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  :هوگو چاوز

  
 تردیدی در من باقی نمانده، همچنان که بسياری از . روز به روز من بيشتر متقاعد می شوم"

 درون ز داری را نمی توان اهاما سرمای. رفت روشنفکران گفته اند، باید از سرمایه داری فرا
 سوسياليسم .پشت سر گذاشتآن را که با سوسياليسم می توان پشت سرگذاشت، بلخود 

 همچنين متقاعد شده ام که این امر می تواند در قالب ،من. راستين، همراه با برابری و عدالت
  ."گتن تحميل می شودنموکراسی رخ دهد، اما نه آن نوع  دموکراسی که از سوی واشد
 

 راجع به سخنرانی هوگو چاوز در استادیوم "آلن وودز"متن زیر مقاله ای است از : اشاره
Gigantinho این سخنرانی  در). پورتوآلگره( در نشست اختتاميه فوروم اجتماعی جهان

چاوز چشم اندازها و مسيری را که انقالب باید طی کند بررسی کرده است که به سبب 
 )م. (تر اخير حائز اهميت فراوان است شات رادیکالگرای

  
انقالب بوليوار به عنوان یک انقالب دموکراتيک ملی با هدف آزاد کردن مردم ونزوئال از 

کرد، آغاز  حاکميت اوليگارشی فاسد و تباهی که به عنوان بنگاه محلی امپریاليسم عمل می
ستوار در دفاع از انقالب بوليوار در گرایش مارکسيستی در انقالب به طور محکم و ا. گشت

مقابل دشمنان دوگانه اش یعنی اوليگارشی و امپریاليسم ایستادگی کرد اما دائمًا متذکر می شد 
رعيتی  -که تنها راه حفظ انقالب و پيش بردن آن به پيروزی نهایی، برچيدن بساط نظام ارباب

  .و سرمایه داری است
فرمان اصالحات ارضی حکایت از چرخش مسير انقالب و ملی کردن اخير کارخانه ونپال، 

کارگران و دهقانان در هر کجا مشتاقانه از این . به سوی مقابله قاطع در برابر دشمنان دارد
نگتن تا لندن ه، این امر خشم ارتجاع را از واشاگرچ. معيارهای انقالبی استقبال می کنند

تنها راه شکست . سه و تعرض به آن هستنددشمنان انقالب درحال تدارک دسي. برانگيخته است
  .و قاطعی است عليه آنهاضربه های جدید دادن آنها 

کامًال مشخص است که برخی اشخاص در رهبری . اما در اینجا یک مشکل سر برمی آورد
جنبش بوليوار، در شور و اشتياق رئيس جمهور برای انقالب شریک نيستند و بعضی از 

رئيس . و انتقادات رک او عليه امپریاليسم آمریکا برآشفته اندمشاوران او از لحن ثابت 
او با اشاره به توصيه های برخی از مشاوران . ها قرار نگرفته جمهور تحت تاثير این حرف

برخی از مردم می گویند که ما نمی توانيم چيزی بگویيم یا کاری بکنيم که : "نزدیکش گفت
او سخنان قهرمان استقالل آرژانتين ." ن اند گرددنگتعث برانگيختن خشم آنها که در واشبا
، بگذارید هر کس هر چه می خواهد بيایيد آزاد باشيم: " را تکرار کرد"خوزه د سان مارتين"

  ."بگوید
هوگو چاوز مردی است با شجاعت و .  استچاوزدرستی نمایانگر ویژگی های این کلمات به 
.  استنشان دادهتزلزل ناپذیر اليسم آمریکا او خود را در برخورد با امپری. راستی بسيار

حمله ) "به تعبير چاوز(چاوز روابط سياسی نادرست ميان ایاالت متحده امریکا و ونزوئال یا 



را اظهارات اخير کوندوليزا رایس  او .ه استدرا مورد انتقاد قرار دا" وی آناندائمی از س
او گفت که آن روابط .  نکوهش کرداست،" یک نيروی منفی در منطقه"مبنی بر اینکه چاوز 

