
       
  
  
  

   حا� ، نوبت خيابان است :  تظاھرات دربرزيل     

  

  
     Correio da Cidadania در روزنامه     Plinio de Arrudo Sampaio Jrآَرودا سامپايو جونيور پلينيو ِد : نوشته         

   1930    تولدم      2010کانديدای رياست جمھوری درسال  ،کامپيناس  استاد انستيتوی اقتصاد دانشگاه           

  

را به کار جھت کاھش بھای بليط اتوبوس اغاز شد ، MPL» زاد آجنبش پاس «با ابتکار تظاھراتی که      

امکانات برای تحقق  ذمن ومداومود مُ ء کمبطرح مسئله .يد انبحث در باره نحوه صرف بودجه عمومی کش

بخشيدن به سياست ھای اجتماعی ، جوانان برزيلی را خواستار شفافيت در چگونگیء صرف مخارج 

توفانی که به  .، نموده است امور اينمتعلق به مردم در ءعمومی وايجاد معيارھای جديدی در تخصيص پول

که به سبب عنصر ايدولوژيکی که منافع  ،  اقتصاد را طبيعی بودنيرغ ومبارزه طبقاتی حيات دوباره داده 

  . ، نشان ميدھد  ميداندمنطق علم اقتصاد که خود را بيطرف ومبتنی بر )کنيکیت(را در قفای زبان فنی 

احزابی که سالھاست   . دتاريخ معاصر برزيل ميباشجمله بزرگترين درباوجود وسعت تظاھرات که از      

برزيل ، دموکbbbرات  حزب سوسيال ، PSDB  حزب کار PT : وده اند ، ھمچون اطراق نمدر قلعه قدرت 

PMDB  برزيل  دموکرات جنبش حزبPSB  حزب سوسياليست برزيل  ، DEM ،بنظر  حزب دموکرات

که  ،ھمه گير ءخيزش مردمی وسعت وبه سبب ،اغلب غافلگير شده .  ميرسد پيام خيابان را دريافت نکرده اند

شان تسليم خواست  با طنیء ری از شھرداران وفرمانداران برخdف ميلارا گرفته ، بسيسراسر برزيل را ف

ھمه اينھا ، اصرار درحفظ  ولی با  . حمل ونقل عمومی را کاھش دادند طيھمگانی شده ، بھای بليطھای وسا

قانون ,,ی الياتی ، مبتنی براصول واپسگرا، ناظر برسياست ھای  م )آنتی سوسيال ( مصوبات ضد اجتماعی 

  .را  ادامه دادند    ,, مسئوليت مالياتی



  

  

 لياقتیی ازبی نماد ست ، خودھنماينده جناح چپ حزب کار ھم " که احتماgدرمورد شھردارسائو پائولو     

   مسئولينی استکه ، در ھمه زمينه ھای تنظيم کننده سياستھای مالی بازی رابه نئوليبراليسم واگذار نموده اند 

  

عکس العمل فرناندوحّداد  شھردار  ؛ ھنگاميکه مبارزه مردم ھنوز توان خودرا به نمايش نگذارده بود       

مصمم بوده  ، وھر گونه گفتگو    " کامd) جنبش پاس ازاد ( پی ال   مخالفت باخواسته ھای امسائو پائولو در

ار وحجم تظاھرات مواجه شد  ، مجبور اما زمانی که با فش. نمود ميدر باره کاھش بھای بليط را قاطعانه رد 

  . پذيرفت ودرنتيجه کاھش بھای بليط را بامعترضين گفتگو،  گشته به عقب نشينی

  

شھردار تصميمی را که به ادعای او ، علی رقم   ال پی بنابراين ، ھنگام روبرو شدن با نمايندگان  ام      

پس ميدانسته  قبول غير قابل" مطلقا انه ت کارشناساينکه ، ازنظر فنی کاھش بھای بليط را مبتنی برمحاسبا

