
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 
 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  مھران زنگنه

  ٢٠١٩ فبروری ٠١
  

  ! ونزوئال گماشته است؟ جمھوریتسايبه رگووايدو را پنس آيا 
  » رژيمتغيير « وونزوئال مسألۀطرح 

 گذشته توسط مقامات ۀدر خفا در چند ھفت«برای ونزوئال ) ٢٠١٩ نوریج ٢۵( ورنالاستريت ژ والگزارش طبق 

ايدو يک نقشه طراحی وجمله خود گو يسيون ونزوئال منھای کليدی اپوز گذاران و شخصيت ئی، متحدين، قانونامريکا

نی ولفي تگووايدو نيز با ، شب پيش از روزی که گووايدو خود را رئيس جمھور اعالم کردترمپ پنس معاون 1»شده است

عليه که در طراحی کودتا  سگزارش داده شده است که اليوت آبرام ٢. و به او قول حمايت داده است استصحبت کرده

 او بر ٣.شده استو منصوب در ونزوئال انتخاب  امريکا ۀمور ويژأ نيز به عنوان م، شرکت داشته است٢٠٠٢ز چاو

کنترا در دوران ريگان محکوم به دو سال حبس - انگليسی ابزرور به خاطر ايرانۀحسب نشريات مختلف منجمله نشري

اشغال بدل به يکی از معماران  وکراسی جھانی دمستراتيژی به عنوان مشاور در تعليقی شده است و در رژيم بوش

  ٥.شد ٤عراق

                                                 
  از  جمالتی آزاد  ترجمه. در نشريات مختلف بازتاب يافته استاين خبر  1

https://www.aa.com.tr/en/americas/us-pence-pledged-support-to-guaido-in-phone-call-
/1375243 

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

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

  .اند ئی گزارش دادهامريکاتقل سی م فرستنده» Democracy now«فوق منجمله مختلف در اين مورد منابع  2
3 https://www.nzz.ch/international/pompeo-ernennt-umstrittenen-diplomaten-zum-venezuela-
sondergesandten-ld.1454849  
https://de.sputniknews.com/politik/20190126323720962-usa-venezuela-putsch-diplomat-
elliott-abrams/  
4 https://www.rt.com/usa/449756-abrams-pompeo-venezuela-iran-contra/  
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 تغيير که ھدف در آن امريکا نئوکلونيال ستراتيژیاز يک سو : ديگر تشخيص بدھد  را از يکهمسألانسان بايد دو 

که  در مورد اين. تواند مطلوب باشد ست و از سوی ديگر آنچه برای مردم میامريکا حکام از منظرھای نامطلوب  رژيم

 امريکاخواست نئوکلونيال رژيم که  اينکنم در مورد  توان اختالف نظر داشت، اما تصور می دام رژيم مطلوب است میک

خواھان اجماع  عدالت-داشته باشد، حداقل بين آزادی  يک رژيم برای مردم کشور ديگرتعييننبايد محلی از اعراب در 

  .وجود دارد

 بيش از يک قرن است در امريکاغانستان، روند سوری شدن سوريه  گذشته در عراق، افۀدرست ھمچون چند دھ

 تحريم، کودتا و جنگ ۀواسطه  قلمداد کرده است، بامريکا خلوت ط، آن را حيا١٩ی التين که مونروئه، در قرن امريکا

 امريکا راز منظ» نامطلوب/مطلوب«). عليه او مشھور است يتچتحريم دولت آلنده و کودتای پينو(دخالت کرده است 

 اجازه امريکا و وضعيت به رژيم ء در سطح جھان، ھر جا تناسب قواءامری نسبی و سيال است و تابعی از تناسب قوا

گرانادا، (دخالت مستقيم نظامی  چه از) کنترا در نيکاراگوئه(ھای محلی  داده است دخالت کرده است، چه از طريق گروه

سبز، (رنگی » انقالبات «ً، و اخيرا)يلی پينوشهچ(يم و سپس کودتا ، چه از طريق تحريم، تحر)عراق و افغانستان

 و کشورھای غربی رژيمی است نئوکلونيال ھمچون رژيم امريکاآل برای  ايده). نارنجی و بنفش، اوکراين و غيره

