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  یآمادور نويد:  ازبرگردان
  ٢٠١٩ فبروری ٠٨

  

  
  جيمز پتراس

  نی التيامريکا  درامريکاويژگی ھای امپرياليسم 
  :مقدمه

در . ی بينيم خاص و مھم نمۀرا در ھر زمين عملياتی آن ۀ عمومی بنگريم، شيوۀاگر امپرياليسم را به عنوان يک پديد

بسته به  ژی معمولی است، اما انگيزه ھا، ابزارھا، اھداف و تعھدھايش،يستراتامپرياليستی يک  که تمرين قدرت حالی

  .ماھيت حاکم امپرياليستی و کشور ھدف واقع شده متفاوت است

ليستی را به اھای امپري سياست» ويژگی ھای« موردی که. ستامريکا، رئيس جمھور ترمپونزوئال، ھدف کنونی 

   .کنيم تأثير تصرف قدرت امپرياليستی را بررسی می ما پيشينه، تکنيک ھا و. کشد تصوير می

  

  ی تاريخۀپيشين

ھای  در سال .ل ثروت نفت اين کشور داردوکسب کنتر  اول جھتۀ طوالنی مداخله در ونزوئال و در درجۀ سابقامريکا 

 یئکه او توسط اتحاد احزاب توده  رھبری پرز خيمنز حمايت کرد تا اينه نظامی ب  واشنگتن از ديکتاتوری١٩۵٠

 مداخله کند و نکرد؛ در واشنگتن نتوانست. ھای انقالبی، ملی گراھا و سوسيال دمکرات سرنگون شد سوسياليست

اضر به مبارزه راه شد که ح ھم) ُسی ا پی ايی آی(  راست –  سنتر، و)ای دی(دمکرات چپ   -عوض، با احزاب سنتر
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ھای  دست آورد تا وقتی که در ساله  ھژمونی خود را دوباره بامريکازمان  با گذشت. عليه چپ ھای راديکال بودند

  .دولتی شدعام  ھایبحران رفت و منجر به قيام ھای مردمی و قتل   اقتصاد به١٩٩٠

. کاری کند  چاوز که وابسته به چپ نبود، ھمتواند با ھوگو که احساس کرد می جھت نکرد، بدين مداخله ءدر ابتدا امريکا

ی عليه عراق و ئھا درگير بود و برای جنگ  و خاورميانه) يوگسالوی( از نظر نظامی در بالکان امريکا عالوه،ه ب

  . دشد که مخالف اسرائيل و حامی فلسطين بودن ملی گرای ديگری آماده می کشورھای

خود در سراسر » جنگ عليه تروريسم«تبعيت از اعالم    جھانی، خواھانمس تھديد تروريۀاز بھانواشنگتن با  استفاده 

  .جھان شد

 تصميم امريکا. »جنگيد عليه تروريسم نمی شما با تروريسم« او اعالم کرد که. تسليم واشنگتن نشد رئيس جمھور چاوز

واشنگتن حتی پيش از .  از آن استی التين و فراترامريکا در امريکاھژمونی  گرفت که اعالم استقالل چاوز تھديدی به

  . منتخب گرفته بود را ملی کند، تصميم به سرنگونی چاوز رئيس جمھورامريکا) متعلق به(چاوز صنعت نفت  که اين

 ساعت توسط قيام ۴٨دھی کرد، که در مدت  سازمان  تجاری را–، يک کودتای نظامی ٢٠٠٢ سال پريلا در امريکا

ت أجمھور چاوز توسط ھي دومين تالش جھت سرنگونی رئيس.   شکست خورد از ارتشیئمردمی و با حمايت بخشی ھا

اين تالش ھم توسط کارگران نفت و . نفت تنظيم شد مديران نفتی و از طريق بستن درب ھای ورودی کارگران به شرکت

ھای  شرکت (پوپوليست چاوز، کورپورات ھا –انقالب ملی  .رو گشته  روبصادرکنندگان نفت خارج کشور با شکست

   .کرد ملی کارگران به کارخانه جلوگيری کرده بودند، نفتی را که شرکت ھا را بسته و از ورود) بزرگ

انتخاباتی را اتخاذ کند که از طريق بنيادھا و  ژیيستراتطور موقت ه شکست کودتاھا منجر به اين شد که واشنگتن ب

ھای مکرر  شکست .شدند  واشنگتن، بشدت تأمين مالی میل شده توسطوکنتر  )ُجی ا ھای  ان(ھای غيردولتی  شرکت

  انتخابات را تحريم کند و کمپين ھای تبليغاتی طراحی کند که موفقيت انتخاباتی انتخاباتی منجر به اين گشت که واشنگتن

