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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

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  سياسی

 
  )توفان(حزب کارايران: برگردان و تکثير از

 ٢٠١٩ فبروری ١٥

 لنينيست ونزوئال  دفتر سياسی حزب مارکسيستۀبياني
 ٢٠١٩ نوریجکاراکاس، 

  
تضادھای عمده در  است، که رھبری حزب ما در اسناد وبرنامه ھای مختلف ملی و بين المللی بيان کرده ھمانطوری

.  و نوکرانش ديدامريکااقدامات گستاخانه تر دولت  توان در روزھای اخير در رات را میيياين تغ. حال حاد شدن ھستند 

تر می شود و موجب زدودن ھر نوع شک و ترديدی در مورد اثرات اقدام مداخله  سياست امپرياليستی ھر لحظه واضح

مسبب   سياست ھا اين. شود تھاجمی و ضد مردمی عليه جھان، منطقه و در حال حاضر عليه مردم ونزوئال می گرانه،

بر بورژوازی بومی و ابزار محلی و منطقه  در آوردن آنھا  ء  به اجراو برای ھا شده اند  به اقتصاد و تودهآسيب جدی 

  . شده استء  اتکا،گذارند بيشتر از ھمه بر اکثريت زحمتکشان اثر می ی کهئ

ن ييعليه حق تعاز دولت ھای خود فروخته ای که  بر روی حمايت بعضی  ترمپارتجاعی دونالد دولت مافوق  

در سازمان )  Almagro (بازکرده و اقدامات محکوم شدنی عروسک آلماگرو  سرنوشت ملتھا عمل می کنند، حساب

  .کند د میئيتا کنند را و ھمچنين ھمه ابزاراھائی که در خدمت به انحصارات عمل می) OAS (ئی امريکاکشورھای 
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بين المللی پول برای افزايش استثمار و  اقدامات ضد مردمی که توسط صندوق کشورھا  ان ايندر عين حال، رھبر

اين باعث می شود که ھر روز برای . کشورھای خود اعمال می کنند سرکوب عليه اکثريت مردم طراحی شده اند را در

  .قرار گيرند  بايد در اين لحظه که در کدام  طرف  انقالبيون روشن تر شود

. وابستگی است ی، به طور کلی، بين ستم امپرياليستی و مبارزه برای آزادی ازئاين وضعيت منطقه  د اصلی درتضا

 و  خود را حفظ کرده است ۀبه طور سنتی سلط  کهامريکا امپرياليسم ً اين مبارزه ای ، بين امپرياليسم، عمدتاًمشخصا

رويزيونيستی و گاھی زمان ھا از خط  ای اصالح طلبی وگاھی اوقات از پروژه ھ  منافع اکثريت استثمار شدگان که

تاکتيک ھای صحيح دارد که برای کمونيست ھای راستين   بستگی به کاربردًاين عمدتا. انقالبی حمايت می کنند است

کی ھنوز به قوت خود باقی است ، تاکتين آ،  بين الملل  اری آنذ سال پس از بينانگ١٠٠. سوم است  ھمان خط بين الملل

در رژه به    و پرولتاريا راکند   فاشيسم تبليغ میۀامپرياليستی و نطف  کالنۀکه وحدت نيروھا را برای مقابله با سرماي

  .ھم می آورد گان جھان گردسوی آزادی کامل ستمديد

نده ای که طبقات فزاي  مستقيم و مستقل وۀ مبارز- اروپا ۀ اتحادي– امريکامبارزه عليه بلوک امپرياليستی در ونزوئال، 

 طور عمده دره اين مبارزه ب  رسانه ھای اصلی، در. مختلف اجتماعی در آن در گير ھستند، پيشروی خوبی دارد 

چند   وجريان  به ھرھزينه ای دارد ،ل دولت را  و  که قصد کنتر طرفدار يانکی،یسنتاز لحاظ   مبارزه بين بورژوازی

  نشان داده وھدف   روسيه–چين   خود را نزديک به بلوکاين جريان. شود گرايشی با خواسته ھای ملی بيان می

، در اما ما بايد اعالم کنيم که ما در خيابان ھستيم. قرار داده است پرولتاريا و توده ھای مردمی را در جايگاه دوم

  سمسوسيالي اين فرصت بزرگی برای تقويت خط مردمی مبارزه برای آزادی ملی و. در بحث و بسيج مبارزات اصلی و

مداوم برای تثبيت سطح باالتری از   ما به طور برای نيروھای انقالبی است،  عظيمقابلتاين يک . کند را باز می

  .کنيم سازماندھی و بسيج جنبش انقالبی مردمی تالش می

. ھيمطبقاتی ادامه د لنينيست ھا وظيفه داريم که به کسب اعتماد مردم برای تقويت جريان سياسی استقالل ما مارکسيست

