی ن ز دگی ن) که بیش از 0
یلیتن سااکن کارگری 9ساااخته اسااز اف ایش حداقل لسااتم ل بالاتر از رخ تترم
اف ایش است دام رسمی کاهش ابرابری اجتماعی و اف ایش ثمز ام جتا ان از ناطق
پیرا تن شاهری لر لا شاگا های لولتی و خصتصی .بیشک ارتقای ح ب کارگران به
قت ی رریاه هم باه تج ترقیختاهی رتمط بتل که لر اواخر لههی  0881و اوایل
لهاهی  9111تماام ا ریکاایلااتین را لرهم ترلیاد پیروزیهاایی کاه پیآ ادهای
سیاسزهای تلیمرالی لر سراسر قار آن را بهپیش را د.
ا ا بیشاتر ا تقالها حت این واقعیز تمرک اسز که ح ب کارگران برای جلب
حمایز از طمقاس تلف تصامیم سایاسای گرفز و اقدامهای اجتماعی-اقتصالی را
بدون ل ما کرلن رو دی برای آ تزش سااایاسااای اکثریز ب ر کارگران اجرا کرل.
لر تیراه اینرو دها برای اف ایش سااادک آگاهی طمقاتی لر یان ب شهای طمقهی
تتسط و طمقهی کارگر شکسز خترل .پیآ دهای این ا ر با کتلتا علیه لیلما روسف
رئیسجمهتر پیشاین از ح بکارگران لر سا  9106آشکارتر شد که قالر متل روی

’0 Ministry of Social Development, ‘Plano Brasil Sem Miséria
?9 Antunes, ‘Minha casa perto do fim
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رو دی از قاو زگسااترل که قالر به واژگتن کرلن تیرهی ذاکراس برکناری باشااد
حساب کند .ا ت اب لوسا بعد بتلست ارو با  5709یلیتن رأی ( 55لرصد) این لرظ
را بیشترتقتیز کرل.
الیسدا النا باه ا گفز «اگرچه سااار ایهگذاری لر کاهش ابرابری اجتماعی لر
برزیل لر لولزهای ترقی لر این دس قام او را کساااب کرل ا ا سااااز انلهی
طمقاهی کاارگر لر اولتیاز قرار گرفز و لر جا عه مارز ی ایدئتلتژیکی هم وجتل
داشاز .وقتیکه کتلتا ا رام شد ح بکارگران تتا سز برکسا ی که از سیاسزهای
آنها برخترلار شد بتل د یعنی طمقهی کارگر (برای جلتگیری از کتلتا) تکیه کنند».
النا به ا گفز که پس از رفتن لیلما روسااف از قام ریاساازجمهتری طمقهی کارگر
حملههایی را تنمل شاد که برای تضاعیف تتا ایی آنها لر بازگشز به مارز تلاش
یکرل ا ند تضاعیف حقت کارگران و ساز انهای سندیکایی کارگران « .ازاینرو ا
فکر یکنیم که چپ برزیل شاااکساااز راهمرلی (اساااترات)یک) را تنمل شاااد و
هممستگی یروها لر جا عهی دلتب ا یسز».
کلی ماف رت ( )MSTباور لارل که شااکساازهای پیلرپی بساایاری که چپ
برزیل تنمل شاد اساز بر شاکساز راهمرلی للالز میکند (شاکسز راهمرلی
ز ا ی رخ یلهد که یک بازیگر ساایاساای لیگری طمقهای را خنثی یکند « .ا قدعاً
شاکسازهای سایاسای بسیاری را ا ماشتهایم ا ا طمقهی کارگر هنتز ز د اسز و لر
برابر ضربههای بنرانسر ایه قاو ز یکند».
آخرین راهمرل تفقیازآ ی ی کاه برای پیشبرل نافع طمقهی کارگر لر برزیل
در شاااد بتل راهمرل ل تکراتیک رل ی (estratégia Democrático-
) Popularبتل .این راهمرل لر ماارز برای گاذار ل تکراتیک لر پایان لیکتاتتری
بت ی -ظا ی زال شد و لر کا تن برآ د مارز ی تتل ای لر اواخر لههی 0871و 91
در شد.
راهبردِ دم کراتیک مردمی در سه باور است ار جای گرفته است:
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 -0اینکاه تتساااعاهی سااار اایهلاری برزیل از ا رام وظایف ا قلاب
بترژوایی (اصااالاحاس ارضااای ابرابری ندقهای و اجتماعی تنکیم ظم
ل تکراتیک و غیر ) شکسز خترل اسز.
 -9اینکه لر ائتلاف با بترژوازی ل تکراتیک میتتان از عهد ی این
کارها برآ د بلکه رهمران هدایزکنند ی آنها طمقهی کارگر (کارگران شهر
و روستا و لیگر ب شهای استثمارشد ازستی سر ایهلاری) هستند و
 -0اینکاه را ا راام این راهمرل پیت د یروها با یک جنمش تتل ای
ترکیبشد با پیروزیهای رسمی اسز که به سدک قام ریاسز جمهتری و
ا رام تعدالی از اصاالاحاس عرفیشااد لر لاخل راهمرل ل تکراتیک رل ی
(علیه ا نصارها ب ر ز ینلارها و ا پریالیسم) یرسد.
راهمرلِ ل تکراتیک رل ی رکب از لو تاکتیک بنیالی اسز :او برای بهلسز
گرفتن کنتر هاالها با تنکیم قدرس لر لاخل ظام از طریق ا ت اباس شاااهرلاری
ایالتی و فدرا تلاش یکند .لوم برای گرلهم آورلن طمقهی کارگر با اعتصاااابها
اشغا ز ینها بسیجها و مارز ی تتل ای تلاش یکند.
ا ا ماف رت تتضااایک یلهد که «همان ز ان که راهمرل ل تکراتیک رل ی
در شد این راهکارها جداگا ه رشد کرل د و راهمرل (کار از طریق) هالها بهتدریج
بر (راهکاار) بسااایج طمقهی کارگر غلمه کرل .با این رخلال آنچه ز ا ی یک راهکار
(تاکتیک) بتل به راهمرل تمدیل شاد (این تغییر) نرر بهآن شااد که ساااز انها بهکار
لر لاخل ایالز برای سااااختن قدرس سااااز انها اولتیز لهند .بهعلاو رشاااتهای از
رفتارهای غلط سایاسی هم وجتل لاشز که لرایرال ترجیک بین لولز و اب ار ساز ا ی
طمقهی کارگر لر لوران لولزهای تتتسعهگرای لتلا و لیلما شکسز خترل».
لر ا تدال همان خطها ج لیان مدیروس ( )PSOLخاطر شااان یکند که
تأیید کرلن شااکسااز راهمرلی که چشااما داز ختل را به دیریز کشااتر قتاعد بازی
لیمرا ل تکراتیک (و) بهمتل شاارایط ز دگی ا ا بدون اصاالا های ساااختاری ندول
کرل اساز غیر مکن اساز .دیروظ تتضیک لال که « ب شی از چپ ترویج تغییراس
(از طریق) لولز را ا ت اب کرل که ارتماط آن را با ب شهای طمقهی کارگر تضااعیف
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کرل .اشاااکاا جاا عهپذیری که لر رو د ل تکراتی کرلن جا عهی برزیل لر لههی
 0891پدیدار شد با اشکا لیگری که لر ایدئتلتژی تلیمرالی و فرلگرایی ریشه لار د
جایگ ین شااد .و این اتفا افتال چتن چپ ازساااز ا دهی روی ز ین (جاییکه رلم
ز دگی یکنند و اجتماعی یشت د) لر راستای بهرا ا داختن مارز ای لرسزکارا ه
و ضاااروری از طریق هاالهاای (لولتی) روی برگرل د ا ا این به لشااامن اجاز لال
اینفضااها را اشغا کند ».خلاء قدرتی که دیروظ بهآن اشار یکند ظه ر راستِ
افراطی را قادور کرل اساااز .همانطتر که جاندیرا اوهارا خاطر شاااان یکند
اتتا ی ب شهایی از جنا چپ برای واکنش لرسااز ا ند «صاااعقهای از آساامان
صاااف» ضااربه ل بلکه تیرهی لیک به سااه لهه ساایاساازهای سااازش طمقاتی
تیرهی تضعیف بر ا ه (طمقهی کارگر) تیرهی برتری مارز های هالی و ا ت اباتی
بهلور از ساختن پایگا آ تزش سیاسی و مارز ی ایدئتلتژیک طمقهی کارگر بتل.
چنانکه ختل رهمر اتنالیه خاطر شاااان کرل چنین شاااکساااتی تنها تیرهی
اشتما های چپ یسز بلکه تیرهی تهاجم راسز بهوی) پیشگا ی از ستی خروجی
رساا هها اساز .از ز ان آغاز لولزهای ح ب کارگران جریان سلط رسا هها حکایتی
سااخته اساز که سیاسز را لر راستای جداکرلن جا عه از بن های سیاسی بها ری
جناایی تمادیال یکناد .این ا ر ح ب کاارگران بهطتر خاص و چپ بهطتر عام را
بهعنتان فاسد و تنزکنتر سیستم جنایی به تصتیر یکشد.
والری آرکاری ) (PSOLلربار ی کتته گری راهکاری چپ صاانمز یکند
که «خدری که ا را تهدید یکند» اچی ارزیابی کرل اساااز .آرکاری تیرههای
رخلالهایی را فهرسز کرل که لراین قتله جای یگیر د(« :عملیاس) کارواش 0اچی
ارزیابی شاد که با فهتم خلعید و فرصاز جناییسازی چپ و لتلا ل ما شد سپس
خدر لسااتگیری لتلا بعد لر هایز تهدیدی که ازسااتی بتلساات ارو به مایش لرآ د.
اچی ارزیابی کرلن قدرس طمقههای لشمن کشند بتل».