 در امريکاھای  دخالت) مشروعيت(عدم روائی .  و يا السيسی در مصريلیچ در يتچپينوکودتای  رژيم ،کودتای پھلوی

دانند، چرا که با  اين را ايرانيان به خوبی می.  حاکم بر اين کشورھا نيست کشورھای ديگر اما به معنای روائی رژيم

نيازی به استدالل در اين مورد نيست، .  رژيم قرار داردتغيير ستراتيژیرژيمی ناروا سرو کار دارند که در معرض 

   .گرفته است  داده است که زمانی از سيا دستمزد میتغييرر پاناما را نيز گا د  حتی رژيم نوريهامريکاکافی است بدانيم 

را که بگوئيم برای مثال امنيت کشوری کرده است نکه ونزوئال در امور کشورھای ديگر دخالت  اگر توجه کنيم به اين

 بريم که میپی  آنگاه ،شود گفته شده است و گفته میديگر نامطلوب آنطور که در مورد کشورھای به خطر افکنده باشد، 

 همسأل. ھستندتوخالی ی ايدئولوژيک ھا سخنوریاستدالالت در مورد ساير کشورھا امنيت و اين نوع  ۀمقولتمسک به 

 در زير .استدارانه در جھان  و تثبيت سلسله مراتب سرمايه برقرار کردن اين رابطه يا نئوکلونيال ۀفقط حفظ يک رابط

  . نشان داده خواھدعلت نامطلوب بودن ونزوئال

اجتماعی موجود در کشورھای -دھد که ساختار بنيادين اقتصادی وضعيت فعلی در ونزوئال يک بار ديگر نشان می

در اين ( و اقمارش امريکااين امکان را به رژيم ) المللی و جايگاه آنان در سلسله مراتب بين(داری پيرامونی  سرمايه

، بر غيره پيرامونی دخالت کرده و با ابزارھائی نظير تحريم و ۀدھد که در حلق می) ٦ی التينامريکامورد گروه ليما در 

 رژيم و تغييربستر دامن زدن به بحرانی که در ذاتش بحرانی ساختی است، در اين کشورھا به ھدف خود يعنی 

ئوکلونيال خود در اين کشور  با ھدف نامريکادر ونزوئال . ھای حاکم دست بيابند، يا به آن نزديک شوند سرنگونی رژيم

به خصوص حمايت مالی برای مثال توسط (المللی در سطح دول  ای ندارد، اگر از مادورو حمايت بين چندان فاصله

 و  ربط چندانی به چاوزًتوان گفت، عمال چرا که اين رژيم امروز، ديگر می. نشود) روسيه، چين و يا ساير کشورھا

 و دور از ذھن است که فرودستان ی که چاوز داشت، برخوردار نيستمردمي ۀگسترد از حمايت  و نداردھای او سياست

 و ھمچون کودتای ، به خيابان بريزندھای موجود صحيح باشند اگر گزارش، يا سنتیی ئ رسانهی برای جلوگيری از کودتا

                                                                                                                                                        
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Elliott_Abrams  

، سه دولت راستگرای برزيل، اکوادور و کلمبيا در اين گروه ی التين شرکت دارندامريکاکشور  ١٢در اين گروه  6
 .ند اغالب
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اوز ديگر از رژيم مادورو حمايت  حامی چۀحتی بسياری از نيروھای فرودست سازمان ياف. قبلی از رژيم دفاع بکنند

کنند و از   را پيشنھاد میامريکا چپ نيز راه سوم، يعنی نه مادورو و نه ۀبرخی از نيروھای سازمان يافت(کنند  نمی

ب و مغلوب، اگر رسد در بين دو جناح بورژوائی غال ند، اگر چه به نظر نمی احمايت بخشی از مردم نيز برخوردار

نيز المللی، به تصميم سران ارتش  سرنوشت مادورو، صرفنظر از حمايت بين). د، شانسی داشته باشندفتای ني اتفاق ويژه

  .کنند رند و ھنوز از او حمايت میدر اختيار دا  او راۀھای کابين بستگی دارد که کل پست

جنوب به  رو امريکا، در سياست خارجی به جای  در انتخابات برنده شد١٩٩٨ر سال  چاوز که دچاوز چه کرده است؟

از يک سو و ) در بخش نفت(ھای بزرگ  با ملی کردن شرکتدر داخل ، و در وجه اقتصادی آورد ...)کوبا و گواتماال(

