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 تنها راه عمل است

 
  ١٣٨٧ شهريورم هد شنبهيک                                                                                                 ويوي ریمانتل

  

  ونزوئالیپرس پس از شکست همه:  راه عمل استتنها

تسي لبووکليما: سخنران  

 یپرس  موضوع همهکند ی فکر شما را به خود مشغول مگراني از دیلي روزها مثل خني که ای موضوعني مطمئنم اولمن

  راه بهنيما بعد از ا دارد ويی آن چه معنااوردني نی مساله است که رانيازي نو»یواري بولیقانون اساس«درباره اصالح 

.که به آن ارتباط دارد بلستي مبحث نني اقًاي آن صحبت کنم دقورد در مخواهم یآن چه من امروز م.  بردميکجا خواه    

 ني بود که در خصوص ای سوالنيبه طور حتم ا.  داردی چه مفهومسمياليسوس واژه دانند یاند که نم  گفتهی برخراياخ

ها  آن. زده کنند ها را وحشت  مصمم بودند که ذهن مردم را آشفته و آنیبرخ.  مطرح شدزي نیشنهادياصالحات پ

ی حرف مسميني استالمورد ما دراي آکنند؟ ی میقانون اساسدر سميالي سوسی  که دربارهستيها چ  صحبتني که ادنديپرس یم  

.ميکن ی صحبت می استبدادی  جامعهکي ی  دربارهاي آم؟يزن     

 دي بر آن تاکی که وی خاصیستيالي سوسري مسی  دربارهی شکدي باشد نبادهي چاوز را شنیها ی که سخنرانی هر کساما

 به نيي از پاسميالي سوسیع نو-کي و دموکراتانهي انسان گراسميالي سوسیمقصود چاوز نوع.  به دل خود راه دهدکند یم

 در شهر پورتوالگره ٢٠٠٥ هي در ژانوکه»ی جامعه جهاناجالس« اني او در پایراننبه عنوان مثال به سخ. باال است 

 از یاري تعجب بسباعث»مي را از نو اختراع کنسميالي سوسديما با« که نيچاوز با گفتن ا. دي برگزار شد توجه کنليبرز

که   بلميدي دیو باشد که ما در شوری از همان نوعتواند ی نمسميالي سوسنيا« کرد که ديکته تاک نني بر ایو.  شدنيحاضر

».رديگ ی و نه رقابت باشد شکل می که بر اساس همکاریديجد یها  نظامیزير  چهارچوب آن با تالش ما در جهت طرح  

 دي بامي مردم جهان خاتمه دهتي اکثریدست  به فقر و تنگی روزمي استدالل کرد که اگر ما قصد داری سخنرانني در ااو

 مياوري بی دولتیدار هي کار رو به سرماني ای براميتوان یاما نم. مي کنیساز  آن پاکی منفیها  را از جنبهیدار هيسرما

 اي تز، پروژه و کي را سميالي سوسستيما با.  استی شکل انحرافکي ی مثل مدل شورویدار هي نوع از سرماني ارايز

گرا باشد  که انسان مياوري به وجود بدي را باسميالي از سوسدي جدیاما نوع. مي کنی و آن را بازسازميرينظر بگدرري مسکي  

. حکومت رااي یکي مکانیها  مقدم بشمارد نه دستگاهگريو انسان را بر هر مقوله د  

 ی جا تمرکز روني در ایعني. رد ونزوئال قرار دای نوپاسميالي است که در کانون توجه سوسی همان موضوعقاي دقنيا

 مشاهده توان ی مزي نگري دی مساله را در کشورهانيبازتاب ا.  استني نویها ها و به خصوص مفهوم رشد انسان انسان

 اکوادور کرده و در»یانقالب شهروند «کي وقوع ی  را دربارهيیها  صحبترًاياخ»رافائل کورئا«به عنوان مثال . کرد

 نيعالوه بر ا. مي دارازي نیکمي و ستي قرن بسميالي سوسکي ما به ی انقالب شهروندني ابرد شي پیبرا«: گفته است

 کلمه قرار ني اري ما تحت تاثی شود ولدهينام»سمياومان« پروژه نياند که ا  کردهشنهادياظهار داشته است که گرچه مردم پ
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 مارکس سميالي با سوسیادي طرح ما مشابهات زراي زميکن ی میگذار  نامسميالي پروژه را سوسني آن ای و به جاميريگ  ینم

اند که   بودهیا  ساخت جامعهی در پشهي همها ستياليسوس.  باعث تعجب ما شوددي نکته نباني بر اديتاک. و انگلس دارد