 -0پرو د ای تنز ام عملیاس کارواش که سمب شد لتلا لاسیلتا رئیسجمهتر برزیل تنز عنتان
فسال الی راهی ز دان شتل.
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آرکاری به اشااتما های تنلیلی پیلرپی چپ برزیل لر سااا های اخیر ز ا یکه
راسااز تشاادید تهاجم ختل را آغاز کرل اشااار یکند .بهعنتان ثا لرر عنای
عملیات کارواش برای ب ش ب رگی از یروهای ترقی ز ان زیالی

برل0.

عملیاسِ کارواش تلاشای تنز رهمری سسرجی م رو 9قاضی دادگاه بتل که لر
ساا  9100بهرا ا داخته شاد که هدف آن تنقیق لربار ی گ ارشهای فسالی بتل
که قرارلالهای پتروبراظ شاارکز لی ا رژی برزیل با شاارکز های ب ر ساااختما ی
لرگیر آن بتل د .عملیاس کارواش بهطتر عمد بهاب ارِ ساالبِ شااروعیز و ا رام آزار
سایاسای لیلما روساف و لتلا رئیسجمهترهای برزیل تمدیل شد .هدف اصلی عملیاس
قصاار قلمدال کرلن لتلا ولت با اتهامهایی بساایار شااکتر و بدون درر بتل .آنچه
بهقت ِ عروف عملیاتی برای مارز با فسااال بتل به یک سااری لالگا های ساایاساای
تمدیل شد.
وقتی رو دیکه لیلما روسف را برکنار کرل آغازشد برخی ب شها باور میکرل د
که چنین ابتکاری از ساتی رلس تفق شاتل .آنها یگفتند که سیاسزِ اقتصالیِ
رئیسجمهتر ح ب کارگران لر حا حاضاار بهسااتل طمقهی حاکم اسااز و بترژوازی
میتتا د بهبیثماتی سیاسی علاقه ند باشد0.
ساااا هاا بعاد لوبار بسااایاری باور میکرل د که لتلا رئیسجمهتر پیشاااین
لسااتگیرشااتل چتن  -همانطتر که آنز ان یگفتند  -راسااز باید از این که این
ز دا یکرلن یتتا د نرر قیامهای طمقهی کارگر شتل بترسد .ا ا وقتی که قاضی
سسسرجی م رو ل سااا  9107حکمی را علیه لتلا برای جلتگیری از شاارکز لتلا لر
ا ت اباس ریاساازجمهتری صااالر کرل و ز ا یکه لتلا هایتاً لر سااا  9109لسااتگیر
شااد این ا ر اتفا یفتال .سااپس ز ا یکه بتلساات ارو اعلام کرل که ایل اسااز لر
0 Tricontinental: Institute for Social Research, Lula and The Battle
for Democracy.
9 -Sergio Moro
0 Tricontinental: Institute for Social Research, Lula and The Battle
for Democracy.
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ا ت اباس ریاساز جمهتری  9109شرکز کند بسیاری اینگت ه ارزیابی یکرل د که
حماایاز از فر ا د ی ساااابق ظا ی برزیل میتتا د بالاتر از  9لرصاااد باشاااد .ا ا
ب ل سس نارو لر لور او ا ت اباس پیش افتال و با  55لرصاااد آرا لر لور لوم لر برابر
فرناندو حداد از ح بکارگران پیروز شد.
لربرابر این همه ا ع فتذ قتی ایدئتلتژی تلیمرالی فرلگرایی و کارفر ایی لر
یک ایدئتلتژی ضااعیفشااد هیچ رقیب جدی مییافز که ساااز انهای آنها بهطتر
کلی شا صاههای ضادسار ایهلاری و ضادا پریالیستی ختل را رها کرل د و ساختن
پایگا را به تأخیر ا داختند لرعتض تلاشهایشااان را به مارز های هالی و ا ت اباتی
اختصاص لال د.
جاندیرا اوهارا ) )CUTتتضایک لال که چگت ه ز ینهی ساعدی برای راسز
پدیدار شد تا بر طمقهی کارگر که اکثریتی از آن اساساً غیر ساز انیافته و تنز فتذ
لائمی اتنالیهها یساااتند جنمشهای رل ی یا ح بهای لسااازچپی که ذر ذر
ناطقی را (که ز ا ی مارز ی ساایاساای ختل را لرآنجا ساااز ان یلال د) از لسااز
لال بتل د لرعتض مارز ی شااارکتی و اقتصاااالی و ی رقابزهای ا ت اباتی را لر
اولتیز قرارلال بتل د .لرضاامن اب ارهای جنا راسااز برای بهرا ا داختن مارز ی
سیاسی و ایدئتلتژیک لر ناطقی ریشه لوا د ا د که طمقهی کارگر ز دگی یکند.

