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 مارکسيسم و بليواريسم

   
گيرد، توجه مردم اروپا را نيز  تغييرات عميقی که از شش سال پيش در ونزوئال صورت می

انقالب «روندی که از سوی طرفدارانش به عنوان . د جلب کرده استبيش از پيش بخو
گيرد، ساختارهای اقتصادی و دولتی کشور امریکای التين  مورد تجليل قرارمی »بليواریستی

اکثریت سفيدپوستان این کشور . را تکان داده و تضادهای طبقاتی موجود را برمال ساخته است
) ونزوئالرئيس جمهور (رند، با اقدامات هوگو چاوز که به طبقات ممتاز و متوسط تعلق دا

اما اکثریت مردم کشور، همانطور که در همه پرسی اخير در باره . مخالفت می ورزند
 31 آگوست و انتخابات ایالتی در 15استعفای پيش از موقع ریاست جمهوری هوگو چاوز در 

  . می کنند ميالدی نشان داد، از تحوالت اخير پشتيبانی 2004اکتبرسال 
  

   کدام است؟ونزوئالاما مشخصه اصلی روند جاری در 
  

انقالبی در این کشور در ) همانطور که چاوز و یارانش می گویند(خود این مسئله که واقعا 
ابهام های فراوانی نسبت به . حال نشو و نماست، بحث های متناقضی را برانگيخته است

ه در خارج از حيطه امریکای التين وجود ژبوی» 1بليواریانيسم «و یا » بليواریسم «ماهيت 
  . دارد

عجين شده است که تحت رهبری او ) 1830 ـ 1783(با نام سيمون بليوار » بليواریسم«مفهوم 
، کلمبيا، پاناما، اکوادور و بليوی به استقالل خود از سلطه استعماری ونزوئالکشورهای کنونی 
درختی است که سه ریشه دارد و عالوه بر » ليواریسمب «بنابه وصف چاوز . اسپانيا نایل آمدند

سيمون : شوند سيمون بليوار دست کم دو شخصيت برجسته دیگر جزو بانيان آن محسوب می
که معلم و دوست هميشگی بليوار بود و ) 1861 ـ 1769آلياس ساموئل روبينسون (رودریگز

                                                 
1Beide Bezeichnungen haben sich im deutschen Sprachgebrauch nebeneinander 
etabliert. M. E. ist die Bezeichnung «bolivarianisch» die korrektere Übersetzung des 
Begriffs «bolivarianismo». Für deutsche Ohren ist allerdings die Variante 
«bolivarisch» eingängiger, weshalb sie von den diplomatischen Vertretungen 
Venezuelas verwandt wird. Inhaltlich unterscheiden sich beide Varianten nur in einem 
für unser Anliegen nicht relevanten Ausmaß. 
  



 در قرن ونزوئالنگ داخلی در ج» ژنرال خلق مستقل «که ) 1861 ـ 1817(ایزکویل زامورا 
  .نوزدهم بود

اما آیا سيمون بليوار می تواند منبع الهام برای یک راه رشد مترقی باشد؟ راه رشدی که حتی 
 نيز بعنوان یک روند انقالبی معرفی می شود؟ و یا اینکه حق ونزوئالهای  از سوی کمونيست

نند که مارکس خود یک ضد با نمایندگان مافيای ضد کوبا در ميامی امریکاست که بر آ
اگر قرار باشد نام کسی را از فهرست الهام دهندگان به چاوز حذف کنيم، «: چاویست بوده است

  » 2.نام مارکس در وهله اول قرار دارد
او در نامه ای به انگلس حتی از بليوار تحت . واقع ميانه خوبی با ناجی ها نداشت مارکس در

انگيزه نگاشتن این نامه، . برد نام می» 3 و لومپن ترین فردجبون ترین، بدجنس ترین «عنوان 
باره عليه مقاله ای در) دنا(ار مارکس اعتراضی بوده که از سوی انتشاراتی امریکائی آث

مارکس اقرار می . صورت گرفته بود» سيکلوپدیای امریکائی جدید«برای » بليواری پونته«
در مقاله یاد شده مارکس از بليوار به » 4.پدیا بودممن البته قدری تحت تأثير مقاله سيکلو«: کند

