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 داسيلوا، رهبر سابق اتحاديه لوال ايناسيو  لوئيز 

های کارگری، توانست در دور دوم رای گيری در   
 رياست جمهوری برزيل، با تفاوت  انتخابات

چشمگير آرا، رقيب خود از حزب حاکم را به    
 به  گذشتهی که در   مرداينک  . ی شکست دهدسخت

واکس زدن کفش و کار در کارگاه فلزکاری اشتغال      
ی   جمهوربه عنوان نخستين رييس    رسما داشت، 

چپگرای برزيل در طول چهار دهه اخير انتخاب  
�. شده است

�مقاله زيز قبل از اين پيروزی نوشته شده است    

�

يک " لوال" سيو داسيلوا ، ملقب به  اينا  لوئيس
ی آرا % ۴۶.۵ کسب با  اکتبر ، ۵ ، شنبه گذشته

مردم برزيل به دور دوم انتخابات رياست  
با توجه به آرای پائين     .جمهوری راه يافت 

که برای چهارمين "لوال"ی وی ، پيروزی رقبا
ی  قطعبار کانديدای اين مقام بود ، از هم اکنون   

�. به نظر ميرسد 

 سال پيش در خانواده ای فقير در ۵۶" لوال"
سنين .زيل چشم به جهان گشود    شمال بر

پرتقال وساير ( مرکبات فروشکودکی وی با 
در کوچه ها سپری شد )ميوهای آن منطقه 

آمد " سائوپائولو "  به شهر کهدوازده ساله بود  .
ودر همان جا در يک کارگاه رنگرزی مشغول    

ی ديکتاتوری نظاميان ودر   سالهادر . بکارشد 
 کار،يک  بعنوان يک کارگر فلز ديگر کهحالي 

فعال سياسی و يک سنديکاليست بر جسته به 
ی سنديکای  رهبر  به ،  پرداختمبارزه می 

سازماندهی   ) ۱۹۷۵(فلزکاران برگزيده شد 
ی و دستگيرچندين اعتصاب بزرگ ، ،با عث 

�. دوبار زندانی شدن وی گرديد 

از مبارزين " خوزه ديرسو" همراه به" لوال"
  ۱۹۸۰معروف آمريکای جنوبی ، در سال 

را بنيان گذاشت   )ت.پ (برزيلحزب کارگران 
که هم اکنون به لحاظ تعداد اعضاء ، پشتوانه   

ی وتشکيالت منطقه  سازماندهمردمی ، قدرت 
 شايدای بزرگترين حزب سياسی برزيل و 

حزبی که .  گفت آمريکای جنوبی است بتوان
 شهر ، چون سالؤپائولو ،    ۲۰۰در پنج ايالت و 

 بزرگ ريودوژانيرو  الگر و يا ايالتپورتو
 کارزار اکنون همصاحب قدرت است و 

� . کند را هدايت مي  " لوال"انتخاباتی 

در مقطع کنونی بدون شک " لوال"ی پيروز
اما محبوبيت وی . حاوی داليل مختلفی است 

ی تاريخی در صفوف کارگران ابعنوان چهره 
 برزيل ، مردم بويژهی جنوبی و آمريکا چپو 

 سياسی   سالمت  و واقع بينی  لياقت ، کاردانی ،  
 دری وی  حزب دوستان و يارانی اخالقو 

مناطقی که عهده دار مسئوليت بوده اند ، در   
  داشته موفقيت اخير وی تأ ثير قابل مالحظه ای  

�. است 

ی حزب کار گران در اوضاع دشوار پيروز اما
 مطلوب ترين  اگرچه برزيلاقتصادی جهان و  

ژه اقشار آسيب انتخاب مردم اين کشور ، بوي
ی از گيرپذير و کم درآمد جهت پيش 

بحرانهای عميق تر ،آشوب و خانه خرابی  
اما سر آغاز آزمايشی است  .بيشتر است 

 برای حزبی که می خواهد ضمن پذيرش بزرگ
قواعد نظام حاکم بر سيستم سرمايه داری   

 سياستهای بانک جهانی و      پذيرشجهان ،  
ی بورس ،   اه بازار  المللی پول و   بين صندوق

