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  چه کسانی به خيابان امده اند ؟         

زمانی که با بزرگترين بسيج  .داريم مردم سا>ری برزيل درسده بيست ويکم قرار اکنون در لحظه بنيادی   -1     

   .توده ھا درسده کنونی مواجه ايم 

ميليون نفر 1.2که به  (اکثريت قريب به اتفاق معترضين   ) ھمچنين با تداوم ان تا اين لحظه( در اغاز  – 2     

، بدون کمترين تجربه  طبقه متوسط) سال  25حد اکثر تا ( متشکل از جوانانء ) در بيستم ژوئن کنونی رسيدند 

درصد ھم تاکنون در ھيچ  71. سياسی ندارند  زب وسازمانحدرصد تعلقی به ھيچ   84. سياسی قبلی ھستند 

  .ياسی شرکت نداشته اند تظاھرات س

          

  مان دھیويژگيھای ساز      

اين ويژگی . نداھرات بطورعمده توسط شبکه ھای اجتماعی فرا خوانده شده اظتجوانان برای مشارکت در -3      

  عربیصورتيکه دربھار هبرزيل بدراين سابق برھرگز ، کهگيری واقعيت سياسی جديدی است واقع مبين شکلدر

ء اين جنبش فاقد رھبریء سازمان يافته: ، اين استکه  نآ ويژگی ديگر. مواجه نبوده ايم ،  گرفتاستفاده قرارمورد 

از طريق تماس ،  روابط .شد  ميبا) ھا  اُ .جی.، سازمانھای حرفه ای ، سنديکائی وانسياسی، رھبر حزب(متعارف 

به . ميگردد برقرارا نرا ميپذ يرند ، وپاسخ مثبت داده اين فراخوانھا به وديگرانی که  ميان کسانی که فرا ميخوانند



  .گذارده ميشوند ، کناربصورت راديکال  ، یقرن بيستم ءسياسی ھای نمايندگیبيانی ديگردرچنين وضعيتی ساختار

بوضوح نشان  ،جوانان معترض نارضايتی ومخالفت خود را با ساختارھای مذکور، برخی مواقع دربقسمی که 

   .ميدھند 

جنبش ( MPLال  . پی . ام  ،پاس آزاد  ، درواقع با بسيج طرفداران جنبشاعتراضی  حرکت ھای  – 4     

. ) رايگان  ميباشند  ءکه خواھان يک سيستم حمل ونقل ھمگانیاجتماعی برزيلی متشکل از فعالين با گرايش چپ 

  در شھر سائوپائولو، ژوئن 13در روز نظامی پليس  PMام  .اندازه پی  ش ازبيخشونت اعمال  اما  .اغاز گرديد 

انچه دراخرھفته بصورت گسترده ای در . والدين شان داشت بازتاب گسترده ای ميان جوانان و با معترضين ،

  . شبکه ھای اجتماعی مطرح گرديد 

جريانات  اين مقابل فرمانداران وبطورکلی مسئولين در ھای محلی،دولت ءاغلب در روزھای نخست ، – 5     

: شھردار سائوپاولو بود که ، فرناندو حّداد موضع ، ھمه نسنجيده وسخت تراز ؛ موضع روشنی نشان ندادند

 حالی که کاھش مورددر. ( ا ان قاطعانه مخالفت نمود ھرگونه کاھش بھای بليط وسايط نقليه ھمگانی را رد کرده وب

حمايت ميکردند رايگان شدن  جنبش پاس ازادازھدف معترضينی که  اما.  تقاضا  فقط بيست سنت ازبھای بليط بود

مشکل برقراری ارتباط با معترضين خيابانی ، تصميم واراده جوانان را برای ادامه  ءدر نتيجه   .)بود  ان

ھای ازدست رفتن کنترل و  شاھد اولين نشانهبطوريکه  ، هتظاھرات از روز ھفدھم ژوئن ببعد دوچندان نمود

  . ، بوديم  عمليات تخريبیپيشگيری از

محلی باعقب نشينی در مقابل معترضين  نرخ بليط   بعد بيش ازبيست فرمانداره ب ھجدھم ژوئناز روز  - 6      

نيز از اقدام انھا  لوئو پااقدامی که باعث شد شھردارسائو. وسايط  نقليه عمومی در شھرھای خود را کاھش دادند 

