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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

  

 *الوئيس بريتو گارسي: مصاحبه با
  رنويد پايو: رگردان ازب

  دپلوم انجنير نسرين معروفی: فرستنده
  ٢٠١٩ فبروری ١٣

  
  واشنگتن يا ونزوئال، سرمايه داری وحشی يا سوسياليسم

  
 ۀبه عنوان حامی جدی پروس.  ونزوئال استۀلوئيس بريتو گارسيا يکی از سرشناس ترين روشنفکران جامع -*

نظر  وی ھمچنين يک مفسر صاحب. لم نامه نوشته استشنامه، رمان، تحقيقات تاريخی و فبوليواری، او چندين نماي

  .ياست در منطقه استدر مورد س

*****  

 چپ از دولت نيکوالس مادورو انتقاد می کنند ولی اين انتقاد ھيچ ربطی به عالقه برای پيوستن به ۀخيلی ھا از زاوي

 امپرياليستی کنونی به ونزوئال ما بايد از ۀدر مقابل حمل. صفوف مخالفان دست راستی و حاميان خارجی شان ندارد

  ؟آيا شما موافقيد. ی بايستيم کشور دفاع و در مقابل دخالتگر

 و از منابع – به کشورما حمله کنند ًمن بارھا گفته ام که زمانی که ھر دو نيروی ارتجاع داخلی و خارجی متحدا :يتورب

 ما بايد متحدانه به دفاع از ونزوئال و دفاع از حاکميت و –قانونی و حتی غير قانونی که در اختيار دارند استفاده کنند 

  .پردازيم که آنھا را قانونا در قدرت نگھداشته استائتالف سياسی ب

ممکن است اختالفات و مباحثات درونی وجود داشته باشند، ولی زمانی که با اين آلترناتيو سروکار داريم نبايد ترديدی به 

  .يا واشنگتن يا ونزوئال، اشغال يا حق حاکميت، سرمايه داری وحشی يا سوسياليسم: خود راه دھيم
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  Comando Creativoکوماندو ھای خالق . طرحی از از طراحان گرافيک مردمی ونزوئال

امروز  اگر بوليوار.  او امروز ھم اھميت داردشما در مورد سيمون بوليوار نوشته ايد و اشاره کرده ايد که چطور مثال

  ؟بايد در حال حاضر چه بکنيم ما  به عنوان بوليوار ھا، بود چه کار می کرد؟ می

من بررسی دقيقی ھم از ايده ھای بوليوار و ھم از اقدامات او در ارتباط با جامعه و اقتصاد در . درست می گوئيد :يتورب

اگر . ، ودر مقاالت متعدد و کار ھای ديگری را انجام داده ام ] ٢٠١٠ [ اقتصاد و جامعه: انديشه نجات دھنده  کتابم

ه ھر ترتيبی تالش قبل از ھرچيز، ب: که آن موقع کرد انجام می دادرا امروز اينجا در ميان ما بود، ھمان کاری  بوليوار

  .حق مردمش در انتخاب دولت خودشان: کند) در صورت لزوم مسلحانه(کرد از حق حاکميت ونزوئال دفاع  می

ھمچنين، در .  امپرياليستی سازماندھی و متحد کندۀعليه سلطمريکای التين و مردم منطقه کارائيب را اکرد  او تالش می

او تمام امالک سلطنت طلبان را .  اموال در تاريخ ونزوئال نکردۀن مصادر اقتصاد، بوليوار ترديدی در بزرگتريۀعرص

چه در شکل زمين و يا کاال مصادره و در بين سربازان ميھن پرست، به تناسب خدماتی که انجام داده بودند، تقسيم کرد 

  .)که البته می شد اشتراکی ھم از آن استفاده کرد(

اصلی که ھنوز ھم معتبر است و بايد به ھر . د معدنی زيرزمينی اش را داردبوليوار گفت که ملت حق مالکيت به موا

، خيلی قبل تر از سفرش به ھائيتی، بوليوار شروع به ريشه کن کردن بردگی ١٨١٤در سال . دفاع شود قيمتی از آن 

اعالم اين که "  سخنرانی در شھر آنگوستورا "او ھمچنين عليه تبعيض نژادی مبارزه کرد، در ھمراھی با وی در . کرد

يم ئاگر ما امروز می گو." کس نبايد به خاطر رنگ پوستش مورد بدرفتاری قرار بگيرد ھيچ"در ونزوئالی معاصر 

 بوليوار ۀ پس مبارز- درآمد تنھا تا اندازه ای که زنده بماند –کند  برده کسی است که فقط برای زنده ماندن تالش می

  .امروز برای غلبه بر فقر مطلق و فقر نسبی می بود

امروز ھم بوليواری ھا نبايد (برای انجام اين اقدامات، بوليوار ترديدی در برداشتن گامھای راديکال و افراطی نکرد 

 ۀبوليوار امروز به پروژ. ياد بياوريمه او را ب" جنگ تا مرگ  "ۀريد بيانيبگذا). ترديدی برای اين نوع اقدامات بکنند

در پاناما در صدد آن  کنگره اتحاد ھمسايگاننطور که او با مريكای التين و يک پارچگی کارائيب ادامه می داد، ھماا

