
 

 انداز رادیکالی از امید بولیوی و چشم 

 نیکول فابریکان   

 

های متعددی مواجه خواهد شد.  حزب »حرکت برای سوسیالیسم« )ماس( بولیوی هنگام بازگشت به قدرت با چالش

دهد، آن هم در زمانی که  انداز رادیکالی از امید را به دست میاما پیروزی جانانه آن در مقابل راستِ اقتدارگرا چشم 

 بیشتر از هر وقت دیگری به آن نیاز داریم. مورالسدر شهر 

بولیوی، اوو مورالس، حزب او یعنی   جمهورراستی بر ضد رئیساکتبر، یازده ماه پس از کودتای دست ۱۸یکشنبه 

جمهوری حزب ماس،  درصد آرا به پیروزی بزرگی در انتخابات دست یافت. کاندیدای ریاست ۵۵»ماس« با کسب 

درصد   ۱۰درصد آرا و کسب   ۴۰کم  لوئیس آرسه، برای آنکه در همین مرحله اول پیروز قاطع انتخابات باشد به دست

  نگارتاریخ— درصد اختالف از کارلوس مسا  ۲۰ش نیاز داشت. او موفق شد با بیش از ترین رقیبرأی بیشتر از نزدیک

  بومیان کشتار متعاقب لوزادا  دی سانچز گونزالو استعفای از پس ۲۰۰۵ تا  ۲۰۰۳ سال از که راست جناح به  متمایل

 .بیفتد  پیش — داشت برعهده را بولیوی جمهوریریاست معترض،

لحاظ تاریخی ازجمله  های اجتماعی بولیوی نوشت که بهنانه ماس را باید به پای جنبشاعتبار و افتخار پیروزیِ جا

شان ماس را های آمریکای التین هستند. آنها پوزه کودتاچیان را به خاک مالیدند و بار دیگر با رأیترین جنبشقدرتمند 

تخابات اظهار کرده است، »ما دموکراسی را  طور که آرسه در اولین نطقش پس از پیروزی در انبر سر کار نشاندند. همان

 .وجه دستاورد کوچکی نیستهیچاحیا کردیم.« این به



ای مواجه خواهد شد، فضا برای مانور هم دارد: نه تنها آرسه  های جدیو با آنکه ماس با بازگشت به قدرت با چالش

سنا را به دست آورده باشد. وظیفه آنها از این  های رسد حزب او نیز اکثریت کرسینظر میپیروز انتخابات شد، بلکه به

ها و  های اجتماعی، پیشبرد سیاستعنوان حزب سیاسیِ جنبشهای ماس بهقرار خواهد بود: بازگشت به ریشه

ها، رهبران  های آینده ازطریق تثبیت خود به عنوان قدرتی پایدار و همکاری با مردمان بومی، اتحادیهمشیخط

 .های محلیمنها و انجفدراسیون 

 

 ماس و کودتا 

اگرچه که هنوزمحبوب بود اما از بعد از ورود به دفتر   گذاشت، ۲۰۱۹وقتی اوو مورالس پا به میدان انتخابات 

، اندکی از شهرت و افتخار پیشینش را از دست داده بود. محبوبیت او وقتی صدمه خورد  ۲۰۰۶جمهوری در سال ریاست

جمهوری شکست  پرسی تغییر قانون اساسی و لغو محدودیت زمانیِ ریاستدکی در همهبا اختالف ان ۲۰۱۶که در سال 

  ۲۰۱۹درصد از مردم رأی منفی دادند( و برای الغای نتایج به دادگاه عالی رجوع کرد. زمانی که او وارد انتخابات  ۵۱خورد )

 .به باد انتقاد گرفتند راستی بلکه برخی از حامیانش در جناح چپ نیز او را شد، نه تنها رقبای دست

 از حمایت  ها،زمین رادیکال بازتوزیع—اش های انتخاباتینشینی او از وعدهچپی مورالس عقب مشکل منتقدان دست

  برمبتنی  دستورکارِی  پیگیری تداوم برای تصمیمش و  —اقتصاد به بخشیتنوع پا،خرده وصنعتکشت هایبنگاه

ساختنِ اقتصاد بولیوی )که هنوز عمدتاً بر گاز، که ناکامی مورالس در متحول  گفتند می   منتقدان. بود منابع استخراج

