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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  
  رئيتولکاچ خاوير :نويسنده

  فلکشاھی نگين: برگردان از
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ فبروری ٢٦
  

  محاصره تحت ونزوئال کشور و ملت
 

 از متنوعی ھایفرمت در دروغين اظھارات ونزوئال درباره ًمعموال ما دارد؛ وجود دروغ و واقعيت بين زيادی ۀفاصل

 .شودمی زمينه اين در سردرگمی به منجر که شنويممی ھژمونيک وشر طريق

 ونزوئال بوليواری سرزمين : نوشت خود گزارش در ونزوئال "سورتله" خبری تارنمای ۀنويسند "رئيتولکاچ خاوير

 .است بوده ھاجنگ از بسياری شاھد و گرفته قرار محاصره تحت

***** 

 .اندگرفته قرار محاصره تحت آن دولت و مردم که است کشوری ونزوئال

 کرد، بوليواری انقالب راه ۀادام به شروع ونزوئال جمھوری رئيس "مادورو نيکالس" که شد آغاز زمانی محاصره اين

 اقتصادی ۀسلط از را التين یامريکا ۀمنطق و کارائيبی کشور اين توان می انقالب اين براساس که بوده معتقد وی زيرا

 .داد نجات را آن و آزاد متحده اياالت منافع به وابسته ديدگاه و گرانخبه افلمح سياسی و

 .بود ونزوئال فقيد جمھور رئيس "فرياس چاوز ھوگو" رھبری تحت مردمی ھای شورش شاھد کشور اين عالوه، به

 .کردند رد را کشور اين در نحبگان از ناشی ھای دخالت ھا ئیونزوئال زمان درآن

 )بود امريکا حمايت مورد وی که( ونزوئال سابق ديکتاتور "خيمنز پرز مارکوس"ديکتاتور سقوط از سپ نخبگان زيرا

 .اند بوده سال ٤٠ مدت به کشور اين سياسی و اقتصادی غارت دنبال به

 کشورھا اين مردم تصميم و نظر بدون موضوعی ھيچ التين، یامريکا کشورھای از بسياری دموکراسی نظام براساس

 .کند نمی پيدا رييتغ

 مردم اکثريت رفاه دادن قرار و نفت جمله از خود اقتصادی اصلی منابع لوکنتر منظور به ونزوئال دولت ترتيب، اين به

 به ١٩٩٩ سال در چاوز رياست ۀدور در که اساسی قانون ۀادام پيشنھاد خود، کاری ۀبرنام اولويت در ئیونزوئال

 .کرد مطرح را بود، رسيده تصويب
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 چاوز ھوگو جمھوری رياست دوران در ١٩٩٩ درسال ونزوئال اساسی قانون در رييتغ آخرين که است ذکر هب الزم

 می کشور اين اساسی قانون او ۀگفت به که کند کشور کنونی اساسی قانون جايگزين را آن داشت قصد مادورو و شد انجام

 ."سياسی احزاب نونقا" نه و باشد "کارگری و مدار شھروند مردمی،" چارچوب در دباي

 .است شده خود نامنافق سوی از پی در پی حمالت متحمل بوليواری انقالب کنون، تا زمان آن از ترتيب، اين به

 .کرد اشاره است، داده رخ بوليواری انقالب عليه که ئیھا جنگ انواع به خود گزارش ۀادام در "رئيتولکاچ خاوير"

 در نيز ونزوئال عليه ھا جنگ و ھا خشونت است، ھمراه آميز خشونت داماتاق با کشوری عليه ئیھا جنگ که ھمانطور

 .کشور اين انتخاباتی ھای پيروزی و چاوز مردمی جنبش عليه جنگ جمله از است، داده رخ مختلفی شرايط

 .است يافته توسعه و پيوسته وقع به ونزوئال عليه مختلف ھای تاکتيک با حمالت اين تمامی که درحالی

 .است بوده ونزوئال اجتماعی تکامل به دادن پايان آن ھدف که است بعدی چند ژیيسترات يک ناي

