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بینالملل

ﻏفلت قهرمان فقرا
دهند .او دستاوردهایش را مرهون مستقل کردن بولیوی از
بولیوی فریاد بازگشت »اووی قهرمان فقرا« به قدرت را سر می
این روزها صدها هزار تن در
صنایع و معادن انجامید .با این همه او از ایجاد جنبشی معنوی
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بود که به ملیسازی
برنامههای تحمیلی و بدهیآفرین
تربیت چهرههایی همفکر و همسطح خود پردازد ،کوتاهی کرد.
اقتصادی و معیشتی ،شخصیت ملی مردم را هم ارتقا داده و به
که فراتر از ارتقای

همهآنچهبایددربارهکودتایبولیویبدانید

ﺧیز فاشیسم علیه آمریکاستیزی نوین التین
مورالسوبولیویقربانیدکترینمونروییترامپ شدند

نﮋادپرستان علیه بومیان
ش��نبه پیش »ژان آرنول« فرستاده سازمان ملل با
»جنینه آنییز« رئیس موقت حکومت بولیوی که یک
راستگرا با سوابق اظهارات نژادپرستانه است دیدار کرد
به جای انتقاد از سرکوبهای اخیر عم ً
ال به تایید
که
کودتا توسط سازمان ملل پرداخت.
کار ب��ه جایی رس��یده که با درخواس��ت توئیتری
مورالس از پاپ ،اتحادیه اروپایی و س��ازمان ملل برای
متوقفکردن خشونتها ،کمیسر عالیحقوقبشرشنبه
گذشته در بیانیهای کشتارها در بولیوی را یک تحول
بسیار خطرناﻙ توصیف کرد و هشدار داد اگر حاکمان
جدیدبراساسهنجارهایبینالمللیرفتارنکنند،اوضاع
در این کشور از کنترل خارﺝ میشود.
مورال��س درباره آنییز نوش��ته اس��ت» :س��ناتور
دستراستی افراطی و وابسته به کودتاچیان ،بدون به
حد نصاب رس��یدن قانونگذاران در مجلس و در جمع
حامیانش و با کمک نیروهای مسلح و پلیس که مردم
را س��رکوب میکنند ،خودش را رئیس سنا و سﭙس
رئیسجمهور موقت خواند« .این خانم سیاستمدار حتی
با اینکه ریاست موقتش بر حکومت از سوی کاخ سفید به
رسمیت شناخته شده اما بهخاطر سرکوبهای خونین
همین چند روز اخیر صدای نهادهای حقوقبش��ری
آمریکا را هم در آورده است .مسأله فقط این نیست که
او و دیگر همحزبیهایش از جمله »کارلوس مسا« رقیب
انتخاباتی مورالس که از ائتالف موسوم به »جبهه چﭗ«
برخاسته -و تنها خود را از جهت گرایش به آنارشی و
ترور چﭗگرا میخوانند نه عدالت اجتماعی -در حال
نابودی دستاوردهای جنبش »خدمت به خلق« مورالس
و یارانش در یک دهه و نیم گذشته هستند ،بلکه آنها
و جریانات حامیشان به وضوح نژادپرست هستند.

