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 قسمت اول
 درصد، بزرگترين آرا را به ٥/٦١با » حزب کارگران برزيل  «از  » لوال«در  مKرحله دوم انKتخابات اخير در برزيل           

نتخابات، حريف خود را که رئيس در ايKن مرحله از ا    » لKوال «. عKنوان يKک رئKيس جمهKور بKه خKود اختصKاص داد              
دولKت وقKت اسKKت، در کلKيه زميKKنه هKا و در تمKKام سKطوح جامعKKه شکسKت  عظيمKKی داده و بKا اخKKتالف فاحشKی ايKKن         

 . انتخابات را برد
از آنجايKيکه رشKد رفرميKزم در ايKران بزرگتKرين خطKر در مسKير تعيKين سرنوشت آتی ما است و در راه مبارزه با                     

 چاهKی بKر سKر راه مKبارزات کارگKری و تKوده ها قرار گرفته است؛ از آنجاييکه جرياناتی         ديکKتاتوری حKاکم، مانKند     
بKا انگشت گذاشتن بر نقاط حساس و دردناک مردم، با سياستهای ضد کارگری خود،  سعی       » خانKه کارگKر   «مانKند   

و افراد مختلف در گمKراه کKردن مسير مبارزاتی مردم و بخصوص طبقه کارگر کرده است و از آنجاييکه جريانات    
بKه تKرويج و تبلKيغ سياسKتها و برنامه های اصالح طلبانه خود پرداخته اند، جا دارد     » خانKه کارگKر   «بKا حمايKت از      

 .پرداخته و درسی تاريخی گرفت» حزب کارگران برزيل«در اين مقطع، به ماهيت 
ار فرصKKت طلKKبانه  کKKه در ايKKن مقطKKع بطKKور اخKKص بKKه مKKبارزه بKKرعليه رشKKد افکKK       » کارگKKر سوسياليسKKت «سKKايت 

تKKوجه مبKKرم دارد، بKKا تجKKزيه و تحلKKيل رونKKد تاريخKKی جKKريانات اصKKالح طلKKب در سKKاير ) اصKKالح طلKKبانه(رفرميسKتی  
کشKKورها ماهKKيت، چگونگKKی پKKيدايش و تجKKربه عملKKی بجKKا مانKKده از آنهKKا را بKKاز کKKرده و نتKKيجه نهايKKی طKKی چنKKين      

 .هداف خود در مسير مبارزاتمان ياری بخشدباشد که ما را در حفظ ا. مسيرهايی را در عمل نشان ميدهد
 

********************************* 
 

به چند شاخص اساسی و تعيين کننده ای ميتوان دست يافت که هم اکنون       » حKزب کارگKران برزيل    «بKا نگاهKی بKه       
 :از جمله. در جامعه خودمان مطرح ميباشد

١             Kند شKر بلKبقه کارگKيان طKر از مKک نفKنکه يKرف ايKه صKب Kده يا به اصطالح کارگر زاده باشد و يا حتی  خود يک ـ
کارگKر، دلKيل ايKن نميشKود کKه تKوان رهبKری يKک مKبارزه طبقاتKی را داشKته و در مسKيرش دچKار انحKراف نشKKده و               

 .سياستهايش گردش به راستی، اصالح طلبانه نکند
ترل يک دولت نظامی که از در آن دوران، برزيل تحت کن.  تشکيل گرديد١٩٧٩در سال » حKزب کارگKران بKرزيل    «

، تمام اعتصابات و مبارزات »وارگاس«دولKت نظامی وقت به نام  .  روی کKار آمKده بKود، قKرار داشKت       ١٩٦٤سKال   
مبارزان به زندان افتاده و شکنجه ميشدند؛ حتی رهبران اتحاديه       . کارگKری را با سرکوبی نابود کننده پاسخ ميداد        

در حKال رشKدی سKريع بKود، دسKتمزد کارگKران در مقابKل، نصف شده و               در حالKيکه صKنايع بKرزيل        .  هKای کارگKری   
 و به ارث رسيده از قوانين کار دوران ديکتاتوری فاشيزم در ١٩٤٠قوانKين کKار آن کشKور هKنوز مKتعلق بKه دهه              