 اجتماعی نسبتا گسترده که در مرکز آن اصالح سيستم آموزشی، افزايش دستمزدھا، مبارزه ۀاز سوی ديگر با يک برنام

 و يک ھا نشين ات ارضی شھری با قانونی کردن وضع زمين در محالت حاشيهھای اجتماعی، اصالح با فقر، بيمه

 کار و سرمايه ۀرابطبنياد   بهکه  بدون آن و بسياری امور خرد و کالن ديگراند، اصالحات ارضی سنتی قرار داشته

و بدين نده داشته باشد،  قابل دوامی برای آيً در ساختار اقتصادی و يا اصوالتغيير و ای برای توسعه ست بزند و برنامهد

يکی از نتايج اقدامات اجتماعی اين . المللی خدشه وارد کرده است داری داخلی و بين به منافع بخشی از سرمايهترتيب 

) شوند گناه کبيره محسوب میآن  ھای نئوليبرال  و ايدئولوگالمللی پول که از نظر صندوق بين( ٧ کينزی چپھای سياست

 ۵.۴ به ١٩٩٨  درصد١٠.٨يا کاھش فقر مفرط از  ٢٠١٢ در سال ٪٢۵.۴ اھالی که به ٪۵٠از  ءابرای مثال کاھش فقر

ھای اجتماعی و   برخی از شاخصۀ مقايستصويردر .  توجه شودفحۀ بعدصبه تصوير  (٨.قابل توجه است ٢٠١۴درصد 

اگر دقت کنيم بخش  )٩.توان روئيت کرد اقتصادی پيش و پس از به قدرت رسيدن چاوز تا سال بعداز مرگ او را می

دستمزد و جزء سبدی ھستند که برای بازتوليد نيروی کار به معنای افزايش مستقيم يا غير مستقيم اعظم اصالحات چاوز 

 و اين ترتيب بدل به سنت و دوام بيآورند اگر ،ضروری تلقی بشوندبه عنوان بر بستر زمان توانند   يا میاند ضروری

  .فرھنگ اجتماعی بشوند

ی امريکااين مدل نبايد بدل به مدلی برای مردم  )امريکادر اينجا (المللی پول و کشورھای مرکز  ظر صندوق بيناز ن

 و سلسله المللی ، چرا که نيروی کار ارزان که از ارکان سيستم امپرياليستی بينبشود و ساير کشورھای پيرامونیالتين 

موج « در، آنطور که ال قرار بگيردؤمورد ساست ممکن  نيز است در کشورھای ديگر دارانه در جھان مراتب سرمايه

 تغيير «ستراتيژیاقتصادی  اصلی لعلتوان گفت،  با توجه به اين امر می .ديده شدی التين امريکادر  ١٠»صورتی

                                                 
7 Raul Zelik, Venezuelas „bolivarianischer Prozess“ Mit Gilles Deleuze in Caracas 
2006-03-01, http://www.prokla.de/index.php/PROKLA/issue/view/56  
8 Aaron Tauss, Venezuela: Die „bolivarianische Revolution“ in der Krise, prokla, 117, 
2016-06-01  
https://doi.org/10.32387/prokla.v46i183.117 

  : منبع عکس 9

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

بت داده شده است که بر مبارزه با فقر و عدالت اجتماعی ی التين نسامريکاگرا در  ھبران چپبه انتخاب يک سلسله از ر» موج صورتی « 10
  .اند  موضعی انتقادی داشتهامريکادر مقابل که  در اکوادور و غيره کردند، مثل مورالس در بوليوی، کوررا کيد میأت

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Pink_tide  
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ه با سلطه ک( ، نفت خامۀ، مادی که بايد ارزان بماندنيروی کار ارزان: ، جزتواند باشد در ونزوئال چيز ديگری نمی» رژيم

 رقابت با و کرد، تعيينآن را قيمت توان  از طريق دستکاری عرضه می) بر ونزوئال در کنار عربستان و غيره

از دالئل ديگر  (!)نظامیيا شايد  ( با ابزار سياسیاند که در ونزوئال حضور جدی يافتهھای روسی و چينی  سرمايه

  ).کنيم صرفنظر می

 