در ] از رھبران استقالل طلبان کلمبيا[ با کمک نفوذ فرانسيسکو پائوالسانتاندرز  ی که اياالت متحده توانست فقطئجا. بود
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فکر بوليوار را دنبال و در صورت امکان  ھر فردی که خود را بوليواری می نامد امروز بايد در عمل . آن شرکت کند

  .ن کار را نکنيم، دوباره مستعمره خواھيم شداگر ما اي. گسترش دھد

  
ی ھا ئاين سند بيان داشت که اگر اسپانيا.  کردء امضا١٨١٣ ونج ١٥را در " جنگ تا مرگ"سيمون بوليوار فرمان 

 مرد، در حالی که کسانی که در مستعمره متولد شده اند، حتی اگر از خواھند به مبارزه برای استقالل نپيوندند، ھمه 

  .قدرت استعماری جانبداری کنند، عفو خواھند شد

   

 آن ھستيم را چگونه ارزيابی می کنيد؟ آيا ما می ۀامپرياليستی که امروزه در حال تجرب ۀشما پاسخ جھانی به حمل

  ؟توانيم گسيختگی ھای ھژمونی اياالت متحده و شواھدی از جھان جديد چند قطبی را ببينيم

اياالت متحده صنايع خود را به . وجود آمده استه  ھژمونی اياالت متحده ببه نظر من شکاف قابل توجھی در :يتورب

 با انجام اين کار در کشور صنعت زدائی کرد و. خارج از کشور منتقل کرد تا بتواند از کار ارزان قيمت استفاده کند

عد از عقب رفتی که روسيه ب. چين امروزه قدرت اقتصادی پيشرو در جھان است. کارگران خودش را به فالکت نشاند

 اروپا تالش می. پس از فروپاشی اتحاد جماھير شوروی کرده بود، خود را به عنوان يک قدرت بزرگ باز سازی کرد

خاورميانه ديگر .  قرن توسط شبکه ای از پايگاه ھای ناتو اشغال شده استۀکه از ميان رغم اين کند مستقل شود، علی

  .ند دھه مداخله، اياالت متحده تنھا موفق به ايجاد ھرج و مرج شده استپس از چ] آنجا[مريکا نيست، ال وزيرکنتر

 انقالب ھا ھميشه در شکاف ھای ايجاد شده توسط برخورد قدرت ھای تاريخاز لحاظ من به اين اشاره کرده ام که 

سپانيا اياالت متحده با بھره گيری از درگيری بين انگليس، فرانسه و ا. ھژمونيک در ھر زمان به وقوع می پيوندند

ھمين امر برای . ی در جنگ جھانی اول استفاده کردئاتحاد جماھير شوروی از جنگ قدرت ھای اروپا. عروج کرد

مريکا و اعد ھا، کوبا از تقابل بين ب. جمھوری خلق چين نيز صادق است، که از درگيری جنگ جھانی دوم بھره مند شد

الت متحده، روسيه و چين فرصتی برای تقويت حاکميت ونزوئال  ھژمونيک بين اياۀامروز، مبارز. شوروی استفاده کرد

  .فراھم می کند
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 ما است، دولت مادورو بايد در لۀأ امپرياليستی و تالش برای کودتا، که فوری ترين مسۀپس از برخورد با اين حمل

  ؟ميان مدت و درازمدت چه کار کند

حران بدون پيشروی در انقالب وجود ندارد و اين من فکر می کنم که برای ما ھيچ راھی برای خروج فوری از ب :يتورب

يعنی اين که ما تنھا زمانی می . ھمچنين کليد رفتن به جلو در زمانی است که ما دوباره توانستيم خود را بازسازی کنيم

د توانيم امپرياليسم را زمين بزنيم که توانسته باشيم بر اوليگارشی محلی تشکيل شده توسط يک دوجين شرکت ھای وار

 و ما بايد آن معدود گردانندگان قاچاق کننده که انحصار ورود کاالھای اساسی کشور را در دست خود دارند غلبه کنيم

  .نفت و کسانی که درگير نفوذ شبه نظامی اند را منکوب کنيم

ميان برداريم و يک  از - در تمام سطوح عملياتی –ل کامل دستگاه اداری وزمانی که توانستيم اين تئاتر داخلی را با کنتر

ل کامپيوتری قيمت ھا و ھزينه ھای عمليات اقتصادی در زمان واقعی را نصب کنيم، آنگاه قادر به و جامع کنترۀشبک

ما بايد جلو ھر فسادی را بگيريم و شرکت ھا و تمام اداراتی را که در آنھا اين . مقابله با تھديد خارجی ھم خواھيم شد

 سوسياليستی غيرقابل ۀی از پروژئبا اين اقدامات حمايت توده .  پاکسازی کنيمصورت عادی در آمده استه کار ب

از طرف ديگر، اگر اين اقدامات انجام نشود، بايد ترسيد که جنگ اقتصادی اين حمايت را از بين . شکست خواھد بود

  .ببرد، حمايتی که اکنون خودش را فقط با فداکاری ھای بزرگ سرپا نگه داشته است
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