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   نسرين معروفیدپلوم انجنير

  ٢٠١٧ جون ٢٠

 اليومداخالت امپرياليستھا در ونز
  

چه آن. يکی از وظايف معمول زندگانی روزمره ام، مروراخبار و گزارشات در رسانه ھای خبری و صوتی است

، پنجمين کنگرۀ حزبی چپی ھا بود که از نھم الی يازدھم ماه جون سال جاری در اشتد معطوف ه خودم را بتوجھ

 "وف و شونيبرگح، چپی ھای تمپل AG Cuba"  اتيم کاری کوب"  در اين کانگره.شھر ھنوفر المان برگذار شده بود

Tempelhof-Schöneberg، " مارکسيستھابحث عمومی محکمۀ "Marxistische Forum  صلح و تيم کاری"و 

را  در گام اول ابتکار عملنگره اين کدرنفرانس به روز دوم کآنھا . اشتراک نموده بودند  (FIP) "سياست بين المللی

 .ھمبستگی با ونزيويال قرار داده بودنددر 

 که مقر اصلی آن در ،(OAS)سازمان امريکائی کشور  تالش اياالت متحدۀ امريکا، اتحاديۀ اروپا و  سعی وچپی ھا

 گرديده کشورآن بی ثباتی اوضاع فعلی   سببويال کهات و اختالفات فعلی در ونز مناقش تشديد را بهشنگتن استوا

 :محکوم کردند و اظھار نمودند ويال راا در ونزخشونتگرمخالفان  از انخارجي  به ھمين ترتيب حمايتو است

  استرئيس جمھور منتخب و دولت وی" ورومد"از يک جانب نشانه گيری عليه ال اين کشور ھا در ونزويمداخالت 

 .آغاز نموده است، می باشندال ويکه کشور ونز  عليه پروسۀ ادغام در جامعۀ امريکای التينآنھاو از جانب ديگر

پروسۀ ادغام در امريکای التين را سعی وتالش می ورزند تا از اين که کشور ھا و سازمان نامبرده : بايد گفت 

نوی مسائل  انکار نمايند، رشد و توسعۀ کشور ھای اين قاره را حاکميت ، استقاللين طريق حق  و از انمايندمتوقف 

 ٢٠١۶ پاراگوای، ٢٠١٢ اکوادور، ٢٠١٠، وراس ھند٢٠٠٩،  بوليويا٢٠٠٨ال، وي ونز٢٠٠٢ سال در: نيستند

 کودتا ھای پارلمانی و ا و ماجرا ھ  باارتباطدر  ًال تماماوئداد ھای فعلی در ونز وقايع و روي ھمچنين ازيل وبر

  . که تا ھنوز ھم ادامه داردبوده  اين قارهھای  خلقنظامی عليه

رسانه ھا طوری که تعداد زياد از  افت قرار داردال در حالت وياقتصادی و اجتماعی فعلی در ونزاوضاع و شرايط 

  . نيست" مدورو"باه و لغزشھای دولت  آن در وھلۀ اول اشتعاملمی نويسند، 

مردم  پيروان ، حاميان و"ھوگو چاوز " حکومتگاه پروژه ھای طبقۀ باالئی مرفه جامعه ھيچ: قعيت اين استوا

نيکالس "دولت . نپذيرفتند و مورد تأئيد قرار ندادندپيشبرد اوضاع سياسی و اجتماعی   را جھتانقالب رھبر گرای

ير خارجه و به حيث وز ٢٠٠٧ در سال "ودورم". سلب نمود بود، که نفت  آنھا رايکی ازمنابع عايداتی "مدورو

ھای امريکای جنوبی و  که مطابق به آن برخی از کشورھادی را ارائه کردپيشنال ويمعاون رئيس جمھور ونز
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ال را برای ر صد از نفت خريداری شده از ونزوي د۴٠ به بھای دست می آوردند تاه ريکای التين اين امکانات را بام

 شرکت ھای  که ھمان طبقۀ مرفه و صاحبان"اوزچھوگو "ن دولت منتقدا. د بپردازنک در صد سال با سود تنھا ي٢۵

مند و ه بھرمادی و اجتماعی از امتيازات  به حيث رئيس جمھور "چاوز"نفت بودند و تا قبل از به قدرت رسيدن 

و وی را متھم کردند که برنامه ھای وی جاه طلبانه است تجمل و باعيش و نوش بودند، برخوردار از زندگانی پر 

