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 Political سياسی

  
  Paul Craig Roberts - دکتر پل کرگ رابرتس:يسندهنو

   حميد محوی:برگردان از
  ٢٠١٣ مارچ ٢۵

  

  دوست مردم اياالت متحده،: ھوگو چاوز 
  شينگتندشمن برتری جوئی و بی عدالتی وا

  

  

و موجب شد که . ، ھوگو چاوز، رئيس جمھور ونزوئال و رھبر جھانی ضد امپرياليسم، درگذشت٢٠١٣ چ مار٥

 حاضر به خدمت و اتاق ھای فکری نفس راحت پر سر و صدائی  ھایامپرياليست ھای واشينگتن و فاحشه رسانه

يکی از «:  نفس راحتی کشيدند  ھستنددائمیشوی مغزی  و  تحت شست کهن گونه مردم اياالت متحدهيبکشند، به ھم

  .رفت» دشمنان اياالت متحده

د، او دشمن  کناو دشمن برتری جوئی واشينگتن بود که عليه کشورھا اعمال می. چاوز دشمن اياالت متحده نبودولی 

ز مدد رسانی اجتناب ند و اکنند، ستم می ناتحاد واشينگتن با گروھی از رھبران برگزيده بود که ملت ھا را چپاول می ک

او دشمن بی عدالتی واشينگتن بود، او دشمن سياست خارجی واشينگتن بود که روی دروغ و تجاوز نظامی . می ورزند

  .استو بمب و تسخير کشورھا بنا شده 

چاوز دوست حقيقت و عدالت بود، و چنين . واشينگتن زادگاه ابليس است.  نيستامريکاواشينگتن اياالت متحدۀ 

عی موجب شد که شھرت خوبی در جھان غرب نداشته باشد، يعنی جائی که ھر سياستمداری به حقيقت و عدالت موضو

  .به مثابه تھديدی جدی نگاه می کند

ئی، در سرتاسر جھان غير غربی به چاوز احترام می امريکاخالف سياستمداران . در جھان، چاوز يک رھبر بود

 بسياری از کشورھای ديگر عنوان دکتری افتخاری دريافت کرد ولی نه از او از چين، روسيه، برزيل و. گذاشتند

  .ھاروارد، يال، کمبريج يا آکسفورد
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 خودش  اواگر. او معجزه بود زيرا او خود را به اياالت متحده و به طبقۀ ممتاز ونزوئال نفروخت. چاوز يک معجزه بود

لطنتی سعودی به ثروت ھنگفتی دست پيدا کند و از احترامی که را فروخته بود، می توانست با پول نفت مانند خانوادۀ س

او اگر به خدمت واشينگتن . با مھمانی باشکوه در کاخ سفيد : شودواشينگتن برای عروسک ھايش قائل است برخوردار 

  .در می آمد می توانست به يک ديکتاتور مادام العمر تبديل شود

 اروپا و در خاور ميانه با نگرانی منتظر است که واشينگتن از ھر يک از عروسک ھای واشينگتن، از آسيا تا

 سال از پايان ۶٨لمان را پس از گذشت اخدمتگذاری او به قدرت امپرياليستی قدردانی کند، يعنی قدرتی که ژاپن و 

بسياری ، و در وريا سال پس از پايان جنگ ک۶٠ جنوبی نيز وريایجنگ دوم جھانی ھنوز در اشغال خود دارد، و در ک

 . و پايگاه ھای نظامی ايجاد کرده استقطعات» حاکم«از کشورھای 

تمام کاری که او انجام داد ادامۀ گفتمان پوپوليستی، . از ديدگاه سياسی برای چاوز راحت تر بود که خودش را بفروشد

 تصورش را ھم نمی کردند و ارتقاء متحدانش در ارتش، تقسيم درآمدھا با قشر پائين پرولتاريا بود که پيش از اين ھرگز

  .تقسيم بقيۀ درآمدھای نفتی با برگزيدگان بزھکار ونزوئال

ولی چاوز يک شخص واقعی بود، مثل رافائل کورئا، رئيس جمھور اکوادور که سه بار انتخاب شد و در مقابله با اياالت 

 نخستين رئيس جمھور بومی بوليوی از متحده مقاومت کرد و به جولين آسانژ پناھندگی سياسی داد، و مثل اوو مورالس،

مردم او را چھار . اکثريت ونزوئالئی ھا پی برده بودند که چاوز يک شخص حقيقی است. دوران حکومت اسپانيای فاتح

آنچه که واشينگتن بيش از ھمه . بار انتخاب کردند، و ھمچنان تا پايان عمر اگر زنده می ماند ھم او را انتخاب می کردند

  .فر دارد ھمين است که شخص حقيقی قابل خريد نباشداز آن تن

ھر اندازه سياستمداران غربی و رسانه ھای خود فروخته چاوز را بيشتر ابليس نمائی می کردند مردم ونزوئال او را 

