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   ھوگو چاوزدوسيۀ

٣  
  سوخت مايۀ انقالب است؟عشق 

 

 ولی – به زودی دکتر – ونسان الپی ير، شما در حال گذراندن مرحلۀ دکتری اقتصاد از گرونوبل ھستيد :مريم الريبی 

در عين حال وبالگ می نويسيد و به ويژه فعاالنه از رئيس جمھور چاوز پشتيبانی می کنيد، و طی چند سال گذشته برای 

در نتيجه کاربران انترنتی فرانسوی زبان به يمن فعاليت ھای شما به محتوای . يس تھيه کرده ايدويدئو ھای چاوز زير نو

  چگونه به اين کار پرداختيد و به چه ھدفی، تنھائی چنين تصميمی گرفتيد؟. سخنرانی ھای چاوز دسترسی دارند

 بايد در دورترين نقطه ای که ممکن صدای رئيس جمھور، چاوز:  دليل چنين تصميمی خيلی ساده است :ونسان الپی ير 

او نه تنھا بازنمائی اميد برای مردم ونزوئال بلکه اگر شھامت گفتن آن » نخبگان«است شنيده شود زيرا در روياروئی با 

نظر ه بر اين اساس، می دانم که اين جمالت خيلی سنگين ب. را داشته باشم، برای ھمۀ ما، و برای تمام مردم جھان است

نھائی را که اين رئيس جمھور را نمی شناسند شگفت زده کند، و يا آنھائی را که از طريق منشور آو می تواند می رسد 
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 با توجه به چنين موضوعی، در اينجا سعی می کنم برای روشن ساختن –تحريف کنندۀ رسانه ھا با او آشنائی دارند 

  .دعاوی ام توضيحاتی را مطرح کنم

،  زيرا با ھوگو چاوز، !م در اينجا به آن اشاره کنم، به اندازه ای اين مورد کم ياب است نخستين موضوعی که می خواھ

به اين معنا که در اينجا ما با مردی . رو ھستيم که نسبت به مردم خود وفادار  استه ما با مردی سياسی ولی صادق روب

خارج ساختن مردم کشورش از  وضعيت رو ھستيم که در اوج قدرت و با صداقت تمام برای توسعۀ کشورش و ه روب

نظر رسد، ولی عادی تنھا برای آنھائی که به تاريخ کشورھای تحول نيافته ه اين موضوع شايد عادی ب. فقر کار می کند

است، و در » شمال«دقت نظر ندارند که البته تاريخشان متأثر از استعمار و تبعيت از اصول و قواعد نوشته شده توسط 

ر از خيانت نخبگان سياسی و اقتصاد ملی بوده، به شکلی که اگر چنين خيانتی صورت نمی گرفت تبعيت عين حال متأث

البته من از اين نوع نخبگانی حرف می زنم که بی وقفه در اشکال ناپسندی برای . و فرمانبرداری نيز در کار نمی بود

من زدن به نابرابری عميق اجتماعی، ثروت ھا ثروت اندوزی شخصی و به بھای سلب آزادی مردمانشان و در نتيجه دا

و حتی » جنوب«چنين مواردی استثنائی نيست، و بايد مد نظر داشت که در . و منابع کشورشان را  به حراج می گذارند

  . فراتر از آن يک قاعده است

او می : اوز قيام کرد با اين حساب، عليه چنين نظام  نئو استعماری و فرمانبرداری اعتراف ناپذيری بود که ھوگو چ

خواھد منابع کشورش ر ا نه برای ثروت اندوزی شخصی، بلکه برای متحول ساختن شرايط زيستی، اجتماعی و 

» سوسياليسم قرن بيست و يکم«طرح او ھمان مفھومی است که در . طرح او چنين است. تاريخی کشورش به کار ببندد

  .دموکراسی و آزادینھفته، که در ذھن او مترادف است با برابری، 

او سرنوشت برده ای را متحمل می شود که پس از سالھا : اين علت ابليس نمائی او توسط رسانه ھای بين المللی است 

اسارت، برمی خيزد و به اربابش اعالم می کند که از اين پس می خواھد آزاد زندگی می کند و به سوی شما برمی گردد 

