
براندازی جمهوری بولیواری و بازگشت به ”ونزوئالی شگفت انگیز گذشته“

 

طاها زینالی

حامیت »جامعه ی جهانی« از گوایدو به عنوان رئیس جمهور موقت

، مناینده ی حزب »اراده ی مردمی« و رئیس مجمع ملی، در حضور ده ها هزار نفر از مردم مخخخالف1 ژانویه، خوان گوایدو۲۳روز 
مادورو، در حالی که تصویر سیمون بولیوار را در یک دسخخت و پخخرچم ونخخزوئال را در دسخخت دیگخخرش گرفتخخه بخخود، خخخود را رئیس

 ژانویه سال روز رسنگونی مارکوس پرز خیمنز رهرب حکومت خودکامخخه و بازیخخابی دموکراسخخی۲۳جمهور موقت کشور اعالم کرد. 
« خواند و خخخود را مناینخخده ی مخخردم. ابخخر-رسخخانه های۲ است. گوایدو در این روز منادین مادورو را »غاصب1۹۵۸پارملانی در سال 

جهانی خرب آخرین نفس های »دیکتاتورِی چاوزی مادورو« و »احیخخای دموکراسخخی« در این کشخخور را مخخخابره کردنخخد. دولت هخخای
ایاالت متحد و کانادا، برزیل، کلمبیا، آرژانتین، پرو و ارسائیل به رسعت رئیس جمهور خودخوانده را به رسمیت شناختند، و پس

. ایخخاالت۳از چند هفته حدود یک چهارم دولت های جهان، شامل فرانسخخه، اسخخپانیا، انگسخختان و پارملان اروپخخا، بخخه آن هخخا پیوسخختند
متحد، بزرگ ترین رشیک اقتصادی ونزوئال و بزرگ ترین خریدار نفت این کشور، تحریم های جدیدی علیه آن کشخخور وضخخع کخخرد،

ترامپ مکرراً اعالم کرد همه ی گزینه ها روی میز اسخخت، و معخخاون او، مایکخخلکه شامل تحریم رشکت ملی نفت ونزوئال نیز بود. 
۲۹پنس روز پنس، تأکید کرد از متام قدرت برای اعامل فشار دیپلامتیک و اقتصخخادی بخخر دولت مخخادورو اسخختفاده خواهنخخد کخخرد. 

ژانویه کارلوس وچیو و خولیو بورخس، دو چهره ی اپوزوسیوِن حامی براندازِی جمهوری بولیواری ونزوئال در واشنگنت را به عنوان
. دولت ترامپ همچنین اعالم کرد متامِی مایملک رشکت4منایندگان رسمی دولت ونزوئال به رسمیت شناخت و با آن ها دیدار کرد

برای شناخت نسبی از خوان گوایدو، به این مقاله ی افشاگرانه  رجوع کنید: 1
The Making of Juan Guaidó: US Regime-Change Laboratory Created Venezuela’s Coup Leader  / Dan Cohen and Max

Blumenthal
2 Usurper
3 Infograms: How Much International Support Does Guaido Really Have?  
4 Readout of Vice President Pence’s Meeting with Ambassador Carlos Vecchio, Ambassador Julio Borges, and Venezuelan  

Leaders

1

https://consortiumnews.com/2019/01/29/the-making-of-juan-guaido-us-regime-change-laboratory-created-venezuelas-coup-leader/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/readout-vice-president-pences-meeting-ambassador-carlos-vecchio-ambassador-julio-borges-venezuelan-leaders/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/readout-vice-president-pences-meeting-ambassador-carlos-vecchio-ambassador-julio-borges-venezuelan-leaders/
https://venezuelanalysis.com/analysis/14303


ملی نفت ونزوئال و چند میلیارد دالر درآمد نفتی این کشور را ضبط کرده و به مخالفان دولت به رهربی گوایدو اعطخخاء خواهخخد
کرد.

این هجوم گسرتده ی ابر-رسانه های جریان اصلی و اعامل فشارهای دیپلامتیک و تحریم های اقتصادی و مالی، همگی بر مبنخخای
این ادعا اعامل می شوند که دور دوم ریاست جمهوری مادورو نامرشوع بوده و او به طخخور غیرقخخانونی در قخخدرت مانخخده اسخخت.
هرچند باید پرسید حتی اگر مرشوعیت قانونی دولت مادورو زیر سوال رفته باشد، این دولت ها چگونه و بر چه مبنای قخخانونی،

دموکراتیک یا مرشوعی ریاست جمهوری خودخوانده ی گوایدو را به رسمیت شناختند؟

)نا(مرشوعیت دور دوم ریاست جمهوری مادورو

 درصد آرا، با فاصله ای زیاد از رقبخخایش پخخیروز۶۷، با کسب بیش از ۲۰1۸ مه ۲۰مادورو در انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ 
 درصد از واجدین رشایط برای مشارکت در انتخابخخات4۶شد. حدود نه و نیم میلیون نفر در انتخابات رشکت کردند، که این رقم 

 نفخخر مسخخئولیت نظخخارت بخخر1۵۰ حزب در رقابت انتخاباتی رشکت کردند. بیش از 1۶ کاندیدا به منایندگی از ۶را شامل می شود. 
۵Ce کشور عضو شورای متخصصین انتخاباتِی امریکای التین )۸ کمیسیون از 14انتخابات را بر عهده داشتند؛ که از جمله شامل 

ela؛ دو گروه منتخب فنی انتخاباتی؛ و تعدادی روزنامه نگار از کشورهای مختلف؛ یک مناینده از پارملان اروپخا و یخک تیم فخنی)
انتخاباتی از مرکز انتخابات روسیه بود. ونزوئال دارای یکی از مطمنئ ترین سازوکارهای برگزاری انتخابات در جهخخان اسخخت، و این
رصفاً مدعای دولت ونزوئال نیست؛ بلکه حتی جیمی کارتر، رئیس جمهور سابق ایاالت متحخخد و بنیان گخخذار و رئیس بنیخخاد جیمی

 انتخاباتی که در رسارس جهان بر آن نطخخارت داشخختیم،۹۲بر اساس فاکت های موجود، از بین ” اعالم کرد که ۲۰1۲کارتر، در سال 
. از جمله خصوصیات اطمینخخان بخش انتخابخخات در ونخخزوئال۶“باید بگویم فرآیند انتخابات در ونزوئال بهرتین منونه در جهان است

الزامی بودن احراز هویت و تأیید اثر انگشت برای تک تک رأی دهندگان در انتخابات است، به نحوی که تنها یخخک رأی بخرای هخر
رأی دهنده تضمین شود. یک سازوکار خاص انتخاباتی دیگر در ونزوئال پخش زنده ی شخخامرش اتوماتیخخک آرا از تلویزیخخون شخخورای

. ۷ملی انتخابات است

در ادامه مهم ترین دالیل مخالفان مادورو در ارتباط با نامرشوع بودِن دولت مادورو به طور مخترص بررسی می شود.

5 Council of Electoral Experts of Latin America
6 Former US President Carter: Venezuela’s Electoral System “Best in the World”  
7 Venezuela: Is President Maduro 'illegitimate'? 10 facts to counter the lies  
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 را تحریم کرد۲۰۱۸. اپوزوسیون انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱

یکی از مهم ترین دالیِل مخخدعیاِن نامرشوع بودن این انتخابخخات آن اسخخت کخخه بخش بخخزرگی از اپوزوسخخیوِن دولت این انتخابخخات را
تحریم کرده و در آن مشخارکت نکردنخد، و این فخاکتی غیر قابل انکخار اسخت. در حقیقت، پیش از برگخزاری انتخابخات، در دسخامرب

، چهره های اصلی مخالفان مادورو از مشارکت در انتخابات برای پخخیروزی بخر مخخادورو خخخرب داده بودنخخد. از۲۰1۸ و ژانویه ۲۰1۷
جمله، خولیو بورخس، که در آن زمان رئیس مجمع ملی بود و اینک در واشنگنت به عنخخوان مناینخخده ی »دولت گوایخخدو« در گخخروه

پایخخان حضخخور دولت هخخای سوسیالیسخختی در” و ۲۰1۸لیام نقش آفرینی می کند، چندین بار از پیروزی قطعی شان در در انتخابات 
. در واقع، مخالفان در گفتگوها بخخا دولت ونخخزوئال در جمهخخوری دومیخخنیکن و بخخا میخخانجی گرِی۸ سخن گفته بود“کشوِر عضو اپک

 آوریخخل توافخخق۲۲ سال به درازا کشیده بود، حتی در ارتباط با تخخاریخ انتخابخخات در روز ۲زاپاترو، نخست وزیر سابق اسپانیا، که 
. مخالفان دولت در مجمع ملی از عدم اعتامد به شورای ملی انتخابات، نهخخاد برگزارکننخخده ی انتخابخخات در ونخخزوئال،۹کرده بودند

 در ونزوئال را زیر نظر گرفته۲۰1۸سخن گفته بودند و به عنوان رشط مشارکت از »جامعه ی جهانی« خواسته بودند تا انتخابات 
و بر آن نظارت کند. به رغم وجود همه ی سازوکارهای اطمینان بخش برای جلوگیری از تقلب در انتخابات، دولت مادورو دعخوت
از ناظرین بین املللی و برگزاری انتخابات تحت نظارت آن ها را پذیرفت و گفتگوهای دومیخخنیکن نخختیجه بخش بخخود و رسخخیدن بخخه

با امضای توافق نامه ی دومیخخنیکن ... از مخالفخخان”توافق میرس شده بود. مادورو هم به طور رسمی و هم در توییرتش اعالم کرد 
می خخخواهم کاندیخخداهای خخخود را بخخرای انتخابخخات معخخرفی کننخخد و متعهخخد می شخخوم بخخرای نظخخارت بین املللی در انتخابخخات متامی

. سه منونه از موارد مندرج در این توافق نامه، که »هم زیستِی دموکراتیک بخرای ونخزوئال« نخام داشخخت و1۰“تضمین ها را ارائه کنم
مادورو با امضای آن تعهد دولت به آن را پذیرفته بود، این ها بودند:

دولت و مخالفان توافق دارند که هم از دبیر کل سازمان ملخخل متحخخد و هم از کشخخورهای امضخخا ء کننده ی این”
توافق نامه درخواست کنند تا منایندگانی را برای کنرتل و نظارت بر انتخابات ارسال کنند.

برابری در دسرتسی به رسانه های خصوصی و دولتی و شبکه های اجتامعی ملی و بین املللی تضمین شخخده و از
آن ها طی پیش برد کارزارهای انتخاباتی بهره گرفته خواهد شد. 

دولت و مخالفان توافق دارند که یخک کمیسخیون سیاسخی ایجخاد شخود کخه هخدف آن ایجخخاد رشایط الزم بخرای
1۳ است.“1۲ و مجمع ملِی قانون اساسی11هم زیستی نهادی بین مجمع ملی

Venezuela’s opposition wins EU’s prestigious human rights prizeبرای منونه، در اینجا: ۸
9 Venezuela's Government Resumes Dialogue With Opposition  

https://bit.ly/2UHYaoJاینجا 1۰
11 National Assembly
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https://bit.ly/2FfaLuaترجمه ی انگلیسِی توافق نامه را در اینجا می توانید بخوانید:  1۳
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با این همه، درست پیش از امضای توافق نامه در دومنیکن، سه مخخاه قبخخل از زمخخان تعیین شخخده بخخرای برگخخزاری انتخابخخات، خولیخخو
بورخس، سخنگوی مخالفان مادورو و رهرب حزب »عدالت اول«، اعالم کرد آن ها توافق نامه را امضا نخواهند کرد و به این ترتیب
به گفتگوها پایان داد. خورخه رودیگز، وزیر ارتباطات ونزوئال و مناینده ی دولت در گفتگوهخای دومخنیکن، اعالم کخرد بخر اسخاس
اسناد موجوْد رکس تیلرسون، وزیر خارجه ی سابق دولت ترامپ، در متاسی با خولیو بورخس او را قانع کرده است که از امضخخای

. پس از مدت کوتاهی مخالفان اعالم کردند حارض به رقابت در14توافق نامه ی حاصل در طی گفتگوهای دومنیکن رصف نظر کند
انتخابات ریاست جمهوری نیستند، انتخاباتی که در نهایت تنها بخشی از مخالفان وارد رقابت در آن شدند. دولت مادورو اعالم
کرده است منایندگان دولت ایاالت متحد برای منرصف کردن مخالفان از حضور در انتخابات با بسخخیاری از آن هخخا دیخخدار کردنخخد و

. 1۵نهایتاً آن ها را راضی کردند تا با دولت توافق نکرده و از مشارکت در انتخابات رس باز زنند

وزیر امور خارجه ی ونزوئال پیش از برگزاری انتخابات به طور رسمی و مستقیم با فدریکا موگرینی مناینخخده عخالی اتحادیخخه اروپخخا،
منایندگان سازمان ملل و وزارت خارجه ی دولت ایاالت متحد دیدار کرد و از آن ها خواست منایندگانی برای نظارت بخخر انتخابخخات
ریاست جمهوری در ونزوئال ارسال کنند. نیکوالس مادورو نیز در ماه آوریل، یک ماه قبل از برگزاری انتخابات، در یک سخخخرنانی

. در مقابخل،1۶از اتحادیه ی اروپا خواست برای اطمینان از شفافیت و صحت انتخابات منایندگانی برای نظارت بخر آن ارسخال کنند
از یک سو، کشورهای اروپایی و ایاالت متحد درخواست دولت مادورو را نپذیرفته و از ارسال منایندگان برای نظارت بر انتخابات
امتناع ورزیدند، و از سوی دیگخخر مخالفخخان مخخادورو از هامن پیش از انتخابخخات آن را جعلی و تقلخخبی خواندنخخد. این دو رویکخخرِد

مکمل یک دیگر نشان می دهد آنچه امروز در ونزوئال رقم می خورد، حاصل برنامه   ای از پیش طراحی شده بود.

به هر ترتیب، این خود اکرثیت مخالفان دولت بودند که تصمیم گرفتند از رقابت در انتخاباتی که شاید امکان پخخیروزی در آن را
داشتند، رس باز بزنند. بنا به قانون اساسی ونزوئال چنین تصمیمی به هیچ وجه منی تواند نخختیجه ی آن انتخابخخات را نامرشوع سخخازد.

 بخخرای مجمخخع ملی برگخخزار شخخده۲۰1۵ با هامن سازوکاری برگزار شد که انتخابات ۲۰1۸نهایتاً انتخابات ریاست جمهوری ماه مه 
بود که در آن مخالفان توانستند حزب مادورو و حامیان چاوز را شکست بدهند و اکرثیت مجمع ملی را به دست آورند. اما در

 ژانویخخه بخخرای دور دوم ریاسخخت1۰ مادورو با فاصله ی مطمئنی پیروز انتخابخخات شخخد و در روز ۲۰1۸انتخابات ریاست جمهوری 
جمهوری خویش به طور رسمی سوگند یاد کرد.

 قانون اساسی و این ادعا که مادورو نهاد ریاست جمهوری را »غصب کرده است«۲۳۳. ارجاع به بند ۲

از هامن زماِن اعالم تحریم انتخابات، مخالفان از این سخن گفته بودند که ریاسخخت جمهخخوری مخخادورو را بخخه رسخخمیت نخواهنخخد
 خوان گوایخخدو از حخخزب اراده ی مخخردمی، کخخه ریاسخخت مجمخخع ملی را بخخا توافخخق بین۲۰1۹ ژانویه ۲۳شناخت. در نهایت، در روز 

14 Venezuelan Opposition Abandons Talks in Dominican Republic, Dismisses Deal with Gov't  
15 Interview with Maduro  
16 Maduro Invites EU to 'Observe' Venezuela Elections on May 20  
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 قخخانون۲۳۳احزاب مخالف به دست آورده بود، خود را رئیس جمهور موقت ونخخزوئال اعالم کخخرد؛ اقخخدامی کخخه بخخا ارجخخاع بخه بنخخد 
 مربوط به غیاب یا دسرتس ناپذیری دائم رئیس جمهور اسخخت. طبخخق قخخانون اساسخخی، در صخخورتی کخخه۲۳۳اساسی توجیه شد. بند 

یکی از مخخوارد تعریف شخخده ی غیخخاب رئیس جمهخخور اتفخخاق بیافتخخد )مخخرگ، بیامرِی مخخادام العمری کخخه او را نخخاتوان از ادامه ی کخخار
کند، ...(، و در صخورتی کخه این اتفخاق پیش از رشوع رسخمی دوره ی ریاسخت جمهخوری باشخخد، در این حخخالت رئیس مجمخع ملی

 روز( تخا برگخزاری یخک انتخابخات جدیخد معخرفی می شخود. امخا هیچ یخک از مخوارد۳۰به عنوان رئیس جمهخور مخوقت )بخه مخخدت 
تعریف شده در این بند برای غیاب رئیس جمهور در ارتباط با مادورو اتفاق نیافتاده بود. فرشده ی توضیح مخالفخخان بخخدین قخخرار
است: مادورو »دیکتاتوری دو فاکتو« بخخه راه انداختخخه اسخخت، در نتیجخخه او رئیس جمهخخور قخخانونی نیسخخت، بلکخخه »دفخخرت ریاسخخت
جمهوری را غصب منوده است« و »غاصب« اسخخت؛ بنخخابراین رئیس جمهخخور در دسخخرتس نیسخت و غخایب اسخت. بخه این تخرتیب،

مطابق با این بند، حال که رئیس جمهور غایب است، رئیس مجمع ملی به عنوان رئیس جمهور موقت اعالم می شود. 

اما این استدالل مطابق با قانون اساسی نیست، زیرا تشخیص تخطی رئیس جمهور از قانون اساسی تا حدی که به »مامنعت« از
. به عالوه، قانون اساسخخی این قخخدرت را بخخرای1۷او برای حضور در دفرتش بیانجامد، بر عهده ی دادگاه عالی است و نه مجمع ملی

مجمع ملی در نظر نگرفته است که اعالم کند رئیس جمهور »دیکتاتوری دو فاکتو« برقرار کرده است و بخخه این تخخرتیب دولت را
نامرشوع اعالم کند. چنین اختیارعملی در نظام های جمهوری مبتنی بر دموکراسی منایندگی بورژوایی نیز در نظخخر گرفتخخه نشخخده
است. زیرا در این صورت، هر بار که مخالفان اکرثیت را در پارملان به دسخخت بگیرنخخد، می تواننخخد بخخا توجیهخخاتی دولت منتخب را
نامرشوع اعالم کرده و انتخابات مجدد برگزار کنند. در واقع، توجیه و مدعای مخالفان برای نامرشوع دانسنت ریاسخخت جمهخخوری
ونزوئال بر مبنای قانون اساسی این کشور نادرست و نامربوط بوده و مبتنی بر تفسیری جعلی از قانون اساسی ست؛ تا جایی که

حتی بخشی از خود مخالفان با آن همراهی ندارند.

