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 ضدانقالب پیشگیرانه 

 و ظهور راست افراطی در برزیل

 

  آنتونسریکاردو پرو

 هومن کاسبیی ترجمه

 یی دوگانهچهرهدیکتاتوری نظامی و نولیبرالیسم: 

 بربریت
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ی بورژوایی جامعهگل سرسبد سپاه مقدس نظم در نهایت همان الی و لجن منجالب 

 1شود همان کراپولینسکیکاخ تویلری وارد میبه « ناجی جامعه»عنوان است، و آنکه به

 رذل آس و پاس است.

 1کارل مارکس-

 بربریت یی دوگانهچهرهدیکتاتوری نظامی و نولیبرالیسم: 

که  یدارهیسرما یی فشردهتوسعه ای ازدورهساپری کردن  پس از  1691در ساال  برزیل 

 ماندگاری یاسیس بی، دچار آسگس رش داد یتوجهقابل زانیمشادن را به یصانع   فرایند

 یحدومرزهالحاظ ساایاساای قادر به ت اامین منافد وود درون  که بهحاکم  یطبقهشااد. 

به وقوع  ینظام یآورد. کودتاا  یرو 2دموکراسااای بورژوایی نبود، باه نیروهاای نظاامی   

منافد طبقات در آن زمان  یک اتورید دوام آورد. 1691تا ساااال  یک اتوریو د پیوسااات

 درکارگر که  یو طبقاه  یمباارزات مردم  ویرشیکاه از پ  کردیم نیمسااالا را ت ااام 

 هراس داش ند. د،گرف ه بوو شدت  اف هی گس رش یالدیم 1695و  1615 هایدهه

 3،فلورسااا ان فرناندز( آغااز شاااد کاه   1691-91) یک ااتور ید یدورهساااان بادین 

 2د.کرمی فیتوصااای بورژوایی ضااادانقالب پیشااا یرانه ، آن را یلیشاااناس برزجامعه

ت. داشاا کارانهفریبو  انهزرازور یساارشاا   نظامی از زمان آغاز به کار وود یک اتورید

 های وسیعیبخش یبانیپش بکوشاد از  تا  جا زدرا انقالب  شوود یک اتوری، دمثال برای

« رزیلیانقالب ب»شروع به مبارزه برای  سپسکه  ؛ کسانیبرووردار شود یاز طبقات مردم

 3.کردند

                                                      
1 Crapulinski 
2 Manu militari 
3 Florestan Fernandes 
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 قی، از طرساااوکیداشااات. از دوگااناه    ، مااهی ی یو نظاام  یک ااتور یقادرت د  نیا

  ثماراس دیو تشد تیه موجب تقوکار کو  یاج ماع نیقوان بیو تصو یسااز یوصاوصا  

 مب نی بررا  ی ووداق صااااد مشااایوا، شاااودیم لیار در برزک نیروی یبیش از اندازه

 کیرزیل ب دیک اتوری،  رید ی. از سااوگذاشااتاجرا به  لیردن اق صاااد برزکیالمللنیب

 یهاآن شاکست دادن سازمان  یکه هدف اصال  نمودبرقرار را  ینظام وضاعیت اسا ثنایی  

 جویان، دانشیررسمیو غ ی، کارگران رسمیی)کارگران کاروانه، کارگران روس ا یمردم

 ستیز با در پی بیشارتش ند. داش  یریگذش ه رشد چشم  یها( بود که در سالرهیو غ

، آغاز کرد نایرنظامیان قال قدرت به غ برای یک حرکت گذار سیاسی را ،یس ادگیاسال 

 پابرجا گذاشت. یبورژواز یمنافد اصل نیتأم یرا برا ینظام اق داراما 

 انیاز زمان پا یجمهوراساااتیر میان خابات مسااا ق نیاول 1696در ساااال  سااارانجام

-62) 1ر دو ملووکل یان خابات یروزیبا پ 1665 یبرگزار شاااد. در آغاز دهه یک اتورید

آغاز یل در برز عمالً ساامیبرالینول، فاقد صااالحیت یرنظامیغ بناپارت-مهین ی، نوع(1665

 یدئولوژیا نیه اک ییکشااورها تمام، در توجه داشاات دیکه با-آن  یاصاال عواقبشااد. 

 یهیرماس یهژمون شیافزا عبارتند از: -دهندمی رخ، آیدبر سر کار می شنید پراگماتیک

 یهاتشرک یسازیتوجه وصوص، گسا رش قابل هیسارما  یبرا بازدهساود و   ترقی، یمال

 شیبه افزا هانیاتماام و کماال مقررات و حقوک کارگران. تمام    بااً یتقرانحالل و  یدول 

فرناندو  یجمهوراساااتیر یدر دوره ژهیوبه، ثروت در کشاااور ی در تراکمریچشااام 

 .شدمنجر  ،1662ر در سال وکل  احی( از زمان اس 1663-2553) 2کاردوزو هکیهنر

 برالیلون ییزاابانیبکه من  بود یندیفرآ سپری کردن مشاوول  1665 یدهه در لیبرز

 گرانکارحقوک قوانین ، ندشد یشادت وصوص آن به یدول  یدیتول یها. بخشماهدینام

هژمونی  نبنابرای. تحت انحصار درآمد مورد بازن ری قرار گرف ند و بخش مالی جیتدربه

                                                      
1 Collor de Mello 
2 Fernando Henrique Cardoso 
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 1.افتیگس رش  به میزان شا رفی  یاق صااد  یهااسات یسا حکومت کاردوزو در هدایت 

 ووائو حکومت طیدر  ژهیوبهکه - یطلباصااالحبلکه  یدارهیساارماعلیه مخالفت  تنهانه

و  ی، شهریاز اصالحات کشاورز وظهور کرده  1691و  1691 یهاسال میان 1گوالرت

یز ن -کرده بوددفاع ، ندحذف شااد لیبرز یاساایساا یصااحنهاز  اندکاندککه  یاتیمال

 شد. متحکی کاردوزو یدورهدر دو  بیترتنیابه سمیبرالینول .فروپاشید جیتدربه

 هایشاخه میانآن ) یجویانهآشتی استیو س حکومتکارگران در  حزب

 (ناپذیرآشتی یاجتماع

 داشاا ند. اما وق ی حزب کارگران لیبرز ریمساا رییتو نشااان ازتمام عالئم  2552در سااال 

(PT در سال )رهبر اصلی «(لوال)» 2با پیروزی ان خاباتی لوئیز ایناسیو لوال دا سیلوا 2552 ،

 آن حزب سااابق  رید، دساات یافت یجمهورتاساایربه مسااند ی فلزکاران آن، اتحادیه

 هاییادداشتدر  یگرامش ویکه آن ون یمفهوم )دگرگونی، تطور(، 3ترانسافورمیسم  نبود.

شااامار به  قادرتمندترین ویژگی حزب را طرزی غنی پروراناد، از پیش آنهاه   باه  زنادان 

 1.کارگری آن-بود: واس  اه اج ماعی مردمی و طبقهآمد م أثر ساو ه می

 پچنااپذیر )غیر از من قدین  ادراک بااً یتقرو  مولکولیای گوناه حزب کاارگران باه  

که از اساا قالل ساایاساای و وودآیینی طبقاتی آن   را ی کارگر حزب طبقهمفهوم  ها(،آن

ل کرد تبدی« برای هم ان»به حزبی را  شوود در عوض ، ترک گفت.کرددفاع میطبقه 

 هرچهکه  حزب «.تواند به قدرت برسااادمی»وضاااد موجود  دنیبه چالش کشاااکه بدون 

، گرفتیکارگر فاصااله م یشااد و از مبارزات طبقهیم تیان خابات هدا تر توسااابیش

مراکز  و یمرکز یرهبر درآهس  ی به داری و سوسیالیس ی را آمال ضادسرمایه  هرگونه

تر کوچک یساا یمارکساا یهابه گروه صاارفاً این آمال مشاای وود رها کرد.وا نییتع

                                                      
1 João Goulart 
2 Luiz Inácio Lula da Silva 
3 Transformism 
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هیچ امکان مؤثری برای  حالنیبااوجود داشااا ند و  PT وندر شااادناد که یمحادود م 

