
گماشته است؟! جمهوری تسایبه رگووایدو را پنس آیا    ونزوئال 
   »تغیري رژیم« و ونزوئالطرح مسئله 
  مهران زنگنه

ی گذشته توسط در خفا در چند هفته«برای ونزوئال ) ۲۰۱۹ژانویه  ۲۵( ورنالاسرتیت ژوالگزارش بر طبق 
یسیون ونزوئال منجمله خود های کلیدی اپوزگذاران و شخصیتمقامات آمریکائی، متحدین، قانون

پنس معاون ترامپ شب پیش از روزی که گووایدو خود را رئیس  ١»ایدو یک نقشه طراحی شده استوگو
گزارش داده  ۲و به او قول حمایت داده است. است تلفنی صحبت کرده گووایدونیز با  ،جمهور اعالم کرد

نیز به عنوان  ،شرکت داشته است ۲۰۰۲ز که در طراحی کودتا بر علیه چاو سشده است که الیوت آبرام
او بر حسب نشریات مختلف منجمله  ۳شده است.و منصوب در ونزوئال انتخاب آمریکا مامور ویژه 

کنرتا در دوران ریگان محکوم به دو سال حبس تعلیقی شده - ی انگلیسی ابزرور به خاطر ایراننشریه
اشغال بدل به یکی از معماران  وکراسی جهانیبه عنوان مشاور در اسرتاتژی دم است و در رژیم بوش

  ٥.شد ٤عراق
                                                 

  از  جمالت ی آزادترجمهدر نشریات مختلف بازتاب یافته است. این خرب  ۱
https://www.aa.com.tr/en/americas/us-pence-pledged-support-to-guaido-in-phone-call-
/1375243 

 ند:زیراصلی از ماخذ که 

https://www.wsj.com/articles/a-call-from-pence-helped-set-an-uncertain-new-course-in-
venezuela-11548430259 

  همچنني رجوع شود به:
https://www.democracynow.org/2019/1/28/regime_change_is_not_the_answer?utm_source=
Democracy+Now%21&utm_campaign=5223367e9f-
Daily_Digest_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fa2346a853-5223367e9f-
192212673  

  .اندتقل آمریکائی گزارش دادهسی مفرستنده» now Democracy«فوق منجمله مختلف در این مورد منابع  ۲
3 https://www.nzz.ch/international/pompeo-ernennt-umstrittenen-diplomaten-zum-venezuela-

sondergesandten-ld.1454849  

https://de.sputniknews.com/politik/20190126323720962-usa-venezuela-putsch-diplomat-
elliott-abrams/  
4 https://www.rt.com/usa/449756-abrams-pompeo-venezuela-iran-contra/  
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Elliott_Abrams  



که هدف در  انسان باید دو مسئله را از یکدیگر تشخیص بدهد: از یک سو اسرتاتژی نئوکلونیال آمریکا 
تواند مطلوب حکام آمریکاست و از سوی دیگر آنچه برای مردم می از منظرهای نامطلوب رژیم تغیريآن 

کنم در مورد توان اختالف نظر داشت، اما تصور میدام رژیم مطلوب است میباشد. در مورد اینکه ک
 خواست نئوکلونیال رژیم آمریکا نباید محلی از اعراب در تعیني یک رژیم برای مردم کشور دیگراینکه 

  خواهان اجماع وجود دارد.عدالت-داشته باشد، حداقل بني آزادی
غانستان، روند سوری شدن سوریه آمریکا بیش از یک قرن ی گذشته در عراق، افدرست همچون چند دهه

ی ، آن را حیات خلوت آمریکا قلمداد کرده است، بواسطه۱۹است در آمریکای التني که مونروئه، در قرن 
تحریم، کودتا و جنگ دخالت کرده است (تحریم دولت آلنده و کودتای پینوشه بر علیه او مشهور است). 

