
  در برزيل» چپ جديد «ي نامزد انتخاباتيکامياب
  

ان يـ  اکتبـر امسـال بـه پا       ۲۷ن کشـور کـه در       ي ا ياست جمهور يل در انتخابات ر   ي حزب زحمتکشان برز   ي نامزد انتخابات  لوال يروزي   پ
، يل را در کـام بـدبخت  يـ ون شهروند برزيلي م۵۰ش از يخته بي افسارگسيدار هيز سرماير مهميل که زيخ پر تب و تاب برز  يد، در تار  يرس
  . رود ين کشور بشمار مي ايخي در تحول تاري و فقر مطلق فرو برده است، نقطه عطفيينوانيب

ن، بلکـه   ي الت يکاي مردم آمر  ي جهان است، نه تنها برا     ي اجتماع يها  خ جنبش يدر تار » ديچپ جد «ن حزب که نمونه بارز      ي ا يروزي   پ
 يهـا   دولـت ي داد که همه ترفنـدها ي رويطي در شرايروزين پيا.  برخوردار باشديا ژهيت ويتواند از اهم ي مردم سراسر جهان م    يبرا
 و  ي و اجتمـاع   ي، اقتصـاد  ياسـ ي پـول در عرصـه س      يالمللـ   ني و صندوق ب   يت بانک جهان  يل به حما  ين و برز  ي الت يکاي در آمر  يبرالينول

 ي آنهـا بـرا    يان جهـان  يساالران سودجو و استثمارگر و حام       نواي، د ي و پول  يکاران، سوداگران مال    محافظه. دي به شکست انجام   يفرهنگ
ن حـزب بـه     يـ اما اعتماد مردم بـه ا     .  فروگذار نکردند  يچ کارشکن ين انتخابات از ه   ي نامزد حزب زحمتکشان در ا     يروزي از پ  يريجلوگ

  .دي آن انجاميروزيپ

نـدگان  يهـا توسـط نما   ي از فرمانـدار ياريت بسيري مدکدههيش از يان بين حزب در جر  ي است که اعتماد مردم به ا      يادآوري   الزم به   
  .ميگذران ين حزب را از نظر مي ايريگ  شکليخ و چگونگينجا تاريدر ا. آن بدست آمده است

  

 يهـا   در مبـارزه يديـ  جديهـا  وهيهـا و شـ   ست و همـواره شـکل     ي ن يي و نوزا  يز در جهان مصون از دگرگون     يچ چ يم که ه  يري   اگر بپذ 
در جهان، جنبش چـپ نیـز متناسـب بـا            يب نخواهد بود که در پاسخ به تحوالت کنون        يآور و عج    يشود، شگفت   يده م ي آفر ياجتماع

 فرسـوده و کهنـه      يهـا   ن شکل ي را جانش  يدي جد يها  وهيها و ش     خود بپردازد و راه    يها  د نظر در روش   ي و تجد  ينيبه بازب اوضاع کنونی   
  .ن کنديشيپ

 در  يديـ ل فصـل جد   ين حزب در برز   يش ا يدايپ.  بوجود آمد  ين ضرورت ي چن يل در پ  يز در بر  ۱۹۷۹ در    حزب زحمتکشان  يزير  ي   پ
 ياسـ يانگر اسـتقالل س   يـ ن حـزب کـه ب     يـ ا. ر گشـود  يـ  و فراگ  يا  ک حزب تـوده   يان نهادن   ي بن ي برا  این کشور  يخ جنبش کارگر  يتار

از . ونـد نـدارد   ي مسلط و دولـت آنهـا پ       يها   با طبقه   نهيچ زم ي و رزمنده دارد و در ه      يگرا  ک، کثرت ي دمکرات يزحمتکشان است، خصلت  
  .س بوده استي تأسيره از ابتداين و غيو چ) سابق (ين حزب استقالل آن از اتحاد شوروي ايها يژگيگر ويد

 ي آن از مرزهـا ي است که مفهوم و سـودمند يش حزبيشود، زا يده ميل دي   در واقع، آنچه در عمل در تجربه حزب زحمتکشان برز   
ن ي گـردد و همچـون ماشـ       ي پارلمـان رهبـر    يال دمکرات اسـت کـه توسـط اعضـا         ين حزب نه حزب سوس    يا. رود  يمن کشور فراتر    يا

 داشـته  يک مقتـدر يست است که دستگاه بروکراتيافته باشد، و نه مانند حزب کمون  ي سازمان   يستي و آتالنت  ينزي با برنامه نوک   يانتخابات
ل يـ ا حـزب کـارگر برز     يـ ن  يسم در آرژانتـ   ي کند؛ و نه مانند پرون     يرويپ» وجودسم م ياليسوس «يها   مدل يدئولوژياست و ا  يباشد و از س   

سـرانجام  . دان آمـده باشـد  يـ بنده به مي فرييکاي سند-ياسي س ي و بروکراس  يستيوناليک برنامه مبهم ناس   ي دارد که با     يستي پوپول يخصلت
 صـلب و  يهـا   نيـي هـا و آ     افتـه و در جـزم     يسـازمان    ي کارگر يه جنبش واقع  يست که در حاش   ي ن ي بظاهر انقالب  يا  ن حزب فرقه  ينکه ا يا
  . دشوار استيخ جنبش کارگري در تارين حزبيافتن معادل و مشابه چنيدر واقع .  شده باشدي زندانيريرناپذييتغ
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 -سـت يدر آغـاز قـرن آنارش     . اسـت خـاص خـود اسـت       ي ابـراز س   يل برا يک قرن کوشش زحمتکشان برز    يجه  ي   حزب زحمتکشان نت  
شـه  ي آنهـا اند   يـي ن گرا ياما دکتر .  مبارزه کردند  ي مستقل کارگر  يري سمتگ ي برا يا  ندهي ستا ي با حرارت و روح طبقات     ها  ستيکاليسند
 يک حـزب واقعـ    يان نهادن   ي بن ين تالش را برا   يل مهمتر يست برز يد حزب کمون  يشا. نمود  ي را رد م   يا   توده ياسيک حزب س  يجاد  يا

