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  مھدی کاظمی بيد ھندی :  مطالب   انتخاب وبرگردان           

  

  مقدمه                  

  

وده که جريان بتظاھرات وسيعی درکشوربرزيل در ، شاھديم – 2013ژوئن  –ھمانگونه که اين روزھا           

 ؛ تفاوت ھائی داشته است کشورھا انجام شده وميشود ،سايرن ، با تظاھراتی که درامطالبات مطرح شده در" اظاھر

نا رضايتی در   ترافيک درشھر ، عمومی ،حمل ونقل ، شھرھا مشک1ت ک1ن له تمرکز مطالبات روی مسائل ومازانج

فساد اداری دارند ،  گزافکه ھزينه ھای  -ی ورزشی ء جديد بويژه استاديم ھا – مورد اجرای برخی پرژه ھای شھری

  .ان مواجه اند روزمره با  بطور مشک1تی که شھروندان ساير ب1خرهو

، معض1ت وکاستی ھای شھری ، بويژه ک1ن شھری   انجائيکه اين تظاھرات تا حد زيادی به مشک1تاکنون از    

سطح  کل دادنء جنبش ھای مردمی جديد درحال شکه در درامده ، یپديده ا ، ع1وه بران بصورت وندمربوط  ميش

درکشورما  چندبوده ، ھرحال تشديد وافزايش در ھم ماکشور درک1نشھرھای، مشک1تی که  است جوامع شھریء جھان

 ء با ادامه وضع موجود و تشديد"يقينا.  کمترمطرح بوده است مشخصی بصورت مطالبات سياسھنوز ھااين کاستي

    .  باشيم ، سياسی جنبش ھایچنين منتظرظھور ت مورد بحث ، بايدض1عم

وروبرو شدن با  ھاو نحوه سياست گذاريمورد روال ابتدا تاکنون دراين سايت ، ازموضع انتقادی ايکه در ءدر ادامه    

شته از گذ تشديد مشک1ت بخش شھری بويژه معض1ت ک1ن شھرھا را.  داشته ايم ، کشور جاریءشھری معض1ت 

که طی دھه کليشه ای دانستيم ھای طرحھا وسياست گذاري ناشی دیتا اندازه زيااوضاع اقتصادی ، اجتماعی وسياسی 

وضعيت موجود ياداوری نموديم که ادامه اين روند مشک1ت  نيز اين مھم راھمواره . ھای گذشته درجريان بوده است 

  . سوق خواھد داد  ،قابل حل بودن غير به وضعيتدر اين  زمينه  در بخش شھری کشوررا

تقاضاھای مطرح شده توسط تظاھرات شھروندان  ی ميانبسيارتشابه  ،  ادامه اين بحثدر ، گذشته از اينکه      

بررسی علل مشخص اين نوشته  قصدمان در  .مشاھده خواھيم نمود  ، با معض1ت شھرھای خودمان را ، برزيلی 



ا مشاھده رويددادھای در تا  ب. د ، خواھد بود نوغافلگير کننده مينمايتا اندازه نوظھور ، چنين جنبشھائی که شکل گيری

ضايعات روال مشکل افرينی که  و عواقب بيش از پيش توجه دست اندرکاران خودی رامتوجه ديگری جريان درکشور

       . ادامه ميدھند بنمائيم 

شھرھای بزرگ مشابه ديگری نيز در" رات ، تظاھرات ظاھراتظاھ ھمزمان با اين موضوع مھم ديگر اينکه ،       

درتوجيه علت . ترکيه در جريان بود ، که نخست وزير ترکيه انرا مشابه وھمانند تظاھرات در شھرھای برزيل دانست 

عواملی که توطعه خارجی ، و" ک1 ،مردان خاورميانه ای دولتسايرھمانند  نخست وزيرترکيه ، وضعيت پيش امده ،

(  شتی افراد اخ1ل گرمعترضين راھم م.  ؟! دانست را مسئول جريانات پيش امده ، اھان قدرتمند شدن ترکيه نيستندخو

