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 یونزوئال قربانی مطامع امپرياليست
 ھم به بھانۀ دفاع از دولت سرزمين ونزوئال و آن ِبار توپ تنش و ھرج و مرج را در مداران بين المللی اين قدرت

  !انداخته اند" و آزادی برقراری دمکراسی"و " مشروع"

. ست لم نامه ھا و دالئل، تکراریف. کننده است ھای سخيف و نابود اين اولين بار نيست که جھان شاھد چنين سياست

اندازی با تنش و با راه . جامعه است" سازندگی"و به " مردم "ش، بهسوي ھمواره يکی ديکتاتور و ديگری سمت و

ی راست و ريز ئِجھان نابرابر را با چنين گزينه ھاار است ھستند؛ قر" ديکتاتورھا "ھای تخريبی در صدد پس زدن جنگ

در حقيقت افکار ھر دو و يا چند سوی حاکميت و . در برابر دنيای انسانی است سياستی که ثمره و ماحصل آن. کنند

مايه سرمايه ھای مملکت  ِ از جان مردم و ازُبری بيشتر و چنگ انداختن به قدرت است، ِدر خدمت سھم سرمايه،

ِتوان گفت که بازندگان اصلی جنگ و  اوصاف و پيشاپيش می با اين. گذارند تا به اھداف منفعت طالبانۀشان دست يابند می
دری، ه جز، درب توان گفت که قربانيان حقيقی مردم اند و چيزی کسانی ھستند؛ می ھا در ونزوئال چه دعوای باالئی

 مردم به حساب رأی در منطق حاکمان و سرمايه داران، نه نظر و نه. شدفالکت بيش از اين عايدشان نخواھد  بدبختی و

جدل، در تقابل با منافع ميلياردھا انسان محروم،   سویهچرا که ھم. شود ی به نيازھای اوليۀشان میآيد و نه توجھ می

، در خدمت به »چاوز«ِی جانشين »ِمادورو«ی ئادعا" سوسياليسم"پس، نه .  استکش سازمان داده شده کارگر و زحمت

ی عزل شده و انتخابی »گوايدو« باشد و نه رئيس پارلمان و  می- بوده و -و يا ساختن زندگی بھتر برای مردم  سازندگی

  .صاحبان اصلی آن است امريکا، قادر به باز گرداندن سرمايه ھای مملکت به

فقر، گرانی . دھنده است ِم جھان، دردآور و تکانمحرو مانند زندگی ديگر توده ھایه ِبه طور قطع زندگی مردم ونزوئال ب

 ِحقيقی از دولت ِ، حکايت"تر آرام "ھم به قصد زندگی ونزوئالئی به سرزمينی ديگر و آن ِھا انسان و کوچ ميليون

ِحجم فساد دولتی، تورم. دارد» مادورو«، "سوسياليسم" دبناله سرکوب اعتراضات مردمی، ه سيزده ھزار درصدی و ب ِ

در بستر نارضايتی و به دليل پشت کردن مردم به . ھرج و مرجی کشانده است زوئال را به چنين سمت وجامعۀ ون

اند تا با طرح  چون امريکا فرصت يافته ھای بزرگی ھم ھم با کمک قدرت ھای رقيب دولتی و آن که جناح حاکميت است

البته . ناامنی و بر بی افقی جامعه بی افزايند چون نابودی ديکتاتورھا و برقراری دمکراسی، بر شعارھای دروغينی ھم

ھر قارۀ جھان، . ِدست موارد، در جھان بيش از ھفت ميلياردی زياد است از اين  تک نمونه ھا نيست وۀونزوئال از زمر

 ھم زمان با. است ھای رقيب ھا و جناح ھای خودی در تقابل با دولت ُلشکرکشی و پر از جايگزينی عناصر و دولت ُپر از
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، "برقراری نظم نوين جھانی "ِميز گذاشتن سياست چنين در دو و سه دھۀ اخير و با بر سر فروپاشی ديوار برلين و ھم

 راه انداخته اند تاه تر شده است؛ ھمه جا، جانيان بشريت تنش و جنگ ب کشان ناامن زحمت ھمه جا برای کارگران و

ی، آرامش نيم بند ئقومی و قبيله  با راه اندازی انقالبات رنگی،. ِھای اعتراضی و راديکال احتمالی را منکوب کنند جنبش

ِھای کثيف، بذر انتخاب، ميان بد و بدتر را در درون  اتخاذ سياست دنباله و باه ھا انسان سلب کرده اند و ب را از ميليون ِ
ھا تن  ميليون  بيکار و خروجِھا انسان وجود ميليون. ُتا سيستم سرمايه داری دست نخورده باقی بماند جامعه پاشيده اند

ھا  ِو خيابانی، انتخاب حايشه نشينی ميليون ھا کودک کار ديگر برای يافتن زندگی در خور انسانی، بی آيندگی ميليون

ھای ارتجاعی و غيره،  ھا تن ديگر در اثر جنگ اوليۀ زندگی، تلف شدن ميليون دليل ناتوانی از تأمينه ھم ب انسان و آن