مارکس بعد از ورود . عنوان یک فرد بی لياقت و ترسو و خائنی فرومایه نام می برد
او خود را دیکتاتور و ناجی «: پيروزمندانه سيمون بوليوار به کاراکاس آزاد شده، می نویسد

 کرد، پليس نظامی دست چين شده ای را  نام داد، مدال ناجی را اختراعونزوئالایاالت غربی 
او اما . بوجود آورد و آنرا گارد محافظ خود ناميد و خود را در فر و شکوه دربار غرق ساخت

همانند بسياری از هم وطنانش حوصله کار سرسختانه نداشت و دیکتاتوری او بزودی در هرج 
ی برایجاد امریکای التين مبن مارکس درباره هدف سيمون بوليوار» 5.و مرج نظامی فرو رفت

هدف واقعی بوليوار عبارت بود از اتحاد تمام مناطق امریکای «: یکپارچه به تحقير می نویسد
وقتی که او غرق رؤیاهای . التين و ایجاد یک جمهوری فدرال زیر رهبری شخص خود او

» 6.ن لغزیدخود، مبنی بر پيوند دادن نيمی از جهان با نامش بود، قدرت واقعی از دستش بيرو
 ميالدی به صحت 1830حوادث تاریخی بعد از مرگ بوليوار و تجزیه کلمبيای کبير در سال 

خواران بوليوار عبارت بودند از مرتجعين، رژیم های  ميراث. نظرات مارکس مهر تأیيد زدند
اولين رئيس جمهور ونزوئال که تحت شرایط جنگ استقالل . راستگرای مستبد و دیکتاتورها

ه با استناد به دیکتاتوری سيمون بوليوارحکومت خودکامه خود را تأسيس کرد، ژنرال طلبان
) 1884 ـ 1879(در دومين دوره ریاست جمهوری او . آنتونيو گوزمن بالنکو نام داشت
باره شباهت ميان ار بطور وسيعی جشن گرفته شد و درصدمين سالگرد تولد سيمون بوليو

چند دهه بعد ژنرال خوان ویسنته که از . داد سخن سر داده شدگوزمن بالنکو و سيمون بوليوار 
کرد، از  در ونزوئال به شيوه دیکتاتوری حکومت می) 1935( تا زمان مرگش 1908سال 

 زد و خود را ادامه دهنده پيگير راه سيمون بوليوار قلمداد می دم می» احيای نهائی ميهن«
یانو والنيا سردبير روزنامه رسمی کشور ال همانطور که الور(او درعرصه تئوریک نيز . کرد

داشت و در نوشته های  خود را ناجی ونزوئال محسوب می)  نوشته1915نوو دیاریو در سال 
داد  را اشاعه می» ژاندارم ضرور برای ترقی کشور«و » سزاریسم دموکراتيک«خود تزهای 

  .های سيمون بوليوار پيروی می کند و ادعا می کرد که از آرمان
های ونزوئال در قرن بيستم سيمون بوليوار را دوباره برای  شده مارکسيست ليرغم موارد یادع

از مهمترین شخصيت هائی که محتوای انقالبی ایده . خود و برای جنبش انقالبی کشف کردند

                                                 
2 Cuba Nuestra, 22. Februar 2003 
3 MEW 29, 280 
4 ebenda 
5 MEW 14, 219 
6 MEW 14, 229 



بنيانگذار حزب (های سيمون بوليوار را کشف کرده اند، می توان خوزه مارکوس ماریا تگوئی 
  . 7را نام برد) بنيانگذار حزب کمونيست کوبا(و خوان آنتونيو مال ) روسوسياليست پ

را بخدمت » جنبه های مناسب روز نبوغ سيمون بوليوار«ماریاتگوئی توصيه می کند که 
متناسب با اوضاع و احوال موجود « ميالدی اعالم می کند که 1924گيرند و مال در سال 