  .دانست )  وب1خره سايراظھاراتی که با ان اشنا ھستيم! خس وخاشاک خودمان ھمانيا 

را صحيخ ندانسته وجنبشی که در ترکيه انپس شنيدن اظھارات نخست وزير  زيلبر مسئولين دولتاما در مقابل ،       

يری مطالبات جديد شھروندان دانسته وبر گناشی ازتحوRت وشکل و متفاوت با ترکيه را کشورشان در جريان است

واقع ودر ارگانھای مسئولمسئله را ناشی از قصور  ! به معترضين  دادند" ک1حق را  ،خ1ف نخست وزير ترکيه 

مابايد نخست به . .  "رئيس جمھربرزيل گفت  ديلما روسف   چنانکه خانم . د دانستن شرايط حاکم بر وضع موجود

ميان دروذينع ھای ديگر ارگانھا ا ا را بھ اين خواستهی دموردرھر واستھای مردم گوش فرا دھيم وسپس مطالبات وخ

  " . .د نفته شوگر انھاخواست  درارتباط متقابل با  با مشارکت مردم و ، تا اينکه تصميمات ھمواره بگذاريم

تعيين کنندگی عوامل  واقع در ، جود تفاوت ھائی که جنبش ھای اخيردرکشورھای مختلف با يکديگردارنداما باو    

 . شان مربوط ميگردد قمتفاوت تحق اشکالبه بيشتر ، در حقيقت ، تفاوت ھائيکه . ست ھای انھاتفاوتاز بيش مشترکشان

ميتوان ناشی راگردند ؛  ظھورجنبشھای مذکورسته ھائی که مطرح مياوخو شعارھابحث با توجه به اين ادامه بھرحال در

  . از عوامل مختلف دانست  چند گروهاز

عمل  معترضينن کاتاليزری جھت بھم پيوستدرواقع  عواملی که برخی ازانھا  بصورت وسيله ارتباط ويا  -الف       

از نظر ميزان   -مردم بدون انھا امکان برقراری ارتباط وبسيج  ،وزه امر "اجتماعی که واقعا ھای شبکه : مانند . مينمايد

بدون وجود رھبریء  ، حتیوسيله ارتباطی که بسھولت  . بودخواھد مشکل  -معترضين وسرعت برقراری ارتباط 

 شبکه ھای –اما انچه در رابطه با اين عوامل  .د نمشخص ، امکان بسيج وسيع وھمگانی را بسرعت فراھم مياور



برخی گرايشھای خاص ھمواره در صدد القاه اين برداشت اند که گويا علت :  اين استکه  ، قابل توجه است –اجتماعی 

 تاان حد پيش ميروند که جنبشھای اخير اميز اغراقادعای اين درانھا . اند شبکه ھای اجتماعی  "اصوR اين اعتراضھا 

  .   تر ميخوانند يانق1ب  فيس بوک يا توئ را

 ليبراستی ھای نئوتسياس اعمال مخربنظران روی ان تاکيد دارند تاثير به اتفاق صاحب قريباما واقعيتی که اکثر) ب     

 جذب در پی ، که جوامعی درچون سياست ليبراليزه کردن فعاليت ھای اقتصادی . جوامع ک1ن شھری است بويژه در

 وساير اق1م اقتصادی از يک سو بھای فضا ھا و خدمات شھریھستند ، سياست ھائی استکه ، سرمايه ھای بين المللی 

 -د نانجام ميشووفراھم اوردن شرايط سوداوربرای سرمايه گذاران با تاکيد برخصوصی سازی بيشتر" اچون اکثر - را 

بجای افزايش  ، ازسوی ديگر درشرايط سختی که پيش ميايد بفرض وبعنوان مثال در بخش مسکن .د نافزايش ميدھ

افزايش قيمت وکمک به Rيه ھای اجتماعی که درامد شان درجھت کنترل بيشتر ، )سوسيال( اجتماعی ینودھای مسکواح