و .  به ھمين علت است که، از اين ديدگاه نظام حاکم، صدای ھوگو چاوز خطرناک است.»با من بيا«و به شما می گويد 

  .به ھمين علت نيز ھست که من تمام تالش خودم را به کار می بندم تا صدای او شنيده شود

  

 تحريف افکار يم که تمام انتقاداتی که عليه سياست او مطرح شده به پيکرۀئ با اين ھمه، آيا می توانيم بگو:مريم الريبی 

  عمومی تعلق دارد ؟

کس وقتی از  ھيچ. سياست جاری توسط ھوگو چاوز دارای ضعف ھای متعددی است.  به ھيچ عنوان:ونسان الپی ير 

خصوص من که نسبت به برخی نا ھمآھنگی ھا در ه ونزوئال حرف می زند، بھشت جادوئی را ترسيم نمی کند، ب

 رسانه ھا ولی بايد مجموعه ای از پارامترھا را در نظر داشت که عموماً .  دارم موضع انتقادیگزينش ھای دولتی قوياً 

 توسط رسانه ھای بين المللی مطرح می شود، يک مشکل لۀ خشونت که  عمداً أبه عنوان مثال، مس. مطرح نمی کنند

چاوز وجود پيش از با اين وجود، اين رسانه ھا ھرگز يادآور نمی شوند که خشونت در ونزوئال . واقعی و مھم است

گزارشاتی که دربارۀ حومۀ کاراکاس تھيه شده، با : مريکای التين دائمی و ھمگانی است اله در تمام أداشته، و اين مس

موسيقی متن افسرده کننده، به راحتی می توانست در بوگوتا يا در ريو تھيه شود، تماشاچيان نيز به ھمين اندازه می 

يا  (-] جنگ کم شدت[ولی در ونزوئال، واقعيت اين است که چنين مشکلی به دليل . يرندتوانستند تحت تأثير قرار بگ

 که توسط اياالت متحده و اسرائيل برای سرنگونی چاوز سازماندھی شده عمق و وخامت بيشتری يافته -) جنگ چريکی

 ن کلمبيائی در ونزوئال، تماماً تشويق خشونت درونی در شھر ھا، تسھيل قاچاق اسلحه و پياده کردن شبھه نظاميا: است 

  .به ھدف ايجاد تشويش افکار عمومی و ھدايت تدريجی آن عليه چاوز انجام گرفته است
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ھدفی که زير ضرب قرار داده اند، از بين بردن پايگاه انتخاباتی او می باشد، زيرا راھکار سنتی عمل نکرد، ھمانطور 

 مواجه شد، و برای نخستين بار  در تاريخ معاصر، ٢٠٠٢يا به سال که ديديم با شکست کودتای سازمان يافته توسط س

  .مردم رئيس جمھور را به قدرت بازگرداندند

 به بخش خصوصی تعلق دارند، به نقش مھمی که لۀ بزھکاری را مطرح کنيم که رسانه ھای ملی، که غالباً أبی آن که مس

ی توانند داشته باشند، در جامعۀ ونزوئال آگاه ھستند و در گسترش فضای پر از سايه و ترس، در اشکال رياکارانه م

تمام اين موارد موجب : اندکی يادآور کاربست شيوه ھائی است که رسانه ھا در مورد مسلمانان فرانسه به کار می بندند 

  .جدائی مردم از يکديگر شده و ايجاد فضای  مخرب پارانوياک را در تمام کشور حاکم می سازد

 وجود دارد، و به عنوان يک مشکل واقعی مطرح می لۀ بزھکاری و تبھکاری واقعيتی است که واقعاً أدر نتيجه مس

گاه تمام اطالعات را در اختيار ما  باشد، و چاوز طی سيزده سال نتوانست آن را برطرف سازد، ولی در رسانه ھا ھيچ

ھمين تحريفات در اطالع رسانی ھا بود که .  گذرد  در آنجا چه مینمی گذارند و به ھمين علت نمی توانيم بدانيم واقعاً 

