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  نگاھی به رويدادھای ونزوئال
ه در روزھای اخير رويدادھای مربوط به ونزوئال به يکی از رئوس اخبار بين المللی تبديل شده است و به ويژه رسان

البته بحران ونزوئال رويداد تازه . ھای غربی اخبار دامنه داری را با خطوط دلخواه خود در افکار عمومی پخش می کنند

ی التينی که امريکاسالھاست که تحت حکومت طبقۀ بورژوازی وابسته و غارتگر حاکم بر اين کشور . ای نيست

ياد کرده اند ، فقر و گرانی و کمبود و تورم ... و " وسياليزمس"بسياری از سازشکاران با عوامفريبی از آن تحت عنوان 

اما اين . در ابعاد بسيار گسترده تری از قبل کمر مردم زحمتکش اين کشور را در زير پنجه ھای خونين خود می فشارد

تھای ضد  حاکم آفريده شده اند، در ترکيب با سياستھای جديد و دخالۀشرايط داخلی که خود توسط بورژوازی وابست

وجود آورده ه انقالبی امپرياليستھای سلطه جو، وضعيت بسيار بغرنج و دھشتناکتری برای توده ھای تحت ستم ونزوئال ب

 رژيم در ونزوئال تغيير به منظور تشديد تنش ھا به نفع خود و ئی که از مدتھا پيش به تالش ھاامريکاامپرياليسم . است

 آن وضعيت ونزوئال از روز جمعه ۀ جديدی دست زده که در نتيجۀجاوزکاراندست زده بود، به سياست ضد خلقی و ت

برای بررسی .  مواجه کرده استامريکا جديدی شده و اين کشور را با خطر تھاجم نظامی ۀوارد مرحل) جنوری ٢۵(

    .٢٠١٩ جنوری رويدادھای ونزوئال در آخرين روزھای ۀ، نگاھی می اندازيم به خالصامريکااين تالشھای 

"  مردمۀاراد"رئيس مجلس ونزوئال و رھبر حزب دست راستی " خوان گوايدو "٢٠١٩ جنوری ٢٣در روز چھارشنبه 

يس جمھور ئر" نيکوالس مادورو . "خواند و از ارتش خواست که از او حمايت کند" رئيس جمھور موقت"خود را 

.  درصدد انجام کودتا استامريکابا حمايت " ايدوگو"ونزوئال که پس از چاوز به قدرت رسيده بالفاصله اعالم کرد که 

درخواست مذاکره کرد و در ھمان حال دستور خروج ديپلمات ھای " گوايدو" و حتی از امريکائیاو از مقامات 

 در روز پنجشنبه تکرار کرد، و ً را مجدداامريکائیمادورو تقاضای خروج ديپلماتھای  .  را از ونزوئال دادامريکائی

بندد و تمام ديپلمات ھای خود را از   که ونزوئال سفارت خود در واشنگتن و ھمچنين کنسولگری ھايش را میاعالم کرد

 از اين موضوع برای ايجاد زمينه ھای درگيری با دولت مادورو استفاده کرد و به ديپلمات امريکا.  خارج می کندامريکا

با اين سياست زورگويانه و خالف . زوئال را ترک نکنندھای خود دستور داد که از فرمان تخليه سرپيچی کرده و ون

 از حضور ديپلمات ھای خود در ونزوئال می تواند به عنوان بھانه ای جھت ً عمالامريکاعرف بين المللی جاری، دولت 

د و در اين رابطه، سخنگوی کاخ سفي.  نظامی احتمالی به ونزوئال و اشغال آن کشور توسط ارتش خود استفاده کندۀحمل

 می ءی التين ايفاامريکا در رابطه با امريکاسناتور جمھوريخواه که نقش مھمی را در سياست دولت " مارکو روبيو"
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 عليه ونزوئال در صورت اجرای حکم امريکادولت " پاسخ سريع و قاطع"کند، اطالعيه ھای ھشدارآميزی را مبنی بر 

  .، صادر کردندامريکائیاخراج ديپلماتھای 

ه  روبئیعه، مادورو در يک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ رياست جمھوری اعالم کرد که دولت او با کودتادر روز جم

او سپس درخواست مذاکره را تکرار کرده و اصرار . مين مالی شده استأئيد و تبليغ و تأ تامريکارو شده که توسط 