ن حـزب   يـ  ا گرایانه  وه و منطق جزم   ي آن، ش  يثار اعضا و کادرها   ي و روح ا   يم فداکار رغياما عل . ل بعمل آورده باشد   ي در برز  يکارگر
 ي و نبـود دمکراسـ     يک بـه اتحـاد شـورو      يدئولوژي ا ي توأم با وابستگ   يرين سمتگ يا. سوق داد » يمل «يت از بورژواز  ياست تبع يرا به س  

ن جهـت   يبـد . ف کـرده اسـت    يسخت متفـرق و ضـع      تا امروز آن را      ۱۹۶۲د که از    ي را سبب گرد   ييها  ک رشته انشعاب  ي يدرون حزب 
ـ گتولل کـه ابتـدا توسـط        يـ حزب کـارگر برز   . اند  رون رفته ي آن از حزب ب    يخيت رهبران تار  ياست که اکثر    ۱۹۴۵ در   و وارگـاس  ي

ـ لئونـل بر  توسـط   » يک کـارگر  يـ حزب دمکرات «د  ي شد و بعد با نام جد      ي رهبر ژوآئو گوالرت  و سپس توسط     يگذار  هيپا  زوالي
 در برابـر طبقـه کـارگر نبـوده          يا  ا برنامـه  يـ  ياسـ يک، س ي ارگان ي فاقد تعهدها  يستيک جنبش پوپول  ي جز   يزي، هرگز چ  ديت گرد يهدا
 سر برآوردند، هرگز نتوانستند درون طبقه کارگر حضـور          ۷۰ و   ۶۰که در دهه    » چپ مسلح « کوچک   يها  گروهگر،  ي د ياز سو . است
 منفـرد و جـدا از زحمتکشـان         يهـا   تيـ ز فعال يـ وارشان با فرجام حزن انگ       نمونه يها  يزها و جانبا    يرغم قهرمان يآنها عل . دا کنند ي پ يواقع

افتـه  ي که بطور سـازمان  يا ک حزب تودهين بار ي نخستيس حزب زحتمکشان است که برايتنها با تأس. شهرها و روستاها روبرو شدند   
 و دولت آن پا بعرصه      هيه سرما ي زحمتکشان در مبارزه عل    يعد، بعنوان مظهر واق   يشه دوان يان طبقه کارگر، دهقانان و روشنفکران ر      يدر م 

  .وجود نهاد

ن طبقـه در    يـ ه تجربـه خـاص ا     يـ افت، بر پا  يش  يداي پ ۱۹۶۴د که پس از     يل حزب زحمتکشان در درون طبقه کارگر جد       ي   ابتکار تشک 
ج بـه جمـع     يبتـدر . سـم بوجـود آمـد     يپوپولا  يسم  يني مستقل بدون رابطه با استال     ياسي س ي به ضرورت سازمانده   ي و آگاه  يمبارزه طبقات 
سـت افـزوده   ي متعـدد مبـارزان مارکس    يهـا   نسلکردند،    يسم خود مجسم م   يد را بنابر پراگمات   ي جد ياندازها  کاها که چشم  يرهبران سند 

حـزب   را بـه     يسـت ياليشـه سوس  يشـان از اند      و شـناخت   ياسـ ي س ينان تجربه غنـ   يا.  فراوان آموخته بودند   يها  شدند، که از گذشته درس    
ت ي حساسـ  اسـت کـه  ييهـا  انيـ ر جريون تـأث ي مـد ۱۹۷۹ -۱۹۸۱ يهـا  ل حزب زحمتکشـان در سـال  ينرو، تشک ياز. زحمتکشان آوردند 

  :اند ن حزب ادا کردهي اييژه  و سهم خود را در برپايخودو

، يا  دهسـم تـو   يکالي حزب زحمتکشـان کـه مظهـر سند        يريگ  بعنوان مبتکران و رهبران روند شکل     » يواقع «يها  ستيکاليسند -۱
) در آن متمرکز اسـت    » ايهسته پرولتار « سائوپائولو بزرگ که     يحومه صنعت  (ABCشان در     گاهياند و پا    يگرا  رزمنده و طبقه  

  .شود يک قلمرو و نماد محسوب مي

  وابسته به دولت وييکايه ساختار سنديکاها عليها و سند     را در کارخانه   يهاست مبارزه دشوار     که سال  ييکايون سند يسياپوز -۲
 از سر گذرانده» زرد «ييکاي سنديبروکراس

 اند يحي مسيها ر آرمانير تأثي که اغلب زي دهقانيها هي و اتحاديي روستايکاهايسند -۳

ش ي بـا گـرا    يحي مسـ  يهـا   ر بخـش  ي روستا و سـا    يحي مس يها  ، اجتماع يحي مس ي کارگر يها  ، انجمن يشيه کش ي پا يها  کانون -۴
 يستياليسوس