  :از عبارتند ھا جنگ اين

 

 فرھنگی اجتماعی، جنگ يک سياسی؛ جنگ

 انتخاباتی، فراخوان ٢٥ شاھد کشور اين ،١٩٩٩ سال در چاوز ھوگو اساسی قانون تصويب از سال ٢٠ گذشت از پس

 .است بوده … و شھرداری ی،ئ منطقه قانونگذاری، مجلس جمھوری، ياستر انتخابات جمله از

 و کنند متوقف بوليواری کشور اين در را تحوالت جريان تا اند کرده سعی ونزوئال دولت مخالف ھای بخش بنابراين،

 مالی، و ریتجا ھای تحريم و محاصره خرابکاری، کودتا، طريق از را ونزوئال عليه خود آميز خشونت اقدامات آنھا

 ،)مادورو( ونزوئال جمھور رئيس ترور قانونی، ۀمحاصر اعتصاب، انتخابات، تحريم خيابانی، آميز خشونت اقدامات

 .اند آورده درء اجرا به کشور اين استقالل گرفتن ناديده و نظامی و نظامی غير سيساتأت عليه حمالت

 نيروھای و سياسی آگاھی و مردمی قوی ھای ريشه و ھا سازمان اساس بر و سياسی قدرت بر تکيه با چاويسم اما،

 .است کرده ايستادگی حمالت اين برابر در خود مدنی-نظامی

 جمله از آميز توطئه ھای سازمان و خود خصوصی ھای رسانه سوی از تنھا ئیونزوئال مخالفان که است حالی در اين

 .شوند می حمايت امريکا

 بشريت برای حقوق برابری و شرافت انکار منظور به مبارزه يک نھايت در بوليواری انقالب عليه اليگارشی جنگ

  .است آنھا از پيروی برای الگو يک عنوان به غربی فرھنگ تحميل جنگ، اين آميز خشونت ويژگی از و است

 

 اقتصادی جنگ

 .گرفت قرار اقتصادی حمالت ھدف ھمچنين ونزوئال سياسی، حمالت با ھمزمان

 دستمزد پولی، واحد اين ارزش فقدان اثر در که است بوده "بوليوار" ملی پول به حمله جاوزات،ت در کليدی عنصر يک

 .يافت کاھش کشور اين در نيز ھا ئیونزوئال

 امر اين که ،)است کامل بھبود حال در حاضر حال در(است نفت قيمت کاھش از ناشی نيز داخلی ناخالص توليد کاھش

 شده کشور از ھا ئیونزوئال مھاجرت بر اصلی دليل و کم درآمد با ھمراه بيکاری فزايشا و داخلی بازار کاھش به منجر

 .بود

 بودجه از درصد ٧٥ و است کرده حفظ را خود اجتماعی تعھد بوليواری، انقالبی دولت اقتصادی، جنگ اين رغم علی

 .است داشته نگه محفوظ را بود کرده گذاری سرمايه مردم رفاه برای که ای
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 ديپلماتيک و ایسانهر جنگ

 نادرست اطالعات ۀارائ با ئیامريکا شرکت يک طريق از اينترنت، در ونزوئال ۀدربار اخبار وجوی جست ھرگونه

 .شود می گرفته صورت

 خبر، آن صحت بر بررسی و تحقيق بدون شد می منتشر تلويزيونی ھای کانال از که اظھاراتی اکثريت ترتيب، اين به

 .شد ونزوئال عليه دروغين اخبار تنياف توسعه به منجر

 .است داشته ونزوئال سياسی ھای انگيزه و واقعی وضعيت کردن مخفی بر سعی امريکا امپرياليستی دولت زيرا

 .شد ايجاد ھا رسانه اين سوی از ونزوئال داخلی وضعيت ۀدربار مردمی درافکار سردرگمی خالصه، طور به

 امپرياليستی کشور اين و اند گرفته قرار امريکا کنونی و سابق ھای دولت قدامات،ا اين تمامی پشت در که است شده گفته