داده  را کاھشمسکن ھای اجتماعی  تعداد روز به روز اغلب ، ان چنان نيست که افزايش قيمت ھا را تحمل نمايند

ھم اکنون درک1نشھرھای اروپائی ھم شاھد . د نمياورش بصورت افسارگسيخته ای دراين بخوافزايش قيمت ھا را در

   .چنين وضعيتی ھستيم 

نتجه نارضايتی ودر بوجود امدن معض1تدرتاثرگذاری بيشتر حال، در امروزه،  اين زمينهدر کهعوامل ديگري)پ  

غلب ا :بگونه ايکه ميتوان گفت  .استپيرامونی کشورھای دربويژه عمومی ھستند ؛ عمده شدن مشک1ت ک1نشھری 

دان ندرجھت پاسخگوئی به مطالبات شھرو" مورد اين ک1نشھرھا بکارگرفته ميشوند، کمتر تماماکه دری ئھاسياستچون 

  .  بصورت معضل در مياورد  را ھمهء جھات افزايش داده واغلب انھاست ، معض1ت اين ک1نشھرھا را ازا

ی جستن با دور -بخيابان ريختن شھروندان برزيلی  - ھابرای روشن شدن جوانب مختلف اين رويداد  ، بنابراين        

نظريات مختلف ومتنوع صاحب ،  اين نوشته سعی خواھد شد رسانه ھای بين المللی درء ازبعضی تحليل ھای جھت دار

مورد تحليل واظھار نظردره زھا باين رو، که اغلب درمحلیت مداران سياسدولت مردان و نظران ، پژوھشگران ،

       . گرددمنعکس  ،پرداخته اند  جاری رويدادھای

 - به خيابان ريختن مردم در شھرھای بزرگ برزيل  -مورد رويداھا مذکوردراين روزھا اکثرنخبگان محلی در        

ما در اين سايت   .دارند کما کان ادامه  ،انجام ميشوند که اظھارنظرھا وتحليل ھائی .اظھار نظرھای بسياری داشته اند 



اھميت  ،  تاحدی که بتوان . واھيم نمود در حد امکانات محدودمان نظريات مختلف ومتفاوت را مطرح نمائيمکوشش خ

درحال  . شوندشناسائی  ، گراقععينی ووابگونه ای نقش دارند ، چنين جنبشی  امدنبوجود درکه  یوتعيين کنندگی عوامل

تظاھرات ، رسانه ھای مختلف با شخصيت  حينرصورت مصاحبه ھائی ايست که دھا ب وتحليلنظرحاضراغلب اظھار

ح تحليل ھای انتشار يافته را بترتيب مطر" در ادامه سعی خواھد شد اين مصاحبه ويا بعضا.  داشته اند ، ھای پيش گفته

  .نمائيم 

  

  برزيلرئيس جمھور سابق کاردوزو   ھنريک فرنادو مصاحبه  روزنامه فوليا ِد سائوپائولو با فرازھائی از         

  در باره تظاھرات جاری       

    Rio de Janeiroin  1931 18. Juni(*  Fernando Henrique Cardoso(  متولد فرناندوھنريک کاردوزو       

  1982  International Sociological Association    (ISA)- .1986رئيس  سابق انجمن بين الملی جامعه شناسی . جامعه شناس  -          
  

  بنيان گذار حزب سوسيال دموکرات برزيل   -     
  

  2002-1995رئيس جمھور برزيل   -          

  

     

ھلی کوپترھا  سروصدایاشين ھای پليس، مآژير  2013ژوئن  20درغروب پنجشنبه  ، در حاليکه            

ھنريک  ور سابق فرنادوبفاصله دورازاپارتمان مسکونی رئيس جمھ  ھای معترضين ،ھمراه با فريا د وشعار

  .شنيده ميشد ، مصاحبه خود را با او اغاز نموديم کاردوزو 

شت سر گی راپرئيس جمھور سابق که ھفته گذشته ھشتاد ودو سالازخبرنگارروزنامه فوليا ِد سائو پائولو         