برزیل ساااا  9190را با سااادکهای بیساااابقهای از بیکاری آغازکرل 000979 :ه ار فر (0009
لرصد) طمق گ ارش مت هگیری لی خا تار برزیل  PNADلر این وضعیز قرار لاشتند.
طر از رافائل اولینتت Rafael Olinto 2020
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تکرار تراژیک تاریخ
ا ادکی پس از بنران اقتصاااالی  9119ا ریکااا بااا تلاااش برای بااازپسگیری
سااارکرلگی و کنتر جها ی تهاجمِ تلیمرالی جدیدی را رهمری کرل .لر این اثنا لر
برزیال ترکیاب پیچید و طمقاتی لولزهای ح بکارگران قرار لالن ختل تنز فتذ
راهمرلهااای ا پریااالیساااتی را آغاااز کرل .لیگر حفظ ایااای بترژوازی باادون قدع
حقت کارگران ا کانپذیر متل .قشااهی ایرال گسااسااز بین طمقهی کارگر و لولز
ح ب کارگران که قدم به قدم طراحی شد بتل با لسزهای ا رئی ا پریالیسم ا ریکا
هدایز یشد.
لرساا  9100آئ ی ن س 0از ح بساتسیا ل تکراسی برزیل ) )PSDBلر
رقابز ا ت اباتی به لیلما روسااف باخز .پس از شااکسااز لر اجرای یک پروژ ی کا لاً
آ ال ی اجرای تلیمرالی از طریق رو دهای ا ت اباتی ب ش سلط بترژوازی برزیل به
لو راهکار تفاوس تتسال شاد .او آنها رو د اساتیضاا علیه لیلما روسف را بهرا
ا داختند ساپس بعدتر لتلا را از شارکز لر ا ت اباس ریاسزجمهتری بازلاشتند و از
پیشنهال ریاسزجمهتری جایر بتلست ارو حمایز کرل د .بتلست ارو ش صیتی اقتدارگرا
با وی)گیهای تفاشاایسااتی تنها ا لی بتل که به ظر یرسااید لر ا ت اباس 9109
قالر به پیروزی بر ح ب کارگران باشد.
ا دکی پس از کتلتایی که لیلما را برکنار کرل اجرای یک بر ا هی تفق و قتی
تلیمرالی و ریاضاز اقتصااالی برای از بین برلن پیروزیهای بهلسااز آ د لر ساایر
سی ل سالهی لولز های ح ب کارگر آغاز شد .لولز تضعیف شد به بترژوازی برزیلی
و جها ی اجاز ی غارس ب ش ب رگی از نابع عمت ی لال شااد .کشااتر بیهیچ قید و
شاارطی با ایالاس تند لر تمام ا تر بینالمللی را ع و ساااز انها همجهز شااد و
بهصترسِ رستایی لرگیر کارزار بینالمللی علیه و وئلا و رو دهای ا قلاب بتلیتاری شد.

0 -Aécio Neves
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پنجسااا پس از کتلتا و لو سااا پس از ا ت اب بتلساات ارو برزیل به عنتان یک
جمهتری ستقل 0لر ب ر ترین تراژلی اقتصالی سیاسی نیط زیستی و بهداشتی
لر تاریخ ختل غتطهور شاد اساز .ستء دیریز بنران بهداشز لولز فدرا کشتر را
– لر کنار هند  -لر ا های ارظ  -آوریل 9190بهساامز تمدیل شاادن به کا تن
بیماری همهگیر هدایز کرل اساااز آنهم لر لنظهای که کاهش ا تقا ویروظ لر
سدک جها ی آغاز شد بتل .تقارن این بنرانها به صترس ژرفی روی بدترشدن شرایط
ز دگی رلم اثرگذاشته و به اف ایش گرسنگی و فقر و ی ا تاع جدیدی از ویروظکرو ا
و فروپاشی ظام بهداشتی نرر شد اسز9.
بیماری همهگیر رولرروی سیاسزهای قتلعام عمدی لولز بتلست ارو تنها بدتر
یشاتل .لولز هنتز اقدا ی برای کنتر و مارز با ویروظ کرل اسز که بهصترس
رشادیابند ای تعدال ر افرالی را که راقمتی از آنها میشتل اف ایش یلهد .لر
تیره راساازِ لیمرا بهآرا ی و بهتدریج حمایز ختل را از لولز بازپس یگیرل 0.لر
حالیکه اراحتیهایی از س نرا یهای اقتدارگرایا ه و شیت های ات اذشد برای مارز
بابیماری همهگیر وجتل لارل ا ا راساااز کماکان پشاااتیمان اجرای بر ا هی افراطی
تلیمرالی اسز که به کارگران و حقت اجتماعی حمله یکند.
جاندیرا ) (CUTتتضیک یلهد « رواج ستی ی سیاسی بین راسز افراطی و
راساز (لیمرا ) ساانتی بهلرساتی لر عدمتتافقها و تضااالهایی ریشاه لارل که برساار
کنتر لساتگا رسمی و ساختاری اسز که ل تکراسی تجتل ا لر برزیل را ندول
یکناد .این باهوی) لربار ی لالگا عالی  STFو لیگر لساااتگا های سااایساااتم
لالگسااتری و کنگر ی لی صاادا لارل .این اتنال حت بر ا هی تلیمرالی یکی از
سااتتنهای ارتراعی قتلعا ی لولز بتلساات ارو اسااز .ارتش و پایگا حمایز رل ی
بتلسات ارو که تاحد زیالی لر لاخل کلیساهای او رلیسی بنا شد ا د لو ستتن لیگر
’0 Antunes, ‘Dois anos de desgoverno
9 Castro, Regina. ‘Observatório Covid-19 aponta maior colapso
sanitário e hospitalar da história do Brasil’.
0 BBC News Brasil ‘Na íntegra: o que diz a dura carta de banqueiros
e economistas com críticas a Bolsonaro e propostas para pandemia’.
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حمایز (از بتلسات ارو) هساتند ».او اساتدلا یکند که برای ب ش زیالی از راسز
بتلسااات ارو بهختلیختل مایشاااگر پایان یساااز بلکه تنها «یکی از اب ارهای اجرای
سیاسزهای لیمرالی افراطی» اسز.
والری آرکاری علاو برحمایز ب ش ب رگی از بترژوازی نلی تتجه را به چهار
ستتن لیگر حمایز از بتلست ارو جلب یکند:

