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 Political  سياسی

  
  بھزاد مالکی 

  ٢٠١٩ فبروری ١۴
  

 !آيا برای مردم ونزوئال انتخاب ديگری باقی مانده است؟
  

  

  

که ويراژ به چپ » ٢١سوسياليسم قرن «ۀ پروژ. ونزوئال يکی از بحرانھای بزرگ تاريخ معاصر خود را سپری می کند

مردم .  رقم می زد، شکست خورده است٢٠٠۴ و رفراندوم خلع يد ٢٠٠٢ھوگو چاوز را بعد از کودتای نافرجام 

» مرده ريگ«آنھا در منگنۀ بين دو راه حلی قرار گرفته اند که يکی . ونزوئال در برابر انتخابی تاريخی قرارگرفته اند

ت که زير فشار سياستھای غلط دولت و وزن بوروکراسی و گسترش فساد اداری، از نفس افتاده و جنبش بوليواری اس

از سوی ديگر اپوزيسيونی بورژوائی و ھار که تشنۀ بازستاندن امتيازھائی است که . قادر نيست مثل سابق حکومت کند

 را در سر می ١٩٩٩قبل از " طالئی"ن از آن گرفته است و رؤيای بازگشت به دورا» انقالب بوليواری«دولت چاوز و 

ئی، و زير نظارت نھادھای بين المللی سرمايه داری، ونزوئال را به امريکاپروراند که در آن با کمک انحصارات 

  . عرصه ای برای چپاول منابع طبيعی و نيروی کار ارزان تبديل کرده بود
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اين جوانه ھا در ميان .  اکنون، جوانه ھايش را می بينيمرھا شدن از اين منگنه در گرو برآمد راه حل سومی است که ھم

جنبش مستقل کارگری اعم از سنديکاھا و کميته ھای کارخانه ھا و محالت و در ميان توده ھائی که ھواداری از دولت 

تی که به را رھا کرده و از پيوستن به اپوزيسيون بورژوائی، امتناع نموده اند و يا سازمانھای چپ و کمونيس» مادورو«

 درصدی که دولت در ٢۶از . گرد يک ائتالف ضد امپرياليستی و ضد سرمايه داری گرد آمده اند، قابل مشاھده اند

تعداد آرای باطله .  درصد نصيب اپوزيسيون گرديد۵ فقط -  ميليون رأی ٢ حدود - آخرين انتخابات پارلمانی از دست داد 

پيروزی تاريخی ھوگو چاوز، نتيجۀ چھاردھه . دو جناح متقابل استی به ئ برابر بود که نشانۀ اعتراض توده ١٠

 اين کشوربود که ونزوئال را در يک بحران عميق اقتصادی ۀسياستھای غارتگرانه و نئوليبرالی سرمايه داری زير سلط

وۀ مقننه جنبش مردمی و ميھنی كه حول چاوز گرد آمده بودند در انتخابات ق١٩٩٨مبر نو ٨ . سياسی فرو برده بود-

 در انتخابات رياست ء درصد آرا۵۶ چاوز با   ١٩٩٨مبر دس ۶ در . درصد آرا پيروز گرديد۵٠ومحلی، با بيش از 

 -  ٧٠ی جنوبی، ديكتاتوری ھای سياه سال ھای امريکاونزوئال خالف كشورھای . جمھوری به اين مقام دست يافتت

 و از اين رو -  ديکتاتوری نظامی بر ونزوئال حاکم بود ١٩۵٨ تا ١٩۴٨ ھرچند بين سال ھای -  را به خود نديد ١٩۶٠

 در اين كشور پديد آمده اند ٨٠اما جنبش ھای اجتماعی مختلفی كه از سال ھای . نداشت» گذار دموكراتيک«نيازی به 

. ددر ساختار دولتی برای رسيدن به يک دموكراسی عميق تر و كامل تر بوده ان» اصالحاتی«به طور مستمر خواستار 

 به روی كار آمده اند جوابی ٩٠ تا ٧٠ی نتوانست در وجود حكومت ھای گوناگونی كه در دھه ھای ئاين خواست توده 

 ١٩٩٣ شروع و در سال ١٩٨٩در دوره دوم رياست جمھوری کارلوس آندره پرز که در سال به ويژه . مناسب بيابد

 رياست جمھوری پرز در نھايت با حکم ديوان عالی ونزوئال .پايان يافت که ھمراه با اتھام ھای فساد مالی و اداری بود

 در دوران . ماه زندان محکوم شد٢٨ دارايی ھای عمومی به دالرپايان يافت و به خاطر سوء مديريت ميليون ھا 

ی التين، که از ديرباز نابغه ھای مکتب شيکاگو امريکاغرش شورش در اصالحات نوليبرالی كارلوس آندری پرز، 

، يک برنامه تعديل ساختاری طراحی شده ١٩٨٩در کاراکاس  درسال . مشغول کار ھستند، به گوش می رسيددرآن 

 نفر ٣٠٠٠سرکوب موجب مرگ بيش از . شد» کاراکازو«توسط صندوق بين المللی پول، موجب شورش مشھور 

يکی از آنھا .  قدرت حاکم انجام شدسه سال بعد، بازھم در ونزوئال، دو اقدام پی درپی کودتا برای سرنگون کردن. گرديد

در ونزوئال، سرھنگ دوم پيشين چاوز توانست روی حمايت بخش «.توسط چاوز، اين سرگرد سابق ھدايت شده بود

» انقالب«.  نيز حساب کند- يک استثنا درمنطقه -بزرگی از نيروھای مسلح، که خاستگاه افسران آن از طبقات باال نبود 

 انتخابات بيشتر ناشی از اين زمينه ويژه بود تا داشتن يک برنامه سياسی که در آن زمان رنگ و اعالم شده او در زمان

الھام » تونی بلر« که از راه سوم » سرمايه داری وحشی«طبق نظر خود چاوز، نوعی انتقاد از . بوی چندانی نداشت

ھنگام نخستين . را به چنين شھرتی برساندھيچ چيز نشانگر اين نبود که مسيری که چاوز طی کرد او  .گرفته شده بود

پيش از رای «:، يک تحليلگر ونزوئاليی حتی اطمينان می داد که١٩٩٨کارزار انتخابات رياست جمھوری اش در سال 

توجھی که » ايرن سايز«] رياست جمھوری[درآن زمان، نامزد محافظه کار . »گيری آينده او فراموش خواھد شد

 سال، کاراکاس بيشترين حد ٢٠در کمتر از .  مردمی داشتند را به شيوه خود نشان می دھدنخبگان کشور به مطالبات

در چنين .  درصد جھش يافته بود٥٠انقباض اقتصادی در منطقه را ثبت کرده و ميزان فقر از ھفده درصد به نزديک به 

چاوز برنده انتخابات . ا جلب نمی کردرقيب انتخاباتی چاوز که تداوم بود، عالقه کسی ر» سايز«شرائطی، برنامه خانم 

 ١١٠بيش از ) ١٩٨٨-١٩٩٤(» کارلوس ساليناس«در اين زمان، در مکزيک، . برای بسياری اين يک شگفتی بود. شد

) ١٩٩٤-٢٠٠٢(» فرناندو ھنريکه کاردوزو«در برزيل، . از سر باز کرده بود] با خصوصی سازی[موسسه دولتی را 

کارلوس «رمايه ھای خارجی می گسترد و در آرژانتين صندوق بين المللی پول در وجود آگاھانه فرش قرمز زير پای س
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کارزار انتخاباتی . خوبی را يافته بود که به پيشبرد ھمۀ انتظارھايش پاسخ مثبت می داد» شاگرد«) ١٩٨٩-١٩٩٩(»منم

برگزار . در سانتياگو شيلی،١٩٩٨ آوريل ١٩ و ١٨، در امريکا] قاره[ونزوئال درست زمانی آغازشد که دومين نشست 

تا سال ) امريکا] قاره[ منطقه مبادالت آزاد (» تيرادل فوئگو«از آالسکا تا ] مشترک[تصميم ايجاد يک بازار . شد