 برداریبهره حق و امتیاز اعطای و  تغییر رادیکال را ازبین برده استخراج معادن و سویا متکی است( امکان وقوع یک 

. مورالس اما تأکید  کنند   پیدا بیشتری  قدرت آنها شده  باعث  وصنعت کشت بخش راستیِدست  نخبگان به  هازمین 

های عمرانی برای کمک به دولت در اجرای دستورکارش و کاهش سطح فقر ضروری داشت که این امتیازها و پروژه

 .هستند 



دولت مورالس فارغ از تمام قصورهایش، گام بلندی در توسعه اقتصاد، حاکمیت ملی، حقوق زنان و بومیان، احترام  

ی زندگی، سطح تحصیالت، و پوشش خدمات درمانی برداشت. براساس آمارهای  به محیط زیست، ارتقاء استانداردها

  کاهش ۲۰۱۷ سال در ۳۴,۶ به( مورالس جمهوریریاست ابتدای) ۲۰۰۶ سال در درصد   ۵۹,۹دولتی، شمار فقرا از 

بار در   نخستین برای. یافت  کاهش ۱۵,۲  به درصد  ۳۸,۲۲ از و رسید  نصف از کمتر به  نیز مطلق فقر  میزان و یافت

  .ها توانستند سرشان را باال بگیرند و برابر با سایر ساکنان این سرزمین در سیاست مشارکت کنند تاریخ بولیوی، بومی

آمیز سال  طلبی محض بود. اما متعاقب انتخابات مناقشهپافشاری جناح راست بر خودکامگی مورالس از روی فرصت

  کمک آن دارشدنِخدشه به آمریکایی، کشورهای سازمان یعنی متحده، ایاالت حمایتتحت سازمان که— ۲۰۱۹

ه انداخت. زیر سایه تهدید پلیس و خشونت  را به را کودتایی  و  کرد استفاده موجود ثباتیِبی از راست جناح  —کرد

جمهور بولیوی انتخاب شده بود مجبور به ترک کشور، گریز به  نیروهای نظامی، کسی که برای سه دوره به عنوان رئیس

 .مکزیک و درنهایت درخواست پناهندگی از آرژانتین شد 

گیری در مورد این حرکت که  نا برای رأیجمهور موقت خواند. جلسه سراستی، جینین آنز، خود را رئیس سناتور دست

 کدست

 

نوامبر   ۲۱پوش روز نصاب نرسید. با وجود این، یک افسر نظامی یونیفرمبرانگیز بود، به حد لحاظ قانونی سؤال م به

جمهوری را بر شانه او انداخت و به این ترتیب دولت کودتا مشروعیت یافت. آنز فوراً ارتش را به حمایل ریاست

  .ر بومیان هوادار مورالس گمارد و به سربازان درگیر در این عملیات مصونیت اعطا کرد کشتا

های دولتی برای مسکن و غذا را که در یازده ماه بعدی، آنز به حقوق بشر و مدنی شهروندان بولیوی تعدی کرد و کمک

راج گاز، مواد معدنی و لیتیوم، درهای شدت کاهش داد. او بار دیگر با افزایش استخدر دولت مورالس آغاز شده بود به

های فراملیتی گشود. او همچنین صادرات پنج دانه تراریخته از  اقتصاد بولیوی را به روی استثمار اقتصادی شرکت



شوند و هم از طریق  بوم و اقلیم محسوب می جمله سویا را از سر گرفت، محصوالتی که هم تهدید برای زیست

 .گردند زدایی بیشتر در منطقه آمازون میب جنگلمحصولی موجگسترش کشت تک

ای را پیش راستی افراطی آنز دستورکار مذهبی دستو عالوه بر ترویج و تثبیت دوباره نئولیبرالیسم، دولت راست 

بزرگی جمهوری، با انجیل فوق نگریست. آنز، پس از قرائت سوگند ریاستگرفت که مردم بومی را به دیده تحقیر می

 «.جمهوری بازگشته استدست داشت اعالم کرد: »انجیل به کاخ ریاستکه در 

 رو های پیشچالش

آوردند تا اطمینان حاصل    های زیادی را ترتیب دادند و سرکوب را تابطی چند ماه گذشته، کارگران و بومیان اعتصاب