. های پرخاشگرانه خود ادامه دهد، ناسالم باقی خواهد ماند مادام که ایاالت متحده به سياست
  ."منفی ترین نيرو در جهان امروز، دولت ایاالت متحده است: "چاوز اعالم کرد
ردن فشار آوبرای درخواست از سایر کشورها را بخاطر  حکومت امریکا ،رئيس جمهور

کلمبيا در مساله ربودن فعال چریک کلمبيایی در دسامبر مربوط به روی ونزوئال در بحران 
روز به آنها ...هيچکس به خواسته آنها پاسخ نداد".  مورد انتقاد قرار دادگذشته در کاراکاس
 به ویتنام نگاه کنيد، . " چاوز افزود که امپریاليسم شکست ناپذیر نيست."روز تنهاتر می شوند

  ."به عراق نگاه کنيد و به مقاومت کوبا، و اکنون ونزوئال را بنگرید
رهبر جنبش بوليوار به این نکته اشاره کرد که ونزوئال برای دفاع از خود در برابر هر 

شاهد تهاجمی، سالح در دست، آماده شده است، و افزود که نيروهای نظامی این کشور 
يحاتی می باشند، اما افزود که این به منظور دفاع از های تسل مدرنيزاسيون در منابع و سيستم
ونزوئال به هيچ کجا حمله نخواهد کرد، اما به ونزوئال حمله . "حق حاکميت این کشور است

نکنيد، زیرا ما را در دفاع از خود و طرحی که در حال پيشبرد آن هستيم آماده خواهيد 
  ."یافت

 الب دموکراتيک ملی در آمریکای التين،همچون سيمون بوليوار، دیگر رهبر بزرگ انق
 پيروز نخواهد هوگو چاوز فهميده است که انقالب در صورتی که در یک کشور مجزا باشد،

و  - به همه کشورهای آمریکای التين ش آن گسترانقالب بوليواری هدف او آشکارا گفت. شد
  . است-فراتر از آن

 در TeleSurلویزیونی ماهواره ای چاوز در سخنان خود به اقدام اخير ایجاد شبکه ت
که به ما اجازه خواهد داد تا حقایق را به مردممان به زبان "آمریکای التين اشاره کرد، 

رئيس . ها  در اختيار مردم خواهد بود نه حکومتTeleSurاو افزود ." خودمان بگویيم
 بی  که توسط جنبشTapes در Lagoa do Juncoور ونزوئال از زیستگاه زراعی جمه
ای برزیل ایجاد شده بود دیدن کرد، پس از آن یک کنفرانس مطبوعاتی با بيش از ه زمين
 رسانه برگزار کرد و در آنجا به انتقاد از حکومت آمریکا پرداخت که ادعای رهبری 120

مبارزه عليه تروریسم را دارد، در حالی که مشغول از بين بردن دموکراسی در ونزوئال 
  !نگتن را نسبت به وی برانگيزدد که تحسين واش نظر نمی رس این کارها به.است

  
  گرايش انترناسيوناليستی

  
عليرغم تحریکات مکرر و رهبری تهاجمی امپریاليسم، رئيس جمهور ونزوئال به دقت ميان 

ه همه امپراتوری ها  بدین نکته معتقد است ک.مردم و حاکمان ایاالت متحده تمایز قائل است
روزی تباهی امپریاليسم امریکا، آن را واژگون خواهد کرد، و : " می گوید او.پایانی دارند

مردم بزرگ ایاالت متحده برادران ما . مردمان بزرگ مارتين لوتر کينگ آزاد خواهند گشت
  ."هستند، درود من بر آنها

  :رئيس جمهور ادامه می دهد
یاالت متحده از آزادی حکومت ا.  را آغاز کنيمدوباره از صحبت کردن از برابریما باید 