)  آنچه چاوز به چپ ياد آوری کرد- ٢٠١٣به نقل از لوموند ديپلماتيک فارسی آوريل (» .، حاصل اين نشست بود٢٠٠٥

را درسمت وزير دارائی، که او از زمان دولت » ماريتزا ايزاگوييره« خانم - مدتی کوتاه  برای-نخستين دولت چاوز 

درمورد نخستين برنامه اش، او غالبا به اين بسنده کرد که برخی از . عھده دار بود نگھداشت» رافائل کالدرا«نئوليبرال 

در «. بھداشت رايگان را به کار گيرد در زمينه ھای آموزش و ١٩٧٠ و ١٩٦٠اقدامات معمول درسال ھای دھه ھای 

فردای نخستين انتخاب شدنش، رييس جمھور برگزيده، صبح را در استوديو شبکه تلويزيونی ثروتمندترين فرد کشور، 

 ٤٠ روز جھشی ٢بورس کاراکاس در . گذراند تا سرمايه گذاران را آسوده خاطر کند» گوستاوو سيسنروس«آقای 

پيش بينی می » ٢٠٠٧ و ٢٠٠١خطوط کلی طرح توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی، «، ٢٠٠١در سال . درصدی داشت

» فضايی از اعتماد برای سرمايه گذاران خارجی در کشور«و » يک طبقۀ کارفرمای نوظھور بوجود آيد«: کرد که

د که کشورش چھار سال بعد در پی يک ويراژ به چپ اين سند به فراموشی سپرده شد و چاوز اعالم کر. تامين می کند

  ».است" سوسياليزم قرن بيست و يکمی"در پی يک

ًاما برخالف رويۀ رايج، چاوز ھراسی نداشت که برای پيشبرد اصالحات خويش مستقيما به مردم و نھادھای مردمی رو 

 به ١٩٩٩قانون اساسی جديد که درسال «. را برای او تا به آخر به ارمغان گذاشت» پوپوليست«مسأله ای که لقب . آورد

تصويب رسيد، مقرر می داشت که برنامه ھای اجتماعی نه از دفاتر وزارتی، بلکه با مشارکت فعال عامه مردم به اجرا 

بی ترديد اين پروژه بيش از ايدئولوژی رييس جمھوری ونزوئال موجب ناراحتی شديد نخبگان شد زيرا . گذاشته شوند

ی ايده آل دموکراتيک موجب تضعيف کنترل آنان بر حکومت و درآمد آنھا به سرعت دريافتند که اين تغيير جھت سياس

کودتا، فلج شدن صنعت نفت بوسيله کارکنان عالی رتبه و تکنيسين ھا، :  بقيه رويداد ھا شناخته شده اند.نفت می شود

 کمترين تحريم انتخابات و غيره، رفتار اپوزيسيون فزون بر اين که مصالحه ناپذيری يک بورژوازی مصمم به رد

واگذاری امتياز را می نماياند و نشانگر مصالحه ناپذيری آن بود، اين اثر متناقض را نيز داشت که روند عملکرد 

 - به ثمر نرسيده - ھر اقدام «: توضيح می دھد» گريگوری ويلپر«چنان که . را تند و تيز تر می کرد) چاويست(چاوز

دست و بال او منجر شد و به او امکان داد سياست ھای بی پرواتری اپوزيسيون برای سرنگونی چاوز به بازتر کردن 

  )٢٠١٣لوموند ديپلماتيک آوريل (» را به اجرا بگذارد 

 ًمريكا كه تقريبا ھمۀ رسانه ھای خبری و قدرت مالی را درارھبری اليگارشی محلی و امپرياليسم 

 در اين راه از پراكندن اتھامات واھیاختيار داشتند با تمام قوا بر ضد اصالحات او به پا خاستند و 

 مبنی بر برقراری سانسور و ديكتاتوری جھت ترساندن اليه ھای ميانی و سازماندھی تظاھرات و

و خرابكاری در توليد و توزيع نفت با در اختيار گرفتن كمپانی ) روزه۶۶الک اوت (اعتصابات تا متوقف كردن توليد 

 وم كردن دولت از منابع مالی و برای محر PDVSA)(بزرگ نفت ونزوئال 

حتی اين .  سالھای اوليۀ حکومت چاوز با گسترش ابتکار ھای توده ای ھمراه بود .سرانجام عليه او خودداری نكردند

دولت چاوز زير اين . شورش خود انگيختۀ مردم بود که در اولين کودتای ضد چاوز، او را از دست نظاميان نجات داد

گام ھايی كه اينجا و آنجا در زمينۀ تعميق دموكراسی و رفرم ھای اقتصادی، . کشيده می شدفشار توده ای به چپ 

اجتماعی، فرھنگی برداشته می شد، اگر چه ھنوز در چارچوب مناسبات موجود قرار داشت، اما فقط و فقط به مدد شور 

از طبقات متوسط در صحنه امكان و احساسات برانگيخته و حضور پرقدرت جوانان، كارگران، دھقانان فقير و بخشی 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

اين تجربه باز به خوبی نشان می دھد كه مبارزه برای آزادی و دموكراسی از مبارزه برای بھبود شرايط . پذير گشته بود

زندگی كارگران و زحمتكشان و مبارزه برای كسب استقالل از قدرت ھای امپرياليستی جدائی ناپذير است و جدا كردن 

ونزوئاليی ھا اين راه را به تدريج . صه ھا در مبارزۀ  جاری، بی اعتنائی به ھمۀ آنھا خواھد بودھركدام از اين عر

كه برای رھايی، راھی جز مبارزه و سازماندھی و تحميل اراده شان برقدرت ھای مالی و سياسی، . تجربه می کردند

گسترش دموكراسی مشاركتی با تأسيس و ) واجد قدرت عزل(در زمينه ی سياسی، حق عزل نمايندگان . وجود ندارد

واحدھای تعاونی و خودگردان و سھيم كردن كارگران، دھقانان و حقوق بگيران در اداره و كنترل بسياری از واحدھای 

در خيلی از موارد، . توليدی و طبقاتی به ابتكار دولت يا خود مردم، گام ھايی برای گذر از كادرھای تعريف شده بود

رگران برای راه اندازی صنايع و كارخانه ھای متوقف شده و جنبش دھقانان برای تقسيم زمين و جنبش خودجوش كا

انجمن ھای زحمتكشان برای توزيع مواد غذائی و يافتن مسكن و حتی انجمن ھای فرھنگی برای دسترسی به اطالعات 

ه اقدامات خويش در زمينۀ تعميق آزاد از طريق تأسيس راديو و تلويزيون ھای محلی، دولت چاوز را مجبور كرده ب

ماه مبارزۀ مداوم  چند نمونۀ  آن اشغال كارخانۀ ومپال است كه پس از حدود. دموكراسی و رفاه مردم سرعت بخشد

توسط دولت و راه  ٢٠٠۴كارگران با كارفرمايان برای راه اندازی توليد، باالخره به مصادرۀ كارخانه در سپتامبر       

ھمچنين كارخانه  . و دولت منجر شد) اكثريت(ير نظر كميتۀ كارخانه، مركب از نمايندگان كارگران اندازی مجدد آن ز

صنايع توليد والو، ونزوئاليی ھا ھمچنين دريافته اند كه ) و . ان. ايناواخر سی(صنايع عطر و كارخانۀ نساجی فنيكس و 

ست و جوی متحدين پابرجايی برآيند تا محاصره و نه تنھا در عرصۀ داخلی بلكه در صحنۀ بين المللی ھم بايد به ج

  .فشارقدرت ھای امپرياليستی به ويژه آمريكا را درھم بشكنند

انتخابات برای ١٩٩٩ژوئيۀ  ٢۵ .در رفراندومی تشكيل مجلس مؤسسان به تصويب عمومی رسيد١٩٩٩ اپريل ٢۵

