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  و يادداشت پورتال رسعيد عطاپو :سندهينو
  ٢٠١٩ مارچ ٠۵

  
   تا کاراکاس (*)از ال ھيگوئرا 

 تقوائی و کمونيستھای امپرياليستی
  

ته است، چيزی نيست جز آرزوی نھائی و قلبی اين دار و دستۀ باند سياھی که نام کمونيسم و کارگر را بر خود گذاش

نابودی . نابودی ونزوئال، نيکاراگوئه و در نھايت کوبا: کنند را بيان می مپ و بولتون واضح و روشن آنآنچه که تر

  نمريکای التياماعی و سوسياليسم در ويروس مبارزه برای عدالت اجت

ونزوئال به سمت تحوالتی خونين پيش می رود و چپ ايرانی، از راديکالھای سوپر انقالبی تا دمکراتھای سوپر 

سيصد نفر از . اقدامی آگاھانه است. اما سکوت اين نيروھا جای تعجب ندارد. سکوتی باشکوه. ساکت است آزاديخواه، 

اين خودفروختگان ھمين چند روز پيش برای يکی از ھارترين سران سازماندھی کودتا در ونزوال يعنی خانم مرکل، 

منظورشان ( برای سرنگونی گرديدند ثرتر در ايرانؤنامه ای فدايت شوم نوشته و از ايشان خواستار دخالت بيشتر و م

تازه به ھمين ھم بسنده نکرده و به ايشان ھم کرسی سخنگوئی ). لمان و ناتو در ونزوئال استاثر ؤ مثل دخالت مًھم دقيقا

بوسی از رئيس يکی از ھارترين دولتھای سرمايه يبا پا. افتخاری جنبش کارگری ايران را به دربار ايشان تقديم کردند

بپيوندد و علنی از او ] نجات اسماعيل بخشی" کارگری ؟؟؟؟؟"کمپين [چاپلوسانه از او تمنا ميکنند، به داری جھان 

  .حمايت کند

لمان را دربارۀ نه اين نه آن بلکه خط سوم اھر آدم با شرفی که چرنديات اين باند مزدور آيپک و سرمايه داری يونکری 

راستھا، فاشيستھا، طبقۀ متوسط [مردم " انقالب"يت و موازی از کذائی کمونيسم کارگری و طرح ھمزمان خواست حما

را کنار ھم بگذارد، فوری متوجه خواھد شد، که اينھا مشغول دفاع از چه نيروھائی در سطح جھان ] و باال در ونزوئال

است، چيزی نيست ر و دستۀ باند سياھی که نام کمونيسم و کارگر را بر خود گذاشته آرزوی نھائی و قلبی اين دا. ھستند

نابودی . نابودی ونزوئال، نيکاراگوئه و در نھايت کوبا: کنند را بيان می مپ و بولتون واضح و روشن آنجز آنچه که تر

برای آنھا مجاھدتھای کارگران ونزوئال و . مريکای التيناويروس مبارزه برای عدالت اجتماعی و سوسياليسم در 

مزاحم ساخت و پاخت با اروپای واحد امپرياليستی و بند و بست .  مزاحم استدستاوردھای کوبا منبع نيروبخش نيست،

  .مريکاابا کنگرۀ 
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بخوان بازار [وری اخ است و راه چاره ھم اقتصاد غير دست" اقتصاد دستوری"که  اعالم کرده اند مليجکھای اينھا قبال

مرشد شيرين بيان اين جريان، تقوائی، نيز پيشاپيش ديگران با وقاحتی که فقط نزذ مزدوران معمول است، . است] آزاد

کند که با آمدن گوايدو در ونزوئال زندگی کارگران و زحمتکشان تا سر حد   در يک مصاحبۀ ويدئی اعتراف میًعلنا

که گوايدو را می " مردمی"ھمان . حمايت کرد" قيام مردم"بته بايستی از نابودی وخامت سقوط خواھد کرد اما ال

" ال ھيگوئرا" سال قبل از ٥٢اربابان اين بزھکاران سياسی از . ھمان بچه پولدارھا و ميليونرھا و ميلياردرھا. خواھند

قکان و شيادان رذل نيز صدا درآورند و اين دله اليسم در امريکای التين را بيند تا زنگ ناقوس مرگ نھائی سوس امنتظر

به پايکوبی در مرگ " زنده باد خط سوم"لمان ھستند تا با شعار اھمانند الشخوران منتظر پيروزی ناتو و يونکرھای 

ر، جالد مردم عراق مبلغ آن بود و امروز خط سوم يخط سومی که تونی بل.  بپردازند سوسياليسم در امريکای التين

موران ارسال أ ھمان شخصی که م-مور ويژۀ کمک رسانی انسانی به ونروئالأم(مز واقعی اينھا جوخه ھای مرگ آبرا

)  انسانی بوده است حت عنوان ارسال کمکھایتتجھيزات نطامی به کنترا در نيکاراگوئه و جوخه ھای مرگ در کلمبيا 

  .و سيا و موساد است، که اکنون شروع به فعاليت کرده اند

د تبليغات رھبران نظامی و ت خواھند کرد و خزعبالت سياسی اين مزدوران، ھماننتوده ھای زحمتکش ونزوئال مقاوم

مريکای التين اشان در پنتاگون و برلين و بورژوازی مسلط غرب، در نتيجۀ مقاومت آن توده ھای زحمتکش در سياسی 

مريکا النی از تھاجم ناتو و برای اين افراد دير يا زود راھی جز دفاع ع. و موج ھمبستگی بين المللی رنگ خواھد باخت

يلی و چبايد علنا ساقدوشی خود را برای مجريان کودتای . مريکای التين باقی نخواھد مانداو جوخه ھای مرگ در 