چاوز که محصول يک اساسی  به قانون پايبند و منتخبکه رژيم  افی بودند برای اينکچاوز فوق ھمين دو دسته اقدام 

 در ، قرار بگيردامريکا در ليست کشورھای نامطلوب ١١، بوده استاجتماعی-جنبش متحد فرھنگی، مذھبی و سياسی

از شکست پس  و دوسلب شاز او  چند روز قدرت  سازمان داده و"سيا"عليه او يک کودتا توسط سازمان  ٢٠٠٢سال 

ھای  بخشی از آنچه امروز در رسانه.  مديران دولت او را تا مرز ورشکستگی ببرندۀ روز۶٠با اعتصاب کودتا 

و  ٢٠٠٢ به کودتای ھا در اين روند اعتبار نقش رسانهبه . شد  نيز ديده می٢٠٠٢شود، در سال  المللی غرب ديده می بين

                                                 
  .مراجعه شودھمانجا، رائول زليک، به  11
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در »  رژيمتغيير «ستراتيژی بخشی از ١٢ليک اسناد ويکی.  اطالق شده استی نيزئ رسانهآتی ممکن کودتای کودتای 

با تظاھرات و گردھمائی شھری نشينان  ، به خصوص حاشيهاين کودتا را در واقع فرودستان. دھند ونزوئال را نشان می

کراسی بيشتر در خالف انتظار منجر به دمکودتای مذکور  .ھا شکست دادند در مقابل ادارات دولتی و سربازخانه

فرودستان با برعھده گرفتن اين  ١٣.کنند ونزوئال شد، به قسمی که حتی برخی آن را آغاز انقالب بوليواری ارزيابی می

  . افزودند» رژيمتغيير«به دالئل نقش 

در سطح جھان و کاھش ) ٢٠١۴ ونج(داری پيرامونی ونزوئال را اما سقوط قيمت نفت  مشکالت ساختی سرمايه

نقش نفت در اقتصاد توان  به عنوان يکی از تجليات ساخت پيرامونی می. يت ساختندؤقابل ر ١٤ھا و تحريمای نفتی درآمدھ

 ٢٠١٣ در سال به ھنگام مرگ چاوز، ، برای مثال٪٩١.۶سھم صادرات نفت در کل صادرات . ذکر کرد را اين کشور

در اين ساختار که  در حالیبايد توجه کرد . شود لی میمين ماأواردات ت» کل«بوده است و از طريق درآمد نفتی است که 

  .کند  بخش خصوصی اداره میًصادرات نفت را دولت در اختيار دارد، بيش از نيمی از واردات را عمدتا

 جدی نکرد، بلکه وابستگی تغييرمادورو -ساخت اقتصادی و بالطبع ساخت واردات و صادرات نه فقط در دوران چاوز

سيس أ تاز طريق( چاوز در جھت اصالح جزئی ساخت اقتصادی ۀھای دور تالش. ١٥ايش يافتبه درآمد نفتی افز

به ( مقاومت در دستگاه اداری و فساد ۀواسطه ب ًعمدتا) اند ھای کليدی و غيره که امروز ورشکسته ھا در بخش تعاونی

اقتصادی او را -  اجتماعیۀنامدوران چاوز و کار.  ساختی به جائی نرسيد»تغيير«در ) ھای ميانی  خصوص در اليه

که البته در جھان  (توزيع بخشی از درآمد نفتی بين فرودستان: در يک جمله خالصه کردبه شکل افراطی توان  می

نيز به تدريج کاھش بين فرودستان از درآمد  یبخشتوزيع ) ٢٠١٣(پس از مرگ چاوز . )معاصر کار کوچکی نيست

  .لطمه خوردمادورو   رژيمئی اتحاد اجتماعۀ و به اين ترتيب به پاييافته است

 ۀو سرمايونزوئال ھای پيشين   با پيروزی نيروھای محافظه کار در انتخابات پارلمانی که اوليگارش٢٠١۵در سال 

ت که از اين به بعد اس. ھا رد شد ئی مادورو توسط اکثريت ونزوئالۀکنند، بايد گفت برنام را نمايندگی میغربی المللی  بين

وارد يک مبارزات . ندا  چاوز شدهۀپرسی و کنار گذاشتن مادورو و بازگشت به پيش از دور کاران خواھان ھمه محافظه