 مجلس به وسيلۀ يک رفراندوم به تصويب قانون اساسی ناشی از اين١٩٩٩دسامبر ١۵ .تشكيل اين مجلس انجام گرديد

 با تصويب قانون ٢٠٠٠  ژوئيۀ ٣٠تغيير نام داد )  ونزوئال١جمھوری بوليواريايی(مردم رسيد و جمھوری ونزوئال به 

ِ می بينيم که راھنمای عمل سياسی و اقتصادی چاوز و .اساسی جديد، چاوز دوباره به رياست جمھوری انتخاب گرديد

اما عامل سومی که به .  دموکراسی استوار بود-ئی و سوسيال امريکايۀ ناسيوناليسم با چاشنی قوی ضد چاويسم بر دوپا

 در سياست ونزوئال وارد عمل شد، جنبش مستقل کارگری در ٢٠٠۴ و رفراندم خلع يد ٢٠٠٢ويژه بعد از کودتای 

گردش به چپ چاوز و دولت او را که . وجود سنديکاھای سرخ و کميته ھای عمل زحمتکشان شھری و روستائی بود

. عاملی که امروز ھم اگر وارد عمل شود می تواند مقاومتی را عليه آلترناتيو ھای ارتجاعی سازمان دھد. تسريع کرد

و برخی کارخانه ھا و رھا کردن و تعطيلی )  روزه۶۶الک اوت (بدنبال خرابکاری ھای اقتصادی در صنعت نفت 

و مسأله ملی کردن مؤسساتی که به حال خود رھا شده بود، در دستور » نترل کارگریجنبش اشغال و ک«برخی ديگر، 

ھمين امر در کشور ھمسايۀ ونزوئال . کار جنبش کارگری قرار گرفت و دولت مجبور شد که از اين اقدامات حمايت کند

کارلوس « عليه ٢٠٠۵ که در جنبش مردمی ژوئن -)COB(» کنفدراسيون کارگری بوليوی«يعنی بوليوی از طريق 

     –رھبر بومی حزب چپ گرای » اوو مرالس «. شرکت کرده و موجبات سقوط او را فراھم کرده بود، صادق است» مزا

MAS - بروی کار آمد، يادآور انتخاب چاوز است٢٠٠۵ که با انتخابات ماه ژوئن .  

 ھای کارخانه و اشغال کارخانه ھای رھا کارگران انقالبی و پيشروئی که در جنبش ايجاد سنديکا ھای مستقل و کميته

شده شرکت داشتند با تجربه خويش در يافتند که پيروزی کارگران و زحمتکشان ونزوئال، بوليوی، برزيل در گروی 

 مؤسسۀ اشغال شده و٢٣۵نمايندۀ كارگری از ۴٠٠متجاوزاز ٢٠٠۵اكتبر٢٩تا ٢٧از . اتحاد وعمل خود کارگران است
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ين گردھمآيی مؤسسات تحت كنترل كارگری آمريكای التين در كاراكاس شركت كردند تا به سنديكای ملی در نخست٢٠

  .بحث و تبادل نظر و تجربه پرداخته و نتايج سياسی مبارزاتشان را جمع بندی نمايند

 در بارۀ شكلی كه مالكيت كارخانه ھای تحت اشغال بايد به خود بگيرد بحث و گفتگوی زيادی

ای برزيلی كه در كارخانه ھای تحت كنترل اداری كارگران كار می كنند بر شكل ملی كردن اين درگرفت كه در آن رفق

، در سرژ گوالرد ھمآھنگ كنندۀ شورای متحده ی كارگران برزيل . كارخانه ھا زير كنترل مزد بگيران اصرار داشتند

معنای آن اين است كه ما كارگران را به زيرا . مخالفيم" اقتصاد تعاونی"ما با ايده ی «: اين مورد نظری قطعی داشت

كارگران در بازی رقابت سرمايه داری فقط . سرمايه داران بدل كنيم و موجبات تضعيف طبقۀ  كارگر را فراھم نماييم

ما خواستار ملی كردن كارخانه ھا تحت كنترل كارگری ھستيم تا شرايط . می توانند به ساير مؤسسات توليدی لطمه بزنند

ملی كردن بانک ھا و مؤسسات چند "وی اضافه كرد كه اين مبارزه فقط دركادر . »در اداری جديدی فراھم بيايدايجاد كا

مليتی معنا دارد تا قادر به نقشه مند كردن اقتصاد در جھت تأمين منافع عمومی گردد و با قاطعيت نتيجه گرفت ھمان 

يق اولی در يک مؤسسه ھم نمی توان آن را به اجرا طور كه نمی توان سوسياليسم را در يک كشوربنا كرد به طر

دستھا از "ی التين به قلم ژرژ مارتين دبير انجمنی  بنام امريکاازگزارش گردھمآيی نمايندگان کارگری  (»!درآورد

  ) منتشر شده است٢٠٠۶ ـ ژانويه ٢٠٠۵که در نشريه ی ريپوست دسامبر !" ونزوئال کوتاه

ر ونزوئال ھمزمان با رشد جنبش سياسی، سنديكاھای زرد وابسته به كارفرمايان با برای مثال ما شاھد بوديم كه د

كه UNT) (رھبران بوروكرات و فاسد جارو شده و جای آنھا را سنديكاھای انقالبی مانند اتحاد ملی كارگران 

ع از حقوق كارگران و سنديكاھای كارگری كه در شرايط آرام، اساسا وظيفۀ دفا. كنفدراسيون جديد كارگری است گرفتند

مذاكره با دولت و كارفرمايان را به پيش می برند با رشد جنبش عمومی و سياسی و باال گرفتن تب انقالبی به نقش 

ھمآھنگ كنندۀ " (ارالندو چيرينو"ما از زبان رھبران آنھا چون . آفرينان فعال جنبش سياسی و انقالبی تبديل می شوند

و يا سرژ گوالرد ھمآھنگ كنندۀ شورای متحدۀ كارگران  COB و يا خاييم سوالر رھبر) سراسری اتحاد ملی كارگران

برزيل شعارھا و تزھايی را می شنويم كه كامال سياسی و انقالبی ست و اصلی ترين خواست ھای كارگران را در جھت 

دست آمد و جمع بندی پيشروان دستاوردھائی که در اين دوره ب. نابودی قطعی سرمايه داری و امپرياليسم بيان می دارد

کارگری ، جای ھيج شکی را باقی نمی گذارد که اين رھبران به مخاطرات راھی که در آن قدم گذاشته بودند واقف بوده 

سوسياليسم قرن "در باره ی بحثی كه چاوز در مورد . به  ندای آنان گوش فرا دھيم. و از اين بابت دچار توھم نشده بودند

اين . نقالب ونزوئال به نحوی اعجاب انگيز تزھای ماركسيست ھا را تأييد می كند«: رژ گوالرد گفتايراد كرد س"٢١

انقالب با مبارزه عليه سلطۀ امپرياليسم و كسب استقالل ملی شروع شد، اما بعد از آن كه طبقۀ كارگر با مبارزه اش عليه 

به ھمين ترتيب، ملی كردن مجتمع . به جلو رانده شدخرابكاری كارفرمايان در صنايع نفت وارد صحنه گرديد انقالب 

در حال حاضراين انقالب كه با مبارزه عليه . گامی ديگر در اين راستا بود٢٠٠۵ژانويه ١٩در " ونه پال"صنعتی ـ نفتی 

له سؤالی كه در اين مرح. يا به سمت سوسياليسم پيش می رود يا برچيده می شود و له خواھد شدامپرياليسم آغاز شده 

ارالندو  ".»مطرح است ملی كردن بانک ھا و شركت ھای بين المللی ست كه فقط به دست كارگران امكان پذير است

در سطح ملی شرايطی را كه درآنھا اشغال كارخانه ھا انجام شده ) اتحاد ملی كارگرانUNT(ھمآھنگ كنندۀ " چيرينو

