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 است( های برزیل هنوز تمام نشدهقدم بعدی برای چپ برزیل چیست؟ ) یا چرا گرفتاری

  1اولیور باسیانو

 مائده میرزایی

ن را رقم زد و برای سومی اییادماندنیاکتبر، لولا، رهبر حزب کارگر برزیل، بازگشت سیاسی به 03روز یکشنبه 

بار به عنوان رئیس جمهور برزیل در مقابل ژایر بولسونارو، رئیس جمهور دست راستی فعلی، پیروز شد. اما 

 2330اول او در سال  یمی نویسد، برزیلی که لولا اکنون رهبری خواهد کرد، با دوره 2همانطور که الیور باسیانو

 ای جدیدی پیش رو دارد.چالشهچپ برزیل بسیار متفاوت است و 

 

 

 

                                                           
 .کندکار میجذام و طردشدن  یروی کتابی دربارهحاضر نگار و منتقد ساکن سائوپائولو است. او در حال الیور باسیانو روزنامه1 

 
2 Oliver Basciano 



Tajrishcircle.org 
 

چندانی  یخیابانهای مرکز شهر سائوپائولو ظهر یکشنبه خلوت بودند و با وجود گرمای بهار بارها و بازارها شلوغ

ور، مانند سایر نقاط کش هم شهر این گیری پرجنب و جوش بودند، چرا که ساکنانهای رای. تنها شعبهنداشتند

 جمهوری برزیل به بیرون رفته بودند.برای رأی دادن در دور دوم انتخابات ریاست

از ژایر  0داسیلوا "لولا"بعدازظهر به وجود آمد زمانی که لوئیس ایناسیو  7کمی بعد از ساعت  ،هیجانی تنش  

درصد آرا در  9305کشید که پیروزی با پیشی گرفت.  طولی ن ،بولسونارو، رئیس جمهور راست افراطی فعلی

شد. اقیانوسی از حامیان لولا در شهر سرازیر شد که به رنگ حزب  نهاییدرصد به بولسونارو  1504مقابل 

فت ر( درآمده بودند؛ جزر و مدی قرمز به سمت خیابان پائولیستا در مرکز سائوپائولو پیش میPTکارگران )

در سرتاسر شهرهای این چهارمین  های اینهمهو خیابان در اد و ستد آبجو ها و دمملو از شعارها، آتش بازی

دموکراسی بزرگ جهان تکرار شد. در همین حال، حامیان ناامید بولسونارو، نیایشی انجیلی در خارج از 

 های دولتی در برازیلیا ترتیب دادند.ساختمان

رای ماندن بم این بود که ممکن است بولسونارو گیری یکشنبه، کابوس بسیاری از مرددر ساعاتی پیش از رای

رئیس جمهور بارها  دور از ذهن نیست.هم  چنین چیزیرسید و به نظر می بزندبه نوعی کودتا  دست در سمت

ی هدر تاریخ بیست و دو سالکه رغم آنبهگیری الکترونیکی برزیل را زیر سوال برده بود )صحت سیستم رای

نداشته است(. با این حال، در پایان، تنها  وجود تقریبا هیچ موردی از تقلب برزیلگیری الکترونیکی رای

اً آمیز زد، اکثرعملیات تحریک 933پلیس بزرگراه فدرال بود که دست به بیش از جانب ز کارشکنی ا ی نشانه

های به محل در شمال شرقی کشور که طرفدار لولا بودند. به منظور بازداشتن رای دهندگان از مراجعه هم

ها را متوقف کردند و در برخی موارد ها و اتومبیلاتوبوس بودند،گیری خاصی که در آن ثبت نام کرده رای

 دهنده احتمالاً تحتکیلومتر ایجاد کردند. با توجه به اینکه حداکثر سه میلیون رأی 03هایی به طول ترافیک

 ای باید متوقف شود: دستوری که رئیس پلیسهای جادهایستتأثیر قرار گرفته بودند، دادگاه عالی حکم داد که 

 ومرج به آن عمل کرد.تنها پس از چندین ساعت هرج

قابل  حو، که به نپیروزی لولامناسبت به  ،از بایدن گرفته تا مکرون ،رهبران بین المللیتبریک های پیامبا 

