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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
 Junge Welt -منتشر شده در يونگه ولت 

 فردريک اشناتر: نويسنده
  عثمان حيدری: رستندهف

  ٢٠٢٢ اگست ٠٩

 .کلمبيا آغاز به کار اولين دولت چپگرا در تاريخ
  بوگوتا در حال و ھوای شادی و سرور

  . صلح و عدالت می دھدۀرئيس دولت وعد. رئيس جمھور پترو و معاونش خانم مارکز سوگند ياد کردند :کلمبيا

 
به جای مراسم معمولی که برای مھمانان منتخب در نظر گرفته شده است، . بوگوتا درحال و ھوای جشن و سرور

  .مراسم تحليف گوستاوو پترو را در پايتخت کلمبيا جشن گرفتند) به وقت محلی(ھزاران نفر روز يکشنبه 

عالوه بر حاميان رئيس جمھور آينده و معاون او فرانسيا مارکز، چندين رئيس دولت و نمايندگان کشورھای ديگر و 

 خيابانی و يک ماھيگير، در ميدان مرکزی بوليوار ۀاز ميان مردم عادی، از جمله يک فروشند» مھمانان افتخاری«

  .تجمع کردند

  .از نقاط کشور از طريق رسانه ھا پخش شداين جشن به صورت زنده در سطح شھر و بسياری 

پوست کلمبيا، سوگند جانشينی  مارکز از خانواده ای فقير و تنگدست، اولين معاون زن سياه. صحنه پردازی عالی بود

ی ئاند و صدا ی که از نظر تاريخی کنار گذاشته شدهئھا یئکلمبيا«جمھوری خود را تمديد کرد و قول داد برای  رياست

پترو شمشير مبارز آزاديخواه سيمون . »تا زمانی که احترام و وقار به انسان ھا به عادت تبديل شود «–. ار کندک» ندارند
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بوليوار را به ميدان آورد که به نام قھرمان ملی نامگذاری شد، پس از آن که دولت دست راستی از تحويل آن خودداری 

  .کرده بود

  . را دوباره دفن کرد، ھرگز نبايد دوباره آن را در گوشه ای نھادھرگز نبايد شمشير: رئيس جمھور اعالم کرد

  .شود بايد دوباره شمشير در غالفش گذاشته» وقتی در اين مملکت عدالت برقرارشد«فقط 

بود که شمشير بوليوار را از دست دولت ھای وابسته و » ١٩ -ام« پترو يکی از اعضای سازمان چريکی ١٩٨٠ ۀدر دھ

  .دند و پس از توافق خلع سالح آن را پس دادندراستی خارج کرت سد

به خشونت در کشور ما پايان «پترو در اولين سخنرانی خود به عنوان رئيس جمھور اعالم کرد که دولتش می خواھد 

 که توسط دولت قبلی در زمان ٢٠١۶در سال   EP- صلح منعقد شده با سازمان چريکی فارکۀاجرای توافقنام. »دھد

  .و کنار گذاشته شد، در اين امر نقش اساسی داردايوان دوک نقض 

  » گروه ھای مسلح خواست سالح ھای خود را زمين بگذارندۀھم«وی ھمچنين از 

ELN ًسازمان چريکی که ھنوز فعال است قبال اعالم کرده بود که برای مذاکره آماده است.  

است که در پيوند با اياالت متحده، کشور ھا را » جنگ با مواد مخدر«رويکرد او به صلح ھمچنين شامل رويگردانی از 

  .به ارتکاب جنايات سوق داده است

ھر سال بر اثر مصرف بيش «ی ئمريکاا ھزار ٧٠کشته شده اند، و » یی التينمريکاايک ميليون « سال گذشته، ۴٠در 

رھای صنعتی کمپين خواھد مواد مخدر جان خود را از دست داده اند، پترو برای جلوگيری از مصرف در کشو» از حد

  .کرد

اين سياستمدارسوسيال دموکرات عالوه بر گسترش برنامه ھای اجتماعی و بھبود دسترسی به سيستم ھای آموزشی و 

بھداشتی، در حال برنامه ريزی برای رويگردانی از اقتصاد مبتنی بر بھره برداری از منابع طبيعی مانند نفت و گاز 

  .است

ريه ھای «خواست تا با کمک مالی برای حفاظت از جنگل ھای انبوه از »  بين المللیۀجامع«ن از او روز يکشنبه ھمچني

  .محافظت کند»  زمينۀکر

  .مريکای التين، تحليف اولين رئيس جمھور چپ در تاريخ کلمبيا به معنای تقويت بلوک مترقی استابرای 

  .د را با ھمسايه ونزوئال از سر خواھد گرفتدولت جديد ھمچنين اعالم کرده است که روابط ديپلماتيک خو

 کلمبيا، به ايالت تاچيرا ونزوئال سفر کرد تا در يک ۀ منصوب شدۀدر پايان ماه جوالی، آلوارو ليوا، وزير امور خارج

  . کندحبتص کاری درباره باز کردن مرز مشترک لسۀج

کلمبيا به مناسبت تحليف وی تبريک گفت و ابراز جمھور  جمھور ونزوئال روز يکشنبه به رئيس نيکالس مادورو، رئيس

 .»برادری بر اساس احترام و عشق بين مردم برقرار شود«اميدواری کرد که 

  

 