پیﺶ از تشکیل صﻒهای طوﻻنی شهروندان ﻻپاز
بازگشـت مورالس بودند آتﺶ گشوده 8 ،تن دوشنبه
کودتای بولیوی ،این کشور هنوز که خواهان
تهیه مواد ﻏذایی خبر داد .یکی دیگر از نشانههای
با گذشـت  10روز از
تن را زخمی کردنـد .یک روز پیﺶ از برای
ﺣتی استعفای رئیسجمهور را کشـته و دهها
تشکیل یگان ویﮋهای درون دفتر دادستانی شبیه
رنﮓ آرامﺶ را ندیده است و
کوچابامبا هزاران تن از مردم پایتﺨت کودتا،
کشـور که با توصیه نظامیان تظاهرات خونین
های نظامی برای بازداشـت قانونگـذاران و دیگر
«اوو مورالس» و خروﺝ او از
«ﻻپاز» ریﺨته و با شعار ﺣمایت از مورالس دادگاه
متحده ،اتحادیه اروپایی و سـازمان به خیابانهای
مرتبﻂ با ﺣزب سوسیالیسـت اسـت که مﺼداﻕ
تحت فشـار ایاﻻت
«قهرمان فقرا» خواهان بازگشت او شدند اما افـراد
) (OASانجام شـد نیز نتوانست تحت عنوان
ﺣذﻑ رقیﺐ سیاسی با قوه قهریه یا همان کودتا
کشـورهای آمریکایی
آنها که پرچمهای همبستگی بومیان کاملی از
پلیس به سرعت به
محسـوب میشود .به گزارش اسپوتنیک به نقل از کارن
التهابات را کاهﺶ دهد.
موسوم به «ویفاﻻ» را به اهتزاز در آورده بودند ،ﺣمله
رسـانههای شـرکتی ﻏربـی از موضﻊ آندی
لونگاریک ،وزیر خارجه دولت کودتا ،سـفیر مکزیک در
در این فاصله
خبرگزاری آنی از کشـته شدن  9تن و مجروﺣیت
همﺼدا با محافظهکاران و جنﮓساﻻران ،تمام کرد.
طی یادداشـتی خواهان آن شده  26نفر از یاران
سرکوب بومیان توسﻂ پلیس در  3روز بولیوی
لیبرالیسم
سرپوش بگذارند ،در ﺣالی  122نفر دیگر طی
مورالس که به شکل کامال مشروﻉ و با رای مردم
تالش خود را کردند بر این کودتا
داده است .در مقایسه ،طی  20روز سیاسی
خبر
هفته
و تیم مشاورتی ﺣسن روﺣانی ،ابتدای این
آمده بودند و پس از سقوﻁ دولت سوسیالیست
که اصالحطلبان داخلی
مورالس که در بسیاری نقاﻁ با ﺣمالت روی کار
که یکی از درخشانترین تظاهرات مﺨالفان
درخواسـت پناهندگی کردهاند بتوانند این کشـور را به
ننﮓ ﺣمایت از فاشیستهایی
شبهنظامیان به پلیس ،اماکن دولتی ،فرمانداریها
دنیا را سرنگون کردند به جان خریدند .خشن
مکزیک ترﻙ کنند .از دیگر مواضﻊ کامال آمریکایی
دولتهای مردمی
ﺣتی ﺣامیان رئیسجمهور همراه بود ،مقﺼد
هفتهایتوسﻂاپوزیسیون و شـهرداریها و
کودتاچیان بولیوی ،اخراﺝ پرسنل دیپلماتیک ونزوئال از
امابافرونشستنﻏبارفتنه3
هر  2طرﻑ ﺣامی و مﺨالﻒ دولت پیشین کشته
بهانه تقلﺐ در انتﺨابات  20اکتبر ،نوبت  18تن از
کشـور و صدها پزشـک کوبایی است که در مناطﻖ
دستراسـتی به
گزارش کمیسیون آمریکایی ﺣقوﻕبشر این
جنبﺶ سوسیالیستی علیه شـده بودند .به
به مردم فقیر آندی خدمت میکنند .در عین ﺣال
تظاهرات ﺣامیان پرشـمار
مﺼوبه  15نوامبر ) 24آبان( دولت کودتا ،محروم
همان راستگرایان به دنبال ) (IACHRطبﻖ
رئیسجمهور خودخوانده بولیوی ،همتای خود در
دولت ﻏیرمنتﺨبی رسیده که
اجازه خواهند داشت از هرگونه خشونتی آنییز،
معاون او و همچنین رئیس سنا و نیروهای مسلﺢ
یعنی خوان گوایدو ،رهبر مﺨالفان دولت مادورو را
استعفای رئیس دولت و
نظم به کشور بهره بگیرند .صدور چنین ونزوئال
تشکیل دادهاند .از فردای پرواز برای بازگرداندن
رئیسجمهور این کشور به رسمیت شناخته و
البته بدون تایید پارلمان،
کارگیری خشونت برای سرکوب اعتراضات به عنوان
اعتراضـات ﺣامیان او بویﮋه دستوری که به
گفتوگوی اسـکایپی داشته است .نیکالس مادورو،
مورالس به مکزیک ،شـعله
کند هرگز طی ﺣکومت  14سـاله مورالس با او
که توسﻂ پلیس و سپس ارتﺶ را توجیـه می
جمهوری ونزوئـال در واکنﺶ به این اقدامات ،از به
بومیان «آندی» باﻻ گرفت
این نشان میدهد کودتاچیان به دنبال رئیس
ﺣالی است که مورالس دهم سـابقه نداشت و
رسـیدن فاشیستها در ﻻپاز سﺨن گفت .اگرچه
سـرکوب شده است .این در
و سرکوب برای تﺜبیت خود هستند .قدرت
ضمنیفرماندهستادکل ادامه پروسه ارعاب
اخیـرا در مﺼاﺣبه با «افـه» خبرگزاری دولتی
نوامبر)یکشنبهگذشته(باتهدید
صنایﻊ ملی بولیوی تنها بﺨﺶ صنایﻊ و مورالس
منسوب به جنبﺶ فاشیستی طبﻖ اعالم اتاﻕ
درباره بروز جنﮓ داخلی در بولیوی بشدت ابراز
ارتﺶ و ﺣمله شبهنظامیان
بحران سیاسی و ناآرامیهای یک ماه اسپانیا
اعالم کرده بود« :استعفایم تجارت این کشور از
کرده اما او که پیﺶتر با ترﻙ داوطلبانه قدرت برای
«امانآر» طی نطقی تلویزیونی
کم  1/1میلیارد دﻻر زیان شده است .با نگرانی
خواهران کارمند دولت هدﻑ اخیر متحمل دست
جلوگیری از بروز جنﮓ داخلی میان بومیان و فاشیستها،
را تقدیم میکنم تا برادران و
اعتراضات عمومی و کشیده شدن آن از اقلیت ﺣامی
تهدیدات قـرار نگیرند» .طی روزهای جمعه و تداوم
نیت خود را ﺛابت کرده بود اینبار نیز از ﺣامیان خود
ﺣامی دولت مشروﻉ مورالس ،اختالل در ﺣسن
ﺣمالت و
کمجمعیت به نام «ساکابا» در کودتا به اکﺜریت
به اقدامات خشونتآمیز متوسل نشوند .او تاکید
شـنبه گذشته یک شـهر
به پایتﺨت به شکلی بحرانی در آمده خواسته
مرکزی بولیوی که قطﺐ مسیرهای رفت و آمد
تنها راه برای پایان دادن به خشونتها گفتوگوی
منطقه «کوچابامبا» در ارتفاعات
ها ﺣاکی از کمبود مواد ﻏذایی در ﻻپاز کرده
دهندهگیاهکوکا-همکاران و آخریـن گزارش
فعالیتکشاورزانبومیپرورش
بومینشین است .خبرگزاری رویترز ،ملی است.
نظامی به روی مردمی و مناطﻖ کوهستانی
خانواده مورالس -است ،نیروهای