است به سمت ریبرای بار دوم توانست بولسونارو را نمیدیگر ، حتی آن تمهیدات هم ارسال شدندسریع هی توج

اش های اجتماعیسوق دهد.  خبری از پیام تبریک از سوی بولسونارو یا پسران معمولاً معتاد به شبکه جمهوری

  اشایثانیه 53اعتراف نکردند. او در نطق نهایی  خود به شکست  اولیه چهل و هشت ساعتها درآن نبود و

 .انددادهمراحل واگذاری  خبر از آغازنیز اذعانی به شکست نکرد، اما رئیس دفتر و معاون رئیس جمهور 

سبز و زرد را در اختیار بگیرد، فصل جدیدی در زندگی  1شالبه ترتیب با فرض اینکه لولا در اول ژانویه 

والدینی به شدت فقیر از  و زندهفتمین فرزند از هشت فراو وخم این سیاستمدار رقم خواهد خورد. پرپیچ

                                                           
3 Luiz Inácio ‘Lula’ da Silva 

 هاییکنند، به ویژه در آمریکای لاتین. چنین شالای است که روسای جمهور بسیاری از کشورهای جهان از آن استفاده میجمهوری پارچهشال ریاست  1

 اندارند. ی راست به چپ به صورت اریب میرا اغلب از سمت شانه

می شود. ارزش آن به عنوان نماد منصب رئیس دولت را می  ها نماد مهمی از تداوم ریاست جمهوری است و تنها توسط رئیس جمهور پوشیدهاین شال

ور به ط توان با تاج در پادشاهی ها مقایسه کرد. هنگامی که رئیس جمهور از سمت خود خارج می شود، به عنوان بخشی از مراسم رسمی تحلیف، شالی را

 رسمی به جانشین خود تقدیم می کند.م
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شد و کار به ها مشغول کرد و سپس در کارخانهشروع  را کفشزدن واکسسالگی  42در  بود وکارگر  یطبقه

در سال  PTبه عنوان یکی از بنیانگذاران  ،لولاپیشرفت خود را از طریق جنبش سندیکایی کشور آغاز کرد. 

از  اش نیزچهار ساله یدومین دوره دربه عنوان رئیس جمهور برزیل انتخاب شد و نیز  2330، در سال 4593

ها نفر را از فقر نجات داد. مبالغ هنگفتی را برای خدمت کرد. در آن زمان، او میلیون 2344تا  2337سال 

بومی  شده و ذخایرهای کشور سرمایه گذاری کرد و بر ایجاد مناطق حفاظتبهبود شرایط مسکن در زاغه

 9زدایی شد. با این حال، پس از استیضاح جانشین وی، دیلما روسفنظارت کرد که منجر به کاهش شدید جنگل

که مانع از نامزدی او در انتخابات به زندان افتاد فساد  مبنی بر مشکوکیبه اتهامات  بنا ، لولا2342در سال 

 مشخص شد قاضی ناظر بعدتر دنظر لغو شد و که بعداً در دادگاه تجدیاتهاماتی شد،  2349ریاست جمهوری 

 .است هایش در ارتباط بوده، با دادستان2دادگاه اصلی او، سرجیو مورو

نیست. برخلاف بیست سال پیش که رونق کالاها  2330اش را قبول کرده برزیل برزیلی که امروز لولا تصدی

میلیون نفر  00 ،است راکدمنتخب وارث اقتصادی  ، این بار رئیس جمهورِه بودانداخت کشور هایباد به بادبان

که سرتاسرجهان را تحت تاثیر قرار داده و  ایمشکلات اقتصادی در کنار در برزیل، جمعیت همواره گرسنه

برزیل هم از آن مستثنی نیست. اختلاف اندک انتخاب او نیز نگرانی بزرگی برای هوادارانش خواهد بود. روی 

ها اکسنهایش علیه ولفاظی و گیری کرونا. سوءمدیریتش در همهرسیدبه نظر میسان کاغذ شکست بولسونارو آ

نفر شد. اغراق نیست  299333داشت، باعث مرگ  ضعیفیدر کشوری که قبلاً جنبش ضد واکسن بسیار آن هم 

