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  ٢٠١٧ اپريل ٢٨

 

  ليويامداخالت جنايتکارانۀ امپرياليزم امريکا در بو
تا به حال قانون .  چھارمين  بار کانديد رياست جمھوری نمايدرایرئيس جمھور کشور بوليويا می خواھد خود را ب

  .مشکل وی در انجام اين کار می باشداساسی 

و جناح دست راستی ھا  (MAS)" جنبش به سوی سوسياليزم"در کشور بوليويا جدال و مناقشه ميان حکومت کنندگان 

ماس "جنبش . تشديد شده است" Morales  اوو مورالس"امکانات چھارمين دورۀ مأموريت رئيس جمھور در زمينۀ 

MAS " را دوباره در رأس کانديد ھا به عنوان نامزد انتخابات " مورالس"در کنگرۀ حزبی در ماه دسمبر سال گذشته

  . معرفی کردند٢٠١٩رياست جمھوری سال 

 فقط با اندک ٢٠١۶را امکان پذير بسازد، در ماه فبروری سال " مورالس"د رفرندومی که می بايست انتخاب مجد 

امکانات زيادی وجود دارد که مطابق به آن اولين "  MAS ماس"با وجود آن به نظر .  در صد رد گرديد۵١.٣اکثريت  

 در کنگرۀ حزبی .رئيس جمھور بومی کشور می تواند دو سال بعد دوباره به طور قانونی و مشروع انتخاب کرده شود

نخست در حال حاضر به خصوص انجام  يک رفرندوم جديد به نسبت .  حزب دولت چھار گزينه پيشنھاد شده بود

شش ماه قبل " مورالس"اصالحات درقانون اساسی و به عالوه امکانات جر وبحث در زمينۀ کناره گيری از مأموريت 

اگر چه جناح مخالف دولت  قانونيت اين . ام رياست اجازه خواھد دادًاز انتخابات ، آنچه که وی را مجددا به کانديد مق

رھبران سياسی جناح مخالف در . ًامکان را تکذيب می کنند، مگر دست راستی ھا نسبت به مسأله ظاھرا مطمئن نيستند

" صرف نظر کندداوطلبانه از کانديدشدن به چھارمين دورۀ مأموريت "خواسته اند تا وی " مورالس"ھفته ھای اخير از 

من با خلق جرو بحث می کنم و نه با افرادی از : "البته رئيس جمھور دموکراتھای مسيحی را بی جواب نمانده گفت

زيرا برای بحث با آنھا پايه و اساسی وجود ندارد، عکس آن چطور است با آنھا راجع به : وی افزود". دست راستی ھا

  "دروغ ھايشان بحث و مناظره صورت بگيرد؟

مورالس چنين موقفگيريی را نسبت به تبليغات دروغين و کثيفيی که عليه وی شده بود و رسانه ھای دست راستی قبل از 

تبليغ می را  آنھا اتھاماتی .ان پرداخته بودند، يادآوری نمود صورت گرفت، بد٢٠١۶رفرندوم اخيری که در شروع سال 

در  را Gabriela Zapata Montaño" بريال سپاتا مونتانوگا "شريک زندگی سابقش رئيس جمھور  گوياکهنمودند 

پسری فرستندۀ تلويزيونی به ھمين مناسبت  مورالس را متھم نموده، که وی .  ياری کرده است یپر منفعترسيدن به مقام 
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 ھمه در با وجودی که تمام ادعا ھا بدون استثناء. که از وی داشته و در طفوليت مرده است از مردم پنھان نموده است

به ، لکن جناح مخالف با تبليغاتی که به راه انداخته بودند، بی اساس و دروغ ثابت شدتحقيقات و پيگيريھای بعدی 

راستی ھا : "در مورد گفتمورالس از ھمين رو . آرزوی شان رسيده در رفرندوم با اکثريت قليلی به پيروزی رسيدند

 ی کمی بعد در بارۀ اسنادTelesur" تيليزور" تلويزيون امريکای التين فرستندۀ". مگر دروغ و بھتان چرابرنده نشدند 

به دست رسيد، گزارش داده بود، که اين اسناد مداخلۀ امريکا را به اثبات می " الپاس"که از سفارت اياالت متحده در 

الت متحدۀ امريکا با  افشاء نمود که نمايندۀ اياLa Jornada" ال ژورنال"به ھمين ترتيب روزنامۀ مکسيکو . رساند

  . ميليون دالر تبليغات عليه مورالس را حمايت کرده است٢٠٠ًتقريبا 

نمايندگان  گيری توسط دروغ و بھتان تحت نفوذ قرار گرفته بود یرااز آنجائی که جريان به اساس گزارشات ديگر 

 ،عالوۀ ديگرانه در جملۀ منتقدان ب. اتحاديه ھای کارگری و ديگر سازمانھای اجتماعی به مشروعيت آن ترديد داشتند

 Rodolfo" رودولف مخيکی"طوری که .  نيز شامل بوده استCOB" سی او پی" نيرومند و بانفوذ یاتحاديۀ سنديکا

Machacaقربانی "بوليويا :   اتھامات را جمعبندی نموده و گفت"ماس"ت مديرۀ در أسازمان دھقانان و عضوء ھي رھبر

به ھمين لحاظ ما اصرار به . بوليويا نبايد از طريق دروغ و بھتان حکمرانی کرده شود. " شده است"دروغ عديده ای

