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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٩ فبروری ٠١
  

 ! گرسنگی و جنگ داخلی،در معرض قحطی ونزوئال
. کند وئال را تھديد میسو و جنگ داخلی و احتمال کودتای نظامی از سوی ديگر، جامعه ونز قحطی و گرسنگی از يک

اند  ھا نفر ناچار شده ميليون. برد شدت از بحران اقتصادی رنج می ی التين و عضو اوپک، مدتی است بهامريکااين کشور 

  .بين فرار و گرسنگی يکی را انتخاب کنند

  
 است چون س جمھوری موقت خوانده و مدعیئيس پارلمان ونزوئال، خود را رئير (Juan Guaido) خوآن گوايدو

س ئيدار وظايف ر منصب مادورو غيرقانونی است و کشور عمال فاقد رھبری موجه است، او طبق قانون اساسی عھده

 . دولت است

س جمھور ونزوئال از سوی اپوزيسيون پارلمانی سلب اختيار ئير (Nicolás Maduro) اکنون دولت نيکوالس مادورو

  .شده است

المللی و سوگند او برای يک دوره  ھای بين توجھی مادورو به مخالفت ته بعد از بیحرکت گوايدو عليه مادورو، دو ھف

خاطر ممنوعيت رقبا و مخالفانش برای شرکت در اين  جمھوری او به رياست. جمھوری رخ داد شش ساله ديگر رياست

  .شود انتخابات غيرقانونی قلمداد می

گوآيدو . گذاری اين کشور است ھمان پارلمان يا مجلس قانونونزوئالست؛ يا » شورای ملی«س جديد ئيخوآن گوآيدو ر

گويد که با تصميم اين پارلمان، و بر اساس اختياراتی که قانون اساسی ونزوئال به اين نھاد داده، نيکالس مادورو به  می

  . برگزار شد، وجھه قانونی ندارد٢٠١٨دليل آزاد نبودن انتخاباتی که در سال 

تواند   آمده که شورای ملی می٢٣٣در ماده . ٣٣٣ و ٢٣٣مواد : کند اساسی ونزوئال استناد میاو به دو ماده قانون 

شکل موقت رياست قوه مجريه را  س شورای ملی بهئيجمھور را با رای خود برکنار کند و در چنين وضعيتی، ر سئير
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 پا گذاشته شود، ھمه شھروندان  شده که اگر قانون اساسی کشور زيرتأکيد ھم ٣٣٣در ماده . بر عھده خواھد گرفت

 .موظفند برای برقراری دوباره قانون اساسی بکوشند

شورای ملی ونزوئال ھم دو ھفته پيش اعالم کرد که نيکالس مادورو، صالحيت رياست جمھوری ندارد و او را رسما 

مھوری را نيز بر عھده س شورای ملی بايد رياست جئيبر اساس قانون، از آن زمان ر. اين مقام توصيف کرد» غاصب«

 . روز انتخابات برگزار کند٣٠گرفت تا ظرف  می

سوگند رياست جمھوری ، ٢٠١٩ در انتخابات پيروز شده و در ابتدای سال ،٢٠١٨گويد که در سال  استدالل مادورو می

 .س جمھور استئيھمين دليل ر خورده و به

گويند که به حکم ديوان عالی کشور، اين   و طرفدارانش میدر پاسخ به شورای ملی و استدالل قانون اساسی ھم، مادورو

 .منتقل شده است» مجلس موسسان«شورا يا پارلمان ملغی شده و اختياراتش به 

مخالفان آن .  است که سال گذشته و در پی يک انتخابات جنجالی ديگر تشکيل شدتأسيسمجلس موسسان نھادی تازه 

 . در دست طرفداران مادورو استانتخابات را تحريم کردند و اکثريت آن

ھمين دليل مخالفان آرای اين ديوان را که در  به. شود  میکنترولديوان عالی کشور ھم توسط قضات طرفدار مادورو 

 .اند ترين دادگاه کشور است، به چالش کشيده واقع عالی

 داده که نمايندگان طرفدار مادورو شورای ملی يا ھمان پارلمان ونزوئال در سه ھفته اخير جلساتش را در حالی تشکيل

در چنين وضعيتی است که اين مجلس عليه مادورو موضع گرفته و خوان گوآيدو را به رياست . کنند در آن شرکت نمی

 .برگزيده است

چنان از مادورو  نظاميان ھم. وجود آمده است  بزرگی بين اپوزيسيون و نيروھای طرفدار دولت بهئیآرا اکنون صف

  . کنند  میپشتيبانی

کند و اين اپوزيسيون يک  گوی آن است، کل اپوزيسيون را نمايندگی نمی اما اپوزيسيونی که اينک خوآن گوايدو سخن

  .پارچه نيست

بحران سياسی در ونزوئال، از دو ھفته گذشته پس از آغاز رسمی دومين دور رياست جمھوری نيکالس مادورو که با 

  .ای شد د وارد مرحله تازهاعتراض شديد اپوزيسيون ھمراه بو

 نتيجه انتخابات رياست جمھوری در اين کشور را که با بايکوت مخالفان و ادعای تقلب ھمراه شد رد ئیھای اروپا قدرت

 .اند  انتخاباتی آزاد شدهئیو خواھان برپا

اين » مھوری موقتس جئير«ھا به نتيجه انتخابات خود را  س مجلس ملی اين کشور در اوج اعتراضئيخوان گوآيدو، ر

 .ھا بريزند کشور خواند و از مردم خواست برای مخالفت با دولت حاکم به خيابان

ترين حامی داخلی نيکالس  در آخرين تحوالت خوان گوايدو، از مردم اين ونزوئال خواست برای ھمراه کردن ارتش، مھم

انتخابات آزاد طی روزھای چھارشنبه و شنبه  برای برگزاری ئیھای اروپا االجل دولت مادورو و نيز ھمراھی با ضرب

