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  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١٧ اگست ١٢
  

 )توفان(بيانيه حزب کار ايران
  در مورد رويدادھای ضد انقالبی اخير در کشور مستقل ونزوئال

  !ئال کوتاه بادونزودست امپرياليسم امريکا از 
  

بر آن ) توفان(ابد، حزب کار ايرانيی با توجه به اخبار دروغی که در مورد رويدادھای ضدانقالبی در ونزوئال انتشار م

رويدادھای اخير ونزوئال . ی التين را در مورد اين رويدادھا منتشر کندامريکا مارکسيست لنينيستھای ۀشد که نظري

. تواند به صورت مسالمت آميز صورت گيردھرگز نمی" بوليواری"ليسم واقعی و نه دھد که گذار به سوسيانشان می

دھد که عنصر قھر و خشونت اھرم اساسی تخريب و نابودی کشور توسط ضد انقالب  مردم نشان میۀ مبارزۀتجرب

ابود نگردد، تا اين ضد انقالب توسط مردم مسلح و مصمم در تحت يک رھبری انقالبی سرکوب و ن. ضربه ديده است

ضد انقالب از خرابکاری، ھمدستی با امپرياليسم وارد کردن جاسوس و مزدور از خارج از کشور، بسيج لومپن 

 اقتصادی و خرابکاری در چرخ توليد و توزيع، احتکار مواد غذائی و ۀپرولتاريا، ھمدستی با امپرياليسم برای محاصر

س و نااميدی، سرخوردگی، تشويش أ يۀجاد و دامن زدن روانی به روحيی ناشی از آن و ايتداروئی و استفاده از نارضا

  .داردو ارعاب دست برنمی

ھا انتخابات دموکراتيک در اين کشور از تخريب دست برنداشته است و ھرگز نتايج رغم ده  ضد انقالب ونزوئال علی

الب تا زمانی اعتبار دارد که منافع دموکراسی برای ضدانق. ھای مردمی را به رسميت نشناخته استپرسیاين ھمه 

فريب اين تبليغات روانی را خوردن که دموکراسی امری ناب و غيرطبقاتی است، . اقليت آنھا را در نظر داشته باشد

الھام از دموکراسی ماند و با نتھای انقالبی اين ملت وفادار بدولت حاکم در ونزوئال بايد به س. پايان استآغاز شکست بی

ھای خرابکار و ضد انقالبی را نابود کند در غير اين صورت اين خون ی با بسيج مردم مسلح، اين گروهئ تودهمردمی و

با ارتجاع و امپرياليسم نبايد . ھای کاراکاس جاری خواھد شدمبارزان و فرزندان قھرمان ونزوئال خواھد بود که در جوی

-  ھم اکنون با کشتیامريکاامپرياليسم .  به شکست خواھد انجاميدخير آقای مادوراأاين سياست مماشات و ت. مماشات کرد

ھای نظامی خويش مانند راھزنان دريائی خالف نص صريح منشور ملل متحد، کشور مستقل ونزوئال را بربرمنشانه 

ا، ھ"آربنس"ھا قاتالن  اين کشتیۀدر عرش. دھد ورود مواد غذائی به اين کشور را نمیۀمحاصره کرده است و اجاز

 و اندايستاده... ھا "کيسينجر"ھا و "اشتروسنر"ھا، "فوجيموری"ھا، "سوموزا"ھا، "پينوشه"ھا، "ويدال"ھا يعنی "آلينده"

  .کنندآشامی روزشماری میبرای پياده شدن و خون
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تنھا به ثباتی تصميمی و بیدولت مادورا با مصالحه با ضد انقالب فرصتھای فراوانی را از دست داده است و اين بی

 اوضاع کافی تغيير ننموده و نيروی آنھا برای تغييرشود که تصور خواھند کرد وضع ھا منجر می تودهۀتزلزل روحي

  .ترحم به ضد انقالب خيانت به مردم و انقالب است. نيست

     

