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  يمال يبازار ها يواشنگتن وبد گمان شدن توسط هار
  

  در بن بست ن يالت يكايجناح راست آمر
 

  نوشته رنو المبر

  ترجمه باقر جهانباني
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ك يپس از . بود ينوبته چرخه ينظرشان به  يگرمن دليالت يكايها محافظه كاران آمرمدت 

 .داد يشان را ميآمد وبه آنها امكان استقرار برنامه ها يم يدوره كه چپ تسلط داشت، كس

ن كشور منطقه، يدر چندبرال، يراست ل. رديگيفاصله م ياوقات از تئور يت گاهياما واقع

    .شود يد ميتهد مواجه و به شدت يئها با اعتراض به قدرت دنيپس از رس ياندك
  

رخش به چزمان « : دهد يم يتسلن يچنخود را  ون،ي، اكسپانسكيمكز يه اقتصادينشر ٢٠١٦در سال 

؛  در كند يانتخاب م ياست جمهوريرا به ر شهيتاجر پ يكرو مين  موريآرژانت). ١(» ده استيت رسراس

شل تمر يم يل آقايابد؛ و در برزي يدست م ياست جمهوريكارخانه دار به كاخ ر ينسكيپرو، پدرو كز

كشد كه اردوگاه محافظه كاران باز هم  ينم يطول. شود حزب كارگران را از قدرت بر كنار كند يموفق م

با قول ادامه  كه ن مورنو در اكواتوريلن يدرجه ا ١٨٠با گردش  ٢٠١٧ در سال : ابدي يگسترش م

او را انجام  يبرنامه ها بال فاصله خالف ه بود،انتخاب شد اچپ سلف خود، رافائل كورر يها تسايس

  .شود يانتخاب م ياست جمهويبه ر ك شركتير يرا مدين پيسباست ،يليدر ش ٢٠١٨؛ و در سال دهديم

  
 

را  يكه مكر يدر طول مبارزات انتخابات. نان به نفس داشتياطم يمدت ي، برانيالت يكايرمجناح راست آ

گونه او قصد دارد چ: كند يپرسش مك روزنامه نگار در مورد تورم از او ين به قدرت رساند، يدر آرژانت

 ياست جمهورير يدايكاند  د؟يكشد مبارزه نما يرا را به چالش م يكه مرتباً اقتصاد محل تورم فاجعه با 

 يح ميش  را  ترجيدر محدوده مهارتها يروشن است كه او سوال: نگرد يكشد و به آسمان م يبلند م يآه

است يدر دوره ر. است كشور در اداره يينشانگر عدم تواناتورم   « :دهد ين پاسخ ميچنسرانجام . داد
ن يرس باالتريآچهار سال بعد ، بوئنوس  »)٢(د يم شنينخواه يزيدر مورد آن چ يحتمن ، ما  يجمهور

داشته را ) ٢٠١٩درصد در سال  ٥٠ش از يب(ن پس از ونزوئال يالت يكايدر آمر  يش پوليسطح فرسا

ان انتخابات سال يدر جر. رشد  در حال نزول خارج از كنترل ، ياست ، بده  شيفقر رو به افزا. است

  .ديم نمايرا با قبول شكست تسل ياست جمهورير يردا مجبور شد يمكر ي، آقا ٢٠١٩
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رهبران محافظه كار، : )٥(يويا ، بولي، كلمب )٤(يلي، ش )٣(اكوادور. ستيز بهتر نين گريد ياوضاع در جاها

ن يالت يكاير آمريخ اخين چالش در تاريدتريمقام ، با شد ياوقات چند ماه ، پس از تصد يچند سال ، گاه

حكومت نا توان از . ج شده اندياز طبقات متوسط بس يشوند، و جالب توجه تر آنكه بخش بزرگ يروبرو م

تا ها  يكتاتوريان ديزند كه منطقه از پا يگرانه مسركوب يست به روشهاد ط موجوديبا شرا ياروئيرو

در ، ٢٠١٩نوامبر  ٢١پس از تظاهرات س جمهور يوان دوك رئيا ،ايدر كلمب .كنون شاهد آن نبوده است

ورش يدر اثر   نفر١٠ ش از ي، ب٢٠١٩اكتبر  ١٣تا   ٣نيور بددر اكوا. برقرار كرد يمقررات حكومت نظام، يبگوتا و كال

