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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

  
 Meriem Laribi مريم الريبی

 ترجمه توسط حميد محوی

  ٢٠١٣ مارچ ١١

  ھوگو چاوز دوسيۀ

٢  
  تون ھويت ونزوئالی معاصر استچاوز س

  

او تأثير گذاری . مصاحبه با رومن ميگس، جامعه شناس فرانسوی که نزديک ده سال است در ونزوئال زندگی می کند

: ھای رئيس جمھور چاوز در رابطه با جامعۀ ونزوئالئی را از سه ديدگاه مختلف مورد بررسی و تحليل قرار می دھد 

 . چاوز دولتیچاوز سياسی، چاوز مردمی و

 

) ١(...) (در کتاب .  در ونزوئال زندگی می کنيد٢٠٠۴از سال .  رومن ميگس، شما جامعه شناس ھستيد:مريم الريبی 

 نسخه در ونزوئال طی آخرين ٢۵٠٠٠٠اين کتاب در . برنامۀ نئوليبرال اپوزيسيون ھوگو چاوز را تشريح کرده ايد

عده ای از او متنفر ھستند، و عده ای .  باقی نمی گذاردءچکس را بی اعتناھوگو چاوز ھي. اردوی انتخاباتی منتشر شد

   متناقض را توضيح می دھيد؟شما چگونه اين احساسات از ھم گسيخته و کامالً . او را ستايش می کنند

چاوز سياسی، چاوز مردمی و چاوز : من فکر می کنم که بايد سه مورد را از يکديگر تفکيک کنيم  :رومن ميگس 

 جبھۀ یوقتی ھوگو چاوز به قدرت رسيد، چپ سنتی در سطح جھانی ھمآھنگ نبود و در دوران پسا فروپاشي. دولتی



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

چاوز به قدرت رسيد و از طريق قدرت سياسی تحوالتی را پيشنھاد . شوروی شکل خاصی نداشت و قابل انعطاف بود

رای آن نه تنھا در سياست عمومی بلکه در زمينۀ او سياستھای مرتبط به دولت را در موضع مرکزی قرار داد و ب. کرد

کاھش فقر، بھبود : بر اين اساس به زنجيره ای از موفقيت ھا دست يافت . سياست اقتصادی نيز نقش اصلی قائل شد

اين آخرين نکته از نظر کمی قابل محاسبه نيست، ولی به ما اجازه . شرايط زندگی و بازگرداندن ھويت مردم ونزوئال

  .که دومين وجھه يعنی شخصيت مردمی چاوز را بازشناسی کنيممی دھد 

به ھمين علت نيز ھست که انطباق ھويتی اقشار فقير با او به راحتی . ھوگو چاوز از قشر و محيط مردمی می آيد

 او سياه پوستان و سرخپوستان می توانند به راحتی با او انطباق ھويتی داشته باشند، به اين علت که. صورت می گيرد

حساسيت و نزديکی او به مردم . شخصيت او فوق العاده است. يعنی حاصل امتزاج نژاد سياه و سرخ است» زامبو«يک 

در حدی است که تمام تشريفات را به ھم می ريزد، برای بوسيدن يک کودک يا در آغوش گرفتن يک زن سالمند و اين 

  .موضوع محافظان نزديک او را دچار دستپاچگی می کند

 

 

 اداره می کرد جلوه گاه چنين ٢٠١١که چاوز آن را تا سال » الو رئيس جمھور« برنامۀ تلويزيونی :مريم الريبی 

در غرب، قابل تصور نيست که رئيس جمھور طی ساعت ھا، به ضرب يک بار در ھفته، از طريق . رابطه ای بود

  نزوئال درک کنيم؟اين موضوع را چگونه می توانيم در و. تلويزيون با مردم حرف بزند

در کشورھای غربی چھرۀ سياسی بزرگی که نمايندۀ ايده آل و آرمان خاصی برای پيشرفت و حاکميت  :رومن ميگس 

در نتيجه، در . چھره ھا تنھا عوض می شوند ولی برنامۀ نئوليبرال ھمچنان بر جا می ماند.  وجود ندارد،ملی باشد

ندازد و از فعان نئوليبراليسم را به ھراس بين چھرۀ فوق العاده، می تواند مدامقايسه با چنين وضعيتی در غرب، چاوز، اي

فريقائی يا فردی که در خاورميانه زندگی می کند می تواند ايک . سوی ديگر درھای اميدی را به روی جھانيان باز کند

، طبقات متوسط در ايتاليا نيز می مريکای التينی ھا بلکه فقرای فرانسویابا او انطباق ھويتی داشته باشد، و نه تنھا 

  .توانند خواھان چنين رھبری باشند

يک پيوند و رابطۀ مستقيم و آموزشی بود که چاوز با مردم برقرار می کرد تا » الو رئيس جمھور«برنامۀ تلويزيونی 

ولی . آنھا شداين رابطه موجب ارتقاء پيوندھای عاطفی . راھکارھای سياسی و طرح ھايش را برای آنھا توضيح دھد

تلويزيون روشن بود، ولی مثل قديمھا که . نبايد تصور کنيم که مردم اين برنامه را به شکل مراسم مذھبی نگاه می کردند
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خانواده ھای اروپائی کنار بخاری جمع می شدند، ھميشه يک نفر بود که برنامه را نگاه می کرد، بعد می رفت و بقيه را 

در ھر برنامه ای . چاوز  دربارۀ اين و يا آن موضوع حرف می زند، و ھمه می آمدند! يدئبيا! يدئخواند، بيافرا می 