 . را متوقف نخواھد کردامريکا به ورزيد که متوقف کردن روابط ديپلماتيک با واشنگتن، فروش نفت ونزوئال

 تحريم نفتی ونزوئال نيز دست خواھد زد، ۀ به حربً احتماالامريکا اعالم کردند که دولت امريکااما مقامات اياالت متحده 

  .  کارگر و زحمتکشان ونزوئال خواھد شدۀحربه ای که منجر به نابودی ھر چه بيشتر اقتصاد بيمار و زندگی طبق

در ھمان روز جمعه، طی سخنرانی در يک تظاھرات در شرق کاراکاس ھر گونه مذاکره با دولت  نيز" وخوان گوايد"

 ألۀموضع ارتش، مس. کنونی را رد کرد و از ارتش ونزوئال خواست که از او جھت سرنگون کردن مادورو حمايت کند

و سلف او، (تا کنون ستون دولت مادورو  آنھاست، اما فرماندھان ارتش که امريکائیو حاميان "  خوان گوايدو"اصلی 

تا زمان نوشتن (بوده و سھم بزرگی ھم از وزارتخانه ھا و پر سود ترين سازمان ھای دولتی دارند، ھنوز ) ھوگو چاوز

 .  اعالم موضع نکرده اند)اين مطلب

عا، انتخابات ونزوئال در اساس اين اد.  ادعا کرده است که مادورو حقانيتی به عنوان رئيس جمھور نداردامريکادولت 

تحريم آن . آن را تحريم کرده بودند) جمله بخشی از اپوزيسيون دست راستی من( است که اکثريت جامعه ٢٠١٨ماه مه 

چرا که مردم .  انزجار وسيع مردم عليه حزب حاکم و ھمچنين عليه اپوزيسيون دست راستی بودۀانتخابات منعکس کنند

 زندگی مادی شان درک کرده اند که ھيچ يک از احزاب جيره خوار غالب و مغلوب در پی ۀر تجربونزوئال به خوبی د

  . بر آوردن خواستھای بحق توده ھای تحت ستم نيستند

به رسميت شناخت و اعالم کرد که رياست " رئيس جمھور موقت"را به عنوان " خوان گوايدو"پس از اين که واشنگتن 

 ٢۶ روز شنبه جلسۀ، در امريکاوزير امور خارجه ، مايک پومپئو، است" غيرقانونی"جمھوری نيکوالس مادورو 

 . شورای امنيت ملل متحد برای بررسی بحران سياسی ونزوئال شرکت کردجنوری

واقعيت اين است که رجوع به شورای امنيت، يک ژست تبليغاتی است، در شورای امنيت روسيه و چين، حضور دارند 

مين منافع أآنھا در صورت عدم ت.  منافع اقتصادی و سياسی گسترده ای در ونزوئال دارندامريکا با که ھر دو در تضاد

 ھر گونه قطعنامه ای که تصويب آن در شورای امنيت ملل ًی التين، قطعاامريکا خويش در اين بخش از ۀغارتگران

نتيجه، ھدف از رجوع به شورای امنيت، در .  منجر شود را وتو خواھند کردامريکامتحد به کودتای اياالت متحده 

 در امريکا ۀ اياالت متحدۀ يک طرفۀنمايش درخواست حمايت از ملل متحد به منظور ھموار کردن راه برای مداخل

 .ونزوئال می باشد

 عرصه ھا عليه دولت مادورو را در حال حاضر تشديد کرده و جان بولتون، مشاور امنيت ۀواشنگتن تھاجم خود در ھم

خصوص سپرده ھای بانکی و ه ب (امريکا ۀ ھای دولت ونزوئال در اياالت متحدئی داراۀ اعالم کرده است که ھمملی

 )١. (منتقل خواھند شد" خوان گوايدو"به دولت موقت ") سيتگو"ھمچنين امالک متعلق به شرکت 

ستی ونزوئال نقل قول کرده است از قول منابع نزديک به اپوزيسيون دست را" اس اند پی گلوبال"شرکت تحليلگر مالی 

و فرستادن افراد خود برای " سيتگو" جديدی برای شرکت نفت ۀت مديرأکه گوايدو از مدتی پيش در حال انتخاب ھي

  )٢. ( بودامريکااشغال دفتر مرکزی اين شرکت در ھوستون 

ھمراه با اعالم قانون جديدی " سيتگو"گلدمن ساکس نيز گزارش داده بود که قرار بود کودتای اقتصادی در شرکت نفت 