 به اين دليل که قانون اساسی را مخدوش کرده است، ٢٠١٧در سال را پارلمان )  قضائيهۀقو(ديوان عالی  .فاز نوين شد

ی مردم أتقلب کرده و رکه در انتخابات بود   نمايندهچندسر عالی با پارلمان بر يکی از دالئل درگيری ديوان  .منحل نمود

 ؛ که پارلمان به آن گردن ننھاداعالم کرداعتبار  انتخابات  در نواحی مربوطه را بیديوان عالی  .کرده بودندرا خريداری 

 توسط ديوان ، نيستئیونزوئالمادورو منجمله به اين دليل که توسط پارلمان  تقاضای برکناری مادورو ديگردر گيری 

آن در ونزوئال که ديوان عالی برای دخالت ی التين امريکاکشورھای از برخی از پارلمان با دعوت  .عالی پذيرفته نشد

  ١٦ .تلقی کرد پارلمان منحل شد خدشه به حاکميت ملی و استقالل کشوررا 

                                                 
12 USAID/OTI Programmatic Support for Country Team 5 Point Strategy“. URL: 
https://www.wikileaks.org/plusd/cables/06CARACAS3356_a.html  

, Raul Zelik 13 in CaracasVenezuelas „bolivarianischer Prozess“ Mit Gilles Deleuze 
01-03-2006 

    . منجمد و مسدود شده استيمج ميليارد از دارائی ونزوئال در بل١.٢: شود ذکر می رقم در اين رابطه يکبرای مثال   14

15 Aaron Tauss, ebda. 
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در ونزوئال . ثيرات اجتماعی بحران اقتصادی استأو تمحصول کاھش حمايت از فرودستان اما شکست پارلمانی فوق 

بر مبنای توليد ) و يا ايران(مثل ونزوئال  که یپيرامونيداری  سرمايه در واقع در ساخت اقتصادی. بحران ساختی است

 افزايش قيمتکاھش و يا .  است  کنندهتعيين خام و قيمت آن ۀمادالمللی  بين، بازار گرفته است مواد خام و صدور آن شکل

 .دندھ  میتغييررا آنھا  و دنگذار ثير میأت و تمام عوامل اقتصادی انباشت سرمايهروند  بالفاصله بر و ميزان صدور آن

و نظرياتی حرف زد توان در يک بحران مشخص از ساير فاکتورھا  می ًاست که اصوالبخش وضع اين توضيح در پی 

 ميليون بشکه نفت و سال گذشته حدود ٣.٣ھای نود ونزوئال   اواخر سالدر. که در سطح ديگری از تحليل کارا ھستند

دولت و انباشت  ۀ، بودجھای خارجی بيالن، ارزش پولکاھش بر اين اثرات  . ميليون بشکه نفت توليد کرده است۶.١

 ۀعدم وجود ذخيرشود، و   تخمين زده میدالر  ميليارد١٨٠ھای خارجی ونزوئال که  با توجه به بدھی. روشنندسرمايه 

، پول شود  و میه است شددچار کسری بودجه دولتو کاھش درآمد نفتی  ،  تنگناھای ارزیدچار ، کشورارزی کافی

در اين وضعيت . ه استگشت) ٢٠١٧ درصد -١۶.۶برای نمونه،  ( و رشد منفیيافتهافزايش ھا  قيمت ،ه کردکشور سقوط

، ھا  قيمتتثبيت، سيستم بانکی و  تخصيص آنۀ نحوی، به خصوصارزآمد  درۀ ادارۀنحوسيستم ارزی، نوع است که 

 کننده تعيين اقتصادی در اقتصاد پيرامونی ۀبرای دور  تخصيص مازاد اقتصادیۀ، و نحو صادرات و وارداتتعادل

   .شوند می

بخش بزرگی از ، شد می برطرف )خارجی و داخلی(در ونزوئال کسری بودجه با چاپ اسکناس و اعتبارات بانکی 

کردند و يا با  که يا وارد نمی (گيرد  و میگرفت  می در اختيار بخش خصوصی برای واردات قراردرآمد ارزی کشور

کردند، يعنی  آنچه وارد میبخشی از در داخل و خارج قيمت کاالی خريداری شده با سوبسيد ارزی توجه به اختالف 