   خواھند شد ؟   بيشترراھپيمائی ھا بنظر شما    :ميپرسد گذارده بود ، 

  
 ،است که صاحب نظران وتئوريھائی  در باره نظريات ، م انتشار کتاب خوداوکه در اين روزھا سرگر       

نموده  هائار معاصر برزيل دوران ويژگيھای اوضاع واحوال ودر باره ، دانشمندان علوم انسانی  روشنفکران 

در پاسخ . قادر به توجيه اوضاع کنونی نيستند  ھا ين باور که ھيکدام از اين نظريه انھم با ا ميباشد ،  البته ند ا

قادر به درک   که سياست مداران ماھم در شرايطی نيستندبا کمی مکث ادامه داد ،   ؟ بيشتر از اين : گفت 



مهء اين اعتراضات  ، يا رم احزاب نيز توانائی رصد  وفھم ھحتی شک دا .وارزيابی نارضايتی عمومی باشند 

  .در ادامه شاھد مصاحبه کوتاه مان با او خواھيد بود . پيام ان را داشته باشند  يافت حداقل  در

  

  باره درحال انتشار کتابی در ،ازاين گفته بوديد شماھمينطور که پيش:  ِد سائو پائولو فوليا        

  وروشنفکران معاصری ھستيد که  نظريات مختلفی را در باره اوضاع واحوالپردازان  نظريه           

  چگونه اين نظريات ميتوانند در تبيين وآسيب شناسی  . مطرح نموده اند برزيل معاصردوران            

  وقوع است به ما ياری رسانند ؟   انچه در حال          

دنيائی ما در. ک وتوجيه نماينددر را استحال وقوع يتوانند ونخواھند توانست انچه درانھا نم -ک .ه.ف          

صددند  در اما اند بدون سازمان يافتگی طبقاتی که يااند ،  ميکنيم که طبقات اجتماعی يا سازمان داده شدهزندگی  

اولين تظاھراتی . نيست  جامعه اين تظاھرات مربوط به بخش ھای سازمان يافته.  ددھن راسازمان را که خود

  .نھم بدون وجود اينترنت آ .بود  1968اين نوع که من شاھد ان بودم ، در پاريس  از

  

چه تغييرات مھمی در پی خواھد داشت ؟ -فوليا         

ان در .تونومی خواه بود زادی واُ آفرانسه انزمان گذشت ، يک جنبش انچه در .تغييرات زياد  –ک . ه.ف      

 تنھا وسايلی که داشتند پرچم سرخ با داس وچکش .خود را براحتی انتقال دھند اتاحساس، ھا نميتوانستند زمان ان

گرسنگان جھان بپاخيزيد را سرمی   :که ميگفت  را سوسياليستی  ناسيونالانھا سرود انتر. يا پرچم سياه بود ويا   

 ھای سياسیفرانسه حزب ، سنديکا و سازماندر .گرسنگی مواجه نبودند  با مردم انجادر کهدرحالی . دادند 

" تقريبا  .با اينتر نت وگسيختگی طبقاتی وسيع تر، وضع متفاوت شده است اما حاR   .مختلف وجود داشت 

مطالبات بسيارند ، . ميگيرد  درخيابان شکل وجود ندارد  ؛ ھرچه ھست بگونه ای خود جوش رھبری ای ،

"  اتصالی تئوری" تحت عنوان 1970، درسالھای  را بياد انچهن وضعيت من اي. مل ھمه چيز باشند ميتوانند شا

.، مياندارد   مطرح نموده بودم   spark 

   



؟زندگی ميکنيم  , برق اتصالی ,ماننددر يک وضعيت  معتقديد -فوليا           

، که جرقه ھای ان به واقع حکم يک فتيله يا چاشنی انفجاری را داشت بھای بليط اتوبوس در – ک .ه.ف        

. بخش ديگر سرايت نمودند   

 حتی تھيدستانی نيستند" عمدتا، اينھا ھستند که فرياد ميزنند . جوانان اند . جزئی از طبقه حاکم نيستند ،  ھااين   

