در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮاﻓﯿﮏ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺑﻪ ﻧﺮﻣﯽ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ از ﺷﯿﻮع ﺑﯿ�ریای
ﻣﴪی ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻗﻼم ﴐوری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت در
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ �ﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﯿﻤﯽ از اﺗﻮﺑﻮسﻫﺎی ﺧﻂ واﺣﺪ در ﮔﺎراژﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺪﺗﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﱰ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی
ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﯾﺎ ﻧﺒﻮد ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن  ۱۰ﻓﺮودﮔﺎه اﺻﻠﯽ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﺑﯿﺸﱰ از ﻫﺮ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی ﺻﺎدرات ﮔﻮﺷﺖ دارد ﻓﻘﻂ  ۲ﮐﺎرﮔﺎه از  ۱۰۹ﮐﺎرﮔﺎه
ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪی ﮔﻮﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻮز ﺻﺎدرات دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
از  ۲۱ﻣﺎه ﻣﻪ ،ﺑﺮزﯾﻞ در ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻣﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﮔﺎزوﯾﯿﻞ
اﻋﱰاض دارﻧﺪ .ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻧﺎوﮔﺎن  ۱٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از  %۶۰از اﻗﻼم در
ﺑﺮزﯾﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﺑﯿﺶ از  ۶۰۰ﻧﻘﻄﻪی اﺳﱰاﺗﮋﯾﮏ از ﺷﺎهراهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ
ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ را ﻣﺴﺪود ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﺟﺎزهی ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺳﯿﻠﻪی ﺗﺮاﺑﺮی را �ﯽدﻫﻨﺪ .ﮔﻮﺷﺖ،
ﺗﺨﻢﻣﺮغ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺮﺳﯿﺪهاﻧﺪ ، ،ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮﺷﺖ و ﻟﺒﻨﯿﺎت ﻣﺘﺤﻤﻞ ﴐرﻫﺎی ﺟﱪانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻋﺘﺼﺎﺑﯽ ﮐﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮزﯾﻞ را ﻓﻠﺞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻪای ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻄﻮح
ﺑﺎﻻی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ :ﻧﺰاع ﺑﺮ ﴎ ﴍﮐﺖ ﻧﻔﺖ ﭘﱰوﺑﺮاس ،ﺑﺰرﮔﱰﯾﻦ ﴍﮐﺖ دوﻟﺘﯽ ﺑﺮزﯾﻞ.

در دورهی رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮزﯾﻞ» ،دﯾﻠ� روﺳﻒ« ،از اﯾﻦ ﻏﻮل ﻧﻔﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای ﮐﻨﱰل ﺗﻮرم
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﮐﻪ ﺑﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ،ﺟﻠﻮی اﻧﻌﮑﺎس اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﻮﺧﺖ در
ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻧﺎزل ﺳﻮﺧﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮی دوﻟﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﻫﮑﺎر ﺷﺪن
ﴍﮐﺖ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ارزش ﺳﻬﺎم و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ آن در ﺑﺎزار ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺲ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ رﺳﻮاﯾﯽ ﻓﺴﺎد »ﮐﺎرواش« -ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮏ ﺗﺮﻓﻨﺪ ﻣﻮﻟﺘﯽﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻری درون
ﴍﮐﺖ ﭘﱰوﺑﺮاس ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران اﺣﺰاب ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺳﻮد ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ -اﻋﺘﺒﺎر ﴍﮐﺖ را ﮐﺎﻫﺶ داد و
روﻧﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽاش را از  ۲۰۱۴ﻣﺨﺘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﺮﮐﻨﺎری روﺳﻒ ،ﻣﻌﺎون اول او »ﻣﯿﺸﻞ ﻤﺗﺮ« ﻗﺪرت را ﺑﻪ
دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﺎراﻧﻪﻫﺎ را ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﯾﮑﯽ از ﭘﺮﺷ�ر ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻓﺮاﻃﯽ و ﺑﺎزارﻣﺤﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ او
اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺮد» .ﻤﺗﺮ« ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری در ﭘﱰوﺑﺮاس ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽداد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻫﻢ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
ارزش ﺳﻬﺎم ﴍﮐﺖ در ﺑﻮرسﻫﺎی ﺳﺎﺋﻮﭘﺎﺋﻮﻟﻮ و ﻧﯿﻮﯾﻮرک اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺧﺸﻨﻮدی ﴎﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران را
ﻣﻬﯿﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ  ۱۲۱ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎزوﯾﯿﻞ ﻃﯽ  ۲ﺳﺎل ﺷﺪ .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﴍﮐﺖﻫﺎی ﺗﺮاﺑﺮی اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺮای ﻗﺮارداد
ﮐﺎری را ﻣﯽداد .در ﻣﺎهﻫﺎی ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب راﻧﻨﺪﮔﺎن ،ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎزوﯾﯿﻞ  ۱۶ﺑﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و ﺗﺎ  %۳۸٫۴اﻓﺰاﯾﺶ
داﺷﺖ.
ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﻋﺘﺼﺎب ،ﻤﺗﺮ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪاﻧﻪ در ﺣﺴﺎب ﺗﻮﯾﯿﱰ ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺖ» :دو ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﻣﻦ رﻫﱪی دوﻟﺖ
ﺑﺮزﯾﻞ را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺨﺖ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﻪ ﻧﺠﺎت ﮐﺸﻮر از ﺳﻬﻤﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮدش ،ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﮑﺎری،
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﻔﻆ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺟﺘ�ﻋﯽ ﺑﻮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻦ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دادم«.
وﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﱰ ﺑﺮزﯾﻠﯽﻫﺎ ﻤﺗﺮ در ﯾﮏ ﺟﻬﺎن ﻣﻮازی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ آﻣﺎری از ﺑﻬﺒﻮد را �ﺎﯾﺶ
داده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺿﻌﯿﻒ؛ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒﺗﺮ از ﺑﺤﺮانﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﯾﺪ در زﻧﺪﮔﯽ واﻗﻌﯽ
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎدی اﺣﺴﺎس ﺷﻮد .ﻤﺗﺮ ﺣﺘﯽ ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﺎر ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﻪ ﺧﻮرد ﻣﺮدم ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﯽ
از ﮐﺎﻫﺶ آﻣﺎر ﺑﯿﮑﺎری اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪی ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و آﻣﺎر ﺑﺮزﯾﻞ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺗﻮﻫ�ت اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از آﻣﺎرﻫﺎی ﻤﺗﺮ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺎآراﻣﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﻻی ﺳﻮﺧﺖ
ﺗﻘﺮﯾﻦﺒ ﺟﺮﻗﻪای ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺸﮑﻪی ﺑﺎروت را ﺷﻌﻠﻪور ﮐﺮد.
 ۴۸ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﴍوع اﻋﱰاﺿﺎت ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺤﺮان ﺑﺰرﮔﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ،دو ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﻋﺘﺼﺎب
ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﮔﻮﻧﯽ ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﮐﻤﱰ از  ۱۱دﻻر ﺑﻮد اﻣﺎ ﭘﻨﺞﺷﻨﺒﻪی ﻫﻔﺘﻪی اول اﻋﺘﺼﺎب در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ۸۰
دﻻر رﺳﯿﺪه ﺑﻮد .ﻃﯽ ﺳﻮﻣﯿﻦ روز اﻋﺘﺼﺎب ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ از ﺑﺎزار ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﭼﻮن از ﻣﺰارع ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ
�ﯽﺷﺪ.