ن احزاب تریترتیب، یکی از مهمکردند. بدینهای حزب پیدا نمیتعریف و هدایت کنش

 خ هیبران  لیکارگر برز یطبقهدل در  که امید بسااایار زیادی کاارگری در دنیای غرب 

 9.شد تبدیل 1حزب نظم کیبه  اٌنهای و  مسخ، بود

طی در  PTتوساااا شاااده مشااای تاادوینوا یعلاات اصااال ،دهیااهیجهش پ نیا

( بود. اما 2511-19) لمایمعروف به د 2روساااف لمای( و د2553-11لوال ) هایحکومت

 .ز آنا شد، نه گسستبیش ر با اس مرار نولیبرالیسم مشخص می اساساًها اقدامات آن

 دهد؟ حیلوال را توض حکومت س رگ تیتواند موفقیم چیزیچهپس 

( حاصااال 2552-11لوال ) یجمهوراساااتیدوم ر یدر دوره ژهیوبه که تیموفق نیا

کشااور بود.   یگساا رش بازار داول  ژهیوبه و ریچشاام   یرشااد اق صاااد   یجهی، ن شااد

، آهن همهون یصادرات یکاالها ی بسیاری برای تولیدزهیان  او یاق صااد  یهااسات یسا 

و  یوان لوازم، وودرو دیدر تول اتیکااهش ماال   از طریقو  دکر ولق ایا اتاانول و ساااو 

 یبرا ی نخسااتدر درجهکه  هیمازاد اول «یمدبرانه» حفظ نیو همهن وانه وسااازساااوت

ال بارها ود که لونب لیدلیب. دیبخش دیبه صنامشاوک عظیمی  ، ساودمند بود  مالی یهیسارما 

اندازه سود نبرده بودند که در طی حکومت من  نیابه بانکداران هرگز »اظهار داشت که 

 حق با او بود.«. بردند

اج ماعی  هایاو سیاستوجود دارد.  سمیبرالیدر رابطه با نول ظریفیتفاوت  حالنیباا

-کالن برالیبه عناصااار نول، بودند لیبرز تیجمع ترریفق یهابه نفد بخش که م مرکز را

ترین تجلی این مهم 3،ایبولسا فامل، لوال یهرفاه وانواد ی. برنامهالذکر افزوداق صادی فوک

                                                      
1  Party of Order 
2 Dilma Rousseff 
3 Bolsa Família 
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،  ردهگس فیط در رفاهیاقدام  نیشد. ا یوی حکومت مؤلفه نیترموفقبود و  مشیوا

. (نبرد نی)اما از ب حداقل رساندبه  مناطق کشاور  نیرتریدر فق ژهیوبهفقر را باالی ح وساط 

رار ق یا بررساای مورد توجه ندرتبه لیبرز روزی درساایه یساااو ار یهام أساافانه ساا ون

 2.گرف ندمی

  مزدحداقل دسدر مورد  ویژهبهدس مزد را افزایش  استیس لوال، وزبا کاردو قیاسدر 

های بورژوای بخش، حفظ و گسااا رش منافد نیاز ت ااام غیر. دولت گذاشاااتاجرا به 

 فتربه عهده گ زیرا ن یاج ماعهای بزرگ، نقش محرک اق صاادی و گسا رش سایاست   

د. شااامنجر دهه  کیاز  شیب یشاااوال در اندک  ونیلیم ساااتیاز ب شیب آفرینشکاه باه   

م تا اکرده فیتوصااا برالیل-ساااوسااایال  عنوان تحتلوال را  حکومات من  ترتیاب بادین 

 دهم.نشان  یسن  سمیبرالیولرا با ن آن فیظر یهاتفاوت

-یانم استیس یاجرا یجهیدرن ، بزرگ کوکارین در مقام نوعی و وی، لوالحکومت 

 قلمدادموفق  بسیار -سیاست آش ی طبقاتی–ی اصالی آن  خ آریادنهن پیروی از به یاتطبق

شااد و گساا رش های بورژوایی مساالا حفظ میکه منافد و سااود بخش زمانهمشااد. می

سااانی که در ک ژهیوبهی کارگر برزیل، های بینواتر طبقهیافت، حکومت لوال به بخشمی

 .داشت ال فات نیز ،کردندیم یکشور زندگ یشرقشمال یمنطقه

ارت )به ، نوعی بناپبدل گشتی اصایل  رهبر به یبورژواز یبود که لوال برا گونهنیا

 ردر براببه تعهدات وود  تیبا جد یو معناایی کاه کارل مارکس به این واژه داده بود(.  

از  یسااارمایه انباشااات در توانش بود برای افزایش یارکرد و هر کم عمل کطبقات حا

ای وود ی بورژوازی را برگسااا رده یبانیپشااا ترتیب او ها انجام داد. بدینآنپیش باالی 

 ها قرار گرفت.یلیاکثر برز نیمورد تحساااوود حکومت  انیدر پاا لوال  9.کردت ااامین 

او  یاسیغ سنبو در پیشبورژوا مجبور بودند  یهاونفراکسی و کارا محافظهم وس اتطبق

 فرود آورند. میتعظسر 

از  یباالی تحساااین و پذیرش در میانی حکومت وود واتمهبا  2515ساااال  در لوال

اتفاک  نی. ادیوود برگز نیرا به عنوان جانشااا لمایدجمعیت،  اتفاکبهجااناب اکثر قریب   
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 خیدر تار یکارگر-رهبران طبقه نیتراز مهم یکی یاسیاشا باهات س  نیتراز بزرگ یکی

 لماید. دش مأیوس همانند تراژدی تماشایی فرانکنش این، والق از مخلوک وودبود.  لیبرز

 .گشت برمالبعداً  را داشت که شوود یهانقشه لوال، یهاشنهادیپ یاجرا یجابه

حفظ را لوال  ی( همان اصااول اق صاااد 2511-11وود ) یدوره طول هر دو دردیلما 

عنوان به لی، برزاساات بوده مساااعد PT حکومت برای یاق صاااد جهان جاکهازآن 6کرد.

ش یانی پی جهانی قرار گرفت و از مالیه س ایشمورد  که برآوردی سر روزمندیپ شیآزما

 برووردار شد.مشابه  یهارگانا ریپول و سا یالمللنی، صندوک بیبانک جهانمثبت 

 اق صااادی که بحران ساااو اری ساارمایه موجب فروپاشاای دوباره  همهنان حالنیباا

دانیم که این می. کردآغاز وود را  مسیر سن الخ PT حکومت یپروژه شاد، می یجهان

و بعداً  را م أثر ساااوت( 2559شاامال ) یدارهیساارما کشااورهای فاز بحرانی جدید اب دا

 15.دیرس لی( به برز2511)

 طول ها در. آننداوضااااع بود دیسااار رییتو عالئم نخسااا ین 2513ژوئن  یهازشیو

دالر ها ونیلیاز فساااد و م را مردم ی ینارضااا عمق، یجهان ینهیزمر پسواص د ایلحظه

 های فدراسیوننجام کنفدراسیو برای ییآساهای غولپروژه صارف ی عمومی که هزینه

 توساها این پروژهشاد، نشاان دادند.   جهانی و المپیک می )فیفا(، جام 1المللی فوتبالبین

PT از  بینوا تیجمعاما ، نددشاایم لیلوال تجل حکومت یاز سااو« یعال اقدامی»عنوان به

 یرابی عمومی بود بودجهمک ظاهراً کههن امی فایف برای ازیا موردنهن فات   یهاا ناه یهز

