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  :چاوز

 »رهبران مترقی آمریکای التین اتفاقات عجیبی رخ میدهد بر«

  

در یکشنبھ گذشتھ رییس جمھور جمھوری بولیواری ونزویال ھوگو چاوز فریاس اندیشھ خویش را در 

  .اظھار داشتدرین اواخر وضع  سالمتی رھبران مترقی آمریکای التین  مشکالت مورد 

ر کانال تلویزیونی یلفونی با برنامھ کیوسکو ویراز کھ درییس جمھور ونزویال در یک مصاحبھ ت

حال حاضر بر عده ای از  آنچھ در«: چنین اظھار نمود ،ونیزوالنا ده تلھ ویزون نشر شد آنکشور بنام

متعاقب آن . کیرشنر درگذشت. رھبران مترقی در آمریکای التین میگذرد عجیب بھ نظر میرسد

  .»لوال) لویس ایناسیو(لووگو، چاوز و حاال ) فرناندو(، )روسف(تشخیص مرض سرطان نزد دیلما 

مرض سرطان رییس جمھور برزیل، بعضی ابتال بھ او اضافھ نمود کھ درست بعد از نشر خبر 

این رخداد ھای متوحش پخش شده است، بدون آنکھ  مرتبط بودنافواھات تخریب کارانھ در مورد 

با را  رابطھ این قضیھدر نھایت بتوان  بر مبنای آن تاثبوت علمی در زمینھ در دست باشد برگھ کدام 

در حال حاضر او عالوه میکند کھ درین باب او  .شناسایی نمود بعضی فعالیت ھای امپریالیستی

در مورد بیشتر از از نویسنده ونزویالیی بنام لویس بریتو گارسیا است کھ  ییک کتابمشغول مطالعھ 

نوشتھ شده ریکا بر ضد رھبر انقالب و دولت کوبا فیدل کاسترو سو قصد دولت ایاالت متحده آم ٩٠٠

رافایل (در متن آن ھمچنان این نکتھ یاد دھانی میشود کھ سال گذشتھ رھبر دولتی اکوادور  .است

در مورد  و. . . «آمده کھ  نیزدر کتاب مذکور . مرگ نجات یافتبطور معجزه آسا از  )کوری یا

  .»علیھ او صورت گرفتھ تعداد سو قصد ھای بھ چھ چاوز ھنوز تثبیت نشده تا
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در اثر لختگی خون ابھام آمیز دانستھ و ھمچنان مرگ عجیب رھبر فلسطین یاسر عرفات را  چاوز

مواد سمی بنام رودنتیسید کھ برای کشتن ( تالیوم ،دستگاه استخباراتی اسراییل گمان میبرد کھ موساد

  .رساندبتا یاسر عرفات را بھ قتل  را تجویز نموده .)م. جونده ھا از آن استفاده بعمل می آید

اکنون نباید در «: او گفت. ندبیش نیستافواھات اینھا ھنوز خاطر نشان کرد کھ ھمھ  چاوز با وجود آن

سراسر جھان جھر بزنید کھ من بخاطر مریضی سرطان خویش و یا بخاطر تشخیص مرض سرطان 

  .»نیست می اثبات این ادعا در دستدلیلی برا .مایمکسی را محکوم مین کھ دامنگیر لوال گردیده

  قتل بمثابھ سیاست دولتی

در تاریخ ایاالت متحده آمریکا چاوز در ادامھ از ارقام دیگری یاد آوری نمود کھ ثابت میسازند کھ 

مربوطین  ٢٣٠٠٠میکند کھ سی آی ای در ویتنام  او یاد آوری. کشتار بمثابھ سیاست دولتی ثبت است

نیم میلیون کمونیست در  ١٩۶۵و در سال  یت کانگ ھا را بھ قتل رسانیدهھای گویا و خانواده

  .اندونیزیا را کشتار کرده است

روابط  عام مردم را در لیبیا بمثابھ یک سمبول در چند روز قبل بارک اوباما قتل«: ھوگو چاوز گفت

 اشک از ھیجان تقریبا مشاھده نمود،قتل قذافی را  وقتی :د گفتھ بودو در مور هبین المللی معرفی نمود

  .»حلقھ زدچشمانش در 

کشورھای سوریھ، ایران، بر ایاالت متحده آمریکا اکنون توجھ  ،بر اساس نتیجھ گیری ھوگو چاوز

و یووی ا«: ، او گفتدر انجام مصاحبھ تیلفونی. آمریکای التین میباشد ونزویال و رھبری جدید

. »ران و روسای جمھور را ھشدار داده تا خیلی محتاط باشندمورالس، دانیل اورتیگا و سایر رھب

اینطور نیست کھ ما اکنون تحت تاثیر چنین افکاری رفتھ باشیم و یا «: چاوز چنین خاطر نشان نمود

از سالیان درازی بمثابھ اما این ثابت شده کھ کشتار از جانب امپراتوری . در جنون تعقیبات بسر بریم

  .»فاده قرار داشتھ استسیاست دولتی مورد است

  

  .منږخو. و: آلمانیبرگرفتھ از تارنمای کمونیستن دات سی اچ، برگردان از متن 
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