ولی » 8! رسيده از سيمون بوليوار وارد نبرد شویمهای کهن به ارث برای عملی ساختن آرمان
از آن جمله است . های دیگر به دفاع دگماتيک از تزهای مارکس می پردازند مارکسيست

 در مجله دیالکتيکا برای 1936که در سال ) دانشمند و روزنامه نگار آرژانتينی(انيبال پونسه 
   9.ئی مبادرت ورزیدنخستين بار به انتشار شرح حال مارکس بزبان اسپانيا

ها باید بوليواریسم را به بخشی از استراتژی   که آیا مارکسيستبرای پاسخ دادن به اين پرسش
خود بدل سازند و آیا رابطه ای ميان مارکسيسم و بوليواریسم ممکن است، باید در وهله اول 

ير از اندیشه های پرسيد که منظور کدام بوليواریسم است؟ به عبارت دیگر ا اکنون با کدام تفس
 سيمون بوليوار در انقالب ونزوئال سر و کار داریم؟

شود که بنا بر آنها جوهربوليواریستی چاویسم عبارت  در اکثر بررسی ها به تزهائی اشاره می
های  استراتژی«که حتی در» طرفی ایدئولوژیکی بی«و » طرفی اصولی بی«است از 
این ادعا حداقل در . 10خورد وز نيز بچشم میجنبش انقالبی تحت رهبری هوگو چا» سياسی

جنبش انقالبی بوليواری مخفی . کند صدق می» جنبش چاویستی«های اول حکومت  مورد سال
های   ميالدی بنيانگذاری شده بود، اگرچه بحث1982که در سال ) 200رـ . ب. م(

رزبندی تن گذراند ولی به هيچگونه م ایدئولوژیکی ژرفی را در درون صفوف خود از سرمی
  .در نمی داد

 در وهله اول تحت تأثير 1992 فوریه 4ها، مثال شورش نافرجام  ها و اقدامات آن آماج
 1997نيز که در سال ) ر. و. م(در احکام ایدئولوژیکی . معضالت موجود در جامعه بوده اند

ا بنيانگذاری شده است، ناهمگونی آن هم در رابطه با مشخصات اعضا و هم در رابطه ب
 مولينا این بيطرفی را بدليل حضور. ناروشن مانده است» جبهه ميهن پرستان«متحدین آن در 

او این جبهه را متشکل از افراطی . داند جریانات سياسی ناهمگون در اردوی سابق چاوز می
های دموکراتيک، نيروهای دست راستی خودکامه و دست راستی های دموکراتيک  ها، چپ

و جریان طرفدار لوئی ميک ویلنا را جزو ) س. آ. م(و جنبش سوسياليستی ا. ارزیابی می کند
را جزو دست راستی ) شهردار سابق کاراکاس(و آلفردو پنا  » چپ دموکراتيک«نيروهای 

 شرکت کرده بودند، 1992های دموکراتيک و افسران دست راستی سابق را که در شورش 
مولينا می نویسد که در این هنگام . ردجزو نيروهای دست راستی خودکامه محسوب می دا

  . 11تعيين نيروی غالب در اردوگاه هوگو چاوز بسيار دشوار بوده است
 آغاز شده است، 2001حدودا از نيمه دوم سال ) که هنوز بپایان نرسيده(تصفيه ایدئولوژیکی 

ا وقتی که تحقق بخش عمده تغييرات سياسی ونزوئال تحوالت اجتماعی و اقتصادی الزم ر
 قانون انقالبی که در 49گام مهم در این زمينه عبارت بود از تصویب . ناگزیر کرده بود

) کشور وزیر( ميالدی بمورد اجرا گذاشته شدند و بدليل آن لوئی ميک ویلنا 2001دسامبرسال 
 . از سمت خود استعفا داد و به جرگه مخالفين چاوز پيوست

 

                                                 
7 vgl. Ines Quintero: Bolivar de izquierda - Bolivar de derecha, m. Historia Caribe 7 
8 Felipe de J. Perez Cruz: Julio Antonio Mella y los fundamentos del marxismo en Cuba; 
www.filosofia.cu/contemp/felipe002.htm 
9 Ines Quintero, a. a. 0. 
10 Vgl. Jose E. Molina V.: La Revolucion Bolivariana en Venezuela: Socialismo autoritario en un mar 
de contradicciones?, Zelia, o. J.  
11 ebenda 