 .دست به تظاھرات بزنند

ھای بانکی خوان گوايدو، وی را  ، با توقيف حساب٢٠١٩ ژانويه ٢٩شنبه  اما دادستان کل ونزوئال روز سه

شنبه اعالم کرد که از ديوان عالی اين کشور خواسته است،   دادستان عمومی ونزوئال روز سه.الخروج کرد ممنوع

 است و تنھا ديوان ئیگفته وی، خوان گوآيدو دارای مصونيت قضا به. تحقيقات مقدماتی درباره خوان گوايدو را آغاز کند

  .تواند مصونيت او را لغو کند عالی ونزوئال می

 .س جمھوری اين کشور استئيدادستان عمومی ونزوئال از نزديکان نيکالس مادورو، ر
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 -  ژانويه ٣٠الخروج کرد، وی بامداد چھارشنبه   عالی ونزوئال خوان گوايدو را ممنوعکه ديوان تنھا يک روز بعد از آن

مدت دو ساعت محل   خواست در اعتراض به دولت مادورو بهئی بھمن، با انتشار فراخوانی از شھروندان ونزوئال١٠

  ». استتغييرنزوئال خواھان و«: گوايدو در اين فراخوان گفت. ھايشان بايستند کارشان را ترک کنند يا مقابل خانه

بينی  المللی پول پيش صندوق بين. برد خيز است اما در عين حال از بحران اقتصادی شديد رنج می  ونزوئال، کشوری نفت

چنين از کمبود غذا و دارو رنج  اين کشور ھم.  ميليون درصد برسد١٠ به ٢٠١٩کرده که نرخ تورم در ونزوئال در سال 

  .برد می

 .اند  تن کشته شده۴٠کم   گزارش داده است که در طول تظاھرات روزھای اخير در ونزوئال دست،سازمان ملل

 تن بر اثر شليک نيروھای وابسته به حکومت کشته ٢۶گوی حقوق بشر سازمان ملل،  بنابراعالم روپرت کالويل، سخن

  .اند گام غارت اموال جان خود را از دست داده تن نيز به ھن١١اند و  ھا جان باخته  تن به ھنگام يورش به خانه۵اند،  شده

اين تعداد شامل . اند  تن بازداشت شده٨۵٠  ژانويه،٢۶ تا ٢١کالويل اضافه کرده است که در طول قريب يک ھفته از 

 .اند  سال سن داشته١٢ھا، تنھا   کودک بوده است که شماری از آن٧٧

اند که اين عدد باالترين تعداد  راسر ونزوئال بازداشت شده تن در س۶٩۶ ژانويه، ٢٣چنين طبق آمار، در روز  ھم

 .شود  سال اخير محسوب می٢٠بازداشتی روزانه در طول 

 دقيقه يک ٢١ در ھر ،٢٠١۵چرا که از سال ! ترين کشور جھان معرفی شده است ، مرگبارين٢٠١۵در سال  ونزوئال

  .قتل رسيده است نفر در اين کشور به

دليل بحران اقتصادی، خشونت،  ه در حال حاضر سه ميليون نفر پناھنده و مھاجر، ونزوئال را بهگويد ک سازمان ملل می

  . استئی ونزوئال١٢ اين تعداد برابر با يک نفر از از .اند تورم باال و کمبود غذا و دارو ترک کرده

 ترک ٢٠١۵نفر ونزوئال را از سال  ميليون ٣/٢گوی آژانش پناھندگان سازمان ملل، از اين سه ميليون نفر،  گفته سخن به

 .روند خروج از ونزوئال در شش ماه گذشته شدت يافته است. اند کرده

.  داردئیجوی کلمبيا پرو ھم نزديک به نيم ميليون پناه.  در کلمبيا ھستندئیجو و مھاجر ونزوئال بيش از يک ميليون پناه

 ھزار نفر ھم در ٨۵ ھزار نفر در شيلی و ١٠٠بيش از  ھزار نفر در آرژانتين و ١٣٠ ھزار نفر در اکوادور، ٢٢٠

 .اند برزيل پناھنده شده

توانند در اين   چھار ميليون نفر می،٢٠٢١رسند و دولت اين کشور گفته که تا سال  ھزار نفر به کلمبيا می ٣ھر روز 

 . در بر خواھد داشتدالر ميليارد ٩ای برابر با  کشور زندگی کنند که ھزينه

 . برسانندامريکارسند تا از اين مسير خود را به  بار، چھار تا شش ھزار نفر ھم به مکزيک می وز يکھر چھار ر

 .کنند تر می تر اکوادور و پرو اعالم کرده بودند که شرايط ورود به اين کشورھا را سخت پيش

کنند يا از  ال اظھارنظر میای درباره مسايل داخلی ونزوئ شکل فعاالنه يکی از داليلی که کشورھای مختلف منطقه به

ھای اخير به دليل مھاجرت سه ميليون  کنند بحرانی است که در سال ھای دولت اين کشور حمايت يا انتقاد می سياست

  .ای يافته است ، ابعاد منطقهئیونزوئال

داد قابل توجھی ی التين با تعامريکااند و بسياری از کشورھای  اين مھاجران در حال حاضر در سراسر منطقه پراکنده

 .رو ھستند  آواره روبهئیونزوئال

ھای اين  رو، اقدام گوايدو از حمايت ھمه بخش پارچه نيست از اين در چنين شرايطی، اپوزيسيون ونزوئال، يک

 در برابر مادرو و نيز جريان اصلی ،٢٠١٣ھنری فالکون، نامزد اپوزيسيون در سال . اپوزيسيون برخوردار نيست

  .اند اند و از آن حمايت نکرده نه خواندهمسؤوالی در ونزوئال اقدام گوايدو را حرکتی ماجراجويانه و غيرسوسيال دمکراس
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ھای استبدادی و ضددمکراتيک در دولت، تلفيق آن با بحران  ھا با تشديد گرايش در مجموع بحران ونزوئال در اين سال

