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  ٢٠١٢ جون ٢٧

  

 کودتا در پاراگوئه در استتار قانون
  

 گذشته از ۀآن کشور برگزيده شد، روز جمععنوان رئيس جمھور چپگرای ه  در پاراگوئه ب٢٠٠٨فرناندو لوگو که 

مريکای التين به شدت مورد ااين اقدام که مطابق قانون اساسی است در کشورھای . سوی مجلس سنا برکنار گشت

بر اساس اين انتقادات ھدف از اين کار حمايت از فعاليت ھای انتخاباتی حزب دست راستی کلرادو . انتقاد می باشد

  ). ماه ديگر است٩خابات تاريخ انت(می باشد 

من قربانی يک کودتای « تلويزيون ونزوئالئی تله زور اعالم نمود که ۀشنبه گذشته در شبکفرناندو لوگو پنج

  . و در واقع نيز برکناری وی در عرض چند روز صورت گرفت. »غافلگيرانه شده ام

ر يکی از امالک وسيع را ليس و کشاورزانی که در شمال اين کشوو در يک درگيری ميان پجون ١۵در  -

مخالفان دولت، فرناندو ). ليسو تن از نفرات پ۶ کشاور و ١١( تن کشته می شوند ١٧اشغال نموده بودند، 

 از ائتالف خويش با حزب (PLRA)حزب ليبرال . لوگو را متھم به حمايت از جنبش بی زمين ھا می کنند

  .لوگو خارج می شود

پدر روحانی «پاراگوئه متن استيضاحی عليه رئيس جمھور که به  در مجلس جون ٢٠در روز چھارشنبه  -

 ساعت فرصت می دھند تا از خويشتن دفاع ٢۴به رئيس جمھور . شھرت دارد مطرح می گردد» ءفقرا

 .نمايد

ھمانگونه که انتظار می رفت برکناری .  در مقابل مجلس سنا حضور می يابدجون ٢٢لوگو در روز جمعه  -

ی گيری حضور أدو تن از سناتورھا ھنگام ر( رأی مخالف صورت می گيرد ۴بل ی در مقاأ ر٣٩او با 

 از لوگو PLRAبدين دليل انتظار اينگونه رأی گيری می رفت که ديگر حزب راديکال ). نداشته اند

 .حمايت نمی کند

 تن ٣٢تور و  سنا۴٨حال ديگر فقط سه تن از . در ميان صف نمايندگان، اعضاء حزب لوگو به ندرت يافت می شوند

  . مجلس حامی وی می باشندۀ نمايند٨٠از 
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 اين کار را توصيف نموده است فردريکو CIDHمريکا ابنابراين به گونه ای که کميسيون حقوق بشر ممالک 

  .رئيس جمھور جديد پاراگوئه گشته است» قابل سؤال سياسی روند« به دنبال اين PLRAفرانکو نايب رئيس حزب 

گزينش وی بر «او تأکيد دارد بر اينکه . »در اينجا کودتائی صورت نگرفته است«و می گويد اما فردريکو فرانک

اما آيا به خواست خدا بوده است؟ يا به خواست . »پست رياست جمھوری مطابق مشيت الھی و سرنوشت بوده است

  ھوراسيو کارتِس؟

  

  صاف کردن جاده برای رياست جمھوری؟

اين حزب . ( اليگارشی پاراگوئه استۀکارتِس در حال حاضر رھبر حزب مشکوک کلرادو می باشد که تکيه گاه طبق

  ). سال بدون وقفه بر پاراگوته حاکم بوده است۶٣تا زمان انتخاب لوگو به رياست جمھوری 

 انجام می ٢٠١٣ اپريلدر کارشناسان شانس زيادی را برای ھاريکو کارتِس در انتخابات رياست جمھوری آينده که 

اشغال بد فرجام امالک مذکور ۀ به گمان چند تن از کارشناسان در پس برکناری لوگو و بھان. شود، قائل می باشند

دولت را در دوران  تبليغات انتخاباتی و به ھنگام انجام انتخابات  در کنترل خويش در ۀ اين نيت نھفته است که صحن

  .آورند

 پخش يک ويديو در ۀدر ماه جاری بحثی در بار. انزد خاص و عام استببی ھا در پاراگوئه زاد و نفوذ الشيوع فس

از گرگوری ِشپارد فرانسوی، » خدا پشت و پناه پاراگوئه باشد«يوتيوب در گرفت که در آن بخشی از فيلم مستند 

  .نشان داده می شد

می دھد که چگونه خوزه آلوارنگا که از فعاالن فيلم مزبور که در اين بين يوتيوپ آن را حذف کرده است، نشان 

حزب کلرادو می باشد، در مکان ھائی که فرناندو لوگو انتخاب شده بود، به ميان مردم پايتخت رفته، پول نقد پخش 

  .می کرده و آن ھا را به پای صندوق ھای رأی می برده است

را برای مقاصد تبليغاتی خويش به فروش رسانده ھمين فرد اکنون دولت لوگو را محکوم می کند که تصاوير مزبور 

  .است

  

  تفرقه در آمريکای التين

بوليوی، اکوادر و ونزوئال مانند آرژانتين به رياست جمھوری خانم کريستينا فرناندز انتخاب فرانکو ، رئيس جمھور 

 ديدار سران ِمرکوسور برزيل قرار است موضع خويش را در اين زمينه در. جديد ليبرال را به رسميت نمی شناستد

  .رئيس جمھور برزيل، خانم ديلما روِسف، در نظر دارد کشور پاراگوئه را از مرکوسور حذف نمايد. مشخص نمايد

در مقابل آن شيلی و کلمبيا که در ھر دوی آنھا دولت ھای راستگرا حکومت می کنند، از رويکرد انتقادی نسبت به 

تشکل و نظم دموکراتيک در پاراگوئه «س جمھور کلمبيا تأکيد کرده است که رئي. انتخابات مزبور حمايت نمی کنند

  .»حفظ گشته است

  

  مريکای التين  کودتا  فرناندو لوگو  فردريکو فرانکو  ھاريکو کارتِساپاراگوئه  آبياياال  : کلمات کليدی

  ٢٠١٢ جون ٢۴ –برگرفته از تالکسکاال 

 

 


