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  مجلۀ ھفته: فرستنده

  ٢٠١٩ نومبر ١٣
 

 اھ  شعبان بی مخۀوسيله  ب،کودتا با رنگ دموکراسی بوليوی،

  

  دارد، با ايجاد توطئه کارائيب ھراس و واھمه ۀ مقاومت در حوزۀ که از اتحاد کشورھای عرصامريکاامپرياليسم 

ھای ھمراھش  زند تا قدرت در دست گروه ی التين میامريکاھای مختلف، سعی در آشوب و ايجاد فتنه در کشورھای 

او را بر سر قدرت نگه » مادورو«قرار گيرد، ھر چند مردم ونزوئال اخيراً توانستند با حمايت از دولت قانونی 

در کودتای طراحی شده از سوی » مورالس«وی مؤثر واقع شد و دولت قانونی  در بوليامريکاھای  دارند، اما توطئه

  . دادء، از قدرت استعفاامريکا

 کارائيب و ۀخصوص کشورھای حوز  برای ايجاد آشوب و فتنه در ھر کشوری بهامريکاای که  کليد واژه» انتخابات«

 فتنه و ۀعنوان حرب ی که چند ماه پيش آن را بهبرد، موضوع ی التين ھمانند ابزاری سودجويانه از آن بھره میامريکا

س پارلمان ونزوئال، دولت اين کشور ئير» خوان گوايدو«محور شرارت در ونزوئال معرفی کرد و با قدعلم کردن 

» نيکالس مادورو«جمھوری موقت اين کشور معرفی کرد، اما  سئيعنوان ر  و او را بهير سؤال بردزرا 

..) کوبا، نيکاراگوئه، بوليوی و( کارائيب ۀھای مردمی و کشورھای حوز ئال با حمايتجمھوری قانونی ونزو سئير

 بودند که پس از چند ھفته آشوب و شرارت در اين امريکاھای تحت حمايت  در قدرت باقی ماند و اين کودتاچی
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ود و حتی تھديد به ھای خ  نتوانست با استفاده از توطئهامريکاھرچند .رو شدند کشور، عضو اوپک با شکست روبه

  . نظامی به ونزوئال از طريق مرز کلمبيا دولت قانونی مادورو را ساقط کند و کودتاچيان را بر سر کار آوردۀحمل

 کارائيب ۀی التين و حوزامريکا مقاومت در ۀھا و تھديدات خود در کشورھای عرص  ھمچنان به شيطنتامريکا

ر بوليوی که يکی ديگر از متحدان دولت ونزوئال است، امتحان کرد، بار د ھای خود را ، اين ادامه داد و توطئه

جمھوری بوليوی رفت و باز ھم با استفاده از ھمان  سئير» آيما اوومورالس« اين بار سراغ دولت قانونی امريکا

داد و يک ھای خود قرار   آشوب و فتنهۀ، اين کشور ضد امپرياليسم را صحن»انتخابات «ۀحربه و فتنه يعنی کليد واژ

  .در اين کشور به راه انداخت» کودتای سازماندھی شده«

  

کاماچو الترا دست راستی فاشيست مسيحی . السعليه دولت مردمی و قانونی مورمجريان کودتای فاشيستی بوليوی 

  . تعليمات الزم را ديده بودامريکا ۀکه در سن خوز

  

  کودتای رخ داده رنگ فاشيستی دارد: سفير بوليوی در تھران

 لسۀج ديروز در يک Romina Guadalupe Pérez Ramos» رومينا گوادالوپه پرز راموس«گونه که خانم  آن

 در بوليوی در ئیکودتا:  در تھران در تشريح آخرين وضعيت بوليوی اشاره داشت، گفتخبری به ھمراه سفير کوبا

  .ريزی شده بود حال رخ دادن است که قبل از برگزاری انتخابات رياست جمھوری در اين کشور برنامه

نيت و معاون او برای حفظ ام» اوومورالس«جمھوری  سئيکه در پی تحوالت اخير در بوليوی ر وی با بيان اين

س در الرحزب مخالف حاضر نشد که پيروزی آقای مو:  شدند اظھار کردءمردم و حفظ کشور مجبور به استعفا

 اقدام به انجام اقدامات خرابکارانه در بوليوی کردند، ئیھا شنج تانتخابات رياست جمھوری را بپذيرد و با تشکيل 

  .تحقير نمودندھا را  چنان که به برخی از مردم بومی بوليوی حمله کرده و آن

که مخالفان به برخی از مراکز دولتی و محل سکونت برخی از مقامات کشور بوليوی حمله  راموس با بيان اين

کنند و برای پيشبرد اھداف  مخالفان از متدھای فاشيستی استفاده می: اند، ادامه داد  را آتش زدهئیھا کردند و مکان

  .اند آميز شده خود متوسل به اقدمات خشونت

: آميز از سوی مخالفان ادامه دارد، تصريح کرد که اعمال خشونت کيد بر اينأ در تھران با تئیاين ديپلمات بوليويا

