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  !ونزوئال عليه امريکا جنگ به نه

 
 از پس ماه يک يعنی ،بروریف ٢٣ شنبه، روز در را "وئالونز عليه امريکا جنگ به نه" راستای در خود ملی اقدامات

  دھيد ارائه اينجا در را خود اقدامات ريز .کنيد سازماندھی یئامريکا راستگرايان کودتای تالش

 

 است جمھوری-رئيس مادورو نيکوالس .کنيم سکوت ونزوئال مردم عليه امريکا اخير تجاوزات به نسبت توانيم-نمی ما

 بوليواری جمھوری رياست عنوان به المللی بين نظارت مورد انتخاباتی فرايند در را وی بار دو ونزوئال مردم که

 حکومت تغيير دنبال به وقفه بی متحده اياالت بعد، به ١٩٩٨ سال در "چاوز ھوگو" انتخاب از .کردند انتخاب ونزوئال

 غارت نظامی، ۀجانب ھمه خشونت و شد تشديد تالشھا اين سفيد کاخ در ترمپ حضور با .است بوده ونزوئال در

 گرفت باال جھان ھای-رسانه در افتراء و کذب وسيع انتشار و ونزوئال مردم ثروت رالد ميلياردھا

 .است انداخته راه به جنگ جھان مردم عليه اقتصادی جنگ و نظامیۀ حمل کودتا، طريق از امريکا که است سال صدھا

 که ديدگاه اين .نيست ونزوئال در مردمی ھای-توده ۀنمايند او .است امريکا بازی-شب-خيمه عروسک "گوايدو خوان"

 و مضحک کند، ياد سوگند جمھور-رئيس عنوان به" دموکراسی از دفاع"ۀ بھان به یئراھپيما يک در تواند-می ھرکس

 در مشارکت از آنھا که اين دليل به است، باطل بوليواری انتخابات که است مدعی ونزوئال راست جناح .است آور-خنده
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 تروريسم يادآور که اقدامی ھستند؛ دھندگان-رأی ارعاب دنبال به خشونت تھديد با عوض در آنھا .کنند-می امتناع آن

 باشد-می امريکا ھای-ايالت ترين-جنوبی در تبار یئفريقاا يانئامريکا عليه "کرو جيم"

 و "روبيو مارک" .کند-می ھدايت را آنھا امريکا که است ارزی اختالالت و ھا-تحريم ونزوئال مردم رنج مسبب

 ھيچ که کند تحمل تواند-نمی امريکا .کنند-می دھی-خط ونزوئال اوپوزيسيون به "ميامی" از گرا-راست ھای-رسانه

 خود کار نيروی دسترنج يا طبيعی ثروت از پنتاگون، و استريت وال از مستقل زمين،ۀ سيار روی کشوری

 ساير و طال معادن از سرشار و دارد جھان در را نفتۀ شد اثبات ذخاير بيشترين ونزوئال .کند-می برداری-بھره

 است العاده فوق فرصت يک ونزوئال در حکومت تغيير که گفت عراق جنگ معمار بولتون، جان .است معدنی ثروتھای

 کنيم-می ئيدأت را او ھم ما .شود استريت وال نصيب بيشتری منافع تا

 کارگر، ۀطبق اوضاع بھبود برای بلندی مردمی گامھای کنون، تا ١٩٩٨ سال در بوليواری بانقال زمان از

 شماری-بی مزايای به کارگر ۀطبق فقرای .است شده برداشته ونزوئال بوميان و تبار-یئفريقاا ھای-یئونزوئال

 و کرد اتخاذ یئھا-سياست اقتصادی نابرابری و جنسی، تبعيض نژادپرستی، با مبارزه برای دولت زيرا اند؛-رسيده

 رساند تصويب به را قوانينی

 برگزاری طريق از را خود مردمی و شفاف نظام ھمچنان ونزوئال کارشکنانه، اقدامات و ھا-تحريم وجود رغم علی

 سرتاسر در مقاوم مردم به مترقی کاری قوانين با و سوخت بندی-يارانه طريق از ونزوئال .است کرده حفظ انتخابات

 و ثروتمندترين عليه جھان ستمديدگان و کارگران که است ای منازعه از ناشی آنھا موفقيت .کند-می کمک جھان

 اند انداخته راه به جھان داران سرمايه قدرتمندترين

 :که کنيم-می درخواست ما بنابراين،

 حمايت بردارد، را ھا-تحريم – کند متوقفً فورا را ونزوئال بوليواری جمھوری عليه خود ۀخصمان اقدامات تمام امريکا

 تعيين حق در ونزوئال مردم حقوق به و بگذارد کنار را ونزوئال اقتصاد تخريب برای تالش کند، متوقف را کودتا از

 بگذارد احترام سرنوشت

 مردمی منتخب دولت به را اند برده يغما به که ھرآنچه سرعت به ونزوئال ثروت غارت در دخيل کشورھای تمام

 دھند بازپس آن مردم و ونزوئال

ً فورا شدند، متحمل ارزی اختالالت و کننده عام قتل ھای تحريم از ونزوئال مردم که یئرنجھا خاطر به بايد استريت وال

 کند پرداخت غرامت

 برمی گام ونزوئال حاکميت حق نفع به مبارزه و بسيج راه در بوليوار، سيمون خواه المللی بين و آزاد روح نام به ما

 است جھان ستمديدگان و کارگران تمام موفقيت بوليواری، انقالب از ناشی موفقيتھای که معتقديم و داريم
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