  .رئيس جمھور چاوز را غيرقانونی جلوه دھد

چاوز حمايت انتخاباتی خود را . ستی، بومرنگ شدقدرت امپريالي  واشنگتن جھت بازگرداندنۀھای شکست خورد تالش

عالوه، ه ب. دگسترش داد و پايگاه مردمی خودش را راديکاليزه کررا بر نفت و ديگر منابع  ل دولتوافزايش داد، کنتر

 ۀی التين تأمين نمود و با ارائامريکادر ميان دولت و جنبش ھای سراسر  ھای ضدامپرياليستی خود را چاوز سياست

  .نفوذ و روابط خود را در سراسر کارائيب افزايش داد نه نفت،يارا

ی التين امريکا ۀدادند، اما شرايط عينی ويژ نسبت می  ی و نفوذ و محبوبيت را به چاوزئحمايت توده  که منتقدان درحالی

و شرط زير نسبت توان به پنج ھدف  رئيس جمھور چاوز را می  امپرياليسم توسطۀداليل شکست مداخل. دتعيين کننده بو

  :داد

 ازجمله در خاورميانه، جنوب آسيا و شمال –طوالنی مدت   در چندين جنگامريکازمان درگير بودن عميق  ھم  -١

 امريکاھای   نسبت به اسرائيل، تالشامريکااضافه، تعھدات نظامی ه ب. پرت کرده بود آفريقا که حواس واشنگتن را

  .ضعيف کرده بودتمرکز دوباره بر ونزوئال را ت جھت

 که منابع اقتصادی جھت – صورت گرفت ٢٠١١  تا٢٠٠٣ی بين سالھای ئ در طول رونق کاالامريکاسياست تحريم  -٢

  . را خنثی ساختامريکا ۀونزوئال ارائه داد و بايکوت ھای محلی متحدان نخب تأمين مالی برنامه ھای اجتماعی داخلی به

 چپ در - سنتر ھای محبوب ملی  که منجر به ظھور دولت١٩٩٠-٢٠٠١  ھای ی سالھای نئوليبرال ونزوئال از بحران -٣

عالوه، ه ب. کرد بوليوی و ھندوراس صدق می ، برزيل،رجنتايناويژه در مورد ه اين ب. سرتاسر منطقه شد، بھره مند شد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

حاصل کردند که وانگھی ونزوئال و متحدانش اطمينان . ماندند باقی طرف يلی بیچدر پرو و » ھای سنتريست رژيم«

  .ل نکندوی را کنترئ  سازمان منطقهامريکا

   جھتامريکا و توطئه ھای ارتش را تضمين کرد رئيس جمھور چاوز به عنوان يک افسر نظامی سابق، وفاداری -۴

  .دھی کودتاھا را از ريشه برانداخت سازمان

 ر جھت کمک مالی به بانک ھا ھزينهلاتريليون د  را مجبور ساخت که چندينامريکا ٢٠٠٨-٢٠٠٩ھای مالی  بحران -۵

دست خزانه داری ونزوئال را تقويت کرد و نفوذ نسبی پنتاگون را تضعيف   جزئیھای اقتصادی و بھبود بحران. کند

  .نمود

 جھت امريکاژيک باقی مانده بود، ظرفيت يستراتھای امپرياليستی و اھداف  سياست که در حالی به عبارت ديگر،

   .پيروزی با شرايط عينی محدود بودند ریگي پی

  

  تشرايطی که به نفع مداخالت امپرياليستی اس

   :اين شرايط عبارتند از .ھای اخير شرايط وارونه گشته و به نفع امپرياليسم است در زمان

ھای راست افراطی  کرد و منجر به ظھور رژيم  چپ ونزوئال را تضعيف- پايان رونق کاال، اقتصاد متحدان سنتر -١

 عليه رئيس جمھور ريکاامی مخالفان مورد حمايت ئھای کودتا فعاليت چنين  شد و ھمامريکا گوش به فرمان ۀدست نشاند

  .افزايش گشته است تازه منتخب مادورو

ايل به توسعه، منجر به کاھش در طول دوران متم ھای مالی و توزيع عدم متنوع ساختن صادرات، بازارھا، سيستم -٢

 متوسط و پائين تر، ۀويژه مصرف کنندگان طبقه اجازه داد که رأی دھندگان، ب در مصرف و توليد شد و به امپرياليسم

  .را جذب کند) بيزنس(داران، متخصصان و افراد کسب و کار دکان کارمندان،

تغيير داد، دست نشاندگان سياسی و نظامی را در  نی التيامريکاپنتاگون تمرکز نظامی خود را از خاورميانه به  -٣

