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 لحظات سرنوشت ساز در کودتای جاری: ونزوئال
  .اگر راستھا بار ديگر چاويسم را دست کم بگيرند، دوباره دچار خطای مرگباری خواھند شد

  :يادداشت سر دبير

. ای ونزوئال، نوشته شده است، يعنی درست يک روز پس از آغاز کودتنوریج ٢٤مطلب کوتاه حاضر در روز 

مطلب .  در ونزوئال زندگی می کند٢٠١٣ االصل است که از سال اينیترجنانويسنده، مارکو تروگی، يک ژورناليست 

نه تنھا اشارات نويسنده به . کوتاه حاضر تصويری از برخی از مھم ترين خطوط جدال در ونزوئال را به دست می دھد

 چاويسم، بلکه ھمچنين پيش بينی نويسنده مبنی بر احتمال اعالم انتخابات پيش رس برای یئ توده ۀوسعت سازمان گسترد

 روریبيک ھفته بعد و در جريان تظاھرات روز دوم ف. مجلس ملی وقوف وی به اوضاع ونزوئال را نشان می دھد

  .نيکوالس مادورو انتخابات پيش رس مجلس ملی را اعالم نمود

در آن وضعيت پات نيروھا در ھم "ونزوئال وارد فاز جديدی شده است که . سنده موافق نبوددر يک نکته نمی توان با نوي

جائی در ه پرسش اساسی اين است که اين در ھم شکستن در چه سطحی واقع خواھد شد؟ آيا به جاب". شکسته خواھد شد

  ؟افتسپھر سياست محدود خواھد ماند يا اين که به سمت تحولی اجتماعی نيز تعميق خواھد ي

*****  

 يک کودتا عليه سيتسم حاکم سياسی در ونروئال ًرسد، که مجددا نظر میه تا اينجای کار ب. تمام کارتھا روی ميز است

 و پس از مقدمه چينی برای سناريوی جديد اين پس از يک دوره سردرگمی بعد از شکست قبلی راستھا. در جريان است

 ٢٠١٨مبر  تا دس٢٠١٧ست گا ماه ھای ۀنی کودتا در فاصلمرحلۀ سياسی مقدمه چي. کار شده انده کودتا، دوباره دست ب

 ھمه ھر دو محور تدارک کودتا ب. گردد سپری شده است، ولی در ابعاد اقتصادی کماکان جريان داشته و تعميق نيز می

  .ما با سلسله حمالتی متوالی و بدون انقطاع مواجه ھستيم. باشند ديگر می ديگر نزديک شده و در حال تقاطع يک

) AN(س آن اقدامات مجلس ملی أدر ر.  اصلی اين حمالت در ترکيب اوضاع داخلی و بين المللی قرار داردنيروی

عنوان دولت موازی با اختيارات اقتصادی، ه عنوان غاصب قدرت و خود را به  ب قرار دارد، که نيکوالوس مادورو را

اين اقدام با چراغ سبزی از . کند عرفی میس آن يک رئيس جمھور قرار گرفته است، مأکه در ر: سياسی و بين المللی

ه ب.  ادعای يگانه قدرت قانونی و مشروع در ونزوئال را داردهاين جبھ. خارج مرتبط بوده و تحت فرمان آن قرار دارد
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، دبير کل سازمان -يکوسجز مکه  ب–مريکا، کشورھای عضو گروه ليما ارسميت شناسی فوری اين گروه از جانب 

 اين کودتا از خارج ۀو برخی کشورھای ديگر مثل اکوادور اثبات ھماھنگی کامل در نقش) OAS(مريکائی اکشورھای 

  .از کشور است

 و سوريه، حمله ای برای ويرانگری در ا مشابه ھمانند ليبيًآنطوری که بر می آيد در اين چھارچوب برنامه ای کامال

ن که نتيجۀ چنين حمله ای در ھر مورد چه اي. کشاند حال شکل گيری است که کل يک کشور را به و رطۀ نابودی می

بايستی يک محاصرۀ اقتصادی را سازمان داده، ثروتھای آن کشور را تصاحب کرده و چنگال . بود، بحثی است متفاوت