 .روز شديدتر شده است به اپوزيسيون روزتر در ميان  اقتصادی و انسانی و نيز رشد نيروھای راديکال

گيری يک قدرت دوگانه در  با کسب دو سوم اکثريت مجلس توسط اپوزيسيون و شکل ٢٠١۵اين بحران که از سال 

تری ھم در ھم تنيده حاال وارد  ای بيش المللی و منطقه ھای بين سابقه گرفته و با کشاکش صحنه سياسی کشور ابعاد بی

 !اندازی مبھم و ناروشن  شده است با چشمسازی مراحل سرنوشت

س ئيعنوان ر اند که خوآن گوايدو را به ی التين اعالم کردهامريکا، کانادا، اتحاديه اروپا و چند کشور امريکااياالت متحده 

   ھستند که حامی دولتئیروسيه، چين، کوبا، ترکيه و ايران از کشورھا. شناسند رسميت می جمھوری موقت به

  .  مادورو ھستندنيکوالس

س جمھور برای سرکوب مخالفان ئيھا را برای مقابله با اقدامات ر واشنگتن به مادورو اخطار کرده است که ھمه گزينه

  .مسکو در مقابل ھشدار داده که با دخالت خارجی در ونزوئال مخالف است. کند بررسی می

، ھنگامی که (Hugo Rafael Chávez Frías) ھوگو چاوز. س جمھور سابق اين کشور استئيمادورو جانشين ر

با وجود اين . س جمھوری وقت حکومت اسالمی، اين دو متحد ھم بودندئينژاد ر س دولت وقت ونزوئال بود و احمدیئير

س ئيس دولت اسالمی و دومی سکوالر رئيمذھب ر اولی شيعه: که اين دو ايدئولوژی و گرايش سياسی متضادی داشتند

 بودن و مدعی دفاع امريکائیات و سکوالر بودند اما در گفتمان سياسی نقاط مشترکی از جمله ضددولت سوسيال دموکر

چنين سپاه  ای دارد و ھم يا ارتش ونزوئال در اقتصاد نفتی سھم عمده! از مستضعفين و يا محرومان جامعه داشتند

 در نتيجه حاکميت انحصاری است و کل سيستم حاکميت از يک رھبر تبعيت می کند. پاسداران حکومت اسالمی ايران

 . با ساختارھای فاسد اقتصادی و سياسی و نظامی

 در نشست خبری کاخ سفيد اعالم کرد که امريکا بھمن، جان بولتون، مشاور امنيت ملی ٨ - ژانويه ٢٨شامگاه دوشنبه 

 نيز امريکای اين شرکت در  قرار گرفته و منابع و درآمدھاامريکاھای  شرکت نفت و گاز ونزوئال در فھرست تحريم

ھای شرکت نفت و گاز ونزوئال مسدود  ئی از دارادالر ميليارد ٧ھا،  گفته بولتون، با اين تحريم به. مسدود خواھد شد

  . از درآمدھای نفتی خود دست نخواھد يافتدالر ميليارد ١١شود و طی سال جاری نيز به  می

. شود  صادر میامريکا درصد از نفت اين کشور به اياالت متحده ۴٠اقتصاد ونزوئال به نفت تکيه دارد و بيش از 

 از تحريم نفتی ونزوئال، اين است که امريکاھدف دولت . عھده دارند  شرکت نفت و گاز ونزوئال را نظاميان بهکنترول

در اختيار خوان س جمھوری اين کشور خارج کند و اين منابع را ئيمنابع مالی ياد شده را از دسترس نيکالس مادورو، ر

 .س پارلمان و رئيس دولت موقت ونزوئال قرار دھدئيگوايدو، ر

 بھمن در برابر جمعيت عظيمی از معترضان ضد دولتی ٤ - ژانويه ٢۴خوان گوايدو، رھبر مخالفان ونزوئال چھارشنبه 

کرد  رانی می ض سخناو که در برابر صدھا ھزار معتر. جمھوری موقت ونزوئال ناميد سئيسخنرانی کرد و خود را ر

 .جمھوری فعلی شد سئيخواھان برگزاری انتخابات آزاد و برکناری نيکوالس مادورو، ر

ھای کشورمان را در يک فرايند  ئیدارا «:استقبال کرد و گفت (PDVSA) گوايدو از تحريم شرکت نفت و گاز ونزوئال

 ».الی را به باد بدھدشوم که مادورو اين منابع م گيرم و مانع می قانونی در اختيار می

نيکالس مادورو در يک نطق تلويزيونی که در واکنش به تحريم شرکت ملی نفت و گاز ونزوئال ايراد کرد، تحريم نفتی 

المللی  اين کشور خواند و اعالم کرد که به مراجع بين» غارت منابع ملی« برای امريکا» کارانه اقدام تبه«ونزوئال را 

دستورات کامال مشخصی دادم که برای طرح شکايت در » پی دی وی اس ای« شرکت سئيبه ر «:برد شکايت می

 ».ھا و منابع مالی ونزوئال انجام دھد ئیالمللی اقدام الزم را برای حفاظت از دارا محاکم سياسی و حقوقی بين
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 »!وئال دست برداراز ونز «: را به زبان انگليسی مستقيما خطاب قرار داد و گفتامريکاس جمھوری ئيمادورو سپس ر

مادورو روز گذشته اعالم کرد که ھر .  فوريه رزمايش نظامی بزرگی در ونزوئال برگزار شود١۵ تا ١٠قرار است از 

ھا را به شورش  شود و آن  ارسال میئیروز صدھا و بلکه ھزاران پيامک از مرز کلمبيا برای سربازان ونزوئال

 .کند چنان از مادرو حمايت می حال ظاھرا ارتش ھم با اين. خوانند فرامی

  . کنند کشورھای روسيه، بوليوی، ايران، کوبا و نيکاراگوآ، السالوادور، ترکيه، بالروسی و چين از مادورو، حمايت می