به کشور بازگرداندند. این پیروزی، که برای  رو آزاد و عادالنه برگزار خواهد شد. آنها دموکراسی را کنند که انتخابات پیش

 .بخش است، درواقع به آنها تعلق داردهای سرتاسر جهان بسیار الهامها و جنبشسوسیالیست

 ۲۴گرا هستند؛ جشن پیروزی در ال آلتو، دومین شهر بزرگ بولیوی، بومیان بولیوی بخش مهمی از حامیان دولت چپ

  اکتبر ــ

هایی در کار است. نخست رو شاید عیش این پیروزی را منقض کند. اما واقعاً چالشد پیشهای متعدصحبت از چالش

درصد کوچک شده است.   ۷,۹آنکه، اقتصاد کشور تقریباً در حال سقوط آزاد است و در حدفاصل ماه مارس تا سپتامبر 

شود به تعطیلیِ  های دولت بیشتر شده و بیکاری رشد یافته است. بخشی از این مشکل مربوط میکسری

های  توان در سیاستشدن اقتصاد را می گیری کرونا، اما ردپای این کوچکدلیل عالموکارهای کوچک و بزرگ بهکسب

های آنز باعث افت  گوید سیاستنئولیبرالی آنز نیز جستجو کرد. آرسه که سابقاً وزیر دارایی دولت مورالس بوده ، می

شده است، یعنی در فاصله زمانی قبل از ورود ویروس کرونا   ۲۰۲۰تا مارس  ۲۰۱۹بر درصدی اقتصاد بولیوی از نوام ۵,۶



روی  های عاجل پیشبه منطقه. چگونگی بازسازی اقتصاد در دوران رکود جهانی و بهای پایین کاالها یکی از پرسش

 .ماس خواهد بود

کردنِ ذخایز لیتیوم بولیوی است که از تیبرنامه آرسه برای مقابله با بحران اقتصادی توسعه تولید بیودیزل و صنع

  خواهد  بولیوی کارگران سود به   ترین ذخایر لیتیوم در جهان هستند. گرچه این راهبردها برای توسعه اقتصادجمله بزرگ

  تروخیم را زداییجنگل روند  بیودیزل . دهند می افزایش را اجتماعی و محیطی زیست هاینگرانی  آنها  دوی هر اما بود،

های  زده است، دغدغهای پیشاپیش خشکیاهد کرد. استخراج لیتیوم، که مستلزم مقادیر معتنابهی آب در منطقهخو

کند. برخی از افراد دیگر در بدنه دولت این  ای همچون آلودگی یا استفاده بیش از حد از آب را مطرح میزیست محیطی

 .آلترناتیوی برای توسعه اقتصاد باشد  هایاند که آرسه باید به دنبال گزینهبحث را پیش کشیده

های  های اجتماعیِ زمان مورالس ــ اعانه های کاهش فقر و حمایتمسئله دیگر آن است که آرسه قول داده برنامه

درآمد صاحبِ  های کمنقدی یا »بونوس« ــ را احیا کند و آن هم با تمرکز خاص بر سالمندان، زنان باردار و خانواده

های اجتماعی را تأمین  نه اما او از منابعی برخوردار نیست که پیشتر بودجه الزم برای این برنامهفرزند. متأسفا

رو خواهد شد: با ادامه و تشدید  های اقلیمی و زیست محیطی نیز روبهتری از بحرانکردند. وانگهی، او با شکل وخیممی 

های آمازون نیز رو  جنگل سوزیامید، احتمال دارد آتشزدایی بیشتر خواهد انجهای عمرانی برزیل که به جنگلبرنامه

به وخامت رود، و در این میان خشکی و سیل نیز تداوم خواهد یافت. در میان یک رکود جهانی، بولیوی مجبور خواهد  

ز  های اقلیمی جهانی پافشاری کند، و ااش برای برخورداری از عدالت اقلیمی و پرداخت بدهیبود بر خواسته تاریخی

اند بخواهد به کشورهایی همچون بولیوی برای مقابله با  کشورهایی که بیش از همه مسئول بحران اقلیمی بوده

 .پیامدهای آن کمک کنند 

رشد جناح راست در سانتا کروز پیدا کند که همین  کردن حامیان روبهدر داخل کشور نیز، آرسه باید راهی برای ساکت