. حضور هزاران نفرِی مردم معرتض به مادورو در خیابان ها۳

مدعای دیگر در دفاع از نامرشوع بودن ریاست جمهوری مادورو ناظر به راه پیامیی های اعرتاضی بخش هخای بخخزرگی از مخخردم در
مخالفت با دولت است. حال آن که باید در نظر داشت که خخ از جمله به دلیل بحران اقتصخخادی و مسخخئولیت دولت وقت و نخخیز
رویکرد مخالفان دولت خخ فضای سیاسی در ونزوئالی کنونی قطبی شده است. این یعنی هم مادورو و هم مخالفان او نخخزد مخخردم

۹ فوریخخه و ۲ ماه گذشته هم مردِم مخالف با مادورو و هم مردِم حخخامِی او )از جملخخه در روزهخخای ۳دارای حامیانی هستند. در 
۶با توجه به فراخوان های صادرشده از سوی گوایدو و مخخادورو، انتظخخار می رود امخخروز مارس( در کاراکاس به خیابان ها آمده اند؛ 

. حختی بسخیاری از حامیخان جنبش چاویسختی، کخه خخود از دولت1۸آوریل نیز بار دیگر این راهپیامیی هخای متقابخل برگخزار شخود
مادورو رضایت ندارند و منتقد او هستند، در این مخخدت در حامیت از جمهخخوری بولیخخواری ونخخزوئال و علیخخه مخخداخله ی خخخارجی

Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuelaقانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئال )به انگلیسی( 1۷
  ونزوئال: گوایدو و مادورو طرفدارانشان را به خیابان ها فراخواندند1۸
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“، مبتخخنی بخخر درک جانبخخدارانه  ومخخردم مخخادورو را منی خواهند”تجمخخع و راه پیامیی کردنخخد. بنخخابراین، مخخدعاهایی نظخخیر این کخخه 
یک سویه ایست که تنها بخشی از مردم را مدنظر قرار می دهد و بخش دیگر را نادیخخده می گخخیرد. کوتخخاه سخخخن این کخه تجمخخع و

مردم مخالف مادورو، در حالی کخخه مخخردم دیگخخری در حامیت از او بخخه خیابان هخخا آمده انخخد، منی توانخخد مرشوعیتراه پیامیی های 
ریاست جمهوری او را به لحاظ قانونی زیر سٔوال بربد.

. مشکالت اقتصادی و »بحران انسانی«۴

وضعیت اقتصادی بحران زده ی کشور و تشدید هر روزه ی بحخخران نخخیز به عنخخوان دلیخخل دیگخخری بخخرای زیخخر سخخٔوال رفنت مرشوعیت
ریاست جمهوری مادورو به میان کشیده می شود. حال آن که بحخخران اقتصخخادی نخخه از نظخخر قخخانون اساسخخی داخلی و نخخه روابخخط
بین املللْی دولت و ریاست جمهوری را نامرشوع و غیرقخانونی منی سخازد، اگرچخه بی تردیخد بخه افخزایش و گسخرتش نارضخایتی ها از
دولت و ریزش حامیانش منجر می شود. در حالی که در این مدت یک رسه و بی وقفه مسأله ی »بحخخران انسخخانی« در ونخخزوئال بخخه
فهرست اخبار اصلی ابر-رسانه ها بدل شده اسخت، در حقیقت وضخعیت اقتصخادی مردمخان فرودسخت در بسخیاری از کشخورهای
بحران زده ی کنونی از ونزوئالی مادورو وخیم تر است، ولی از موج رسخخانه ای دربخخاره ی »بحخخران انسخخانی« در این کشخخورها هرگخخز
خربی نیست و این »جامعه ی جهانی« خودخوانده مرشوعیت دولت  های مستقر در آن ها را زیر سٔوال منی برد. مطخخابق گزارشخخی

 درصخخد از مخخردم ونخخزوئال از سخخوءتغذیه رنج11.۷، 1۹ منترش کرده است۲۰1۹( در سال FAOکه سازمان جهانی غذا و کشاورزی )
 درصخخد، در۲۳.۲ ۲۰می برند. این رقم در آن دسته از کشورهای افریقایی که به لحاظ جغرافیخخایی زیخخر صخخحرای افریقخخا قخخرار دارند

 درصخخد و در کشخخورهای دریخخای14.۵ درصد، در آسیای میانخخه 14.۸ درصد، در کشورهای جنوب آسیا ۳1.4کشورهای رشق افریقا 
، پیش از پخخیروزی انقالب بولیخخواری، بخخدتر از1۹۹۹. وضخخعیت امخخنیت غخخذایی در ونخخزوئال در سخخال ۲1 درصخخد است1۶.۵کخخارائیب 

، ولی از »بحران انسانی« در ونزوئالی آن زمان سخنی در میان نبخخود. بخخه یخخاد بیخخاوریم کخخه متام این هجخخوم۲۲ونزوئالی امروز بود
سیاسی و رسانه ای درباره ی »بحران انسانی« در ونزوئال هم زمان است با انتشار گخخزارش سخخازمان ملخخل متحخخد دربخخاره ی وضخخعیت

. گزارشی که وضعیت در این کشور را فجیع ترین بحران انسخخانی در جهخخان برمی شخخامرد. چهخخار۲۳حاکم در یمن که مسکوت ماند
سال جنگ عربستان سعودی و امارات متحده عخربی علیخه یمن بخا حامیت امپریالیسخم ایخاالت متحخد، و محارصه ی اقتصخادی و

 درصد از مردم این کشو از قطحی۸۰نظامی آن کشور، منجر به مرگ هزاران هزار نفر از مردم بی گناه یمن شده است، و اینک 
و گرسنگی و بیامری های گوناگون در رنج اند و برای رفع نیازهای روزمخخره ی خخود نیازمنخخد کمخک هسخختند. بایخد ترصیح کخرد کخه
مسأله در اینجا رضورت مداخله ی ایاالت متحد و هم پیامنانش برای کمک به مردم یمن نیسخخت، چخخرا کخخه بحخخران انسخخانی در آن

19 Early Warning Early Action report  on food security and agriculture  
20 Sub-Saharan Africa
21 Food Security & Nutrition around the World  :   Hunger is on the rise  
22 Correcting The False Narrative On Venezuela & Humanitarian Aid  
23 Humanitarian crisis in Yemen remains the worst in the world, warns UN  
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HNO_FINAL.pdf
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خود ناشی از این مداخله است. هامن طور که آلفرد دی زیاس، گزارش گر ویژه ی سابق سازمان ملل متحخخد دربخخاره ی ونخخزوئال، در
وضعیت در ونزوئال را منی تخخوان بخخا بحخخران انسخخانی در یمن، غخخزه، سخخوریه، سخخومالی، سخخودان و کشخخورهای”مصاحبه ای می گوید: 

 کشور منترش کرده است که در آن ها وضخخعیت۳۷( فهرستی از FAOمتعدد دیگری قیاس کرد. سازمان جهانی غذا و کشاورزی )
سوء تغذیه ی مردم بحرانی ست، و نام ونزوئال در این فهرست دیده منی شود. تنها هدف پافشاری بر این کخخه ونخخزوئال از »بحخخران

humanitarianانسخخانی« )  crisis ( » رنج می بخخرد، مرشوعیت بخشخخیدن بخخه یخخک »مخخداخله ی برشدوسخختانه )humanitarian
intervention...۲4“( نظامی ست.

. دولت های چاوز و مادورو ضد-دمکراتیک و دیکتاتوری بودند/هستند۵

مدعاها درباره ی دیکتاتوری نظام سیاسی چاوزی در ونزوئال و نقض گسرتده ی حقوق برش به دسخخت دولت مخخادورو چخخیزی بیش
از یک انگاره ی ایدئولوژیک نیست، انگاره ای برای مرشوعیت بخشخخیدن بخه مخداخله ی خخخارجی بخرای تغیخیر رژیم در این کشخخور.
کافی ست به رویکردهای »جخامعه ی جهخخانی« نسخبت بخه حاکمیت هخای آشخخکارا رسکوبگر و غیردموکراتیخک )از دیخخد دموکراسخی
پارملانِی بورژوایی( بنگریم، تا بدانیم این کخخه اقدامات شخخان علیخخه دولت مخخادورو را بخخا دغخخدغه های دموکراتیخخک و حقخخوق برشی
توضیح می دهند، چیزی جز توجیه بی پایه  و تکرارِی روابط سلطه با توجیه برشدوستی نیست. بخخرای منونخخه، دولت ترکیخخه، عضخخو
پیامن آتالنتیک شخاملی )نخاتو(، رسکوب مخالفخان و منتقخدان، کشختار مخردم کخرد، و خفقخان اجتامعی و سیاسخی را در سخطوح و
گسرتدگی فزاینده ای به پیش می برد. اما هرگز منی بینیم که این دولت ها مرشوعیت قدرت اردوغان را زیر سوال بربنخخد و چهخخره ی
مخالف او را در مقام رئیس جمهور به رسمیت بشناسند، یا اموال دولت  ترکیه را توقیف کرده و بخه مخالفخخانش اعطخا کننخد. بخخه
عربستان سعودی و برخی دیگر از کشورهای خلیج بنگخخریم کخخه اصخخالً خخخربی از انتخابخخات ریاسخخت جمهخخوری در آنجخخا نیسخت و
رسکوب و خفقان و نقض حقوق ابتدایی انسان ها دیر زمانی ست امری عادی محسوب می شود. یا دولت ارسائیل، که اخیراً خخخود
را به طور رسمی یک دولت قومی و نژادی اعالم کرده و تبعیض و نژادپرستی را بخخه بخشخخی از قخخانون اساسخخی خخخود بخخدل کخخرده
است، دولتی که اشغال و کشتار فلسطینیان را بی اعتنا به قطع نامه های بین املللی و حقوق برش و غیره پیش می برد و از حامیت
همین »جامعه ی جهانی« خودخوانده نیز برخوردار است. می توان بر این فهرست افزود و بر مبنای هامن مخخدعاهایی کخخه علیخخه
دولت مادورو بیان می شود، انتظار داشت ابر-رسانه ها و دولت های قدرمتند غربی علناً از تغییر رژیم در بسخخیاری از کشخخورهای
جهان، از جمله در منطقه امریکای التین حامیت کنند. دولت کلمبیا، کخخه نقش مهمی در پیش بخخرد تغیخخیر رژیم در ونخخزوئال ایفخخا
می کند، صدها نفر از منتقدان دولت، کنش گران و سازمان دهندگان جنبش های اجتامعی و مخالفان سیاسی را به زندان انداختخخه
و تعداد زیادی از رهربان این جنبش ها و سازمان های سیاسی را به وسیله ی دار و دسخته های مسخخلح غیررسخمی بخخه قتخخل رسخخانده 
است. بولسونارو، رئیس جمهور جدید برزیل، در حالی نگران دموکراسی و حقوق برش در ونزوئالسخخت کخخه بزرگخخرتین شخخکنجه گر

 هخخزار مخخخالف چپ گخخرا را می کشخخت؛ بخخه یخخک زن۳۰کشور را ستایش می کند؛ گفته است دیکتاتوری نظخخامی در آن کشخخور بایخخد 

24 Interview with former UN special rapporteur to Venezuela, Alfred de Zeyas  
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مناینده  در کنگره گفته است زشت تر از آنی هستی که شایسته ی تجاوز باشی؛ اعالم کخخرده کخخه حارض اسخخت پرسش در سخخانحه ی
رانندگی مبیرد تا این که هم جنس گرا شود؛  شکار را برای جنگل های بارانی آمازون آزاد اعالم کخخرده؛ و در آخخخرین روز انتخابخخاتش

. بی تردید قدرت گرفنت او در برزیخخل نقش مهمی۲۵به حامیانش قول داده که این رسزمین را از »تفاله های رسخ « پاک خواهد کرد
در مهیاشدن زمینه  برای اقدامات »برشدوستانه «ی جدید در راستای تغییر رژیم در ونزوئال ایفا کخخرده اسخخت. دولت او در همین
مدت کمی که به قدرت رسیده است، در یکی نخستین قدم ها مشغول رسکوب گسخخرتده و خشخخن جنبش کخخارگران بخخدون زمین )

MTSاست؛ نگرانی ها برای قدم های بعدی رسکوب تا حدی ست که از هم اکنون برخی از مخالفان او، به ویخخژه چپ گرایخخان، و )
ورند. همچنین در آرژانتین، پاراگوئه، پرو و برخی دیگخخرنیز  دگرباشان جنسی و جنسیتی )ال.جی.بی.تی.کیو.( در حال ترک کش

از کشخخورهای منطقخخه کخخه دولت در دسخخت جنخخاح راسخخت ارتجخخاعی افتخخاده اسخخت، رسکوب جنبش هخخای اجتامعی و زنخخدانی کردن
کنش گران و سازمان دهندگان و رهربان آن ها در جریان است.

جمهوری بولیواری ونزوئال، بر اساس معیارهای دموکراسی پارملانی یکی از دموکراتیک ترین نظام های سیاسخخی در امریکخخای التین
 از۲۶ انتخابات برگزار شده است کخخه متامی دارای امکخخان بخخازپس گیری رأی۲4است. در دو دهه ی حیات این جمهوری چاویستی 

طریق رفراندوم بودند؛ امکانی که در نظام های سیاسی بسیاری از کشورهای جهان، شامل برخی کشورهای اروپایی، در دسخخرتس
نیست. قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئال یکی از مرتقی ترین منونه ها نه تنها در منطقه بلکخخه در جهخخان اسخخت. این قخخانون
اساسخخی نه تنهخخا ملزومخخات دموکراسخخی مناینخخدگِی پارملانی و جمهخخوری را بخخه طخخور کامخخل در نظخخر گرفتخخه اسخخت، بلکخخه از معخخدود
منونه هایی ست که بر اشکالی از همیاری و مشارکت از پایین مردم و دموکراسخخی رادیکخال نخخیز تأکیخخد دارد، چخیزی کخخه دسخختاورد
جنبش فرودستان ونزوئال علیه نظام  سیاسی نولیربال و اقتدارگرای پیشخین در آن کشخخور بخود. و این در حالی سخخت کخخه جمهخخوری
بولیواری ونزوئال چندین بار با کودتای امپرالیستی و نقش آفرینِی مخالفان داخلی خود رو به رو شده است و دولت ایاالت متحخخد
علناً از هامن ابتخدای پخیروزی جنبش خواهخخان تغیخیر رژیم در ونخزوئال بخوده اسخت. این واقعیت بخدان معناسخت کخه جمهخوری
بولیواری ونزوئال به ناچار باید در برابر پیش برد کودتای نرم و سخت و مداخله ی خخخارجی بخخرای تغیخخیر رژیم تخخدابیری بیاندیشخخد،
امری که می تواند به محدودساخنت نسبی ظرفیت های دموکراتیک نظام سیاسی بیانجامد. با این همه، کافی ست به این واقعیت
بیاندیشیم که مخالفان حزبی و سازمان یافته ی دولت مادورو و جنبش چاویستی بدون هیچ محدودیت یا رد صخخالحیت و امثخخال
آن می توانند در نظام سیاسی مشارکت کنند. در حالی که برخی از آن ها اعضخخای سخخازمان ها و احخخزابی هسخختند کخخه در کودتاهخخا
نقش داشتند، و در حالی که بخش قابل توجهی از آن ها علناً خواهان براندازی قدرت چاویست ها بخخا حامیت امپریالیسخخم اند، بخخا

 قوه ی مقننه در دست مخالفان مادوروست و امخخروز۲۰1۵این همه در ساختار قدرت پارملانی حضور دارند. تا جایی که از سال 
می بینیم که از قخخدرت خخخود بخرای بی ثبات سخخازی کشخور و پیش بخرد تغیخخیر رژیم بخا حامیت دولت تخرامپ و هم پیامنخانش بهخخره

Bolsonaro’s Brazilبرای مطالعه ی بیشرت رجوع کنید به مقاله ی ۲۵
26 Recall Election
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می برند. حتی در دموکراسی های پارملانِی اروپایی نیز احزاب سیاسی به لحاظ قانونی منی توانند از براندازِی نظم سیاسی حاکم به
کمک دولت های خارجی یا انقالب سخن بگویند و با این همه در ساختار قدرت و رقابت های انتخاباتی حضور داشته باشند.

منظور در اینجا انکار رسکوب مخالفان یا اعامل محدودیت هایی بر ساختارهای دموکراتیک در ونخخزوئالی مخخادورو نیسخخت. بلکخخه
مسخخأله این اسخخت، کخخه اگخخر بخخیرون از سخخیطره ی گفتامِن رسخخانه های جریخخان اصخخلی بخخه ونخخزوئال بنگخخریم، بخخر مبنخخای معیارهخخای
دموکراسی های پارملانی و نظام سیاسی منایندگی، هرگز با رژیمی خودکامه یا دیکتاتوری و امثال آن روبه رو نیستیم. رسکوب های
گسرتده  ی مخالفان در بسیاری دیگر از کشورهای مدعای دموکراسی نیز دیخخده  می شخخود، کخخه منونه ی اخخخیر آن را در رسکوب های
خشن جنبش اعرتاضِی موسوم به »جلیقه زرها« در جمهخخوری فرانسخه دیخدیم. بخه عالوه، بخرای درک جایگخاه و اهمیت خخخ و نخیز
محدودیت های  نسبیِ خخ دموکراسِی حاکم بر ونزوئالی امروز باید آن را در بسخخرت تخخاریخِی آن کشخخور و نخخیز در پرتخخو تخاصخخم نظم

سلطه ی جهانی با جنبش بولیواری و چاویستی در این کشور ببینیم.

. یک چهارم کشسورهای جهسان دولت مسادورو را نامرشوع اعالم کسرده و گوایسدو را در مقسام رئیس جمهسور بسه رسسمیت۶
شناختند.

 و پخخیروزی۲۰1۸انانش و نیز جناح اپوزوسیون در ونخخزوئال نخختیجه ی انتخابخخات ریاسخخت جمهخخوری این که دولت ترامپ و هم پیم
مادورو را به رسمیت منی شناسند، آن انتخابات را مردود منی کند. بخخه رسخخمیت شخخناخنت گوایخخدو به عنخخوان رئیس جمهخخور ونخخزوئال،
به جای مادورو، توسط دولت های ایاالت متحد، کانادا، انگلسخختان، پارملان اروپخخا، برزیخخل، کلمبیخخا و سخخایر دولت هخخای هم پیامن بخخا
آن ها منطبق بر قانون اساسی ونزوئال، حقوق بین امللخخل یخخا درک سیاسخخی دموکراسخخی پارملانی نیسخخت، و هرگخخز ذره ای بخخه توجیخخه
قانونی یا استدالل اقناعی در تأیید نامرشوع بودن ریاسخخت جمهخخوری مخخادورو کمکی منی کنخخد. در واقخخع، نخخه ابخخر-رسخخانه ها و نخخه
صاحب منصبان دولت های حخخامی این کخخارزار علیخخه مخخادورو، بخخرای داعیه ی غیرمرشوع بخخودن ریاسخخت جمهخخوری مخخادورو دالیخخل
قابل قبول و کافی ارائه منی کنند. آن ها با اتکا بر فرض هایی حکم می دهند کخخه خخخود در اشاعه شخخان نقش داشخخته اند و اینخخک بخخه

مهخخوری بولیخخواری ونخخزوئالشد. این هجوم علیه جانگاره های ایدئولوژیکی بدل شده اند که افکار عمومی آن ها را به پرسش منی ک
بیش از هر چیز نشان گر غیر-دموکراتیک، رسکوب گر و سلطه جویانه  بودن نظم جهانی با رهربی دولت ایاالت متحخخد و متحخخدان
غربی اش است. تناسب قوا در نظم جهانِی سلطه    بخخه گونه ایسخخت کخخه بخخه رغم متامِی مخالف خوانی هخخای دولت هخخای به اصخخطالح
لیربال دموکرات مانند آملان، فرانسه، انگستان، کانادا و دیگران علیه دولت مرتجخخع تخرامپ، در واقخع شخاهد دنبخخاله روِی آن هخخا از
سیاست  خارجِی کاخ سفیدیم. نفس اقدام این دولت ها تحت عنوان خودخوانده ی »جامعه ی جهانی« برای به رسخخمیت شخخناخنت
گوایدو به عنوان رئیس جمهور قانونی ونزوئال و تشدید تحریم های اقتصادی و فشارهای دیپلامتیک به دولت ونزوئال، مخخداخله ی

خارجی آشکار برای »رژیم چنج« در ونزوئال و عریان کننده ی روابط جهانی سلطه است.