و  یداشااا به یهامراقبت ،یعموم ونقلحمل ژهیوبه، هارسااااوتیو ز یودمات اج ماع

 حکومت هیاتهامات مربوط به فساااد عل زمانهم ، به وشاام آمدند.داشااتوجود آموزش 

PT  3پ روبراس شرکت دول ی در 2منساالئو ییبا رسوا 2551که در سال  شدتشادید می 

                                                      
1 International Federation of Association Football 
2 Mensalão 
3 Petrobras 
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ی بهضاار ،منجر شااد او یجمهوراسااتیر یدوره نینخسا   انیلوال در پا عزلبه  باًیکه تقر

 11.سخ ی وورده بود

غاز آ بس ر نیهم در ،لیشهر برز نیتر، بزرگدر ساائوپائولو  2513ژوئن  یهازشیو

شااکل دادند. صافوف وودجوشای را    ریخ ند وها ابانیاز مردم به و یمیعظ ی. تودهشاد 

ال وود را نسبت به اشک وشمو  کردنداس فاده می پرسای همهنی بر  های مباز شایوه ها آن

 نشان دادند. یو دادگس رهای فدرال و حکومتدر دولت  نیزو در پارلمان  یندگینما

 زی اعیوس یهاو بخشسن ی  م وساا  یوشام را در طبقه  اندکاندک هاویزش نیا

 در انباش هبرهم یهاو فسااد آن را به واطر شارارت   PTکه ساپس   کرد داریب یبورژواز

نقشااای  کل درو رساااانه  وی، رادها، روزنامهونیزیتلو تی. حماندمقصااار دانسااا   لیا برز

ها آن  ند.ها داشطبقاتی ویزش-و میان چندوجهیی وصیصهگسا رش   یبراکننده نییتع

 یاسیس ی، از جمله شااعارهاکساب کردند  یدیجد کیدئولوژیا یهامؤلفه بیش از پیش

 نهادشی، پینظام یک اتوریبازگشت د دروواستو « سرخ»و چپ  PT هیراست علجناح 

 کنونه اک یبورژواز ی ازعیوس هایبخش وکار محافظه م وساات طبقسوی از  یمش رک

ند و آشکارا شروع به اظهار مخالفت علیه بود یناراضا  یاز شادت گرف ن بحران اق صااد  

 کردند.میحکومت دیلما 

شااادن و سااایاسااای ی داشااا ند، از جمله چشااام یر یاسااایسااا عواقب]آن وقاید[ 

 یجابیش از همه  آنهه .راساات افراطی ژهیوبهشاادن ساارید جناح راساات و ایدئولوژیک
 یو ح  یپارلمان-، ضاادینهاد-ضااد یهاتوانساا ند مؤلفه هااساات که آن نیتعجب دارد ا

 ها بدهند.کار جدیدی به آنتصاحب کنند و معنای فرامحافظهرا  س میس-ضد

 کهیهن ام، شااد دیتشااد 2511 یجمهوراسااتیبا ان خابات ر یچارچوب بحران نیا

 PT یهاحکومتحاکم که تا آن زمان از  یاز طبقه یمخ لف یهاونیها و فراکساابخش

 یلتحمتر و شدید یمالهای جناح وود را توییر دادند و وواهان تعدیل کردندیم تیحما

شاادند که به دلیل به وطر انداو ن حقوک  ساامیتروراصااطالح بهمبارزه با  یبرا یاقدامات

 شد.محکوم می وسیعاٌبشر اساسی 
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برای  مجدداً 2511دیلما در سال  گرایان،راست یشارو یپآشاکار و   یبسا ر مقابله  در

اقدامات او  نیاگرچه اول بود. امامیدوم او  یدوره دیان خاب شد که با جمهوریریاست

 لیتحم رفت که نیروهای بورژواییپس از ان خااب مجدد به سااامت و ساااویی پیش می  

 12همهنان رو به رشد بود. او دیجد حکومتمخالفت با  ند،کردمی

 یکاریی برا نظیر بیمهحقوک کارگران  ؛دست زد یترشدید یمال هایبه تعدیل لماید

 یلما یهیاز ساارما ماًیمساا ق ای راهندینمای بانکی را افزایش داد و داد؛ نرخ بهرهکاهش 

ی دیجد یسازیوصوصهای منصاوب کرد؛ برنامه « نوین» یاضا  یر یبرنامه یاجرا یبرا

 نیا یبا اجراحکومت او  کرد.را اعالم نمود، و الخ. اما هنوز نارضاااای ی افزایش پیدا می

های ها و جنبششااااهاد ساااقوط حمایت طبقات کارگر، اتحادیه   غیرمردمی،اقاداماات   

 سرپا ن ه داش ه بودند.را  PT هایحکومتکه تا آن زمان اج ماعی بود 

، فرارسید (o Lava JatoçãOpera) 1عملیات کارواش آور با اعالم یضاربه 

مرتکب  PT کهفساااد  ئمبه مجازات جرا انحصاااری طوربه باًیکه تقر ییق ااا قاتیتحق

تر شاااده بود او صااااص یافت. این تحقیقات عدم محبوبیت حزب و دیلما را ح ی بیش 

 گرایواپسی برنامه یارائهاز  ناتوان افزایش داد. پس بادیهی بود کاه طبقات بورژوای  

ها . پس از ماهرندیاوب ی، به کودتا رومنجر شاااود یان خابات یروزی واند به پبکه  یبرالینول

 .بود ناپذیراج ناب لماید  احی، اس یاو رسانه یی، ق ای، پارلمانیاسیس جدال

و سطح  هشد های فسااد عظیم ، درگیر رساوایی ی وود را باو هروحیه PT حکومت

از  نانعی آن فرارسیده بود که طبقات مسلا . لحظهدر حال باال رف ن بودکشور  یکاریب

من خب برای ظاهرسااازی رعایت قانون و مشااروعیت،   یاساایسااکودتا بردارند. جای اه 

 کرده بود. تیحما PT هایتا همین اواور با اس واری از حکومت کهبود  پارلمان

های نظر از نمونهصرف، که قبالً در هندوراس و پاراگوئه-کودتا ی از دیجد یشیوه

طقه در من شوود میشااروع به تحک -شااده بود گذاشاا هبه آزمون  ،نیالت یکایآمر ریغ

                                                      
1 Operation Car Wash 
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 زمانهمکه  تاسیس سازیییق ا یدهیهیپ ندیفرآ کی قی، از طر2519 ماه اوتکرد. در 

 بود، پارلمان رأی به اس ی اح و جانشینی دیلما توسا دسا  اه ق ا  یسااز یاسا یسا  ینوع

 یطوالن ی. چروااهبودمنصاااوب شاااده  او کااه توساااا لوال  معاااون داد، 1تمر شااالیم

 .دیرس انیبه پا PT هایحکومت

 ه داش یآشاکارا ژاندارمیسا   حکومت ی داران نوعهیسارما  تا بود دهیرسا فراآن  زمان

اند. بودهساااودمند  قدرطبقات حاکم چ یبرا PT هایکه حکومتباشاااند، فارغ از این

مهلک  یوارد مرحله پشااات سااار گذاشااات ورا  یشاااکوه آشااا بادوران  قاطعانه لیبرز

ی عمل جامه 2نآگامب ویجورج بندیفرمول به لیبرز یاساایساا بساا رضاادانقالب شااد.  

