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   ھوگو چاوزدوسيۀ

۵  
  ن برای چاوز دعا می خوانندخداناباورا

گردھمآئی به فراخوان سفارت جمھوری بوليواری ونزوئال .  پر احساسی شرکت داشتمديروز در يک گردھمآئی واقعاً 

در بروکسل، به مناسبات ھمبستگی با رئيس جمھور ھوگو چاوز برگزار می شد که در حال بستری در کوبا به سر می 

  . ر به ونزوئال بازخواھد گشت تا چند ھفتۀ ديگبرد و احتماالً 

حضار . ھمبستگی با شخص رئيس جمھور در عين حال فرصتی بود برای ھمبستگی با مجموع فرآيند انقالب بوليواری

ی التين در بروکسل و افراد ديگری بودند که فرآيند بوليواری را پشتيبانی می امريکامتشکل از اعضای انجمن ھای 

ی التين را در مسير تحوالت جديد قرار امريکال کننده ای که قاطعانه بخش مھمی از طور کلی موج متحوه کنند، و ب

ی امريکااتحاديۀ بوليواری برای ملت ھای «شرکت کنندگان که ھمه از بين ديپلماتھای کشورھای عضو . داده است

کل مستقيم روی اکران پخش تظاھرات در کاراکاس به ش. نظر می رسنده  ساده، سياسی و با دقت ببودند، عموماً » التين

دست گرفته ه می شد، و ما می توانستيم ببينيم که در غيبت ھوگو چاوز، مردم خودشان حکم رياست جمھوری او را ب

  .اند

مقابل اپوزيسيونی که چند ھفتۀ پيش به خيال اين که رئيس جمھور درگذشته است، آتش بازی به : صحنۀ ھيجان انگيز 

 بيش از ديروز بيشتر روی سرطان حساب می کند تا روی توان مبارزاتی اش در انتخابات، راه انداخته بود و امروز

برای پايان دادن به فرآنيد بوليواری، سيلی رنگارنگ و در عين حال با موج برجسته ای از رنگ سرخ، سيلی از افراد، 

بودند، برای دفاع از دموکراسی، از ھر نوعی، و از ھر سن و سالی، کاخ رياست جمھوری را در ميرافله غرق کرده 

و امروز، ما، خود ما، خداناباوران گردھم . در روياروئی عليه کودتا، در روياروئی عليه مرگ. دموکراسی خودسان

  .آمده بوديم و برای چاوز دعا می کرديم، و خدائی را فرامی خوانديم که می دانستيم وجود ندارد

اپوزيسيون با سوء استفاده از . حت اين شرايط سخت متأثر ساخته استوضعيت جسمی چاوز بسياری از مسائل را ت

در اين . وضعيت فعلی، سعی کرد برای بی ثبات سازی کشور، قحطی مواد غذائی و بی نظمی و ناامنی ايجاد کند

  .نظر می رسده ساعت، تاکتيک آنھا شکست خورده ب
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از آن تعدادی که او را انتخاب کرده بودند، بر اساس عکس، اکثريت گسترده ای از توده ھای مردم، حتی بيشتر ه ب

 ادامه ،خواھان بازگشت او به پست رياست جمھوری اش ھستند و می خواھند فرآيندی که او آغازگر آن بود) ٢(آمار

او نماد زندۀ تحوالت اجتماعی است که به ھستی : چاوز تنھا يک رئيس جمھور نيست، او چيز ديگری است . يابد

ليون ھا ونزوئالئی که پيش از اين حتی وجود خارجی نداشتند و از ھيچ حقوقی برخوردار نبودند، تحقق سياسی مي

  .بخشيد

ونزوئالی امروز، کشوری است که سياست ھای اجتماعی دولت بوليواری مجدانه فقر را کاھش داد و دسترسی به 

ھا در سطح آموزش ابتدائی بلکه در سطح آموزش رايگان را برای ھمگان فراھم ساخته است، و چنين امری نه تن

 دانشگاھی وجود داشت، ولی امروز ٣٠٠٠٠٠ ميليون ونزوئالئی پيش از انقالب ٢٧از . دانشگاھی تضمين شده است

