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 Political  سياسی

  
 Von Carolus Wimmer, Caracas کاراکاس ،"*کارلوس ويمر: "نويسنده

  .ن .م: برگردان از
  ٢٠١۶ می ٠۵

  

  "تمام قدرت به دست مردم"

الفان راستگرا باالی دستاورد ھای روند انقالبی، از خود زوئال ، عليه حمالت مخنيرو ھای چپ ون

  .دفاع می کنند

  
   اپريل، در حالت مبارزه٢٧زوئال در کاراکاس به تاريخ  ونرئيس جمھور"  Nicolás Maduroنيکالس مادورو "

  Foto: EPA/MIRAFLORES PRESS/dpa - Bildfunk: عکس از 

  .زوئال ستمرکزی حزب کمونيست ونمللی کميته ِسکرتر بين ال" کارلوس ويمر"* 

  

. ِوزير خاجۀ امريکا اعتماد کرد، مردم ونزوئال ھفته ھا و ماه ھای دشوار پيشرو دارند" جان کری" اگر شود به سخنان 

چون سقوط دولت ھای نامطلوب برای امريکا، ھمواره بخشی از ابزار سياست خارجی اياالت متحده می باشد، تعجب 

که در شھر ميامی )   El Nuevo Heraldِال نوف ھارالد ( اواسط ماه اپريل در روزنامۀ " کریجان "آور نيست، که 

اين مرتبه، بر " بارک اوما"وزير خارجۀ . ُنشر می شود، بار ديگر باالی  لزوم تغيير سريع رژيم ونزوئال تأکيد کرد
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 کشور ھای قارۀ Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) سازمان " منشور ديموکراتيک"مبنای 

  . امريکا،  که توسط اياالت متحدۀ امريکا  کنترول می شود، اظھار نظر می کند

  در کشور کولمبيا، شھر بوگوتا تأسيس شد و مرکز آن در ١٩۴٨ اپريل٣٠ به تاريخ(OAS)اين سازمان : از مترجم[ 

اين " منشور ديموکرتيک"ھدف . ارند کشور قارۀ امريکای شمالی و جنوبی در آن عضويت د٣۵.واشنگتن است

  .] سازمان، تقويت روند ديموکراتيک و حقوق بشر، مبارزه عليه مواد مخدر و جرايم جناحی می باشد

در " جان کری"از ھمين لحاظ  اظھارات .  صورت می گيرد٢٠١٨انتخابات رياست جمھوری در ونزوئال سال آينده 

در . يا حد اقل به عنوان مداخله در امور داخلی اين کشور ارزيابی می شوداين کشور به عنوان يک فراخوان به کودتا 

 سال ١٧حتی بعد از گذشت . بی ثبات ساختن اين کشور، اياالت متحدۀ امريکا از خود انعطاف پذيری نشان می دھد

می تواند، با در اين مورد، امريکا . صرفنظر نمی کند] از بی ثبات ساختن اين کشور[شکست ھای متواتر ھنوز ھم 

با رؤسای شرکت ھای صنعتی، با اکثريت احزاب راستگرا در پارلمان و گروه ھای : متحدان داخلی ھمدست شود

ِلورنسو مندوزا "به طور مثال، . نئوفاشيستی و گروه ھای پارلمانی که روز به روز قويتر می شوند ِLorenzo 

Mendoza " پوالر "رئيس شرکت بزرگِ به نامPolar "انحصار توليد بير و مواد غذائی را در ونزوئال دارد، ، که ِ
 ٢٠٠٢در اواخر سال : اين اولين مرتبه نيست. َتھديد کرد ، که کار اين شرکت را از ماه می به بعد متوقف خواھد ساخت

را " میاعتصاب عمو"  زمانی که مخالفان دولت -کار اين شرکت را نيز متوقف کرده بود" ِمندوزا "٢٠٠٣و اوايل سال 

