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 ٢٠١٢ اکتوبر ٢٣

  :ونزوئال

  چرا ھوگو چاوز در انتخابات پيروز شد

  

  

دی که مرتجعان اتالنتيست به نھايت از او  آن فر– در چھاردھمين انتخابات، ھوگو چاوز فرياس ،يک بار ديگر

 در شرايط کامال شفاف، تحت نظارت بخش خدماتی سازمان ملل متحد، اتحاديۀ اروپا و سازمان دولت –نفرت دارند 

  .مريکائی، قاطعانه دوباره به عنوان رئيس جمھور انتخاب شداھای 

، نئوليبرال و مرتجع ]مالکان بزرگ[دۀ کمپرادورھا يکی چاوز را در مقابل نماين. در اينجا دو انتخابات مطرح بود

 وکيل مدافع و – يعنی در مقابل ھنريک کاپريل رادونسکی - که لباس دموکرات به تن کرده بودند قرار می داد 

روياروئی می کرد » بيگ برادر«مريکای جنوبی پيشگام بود که با او ديگری . نمايندۀ منافع واشينگتن در ونزوئال

  . دولتی در جايگاه مشتری و مطيع بودکه خواھان
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 با وجود تمام –سال ھای چاويسم . چاوز پيروز شد، زيرا پيش از ھمه طرح بوليوار بين مردم خيلی طرفدار دارد

 اجازه داد که حاکميت ملّی ونزوئال تشکل يابد، و ثروت ملّی به بخش –نقايص و کيش افسارگسيختۀ شخصيت 

ھمان گونه که چاوز می گويد دراين .  گيرد و حقوق حداقل مناسبی تعيين گرددخدمات عمومی و محرومان قرار

  .حرف بزنيم» سوسياليسم در قرن بيست و يکم«مورد می توانيم از 

در دوران . مريکای التين به ھمين شکلی که ياد شد، مطمئنا راھی است به سوی جامعه ای بر اساس برابریادر 

م از گوآکيپورو ياد کرد که رھبر بومی بود و قبايل تک و کاراکاس را عليه چاوز با احترا، ماقبل انتخابات

ما ھمه گوآکيپورو «.  او در جايگاه نماد کليدی مقاومت ونزوئال است–استعمارگران اسپانيائی فرماندھی می کرد 

مت بومی و مقاو«: فراخوانی بود که به خوبی طنين انداخت و روی ريشه ھای بومی کشور تکيه داشت » ھستيم

  .»سياه که مبارزۀ ستم ديدگان را ھدايت می کرد

  

  !در ازای نفت، بی سوادی وجود ندارد

امروز کشف کرده اند که ونزوئال روی بزرگترين ذخيرۀ نفتی جھان نشسته است، يعنی . واقعيات حرف می زنند

نفتی بود که توسط » گنجينۀ «ولی تا ھمين اواخر. ذخيره ای که حتی از ذخائر عربستان سعودی نيز مھمتر است

برگزيدگان متکبر و حريص سنتی اداره می شد، و توده ھای مردم از امکانات آموزشی مناسب، مسکن مناسب يا 

  .حقوق کافی برخوردار نبودند

 در صد ٤٣چاويسم نه کمتر از . موفقيت چاويسم ھمين بود که به تدريج جامعۀ عمودی را به شکل افقی ھدايت کرد

 درصد ٧ درصد به ٢٠زان بی کاری از يم. جۀ دولت را به حل مجموعه ای از مسائل اجتماعی اختصاص داداز بود

 ارتقاء پيدا ٣٥٠٠٠٠ به ٦٥٠٠٠ از تادانشمار اس.  دانشگاه دولتی ايجاد کرد٢٢ سال گذشته بيش از ١٠طی . رسيد

. مريکای جنوبیا يعنی رؤيای تمام –بی سوادی برچيده شد و اصالحات کشاورزی نيز در شرف تکوين است . کرد