دوﻟﺖ �ﯽﺗﻮاﻧﺪ ادﻋﺎ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻋﺘﺼﺎب راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻔﺘﻪی ﭘﯿﺶ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﺧﱪی در
ﺑﺮزﯾﻞ ﻣﺪارﮐﯽ را ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻤﺗﺮ و ﺷﺶ ﺗﻦ از وزراﯾﺶ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﯿﺶ از اﻋﺘﺼﺎب ،ﺑﺎ ﺧﱪ
ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد از  ۲۱ﻣﺎه ﻣﻪ اﻋﺘﺼﺎب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

راﻧﻨﺪﮔﺎن درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﺪار ﺑﺎ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر را داده ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ از ﺑﺮوز ﻫﺮجوﻣﺮج اﺟﺘ�ﻋﯽ در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﻋﺘﺼﺎب
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد اﻣﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ وﻗﻌﯽ ﻧﻨﻬﺎد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آﻧﻬﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎ را ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﻋﻨﴫی ﺑﺪﯾﻊ ﺑﺮای ﺑﺮزﯾﻞ دارد :ﺑﻪ ﺟﺎی ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﺪن ﺣﺮﮐﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻀﻮر �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﺑﺎ
ﺷﯿﭙﻮر در ﺑﯿﻦ راﻧﻨﺪﮔﺎن ،اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب از دل ﯾﮏ ﭘﺮوﺳﻪی ﺧﻮدﺟﻮش ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوهﻫﺎی واﺗﺲآپ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪ .در آن ﮔﺮوهﻫﺎ ﮐﻪ آﻣﯿﺰهای از ﭘﯿﺎمﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎری و ﭘﻮرن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻢﮐﻢ وﯾﺪﯾﻮﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪار
ﺷﺪﻧﺪ و ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻣﻌﱰﺿﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﮔﻬﮕﺎه از اﺧﺒﺎر ﺟﻌﻠﯽ و ﺗﻬﯿﯿﺞ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ،ﺑﻪ آﺗﺶ
اﻋﱰاض ﻫﯿﺰم ﻣﯽاﻓﺰودﻧﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻋﱰاﺿﺎت ﻣﻨﺘﴩ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ اﻋﱰاﺿﯽ از دل ﭼﺖﻫﺎی
دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﻪ دﻧﯿﺎی واﻗﻌﯽ راه ﯾﺎﻓﺖ.
ﺧﱪﻧﮕﺎران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻬﻢ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻋﱰاﺿﺎت ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی واﺗﺲآپ دﺳﱰﺳﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .آنﻫﺎ ﴎﮐﺮدﮔﺎﻧﯽ
اﻧﺪک ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﻋﻮض ﺑﻪ درون ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺎ ﻧﺰاعﻫﺎﯾﯽ در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪی ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺎﻫﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﻧﺪاﺷﻦﺘ
رﻫﱪی ،ﺣﺪود اﻋﺘﺼﺎب ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ و راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺻﺪد ﺷﮑﺴﻦﺘ راهﺑﻨﺪان ﺑﺮﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ رﯾﺴﮏ
ﮐﺘﮏ ﺧﻮردن را ﺑﻪ ﺟﺎن ﻣﯽﺧﺮﯾﺪﻧﺪ .ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽﺷﺎن ﺳﻨﮓﺑﺎران و ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎﻣﯿﻮنﻫﺎ ﺑﻪ آﺗﺶ
ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪﻧﺪ.
دوﻟﺖ ﻓﺪرال ﻫﺮاﺳﺎن و آﺷﻔﺘﻪ واﮐﻨﺶ ﻧﺸﺎن داد .ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻄﺎی ﺑﺮﺧﯽ اﺧﺘﯿﺎرات ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﻪ
ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﭼﺎﻧﻪزﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ،اﻋﱰاﺿﺎت را ﮐﻨﱰل ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ
ﮐﻢﺗﺮ از ده درﺻﺪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻋﻀﻮ ﺳﻨﺪﯾﮑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﯿﭻ رﻫﱪ ﺻﻨﻔﯽای ﮐﻨﱰﻟﯽ ﺑﺮ ﺟﻤﻬﻮری واﺗﺲآپ ﻧﺪارد.
