ماهنامه سياسـي ،اجتماعـي ،فـرهنگي :اكتبر ٢٠٢١

يك سال پيش از انتخابات رياست جمهوري

استراتژي تنش در برزيل
نوشته سيلويو كاسيا باوا :مسئول نسخه برزيلي لوموند ديپلماتيك.
ترجمه شروين احمدي

همه چيز حكايت از آن دارد كه آقاي ژائير بولسونارو در پايان دوره رياست جمهوري خود در سال
 ٢٠٢٢از قدرت بركنار مي شود .كسي كه قول داده بود به فساد پايان دهد  ،اكنون در مظان فساد مالي
است و نابكاري هايش موجب خشم و نارضايتي بخش خصوصي شده .از اينرو سرهنگ سابق در حال
بررسي ساير روشهاي كمتر دموكراتيك براي ماندن در قدرت است و خطر آن وجود دارد كه پايگاه
راديكال شده اش از او پيشي گيرد.

به نظر مي رسد برزيل درگير با بيماري همه گيري كه شكل يك كابوس را به خود گرفته  ،رنج آورترين
دوره دموكراتيك خود را سپري مي كند .چندين ماه است كه ائتﻼفي از نيروها به رهبري ژائير بولسونارو
 ،رئيس جمهور منتخب در سال  ، ٢٠١٨به پارلمان و قوه قضائيه حمله مي كند .امري كه باعث تضعيف
نهادهائي در برزيل شده ،كه هر يك از موفقيت هاي آن ،طرفداران رئيس دولت را وحشتزده كرده است.
كساني كه تعدادشان براساس مطالعات مختلف حدود  ١٢درصد از جمعيت ) (١يا تقريباً بيست و پنج
ميليون نفر تخمين زده مي شود .بزرگترين دموكراسي آمريكاي ﻻتين چگونه به اينجا رسيد ؟
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در اواسط دهه  ، ٢٠١٠چشم انداز باقي ماندن حزب كارگران ) (PTپس از چهار پيروزي متوالي رياست
جمهوري )از  ٢٠٠٢تا  ، (٢٠١٤نخبگان را متقاعد كرد كه قانون اساسي  ١٩٨٨را زير پا بگذارند .با
حمايت اياﻻت متحده  ،آنها در سال  ٢٠١٦راه كودتاي پارلماني و بركناري رئيس جمهور  ،ديلما روسف
را به بهانه فسادي كه هرگز رخ نداده بود  ،پيش گرفتند .رهبر فكري آنها  ،آقاي آنتانيو دلفيم نتو )، (٢
يكي از وزراي اقتصاد دوران ديكتاتوري ) ، (١٩٨٤-١٩٦٤اين كار را اين چنين توجيه مي كند »:سياست
هاي اجتماعي در چارچوب بودجه فدرال قرار نمي گيرد« .از ديدگاه كودتاچيان  ،تفاوتي بين غارت منابع
دولتي براي غني سازي خود و اجراي برنامه هاي اجتماعي با هدف بيرون آوردن جمعيت از فقر وجود
ندارد ).(٣

سناتور خورخه برنهاوزن  ،سناتور حزب جبهه ليبرال ) PFLكه در سال  ٢٠٠٧به حزب دموكرات ها
تبديل شد( در سال  ٢٠٠٦گفته بود » :هدف ما از بين بردن اين اراذل و اوباش است  .مي خواهيم خود
را براي حداقل سي سال از شر آنها خﻼص كنيم«.او تاكيد داشت كه فكر كودتا بسياري را اغوا مي كند.
ده سال بعد  ،اين پروژه تحقق يافت  .امري كه با پشتيباني اتحادي از فعاﻻن بخش خصوصي  ،سازمان
هاي مختلف محافظه كار  ،ارتش  ،كليساهاي انجيلي و رسانه هاي خصوصي )كه توسط پنج نفر از
ثروتمندترين خانواده هاي كشور كنترل مي شود( صورت پذيرفت .واشنگتن نيز از طريق آژانس امنيت
ملي ) (NSAدر آن شركت داشت و امروز مي دانيم كه الهام بخش عمليات بزرگ »مبارزه با فساد« با
نام مستعار » «Lava Jatoبوده است .هدف اين عمليات بي اعتبار كردن حزب كارگران برزيل ) (PTو
جلوگيري از نامزدي آقاي لوئيس ايناسيو »لوﻻ« دا سيلوا در انتخابات رياست جمهوري  ٢٠١٨بود  ،كه
در آستانه پيروزي در آن قرار داشت).(٤