چاوز موفق می شد چھار يا پنج نظريۀ خيلی مھم را مطرح کند و خارج از اين بحث ھا سرود می خواند و  داستان 

برای خود من پيش آمده است . خنده داربرخی اوقات برنامه خيلی ھيجان انگيز  می شد و يا . تعريف می کرد، و غيره

گريه کنم و پنج دقيقه بعد بخندم، چون که او داستان ھای خنده دار  » الو رئيس جمھور«که ھنگام نگاه کردن به برنامۀ 

به عنوان مثال، وقتی چاوز از دانشگاه بوليواری در ونزوئال در ماتورن پرده برداری می کرد، . نيز تعريف می کرد

چاوز از پشت ميزش بلند شد . انشجويان با اشک از او تشکر کرد که بدون او، ھرگز نمی توانست تحصيل کنديکی از د

  .خيلی متأثر کننده بود. و او را در آغوش گرفت

  

  . حال بپردازيم به سومين وجھی که پيشنھاد کرديد، چاوز دولتی:مريم الريبی 

ماه دسامبر وقتی . لت ونزوئال را بازنمائی و نمايندگی می کندبله، ھوگو چاوز باززائی و گسترش دو :رومن ميگس 

برای عمل جراحی به کوبا رفته بود، مردم در ميدان بوليوار گردھمائی کردند، ھيجان زيادی موج می زند، با تمام بيم 

روف معاون به تدريج که غيبت چاوز به طول انجاميد، شخصيت ھای بزرگ چاويسم مانند نيکال مادو...ھا و ترديدھا

  .رياست جمھوری و ديوسدادو، رئيس مجلس ملی، ثبات دولت و تداوم امور دولتی را به عھده گرفتند

  

 دھھا گردھمآئی در ونزوئال برگزار شد و مردم را می ديديم که می گريستند، و از صميم قلب برای :مريم الريبی 

  واند پس از چاوز دوام بياورد؟آيا انقالب بوليواری می ت. سالمت رئيس جمھور دعا می کردند

چاوز، . پيوندھای عاطفی که پيش از اين توضيح دادم وجود دارد. نظر می رسده او ھمچنان ضروری ب :رومن ميگس 

پدر، برادر، رفيق، سرخپوست، سياه پوست، طرفدار زنان و خيلی چيز ھای ديگر است، ولی امروز پس از دو ماه 

حاال، مردم فکر می کنند و می گويند که می خواھند چاوز برگردد و در . ه استغيبت، ترس و بيم ھا از بين رفت

استراحت کند تا کامال )  استمريکای جنوبیاکه يک نوع تخت خواب سنتی نزد سرخپوستان (» ھاماک«باريناس روی 

وزش ديده حضور رھبران سياسی و کادرھای آم. تی خود را بازيابد و مردم ادارۀ امور را تضمين خواھند کردسالم

 .و امور  عادی اداره می شود. دارند

نظر رسد، طی پانزده سال، چاوز ستون ساختار ھويت ما را در اينجا نمايندگی و بازنمائی ه حتی اگر غير عقالنی ب

ھويت او يک عنصر کليدی در ساختار .  اين تعريف را پذيرفته امکرده است، که از او پشتيبانی کنند يا نکنند، من کامالً 

از سوی ديگر، اگر من در اينجا ھستم، کمی به يمن کمک او و از سوی ديگر شبکۀ دوستان بوده .  شخصی خود من بود

و . ی که من در اين جا برای خودم ساخته ام، به نوعی در پيوند با چاوز بوده استئتمام احساسات شخصی، حرفه . است

  .رامون چاوز عليه چاوز بسيج شده اندحتی جبھۀ مخالفان، چه بخواھند و چه نخواھند پي

از سوی ديگر، امروز، آنھائی که ھميشه خواھان رفتن چاوز بودند، امروز خواھان بازگشت چاوز از کوبا ھستند، به 

يعنی حتی آنھا نيز به جائی . نوعی اسکيزوفرنی مشاھده می شود... بھانۀ اين که می خواھند بدانند آيا زنده است يا نه

با چنين ...نظر می رسنده يک کمی ھذيان آميز ب.  که وضعيت سياسی را بدون چاوز نمی توانند متصور شوندرسيده اند

 ابتال به سرطان خود را برای نخستين بار اعالم کرد، پی بردند که ٢٠١١ جون ٣٠مرکزيتی برای جايگاه چاوز، وقتی 

و فکر نکرده بودند که » چاوز جوان است«! دو اين موضوع را فراموش کرده بودن...چاوز بی مرگ و ابدی نيست

ولی از ديدگاه روانی چاويست ھا حاال خودشان را آماده کرده . ممکن است روزی فرا رسد که او ديگر در اينجا نباشد
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اند که انقالب بوليواری را حتی بدون حضور سياسی و جسمی فردی که مبتکر آن بود و سالھا با فداکاری برای آن 

  . بخشندکوشيد تحقق

 

 

[i] http://www.alopresidente.gob.ve/multimedia/20/p--4/tp--22/ 

[ii] http://www.youtube.com/watch?v=SHmz0ZbIW00 

 :پی نوشت 

1) « El programa de la MUD » 

 

  

 مۀ ھنر و مبارزهگاھنا

  ٢٠١٣ چ مار٩

  اکسيون - ھوگو چاوز در انوستيگدوسيۀ

  )سايت ميشل کولن (

٢  
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http://www.michelcollon.info/Chavez-est-un-pilier-de-l-identite.html 


