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کش به خسروصادقی بروجنی که به جای بودن پشت میز پیش

 های زندان استپژوهش وآموزش پشت میله
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 درآمد

کنند  صااترس ساادنی ل ما   یکه ساایاسااز برزیل را  بهبرای کسااا یحتی 

 از پایان ترین بنران ختل پسکشاااتر لر ب ر  اینه ک تتا د خمرجدیدی باشاااد می

کل  لر -برخی براسااااظ  ظر -حتی    یا0891 یلهه  ظا ی لر -لیکتاتتری بت ی

برل. برزیل با سر  ی  به0998ز ان خلع ا پراتتر پدرو لوم لر  تاریخ جمهتری برزیل از

به این ساات  9108 افراطی  جایر بتلساات ارو  که از سااا  راسااز جمهترهمری رئیسر

اجتماعی و تتافق  حمایز بلکه هنتز بر ساایاساای وابسااته  متل  هیچ ح ب به رسااماً

های ساایاساای و  شااینیعقب حاکم کشااتر و  یروهای  ساالک  تکی اسااز  بای طمقه

 اسز.  اجتماعی عظیمی  تاجه

 از ی افراطی پیش تلیمرال یپروژ  گرفتن یکپیش آ ادهای اجتماعی لراگر پی

  اجتماعی یبدترین ساااناریت کرو ا به ویروظ گیربیماری همه این کافی  متل  ظهتر

 بیماری و علم اسز. غفلز لولز  ز ا ی که تتجه به شد  ی و بهداشاتی  نررلاقتصاا

 لر برزیل بیش از 9190آوریل  شتل : تاشکار  یآآن  )تلفاس(رسد از تعدال خالص  ی

یدی دا د. با پدیداری ا تاع جلرگذشته 08- فر از کتوید 00111 زا ه فر  یا رو ه ار011

ا لر کرو ویروظ یاز اولین ضربه سا  پساز ویروظ و فروپاشای سیستم بهداشز یک

 0اسز.کشتر به تهدیدی برای جهان تمدیل شد این   9191برزیل لر ارظ سا 

ساایاساای  هایی گذشااته لر تمام  مارز که لر لهه - برزیل چپحا    این با

 ل برخت سیاسی لرعین تلاش برای بازپس گرفتن  ظارس -اسزب ر  شاکسز خترل  

این  اسز.  ا چگت ه به هدف گرفته ار ختل اجتماعی بازسازی پایگا  بازآرایی ور  کشات

   د؟ارا  خروج از بنران کدام تتجه جا عه بههای جلبشدیم؟ ا کان وضعیز لچار

 قارهسسسه اجتماعی تحقیقاتی همؤسسس سسی ی پرو د چهلمین شااامار 

(Tricontinental) ترل  بسترسیاسی ا روز برزیل را لر روی چپاهای پیشاچالش 

 تعدال  یروهای  ترقی و تنتع لر خاطرعمل  هم به ا ر  لر لهد. این ی تنلیال قرار

                                                      

 9190ر آوریل اعدال رسمی برگرفته از اطلاعاس وزارس بهداشز برزیل لر تاریخ  گارش این سند ل0 

 که لر پیت د زیر لر لسترظ اسز:

https://covid.saude.gov.br/ 



 

 
 

 ی لاول جلیلیترجمه 3

  یسز. بهای ساال  خاطر پیچیدگی اوضااع سایاسای لر برزیل کارها و هم به یان آن

کارگر را برای ی  تفاوس طمقه  مایندگان وگت باللیال   اا لر این رو اد گفاز نیهم

 لی ی اتنالیه  عاون 0  اا باا الیادا النارو ازاینکماک باه ختل اان ا ت ااب کرلیم. 

 Levante Popular da)عضااات قیام  رل ی جتا ان و (UNE)یان لا شااارت

)Juventude  تند کارگران  رک  ی دیر  هیئز از  9اوهارا جا دیرا  (CUT)  

 از 0  کلی  افترس(PSOL) آزالی ستسیالیسم و  لی ح ب لبیر 0 جتلیا ت  دیروظ

سااناتتر و رئیس  5 (  گلی ی هافمانMSTز ین )بی کارگران جنمش ی دیر  هیئز

 و IFSP)( سائتپتلت فدرا ی ه ؤساساساتال  6(  و والریت آرکاریPTکارگران) ح ب

 آزالی  صاحمه کرلیم.  ستسیالیسم و ح ب ی دیر  هئیز عضت

 ز:اس ب ش تقسیم شد  پرو د  به پنجاین 

 ما ل  های اخیرسااا  لر چپ برزیلکه  اسااز یی ساایرهاارزیابی بخش اول 

کند  های  یروهای راسااز را تنلیل  یها و  صااالنهگساای تگی بخش دومکند   ی

 چهارم بخش لهد  وبنا  قرار  ی  ترلرا اتناال  تنکیم اب ارهاای بخش سسس م

روی  پنجم بخشبالاخر     7. شااایندارزیابی  یای را بهتتل  های ایرال پایگا چالش

                                                      

0 -Élida Elena  

9 -Jandyra Uehara 

0 -Juliano Medeiros 

0- Kelli Mafort 

5 -Gleisi Hoffmann 

6 -Valério Arcary 

ی یا از آن اوقتی  نظتر از آن تتل  popularیاللاشااز  ترجم ا گلیساای: لر این پرو د   اصاادلا   7

اللفظی  عمتلًا همان روا ی ی تنزجایی که ترجمهترجمه شد  اسز. از آن ’popular‘ رلم اسز به 

ی کارگر اسااتفال  کرلیم و از اصاادلا  طمقه ’working-class homes‘را  دارل لر  تارلی  ثل 

به کار برلیم که ی کارگر( را های طمقه)طمقاس کارگر یا ب ش classes popularesلر اشااار  به 

 ترین جایگ ین برای آن لر این زبان اسز.  لیک
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لتا پیشین لتئی  ایناسیت لتلا لسی جمهتر رل ی کشتر  رئیس ترین رهمر قش برجسته

 کند. ل  یأت

 کنشگرایا ه طراحی ییاز پروژ   د  ب شایپرو شاد  لر ایناساتفال تصاتیرهای 

(Design Ativista )هدف ترویج  با 9109ا ت اباس  جمعی که لر طی  هساااتند

ل تکراسی  از جعلی  و حمایز رایگان   مارز  با اخمار رسا یاطلاع و تتزیع هنر و خلق

 یاری هنرلید واگذاری آثار به جمعاین لور    طی این شاااد. لر پدیدار لر برزیال

ترویج کرل که لراین  های ب ر  راآییگرلهم های طراحی و ساااابقه فراختان لال و

  ترل ترتر و ل تکراتیکای ا سا یایرال جا عه کمک به ها  قش طراحی لرییآگرلهم

 گرفز.  ی بن  قرار

 
اسز. از  شتهگذ 9191ها لرسا  تعدال  ر  کل از 9190لرساا   08-های  اشای ازکتوید ر  شامار

بتل  ا سا   تاکنتن بیش از   فر 0800808 ها  تعدال کشته9191لسا مر00 ارظ تا  09اولین  ترل لر 

 Letícia Ribeiro 2019 صتیر:تاسز.  بتل   فر ه ار 911
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 برزیل چپ ارزیابی وضعیت امروز

ه هایی کشکسز بسیاری از کارشناسانهای سیاسی و سااز ان یبراسااظ گفته

 این حاصاال لرر راهمرلی اسااز که بر های اخیر  تنمل شااد سااا  لر لبرزی چپِ

کارگران  رهمری ح ب ی  هالی تنز مارز به  هی ظر اساااز. این ب ش حاکم بتل 

(PT) که  یعمیق ساختار اصلاحاس زیانبه  لر قدرس بتلن آن ساا ِ لر سای لهمین

اولتیز   کند لولز برزیل آ ال  تس یری را با گشایشی برا کارگری تتا ساز طمقه ی

 لال. 

