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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١۴ فبروری ٢٣

  مريکا مزدورانش را به خيابان ھا فرستاده استا

  

 حاميانش ۀ راھپيمائی گستردۀونزوئال در بحبوح، رھبر اپوزيسيون “لئوپولدو لوپز” خبری راشاتودی، ۀبه نقل از شبک

ھای دولتی اين کشور کرد و با اين اقدام باعث شد تا  دادند، خود را تسليم مقام سر می“ !ھا برخيزند ونزوئالئی”که شعار 

  .ھای کاراکاس بيايند ھا ھزار تن از حاميانش به خيابان ده

 صلح آميز عليه نيکوالس مادورو، رئيس  و باورھايش در حق راھپيمائیکه به زندان برود تا از عقايد  لوپز گفت، از اين

من ھيچ چيزی : وی در جمع حاميانش و پيش از دستگيری گفت. جمھوی مردمی ونزوئال دفاع کند، ھراسی به دل ندارد

ھا را که  خواھند ونزوئالئی میھا  آن. سپارم من خودم را به يک سيستم قضائی نابرابر می. برای پنھان کردن ندارم

   .آميز ھستند، به زندان بيندازند ير دموکراتيک و صلحيخواھان تغ

ش باعث بيداری مردم اين اگر حبسدادند که نبايد خودش را تسليم کند اما وی گفت که  جمعيت حاميان لوپز شعار می

  .خرد را به جان میير دموکراتيک و صلح آميز شود، اين زندان يکشور امريکای التين و تغ

  .ليس کردو ساله از صحنه پائين آمد و خود را تسليم پ۴٢پس از اين سخنرانی کوتاه، لوپز 

 استعفای ۀ امريکاست، رھبری تظاھرات اعتراضی ھفته گذشته عليه دولت کاراکاس با خواستۀموختآلوپز که خود دانش 

ھرستی طوالنی از مشکالت از جمله تورم و ميزان باالی اين معترضان مخالفت خود را با ف. مادورو را برعھده داشت

  .اند وقوع جرايم، فساد و کمبود توليد اعالم کردند و خواستار استعفای دولت شده

و نيروھای امنيتی شدت گرفت  اين تظاھرات که به صورت صلح آميز آغاز شد، با درگيری ميان گروھی از دانشجويان

  .و در اين بين سه تن کشته شدند

 