. آنان به برابری عالقه مند نيستند. سخن می گوید، اما هرگز چيزی درباره برابری نمی گوید
ها و آرزوها با ما  مردم امریکا، آنها که در آرمان. این یک مفهوم انحرافی از آزادی است
ان، و مبارزان، رایگکشوری از قهرمانان، آرمان... شریکند، باید خود را آزاد و رها سازند
  ."مردمان مارتين لوتر کينگ، و سزار چاوز

صادی ریاضت کشانه دهساله باشيم تا فقر از تقما نمی توانيم منتظر رشد ا: "گفتاو همچنين 
 ."های نئوليبرال وعده می دهند همچنان که تئوریير تورم رو به کاهش رود، طریق تاث



حمله کرد و خطاب به نشست ) FTAA (ایکرئيس جمهور به موافقت نامه تجارت آزاد آمر
 است، چرا که امپریاليسم  FTAA مرده، آنچه می گویند مينی  FTAA: " اختتاميه گفت

  ." را ندارد FTAAایاالت متحده توان تحميل مدل نئوکلونيالی 
در کنار چندین کشور از امریکای مرکزی، او از همکاری با کوبا با تمجيد سخن گفت، کوبا 

ال را زیر قيمت بازار دریافت می کند، در قبال همياری در زمينه های مراقبت نفت ونزوئ
حدود وی تشریح کرد که . بهداشتی، آموزش و پرورش، کشاورزی و سایر زمينه ها

های رایگان در نواحی فقير نشين ونزوئال مشغول به  ک پزشک کوبایی در کلين000/20
با موفقت یونسکو بکار گرفته که به را کوبایی   یک متد سوادآموزی ، همچنين ونزوئالکارند

چاوز گفت ونزوئال در حال .  ميليون نفر ونزوئالیی خواندن و نوشتن می آموزد3/1بيش از 
های کوبایی است، که هم اکنون به کودکان فقير این امکان را می دهد که  استفاده از واکسن
  .هایی چون هپاتيت واکسينه شوند در مقابل بيماری

داستانسرایی های رسانه های غربی درباره او و فيدل را که به گفته آنان نقشه س جمهور رئي
هایشان و به قدرت رساندن  و براندازی رژیمگسترش کمونيسم در کشورهای آمریکایی، 

 سال به نظر می رسد که چندان 10پس از : "ها را دارند، به سخره گرفت و گفت چریک
  :او گفت." موفق نبوده ایم

  هم،کوبا نمودار خود را دارد و ونزوئال نمودار دیگری، اما ما به نفع مردمان خود با هم"
او گفت که هر تهاجمی عليه یک کشور مقابله دیگری را سبب خواهد شد، ." پيمان هستيم

  ."زیرا ما از مکزیک تا پاتاگونيا در یک روح متحدیم
حمله . متوسل می شودسرکوبگر های هنگامی که امپریاليسم احساس ضعف می کند، به نيرو"

امروزه تقریبًا هيچ کس از . ها عليه ونزوئال نشانه ضعف است، ضعف ایدئولوژیک
و من این نقدها را در جلسات ] کاسترو[تا سه سال پيش تنها فيدل . نئوليبراليسم دفاع نمی کند

   .در آن هنگام ما احساس تنهایی می کردیم. انتخاباتی خود مطرح می کردیم
  :او ادامه داد

تنها به سرکوب داخلی در ایاالت متحده نگاه کنيد، قانون وطن پرستانه، که یک قانون "
 نگاران را بخاطر ذکر آنها گروهی از روزنامه. سرکوبگرانه عليه شهروندان آمریکایی است

اد ها به آنان اجازه نمی دهند که از اجسنآ.  زندان انداخته اندابع خبری خود بهنکردن من
  ."آنهاستغول آسای سربازان کشته شده عکس بگيرند، اینها عالئم ضعف قدرت 

