
 

   رهبر ونزوئالچاوز  هوگوسخنرانی 
  »مجمع جهانی سوسياليسم«  در

  ونزوئال در مسير
  سوسياليسم خود گردان

  کاپيتاليسم رفتنی است، اما به شرط الگوی سوسياليسم
  

از این رهبران بسيار قدیمی  برخی  .بوده ام» قدیمی« بسياری از رهبران تحت تاثيرمن 
انقالبيون و مبارزان ضدامپریاليسم در  ی از بزرگترینیک» عيسی مسيح« هستند، برای مثال 
سيمون بوليوار، مردی بود که سرزمين . . . فقرا بود  مسيح واقعی، حامی. تاریخ جهان است

 یا دکتری. . . را آکنده از اميد کرده و به آزادی آنها یاری رساند ها را در نوردید و مردم
 البه گواتما به امریکای مرکزی آمد و شاهد حملهآرژانتينی که نشسته بر پشت موتور سيکلت 

امپریاليسم امریکای شمالی   بود، تجاوزی که تنها یکی از انبوه موارد خيانت1955در سال 
  .در این قاره است

یا آبروليما، آرتيگاس، . . . بکنم ؛ فيدل کاسترو لند ریش بی باپيرمرد بگذارید یادی هم از
من از  . . . . . ا، پانچو ویال، ساندینو، مراتسان، توپک آمارو واميليانو زاپات سان مارتين،

  .تمامی این مردان پير و کهن الهام گرفته ام
 هر کدام به باوری تعهد داشتند، از اعمال قلب خود این تعهد را احساس می این مردان کهن

ام، تعهدی   من اکنون آنها را درک می کنم، چرا که خود نيز به باوری متعهد شده.کردند
  .امروز چندی ميليون هستيم! این مردان کهن اکنون همگی بازگشته اند. شدید
چند   و پاهایش به اسب بسته شده بود و جسمشها هنگامی که دست،از این مردان کهنیکی 

بوده اند ـ و  پاره می شد، هنگامی که امپریاليست هایی که همواره شرور و خشن و بيرحم
و خشن و سرکوبگر هست  ارغ از پوشش و زبانی که بر می گزیند بيرحمامپریاليسم هميشه ف

که مرگ را احساس می کرد فریاد  ـ تصور می کردند از شر وجود او رها شده اند، هنگامی
گشت و آن گاه نه یک تن که ميليونها تن  من امروز می ميرم اما روزی باز خواهم« :زد

  .ونها تن بازگشته استميل آتاهوالپا اکنون در قالب» .خواهم شد
 بوليوار، زاپاتا و دیگران. توپک آمارو نيزبازگشته و در جسم ميليونها تن حلول کرده است

کنار ما قرار گرفته  آنها بازگشته اند و در. نيز هر یک تبدیل به ميلونها تن شده و بازگشته اند
 )یمحل برگزاری سخنران( م گيگانتينواند، در همين استادیو

ریاست جمهوری و رئيس جمهور بودن . بودن نداشته ام» رئيس جمهور« احساسمن هرگز 
 .است» موقعيت« تنها یک 

سرباز   من یک.بر عهده دارم که دیگران نيز ایفا می کنند» تيم« همان نقشی را در یک  من
« دارد، دنيایی  باور خود» دنيایی دیگر« من مردی هستم متعهد به تصویری که از. هستم
شبه نظامی دیگر در خدمت  من تنها یک. که تحقق آن برای حفظ این کره الزامی است» بهتر

  .انقالب هستم
کرده ام  من آثار چه گوارا را مطالعه. از بدو ورود به مدارس نظامی یک مائوئيست بودم من

روند من را تبدیل به  این. سخنرانی های او را خوانده امو و نوشته های بوليوار، نطق ها 
  . مائوسيت بوليواریایی کرد، ترکيبی از هر دو تفکریک
دشمنان  می گوید برای هر انقالبی ضروری ترین مساله تبيين شفاف و واضح دوستان و مائو
 .در امریکای التين، این امر از اهميت بسياری برخوردار است. است



 

سردرگمی  همزمانمتقاعد شده ام که تنها راهی که می تواند ما را از این سراسيمگی و  من
 نجات بخشد تاریخی، که اکنون قرن هاست سایه شوم خود را بر سر ما گسترانده است

  .است» انقالب«
انقالبيون . واقعيتی ملموس است) اروگوئه ای نویسنده( به باور ماریو بندتی » جنوب«

هم در باور  ـ و شاید   اما من بر این باورم،اروپا حضور دارند بسياری در امریکای شمالی و
همزمان  اشتباه شده باشم ـ که این جنوب است که در آن بيشترین ميزان آمادگی و خود دچار