بسیﺠیکهمورالﺲنداشت

ﻗاتالن »ﭼه« بازمیگردند

درباره مس��أله افزایش قیمت بنزین
نگاه امروز
در این روزها شاید حرفهای زیادی
شنیده باشید و تحلیلهای مختلف ،هیچکدام خالی از نقد نیست.
حداقل همه در پر اشکال بودن روش و نوع اجرای این تصمیم و بازه
زمانی آن به نوعی متفقالقولند .ما هم در اینجا چیزی بیشتر از این
نداریم که بگوییم ولی با این تفاوت که نگارنده به جد معتقد است
این وضعیت حاصل تصمیمی است که گیرنده یا گیرندگان آن در
هنگام گرفتنش به همه این جوانب و زوایا آگاه بودهاند؛ یعنی بسادگی
نمیتوان دولت را به ناشیگری ،نفهمیدن و ندیدن جوانب امر متهم
کرد ،بلکه داعیه در اینجا این است که سایه جبری خشن و فوری بر
سر این تصمیم وجود دارد.
یک تصمیم خاص را میشود در شرایط گوناگون با وضعیتهای
متفاوت گرفت .گاهی اخذ یک تصمیم ش��جاعت و داشتن رویکرد
فعال و در حالتی دیگر عجزی منفعالنه اس��ت .اهداف ،تصمیمات
فعال را میسازند و جبرها و پیشامدها ،تصمیمات منفعالنه را شکل
میدهد .برای رس��یدن به بس��یاری از اهداف باید مس��یر را آماده
کرد و آماده کردن مس��یر ناگزیر از رفع موانع و بر زمین گذاش��تن
بارهای اضافی است .هیچ تغییری بیهزینه نخواهد بود .این ماییم
که با تصمیمات خود هزینهها را مدیریت میکنیم .اگر تصمیم در
وضعیت مناسب اخذ شود و رویکرد فعال وجود داشته باشد ،میتوان
هزینههای اجتنابناپذیر تغیی��رات بزرگ را مدیریت کرد اما اگر از
زمان طالیی اخذ یک تصمیم گذر کنیم و موانعی که میباید را در
زمان خود از س��ر راه بر نداریم ،خواه ناخواه با وضعیتهایی روبهرو
میش��ویم که امکان حرکت در مس��یر به هیچوجه فراهم نیست و