خود را برای خفه کردن آنقدر بر گلوی آن فشار داد تا درآخر کار با يک حملۀ نھائی به قلعه ای که از بيرون ھمه جانبه 

  .از داخل نيز دائما زير گلوله باران قرار گرفته است، قضيه را به سرانجام رساند شده ومحاصره 

الی که ھنوز جوابی روشن برای آن پيدا نشده است در مورد آن نيروئی يا نيروھائی است که حملۀ نھائی را انجام ؤس

يھای مرزی و ميليتاريزه کردن گير؟ در٢٠١٧فرماسيون جديدی از حمالت گروه ھای شبه نظامی ھمانند : خواھند داد

ق مرزی؟ ورود ناتو در جنگ، چرا که کلمبيا عضو ناتو است؟ تجزيۀ داخلی که بدين منظور مجلس کودتاچيان طمنا

  ؟پيشاپيش اعالم عفو کرده است؟ عمليات تروريستی؟ يا ترکيبی از اين انواع عمليات و دست اندرکاران آن

  

  .تظر يک جرقه استرسد که موقعيت کنونی من به نظر می

 مھمترين حزب آتش -] اراده مردم[ضعف اين نسخه از جانب خود شخص خوان گوايدو، عضو حزب ولونتاد پوپوالر

-ما محتاج حمايت کل مردم و کل نيروھای نظامی ونزوئال :  و رئيس مجلس فوق، نام برده شد- ٢٠١٧افروز در سال 

)FANB ( -آنھا . ی ديگر آنھا امکان تحقق و عملی کردن ادعاھايشان را ندارندعبارته  ب . و جامعۀ بين المللی ھستيم

ی شان است، نيروھائی که پس از ئمجدد پايگاه توده  مشغول کار کردن روی آن ھستند و يکی از اھداف آن بسيج 

ز ھمين خاطربرای روه ب. پيروزی مجلس مؤسسان قانون گذاری دچار تضعيف روحی شده و ديگر به آنھا باور نداشت

 از طريق کانالھای مختلف در فضای مجازی فراخوانھای بيشماری آغشته به شايعات و پخش اخبار جعلی نوریج ٢٣

    . منظور بسيج عمومی را منتشر کردنده فراوان ب

قدرتی نسبی چرا که عدم تناسب بين اوضاع سياسی و اقتصادی مدام . ضعف ديگرنقشۀ اين تھاجم قدرت چاويسم است

چاويسم در سطح سياسی وحدت . ست و ھيچ شاھدی برای کاھش اين فاصله در کوتاه مدت وجود ندارددر حال رشد ا

البته تحت تنشھائی اجتناب ناپذير اما با قدرت بسيجی که در معرض تھديدات افزايش می يابد، با . خود را حفظ می کند

ھای حزب متحد سوسياليستی، با ارتش که به ی، در سطوح محلی، در ميليشيائ توده ۀ گستردًتماميت سازمانيابی وسيعا

رغم ھمه  علی–فراخوان ميليونر ھا جواب مثبت نداد، با مجلس مؤسسان و با محبوبيتی باالئی که نيکوالوس مادورو 

اگر راستھا بار ديگر چاويسم را دست کم بگيرند، بازھم دچار .  به عنوان رھبر جنبش از آن برخوردار است–مشکالت 

    . ی خواھند شدخظای مرگبار

.  دولت موفق به دستيابی بدان شده است قوت چاويسم در قدرت مانور آن در سطح بين المللی است، کهۀدومين نقط

اين بحران در چھارچوب . ه در اين ميان استموضع گيريھای روسيه يکی از قدرتمند ترين و آشکار ترين برگھای برند

 تواند مثل دوران يک مريکا ديگر نمیا. ند اافتد که ھمۀ طرفين آن قدرتمند ق میجدالھای ژئوپليتيک بين المللی اتفا

زلزلۀ اقتصادی اين  سوريه شاھدی برای تصويراين جھان کنونی است و چين مرکز. ّجانبه گرائی سابق ببرد و بدوزد

  .نبرد ونزوئال بيش از آن که ونزوئالئی باشد، ژئو پليتيک است. دھد جدال را تشکيل می
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اقتصاد کشور ھمچون آب راکدی است که به گونه ای مشھود ھمه چيز را چه . موقعيت اقتصادی کشور استضعف در 