به محض بركناري خانم روسف  ،اربابان جديد كشور گردشي را كه مدتها در انتظار آن بودند سازمان
دادند .آنها از »پلي به آينده« ) (٥حمايت كردند كه يك سند راهبردي است كه در سال  ٢٠١٥توسط
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رئيس جمهور جديد ميشل تمر منتشر شده  ،و در آن تمام اقدامات ﻻزم براي »مدرنيزاسيون« برزيل و
افزايش سودآوري شركت ها ذكر شده است : .اصﻼح قانون كار  ،بازنگري در سيستم بازنشستگي ،
خصوصي سازي ها  ،سركوب حقوق اجتماعي  ...انتقادات زيادي را به نئوليبرال ها مي توان وارد دانست
اما عدم جاه طلبي جزو آنها نيست .از همان دسامبر  ، ٢٠١٦آقاي تمر اصﻼحيه  ٩٥قانون اساسي را
تصويب كرد  ،كه افزايش هزينه هاي عمومي را به ميزان تورم سال قبل محدود مي كند :اين اقدام كشور
را در روند كاهش برنامه ريزي شده حمايت اجتماعي اي حبس مي كند كه با افزايش جمعيت تشديد
مي شود.

اتحادي براساس شرائط
مردم به اين روند اعتراض مي كنند و با نزديك شدن انتخابات رياست جمهوري  ، ٢٠١٨چشم اندازهاي
جناح راست سنتي تيره تر مي شود .آنها با الهام از گذشته استعماري خود و با تكيه بر اخﻼقي محافظه
كار  ،واكنش هاي اقتدارگرايانه قديمي خود را دوباره كشف كرده و از سرهنگ سابقي حمايت مي كنند
كه به جرم »توطئه« و »تروريسم« از ارتش اخراج شده است ....شبكه هاي انجيلي  ،كه در برزيل بسيار
قدرتمند است ) ، (٦اين اتحاد بر اساس شرايط را امري خير مي داند و بدين ترتيب انتصاب آقاي پائولو
گوئدس  ،پول گرائي)مانيتاريستي( دو آتشه  ،به وزارت اقتصاد  ،امكان پذير مي شود .از زمان شروع به
كار  ،او برنامه »پلي به آينده« را با دقت فراوان پياده مي كند كه موفقيت هائي را براي بخش خصوصي
به بار مي آورد :ارقام سه ماهه دوم سال  ٢٠٢١نشان مي دهد كه سود ده شركت بزرگ حاضر در
بورس برزيل در طي يك سال ده برابر شده است ).(٧
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بيانيه اخير سرهنگ مارسلو پيمنتل نشان گر تحليل ديگري از به قدرت رسيدن آقاي بولسونارو است كه
لزوماً با قبلي در تضاد نيست .با انتقاد از رئيس جمهور فعلي  ،اين مقام بلندپايه به نقش آنچه او آنرا
»حزب نظامي« مي نامد اشاره مي كند » :يك گروه متحد  ،سازمان يافته  ،منضبط  ،با ويژگي هاي
اقتدارگرا و جاه طلبي هاي روشن سياسي  ،كه توسط تعداد انگشت شماري رهبري مي شود .ژنرال هايي
كه در دهه  ١٩٧٠در آكادمي نظامي آگولهاس نگراس آموزش ديدند و بخشي از فرماندهي عالي ارتش
بودند يا هستند .دفاع آنها از يك ايدئولوژي و طرز تفكر شان به آنها ويژگي هاي احزاب سياسي رسمي را
مي بخشد .رهبران اين گروه و سرهنگ ]بولسونارو[ از سال  ١٩٧٣دوستان و همكاران صميمي بوده اند«
) .(٨به گفته وي  ،نامزدي آقاي بولسونارو در درون اين گروه شكل گرفت.

اگر چه بحث درباره وجود رسمي اين »حزب نظامي« باز است  ،اما ترديدي در مورد مشاركت روزافزون
مرداني با لباس نظامي در زندگي سياسي برزيل وجود ندارد ) .(٩و هيچ نشانه اي ديده نمي شود كه آنها
بخواهند به پادگان خود بازگردند و موقعيت هايي را رها كنند كه امروز در اختيار دارند.

فريب افكار عمومي با انبوهي از اخبار جعلي در طول مبارزات انتخاباتي  ٢٠١٨توسط تيم آقاي بولسونارو
 ،اكنون به طور گسترده اي اثبات شده است .دادگاه عالي انتخابات ) (TSEتحقيقاتي را آغاز كرده است
كه مي تواند منجر به بركناري رئيس دولت و معاون وي  ،آقاي هميلتون مورائو شود .گزارش دادگاه
عالي انتخابات در مورد انتشار اطﻼعات نادرست و وجود ميليشاي ديجيتالي راست افراطي به دادگاه عالي
برزيل ارسال شده است  ،جايي كه تحقيقات توسط قاضي الكساندر دو مورائس دنبال مي شود.او هدف
اصلي حمﻼت طرفداران رئيس جمهور است.