آنییز مدعی شده طبق روال قانون اساسی بولیوی و
پس از استعفای رئیسجمهور ،معاون اولش و همچنین
رئیس سنا ،باالترین مقام حکومتی هستند که میتوانند
سکان قوه مجریه را به دست بگیرند اما نکته اینجاست
طبق همان قانون اساس��ی استعفای مورالس هنوز به
تایید مجمع قانونگذاری متشکل از اعضای سنا و مجلس
نمایندگان نرسیده تا مکانیزم جایگزینی رئیسجمهور
قانونا آغاز شود .اکثریت اعضای مجلسین که از حزب
سوسیالیس��ت بودند پس از کودت��ا بهدلیل تهدید و
ارعاب متواری شدهاند و امکان رﺃیگیری وجود نداشته
است .اکثریت بومی کشور تا روز دوشنبه به این رهبر
نژادپرست فرصت داده بودند از سمت ریاستجمهوری
خودخوانده کنارهگیری کند .هویت دولتهایی که آنییز
را به رسمیت ش��ناختهاند کامال آشکار است .ترامﭗ،
بولسونارو و جانسون ،روسای دولتهای آمریکا ،برزیل
و انگلیس بارها به فاشیسم یا نژادپرستی متهم شدهاند
و کلمبیا و آلمان دهههاست به لحاﻅ نظامی زیر چتر
پنتاگون و ناتو هستند .بررسی سوابق آنییز که هفته
پیش در پی تحوالتی مرموز و غیرعادی از معاونت سنا
به کاخ »کمادو« راه یافت بهروشنی نشان میدهد چرا
جمعی��ت  50درصدی بومیان آندی بولیوی و بخش
اصلی جمعیت  30درصدی »مستیزو«ها (دورگههای
سفید و سرخﭙوست) نسبت به تصفیه قومی و نژادی
علیه بومیان توسط دولت جدید سفیدپوست با جمعیت
 5درصدی نگران هستند .آنییز از منطقهای »بنی« در
استان شرقی عمدتا سفیدپوستنشین »سانتاکروز«
برخاسته که پایگاه اصلی مخالفان مورالس بوده و حتی
در سال  2008نیز شاهد شورشی جداییطلبانه بود.
ای��ن منطقه محل تمرکز معادن غنی و همچنین
س��رمایهداران و دام��داران ب��زرگ سفیدپوس��ت یا
مستیزوهای هضم شده در فرهنﮓ کلنیهای اروپایی
اس��ت که هنوز به قتل چهگوآرا ،انقالبی سرش��ناس
آرژانتینی در منطقه وایه گرانده افتخار میکنند.
رئیس دولت کودتای بولیوی در سال  2013در یک
توئیت توهینآمیز خطاب به بومیان ،این کشور را عاری
از »رسوم شیطانی بومیها«
آرزو کرده بود .خانواده آنییز
همانن��د بخ��ش مهمی از
طبقه سفیدپوس��ت حاکم
بر ایاالتمتح��ده ،باورهای
مس��یحی -فاشیس��تی
اوانجلیستی رادیکال دارند
ک��ه از این فرق��ه به عنوان
صهیونیستهای مسیحی
نیز یاد میشود .همچنین
برادرزاده آنییز سابقه تالش
برای قاچاق  480کیلوگرم
کوکائین به برزیل در سال
 2007را داش��ته اس��ت .حت��ی مس��ا ،رقیب اصلی
مورالس در انتخاب��ات  20اکتبر که پیش از انتخاب
انقالبی مورالس در سال  ،2005معاون رئیسجمهور
بوده و در مقایس��ه با سایر سران کودتای دهم نوامبر
شخصیتی لیبرال یا معتدلتر محسوب میشود ،خود
یک چهره فاسد در پیوند با شورشیهای نژادپرست
ش��رق بولیوی است .او عالوه بر پروندههای فساد در
دوران زمامداریاش ،س��ابقه همکاری با ملیگرایان
افراطی »امانآر« را برای زمینهس��ازی تصفیه قومی
سرخﭙوس��تان تحت عنوان نظریه خالص ش��دن از
دس��ت اقلیت غیرمتمدن بولیوی داش��ته است .اما
رهبر میدانی کودتا کسی نیست جز »لوییس فرناندو

دولت بدون چاره ،ملت ناچار
[ امیر استکی ]
آنگاه برداشتن موانع نه یک تصمیم فعال ،بلکه یک انتخاب جبری و
منفعالنه است .در این شرایط نه توانی برای مدیریت هزینهها وجود
دارد و نه گریزی از تغییر!
این انفعال انس��ان را در شرایط سختی قرار میدهد؛ نه راه پس
وج��ود دارد و نه راه پیش .تفویض و امروز و فردا کردن ،فرصتهای
فعال را از بین برده اس��ت و حال جبرها تصمیم میگیرند و انسان
منفعالن��ه باید ب��ه اقتضائات آنها تن دهد .ای��ن وضعیت بیچارگی
اس��ت .بیچارگی وضعیتی است که در آن اراده انسان در حالتی که
خود نیز آگاه اس��ت ،اس��یر جبرهای گوناگون میشود .در وضعیت
بیچارگی کاری جز تن دادن به ش��رایط از آدمی بر نمیآید .آدمی
در این ش��رایط زبون و بیمقدار اس��ت و این بیچارگی از سوزاندن
فرصتها و خوش��بینی بیاس��اس سرچش��مه میگیرد .کسی که
روز را برای س��اخت اس��تحکامات دفاعی در برابر دشمنش با تعلل
به ش��ب برس��اند ،صبح به ناچار با ضربه پوتین دشمن از خواب بر
خواهد خاس��ت .این انسان آیا در صبح ظفرمندی دشمنش مجبور
و بیچاره نیست؟ به واقع مجسمه بیچارگی است .حال بیاییم به این
روزهای خودمان برگردیم .نظام توزیع یارانهها در کش��ور ما مبتنی
بر مصرف بوده و کماکان هست .یارانه به هر که بیشتر مصرف کند
بیش��تر میرس��د .تالشهایی برای اصالح این روند در دوران دولت