ای بوده که قبل از برگزاری انتخابات طراحی شده بود  طور که اشاره کردم توطئه تحوالت رخ داده در بوليوی ھمان

  .جمھوری بوده است سئيھا برکناری ر  آنئیو ھدف نھا
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ھا از متدھای فاشيستی برای از بين بردن دموکراسی در بوليوی  اموس با بيان اين که کودتاچيان و حاميان آنر

 در بوليوی تالش داشت که يک کودتای مدنی و نظامی در امريکا سفير ٢٠٠٨  در سال: کنند، اظھار کرد استفاده می

 اخراج شد و اکنون آنچه که در بوليوی شاھد آن ھستيم  کند که به نتيجه نرسيد و در نتيجه از اين کشورءبوليوی اجرا

  .ليسی استويک کودتای مدنی و پ

  

  یفاشيست ھای بوليوی در حال تمرين دمکراسی امپرياليست

  

  جمھوری قانونی سئيمورالس، ر

، را » اوومورالس آيما« مردمی در بوليوی ھمراه بود ، مردم اين کشور ، ۀدر انتخاباتی که اخيراً با مشارکت گسترد

ی ، ئ ر مانورھای داخلی و منطقهپيروزی تاريخی او در براب. جمھوری دولت بوليوی انتخاب کردند  سئيعنوان ر به

ی ، خود ھمچون يک پيروزی بزرگ برای اين کشور ضد امپرياليسم محسوب ئ امپرياليسم و يک جنگ شديد رسانه

جمھوری بوليوی  سئي تاکنون ر٢٠٠٦ بوليوی از سال» جنبش سوسياليسم«رھبر حزب » اوومورالس آيما«. شد می

ً   ٤٦سب بيش از بوده و در انتخابات اين دوره نيز با ک درصدی رقيب   ٣٧درصد از آراء در مقايسه با رأی تقريبا

  .جمھوری بوليوی انتخاب شده است سئيعنوان ر  ديگر بهۀبرای يک دور» کارلوس مزا«خود يعنی 

 کارائيب زده ۀ دست به فتنه و آشوب در اين کشور حوزامريکااما چرا با کسب قانونی آرای مردمی در بوليوی، 

درصد  ٤٥رقيب اصلی آقای مورالس با ) سوسيال دموکرات(»  انقالبی چپۀجبھ«از حزب » رلوس مساکا«. است

  .جمھوری موقت بوليوی بود سئيآقای مسا پيش از آقای مورالس برای مدتی ر. در جايگاه دوم قرار دارد

ياست جمھوری براساس قانون اساسی و مقررات انتخاباتی بوليوی، برای پيروزی در دور نخست انتخابات ر

درصد آراء   ٤٠که حداقل  را کسب کند يا اين) ءدرصد آرا ٥٠(بوليوی الزم است که يکی از نامزدھا اکثريت مطلق 

به اين ترتيب دور دوم . درصد اختالف داشته باشد ١٠که با نزديکترين رقيب  را به خود اختصاص دھد به شرط اين

عنوان  که مورالس توانست به. ان مورالس و مسا برگزار شدمبر ميدس  ١٥انتخابات رياست جمھوری بوليوی روز 

  .جمھوری دوباره اين کشور انتخاب شود سئير

ور ساخت و با  فتنه در اين کشور را شعله شکنی، تنور گيری از برخی احساسات انتخاباتی و قانون  با بھرهامريکااما 

  . خود بر آتش آن دميدتراتيژيکسھای  توطئه
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  بر اپوزيسيون بوليویرھ» فرناندو کاماچو«

شايد در ابتدای امر انتخابات رياست جمھوری بوليوی دخالت دست بيگانگان در امور داخلی اين کشور ديده نشود 

المللی صورت گيرد  ھای بين که گروه اپوزيسيون با بازشماری آراء که قرار شد با نظارت سازمان اما پس از آن

 در امريکاھای   کارائيب معتقدند، دخالتۀفت که بيشتر کارشناسان حوز را در پيش گرئیمخالفت ورزيد و رفتارھا

وارد جريان » فرناندو کاماچو«که شخصی به نام  خصوص پس از آن تحوالت سياسی بوليوی کامالً روشن است به

  استان بوليوی است  ٦اعتراضات سياسی اين کشور شد، او که رھبر سنديکای 

 امريکاکرد که شواھد نشان از حمايت  ده است و استعفای مورالس را دنبال میدر حالی دست به آشوب در بوليوی ز

ھای  از وی دارد، شايد کاماچو نتواند قدرت را به دست گيرد اما راه برای به قدرت رسيدن کودتاگران و گروه

  . باز شده استامريکاطرفدار امپريالسيم 

المللی ھمچنان بر قدرت باقی  ھای خارجی و بين انست با حمايتتو داد می  نمیءالبته اگر مورالس به اين زودی استعفا

  . دادءھا، استعفا بماند اما از آنجا که نخواست خونی ريخته شود، زود در ھمان روزھای نخست آشوب