»خاندان بولسونارو«  -كه از رسانه ها همانقدر متنفر است كه از حزب كارگران برزيل  -داراي ساختار
قدرتمندي براي ارتباطات در رسانه هاي اجتماعي است .اين ساختار كه مردم اكنون آن را »كابينه
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نفرت« مي نامند  ،در قلب كاخ رياست جمهوري مستقر شده است و آقاي كارلوس بولسونارو  ،يكي از
پسران رئيس جمهور  ،آن را رهبري مي كند .ماموريت آن ؟ انتشار اخبار جعلي) (fake newsاي كه صد
تارنما به نوبه خود آنها را در اينترنت منتشر مي كنند و كوره خشم طرفداران بولسوناريستي را داغ نگه
مي دارند.

يك نمونه :اين ايده كه سيستم راي گيري الكترونيكي كه از سال  ١٩٩٦بدون هيچ مشكلي استفاده مي
شود  ،به مخالفان رئيس جمهور اجازه مي دهد تا او را از پيروزي محروم كنند  ،در حالي كه همه
نظرسنجي ها او را در انتخابات رياست جمهوري  ٢٠٢٢بازنده ارزيابي كرده اند .بر اساس چنين ادعاي
جعلي اي ،آقاي بولسونارو خواستار بازگشت به راي گيري كاغذي شد .طبيعتا  ،او امتناع كنگره از
پذيرفتن چنين بازگشتي را اثبات وجود تقلب در جريان انتخابات آينده اعﻼم كرد .امري كه دومين پيگرد
كيفري را براي وي به همراه داشت.

بيش از  ٣٠رويه قانوني براي خلع وي آغاز شده است .با اين حال  ،حاميان آقاي بولسونارو كه داراي
پست هاي كليدي هستند  ،مانع از پيشرفت اين پرونده ها مي شوند :براي مثال  ،دادستان كل جمهوري ،
آقاي آنتونيو ارس و همچنين رئيس مجلس شوراي ملي  ،آقاي آرتور ليرا .ناگفته نماند كه سرهنگ سابق
از طريق اصﻼحات پارلماني تخصيص منابع )اختﻼس پذير( به حوزه هاي انتخابي  ،نمايندگان و
سناتورهايي را مي خرد كه ميانه رو ) (centrãoناميده مي شوند و مجموعه احزابي هستند كه خود را به
هركس بيشتر پول دهد ميفروشند .با اينكار رئيس دولت يك پايگاه پارلماني با تعداد راي كافي براي
جلوگيري از رسيدگي ايجاد كرده است.

تا مدت ها به نظر نمي رسيد كه محبوبيت آقاي بولسونارو از اين مشكﻼت صدمه ديده باشد .اما همه
گيري كوويد  ١٩-اولين نقطه عطف براي رئيس دولتي شد كه مسئول بيش از  ٥٨٥هزار مرگ ناشي از
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 ٢SARS-CoVاست .دومين آسيب به محبوبيت دار و دسته طرفداران رئيس جمهور پايان دادن بهبسته كمك هاي اضطراري اي بود كه آقاي بولسونارو به وزير اقتصاد خود تحميل كرد )قبل از آنكه
كنگره مبلغ آنرا دو برابر كند( .يك سوم جمعيت در  ٩ماه اول همه گيري از آن سود بردند ) .(١٠در
سال  ، ٢٠٢١بيش از  ١٢٥ميليون برزيلي  ٥٨ ،درصد جمعيت ،دچار ناامني غذايي شدند و  ٢٠ميليون از
آنها گرسنه هستند .تعداد كمي از اين افراد قصد دارند به بولسونارو راي دهند.

فراتر از صفوف حاميان سرهنگ سابق  ،خشم در ميان مردم به دنبال افشاگري هاي كميسيون تحقيق
مجلس سنا كه تحت كنترل اپوزيسيون است ،اوج مي گيرد .گزارش هاي كميسيون روشنگر بي توجهي
دولت فدرال در مواجهه با بيماري همه گير است و همچنين فسادي كه رئيس جمهور و خانواده اش از
آن سود مي برند  ،و شش هزار پرسنل بازنشسته يا فعال نظامي كه موقعيت هاي كليدي را اشغال كرده
اند :غارت وزارتخانه ها  ،زمين خواري  ،استخراج غيرقانوني معادن  ،قاچاق چوب  ،جنگل زدايي و غيره.

