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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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 Political سياسی

  
 Bill Van Auken  - نويسنده: بيل وون اوکن 

حميد محوی: زبرگردان ا  
٢٠١٣ مارچ ١۴  

 

  مرگ ھوگو چاوز

  

 ۵ست چپ، بعد از ظھر سه شنبه  سال رياست جمھوری ونزوئال، ھوگو چاوز، افسر نظامی و ناسيونالي١۴پس از 

  .، پس از دو سال مبارزه عليه بيماری سرطان در بيمارستان کاراکاس درگذشتچمار

 سال داشت، به عنوان رئيس کودتای نظامی ناموفق عليه رژيم بزھکار رئيس جمھور ونزوئال کارلوس ۵٨چاوز که 

  . رات بورژوا، خود را شناسانددموک-يک حزب سوسيال» آکسيون دموکراتيکا«رھبر ) ١(آندرس پرز 

 در ١٩٨٩ فبروری ١٧شھرت يافت به تاريخ » کاراکازو«آندرس پرز تمام تظاھرات و شورش ھای مردم را که با نام 

قيام مردم عليه موازين سختی بر پا شده بود که صندوق بين المللی پول . خون ساخت و سرکوب کرده کاراکاس آغشته ب

» بوليواری«چاوز پس از دو سال زندان آزاد شد و جنبش .  نفر کشته شدند٣٠٠٠حدود ديکته کرده بود و طی آن 

 اقدام نمود و اعالم کرد که او نه نمايندۀ ١٩٩٨خودش را بنيانگذاری کرد و برای کسب پست رياست جمھوری در سال 

ن است تا پايانی باشد بر چپ است و نه راست، بلکه ھدفش اجرای برنامۀ اصالحات اجتماعی و اقتصادی بوده و بر آ

  .نظام دو حزبی بزھکار

مسيحی وجود داشت که قدرت را طی دھه ھا بين خود مبادله -کسيون دموکراتيکا و دموکراتادر اين نظام دو حزبی، 

  .می کرد
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چپ شد، و خود را به عنوان ناسيوناليست و ) پوپوليستی(پس از کسب قدرت، او طرفدار يک طرح سياسی مردمی 

  .معرفی کرد» ليستسوسيا«

چاوز به دليل دفاع و . چاوز با سياست ھای پوپوليستی و ناسيوناليستی خصومت قاطع واشينگتن را متوجه خود ساخت

نظارت روی بخش بزرگی از بھره برداری ھای منابع نفتی کشور، و پشتيبانی اقتصادی از کوبا و پی گيری مناسبات 

 يعنی چين، با محافل انرژی مستقر در اياالت متحده اختالفاتی پيدا کرد و در اقتصادی نزديکتر با رقيب اياالت متحده

  .گيريھائی بين آنھا روی داد

 گذاشت و موفق شد که برای مدت کوتاھی او را سرنگون کرده ء، سازمان سيا کودتائی عليه چاوز به اجرا٢٠٠٢ اپريل

 و قيام مردم که فقيرترين اقشار ونزوئالئی را تشکيل می و به زندان بيندازد، ولی به ياری بخشی از نظاميان وفادار

  .دادند، او دوباره به کاخ رياست جمھوری بازگشت

در تمام طول رياست جمھوری چاوز، واشينگتن بی وقفه نھادھائی مانند نمايندگی اياالت متحده برای انکشاف بين 

ای تأمين مالی و مشاوره دادن به اپوزيسيون سياسی و سازمان سيا را بر) ٣(، بنياد ملی برای دموکراسی )٢(المللی

دست راستی بين بخشھائی از اليگارشی ونزوئال به خدمت می گرفت که با چاوز به دليل جذب حمايت اقشار فقير و به 

  .، و طبقۀ متوسط پائين خصومت تلخی داشتند)سرخ پوست و سياه پوست(دليل منشأ نژاد دو رگۀ او 

ای چاوز در انتخابات، دولت ھا و رسانه ھای ھمگانی در اياالت متحده بی وقفه دولت او را غير با وجود تمام پيروزھ

  . قانونی و ديکتاتوری قلمداد کرده اند

 بر آن بوده اند تا چاوز مريکای شمالی و در استراليا دائماً ااز سوی ديگر بخش ھائی از جريان ھای چپ اروپائی، در 

او به عنوان راه حل » سوسياليسم قرن بيست و يکم« برای طبقۀ کارگر معرفی کنند، و از را به عنوان رھبری انقالبی

 مراجع –حتی برای کشورھای اروپائی : مترجم (نوين برای توده ھای آمريکای التين و ديگر نقاط جھان دفاع کرده اند 

    مترجم در ھمين پورتال آرشيف) چاوز دوسيۀشود به 

 درصد درآمدھای کشور ٩٠ چاوز در اساس به استفاده از درآمدھای نفتی تکيه داشت که شامل در واقع، سياست ھای