 مثل یيها ستيالي موضوع را در آثار سوسنيما ا.  بشر را فراهم کند  نهفتهیها يیتواناامکان رشد کامل استعدادها و 

 افراد ی هدف آن است که تمامیبه اعتقاد و. ميني ببميتوان ی مکرد ی می قرن نوزدهم زندگلي در اواکه»موني سن سیهنر«

در .  ذکر شده استزين»ستي کمونفستيانم« مساله در نيا.  خود داشته باشندی رشد استعدادهای برایجامعه فرصت کاف

 پاسخ را ني بعد او»ست؟ي چها ستيهدف کمون«: کند یرسش را مطرح م پنيا» انگلسشيفردر« کتاب ني اهينسخه اول

ی آن تمامني پا گذاشتن اصول و قوانري کامل و بدون زی که هر فرد بتواند با آزادی جامعه به نحویده سازمان«: دهد یم  

». خود را رشد و بروز دهدیها تيابل و قیقوات ذهن    

  که دریا ساختن جامعه«: کند ی صورت خالصه مني هدف را بدني اکسمار »ستي کمونفستيمان« کتاب يینسخه نها در

».ها باشد  افراد منوط به رشد آزادانه تک تک آنهيآن رشد آزادانه کل    

  از افراد امکانی که در آن تنها بعضميش بایا  به دنبال ساختن جامعهديمنظور او آن است که ما نبا. دي جمله فکر کنني ابه

».گرنديکدي ی آدم اعضایبن « وميا همه به هم وابسته که ماديخواهد بگويماو.  خود را داشته باشندیيها يیرشد توانا    

.ها نا انسیفته تمامه نیها يیرشد کامل توانا - است هدف ما نيا  

 دينام یم»ازي نیانسان ب«چه   را در ذهن داشت و درباره رشد آنی تصورني آثار خود چنني از زمان انتشار اولمارکس

 دياز د.  داردی غنیاجاتي و احتها تي و قابلداند ی می درونیازي است که رشد خود را نیمقصود او کس -کرد یصحبت م

 ثروت به جز ايآ«: پرسد یاو م. است» افراد جامعههي کلافتهيتوان مولد و رشد  «ی و انسانیقيمارکس ثروت حق

 کند ی می نکته پافشارنيمارکس بر ا» دارد؟یگري دی معنایشخص مولد یروهاي لذات و نها، يی تواناازها،ي نیجهاشمول

 و چه در زمان دي که چه در زمان تولی غنتي شخصکي رشد ،یرشد کامل فرد:  عبارت است ازسمياليکه هدف سوس

  بالقوه و رشدیها يی کامل تواناتي فعل،یکامل استعداد خالقانه بشر  تيفعل. کند ی عمل میوجه  تمام ی به صورترفمص

.ی ویها ی توانمندیتمام    

 کرد؟ جواب مارکس داي دست پی به رشد کامل انسانتوان ی خود را رشد دهند؟ چگونه میها تي قابلتوانند ی مردم مچگونه

 عبارت ی داشت که عمل انقالبدي نکته تآکني بر ایو. ی، عمل انسان)سيپراکس (تيفعال:  بودکساني شهي سؤال همنيبه ا

 یکيمارکس در ».ی و تحول شخصريي تغاي افراد تي روند فعالريي جامعه با تغتي در وضعريي تغهمزمان شدن«: است از

 ني اشاره داشته و اکند ی مداي اعمال او رشد پجهي انسان در نتیها يی مسآله که استعدادها و تواناني خود به اهياز آثار اول

 ی طوالنی سال هاديها با  که آنگفت ی کارگران ماو به. خورد ی به چشم می ویها  نوشتههي است که در کلیموضوع

کمون «پس از نشست .  آماده شوندیاسي اعمال قدرت سی دهند و برارييکه خود را هم تغ مبارزه کنند تا نه تها جامعه بل

 بار مطرح کرد ني اولی موضوع را براني که مارکس ای از ربع قرن از زمانشي و با گذشت ب١٨٧١ سال در»سيپار

خي از مراحل تاریا مجموعه دست بزنند وی طوالنی به مبارزاتديها با  که آندانندي مگرانداشت که کاراظهارگريدر بایو  

. به وجود آورندی اساسی و تحولرييها تغ  جامعه و انسانتي کنند تا در وضعیرا ط    

 همزمان ريي مسآله تغنيالبته ا. ميده ی مريي را تغتمانيما به واسطه اعمال خود، شخص -شود ی تکرار مشهي مطلب همنيا