چه در آن 13شود.یم لیدولت تبد یدائم یوصیصهبه  در آن اس ثنا تیکه وضاع  پوشااند 

 اب دول ی مثابهبهاز آنهه  اساات منحرفی جدید ، نوعشاااهد بودیم 2519 یبا کودتا لیبرز

 .میاکرده فیتوص اس ثنا حق

اع بار بی یراب یکاف ییق ا مدرکمنجر شد،  لماید  احیکه به اس  یپارلمان یکودتا

با  لمای، دنماییم ناقض به شکلبود. اما  یاسیسا  عزل کی آن عمل. نکرداو ارائه  سااو ن 

ام از مقاو ی ق ایی عزل که باید ن یجهشد وود مجازات ن یاسیاز دسات دادن حقوک سا  

 .ساوتآشکار  وودش را به طرز فاحشی، ییق ا شدید یناسازگاربود. می وود

 مرتکب یکه و رسااامیت شاااناوت به، که او را عزل کرد ی، پارلمان ریدعباارت باه 

 یاژدبه تر فکاهیکند.  هیرا توج یو آتی تیصالحنشاده است که عدم  یاسا یسا  یجرم

اهر ظ در پسوود را  یاج ماع یهایو نابرابر ژرفکه مشکالت  ی، در کشوراضافه شد

 کند.یپنهان م انیپایب یکمدیک 

اع اااای اف د. یاد ارجاع مارکس به پارلمان جمهوری دوم فرانساااه می ناچاربه آدم

ای بقای نیواپساا محوشاااهد ، بودم حمل شااده  در مواجهه با تحقیری که آن نهاد پارلمان

                                                      
1 Michel Temer 
2 Giorgio Agamben 
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پارلمان برزیل چه باید گفت که  یدرباره پس 11.بودنددر میان مردم فرانساااه اح رام آن 

قی تل لیبرز یجمهور تر از همیشااه در تاریخشاانید راپراگماتیساام ساایاساای آن   مردم، 

 ؟کنندمی

با  پایان تراژیک فرایندی بود که، 2519ساااابق ارتش در ساااال   یفرمااناده  ان خااب  

 وودش را ووار و وفیف ساوت. لی، برز ریآغاز شد. بار د 2519 یکودتا

 (ناچیز) 1ت کوتاه تمری فتردوره

در . شد منصوب ممکن ترین سرعتبیش باواضحی برای نابودی کشور  تیتمر با مأمور

 که آغاز شد رانهیش یپانقالب ضد ی ازدیجد ی، مرحلهPT یطبقات یآش ی دوره انیپا

سااا رش گگونه وطر انقالب در کار نیسااات، بلکه فقا در پی دهد که هیچوق ی رخ می

ای را در نولیبرال افراطی پراگماتیکایادئولوژی  آن مرحلاه،   اسااات.اشاااکاال سااالطاه    

 که در این بس ر یعنی اهداف آن عبارت بودند از: گرفتیبرم

 ماندهیباقدولت  تحت مالکیت یاصل یهااز شارکت  آنهه یسااز یوصاوصا   (1

 ؛است

 ؛یمال یمسلا تحت هژمونی سرمایهمنافد  گس رش (2

 حقوک کارگران.تأیید الوای کامل  (3

 یهیساارما هژمونیتحت  یجهان یرانهیشاا یانقالب پضااد ینهیزمپساقدامات با  نیا

و پس از  آغاز شاااد 1699پس از مبارزات  1625 یدههدر که  همخوانی داشااا ند مالی

 نیران رتریودر  تی، ضدانقالب بدون محدودشدت گرفت. در حال حاضر 2559حران ب

 سااامیم ابول نظام، کرد دییتأ 2طور که ایسااا وان مزاروشهمان رود.پیش میحالت وود 

 11.ابدیگس رش  یعموم افولروند  کیچارچوب  ونتواند دریفقا م هیسرما
                                                      
1 Temer 
2 István Mészáros 
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ند. او سازپررنگ میرا  ویرانی نی، اتوسا تمر اتخاذشدهاقدامات  نخسا ین از  یبرو

کنند از که کار بردگی را در برزیل ممنوع می تا مقرراتی راکرد در اب دا تالش )ناموفق( 

مر قادر ت حالنیبااضداج ماعی که به نفرت عمومی منجر شد.  قاًیعممیان بردارد، اقدامی 

ین ابه حقوک کارگران حمله کند. وبرسااازی  کار قانون ( اصااالحبود با تصااویب )ضااد

 ود قانون مقدم باش برتواند شاد که مذاکرات میان کارفرمایان و کارکنان می  مقرراصال  

ود، ب آمدهدسااتبه اعظم قانون حمایت از نیروی کار را که در طی مبارزات بساایاربخش 

 .ساوتمیم محل 

ها را در آنمکانیساام پیمانکاری و  اجرا گذاشااتروابا کار را به  سااازیمنعطف او

ن دهد. هدف اصلی ایجا انداوت که وقوع کار منقطد را بسیار گس رش میطور کامل هب

 یوکارهاکسااابی و تحمیل اراده 1613کار  نیقوان میتحک ، حاذف ران ریواقاداماات   

 ینهادها ریو سااا لیبرز یهابانک ونی، فدراساادیصاانا یمل ونیکنفدراساا ژهیو)به برزیل

 ،امنامیده« ی پیمانکاری کامل نیروی کار در برزیلجامعه»را من  آنههکه  مشااااباه( بود 

 19.سازدبرقرار می

ای الهی دنبجمهور سااابق، در میانهبار تمر، معاون رئیسی ف رت کوتاه اما فاجعهدوره

ربه تصویر وودش ض ژهیوبههای فسااد بود که به قلب حکومت او و  پایان از رساوایی بی

توصاایف شااد.  « دساا هودار سیرئ»به عنوان  یعموم یدادساا ان دف رتوسااا  یوزد. می

کرد؛ اتخاذ ن ی بانکی بسیار باالبهره نرخحکومت او هیچ اقدامی در جهت کاهش سود و 

و  افراطی سمیلبرای، نولپیش یرانه. ضدانقالب میان نیامدبه یاتیمال چیهاصاالٌ ذکر   در واقد

ان داری جهانی فرمدهند که بر ساارمایهتشااکیل میی ویران ری را هیپاسااه ،یمال یهژمون

و  شااادبرگزار  2519در اک بر  دیان خااباات جد   کرد.هاا پیروی می راناد و تمر از آن می

  غار بیرون وزید.وود از  های فاشیس ی و نوفاشیس یافراطی در تجلیراست 
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 یروایو پ افراطی مجدد راساات یده: ساااامان8112سااا   انتخااباات  

 بولسونارو

ار نشاااده برگز واریدیوانهو  یان خابات رقاب  نیتاکنون چن ینظاام  یک ااتور یزماان د  از

 ،کلورداشاا ه باشااد؛ وق ی  1696هایی با ان خابات مشااابهت 2519ان خابات  شااایداساات. 

 بقات حاکم برای شااکساات لوال از آبطبدیل ، تنها بناپارتیساام-ای منحرف از نیمهگونه

 کرد.شرکت می یجمهوراستیدر ان خابات رکه برای نخس ین بار  درآمد

رویارو عهده گرفت و  بررا  یفرض قربانینقش  1بولسونارو ریسال بعد، ج یس باًیتقر

به تنها کسی بدل شد که قادر  روی بورژواجناح راسات و میانه با ساقوط ساایر نامزدهای   

که او اغلب از سااوی  طورآنمقابله کند. فرمانده، « هاو ساارخ PTپیروزی »بود با وطر 

ترامپ درجه دوم. ؛ اسااات پیراموندونالد ترامپ  ی، نوعودشااایم دهیوود نام معااوناان  

نظام باشد، اما در واقد وود تصویر من قد  نیترکالیراد بولسونارو رساد یماگرچه به نظر 

 وضد موجود در تمام سبعیت و ددمنشی آن است.