  .دست گيرم، دست کم سالح اطالعاتی، شما به روشنی به نيت من پی برديده من را تشويق کرد که اسلحه ب

  

   ھائی بايد دست و پنجه نرم کند؟دشواری پس، فراسوی خشونت، به اعتقاد شما امروز ونزوئال با چه :مريم الريبی 

 اساسی که بايد با آن دشواری اگر از مرحلۀ تحريف رسانه ای عبور کنيم و به شکل جدی به ونزوئال و :ونسان الپی ير 

در اين مورد . می زندروياروئی کند بپردازيم، خروج از صادرات تک محصولی يعنی نفت است که اقتصاد آن را رقم 

بوده که از يک قرن گذشته دولت ھای ول چنين وضعيتی نيست، زيرا محصول وضعيت طبيعی کشوری ؤنيز چاوز مس

بسنده کردن به سھمی که شرکت ھای چند مليتی از بھره برداری از چاه : مختلف را به راحت طلبی تشويق کرده است 

 تشويق ھائی که مورد توجه نھاد ھای بين المللی، بانک جھانی و صندوق بين ١٩٧٠ھای نفت می پرداختند، از سالھای 

صنعت خود را » درحال توسعه«اين سازمانھا می خواستند به گونه ای عمل کنند که کشورھای . ستالمللی پول بوده ا

روی بخش صادر کننده ھا متمرکز سازند تا به قيمت خوب به نيازھای بين المللی در حال افزايش پاسخ بگويند، و  بر 

چه کاری می تواند . چنين وضعيتی استھوگو چاوز وارث . اين اساس خواست استقالل اقتصادی آنھا را مھار سازند

 اينجا و آنجا می شنويم که چاوز را متھم می دانند که به آرمانھايش خيانت کرده و بخش مھمی از نفت انجام دھد؟ غالباً 

ولی اين افراد درک نکردند که برنامه ھای اجتماعی او، که در . می فروشد» امپراتوری«خود را به اياالت متحده، به 

 به اين درآمدھای نفتی بستگی دارد و قطع فوری فروش نفت برای مردم ونزوئال است او جای دارد، کامالً قلب سي

  .مصيبت اجتماعی به بار خواھد آورد

در نتيجه دولت طی ده سال است که سعی می کند در بخش مشتريان تنوع ايجاد کند، به ويژه در منطقۀ آسيا، و بر آن 

 بتواند روند توسعه را گسترش دھد، به ويژه بخش ساختمان که چاوز غالبا از آن به عنوان است تا از انتقال صنعتی که

ولی در واقع، عرصۀ مانور ھوگو چاوز، به عنوان وارث وضعيت خاص تاريخی . ياد می کند» لوکوموتيو کشور«

از اين . ه طول خواھد انجاميدخيلی پيجيده، بسيار  مختصر است زيرا عادات نھادھا جا افتاده و خروج از آن ده سال ب

نديشيم که برای رھبری که تصميم می گيرد جامعه را به شکل بنيادی متحول سازد ه بايد به دورۀ انتخاباتی نيز بيديدگا

  .بسيار کوتاه است

  

ه معرفی شد» مگالومن« به عنوان ديکتاتور يا له، ھوگو چاوز غالباً أ از سوی ديگر، در مورد اين مس:مريم الريبی 

    نظر شما در اين مورد جيست؟. است
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 آنھائی که او را به اين شکل معرفی می کنند، به ھدفی که من از آن دفاع می کنم خدمت بزرگی می :ونسان الپی ير 

که  خيلی به روشنی می توانم بگويم ،. لطه آميز بودن اينگونه داوری ھا را ثابت کنيماکنند، زيرا به راحتی می توانيم مغ

من به شکل اختياری از اين . نوان مثال، در مقام رئيس جمھور، ھوگو چاوز از فرانسوآ ھوالند معتبرتر استبه ع

ھوگو چاوز سه بار در انتخابات پيروز شد و اين انتخابات .  قابل درک باشدمقايسۀ پر رنگ استفاده کردم تا مطالبم کامالً 

شکی در مورد آنھا وجود نداشت و به ھيچ عنوان در تبانی با قدرت نيز زير نظارت شديد سازمانھای بين المللی که ھيچ 

