آﯾﺎ ﭘﻨﺲ ﮔﻮواﯾﺪو را ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری وﻧﺰوﺋﻼ ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟!
ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ وﻧﺰوﺋﻼ و »ﺗﻐﯿﲑ رژﯾﻢ«
ﻣﻬﺮان زﻧﮕﻨﻪ
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش والاﺳﱰﯾﺖ ژورﻧﺎل ) ۲۵ژاﻧﻮﯾﻪ  (۲۰۱۹ﺑﺮای وﻧﺰوﺋﻼ »در ﺧﻔﺎ در ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻘﺎﻣﺎت آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ،ﻣﺘﺤﺪﯾﻦ ،ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران و ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن وﻧﺰوﺋﻼ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺧﻮد
ﮔﻮواﯾﺪو ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ« ١ﭘﻨﺲ ﻣﻌﺎون ﺗﺮاﻣﭗ ﺷﺐ ﭘﯿﺶ از روزی ﮐﻪ ﮔﻮواﯾﺪو ﺧﻮد را رﺋﯿﺲ
ﺟﻤﻬﻮر اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮔﻮواﯾﺪو ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ او ﻗﻮل ﺣﻤﺎﯾﺖ داده اﺳﺖ ۲.ﮔﺰارش داده
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﯿﻮت آﺑﺮاﻣﺲ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ ﭼﺎوز  ۲۰۰۲ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻣﺎﻣﻮر وﯾﮋه آﻣﺮﯾﮑﺎ در وﻧﺰوﺋﻼ اﻧﺘﺨﺎب و ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪه اﺳﺖ ۳.او ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ
ﻧﺸﺮﯾﻪی اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﺑﺰرور ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺮان-ﮐﻨﱰا در دوران رﯾﮕﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ دو ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ﺗﻌﻠﯿﻘﯽ ﺷﺪه
اﺳﺖ و در رژﯾﻢ ﺑﻮش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺸﺎور در اﺳﱰاﺗﮋی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻤﺎران اﺷﻐﺎل
ﻋﺮاق ٤ﺷﺪ.