 هایی ایدئال وود را در صحنهلحظه ،یجمهوراستیر یبرا او شنهادی، پآنبر  زوناف

، آلماندر  سمینازدر ان لسا ان، نو  برگزیت، م حدهاالتیکرد: ترامپ در ا دایپ یالمللنیب

در  سااتیوفاشااقدرتمند ن ریوزنخساات 3ماتیو سااالوینیدر مجارساا ان و  2اوربان ک وریو

 ت.گس رده اسی که راست در سراسر جهان تداوم بخشیده، یهاانحراف فهرست. ای الیا

در  1موریسااایو ماکری: شاااوندیم بر هم انباشااا هها مثال نیا زین نیالت یکایآمر در

 وانیو ا یلیدر شاا 1پینیرا نیاساات. سااباساا   برالیولن تباهینمونه از  نیتربزرگ ،نیآرژان 

                                                      
1 Jair Bolsonaro 
2 Viktor Orbán 
3 Matteo Salvini 
4 Mauricio Macri 
5 Sebastián Piñera 
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هس ند.  آن یتهاجم یس یالیامپر استیو سم حده االتیعوامل ا ،ایدر کلمب 1دوک مارکز

از  یاریدر بسااایاف ه اسااات،  دل و جرأتبا پیروزی ان خاباتی ترامپ که راسااات افراطی 

 ران ریوی پایهدر پس آن سااهمنافد  به به رین گزینه برای ت اامین اصااطالحبهکشااورها 

 شد. لیتبدالذکر فوک

ام ناع  آشااا یکه از هرگونه  میشاااویماز ضااادانقالب  یدیجد یوارد چروه پس

 دوران یدارهی، ساارماپل فرم یدارهیساارما که توان گفتیم در مقام اساا عارهورزد. یم

ر طوهمان داری دارد.ی سرمایههایی با اشاکال اولیه مشاابهت ، ی، اطالعات و مال الیجید

ود. در بچپاول مس عمرات و  دیبر اس ثمار شد یمب ن هیسارما  یهیانباشات اول  دانیم،که می

ر کند. به نظیمبارزه م یدارقانون برده علیهکارگر در مجارسااا ان  ی، طبقهحال حاضااار

قرن  یدارهین شانزدهم و هجدهم و سرماوقر یدارهیسرما چیزی مشا رک میان  رساد یم

 .وجود دارد کمیوستیب

در  هیسااارما نظام یاز بحران سااااو ار یکه ناشااا نامسااااعد قاًیعمی زمیناه  نیا در

اساات : ردرخ دا زین لیدر برز یامن ظرهریغ ظاهراًآن اساات، اتفاک  یمرحله نیران رتریو

بود و  آمده به وجودیک والء سیاسی  12.رو زوال یافت و راست افراطی تقویت شدمیانه

ها، ی وود نساابت به کمونیستراسات افراطی فرصا ی پیدا کرد تا نفرت به جوش آمده  

کشاای، و سا یزی و زن زنوود برای  یها، بهانهپوسا ان اهینسابت به فقرا و سا  وود انزجار 

با صااادای بلند  یو بوم LGBTدگرباشاااان  های وود را برای نابودی اج ماعاتتالش

 هایویژگی، وود را رها کنند یقبل یهایژگیو نکاه یبادون ا هاا در کال   آن. داعالم کنا 

در  2نوشهی، با آگوسا و پ نیالت یکایدر آمر ی وود افزودند.صالیب شاکسا ه   به  جدیدی

 .بدانیم هیقافمهرا  سمیبرالیولو ن ینظام یک اتوریکه د میگرف ه بود ادی از پیش، یلیش

                                                      
1 Iván Duque Márquez 
2 Augusto Pinochet 
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ی ، شروع به ساوت یک کاندیدامطلوبی ویسنار نیا دییبا تأ لیبرز یافراط راسات 

 هاآنکس اساات. چیز و همهکرد که مدعی بود وارج از ساایساا م و مخالف با همهبدیل 

، ادفس هیکردند: عل یاج ماع یهارسانه قیوود از طر یهاارزش یفشردهشروع به پخش 

 قادر به گساا رشا را که هآن یاصاال یاساایساا درفش. اسااتیساا هیو عل یدئولوژیا هیعل

اتمه ودر عبارت  توانی، مبود قیعم یبحران یدر لحظه هاآن یقدرت ان خابات ریچشاام 

 مالًکاترتیب راست افراطی بدین ند.دادو چپ نسبت می PTکه به  فساد والصه کرد به

 داد. رییرا تو لیبرز یان خاباتمسیر سیاسی و 

 .میداش ه باش یمخ صر وگذارگشت دیبا جانیادر  اما

جهان و  بسیاری از کشورهایکه در  داری اسات گیر سارمایه ی همهوصایصاه   فسااد 

ایجی ر یشیوهفساد در تاریخ برزیل از زمان اس عمار آن  دارد. ح ور لیدر برز نیهمهن

در راسااا ای تشاااکیل و تحکیم  کشاااور آن وواهیجمهور یاما در مرحله بوده اسااات،

روابا  یجهین  و ،نه اساا ثناآن قاعده اساات  وقوعشاادت گرفت.  داریی ساارمایهجامعه

 ی دول ودساا  اهدممراتب باالی ( و یو وارج ی)اعم از بوم زناکارانه میان طبقات حاکم

 پیوندد که احزاب جناح راست در مسندهن امی به وقوع می فساد. ظهور و گس رش است

ت است که تح یبورژواز روال کاراز  یذات جزوی همهنین لیدر برزفساد قدرت باشند. 

کرده که بدون  ثابت م مادی ه و در طی قرونشاااد زاده هیسااارما یهیانباشااات اول لوای

 .ستیقادر به زنده ماندن نتصاحب منابد مالی جامعه 

پنهان  یراب یراهمثابه و احزاب آن به یاز فساد غالباً توسا بورژواز تایو شکا ان قاد

رخ نشامل  لیبرز در بس رکه  دنشویمطرح م یدارهیسارما  اسااسای   وصاوصایات  کردن 

یدی به های جدمسئله جنبه، حالنیبااشود. یم نیروی کار بیش از حد اس ثمارسود باال و 

ت کرد، فعاالنه شروع به مشارکاز فساد ان قاد می شدتبه سابقاًکه  PTوود گرفت وق ی 

آن فراهم  یاز رهبررا  یمردم ی ینارضا ینهیزمشانید کرد. این موضوع  ی در این پروژه

ی رو اهرمی برای وارد کردن ضااربهاحزاب جناح راساات و میانهو  یآورد و به بورژواز
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به دلیل همین عمدتاً  PT یشاکسات ان خابات   ارزانی داشات.  PTهای نهایی به حکومت

و  زد، نه تصویر صفاتتا حد زیادی به آن دامن می ژرفنفرت بود که بحران اق صاادی  

 .بولسونارو )ناموجود( هایشایس  ی

ان خابات  از پیش اندک اریزمان بسمدتبود که با  ی، بولساونارو تنها کس تیواقع در

 در ان خابات یان خاب بورژواز نخس ین آمد.به نظر می PTدارای قابلیت شکست لوال و 

 1661که از سال  بود لیبرز یدموکراسالیحزب سوساز رو انهیم کاندیدای راست، 2519

 اکهجازآن. ی حاکم برزیل بوده اسااتن خب طبقهمحزب ، کاردوزو را ان خاب کرد که

 یاصل یهاونی، فراکسبودها یدر نظرسنج اکاندید نیتردر زندان محبوب یلوال هنوز ح 

 رفداری ازط به در روز ان خابات باًیتقر کردند،می ینیبشیپ که شاکست وود را  هیسارما 

وب شده منصتوسا او  که ی رید یدایهر کاند ایتوانسات لوال ) یکه م ییدایتنها کاند

 ند.داد موضد رییتو ،شکست دهدرا  1(فرناندو حداد یعنی ،باشد

 یی تباهتوانسااات به برنامهمی یبورژواز که بودی راه تنهاحماایات از بولساااونارو   

طبقات «. هاو سرخ PTبازگشت ». یا او یا دهدادامه  ،دشا که با تمر آغاز  وود یاج ماع

مقام  دانس ند بولسونارو درمی جاکهازآنحاکم برای اجرای این نقشه یک مطالبه داش ند. 