 حمایز باور کرل ی تقریماً یکسااتم جمعیز برزیل حتی لر یان
هرجو رج بهداشتی 0از بتلست ارو
 تأثیر تضاعیف روحیهی اشی از ترربههای ا ماشته از شکسزهای
طمقهی کارگر
 ضعف بدیلهای تجتل لر برابر بتلست ارو و

 ختلِ بیمااریهماهگیر کاه نادولیزهایی را برتتا ایی بسااایج
طمقهی کارگر تنمیل یکند.
ج لیان مدیروس ) )PSOLبه ا گفز طیف ساایاساای جاری برزیل تقریماً
تشکل از چهار ب شگسترل اسز :راسز افراطی راسز لیمرا چپ – یا ه و چپ.
«کدام یک از این ب شها کماکان یک پروژ (سایاسی) را ل ما یکنند؟ لقیقاً چپ
یا ه و راسز لیمرا  .بنران ل تکراسی تقتیز و تشدید شد اسز».
لر عین حا کلی افترس اعتقال لارل که سااتی ی اصاالی بین چپ و راسااز
افراطی جریان لارل چتن راسااز لیمرا فتذ ختل را از لساااز لال اساااز .اکنتن
ب ر ترین شاکلِ راساز لیمرا یافتن رهمر سایاسی اسز که بتتا د با رلم ارتماط
برقرار کند .ا ا او یالآوری یکند که «همیشااه به یالآورلن آنکه راسااز افراطی و
راسز (لیمرا ) لو روی یک سکه یعنی طمقهی بترژوا هستند اهمیز لارل .ا باید با
شروعیز برگرفته از طمقهی کارگر قاطعا ه با سر ایه الفز کنیم».

0 Folha de S.Paulo, ‘Intacta, base de Bolsonaro pensa como o
presidente na pandemia, mostra Datafolha’.
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آنطترکه پ)وهشای از ساتی لا شاگا یشایگان و بنیال کتتلیت وارگاظ شان یلهد لر آغاز
همهگیری کشاتر ا ریکای لاتینی برزیل بهسمب ساختار لی ظام بهداشتی لارای بهترین شرایط برای
قابله با کتوید 08-بتل .ا ا لولز عا دا ه ظام بهداشتی را تنریم کرل.
طر از :اتئتظ یگتئل Matheus Miguel 2020

جبههای گ ترده در برابر جبههی چپ
والری آرکاری یگتید که لر یان فروپاشای ظام بهداشتی شرایطعینی برای
سار گت ی بتلسات ارو کا لاً آ ال اساز چتن این شارایط پیشتر شاروع به پتسیدگی
کرل و سااریعتر از شاارایط ذهنی رشااد یکند .ا ا ناقشااهای برای ساارکرلگی بین
ب شهایی که با لولز راساااز افراطی الفز یکنند بین چپ و راساااز لیمرا
وجتل لارل .به اعتقال آرکاری «ترربهی صااد سااا مارز علیه راسااز افراطی بهوی)
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ز ا یکه راساز افراطی با جریا ی با شا صاههای فاشایستی رهمری یشتل شان
یلهد که یک جمههی گسترل ی چپ بهترین راهکار اسز ».ه ازآنرو که چپ ایل
یساااز برای مارز علیه راساااز افراطی به یروهای راساااز لیمرا بپیت دل «بلکه
بهخاطر آن که راساااز لیمرا یترساااد و بهحق هم که بنران اجتماعی یتتا د
سرآغازی برای یک لولز چپ فراهم آورل».
برای جاندیرا اوهارا ) ،)CUTشااعار« اخراج بتلساات ارو» یتتا د ب شهایی
لر یان چپ و راساز – یا ه (راسز لیمرا ) را با بدترشدن بنران گرلهم بیاورل .ا ا
یک ائتلافِ جمههای گساترل که تمام این الفین با تهاجم فاشایستی کنت ی را گرلِ
هم یآورل  -ترل لفااع ب شهاایی از چاپ و چاپ -یاا ه -به ظر او ی تتا د این
یروهاا را بهتأیید رویکرل لو رحلهای برای رو دهای اجتماعی– تاری ی هدایز کند.
این رویکرل یتتا اد مارز برای آزالیهای ل تکراتیک را از مارز برای لفاع از
حقت وحق حاکمیز لی جدا کند .اوهارا پیشبینی یکند که اگر این رویکرل غالب
شاااتل چپ به گروگان راساااز لیمرا تمدیل ختاهد شاااد وحتی واژگت ی بر ا هی
تلیمرالی اجرا شد لر سا های اخیر را لشتارتر یسازل« .به ظر ا ا کان پایانلالن
به (این بر ا ه) بدون گسااسااز (کا ل) از آن وجتل دارل و ز ا یکه بهای پرلاختی
حفظ رلم لر وضااعیتی نروم تنز قاعد ی بهر کشاای شاادید و تقتیز تعمیق
ابرابری لر برزیلی فر ا مرلار لر پیرا تن ساار ایهلاری باشااد هیچ اتنال لیای وجتل
تاهد لاشز.
این گا

الف راهکاری اسز که گلیزی ه فمان ) )PTترسیم کرل که اعتقال

لارل لر برابر بنرانِ ترربهشاد لر برزیل یک ائتلاف سایاسی گسترل لازم اسز « ه
ال ا اً یک (ائتلاف) ا ت اباتی (بلکه) کنار هم جمعکرلن تمام ب شهای سااایاسااای
اجتماعی و فرهنگی که برای واکساان کمکهای فتری و شاااغل مارز یکنند و
ی کسا ی که برای شکسز بتلست ارو تنز شعار "اخراج بتلست ارو" پیکار یکنند».
این تفسایر بیشتر لر خط تنلیلهای الیدا النا ) )UNEاسز که از ترکیب لو
جمهاه حماایز یکند :یک جمههی رل ی چپ و یک جمههی ل تکراتیک« .لرظ
بنیالی( ...لر اینجا) آن اسااز که ساائلهی ل تکراتیک با ساائلهی اجتماعی که لر