 دنيای ناگر ما از آ. بستگی به جنوب داردآینده شمال ... جنوب نيز وجود دارد" : او گفت
 شکست  بوشهای کشنده ناوگان های آمریکایی و بمبزیر بمباران بهتری نسازیم، اگر 

را سازمان الزم در جنوب برای مقاومت در برابر نئوليبراليسم توافق و نتوانيم ، اگر بخوریم
دیری نخواهد گذشت دراین صورت و دکترین بوش به جهان تحميل می شود، آوریم وجود ب

  ."که جهان نابود خواهد شد
های قانونی  های صنعتی کنترل نشده و با محدودیت وز هشدار داد که با توجه به فعاليتاچ

به بار  نشود، وقایع فاجعه باری  در صورتی که سریعا اقدامیدن جهانناچيز، پدیده گرم ش
  . خواهد آورد
هایی در   شاید پيش از آنکه این تغييرات موثر صورت پذیرد، شاید شاهد شورش:چاوز افزود

 تحميل شدن اجحافاتی چون نئوليبراليسم و کولونياليسم را به زیرا مردم"جا باشيم همه 
  ."ند پذیرفتصورت صلح آميز نخواه

  
  رويمبايد از سرمايه داری فرا

  
آنجا بود که لزوم عبور از وظایف چاوز  وجود، جالب ترین بخش سخنرانی با این

  :دموکراتيک ملی به انتقال سوسياليستی جامعه را مطرح ساخت



روز به روز من بيشتر متقاعد می شوم و تردیدی در من باقی نمانده، همچنان که بسياری از "
 زاما سرمایه داری را نمی توان ا. کران گفته اند، باید از سرمایه داری فراتر رفتروشنف

که با سوسياليسم می توان پشت سر گذاشت، سوسياليسم راستين، همراه با بلدرون خود 
 همچنين متقاعد شده ام که این امر می تواند در قالب دموکراسی رخ ،من. دالتبرابری و ع

  ."دموکراسی که از سوی واشينگتن تحميل می شوددهد، اما نه آن نوع از 
تا پيش . این سخنان، نخستين نشان آشکار از یک جهت گيری قاطع در انقالب بوليوار است

جيره اما زن. از این چاوز بحث فرارفتن از مرزهای سرمایه داری را مطرح نساخته بود
آیا ممکن است که :  با وضوح بيشتری مطرح کرده استیوال را حتئحوادث واقعی این س

یک انقالب دموکراتيک ملی جز با یورشی ژرف به مالکيت خصوصی و جز با سلب مالکيت 
  از مالکين بزرگ زمين، بانکداران و سرمایه داران پيروز شود؟

دل اما م. تنها چشمه اميد به انقالب ونزوئال انتقال آن به یک انقالب سوسياليستی است
که در اتحاد شوروی فروپاشيد هيچ جذبه ای در ميان توده های " سوسياليسم واقعی"باصطالح 

آنچه ضروری است، . ، نداردپيوند زده اندمردم ونزوئال که روح خود را با دمکراسی 
تنها این راه می تواند پيروزی را .  استهای دموکراتيک انقالب اکتبر بازگشت به سنت

  :  رابطه هوگو چاوز گفتدر این. تضمين کند
نه آن نوع سوسياليسم که در اتحاد شوروی . ما باید دوباره به بازآفرینی سوسياليسم بپردازیم"

  ."های جدید مبتنی بر مشارکت و نه رقابت بنا شود شاهد بودیم، بلکه نوعی که با سيستم
وی .  است"اقتصاد جامعه گرا"رئيس جمهور تشریح کرد ونزوئال در حال پيش بردن یک 

در چارچوب نظام سرمایه داری امکان حل مشکالت وخيم فقر اکثریت جمعيت جهان : "گفت
اما نمی توانيم به سرمایه داری دولتی . ما باید از سرمایه داری فرا رویم. وجود ندارد

