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 Political  سياسی

  
 دپلوم انجنير نسرين معرفی: نويسنده

  ٢٠١٧ اپريل ١٩

  
  اميد جناح مخالف دولت ونزوئال به ترمپ

  

 اپريل در پورتال به نشر سپرده ١۴به تاريخ که " اتحاديۀ اروپا اسد را مقصر دانست"طوری که در مضمون معنون به 

 تھديدی است عليه کوريائی شمالی، ايران و  امريکابمباردمان سوريه توسط راکت ھای کروز: شده بود، تذکر داده بودم

  .ونزوئال

طوری که . جناح مخالف دولت ونزوئال اميد به شھکاريھای ترمپ در کشور خود دارند: طبق گزارش رسانه ھای خبری

ما شاھد اوضاع کشور ما افغانستان، عراق، سوريه و کشور ھای امريکای التين و افريقا ھستيم، ديده می شود که در 

تمام کشور ھائی که دارای منابع انرژی و ذخاير معدنی ھستند، نخبگان سياسی و اقتصاد ملی برای ثروت اندوزی 

ياليستی، به بھای سلب آزادی خلق ھای شان ثروت ھا و شخصی و برآورده ساختن اميال کشور ھای سرمايه داری امپر

منابع کشور شان را به حراج می گذارند که در نتيجه ابعاد چور و چپاول و جنايات امپرياليستھا گسترش يافته باعث 

  . نابرابری ھای عميق اجتماعی می گردد و خلقھا را به فقر و بدبختی ، نابودی و ده ھا مشکل ديگر سوق می دھند

تم سرمايه ستنھا ترمپ رئيس جمھور کشورمداخله گر امپرياليسم امريکا نيست که امروز با سياست تجاوزکارانۀ سي

داری کشور ونزوئال را تھديد نظامی می کند، بلکه از ساليان متماديست که امريکا جھت برآورده ساختن اميال اقتصادی 

  . م نامۀ است که متواتر تکرار می شودخود باعث بحران و خشونت در آن کشور گرديده است، فل

 درگيری ھای خشونت آميز عليه دولت  ونزوئال ،امريکا از يک جانب با حمايت نظامی و اقتصادی جناح مخالف دولت

را باعث شده است، تا توسط آنھا بتواند حاکميت خود را به وجود بياورد و از جانب ديگر " نيکالی مادورو"به رياست 

چنانچه مخالفت ھای اين دو کشور . ه مداخالت امريکا باعث تشنج در روابط اين دو کشور گرديده استديده می شود ک

  . رئيس جمھور ونزوئال تشديد شده است" ھوگو چاوز"بعد از درگذشت 

وی در چھارده سال .  درگذشت ٢٠١٣ مارچ ۵ سالگی به تاريخ ۵٨رئيس جمھور ونزوئال در سن " ھوگو چاوز"

برای " چاوز. "وفق شده بود در مقابل سياستھای مخرب امپرياليسم امريکا عليه کشورش ايستادگی نمايدحاکميت خود م

ھدفش اجرای برنامۀ اصالحات اجتماعی و اقتصادی برای . خلق ونزوئال رزميد و خواھان رفاه و آسايش خلقش بود

چنانچه در چھارده سال ونزوئال به . استرشد و توسعۀ کشورش جھت بھتر ساختن شرايط زندگانی مردم فقير آن بوده 
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باالترين ميزان آموزش و پرورش در امريکای التين دست يافت و در عين حال خلق ونزوئال بھترين خدمات اجتماعی 

  .را در اختيار داشتند

 وی برای خلق. کمونيست نبود ولی افسر نظامی دموکرات، ناسيوناليست و ضد امپرياليست ھا بود" ھوگو چاوز "

. کشور ھای امريکائی التين به خاطرضد امپرياليست بودنش يک قھرمان بود که امپرياليستھا در صدد نابودی اش بودند

 با ٢٠٠٢سيا در سال . چنانچه امريکا و اسرائيل جنگ ھای چريکی را جھت سرنگونی چاوز سازماندھی کرده بودند

نگون نمايد و وی را به زندان بيندازند، ولی به ياری بخشی کودتا عليه چاوز موفق شد تا برای مدت کوتاھی او را سر

از نظاميان وفادار و قيام مردم که فقير ترين اقشار ونزوئال را تشکيل می دادند، دوباره به کاخ رياست جمھوری 

ت می را با تأمين مالی و مشاوره دادن عليه دولت به خدم) دست راستی ھا(سازمان سيا جناح مخالف سياسی . بازگشت

عالوه بر آن امريکا در زمان چاوز بی . گرفت، چنانچه تا به امروز ھم ھمان سياست امريکا در قبال ونزوئال ادامه دارد

وقفه دولت را غير قانونی و ديکتاتور قلمداد می کرد، با وجودی که وی با حمايت و پشتيبانی خلق ونزوئال سه بار در 