  :المللی احزاب و سازمانھای مارکسيست لنينيستکنفرانس بين
  !کنيمشونت ارتجاعی عليه مردم را محکوم میخ تقبيح نموده وما دخالت امپرياليستی در ونزوئال را

 اروپا و ھمچنين سازمان ۀ، کشورھای امپرياليستی اتحاديامريکا امپرياليسم ۀحوادث جاری درونزوئال بيانگرمداخل

ر دی التين که مقر آن امريکا و بسياری از کشورھای امريکاسازمان ضد کمونيستی شامل ( ئیامريکاکشورھای 

 ۀيافتشونت ارتجاعی سازمانخاين حوادث، . ی التين در کشور استامريکاو دولتھای ارتجاعی )  توفان-اشنگتن استو

کنند و خواھان نابودی پيشرفتھای اليگارشی و نيروھای ارتجاعی که برای بازگرداندن امتيازات گذشته تالش می

  . گذارد در پيش چشم جھانيان به نمايش میھستند را"  انقالب بوليواری"اصطالح ه  اول بۀاجتماعی مرحل

امپرياليسم يانکی از اقدامات دولت ونزوئال برای جبران خسارات ناشی ازبھره برداری از نفت و دخالت چين در 

 منافع ۀکند و در مقابل بر شدت اقدامات خود برای کسب و توسعرا تحمل نمی اقتصاد کشور دل خوشی نداشته و آن

  .در ونزوئال افزوده است داری از نفت و منابع طبيعی و بازار وسيعترخويش در بھره بر

 طبقات و قشرھای اجتماعی، ۀجدالھای سياسی و اجتماعی به خيابانھا کشيده شده و ميليونھا نفر کارگر و جوان، ھم

کنند سرباز مزدور عمل میشکل ه ليس درگير آن ھستند و از طرف بورژوازی عناصر لمپن که بونيروھای مسلح و پ

  . اندبسيج شده

ترين نيازھای مردم ونزوئال نا توان است و آنچه را که دولت نيکالس مادورا نشان داده است که در پاسخ به ضروری

ھای ناکارآمدی  دولت و سياستھای سازشکارانه با  کمپانی.  وجود آورده استه ناميده اند ب" تحول داخلی"خودشان 

 امنيت جامعه ًھای تبھکار که شديدا بھداشتی شده و دولت به دستهۀجب کمبود مواد غذائی، دارو،  و مواد اوليوابسته مو

طور عظيمی  افزايش يابد و ه دولت مادورا اجازه داده است که قروض خارجی ب. کنند امکان رشد داده استرا تھديد می

فساد اقتصادی در سطوح باالی حکومت لنگر . وده استدرھای کشور را بر روی امپرياليستھای چين و روسيه گش

اين  موجب رشد بيکاری و کميابی . بردشود رنج میونزوئال از بحران اقتصادی که ھرروز شديدتر می. انداخته است

 در صد رسيده است ايجاد نموده، و ارزش پول را مکررا کاھش داده ٧٠٠در کشور شده  و تورمی که ھم اکنون به  

  . است

ن بوليواريسم که خواستار استعفای نيکالس مادورا و لفاعنوان مخاه ارتجاع و امپرياليسم برای به بازی گرفتن مردم ب

 . انتخابات زودرس ھستند اين شرايط را مورد سوء استفاده قرار داده است

نفع امپرياليسم، ه  بشوند بيانگر ابعاد بحرانی است که خطر حل آنآميز که روزانه حادتر میدھای خشونتبرخور

ايم که در ونزوئال انقالب سوسياليستی درحال تکوين نيست، که ان کردهبارھا بيما .  اليگارشی و ارتجاع وجود دارد

. انديرات دمکراتيک فراتر نرفتهيبنای سوسياليسم در حال ساخته شدن نيست، که سياستھای اعمال شده از سطح تغ

