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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

  
  سرژ آراکلی : نويسنده
 ھوادار پورتال: فرستنده

 ٢٠١٣ مارچ ١۶
 

 مرگ يک انسان
  
  

ی عميقتر توده ھای وسيعتری از وجود آمد که شايد ناشی از آگاھه ی التين بامريکا اخير اما امکان تنفسی در ۀدر دھ

 که اياالت متحده به ھمراه معاونينش در ئی و دامچاله ھائیمردم و استيصال از فقر و فالکت و عاملينش از سو

اتحاد (اين امکان با انتخاب ھوگو چاوز و حزبش . افغانستان و عراق در آن گرفتار آمده بود از سوی ديگر، بود 

  .  کشور تنفس آزاد را آشکار کردۀسازماندھی و اداربرای ) سوسياليستی ونزوئال

  

  

 

 

 

 

 

 

ی التين بعد از دوسال مبارزه با سرطان امريکا و  ھوگو چاوز رئيس جمھور و قھرمان فراموش نشدنی مردم ونزوئال

ياليستی و سوس( به جھان مبارزات عدالت طلبانه ئی استثنائیھاه ی التين از ساليان دور ھمواره پديدامريکا. در گذشت

تا از ] ۴[تا زاپاتا] ٣[، از خوزه مارتی] ٢[تا سيمون دو بوليوار] ١[از توپاک آمارو.ارايه کرده است )آزادی خواھانه

ھر کدام در مقطعی از تاريخ و در بخشی از . تا ھوگو چاوز وبسياری ديگر] ٧[و از چه گوارا] ۶[تا آلنده] ۵[آربنز

استه و با بسيج توده ھای عظيم مردم گاه به دست آورد ھای شگرفی پا خه  طبقاتی بی التين عليه ستم استعماری وامريکا

 از بدو اکتشاف در خون ريزی و کشتار در امريکا ۀقار.  راه متوقف شده اندۀرسيده و گاه با توطئه و تھاجم در نيم

 بوميان تا محو مطلق تمدن ھای از قتل عام ميليونھا تن از.  دست کمی از نقاط ديگر جھان نداشته است،تاريخ معاصر

  . استعماری و نو استعماری که آن ھم ھمراه با قتل وغارت و توطئه تا ھم اکنون ادامه داردۀباستانی و آنگاه سلط

دنيا آمده و يک افسر ارتش و مخالف سيستم ه  کارگری بۀوی که در يک خانواد. ھوگو چاوز يکی از اين پديده ھا بود

را با ھدف کودتای نظامی و اشغال حکومت ] ٨[ جنبش انقالبی بوليواريست١٩٨٠ ۀ در دھ ونزوئال بودۀسرسپرد

وی دو سال بعد آزاد و حزب سوسياليسم .  به شکست ودستگيری وی منجر شد١٩٩٢سازماندھی کرد که در 

زوئال را بنياد نھاد و دموکراتيک را بنياد نھاد و دراتحاد با تعدادی از احزاب مترقی ونزوئال حزب اتحاد سوسياليستی ون
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 اياالت متحده و شامل سرمايه داران ۀ حاکميت دست نشاندۀ در اوج فساد و فرو پاشيدگی ونزوئال که نتيج١٩٩٨در سال 

 .وابسته و زمينداران بود، از سوی کارگران و طبقات فرودست به رياست جمھوری برگزيده شد

 ، ٢١ی با اعالم جنبش بوليواريستی ھمچون سوسياليسم قرن ھوگو چاوز بالفاصله بعد از رسيدن به رياست جمھور

رات بنيادی در قانون اساسی و ساختار حکومتی ونزوئال در جھت حقوق کارگران و به حاشيه رانده ييدست به کار تغ

 –او ھمچنين خدمات رفاھی . شدگان و سيستم تعاونی ھا با کنترل کارگری و ھمچنين اصالحات ارضی اساسی شد

ه  ونزوئال بۀتحوالتی که او در جامع. ی التين و جھان بی سابقه بودامريکاعی عظيمی را سازمان داد که در تاريخ اجتما

اين خدمات .  او نيز قادر به انکار آن نبوده اندۀوجود آورد چندان عظيم و غير قابل انکار بود که حتی دشمنان قسم خورد

التگری درطبقات محروم که بخش عمده ای از علل عقب ماندگی در نفس و قدرت دخه عالوه بر ايجاد حس اعتماد ب

 جھان است، توانست عوامل مادی آن ھمچون بيسوادی ، گرسنگی ، ۀ جھان و حتی بخش پيشرفتۀکشورھای عقب ماند