  .نياز به تغييری جدی و اساسی احساس می شد
ی که به شکل گيری جنبش عدم تعهد منجر شد، برای جریان اجالس ، در1950در دهه 

 تاکنون، فروپاشی اتحاد جماهيراز آن زمان . هم متبلور شد» جنوب« مفهوم  نخستين بار
رویدادهای شادی  «تيگليتس از آنها به عنوانش سقوط دیوار برلين و حوادثی که اشوروی،

ما همه درگير .  شویموقفه یاد می کند، باعث شد تا ما در طی مسير دچار» 90آفرین دهه 
های منبعث  تحرک پایان تاریخ، عصر فن آوری و در نهایت انسداد و انجماد :بودیمشادی این 

هيچکس انتظار آوار شدن بهمنی را که از  در این ميان. »جنوب« از شکل گيری مفهوم
  .شده بود، نداشت سوی واشنگتن به سوی ماگسيل داشته

  .استعمارگری نوین در لباس نئوليبراليسم در حال گشودن راه خود بود
م استعمار نوین را در بطن سياست های صندوق بين المللی پول هم در این ميان نطفه شو

  .امریکای التين جای می داد
تاکيد کنم  با مشاهده این تحوالت، فرصتی طالیی به وجود آمده است تا بر این موضوع اکنون

» جنوب« بازیابی مفهوم که برای نجات جهان، آن چه که در مرحله نخست بدان محتاج هستيم
  .است

برخوردار است؟ شاید بسياری از ساکنان شمال این  یبازیابی مفهوم جنوب، اما از چه اهميت
چرا که اگر ما ندانيم که  دارد» جنوب« بستگی به » شمال« آینده موضوع را در نيابند که

این راه   یا اگر در،انجام دهيم، اگر واقعا تالش نکنيم که جهان بهتری را محقق سازیم چه باید
و تالش » آقای بوش«و بمب های مرگ آفرینشکست بخوریم، در ورای تفنگداران امریکایی 

در  این روند تنها. جهان باشيم او برای تحميل دکترین خود به همگان باید نظاره گر نابودی
الزم در جنوب برای مقابله با آن وجود  صورتی قابل توقف است که قدرت کافی و انسجام

  .داشته باشد
دن تمامی کشورها زیر اقيانوسی از انبوه یخ های قطبی و غرق ش حتی پيش از ذوب شدن

مردمان جهان حاضر نخواهند . خاکی شاهد صدها نزاع خونين دیگر خواهد بود آب، این کره
دهند در مبارزه ای  آنها ترجيح می. تحميل مدل نئوليبرال را بدون هيچ مخالفتی قبول کنند بود

  .شوند رویاروی جان خود را از دست بدهند تا از گرسنگی تلف
را با  ما این تازیانه. است» ضد ـ انقالب «تازیانهمی گوید که هر انقالبی نيازمند  تسکیترو

تروریسم، بمب،  تبعيض اقتصادی، اجتماعی و حتی رسانه ای،. تمام وجود احساس کرده ایم
. المللی و ده ها تازیانه دیگر خشونت، خون و مرگ، کودتا، نهادهای نمایشی، فشارهای بين

تبدیل به کشوری فرمانبردار کند و قدرتی فرا  مواره قصد داشته است ونزوئال راامپریاليسم ه
مردمان ونزوئال اما در این . و خواست مردم حکمفرما کند ملی را بر فراز قانون، نهادها

  .که هرگز تسليم نخواهند شد نشان دادند ميان به اليگارشی
. موقعيت حمله متقابل قرار گرفتيمدفاع کردیم و سپس در  ما از خود. ما مقاومت کردیم

شرکت نفت ونزوئال پس از مدت های .  مشخص شد2003سال  حاصل این شرایط در
  .امپراطوری امریکای شمالی، بار دیگر از آن ملت شد طوالنی سلطه اليگارشی و

ميليارد دالر را به سرمایه گذاری اجتماعی، آموزش، بهداشت و مسکن  4ما اکنون 
می گویند  نئوليبرال ها. و فقيرترین اقشار اجتماع را از آن بهره مند کرده ایمداده  اختصاص

واقعيت این است که  . . .ما پول خود را به هدر می دهيم و آن را روانه زباله دان می کنيم



 

و نا سالم ميان خودشان تقسيم کنند تا  آنها ترجيح می دهند ثروت را با معامالتی غير واقعی
کرده ایم، مادر بزرگ ها، نوه ها  ما برای آموزش همگان را دعوت .ی نرسدبه دیگران سهم

  .و تمامی افرادی که در فقر بدبختی زندگی می کنند
این . می کند  دالر پرداخت100سيستمی را آفریده ایم که به حدود نيم ميليون نفر ساالنه  ما