  )٣. (صورت گيرد که ذخاير نفتی ونزوئال را در معرض غارت مستقيم و شديدتر امپرياليست ھا قرار دھد
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 گذشته، حفظ تسلط شرکت ھای نفتی ۀژيک واشنگتن طی دو دھيواقعيت اين است که يکی از مھمترين اھداف سترات

از اين روست که يکی از اولين اقدامات . بوده است) ين ذخاير نفتی جھانبزرگتر( بر ذخاير نفتی ونزوئال امريکائی

در اين . تحت حمايت اياالت متحده، کودتا در شرکت نفت ملی ونزوئال است" خوان گوايدو"، "رئيس جمھور موقت"

 دالر ميليارد ١.٢رابطه، بانک انگلستان نيز در پيروی از واشنگتن، سد راه دولت ونزوئال در تالش برای خارج کردن 

ژيک ، اقدامات اخير واشنگتن ، قطع نفوذ چين يدر ارتباط با اھداف سترات. از ذخاير طالی خود در اين بانک شده است

 تغييردر نتيجه، عمليات . ی التين و قطع روابط اقتصادی، سياسی و نظامی آنھا با ونزوئال می باشدامريکاو روسيه در 

 در منازعه با چين و روسيه انجام شده، خطر امريکاژی ي موضع ستراتتغييرا اعالم رژيم در ونزوئال که ھمزمان ب

 .   را با خود به ھمراه داردامريکا ۀی در قارئدرگيری بزرگترين قدرت ھای ھسته 

، از حمايت مردمی برخوردار نبوده و ھيچ تعھدی در " خوان گوايدو"اپوزيسيون دست راستی ونزوئال به نمايندگی 

 ھمراه با ًعکس، به قدرت رسيدن آنھا قطعاه ب.  کارگر ونزوئال نداردۀ حقوق دموکراتيک توده ھای مردم و طبقتأمين

اما اين به . سياسی واشنگتن و سرمايه مالی جھانی خواھد بود- خونريزی سرکوبگرانه و تحت فرمان تحميالت اقتصادی

کشور در سرکوب کارگران و زحمتکشان، دست کمی از رقبای دست راستی خود آن معنا نيست که حکومت فعلی آن 

ھر دوی اين جناح ھا ، بخشھای مختلف بورژوازی وابستۀ حاکم بر ونزوئال می باشند که برای حفظ قدرت . داشته باشد

ستيزی . خاسته اندديگر بر سر حفظ قدرت به ستيز بر مين منافع بزرگترين دار و دسته ھای غارتگر جھانی با يکأو ت

که بدون شک نقش ارتش سرکوبگر ونزوئال به عنوان ستون اصلی بقای بورژوازی حاکم در آن ھر روز برجسته تر و 

 . سرنوشت ساز تر می شود

 از امريکا دولت ٢٠٠٢در سال .  نيستامريکاکودتای در حال وقوع در ونزوئال، اولين کودتا و دخالت مشابه دولت 

 ساعت ھوگو ۴٨آنھا برای .  مالی حاکم انجام شدۀ از ارتش و سرمايئیمايت کرد که توسط بخش ھای حکودتای نظامي

، رئيس فدراسيون اتاق بازرگانی ونزوئال را به عنوان )Pedro Carmona(چاوز را برکنار کرده و پدرو کارمونا 

خواندن " غيرقانونی"بری مبنی بر  با اين که دليل معتامريکادولت . بر مسند قدرت نشاندند" رئيس جمھور موقت"

نداشت، دستگيری چاوز را  )  انتخاب شده بودء درصد آرا۶٠ با بيش از ًکه دو سال قبل ظاھرا(رياست جمھوری چاوز 

 از مردم در مخالفت با کودتا به ئیدر آن زمان پس از آن که بخشھا. در ونزوئال اعالم کرد" دموکراسی"پيروزی 

  .اچيان مجبور به عقب نشينی شدند و چاوز به کاخ رياست جمھوری بازگردانده شدخيابانھا ريختند، کودت

 می تواند ما را با گفتمانھای امپرياليستی در رابطه با اقدامات اخير اين دولت امريکانگاھی به رسانه ھای مدافع دولت 

 اخير، به حمايت از کودتای در حال ۀالت تحرير نيويورک تايمز در سرمقأبه عنوان مثال ھي. در ونزوئال بيشتر آشنا کند