  .ر شھر را کاھش دھد تبعيت نموده ونرخ بليط وسايط نقليه عمومی د

 پيشنھاد طرح يک حول، از روزبيستم ژوئن به بعد ، بتدريج اختbف نظر درون اردوی تظاھرکنندگان  -7      

، متشکل از  باره مطالبات عمومیء معترضيناولين موضع در. قابل مشاھده بود  ، مشترک خواسته ھایمبتنی بر

 از بعد. خطاب به دولت فدرال وکنگره ملی بود  ،فساد اداری متمرکز روی موضوع " مشخصاانھم  پنج  محور و



، بويژه کميته ھای مربوط به برگذاری جام جھانی فوتبال ، مطالبات طرح مطالبات مذکور، برخی تشکيbت ديگر

  .وخواسته ھای ديگری را مطرح نمودند 

فرصت طلبانه از وضع بوجود  بگونه ای ، سعی نمودنداحزاب بزرگ کشور وئنژبيستم روزبازھم در -8      

حزب ( PTBرئيس حزب کار برزيل   Ruhi Falcon روئی فالکن. بھره برداری نمايند  ،حزبشان به نفع  ، امده

حزبی اش ء نتميليتَ که انھم ناشی ازناخرسندی ازاخراج جوانان   ؛ نمود "موج سرخ"دعوت به يک  )م. حاکم 

برای درتلويزيون خود تبليغات رايگان بنوبه  PPS ستحزب مردمی سوسيالي.  ازصفوف معترضين بود

اين طريق ، دولت درخيابانھاھستند ، ازميليون نفر 1.2زمانی که در" ه تا  انھا  بتوانند ، دقيقامعترضين ترتيب داد

  . حاکم را به چالش بکشند 

)  ی ريو ِد ژانيرودر بخش حمل نقل شھر(اعمال خشونت زيادی توسط برخی گروھھای متشکل از جوانان      

   .اس بود .پ . نتيجه تبليغات ناخوش ايند  پ" انجام شد ؛ که عمدتا

    PEC-37 *عمده شدن موضوع فساد اداری وانتقاد ازقانون  روزبعد ، بتدريج درصفوف متظاھرين ، – 9     

بعلت اينکه خواسته ھای ) ط وسايط نقليه ھمگانیطرفداررايگان شدن بلي ئ چپ ،جنبش(جنبش پاس ازاد  MPLال  .پ . ام. قابل مشاھده بود 

  .تظاھر کنندگان را بيش ازحد محافظه کارانه ميپنداشت ، تصميم به خروخ از صفوف معترضان گرفت 

ازاين زمان به بعد رقابت ميان جريانھای ايدئولوژيک مختلف، احزاب ، سنديکاھا وتظاھر کنندگان با>   -10    

ت ، رسانه ھا ميان مطبوعا 2014موضوع انتخابات مطرح شدن . جنش تسری يافت  ءلگرفته ، اين رقابت به ک

  اين جّر وبحث اين .بيان نمايندبران احزاب ھرکدام بنوبه خود نظراتشان راھموجب گرديد ر وتظاھر کنندگان ،

و  ت ان به اظھار نظر وايراد بيا ئنژو 2 1شب رسيد که رئيس جمھورديلما روسف مجبورگردد در بحدی  

  .در شبکه ملی رسانه ای ، مبادرت نمايد  توضيحاتی

که در موارد  Belo Horizonteژوئن به استثنای شھر بِلوُھوريُزونِته   22راھپيمائی ھای روز  -11     

  اما در اين روز نشانه ای از افزايش تعداد.  گرديدرامی برگذار آ، در ساير نقاط به  معدودی به خشونت کشيده شد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی گيری  يتفدرال مصون حکومت مقامات برای ، ميتوانست در صورت تصويب ، بود که 2011به قانون اساسی درسال ،  Peg-37الحاقی، معروف به  پيشنھاد تصويب يک تبصره   *

     . تصويب نامهء مذکور ، مانعی در راه مبارزه با فساد ، ايجاد نمايد  امکان دارد ، بدين ترتيب ، از نظر معترضين.   قضائی در رابطه با جرايم مختلف قايل شود 



  ، ونشانه ھائی از فروکش کردن وخاتمه اعتراضات ديده ميشد ، در حالی که بنظر ميرسيد  شرکت کنندگان نبود 