 دي تولنديما در فرآ.  و در تمام اعمال ما حضور داردشود ی منحصر نمیدر جامعه و در خود افراد تنها به مبارزه طبقات
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 هم، خود دکنندگاني به چه نحو تولدي داده است که در زمان تولحي توضکسبه عنوان مثال مار. ميده ی مرييخود را تغ

 و دهند ی مريي خود را تغکنند، ی مداي رشد پدي تولانيدر جر. شوند ی میدي جدیها یژگيها صاحب و آن. کنند ی مرييتغ

ها به واسطه   انسانی مراحل مفهوم رشد شخصني ایدر تمام. شوند ی میا  و زبان تازهازهاي افکار، نها، يیصاحب توانا

 ی همکارگراني شده با دیزير  برنامهندي فراکي که کارگران در یبه اعتقاد مارکس زمان. خورد یها به چشم م اعمال آن

. کند ی مدايها فرصت ظهور پ  گونه انسان هوشمند در آنی و استعدادهاشوند ی آزاد می شخصی و بندهادي از قکنند یم

 زنان و تيع فعالاگر مانع هر نو. ميها فکر کن ها به رشد آن  بدون در نظر گرفتن اعمال انسانميتوان ی ما نمنيبنابرا

 یقانون اساس« در راي زدي موضوع آشنا باشني با ادي به رشد کامل برسند؟ شما باتوانند یها چگونه م  آنميمردان بشو

 کردم ی نگاه می قانون اساسني بار به متن اني اولی که من برایدر واقع زمان.  به آن اشاره شده استبارها»یواريبول

 شده است که هرکس حق حي تصر٢٩مثًال در ماده .  مارکس جلب شدیها شهي آن با اندیلتوجه ام به ارتباط مباحث اص

 از افراد کي خالقانه هری هم بر رشد استعدادها١٠٢در ماده .  خود تالش کندتي شخصی رشد و تعالیدارد آزادانه برا

ني ایها تمام بخشوع رشد انسان درواقع موضدر.  شده استدي تآککي جامعه دموکراتکيها در  آنتيجلوه کامل هووربش  

.خورد ی به چشم میقانون اساس    

 یقانون اساس« از مشخصات مهم یکي.  هدف استکي فراتر از یا  مقولهی مسآله رشد انسان،ی قانون اساسني در ااما

 جانبه  رشد همهی چگونگگري و به عبارت دی بشریها تي رشد استعدادها و قابلی خاص آن به چگونگتوجه»یواريبول

 امور تيري اعمال و نظارت بر مد،یريگ  در شکلردم آمده که مشارکت می قانون اساسني ا٦٢در ماده . انسان است

:  کنمدي نکته تاکني بر ادياجازه بده. ها است  در آنی و جمعی به رشد کامل فرددني رسی جامعه شرط الزم برایعموم

 هم جوامع یدر حوزه اقتصاد.  است-ی و چه جمعیچه فرد–  شما به رشد کاملیابي دستیمشارکت شرط الزم برا

 فرد بر خود، تيري بر مد٧٠ است که در ماده لي دلنيبه هم.  در کانون توجه قرار دارندشگامي و پی مشارکتک،يدموکرات

کيالقانه هر خیها يی به رشد توانایابي دستیبرا١٠٢ماده ها و در تمام اشکال آن دریمؤسسات تعاون وی اشتراکتيريمد  

.شود ی مدي تآکها  آنیازافراد بشر بر مشارکت فعاالنه، آگاهانه و جمع    

 یواري بولیچون اگرچه قانون اساس. ري است؟ خیستيالي قانون سوسنيااي است؟ آیستي مارکسی قانون اساسنيااي آنيبنابرا

  کردهیبانيپشت ی قبلی اساسیها مثل قانون  همیدار هيسرمااز اما  توجه دارد،یبه رشد استعداد انسان ١٩٩٩ مصوب سال

.است    

 دي و تولی را در رشد اقتصادی، بخش خصوص)١١٥ماده  (شمرد ی را محترم می خصوصتي حق مالکی قانون اساسنيا

به عالوه ). ١١٢ماده ( کند قي تشوتي را به فعالی که بخش خصوصخواهد یو از دولت م) ٢٩٩ماده  (داند ی مميشغل سه

 و آن استقالل رود ی به شمار میستيبرالي نئولیها استي ذکر شده که از اهداف سی شرط خاصیقانون اساس نيدر متن ا

 یچون او م گنجانده شود؟یکشور هریقانون اساس شرط درني اخواهد ی مسمياليچرا امپر. ونزوئال استیبانک مرکز