 از دالر ميليارد ٧را اعالم کرده، ) PDVSA( ھا عليه شرکت دولتی نفت ونزوئال  ژانويه اعمال تحريم٢٨ روز امريکا

  .چنين معامالت با اين شرکت را ممنوع کرد شرکت را توقيف نموده و ھمھای اين  سرمايه

ھای دولت ونزوئال  ، اعالم کرد خوان گوايدا، رھبر مخالفان مادورو از حق دسترسی به حسابامريکاوزارت خارجه 

  .ھای اين کشور برخوردار است در بانک

 امريکاعنوان سفير ونزوئال در   از حاميان گوايدو را به وئی، کارلوس آلفردو، ديپلمات بلندپايه ونزوئالامريکادولت 

رسميت شناختند   که دولت موقت ونزوئال را بهئیاستراليا و اسرائيل نيز به جمع کشورھا. رسميت شناخته است به

   .کنند چنان از دولت مادورو حمايت می روسيه، چين، ترکيه و ايران، مکزيک، کوبا و بوليوی ھم. پيوستند

جمھوری  سئيآور، ر  غيرالزام نامه  بھمن با تصويب يک قطع١١ -  ژانويه ٣١شنبه  گان پارلمان اروپا، امروز پنجنمايند

تر به  عنوان رھبر موقت اين کشور پذيرفته و به اين ترتيب گام نمادين مھمی را برای فشار بيش موقت ونزوئال را به

نامه از کشورھای عضو اتحاديه اروپا نيز خواستند تا ھر يک   قطعھا با تصويب اين آن. دولت نيکوالس مادورو برداشتند

  .جداگانه خوان گوايدو را به رسميت بشناسند

توانيم  ما از اروپا می«: ميانه در پارلمان اروپا، در اين زمينه گفت استبان گونزالس پونز، نماينده اسپانيا از حزب راست

  ».کنند  ھيچ امکانی برای دموکراسی فراھم نمیالمان بفھمانيم که ظ حکومت ونزوئال کمک کنيم تا به ھمهتغييربه 

اين شرکت در سال .  شدتأسيسھای اقتصاد دولتی،   در با سياست١٩٧۵، در سال PDVSA - شرکت نفت ونزوئال 

  . اکنون به يک سوم اين ميزان رسيده است. کرد  ميليون بشکه نفت استخراج می٣/٣ روزانه ،١٩٩٧

سياست اقتصادی او، دولتی کردن اقتصاد و ھمه صنايع .  ونزوئال از زمان حاکميت ھوگو چاوز آغاز شددر واقع بحران

سياستی که در شوروی سابق تجربه شده و نھايت ھم در مقابل سياست اقتصاد آزاد شکست خورده . و منابع کشور بود

  .شود و حاکميت مزدی برپاست ستثمار میاما در ھر دو سيستم اقتصادی دولتی و آزاد، طبقه کارگر شديدا ا. بود

 . چنين جامعه ونزوئال را بيش از پيش به نفت وابسته کرد ھوگو چاوز، ھم

ھای اقتصاد  سرعت به ھمه بخش  سال پيش، عاليم اوليه بحران خود را در صنايع نفت نشان داد و بهپنجاما از حدود 

  . کشور سرايت کرد

اما اين .  به بحران قاتصادی، به چاپ اسکناس روآورد تا بتواندئیگو و برای جوابدولت مادورو در ادامه سياست چاوز 

ورشکستگی . تر شد سياسيت نه تنھا وضعيت مردم را نه تنھا بھبود نبخشيد، بلکه اوضاع اقتصادی کشور بدتر و وخيم

سی، ھمديگر را تکميل در نتيجه بحران اقتصادی و بحران سيا. اقتصادی، اعتراضات سياسی مردمی را تشديد کرد

تورم به يک ميليون در صد رسيد و نوسان ارز و چند نرخه شدن آن، .  جدی بردندسؤالکردند و موقعيت دولت را زير 

ھای حاکميت را به لرزه  در ادامه بحران عظيمی شکل گرفت که پايه. تر اقتصاد دولتی را فاسدتر ساخت ھر چه بيش

  . درآورد
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ادورو و طرفدارانش، تمرکز دادن به عوامل اصلی بحران و حل آن، ھمه را به توطئه در چنين شرايطی، دولت م

توانست اين چنين  توان رد کرد اما اين توطئه نمی ھرچند توطئه خارجی را نمی.  نسبت دادندامريکاخارجی و امپرياليسم 

  .  ببردسؤالجامعه را تکان دھد و کل موجوديت حاکميت را زير 

ھای بازار باعث شده تا مردم ونزوئال برای خريد يک عينک مجبور شوند پنج  تن دستمزدھا از قيمتاکنون فاصله گرف

  !ماه کار کنند

کار مفيدی برای حل  اند که حذف صفر از پول راه وگو با خبرگزاری فرانسه اعالم کرده کارشناسان اقتصادی در گفت

ھزار درصد ١۴ بينی کرده بود تورم ونزوئال به تر پيش  که پيشالمللی پول صندوق بين. پديده ابرتورم در ونزوئال نيست

 ميليون درصدی در انتظار ونزوئال خواھد ١بينی خود گفته است که تورم  گير در جديدترين پيش برسد، با افزايشی چشم

 .ھای فعلی ونزوئال عمال ارزشی از خود نداشته باشند پديده ابرتورم باعث شده است تا اسکناس. بود

شد پنج کيلو برنج خريد اما  ترين اسکناس اين کشور است، می ھزار بوليواری که بزرگ ١٠٠ با اسکناس ٢٠١٧ سال در

چنين عينک در بازار به يک ميليون بوليوار رسيده  ھم. االن اين پول حتی برای خريد يک عدد سيگار نيز کاف نيست