برخي از نظاميان  ،كه در اصل با دخالت ارتش در دولت مخالفند  ،همانند بخش هائي از طبقات متوسط
كه فريب وعده هاي آقاي بولسونارو به پايان دادن به فساد را خورده بودند  ،از رئيس جمهور دور شده
اند .همزمان با كاهش پايگاه اجتماعي اش  ،آقاي بولسونارو به جنبه افراطي سخنراني هايش مي افزايد.
اما بديهي است كه قايق او در حال غرق شدن است و برخي از نمايندگان قوه قضائيه و پارلمان  ،كه تا
ديروز به وي نزديك بودند ،ناگهان متوجه شده اند كه حكومت قانون مورد تهديد قرار گرفته و به
اپوزيسيون نزديك مي شوند .از سوي ديگر  ،كارفرمايان بزرگ مخالف تهديد به كودتا هستند :بي ثباتي
سياسي هرگز براي تجارت خوب نيست .ادامه حمايت از رهبري كه اكنون تمام توان خود را براي تعميق
»اصﻼحات« كشور از دست داده است  ،فايده اي ندارد.

به سوي »بولسوناريسمي بدون بولسونارو« ؟
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تاكنون  ،نظرسنجي ها ارزيابي مي كنند كه لوﻻ  ٥٦درصد آراي دور اول را كسب ميكند ،در حالي كه
بولسونارو  ٣١درصد آرا را خواهد داشت .به نظر مي رسد برخي از طبقات باﻻ معتقدند كه راه حل
ديروز به مشكل امروز تبديل شده است و شرايط براي انتخاب راه سومي بين افسر سابق و سنديكاليست
سابق مناسب نيست .لوﻻ در نظر آنها بهترين گزينه براي برقراري آرامش در كشور است  ،به شرطي كه
موافقت خود را با حكومتي بدون بازسازي آنچه كه از زمان كودتاي  ٢٠١٦ويران شده است  ،اعﻼم كند
 ...ديگراني معتقدند كه طرد آقاي بولسونارو براي ايجاد فضايي كه در آن جناح راست بتواند نامزدي
»محترم« معرفي كند ،ضروري است .تنها مشكل :هيچ شخص با اعتباري وجود ندارد و شعار » هركسي
جز بولسونارو« اوج مي گيرد.

شرائط سياسي و قضايي رئيس جمهور فعلي را به سمت افراط گرايي سوق مي دهد :تنها ماندن در قدرت
به او اجازه مي دهد تا از زندان اجتناب كند  ،آنهم در وضعيتي كه احتمال آن با افزايش اتهامات و
پرونده هاي قضائي بيشتر مي شود .اگر او تصميم بگيردكه با اعﻼم حكومت نظامي همه چيز را واژگون
كند  ،مي تواند روي حمايت نيروهاي پليس  ،بخش هائي خاص از نظاميان  ،و همچنين شبه نظامياني كه
به سنگيني مسلح هستند ،حساب كند.

در  ٧سپتامبر  ،روز استقﻼل برزيل ،آقاي بولسونارو تﻼش كرد تا قدرت اش را به نمايش بگذارد » :بسيج
عظيم و فراگير«ي در محوطه جلوي وزارتخانه ها در برازوليا سازمان داد تا نقش »غير دموكراتيك«
دادگاه عالي انتخابات ) ، (TSEكنگره و سيستم قضايي را محكوم كند .اما اين رويداد انتظارات رئيس
دولت را برآورده نكرد .جمعيت زيادي در چندين شهر بزرگ در سراسر كشور تجمع كردند  ،اما به
نتيجه اي نرسيد كه به نظر مي رسيد آقاي بولسونارو به آن اميدوار بود.
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روز بعد  ،رئيس جمهور قول داد كه به نتيجه انتخابات  ٢٠٢٢و همچنين نهادهاي كشور احترام بگذارد ...
اما تيم هاي ضربتي او در تﻼش براي حمله به وزارت بهداشت و دادگاه عالي فدرال هستند .رانندگان
كاميون با مسدود كردن جاده ها در شانزده ايالت  ،بركناري اعضاي دادگاه عالي انتخابات ) (TSEرا
خواهانند .نوعي چهار نعل تاختن ؟ غيرممكن نيست كه رئيس جمهور نتواند طرفداراني را كنترل كند كه
به شدت تحريك شان كرده است :از ترس از دست دادن متحدانش در كنگره  ،آقاي بولسونارو به
سرعت خواستار پايان بسيج رانندگان كاميون شد .كاري كه باعث شد هوادارانش به او لقب »ترسو« را
بدهند .بنابراين امكان ظهور »بولسوناريسم بدون بولسونارو« وجود دارد  ،كه رئيس جمهور بعدي هر
كسي كه باشد  ،بايد با آن كنار آيد.
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