 اند  خود جدا شدهيها که از سازمان» چپ مسلح«ا ي ستي حزب کمونيميمبارزان قد -۵

 ها و هواداران کاسترو ستيها، تروتسک ستيمائوئ:  مختلفيها شي با گراي چپ انقالبيها گروه -۶
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 و  ينگاران و پژوهشگران که به جنبش کارگر        سندگان، روزنامه يشناسان، اقتصاددانان، معلمان، نو     ان جامعه يروشنفکران از م   -۷
 عالقمندند) يحي گاه به هنجار مساي (يستي مارکسيتئور

 يم نظاميون رژيسيل، حزب اپوزيک برزيندگان برآمده از جناح چپ جنبش دمکراتينما -۸

 يرويـ  زحمتکشان و روشنفکران آن بوده است؛ دو ن        يخي تار يجاد حزب زحمتکشان تالق   يد کرد که ا   ييتوان تأ   ي م ينياس مع ي   در مق 
  .اند مودهي را پيار متفاوتي، گاه همگرا و غالبا بسيواز ميها ن حزب راهيل اي که تا تشکياجتماع

فه مهم  ي حاضر وظ  يخيدهد و در لحظه تار      يش م يل را نما  ي کامال خاص برز   يها   مشخصه ي حزب زحمتکشان برخ   يبند  روند شکل    
 يهـا    مـتن  يما از برخـ   يقرسـد، مسـت     يم کـه بنظـر مـ      يخور  ي برم ييها  گر، به نمونه برداشت   ي د ياز سو . دهد  يه را نشان م   ي پا يهمبودها

. گـردد   يدار مـ  يـ  متمرکـز مـدرن بـزرگ پد       ي صنعت ي در مرکزها  يمارکس استخراج شده است؛ طبق آن جنبش کارگر       » کيکالس«
  .کند ي زحمتکشان را کشف مياسي خود ضرورت حزب سي اقتصاديها ان مبارزهيسم در جريکاليسند

ن نامـداران را    يـ تـوان ا    يان آنها م  ياز م . انگذاران آن نمودار است   ير تنوع بن   که حزب زحمتکشان از آن بوجود آمد د        ييها     تنوع منبع 
ـ وياول فلزگدازان سائوبرناردو و     يکايس سند يرئ) لوال(لوا  يو دس يناسيز ا يلوئ: برشمرد  زحمتکشـان   يکايس سـند  يـي  ر و دوتـرا  ي
ا و مقاومـت    ي در اسـپان   يالمللـ   ني بـ  يگادهـا يست و مبارز بر   ين حزب کمون  يشي رهبر پ  ويو دوکاروال يآپولون  پورتو آلگره؛  يها  بانک

ون چــپ يســيانگــذار اپوزي بنو پــدروزايمــار ؛) کــرده اســتي رهبــر۱۹۴۴ن شــهر جنــوب فرانســه را در ي چنــدياو آزاد(فرانســه 
هـا    سـت ين جبهه سائوپائولو را از چنـگ انتگر       يا( را بوجود آورد     ۱۹۳۴ يستي جبهه متحد ضد فاش    ۳۰که در آغاز دهه     ) ستيتروتسک(
 بـا الهـام از   يسـت ياليونال سوسيو سـپس انترناسـ  ) ۱۹۳۸(ونال ين انترناسـ يانگـذار چهـارم  ياو بن).  نجـات داد  يلـ ي برز يهـا   سـت ي فاش ينعي

 يسـنده اثرهـا   ي جامعه شناس، اسـتاد دانشـگاه سـائوپائولو، نو         سکو دففورت يفرانس ز بوده است؛  ي ن روزا لوکزامبورگ  يها  شهياند
) ويـ در سـائوپائولو و ر  ( ۱۹۶۸ يي رهبران جنبش دانشجوراير پالميميوالد و رسويخوزه د؛ لي برزيخ جنبش کارگر  يبرجسته تار 

  .شرکت فعال داشتند» چپ مسلح«که بعد در جنبش 

 گونـاگون را گـرد   يهـا  انيـ هـا و جر  شي حزب زحمتکشان منعکس است که در صف خود گـرا          يگرا  ن تنوع د رخصلت کثرت    ي   ا
هـا   شين گـرا يـ  است کـه ا  يهيبد. اند   شده يره بشدت ساختار  ي خاص خود و غ    يها  طبوعات و مجله   از آنها با م    يآورده است که برخ   

ن آنهـا   ياز ب . اند   متعدد شرکت داشته   يها  يدر گروهبند ات حزب زحمتکشان    ي ح  بیست و اندی سال    يآنها ط . اند   نمانده يمنجمد باق 
ن يـ ا. انـد   دهيـ کال شده و بـه طـرف چـپ حـزب گرو           ي راد يروهگ. اند  ار معتدل شده  يا بس يپرست منحل و      نيي متعصب و آ   يها  انيجر
 محسـوب   ي مهمـ  ياتيـ  ح يروي حزب ن  ي درون ي زندگ ي برا يني استال ک احزاب ي صلب و بروکرات   ييکپارچه گرا يت در تضاد با     يوضع

) هـا  ونير فراکسـ شـت يب(هـا   اني جري که برخي روبرو بود، بطور   ييها  ها و کشمکش    ان عمل با اصطکاک   ين امر در جر   يالبته ا . گردد  يم
افکنـدن    يدانستند که منظـور از آن پـ         ي م يشاهنگ قلمداد کرده و حزب زحمتکشان را همچون ابزار ساده و چارچوب           يگانه پ يخود را   