با اين (  ھمان گونه که در برزيل، آرژانتين يا بوليوی –روشن است که طبقۀ حاکم در اين جشن شرکت نداشتند 

). ندازد و دولت دموکراتيک و قانونی را سرنگون سازد که در پاراگوئه کودتا به راه بيوجود طبقۀ حاکم موفق شد

 کودتائی - نه ھای بزرگ از اين، ھمين طبقۀ برگزيده و متکبر سعی کرد به پشتيبانی رسادر ونزوئال، ده سال پيش 

  :توده ھا اعالم کردند . ندازد، که تنھا سه روز بينوا طول کشيدبه راه بي

No Pasaran   

 يم که ھنريک کاپريل رادونسکی، نامزد انتخابات رياست جمھوری، به عنوان نوزادئعبارتی می توانيم بگوبه 

  . شرکت داشت و به ھمين علت نيز مدتی را در زندان به سر برد٢٠٠٢دموکرات، مستقيما در کودتای سال 

را دارا می ) شاخص اقتصادی برای محاسبۀ توزيع ثروت در ميان مردم(» جينی«ونزوئال بھترين ميزان شاخص 

کمترين ميزان اختالف طبقاتی را مريکای التين ا کشورھای ۀباشد، و به اين معنا است که اين کشور در مجموع

يد شده است که ئمريکای التين و کارائيب، تأا، کميسيون اقتصادی برای ٢٠١٢ جنوریدر گزارش . نشان داده است

ه مريکائی را با مقام اّول را در زمينۀ کاھش فقر در سر اسر کشورھای ٢٠١٢ و ١٩٩۶ونزوئال و اکوادور بين 

  .دست آورده است

شرکت خدماتی برای (» گالوپ«ريکائی ھائی که در اياالت متحده زندگی می کنند با انتشار آمار طی اين مدت، آم

و نه تنھا به دليل . »پنجمين کشور خوشبخت در جھان است«شگفت زده شدند که ونزوئال ) آمار و منابع انسانی

  ...رقص سالسا
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مريکای جنوبی داستانھائی از ونزوئالئی ا نيست که رسانه ھای اياالت متحده، در اروپای غربی و در جای شگفتی

ولی واقعيت اين است که . ھائی تعريف می کنند که در رؤيای تبعيد و نوشيدن مارتينی در ميامی منتشر می کنند

جوی  و ی خود نمی بينند، برای جستئه شمار زيادی از جوانان اسپانيائی که در اروپا سرنوشتی برای آيندۀ حرف

  .کار به ونزوئال می روند

ابليس نمائی چاوز در رسانه ھای بزرگ غربی به شکل رقت انگيزی مسخره است، به عنوان مثال اخيرا مرگ او 

را اعالم کردند و برايشان گران تمام می شد که بپذيرند که سرطانی که چاوز از آن رنج برد با موفقيت توسط 

  .شکان کوبائی معالجه شدپز

علت اصلی توجه خاصی که صنعت ابليس سازی به مورد چاوز نشان می دھد، از آنجائی منشأ می گيرد که او از 

چاوز مناسبات نزديکی با رھبران چين بر قرار . ھمکاری با فانتزی ھای جغرافيای سياسی واشينگتن اجتناب می کند

ای ر، از حق ايران ب) نفت در روز به چين صادر خواھد کردهبشکون ونزوئال در آيندۀ نزديک يک ميلي(کرده

 را به عنوان مداخلۀ ای صلح آميز دفاع می کند، تا آخرين لحظه از قذافی دفاع کرد و جنگ عليه ليبيئبرنامۀ ھسته 

ب می نامد جھاد طل - نمود، و از دولت سوريه نيز در مقابله با آن چه که تروريسم سلفیءغير قانونی ناتو افشا

مريکای التين، از بوليوی تا نيکاراگوئه و اپشتيبانی می کند، و عالوه بر اين منبع الھامات دائمی برای کشورھای 