ه مگر ب.  کندطقه استفادهاز ثروت نفتی کشور برای گسترش نفوذ سياسی خود و دولت کوبا در سراسر منمی خواھد 

در جامعه می خواستند تا آنھا  وی در نظر داشتند، ان و طرفدار"چاوز"ی  را که پالن و برنامه ھای اجتماعيعکس 

اقتصادی و اجتماعی که دامنگير آنھا   از مشکالت فقير ترين قشر جامعه را بتوانندمبارزه کنند وفقرو بدبختی  با

ال باعث د زندگانی قشر فقير و نادار ونزويجھت بھبو"مدورو" البته اقدامات دولت دموکرات . نجات بدھند،بوده است

سازماندھی عليه وی را  ئیکودتاپرياليستی امريکا با حمايت کشور امھمان اقشار مرفه،  ٢٠٠٢شد تا در سال 

. رھم شکست د به ویدارا مقاومت شديد خلق بی بضاعت و افراد نظامی صادق و وف، مگر کودتای آنھا بانمايند

را   رشد و توسعۀ اقتصادی کشور١٩٩٩ در سال "چاوز"ال از زمان به قدرت رسيدن برگزيدگان گھنسال ونزوي

ًکنند و آنھم طوری که قبال تذکر رفت با حمايت و مداخالت کشور ھای امپرياليستی به سيستماتيک تحريم می 

  .امريکاجنايتگسترخصوص امپرياليسم 

ال را ر صدد شدند تا صنعت نفت خام ونزوي د٢٠٠٢در سال با حمايت مادی و نظامی امريکا چنانچه مخالفان دولت 

زندگانی خلق ستمکش و  نابودی  و کشور اقتصادو درھم شکستنفروپاشی  ھدف ازاتخاذ چنين  تصميم. نمايندفلج 

 ديگرعملی که در.  تا راه را برای کودتا ھموار نمايند،بوده استکه اکثريت جامعه را تشکيل می دھند، بی بضاعت 

  .  می شود شده وھمواره به کار بردهھم کشور ھای امريکای التين 

 در سال "چلی" ، در اکنون الی ١٩۶٠ از سال "کوبا"يسم امريکا در طوری که می دانيم محاصرۀ اقتصادی امپريال

  . پس در ھر جائی که پای منافع آن در ميان باشد، آنجا را به آتش می کشد ."الونزيوي"حاال در  و ١٩٧٣

ی در قارۀ افريقا، آسيا، امريکا یر ما به نقشۀ جغرافيائی جھان نظر بيندازيم ديده می شود که کمتر کشورپس اگ

کا  که از مداخالت وجنايات کشور ھای امپرياليستی که در رأس آن امريستی باقی مانده االتين و امريکای جنوب

 امپرياليستھا با .نداشته باشد وجود  در آن کشور ھادولت ھای جنايتکارھای نظامی ه  و پايگاقرار دارد، در امان بوده

ظامی، اقتصادی و تروريستی مستقيم و چه ھم به طور دخالتھای  چه با مداخالت نتمام قواء و امکانات می کوشند،

 را به ی شانھا مرگبار ساخته و کشورح و ضد بشری، زندگانی را برای خلقھای ستمکش و بی سالمنفعت جويانه

  .نمايند که به درجاتی نموده اندزندان آنھا تبديل 

آتش برافروختن ، ال وي در ونزی اوضاع دگرگونی ودر امور داخلجنايتکارانه مداخالت ازامپرياليسم امريکا ھدف 

روز تا روز و  خود را به فروش برساند ھای است تا از يک جانب سالح ويرانگر و خانمانسوزجنگ ھای داخلی

 با برقراری حاکميت و  از جانب ديگر.... مانند افغانستان، عراق، سوريه، ليبيا ، يمن و ،نگ را گسترش بدھدج

 و عصارۀ  شيره کشی نمودهی آنھاخلقاز ال را به شرکتھای امريکائی واگذار و ويسرشار نفت ونز منابع سلطۀ خود

  .بسازد سرمايه داریجانی و استثمارگر را تابع و وابسته به سيستمکد و آنھا را بم جان شان

د به پيش ببرند نموده ان" ھوگو چاوز"يس جمھور دموکرات خود  را که با رئحرکتیال وياميدوار ھستم که خلق ونز

  . خاک يکسان نمايندا را بليستھا و حاميان داخلی و خارجی آنھا امپرياۀو پوز

  

  


