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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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  ٢٠١٣ مارچ ٠٧
 

   درگذشت ھوگو چاوزتمناسبه پيام تسليت ب
 

 مطمئن خلقھای زحمت ، رھبر و جمھوری بوليواری ونزوئال، يکی از دوستان و پشتيبانان معتمد وھوگو چاوزباالخره، 

شکان ز پۀرغم تالشھای بی شائب ويژه، کشور و مردم ايران، بعد از ماھھا مبارزه با بيماری سرطان و علیه جھان، ب

  . زندگی را وداع گفت) ٢٠١٣ چ مار۵(جمھوری سوسياليستی کوبا، روز گذشته 

و يک الگوی جديد برای آزادی، او يک فکر، يک مدل . چاوز تنھا يک شخصيت سياسی و يک رئيس جمھور نبود

 انحصارات امپرياليستی و سرمايه ھای ۀاو يکی از مخالفان استوار سلط.  کشورھای تحت سلطه بودۀاستقالل و توسع

 خود ۀ مبارزات شجاعانۀفراملی، مدافع پيگير و ثابت قدم استقالل و آزادی کشورھای تحت سلطه جھان بود، که در نتيج

ت می توان گفت که پس از أجره  رفاھی در کشور، بۀمريکا و اروپا و اجرای برنامااليستھای با ھژمونی طلبی امپري

  .خود برانگيخته ستالين و کاسترو، کينه و نفرت پايان ناپذير دشمنان عدالت و آزادی را نسبت ب

ه ب. عينه نشان داده  را ب امپرياليستھای جھان و دولت مخفی آنھاۀ جنايتکارانۀھنگام چاوز يک بار ديگر چھره وفات ناب

که، ھوگو چاوز در يکی از آخرين سخنرانيھای خود در مقابل مردم کشورش، چگونگی ابتالی خود به بيماری  ويژه اين

مريکای ااين چگونه است که چھار رئيس جمھور ھفت کشور «، درستی مورد ترديد قرار داد و گفته سرطان را ب

را با ) ھندوراس( اند، به بيماری سرطان مبتال ھستند و رئيس جمھور پنجمی مريکا رھا شدهاالتين که از چنگال 

  ). نقل به مضمون(» ...کودتای نظامی برکنار کردند

 سرمايه داری بر تار و پود جوامع بشری، تغيير ۀ نظام سارقانۀاظھارات چاوز اين گمان را تقويت می کند، که سلط

 متخصصان کشتارجمعی سرمايه داری و توليد و انتشار انگلھا و ميکروبھای ۀوسيله ژنھای اغلب مواد غذائی ب

 اين بيماری العالج و جوان شدن ۀخطرناک در آزمايشگاھھای کشورھای امپرياليستی و توابع آنھا، علت شيوع گسترد

بتاليان به بيماری سرطان  دو دھه پيش، م-که اگر تا يکی کما اين. اغلب بيماريھا، از جمله، نارسائيھای قلبی بوده باشد

را می شد با انگشت يک دست شمرد، امروز تعداد گرفتاران در چنگال اين بيماری مھلک در ھر محله و منطقه به 

  .چندين و چند نفر می رسد

درگذشت زود ھنگام ھوگو چاوز، رئيس جمھور ونزوئال، رھبر انقالب بوليواری و دوست صميمی خلقھای ايران را به 

عان استقالل و آزادی کشورھا، به کنشکران و مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی، به مخالفان جنگ و  مدافۀھم

که مردم زحمتکش ونزوئال برنامه ھای  اينه سلطه گری امپرياليسم جھانی صميمانه تسليت گفته و با اميدواری ب
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انبه و بسيار ارزشمند رفيق خوب کارگران و  ھمه جۀ اقتصادی رھبر فقيد خود را اجرای خواھند کرد، مقال- اجتماعی

  .مناسبت درگذشت ھوگو چاوز را تقديم می دارمه ب) البته با اندکی ويرايش(راد . زحمتکشان، م

  !ياد و نام چاوز جاودان، راھش پر رھرو باد

  ١٣٩١ حوت - اسفند١۶
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