
سرمایه  -فراکسیون چپ بورژوازی دولت پراتیک و  سیاستلیواری ؛ وانقالب ب؛ چاوزیسم
*پیرامون نوشته محمد قراگوزلو - در قرن بیست و یکم  -داری دولتی  

{1}هارفرمیست -بورژواییسوسیالیست های   

دردهای اجتماعی را درمان اند  که مایلهستند هایی از بورژوازی بخش آنان"سو سیالیت های بورژوا  
میخواهند شرايط حیات یی هاى بورژوا  سوسیالیست. نمایندتامین جامعه بورژوایی را  بقایکنند تا 

کنند ولى بدون مبارزات و مخاطراتى که ناگزير از آن ناشى میشود. آنها حفظ  اجامعه معاصر ر
اش را از هم  آن را انقالبى کرده و شیرازهمیخواهند جامعه موجود را حفظ کنند ولى بدون عناصرى که 

میپاشد. آنها بورژوازى را بدون پرولتاريا میخواهند. بورژوازى عالَمى را که در آن حکمرواست، طبیعتا 
بهترين عوالم میپندارد. سوسیالیسم بورژوا اين پندار تسلیت بخش را بصورت يک سیستم تمام و يا 

اى در میآورد کاره نیمه اين سوسیالیسم از پرولتاريا دعوت میکند که سیستم او را عملى هنگامى که  
در واقع توقع وى فقط آنست که پرولتاريا در جامعه کنونى المقدس جديد وى گام گذارد، ر بیتنمايد و د

. سو سیالیسم آمیز خود را درباره اين جامعه بدور افکند هاى کینه همچنان باقى بماند ولى انديشه
آزادى بازرگانى! . خود جلوگر میشود که به وجهى از سخنورى مبدل گرددبا چهره بورژوازی زمانی 

بسود طبقه کارگر؛ حمايت گمرکى! بسود طبقه کارگر؛ زندانهاى انفرادى! بسود طبقه کارگر... اين 
درست منحصر به اين سوسیالیسم بورژوازى  .سخن جدى سوسیالیسم بورژوایاست آخرين و تنها 

 ادعاست که بورژوا بورژواست، بسود طبقه کارگر " مارکس – انگلس- مانیفست حزب کمونیست.

و رزا لوکزامبورگلنین  -انگلس - با ستایش از مارکس  

و فعالیت نظری و عملی و و تالش با کار  که  انقالبی -یسو سیالیسم علماندیشمندان  وبنیانگزاران 
 ِِ از آثار کمونیستی و مبارزاتی  گذاشتن گنجینه بزرگ و با ارزشیا به جشبانه روزی خود و با  انقالبِی

اروپا در تجربیات طبقه کارگرجمع بندی کمون پاریس و انقالب اکتبر و تجربیات  طبقه کارگر و تدوین
گوناگون سو سیالیسم های  شکلبا افشای و  ،1111-1111آلمان و بعد ازآن در  1181انقالبات 

به مبارزان حال و آینده آن  خطوط اصلیه مبارزاتی صحیح و پرولتری را دررا ،بورژوایی و غیر کارگری
انواع و اقسام سوسیالیست های غیر پرولتری و بورژوایی و خرده بورژوایی  ئو با افشا نشان دادند

  خدمت بی سابقه ای به انقالبیون کمونیست حال و آینده نمودند. 