  .اکوادور بوده است

مشخصا نمی دانيم که آيا اوباما در صورتی که برای دومين بار در انتخابات پيروز شود آيا واقعا خواھان برقراری 

  . بر اساس احترام متقابل خواھد بود يا نهمناسباتش با ونزوئال

) يک ونيم درصد(و برزيل )  درصد٢( درصدی داشته که فراتر از آرژانتين ٥ ونزوئال ميزان رشد ٢٠١٢سال 

اقتصاد ونزوئال به شکل نسبی سوسياليستی بوده و موجب توليد کار، اعتبار بيشتر، و سرمايه گذاری . بوده است

از ديدگاه درونی، مبارزۀ طبقاتی به شکل جادوئی . ل آن رشد اقتصادی پايدار بوده استدولتی بيشتر شده که حاص

در طبقۀ متوسط در . بی نوايان موقعيت خود را مستحکم می کنند، دست کم در طبقۀ متوسط پائين. ناپديد نشده است

  .حال رشد و طبقۀ متوسط باال، تمايل بيشتری برای مصرف نشان می دھد

اين مبارزه ای است که در درون صورت می . ويسم به طور کلی بی تأثير بودن و بزھکاری استسرطان قلب چا

ھمان گونه که جيمز پتراس باور دارد، کليد موفقيت پيشرفت در سياستھای اجتماعی چاوز . گيرد و بايد پيروز شود

  .در مبارزۀ بی امان عليه بزھکاری در سياست محلی و در دستگاه دولتی است

چاويسم، و آن چه که در توافق برزيل مطرح شده : کای جنوبی در رابطه با واشينگتن به دو گروه تقسيم شده مريا

شيلی، کلمبی و اروگوئه به طرفداران توافق برازيليا تعلق دارند، و حتی پرو به رياست جمھوری اوالنتا . است

، به تبع رئيس جمھور لوال که از وجھۀ مردمی می باشد» لوليسمو«روشن است که توافق برازيليا مترادف . ھوماال

  . بسيار بارزی برخوردار است و اوباما نيز او را فرد نيکی می داند

پيش (سپس آنھائی ھستند که در آرژانتين و پاراگوئه . با اين وجود چاويسم در بوليوی و اکوادور وجھۀ مردمی دارد

  . ترديد دارند) از کودتا عليه فرناندو لوگو

ن وجود، اختالفات به ديدگاه ھای جزئی در رابطه با درجات اقتصاد اجتماعی و ادامۀ سياست خارجی مستقل با اي

تکيه به رشد اقتصادی، برابری اجتماعی، دموکراسی واقعی و : ولی ھمه در الگوی بنيادی اتفاق نظر دارند . است

  .تحول تدريجی
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ولی . ھای چشم گيرتری در امريکای التين خواھد داشتچاويسم معتدل تر، دوری جستن از کيش شخصيت موفقيت 

 مانند کودتای پاراگوئه، کودتای ھندوراس، دست آويز قراردادن مسائل –موانع زيادی بر سر اين راه گذاشته شده 

 قاطع يتو موضوعی که اکثر. حفاظت محيط زيستی در بوليوی، پافشاری دائمی واشينگتن در ابليس نمائی چاوز

  .يعنی چھارمين ناوگان اياالت متحده که آنھا را تحت نظر گرفته است: تين نمی توانند فراموش کنند مريکای الا

  ٢٠١٢ اکتوبر ١۵مرکز مطالعات جھانی سازی، 

  امريکای التين و کارائيب: منطقه 

  ٢٠١٢ اکتوبر ٢٢/پاريس/ترجمه توسط حميد محوی/گاھنامۀ ھنر و مبارزه

Venezuela : Pourquoi Hugo Chavez a remporté les élections  

http://www.mondialisation.ca/venezuela-pourquoi-hugo-chavez-a-remporte-les-

elections/5308327 

 