چگونه بايد مادورو "ال را طرح کرده است که ؤ آن پرداخته و به عنوان مثال اين سئیوقوع در ونزوئال و مسائل اجرا

 از اپوزيسيون دست راستی امريکاکند که حمايت  ، نيويورک تايمز با اين که اذعان می"را بدون خونريزی برکنار کرد؟

، با اين حال، "خصوص اگر ارتش از مادورو حمايت کنده چشم انداز وحشتناک قتل عام را پيش روی دارد، ب"ونزوئال 

نيويورک تايمز ".  از گوايدو بحق استترمپپشتيبانی دولت " امپرياليستی حمايت کرده و نوشته است که ۀاز مداخل

ۀ و ديکتاتورھای تحت حمايت اياالت متحد" سيا"ن  طوالنی و خونين کودتاھای سازماۀتوصيه کرده که با توجه به سابق

ی جنوبی و ساير امريکا کشوری که در ائتالفی متشکل از کشورھای ۀبه مثاب" بايد امريکا در منطقه، دولت امريکا

واضح است که در اين توصيه  ھمان واقعيتی پنھان شده ...". کند، شناخته شود  کشورھای دموکراتيک مشارکت می

 در رابطه با عراق و ديگر کشورھای منطقه شاھد بودند يعنی در امريکام جھان در ارتباط با سياست ھای است که مرد

 .  می باشد" نفت و ديگر منافع امپرياليست ھا"اسم رمز " دموکراسی"ونزوئال ھم 
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ض خطر قرار  ھا در معرامريکائیتا زمانی که زندگی : " مشابھی گفته شده کهۀنيز در سرمقال"واشنگتن پست"در 

 از ترمپحتی اگر سرپيچی دولت ."  نظامی احمقانه خواھد بودۀنگرفته و ھيچ راه ديگری وجود نداشته باشد، مداخل

 بھانه ای برای چنين ً در کاراکاس را در نظر بگيريم ، اين خود دقيقاامريکادستور دولت ونزوئال برای بستن سفارت 

 پيشين ۀ اشغالگرايانۀالزم به تذکر است که دو حمل". عرض خطر می باشد ھا در مامريکائیزندگی " است که ئیادعا

 حفاظت ۀ، به بھان١٩٨٣بر و و گرانادا در اکت١٩٨٩مبر ی التين يعنی در پاناما در دسامريکا در امريکا ۀاياالت متحد

  . صورت گرفتامريکائیاز مقامات 

سربازھای ارتش از " رژيم اين است که تغيير راه برای  مزبور نتيجه گيری می کند که تنھاۀواشنگتن پست در سرمقال

 در امريکا کودتای ۀبه واقع، واشنگتن پست از نقش". پشتيبانی کنند" خوان گوايدو"فرماندھان خود سرپيچی کرده و از 

 . ونزوئال دفاع می کند

چنين شرايطی در . رو ھستند ه کارگر و توده ھای مردم تھيدست ونزوئال با شرايط بحرانی دھشتناکی روبۀامروز طبق

ونزوئال محصول وابستگی دولت مادورو به سيستم امپرياليستی، بحران جھانی سرمايه داری و اعمال تحريم ھائی به 

در طی سالھای گذشته دولت مادورو در دفاع از سرمايه ھای امپرياليستی، جھت . ونزوئال توسط واشنگتن می باشد

دار وابسته به امپرياليسم حاکم  به امپرياليست ھا، سنگين ترين سياست ھای رياضت  سرمايه ۀپرداخت بدھی ھای طبق

 .اقتصادی به کارگران و زحمتکشان اين کشور تحميل کرده است

 ۀ در ونزوئال به وضوح نشان می دھد که در ھيچ حوزه ای از دستگاه سياسی اياالت متحدامريکائیاقدام به کودتای 

ی التين و ناديده گرفتن حق استقالل مردم کشورھای ديگر امريکا در امريکا گری دولت ، با جنگ و تجاوزامريکا

 دولت ۀرسانه ھای تبليغاتی امپرياليستی ھم نشان دادند که به توجيه اقدامات تجاوزکاران. مخالفتی صورت نمی گيرد

به عنوان مثال، . ستايش نمودند" دمکراسی در ونزوئالۀ نجات دھند "ۀ پرداخته و حتی از آن اقدامات به مثابامريکا

