آن را ﺑﺎ ﻧﺎم ﺣﻘﯿﻘﯽاش ﺑﺨﻮان :ﮐﻮدﺗﺎ در وﻧﺰوﺋﻼ
ﭼﻨﮓزﻧﯽ ﺧﻮان ﮔﻮاﯾﺪوی راﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت آﺷﮑﺎرا ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

ﺟﺮج ﭼﯿﮑﺎرﯾﻠﻮ ﻣﺎﺋﺮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﻃﺎﻫﺎ زﯾﻨﺎﻟﯽ

آﻧﭽﻪ در وﻧﺰوﺋﻼ در ﺣﺎل رﻗﻢﺧﻮردن اﺳﺖ ،ﻓﺎرغ از اﯾﻦ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان درﺑﺎرهاش ﭼﻪ ﻓﮑﺮی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻗﺪاﻣﯽﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﻮدﺗﺎ .ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﺑﺘﺪاﯾﯽ و ﺳﺎدهی ﻣﺎﺟﺮا ﺑﺪﯾﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ :روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ،ﺧﻮان ﮔﻮاﯾﺪو ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪار درﺟﻪ دو ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮔﻤﻨﺎم از ﺣﺰب دﺳﺖ راﺳﺘﯽ
»ارادهی ﻣﺮدﻣﯽ« ،ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﻮد را رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻮﻗﺖ اﻋﻼم ﮐﺮد .ﮔﻮاﯾﺪو ﺑﻪﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﺳﺖ؛ اﯾﻦ
ﻧﯿﮑﻮﻻس ﻣﺎدورو ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻣﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری را ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد رأﯾﯽ ﺑﺮد ﮐﻪ اﮔﺮ ﺟﻨﺎح اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﺷﺎﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ او را ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺪﻫﺪ .ﮔﻮاﯾﺪو ﻫﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻘﺎم منﺎﯾﻨﺪه در ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ
ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﱰل اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن اﺳﺖ؛ او اﺧﯿﺮا ً رﯾﺎﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻏﯿﺮ-رﺳﻤﯽ ﺑﺮای ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﺑﯿﻦ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳِﯽ
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آورد .ﯾﮏ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ،1ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺶ از  ۸۰درﺻﺪ ﻣﺮدم
وﻧﺰوﺋﻼ ﺣﺘﯽ درﺑﺎرهی آن ﮐﻪ ﮔﻮاﯾﺪو ﮐﯿﺴﺖ ،ﻫﯿﭻ اﯾﺪهای ﻧﺪارﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ دﻟﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ روﯾﺶ ﺑﮕﺬارﯾﺪ :اﻗﺪام ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ،ﺗﻮﻃﺌﻪ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ ،2ﯾﺎ ﮐﻮدﺗﺎی »ﻧﺮم« )ﮐﻪ
ارﺗﺶ از آن ﺣامﯾﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ(؛ ﻓﻘﻂ آن را اﻗﺪاﻣﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﯾﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻨﺎﻣﯿﺪ .اﺳﱰاﺗﮋی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﺪ
 ۲۳۳از ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺪی ﮐﻪ ﻗﺪرت ﻻزم ﺑﺮای اﻋﻼم »ﻣامﻧﻌﺖ« از ﺣﻀﻮر رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر در دﻓﱰش را ﺑﺮای ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ در
ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ،ﻧﮑﺘﻪی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎدورو ﮐﺎری از آن دﺳﺖ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ]ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺎل اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺷﻮد[ ،و ﺗﻨﻬﺎ دادﮔﺎه
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺑﺮ روی ﮐﺎر را رد ﺻﻼﺣﯿﺖ منﺎﯾﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آن ﮐﻪ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﯿﺎﻫﻮﻫﺎ درﺑﺎرهی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری در وﻧﺰوﺋﻼ،
اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻌﱰض ﺑﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺮﻧﺪه ﺷﻮد .در واﻗﻊ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓنت ﻣﺠﻤﻊ
ﻣﻠﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اواﺧﺮ  ،۲۰۱۵آن را ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﺑﺮای ﺑﺮاﻧﺪازی دوﻟﺖ ﻣﺎدورو ﺑﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻠﯽ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﮐﺮﺳﯽﻫﺎی منﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﴏار داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺘﻬﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،دادﮔﺎه ﻋﺎﻟﯽ اﯾﻦ
ﻋﻤﻞ ﻗﻮهی ﻣﻘﻨﻨﻪ را ﴎﭘﯿﭽﯽ از ﻗﺎﻧﻮن اﻋﻼم ﮐﺮد .از آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ روﯾﺎروﯾﯽ ﴎﺳﺨﺘﺎﻧﻪ و ﻫﻢﺳﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﻗﻮهی
ﻣﻘﻨﻨﻪ و ﻗﻮهی ﻗﻀﺎﺋﯿﻪ ﺑﻮدهاﯾﻢ .ﺑﺮای ﺑﺮونرﻓﺖ از اﯾﻦ ﺑﻦﺑﺴﺖ ،ﻣﺎدورو ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺧﺘﯿﺎراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ  ۳۴۸ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻪ او
داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﯾﮏ »ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻮﺳﺴﺎن ﻣﻠﯽ« ﻓﺮاﺧﻮان داد .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪی
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ،اﻋﻼم ﮐﺮد آن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﯿﺮوزی را ﺗﻘﺪﯾﻢ ﭼﺎوﯾﺴﺖﻫﺎ ]ﯾﺎ ﭘﯿﺮوان ﭼﺎوز[ ﮐﺮد .ﺳﺎل
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺎدورو ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ در راﺳﺘﺎی اﻧﺘﺨﺎب دوﺑﺎره آﻣﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺑﺎر دﯾﮕﺮ از
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﴎ ﺑﺎز زدﻧﺪ.
ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﮐﻪ ﭼﻨﮓاﻧﺪازی ﮔﻮاﯾﺪو ﺑﻪ ﻗﺪرت آﺷﮑﺎرا ﺑﺮﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﻮد ،ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی راﺳﺖﮔﺮا در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و دﯾﮕﺮ
ﻣﻨﺎﻃﻖ او را ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻫﱪ ﻣﴩوع وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﺎﯾﮏ ﭘﻨﺲ ،ﻣﻌﺎون رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ،در وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ﮐﻪ
ﻫﻔﺘﻪی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺘﴩ ﮐﺮد ،ﺑﺎ زﺑﺎن اﺳﭙﺎﻧﯿﻮﻟِﯽ دﺳﺖوﭘﺎﺷﮑﺴﺘﻪ ،ﺑﻪﻃﻮر ﭘﯿﺶدﺳﺘﺎﻧﻪای ﺣامﯾﺖ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
در وﻧﺰوﺋﻼ را اﻋﻼم ﮐﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﻋﻤﻞ از آنﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺠﺒﯽ ﻫﻢ ﻧﺪارد؛ ﺗﺮاﻣﭗ ﺧﺼﻮﻣﺘﺶ ﻋﻠﯿﻪ
ﻣﺎدورو را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮑﺮده اﺳﺖ و ]ﺑﺮای منﻮﻧﻪ[ اﺳﻨﺎد ﻧﺸﺴﺖﻫﺎی او ﺑﺎ اﻓﴪان ﻏﯿﺮ-وﻓﺎدار ارﺗﺶ وﻧﺰوﺋﻼ 3ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.
اﮔﺮ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺮاﯾﺘﺎن آﺷﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺗﺮ ﻧﯿﺰ آن را دﯾﺪهاﯾﻢ .اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن وﻧﺰوﺋﻼ ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺮای منﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺧﻠﻊ ﯾﺪ ﻫﻮﮔﻮ ﭼﺎوز از ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺣامﯾﺖ دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل  ،۲۰۰۲ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺳﯿﺎﺳﯽ اداﻣﻪداری اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺳﺎل  ۲۰۱۳در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ .اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻫﻢ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪرترﺳﯿﺪن ﺗﺮاﻣﭗ آﻏﺎز
ﻧﺸﺪﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﻼری ﮐﻠﯿﻨﺘﻮن ،وزﯾﺮ اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ ،از ﮐﻮدﺗﺎی ﺳﺎل  ۲۰۰۹در ﻫﻨﺪوراس ﺣامﯾﺖ ﮐﺮد ،ﮐﻮدﺗﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد
وﺣﺸﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﺟﺮﻗﻪای ﺑﻮد ﺑﺮای اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻮج ﻣﻬﺎﺟﺮت .از آن ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،دوﻟﺖ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ ﴎﭘﺮﺳﺘﯽ ﯾﮏ
ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺷﺪﯾﺪ در ﻧﯿﻤﻪی ﺟﻨﻮﺑﯽ اﯾﻦ ﻗﺎره را ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭼﺮﺧﺸﯽ ﮐﻪ ﺧﻮاه از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در آرژاﻧﺘﯿﻦ ،و