بی  پی برده بودند که ھر آنگاه اياالت متحده مھر محکوميت بر کسی وارد سازد، ھم او  مردم کامالً . بيشتر می ستودند

  .گمان يک نويد آسمانی خواھد بود

تمام آنھائی که شھامت چنين کاری را داشته اند ابليس نمائی شده و با کودتای . ايستادگی عليه واشينگتن ھزينه دارد

، وقتی که ٢٠٠٢سازماندھی شده توسط سی آی ای به قتل رسيده و سرنگون شده اند، به ھمان شکلی که چاوز در سال 

  .ئالئی تحت نظارت و ھدايت سی آی ای چاوز را سرنگون کردندبرگزيدگان ونزو

کودتا با دخالت مردم که خيابان ھا را تسخير کردند و عناصر نظامی با شکست مواجه شد، و پيش از آن که برگزيدگان 

 روی بشر حريص ونزوئالئی به ھدايت سی آی ای چاوز را از بين ببرند، او را نجات دادند، ولی خالف آنھا، چاوز  از

مردم ونزوئال به شکل گسترده و ھم زمان برای دفاع از چاوز قيام کردند و . دوستی اقدامی عليه کودتاچيان انجام نداد

 دروغ پراکنی ھای کاخ سفيد و بوش را بر مال ساختند و نشان دادند که چاوز آن گونه که کاخ سفيد می گويد رسماً 

  .ديکتاتور نيست

بانی از کودتای ضد دموکراتيک مشتی برگزيده عليه چاوزی که به شکل دموکراتيک انتخاب شده نيويورک تايمز با پشتي

بود، بزھکاری کثيف خود را نشان داد و اعالم کرد که حذف چاوز توسط مشتی از ثروتمندان و مأموران سی آی ای به 

  ».دموکراسی در ونزوئال ديگر در تھديد ديکتاتور نيست«: اين معنا است که 

. خاطر دفاع از عدالت ھرگز نخواھند بخشيده او را ب. روغ پردازيھا و ابليس نمائی حتی با مرگ چاوز ادامه داردد

  .کورئا و مورالس نيز بخشيده نخواھند شد و آنھا نيز نامشان در فھرست افرادی نوشته شده که بايد به قتل برسند

اين . ر آگين رسانه ھای خود فروخته را گردآوری کرده اندتسليت ھای زھ) ١(مفسران برخی از نشريات اياالت متحده

  ).٢( در مورد چاوز نوشته اند که مرگ شجاع ترين صدا در جھان را به خاموشی فرو بردنشريات غالباً 
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به اعتقاد پامال سيمپسون، . احتماال پوچ ترين بوده است» آسوشيتد پرس«روزنامه نگار بنگاه ) ٣(تفسير پامال سيمپسون

برنامه ھای اجتماعی، به انضمام بازاری که ادارۀ آن را دولت به عھده داشت، « ثروت حاصله از نفت را در چاوز

تلف می کرده » اختصاص بودجۀ بيشتر به خانواده ھای فقير، درمانگاه و بيمارستان رايگان، و برنامه ھای آموزشی

بزرگترين «می توانست آسمان خراش بسازد، مانند چاوز به درستی از توان مالی استفاده نکرده در حالی که . است

  )۴(»آسمان خراش جھان در دوبی و شعبه ھای موزۀ لوور و  گاگنھايم در ابوظبی

، سودان، پاکستان، يمن، سومالی، سوريه، ابين ده ھا ميليون قربانی واشينگتن در جھان، مردم افغانستان، عراق، ليبي

ی التين که در انتظار تحريم، بی ثباتی، فتح سرزمينشان به امريکا روسيه، چين و فلسطين، لبنان، مالی، و مردم ايران،

، در زمان رياست ٢٠٠۶مبر  سپت٣٠عمومی سازمان ملل متحد طی سر می برند، سخنرانی ھوگو چاوز در اجالس 

  . سخنرانی آغاز قرن بيست و يکم باقی خواھد ماندينجمھوری بوش، فراموش نشدنی تر

ديروز، خود ابليس در اينجا، پشت اين تريبون «:  يا به طريق اولی با ابليس رو در رو  برخورد کرد چاوز با شير،

  ...ايستاده بود و به شکلی حرف می زد که گوئی جھان به او تعلق دارد، ھنوز می توانيد بوی گوگرد را حس کنيد

ينجا رئيس جمھور اياالت متحده ايراد کرد مورد ما بايد يک روانپزشک را فرابخوانيم تا بيانيه ای را که ديروز در ا

به عنوان سخنگوی امپرياليسم، آمده بود تا راه کارھای باطل شده اش را برای حفظ اشکال فعلی تسلط، . تحليل قرار دھد