۹



مخالفان مادورو و جنبش چاویستی علیه امپریالیسم

جریانات سیاسی مخالف مادورو، که اکرثیت قاطعی را در مجمع ملی شکل داده بودند، در هامن هنگخخام تحخخریم انتخابخخات در
نظر داشتند که دور دوم ریاست جمهورِی مادورو را به رسمیت نشناسند و با ایجاد قخخدرت دوگانخخه سخخاختار قخخدرت سیاسخخی در

۲۳۳ ژانویخخه بخخا مخخدعای الزم االجخخرا بخودِن بنخخد ۲۳ونزوئال را بی ثبات سازند. اعالم ریاست جمهوری خودخوانده ی گوایدو در روز 
 ارجخخاع داده و غیخخاب۲۳۳قانون اساسی نشان می دهد آن ها برنامه ی حساب شده ای در نظر گرفته بودند. اگر در زمانی بخخه بنخخد 

رئیس جمهور را اعالم می کردند که یا دور اول ریاست جمهوری مادورو متام نشده بود، و یا دور دوم آن رشوع شده بود، در هر
دو صورت تا برگزاری انتخابات معاون رئیس جمهور ریاست دولت را بر عهده می گرفت. تنها پیش از آغاز دوره ی شخخش سخخاله ی
رئیس جمهور است که در غیاب دائم او رئیس مجمع ملی موقتاً رئیس جمهوری را بر عهخخده می گخخیرد. پیش تخر دیخخدیم کخه اعالم
غیاب دائم رئیس جمهور در ارتباط بخخا دولت مخخادورو فاقخخد اعتبخخار قانونی سخخت؛ ولی نکته ی مخخورد نظخخر در اینجخخا آن اسخخت کخخه
مخالفان با کناره گیری از رقابت انتخاباتی آگاهانه مسیری را در نظر گرفتند که بنا بخخود بی ثبخخاتی سیاسخخی در ونخخزوئال را بخخه بخخار

 ژانویه دست بخخه کخخار نشخخدند، تخخا۲۳ ژانویه که مراسم تنفیذ ریاست جمهوری انجام شد تا 1۰آورد. با این همه مخالفان از روز 
، از سخخفر۲۷ ژانویه منترش کخخرد۲۵این که از حامیت خارجِی هامهنگ شده ای مطمنئ شدند. وال  اسرتیت ژورنال در متنی که روز 

 ژانویه نیز به دیدار پمپئو،1۰ماه دسامرب خوان گوایدو به کلمبیا، برزیل و سپس واشنگنت خرب داده و گفته بود گوایدو در روز  
 ژانویخه( و نخخه روزهخخای پس از آن1۰وزیر امور خارجه ی دولت ترامپ، رفته بود. اما مخالفان بخخر خالف انتظخخار نخه روز تنفیخخذ )

برنامه ای که مد نظر داشتند را اجرایی نکردند. به نظر می رسد آن ها نگران عواقب چنین اقخدامی بودنخد، زیخرا در صخورت عخدم
۲۲موفقیت در تغییر رژیم احتامالً حضور در مناسبات قدرت برای بخش هایی از مخالفان بسیار دشوار خواهد شد. امخخا در روز 

، مایکل پنس با خخخوان گوایخخدو متاس تلفخخنی برقخخرار کخخرده و بخخه او دربخخاره ی هامهنگی۲۸ژانویه، طبق گزارش وال  اسرتیت ژورنال
حامیت های خارجی اطمینان خاطر می دهد و او را قانع می کند که خود را به عنوان رئیس جمهور مخخوقت اعالم کنخخد، امخخری کخخه

فردای آن روز اتفاق می افتد.

، از۲۹گوایدو پس از اعالم ریاست جمهورِی خود در یک متاس تلفنی با دونالد ترامپ، به گفته ی سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید
 تشکر کرد. این که گوایدو، از جنگ طلبانی ماننخخد“دفاع دولت ایاالت متحد از آزادی و بهروزی ونزوئال”دونالد ترامپ به خاطر 

ترامپ، بولتون، پمپئو، پنس، کروز، جولیانی، ابرامز خواهان مداخلخخه بخخرای آزادی و بهخخروزی ونزوئالسخخت، نسخخبت او و مخالفخخان
مادورو را با آرمان های سیمون بولیوار، و دستاوردهای ضد-استعامری، استقالل طلبانه ی جنبش چاویستی نشان می دهد. گوایدو

 به عنوان راه حل برای وضعیت کنونی در ونخخزوئال“۳۰صدور دستور مداخله ی برشدوستانه” ژانویه، از ۲۵در یک سخرنانی در روز 

27 Pence Pledged U.S. Backing Before Venezuela Opposition Leader’s Move  
امن جا  ه۲۸

29 Inside John Bolton's Month-Long P.R. Campaign Against Venezuela's Government  
30 Discurso del presidente encargado de Venezuela en la Plaza Bolívar  
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 فوریه، اعالم کرد ”اتفاقات امروز مخخرا مجبخخور کخخرد تخخا تصخخمیمی را اتخخخاذ کنم: بخخه طخخور۲۳ بار دیگر در روز سخن گفته بود. او
رسمی درخواست می کنم جامعه ی بین امللی باید متامی گزینه ها را برای تضمین آزادی کشور در نظر بگیرد“. همچنان که گزارش
رویرتز نیز بیان می کند، گوایخخدو در این اظهخخارنظر »رسخخمی«، در مقخخام رهخخرب اپوزوسخخیوِن دولت مخخادورو، آشخخکارا از کخخاخ سخخفید

. ۳1درخواست می کند تا گزینه ی مداخله ی نظامی را در دستور کار قرار بدهد

اینک این واقعیت انکارناپذیری ست که جریانات سیاسی مخالف مادورو به رهربی گوایدو، علناً پیش برنخخده ی پخخروژه ی برانخخدازی
جمهوری بولیواری ونزوئال تحت حامیت و پشتیبانی دولت های غربی و دولت های ارتجاعِی تخخازه بخخه قخخدرت رسخخیده در منطقخخه

 دیخخدیم، به راسخختی نخخه در دفخخاع از دموکراسخخی و جنبش بولیخخواری علیخخه۲۰1۹ ژانویخخه ۲۳آنچخخه در روز امریکخخای التین هسخختند. 
نولیربالیسم و امپریالیسم، بلکه آشکارا اقدام به کودتایی برنامه ریزی شده با عاملیت اپوزوسیون حخخامی مخخداخله ی خخخارجی بخرای

براندازی دولت مادورو و علیه دستاوردهای جمهوری بولیواری ونزوئال بود. 

مخالفان مادورو و جنبش چاویستی علیه نولیربالیسم

برخی این مدعا را به میان می کشند که مخالفان مادورو جناح راست محسوب منی شوند، بلکه عمدتاً برآمده از چپ میانه اند؛ و
حتی آن ها مخالفان نولیربالیسمی هستند که گویا دولت مادورو حامی و پیش برنخخده ی سیاسخخت هایش اسخخت. بخخرای ارزیخخابی این
مدعاها، که نزد بخش هایی از چپ گرایان دهان به دهان می چرخد، بیایید نگاهی بیاندازیم به برنامه های اقتصخخادِی مخخورد نظخخر
مخالفان مادورو. این توضیح الزم است که منظور از مخالفخخان مخخادورو در اینجخخا، و در بیشخخرت بخش هخخای این منت، سخخازمان ها و
احزابی هستند که به عنوان اپوزیسیون دولت با یکخدیگر در ائتالف هستند و قدرت را در مجمع ملی به دست گرفته اند و اینک

از ریاست جمهوری موقت گوآیدو حامیت کرده اند.

 کرسی آن را از آن خود کنند، از هامن رشوع به کخخار در سخخال1۶۷ عدد از 11۲مجمع ملی ونزوئال که مخالفان مادورو توانستند 
، تصمیامتی را به تصویب رساند که به روشنی بخشی از سیاست های نولیربالی بودند. رصفاً بخخرای منونخخه، یکی از نخسخختین۲۰1۶

مصوبات مجمع ملی، که طرح پیشنهادِی مخالفان بود و با رأی اکرثیت آن ها به تصویب رسید، خصوصی سازِی مسخخکن اجتامعی
در این کشور و واگذاری پروژه های مسکن اجتامعی موجود به بخش خصوصی بخخود، مصخخوبه ای کخخه از ونزوئالیی هخخای فقخخیر در

. ۳۲بهره گیری از آن خانه ها خلع ید کرد

اما برای آن که درک کلی تری از نسبت مخالفان با نولیربالیزاسیون به دست بخخدهیم، از مخخرور مصخخوبه های دیگخخری از این دسخخت
، مجمخخع۲۰1۸ دسخخامرب 1۹رصف نظر می کنیم و در عوض نگاهی می اندازیم به طرح و بینش آن ها برای آینده ی ونزوئال. در روز 

31 Venezuela's Guaido says 'all options open' after Maduro blocks aid  
32 Venezuelan social housing: Division over right to buy  
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Plan )۳۳ملی بررسی یک برنامه ی پیشخخنهادی را در دسخختور کخخار خخخود قخخرار داد کخخه »برنخخامه ی ملی: بخرای فخخردا«  País,  el  día
despuésانتقال دموکراتیک“ می بایست به اجرا درآید. بخخرخی از این. این برنامه حاوی سیاست هایی بود که طی ۳4( نام داشت”

سیاست ها از این قرارند:
•ً فعال سازی مجدِد سازوبرگ های تولیدی ... از طریق دسرتسی به منابع مخخالِی نهادهخای چنخخدجانبه ی فخرا-ملی؛ ]قاعخدتا

منظور آی.ام.اف. و بانک جهانی پول است[
 برچیدن متامِی کنرتل ها، موانع قانونی و بروکراتیک و ضوابط بازدارنده؛•
رسمایه گذاری بین امللی درون چارچوب قانون مندی که اعتامد و حامیت کارآمد از مالکیت خصوصی را تضمین می کند؛•
بازگشایی رسمایه گذاری خصوصی در رشکت های عمومی و دولتی؛•
تصویب قانون هیدروکربن جدیدی که ... بخخه رسمایه ی خصوصخخی اجخخازه  می دهخخد تخخا به عنخخوان صخخاحب اکخخرثیت سخخهام•

پروژه های نفتی نقش آفرینی کند؛
انتقال مسئولیت اجرای خدمات عمومی و به کارگیری امکانات آن به بخش خصوصی؛•
تقویت بهره وری در راستای کوچک سازی دولت.•

، مخالفان مادورو در مجمع ملی، طخخرحی را در مجمخخع ملی معخرفی کردنخخد کخخه عنخخوان آن »اسخخاس نامه  ی۲۰1۹ ژانویه ۸در روز 
 از این۲1« بود. در بنخخد ۳۵اجرایی برای انتقال به دموکراسی و بنیان گذاری مجدد اعتبار قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئال

1۸ کشور، بخخرای فخخردا« بخخه تخخاریخ برای”مجمع ملْی قوانین الزم در تطابق با توافق نامه ی »برنامه ای اساس نامه درج شده است: 
 را در راستای حل وضعیت بغرنج اضخخطراری انسخخانی بخخه تصخخویب خواهخخد رسخخاند.“ در بخش دیگخخری از این طخخرح۲۰1۸دسامرب 

برخی اهداف مورد نظر چنین بیان شده است: ”احیای رسیع اقتصاد از طریق کمک مالی ویژه ی بین املللی که نهادهای فخخراملِی
چندجانبه فراهم می آورند“؛ و ”برچیده شدِن کنرتل متمرکز، ضوابط مسخختبدانه بخخرای سخخلب مالکیت هخخا و ضخخوابط مشخخابه دیگخخر،
شامل کنرتل ارز. برای دستیابی به این هدف، مدل متمرکز در جهت کنرتل اقتصاد جای خود را به مدلی مبتنی بر آزادی و بخخازار
خواهد داد ...“. ”خدمات عمومی دست خوش اصالحات ساختاری ای می شود که مدیریت مٔوثر و شفاف، شخخامل هامهنگی هخخای

.۳۶بخش خصوصی-عمومی، را تضمین کند“

 ژانویه، چند ساعت پس از آن که دولت ترامپ تحریم های جدید علیه ونزوئال را اعالم کرد، مجمع ملی ونخخزوئال یخخک۲۹در روز 
 گفتخخه شخخده اسخخت، ونخخزوئال در حخخالتوافق نامه»توافق نامه  برای معرفی یک برنامه ی نجات ملی« را به تصویب رسخخاند. در این 

تجربه ی ”فروپاشی اجتامعی و اقتصادی“ است که وضخخعیت ”اضخطراری انسخخانی“ را بخه بخار آورده اسخخت؛ این وضخعیت حاصخخل
قاعدتاً منظور از »فردا« هامن »فردای براندازی« دولت مادورو و جمهوری بولیواری ونزوئالست.۳۳

34 Puntos clave del Plan País para la recuperación de Venezuela  
35  Ley de Estatuto que rige la transición a la democracia y el restablecimiento de la vigencia de la Constitución de la

República Bolivariana de Venezuela
36 LEY DEL ESTATUTO QUE RIGE LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA Y EL RESTABLECIMIENTO DE LA  

VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Venezuela and Disaster Capitalismبرگرفته از مقاله 
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سیاست های ”رژیم نیکوالس مادورو“ و ”مدل اقتصادی و سیاسی متامیت خواه برای سلطه و کنخخرتل اجتامعی“ اسخخت کخخه بخخا نخخام
. هم ژارگون و هم مضمون این توافق نامخه دارای هم پوشخخانی قابل توجهی سخخت بخخا۳۷“ خوانده می شود۲1”سوسیالیسم برای قرن 

»برنامه ی ملی: برای فردا« و نیز »اساس نامه  ی اجرایی برای انتقال به دموکراسی«.

 پایخخانی مخخاه ژانویخخه بخخرایروزهخخاینرشیه ی بلومربگ گزارشی منترش کرده است که در آن از اقخخدامات اولیه ی خخخوان گوایخخدو در 
شکل دادن دولت در سایه خرب داده است. طبق این گزارش، او ریکاردو هاوسمن، وزیر برنامه ریزی و عضو هیئت مدیره ی بانک

. در مخخاه مخخارس، الیخخوت ابرامخخز، مخخأمور۳۸مرکزی ونزوئال در سال های دهه ی نود، را به عنوان مشاور اقتصادی خود برگزیده است
ویژه ی ونزوئال در دولت ترامپ، اعالم کرد گوایدو ریکاردو هاوسمن را همچنین به عنوان »مناینخخده ی کشخخور در بانخخک توسخخعه ی

 چندین سال همین عنوان را بر عهخخده داشخخت، او عالوه بخخراین۹۰؛ هاوسمن در دهه ی ۳۹( برگزیده استIADBبینا-امریکایی« ) 
 مخخارس، در نشسخختی در هوسخختون دربخخاره ی انخخرژی، کخخه1۲در آن سال ها مناینده ی ونزوئال در بانک جهانی پول بخخود. او، در روز 

به عنوان مناینده ی »دولت گوایدو« در بانک توسعه ی بینا-امریکایی رشکت کرده بود، گفت ”ما باید چخخارچوب مسخختقر را تغیخخیر
.4۰بدهیم، ... ما نیاز داریم صنعت نفت را به روی رسمایه گذاری خصوصی بگشاییم“

. وبسخخایت41هاوسمن در مصاحبه ای با بلومربگ می گوید ”من به مدت سه سال روی برنامه ی »برای فردا« ی ونزوئال کخخار کخخردم“
.4۲ برنامه ی »برای فردا«  منترش کخخرده استرویاکونومیست گزارش کاملی درباره ی این موضوع و تالش کار سه ساله ی هاوسمن 

 دسامرب در دستور کار مجمع ملی قخرار گرفتخه بخود، طخرح پیشخخنهادی مشخاور1۹بنابراین، »برنامه ی ملی: برای فردا« که در روز 
گوایدو برای اقتصاد در فردای براندازی دولت مادورو است. هاوسمن مدیر »پخخروژه ی ونخخزوئال« در دانشخخگاه هخخاروارد اسخخت؛ بخخا
توجه به آرای هاوسمن و بر اساس بررسی مقاالتی که این پروژه تولید کرده است، باید آن را مرکز تحقیق و برنامه ریزِی نولیربال

. 4۳و اتفاق فکر اقتصادِی رژیم چنج در ونزوئال دانست

دیدیم که برخالف مدعاهای بیان شده درباره ی بینش اقتصادِی چاویستِی مخالفان و معرفی آن هخخا به عنخخوان چپ میانخخه، نه تنهخخا
گوایدو و حزب اراده ی مردمی، بلکه سخایر مخالفخانی کخه در مجمخع ملی از او و طرح هخای معرفی شخده بخرای فخردای برانخدازِی
ونزوئال حامیت کرده اند، حامیان نولیربالیزه سازی ونزوئال هستند. بخخه عالوه بایخخد در نظخخر داشخخت، متام جریانخخات سیاسخخی حخخامی
گوایدو در مقام رهرب مخالفان در عمل از بینش و برنامه های سیاسی و اقتصادی و سیاست های که او و هم کیشخانش متخولی اش
هستند، حامیت می کنند. سیاستی که آشکارا حامی تشدید تحریم هخخا و مخخداخالت خخخارجی بخخرای رژیم چنج در ونزوئالسخخت و و

37 ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN DEL PLAN DE RESCATE DEL PAÍS  
38 Maduro Boxed In as Guaido Consolidates Position in Venezuela  
39 Venezuela's Guaido pushes to name new representative to regional lender  
40 Venezuela's Guaido readies to open up oil industry after years of nationalization  
41 https://assets.bwbx.io/av/users/iqjWHBFdfxIU/vDj78iidSWsI/v4.mp3  
42 How Venezuela’s economy can recover from the Maduro regime  

برای مطالعه ی بیشرت از جمله به این مقاله رجوع کنید:4۳
Inside the neoliberal laboratory preparing for the theft of Venezuela’s economy
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پشتیبان و مروج برنامه هایی ست که منونه های بی نقص نولیربالیزه کردن اقتصاد کشور و کاالیی سازی هرچه بیشرت جامعخخه اسخخت،
برنامه هایی که واگذاری صنعت نفت و منابع انرژی و معادن کشور به بخش خصوصی و در واقع به ابر-کمپانی های امریکایی،

کانادایی، و اروپایی در صدر آن هاست.

 بخخرای رسمایه گذاران نیازمنخخد حامیتگذشسسته  ونزوئالی شگفت انگیِزهاوسمن در پایان مصاحبه با بلومربگ می گوید ”بازگرداندن
 اسخخت کخخه قخخدرت در آن بین دو حخخزب۹۰مالی بین املللی خواهد بود“. ونزوئالی شگفت انگیِز گذشته، هامن ونزوئالی سال های 

دست به دست می شد، دو حزبی که در پیشخخربد سیاسخخت های نولیخخربالی و رسکوب، زنخخدان و شخخکنجه ی مخالفخخان خخخود وحخخدت
رویه ی مثال زدنی داشتند. این ونزوئالی شگفت انگیِز گذشته به عنوان جامعه ی ایده آل مخالفان مادورو بخخا رهخخربی گوایخخدو هامن
وضعیتی ست که جنبش توده ای عظیم چاویستی در مخالفت با آن شکل گرفت و به انقالب بولیواری ونزوئال علیه نولیربالیسم و

امپریالیسم انجامید.