که خودرا  بود جستجوی مّفرويا ترفندیدر اينجا شھرداردر. ت نموده است گرفته  ، با کاھش بھای بليط موافق

با تکيه بر تحصيdت اکادميش و توسل به اثبات رياضی محاسبات   ، بعنوان مقام مسئول برھاندازمعرکه 

 مخاطبانش را قصد قانع کردن  ، بھای مصوب را منطقی جلوه داده ، ازاين طريق مربوط به بھای بليط

  .اما ھنگاميکه بافشار بسيار معترضين مواجه شد ، با کاھش بھا موافقت نمود . داشت 

   

ترين  ن ساآ .."  ،  "يقينا  يعنی موضوع يک مسئله حساب شده است ، :در شورای شھر  رشھردا        

پوپوليست ( اتخاذ تصميمی عامه پسند  وبا کوتاه مدت ، طرفھا را راضی نگھداريميا در" فعd ، کاراين استکه

اينکه چرا باتوسل به دغلبازی برای توجيه     " . .ان بپردازيم بدون اينکه ضروری باشد به عواقب )  

کاھش بھای بليط ی که دراثر، با امکاناتما نشان ميدھد برآورد "  :گفت توانست بھای بليط را کاھش دھد ، نمي

، شبکه  منعقد نمائيم ھزار پزشک جديد قرارداد 20از دست ميدھيم ، ميتوانستيم با   2016ل  تا سا



پيام بسيار روشن "    ھزار واحد مسکونی جديد بسازيم  20دوبرابر کنيم وبيش از  را بيمارستانی  در ايالت

چرا بايد  ،انجام شودا گسترش دھيم ، باتصميم مردم کاراری ريارانه ھا امکانات شھرد ميبايست بااگر : است 

  .بھداشت يا اموزش وپرورش بکاھيم : ديگری چون  ازسرمايه گذاری  ضروری در بخشھای 

نقليه با جوانانی که برضد افزايش بليط وسايط و قراردادن مردم ر ربش ، با رودسعی ، درايجاد تفرقه درجن   

  جرالدو الکمين عد ، ھمين استدgلھا را فرماندارچند ساعتی ب. ند ، نتيجه ای نداشت ان امده اھمگانی به خياب

Geraldo Alkminن ميکردند تصميم قبليشان را رنظرديد تجديکديگر، ھنگاميکه ھردو درکنارdگفتند اع ، 

  .افزايش بھای بليط منتفی گرديد .  بdخره انچه غيرممکن بود انجام شد  :

  

به اينکه امکانات gزم جھت جبران کاھش بھای بليط بايد ، بdجبارازکاستن ازبودجه     ھا ، اصرارباھمه اين     

تغيير وتحول درروش ونحوه  يعنی بخشھای ديگر تامين گردد ، ھمچنين لزوم توجه به مطالبات معترضين ، 

ل ميکنند بودجه راکنتر وھای انگلی کهرانھم تحت کنترل گ که تخصيص امکانات مالی ،،  تعيين اولويت ھا

عقب نشينی رقت بار شھردار وفرماندار ايا لت اما در. بازھم مسکوت مانده وناديده گرفته شدند ؛   قراردارد

 هاتوت کُ استَ   (، با جايگاه ھمدستی وھمراھی بی قيد وشرطشان: ، عناصر مشابه وھمخوانی وجود دارد 

status quo (   ھای مالی را مشروط مينمايند ، که سياستباره ، مقدماتی ھردو مقام بحث در. ليبرال است

ند ، تشکيdتشان علی القاعده امکان ارائه فتپذير صادقند که، البته با تمسخر،   اما در اين مورد.  د ميکنند رَ 

  .خدمات مطلوب را ندارد 

  

از بھای بليط اتوبوس به کاھش بيست سنت مردم فقط بخاطر. را درک نکردند  ،  فرياد خيابان" واقعا      

 :اين استکه  واقعيت .  بميدان امده اند یمالی جار ءھایانھا درجھت تغييراساسی درسياست .نرفتند خيابانھا 