مKثًال دسKتمزد کامKل يKک روز کارگKران در سKال، بKه عKنوان مالKيات بKه مسKئوالن امKور کارگری دولت                 . ايتالKيا بKود   
 .خت ميشد که امور خدماتی و بهداشتی کارگران را ميگرداندندپردا

از جمله اين افراد » لوال«.  طول کشيد تا قشر مبارزی از درون اتحاديه های کارگری سر بلند کرد     ١٩٧٠تKا دهKه     
 سالگی در يک کارخانه پيچسازی مشغول ١٤از سن   » لKوال «معKروف بKه     » لوئKيس ايگناسKيوس دا سKيلوا      «. بKود 

بKرادر او کKه عضKو حKزب کمونيسKت بKرزيل بKود، بKا رهبKران اتحاديه کارگران فلزکار يکی از مناطق            . بKه کKار شKد     
 سKالگی رسKيد، برادرش از او   ٢٢بKه سKن   » لKوال «وقتKی  . در بKرزيل، ارتKباط داشKت     » سKائو پائلKو   «صKنعتی ايالKت     

. بری اتحاديه برگزيده شد سالگی به ره ٢٧به اين ترتيب او در سن       . خواسKت تKا در انKتخابات اتحاديه شرکت کند         
يKی کKه گرداننده اصلی   )ديوانسKاالرها (امKا ايKن گKزينش يKک پKيش شKرط داشKت و آن، ايKن بKود کKه از بوروکKراتها                      

» فورد« کارگر کارخانه ماشين سازی ٧٠٠، زمانيکه   ١٩٧٧در سال   . اتحاديKه بKودند، حKرف شKنوی داشته باشد         
 .  دفاع از کارگران پرداختاز اتحاديه بيرون آمد و به» لوال«اخراج شدند، 

همKزمان بKا ايKن، بKه علKت رشKد فKزاينده صKنايع و قKدرت روزافKزون اقتصKادی، سKرمايه داران آن کشKور خواهان                       
همان دموکراسی ايکه در کشورهای غربی متداول (بدسKت گKرفتن قKدرت سياسی و دخالت در انتخاب دولت شدند          

طKKع، ايجKKاب ميکKKرد کKKه در برابKKر مKKبارزات کارگKKری از حKKربه   در مجمKKوع شKKرايط روز امپرياليKKزم در آن مق). بKKود
 .دموکراسی بورژوايی، بجای سرکوب مستقيم قرون وسطايی، استفاده شود



کKه از ديکتاتوری نظامی  » ائKتالف بKرای بازسKازی ملKی    «حKزب  : در ايKن زمKان، دو حKزب در بKرزيل قKدرت گKرفت          
 .در جبهه مخالف ديکتاتوری قرار داشتکه » جنبش برزيل دموکراتيک«حمايت ميکرد و ديگری حزب 

که محل  تمرکز » سائو پائولو«مثًال در مناطق جنوبی ايالت  . ايKنگونه شKد کKه جنKبش کارگری در برزيل برخاست           
کارخانجKات اتومبKيل سازی بين المللی، مانند فورد، جنرال موتورز، مرسدس بنز، فولکس واگن و ماشين سازی           

هKزار کارگKر در ايKن کارخانجKات بKزرگ کKار ميکKردند، بKرای اولKين بار در سال                 ٢٠٠بKود و بKيش از       » اسKکانيا «
 هKزار کارگKر اقKدام به يافتن روشی کردند که بتواند دستمزدشان را بطور مستمر    ٧٨، تعKدادی نKزديک بKه     ١٩٧٨

اب سKپس کمتKيه هKKای رهبKری اعتصKK   . بKKه ايKن مKKنظور، اول در کارخانKه هKا مانKKده و دسKت از کارکشKKيدند    . بKاال بKرد  
رهبر اصلی کارگران فلزکار بود » لوال«در اين مقطع، . انKتخاب شKده و تصميمات در جلسات عمومی گرفته ميشد   

 .و توانست زبان گويای خواسته های کارگران باشد
توانسKته بKود بKرخوردی انقالبKی و مKبارزه ای نسKبتًا پيشKرو داشته باشد، بخصوص زمانيکه در           » لKوال «تKا ايKنجا     
حKل مشKکل ارزی ايKن کشKور بKرای حزبی که محافظه کاران را در            «: گفKت » بش بKرزيل دموراتKيک    جنK «انKتقاد از    