 عدالتیانھا بطورکلی در مقابل بی . نباشند  ان به پرداختدرقا بفرض ، خدمات شھری یافزايش بھاکه دراثر

حمل ونقل  استاديوم ھا ،ساختن گزاف  فساد اداری ، مخارج: ھا درمقابل ھمه ء بی عدالتی  . داده اندسرفرياد 

. بسياری از کاستی ھای ديگرشھری و  

  

؟ھای اخير در اين ماجرا چگونه بوده است  نقش دولت –فوليا       

ئی ھمچون يک ايدئولوژی ؟ مطرح انچه او گواخر با روی کارامدن دولت  لوR  در اين سالھای  –ک .ه.ف   

بفرض    يعنی نه بخاطر اينکه.  ھم مصرف کنيم  بيائيد ھر انچه خوب است ما. مينمود تشويق به مصرف بود 

 اين خود موجب شکلی از رشد شد. پس نميتوانم يک اتوموبيل داشته باشم   ،يک لباس کار پوشيده امچون   من 

ينجا مصرف ميکنيم ا وبعد سرمايه گذاری ؛ اما ما ميشودن نخست پس اندازچيدر. چين بود  ءکه نقطه مقابل رشد

دليل . بيشتر ميخواھيم  ، کافی نيست کنيم مصرف انجه ما ميتوانيم  :در خيابان ميگويند .  بدون سرمايه گذاری

.ت اينجا جھان عرب ، ايتاليا ويا اسپانيا ھم نيس. بيکاری چندانی نداريم . وجود ندارد  ھم مشخصی  

  

. . . . اسپانيا وايتاليا با بحران سياست مداران مواجه اند – فوليا        

تفاضاھايشان نھادھای مختلف ، کانالھای مشخصی که اغلب مردم قادرنيستند در.اينجا ھم ھمينطور -ک .ه.ف     

جنبش  ءھدف. ته بود جنبشھای اخيرنھاد مشخصی را ھدف نگرفھيچکدام از. را براورده مينمايد ، شناسائی کنند 

خود کامه را سرنگون کنند ، ان عرب مردم ميخواھند حکومت ھای جھدر. ء مشخصی نيست اخير شخص ونھاد

. اينجا نه   

        



مواجه ايم ؟  2005ايا اکنون با وضعيتی مشابه رويدادھای حاشيه شھر پاريس در  –فوليا         

اما اينجا اين چنين  ،ند  ومذھبی مواجه بود دائی وتبعيض نژادیبا ج ،پاريسدرحاشيه شھر ، انجا –ک .ه.ف  .

   نيست

 ھم نيستند ، متعلق به سنديکا ، حزب ويا سازمان خاصی ويا مورد تبعيض حاشيهامده اند در اينھائيکه به خيبان 

. ريخته اندبان ا بلکه در اثر نارضايتی عمومی ، ھمه به خي. نميباشند   

     

  ؟ نارضايتی ، ی چهبرا –فوليا      

با مشک1تء  حمل ونقل عمومی ، فساد . چون زندگی در شھرھای بزرگ سخت ومشکل شده  – ک.ه.ف     

َندار برای . مسائلی که ھمهء طبقات اجتماعی را بستوه مياورد . امنيت وغيره مواجه ايم  اداری ، الودگی ،

دارا ، ک1فه است چون يک ساعت .  ه ستوه ميايد رسيدن به مقصدی دو سه ساعت دراتوبوس مملو از مسافر ب

ھيچ حما يت ومحافظتی ازَندار. دارا  توسط محافظانش احاطه شده . يا بيشتر درترافيک وراه بند ان مانده است 

.  بر خوردار نيست   

 ين کار بمب در واقع با ا .دولت ھای اخير با تشويق استفاده بيشتر از اتوموبيل، وضع را وخيم تر نمودند      

شايد بخاطر ھمين ھاست که تورم تشديد وارائه وام ھای   ، اتوموبيل قسطی بيشتر.  شد در دست شھرداران رھا