محمود احمدینژاد انجام گرفت که مهمترین آنها نظام سهمیهبندی
سوخت خودرو و پرداخت یارانه نقدی بود .دولت جناب روحانی که
بر س��ر کار آمد ،یک ژس��ت خاص رفتاری به خود گرفت .هر کاری
را که دولت قبل کرده بود بهعنوان حماقت ،س��وءمدیریت ،ویرانی،
خسارت محض ،غیرکارشناسانه ،عوامفریبانه و مضر معرفی کردند
و کنار گذاشتند .نظام سهمیهبندی سوخت هم گرفتار همین ادا و
اطوارهای ژنرالهای بیس��تاره دولت تدبیر و امید شد و سال  94با
اعالم ظفرمندانه جناب روحانی به طاق کوبیده شد .این کار اما عالوه
بر دالیل سیاس��ی ،دالیل اقتصادی خاصی نیز داشت .در آن روزها
دولت در میانه پروژههای سیاست خارجی خود بود و آماده که به هر
نحو ممکن توافقنامهای با غربیها امضا کند .پس خاطرش جمع بود
که به هر قیمتی در آیندهای نزدیک راهی برای فروش کالنمقیاس
نفت بازخواهد کرد و از این منظر نیازی به حزماندیشی و دورنگری و
سختگیری در مصرف منابع نمیدید .بودجه جاری دولت در همه
طول دولت یازدهم با نرخی بیش��تر از تورم افزایش یافت .از طرف
دیگر نفت ارزان ش��ده بود و ش��رایط بهگونهای بود که قیمت هزار
تومانی بنزین در سالهای  95 ،94و تا نیمههای  96همواره نزدیک
به قیمت فوب خلیجفارس و حتی در مواردی -به ادعای کارشناسان
در آن روزها -از قیمت فوب خلیجفارس هم بیشتر بود ،لذا افزایش

www.vatanemrooz.ir

مصرف بنزین در آن ش��رایط برای دولت منفعت اقتصادی داشت؛
شرایطی که عم ً
ال یارانهای برای بنزین داده نمیشد و تولید داخلی
بنزین با به ثمر رس��یدن طرحهای تولید بنزی��ن دوره احمدینژاد
روزبهروز بیش��تر میشد .از طرف دیگر واردات بنزین هم به انحصار
دوستان برگشته بود! و همه اینها شرایط را برای گرفتن ژستی که
از آن صحبت کردیم درباره نظام سهمیهبندی سوخت فراهم کرد.
نکته مهم این است که اگر دولت آنطور که ادعا میکند دغدغه
اصالح الگوی مصرف و حیفومیل نش��دن منابع کش��ور و افزایش
عدالت(!) در توزیع یارانهها را دارد ،چرا در آن سالهایی که یاد کردیم
و ش��رایط برای حذف کامل یارانه حاملهای انرژی هم حتی فراهم
شده بود این کار را انجام نداد و گرفتن این تصمیم را به یکی از بدترین
ل تصور موکول کرد؟ پاسخ به نظر اینگونه باشد که دولت
شرایط قاب 
جناب روحانی اصوالً برای خود رسالتی ایجابی در نظر نداشته است.
آنها به دنبال کارهای بزرگ اجرایی و زیرس��اختی نبوده و نیستند.
مسأله آنها چیزهایی بوده و هست که در درجه اول به ایجاد تصویر
ظفرمندانه از خود در اذهان عمومی نیاز دارند .روحانی دوست داشت
در قامت یک رئیسجمهور مقتدر ظاهر شود که همهچیز را پس از
مدیریت افتضاح یک عده کارنابلد با سرانگشت تدبیر بهجاهای خوبی
رس��انده است .بر همین اس��اس پرداختن به بسیاری مسائل فوری

لیتیوم بولیوی مانند مﺲ شیلی
اگر ملیسازی منابع عظیم مس شیلی توسط آلنده
� که صنایع الکترونیک آمریکا را تامین میکرد� عامل
اصلی کودتای پینوشه بود 46 ،سال بعد ،تاریخ در بولیوی
تکرار شد؛ اینبار شرکتهای چندملیتی از جمله شرکت
آمریکایی تسال ،به دنبال منابع بکر لیتیومی بودند .بولیوی
تا همین اواخر یکی از منابع مهم قلع برشمرده میشد
اما حاال معادن یک کانی بسیار راهبردیتر در آن کشف
شده است .به گزارش شبکه تلسور ،اوو مورالس روز 4
نوامبر  2019پس از هفتهها اعتراض س��اکنان منطقه
پوتوس��ی ،توافقنامهای را که دسامبر  2018با شرکت
آلمانی »آسیسا« برای بهرهبرداری از  50تا  70درصد از
ذخایر لیتیومی جهان در زمینهای نمکی »ساالر دی
یونی« منعقد شده بود ،به قصد ملی کردن آنها لغو کرد.
این ش��رکت مهمترین تامینکننده لیتیوم باتریهای
خودروهای برقی تسالست .جالب اینکه دوشنبه 9نوامبر،
فردای کودتای بولیوی ،س��هام شرکت آمریکایی تسال
افزایش یافت .یک سال پیش از آن بلومبرگ از اهمیت
فزاینده بولیوی در دهه آتی بهخاطر وجود ذخایر لیتیوم
و کاربرد آن در فناوریهای جدید خبر داده بود ،چرا که
تقاضا برای لیتیوم تا سال  2025بیش از  2برابر خواهد
شد .بولیوی بیش از  9میلیون تن مواد لیتیومی دارد که
هرگز ب��ه صورت تجاری مورد بهرهبرداری قرار نگرفته
اما حاال این کشور انحصار این ماده معدنی سبک را از
چنﮓ استرالیا ،شیلی و آرژانتین بهعنوان استخراﺝکننده
و آمریکاییها بهعنوان بزرگترین استحصالکننده آن
در خواهد آورد .از نگاه غربیها مورالس جز ملیس��ازی
لیتیوم یک گناه بزرگ دیگر نیز مرتکب شده بود که آن
س��رمایهگذاری به منظور صنعتیسازی استخراﺝ این
عنصر فناورانه و پردازش آن در داخل کشور بود.

