
 

 

هشداری به طبقه ی کارگر: کودتای هندوراس   
 

 بيل ون اوکن
 ٢٠٠٩جوالی  ١١

 
ژوئن توسط دسته راستی ترين بخشهای نخبگان حاکم که با حمايت ارتش آموزش  ٢٨از زمان کودتای 

ديده توسط آمريکا انجام گرفت، طبقه ی کارگر در هندوراس سر به جدالی آرام ناشدنی عليه دولت 
 .وبگر برداشته استنامشروع و سرک

ژوئن، يک روز بعد از اينکه مانوئل زاليا، رئيس جمهور منتخب،  ٢٩اموزگار از  ۶٠٠٠٠بيش از  
. توسط ارتش بازداشت و با هواپيمايی به خارج از کشور فرستاده شد، دست به اعتصابی نامحدود زده اند

بخش هايی ديگری از .سته هستندمدارس در سراسر کشور با حمايت دانش آموزان و خانواده هايشان ب
طبقه ی کارگر با تهديد به گسترش مبارزات با ساختن سنگر در بزرگراهای کشور به اين مبارزات 

 .پيوسته اند

حکومت نظامی برقرار است و ارتش . اين پايداری قهرمانانه در شرايط عمال محاصره انجام می پذيرد
نفر از مخالفان رژيم  ١٠٠٠ايه ای معلق و بيش از حقوق دمکراتيک پ. کنترل راهها را بدست دارد

و   بسته شده اند  آندسته از رسانه ها که با قبضه ی قدرت مخالفت کرده اند  .کودتا دستگير شده اند
اين رسانه ها را اشغال کرده و خبرنگاران تهديد به ) تلويزيونی-راديو(سربازان مسلح امکانات پخش 

 .مرگ شده اند

ساله توسط ارتش  ١٩عيسی عابد موريلو جوان . ودتا اولين قربانی خود راگرفتروز يکشنبه، ک
هندوراس در فرودگاه تگوسيگالپا کشته شد فرودگاهی که هزاران نفر برای حمايت از زاليا در ان 

 .گردامده بودند و به هواپيمای او اجازه ی فرود داده نشد

. آغاز کار است، اما نه فقط برای هندوراسداليل بسياری هست برای اين نگرانی که اين تازه 
اوليگارشی حاکم بر هندوراس از عقب مانده ترين و مرتجع ترين ها در منطقه است و اين درحاليست که 
بخش های نظامی تحت فرمانش توسط پنتاگون آموزش ديده اند که يک پايگاه نظامی کليدی را در 

 .سرباز آمريکايی مستقر هستند ۶٠٠سوتوکانو اداره می کند که در ان بيش از 



در هندوراس ، مثل هر جای ديگر در آمريکای التين، تا کنون بطور واقعی تکليف جنايات رژيمهای 
نظامی رهبری شده توسط گانگسترهايی مثل پينوشه در شيلی و ويدال در آرژانتين مشخص نشده -فاشيستی

حمايت آمريکا بود رهبری کردند و  آنهايی که جوخه های مرگ ارتش هندوراس را که مورد. است
سال پيش به انجام رساندند هم اکنون از  ٢۵کشتارها، ترورها، ناپديد شدن ها و شکنجه ها را در 

 .مصونيت قضايی کامل همچون بيشتر همتايان خود در منطقه برخوردارند

 ٣٠سال گذشته  شدت گرفتن بحران اقتصادی در جهان که قدرت خريد مردم هندوراس را در مقايسه با
درصد کاهش داده است نشان از دوره ی جديدی از مبارزات شديد طبقاتی دارد که چهره ی واقعی 

را افشا می کند که هنگامی شکل گرفت که حاکمان نظامی آمريکای التين امور " دمکراتيزاسيون"
 .به سياستمداران مدنی تحويل دادند ٨٠حکومتی را در دهه ی 

نخست و پيش از هر .شکست های گذشته برای پيشگيری از شکستهای مجدد آموخت می بايد از درسهای 
، در شيلی در ١٩۶۴همانطور که بارها و بارها نشان داده شده است در کودتای نظامی برزيل در   چيز،
کشاندن مبارزات خود به زير سيطره ی   طبقه ی کارگر نمی تواند با ١٩٧۶و در آرژانتين در  ١٩٧٣

در درون نخبگان حاکم محلی در برابر تهديد ديکتاتوری از خود دفاع " ترقی خواه"ه اصطالح جناحهای ب
 .کند

مصداق بارز اين مسئله به درستی در قضيه ی رياست جمهوری مانوئل زاليا در هندوراس ديده می  
جهت حفظ شود که درست همانند رهبران کودتا به دنبال بدست اوردن مداخله دولت اوباما در واشنگتن 

 .مشروعيت سياسی رياست جمهوری خويش است

او بعد از پرواز نمايشی يکشنبه اش بر فراز تگوسيگالپا که گفته بود اگر چتر ميداشت می پريد، وعده ی  
را نديده گرفت و در روز سه شنبه برای جلسه ای با » هوا، زمين، دريا«بازگشتش به هندوراس از 