نولیبرالی  داًیشدثبات است، باید نیم اق صادی و از لحاظ ذهنی بی نا آماده کامالً اکاندید

ا ر غالب بورژوا یهابخش تقاضاااایمورد  یاق صااااد یکه برنامهکردناد  را تحمیال می 

و  کاگویدانشاا اه شاا وفادار ال حصاایلفارغ) 2دزئپائولو گو سااراغ ها بهکند. آن نیت اام

 ی رااده ارتدکسالعفوک ی صاداق یکه برنامه رف ند( نوشهیپ در دوران یلیاس اد دانش اه ش

 دارانبانکطور که توسا ، همانبود یسازیوصوص در پی انهیوحشا  این برنامه د.ارائه دا

کرد که کمک می امر و به اطمینان از این ،شااادمی لیا صااانعات تحم  سااارانبزرگ و 

                                                      
1 Fernando Haddad 
2 Paulo Guedes 
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رارت از آن ها که با حی وود را مبنی بر دول ی ساو ن شرکتبولسونارو پیشنهاد گذش ه

 احیا نخواهد کرد. ،دفاع کرده بود

کار و فاشااایسااا ی اولیه دفاع  محافظه-ابر یهاکه بولساااونارو از ارزش تیا واقع نیا

به هیچ آرمان دموکراتیکی باور که هرگز  توساااا بورژوازی برزیال  یراح باه  ،کردمی

 نداشت، ه م شد.

 یوهاریاز ن یعیوس یهابخش توانست بر حمایتمی« جدید»، این کاندیدای عالوهبه

 دی، بالیدل نیکند. به هم اتکاطبقات حاکم  یبرا یاساایثبات ساا نیت اام منظوربهمساالح 

داشات که از حمایت مس قیم ارتش برووردار  جمهوری وجود میکسای در تیم ریاسات  

عنوان معاون به 1بااشاااد، مشاااکلی کاه باا ان خااب ژنرال آن ونیو همیل ون مارتینز مورائو     

 جمهور توسا بولسونارو حل شد.رئیس

 قاًیعمو  ینظام اس  اهی با ویدای: بولسونارو کاندبودشده  میترسا  یاسا یسا  یمهندسا 

ه تا آن در حال افزایش طبقات مردمی ک چشم یر پش یبانیکه بر  بود یک اتوریدملهم از 

، یکاریبمردم افزون بر  کرد.یم اتکا، نده بودکرد حمایت PT هایحکومات از  زماان 

که از زمان تأسیس  PTرف ن فرو، شاهد یاج ماع اندازچشمو فقدان وود حقوک  وسران

فساااد  در گروی آن نهاده بودند، در بحران عظیم یادیزبساایار  دیام 1695آن در سااال 

 .کردند دایها پتودهامکان پیروزی را اکنون با حمایت  بورژوا پس طبقات. بودند

 رجوع  2گئورگ لوکاچ یلیتحل کردیرو به دی، بالیا برز یدرک به ر بورژواز یبرا

بود. در   مساایقرن ب سااتیمارکساا لسااوفانیف نیترمهماز  یکی، یکرد که در کنار گرامشاا

 یدرک به ر بورژواز که برای اسات  ساودمند  ژهیوبه یاو از روش پروسا  فیتوصا  نجایا

. ودمطرح نم ،کرده بود یدر آن کشور ط یدارهیسارما  میتحک یکه برا یریآلمان و مسا 

کردند  ، اثباتشدن یبه صنع کشور  آن گذاردر  ی،پروس واسا  اه با  یزراع یهابخش

                                                      
1 General Antônio Hamilton Martins Mourão 
2 Georg Lukács 
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طور ابزار اس بدادی و دیک اتوری قدرت هس ند )همان بااز وودشان  پشا یبانی که قادر به 

 نی(. اکردمشااااهاده   ینااز  و انحراف 1توان در طی دوران اتو فون بیساااماارک کاه می 

الب انق از یشااماگر بندیمشااابه با فرمولهمهنین ) یاز روش پروساا چیلوکا فیتوصاا

و  هی، روسااای الیا همهون م أور یدارهیساارما یهایبورژواز ریسااا ی( هن ام بررساامنفعل

 19برووردار است. ییباال یلیژاپن از ارزش تحل

 ساارشاات، و اساا عمار دارد یداردر برده شااهیر یکه بورژواز یی، جالیمورد برز در

ب، مآمردمی، و بندهطبقات  رابطه بادر  مساا بدو  وصاامانهآن دوگانه اساات:  «یپروساا»

-ضاااد گیریبا بورژوازی مرکز. علت اصااالی جهتو وابسااا اه در رابطاه    زیردسااات

 میژرهر نوع از  یبانیپشااا  برای شاااهیکه هم اساااتهمین  لیبرز یبورژواز کیدموکرات

 است. آماده یک اتورید

همواره حول  لیدر برز یدارهیکه سااارما ، رید لیدل چیهنه و اسااات  لیدل نیبه هم

 گرددل اطمینان حاص کهینحوبهنیروی کار ساو ار یاف ه است،  ازحدشیباس ثمار محور 

شااود و بخش بزرگ محلی اساا خراج می-بخشاای از ارزش اضااافی برای بورژوازی ملی

 ترتیبدینب رود.داری به یوما میدی ری توسا بورژوازی امپریالیس ی مرکز نظام سرمایه

 یصنع  یبورژواز ،کردندیم یرویپ یسن  یکه از روش پروس ییدر کشورها کهیدرحال

زیردسااات و وابسااا ه به  نیالت یکایآمر یدر قاره مسااا قر سااااوت، مساا قالً را  شوود

، ارک یروین اس ثمار دیتشد از طریقهمواره جا[ داری در آن]سرمایهم روپلیس زاده شاد.  

راج ارزش که اساا خ ییهاساامیبا اساا فاده از مکان ،انب یرحقوک سااپسو  گانبرد  دادر اب

 .، رشد و گس رش یاف ه استکنندیم دیتشد ییانم طوربه و مطلق را ینسب یاضاف

شااکل گرفت.  لیو وابساا ه در برز یپروساا یدارهیاز ساارما ینوع واصاا ،رونیازا

د که شاا نظامی دگرگونبه  ساا میقرن نوزدهم و آغاز قرن ب پایانآن در  یواساا  اه زراع

و  یمراکز انحصااار نساابت به ردسااتیز ی یدر موقع حالبااینغالب  یصاانع  یبورژواز

                                                      
1 Otto von Bismarck 
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اظ به لح وزا برون ،لیبرز یدارهی. سااارمادارد قرار( روپام حده و ااالتی)ا یسااا یالیامپر

ی بورژوازی سلطه. است دهیپاشازهمبه لحاظ درونی و اج ماعی  اما شدهادغام یاق صااد 

 کرده نیت ااام یک اتوریو د های اسااا بدادیوود را همواره با روی آوردن به حکومت

با  یاسااات که ح  زیسااا هرا  یلحظات معدود وود یجمهور خیدر تار لیا برز. اسااات

 کرد. فیتعر کیدموکرات عمالً  وانب یبورژواز یارهایمع

 کیبود. ن یدشوار میتصام  لیطبقات حاکم برز یاز بولساونارو برا  تیحما نیبنابرا

عنوان جنبش  تحت)که  1پن اکوس الیسم-نوبه  سایسام  یکاتول از ،شیچند ساال پ  او اینکه

أمین حمایت برای ت قاًیدقتوییر کیش داد. این کار ود( شاایشااناو ه م زین کیزماتیکار-نو

 یولوژدئیبا ا شااانکه اکثر گرفتانجام  هاآن رونق اتیاله و یلیانج شاافاهی مساایحیان 

 ه شااناو یوانوادگ یهاارزش اصااطالحبهو شاارط از  دیق یو دفاع ب مرتجعانه ی یجنساا

 شوند.یم

ا و هبولسااونارو در مقام ع ااو کن ره، گردهماییسااال ح ااور  یساا باًیطول تقردر 

 یهاگروه یدرباره زیرآمیتحق یاظهار نظرها رنگ و بوی دائماًاو  های عمومیسخنرانی

ز ا سرسخ انهدفاع  نیو همهن ی، زنان و دگرباشاان جنسا  پوسا ان اهیسا  همهون سا مدیده 

عالوه بر عناصااار دی ر ایدئولوژی راسااات  ، آنی شاااکنجهو اعمال  ینظام یک اتورید

 افراطی در برزیل، داش ه است.