يد اين ادعا ؤمدر انتھای اين مقاله آماری را ارايه خواھم داد تا . فقر و بی خانمانی را تا حدودی بسيار زيادی از بين ببرد

ی امريکااما قبل از آن بايد به دست آوردھای بسيار ارزشمند ديگری که ھوگو چاوز اين فرزند دالور و شرافتمند . باشد

  . اشاره کنم،التين و جھان سبب ساز آن بوده است

دارای ) وئهيلی و اروگچ(ی التين امريکا که چاوز به رياست جمھوری برگزيده شد فقط دو کشور در ١٩٩٨ در سال 

ی التين نٌه کشور دارای جکومت ھای مردمی امريکا از ده کشوِر ٢٠١٢حکومتھای مردمی و چپگرا بودند اما در 

وضع . ندا آنھا نيز از کمکھای مادی و معنوی بيدريغ ونزوئال به رھبری ھوگو چاوز برخوردارۀوچپگرا ھستند که ھم

، در اين جھت سير می کند ، اخيراً پنج ) با اياالت متحدهئیجغرافيابه جھت نزديکی (ی مرکزی ھم آھسته تر امريکادر 

ی مرکزی دارای حکومتھای مردمی و چپ گرا بودند، که ھندوراس با کودتای اخير اياالت امريکاکشور از ده کشور 

اميد و اعتماد به اعتماد به نفس و .  جھانی و اياالت متحده پيوستۀ خادمين مردم خارج و به خادمين سرمايۀمتحده از رد

 از يوغ بردگی و ستم ملی و طبقاتی، اميد و اعتمادی بود که از پس جنبش بوليواريستی ھوگو چاوز و دست ئیرھا

ی التين و مرکزی را در نورديد و پيامش به سرتاسر جھان رسيد و مشعلی شد از پس خموشی مشعل امريکاآوردھايش 

 در آرزوی سعادت انسان و حاکميتی ءآنھا نيز در ابتداۀ که ھم. . . (غيره بلشويسم روسی، کمونيزم چينی و ويتنامی و 

، مشعلی که به نظر می رسد خموشی را در آن راه نيست، چرا ) مشعل خود سوختندۀانسانی بودند ، اما دريغا که در شعل

 در جھت آزادی ، استقالل که بر افروخته از نيروی آگاھی ميليونھا مردمی است که در دھه ھای پيشين ھمه نوع تالشی

از جنبش ضد استعماری تا جنبش .  کرده اند،ی التين ھمواره سردمدارش بوده استامريکاو عدالت اقتصادی که 

کار گيری سالح پارلمانتاريسم وانتخابات ه طبقاتی، از کودتا تا احزاب رسمی و ازسازمانھای زيرزمينی و چريکی تا ب

 سی آی ا سرنگون و با جنايت کارانی چون آگوستو پينوشه و امثالش جايگزين - يکائیامرآزادی که اغلب با کودتاھای 

 .شده اند

وجود آمد که شايد ناشی از آگاھی عميقتر توده ھای وسيعتری از ه ی التين بامريکا اخير اما امکان تنفسی در ۀدر دھ

اياالت متحده به ھمراه معاونينش در  که ئی و دامچاله ھائیمردم و استيصال از فقر و فالکت و عاملينش از سو

اتحاد (و اين امکان با انتخاب ھوگو چاوز و حزبش . افغانستان و عراق در آن گرفتار آمده بود از سوی ديگر، بود 

سالھای پس از آن اين واقعيت برای .  کشور تنفس آزاد را آشکار کردۀبرای سازماندھی و ادار) سوسياليستی ونزوئال

که در انتخاب خود اشتباه نکرده اند و از ھمين رو آن را در چھار انتخابات بعدی با قدرت تمام تکرار ت شد يمردم تثب

رسانه ھای کشور که متعلق به بخش خصوصی و در مالکيت سرمايه داران وابسته به اياالت % ٩۵کردند و با اين که 

 وقفه به تبليغات و لجن پراکنی عليه چاوز می متحده و طبعاً دشمن سرسخت سوسياليسم و چاوز و زحمتکشان بود و بی

پرداخت ، در ھر چھار انتخابات نه تنھا با اکثريتی قاطع ھوگو چاوز را به رياست جمھوری خود برگزيدند بلکه در 

 ترتيب دادند، جان بر کف از زاغه ٢٠٠٢ که ھمان خود فروختگان به سرمايه با ھمکاری اياالت متحده در سال ئیکودتا