 مرتبه ٣٣١١ (پولیانقباضی سياست با  يا )شد  صادر می غير قانونیًا، به طرق مختلف، عمدتً مجدداکاالی وارداتی

کمبود مواد غذائی در اثر کاھش واردات،  .جلوی بحران گرفته شود ، و غيره قرار بوده است )١٧حجم پول افزايش يافت

وسط  و چه ت١٨بازار سياه ارز، دستکاری ارز چه از خارج)  نفتسقوط پول در اثر کاھش صادراتاز صرفنظر (

 ۀارز ملی، احتکار، فساد در حوزبيشتر ھای دولتی و خصوصی منتفع از نوسانات ارزی و در نتيجه سقوط  شرکت

 بازی شوند، کمبود برق و آب، بورس ی که با ارز دولتی و سوبسيد وارد میت، صادرات مجدد کاالھای وارداتيواردا

 امروز.  استرشد منفیو  عدم انباشت سرمايهھا تورم،   اينۀمعنای ھم. اند جزئی از تصوير روزمره در ونزوئال شده

فقيرتر شدن فقيران و از :  بحران روشن استاجتماعی-  سياسیۀنتيج. بر ونزوئال حاکم استيک رکود تورمی کم نظير 

  .آنان از مادوروی از بخشاند و عدم حمايت  دست آوردهه  چاوز بۀ در دوران اولي اجتماعیھای دست رفتن آنچه اين گروه

 و بنابراين ساختار اقتصادی و داری ، سرمايهيک به پيرامونی بودن  تفسير مادورو و اپوزيسيون از بحران ھيچدو

 خطوط کلی اما دو تفسير را در. کنند آميز اشاره نمی دارانه به عنوان علل اصلی وضعيت فاجعه المللی سرمايه سيستم بين

علل  ھای روزافزون و بنابراين  و تحريمامريکامادورو علل تمام مشکالت را . ھم تلقی نمودسطح ديگر بايد مکمل در و 

ھای   آن را محصول عدم کاردانی مادورو، سياستغربیھای ارتباط جمعی  بيند، و اپوزيسيون و رسانه را خارجی می

المللی  ھای بين برال اپوزيسيون و رسانه نبايد توجھی به مواضع ايدئولوژيک نئوليًطبعا. دانند اقتصادی رژيم و فساد می

 دولت در اقتصاد، به عنوان دليل خرابی اوضاع توجه کرد، که حکم تبليغ ايدئولوژيک برای ۀنفس ھای فی نظير دخالت

                                                 
17 https://amerika21.de/analyse/187995/kritik-wirtschaftskrieger-venezuela  
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سازی صنعت نفت را بعداز کسب قدرت فراھم   خصوصیۀخواھند مقدم اقتصاد بازار را دارند و بر اساس آن می

ھای اقتصادی   برای اپوزيسون راستگرا، وقتی از سياستهمسأل. رت را کسب بکنند، که احتمالش ھستبيآورند، اگر قد

از طريق ھا  بين باالئی توزيع درآمد نفتی ۀ در نحوتغيير، فقط گويد به آن بايد پايان داد  و میزند فساد حرف میو دولت 

ھای روسی و  ئی به جای شرکتريکاامھای  کتشربه خصوص ھای چندمليتی،  شرکتسپردن آن به خصوصی سازی و 

  . شوند گذاری بخش خصوصی وانمود می سرمايهعدم  که دليل  اجتماعی دوران چاوزیھا چينی است و حذف سياست

صرفنظر از  . تورم را حل بکنندۀمسأل)  اعتبارات خارجیۀبه اضاف (١٩»تراپی شوک«ھا اميدوارند، که با يک  اين گروه

 دادند  صلح نوبل میۀ جايزيتچ به پينوانکه بايد به خاطر آن يلیچ، برای مثال در  تراپی شوک  در دوران شکنجهکشتار و 

 ۀ، نتيجتراپی ج شوکي يا نتايتچ اقتصادی دوران پينوۀبه کارناماگر د، نو ممکن است اين بار در ونزوئال تکرار شو

  نئوليبرالیھای سياستگويد،  میونزوئال  تمام آنچه اپوزيسيون کهبريم   آنوقت پی می، نگاه کنيمھای نئوليبرالی سياست

