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  نوتاش فرح
 ٢٠١٩ جنوری ٢٨

  

 ناپذير توقف یامريکا و ونزوئال در روزی سيه خيز
 مدت بلند نقشۀ از بخشی بلکه نبوده، تصادفی امريکا توسط گوايدو انخو جمھوری رياست شناختن رسميت به تنھا نه

  .است بوده ونزوئال حکومت براندازی برای امريکا

نوری ج ٢٣ تظاھرات در گوايدو، خوان توسط خود، جمھورخواندن رياست اعالن از بعد دقيقه چند فقط بزرگ نمايش

 .ئیامريکا و شده يزیر برنامهً دقيقا ئیکودتا .شد شروع کاراکاس در ٢٠١٩

 طرفدار سوسياليستی ضد ھای کشور و ديگر امپرياليستی کشور چند توسط امريکا شناختن رسميت به اين سپس و

  .شد دئيتأ روز يک درعرض نيز التين، یامريکا در امريکا

 برای زيادی انزم ، کرد می تأکيد امريکا ناپذيری توقف بر ،٢٠١٩نوری ج ھای سخنرانی از يکی در ترمپ وقتی

 !نداشت نياز آن اثبات

 کنندۀ دئيتأ ھای امپرياليست ھمين توسط نظرش و .است کرده سوريه حاکميت رييتغ در سعی امريکا ٢٠١١ سال از

 سوريه ترک صدد در موفقيتی، بدون امريکا ، طوالنی زمان اين از بعد که حال و شد می حمايت ونزوئال، در کودتا

  .است کرده شروع را ای تازه شرارت وئالونز در بالدرنگ است،

 .است جھان قدرت ترين مخرب و ترين منفی و آفريند می بدبخت وقفه بی امريکا که کرد کتمان توان نمی را حقيقت اين

  .کند تحميل ممالک ديگر بر را خود سلطۀ و حاکميت بربرمنشانۀ روش دارد سعی که قدرتی

 حاکمان عنوان به خود فرمانه ب گوش نوکران کردن جا ، جھان منابع تمام فتصر در آن گونۀ بيمار طمع اصلی بخش

  .است ناپذير توقف امريکا براستی رو اين از .کشورھاست معادن به دسترسی و لوکنتر برای منطقه

 برای مختلف بازيھای و مدت بلند ھای تحريم . نيست برانگيز تعجب ونزوئال، در اقتصادی مرکب مشکالت اين خيزش

 کشيدن پائين برای توطئه .است بوده ونزوئال در امريکا ھای توطئه از بخشی تنھا % ١٣٠.٠٠٠ ميزان با تورم جاداي

 شده شروع چاوز ھوگو پرزيدنت جمھوری رياست با ١٩٩٩ سال از که ونزوئال امپرياليستی ضد و گرا چپ حکومت

  .اند داشته ادامه امروز به تا ھمچنان ھا توطئه ولی نشد موفق ٢٠٠٢ ئیامريکا کودتای اگر .است

 کشور اتحاد مدافع و .کردء اجرا ونزوئال در را بوليواری اصالحات او .بود امپرياليست ضد و نئوليبراليست ضد چاوز

 ٢٠١٣ سال از .بود بزرگ ھای شرکت و ھا کاخانه کردن ملی و جنوبی یامريکا بانک جنوبی، یامريکا ھای

  .است شده انتخاب ونزوئال مرم توسط ونزوئال، پرزيدنت عنوان به ز،چاو پيروان از مادورا، نيکوالس
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 ، ) ميليون ٦ حدود در( گرسنگی از فرار ھای مھاجرت به است شده ايجاد ونزوئال در امريکا توسط که عظيم تورم اين

 مرگ حد سر تا آنان و شود می حمله ونزوئال گرسنۀ و مظلوم مردم به کلمبيا و برزيل مرزھای در . است زده دامن

  .گيرند می قرار وشتم ضرب مورد

  .اند شده رانده شھرھا حاشيۀ به کلمبيا ميليونی ٣٠ کشور مردم از نفر ونيميل ١٣ًًتقريبا 

  .است بوده امريکا کار و نقشه ھا سال نتيجۀ ، گوايدو خوان "باز کودتای" اخير لۀأمس

 ونزوئال، در که آنچه از روشنی تصوير به توان می گوايدو، خوان پشت مرد ،"لوپز لئوپولدو " بيوگرافی مطالعۀ با

  .يافت دست است داده رخ واشنگتن امر تحت

  .است متمول خانوادۀ از سرآمدی است، خانگی داشت باز در کاراکاس در اکنون ھم که لوپز لئوپولو

 گرفته اقتصاد و شناسی جامعه ليسانس امريکا کنيون دانشگاه از و رسانيده پايان به امريکا در را روزی شبانه مدرسۀ او

 سال در و کرده اخذ کندی مکتب در ھاروارد دانشگاه در عمومی سياست رشتۀ در را خود ليسانس فوق سپس و است

 مورد امريکا بشر حقوق سازمان توسط او . است شده امريکا کنيون دانشگاه از افتخاری دکترای دريافت به نائل ٢٠٠٧

  .است داشته سی دی واشينگتن با خوبی بطروا و بوده حمايت

 خوان .است بوه فعال گرا، چپ دولت مستمرعليه طوره ب آغاز از و ديده تعليم چاوز با مبارزه برای امريکا در او

  .اوست فرمان تحت و او شاگرد گوايدو

 در .است کرده ويزانآ گردن بر بزرگی صليب او سايتش وب در .است بوده نوبل صلح جايزۀ نامزد ٢٠١٨ درسال لوپز

  .بود کرده معرفی الملل بين سوسياليسم مدافع را خودً قبال که حالی

 سياسی اجتماعی جنبش :آن تعريف در و کرده ايجاد او که است حزبی آخرين نام )مردم خواست(پاپيوالر، ولونتاد

  .است آمده ھاست، ئیونزوئال تمام حقوق مدافع که )گرا کثرت( پلوراليستی

 .ونزوئالست مرم کردن بدبخت و ونزوئال در سوسياليسم با جنگ برای يافته پرورش و ، امريکا پروردۀ دست وکرن او

  .زند می فرياد ود کن می باز را خود گشاد دھان خر مثل فقط که .اوست توسط شده مغزی شوی و شست گوايدو خوان و

 ونزوئال در بار ھالکت تورم اين علت يافتن برای شفاف تحقيقی تقاضای و خوانم می فرا را ھا انسان تمام وسيله، بدين

 .دارم را فاجعه اين مسبب ھيوالی عليه جھانی خيزش و

 اگر : کرد می تھديد را مال رژيم ، )پروار يانکی گنده( پومپئو مايک ريکاام خارجۀ امور وزير که بود پيش ماه ھمين

 ... بميرد گرسنگی از تان ملت خواھيد نمی

  .است رنج در امريکا تحميلی ھای تحريم فشار از اکنون ھم نيز نايرا ملت و

  متحدشويم صھيونيست یامريکا عليه

  سازيم متوقف را وحشی ھيوالی اين ھميشه برای و

 ٢٠١٩ /٠١/ ٢٦ وين زنان قدرت امپرياليست ضد جھانی جبھۀ
com.notash-farah.power-womens 
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