نفوذ باشد که تحت یکسان داران و  عهده بانک  برديمنتخب که با یها عهده دولت بردي حساس نباماتي که گرفتن تصمديگو   

.ها قرار دارندن آ    

 که تا چه اندازه از تداوم رشد ديني ببديتوان ی م٢٠٠١-٠٧ ی ونزوئال در سال های برنامه اقتصادی واقع با بررسدر

 حضور تي بر اهمدياک و تسميبرالي برنامه ضمن مخالفت با نئولنيدر ا.  شده استتي کشور حماني در ایدار هيسرما
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 قي در ونزوئال از طری گذارهي به سرما-ی و خارجیل چه داخ– ی بخص خصوصقي بر تشوی راهبردعيدولت در صنا

 مورد اشاره قرار گرفته که اصوال ی اقتصاد اجتماعکي جادي توجه شده و به عالوه ای خاطر عمومناني اطمجاديا

ري است کارگران غی برنامه عنوان شده که ضرورنيادر.  استیاد رسم به اقتصیرسمري الحاق بخش غی برایا برنامه  

. شودجاديپا ا  نوراني از مدی طبقه اقي طرني و از ال،ي خرد تبدراني مده بیرسم    

چه من به   آنی حاوگري دارد و از طرف دی دارهي به سمت سرمای مشخصشي گرای قانون اساسني طرف اکي از ولذا

 از توازن ی بازتاب١٩٩٩ مصوب یقانون اساس.  و اعمال اوستی توجه به رشد انسانیعني ميگو یآن عنصر سازنده م

 به رشد یدار هي با سرماتوان ی ماي داشتند؟ آی سازگارهم عناصر با ني واقعا ااياما آ.  در آن زمان بودیاسي سیها روين

 کي جادي ااي آدي عمل کردن معتقد باشقي از طری کرد؟ اگر شما به هدف تحقق رشد انساندايها دست پ کامل انسان

 ديواه خی مساله پني به ایدار هي با درک منطق سرماقتي در حقد؟يدان  یگرا را الزم نم  و انسانکي دموکراتسمياليسوس

 آن که تنها هدف ليچرا؟ به دل.  کامل افراد بشر را فراهم کندی موجبات رشد و تعالتواند ی نظام هرگز نمنيبرد که ا

 منافع شي افزای برایدار هيسرما.  نظام استني اصل موتور محرکه انيا.  استشتري به دست آوردن سود بیدار هيسرما

 ني از اشتري هر چه بگريد ها در مقابل هم  کارگران و قرار دادن آنني تفرقه بجادي تا با اکند یخود تمام تالش خود را م

 را وادار روند یها م  که از روستاها به شهریري و افراد فقنيال مهاجر نظام، مردم و به عنوان مثنيا.  کندیکش قشر بهره

 بودن ی قانونري اعالم غی برایدار هينظام سرما.  به دست آوردن مشاغل کم درآمد با هم رقابت کنندی که براکند یم

 کند ی از جهان منتقل می به مناطقها را ها آن  کارخانهیلي با تعطايها از دولت استفاده و   آنی نابوداي ی کارگریها هياتحاد

 ها کار ني تمام ایدار هي سرماگاه دياز د.  ممنوع اعالم شده استی کارگریها هي اتحادتي و فعالرنديها مردم فق که در آن

 تفرقه ی و مثال برادي تمام تالش خود را بکنگريد  قرار دادن کارگران مقابل همی است اگر برایمنطق.  استیمنطق

 یرلندي و ایسي کارگران انگلني بیمارکس اعتقاد داشت که دشمن. دي قائل شویتي جنساي ی نژادضيها تبع  آننيانداختن ب

است نکته نهفته نيهم حفظ قدرت خود دری برایدار هيتالش سرما که رازگفت یمهاست وقرن نوزدهم علت ضعف آندر  

. داردی موضوع آگاهني از ای طبقه به خوبنيو ا    

 و بدون زندي خود برنامه برندهي آی خود باشند تا بتوانند برای در زندگی شغلتي امنیاي است اگر کارگران جویطق منالبته

 جهت عکس را ی دارهياما منطق سرما.  نامعلوم به سر ببرند فرزندانشان را بزرگ کننديیفردا ازیکه دائما در نگران آن

 ی کارگری دارهيسرما.  خواهد شدشتري نظام بنيها به ا  آنیشد وابستگ باترومهر چه وضع کارگران نامعل. دهد ینشان م

 االمکان ی نظام حتنيا. نامشخص باشدیا ندهيشدن با آرو دست دادن شغل خود و روبه دهد که دائما نگران ازی محيرا ترج