 معنا صنعتی- ، حتی نابودی از بخشی از منابع اقتصادی و تثبيت ساختار پيرامونی در توزيع درآمدتغييرفقط   کهھستند

 به يتچپينو وقتی حکومت  ودر صد کاھش يافتند ١٧ متوسط دستمزدھا ١٩٨٠ - ١٩٧٣کافی است بگوئيم بين  .دندھ می

کم و او  ۀدر دور باال ثروتشان را ٪١٠که  يلی زير سطح فقر زندگی می کردند، در حالیچ از اھالی ٪۴۵پايان رسيد 

 و کاھش يافت ١.۵٣ به ١٩٩٠ ، بود١٩٧٣ درصد در ٣.۵۴در اقتصاد جھانی که يلی چسھم . بيش دو برابر نمودند

از :  بايد اضافه کرد٢٠. قرار داشتسط رشد اقتصادی در جھان زير متوتراپی  در دوران شوکاقتصادیرشد متوسط 

يلی مس و ساير مواد چکماکان . توان حرف زد  نمیًيلی اصوالچی حتی جزئی در ساخت پيرامونی در اقتصاد تغيير

  .کند توليد و صادر می کرد و می يتچدر دوران پينومعدنی 

ھای  سياستبرخی به . ستندھ حيات ۀقادر به ادامتی به سخآميز حکومت مادورو نيز  شرايط فاجعهاما تحت مردم 

 تخصيص ۀنحو،  و سياست ارزیچاپ پول ،انقباضیی ئ ھای دوره  سياست توسعه، و سياستعدم وجود (اقتصادی

الزم نيست، نتايج آنان قابل استدالل ھا  و نشان دادن کارا نبودن اين سياستبرای رد آنان .  اشاره شد)بودجه و غيره

  يت اندؤر

در نظر را  زير ۀفساد را دريابد فقط کافی است تصوير سادو مادورو » ناتوانی«که انسان بتواند عمق  برای ايناما 

 که دولت ونزوئال از قبل ندستھھا پر از کاالھائی  قفسه ونزوئال ۀھمسايھای شرق کلمبيا  که در فروشگاه در حالی: بگيرد

  ٢١.اند ھای کشور تھی فروشگاهھمان کاالھا در ونزوئال کمياب و ه است، خريد» ھا ونزوئالئی«درآمد نفتی برای 

توزيع و اختصاص ی  ھا سوژه؟ اگر نندکب را توليد وضعتوانند اين  بدون ھمکاری مقامات دولتی میآيا فقط قاچاقچيان 

در ونزوئال ... و ) بزرگ محلیتجار ( توزيع کاال ۀنحوھای دولتی و خصوصی وارد کننده،  ارز برای واردات، شرکت
                                                 

 اين کتاب به فارسی ترجمه شده است.  نوآمی کالينۀ نوشتستراتيژی شوکتراپی رجوع شود به  در مورد شوک 19
لم مستند بر اساس آن نيز تھيه شده است که  و يک ف)نيظھور سرمايه داری فاجعه نوشته نائومی کال: دکترين شوک (

   :با زير نويس فارسی موجود است

https://vimeo.com/101724204  

توان  می، که از موضع کينزی چپ نوشته شده است رغم اين علیکه به يک معنا تاريخ ماست، خواندن اين کتاب را 
  .شوند ديگر، در اينترنت مجانی يافت میھای   برخی زبانبه فارسی و ۀ نسخ.صيه کردتو

20 https://jungle.world/artikel/2013/36/das-scheitern-der-chicago-boys  

21 https://www.raulzelik.net/venezuela-texte/508-die-macht-der-rentenoekonomie-nd-woche-
26-1-2019  
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 ايراندر است که  اين روند در ونزوئال نظير روندیجزئی از . ال فوق پاسخ منفی بدھيمؤبه سبايد را در نظر بگيريم 

در بخش ً و ايضا(کنندگان  برای وارداتتوسط دولت نئوليبرال روحانی )  تومانی۴٢٠٠( اختصاص ارز دولتی ۀنحودر 

 توسط بخش و نقش فساد در اختصاص ارز، عدم واردات با آن ارز در ھمين سال گذشته )به پتروشيمیبرای مثال توليد 

، مثال شوند يا توليد می(کاالھائی که با ارز دولتی وارد فروش يا  و بازی  و اختصاص آن به بورسخصوصی