ﺷﯿﻠﯽ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﻣﯽﺷﻮد ،و ﺧﻮاه از ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻪاﺻﻄﻼح ﮐﻮدﺗﺎی »ﻧﺮم« در ﭘﺎراﮔﻮﺋﻪ و ﺑﺮزﯾﻞ .در ﺑﺮزﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﻮدﺗﺎی »ﻧﺮم« راه را ﺑﺮای
اﻧﺘﺨﺎب اﺧﯿﺮ ژاﯾﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو ﺑﺎز ﮐﺮد .او ﮐﻪ ﻋﻠﻨﺎً دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮنرﯾﺰ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﴏ آن ﮐﺸﻮر را ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﺪ ،از اﻗﺪام
ﮔﻮاﯾﺪو ﺑﻪ ﮐﻮدﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﻫامنﻗﺪر ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎی ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻣﺮزﻫﺎ ﺑﻮده ،ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮهی ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی دوﻟﺖ او اﻗﺘﺼﺎد وﻧﺰوﺋﻼ را از ﮐﻨﱰل ﺧﺎرج ﮐﺮده و رﻧﺞ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر وﻧﺰوﺋﻼ را
ﺗﺸﺪﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﻣﺴﺘﻘﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺪرت ﯾﮏﻧﻔﺲ درﺑﺎرهی ﻣﺪاﺧﻠﻪی روسﻫﺎ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺟﺎی ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر دارد ﮐﻪ اﻏﻠﺐﺷﺎن درﺑﺎرهی اﻗﺪام ﺑﺲ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢﺗﺮ و ﺧﻄﺮﻧﺎکﺗﺮ دوﻟﺖ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ
رژﯾﻢ در وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﻠﻤﻪای ﺑﺮ زﺑﺎن ﺑﯿﺎورﻧﺪ.
_________________________________________________________________________________________
: https://goo.gl/wXmXS1اﯾﻨﺠﺎ
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در روزﻫﺎی آﺗﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ﮐﻪ روﯾﺎروﯾﯽﻫﺎی دﯾﭙﻠامﺗﯿﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .در واﮐﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪی آﺷﮑﺎر ﺗﺮاﻣﭗ
و ﭘﻨﺲ ،ﻣﺎدورو راﺑﻄﻪی دﯾﭙﻠامﺗﯿﮏ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪ را ﻗﻄﻊ ﮐﺮد و دﺳﺘﻮر اﺧﺮاج دﯾﭙﻠامتﻫﺎی اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺻﺎدر ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ﺗﺮاﻣﭗ از ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧنت اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﺎدورو ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ دﺳﺘﻮری ﴎ ﺑﺎز زد .ﺑﻪ رﻏﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻣًﻼ ﻗﺎﺑﻞدرک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ
4

دوﻟﺖ وﻧﺰوﺋﻼ ﮐﺎرﻣﻨﺪان دﯾﭙﻠامت اﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﺎزداﺷﺖ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ ﺑﺮای »ﮔﺰﯾﻨﻪی ﻧﻈﺎﻣﯽ«

ﻧﯿﺎز دارد را ﺑﻪ وی اﻋﻄﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮔﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺗﺮاﻣﭗ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب آن ﮐﺮده ﺑﻮد .در ﻣﯿﺎن وﻧﺰوﺋﻼﯾﯽﻫﺎ اﻋﻼم ﺣامﯾﺖ
ﺗﺮاﻣﭗ از ﮔﻮاﯾﺪو ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺑﻪ زﯾﺎن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻔﻊﺷﺎن ،زﯾﺮا ﮐﺎﻣًﻼ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اوﺿﺎع ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ روال اداﻣﻪ ﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓنت اﯾﻦ روﯾﺎروﯾﯽ ﴎﺳﺨﺘﺎﻧﻪ و ﻫﻤﺴﻨﮓ وﺿﻊ ﺑﺮای آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از
دﯾﮕﺮان دﭼﺎر ﻟﻄﻤﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر وﻧﺰوﺋﻼ ،وﺧﯿﻢﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻌﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ رﻏﻢ آن ﮐﻪ
ﻋﻤﯿﻘﺎً از دوﻟﺖﺷﺎن ﴎﺧﻮرده ﺷﺪهاﻧﺪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽای ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ را ﺑﺎ ﮐﻮدﺗﺎی ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ منﺎﯾﻨﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ : By George Ciccariello-MaherــــVenezuela: Call It What It Is—a Coup
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