ما متاسفانه های رفرمیست بورژوایی مورد نظر است. در این نوشته بیشتر برخورد به سو سیالیست
به دلیل  دولتهاو نیز  بسر می بریم که طیف وسیعی از جریانات بورژوایی و خرده بورژوایی در دورانی
و ایجاد توهم در بین اقشار مختلف طبقه کارگر برای ذاتی خویش رفرمیسم طبقاتی و ماهیت
این . ورزنددریغ نمی  برای وارونه جلوه دادن چهره و سیاست و ماهیت خود  اقدامیکشان ازهیچ زحمت

 تروتسکیستها، طرفداران دولت سکوالر، دموکراسی گرفته تا  سوسیالاز طیف وسیع و رنگارنگ ؛ 
راه رشد  وهودارانهای تمام خلقی  طرفداران جنبش ،ی لیبرال فمنیستهاوپوپولیستها ، آنارشیستها 

در  مدافعین سرمایه داری دولتی خود راوناسیو نالیسم اردوگاهیان پیشین و چپ غیر سرمایه داری و
نامند. می سوسیالیست مجموع  

به درون طبقه کارگر و به بیراهه بردن این جواز ورودو  برترییک نوع ه شدن نامیدسو سیالیست  اکنون
داری و  سر نگونی سیستم سرمایهکه تالش برای و دور کردن او از هدف نهایی و اصلی خود طبقه 

از زمان  .است  می باشدو دیکتاتوری پرولتار و انقالب اجتماعی پرولتری برقراری سوسیالیسم 
ثابت کند که طرفدار طبقه بخواهد که برای اینکه هر جریانی  کمونیست تا کنونحزب انتشارمانیفست 

  طرفداری از "سو سیالیسم" شعار و باو کارگری نامیده است رگر می باشد خود را سو سیالیست کا
امپریالیستی" بخوان ضد  شش مبارزه "ضدودر پ خودی"دفاع از بورژوازی "مرگ بر امپریالیست" و

 و دامن زدن به تا با تشویق و رشد می شودصحنه وارد  اری  د ضد سرمایه، نه آمریکایی
را  ؛ این طبقه طبقه کارگر و در درون در جامعه و رفرمیستی  احساسات ناسیونالیستی و شوونیستی

سیستم و دولت سرمایه داری و تالش برای استقرار که مبارزه با مبارزه طبقاتی خویش  اصلی  میداناز
باز  باشدثمار نیروی کار خویش می تاسلغو و رها سازی خویش از چنگال سرمایه و  سو سیالیسم

سو سیال چپ های ناسیو نالیست ، حزب توفان، مانند احزاب و جریانت و گرایشات )  دارند
به همین ( ووو کیئجمهوری خواهان ال ، -فدایئان اکثریت -ای ها توده -اردوگاهیان پیشینها،دموکرات
و تالش در راه  در کنار مبارزۀ کمونیستی انقالبیهای  تسمارکسیما  و تالش سعیتمام  دلیل

و نشان دادن  ءاین باشد که در افشاباید  ؛سازماندهی طبقه کارگر در حزب کمونیستی انقالبی خویش



و انقالبی  –سیالیسم علمی وو بنیان گذاران س همانطور که اندیشمندان -ماهیت واقعی این جریانات
کمونیستی  –رزه انقالبی های حیات و مبا سال یدر تمام انقالبیون کمونیستی که قبل از ما بودند

 تا که را به نحو احسن و پی گیرانه انجام دهیم؛ این وظیفه و مسئولیت انقالبی  -انجام داده اندخویش 
.سره از ناسره متمایز گردد  

رفرمیستی -پوپولیستی های دولت  

پوپولیستی  – بورژوایی - جریان انحرافیو  در عرصه جهانی  سر شناس های  پولیستوپ یکی از  
رفرمیستی  –روایت بورژوایی زده تا که  "سوسیالیستی "که بر چهره خویش ماسک اومربوط به 

رئیس  و خاک به چشم طبقه کارگر بپاشد، چاوز دطبقه کارگر دهخویش را از سوسیالیسم به خورد 
 " و او {2"} ت و یکمیسو "سو سیالیسم قرن بی زیسموچاجریان یا بهتر بگوییم و جمهور ونزوئال

شد. در ادامه به این موضوع بیشتر می پردازیم می با آمریکای التینمنطقه در  {3 "}بولیواری انقالبات  

