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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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  و نيکالس مادور:سندهيون
  ت زھرا سعاد: آزاد ازرگردانب

  عثمان حيدری: فرستنده
  ٢٠١٩ جنوری ٢٧

  

 سوسياليسم ما و سوسياليسم آنھا

  
. کنيم  که ما برای ان تالش می کنند، سوسياليسمی نيست از آنجا که سوسياليسمی که آنھا با آن مبارزه می

خاص بودن سوسياليسم ما . يکم بنا نھاده شدهسوسياليسم ما بر اساس دمکراسی فراگير و مردمی در قرن بيست و 

  .ی التينی اش استامريکاً  خلقی و عميقائیگويژ

ای که کسی خود را به  کنند، ايده  آنھا عليه يک ناکجا آباد مبارزه می. که وجود ندارداند آنھا با سوسياليسمی در جنگ 

بدون خانواده ھا، بی نظم، بدون مراوده و خالی از دنيائی که آنھا در ذھنشان ساخته اند، يک جھان . آن منتسب نمی کند

راستگرايان ليبرال دنيا، برای خودشان روحی را اختراع کرده اند که بر آن صورتک سوسياليسم را نصب . آزادی است

صبرمان ديگر ! خصوص در ونزوئال، اما بس استه را ھمه جا می بينند و ھمه جا نشانش می دھند و ب کرده اند و آن

  !ه استتمام شد

سوسياليسم ما . کنيم  که ما برای ان تالش می کنند، سوسياليسمی نيست از آنجا که سوسياليسمی که آنھا با آن مبارزه می

ی خلقی و گيِخاص بودن سوسياليسم ما ويژ. بر اساس دمکراسی فراگير و مردمی در قرن بيست و يکم بنا نھاده شده

 واضح اعالم ًمبر گذشته کامالدر ماه سپتمتحد ملل در مجمع عمومی ھمانطور که ما . ی التينی اش استامريکا ًعميقا

 مستقل بوده و بر بستر انقالب دمکراتيک و بر اساس فقر زدائی و برای مبارزه با ً سوسياليستی ما کامالۀپروژ: کرديم
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 ماست که ۀامعرود و مدل ويژه ج نابرابری ھا و برقراری عدالت اجتماعی بنا شده و در راه خاص خود به پيش می

  .ريشه در فرھنگ و تاريخ ما دارد

ھيچ تشابھی نداشته باشد، چرا که دمکراسی ما بر » دمکراسی ھا«اين طبيعی است که دمکراسی ما با انواع ديگر 

ما عليه مدل ليبرالی . توسط نخبگان جامعه بنيان نھاده نشده است خالف دمکراسی ليبرالی اروپا و اياالت متحده 

ست به شورش زده ايم، بيست سال پيش دمکراسی آلترناتيو مان را که بر آرزو ھا و آمال قلبی خلق ونزوئال دمکراسی د

  .متکی است را راه اندازی کرديم

يستم ظاھر شديم، قرنی که ما در پايان قرن ب

ما  ۀديکتاتوری ھای مورد حمايت اياالت متحده قار

 خود داشتند و ايدئولوژی دمکراسی ۀرا زير سيطر

 خوش رنگ آب و با ظاھری ۀليبرال مانند يک ھدي

که حامل  اسب تروا و در واقع مانند يک فريبنده 

تمام نا ارزش ھای دنيای مدرن بود بسته بندی شده 

اما ما آنھا می گوئيم، ما در . شد بود و ارائه می

ی التين ارزش ھای تاريخی و بومی امريکا

 فرد گرائی نه فقط ! ی التينی مان وارد خواھيم کرد و نه ارزش ھای ديگران راامريکادمکراسی  ۀخودمان را در پروژ

  !وطندوستی برای ما مفھومی متفاوت با شما دارد! و سرمايه و ثروت را بلکه ھمبستگی و اتحاد و برابری را

ن و نخبگان ما به جای استفاده ار ارزش ھای مردمی و بومی اتفکرما درس مان را از تاريخ گرفته ايم، روشنفکران، م

ی التين کردند و سعی کردند فرھنگ امريکای التين، تمام تالش شان را معطوف ساختن فرھنگ اروپا در قلب امريکا

ھر گامی ھر بگان در ھرتالش و کنشی و خوشنفکران و نراين . اروپائی را در اينجا در قلب اين قاره از نو بنيان کنند

ارزش ھای بومی را در مسير خود نابود کردند، برای  ۀبود ويران کردند وھم) غير اروپائی(ور ديگری طچيزی را که 

آنھا ما مردم بومی، سرخپوستان و سياه پوستان ھيچ ارزشی نداشتيم، سنت ھا و فرھنگمان پوچ بود، ما بيشتر ميمون 

  .بوديم تا انسان

ما در ونزوئال به سه اصل اعتقاد داريم و تالش  ی التينی مان معتقد و وفاداريم، چراکهامريکااسی  به دمکرًما اما عميقا

  :برسيم سه اصل که برای ما ضروری اند و بخشی از ماھيت ماست می کنيم به آنھا 

 ٢٥ذشته در بيست سال گ. دور از خشونت اعتقاد داريمه اری سيستماتيک انتخابات آزاد و بزاول، ما به ضرورت برگ

سسات بی طرف جھانی صورت گرفته است ؤھمه پرسی و انتخابات در ونزوئال با نظارت بين المللی و انجمن ھا و م

  اين انتخابات را ما با قدرت و حمايت ھرچه تمام تر مردمزبعضی ا. ئيد آنھا قرار گرفتهأکه صحت ودرستی آنھا مورد ت

  . انتخابات ھم شکست خورده ايمدر بعضی ازھمه پرسی ھا و. مان برنده شده ايم

ثير گذاری بالواسطه بر زندگی و أمستقيم و شوراھای محلی توانائی تدوم، مردم ونزوئال به دليل راه کار ھای دمکراسی 

  .منابع عمومی خود را دارند

سوم، در ونزوئال اين مردمند که حاکمند و نه نخبگان، قبل از روی کار آمدن من، رفيق کماندانته ھوگو چاوز رئيس 

جمھور کشورمان بود، يک سرباز فداکار با ريشه ای از زحمتکشان سياه پوست وسرخپوست بومی، انسان بزرگی که 

 يک فعال اتحاديه ی کارگری، يک راننده ی - شش سال است– توسط من امروز ونزوئال. پدر ونزوئال لقب گرفت

  .ميشوداتوبوس حمل و نقل عمومی ساده اداره 
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در ونزوئال در واقع اين خلق است که 

کند چراکه راه حکومت  حکومت می

مردمی ما توسط مجمع عمومی قانون 

اساسی کشورمان ھموار شده است، 

مجمعی که حاصل دمکراسی مستقيم 

 و قانون اساسی ونزوئال را بی است

  ھيچ واسطه ای مدون کرده 

  .است

ما الگوئی برای دمکراسی نيستيم ونمی خواھيم ھم 

باشيم، از سوی ديگر ما آنروی دمکراسی ھستيم که 

کند،  مردمش را تعريف می کند و از مردمش دفاع می

مردمی که ھر روز در برابر دروغ پراکنی و دروغ 

  .سازی مقاومت می کنند

يک دمکراسی که کامل نيست و ھر روز بايد با 

ر ھمه جا درگير شود و در خدمت مشکالت روزانه د

 آحاد مردم باشد ودر مسير مبارزه فرابگيرد عادالنه ۀھم

  .تر و انسانی تر از ديروزش باشد

  

  :منتشر شده در

La Jornada  

  

  

  

  


