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   ھوگو چاوزدوسيۀ
١  

  : پيشگفتار 

تا .  ويژه ای به ياد ھوگو چاوز تدارک ديده است]دوسيۀ[روندۀ از طريق ايميل اطالع داد که پچ مار۶ميشل کولن روز 

اين ساعت نيمی از مقاالت اين مجموعه به فارسی ترجمه شده و احتماال نيمۀ ديگر نيز به تدريج ترجمه و منتشر خواھد 

  . می دھدو حاال سخن را به ميشل کولن می سپاريم که دربارۀ چگونگی و گردآوری اين مجموعه برای ما توضيح. شد

  با سپاس

  حميد محوی

***  

  

البته با .از تمام رھبران سياسی که تا کنون با آنھا مالقات داشته ام، ھوگو چاوز بيش از ھمه در من تأثير گذاشته است

و باز ھم البته با ابراز . مريکای التين احساس می کرداوليتی که در رابطه با مردم خود و ؤبسيار قوی و مسجھان بينی 

با خواستی که برای ايجاد ). به ويژه در رابطه با فلسطينی ھا(تگی با تمام ملت ھائی که در  مبارزه به سر می برند ھمبس

خاطر خصوصيات انسانی ه به ھمين گونه ب. جبھۀ بين المللی داشت تا سرانجام بشريت از فقر و بی نوائی رھائی يابد

 گوش می دھد، با وجود تمام برنامۀ سنگينی که داشت، زمانی را که وقتی با او حرف می زنيم، با دقت خيلی زيادی. اش

عکس با ه بی ھيچ داعيه ای، ولی ب. بايد اختصاص می داد بی آن که بخواھد از روی مسائل به اختصار عبور کند

ماعی، فروتنی تمام، خواست بسيار قوی برای درک و آموختن از ھر يک، در ھر درجه از سواد و معلومات و مقام اجت
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به يمن چنين خصوصياتی بود که او موفق شد تمامی يک ملت . و خواست شرکت دادن ھمه و اعطای نقش مھم به ھمه

   .را بسيج کند و امپراتوری را با شکست مواجه سازد

او منشأ مريکای التين بازگرداند، و بی گمان اثر آفرينشگرانۀ اچاوز نمرده است، او بذر اميد کاشت، او اميد را به تمام 

  .الھاماتی چند برای افريقا، جھان عرب و اروپا خواھد بود

اين پرونده به شما اجازه می دھد که پی ببريد . پروندۀ چاوز را من به ھمکاری مريم الريبی و ونسان الپی ير آماده کردم

اند، و چرا اياالت متحده چرا اين رھبر يکی از بزرگترين ھای قرن است، و چرا رسانه ھا در پی ابليس نمائی او بوده 

  .سعی دارد انقالب را سرنگون کند

Chavez est un pilier de l'identité vénézuélienne contemporaine - Meriem Laribi 

Interview de Romain Migus, sociologue français vivant à Caracas. 

   مصاحبه با رومن ميگس–مريم الريبی . چاوز ستون ھويت ونزوئالی معاصر است)٢

« L'amour est le combustible de la révolution ? » - Meriem Laribi 

Violence, dictature, populisme ? Entretien avec Vincent, le sous-titreur des vidéos de Chavez. 

  مصاحبه با ونسان الپی ير -عشق سوخت انقالب است؟ مريم الريبی )٣

 

Chavez et la bataille planétaire - Charles Giuseppi 

Pourquoi l'Amérique latine s'est embrasée. 

  شارل گيوسپی. چاوز و نبرد جھانی)۴

Les athées prient pour Chavez - John Brown 

Ni un professionnel de la politique, ni un expert, un homme du peuple. 

  جان براون. خداناباوران برای چاوز دعا می کنند)٥

 

« Tous sont Chavez même sans Chavez » - Fernando Morais 

Pourquoi la révolution lui survivra. 

La révolution, les femmes et la santé - Jean Araud 

A présent, tous les Vénézuéliens ont droit à des soins de qualité et gratuits. 

De la pauvreté extrême à la richesse humaine : les femmes au Venezuela - Jean Araud 

Récit d'une rencontre de Michel Collon avec des Vénézuéliennes. 

  پروندۀ ھوگو چاوز 

  اکسيون-در انوستيگ

  )سايت ميشل کولن (

١  

  ھوگو چاوز نمرده است

  او بذر اميد کاشت،

  !ما ھمه چاوز ھستيم

  ميشل کولن
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 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

  ٢٠١٣ چ مار٧

 

 