 ي به بها  ۱۹۹۰ حزب در    ي درون يها  اني جر يها  تيم فعال يل هنگام تنظ  ين نوع مسا  ينهمه، اغلب ا  يبا ا . است» ي انقالب يواقع«ک حزب   ي
سـت، بلکـه    يف حـزب ن   ي و تضـع   ين تنوع عامل پراکنـدگ    يدر مجموع، ا  . ار متعصب حل و فصل شدند     يا دو گروه بس   يک  ي از   ييجدا

  . مشترک استيها يآموز  شدن آن و درسيمنبع غنشتر يب

  اسـت  يادآوريـ الزم به   . است» يحيتوده مس  «يها  ن بخش يتر  کالي حزب زحمتکشان رابطه تنگاتنگ آن با راد       يها  يژگي از و  يکي   
 در آن چنـان     ييسـا يه کل يـ  پا يها   دارد و جنبش انجمن    ياديار ز ي بخش نفوذ بس   يي رها يشناس  ني است که در آن د     يل کشور يکه برز 

  .اند رامون آن گرد آمدهيدر شهرها و روستاها پ) دستانيان تهيمخصوصا از م (يحيها مس ونيليگسترده است که م
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، يي، روسـتا  يکـانون کـارگر    (يا   تـوده  يهـا    کـانون  ييسـا يه کل يـ  پا يهـا   متعهد انجمن ار فعال و    ي از مبارزان بس   ينرو، بخش مهم  ي   از
  بتتـو  يفـرا  ييسـا يه کل يـ  پا يها   انجمن يزندگان اصل ي از انگ  يکي.  در صفوف حزب زحمتکشان حضور دارند      يعيبطور طب ) يشهر

کال به حزب زحمتکشـان نقـش       يان راد يحي از مس  ياريوستن بس ياو در پ  .  بود ي زندان ي نظام يکتاتوري سال در دوره د    ۵است که مدت    
  .فاء کرده استي ايمهم

 يد، احتمال کمـ   يستا  ي از فقر و استثمار را م      يي و خودرها  يا  هي پا يابي که خود سازمان   يحي مس يدر واقع بدون وجود فرهنگ اعتراض        
، حزب زحمتکشان نهمهيبا ا.  کسب کنديا ن سرعت نفوذ تودهيرد و مخصوصا با ايوجود داشت که حزب زحمتکشان بتواند شکل گ

ن يـ ک کلمـه، ا يـ در . کنـد  ي نميرويک پي کاتولين اجتماعي و از دکترستيسا ني کليري فرق دارد و تابع سمتگ     يدتيک حزب عق  يبا  
  .ن نداردي التيکاي آمريحي مسي با دمکراسيچ شباهتيحزب ه

سـت را  يسـت و کمون يالي سوسياسـ ي سيهـا  ه صورت گرفـت کـه اغلـب گـرو         ي سال با چنان سرعت    ۲ يل حزب زحمتکشان ط   ي   تشک
سـت طرفـدار    ي کمون يها  چپ مانند حزب  » عقب مانده «ار  ي بس يها  وستند، اما بخش  ين حزب پ  ين گروهها به ا   ي از ا  يبرخ. ر کرد يغافلگ
 يباقون  يسيبرال اپوز ي، حزب ل  »ليک برز يجنبش دمکرات «ح دادند در صف     ي خود ترج  ينيالت استال ي حفظ تشک  ي برا ي و آلبان  يشورو
  .بمانند

 يکـه برخـ  ( سـم  يکاليشرفته هسته سندي داد، بخش پي بزرگ فلزگدازان سائوپائولو و حومه آن رو       يها   که اعتصاب  ي، سال ۱۹۷۸از     
بـه  ) ف کردنـد  يتوصـ » يت کـارگر  ياشـراف «پروراننده  » ييکايآمر«و نمونه   » ياسير س يغ«،  »يصنف گرا «جامعه شناسان شتابزده آن را      

  .تابراز وجود پرداخ

 بـا  ييارويـ  رويک حـزب مسـتقل زحمتکشـان را بـرا       يـ جاد  يشه ا ي تجربه اعتصاب، اند   يبا بررس » يواقع «يکاهاي   رهبران متعدد سند  
بشـمار  ) ۱۹۶۴از  (خ تـازه کشـور      ي در تـار   ي اجتمـاع  يها  ن ترازنامه مبارزه  ينخستن  يها ا   ي برخ يبرا. ختندي برانگ ي نظام -يسيدستگاه پل 

ز يلـوئ ت کردند،   يرو از آن حما   يودو ژان يبرال و چپ ر   يون ل يسيکه اپوز » ي دمکراس يدار برا يد«، هنگام   ۱۹۷۸مثال در دسامبر    .رود  يم
ن تـز   يا.  کردند يبانيدار از او پشت   ين د ي حاضر در ا   ييکايگر رهبران سند  يد. دار را رد کرد   ين د يتز حاکم بر ا   ) لوال (لوايو دس يناسيا

 ياسـت سـنت   ياو درباره س  . ل بود يک برز ي گرداگرد حزب دمکرات   يم نظام ي مقابله با رژ   ي برا »کيع دمکرات يجبهه وس «ل  يخواستار تشک 
اگر مـا زحمتکشـان نسـبت بـه         «د نمود   ي اشاره کرد و تأک    ۱۹۶۴ بعنوان نقطه ضعف آن به تجربه موجود از          ي جنبش کارگر  يرو  دنباله