اکتبر  1در تاریخ  رئیس جمهورونزوئال است کهرافائل چاوس فریاس پنجاه و سومین هوگو سر هنگ 
زی پیرو بورژوایی به قدرت رسید.زوئال در یک انتخابات ون ریاست جمهوری چهامین بار بهبه برای  2112

از ناح راست آن و چه چه از نظر  جداری  در سراسر جهان سرمایه؛ بورژواییانتخابات این در جدید چاوز
های گوناگون قرار  طیفو مورد توجه  هحائز اهمیت بودبه دالیل مختلف  فراکسیون چپ بورژوازیدید 

ضد آمریکایی و خلقی چاوزبرای بخشی از روشنفکرانبه قدرت رسیدن مجدد ، از یک طرف .گرفت
داری  از سیستم سرمایهتا که  رای آنان فراهم کرداین فرصت را ب - امثالهم و زآلن وود -وتروتسکیستها

دولتی به زحمتکشان و کارگران ونزوئال حقنه کرده بودند دفاع کنند.  سوسیالیسمتحت نام که دولتی 
با یک انتخابات بورژوایی بو لیوی و نیکاراگوئه  مانند ،آمریکای التیندر  مشابهدر ونزوئال و کشورهای که 

.اندبر سر کار آمده   

دولتی  داری سر مایه؛ دولت دولت. این دنهیچ قرابتی با سوسیالیسم نداردولت چاوز و چاوزیسم  
و  سابق  نظامیانشخص چاوز و تعداد معدودی از  .در راس این نظام با کنترل شدید دولت واست 
شخص چاوز بر همه امورات اقتصادی و کنترل و  یدولت شدید او و با کنترلو نورچشمی های  ارانوفاد

صادرات نفت و در دست  فروش و نفت و بر تولیدکنترل گی اجتماعی و شخصی مردم. دسیاسی و زن
، مسکن و مدارس و ی کارگری و غیرهکنترل اتحادیه هادر دست عده معدودی،  داشتن همه امور

و مدافع طبقه سرمایه دار سر مایه دار  سازمان بهداشت و پزشکی کشور همه و همه در دست دولت
.{8} می باشد.  

 سیاست خارجی دولت ونزوئال

از ندات خارجی و روابط خارجی یک دولت می تواسآیا سیچاوز، دولت در مورد سیاست خارجی  اما
است خارجی یسو در  {5}سیاست خارجی آن جدا باشد؟ آیا آن دولت می تواند در داخل "ترقی خواه" 

{ داشته باشد؟6داری جمهوری اسالمی } دست در دست ارتجاع سرمایه  

ها،  ها و حکومت دولت "مترقی" اما از استبدادی ترین د وآیا می توان در صف مردم زحمتکش جهان بو
، دولت چاوز رابطه ؟ طبیعتا که نه دفاع کرد داری جمهوری اسالمی مثل دولت و حکومت سر مایه

بسیار تنگاتنگ و صمیمانه و نزدیکی با دولت سر مایه و ارتجاع و کشتار جمهوری اسالمی؛ یکی از 
فقط ما  رژیمی که اگررعب و کشتار و وحشت دارد.های استبدادی و ترور و  مخوف ترین دولت
کمونیستها تقریبا یک نسل کامل از دهه  هماندر تنهارا در نظر بگیریم، اوشمسی  61کشتارهای دهه 

حاکم بود  که یوحشترعب و این کابوس و دوران ردگان در ب  ه جان بتعدادی از و از بین برد را انقالبیون و 
ناخواسته به اندازه عمر یک نسل مجبور به مجبور به خروج اجباری از کشور گردیده و هر کدام از آنها  

ه و هنوز هم بازگشتشان با خطر دستگیری، زندان، شکنجه و در خارج از ایران شدناخواسته  اقامت
ابعاد و  کشتارو رعب و شکنجه و وحشتی که در آن دهه در ایران حاکم بودهمراه خواهد بود. اعدام 