اد سرمايه داری ست كه راھی جز تشديد استثمار و شرايط كنونی بيان تباھی و فس«: بدين صورت تشريح می كند

سرمايه داری ديگر آن . مقررات زدايی و بازگذاشتن دست سرمايه دار در تنظيم شرايط كار و قابليت انعطاف آن ندارد

در ونزوئال به .  مجموعۀ اين جريانات بدون تضاد و مشكالت نمی گذرد.»!نقش مترقی را كه در گذشته داشت دارانيست

ژه، اغلب كارگرانی كه در جنبش اشغال كارخانه ھا درگير شده اند فاقد تجربۀ سنديكايی و مبارزاتی ھستند و در اين وي
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اما برای ارالندو چيرينو مسأله ی اصلی نجات عنصر كار و اشتغال در ميان . راه دچار مشكالت فراوانی می شوند

» . خودی ست با ھدف نھايی دسترسی به اجتماعی كردن توليدارائه ی آگاھی به جنبش خود به«وظيفه ی سنديكا . است

معتقد " چيرينو"كه تحت كنترل و اداره كارگری ست،  CADAFEمانند نمايندگان كمپانی ملی الكتريسته ی ونزوئال 

است كه كنترل كارگری گامی مترقی و سازنده است و تنھا وسيلۀ مغلوب كردن بوروكراسی و فساد است كه انقالب 

حضور نمايندگان سازمان .  اين گردھمآيی خصلتی صريح ضد امپرياليستی داشت.»يواری ونزوئال را تھديد می كندبول

خاييم سوالر .و انقالبيون سنتی معادن و كارگران بوليوی در اين اجتماع چشمگير بودCOB) ( مركزی كارگران بوليوی

ھمان طور كه ايجاد . خالت خارجی و بين المللی ستاظھار داشت كه انقالب بوليوی در معرض تھديد و دCOBدبير 

 اوضاع ھائيتی نيز در اين .از آن خبر می دھد Chacoپايگاه نظامی آمريكا در پاراگوئه نزديک مرز بوليوی در منطقۀ 

نيروھای برزيلی در ھائيتی در «از برزيل به روشنی اظھار داشت " خوليوتوررا." اجتماع مورد بحث قرار گرفت

در بيانيه نھايی، سنديكاھای حاضر در اين اجالس، خواستار خروج . »قرار دارند] اياالت متحده[مپراتوری خدمت ا

قرارداد تبادل آزاد تجاری با ALCA( ھمچنين مخالفت شديدی با. اياالت متحده از عراق، افغانستان و ھائيتی شدند

انتگراسيون يا : در كشور اوروگوئه گفت PIT-CNTاز سنديكای " ريكاردو موررا".صورت گرفت) اياالت متحده

ادغام واقعی بر پايۀ مناسبات بازرگانی وجود ندارد، بلكه با تكيه بر طبقۀ كارگر، اين انقالبی ترين طبقۀ اجتماعی ست 

 نفر از نمايندگان سنديكاھای مستقل و ۵٠٠ پس از سه روز بحث و مذاكره، سرانجام .كه ادغام واقعی امكان پذير است

كارگران با . شور و ھيجان ھمه جا به چشم می خورد. يندگان رسمی دولت ونزوئال برای ميتينگ پايانی جمع شدندنما

اين شعار در جنبش كارخانه ھای اشغالی آرژانتين ھمه . »ماييم كارگران بدون كارفرما«: مشتھای فشرده شعار می دادند

" تعھد كاراكاس"سند مشتركی را كه . ورد تصويب قرار گرفتنتايج كميسيون ھای متعدد كاری قرائت شد و م. گير شد

كارگران كارخانه ھای تحت . ناميده می شد يكی از رھبران كارگری قرائت كرد و با ھلھله ی حضارتصويب گرديد

گرد آمده ما در اينجا «: كنترل كارگری بيانيۀ سياسی مستقلی ارائه دادند كه با اين كلمات بر اھميت اين ديدار تأكيد داشت

ايم تا به پيشبرد جنبش خويش مدد رسانيم، از آن دفاع كنيم، به ھمياری متقابل و تحكيم مبارزه با دشمن مشترک يعنی 

اين بيانيه ھمچنين از حق اشغال كارخانه ھا . »سرمايه داری بپردازيم كه بذر جنگ و فقر را در سراسر جھان می پاشد

داران، رباخواران، مؤسسات بين المللی و چند مليتی مسئول ورشكستگی مؤسسات سرمايه «: دفاع كرده در آن آمده بود

بنابراين، كارگران در شھر و . ھر كارخانه ای كه بسته می شود قبرستانی برای اشتغال و كارخواھد بود. توليدی ھستند

 بيانيه ھمچنين به توضيح ھدف  اين.»روستا، حق اشغال كارخانه ھا و زمين ھا را دارند تا از اشتغال خويش دفاع كنند

ما خواھان پيشرفت به سوی اقتصادی ھستيم كه كامال زير كنترل «: ھا و خصوصيات اين جنبش پرداخته می گويد

جنبش ما ضد امپرياليستی، . كارگران قرار گيرد تا بتواند در جھت تأمين منافع عمومی، اقتصادی نقشه مند برقرار كند

كارگران سازمان يافته عليه مالكيت بزرگ خصوصی وسايل توليدی كه از آن در جھت جنبش . ضد سرمايه داری ست

 اين بيانيه جنبش را از خطراتی كه در كمينش نشسته برحذر می .»جنگ و بھره كشی و سركوب مردم استفاده می شود

 سعی در لگد مال كردن ما سرمايه داران و نھادھای بين المللی آنھا ما را به دادگاه ھای خويش می كشانند و«: دارد

آنھا سعی دارند با كشاندن كارگران به ھمكاری ھای طبقاتی، ما را تضعيف كنند و می كوشند در آنان اين توھم . دارند

برای مقاومت در برابر اين تھديد، ما . را ايجاد كنند كه ادغام فردی كارگران در سيستم سرمايه داری امكان پذير است

ًاز اين لحظه به بعد، ما متحدا . ه ای از كارخانه ھای اشغال شده تحت كنترل كارگری به وجود آوريمبايد به ايجاد شبك

مانند يک فرد در مقابل ھر كشور و حكومتی كه بخواھد به ما حمله كند يا كارخانه ھای تحت كنترل كارگری را ببندد به 

آنھا . آنھا زمين ما را می دزدند، ما آن را اشغال ميكنيم«: د اين بيانيه با اين عبارات به پايان می رس.»پا خواھيم خاست
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جنگ برپا می كنند و مردمان را به نابودی می كشانند، ما از صلح دفاع می كنيم و از حاكميت و پيوند خلق ھا دفاع می 

و حال و آينده ی آنھا به جدايی و اختالف دامن می زنند و ما از وحدت دفاع می كنيم، زيرا ما طبقۀ كارگريم . كنيم

ما در سال آينده دوباره گرد ھم خواھيم آمد تا به . ما ھمگان را به ادامه و گسترش اين مبارزه دعوت ميكنيم. بشريت ايم

ما پيروز خواھيم . تحكيم وحدت و مبارزه ی جمعی مان ھمراه با مردم و طبقۀ كارگر بر ضد دشمن مشتركمان بپردازيم

گفته " ريكاردو موررا" سنديکاليست پاراگوئه ای. ش سنديكايی آمريكای التين را رقم می زند اين ديدار، تاريخ جنب.»شد

ما نشان داديم كه كارگران قادرند كارخانه ھا را اداره كنند و اين نشانه ی آن است كه ما قادر به اداره ی جامعه «: است

 کنيم که در اين جنبش، کمبود فعاليتھای سازمانھا و البته مالحظه می). ژرژ مارتين بر گرفته از گزارش ( .»»ھم ھستيم

حزب سوسياليست حاکم با قدرت دولتی پرده بر فعاليت ھای . احزاب سياسی چپ و کمونيست به روشنی به چشم می آيد