 يان آن بـورژواز   يـ م شـد کـه در جر      ي خـواه  ۱۹۴۴ چـون شکسـت      ييها  م، باز دچار شکست   يار نباش يون هش يسي اپوز يروهاي ن يگانگي
 بدون انکار ضرورت اتحـاد همـه      لوال. »ديوندش را با زحمتکشان گسست و با پشت کردن به آنها باعث سقوط و فالکت آنها گرد                يپ
 يگشـت خـود را بـرا      بر  يطبقـه کـارگر راه بـ      « : درنگ نمـود و افـزود      ياست مستقل کارگر  يت س ي بر اهم  يم نظام يروها در برابر رژ   ين
 يد ابـزار  يطبقه کارگر و زحمتکشان نبا    ... ان خواهد نهاد  ياش را بن    ياسيا زود حزب س   ير  ياو د . ش دنبال خواهد کرد   يها   هدف يروزيپ

ما در عرصـه    يکننـد، مسـتق     ي مـ  يندگي که آن را نما    ييروي دارد که زحمتکشان با ابراز ن      ين نکته جنبه اساس   يا. گران باشند يدر دست د  
ه ام تمپو، شماره ينشر. (»ان گذاردين طبقه حزب خود را بنيکند که ا يجاب مي اياسيشرکت در عرصه س.  شرکت داشته باشند   ياسيس
  )۱۹۷۸ دسامبر ۲۳، ۴۲

ن يـ در ا. ديـ  گرد ي عمل لوال يکاي سند ي حزب زحمتکشان در سائوبرناردو دو کامپو، دژ کارگر        يدار مل ين د ي نخست ۱۹۷۹   در اکتبر   
ب ين کنفـرانس بـه تصـو   يـ  در ا ياسيه کوتاه س  يک اعالم ي.  موقت انجام گرفت   ين رهبر يد و انتخاب اول   ينهادن حزب جد  ان  يدار بن يد
نکـه تمـام قـدرت      يحـزب زحمتشـکان بخـاطر ا      « :دارد  يان مـ  يـ ه ب ياعالم. کند  يم م ي هدف حزب زحمتکشان را ترس     يد که بروشن  يرس
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. »ان دادن به ستم و استثمار اسـت       ي پا يله برا يگانه وس ين  يا. کند  ي مبارزه م  ما توسط زحمتکشان اعمال گردد،    ي مستق ياسي و س  ياقتصاد
حـزب زحمتکشـان    ». خوانـد   يفرامـ » يکتاتوريم د يه رژ ي عل يا  ع توده يجاد جبهه وس  ي ا يک را برا  ي دمکرات يروهايهمه ن « سند همزمان   

ن مرکـز درهـم   يـ ل ا يالزمـه تشـک   «د دارد که    يه تأک ن نکت يو بر ا  » ل مرکز واحد زحمتکشان را هدف قرار داده است        ي تشک يمبارزه برا 
  .» تابع دولت استييکاي سنديختن ساختار کنونير

، ي و نظـام   يسـ ي مداخلـه پل   يدر پـ  . وستي هزار زحمتکشان فلزگداز سائوبرناردو بوقوع پ      ۲۵۰ اعتصاب بزرگ    ۱۹۸۰ مه   -لي   در آور 
 مـدت  يدن اعتصـاب در طـ  يامـا بـدرازا کشـ   .  جنـبش متوقـف شـد   کا،ي در سـند يگر رهبران برجسته و مداخله نظامي و دلوالف  يتوق

ز يـ انگ  قـدرت شـگفت   )  روزانـه زحمتکشـان    يها دهها هـزار نفـر       يي گردهما يبرگزار(ها     توده يت سازمانده ي روز و ظرف   ۴۲ يياستثنا
  .ش گذاشتي بنمايانيالت حزب زحمتکشان بود، بطرز نمايشاهنگ آن جزو تشکيد را که پيسم جديکاليسند

 هزار عضو   ۳۰ از   يندگيل به نما  يالت برز ي ا ۲۲ندگان  ي حزب زحمتکشان با حضور نما     يد مل ي ژوئن همان سال کنفرانس جد     - مه    در
» يدار هيستم سرماي همه استثمار شوندگان سي واقعياسيمظهر س«ه و برنامه که حزب زحمتکشان را بعنوان     يانيک ب ي. حزب برگزار شد  

د کـه هـدف حـزب از کـار انـداختن            يـ اعالم گرد . ديب رس يد، به تصو  ينما  ي م يک معرف يز و دمکرات  ع، با يها، وس   و بعنوان حزب توده   
 فـارغ از    يا  ان نهادن جامعـه   ي بن يدگان در راستا  يد  ن بسود زحمتکشان و ستم    يک قدرت جانش  ي«جاد  يم موجود و ا   ي رژ ين سرکوب يماش

ن مبارزه  ي دارند که ا   ين امر آگاه  ين جامعه بد  يدر ساختمان ا   است که زحمتکشان     يهيبد. استثمارکنندگان و استثمار شوندگان است    
مـدون فاصـله   » نيدکتـر «ک يـ نهمه، حزب زحمتکشان هنوز با داشتن يبا ا. شود يت ميهدا» يالملل ني و بيه بزرگ مل  يسرماه منافع   يعل

 مجموع مبارزان باز گذاشته     يجي تدر »يپختگ«ع و   يک بحث وس  ي انجام   ي برا يا   برنامه يها  فيل و تعر  ي از مسا  يارينرو، بس ياز. داشت
  .شد