  .  دشنابتظاھرات به مناطق داخلی کشور کشيده شده 

   

  

  خ#ء رھبری        

  ارتباطی ھایداريم که کانالانچه ھرزمان بيشتربنظرميرسد، اين واقعيت استکه دربرھه ای اززمان قرار -1       

  . امورمردم ، بشدت تضعيف شده است وسايرسازمانھای ذينفع ومرتبط با  دستگاه اجرائیو ن مردم معترضميا  

درھردوره دھساله با " راسی در برزيل تاکنون تقريباد دموکاستقرار مجدّ برپايه انچه تاکنون شاھديم ، از -13    

در  ، دنیھای حقوق مبرقرای سريع کاستيمپاين با ک 1982سال در. موجی ازاعتراضات مردمی مواجه بوده ايم 

در تظاھرات وبbخره   Fernando  Color دولت  ِفرناندو ُکولُوراح ضای استيرببا حرکت مردمی  1992سال 

، بعنوان که در اپوزيسيون با رژيم نظامی قرار داشتند  یاحزاب ورھبران سياس که موجب شد ، – 1982سال 

. او   نقش افرينان سازمانھای دانشجوئی خاصه 1992سال در  .ند وشمطرح  تصميمات سياسی ءھمهتاثير گذاردر

بدين ترتيب وباکمک اين .  ، بودند ) م -اتحاديه دانش اموزان برزيل (   Ubesاوِبس  )  م –اتحا ديه ملی دانشجويان (  UNE  ئی. ان 

از اين پس .  بقدرت ميرسد  )ب.ت.يشين برزيل از حزب حاکم کار  پرئيس جمھور پ  Luiz Inácio Lula da Silva( لو>  2002در سال  جريانات

کائی  بتدريج او ھا ، ، فعا>ن اجتماعی ، تشکيbت سندي.جی . طی دھسال بعدی سازمانھای مردمی ، سياسی ، ان 

  در . ند شد ھم انھا وارد تشکيbت سياسی دولت فدرالدرموارد ديگر. مختلفی را بعھده ميگيرند مسئوليتھای سياسی 

درمراکز پژوھشی  ، خدمات عمومی ، ، ازطريق قردادھا ئی با بخشی ازمورد سوم ديگر رھبران وسران مذکور

در مورد مراکز سنديکائی انچه در ادبيات  .ند وھای دولتی ، مشغول شدر زمينه ھای اجتماعی و سياست گذاري

کائی در فعاليت ھای سياسی مربوط به يا مشارکت سازمانھای سندي   neocorporativismتخصصی بنام  

ظھورقدرت ھای اقتصادی ، مانند صندوقھای باز نشستگی  وساير امکانات  .ساختارھای حکومتی ناميده ميشود 

اين تحو>ت باعث افزايش تجديد  ، در نتيجه. مالی مربوطه ، موجب تغييرات ساختاری در وزارت کار گرديد 



   مشارکت رھبران انھا در شوراھای تصميم گيری ومديريتی  يا راکز سنديکائی ،به م نسبت  نظرھای دولت فدرال ،

   .شد   )رگو>تور( ژانس ھای نظارتی تنظيم کننده و آ

تظاھرات خيابانی کنونی نشان ميدھد ، امکان تاثير گذاری احزاب چپ ، بيش از اينکه در خيابان باشد در  -14    

  .  تباط با ان است اردر ءکابينه ودر صحنه ھای سياسی

ھای ا  جنبشب  اغلب ،نسل جديد مديريت سازمانھای عمومی ، حتی انھائی که متعلق به طيف چپ ھستند  -15    

بلکه متشکل وجزئی از مديريت . ارتباط نيستند درايندگی ميکنند ، منرا  اجتماعی ويا ساختارھای طبقاتی که انھا 

؛ که اين خود مبين واقعيت سياسی ايست که بشدت ديوان سا>رانه شده اند ) تکنوکرات( فن سا>ر  ماشين دولتی ويا

سياسی در سطح اکثر احزاب  چنين وضعيتی موجب پيدايش نسل جديد ی از نمايندگان.  شده است ) بورکراتيزه ( 

  . شده است 

ود ، خ )pedagogic(  موزش دھندگیآدولت لو> با فاصله گرفتن از بحث ايدئولوژيکی  ويا نقش  – 16     