 اگر –از سوی ديگر، بايد موضوع خيلی مھمی را در رابطه با قانون اساسی ونزوئال يادآور شويم .  برگزار شد،نبودند

ورھائی است که  يکی از کش– می توانيم تحقيق کنيم در اين زمينه تنھا کشور جھان نباشد، دربارۀ اين موضوع بعداً 

از ثبت نام  درصد ٢۵ھمه پرسی جھت عزل رياست جمھور پيش از پايان دورۀ حکم رياستش، به اعتبار توافق قانون [

اين موضوع به روشنی نشان می دھد که ھوگو چاوز . را به تصويب رسانده است] کنندگان در فھرست انتخاباتی

  .که چنين موضوعی را بازشناسی نکنيمناپاک باشيم   دلديکتارتور نيست، و بايد واقعاً 

يک لحظه تصور کنيد که رئيس جمھور .  انتخاب شدء درصد آرا۵۴،۵سرانجام، طی آخرين انتخابات، ھوگو چاوز با 

 سال تکيه بر قدرت، در نخستين دور انتخابات برای سومين بار با اکثريت مطلق، زير پوشش ١۴فرانسه، پس از 

که مردم از او  چه خواھيد گفت؟ که او يک ديکتاتور است يا اين.  انتخاب شود- سه باره -نظارت نھادھای بين المللی 

  پشتيبانی کرده اند؟

  

 در فرانسه، ما دموکراسی را در نسخۀ نمايشی آن داريم، ولی در ونزوئال دموکراسی مشارکتی است، به :مريم الريبی 

  شکل عينی معنای اين فرمول ھا چيست؟

 خالف آن چيزی است که رسانه ھا منعکس ساخته اند،  به شکل عينی، پيشنھاد سياسی چاوز مشخصاً :ونسان الپی ير 

به مردمش باز گرداند، يعنی الگوی » مشارکتی و فعاالنه«او می خواھد قدرت را با جايگزين نمودن دموکراسی از نوع 

اين نوع دموکراسی . يری ھا شرکت دارداجتماعی که در آن ھر فردی جای خود را دارد و به شکل جمعی در تصميم گ

در سطح محلی از طريق شوراھای محلی رواج دارد که دارای قدرت تصميم گيری و عملياتی واقعی در زمينۀ امور 

 البته، اين ساز و کار کامل نيست، و باز ھم البته کامالً . روزمرۀ مردم، در محالت، روستاھا؛ و در مناطق مختلف ھستند

کس اين موضوع را نفی  راه اندازی نشده، برخی از اين موضوع سوء استفاده می کنند، بزھکاری حضور دارد، ھيچ

بذر : له زير پای اين ايده آل سبز می شود، ولی چاوز در قلب مردم ونزوئال بذر اميد کاشته است أنمی کند، ھزاران مس

  .ت يک ملتأت مردم يک کشور، و در ھيأنياز به باززائی در ھيتمنای آزادی، نياز مبرم به تعيين سرنوشت خودشان و 

نه  به بيداری توده ھای تکيده زير بار استثمار رااين خودآگاھی عمومی که پس از دھه ھا انجماد فکری فرمانبردا

تلقی انجاميد، اين آن خيزش انسانی پيشگامی است که بايد به عنوان بزرگترين حاصل حرکت رئيس جمھور ھوگو چاوز 

  . کنيم

نديشيم يعنی در جائی که به ويژه از ھم گسيخته ايم ه بايد بياموزيم و دربارۀ آن بيو اين ھمان درسی است که ما در فرانس

از اين ديدگاه است که صدای . و از کشورمان فاصله گرفته ايم و نسبت سرنوشت و زنجيرھای آن بی اعتنا مانده ايم

اھميت خيلی زيادی دارد که عشقی را که او برای کشورش به . ر فرانسه باز می يابدھوگو چاوز تمام معانی خود را د

اين چيزی است . دست گرفته ارمغان آورد درک کنيم، زيرا چنين عشقی سوخت مايۀ انقالبی است که او ھدايت آن را ب