: سـازد  يان مـ يـ  نمايها آن را بروشن يريگ  موضعيب برخيچنانکه تصو. ت بود يار با اهم  ي بس يالملل  ني ب ين امر مخصوصا در قلمرو    ي   ا
 از ييکاي سنديها ياد آزي برقراري با مبارزه زحمتکشان لهستان برايکاراگوئه و همبستگي در نيستيني با انقالب ساندياعالم همبستگ

نـد و  ختيپره يل مـ يـ  سـابق برز يني اشتباه چپ اسـتال    يت از تکرار تراژد   يرزمندگان و رهبران حزب زحمتکشان با جد      . آن جمله است  
  .روبرتافتند»  موجوديستياليسوس«ا آن دولت ين ي از ايرو نرو از هر نوع دنبالهياز

نما محسوب   بمثابه قطب آنياسي سيري سمتگيکند و برا يفاء مي ايش اساسالت حزب زحمتکشان نقي که در تشکيا عمدهشه ي   اند
 زحمتکشـان کـار خـود    ييرهـا : ديـ گو ي زحمتکشـان اسـت کـه مـ    يالمللـ  ني بـ ييشه مارکس در برنامـه گردهمـا     يگردد، همانا اند    يم

  .زحمتکشان است

توسط » د حزبيقانون جد«العاده دشوار  ط فوقير شراد( حزب يل قانوني تشکيي در مرحله نهايعني ۱۹۸۱ سپتامبر ي   در کنفرانس مل
 در گفتگوهـا و  لـوال .  خـود اعـالم داشـت    ييسـم را بعنـوان برنامـه نهـا        يالي، حزب زحمتکشان آشـکارا سوس     ) رو به زوال   يم نظام يرژ

سـم  يالي و سوس  »يال دمکراسـ  يسوس«ل مخالفت کرد و راه      يسم در برز  يالي انقالب و سوس   ي برا يگري مختلف با طرح راه د     يها  مصاحبه
  .ک را مردود دانستيبروکرات

ل بـه  يـ  هزار نفر در سراسر برز۲۴۵ بالغ بر ۱۹۸۲ان  يدر پا .  کرد يي رشد استثنا  يريم عضوگ ي   حزب زحمتکشان به موهبت کارزار عظ     
 ۸صـد آراء و فقـط        در ۵/۳را  يـ  اغفـال کننـده بـود، ز       يا  زه تـا انـدا    ۱۹۸۲ يانتخابات قانونگذار ج  ياما نتا . ن حزب درآمدند  يت ا يعضو
ن يـ اما در عـوض ا    . ان کار حزب زحمتکشان را اعالم کردند      ين واقعه پا  ير ا ير تأث ينگاران شتابکار ز    روزنامه. ديب آن گرد  ينده نص ينما
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 در  يرومنـد يل، متحـد ن   يـ د برز يـ خ جد ي در تـار   يا   تـوده  ييکاين مرکز سند  ي نخست ،۱۹۸۳ل مرکز واحد زحمتکشان در      يحزب با تشک  
  .دا کرديپ يجنبش کارگر

 را در   يليها شهروند برز    ونيلي شرکت کرد و م    يس جمهور ييم ر ي، حزب زحمتکشان بطور فعال در کارزار انتخابات مستق        ۱۹۸۴   در  
ک تـوده مـردم،     ي دمکرات يها   به خواست  ين حزب با وفادار   يا. ان داد ي پا يم نظام يج کرد و عمال برژ    ي بس يا  سابقه توده   يک جنبش ب  ي

جـه  ي نامشـروع در نت    يله مجلس که راه حل    يرا بوس ) رو  انهيون م يسي از اپوز  تانکردو نوس (د  يس جمهور جد  يير» ميقرمستيغ«انتخابات  
  .ان بود، رد نموديبرال با نظاميون ليسيمذاکره اپوز

راتر از دژ    ف ي درصد رساند و نفوذش را بس      ۵/۶ خود را دو برابر کرد و به         ي، حزب زحمتکشان درصد آرا    ۱۹۸۶   در انتخابات نوامبر    
ت يريان آن مـد   يد که در جر   ين گرد ي تأم ۱۹۸۸ها در     ين نفوذ مهم آن در انتخابات شهردار      ياما نخست . اش، سائوپائولو توسعه داد     يسنت

 را که در ي مانند پورتو آلگره و سائوپائولو و چند شهر بزرگ صنعت       يا  تخت منطقه ين شهر بزرگ از جمله چند پا      ي چند يها  يشهردار
بان چپ خود   ي از رق  لوال،  ۱۹۸۹ يس جمهور ييم ر يسرانجام هنگام انتخابات مستق   . ر ندارند، بدست آورد   ين نظ ي الت يکايرل و آم  يبرز

ت و يکه از حما ( کللور دوملوکار   محافظهيداي گرفت و در برابر کانديشيال دمکرات پي سوسکواسست و ي پوپول زواليبرمانند  
 انتخـاب   لـوال هـر چنـد     .  مقام دوم را احـراز کـرد       )ن کشور برخوردار بود   ين رسانه ا  يندتر، قدرتم »گلوبو «يونیزيغات شبکه تلو  يتبل

 نـه تنهـا در      يين را ي کسب چن  .آراء را بدست آورد   % ۴۷داند    يسم را آماج خود م    يالي که سوس  ک برنامه  رزمنده   يرامون  يد، اما پ  ينگرد
  .سابقه بود ي ب۱۹۷۰ در آلنده يروزين پس از پي التيکايل بلکه در تمام آمريبرز

