




 ای، انگار که ساکنین از شیوع بی�ریکندک است، اما این ترافیک به نرمی حرکت میدر شهرهای بزرگ ترافی

جات در مرغ و سبزیاقالم رضوری مانند تخماند، های اصلی تعطیل شدهکنند، دانشگاهمرسی فرار می

های بدتر اینکه بیشرت جایگاه ،اژها هستندهای خط واحد در گار شوند، نیمی از اتوبوسها یافت �یفروشگاه

فرودگاه اصلی  ۱۰شدن  سوخت کشور سوختی برای مشرتیان ندارند. این کمبود یا نبود سوخت موجب بسته

کارگاه  ۱۰۹کارگاه از  ۲شده است. در کشوری که بیشرت از هر کشور دیگری صادرات گوشت دارد فقط 

 دهند.به کار خود ادامه می ،بندی گوشت که مجوز صادرات دارندبسته

های باالی گازوییل ناشی از توقف کار رانندگان کامیون است که به قیمت نظمیماه مه، برزیل در بی ۲۱از 

از اقالم در  %۶۰میلیونی رانندگان تریلی که برای جابجایی بیش از  ۱٫۶اعرتاض دارند. بخش بزرگی از ناوگان 

ها اند. کامیونهای اصلی متوقف شدهراهی اسرتاتژیک از شاهنقطه ۶۰۰برزیل پاسخگو هستند، در بیش از 

دهند. گوشت، �ی ی ترابری راهیچ وسیلهبه ی عبور و مرور اند و اجازهخطوط ارتباطی را مسدود کرده

ناپذیر انجرب  هایاند، ، تولیدکنندگان گوشت و لبنیات متحمل رضر جات به مقصد نرسیدهمرغ و سبزیتخم

 .نداشده

تر تنها در سطوح ای کرد که پیشاعتصابی که اقتصاد برزیل را فلج کرده است، افکار عمومی را متوجه مسله

 راس، بزرگرتین رشکت دولتی برزیل.باالی سیاسی مطرح بوده است: نزاع بر رس رشکت نفت پرتوب



ن ابزاری برای کنرتل تورم از این غول نفتی به عنوا ،»دیل� روسف«جمهور پیشین برزیل، ی رییسدوره در

به این شیوه که با اختصاص یارانه به سوخت، جلوی انعکاس افزایش قیمت جهانی سوخت در  ؛شداستفاده می

شد موجب بدهکار شدن های نازل سوخت که از سوی دولت تعیین میشد. قیمتبازارهای داخلی گرفته می

 یافت. در بازار کاهش رشکت شد و به تبع آن ارزش سهام و اعتبار بانکی آن

ارد دالری درون میلییک ترفند مولتی یعنی-» کارواش«ا و تاثیر رسوایی فساد هوضعیت پس از ترکیب یارانه

اعتبار رشکت را کاهش داد و  -رسانداران احزاب متفاوتی سود میمدکه به مدیران و سیاست رشکت پرتوبراس

قدرت را به  »میشل متر«رکناری روسف، معاون اول او پس از بمختل کرده است.  ۲۰۱۴اش را از روند عملیاتی

ها را بازنویسی کرد که این یکی از پرش�ر تغییرات افراطی و بازارمحوری بود که او دست گرفت و قوانین یارانه

داد همراه با گذاری در پرتوبراس تعیین کرد که اجازه میسیاست جدیدی برای قیمت »متر«اجرایی کرد. 

 های داخلی هم افزایش پیدا کنند.املللی قیمتات بازارهای بیننوسان

گذاران را و این موجبات خشنودی رسمایه پائولو و نیویورک افزایش یافتهای سائوارزش سهام رشکت در بورس

سال شد. در گذشته تعیین  ۲بار تغییر قیمت گازوییل طی  ۱۲۱مهیا کرد. این تغییر سیاست خود موجب 

برای قرارداد  بینی و مذاکرههای ترابری امکان پیشکه به رشکت گرفتماهیانه انجام میصورت  ها بهقیمت

افزایش  %۳۸٫۴بار تغییر کرد و تا  ۱۶قیمت گازوییل  ،های منتهی به اعتصاب رانندگانداد. در ماهکاری را می

 داشت.

