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شوراهاي كارگري در پرتغال ١٩٧٥-١٩٧٤
پيتر رابينسون
ترجمهي :تارا بهروزيان

شهريور ١٣٩٨
١

تا اواخر دههي  ،١٩٦٠پرتغال تحت حاكميت رژيم فاشيستي ساﻻزار ،كمترين توسعهيافتگي را در ميان كشورهاي
اروپاي غربي داشت .پرتغال داراي يك طبقهي دهقاني بزرگ در شمال ،امﻼك زراعي در جنوب و مراكز صنعتي
نسبتاً كوچكي بود كه پيرامون ليسبون و در امتداد نوار ساحلي شمالي در منطقهي پورتو تمركز يافته بودند .نيروي كار
ارزان و شرايط پرمنفعتي كه اين ارزاني فراهم ميكرد ،باعث جذب سرمايهي خارجي و شركتهاي چندمليتي ميشد
كه كارخانههاي مدرن عظيمي را عمدتاً در كمربند صنعتي ليسبون تأسيس كرده بودند .بااينهمه اين شركتها به
علت نظام بانكي و شبكهي مالي نابسندهي كشور و نيز كمبود كارگر ،به نتيجه نميرسيدند .كارگران نيز صبر خود را از
دست دادند .طبق برآورد از اكتبر  ١٩٧٣تا مارس  ١٩٧٤بيش از صدهزار كارگر در نزديك به دويست كارخانه خواهان
افزايش دستمزد بودند و تقريباً  ٦٠هزار نفر دست به كنشهاي اعتصابي زدند .شكلهاي ديگر كنش شامل كُندكاري،
تظاهرات خياباني ،گردهمآيي درب كارخانه ،امتناع از اضافهكاري و ارائهي فهرست شكايات ميشد.
پرتغال بااينكه صاحب نخستين امپراتوري استعماري اروپايي بود ،ديرزماني پس از آنكه ديگر كشورهاي اروپا از
امپراتوريهاي استعماريشان دست كشيده بودند ،همچنان به آن چسبيده بود .با وجود آنكه هيچ دورنمايي براي
غلبه بر جنبشهاي آزاديبخش در مستعمرات آفريقايي پرتغال وجود نداشت ،نزديك به نيمي از هزينههاي بودجهي
مركزي پرتغال صرف نيروهاي نظامي ميشد و ارتش به دليل اين شكستهاي امپرياليستي سرزنش ميشد .در
ميان ردههاي مياني ارتش ،يك شبكهي مخفي ــ جنبش نيروهاي مسلح يا ام.اف.اي ) MFAـ
 (Movimento das Forças Armadasــ در حال سازماندهي بود و تا آوريل  ١٩٧٤شبكهاي از سيصد
افسر حامي خود را در هر سه نيرو ]زميني ،هوايي و دريايي[ شكل داد و پيشنويس نخستين برنامهي خود را با
مطالبهي »توسعه ،دموكراسي و استعمارزدايي« تهيه كرد.
ام.اف.اي به سهولت تمام در  ٢٥آوريل  ١٩٧٤اقدام به كودتا كرد؛ رژيمي كه نزديك به پنجاه سال دوام آورده بود
در كمتر از يك روز فروريخت .ميخكهاي سرخ به نماد محبوب انقﻼب تبديل شد .سربازان در لولهي تفنگهايشان
ميخكهاي سرخ گذاشتند [١] .ام.اف.اي با اينكه دست به شورش زده بود اما در عين حال به دنبال پايگاهي
اجتماعي بود تا به جايگاهش مشروعيت ببخشد و حمايت تودهاي موردنيازش را كسب كند .شعار »ام.اف.اي با مردم
است و مردم با ام.اف.اي« خيلي زود محبوبيت فراواني به دست آورد.
سرنگوني فاشيسم در پرتغال در  ٢٥آوريل به بحراني اجتماعي انجاميد كه بيست ماه به درازا كشيد و در اين
مدت مردم در يك خيزش دموكراتيك استثنايي از پايين شركت كردند .جشنها ]ي پيروزي[ خيلي زود به مبارزات
درون محل كار تبديل شدند كه مطالبات اقتصادي و نيز سياسي را ارتقا دادند ،گرچه اين مطالبات اقتصادي و
سياسي بهندرت با يكديگر همخواني داشتند .برخي اعتصابها فقط چند ساعت و برخي ديگر ماهها طول ميكشيد.
مطالبات مزدي بدون نظم مشخصي مطرح ميشد .در شركتهاي بزرگ بهويژه در شركتهاي چندمليتي ،مطالبات
اقتصادي با خواست سانيمنتو ) (Saneamentoــ پاكسازي همهي اعضاي مديريتي كه ارتباطات فاشيستي
داشتند ــ همراه بود؛ اين فرايند در بيش از نيمي از بنگاههايي كه بيشتر از پانصدنفر در استخدام خود داشتند ،اجرا

٢

شد .در ماه مي در دستكم  ١٥٨محل كار درگيريهاي شديدي ،از جمله  ٣٥مورد اشغال ،رخ داد .در چهار مورد
اعضاي مديريتي به زندان فرستاده شدند )سانتوس و همكاران .(١٩٧٦
پيش از  ٢٥آوريل كميتههاي مخفي كارگري تحت نامهاي گوناگوني براي مدت كوتاهي و فقط در لحظههاي
درگيري به وجود آمده بودند .سطح باﻻي مبارزه ،آنان را واميداشت كه مداوم با يكديگر مﻼقات و مشورت كنند.
تا پايان ماه مي  ،١٩٧٤كميسيونها ،شوراها و كميتههاي كارگري تقريباً در همهي محلهاي كار منطقهي ليسبون
شكل گرفته بودند .اين تشكلها اغلب با نام كميتههاي كارگري )(Comissões de Trabalhadores
شناخته ميشدند .ميتوان گفت كه در بازهي زماني ماه مي تا ماه اكتبر ،تقريباً چهارهزار كميتهي كارگري ،يعني
كمابيش يك كميته در هر محل كار ،تأسيس شد كه تقريباً همگي در پي نشستهاي جمعيِ )(plenários
كارگران شكل گرفته بودند )همان ،فصل  .(١جلسات از سوي يك هستهي اصلي از نمايندگان موقت به شكل
جمعي كنترل ميشد كه هر زمان امكان عزلشان وجود داشت .اين كميتهها نه تنها اختيار كارخانهها را به دست
گرفتند بلكه خواهان مصادرهي خانهها و آپارتمانهاي خالي نيز بودند .سازماندهي مستأجران و ساكنان در قياس با
نمونههاي مشابه در اروپا ،عظيمتر بود .كلينيكهاي عمومي و مراكز فرهنگي رشدي تصاعدي داشتند .اين مطالعه
بر تعدادي محدود از بيشمار مواردي تمركز ميكند كه نه تنها كميتههاي كارگري با يكديگر بلكه با تشكلهاي
ساكنان ،كارگران مزرعه و بهويژه اعضاي ارتش نيز متحد شدند.
سوويتهاي كارگري
سوويت معادل روسي واژهي »شورا« است .معموﻻً در دورههاي انقﻼبي ،هنگامي كه مردم با مسائل ويژهاي
روبهرو ميشوند كه مستلزم راهحلهاي عملي است ،با ايجاد هئيتهايي از نمايندگان منتخب ،مبارزاتشان را
هماهنگ ميكنند .ميتوان به كمون پاريس  ١٨٧١اشاره كرد كه پس از شكست نظامي فرانسه از پروس ،كارگران
پاريس در مقابل نيروهاي حكومت كه تﻼش ميكردند توپخانهي آنها را تصرف كنند ،مقاومت كردند و دولت
مستقل خود را بنا نهادند .ماركس در دفاع از كمون پاريس چنين استدﻻل كرد» :اما طبقهي كارگر نميتواند به اين
بسنده كند كه صرفاً ماشين حاضروآمادهي دولتي را به دست بگيرد و آن را در جهت اهداف خود به كار اندازد ...راز
حقيقي كمون اين بود .كمون اساساً حكومت طبقهي كارگر بود ،محصول مبارزهي طبقهي توليدكننده عليه طبقهي
تصاحبكننده ،يعني شكل سياسي سرانجام به دستآمدهاي كه تحت آن رهايي اقتصادي نيروي كار ميتوانست
عملي شود«) .ماركس و انگلس.(٣٣٤ ،٣٢٨ ،٢٠٠٥-١٩٧٥ ،
همانگونه كه ماركس توصيف ميكند اعضاي كمون  ١٨٧١انتخابي بودند و هر زمان امكان عزلشان وجود
داشت و دستمزد كارگري به آنان پرداخت ميشد .كمون تنها چند هفته دوام داشت ،اما اقداماتي را عملي كرد كه
تصويب آنها از سوي يك هئيت پارلماني ممكن بود مدتها طول بكشد – كمون پرداخت اجاره را لغو كرد ،كار
شبانه در نانواييها را ملغي كرد و اجازه داد كاﻻهاي گروگذاشتهشده به رايگان بازپس گرفته شوند .محلهاي كار
بزرگ اندكي در پاريس وجود داشت و كمون بر انتخابات حوزههاي انتخابي استوار بود .نوبت بعدي كه دموكراسي
كارگري ظهور كرد ،با شدت بيشتري بر محلهاي كار متكي بود.
