
!موقعيت لوال در ائتالف چپ ميانه  
)ها با دولخه مصاحبه فول(  

علی يوسفی:  برگردان                                                                                      
 

  با مسئول دفتر رياست جمهوری برزيل لويز سوريز دولخه ها   فو لسط  مصاحبه زيرتو
ه لوال در پی آن وی در اين گفتگو ترديدی در شخصيت واقعی و اهدافی ک. انجام گرفته است
 . قابل توجه نيز به رياست جمهوری برزيل انتخاب شده باقی نمی گذاردبوده و با اکثريت

 وظائف اصلی شما در اين سمت اساسًا حول چه محورهائی دور می زند؟: ها فول
پيش خواهيم برد اين است که سطح رابطه وظائفی که ما بعهده داريم و به : دولخه. س. ل

های  طور کلی کارفرمايان؛ جنبش هها و ب مثًال  با شرکت. جامعه روشن کنيمسياسی دولت را با 
های  طور داوطلبانه در بخشهائی که به  ان؛ روشنفکران و هم چنين با گروهای؛ جوان اتحاديه

 با تمامی وهای رئيس جمهورات و گفتگ ما هم چنين زمان مالق.خدمات اجتماعی فعاليت می کنند
به نظر ما اين رابطه نزديک و گفتگوها که . ريزی و تعيين می کنيم مه اقشار اجتماعی را برنا

ادامه دار و منظم خواهند بود بسيار مهم و ضروری هستند که لوال اهميت بسيار زيادی برای 
نبايد يک عهده را دائمًا روی قه بازی  دقي٩٠ها قائل است چرا که او معتقد است که در تمامی  آن

عکس از همه توانائی می بايد استفاده و به ميدان بازی نياورد؛ بلکه برميز ذخيره نگه داشت 
او فراموش نکرده و نمی کند که وی با رای و حمايت همين رای دهندگان به . الزم به عمل آورد
. يت را بسيار الزم ارزيابی می کندلوال هم چنين گسترش و ادامه اين حما. قدرت رسيده است

ها    با انواع و اقسام گروه ُپر و متنوع های وی کامًالال در هفته آينده؛ برنامه و ديدارعنوان مث هب
 .از هر طيف و قشر جامعه خواهد بود

 نگران نيستيد که لوال تمام اين انتظارات را برآورده نسازد؟: ها فول
 همراهی با دولت در حال حاضر بسيار بسيار ظرفيت اجتماعی در کمک و: دولخه

انگيزاند؛ اما به اين  هايش انتظارات زيادی را بر می  اين درست است که دولت با برنامه.باالست
اجتماعی بيداری .  نمی توانيم بکنيم که ما از طرف ديگر معجزه هم  بايد توجه شود نکته هم

از سر می گدارانيم و بايد قدم  ا بحران عميقی رايابيم مای است که در امروزه در برزيل به گونه
ها نشان می دهند که مثًال اکثريت عظيمی از دولت   نظر سنجی.به قدم بر اين بحران غلبه کنيم

انتظار دارند که ضرب العمل و بی واسطه با مشکالت مواجه صورت گيرد و به حل شان 
 .پرداخته شود
و ورد شما با دولت سابق فرناندو هنريکانتظارات شما چيست؟ تفاوت برخ: ها فول

    در چيست ؟mstو cut کاردوزه در رابطه با جنبش های
 با جنبش های اجتماعی ياد شده هميشه به گونه ای pt ه مناسباتمسلم است ک: دولخه

که مسئول مشخصی در  تصميم کامًال شخصی رئيس جمهور لوال؛ مبنی بر اين. ديگر بوده است
ها وجود داشته باشد را نمی توان  م و دائم برای گفتگو با اين جنبشرابطه منظدولت  او در يک 

 . از ياد برد و اين امر قدم مثبت و مهمی است
 انجامد؟ ها می اله خاتمه اعتصابات و اشغال زميناين امر به مس: ها فول

اختالف و . هدف ما اين نيست که جامعه مدنی از بيان نظر خود چشم بپوشد: دولخه
هدف ما اين است که با پيشبرد همين . ما مفيد هستندها اتفاقًا برای دموکراسی  فاوت در ديدگاهت