چنین ه البت. ها را از پای درآوردآن شناسند که این ویروساگر بگوییم اکثر مردم حداقل چند نفر را می

گیری أیر جناح مقابل در ی واضحبه جان و امنیت شهروندان یک کشور برگ برنده نسبت ایرویهاعتنایی بیبی

ا بداشت. اش نشان از ناکارآمدیاو بود که  های ضد دمکراتیکلفاظیاین  ، تا حدودی طعنه آمیز،بلکه ،نبود

ا به دستور کار اصلاحی لول ی نسبتحساسیتبسیاری از کسانی که معمولاً در این دموکراسی جوان، این حال 

کردن حامیانش که پس از شکست او، دوباره با محکوم از، رای خود را به او دادند. خودداری بولسونارو داشتند

 باتروز انتخا فردای همان از نیز مسدود کردندرا در سراسر کشور ی هاسکوت پلیس حمل و نقل فدرال، بزرگراه

 دامن زد. بیشتر به عدم محبوبیت او

چنین هم، یکی از رقبای سابق او در راست میانه است. لولا 7معاون منتخب رئیس جمهور لولا، جرالدو آلکیمین

 دور اول رای گیری ریاست جمهوری حذف و سوم شد درکه  9بازاریان آزاد از جمله سیمون تبتاز حمایت 

اشارات بولسونارو به کودتا  هم در همان حینی که کارسیاستمداران محافظه. یکی دیگر از نیز برخوردار بود

ادامه داشت، برای بسیاری صحبت کرد و گفت لولا سیاستمداری است که حداقل می تواند با او مخالف باشد. 

یقاً دق الولائتلاف بزرگ  کهها برای کسب رای امری رایج است، اما ایندادن سیاستمداران چپ به میانهامتیاز

وی از سی راست که هر شخصیتی در جبههمعادل : اوبر قدرت سیاسی  است گواهیبود  اصل همینمبتنی بر 

                                                           
5 Dilma Rousseff 
6 Sergio Moro 
7 Geraldo Alckimin 
8 Simone Tebet 
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همان  یعنی ،PSOL43از  5ی چپ وجود داشت. گیلرمه بولوسدر جبههشخصیتی نیز، شدمعرفی میبه جمع  او

جدا شد، ثابت کرد که در  PTاز  2331در سال به دلیل پیشروی های قبلی خود به راست حزبی که 

: بولوس در دور وپر دادبه آن بالبه خوبی  PTهای لولا یک نیروی اصلیست. این حمایتی بود که راهپیمایی

ابراز برای (، 42تا کائتانو ولوسو 44هر سلبریتی )از آنیتااول بیشترین آرا را در میان نمایندگان کنگره کسب کرد. 

داشت که سازمان هایی مانند جنبش کارگران بی  در دسترسهزاران رویداد و سخنرانی کوچک  حمایتش

 .ترتیب داده بودندایالت  22ها و جوامع فقیرتر در سراسر (، در زاغهMSTزمین برزیل )

مندانه روزای پیشدن به رقیب به طور فزایندهگذشته با نزدیک یانتخاباتی بولسونارو، که در چند هفته کارزار

ه کالبته اگر فرض کنیم شد ) ناپذیربینیپیش آخر نیز دچار برخی موانع یرسید، در لحظهبه نظر می

شش روز قبل از . خواهد داشت( پذیریبینیثبات احتمالاً عواقب پیشهایی بیکردن خود با دیوانهاحاطه

که به اتهام کودتاسازی در  40جفرسون سابق روبرتو ینمایندهیعنی انتخابات، یکی از متحدان بولسونارو، 

، تیراندازی کرد و یک نارنجک به سمت پلیس  پرتاب اشبازداشت خانگی بود، هنگام ورود پلیس نظامی به خانه

زن کنگره از حزب رئیس جمهور به سمت یکی از حامیان لولا  یگیری، یک نمایندهکرد. یک روز قبل از رای

سائوپائولو تعقیب کرد. هر دو قوهای  Jardinsهای محله اعیانی کشید و او را روز روشن در خیاباناسلحه 

 ومرج راترس از هرجدر میان بسیاری از رای دهندگان بلاتکلیف برای مبارزات انتخاباتی بودند و  41سیاهی

 ایجاد کردند.

