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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  
 Junge Welt -يونگه ولت
  فردريک اشناترر: نويسنده
  مينا صابری: برگردان

 ٢٠٢٢ اگست ٢٢

 یانتخابات ۀلوال در مبارز 

 

ھشدار بولسونارو .  انتخاباتی را افتتاح کردۀرئيس جمھور سابق با کارگران فلزکار مبارز:  انتخاباتی در برزيلۀمبارز

  »مونيسمک«در مورد پيروزی 

، (PT) لوئيز ايناسيو لوال داسيلوا، نامزد حزب کارگران. ھنوز حدود شش ھفته تا برگزاری انتخابات فرصت باقيست

او در مقابل . ل آغاز کرد داغ مبارزات انتخاباتی را در ايالت سائوپائولو برزيۀمرحل) به وقت محلی(روز سه شنبه 

ھای کارگری و کارگران   اين کالن شھر، به اتحاديهۀ فولکس واگن در سائو برناردو دو کامپو در حومۀ کارخانۀدرواز

  . کاھش ماليات را دادۀفلزی وعد

 »مردی شيطان زده که ھفت بار در روز دروغ می گويد«رئيس فعلی دولت، ژاير بولسونارو، لوال را به عنوان 

  .توصيف کرد

 رياست جمھوری را بر عھده داشت، در ٢٠١٠ تا ٢٠٠٣بولسونارو سپس اعالم کرد در صورتی که لوال که از سال 

ما دولتی . ما دولتی را نمی خواھيم که اسلحه پخش کند«: د زيرا کهن آن مقابله کبر پيروز شود، بايد باو اکت٢انتخابات 

  ».می خواھيم که کتاب پخش کند

 فولکس واگن در سائو برناردو دو کامپو آغاز ۀ کارگری در کارخانۀ سياسی خود را به عنوان يک فعال اتحاديلوال کار

  » .ھمه چيز از اينجا شروع شد، اينجاست که من آگاھی سياسی پيدا کردم«: روز سه شنبه گفت PT نامزد حزب. کرد
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من .  سال پيش خود را حفظ کرده است٣٠انرژی «ھنوز گويد با وجود سن باال، او   ساله می٧۶اين سياستمدار چپگرای 

  ».برمی گردم تا بتوانيم کشورمان را پس بگيريم

 داغ مبارزات انتخاباتی را در مقابل کارخانه ای در جوراباتوبا در سائوپائولو آغاز ۀدر واقع، لوال می خواست مرحل

  .استبا اين حال، به دليل مسائل ايمنی، اين مکان تغيير کرده . کند

در ، Juiz de Fora بولسونارو، رئيس جمھور کنونی و سياستمدار راست افراطی، رقابت انتخاباتی خود را در شھر

  .آغاز کرد Minas Gerais ايالت

شدت بولسونارو ب. در آنجا چھار سال پيش در جريان تبليغات انتخاباتی، يک بيمار روانی با چاقو به او حمله کرد

  . ناشناخته کمک فراوانی کردًور به معروفيت اين سناتور نسبتامجروح شد و اين تر

در اينجا . اينجا من دوباره متولد شدم«:  ساله روز سه شنبه به ھوادارانش اظھار داشت۶٧اين سياستمدار راست افراطی 

  ».ام دھمبرای کشورمان انج خالق بشر جان من را نجات داد تا من به عنوان رئيس جمھور بتوانم تمام تالشم را

 اعتقادات مذھبی ۀشد که اين نشان دھند  سنتی محدود میۀموضوعات سخنرانی بولسونارو به مسيحيت و تحکيم خانواد

  .عضو يک کليسای آزاد انجيلی است وی بود که

  .است» گامی به عقب«رئيس جمھور فعلی ھشدار داد که پيروزی لوال در انتخابات به معنای 

  ». الزم ندارد، برزيل ھيچ ايدئولوژی جنسيتی را در مدارس تحمل نمی کنداين کشور ھيچ عقب گردی را«

  . او مبارزه بين خير و شر استۀمبارز

 .پذيرد را نمی» کمونيسم«برزيل 

 

 