سال پیش من رهربی دولت  دو«ت: شمتر پیروزمندانه در حساب توییرت خود نو  ،چند هفته پیش از اعتصاب

ترین رکودش، غلبه بر بیکاری، برزیل را با یک ماموریت سخت بر عهده گرفتم که نجات کشور از سهمگین

 »ی این کارها را انجام دادم.همههای اجت�عی بود. در حقیقت من بازگشت به پاسخگویی مالی و حفظ برنامه

هایی آماری از بهبود را �ایش کند. اقتصاد نشانههان موازی زندگی میها متر در یک جولی برای بیشرت برزیلی

های قبلی. البته تغییرات باید در زندگی واقعی تر از بحرانهایی ضعیف؛ بسیار ضعیفداده است، اما نشانه

ی مردم به صورت مادی احساس شود. متر حتی تالش کرده است که آمار جدیدی را به خورد مردم بدهد که حاک

 رافیا و آمار برزیل نقض شده است.ی جغاز کاهش آمار بیکاری است اما توسط موسسه

های اقتصادی، قیمت باالی سوخت با توجه به رفع توه�ت اقتصادی ناشی از آمارهای متر و افزایش ناآرامی

 ور کرد.ی باروت را شعلهکه بشکهای بود تقرینب جرقه

مت مواد غذایی بحران بزرگی را ایجاد کرد، دو هفته پیش از اعتصاب ساعت بعد از رشوع اعرتاضات، قی ۴۸

 ۸۰ی اول اعتصاب در برخی مناطق به ی هفتهشنبهدالر بود اما پنج ۱۱زمینی کمرت از قیمت یک گونی سیب

از مزارع به شهرها منتقل زمینی از بازار ناپدید شد. چون دالر رسیده بود. طی سومین روز اعتصاب سیب

 شد.�ی

ی پیش منبعی خربی در تواند ادعا کند که توسط اعتصاب رانندگان غافلگیر شده است، چون هفتهدولت �ی

خرب  کرد که متر و شش تن از وزرایش از یک هفته پیش از اعتصاب، بابرزیل مدارکی را منترش کرد که اثبات می

 .ماه مه اعتصاب خواهند کرد ۲۱از های رانندگان مورد توجه قرار نگیرد شده بودند که اگر نگرانی



ی اعتصاب مرج اجت�عی در نتیجهوجمهور را داده بودند تا از بروز هرجرانندگان درخواست دیدار با رییس

 ها را خاموش کردند.ت آنها موتورجلوگیری شود اما دولت به این خواسته وقعی ننهاد و در نهای

به جای هدایت شدن حرکات توسط حضور �ایندگان سندیکاها با این اعتصاب عنرصی بدیع برای برزیل دارد: 

پ آ های واتسی استفاده از گروهیلهی خودجوش به وسشیپور در بین رانندگان، این اعتصاب از دل یک پروسه

کم ویدیوهای سیاسی پدیدار های خودیاری و پورن بودند، کمای از پیامها که آمیزهسازماندهی شد. در آن گروه

گیری گهگاه از اخبار جعلی و تهییج مخاطبان، به آتش ند و حساسیت معرتضان را برانگیختند و با بهرهشد

های های اعرتاضات منترش شدند و یک جنبش اعرتاضی از دل چتافزودند. در نهایت برنامهاعرتاض هیزم می

 دیجیتال به دنیای واقعی راه یافت.

ها رسکردگانی آپ دسرتسی یافتند. آنهای واتستر ساختار اعرتاضات به گروهخربنگاران به منظور فهم دقیق

رغم نداشنت ی کشور نگاهی انداختند. علیهایی در هر گوشهاندک یافتند و در عوض به درون جنبشی با نزاع

آمدند ریسک بندان برمید شکسنت راهگیرانه تعیین شدند و رانندگانی که در صدرهربی، حدود اعتصاب سخت

به آتش  هااز کامیونو حتی تعدادی  بارانشان سنگهای برخیخریدند. کامیونکتک خوردن را به جان می

 کشیده شدند.

والن تالش کردند که با اعطای برخی اختیارات سیاسی به واکنش نشان داد. مسئ دولت فدرال هراسان و آشفته

زنی پرداخته بودند، اعرتاضات را کنرتل کنند. اما بخش حمل و نقل، که با آنان به چانه سندیکاها و بازرگانان

آپ ندارد. کنرتلی بر جمهوری واتس ایتر از ده درصد رانندگان عضو سندیکا هستند و هیچ رهرب صنفیکم

 کدام عملی نشدند.ا به دو توافق دست یافتند که هیچدولت و سندیکاه

رسیم خطوط سنتی بین نیروی کار و کارفرما به شکلی تازه بود و ائتالفی دیده نشده در این اعتصاب شاهد ت

داران] و کارمندانشان [رانندگان و سایر نیروی کار بخش ی ظهور رسید. رؤسا [کامیونهای برزیل به منصهجنبش

ه�هنگ [که موجب خواستار کاهش قیمت گازوئیل شدند، که به عنوان توقف کار  حمل و نقل] در یک جبهه

دست به کار  ود] ممنوع است. نیروهای فدرل فورنشبرهم خوردن امکان مذاکره بین کارگر و کارفرما می

 بازرگان بازداشت و محکوم شد.بررسی این "تبانی" شدند و یک 

–د ی خود کردند تا به مسایل دیگر نیز پرداخته شو های فشار بیرونی مقبولیت اعتصاب را برگ برندهگروه