کارخانه ھا به خيابانھا سرازير شدند و با حضور و تظاھرات چند ميليونی و عزم قاطع خود چنان قدرتی را به ھا و 

سسات دموکراتيک را تعطيل و بانکداری را رئيس جمھور ؤ مۀ ساعت قبل ھم٢۴نمايش گذاشتند که توطئه گرانی که 
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ايقی بعد ھوگو چاوز را از بازداشتگاه خود به کاخ ناميده بودند ازدرعقب کاخ رياست جمھوری گريختند و باالجباردق

 ].٩[رياست جمھوری باز گرداندند

ھای مردِم زحمتکش و کارگران و زاغه نشينان در ه رات بنيادی داخلی در جھت منافع تودييھوگو چاوز عالوه برتغ

که از نمونه ھای آن . فی رسيدی و بين المللی ھم با دخالت ھای انقالبی و مترقی به دستاورد ھای شگرئ منطقه ۀگستر

 برخی ۀ نفت بود که در اثراز ھم پاشيدگی اوپک و توليد بی رويۀفعال کردن مجدد اوپک و سھم گذاری توليد و عرض

در کنفرانس سران اوپک که . ر در بشکه رسيده بودال د١۶ به حدود ١٩٩٨شدت سقوط کرده ودر ه کشورھا قيمت آن ب

 سال در کاراکاس تشکيل شد، بار ديگر نظم و سھم گذاری توليد برقرار و ٢۵د از  بع٢٠٠٠به ھمت چاوز در سال 

 چون ونزوئال که دارای دولت ھای مردمی و ئیموجب صعود قيمت نفت شد که اين خود گشايشی بود برای کشورھا

تالش . کردندبخش اعظم اين در آمد را صرف رفاه، درمان و بھداشت، سواد آموزی و تکامل اجتماعی توده ھا می 

ويژه نفت از ه  بين المللی بۀ ديگری که چاوز در ساليان گذشته بر آن تمرکز داشته، خارج کردن داد و ستدھای عمدۀعمد

 بوده است و اين در مرام و معرفت بانکداران و قماربازان وال استريت و ھمچنين حکومت اياالت امريکار ال دۀحوز

حسين و قذافی جانشان را بر سر آن نھادند که در اين زمينه نيز با ھمکاری متحده جرمی نابخشودنی بود که صدام 

باری مردم ونزوئال با ھمراھی و حمايت بی دريغ خود از . کشورھای ديگر به موفقيت ھای عمده ای دست يافته است

تاريخِی سرمايه را که علت ھوگو چاوز و حزب متحد سوسياليستی ونزوئال فرمول مشھور وينستون چرچيل اين خادم 

اکثريت نادان و اقليت " ی جنوبی را امريکا و ئیفريقاا و ئیموفقيتش در به بند کشيدن و استثمار ميليونھا انسان آسيا

 .توصيف کرده بود با وجود اقليتی خائن ، با آگاھی و شناخت انقالبی خود به زباله دان تاريخ روانه کردند" خائن

به رھبری " اتحاد سوسياليستی ونزوئال"  سال حاکميت حزب ١۴انسانی ، سوسياليستی و انقالبِی باری دست آوردھا ی 

يا بر ؤھوگو چاوز در کشور، منطقه و جھان چندان عظيم و پر ارزش است که تنھا دشمنان ذاتی و يا خواب زدگان در ر

ود، گر چه شايد نيازی بدان نباشد چرا که ھر ه می شئ از اين دست آوردھا ارائیدر زير آمارھا. آن چشم فرو می بنددند

  ] ١٠.[نتی بيابدش از اين را در سامانه ھای اينترجوينده ای می تواند با اندک تالش و تحقيقی بسيار بي

  

 ]١١[ مبارزه با فقر-١

  کاسته شد٢٠٠٨در  % ٩.۵ به ١٩٩٨در % ۴٢فقر شديد از 

  شددر ھمان زمان کاسته% ٣٣.۴به % ۵٠.۵فقر عمومی از 

 ميليون سالمند از حقوق ٢.١ مبارزه با فقر بھره مند شده و ۀ بيست ميليون نفر از پروژ٢٠٠٨ تا ١٩٩٨طی ده سال 

  .بازنشستگی برخوردار شده اند

 

 ]١٢[ سواد آموزی-٢

 بيسوادی ٢٠٠۵ آغاز و در سال ١٩٩٩ از سال ئیريشه کنی بيسوادی در ونزوئال با کمک ھزاران معلم داوطلب کوبا

