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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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   ھوگو چاوزدوسيۀ

۶  
  »ما ھمه چاوز ھستيم حتی بدون چاوز«

 پيروزمندانه از صندوق رأی خارج شد، آماده ٢٠١٢بر ودر وضعيتی که دولت ونزوئال اجرای طرحی را که طی اکت

نشريات . طرح کرده و بازگشتش را از کوبا آماده می کندم ر بستر بيماری تصميمات نھائی رامی کند، و چاوز د

  .باور دارند، يعنی موضوعی که حاکی از نفی رأی دھندگان است»  چاوزپس از«اروپائی ھنوز به 

  

جای رئيس جمھور ھوگو ه وردند تا بچند روز پيش صدھا ھزار ونزوئالئی مرکز کاراکاس را به تصرف خود درآ

توده ھای مردم با لباس ھای . دست گيرنده چاوز که به دليل معالجۀ بيماری اش در کشور حضور ندارد، ادارۀ امور را ب

رنگارنگ و سر و صدا پيرامون کاخ ميرافلورس تجمع کردند، آنھا، مردم، پوشيده از رنگ ھای سرخ و زرد و آبی 
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دست نداشتند، کوکتل مولوتوف نيز حمل نمی ه  ب۴٧، تفنگ تھاجمی آکا ...ل ھای آمازونی و سفيداقيانوسی و سبز جنگ

  .قانون اساسی ملی: کردند، ولی با سالحی ديگر و قدرت آتشی بسيار برتر آمده بودند 

شعارھای خون ، بافته شده با دستھای مردمی، بی آن که اتوده ھا، از کاغذ ھا حتبا لباس و شال رياست ھای جمھوری 

چکان سر دھند، يک صدا يک فرياد از زبان مردم و با زبان مردم يکپارچه جبه پوش از جبھۀ رياست ھای جمھوری 

ما ھمه چاوز ھستيم، «: توده ھای بيدار از تبار بوليوار در قرن بيست و يکم اميدھای سوسياليسم، به جھانيان چنين گفتند 

  »ما ھمه چاوز ھستيم

اگر چاوز ديکتاتور . ناميدند» صحنۀ رئاليسم جادوئی«راستی چنين واقعه ای را به تمسخر گرفته و رسانه ھای دست 

 تکرار می کنند  در نشريات برزيلی دائماً ١٠ روی ٩ چيزی که –است و اقتصاد ونزوئال در حال مرگ به سر می برد 

  اين ھمه مردمی است؟» ابليس« چرا –

اندک اندک تأثير خودشان را از دست می دھند زيرا چنين » کوديليسم«و » سمپوپولي«برچسب ھای بی موردی مانند 

 با – بار فرآيند تحوالت را به آزمون گذاشتند ١۶برچسب ھائی ديگر قادر نيست توضيح دھد که چرا چاوز و دولت او 

مبر روی داد،  ماه دسآخرين پيروزی. بت رساندندانتخابات و ھمه پرسی، و تنھا يک شکست را در پروندۀ خودشان به ث

  . پست دولتی در دولت ونزوئال را از آن خود ساختند٢٣ پست از ٢٠چاويست ھا : وقتی که چاوز در کوبا بود 

 ھستند ببيند، بی آن که پيش داوری ھر فردی اگر بخواھد از کشور بازديد کند و مسائل و موارد را به شکلی که واقعاً 

ھر . ات پيش ساخته نباشد، می تواند آن چه را که رسانه ھا نشان نمی دھند، ببيندخاصی داشته باشد و تحت تأثير نظري

  . غافلگير خواھد شدشھروند متوسط برزيلی، که خواھان اطالعات مستقل دربارۀ ونزوئال باشد، کامالً 

 خانۀ اجتماعی ساخته شده که ٣۵٠٠٠٠طی دو دھۀ اخير . به صفر رسيده استاويسم، ميزان بی سوادی چ سال ١۴طی 

  .نيمی از آن با ھمکاری انجمن ھای سازمان يافته امکان پذير شده است

تنھا نظام پزشکی در بخش اجتماعی . شک رسيده استز پ۵٨ به ١٨ از شھروندان از ١٠٠٠٠ پزشکان برای رشما

 نفر از آنھا کوبائی ھستند و از پنج سال پيش در محالت ٣٠٠٠٠رد که تقريبا  پزشک را در استخدام خود دا١٠٠٠٠٠

ميزان مرگ و مير . فقير نشين در اطراف کاراکاس به شکل رايگان به نيازھای ھزاران مراجعه کننده پاسخ می گويند

  .دارند درصد از مردم به آب آشاميدنی دسترسی ٩۶ در ھزار تولد رسيده است و ١٣ به ٢۵نوزادان از 

 درآمد، در ارقامی ديده می شود که تحقيقات کميسيون ءاوج اين سياست ھای اجتماعی که به مديريت چاوز به اجرا

مريکای التين، ا کشور ١٨از : مريکای التين و کارائيب منتشر کرده است ااقتصادی در سازمان ملل متحد برای 

  .ی را نشان می دھدونزوئال کشوری است که کمترين ميزان نابرابری اجتماع

 ی صلح جويانه به سوی سوسياليسم ،دچنين موردی مخالفان را خاموش ساخته و خلع سالح می سازد، يعنی رويکر

خوبی عمل ه  سال گذشته بر اساس فرآيندی خاص مديريت شده، و نھادھا ب١۴ مؤمن که طی توسط يک کاتوليک واقعاً 

 باشد، بی آن که زندانی سياسی وجود داشته باشد و نشريات نيز از آزادی کرده اند، بی آن که جوخۀ اعدامی وجود داشته

  .تمام و کمال بھره مند بوده اند

اغراق می گويم؟ آنھائی که ترديد دارند می توانند به سايت زير مراجعه کنند تا ببيند که چگونه دو روزنامۀ مھم 

  .  می نويسند و منتشر می کننداپوزيسيون کشور چگونه دربارۀ چاوز و دولت او ھر روز مطلب

http://www.eluniversal.com et http://www.el-nacional.com  

ھا و فرافکنی ھای نظريه ای که می گويد انقالب بوليواری با ھوگو چاوز جان سالم به در نخواھد برد، به آرزو

 را به راه انداختند، برگزيدگانی در نوستالژی ونزوئالی دوران قديم به سر می ٢٠٠٢ھمانھائی تعلق دارد که کودتای 
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ھمانھائی که با پول نفت تنھا حساب ھای خودشان را در سويس و ميامی تغذيه می کردند، و مثل امروز با طرح . برند

  .ھای اجتماعی بيگانه بودند

ند ميليون ھا ستايشگران فرآيند ونزوئالئی ديگر، آرزومندم که ھوگو چاوز در نبرد عليه سرطان پيروز شود و ھر مان

و باز ھم می دانم، . می دانم که رئيس جمھور مانند ھر انسان ديگری فنا پذير است. دست بگيرده چه زودتر سکان را ب

  . کی زنده خواھد ماند خواھد ديد.  خواھد يافتکه انقالب بوليواری که او برپا و ھدايت کرد، ادامه

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ مارچ ١١

  اکسيون-  ھوگو چاوز در انوستيگدوسيۀ

  )سايت ميشل کولن(

۶  

  ٢٠١٣ مارچ ۶

 


