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 ی از سویويلترناتآن ، نشست ين در وي التیكايه اروپا با رهبران آمريهمزمان با نشست اتحاد
 در ی اجتماعی با جنبش های همبستگی برای اجتماعی های ها و سازمانNGO، ی مدنیسازمان ها

م يتحك"است آه مخفف عبارت " ويلترناتآ انالزادو"ن نشست يعنوان ا. ن برگزار شدي التیكايآمر
ن نشست يشرآت آنندگان در ا. است " يی اروپایوهايلترناتآن با ي التیكايو زاده شده در آمريلترناتآ

ان دادن به ي متقابال سودمند و پای گسترش همكاری برایالملل نيد نظر در مناسبات بيخواهان تجد
س جمهور ييس جمهور ونزوئال و اوو مورالس رييوز رهوگو چا.  شدنديیسم سودجويبراليمنطق نئول

ك يو شرآت آردند و در ي سران در جلسه نشست الترناتی پس از شرآت در مراسم رسمیويبول
 که در ادامه ین نشست، در خبريشرکت آنها در ا.  خود را با آنان اعالم داشتندی همبستگیسخنران

ن ي و رفتن به ای دولت- یفاتيدار تشريک دي  چاوز از حضور درید با مضمون عذرخواهي خوانیم
 :اجالس منعکس است

  
تخت يپان يب در شهر ويئا کاریاين و دري التیکايآمر ه اروپا وياتحادن کنفرانس سران يچهارم
  .ش برگزار شدياتر

 یوزرا .رکت داشتندشن ي التیکايآمر دو قاره اروپا و کشور ۶٠تن از ١۵٠٠ ین گردهمائي در ا
ران ين و مديها نفر از متخصص صده به همراشرکت کننده ی جمهور کشورهایاروس امورخارجه و

  .افتندي حضور ین گردهمائيا  درختلف،م
 نينندگان در اکه اروپا مهماندار شرکت ي اتحادیس کنونيش و رئير اتريولفگانگ شوسل نخست وز

  .واهد بودختخت پرو يپاما ي در شهر ل٢٠٠٨سال  بعدی در ی گردهمآئ. بودیگرد همائ
  .جاد شده استي ا»ی جنوبیکاي آمریجاد منطقه آزاد تجاريا«و يآلترناتعنوان نس در عمل برافن کنيا

و ک، ي، مکزیويا، اکوادور، بولي پرو، کلمبیها کشوری جنوبیکاي آمریمنطقه آزاد تجار در قرارداد
ک از آن ي و مکزیويبولارب تلخ حاصله از قرار داد ، ونزئال، جئال شرکت داشتند که پس از توونز

پس از خروج سه کشور نامبرده  ، ده اوي کرد که به عقیاد آورين يچاوز در کنفرانس و .خارج شدند
  .عمال مرده است»ی جنوبیکاي آمریمنطقه آزاد تجار «قرار داد

، یاسي سی هایکار همیموارد کل ن عالوه بري ویقطعنامه حاصل از سه روز مذاکره گردهمائ
، یکشاورز صادقتت، ايريک ارتباط دور، مديبر تکند ي تاکیو فرهنگ ی علمی واقتصاد ،یاجتماع
 سم،يمبارزه با ترور  در دو قاره،ی، موضوع انرژی خارجیه گذارين حقوق سرمايسم، تضميتور
  استوار)ژاپن(وتوي کامل قرارداد کیاجرا د برياکتست و يط زي، محیو حقوق مدن یاسي سی هایآزاد
  .شد

 جمعه با اعالم  پوزش از غروب روز ش هوگو چاوزيست اتري حزب کمونیگزارش سخنگوبنا به 
 شده بود، با دو تن از یزيش بر نامه ريبرنامه  صرف شام که از طرف مقامات اتر عدم شرکت در

دار کرد، جلسه مذکور با حضور يد) س ورتسين الرنس و فرا نسيارو( ون چپ اروپاين فراکسيمسئول
ن يدر ا. ديل گردي چپ تشکیرو هاي از نیگريش و تعداد ديست اتري حزب کمونیعضا نفر از ا٣۵٠

اکوادور  ا، پرو،ي کلمبیهان کشوري  منعقده ماب»یکا جنوبي آمریمنطقه آزاد تجار«جلسه چاوز از 
 را متحمل شده است و اکوادور ی قابل توجهیان هاي زیک در بخش کشاورزيمکز: انتقاد کرد و گفت

 از ینيبا عقب نش د است که آنهايام. کا استي مفاد قرارداد از طرف آمریاهد عدم اجراز عمال شين
  .وندنديبپ»  خلقیموافقتنامه تجار «کا بهيقرارداد خود با آمر



و  سال استعمار ٣٠٠پس از . ن فراهم شده استي التیکاي آمری برایچاوز گفت که اکنون شانس بزرگ
 استوار یاستقالل و برابر  منطقه بریاکنون اراده ملت ها، یستياليه امپريسال حضور سرما٢٠٠

  ت؟يبرا بريسم ياليسوس :م ي گوئیز ميگشته است، همانگونه که روزا لوکزامبورگ گفت ما ن
 آنها با حزب ی نوبتیدارهاين و دين در وي التیکاي امرید و چپ کشورهايحضور رهبران جد

 ین ميکا التيرامون آنچه واقعا در امريش پي اتر شد تا مطبوعاتیتيزبان، موقعيست کشور ميکمون
ا از يسند و ي نوی حاکم در اروپا میه داري سرمایگذرد و نه آنچه مطبوعات وابسته به جناح ها

گرچه کوتاه و سانسور شده، اما بهرحال مگر سانسور حضور . سندي شود بنویون ها پخش ميزيتلو
ر بود؟ همانگونه که سانسور حضور چاوز و نخست ين امکان پذي در کنفرانس ویويد بوليرهبر جد

  . ممکن نبودیليد شير جديوز
  
  
 