گوشه ای  شوربختانه. ِی مدعيان دروغين دست به دست شدن سرمايه ھای مملکت به جيب مردم استھا سياست ِحاصل

ارتجاعی، آرام برای گذران زندگی  ھای توان يافت که در اثر تنش و جنگ ِاز جھان سراسر مصبيت زده را نمی

ھا کارگر،  شان، به چشم ميليون ھایھا و دار و دسته  بين باالئی ھای ِدود ھمۀ رقابت. ھا انسان دردمند باشد ميليون

مردم و  چرا که سيستم حاکم بر جھان، سيستم سر کيسه کردن. جوانان و کودکان رفته و خواھد رفت کش، زنان، زحمت

دعوای آنان، جنگ و دعوای مردم  ھا، به طرف زير است؛ به اين سبب که جنگ و سيستم سمت و سو دادن زندگی انسان

، يمن و غيره، به ميدان اتا عراق، افغانستان، سوريه، ليبي ان، سومالی نيجريه و زيمبابوه گرفته،از آنگوال، سود. نيست

جوامع تحميل  ِبا راه اندازی تنش و جنگ، سياست خود را به ديگرالمللی تبديل شده است؛  مداران بين تعارض قدرت

ھای  ھمۀ جناح. ھای نجومی شان می افزايند د و بر سرمايهبا به فالکت کشاندن بيش از پيش مردم، بر سوُکنند،  می

مردم را با اتخاذ شيوه ھای طور سازمانيافته در صحنه اند و ه ھم ب آن شان و ھمراه دار و دسته ھایه امپرياليستی ب

  .کنند زنند و آواره می پس می کارانه فريب

مپ، مرکل، چون تر مداران بزرگی ھم وسط دولتآن، ت ی ازال اين است اگر قرار بود که جھان و يا گوشه اؤبراستی س

شود   و يا می- توان  ديکتاتورھا و از شر نداری، فقر و بدبختی خالص شود، آنوقت می مکرون، پوتين و امثالھم، از شر

ا جھان را به مده اند تاوابسته بدانان نيِھا و عناصر  دولت. بود" خوشبين "ِبه سياست طراحی شده در ونزوئالی شان ،-

ِن چنين وضعيت در ھم ريخته، طبقۀ سرمايه داری و حقيقت عامل و عامال در. مسير آبادانی و سازندگی سوق دھند
زندگی  ھای پيشرفته و کشنده، سوار بر سرمايه ھای مملکت شده اند و ُبه يمن سالح. جھانی اند مردان بزرگ دولت

ِ و فاقد ءشان به ھمديگر دروغ، ريا ھشدارھای .دھند ِباھی ھر چه بيشتر سوق میترين اقشار جامعه را به مسير ت محروم
شان، برابر با چپاول  ھای ھا ھستند و سياست صوری، وابسته به طبقۀ باالئی رغم اختالفات ھمۀ آنان و علی. اعتبار است

چنين  ناھای مسبب اب سياستپيداست که دنيای بی نظم و در ھم آشفته با انتخ. ست غارت اموال عمومی و برابر با

تناسب با جھان انسانی را ِسازمان م در حيطه، در توان و در حقيقت در چنتۀ آنان نيست تا. وضعيتی تغيير نخواھد کرد

اوضاعی قادر به  ِاز قبل چنين. ست و گسترش فساد اداری مردم  کار و بارشان دزدی، تعرض به معيشت. دپی ريزن

" سوسياليسم "چون رنگ و لعاب و الفاظی، ھم ھم با ھر ين انتظار افق زندگی بھتر و آنادامۀ حيات اند و بنابرا

وصل  ھا سر و فکر ھر دو، به باالئی. ئی، خيالی و پوچ است»گوايدو«خواھی "و آزادی دمکراسی "ئی و يا»مادورو«

و خوشبختی به مشام  دتاست و بايد افکار و سازمان عريض و طويل آنان به زير کشيده شود تا طمع و بوی سعا

  .ھا انسان دردمند ونزوئال برسد ميليون

تنھا . ست ِجنگ، نيازمند عروج افکار و سازمان کمونيستی ُمانند ديگر جوامع پر از تنش وه به ھر حال جامعۀ ونزوئال ب

ونزوئال، از شر ِکش  ھا کارگر و زحمت ست که ميليون متفاوت حاکميت سرمايه داری ھای و تنھا با سلب قدرت از جناح

 اين واقعيات هھا، گوا دولت ِنوع بر سر کار آمدن و شکل حاکميت ھمۀ عناصر و. گی رھا خواھند شدنگرانی و آوار فقر،
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در حقيقت بايد گفت که عنصر تحميلی و يا . کنار گذاشته شوند ھا منتخب مردم نيستند و بايد است که اين عناصر و دولت

 ِرا دارند و فقط و فقط از دل ُم نخواھند خورد، به اين علت که مردم انتخاب خودشانمرد درده انتخابی سرمايه، ب

نمود و سکان و ھدايت  ھا و رھبران حقيقی قد علم خواھند ی و انقالب است که سازمانئاعتراضات کارگری، توده 

  .جامعه را در دست خواھند گرفت
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