٣

اين مطالعه برگرفته از پژوهش ديگري است ] [٢و به شكل گاهشمارانه چهار نمونه از تشكلهاي »شوراهاي
كارگري« پرتغال را در مقام سازمانهايي كه كارگران بنگاههاي مختلف را به هم پيوند ميزند برجسته ميكند،
يعني:
 -١اينترْامپِرِساس )[٣] (Inter-Empresas؛ مي  - ١٩٧٤مارس .١٩٧٥
 -٢شوراهاي انقﻼبي كارگران ،سربازان و ملوانان ) Revolutionary Councils of
(Workers ,Soldiers, and Sailors؛ آوريل  - ١٩٧٥ژوئن .١٩٧٥

 -٣مجامع مردمي؛ ژوئن  -١٩٧٥نوامبر .١٩٧٥

 -٤كميتهي مبارزهي استوبال )(Comité de Luta de Setúbal؛ اكتبر  – ١٩٧٥نوامبر .١٩٧٥
در پرتغال نمونههاي بسيارِ ديگري از قدرت مردمي و شكلهاي مبتني بر مدل شورايي نيز وجود داشتند؛ با اين
حال مطالب اندكي دربارهي آنها به زبان انگليسي منتشر شده است [٤] .مطالعهي من بر آن دسته از شوراها
تمركز دارد كه با محلهاي كار متنوعي پيوند دارند و سربازخانههاي نظامي را نيز بهعنوان محل كار شناسايي
ميكنند .هنگام بررسي اين رويدادها تﻼش ميكنم كه خصوصيات زير را مدنظر قرار دهم:
 عمق نفوذ نمايندگي در محل كار
 دامنهي گسترش نمايندگي ،دسترسي به فراتر از محلهاي كار
 پاسخگويي و حق عزل
 خودفعاليتي ،قدرت مستقيم كارگران ،و قدرت بديل بالقوه
در جبههي كارگران
پيش از بحث دربارهي تحوﻻت شوراهاي كارگري بايد به برخي از نيروهايي كه پيشتر در جنبش كارگري فعال
بودند ،اشاره كنم .حزب كمونيست پرتغال ) (PCPسنت معتبري در مخالفت با فاشيسم داشت .اين حزب تا
 ٢٥آوريل  ١٩٧٤كادري متشكل از حدود پنجهزار عضو داشت كه داراي پايگاهي مهم در طبقهي كارگر و نفوذي
نسبي بر آن بود .حزب كمونيست پرتغال ،بهعنوان يكي از شركاي دولت موقت ،بﻼفاصله كارت اصلي خود را كه
نفوذ بر جنبش كارگري بود بازي كرد .حزب از اعتصابهاي غيررسمي خودجوش ] [٥و همراهي با كميسيونهاي
كارگري )كه نفوذ اندكي بر آنها داشت( فاصله گرفت ،و با متهم كردن كميسيونهاي كارگري به اينكه »چپهاي
افراطي«اند كه »در زمين راست بازي ميكنند« و »نوكران رئيسها« هستند ،در عرض دو هفته تظاهراتي را عليه
اعتصابها سازماندهي كرد.
حزب كمونيست پرتغال كه با ام.اف.اي همكاري ميكرد ،منابع خود را نه در محيطهاي كار بلكه در پايگاه
قدرت ديگري صرف كرد ــ اينترسينديكال .اينترسينديكال در سال  ١٩٧٠از همجوشي سست و ناپايدار
اتحاديههاي نسبتاً مستقل به وجود آمد .چند هفته پس از كودتا تعداد اعضاي وابسته به اينترسينديكال از ٢٢
٤

اتحاديه به حدود  ٢٠٠اتحاديه افزايش يافت و ناگهان آن را به چتر سازماني اتحاديهي كارگري در سطح ملي بدل
كرد .رقيب كوچكتري هم در اتحاد با حزب سوسياليست شكل گرفت.
اينترسينديكال اغلب در همكاري با وزارت كار كنترل اتحاديهها را به دست گرفت .در برخي موارد ،اما نه
هميشه ،اتحاديهها چيزي جز پوستههاي توخالي نبودند .اتحاديهها بهرغم حضورشان ،روش »طبيعي« ارتباط
كارگران با يكديگر به حساب نميآمدند .مثﻼً خيلي اوقات در برخي از كارخانههاي نساجي ،كارگران عضو يك
اتحاديهي خاص بودند اما در عمل اين كميتهي اتحاديه بود كه كميسيون كارگري به حساب ميآمد.
كميسيونهاي كارگري كامﻼً خودجوش شكل گرفتند .بسياري از فعاﻻن پيشرو در كميسيونهاي كارگري عضو
حزب كمونيست پرتغال بودند و از حمﻼت حزب به كميسيونها بيمناك شده بودند .اين فعاﻻن ،يا حزب كمونيست
پرتغال را ترك كردند يا از سوي حزب اخراج شدند كه پيامد آن شكلگيري تعداد زيادي از فرقههاي ماركسيست
ـ لنينيست بود )كه اغلب برچسب مائوئيست بر آنها زده ميشد( .انقﻼبيوني از ديگر سنتها نيز ــ هرچند در
تعدادي كمتر ــ حضور داشتند .يك نمونه از اين گروهها ،حزب انقﻼبي پرولتاريا /بريگاردهاي
انقﻼبي ) (PRP/BRبود )اين دو سازمان در سال  ١٩٧٢با هم ادغام شدند( كه پيش از  ٢٥آوريل  ١٩٧٤حمﻼت
متعددي به تأسيسات نظامي كرده بود .جنبش سوسياليستهاي چپگرا ) (MESدر حدود  ١٩٧٠بهعنوان
شبكهاي از انجمنهاي سوسياليستي شامل اتحاديههاي كارگري ،كاتوليكها و دانشجويان ،شكل گرفته بود.
همچنين جنبش كارگري ،آناركوسنديكاليستها را نيز جذب كرد كه شيفتهي مفهوم جنبش وراي احزاب شده بودند؛
برخي حتي ممكن است بگويند كه آنها »ضدحزبي« بودند.
اينترامپرساس
بﻼفاصله پس از  ٢٥آوريل ارتباطات ميان محلهاي كار به سرعت شكل گرفت .محلكار كليدي ،محوطهي تعميرات
كشتي ليزناوه ) (Lisnaveبود كه  ١٠هزار نفر را در استخدام خود داشت و مدرنترين و دومين محوطهي بزرگ
در اروپا بود .آرتور پاﻻسيو سالها در ليزناوه كار ميكرد و يكي از اعضاي كميسيون كارگري ليزناوه از زمان
شكلگيري آغازين آن بود .او جلسات در محلكار را اينگونه به ياد ميآورد:
من در حدود پانزده يا بيست جلسه شركت كردم اما نميتوانم به ياد بياورم كه اين جلسات هر چند وقت
يكبار برگزار ميشدند .اين جلسات منظم نبودند بلكه هر زمان كه ﻻزم بود برگزار ميشدند .معتقدم كه
ابتكار شكلگيري اينترامپرساس از خود ليزناوه نشأت گرفت ،اما مطمئن نيستم ...در نخستين جلسه بيش از
دويست نفر شركت كردند؛ اين نشست در دورهي اعتصاب ماه مي در ليزناوه برگزار شد ...خصوصيت
نخستين جلسه در ماه مي حمايت از اعتصابيون بود .مبلغ  ٢٥كنتوس ) ٢٥هزار اسكودو – تقريباً معادل ٥٠٠
پوند در  (١٩٧٤براي كارگران كارخانهي سورِفامه جمعآوري شده بود.
٥

 ...افراد زيادي در مبارزات كارگري شركت داشتند ،از جمله افرادي از سي.يو.اف ،پري و پسران،
اس.آر.ان ،اوهيوجي بويي )كشتيسازي وابسته به نيروي دريايي( ،كرگال ،اپﻼيد مگنتيكس ،و سوگانتال.
حتي برخي از كارخانهها در آن زمان هنوز كميسيون كارگري نداشتند ،و بنابراين كارگراني بودند كه خودشان
مستقل از كارخانهها ميآمدند )پاﻻسيو .(١٩٨٢
جلسات غيررسمي بودند ،در واقع »مكاني براي مﻼقات و بحث« .در روزهاي نخست ،اين شبكه به نامهاي
متعددي شناخته ميشد؛ پاﻻسيو از اصطﻼح اينتر ـ كميسويس] -inter-comissõesبيناكميسيوني[ استفاده
ميكرد .اينترامپرساس عﻼوه بر سازماندهي مجموعهها به سازماندهي تظاهرات در دفاع از كارگراني نيز ياري
ميرساند كه از سوي حكومت ،گاه از سوي نيروهاي نظامي و همواره از سوي حزب كمونيست پرتغال و
اينترسينديكال زير ضرب بودند .براي مثال در  ١٩ژوئن ،حكومت براي مقابله با اعتصاب هزار كارگر پست )،(CTT
ارتش را فراخواند .دو دانشجوي افسري از شركت در اين سركوب خودداري كردند و به زندان افتادند .فعاﻻن
اينترامپرساس در سازماندهي تظاهراتي در حمايت از اين دانشجويان افسري نقش داشتند[٦] .
منازعهاي در فرودگاه ليسبون به اشغال نظامي ادارات دولتي ،زنداني شدن  ١٥مبارز و اخراج  ٢٨٠كارگر انجاميد.
تظاهرات اعتراضي با حضور  ٤٠٠٠كارگر خطوط هوايي ملي پرتغال ) (TAPاز جمله كل كارگران بخش نگهداري
اين خط هوايي ،دولت را مجبور كرد كه  ١٥مبارز را آزاد كند ،با اين حال  ٢٨٠كارگر در روز بعد اخراج شدند .در ٢٧
سپتامبر چندين هزار كارگر خطوط هوايي ملي پرتغال دست به اعتصاب زدند و تظاهراتي را سازماندهي كردند؛
شبكهي اينترامپرساس نقش مهمي در سازماندهي حمايت نمايندگان ساير محلهاي كار و برنامهريزي اعتصاب
بزرگتري در روز شنبه  ٢٩سپتامبر ايفا كرد .جامعهشناس صنعتي ،فاتيما پاترياركا ،جلسهي  ٢٧سپتامبر را به
خاطر ميآورد:
هر تشكل ،جلساتي را برگزار ميكرد .پيغامرسانان تشكلها براي حفظ ارتباط از اين جلسه به آن جلسه
ميرفتند .همهي فعاﻻن كليدي در جلسه اينترامپرساس حضور داشتند .با مداخلهي نمايندهي ليزناوه ،يكي از
اعضاي حزب انقﻼبي پرولتاريا ) ،(PRPبود كه بر سر مسئله برگزاري تظاهرات موافقت حاصل شد .او يك
نماينده به معناي كامل كلمه نبود ...اينترسينديكال نه از اين تصميم حمايت و نه آن را محكوم كرد .همچنين
دﻻيلي عملي براي خودداري از تظاهرات وجود داشت« )پاترياركا (١٩٨٠
سرانجام تظاهراتي با شركت حدود  ٤٠هزار نفر در  ٢٨سپتامبر برگزار شد كه البته با استانداردهاي آن زمان
اعتصاب بزرگي محسوب نميشد .اما دليلي براي اين عدم اقبال وجود داشت؛ از اين روست كه فاتيما به »دﻻيل
عملي« اشاره ميكند .رئيسجمهور اسپينوﻻ ] [٧بهاصطﻼح اكثريت خاموش ] [٨را تشويق كرد كه به ميدان بيايند
و در همان روز ] ٢سپتامبر[ يك راهپيمايي قدرتمند  ٣٠٠هزار نفري برگزار كنند .سران كارخانهدارها با رئيسجمهور
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و تعدادي از ژنرالها ديدار كردند و به اين نتيجه رسيدند كه استفاده از نيروي نظامي براي حمله به چپها و استقرار
مجدد »نظم« ضروري است؛ آنها مدعي بودند كه از سوي مردم مأموريت دارند تا كودتايي را ترتيب بدهند .در
 ٢٨سپتامبر بسياري از كارگران ترجيح دادند به ليسبون نروند .زيرا شب قبل از آن ،سربازان و شهروندان سنگربندي
كرده بودند و ماشينهايي را كه قصد رفتن به ليسبون داشتند تفتيش ميكردند .حكومت مجبور شد كه راهپيمايي
اكثريت خاموش را ممنوع كند؛ اين آبروريزي به استعفاي اسپينوﻻ و تقويت چپ و نيز تقويت رابطهي ميان
ام.اف.اي و جنبش مردمي منجر شد.