لم ھای آلفرد ھيچکاک به عنوان سناريو اين موضوع می تواند برای ف. سازدبھره کشی و چپاول ملت ھای جھان مطرح 

  .»راه کار ابليس«: من حتی عنوانی برای آن پيشنھاد می کنم . تخاب شودان

خود نديده بود، حتی در دوران اتحاد جماھير ه اجالس عمومی سازمان ملل متحد ھرگز از اين نوع سخنرانی ھا ب

پول . دکس شھامت دست زدن را پيدا نکر تبسم به نشان تشويق بر چھرۀ حضار نشست ولی ھيچ. سوسياليستی شوروی

يکی از خوانندگان يادآور شده است که اگر چه سخنرانی چاوز با دست . (ئی برا ی کشورشان خيلی اھميت داردامريکا

  ».زدن حضار متوقف نشد، ولی خيلی ھا در پايان سخنرانی دست زدند

. شند محل را ترک کردندشام ھائی که گوئی با سير و صليب مواجه شده با آنمايندگان اياالت متحده و بريتانيا مثل خون

  .به ديگران تحميل شده است» اسلحه و بمب«چاوز از دموکراسی تقلبی برگزيدگان حرف زد که با زور 

چه نوع دموکراسی را شما با نيروی دريائی و بمب تحميل می کنيد؟ مھم نيست به ھر جائی که بوش نگاه «چاوز پرسيد 

و  او. »آه، او يک افراطی است«ادر من، رنگ ترا نگاه می کند و می گويد می اندازد، افراطی ھا را می بيند، و تو، بر

امپرياليست ھا ھمه جا افراطی ھا را . مورالس رئيس جمھور ارزشمند بوليوی، برای او، يک فرد افراطی تلقی می شود

جھان بيدار شده . دار شده استدر واقع، نه به اين علت که ما افراطگرا ھستيم، بلکه به اين علت که دنيا بي. پيدا می کنند

  ».و مردم به پا می خيزند

امپراتوری از «: در دو جملۀ بيست کلمه ای، چاوز برای ھميشه واشينگتن را در آغاز قرن بيست و يکم تعريف کرد 

  ».ما را افراط گرا می نامد، در حالی که افراط گرا خود اوست. حقيقت می ترسد، از صدای استقالل می ترسد

ی جنوبی امريکا. ی جنوبی و در جھان غير غربی، مرگ چاوز به واشينگتن نسبت  داده شده استامريکادر سر تا سر 

طرح ھای متنوع سی آی ای را برای ) ۵( را به ياد دارند، وقتی که کميسيون چرچ١٩٧٠ھا جلسات کنگرۀ سال ھای 

  . کردءمسموم کردن فيدل کاسترو افشا

نورث « مرکز فرماندھی به رئيس جمھور کندی تحويل داده شد، عنوان عمليات هماندپروندۀ رسمی که توسط فر

نورث «عمليات ). ٧(را بر خود داشت که حاال برای ھمگان شناخته شده است و آنالين قابل دسترسی می باشد) ۶(»وود

را متھم کنند و افکار عمومی در  کوبا عبارت بود از حمله به شھروندان اياالت متحده زير پرچم تقلبی تا متعاقباً » وود
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رئيس جمھور جان . ر رژيم جديدی را تحميل کنديياياالت متحده و تمام جھان بتوانند بپذيرند که اياالت متحده به کوبا تغ

  .د نکردئيول دانست و تأؤ غير اخالقی و مغاير با دولتی مساف کندی اين طرح را

 واشينگتن تکنولوژی ھای مرگبار خود را برای مسموم ساختن چاوز به ی جنوبی قويا بر اين باور ھستند کهامريکادر 

ی جنوبی بود، از سر راه خود امريکاسرطان به کار بسته است تا او را که مانع گسترش سيطرۀ حاکميت واشينگتن در 

  .بردارد

 واشينگتن به قتل ی جنوبی پس از سيمون بوليوار توسطامريکاچاوز بزرگترين مرد : چنين باوری ھرگز نمی ميرد 

در حالی که واشينگتن و جھانی گرائی کشورھای . ولی چنين باوری روی سنگ حک شده است: حقيقت يا افسانه . رسيد

  .بيشتری را به ويرانی می کشاند، زندگی برگزيدگان و صاحب امتيازان  بيش از پيش دچار مخاطره می گردد

در . د که امنيت ثروتمندان مستلزم امنيت اقتصادی طبقات پائينی استرئيس جمھور فرانکلن دوالنو روزولت پی برده بو

نتيجه روزولت شکلی از اشکال ضعيف دموکراسی اجتماعی را در اياالت متحده ايجاد کرد، شکلی از دموکراسی که 

