
 

  ویيس جمهوری بوليرئ" مورالس"گفتگو با 

  ویيبول
  یگانه راه حل انقالبي

   استسمياليجهت سوس حرکت در
  ن سرمدیيآبت.ترجمه 

  
 را ی خود مصاحبه ای جوال٩ و ٨چاپ آلمان، در شماره " ونگه ولتی "یروزنامه چپ گرا

 را در ادامه ن گفتگویبرگردان ا.  منتشر کرده استیويد بولیس جمهور جديرئ" مورالس"از 
  :دي خوانیم
  
 به یکا را با وابستگی به امری وابستگینکه شما جای کند به ایون شما را متهم ميسی اپوز-

  .دیونزوئال عوض کرده ا
د و شرط خود را ي قی بیهر دو کشور همبستگ. ستيا کوبا نی وابسته به ونزوئال و یوي بول-

 ها، ی ها همراه با دانمارکیکوبائ. اده اندن نشان ديکا التی درامریط زندگی بهبود شرایبرا
 کنند و ی به ما کمک میسوادين بردن بي از بی ها برای ها و کانادائی ها، هلندیسوئد

ز بعد از ي ها نینيبا آرژانت. یاري و آبی جاده سازی ها در طرح هایائي ها و اسپانیائيتالیا
  .می مشترک داشته ای همکاریعيفاجعه طب

   ترسد؟ی از چاوز میوي راست بولونيسی چرا اپوز-
کا و ی امریاست هاي سیار جديل است که چاوز منتقد بسين ترس به آن دلی بنظر ما ا-
 ی ما دخالت نمیچ وجه در امور داخليدر ضمن ونزوئال هم به ه.  وابسته به آن استیروهاين

 یا هیه گذاریما براساس سرما. ردي گی صورت می ما براساس همبستگیهمکار. کند
  .مي کنیع گاز خود را راه اندازیم بود صناي قادر خواهیونزوئال بزود

  ره تر شده است؟يکا، بدنبال سفر چاوز به کشور شما تی با امریويا روابط بولی آ-
ش ي در پیوي را نسبت به بولیاست خصمانه ايکا و سفارت آن در کشور ما سی حکومت امر-

 ی میکات داخلی تحری کنند و موجب برخیما دخالت م یآنها دائما در امور داخل. گرفته است
ن يک کنفرانس بی شرکت در ی ما که برایست هايکالی از سندیکی یزای مثال ویبرا. شوند
  .ار استين نوع موارد بسیاز ا. کا بود باطل شدی عازم امریالملل

لفت  مخایرش پزشکان کوبائی با پذیوي از پزشکان بولی و جمعی دارو سازی کنسرن ها-
  عکس العمل شما چگونه بوده است؟. کرده اند

 را درک یت مردمی توانند احساس اکثری کنند نمی را مطرح مین انتقادي که چنی پزشکان-
 یچ احساسيآنها ه. گان استفاده کنندی رای توانند از خدمات درمانین بار مي اولیکنند که برا

مرکز چشم .  ندارندیويوستان بولر، دهقانان و سرخپيت اسف بار مردم فقينسبت به وضع
من .  استین تکنولوژی مدرن تریر شده است دارای داین کوبائيله متخصصي که بوسیپزشک

  . کنندیت نمی حماین پروژه هائي از پزشکان از چنیت متاسفم که عده ای نهایب
  د؟ي کنی میابی ماهه دولت خود را چگونه ارز۵الن ي ب-
ما دستمزها را باال برده . می بریش ميم و آنها را پی خود وفاداری اجتماعی ما به پروژه ها-
ش ي را پی و خدمات بهداشتیسواديکار با بيما برنامه پ. می را برقرار کرده ایت شغليم و امنیا

ما حقوق ماهانه .  کندی را طلب میادی زی هاین برنامه ها، صرفه جوئی ایاجرا. میبرده ا
ه ين نبرد عليم و همچنی داشتند را کاهش دادیرآمد باالئ که دی از کارمندان دولتیبخش

 یز دولتيع ذغال سنگ را نیصنا. مید کرده ای وقفه تشدی را بی دولتیاحتکارگران درحوزه ها
  .میکرده ا



 

  د؟ی چه کرده ای در عرصه کشاورز-
 کشور را شروع کرده یر بزرگ در عرصه کشاورزييک تحول و تغی ی ما مقدمات اجرا-
 یجاد بازار برایست، بلکه صحبت بر سر اين نيم ساده زمينجا صحبت بر سر تقسیادر. میا

م يتقس. میم کرده اي را مجددا تقسی دولتین هايزم.  استیزه کردن کشاورزيد و مکانيتول
 یت هايرا آنها به مسئولیم داد، زيز همچنان ادامه خواهي بزرگ مالکان را نین هايزم

  .ستنديند  نبی خود پای و اقتصادیاجتماع
   کشاورزان وجود دارد؟یکایدنت و مورالس رهبر سندیان مورالس پرزي می چه تفاوت-
رغم يز هنوز و عليل نين دليدنت، و به همی دانم تا پرزیکا میشتر رهبر سندي من خودم را ب-

 در منطقه چاپار را برعهده ی شش بخش دهقانی هستم، رهبریويس جمهور بوليآنکه رئ
ما دهقانان همه با هم حمله .  آغاز کردمی دهقانیکای خود را از سندیاسيزش سمن آمو. دارم
 یابيم و کامیه کردی ها با هم گری مردگان و زخمیم، برایم، با هم بار ستم را حمل کردیکرد

  .نها را من هرگز فراموش نخواهم کردیا. ميز با هم جشن گرفتيها را ن
ن یل اي تشکی برایچه ضرورت. شما برگزار شدرا انتخابات مجلس موسسان در کشور ي اخ-

  مجلس وجود داشت؟
.  کمک خواهد کردیز ساختار دولتيرات مسالمت آميي تغین مجلس به ما برای ای برپائ-

ستم ير سييصحبت از تغ.  کشوراستیعين و منابع طبيم دوباره زمينجا سخن بر سر تقسیدرا
، فساد و رشوه ی، زورگوئی قلدرمنشیا تاکنون برمبنیوي است، که در بولی و قضائیحقوق
 ی دوباره ملت و مشارکت آنها در امور جاریايمسئله بر سر اح.  استوار بوده استیخوار
 در صد مردم حق نظر نداشتند، در صدد ٩٠ش از ي گذشته بیس دولت هايدر تاس. است
  .مي گذشته خاتمه ببخشی هایم که به ناعدالتيهست

د یدنت شده ایا اکنون که پرزیآ. ديست هستياليد سوسیم کرده بود شما قبل از انتخابات اعال-
  د؟ي دانیست مياليز همچنان خود را سوسين
 .سم هدف ماستياليرا سوسیز.  البته-
  