پس از  ٢٨سپتامبر ،كميتههاي كارگري نيروي خود را يكي كردند و همگي تحت نام اينترامپرساس شروع به
فعاليت كردند .شركت در جلسات كامﻼً آزاد بود؛ افراد بيشتري به نمايندگي از كميسيونهايشان حاضر ميشدند.
يك بولتن رسمي انتشار مييافت و جلسات به شكل منظم و هفتهاي يك بار برگزار ميشد.
تا ژانويه  ١٩٧٥مبارزه عليه اخراجها رفتهرفته به خط مقدم تبديل شد؛ براي نمونه ميتوان به هزاران كارگرِ
شاخههاي ليسبونِ گروه مهندسي الكتريك ،ايفاسك/اينل ) (Efacec/Inelاشاره كرد كه از اينترامپرساس
خواستند تظاهراتي را سازماندهي كند )ن.ك .به  .(٤٢-٣٩ ،١٩٧٦ Efacec/Inelيكي از كارگران خطوط هوايي
ملي پرتغال جلسهي برنامهريزي اينترامپرساس را در دوم فوريه  ١٩٧٥اينگونه به ياد ميآورد» :بزرگترين جلسهاي
كه ميتوانم به خاطر بياورم در وز دو اوپراريو ) (Voz do Operárioبرگزار شد ...حدود هزار نفر در آن
شركت داشتند .اين جلسه براي برنامهريزي تظاهرات بود .حمايت كارگران ليزناوه تعيينكننده بود« ) ٨مي.(١٩٨٢ ،
حدود  ٣٧يا  ٣٨كميتهي كارگري )گزارشها مختلف است( در آن زمان مشاركت كردند و براي تظاهرات در
هفتم فوريه فراخوان داده شد .در پرچم صف اول تظاهرات اين شعار ديده ميشد» :بيكاري پيامد اجتنابناپذير
سرمايهداري است .به همين سبب كارگران ميخواهند سرمايهداري را نابود و جهان نويني بنا كنند«.
اما اين خواست برپايي جهاني نوين نبود كه اتحاد ميان حكومت و ام.اف.اي را به مخاطره انداخت .در لحظات
آخر شعار جديدي اضافه شد» :اخراج ناتو ،استقﻼل ملي!« علت اين شعار حضور بخشي از ناوگان دريايي آمريكا در
ليسبون براي انجام تمرينات ناتو بود .همهي احزاب سياسيِ حاضر در حكومت ائتﻼفي با تظاهرات مخالفت كردند و
تظاهرات ممنوع شد .حزب كمونيست پرتغال به اين نتيجه رسيد كه »هرگونه درگيري با ناتو همسو با منافع ارتجاع
خواهد بود«؛ حتي اكتاويو پاتو از اعضاي حزب كمونيست پرتغال به تلويزيون رفت و به مردم توصيه كرد كه به
تفنگداران ناوگان دريايي ناتو گل هديه بدهند .اما ام.اف.اي همچنان بر سر موضع خود بود .روزنامهي
فرانسويزبان ليبراسيون در آن زمان نوشت» :بر حسب تصادف ،مجمع ماهانهي نمايندگان ام.اف.اي در روز
سهشنبه برگزار شد .انتظار ميرفت اين مجمع تظاهرات را ممنوع كند ...در صبح روز جمعه اعضاي كميسيونها
]يعني اينترامپراساس[ به مﻼقات نيروي امنيت داخلي ) (COPCONرفتند .در پايان اين جلسه اعﻼم شد كه
ام.اف.اي با برپايي تظاهرات مخالفتي ندارد« ).(١٦-١٩٧٥،١٥ Big Flame
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هشتادهزار نفر در تظاهرات شركت كردند .پاﻻسيو از ليزناوه روايت خود از اين ماجرا را اين گونه شرح ميدهد:
»تظاهرات در همهي مسيرها با پليس و افسران ارتش مواجه شد .آنان ميخواستند ما را منصرف يا منحرف
كنند .اما تظاهرات بهرغم تﻼشهاي گوناگون براي متوقف كردن آن ،بههيچوجه متوقف نشد .ارتش تمامي
مسيرهاي منتهي به سفارت آمريكا را مسدود كرده بود ...من با بلندگو از مردم خواستم هر طور كه هست
بايد پيشروي كنند ...مردم نميخواستند كسي فريبشان بدهد يا مانعشان شود .بنابراين من براي گفتوگو
به سمت يك افسر رفتم و به او گفتم »مردم تظاهركننده ميخواهند عبور كنند «.و اين گونه بود كه ما به
حركت ادامه داديم ...وقتي تظاهركنندگان رد شدند ،تكاورها به تظاهركنندگان پشت كردند ،سﻼحهايشان را
كنار گذاشتند و به مردمي كه شعار ميدادند پيوستند« )پاﻻسيو .(١٩٨٢
بنا بر گزارش ليبراسيون» ،مردم اشك شوق ميريختند« و »چنين صحنهاي به شما كمك ميكند تا پرتغال
امروز را درك كنيد« .اين تظاهرات پيوند حزب كمونيست پرتغال /ام.افاي را تضعيف كرد و راه را براي شكلگيري
پيوند ام.اف.اي /قدرت خلق در آينده گشود [٩] .اكثريت اعضاي ام.اف.اي با حزب كمونيست پرتغال موافق نبودند
و از ظهور قدرت مستقل كارگران دفاع ميكردند.
اين تظاهرات عﻼوه بر نقش آن در ايجاد ارتباط ميان مبارزترين محلهاي كار ،مهمترين و تنها كنشي بود كه
از سوي اينترامپرساس سازماندهي شد .اين كنش آخرين ابتكار مهم اينترامپرساس نيز بود .در پس پرده،
اينترامپرساس به علت چندين عامل بههممرتبط ،در حال از دست دادن عرصه بود .حزب كمونيست پرتغال مبارزه از
درون و تﻼش براي غلبه بر كميسيونهاي كارگري را به كار بسته بود» :در اين دوره ،حزب كمونيست پرتغال
كنترل كميتههاي كارگري را در بنگاههاي مختلف به دست گرفت از جمله در ليزناوه ،استناوه ،سيدرورژيا ،ايفاسك
)كه البته به دست گرفتن كنترل آن مدت زمان بيشتري طول كشيد( و سورفامه .حزب كمونيست پرتغال اكثريت
كارخانهها را در اختيار داشت .هنگامي كه حزب كمونيست كنترل را در دست گرفت كميتههاي كارگري را با
اينترسينديكال متحد كرد )كارگران ليزناوه .(١٩٨٢
كارلوس نونز ،يكي از مبارزان حزب انقﻼبي پرولتاريا ) (PRPو يكي از نمايندگان كميتهي كارگري
خلقالساعهي ليزناوه در مي -ژوئن  ١٩٧٤برايم توضيح داد كه حزب كمونيست پرتغال چگونه كنترل را در ليزناوه
به دست گرفت:
حزب كمونيست سطح تهاجم و سركوب خود را در كارخانهها باﻻ برد و حتي به روشهاي فيزيكي متوسل
ميشد ...جلسات دستكاري ميشدند تا تنها اعضاي حزب كمونيست پرتغال يا افراد وفادار به آن اجازهي
صحبت داشته باشند .آنان با فهرستهاي افراد مورد حمايتشان به جاهاي مختلف سر ميزدند و آدمها را
تشويق ميكردند كه چگونه رأي بدهند .بنابراين دبيرخانهي جديدي انتخاب شد كه مركب از شش عضو از
حزب كمونيست پرتغال ،چهار عضو از حزب همبستگي و يك يا دو عضو از چپ انقﻼبي بود )نونز .(١٩٨٤
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حزب كمونيست پرتغال ،اينك با پيشتوانهي كميتههاي كارگري ،در دوم فوريه كنفرانسي بهظاهر »غيرحزبي«
سازماندهي كرد كه در آن  ١٩١سيتي از سراسر كشور شركت داشتند.
حزب كمونيست پرتغال و اتحاديهها بيرحمانه به اينترامپرساس حمله كردند؛ تعداد زيادي از انقﻼبيون چپگراي
راديكال ضدحملههاي قدرتمندي را سامان دادند و فرقهگرايي سياسي بدل به خصيصهي بوميِ همهگير و منفي شد.
ماركسيست ـ لنينيستها نسبت به رهبري اتحاديههاي موجود برخوردي بهشدت خصومتآميز داشتند؛ اتحاديههايي
كه به كودتاي  ٢٥آوريل واكنش مناسبي نشان نداده بودند ،پسماندههاي فاشيسم تلقي ميشدند ،و همزمان به آن
دسته از اتحاديهها كه ذيل حزب كمونيست پرتغال بودند برچسب سوسيالفاشيست زده ميشد .مشخص نبود كه
هدف جايگزيني اين اتحاديهها بود ،يا دور زدن آنها يا رفع نقايصشان .اما در عمل اتحاديهها همچنان به اين
علت كه مطالبات مربوط به »آب و نان« را مطرح ميكردند پيشتاز بودند.