تماعی بدان معنی نيست که بوليواریسم چاوز را تصفيه ایدئولوژیکی و رادیکاليزاسيون اج
اما . بعنوان یک جریان ایدئولوژیکی کالسيک و در راستای مارکسيسم طبقه بندی کنيم

. بوليواریسم مرزبندی خود را با جریان های ميانه رو و دست راستی مشخص تر کرده است
تن آن و مقاومت در مقابل  و ناکام ساخ2002قبل از همه قيام توده ها بر عليه کودتای سال 

 2003 و ماه ژانویه سال 2002توطئه عليه روند اقتصادی بوليواریسم در ماه دسامبر سال 
در عين حال . موجب افزایش فشار جنبش توده ای بر حکومت و رادیکال تر شدن آن شده است

 پس از بحثاکثر جناح های ميانه رو و یا متزلزل در اردوگاه چاوز از او روی برگردانده و 
  .زده اند) س. آ. م(های طوالنی دست به انشعاب از 

بوليواریسم رفته رفته » درخت سه ریشه ای«حوادث یاد شده منجر بدان شده است که اجزای 
بوليواریسم امروزی در ونزوئال . تبلور یابند و برای تحقق پروژه بوليواریستی وارد عمل شوند

گز و زامورا بلکه از عناصر هسته ای آن که با روح نه از مجموعه نظرات بوليوار، رودری
این تئوری بوليواریسم فرق چندانی با ترکيبات تئوریکی . زمان تناسب دارند، تغذیه می کند

مارکسيسم نيز مبتنی است بر مهمترین آثار مارکس و انگلس، در حاليکه از احکام . دیگر ندارد
ارند و یا اینکه برای پروفيل تئوری ها تنها متخصصين خبر د و نوشته های دیگر آن

با توجه به بوليواریسم در !). کارهای ادبی مارکس نيز همينطور(مارکسيستی بی اهميت اند 
می یابيم که تئوری و تفسير احکام بوليوار و رودریگز در ونزوئال و دیگر کشورهای 

سيستی وجوه مشترک های اخير رادیکال تر شده است و با تئوری مارک امریکای التين در سال
  .زیادی پيدا کرده است

. درجه رادیکاليزاسيون نيروهای مختلف بوليواریسم در سراسر امریکای التين متفاوت است
کهنسال ترین و بزرگترین سازمان چریکی امریکای التين خود را ) فارک ـ اپ(برای مثال 

 مارکسيستيم، زیرا ما برای ما«: آنها می گویند. مارکسيست ـ لنينيست ـ بوليواریست می نامد
ما در پی ساختن جامعه ای نو وعادالنه ایم، جامعه ای ! رسيدن به سوسياليسم مبارزه می کنيم

ما لنينيستيم، زیرا در سازمان ما . شود که مالکيت جمعی بر مالکيت خصوصی ترجيح داده می
. شوند د اجرا گذاشته میاصول لنينی مرکزیت دموکراتيک، انتقاد و انتقاد از خود و غيره بمور

هر چریکی ! ما همه بوليواریم! ستبوليوار در قلب و روح ما! يواریمما پيرو اندیشه های بول
. کنيم زیرا ما در راه برابری و برادری مبارزه می! در امریکای التين تجسم یک بوليوار است

نيم و برای تحقق نهائی ک ما عمال از مواضع بوليواریستی دفاع می!  زیرا ما ضد امپریاليستيم
  »12!قصد ما بپایان رساندن کار ناتمام بوليوار است. آنها می جنگيم

در مقایسه با چاوز از وضوح بيشتری برخوردارند و ) فارک ـ اپ(مواضع ایدئولوژیکی 
ضدامپریاليسم . ولی در تفسير اندیشه های بوليوار وجوه مشترک زیادی دارند. رادیکال ترند