ست توانیم که کیزودیاپ یتحول مفقود بود، یخیتار پیشامدعنصر  شهیهم حالبااین

 روتمام جناح راست و بخش اعظم جناح میانه یبرا یاصل یدایسابق را به کاند یفرمانده

دور  نیاز اول پیشه بولساااوناارو چند هف ه  کا رخ داد  هن اامی اتفااک   نیکناد. ا  لیا تباد 

 در معرض سوءقصد به جان وود قرار گرفت.، ان خابات

، ییویراد   اهسی)با هزاران ا یلیانج اج ماع س رگ یبانیاز پش  مندیبهرهبا  بولسونارو

در  هاآنواص  ییبا توانا یاج ماع یهارساااانه قیاز طر پیروان آن(،و  یونیزیتلو کاانال 

                                                      
1 Neo-Pentecostalism 
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خاب ان  زماناز که  یالمللنیب یهاایو ماف قرار گرفت تمجیاد مورد  ،یاوباار جعل  جااد یا

 ریموارد تصاااو نیا تمام. کردند تیتقوجای اه او را ، اندشاااده مشاااهور اریبساااترامپ 

کارزار نیرومند . ندردک تجهیزشااادت ملت را به حقیقی یناجکااندیدای مسااایحایی و  

سااازی، محبوبیت او را ح ی بیشاا ر افزایش داد و ساارانجام او را به تنها کساای بدل قربانی

 را ب یرد. PTتواند جلوی پیروزی ساوت که می

در  او بتیغ هیقادر به توج یو یان خابات کارزار میت ساااوءقصاااد به جان او، به واطر

این امکان را فراهم کرد که ساااکوت او به بود و  یعموم یان خابات تمام مناظرات بااً یتقر

زد، اح مال آشاااکار شااادن  تر حرف میپیروزی قاطد دی ری تبدیل شاااود. هر چه کم

 هانیاتمام  گویاشاااد. و تمام مباحث حیاتی برای کشاااور کم ر می یدربارهجهاالت او  

از  این واقعیت تصااادفی به کاندیدایی تبدیل شااد که بیش علتبهکافی نبود، بولسااونارو 

ها مدام درمورد سالم ی او گزارش وورد. رساانه طور کلی به چشام می همه در رساانه به 

 یروزیپ ی. سرانجام صحنه براندکردیمتأکید  اومقاومت دادند و همیشاه بر قدرت و  می

 .ه بودشد مهیاآن فاشیست  ایکاندیدو  راست افراطی یان خابات

 بولسونارو و چپ حکومت یندهی: آختم کالم

وود  لیکه در آن اب دا تحل- امهاشاره کرد «لیبرز یبحران طوالن»در  راًیطور که اوهمان

و  ]در مجارسااا ان[ اوربانبا هایی مشاااابهتبولساااونارو  -دادمارائه  لیا را از بحران برز

، واقددر  16الهام گرف ه است. زیاز ترامپ ن کهیدرحال، دارد نیپیلیدر ف 1دوترت  ویرودر

شااادت ساااود برد. م حده بهاالتیسااام در ایو ترامپ یطراسااات افرا یروزیاز پ اوان خاب 

بر کن رل  فقدانو  یثباتی، ببودن یرعقالنیغعبارتند از بولسااونارو  یاصاال وصااوصاایات

 واضح یهامؤلفه یدارا،اندکه پیروانش بر او گذاش هنامی  2اسطوره،، نی. عالوه بر اوود

 است. یس یفاش

                                                      
1 Rodrigo Duterte 
2 The Legend 
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نماتر از همه وزرا، در تماام تااریخ جمهوری برزیال ان شااات    یبرا یو یهاا گزیناه 

 یشاز پها آن تربیش و اندوزرای بولسونارو از ارتش آمده آشکارا اکثرهسا ند. از آغاز،  

 یتقاضااا امر نیدهد که ایعالئم نشااان م یبودند. همه ینظام یرهیذو یرویاز ن یبخشاا

ونارو بولساااکه داند یکس به ر از ارتش نمچی. هتبوده اسااا یبانیپشااا  یها در ازاژنرال

ان از شروع شورش در پادگ بهتالش  برای یدر جوان او رای، زناپذیر استینیبشیپچقدر 

 ارتش اوراج شد.

به وود و  یاق صاد ریعنوان وزبهدز ئگواسات که بولسونارو به   نیتوجه اقابل ینک ه

بدون ) یاسیس تیمحکوممسئول عملیات کارواش که به  و سابق یقاضا  1سارجیو مورو، 

 منصب یبرا طرفانه نیست،عمل ق ایی او آشکارا بی ، کسای که منجر شاد مدرک( لوال 

 وود روی آورد. یعموم تیو امن یدادگس ر ریوز

( وود PSL) برالیل سااوساایال  را در حزباش یرنظامیغ یوزرا ترشیب بولسااونارو

 در حال حاضاار م هم بهآن از رهبران  یاریبساا که ایتجربهیب یگراحزب راساات، یافت

 PSL بخشهساا ند. از جمله وصااوصاایات وحدت  ان خابات  یزمینهدر  ژهیوفساااد به

ور که طآن اشااااره کرد. همان یمذهب سااامیپن کوسااا ال-ونی و کارمحافظهفراتوان به یم

 ایهو مقصااار بحران ووامت رف هبه  روپیش و او الفات از  منازعات ،رفات یان ظاار م 

به  بولسوناروکه  یها از روزرسانه ،عالوهبه اند.بودهبولساونارو   دولتدر  یاسا یمکرر سا 

 .اندهافشا کرد او وود یرا در وانواده قی، فساد عمرسید یجمهوراستیمقام ر

 ریاو یهاهیاعالم درهسااا ند.  ییوساااطااز نوع قرون باقی وزرای او در به رین حالت

، غفلت از یمکرر نسابت به جنبش دگرباشاان جنس   ابراز انزجار، یفعل یاز وزرا یاریبسا 

و  حراساات، مخالفت آشااکار با هرگونه سااتین یکافهم  هانیا ایو گو ،یبوم اج ماعات

جد عناصر مرت ری، همراه با سابولسونارو وزرای. وجود دارد ،آمازون ژهیوهب ،عتیحفظ طب

                                                      
1 Sergio Moro 
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 یندگیا نمار زراعی وکارکسبمنافد  اند،یاف هنفوذ  دیجد یاسیس میکه در رژ یگوناگون

 کنند.یم

 را مسااخره سااتیزایجنبش مح شااماربی دفعاتبهاو  یاز وزرا یبولسااونارو و برو

 شااکساا ناما پس از شاامارند. ووار میرا  عتیحفظ طب یکرده و اقدامات و مبارزات برا

، یسمیناس گرا التیدر ا ی، شاهر برومادینیودر  لیو کاریم علق به شاارکت معدنی ساد 

به چروش معکوساای دساات  درنگیبهای وود در لفاظیمجبور شااد حداقل  حکومت

 خساا یننو  یان خابات کارزار یکه در ط کند دفاع گراییزیسااتبزند و از اهمیت محیا

از  شیفاجعه باعث کشا ه شدن ب  نی. ابود زاریب آناز  حاًیصار  وود در حکومت یروزها

 نیو همهن جوارهمو مردم مناطق  یمحل مردم، کارگراناز جمله ، یلینفر برز صااادیسااا

در  انایارسد م یفاجعه طریقاتفاک به همان  نیشد. ا یطیمحزیسات  ریناپذجبران بیتخر

از  دیجد یتراژد نی. ام زلزل سااااوت قاًیعمرا  لماید حکومتکه  داد رخ 2511ساااال 

 حیصاار اسااتیاز ساا ینینشااعقبو آن را مجبور به  پرده برداشااتبولسااونارو  حکومت

 وود کرد.محیطی زیستضد

ور بار بود. ح فاجعه سخن کوتاه، نخس ین دو ماه حکومت بولسونارو از همه جهات

بود. اگرچه قرار بود  یعاد یاق صاد در داووس امر یمجمد جهان یساالنهدر نشست  یو

 زیچچیهمطلقاً  و حرف زد قهیفقا چند دق او، اما صحبت کند قهیاز چهل دق شیبفرمانده 

و اس ادان بزرگ جهان  هاتیشخص ریسا سخرموضوع تم یح ور ون فت.  ییاع ناقابل

ا بودند و ب یفعل یجهان تباهیتعادل و عدم مقصااار موارد شااا ریکه در ب شاااددر داووس 