٥

 ۱اﯾﻦ ﺧﱪ در ﻧﺸﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزﺗﺎب ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺮﺟﻤﻪی آزاد ﺟﻤﻼت از
https://www.aa.com.tr/en/americas/us-pence-pledged-support-to-guaido-in-phone-call/1375243
ﮐﻪ از ﻣﺎﺧﺬ اﺻﻠﯽ زﯾﺮﻧﺪ:
https://www.wsj.com/articles/a-call-from-pence-helped-set-an-uncertain-new-course-invenezuela-11548430259
ﻫﻤﭽﻨﲔ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ:
=https://www.democracynow.org/2019/1/28/regime_change_is_not_the_answer?utm_source
Democracy+Now%21&utm_campaign=5223367e9fDaily_Digest_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fa2346a853-5223367e9f192212673
 ۲در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻮق ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ » «Democracy nowﻓﺮﺳﺘﻨﺪهی ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﮔﺰارش دادهاﻧﺪ.
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https://www.nzz.ch/international/pompeo-ernennt-umstrittenen-diplomaten-zum-venezuelasondergesandten-ld.1454849
https://de.sputniknews.com/politik/20190126323720962-usa-venezuela-putsch-diplomatelliott-abrams/
https://www.rt.com/usa/449756-abrams-pompeo-venezuela-iran-contra/
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https://en.wikipedia.org/wiki/Elliott_Abrams
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اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ را از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪﻫﺪ :از ﯾﮏ ﺳﻮ اﺳﱰاﺗﮋی ﻧﺌﻮﮐﻠﻮﻧﯿﺎل آﻣﺮﯾﮑﺎ ﮐﻪ ﻫﺪف در
آن ﺗﻐﯿﲑ رژﯾﻢﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب از ﻣﻨﻈﺮ ﺣﮑﺎم آﻣﺮﯾﮑﺎﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﻮرد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺪام رژﯾﻢ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﻣﯽﺗﻮان اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﻢ در ﻣﻮرد
اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺌﻮﮐﻠﻮﻧﯿﺎل رژﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺤﻠﯽ از اﻋﺮاب در ﺗﻌﯿﲔ ﯾﮏ رژﯾﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﲔ آزادی-ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﺎن اﺟﻤﺎع وﺟﻮد دارد.
درﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﻨﺪ دﻫﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻋﺮاق ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،روﻧﺪ ﺳﻮری ﺷﺪن ﺳﻮرﯾﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن
اﺳﺖ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﲔ ﮐﻪ ﻣﻮﻧﺮوﺋﻪ ،در ﻗﺮن  ،۱۹آن را ﺣﯿﺎت ﺧﻠﻮت آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﻮاﺳﻄﻪی
ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﮐﻮدﺗﺎ و ﺟﻨﮓ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺗﺤﺮﯾﻢ دوﻟﺖ آﻟﻨﺪه و ﮐﻮدﺗﺎی ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ(.
»ﻣﻄﻠﻮب/ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب« از ﻣﻨﻈﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻣﺮی ﻧﺴﺒﯽ و ﺳﯿﺎل اﺳﺖ و ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ،ﻫﺮ
ﺟﺎ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا و وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ رژﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺟﺎزه داده اﺳﺖ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﮔﺮوهﻫﺎی
ﻣﺤﻠﯽ )ﮐﻨﱰا در ﻧﯿﮑﺎراﮔﻮﺋﻪ( ﭼﻪ از دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ )ﮔﺮاﻧﺎدا ،ﻋﺮاق و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ،ﭼﻪ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﺤﺮﯾﻢ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺳﭙﺲ ﮐﻮدﺗﺎ )ﺷﯿﻠﯽ ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ( ،و اﺧﲑا »اﻧﻘﻼﺑﺎت« رﻧﮕﯽ )ﺳﺒﺰ ،ﻧﺎرﻧﺠﯽ و ﺑﻨﻔﺶ ،اوﮐﺮاﯾﻦ
و ﻏﲑه( .اﯾﺪهآل ﺑﺮای آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ رژﯾﻤﯽ اﺳﺖ ﻧﺌﻮﮐﻠﻮﻧﯿﺎل ﻫﻤﭽﻮن رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎی ﭘﻬﻠﻮی،
رژﯾﻢ ﮐﻮدﺗﺎی ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ در ﺷﯿﻠﯽ و ﯾﺎ اﻟﺴﯿﺴﯽ در ﻣﺼﺮ .ﻋﺪم رواﺋﯽ )ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ( دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رواﺋﯽ رژﯾﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ .اﯾﻦ را اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ،
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺎ رژﯾﻤﯽ ﻧﺎروا ﺳﺮو ﮐﺎر دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض اﺳﱰاﺗﮋی ﺗﻐﯿﲑ رژﯾﻢ ﻗﺮار دارد .ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل در
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺘﯽ رژﯾﻢ ﻧﻮرﯾﻪﮔﺎ در ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ را ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﲑ داده اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ از
ﺳﯿﺎ دﺳﺘﻤﺰد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ وﻧﺰوﺋﻼ در اﻣﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﻣﻨﯿﺖ
ﮐﺸﻮری را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻓﮑﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب دﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽﺷﻮد ،آﻧﮕﺎه ﭘﯽ ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪی اﻣﻨﯿﺖ و اﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﺘﺪﻻﻻت در ﻣﻮرد ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺳﺨﻨﻮریﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺗﻮﺧﺎﱃ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﻔﻆ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺌﻮﮐﻠﻮﻧﯿﺎل ﯾﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .در زﯾﺮ ﻋﻠﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮدن وﻧﺰوﺋﻼ ﻧﺸﺎن داده
ﺧﻮاﻫﺪ.
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ در وﻧﺰوﺋﻼ ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎدی-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮﺟﻮد در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ )و ﺟﺎﯾﮕﺎه آﻧﺎن در ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ( اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ رژﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ
و اﻗﻤﺎرش )در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮔﺮوه ﻟﯿﻤﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﲔ (٦ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺣﻠﻘﻪی ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ
اﺑﺰارﻫﺎﺋﯽ ﻧﻈﲑ ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﻏﲑه ،ﺑﺮ ﺑﺴﱰ داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ذاﺗﺶ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ،در اﯾﻦ
 ٦در اﯾﻦ ﮔﺮوه  ۱۲ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﲔ ﺷﺮﮐﺖ دارﻧﺪ ،ﺳﻪ دوﻟﺖ راﺳﺘﮕﺮای ﺑﺮزﯾﻞ ،اﮐﻮادور و ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻏﺎﻟﺒﻨﺪ.

ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻐﯿﲑ رژﯾﻢ و ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢﻫﺎی ﺣﺎ ﮐﻢ دﺳﺖ ﺑﯿﺎﺑﻨﺪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ آن ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﻮﻧﺪ.
در وﻧﺰوﺋﻼ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻧﺌﻮﮐﻠﻮﻧﯿﺎل ﺧﻮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺪان ﻓﺎﺻﻠﻪای ﻧﺪارد ،ا ﮔﺮ از ﻣﺎدورو ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ در ﺳﻄﺢ دول )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﱃ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﻮﺳﻂ روﺳﯿﻪ ،ﭼﲔ و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ(
ﻧﺸﻮد .ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ رژﯾﻢ اﻣﺮوز ،دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﻋﻤﻼ رﺑﻂ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﺎوز و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی او ﻧﺪارد
و از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﺴﱰدهی ﻣﺮدﻣﯽای ﮐﻪ ﭼﺎوز داﺷﺖ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و دور از ذﻫﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮودﺳﺘﺎن
ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی از ﮐﻮدﺗﺎی رﺳﺎﻧﻪای ﯾﺎ ﺳﻨﺘﯽ ،اﮔﺮ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﺮﯾﺰﻧﺪ و
ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻮدﺗﺎی ﻗﺒﻠﯽ از رژﯾﻢ دﻓﺎع ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﲑوﻫﺎی ﻓﺮودﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪی ﺣﺎﻣﯽ
ﭼﺎوز دﯾﮕﺮ از رژﯾﻢ ﻣﺎدورو ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﲑوﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪی ﭼﭗ ﻧﯿﺰ راه ﺳﻮم ،ﯾﻌﻨﯽ
ﻧﻪ ﻣﺎدورو و ﻧﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ا ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽرﺳﺪ در ﺑﲔ دو ﺟﻨﺎح ﺑﻮرژواﺋﯽ ﻏﺎﻟﺐ و ﻣﻐﻠﻮب ،اﮔﺮ اﺗﻔﺎق وﯾﮋهای ﻧﯿﺎﻓﺘﺪ ،ﺷﺎﻧﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ(.
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎدورو ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳﺮان ارﺗﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﮐﻞ ﭘﺴﺖﻫﺎی
ﮐﺎﺑﯿﻨﻪی او را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز از او ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭼﺎوز ﭼﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ؟ ﭼﺎوز ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۱۹۹۸در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪ ،در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی
آﻣﺮﯾﮑﺎ رو ﺑﻪ ﺟﻨﻮب )ﮐﻮﺑﺎ و ﮔﻮاﺗﻤﺎﻻ (...آورد ،و در وﺟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در داﺧﻞ ﺑﺎ ﻣﻠﯽ ﮐﺮدن ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﺰرگ )در ﺑﺨﺶ ﻧﻔﺖ( از ﯾﮏ ﺳﻮ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮔﺴﱰده ﮐﻪ در ﻣﺮﮐﺰ آن
اﺻﻼح ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ،ﺑﯿﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺷﻬﺮی
ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺮدن وﺿﻊ زﻣﲔ در ﻣﺤﻼت ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﲔﻫﺎ و ﯾﮏ اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و
ﺑﺴﯿﺎری اﻣﻮر ﺧﺮد و ﮐﻼن دﯾﮕﺮ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﯿﺎد راﺑﻄﻪی ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دﺳﺖ ﺑﺰﻧﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻐﯿﲑ در ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﯾﺎ اﺻﻮﻻ ﻗﺎﺑﻞ دواﻣﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری داﺧﻠﯽ و ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺪﺷﻪ وارد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻗﺪاﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﮐﯿﻨﺰی ﭼﭗ) ۷ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮگﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪال آن
ﮔﻨﺎه ﮐﺒﲑه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ( ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻓﻘﺮا از  ۵۰٪اﻫﺎﱃ ﮐﻪ ﺑﻪ  ۲۵٫۴٪در ﺳﺎل  ۲۰۱۲ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺶ
ﻓﻘﺮ ﻣﻔﺮط از  ۱۰٫۸درﺻﺪ  ۱۹۹۸ﺑﻪ  ۵٫۴درﺻﺪ  ۲۰۱۴ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ) ۸.ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد .در
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪی ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن ﭼﺎوز ﺗﺎ
ﺳﺎل ﺑﻌﺪاز ﻣﺮگ او را ﻣﯽﺗﻮان روﺋﯿﺖ ﮐﺮد (۹.اﮔﺮ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ اﺻﻼﺣﺎت ﭼﺎوز ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﲑ
Raul Zelik, Venezuelas „bolivarianischer Prozess“ Mit Gilles Deleuze in Caracas
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 ۹ﻣﻨﺒﻊ ﻋﮑﺲ:

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻓﺰاﯾﺶ دﺳﺘﻤﺰد و ﺟﺰء ﺳﺒﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﲑوی ﮐﺎر ﺿﺮوریاﻧﺪ ﯾﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺑﺴﱰ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮوری ﺗﻠﻘﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ دوام ﺑﯿﺂورﻧﺪ و اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪل ﺑﻪ ﺳﻨﺖ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﻮﻧﺪ.