ید است مشترک. بنابراین بع ایاست تا ایدئولوژیی ضدیت با بولسونارو لولا برپایهها از بخش بزرگی از حمایت

تند، توجهی داشماه گذشته عملکرد قابل یشود. متحدان بولسونارو در انتخابات مجلس سنا و کنگره حفظکه 

که عملیات لاوا  ایقاضی همان - 49خصوص موروجمهور، بهپنج تن از وزرای سابق رئیس شدنیعنی انتخاب

طور حتم یکی از بود، و به 2349جاتو را به فساد مالی متهم کرد و مسئول زندانی کردن لولا در سال 

 و وزیر سابق بهداشت ادواردو پازوئلو. ادواردو بولسونارو، پسر ژایر نیز به کنگره بازگشته -روهای بولسونارو دنباله

لولا برای  .پیش رو داردور است(. لولا برای تصویب قانون کار سختی )فلاویو، بزرگترین فرزند ژایر، سنات است

 940 مجموعاز )نماینده چپ  423به رای دهندگان وعده داده، باید فراتر از رای  هریک از چیزهایی کهتحقق 

با  ی چهار سال آینده خواهد بود از پیش آغاز شده،زنی که احتمالاً  مشخصه. چانهرا به دست آورد (نماینده

 سنترئو )اما از اساس  از نظر ایدئولوژیک بی شکلِ هایی که حاکی از آن است که سیاستمداران احزابِگزارش

، رئیس مجلس که بولسوناریستایی ست، 42نئولیبرال( حمایت خود را به شرطی نشان خواهند داد که آرتور لیرا

در جای خود باقی بماند.  کمپین لولا سبزی قابل توجهی داشت که در تضاد با لابی قدرتمند تجارت 

                                                           
9 Guilherme Boulos 
10 The Socialism and Liberty Party (Partido Socialismo e Liberdade( 
11 Anittaخواننده برزیلی  
42 Caetano Veloso خواننده و آهنگساز  
13 Roberto Jefferson, 

 .مدنبال داردبینی که معمولا نتایج شدیدی به اشاره به وقایع غیرقابل پیش   41
15 Moro 
16 Arthur Lira 
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دست گیرد )برای مثال بین کشاورزیست. او قول داده که کنترل استخراج غیرقانونی معدن در آمازون را به

وضعیت  اعلامچنین هم (،یافتهدرصد افزایش  0093انومامی تهاجم به سرزمین ی 2323 تا 2342های سال

های کشاورزی پایدار از دیگر وعده یاز جنگل و اختصاص یارانه دیگرنیم میلیون کیلومتر مربع  درشده حفاظت

ت. ، در تضاد اسمشوق آن بودشدن معدنچی و کشاورز غیرقانونی که بولسونارو اینها با رمانتیزه یاوست. همه

پوند( یا کمتر در ماه دریافت  929رئال برزیل ) 9333قول داده که مالیات بر درآمد را برای کسانی که  لولا

به فقیرترین های دولتی رئال برزیل است( و پرداخت 4533کنند حذف کند )در حال حاضر این محدود می

ونه افزایش مالیات برای فرزندان را تضمین کند. هرگ یتامین اجتماعی و کمک هزینهی در زمینهافراد 

ایجاد وزارت زنان )و بازگرداندن وزارت  یاو وعده کهبا اینثروتمندان به شدت مورد مناقشه قرار خواهد گرفت. 

 یفرهنگ منحل شده( را داده، حامیان اصلی لولا و آنهایی که در سمت چپ قرار دارند، احتمالاً از غیبت برنامه

شوند. زمانی که بولسونارو در جریان یک اجتماعی رادیکالی که نشان اولین سالهای قدرتش بود ناامید می

ی کرد انتخابات یتلویزیونی او را در مورد سقط جنین به چالش کشید، لولا مکثی کرد، یک محاسبه یمناظره

 اند.ی نگرانیست که مایههای دردناکیو گفت که این کار غیرقانونی خواهد ماند. اینها مصالحه

های کردن به جانشین خود دست نخواهد کشید و همیشه در توییتر و گروهرئیس جمهور بولسونارو نیز از حمله

