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  !برای ھميشه، فرمانده ھوگو چاوز 

 

  

ی ما را بر تن پوشيده و زندگی اش را صرف متحقق امريکاو آرمان  کشورش و وقتی يک فرد انقالبی که جامۀ تاريخ  

انقالبی بوليواری که عالوه . ساختن آن در عالم واقع می سازد، مشکل بتوانيم در مرگ او اندوه عميقمان را التيام دھيم

شدۀ ما را » مستيزو«ی بر نظريات و آرمان ھايش، بھترين گرما و درک و صداقت و ھمبستگی انسانی حاصل ملت ھا

با خود حمل می کرد، خصوصيتی که ھمبستگی فزاينده و عميق او را با مردم ونزوئال برای تحکيم عدالت و انقالب 

  .ی التين ما متأثر ساخته بود و متأثر خواھد ساختامريکااجتماعی روشن می سازد، که تمام ملت ھای ديگر را در 

ی التين ادامه خواھد امريکابه عنوان الگو و آرمان ھايش در ونزوئال و در تمام در اين صورت بايد بدانيم که چاوز 

در راستای کاھش را داشت، سرزمينی که ميراث گرانبھائی بر جا گذاشته زيرا قاطعانه وحدت و انسجام کشورھای ما 

برای . يت تبديل کرد  به واقع،فقر و از ميان بردن آن، و در راستای روزھای نوين گسترش اقتصادی و اجتماعی

استقالل و حاکميت ھر يک از ملت ھای ما، به ھمين علت عشق و ايمانی که او بين ما تقسيم  کرد، از اين بابت چيزی 

  .از شادی ما نکاسته است
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ولی چنين مشاھداتی، در عين حال مخالفتھای نااميد کننده ای نيز دارد و برنمی تابد که نور عشق و گرمای انقالبی 

اين .   و برای امروز تا فرداھای دور بپايد–ی التين بتابد امريکاصيت و آرمان ھای چاوز در ونزوئال و در شخ

مخالفتھا نفرتی است از سوی آنھائی که شکست خوردند، و به ھر طريقی و تا آخرين لحظه سعی کردند او را حذف 

  .را راه اندازی کردندکنند، و برای باز پس گرفتن کنترل ونزوئال و منطقه ضد انقالب 

چند سال پيش از اين از خودم می پرسيدم، و ھمکاران کانادائی نيز از من می پرسيدند که منشأ اين تنفر به اين آشکاری 

ی التين، امريکادر رسانه ھا و دواير سياسی کانادا و اياالت متحده، و به ھمين گونه در محافل نخبگان برخی کشورھای 

آيا تنھا به دليل نظريات انقالبی او بوده، که در انتخابات پيروز می شده و  . ی اروپائی در کجاستو بسياری از کشورھا

ی التين نشان می امريکابه » الگوی بدی«پس از برچيدن فقر و بی سوادی، و فراھم ساختن سقف خانه برای ھمگان 

  ست؟داده، و منافع خصوصی را در سطح ملی و خارجی به مخاطره می انداخته ا

  

بی گمان، ھمين ھا داليل اصلی را تشکيل می دادند، ولی پشت تمام اين داليل، دليل نابخشودنی ديگری وجود داشت، که 

کار می کردم، در مصاحبات متعدد پيرامون موضوع » نونيمکس«من وقتی در کانادا برای آژانس خبری مکزيکی 

ئی و اروپائی ، بارھا احساس کرده امريکا کارشناسان کانادائی، چاوز با سياستمداران، کارفرمايان، روزنامه نگاران و

ی التينی ھا، و بازھم بيشتر نسبت به امريکاخودشان نسبت به » فرھنگ متمدنانۀ«نفرت طبقاتی، از برج ديدبانی . بودم
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 اختالط نژادی  که با شخصيت خاص خودش کامالً –رھبران آنھا، و چونکه ما اوو مارالس خودمان را در بوليوی داريم 