  . اين احزاب می کشاند

برزيل، آرژانتين و ی التين با پيوندھا و ھمکاری ھای ونروئال، کوبا، امريکامقاومت دولت ھای متمايل به چپ در 

برای . اروگوئه وارد فاز نوينی گرديد که برای اولين بار چشم اندازھای ديگری را در مقابل مردم اين منطقه گشود

بديل بوليواری برای اتحاد آمريكای «مقاومت در مقابل ھمسايۀ شمالی، به متحدين طبيعی خويش در جنوب رو آورده ــ 

له ی آزاد تحت رياست اياالت متحده، كه نخستين بار در كنفرانس ھاوانا با دولت كوبا به در تقابل با پروژه مباد» التين

ھزار پزشک به ١۵در وھله ی اول دولت كوبا با فرستادن . امضا رسيد ــ ابزاری مھم در اين راستا به شمار می رفت

 ھزار بشكه نفت با قيمت ٨٠ونزوئال ھم با ارسال . كمک كرد» در درون محالت«طرح بزرگ بھداشتی ونزوئال به نام 

 فقره طرح كمک ھای متقابل از ٢۶در ادامه ی آن ونزوئال در . ترجيحی به ياری صنايع بحران زده ی كوبا شتافت

صدد بود كه به اين پروژه در . قدرت جديدی دادALBAانرژی گرفته تا طرح ھای نظامی با دولت لوال در برزيل به 

در صدد بود كه » نفت جنوب«و » تلويزيون جنوب«ونزوئال با دو پروژه . آرژانتين و اوروگوئه نيز گسترش يابد

انحصار اطالعات و انرژی را از دست كمپانی ھای پرقدرت خارجی در آمريكای التين خارج ساخته و در زمينه ی 

نتين، بوليوی، برزيل، اكوادور با ونزوئال، مسأله ی كمبود انرژی را در انرژی با اتحاد كمپانی ھای نفتی ـ دولت ِ  آرژا

كشور آمريكای التين ايده ی يک ١۵در كنفرانس گروه ٢٠٠۴ در فوريه .ساير كشورھای آمريكای التين برطرف سازد

 مبارزه با ھدف، مبارزه با انحصار اطالعات در دست ھمسايۀ شمالی،. تلويزيون قاره ای توسط چاوز ارائه گرديد

ارزش ھا و اطالعات رسانه ھای آمريكايی و مدل مصرفی آن است كه از واقعيت ھای زندگی مردم ونزوئال و آمريكای 

در داخل ونزوئال بر پايۀ اصل حق ارتباط گيری . التين بدور است و آشكارا به ابزاری برای تسلط بدل گرديده است

 تلويزيون و راديو كه اغلب در زمان گذشته به صورت مخفی كار می )رسانه ھای مردمی(برای ھر شھروند ونزوئال،

ويدئو، فيلم، ارائه ی خبر و . كردند، صورتی رسمی يافته و اولين كانال تلويزيونی از اين نوع توسط چاوز افتتاح گرديد

ت واقعی يک موفقيVIVE TVساختن تصوير توسط كارگران، دھقانان و زحمتكشان شھری به قول مدير تلويزيون 

درصد از برنامه ھای ١۵دولت، اپراتورھای كابل و ماھواره ای را مجبور كرد تا . برای دموكراسی مشاركتی بود

  . پيشنھادی شان را به رايگان در اختيار رسانه ھای مردمی قرار دھند

که بر روی خطاھای اين به ويژه در دوران اوليه آن قصد نداريم » انقالب بوليواری« ما در اينجا با ذکر دستاوردھای

 سال ٢٠مواضع و عملکرد نيروھای درگير در . جنبش و رھبران آن، چاوز يا جانشين او مادورو، خط قرمز بکشيم

ما در سطور باال به خوبی نشان داديم که از . گذشته، به ما کمک می کند که ماھيت درگيری ھای اخير را بھتر دريابيم

بارزات جاری ونزوئال، يعنی دولت چاويست و اپوزيسيون بورژوائی و جنبش ميان سه نيروی دست اندرکار در م

مستقل کارگران و زحمتکشان و سازمانھای چپ و کمونيست طرفدار آن، ما به طور قطعی ازاين نيروی سوم دفاع می 
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 کاستن از درد و دفاع مشروط از اقدامات دولت تا جائی است که به بسط دموکراسی توده ای و مبارزه با فساد و. کنيم

رنج کارگران و زحمتکشان و دفاع از خلق ھای تحت ستم و مبارزۀ واقعی با تجاوزات نيروھای امپرياليستی می 

به عنوان نمونه، در زمينۀ سياست خارجی، پاره ای از مواضع دولت چاوز و نزديکی ھای آن با دولتھای . پردازد

به بھانۀ مبارزۀ به اصطالح ضد امپرياليستی، حکايت کھنه ای از کج ارتجاعی مثل ايران به ويژه دولت احمدی نژاد 

ما  نيز چون نيروھای مترقی و کمونيست ونزوئال . فھمی از رابطۀ مبارزۀ ضد امپرياليستی و آزادی و دموکراسی است

 -)ونزوئال(البی بيانيۀ جريان مارکسيست انق: نگ. (در جای خود اين سياست اپورتونيستی چاوز را رد و افشاء نموديم

  انديشه و پيکار

محدوديت ھای رشد اقتصادی در ونزوئال مانند بسياری ديگر از کشورھای پيرامونی، به شدت به صادرات مواد خام و 

معدنی وابسته است و به تبع آن ارزش پول ملی آن اغلب باال گرفته می شود و روند اقتصادی کشور را تابع نوسانات 

 در صد درآمد ھای بودجه ۶٠ درصد کل صادرات، ٩١.۶فروش نفت در ونزوئال . ی می کندقيمت محصوالت صادرات

در وھلۀ اول دولت چاوز با تغيير قانون اساسی .  درصد از توليد نا خالص ملی را به خود اختصاص داده است١٢ای و 

 در آن سالھا به دولت او و ملی کردن صنعت نفت به سياست باز تقسيم ثروت اجتماعی پرداخت و درآمد باالی نفت

و درصد افراد فقير را . اجازه داد که در زمينۀ آموزش و بھداشت و مسکن و کاھش فقر اقدامات چشمگيری انجام دھد

در زمينۀ ساختاری دولت چاوز نتوانست به مدل .  برساند٢٠١٢ در صد در سال ٢۵.۴ به ١٩٩٩ درصد در ۵٠از 

واردات مواد غذائی و مصرفی نسبت به . د و وابستگی به درآمد نفت را کاھش دھدرانتی وابسته به درآمد نفت پايان دھ

توليدات داخلی افزايش يافت و برقراری سه نوع نرخ ارز و سوء استفاده ھائی که به ناگزير توسط بخش خصوصی و 

که به آن بازخواھيم بازار سياه و دست اندرکاران دولتی از آن می کنند، زمينه ھای بحران امروزی را فراھم کرد 

مدل اقتصادی سرمايه داری با دخالت ھای اينجا و آنجای دولتی بدون شرکت فعال کارکنان توليدی و خدماتی و . گشت

به ويژه که بخش قدرتمند اقتصاد ليبرالی .  اجتماعی کنونی را رقم زده است–کنترل از پائين، ھرج و مرج اقتصادی 

ضربه ھائی که اينجا و .  أنواع سوء استفاده ھای اقتصادی و اجتماعی برای آن باز ماندِدست نخورده باقی مانده و ميدان

بر آن وارد آمد، با فروکش کردن نھادھای اداره و کنترل کارگری و توده ای و " انقالب"آنجا به ويژه در دھۀ اول 

 اپوزيسيون بورژوائی را فراھم  دولتی و محلی، مجال سازماندھی دوبارۀ اين–بوروکراتيزه شدن نھادھای اجرائی 

بار بدھی . رو به افزايش گذاشت» مادورو«کاستی ھای اين سيستم با مرگ رھبر کاريزما و روی کارامدن . آورد

