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 ٢٠٢٢ اکتوبر ٠١

 !بوليوار ی التين از شمشيرامريکا درخور مردم ۀاستفاد

 
 مصادف بود با مراسم تحليف رياست جمھوری کلمبيا، گوستاوو پترو، و معاون وی، خانم فرانسيا ٢٠٢٢ت سگھفتم ا

  .کم در يک قرن گذشته بود ی التين، دستامريکاترين حوادث تاريخی در  اين يکی از مھم. ِمارکس

ی کلمبيا از اسپانيا به دست سيمون بوليوار، کلمبيا دارای رھبرانی است که قول ئپس از رھابرای نخستين بار 

من خيلی خوش شانس بودم که توانستم در اين . دھند ی التين میامريکاھای بنيادی در کلمبيا و فراتر از آن در  دگرگونی

  .مراسم پر شور و اميدبخش حضور داشته باشم

شد که اين اولين باريست که چنين انبوھی از مردم در مراسم جشن آغاز به کار  ا، گفته میدر بوگوتا پايتخت کلمبي

  .کنند رياست جمھوری جديد در ميدان بوليوار شرکت می

اين قابل درک است، ھرچه باشد، نخستين مراسم تحليف رھبران مترقی پس از ساليان دراز حاکميت رھبران 

ھای  خوان مانوئل سانتوس، و ايوان دوکه است که ھمگی ارتباطات نزديکی با جوخهی مانند آلوارو اوريبه، ئراستگرا

را برمال کرد که بسياری از » نظاميان ی شبهئرسوا«گوستاوو پترو سناتوری بود که . نظاميان داشته اند مرگ شبه

شد که با نفوذ در  شامل میمدارانی را  اين به عالوه، سياست.  سطوح درگير آن بودندۀی در ھمئمداران کلمبيا سياست

رساندند، رھبرانی که موقعيت اوليگارشی  نظاميان کلمبيا را تسخير کرده و رھبران محبوب مردم را به قتل می شبه
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/ ِاينک، پترو و مارکس مسؤوليت تالش برای قطع تسلط اليگارشی . کردند مرتبط با اقتصاد و قدرت سياسی را تھديد می

  .گيرند را به عھده می نظاميان بر کشورشان شبه

ھزاران . افزود آور اين جشن می بعدازظھر آن روز خاص، ھوا به طور غير معمول آفتابی بود و به فضای شاد و نشاط

ِنفری که به ميدان بوليوار آمده بودند پر حرارت با فرياد و تشويق فراوان از ورود فرانسيا مارکس و سپس گوستاوو 
  .دندپترو به صحنه، استقبال کر

منتخب  جمھور تازه يسئکرد، مانند ر پسنديد تشويق می جمعيت ذھنيت خاص خودش را داشت، مھمانانی را که می

جمھور مترقی  يسئگرای بوليوی، لوئيس آرسه کاتاکورا؛ و ھمسر ر جمھور چپ يسئھندوراس، زيامورا کاسترو؛ ر

ِ، اندرآس مانوئل لوپز اوبررو معروف به يکوسمک ِ جمھور ارتجاعی اکوادور،  يسئحال، با صدای بلند ر  عيندر. »َاملو«ِ

گرای اسبق اکوادور را  جمھور چپ يسئِگيلرمو السو را ھو کردند و به دنبال اين ھو کردن نام فاميل رافائل کورآ ر

  .تکرار کردند

را  USAID امريکالمللی ا يس آژانس توسعه بينئپايه به رياست سامانتا پاور، ر از آنجا که اياالت متحده يک ھيأت دون

ی ھم روی صحنه برايشان اختصاص داده ئ ھم از تريبون خوانده نشد و جاامريکا ۀبه مراسم فرستاده بود، حتی نام نمايند

  .ی را پيدا نکردئامريکابه اين ترتيب جمعيت فرصت واکنش به ميھمانان . نشد

با شاه . بله، اسپانيا ھنوز يک شاه دارد –ش را فرستاده بود اسپانيا به جای نمايندگان رسمی کشور به طور نمادين پادشاھ

  .باری شد به طوری که وی به آن واکنش شديدی نشان داد فليپه ششم رفتار رقت

ِيس مجلس کلمبيا، روی بارراس، به عنوان رئ، در حضور ر١٩-گوستاوو پترو، چريک سابق جريان ام جمھور  يسئُ

تر جماعت، حمايل رياست جمھوری را ماريا خوزه پيسارو، دختر فرمانده  ف بيشو برای شادی و شع. سوگند ياد کرد

  .، که پس از خلع سالح شدن به قتل رسيد، بر وی پوشاند١٩-سابق ام

استقبال » نه به جنگ« جمعيت و فرياد ۀ خود را به سوی مردم باال برد که با تشويق جانانۀسپس پترو مشت گره کرد

ِجمھور، فرانسيا مارکس فعال  يسئ جمعيت بود، مراسم سوگند يادکردن معاون رۀمورد عالقچه بيش از ھمه  آن. شد
  .ی بود که کار خود را به عنوان خدمتکار خانگی شروع کرده بودئکلمبيا-فريقايیا

اين . ی، ھسوس عباد کولورادو، به نمايش گذاشته شدئای از تصاوير عکاس معروف کلمبيا در ادامه ويديوی تکان دھنده

ِکلمبيايی اپرا، بتی گارسس، ھمراه بود-یئفريقااويديو با صدای قدرتمند ستارۀ آواز  تا انتھای نمايش ويديو ھيچ چشم . ُ

بخشی از ويديو که مورد تحسين و خوشنودی حضار قرار گرفت، ھنگامی بود . شد خشکی در سراسر ميدان يافت نمی

 .رک ظاھر شدھای فا که تصوير مانوئل ماروالندا، رھبر چريک

 

 