 کشیدند.وود را به رخ میفرهنگ و تمدن  اصطالحبه یفخرفروش

طه در رابی نیقیامر تنها  ناپذیریینیبشی، پ2516در مارس  این مقالهدر زمان نوشاا ن 

راست  و مرتجدکار محافظه کیکه او  ستین یبولسونارو است. شک حکومت یندهیبا آ

، یاج ماع یها، به مقاومت جنبشنه اید شد نوواه اجرا او یهاشنهادیپ ایاست. آ یافراط

 گرای، احزاب چپیو کارگر محیطیساااتی، زانی، بومهانایا ، سااا، جواناان یسااا ینیفم

طور مؤثری با اعمال بهدارد که ب وانند  یبسااا   ییروهاین ریو ساااا داریسااارمایهدضااا
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این اح مال دور از ذهن ، در حال حاضرنارو در طی سردمداری او مخالفت کنند. وبولسا 

 ندگانینما شیافزا .باشد هداش  یعمر کوتاه شااید  نیسات که حکومت او )یا فقدان آن( 

طر و نیا مواجهه بادر نیروهای مسلح است که  یاطیاح اقدام  او یهادر وزارتخانه ینظام

ال دو ساا سااتیتر از بدر کم لیبرزکه  دیداشاا ه باشاا  ادیبه به ر اساات  اند.کرده اِعمال

 .کولرو  دیلما: را پشت سر گذاش ه است  احیاس 

 دروود  یاصااال شیبلکه در آزما 2519در ان خابات اک بر  تنهانه: چپ آورین نک اه 

شکست وورده است. در حال حاضر چپ مجبور  یریبه طرز چشم  PT یهاحکومت

ژوئن  یهاشورش تیاهم قادر نبودکند. در مراکز مسالا وود  از نو ابداع اسات وود را  

 یهادرک کند. در لحظه هااجزای ضاادتشااکیالت مساا قر و ضاادساایساا م آنرا با  2513

 بود. هیسرما فراسویبا افق  بدیلی اف نی نداشت نظرکه در  یزیتنها چچپ ، بحران

ند. روبرو هسااا  لیبرز خیدوره از تار نیآور نیدرک اچالش چپ اکنون با  نیبنابرا

، یمقاومت و مقابله با اقدامات اسااا بداد یبرا یمردم یروهاا یالزم اسااات کاه ن  مواقعی

ناموفق  شیکنند. آزما یبازساز دی ررا با همشان ، وودحکومت یس یو فاش یک اتورید

PT آماده نکرد مقابله یرا برا شو هرگز وود بود یساااازش طبقات در پی شاااهیکه هم ،

 تکرار شود. دیهرگز نبا

 .هس ند ، فراوانمیروبرو شو هابا آن دیکه اکنون با مسائلی

به نهادها  دتاًعمکند و دنبال میکه اکنون  یاسیس ریمسرادیکال  رییچپ قادر به تو ایآ

 طبقاتی وود-های میانائ الفبه تکرار  ایآ ؟وواهد بود، شاااودمحول می هاو ان خاابات 

وند اما شااتلقی می یضاارور یان خابات یهایروزیبه پ یابیدساا  یکه برا ادامه وواهد داد

کند  از نو ابداعرا  شبود تا وود وواهدقادر  اید؟ آنکنینم نیرا ت م یاسااس  هیچ توییر

 که امروزه غالبباشد  ایواسازی نهادگراییارائه دهد که قادر به بدیل و نوع جدیدی از 

حواشااایرپیرامون را منزوی های اج ماعی و مبارزات در ی کارگر، جنبشاسااات و طبقه

 اتیتجرباساااس  بر داری جدیدی راساارمایهی ضاادپروژهقادر وواهد بود  ایآ؟ سااازدمی
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 یزندگاز  یو جمع یاج ماع دیجد یشیوه بندی کند، یکصاورت  و روزمره ان امامی 

شاااناسااای چندوجهی وود جزئی بنیادین از آن  ریختو  یارگر در طراحک یه طبقهکا 

 ؟باشد

با ) ودی بو پارلمان ینهادکنش  ،ساا میقرن ب سااراسااردر مرکز ثقل اقدامات چپ  اگر

ت مقاوم نیترکم ریمسااا اییو ان قاد شاااکال بران یزانناده  باه   مزاروش ازآنهاه  یرویپ

اوت م ف یی، جاوواهد شد یاف هی  رید یدوره جا نیچالش در ا نیتربزرگنامید(، می

بازسازی پیوندهای ارگانیک  25.داش ه و آن را فرسوده استتسلا  بر چپ تاکنون ازآنهه

م عدد و بدون  یهاا از ابزارها آن کییا موزاباا   ،یاج مااع ی و کاارگر  یهاا جنبشمیاان  

 ی کارگرهای ان مامی طبقهکنش که ،است یضرور، پیشین یمراتبسالسله  یسااو ارها 

 گیرد.وود میشروع  یرا نقطه

 کهیاابند  ، قادرت و نیروی حیااتی وود را در روابطی می  یاج مااع  یهاا جنبش اگر

این  ،حالنیباا. میدار یمهم ی آغازنقطه پس ،زندیم پیوندروزمره  یهاا را باه زندگ  آن

، هابودگی آنبا توجه به واص، کشورها ریساا همهنین و  های اج ماعی در برزیلجنبش

که به  ی اج ماعیتصااویر یک پروژه یتالش برا عاقبت با مشااکالت بساایاری در هن ام

 شوند.یروبرو مفراسوی سرمایه برود، 

ی بقهتر طواسااطهزندانی منافد بی وویشاا ن را غالباً شااانوود سااهمبه  نیز هاهیاتحاد

 ممانعت از درک تمامیت اج ماعی اوقات یگاهو  تیمحدود موجبکه  یابندکارگر می

ش رف  شود که با توجه به چندپارگیرفت به معنای تعلق طبقاتی میاوص، پیش طوربهو 

 ی کنونی، بساایارکاری توسااا ساارمایه در دنیاحیات اج ماعی و وسااایل نامحدود دساات

 اهمیت دارد.

ا سخنان وود را ب یدارهیسرماو ضد یسا  یالیساوسا   یهااحزاب چپ پروژه سارانجام 

 یمرهروز یدر زندگای که شاااوند که از طبقهم وجه می غالباًاند، اما کلی تشاااریح کرده

 یوود را طراح ینظر یهاها پروژهآن 21.اندگرف هفااصاااله   ،کاار اسااات بر  یم کوود 
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 که ب واندیاابند  ینم یاج مااع ی  ااه یا، پا روزمره یاز زنادگ  در انفصاااال، اماا  کنناد یم

 براند. شیپبهو سر پا ن ه دارد را  هاآن یهاپروژه

ها و هیها، اتحادجنبش–ساااه ابزار  نیا دی، باا هسااا یمو انقالب  وردجااناب   در  اگر

قرن  شاااده و در طولولق  سیکارگر از زمان کمون پار یکه توساااا طبقهرا  -احزاب

ی قطهبندی کنیم. یاف ن ناند، صااورتتر شاادهبیساا م و آغاز قرن بیساات و یکم شااکننده 

ضااروری تالقی وواهد دهی سااازمانو  ساامیکالیبا راد آغازی در این جهت که همزمان

 .استپذیر امکان، کرد

ل حیاتی مسائ لوکاچی تعیین کنیم که به طریقاست که  نیا کار ما ضروری سرآغاز

ی نوین و ، به سمت شیوهبا هم ، در همبس  یدی ری ما چیس ند اگر بخواهیم با همزمانه

 ای از حیات گام برداریم.یاف هرهایی

 پیوند با منبع اصلی:

The Preemptive Counterrevolution and the Rise of the 
Far Right in Brazil 
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