 رسيده است و مسألۀ تأمين ٢٠١۶ در سال دالر ميليارد ١٢٣ به مبلغ تخمينی ١٩٩٨ در سال دالر ميليارد ٣٧خارجی از 

تقلب ھای ارزی، قاچاق واردات، سفته بازی، فرار سرمايه . زرگ برای دولت گرديده استباز پرداخت آنھا، مشکلی ب

، بحرانی ٢٠١۴ھا، احتکار و فروش مجدد و قاچاق کاالھای يارانه ای در خارج کشور، سقوط قيمت نفت از ماه ژوئن 

ئی است که مثل ھميشه، اثزات را دامن زد که مشخصه ھای اصلی اش، تورم افسار گسيخته و کمبود مواد غذائی و دارو

با کسری بودجۀ دو رقمی و افت توليد ناخالص داخلی،  . مخربش بيشتر دامن مزد بگيرھا و مردم تھيدست را می گيرد

  .دست دولت برای راه حل ھای فوری بسته شده است

بی وابسته است،  درصد آن به منابع آ٧٠عوامل طبيعی مثل خشکسالی که مشکالت مربوط به تأمين انرژی را که 

عامل مھمی که در اين بحران نبايد فراموش کرد، استراتژی .بوجود آورده که خاموشی ھای مکرر از نتايج بارز آنست

جنبش دانشجوئی به ويژه در مناطق تحت نفوذ دست راستی ھا، از کمک ھای . تخريب گرانۀ نھادھای خارجی است

و سازمان توسعه بين » national endowment for democracy«لجستيکی و مالی موقوفۀ ملی برای دموکراسی 

اين امر به اين جنبش اجازه می داد که قبل از جا انداختن خود در بافت محلی، . برخوردار است» usaid«- امريکاالمللی 
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. ند نفر کشته شدند که اغلب آنان از طرفداران دولت بود۴٧دانشجوئی، ٢٠١۴در شورش فوريه . به تعرض دست بزند

.  نيز سياست و اقتصاد ونزوئال را ھدف گرفته اند-  پوالر–انحصارات داخلی مانند شرکت غول آسای مواد غذائی 

دخالتھای مراکز مافيائی مستقر در . مرزھای کلمبيا يکی از مراکز فعال قاچاق ارز و کاال و جاسوسی در ونزوئالست

 تا دالرتا جائی که نرخ . ازار معامالت را در ونزوئال متأثر می کنداين مناطق در تعيين ارزش نرخ ارز و مبادله، تمام ب

پر واضح است که اين مسأله چه تأثير مھمی در باالبردن .  درصد نسبت به ارزش واقعی اش باال برده شده است٣٠٠

ۀ دولتی، نرخ تورم دارد که خود زير فشار کمبودھای واقعی و مصنوعی و چاپ اسکناس برای تأمين کسری ھای بودج

اقدامات ديررسی چون دادن امتيازات بيشتر به شھرداری ھا برای باال بردن ظرفيت ھای . رشدی بسيار باال يافته بود

توليد داخلی برای کم کردن وابستگی به واردات و يا باز کردن پای انحصارات چند مليتی برای استخراج و صادرات 

و يا مرمر به ھمين منظور نتوانسته دولت را از مخمصۀ بحران خارج  کبالت -  الماس- طال- ذغال سنگ-مواد معدنی

نگاه خوش بينانۀ دولت بوليواری به درآمدھای ارزی حاصل از نفت، موجب غفلت و بی توجھی به سرمايه گذاری . کند

 مدتی را برعکس دولت ونزوئال در پی اين خوش بينی کاذب، سرمايه گذاری عظيم و دراز. در ساير حوزه ھا شده است

برای استخراج نفت سنگين انجام داده است که سرمايه ھای زيادی را حبس کرده که ھنوز » اورينکو«در کمربند نفتی 

  . اين سرمايه ھای به تله افتاده باعث بدھی ھای سنگين دولتی شده است. به بار ننشسته است

در زمان . ی التين را تھديد می کندامريکاروند برزيلی شدن اوضاع ونزوئال، زنگ خطری است که اغلب کشورھای 

رئيس جمھور سابق برزيل، به ويژه در دوران اول زمامداری اواصالحات مھمی در جھت ايجاد اشتغال، بھبود » لوال«

اما اين اصالحات، در چھارچوب مناسبات سرمايه . وضغ کارگران و تا حدی دھقانان و حقوق سياسی مردم به عمل آمد

ادارۀ بوروکراتيک . نه لوال و نه حزب حاکم چپ ميا نۀ او نيز اين ھدف را نداشتند. نست به عمق برودداری، نمی توا

تجربۀ تمام کشورھای سرمايه داری . جامعۀ سرمايه داری، الجرم بوروکراسی دولتی و حزبی را به فساد می کشاند

 اجتماعی - د و در نتيجۀ وخامت اوضاع اقتصادیحزب لوال ھم از اين قاعده برکنار نمان. معاصر گواه بارز اين امرند

ضمن اينکه در اين مدت سرمايه داران و زمينداران . مردم، او و جانشينانش پايه ھای مردمی خود را از دست دادند

برزيل و سران نظامی و وابستگان آنھا نه تنھا چاق و چله شدند بلکه احزاب و دارودسته ھای خود را ھم تقويت کردند و 

ح ھای ايدئولوژيک خود را صيقل دادند و حمايت احزاب و مطبوعات و دولتھای امپرياليستی را نيز با خود ھمراه سال

رھبر چپ » ديلما روسف«کودتای  پارلمانی اپوزيسيون حزب کار و خارج کردن لوال و سپس پروسۀ خلع يد . کردند

منجر شد و سرانجام راه برای روی » ميشل تمر«ل،گرای برزيل به روی کار آمدن يکی از فاسدترين شخصيتھای برزي

  .باز گرديد» Jair Bolsonaro-بولسونارو« کارآمدن دولت دست راستی افراطی چون 

ًدر ونزوئال جنبشی تماما ارتجاعی در چند قدمی قدرت ايستاده است که با بسيج توده ھا و استفاده از نارضايتی آنھا از 

 ايدئولوژيک و دولتی امپرياليسم غرب، قدرتی دوگانه -  دستگاه ھای مطبوعاتیبه کمک ھمۀ» مادورو«سياست ھای 

 کوشش مشابه ای برای خلع يد -٢٠١۵در ونزوئال ھم با پيروزی اپوزيسيون در انتخابات پارلمانی . ايجاد کرده است

 توسط دولت اين رفراندم نمادين اپوزيسيون و بدل آن يعنی انتخابات زودرس مجلس مؤسسان. شروع شد» مادورو«

برنامۀ اپوزيسيون اگر به . ًاقدام اپوزيسيون را موقتا خنثی ساخته و توازن قوائی ايجاد کرده که آيندۀ آن نا روشن است

 -يعنی خصوصی سازی صنايع نفت و ساير بخش ھای دولتی. قدرت برسد روی ديگر سکۀ و نسخه ای آشناست

 اخذ وام از منابع خارجی در ازای -پائين آوردن ھزينه ھای نيروی کار لغو حمايتھای اجتماعی برای - رياضت اقتصادی

مھمترين ائتالف اپوزيسيون از سه سازمان تشکيل می » ھيأت ائتالف دموکراتيک«....اجرای طرحھای نو ليبرالی و 

 برھبری لئو» VP«و حزب ارادۀ مردم » PJ« حزب نخست عدالت -»AD «- حزب قديمی اقدام دموکراتيک . شود



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١٠

 سياستمداری دست - رئيس مجلس ملی -خوان گوايدو. پولدو لوپز که برفعاليت ھای خيابانی و دخالت خارجی تأکيد دارد

است که طرفدارانش به خشونت و درگيری ھای خيابانی و ضرب و شتم مخالفانشان » حزب ارادۀ مردم«راستی از 

الم خود خوانده اش به عنوان رئيس جمھور موقت بنا بر گزارش آسوشيد پرس، گوايدو پيش از اع. معروف ھستند