آمریکا امری نسبی و سیال است و تابعی از تناسب قوا در سطح جهان، هر  راز منظ» مطلوب/نامطلوب«
های جا تناسب قوا و وضعیت به رژیم آمریکا اجازه داده است دخالت کرده است، چه از طریق گروه

گوئه) چه از دخالت مستقیم نظامی (گرانادا، عراق و افغانستان)، چه از طریق  محلی (کنرتا در نیکارا
رنگی (سبز، نارنجی و بنفش، اوکراین » انقالبات«یم و سپس کودتا (شیلی پینوشه)، و اخريا تحریم، تحر

 ،آل برای آمریکا و کشورهای غربی رژیمی است نئوکلونیال همچون رژیم کودتای پهلویو غريه). ایده
در  های آمریکادخالت(مشروعیت) . عدم روائی و یا السیسی در مصر پینوشه در شیلیکودتای رژیم 

کم بر این کشورها نیست. این را ایرانیان به خوبی می کشورهای دیگر اما به معنای روائی رژیم دانند، حا
که با رژیمی ناروا سرو کار دارند که در معرض اسرتاتژی تغیري رژیم قرار دارد. نیازی به استدالل در  چرا 

ر پاناما را نیز تغیري داده است که زمانی از گا داین مورد نیست، کافی است بدانیم آمریکا حتی رژیم نوریه
   گرفته است.سیا دستمزد می

گر توجه کنیم به اینکه ونزوئال در امور کشورهای دیگر دخالت  که بگوئیم برای مثال امنیت کرده است نا
گفته شده است و گفته دیگر نامطلوب آنطور که در مورد کشورهای به خطر افکنده باشد، را کشوری 

استدالالت در مورد سایر کشورها امنیت و این نوع ی مقولهتمسک به  بریم کهمیپی آنگاه  ،شودمی
برقرار کردن این  یاهستند. مسئله فقط حفظ یک رابطه نئوکلونیال توخاىل ی ایدئولوژیک هاسخنوری

 نشان داده در زیر علت نامطلوب بودن ونزوئال است.دارانه در جهان و تثبیت سلسله مراتب سرمایهرابطه 
  خواهد.

اجتماعی موجود در - دهد که ساختار بنیادین اقتصادیوضعیت فعلی در ونزوئال یک بار دیگر نشان می
المللی) این امکان را به رژیم آمریکا داری پريامونی (و جایگاه آنان در سلسله مراتب بنيکشورهای سرمایه

ی پريامونی دخالت کرده و با دهد که در حلقه) می٦و اقمارش (در این مورد گروه لیما در آمریکای التني
، بر بسرت دامن زدن به بحرانی که در ذاتش بحرانی ساختی است، در این غريهابزارهائی نظري تحریم و 

                                                 
کوادور و کلمبیا در این گروه غالبند.کشور آمریکای التني شرکت دارند ۱۲در این گروه  ٦  ، سه دولت راستگرای برزیل، ا



کم دست بیابند، یا به آن نزدیک شوند. کشورها به هدف خود یعنی تغیري رژیم و سرنگونی رژیم های حا
گر از مادورو حمایت ئوکلونیال خود در این کشور چندان فاصلهدر ونزوئال آمریکا با هدف ن ای ندارد، ا

المللی در سطح دول (به خصوص حمایت ماىل برای مثال توسط روسیه، چني و یا سایر کشورها) بني
که این رژیم امروز، دیگر می  ندارد های اوو سیاست توان گفت، عمال ربط چندانی به چاوزنشود. چرا 

و دور از ذهن است که فرودستان  ای که چاوز داشت، برخوردار نیستمردمیی گسرتده از حمایت و
گر گزارش، یا سنتیای رسانهی برای جلوگريی از کودتا و  ، به خیابان بریزندهای موجود صحیح باشندا

ی حامی . حتی بسیاری از نريوهای فرودست سازمان یافتههمچون کودتای قبلی از رژیم دفاع بکنند
ی چپ نیز راه سوم، یعنی کنند (برخی از نريوهای سازمان یافتهاوز دیگر از رژیم مادورو حمایت نمیچ

گر چه به نظر نه مادورو و نه آمریکا را پیشنهاد می کنند و از حمایت بخشی از مردم نیز برخوردارند، ا
گر اتفاق ویژهنمی د، شانسی داشته باشند). ای نیافترسد در بني دو جناح بورژوائی غالب و مغلوب، ا