 ١١مارس ١٩٧٥
قدرت اينترامپرساس بهشدت روبهزوال بود ،تا آن اندازه كه ديگر به زحمت فقط يك جبههي ماركسيست ـ
لنينيستي تلقي ميشد كه پايگاه به مراتب تنزليافتهاي در محل كار داشت .اينترامپرساس اهميت خود را بيش از
همه به دليلِ تغيير جهت رويدادها و راديكاليزه شدن ام.اف.اي از دست داد .اين تغيير جهت با كودتاي ناشيانهي
اسپينوﻻ و حاميانش در  ١١مارس  ١٩٧٥تشديد و تسريع شد .هرچند كودتاي  ١١مارس ناشيانه و بيشتر اقدامي از
سر نااميدي بود ،در استحكام بخشيدن به اتحاد ميانِ سربازان و كارگران ]عليه كودتا و در دفاع از انقﻼب[ فوقالعاده
موفق بود .در ساعات حمله ،جادههاي اصلي گاه با استفاده از بولدوزرها ،كاميونها و ماشينهاي مصادرهشدهي
مخلوطكن سيمان ،سنگربندي شد .سربازان علناً در ادارهي سنگرها و تحويل دادن سﻼحها برادرانه با كارگران
همراهي كردند .كارگرانِ مسلح ماشينها را تفتيش ميكردند و اعتصابيون با اشغال ايستگاه راديويي كاتوليك
) (Catholic radioبهمنظور »دفاع از انقﻼب« ،راديو رناسنسا ) (Rádio Renascençaرا دوباره به راه
انداختند.
ام.اف.اي با سرعتي سرسامآور تصميم به نهادينهسازي تشكل ويژهي خود گرفت و هيئت عالي فرماندهي جديدي به
نام شوراي انقﻼب تأسيس كرد .نخستين اقدام شوراي انقﻼب پس از  ١١مارس ،ملي كردن بانكها و شركتهاي
بيمهاي بود كه مالكان پرتغالي داشتند .پس از شكست كودتاي مارس ،اشغال زمينها بهطرز چشمگيري افزايش يافت.
البته نبايد بر اهميت مبارزات كارگران كشاورزي و بر اين كه براي نخستين بار در حافظهي زيسته ،جريان حركت
كارگران از روستاها به شهرها وارونه شده بود ،بيش از اندازه تأكيد كرد.
پروژهي شوراهاي انقﻼبي كارگران ،سربازان و ملوانان
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پس از  ١١مارس حزب انقﻼبي پرولتاريا /بريگاردهاي انقﻼبي ) (PRP/BRكه اينك از اينترامپرساس بيرون رانده
شده بود ،به اين تصميم رسيد كه اكنون زمان آن است كه بهطور رسمي شوراهاي انقﻼبي كارگران ،سربازان و ملوانان
را بهراه اندازد .اين نخستين تﻼش براي متحد كردن كارگران و سربازان در يك تشكل غيرحزبي بود .هيئت
نمايندگان ميبايست شامل نمايندگاني از سربازخانهها هم ميشد ،با اين استدﻻل كه سربازان ،كارگراني يونيفرمپوش
هستند .حزب انقﻼبي پرولتاريا /بريگادهاي انقﻼبي ريشه در سنت چريكي داشت كه تأكيدش بر نقش عدهاي اندك در
تصاحب قدرت از طريق قيام مسلحانه ،به نام كارگران بود.
 ٢٥آوريل  ،١٩٧٥سالگرد سرنگوني رژيم گذشته ،بهعنوان موعد نخستين انتخابات تاريخ پرتغال بر مبناي حق
رأي عمومي انتخاب شده بود .در آخر هفتهي پيش از انتخابات ،صدها هزار نفر از مردم در گردهماييهاي انتخاباتي
شركت كردند؛ اما  ٦٦٠نفر در گردهمايي متفاوتي شركت كردند :كنفرانس تأسيس شوراهاي انقﻼبي كارگران،
سربازان و ملوانان .نمايندگاني از  ١٦١محل كار )اين افراد نمايندگان منتخب شوراها نبودند( ،از جمله از ليزناوه،
استناوه ،خط هوايي ملي پرتغال و مهمتر از همه نمايندگاني از  ٢١واحد نظامي نيز حضور داشتند .مطبوعات و
سازماندهندگان بهسرعت به حضور تعدادي از سربازان ارتش اشاره كردند .اين رويداد تنها موردي در آن زمان بود
كه به اين موضوع كه به چه كساني يا به چه چيزي بايد رأي داد اختصاص نداشت؛ در عوض بديل ديگري براي
نظام قدرت ارائه ميداد .در آن هفته ،تيتر روولسائو ) (Revoluçãoنشريهي حزب انقﻼبي پرولتاريا /بريگاردهاي
انقﻼبي اين بود» :به شوراهاي انقﻼبي ــ به ديكتاتوري پرولتاريا ــ رأي بدهيد «.كريستوفر ريد ،خبرنگار
گاردين ،گزارش كرد كه »كارگران نقشهي كنترل به سبك شورايي را در سر ميپرورانند« ).(١٩٧٥
سرانجام  ٩١.٧٣درصد از رأيدهندگان ،يعني بيش از پنج و نيم ميليون نفر در انتخابات شركت كردند .حزب
سوسياليست به رهبري ماريو سوارس با  ٣٧درصد آرا پيروز شد .سوارِس پيشينهي ضدفاشيستي مثبتي داشت و
پيروزي حزب سوسياليست ،باعث اعتباربخشي به مسيري جايگزين ،ضدفاشيستي و دموكراتيك ،متفاوت از مسير
كمونيستها و چپهاي راديكال شد .مجلس مؤسسانِ تازهانتخابشده ،نه يك هئيت عالي بلكه صرفاً هيئتي
مشورتي براي ام.اف.اي بود كه همچنان رئيسجهمور را منصوب ميكرد .تبعيت برندگان انتخابات از نيروي نظامي
منشاء تنشهاي فزايندهاي شد .در مدت  ٢٤ساعت فرياد »مرگ بر ام.اف.اي« در تظاهرات پيروزي حزب سوسياليست
طنينانداز شد كه براي نخستين بار از درگيري عيان ميان يك حزب اصلي سياسي و ام.اف.اي حكايت ميكرد.
پس از انتخابات ،حفظ اتحاد شكنندهي موجود براي ام.اف.اي پيوسته دشوارتر ميشد .صحبتهايي مبني بر
امتناع از تحويل قدرت و ديكتاتوري خيرخواهانه به گوش ميرسيد .ايدهي ديگر اين بود كه ام.اف.اي بايد به يك
حزب سياسي واقعي تبديل شود .با توجه به گزينههايي كه مطرح ميشد ،بازي برقراري توازن ــ امتيازدهي به هر
دو جناح ــ روز به روز پرخطرتر ميشد .طرح و نقشهي مشخصي در بين نبود.
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عناصري از نيروي امنيت داخلي] [١٠از جمله فرمانده اتلو سارايوا جي كاروالو] ،[١١به پروژهي شوراهاي
انقﻼبي كارگران ،سربازان و ملوانان جاني تازه بخشيدند .كاروالو بهعنوان معمار كودتاي  ٢٥آوريل به پايگاهي مانند
شبكهي ملي اين شوراها در خارج از ارتش نياز داشت .شوراهاي انقﻼبي كارگران ،سربازان و ملوانان در  ١٧ژوئن
براي تظاهرات فراخوان دادند .اين تظاهرات حدود سيهزارنفره از نظر سياسي يكي از راديكالترين تظاهرات پس از
 ٢٥آوريل بود كه همهي احزاب سياسي و نهاد وابسته به آنان يعني مجلس موسسان را به چالش كشيد .غيبت شعار
در حمايت از ام.اف.اي آشكارا حس ميشد .شعارهاي اصلي عبارت بودند از» :پيش بهسوي يك حكومت انقﻼبي
غيرحزبي« و »پيش بهسوي يك انقﻼب سوسياليستي« .در روز تظاهرات ،شعار سومي هم اضافه شد» :انحﻼل
فوري مجلس موسسان!« در صف اول تظاهرات ،بنر بزرگي كه عرض خيابان را در برميگرفت با اين شعار به چشم
ميخورد» :آشغالها را بيرون كنيد :قدرت از آن كساني است كه كار ميكنند!« ) Fora com a canalha: O
!(poder a quem trabalha
شوراهاي انقﻼبي كارگران ،سربازان و ملوانان در ظاهر بسيار سياسي بودند و ادعا ميكردند كه »نخستين شوراي
انقﻼبي پرتغال« هستند اما آنها غيرحزبي و خواستار »حكومت انقﻼبي بدون احزاب سياسي« بودند .تحقير
سياستهاي حزبي از سوي شوراهاي انقﻼبي كارگران ،سربازان و ملوانان با سنت نظامي ام.اف.اي و نقش آن در
بازنمايي طبقات متفاوت و ميانجيگري ميان آنها همسويي داشت .بنابراين ،اين تشكلِ نسبتاً نحيف كه ريشههاي
بهنسبت ضعيفي در محلهاي كار داشت ،نفوذ چشمگيري بر شماري از افسران داشت و به شكلدهي بر حوادث
اثرگذار بود.
مجامع مردمي
»قدرت خلق« يك لفاظي صرف نبود .هر روز كارگران به ميزان بيسابقهاي كنترل كارخانههايشان را به دست
ميگرفتند .مقياس اشغال كارخانهها يادآور تورين در  ،١٩٢٠كاتالونيا در  ١٩٣٦و فرانسه در  ١٩٣٦و  ١٩٦٨بود .به
دست گرفتن كنترل مزارع ،محلهاي كار و خانهها و آپارتمانها در شهرها ،افراد بسياري را به خود جلب كرد كه
پيش از اين ممكن بود از خودسازماندهي كنار گذاشته شوند ،زيرا در كارخانهاي كار نميكردند [١٢].يك زمين گلف

در آلگاروه اعﻼم كرد كه اينك ورود به آن براي عموم ،بهاستثناي اعضاي سابقش ،آزاد است .راديو رناسنسا
ميكروفوني در خيابان نصب كرد تا هر زمان كه تظاهراتي در جريان است يا يك هيئت نمايندگي حضور پيدا
ميكند ،سياست جاري در خيابانها را بهطور زنده پخش كند.