او برای اين ادعای خود، يعنی رياست جمھوری، ھيج . ونزوئال، مخفيانه به واشنکتن، برزيل و کلمبيا سفر کرده بود

 در صد شرکت ۴١.۵ درصد آرا و ۶٨ با -٢٠١٨ –مادورو در آخرين انتخابات رياست جمھوری . وجھۀ قانونی ندارد

در برابر او دو . مان معيارھائی که در دموکراسی ھای بورژوائی غرب معمول است، انتخاب شده استکننده، با ھ

.  حزب در انتخابات شرکت داشته و دو حزب افراطی راست آن را تحريم کردند١۶کانديدای راست گرا قرار داشتند و 

.  به صحت اين انتخابات گواھی دادندمريکاا ناطر بين المللی از جمله جيمی کارتر رئيس جمھور اسبق ٢٠٠سال گذشته 

 کرسی ١۶٧مخالفان دولت از .  درصد از واجدين در آن شرکت کردند٧۴ - ٢٠١۵در انتخابات مجلس ملی در دسامبر 

اين امر نشانۀ بارزی از افت محبوبيت .  کرسی بدست آورد۴٧حزب حاکم تنھا .  کرسی را بدست آوردند٩٩مجلس 

با مقايسه دوران چاوز می . ی از طرفداران چاوز راه خود را از صندوق ھای رأی کج کردنددرصد باالئ. چاويستھاست

اما اين بحران مشروعيت به ھيج وجه .  به نصف کاھش يافته است٢٠١٨ تا ٢٠١٢توان ديد که آرای حزب حاکم از 

 آخرين اخبار در مورد . سياسی  اپوزيسيون را توجيه نمی کند-دخالت کشورھای غربی و خرابکاری ھای اقتصادی

حاضرم اجازه دھم ارتش «: گوايدو در آخرين مصاحبه اش اظھار داشته است که. ونزوئال اين نگرانی را تشديد می کند

  ». وارد خاک ونزوئال بشودامريکا

برقرار ھای مستقيمی با ارتش ونزوئال  گويد اين کشور تماس  میامريکاخبرگزاری رويترز به نقل از يک مقام بلندپايه 

اين . جمھوری ونزوئال است ھا، پايان دادن به حمايت ارتش از نيکوالس مادورو، رئيس  ھدف از اين تماس.کرده است

ھای جديدتری عليه آقای  مقام بلندپايه کاخ سفيد که نامش فاش نشده ھمچنين گفته است کاخ سفيد درصدد اعمال تحريم

  .جمھوری ونزوئال او را وادار به ترک پستش کند رھا به رئيسخواھد با افزايش فشا  میامريکا. مادورو است

 و عمدۀ امريکا. بحران ونزوئال با دخالت و موضع گيری قدرتھای جھانی و منطقه ای، خصلتی بين المللی يافته است

به ... »اليم« کشورھای اروپائی چون فرانسه و آلمان و متحدان منطقه ای آن، برزيل و آرژانتين و اکثر کشورھای عضو

در سمت حکومت  از سوی ...طرفداری از اپوزيسيون از يک سو و روسيه و چين و کوبا و ايران و سوريه و ترکيه و

به نقل از رويترز، اکثر کشورھای عضو بلوک . ديگر، توازن قدرتی را بوجود آورده اند که آينده اش روشن نيست

ز چھارشنبه حمايت خود را از خوان گوايدو رھبر مخالفان ی التين روامريکاای ليما متشکل از کشورھای  منطقه

 عضو ١٤کشور از ١١اند،  ونزوئال اعالم کرده و وی را به عنوان رئيس جمھور موقت ونزوئال به رسميت شناخته

ت جديد ای اعالم کردند که از آغاز انتقال سياسی قدرت در ونزوئال به منظور برگزاری انتخابا گروه ليما با انتشار بيانيه

اين در شرايطی است که مکزيک و بوليوی حمايت خود را از نيکوالس . در سريع ترين زمان ممکن حمايت می کنند

 رسما اعالم کرده امريکا رئيس جمھور ترمپ پيش از اين دونالد .اند مادورو رئيس جمھور قانونی ونزوئال اعالم کرده

 اما او و مورالس رئيس . مشروع ونزوئال به رسميت می شناسداست که گوايدو را به عنوان رئيس جمھور قانونی و

جمھور بوليوی ھمبستگی خود را با مردم ونزوئال ابراز داشته و گفته است که ونزوئال با يک حمله امپرياليستی روبرو 

خسوس راميرز کوواس سخنگوی رئيس جمھور مکزيک نيز تاکيد کرده است که مکزيک ھمچنان مادورو . شده است

  .ا به عنوان رئيس جمھور ونزوئال به رسميت می شناسدر

 چين و روسيه دوعضودائمی شورای امنيت سازمان ملل و آفريقای جنوبی و گينۀ استوائی دوعضو غير دائم آن، قطع 

وتو "  دولت قانونی" رئيس مجلس ملی ونزوئال، به عنوان -»خوان گوايدو« را مبنی بر پذيرش امريکانامۀ پيشنھادی 
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سوژه مورد دعوا، سرمايه گذاری ھا و منافع سرشار و حوزۀ . ده آن را دخالت در امور داخلی کشور ديگری دانستندکر

ولی مثل ھميشه امپرياليست ھای غربی چون . نفوذی است که اين قدرتھا از ھر طرف در اين منطقه دارا می باشند

می " حقوق بشر و دفاع از دموکراسی"شور زير لوای گرگ ھائی در لباس ميش، دخالتھای وحشيانۀ خود را در اين ک

 انتخابات پارلمانی و رياست جمھوری و خلع يد و مجلس مؤسسان ٢٠ تا به امروز نزديک به ١٩٩٩از سال . پوشانند

ھمگی اينھا تحت نظارت ارگانھای بين المللی بوده است و طبق معيارھای ھمين . در ونزوئال برگزارشده است

. برعکس درستی ھمۀ آنھا را تأئيد کرده اند. بورژوائی تا کنون از تقلب ھای مھم گزارشی ندادنددموکراسی ھای 

از کرسی ھمين » گوايدو« نمايندگان مجلس را در اختيار دارد ٣/٢اپوزيسيون در آخرين انتخابات پارلمانی برنده شد و 

وارد استثنائی و در اين اواخر ھميشه آزاد مطبوعات و رسانه ھای عمومی به جز م. مجلس به رياست آن رسيده است

به گفتۀ . بوده اند و يکی از حربه ھای مخالفان چاويستھا برای اعتراضات و مخالفت خوانی ھای آنھا باقی مانده است

ميزان رضامندی شھروندھای ونزوئالئی از روند دموکراسی در » Latino Barometro«مؤسسه التينوبارومترو

 اين رقم به ٢٠٠٧در . ی التين بوده استامريکا درصد در سطح ٣٧ درصد کمتر از ٣۵حدود  ١٩٩٨کشور در سال 

 بازھم اين ضريب از رقم ٢٠١٨ درصد رسيد و عليرغم کاھش آن در سال ٨٠ سال پيش به ٧ درصد و تا حدود ۵٩

 .متوسط منطقه باالتر است

ای شکست خورده دورۀ چاوز  تصفيه شده و وجود حمايت ارتش از دولت که تا حدودی از عناصر مخالف، بعد از کودت

جنگی . باندھای مسلح غيردولتی در دو طرف معادلۀ قدرت در ونزوئال، اوضاع خطرناکی را بوجود آورده است

حمله به پادگان نطامی والنسيا در روز ششم اوت . ی التين، فاجعه بار استامريکاداخلی، برای مردم ونزوئال و تمامی 

به نظر می رسد " ترمپدونالد " محافل قدرت و به خصوص دولت امريکااز طرف ديگر در . ی استنشانۀ خطرناک

شکيبايی خود را برای تحمل نقش کاراکاس در تامين انرژی کشورھايی چون کوبا و نيکاراگوئه به عنوان دشمنان 

 در طرح استراتژيک ھژمونی  از دست داده اند و از طرف ديگر منابع انرژی بزرگ در ونزوئالامريکاامپرياليسم 