 .درشت دارد و اين پنج برابر حداقل دستمزدھا در ونزوئال استھزار اسکناس  ١٠است که نياز به 

ارزش   بوليواری جديد احتماال تا پايان سال بی۵٠٠اسکناس «: باره گفته است  در اين- يک اقتصاددان-لئوناردو ورا  

  ».خواھد بود

  
ه بحران اقتصادی جواب  صفر از پول ملی ب٣ سال پيش با حذف ١٠س جمھور پيشين اين کشور  نيز ئيھوگو چاوز ر

 يک شکست بزرگ بود چرا که نتوانست به ٢٠٠٨حل سال  راه«: اسدربال اليوارس يک اقتصاددان ديگر گفت. داد

 ».ابرتورم خاتمه دھد

ھای تاريخ  سازترين زمان توان از سرنوشت اين تاريخ را می. جمھور اين کشور شد سئي ھوگو چاوز ر١٩٩٩در سال 

ھای نفتی بنا کرد و دالرھايش را بر پايه  او در زمان رياست جمھوری خود سياست. دانستمعاصر کشور ونزوئال 

  .فريبانه به پشتوانه درآمد باالی نفتی پيش رفت عوام

 امريکاھای پوپوليستی را به ونزوئال آورد با کودتای ناموفق   سوسيال دموکراسی و سياست١٩٩٩چاوز که در سال 

توطئه «ھا تنھا عوامل  ولی با بروز بحران، چاوزيست.  خود، ھواداران زيادی پيدا کردحتی در ميان منتقدان سياسی

  . ھای غلط خود ادامه دادند را برجسته کردند و به اين ترتيب، به سياست» جنگ اقتصادی«و » خارجی

ھا ساکن  را شکل دادند، تنھا يکی از آن» اوپک« کشور ٥ ميالدی، ١٩٦٠ھا، ھنگامی که در سال  طبق بررسی

سازمان کشورھای «اين نه تنھا نشانه نيروی انرژی ونزوئال بود، بلکه پيشنھاد تشکيل ! خاورميانه نبود؛ ونزوئال

در دھه پس از آن، ونزوئال . نگر اين کشور مطرح شده بود ه اصوال يک سال قبل از سوی حاکمان آيند» صادرکننده نفت

 درصد از توليد نفت خام در جھان را در دست داشت و ١٠اين کشور ھا،  در آن سال. شد کشوری متمول شناخته می
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ای نه چندان  با فاصله اش چندين برابر ھمسايگانی چون برزيل و کلمبيا بود،  که توليد ناخالص داخلی سرانه تر اين مھم

ند، شايد گشايشی کش ھا پشت مرزھای آن صف می ئیحاال کلمبيا ھمان کشوری است که ونزوئال. زياد از اياالت متحده

  . چند به دست برسدئیشود و کاالھا

 ميالدی پيگير متنوع ١٩٦٠ونزوئال در دھه «: نويسد می» فارن پاليسی«کيث جانسون، نويسنده مسائل ژئواکونومی در 

در  با اين حال، . نشود» نفرين منابع«ھای اقتصاد به جز نفت، گرفتار  کردن درآمدھای خود بود تا با توسعه ديگر بخش

 ».، بھای طالی سياه چنان خيز گرفت که انگار سيل پول ھميشه ادامه خواھد داشت٧٠دھه 

ترين سطح  نئياکنون ھمان کشوری که ايده اوپک را داد، ناچار به واردات بنزين شده است، توليد نفتش در مقطعی به پا

رفتی از اين اوضاع که تورمی  ونو ھيچ راه بر)  ميليون بشکه در روز٢تر از  کم( سال گذشته رسيده ٢٨در 

  چرا اقتصادی منظم بدون جنگ و تحريم به چنين بحرانی دچار شده است. ھمراه آورده، ندارد باورنکردنی را به

 تحت فشار مازاد عرضه ٢٠١٥ داشت، در سال دالر ١٠٠ باالی ئی بھا٢٠١٤ و ٢٠١٣، ٢٠١٢ھای  نفت که در سال

در نتيجه پولی برای دولت وابسته به .  را ھم تجربه کرددالر ٢٠ نزديک ئی، حتی بھا٢٠١٦قرار گرفت و در سال 

ھای پوپوليستی گذشته و فساد اداری و غيره باقی نماند و نه برای اداره امور اساسی  درآمد نماند، نه فقط برای ولخرجی

داری و توسعه  سال خبری از نگه ونزئوال و يا ايران کجا رفتند؟ وقتی چند ئیپس درآمد ھنگفت آن چند سال رويا. کشور

نبايد ) ٢٠١٦در سال (  سال قبل از آن١٣ترين ميزان در  ھا نباشد، کاھش توليد نفت ونزوئال به کم تجھيزات و زيرساخت

، حتی پولی )PDVSA( رسيد که شرکت دولتی نفت ونزوئال ئیبحران به جا. کرد زده می ھا را شگفت مقامات دولتی

  .کننده نداشت ھای خارجی استخراج شرکت برای پرداخت به

شدن کاالھای اساسی و دارو، گرانی، تورم،  بحران صنايع نفت، سريعا به صنايع ديگر نيز کشيده شد و با کمياب

ھا خالی شدند و خدمات درمانی در بسياری از مناطق،  فروشگاه. بيکاری، بزھکاری و قتل و غارت نيز فزونی يافت

بار، حتی در اين مرحله نيز چندنا توجه طرفداران و جانشيان چاوز جلب نکرد و  يت اسفاما اين وضع. تعطيل گرديد

بوليوار پول ملی کشور سقوط کرد؛ بازار نفت از رونق افتاد، حتی از واردات غذا . ھا خود ندادند ی در سياستتغيير

نصف تقليل  ، به٢٠١٦مه نخست سال ھای داخلی جلوگيری شد تا اين که واردات غذا در ني بھانه از دست رفتن شغل به