همچنين فکر نميکنم حزب مورد حمايت سرمايه داران بزرگ بتواند مشکل نرخ       . خKود گKرد آورده، ممکKن نيسKت        
 ».بهره را در اين کشور حل کند

  KKون کKKالح قانKKان، اصKKه در آن زمKKران در اتحاديKKای کارگKKته هKKدون  خواسKKه بKKيت اتحاديKKق فعالKKل و حKKار، آزادی عم
ما برای گسترش دستاورهای اتحاديه ها «: لوال اين خواسته ها را اينگونه کاناليزه کرد    «. درگيKری بKا پلKيس بKود       

 ».نيازمند به در دست داشتن قدرت سياسی هستيم
 
متکی به » امه انقالبیبرن«ـK شKاخص پKر بKار يKک مKبارزه طبقاتKی ـ سياسKی در سطح رهبری همانا داشتن يک           ٢

، بKرنامه ای اسKت که مستقل از تمام ارکان سرمايه   »بKرنامه انقالبKی  «مKنظور از  . بيKنش مارکسKيزم انقالبKی اسKت       
داری و دخالKت ارگانهKای وابسKته بKه دولKت و کلKيه جKريانهای بورژوايKی بKوده و بKه رونKد علمی و واقعی مبارزه                

آشKKنايی داشKKته باشKد، تKKا بKتواند تKKرفندهای نظKام حKKاکم را پKKيش از    سياسKی طKKبقه کارگKر در دوران پKKيش از انقKالب    
 .وقوع پيش بينی کرده و در برابر آن مقاومت پيروزمندانه کند

رهبKری در هKيچ مقطعKی نميKبايد بKا رآی اعKتماد گKرفتن از کارگKران، آنهKا را در تصميمگيری ها کنار زده و پشت               
ه نداشتن اعتماد به خود در سطح رهبری و نداشتن اعتماد به        چنين برخوردی اولين نشان   . درهای بسته عمل کند   

 .توده های مبارز در راه مبارزه طبقاتی است
ايKKن بKKرخورد ميKKتواند اولKKين سKKنگ بKKنای عقKKب نشKKينی رهبKKری در برابKKر بKKورژوازی باشKKد کKKه اسKKاس سKKازش بKKا     

 .بورژوازی و گرايشات اصالح طلبانه ميشود
            Kتهای رهبKد، سياسKه بعKع بKن مقطKرزيل     «ری  از ايKران بKزب کارگKار چنين ضعفی شد  » حKنرخ ١٩٧٩در سال . دچ 

فشKار اقتصKادی بطKور طبيعی کارگرانی را که اکنون با مبارزه سياسی    .  درصKد افKزايش يافKت      ٧٠تKورم در بKرزيل      
 ١٠صفوف بزرگ .  ميليون کارگر دست به اعتصاب زدند٢/٣بيش از   . آشKنايی يافKته بKودند، بKه واکنش واداشت         

کارگران ديگر را از داخل کارخانجات » سائوپائولو«ی کارگKران اعتصابی در جلو کارخانجات فلزکاری         هKزار نفKر   
. ده ها هزار نفر از کارگران فلزکار در استاديوم فوتبال شهر گرد آمدند  » سKان برناردو  «در مKنطقه    . بيKرون کشKيد   

 هزار ٣٠ کارخانه فولکس را که وقتKی نيKروی دو هKزار نفKری پلKيس کوشKيد تKا پيکت کارگران جلو درب ورودی             
با دخالت پليس و ارتش زدوخورد شديد . کارگران در جاده ها و مسيرهای عبور گرد آمدند   . کارگKر داشت، بشکند   

 .به همراه ساير رهبران اتحاديه از کار اخراج شدند» لوال«. درگرفت
در آن روز . ه روی اعتراضی زدند هزار تن از مردم دست به پياد١٥٠بKا فرارسKيدن جشKن اول مKاه مه، بيش از             

 هزار کارگر حضور ٧٠در اين جلسه، . جلسKه ای هKم بKرای تصKميم گيKری در مورد اعتصابی ديگر برگزار گرديد       
 .يافتند تا آمادگی خود را برای ادامه اعتصابات و مبارزات به رهبری اعالم کنند