06

چالشهای پیشاروی چپ برزیل

تیرهی بنرانِ شادید سر ایهلاری برا گی ته شد بههم تنید اسز .تضتع آن لفاع
از ل تکراسی اسز ولت اینکه یک ل تکراسی روبه زوا چتن این ناسبترین نمل
برای را ا دازی یک مارز ی ساایاساای اسااز .که برای اجتناب از تشااکیل یک کشااتر
پلیساای یا حتی رژیم ساایاساای فاشاایسااتی که شاارایط برای مارز طمقهی کارگر و
ساااز انلهی یتتا د اساااس ااً ساااعد ماشااد ضااروری اسااز» این یتتا د به عنای
سااااختن جمههای ل تکراتیک و کنار هم گرلآورلن ب شهای تلف جا عه برای
لفاع از ل تکراسی و برای فرسایش ن وی کرلن و شکسز تفاشیسم باشد.
النا اعتقال لارل که الا هی ایرال و تقتیز جمههی چپ طمقهی کارگر با نشای
راهمرلی برای جمعکرلن یروهاا به نظتر برونرفز ل تکراتیک و رل ی از بنران
ضاروری اساز .این جمهه ساتل م لفاع از حقت اجتماعی رلم پیکار سایا پتستان
علیه )الپرساتی و علیه تمام سرکتبهای تاری ی که طمقهی کارگر برزیل را تضعیف
کرل و مرل بیا ان علیه سایاساز تلیمرالی پائتلت گتئدظ( 0وزیر اقتصاال) اسز .هم
جمهاهی رل ی برزیال Frente Brasil Popularو هم جمهاهی رلم بدون
هراظ  Frente Povo Sem Medoلر ساا  9105تشکیل شد د که هرکدام
از آنها ل ها ساااز ان ساایاساای چپ را تند یکنند .جمههی رل ی برزیل لر تع
ختل گسترل تر و بر تقتیز ح بهای سیاسی تمرک اسز لرحالیکه جمههی رلم
بیترظ بهطتر خاص از جنمشهای اجتماعی و کارگری ساااخته شااد اسااز .این لو
جمهه برای ساختن طر سیاسی و طرحی برای لز ضروری هستند .هر لو جمهه لر
سااااز اانلالن طمقهی کارگر و ایرال اتنال با چپ– یا ه لر مارز با اصااالا های
تلیمرالی قش همی بازی کرل ا د.
همانطترکه کلی افترس خاطر شااان یکند صاارف ظر از آنکه کدام راهکار
ترل اساتفال قرار یگیرل برسار یاز به سااختن سیرهایی برای حرکز بهجلتتر و
حرکاز لر چاارچتب واقعیازهاای تجمتل وحادس ظر وجتل لارل .او یگتیاد که
 MSTتاکنتن تلاشهایش را روی ساختمان اتنال حت بر ا هی سیاسی و چشما داز
ختل تمرک کرل اسااز «چتن برآورلِ ا آن اسااز که ا رام اینکار لر ز ان و
’0 -Paulo Guedes
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پیکار تتل ای یتتا د به اشااتما هایی اشاای از چشااما دازهای افراطی لا شااگاهی یا
اشاتما هایی اشای از مارز برسار سارکرلگی نرر شتل که بهطترکلی به پیشرفز
ماارز ی طمقااتی کمکی تاهد کرل .ازاینرو ا تلاش یکنیم لر سااااختن اتنال
حت دالماس ساایاساای که همیشااه بهعنتان ز ینهایی برای صااترسبندیهای ا
واقعیز لار د لرگیر شتیم».
همانطترکه لر مت هی سااه دالمهی کلیدی :لسااترساای رلم به واکساان
کمکهای اضدراری  611رئا برزیلی اها ه و برکناری بتلست ارو آشکار اسز اتنال
حت دالماس سیاسی فتریتر لر بین چپ برزیل اتنال عمل ایرال کرل اسز.
کلی ماف رت )(MSTگفز « ا لر لنظهی تأ ل ساایاساای ز دگی یکنیم
باه نتی کااه یتتا یم طراحی راهمرلی را اصااالاا کنیم و این رولررو شااادن بااا
چندپارگی لر یان جنمشها و سااز انهای اجتماعی و چپ و ی رولررویی با مارز
برساار ساارکرلگی و تمرک بیش از ا داز بر راهکارها بر ساار راهمرل بلند دس را لربر
یگیرل .هدف ا ایرال اتنال حت تضااتعهای کلیدی لر عینِ پرورا دن ترربههایی
اساز که یتتا د ا را به لا ش سیاسی جمعی و آ الگی برای مارز های تهاجمیتر
ره سازل».
بیترلید لسازیابی به اتنال چالشی طتلا ی دس و ضرورتی تاری ی برای چپ
بهطتر کلی بتل اساااز .لر این ز ینه الیدا النا ) (UNEاعتقال لارل که چندپارگی
چپ ه ینهی گرا ی برایش ختاهد لاشاز .این چندپارگی یتتا د به لو سناریت نرر
شااتل :از یکساات پیروزی ا ت اباتی برای بتلساات ارو و طلتع شااتابند ی فاشاایساام لر
جا عه یا از سااتی لیگر تشااکیل یک بدیل راسااز لیمرا که به بر ا هی اقتصااالی
تلیمرالی الا ه ختاهد لال.

چالشهای پیشاروی چپ برزیل

تنها بیش از  69یلیتن فر لر ساااا  9191اها ه  611رئا برزیل کمک اضااادراری لریافز
کرل ا د .لر ساا  9190این کمک کتچکتر شاد و لر چهار قساط پرلاخز ختاهد شاد که برحسب
خا تال از  051رئا برزیل تا  075رئا برزیل ندول یشتل.
طر از آلریا ت وسپا Adriano Vespa -9190