بھای . ھا را کنار بگذارد  قيمتکنترولبار آورد که باعث شد دولت مرکزی  ھا، چنان وضعيتی به ادامه اين سياست. يافت

تر شد  قتل و غارت بيش. تر کسی ممکن بود قدر باال رفت که خريدش برای کم کاالھای گوناگون و مورد نياز مردم، آن

  .تر از کشورھای درگير جنگ ترين کشور جھان معرفی شد و ناامن طرناکتا ونزوئال خ

پول تا حدی کم بود که ونزوئال بخشی . ھای خارجی و کاھش توليد و بھای نفت، حزانه دولت خالی شد با افزايش بدھی

مالی کرده بود، ھا به ونزوئال کمک  اين ترتيب، حتی چين که مدت به. ھای طال بازپس داد ھايش را با شمش از بدھی

خواھان  طلبان، آزادی در اين شرايط، اعتصاب و اعتراض تنھا سالح کارگران، برابری. طور روسيه دست کشيد و ھمين

  .طور کلی محرومان  اين کشور بود  و به

 ھای اقتصادی، سياسی و انسانی خيز با فضای نسبتا باز سياسی، دچار بحران به اين ترتيب، کشوری ثروتمند، حاصل

ی التين بود، تبديل به کشور چندپاره امريکا ميالدی، موتور محرکه اقتصاد ١٩٩٠کشوری که در دھه . باری شد فاجعه

شان برای  قول پاتريک گيلسپی، ماريليا بروکتو و پائوال نيوتن در گزارش يک سال پيش به. گرسنگان و درماندگان شد

، بيل کلينتون بود، شاھد امريکاجمھور  سئيای ر د سفرھای منطقه، اولين مقص١٩٩٧ که در سال ئیونزوئال«ان،  ان سی

  ».ھا از فقر خشمگين بودند چيز را در دست گرفتند در حالی که توده اقليتی کوچک ھمه. شکاف شديد نابرابری شد
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وضعيت فروپاشی اقتصادی، «: ريزی پيشين ونزوئال چندی پيش به الجزيره گفته بود ريکاردو ھاوسمان، وزير برنامه

کند، رکودی که تقريبا دو برابر رکود بزرگ  ترين رکود تاريخ در نيمکره غربی می  به بعد را بزرگ٢٠١٣از سال 

  » . استامريکا

گونه مضمحل  ھا عموما اين دموکراسی«: يا استيون لويستی، استاد سياست دانشگاه ھاروارد به فارن پاليسی، گفته است

ھا  اند و اين کشور از ھمه آن  است که به چنين وضعيتی دچار شده  دموکراسی٥  يا٤ونزوئال يکی از . شوند نمی

اما قدرت . که وضعيت به اين بدی شود، خودشان بايد بروند ھا پيش از آن تر موارد، حکومت در بيش. ثروتمندتر است

  !گيری کنند مندان و حاکمان بتوانند به راحتی از آن کناره چيزی نيست که قدرت

ھای اقتصادی اين کشور   از درآمدھای نفتی ونزوئال را که بايد خرج توسعه زيرساختدالرچنين ميلياردھا  چاوز ھم

 .ی التين خرج کردامريکاشد، در کشورھای ديگر  می

ھای کالن نفتی در جھت توسعه پايدار کشور  جای استفاده از ثروت منتقدان ھوگو چاوز بر اين باور ھستند که چاوز به

. وجود آورد تر کند و نوعی اليگارشی را در اين کشور به  تالش کرد که جايگاه خود را در حاکميت محکمونزوئال،

 .گوی مردم ھم نيستند اليگارشی يعنی حکومت يک گروه کوچک فاسد بر کشور که پاسخ

شد،  ادی اين کشور میھای اقتص  از درآمدھای نفتی ونزوئال را که بايد خرج توسعه زيرساختدالرچنين ميلياردھا  او ھم

 .ھای کشورھای آرژانتين و برزيل را پرداخت کرد ی التين خرج کرد و حتی بدھیامريکادر کشورھای ديگر 

 اقتصاد ونزوئال به   سال نرخ تورم در۴بوده است و در فاصله  درصد ۶٣  برابر٢٠١۴نرخ تورم اين کشور در سال 

  .رسيد درصد ٢٤٥٧١

ھای بزرگ کشاورزی دنيا بود، به يک واردکننده بزرگ محصوالت کشاورزی   قدرتونزوئال کشوری که زمانی از

کرد که  جای حل مشکالت اقتصادی اين کشور از مردم درخواست می جمھور سابق اين کشور، به سئيچاوز ر. تبديل شد

 . کنندکنترولشان را  تر غذا بخورند و مصرف برنج کم

طور مثال، مادورو از  به. شود نيز تکرار می نيکالس مادورو ن کشور، يعنیجمھور اي سئيھا توسط ر اين قبيل توصيه

 روز سشوار ۶٠مردم خواسته است برای عبور از شرايط اضطراری اقتصادی، دمای کولرھايشان را کم کنند و 

  !نکشند

  
ھای توليد  احداث کارخانه. گرفته است از دو دھه گذشته تا به امروز روابط سياسی و تجاری ميان ايران و ونزوئال شکل

ھای توليد  قيمت، دوچرخه، کارخانه ھای ارزان کش، سيمان، ساخت خانه ھای نفت خودرو، تراکتورسازی، ساخت کشتی
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ھای صادرات خدمات فنی مھندسی، توليد  ساخته از جمله زمينه ھای پيش لبنيات، کارخانه تزريق پالستيک و خانه

  .نزوئال استگذاری ايران در و مشترک و سرمايه

ازآن روند نزولی   تراز تجاری ايران و ونزوئال روند مثبتی داشته اما پس٢٠١۴تا پيش از شروع بحران نفتی در سال 