صااترس به کارگرانهای حزبدولتهای اجراشااد  ازسااتی ترلید  سایاساازبی

های ب رگی از رلم برزیل را بهمتل ب شااید. لر یان این اقدامای ز دگی ب شگسااترل 

 06کرلن خارج  ساائتلیز  ( لخا تا یه ینه)کمک ساایاسااز بازتتزیع لرآ د  بساایار

 0از  ی  ن  ز دگی  ن( که بیش)خا ه  ساااکنی بر اا اه 0  دلق  فر از فقریلیتن 

تترم   از  رخ بالاتر لسااتم ل اسااز  اف ایش حداقل ساااخته 9کارگری  یلیتن  سااکن

 ق ناط ام جتا ان از اجتماعی  و اف ایش ثمز رسمی  کاهش  ابرابری اف ایش است دام

کارگران به  ح ب یشک  ارتقالولتی و خصتصی. بیهای لا شاگا  پیرا تن شاهری لر

و اوایل  0881 یاواخر لهه ختاهی  رتمط بتل که لریاه هم باه  تج ترقی رری قت 

آ ادهای هاایی کاه پیلااتین را لرهم  ترلیاد  پیروزیتماام ا ریکاای 9111 یلهاه

  .دپیش را بهآن را ی لر سراسر قار   تلیمرالهای سیاسز

 کارگران برای جلب اسز که ح ب ا تقالها حت  این واقعیز  تمرک  ا ا  بیشاتر

اقتصالی را -های اجتماعیطمقاس   تلف تصامیم سایاسای گرفز و اقدام حمایز از

کرل.  ب ر  کارگران اجرا سااایاسااای اکثریز بدون ل ما  کرلن رو دی برای آ تزش

ی های طمقهیان ب شطمقاتی لر  آگاهی رو دها برای اف ایش سااادکلر تیراه  این

کتلتا علیه لیلما روسف  با آ دهای این ا رشکسز خترل. پی کارگر ی تتسط و طمقه

 متل روی  شد  که قالر آشکارتر 9106سا   کارگران لرپیشاین از ح ب جمهتررئیس

                                                      

0 Ministry of Social Development, ‘Plano Brasil Sem Miséria’ 
9 Antunes, ‘Minha casa perto do fim? 
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ی  ذاکراس برکناری باشااد واژگتن کرلن  تیره به گسااترل  که قالررو دی از  قاو ز

لرظ  لرصد( این 55) یأ یلیتن ر 5709ت اب لوسا  بعد بتلست ارو با حساب کند. ا 

  را بیشترتقتیز کرل.

 گذاری لر کاهش  ابرابری اجتماعی لراگرچه سااار ایه» باه  ا گفز الیسدا النا

لهی او  را کساااب کرل  ا ا سااااز ان  دس  قام این های  ترقی لرلولز برزیل لر

ایدئتلتژیکی هم وجتل ی جا عه  مارز   گرفز و لر راولتیاز قرا لر کاارگری طمقاه

های زسیاس کارگران  تتا سز برکسا ی که ازکه کتلتا ا رام شد  ح ب داشاز. وقتی

« د.کتلتا( تکیه کنن )برای جلتگیری از کارگر یها برخترلار شد  بتل د یعنی طمقهآن

 ی کارگرطمقهجمهتری  ساازاز رفتن لیلما روسااف از  قام ریا  ا گفز که پسالنا به

بازگشز به  مارز  تلاش  ها لرهایی را  تنمل شاد که برای تضاعیف تتا ایی آنحمله

ا   روازاین»  کارگران. سندیکایی هایکارگران و ساز انکرل   ا ند تضاعیف حقت  ی

)اساااترات(یک( را  تنمل شاااد  و  کنیم که چپ برزیل شاااکساااز راهمرلیفکر  ی

 « دلتب  ا  یسز. یها لر جا عههممستگی  یرو

 لرپی بساایاری که چپهای پیلارل که شااکسااز ( باورMST) کلی ماف رت

راهمرلی  کند  )شاکسزراهمرلی للالز  می اساز بر شاکساز برزیل  تنمل شاد 

 عاً ا قد»د. کنخنثی  یای را طمقهساایاساای لیگری  بازیگر یکلهد که ز ا ی رخ  ی

 اسز و لر ز د  هنتز ی کارگرطمقهایم  ا ا ا ماشته راهای سایاسای بسیاری شاکساز

 «کند.سر ایه  قاو ز  یهای بنرانضربه برابر

ل برزی لر ی کارگرطمقهبرل  نافع آ ی ی کاه برای پیشآخرین راهمرل  تفقیاز

-estratégia Democrático)  رل ی ل تکراتیک بتل راهمرل شاااد   در 

Popular) پایان لیکتاتتری  ل تکراتیک لرگاذار  ماارز  برای  ل لرراهمر بتل. این

 91و  0871یلهه ای لر اواخر تتلی  مارز  برآ دکا تن  شد و لرزال   ظا ی  -بت ی

 شد.   در 

 :است جای گرفته است ار سه باور مردمی در دم کراتیک راهبردِ
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 لاری برزیل از ا رام وظایف ا قلابسااار اایه یکاه تتساااعاهاین -0

 ای و اجتماعی  تنکیم  ظم ندقه ارضااای   ابرابری بترژوایی )اصااالاحاس

 اسز. شکسز خترل  غیر ( ل تکراتیک و

 ی اینعهد  تتان ازل تکراتیک  می ائتلاف با بترژوازی که لراین  -9

 )کارگران شهر ی کارگرها طمقهآن یکنند کارها برآ د  بلکه رهمران هدایز

 لاری( هستند  وهای استثمارشد  ازستی سر ایه شلیگر ب روستا و و

ای جنمش تتل  راهمرل پیت د  یروها با یک ا راام این کاه را این -0

جمهتری و  سدک  قام ریاسز به اسز که های رسمیشد  با پیروزیترکیب

  رل ی ل تکراتیک شااد  لر لاخل راهمرلاصاالاحاس  عرفی ا رام تعدالی از

 رسد.و ا پریالیسم(  ی لارها ز ین  ب ر )علیه ا نصارها

 زلستاکتیک بنیالی اسز: او   برای به لو  رل ی  رکب از ل تکراتیک راهمرلِ

شاااهرلاری   طریق ا ت اباس گرفتن کنتر   هاالها با تنکیم قدرس لر لاخل  ظام از

ا  هتصااااباع ی کارگر باکند. لوم  برای گرلهم آورلن طمقهایالتی  و فدرا  تلاش  ی

 کند. ای تلاش  یتتل  ی مارز  ها وها  بسیجز ین اشغا 

  رل ی راهمرل ل تکراتیکز ان که  همان» لهد که تتضااایک  ی ماف رتا ا  

تدریج طریق(  هالها به از )کار راهمرل کرل د  و راهکارها جداگا ه رشد  در  شد  این

 چه ز ا ی یک راهکارلال  آناین رخ باغلمه کرل.  ی کارگرطمقه)راهکاار( بسااایج  بر

کار هها بآن شااد که ساااز ان نرر به بتل به راهمرل تمدیل شاد  )این تغییر( )تاکتیک(

ای از علاو   رشاااتهها اولتیز لهند. بهسااااز ان لر لاخل ایالز برای سااااختن قدرس

ساز ا ی  رفتارهای غلط سایاسی هم وجتل لاشز که لرایرال ترجیک بین لولز و اب ار

 « گرای لتلا و لیلما شکسز خترل.های  تتتسعهلولز ی کارگر لر لورانطمقه

کند که خاطر شااان  ی (PSOL) ج لیان  مدیروسها  خط ا تدال همان لر

 دیریز کشااتر  قتاعد بازی ا داز ختل را بهید  کرلن شااکسااز راهمرلی که چشاامأیت

های ساااختاری  ندول ا ا بدون اصاالا  )و( بهمتل شاارایط ز دگی  لیمرا  ل تکراتیک 

تغییراس  چپ ترویج ب شی از»  اساز غیر مکن اساز.  دیروظ تتضیک لال کهکرل 

ی کارگر تضااعیف های طمقهب ش را با لولز را ا ت اب کرل  که ارتماط آن طریق(از )
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ی لهه برزیل لر یپذیری که لر رو د ل تکراتی   کرلن جا عهکرل. اشاااکاا  جاا عه