درصد حامی  ۵۶درصد مردم از اعتصاب ح�یت کرده و  ۸۷تحقیقی توسط موسسه داتافولیا نشان داد که 

هایی منطقی و شکایاتی ملموس، هایی ناچار و توانا با خواستهی آن هستند. این تصویر جمعی از انسانادامه

از همه اقلیت در حال رشدی به چشم  شود. از میان این عالیق بیرونی، بیش هرت از آن بود که نادیده گرفتهب

طرفداران  خواست از مقبولیت اعتصاب سواری بگیرد.می آمد که خواهان بازگشت دیکتاتوری نظامی است ومی

 کودتا ح�یت برخی رانندگان را داشتند، اما میزان دقیق ح�یت از کودتا در این جنبش ناپیدا خواهد ماند.

اسی مبدل شد. عیار سیدادند و اعتصاب به یک بحران متاموضاع را از دست پس از یک هفته رانندگان کنرتل ا

دست به کار ایجاد هرج و مرج شدند. گروهی از بازرگانان، متخصصان و مرفهان شهری  ها رسیعنمیلیتاریست

تی در این آشوب فرص -دولت ناتوان و افزایش جرایم به ستوه آمده بودند که از فساد، پرداخت مالیات باال،

که ارتش به مدت کنند. اینها بیایند و از ارتش تقاضای به دست گرفنت قدرت را بطالیی یافتند تا به خیابان



بیست سال کشور را اسیر یک دیکتاتوری کرده بود که طی آن صدها نفر شکنجه و کشته شده و هر خربی 

 شد، به نظر این گروه چندان اهمیتی نداشت.ی فسادش سانسور میدرباره

گیری گریزان بودند و به هر سو مداران بودند که از هرگونه موضعها، سیاستی مقابل میلیتاریستدر نقطه

ها در ه�ن روزهای اول شهر برازیلیا [پایتخت برزیل] را ترک رفتند تا از مهلکه فرار کنند. حتی برخی از آنمی

گیری نشوند. مجبور به موضع و اردن سوخت هواپی� در پایتخت گرفتکردند تا در صورت کمیاب ش

جمهور اسبق لوییز ایناسیو داسیلوا [لوال] که به خاطر جرایم مربوط به فساد مالی در زندان به رس رییس

جمهوری الی که برای انتخابات بعدی ریاستی رشایط سیاسی و در حها سکوت و نظارهبرد، پس از مدتمی

کار ی محافظهزدگی کرده و �ایندهدر مالقات با نزدیکانش اعالم بهت ها اول است،کاندیدا شده و در نظرسنجی

رغم دعوت اولیه به حضور مردم در خیابان و ح�یت از اعتصاب، از موضع نظامی که پس از وی قرار دارد، علی

سایر رمق حزب کارگران لوال مانند یزش را تشخیص داده است. وضعیت بیخود کوتاه آمده و زمان پایان این خ

ای از این اعرتاضات بربند. حزب کارگران که به صورت �ایندگان جریان چپ برزیل بود که نتوانستند بهره

ها را داشت، توجه خاصی به دست نیاورد. احزاب و �ایندگان راست و تاریخی توانایی برقراری ارتباط با توده

 رو نیز به همین ترتیب توجهی را جلب نکردند.میانه

. ۲۰۱۳ ی اتوبوس در ژوئنای متاخر دارد: اعرتاضات در برابر نرخ کرایهمداران �ونهرت سیاستاین جسا

ه توسط ها کند عمل کردند که موجی اعرتاضی پدید آمد کقدر در برابر تشنجهای محلی آنحکومت و دولت

ن جنبش چنان رشد یی وسایل حمل و نقل عمومی متمرکز بود. ابر نرخ کرایه شد وگروهی کوچک هدایت می

ناپذیری آن را دریافت، به خشونت پلیسی متوسل شد. از دل آن جنبش جریاناتی یافت که وقتی دولت کنرتل

 شدند. در نهایت موجب برکناری دیل� روسفآوردند و در خیابان ماندند که  رس بر رادیکال

های قیمت دهد و سیاسترا کاهش مییل لویزیونی اعالم کرد که قیمت گازوئی تمتر در نهایت در یک برنامه

در عین حال متر به نیروهای پلیس و ارتش دستور داد که  .کندمیاملللی نرخ سوخت را هم لغو بین

و رانندگان را وادار به ترک محل اعتصاب کنند. با این وجود رانندگان مقاومت  ها را بازهای جادهبندانراه

 .باران شدسنگ صفوف اعتصاب را ترک کردی که کردند و حتی یکی از رانندگان

روز قیمت  ۶۰تضمین کند که تا  درصد کاهش دهد، ۱۲سوخت را  در نهایت دولت متر مجبور شد که قیمت

 شود.ماند و بعد از آن هم به صورت ماهیانه تعیین نرخ میسوخت ثابت می
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