  .ودندسياستمداران اروپائی پيش از او به ضرورت آن برای انسجام اجتماعی و ثبات سياسی و اقتصادی پی برده ب

 مانند تاچر، رژيم ھای کلينتون، بوش و اوباما تصميم گرفتند تا ثباتی را که روزولت فراھم آورده بود از بين ببرند، دقيقاً 

. ميجر، بلر و نخست وزير کنونی بريتانيا، که توافقات اجتماعی بين طبقات را در انگلستان مين گذاری کرده اند

 و در زالند جديد، آنھا نيز دچار ھمين اشتباه شده اند و قدرت را به بھای بی ثبات سياستمداران کانادائی، در استراليا

  .سازی اقتصادی و اجتماعی به برگزيدگان و صاحبان امتيازات خصوصی سپرده اند

ه   پيشبينی کرده است که برگزيدگان و نخبگان زير بار خشم و نفرتی که ب-ئی امريکا آينده شناس –) ٨(جرالد سالنت

طبقۀ متوسط اياالت متحده، طبقۀ . من حدس می زنم که پيشبينی او صحيح است. د جذب کرده اند دوام نخواھند آوردخو

کارگر تحول يافته به پرولتاريا را ويران می کنند، و به ھمين ترتيب بيمه ھای اجتماعی تا کسری بودجه به دليل فقدان 

. ارج جنگ، پايگاه ھای نظامی در خارج و نجات صاحبان ثروت مالیر مکان، مخييماليات بر درآمد را جبران کنند، تغ

  .مردم اياالت متحده بايد تحمل کنند تا برگزيدگان و نخبگان بتوانند برنامه ھای خودشان را به پيش ببرند

 و ساز به ھمين علت وزارت امور داخلی را با ساخت.  می دانند که چه اتفاقی روی خواھد دادئی کامالً امريکانخبگان 

ايجاد کرده اند و به اندازه ای مھمات تدارک ديده اند که می توانند ھر » وزارت امنيت داخلی«نازی تحت عنوان 

  )٩.(امريکائی را پنج بار به قتل برسانند به عالوه تانک تھاجمی برای خنثی سازی دومين حکم قانون اساسی امريکا

 است، ھمان گونه که در مورد ماجرای فرقۀ داويديان در شھر ويکو  اسلحۀ کمری و تفنگ عليه تانک تھاجمی بی تأثير

  .در ايالت تگزاس ديديم

ليس يکی وحفاظت از يک اقليت ناچيز از برگزيدگان عليه شھروندان اياالت متحده که تحت فشار قرار داده اند، برای پ

اشينگتن و ارتش قرار بگيرد، و با استفاده از داليلی را تشکيل می دھد که به نيروی نظامی تبديل شود و تحت کنترل و

رھبران اصلی مردم اياالت متحده را به قتل برساند، که نه در کاخ دادگستری بلکه در ) پھپاد(از ھواپيماھای بی خدمه 

  )١٠.(خيابان به سر می برند

  )١١(. واقعی بوده و ھيچ ارتباطی با نظريۀ توطئه ندارداسارت گاه ھا در اياالت متحده کامالً 

ئی به وجود آورده توسط دو سناتور اياالت متحده، تد کروز امريکاتھديدی که دولت اياالت متحده برای شھروندان 

اين .  بازشناسی شده است٢٠١٣ چ مار٧به تاريخ ) جمھوری خواه از کنتوکی(و راند پل ) جمھوری خواه از تگزاس(

دولت فدرال نمی «: اياالت متحده برای قتل شھروندان خود دو سناتور طرح قانونی خود را برای جلوگيری از دولت 

تواند از پھپاد برای کشتن شھروندان اياالت متحده که در خاک اين کشور به سر می برند استفاده کند، مگر اين که بی 

 قانون ھيچ موردی غير از اين نمی تواند. ھيچ ابھامی ثابت شده باشد که فرد مربوطه برای ديگران خطر جانی دارد
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اساسی را به شکلی تعبير کند که قتل شھروندان اياالت متحده را در خاک اين کشور، بی آن که دادگاه برای آن تصميم 

  )١٢(» .مجاز بداند گرفته باشد،

با دار و دستۀ رؤسای جمھورشان بوش و اوباما قرن بيست و يکم را با مرگ و خشونت آغاز » آدم ھای مھم و اساسی«

مرگ و خشونتی که واشينگتن به پا کرده است، عليه واشينگتن .  امری تنھا ارثی است که بر جا می گذارندچنين. کردند

ھمان گونه که جرالد سالند می گويد، نخستين جنک بزرگ . و برگزيدگان و نخبگان سياسی بزھکار باز خواھد گشت

  .قرن بيست و يکم آغاز شده است

Article original en anglais : 

Hugo Chavez: Friend of the American People, Enemy of US Hegemony and 

Washington’s Injustice, 13 mars 2013 
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