ما باید سوسياليسم را به عنوان یک اصل احيا کنيم، . انحرافی نوع اتحاد شوروی متوسل شویم
که انسان را بجای ماشين و دولت در  گرا، آنچنان ژه و یک مسير، به شکلی انسانیک پرو

این گفتمانی است که باید در سراسر جهان آن را رواج دهيم، و . راس همه چيز قرار دهد
  .فوروم اجتماعی جهان مکان خوبی برای انجام این امر است

دیریت صنایع، جامعه و دولت از کنترل و م. سوسياليسم یا دموکراتيک است و یا هيچ نيست
این –این تنها راه جلوگيری از شکل گيری یک بوروکراسی . باشدمردم آغاز باید در دست 
و اطمينان از شناخت فعاالنه توده ها از آغاز با   -مردمی استدولت یک سرطان وحشتناک 

  .مشارکت فعال توده ها اولين اصل سوسياليسم است. انقالب است
های  اما روش. افزود ارنستو چه گوارا، انقالبی آرژانتينی را تحسين می کنمرئيس جمهور 

تزهای یک، دو، یا سه ویتنام کارا نبود، به ویژه در مورد . "قابل کاربرد نيستند" چه"
در انتشار انقالب به سراسر آمریکای " چه"هدف . این مساله کامًال درست است." ونزوئال

این اشتباه به .  متاسفانه تاکتيکی که انتخاب کرد نادرست بوداما. التين الزم و درست بود
  .مرگ تراژیک او و بی نصيب ماندن انقالب از یک رهبر برجسته منجر شد

در طی چندین دهه تاکتيک جنگ چریکی در آمریکای التين : باید سنجيده و واضح بيان کرد
اما .  را شگفت زده کردانقالب کوبا امپریاليستها. به شکست پشت شکست منجر شده است
 پيدا شد، و بالفاصله قهرمان هر بار یک ه،نتيجدر . آنان درس گرفتند و آن را به کار بردند

که در مورد   آنچنان-پيش از اینکه بتواند کارش را گسترش دهد، او را از بين بردند
  .سرنوشت غم انگيز چه گوارا در بوليوی دیدیم

 چين که جمعيت ایی در کشورهایی چون روسيه تزاری یاجنگ چریکی برای انقالب پرولتاری
، اما در آمریکای التين که اکثریت جمعيت در بود، یک عمل جنبی ضروری بوددهقانی زیاد 

،  نيزآنچه جنگ چریکی شهری خوانده می شود. شهرها زندگی می کنند، اثر چندانی ندارد
تيک همواره از سوی مارکسيستها این تاک. تنها نوعی تروریسم فردگرا با نامی دیگر است

این تاکتيک در واقع دستور . های روسيه بویژه از سوی مارکسيست – ده شدهمردود شمر



العملی برای شکست است، همچنانکه مردم ونزوئال، آرژانتين، اروگوئه و کلمبيا با تجربه 
  .بدان پی بردند

عليرغم حمایت پر (قالبی شهری مزیت بزرگ انقالب ونزوئال آن است که این انقالب اساسًا ان
مبتنی بر جنبش فعال توده ها بویژه طبقه کارگر و متحدانش، فقرای شهری، ) اهميت دهقانان

  . است پيشروبيکاران، جوانان انقالبی، زنان و روشنفکران
  

  مبارزه پارلمانی و فراپارلمانی
  

چ نقشی در انقالب ایفا دگراندیشان مایوس گمان می کنند که مبارزه پارلمانی نمی تواند هي
های روسيه توجه  بلشویک ـاین امر نشان می دهد که آنان هيچ فهمی از انقالب ندارند . کند

آنان با مهارت شعارهای دموکراتيک را با . نشان می دادندمبارزه پارلمانی خاصی به 
ت های اقتصادی و اجتماعی پرولتاریا پيوند زده، آن را به در دست گرفتن قدر خواست

 هنتيجدر این تنها راه برای ایجاد یک پایه توده ای، برای بسيج توده ها و . مرتبط ساختند
  .ایجاد شرایط عينی برای انقالب است