  .ھمين پيشرفتھا را می توانيم در امور بھداشتی و فرھنگی يادآور شويم. تعدادشان به بيش از دو ميليون نفر رسيده است

 ميليون کودک ونزوئالئی است، به اين معنا که ھر ٢دولت ونزوئال سوادآموزی در زمينۀ موسيقی برای يکی از اھداف 

يک از اين کودکان بتوانند موسيقی بياموزند و بتوانند با يکی از ابزارھای موسيقی آھنگ بنوازند و دولت نيز ابزار 

ن ھای موسيقی ارث پدر و در انحصار وترھا و سالئااز اين پس ت. موسيقی را به رايگان در اختيار آنھا قرار دھد

  .اليگارشی نيست

تحوالت اجتماعی در زمينۀ گسترش خدمات اجتماعی و تقسيم ثروت قابل لمس است، و به ھمين گونه در زمينۀ شرکت 

  .ی استچنين واقعياتی نيروی اصلی چاوز و پايه و اساس قانونيت فرآيند تحوالت کنون. مستقيم مردم در امور سياسی

، به عبارت ديگر او آنھا را به اعضای عينی »ما بخشيده چاوز يک وطن ب«ھمان گونه که ونزوئالئی ھا می گويند 

جامعۀ سياسی تبديل کرد و دسترسی به ثروت ملی را برای ھمگان فراھم ساخت که پيش از اين بخش عظيمی از آن در 

  .انحصار گروه اندکی بود

  

 خودی خود مطرح کرده مستقيماً ه له ای که بيماری چاوز بأۀ اين موفقيت ھا بحث کنيم ولی مسنمی توانيم دربار

ند بزرگترين ی و اساسی او باشد و در عين حال می تواخصوصيت فرآيند را نشان می دھد که می تواند نيروی اصل

له در واقع به رابطۀ بسيار تنگاتنگ فرآيند با شخص چاوز مرتبط می باشد که در شعارھائی که أمس. ضعف او تلقی شود

  .»ما ھمه چاوز ھستيم«، يا »چاوز قلب مردم است«، »استم چاوز مرد«: د می توانيم بشنويم می خوانن

اسبات عاطفی که بخش ھای گسترده ای از مردم ونزوئال می توانند برای رھبر انقالب بوليواری ابراز در حاشيۀ من

در اين سنتی که متفکر . دارند، بازخوانی چنين رابطۀ تخيلی در چھار چوب سنت سياسی حاکميت اجتناب ناپذير است

را متحد می  مردفرد حاکم م. د می سازدکالسيک آن توماس ھابز می باشد، حاکم ھمان فردی است که مردم را متح
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سازد در حدی که بازنمائی آنھا را به عھده دارد، و بازنمائی افرادی را به عھده دارد که مردم را تشکيل داده و بر مبنای 

  .قرارداد از حقوق خودشان به نفع فرد حاکم قطع نظر کرده اند

رگ آسائی که جنگ ھمه عليه ھمه در وضعيت طبيعی را رقم از ديدگاه ھابز، چنين است تنھا شيوۀ تسلط بر خطرات م

بر اين اساس، مردم و ھر يک از افرادی که آن را تشکيل می دھد از طريق نمايندۀ خودشان، از طريق حاکم . می زند

  .فعاليت می کنند، و در نتيجه ھر فرد فاعل و شناسنده ای بايد حرکت حاکم را از آن خود و خاص خود بداند

اين موضوع بنيادی در باب حاکميت را با تصوير مردی » لوياتان«دگاه طرح شکلی، ھابز روی جلد کتاب از دي

مصنوعی نمايش می دھد که از انسانھای قطع کوچک طبيعی تشکيل شده که حقوق و قدرت خاص خود را به او محول 

 چاوز دائما به  رھبری. »شاه مردم استپاد«: بر اين اساس ھابز می تواند بگويد که در يک رژيم سلطنتی . می کنند

سياسی  در اکثريت موارد نزد مخالفانش بر اين باور ھستند که رھبری. تعريف شده است) مردم گرا(» پوپوليست«شکل 