ساختن پایگاه
با وجتل حضااتر چپ لر بیشااتر ساااز انهای جها ی چپ ب شهای ترقی لر
برزیل -کشاتر پائتلت فریر که لر سا  9190صد سالگی او فراختاهد رسید  -سا ها
برای تنکیم تقتیز و ایرال پایگاهی مارز کرل اسااز که قالر به اعتمالزایی لوبار
بین تتل هاا و تغییر هممساااتگی یروها لر جا عه باشاااد .با اینحا لر عمل تمام
ب شهای چپ تتافق لار د که لساازیابی لوبار به لرکی از ساااختن پایگا لر کنار
را ا دازی مارز ای ایدئتلتژیک و فعالیز بهشااایت ای پایدارتر لر نیطهای پیرا ت ی
راهمرل ضااروری اسااز .لر لسااتتر روزِ بازسااازی قدرس لر یان رلم شااکسااز
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بتلسات اریسام و ایرال اصالا های سااختاری لر سایر تس یر قدرس این ا ر عنصر
رک ی تلقی یشتل.
باهگفتاهی والریت آرکاری) (PSOLفعا ترین ب شهای پایگا اجتماعی چپ
قتیتر یشاات د« .تغییر لر آگاهی تتل ها برای رضااایز آنها برای مارز برای رو
آنها قدرس اخلاقی و اعتمال به فسشاان کلیدی اسز .قمل از آنکه تاضع طمقاتی
را بتتان تغییر لال لازم اسز آگاهی را لگرگتن ساخز .وقتی چی ی بهظاهر غیر مکن
اتفا یافتد شگفتی فرا یرسد و ا تظارها اف ایش ییابد».
الیادا الناا ) (UNEیاالآوری یکند که «برای آ ال شااادن برای اینلنظه ا
بهساااختن راهکار لفاع فعا الا ه یلهیم که هدف آن حفظ تاضااع و لر عین حا
ایراال شااارایدی برای پیشرفاز باه تضاااعی تهااجمی اساااز .ا روز وظیفاهی ا
ن ویکرلن فرساتلن و شاکساز بتلست اریسم اسز .گسترش پیتستگی با طمقهی
کارگر اساااساای اسااز .برای ا رام اینکار بهعنتان راهی برای گسااترش قاو ز بر
سیاسزهای هممستگی تکیه یکنیم».
همه چی همتار هیا یسز ازاینرو الیدا النا ) (UNEبرخی از واقعیزهایی را
که ساختن پایگا لر پیرا تن را لشتارتر یکند خاطر شان یسازل .لا ستن آنها لر
راستای تتان ندی برای پیشرفز لر قدرسیابی لر ناطق طمقهی کارگر بنیالی اسز.
ازجملهی این واقعیزها جرایم ساااز انیافته اسااز که روشاامندی ساااخز پایگا را
لشاااتار یکند گساااترش کلیسااااهای ئتپروتساااتا ی که بر منای چشاااما دازی
نافظهکارا هتر عمل یکنند و یتتا ند پاساخهایی برای شرایط ز دگی الی رلم
فراهم آور د و شارایط ز دگی بسیار آسیبپذیر لر پیرا تن که مرل برای بقای روزا ه
را قادم برسااااز اانلهی طمقهی کارگر قرار یلهد .بهاین چالشها از لسااازرفتن
اساااتقلاا کاارگران اهیز بهطتر ف ایند اپایدار کار ازکارافتالن اب ارهای طمقهی
کارگر برای ساااز انلهی لغت حقت (اجتماعی) و اف ایش جدایی بر نتر اجتماعی
)الی وجنسی را باید اضافه کرل.
با بدترشادن شارایط زیساز طمقهی کارگر ب شای از چپ تصمیم گرفز برای
مارز با همهگیری ویروظکرو ا و ی همهگیری گرسنگی به اقدا اتی برای همیستگی
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لساز ز د و ساختن پایگا را بارلیگر ازسرگیرل .لر ابتکارهای هممستگی بیشماری
ا ند سااز انلالن آشپ خا ههای اجتماعی جمعآوری غذا بستههای بهداشز فرلی
اساک و ختن کنشگران لسزبه کارشد د .یکیاز این اقدامها که به ام «ز دگیهای
پیرا ت ی» Periferia Vivaعروف شااد پلتفر ی اسااز که جنمشهای تعدل
طمقاهی کاارگر را برای ایرال هممساااتگی طمقاتی گرلهم یآورل .لر «ز دگیهای
پیرا ت ی» کنشهای هممسااتگی با کار ایرال پایگا لرهم یآ ی ل که لربرلار د ی
ایرال روابط ا داموار بین خا تارها از طریق «کارگ اران اجتماعی» اسز .روش بر ا هی
«کارگ اران اجتماعی» آ تزش لالن افرال جا عه اساااز تا لر اقدامهای هممساااتگی
شاااارکز کنند «کارگ اران» با رمتعهای از خا تارها با این هدف که این افرال لر
کانهای ساکت یختل فعالیز ختاهندکرل و سئت شماری از خا تارها ختاهند شد
کار یکنند .این «کارگ ارها» برای تأ ین بهداشااز غذا و ی تضاامین رعایز حقت
اجتمااعی تلااش یکنناد کاه (به تبهی ختل) کمکهای شاااارکتی و لوجا مه را
پرورش یلهد .الیدا النا ) (UNEتتضایک یلهد که « ا سایاسزهایهممستگی را
بهعنتان یکیاز راهمرلهای لارای اولتیز برای ایرال روزبهروز پایگا لر نیط پیرا ت ی
لرر یکنیم که پاسخ سیاسی همی بهترکیمی از رخلالهایی اسز که لر آن ز دگی
یکنیم و ب شای از رویکرل راهکار لفاع فعا اسز این سیاسز پاسخهای ش صی
به پیشرویهای تلیمرالیسم عرضه یکند».
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برزیل ساا  9190را با تعدال جمعیز فقیر بیشتری سمز به یک لهه قمل لر سا  9100آغاز
کرل و اکنتن براس ااظ بنیال گتتئیلت وارگاظ  97یلیتن فر ( 0909لرص اد جمعیز) اها ه با کمتر از
 906رئا برزیل ز دگی یکنند ( 9091رئا لر روز)
طر  :رولریگتلیاظ 9190