ه در نهايKKت در برابKKر نيKKروهای نظامKKی    بKKه ايKKن نتKKيجه رسKKيدند کKK    » لKKوال«متآسKKفانه رهبKKری حKKزب و از جملKKه    
کارفKرمايان سرکوب خواهند شد و در نتيجه يکی از رهبران، بقيه را به قبول آخرين پيشنهاد کارفرمايان تشويق                

 .کرد
در ايKن مKرحله تصKميم گKرفت کKه قKبل از هKرگونه تصKميمی از کارگKران در مورد تصميمات رهبری، رأی                  » لKوال «

 . که پس از گرفتن رأی اعتماد، رهبری به بررسی پيشنهادات کارفرمايان بپردازدلذا قرارشد. اعتماد بگيرد
کارگKKران رأی اعKKتماد را دادنKKد، امKKا زمانKKيکه مKKتوجه شKKدند کKKه ايKKن رأی در مKKورد تصKKميم گيKKری در زميKKنه ادامKKه  

 .دمحل را ترک کردن» لوال«اعتصابات يا قبول پيشنهادات کارفرمايان نبوده، پيش از پايان سخنان 
تجKزيه و تحلKيل صKحيح در ايKنجا اينسKتکه با وجود داشتن چنين پشتوانه محکم توده ای که پايه های ديکتاتوری            

بKی اعKتمادی خKود را نسبت به    » لKوال «حKاکم را لKرزاند و کارفKرمايان را مجKبور بKه سKازش کKرد، رهبرانKی مانKند                 
 . قدرت جنبش کارگری و توده کارگر نشان دادند



اگKKر ارزيابKKی رهبKKری از رونKKد پيشKKبرد مKKبارزه درسKKت هKKم بKKود، آنهKKا ميبايسKKتی مسKKئله را بKKا       در آن مقطKKع حتKKی 
اما روشی که آنها در پيش گرفتند باعث شد   . کارگKران در مKيان گذاشKته و آنها را در تصميم گيری دخالت ميدادند              

 .و کنترل مبارزاتشان شوندکه خود را بالفاصله از توده ها جدا کنند و در دنبال آن، مانع کارگران از اداره 
ايKن بKرخورد، تKنها در ايKن يKک مورد پيش نيامد، بلکه نمونه های زير نشان ميدهند که اين در واقع خط سياسی                  

 .رهبری اين حزب بوده است
:  مKوج تKازه ای از مKبارزات بKراه افتاد و رهبری نامبرده مجددأ همان برخورد را تکرار کرد    ١٩٨٣مKثًال در سKال     

عليه قانون جديدی که برعليه کارگران عمومی پياده شد و  » کامپيناس«ن آن سKال، کارگران پااليشکاه       در تابسKتا  
با دخالت دولت . بKرعليه دخالKت صKندوق بKين المللKی پKول و در راسKتای حفظ حاکميت ملی دست به اعتصاب زدند          

کس واگن، مرسدس بنز و اسکانيا    روز بعد، کارگران فلزکار کارخانجات فورد، فول      . رهبران اتحاديه اخراج شدند   
 هزار عضو، صنايع اتومبيل سازی، ١٠در مKناطق صKنعتی صKفوف اعتراضKات با بيش از      . دسKت از کKار کشKيدند      

بKا حمله پليس، کليه دفاتر اتحاديه توقيف و محل اتحاديه  . شKيميايی، شيشKه سKازی و کفKش سKازی را تعطKيل کKرد        
 هزار تن از افراد پليس کنترل منطقه را ١٨محافظه کاران بود، با حکومت ايالتی که وابسته به حزب      . بسKته شKد   

پليس برای دستگيری کارگران حتی به کليساها که قرار بود محل امن باشد، حمله کرده و کارگران     . بدسKت گرفت  
بKا دسKتگيری رهبKران اتحاديKه، الزم بKود کKه گردهمايKی ديگKری صKورت ميگKرفت تKا در باره               . را دسKتگير ميکKرد    

 Kميم گرفته ميشد        رونKبارزه تصKه مKبه اين منظور گردهمايی عمومی بزرگی در استاديوم شهر شکل گرفت     . د ادام .
امKا پKيش از هKر گKونه بحثی، نماينده رهبری اتحاديه، اعالم کرد که اعتصاب پايان يافته است و اعتصاب ديگری                 

