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  ھوادار پورتال: فرستنده

 ٢٠١٣ جوالی ٣٠
 

 حمايت کوبا ، نيکاراگوئه و ونزوئال از تصميم مترقی بوليوی
  

ضدامپرياليستی جلسۀ برای برگزاری  ميم دولت بوليویکاردار سفير کوبا در تھران اعالم کرد که دولت کشورش از تص

  .کند و ضد استعماری به شدت حمايت می

 دريای ۀمريکای التين و حوزا ۀ سفيران منطقجلسۀ، کاردار سفارت کوبا در ايران امروز در »لوويچ يائو داويد«

امپرياليستی و ضد استعماری به  ضدکنفرانسبوليوی برای برگزاری  ، رئيس جمھور»اوو مورالس«کارائيب از تصميم 

 .شدت حمايت کرد

ھای بين  کنفرانسشرکت در  ی پيشرو برایبوليوی يکی از کشورھا:  در خصوص کشور بوليوی گفت»لوويچ يائو«

اين . خود را به کار گرفته تا از حقوق انسانيت دفاع کند  کسی است که تمام تالش»مورالس«. رود شمار می المللی به

 . است برای دفاع از حقوق بشرجلسه اینيست ء  استثنا نيزکنفزانس

ی برای بستن آسمان خود بر ئاروپا  اقدامات چھار کشورقاطعيتکاردار کوبا خاطر نشان کرد که دولت اين کشور به 

 .آينده نيز اين اقدام را محکوم می کند  را به شدت محکوم کرد و در»مورالس«ھواپيمای 

امور  ی درئمريکاازمانی که مردم کوبا برای استقالل خود می جنگيدند و مقامات  ١٨٩٨ سالما از : وی در ادامه افزود

يکی از مناطق جزيره را اشغال ١٩٠٢سال  در. ھا شديم داخلی کشور ما دخالت کردند متوجه اھداف امپرياليستی آن

 .دادند  اختيار شرکت ھای خود قرار درصد از منابع طبيعی کوبا را در٨٠کردند و  کردند و يک نئوکولونی جديد ايجاد

ھای  ھا و صحنه که شاھد اين صحنه به علت اين ما نيز. ی دستور دادند تا به ناوگان ھای ما حمله بياورندئمريکاامقامات 

 .کنيم  دفاع میجلسه برای برگزاری اين »مورالس«بوديم از تصميم  خشونت آميز ديگر امپرياليستی

بين المللی که ھمزيستی بين  ھا و قراردادھای اعتبار معاھده دفاع از حقوق بشر و ھمچنينکه با موضوع  کنفرانساين 

 . برگزار خواھد شد»کوچابامبا«ست سال جاری در گا ٢  الی جوالی٣١ھا را ھدايت می کند در تاريخ  دولت

 استعماری و ضد ضد کنفرانس فراخوان برگزاری جلسۀ، سفير نيکاراگوئه امروز، دوشنبه در »ماريا بارکرو«

ھا  و آن را برای سرنوشت انسان  حمايتکنفرانساين  امپرياليستی خاطر نشان کرد که دولت اين کشور از برگزاری

 .الزامی دانست

ی است که ئبدترين تحميل ھا می دانم که ھمگان آگاه ھستند که امپرياليست از: در خصوص امپرياليست گفت »بارکرو«

ھمانگونه که ھمگان شاھد ھستيم امپرياليست در تمام . گيرد بر نمی يست ھيچ چيز خوبی را درامپريال. به بشر شده است

امپرياليست با مرگ   .امپرياليست مترادف بوده است با بردگی، تسلط، تروريست. مسبب تخريب بوده است طول تاريخ
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ايم که می بايست به منظور  اعد شدهدريای کارائيب متق ۀمريکای التين و حوزاتمامی کشورھای . ھم معنی بوده است

 .اد خود را ھر روز بيش از پيش باال ببريمحات مقابله با امپرياليست

امپرياليستی مدرن که تنھا منجر به تخريب  امروزه ما با نوع جديدی از امپرياليست مواجه ھستيم: وی در ادامه افزود

 ی و ھمچنين سالح ھای کشتار جمعیئ ماری سالح ھای ھستهش که دارای تعداد بی امپرياليستی .شود کشورھای ديگر می

 .است

 برای برگزاری اين »مورالس«که  ھای جھان می خواھيم تا فراخوانی از تمامی خبرگزاری: او در ادامه اضافه کرد

 .بتوانيم با اين ھيوالی بزرگ مقابله کنيم  داده است، شرکت کنند و از اين طريقکنفرانس

اين   ديگران باشندۀمريکای التين نمی خواھند تحت سلطا ۀدر حال حاضر مردم منطق : ان کرداو ھمچنين خاطر نش

اين  .صدای افراد نشانی است از انسانيت افراد توانند فرياد خود را به گوش جھانيان برسانند، بوميان صدا دارند و می

