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  حميد محوی: برگردان از

 ٢٠١٣ مارچ ٠٨

  

  ) لنينيست–مارکسيست (روزنامۀ حزب کمونيست کانادا 

  ٢٠١٣ چ مار۶ -٣۵شمارۀ 

  ير کانادابيانيۀ مبتذل و تأسفبار استفان ھارپر نخست وز

  به مناسبت درگذشت  ھوگو چاوز را محکوم می کنيم
بيانيۀ بی فرھنگ و بی تمدن نخست وزير کانادا  را محکوم می کند، که )  لنينيست–مارکسيست (حزب کمونيست کانادا 

  .ر شدبه مناسبت واقعه ای اندوه بار مانند در گذشت رھبر تاريخی ونزوئال، رئيس جمھور فرمانده ھوگو چاوز منتش

نخست وزير کانادا با انگيزه ای که به تعاريف دوران جنگ سرد باز می گردد و به عنوان يک ضد کمونيست عميق، و 

خالف ھر گونه بينش مدرن يا در حد کمتری خالف ھر گونه بينش انسانی نسبت به حقوق، چنين واکنشی از خود نشان 

  . داده است

مريکای التين و کارائيب به وجود آمده، و شرکت ا عرق جبين و کار مردم او نمی خواھد بپذيرد که ثروت عظيمی با

به . مريکای شمالی که بسياری از آنھا دفتر مرکزيشان در کانادا بر پا شده، آنھا را چپاول کرده انداھای انحصاری در 

 بايد می پذيرفت که عنوان رئيس دولت کشوری مثل کانادا که در اين چپاول شرکت داشته است، دست کم با فروتنی

مريکای شمالی و ا کرد که توسط انحصارات ءسزائی ايفاا در ترميم اين بی عدالتی نقش برئيس جمھور چاوز قوي

  .جاسوسان و مأموران سياسی آنھا دائما تکرار می شد

اس مردم ونزوئال پنجمين جمھوری خود را بر اس.  می بندد٢٠١٣شمانش را به روی واقعيت سال چنخست وزير 

اصول بوليواری بنيانگذاری کرده اند که حافظ حاکميت و حق تعيين سرنوشتشان می باشد، و چنين امری برای آنھا 

  .ارزش واالئی دارد

مريکای التين و کارائيب وارث ااستفان ھارپر، نخست وزير کانادا قادر نيست درک کند که مردم ونزوئال، تمام 

 ھستند که ه ایآنھا شاھدان زند. نده ھوگو چاوز برای آنھا بر جا گذاشته استشجاعت، شرافت و اميدی ھستند که فرما

باشند، يعنی رو ه ، بی سوادی و نااميدی روبه می توانند با شرافت زندگی کنند، بی آن که با فقدان تغذي،نشان داده اند
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کند که جھانی وجود دارد که نه تنھا ونزوئال نخست وزير کانادا نمی تواند درک . ی انسانی برای تمام مردم جھانئالگو

را درک می کند بلکه کانادا را نيز می فھمد، يعنی جائی که مردم به شکل مستقل فکر می کنند، و از قلبشان تبعيت می 

کنند و با تالشھايشان به زندگی ادامه می دھند، و از دست آوردھای زندگی شان دفاع می کنند، ھمان گونه که فرمانده 

  .ھوگو چاوز از اين دست آوردھا دفاع کرد

برای ارتقاء ايدئولوژی و نظريات مبتذلش، استفان ھارپر از دفتر نخست وزيری اش برای کشاندن  شاخصه ھای 

  . ديپلماسی متمدنانه در گل و الی استفاده می کند

  

 ونزوئال بيانيۀ نخست وزير کانادا را نپذيرفت

خاطر بيانيۀ نخست وزير استفان ھارپر طی نامه ای ه مريکای شمالی، کلوديا سالمو، بامعاون وزير ونزوئال برای امور 

  :متن کامل نامۀ اعتراضی او را در زير بخوانيد . به دولت کانادا اعتراض کرد

در اينجا وزير امور خارجۀ اقتدار خلق جمھوری بوليواری در ونزوئال قويا و مشخصا عليه بيانيه ھای حساس و بی 

  مطرح گرديده، در حالی که مردم ونزوئال ٢٠١٣ چ مار۵بتی که توسط نخست وزير کانادا استفان ھارپر به تاريخ مناس

  . اشک می ريزند، معترض است"ھوگو چاوز فرياس"در سوگ رئيس جمھور فرمانده 

 به شکل دموکراتيک  آزادانه و١٩٩٨وزير امور خارجۀ اقتدار خلق جمھوری بوليواری، به نام خلق حاکم که از تاريخ 

سرنوشت سوسياليستی را برگزيده است، مجبور است به نمايندۀ دولت کانادا يادآور شود که به يمن انقالب بوليواری 

ھوگو "يندۀ ما به عنوان حزب مستقل و حاکم، به يمن ميراثی که رھبر تاريخی ما، رئيس جمھور فرمانده آاست که 

  .ر زمانی روشن و اميدوارکننده بوده و ھست بر جا نھاده، بيش از ھ"چاوز فرياس

 پايه ريزی شده به مردم ١٩٩٩جمھوری بوليواری در ونزوئال با تکيه به نھادھای مستحکمی که بر اساس قانون اساسی 

ونزوئال اجازه می دھد که از حق حاکميت خود و حق تعيين سرنوشت بھره مند شوند و آزادانه راه سوسياليسم بوليواری 

  .چنين رويکردی، ضامن راه آينده و خوشبختی برای ھمگان است. پيش گيرندرا در 

  ٢٠١٣ چ مار۶کاراکاس، 

  

  ٢٠١٣ چ مار٧/پاريس/ گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  

 

 