 .در چند روز بعد ترتيب داده خواهد شد
رهبKKری، حتKKی حKKق   ! بKKراز عقKKيده پKKيدا نکKKردند، چKKه رسKKد بKKه تصKKميمگيری      در نتKKيجه، کارگKKران حتKKی فرصKKت ا   

تصKميمگيری در بKاره پايKان داد به مبارزه ای را که کارگران با اقدام خود و بدون حضور آنها، آغاز کرده بودند،          
 .از زندان آزاد شد» لوال«پس از آن . از آنها گرفت

عی وجود جوی دموکراتيک در درون آن حزب بوده گKرچه در حرف هميشه مد » حKزب کارگKران بKرزيل     «رهبKری   
 .است، اما عملکرد آنها هميشه خالف اين را نشان داده است

در . ايKن حKزب مانKند احKزاب سوسيال دموکرات اروپا گردهمايی  ساليانه داشته و انتخابات در آن صورت ميگيرد     
 توده ای، در باره سياستهای اين حزب طKول سال، اين افراد، بدون مشورت و در ميان گذاشتن مسائل کارگری و             

 .تصميمگيری ميکنند
 
ـK عامKل تعيKين کنKنده در تمKام مKوارد، حضKور يKک حKزب پيشKتاز انقالبKی با برنامه ای انقالبی و حضور و نقش                       ٣

تKوده هKای کارگKر بايKد فرصت شنيدن پيشنهادات رهبری را            . دائمKی کارگKران در تعيKين سرنوشKت خودشKان اسKت            
رهبری حتی اگر از نظری . ه آنهKا بحKث و تKبادل نظKر کKرده و آگاهانKه تصKميم گKرفته و رأی دهKند                داشKته و در بKار     

تKئوريک قKوی تKر بKوده و از ايKن نظKر، سKريع تKر از کارگKران توانايKی تحلKيل و تصKميمگيری داشته باشد، اما در               
 . هيچ مقطعی نميتواند نظر خود را بدور از آگاهی و حق تصميمگيری آنها اعمال کند

رهبKری ايکKه دچار اين خطا شد، بسرعت اعتماد کارگران را از دست داده و به عنوان راه حل، گرفتار سازش با              
 .بورژوازی شده و خصلت انقالبی و طبقاتی خود را ميبازد

کKه در عمKل غيKر انقالبKی بودن خود را به اثبات رسانده بود، در ادامه سياست           » حKزب کارگKران بKرزيل     «رهبKری   
جنKKKبش بKKKرزيل «ه خKKKود، بKKKرای کسKKKب رأی و راه يافKKKتن بKKKه مجلKKKس بKKKرزيل، اعضKKKای سKKKابق حKKKزب  سازشKKKکاران
 يکی از اين ١٩٨٢در انتخابات سال . را بKه عضKويت در آورده تا در انتخابات از آنها  استفاده کند         » دموکKراتيک 

ام بحثهای سياسی اعضKاء در گفKتار انتخاباتی خود اضافه کرد که تشکيل واحدهای محلی برای سازماندهی و انج             
 .در درون حزب برشمرد» راديکاليزم«نماينده ديگری، دليل شکست حزب را وجود . اتالف وقت است

کKه فکKKر ميکKKرد بKا آوردن جKKناح چKKپ حKزب محافظKKه کKKار ميKKتواند    » حKزب کارگKKران بKKرزيل «نتKيجه ايKKنکه رهبKKری  
    KKود اسKKتهای خKKردن سياسKKياده کKKرای پKKا بKKرده و از آنهKKب کKKتری کسKKبار بيشKKتهای  اعتKKدام سياسKKًال بKKند، عمKKتفاده ک

يکKKی از نKKتايج حاصKKل از آن مKKثًال ايKKن شKKد کKKه ايKKن نمايKKندگان بKKا تKKوافقات پشKKت پKKرده در   . راسKKتگرايانه آنهKKا افKKتاد
و » لKKوال«بطKKوريکه در کنگKKره بعKKدی .  عمKKًال و آشKKکارًا اصKKول حKKزب را زيKKر پKKا گذاشKKتند١٩٨٤مجلKKس، در سKKال 