ار د و فرلگرایی ریشه ل ی تلیمرالایدئتلتژی  شد با اشکا  لیگری  که لر پدیدار 0891

که  رلم جایی) ز ینروی افتال چتن چپ ازساااز ا دهی  این اتفا  جایگ ین شااد. و

ه کارا ای لرسزرا  ا داختن  مارز شت د( لر راستای بهکنند و اجتماعی  یز دگی  ی

ولتی( روی برگرل د  ا ا این به لشااامن اجاز  لال )ل و ضاااروری از طریق  هاالهاای

 راستِ ظه رکند آن اشار   یخلاء قدرتی که  دیروظ به« کند. فضااها را اشغا این

کند  خاطر شاااان  ی اوهارا جاندیراطتر که را  قادور کرل  اساااز. همان افراطی

آساامان  ای ازصاااعقه»چپ برای واکنش لرسااز  ا ند  جنا  هایی از اتتا ی ب ش

طمقاتی   های سااازشلهه ساایاسااز ی   لیک به سااهضااربه   ل بلکه   تیره« صاااف

اتی های  هالی و ا ت ابی برتری  مارز ی کارگر(   تیره)طمقه ی تضعیف بر ا ه تیره

 تل. ب ی کارگرایدئتلتژیک طمقهی سیاسی  و  مارز  پایگا   آ تزش از ساختن لوربه

 یشاااکساااتی تنها  تیره کرل  چنین نالیه خاطر شاااانات که ختل رهمرچنان

 وجیستی خر وی(  پیشگا ی ازراسز  به ی تهاجمهای چپ  یسز  بلکه  تیرهاشتما 

ها حکایتی رسا ه  سلط کارگران  جریان های ح بلولز آغاز ها اساز. از ز انرساا ه

ا ری های سیاسی به بن را لر راستای جداکرلن جا عه از اساز که سیاسز سااخته

 راعام  طتربه خاص و چپ طترکاارگران به ا ر ح ب کناد. اینجناایی تمادیال  ی

 .کشدبه تصتیر  یکنتر  سیستم جنایی عنتان فاسد و تنزبه

کند  ری راهکاری چپ صاانمز  ی گکتته یلربار  (PSOL) آرکاری والری 

های  تیره آرکاریی کرل  اساااز.  اچی  ارزیاب« کندخدری که  ا را تهدید  ی»که 

 اچی   0عملیاس( کارواش»)گیر د: سز کرل که لراین  قتله جای  یفهرلالهایی را رخ

سازی چپ و لتلا ل ما  شد  سپس  ید و فرصاز جنایی فهتم خلع ارزیابی شاد  که با

.  مایش لرآ د هایز  تهدیدی که ازسااتی بتلساات ارو به خدر لسااتگیری لتلا  بعد  لر

   «های لشمن کشند  بتل.کرلن قدرس طمقه ارزیابی اچی  

                                                      

 عنتان تنزجمهتر برزیل پرو د  ای تنز  ام عملیاس کارواش که سمب شد لتلا لاسیلتا رئیس -0 

 هی ز دان شتل. الی را لفسا
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ه کهای اخیر  ز ا یسااا  برزیل لر چپ لرپیهای تنلیلی پیاشااتما  به آرکاری

عنتان  ثا   لرر  عنای کند. بهاشااار   ی  کرل راسااز تشاادید تهاجم ختل را آغاز

   0.رلی از  یروهای  ترقی ز ان زیالی بب رگبرای ب ش  کارواش عملیات

بتل که لر  دادگاه قاضی 9سسرجی  م رورهمری  کارواش تلاشای تنز عملیاسِ

های فسالی بتل گ ارش یآن تنقیق لربار  را  ا داخته شاد  که هدفبه 9100ساا  

که قرارلالهای پتروبراظ شاارکز  لی ا رژی برزیل با شاارکز های ب ر  ساااختما ی 

 شااروعیز و ا رام آزار  ساالبِ اب ارِعمد  به طترکارواش به آن بتل د. عملیاس لرگیر

اصلی عملیاس  جمهترهای برزیل تمدیل شد. هدفسایاسای لیلما روساف و لتلا رئیس

 چهبتل. آن بدون  درر هایی بساایار شااکتر و اتهامولت با ن لتلا  ل قصاار قلمدال کر

ساایاساای  هاییک سااری لالگا   عروف عملیاتی برای  مارز  با فسااال بتل به قت ِبه

 تمدیل شد. 

ل د کرها باور  میکرل آغازشد  برخی ب ش که لیلما روسف را برکناروقتی رو دی

 اقتصالیِ گفتند که سیاسزِها  یابتکاری از ساتی  رلس  تفق شاتل. آن که چنین

ی حاکم اسااز و بترژوازی سااتل طمقهبه حاضاار حا  کارگران لر جمهتر ح برئیس

   0. ند باشدتی سیاسی علاقهثمابیتتا د به می

جمهتر پیشاااین کرل د که لتلا رئیسهاا بعاد  لوبار   بسااایاری باور  میساااا 

که این  این راسااز باید از - گفتندز ان  یکه آن طترهمان - لسااتگیرشااتل چتن

اضی قا ا  وقتی که ل بترسد. شتی کارگر های طمقهقیام نرر تتا د کرلن  یز دا ی

 حکمی را علیه لتلا برای جلتگیری از شاارکز لتلا لر 9107سااا   ل سسسرجی  م رو

 لسااتگیر 9109سااا   لر که لتلا  هایتاًز ا ی جمهتری صااالر کرل  وا ت اباس ریاسااز

 ایل اسااز لر  کرل که که بتلساات ارو اعلام یفتال. سااپس  ز ا ی اتفا  شااد  این ا ر

                                                      

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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 کرل د کهارزیابی  ی گت هاین  شرکز کند  بسیاری 9109جمهتری  ا ت اباس ریاساز

لرصاااد باشاااد. ا ا  9تتا د بالاتر از برزیل  می  ظا ی ساااابق یفر ا د حماایاز از 

لر لور لوم لر برابر  آرالرصاااد  55او  ا ت اباس پیش افتال و با  لر لور ب ل سس نارو

 شد.  کارگران پیروزاز ح ب فرناندو حداد

   فرلگرایی  و کارفر ایی لری تلیمرال ئتلتژی فتذ قتی اید همه  ا ع  لربرابر این

طتر ها بههای آنیافز  که ساااز انشااد  هیچ رقیب جدی  مییک ایدئتلتژی ضااعیف

 نساخت کرل د و لاری و ضادا پریالیستی ختل را رهاهای ضادسار ایهکلی  شا صاه

 و ا ت اباتی های  هالی مارز هایشااان را بها داختند  لرعتض تلاش خیرأت به پایگا  را

 اختصاص لال د. 

برای راسز   ساعدیی ز ینهچگت ه تتضایک لال که  ((CUT جاندیرا اوهارا 

 فتذ  نزت یافته وساز ان غیر ی کارگر  که اکثریتی از آن اساساًتا بر طمقه دش پدیدار

ذر  چپی  که ذر های لسااازهای  رل ی  یا ح بها  یساااتند  جنمشلائمی اتنالیه

لال د( از لسااز جا ساااز ان  یساایاساای ختل را لرآنی )که ز ا ی  مارز  را ناطقی 

های ا ت اباتی را لر شااارکتی و اقتصاااالی و  ی  رقابز یلال  بتل د  لرعتض  مارز 

ی را  ا داختن  مارز راسااز برای به   بتل د. لرضاامن  اب ارهای جنا لاولتیز قرارلا

 کند. ی کارگر ز دگی  یا د که طمقهلوا د   ناطقی ریشه سیاسی و ایدئتلتژیک لر

 
 0009)  فره ار  000979ای از بیکاری آغازکرل: ساااابقههای بیسااادک را با 9190 برزیل ساااا 

 لاشتند. این وضعیز قرار لر PNAD برزیل گیری  لی خا تارلرصد( طمق گ ارش  مت ه

 Rafael Olinto 2020 طر  از رافائل اولینتت 
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 ژیک تاریختکرار ترا

گیری تلاااش برای بااازپس   ا ریکااا  بااا9119اقتصاااالی  از بنران ا ادکی پس

 رل این اثنا  کرل. لر رهمریی جدیدی را  تلیمرال تهاجمِسااارکرلگی و کنتر  جها ی 

کارگران قرار لالن ختل تنز  فتذ های ح ببرزیال  ترکیاب پیچید  و طمقاتی لولز

بترژوازی باادون قدع    ایااایکرل. لیگر حفظ  ا پریااالیساااتی را آغاااز راهمرلهااای