رو و ادامه دار اين مشکالت را حل کنيم و من مطمئن هستم که از اين طريق ما درگفتگوها رو
 . ها خواهيم بود زول درگيرهای شديد در تمامی عرصهشاهد ن

 ر با جامعه تا چه مدت ديگری طول می کشد؟هودوران ماه عسل رئيس جم: فول ها
هر دولتی که در يک انتخابات آزاد از طرف مردم انتخاب می شود معلوم است : دولخه

که در آغاز روی حمايت اکثريت مردم حساب باز می کند و به همين دليل ما می خواهيم در حد 
. ن که بايد و شايد حفظ کنيمهای مختلف و حساب شده آن چنا توان خود اين حمايت را با برنامه

 . گردندهايشان بر چهار سال ديگر به خانه نمی خواهيم که مردم تا برای  چرا که ما
 فکر نمی کنيد که اين حمايت دارد کم کم رو به تحليل می رود؟: فول ها
ها را در دست داريم و خوشبختانه اين حمايت نه   نه ما تمامی ايالت و شهرداری:دولخه

ما دليلی نمی بينيم با چنان هرج و مرجی رو به . نشده بلکه سيرصعودی هم داشته استتنها کم 
ای سير نزولی  های توده  بر روی کار هستيم اين حمايترو هستيم که در يک دوره چهار ساله که

 . پيدا کند
 در همين ابتدای دوره رسد که لوال داقل در حال حاضر چنين به نظر میبله؛ ح: ها لفو
خواهيد " نه"ها  مواردی که به آن. کند اش همه را می خواهد خرسند و راضی   جمهوریرياست

 .گفت را بر شماريد
هائی که قابليت اجرائی دارند  تالش می کنيم که به تمامی خواستهمسلم است که ما : دولخه

ضيح خواهيم گفت و علتش را هم تو" نه"جائی که غير قابل اجرا هستند؛  پاسخ مثبت دهيم؛ آن
ه بحث و تبادل نظر مستقيم با مردم ط ارگانيک با جامعه در اين است  کحسن ارتبا. خواهيم داد

حاصلش؛ اين خواهد بود که روشن گردد چه شرايطی بايد ايجاد شود تا به اين افتخارات جامعه 
 .عمل پوشانده شود

 است که برای سوسياليسم "چپ"اش پيدا است حزب  گونه که از مواضع ن  آpt: ها فول
  اعالم اين مواضع چه کسانی هستند کند خطاب شما درمبارزه می
اش سوسياليسم دموکراتيک است و نه   حزبی است که ايده آل تاريخیpt: خهدول
 يک برنامه  ١٩٨٠برنامه حزب ما اما برای برزيل از همان آغاز تاسيس يعنی سال . سوسياليزم

مسلم است . های ساختاری  رفرم ارضی؛ مالياتی و ساير رفرم مثًالجامع برای رفرم بوده است
من .  سال گذشته تغييرات مهمی در چپ صورت گرفته است و البته از جنبه مثبت٢٢که در طی 

 .فکر می کنم اين خطای بزرگی که ما پاسخ های کهن را برای حل مشکالت کنونی ارائه کنيم
 ای چپ منحرف نمی کند؟   را از ايده هpt آيا قدرت: فول ها 

 هم در آن شرکت دارد pt پ است ولی فراموش نکنيم دولتی که يک حزب چpt:  دولخه
حزب کمونيست برزيل و ديگران متعلق به  )  pcdob (چون احزاب ديگری هم. چپ ميانه است

 .احزاب ميانه هستند
 واقعًا لوال دولت چپ ميانه را هدايت می کند؟ : فول ها
 شک همه احزاب هم بايد متعهد به اجرای همين برنامه چپ ميانه خواهند بدون: دولخه

 .  يک حزب چپ است و خواهد بودpt  د ولی من در اين جا تاکيد می کن. بود
 اين مسئله بسيار بسيار مهم است که هر حزبی هويت های برنامه ای؛ سياست ها :دولخه

حزاب ميانه هم بايد چنين پرنسيبی را برای  بايد بکند و به نظر ما ا و ارزش های خود را حفظ
 .خودشان حفظ کنند چرا که اين مسئله برای ديالکتيک دموکراتيک بسيار مفيد است