 بگذارد که به گفته ی  اجراء بهبرنامه ای را 
برخی ها انقالبی و به بيان سخنگويان و  

رفرم راديکال " لوال" ی انتخاباتی برنامه مبلغين
�. می با شد  

 ،   ۱۷۲۰۰۰۰۰۰ جمعيتی در حدود با برزيل
 به نصف وسعت آمريکای  نزديکی مساحت

جنوبی نهمين قدرت اقتصادی درجهان و   
 توليد و صادر کننده مواد   بزرگترين ازجمله

گفته می شود در مناطق   .ستکشاورزي 
آمازون ، منابع عظيم نفتی کشف شده است ،       

 آن دشوار وپر هزينه  ازهرچند بهره برداری  
�. خواهد بود 

 آن عمرکوتاه عليرغمی برزيل نوپای دمکراس
و زنده بودن دوران سياه حکومت نظاميان در     

وارترين دمکراسی ها  ی از استيک ها هخاطر
 وی سالم    ها مناظره  . استدرامريکای جنوبي 

های   گ تيني شعارهای عوام فريبانه ، ماز بدور
انتخاباتی عظيم و بدور از آشوب اما پر شور، 

 سالم انتخابات و سرعت عمل آن از   گردش
ايجاد  . ستجمله جلوه های بارز چنين رشدي 

ر و توسعه نهادهای مدنی که حزب کارگران د
 به است،شکل گيری آنها نقش مهمی داشته 
 وی  سياسمشارکت مردم در امور اجتماعی و  

�. فرهنگی ابعاد توده ای داده است   

 جامعه برزيل در سالهای اخير   پيشرفت البته
صرفا به توسعه ساختار سياسی خالصه 

 اقتصادی مشکالت  عليرغم. نشده است 
ه واجتماعی که بعدا به جلوه هايی از آن اشار

 زندگی مردم   شرايطخواهد شد ، در راه بهبود     
و ارتقاء سطح آن گامهای موثری بر داشته  

 يک نظرسنجی و تحقيقی  بر  بنا  ۰.شده است  
انستيتوی جغرافيا و استاتستيک  ( که از طرف 

 است و در نشريه گرفتهصورت ) برزيل 
  ،سپتامبر همين موسسه منتشر گرديده است

شهر برزيل ۸۵۱  خانوار در۱۲۵۰۰۰ ميان از
 فوق قرار گرفته اند ، در مطالعهکه موضوع 

 خانوارها صاحب برق   از %  ۹۶ ،   ۲۰۰۱سال 
 دارندگان بر %  ۱۰۰سالبوده اند، ظرف پنچ 

 است ، مردم بيش از پيش   شده ودهتلفن افز
 به که جای اين به رافرزندان خرد سال خود 

کار بگمارند به مدرسه می فرستند به طوري 
  ۱۴ تا ۱۰وادی در ميان بچه های ی سب که

 است   بوده % ۸/۳ که۱۹۹۶ساله در سال   
 يافته است و   کاهش  % ۴/۲ به ۲۰۰۱درسال 

روی آوری کودکان از کار به سوی مدرسه  
�.  يافته است افزايش % ۲۰/ ۴ به%  ۱۱/۶

 برزيل بنا به آمار و گزارشات ديگری   همين  اما
همچنان با مشکالت اقتصادی واجتماعی   

را   " لوال"  بروست که دولت آينده رو عظيمی
وزی در دور دوم انتخابات به   ردرصورت پي
در برزيل کنونی اگر حدود   . طلبدچالش می  

هفتاد ميليون در شرايط اقتصادی نسبتا  
 مطابق آمارهای مختلف   ميبرند مطلوبی به سر 

بين هشتاد تا صد ميليون نفر درفقر دست وپا 
سی ميليون    اين عده حدود    ميان ميزنند ودر 
 ا هالی برزيل از % ۱در حاليکه . گرسنه ا ند

صا حب نيمی از اراضی زير کشت اين کشور 
 محصوالتميباشند توليد کنندگان اصلی    

کشاورزی يعنی دهقانان بخش مهمی از همين      
 امروزگرسنگان را تشکيل ميدهند وتا به  

  در" هابی زمين  "جنبش آنها موسوم به جنبش   
د نه تنها به نتيجه ای راه احقاق حقوق خو

دست نيافته است بلکه از طرف دولت    
مرتبا سرکوب " کاردوز" " سوسيال دمکرات"

 در  اکنون همشده و برخی از رهبران آنها  
 عدم   وی ناامنی،  بيکار. برندزندان به سر مي 

 درمان از چنان   مناسب سيستمبهداشت و 
ابعادی بر خوردار است که چگونگی پاسخ     

 های انتخاباتی    برنامهبه محور جهت حل آنها 
  در  همهو اين .کانديداها تبديل شده است   

شرايطی است که حجم سنگين بدهی خارجی و 
کسری بودجه دولت بر دوش جامعه سنگينی   

ی برا شودبه عنوان مثال گفته مي  . کندمی 
�. هر دولتی بر سر ۲۰۰۴و۲۰۰۲،۲۰۰۳سالهای 
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