مند شدن از مزايای اند، آروزی بھرهتغييرکارگران ونزوئال خواھان . استامروز اين وضعيت ھمچنان پا برج

کارگران اميد و .  ھستند،برای آنھا نياورد" سوسياليسم قرن بيست و يکم"و" انقالب بوليواری"سوسياليسمی که  

 .  د سوق دھدطرف خوه تواند در نسبت باالئی آنھا را بدھند و نيروی راستگرا میانتظارات خود را از دست می
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ھای ونزوئال در پی بديلی ھستند که مارکسيست لنينيست ھای راستين، انقالبيون و دمکراتھا، وکارگران پيشرو، چپ

 اين ۀرو ھستند که توسعه ھای عظيمی روبدشواریآنھا با . ھا را در خود داشته باشد کارگران و تودهۀمنافع حال و آيند

کنند که به مبارزه برای انقالب سوسيالستی موفق،  آنھا در مسير درستی حرکت میکند اماروند را خيلی دشوار می

 .زودتر بھتر از ديرتر، منجر خواھد شد

-طلبی پاسخی واقعی برای خواستدھند که پوپوليسم و اصالحافتد يکبار ديگر نشان میوقايعی که در ونزوئال اتفاق می

-نمی" انقالب قرن بيست و يکم"و "  انقالب بوليواری"بيانگر آن ھستند که اين وقايع .  نيستتغييرھا برای ھای توده

ونزوئال و نقاط ديگر جھان، چه حال و چه :  امپرياليسم را درھم شکنندۀتوانند زنجيرھای استثمار سرمايه داری و سلط

گر ھستند  سلطهۀخش از طبقطلبی و پوپوليسم بيان اين و يا آن بکه اصالح در زمانھای مختلف در طول تاريخ، بر اين

 .  زنندد میئيأ مھر ت،اندداریطور عينی حامی نظام سرمايهه که ب

تنھا انقالب سوسياليستی، تنھا سوسياليسم، راه کسب عدالت اجتماعی : کنندد میئيأھا مواضع ما را تمارکسيست لنينيست

 ۀتواند آزادی خويش و آزادی ھم است که می کارگرۀو آزادی و دمکراسی  برای کارگران و مردم است، تنھا طبق

  . بشريت را سامان دھد

ی امريکاھای  مارکسيست لنينيستجلسۀالمللی احزاب و سازمانھای مارکسيست لنينيست،  ھماھنگی کنفرانس بينۀکميت

رياليستی اروپا  و   اتحاديه امپۀ اقتصادی ونزوئال، مداخلۀ و تھديدش مبنی بر محاصرامريکا امپرياليسم ۀالتين، مداخل

ما خشونت ارتجاعی . کند تقبيح میًی التين با ضد انقالب در ونزوئال را شديداامريکاھمدستی دولتھای ارتجاعی 

داريم که مشکالت ونزوئال بايد توسط مردم آن و به نفع ما اعالم می. کنيماليگارشی و نيروھای راستگرا را محکوم می

  . وندھا حل و فصل شکارگران و توده

ھای راستين و ھا، با چپ کارگر و مردم  ونزوئال، با دمکراتھا و ضد فاشيستۀما حمايت و ھمبستگی خود را با طبق

ما ھمچنين ھمبستگی . داريمانقالبيون، با پرولتاريای انقالبی متشکل در حزب مارکسيست لنينيست ونزوئال اعالم می

ی ضد ئ تودهۀ  ونزوئال و سازمانھای سياسی و اجتماعی که در اتحاديیئ تودهۀخود را با سازمانھای متشکل در جبھ

  .داريمامپرياليست و انقالبی ونزوئال گرد آمده اند ابراز می

  المللی احزاب و سازمانھای مارکسيست لنينيست  ھماھنگی کنفرانس بينۀ کميت

  ی التينامريکا احزاب مارکسيت لنينيست جلسۀ

 ٢٠ ١٧جوالی-- اکوادور–وتو ئيک
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