بسنت هرگونه مسیر مذاکره برای حل بحران سیاسی و گشودن راه ها به سوی جنگ

در جامعه ی ونزوئالی امروز، ساحت سیاسی تا حد زیادی قطبی شده است و هم مخالفان مادورو و هم دولت مادورو نزد مردم
حامیانی دارند. در چنین رشایطی دولت مادورو باید بپذیرد که حل بحران سیاسی کشور بدون مذاکره با مخالفخخان امخخری بسخخیار
دشوار است، و برای جلوگیری از افزایش رنج مردم و امتداد بحران سیاسی و به خشخخونت کشیده شخخدِن رویارویی هخخا بهخخرتین راه
دستیابی به توافقاتی با مخالفان است. به ویژه به این دلیل کخخه مخالفخخان حخخامی مخخداخالت خخخارجی همچخخون تحریم هاینخخد کخخه
مشکالت اقتصادی را ده چندان کرده و بر رنج و فشار معیشتی بر مردم افزایش می دهد، و حل مسائل اقتصادی را بسیار دشوار

می سازند. 

رویکرد دولت نشان دهنده ی آن است که به خوبی بر رضورت دیالوگ با مخالفان برای حل مسائل کشور واقخف اسخت؛ مخادورو
بارها اعالم کرده است که حارض است با مخالفانش پشت یک میز نشسته و برای دستیابی به راه حل در کشور بخخا آن هخخا گفتگخخو
کند؛ اخیراً نیز از میانجی گری دولت های مکزیک، بولیوی و اروگوئه و نیز سازمان ملخخل و واتیکخخان بخخرای مخخذاکره اسخختقبال کخخرده
است. اما در مقابل، مخالفان از هرگونه دیالوگ و مذاکره با دولت مخخادورو امتنخخاع می کننخخد؛ گوایخخدو در تخخازه ترین اعالم موضخخع
نسبت به درخواست مادورو اعالم کرده است که تنها در صورتی که مادورو از قدرت کناره گیری کنخخد، حارض بخخه مخخذاکره اسخخت.
بدیهی ست، آنچه او به عنوان پیش رشط مذاکره بیان کرده، هدف آن هاست و مذاکره را فاقد معنخخا می کنخخد. دولت ایخخاالت متحخخد
هم به درخواست های دولت مادورو برای مذاکره پاسخ منفی داده و ترامپ اعالم کرده اسخت کخه حارض بخه گفتگخو بخا مخادورو

 کخخردهدفخخاعنیست و او باید برود. نکته ی جالب توجه آن که ایاالت متحد هم زمان از مذاکره با نیروهای طالبخخان در افغانسخختان 
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. دولت های اروپایِی آملان، فرانسه، اسپانیا، پرتغال و انگلستان، و پارملان اروپخخا44است و به زودی این مذاکرات صورت می پذیرند
نیز پیش از به رسمیت شناخنت گوایدو به عنوان رئیس جمهور ونزوئال، برگزاری انتخابخخات آزاد را پیش رشط هرگونخخه مخخذاکره اعالم
کرده بود، رویکردی که برخی روشنفکران و جریانات چپ گرا نیز از آن دفاع کرده بودند. حال آن که روشخخن نیسخخت دولخختی کخخه
سال قبل طی یک انتخابات قانونی بر رس کار آمده است، بر چه مبنای حقوقی، قانونی و استداللی باید بخخار دیگخخر بخرای کسخخب
قدرت ریاست جمهوری به برگزاری انتخابات تن بدهد ؟ در هیچ یک از کشورهای عضخخو پارملان اروپخخا نخخیز چخخنین نیسخخت کخخه در
صورتی که مخالفان دولت اعرتاض کنند و خواهان برگزاری انتخابات آزاد شوند، دولت به این خواسخخته تن بدهخخد. در واقخخع، هم
مخالفان مادورو، و هم دولت هایی که گوایدو را به عنوان رئیس جمهور ونزوئال به رسمیت شخخناختند، بخخا رد درخواسخخت مخخادورو
برای مذاکره سیاستی آشکارا منطبق با کودتای نرم برای تغییر رژیم در ونزوئال را در پیش گرفته انخخد. اقخخدام آن هخخا یعخخنی راه حخخل
سیاسی برای برون رفت از وضعیت بحرانی در میخخان نخواهخخد بخخود و تنهخخا زور و مقخخاومت در برابخخر آن می توانخخد تعیین کننخخده ی
نتیجه ی بحران سیاسی در ونزوئال باشد. چنین نزاعی می تواند با ابتکارعمل اپوزیسیوِن حخخامی رژیم چنج و کخخابینه ی جنگ طلب
ترامپ و نیز نقش آفرینی دولت های همسایه ی مرتجع و دست راستی دوکه در کلمبیا  و بولسونارو در برزیل به جنگ کشخخیده

.4۵شود

“کاری بکنید که اقتصاد به ناله بیافتد”

، در یک جلسه ی محرمانه درباره ی دولت آلنده در شیلی، که۷4 تا ۶۹نیکسون، رئیس جمهور دولت ایاالت متحد بین سال های 
. آن ها می خواستند از طریخخق این“4۷کاری بکنید که اقتصاد به ناله بیافتد” ، به سی.آی.ای. دستور داد4۶بعدها اسناد آن افشا شد

سیاست ها وضعیتی را ایجاد کنند کخه بخه نحخوی از این کخه آلنخده ی سوسیالیسخت و منتخب مخردم قخدرت را بخه دسخت بگخیرد،
ا موفق شدند وضعیت اقتصادی در شخخیلی را بخخا مشخخکالت زیخخادی رو به رو کخخرده و دولت آلنخخده را در هامنجلوگیری کنند. آن ه

مقطع آغازین تحت فشار قرار بدهند. اگرچه این مشکالت اقتصادی به  اندازه ای نبخخود کخخه بخخه هخخدف مسخختقیم نیکسخخون یعخخنی
براندازی دولت آلنده بیانجامد.

این سیاسِت اعامل فشار اقتصادِی خارجی علیخه متامی کشخورهایی بخه کخار رفتخه اسخت کخه مخیزانی از مناسخبات و سخازوکارهای
اقتصادِی سوسیالیستی را به کار بسخخته بودنخخد، یخا در نظم جهخخانی ادغخخام نشخده بودنخخد و یخخا حختی رصفاً بخا منخافع ژئوپلتیخک و
امپریالیستی ایاالت متحد هم راستا نبودند. یکی از مهم ترین اهداف دولت ایاالت متحخخد و هم پیامنخخانش نشخخان دادن ناکارآمخخدِی

44 Taliban Deputy Chief Arrives in Qatar for Talks With U.S  
برای منونه، حتی نویسنده ی این مقاله در گاردین که خود از مخالفان مادورو است، به رسمیت شناخنت گوایدو را عاملی برای شخخکل گیری جنخخگ4۵
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سیاست های ضد-رسمایه دارانه و ضد-نولیربالی بود. جمهوری بولیواری ونزوئال نیز از ابتدای شکل گیری اش با فشارهای اقتصخخادی
شدیدی روبه رو بوده است که هم با هدف مسختقیم تر برانخدازی دولت هخای چاویسختی و هم بخا هخدف نشخان دادن ناکارآمخدی

« بخخود. تحریم هخخای گسخخرتده علیخخه۲1اقتصاد عدالت خواهانه  و سیاست های چپ گرایانه ی آن ها با عنوان »سوسیالیسم برای قرن 
، نقش بسیار تعیین کننده ای در4۹ هرچه شدیدتر شدند۲۰14 که به ویژه پس از رشوع مشکالت اقتصادی کشور در سال 4۸ونزوئال

 تخخا۲.4ایجاد و تشدید بحران اقتصادی در ونزوئال ایفا کردند. این تحریم ها منجر به آن شد که تولید نفت ونخخزوئال از رقمی بین 
.۵۰ بیانجامد۲۰1۸ میلیون بشکه در روز در سال 1.4، به رقمی نزدیک به ۲۰14 تا ۲۰۰4 میلیون بشکه در روز در سال های ۲.۶

14تحریم های جدید دولت ترامپ علیه ونزوئال دو سوم صادرات نفت ونخخزوئال را مسخختقیامً مسخخدود خواهخخد کخخرد و بخخه حخخدود 
. این تحریم هخخا تهدیخخدهای مخخالی عظیمی بخخرای خریخخداران نفت ونخخزوئال، حخختی از۵1میلیارد دالر در سخخال جخخاری خواهخخد رسخخاند

 فوریخخه از تحریم هخخای1کشورهایی که شامل این تحریم ها منی شوند، نیز به وجود می آورد. مرکز خخخزانه داری ایخخاالت متحخخد روز 
جدیدی خرب داد که بر اساس آن ها متامی نقخخل و انتقخخاالت بین رشکت های غخخیر-امریکخخایی و رشکت دولخختی نفت ونخخزوئال کخخه از
هرگونه نظام مالی ایاالت متحد یا هر گونه کارگذاری و واسطه هایی که به این نظام ارتباط دارند، ممنوع بوده و با جریمه هخخای

 آوریل به اجرا در خواهند آمخخد. بخخه عالوه، دولت ایخخاالت متحخخد مانوئخخل۲۸بسیار سنگینی رو به رو خواهند شد؛ این تحریم ها از 
. بسخخیاری از رشکت های کشخخورهایی کخخه در فهرسخخت۵۳، وزیخخر نفت ونخخزوئال را نخخیز بخخه فهرسخخت تحریم هخخایش افخخزود۵۲کوئخخودو

تحریم های خرید نفت از ونزوئال قرار نگرفته اند، به دلیل درهم تنیدگی سازوکارهای نقل و انتقال مالی بخخر مبنخخای دالر بخخا نظخخام
مالی ایاالت متحد، و برای پرهیز از پرداخت جریمه های سنگین ترجیح می دهند از دولت ونزوئال نفت نخرنخخد. بخخرای منونخخه، بخخه
رغم حامیت دولت روسیه از دولت مادورو، رشکت نفتِی روسی گازپروم در ماه فوریه اعالم کرد حساب های رشکت نفتی دولتی
ونزوئال را به حالت تعلیق درآورده است و به دلیل نگرانی از عواقب تحریم های دولت ایاالت متحد فعال خرید نفت از ونخخزوئال

Evrofinance. یک ماه بعد بانک روسخخی اِوُروفخخایننس ُمزناربانخخک )۵4را متوقف کرده است  Mosnarbankهخخدف تحریم هخخای )
”ایاالت متحد علیه متامی آن نهادهای مالی خارجی اقدام خواهخخدایاالت متحد قرار گرفت. نهاد خزانه داری این کشور اعالم کرد 

کرد که بقای رژیم نامرشوع مادورو را میرس کرده و به فروپاشی اقتصادی و بحران برشی ای که مردم ونزوئال را به ستوده آورده

برای مطالعه ی تاریخچه ای از تحریم ها علیه ونزوئال به این مقاله رجوع کنید:4۸
Financial blockade: chronology of a strategy to destroy Venezuela

فهرستی از تحریم هایی که دولت ایاالت متحد بر جمهوری بولیواری ونزوئال تحمیل کرده اسخخت را در این گخخزارش »خخخدمات تحقیقخخاتی کنگخخره«4۹
Venezuela: Overview of U.S. Sanctionsایاالت متحد می توانید بخوانید: 

 US sanctions on PDVSA aim for regime change in Venezuelaفهرستی از دور جدید تحریم ها در اینجا می توانید بخوانید:  
50 Factbox: U.S. sanctions on Venezuela's oil industry  
51 U.S. Sanctions Are Aimed at Venezuela’s Oil. Its Citizens May Suffer First  
52 Manuel Quevedo
53 U.S. Sanctions Are Aimed at Venezuela’s Oil. Its Citizens May Suffer First  
54 Russia's Gazprombank freezes accounts of Venezuela's PDVSA: source  
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. این را باید وارونگی طنزآمیز وضع موجود دانست کخخه ظخخاهراً نخخه تحریم هخخای گسخخرتده، بلکخخه ادامه ی۵۵است، یاری می رسانند“
روابط و مبادالت اقتصادی نهادها و کشورهای دیگر با ونزوئال به تشدید بحران اقتصادی کشور یاری می رسانند!

. پیش از تحریم هخای۵۶ کخاهش یافتخه است۲۰1۹ درصد از آغاز سخال 4۰طبق گزارش رویرتز صادرات نفت ونزوئال در ماه فوریه 
. با توجخخه بخخه۵۷ هزار بشکه در روز رسیده است۹۲۷ میلیون بشکه نفت صادر می کرد، اینک این رقم به 1.4۷ماه ژانویه ونزوئال 

 درصدی درآمد نفتی ونزوئال مستقیامً به معنای همین میزان کخخاهش در قخخدرت4۰اتکای اقتصاد ونزوئال به فروش نفت، کاهش 
اقتصادی کشور خواهد بود. الیوت ابرامز، چهره ی بدنام و مأمور ویژه ی ونزوئال در ایاالت متحد، اعالم کرده اسخخت تحریم هخخا تخخا

 هزار بشکه در روز کاهش خواهد داد؛ بخخر اسخخاس مخخدعای ابرامخخز درآمخخد نفخختی۵۰۰ صادرات نفت ونزوئال را تا ۲۰1۹پایان سال 
.  ۵۸ تا پایان آن به یک سوم کاهش خواهد یافت۲۰1۹ونزوئال از رشوع سال 

تحریم ها علیه ونزوئال تنها شامل فروش نفت منی شود، بلکخخه نقل وانتقخخاالت مخخالی بین املللی را بخخا دشخخواری های بسخخیاری روبه رو
می کند. امری که موانعی را در برابر واردات کاالها ایجاد می کند. دیگر پیامد بسخخیار مهم و مخخخرب تحریم هخخا بخخر ونخخزوئال بسخخنت
راه ها برای کسب اعتبار از نهادهای مالی خارجی است. با توجه به ذخایر عظیم نفختی ونخزوئال، کخه بزرگخرتین در جهخان اسخت،
دولت ونزوئال برای حل مسائل اقتصادی قاعدتاً می تواند از منابع مالی کشورهای دیگر اعتبار دریافت کند و از آن اعتبخخار بخخرای
جربان کرسِی درآمد نفتی و برای حل مسائل اقتصادی استفاده کند. اما تحریم ها عمالً این مجخخرای مخخالی را بخخرای ونخخزوئال بسخخته

بانک انگستان اعتباری که دولت مادورو درخواست کرده بود و بنا بود پرداخت شود، را مسدود کرد و اعالم کرد با توجهاست. 
به تحریم های جدید هیچ گونه اعتباری به دولت ونزوئال پخخرداخت نخواهخخد کخخرد. و این در حالی سخخت کخخه پیش تخخر پخخرداخت این
اعتبار به توافق دو دولت رسیده بود و این مبلغ به لحاظ قانونی متعلق بخخه دولت ونزوئالسخخت. عالوه بخخراین، پس از درخواسخخت

 میلیارد دالر متعلق به دولت ونخخزوئال بخخه این کشخخور جلو گخخیری1.۳گوایدو از ترزا می، بانک انگلستان از انتقال طالیی به ارزش 
.۶۰. ظاهراً دولت انگلستان در حال بررسی انتقال این مبلغ به دست خوان گوایدو است۵۹کرد

 میلیارد دالر از دارایی های رشکت نفت دولتی ونخخزوئال را مسخخدود خواهخد۷دولت ترامپ اعالم کرده است که تحریم های جدید 
. همچخخنین، بخخر اسخخاس این۶1 میلیارد دالر پول خرید نفت از ونزوئال نخخیز جلوگخخیری خواهخخد کخخرد11کرد؛ عالوه براین، از پرداخت 

تحریم ها از ارسال درآمدهای رشکت »سیتکو« به ونزوئال نیز مامنعت خواهد شد. رشکت سیتکو زیرمجموعه رشکت نفت دولتی
 درصخد از سخخوخت کشخور را فخراهم می کنخد،4ونزوئال و ارائه دهنده ی فرآورده های نفتی در ایاالت متحد اسخت؛ این رشکت کخه 

 میلیخخون دالر بخخه۵۰۰ میلیارد و سود ساالنه اش یک میلیارد دالر اسخخت. درآمخخد موجخخود رشکت سخخیتکو مبلخخغ ۲۳فروش ساالنه اش 

55 U.S. Places Sanctions on Moscow-Based Evrofinance Mosnarbank   
56 Venezuela's oil exports drop 40 percent after U.S. sanctions: data  
57 Venezuela’s Oil Shipments Drop 40 Percent After U.S. Sanctions   
58 Venezuela oil output likely to fall to 500,000 b/d by end-2019: US State Department official   
59 Bank of England pleaded with not to give Nicolas Maduro $1.3 billion in gold    
60 Bank of England urged to give Juan Guaidó Venezuela's gold  
61 Inside John Bolton's Month-Long P.R. Campaign Against Venezuela's Government  
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 میلیون دالر به صورت اعتبار بود که اینک دولت ایاالت متحد از ارسال این مبالغ به ونزوئال جلوگیری کرده۹۰۰صورت نقدی و 
. دولت ایاالت متحد در حال واگذاری رشکت سیتگو همخخراه بخخا متامی دارایی هخخای و درآمخخدهای آن بخخه مخالفخخان مخخادورو۶۲است
. همچنین جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ، اعالم کرد که دولت ایخاالت متحخد آمریکخخا در حخال انتقخال درآمخدهای۶۳است

بخخه »دولت انتقخخالی بخخه ریاسخخت جمهخخوری گوایخخدو«ده است، رشکت دولتی نفت ونزوئال، که در بانک های این کشور مسدود ش
.۶4است

 مناینده ی مجلس در پرتغال، از جانب دولت این کشور اعالم کرد بانک پرتغالی بخخه نخخام نُخخوو۶۵ فوریه، کارلوس پاپارونی۵در روز 
 میلیخخارد دالر مایملخخک ارزی دولت1.۲ درصد از سهام آن متعلق به رشکت خصوصی امریکایی ست، از انتقال مبلخخغ ۷۵بنکو، که 

. پاپارونی همچنین اعالم کرده است که این اقدام با هامهنگی خوان۶۶ونزوئال که در حساب این بانک بود، جلوگیری کرده است
گوایدو صورت پذیرفته است.

بدیهی ست بحران اقتصادی ونزوئال را نباید به عوامل خارجی محخخدود سخخاخت و نبایخخد از دولت هخخای چخخاوز و مخخادورو و بخخرخی
۶۰سیاست های نادرست آن ها در ارتباط با آن سلب مسئولیت کرد، اما برای فهم میزان تأثیر عوامل خخخارجی کافی سخخت کخخاهش 

 درصخخد تخخا۶۰، و تا بیش از۲۰1۸ درصد از صادرات نفت تا پایان سال 4۰درصدی قیمت نفت در بازار جهانی و کاهش بیش از 
، را مد نظر قرار بدهیم. کاهش درآمد نفتی ونزوئال همچنین به معنای کاهش درآمد ارزی کشور است که منجخخر بخه۲۰1۹پایان 

هرچه کوچک تر شدن ذخایر ارزی دولت شده و در نتیجه ارزش پول ملی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. این امر به نوبه ی
 درصخخد از درآمخخد ارزی اش دولخختی بخخوده و اغلب کاالهخخای مرصفی اش وارداتی سخخت، بخخه تشخخدید۹۰خود، در کشوری کخخه بیش از 

. بخخه این تخخرتیب، تحریم هخخا علیخخه اقتصخخاد ونخخزوئال هم۶۷تصاعدی افخخزایش نخخرخ تخخورم و قیمت کاالهخخای مرصفی خواهخخد انجامید
مستقیامً با کاهش بسیار شدید درآمد ارزی دولت به اقتصاد ونزوئال رضبه می زند، و هم به طور غیرمستقیم منجخخر بخخه افخخزایش
تورم و به طخخور کلی افخخزایش مشخخکالت اقتصخخادی می گخخردد. بخخه عالوه، تحریم هخخا هخر گونخخه امکخخان بخرای کسخخب اعتبخخار ارزی از
کشورهای دیگر، یا حتی نقل و انتقال ارز متعلق به ونزوئال را مسخخدود کخخرده اسخخت، و بخخه این تخخرتیب نخخیز در راسخختای متدیخخد و

تشدید بحران اقتصادی ونزوئالست. 