قبولکم را مزدبا دست سخت ویاغلمش وهندنخوا رايیاي مزاچيپاره وقت است که ه ویداد  قراریبه دنبال استخدام کارگران  

    .کنند  

 نمونه به یبرا.  زدتوان ی هم میگري دیها  مثالی انسانی و رشد و تعالیدار هي منطق سرماني تضاد بشي نمایبرا

 هم عتي طبیدار هي سرمایاما برا.  دارندازي سالم نیطي خود به محی بقایها برا انسان. دي فکر کنستي زطي و محعتيطب

 عتي و طبنيمارکس معتقد بود که رفتار معقوالنه با زم.  استشتريب به دست آوردن سود ی برایا لهيراد بشر وسمانند اف

  است درلي زمان متمانيتر کوتاهدر شتري بی که به کسب سود پولیدار هي سرماديد ازديتول با فلسفه ) ها نقطه نظرانساناز(

.کند ی مداي پوسعه خاک و کارگر رشد و تیعني ثروت هيابع اول منفي نظام با تضعنيتضاد کامل قرار دارد و ا    
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. ديري کارگران را در نظر بگتي وضعسازد؟ ی میزيها چه چ  از انسانیدار هيسرما.  دست فراوان استني از ايیها مثال

 از یها بخش ن  آداتيلتو. اند مي و در مقابل اراده و قدرت آن تسلکنند ی کار میدار هي برآورده شدن اهداف سرمایها برا آن

 کامل را یگانگي شدن از درون و از خود بی تهی رابطه نوعني در چهارچوب ادي و تولشود ی نظام محسوب مني ايیدارا

 به سمت مصرف بي ترتنيبد. کنند ی خود را با کاالها پر میزندگ کارگران خالء به وجود آمده درجهينتدر. به دنبال دارد

  رایدي جدیازهاي ن  دارد کهی سعادائم  نظام ني اراي زست،ي نی تصادفیدار هيسرما مساله درني ا.شوند  ی مدهي کشيیگرا

.اوردي را به دست بیشتري را بفروشد و سود بیشتري بیها  کاالقي طرنيخلق کند تا از ا    

ذهن و جسم  که چگونه دهد ی محيمارکس توض.  داردزي نیگري دیها ها روش  شکل انسانريي تغی برایدار هيسرما

 و از کار شود یها انجام دهند کم کم از هم منفک م  کار خاص را در کارخانهکي که تا آخر عمر مجبورند تنها یکارگران

 يی عمل جدانيا. ري منجر شده است؟ خکنند ی نظام کار مني ایرا که بی آالت به نجات کارگرانني ساخت ماشايآ. افتد یم

 تفکر و عمل خود را کامال از دست ی کارگران آزادیدار هيعتقاد مارکس در نظام سرمابه ا. کند ی ملي را تکمیدي یقوا

ها     از آنشاني ذهنیها تي و قابلکنند ی مداي پست تنزل پیها به موجود آن. شوند ی می تهی انساناتي و از خصوصدهند یم

 از ی عاجز و تهیکارگران را به موجودات هي کاال و سرمادي عالوه بر تولیدار هيکه سرما ن کوتاه آ. شود یگرفته م

 به یابيچگونه ممکن است آرمان دست. برند ی لذت مداتي و مصرف کردن تولتي که تنها از مالککند ی ملي تبدتيانسان

 داشته ی سازگاری دارهي شده است با سرمادي بر آن تاک١٩٩٩ مصوب سال ی اساسنون که د رقای انسانیرشد و تعال

 سميالي سوسی به برقرارازي بشر نیقي حقی رشد و تعالايآ.  استینظام اصوال بر ضد منطق رشد انسان نيباشد؟ منطق ا

  که در مادهکي جامعه دموکراتکيها در   آنتيو جلوه کامل هو از افراد بشرکي خالقانه هر ی رشد استعدادهاايندارد؟ آ

  ندارد؟سميالي سوسی به برقرارازي ذکر شده است نی قانون اساسني ا١٠٢  

:مي کنی بررسخواند یم»سميالي سوسیاصول سه گانه مقدمات«چه را که هوگو چاوز   آندي دهاجازه  

دي بر ابزار تولی اجتماعتيمالک -١  

   به دست کارگراندي تولیده سازمان -٢

ی جامعه اشتراککي و اهداف ها ازي نني محصوالت جهت تامديتول -٣  

 ني صحبت کرد؟ تنها از ای درباره رشد همه جانبه انساندي بر ابزار تولیتماع اجتي بدون تحقق مالکتوان ی مچگونه