  . اعالم کرده بودند "  Hugo Chávezھوگو چاوز"عليه رئيس جمھور آن زمان 

با  "  Henry Ramos Allupھنری راموس الوپ" رئيس پارلمان : ھمچنان احزاب مخالف به شدت مداخله می کنند

اعالم " کالس مادوروني" اظھارات تحريک آميز تھديد کرد، که اول ماه جوالی را به حيث تاريخ سقوط  رئيس جمھور 

 اپريل به اين طرف، در شھر ھای مختلف اقدامات  ٢۵با حمايت تعداد زيادی از رسانه ھای خارجی، از . خواھد کرد

خرابکارانه، آتش سوزی ھا و تحريم ھا ، توسط گروه ھای نئوفاشيست و گروه ھای پارلمانی ، باعث ترس و وحشت 

  .مردم می شوند

 در پاسخ به بحران سياسی، اقتصادی، Kommunistische Partei Venezuelas (PCV)ِحزب کمونيست ونزوئال

اوسکار " جنرال سکرتر و عضو پارلمان اين حزب . اجتماعی و سازمانی، يک حملۀ متقابل را اعالم کرد

مھور پروژۀ انقالبی رئيس ج" تأکيد کرد، که " جھان جوان"در يک مصاحبه با روزنامۀ  " Óscar Figueraفيگوئرا

و در " د ر ميان بحران حاد نظام جھانی سرمايه داری. "قرار دارد" مقابل يک تصميم گيری جدی» ھوگو چاوز«فقيد

در اين رابطه بايد باالی ". ما بايد روش سياسی خود را تغيير دھيم"َپرتو وضيعت ملی و بين المللی در حال حاضر، 

  .مان زحمتکش در شھر ھا و روستا ھا اتکاء کردسازماندھی، وحدت و رھبری جمعی طبقۀ کارگر و مرد

"  Revolutionärer Volksblock (BPR)اتحاد انقالبی مردمی "چند روز قبل در شھر کاراکاس سازمانی  به نام 

 اين سازمان  اپريل٢٣ نيز عضويت اين اتحاد را دارد، که به تاريخ )PCV(ِ حزب کمونيست ونزوئال- تأسيس شد 

به راه انداخته "  Simón Bolívarسيمون بوليوا ) "يادگار قھرمانان آزادی( چم ھای سرخ به جانب را با پرتظاھراتی

در اين راھپيمائی عالوۀ بر کمونيست ھا، احزاب چپی ديگر، اتحاديه ھای کارگری و نمايندگان محلی شورا ھای .  شد

عليه  فاشيسم، " مردم خواستار مبارزه از" تمام قدرت به دست مردم"آنھا با شعار . کارگری نيز اشتراک کردند

  ". شدند" رفورميسم و فساد

جھت تقويت بحث و سازمان ھای مردمی ايجاد شده است، نه "  BPRاين بالک سياسی جديد " کيد کرد، که أت" فيگوئرا"

 سياسی اين بالک[در عين حال او انتقاد کرد، که ".  زوئال و قطب ميھنی آننجھت انشعاب از حزب سوسياليست و
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وظيفۀ اصلی آن اما، دفاع و . به طور عمده باالی انتقاد از سياست ھای دولت و انتخابات متمرکز شده است] جديد

در عين حال بايد . است" ھوگو چاوز" راه اندازی انقالب بوليواری  توسط -١٩٩٩گسترش از تمام دستاورد ھای  سال 

  .ريفورميسم مبارزه کرد فساد، بيروکراسی و – مشکالت سرمايه داری هعلي

 حمالت راستگرا هَدر تظاھرات اول ماه می به طور فعال شرکت می کند، تا اعتراض خود را علي" بالک مردمی"اين 

يژی آينده فرا خوانده می ت، جھت بحث در مورد سترا" مجلس بزرگ مردمی"َ می يک ٧به تاريخ . ھا اعالم کرده باشد

زوئال پايان نيافته ِونِوکمپاين رسانه ھای بين المللی،  مشاجره و مناقشه در "  کریجان"فلھذا، با وجود سخنان . شود

  . است
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