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ِکارمال نگرتا : "نويسنده ِ ِVon Carmela Negrete"   

  .ن .م :برگردان از
 ٢٠١۶ می ٢٣

  

  خواستار ھمبستگی" مادورو"
  

اياالت متحدۀ امريکا حريم ھوائی را نقض می . ليستی ھشدارمی دھدِرئيس جمھور ونزوئال در برابر مداخله ھای امپريا

 .فراخوان جھت حمايت بين المللی. کند

  

  .ِرئيس جمھور ونزوئال از مداخلۀ خارجی عليه کشورش ھشدار می دھد"  Nicolás Maduroنيکالس مادورو " 

  Marco Bello/Reuters: عکس از

  

  .ِرئيس جمھور ونزوئال شب سه شنبه دائر کرد" نيکالس مادورو"، که اين يک کنفرانس مطبوعاتی غيرمعمول بود

 در کاراکاس دعوت شده  Mirafloresنه تنھا از ژورناليست ھا و رسانه ھای ملی و بين المللی در مقر دولت به نام 

 از طريق  ويديو ِبود، که در اين کنفرانس اشتراک کنند، بلکه با بسياری از سفارتخانه ھای ونزوئال در سراسر جھان

اما جز از . يا در برلين نيز از رسانه ھا دعوت کرده بودونمايندگی ديپلوماتيک جمھوری بولي. رابطه برقرار شده بود

  .ِرسانۀ يونگِ ولت، ديگران عالقه نشان ندادند

 شکه عليه کشورمی خواست، با اين کنفرانس ويديوئی در سراسر جھان، توجه را به خشونت ھای بين المللی " مادورو"

به طور مثال . ِ را در رابطه با ونزوئال ارائه کردیاو سرخط ھای مطبوعات بين الملل. در پيشرفت است، جلب کند

دورۀ رياست جمھوری " مادورو"طبق پيش بينی ھای امريکا، :"   از مادريد می نويسدABCِرسانۀ محافظه کار به نام 

ِونزوئال  به صورت فوری به مداخلۀ سياسی : " ُلی که واشنگتن پست می نويسددر حا". خود را به پايان نخواھد رسانيد
  ".از خارج نياز دارد
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ما حق حکومت بر خود مان را : " ِرئيس دولت ونزوئال در حالی که قانون اساسی کشورس را در دست داشت، گفت

اين " داد، که  او ھشدار". يه شباھت دارد که در حال آماده ساختن است،  با مداخله در ليبيا و سوره ایمداخل. داريم

از ". ِوری تالش دارد، در امور داخلی ونزوئال دخالت کند، بعد از اين که در کودتای برازيل موفقانه دخيل بودتامپرا

انسان ھای مھربان و معقول، دولت ھا و سازمان ھا خواھش می کند، که در سراسر جھان از " ھمين لحاظ  از ھمه 

 Martin مارتين نيمولرز" ِاو با اشاره  به نقل قول معروف ". ِنزوئال و نظام ديموکراتيک آن حمايت کننداستقالل و

Niemöllers " گفت :  

کشيش معروف " مارتين نيمولرز: "از مترجم". [ھنگامی که به سراغ من آمدند، ديگر کسی نبود، که اعتراض کند" 

  طرفدار دولت ناسيونال -ه کليسا و کشيش ھای عيسوی اقدام نکرده بود  تا زمانی که ھيتلر علي-لمانی در اوايل ا

. خود اين کشيش در يکی از قتلگاه ھای رژيم ھتلری زندانی شد١٩۴۵ الی سال ١٩٣٧در سال .  ھتلر بود-سوسياليست 

ُا را بردند، من سکوت کردم، زيرا زمانيکه نازی ھا، کمونيست ھ: " چنين است" مارتين نيمولرز"نقل قول مکمل 

زمانی که . موکرات نبودمند، من سکوت کردم، زيرا سوسيال دُموکرات ھا را بردزمانی که سوسيال د. مونيست نبودمک

اما زمانی که من را . ُرھبران اتحاديه ھای کارگری را بردند، من سکوت کردم، زيرا در اتحاديۀ کارگران عضو نبودم

  ".]  نبود، که اعتراض کندُبردند، ديگر کسی

در رسانه ھای بين ". آنھا می خواھند، ھرج و مرج و خشونت را در کشور ما گسترش دھند"مادورو ھشدار داد، " 

.  را برای توجيه مداخلۀ نظامی مھيا سازندءِالمللی يک تصوير غلط  از ونزوئال و دولت آن را پخش می کنند، تا فضا

با آن . را می گذراند" جديترين بحران چند دھه" اف کرد، که کشورش در حال حاضر در عين زمان رئيس دولت اعتر

 طبی رايگان  و دريافت مواد غدائی - ما اطمينان می دھيم، که مردم در آينده نيز به تعلميات ، مراقبت صحی" ھم 

  پائينتر از بسا کشور ھای ِاو با مقايسه به اروپا اظھار کرد، که آمار بيکاری در ونزوئال". دسترسی داشته باشند

ی که از جنگ در حالت فرار اند، ئکشور ھای اروپائی با انسان ھا" او گفت، .  به طور مثال کشور اسپانيه- اروپائيست

در حالی که بحيرۀ مديترانه به يک ".   که خود اين ھا از آن حمايت می کنند؟ جنگی–چه نوع برخورد می کنند 

 .ِطبوعات اين قاره متوجه امور داخلی ونزوئال ستگورستان تبديل شده است، م

َ می دو ھواپيمای جاسوسی امريکا ١٣ و ١١به تاريخ : تيک کشورش را اين چنين توضيح کردوضيعت دراما" مادورو"
ِ  دو مرتبه به حريم ھوائی ونزوئال - مجھز بود AWACS که به سيستم نظارتی آواکس  E-3 Sentry 707 بوئينگ –

او . نيرو ھای دفاعی و نيرو ھای ھوائی مزاحمين را کشف و عکس العمل متقابل از خود نشان دادند .دداخل شده ان

از اظھارات رئيس " مادورو. "ِاعالم کرد، که  اين چنين تحريک ھا را مردم ونزوئال بدون پاسخ نخواھند گذاشت

 جمعۀ گذشته در شھر ميامی گفته بود، که نامبرده به روز.  به شدت انتقاد کردÁlvaro Uribeجمھور سابق کولمبيا 

  .ِبايد  در اختيار مخالفان در ونزوئال قرار داده شود" نيرو ھای نظامی ديموکراتيک"

توسط  تويتر از تمام شرکت کنندگان در سفارتخانه ھای " مادورو"بعد از کنفرانس مطبوعاتی نزديک به چھار ساعت، 

ِونزوئال  راه خود را در مسير استقالل و " کيد کرد، که أاو ت.  تشکر کردمختلف و از ابراز ھمبستگی ھای بی شمار
  ".زندگی ادامه خواھد داد
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