  .شود  و مینيز ديده شده است ارز آزاد ر مبنایب) پتروشيمی

 اجتماعی ۀ نوپای بورژوازی، که پايۀ چرا که حمايت الي،ی بدھدتغيير در تصوير فوقخواھد  تواند و نمی مادورو نمی

دھد، و با از دست دادن حمايت اين بخش  را از دست میروند فوق است، در  اصلی ۀو سوژدھد  قدرتش را تشکيل می

 فساد بايد مسألۀبرای حل  .دنساز حفظ قدرت و مبارزه با فساد يک پارادکس می ی امروز در ونزوئال.کند سقوط می

 را که منشاء قدرت چاوز بود، کنار فرودستاناگر فاکتور  ( فساددر ونزوئال منوط است بهقدرت داشتن  و قدرت داشت

يا حفظ کسب  قدرت را به ھر قيمتکسی که فردوستان بدون فاکتور . )، که کم و بيش کنار گذاشته شده استبگذاريم

 در ديالکتيک ).بحران ونزوئال نيز نھفته استو راه حل  اخير جواب ۀدر ھمين چند گزار( .کند، خودش فاسد است می

با توجه به تصوير فوق سھم اصلی قربانی در قربانی تلقی بکنيم، را  را جانی و مادورو امريکاجانی و قربانی، اگر 

  .فرودستانکنار گذاشتن فاکتور : شود مادورو سرنگون بشود، تا حدودی روشن میجنايت صورت بگيرد و جنايت، اگر 

 به قسمی به نفع اپوزيسيون ھای غربی، ، حداقل بر حسب رسانهالمللی  در سطح داخلی و بينءتناسب قوادر اين لحظه 

و (، يا دقيقتر به سھمی از قدرت مذاکره کنندبا مادورو  اين کشور ۀاند، بر سر آيند حاضر نبودهلحظه آنان تا اين است که 

- خواھند، امری که به معنای از دست رفتن ھستی بدھند و ھمه چيز را میرضايت ) استثمار و غارته سھمی از در نتيج

 ناظران در ۀبه گفت.  اين امر وضعيت خطرناکی در ونزوئال به وجود آورده است. مسلط فعلی استۀخواست الي

درخواست ترک اجرای مادورو با ود، ش حتی گفته می.  ممکن استامريکاوضعيت فعلی دخالت مستقيم نظامی 

 آيا اين امور واقعيت .دھدبای دخالت به دست  الزم را برۀتواند بھان  از آنان میو و حمايت گووايدامريکاھای  ديپلمات

ی ھستند و فشار ئ جزئی از  کودتای رسانهھا   اينۀھم يا  کودتا را سازمان بدھد،ًواقعا آبرامس، قرار است اليوت دارند

 اسد، که در مقابل دولت در تبعيد قرار داده شد،سناريوی سوريه چون يا مادورو مثل آ ؟مادورورای به زانو درآوردن ب

  . ھمه چيز ممکن است.توان جواب داد  نمیتاالؤبه اين س از روسيه کمک خواھد خواست؟ در مقابل گووايدو

جزئيات بيشتری الزم است، اما تصوير )  از کلدست آوردن يک تصويره يا برای ب(وضعيت  کاملبرای درک اگر چه 

 راه ديگری برای ، نه اين و نه آن،آيا جز راه سوم: کند  کفايت میت زيراالؤعمومی فوق به عنوان مقدمه برای طرح س

 ،اين راهجزئيات چگونگی و  روزمره، ئیھای عمل  قدمتوانند ، میآيا خود فرودستان ؟ماند میمانده يا  فرودستان باقی

 ای فاجعهتعميق به خصوص برای جلوگيری از ،  موجودۀجبھ ھا با دو ھا و ستيز سازش ،ھای الزم نشينی و پيشروی عقب

اقدام و ، اگر اقدامات فرودستانھای   نشانه؟ کنندترسيمرا  ،اند نشسته اش»به بيضه در آشيان«در ونزوئال اکنون که 

 مدفون  غربیئ  رسانهۀآتش توپخانزير  يا .وجود ندارندفرودستان نگار که ا ،شوند ديده نمی ای وجود داشته باشد، نشانه

  .داند زير پوست شب چه می گذرد  کسی نمی؟اند شده

  