س يو پل ، ارتش ٢٠١٩الس در نوامبر سال اوو مور يآقا هيپس از كودتا عل). ٦(كشته شدند ينيامن يروهاين

 يروهاين مرگ ، شكنجه و تجاوز توسطموارد   يليدر ش. را محاصره كرده اند يويبزرگ بول يرهاشه

ت آغاز يه بشريات عليل جنايدلسرا به يپ س جمهوريرئ يه آقايقات عليكه تحق اد استير زدمسلح آنق

 يليتحماضت يچندان به خاطر شوق وشور نسبت به ر ليبرز يابانهايو آرامش در خ. شده است

كنندگان  رتظاه يت ارتش در گشودن آتش بسوين مصونيم دولت به تضميتصم ست بلكهيبولسونارو ن

  .)٧(دهد يح ميابانها را توضيآرامش در خ

  

 يخارجدست « : پلنرا مسئله روشن است يآقا يبرا ؟ ح داديع را توضيسر ين فروپاشيتوان ا يچگونه م 

وان يلك ياست با  يروس: دست ست كه كداميبه گفتن ن يازين). ٢٠١٩امبر دس ٢٦(»   در كار است

ق ي، خصوصا از طريماموران روس نكهيبر ا يبنند مك يمنتشر م يدولت مدارك ٢٠٢٠ه يژانو. در آن ودكا

بودن است، شك  يمز كه كمتر مظنون به روسيورك تايوين. منطقه هستند يثبات ساز يتر در حال بيوت

ت ها مربوط به يكند كه تو ياثبات نم(...) ارائه شده  يل هايتحل« :كند يان مين بيد خود را چنيوترد

  .»)٨(ه استيدولت روس

 يخشك و انوسيش اقيسمانهايه است كه ريشب يمه شب بازيخ عروسكك ين كمتر به يالت يكايرا آمريز

 يدولتها ن،يط رشد قابل توجه چيدر شرا ،٢٠٠٠ يسالهادر اواسط . باشدده يرس مسكو به موده تايرا پ

 ياجتماع ياختالفهان امواج پر قدرت يا، بهره مند شدند آن باالرونده و امواج ينگيش نقدياز افزا ،يمترق

 يسال  بعد امواج فرو م ١٥. ن برده باشنديرا از بآنها  كهنيا پوشانند ، بدون يم ن بارياول يبرا يگاه ،را

.  كند يد مين روند را تشديراستگرا ا يهاتدول ياضتير ياست هايه و سيمواد اول يكاهش تقاضا . ندينش
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تظاهر  يتمامكه  يكلمات است، »ينابرابر«و» فساد«نامشان؟ . شوند يدار ميوال پديآهسته آهسته دو ه

  .زنند ياد ميآنها را فركنندگان 

  

س يرئ شده بود،  يرهبر ٢٠١٦در سال  يراست سنتح توسط جناكه  يپارلمان يل كودتاي؟ در برز فساد

 يانتخاب آقا و دهرا تكان دا ياسيس يآن همه نهاد هاو عواقب وسف را بر كنار كرد يلما يجمهور د

ن يكشورش، ا ياسيس يدر زندگ يو كوتاه فساد ن بردنيب از در رغم قول يعل. ل نموديبولسونارو را تسه

در پرو  . كشد يان مياورا به م ياست كه پا يمال يرسوائن يچندنگران  يراست افراط» پاك « ه يشوال

استعفا  ٢٠١٨در سال  يغرق در رسوائ ،لقب داده بود »دولت لوكس«م خود را يكه ت ينسكيكو چ يآقا

نتا هوماال سلف او اوال ريبانگيل گرين داليقبال با هم كه يسرنوشت. او اكنون در زندان است .)٩(داد

الخاندرو تولدو   ،يكين سرنوشت، ياز ا يرهائ يراس جمهور قبل از او بيشده بود و دو رئ )٢٠١٦-٢٠١١(

  .ي، خودكش)٢٠٠٦- ٢٠٠٦(ا يآلن گارس ،يگري، فرار كرده بود و د)٢٠٠٦-٢٠٠١( 

  

  ش و ماتيك

  