ای من بوده، با اين اميد که عشق و ھمين امر دليل عميق فعاليتھ. که ما در فرانسه با آن بيگانه ھستيم و کم می آوريم

  .برای ميھن بتواند مسری باشد، مثل يک گنجينه، مثل کليد رھائی
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که رسانه ھا دائما برای معرفی شمايل ھوگو چاوز به ) »پوپوليست«(» مردم گرائی« در مورد اصطالح :مريم الريبی 

  کار می برند، نظر شما چيست؟

: د به الفاظ خاصی بنامند که مزاحمشان می شورا راد و نظرياتی دارند اف بله، رسانه ھا عادت :ونسان الپی ير 

در فھرست وارد ...که افراد مشخص را با برچسب و اتھامات  پس از اين. »ضد سامی«، »توطئه چين«، »فاشيست«

ايشان حرف که دربارۀ  طرح ھ جای اينه کردند، در فرصت مختصری که به آنھا اعطا می کنند، از آنھا می خواھند ب

 به ھمين شيوۀ کار در رسانه مشخصاً » پوپوليست«اصطالح . طريق اولی، به اين گونه اتھامات پاسخ بگوينده بزنند، ب

مرتبط می باشد که به شکل تحقير آميزی مطرح می کنند تا واکنش از نوع پاولوفی را نزد تماشاگر تحريک  کنند، بی 

  . داشته باشدآن که دليل و برھان منطقی در آن دخالتی

جز تحقير ھوش و ذکاوت مردم نيست، و دليل آشکاری است که نشان می دھد تا چه اندازه ه سرانجام، اين روش چيزی ب

» پوپوليست«اگر بپرسيم که اصطالح . رسانه ھا تماشاگرانشان را حقير شمرده و در پی تأثير گذاری روی آنھا ھستند

 فکر می کنم ھدفشان اين است که چاوز را عوام فريب جلوه دھند، که گوئی چه مفھومی را می خواھد منتقل سازد؟ من

او به شکل ابھام آميزی دست به اقداماتی می زند که در چشم انداز انتظارات مردم بوده و اين اقدامات را نيز تنھا برای 

 اور ھستم که نيات او کامالً البته، من اينگونه فکر نمی کنم، و بر اين ب. کسب پيروزی در انتخابات انجام می دھد

 به منبع اصلی گزارشات مراجعه کنند، مندان به اين موضوع را دعوت می کنم که مستقيماً ه صادقانه است، و تمام عالق

  .يعنی تعدادی از ويدئوھای چاوز را که من منتشر کرده ام ببينند

نار مردم بودن، در حرف و در عمل می تواند ولی با اين وجود، می خواھم برای من توضيح دھند که به چه علتی در ک

 درصد و ٢٨،۵ در صد به ۵١به عنوان عامل منفی تلقی شود؟ اگر طی کمتر ا ز ده سال موجب شود که ميزان فقر از 

 درصد کاھش يابد، در اين صورت فکر می کنم که بايد پوپوليسم را ارج ٨،۵ درصد به ٢۵ميزان فقر عميق از 

  .بگذاريم

  

 پيش از اين در مورد چاوز گفتيد که او موجب بيداری و خودآگاھی جمعی شده ولی با اين وجود جامعۀ :بی مريم الري

 است، دست کم به گفتۀ برخی شواھدی که می توانيم مشاھده کنيم، شما اين تضاد را چگونه م نامنسجونزوئالئی عميقاً 

  توضيح می دھيد؟

يم که شايد به روشنی منظورم را بيان نکردم، چاوز به تنھائی نبوده که  پيش از ھر مطلبی بايد بگو:ونسان الپی ير 

موجب اين باززائی و بيداری جمعی شده است، او  به عنوان کاتاليزور ايفای نقش تاريخی خود را به عھده گرفت، يعنی 

ن اساس است که فردی که با خصوصيات شخصی اش، موفق شد احساس جمعی را به حالت متعالی ارتقاء بخشد و بر اي

او يک : خود چاوز به شيوۀ جالبی اين موضوع را توضيح می دھد . بی گمان نام او در تاريخ ونزوئال به ثبت می رسد

