
 

  "هوماال" در گفتگو با -نده پرويآ

  گردش به چپ
  یسم، برايبراليه نئوليعل
  یسم و دمکراسيوناليناس

  
 ید" دور دوم انتخابات در کشور پرو با خبرنگار روزنامه یدرآستانه برگزار" اوالنتاهوماال"

روز شده  ين انتخابات پي ها در اینيش بياو که طبق همه پ. چاپ آلمان مصاحبه کرد" ولت
 است که اکنون ی انقالبیک نظامي را در دست خواهد گرفت، یاست جمهوريکان رس

 جنبش یگر براي دیروزيک پي او، یروزيپ. ان خارج شده استيسالهاست از صف نظام
  .ن خواهد بودي التیکايدرامر" چپ" و رو به رشد یعموم

چه احساسى د، يشو سه مىيمقا» هوگو چاوس«و » اوو مورالس«با شما درپى  وقتى پى -
 د؟يدار

شان يآشورها شوم آه در سه مىينكه با رهبرانى مقايداى ساده هستم و از ايك آانديمن تنها  -
مردم م آه يفراموش آن دينبا. آنم ادى برخوردارند، احساس افتخار مىيت زياز محبوب

جوى و آنها در جست .کا بپا خاسته اندين بخش از قاره امري ایه نابودي علن يكاى التيآمر
من هم نجا آغاز شده است و ي از ایدگرگون. سم هستنديبرالينولمقابله با ى براى يها حل راه

 .دانم ن مىيكاى التياز خانواده آمر خود را بخشى
جمهور  سيزى شما را با رئيچه چ. ديآن وارى او جانبدارى مىيشما از چاوس و انقالب بول -

 دهد؟ وند مىيونزوئال پ
اى  عده .آنم افت مىيهاى مالى در ن است آه من از چاوس آمكيو انظر دولت فعلى پر -
قرار، من  خالصه از. دهند هاى مواد مخدر به من پول مى ده دارند آارتليگر عقيد

 در ی کنونجنبش  وستميمن آارگزار چاوس در پرو ناما، . ها هستم جمع همه هراس حاصل
جمهور سابق  سيالگوى من رئد يشا. تاسستى و آامًال مستقل يونالياس نک جنبشيکشور من 

هستم  ستيوناليك ناسيو  را خودم هم نظامى ي، زباشد» بوالسكو آلوارادو«عنى ژنرال ي ،پرو
  .دهد ب مىيمردم را فرکه آار خواهم گرفت،  بهم آهنه ي رژهياستم را عليو س

 ن وجود دارد؟ينام چپ نو زى بهين چيكاى التيا واقعًا در آمريآ -
. م بهتر استيربسم نام بيونالياز ناس در مورد پرواسم برد، اما ن يك چپ نوين از توا مى -

 ى براى حليوهايآلترنات  است، جنبشى آه به دنبالسميبرالينوله يمسئله بر سر جنبشى عل
هاى خارجى، فقر، آموزش، انرژى و مشكل  بدهى از یناشت مردم و مشكالت يمشكالت اآثر

 .ستن ايآشت و قاچاق آوآائ
 د؟يدان  مىني التیکايامرن را بخشى از فرهنگ يا شما هم مثل مورالس، آوآائيآ -
به . است ت مايى اساسى از هويى و جزيكاي از فرهنگ آمر ن در واقع بخش مهمىيآوآائ -
را در ي ز،ستيدرستى ن ن راه حلين بردن اجبارى و دستورى مزارع آوآائين خاطر از بيهم
منبع درآمد خود را از دست  ىيست هزار خانوار روستايز دوش اين صورت ناگهان بيا

ى يها سميها و مكان د و فرموليمناسب و مف وهاىيپس بهتر است به دنبال آلترنات. دهند مى
 .مياه باشيگ نيبردارى سالم از ا براى بهره

سم شما چه يونالين ناسيا. سم استيوناليان عدالت اجتماعى و ناسياست شما جمع ميس -
 تارى دارد؟ساخ

گر، يد از طرف. وطنى تى و بىيهو ت و پاسخى است به روند بىيسم دفاع از مليوناليناس -
سم در جنگ ياليامپر روزىيامد پيسازى پ ن جهانىيسازى است و ا امد جهانىيتى پيهو ن بىيا

گر آشورها يساختن د ن روند تعدادى از آشورها دست به اصطالح جهانىيدر ا. سرد



 

 از سميوناليناسعالوه بر آن  . استش آمدهيتى آه براى پرو پيعست همان وضزنند، در مى
 . شهروندانیاسي سقدرت دى است بر دموآراسى و نهادهاى آن وينظر ما تائ

 چ دستاورد مثبتى نداشته است؟يسازى ه ن حساب جهانىيپس با ا -
اما همزمان  .آموزشژه در عرصه امكانات ارتباطى، بهداشت و يو البته آه داشته است، به -

سازى  جهانى. برد مى نيها را از ب ت فرهنگى ملتي و هوکردهف يت ما را تضعيحق حاآم
آار  استمداران بهيله سيقدرتشان را به وس در پرو حاآمان اقتصادى را توانمند آرده و آنها هم

  .ن شوديرند تا منافعشان تاميگ مى
هاى خارجى را دولتى  د شرآتيخواه  مىدي برسیاست جمهوريکه به مقام ري درصورت-

 د؟ياعالم آن
ل يما م ويگذار هاى انجام شده احترام مى گذارى هيت خصوصى و سرماينه، ما به مالك -

ما طرفدار . بپردازند شان را هميها اتيند و البته ماليايگذارى ب هيم آه آنها براى سرمايهست
شود،  ك مربوط مىيهاى استراتژ تيفعال اما آنچه به. ميهاى خارجى هست گذارى هيسرما
تواند در  ن دولت است آه مىيا. نظر آند صرف ست آه دولت بتواند از نقش خوديزى نيچ

داشته  ع سهمين صناي درصد در ا۵١ تا ۴٩د يرد و بايم بگيسنگ و گاز تصم ذغال مورد
 . باشد

 
 