 . ه اخراج آنها از حزب شدندساير اعضای رهبری مجبور به رأی ب
مانKKند  ... جامعKKه بKKرزيل را «قKKول داد کKKه تمKKام اقشKKار    » لKKوال «اکKKنون نيKKز در سKKخنرانی پKKس از پيKKروزی خKKود،      

گرد هم آورده و به ساختن جامعه ای با عدالت بيشتر، برادری  ...کاسKبکاران، کارگKران اتحاديKه ای، روشKنفکران        
البKد ايKن هKم بخشKی از همKان سياسKت برادروارنه ای است که در           (. خKواهد پKرداخت   » بيشKتر و همبسKتگی بيشKتر      

 !!)را به خدمت گرفت» جنبش برزيل دموکراتيک«گذشته جناح چپ حزب 
 ميليون شغل توليد خواهد ١٠قKول دو برابKر کردن حداقل دستمزدها را داده، گفت که         » لKوال «در دوران انKتخابات     

             Kت و تهتانKر تهيدسKه قشKک را بKين کمKرد و اولKواهد رساند  کKه خKشنيدن اينهمه، انسان را به ياد خطابه . (ی جامع
 !!) تومان از درآمد نفت به فرد فرد ملت ايران تعلق بگيرد٣٥های خمينی مياندازد که قرار بود روزانه 



آشKکارا اعKالم داشKته اسKت کKه قصKد هKيچگونه مKبارزه با            » لKوال «از طKرف ديگKر، بKرای پKياده کKردن ايKن امKيال،                
 ميلKيارد دالر وام  از طرف  ٣٠اران خارجKی نداشKته و در حKين انKتخابات، زيKر قKرارداد شKرايط دريافKت           سKرمايه د  

 .صندوق بين المللی پول را قبول و امضاء نمود
 درصد برساند، مشاوران ٧٥/٣کشور را به ...از طKرف ديگKر، در حالKيکه دولKت راسKتگرای وقKت قKبول کKرد که           

 درصد برساند تا بدهی ملی ٥ يا ٤ميKتواند ايKن ميزان را به    » لKوال « کKردند کKه      در دوران انKتخابات اعKالم     » لKوال «
مسKKلمًا ايKKن سياسKKت و سياسKKت ايجKKاد کKKار و رسKKيدگی بKKه شKKکم گرسKKنه  .  ميلKKيارد دالر بKKرزيل پKKرداخت گKKردد٢٦٠

 .ميليونها برزيلی با هم سازگاری ندارند
يKروزی شده است و يا آگاهانه ميخواهد سياستهای     ظاهKرًا يKا در عKالم رويKا بسKر ميبKرد و مدهKوش ايKن پ                  » لKوال «

طبيعتًا دومی به . بKورژوازی را تحKت عKنوان حKزب طKبقه کارگKر و دفKاع از نKيازهای ابتدايی توده مردم، پياده کند                  
به عبارت ديگر، بورژوازی برزيل با کمک تحليلهای سياستمداران سرمايه داری جهانی . واقعKيت نزديکتKر اسKت     

واقعKيت پKی بKرد کKه بKرای سKرکوب جنKبش کارگKری و خKواباندن آتشفشKانی کKه هKر لحظKه امکان                      باالخKره بKه ايKن       
را با » کارگر«انفجKار دارد، بجKای سKرکوب مسKتقيم بدسKت عمKال خKود، بهتKر است از جريانات بی خطری که نام                   

در عوض به عقب قرار داده و خود » رهبران خود«خKود حمKل ميکنKند اسKتفاده کKرده و مKردم را نهايKتًا در برابKر            
درسKت همKان نقشKی کKه دولKتهای سوسKيال دموکKراتها در اروپا تا کنون          . لمKيده و بKرنامه هKای خKود را پKيش بKرد             

اين انتخاب در واقع انتصابی بود از طرف سرمايه داران جهانی برای يک دوره   . بKرای بورژوازی بازی کرده اند     
 .ر رويی مستقيم با اعتراضات توده ای مردم برزيلديگر از اختالص سرمايه های ملی آن کشور، بدون رو د

جKو حKاکم بKر بKرزيل اکKنون انKتظارات مKردم بKرزيل را در يKک طKرف طKيف، بKرنامه های سرمايه داری جهانی در                     
 .را در وسط قرار داده است» لوال«طرف ديگر و 
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