پاسخگوئی به مطالبات وحل  برا ی ودستگاه اداری اش ری عمومی نسبت به قابليت دولتبا يی اعتبا  امروزه

اگر پيام جمع را در يافته . نھادھای موجود با اين تقاضاھا ، مواجه ايم بی توجه ای مسئل اساسی مردم  و



عمل کوششی است برای پوشاندن در انھم ، بودند ، مسئولين به طرح امار وارقام واطdعات مخدوش که

  . ، متوسل نميشدند ی در پس جعبه سياه بودجه عموم پنھان شده ، منافع ذينفع ھای بزرگ اقتصادی

  

را مخدوش شده ا تمام امار وارقام غير واقعی ازحساب وکتابھای شھرداری ، واقعيت ش ناقص وننماي      

بودجه خدمات عمومی ، بعنوان تنھا راه جبران کاھش بھای ادعای ضرورت قطعیء کاستن از. دھدنشان مي

به   خگوئیجرات واراده سياسی gزم برای پاس"اگرواقعا. ونقل ھمگانی، يک فريب است  بليط وسايط حمل

يک  انھم -ايالت وشھر برخوردار باشند ، پذيرش اين واقعيت که سائوپا ئولو ءاقتصادی اجتماعی مطالبات

وندانش ھمچون برده داری مدرن رفتار شود ، مشکل شھر ميبايد محکوم به اين باشد که ، با  -شھر ثروتمند  

  . نخواھد بود 

  

ليون رئال برزيل يم 385" اتوبوس ، کdسنت از بھای بليط  20مخارج ساgنه جھت جبران کاھش          

اين مبلغ انچنان بيش از حد  . خواھد شد  دgر امريکا ميليون170يا حدود )   م .دgر امريکا   0.44بر است با  ھررئال برا(

در  2. 2 ويا شھر درصد بودجه 1کل اين مبلغ برابر است با    . يدگو نيست  که حداد در باره ان سخن می

 هبdخر)  م.ماليات مستقdت وامdک شھری (   IPTUيو تی   پی  درصد آی 7.2صد بودجه ايالت  وکمی بيش از

با افزايش کم  ميزان  ای پی تی يو  برای   صنايع ، بانکھا ، فروشگاھھا ، منازل " بميزانی نيست که فرضا

  .نتوان انرا تامين نمود  متمولين

  

  

رج پيش بينی شده خدمات عمومی سال جاری ويا ميزان باز پرداخت ديون ايالت به دولت مقايسه بامخادر     

     IMFای ام اف   در دولت فرناندو ھنريک کادوزو به صندوق جھانی پول 2000ل که در سال  فدرا

 نهُمرشد گوباتوضيحات   حداد ولی    .مليون بخش ناچيزی از ان خواھد شد  389ميليارد رئال بود ،  3.5

ھمچنين به مردم نگفت که چگونه شھرسائوپائولو  .نکرد پائولو وميزان ان اشاره ای اش به مسئله بدھی سائو



وباز ھم . ميليارد رئال را جذب نموده است 20.9بيش از  خدمات عمومی اش  2013تا سال 2000از سال 

 11.3ولت فدرال، دراين مدت ، از اين واقعيت را نگفت که باوجود ھمه اين امکانات  بدھی سائوپائولو به د

  فزاينده ايکه به دولت فدرال  ميزان بھره ، بدين ترتيب که.  ميليارد رئال افزايش يافته است  58ميليارد   به 

  .پرداخت ميشود ، موجب تسريع درافزايش بدھی ودر نتيجه ورشکستگی شھر وشھرستان گردد 

  

، چون اين مستله موضوع مھمی  در کمپين   چه ميگذرد اگاه استنسبت به ان" اينکه شھردار کامdبا         

به دولت فدرال ودست اخر فربه  شھردار سازوکار، انتقال امکانات شھروندان سائوپائولو .انتخاباتی او بود 

