ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴـﺖ ﻫـﺎ ﺑﻮﻟﯿـﻮی را ﻧﺠـﺎت
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ“ ،اوو ﻣﻮراﻟﺲ” اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و ﺑﺠﺎی
او “ﺟﯿﻨﯿﻦ آﻧﯿﺰ ﭼﺎوز” ﻧﺎﯾﺐ رﺋﯿﺲ راﺳﺖ اﻓﺮاﻃﯽ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎ ،ﺑﺮ ﺧﻼف
ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ .رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﯽ از اﻋﻤﺎل ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻤﻮد .اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻓﻌﺎﻻن
ﺑﻮﻣﯽ و ﺣﺎﻣﯿﺎن ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ * ۱ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻫﺪف ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻘﺾ ﺷﺪ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری،
از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻧﮋادﭘﺮﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺳﻨﮑﺎﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ
و ﭘﻠﯿﺲ در ﺳﺎﮐﺎﺑﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ.
در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﯾﺎزده ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮد ،ﺳﺮﮐﻮب ﮔﺴﺘﺮده و
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺷﺪ .ﺑﻪ وﯾﮋه دوﻟﺖ
دﺳﺖ راﺳﺘﯽ در اﯾﺠﺎد ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی
ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﻧﺎﺗﻮان ﺑﻮد و ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﯽ ﺳﺎﺑﻘﻪ ای ﻫﻤﺮاه
رژﯾﻢ در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﭼﻬﺎرم ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ
ﺷﺪ.
ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﺎﻫﺶ داد .ﺣﻘﻮق ﻫﺎی ﮐﺎرﻣﻨﺪﻫﺎی ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت
ﻧﺰول ﮐﺮده و ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ،ﺣﺪاﻗﻞ دﺳﺘﻤﺰد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺳﺎل ۲۰۰۶
ﺗﻘﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻃﯽ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  ۴۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در ﺑﻮﻟﯿﻮی ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ.
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت ﭘﻮل ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺑﻪ ﻧﺼﻒ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ
اﺟﺮاﯾﯽ ﺷﺪن اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﺨﺘﮕﯿﺮاﻧﻪ رﯾﺎﺿﺘﯽ ،ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺑﻪ ﺷﺪت
اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺪﻫﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ  ۱۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺻﻌﻮد ﮐﺮد ودر اداﻣﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻦ وام از ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل ،ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۳۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر،
ﮐﺸﻮر در ﺳﺮاﺷﯿﺒﯽ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ و ﺳﻘﻮط آزاد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در در
ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی آزاد ﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ
درﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﯾﺎ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻮدﺗﺎﭼﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺣﺰب “ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ” ،ﺑﺎ اﺗﺤﺎد ﮔﺴﺘﺮده ای از ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
ﺻﻨﻔﯽ ،دﻫﻘﺎﻧﯽ و ﺑﻮﻣﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮان ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﻪ ای در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
و ﺧﻮاﺳﺘﺎر اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه و ﻧﺘﯿﺠﻪ دادﻧﺪ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم در اﮐﺘﺒﺮ  ۲۰۲۰ﻧﺎﻣﺰد ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای
ﺑﺎ ﮐﺴﺐ  ۵۵درﺻﺪ آرا ﺑﺮ رﻗﯿﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ “ﻟﻮﺋﯿﺲ آرس”

ﺧﻮد ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺳﺎﺑﻖ ﮐﺎرﻟﻮس ﻣﺴﺎ ،ﮐﻪ  ۲۹درﺻﺪ اﻣﺘﯿﺎز را ﺑﻪ دﺳﺖ
آورد ،ﺑـﻪ ﭘﯿـﺮوزی ﻗـﺎﻃﻌﯽ دﺳـﺖ ﯾـﺎﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿـﻦ ﺣـﺰب “ﺟﻨﺒـﺶ ﺑـﺮای
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ” ﻗﺎدر ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ دو ﻣﺠﻠﺲ را ﺑﺪﺳﺖ ﮔﯿﺮد .ﻟﻮﺋﯿﺲ
آرس در ﭘﯽ ﭘﯿﺮوزی ﺣﺰب ﺧﻮد ﮔﻔﺖ“ :در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻏﻢ ﻧﺨﻮرﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ” ,ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﻮﻟﯿﻮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ ﺑﺮای ﻣﺮدم
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﺰب “ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ” و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﮔﺬارازﻣﯿﺮاث رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ؟
ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب،
اﺧﯿﺮ ﮐﺸﻮر ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻣﺮدم ،ﯾﮑﯽ از اوﻟﯿﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ
آرس ،اﺑﺘﮑﺎر اﻣﻀــﺎی “ Bono contra el Hambreﭘــﺎداش در ﺑﺮاﺑــﺮ
ﺑﻪ رﻫﺒﺮی ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ،
ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ” ﺑﻮد .ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ،
ﻗﺒﻼ ً اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد را ﺑﻪ رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده ﺑﻮد ،اﻣﺎ در آن
اﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ “ﺟﯿﻨﯿﻦ آﻧﯿﺰ ﭼﺎوز” ) (۲ﺑﺎﯾﮑﻮت ﺷﺪه
زﻣﺎن
ﺑﻮد .ﺗﺎ ﻣﺎه دﺳﺎﻣﺒﺮ ،اراﺋﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ
رﺳﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮔﻮﯾﺪ  ۱۹ﺑﺮ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ
ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ و اﺣﯿﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﺮد .ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ و در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ داراﯾﯽ
ﻫﺎی ﺑﺎﻻی ۴.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻررﺑﻪ رﺷﺪ  ۵.۳درﺻﺪی اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻮﻟﯿﻮی در ﭼﻬﺎر
ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل  ۲۰۲۱ﮐﻤﮏ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ,دوﻟﺖ در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮏ ﺻﻨﺪوق  ۲۱۴ﻣﯿﻠﯿﻮن
دﻻری ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻃﺮحﻫﺎی دوﻟﺖ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻮﻣﯽ و ﺑﻪ
وﯾﮋه در راﺳﺘﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ .
در ﻃﻮل ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ،۱۹-رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎی “ﺟﯿﻨﯿﻦ آﻧﯿﺰ ﭼﺎوز” در ﺑﺨﺶ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﻼ ﺷﺪن ﯾﮏ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﺳﺪ و راﻧﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻨﻔﺲ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﺮان
ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻼ ﺑﺪرد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﻤﯽ ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ
اﻣﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﻮﻟﯿﻮی
ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ دوش ﻣﺎﻟﯿﺎت دﻫﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺗﺤﺖ ﻫﺪاﯾﺖ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺣﺰب “ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ” ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
راه دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .دوﻟﺖ” ﻟﻮﺋﯿﺲ آرس” ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ
را ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ اراﺋﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ :اول،
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم
ﺗﺴﺖ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ
دوم ،اراﺋﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻻزم در ﮔﺴﺘﺮه

ﻣﻠﯽ و ﺳﻮم ﺧﺮﯾﺪ واﮐﺴﻦ.
ﺗﺎ ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺶ از  ۶۰درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل در ﺑﻮﻟﯿﻮی
اوﻟﯿﻦ دوز و  ۴۷درﺻﺪ دوز دوم واﮐﺴﻦ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ,ﺑﻮﻟﯿﻮی ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﻣﺠﺪد رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺘﺤﺪان
و ﺷﺮﮐﺎی ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،رواﺑﻄﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ ﻗﻄﻊ ﺷﺪه ﺑﻮد.
دوﻟﺖ ﺑﺎ از ﺳﺮﮔﯿﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد در ﺳﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺎرت ،ﮔﻔﺘﮕﻮ و
اﻣﻨﯿﺖ –  ALBA, CELACو  ,UNASURﺣﻤﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ای در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .رواﺑﻂ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ وﻧﺰوﺋﻼ و
ﮐﻮﺑﺎ دوﺑﺎره ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪ و ﺗﻮاﻓﻘﻨﺎﻣﻪ ﮔﺴﺘﺮده ای ﺑﺎ ﻣﮑﺰﯾﮏ اﻣﻀﺎ ﺷﺪ.
ﺑﻮﻟﯿﻮی ﺑﻪوﯾﮋه ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮﻣﻨﻔﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ اﺧﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﮔﻼﺳﮑﻮ ،ﺑﻮﻟﯿﻮی ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
از ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮو در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ آب وﻫﻮاﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺆﺛﺮ و ﻫﻤﮑﺎری
از اﻗﺪاﻣﺎت
ﻣﯽﮐﻨﺪ)(۳
دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺼﻤﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ را ﮐﻪ در دوران رژﯾﻢ
ﮐﻮدﺗﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﺣﺎل
ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﯽ ﻋﻠﯿﻪ رﺋﯿﺲ ﭘﻠﯿﺲ ﺑﻮﻟﯿﻮی ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ وی در
ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺗﻈﺎﻫﺮﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎﮐﺎﺑﺎ و ﺳﻨﮑﺎﺗﺎ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ
در ﻣﻮرد “ﺟﯿﻨﯿﻦ آﻧﯿﺰ ﭼﺎوز” ﻧﯿﺰ ﺻﺪق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻧﻘﺾ
ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺗﺤﺮﯾﮏ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ ﻣﻮراﻟﺲ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﻓﺴﺎد اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ارﺗﺶ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﮐﻮدﺗﺎ و رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر آرس ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را در رﻫﺒﺮی
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻣﺠﺪد آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ.