 زلول و ی کارگرگسااسااز بین طمقهی ایرال  قشااه متل.  پذیرکارگران ا کانحقت 

های  ا رئی ا پریالیسم ا ریکا با لسز قدم به قدم طراحی شد  بتل که کارگران  ح ب

 شد.هدایز  ی

 ( لر(PSDB ل تکراسی برزیلساتسیا از ح ب 0آئ ی  ن س  9100لرساا  

 اًی کا لپروژ  از شااکسااز لر اجرای یک ا ت اباتی به لیلما روسااف باخز. پس رقابز

 سلط بترژوازی برزیل به  طریق رو دهای ا ت اباتی  ب ش ی از تلیمرالاجرای  ی ال آ

را  به را علیه لیلما روسف اساتیضاا ها رو د راهکار  تفاوس  تتسال شاد. او   آن لو

جمهتری بازلاشتند و از لتلا را از شارکز لر ا ت اباس ریاسز بعدتر   ا داختند  ساپس

ارگرا ش صیتی اقتدجمهتری جایر بتلست ارو حمایز کرل د. بتلست ارو پیشنهال ریاسز

 9109 ا ت اباس لررسااید  ی به  ظرتفاشاایسااتی  تنها  ا  لی بتل که های  با وی(گی

 کارگران باشد.  ح ب پیروزی بر به قالر

ی  تفق و قت یکرل  اجرای یک بر ا ه  دکی پس از کتلتایی که لیلما را برکنارا

  د  لر  ساایرآلسااز های بهاقتصااالی برای از بین برلن پیروزی و ریاضاز ی تلیمرال

شد. لولز تضعیف شد  به بترژوازی برزیلی  آغاز لولز های ح ب کارگر یسی ل  ساله

 هیچ قید وع عمت ی لال  شااد. کشااتر بیب نااز  ب ش ب رگیغارس  یو جها ی اجاز 

 جهز شااد وهم هاو ساااز ان  را عالمللی  بین شاارطی با ایالاس  تند  لر تمام ا تر

 المللی علیه و  وئلا و رو دهای ا قلاب بتلیتاری شد. کارزار بین گیررستایی لر صترسِبه

                                                      

0  -Aécio Neves 
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ک تان ینل به عسااا  پس از کتلتا و لو سااا  پس از ا ت اب بتلساات ارو  برزیپنج

سیاسی   نیط زیستی و بهداشتی  ترین تراژلی اقتصالی ب ر  لر 0جمهتری  ستقل

فدرا  کشتر را   دیریز بنران بهداشز لولزستءور شاد  اساز. لر تاریخ ختل غتطه

کا تن  تمدیل شاادن بهساامز به 9190آوریل - های  ارظ ا  لر - هند کنار لر –

ای که کاهش ا تقا  ویروظ لر لنظه هم لرآناساااز  گیر هدایز کرل  بیماری همه

ها به صترس ژرفی روی بدترشدن شرایط جها ی آغاز شد  بتل. تقارن این بنران سدک

کرو ا اف ایش گرسنگی و فقر و  ی  ا تاع جدیدی از ویروظ ز دگی  رلم اثرگذاشته و به

  9.شد  اسز  نرر یبهداشت  ظامو فروپاشی 

 بتلست ارو تنها بدتر عمدی لولز عامقتل هاییر رولرروی سیاسزگهمه بیماری

 صترس مارز  با ویروظ  کرل  اسز  که به اقدا ی برای کنتر  و شاتل. لولز هنتز ی

لر لهد. شتل اف ایش  یها  میافرالی را که  راقمتی از آن ای تعدال  ر رشادیابند 

لر  0.گیرللولز بازپس  ی ج حمایز ختل را ازتدریآرا ی و بهلیمرا  به زِراساا  تیره 

های ات اذشد  برای  مارز  های اقتدارگرایا ه و شیت از س نرا ی هاییکه  اراحتیحالی

 افراطیی اجرای بر ا هپشاااتیمان  کماکانراساااز  گیر وجتل لارل  ا ابابیماری همه

 .کنداجتماعی حمله  ی حقت  کارگران و که بهاسز ی  تلیمرال

افراطی و  سیاسی بین راسزی رواج ستی  »  لهدتتضیک  ی (CUT) جاندیرا

 ریشاه لارل که برساارها و تضااالهایی تتافقعدم لرساتی لر)لیمرا ( ساانتی به راساز

برزیل را  ندول   ا لر  تجتل که ل تکراسیاسز ساختاری  و رسمی لساتگا کنتر  

 های سااایساااتملساااتگا و لیگر  STFی عال لالگا  یوی(  لربار کناد. این باه ی

 ی یکی از تلیمرالی  لی  صاادا  لارل. این اتنال حت  بر ا هی کنگر  گسااتری وللا

 رل ی  اسااز. ارتش و پایگا  حمایز عا ی لولز بتلساات اروارتراعی قتل هایسااتتن

 لیگر ستتن ا د  لوشد  بنالاخل کلیساهای او رلیسی  بتلسات ارو  که تاحد زیالی لر

                                                      

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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راسز   زیالی از کند که برای ب شاو اساتدلا   ی« بتلسات ارو( هساتند. )از حمایز

یکی از اب ارهای اجرای »ختل  مایشاااگر پایان  یساااز  بلکه تنها ختلیبتلسااات ارو به

  اسز. «افراطیی های لیمرالسیاسز

 چهار به  نلی تتجه را ب رگی از بترژوازی ب ش   علاو  برحمایزوالری  آرکاری

 کند:ستتن لیگر حمایز از بتلست ارو جلب  ی

 سااتم جمعیز برزیل  حتی لر  یان یک باور کرل ی تقریماً حمایز

 بتلست ارو از 0و رج بهداشتیهرج

 های شکسز های ا ماشته ازترربه  اشی از یروحیه ضاعیفت ثیرأت

 ی کارگرطمقه

 برابر بتلست ارو  و های  تجتل لربدیل ضعف 

 هایی را برتتا ایی بسااایج گیر  کاه  نادولیزهماهلِ بیمااریخت

 کند.ی کارگر تنمیل  یطمقه

 یماًر  تقساایاساای جاری برزیل گفز  طیف  ا( به(PSOL ج لیان  مدیروس

. و چپ یا ه  – لیمرا   چپ افراطی  راسز اسز: راسز گسترل ب ش چهار  تشکل از

پ چ کنند؟ لقیقاًرا ل ما   ی )سایاسی( وژ پر یککماکان ها این ب ش کدام یک از»

 «اسز. تشدید شد  ل تکراسی تقتیز و لیمرا . بنران و راسز  یا ه

 راسااز اصاالی بین چپ وی حا  کلی  افترس اعتقال لارل که سااتی   عین لر

اساااز. اکنتن   لساااز لال  لیمرا   فتذ ختل را از   چتن راساازجریان لارلافراطی 

تماط  رلم ار سایاسی اسز که بتتا د با یافتن رهمرلیمرا   راسازلِ ترین  شاکب ر 

افراطی و  که راساازیالآورلن آنهمیشااه به» کند کهکند. ا ا  او یالآوری  ی برقرار

 با باید .  ااهمیز لارلهستند   ی بترژواسکه  یعنی طمقه )لیمرا ( لو روی یک راسز

   «کنیم.  ه با سر ایه   الفزقاطعای کارگر از طمقه برگرفته  شروعیز

                                                      

0 Folha de S.Paulo, ‘Intacta, base de Bolsonaro pensa como o 
presidente na pandemia, mostra Datafolha’. 
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 آغاز لهد  لرکتتلیت وارگاظ  شان  ی  یشایگان و بنیال ساتی لا شاگا  از یطترکه پ(وهشاآن 

برای  لارای بهترین شرایط یبهداشت  ظام لی  ساختار سمب  بهبرزیللاتینی  ا ریکای گیری کشاترهمه

 کرل. را تنریم یداشتبه  ظام عا دا هبتل. ا ا لولز  08- قابله با کتوید

 Matheus Miguel 2020طر  از:  اتئتظ  یگتئل 

 

 چپ یای گ ترده در برابر جبههجبهه

رای عینی بشرایط یبهداشت ظام فروپاشای   یان گتید که لر ی والری  آرکاری

 شاروع به پتسیدگی ترشارایط پیش اساز چتن این آ ال  کا لاًبتلسات ارو  سار گت ی

ای برای ساارکرلگی بین کند. ا ا  ناقشااهذهنی رشااد  ی شاارایط از ترسااریع و کرل 

لیمرا   راسااازکنند  بین چپ و   الفز  ی افراطی راسااازلولز  هایی که باب ش

وی(    بهافراطی راسااز مارز  علیه  سااا  صااد یترربه»آرکاری به اعتقال وجتل لارل. 
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شتل   شان فاشایستی رهمری  ی هایجریا ی با  شا صاه با افراطی راسازکه ز ا ی