با سرخپوستان بومی، تولد فرھنگ ھا و ملت ھای بومی، وسعت فرھنگی، سادگی، صراحت و قاطع بودن ملت ھای ما  

  .را بازنمائی می کند، تمام اين موارد  کامال قابل درک بود و در نتيجه نفرت طبقاتی غالبا با تحقير ھمراه می شد

يسم به ھيچ عنوان قابل قبول نيست که ونزوئال، کشوری با بزرکترين ذخيرۀ بيش از دو دھه برای اليگارشی و امپريال

دو رگه و مخلوط شده با نژاد (» متيس«نفتی جھان، رئيس جمھوری داشته باشد که عالوه بر انقالبی بودنش، يک 

يگر در شادی جشن باشد و عادات بدی مانند اتحاد با مردم و گوش کردن به آنھا را داشته باشد، که با يکد) سرخپوست

  .بگيرند  و برای دفاع از منافع ملی سازماندھی کند

خاطر بی احترامی به ه ی التين دفاع کند و بامريکاخاطر صراحتش وقتی که می بايستی از منافع ونزوئال و ه او را ب

وگيری از  تبعيت مردم خاطر اقدامات قاطعانه  برای جله و باز ھم او را ب. ديپلماتيک نمی بخشيدند» نشان و تشريفات«

برای مراودات آزاد ، بيش از تمام موارد ديگر ) جنوبی، مرکزی، شمالی (امريکامنطقه از پيمان نامه ھای ميان قاره ای 

  .  به روشنی آشکار شد٢٠٠١ئی در شھر کبک به سال امريکانبخشيدند، ھمان گونه که در اجالس قاره ھای 

  

بان وزير کانادائی، در خروج از يک گردھمآئی شنيدم که نخست وزير کانادائی استفان آنچه را که در اينجا نوشتم، از ز

  .ھارپر به رئيس جمھور مکزيک در آن دوران، ويچنت فوکس در اوتاوا گفته بوده است

ھارپر نشان می اليگارشی امپراتوری، ھمان گونه که واکنش رئيس جمھور بارک اوباما و نخست وزير کانادا استفان 

ی التين و کارائيب را امريکادھد، نه چاوز را می بخشد و نه اکثريت دولت مداران منطقه را که اتحاديۀ کشورھای 

ايجاد کردند، يعنی اتحاديه ای که اياالت متحده و کانادا در آن غايب ھستند، يعنی دو کشوری که در کودتا عليه رئيس 

 کودتا عليه رئيس جمھور لوگو در پاراگوئه دو کشوری که فوراً . يا، دست داشتندجمھور قانونی ھندوراس، مانوئل زال

  .را به رسميت  شناختند و چندين سال است که در ايجاد نا آرامی و شورش در ونزوئال شرکت دارند
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ما گفت که بارک اوبا: به ھمين علت آنچه که در مورد مرگ رھبر بزرگ بوليواری گفتند، جای شگفتی باقی نمی گذارد 

در اين دوران بحرانی به دليل مرگ رئيس جمھور ھوگو چاوز، اياالت متحده پشتيبانی خود را از مردم ونزوئال «: 

با ونزوئالئی که برگ تازه . اعالم کرده و روی منافع خود برای گسترش مناسبات سازنده با دولت ونزوئال تأکيد دارد

 متحده برای ارتقاء اصول دموکراتيک، قانونيت و احترام به حقوق بشر به ای را در تاريخ خود آغاز می کند، اياالت

  ».تداوم تعھداتش پايبند است

ھوگو چاوز را اعالم کرد، به ھمان شکلی که » شاد باش مرگ«بی ھيچ شرمی، نخست وزير کانادا استفان ھارپر عمال 

از واکنش رئيس دولت کانادا نوشته است » پرسکانادين «بر اساس توضيحات آژانس ) ١(» کانادين پروگروسيو«مجلۀ 