  .يلی تشخيص دادچ، اکوادور، پرو و رجنتاينابرزيل،   از جمله–ھای کليدی  ميان رژيم

متحدان  استثمار اقتصادی و منابع و استخدام  راه را برای ی التين،امريکا سياسی واشنگتن در روند انتخاباتی ۀمداخل -۴

  .وئالی پوپوليست، و ملی گرا را منزوی و محاصره کندنظامی باز کرد تا ونز

 موقعيت قدرت اليگارشی داخلی. ُبه نفع تحقق اميال امپرياليستی واشنگتن جھت سلطه است شرايط اھداف خارجی

  .ل بر صنعت نفت را تقويت کردو سياسی و کنترۀُی جھت مداخله، سلطئپويا

اثر چندگانه  کاری سيستماتيک در توليد و توزيع بگان انتخاباتی و خرابونزوئال، بسيج پايگاه نخ کاھش درآمدھای نفتی

به  گرای انتخاباتی کودتای راست افراطی رسانه ھای جمعی، رئيس جمھور خودخوانده راست .ای برجای گذاشت

  .بھره برداری کرد  را در آغوش گرفتند که از شعارھای بشردوستانه و دمکراتيک با استادیامريکارھبری 

يک  که ی را گرسنگی دھد، و در حالیئاقتصادی را تشديد کرد که ھواداران کم درآمد چاوزيستا ھای واشنگتن تحريم

ه ی خودش را بسيج کرد تا خواھان بئامريکای و التين ئنشاندگان اروپا کرد، دست طراحی می  کودتای نظامی خونين را

  . د شونزانو درآوردن ونزوئال

  : نيازمند سه شرط بودامريکا ۀدھی شد می طراحی و سازماننظا  کودتایۀآخرين مرحل

 »بشردوستانه«ارائه دھد و جھت حمله » موقعيت دفاعی ثابت«پنتاگون و طراحان کودتا يک تفرقه در ارتش که به  -١

  . بھانه ای فراھم گرددامريکا

  .که آماده جنگ ھستنددنبال مذاکرات سياسی با مخالفانی باشد ه ب که» کار سازش«يک رھبری سياسی  -٢
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   .ھا است چنان وابسته به آن ی را بببندد که ونزوئال ھمئھا و بازارھا و کليه وام ھای خارج از کشور مسدود تمام حساب - ٣

  

  ینتيجه گير

تواند اھداف و اعمال خود را در ھر زمان و  اما نمی .ستامريکااز سرمايه داری جھانی  یاصل امپرياليسم نمودی

تواند موفقيت امپرياليستی را  تغييرات جھانی و رژيم ھا در ھمبستگی نيروھا می .ھرگونه که مايل است، به پايان برساند

   .به تأخير بيندازد خنثی و

امپرياليستی را  بلندپروازی ھای. دھا را به اصالحات راديکال تغيير دا به شکست کشاند و آن توان کودتاھا را می

  .تالفی کرد و پاسخ داد  ژيکيستراتھای اقتصادی موفقيت آميز و متحدان  توان با سياست می

 چنين قادر به ايجاد متحدان منطقه ای، اما ھم. امپرياليستی و مداخالت نظامی را دارد  کودتاھایۀی التين تجربامريکا

  .طبقاتی و بين المللی است

 چرخه. ی التين، کشش به مبارزات طبقاتی و ضدامپرياليستی داردامريکاامپرياليستی،  ف مناطق ديگر و اھدافخال

  .کند رفت می پس رفت و راه ظھور و سقوط طبقات است و درنتيجه قدرت امپرياليستی پيش ھای اقتصادی ھم

 در افغانستان و امريکا ھای  که از جنگ-است )  سال١٨ (-  در ونزوئال طوالنی ترين جنگ قرن ما امريکا ۀمداخل

ی و خارج از ئ بر دست نشاندگان منطقه امريکامتحدان  دھد که چگونه اين درگيری نشان می. عراق فراتر رفته است

  .دھند قدرت امپرياليستی پوشش ارائه می کشور متکی ھستند که جھت ربودن

در معرض   ھا  دست نشانندگان ضعيف و رژيم-شوند، اما پيامدھای آن ھا زودگذر است می که کودتاھا تکرار درحالی

  .ھای مردمی قرار دارند قيام

و در مقياس بزرگ موفق به  شوند که درازمدت ھای مردمی منجر به قتل عام خونين می  عليه رژيمامريکاکودتاھای 

  .شوند تثبيت نمی

  .ی التين ھستندامريکا کودتاھای» ھای ويژگی«اينھا 

  

  : نويسندهۀدربار

 .جامعه شناسی در دانشگاه بينگھامتون، نيويورک است) بازنشسته(استاد بارتل  جيمز پتراس،
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