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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 کار ايران 

 ٢٠١٣ مارچ ١٢

 چه حکومتی در ونزوئال بر سر کاراست

   درگذشت رھبرملی و دمکرات ونزوئالۀبه بھان

  

ور ونزوئال امپرياليستھا به جشن و پايکوبی پرداخته اند، نوکرانشان به با درگذشت ھوگوچاوز رھبر ملی و دمکرات کش

. خاطر  دشمنی با جمھوری اسالمی با ُکرامپرياليستی ھمصدا شده انده سماع نشسته  وعده ای نادان و فريبخورده نيز ب

ما به . نان داغ استھمچ" وابستگی وعدم وابستگی، سوسياليستی و يا بورژوائی"بحث بر سرماھيت حکومت ونزوئال و

له می پردازيم تا کمکی ولو کوچک در أمسطورمختصربه ھمين ه االت  بؤ درگذشت ھوگو چاوز و پاسخ به اين سۀبھان

  .تنوير افکار کرده باشيم

که  رغم اين که از مناسبات سرمايه داری حمايت می کند و علی رغم اين  در ونزوئال حکومتی بر سرکار است که علی

 ۀو نمی تواند بندھای وابستگی اقتصادی خويش را از کنسرن ھا و سرمايه ھای مالی امپرياليستی ببرد از نقطنتوانسته 

نمونه ھای حکومت دکتر محمد مصدق درايران، سوکارنو در اندونزی، جمال . نظر سياسی اين حکومت مستقل است

واتماال و نظاير آنھا حکومتھائی ھستند که گرچه عبدالناصر در مصر، بن بال در الجزاير، النده در شيلی، آربنس در گ

اين مفھوم و تنھا به اين مفھوم از نظر اقتصادی وابسته به حساب ه ند و با مالی جھانی گرفتارۀ تارھای سرمايۀدر چنبر

  امپرياليستھا نيستند و سياستھایۀزيرا تابع ديکت. می آيند، ولی از نظر سياسی حکومتھای مستقل محسوب می شوند

البته ھمواره اين مبارزه ميان حفظ استقالل ملی و ھجوم سرمايه . خويش را بر اساس اوامر امپرياليستھا تدوين نمی کنند

ھای مالی و فشارھای سياسی امپرياليسم وجود دارد و تا طبقات ھست نيز وجود خواھد داشت، ولی مسلم است که 

ار و پود سرمايه جھانی گير کرده و به اميال امپرياليستھا گردن می حکومتھائی که فاقد استقالل سياسی اند سريعتر در ت

پيدايش . نھند، ليکن تمام اين واقعيتھا ناقض آن نيست که حکومتھای مستقل در جھان وجود دارند و وجود خواھند داشت

ھواداران  . ملل برای کسب آزادی و رھائی ملی استۀطبقاتی و مبارز ۀ مبارزۀثمراين حکومتھای مستقل خود 

 نه به توسعه طلبی و سرکرده گرائی امپرياليستھا برای غارت جھان و امپرياليسم و يا نافيان تئوری امپرياليسم طبيعتاً 

اين . نام مبارزات رھائيبخش و برای کسب و يا حفظ استقالل ملیه نابودی استقالل ملل معتقدند و نه به پديده ای ب

حزب کمونيست  ”ۀما در ايران با نمون.  ممالک متحد امپرياليستھا ھستندۀھمجريانات ارتجاعی در عمل ھميشه در 

ھواداران نظريه ارتجاعی منصور حکمت ھمدستان امپرياليستھا ھستند و از تجاوزات امپرياليستی  ” کارگری ايران

  .حمايت می کنند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

جلوه می دھند و ” راستروانه”کرده آنرا  جريانات ارتجاعی ھستند که عليه استقالل ملی قد علم ۀترتسکيستھا نيز ازجمل

  .در عمل ھميشه ھمدست امپرياليستھا و فاشيستھا بوده اند

 بورژوازی  کوچک و ملی است که سالھاست به ۀ پرولتاريای ونزوئال نيست، نمايندۀرژيم حاکم در ونزوئال نمايند

ه خواست پرولتاريا نيز به حساب می  در جھتی است کی از آنرھبری چاوز سياستی را در پيش گرفته است که بخش

با راه انداختن اعتصابات .  رسمی خويش بدل سازندۀدرعوض امپرياليستھا می کوشند ونزوئال را به مستعمر. آيد

 مردم درھم شکسته شده است ۀارتجاعی و به نفع امپرياليسم، با انجام کودتای نظامی که ھر بار با مقاومت سرسختان

 ضد ۀھمين نفس شکست امپرياليستھا در ونزوئال، موجی از مبارز.  چاوز را سرنگون کنندتالش کرده اند حکومت