از ﻧﻈﺮ ﺻﻨﺪوق ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ )در اﯾﻨﺠﺎ آﻣﺮﯾﮑﺎ( اﯾﻦ ﻣﺪل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪل ﺑﻪ ﻣﺪﱃ ﺑﺮای ﻣﺮدم
آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﲔ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ ﺑﺸﻮد ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﲑوی ﮐﺎر ارزان ﮐﻪ از ارﮐﺎن ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻣﺮﭙﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ
ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ در ﺟﻬﺎن اﺳﺖ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺳﺌﻮال
ﻗﺮار ﺑﮕﲑد ،آﻧﻄﻮر ﮐﻪ در »ﻣﻮج ﺻﻮرﺗﯽ« ۱۰در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﲔ دﯾﺪه ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ،
https://www.telesurenglish.net/analysis/What-Marxism-Teaches-Us-About-Protests-in-Venezuela-201705220004.html
» ۱۰ﻣﻮج ﺻﻮرﺗﯽ« ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ از رﻫﱪان ﭼﭗﮔﺮا در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﲔ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﻘﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻣﻮراﻟﺲ در ﺑﻮﻟﯿﻮی ،ﮐﻮررا در اﮐﻮادور و ﻏﲑه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮﺿﻌﯽ اﻧﺘﻘﺎدی داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﱰاﺗﮋی »ﺗﻐﯿﲑ رژﯾﻢ« در وﻧﺰوﺋﻼ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺰ :ﻧﲑوی ﮐﺎر
ارزاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ارزان ﺑﻤﺎﻧﺪ ،ﻣﺎدهی ﺧﺎم ،ﻧﻔﺖ )ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ وﻧﺰوﺋﻼ در ﮐﻨﺎر ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن و ﻏﲑه( از ﻃﺮﯾﻖ
دﺳﺘﮑﺎری ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻗﯿﻤﺖ آن را ﺗﻌﯿﲔ ﮐﺮد ،و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی روﺳﯽ و ﭼﯿﻨﯽ ﮐﻪ در وﻧﺰوﺋﻼ
ﺣﻀﻮر ﺟﺪی ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎ اﺑﺰار ﺳﯿﺎﺳﯽ )ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻧﻈﺎﻣﯽ(! )از دﻻﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ(.
ﻫﻤﲔ دو دﺳﺘﻪ اﻗﺪام ﻓﻮق ﭼﺎوز ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ رژﯾﻢ ﻣﻨﺘﺨﺐ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﭼﺎوز ﮐﻪ
ﻣﺤﺼﻮل ﯾﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺘﺤﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ۱۱،در ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﲑد ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ او ﯾﮏ ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داده و ﭼﻨﺪ
روز ﻗﺪرت از او ﺳﻠﺐ ﺷﻮد ،و ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﺼﺎب  ۶۰روزهی ﻣﺪﯾﺮان دوﻟﺖ او را ﺗﺎ ﻣﺮز
ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﺑﱪﻧﺪ .ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﺮب دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در ﺳﺎل  ۲۰۰۲ﻧﯿﺰ
دﯾﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ در اﯾﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎی  ۲۰۰۲و ﮐﻮدﺗﺎی آﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﮐﻮدﺗﺎی رﺳﺎﻧﻪای
ﻧﯿﺰ اﻃﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﻨﺎد وﯾﮑﯽﻟﯿﮏ ۱۲ﺑﺨﺸﯽ از اﺳﱰاﺗﮋی »ﺗﻐﯿﲑ رژﯾﻢ« در وﻧﺰوﺋﻼ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎ را در واﻗﻊ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﺗﻈﺎﻫﺮات و ﮔﺮدﻫﻤﺎﺋﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ
ادارات دوﻟﺘﯽ و ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺷﮑﺴﺖ دادﻧﺪ .ﮐﻮدﺗﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﯿﺸﱰ
در وﻧﺰوﺋﻼ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺧﯽ آن را آﻏﺎز اﻧﻘﻼب ﺑﻮﻟﯿﻮاری ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ۱۳.ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺑﺎ
ﺑﺮﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﱳ اﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ »ﺗﻐﯿﲑ رژﯾﻢ« اﻓﺰودﻧﺪ.
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ وﻧﺰوﺋﻼ را اﻣﺎ ﺳﻘﻮط ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ )ژوﺋﻦ  (۲۰۱۴در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن و
ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ۱٤ﻗﺎﺑﻞ روﺋﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺗﺠﻠﯿﺎت ﺳﺎﺧﺖ ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻘﺶ ﻧﻔﺖ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را ذﮐﺮ ﮐﺮد .ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ در ﮐﻞ ﺻﺎدرات  ۹۱٫۶٪ﺑﺮای
ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﭼﺎوز ،در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺑﻮده اﺳﺖ و از ﻃﺮﯾﻖ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﮐﻞ« واردات ﺗﺎﻣﲔ
ﻣﺎﱃ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ را دوﻟﺖ در اﺧﺘﯿﺎر دارد ،ﺑﯿﺶ از
ﻧﯿﻤﯽ از واردات را ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ اداره ﻣﯽﮐﻨﺪ.

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-21682064
https://en.wikipedia.org/wiki/Pink_tide

 ۱۱ﺑﻪ راﺋﻮل زﻟﯿﮏ ،ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
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 ۱٤ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﯾﮏ رﻗﻢ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ۱٫۲ :ﻣﯿﻠﯿﺎرد از داراﺋﯽ وﻧﺰوﺋﻼ در ﺑﻠﮋﯾﮏ ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻣﺴﺪود ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺳﺎﺧﺖ واردات و ﺻﺎدرات ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در دوران ﭼﺎوز-ﻣﺎدورو ﺗﻐﯿﲑ ﺟﺪی ﻧﮑﺮد،
ﺑﻠﮑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .۱٥ﺗﻼشﻫﺎی دورهی ﭼﺎوز در ﺟﻬﺖ اﺻﻼح ﺟﺰﺋﯽ ﺳﺎﺧﺖ
اﻗﺘﺼﺎدی )از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺗﻌﺎوﻧﯽﻫﺎ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی و ﻏﲑه ﮐﻪ اﻣﺮوز ورﺷﮑﺴﺘﻪاﻧﺪ( ﻋﻤﺪﺗﺎ
ﺑﻮاﺳﻄﻪی ﻣﻘﺎوﻣﺖ در دﺳﺘﮕﺎه اداری و ﻓﺴﺎد )ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ( در »ﺗﻐﯿﲑ« ﺳﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ
ﺟﺎﺋﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .دوران ﭼﺎوز و ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ-اﻗﺘﺼﺎدی او را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻓﺮاﻃﯽ در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ
ﺧﻼﺻﻪ ﮐﺮد :ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﲔ ﻓﺮودﺳﺘﺎن )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﻬﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺎر ﮐﻮﭼﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ(.
ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﭼﺎوز ) (۲۰۱۳ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺨﺸﯽ از درآﻣﺪ ﺑﲔ ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪی اﺗﺤﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽی رژﯾﻢ ﻣﺎدورو ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮرد.
در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ﺑﺎ ﭘﲑوزی ﻧﲑوﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﮕﺎرشﻫﺎی ﭘﯿﺸﲔ وﻧﺰوﺋﻼ و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪی ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻏﺮﺑﯽ را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺎدورو ﺗﻮﺳﻂ اﮐﺜﺮﯾﺖ وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽﻫﺎ رد
ﺷﺪ .از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎران ﺧﻮاﻫﺎن ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ و ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﱳ ﻣﺎدورو و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ از
دورهی ﭼﺎوز ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺒﺎرزات وارد ﯾﮏ ﻓﺎز ﻧﻮﯾﻦ ﺷﺪ .دﯾﻮان ﻋﺎﱃ )ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ( ﭘﺎرﻟﻤﺎن را در ﺳﺎل
 ۲۰۱۷ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﻣﺨﺪوش ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﻮد .ﯾﮑﯽ از دﻻﺋﻞ درﮔﲑی دﯾﻮان
ﻋﺎﱃ ﺑﺎ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﻘﻠﺐ ﮐﺮده و رای ﻣﺮدم را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ.
دﯾﻮان ﻋﺎﱃ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﺑﻪ آن ﮔﺮدن ﻧﻨﻬﺎد؛ در ﮔﲑی
دﯾﮕﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺮﮐﻨﺎری ﻣﺎدورو ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺎدورو وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺗﻮﺳﻂ
دﯾﻮان ﻋﺎﱃ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪ .ﺑﺎ دﻋﻮت ﭘﺎرﻟﻤﺎن از ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﲔ ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ در وﻧﺰوﺋﻼ
ﮐﻪ دﯾﻮان ﻋﺎﱃ آن را ﺧﺪﺷﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ و اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺸﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ﭘﺎرﻟﻤﺎن ﻣﻨﺤﻞ ﺷﺪ.

