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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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 Political  سياسی

  
  Lena Kreymann -لينا کرايمن : نويسنده

  .ن .م: برگردان از 
  ٢٠١۶ فبروری ٢۵

  

  "ِمورالس"دالر مقابل 
  .ندر قانون اساسی تصميم می گيري جھت تغيیوروز يکشنبه مردم بولي

  .آغاز کرده اند را راستگرا ھا کمپاين ھای پليد شان

  
 El Alto - ِر قانون اساسی  در شھر ال التو يچھارشنبه گذشته در تجمع آخر کمپاين برای تغي" ِايفو مورالس" ھواداران 

  Juan Karita -" خوان کاريتا: "عکس از 

  

 و معاون او" Evo Morales ِايفو مورالس" ور  تصميم می گيرند، که آيا رئيس جمھروز يکشنبه مردم بوليوی

Álvaro García Linera  نظر به قانون اساسی کشور تا . و يا نه سھم بگيرند٢٠١٩می توانند، در در انتخابات سال 

  . پيھم حکومت کنندۀَحال ممکن است، فقط  دو دور

] ِمورالس[ قانون اساسی، انتخاب مجدد ۀادر ميی گيری تصميم می گيرند، که آيا با تغيأشھروندان اين کشور در يک ر

 تعداد زياد نھاد ھای اجتماعی ًقبال. اين رابطه موافقت کرده استپارلمان در سپتمبر سال گذشه در. ممکن شده می تواند
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به  Central Obrera Boliviana - ر خيلی کار کرده اند، از آن جمله فدراسيون اتحاديه ھای کارگری يبرای اين تغي

  در رابطه به روش - ئيد کنند أر در قانون اساسی را تي تصميم نمايندگان پارلمان، حاال بايد مردم اين کشور تغيتعقيب

  . دقيق آن، پارلمان در ماه نومبر تصميم گرفت

در نظر سنجی ھای ابتدائی، تا حال ھيچ طرف اکثريت آراء را از خود نکرده است، انستيتوت ھای نظرسنجی مختلف 

ر قانون يطرفدارن و مخالفان تغي. اما بيش از يک چھارم پاسخ دھندگان ھنوز متردد بودند. لف ارائه می کنندارقام مخت

  .  اساسی برای به دست آوردن آرای مردم فعاليت می کنند

در : " پايتخت کشور چنين اظھار کردالپاس مبارازت انتخاباتی خود روز چھارشنبه در ۀدر مراسم اختتامي" ِمورالس"

اگر رفتن به " طرفدان او با شعار". ر کرده استيه سال گذشته به لطف  مردم سازمان يافته، تصوير کشور بوليوی تغيد

، مردم را  به خصوص متوجه دستاورد ھای اجتماعئی که  در طول "جلو امکان دارد، چرا ما بايد به عقب برويم

 ٢٠٠۶  از سال -  عضوء اتحاديه مردمان بومی - " ِمورالس. "صورت گرفته، می سازند" ِمورالس"رياست جمھوری 

 اول رياست جمھوری او به ۀدور. می باشد) واقع ست" اند"که در کوه ھای ( به اين طرف رئيس جمھور اين کشور 

کشور بوليوی قانون اساسی جديدی را تصويب کرد، که طبق آن  بايد انتخابات جديدی ٢٠٠٩پايان نرسيد، زيرا در سال 

 قانونی ٢٠١۴را در انتخابات سال " ِموراليس" عالی قانون اساسی، نامزدی ۀبه اين اساس محکم. رفتصورت می گ

راستگرا ھای  . دوم به حيث رئيس جمھور انتخاب شدۀ در صد آراء برای مرتب۶١با اکثريت " ِمورالس. "اعالم کرد

را به وجود آرند، چنانچه در سال " ترقیعقبگرد از تحوالت م"ی گيری، يک أامريکای جنوبی اميدوار اند، که با ر

ِگذشته توسط انتخابات پارلمانی در کشور ونزوئال، يا در انتخابات رياست جمھوری در کشور ارجنتاين اين  ] عقبگرد[ِ