از ) در برابر کمونیست ها و انقالبیون اعمال شد  اسالمیاز طرف رژیم جمهوری که سبعیت و بیرحمی 
درتعداد و  ( ، سبزهای کنونی در راس این کشتار بیرحمانه قرار داشتندیاهسهر دو جناح، سبز و طرف 
در هیچ سابقه و کم در جهان ها و انقالبیون وحشیانه خود در  تاریخ کشتار کمونیستو ابعاد  شکل 

 66 -1165ژنرال سوهارتو در سال ، تا تور بزرگدیککه  ) بجز اندونزی جای دنیا تاکنون در مدت کوتاهی
را از بین نبردند. آیا و انقالبی  ( این تعداد کمونیست کمونیست را از بین برد حدود  هشتاد هزار  11

از روی خون و اجساد  بازدواستبدادی نرد دوستی می  –ای بورژوایی ا هه چاوزی که با اینگونه دولت



 ترقی در جبههو  ؟نامید "مترقیاو را "می توان آیا .ی گذردممبارز  کمونیست و ایهانسان بی شمار ب
از هم طبقاتی های دیگر ابدا و مطلقا ات خویش ذدر  دولت بولیواری. نه بدون شک نه خواهان قرار داد؟

عصر امپریالیسم و جهانی شدن در  .آیا دولتی کهبهتر نیست  لیبرال داری خویش، یعنی سرمایه
بوجود آمده ی سرمایه سرکوب عریان سیاسی، اقتصادی و اجتماع ممتد و روبه افزایش سرمایه و روند

 –شکل انتخابات رایج در دنیای بورژوایی که  بورژوایی -پارلمانی ، دولتی که با یک انتخابات معمولِ است
آیا این دولت ،رت می پذیرد بر اریکه قدرت نشستهدر همه جای دنیا صوامپریالیستی کنونی است و

جواب منفی می باشد."مترقی" است؟ یقینا،  

آیا در این  -در هیچ کجای دنیا  وجود ندارنداکنون که در واقع -های "ملی"  اعی بودن دولتدر عصر ارتج 
؟ آیا دولتی که در راستای پیش برد باشدستقل از سرمایه جهانی که تماما موجود دارد دولتی عصر  
م سر مگر نه این است که آلتر ناتیو سیستباشد وجود دارد؟  "مترقی "کارگران و زحمتکشان و منافع

این دولتها به چه ترقی انقالبی و پرولتری می باشد؟  اسو سیالیسم واقع ؛امپریالیستی –مایه داری 
؟ مگر نه این است که از بعد از کمون پاریس عصر انقالبات سو سیالیستی آغاز شده است  به چه معنا

داری باشند  سرمایهها یا می توانند  دولت .در این دوران وجود ندارددیگر " مترقی"است؟ پس دولت 
وجود ندارد.سومی . راه سیالیستی ویا س  

دولت سو  هیچ دیگر  -1125 -انحراف کشیده شدن انقالب پرولتری اکتبر به ورفتن پس از به بیراه  دقیقا
، پس از سلطه ضد انقالب در شوروی سابق از شروع است  نداشته خارجی  سیالیستی وجود

داری دولتی به تناوب در  مایهسو سیال دموکرسی و سر  -، سرمایه داری لیبرال 31سالهای 
های بزرگ امپریالیستی  قدرت سر دمداری  هباین دولت ها تمامی  ند.کشورهای مختلف مستقر گردید

به  ، که باشند داری در هر شکل و شمایلی ی سر مایهها دولت تمام این بند ناف تشکیل گردیده و 
االن  -و اکنون نیز بسته می باشد های بزرگ چه شرق و چه غرب بسته شده بود یکی از امپریالیست

 به همان شدت و حدت دوران گذشته برای کسب سودختلف جهان های م رقابت بین امپریالیست
ک وبلرقابت در میان اقی است. بیشتر و نوذ و دخاتی داشتن در همه عرصهای جهانی به قوت خود ب