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺘﺮﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دوﻟﺖ “ﻟﻮﺋﯿﺲ آرس” در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻤﻼت
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ .زﯾﺮا اﯾﻦ
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ارﺗﺠﺎﻋﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد زﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺒﺮﻧﺪ و
از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮای اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد رژﯾﻢ دﺳﺖ راﺳﺘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﮏ
ﺗﻼش ﻫﺎی ﺣﺰب “ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ” ﺑﺮای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ،
ﺑﺮاﺑﺮی و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﻮﻟﯿﻮی را ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ:
* -ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ” ”Jeremy Corbynرﻫﺒﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺣﺰب ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ

ﺑـﻮد .او در ﺣـﺎل ﺣـﺎﺿﺮ ,ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪه ﺣـﺰب ﮐـﺎرﮔﺮ ﺑـﺮای اﯾﺴـﻠﯿﻨﮕﺘﻮن
ﺷﻤﺎﻟﯽ” ” Islington Northدر ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻮام اﺳﺖ.
* -۱ﺣﺰب ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ””MAS
* -۲ﺟﯿﻨﯿﻦ آﻧﯿﺰ ﭼﺎوز” زاده  ۱۳اوت  ۱۹۶۷در ﺳﻦ ﺧﻮاﮐﯿﻦ ﺑﻨﯽ ” ﯾﮏ
ـﺎر Movimiento
ـﻮﭼﮏ ﻟﯿﺒﺮال-ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐـ
ـﺰب ﮐـ
ـﻮی از ﺣـ
ـﺘﻤﺪار ﺑﻮﻟﯿـ
ﺳﯿﺎﺳـ
 Demócrata Socialاﺳــﺖ .در  ۱۲ﻧﻮاﻣــﺒﺮ  ,۲۰۱۹او ﭘــﺲ از ﮐﻮدﺗــﺎی
ﻧﻈﺎﻣﯽ ,ﺧﻮد را رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮﻟﯿﻮی اﻋﻼم ﮐﺮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ
اﻋﻼم ﺷﺪه در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻓﺘﺎد ﮐﻪ ﺑﻌﺪاً ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹-ﺑﻮد .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪ در اﮐﺘﺒﺮ ۲۰۲۰ﺑﺮﮔﺰار
ﺷﺪ ,ﺟﯿﻨﯿﻦ آﻧﯿﺰ ﭼﺎوز از ﻧﺎﻣﺰدی اﻋﻼم ﺷﺪه اوﻟﯿﻪ ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺳﺘﻌﻔﺎ داد و دوره رﯾﺎﺳﺖ وی در ۸ﻧﻮاﻣﺒﺮ  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن
رﺳﯿﺪ .او دوﻣﯿﻦ زﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻟﯿﺪﯾﺎ ﮔﻮﯾﻠﺮ ﺗﺠﺎدا ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ
رﺳﯿﺪ.
* -۳ﺑﻮﻟﯿﻮی ﮐﺸﻮری در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع
اﺳﺖ ﮐﻪ از رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی آﻧﺪ ﺗﺎ ﺻﺤﺮای آﺗﺎﮐﺎﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎی ﺑﺎراﻧﯽ
در ﺣﻮزه آﻣﺎزون اﻣﺘﺪاد دارد .ﻻﭘﺎز ,ﻣﻘﺮ دوﻟﺖ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺑﯿﺶ از
 ۳۵۰۰ﻣﺘﺮ ,در ﻓﻼت آﻟﺘﯿﭙﻼﻧﻮ در رﺷﺘﻪ ﮐﻮه ﻫﺎی آﻧﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭘﺲ
زﻣﯿﻨﻪ ﻗﻠﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪه از ﺑﺮف اﯾﻠﯿﻤﺎﻧﯽ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﯾﺎﭼﻪ Titicaca
ﮐﻪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ درﯾﺎﭼﻪ ﻗﺎره اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﯾﻨﻪای ﺷﻔﺎف در ﮐﻨﺎر ﻣﺮز
ﮐﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ،ﭘﺮو دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه  :ﺟﺮﻣﯽ ﮐﻮرﺑﯿﻦ *
ﻧﺸﺮﯾﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ Jacobin Germany :
اﯾــﻦ ﻣﻘــﺎﻟﻪ از زﺑــﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴــﯽ ﺗﻮﺳــﻂ ﺗﻮﻣــﺎس زﯾﻤﺮﻣــﻦ” Thomas
 ”Zimmermannﺑﻪ آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ

 ۲۳آﺑﺎن ﻣﺎه  ۱۴ -۱۴۰۰ﻧﻮاﻣﺒﺮ ۲۰۲۱