یکی از نکات مرکزی !) که اکنون بيش از همه عليه ایاالت متحده امریکا نشانه رفته است(
 ! استبوليواریسم کنونی

باره ایاالت متحده ر نامه ای به پاتریسيو کامپبل در ميالدی د1829سيمون بوليوار در سال 
تقدیر ظاهرا چنين خواسته که ایاالت «: امریکا چنين نوشت که امروز مرتب تکرار می شود

  »13!متحده امریکا به بهانه آزادی، مردم قاره امریکا را به خاک سياه بنشاند
شتن این نامه سيمون بوليوارمجبور شده بود تحت فشار ایاالت متحده امریکا سه سال قبل از نو

فکر ) اخطار ایاالت متحده امریکا بواسطه رونجا وزیر خارجه اسپانيا به او ابالغ شده بود(
منافع تجاری خود که عمدتا از ه ب امریکا بناایاالت متحده. آزادسازی کوبا را از سر بدر کند

گرفت، حاضر نبود که این جزیره را به قدرت اروپائی دیگر و یا به  طریق کوبا صورت می
دسال بعد ایاالت متحده امریکا کوبا را تحت  و چن. یکی از جمهوری های امریکای التين ببازد

                                                 
12httpa/www.farcep.org/Paginauniversitaria/articulos/mayo012004b.php  
13 Simon Bolivar an Patricio Campbell, 5. August 1829; httpa/www.simon-bolivar.org/bolivar/catta a 
campbell.html 



سلطه خود قرار داد و پس از بيرون راندن اسپانيا آنرا به یک کشور نيمه مستعمره مبدل 
رت مجدد کشورهای امریکای التين را احساس می کرد، سيمون بوليوار که خطراسا. ساخت

 و پيشنهاد تشکيل یک پيمان نظامی با 14خواستار اتحاد کليه کشورهای امریکای التين شد
در معرض حمله قریب الوقوع ایاالت متحده امریکا قرار «کلمبيا، گواتماال و مکزیک را که 

  .  مطرح ساخت» 15داشتند
خصلت .  بر نيمکره امریکا همچنان بجای خود باقی استهژمونی ایاالت متحده امریکا

هرچند . امپریاليستی این هژمونی دوباره در امریکای التين خود را بمنصه ظهور گذاشته است
 رسيد که دیگر مفهوم امپریاليسم ازعرصه بحث  ميالدی چنين بنظر می90که در آغاز دهه 

تنها فيدل کاسترو ـ . وليبراليسم داده استهای سياسی قاره رخت بر بسته و جای خود را به نئ
نئوليبراليسم ایدئولوژی امپریاليسم «کرد که  رئيس جمهور کوبا ـ بود که سرسختانه اعالم می
  »16!در مرحله سرکردگی طلبی تمام ارضی آن است

دهد که در مباحثات سياسی جاری در  امروز هوگو چاوز توهماتی را مورد انتقاد قرار می
 امپریاليسم برای ما ـ ونزوئالئی ها ـ مسئلهطرح مجدد «:  ميالدی رایج بوده اند90های  سال

های  های لغات و تحليل ها و فرهنگ اجتناب ناپذیر است، زیرا این واژه از سخنرانی ها، بحث
 سال پيش پا 500این امپریاليسم فرتوت و متعفن که . سياسی ملی و بين المللی حذف شده است

ين گذاشته، ناگهان تغيير قيافه داد، نقاب بر رخ زد، خود را زینت و آرایش به عرصه کره زم
! های او را، چنگ او را و سایه دراز او را ندید دیگر کسی دندان! داد و لبخند بر لب ظاهر شد

ولی وقتی این عفریته دریافت که تالشش در تحميل مدل نئوليبراليستی نافرجام مانده، نقاب از 
چنين است که » 17! چنگ و دندان خون چکان خود را به مردم دنيا نشان دادچهره برگرفت و

  .خود شده است» ضد امپریاليستی«امروز انقالب بوليواریستی وارد مرحله 
های ونزوئال ضد امپریاليسم بوليواریستی پيوند تنگاتنگی با ضد امپریاليسم  نظر کمونيسته ب

