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  )توفان(حزب کار ايران

  ٢٠١٩ مارچ ٠٢
  

  ی و ايجاد حکومت موازامريکا امپرياليسم ۀکودتای ونزوئال دسيس
کند ن کننده که چنگال امپرياليسم تالش مجدد میييما با خلق ونزوئال و برادرمان نيکالس مادورو در اين لحظات تع"

 امريکاما ھرگز حياط خلوت . کنيمی التين را نابود کند، ھمدردی میامريکانی سرنوشت ملل ييدموکراسی و حق خودتع

  ". شويمنمی

     Evo Morales رئيس جمھور بليوی اوو مورالس

ری بود که ا؛ مانند خ"ياليسم قرن بيست ويکمسوس"روی کار آمدن چاوز در ونزوئال و تبليغ انقالب بوليواری ونزوئال؛ 

رو شد و ه آنھا چندين بار در ونزوئال دست به کودتا زدند که با شکست مفتضحانه روب. خليد امريکاچشم امپرياليسم به

ی التين امريکاحکومت ونزوئال تنھا حکومتی در تاريخ سياسی .  سکوت کردنداش در جھان در بارهامريکامتحدان 

امروز که شکست ضد انقالب در . پرسی مردمی سربلند بيرون آمده استاست که از چندين انتخابات دموکراتيک و ھمه

" دموکراتيک"عات  با ياری دلقکی که گويا بر اساس گزارش مطبوً مجدداامريکاونزوئال روشن شده است، امپرياليسم 

برقصد، خود را انتخاب نشده و غير دموکراتيک رئيس جمھور ونزوئال خوانده و دست به يک " زالسا"تواند خوب می

 به سرعت برق در يک امريکاتنھا چند دقيقه بعد از کودتا در ونزوئال؛ دولت . کودتای نظامی تدارک ديده شده زده است

را  Juan Guaidó"خوان گوايدو" کودتا تنظيم شده بوده است، حکومت ۀارک برنام رسمی که از قبل بر اساس تدۀبياني

شھروندان ونزوئال برای مدتی طوالنی زير دست رژيم «:  در پيامی بيان کردترمپپرزيدنت  .به رسميت شناخت

امروز من به طور رسمی خوان گوايدو، رئيس پارلمان را به عنوان رئيس جمھوری . اند نامشروع مادورو ستم ديده

يمگيری در مورد سرنوشت داند که حق تصم خودش را خدای جھان میترمپ. ».شناسم موقت ونزوئال به رسميت می

  .گيرد چه کسی بايد رئيس جمھور ونزوئال باشدوی تصميم می. ملتھا را در دست گرفته است

کند  تالش میامريکااکنون .  باقی مانده استامريکاحال کودتا شکست خورده و اين حضرت آقای دلقک؛ بر روی دست 

ھا و توسل به جنگ  پول دادن به خودفروختگان؛ متزلزلۀ وعدِتواند با خرابکاری؛ توزيع دروغ و تھديد نظامی؛تا می

 غيرقانونی سازمان سيا به ونزوئال آغاز شده است که ۀھم اکنون گسيل اسلح. روانی؛ آب رفته را به جوی بازگرداند

  .دولت قانونی ونزوئال آنھا را توقيف کرده است

را " خوان گوايدو"در تارنمای خود نام " ائي ويکی پدۀشنامدان"ئی در ونزوئال؛ امريکا ۀھمزمان با کودتای شکست خورد

 با سرعت دوباره ناچار شد از نيکالس مادور به عنوان ًقانونی ونزوئال نصب کرد که بعدا" رئيس جمھور"به عنوان 
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" دقت"ببينيد تا کجا و به چه . رئيس جمھور واقعی ونزوئال نام ببرد و اين خطای کودتای زودرس را تصحيح کند

 Nicolas Maduro به جای ذکر نام نيکالس مادورو" دانشنامه"در تارنمای فارسی اين . تدارک کودتا را ديده بودند

.  رئيس جمھوری در ونزوئال وجود نداردًاست، يعنی فعال "مورد مناقشه" نوشته شده که رئيس جمھور در ونزوئال

-قانونی و جنگل؛ زور کی به ديگری میانجام در دنيای بیسر: که شود به اينوابسته می" ائيويکی پد"متن يادداشت در 

 طبقاتی بپردازند و از ۀکه به تبليغ جعليات در تاريخ مبارز  ديگری ندارند جز اينۀھای امپرياليستی وظيفدانشنامه. چربد