بازگشت ل لا به سیاست
بین اا هاای اارظ و آوریال لالگاا عاالی لو لالختاساااز لر لفااع از لتلا
رئیسجمهتر ساابق را تأیید کرل که حقت سایاسی سلب شد از او لر سا  9109را
اعال یکند .یکی از این لرختاسازها ثابز یکند که سارجیت ترو قاضای پیشین
فدرا حتز ی قضاایی برای ناکمه فاقد دارکی بتل که شاان لهد لتلا تهم اسز
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ازاینرو تمام نکت یزها علیه رئیسجمهتر ساابق لغت یشتل .لر لالختاسز لیگر
لالگا عالی تأیید کرل که حکم ترو علیه لتلا که به ز دا ی شدن او به دس  591روز
نرر شااد بتل غرضورزا ه بتل .بنابراین احتما لارل تنتلاس جدیدی لر این تارل
وجتل لاشته باشد (ا ا بعید اسز) همانطتر که علتم اسز ورول لتلا به سیاسزهای
ا ت اباتی صاننهی سیاسی را لر برزیل تغییر یلهد و پرسشی را در یکند :چه
چی ی ساامب این تصاامیمهای لالگا عالی شااد آیا لالگا عالی از آغاز تا آن رحله
همدسز عملیاس کارواش بتل اسز؟
صارف ظر از آنکه چه چی ی سامب این تصامیمها شاد بدون ترلید ب شی از
راساز لیمرا بار لیگر لر جسااترتی راهی برای خروج از بنران جاری اسااز .اگرچه
احکام اخیر تیرهی بساایجهای طمقهی کارگر متل اسااز ا ا تلاشهای چپ برزیل
برای احیای حقت سااایاسااای لتلا باید ترل تأیید قرار گیرل .گلی ی هتفمان )(PT
خاطر شااان یکند که احیای حقت ساایاساای لتلا ارال ی ب ش ترقیختا را برای
گرلهم آ دن برای قابله با راساااز افراطی و ب شهای راساااز لیمرا اف ایش لال.
اوگفز(« :لتلا) یک رهمر سایاسی اسز که ناسبترین فرل برای ساختن این (اتنال)
اساز .اکنتن او لیگر از لنا قا ت ی (برای شرکز لرا ت اباس ریاسزجمهتری) نعی
دارل که (این ا ر) تتا ایی او را برای بسیج و ساز انلهی اف ایش یلهد».
کلی ماف رت ) (MSTاعتقال لارل بازگشز لتلا به بازی سیاسی «ختا با فتذ
روی رفتار بتلسات ارو با شار ند کرلن او ختا با رهمری هماهنگی سیاسی با سران
لیگر کشااترهایی که مکناسااز لر قابل فاجعهی جاری بیماری همهگیر به برزیل
کماک کنناد پیآ ادهای بیلر گی لارل .عا ل لتلا فتذ عظیمی را روی چپ برزیل
اعماا یکناد .فتریز وضاااعیز کنت ی از او یختاهد تا لر حل شاااکلاس برزیل
بهرهمری ختل الا ه لهد همچنین بهاصارار کنشاگران برای ا رام کارِ ساختن پایگا
گسااترش اقدامهای هممسااتگی و قابله با بتلساات اریساام (که لربین) طمقهی کارگر
فتذ یکند کمک یکند».
از ظر والری آرکاری ( (PSOLاگرچه ا هنتز لر وضاااعیتی ارتراعی ز دگی
یکنیم که تضعی لفاعی را یطلمد ا ا ا کان ریاسز جمهتری لتلا لر سا 9199
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تاز هی یروهای سیاسی را لر برزیل تغییر لال اسز .این شا گر ب ر ترین پیروزی
سایاسای ل تکراتیک لر پنج سا گذشته اسز .او تتضیک یلهد « لتلا از این اعتمار
برخترلار اساااز کاه قادرتمندترین ام لر چپ برای پیروزی لر ا ت اباس اساااز .لر
وضعیز بنران بهداشتی و رکتل اقتصالی این ا ر ارتقای سدک قاو ز را ا کانپذیر
یکناد ».اکنتن کاه لتلاا باهباازی باز یگرلل همه چی تغییر یکند ا میتتا یم
سکتس کنیم یا نتظر 9199باشیم تا به یاز برای واکسن و کمکهای اضدراری برای
همه زیر شاعار «کنار گذاشاتن بتلسات ارو» پاسخ لهیم .ا یکسا و یم از ا ت اباس
 9199فاصله لاریم .پیکار برای (ایرال) لولز جنا چپ باید لر رک راهمرل باشد .ا
به چپی یاز لاریم که گرایشااای طمیعی به قدرس لارل ».آرکاری اضاااافه یکند ا ا
عین کرلن پیشاااپیش ا لها لر یکسااا و یم لیگر لر ساادک لی و ایالتی چالش
اکنتن ا یسز.
الیادا الناا ) (UNEتاأییاد یکناد که چپ برای لرگیرکرلن طمقهی کارگر و
لاایاههاای طمقاهی تتساااط لر گفزوگت فتذ اجتماعی و طر دالمههایی ا ند
واکسااان و کمک اضااادراری برای همه و شاااعارهایی ا ند «اخراج بتلسااات ارو» لر
پیکارهای تتل ای لرحا مرل بتل اسز .بازگشز لتلا مکناسز این سناریت را تغییر
لهد ا ا اینکه این بازگشاااز روی پیکار طمقاتی چقدر تأثیر ختاهد گذاشاااز هنتز
ا علتم اسااز « .بدیهی اسااز ا بهللیل بیماری همهگیر ندولیزهایی لاریم ا ا بر
کنشهاایی تکیه یکنیم که نش مالینتری لار د .با لتلا طنین لرختاسااازهای
ساایاساای ا لر بین تتل ها تغییر یکند .رقابز ات اباتی  9199مرلی کلیدی برای
کل چپ برزیل اساز ا باید برای شکسز بتلست ارو ازقمل لر بین رلم ایرال قدرس
کنیم .ا این تتا ایی را تنها لر صاااترتی ختاهیم لاشاااز که لر عمل حت بر ا های
تند شتیم که قالر اسز را چپگرایا های را برای خروج از این بنران شان لهد».
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« تتجه :جهزجدید» .تردید صاالاحیز لتلا برای شاارکز لر ا ت اباس ریاساازجمهتری که لر
سا  9109از وی سلب شد بتل بهطتر بالقت کل صننهی سیاسی برزیل را تغییر یلهد.
طر از کریستیا ت سیکتئیراCristiano Siqueira9108-