و غرب در مقابل هم برای حفظ شرق  صطالح خصوصا در دورانی که دو بلوک به ا های امپر یا لیستی،
نیز به  ی کوچک تر کشورهاطبیعتا لیبرال و دولتی در مقابل هم قرار داشتند. داری  سرمایه سیستم

منجمله  تقسیم شده بودند. طرفداری می کردندمپر یالیستی ا های مختلفی که از این دو بلوک دولت
بودن داشتند. دولتهایی که ادعای "سو سیالیست"  

 ووو هیچ کدام سو سیالیستی نبوده وو کره شمالی ، ونزوئال کوبا، نیکاراگوئه، شیلی دولت های 
تمامی این .هیک قدرت امپریالیستی قرار داشتو در راستای سیاست های ام در خدمت هر کد نیست و
و رابطه و مافع خرد و و قرارداد با هزاران بند گردش سرمایه رونددر ی به اصطالح سو سیالیستی دولتها

این دولتهای "سو  ارهای "ضد امپریالیستی"شع بوده و هستند.سر مایه جهانی وابسته  به درشت 
 مورالس و رو وتو کاسوز چاطرف از خواه شعارهای پوچ و تو خالی بیش نیست.  ، مترقی" یسیالیست

.ولی به عنوان ریس جمهور ابدی البته ایشان در قید حیات نیستد -) ریس جمهور ابدی کیم ایل سونگ
احمدی  توسطو خواه ازباشد ارتگا و (  جونگ اون می باشد لقب گرفته است. ریس جمهور جوان کیم 

چه از طرف سران جمهوری ضد باشد.  بوده  و ووقذافی و صدام توسط نژاد و در گذشته نه چندان دور 
های پیشین  امثال حزب توفان و اردوگاهی -ای ناسیونالیستا هه کارگری اسالمی و چه از طرف چپ

.ی کنونیها  رفر میست وو پوپو لیستها  

تبدادیهای اس دولت  

در  بایک فرد قدرت مند با شعار ضد آمریکایی و قامت و در مانتاریستی به شیوه پارل که  هایی دولت 
بر اریکه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دست دولت سرمایه داری  اهرم های تمام  داشتن دست 

جامعه مگر امکان پذیر است که .  اند، نمی توانند به هیچ وجه سو سیالیستی باشند قدرت نشسته
قدرت را در دست داشته باشد. مگر   -_ لیبرال یا دولتی ای سو سیالیستی باشدو طبقه سرمایه دار

کردن ماشین دولتی سو سیالیسم برقرار کرد. دولتی کردن و " ملی"  خرد امکان پذیر است که بدون
سرمایه بلکه ، ا و راه و ترابری به هیچ عنوان به معنای سو سیالیسم نیستهکردن صنایع نفت و بانک
 ت و یکمیسانقالب بولیواری و "سوسیالیسم قرن بی یسم وچاوزدر واقع  .داری دولتی می باشد

نه ربطی به طبقه کارگر دارد و نه به سوسیا لیسم. "  ایشان  

 عصر حاکمیت ضد انقالب



در پاریس شکنجه، زندانی و تبعید و قتل عام  1181از زمانیکه کموناردهای قهرمان درسال 
کارل  -گوکزامبورلرزا 1111داد. از زمانیکه در سال شدندبورژوازی رسالت انقالبی خود را از دست 

های  انقالبی دست بسته به دستور سوسیال دموکرات سو سیالیستِ دو انسان   این لیبکنخت
سوسیال دموکراسی  ،ندشد برده به مسلخ  ششیدمان و همکاران -خائن انترناسیونال دوم رفرمیست 
از  .خویش را از دست داد و تماما در خدمت بورژوازی در آمد و ضد انقالب گردید انقالبیرسالت 

 داری دولتی در شوروی سابق مستقر گردید و یاران قدیمی لنین سرمایه 1131زمانیکه از سالهای 
، اردوگاه و اردوگاهیان از دلیسم روس سپرده شدنا س از دیگری  به جوخه های اعدام ناسیونیکی پ