های بستگی دارد که کل پستنیز المللی، به تصمیم سران ارتش سرنوشت مادورو، صرفنظر از حمایت بني
  کنند.رند و هنوز از او حمایت میدر اختیار دا ی او راکابینه

، در سیاست خارجی به جای در انتخابات برنده شد ۱۹۹۸ر سال چاوز که د چاوز چه کرده است؟
های با ملی کردن شرکتدر داخل ، و در وجه اقتصادی آورد جنوب (کوبا و گواتماال...)به مریکا رو آ

گسرتده که در مرکز آن بزرگ (در بخش نفت) از یک سو و از سوی دیگر با یک برنامه ی اجتماعی نسبتا 
ات ارضی شهری های اجتماعی، اصالحاصالح سیستم آموزشی، افزایش دستمزدها، مبارزه با فقر، بیمه

و  اند،و یک اصالحات ارضی سنتی قرار داشته هانشنيبا قانونی کردن وضع زمني در محالت حاشیه
ای برای ست بزند و برنامهی کار و سرمایه درابطهبنیاد  به بدون آنکه بسیاری امور خرد و کالن دیگر

به و بدین ترتیب نده داشته باشد، و تغیري در ساختار اقتصادی و یا اصوال قابل دوامی برای آی توسعه
المللی خدشه وارد کرده است. یکی از نتایج اقدامات داری داخلی و بنيمنافع بخشی از سرمایه
آن  های نئولیربالو ایدئولوگ المللی پول(که از نظر صندوق بني ۷کینزی چپ هایاجتماعی این سیاست
کاهش  ۲۰۱۲در سال  ٪۲۵٫۴اهاىل که به  ٪۵۰از  ابرای مثال کاهش فقرشوند) گناه کبريه محسوب می یا 

. در (به تصویر زیر توجه شود ۸.قابل توجه است ۲۰۱۴درصد  ۵٫۴به  ۱۹۹۸ درصد ۱۰٫۸فقر مفرط از 
های اجتماعی و اقتصادی پیش و پس از به قدرت رسیدن چاوز تا ی برخی از شاخصمقایسه تصویر

گر دقت کنیم بخش اعظم اصالحات چاوز  )۹.توان روئیت کردسال بعداز مرگ او را می مستقیم یا غري ا
                                                 
7 Raul Zelik, Venezuelas „bolivarianischer Prozess“ Mit Gilles Deleuze in Caracas 

2006-03-01, http://www.prokla.de/index.php/PROKLA/issue/view/56  
8 Aaron Tauss, Venezuela: Die „bolivarianische Revolution“ in der Krise, prokla, 117, 

2016-06-01  
https://doi.org/10.32387/prokla.v46i183.117 

  منبع عکس: ۹ 



یا  انددستمزد و جزء سبدی هستند که برای بازتولید نريوی کار ضروریبه معنای افزایش مستقیم 
گر  ،ضروری تلقی بشوندبه عنوان بر بسرت زمان توانند می و این ترتیب بدل به سنت و  دوام بیآورندا

  .فرهنگ اجتماعی بشوند

 

این مدل نباید بدل به مدىل برای مردم  المللی پول و کشورهای مرکز (در اینجا آمریکا)ظر صندوق بنياز ن
که نريوی کار ارزان که از ارکان سیستم امرپیالیستی بشود و سایر کشورهای پريامونیآمریکای التني  ، چرا 

مورد سئوال است ممکن نیز  است در کشورهای دیگر دارانه در جهانو سلسله مراتب سرمایه المللیبني
توان گفت، با توجه به این امر می .دیده شددر آمریکای التني  ۱۰»موج صورتی« در، آنطور که قرار بگريد

                                                                                                                                                         
https://www.telesurenglish.net/analysis/What-Marxism-Teaches-Us-About-Protests-in-Venezuela-20170522-
0004.html  

کید گرا در آمریکای التني نسبت داده هربان چپبه انتخاب یک سلسله از ر» موج صورتی« ۱۰  شده است که بر مبارزه با فقر و عدالت اجتماعی تا
  اند.در مقابل آمریکا موضعی انتقادی داشتهکه در اکوادور و غريه  کردند، مثل مورالس در بولیوی، کوررامی