دوﻟﺖ و ﺳﻨﺪﯾﮑﺎﻫﺎ ﺑﻪ دو ﺗﻮاﻓﻖ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮐﺪام ﻋﻤﻠﯽ ﻧﺸﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ اﻋﺘﺼﺎب ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺧﻄﻮط ﺳﻨﺘﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﺗﺎزه ﺑﻮد و اﺋﺘﻼﻓﯽ دﯾﺪه ﻧﺸﺪه در
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪی ﻇﻬﻮر رﺳﯿﺪ .رؤﺳﺎ ]ﮐﺎﻣﯿﻮنداران[ و ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن ]راﻧﻨﺪﮔﺎن و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺨﺶ
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ[ در ﯾﮏ ﺟﺒﻬﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﻗﻒ ﮐﺎر ﻫ�ﻫﻨﮓ ]ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ
ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن اﻣﮑﺎن ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﯽﺷﻮد[ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻓﺪرل ﻓﻮرن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ "ﺗﺒﺎﻧﯽ" ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﮏ ﺑﺎزرﮔﺎن ﺑﺎزداﺷﺖ و ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪ.
ﮔﺮوهﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﻋﺘﺼﺎب را ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪهی ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد –
ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ داﺗﺎﻓﻮﻟﯿﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ۸۷درﺻﺪ ﻣﺮدم از اﻋﺘﺼﺎب ﺣ�ﯾﺖ ﮐﺮده و  ۵۶درﺻﺪ ﺣﺎﻣﯽ
اداﻣﻪی آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﻤﻌﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﺎﭼﺎر و ﺗﻮاﻧﺎ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﻄﻘﯽ و ﺷﮑﺎﯾﺎﺗﯽ ﻣﻠﻤﻮس،
ﺑﻬﱰ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻋﻼﯾﻖ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ اﻗﻠﯿﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽآﻣﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ از ﻣﻘﺒﻮﻟﯿﺖ اﻋﺘﺼﺎب ﺳﻮاری ﺑﮕﯿﺮد .ﻃﺮﻓﺪاران
ﮐﻮدﺗﺎ ﺣ�ﯾﺖ ﺑﺮﺧﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن را داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻣﯿﺰان دﻗﯿﻖ ﺣ�ﯾﺖ از ﮐﻮدﺗﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﺎﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ از ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﮐﻨﱰل اوﺿﺎع را از دﺳﺖ دادﻧﺪ و اﻋﺘﺼﺎب ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻤﺗﺎمﻋﯿﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺒﺪل ﺷﺪ.
ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺖﻫﺎ ﴎﯾﻌﻦ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر اﯾﺠﺎد ﻫﺮج و ﻣﺮج ﺷﺪﻧﺪ .ﮔﺮوﻫﯽ از ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و ﻣﺮﻓﻬﺎن ﺷﻬﺮی
ﮐﻪ از ﻓﺴﺎد ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺎﻻ ،دوﻟﺖ ﻧﺎﺗﻮان و اﻓﺰاﯾﺶ ﺟﺮاﯾﻢ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ -در اﯾﻦ آﺷﻮب ﻓﺮﺻﺘﯽ
ﻃﻼﯾﯽ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و از ارﺗﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﻦﺘ ﻗﺪرت را ﺑﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦﮐﻪ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت

ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﮐﺸﻮر را اﺳﯿﺮ ﯾﮏ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﮐﺮده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﺻﺪﻫﺎ ﻧﻔﺮ ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه و ﻫﺮ ﺧﱪی
درﺑﺎرهی ﻓﺴﺎدش ﺳﺎﻧﺴﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭼﻨﺪان اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ.