  که به قول شما چپ است؛ هژمونی اصلی و اکثريت اعضای pt اما مگر همين: فول ها
 نه سخن می گوئيد؟ ميا-چپ وزارت خانه ها را در اختيار ندارد؟ پس چرا شما از دولتی به نام 

م تاثير و نفوذ کمی از طرف  دولت متعلق است به چپ ها به انضمامن فکر می کنم اين
 . احزاب ميانه
اين ائتالف سياسی که انجام گرفته لوال پست رياست جمهوری و خوزه آلنسه : دولخه

ا معاون رئيس جمهوری است که متعلق به احزاب ميانه است و آن چيزی که اين ائتالف ر
 .ميانه است که اعضای اين ائتالف به آن پايبند خواهند بود_ استوار و تحکيم می کند برنامه چپ

 آيا به هر حال دولت کمی هم سوسياليستی نخواهد بود؟: فول ها
طور  همان.  هيچ گاه برای برزيل برنامه سوسياليستی ارائه نداده استptحزب ما : دولخه

کراتيک که آرمان تاريخی ماست وفا داريم و تفکر غالب که گفتم ما برای سوسياليزم دمو
بسياری احزاب چپ ديگر نيز همين است و اين چپ در اين راه تالش می کند تا هم در عرصه 

سوسياليسم واقعًا موجود به طور . سازی کندر عملی خود را در همين زمينه بازطو هنظری و ب
های نظری و عملی با  هان در همه زمينهن ما در سراسر جتاريخی شکست خورده است و اکنو
 .وظائف عملی جديدی روبه رو هستيم

های ساختاری را مد نظر  ای است که رفرم لوال توسط آن پيروز شد برنامهای که  برنامه
های عادالنه تر و برابری طلبانه تری رهنمون  شدارد و می خواهد که کشور را در جهت ارز

 . سازد و اين خود چرخش مهمی است
در مورد اين انتقاد که شما در حال تالش برای جانشين کردن مجلس به يک : فول ها

 ری هستيد تا از اين طريق اکثريت     را بدست آوريد چه نظری داريد؟ارگان ديگ
اش از دموکراسی فعال در همه  ون دفاع  قاطعانه اساسًا موجوديت خود را مدي pt:دولخه

ا ديکتاتوری برای بر ای آشتی ناپذير ب ين چنينی در مبارزهموجوديتی ا. دها می دان عرصه
های دموکراتيک؛ پارلمان آزاد؛ سيستم چند حزبی؛ آزادی مطبوعات و غيره بوده  قراری آزادی

 .است
راسی حاصل شود؛ با اين های دموک رصهای در همه ع اهداف ما در اين که مشارکت توده

 .هيم ارگانی را جانشين ارگان ديگری کنيم خواهد بود که ما اکنون بخواامر متناقض
کنگره و  رابطه ارگانيک باه را رد می کنم و تاکيد می کنم که بنابراين قاطعانه اين مسال

 .تضمين همه حقوق آن باقی خواهد ماند
بنا براين فکر می کنيد که همکاری با معاون رئيس جمهور خوزه ديرسيو؛ با : فول ها

 ها باقی خواهد ماند؟ ی از زمينهجه به اختالف در بسيارتو
 . تام و تمام. بله؛ قطعًا: دولخه
 فکر می کند و امروزی تر؛ او بسيار عجول وبی صبر و  اما او بسيار سنتی: فول ها

اين؛ کار را خراب نمی کند؟ چنين ائتالفی اساسًا می توانند . گونه نيستيد شما اما اين. تحمل
 هماهنگ و يکپارچه پيش رود؟

تنها اختالفی که وجود دارد اين است که فشار خون من پائين و مال او ) با خنده: (دولخه
 .باالست

 اما اين دو گانگی اختالف کمی نيست؟: فول ها
در زمينه تئوريک هر کدام پيش زمينه های خاصی . ما يک هدف مشترک داريم: دولخه

 .ها با هم همکاری کرده ايم از ياد نبريم که ما در گذشته مدت. ولی در عمل يک کار مشخصی