 اگرچه تفاوت های اساسی بین شیلی آلنده و ونزوئالی مادورو وجود دارد و مناسبات سیاسی در جهان تغیخخیر کخخرده اسخخت، امخخا
اهداف مداخله ی امپریالیستی و اشکال این مداخالت علیه آن دو دارای شخباهت های اساسی سخت. بی تردیخخد شخکل گیری بحخران

62 The battle for Citgo: How Venezuela's opposition leaders seized control  
امن  ه۶۳

64 Inside John Bolton's Month-Long P.R. Campaign Against Venezuela's Government  
65 Carlos Paparoni
66 Venezuela's funds transfer blocked, opposition lawmaker says   

برای مطالعه بیشرت درباره ی نقش کاهش ذخایر ارزی کشور در بحخخران اقتصخخادی ونخخزوئال و نخخیز عوامخخل دیگخخر، و همین طخخو بخخرخی راه حل هخخای۶۷
موجود برای برون رفت از این وضعیت از جمله به این مصاحبه رجوع کنید:

How to Get Venezuela’s Economy Going Again: A Conversation with Luis Enrique Gavazut
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،۲۰1۸ تخخا ۲۰14اقتصادی در ونزوئالی امروز را منی توان به عوامل خارجی محدود کرد، اما تحریم های گسرتده بخخه ویخخژه از سخخال 
در همراهی با رویارویی بخش هایی از بورژوازی داخلی با دولت از طریق تشدید معضالت اقتصادی، نقش بسیار مهمی در این
امر داشتند که  اقتصاِد بحرانِی ونزوئال هرچه بیش تر به ناله بیافتد. مخالفان مادورو به رهربی گوایخخدو حامیخخان هرچخخه شخخدیدتر
شدن تحریم ها علیه ونزوئال هستند و در برخی موارد در وضع تحریم ها نقش ایفا کرده اند. آن ها با توجه بخه تشخدید تحریم هخا

 به این سو، امیدوارند وضعیت اقتصادِی کشور را بخخه سخخطحی از وخخخامت۲۰1۸ و بار دیگر از ژانویه ۲۰1۷علیه ونزوئال، از سال 
برسانند که دولت مادورو ناچار به انتقال قدرت به آن ها شود. وخیم تر شدن وضعیت اقتصاد ونزوئال آشکارا بخخه معخخنی افخخزایش
فشار معیشتی و رنج مردم، تشدید و گسرتده شدن سوء تغذیه و نیز کمبود دارو و بهداشت، و مرگ بخش هایی از فرودست ترین
مردمان ونزوئالست. گوایدو و هم پیامنانش در کاراکخخاس یخخا واشخخنتگن به لطخخف تحریم هخخا علیخخه کشخخور هم دارایی هخخای عمخخومی
ونزوئال را غصب می کنند و هم به هدف خود یعنی تغییر رژیم و بازگشت به ”ونزوئالی شگفت انگیز گذشته“ نزدیک می شوند؛

.۶۸در این میان ونزوئالیی های خسته از وضعیت حاکم باید بیش از همه تاوان بپردازند

اقدامات جاری برای براندازی جمهوری بولیواری ونزوئال و امکان سنجی برای مداخله ی نظامی خارجی

اعالم ریاست جمهوری گوایدو به دست خود و به رسمیت شناخنت او به عنوان رئیس جمهور ونزوئال از طرف دولت های مخالف
مخخادورو، بنخخا بخخود رشایطی را ایجخخاد کنخخد کخخه در کوتاه مخخدت بخخه کودتخخایی علیخخه مخخادورو بیانجامخخد. در واقخخع، دولت تخخرامپ و
هم پیامنانشان در منطقه با اتکا به سخنان مایک پنس و با توجه به مدعاهای مخالفان، روی این امکان حساب کرده بودنخخد کخخه

. اما این اتفاق نیافتاد و اقدام بخخه کودتخخا در آن بزنگخخاه معین بخخا شکسخخت۶۹بخش هایی از ارتش ونزوئال با مخالفان همراهی کند
روبه رو شد. با این حال، از دید اپوزوسیوِن مادورو این اقدام یک اسرتاتژی برد-برد بود. از نگاه آن هخخا هرچنخخد اقخخدام بخخه کودتخخا
پیروز نشد، اما تحریم انتخابات و حامیت خارجی زمینه را برای تشدید گفتامن نامرشوع بودِن دولت مادورو چه در داخخخل و در
خارج مهیا کرد، و حتی رهرب جدیدشان گوایدو بخه عنخوان رئیس جمهخخور مخوقت نخزد بخرخی قخدرت های جهخانی و منطقه ای بخه
رسمیت شناخته شد. این مورد آخر منجر به دریافت مبالغ هنگفخختی مایملخخک کشخخور ونخخزوئال شخخده و روابخخط سیاسخخی آن هخخا بخخا
دولت های مخالف مادورو را به شدت تقویت کرده است. بنابراین، روند قطبی شدن جامعه ی ونزوئال و دو-پاره شخخدن نهادهخخای

 به این سو صورت گرفته بود، تا جایی تشدید شد که بی ثباتی سیاسِی بی سابقه ای را بخخرای جمهخخوری۲۰1۵قدرت، که به ویژه از 

برای مطالعه ی بیشرت درباره ی تحریم های امپریالیستی از نقطه نظرهای مختلف، از جمله در رسانه های لیربال، به این متون رجوع کنید:۶۸
Trump’s Other ‘National Emergency’: Sanctions That Kill Venezuelans
Why More Sanctions Won’t Help Venezuela
US sanctions on PDVSA aim for regime change in Venezuela 
U.S. Sanctions Are Aimed at Venezuela’s Oil. Its Citizens May Suffer First

که ارتش از مادورو حامیت منی کند:برای منونه بولتون در این مصاحبه مدعی می شود ۶۹
John Bolton: I don't think Maduro has the military on his side
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بولیواری ونزوئال ایجاد کرد. از همه مهم تر، اسرتاتژی آن ها منجر به تشدید فشار خارجی و به ویژه تشدید تحریم ها علیه کشور
شد، و وضعیتی را به ارمغان آورد که امتداد آن را در هر حال به نفع خود می بینند: حال یا مادورو تسلیم می شود، یا اطرافیخخان
او به ویژه بخش هایی از ارتش به مرور زمان به مخالفان می پیوندند؛ حتی اگر چنین نشد، دولت تحت فشار مشکالت اقتصادی
فزاینده حامیان خود را از دست می دهد و بر مخالفانش افزوده می شود. عالوه براین، آن ها همچخخون گذشخخته از متامی اقخخدامات
ممکن برای تشدید نارضایتی های معیشتی و اقتصادی و سیاسی و به خشونت کشیدن اعرتاضات علیه دولت بهره خواهند بخخرد؛
امری که منجر به تقویت رتوریک »بحخخران انسخخانی« و »دیکتخخاتوری« شخخده و از این طریخخق مخخداخالت خخخارجی هرچخخه بیشخخرت و
خشونت بارتر را موجه جلوه داده و فشار داخلی  به مادورو را افزایش می دهد. در نهایت، آن ها روی تشدید مداخالت خخخارجی

تا جایی که جنگ علیه ونزوئال را به سطح مداخله ی نظامی بکشاند، حساب باز می کنند.

با این همه، با توجه به روند تحوالت از ماه ژانویه به این سو، این امر نیز محتمل به نظر می رسد که اسرتاتژِی برد-برد مخالفان
مادورو و حامیان خارجی شان با شکست مواجه شود. افزایش قیمت نفت به دلیل تشدید تحریم ها، حامیت سیاسی و اقتصادی

 مرتجخخع ودولت هخخای بیش تخخر بخخه هرچهروسیه و چین از دولت مادورو، تضعیف اعتبار عمخخومی مخالفخخان بخخه دلیخخل وابسخختگِی 
امپریالیستی، و از همه مهم تر اتحاد حامیان انقالب بولیواری ونزوئال و جریان های متنوع چاویست  علیه مداخالت امپریالیستی
از مهم ترین دالیلی هستند که پیروزی سناریوی مورد نظر مخالفان را با تردیدهای جدی رو به رو می سازد؛ سناریویی که بنا بخخود
به کناره گیری مادورو از قدرت دولتی در اثر فشارهای خخخارجی و داخلی، و سخخپس قخخدرت گیری مخالفخخانش بیانجامخخد کخخه اینخخک

تحت رهربی جریان راست، نولیربال و تحت حامیت امپریالیسم اند.

روند تغییرات قیمت نفت در بازارهای جهانی نشان می دهد که با تشدید تحریم ها علیه ونزوئال، و به طور هم زمان علیه ایخخران،
عرضه ی نفت به شدت کاهش یافته و قیمت آن در حال افزایش است، روندی که به نظر می رسد تخخا پایخخان سخخال جخخاری به طخخور

 درصخخد بخخه قیمت نفت در1۰ تخخا ۵. از ماه ژانویه تا کنون، پس از اعالم تحریم های جدیخخد و متنخخوع، بین ۷۰فزاینده ای ادامه یابد
. با توجه به تشدید تحریم ها علیه ایران، معلق ماندن استخراج نفت در برخی ایستگاه های نفتی لیبی۷1جهان افزوده شده است

به دلیل ادامه ی جنگ بین نیروهای نظامی مرتجع پس از مداخله ی نظخخامی نامرشوع نخخاتو در آن کشخخور، و وجخخود تنش هخخا بین
دولت ایاالت متحد و عربستان سودی، بعید به نظر می رسد که کمبود عرضه ی نفت قابل جربان باشد. دولت ایاالت متحخخد بخخرای

 فوریخخه دولت این کشخور اعالم۲۲کنرتل قیمت نفت ناچار شده است تولید نفت خود را به طور بی سابقه ای افزایش بدهخد؛ روز
. در۷۲ میلیون بشکه در روز افزایش داده است، رکوردی که برای اولین بار در تخخاریخ رقم می خخخورد1۲کرد تولید نفت خود را به 

نخستین روز ماه مارس، پمپئو در یک سخرنانی در حضور رٔوسای ابخخر-کمپانی هخخای نفت و انخخرژی در ایخخاالت متحخخد، کخخه محخخور
اصلی  آن سیاسِت تحریم های متام و کامل علیه ونزوئال و ایران بود، از آن ها خواست تا از سیاست خخخارجی دولت حامیت کننخخد.

برای استخراج هرچه بیشرت نفت و گاز کشور رسمایه گذاری کننخخد،” در جهان از آن ها خواست تا “سلطه بر انرژی”او با وعده ی 
70 Oil near 2019 highs on OPEC supply cuts, US sanctions  
71 Hedge funds bet cautiously on even higher oil prices: Kemp  
72 Oil prices dip as U.S. crude output hits record 12 million barrels per day  
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. بخخه  رغم۷۳“و رشکای تجاری را برای خرید نفت و گاز از ایاالت متحد ترغیب منایند و با تنبیه نقش آفرینخخان پلیخخد همخخراهی کنند
احتامل حامیت ابر-کمپانی های ذی نفع در سیاست خارجی ایاالت متحخخد، بخخه نظخخر منی رسخخد کخخه افخخزایش تولیخخد نفت آن کشخخور

افخخزایش تولیخخد نفتبتواند کاهش عرضه ی نفت  حاصل از تحریم ونزوئال و ایران را جربان مناید. حخختی در این مخخدت کوتخخاه هم 
 فوریه خطخخاب بخخه اُپخخک اعالم کخخرد۲۳ایاالت متحد عاملی برای تخفیف افزایش قیمت نفت بود و نه مهار کامل آن. ترامپ روز 

ل« کنید ، امخا تصخمیامت کشخورهای عضخو اُپخک پخیروی از تصخمیم۷4قیمت نفت »خیلی زیاد« است و بهرت است کمی آن را »شخُ
 مارس اُپک اعالم کرد به سیاست کخخاهش عرضخخه  در راسخختای تقخخویت نسخخبی قیمت نفت تخخا14دولت ترامپ را تأیید منی کند. در 

. ۷۵پایان امسال ادامه خواهد داد

نکته ی مهم دیگر آن که بررسی تأثیرگذاری تحریم ها با اهدافی مشابه در کشورهای دیگر نشان دهنده ی آن است که تحریم هخخا
به ندرت به اهدافی دست می یابند که با آن توجیه می شوند. در بسیاری از منونه ها، همچون کشور عخخراق، افخخزایش تحریم هخخای
خارجی منجر به آن شد کخه بخش هخای هرچخه بزرگ تخری از مخردم بخه این نتیجخه برسخند کخه عامخل اصخلی وضخعیت فالکت بخار
زندگی شان و در واقع دشمن اصلی کشوْر خارج از مرزهای آن است. پس از دوره ی تحریم های نفت در برابر غذا در عراق، کخخه

 میلیون انسان انجامید و باید به عنوان جنایت علیه برشیت از آن نام بخخرد، شخخکاف بین مخخردم عخخراق و۲به کشته شدن دست کم 
دولت حزب بعث کاهش یافت. 

عالوه بر دالیل فوق، طوالنی شدن این دور از سیاسخخت های رژیم چنج در ونخخزوئال منجخخر بخه آن می شخخود کخه هجخوم رسخخانه های
جریان اصلی فروکش کرده و عاجل بودن »بحران ونخخزوئال« نخخزد افکخخار عمخخومی بین املللی کخخاهش یابخخد و حفخخظ و ادامه ی فشخخار
خارجِی خشونت بار کنونی، دست کم در کشورهای اروپایی، با مخالفت های بیش تری رو به رو شود. در مجموع به نظخخر می رسخخد
اگر محاسبات دولت ترامپ و مخالفان مادورو درسخخت از آب درنیایخخد و مخخادورو بتوانخخد در مقطخخع پیش رو مناسخخبات قخخدرت را
تحت کنرتل داشته باشد، در این صورت احتامالً شاهد آن خواهیم بود که این دور از اقدامات برای تغییر رژیم در ونزوئال نیز با
شکست روبه رو شود. البته دولت ترامپ و چهره های کارکشته  اش در پیش برد رژیم چنج، کودتا و جنگ، به این مسخخائل آگخخاهی

دارند و به خوبی می دانند که نتیجه ی رضایت بخش آن ها باید در دوره ای کوتاه مدت حاصل شود. 

دولت نیکسون هرگز نتوانست از طریق فشارهایی که بنا بود اقتصاد شیلی را به ناله بیاندازد، به هدف خود دست یابد. امخخروز
همه می دانیم که آن ها در راستای براندازی دولت آلنده در نهایت به گزینه های دیگر روی میز پرزیدنت در کاخ سخخفید رجخخوع
کردند و از طریق کودتای نظامی و کشتار و به قدرت رساندن ژنرال پینوشه به پیروزی مورد نظرشان دست یافتند. اینک، فخخارغ
از تفاوت های موجود بین دولت های آلنده و مادورو، تفاوت مهم دیگر شخخدت بسخخیار بیش تخخِر تحریم هخخا و فشخخارهای اقتصخخادی
علیه دولت ونزوئالست. در واقع تحریم ها علیه ونزوئالیی که متکی به فروش نفت و واردات کاالهای مورد نیاز در کشور است،

73 Pompeo calls on oil industry to support U.S. foreign policy agenda  
74 Trump calls on OPEC to 'relax,' says oil prices are too high  
75 Fearing new oil glut, OPEC builds case for keeping supply cuts  
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. با این همه، بررسی اظهارات و عمل کخخرد دولت تخخرامپ و۷۶به قدری گسرتده است که آن را باید به عنوان جنگ به حساب آورد
مخالفان مادورو نشان دهنده ی آن است که آن ها حتی قبخخل از اقخخدام بخخه کودتخخا در تالش بخخرای مهیاسخخازِی جنخخگ نظخخامی علیخخه
جمهوری بولیواری ونزوئال بودند. طبق گزارش های عدیده ی رسمی، دونالد ترامپ بارها بخخا مشخخاوران خخخود و مقامخخات امنیخختی و

. او در ماه آگوست در جمع بندی بحث های نشست با کشورهای۷۷نظامی کشور درباره ی جنگ علیه ونزوئال صحبت کرده است
”با توجه به خطر بی سخخابقه ی ونخخزوئالمنطقه در کلمبیا درباره ی تشدید تحریم ها علیه ونزوئال، این سوال را طرح کرده بود که: 

. پس از اقخخدام بخخه کودتخخا۷۸ نظامی نکند؟“حمله یعلیه امنیت منطقه، چرا ایاالت متحد به این کشور درگیر در معضالت عدیده 
در ماه ژانویه، ترامپ و اعضای دولت اش بارها به گشخوده بودن این گخزینه ی روی مخیز کخاخ سخفید اشخاره کرده انخد و در بخرخی

 ژانویخه در پایخان یخک مصخاحبه ی۲۹اظهارنظرها آشکارا تهدید بخه حمله ی نظخامی را بخه میخان کشخیدند. جخخان بولتخون، در روز 
مطبوعات به طور غیر مستقیم و در یک حرکت هوشمندانه، به شکل نشان دادن نوشخته ای روی دفخرت یادداشخت اش، تهدیخد بخه

؛ اقخخدامی کخخه اغلب رسخخانه های لیخخربال آن را اشخختباهی۷۹ هزار رسباز به کلمبیا« )در مرز ونزوئال( را به میان کشخخید۵۰۰۰»ارسال 
، در حضور ونزوئالیی های حامِی اپوزوسیوِن برانخخداز و۸۰ فوریه در فلوریدا1۸احمقانه قلمداد کردند. دونالد ترامپ در سخرنانی 

اگر همچنان به مادورو کمک کنید که در قدرت مبانخخد، آینخخده ”مداخله ی امپریالیستی، خطاب به نیروهای نظامی ونزوئال گفت 
و جان تان را به خطر می اندازید. شام هیچ گخخذرگاه امخخنی، هیچ خخخروج آسخخانی، و هیچ راه فخخراری نخواهیخخد داشخخت، شخخام همخخه

.۸1“ او در این سخرنانی حتی رژیم چنج و حملخخه بخخه کوبخخا و نیکاراگوئخخه را نخیز بخخه میخخان کشخیدچیزتان را از دست خواهید داد.
مایک پنس در »نشست امنیتی اضطراری رهربان منطقه« در شهر بوگوتا کلمبیا بار دیگخخر ونخخزوئال را بخخه حمله ی نظخخامی تهدیخخد
کرد. او گفت ”حاکامن در رستارس جهان: اینک زمان آن فخرا رسخیده اسخت؛ منی تخخوان در مبخارزه ی ونخزوئال بخرای آزادی متاشخخاچی
بود. ... ما به گذاری صلح آمیز به دموکراسی امید داریم، اما هامن طور که پرزیدنت ترامپ ترصیح کخخرد، متام گزینه هخخا روی مخخیز

.۸۳“ در هامن نشست، خوان گوایدو نیز از »جامعه ی جهانی« خواست ”متام گزینه ها را گشوده بگذارند“۸۲است.