توليد ناخالص ملی % ٧ سال بيسوادی ريشه کن شده است و ١۵افراد باالی % ٩٩.۶و در سالھای بعد با % ٩۶ رقم با

  .سيس شده استأبه سواد آموزی و تحصيالت اختصاص داده شده است و دھھا دانشگاه ودبيرستان و دبستان جديد ت

  

   درمان و بھداشت-٣

 به ئیاز توليد ناخالص ملی وھمکاری ھزاران پزشک کوبا% ۴.٢تصاص در مورد درمان و بھداشت ھم ونزوئال با اخ 

 .مردم ازاين خدمات بھره مند شده اند% ٨٨.٩.دست آوردھای شگرفی رسيده است

 . نفر از مرگ نجات يافته اند۴٩١ ھزار و ۶٣٠

 مرکز ٢۶ مرکز تخصصی توان بخشی، ۵۴٣ مرکز تشخيص ھای تخصصی ، ۴٧٩ مرکز درمانی عمومی، ۶۵٣١

 . مرکز دندان پزشکی ٣٠١٩ مرکز بيماری ھای بصری و ۴۵٩درمانی تکنولوژيک باال، 
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 سياست ھای بھداشت و درمان مجانی، حکومت بوليواريستی توانسته است ميزان مرگ و مير کودکان ئۀھمچنين با ارا

 .تقليل دھد% ١٣.٧ به ١٩٩٠در سال % ٢۵.٨ سال را از ۵زير 

  

 مين اجتمائیأ ت-۴

 رسيده ٢٠٠٩در سال % ۶.١به % ١٢کاھش يافته و از " حزب اتحاد سوسياليستی ونزوئال "در حاکميت% ۵٠بيکاری 

 . رو به نزول دارد،ئیو ھم اکنون با برنامه ھای اجرا

 بوده و عالوه بر آن معادل امريکا$ ٣٢٧ی التين يعنی امريکا حداقل دستمزد در ونزوئال باالترين در ٢٠٠٧در سال 

 . دريافت می کنند و ھمچنين حقوق بازنشستگی معادل حقوق حداقل دستمزد شده استئیھيانه غذابونوس ما$ ١٣٩

  

  رشد اقتصادی– ۵

در دوران ده سال جکومت ھوگو چاوز ونزوئال در اثر برنامه ھای اقتصادی در جھت رشد و سعادت جامعه ھمواره از 

ھا ھزار مسکن برای بی خانمانھا ساخته شده ، تعداد ده .  درصد برخوردار بوده است۵.۵ تا ۴.۵رشد اقتصادی بين 

 است که به سراسر ونزوئال برای درمان مجانی سرازير شده اند ئی پزشک کوبا٨٣٠٠ برابر شد واين به جز ۶پزشکان 

 آنھا امکان ۀ چندان عظيم و پر شمار است که در اينجا بر شمردن ھم٢١ قرن ۀو نھايت اين که دست آوردھای اين پديد

     .ذير نيستپ

 

  :پی نوشت

سفانه در بين ايرانيان مدعی چپ و سوسياليسم و غيره افرادی چون ھوگو چاوز، اوو مورالس، رافائيل کوريا، دانيل أ مت

اورتگا و غيره نه تنھا از جذابيتی برخوردار نيستند بلکه اغلب مورد لعن و طعن ھم قرار می گيرند که به زعم من در 

 نگاه تنگ دشمنی با رژيم عقب مانده و سفاک اسالمی ايران است و اين که چرا اين شخصيت ھا با  نخست ناشی ازۀوحل

اين کسان توجه ندارند که اگر درايران يک حکومت . رژيم ايران دارای روابط حسنه يا تجاری يا ھردو ھستند

اری شخصيت ھای پيش گفته قرار بود بسيار بيشتر مورد توجه و عالقه و ھمک دموکراتيک و سوسياليستی برقرار می

ن سرنوشت ملت ھا به دست خود، مسايل داخلی کشوری چون ايران به مردم خودش ييمی گرفت، و براساس حق تع

 آدم خوار، آنچه برای اين شخصيت ھا و کشورشان ئیارتباط دارد اما درسطح بين المللی وجھان تک قطبی با ھيوال

حمايت از برنامه ھای مترقی اوپک، خارج کردن دادو ستد ھای بين . وال استمطرح است موضعگيری در قبَِل اين ھي

 است در سطح سرنوشت بشريت و اين ھا ئیر و ھمکاری ھای اقتصادی، تجاری و نظامی برنامه ھاالالمللی از تسلط د

. ازمان و غيره استرا نمی توان قربانی مدعيان ايرانی چپ و سوسياليسمی کرد که نه دارای انسجام درفکر و نه در س

