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  ؟...آيا می دانستيد که در بوليوی
 

 .وره زمامدار بوده امر رايجی نيستدر دوران بحران، تجديد انتخاب برای يک رئيس حکومت، که پيشتر نيز دو د

بيشتر  .کيد بيشتری استأ درصد آراء درخور توجه و ت۶١ازاين نظر، تجديد انتخاب آقای اوو مورالس، با بيش از 

 پنج ٢٠٠۵ و ٢٠٠١ازاين جھت که اين دستاورد انتخاباتی درکشوری مانند بوليوی رخ می دھد که بين سال ھای 

 ٨٧ درصدی فقر، افزايش ٢۵ی چون کاھش ئکنونی به موفقيت ھا و رئيس جمھوری رئيس جمھوری پی درپی داشته

 به بعد بيش ٢٠٠۶دست يافته و نرخ رشد اقتصادی کشور ازسال ) ١ (تقاعدين آمدن سن ئحداقل دستمزد و پادرصدی 

ناساندن اين گفته می شود ازآنجا که قدردانی درسياست مھم است، چرا نبايد در ش . درصد درسال بوده است۵از 

تنھا به اين خاطر که اين نتايج خوب و پيشرفت ھا توسط يک رژيم سياسی چپ به دست  خبرھای خوب کوشش کرد؟

  آمده است؟

برخی از رسانه ھای بزرگ به ھمان اندازه که در بازتاب موفقيت ھای دولت ھای چپ گرای امريکای التين امساک می 

درمورد امنيت نيز وضع به ھمين   .ی قدرت ھای محافظه کار انجام می دھندکنند، ھمين کار را نيز درمورد شکست ھا

 روزنامه نگار در مکزيک کشته شده اند که يکی از آنھا ماه گذشته ۵به عنوان نمونه، امسال تاکنون   .ترتيب است

 ٨٠٠است می کرد که به ی درخوئ راديوۀ در برنامآتيالنو رومان تيرادو . زنده در راديو بودۀدرھنگام اجرای يک برنام

ی، ئای مرگبار در کشوری که آدم ربامبارزه  .خانواده سلب مالکيت شده به خاطر ساخت يک سد، غرامت پرداخت شود

ال ببرد، به ؤی موجود را زير سئی فرسوده، منسوخ و مافياشکنجه و آدم کشی، به ويژه برای کسی که نظم اجتماع

  . رايج درآمده استۀصورت سک

مبر، چھل و سه دانشجو شھر ايگوآال در ايالت گوئرو، در صد و سی کيلومتری پايتخت، عليه رفرم ھای سپت ٢٧و  ٢۶

اتوبوس .  دنبال می شود، تظاھرات می کردندانريکه پنيا نی تونئوليبرال سيستم آموزشی که توسط دولت رئيس جمھور 

 به دست يک سپس، آنھا ظاھراً . شده و به سوی مقصدی نامعلوم ھدايت می شودليس شھرداری متوقف وآنھا توسط پ

درھفته ھای اخير،   .سازمان قاچاق مواد مخدر سپرده شدند تا آنھا را کشته و جسدشان را در گورھای مخفی دفن کند

رش و مدير امنيت ھمس شھردار، .مرتب ازاين گورھا کشف می شود که گاه پر از اجساد تکه تکه شده يا سوخته است

 .ی ھستند، متواری شده اندئتعقيب دستگاه قضاعمومی ايگوآال، که تحت 
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مورد ستايش مطبوعات بازرگانی ) ٢(سسات چند مليتی گشوده ؤ از زمانی که بخش سوخت را به روی مپنيانی يتوآقای 

آيا او روزی توسط  .ده است کرءاعطا» لژيون دونور«فرانسه به او نشان عالی صليب بزرگ  .)٣(قرارگرفته است 

خذه ؤاليس و منتخبان فاسد ازآن برخوردارند موستايشگرانش به خاطر مصونيت از مجازاتی که در کشورش نيروھای پ

چه پرسش ی واشنگتن، مادريد و پاريس شايد نمی دانند که ئاما روزنامه ھای غربی، روشنفکران رسانه  خواھد شد؟

پرسشی که به ذھن آنھا خطور می کند اين است که آيا کشتار  .مطرح کنندی را با رئيس جمھوری مکزيک ئھا

 يا در بوليوی که به نجوا درمورد آن سخن گفته می شود و اخيراً   .دانشجويان در اکوادور، کوبا و ونزوئال رخ داده است

 . را تجديد انتخاب کرده استمورالسرئيس جمھوری 

   سال۵۵ به ۶٠ از  برای مردان و۵٨ به ۶٠ از تقاعدسن  -١

٢- Lire John Mill Ackerman, « Le Mexique privatise son pétrole », Le Monde diplomatique, 

mars 2014. 

٣- Le 28 juin 2013, un supplément du Financial Times était titré : « Le tigre aztèque 

commence à aiguiser ses griffes ». Cette opération d’affûtage était apparemment déjà conclue 

le 16 décembre suivant, puisque le Wall Street Journal salua alors, dans un éditorial, le « 

modèle mexicain ». 
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