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   ھوگو چاوزدوسيۀ

۴  
  چاوز و نبرد جھانی

 در سطح عمومی، بيکاری فزاينده، فقر و نا اميدی در بسياری از در اين دنيای نابسامان، با واقعيت بحران اقتصادی

راستی می تواند ه جوامع غربی، ھوگو چاوز جلوه گاه اميد بوده و سياست او گواه بر آن است که جھان ديگری نيز ب

  .وجود داشته باشد و انقالب فرمول اتوپيک ھيپی ھائی نيست که از واقعيت گسسته اند

  

  

 انقالب بوليواری، عالوه بر مجموعه ای از اصالحات در شيوۀ زندگی ونزوئالئی ھا، در هسط فرماندطرح اجرائی تو

تقاطع تمام راه ھای پر فراز و نشيبی که جھان جھانی سازی شده تحميل کرده است، آلترناتيو نيرومندی را در چشم 

  .انداز ما به نمايش می گذارد

مريکای التين که انتخاب شدند و دوباره انتخاب شدند، يکی پس از ديگری، ا ی، تمام اين دولت ھای چپئدر سطح قاره 

 بروری ف١٧ دررافائل کورئا، انتحاب مجدد او . و سرانجام ھمۀ آنھا از نيروی الھام بخش ھوگو چاوز ياد می کنند

ن پيروزی در عين اي«:  به رياست جمھوری اکوادور، پيروزی خود را به او تقديم کرد، و چنين اظھار داشت ٢٠١٣
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مريکای التين تقديم کنم که ونزوئال را متحول ساخت، به اين احال فرصت مناسبی است که آن را به رھبر بزرگ 

پيروزی انقالب شھروندی اکوادور ھمراه است با تمام انقالب ھای قاره و البته انقالب «برای او . »دوست بزرگ ھوگو

ه از ھوگو چاوز ب) مريکای التين به کار می برندااصطالحی که برای (» نداال پاتريا گرا«. »بوليواری در ونزوئال

  . قدردانی می کند، از خود نشان داده استخاطر شجاعت و ھمبستگی که دائماً 

در ساختمان سوسياليسم بوليواری ھوگو چاوز، ونزوئال طی چھارده سال گذشته موفق شد به باالترين ميزان آموزش و 

بر اين اساس، .  التين دست يابد، و در عين حال بھترين خدمات اجتماعی را در اختيار داشته باشدمريکایاپرورش در 

عالوه بر اين ونزوئال . نيم ميليون بازنشسته که از حقوق محروم بودند، از اين پس از حقوق ماھيانه بھره منده شده اند

  .کرده استگسترده ترين و مدرن ترين نظام بھداشتی را پس از کوبا ايجاد 

 به نفع - يا پيش از اين خصوصی سازی شده - در چندين بخش ستراتژيک، چاوز از استرداد شرکت ھای خصوصی 

، »اينوپال«شرکت ھواپيمائی، بانک ونزوئال » کونوياسا«بين بارزترين آنھا . منافع عمومی ترديدی به خود راه نداد

را ... ن و غيره ولفي، برای ت»کانتی«، در زمينۀ کشتيرانی »سکونفري«، در زمينۀ متالورژی »سيدور«صنعت کاغذ 

اين رويکرد می تواند الھام بخش مردم اروپا باشد که دولتھايشان دائما ھمه چيز را خصوصی سازی . می توانيم نام ببريم

  !عکسه می کنند بی آن که وضعيت مردم بھتر شده باشد، کامال ب

پترولئوس دو «ه ونزوئال دارای بزرگترين ذخيرۀ نفتی جھان است، شرکت در زمينۀ منابع انرژی و نفت به ويژ

  .به يکی از بزرگترين صنايع نفتی در جھان تبديل شده است» ونزوئال

بوليوی، اوو . را ملی اعالم کرد» راپسول« نيز ھمين راه را در پيش گرفته است و يکی از شعبات گروه نفتی ارجنتاين

بود ملی اعالم کرد، و به ھمين علت موجب برآشفتن خشم اسپانيا شد، » ايبريا«ه متعلق به مورالس دوکارخانه ای را ک

در . خواند» غير دوستانه«طوری که اعالم کرد که مناسبات دو کشور را بازبينی خواھد کرد و شيوۀ کار مورالس را ه ب

  .اينجا ما تنھا دو نمونه مطرح کرديم

می شود، و کورئا در اکوادور به شکل اجتناب ناپذيری به سوی اصالحات محاصره عليه کوبا بيش از پيش ضعيف 

  .دولت حرکت می کند که روی نفی الگوی قديمی خصوصی سازی تمرکز دارد

  . مريکای التين شعله ور شده استابه يمن راه مبارزه جويانۀ چاوز و باززائی خودآگاھی بوليواری، تمام 

التين تصميم گرفته اند راھی را برگزينند که مخالف آن راھی است که جھانی سازی مريکای اتقريبا تمام کشورھای قارۀ 

  .نئوليبرال پيشنھاد می کند

مريکای التين راه ھای جديدی را اجای تکرار طرح ھائی که ھزار بار  شکست خودشان را به اثبات رسانده اند، ه ب

  .برگزيده است

  .خاک بسپارنده  بيرون کشيدند، در حالی که برخی می خواستند او را بشکدر اينجا، مارکس را از آرامگاه ايدئولوژي

مارکسيست، سوسياليست، و بوليواری، به روز شده  در مبارزه برای » نظريات قديمی«ھوگو چاوز با بدنامی ھای 

گوئی است که آن چيزی را که او سوسياليسم قرن بيست و يکم می نامد ال. ابداع الگوی نوين ترديدی به خود راه نداد

  .کارکرد دارد و نوزادانی را به دنيا می آورد

 .امروز روشن است که پرچم انقالب بوليواری، در دستان فرمانده چاوز، در رأس نبرد جھانی به احتزاز درآمده است
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  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ چ مار٩

  اکسيون-  ھوگو چاوز در انوستيگدوسيۀ

  )سايت ميشل کولن(

۴  

  نبرد جھانیچاوز و 

  استاد علوم سياسی در دانشکدۀ علوم سياسی در دانشگاه مرکزی ونزوئال *

  ٢٠١٣ چ مار٦
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