در نتيجه رويگردانی سنت . نباشد، ديکتاتوری و غير عقلی خواھد بود» آنھائی که می دانند«در صورتی که در دستان 

ھمين سنت سياسی که امروز پوپوليسم چاوز را . نظر می رسده قدرت ھای مردمی امر آشکاری بسياسی غرب از 

را به شيوۀ منفی درک می کرد، و برای ھمين » دموکراسی« می کند ھمان سنتی است که تا آغاز قرن بيستم ءافشا

ديگری وجود دارد که با اين وجود جريان فکری .  می گذاشتءانگيزه ھائی که امروز مطرح می کند به اجرا

را به مثابه يک جريان مثبت تلقی می کند، به ھمان شکلی که به عنوان مثال ارنستو الکلو از آن دفاع می » پوپوليسم«

کند، به اين معنا که پوپوليسم در واقع نام ديگری برای سياستی تلقی می شود که به مقابله با بينش مخالف خود فعال می 

  .را خنثی سازد و سياست را تنھا به مديريت سادۀ گروھی کارشناس موکول کندگردد که می خواھد آن 

يا مديريت اختالفات و » پليس« به ر، کامالً ييسياستی که به اين شکل خنثی شده، به تعريف فيلسوف فرانسوی ژک رانس

ايندگی نشده و شايد ھرگز به عنوان فراخواست ھای بخش نم» پوپوليسم«تنھا . سلسله مراتب تحکيم يافته تبديل می شود

 اين موردی است که با ،نمايندگی ناپذير می تواند تضاد را آشکار و فعال ساخته و به فضای سياسی منتقل کند

  .اين کاری است که چاوز به شکل فوق العاده ای قادر به انجام آن بوده است. دموکراسی برخورد می کند

ی نيست، کارشناس ھم نيست، بلکه يک آدم ئعالم سياست يک فرد حرفه چاوز در .  غير عادی استچاوز کامالً  رھبری

  . به ھمين علت اکثريت مردم محروم از قدرت و محذوف از تقسيم ثروت با او انطباق ھويتی دارند. مردمی است

ی داشت، چاوز برای آنھائی است که در اعماق به سر می برند، در دولتی که تا پريروز ريشه ھای استعماری و اليگارش

عالوه بر اين، . فردی آمد که به کالس اجتماعی تعلق نداشت يا از نژادی نبود که ھميشه در کشور فرمانروائی می کرد

قطع نظر نکرد، يعنی رويکرد اخالقی بر اساس برابری » خوشبختی عمومی« ھيچگاه از –  تقريباً –او فردی است که 

عالوه بر اين، رئيس جمھور چاوز نه تنھا به . و باز شناسی ھويت ھمگان که اکثريت دولت مداران با آن بيگانه ھستند

 سال دوباره انتخاب کردند، ١۴ رياست جمھوری اش ادامه می دھد، نه تنھا به اين علت که مردم ونزوئال او را طی

بلکه به ويژه به اين علت که مردم ونزوئال ھوگو چاوز را از اسارت انھائی که او را ربوده بودند آزاد ساختند و دوباره 

بر اين . او را به پست رياست جمھوری بازگرداندند، و به اين ترتيب کودتای اليگارشی را با شکست مواجه ساختند

به اين علت که مردم بی شمار اعماق » چاوز مرد ماست«: ر جھت مخالف نظريۀ ھابز قرار می گيرد اساس مستقيما د

ول سياسی ؤو آنھائی که از او پشتيبانی کردند و پشتيبانی می کنند يکی از خود آنھاست و در اين جايگاه به عنوان مس

  .قرار گرفته است که برای آنھا ساخته نشده بوده است
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از يک سو، او اشکالی از حاکميت : جھۀ مضاعف را در بر می گيرد وپوپوليسم، در تعريف خاص چاويسم دو 

ی مردم به واسطۀ رھبر ولی از سوی ديگر، توده ھا که در عين حال کالسيک را انتخاب می کند و با تأکيد روی بازنمائ

در مقابله با طرفداران اليگارشی کودتاچی .  نشان داده اند،در پشتيبانی از رھبر و فرآيند انقالب بوليواریرا قابليت خود 