از این از ما سرقت می   ميليون دالر بالغ می شود، مبلغی که پيش600رقم در مجموع به 
به آنان قدرت دفاع از خود و همزمان   اما اکنون ما با توزیع آن ميان فقرا و نيازمندان،شد

  .یمرا برای رها کردن ملت از فقر به کار گرفته ا ما ثروت ملی. رهایی از فقر را داده ایم
 

 نبردی. ما هنوز هم ماموریت های دیگری در پيش داریم. پایان نگرفته است ماموریت ما، اما
نظامی   اعم از،صليبی، اما در درون مرزهای خود؛ نبردی که نيازمند حضور همگان است

. نقشی را بپذیرند جوامع ملی و محلی نيز در این ميان باید. و غير نظامی، پير یا جوان
  .البی در این راه پيشگام شده استکوبای انق

 نزوئالیی، دریی به همراه پرستاران مرد و زن و دکتر و دندانپزشک کوباهزار 25امروز 
مورد بيماری   ميليون50در سال گذشته . ميان فقيرترین اقشار کشور ونزوئال زندگی می کنند

زای هر ونزوئالیی دو ا ، به عبارت بهتر به توسط این افراد مورد مداوا قرار گرفته است
  !بيماری

  .پيش از این، هزینه مربوط به بهداشت و درمان از کشور خارج می شد
خدمات  سيستم. آموزش خصوصی شده بود؛ طرح امپریاليستی با اندیشه ای نئوليبرال پيشتر،

چرا که  خصوصی شدن بهداشت هرگز قابل قبول نيست. بهداشتی هم خصوصی شده بود
  .ان از اصول ابتدایی حقوق بشر استدستيابی به درم

 را نمی توان در اختيار بخش. . . آموزش، آب، انرژی، خدمات عمومی و  ،بهداشت
 این مسير تنها به وحشی. قرار داد چرا که مانع دستيابی مردم به آنها می شود خصوصی

  .کاپيتاليسم یعنی وحشی گری. گری منتهی می شود
 هر روز بيش از پيش به این باور می رسم که نجات ما من. نزدیکی بيشربه سوسياليسم

  .دوری بيشتر از کاپيتاليسم و نزدیکی بيشربه سوسياليسم :وابسته به طی یک مسير است
صورت   اما سرنگونی کاپيتاليسم نمی تواند از درون،باید کاپيتاليسم را سرنگون کنيم ما

سرنگونی مسير  .و عدالت سرنگون کردکاپيتاليسم را باید با سوسياليسم، برابری . بگيرد
  .کاپيتاليسم از سوسياليسم می گذرد

باور هستم که سرنگونی کاپيتاليسم از طریق دموکراسی نيز امکان پذیر  من همچنين بر این
 سوپر« قطعا دموکراسی که . چند باید مراقب بود که منظور کدام دموکراسی است است، هر

 .يتاليسم را سرنگون کندمبلغ آن است نمی تواند کاپ» من
پذیر  چند من در زمره تحسين کنندگان جدی چه گوارا هستم، اما تفکر وی اکنون تحقق هر

ل کرده است، عم واحد چریکی او، شامل یکصد مرد در کوهستان، شاید در کوبا موفق. نيست
تاریخ . در بوليوی کشته شد به همين دليل بود که چه. اما شرایط در نقاط دیگر متفاوت است

  .موفق نبوده است» دو، سه ویتنام یک،« به ما نشان داده است که تئوری او مبنی بر
تشکيل هسته های چریکی که امکان محاصره . نيست شرایط امروز با جنگ چریکی سازگار

ـ موضوعی که در قتل چه  و یا تفنگداران دریایی وجود دارد آنها توسط رنجرها در کوهستان
 سرباز 500چریک در برابر  50و ما شاهد شکست گروهی متشکل از گوارا روی داد 

آنها چگونه می توانند . ميليونها نفر هستيم از سوی دیگر ما اکنون.  منطقی نيست–بودیم 
   !شاید حتی ما بتوانيم آنها را محاصره کنيم. .. باور کنيد   !ميلونها نفر را محاصره کنند؟

 
  معتقدم که به تدریج این امر رویمن. ی امکان پذیر نيستمی گویيد این امر در شرایط فعل

ها گاهی محاصره نمی شوند بلکه از درون فرد می پاشند و در  امپراطوری .خواهند داد



 

امپراطوری مردم و تمامی امپراطوری های اروپایی در قرن های . شوند نهایت سرنگون می
 ین فروپاشی درونی در ایاالتمطمئنا روزی ا. همين صورت سرنگون شده اند گذشته به

امریکا را نيز  متحده، که هم اکنون هم چون خوره ای به جان آن افتاده است، امپراطوری
مارترلوترکينگ، مردمان بزرگ  در آن زمان مردمان بزرگ سرزمين. سرنگون می کند