انقالب پرولتری و ضد انقالبی شدند. ضد بریدند وضد سوسیالیسم و  سوسیالیسم  

 بورژوازی و سو سیالیسم

لیبرال، دولتی، سوسیال دموکراتیک، اسالمی و بولیواری هر  چه خود  بورژوازی در اشکال گوناگون
فریب  توهم آفرینی در راستای دموکراتیک بودن این انتخابات به چهار سال یکبار با برگزاری انتخابات و

داری  ای سرمایهه مکه در نظاانتخابات پارلمانی  تمامی مشغول می باشد. طبیعتا دادن طبقه کارگر
سایر نیکارا گوئه ود.چاوز و بولیوی و نو تحکیم همین نظام می باش رخدمت حفظد صورت می پذیرند

 8از این قاعده مستثنی نیستند. هر  نیزاند ای بولیواری معروف گشتها هه هایی که به دولت دولت
امی راکسیونهای مختلف بورژوازی؛ به اسید کارگران و زحمتکشان توسط ، فوع باربا وعده و سال یک

به عرصه  ووسو سیال دموکرات و وشش چپ و راست و میانه و مسیحی ولیبرال وگوناگون در پ
یده جدید و خاصی نبود که با دانتخابات کشانده می شوند. چیزی که در ونزوئال اتفاق افتاد هم پ

پیش از چاوز در لیبی، عراق  در اساس دیکتاتورهای داشته باشد.کشورها فرق فاحشی انتخابات دیگر
پول سرشار ناشی از درآمد نفت، به تغیرات  و باآمریکایی  ضد حساسات ناسیونالیستی وتکیه بر ابا 

جامعه  فقیراقشار  برای بخشی از مسکنتحصیل و بیمه درمانی وایجاد  جزیی در کار و زندگی و 
از خطر فروپاشی در امان بماند. این اقدامات آنان نه از انگیزه هواداری از  دست زدند، تا که کل سیستم

بلکه برای دادن سهم کوچکی و نه از خواست" ترقی" خواهی آنان بوده ؛ طبقه کارگر و زحمتکشان ؛ 
کشورها همین  و ثروت های طبیعی سر شار منابعاز و کارگران از ثروت عظیمی ست که از دسترنج 

.می باشد  گرفته می شود  

ای دیگر در شرق با  و در قارهکبار فریب داده سال ی 8هر  دموکراسیتو همات درغرب طبقه کارگر را با 
در ." و " ملی" و "ضد استکبار" قرن بیست و یکمی یتوهمات" ضد آمریکایی" و دولت " سو سیالیست

سر در نهایت برای استمرار و بقای سیستم سرمایه  داری است. اگرداشتن ها  این تالشواقع همه 
باید  ؛ پس بود مترقی و سوسیالیستبیماری ؛ مالک امکان تحصیل و بیمه  بخش از جامعه،کار پناه،

 کنونی و یا دولتهای لیبرال  دولت های سو سیال دموکراسی در گذشته و  نتیجه بگیریم که دولت
 خودو واقعا عینا  اسکاندیناوی و اروپای غربی؛ها در  دمو کرات یا لهای مشترک لیبرالها و سو س

می باشند.  واقعی تی سوسیالیس دولتهای  

، ویتنام، کره شمالی با شکل سرمایه داری دولتی کاسترو ل دولت چاوز، مورالس، یهایی از قب دولت  
در لیبی) هایی که  دولته قدرت در دست دولت و رئیس جمهور، به شیو دادن تقریبا تمامی تمرکز و 

از بخش هایی  با دولتی کردن آنان نیز می باشند. وجود داشتند و در گذشته قذافی( در عراق )صدام( 
و با سرکوب و ارعاب  "سوسیالیستی"رهای ضد امریکایی و اشعدادن و با  امکانات و سر مایه جامعه 
از  "سو سیالیستی "و "مردمی "و چهرهکارگران و زحمتکشان را فریب داده توانستند تا مدت مدیدی 