در ﻧﻘﻄﻪی ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺖﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﮔﺮﯾﺰان ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ
ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ از ﻣﻬﻠﮑﻪ ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ در ﻫ�ن روزﻫﺎی اول ﺷﻬﺮ ﺑﺮازﯾﻠﯿﺎ ]ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺑﺮزﯾﻞ[ را ﺗﺮک
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﮐﻤﯿﺎب ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺖ ﻫﻮاﭘﯿ� در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﺎر و ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻊﮔﯿﺮی ﻧﺸﻮﻧﺪ.
رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر اﺳﺒﻖ ﻟﻮﯾﯿﺰ اﯾﻨﺎﺳﯿﻮ داﺳﯿﻠﻮا ]ﻟﻮﻻ[ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﺮاﯾﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﺎﻟﯽ در زﻧﺪان ﺑﻪ ﴎ
ﻣﯽﺑﺮد ،ﭘﺲ از ﻣﺪتﻫﺎ ﺳﮑﻮت و ﻧﻈﺎرهی ﴍاﯾﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﻌﺪی رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری
ﮐﺎﻧﺪﯾﺪا ﺷﺪه و در ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎ اول اﺳﺖ ،در ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎﻧﺶ اﻋﻼم ﺑﻬﺖزدﮔﯽ ﮐﺮده و �ﺎﯾﻨﺪهی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎر
ﻧﻈﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از وی ﻗﺮار دارد ،ﻋﻠﯽرﻏﻢ دﻋﻮت اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎن و ﺣ�ﯾﺖ از اﻋﺘﺼﺎب ،از ﻣﻮﺿﻊ
ﺧﻮد ﮐﻮﺗﺎه آﻣﺪه و زﻣﺎن ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺧﯿﺰش را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده اﺳﺖ .وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯽرﻣﻖ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﻟﻮﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ
�ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺟﺮﯾﺎن ﭼﭗ ﺑﺮزﯾﻞ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺮهای از اﯾﻦ اﻋﱰاﺿﺎت ﺑﱪﻧﺪ .ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻮدهﻫﺎ را داﺷﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﯿﺎورد .اﺣﺰاب و �ﺎﯾﻨﺪﮔﺎن راﺳﺖ و
ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺟﻠﺐ ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران �ﻮﻧﻪای ﻣﺘﺎﺧﺮ دارد :اﻋﱰاﺿﺎت در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﻪی اﺗﻮﺑﻮس در ژوﺋﻦ .۲۰۱۳
ﺣﮑﻮﻣﺖ و دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ آﻧﻘﺪر در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺸﻨﺞﻫﺎ ﮐﻨﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﯽ اﻋﱰاﺿﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺮ ﻧﺮخ ﮐﺮاﯾﻪی وﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﭼﻨﺎن رﺷﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ دوﻟﺖ ﮐﻨﱰلﻧﺎﭘﺬﯾﺮی آن را درﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﻠﯿﺴﯽ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﺷﺪ .از دل آن ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎﺗﯽ
رادﯾﮑﺎل ﴎ ﺑﺮ آوردﻧﺪ و در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﮐﻨﺎری دﯾﻠ� روﺳﻒ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻤﺗﺮ در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺎزوﺋﯿﻞ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﻧﺮخ ﺳﻮﺧﺖ را ﻫﻢ ﻟﻐﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻤﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﻠﯿﺲ و ارﺗﺶ دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ
راهﺑﻨﺪانﻫﺎی ﺟﺎدهﻫﺎ را ﺑﺎز و راﻧﻨﺪﮔﺎن را وادار ﺑﻪ ﺗﺮک ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺼﺎب ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ و ﺣﺘﯽ ﯾﮑﯽ از راﻧﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﻔﻮف اﻋﺘﺼﺎب را ﺗﺮک ﮐﺮد ﺳﻨﮓﺑﺎران ﺷﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ دوﻟﺖ ﻤﺗﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ را  ۱۲درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ ،ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۶۰روز ﻗﯿﻤﺖ
ﺳﻮﺧﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺮخ ﻣﯽﺷﻮد.
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