: نريوی کار ، جزتواند باشددر ونزوئال چیز دیگری نمی» تغیري رژیم«اسرتاتژی اقتصادی اصلی  لعل
ه با سلطه بر ونزوئال در کنار عربستان و غريه) از طریق (ک ، نفتی خام، مادهی که باید ارزان بماندارزان

که در ونزوئال های روسی و چینی رقابت با سرمایه وآن را تعیني کرد، قیمت توان دستکاری عرضه می
  کنیم).(از دالئل دیگر صرفنظر می !نظامی)(یا شاید  با ابزار سیاسی اندحضور جدی یافته

چاوز که اساسی به قانون  پایبندو  منتخبافی بودند برای اینکه رژیم کچاوز فوق همني دو دسته اقدام 
در لیست کشورهای  ۱۱،بوده است اجتماعی- محصول یک جنبش متحد فرهنگی، مذهبی و سیاسی

چند  بر علیه او یک کودتا توسط سازمان سیا سازمان داده و ۲۰۰۲در سال  ،نامطلوب آمریکا قرار بگريد
ی مدیران دولت او را تا مرز روزه ۶۰با اعتصاب از شکست کودتا پس و  سلب شود،از او روز قدرت 

نیز  ۲۰۰۲شود، در سال المللی غرب دیده میهای بنيورشکستگی بربند. بخشی از آنچه امروز در رسانه
ای رسانهآتی ممکن کودتای کودتای و  ۲۰۰۲به کودتای  ها در این رونداعتبار نقش رسانهشد. به دیده می

دهند. در ونزوئال را نشان می» تغیري رژیم«بخشی از اسرتاتژی  ۱۲لیکاطالق شده است. اسناد ویکی نیز
با تظاهرات و گردهمائی در مقابل شهری نشینان ، به خصوص حاشیهاین کودتا را در واقع فرودستان

کراسی بیشرت کودتای مذکور بر خالف انتظار منجر به دم ها شکست دادند.ادارات دولتی و سربازخانه
فرودستان با  ۱۳.کننددر ونزوئال شد، به قسمی که حتی برخی آن را آغاز انقالب بولیواری ارزیابی می

  .افزودند »تغیري رژیم«به دالئل برعهده گرفنت این نقش 
) در سطح جهان و ۲۰۱۴ ژوئنداری پريامونی ونزوئال را اما سقوط قیمت نفت (مشکالت ساختی سرمایه

به عنوان یکی از تجلیات ساخت پريامونی . قابل روئیت ساختند ۱٤هاو تحریمای نفتی کاهش درآمده
برای  ٪۹۱٫۶سهم صادرات نفت در کل صادرات ذکر کرد. را  نقش نفت در اقتصاد این کشورتوان می
واردات تامني » کل«بوده است و از طریق درآمد نفتی است که  ۲۰۱۳در سال  به هنگام مرگ چاوز، ،مثال
صادرات نفت را دولت در اختیار دارد، بیش از در این ساختار در حالیکه باید توجه کرد شود. ىل میما

  کند.نیمی از واردات را عمدتا بخش خصوصی اداره می

                                                                                                                                                         
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-21682064  

https://en.wikipedia.org/wiki/Pink_tide  

  مراجعه شود.همانجا، رائول زلیک، به  ۱۱
12 USAID/OTI Programmatic Support for Country Team 5 Point Strategy“. URL: 
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/06CARACAS3356_a.html  
13 Raul Zelik, Venezuelas „bolivarianischer Prozess“ Mit Gilles Deleuze in Caracas 

2006-03-01 

    میلیارد از دارائی ونزوئال در بلژیک منجمد و مسدود شده است. ۱٫۲: شودذکر میرقم در این رابطه  یکبرای مثال  ۱٤ 



مادورو تغیري جدی نکرد، -ساخت اقتصادی و بالطبع ساخت واردات و صادرات نه فقط در دوران چاوز
ی چاوز در جهت اصالح جزئی ساخت های دوره. تالش۱٥ایش یافتبلکه وابستگی به درآمد نفتی افز