 که چپ  ایلرو  ه ازآن« اسز. ی چپ بهترین راهکاری گسترل جمهه لهد که یک ی

که بل»بپیت دل  لیمرا   راسااازبه  یروهای  افراطی راساااز یساااز برای  مارز  علیه 

 تتا د یاجتماعی    که بنرانهم حقبه ترساااد  و یلیمرا   راسااازخاطر آن که به

  «چپ فراهم آورل. برای یک لولز آغازیسر

هایی تتا د ب ش ی« اخراج بتلساات ارو» شااعار (،(CUT جاندیرا اوهارابرای 

بدترشدن بنران گرلهم بیاورل. ا ا  )راسز لیمرا ( را با یا ه  – لر یان چپ و راساز

 را گرلِ فاشایستی کنت ی تهاجم  الفین با  گساترل  که تمام این ایجمهه ائتلافِ یک

 تتا د ایناو   ی  ظربه - یاا ه-هاایی از چاپ و چاپ ترل لفااع ب ش - آورلهم  ی

 .کند هدایز تاری ی –اجتماعی ای برای رو دهاییید رویکرل لو رحلهأت یروهاا را به

 از لفاع برای  مارز  از را ل تکراتیک هایآزالی برای  مارز  تتا اد ی رویکرل این

 البغ رویکرل این اگر که کند ی بینیپیش اوهارا. کند جدا  لی زحاکمی وحق حقت 

ی شاااد وحتی واژگت ی بر ا ه تمدیل ختاهدلیمرا   راسااازگروگان  به چپ شاااتل 

ن لال ا  ا کان پایان  ظربه»سازل. تر  یهای اخیر را لشتارسا  ی اجرا شد  لر تلیمرال

پرلاختی  که بهایجتل  دارل  و ز ا یآن و )کا ل( از بدون گسااسااز )این بر ا ه( به

 تعمیقتقتیز  شاادید  و کشاایی بهر  نروم  تنز قاعد  وضااعیتی حفظ  رلم لر

ل ای وجتهیچ اتنال لی باشاادلاری فر ا مرلار لر پیرا تن ساار ایه ی ابرابری لر برزیل

   .  تاهد لاشز

 لکه اعتقا ل ترسیم کر( (PT گلیزی ه فمان ی اسز کهراهکار  گا    الفاین

 ه »سایاسی گسترل  لازم اسز   ائتلاف شاد  لر برزیل  یکبرابر بنرانِ ترربه لارل لر

های سااایاسااای  ب ش کرلن تمامهم جمع ا ت اباتی  )بلکه( کنار )ائتلاف( یک ال ا اً

 کنند  وهای فتری  و  شاااغل  مارز   یاجتماعی و فرهنگی که برای واکساان  کمک

 «کنند.ی پیکار "اخراج بتلست ارو" ای شکسز بتلست ارو تنز شعارکسا ی که بر  ی 

 ( اسز که از ترکیب لو(UNE الیدا الناهای خط تنلیل لر بیشتر تفسایر این

 لرظ»ی ل تکراتیک. جمهه ی  رل ی چپ و یککند: یک جمههجمهاه حماایز  ی

 ی اجتماعی  که لری ل تکراتیک با  ساائلهاسااز که  ساائله جا( آناین )لر ...بنیالی
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 اسز.  تضتع آن لفاع هم تنید به لاری برا گی ته شد ی بنرانِ شادید سر ایه تیره

ل مترین  نل تکراسی روبه زوا   چتن این  ناسب که یکاین ل تکراسی اسز  ولت از

 اسااز. که برای اجتناب از تشااکیل یک کشااتر ساایاساای ی مارز  یک ا دازیرا برای 

ر و ی کارگکه شاارایط برای  مارز  طمقه  فاشاایسااتی ساایاساای تی رژیمپلیساای یا ح

 عنای تتا د بهاین  ی«  ساااعد  ماشااد ضااروری اسااز تتا د اساااساااًلهی  یساااز ان

  تلف جا عه برای  هایهم گرلآورلن ب ش ل تکراتیک و کنار ایجمهه سااااختن

   تفاشیسم باشد.  کرلن و شکسز ل تکراسی و برای فرسایش   ن وی لفاع از

 یی کارگر  با  نشااچپ طمقه یتقتیز جمهه ایرال وی اعتقال لارل که الا هالنا 

 رل ی از بنران  ل تکراتیک و رفزبرون  نظتربهکرلن  یروهاا راهمرلی  برای جمع

پتستان سایا  پیکارم  ل ر اجتماعی حقت  ساتل م لفاع از جمهه  ضاروری اساز. این

 ضعیفتکارگر برزیل را  یکه طمقه های تاری یعلیه تمام سرکتب ی وعلیه  (الپرسات

. هم اسز )وزیر اقتصاال( 0ی پائتلت گتئدظ تلیمرال ا ان علیه سایاسازبی  مرلو کرل  

بدون  رلم  یو هم جمهاه Frente Brasil Popular برزیال  رل یی جمهاه

که هرکدام تشکیل شد د   9105ساا   لر Frente Povo Sem Medoهراظ 

 تع  برزیل لر  رل یی کنند. جمههچپ را  تند  ی ساایاساای ساااز ان هاها ل از آن

م  رل یکه جمهه  لرحالی تمرک  اسزهای سیاسی تقتیز ح ب تر و برختل گسترل 

لو این اسااز.  شااد  کارگری ساااخته های اجتماعی وجنمش ازخاص  طتربهترظ بی

 جمهه لر لو هستند. هر سی و طرحی برای  لز ضروریسیا جمهه برای ساختن طر 

 هایاصااالا  با  مارز  لر  یا ه–ی کارگر و ایرال اتنال با چپلالن طمقهسااااز اان

 ا د. کرل  بازی  همی  قش ی تلیمرال

 که کدام راهکاراز آن  ظرکند  صاارفطترکه کلی  افترس خاطر شااان  یهمان

ر و جلتت سیرهایی برای حرکز به به سااختن  یاز برسارگیرل   ی  ترل اساتفال  قرار

گتیاد که وجتل لارل. او  ی  ظروحادس هاای  تجمتلحرکاز لر چاارچتب واقعیاز

MSTزا داچشم سیاسی وی اتنال حت  بر ا ه ساختمان هایش را روی  تاکنتن تلاش 

کار لر ز ان   و  اسااز که ا رام این  ا آن چتن برآورلِ» اسااز ختل  تمرک   کرل 

                                                      

0 -Paulo Guedes’ 
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ا دازهای افراطی لا شااگاهی یا هایی  اشاای از چشاامتتا د به اشااتما ای  یتتل  پیکار

رفز پیش طترکلی بهبه که  شتل سارکرلگی  نرر هایی  اشای از  مارز  برساراشاتما 

اتنال سااااختن  کنیم لررو   ا تلاش  یکرل. ازاین طمقااتی کمکی   تاهدی  ماارز 

 های  ابندیصااترسهایی برای عنتان ز ینهمیشااه به ساایاساای  که  دالماس حت 

 «شتیم. لرگیر  واقعیز لار د

واکساان    رلم به کلیدی: لسااترساای ی دالمه سااه یطترکه لر  مت ههمان

ال اتن  اسز  اها ه  و برکناری بتلست ارو آشکار برزیلی رئا  611های اضدراری کمک

 اسز. عمل ایرال کرل  برزیل اتنال لر بین چپ ترفتری سیاسی دالماس  حت 

  کنیمساایاساای ز دگی  یتأ ل  یلنظه  ا لر» گفز (MST) کلی ماف رت

 این رولررو شااادن بااا تتا یم طراحی راهمرلی را اصااالاا  کنیم  و نتی کااه  یباه

لررویی با  مارز    رواجتماعی و چپ و  ی هایها و سااز ان یان جنمش چندپارگی لر

 راهمرل بلند دس را لربر ساار ا داز  بر راهکارها بر از ساارکرلگی و تمرک  بیش سااربر