کنم ھيچ حزبی بتواند از فکرنمي  .فقدان رفاه نه چندان قابل توجيه ميباشد  : مشکل عمده  .  اعتباری محدود شدند

  .اين وضعيت بنفع خود بھره برداری نمايد 

     

  شمافکر ميکنيد اين جنبش موجب تغيير درشيوه سياست گذاريھا شود ؟ –فوليا     

ويا  ،ولی نميدانم احزاب ظرفيت درک واحساس ھمه اين تغييرات . باعث بعضی تغييرات خواھد شد  – ک.ه.ف

.  را داشته باشند  ، حداقل پيامی که ازطريق رسانه ھای اجتماعی طرح ميگردد  

 



شک داريد ، تاثير متقابل رسانه ھای اجتماعی را بتوان : شما در مصاحبه اخيرتان گفته بوديد  - فوليا     

زمينه داريد ؟ اينارزيابی ای در اکنون چه. بصورت اقدام سياسی مشخصی عينيت بخشيد   

نول کاستل ه شناس اسپانيائی مانظريه پردازدراين زمينه جامع. اقدام سياسی مشخصی را نميبينم  –ک .ه.ف      

 )  پروِسه دور ( رويه نھادی ھنوزبصورت -بکه ھا وزندگی سياسیکه ميگويد ارتباط متقابل ميان ش. است   

ھيچکدام احزاب سياسی . شکل بگيرد  )پروسه دوری (رويه ای  ده ، اوحتی شک دارد چنين در نيام  مشخصی

.ط وتعلق چندانی به اين يا ان حزب ندارند ارتبا ھم تظاھر کنندگان.برزيل ارتباطی با اين پديده ندارند   

 

چگونه ديديد ؟را )م -فرماندار ايالت سائوپائولو(مينوجرالدوالکي) م –سائوپائولو ءشھردار لبنانی تبار(اد حدّ  ووضعيت  فرناند –فوليا       

 .دھندصحنه نشان اھند خودرا به صورت نماد حضوردرانھا ميخو ؛ميکنم قابل درک باشد فکر  –ک .ه.ف 

. و شد ور يافت وھُ ضح )رئيس جمھوری کنونی برزيل ( ھمانگونه که ديلما   

 

.و شد لوYھم در مراسم گشايش بازی ھای پان امريکن  ھُ  –فوليا        

ھو کردن  در مورد ديلما انچه قابل توجه است ، ھوکردن نيست ، بلکه تداوم. ولی ان متفاوت بود   -.ک.ه.ف 

 . ،  طبيعی است که جمعيت اورا ھو خواھد کرد  م مسئولين استاديوم در انجا حاضر شدھنگاميکه بنا.  بود 

ولی . ولی اين بدان معنی نيست که انھا مخالف ديلما ھستند .  مدت زيادی ھو کردند ھمچنان که مشاھده شد ، 

.چنين وضعيتی قرار دھد ، چرا بايد خود را در مخلف اين ھستند که  

 

مواجه ايم ؟ عمومی با بی ميلی وعدم جذابيتر اين بناب –فوليا        

مدام تبليغ نموده وانرا انچنان  اين بھبود محدود را وضع مردم کمی بھتر شده ، اما دولت. بلی  –ک . ه.ف    

اين دولت انچنان گرايش به تبليغات  .شگفت اور وحيرت انگيز نشان ميدھد ، که جذابيت اش را از دست ميدھد 

خانه ء بھتر " و "  خانه من ، زندگی من " . مارکتينگ  باشند  هء برنامه ھای دولت گوئی بايد قابلھمدارد که 

.  خوب حاR  ھمه خواھان انند . موجب بوجود امدن يک وضعيت مجازی از رفاه شده است   اينھا ھمه" من 



زندگی روز .  بلی  مردم ، گرفتنفاصله  با اما. نميدانم در اين شرايط با بی رغبتی وعدم جذابيت مواجه ايم 