با این همه، مسأله ی اصلی چگونگی مرشوعیت بخشیدن به مداخله ی نظامی نزد مردم ایاالت متحد و مردم ونخخزوئال و دیگخخران،
و از آن مهم تر چگونگِی همراه کردِن هم پیامنان غربی )کانادا، انگلستان، و کشورهای اتحادیه ی اروپا( و منطقه ای بخخا این اقخخدام
است. به نظر می رسد نه مخالفان مادورو و نه دولت ترامپ در حل این مسخخأله هنخخوز موفخخق نبوده انخخد و حخختی می تخخوان گفت

. عدم موفقیت۸4اظهارنظرها و مواضع آن ها در دفاع از حمله ی نظامی در مجموع منجر به ایزوله شدِن گفتامن آن ها شده است
76 Sanctions On Venezuela Are No Alternative To War — They ARE War  

Trump asked advisers about invading Venezuela in 2017برای منونه در اینجا برخی از این گزارش ها بررسی شده است: ۷۷
78 Trump pressed aides on Venezuela invasion, US official says  
79 Bolton's notes raise questions on U.S. military plans amid Venezuela tensions  
80 Trump warns Venezuela military they are risking their lives and future  

FULL SPEECH: President Trump Addresses Crisis In Venezuelaویدئوی کامل سخرنانی را اینجا می توانید ببینید ۸1
82 Venezuela: US increasingly isolated as allies warn against use of military force  

امن  ه۸۳
برای مطالعه  در این باره به این مقاله در گاردین مراجعه کنید:۸4

Venezuela: US increasingly isolated as allies warn against use of military force

۲۲
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گفتامن حمله ی نظامی به ونزوئال به حدیست که اغلب دولت هایی که گوایخخدو را به عنخخوان رئیس جمهخخور ونخخزوئال بخخه رسخخمیت
 نظخخامیمخخداخله یشناختند و در طرح رژیم چنج در ونزوئال فعاالنه مداخله کردند )به جز دولِت لیربال ترودو در کانادا(، علیخخه 

موضع گیری کردند.

شاید بتوان گفت با توجه به این رشایْط مداخله ی نظامی در ونزوئال گخخزینه ی چنخخدان محتملی بخخه نظخخر منی رسخخد، امخخا تجخخربه ی
تاریخی و برخی حقایق درباره ی مداخالت خارجی نشان می دهد کخه منی تخخوان خخوش بین بخود. کافی سخخت در نظخر بگخیریم کخخه
ترامپ در کاخ سفید متخصصان جنگ را گخخرد هم آورده اسخخت، هامن هخخایی کخخه در دولت جخخرج بخخوش پیش برنخخده ی جنگ هخخای
ویرانگر قرن جدید با رتوریک »جنگ علیه ترور« بودند و از هر ابزاری برای مرشوعیت بخشیدن به گفتامن جنگ بهره بردنخخد و
در نهایت به رغم صفوف صدهاهزار نفرِی مردِم مخالف جنْگ ویرانی و فاجعه ای همچنخخان پایخخا را بخخرای خاورمیانخخه رقم زدنخخد.

 ژانویه به عنوان مسئول ویژه ی ونزوئال در دولت ترامپ به کار گرفتخخه شخخد، متخصخخص۲۵، که از روز ۸۵کسانی مانند الیوت ابرامز
سازمان دهی دارودسته های مسلِح دست راستی علیه دولت هایی اند که کاخ سفید آن ها را تهدید یا دشمن محسوب می کنخخد. او
که پیش تر در دادگاه های بین املللی به هم دستی با ریوس مونت دیکتخخاتور خخخون ریز در نسل کشخخی در گوآمتاال متهم شخخده بخخود،
هم دست در تشکیل جوخه های مرگ در السالوادور، و از طراحان مداخله ی نظامی و کشخختار در نیکاراگوئخخه و از عوامخخل اصخخلی
پروژه ی سازمان دهی نیروهای مسلح علیه ساندینیست ها بود که تحت عنوان ایران-کنرتا افشا شد. انتخخخاب او به عنخخوان مسخخئول
ویژه ی ونزوئال از احتامل پیشخربد سخناریوهای مشخابه و جنخگ داخلی در ونخزوئال خخرب می دهخد. در این مخدت شخاهد اقخدامات
تحریک آمیز بسیاری در مرزهای کلمبیا و ونزوئال بودیم که به قصد تشدید درگیری نظامی بین مخالفاِن آموزش دیده  و نیروهای

. این یکی از اسرتاتژی هایی ست که در کشورهای دیگخخری چخخه در خاورمیانخخه و افریقخخا و۸۶امنیتِی دولت ونزوئال صورت پذیرفتند
چه در امریکای التین امتحان شده است و راه را برای همراه کردِن هم پیامنان کخاخ سخفید در مخداخله ی نظخامی در آن کشخورها

گشوده است.

 مارس، بخخه11خوان گوایدو، برای مرشوع جلوه دادن مداخله ی نظامِی ایاالت متحد در ونزوئال، در مصاحبه ای در فاکس نیوز در 
قانون اساسی جمهخوری بولیواری ونزوئال ارجاع داد و دعوت از مداخله ی نظامی خارجی را اختیار قانونی خود اعالم کرد. مجری
فاکس نیوز می گوید ”به باور من بندی در قانون اساسی وجود دارد که شام را قادر به درخواست کمک نظامی خارجی می کنخخد،

 قانون اساسخخی1۸۷پرسش من این است که آیا شام به آن اقدام خواهید کرد؟“، و گوایدو پاسخ می دهد ”بله، این بخشی از بند 
ماست که ... به کشور خارجی امکان می دهد که در این زمینه به ما کمک کرده و با ما درون کشور همکاری کنخخد. این بنخخد بخخه
من، یعنی رئیس جمهور وقت ونزوئال، این قدرت قانونی را می دهد که از هر ابخخزار الزم بهخخره بخخربم تخخا این کمخخک و همخخراهی را

برای مطالعه درباره ی مأموریت ابرامز در امریکای التین به این منت رجوع کنید:۸۵
Elliott Abrams, Trump’s Pick to Bring “Democracy” to Venezuela, Has Spent His Life Crushing Democracy / Jon Schwarz

در این منت به برخی از این اقدامات تحریک آمیز به هدف درگیری نظامی اشاره شده است:۸۶
Imperialism provokes military intervention in Venezuela: Blood along Brazil border / Farooque Chowdhury

۲۳

https://countercurrents.org/2019/02/23/imperialism-provokes-for-military-intervention-in-venezuela-blood-along-brazil-border/
file:///home/sancho/Desktop/Venezuela/Elliott%20Abrams,%20Trump%E2%80%99s%20Pick%20to%20Bring%20%E2%80%9CDemocracy%E2%80%9D%20to%20Venezuela,%20Has%20Spent%20His%20Life%20Crushing%20Democracy


 و نه هیچ بند دیگری در قانون اساسخخی اختیخخار دعخخوت از مخخداخله ی نظخخامی1۸۷. حال آن که نه بند ۸۷برای ونزوئال فعال سازم“
. مباند که گوایدو هرگز رئیس جمهخخور۸۸خارجی در این کشور را نه به رئیس جمهور و نه به هیچ نهاد دیگری اعطاء نکرده است

ونزوئال نیست. پیش تر نشان دادیم که ادعای قانونی بودن ریاست جمهورِی گوایدو مخالِف قانون اساسی ست؛ اما حخختی اگخخر آن
 روز به پایان رسخخیده اسخخت. یعخخنی۳۰ بدانیم، ریاست جمهوری موقت گوایدو قاعدتاً پس از ۲۳۳را برای لحظه ای مطابق با بند 

مدعاهای مخالفان مادورو با گفتامن خودشان نیز تنخاقض دارد. امخخا مخخا در اینجخخا تنهخا شخخاهد تفسخیر غلخخط و دروغین از قخانون
اساسی و تناقضات درون  گفتامنِی اپوزیسیوِن مادورو نیستیم، بلکه این اقدام را، همچخخون اعالم ریاسخخت جمهخخورِی خودخوانخخده ،

باید اقدامی در راستای مرشوعیت بخشیدن به کودتا و مداخله ی نظامی خارجی در ونزوئال دید.

با این اوصاف، ما همچنان شاهد ابتکارعمل های به اصطالح نهادی و اقدامات تحریک آمیِز خیابخخانی خخخواهیم بخخود کخخه هخخدف از
آن ها ایجاد وضعیتی ست که مداخله ی نظامِی ناگهانی را مرشوع جلوه دهد و هم پیامنان کاخ سفید را برای همخخراهی بخخا آن در
عمل انجام شده قرار بدهد. باید این نکته را نیز در نظر داشت که ما از دولت هایی سخن می گوییم که بخخا بخخه رسخخمیت شخخناخنت
گوایدو به عنوان رئیس جمهور قانونی ونزوئال پیشاپیش با پروژه ای هم پیامن و همراه شده اند که آشکارا مداخله ای بخخرای تغیخخیر
رژیم در ونزوئالسخخت؛ آن هخخا رسخخامً از سیاسخخت خخخارجی دولت تخخرامپ در ونخخزوئال و پیش بخخرد جنخخگ علیخخه آن کشخخور در شخخکل

تحریم های اقتصادی پیروی کرده اند، دولتی که آشکارا از اهداف امپریالیستی خود سخن می گوید.  

 ژانویه، جان بولتون، مشاور امنیتی ترامپ، در برنامه ای در تلویزیون فخخاکس بخخیزنس، علنخخاً از منخخافع اقتصخخادی دولت۲4در روز 
ایاالت متحد در مداخله در ونخزوئالی دارای بزرگ تخرین منخابع نفختی جهخان سخخن گفت: ”مخا پیشخاپیش بخا کمپانی هخای بخزرگ
امریکایی در حال گفتگو هستیم... برای اقتصاد ایاالت متحد اتفاق بسیار بزرگی خواهد بخخود اگخخر کمپانی هخخای نفخختی امریکخخایی

. ۸۹واقعاً بتوانند در امکانات و توان مندی های نفتی ونزوئال رسمایه گذاری کرده و تولید کنند“

 درصخخد( از کخخل منخخابع۲4.۹، ونزوئال دارای بیشرتین ذخایر )۲۰1۷بار دیگر باید یادآوری کرد که بر اساس اطالعات اُپک در سال 
؛ و این برای دولت ایاالت متحد که تک تک اعضای آن پیوندهای مستقیمی با ابرکمپانی های نفتی امریکخخایی۹۰نفتی زمین است 

Exxonمانند اگزون موبیل )  Mobil،دارند، بیش از اندازه وسوسه کننده است تا در راسختای سخلطه بخر آن بخه وسخیله ی کودتخا )
محارصه ی اقتصادی و حتی مداخله ی نظامی به تغییر رژیم اقدام ورزد. کمپانی های عظیم اروپایی مانند بریتیش پرتولیوم، ِشل،

یت از سیاسخختاتوتال و غیره نیز به اندازه ی کافی انگیزه و قدرت دارند تا بر سیاست  خارجی دولت های مطبوع خود برای حمخخ
رژیم چنج ایاالت متحد تأثر بگذارند. در این بین، رویکرد مداخله جویانه ی دولت جاستین تخخرودو در کانخخادا، کخخه لیربال هخخا آن را

87 Guaidó Claims He Can Authorize Foreign Military Intervention in Venezuela  
Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuelaقانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئال )به انگلیسی( ۸۸

89 John Bolton: I don't think Maduro has the military on his side  
Inside John Bolton's Month-Long P.R. Campaign Against Venezuela's Governmentو اینجا 

90 OPEC Share of World Crude Oil Reserves  
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؛ دولتی که جلوتر از دولت های اروپایی و دوشخخادوش تخخرامپ۹1منونه ی یک »دولت لیربال مرتقی« می شناسند، جالب توجه است
. سیاست خارجی دولت کانادا را نیز تا حد قابل تخخوجهی بایخخد در پرتخخو رقخخابت۹۲از مداخله ی متام عیار در ونزوئال حامیت می کند

 کخخه بخخه دلیخخل کخخاهش شخختابان۹۳کمپانی هخخای نفخختی این کشخخور بخخا ونخخزوئال بخخرای فخخروش نفت سخخنگین درک کخخرد. کمپانی هخخایی
رسمایه گذاری بر ذخایر نفتِی پرخرج و پردردرِس این کشور در شکل خاک های نفتی بخخا بحخخران روبه رو بودنخخد، اینخخک بخخه تحخخریم 
رشکت نفتی دولت ونزوئال امید بسته اند تا به لطف آن وضعیت خخخود را بهبخخود بخشخخیده و سخخودهای کالنی بخخه دسخخت آورده و

. البته باید به معادن عظیم طالی ونزوئال نیز اشخخاره کخخرد،۹4قدرت کانادا را در ارتباط با سلطه بر بازار جهانی انرژی تقویت کنند
معادنی که پس از انقالب بولیواری و به قدرت رسیدن هوگو چاوز، دست کمپانی های کانادایی، و امریکخخایی، از آن کوتخخاه شخخد.
اینک با براندازِی دولت مادورو بار دیگر معادن و منابع پر-ارزش ونزوئال می تواند در اختیار کمپانی های خصوصخخِی کانخخادایی و

.۹۵امریکایی برای استخراج و بهره بردارِی پُرسود قرار بگیرد

با این حال، نفت و طال تنها مٔولفه  های انگیزه بخش برای مداخله در ونزوئال نیستند، مٔولفه ی اسخخرتاتژیک دیگخخری نخخیز بخخه هامن
انخخدازه دارای اهمیت اسخخت؛ بخخرای ایخخاالت متحخخد و کمپانی هخخای عظیم فعخخال در انخخرژی، اسخختخراج معخخدن، کشخخاورزی، و غخخیره،
خالص شدن از رش دولت بولیواری مادورو راهی ست برای بازپس گیرِی کم وبیش کامِل کنرتل و سلطه بر امریکای جنوبی، و خلق

 گفتخه بخود۲۰1۳رشایطی هرچه مناسب تر بخرای رسمایه داری افسارگسخیخته. جخان کخری، وزیخر امخخور خخارجه ی اوبامخا، در سخال 
، جمله ای که اینک با توجه به سیاست  خارجی دولت امریکا عبخخارتی توخخخالی بخخه۹۶”دوره ی دکرتین مونرو به پایان رسیده است“

 آن کشخخور راسیاسخخت مداراننظر می رسد. در عوض، مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، در اظهارنظری دربخخاره ی دکخخرتین مخخونرو 
. در یکی از مصاحبه  ها با جان بولتخخون در مخخاه مخخارس، هنگخخامی کخخه مجخخری سخخی.ان.ان.۹۷دعوت کرد تا ”رضورت آن را بفهمند“

سیاست خارجِی دولت ترامپ را برای دیکتاتور خواندن مادورو و حفظ روابط دوستانه با حکومتی ماننخخد عربسخختان سخخعودی را
معیار دوگانه  و متناقض خواند، او پاسخ داد ”ما ابایی نداریم که از عبارت »دکرتین مونرو« استفاده کنیم، ما در اینجا دربخخاره ی

. بنابراین، هامن طور که بولتون می گوید، دولت ترامپ هیچ ابخخایی نخخدارد کخه۹۸کشوری  حرف می زنیم که در قاره ی ما قرار دارد“

Canada asking other nations to expand Venezuela sanctionsبرای منونه به این موضع دولت کانادا رجوع کنید:  ۹1
  Progressive’ Trudeau Government Attacks Venezuela  ‘برای مطالعه ی بیشرت در این باره رجوع کنید به این مقاله: ۹۲
Canadianسه کمپانی بزرگ کانادا که استخراج از منابع خاک های نفتی را در دست گرفته اند، منخخابع طخخبیعی کانخخادا )۹۳  Natural  Resources،)

( نام دارند و هر سه به لحاظ جذب رسمایه گذاری در وضعیت بحرانیCenovus Energy( و کِنُووس انرژی )Suncor Energyسونکور انرژی ) 
قرار دارند. 

به گونه ای مشابه، دولت کلمبیا نیز از تحریم نفت ونزوئال سود می برد؛ برای مطالعه در این باره به این یادداشت مراجعه کنید:۹4
U.S. sanctions on Venezuela are a blessing to Colombian oil

برای مطالعه ی بیشرت درباره ی اهداف کانادا برای همراه با سیاست  رژیم چنج در ونزوئال به این مقاله رجوع کنید: ۹۵
The Planned Plunder Behind Canada's Support of the Coup / Yves Engler
96 Kerry: The Era Of The Monroe Doctrine Is Over  
97 Monroe 2.0: America Needs to Revive an Old Doctrine  
98 US are NOT afraid to use phrase ‘Monroe Doctrine' says Bolton  
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https://www.express.co.uk/videos/6010393223001/US-are-NOT-afraid-to-use-phrase-Monroe-Doctrine-says-Bolton
https://providencemag.com/2018/09/monroe-2-0-america-needs-to-revive-an-old-doctrine/
https://www.youtube.com/watch?v=4SFSavUqzdw
https://venezuelanalysis.com/analysis/14310
https://www.worldoil.com/news/2019/2/27/us-sanctions-on-venezuela-are-a-blessing-to-colombian-oil
https://socialistproject.ca/2019/02/progressive-trudeau-government-attacks-venezuela/
https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-canada/canada-asking-other-nations-to-expand-venezuela-sanctions-idUSKCN1QF01T


از حق کنرتل و سلطه ی ایاالت متحد در قاره ی امریکا سخخن بگویخخد و بخرای دفخخاع از این »حخق خخود« اتخخخاذ سیاسخخت خخخارجی
تهاجمی و سلطه جویانه در این منطقه از اولویت و اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 برمی گردد، زمانی که جیمز مخخونرو، رئیس جمهخخور1۸۲۳دکرتین مونرو به قرن نوزدهم، و به طور رسمی و دقیق به دوم دسامرب 
آن زمان ایاالت متحد، اعالم کرد در صورت تعرض کشورهای استعامرگر اروپایی در کشورهای تخخازه اسخختقالل یافته ی آن دوران در
در قاره ی امریکا، ایاالت متحد آن اقدام را رویکرد غیردوستانه علیه خود قلمداد کخخرده و در مقخخام حخخامی و مخخدافع در برابخر آن
تعرض مداخله خواهد کرد. اگرچه در حقیقت تعریف دکرتین مونرو در سیاست خارجی ایاالت متحخخد آمریکخخا بخخرای آن بخخود تخخا
دولت این کشور بتواند نفوذ و سلطه ی خود بر کشورهای این قاره را جایگزین نفوذ و سلطه ی استعامرهای پیری مانند پرتغخخال

۹۹ًو اسپانیا بکند. در واقع این دکرتین مونرو بود که بیش از هر چیز دیگر به شکل گیری امپریالیسخخم آمریکخخا یخخاری رسخخاند . رصفا
، کشور مکزیک نیمی از قلمرو خود را بخخه1۸4۶برای منونه می توان به این مداخالت خارجی متکی بر این دکرتین اشاره کرد: در 

، ایاالت متحد با مداخله در جنخخگ بین اسخخپانیا و کوبخخا، رسزمین های1۸۹۸دلیل مداخله ی نظامی ایاالت متحد از دست داد. در
، کوبا مجبور شد بندی را به قانون اساسی خود اضخخافه کنخخد1۹۰1پورتو ریکو، گوآم، فیلیپین و هاوایی را ضمیمه ی خود کرد. در 

که بر اساس آن برای ایاالت متحد این حق در نظر گرفته می شود که هر زمانی کخخه الزم بدانخخد در این کشخخور مداخلخخه کنخخد. در
، ارتش ایاالت متحد نیکاراگوئه را برای نخستین بار بخخه اشخخغال خخخود در می آورد، اشخخغالی کخخه بخخا مقخخاومت تخخاریخِی ارتش1۹1۰

،1۹۵4پابرهنگان به رهربی آگوستو چزار ساندینو روبه رو شد. پس از آن بارهخخا این کشخخور بخخه اشخخغال ایخخاالت متحخخد درآمخخد. در 
سازمان سیا دولت جاکوب آربندز در گوآمتاال را که به طور دموکراتیک انتخاب شده بخخود، از طریخخق مخخداخله ی نظخخامی و کودتخخا

، ایاالت متحد جنگ کثیفی علیه انقالب کوبا بخخه راه انخخداخت کخخه اشخخکال مختلفی از آن تخخا بخخه امخخروز1۹۵۹برانداخت. در سال 
، ایاالت متحد پیش برنده و حامی کودتا علیه دولت آلنده در شیلی بود، کودتایی که به قدرت رسخخیدن1۹۷۳ادامه دارد. در سال 

 آغاز شد که در منطقه دیکتاتورهخخای نظخخامی یکیدور ه ایژنرال پینوشه و حاکمیت کشتار و خفقاِن نظامی انجامید؛ از آن زمان 
. 1۰۰پس از دیگری با حامیت و کمک و مداخله ی کاخ سفید به قدرت رسیدند

اگر در قرن نوزدهم دکرتین مونرو خطر قدرت های استعامرگر اروپایی برای توجیه مداخالت نظامی به کار گرفتخخه شخخد، در قخخرن
بیستم برجسته ساخنت خطر کمونیسم توجیه گر انواع مداخالت نظامی و امنیتی، حامیت از کودتاهخخا و برقخخراری دیکتاتوری هخخای
نظامی، و طراحی و اجرای مداخالتی با بهره گیری از دار و دسته های نظامی بود. و در دوره ی کنونی، کاخ سخخفید بخخا صخخحبت از
خطر تروریسم، مداخله ی روسیه، و رقابت اقتصادی با چین دشمنانی را تعریخخف می کنخخد کخخه ایخخاالت متحخخد بایخخد بخخرای دفخخاع از

کشورهای قاره در برابر آن ها در امور داخلی شان مداخله کند، همچنان که در حال مداخله در ونزوئالی بولیواری ست. 