ملاحظات پایانی
سااتین تیرهای که یتتا یم از تنلیلهای ارائهشااد لر این پرو د لربار ی
چالشهای چپ برزیل بگیریم این اساااز که لولز بتلسااات ارو احتمالاً با ابتکارهای
پارلما ی میتتا د بهراحتی برکنار شااتل .لرصااترس بدترشاادن بنران اقتصااالی یک
ا کان اگرچه غیر نتمل برای طمقههای بترژوا که به روی کار آ دن بتلسا ترو کمک
کرل د یتتا د برکناری او از ریاسزجمهتری باشد .ا کان نتملتر ا ا آن اسز که
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بترژوازی بتلسااات ارو را بیلر گ برکنار کند ا ا به شااایت ای برای کنتر رو دهای
ساایاساای تلاش کند که وقتی او را برکنار کرل د بتتا د سااازوکار بدیلی را برای حفظ
کنتر بر کشتر حفظ کند.
ب شهاای ترقیختا اعتقاال ادار اد کاه وقتی شااارایط بهاداشاااتی بهل ما
گسااترشا مت واکساانها بهمتل یافز به تازاس رشااد ارضااایی لر بین رلم برساار
اقدامهای لولز فدرا ا لر سااراساار کشااتر شاااهد بساایجهای کارگری لر قیاس ای
ب ر تر ختاهیم بتل .لر عین حا ا کان لارل برای برخی ب شهای جا عه کماکان
بتلسات ارو شا صیز قمتلی باشد ا ا پیشبینی یکنند که حمایز رل ی او رو به
فرسایش ختاهد گذاشز.
ا اا تفااوس ظرهاایی لر ز ینهی بهترین راهکار برای ایرال وحدس وجتل لارل.
برخی از ایرال جمههی گساترل ای برای قابله با بتلست اریسم طرفلاری یکنند که
یتتا اد تمام ب شهای جا عه را که برای ل تکراسااای ندولشاااد ی برزیل به پا
یخی ل گرلهم آورل .لیگران بها کان ترکیب لو جمهه اعتقال لار د :جمههای گسترل
و ی یک جمههی چپ که قالر به ات اذ رویکرلی سااختاری و ا تقالی باشد .جریان
ستم سیاسی هم وجتل لارل که تنها به ایرال یکجمههی چپ باور لارل .برخی ازآنرو
که اعتقال لار د غیر مکن اسز ب شهایی از بترژوازی تافق پیتستن به این جمههی
گسااترل باشااند چتن راسااز لیمرا با پیتسااتن به این ابتکار تافقز تاهد کرل.
برخی لیگر از آن رو که اعتقال لار د ظهتر لو جمهه شا گر یک لوگا گی کاذب اسز
چتن بین ماارز برای آزالیهاای ل تکراتیاک و مرل برای حقت و اساااتقلا لی
میتتا د جدایی وجتل لاشته باشد.
با وجتل تفاوس چشاما دازها لربار ی اینکه کدام راهکار باید پذیرفته شتل این
لرر شاترر وجتل لارل که تنها یک قابلهی قدرتمند اجتماعی سایاسی و رل ی
قاالر ختاهد بتل برای خلعید بتلسااات ارو به کنگر ی لی فشاااار وارل کند .حتی اگر
بتلساا ترو خلعید شاتل این ا ر یتتا د بازهم بساتر سیاسی تفاوتی برای ا ت اباس
 9199و ا کانهای جدیدی برای پیشرفز مارز ی سیاسی ایرال کند.
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آنطتر کاه الیادا النا) (UNEخاطر شاااان یکند لر هر صاااترس قدعاً لر
کتتا دس را برونرفز از این بنران پدیدار تاهد شااد و به قاو تی لراز دس یاز
ختاهد بتل« .اصالاحاس تلیمرالی عمیقاً روی جا عهی برزیل اثر گذاشته اسز لر این
بساااتراساااز که ا باید از ختل ان ب تاهیم تا لربار ی چالشهایی که با آن رولررو
هساتیم فکر کنیم .به همین للیل لر الا ه ا چالشهای اصلی چپ برزیل را که لر
تما ی این پرو د عرفی کرلیم لر کتتا دس و یان دس صترسبندی کرل ایم.
چالشهای ک تاهمدت
 برکناری بتلست ارو لسزیابی به وحدس لر عمل لفاع از ناطقی که با مارز سااااز انلهی و ا ن شاااد بتل د:جا عههای بت ی ناطق کنارگذاشااته شااد از اصاالاحاس ارضاای جتا ع
کتیلت متلا  0Quilombolaوفضاهای قاو ز لر ناطق شهری
 لرختاسز واکسن فتری برایهمه لرختاساز بازگشاز کمکهای اضدراری با پرلاخز اها ه 611رئا برزیل
چالشهای میانمدت
 تعمیق و گسترش کارایرال پایگا با تأ ین یازهای ضروری رلمبا رهنمتلهای سیاسزهای هممستگی
 تمدیل این یازها به ختاستههای پیکار ختل ایرال رو دهایی برای شروعیز ب شیدن به قدرس رلم -آ تزش سیاسی

0کتیلت متلاها جا عههای روستایی هستند که اساساً سیا پتستا ی که به برزیل ستعمر برل بتل د
بهعنتان نل سکت ز و هاجرس بناشد .ا روز بسیاری از جا عههای کیلت متلا برای بهرسمیز
شناختهشدن مارز یکنند و برای حق بر سرز ینهایشان یجنگند.
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 ازسااارگرفتن پیکارهای تتل ای (اگرچه اکنتن آ دن به خیابانهاا کان پذیر یسز شرایط ازسرگیری پیکار باید طی ز ان با ترکیب یازهای
فتری با مارز ی سیاسی گسترل تر ایرال شتل).
 ترویج بر ا های بهواقع تغییرلهند لر لاخل چپ برزیلباه ظر جاا ادیرا اوهارا (« (CUTبرای اینکه یک را حل ل تکراتیک رل ی
تفق شتل ایرال بنیانهای ش صی برای هممستگی و اتنال بین ب شهای تلف
چپ ضااروری اسااز .ا لر سااا  9190باید برای ارتقای مارز و بساایج از طریق
ح بهاا اتناالیاههاا جنمشهاای کاارگری جمههی رل ی برزیل و جمههی رلم
بیهراظ را هایی را پیدا کنیم .لراین رو د لر راساتای رولررو شدن با سا  9199و
سا های بعد از آن ا باید به راهمرلها راهکارها و بر ا هها تعهد باشد».
جتلیا ت دیروظ ) (PSOLاعتقال لارل که « ا با تغییر تاری ی عظیم تناسااب
( یرو)ها رولررو هساتیم .چراکه فرصاز بههم پیتستن راهمرلی جدید بهرا ا دختن
مرلی همهجا مه علیه مگان (برای عملی کرلن) تغییراس عمیق حضتر لیگربار ی
چپ لر ناطق (زیسااز رلم) و قدرتی بهشااکل ریشااهای ل تکراتیک لاریم .ا یا با
تغییراس ز ا هی ختل تغییر یکنیم یا ازروی قشه نت ختاهیم شد».
اگرچه لر لنظهای ز دگی یکنیم که لرآن باید لرحا تدافعی باقی بما یم ا ا
به ظر یرساد پنرر ی تاریخ لر همهجا به صاترس گسترل ای باز باشد شعلهورشدن
لنظهای جدید لر بساترسایاسای جاری ا .ازاینرو این که چپ بتلست ارو را شکسز
لهد و لر راهکارها و بر ا هاش اتنال ایرال کند تا قالر به آ ال کرلن پاسخها و ا ید
برای رلم برزیل باشاااد (ضااارورتی) بنیالی اساااز .پیت د لوبار با طمقهی کارگر لر
راستای تتان فراختا ی لوبار ی پیکارهای تتل ای ا کانپذیرکرلن رقابز و سرکرلگی
لر بین ب شهای طمقهی کارگر حیاتی اسااز .بیش از همیشااه ضااروری اسااز از
مرلهای پیشین لرظ بگیریم و این لرظها را تسازی کنیم تا آن که قدرس بهراستی
لر لسزهای رلم  -تنها یروی تتا مند برای شکسز لالن لشمنهای طمقاتی -قرار
لال شتل.
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 کنشاگران چپ سمز به سا قمل. لولز بتلسات ارو بهآرا ی رو به زوا اساز9190 ازآغازساا
صاممتر لرگیر مارز هساتند که یتتا د جرقهی لورا ی از بسایجهای گسترل تر را لر سا آیند
روشن کند
Letícia Ribeiro9108 طر از تنیچیا ریمیرو
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