 و اينجا مھمترين نکته اينست، که بايستی در اسرع وقت تغييرات الزم در  کند در سطح آن و چه زير آب خراب می

ی از قبيل دالريزه کردن و گسترش داد و اين در پديده ھائ. رابطه با بھبود وضعيت معيشت اکثريت مردم محقق شوند

، باال بردن دلخواه قيمتھا در - پديده ای که نبايد معادل تجارت با کاالھای قاچاق تلقی گردد–ستد در در مناطق مرزی 

زير قيمت به خارج و غيره خود را ه تمامی عرصه ھای خدماتی، ارسال پول از خارج، فروش کاال و ارائۀ خدمات ب

   .نشان می دھد

سطح ديگر خود را در ابعاد و تأثيرات عميقی نشان می دھد که در نتيجۀ ساختارھای فاسد مافيائی، ايجاد و تحکيم يک 

 يک فراکسيون طبقاتی از منافع خويش دفاع می کند، سياست متزلزل دولت در قبال ۀ جديد کارفرمايان که به مثابۀالي

 و پديده ھای -  چيست و چرا اين بنگاھھا به اين وضعيت دچار شده اند؟  دليل اينھا–جريان سرمايه در بنگاھھای دولتی 

  .متعدد ديگر تجميع شده و در نگاه اول قابل رؤيت نيستند

عنوان جزئی از سياست ه محاصرۀ بين المللی ب. دھند ضربات آتی دشمن اين نکات ضعف و قوت را ھدف قرار می

دھد، ھدفی جز به تنگنا کشاندن موقعيت اقتصادی را تعقيب  یجنگی که بخشی مھم ساختاری اين بحران را تشکيل م

تا جائی که به حملۀ سياسی . را نيز دارد اين سياست ھمزمان با ضربه زدن به اقتصاد کشور، قصد غارت آن. کند نمی

اوضاع اقتصادی . ارتش، نھادھای دولتی و چاويسم: دانند که چه چيزی بايد در ھم شکسته شود گردد، آنھا می برمی

   .دھد ژی را تشکيل میيسترات سازد و ھستۀ اصلی اين  زمينۀ الزم را برای اينکار مھيا می

 در چھارچوب شرايط گفته شده تحوالت مختلفی می. مشکل بتوان زمان و نتايج خروجی اين روند را پيش بينی کرد

يط شتاب گيری کودتا يکی از اين تحوالت اين است که مجلس مؤسسان قانون گذاری در شرا. د شکل بگيرندنتوان

تخريت : تواند به نتايج مختلفی منجر شود اين انتخابات زود رس می. انتخابات جديد برای مجلس ملی را فراخوان بدھد

وحدت کماکان شکنندۀ درونی دست راستيھا، تشديد بحران کنونی و مقابلۀ مستقيم نيروھای درگير و چراغ سبز جديدی 

رود  تاريخ ھيچ گاه روی يک خط مستقيم به پيش نمی. ند از جملۀ اين احتماالت باشندتوان برای آغاز يک حملۀ جديد می

  .زمين خواھد زده و ھر نيروئی در اين شرايط تمام برگھای خود را ب

در اين جا دو جبھۀ متخاصم در . ما به فاز جديدی قدم گذاشته ايم که در آن وضعيت پات نيروھا در ھم شکسته خواھد شد

ھر چيز ديگری . چاويسم از يک سو و انتقامگيری طبقاتی و امپرياليستی از سوی ديگر: قرار گرفته اندمقابل ھمديگر 

در مقابل حمله : اين جنگی سه جانبه است. تواند بر فراز اين گروھبنديھای متخاصم بايستد ھيچ کسی نمی. خيالی است

، اسير پراگماتيسم ءارزه کرد که انقالب در جدال بقانبايد عقب نشست، اقتصاد را بايد تحکيم نمود و برای آن بايد مب 

ما فقط . انجامند داند، اين نبردھا به کجا می ھيج کسی نمی. قدرت نشود و عناصر رھائی بخش خود را از دست ندھد

  .شود ژی به پيش برده میيستراتدانيم که اين نبرد با  اين را می
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