  .تالش برای جلو گيری از وقوع سناريوی سياه است: کد آشنا و آبرو رفتۀ آنھا نيزفعال. کنترای نيکاراگوئه اعالم کنند

يز تعلق آن به جنبش دمکراسی، فمينيسم و ساير جنبشھای جندری و ساير اقشار و طبقات غير در مورد چپ سکوالر ن

کارگری، در شرايطی که اين جنبشھا خود به جزئی الينفک از بورژوازی جھانی و ترانس آتالنتيک شده اند؛ نيز الزم 

رائی و بارآوری سيستم سرمايه داری ثر از سيستم کارآؤبه تذکر است، که با جذب آنھا در بوژوازی غرب، به جزئی م

 مالی و مادی و دستگاه دولت را –اين انتگراسيون طبقاتی حمايتی فعال از اين پايگاه طبقاتی . درغرب تبديل شده اند

بسياری از اين ھا . شود کند و ھمانطور که مارکس نشان داد، باعث استحکام ھمه جانبۀ سيستم حکومتی می ديکته می

از طريق بنيادھا و نھادھای (مالی – و داوطلبانه به ارتباطی ارگانيک تر سياسی   -–  راتررفته انداز اين سطح ھم ف

ھمسوئی حوثی ھای "اگر تا به امروز و با بھانۀ . حاکم وارد شده اندبا سيستم سرکوب سياسی ) دولتی و يا ان جی اوھا

گرفته ان قه دست دمکراسی غرب خفه نظامی بيگناه در يمن بدر برابر نابودی صدھا ھزار کودک و غير " يمن با ايران

اين " چرنديات مربوط به خط سوم"در مورد ونزوئال و کوبا نيز در وھلۀ اول سعی خواھند کرد، با نشخوار . اند

 ... تا زمانی که در نتيجۀ مقاومت توده ھای زحمتکش در ونزوال، کوبا و. برخورد حمايتی از کودتا چيان را ادامه بدھند

، "برای جلوگيری از خونريزی مردم"ند با دفاع تمام قد از کودتا  اآنموقع مجبور. ديگر اين امکان برايشان باقی نماند

    .نام واقعی اين مزدوران کمونيست امپرياليستی است و نه کارگری.  چھرۀ کريه سياسی خود را نشان دھندًرسما

  رسعيد عطاپو

  ٩٧ ]حوت[اسفند ٣ -  ٢٠١٩ روریب ف٢٢

  ا محل قتل چه گوار–ھيگوئرا ال (*) 

  

  : يادداشت

بر می آيد، ايستاده شدن آنھا در کنار " حزب کمونيست کارگری ايران"تاجائی که از موضعگيری ھا و تاريخ مبارزاتی 
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 است و نه ھم آخرين آن خواھد ماند، مگر اين که پرولتاريای رزمندۀ ايران با ارب نه اولينيستی نيروھای اشغالگر امپريال

. از بين ببرندرا  باند ھائی نيران امپرياليسم در ايران، بستر فعاليتھای چنرژيم آخوندی و بقيه نوکپوزۀ به خاک ماليدن 

امپرياليسم جنايتگستر امريکا به بھانۀ رسوا  زمانی که  سال قبل از امروز١٨درست " ونيست کارگری ايرانمحزب ک"

زاديھای دموکرايتک به خصوص برای زنان و مبارزه عليه آ تأمين حقوق و ، طالب،زم مبارزه عليه تروريو نخنمای

 سرازير و نيستی را بر مردم دربند افغانستانغانستان لشکر کشيده از زمين و فضاء باران مرگ برافمواد مخدر، 

افغانستان و خلق أئيد تجاوز غارتگرانۀ امريکا نه تنھا خودش را در باتالق ننگ و نفرين خلق ساخت، در ھمان زمان با ت

جم غفيری از ذھن چپ نماھا، " لۀ کاذبقب"غرق ساخت، بلکه به مثابۀ ھای آزادۀ جھان و جنبش ھای ضد امپرياليستی 

  .يز نمودنتأئيد اشغال وت مسموم و آلوده به خياننيروھای چپ ايرانی و افغان را 

 شده است، آنچنان ثابت قدم اند که المعا" منصور حکمت"از آن جائی که از طرف شخص شان آنھا در اتخاذ مواضع 

ء و شکار شدن تمام ادعاھای دروغ امپرياليزم جنايتگستر امريکا و شرکاآ و  سال١٨حتا امروز بعد از سپری شدن 

 ھزار افغان ظرف اين ٢٠٠و کشتار بيش از  -ادی و طالبھ ج-شکار و علنی آنھا با ارتجاع ھار مذھبیآسازش ھای 

، ضمن انتقاد از خود از خلق دلير ھنوز ھم حاضر نيستند... تيف در اکثر بمباردمان ھا ومدت و استفاده از مواد راديواک

  .ما پوزش بخواھند

ضد امپرياليستی و به مثابۀ بخشی از جنبش آزاديخواھانه، " آزاد افغانستان-افغانستان آزاد"تا جائی که برای پورتال 

  :و باز ھم می نگاريم افغانستان رابطه می گيرد، ما بار ھا اعالم داشته ايم مترقی

 آن نھاد باشد، بلکه آنچه  نمی تواند به تنھائی معرف ماھيت و کرکترنام و نشانی که يک گروه سياسی برخود می گذارد

در ھمسوئی با امپرياليزم و . است تاريخ ايستاده ماھيت و کرکتر آن نھاد را معين می سازد، اين است که بدانيم در کجای

خاب نموده است،  ديريست که جايگاه خود را در کنار امپرياليزم و صھيونيزم انت"ککاح. "ارتجاع و يا در تقابل با آنھا

  .مطرح نيستما از اين رو ديگر برای 

 AA-AA ادارۀ پورتال

  