در پي يك درگيري كاري ،كارگرانِ روزنامهي رپبليكا ) (Repúblicaكنترل آن را به نام جنبش قدرت
مردمي ) (Poder Popularبه دست گرفتند .در بيانيهي اهداف كارگران در  ٢٤مي اعﻼم شد كه »رپبليكا از
اين پس به هيچ حزبي تعلق نخواهد داشت .با همهي احزاب مترقي ،يكسان و صرفاً بر اساس اهميت وقايع ،رفتار
خواهد شد« )كارگران رپبليكا .(١٩٧٥ ،اما اين واقعه حزب سوسياليست را از مهمترين روزنامهاش محروم كرد و به
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بحثهاي داغي پيرامون حق نشر و آزادي بيان منجر شد ــ كه با توجه به اينكه حزب سوسياليست پيش از
 ٢٥آوريل غيرقانوني بود ،اهميت بسياري داشت.
بيستوچهار ساعت پس از تظاهرات شوراهاي انقﻼبي كارگران ،سربازان و ملوانان ،شوراي انقﻼبي ام.اف.اي
اعﻼم كرد كه »ام.اف.اي ديكتاتوري پرولتارياي مورد حمايت ميليشاي مسلح خود را نميپذيرد ،زيرا با درك
پلوراليستي مشخص ام.اف.اي از انقﻼب پرتغال ناسازگار است« .در عرض چند روز مجمع عمومي ام.اف.اي با
تفاوت آرايي اندك »رهنمودهاي اتحاد مردم و ام.اف.اي« را بهتصويب رساند كه بهپيمان
ام.اف.اي /پرووو ) (MFA/Povoمعروف است ،پيماني كه موفق شد حزب كمونيست پرتغال ،افسران
لشكر پنجمِ پيرامون جنبش سوسياليستهاي چپگرا ) ،(MESنيروي امنيت داخلي و برخي از هواداران
شوراهاي انقﻼبي كارگران ،سربازان و ملوانان را بهطور موقت متحد كند .هدف از اين اتحاد ،ايجاد قدرت موازي با
دولت و نظام پارلماني بود .بر اين اساس ،تشكلهاي قدرت مردمي بهعنوان مجامع مردمي به شكل يك هرم
تحت چتر حفاظتي ام.اف.اي با هم يكي ميشدند.
تصويب پيمان ام.اف.اي /پرووو و همزمان ادامهي ناتواني حكومت براي تضمين بازگشت رپبليكا و راديو
رناسنسا )زيرا تظاهرات عمومي ام.اف.اي را وادار كرده بود كه تصميم حكومت مبني بر بازگشت اين ايستگاه راديويي
به كليسا را وتو كند و اجازه دهد كه كارگران كنترل آن را در دست بگيرند( ،سوارس و حزب سوسياليست را وادار به
كنارهگيري از حكومت كرد .اين كنارهگيري ــ در تاريخ  ١٠ژوئيه روزي كه رپبليكا بازگشايي شد ــ باز هم به
شكلگيري دولت موقت ديگري انجاميد :پنجمين دولت موقت ،به رهبري ژنرال واسكو گونزالوس )نزديك به حزب
كمونيست پرتغال( ،عمدتاً از كمونيستها و سمپاتهاي حزب كمونيست تشكيل شده بود .اين نخستين دولتي بود كه
حزب سوسياليست يا حزب محافظهكارِ ) (Partido Popular Democrático -PPDدر آن جايي نداشتند.
ميتوان به مجمع مردمي پونتينا بهعنوان مثالي زنده از »جنبش قدرت مردمي« اشاره كرد .هنگ مهندسين
پونتينا يكي از مقرهاي فرماندهي كودتاي  ٢٥آوريل بود .اغلب سربازان آن از مكانيكهاي آموزشديده و كارگران
باسابقه بودند و مجمع هنگ آنان به مدلي براي ديگر واحدها تبديل شد .سربازان و افسران با ساختن جادهها و
پلها با استفاده از تجهيزات نظامي ،با مردم محلي ارتباط مستقيم برقرار كردند .پس از شكست ضدكودتاي ١١
مارس ،جلسات ميان كارگران و سربازان بيش از پيش سازمانيافته شد .نخستين مجمع مشترك درست پيش از
پيمان »ام.اف.اي /پرووو« و با حضور  ١٧كارخانه و نزديك به  ٣٠كمسيون اجارهنشينان برگزار شد .اين مجمع در
زمان اوج خود حدود  ٢٠٠نماينده از انجمنهاي تشكيلدهندهاش داشت.
بحثهاي زيادي درخصوص مجامع مردمي وجود داشت – در طول تابستان و پاييز رپبليكا دستكم  ٣٨بار به
اين موضوع پرداخت -و بسياري از مجامع ديگر جلسات برنامهريزي برگزار كردند .شايد اين مجامع در ظاهر برقرار
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بودند ،اما در عمل فقط تعداد محدودي از آنها فعاليت ميكردند .درواقع ،مجامعي عمدتاً پايدارتر بودند كه در عمل
كاركردهاي دولت محلي را برعهده داشتند .نمايندگان كمسيونهاي ساكنان ،با فروبلعيدن نمايندگان محلهاي كار،
تسلط اين مجامع را در دست گرفتند .اعضاي اين مجامع صدها ساعت ،صرف برنامهريزي و گهگاه حتي اجراي
اقدامات ميكردند .با اين شرايط ،اين مجامع هرگز نتوانستند به پتانسيل خود پي ببرند و منتقدانشان مدعي بودند
كه اين مجامع چيزي جز »مكاني براي حرفهاي توخالي« نيستند.
كميتهي مبارزهي استوبال
اين دوره ،دورهي راديكاليزه شدن و قطبيشدنِ شتابان بود .در طول »تابستان داغ«ِ  ١٩٧٥تا پاييز آن سال ،شماري
از نيروها ازجمله دهقانان مناطق شمالي ،بازگشتگان از مستعمرات )رتورناردوها( ] ،[١٣حزب سوسياليست و
كليساي كاتوليك ،نقش پررنگتري يافتند و بر توانشان افزوده شد .به دنبال تخريب دفاتر احزاب  PCFPو جنبش
دمكراتيك پرتغال و منازل رهبران محلي آنها در سراسر شمال و مركز پرتغال ،در  ١٣ژوئيهي در ريو مايور در
شمال ليسبون ،دفاتر حزب كمونيست پرتغال نيز به آتش كشيده شدند .حزب سوسياليست از تظاهرات مردمي عظيم
و گاه خشونتبار عليه دولت موقت پنجم حمايت ميكرد كه در آنها هجويهاي از شعار معروف ام.اف.اي ــ »مردم
با ام.اف.اي نيستند« ــ در خيابانها فرياد زده ميشد .همهي اين اتفاقات با تحوﻻت درونِ ائتﻼف نظامياي كه
پيرامون ملو آنتونيس و افسران »گروه  ِ«٩او شكل گرفته بود ،همراه شد كه از همان آغاز از اعضاي مهم
ام.اف.اي بودند .آنتونيس و گروه  ٩از اعتبار پيشينهي مخالفت با رژيم فاشيستي برخوردار بودند و بهرغم قطبيشدن
اولترا چپها ،نميشد با اتهام »فاشيست« بودن بهسادگي عزلشان كرد .دولت موقت پنجم در  ١٩اوت ناچار به
كنارهگيري شد و پس از آن با روي كار آمدن دولت موقت ششم سوسياليستها ،دمكراتهاي خلق و برخي از
اعضاي اصلي ام.اف.اي دوباره بر سركار آمدند؛ ]تنها[ وزارت امور همگاني به كمونيستها واگذار شد .در عمل
حزب كمونيست پرتغال براي نخستين بار پس از  ٢٥آوريل به حاشيه رانده شد .اين بحران باعث انشعاب در
ام.اف.اي شد و »شبح درگيري شهري واقعي بود« )ن.ك .به ماكسول .(١٥٢ ،١٩٩٥
كميتهي مبارزهي استوبال در واكنش به تﻼش دولت موقت ششم در  ٢٩سپتامبر براي تعطيل كردن
همهي ايستگاههاي راديويي بهويژه راديو رناسنسا شكل گرفت .در اين زمان برخي از مجامع مردمي در تﻼش
بودند تا با اتكاي كمتر به رهبري ام.اف.اي كه اينك دچار تشتتي دلسردكننده شده بود ،تشكلهاي خود را بازسازي
كنند .تصادفي نبود كه اين كميته ،بهجاي مجمع مردمي ،نام كميتهي مبارزه ) (Comité de Lutaرا براي خود
برگزيد .در شب  ٣٠سپتامبر نمايندگاني از سربازخانهها با نمايندگاني از ديگر كميسيونهاي كارگري و كمسيونهاي
ساكنان ديدار كردند و نهادي را بنيان گذاشتند كه بنا بود به پيشروترين نمونهي شوراي كارگري در اروپاي غربي از
زمان پايان جنگ جهاني دوم بدل شود.
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شهر استوبال عﻼوه بر چهارهزار كارگر كشتيسازي استناوه ،داراي تعدادي كارخانه در صنايع تازهتاسيس بود كه
روحيهاي مبارزتر داشتند .در استوبال در مقايسه با ديگر شهرهاي كوچك و بزرگ پرتغال ،تمركز كارگران يدي زياد
بود .نخستين جلسه واقعي كميتهي مبارزه در  ٦اكتبر  ١٩٧٥برگزار شد و  ٥٠٠نفر در آن شركت كردند .اين
نخستين جلسه از هشت جلسهي اين كميته بود .ساختار اين جلسات كه تا  ٢٥نوامبر دوام داشت ،شامل نشستهاي
عمومي ،كميسيونهاي كارگري و كميسيونهاي ساكنان كه به صورت هفتگي برگزار ميشد ،بود – اتحاديهها و
ديگر تشكلهاي مردمي ميتوانستند در بحثها شركت كنند اما حق رأي نداشتند .جلسات از ساعت  ٩:٠٠يا ٩:٣٠
شب آغاز ميشد و دستكم تا ساعت  ١:٠٠بامداد ادامه مييافت .اعضا در هر نشست دستورجلسهي بعدي را تنظيم
ميكردند .تعداد افراد شركت كننده از سيصد تا پانصد نفر متغير بود ،اما در عينحال جلسات كوچكتر يا جلسات
مشتركي با ديگر گروهها نظير شوراي شهر نيز برگزار ميشد )دوز و همكاران  ،١٩٧٨داونز .(١٩٨٠
»از همان آغاز تمركز بر ضرورت اقدامات معطوف به مشكﻼت واقعي شهر و كارخانهها از طريق ايجاد
اتحاد كارگران در عرصهي عمل بود« )داونز .(٣١٩ ،١٩٨٠
كميته عﻼوه بر بحث در خصوص مسائل ملي روز ،بنا بود دست به سازماندهي و هماهنگي تعدادي از اقدامات
عملي بزند .فهرست اين اقدامات واقعاً چشمگير است .نخستين اقدام مهم آنها ،سازماندني »مهمترين تظاهرات
سربازان و مردم در استوبال پس از اول ماه مي« بود كه در نهايت نيز در  ١٦اكتبر برگزار شد.