کودتای بولیوی ،دکترین بولتون

کاماچو« میلیونری که مستقیما با سازمان سیا در ارتباﻁ بوده و
حمایتمالیولجستیکیشورشهایمنجربهبرکناری
وظیفه
جمهور مشروع را برعهده داشت .خانواده او از چند دهه
رئیس
جزو رهب��ران جنبش »امانآر« ،قدیمیترین جریان
پیش
گرای سیاسی -میلیتاریستی حامی اقلیت سفید پوست
ملی
بودهاند .او اواخر دهه  1980این جنبش را با رویکردی
حاکم
مراتب فاشیستیتر از پیش تجدید سازماندهی کرده و حتی
به
های اصالحطلبانه اقتصادی و سیاسی آنها را کامال به
گرایش
راستگرایی نومحافظهکارانه مورد دلخواه جرﺝ بوش
سوی
تغییر داد .از آن پس ،پدیده موسوم به فاشیسم صورتی
پدر
در بولیوی ظهور کرد.
کاماچو با درآمد کالن حاصل از معادن نمک طبیعی
ام��ا
و همچنی��ن تج��ارت پنه��ان
موادمخدر ،یک گروه شبهنظامی
جداییطلب را با عنوان »کمیته
مدنی س��انتا کروز« در ش��رق
بولیوی راهاندازی کرد که همانند
حزب سیاس��ی او عالقهمند به
جری��ان نﺌون��ازی در اروپ��ا و
ایاالتمتح��ده ب��وده و همان
س��الم معروف نازیه��ا را اجرا
میکنند .همزم��ان یک گروه
جداییطلب از نژادپرستان سفید
تحتفرمان»برانکومیرانکوویچ«
میلیونرکرواتتباربنیانگذاشته
یکی از س��الطین معدنی بولیوی که توهم »امﭙراتوری
شد.
سانتاکروز« را دارد.
گروه به موازات شبهنظامیان تحت امر کاماچو با روی
این
آمدن مورالس به عنوان نخستین رئیسجمهور بومی در
کار
آمریکای جنوبی ،با حمایت مستقیم آمریکاییها فعالتر از هر
دیگر شد و در سال  2008شورش جداییطلبانه مناطق
زمان
شرقی را کلید زد.
جالب اینکه مخالفان مورالس در حالی سیاست او برای رونق
کش��ت و کار گیاه کوکا را بهعنوان ممر در آمد اصلی بومیان
ارتفاعات مرکزی کوچابامبا زیر سوال میبردند که همزمان
در
آنها از جمله کاماچو ،درآمد هنگفتی از قاچاق کوکائین
سران
به جیب میزدند.

شرارت یاد نکرد اما از نگاه سرمایهداری سلطهگر گناه این
» 1823جیمز مونرو« رئیسجمهور وقت آمریکا محور
در س��ال
مردمی کم از چاویستها ،کاستروها و اورتگا نبود ،چرا که
امنیتی صادر کرد مبنی بر اینکه آمریکای التین حیاﻁ رهبر
نظریهای
الگوی توسعه کشوری با اکثریت سرخﭙوستهای مستضعف
آمریکاست و باید مطلقا در اختیار واشنگتن باشد ،بنابراین او
خلوت
و تحت ستم  5سدهای استعمارگران اروپایی
هیچ قدرت خارجی ،حتی اروپایی ،حق حضور
و آمریکایی را نه الگوهای توسعه کاپیتالیستی
در این منطقه را ندارد .جان بولتون ،مش��اور
بانک جهان��ی ،بلکه بر مبنای نظام س��نتی
امنیت ملی پیشین کاخ سفید قبل از برکناری
»زیس��ت جمعی« جوامع بومیان آندی قرار
نیز نظریات قابل تاملی درباره احیای دکترین
داده بود .در عین حال صهیونیسم جهانی با
»مونرو« و »انهدام اتحاد مثلﺚ« در آمریکای
وجود پروپاگاندای کرکنندهاش علیه نازیسم،
التین به میان آورد و بهعنوان مثال گفته بود:
خود مبدع انواع فاشیس��م ب��وده و هیچگاه
»در دولت ترامﭗ از به کار بردن عبارت دکترین
فرصت طالیی پدید آوردن یک جریان نژادپرس��ت منطقهای
ابایی نداریم .ونزوئال کشوری است که در نیمکره ما واقع
مونرو
هم از اوانجلیس��تها (مسیحیان صهیونیست) را از دست
دوره رونالد ریگان هدف رﺅسایجمهور ایاالتمتحده آن
شده و از
دهد» .اس��تفان کارگانوویچ« تحلیلگر تارنمای »فرهنﮓ
نیمکرهای کامال دموکراتیک داشته باشیم .من قبال نمی
این بوده که
راهبردی« ،کودتای آمریکایی در بولیوی بهواسطه نژادپرستان
اشاره کردم که ما سهگانه استبداد از جمله کوبا و نیکاراگوئه
هم
س��فید را حلقهای دیگر از زنجیره سیاست خارجی ارتجاعی
همچنین مادورو (ونزوئال) را به دقت تحت نظر داریم« .ترامﭗ
و
واشنگتن در حمایت از گروههای افراطی گوشه و کنار جهان
همچنان از  3کشور مزبور تحت عنوان مثلﺚ شرارت یاد کرده
حاکمیتهای ملی میداند؛ از نﺌونازیهای رایت سکتور
برکناری مورالس را تهدیدی برای رهبران آنها دانسته علیه
و اخیرا
اوکراین گرفته تا تکفیریهای داعش در عراق و سوریه.
ترامﭗ هرگز از بولیوی مورالس بهعنوان بخشی از در
است .اگرچه