عمدتا اند) های کلیدی و غريه که امروز ورشکستهها در بخشتاسیس تعاونی از طریقاقتصادی (
ساختی به  »تغیري«های میانی) در ی مقاومت در دستگاه اداری و فساد (به خصوص در الیهبواسطه

در یک جمله به شکل افراطی توان اقتصادی او را می-ی اجتماعینامهجائی نرسید. دوران چاوز و کار
. (که البته در جهان معاصر کار کوچکی نیست) خالصه کرد: توزیع بخشی از درآمد نفتی بني فرودستان

و به این  نیز به تدریج کاهش یافته استبني فرودستان از درآمد  یبخشتوزیع ) ۲۰۱۳پس از مرگ چاوز (
  لطمه خورد.مادورو  ی رژیمحاد اجتماعیی اتترتیب به پایه

و ونزوئال های پیشني با پريوزی نريوهای محافظه کار در انتخابات پارلمانی که اولیگارش ۲۰۱۵در سال 
کثریت ونزوئالییکنند، باید گفت برنامهرا نمایندگی میغربی المللی ی بنيسرمایه ها رد ی مادورو توسط ا

پرسی و کنار گذاشنت مادورو و بازگشت به پیش از کاران خواهان همهحافظهشد. از این به بعد است که م
در سال را پارلمان ی قضائیه) دیوان عاىل (قوه وارد یک فاز نوین شد.ند. مبارزات ای چاوز شدهدوره
یکی از دالئل درگريی دیوان  به این دلیل که قانون اساسی را مخدوش کرده است، منحل نمود. ۲۰۱۷
 کرده بودند.تقلب کرده و رای مردم را خریداری که در انتخابات بود  نماینده چندسر ا پارلمان بر عاىل ب

در گريی  ؛که پارلمان به آن گردن ننهاد اعالم کرداعتبار انتخابات  در نواحی مربوطه را بیدیوان عاىل 
توسط  ،ونزوئالیی نیست مادورومنجمله به این دلیل که توسط پارلمان تقاضای برکناری مادورو  دیگر

در ونزوئال برای دخالت کشورهای آمریکای التني از برخی از پارلمان با دعوت  .دیوان عاىل پذیرفته نشد
کمیت ملی و استقالل کشورآن را که دیوان عاىل    ۱٦ .تلقی کرد پارلمان منحل شد خدشه به حا

ات اجتماعی بحران اقتصادی محصول کاهش حمایت از فرودستان و تاثرياما شکست پارلمانی فوق 
مثل که  ایپريامونیداری سرمایه در واقع در ساخت اقتصادیدر ونزوئال بحران ساختی است. است. 

ی خام و مادهالمللی بني، بازار گرفته استبر مبنای تولید مواد خام و صدور آن شکل(و یا ایران) ونزوئال 
انباشت روند بالفاصله بر  و میزان صدور آن قیمت است. کاهش و یا افزایش قیمت آن تعیني کننده

بخش وضع این توضیح در پی  .دندهتغیري میرا آنها و  دنگذارتاثري میو تمام عوامل اقتصادی  سرمایه
کتورها میاست که اصوال  و نظریاتی حرف زد که در سطح توان در یک بحران مشخص از سایر فا

میلیون بشکه نفت و سال گذشته حدود  ۳٫۳های نود ونزوئال سال . در اواخردیگری از تحلیل کارا هستند
ی ، بودجههای خارجیبیالن، ارزش پولکاهش بر این اثرات  میلیون بشکه نفت تولید کرده است. ۱٫۶
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که روشنند. با توجه به بدهیدولت و انباشت سرمایه  تخمني زده  دالر میلیارد ۱۸۰های خارجی ونزوئال 
 دولتو کاهش درآمد نفتی  ، تنگناهای ارزی دچار ، کشوری ارزی کافیود ذخريهشود، و عدم وجمی

 و رشد منفی یافتهافزایش ها قیمت ،هکرد ، پول کشور سقوطشودو می ه استشد دچار کسری بودجه
ی نحوهسیستم ارزی، نوع است که در این وضعیت . ه استگشت) ۲۰۱۷درصد  - ۱۶٫۶(برای نمونه، 