  .ری کلينتون به واشنگتن بازگشتوزير امور خارجه ی امريکا هيال

نتيجه ی آن نشست اين شد که زاليا موافقت خود را با ميانجيگری رئيس جمهور کوستا ريکا، اسکار  
آرياس کارکشته ی زدو . اعالم کرد  آرياس بين رئيس جمهور منتخب و آنان که او را برکنار کرده اند

با هدف مذاکرات برای پايان  ٨٠اسکيپوالس در اواخر دهه ی بندهای کثيف است و در روند مشهور به 
دادن به شورشهای چريکی چپگرا در السالوادور و تمرکز قدرت در دست جناحهای از نخبگان حاکم که 

 .مورد حمايت امريکا بودند ايفای نقش کرده است

هور برکنار شده گشتن رئيس جمازاين نکته مهم است که کلينتون از درخواست برای بر سر کار ب 
و » حل مسالمت اميز اين ماجرا«خودداری کرد و تنها به اين بسنده کرد که دولت امريکا خواهان 

 .است» برقراری دموکراسی«

 



بر اساس . هيچ شکی نيست که کودتای هندوراس با آگاهی قبلی و رضايت واشنگتن تدارک ديده شده بود 
در مورد امکان کنار زدن زاليا با مخالفان او مذاکراتی کرده  گزارشهای منتشر شده، ديپلماتهای آمريکايی

بودند و اينکه نيروهای مسلح هندوراس بدون هماهنگی با ناظران امريکايی مستقر شوند باورکردنی 
 .نيست

هدف واشنگتن اين بود تا با جايگزينی رئيس جمهور هندوراس خط مشی سياسی هندوراس را طوری که  
از جمله اين تغييرات قطع روابط نزديک اقتصادی و . ر منطقه همسوتر باشد تغيير دهدبا منافع آمريکا د

  اميد می رفت که. سياسی که زاليا با دولت چاوز در ونزوئال و فيدل کاسترو در کوبا برقرار کرده بود
 در نيمکره همراه با تعدادی اعتراضات رسمی شرايط يک» احترام متقابل«سخنان اوباما مبنی بر 

 .را مهيا کند» کودتای مخملی«

تصميم زاليا در چرخش به سوی واشنگتن و پذيرفتن درخواستهای واشنگتن برای ميانجيگری با رهبران 
او بر خاسته از ميان مالکان ثروتمندی است که در صنعت . کودتا افشا کننده ی جايگاه طبقاتی اوست

ال که از قرن نوزدهم به تناوب قدرت را با حزب او با کانديداتوری در حزب ليبر. چوب بری دست دارند
ملی و نظاميان رد و بدل کرده است و با حمايت برخی از ثروتمندترين اشخاص هندوراس به قدرت 

  .رسيد

زاليا بدليل نفت ارزان و دريافت وامهايی بی انتظار پاسخهای دشوار درمورد چگونگی مديريت بودجه  
اين گرايش و نيز استفاده ی زاليا از الفاظ . نزوئال متمايل شدی عمومی توسط دولت او به سمت و

 .راديکال و توخالی چهره ی يک رهبر چپگرای را به او بخشيده است

آلترناتيو "مخفف در زبان اسپانيايی برای ( در حقيقت زاليا حمايت الزم برای ملحق شدن به آلبا 
را ) که ونزوئال مخارج اصلی آنرا تامين می کند گروه تجاری منطقه ای است" . بوليوياری برای آمريکا

ميچه لتی رهبر . با وعده برای حمايت از کانديداتوری رياست جمهوری روبرتو ميچه لتی بدست آورد
 .راستگرای پارلمان است که هم اکنون کودتا او را در سمت رياست جمهوری گذاشته است

تی که او را برکنار کرده اند جدی باشد هر دو از هر اندازه اختالفات ميان زاليا و عناصر دسته راس
رفع بحران بر اساس توافق . هواداران سرسخت منافع طبقه ی سرمايه دار حاکم بر کشور هستند

ميانجيگری شده ميان آنها به معنی شکست سياسی طبقه ی کارگر است و به کودتاهای نظامی مشروعيت 
 .آمريکای التين و نيمکره محتمل تر می سازد می بخشد و کودتاهای جديد را در نقاط ديگر

فقط کارگران هندوراس که مخالفان اصلی حکومت کودتا هستند می توانند حل و فصل ارتجاعی بحران  
وظيفه ی حياتی پايه ريزی جنبش سياسی انقالبی طبقه ی کارگر است . کنونی را با شکست مواجه کنند

چنين جنبشی بايد پی .مجهز به برنامه ای سوسياليستی باشد که مستقل از همه ی جناح های بورژوازی و
ريزی شود تا برای دولت کارگران و دهقانان و دگرگونی سوسياليستی نه تنها هندوراس بلکه سراسر 

 .منطقه در قالب اتحاد اياالت سوسياليستی آمريکا مبارزه کند



افتن حمايت هايی ، نه در مانورهای کارگران در هندوراس و سراسر آمريکای التين بايد به دنبال ي 
امپرياليستی دولت اوباما، بلکه در ميان طبقه ی کارگر آمريکا که خود تحت فشار بحران اقتصادی به 

 .سمت مبارزه با سرمايه داری سوق داده می شود، باشند

 