داران، هي سرمای اهداف شخصني تامیکه برا  آنی افراد بشر به جاتيثمرات فعالو  مایاجتماع مولدی است که قواقيطر  

.رديگ ی قرار مها  انسانی رشد آزادانه تمامري مسر صرف شود دی دولتساالران واني داي خاص یها گروه    

 ی و همبستگی بر اساس همکاری روابط- کنندگاندي تولني تازه بی روابطی بدون برقرارتوان ی عالوه چگونه مبه

 که به کارگران اجازه به کار گرفتن ی انسان صحبت کرد؟ ماداميی درباره رشد توانا-دندي که سازمان دهنده تولیکارگران

 از ی و تهگانهي از خود بیها موجودات  دهند، آنیها نم  کارخانهر را دشانيها تيل فعایزيذهن در کنار جسم و برنامه ر

 آن است که گرينکته د. دانند ی و مصرف کردن کاال متي را تنها در مالکی که خوشمانند ی می باقی انساناتيخصوص

 ی کاال براديتول یکارگران به جااما اگر . ديده ی کار را انجام مني خود ای پس براديکن ی نمدي مردم تولیاگرشما برا

 کاال در ديمثل تول( خود انجام دهند ی منافع شخصني تامی کار را براني اکنند ی میها زندگ  که در جامعه آنیمردم

 خود نگاه یها  به هدفدني رسی برایا لهي وسگري و به عبارت دبي رقاي ی به چشم مشترنيري به ساايآ) یموسسات تعاون



 

 6

 ی مساله اسميالي درک مفهوم اح سوسمانند؟ ی نمی و عاجز باقگانهي از خود بی موجوداتها  آنبي ترتنيبه ا اي آکنند؟ ینم

 داي به آن هدف دست پتوان ی راه است که مني اشاره دارد و تنها از ای انسانی به رشد و تعالهي نظرني ارايمهم است ز

 نقطه که در ني از اتوان یچگونه م:  استني االهمس. رساند یا نمج  شما را به آنی راهچي هدياگر مقصدتان را نشناس. کرد

  اصول آن را در چند جامعهديکه با  ندارد، بلیا جهي نتسميالي در مورد سوسی بحث انتزاعد؟ي به آن هدف رسميا ستادهيآن ا

. کردادهينمونه پ    

 گسترده چه به یکاري داده و برييآن را تغ شکل ی دولتسميبرالي نئولیها استي و سی جهانیدار هي که سرمای اقتصاددر

 مردم در آن به تي آن وجود دارد و به عالوه اکثری رسمريصورت پنهان و چه به صورت آشکار در بخش موسوم به غ

اند چگونه   مناسب محروم شدهی بهداشتیها الت و مراقبتي مثل تحصی رشد انسانهي اولیها ازي از نحانهي وقیشکل

 و ی دولتیها  است اما بخشی و کشاورزعي صناازي مورد نی منابع غنی که دارای در اقتصادد؟يدف رس هني به اتوان یم

توان به ی رفته اند چگونه ملي به تحلینفت سرشاریدرآمد ها کاال با استفاده ازهيرو  ی آن به علت وارد کردن بیخصوص  

د؟يآن هدف رس    

 تي رشد قابلی و برابرند یم به سرتيو محرومفقرآن درزنان در است ویساالر که وجه مشخصه آن پدریا  جامعهدر

یساالر واني فساد و د،يی گرایکه مشترجو سودیا جامعه درد؟ي به آن هدف رستوانيچگونه مکنند ی نمداي مجال پشانيها   

؟ديرس هدف ن به آتوان ی چگونه مکند ی بر آن حکومت میدولت     

 ی مجدد درآمد هاتي در هداتوان ی جهت را منيتالش در ا.  شروع کرديی از جاديبااما . ستي مساله آسان نني اتحقق

 یها  مراقبتالت،ي تحصیعني ی رشد انسانهي اولی هاازيها برآوردن ن  که هدف از آندي ديیها  به سمت برنامهینفت

به خصوص  (یسسات تعاون موی براروي مورد آموزش نني ادر گري دیمثال.  استنهي مناسب و کم هزهي و تغذیبهداشت

 ی گذارهي سرماع،ي کردن مجدد صنای ملقي از طریها و گسترش بخش دولت  از توسعه آنتيو حما) یدر بخش کشاورز

 در توان یها را م  تالشني از اگري دیا نمونه.  بر اساس منابع موجود استی دولتدي جدیها  برنامهیزيمشترک و طرح ر