 .اين صداھا به زودی به عمل تبديل می شوند. تاريخ را بنگارند بوميان با اين صدا می توانند

، رئيس جمھور بوليوی داده شده »اوو مورالس« ضد استعماری و ضد امپرياليستی توسط کنفرانسفراخوان برگزاری 

 .است

برای اجازه ندادن به پرواز  ال، فرانسهگ کشور اسپانيا، ايتاليا، پرت۴ پس از اقدام کنفرانسبرگزاری اين  تصميم

 .ی خود اتخاذ شدئ در خطوط ھوا»مورالس« یھواپيما

 دريای کارائيب ۀو حوز مريکای التينۀ ا سفيران منطقجلسۀ، سفير ونزوئال در ايران امروز در »آمن ھو تب زامبرانو«

، رئيس جمھور بوليوی برای »اوو مورالس« دولت اين کشور از تصميم ضمن محکوم کردن امپرياليست از حمايت

 .ستعماری و ضد امپرياليستی در اين کشور خبر دادضد ا جلسۀبرگزاری 

 ما با کمک افرادی ھمچون فيدل ۀمنطق ٢٠٠۴از سال : مريکای التين گفتاسفير ونزوئال در خصوص اتحاد کشورھای 

 سيس کرد کهأرا ت“ آلبا“ چاوز، رئيس جمھور فقيد ونزوئال سازمانی به نام کاسترو، رھبر انقالب کوبا و ھمچنين ھوگو

ھای   سال اين سازمان فعاليت٩در اين  . دريای کارائيب بودۀ ما و ھمچنين حوزۀنگر اتحاد قوی ميان کشورھای منطقنشا

 مريکا در اين چند سال تمام تالش خود را به کار گرفت تا بهامقامات کشور   .بسيار زياد ضد امپرياليستی انجام داد

 .بين ببرد دت ميان کشورھای ما را ازندازد و وحای در ميان کشورھای ما تفرقه بي گونه

ما اقدامات . سيس کرديمأبا امپرياليست ت ھای زيادی را برای مقابله  سال اخير سازمان۵٠ما در : وی در ادامه افزود

 »مورالس«که  ال و فرانسه راگما ھمچنين اقدام چھار کشور اسپانيا، ايتاليا، پرت. کنيم می امپرياليستی را به شدت محکوم

 .کنيم  به شدت محکوم می، ربودندرا

. صورت شديد الحنی محکوم کردند ھا نيز اين اقدامات را به  و ديگر سازمان»سالک«، »آلبا«ھای بزرگ  سازمان

 .شمار می رود که به ونزوئال روا داشته باشند  شده ھمچون اھانتی به»مورالس«اھانتی که به 

زيرا که   انجام دادندجوالیپرياليست تعمداَ اين اقدام را در ماه  امۀمقامات تحت سلط وی ھمچنين اعالم کرد که

 .اند کرده مريکای التين در اين ماه به موفقيت ھای بزرگی دست پيدااکشورھای 

 انجام دادند اما او به »مورالس«عليه  ی اين اقدام رائبا وجود اينکه کشورھای اروپا:  گفت»مورالس«وی در خصوص 

 ھای خود برای مبارزه با ل ا  آن ھا را بخشيده است ما ايده»مورالس«که  وجود اين اما با. را بخشيدھا  علت انسانيت آن

مريکای التين از ھيچ تالشی فروگذار ا ما برای استقالل و اقتدار کشورھای. امپرياليست را فراموش نخواھيم کرد

 .نخواھيم کرد
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 .کنند  حمايت میکمفرانسبرگزاری اين  صميم دولت بوليوی برایمريکای التين از تااو اعالم کرد که تمامی کشورھای 

 آنکند اولين   بين المللی ضد امپرياليستی است که بوليوی برگزار میکنفرانس اين دومين: وی در ادامه خاطر نشان کرد 

 . به منظور دفاع از مردم جھان برگزار شد٢٠١٠سال  در

 .ه پايان رساندوی با خواندن چندين جمله اظھارات خود را ب

روز ديگری می دانيم که تا   دريای کارائيب امروز بيش از ھرۀمريکای جنوبی و ھمچنين حوزا ۀکشورھای منطق ما ”

ما به جھانيان . می گيريم تا اين اتحاد را روز به روز افزايش دھيم چه اندازه متحد ھستيم و تمام تالش خود را به کار

ثير أھيچ اتفاقی بر انقالب ھای ما ت  .برد ن اتفاقات استحکام ميان وحدت ما را از بين نمیکنيم که ھيچ يک از اي می اعالم

 تر و ھمچنين  ما را مستقلۀميان کشورھای ما را از بين نمی برد بلکه منطق نمی گذارد و اين اتفاقات نه تنھا وحدت

 کند خودمختارتر می
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