صفحه 5

موج تنﻔر از ترامﭗ

اما وقوع کودتا فقط ادعای مورالس و حامیانش نیس��ت،
چنانکه تارنم��ای آمریکایی »امریکن هرال��د تریبیون« در
یادداشتی با عنوان »اشتباه نکنید ،برکناری مورالس به ضرر
بومیان سازماندهی شد« نوشت» :امسال سال سختی برای
مرتجعان و نﺌولیبرالها در آمریکای التین بود .آنها نتوانستند
خش��ونت »نیکوالس مادورو« رئیسجمه��ور ونزوئال را با
با
عروسک خیمهشببازی آمریکا» ،خوان گوایدو« جایگزین
کنن��د ،همچنین با خیزش مردم این کش��ور ،نتوانس��تند
خواستههای صندوق بینالمللی پول را علیه اکوادور اجرایی
و محبوبیت »سباستین پینرا« رئیسجمهور میلیاردر
کنند
شیلی را که تالشهایش برای افزایش بهای سفر با مترو به
جریانی ضدنﺌولیبرالی تبدیل شد ،حفﻆ کنند .در آرژانتین هم
»آلبرتو فرناندز« در رقابت با رئیسجمهور»مائوریسیو ماکری«
نﺌولیبرال به پیروزی رس��ید و »لوال داسیلوا« رئیسجمهور
برزیل نیز از زندان آزاد شد« .از نگاه »پل آنتونوپولوس«
سابق

نویسنده این مقاله ،ملتهای التین دوباره در حال رجعت به
حکومتهای سوسیالیست هستند و موجی که در دهه
سوی
 2000میالدی در این کشورها آغاز شده بود ،دوباره در حال
بازگش��ت است .در نتیجه آمریکا برای جبران شکستهای
اخیر در حیاﻁ خلوت پیشین خود و کسب یک پیروزی
سال
فوری در جهت جسارت دادن به احزاب و دولتهای راستگرا
فاشیس��ت تحت حمایتش در این منطق��ه ،روی بولیوی
و
متمرکز شد تا با سوءاستفاده از نقطه ضعف فقدان یک ارتش
ایدئولوژیک ضدآمریکایی -همانند ونزوئال -درخش��انترین
حکوم��ت مردمی جهان التین را براندازد .این حربه بویژه از
جهت حائز اهمیت بود که با گسترش تنفرآفرینی ترامﭗ
آن
میان جوامع جهانی ،مردم بیشتری در آمریکای التین به
در
سرعت نس��بت به موﺝ جدید راستگرایی و ملیگرایی در
کشورهایشان سرد ش��ده و دوباره به دولتهای چﭗگرا و
ضدآمریکایی پیشین اقبال نشان میدهند.