صادرات  تعادل، هاقیمت تثبیت، سیستم بانکی و ی تخصیص آننحوه ی، به خصوصزاری درآمد اداره
تعیني کننده ی اقتصادی در اقتصاد پريامونی برای دوره ی تخصیص مازاد اقتصادی، و نحوهو واردات

کسری بودجه با چاپ اسکناس و اعتبارات بانکی (خارجی و داخلی) شوند.می میبرطرف  در ونزوئال 
 گريدو می گرفتمی در اختیار بخش خصوصی برای واردات قرار درآمد ارزی کشوربزرگی از  بخش، شد

در داخل و قیمت کاالی خریداری شده با سوبسید ارزی کردند و یا با توجه به اختالف (که یا وارد نمی
 ، به طرق مختلف، عمدتا غري قانونیمجددا کاالی وارداتی ، یعنیکردندآنچه وارد میبخشی از خارج 

و غريه قرار بوده   )۱۷مرتبه حجم پول افزایش یافت ۳۳۱۱( پوىلانقباضی سیاست با یا  )شدصادر می
سقوط پول در از (صرفنظر کمبود مواد غذائی در اثر کاهش واردات،  جلوی بحران گرفته شود. ،است

های دولتی و و چه توسط شرکت ۱۸بازار سیاه ارز، دستکاری ارز چه از خارج) نفت اثر کاهش صادرات
ی واردات، ارز ملی، احتکار، فساد در حوزهبیشرت نتفع از نوسانات ارزی و در نتیجه سقوط خصوصی م

شوند، کمبود برق و آب، ای که با ارز دولتی و سوبسید وارد میصادرات مجدد کاالهای وارداتی
و  عدم انباشت سرمایهها تورم، ی اینمعنای همهاند. جزئی از تصویر روزمره در ونزوئال شده بازیبورس

کم است. یک رکود تورمی کم نظري  . امروزاست رشد منفی  اجتماعی- ی سیاسینتیجهبر ونزوئال حا
ی در دوران اولیه اجتماعی هایبحران روشن است: فقريتر شدن فقريان و از دست رفنت آنچه این گروه

  آنان از مادورو.بخشی از اند و عدم حمایت چاوز بدست آورده
و بنابراین ساختار  داری، سرمایهفسري مادورو و اپوزیسیون از بحران هیچیک به پريامونی بودندو ت

کنند. اما دو آمیز اشاره نمیدارانه به عنوان علل اصلی وضعیت فاجعهالمللی سرمایهاقتصادی و سیستم بني
تمام مشکالت را سطح دیگر باید مکمل هم تلقی نمود. مادورو علل در خطوط کلی و  تفسري را در

های ارتباط بیند، و اپوزیسیون و رسانهعلل را خارجی می های روزافزون و بنابراینآمریکا و تحریم
دانند. طبعا های اقتصادی رژیم و فساد میآن را محصول عدم کاردانی مادورو، سیاست غربیجمعی 

های المللی نظري دخالتی بنيهانباید توجهی به مواضع ایدئولوژیک نئولیربال اپوزیسیون و رسانه
ی دولت در اقتصاد، به عنوان دلیل خرابی اوضاع توجه کرد، که حکم تبلیغ ایدئولوژیک برای نفسهفی

                                                 
17 https://amerika21.de/analyse/187995/kritik-wirtschaftskrieger-venezuela  

  در مورد چگونگی دستکاری ارز از خارج رجوع شود به:  ۱۸
Aaron Tauss,ebda. 



سازی صنعت نفت را بعداز کسب ی خصوصیخواهند مقدمهاقتصاد بازار را دارند و بر اساس آن می
گر قدرت را کسب بکنند، که احتما لش هست. مسئله برای اپوزیسون راستگرا، قدرت فراهم بیآورند، ا

، فقط تغیري در گوید به آن باید پایان دادو می زندفساد حرف میو های اقتصادی دولت وقتی از سیاست
های چندملیتی، شرکتسرپدن آن به از طریق خصوصی سازی و ها بني باالئیی توزیع درآمد نفتی نحوه