  . ، او محصول بيداری توده ھای ونزوئالئی است و نه علت آن»شاخۀ کوچکی است که طوفان عشق به اينجا آورده «

 انسجام در جامعۀ ونزوئالئی را می توانيم به عنوان نشانه ای از جامعه و يا فقدان» شکاف«با اين حساب، به اصطالح 

  . مردمی تلقی کنيم که در حال جوشش است، و دموکراسی جاندار خود را بر پا می کند

ديگر  ديگر بحث و مجادله می کنند، گاھی نيز به يک در ونزوئال، مردم به سرنوشت کشورشان دلبستگی دارند، با يک

  .دست گيرنده ورزند ولی ھمۀ آنھا از اين پس پی برده اند که به ھر روی بايد آيندۀ خودشان را بنفرت می 

به طور . رسانه ھا افکار عمومی را به سوئی جلب می کنند، و ھوگو چاوز  با پداگوژی و پرسوناليته اش به سوی ديگر

 خيلی سالم است و  بايد آن را دليل مضاعفی کلی، بحث و جدل اجتماعی که در  ونزوئال جريان دارد، از ديدگاه من

برای اين که به موضوع مقايسه با فرانسه بازگرديم، يعنی کشوری . بدانيم» چاوز ديکتاتور«برای مردود دانستن نظريۀ 
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آيا چنين . ديگر در خيابان دربارۀ سياست بحث می کنند که خيلی به آن دلبستگی دارم، در اينجا، به ندرت افراد با يک

را  فرا ن موضوعی نشان پيشرفت است يا مھر سير قھقرائی را بر خود دارد ؟ اين بی حسی تمام يک جامعه است که م

  . می خواند، به ويژه وقتی با تحوالت اقتصادی و سياسی مانند آنچه  امروز فراگير شده بايد مقابله کند

  

بايد وقت زيادی را به اين کارھا اختصاص . د حرف بزنيم کمی در بارۀ کارھائی که در انترنت انجام دادي:مريم الريبی 

   گذاشتيد؟ء چگونه آن را به اجرااين فکر چگونه به ذھن شما خطور کرد، و عمالً . می داديد

پيش از ترجمه، چاوز را از مدتھا پيش می شناختم .  من از پنج سال پيش در حال ترجمۀ چاوز ھستم:ونسان الپی ير 

ونزوئالئی است، به ھمين علت اسپانيائی را به شکل عادی حرف می زنم و از نزديک مسائل  -زيرا مادرم کلمبيائی

چه کار مفيدی می «: در نتيجه يک روز خيلی به سادگی از خودم پرسيدم . مريکای التين را پی گيری می کنماروز 

   بدون شما پيش می رود آشنائی داريد؟شما حتما با اين احساس درماندگی در روياروئی با جھانی که. »توانم انجام دھم؟

در نتيجه، آن روز، جلوی کامپيوترم، پی بردم که ترجمه و انتشار سخنان اين مرد می تواند برای من نخستين گام در 

زير نويس کار خيلی خسته کننده ای است، مضافا بر . تمام مشکل ترجمه، تداوم و شکيبائی است. يک حرکت عينی باشد

ل ھای مونتاژ در ويدئو چندان روشن و ساده نيست، ولی خب، انگيزۀ من خيلی قوی بود و بيش از صد اين که لوژيسي

 اميدوارم که سخنرانی ھای بيشتری را از چاوز ترجمه و واقعاً . ويدئو يعنی در مجموع دو ميليون ديد را در بر می گيرد

  . و حتماً ش را ترجمه می کنم، مطمئناً ز ند، من نيز حرفھاي ھر صورت، تا زمانی که او حرف میه ب. کنم

. موضوعی که بيش از ھمه مايۀ اندوه من می باشد، اين است که در جھان، من تنھا فردی باشم که او را ترجمه می کنم

و فقدان پيشنھاد طرح ترجمۀ چند زبانه به مقامات . زيرا برای صدای او سزاوار است که از تمام مرزھا عبور کند

شکست تکراری اين طرح برای من يک نشان مضاعفی تلقی می شود که حاکی از . يت خاصی نداردونزوئالئی اھم