كميته در جلسه  ١٣اكتبر توافق كرد كه از كارگران در كنترل روزنامهي محلي ،استوبالنسي ) O
 ،(Setubalenseحمايت كند .با حمايت معنوي كميته ،كارگران مالكان را اخراج كردند و كنترل روزنامه را در
 ٢١اكتبر به دست گرفتند.
روز بعد مركز اصﻼحات ارضي محلي در آكاسردوسال ) Alcácer do Salنزديكترين شهر در جنوب
استوبال( هدف بمبگذاري قرار گرفت و تخريب شد ،از اين رو كارگران كشاورزي خانهاي را در آكاسردوسال اشغال
و آن را به مركز جديد ]اصﻼحات ارضي[ تبديل كردند .كميته از اين اقدام حمايت كرد :سربازان براي كمك رفتند و
به شهروندان سﻼح رساندند ،و قواي غيرنظامي نيز گسيل شد.
از نظر بسياري ،برجستهترين دستاورد اين رويداد ،توزيع محصوﻻت كشاورزي بود كه كميتهي مصرف كه
متشكل از نمايندگاني انتخابي از كميتهي مبارزه بود ،مسئوليت آن را برعهده داشت.
سرزندگي و انرژي كميسيونهاي ساكنان از نقش مهم آنها در حيات كميتهي مبارزه حكايت داشت .اين
كميسيونها اشغال همهي خانههاي خاليِ – جديد يا قديمي -را سازماندهي ميكردند؛ معيارهايي را تعيين كردند تا
اجاره به سطح درآمد مربوط شود؛ عمر بنا ،موقعيت و اندازهي ساختمان ،اندازهي خانوادهي ساكن در آنها و ديگر
عوامل را لحاظ ميكردند؛ و شرايطي را سامان ميدادند كه اجارهها به كميته پرداخت شود ،نه به مالكان )داونز
.(١٩٨٠
١٤

نخستين كميسيونهاي ساكنان كه در كميتهي مبارزه خود را نشان دادند عبارت بودند از :باريو دو ليسئو ،كامينوس
چهار ،ماتاليدوس ،و سائو گابريل .كميسيونهاي كارگري زير نيز در دبيرخانهي كميته حضور داشتند )تعداد كاركنان هر
كدام در پرانتز آمده است(  :كشتيسازي استناوه ) ٤٠٠٠نفر( ،انترِپوستو -كارخانه مونتاژ خودرو ) ،(٧٣١سسيل -كارخانهي
سيمان ) ،(١٠٠٠محصوﻻت شيميايي ساپك ) ،(٩٤٩كونسرواس يونيتاس  -كارخانهي كنسروماهي ) ،(٩٨برونزس
ستوبريگا – كارگاه فلز برنز )) (٤٩دوز و همكاران .(١٩٧٨
ايزابل گرا ،يكي از اعضاي پيشرو در اين كميته ،ميگويد با وجود آنكه مجامع مردمي از كميتههاي كارگري
استقبال ميكردند ،در عمل هياهوي مشكﻼت فوري و ضروري مردم اجازه نميداد صداي آنها شنيده شود .حتي
در كميتهي مبارزهي استوبال نيز وضعيت به همين شكل بود؛ با اين همه كميته به بهترين شكل ممكن توانست از
اختﻼفها فراتر رود:
كميتهي مبارزه بهرغم تفاوتهاي سياسي ،در فعاليتهاي مشترك جبههاي متحد به شمار ميآمد .من
آموختم كه مردم حتي زماني كه اختﻼفات سياسي دارند ميتوانند سازماندهي كنند و با يكديگر به بحث
بپردازند .به ياد ميآورم كه پيش از تظاهراتي كه حزب كمونيست پرتغال ،جنبش سوسياليستهاي
چپگرا ) ،(MESاتحاد دمكراتيك مردمي ) ،(UDPاتحاديهي انترناسيوناليست كمونيستي ) (LCIحزب
انقﻼبي پرولتاريا ) (PRPو حزب كمونيست كارگران پرتغال ) (MRPPسازماندهي كرده بودند بحثي سياسي
درگرفت .درنهايت تصميم گرفته شد كه شعارها بايد با هم هماهنگ و موردتوافق همه باشد .بر سر آنها هرگز
رأيگيري نميشد .آنقدر گفتوگو ميكردند تا به توافق برسند و به توافق نيز رسيدند) .گرا(١٩٨٤a ،
 ٢٥نوامبر  [١٤] ١٩٧٥و واكنش كميتهي مبارزهي استوبال
گرهها و چرخشهاي وقايع بعدي ،پيچيده و تحليل آنها دشوار است .دولت بهاصطﻼح حاكم ،اساساً به اين دليل كه
نميتوانست به نيروهاي نظامي اعتماد كند ،قادر به حكومت نبود .بسياري از واحدها ،شايد اكثريت آنها ،وفاداري
خود به »انقﻼب« را نشان داده بودند و نميشد به آنان »اعتماد كرد«.
فرايند انقﻼبي بهشكلي دور از انتظار در  ٢٥نوامبر توسط گروه نسبتاً كوچكي متشكل از دويست كماندو كه براي
سركوب شورش چتربازان در چهار پايگاه هوايي گسيل شده بودند ،از حركت بازايستاد .در اين روز همهي واحدهاي
جناح چپ درون ارتش متﻼشي شد و احتماﻻً خود كماندوها هم از موفقيت زودهنگام مانورشان شگفتزده شده
بودند .در واقع درجهي سركوب فيزيكي ضعيف بود.
ايدهي اين اقدام نظامي را »ميانهروها«ي حزب سوسياليست و افسران گروه  ٩پيرامون ملو آنتونيس ابداع كرده
بود ،و بهرغم شايعات فراوانِ پس از آن ،كودتاي جناح راست نبود .اين افسران هيچ ارتباطي با راستهاي
محافظهكار نداشتند .جنبش مردمي در جستوجوي يك دشمن بيروني بود و نه دشمني در درون ام.اف.اي يا طيف
سياسي چپ .به نظر ميرسيد يا سوسياليسم ،يا بربريت تنها گزينههاي موجود بودند .اكثريت قريببهاتفاق چپها
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گمان ميكردند كه »در ماههاي آينده زد و خوردهاي مسلحانهي شديدي ميان طبقات مختلف رخ خواهد داد«.
كاروالو؛ فرماندهي نيروي امنيت داخلي اظهار داشت» :آنچه مرا نگران ميكند شيليايي شدن پرتغال است ...آنها
در حال ايجاد ماشينهاي كشتار هستند .ماشينهايي براي سركوب .با اين ماشينها آنان ميتوانند شيلي جديدي
بسازند .و اين مرا ميترساند« )في .(٥٠-٤٩ ،١٩٧٦
بااينهمه نئوفاشيستها بهواقع شانس چنداني براي كسب قدرت سياسي نداشتند .طبقهي حاكم پرتغال خود
پيشتر از يك رژيم استبداديِ دستراستي آسيب ديده بود .قتل آلنده در شيلي در سال  ١٩٧٣و به دنبال آن
ديكتاتوري پينوشه نيز آن اندازه كه چپها ]ي پرتغال[ نگرانش بودند ،براي سازمان سيا و تجارتهاي بزرگ
الهامبخش نبود.
شايعهي كودتاي قريبالوقوع خصيصهي بومي و مﻼلآور زندگي سياسي بود – آتشنشانان داوطلب
) (voluntários bombeirosدر باريرو در مصب رود تارگوس در ليسبون ،با هر نشانهاي از توطئهي سياسي
زنگهاي هشدار را به صدا در ميآوردند؛ مردم هم كه اغلب در ساعات اوليه صبح از خواب بيدار ميشدند ،به
خيابانها ميشتافتند تا مطمئن شوند كه زنگ هشدار اشتباه بوده است .بهعﻼوه احتماﻻً كارگران و سربازان در برابر
هر گونه توطئهي سياسي محافظهكاران ،مقاومت فيزيكي نشان ميدادند .ميانهروهايِ پيرامونِ گروه  ٩ادعا
ميكردند كه فتنهاي تدارك ديده شده است .بنابراين در  ٢٥نوامبر اقدام عليه چپها با اين بهانه توجيه شد كه
چپها ،خود كودتايي را تدارك ديدهاند .اما اين تدارك براي كودتا بسيار كمتر از تصور ميانهروها و راستها بود.
با اين حال ،بيشك عناصر چپ اين تصور را دستكم گرفته بودند .كساني كه پيرامون كاروالو گرد آمده بودند
خواهان مسيري ميانبر به قدرت بودند .بخشهايي از چپ ،اغلب ارتش را راه ميانبرِ خود ميديدند .جنبهي منفي
دلبستگي به ارتش اين بود كه دچار انحراف و به مهرهاي در دستان ميانهروها بدل شد .رويدادهاي استوبال اينگونه
توصيف شده است» :يك ضعف اين بود كه مشكﻼت سربازان در جلسهها علني بحث نميشد .حزب انقﻼبي
پرولتاريا بيشتر مايل بود كه به شيوهاي مخفيانه و مرموز به اين مسائل بپردازد  ...در  ٢٥نوامبر كارگران ساختماني،
بولدوزرها را جمعآوري كردند و جادههاي منتهي به استوبال را بستند تا پاگناردها ،اتومبيلهاي ارتش ،نتوانند وارد
شهر بشوند .آنها نخستين حركت را انجام دادند« )گرا.(١٩٨٤a ،
كارگران ساختماني با كميتهي مبارزه تماس گرفتند و از آنان خواستند كه گرداگرد شهر را با راهبندهايي سد
كنند .كميتهي مبارزه يك راديوي زيرزميني به راه انداخت كه به مدت چند روز فعال بود .تاﻻر شهر اشغال شد.