ب ي بـه تصـو  ۱۹۹۰ خـود در  يدار ملـ يـ ن دي حزب زحمتکشان هنگـام هفتمـ  سم است؟يالي کدام سوسيستيالي   اما منظور از آماج سوس  
  : کردينگونه ترازبندينده ايافت خود را از جامعه آي دري دروني پرداخت که پس از بحث طوالنيسند

د يـ پس با .  را برقرار کند   ي اقتصاد ي واقع يابد که دمکراس  ي ي تحقق م  يم تنها در صورت   يم آن را بنا کن    يخواه  ي که ما م   يسمياليسوس   «
... شود، سـازمان داد     يده م يک توسط جامعه گز   ي آن بطور دمکرات   يها  د که شکل  يل تول ي بر وسا  يت اجتماع يرامون شعار مالک  يآن را پ  

 موسـوم بـه     ي اقتصـادها  ياري منطق فرمان مستبدانه دولت که به بسـ         بمثابه يدار  هيد از منطق فاسد بازار سرما     ي با ي اقتصاد ين دمکراس يا
 يرويـ دولـت پ  " کيستراتژمنافع ا  "يها   و نه فرض   ي آن از اراده اجتماع    يها  ها و هدف    يژگي و .ب رساند، درگذرد  يآس" يستياليسوس"

 يقـا مبـارزه مـا را در راه دمکراسـ          ين انتخـاب عم   يـ ا. سـازد   ي مـ  يدار  هي ضد سرما  ي از ما رزمندگان   يقصد ما به دمکراس   ... خواهد کرد 
 يرومنديار نيمحرک بس)  از ماياري بسي درآمدن آن برايش از به تئوري، پيبطور تجرب (يدار هيکشف فساد سرما . گذارد  يش م يبنما
اسخ را در پ   يدار  هي منطق بربرمنش سرما   يما ناتوان .  است ياسيک حزب س  ي اغلب رزمندگان حزب زحمتکشان در سازمان دادن         يبرا

 از  ياريو بسـ  " يليمعجزه برز " سکه    آن روی  � مشخص ما    يخيتجربه تار . م داد ي خواه ها تن از افراد نشان داده و        ونيليهوده م يبه رنج ب  
و ش بنـابر سرشـت خـود ناعادالنـه اسـت      ي مـاد يرويـ  بـا همـه ن  يدار هي بما نشان داده است کـه سـرما       -يالملل  ني و ب  يط اسفبار مل  يشرا
  .»کند ي مي شانه خالي واقعي و از دمکراس مخالف استيع برادرانه ثروت اجتماعيراند وبا توز يه ميه حاشها تن را ب ونيليم

ت ي و حساسـ يسـت ي مارکسي تئـور يزياز درآم حزب زحمتکشان است، ياسين مشخصه فرهنگ سي که بعنوان مهمترين فرمولبند ي   ا
لنـد  ي مايآنها در صورت. سم ناخرسندنديکالين راديکار از ا  محافظهياه نخبگان، مطبوعات و رسانه   . رديگ  ي سرچشمه م  يحي مس يعاطف

ال دمکـرات  ي سوسـ » و متـداول يعـاد «، حزب »ها گر حزبيچون د «ين حزب به حزب يند که ا  يت حزب زحمتکشان درآ   يکه به عضو  
در . دهـد  يخود ادامه م» متنوع«ت ين فشارها مقاومت کرده و به حفظ و پرورش هو       ي تا امروز حزب زحمتکشان در برابر ا       .ل شود يتبد

ان يـ ن ائـتالف م ي نـو  يد در رهبـر   يـ ش جد ي گرا .ديگرد» گردش به چپ  « حزب عمدتا صرف     يروي ن يدار مل ين د يهنگام هشتم  ۱۹۹۳
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» يسـت يالي سوس يدمکراسـ «ان  يـ  را در دست دارد، و جر      ۸۰ حزب زحمتکشان از دهه      يکه رهبر » انسجام«ان  يجناح چپ موسوم به جر    
  .است) ارنست مندلونال چهارم يناسک به انترينزد(

 ياسـت اقتصـاد   يک س يـ انتخاب شده بود، عمال     » طرد دولتمردان فاسد  «ب  يه مردم فر  ي بر اساس کارپا   ۱۹۸۹ که در    ملولور دو لکو   
سرعت  اما ب  . گذاشت يار بخش خصوص  يز در اخت  ي ناچ ي را به بها   ي عموم يها  را به اجرا درآورد که بطور منظم مؤسسه        برال نو ينمونه ل 
 بـه ابتکـار حـزب زحمتکشـان کـه      . بـرمال شـد  ي سازيان خصوصي در جر  ي کالن مال  يها  با سؤاستفاده » قهرمان ضد فساد  «ن  ي ا يادعا
س يـي  ر ي در سراسر کشور سازمان داده شـد کـه خواسـتار برکنـار             يج عموم يک بس يدند،  ير به آن گرو   ي با تأخ  ياسي س يروهايگر ن يد

 پارلمان را واداشت کـه در       يت اعضا ياکثرر شده بودند،    يها سراز   ابانيبخصوص جوانان که به خ     و   يفشار افکار عموم  . شدندجمهور  
  .نندي برگزي وي معاون او را بجاتامار فرانکويا بدهند و  دوملورکوللوانت ي به خي رأ۱۹۹۱