ای است مورد اعتراضات مردمی قرار گرفته است و دولت  ی جنوبی چند ھفتهامريکايلی در چنبايد فراموش کرد که 

 نفر ديگر را مجروح کرده است؛ ٦٠٠نفر کشته و   ٢٠ قرار دارد، تا کنون بيش از امريکا تحت حمايت سباستين که

بار اين   درباره اعتراضات خشونتئیامريکاھای غربی و  با اين وجود ھمچنان بر سر قدرت باقی مانده و رسانه

خواھند که بر سر کار باقی  ر میی اين کشوامريکاکشور انعکاس درستی ندارند و ھمچنان از دولت تحت حمايت 

  .بماند

  

  کودتای نوين

شده » کودتای نوين«توان دريافت اين است که بوليوی دچار يک  اما آنچه که در حوادث اين روزھای بوليوی می

 در اين باره ئیامريکا که کشورھای تراتيژيکسچرا که مورالس برای برگزاری مجدد انتخابات نظر شورای . است

مپرياليستی دارد بر سر قدرت باقی بماند، با  ضد اۀخواھد مورالس که روحي  که نمیامريکاگرفتند را پذيرفت، اما 

  .ی التين زدامريکاايجاد فتنه و آشوب، دست به کودتای نوين در 

  

آيد، بايد گفت که بر اساس قانون اساسی  که پس از رفتن مورالس چه بر سر قدرت اين کشور می  اينۀاما دربار

سنا يا مجلس سنا به ترتيب قدرت را به دست گيرند، س ئيجمھوری اگر به ھر دليلی برکنار شود بايد ر سئيبوليوی، ر
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س دوم سنای بوليوی است که يک خانم ئي دادند و نفر بعدی نايب رءمقام ھم استعفا ٢ولی مشکل اين است که اين 

 بايد استعفای مورالس را قبول کند و پس از ءباشد و احتمال انتخاب او وجود دارد، اما با اين حال مجلس ابتدا می

 در بوليوی به راه امريکا که ئیھا با اين تحوالت و فتنه. مقام ديگر اين موضوع را بررسی کنند ٢ستعفای بررسی ا

شايد کاماچو مانند . انداخته است بايد منتظر بود و ديد در روزھای آتی چه بر سر قدرت سياسی اين کشور خواھد آمد

د ھم فردی ديگر از گروه اپوزيسيون که تحت حمايت خان گوايدو که در ونزوئال کودتا کرد، بيايد کودتا کند شاي

  .ست قدرت را به دست گيردامريکا

  

  يلی و ونزوئالچمحکوم کردن کودتای بوليوی از سوی روسيه، کوبا، 

جمھوری مجدداً برگزيده شده بود،  سئيعنوان ر جمھوری بوليوی که اخيراً به سئير» اوومورالس« استعفای درپی

» کودتای سازماندھی شده«ای، تحوالت اخير در بوليوی را يک   روسيه با صدور بيانيهۀوزارت امور خارج

رد و اقدامات اين کشور را کودتا کوبا ھم با اعالم يک بيانيه حمايت خود از مورالس را اعالم ک. توصيف کرد

گرای ونزوئال نيز کودتا عليه  جمھور چپ سئييلی و ھمچنين نيکالس مادورو رچ ۀخواند، وزارت خارج

 مکزيک نيز اعالم کرد ۀوزير خارج» مارسلو ابرارد«گرای بوليوی را محکوم کردند و  رھبر چپ» اوومورالس«

  .به وی پناھندگی بدھد» رالساوومو«که کشورش حاضر است در صورت درخواست 

  

  رشد چشمگير اقتصادی

ھای محيط زيستی و از جمله چھار برابر  استعفای مورالس در حالی شکل گرفت که با وجود انتقادھا به سياست

ھا، عملکرد اقتصادی مورالس در مبارزه با فقر و  ھای زيرکشت و دامن زدن به روند سوزاندن جنگل کردن زمين

. ئيد و تقدير قرار گرفته استأالمللی مورد ت اظران داخلی و بينشد اقتصادی از سوی بسياری از نافزايش چشمگير ر

جمھوری، قدرت را در بوليوی در دست  سئيگرا در مقام ر عنوان نخستين بومی چپ  به٢٠٠٦ از سال» اوومورالس«

راء و در ھمان دور نخست درصد آ ٥٠ با کسب بيش از ٢٠١٤ و ٢٠٠٩، ٢٠٠٥ ھای وی در انتخابات سال. داشت

 با برگزاری يک رفراندوم، خواستار لغو محدوديت زمانی ٢٠١٦ مورالس در سال. به رياست جمھوری برگزيده شد

کنندگان در رفراندوم با پيشنھاد مورالس، دادگاه  درصد مشارکت  ٥١با وجود مخالفت . رياست جمھوری يک فرد شد

بتواند برای چھارمين بار » اوومورالس«مھوری اين کشور رأی داد تا ج سئيقانون اساسی بوليوی به نفع طرح ر

  دپياپی در انتخابات رياست جمھوری نامزد شو

  وصبح ن

 