از دست داده بودند،  زمانی هم که این دیکتاتورها برای امپر یالیستها تاریخ مصرف خود  را. خود بسازند
نیز  به زیر کشیده شده و حتی به اعدام محکومثمار گرتسی خونخوار و اتوسط همین امپر یالیستها 

همیشه در .  -سر مایه بقول مارکس جنگ همه علیه همه است -و یا به قتل رسیدندمحوم گردیده 
که در استثمار طبقه کارگر به  گرفته استبزرگ امپریالیستی قرار  قدرت چندپشت سر دیکتاتورها یک یا

. هبودهمراه و هم دست ن کشورها حاکم در ای همراه دولت بورژوایی  

طبیعتا دیکتاتوری سرمایه در هر شکلی که باشد بدون کمک وحمایت و راهنمایی و دخالت سیاسی،  
و به زور ارعاب و زندان و امپر یالیست ها با همدستی دولت حاکم  اقتصادی، نظامی و ایده ای 

الیستی در کنار و یا امپر ی – داری سرمایهشکنجه و اعدام مبارزین و سر کوب طبقه کارگر وبه کمک   

ا ورند.انند به مدت طوالنی دوام بینمی توپشت سر خود   
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ها، مبارزه برای اصالحات، يعنی اقداماتی را که  مارکسیست ها، برخالف آنارشیست{ رفرمیسم و رفرم:" 1}

شناسند را بهبود بخشند، برسمیت میبدون انهدام قدرت طبقه حاکم وضعیت زحمتکشان  اما در همان حال  
با رفرمیست ها، که اهداف و فعالیت های طبقه کارگر را بطور مستقیم يا غیر مستقیم به کسب اصالحات 

ترين مبارزه دست می زنند. رفرمیسم فريب بورژوايی کارگران است، که به رغم  محدود می کنند، به قاطعانه 
يا آنجا، تا زمانی که سلطه سرمايه وجود دارد همچنان برده مزدی باقی خواهند  بهبودهايی در اينجا

مارکسیسم و رفرمیسم -لنین«.ماند  

سیمون مبارزات ضد استعماری است که به رهبری منظور از انقالب بولیواری {انقالبات بولیواری.2} 
در  1813سال  دربخشها یی از آمریکای التین صورت گرفت .سیمون بو لیوار ونزوئال و در بولیوار

بورژوایی در ونزوئال و در  –خانوادهای اشرافی در کاراکاس بدنیا آمد و در جنبش ضد استعماری 
منطقه قاره علیه نیروهایی اسپانیا  شرکت کرد و تا  مقام کلنل ارتقا یافت. او به بعد از تشکیل 

ارزات ضد استعمادری مردم پرو، پاناما و بولیوی شرکت کرد. جمهوری بزرگ کلمبیا همچنین در مب
ضد  –سیمون بولیوار و انقالبات بورژوایی  مبارزات منظور  استناد چاوز به انقالبات بولیواری

که در ونزوئال و آمریکای التین توسط بورژوازی تازه پا گرفته در این قاره صورت استعماری است 
.مهم تر از ندارند نداشته و  هیچ قرابتی با سوسیالیسم ملی  -تعماریاین مبارزات ضد اس گرفت. 
را دارا نمی باشند  سو سیالیستی هیچ گونه جنبه این مبارزات در این عصر  این که  همه  

هاینتس دیتریش از محققان آلمانی ابداع نموده و  ی است کهح، اصطال21قرنسیالیسم  { سو3}
از کتابهای او بوده. یکی افکار طرفدار بسیاری از رهبران پوپولیست آمریکای التین ؛ خصوصا چاوز 

سیستم او معتقد است که نه .بیست و یکم" است 21معروف این نویسنده " سو سیالیسم قرن 
سرمایه داری و نه سو سیالیسم هیچ کدام  راه حلی برای مشکالت کنونی  برای بشریت ندارند، 