ش ونزوئال به که ارت  از اينامريکابعد از شکست کودتا و نااميدی . دموکراسی و آزادی و حق آزادی بيان سخن بگويند

از کار در آمدند که " مشتی دزد و فاسد"باره لحن امپرياليستھا عوض شد و ارتش ونزوئال  يکه کودتاچيان بپيوندد، ب

کند که دروغگوی فراموشکار اشاره نمی!! اندخود از نيکالس مادورو به حمايت برخاسته" امتيازات"تنھا برای حفظ 

مادورو به اين نظاميان امتياز دھند، ولی با " امتيازات"کودتا چند برابر ند برای موفقيت  ا و نوکرانش حاضرامريکا

- آنھا دستآوردھای انقالب ونزوئال را فروشی نمی. اند خفت خيانت و خودفروشی را بپذيرندوجود اين؛ آنھا حاضر نشده

  . دانند

رتشی ھرگز رئيس جمھوری را نيروھای ا: "اظھار داشت  Vladimir Padrinoوزير دفاع ونزوئال والديمير پادرينو

رئيس   ".پذيرند که از جانب قدرتھای تاريک بر سر کار بيايد و يا خودش؛ خودش را از مشروعيت قانونی مبرا کندنمی

شرمی  که با صراحت و بیامريکاجمھور واقعی ونزوئال بعد از کودتای شکست خورده؛ روابط ديپلماتيک خود را با 

 خواست که کشور ونزوئال را در امريکاکرد، قطع نمود و از کادر ديپلماتيک سفارت الت میدر امور داخلی ونزوئال دخ

ونزوئال را به " ديکتاتور" با گردن کلفتی مدعی شد که ما آقای نيکالس مادورو ترمپ.  ساعت ترک کنند٧٢عرض 

ت و لذا خاک کشور ونزوئال را اس" خوان گوايدو"شناسيم و رئيس جمھور ونزوئال عنوان رئيس جمھور به رسميت نمی

  .کنيمترک نمی

حتی تصاوير جعلی در مورد تظاھرات . ئی؛ مواضع کودتاگران روز به روز ضعيفتر شدامريکابا شکست کودتای 

 رژيم سابق؛ نتوانستند برای اين ۀنرال بازنشستجمخالفان نيکالس مادورو و يا فرار ارتشيان و يا حتی تصوير يک 

زمان .  امسال به رياست مجلس انتخاب شده است، اعتباری کسب کنندجنوری  ۵ جمھوری که از جوانک مدعی رياست

 نه تنھا در ترمپ. شودگردد، چون ماھيت دروغ و نيرنگ امپرياليستی برای مردم روشنتر میبه ضرر آنھا می

) ١٨ به ١۶"(خوان گوايدو"ئيد رياست جمھوری جعلی أ برای تامريکای التين و در سازمان کشورھای قاره امريکا

توانست اکثريت ی الزم از اين مجمع اخراج کند؛ حتی در اروپا نيز نأ ر٢۴باخت و در ضمن نيز نتوانست ونزوئال را با 

لمان؛ فرانسه و بريتانيا قد علم کردند تا با فشار به ساير امين نمايد و تنھا قدرتھای استعماری نظير أمورد نظر خود را ت

. رو شده  ضد دولت قانونی ونزوئال وادارند، که البته با شکست روبه اروپا را به موضعگيری واحد بۀديکشورھا؛ اتحا

کنند و تبليغات امپرياليستی گوش فلک تمام نمانيدگان استعمار نوين در جھان از اين کودتای شکست خورده حمايت می

  . بعاد جديدی يافته استپراکنی و دروغپردازی ا شايعهۀجنگ روانی در عرص. کندرا کر می

پيوسته " خوان گوايدو"دھد که بخشی از ارتش به تلويزيون تبليغاتی کلمبيا در ھمسايگی ونزوئال؛ ويديوئی را نشان می

 به صورت غيرقانونی نفت ونزوئال را ترمپآقای . جديد حمايت کنند" رئيس جمھور"خوانند از و سايرين را فرا می

-  خودی قرار میۀبدون کابينه و بدون بودج" رئيس جمھور"از فروش نفت را در اختيار مصادره کرده و پول حاصل 

 ھمه کشورھای جھان شده است، اعالم ۀ که در حقيقت وزير امور داخلامريکا ۀآقای مايک پمپئو وزير امور خارج. دھد