۱٦

ﺷﮑﺴﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ﻓﻮق اﻣﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺎﻫﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻓﺮودﺳﺘﺎن و ﺗﺎﺛﲑات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی
اﺳﺖ .در وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ .در واﻗﻊ در ﺳﺎﺧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽای ﮐﻪ ﻣﺜﻞ
وﻧﺰوﺋﻼ )و ﯾﺎ اﯾﺮان( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺧﺎم و ﺻﺪور آن ﺷﮑﻞﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺎزار ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎدهی ﺧﺎم و
ﻗﯿﻤﺖ آن ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎﻫﺶ و ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﯿﺰان ﺻﺪور آن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ اﻧﺒﺎﺷﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻤﺎم ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎﺛﲑ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﲑ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در ﭘﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ وﺿﻊ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ﻣﯽﺗﻮان در ﯾﮏ ﺑﺤﺮان ﻣﺸﺨﺺ از ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﺣﺮف زد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ
دﯾﮕﺮی از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرا ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اواﺧﺮ ﺳﺎلﻫﺎی ﻧﻮد وﻧﺰوﺋﻼ  ۳٫۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺪود
 ۱٫۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﺛﺮات اﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺮ ارزش ﭘﻮل ،ﺑﯿﻼنﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﻮدﺟﻪی
Aaron Tauss, ebda.
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 ۱٦ﺑﺮای ﮔﺰارش ﻣﻔﺼﻞ درﮔﲑیﻫﺎی ﺑﲔ ﺳﻪ ﻗﻮه در وﻧﺰوﺋﻼ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ:
https://diefreiheitsliebe.de/politik/was-geschieht-wirklich-in-venezuela/

