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های مختلف ملی و بین المللی بیان کرده است،تضادهای عمده در حال حاد برنامه همانطوری که رهبری حزب ما در اسناد و

سیاست . آمریکا و نوکرانش دیددولت گستاخانه تر اقدامات  در این تغییرات را میتوان در روزهای اخیر. شدن هستند 

شک و تردیدی در مورد اثرات اقدام مداخله گرانه، نوع  هرموجب زدودن  شود وواضح تر می هر لحظه  امپریالیستی

جدی به  آسیبمسبب  این سیاست ها . میشود علیه جهان، منطقه و در حال حاضر علیه مردم ونزوئالمردمی  تهاجمی و ضد

تر از همه ابزار محلی و منطقه ای که بیشبومی و بورژوازی  آنها  بربه اجرا در آوردن  ند  و برای شده اتوده ها اقتصاد و 

 .زحمتکشان اثر میگذارند  اتکا شده استاکثریت بر 

  

حق تعیین سرنوشت علیه برکه ای  های خود فروختهحمایت بعضی از دولت  بر روی مپ دونالد ترا مافوق ارتجاعیدولت 

در سازمان کشورهای (  Almagro )آلماگرو محکوم شدنی عروسک ات اقدام وعمل می کنند، حساب بازکرده ملتها 

 در عین حال، . ات عمل میکنند را تایید میکندانحصار ت بهدر خدم اهائی کهو همچنین همه ابزار( OAS )آمریکائی 

برای افزایش استثمار و سرکوب علیه اکثریت  ولکه توسط صندوق بین المللی پضد مردمی اقدامات  رهبران این کشورها 

برای انقالبیون روشن تر شود هر روز که این باعث می شود . در کشورهای خود اعمال می کنندمردم طراحی شده اند را 

 .دقرار گیرن باید در این لحظه  کدام  طرف در که 

. ستی و مبارزه برای آزادی از وابستگی استتضاد اصلی در این وضعیت منطقه ای، به طور کلی، بین ستم امپریالی

و منافع است ، که به طور سنتی سلطه خود را حفظ کرده  آمریکابین امپریالیسم، عمدتا امپریالیسم ای ، این مبارزه مشخصا 

زمان ها از خط انقالبی  گاهیو ی و رویزیونیستی گاهی اوقات از پروژه های اصالح طلب که  استثمار شدگاناکثریت 

خط بین همان  ینکاربرد تاکتیک های صحیح دارد که برای کمونیست های راستعمدتا بستگی به  این. د استحمایت می کنن

که وحدت ی تاکتیک ،ان هنوز به قوت خود باقی است  ،  پس از بینانگزاری آن  بین الملل  سال 011. الملل  سوم است

به سوی آزادی کامل رژه  در را  پرولتاریاو ، تبلیغ میکند  فاشیسمنطفه و  یامپریالیستکالن ا سرمایه برای مقابله برا نیروها 

 .گرد هم می آورد جهانگان ستمدیده 

مختلف  طبقاتکه و فزاینده ای مستقیم و مستقل  همبارز -اتحادیه اروپا  –آمریکا  یدر ونزوئال، مبارزه علیه بلوک امپریالیست

طور عمده در مبارزه بین این مبارزه ب در رسانه های اصلی،  .، پیشروی خوبی دارد هستند آن در گیردر  اجتماعی

خواسته های جریان  چند گرایشی با و ، ای دارد هزینه به هرکه قصد کنترل دولت را   ، طرفدار یانکیسنتا  بورژوازی 

پرولتاریا و توده های مردمی را در هدف  ونشان داده   روسیه –به بلوک چین نزدیک جریان خود را  این. بیان میشود ملی

این . در بحث و بسیج اصلی و، در مبارزات هستیم  اما ما باید اعالم کنیم که ما در خیابان. جایگاه دوم قرار داده است

این یک چالش عظیم برای . را باز میکند مبارزه برای آزادی ملی و سوسیالیسم خط مردمی فرصت بزرگی برای تقویت 

تالش می مردمی  یانقالبما به طور مداوم برای تثبیت سطح باالتری از سازماندهی و بسیج جنبش  است، نیروهای انقالبی 

 .کنیم



این . اعتماد مردم برای تقویت جریان سیاسی استقالل طبقاتی ادامه دهیمبه کسب ما مارکسیست لنینیست ها وظیفه داریم که 