  .انتخابات ھم تحت نظارت شديد سازمان ھای بين المللی برگذار شده بودانتخابات رياست جمھوری پيروز شده و 

با اخراج ديپلماتھای دو کشور ، متشنج شد به ھمين " ھوگو چاوز"روابط امريکا و ونزوئال در زمان رياست جمھوری 

اراکاس دو فرد نظامی در اوايل ماه مارچ ک. دليل امريکا و ونزوئال از چندين سال است که در خاک يکديگر سفير ندارند

. سفارت امريکا را به دليل دخالت در مسايل داخلی اين کشور اخراج کرد که باعث خشم مقامات واشنگتن گرديد

  . واشنگتن ھم از دو ديپلمات ونزوئال خواست تا خاک امريکا را ترک کنند

اد کانال ارتباطی بين دو کشورايجاد شد،  توافق ميان دولت ونزوئال و امپريا ليسم امريکا برای ايج٢٠١٢در اواخر سال 

  . مگر به خاطر اين که روابط امريکا در قبال  دولت ونزوئال مشخص نبود، توسط دولت ونزوئال به حالت تعليق درآمد

به ھمين . تا جائی که می دانيم کشور ونزوئال در جھان بعد از عربستان سعودی بيشرين ذخاير نفت جھان را دارد

 امريکا مدام مداخله در امور داخلی اين کشور نموده و مخالفان رژيم را با حمايت اقتصادی و نظامی منظور است که

سم امريکا با سياست خارجی مداخله گرانه تا می يامپريال. جھت براندازی دولت کاراکاس تحت تأثير خود قرار داده است

که در اين اواخر ديده می شود، دولت ترمپ ھم افزايش طوری . تواند تشنجات و مخالفتھا را در اين کشور دامن می زند

بحران زندگانی خلق ونزوئال را که مشکالت سياسی و اقتصادی ميليون ھا انسان اين کشور است، بھانه قرار داده، با 

فشار نظامی و گسيل نيروھای رزمی که در حقيقت نظارت و تسلط بر شاھرگھای اقتصادی ونزوئال است، می خواھد تا 

ا در آن اکميت اين کشور را زير پای بگذارد، رژيم را سرنگون و دولت دست نشانده و حامی سيستم امپرياليستی رح

آيا چنين امری مطابق به ارزش ھا و عاليق خلق ستمديدۀ ونزوئال است و يا نه، برای اين که . کشور مستقر کند

  .امپرياليزم فاقد ارزش است

وی دولت ونزوئال را مورد انتقاد قرار . ور پيشين امريکا اوباما ھم صورت گرفته بوداين بھانه ھا در زمان رئيس جمھ

با تحرم ھا، . داد و تحريم ھای اقتصادی عليه دولت ونزوئال را به اتھام نقض حقوق بشر و فساد در اين کشور تمديد کرد

مشکالت اقتصادی و اجتماعی دست و خلق ونزوئال روز تا روز با . نظام اقتصادی اين کشور ازھم پاشيده شده است

تا جائی که . در حالی که در عقب ھمۀ بدبختھای خلق ونزوئال کشور امپرياليستی امريکا ايستاده است. پنچه نرم می کنند

  . می دانيم،  امريکا به حيث يگانه پوليس جھان، رژيم ھا را محکوم و اقدام به سرنگونی آنھا می نمايد

يوه ھای تخريب دولت ونزوئال، به عالوۀ محاصرۀ اقتصادی ھمه جانبه، تشديد احتکار و غارت يکی از موذيانه ترين ش

. ھای آن کشور می باشدمزدوران امپرياليزم در مجموع شھراحتياجات روزمرۀ مردم از طريق شرکت ھای وابسته به 

به ھزاران کودک و انسان بيمار و ،  دادهامپرياليزم امريکا بدان وسيله و با خالی کردن بازار، آگاھانه مردم را گرسنگی
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محتاج به کمک را به طرف مرگ سوق می دھد، باشد آنھا از دولتی که انتخاب نموده اند، روی برگردانيده دست به 

  .شورش بزنند

چنانچه ترمپ آمادگی حملۀ نظامی به ونزوئال را پالن گذاری نموده است، شايد ھم با ھمکاری و ھماھنگی جناح مخالف 

در حقيقت خلق ونزوئال به . که وطنفروشانی بيش نسيتند و اميد به ترمپ دارند، اقدام به کودتا و سرنگونی دولت نمايد

خاطر برآورده شدن اميال و منافع اقتصادی امپرياليسم جنايتگستر امريکا با وجود تمام مشکالت اقتصادی و اجتماعی 

  .ًدولت ھم شديدا روبه رو ھستندکه دارند، با درگيری ھای نظامی جناح مخالف و 

  

  

 
 

 
 