دھد که منظورش مخارج رار میدر اختيار مردم ونزوئال ق "کمکھای انساندوستانه" دالر بيست ميليون امريکاکرد 

رسميت شناختن يک مقام غيرمشروع؛ و غيرمنتخب؛  با بهامريکا. کودتاست تا رژيم قانونی ونزوئال را سرنگون کنند
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 و امريکا. ھدد را مصادره کرده و در اختيار اين کودتاچی قرار میامريکاتمام اموال مردم ونزوئال موجود در بانکھای 

آنھا به . اند تا حکومت قانونی ونزوئال به ذخاير طالی خود که در بانک انگلستان است، دست پيدا کندانگليس مانع شده

 اقتصادی و سياسی ونزوئال دست زده از ورود آذوقه و دارو به اين کشور جلوگيری کرده ولی ماھواره و ۀمحاصر

  . اذيب بپردازددھند که به پخش اکايستگاھھای تلويزيونی در اختيار نوکرشان قرار می

 ھزار سرباز ۵حداقل . اند به تجاوز نظامی دست بزنندفايده بوده است تصميم گرفتهھا نيز بیحال که اين دسيسه

رياست جمھوری در ونزوئال برگزار کنند، تا آقای " انتخابات دموکراتيک"اند تا آنھا ئی را وارد خاک کلمبيا کردهامريکا

رود که با ثروت مصادره شده مردم ونزوئال توسط حتی سخن از اين می.  پيدا نمايدمشروعيت قانونی" خوان گوايدو"

  .ايجاد کنند تا به جنگ داخلی دست بزند" خوان گوايدو" يک ارتش مزدور برای آقای ريکاام در ترمپ

، کذب محض و  رئيس جمھور استًدر ونزوئال که گويا ايشان قانونا" خوان گوايدو" و نوکرش آقای ترمپ ادعای آقای 

مجمع ملی و عالی قانون اساسی ونزوئال که يکی از ارگانھای . تبليغات ضدقانونی و ضد قانون اساسی ونزوئال است

که  تصميمگيری در کنار پارلمان و مقام رياست جمھوری است، اعالم کرد که تصميمات پارلمان ونزوئال از آنجائی

اين مجمع اشاره کرد که اين . قانونی خويش را از دست داده استتصميمات گذشته را پايمال کرده است، مشروعيت 

شود که مقام رياست جمھوری مادورو را  نيز می٢٠١٩ جنوری  ۵ مجلس در ۀ مصوب۴عدم مشروعيت شامل 

طالب تجاوز به ونزوئال از جانب قدرتھای خارجی شده " کمکھای انساندوستانه"و تحت عنوان   اعالم کرده" غصبی"

    .است

 ثانوی به ۀنقش رو شده است و باه  نخستش با شکست روبۀ که نقشامريکادھد که امپرياليسم ويدادھای ونزوئال نشان میر

-ميدان آمده و قصد دارد با ايجاد يک حکومت موازی در کنار حکومت قانونی ونزوئال به تجاوز آشکارش به حقوق بين

اند و از رئيس جمھور فراری يمن که دست نشانده به کار گرفتهھا در يمن ئیامريکاھمين روش را . الملل ادامه دھد

در سوريه نيز قصد داشتند با اختراع . کنندعربستان سعودی بوده و برکنار شده است به عنوان حکومت موازی دفاع می

" ريه آزادسو" آزاد در شمال سوريه و در مرز ترکيه ھمدستان داعش را به عنوان ۀو ايجاد منطق" ارتش آزاد سوريه"

 را ائين پيروز شدند و حاال ھمين روشآنھا با اين روش در اوکر. به رسميت شناخته و به آنھا پول و اسلحه برسانند

  .پاک کند" نامطلوب"خواھد حياط خلوط خود را از حکومتھای  در ونزوئال در پيش گرفته است و میامريکاامپرياليسم 

 واقعی نيروھای ۀبازند. ھا ادامه خواھد يافت دسيسهۀرغم ھم کراسی علی خلق ونزوئال برای آزادی و دموۀمبارز

ئی؛ محاصره امريکااز اين مبارزات حمايت کرده و کودتای ) توفان(حزب کار ايران. امپرياليستی و ارتجاعی ھستند

       .کنداقتصادی و تجاوز نظامی به ونزوئال را محکوم می
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