دوﻟﺖ و اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ روﺷﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﻪ  ۱۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺗﺨﻤﲔ زده
ﻣﯽﺷﻮد ،و ﻋﺪم وﺟﻮد ذﺧﲑهی ارزی ﮐﺎﻓﯽ ،ﮐﺸﻮر دﭼﺎر ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ارزی ،و ﮐﺎﻫﺶ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ دوﻟﺖ
دﭼﺎر ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺷﻮد ،ﭘﻮل ﮐﺸﻮر ﺳﻘﻮط ﮐﺮده ،ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ
)ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ -۱۶٫۶ ،درﺻﺪ  (۲۰۱۷ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزی ،ﻧﺤﻮهی
ادارهی درآﻣﺪ ارزی ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻧﺤﻮهی ﺗﺨﺼﯿﺺ آن ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺗﻌﺎدل ﺻﺎدرات
و واردات ،و ﻧﺤﻮهی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻣﺎزاد اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای دورهی اﻗﺘﺼﺎدی در اﻗﺘﺼﺎد ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ ﺗﻌﯿﲔ ﮐﻨﻨﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎ ﭼﺎپ اﺳﮑﻨﺎس و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ( ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ
ﺷﺪ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از درآﻣﺪ ارزی ﮐﺸﻮر در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﺮای واردات ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽﮔﲑد
)ﮐﻪ ﯾﺎ وارد ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ ارزی در داﺧﻞ و
ﺧﺎرج ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﭽﻪ وارد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎﻻی وارداﺗﯽ ﻣﺠﺪدا ،ﺑﻪ ﻃﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻏﲑ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ( ﯾﺎ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﭘﻮﱃ ) ۳۳۱۱ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ (۱۷و ﻏﲑه ﻗﺮار ﺑﻮده
اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮی ﺑﺤﺮان ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد .ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﯽ در اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ واردات) ،ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺳﻘﻮط ﭘﻮل در
اﺛﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺻﺎدرات ﻧﻔﺖ( ﺑﺎزار ﺳﯿﺎه ارز ،دﺳﺘﮑﺎری ارز ﭼﻪ از ﺧﺎرج ۱۸و ﭼﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻨﺘﻔﻊ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻘﻮط ﺑﯿﺸﱰ ارز ﻣﻠﯽ ،اﺣﺘﮑﺎر ،ﻓﺴﺎد در ﺣﻮزهی واردات،
ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽای ﮐﻪ ﺑﺎ ارز دوﻟﺘﯽ و ﺳﻮﺑﺴﯿﺪ وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮق و آب،
ﺑﻮرسﺑﺎزی ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﺼﻮﯾﺮ روزﻣﺮه در وﻧﺰوﺋﻼ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻌﻨﺎی ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺗﻮرم ،ﻋﺪم اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و
رﺷﺪ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ .اﻣﺮوز ﯾﮏ رﮐﻮد ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻢ ﻧﻈﲑ ﺑﺮ وﻧﺰوﺋﻼ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ .ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ-اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺤﺮان روﺷﻦ اﺳﺖ :ﻓﻘﲑﺗﺮ ﺷﺪن ﻓﻘﲑان و از دﺳﺖ رﻓﱳ آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در دوران اوﻟﯿﻪی
ﭼﺎوز ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ و ﻋﺪم ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ از آﻧﺎن از ﻣﺎدورو.
دو ﺗﻔﺴﲑ ﻣﺎدورو و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از ﺑﺤﺮان ﻫﯿﭽﯿﮏ ﺑﻪ ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ ﺑﻮدن ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداراﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻠﻞ اﺻﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰ اﺷﺎره ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ دو
ﺗﻔﺴﲑ را در ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ و در ﺳﻄﺢ دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﮑﻤﻞ ﻫﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﻮد .ﻣﺎدورو ﻋﻠﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺸﮑﻼت را
آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی روزاﻓﺰون و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻋﻠﻞ را ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ارﺗﺒﺎط
ﺟﻤﻌﯽ ﻏﺮﺑﯽ آن را ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺪم ﮐﺎرداﻧﯽ ﻣﺎدورو ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی رژﯾﻢ و ﻓﺴﺎد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﻃﺒﻌﺎ
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﻣﻮاﺿﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺌﻮﻟﯿﱪال اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﻈﲑ دﺧﺎﻟﺖﻫﺎی
ﻓﯽﻧﻔﺴﻪی دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺧﺮاﺑﯽ اوﺿﺎع ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ،ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺮای

https://amerika21.de/analyse/187995/kritik-wirtschaftskrieger-venezuela
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 ۱۸در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺘﮑﺎری ارز از ﺧﺎرج رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ:
Aaron Tauss,ebda.

اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار را دارﻧﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﻘﺪﻣﻪی ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ را ﺑﻌﺪاز ﮐﺴﺐ
ﻗﺪرت ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﯿﺂورﻧﺪ ،اﮔﺮ ﻗﺪرت را ﮐﺴﺐ ﺑﮑﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻟﺶ ﻫﺴﺖ .ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮای اﭘﻮزﯾﺴﻮن راﺳﺘﮕﺮا،
وﻗﺘﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺖ و ﻓﺴﺎد ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﯾﺎن داد ،ﻓﻘﻂ ﺗﻐﯿﲑ در
ﻧﺤﻮهی ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﲔ ﺑﺎﻻﺋﯽﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی و ﺳﺮﭙدن آن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭼﻨﺪﻣﻠﯿﺘﯽ،
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی روﺳﯽ و ﭼﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺣﺬف ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
دوران ﭼﺎوز ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ واﻧﻤﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ اﻣﯿﺪوارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ »ﺷﻮکﺗﺮاﭘﯽ«) ۱۹ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪی اﻋﺘﺒﺎرات ﺧﺎرﺟﯽ( ﻣﺴﺌﻠﻪی ﺗﻮرم را ﺣﻞ
ﺑﮑﻨﻨﺪ .ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﮐﺸﺘﺎر و ﺷﮑﻨﺠﻪ در دوران ﺷﻮکﺗﺮاﭘﯽ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺷﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺑﻪ
ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ﺟﺎﯾﺰهی ﺻﻠﺢ ﻧﻮﺑﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ،و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎر در وﻧﺰوﺋﻼ ﺗﮑﺮار ﺷﻮﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪی
اﻗﺘﺼﺎدی دوران ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ﯾﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻮکﺗﺮاﭘﯽ ،ﻧﺘﯿﺠﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﱃ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﻮﻗﺖ ﭘﯽ
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن وﻧﺰوﺋﻼ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﱃ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻐﯿﲑ در ﺗﻮزﯾﻊ
درآﻣﺪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ ،ﺣﺘﯽ ﻧﺎﺑﻮدی از ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی-ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﮐﺎﻓﯽ
اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﺑﲔ  ۱۹۸۰ -۱۹۷۳ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ  ۱۷در ﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و وﻗﺘﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪ  ۴۵٪از اﻫﺎﱃ ﺷﯿﻠﯽ زﯾﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻘﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ  ۱۰٪ﺑﺎﻻ ﺛﺮوﺗﺸﺎن را در
دورهی او ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﺳﻬﻢ ﺷﯿﻠﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ۳٫۵۴درﺻﺪ در  ۱۹۷۳ﺑﻮد۱۹۹۰ ،
ﺑﻪ  ۱٫۵۳ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در دوران ﺷﻮکﺗﺮاﭘﯽ زﯾﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺟﻬﺎن
ﻗﺮار داﺷﺖ ۲۰.ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد :از ﺗﻐﯿﲑی ﺣﺘﯽ ﺟﺰﺋﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﲑاﻣﻮﻧﯽ در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﯿﻠﯽ اﺻﻮﻻ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﺮف زد .ﮐﻤﺎ ﮐﺎن ﺷﯿﻠﯽ ﻣﺲ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ در دوران ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﺎدر ﻣﯽ ﮐﺮد و
ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻣﺮدم اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺎﺟﻌﻪآﻣﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺎدورو ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪی ﺣﯿﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی )ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ،و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی دورهای اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ،ﭼﺎپ ﭘﻮل و