ايزابل گرا به ياد ميآورد:
ما تﻼش كرديم كه با همهي تشكلها از جمله اتحاديهها و تشكلهاي فرهنگي تماس بگيريم .براي
راهپيمايي بيرون از سربازخانهها فراخوان داديم ...مشكل  ٢٥نوامبر اين بود كه نه اتحاديهها و نه كميتههاي
كارگري تحت كنترل حزب كمونيست پرتغال عﻼقهاي نشان ندادند ...بنابراين مردم را بسيج نكردند ...در
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هنگ ،سربازان اسلحهها را از يكي از فرماندهها گرفتند و تا زماني كه توانستند كنترل ايستگاه را حفظ
كردند ٢٥ ...نوامبر نشان داد كه كميتهي مبارزه قادر است در زمان بحران نقشآفريني كند .اما مشكلِ ...
كميته و حتي كميتههاي كارگري اين بود  ...كه بيشتر مواقع اين فعاﻻن ]صرفاً[ يك اقليت مبارز بودند .اين
ضعف در درك موفقيت حملهي  ٢٥نوامبر بسيار بااهميت است .آن نوع از مباحثات كه در كميته در
ميگرفت ،نميتوانست در محل كار رخ دهد .اين  ...بحث سياسي يك اقليت ــ روشنفكران درون جنبش
كارگري ــ بود .حتي در كميتههاي كارگري نيز نمايندگان كميتهي مبارزه كساني بودند كه ــ اگرچه صادق
و مخلص بودند ــ اما از قبل نسبت به ايدههاي كميتهي مبارزه ذهني باز داشتند ).(١٩٨٤a
فعاﻻن كميته تصميم گرفتند كه قيامي را سازماندهي نكنند ،نه به اين علت كه قادر به اين كار نبودند بلكه به اين
سبب كه منزوي ميشدند چون ديگر هيچ شبكهي ملياي از سازمانهاي همفكر وجود نداشت ٢٥ .نوامبر نقطهي
عطفي بود و فرايند انقﻼبي از بين رفت.
تأمﻼت
فشار ناشي از سرنگوني فاشيسم و ظهور ضدانقﻼب ،تمايز ميان فاشيسم و سرمايهداري را مخدوش كرد .بسياري از
چپگراها استدﻻل ميكردند كه فقط يك راهحل وجود دارد – سوسياليسم – و گزينهي ديگر بربريت است .ظرفيت
سرمايهداري براي اصﻼح و مدرنيزه كردن با استفاده از ابزارهاي سوسيال دموكراسي دستكم گرفته ميشد.
حزب سوسياليست نقش مهمي در اين فرايند اصﻼح ايفا كرد؛ استدﻻلهاي اين حزب پيرامون آزادي بيان و
كنترل كارگري براي »پيشرفت ،دموكراسي و سوسياليسم« موفق شد كه بخشهاي وسيعي از جمعيت را جذب كند
)بيرچال  .(١٩٧٩اين وعدههاي اصﻼحي كه در نقاط ديگر جهان پيشپاافتاده و تكراري محسوب ميشد ،در پرتغال
هنوز ناشناخته بود.
كنت ماكسول استدﻻلي قانعكننده دارد ،مبني بر اينكه تهييج در گذار پرتغال به دموكراسي نقش مركزي داشت:
»اين گزاره كه اين دموكراسي از دل مبارزه متولد شد ،گزارهاي بسيار قدرتمند بود« ) .(١ ،١٩٩٥در حاليكه در واقع
راهحلي نسبتاً صلحآميز در توسعهي دموكراسي در پرتغال نقش داشت [١٥] .ماكسول معتقد است كه »تحوﻻت
پرتغال بيشتر شبيه انقﻼبهاي اروپايي در دههي  ١٨٢٠و  ١٨٤٨است تا انقﻼبهاي عظيمي چون انقﻼب ١٧٨٩
فرانسه يا  ١٩١٧روسيه« .اما مقصود اين نيست كه اين جنبش براي تغييرْ بيمايه بود و ماكسول هم چنين منظوري
ندارد ) .(٤ ،١٩٩٥واقعيت اين است كه انقﻼب ]در پرتغال[ شكست خورد و نشانههاي اندكي از خود باقي گذارد .در
 ١٩٧٤و  ١٩٧٥ديوارهاي ساختمانها با ديوارنگارههاي انقﻼبي پوشيده شده بود .اكنون هيچ اثري از آنها نيست.
اين امر با تأكيد فاتحان بر اينكه به شيوهاي صلحآميز ومشروع به قدرت رسيدهاند همخواني دارد .خطري كه در
اينجا وجود دارد گرايش به همگن كردن اين ماجرا و تقليل آن به مدلي از توسعهي سرمايهدارانه و كمتوجهي به
تحوﻻت و شورشهاي اين دوره است ،گويي چيزي جز توهمات و خيالپردازي نبودهاند.
١٧

در آن زمان سرمايهداري غربي بهشدت نگران رويدادهايي بود كه در پرتغال در حال وقوع بود .رژيم اسپانيا
همچنان فاشيستي بود و فروپاشي آن محتمل به نظر ميرسيد .آمارهاي محافظهكارانهاي كه توسط دولت اسپانيا
منتشر شد نشان ميداد كه در  ١١٩٦ ،١٩٧٤درگيري ميان كاركنان و كارفرمايان ثبت شده است كه  ٦٦٩٨٦١كارگر
را شامل ميشد .سربازان در ديگر كشورهاي اروپايي ناآرام بودند .در ايتاليا بيش از هزار سرباز يونيفرمپوش كه
صورتشان را پوشانده بودند در تظاهراتي در حمايت از كارگران و سربازان پرتغالي شركت كردند .رخدادهاي پرتغال
در انزوا اتفاق نيفتاد ،برعكس ،اين رويدادها به اين سبب به وقوع پيوست كه پرتغال ديگر نميتوانست به زيست در
انزوا ادامه دهد.
نخستين وظيفهي تاريخنگار ثبت و ضبط رويدادها است  .تشكلهاي محل كار هنگامي كه با مسائل ويژهاي كه
نيازمند راهحلهاي جمعي بود روبهرو شدند ،از طريق ايجاد هئيتهاي سطحباﻻتري از نمايندگان منتخب و
قابلعزل ،مبارزاتشان را با ديگر كميتههاي كارگري ،تشكلهاي ساكنان ،كارگران كشاروزي و به ويژه اعضاي
ارتش هماهنگ كردند.
از ميان چهار تشكلي كه در باﻻ توصيف شدند ،اينترامپراساس بالقوه عميقترين ريشهها را در محلهاي كار
داشت ،اما مبارزان در جلسات اينترامپراساس نميتوانستند همواره ادعا كنند كه محلهاي كار خود را نمايندگي
ميكنند .آنها عرصه را به حزب كمونيست پرتغال واگذار كردند كه بهطور سيستماتيك شروع به تمركز بر
كميتههاي كارگري و نيز توسعهي جنبش اتحاديهي كارگري كرده بود .فرقهگرايي سياسي نيز ،بهويژه از نوع
ماركسيست ـ لنينيستي آن ،كمكي نكرد.
اينترامپراساس كمك كرد تا سربازان ردهپايين فراتر از سلطهي مقامات اعتبار و ارزش بيايند .هرچند اين رويه
بهشكل فزايندهاي بارها و بارها رخ ميداد اما اينترامپراساس از همان آغاز در اين زمينه سرآمد بود .سه نمونه از
اينترامپراساس كه در باﻻ ذكر شد ،نشان ميدهد كه چگونه كارگران رسماً با سربازان همكاري ميكردند – كه
تركيب بالقوه نيرومندي بود.
پروژهي شوراهاي انقﻼبي كارگران ،سربازان و ملوانان برخﻼف ديگر نمونههاي اين مطالعه ،تشكلي ملي بود.
ديگر گروهها نتوانستند دعوي نمايندگي  ١٦١تشكل )بهعﻼوهي  ٢١واحد نظامي( را داشته باشند .بااينحال
گسستهايي ميان مبارزهي روزمره و اين »پروژه«ي عظيم سياسي وجود داشت؛ در عمل شوراهاي انقﻼبي
ريشههاي عميقي در محلهاي كار ايجاد نكردند.
مجامع مردمي مستأجران و ديگر تشكلهاي جامعه را نيز درگير فعاليت كرد .گزارش حاضر قادر نيست بهشكلي
عميق و دقيق بر بسياري از نمودهاي اين مجامع تمركز كند .با اين همه ،مجمعهايي كه سعي داشتند ضميمهي
دولت محلي باشند ،اغلب ناكام ميماندند و با توجه به موقعيت چندگانه و متزلزلشان نسبت به دولت و نيز افسراني
كه ياريبخش ايجاد اين مجامع بودند ،در برخي مواقع مواضعشان بيربط و نامتجانس بود.
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در اين ميان ،دستاوردهاي كميتهي مبارزهي استوبال بيشازهمه الهامبخش است .اين كميته بهطور بالقوه قادر
به هماهنگي مقاومت در  ٢٥نوامبر بود اما تمايلي به سازماندهي قيام نداشت ،شايد به اين دليل كه هيچ شالودهي
ملياي وجود نداشت و نيز به اين سبب كه بسياري از مردم استوبال رويداد  ٢٥نوامبر را بهمعناي بازگشت راست
افراطي نميدانستند.
در بازهي زماني بيست ماهي كه تحول اجتماعي  ١٩٧٥ -١٩٧٤رخ داد ،صدها هزار كارگر كنترل محلهاي
كارشان ،زمينها و خانههاي بﻼتصدي را به دست گرفتند و دهها هزار سرباز شورش كردند .هيچكس پيشبيني
نميكرد كه بسياري بهسرعت به تكاپوي يادگيري و عملي كردن همان ايدههايي بيفتند كه استثمارشوندگان نيز در
تﻼش براي به دست گرفتن سرنوشت خود ،به آن ها عمل ميكنند .به گمان من گستره و عمق جنبش شوراهاي
كارگري شاخصي مهم و در واقع بنياديترين شاخص ِ ژرفاي يك فرايند انقﻼبي است.