ولی بھبود محسوسی در کيفيت  ،خوب  ؛ بيکاری چندانی نداريم. ست که دولت نويد ميدھد آنبروز سخت تر از

 مصرف درجريان زدھا برای اينکه بتوان باافزايش دستم. بوجود نيامده است  ھم   اشتغال وسطح دستمزد ھا

 ھای اعتباری وام دريافت برای جبران کسری خود به مردم سببن يدب .ناچيز بوده است ھمراه شد بسيار کمی

. ھای دولتی را بيش از پيش مقروض مينمايدکدولت ارائه وام را ادامه ميدھد ،  بدين ترتيب بان .روی مياورند 

  .بصورت يک سياست وروال دائمی در امد  ، زمان بحران ضروری بوددر واقع ارائه وامی که در  يعنی

 

؟ ھای اعتباری خواھيم بودوام جريان فروپاشیان شاھد يا بعد از 2014بنابراين قبل ازانتخابات  - فوليا       

. . . .کی ميداند ، کی ميداند    –ک .ه.ف      

  

برخی ازعلمای سياسی معتقداند ھنگامی که موقعيت سياسی دچار ضعف است ؛  - فوليا       

ئی وجود دارد؟ در اپوزيسيون خ^ که شما ميپذيريد . رفتن به خيابان استبن بست خروج از راه  

اپوزيسيون ھميشه بسيار . را مشاھده نمائيد  تلويزيون مجلس سنا ،خ1ئی وجود ندارد ، کافی است  - ک .ه.ف    

در واقع ھم دولت وھم . پژواکی در جامعه ندارد . کسی به ان توجه ای نميکند . خشن بوده ، اما ُمرد ه است 

.در اين ميان خيابان  بود که مھم وعمده شد . يون در اين جريانات کوچک شدند ااپوزس  

 

چھره ھای جديدی را مطرح نمايند ؟    ممکن است احزاب دست به تغييرات زده و ايا -فوليا        

رقرار ولی احزاب ميبايد در وضع موجود ، بامردم ارتباط  جديدی را ب. اميدوارم که چنين کنند  –ک .ه.ف     

مواد مخدر را مطرح کردم ، ھيچ حزبی توجه ای من مسئله  "فرضا . ه ميگويند چنخست بايد ديد مردم . نمايند 

ه وسايط نقلي شھری و حمل ونقل خوب چه مواردی واقعی ھستند ؟ . اما اين پديده موضوعی واقعی است . نکرد 

من شايد چون قديمی . ف کننده است  ديگرحق مصر مشکل.  ترافيک در شھرھای بزرگ  معضل ،ھمگانی 

 ، ھستم  ، ترجيح ميدادم احزابی وجود ميداشتند که قادر ميبودند  با مردم حول موضوعات واقعی مورد بحث



در نتيجه دولت با  ،ميديا ؛ در .در کجا مطرح ميگردد درواقع  اما اين ديالوگ امروزه. برقرار نمايند ديالوگ 

      .ميديا  با  در واقع  کی در گير است ؟ 

  

اجتماعی بخش مھمی ازبحث ھا را بعھده دارند ؟) رسانه ھای(ميديا  -فوليا      

. ولی برای بسيج مردم  ، بدون شک . برای بحث ، من نميدانم  – ک.ه.ف      

 

ائيد ؟مشما توئيتر ، فيس بوک وساير رسانھای اجتماعی را پيگيری مين –فوليا      

 .  را وقت وفرصت زيادی برای اين پيگيريھا  . اندازه ای تارا  يس بوک وبرخی بلوگ ھای ديگرف.  توئيتر نه   

 ندارم

 
 

شما امروز در تظاھرات شرکت ميکنيد ؟ - فوليا    

يتوانم در تظاھرات شرکت کنم ، چون ممکناما ممکن است تا خيابان بروم ؛ ولی نم ، با لبخند  نه –ک .ه.ف  
 

تی بشودان برداشت نادرساز است   
 

سائوپائولو برزيل ساعت سه بعد از ظھر   2013ژوئن  22                       
 