دين ترتيب حداد ب. نمودن کسری موازنه که از طرف صندوق بين المللی مطالبه ميگردد را بخوبی ميداند 

.  اورد به بند کشيدست خدمات عمومی خودرا به اجرا در ای اينکه بتواند سيبرا پائولو راشھر سائوتوانائی 

اين در: خوب ماھم ميگوئيم. پاسخگوی معترضين باشد ميخواھد باچنين تروريسم مالی  چگونهاکنون شھردار

 8 3. 6ساخت  : ند  نئوليبرال شھروايالت چه ازدست داد  یسياست ھا نيبا به اجرا دراوردن اسال  13

) ھزاررئال 50ھرواحد (احد مسکونی وھزار 418يا ) مليون دgرامريکا  250ھرکيلومتر ( کيلومتر مترو 

  )ميليون رئال 1.2ھرواحد (مھد کودک  17416ويا  

  

، در رابطه با پرداختن "مطلقا  حدادطفره ميروند ،  فرناندو  یحساب وکتاب عموم» باز کردن« از انھا      

ميتواند وضعيت سود وزيانی که در پس تعرفه حمل ونقل وسايط نقليه  ھمگانی  به محتوای اين جعبه سياه که

به نحوه محاسبات تعرفه پايه ، ميزان  حتی يک لحظه اشاره ای. قرار دارد را روشن نمايد ، دوری ميجويد 

ر از اينھا کمترين اشاره ای به بسيار کمت. شرکت ھای دست اندر کارحمل ونقل مذکور ، نکرد  سود وزيان

ضرورت دولتی کردن  حمل ونقل عمومی در شرايط جاری ، ودور نمودن اين انگلھائی که در حال تھی 

ارائه :  ، خواستشان اين است که  در حاليکه مردمی که بخيابان امدند . نمون صنوق عمومی اند ، نداشت 

، نبايد بصورت ھدف   باشديگان ويا درحداقل ممکن خدمات حمل ونقل عمومی که ميبايد برای ھمگان را

  .يد آکسب در امد وپرکردن کيسه سود جويان در



  

  

پاسخ مثبت دادند ، دوپيروزی بزرگ را بدست   ام پی الجوانانی که با فراخوان  ھفته ھای اخير، در       

حقوق مدنی يا تاکيد براحقاق  ، به جنائی کردن مبارزات اجتماعی ، يک  َنهء  قاطع: نخست اينکه . اوردند 

. دوم ، مردم در خيابان تعرفه  اتوبوس را شکستند .  ،  گفتند  شھروندان برای برپائی تظاھرات سياسی ازاد

ھدف اش اين استکه اقتصاد برزيل در  از يک مبارزه طوgنی که ،  ين انچه انجام شد نخستين کارزاربنابر ا

مبارزات تاريخی ای ھستند که در پی دستور کاری سريع . م قرار گيرد پاسخگوئی به مطالبات مرد  ءخدمت

  .در ھمهء  سياستھای ملی ، ميباشند ) راديکال ( برای تغييرات ريشه  ای 

  

  

تعجب در اين . وجود ندارد  ، ھيچ تعجبی در خيزش مردمی که سراسر برزيل را فرا گرفتبنا براين        

 را ميگذراند ،  از وضعيت نواستعماریگذر جامعه ای که ، روند تحوgت  ،با وجود تناقصھای شديد استکه

ميارزه برای برگشت به اولويت ھای سياست ھای اجتماعی . طول کشيده است تحوgت مذکورچرا تا اين حد 

، ضرورت يک تجديد نظر بنيانی ، در سياست ھای اقتصادی ، با اغاز تجديد نظر در قانون مسئوليت مالی ، 

برزيل   «سم ، ضرورت اينکه برزيل در روند تحوgت خود ، ازمبارزه  بر ضد نئوليبرالي.  خواھان است را 

   .فردا تبديل شود  » برزيل ملت «ديروز به  » مستعمره

 