ژی انر کهبا اینآماده است تا از هرگونه جنجال یا اشتباه رژیم جدید سوء استفاده کند. اش اپیوسیع واتس

 ینا کار کنند. لولا تا پایان جایگزینباید فوراً روی یک طرح  ولیشود، سیاسی چپ صرف اطفای حریق می

حضور مجدد در دور بعدی را نخواهد داشت. حتی اگر ژایر تلاشی برای به  امکانساله خواهد شد و  94دوره 

آید به عقب رانده شود(، دست آوردن مجدد قدرت نداشته باشد )و با هرگونه روند قانونی که احتمالاً پیش می

های بزرگ حزب کارگر لولا هرگز در حد مهره سایرسیاسی عظیمی دارند. از سوی دیگر،  یپسرانش سرمایه

پس از زندانی شدن لولا به  2349، که در سال 47اند. فرناندو حدادرهبر خود الهام بخش رأی دهندگان نبوده

ولو توسط یک نامزد راست افراطی شکست عنوان نامزد وارد شد، این بار در رقابت برای فرمانداری ایالت سائوپائ

 هایبخش بود، مخصوصاً آگهیبه سختی الهام ندوست داشتنی بود رغمبه خورد )در حالی که کمپین حداد

نند ککه اغلب در شرایط نامطمئنی کار میرا گوشخراش رادیویی که در آن یک خواننده سامبا شنوندگانی 

  ست(.اا که استاد دانشگاه کرد تا به  او رای بدهند چرمی تشویق

 ،در جناح چپبرخی رئیس نه چندان خوشایند دادگاه عالیست که   49ی دیگر قاضی الکساندر د موراسچهره

که البته همیشه اینطور  ای منفور در جناح راست()و چهرهشناسندمیبه عنوان متحد  او را  ،لوحانهسادهاغلب 

های استیناف لولا را رد کرد. اما اخیراً، عالی بود که در ابتدا درخواستنبوده. دی موراس یکی از اعضای دادگاه 

اپ سوات یلو رفتههای ای از شورش برخورد کرده )با پیامنشانه هرهمکار سابق معاون منتخب آلکمین، با این 

، حمله کرد هابه آن وکرد کردند، به شدت برخورد به نفع خود صحبت می ایتجار مختلف که از دیکتاتوری

عیار مامت یتا تشویقی جدی به کودتا( و جنگ داشتندنمایشی  ینبهجاحتمالاً بیشتر ها پیاماین هرچند که 

رد. کرهبری را  علیه اخبار جعلی )دستور حذف ویدیوهای یوتیوب، دستور دستگیری عاملان حامی بولسونارو(
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ین اپراتورهای سیاسی در کشور تبدیل شده است. برخی ها عملاً به یکی از قدرتمندترمورائس با انجام این کار

 یاز این بیم دارند که کودتای واقعی به شکل نظامی رخ ندهد، بلکه وابسته به دستگاه قضایی باشد. این درام

 تواند به همان اندازه خطرناک باشد.، اما میی داردکمتر جذابیتهرچند است که 

در مورد برزیل نوشته ام، نام در چهار سال گذشته درک اینکه چرا هر مقاله ای که من، هر چند نامربوط، 

ترامپ »با آوردن لقب اجباری هم گاهی اوقات  –تیتر خود دارد دشوار نیست ازرئیس جمهور را در جایی 

و  تر و تجزیه و تحلیلچیدههای پیش روی برزیل در حال حاضر پیکاری بیشتر. چالشبرای اضافه« استوایی

ت. بخش اسد کرد. لولا الهامن، دشوارتر خواهد بود. توجه ها تغییر خواهبولسونارو چهره شیطانی به ی آنهاحواله

توانند کمی جامعه هستند می یتر نفس بکشند. کسانی که در حاشیهتوانند کمی راحتجوامع بومی می

رک با د. برای بسیاری، نیستروزهای خوب این ضامن گیرد، اما بتواند جشن امیدوارتر باشند، چپ به حق می

 کمرنگ شد. لحظههمان یکشنبه از  درخشش جشندر کمین است،  دیگر یفرسااین که چهار سال طاقت
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