هایی پرورا دن ترربه عینِ های کلیدی لر تضااتع  ا ایرال اتنال حت  گیرل. هدف ی

 ترهای تهاجمیآ الگی برای  مارز  جمعی  و سیاسی تتا د  ا را به لا شاساز که  ی

 « ل.ساز ره  

 تاری ی برای چپ ضرورتی دس و اتنال چالشی طتلا ی یابی بهترلید  لسازبی

اعتقال لارل که چندپارگی  (UNE) النا   الیداز ینهاین  اساااز. لر کلی بتل  طتربه

 سناریت  نرر تتا د به لوختاهد لاشاز. این چندپارگی  ی شگرا ی برایی چپ ه ینه

 رفاشاایساام ل یطلتع شااتابند  ا ت اباتی برای بتلساات ارو و ساات  پیروزییک شااتل: از

 لیاقتصااا یبر ا ه لیمرا   که به لیگر  تشااکیل یک بدیل راسااز سااتی جا عه یا  از

 ی الا ه ختاهد لال.  تلیمرال
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اضااادراری لریافز  برزیل کمکرئا  611 اها ه  9191ساااا   لر  یلیتن  فر 69تنها بیش از 

 برحسبشاد که  قساط پرلاخز ختاهد شاد  و لر چهار تر  این کمک کتچک9190 ساا  ا د. لرکرل 

 شتل.برزیل  ندول  ی رئا  075برزیل تا  رئا  051 خا تال  از

  Adriano Vespa -9190طر  از آلریا ت وسپا 

 
  

 ساختن پایگاه

های  ترقی لر چپ  ب ش جها یهای ساااز ان بیشااتر لرچپ  وجتل حضااتر با

ها سا  - ختاهد رسیداو فراصد سالگی  9190سا     که لر فریر پائتلت کشاتر -برزیل

 ار زایی لوباعتمال به که قالر مارز  کرل  اسااز برای تنکیم  تقتیز و ایرال پایگاهی 

تمام لر عمل حا   جا عه باشاااد. با این هممساااتگی  یروها لر هاا و تغییربین تتل 

ار کن پایگا   لر ساااختن از لرکی ی لوبار  بهیابلساازچپ تتافق لار د که  هایب ش

 های پیرا ت ی نیط لر ای پایدارترشااایت به فعالیزای ایدئتلتژیک و  مارز  ا دازیرا 

  رلم  شااکسااز  یان قدرس لر بازسااازی روزِ لسااتترلر اسااز.  راهمرل ضااروری
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 عنصر ن ا ر  ایقدرستس یر   سایر های سااختاری لرایرال اصالا  بتلسات اریسام  و

 شتل.  ی تلقی رک ی 

اجتماعی چپ های پایگا ترین ب ش  فعا  (PSOL)والریت آرکاری یگفتاهباه

 رو ها برای  مارز   برای ها برای رضااایز آنتتل  آگاهی لر تغییر» شاات د. ی ترقتی

 طمقاتی  تاضعکه کلیدی اسز. قمل از آن شااناعتمال به  فس ها  قدرس اخلاقی  وآن

ن غیر مکظاهر به. وقتی چی ی را لگرگتن ساخزل  لازم اسز آگاهی لا تغییررا بتتان 

 «یابد.رسد و ا تظارها اف ایش  یشگفتی فرا ی  افتداتفا   ی

لنظه   ا این شااادن برایآ ال  برای»کند که یاالآوری  ی (UNE)الیادا الناا 

 حا  عین لر حفظ  تاضااع ون آ که هدف لهیمالا ه  ی لفاع فعا  ساااختن راهکاربه

ی  ا هفا تضاااعی تهااجمی اساااز. ا روز وظیرفاز باهبرای پیش یایراال شاااراید

ی مقهط شاکساز بتلست اریسم اسز. گسترش پیتستگی با کرلن  فرساتلن  و ن وی

 عنتان راهی برای گسااترش  قاو ز برکار  بهاساااساای اسااز. برای ا رام این کارگر

   «کنیم.های هممستگی تکیه  یسیاسز

هایی را واقعیز ازبرخی  (UNE) الیدا النارو ازاین یسز   همه چی  همتار   هیا

ها لر سازل. لا ستن آنکند خاطر شان  ی ی را لشتارتر پایگا  لر پیرا تن که ساختن

 اسز. بنیالی ی کارگر ناطق طمقه لر یابیقدرس  ندی برای پیشرفز لرراستای تتان

پایگا  را  ساااخزروشاامندی   که اساازیافته م ساااز انیها جراواقعیز این یازجمله

ا دازی کند  گساااترش کلیسااااهای  ئتپروتساااتا ی  که بر منای چشااام ی لشاااتار

لم  الی  ر هایی برای شرایط ز دگیتتا ند پاساخ ی کنند وعمل  ی ترکارا ه نافظه

زا ه برای بقای رو  مرل تن  که پیرا پذیر لرآسیب بسیار شارایط ز دگی فراهم آور د  و

رفتن ها از لسااازاین چالشلهد. بهی کارگر قرار یلهی طمقهرا  قادم برسااااز اان

 یکار  ازکارافتالن اب ارهای طمقه ف ایند   اپایدار طترکاارگران   اهیز بهاساااتقلاا 

  اجتماعی  نتر اف ایش جدایی بر )اجتماعی(  و لهی  لغت حقت کارگر برای ساااز ان

 باید اضافه کرل.   (الی وجنسی را

رای ب گرفز چپ تصمیم ی کارگر  ب شای اززیساز طمقه با بدترشادن شارایط

ی به اقدا اتی برای همیستگگیری گرسنگی همه کرو ا و  ی گیری ویروظ مارز  با همه
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ماری  شابتکارهای هممستگی بی د  و ساختن پایگا  را بارلیگر ازسرگیرل. لرز لساز 

فرلی   های بهداشزآوری غذا  بستهاجتماعی  جمع هایلالن آشپ خا هند سااز ان ا 

ای هز دگی» ام ها که بهاقدام از اینشد د. یکیبه کارلسزکنشگران    اساک  و ختن

های  تعدل اسااز که جنمش  عروف شااد  پلتفر ی Periferia Viva «یپیرا ت 

های ز دگی»لر آورل. طمقاتی گرلهم  ی هممساااتگی ی کاارگر را برای ایرالطمقاه

ی لربرلار د که  آ ی لپایگا  لرهم  ی ایرال با کار  هممسااتگی هایکنش «پیرا ت ی

ی . روش بر ا هاسز «کارگ اران اجتماعی»طریق  از  رهاخا تا بین وارا دامایرال روابط 

های هممساااتگی مافرال جا عه اساااز تا لر اقدالالن  آ تزش «کارگ اران اجتماعی»

 هدف که این افرال لر ها  با اینرخا تا ای ازبا  رمتعه «کارگ اران» شاااارکز کنند  

شد  ها ختاهندرخا تا ی ازشمارختل فعالیز ختاهندکرل و  سئت  های  ساکت ی کان

  حقت رعایزتضاامین  بهداشااز  غذا و  ی   ینأبرای ت «هاکارگ ار» کنند. این ی کار

های  شاااارکتی و لوجا مه را کمک ی ختل(ه  تبهب)کنناد  کاه ش  یتلاا اجتمااعی

هممستگی را های ا سایاسز» لهد کهتتضایک  ی (UNE) . الیدا النالهدپرورش  ی

 یپایگا  لر نیط پیرا ت  روزروزبه از راهمرلهای لارای اولتیز برای ایرالعنتان یکیبه

لالهایی اسز که لر آن ز دگی از رخ ترکیمی همی به سیاسی پاسخ که کنیملرر  ی

 های  ش صیسیاسز پاسخ اسز  این لفاع فعا  ب شای از رویکرل راهکار کنیم و ی

  «کند.یسم عرضه  ی تلیمرال هایویپیشر به
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آغاز  9100سا   قمل لر یک لهه بیشتری  سمز به فقیر را با تعدال جمعیز 9190برزیل ساا  

تر از با کم اها ه جمعیز(  دلرصاا 0909)  فر  یلیتن 97اظ بنیال گتتئیلت وارگاظ  اکنتن براساا کرل  و

 رئا  لر روز( 9091) کنندرئا  برزیل ز دگی  ی 906

 9190طر : رولریگتلیاظ 

  