برای مرور تاریخ طوالنِی مداخالت امپریالیستی ایاالت متحد در امریکای التین به این مقاله رجوع کنید:۹۹
Before Venezuela: a long history of US imperialism in Latin America 

برای مطالعه درباره ی دکرتین مونرو و امکان کاربست آن در دوره ی کنونی از جمله به این دو منت رجوع کنید:1۰۰
Can the Monroe Doctrine triumph in the 21st century?
The U.S. can’t revive the Monroe Doctrine or expel China from Latin America, but it can inflict pain on the region
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https://www.mintpressnews.com/the-us-cant-revive-the-monroe-doctrine-or-expel-china-from-latin-america-but-it-can-inflict-pain-on-the-region/238630/
http://en.granma.cu/mundo/2018-03-20/can-the-monroe-doctrine-triumph-in-the-21st-century
https://www.counterfire.org/articles/analysis/20139-before-venezuela-a-long-history-of-us-imperialism-in-latin-america


تاریخ مداخالت امپریالیستی ایاالت متحد در این قاره امری نیسخت کخخه از اذهخخان عمخخومی پخاک شخده باشخد؛ از این رو دکخرتین
مونرو هرگز منی تواند مداخالت این کشور را برای مخخردم این قخخاره توجیخخه سخخازد. بخخر عکس، سخخخن گفنت از دکخخرتین مخخونرو یعخخنی
عریان شدن گفتامن سیاسِی امپریالیسم تهاجمِی ایاالت متحد در قاره ی امریکا. هنگامی که بولتون می گوید ابخخایی از کخخاربرد این

 ندارد، معنایش آن است که ابایی نداریم بگوییم این قخخاره »حیخخات خلخخوت تخخاریخی« ایخخاالتکشورنام برای سیاست خارجی آن 
متحد است و برای حفظ سلطه و هژمونی دولت این کشخخور بخخر قخخاره هرگونخخه مخخداخله ای خخخواهیم کخخرد و این مخخداخالت را در

اولویت سیاست خارجی مان در نظر می گیریم.

همبستگی با چاویست ها یا همراهی با براندازِی دولت مادورو

در چنین رشایطی در وهله ی نخست باید امید بست به فرودستاِن ونزوئالیِی حامی جنبش چاویستی، به تشکل ها و جنبش های
تخخوده اِی چپ و مخخرتقی، بخخه کمون هخخای روسخختایی و شخخهری و محالت، بخخه طبقه ی کخخارگر سخخازمان یافته، بخخه سخخازمان های چپ و
کمونیست، و به متامِی ونزوئالیی هایی که به انقالب بولیواری وفادارنخخد و بخخه رغم رشایط دشخخوار زنخخدگی و نارضایتی هایشخخان از
دولت مادورو و وضعیت حاکم بر آن کشور، در مخالفِت هم صخدا و پرقخدرت علیخه مخداخالت امپریالیسخم، برانخدازِی جمهخوری

. این نکته ی مهمی سخخت کخخهمنی دهندبولیواری ونزوئال و به قدرت رسیدِن مخالفان مادورو به رهربی گوآیدو تردیدی به خود راه 
رشایط کنونی هرگز نباید به عدم بیان نقدها و ابراز مخالفت هخخا علیخخه دولت مخخادورو منجخخر شخخود، دولخختی کخخه جنبش رادیکخخال
چاویستی و تشکل های کمونی برای دفاع از منافع فرودستان در آن کشور با ساختارهای بروکراتیک و فسخخاد درونِی آن در حخخال
مبارزه بوده است. اما این نقدها و مخالفت هخخا تنهخخا هنگخخامی بخخه همخخراهی بخخا مخالفخخان مخخادورو بخخه رهخخربی گوایخخدو و گفتامن
امپریالیستی حامی آن منی انجامد که درون یک جبهه  ی مشخخرتِک بولیخخواری علیخخه سیاسخخت برانخخدازی دولت مخخادورو قخخرار بگخخیرد،
جبهه ای که دربردارنده ی جناح های مختلف چاویست  و متامی حامیان انقالب بولیواری ونزوئال باشد. بدیهی ست چنین جبهه ای

ورتاً بخخهرنه تنها منی تواند متامِی مردم ونزوئال را در بر بگیرد، بلکه در فضای قطبی شده ی این کشور، قرار گرفنت در این جبهخخه ضخخ
معنِی ضدیت با بخش دیگری از مردم است که حامی رژیم چنج در آن کشورند. 

 فرودسخختان در رستارسمبارزاتدر وهله ی بعدی، باید به همبستگی انرتناسیوناِل مردمان مرتقی و جنبش ها و تشکل های چپ و 
جهان با جمهوری بولیواری ونزوئال و مردِم تحت فشارش امیخد بسخت. همبسختگِی انرتناسخیونالی کخه علیخه گفتامن امپریالیسختی
بوده و با مداخله ی خارجی، تحریم های اقتصادی و هر گونه اقدام برای رژیم چنج در آن کشور مقابله کند. منونه هایی از بخخروز

، راهپیامیی هایی با شعار1۰1آن را در راه پیامیی های بزرگی در کشورهای امریکای التین، در ایاالت متحد، و دیگر کشورها دیدیم
. حضخخور گسخخرتده ی مخخردم در همبسخختگی بخخا ونزوئالیی هخخا علیخخه امپریالیسخخم می توانخخد هم هژمخخونی“دست ها از ونزوئال کوتاه”

People Around the World Reject US Intervention in Venezuelaگزارش کوتاهی در این باره را در اینجا می توانید بخوانید: 1۰1
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https://www.telesurenglish.net/news/People-Around-the-World-Reject-US-Intervention-in-Venezuela-20190223-0025.html


گفتامنِی ابر-رسانه های جریان اصلی را به چالش بکشد، و هم به دولت های هر یک از آن کشورها فشار وارد ساخته و تا حدی
بر سیاست خارجی شان در ارتباط با مداخله در ونزوئال تأثیر بگذارد. 

اما باید به این حقیقت اذعان کنیم که چنین راه پیامیی هایی، از جمله در ایاالت متحد، در اروپا و در خاورمیانه، بسیار کمخخرت از
، بخخه دوره ی جنخخگ ویتنخخام بخخازگردیم و وضخخعیت۷۰ و ۶۰چیزی بود که انتظار می رود. برای مقایسه، حتی نیازی نیست به دهه 

کنونی را با جنبش انرتناسیونال قدرمتند ضد امپریالیستی و راهپیامیی های عظیم و مکرر ضد جنگ در آن زمخخان مقایسخخه کخخنیم؛
کافی ست راه پیامیی های عظیم چند صد هزار نفری در مخالفت با جنگ عراق در دوره ی جرج بوش را در نظر آوریم. بخخه نظخخر
می رسد، سنت های رادیکخال، تخوده ای و قدرمتنخد ضخد امپریالیسختی، ضخد رژیم چنج، تحخریم و جنخگ نخه تنهخخا نخزد جنبش هخای
اجتامعی بلکه همچنین نزد جریانات و تشکل ها و کنش گخران چپ و سوسیالیسخت، بخه ویخژه در کشخخورهای شخامل جهخخانی، بخخه
شدت افول کرده است. بررسی دالیل و بسرت تاریخی و عوامل مختلفی که این وضخخعیت را رقم زده اسخخت، نیازمنخخد کخخار تحلیلی
جمعی ست و در قامت این منت منی گنجد. اما بی شک اسخختیالی سیاسخخی و گفتامنِی لیخخربال، راسخخت و امپریالیسخختی در دوره ی مخخا

یکی از محوری ترین عوامل برسازنده ی چنین وضعیتی ست. 

یکی از تجلی های این وضعیت را می توان در رویکرد بخش هایی از جریانات چپ و سوسیالیسخخت بخخا مخخدعای »رادیکخخال« دیخخد،
کسانی که همبستگی با مردم ونزوئال را به معنی مخالفِت هم ارز و هم زمان هم علیه مداخله ی امپریالیستی و هم علیخخه دولت
مخخادورو می داننخخد. یخک منونه  از این رویکخخرد، کخخه بخرای مخخا در فضخای چپ فارسخخی زبان آشناسخت، بیخانیه ی همبسختگِی »ائتالف

 بخخود. نویسخخندگان در این بیانیخخه، کخخه هیچ سخخخنی از تحریم هخخا و فشخخار چنخخدجانبه ی1۰۲سوسیالیست های خاورمیانه« با ونخخزوئال
خارجی بر ونزوئال در آن دیده منی شود، بیش از هر چیز با اهریمن سازِی دولت ونزوئال همراه می شوند و حتی برای آن از لقبی

Maduro’s مادورو« )بی رحمهمچون »حکومت   brutal  ruleاستفاده می کنند، صفتی که حتی در رسخخانه های جریخخان اصخخلی )
مانند رویرتز، نیویورک تایمز و واشنگنت پسخخت نخخیز رایج نیسخخت. این بیانیخخه، بخخا اهریمن سخخازی از مخخادورو در رشایط حارض، کخخه
بخشی اساسی از گفتامن امپریالیستی و جریان برانداز علیه حکومت بولیواریست، در واقع با بی ثبا ت سازِی وضعیت سیاسی در

ونزوئال همدلی نشان می دهند. 

 »ائتالف سوسیالیست های خاورمیانه« اگرچه در یکی دو جا در این منت مخالفت با مداخله ی امپریالیستی ایاالت متحد را بخخروز
 مخخادورو«بی رحممی دهند، اما به هامن اندازه یا حتی بیش از آن با آنچه »رژیم  رسمایه داری دولتِی نظخخامی گرانه « و »حکخخومت 

می نامند، مخالفت می ورزند. این یعنی، در وضعیتی که جنخخگ علیخخه ونخخزوئال در شخخکل تحریم هخخا و منزوی سخخازِی دیپلامتیخخک و
سیاسی جاری ست و دولت ترامپ بارها از مداخله ی نظامی سخن می گوید، از نگاه آن ها ارتش جمهخخوری بولیخخواری ونخخزوئال بخخه
هامن اندازه ی ارتش ایاالت متحد و کشورهای هم پیامن با آن رش و دشمن مردم ونزوئالست. حال آن که، بخخا بررسخخِی فاکت هخخای
مربوط به مداخله ی خارجی و خطرات ناشی از آن، باید ارتش ونزوئال و سازمان دهی نیروی مردمِی بولیواری مسلح را به عنوان
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مقاومت در برابر رش امپریالیستی به حساب آورد؛ و به وفادارِی ارتش به انقالب بولیواری ونزوئال و دستاوردهایش امید بسخخت،
 ژانویه را با شکست روبه رو کرد. ۲۳امری که اقدام به کودتای 

بیخخانیه ی »ائتالف سوسیالیسخخت های خاورمیانخخه« بخخرای اهریمن سخخازی از دولت بولیخخوارِی حخخاکم نخخزد چپ هخخا، آن را در مقخخوله ی
»رسمایه داری دولتی« قرار می دهد تا هرگونه تفاوت در جهت گیرِی طبقاتِی آن با یخخک دولت نولیخخربال را محخخو کنخخد. آن هخخا طی
قیاس آن با دولت های اخیر در ایران، رصفاً به این نکته  اشاره می کنند که ”ونخخزوئال در آغخخاز دوره ی چخخاوز، قخدم های مثبت تخری،
اگرچه به شکلی محدود، در ترویج مسائل اجتامعی برداشت“. اما اشاره ای از این دست هرگخخز تغیخخیری در یکسان سخخازِی این دو
دولت زیر مفهوم مجرد رسمایه داری دولتی ایجاد منی کند. در منت حارض مجال پرداخنت به دستاوردهای طبقاتی جنبش بولیواری
ونزوئال نبود، همچنان که منی شد به بحث دالیل بحران اقتصادی و مسخخائل پیش روی جنبش چاویسخختی درون آن پخخرداخت. امخخا
بیان فرشده ی برخی نکات درباره ی جهت گیری طبقخخاتی و ضخخد نولیخخربالی و عخخدالت خواهانه ی دولت هخخای چخخاوز و مخخادورو الزم
است، دولت های چپ گرایی که تفاوتی اساسی با دولت هخخای نولیخربال چخخه در هامن منطقخخه، و چخه در خاورمیانخخه، از جملخخه بخخا

دولت های حاکم در ایران، داشتند/دارند. 

هوگخخو چخخاوز بخخا یخخک جنبش انقالبی و بخخا حامیت جنبش هخخای رزمنخخده  ی طبقه ی کخخارگر و اقشخخار فقخخیر و فردوسخخْت یخخک دولت
دموکراتیک را به دست گرفت. چاوز در آن زمان از پایان نولیربالیسم سخن گفت، اگرچه بدیل مورد نظر او با عنوان »راه سخخوم«
نهایتاً در چارچوب رسمایه داری قرار می گرفت. او اقداماتی اساسی علیه نولیربالیسم و سخخازوکارهای رسمایه دارانه انجخخام داد، کخخه
شاید مهم تریِن آن ها ملی سازی صنعت نفت و بسیاری از معادن و منابع طبیعی کشور، وضع قوانین و مقخخررات علیخخه رسمایه و
به نفع طبقه ی کارگر، بومیان، رنگین پوستان، زنان و به طور کلی فرودستان، و بازتوزیع درآمد نفتی در راسخختای تقخخویت عخخدالت
اجتامعی در آن کشخور بخود. سیاست هایی که وضعیت زندگی فرودستان ونزوئال را کخه اکرثیت جامعخه را تشکیل می دادنخد، به طخور
مهیبی تغییر داد، و آموزش، بهداشت، مسکن و امکانات اولیه ی زندگی را برای آن ها به ارمغان آورد. اما این اقدامات و مشخصاً
باز-توزیخع درآمخخدهای ملی تنهخا مشخصخه ی سیاسخت های چپ گرایانخه و عخدالت خواهانه ی چخاوز نبخود؛ دولت بولیخوارِی چخاوز
سیاست های بسیار ارزنده ای در راستای انتقال قدرت بخخه مخخردم بخه اجخرا درآورد، سیاسخت هایی کخخه در راسختای خلخخق و تقخخویت
نهادهای دموکراتیک مردمی و از پایین بود، تا به این طریق این تشکل ها و نهادها بتوانند خود برای بهبود وضعیت زندگی شان
تصخخمیم گیری کننخخد. پس از قخدرت گیری جمهخوری بولیخخواری ونخخزوئال شخاهد شخخکل گیری و تقخویت شخوراهای کمخونی، نهادهخا و

 چپ و سوسیالیسخختی،مبارزاتیشوراهای موجود در محالت و اجتامعات، و خلق کمون هایی دربردارنده ی شوراها و تشکل های 
و حتی ترویج و تقویت کنرتل کارگری در واحدهای تولیخدی بخودیم. و این سیاسختی  بخود کخه چخخاوز آن را خلخق سخخلول های یخک

. 1۰۳حکومت سوسیالیستی می نامید

103Michael Lebowitz on What We Can Expect from Chavez's Fourth Term as Venezuelan President  
برای مطالعه ی بیشرت درباره ی دموکراسی رادیکال و جنبش کمونی در ونزوئالی بولیواری، نگاه کنید به این اثر جرج چیکاریلو مائر:

Building the Commune: Radical Democracy in Venezuela, by George Ciccariello-Maher, 2016, in Verso
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بر خالف سخن ائتالف سوسیالیست های خاورمیانه، مهم ترین و مرتقی ترین قدم های دولت بولیواری در ابتخخدای آن نبخخود؛ دولت
« سخخخن۲1 چاوز از »سوسیالیسم برای قخخرن ۲۰۰۵ به تدریج رادیکال تر شد، تا این که در سال ۲۰۰۳-۲۰۰۲چاوز پس از کودتای 

 چاوز از قدرت خود بخخرای پیشخخربد سیاسخخت هایی بخخا جهت گخخیرِی۲۰۰۷ و ۲۰۰۶گفت. از آن دوره به بعد و به ویژه در سال های 
طبقاتِی رادیکال   بهره برد. اما چاوز نه متام قدرت سیاسی در کشور را در اختیار داشت، و نخخه حامیت متام مخخردم را. حخختی خخخود
جنبش چاویستی نیز یک جریان یک دست و همگن نبود و نیست، بلکه شامل جریانات مختلفی ست که در جهت گیری سیاسی
و بینش مبارزاتی و سازمان دهی تفاوت های قابل توجهی دارند؛ تفاوت هایی که بعضاً بایخخد آن هخخا را تخخا حخخد تناقضخخات درون این
جنبش درک کرد، و این یعنی دشواری در وحدت یابی و انسجام یابی درون این جنبش و هم سو کخخردن جریانخخات مختلخخف آن بخخا
سیاست های اسرتاتژیک. اما مهم تر آن که سیاست های طبقاتی و ضد امپریالیستِی چاوز به خصخخم و کینه ی دشخخمنان طبقخخاتی و
خارجِی قدرمتند انقالب بولیواری هرچه بیشرت افزود؛ کسانی که به هر شکل ممکن علیه دولت چاوز اقدام کردند: کودتا، اجرای
اعتصخخاِب فرمایشخخی بخرای خرابکخخاری )سخخابوتاژ( در صخخنعت نفت، شخخکل دادن بخخه اعرتاضخخات خیابخخانِی خشخخونت بار، و کمخخک بخخه

سازمان دهی سیاسی نیروهای راست علیه دولت. 