 رهبران برجسته حزب کمونيست ونزوئال ـ در پدرو ارتگا دیازـ یکی از. مارکسيستی دارد
انقالبات ضد امپریاليستی در عصر حاضر دارای محتوای «:  در تحليلی نوشت1982سال 

چنين انقالباتی باید تحت رهبری مشترک کليه طبقات و اقشار اجتماعی ميهن ! سوسياليستی اند
به سوسياليسم در امریکای گذار ! پرست که طبقه کارگر در رأس آن قرار دارد، تحقق یابند

  »18!گذرد التين و کاریبيک از مرحله ضد امپریاليستی می
ی اه برزاز جمله مبار(بررسی جنبه های دیگر اندیشه های بوليوار و تفسير امروزی آن 

در ) عدالت اجتماعی، تقسيم عادالنه زمين و امالک و توسعه مستقالنه امریکای التين
همين طور است . و باید در کتابی مفصال مورد بحث قرار گيردچارچوب این مقاله نمی گنجد 

های ماقبل علمی  او را می توان جزو سوسياليست. بررسی اندیشه های سيمون رودریگز
اما بر . بشمار آورد و نظرات او در زمينه مسائل تربيتی در زمان خود بسيار ارزشمند بوده اند

ن نتيجه رسيد که اگر اندیشه های بوليوار نه بمعنی اساس نکات یاد شده در باال می توان به ای
خودکامانه آن، بلکه به مفهوم انقالبی آن تفسير شوند، تضادی بين بوليواریسم و مارکسيسم 

دانست که برای دفاع بی خلل از استقالل ملی  چون خود سيمون بوليوار نيز می. وجود ندارد
  .19ک انقالب اجتماعی ناگزیر خواهد بودحل نابرابری های اجتماعی، یعنی انجام وظایف ی

                                                 
14vgl. Jorge Mier Hoffmann: Simonِ Bolivar y Washington; httpa/www.simon-bolivar.org/bolivar/sb 
_Y_ gw.html  
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16 Fidel Castro: Un grano de maiz Havanna 1992, S. 89 
17 Hugo Chavez: Marcha Por la paz y contra el militarismo en Venezuela, 1 6 de mayo de 2004 
18 Pedro Ortega Diaz, a. a. 0., S. 105 
19 vgl. Samuel Muncada Simon Bolivar  Vol. VI Caracas 2004, S. 5ff. 



  
  ست؟ک روند انقالبی در حال نشو و نماآیا اکنون در ونزوئال ی

  رود؟ آیا این  تحوالت از حد یک راه رشد سرمایه داری فراتر می
  

نوشته بود، در این » عصر ما« در روزنامه 2004 سپتامبر 28گونتر پل در مقاله ای که در 
قدامات مثبتی که تاکنون در زمينه مسائل اجتماعی، بهداشتی و آموزشی ا«: مورد تردید می کند

انجام گرفته حاکی از آن است که سياست چاوز از حد سياست سوسيال ـ دموکراسی اروپا در 
قانون اساسی جدید بوليواریستی حقوق دموکراتيک ـ خلقی بی ! رود  سال قبل فراتر نمی15

د، ولی در ضمن مالکيت خصوصی را بی کم و کاست کن نظير در تمام جهان را تضمين می
که در راستای (قرارداد مالياتی دوجانبه با ایاالت متحده امریکا . دهد مورد حمایت قرار می

تغيير داده نشده است و اقراض خارجی به ارث رسيده از ) های فراملتی است منافع کنسرن
يکه کوبای انقالبی فقط اقراض گرفته شوند، در حال رژیم بورژوائی پيشين همچنان پرداخت می
  »!کند شده پس از پيروزی انقالب را پرداخت می

،  در ونزوئال نه عليه سرمایه داریرسد که روند جاری گونتر پل از این رو به این نتيجه می
ه ضد ئوليبراليست بودن، بخودی خود ب«: است» البسه نوین آن، یعنی نئوليبراليسم«بلکه عليه 