 اقدامات عبارتند از نيا.  انجام شده استسميالي از اضالع مثلث سوسکيو توسعه هر  رشد ی که برادي دیاقدامات مهم

 یها ازي نني تامی برای از اموال دولتتوان ی مرايز( است یستيها به اموال سوسال  آنلي که مقدمه تبدیگسترش اموال دولت

 شده که از ی بازسازیها  و کارخانهیون موسسات تعاتيري عهده گرفتن مدر کارگرن به ببي؛ ترغ) استفاده کردیاجتماع

 خود را یها يی توانادي جدطي در شراکنند ی مراکز کار مني که در ای کسانرايز (دي رسسميالي به سوستوان ی راه هم منيا

ماي که قادرند مستقديد جی اشتراکی شوراهاسي؛ و به خصوص تاس)کنند ی را درک می همبستگتي و اهمدهنديگسترش م  

. کننديی حوزه خود را شناسایاجتماع یازهاين    

 را دي جدیسميالي سوسی حرکت به سمت برقرارتوانست ی مديي ونزوئال در صورت تای قانون اساسیشنهادي پاصالحات

 رشد و توسعه جي ترود،ي بر ابزار تولی اجتماعتي اصالحات مالکنيهدف از ا.  قدم جلوتر ببردکي کمي و ستيدر قرن ب

 خود و به عالوه استحکام یها تي رشد قابلی براشتري اوقات فراغت بی مردم به جستجوبيترغ و ی کارگریشوراها

 اصالحات در نيا.  بودی د ر قانون اساسی اعمال کننده قدرت مردمی به عنوان بازوهای اشتراکی شوراهایها هيپا

ی تحقق آرمان رشد و تعال شگامي پ وی مشارکتک،يدموکرات  یا  جامعهليراه تشک دری قدم بزرگتوانست ی مدييصورت تا  

. شده است، باشدحي بر آن تصر١٩٩٩ مصوب ی که در قانون اساسیانانس    
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 یها ها و تالش  داران بر رسانههي که تسلط سرماميديبه عنوان مثال ما د.  راه وجود داردني در ایادي موانع زالبته

 ميدان یاما ما همه م.  داشتريلفان چقدر در ترساندن مردم تاث از مخایباني مداخله و پشتی براها ستيالي امپرافتهيسازمان 

گام شي پیا ساختن جامعهبرابرمقاومت در فساد و،یساالر وانيد ازیا  که ملغمهميدانيهمه مما.  بودنيا ازشيکه مشکالت ب  

.کند ی مديد نا ام زنده شده بودشانيام»یواريانقالب بول« را که با ی هنوز هم مردمنيي از پایري گميو تصم    

:کنم ی موانع اشاره مني به اشهي همسمينو ی می من درباره تحوالت ونزوئال مطلبیوقت  

 و ی بزرگ زراع ها، امالک ها، رسانه بانک آن در  نفوذیها  و گروه ی سنتیدار هيسرما و  سمياليامپر  موانع نه فقط نيا

 دي و اساس طبقه جدهي هواداران چاوز را هم که پایدر اردو  عي شايی گرایکه فساد و مشتروارد کننده کاال بل  یها بنگاه

.شود ی شامل مدهند ی مليرا تشک   (bolibourgeoisie   ( »یروايل بویبورژواز«

 خواهند ی مسمياليرا بدون سوسها گفتم که چاوز  آنفيسال گذشته من در توصکه در  استی مرکب از کساندي طبقه جدنيا

هي نظرنيا ازیا  عدهتي حکاکنم یآن صحبت م درشهي که من همیگريمانع د. شوند یو مخالف مدمن بعد با هراما به نظر  

. از اعراب نداردی کارگران محلیريگ مي تصمی راهبردعياصناست که در    

  موضوع توجهني به ادي باميکن ی فکر مسميالي که ما به سه ضلع مثلث سوسی زمانراي زکنم ی مدي نکته آخر تاکني بر امن

طور که گفتم اگر  همان. گذارد ی میرمنفي تاثگري از اضالع لزوما بر دوضلع دکي که عدم رشد و توسعه هر ميداشته باش

 دستورات مقامات مافوق شوند، ذهن ی از فکر و ذهن خود مجبور به اجران استفاده کردی به جاديکارگران در زمان تول

. شوند ی ملي تبدی ذهنیها تي و قابلی انساناتي از خصوصی تهیه موجوداتها ب  افتد و آنی از کار مجيشان به تدر و جسم