 هوگو چاوز برای رأی به یک طرح پیشنهادی حاوی تغییراتی در قخخانون اساسخخی و سیاسخخت های۲۰۰۷به یاد بیاوریم که در سال 
حاکم فراخوان به همه پرسی صادر کرد، طرحی که در آن همه پرسی با اختالف کم با شکست روبه رو شد. برخی از بنخخدهای این

عی بخخرای کخخارگران واحخخدهای اقتصخخادی غیررسخخمی، کخخاهش سخخاعات کخخاریاطرح عبارت بودند از: گسرتش امتیازات تأمین اجتمخخ
، ممنوعیت هر گونه تبعیض مبتنی بخخر گخخرایش جنسخخی، و بنخخدهای مخخرتقی۶ به ۸ و ساعات کاری روزانه از ۳۵ به 44هفتگی از 

دیگر. شکست همه پرسی به معنای عدم امکان پیشربد تغییرات رادیکال در آن دوره در چخخارچوب قخخانون اساسخخی موجخخود بخخود؛
تنها راه دیگر برای پیشربد سیاست های سوسیالیستِی مد نظر چاوز، استفاده از زور و قدرِت سیاسخخی بیش از آن چخخیزی بخخود کخخه
قانون در اختیارش قرار داده بود؛ راهی که چاوز آن را در پیش نگرفت و در چارچوب سازوکارهای دموکراتیک و قانونی موجود
باقی ماند تا انقالب بولیواری به خطر نیافتد. طرفه این که اینک بخش هایی از جریانات چپ که موضع سیاسی شان چیزی شبیه
بیانیه ی »ائتالف سوسیالیست های خاورمیانه« اسخخت، از یخخک سخخو دولت هخخای بولیخخواری را بخخه دلیخخل ناکامی شخخان در پیاده سخخازِی
سیاست های رادیکال و سوسیالیستی به پوپولیست بودن و رسمایه داری دولخختی متهم می کننخخد، و از سخخوی دیگخخر بخخا این هجخخوم
گفتامنی امپریالیستی و راست گرایانه  همراه می شوند که این دولت ها را دیکتاتوری، خون ریز و خودکامه می نامند. حال آن کخخه،
این نقِد محق بخش هایی از جناح چپ چاویستی به دولت های بولیواری ونزوئال در ارتباط با پیشربد ناقص و کُنخخِد سیاسخخت های
سوسیالیستی، رضورتاً به معنای آن است که این دولت ها باید تغییرات رادیکخخالی را بخخه کخخار می بسخختند کخخه نیازمنخخد اسخختفاده از
قدرِت فرا-قانونی، قهر و در صورت لزوم رسکوِب طبقه ی رسمایه دار و حامیانش بود. منی توان هم مدعِی چخخنین نقخخدی از جنخخاح
چپ شد، و هم با ادبیات و بینش رسانه های جریان اصلی همراه شخخد و دولت هخخای بولیخخواری ونخخزوئال را دیکتخخاتوری و خخخونریز

 قخخانون اساسخخی، و بخخه مناسخخبات دموکراتیخخِک انتخابخخاتی و نظخخام مناینخخدگِی آن متعهخخدبهنامید، در حالی که این دولت ها عمیقخخاً 
بوده اند.
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چاوز طی دوره ای که در قدرت بود، بسیار آموخت و فرآیندی را طی کرد که به تدریج رادیکال تر شد؛ اما هم او و هم مخخادورو
اشتباهات و کم کاری هایی در عمل و نقصان هایی در بینش و پروژه ی سیاسی  شان داشتند. این درست است که ما منی تخخوانیم از
ونزوئالی سوسیالیستی سخن بگوییم، و این کشور هنوز مبتنی بر مناسبات رسمایه دارانه متناسب با تقسیم کخخار اجتامعی ناشخخی
از بازار جهانی است. اما می توانیم از پروژه ای سوسیالیستی در ونزوئال حرف بخزنیم، پخخروژه ای برآمخخده از انقالب بولیخخواری علیخخه
نولیربالیسم و رسمایه داری افسارگسیخته که فراز و فرودهای خخود را داشخته و فرآینخدی از مبخارزات و مقاومت هخا را پشخت رس
گذاشته است. در ونزوئالی چاوز و مادورو هم شاهد سخازوکارهای رسمایه دارانه و هم سوسیالیسختی بخودیم/هسختیم. جمهخوری
بولیواری ونزوئال و جنبش چاویستی و رهربانش به لحاظ طبقاتی دارای جهت گیری هخخای متضخخادی بخخوده و هسخختند، نه تنهخخا »راه

« و سیاست های بعد از آن نیز هم خواهخان فخراروی از مناسخبات۲1سوم« اولیه ی مورد نظر چاوز، بلکه »سوسیالیسم برای قرن 
رسمایه داری و هم حفظ آن بودند. این تضاد طبقاتی درون جنبش چاویستی حتی بخخر مبخخارزه ی طبقخخاتی در این دوره درون این
جنبش داللت دارد، مبارزه ای که فراز و فرودهای خود را طی کرده است. اینک در رشایط دشواری که انقالب بولیخخواری ونخخزوئال
در آن گرفتار آمده، هنوز این مبارزه در جریان است؛ و از چشم اندازی کمونیستی همچنان این امید وجود دارد کخه جنخاح چپ
چاویست ها با اتکا بر جنبش های رادیکال و کمونی و سازمان یافته ی طبقه ی کارگر و فرودسخختان و زحمتکشخخان، مسخخیر آینخخده ی

رسمایه دارانهونزوئال را به سمتی هرچه رهایی بخش و ضد-رسمایه دارانه  تر هدایت کنند. نادیده گرفنِت گرایش های طبقخخاتِی ضخخد 
در دولت های بولیواری و تضادهای درون جنبش چاویستی، و در عوض فهم ونزوئالی بولیواری به سادگی به عنوان »رسمایه داری
دولتی«، نشان دهنده ی درکی  کژدیسه و ناقص از مبارزه ی طبقاتی و جنبش سوسیالیستی و فرآیندیسخخت کخخه گخخذار از جخخامعه ی

.1۰4کهنه به جامعه ای بدیل در یک وضعیت انضاممی و رشایط سیاسی مشخص طی می کند

یکی دیگر از نکات قابل توجخخه در بیخانیه ی ائتالف سوسیالیسخت های خاورمیانخه، مخالفت شخان بخا مخخداخله ی چین و روسخیه در
ونزوئالست. در منت حارض وضعیتی توصیف شد که در آن دولت ایخخاالت متحخخد بخخه کمخخک اپوزیسخخیوِن مخخادورو بخخه شخخکل فشخخار
دیپلامتیک، تحریم  و محارصه ی اقتصادی، و تهدید بخخه مخخداخله ی نظخخامْی هخخدِف تغیخخیر رژیم در ونخخزوئال را تعقیب می کنخخد. در

 اقتصخخادی،تحریم هخخایچنین وضعیتی، دولت روسیه و چین، علیه مداخله ی خارجی برای تغییر رژیم در آن کشور، علیخخه اعامل 
علیه صدور قطع نامه های شورای امنیت سازمان ملخخل متحخخد مداخلخخه کرده انخخد. چگونخخه می تخخوان نقش این دولت هخخا را بخخا نقش

 انرتناسخخیوناِل دولتهمبسخختگِیدولت ایاالت متحد، کانادا و هم پیامنان دیگرشان یکسان ارزیابی کرد؟ نیازی نیست تخخوهمی بخخه 
پوتین یا به اصطالح »حزب کمونیست چین« داشته باشیم، بدیهی ست کخه مخداخله ی آن هخا در نهخایت در راسختای منخافع خخود
بوده و مبتنی بخخر روابخط سخخلطه جویانه اسخت. امخخا این نخخیز بدیهی سخت کخه شخاهد دو گخخرایِش کخخامالً متضخادیم: منخافع یکی در
بی ثبات سازی کشور و تغییر رژیم در آن به بهای اعامل فاجعه بارترین تحریم هخخا علیخخه اقتصخخاد و مخخردم ونخخزوئال و حخختی اشخخغال

 مخخداخله یازنظامی و مبباران آن کشور است، و منافع دیگری در ثبخخات سیاسخخی آن کشخخور، برداشته شخخدن تحریم هخخا و مامنعت 
نظامی و فشار دیپلامتیک و غیره در آن. در چنین وضعیتی، بخخا مخخداخله ی ویرانگخخر هخخر دم فزاینخخده ی دولت جنگ طلب ایخخاالت
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متحد و هم پیامنانش در یک سو، و مداخله ی روسیه و چین برای مامنعت از مداخله ی ویرانگر آن ها در سوی دیگر مخخواجه ایم.
با توجه به همراهِی اغلب کشورهای اروپایی با سیاست خارجی کاخ سفید، بسیار محتمل اسخخت کخخه عخخدم مخخداخله ی روسخخیه و
چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد منجر به صدور قطع نامه های امنیتی علیه ونزوئال و راه گشای مداخالت هرچه ویرانگر
و نظامی در آن کشور می شود. ارسال منایشِی برخی نیروهخخای نظخخامی روسخخیه بخخه ونخخزوئال در این رشایط را بایخخد مخخداخله ای در
راستای مامنعت از مداخله ی نظامِی امپریالیستِی ایاالت متحد و متحدانش درک کرد، و نه مداخله ای از هامن نوع. با توجه بخخه
قیاس های صورت گرفته در بیانیه ی »ائتالف ...«، اگر رصفاً برای منونه به لیبِی فاجعه زده ی امروز بنگریم؛ باید بخخه رصاحت از این
سخخخن گفت کخخه مخخداخله ی روسخخیه و چین در مامنعت از مخخداخله ی نظخخامی نخخاتو در آن کشخخور )کخخه خالف حقخخوق بین امللخخل و
توافق نامه های سازمان ملل متحد نیز بود( می توانست رسنوشت این کشور و مردمانش را تغییر بدهد و مسیر سیاسی متفخخاوتی
از ویرانی و بربریت، و جنِگ بی پایانی که در آن گرفتار شده اند، در پیش رویشان بگشاید. بخخار دیگخخر بایخخد تأکیخخد کخخرد کخخه فهم
تفاوت بین مداخالت روسیه و چین در ونخخزوئالی امخخروز در مامنعت از رژیم چنج امپریالیسخختی، هرگخخز بخخه معنخخای درک این دو
دولت به عنوان عنارصی از جبهه ی رهایی بخش یا مقاومت علیه امپریالیسم یخا بخدیل  قخابل  دفخخاع و امثخالهم نیسخت، بلکخخه فهم
مداخله ی آن ها در ونزوئال به مثابه ی ضد-گرایشی ست علیه گرایشی برای ویرانی و تبخخاهی. انکخخار نقش چین و روسخخیه به عنخخوان

 این دو جنخاِح متقابخخل بخاخخارجِیموانعی در برابر مداخله ی ایاالت متحد و هم پیامنخانش، و یکسخان  و هم ارز سخاخنت سیاسخت 
یکدیگر، به لحاظ گفتامنی به نرمالیز ه کردِن امپریالیسِم ویرانگر ایاالت متحد در »حیات خلوت« تاریخی  اش می انجامد.

»ائتالف سوسیالیست های خاورمیانه« در پایان بیانیه ی خود به صحبت های اوا ماریخخا، یخخک سوسیالیسخخت ونخخزوئالیی کخخه بخخا این
جمع همراهی دارد، ارجاع می دهند؛ اما با نظر به بیانیه ی آن ها به نظر می رسد خخخود آن هخخا توجخه چنخخدانی بخخه موضخع گیرِی او

ضسسدیت بسسا امپریالیسسسم ایاالتپرچم ” آن است که “ی سوسیالیست های بیرون از ونزوئالمهم ترین وظیفه ”نکرده اند. از نظر او 
 را به اهتزاز درآورند و با ارجاع به منونه های تاریخی متعدد نشان بدهند که مداخله ی نظامی نه تنهخخا بخخرای ونخخزوئال، بلکهمتحد

.1۰۵“برای متامی منطقه ی امریکای التین، چه معنایی دارد

 دشخخمن و اهخخریمنبه عنخخواندر نهایت، رویکرد جریانات چپی مانند »ائتالف سوسیالیست های خاورمیانه«، که دولت مادورو را 
تعریف می کنند، به مانعی در برابر شکل گیری جنبشی درخور در ضدیت با تهاجم امپریالیستی علیخخه ونخخزوئال می انجامخخد، و بخخه

این ترتیب نیز به استیالی گفتامن امپریالیستی یاری می رساند. 

بخخا نگخخاه بخخه موضخخع گیری های جریانخخات چپ درون ونخخزوئال می تخخوان گفت، خوشخخبختانه رویکخخردی نظخخیر بیخخانیه ی »ائتالف
سوسیالیست های خاورمیانه« نزد آن ها چندان شایع نیسخخت، رویکخخردی کخخه آشخخکارا درون گفتامن جنخخاح چپ حامیخخان برانخخدازِی
جمهوری بولیواری ونزوئال قرار می گیرد. در سه ماه گذشته، چندین بار شاهد راهپیامیی های اعرتاضخخی در خیابان هخخای کاراکخخاس
در دو اردوگاه متخاصم بودیم، یکی با فراخوان گوایدو و دیگخخری یخخا بخخا فراخخخوان مخخادورو یخخا ائتالفی از تشخخکل ها و جنبش هخخای
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 مخخارس رقم۹اجتامعِی مرتقی، یکی برای براندازی دولت مستقر و دیگری علیه مخخداخله ی امپریالیسخختی. آخخخرین منونه ی آن روز 
. در هیچ یک از این راهپیامیی های متقابل شاهد ضلع سومی بیرون از آن دو نبودیم، آن  بخش هایی از جنبش بولیواری1۰۶خورد

که منتقد و حتی مخالف دولت مادورو هستند، آن ها نیز، بی آن که لزوماً به طور مستقیم شعارهایی در حامیت از مادورو رس
 و اپوزیسخخیون دست نشخخانده اشامپریالیسمبدهند، در این رویارویی ها در جبهه  ای مشرتک با دولت و حامیانش و در ضدیت با 

در خیابان ها حارض شده و راه پیامیی کردند. آن ها نشان دادند که بر این درک سیاسی واقف اند که بی  آن کخخه ناچخخار بخخه ادغخخام
 بخخامخالفت هایشخخاندرون دولت باشند، باید در برابر دشمن انقالب بولیواری صف بندی کنند؛ و به خوبی می دانند انتقخخادات و 

دولت مادورو هرگز به معنای همراه شدن با گفتامن امپریالیستی در نامرشوع خواندن و اهریمن سازِی مخخادورو و دیکتخخاتوری و
خودکامه خواندِن جمهوری بولیواری ونزوئال نیست. آن ها می داننخخد کخخه در وضخخعیت کنخخونی منی تخخوان هم رتوریخخک ضخخدیت بخخا
امپریالیسم را اختیار کرد و هم با پروژه ی امپریالیستی برای بی ثبات سازی مناسبات سیاسی و اجتامعی در کشور همراهی کخخرد.
چپ رادیکال در ونزوئال، که شامل سازمان های رزمنده ی طبقه ی کخخارگر، جنبش هخخای مخخرتقی و تشخخکل های چاویسخختی و کمخخونی
می شود، به این آگاهی طبقاتی دست یافته است که به دولت مخخادورو بخخرای برقخخراری سوسیالیسخخم امیخخد نبنخخدد، امیخخدی کخخه بخخا

 نزد فرودستان ونزوئالیی شکل گرفته بود. آن ها می دانند که، برخالف۲۰۰۷ و ۲۰۰۶سیاست های رادیکال چاوز به ویژه در سال 
 و فرآیندیسخخت کخخه دوره ی دشخخواری را پیشاستبرخی تولیدات رسانه ای در دولت مادورو، انقالب بولیواری ونزوئال متام نشده 

روی خود دارد. آن ها عالوه بر این ها از هامن آغاز انقالب آموخته اند که در این فرآیند بزرگرتین دشمن آن ها امپریالیسم ایاالت
متحد است و بی ثباتِی سیاسی می تواند بزرگرتین رضبه را به دستاوردها و اهداف مرتقی شان وارد آورد. 

پیش تخر گفخختیم، یخک مٔولفخخه از اهخخداف مخخداخله ی ایخخاالت متحخخد نولیربالیزه سخازِی اقتصخاد و جخخامعه ی ونخخزوئال بخرای بهره کشخِی
کمپانی هایش از منابع نفتی و معادن طبیعی آن است، و مٔولفه ی دیگر آن برقراری سلطه  و اعامل کنخرتل خخخخ  در تقابخخل بخا نفخخوذ
مالی چین خخ در سیاست کشورهای قاره ی امریکا است. اینک الزم است بر قدرت و موفقیت انقالب بولیواری در کشخخوری ماننخخد
ونزوئال و تأثیرگذاری آن در سیاست قاره تأکید ورزیم. انقالبی که شکست آن و پخخروژه ی ضخخد امپریالیسخختی و ضخخد نولیخخربالی اش
حیاتی ترین هدِف کاخ سفید برای سلطه بر قاره اسخخت. اگخخر کودتخخاگران پخخیروز شخخده و انقالب بولیخخواری در ونخخزوئال را شکسخخت
بدهند، راه برای آن ها برای تشدید حمالت به بولیوی، نیکاراگوئه و به ویژه به کوبا بس همخخوارتر خواهخخد شخخد و چخخه بسخخا کخخاخ
سفید بتواند با سلطه بر کوبا به رٔویای دیرینه اش جامه ی عمخل بپوشخاند و در جنگ  چنخخد ده سخاله اش علیخه کوبخا پخیروز شخود.
پیروزی بر ونزوئالی بولیواری یعنی گسرتش نولیربالیسم اقتدارگرای بولسونارو و دوکه و امثال آن در کل قخخاره. اهمیت مقخخاومِت

 و جنبش سوسیالیستی در ونخخزوئالچاویست هاجنیش بولیواری و پیشربد پروژه ی انقالبی اش چیزی نیست که از نگاه جناح چپ 
دور مباند، هامن طور که، برای منونه، از فراخوان جنبش های اجتامعی مرتقی ونخزوئال بخرای همبسختگی برمی آیخخد، کخه بخا امضخای

تشکل های چپ رادیکال همراه بود:

 مارس نگاه کنید:1۰برای منونه به این گزارش درباره ی راه پیامیی های 1۰۶
 ]Reportage[ In the streets of Caracas, Venezuela, two irreconcilable countries 
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ما می دانیم که این حمله از نیاز ایاالت متحد برای تحت  کنرتل  درآوردن نفت مخخا رسچشخخمه می گخخیرد و بخرای”
این امر آن ها تعیین کرده اند که مردم ما رنج بکشند، همچنان که مخخارکو روبیخخو، مایخخک پمخخپئو، جخخان بولتخخون،
الیون ابرامز، مایخخک پنس و دونالخخد تخخرامپ، همگی اعالم کرده انخخد. مخخا در ضخخدیت بخخا آن بخخار دیگخخر بخخر آزادِی
رسنوشخخت مردم مخخان و محخخافظت از دموکراسخخی و اسخختقاللی تأکیخخد می ورزیم کخخه در این سخخال ها بخخه دسخخت

مسسا بسسه برافراشسسنت بسسیرِقآورده ایم؛ رسنوشت ونزوئال به وسیله ی ونزوئالیی ها و در صلح به دست خواهد آمد؛ 
.پروژه ی تاریخی مان ادامه خواهیم داد: سوسیالیسِم کمونی مبتنی بر قدرت مردم

“1۰۷ما حمله ی تروریستِی ایاالت متحد علیه ونزوئال را محکوم می کنیم. دست ها از ونزوئال کوتاه!

1۳۹۸فروردین 

1۳۹۸فروردین 
پراکسیس

www.PRAXIES.org
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