  .ایاالت متحده و برادران ما آزاد خواهند شد
می  ا واقعيت نشان می دهد که در مسير پيروزی گام براعالم پيروزی نکرده ایم، ام هنوز ما

من هر روز به  .داریم، تنها باید هر روز زمينه تداوم حرکت را بيش از پيش فراهم کنيم
گفته » چه« همانگونه که  .خواهران و برادران هم رزم این موضوع را یادآوری می کنم

  .ی و فساد بجنگيمبوروکراس است ما نيازمند کارآیی انقالبی هستيم تا با
هر  گفته می شد که من به. برای ما با موفقيت های سياسی بزرگی همراه بود 2004 سال

که من از مردم  نئو ليبرال ها می گفتند. روشی برای جلوگيری از رفراندوم متمسک می شوم
اپوزیسيون . جلوگيری نکردم من هرگز از رفراندوم!. هراس دارم، چه دروغ های عجيبی

مقرر امضاهای الزم را جمع آوری می  مطابق شرایط مندرج در قانون اساسی در زمانباید 
 60ما با . امریکا و به شکل قانونی صورت گرفت این امر در نهایت بدون دخالت. کرد

ميزان رای اکتسابی ما بيشتر از پنج سال . آگوست پيروز شدیم 15درصد آرا در رفراندوم 
 این.  استان اکثریت را بدست گرفتيم24 ای نيز در اغلب انتخابات منطقه در. قبل بود

  .می شد  ما محسوبخودگردانرفراندوم در نهایت گامی به جلو برای مدل سوسياليستی 
 صنعت کشاورزی ما.  ما شاهد تقویت اقتصاد ونزوئال بودیم2004 و 2003سال های  در

بگویيم که دیگر  انيم با غروربرای نخستين بار در طی دورانی طوالنی ما می تو. رشد کرد
ایم و با طی طریقی که به  نيازی به واردات برنج نداریم، در غالت به خود کفایی رسيده

  .داریم» غذایی استقالل« نجات کشاورزی کشور منتهی شد اکنون
اگر شما به این باور غلط رسيده باشيد که دشمن شکست ناپذیر است، مطمئن باشيد که هرگز  

  . دادن دشمن را نخواهيد داشتتوان شکست
چنان در حال  ، کوبای انقالبی هم با گذشت چهل سال همتاریخ ویتنام را شاهد هستيم در

امپریاليسم . مقاومت می کند  سال است که6ونزوئالی بوليواریایی نيز اکنون . مقاومت است
  .امریکای شمالی رویين تن نيست

نيات   است چرا که افرادی وجود دارند ـ و عموما باپذیری امپریاليسم بسيار مهم توجه ضربه
این . ناپذیر نيست غول امپریاليسم اما ضربه.خير ـ که معتقدند امپریاليسم رویين تن است 

تدریج به نقاط ضعف خود پی امپریاليسم ب امر، اما باعث جدی تر شدن تهدید می شود چرا که
حمله به ونزوئال و به . وی می آوردبه خشونت ر برده و برای ممانعت از ضربه خوردن

  .این ضعف است؛ ضعف ایدئولوژیک کارگيری خشونت نشانه ای از
من، . پيش شاهد آن بودیم تفاوت هایی اساسی کرده است  سال5 آنچه که  امریکای التين با

برای سایرین قایل هستم، اما واقعا امکان اظهار نظر در مورد شرایط  گذشته از احترامی که
  .سایر کشور ها ندارم لیداخ

همراهانم، مرا به شدت مورد انتقاد قرارداده و از  در ونزوئال، در دو سال نخست، بسياری از
من اما . اتخاذ مواضعی رادیکال تر روند اصالح امور را تسریع کنم من می خواستند که با

راحل مختلف که زمان مناسب فرا نرسيده است، چرا که هر فرآیندی دارای م معتقد بودم
این  روند طی. هم زمان، توجه داشته باشيد که هر فرآیندی دارای مراحل متعددی است .است

شرایط بين المللی  مراحل نه تنها با شرایط داخلی کشور در ارتباط است بلکه باید وضعيت و
 .را نيز در نظر گرفت

عالقمندم، » لوال« من به کنيد اما من خطاب به شما می گویم که شما می توانيد با من مخالفت
من مطمئن . رزم خوب استاو یک برادر و یک هم.  بزرگ دارداست و قلبی او مرد خوبی

واسکوئز  وال و مردمان برزیل، نستور کرشنر و مردم آرژانتين، تابارزلما به همراه  هستم که



 

 و متفاوت التينی متحد و شهروندان اروگوئه، راه را به سمت و سوی تحقق رویایی امریکایی
  .گشوده و طی خواهيم کرد

 