اتحادیه اروپا، و  - آمریکاامپریالیستی بلوک برای سازماندهی مقاومت در برابر  ایجاد اتحاد نیروهای خود و  به انباشت

کمک می کند تا دشمنان خود، سرمایه مردم این به . نیاز دارد تالش برای بهبود شرایط زندگی اکثریت مردم به  همچنین 

 آنرا  و همچنین همدستان داخلی و خارجی ست آنها ب درد و رنج مسسکه آن امپریالیسم را  باالترین مرحله داری و 

دستیابی به اهداف مورد است و در پیشرویدر حال با مشکالت عدیده ه هعلیرغم مواجونزوئال ی پرولتاریا . شناسایی کنند

همراه با بطور انتقادی و  از دولت مورد حمله امپریالیسم  ی روشنی دارد وآگاه استراتژیک طبقه کارگر، دهقانان و مردم

 . مطالبات حمایت میکند

باین درک  حوزه مبارزه، درون می کنیم و حزب ما، از تعدیل   شرایطین ارزیابی عینی ترپس در  را  خودما تاکتیک های 

  امپریالیستی هاجم افزایش تاقتصادی و پیامدهای بحران  نه تنها  ازناشی ، یک وضعیت پیچیده سیاسی در است که ما رسیده 

با وجود این، جنبش انقالبی طی . ،  بسر میبریم ضعف های جنبش انقالبیو  دولت گذشته و حال هایسیاست اتبلکه از اشتباه

 این دولت فرآیند . عالوه بر وضعیت کنونی، مشکل ساختاری دولت بورژوایی وجود دارد، اما  سال گذشته رشد کرده 01

به عنوان یک  بزیر کشیدن نیروی رقبیی که دولت در  در عدم توانایی توان آنرامی  و تاسرا نشان داده فروپاشی خود 

پایه ساختاری در کوتاه مدت حل نخواهد شد و این امکان مشکل این به ما نشان می دهد که . دید شودمیقدرت موازی ظاهر 

 .کار کنیمهم راهبردی دورنمای بر روی به همین دلیل است که ما باید . را برای تغییرات اساسی ایجاد می کند

 

 -حوادث این روزهای اخیر نظرات  ما را در مورد فروپاشی دولت و همچنین در مورد نقش بلوک امپریالیستی آمریکا 

سوء آنها خط ، اما هر چند  ضد و نقیض  که نتیجه تناقضات درونی بلوک است .  اتحادیه اروپا  و نوکران آن تایید می کند

 به روند تجزیه دولت که ونزوئال درگیر آن است را حفظ میکنند و این  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آشفتگی ده از استفا

این روند روز به روز عمیق تر می شود و منجر به مذاکره برای توزیع ثروت کشور در میان قدرت های  .کمک میکند

همانطور که در دوره هائی در تاریخ کشور اتفاق  .البی می شود، تجاوز خارجی، کودتا یا حتی یک وضعیت انقی امپریالیست

 .خواهد بود بازیگران مردمیبصحنه آمدن  و گرایشات گوناگون درگیر این نتیجه مبارزه افتاده است، 

و میهن دوستان  ما همه انقالبیون،  دارند بسوی وضعیتی قهرآمیز هدایت میشوند،  که،  ییدر مواجه با این سناریوها

مشخص با مردم ونزوئال شرایط یک همبستگی  که را فرامیخوانیم فرهیخته  دموکرات ها، کارگران جهان، دهقانان و مردم

ادامه سناریوئی  درهرمقاومت و مبارزه را  مردم ونزوئال .  آماده کنند را ، با اطمینان به مبارزه و مقاومت مردمشان،

، بر پایه مشروعیت از کشور  ینیستها و به ویژه حزب ما برای سازماندهی دفاعلن-ما مارکسیستو طبقه کارگر  داد، خواهند 

این نیروها  بر این . فعالیت میکنند  ، دهد باید انجام  جامعه  و اکثر اعضایخود منافع  ظکه پرولتاریا برای حفاقداماتی 

و برای وحدت طبقه کارگر و مردم بر روز افزون برای مبارزه را  شرایطد نکه تناقضاتی که در منطقه وجود دارباورند 

با نیروها پراکنندگی با دشمن اصلی و مشترک مردم بدون  تاایجاد میکنند  هائی که خصلت منطقه ای دارند اساس تاکتیک 

 . حمله به مترسک مقابله کنند

 ! سوسیالیسم تنها با اتحاد کارگران و دهقانان در قدرت و خلق مسلح ساخته میشود
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