.  داردی منفري تاثسميالي بر تمام مراحل ساختن سوسمي هم شاهد بودیطور که در شورو  مساله به حکم ضرورت هماننيا

 قرار دهد؟ در ريث تحت تادي کشور مشغول به ساختن آن هستني که شما درایسميالي سوستواند ی موضوع نمنيچگونه ا

در . شوند ی مليگرا تبد  و مصرفازمندي نیکه کارگران به افراد  بلافتد ی اتفاق میگانگي نه فقط از خود بديزمان تول

  کاالديمورد تول درتواني باشد چگونه مگانهيخود ب ازی افرادري ناپذیري سیازهاي موجود نی اشتراکیازهاي که نیصورت

  کرد؟ها صحبت  آنني تامیبرا  

 شکست کي ی همه پرسجهي نتديشا.  مواجه استیادي با موانع زدي جدسميالي سوسکي ساختن جا ني در اگري عبارت دبه

 از آن شکست توان ی مدهد ی موانع را نشان مني ضرورت مبارزه با اجهي نتني اما اگر مردم درک کنند که اديبه نظر آ

 که ی به کسانشناسند ی که آن را می از جانب کسانهي هدکي و شود ی از آسمان نازل نمسمياليسوس.  ساختیروزي پکي

. ستياند ن  بودهی خوبیها  که در طول سال آدمی به کسانسمسي کری کادوکي سميايسوس. ستي ندارند نیاز آن اطالع

 یاسنون اس افراد را که در قاتيزمان در وضع جامعه و شخص  همراتيي و مساله تغی که شما مفهوم عمل انقالبیزمان

 يیها زمان با ساختن انسان  همسميالي که ساختن سوسديشو ی نکته مني متوجه ادي آمده است درک کن١٩٩٩مصوب 

. کند ی موضوع را درک مني ای چاوز به خوبیآقا. کند ی مداي مبارزه و عمل شما تحقق پجهي و درنتستياليسوس

) « AloPresidente»اودربرنامه اکنون «در مورد کتاب من با عنوان ) ٢٠٠٧  مارس٢٧،مورخ ٢٧٩شماره 

 ني به ادني رسی و تنها را ممکن براست،يالي مدرن سوسیها  ساختن انسانتي خود را ارائه داد و بر اهمنظرات»ميبساز

 و در عمل به دنبال ساختن آن مي عمل کنسميالي به سوسديما با«: او به خصوص گفت.  کردديها، تاک  عمل آنیعنيهدف 

».ميبر  ی نميیصورت راه به جانياريغدر. دهدينمرييرا تغما وسازدي میدي جدیهاما انسان هدف ازني ایبرا تالش .ميباش  
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 ني که در ای کارنيتر  را شکل داد؟ به نظر من مهمدي جدیستياليها و روابط سوس  انسانني اتوان یگونه م  چهني ابنابر

 نيا. کنند ی آن عمل می بر مبنای کارگری اشتراکی است که شوراهای انقالبیس دموکراکي ساختن مي انجام دهديمقطع با

  شي پی انسانیهاتيکه باعث رشد قابل اجتماعات و کارگران هستند، بلیهاييوانا و تازهاي نيیشوراها نه فقط به دنبال شناسا

.کنند ی برقرار مگريد ها با هم  آنیبستگ  همی کنندگان بر مبنادي تولني را بیدي جدی و روابط اجتماعشوند ی مگام    

 که هر چند ستي نی معنني به ای وجه منظورم دموکراسچي به هکنم، ی صحبت می انقالبی که من درباره دموکراسیزمان

 آن یبرقرارعمل و دری دموکراستيمن رعاکه منظوربل. ردي بگمي شما تصمی تا براديده ی میرا نفرکيبه  بار کيسال 

  در کارخانه ها، گام شي پی دموکراسیعني مفهوم نيدرا  یدموکراس.  استگام  شي پستيالي سوسیا  به جامعهندي رسیبرا

.اند  قراردادهی انقالبيیها  به انسانلي تبدري است، که خود را درمسیمحالت، اجتماعات وکمون ها، حکومت مردم  

 دي و تولدي بر ابزار تولی اجتماعتيمالک: کنم ی میادآوري را سميالي سوسی مجددا اصول سه گانه مقدماتجا ني ادر

ها   مثلث انسانني ساخت اضالع اانيجردر.  جامعهیازهاي برآوردن نی کارگران برالهي شده به وسیده  سازمانیاجتماع  

. ضرورت داردی و جمعی رشد کامل فردیها برا  آنیگام شي پکه شوند ی ملي تبدازي نی وبستيالي سوسیهم به افراد  
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