»هوگو چاوز« رئیسجمهور فقی��د ونزوئال که خود
فرمان��ده واحد کماندوهای ارتش بود ،پس از انتخاب به
ریاستجمهوری از محبوبیت فوقالعاده خود برای تبدیل
کردن نیروهای مسلح کشورش به پایگاهی برای ایدئولوژی
بولی��واری به��ره برد به طوری که بس��یجی از نیروهای
میهنپرس��ت ضدآمریکایی در سلسله مراتب نظامی و
متعاقبا سیاسی ش��کل گرفت .از این رو حتی در دوران
پساچاوز هم آمریکاییها بهرغم شورش حامیان »خوان
گوایدو« نتوانستند جز معدودی از فرماندهان رده پایین
نیروهای مسلح ونزوئال را در جریان کودتا علیه دولت قانونی
مادورو با خود همراه کنند .اما در بولیوی ،شکاف طبقاتی
میانسفیدهاباقاطبهمستیزوهاوبومیانبیبضاعتعاملی
بود تا آنها در س��اختار تشکیالت نظامی هیچ جایگاهی
نداش��ته باشند .بدین ترتیب س��اختار ارتش و پلیس و
نیروهای امنیتی بولی��وی حتی با وجود تالش مورالس
برای اصالحات ،همانند قرن بیستم کماکان متاثر از ارتش
شبهنظامیان سفیدها در مناطق شرقی باقی ماند؛ همان
نیرویی که چهگوارا و یارانش را با هدایت ماموران آمریکایی
در کوهستانهای سانتاکروز دال سیرا به قتل رسانده بود.
ژستهای پینوش��هوار ژنرال »ویلیامز کالیمان« رئیس
ستاد نیروهای مسلح در تضاد کامل با فروتنی و تواضع
فرماندهان نظامی مردمی کوبا و ونزوئالست .تا این لحظه
کمتر کسی در خارﺝ از بولیوی به این نکته توجه کرده
است که کالیمان ،تا سال  2013بهعنوان وابسته نظامی
بولیوی در ایاالتمتحده در واشنگتن اقامت داشت .درست
مثل پینوشه که در دوران حضور در واشنگتن بهعنوان
وابس��ته نظامی شیلی ،با غارتگران منابع مس کشورش
بسته بود اما وابستگی خود را تا آخرین لحظات پیش از
کودتای  1973علیه »سالوادور آلنده« رئیسجمهور فقید
پنهان نگاه داش��ته بود .با حضور کالیمان در رﺃس قوای
مسلح بولیوی نیز طبیعی بود شمشیر داموکلس همیشه
باالی سر دولت سوسیالیست و مورالس خواهد بود .طی
هفته پایانی شورشهای منجر به کودتا ،ارتش و پلیس
بولیوی تدریجا در مقابل معترضانی که بخشی از آنها همان
اوباش تروتسکیست و فاشیستهای صورتی و مسیحی
بودند ،پا پس کشیدند و با آنها اعالم همبستگی کردند.
روندی که مورالس پس از تبعید اجباری به مکزیک ،آن
را نقشهای مزورانه و خائنانه برای کودتا نامید از همین جا
آغاز شد .در نهایت روز دهم نوامبر به دنبال پیام رئیس
ستاد کل برای برکناری رئیسجمهور منتخب که حکم
تهدید آشکار برای مداخله نظامی را داشت ،گارد محافﻆ
کاخ ریاستجمهوری ،این محل را ترﻙ کردند .همزمان
در رویهای کامال هماهنﮓ و در حالی که حکم بازداشت
رئیسجمهوری تازهمس��تعفی به اتهامی موهوم توسط
پلیس صادر شده بود ،شورشیان مسلح به خانه مورالس و
خواهرش ریخته و آنجا را غارت کردند .این کودتای 1973
شیلی را تداعی میکند .زمانی که گارد ریاستجمهوری،
سالوادور آلنده فقید و یارانش را تنها گذاشتند تا پینوشه
کودتای آمریکایی را با قربانی کردن آنان به اجرا گذارد.

در کش��ور به عقب انداخته میشد .طرحهای پرهزینهای مثل طرح
تحول نظام سالمت ،فروش اوراق خزانه اسالمی و سیاست انقباض
مالی -با باال نگهداشتن نرخ بهره مؤثر -بسیاری چیزها در قامت یک
مسأله را در دولت ایشان به آتشفشانهای آماده فوران تبدیل کرده
بود .دولتیها اما به برجام و گشایشهای آن معتقد بودند و پرداخت
هزینه ژستهای ولخرجانهشان را به پساز آن حواله میدادند .بویژه
اینکه بس��یار به سرازیر شدن سیل سرمایه خارجی به کشور ایمان
داشتند .خالصه ماجرا اینکه برجامی که بستند حتی همانی نبود که
خود میخواستند و متأسفانه شد آنچه شد .پساز آن فشار واقعیات
نادیده و ناچیز انگاش��ته ش��ده بهقدری زیاد است که اخذ بسیاری
تصمیمها ب��رای دولت از حالتی فعال به یک انفعال مبتذل تبدیل
شده اس��ت .قیمت دالر چند برابر شده و هزار تومان به یکچهارم
ارزش��ش در انتهای سال  96فرو کاسته است و دیگر فروش بنزین
ه��زار تومانی برای دولت نمیصرفد .اینجا اصالح قیمت بنزین یک
جبر است .اگر انجام نشود دولت قادر به تأمین هزینههای جاریاش
نخواهد بود .اینجا اصالح قیمت ،تصمیمی فعال برای کنترل مصرف و
بهینهسازی آن نیست ،بلکه همانگونه که در ابتدا گفتیم این ناشی از
وضعیت بیچارگی است .جایی که جبرها تصمیمگیرندهاند .جبرهایی
که با تفویض و نادیدهانگاریهای غیرمسؤوالنه جان گرفتهاند و دولت
را به معنای واقعی کلمه به مرحله بیچارگی رساندهاند .در این شرایط
واقعاً چارهای بهتر از این در پیش دولت نبود و آنها با آگاهی نسبت
به شرایط و عوارض تصمیمشان به چنین اقدامی مبادرت کردهاند.
ملت هم به دالیل مختلف در حال حاضر چارهای جز این ندارد که با
بیچارگی دولت کنار بیاید.