« : منتشر شد ، خاطرنشان كرد ٢٠١٤كه در سال  ياوكسفام در گزارش يردولتي؟ سازمان غ ينابرابر

 يل اقدامات مترقيبدل ،٢٠١١و  ٢٠٠٢ ين سالهايده بود، بيبه اوج خود رس ٢٠٠٠ها كه در سال ينابرابر

 يت اجتماعي، حما يبهداشت ، آموزش ، حقوق بازنشستگ يبرا يعموم ينه هايش هزيدولتها از جمله افزا

ن يالت يكايتجربه آمر« :كند يم يريجه گين نتيو چن .»افت ي، اشتغال و دفاع از حداقل دستمزد،  كاهش 

ها داشته  يبر نابرابر ين كننده ايير تعيتواند تأث يم يدهد كه مداخله در خدمات عموم ينشان م

  ).١٠(»باشد



orient XXI. 

 ٢٠٢٠  مارس نشريه اينترنتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي 

 
 

  

در قصر النكاستر لندن جشن   راد يآ يبشمار م يكه نقطه عطف يداديرومز يننشال تاين زمان ، فايدر هم

را  )جناح راست تحت جكومت (   كيا و مكزي، پرو ، كلمب يليكه شانوس آرام ، يتولد اتحاد اق: رديك يم

پشت  .كنديمتحد ماست  ١٩٩٠ يسالها سميبرالياد آوردستورات مقدس نئوليكه  يرامون برنامه ايپ

 يكه برخ يدر حال« :كند يم يا مخفوشعف خود ر شوق يسخته ن بونامه نگار جان پل راتببون، روزيتر

گر يو بار د(...) »توقف«ند يبگوكنند  يگر جرات ميد يده اند، كشورهاكر مدفونرا ) ١١(اجماع واشنگتن

: يمراكز مال ي، باز گشائ يگمرك يش اقتصاد، لغو تعرفه هايشاگ» .كنند ياز عدم دخالت دولت دفاع م

ن بعنوان روزنامه وبجان پل رات. كنند يم مقدس تكرار يه هايچون آخود را  يپروژه ها ،شركت كنندگان

در  يندرت فرصت شركت در كنفرانسه ك روزنامه نگار بيمن به عنوان  « :رديگ يم جهين نتينر چانگ

سم يبرالير مورد لعتقاد خود دن به وضوح اين چنين را  داشته ام كه شركت گنندگان ايالت يكايمورد آمر

  .» ل شوديد از آن تجلياست كه با ين تحوليبدون شك ، ا. ان بگذارنديرا در م

  

پائولو  .شود يدر اكثر كشورها م ها دولت ياست هايقصر لنكستر  رهنمود س يچند سال بعد ، وعده ها  

بهره  ٢٠١٨بولسونارو در سال  ياز انتخاب آقاكه  لير اقتصاد برزيبازار بورس و وز متخصص سابقگودز

آنرا آموزش  ١٩٧٠كاگو در دهه يكه در دانشگاه ش را يتجارت آزاد يدئولوژيقدرت ا«  قصد دارد هبرد

ن ينوشه چنيآگوستو پ ياست اقتصاديد ساو ضمن اظهار نظر در مور .» اعمال كند كشورش بر ده يد

  ).١٢(»آنرا درك كرده بودند يگان بخوبيتاچر ور.(...) ك تحول با شكوه بودين يا« :دهد يح ميتوض

  

و انتقاد از . گان  بلكه دونالد ترامپ استيرونالد رنه گر يكا ديس جمهور آمرين است كه رئيتنها مشكل ا

ادعا   يوقت .بود كه او را به قدرت رساند شين موضوعات كار زار انتخاباتيرت ياز اصل يكيتجارت آزاد 

االت متحده يا كند ، بلكه هدفش  يكا صحبت نميآمر قاره در مورد منطقه ،  »كاياول آمر« كند  يم

طرفذارانش در جنوب  يدهايبود بر ام يش آب سرديت هايياز تو يكي،  ٢٠١٩سال  دسامبر ٢در . است
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كشاورزان ما خوب  يداده اند ، كه برا پولشان را كاهش است كه ارزش ين مدتيل و آرژانتيبرز «: 

ن كشورها يااالت متحده از يوم را كه اينيفوالد و آلوم يم گرفتم تعرفه هايجه ، من تصميدر نت. ستين