 بازگشت ل لا به سیاست

لفااع از لتلا  لر لالختاسااازعاالی لو  هاای  اارظ و آوریال  لالگاا بین  اا 

 را 9109لر سا   او سلب شد  ازسایاسی  حقت  که لیید کرأتجمهتر ساابق را رئیس

که سارجیت  ترو قاضای پیشین  کندها ثابز  یاین لرختاساز . یکی ازکنداعال   ی

  اسز  تهملتلا   شاان لهدکه بتل   دارکیفاقد  قضاایی برای  ناکمهی فدرا  حتز 
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  لیگر لالختاسز شتل. لرجمهتر ساابق لغت  یها علیه رئیسرو تمام  نکت یزازاین

روز  591 دس ز دا ی شدن او به علیه لتلا  که به  ترویید کرل که حکم ألالگا  عالی ت

  تارلتنتلاس جدیدی لر این  احتما  لارل. بنابراین ورزا ه بتلغرض  شااد  بتل  نرر

 ایهطتر که  علتم اسز  ورول لتلا به سیاسزاسز(  همان بعید)ا ا  وجتل لاشته باشد

: چه کندپرسشی را  در   ی لهد وسیاسی را لر برزیل تغییر  یی صاننها ت اباتی 

غاز تا آن  رحله  آ عالی  از عالی شااد  آیا لالگا  های لالگا چی ی ساامب این تصاامیم

 همدسز عملیاس کارواش بتل  اسز؟

 ب شی از بدون ترلیدها شاد  چی ی سامب این تصامیم که چهآن از  ظرصارف

جاری اسااز. اگرچه  بنران خروج از جسااترتی راهی برای لیگر لر بارلیمرا   زراساا

 برزیل های چپاسااز  ا ا تلاش  متل  ی کارگرهای طمقهی بساایج تیره احکام اخیر

 (PT) گیرل. گلی ی هتفمان یید قرارأباید  ترل ت حقت  سااایاسااای لتلا یبرای احیا

ختا  را برای ی ب ش ترقیارال  لتلا ساایاساای حقت  یکند که احیاخاطر شااان  ی

اف ایش لال. لیمرا   راسااازهای و ب ش افراطی راسااازگرلهم آ دن برای  قابله با 

 نال()ات ترین فرل برای ساختن ایناسز که  ناسب سایاسی رهمر یک)لتلا( »اوگفز: 

ی  نعجمهتری( اساز. اکنتن او لیگر از لنا  قا ت ی )برای شرکز لرا ت اباس ریاسز

 «  لهد.لهی اف ایش  یتتا ایی او را برای بسیج و ساز ان ا ر( )این دارل  که 

ختا  با  فتذ »سیاسی  رل  بازگشز لتلا به بازیاعتقال لا (MST) کلی ماف رت

هماهنگی سیاسی با سران  ن او  ختا  با رهمریلروی رفتار بتلسات ارو  با شار ند  کر

به برزیل  گیرهمه بیماری جاری ی قابل فاجعه اسااز لرلیگر کشااترهایی که  مکن

برزیل  چپروی عظیمی را   فتذ لر گی لارل. عا ل لتلاآ ادهای بیکماک کنناد پی

حل  شاااکلاس برزیل  ختاهد تا لراو  ی کناد. فتریز وضاااعیز کنت ی ازاعماا   ی

پایگا    نساخت برای ا رام کارِ کنشاگراناصارار چنین بهرهمری ختل الا ه لهد  همبه

ارگر ی ک)که لربین( طمقه  قابله با بتلساات اریساام های هممسااتگی  وگسااترش اقدام

 «کند.کند کمک  ی فتذ  ی

ارتراعی ز دگی  یوضاااعیتاگرچه  ا هنتز لر  PSOL)) والری  آرکاریاز ظر 

 9199جمهتری لتلا لر سا    ا ا ا کان ریاسزطلمدرا  ی کنیم که  تضعی لفاعی ی
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یروزی ترین پاسز. این  شا گر ب ر   لبرزیل تغییر لا سیاسی را لر  یروهای یه تاز 

ار از این اعتملتلا »  لهداسز. او تتضیک  ی پنج سا  گذشته سایاسای ل تکراتیک لر

 لر برخترلار اساااز کاه قادرتمندترین  ام لر چپ برای پیروزی لر ا ت اباس اساااز.

ذیر پا کان سدک  قاو ز را ارتقای ی  این ا راقتصال و رکتل یبهداشت بنران وضعیز

م تتا ی ا  می کندگرلل  همه چی  تغییر  یباازی باز یاکنتن کاه لتلاا باه« کناد. ی

 های اضدراری برایباشیم تا به  یاز برای واکسن و کمک 9199سکتس کنیم یا  نتظر

 ا ت اباس  یم از سا  وپاسخ لهیم.  ا یک« بتلسات ارو کنار گذاشاتن» شاعار همه زیر

راهمرل باشد.  ا   رک  لولز جنا  چپ باید لر )ایرال(برای  پیکارفاصله لاریم.  9199

کند  ا ا آرکاری اضاااافه  ی« به چپی  یاز لاریم که گرایشااای طمیعی به قدرس لارل.

 چالشساادک  لی و ایالتی  لرلیگر و یم سااا یک  ا  لها لرپیشاااپیش  عین کرلن 

   یسز. اکنتن  ا

ی کارگر و کناد که چپ برای لرگیرکرلن طمقهییاد  یأتا (UNE) الیادا الناا

هایی  ا ند  دالمه طر وگت   فتذ اجتماعی  و  تتساااط لر گفزی هاای طمقاهلاایاه

لر « اخراج بتلسااات ارو»همه و شاااعارهایی  ا ند  اضااادراری برای واکسااان و کمک

 راسز این سناریت را تغییلتلا  مکنبتل  اسز. بازگشز   مرلای لرحا  تتل  پیکارهای

 اشاااز هنتزگذثیر ختاهد أطمقاتی چقدر ت پیکاربازگشاااز روی  که ایناین ا الهد  

هایی لاریم  ا ا بر گیر  ندولیزهمه بیماری للیلاسااز  ا به بدیهی. »  ا علتم اسااز

ی هالرختاساااز طنینتری لار د. با لتلا   مالین  نشکه  کنیمهاایی تکیه  یکنش

کلیدی برای   مرلی 9199 کند. رقابز ات اباتی ی ها تغییربین تتل  ساایاساای  ا لر

 بین  رلم ایرال قدرس  ا باید برای شکسز بتلست ارو ازقمل لر برزیل اساز  چپ کل

ای بر ا ه کنیم.  ا این تتا ایی را تنها لر صاااترتی ختاهیم لاشاااز که لر عمل حت 

  «این بنران  شان لهد. ای را برای خروج ازگرایا هچپ اسز را   تند شتیم که قالر
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جمهتری  که لر ا ت اباس ریاسااز لتلا برای شاارکز لر تردید صاالاحیز«. جدیدتتجه: جهز» 

 .لهدرا تغییر  یسیاسی برزیل ی صننهکل   بالقتطتر بهسلب شد  بتل   از وی 9109سا  

 Cristiano Siqueira 9108-طر  از کریستیا ت سیکتئیرا

  

  پایانیملاحظات 

 ی بارپرو د  لر این لرشااد  ارائههای تنلیل تتا یم ازای که  یین  تیره  ساات

ابتکارهای  با اساااز که لولز بتلسااات ارو احتمالاً این برزیل بگیریم چپ هایچالش

ک ی  اقتصااالی لرصااترس بدترشاادن بنرانشااتل.  راحتی برکنارتتا د بهپارلما ی  می

که به روی کار آ دن بتلسا ترو کمک  های بترژواا کان  اگرچه غیر نتمل  برای طمقه

اسز که  ا ا  آن تر جمهتری باشد. ا کان  نتملاز ریاسز اوتتا د برکناری  ی کرل د
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 یرو دها ای برای کنتر  کند  ا ا  به شااایت  لر گ برکناربترژوازی بتلسااات ارو را بی

حفظ  برای را بدیلی را برکنار کرل د  بتتا د سااازوکار وقتی او ساایاساای تلاش کند که

  کند. حفظ کشتر کنتر  بر

ل ما  به یبهاداشااات شااارایط وقتیدار اد کاه  اختا  اعتقاال هاای ترقیب ش

  ارضااایی لر بین  رلم برساار   به  تازاس رشاادافزی ها بهمتلا مت  واکساانگسااترش

 ی قیاساالرهای کارگری شاااهد بساایج کشااتر های لولز فدرا    ا لر سااراسااراقدام

   کماکانهای جا عهب ش برای برخی لارل ا کان حا  عین لرختاهیم بتل.  ترب ر 

کنند که حمایز  رل ی او رو به بینی  ید  ا ا پیشباش قمتلیبتلسات ارو شا صیز  

 فرسایش ختاهد گذاشز. 