را تشکيل می ) ٣(» وس ھااسکوآليد«و حتی در مقابله با بيماری، در مقابله با سرطان که اميد ناشايست و اندوھبار 

گوئی دائمی به حرکت رھبر محتوا بخشيده و در ھر لحظه حافظ قدرت  و دھد، اين توده ھا ھستند که در فراسوی گفت

  .او بوده اند

الھی شناسی سياسی دربطن نظريۀ ھابز از حاکم خدای مرگ پذيری معرفی می کند که موجب تعالی مردمی بوده که در 

  .گذاری می کند و توده ھا را به يک فرد تقليل می دھدآن قدرتش را بنيان

چاويسم الھی شناسی سياسی جديد خارج از دين، موعود باور و ماترياليست است که در آن توده ھا جای خود را دارند و 

 خود را تحت چنين شرايطی، حاکم مفھوم مطلق. ن کنندۀ فرآيند سياسی ھستندييبه عنوان توده ھا تا حدود خيلی زيادی تع

در مفھوم چاويسم، حاکم يک رابطۀ درونی با توده ھا است که شخص چاوز، در جايگاه مدافع ثروت . از دست می دھد
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حاکم آنی نيست که توده ھا را . مادی عمومی و رفاه عمومی و ھويت انسانی ھمگان، تنھا يک نمونۀ بازنمائی شده است

  .ارکت سياسی توده ھا بوده و تنھا روی آن می تواند تکيه کندتعطيل کند بلکه چھره ای است که حاصل وسعت مش

چاوز مطمئنا يک شاھزاده است، نه از آن شاھزاده ھائی که در قصه ھای شاه پريان می بينيم که يک بار ظاھر می شود 

لکه يک ب) مگر اين که شرايط بسيار دشواری از سر راه برداشته شود(و بعد ناپديد می شود و ھرگز بازنمی گردد 

. يعنی شاھزاده ای که از يک دورۀ سلطنتی اوليه، جمھوری جديدی را بنيانگذاری می کند. شاھزادۀ اصيل ماکياولی

تنھا يک مرد می تواند «: می پردازد و می گويد » پرنس«آلتوسر در نقدی که دربارۀ ماکياول می نويسد به تحليل کتاب 

انين آن اگر اجرای آن تنھا به يک نفر بستگی داشته کوتاه خواھد بود، در دولت ايجاد می کند ولی دوام اين دولت و قو

  .»نتيجه برای تضمين دوام آن ادارۀ امور بايد به چندين نفر محول گردد

بر اين اساس، ھمان گونه که آلتوسر متن ماکياول را توضيح می دھد، دو دورۀ زمانی در بنيانگذاری دولت جديد 

 دورۀ تنھائی، دورۀ آغازين مطلق که تنھا می تواند کار و اثر يک فرد تنھا باشد، ولی اين دوره )١: شاھزاده وجود دارد 

) ٢. . جای دولت اصيل به سوی استبداد تمايل پيدا کنده خودی خود بی ثبات است، زيرا در خوان آخر می تواند به نيز ب

اعطای قانون و خروج از تنھائی، :  انجام می گيرد دورۀ زمانی دوم به دوام کار مرتبط می باشد که از طريق دو حرکت

  .»يعنی خروج از قدرت مطلق يک فرد تنھا

 ھمان گونه که پيش از اين ديديم، قدرت مطلق يک فرد تنھا بازنمائی نظريۀ تخيلی بوده که متارکه با گذشته و نظم قطعاً 

ارکه با رژيم اليگارشی و از طريق مراحل برای مت» تصميم«ولی در مورد چاوز، از دورۀ . قديمی را رقم می زند

در نتيجه، انقالب او تنھا تا . مختلف انقالب بوليواری، او ھميشه به جنبش اجتماعی و تمايالت اکثريت تکيه داشته است

  . حدودی با حکومت جديد ماکياولی قابل مقايسه است

د نظر قرار می دھد، که البته خالی از ھوشمندی انديشۀ ماکياول بنای دولت مدرن بورژوائی و نظام سلطۀ طبقاتی را م

، »دست آورده دوستی مردم را ب«نديشد، زيرا شاھزاده بايد نيز بي» با پائين دستی ھا«ذاکره نيز نيست و می تواند به م

