
 

  یقرارداد سه جانبه تجار
  یويان کوبا، ونزوئال و بوليم

  ی انقالبیوندهايپ
   کندین را متحد مي التیکایامر
  ی ستاره عسگرترجمه  -گليفته نامه اشپه

  
ه قک منطیجاد یجهت ا کای آمری با تالش هاهمنظور مقابل بیويئال و بولوونز ،ارهبران کوب

 منطقه ن کشورهایيماب یوافقنامه مهم تجارتک یا، تا آالسکا قید در افري از دماغه امیتجارت
  . کردندء امضای مرکزیکاین وآمري التیکایآمر

 چاوز و هوگودل کاسترو، ي توافقنامه مذکور با شرکت فء وامضای نهائیاجالس بررس
ل اورتگا رهبر ين با حضور دانيو همچن ویيرهبرن کوبا، ونزوئال و بولرالس وماوا

  .گزار شد برتخت کوبای درهاوانا پاگوئهکارا ي نست هایيساندن
 شده ینيب شيپ  شده است،ینامگذار »خلق یتجارنامه تموافق«که درتوافقنامه امضاء شده 
 که یرگی دیکشور ها اد شده وین سه کشور ي مابیه مقررات گمرکياست تا در دراز مدت کل

  .ده شوديند، برچ شویدگان توافقنامه مذکور اضافه منکنء نده به امضایاحتماال در آ
 از یکی( ای زویوي متقابل از بولیئال با خذف مقررات گمرکوکوبا و ونز ن اقدامي در اول

 از کوبا یويو در مقابل بول  وارد خواهند کردرا)  استیوي بولیمشتقات حبوبات که بوم
  کوبای و پزشکیپرورش،  یصد ها کادر آموزشاز خدمات    حالنيدر ع شکر وارد کرده و

 که یسر آغاز وعده هائعنوان  بیويد بولیس جمهور جدي رئ مورالس. گرفتخواهد ه بهر
 یسواديافت مبارزه گسترده با بی دست یروزي داد و بموجب آن به پیوير بوليدرانتخابات اخ

  .ن کشور آغاز کردیرا در ا
  

کا یتحت فشار آمرا تاکنون ي کشور کلمب: خود در اجالس مذکور گفتیخنران در سزي نچاوز
ن یاما اکنون ا،  وارد کنداالت متحده یا را از خوداز يمورد ن یا ی محصول زومجبور شده بود

 خود را از ازيگر محصوالت مورد نید ن محصول ویا فراهم شده است تا اي کلمبیامکان برا
لغو کا را ی با آمرخودافقنامه وا و پرو تياگر کلمب . وارد کندی ترارزانمت يبا ق  ویويبول
  .ندوندي بپ»خلق یتجارتوافقنامه « توانند به ی، مندکن

ن توافقنامه یا: گفت  داشتت که پرچم سه کشور را در دسیر حالس دن اجالس مورالیادر 
ک سال گذشته است و کمک یئال در طول و کوبا و ونزی حاصل زحمات و کوشش هایتجار
 یهاگر کشوری دی سه کشور بلکه مناسبات تجارنی ا نه فقط یتا مناسبات تجار  کندیم

  .افته و به امر اشتغال در منطقه کمک کندیز گسترش يه نیهمسا
 یافراد، است ل شدهي تشکی با حضور سه نسل از افراد انقالبین گرد همائیا: مورالس افزود

 .د آنها را گسترش دادی که بای باشند، انقالب هائینده سه انقالب میکه نما
ن يک گام مثبت و مهم در مناسبات مابین قرارداد را یز امضاء اياسترو رهبر کوبا ندل کيف

 ی واجتماعی ابعاد اقتصادی کرد و گفت که توافقنامه منعقده دارایابی منطقه ارزیکشورها
  . استیمهم

  
هوگوچاوز . کارا گوئه استيدر ن  ماه نوامبریاست جمهوری انتخابات ریدایل اورتگا کانديدان
اورتگا  گاراگوئه ازي نیاست جمهوری جمهور ونزوئال اعالم داشته که در انتخابات رسيرئ

 او در انتخابات یروزي کند و در صورت پی میبانيگاراگوئه پشتي نیست هاينیرهبر ساند
  .کارا گوئه صادر خواهد کردي کامال ارزان به نیمتيمذکور نفت ونزوئال را با ق

  



 

  "چلندیس دوینو"گزارش 
  
را در اجالس " مورالس "ينبخشي از سخنراز ي آلمان نی روزنامه چپ گرا"چلندیدوس یون"

 ين قرار داد گامیا:  خود گفتيچلند مورالس در سخنرانیس دویبه نوشته نو. کوبا منتشر کرد
ن فرمانروا بوده يکا التی که تا به حال در قاره امريراليل تغيير سيستم نئویسورانه است براج

  .است
 یتر از جنبه هان قرار داد مهم ی اياسيت سياهم: ر خود اضافه کرديمه در تفسن روزنایا

ن ي توانند قرار داد تجارت آزاد بين نوع قراردادها میرا ای ز، آنست و اجتماعيیاقتصاد
 ، محافل راستگراين نگرانيهمچن. ا، پرو و اکوادو را تحت الشعاع قراردهنديکا و کلمبیامر

کاراگوئه به سود يک، اکوادور و نیپرو، مکز نده دریکه انتخابات آنست آامریکا در خصوصا 
  .کا خارج شودین از دست امريکا التی چپ گرا تمام شود و کنترل امریروهاين