ب بوليوار بر پایه انتخابات شروع شده و یکی پس از دیگری به ضدانقالب ضربه زده الانق
ا این ابزار سازماندهی مردم ب.  شد2004است که منجر به پيروزیش در رفراندوم آگوست 

مبارزه در پارلمانی باید سرانجام در خارج از این یک قانون دیالکتيکی است که . شدند
این دليل آن است که آنها . ساده اندیشان پارلمانتاریست این را نمی فهمند. پارلمان حل شود

 بورژوازی ان طرفدار اصالح طلباناگر. مانند شيلی ـميشه جنبش را به شکست می کشانند ه
  .د، سرنوشت مشابهی در انتظار مردم ونزوئال خواهد بودندر جنبش بوليوار پيروز شو

توده ها . با این وجود، طرفداران بورژوازی و عناصر اصالح طلب تاکنون پيروز نشده اند
 و قدرت شرفت انقالب، ضربه زدن به دشمنانآنها خواستار پي. در حال فشار از پایين هستند

کارگران خواستار ملی کردن کارخانه ها هستند و دهقانان خواستار پایان بخشيدن . ندگرفتن آن
که اصالح طلبان  انقالب آنچنان! این یک واقعيت قطعی است. رعيتی اند -به نظام ارباب

  !تازه شروع شده است. مدعی اند، پایان نيافته است
، ابهام و محروميت آن از یک های جنبش بوليوار، نوسانات و تضادهای آن عليرغم محدودیت

يختن توده ها برای نبرد، بسيج شدن، الهام بخشيدن گبرنامه مشخص، این جنبش شایستگی بران
ها مردم سرکوب شده ای که پيش از این هرگز سازماندهی نشده بودند  و سازماندهی ميليون

دميد و آن و مردی که به این جنبش شکوهمند جان . این یک پيروزی شگرف است. را داشت
  .را از یک رهبری و برجستگی بهره مند ساخت، هوگو چاوز بود

های  آنها که تالش می کنند چاوز را بدنام کنند و نقش او را تنزل دهند، و به مارکسيست
حمله می کنند، ) ضمن حفظ استقالل سازمانی و سياسی خودشان(واقعی بخاطر حمایت از او 

آنچه . ها در آن نشان می دهند ب و نقش مارکسيستالناتوانی کاملشان را در درک انق
ضروری است اینست که با پرهيز از خرده گيری و نق زدن از همه طرف، فعاالنه مشارکت 
کرد، شانه به شانه پيشروترین کارگران و جوانان انقالبی، و در حالی که بردبارانه ضرورتها 

هر چيزی جز این نشانه . هيمجنبش را به جلو حرکت د را شرح می دهيم، در عين حال،
  .ناتوانی در اثر تعصب و کوته بينی است

مارکس می گفت برای توده ها یک قدم به جلو برداشتن جنبش واقعی از صد برنامه درست 
لنين می ). و مارکس خيلی خوب اهميت یک برنامه درست را می دانست(ارزشمندتر است 

و لنين هرگز اهميت (ری ارزشمندتر است ، از یک تن تئو)کنش(گفت که یک اونس پراتيک 
 توده های مردم ونزوئال از تجربه های چند سال اخير درس!). تئوری را دست کم نمی گرفت

فراتر . اعتماد به نفس آنان در اثر جهش ها و موانع رشد کرده است. های بزرگی آموخته اند
  آنها بوروکراسی و روش.از همه، آنها درکی عميق و ظریف از دموکراسی بدست آورده اند



این بزرگترین ضمانت در مقابل خطر شکل گيری . های اتوکراتيک را تحمل نخواهند کرد
خواهد بود که یک ) یا حداقل بسيار مشکل -غير ممکن . وتاليتر در آینده استحکومت ت