 ۀ اتحادي- مريکااامپرياليستی  ايجاد اتحاد برای سازماندھی مقاومت در برابر بلوک  اين به انباشت نيروھای خود و

 اين به مردم کمک می کند تا دشمنان. نياز دارد  به تالش برای بھبود شرايط زندگی اکثريت مردم   و ھمچنيناروپا

و ھمچنين ھمدستان داخلی و   آنھاست  ب درد و رنجبپرياليسم را که مسام  آن ۀخود، سرمايه داری و باالترين مرحل

با مشکالت عديده در حال پيشروی است و درمورد  رغم مواجھه ی ونزوئال علیپرولتاريا.  کنندئیشناسا  را خارجی آن

ه ب   امپرياليسمۀکارگر، دھقانان و مردم آگاھی روشنی دارد و از دولت مورد حمل ۀک طبقستراتيژيدستيابی به اھداف 

  .کند طور انتقادی و ھمراه با مطالبات حمايت می

اين ه ب   مبارزه،ۀتعديل می کنيم و حزب ما، از درون حوز  در پس عينی ترين ارزيابی شرايط را  ما تاکتيک ھای خود

  ايش تھاجمو افز پيامدھای بحران اقتصادی  ، ناشی از نه تنھاسياسی ۀدرک رسيده است که ما در يک وضعيت پيچيد

 با وجود. بريم سر میه ب  ،ھای جنبش انقالبی بلکه از اشتباھات سياستھای دولت گذشته و حال و ضعف  امپرياليستی

 ئیساختاری دولت بورژوا ، اما عالوه بر وضعيت کنونی، مشکل سال گذشته رشد کرده٢٠اين، جنبش انقالبی طی 

زير ه ب   دولت درئیعدم توانا را در ان داده است و می توان آنفروپاشی خود را نش  اين دولت فرآيند. وجود دارد

 ۀاين به ما نشان می دھد که مشکل پاي. شود ديد  که به عنوان يک قدرت موازی ظاھر میئیارقب کشيدن نيروی

به ھمين دليل است که ما . کند رات اساسی ايجاد میييساختاری در کوتاه مدت حل نخواھد شد و اين امکان را برای تغ

  . ھم کار کنيمتراتيژيکسبايد بر روی دورنمای 
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 -  امريکادولت و ھمچنين در مورد نقش بلوک امپرياليستی  ما را در مورد فروپاشی  روزھای اخير نظرات حوادث اين

، اما آنھا خط بلوک است  تناقضات درونیۀکه نتيج  ضد و نقيض  ھر چند  .د می کندئيأو نوکران آن ت   اروپاۀاتحادي

به روند   کنند و اين که ونزوئال درگير آن است را حفظ می  استفاده از آشفتگی اقتصادی، سياسی و اجتماعیسوء 

روز عميق تر می شود و منجر به مذاکره برای توزيع ثروت کشور در  اين روند روز به. کند  دولت کمک میۀتجزي

دوره ھائی  ھمانطور که در. ت انقالبی می شودامپرياليستی ، تجاوز خارجی، کودتا يا حتی يک وضعي ميان قدرت ھای

صحنه آمدن بازيگران مردمی ه ب  درگير و  گرايشات گوناگونۀ مبارزۀدر تاريخ کشور اتفاق افتاده است، اين نتيج

 . بودخواھد

 و ميھن دوستان   انقالبيون،ۀما ھم  شوند، سوی وضعيتی قھرآميز ھدايت میه بکه  ئیاسناريوھ ه با اينھدر مواج

شرايط يک ھمبستگی مشخص با مردم   خوانيم که دھقانان و مردم فرھيخته را فرامی دموکرات ھا، کارگران جھان،

مقاومت و مبارزه را درھر سناريوئی   مردم ونزوئال. اطمينان به مبارزه و مقاومت مردمشان، آماده کنند  ، باونزوئال را

 ۀ، بر پايويژه حزب ما برای سازماندھی دفاع از کشور لنينيستھا و به-  کارگر و ما مارکسيستۀطبق  ادامه خواھند داد،

 اين. کنند  فعاليت می،   انجام دھدبايد  برای حفظ منافع خود و اکثر اعضای جامعه مشروعيت اقداماتی که پرولتاريا

 ۀفزون و برای وحدت طبق روز اۀمنطقه وجود دارند شرايط را برای مبارز ند که تناقضاتی که در ابر اين باور  نيروھا

کنند تا با دشمن اصلی و مشترک مردم  ايجاد می  ی دارندئبر اساس تاکتيک ھائی که خصلت منطقه  کارگر و مردم

   .پراکنندگی نيروھا با حمله به مترسک مقابله کنند بدون

  !شود  دھقانان در قدرت و خلق مسلح ساخته می سوسياليسم تنھا با اتحاد کارگران و

  )توفان(حزب کارايران تکثير روابط بين المللیترجمه و
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