ما با اين مبارزات در . وجود آورده است که توده ھای مردم را به خيابان می آورده امپرياليستی در امريکای التين ب

قايع جاری در ونزوئال در يک شرايط بين المللی خاص و تھاجم و. رو بوده ايمه روب...  وارجنتاينبرزيل و مکزيک و 

را يک جنبش ملی و دمکراتيک برای شرايط بھبود پيشروی جنبش  افتد که می توان آن جھانی امپرياليستی اتفاق می

  .  کارگر و توده ھا وشرايط بحران آشکار امپرياليسم و تضعيف او توصيف نمودۀانقالبی طبق

  . جنوبی استیمريکااويژه در ه ری در ونزوئال دارای اھميت عمده بوقايع و حوادث جا

ضد "و " ديکتاتوری" سرمايه داری و امپرياليستی ومرتجعين رنگارنگ دولت ونزوئال را دولتی ۀطبقات حاکم

تناق و توصيف می کنند وبا سوء استفاده ازروابط ديپلماتيک ونزوئال با ايران محيالنه می کوشند فضای اخ"  دمکراتيک

چسبانند و افکار عمومی جھان را برای دخالت و توطئه و کودتا در فضای حاکم بر ونزوئال بسرکوب در ايران را به 

  .اين کشورفراھم سازند

 نا گفته روشن است مخالفت ونزوئال با تحريم و تجاوز نظامی به ايران سياستی انساندوستانه و مترقی است و به نفع 

ئيد سياستھای ويرانگر جمھوری اسالمی و سرکوب کارگران و أکشان است، ولی ھر نوع تکارگران و عموم زحمت

ی که باشد سياستی ناصواب ومغاير با منافع مردم ايران است و به روابط برادرانه و به ھر دليل و توجيھزحمتکشان  

نه را رفقای حزب برادر ما حزب  مھم و آگاه گراۀاين وظيف. انترناسيوناليستی خلقھای دو کشور لطمه وارد می سازد

درستی انجام ه و تبليغ آن درميان مردم ونزوئال ب) توفان(ئيد خط مشی حزب کارايرانأمارکسيست لنينيست ونزوئال با ت

اين است فرق بين روابط انترناسيوناليستی بين دو حزب برادر و . می دھد و از مبارزات مردم ايران دفاع می کند

بدين رو مارکسيست لنينيستھای ايران و ونزوئال مبارزات خلقھای دو کشور را .  احزاب بورژوائیروابط بورژوائی بين

  . خود جھت کسب آزادی و سوسياليسم می دانندۀرا بخشی از مبارز درک کرده و آن

رد به در پايان خوب است مجددا به اين نکته اشاره کنيم که در صفوف جنبش مارکسيست لنينيستی در گذشته  در برخو

 در مواضع مارکسيستی لنينيستی قرار داشت در کنار که سابقاً ” پرچم سرخ”حزب .  ونزوئال اختالفی بروز کردۀپديد

ياری امپرياليستھا و اليگارشی ونزوئال رفت و تالش کشور ونزوئال را برای حفظ ه نيروھای تروتسکيستی و ارتجاعی ب

جنبش جھانی مارکسيستی لنينيستی .  به چرخ پنجم امپرياليستھا بدل شداين حزب عمالً . استقالل ملی به فراموشی سپرد

نمی توانست وجود چنين دمل چرکينی را در درون خود تحمل کند و به گمراھی بسياری کمونيستھای صديق ونزوئال 

ژه در ويه م با رضايت و يا سکوت حساب شده می توانست به حيثيت مارکسيست لنينيستھا بأسکوت تو. ياری رساند

ل جھانی تصميم گرفت نه تنھا اين حزب را پس از بحثھا و – عمومی احزاب م جلسۀ. مريکای جنوبی لطمه بزندا

 نظری مھمی را نيز عليه وی در ونزوئال ۀتالشھای فراوان برای نجاتش از صفوف خود اخراج کند، بلکه مبارز

  . ل ندارد-ريان کوچکترين قرابتی با مسازمان داده به کارگران و زحمتکشان ونزوئال بگويد که اين ج

که بر ھيچ ” انترناسيوناليسم پرولتری”برای مارکسيست لنينيستھا آنچه مھم است اعتقادات نظری است و نه آن نوع 

يک زد و بند مافيائی است که با مارکسيسم لنينيسم قرابتی ” انترناسيوناليسم پرولتری”چنين .  علمی متکی نباشدۀزمين
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نظر ما ه اين ب. بستگی جھانی تنھا بين مارکسيست لنينيستھا مستقر است و نه با دشمنان مارکسيست لنينيستھم. ندارد

  .نوع درست برخورد کمونيستی است

  

  )توفان(حزب کارايران

  ١٣٩١ ]حوت[ اسفند ماه٢٠يکشنبه 
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