  .را به وجود آوردند

ی از ھفته ھا به اين طرف شايعات. نيز دريغ نمی کنند" ِمورالس"اين ھای پليد خود، عليه زندگی شخصیپن در کما مخالف

گابريئال زاباتا  "از مقام خود به حيث رئيس جمھور، به نفع شريک زندگی سابقش " ِمورالس"را پخش می کنند، که گويا 

اين خانم در يکی از شرکت ھای چينائی به نام . سوء استفاده کرده است"  Gabriela Zapata Montaño -مونتان

CAMC قرارداد ھای بزرگی را از دولت ،اين شرکت در بخش اعمار زير بنا ھا. رشد کار می کندبه حيث مشاور ا 

يک ژورناليست . -  ميليون دالر امريکائی۵۶٠لمان به ارزش ا  راديوئی ۀشبکگزارش  طبق -بوليوی دريافت کرده است

" ِمورالس" بيش از حد، سند تولدراق ط تلويزيونی خود با طمۀدر نمايشنام"  Carlos Valverde.... کارلوس "به نام 

ِارنستو فيدل مورالس زباتا"در طفوليت والدين خود " ِمورالس" گويا. را به تماشاچيان به نمايش گذاشت را از دست " ِ

ن او می خواھند، اين موضوع را به امخالف. ت را از مردم پنھان کرده استيعاما رئيس جمھور اين واق. اده استد

 که تا اين اندازه از جانب مردم حمايت شده است، یيک رئيس جمھور. " ھور تبديل کنندرئيس جمبرای " ريسمان دار"

  ".بايد رنج خود را با مردم نيز در ميان می گذاشت

کسانی که در قدرت اند، به ما دروغ می گويند، ما نمی توانيم باالی آنھا اعتماد : " در تحليل نھائی، به اين معناست

عضو حزب محافظه کار " ِجيمنا کوستا"لمان اين نقل قول را از زبان يک زن سياستمدار به نام ايوئی   رادۀشبک". کنيم

در رابطه به اتھام [چند روز بعد " ِمورالس"رئيس جمھور . نشر کرد) Unidad Demócrataيونايدد ديموکراسيا( 

جدا " َزباتا"بعد از مرگ نوزاد شان از  ٢٠٠٧تشريح کرد، که او در سال ] سوء استفاده به نفع شريک زندگی سابقش

در شرکت چينائی به کار ] از جدا شدن[سال ھا بعد " َزباتا"خانم .  نداشته استیز آن به بعد ديگر با او ھيچ تماسشد، ا

 ۀطبق گزارش شبک. از واشنگتن  سازماندھی می شود" ِمورالس"به نظر می رسد، که اين کمپاين عليه  .آغاز کرد

 Juanخوان رامون کوينتانا " روز سه شنبه صدراعظم ) TeleSurتيلی سور (امريکای جنوبی به نام تلويزيونی 
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Ramón Quintana " توسط "  شرکت چينائیألۀمس"تشريح کرد، که"Valverde " حنه صيکجا با سفارت امريکا

به " Peter Brennan" ام حکومت بوليوی اسناد غير رسمی سفارت امريکا را نشر کرد، که در آن ن. سازی شده است

را به دليل دخالت در امور " ِپيتر برنان" سفارت امريکا ۀحکومت در نظر دارد، که نمايند. صراحت ذکر شده است

  .داخلی از کشور اخراج کند

 ۀاظھار کرد که، وزارت خارج) تيلی سور( تلويزيون ۀ فبروری در شبکهاوايل ما" Quintana کوينتانا "صدراعظم 

ال جورنادا ( چپ مارکسيستی ۀقرار گزارش جريد. ن اعانه داده استاِپول و امکانات را برای کمپاين ھای مخالفامريکا 

La Jornada( سفارت امريکا در الپاس ،)٢٠٠با پرداخت حدود " ِمورالس"به کمپاين ھای تبليغاتی عليه ) پايتخت 

  .     ميليون دالر امريکائی کمک کرده است