 .گرفته است را پيش

ھای زير  نامه ھا و موافقت نامه وآمدھای مقامات سياسی و دولتی دو کشور، موجب امضای تفاھم  گذشته، رفت در چند سال

 :شده است

 تجارت آزاد که در  نامه  موافقت. در تھران به امضاء رسيد١٣٨٣ بازرگانی ميان دو کشور که در آذرماه  نامه قتمواف

 .گانه آن در حال انجام است  نمودن ضمايم پنجئی در کاراکاس به امضاء رسيده و اجرا،١٣٨٣اسفندماه 

، که در سفر تيرماه آقای چاوز در سال )زانکووني(ايرانی - ئی شرکت مشترک بازرگانی ونزوئالتأسيسيادداشت تفاھم 

 . توسط معاونين وزرای بازرگانی دو کشور امضاء شد١٣٨۶

ھوگو چاوز و محمود . تری پيدا کرد نژاد و چاورز، توسعه بيش  در واقع رابطه ايران و نزوئال در دوره احمدی

ھای  نامه دوجانبه در زمينه ز صد توافقنژاد، روسای جمھوری دو کشور بارھا با ھم ديدار کرده و بيش ا احمدی

  .سازی، فرآوری موادغذائی، حمل و نقل و البته صنعت نفت به امضاء رساندند کداری، ساختمان بان

ای باھم داشتند و يکديگر را برادر خطاب کرده و سران دو کشور  نژاد و چاوز رابطه بسيار گرم و صميمانه احمدی

 .  کرده استتأکيدت اتحاد سياسی و اقتصادی خود ايران و ونزوئال بارھا بر اھمي

اما .  ارزش دارددالرھای مشترک ايران و کشورش مجموعا بيست ميليارد  يک منبع دولت ونزوئال گفته که طرح

  .ھای اقتصادی ونزوئال چين است ترين طرح شريک بيش

 صادرات در سال دالر ميليون ١٢٠ و رقم با روی کار آمدن دولت يازدھم مبادالت تجاری بين دو کشور کاھش پيدا کرد

ھای تجارت با اروپا بود  ترين علت اين اتفاق، بازشدن مجدد دروازه مھم.  رسيد٩٣ در سال دالر ميليون ٢٠ به عدد ٩٢

 داشت، بسته ئیس دولت وقت با آن کشورھای اروپائي که رئیھا ھا و تنش خاطر تحريم نژاد، به که در دولت دولت احمدی

 .دندشده بو

گذاری ايران در اين کشور  ھای گذشته، روابط اقتصادی ايران و ونزوئال شامل موارد متعددی مانند سرمايه در سال

 کارخانه سيمان و حتی  کارخانه مونتاژ خودرو،  ايجاد کارخانه مھمات،  ھای صنعتی،  ھمکاری منظور توليد انرژی، به

 .شد  میساخت مسکن با الگوبرداری از مسکن مھر ايران

ھا  ھای مختلفی از جمله انرژی، کشاورزی، ساخت مسکن و زيرساخت چنين روابط تجاری ايران و ونزوئال در بخش ھم

. کاراکاس را از طريق دمشق برقرار ساخت-اير، با ھمکاری کنوياسا، پرواز تھران ، ايران٢٠٠٧ادامه يافت و در سال 

 .اندازی شد  راه٢٠١٠نيز در سال  ميان تھران و کاراکاس ئیيک خط منظم ھواپيما

 آورده از تأميناز سوی ديگر، دو کشور تصميم به ايجاد شرکت پتروشيمی واحدی به نام ونيران گرفتند که به دليل عدم 

ی جنوبی، تاخيرھای متعدد سرمايه امريکاھای نفتی ايران در منطقه  در ادامه توقف فعاليت. سوی ونزوئال متوقف است

رو شده  ن شرکت ملی صنايع پتروشيمی روبهمسؤوال در طرح ساخت پتروشيمی ونيران ھم با واکنش ئیگذاران ونزوئال

 .است

 ۴٩الملل ايران  ، شرکت پتروشيمی بين»ونيران« شرکت مشترک تأسيس، پس از ئیبرای اجرای اين پروژه پتروشيميا

صد و شرکت سرمايه گذاری  در۴٩گذاری صنايع پتروشيمی يک درصد، پکی ون ونزوئال  درصد، سرمايه

 .يک درصد سھم اين طرح را در اختيار گرفتند) ال. اچ. پی. آی( ونزوئال
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 حاصل ئیگونه پيشرفت اجرا  عسلويه تاکنون ھيچئیزنی اين پروژه پتروشيميا  سال از آغاز کلنگبيش از دهبا گذشت 

 .اری اين طرح نفتی نيز صورت نگرفته است منابع مالی و اعتبتأميننشده و عالوه براين ھنوز اقدامی در راستای 

چنين ايران و ونزوئال در زمان ھوگو چاوز رياست جمھوری سابق اين کشور در حوزه صنايع نفت، گاز و  ھم

چون فاز  کش مشترک، توسعه ميادين نفت و گاز دو کشور ھم چون ايجاد شرکت نفت ھای متعددی ھم پتروشيمی ھمکاری

ھا  يک از اين توافق بی ونزوئال، ساخت پااليشگاه نفت در سوريه را آغاز کردند که ھيچ پارس جنوبی، دوبوکو١٢١٢

 . نشده استئیتاکنون اجرا

ونزوئال نيز مانند ايران از . وجو کرد ترين نقطه قوت اقتصادی بين ونزوئال و ايران را بايد در اوپک جست مھم

ادی را برای کشورھای توليدکننده از جمله ونزوئال که برای کند زيرا کاھش قيمت نفت مشکالت زي گران حمايت می نفت

 . بودجه خود به درآمدھای نفتی وابسته ھستند، ايجاد کرده استتأمين

ترين  ھستند و بدون ترديد جزو بزرگ) اوپک( ونزوئال و ايران دو کشور متحد در سازمان کشورھای صادرکننده نفت