ق ياق ترامپ يآقان منتظر بودنديالت يكايران آمرمحافظه كا » .بازگردانم يمهلت چ يبدون ه ،كند يوارد م

   .شان بستياب به پايآن سنگ آس يبجا يول شان بفرستديبرا ينجات

 

 ياالت متحده محو ونابود ميا د منافعيبرال به محض تهديرهبران ل با ي، همدل يلما يدر مورد بازارها

 ٢٠١٧از سال  نياز در آرژانتيمورد ن يه گذاريم با سرمايه باشانتظار داشت ميستتوان ين رو مياز ا . شود

كمتر از  يدئولوژيدر بورس سهام ، ا اما. كشور آسانتر شود نياقتصاد ا ياريبا آب يماكر يآقا يزندگ

ز او يچ چيشود، ه يكه كارفرما موجب از دست دادن پول م يزمان: ديآ يبحساب م يه گذاريبازده سرما

 يبراليل يت، افزارهايا وال استريواشنگتن  يبانيبدون پشت. كند يز نميمتما يكائيك فعال سنديرا از 

  .افتد يناگهان از كار م

  

، %٠.٥ :ثبت كرد ١٩٥٠زان رشد خود را از سال ين مين كمتريالت يكاي، آمر ٢٠٢٠و  ٢٠١٤ ين سالهايب

كه  يدر حال). ١٣(شده  بود ينام گذار» ازدست رفته دهه« كه به  ١٩٨٠در دهه % ٢.٥اس با يدر مق

شتر يفقر ب. كاهش داشته است% ٤، ٢٠١٩و  ٢٠١٤ ين سالهايابد، ثروت سرانه بي يش ميت افزايجمع

، سطح د آمدنديپد ٢٠٠٠كه در دهه متوسط  يابند و طبقه هاي يش ميها دوباره افزا يشده، نابرابر

  .رو به زوال استشان يزندگ

  

مورخ  .ستين يكاف ياقتصاد يشان را از دست بدهند، افول شاخص هاحافظه  نكه مردم يا يبرااما 

و چپ ،  يمترق يدولت ها بدست آمده توسط ياجتماع ياشرفت هيپ« :ديگو ي، والتر پومار م يليبرز

از  و .»جاد كرده استيجناح راست در حكومت ا يبرا ياساس يمشكلامروز يول، بود ياگرچه اغلب نا كاف

 دهند يخود را از دست م تيكه وضع  طبقات متوسط ، ير موضع  ناگهانييتغ به ،ن رو ، بدون شكيا
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حافظه كار موفق شده بودند ، رهبران م ١٩٩٠در دهه « :دهد ين ادامه ميوالتر پومار چن .شود يمنجر م

ح كه ين توضيبا ا -نبودندان ين قربانيآنها اول -وادار كنند سميبراليرش نئوليرا به پذ كه طبقات متوسط

خالصه، .  »ديآ يرون ميب يكتاتورياست كه از د يزه كردن منطقه ايدموكرات يبرا يضرور ين اقداميا

ط عوض شده، نه تنها يامروزشرا يول« . گرانياز آن د يحغ جراياز ماست و ت يريگ يصندوق را

و  يبه ساطور قصاب يغ جراحيت ».كند يارائه نم يگريز ديچ چيبلكه ه ه را به فقر فروبردهسم هميبرالينئول

  .ل شده استيبه باتوم تبد يصندوق را

  

ابان ها يدر خ: ستين ينانيچ اطمي؟ ه به نفع احزاب چپ خواهد بود يم كه بحران فعليريجه بگيد نتيا بايآ

 يكاين آمريبنابرا. وناليدهند تا سرود انتر ناس يرا سر م » همه بروند«  يشعارها شتريب تظاهركنندگان

ناكارآمد  يسم منسوخ، از نظر اقتصاديبراليجناح راست وارث نئول. ابدي يك بن بست مين خود را در يالت

اعتبار  يفساد ب يها ييكه گاه توسط رسوا ييدر جناح چپ، گروه ها. باشديت مياز مشروع يو عار

ر جهان بدون انكه ييتغ يبرا كه شوند  يم، غالباً از اعمال قدرت خسته شده اند و عموما متهم اند دهيگرد

  .جاد كرده انديا يديشتر نا اميجرات تكان دادن آنرا داشته باشند، ب

  