" وجود دارد که راه حل بشر دوران کنونی است. 21 قرنسومی به نام  "سوسیالیسم  بلکه راه
دولتی و جنبش ضد سیستم سرمایه داری  از "سو سیالیسم قرن بیست و یکمی" چاوز منظور

در برنامه حزب کمونیست ونزوئال توضیحات مفصل .قرن نوزدهم می باشدبو لیواری" " استعماری
  تری در رابطه با سوسیالیسم قرن بیست و یکم داده شده است. 

 

میتواند بشریت را از ستم سرمایه از دروغ،  کذب و سالوس  دیکتاتوری پرو لتاریا تنها  {8}
دموکراسی ای برای فقرا بوجود بیاورد که  دموکراسی بورژوائی/ دموکراسی برای ثروتمندان/ برهاند و

واقعا مواهب دموکراسی را برای کارگران و دهقانان فقیر فراهم آورد، در حالیکه اکنون حتی در 
دموکراتیک ترین جمهوری بورژوائی مواهب دموکراسی، در واقع برای اکثریت عظیم زحمتکشان قابل 

 حصول نیست
فئودالیسم آزادکننده ملتها بود ، به سرمایه داری امپریالیستی ، به عظیم سرمایه داری که در مبارزه با 

ترین ستمگر ملتها مبدل گردیدسرمایه داری مترقی ، مرتجع شد ، و نیروهای مولده را تا آن درجه 
تکامل داد که بشریت ، باید به سوسیالیسم وارد شود یا اینکه سالها و حتی دهها سال مبارزه 

را بمنظور حفاظت مصنوعی سرمایه داری بصورت مستعمرات ، انحصارها ، « بزرگ » مسلحانه دول 
{ ساختاری دو قانون 5} "لنین –سوسیالیسم و جنگ  "امتیازات و انواع و اقسام مظالم ملی تحمل کند.

 کار جدید،چاوز ما و احمدی نژاد

حمد قراگوزلو :آرشیو سایت آزادی { تفاوت دو قانون کار جدید، چاوز ما و احمدی نژاد از ما بهتران، م5}
مسکن و رفاه اه ایستاده است.مردمی که برای آزادی، برابری، کار،هوگو چاوز در جبهه ی گسترده ی مردم ترقی خو "بیان 

 مبارزه می کنند" محمد قراگوزلو 

در ضمن  احمدی نژاد  .بود 2111بار اول در سال  چاوز تاکنون چندین بار به ایران سفر کرده است {6}
خود و چاوز را در مبارزه "ضد امپریالیستی" متحد یکدیگر می داند. محمد خاتمی سه بار به ونزوئال 

به ونزوئال داشت، چاوز نشان ا رِدن ِدل لیبِرتادور را به او اعطا  ۵۰۰۲در سفری که در سال سفر کرده و
ژوئیه روز تولد  21جهان خواند.در در« های راستین ناپذیر برای همٔه نهضت مبارزی خستگی»کرد و او را 



به پاس قدرشناسی از چاوز برای اتخاذ »چاوز نشان عالی درجه یک جمهوری اسالمی را  ایران را 
برانگیز علیه "نظام سلطه " به او اعطا کرد. چاوز در دانشگاه تهران تعهد شد که ونزوئال مواضع تحسین 

ما همیشه در کنار شما و ایران »و افزود « همواره و تحت هرشرایطی در کنار ایران خواهد ماند»
ه هستیم. مادامی که متحد بمانیم قادر خواهیم بود تا امپریالیسم آمریکا را  شکست بدهیم اما ب

خواهند راند" ایران و ونزوئال در سطوع مختلف؛ تجاری؛ آکادمیک؛  ها ما را به حاشیه  محض جدایی، آن
.اقتصادی؛ دیدارهای دو جانبه ووو رابطه بسیار وسیعی دارند  
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