احتماﻻً شوراها ميتوانستند نيرومندتر از اين باشند ،اما »نور كمجان و بازتابيدهي ماه ،امكان دستيابي به
نتيجهگيريهاي مهمي دربارهي نور خورشيد را ميسر ميكند« )تروتسكي .(٢٠٨ ،١٩٧٧/١٩٣٤
اين دوران ،استثنايي بود كه نيازمند مطالعه و پاسداشت بيشتري است.
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يادداشتها:
] [١سرنگوني ديكتاتوري فاشيستي پرتغال در  ٢٥آوريل سال  ١٩٧٤به همين دليل به »انقﻼب ميخك« معروف
است -مترجم
] [٢من در سال  ١٩٧٦-١٩٧٥به مدت  ٩ماه در پرتغال به عنوان سازمانده سياسي كار كردم و بارها براي انجام
پژوهشهاي بيشتر و به ويژه براي مصاحبه با فعاﻻن به آنجا بازگشتم .جزئيات اين مصاحبهها را ميتوانيد در
پاياننامهام با عنوان »شوراهاي كارگري در پرتغال  «١٩٧٥-١٩٧٤بيابيد؛ اين مطالعه عمدتاً از آن مصاحبهها
بهره گرفته است و بنابراين مواردي كه در اين جا اشاره كردهام تاريخ و نام مصاحبهشوندگان است.
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] /Inter-Empresas [٣به انگليسي  Inter-enterprises؛ در لغت به معناي »بين بنگاهها« و در اينجا
به معناي تشكلهايي بينابنگاهي و بيناسازماني است كه بر اساس نام و علت وجوديشان بين محل كارهاي
متفاوت پيوند برقرار ميكردند -.مترجم
] [٤مركز اسناد  ٢٥آوريل ) (Centro de Documentação ٢٥ de Abrilكه بخشي از دانشگاه
كويمبراست ،بسياري از اسناد مهم و مطالب كتابشناسانه اين دوران را جمعآوري كرده است .ن.ك .به
 .Chilcote ١٩٨٧دانشگاهيان مرتبط با دفتر مطالعات اجتماعي ) Gabinete de Investigações
 (Sociaisبه طور گسترده دربارهي مبارزات محلهاي كار نوشتهاند و ميتوان چندين مطالعهي موردي را
يافت كه مروري سودمند بر مبارزات درون محيط كار ارائه كردهاند كه در نشريهي آنان ،آناليز اجتماعي
) ،(Análise Sociaجلد يك ،درباره  ٢٥آوريل و مبارزات اجتماعي در بنگاهها ) O ٢٥ de Abril
 (e as lutas sociais nas empresasدر دسترس است )سانتوس و همكاران.(١٩٧٦ ،

]) ،Wildcat strike [٥تحتاللفظي بهمعناي اعتصاب گربهيوحشيوار(  ،اعتصابي است ناگهاني كه توسط
كارگران متشكل اما بدون مجوز ،حمايت و يا تاييد رهبران اتحاديههاشان انجام ميشود؛ اين گونه اعتصابها كه
به علت خصوصيت غيرقابلكنترل و غيرقابل پيشبيني بودنشان به اين نام خوانده ميشوند ،اغلب غيررسمي و
غيرقانوني تلقي ميشوند -مترجم
] [٦حزب سوسياليست برخﻼف حزب كمونيست آشكارا از اعتصاب حمايت كرد و بر ماهيت دموكراتيك )يعني
غيرحزب كمونيستي بودن( سازماندهي اعتصاب تأكيد داشت .اين كار شهرت حزب سوسياليست را به عنوان
جرياني »دموكراتيك« و متعلق به »جناح چپ« افزايش داد -امري كه بعدها اهميت آن مشخص شد.
] António de Spínola [٧آنتونيو اسپينوﻻ ) (١٩٩٦-١٩١٠از ژنرالهاي محافظهكار پرتغال و قائممقام
رئيس ستاد ارتش پيش از سرنگوني رژيم فاشيستي و مغضوب حكومت بود .وي كه زماني به عنوان داوطلب در
جنگ داخلي اسپانيا در كنار فرانكو جنگيده بود ،معتقد بود پرتغال از نظر قدرت نظامي نميتواند در اين
جنگهاي استقﻼل مستعمرات به پيروزي برسد .بنابراين وي پيشنهاد نوعي فدراسيون با مستعمرهها را مطرح
ميساخت اما استقﻼل مناطق تحت اشغال را نيز به هيچ وجه نميپذيرفت .وي به قيام  ٢٥آوريل  ١٩٧٤پيوست
و پس از سرنگوني مارچلو كائتانو )آخرين رهبر رژيم فاشيستي پرتغال كه پس از مرگ ساﻻزار جانشين او شده
بود( به عنوان نخستين رئيس دولت موقت جديد برگزيده شد اما به سرعت مواضع راستگرايانهاش و
نقطهنظرهاي كامﻼً مخالف ميان وي و ام.اف.اي به روشني آشكار شد .در حالي كه ژنرال محافظهكار در اولين
نطق رسمي خود به عنوان رهبر حكومت نظاميان از باقي ماندن پرتغال در تمامي قارهها صحبت ميكرد،
افسراني كه قيام كرده بودند براي استقﻼل مستعمرهها مصمم بودند .وي بيش از چند ماه در مقام خود باقي
نماند و ناچار به استعفا شد .وي و حاميانش در  ١١مارس  ١٩٧٥دست به كودتا زدند كه ناموفق بود .اسپينوﻻ
پس از كودتاي نافرجام به اسپانياي فرانكو گريخت و بعدها به برزيل پناهنده شد .گفته ميشود كه وي در تبعيد
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رهبري يك گروه تروريستي شبهنظامي ضد كمونيستي راست افراطي را برعهده داشت .با اين حال مواضع
راستگرايانهي اسپينوﻻ نتوانست نقش او را در قيام  ٢٥آوريل  ١٩٧٤كمرنگ سازد .او در دههي  ٨٠ميﻼدي به
پرتغال بازگشت و در سال  ١٩٨٧رسماً از سوي رئيسجمهور وقت به عنوان سمبل انقﻼب پرتغال ،باﻻترين مقام
نظامي به وي اهدا شد!  -مترجم
]) Silent majority [٨به پرتغالي  .(maioria silenciosaجريان اكثريت خاموش ،جرياني محافظهكار
در ميان بخشي از جامعهي مدني و نظاميان پرتغال بود كه پايگاه اسپينوﻻ محسوب ميشدند -مترجم
] [٩نيروهاي رقيب دو مدل متفاوت براي ساختن جامعهاي سوسياليستي ارائه ميكردند :تمركزگرايي و قدرت
خلق .مدل متمركز كه حزب كمونيست پرتغال مدافع آن بود ،از يك گذار سوسياليستي از باﻻ و الغاي مالكيت
خصوصي و در نتيجه پايان بخشيدن به استثمار دفاع ميكرد .مدل قدرت مردمي )»قدرت خلق«( كه ام.اف.اي
در اوايل تابستان  ١٩٧٥به مفصلبندي و بيان هرچه شفافتر آن كمك كرد ،با اين مفهوم سوسياليسم »از باﻻ«
مخالف بود و بر مشاركت مستقيم همگان تاكيد داشت.
] Comando Operacional do Continente (COPCON) [١٠نيرويي كه با هدف حفاظت از
فرايند گذار به دموكراسي تاسيس شد .اين نيرو كه شامل تفنگداران دريايي ،چتربازان ،كماندوها و پليس نظامي
بود و هدايت آن را ژنرال كاروالو برعهده داشت ،نقش مهمي در اصﻼحات ارضي ،اشغال زمينها و ملي شدن
صنايع ايفا كرد - .مترجم
] ،Otelo Saraiva de Carvalho [١١اتلو سارايوا جي كاروالو ) -١٩٣٦تاكنون( .وي سازمانده و معمار
انقﻼب ميخك در  ٢٥آوريل  ١٩٧٤بود .وي پس از سرنگوني فاشيسم ،فرماندهي نيروي امنيت داخلي را بر
عهده گرفت .او به جناج چپ ام.اف.اي تعلق داشت و به چپگرايان راديكال نزديك بود – .مترجم
] [١٢در اين مورد بايد اندكي احتياط به خرج داد .بسياري از اين اشغالها ناشي از ضرورت بود ،زيرا مالكان و
زميندارانْ كسب و كارها را رها كرده بودند .عموماً محلهاي كاري كه تحت كنترل كارگران بود بنگاههاي
كوچكتر بودند و نه ضرورتاً بنگاههايي كه مبارزترين كارگران را داشتند.
] Retornados [١٣يا بازگشتگان ،لقبي است كه به شهروندان پرتغالياي اطﻼق ميشد كه در خﻼل
سالهاي  ١٩٧٤تا  ١٩٧٦از مستعمرات سابق پرتغال كه به تازگي استقﻼل يافته بودند )كيپ ورد ،گينه بيسائو،
سائوتومه و پرنسيپ و به ويژه آنگوﻻ و موزامبيك( به كشور بازميگشتند .با آنكه اين اصطﻼح به بازگشت اشاره
دارد ،اما بايد توجه كرد كه بسياري از اين افراد در كشورهاي مستعمره پرتغال به دنيا آمده و يا از كودكي در
آنجا زندگي كرده بودند .بازگشت جمعيت زيادي از ساكنان مستعمرات بر جامعهي پرتغال تاثير عميقي گذاشت
– مترجم
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 به رهبري،اي بودند.اف. شماري از نظاميان چپ راديكال كه از اعضاي جناح چپ ام،١٩٧٥  نوامبر٢٥ [ در١٤]
 اين نظاميان با اين تحليل كه جناح راست )همانند شيلي( در تدارك.كاروالو دست به كودتايي نافرجام زدند
، در پي شكست آنان. كودتاگران چپگرا نتوانستند حكومت را به دست گيرند.كودتاست قصد پيشدستي داشتند
نيروي امنيت داخلي منحل شد و كاروالو به زندان افتاد و توسط شوراي انقﻼب از تمامي مسئوليتهاي خود خلع
 مترجم- .شد
[ انقﻼب پرتغال به اين سبب كه بدون خونريزي و آشوب انجام شد در تاريخ پرتغال به »انقﻼب١٥]
 مترجم- دموكراتيك« شهرت دارد
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