. خواند" دموکراسی" گوايدو را عکس العمل کل ملت برای اصالح امريکائیسرمقاله ای در وال استريت ژورنال اقدام 

شود  آدم وسوسه می: " مستقيم اياالت متحده اشاره کرده است می نويسد کهۀاين روزنامه در حالی که به احتمال مداخل

اما "دھد که  و ادامه می" ١٩٨٩ بايد برای کمک به شورش، نيروی نظامی بفرستد، مثل پاناما در کاامريکه فکر کند 

مردم ونزوئال بايد خود آزادی خود را به دست بياورند، و اگر آنھا خودشان اين کار را بکنند، بيشتر قدر آزادی خودشان 

آزادی "رسد که اگر مردم ببازند و نتوانند  يجه گيری می اين منطق وال استريت ژورنال به اين نتًمنطقا". را می دانند

 امپرياليست ھا به ًبه دست بياورند، مسلما" آزادی"ھمسو با منافع امپرياليست ھا و بر اساس تعريف آنھا از " خود را

عالم  بارھا اامريکاھمانطور که دولت . شوند اشغال نظامی به عنوان يکی از راه ھای حفظ منافع خويش متوسل می

دخالت " که بر اساس ادعای امريکااين ھم قابل ذکر است که حزب دموکرات ". تمام گزينه ھا روی ميز است"کرده 

 به راه انداخت، از حرکت کاخ سفيد ترمپ، مبارزۀ تبليغاتی طوالنی مدتی را عليه دولت ٢٠١۶در انتخابات " روسيه

 .س جمھور ونزوئال حمايت کرده استئيبرای سرنگونی ر

ۀ به گفت. بزرگترين رضايت و شادی از آن چه که در حال حاضر در ونزوئال می گذرد، نصيب وال استريت شده است

تا از خريد و فروش اوراق " سرمايه گذاران و معامله گران يک شانس نادر داده است"رويتر، رويدادھای ونزوئال به 

 کارگر ۀوق سود امپرياليستی و بريدن نان از گلوی طبقبرای کسب ماف.  اين کشور سودھای نجومی به جيب بزنندۀقرض

 از جمله اشغال امريکاثر دولت ؤ ونزوئال، بسياری از مرتجعين به اقدامات شديد و مۀو توده ھای تحت ستم و گرسن

  :لينک رويتر. (نظامی و جنگ و خونريزی در اين کشور اميد بسته اند
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ست، ا ايران نيز ۀ کارگر و زحمتکشان و ديگر توده ھای ستمديدۀگذرد، درسی برای طبق نچه امروز در ونزوئال میآ

با دشمن مشترک يعنی " نان، کار، آزادی"چرا که مردم ما نيز ھمچون زحمتکشان ونزوئال، در مبارزاتشان برای 

 رويدادھای ونزوئال نشان می دھند که تنھا راه خروج .امپرياليسم و بورژوازی وابسته در کشور خود مواجه می باشند

از بحران وحشتناکی که توسط امپرياليستھا و بورژوازی وابسته در کشورھای تحت سلطه ای مثل ونزوئال و ايران و 

 نظامی ۀتنھا راه برای خنثی کردن خطر مداخل.  کارگر استۀغيره ايجاد شده، يک انقالب اجتماعی به رھبری طبق... 

 کارگر می ۀ مسلحانه و از اين راه تأمين رھبری طبقۀمپرياليست ھا، بسيج انقالبی توده ھای مردم در جريان يک مبارزا

 کارگر اين کشور اين توانائی را ۀ انقالبی و مستقل از طبقۀ حاکم و اربابان رنگارنگ آنھا به طبقۀبسيج مسلحان. باشد

 كارگر آگاه و انقالبی بر ۀل طبقوان داخلی و خارجی و برقراری کنترخواھد داد که در جھت قطع منافع سرمايه دار

 اصلی فقر و ۀتنھا يک انقالب اجتماعی که ريش.  ًصنايع نفتی و ديگر ثروتھای کشور قدم ھای کامال مؤثری بر دارد

ر به حل اساسی و  قادً امپرياليستی در تمام اشکال آن را ھدف گرفته باشد نھايتاۀفالکت توده ھای تحت ستم يعنی سلط

  . دمکراتيک بحران جاری در ونزوئال خواھد گشت

  ٢٠١٩ جنوری

 

  
  