سای ؤرسد معتقدند که اين ر  دوم تخالف و لعن و طعن دوستان مدعی چپ و سوسياليسم چنين است که به نظر میۀنکت

جمھور در کشورھايشان بدون انقالب و قھر انقالبی و حضور و حاکميت پرولتاريا و غيره به قدرت رسيده اند و برنامه 

به اين کسان بايد . ی و در نھايت در خدمت بورژوازی يا خرده بوژوازی و غيره استھايشان ھم نه انقالبی بلکه اصالح

گفت که در اين کشورھا مانند بسياری از کشورھای تحت استعمار کھنه و نو به جھت اغتشاش طبقاتی که توضيح آن 

و . ک و مارکسی آن وجود ندارد پرولتاريا به مفھوم کالسيۀ بورژوا و نه طبقۀ دارد، اساساً نه طبقئینياز به بحث مجزا

 زميندار و انبوه عظيمی از به حاشيه راندگان و زاغه نشينان - آنچه وجود دارد يک اوليگارشی رانت خوار، سرمايه دار

و سوسياليسمی که در اين نوع کشورھا . و کارگران فصلی و نيمه بيکار و روستائيان بی زمين و کم زمين غيره است

ی با آگاھی طبقاتی و قدرتمند و سازمان يافته ای نيست که در جھت تکامل ئليسم پرولتارياسر بر می آورد سوسيا

نيروھای توليد حرکت و خواھان برقراری ديکتاتوری پرولتاريا و يا دموکراسی پرولتری و يا ھر چيزی از اين دست 

ذشته از اين بايد اين کسان به اين گ]. ١٣[سوسياليسم اين کشورھا به قول اميل دورکھايم فريادی از درد است. باشد

 و غيره جاپان و المان کارگر صنعتی عظيم ھمچون اياالت متحده ، ۀ که دارای طبقئیپرسش پاسخ گويند که در کشورھا
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که دقيقاً در تعريف کالسيک و مارکسی از پرولتاريا می گنجد ھستند، چرا پاسيفيسم حاکم است و چرا حتی تالش 

بعد مشاھده نشده ه  ب۵٠ ۀاد طبقاتی و ابراز تمايلی در جھت کسب قدرت سياسی دستکم از دھقدرتمندی در جھت اتح

اين پرسش و يا اين که در صورت محال اگر زمام امور کشوری با مشخصه ھای ونزوئال به دست آنھا داده می . است

ين دست که نيازمند پاسخ ھای ھوگو چاوز کرده است و پرسش ھای بسياری ديگر از اان که ند بيش از دکر شد چه می

يا ھای خود دل خوش ؤ است نابخشودنی که تنھا از به خواب رفتگانی که با رئیروشن اند و چشم فرو بستن بر آنھا خطا

  . بر می آيد،می دارند

  

]١ [-   Túpac Amaru اعدام شد١٧٨١ در پرو رھبر مبارزات ضد استعمار اسپانيا که در ١٧۴٢متولد .  

]٢ [- Simón Bolívar ی التين که قصد امريکا در ونزوئال رھبر جنبش استقالل بسياری از کشورھای ١٧٨٣ متولد

  . ی التين را داشتامريکااتحاد کشورھای 

]٣ [-     Jose Marti یامريکاادبيات ۀ  برجستۀ در کوبا ، شاعر نويسنده و قھرمان ملی کوبا و چھر١٨۵٣ متولد 

 . سالگی کشته شد۴٢  در جنگ استقالل کوبا در .التين

]۴ [ - Emiliano Zapata در مکزيک ، انقالبی و قھرمان ملی مکزيک که درجريان انقالب ارضی، در ١٨٧٩ متولد 

  . با توطئه به قتل رسيد١٩١٩

]۵ [ - Jacobo Árbenzوکودتای امريکا ۀ که با توطئ١٩۵۴ تا ١٩۵١ رئيس جمھورمترقی و مردمی گوااتماال از 

  نار شدو به تبعيد رفت نظامی از کار برک

]۶ [- Salvador Allende وکودتای امريکا ۀ که با توطئ١٩٧٣ تا ١٩٧٠يلی از چ رئيس جمھور چپگرا و مردمی 

  .نظامی کشته شد

 ]٧[- Ernesto "Che" Guevara که در انقالب کوبا شرکت و به شھرت جھانی رسيد ارجنتاينی انقالبی ١٩٢٨ متولد 

  .وليوی کشته شد در جنگلھای ب١٩۶٧و در 
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