من مطمئن ھستم که ھوگو چاوز با کمال ميل از چنين طرحی پشتيبانی می . وجود اختالل در نھادھای ونزوئالئی است

در رأس قدرت قرار گرفته، می متأسفانه، مرد سياسی که . يکی از سفارشات متعدد او بود» چريک اطالعاتی«. کرد

تواند بھترين نيات را داشته باشد، ولی اگر ساختار و پايه ھا مؤثر نباشد، بين نظريه و عمل فاصله می افتد و به شکست 

  .تمام طرح می انجامد

 ولی عالوه بر اين عليه اين بيماری که نامش بوروکراسی است، چه گوارا به بھای افسرده ساختن شوروی به پا خاست،

وقتی به ھزاران ساعتی که صرف ترجمۀ اين رئيس جمھور کردم فکر می . من می فھمم  که تا چه اندازه حق با او بود

نجاميد در حالی که کيفيت زير نويس ھا در انترنت ت می دھد، زيرا به طرح مھمتری نيمن دسه کنم، احساس تلخی ب

  .ه ام بر می آمد انجام دادم، در اين مورد ترديدی ندارمولی ھر کاری که از عھد. زير چشمان ما ديده می شود

  

فکر می کنيد که در اين .  در حال حاضر چاوز در کوبا پس از عمل جراحی سرطان تحت معالجه است:مريم الريبی 

  وضعيت حساس آيندۀ ونزوئال نامطمئن است؟

ولی در مورد آنچه که چاوز برای . نامطمئن است  من فکر می کنم که تحوالت ھر فرآيند سياسی اساساً :ونسان الپی ير 

تاريخی را که او . خودی خود، يک واقعيت کسب شده و بسيار ارزشمند استه مردم ونزوئال و جھان به ارمغان آورد، ب

 که نمی توانم بگويم. رقم زد برای ھر يک از ما مملو از آموزه ھای گرانبھا بوده و ما آزاد ھستيم که از آن الھام بگيريم

ولی آنچه را که می توانم بگويم، اين . دست خواھد گرفته روزی چاوز بازخواھد گشت و مثل گذشته ادارۀ امور را ب

وليت بزرگی خواھند داشت، و آرزوی من اين است که در چھرۀ آنھا ھمان ؤ آنھائی که راه او را ادامه می دھند مس،است

  .م، يعنی صداقتی شفاف که وجه مشخصۀ او می باشدجرقه ھا را ببينيم که نزد چاوز باز شناسی کرد
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له اين است که ونزوئال أد جايگزين خواھند شد، مھمترين مسولی فراسوی مردان سياسی که، به ھر صورت، دير يا زو

ارزش ھائی که ھوگو چاوز منتقل ساخته است آميخته به . به سوی جامعۀ مصرفی سرسام آور منحرف نخواھد شد

  .است که در روياروئی با جذبه ھای جامعۀ مصرفی مقاومت خواھد کرداخالق و شجاعت 

بايد از مادی ! خودتان را رھا کنيد«: يکی از سخنرانی ھای او را به ياد می آورم که خيلی روی من تأثير گذاشت 

کشتی به بند کشيد بايد مانند اوليس، آن قھرمان اساطير يونانی عمل کنيد که خودش را به دکل . گرائی خودتان رھا کنيد

من يکی از پابرھنه ھا ھستم و پابرھنه نيز خواھم مرد، ھيچ چيز نمی خواھم، . تا فريب آواز پريان دريائی را نخورد

  . »ھيچ ثروتی

که نسل جديد فرصت آن را داشته باشد تا اين پيغام را عميقا درک کند، زيرا در اينجاست که چاوز به الگو تبديل می 

و حاال . ولی من اطمينان دارم، زيرا بذر اينجاست. به مفھوم نيچه ای کلمه» فرا انسانی «ع و عميقاً شود، الگوی قاط

  . مأموريت ما اين است که اين بذر را در خانۀ خودمان بکاريم

 لينک تمام ويدئوھائی که ونسان الپی ير برای آن زير نويس فرانسوی تھيه کرده است 
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