دست می آيد که او برای تأمين مالی طرح ھای ه می شود و بخش بزرگی از آن از راه صادرات آن به اياالت متحده ب

  .مختلف کمک به اقشار فقير مورد استفاده قرار می داد

ئی، بی گمان، نقش مثبتی در سواد آموزی، بھداشت، مسکن و سطح درآمد اکثريت فقير حتی اگر چنين برنامه ھا

. ونزوئال داشته باشد، مانع از اين نيست که برگزيدگان مالی قويا شاھرگھای اقتصادی را تحت نظارت خود داشته باشند

از اقتصاد کشور را در  به قدرت رسيد سھم بيشتری ١٩٩٨بخش خصوصی امروز نسبت به زمانی که چاوز در سال 

  .سرمايۀ مالی و ارتش ھمواره از ستون ھای دولت بودند. اختيار خود دارد

مريکای التين نشان می دھد می اھمبستگی انسانی که ھوگو چاوز نسبت به توده ھای کارگر تحت ستم در ونزوئال و 

 که می بايستی بی آن که نظام سرمايه داری را »انقالب بوليواری«با اين وجود، سياست ھای .  صادقانه باشدتواند کامالً 

سر نگون کند و يا بی آن که طبقۀ کارگر قدرت را در اختيار بگيرد تحقق يابد، ھيچ رابطه ای با سوسياليسم واقعی 

  .ندارد

 در ، آلندهارجنتاينپرون در _ است » چپ«مريکای التين مملو از نمونه ھائی از اين نوع رژيم ھای بورژوائی اتاريخ 

که به ديکتاتورھای نظامی فاشيست رسيده اند و به _ يلی، رژيم ھای نظامی ناسيوناليست چپ در پرو و در بوليوی چ

  .شکست ھای طبقۀ کارگر دامن زده اند
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که چاوز او را به جانشينی خود _ چند ساعت پيش از اعالم درگذشت چاوز، معاون رياست جمھوری نيکال مادورو 

اعالم کرده که وابستۀ نظامی نيروی ھوائی اياالت متحده، سرھنگ ديويد دلموناکو، و معاون او به _ تعيين کرده بود 

  .دليل ارتکاب به استخدام افسران نظامی ونزوئال به ھدف بی ثبات سازی کشور، اخراج خواھند شد

ست که بتواند از مرگ چاوز رئيس جمھور بارک اوباما بيانيه ای منتشر کرد که در آن نوشته بود واشينگتن اميدوار ا

در «: مريکا در ونزوئال استفاده کند، در اين بيانيه می توانيم بخوانيم که ابرای موضعگيری مناسبتری برای امپرياليسم 

اين دورۀ سخت که متأثر از درگذشت رئيس جمھور ھوگو چاوز است، اياالت متحده يک بار ديگر پشتيبانی خود را از 

  .» می دارد و اميدوار است بتواند مناسبات سازنده اش را با دولت ونزوئال گسترش دھدمردم ونزوئال اعالم

 روز پس از درگذشت رئيس جمھور ٣٠مبنی بر قانون اساسی ونزوئالئی، انتخابات رياست جمھوری بايد کمتر از 

 بايد با ھنريک کاپريل معاون رئيس جمھور مادورو می بايستی به عنوان نامزد چاويست انتخاب شود و. برگزار شود

  .بر گذشته توسط چاوز شکست خوردومقابله کند، از ايالت ميراندا که در انتخابات رياست جمھوری پيشين طی اکت

چاوز، سرھنگ دوم چترباز با ارتش مناسباتی داشت که در واقع . آيندۀ چاويسم در غيبت ھوگو چاوز نامطمئن است

ی داد، ولی مادورو فاقد چنين مناسباتی است، او رئيس سنديکای رانندگان يکی از ستون ھای دولت او را تشکيل م

  . به عھده داشت١٩٩٢اتوبوس و شوھر زنی است که وکالت چاوز را در سال 

 پس از مادورو در شبکۀ ميرال ديگو مولرو فوراً د ارتش، آهاھميت چنين مناسباتی به روشنی آشکار شد، وقتی فرماند

فراخواند و اطمينان داد که » اتحاد، آرامش و درک وضعيت«مولرو ونزوئالئی ھا را به . تلويزيون ملی ظاھر شد

  .نيروھای نظامی به قانون اساسی وفادار باقی خواھند ماند

  :پی نوشت 

١ ( Carlos Andrés Pérez 

٢ ( USAID   - United States Agency for International Development 

٣ ( National Endowment for Democracy 

 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ چ مار١١

  ٢٠١٣ مارس ٩مرکز مطالعات جھانی سازی 

  مريکای التين و کارائيبا: منطقه 

5325918/chavez-hugo-de-mort-la/ca.mondialisation.www://http 