 ي ائتالفـ يداي کاندلوالکسو ي از .د مهم در برابر هم قرار داشتنيدايدو کاند ديس جمهور جديي در آستانه انتخاب ر    ۱۹۹۴در اکتبر      
گـر  ي د يآورده بـود و از سـو      حزب زحمتکشان گرد    رامون  يرا پ  يطيست مح ي و ز  يستي، کمون يستيالين حزب کوچک سوس   يکه چند 

 يهـا   سـم نـو و راه و روش       يبرالي که بـه ل    ي پرداز امروز وابستگ   يست سابق و تئور   ي، جامعه شناس مارکس   ک کاردوزو يفرناندو هنر 
بـرال، حـزب   يل و حـزب جبهـه ل  يـ ال دمکـرات برز يحـزب سوسـ   کـه  بود ي ائتالفيدايکاند، هده دادير عق يي پول تغ  يالملل  نيصندوق ب 

 انتخابـات  يـن ا هـر چنـد در   .آورد ي سابق را گرد م   ي نظام يکتاتوريد» انه رو يم« موجود جناح    يي روستا يگارشيال يبانکداران و اعضا  
هـای    گروهبنـدی  ناتوانی ساختاری    نيز و   يشا  های برنامه    هدف پيگيري حزب در    داري اين ي، اما پا  پيروزی نرسيد حزب زحمتکشان به    

 به حزب زحمتکشان يلآوری روزافزون مردم برز وجب رویت فالکتبار آنان مياس کشور و سينهای ا  در حل بحرانيلحاکم در برز
  .ب در انتخابات اکتبر امسال شد حزينوزی ايرو سرانجام پ

: کنـد  يشـنهاد مـ  ير را پيـ  زي از اصـالحات سـاختار   يا  وسـته ي حزب زحمتکشان مجموعـه بهـم پ       يا  ک توده ي دمکرات    برنامه حکومت 
ع ي، بازتوز )ها  ن وام يق پرداخت ا  يبا تعل  ( ي دوباره درباره وام خارج    ي، گفتگو ياتي، اصالحات مال  ي، اصالحات شهر  ياصالحات ارض 
  . يلد به سمت بازار داخي دوباره توليريدرآمدها، سمتگ

 ي اقتصـاد يخرابکـار : هـا عبارتنـد از   ن مانعي ا . لوال با آن روبرو خواهد بود کم بها داد         ير رهبر ي که حکومت ز   ييها  د به مانع  ي   اما نبا 
 لجوجانـه  يهـا  ، مقاومـت ي، مقاومت خشن مالکان بـزرگ ارضـ      يالملل  ني ب يها  است محاصره بانک  يها، اعمال س    هينخبگان، فرار سرما  

 يهـا  ن کشـمکش ي مقابله با اي روشن برا يک استراتژ يد اعتراف کرد که حزب زحمتکشان هنوز با داشتن          يبا. ينظام يها   مقام يبرخ
  . فاصله داردي و خطرناک بسمتعدد

 يهـا  ه تـوده يـ  پاي و خودسـازمانده ي اجتمـاع يهـا  ختن جنـبش يج مستقل حزب در بـرانگ   ي همانا استعداد بس   ي   بدون شک عامل قطع   
ان شـمار   ير م ي چشمگ يکند؛ آنها عبارتند از ناهماهنگ      يت را محدود م   ين ظرف ي ا ي ساختار يل درون ي مسا ينهمه، برخ ي با ا  .ز است يچ  يب

ش بـه مسـتقل     يه، گرا ي اعضا در پا   ي بودن سازمانده  ي، ناکاف ) هزار نفر  ۶۰(و شمار مبارزان فعال     )  هزار نفر  ۶۰۰در حال حاضر    (اعضاء  
  . رهيت دارند و غيفعال... ها و  ي منتخب، شهرداريها ، مجلسي دولتي از حزب که در نهادهاييها شدن در بخش

 ير دهـد، امـا بـرا   يي کشور را تغياسي سي زندگيل، حزب زحمتکشان موفق نشده است، سر تا پا   ين مسا ي   درست است که با وجود ا     
 بـه مبـارزه   ي در انحصار دارند، بطور جـد رباز قدرت کشور راي را که از د  يگارشي و ال  يل نخبگان بورژواز  يخ برز ين بار در تار   ينخست
  .ده استيطلب
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نکـه از  ين حـزب عـالوه بـر ا   يا. خته استين و اروپا را برانگي التيکاير حزب زحمتکشان توجه پرشور همگان در آمر       ي   رشد چشمگ 
 يسـابقه بـرا     يبا بـ  يقرانگر کوشش ت  يگر، ب ي د ياز سو گردد،    ين آن مربوط م   ي مع يخيط تار يل در شرا  يژه برز ي و يها  کسو به مشخصه  ي

 يهـا  ي، گروهبنـد ينزيسم نوکي، رفرمي در بطن جنبش کارگرياسي مرسوم سيها  بنابر مدليا  تودهيفرارفت از چارچوب سازمانده 
مسـئله عبـارت از بفرجـام       .  اسـت  ي دسـتگاه ادار   يبـرا » يل ساز يبد« و   ينيي آ ييک، فردگرا يسم بروکرات ي در پارلمان، سانترال   يحيمس

هـا   ن کوششيا. ده استي قابل مالحظه عد   ي از تضادها و خطرها    يان انبوه ي در م  يک و مردم  ي دمکرات يها  ساس هدف رساندن بس ح  
  .ت و گرانبهاستيار با اهمياند، بس يستيالي سوسيگر مشتاق و آرزومند دمکراسي ديل و جاهايه در برز کي همه کسانيبرا