  » 20!معنی ضدامپریاليست بودن نيسته يتاليست بودن و لذا بمعنی ضدکاپ
گوید که روند جاری در ونزوئال همچنان در چارچوب سيستم  حق با گونتر پل است، وقتی می

ست که او خصلت این روند را کم و بيش ولی اشکال کار آنجا.  گيردسرمایه داری صورت می
وجه  هيچه  ميالدی ب80های  وکراسی سالچون سوسيال ـ دم. سوسيال ـ دموکراتيک می داند

های اجتماع گرا  از چارچوب سيستم سرمایه داری فراتر نمی رفت، بلکه در پی استقرار دولت
نمی شود حتی تصورش را . بود تا بر تضادهای طبقاتی سرپوش نهد و از التهاب آن ها بکاهد
ر اروپا حرفهائی بشنویم که هم کرد که از زبان سوسيال ـ دموکراسی آلمان و احزاب مشابه د

سرمایه داری ! سرمایه داری اقتصاد شيطانی است«: امروزه از زبان هوگو چاوز می شنویم
ها و  اقتصاد سرمایه داری مسئول اصلی مصيبتی است که امروز ميليون! بيمار روانی است

 کرده است و سرمایه داری سياره ما را تخریب! ها انسان در سياره زمين گرفتارش اند ميليون
جهان را باید از شر مدل مخرب ! از این رو راه رشد سرمایه داری راه تخریب جهان ما ست

  »21!ما در ونزوئال به این کار آغاز کرده ایم. سرمایه داری نجات داد
با «:  ميالدی فيدل کاسترو روند جاری در ونزوئال را روندی انقالبی ناميد2000در سال 

یک دست و پروژه ونزوئال در دست دیگر تفاوت اساسی هر دو روند قانون اساسی کوبا در 
ها  دوی آن را بکار می برم، زیرا هر» انقالبی«عمد کلمه ه من ب! انقالبی را بررسی کرده ام

هر دو هدفشان تغييرات بنيادی . دو خواستار زندگی نو برای مردم اند هر: روندی انقالبی اند
  »22.های امریکای التين را در سر دارند  هر دو وحدت خلقهر دو شيفته عدالت اند و. است

در این زمان هنوز چاوز حتی حرفی هم در باره پشت سر گذاشتن سيستم سرمایه داری بر 
اگر ما رشد . زبان نرانده بود، بلکه فقط مبارزه عليه نئوليبراليسم را اعالم کرده بود

اویستی را برسميت نشناسيم، دچار کوته ایدئولوژیکی و استراتژیکی پروژه بوليواریستی ـ چ
مفهوم مارکسيستی ـ ه ما امروز در ونزوئال هنوز با یک انقالب تمام و کمال ب! بينی شده ایم

ست نه فقط از طرف طرفدارانش اما روندی که در حال نشو نما. یملنينيستی آن سر و کار ندار
کی خود، بدليل محتوای ایدئولوژیکی گيرد، بلکه بدليل سمتگيری های استراتژی انقالبی لقب می
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21 Hugo Chavez: Al ِPresidente Nr. 208, 17. Oktober 2004 
22 Fidel Castro: Ansprache bei der feierlichen Sitzung der Nationalversammlung in Caracas, 
27.10.2000, zit. nach Andre Scheer: Kampf um Venezuela, Essen 2004, S. 57 



فراتر می ) مدت حد اقل در دراز(م سرمایه داری تو خصلت طبقاتی خود از چارچوب سيس
  .رود

اینکه آیا این روند انقالبی موفق خواهد شد و یا نه، هنوز معلوم نيست، مثل همه انقالب های 
اری در ونزوئال راه رشدی آنچه هم اکنون معلوم است، عبارت است از اینکه روند ج! جاری

های استراتژیکی ـ تاکتيکی  اصيل و چه بسا بی همانند است که عمدتا نه بر طبق راه حل
های زمان حال حاضر و منطقه  فرمولبندی شده، بلکه بيشتر بنا به شرایط و ضرورت

بوليواریسم ایدئولوژی ضرور این روند انقالبی جاری در . گيرد امریکای التين صورت می
  !مریکای التين استا

  
 پایان

  
  
 