آند. این کار دشوار خواهد بود. گرچه بسیاری کسان آنز  تخابت به جوش و خروش افتادهحاال هم در مخالفت با نتایج ان



دانستند که از درون خود کشور برخاسته است، تاریخچه دورودراز راستی بولیویایی می را همچون شکلی مقاومت دست

ا در قالب توسعه کشاورزی گری آمریکطلبیِ جناح راست در سانتا کروز به دوران جنگ سرد و سیاست مداخلهجدای

  .گرددتجاری برمی

 در

 

ساله و رهبر کمیته مدنی سانتا کروز که جمهوری، لوئیس فرناندو کاماچو، وکیل چهلطول انتخابات، کاندیدای ریاست

یی از  هاریخت. گروه جایگاه سوم را به دست آورد، در کوچابامبا، سانتا کروز، بنی و تاریجا به آتش نژادپرستی هیزم می

  تجاوز  و بومیان ارعاب و آزار به  بودند، آمریکا  مغرور« »پسران شبیه که  جوانان موتورسوار موسوم به »موتوکروس«

  الپاز در بولیوی باالیروبه متوسط طبقه و متوسط طبقه اکتبر، ۲۱ در انتخابات، از پس.  پرداختند می آنها  رأی حق به

ای از کمیته افراطیِ کمیته مدنی سانتاکروز طی بیانیهراض کردند. سازمان راستاعت بومیان رأی به  و کردند  راهپیمایی

های  انتخابات درخواست کرد که شمارش آرا را فوراً به تعلیق درآورد. این نیروهای ارتجاعیِ محلی از سوی گروه

 .شوند راستی برزیل، آرژانین و آمریکا حمایت میفراملی دست

های اجتماعی برقرار سازد. یک نقطه گسست اساسی آرسه نیاز دارد رابطه جدیدی را با جنبشدر مقابله با جناح راست، 

آمیز احداث آزادراه از وسط پارک ملی تیپنیس،  به وجود آمد، یعنی وقتی که پروژه مناقشه ۲۰۱۱در این رابطه در سال 

 دولتی سرکوب و  ناقشه تیپنیسهای چپ قرار داد. مهای بومیان و سایر سازمانمورالس را در مقابل جنبش

  جدایی  تیپنیس مناقشه تأثیر دومین.  شد  ماس  حزب و مورالس با  چپ جناح  مخالفت موجب  بومیان هایجنبش

  متحدکردنِ جهت  در  و کرده ریزیپی  ماس برای را جدیدی  مسیر باید آرسه. بود دولت از  مردمی هایسازمان از بسیاری

  .کند  تالش  هاجنبش این مجدد



تمرکززدایی کنند.   توانند از قدرتهایی وجود دارد که میکارها و سیاستهای بسیاری برسر راهون خود حزب نیز بحثدر

تر وجود دارد که بتواند از  ها و تعهدات سیاسی ماس، پتانسل باالیی برای نوعی دموکراسی مشارکتیبا توجه به ریشه

های محلی دولت گسترش دهد،  گیری را تا تشکلند تصمیمجمهور تمرکززدایی یکند و دامنه فرآی قدرت رییس

توانند بحث کنند و اگر نگوییم  های اجتماعی در آن میآورند که فعالن جنبشهایی که فضاهایی را فراهم می تشکل

 .کم به توافق برسند به اجماع، دست

روزی ماس با کسب اکثریت آرا  راستی سرکوبگر، پی رغم یک دولت دستپس از کودتایی تحت حمایت آمریکا و علی

های اجتماعی بولیوی جشن گرفته شود. تمام  العاده است و باید همچون پیروزی بزرگی برای جنبشحقیقتاً خارق 

های دشواری  دهد و البته چالشانداز رادیکالی از امید را ارائه می ها اکنون به پروژه سیاسی ماس است که چشمچشم

خواهد به ما درس بدهد؛ ما نیز باید  رو دارد. بولیوی می ست محیطی و اقتصادی پیشوفصل بحران زی را برای حل

 .ها را در کشور خودمان پیاده سازیمتوان بعضی از این سرمشقتماشا کنیم و بیندیشیم که چطور می
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