شکست شبه . واشينگتن بر حوزه انرژی جھان، اين کشور را در مرکز ثقل توجه جھت تغيير وضعيت آن قرار داده است

کودتای حمله به پادگان والنسيا که ھم زمان با انتشار ويدئوی عده ای نظامی و شبه نظامی جھت اقدامات مسلحانه بود، 

 معادله در خصوص سرنگونی دولت مادورو را ندارد می تواند موجب شکاف در بخش از آنجا که توان تغيير

ھم چنين طبق قاعده اجتماعی اين تصوير چرخه خشونت و رفتن به . اپوزيسيون در آشفته بازار کنونی ونزوئال ھم بشود

رشی سرمايه داری اين سوی منازعات مسلحانه از آنجا که پايگاه حاميان اپوزيسيون در طبقه متوسط و بخش اليگا

کشور می باشد کفه ترازو را به نفع دولت چاوزيست که حاميانش را در طبقات نابرخوردار و کارگری دارد، سنگين 

ی التين در سالھای امريکا وساير کشورھای - گواتماال- آرژانتين-  روند عقب راندن حکومتھای نظامی در شيلیمی کند

 -)کريشنر (– آرژانتين -)لوال( و ميانه روی سوسيال دموکرات در برزيل اخير و روی کار آمدن حکومتھای چپ

  اين اميد را بوجود آورده بود که کارگران و زحمتکشان اين قاره و نيروھای - )کورئا(– اکوادور - )مورالس(–بوليوی 

قدرت گيری دوبارۀ . پيشرو و چپ بتوانند دوباره جان بگيرند و ساختارھای دموکراتيک و توده ای را بازسازی کنند

نظاميان و نيروھای فاشيستی آنچنان که شاھد آن ھستيم، می تواند، دستاوردھای دموکراتيک و سازمان ھای سنديکائی و 

  .چپ را در اين کشورھا به خطر اندازد

يريت که يکی بر تمرکز گرائی و مد» حزب سوسياليست متحد ونزوئال«با باال گرفتن بحران در ونزوئال، دو گرايش 

متمرکز دولتی تأکيد داشت و ديگری بر مديريت کارگری و ومديريت دولتی بخشھای ملی شده، دچار تشتت گرديدند و 
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 به ٢٠٠٧نارضايتی بخش ھای کارگری و چپ جنبش چاويستی، ريزش انتخاباتی چاوز را رقم زد و برای اولين بار در 

  .شکست طرح تغيير قانون اساسی او منجر شد

 در استراتژی برنامه ھای اقتصادی و تعويض مداوم -اخلی بحران را بايد در ايده ھای التقاطی و ناقصريشه ھای د

به عنوان مثال می توان از ملی . کادرھای اجرائی و مديريتی، جستجو کرد که امکان ادامه کاری را از دولت می گرقت

زير فشار کارگران و يا رھا شدن . وردار نبودندشدن ھای پراکنده ای ياد کرد که از يک نقشۀ سراسری و مداوم برخ

کارخانه ھا، اينجا و آنجا ملی شدن ھائی انجام می شد و يا ادارۀ واحدھای توليدی به دست تعاونی ھائی سپرده می شد که 

از سوی . در نبود يک نقشۀ سراسری و  سرمايه گذاری ھای الزم وعدم مھارتھای الزم، به تعطيلی کشانده می شدند

يگر باز به ھمين داليل، عدم سرمايه گذاری در شبکۀ راه ھا و چاده ھا و کادرسازی برای ادارۀ صنايع، ادامه کاری د

اشتباه ديگر استراتژيک چاوز و جانشين او اين بود که ھمچون . در خيلی از بخشھای اقتصادی دچار اختالل شده است

تقاضای نفت، توسط دو مشتری مھم ونزوئال، . از کردنددولتھای پيشين، روی درآمدھای نفتی حسابی انحصاری ب

 و کاھش رشد امريکا و چين در سالھای اخير رو به کاھش نھاده که علت آن استخراج وسيع نفت در خاک امريکا

در سال . منجر گرديد٢٠١٠ آغاز شد که به رکودی در٢٠٠٩افول اقتصادی ونزوئال در سال . اقتصادی چين می باشد

 ٢٠٠۴ولی در سال . ان ونزوئال، اين کشور تورمی صد درصدی را با رشد يک درصدی تجربه کرد در بحر١٩٩٩

 آخرين سال حکومت چاوز ٢٠١٢تا سال .  ادامه يافت٢٠٠٩ در صدی ونزوئال تغيير جھتی را نشان داد که تا ١٨رشد 

 ٣٠ و ٢٠٠۴ در ٢.٧ – درآمد نفتی در مقابل ھزينه ھای طرح ھای اجتماعی از.  رسيددالر ميليارد ٩٣درآمد نفتی به 

شروع کمبود درآمدھا با استقراض خارجی و باال نگاھداشتن  مصنوعی ارزش پول .  رسيد٢٠١١ در سالدالرميليارد 

 ميليارد بدھی ۵ بدھی دولتی و دالر ميليارد ٢٠. شرکت ملی نفت ونزوئال با دو بازپرداخت مھم روبروست. ھمراه شد

در اين آشفته بازار، بخشی از درآمدھای نفتی که می بايستی صرف خريد واردات و يا . قرضهبرای بازپرداخت اوراق 

نمونۀ کاميونھای مواد عذائی يارانه ای که در بازارھای . ساختن زيرساخت ھا شود، به جيب مقامات دولتی می رفت

رد می شوند، گويای فسادی نھادينه شده کلمبيا فروخته می شوند و دوباره از طريق داللھا با قيمت گزاف به ونزوئال وا

کنترل دولتی قيمت ھا با وجود اين . برای بقای اين چنين اقتصادی، بازار سياه به امری ضروری تبديل شده است. است

بازار سياه و توليد کنندگانی که از عرضۀ کاالھای اساسی به بازار خودداری می کنند، تأثير چندانی بر رشد قيمتھا و 

کارگران و زحمتکشانی که به . اين مردم ونزوئال و فقط اين مردم حق دخالت و تعيين سرنوشتشان را دارند. اردتورم ند

دولتھای چاويست دل بسته بودند و بسياری از آنھا االن آن را بدرستی رھا کرده اند، بايد بدانند و ما از دھان بسياری از 

تشکل اين طبقه و برپائی سازمانھای توده ای مستقل برای مبارزه با تمام پيشروان آنھا شنيده ايم که راه رھائی وحدت و 

در ھيج جای دنيا اين دخالتھا، دموکراسی، آزادی و . بديل ھای بورژوائی و دخالت امپرياليست ھای حامی آنھاست

ابع حياتی را برعکس اين دخالت ھا، جنگ و کشتار وسيع مردم و غارت من. عدالت اجتماعی به ارمغان نياورده است

کافی است وضعيت عراق، افغانستان، ليبی، . برای ديدن آن الزم نيست خيلی به عقب باز گرديم. دربر داشته است

  .سوريه و اوضاع خطرناک خاورميانه را در مد نظر آوريم تا به صحت اين نظر واقف شويم

  

  :پا نوشت

كه ونزوئال، كلمبيا، ١٧٨٣ـ ١٨٣٠سيمون بوليوار ـ مريكای التين، امأخوذ از نام سردار مشھور و آزاد كنندۀ ( -١

سعی در ١٨٢۶اكواتور، پرو و بوليوی را از يوغ استعمار اسپانيا خارج ساخته و در كنگره ای در پاناما در 

در ھمين مرحله، سيمون بوليوار نسبت به طمع اياالت متحدۀ آمريكا به ثروت . متحد كردن اين كشورھا داشت
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 كه فاقد اتحاد بودند ھشدار می داد و ضرورت پی ريزی مبارزه ی جديدی را برای مريكای التيناھای 

    -.)استقالل آمريكای التين از خطر تسلط اين غول شمالی خاطر نشان می ساخت
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