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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

 
  تيونگه ول

   فولکر ھرمزدورف:ويسندهن
  سترن نصرتین: فرستنده

  ٢٠٢٢ سپتمبر ٢٤

 .کند ی التين مقاومت میامريکا
 .شدار داده و خواستار ديپلماسی ھستنددر مجمع عمومی سازمان ملل، نمايندگان منطقه نسبت به اثرات تحريم ھا ھ

   را محکوم کردامريکا ۀکوبا محاصر

 
ًی التين برای مقابله با بحران جھانی آب و ھوا، انرژی و غذا بر روی اقداماتی تکيه می کند که کامال مخالف ايده امريکا

  .ھای کشورھای غربی است

در نيويورک خواستار تحريم ھای شديدتر عليه روسيه متحد ملل  در حالی که اياالت متحده و متحدانش در مجمع عمومی

ی التين صحبت ھای خود را بر راه حل ديپلماتيک برای حل امريکاو تسليحات بيشتر برای اوکراين شدند، نمايندگان 

  .مناقشه متمرکز کردند

 خود از ۀشکالت در منطقھای التين واشنگتن را به تشديد م یئامريکامانند ديگر سخنرانان کشورھای جنوب جھانی، 

  .ھا متھم کردند طريق تحريم

 عليه کشورش را که بيش امريکا ۀ کوبا، محاصرۀ، برونو رودريگز، وزير امور خارج)به وقت محلی(روز چھارشنبه 

 اول برای مردم کوبا مضر ۀتوصيف کرد که در درج» جنگ اقتصادی« سال است برقرار است، به عنوان يک ۶٠از 

  .است

مند به  ھای عالقه ھا، مؤسسات بانکی و شرکت  در حال افزايش فشار بر دولتامريکادولت : يپلمات انتقاد کرداين د

کند تا به فروپاشی اقتصادی   منابع درآمد ارزی را در اين کشور دنبال میۀروابط با کوبا در سراسر جھان است و ھم

  .دامن بزند
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را محکوم کرد که از موضوعات حساسی مانند » لی توسط اياالت متحده بين الملۀدستکاری افکار عمومی و جامع«او 

  .حقوق بشر و مذھب برای تحريک تغيير رژيم استفاده می کند

  .رودريگز واشنگتن را به تھديد ساير کشورھا به جز کوبا متھم کرد

ين است که دولت ھا را از ھدف تھاجم اياالت متحده ا. الملل در مسير بسيار خطرناکی در حال توسعه است روابط بين

 خود درآورد تا نظم جھانی بر اساس قواعد آنھا ۀطريق تھديد و اجبار اقتصادی، نظامی، سياسی و ديپلماتيک تحت سلط

  .برقرار شود

و رفاه ی فوق العاده ای در ايجاد رفاه ئھيچ گاه بشر تا اين حد از پتانسيل علمی و فنی و توانا: وی خاطرنشان کرد

  .نبوده است و با اين حال ھرگز جھان تا اين حد نابرابر و بی عدالتی فراگير نبوده استبرخوردار 

 و بيکاران اشاره کرد زيرا بسياری از کشورھا سرمايه گذاری ء تعداد فقراۀوی به عنوان نمونه به افزايش خيره کنند

  .دولت در صنايع دفاعی را افزايش می دھند

 آن ۀملل متحد درباررا که آنتونيو گوترش، دبير کل » خطرناک بين غرب و جنوبشکاف «ھای ديگر ھمچنين  مشارکت

 .ھشدار داده بود، مستند کرد

 
رئيس جمھور بوليوی، لوئيس آرس، نگرانی خود را در مورد افزايش درگيری ھای مسلحانه که بشريت در حال حاضر 

  .نه تنھا در اوکراين تجربه می کند، ابراز کرد

 اعمال شده توسط کشورھای قدرتمند با ھدف شکستن دولت ھا به قيمت گرسنگی و ۀتحريم ھای يکجانب«آرس نسبت به 

 .ھشدار داد» رنج مردم

 
گوستاوو پترو، رئيس دولت جديد کلمبيا، گفت که مبارزه با بحران آب و ھوا شکست خورده است و بنابراين انتظار می 

  .رود که دموکراسی نيز شکست بخورد
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را رياکارانه خواند در حالی که جھان » حرف در مورد نجات جنگل ھای بارانی«رو از نابودی آمازون انتقاد کرد و پت

  .»با جنگ بازی می کند«

 ۀاو گفت که بشريت در خطر است و از ھم.  نيز به ھمين ترتيب استدالل کردرجنتايناآلبرتو فرناندز، رئيس جمھور 

  .اتخاذ کنند» رای کاھش نابرابریاقداماتی ب«کشورھا خواست تا 

شود، به حاکم شدن مواضع افراطی منجر می شود، زيرا  رو می ی که بشريت با آن روبهئھا عدالتی بی«: او گفت

خورد، و وضعيت  پذيرترين قشرھا را می کند و تورم مداوم درآمدھای آسيب ھای طوالنی گرسنگی را تشديد می جنگ

 . زمين تضمين شودۀ ساکنان کرۀی بايد برای ھمئ ھا، امنيت غذاشواریدی از مھم ترين به عنوان يک. بدتر خواھد شد

 
غيرقابل » نظم جھانی که در آن کشورھای درجه سوم و چھارم وجود دارد«شيومارا کاسترو رئيس جمھور ھندوراس 

  .قبول خواند

دستان معدود متمرکز ی که ثروت را در ئتغييرات اساسی در نظم جھانی خودسرانه است که به کشورھا«او خواستار 

  ».می کنند و نابرابری را افزايش می دھند، پاداش می دھد

ھا در منطقه، از بحث عمومی برای حمله به  خالف ديگر سران کشورھا و دولتجمھور برزيل،  ژاير بولسونارو، رئيس

 .ر استفاده کردبو اکت٢جمھوری در  لوئيز ايناسيو لوال داسيلوا، رقيب جناح چپ خود در انتخابات رياست

 

  