ھارپر تنھا کلمات دلپذيری برای مردم ونزوئال به زبان آورد که رھبر کاريسماتيک چپ آنھا را پشت سرش بر جا : 

نخست وزير اظھار داشت که به مردم ونزوئال تسليت می گويد و برای ھمکاری با جانشين او و رھبران . گذاشته است

ھارپر اضافه . »قه، برای ساختن نيم کره ای موفق تر، مطمئن تر و دموکراتيک تر،  به آينده می نگردديگر در منط

در اين فرصت «: کرد که او چشم انتظار است که مرگ چاوز آيندۀ اميدوار کننده تری برای مردم ونزوئال داشته باشد 

وشنتر را برای خودشان فراھم سازند که بر اساس اصول کليدی، اميدوارم که مردم ونزوئال از اين پس بتواند آينده ای ر

  .»ه داشته باشديک قانونيت و احترام به حقوق بشر تآزادی، دموکراسی،

برای حفظ خود در دولت، نخست وزير . در کشور خودشان رعايت نمی کنند) ھارپر و اوباما(يعنی  مواردی که اين دو 

رلمان را تعطيل کرده و دموکراسی پارلمانی سالھاست که در اوتاوا کانادا آقای ھارپر ھر وقت ضروری دانسته پا

 برای پيروزی اش متھم به اعمال ٢٠١١در مورد انتخابات، حزب محافظه کار ھارپر طی انتخابات . ورشکسته شده

ت ھای وليت، و احترام به حقوق بشر، دولؤقانونيت و مسلۀ أروی مس . - با مدرک – مناطق است غير قانونی در برخی

م که ھارپر نمايندۀ کانادا ئيبه ھمين علت می توانيم بگو. ھارپر بدترين الگوھای تاريخ معاصر کانادا را تشکيل می دھند

  .و مردم کانادا نيست

که رئيس جمھور، اوباما به آن اشاره می کند، چه می » اصول دموکراتيک، قانونيت و احترام به حقوق بشر«در مورد 

م اصول دموکراتيک تنھا برای قدرتمندان و ثروتمندان وجود ئيجز اين که بگوه حرف چندانی نداريم، بم ؟ ئيتوانيم بگو

قانون نيز تنھا برای حفاظت از ثروتمندان وجود دارد، ولی به ندرت برای بی نوايان کار کرده و ھرگز در مورد . دارد

تمام اين بزھکاريھا روی دوش آنھائی است که ماليات کالھبرداری ھای بانکی تحقيقی انجام نداده در حالی که سنگينی 

م  که برای به ئي چه می توانيم بگوامريکادر زمينۀ مسائل مرتبط به حقوق بشر، در مورد رئيس جمھور . می پردازند

ئی و خارجی در ھر نقطه از جھان از قدرتش استفاده می کند، و تظاھرات صلح جويانه امريکاقتل رساندن شھروندان 

 در کشور خودش سرکوب می کند و در کارنامۀ تمام حمالت و جنگھائی که برای دستيازی به منابع طبيعی را

  .خاورميانه، آسيا، و آفريقا صورت داده، مرگ تعداد بی شماری از شھروندان را نشان می دھد

ده اند و به مردم ونزوئال تقريبا تمام دولت ھای جھان، تمام احزاب پيشرو و چپ در مرگ ھوگو چاوز ادای احترام کر

کانادا و اياالت متحده بيش از ھر زمان ديگری منزوی شده اند، و تمام اين موارد حاکی از يادمان اثر . تسليت گفته اند

  . فرمانده ھوگو چاوز است

انقالبشان تنھا ونزوئال، مردم ونزوئال و . ی برای تداوم مبارزه تبديل شودئتمام اين درد و رنجھا و اتحاد بايد به نيرو

  .نيست
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  ٢٠١٣ مارس ٦مرکز مطالعات جھانی سازی، 

5325545/chavez-hugo-commandant-toujours-pour/ca.mondialisation.www://http  
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه
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