 حذف جامعۀ طبقاتی، و ايجاد يک دموکراسی واقعی، و ولی آنچه امروز در ونزوئال در شرف تکوين است، مشخصاً 

اين موضوع مانع تفکيک قاطعانۀ دو مرحله می شود، بی . ليسم به عنوان مرحلۀ گذار به جامعۀ اشتراکی می باشدسوسيا

گمان تصميم چاوز در شورش عليه رژيم اليگارشی در زمان وقوع کاتاليزوری ضروری و در عين غير قابل پيشبينی، 

  .تکه شکل گيری و حرکت تمام مجموع فرآيندھا را امکان پذير ساخ

شاھزاده ای که به بنيانگذاری دموکراسی اقدام می کند يک ميانجيگر فنا پذير است، ميانجيگری که حرکت بنيانگذارش 

ولی، چاوز به عنوان عنصر ضروری و اجتناب ناپذير در عين حال . مانع اختالل او به عنوان حاکم مطلق می گردد

ز طرح بوليواری با ايجاد دموکراسی در پيوند با مناسبات جديد خود او بارھا گفته است که ھدف ا. جايگزين پذير است

خاباتی اش، تدر ارائۀ طرح ان. اجتماعی در مرحلۀ پسا سرمايه داری خاتمه دادن به دولت بورژوائی و نھادھای آن است

ه قدرتی با برای پيشروی به سوی سوسياليسم، ما ب«: ، ھوگو چاوز اعالم کرد )۴(در آخرين انتخابات رياست جمھوری

نزوئالئی وجود دارد را از بن مايۀ مردمی نيازمند ھستيم تا بافت سرکوب، استثمار و تسلط طبقاتی که ھنوز در جامعۀ و

ندازد، و در عين حال قادر باشد ثبات نوينی بر اساس زندگی روزمره ايجاد کند، يعنی در فضائی که برادری و کار بي

چنين امری مستلزم از . ن طرح توليد زندگی مادی برای ملت ما ھمگام خواھد بودھمبستگی با پيدايش دائمی شيوۀ نوي

بين بردن تشکيالت دولت بورژوائی می باشد که ما به ارث برده ايم که دائما از طريق عادات قديمی مخرب بازتوليد می 

  .»شود، و در عين حال می بايستی به ابداع اشکال نوين مديريت سياسی اقدام کنيم
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ی التين و در ديگر نقاط جھان، بسيار ھستيم که آروز می کنيم که رئيس جمھور بوليواری امريکاجا در اروپا، در اين

 گذارد و ما از تخيالت مبنی بر نظريات ھابز که خاص دولت بورژوائی می باشد ءبھبود يابد و اين طرح را به اجرا

  .خارج شويم

Notes:   

)١( Lire à ce sujet le reportage » Le jour où Miss Mundo leva le poing «  ,

http://venezuelainfos.wordpress.com/2013/01/11/le-jour-ou-miss-mundo-leva-le-poing/ 

)٢ ( Voir notamment les enquêtes de la firme internationale International Consulting Services 

 :http://www.minci.gob.ve/2012/09/07/encuestadora-ics-69-de-los-venezolanos-aprueba-

gestion-del-presidente-chavez/ et http://www.avn.info.ve/contenido/ics-75-

poblaci%C3%B3n-conf%C3%ADa-instituciones-del-estado 

)٣ ( escualidos 

 اصطالحی که ونزوئالئی ھا برای مخالفان دست راستی به کار می برند 

 (۴)http://venezuelainfos.files.wordpress.com/2012/10/programme-de-chavez-2013-2019-

texte-integral1.pdf 

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ چمار١١

  اکسيون-  ھوگو چاوز در انوستيگدوسيۀ

  )سايت ميشل کولن(

۵  

  خداناباوران برای چاوز دعا می خوانند

  »حاکميت ليبرال، نقدی دربارۀ ليبراليسم به عنوان راھکار قدرت«جان براون نويسندۀ کتاب 

html.Chavez-pour-prient-athees-Les/info.michelcollon.www://http  

  ٢٠١٣٢ چ مار۶

 