  .شود کاسته شا جھانی قدرتاز  که ندارد قصد و آورد دسته ب را ونزوئال امور زمام که است اين دنبال به

 

 روانی جنگ

 آمده در تسخير به مھم ھای مکان و کشورھا تاريخ، طول در که ھمانطور است، محاصره تحت حاضرونزوئال حال در

 .اند شده محاصره و

 در نفس به اعتماد تضعيف آن ھدف که است روانی جنگ نظامی، ۀمحاصر برای ضروری تاکتيک ترتيب، اين به

 .است کشور آن شخصی دفاع ئیتوانا

 اين که است گرايانه کودتا اقدامات از آنھا حمايت و مسلح نيروھای تقسيم روانی، جنگ ايجاد از ديگر ھدف جمله از

 .شود می کشور ارضی تقسيماتً احتماال و داخلی جنگ به امرمنجر

 پيش "بشردوستانه ھای کمک" پوچ استدالل و "الوقوع قريب نظامی ۀمداخل" دائمی ۀشايع تحت روانشناختی جنگ اين

 .رود می

 درگيری خواستار دولتی که درس نمی نظر به گرايانه، کودتا اقدامات به دولت چندين پيوستن رغمبه التين، یامريکا در

 .باشد مشکوک پيروزی با مسلحانه

 التين یامريکا ۀمنطق ھای دولت از برخی ئیگرا افراط و منطقی غير اقدامات حماقت، .است جدی وضعيت حال، اين با

 نبدو که نيست امری اين و شود محسوب خطرناکی متغير عنوان به تواند می دارند، قرار جنگ تھديد معرض در که

 .کرد انکار را آن و شد رد آن از توجه

 تمامی به و کنند ايجاد کشورشان در را صلح خود، ھمبستگی و اتحاد افزايش با دباي می که ھستند مردم اين حال، اين با

  .دھند پايان خود کشور عليه ھا محاصره

 

 ونزوئال در معمول غيراخالقی ھایانگيزه

 .نيست استعماری ،ئیجنا حمالت از متفاوت بسيار ونزوئال، عليه حمالت مالاع منظور به نامعقول و سياسی ۀانگيز

 .کنندنمی قبول خود اقدامات از گونه اين برای را توجيھی ھيچ کودتاگران کل، در

 و آھن طال، گاز، نفت، مانند کشور اين طبيعی عظيم ذخاير به دسترسی دنبال به کودتاگران و مخالفان تمامی که درحالی

 بوليواری کشور اين ۀمحاصر و تحريم محور بر تنھا امريکا امپرياليستی کشور تراتيژيکس سياست و ھستند کلتان

 .چرخدمی
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 سرمايه و تجاری روابط از جلوگيری آن و کند می دنبال نيز را یديگر ھدف ھدف، اين به رسيدن بر عالوه مريکاا

 اروپا و متحده اياالت اقتصادی ھژمونی آنھا، ميان یتجار روابط زيرا است، التين یامريکا و روسيه چين، بين گذاری

 .دھدمی کاھش التين یامريکا ۀمنطق در را

  

 آينده و حال

 .دھد پايان بوليواری انقالب عظيم حکومت به که است فرارسيده آن زمان است، معتقد غربی امپرياليسم

 بوليواری انقالبی دولت مخالفان ۀرياکاران و زآميخشونت اقدامات برابر در ًمجددا دبايمی ھاونزوئالئی که درحالی

 .کنند ايستادگی

 کشور در صلح ايجاد حاکميت اين شرط تنھا و است شده بيان خود کشور حاکميت از ونزوئال مردم قصد ديگر، ازسوی

 .است عدالت شرط صلح و است

 قدرت اين محصول تنھا که شودمی امپرياليستی قدرت سقوط به منجر زود يا دير ونزوئال در آزادی و عدالت صلح،

 رفاه بردن بين از و التين یامريکا کشورھای ثروت بر سلطه و طلبانه جاه اقدامات خشونت، ايجاد امپرياليستی،

  .است منطقه اين اجتماعی

  