وحدس وجتل لارل.  ایرالراهکار برای  بهترین یز ینه ا اا  تفااوس  ظرهاایی لر

که  دکننلاری  یطرف ای برای  قابله با بتلست اریسمگساترل  یجمهه ایرالبرخی از 

ی برزیل به پا های جا عه را که برای ل تکراسااای  ندولشاااد تتا اد تمام ب ش ی

 ای گسترل ا کان ترکیب لو جمهه اعتقال لار د: جمههورل. لیگران بهآخی ل گرلهم  ی

 جریانا تقالی باشد.  که قالر به ات اذ رویکرلی سااختاری و  ی چپجمهه یک و  ی 

 روازآن چپ باور لارل. برخیی جمههسیاسی هم وجتل لارل که تنها به ایرال یک ستم

ی هایی از بترژوازی  تافق پیتستن به این جمههب ش غیر مکن اسزکه اعتقال لار د 

  تافقز   تاهد کرل. ابتکار پیتسااتن به این باا  لیمر راساازچتن   دنگسااترل  باشاا

  زاسلوگا گی کاذب  یک  شا گر جمهه لو که اعتقال لار د ظهتر از آن رو لیگر برخی

 لی  اساااتقلا  برای حقت  و  مرل هاای ل تکراتیاک وبین  ماارز  برای آزالی چتن

   تتا د جدایی وجتل لاشته باشد. می

ن ایباید پذیرفته شتل   که کدام راهکاراین یدازها لربار ا چشام وجتل تفاوس با 

اجتماعی  سایاسی و  رل ی قدرتمند  ی قابله تنها یک کهوجتل لارل  شاترر  لرر

  لی فشاااار وارل کند. حتی اگری ید بتلسااات ارو به کنگر ختاهد بتل برای خلع قاالر

 سیاسی  تفاوتی برای ا ت اباس رتتا د بازهم بسات ی ا ر ید  شاتل  اینخلعبتلساا ترو 

 کند.  ایرالسیاسی  ی مارز رفز پیشهای جدیدی برای و ا کان 9199
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لر  صاااترس  قدعاً هر کند  لرخاطر شاااان  ی (UNE)کاه الیادا النا طترآن

  یاز  دسلراز ی قاو ت به   تاهد شااد  و این بنران پدیدار از رفزبرون  دس را کتتا 

گذاشته اسز  لر این  ی برزیل اثرجا عه روی ی عمیقاً تلیمرال اسحاصالا»ختاهد بتل. 

 آن رولررو هایی که باچالش یبار  ا باید از ختل ان ب تاهیم تا لربساااتراساااز که 

 برزیل را که لر های اصلی چپ   ا چالشالا ه همین للیل  لر کنیم. به هساتیم فکر

 ایم.کرل بندی صترس دس  س و  یان داین پرو د   عرفی کرلیم لر کتتا  تما ی

 مدتهای ک تاهچالش

 برکناری بتلست ارو -

 عمل یابی به وحدس لرلسز -

ا ن شاااد  بتل د:  لهی و ناطقی که با  مارز  سااااز ان لفاع از -

  جتا ع از اصاالاحاس ارضاایهای بت ی   ناطق کنارگذاشااته شااد  جا عه

 ر  ناطق شهریوفضاهای  قاو ز ل  Quilombola0 کتیلت متلا

 همهبرای فتریلرختاسز واکسن  -

 611های اضدراری با پرلاخز  اها ه لرختاساز بازگشاز کمک -

 رئا  برزیل

 مدتهای میانچالش

 یازهای ضروری  رلم    ینأتپایگا  با  ایرالرش کارتو گس عمیقت -

 گیتهای هممسسیاسز با رهنمتلهای

 ختل پیکار هایختاستهتمدیل این  یازها به  -

 قدرس  رلم یز ب شیدن بهرو دهایی برای  شروعایرال  -

 سیاسی آ تزش -

                                                      

بتل د   برل  ستعمر برزیل  بهکه  ا یپتستسیا  های روستایی هستند که اساساًجا عه کتیلت متلاها0 

رسمیز برای به های کیلت متلاجا عه سکت ز و  هاجرس بناشد. ا روز  بسیاری از عنتان  نلبه

 جنگند.هایشان  یسرز ینبر  کنند و برای حقشدن  مارز   یشناخته
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ها اگرچه اکنتن آ دن به خیابان) ایتتل  پیکارهایازسااارگرفتن  -

 باید طی ز ان با ترکیب  یازهای پیکارا کان پذیر یسز  شرایط ازسرگیری 

 شتل.( تر ایرالسیاسی گسترل  یفتری با  مارز 

 برزیل د  لر لاخل چپواقع تغییرلهنای بهترویج بر ا ه -

 رل ی  ل تکراتیک  حلکه یک را برای این»  CUT))  ظر جاا ادیرا اوهاراباه

ف های   تلهای  ش صی برای هممستگی و اتنال بین ب ش تفق شتل  ایرال بنیان

 مارز  و بساایج از طریق  ی  باید برای ارتقا9190سااا   چپ ضااروری اسااز.  ا لر

ی  رلم ی  رل ی برزیل و جمههرگری  جمهههاای کااهاا  جنمشهاا  اتناالیاهح ب

و  9199سا   راساتای رولررو شدن با لرهایی را پیدا کنیم. لراین رو د  ظ را هرابی

 .«اشد تعهد ب هاراهمرلها  راهکارها  و بر ا ه بهباید   اهای بعد از آن سا 

 ظیم تناساابع تغییر تاری ی  ا با» اعتقال لارل که (PSOL) جتلیا ت  دیروظ 

را  ا دختن به  هم پیتستن راهمرلی جدیدفرصاز به کهچراهساتیم.  ها رولررو) یرو(

ی  ارلیگرب ( تغییراس عمیق  حضترعملی کرلن)برای   گان  مجا مه علیه همه  مرلی

لاریم.  ا یا با   ای ل تکراتیکشااکل ریشااهقدرتی به ( وزیسااز  رلم) چپ لر  ناطق

 «کنیم یا ازروی  قشه  نت ختاهیم شد.ختل تغییر  ی یهز ا  اسغییرت

کنیم که لرآن باید لرحا  تدافعی باقی بما یم  ا ا ای ز دگی  یاگرچه لر لنظه

 نورشدشعلهباشد   ای بازبه صاترس گسترل  جاهمه ی تاریخ لررساد پنرر  ظر  یبه

که چپ بتلست ارو را شکسز نرو  ایای جدید لر بساترسایاسای جاری  ا. ازاینلنظه

ها و ا ید اش اتنال ایرال کند  تا قالر به آ ال  کرلن پاسخراهکارها و بر ا ه لر لهد  و

 کارگر لر یبرای  رلم برزیل باشاااد )ضااارورتی( بنیالی اساااز. پیت د لوبار  با طمقه

گی سرکرل پذیرکرلن رقابز وای  ا کانهای تتل پیکار یلوبار  تتان فراختا یراستای 

 ازضااروری اسااز همیشااه   از حیاتی اسااز. بیش ی کارگرهای طمقهبین ب ش لر

ستی راکه قدرس به کنیم تا آن تسازی را  هااین لرظو لرظ بگیریم  پیشینهای  مرل

ر قرا -های طمقاتیشکسز لالن لشمن مند برایتنها  یروی تتا  -های  رلم لسز لر

 .شتل لال 



 های پیشاروی چپ برزیلچالش 28 

 
قمل  سا  ز بهمچپ  س کنشاگراناساز. زوا  رو به ی آرا به  لولز بتلسات ارو9190ازآغازساا 

  آیند سا  های گسترل  تر را لرلورا ی از بسایج یتتا د جرقهکه  ی تر لرگیر  مارز  هساتند  صامم

 روشن کند

 Letícia Ribeiro 9108طر  از تنیچیا ریمیرو 
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