رائول . ديدوار كننده بنظر آيتواند  ام يط ميشرا ؟ باشد يرك احزاب چپ ممح يابانيات خا تظاهريآ

ن، با وجود تخاصم آنها، يالت يكايامر يم هايمورد مشكالت رژست كوبا در يحزب كمون ر اوليكاسترو دب

تواند  ين جرقه ميماند كه  كوچكتر يم يخشك شده ا ين منطقه به صحرايا «:كند ين اظهار نظر ميچن

  . »)١٤(د يد نمايهمه را تهد يشده، و منافع مل يباعث آتش سوز

  

كه تا كنون پنهان بوده    از جناح راست يبولسونارو ، خط ياز دولت آقا ين در بخشي، و همچن يويدر بول

 يالهام گرفته  از نوشته ها يني،  با جهان ب، ضد روشنفكري، ارتجائياندازه مذهب يب. ظهور كرده است
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ن پس شكار مرتدان در دستور كار ياز ا :ستياز به متقاعد كردن مردم در مورد فضائل بازارنين. مقدس

كردن اصطبل  پاك  ،م نظميترم ياست برا يروشست، بلكه يگر نشان ضعف نيد ،استفاده از زور. است

ا نظام در يآ. ز شده استرويپ در انتخابات  مجلس پرو  يبه تازگ ين مشخصاتيبا چن يانيجر. *آوگياس 

 يم يمتعصبانه رو ين روشهايزنده ماندن به چن ي، براكند يد ميوفساد تول يحال مرگ كه نا برابر

    ؟ آورد

آوگياس اصطبلي با سه هزار گاو داشت كه تميز نشده بود تا  اينكه هركول با در اسطوره هاي يونان، *  

اصطالح اصطبل آوگياس براي اشاره به مراكز و . منحرف كردن آب دو رودخانه آنرا شست و شو داد

  .ادارات دولتي پر فساد در بعضي از كشورها بكار مي رود

  

١-  

Yussel González, « América latina : el péndulo regresa a la derecha », Expansión, Mexico, 
1er septembre 2016. 

 

٢-  

« Macri candidato : “La inflación es algo simple de resolver” », YouTube, 16 juillet 2016. 

 

٣-  

Lire Franklin Ramírez Gallegos, « En Équateur, le néolibéralisme par surprise », Le Monde 
diplomatique, décembre 2018. 

 

  ٢٠١٩، لوموند ديپلوماتيك دسامبر » شيلي واحه اي كه به ريگستان تبديلش كردند« ه مقال -٤
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https://ir.mondediplo.com/article3313.html 

 

  ٢٠١٩، لوموند ديپلوماتيك دسامبر » كودتائي بسيار آسان در بوليوي« مقاله  -٥

https://ir.mondediplo.com/article3289.html 

 

٦-  

« ¿Vuelve el protagonismo de los militares en América latina ? », RT, 19 novembre 2019. 

 

٧-  

Michael Scott et Andres Schipani, « Brazil finance minister sticks doggedly to reform path », Financial 
Times, 11 novembre 2019. 

 

٨-  

Lara Jakes, « Russia sows online fakes in South America », The New York Times, 21 janvier 2020. 

 

سياسي  در مربوط به ماجراي اودبرخت ، نام شركت ساختماني  برزيل است كه به رهبران از جمله  -٩

  .سراسر آمريكاي التين رشوه پرداخت مي كند

Lire Anne Vigna, « Au Brésil, les ramifications du scandale Odebrecht », Le Monde diplomatique, 
septembre 2017. 
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١٠-  

« Even it up » (PDF), Oxfam, Oxford, 2014. 

 

١١-  

Lire Bernard Cassen, « Dans l’ombre de Washington », Le Monde diplomatique, septembre 2000. 

 

١٢-  

Michael Stott et Andres Schipani, « Brazil finance minister sticks doggedly to reform path », art. cit. 

 

  ٢٠١٩دسامبر  ١٢سانتياگو، . كميسيون اقتصادي آمريكاي التين و كارائيب -١٣

  

  نقل از وزير امور خارجه كوبا در -١٤

« Nuestra América ante la arremetida del imperialismo y de las oligarquías », Minrex, La Havane, 
3 décembre 2019.  

 