اين شکاف در سالھای اخير . موجب تعميق اين شکاف خطرناک ميان مديران ، سياست مداران و مردم خيابان شد 

   .نگران کننده ای گسترش يافته است   بگونه

  ،حقوق حداقل  وامد ھا، افزايش اعتبارات مردمی در ھای تعديلگر اينکه ، بھره مند شدگان سياستنکته دي -17    

بخش  پژوھش ھای اخير نشان ميدھد،. خود را غير سازمان داده شده و بدون تحرک  ومحافظه کارانه نشان دادند 

آنجمله سنديکاھا مدنشان افزايش يافت ؛ از آبگونه محسوسی در مھمی از طبقه اجتماعی که درتحو>ت سالھای اخير

  . ، ھيچگونه مخالفتی با وضع موجود را پذيرا نيستندواحزاب 

حتی احزاب چپ . بbخره اشتباه فاحش در رھبری احزاب وسازمان ھای مردمی را ميتوان مشاھده نمود  -18     

که اعتراضات روزھای اخير را اغاز  )ب سوسياليست کارگران متحد زح(  PSUTو  )ب سوسياليزم وآزادی  زح( PSOL ترھمچون ، 

امور روزمره مردم بگونه ايست که موجب شد ، بسياری ازميليتنت دريافتند عدم ارتباط ريشه دارشان با  نمودند ،

که بسرعت  درتظاھرات »  حزب بی حزب « فريادء  . توسط مردم از صفوف معترضين اخراج شوند  ، ھايشان

اما در . رنجيده شده اند  از اين احزابه حد جوانان سياست زدائی وچساير شھرھا پخش شد ؛ نشان ميدھد تا 

  .گرايش به آنارشيسم وفاشيسم افزايش يافته است  عوض توانء



؛ گذشته ازغيبت سازمانھا واحزاب درخيابانھا ديگری وجود دارد که ميبايد انعکاس يابد ھنوزيک عنصر -19     

با نوعی اشتباه ) بويژه احزاب وسنديکاھا( مدرن ايا ساختارھای تشکيbت : است که واقعيت ، مسئله درک اين 

از زندگی " مbمواجه اند ؟  ساختارھای مذکور انچنان سرگرم امور خود نبوده ، که ع Anacronismoتاريخی 

 در چنينساختاری زمان ان نرسيده که تغييروتحو>ت بمانند ؟ ه انھا را نمايندگی ميکنند ، دورمره اقشاری کروز

، چون مشروعيت خود را از طريق پويا وپرتحرک وقابل انعطاف بوده  ساختارھای نو آور، ؟  بوجود ايدوضعيتی 

  . ارتباطات وسيع کسب مينمايند 

           

  در خاتمه         

  . ، درلحظات  حساس وتعيين کننده ، تاريج سياسی معاصرمان زندگی ميکنيمدر واقع       

 ءتاريخ معاصر حال  ورق زدن دفترو بعدھا  انتخاب لو> ، اکنون درزه جھت پايان ديکتاتوری ربعد از مبا      

برای "که احتما> تخطعه جوانان سياست زدائی شده ، اشتباه بزرگی  است ، . مان ھستيم  اين مرحله ازدموکراسی

صحصح   .رھبری سنتی که در راه کسب دموکراسی مبارزه کرده اند ، بسيار وخيم وغير قابل جبران خواھد بود 

 مطرح ميگرددواقعيت اين استکه ، انچه در خيابان  .  دھيم  اين استکه صبورانه ومتواضعانه به انھا گوش فرا

ولی مسلم است که تحرک واعتراضات . ميپندارند ) تھيدستان وکارگران ( چيزی نيست که اکثريت مردم برزيل 

د نبايد با رَ  . حال شکل گيری استبرداشت ھای جديد در. لی ھا باشد جاری موضوع مورد بحث روزانه ھمه برزي

يانات جديد ، مانع سازمان يابی وتغييرات ضروری سازمانھا وتشکيbت مردمی  وبbخره تائيد مجدد اين جر

به  1980ميبايد ھويت جديدمان را باز يابيم ، انچه در سالھای . مبازه در خيابان است   .مشروعيت شان شد 

  . فراموشی سپرده شد 

د برزيلی بازھم بيشتر، چونکه ھميشه گرايش به کارنوالی در مور. جشن سياسی مردم در خيابانھا زيبا است      

   .نمودن سياست دارد 

       