۱۹

در ﻣﻮرد ﺷﻮکﺗﺮاﭘﯽ رﺟﻮع ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﻮک اﺳﱰاﺗﮋی ﻧﻮﺷﺘﻪی ﻧﻮآﻣﯽ ﮐﻼﯾﻦ .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ

)دﮐﱰﯾﻦ ﺷﻮک  :ﻇﻬﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻓﺎﺟﻌﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﻠﲔ( و ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻧﯿﺰ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
زﯾﺮ ﻧﻮﯾﺲ ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ:
https://vimeo.com/101724204
ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻋﻠﲑﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻮﺿﻊ ﮐﯿﻨﺰی ﭼﭗ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،را ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺻﯿﻪ
ﮐﺮد .ﻧﺴﺨﻪی ﻓﺎرﺳﯽ و ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ زﺑﺎنﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،در اﯾﻨﱰﻧﺖ ﻣﺠﺎﻧﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
https://jungle.world/artikel/2013/36/das-scheitern-der-chicago-boys
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ﺳﯿﺎﺳﺖ ارزی ،ﻧﺤﻮهی ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺑﻮدﺟﻪ و ﻏﲑه( اﺷﺎره ﺷﺪ .ﺑﺮای رد آﻧﺎن و ﻧﺸﺎن دادن ﮐﺎرا ﻧﺒﻮدن اﯾﻦ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﺘﺎﯾﺞ آﻧﺎن ﻗﺎﺑﻞ روﺋﯿﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻖ »ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ« ﻣﺎدورو و ﻓﺴﺎد را درﯾﺎﺑﺪ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎدهی زﯾﺮ
در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﲑد :در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺷﺮق ﮐﻠﻤﺒﯿﺎ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪی وﻧﺰوﺋﻼ ﻗﻔﺴﻪﻫﺎ ﭘﺮ از ﮐﺎﻻﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ دوﻟﺖ وﻧﺰوﺋﻼ از ﻗﺒﻞ درآﻣﺪ ﻧﻔﺘﯽ ﺑﺮای »وﻧﺰوﺋﻼﺋﯽﻫﺎ« ﺧﺮﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻻﻫﺎ در وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﻤﯿﺎب
و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯽاﻧﺪ.