ها اجتماعی های روسی و چینی است و حذف سیاستکتهای امریکائی به جای شرشرکتبه خصوص 
  . شوندگذاری بخش خصوصی وانمود میسرمایهعدم که دلیل  دوران چاوز
ی تورم را حل ی اعتبارات خارجی) مسئله(به اضافه ۱۹»تراپیشوک«ها امیدوارند، که با یک این گروه

به  انکه باید به خاطر آن ای مثال در شیلی، برتراپیشوک در دوران شکنجهصرفنظر از کشتار و  بکنند.
گر د، نو ممکن است این بار در ونزوئال تکرار شودادند، ی صلح نوبل میپینوشه جایزه ی به کارنامها

آنوقت پی  ،نگاه کنیم های نئولیرباىلی سیاست، نتیجهتراپیج شوکییا نتا اقتصادی دوران پینوشه
فقط تغیري در توزیع  که هستند نئولیرباىل هایسیاستگوید، میزوئال ونتمام آنچه اپوزیسیون  بریم کهمی

کافی  .دندهمعنا می صنعتی- ، حتی نابودی از بخشی از منابع اقتصادیو تثبیت ساختار پريامونی درآمد
وقتی حکومت پینوشه به  و در صد کاهش یافتند ۱۷متوسط دستمزدها  ۱۹۸۰ - ۱۹۷۳است بگوئیم بني 

در باال ثروتشان را  ٪۱۰از اهاىل شیلی زیر سطح فقر زندگی می کردند، در حالیکه  ٪۴۵پایان رسید 
 ۱۹۹۰ ،بود ۱۹۷۳درصد در  ۳٫۵۴در اقتصاد جهانی که سهم شیلی . کم و بیش دو برابر نمودنداو ی دوره

 زیر متوسط رشد اقتصادی در جهان تراپیدر دوران شوک اقتصادیرشد و متوسط  کاهش یافت ۱٫۵۳به 
باید اضافه کرد: از تغیريی حتی جزئی در ساخت پريامونی در اقتصاد شیلی اصوال  ۲۰.ار داشتقر

کان شیلی مس و سایر مواد معدنی نمی تولید و صادر می کرد و در دوران پینوشه توان حرف زد. کما
  کند.می

برخی به ستند. هی حیات قادر به ادامهبه سختی آمیز حکومت مادورو نیز شرایط فاجعهاما تحت مردم 
و  چاپ پول ،انقباضیای های دوره(عدم وجود سیاست توسعه، و سیاست های اقتصادیسیاست
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و نشان دادن کارا نبودن این اشاره شد. برای رد آنان  ی تخصیص بودجه و غريه)نحوه، سیاست ارزی
   .الزم نیست، نتایج آنان قابل روئیتنداستدالل ها سیاست

ی زیر فساد را دریابد فقط کافی است تصویر سادهو مادورو » ناتوانی«ن بتواند عمق برای اینکه انسااما 
 ندستهها پر از کاالهائی قفسهی ونزوئال همسایههای شرق کلمبیا در نظر بگريد: در حالیکه در فروشگاه

کمیاب همان کاالها در ونزخریده است، » هاونزوئالئی«که دولت ونزوئال از قبل درآمد نفتی برای  وئال 
  ۲۱اند.های کشور تهیفروشگاهو 

گر نندکبرا تولید  وضعتوانند این بدون همکاری مقامات دولتی میآیا فقط قاچاقچیان  ی  هاسوژه؟ ا
ی توزیع کاال نحوههای دولتی و خصوصی وارد کننده، توزیع و اختصاص ارز برای واردات، شرکت

جزئی از به سئوال فوق پاسخ منفی بدهیم. باید نظر بگريیم را در در ونزوئال بزرگ محلی) و ... تجار (
تومانی)  ۴۲۰۰(ی اختصاص ارز دولتی نحوهدر  ایراندر است که  این روند در ونزوئال نظري روندی

 به پرتوشیمی)برای مثال تولید در بخش (و ایضا کنندگان  برای وارداتتوسط دولت نئولیربال روحانی 
و  توسط بخش خصوصی فساد در اختصاص ارز، عدم واردات با آن ارز و نقشدر همني سال گذشته 

، مثال شوند(یا تولید میکاالهائی که با ارز دولتی وارد فروش یا ، و بازیاختصاص آن به بورس
  .شودو می نیز دیده شده استارز آزاد  ر مبنایب) پرتوشیمی