 تا کنون با کسری بودجه ٢٠٠٨بر اساس آمارھا، ونزوئال از سال . روند ر میشما  دارندگان ذخاير نفت و گاز جھان به

 . به فروش برسانددالر ١١٧روست و برای رسيدن به تعادل نيازمند آن است که نفتی باالتر از  روبه

ی  پيشنھاد تثبيت قيمت نفت مجددا از سو ھمين امر سبب شد تا با وجود شکست طرح فريز نفتی در فروردين ماه،

جمھوری اين کشور راھی ايران و عربستان شود تا نظر مساعد اين دو  سئيونزوئال مطح شود و حتی به اين منظور ر

 .گذارترين اعضای اوپک جلب کندتأثيرعنوان  کشو را به

دی ھای زيا ھا و شباھت ھای دو کشور نزديکی  ھرچند که به لحاظ اقتصاد دولتی و وابسته بودن به نفت، حاکميتنھايتا

مردم ونزوئال دوران . ھای زيادی بين مردم اين دو کشوروجود دارد دارند اما از نظر اجتماعی و فرھنگی تفاوت

 است در حالی که در ايران يک قرن اخير، در سه دوره متفاوت تاريخی، نسيم  طوالنی، آزادی نسبی را تجربه کرده

جديد از بين رفته و ديکتاتور و استبداد مطلق بر جامعه آزادی شروع به وزيدن کرده اما خيلی سريع توسط حاکمان 

  .خصوص ايدئولوژی اسالمی که يک پايه مھم حاکميت در ايران است در ونزوئال نقشی ندارد به. ايران حاکم شده است

 ميالدی، مستعمره کشور اسپانيا بود؛ اما در سال ١٩ونزوئال از زمانی کشفش توسط کريستف کلمب تا اوايل قرن 

در قرن نوزدھم و حتی اوايل قرن بيستم، حکومت ديکتاتوری و . دست بياورد  توانست استقالل خود را به١٨١١

 به بعد، حاکميت نسبتا دموکراتيک غيرنظامی در اين ١٩۵٨ھای سياسی در ونزوئال برقرار بود؛ اما از سال  درگيری

  .کشور وجود داشت که البته خالی از درگيری و برخورد نبود

***  

  گمان در چنين وضعيتی، بايد در کنار مردم معترض وئزوئال قرار گرفت که در مقابل سانسور و اختناق و سرکوب بی

مردم اين کشور، حق دارند . اند ھا آمده تبار اقتصادی و گرسنگی به خيابان ھای فردی و جمعی و وضعيت فالک آزادی

  . ھا بريزند ابان اجتماعی و سياسی به خيتأمينبرای آزادی، برابری و 

بر خالف ادعاھای برخی نيروھای چپ، جانشينان حاکم چاوز، يعنی مادورو، ربطی به سوسياليسم و جنبش کارگری و 

از نظر اقتصادی نيز مجری نوعی . حاکمان ونزوئال ديکتاتورھای غيرمذھبی و ناسيوناليست ھستند. مردم محروم ندارند

  . ھمانند اقتصادی بازار آزاد، يک اقتصاد فاسد و ورشکسته استداری دولتی ھستند که  اقتصاد سرمايه

 و يا چين و روسيه و غيره در امور داخلی اين امريکاھای ھيات حاکمه  از سوی ديگر، بايد محکم و قاطعانه دخالت

د و به چرا که اين حق مردم اين کشور است که با حاکمان جامعه خود، تصفيه حساب کنن. کشور را شديدا محکوم کرد
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کس اجازه ندھند جنبش ضدحکومتی خود را را که برای آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و رفاه است را به بيراھه  ھيچ

  .ببرد

چرا که اين مردم اين کشور ھستند .  در امور داخلی ونزوئال را بايد شديدا محکوم کردامريکاترديد دخالت حاکميت  بی

خصوص  به. شان را مستقيما به دست خويش رقم بزنند اب کند و سرنوشت جامعهکه بايد با حاکميت موجود تسويه حس

ی جنوبی مانند مکزيک، آرژانتين، برزيل، شيلی و ساير کشورھای امريکا بارھا در کشورھای امريکاپيش از اين 

عموما . تمنطقه دخالت کرده و نتايج آن ضدمردمی بوده که به فاصله طبقاتی سنگين و فقر عمومی انجاميده اس

  . ند ا ھای دمکراتيک مانند شيلی را نابود کرده اند و دولت ھا بوده ھای کودتاچی مجری اين سياست  نظامی ژنرالئیھا دولت

 اساسی اين است که آيا ھنوز شانسی برای نجات ونزوئال ھست؟ واقعا حکومتی که نه پشوانه مردمی و نه سؤالاکنون 

مند خارجی داشته باشد، چه راھی  دھندگان سخاومت دست و نه وام اميان داخلی يکپول و نه جذب سرمايه دارد و نه ح

داران، تظاھرات گسترده  گذاران و سرمايه رسد با توجه به کمبود ذخاير ارزی و طال، فرار سرمايه نظر می دارد؟ به

ت از اين فاجعه انسانی، در رف جانبه چشن و روسيه از حکومت ونزوئال، تنھا راه برون مخالفان و حمايت نکردن ھمه

س جمھور مدعی رياست جمھوری موقت، بلکه به ميدان آمدن جنبش ئييعنی نه دولت و نه ر: پيش گرفتن راه سوم است

پارچه بديل طبقاتی خود را در مقابل  طور متحد و يک  و ھمه مردم آزاده که بهئیکارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجو

ھايشان در سرنوشت خويش   و دخالت مستقيم ھمه آحاد جامعه از طريق تشکلئیبش شوراجامعه قرار دھند و آن ھم جن

  .است

  ٢٠١٩ جنوری سی و يکم - ١٣٩٧ ]دلو[شنبه يازدھم بھمنپنج

  

  