۲۱

آﯾﺎ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﯿﺎن ﺑﺪون ﻫﻤﮑﺎری ﻣﻘﺎﻣﺎت دوﻟﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ وﺿﻊ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﮑﻨﻨﺪ؟ اﮔﺮ ﺳﻮژهﻫﺎی
ﺗﻮزﯾﻊ و اﺧﺘﺼﺎص ارز ﺑﺮای واردات ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ وارد ﮐﻨﻨﺪه ،ﻧﺤﻮهی ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ
)ﺗﺠﺎر ﺑﺰرگ ﻣﺤﻠﯽ( و  ...در وﻧﺰوﺋﻼ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﲑﯾﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺌﻮال ﻓﻮق ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻫﯿﻢ .ﺟﺰﺋﯽ از
اﯾﻦ روﻧﺪ در وﻧﺰوﺋﻼ ﻧﻈﲑ روﻧﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﻧﺤﻮهی اﺧﺘﺼﺎص ارز دوﻟﺘﯽ ) ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ(
ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﱪال روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای واردات ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن )و اﯾﻀﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻪ ﭘﱰوﺷﯿﻤﯽ(
در ﻫﻤﲔ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﻓﺴﺎد در اﺧﺘﺼﺎص ارز ،ﻋﺪم واردات ﺑﺎ آن ارز ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و
اﺧﺘﺼﺎص آن ﺑﻪ ﺑﻮرسﺑﺎزی ،و ﯾﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ارز دوﻟﺘﯽ وارد )ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﺎل
ﭘﱰوﺷﯿﻤﯽ( ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ارز آزاد ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎدورو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﺪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﺗﻐﯿﲑی ﺑﺪﻫﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻﯾﻪی ﻧﻮﭘﺎی ﺑﻮرژوازی ،ﮐﻪ
ﭘﺎﯾﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺪرﺗﺶ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﻮژهی اﺻﻠﯽ در روﻧﺪ ﻓﻮق اﺳﺖ ،را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،و ﺑﺎ
از دﺳﺖ دادن ﺣﻤﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻘﻮط ﻣﯽﮐﻨﺪ .در وﻧﺰوﺋﻼی اﻣﺮوز ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت و ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﯾﮏ
ﭘﺎرادﮐﺲ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪرت داﺷﺖ ،و داﺷﱳ ﻗﺪرت در وﻧﺰوﺋﻼ ﻣﻨﻮط اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻓﺴﺎد )اﮔﺮ ﻓﺎ ﮐﺘﻮر ﻓﺮودﺳﺘﺎن را ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﻗﺪرت ﭼﺎوز ﺑﻮد ،ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ ،ﮐﻪ ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ( .ﺑﺪون ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮدوﺳﺘﺎن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺪرت را ﮐﺴﺐ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺧﻮدش ﻓﺎﺳﺪ
اﺳﺖ) .در ﻫﻤﲔ ﭼﻨﺪ ﮔﺰاره اﺧﲑ ﺟﻮاب و راه ﺣﻞ ﺑﺤﺮان وﻧﺰوﺋﻼ ﻧﯿﺰ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ (.در دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺟﺎﻧﯽ و
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،اﮔﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ را ﺟﺎﻧﯽ و ﻣﺎدورو را ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺑﮑﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻓﻮق ﺳﻬﻢ اﺻﻠﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
در ﺟﻨﺎﯾﺖ ،اﮔﺮ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺻﻮرت ﺑﮕﲑد و ﻣﺎدورو ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺑﺸﻮد ،ﺗﺎ ﺣﺪودی روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد :ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﱳ
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻓﺮودﺳﺘﺎن.
در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﻮا در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺑﲔاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺑﻪ ﻗﺴﻤﯽ ﺑﻪ
ﻧﻔﻊ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺗﺎ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ آﯾﻨﺪهی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻣﺎدورو ﻣﺬا ﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ،
ﯾﺎ دﻗﯿﻘﱰ ﺑﻪ ﺳﻬﻤﯽ از ﻗﺪرت )و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻬﻤﯽ از اﺳﺘﺜﻤﺎر و ﻏﺎرت( رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را
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ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی از دﺳﺖ رﻓﱳ ﻫﺴﺘﯽ-ﺧﻮاﺳﺖ ﻻﯾﻪی ﻣﺴﻠﻂ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮ وﺿﻌﯿﺖ
ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ در وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی ﻧﺎﻇﺮان در وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎدورو ﺑﺎ اﺟﺮای درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺮک دﯾﭙﻠﻤﺎتﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ و
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮔﻮواﯾﺪا از آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻻزم را ﺑﺮای دﺧﺎﻟﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ .آﯾﺎ اﯾﻦ اﻣﻮر واﻗﻌﯿﺖ
دارﻧﺪ ،ﻗﺮار اﺳﺖ اﻟﯿﻮت آﺑﺮاﻣﺲ واﻗﻌﺎ ﮐﻮدﺗﺎ را ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺪﻫﺪ ،ﯾﺎ ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺟﺰﺋﯽ از ﮐﻮدﺗﺎی
رﺳﺎﻧﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺸﺎر ﺑﺮای ﺑﻪ زاﻧﻮ درآوردن ﻣﺎدورو؟ آﯾﺎ ﻣﺎدورو ﻣﺜﻞ ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺳﻮرﯾﻪ ﭼﻮن اﺳﺪ ،ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻞ دوﻟﺖ در ﺗﺒﻌﯿﺪ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮔﻮواﯾﺪو از روﺳﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮاﺳﺖ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺌﻮاﻻت ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺟﻮاب داد .ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮای درک ﮐﺎﻣﻞ وﺿﻌﯿﺖ )ﯾﺎ ﺑﺮای ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ از ﮐﻞ( ﺟﺰﺋﯿﺎت ﺑﯿﺸﱰی ﻻزم اﺳﺖ،
اﻣﺎ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻓﻮق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮای ﻃﺮح ﺳﺌﻮاﻻت زﯾﺮ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ :آﯾﺎ ﺟﺰ راه ﺳﻮم ،ﻧﻪ اﯾﻦ و
ﻧﻪ آن ،راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﯾﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﺧﻮد ﻓﺮودﺳﺘﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﺪمﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽی
روزﻣﺮه ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ و ﺟﺰﺋﯿﺎت اﯾﻦ راه ،ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ و ﭘﯿﺸﺮویﻫﺎی ﻻزم ،ﺳﺎزشﻫﺎ و ﺳﺘﯿﺰﻫﺎ ﺑﺎ دو ﺟﺒﻬﻪی
ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﲑی از ﺗﻌﻤﯿﻖ ﻓﺎﺟﻌﻪای ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در وﻧﺰوﺋﻼ »در آﺷﯿﺎن ﺑﻪ
ﺑﯿﻀﻪ«اش ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ ،را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی اﻗﺪاﻣﺎت ﻓﺮودﺳﺘﺎن ،اﮔﺮ اﻗﺪام و ﻧﺸﺎﻧﻪای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﻓﺮودﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .ﯾﺎ زﯾﺮ آﺗﺶ ﺗﻮﭘﺨﺎﻧﻪی رﺳﺎﻧﻪای ﻏﺮب ﻣﺪﻓﻮن
ﺷﺪهاﻧﺪ؟ ﮐﺴﯽ ﻧﻤﯽداﻧﺪ زﯾﺮ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺐ ﭼﻪ ﻣﯽ ﮔﺬرد.