  ."جوی راھی می ورزيم، که چه گونه بتوانيم به حيث يک کشور پيشرفت بکنيم و جست

و سموويل دوريا نمايندگان اردوگاه راستی ھا تا به حال حاضر نيستند که به اتھام زنی ھای شان خاتمه بدھنداز ھمين ر

رھبر جناح مخالف، شخصی که از رفرندوم قبل از شمارش کل آراء تجليل نمود و  Samuel Doria Medina" مدينا

" تجلی جنون قدرت"از آن  به حيث يک روز تاريخی صحبت کرد، ھر انتقاد رئيس جمھور بر سر اقتدار را به عنوان 

  ".ر آماده است تا  خود را در قدرت نگھداردبه ھمه کا"مورالس : وی افزود. تکذيب کرده است

 در صد کل آراء به باالترين مقام ۵۴ با ٢٠٠۵ دسمبر ١٨مورالس رھبر پيشين اتحاديۀ کارگری برای نخستين بار در  

مگر وی به خاطر تصميم ملت در زمينۀ قانون اساسی جديد نتوانست  دورۀ اول  مأموريت خود . کشور انتخاب شده بود

 سال ۵ در صد آراء و ۶۴ صورت گرفت، وی با ٢٠٠٩در انتخابات مجددی که در ماه دسمبر . مام برساندرا به ات

کشور "کشور بوليويا  تحت رياست مورالس به يک .  در صد آراء دوباره به حيث رئيس جمھور انتخاب شد۶١بعدتر با 

 مورالس . صميم گيری داشتند، تبديل گرديدتکشوری که در آن عموم بومی ھا به طور گسترده حقوق " ًقلبا خوش آمديد

مجمع . در اجرای تعھدات دولت برای پشيبانی بوميان اين کشور در سطح بين المللی ھم مورد قدردانی قرار گرفته بود

 Weltheld der" قھرمان جھانی سرزمين مادری" ، مورالس را منصوب به  ٢٠٠٩عمومی ملل متحد در خزان سال 

Mutter Erdeبعد از اين که کنگرۀ حزبی .  نمود" MAS " متحدا از وی تقاضا نمودند، تا خود را ٢٠١۶در دسمبر ً

در : "موافقت کرد و گفت" اوو مورالس"  کانديد نمايد، ٢٠٢۵ تا ٢٠٢٠به ادامۀ مقام رياست جمھوری در سال 

  ".صورتی که مردم اين تصميم را بگيرند، پس مشکل وجود ندارد

Date: 2017-04-23 15:30 GMT-04:00:  

  

  :افزودۀ مترجم

  :مطالعۀ آنچه در بوليويا گذشته و می گذرد، چند نکته را به صراحت نشان می دھد

 ويرانگر و خانمانسوز را امپرياليزم ، ھر گاه ما آن آتش "فتاده باشدجائی می سوزد که آتش در آن ا"  اين که گفته اند-١

ن بوده، در ھر جائی که پای منافع آن درميان باشد، آنجا را به آتش کشيده، جوی ًامريکا بدانيم ديده می شود که واقعا چنا

  . خون جاری می سازد
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اين حکم در مورد بوليويا نيز صدق نموده، تجارب زندگانی حد اقل نيم قرن اخير آن کشور نشان می دھد، که امريکای 

نگ، دروغ و بھتان، برای حفظ حاکميت و سلطۀ جنايتکار تا توان داشته، چه از طريق زور و چه ھم از طريق نير

خود، ضمن آن که مانع رشد و انکشاف طبيعی ان کشور شده است، به اشکال مختلف حقوق دموکراتيک مردمان آنجا را 

  .نيز زير پای نموده است

ھا نين، ت مورالس گذشته از مواضع فکری و طبقاتی اش، به مثابۀ فردی برخاسته از مردمان بومی امريکای الت-٢

 ساختن  به پرنفوس٢٠ الی ١۶ جريان قرون خارچشم امپرياليزم امريکا نيست، بلکه تمام کشور ھای اروپائی که در

 دست يازيده اند، در رأس قرار گرفتن يک تن از باشندگان بومی را به حيث قيام عليه سفيد ھا و اروپائی ھا امريکا

  . دريغ نمی ورزنددرکل دانسته، از ھيچ نوع تخريبی در مورد وی

حلقه ھائی از زنجير بس طوالنيی اند، که در طی قرون متمادی از جانب اشغالگران و ...  بولويا، برازيل، ونزويال و -٣

امپرياليزم امريکا به خوبی می داند که گسستن و . به نمايندگی از آنھا امپرياليزم امريکا، تحت سلطه قرار داده شده است

ين حلقه، به معنای گسستن کل زنجير بوده می تواند در نھايت نقطۀ پايانی بر سلطۀ استعماری اش پاره شدن ھريک از ا

  .از ھمين رو با تمام قواء و امکانات می کوشد تا تک تک آن حلقه ھا سرکوب نمايد. در امريکای التين به شمار رود

مبارزه عليه امپرياليزم را با اتکاء به خلقھای شان به  به نظر من کشور ھای امريکای التين نه تنھا نيازبدان دارند تا - ۴

پيش ببرند، بلکه شرايط آنھا را وادار می سازد تا پيام زمان شان را رساتر شنيده، در مقابله با امپرياليزم تحت 

سيستم نبرد تاريخی و دورانساز شان را عليه امپرياليزم امريکا و کليت " پرولتاريا و خلقھای جان متحد شويد"شعار

  .امپرياليستی ادامه بدھند

  

  

  

  

 

 