آنچه امروز اولویت دارد، . دیکتاتوری استالينيستی در چنين شرایط به آنان تحميل شود
  . استخلقییک حکومت سالم و دموکراتيک تقرار اس
  

  به سوی فدراسيون سوسياليستی آمريکای التين
  

هر انقالبی برای پيشرفت به تازیانه "چاوز در سخنانش به این عبارت مارکس اشاره کرد که 
او به ذکر اقدامات انجام شده از سوی اپوزیسيون و دولت ایاالت ." ضدانقالب نيازمند است

اما ما مقاومت کردیم، و هم اکنون در : "رای برکناریش از قدرت پرداخت و افزودمتحده ب
در سال ... به عنوان نمونه، صنعت نفتمان را دوباره احيا کردیم. حالت برتری قرار گرفته ایم

 چهار ميليارد دالر از بودجه نفت را صرف توسعه اجتماعی، آموزش و پرورش، 2004
 نچه نئوليبرالآ، برای فقيرترین فقيرها، رسيه ها، و مسکن کردیمبهداشت، اعتبارات خرد، بو

اما این دور ریختن پول نيست زیرا به منظور قدرت . ها آن را دور ریختن پول می دانند
این پول پيش از این یا خارج : "چاوز افزود." بخشيدن به فقراست تا بتوانند بر فقر فائق آیند

او انتقادش را به خصوصی ." سود ثروتمندان مصرف می شداز ونزوئال می ماند یا تنها به 
 بهداشت. خصوصی سازی یک طرح نئوليبرالی و امپریاليستی است: "سازی چنين بيان کرد

 زیرا یکی از بنيادی ترین حقوق بشر است، همچنين آموزش و نمی تواند خصوصی شود
مایه خصوصی که حقوق آنها نمی توانند تحت سر. پرورش، آب، برق و سایر خدمات عمومی

باید با خصوصی . همه این مسائل کامًال درست است." مردم را از آنان سلب می کند درآیند
اما راه حل واقعی استقرار یک طرح سوسياليستی ناب توليد تحت کنترل . سازی مبارزه کرد

  .و مدیریت طبقه کارگر است
او از . ها با آن مخالف بودند ستالبته برخی مسائل در سخنان چاوز دیده می شد که مارکسي

 در برزیل یا "لوال"رهبرانی چون او .، رئيس جمهور برزیل دفاع کرد"لویيس لوال دا سيلوا"
 در آرژانتين، یا رهبر جدید اروگوئه را همچون متحدان خود در مبارزه با "کرچنر"

  .پنهان نمی کند و روسيه را عالقه به رابطه با پوتينچاوز . امپریاليسم آمریکا می بيند
تالش برای استفاده از هر دریچه ای در امور دیپلماتيک، که بتواند دیوار ایزوله ای را که 

برعکس، انقالب .  اشتباه نيستنمایدواشينگتن درصدد است دور ونزوئال بنا کند، تخریب 
  . بوليوار مجبور است چنين کند

اطع را برای شکستن زندان سرمایه و های ق اگر آشکار شود که انقالب توانایی برداشتن قدم
پایان بخشيدن به بردگی در نظام سرمایه داری را یک بار و برای هميشه دارد، آن همسازی 

 پریاليسم ایاالت متحده فلج شدهام. ل به اقدام مسلحانه خواهد شدو دوستی آرام به سرعت تبدی
از جمله یک  وـ جه خواهد شد مواهایی در همه جا  و قادر به مداخله نخواهد بود زیرا با قيام

  .جنبش توده ای درون مرزهای خود
های انقالبی سيمون بوليوار خيانت   سال است که به آرمان200بورژوازی آمریکای التين 

 ونزوئال و همه نها تنها زمانی به واقعيت بدل خواهند شد که کارگرا این آرمان. کرده است
مسلح به . آنچه الزم است یک رهبری قوی است. آمریکای التين قدرت را در دست گيرند

  .سياست و برنامه درست، ونزوئال می تواند آن را داشته باشد
  
 
 