که حمایت الیه ،تغیريی بدهد خواهد در تصویر فوقتواند و نمیمادورو نمی ی نوپای بورژوازی، که چرا 
دهد، و با را از دست میروند فوق است، در ی اصلی و سوژهدهد ی اجتماعی قدرتش را تشکیل میپایه

حفظ قدرت و مبارزه با فساد یک  ی امروزدر ونزوئال کند.از دست دادن حمایت این بخش سقوط می
 در ونزوئال منوط است بهقدرت داشنت ید قدرت داشت، و برای حل مسئله فساد با .دنسازپارادکس می

کتور  فساد گر فا ، که کم و بیش کنار گذاشته شده را که منشاء قدرت چاوز بود، کنار بگذاریم فرودستان(ا
کتور . )است کند، خودش فاسد مییا حفظ کسب قدرت را  به هر قیمتکسی که فردوستان بدون فا

در دیالکتیک جانی و  ).بحران ونزوئال نیز نهفته استو راه حل جواب (در همني چند گزاره اخري  است.
گر آمریکا را جانی و مادورو  با توجه به تصویر فوق سهم اصلی قربانی قربانی تلقی بکنیم، را قربانی، ا

گر  شود: کنار گذاشنت مادورو سرنگون بشود، تا حدودی روشن میجنایت صورت بگريد و در جنایت، ا
کتور    .ستانفرودفا

به قسمی به  های غربی،، حداقل بر حسب رسانهالمللیتناسب قوا در سطح داخلی و بنيدر این لحظه 
کره کنندبا مادورو ی این کشور اند، بر سر آیندهحاضر نبودهلحظه آنان تا این نفع اپوزیسیون است که  ، مذا

بدهند و همه چیز را رضایت  )استثمار و غارت(و در نتیجه سهمی از یا دقیقرت به سهمی از قدرت 
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این امر وضعیت  ی مسلط فعلی است.خواست الیه- خواهند، امری که به معنای از دست رفنت هستیمی
ی ناظران در وضعیت فعلی دخالت مستقیم نظامی به گفتهخطرناکی در ونزوئال به وجود آورده است. 

های آمریکا و ست ترک دیپلماتدرخوااجرای مادورو با شود، آمریکا ممکن است. حتی گفته می
آیا این امور واقعیت  دهد.بای دخالت به دست ی الزم را برتواند بهانهحمایت گووایدا از آنان می

کودتا را سازمان بدهد، آبرامس، قرار است الیوت دارند جزئی از  کودتای ها ی اینهمهیا  واقعا 
اسد، که در سناریوی سوریه چون یا مادورو مثل آ ؟ومادورای هستند و فشار برای به زانو درآوردن رسانه

به این از روسیه کمک خواهد خواست؟  در مقابل گووایدو مقابل دولت در تبعید قرار داده شد،
  همه چیز ممکن است. توان جواب داد.نمی تسئواال

گر چه  م است، جزئیات بیشرتی الز(یا برای بدست آوردن یک تصویر از کل) وضعیت  کاملبرای درک ا
، نه این و آیا جز راه سومکند: کفایت می ت زیراما تصویر عمومی فوق به عنوان مقدمه برای طرح سئواال

ی های عملیقدم توانند، میآیا خود فرودستان ؟ماندمیمانده یا  راه دیگری برای فرودستان باقی نه آن،
ی جبهه ها با دوها و ستیزسازش ،زمهای النشینی و پیشرویعقب، این راهجزئیات چگونگی و روزمره، 
کنون که  ایفاجعهتعمیق به خصوص برای جلوگريی از ، موجود به  در آشیان«در ونزوئال ا
گر اقدامات فرودستانهای نشانه ؟کنند ترسیمرا  ،اندنشسته اش»بیضه ای وجود داشته نشانهاقدام و ، ا
مدفون  غرب ایی رسانهآتش توپخانهزیر یا  .رندوجود ندافرودستان انگار که  ،شونددیده نمی باشد،
  داند زیر پوست شب چه می گذرد.کسی نمی ؟اندشده


