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 Political  سياسی

 
  *چنگو پرفسورگاريکای: نويسنده

  روبيکونمنتشر شده در 
  سيما صابر: برگردان از

  ٢٠١٩ فبروری ١۵

  
  چنگو گاريکای

 تحريم ھا به عنوان سالح ھای کشتار جمعی

  
 مورد تھاجم امريکا نيست، از سوی امريکا ھای چپاولگرانه ئیاز آنجائی که ونزوئال حاضر به تسليم شدن به زورگو

  .گيرد قرار می

*****  

  . در راھروئی بلندامريکامعروف با تن پوشی از پرچم »  مرگۀفرشت« کاريکاتوری نظرم را جلب کرد، ًاخيرا

از خود در مسيرش ردپای خونين باقی می گذارد دربه در گام بر می دارد و باالی ھر  که  در حالی »  مرگۀفرشت«

  .، در مقابل دری که نام ونزوئال بر آن نوشته شده دق الباب می کنددری نام کشوری نوشته شده است
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استفاده نکند، روش ظريفتر آن سالح   از اسلحه برای رسيدن به اھدافش ًحتی اگر ابرقدرت ھمواره مستقيما

  !تحريم ھا. مرگبارکشتار جمعی است

  .م است بدترين جنايت عليه بشريت پس از جنگ جھانی دوامريکاسياست تحريم ھای 

يميائی در تاريخ بشر قربانی کمی، بيو لوژيکی و وئی به تنھائی بيشتر از تمامی سالح ھای اتامريکاسياست تحريم ھای 

  .گرفته است

کند که   نفت است و نه دمکراسی تنھا آندسته از شاھدان را دچار شگفتی میامريکااين حقيقت که در ونزوئال ھدف  

  . پذيرا ھستند تاريخی اشۀاخبار را بدون عقب

 کانون و مرکز ۀ و سوق الجيشی اين کشور به مثابئی برای تسلط به ونزوئال به خاطر موقعيت جغرافياامريکااصرار 

  .ی مرکزی دين و جزاير کارائيب استامريکاارتباطی بين 

  .و جنوبیی مرکزی امريکای التين نشان داده است که تسلط بر ونزوئال برابر است با تسلط بر امريکاتاريخ 

اند از طريق کودتا و   ھا از وقتی که ھوگو چاوز با رھبری انقالب بوليواری به قدرت رسيد ھميشه تالش کردهامريکائی

يا حمايت از کودتا و يا پشتيبانی مالی از اپوزوسيون، سيستم سوسياليستی حاکم بر ونزوئال را سرنگون کنند، سر آخر 

  .وکراتيک تر از يک کودتا نيستکيد کرد که ھيچ چيزی غير دمأبايد ت

  

  جنايت عليه بشريت

ملل متحد در مورد حقوق بشر، چند روز پيش از ديوان عالی بين المللی درخواست ۀ گزارشگر ويژ» آلفرد ده زاياس«

مورد تحقيق و بررسی قرار » جنايت عليه بشريت«عليه ونزوئال را به عنوان )  و متحدانشامريکا(کرد که تحريم ھا 

  .دھند

 ونزوئال با بازارھای جھانی شده که منجر به سقوط کامل ۀ باعث قطع کامل رابطامريکادر پنج سال گذشته تحريم ھای 

ثير اين سياست به پائين ترين درجه أ کيفيت زندگی مردم ونزوئال تحت تسطح و. توليد نفت در اين کشور گرديده است

  .قه استی التين بی سابامريکاای سقوط کرده که در تاريخ 

، سوسياليسم در ونزوئال توانسته بود نابرابری و فقر را کاھش داده و امريکاکار گيری اين تحريم ھای ه تا قبل از ب

 نابرابری و فقر افزايش يافته و حقوق امريکاھمزمان در ھمين کشور اياالت . ھمزمان حقوق بازنشستگی را باال ببرد

  !بازنشستگی کاھش يافت

بيمه ھای (روش نفت، پرزيدنت چاوز موفق شد پروژه ھای اجتماعی مانند، سيستم رايگان سالمت از طريق درآمد ف

  .مين مالی کندأئی ارزان و انبوه سازی مسکن را ت غذاۀ، آموزش رايگان، شبک)رايگان بيماران

  

  سيستم مالی دالر

زند بايد بررسی   مردم ونزوئال دست می به جنگ اقتصادی عليهامريکا به اين نکته پی ببريم چرا ً واقعاهک برای اين

تا قبل از قرن بيستم ارزش پول توسط : بپردازيم» سالح کشتار دسته جمعی تحريم ھا«و » دالرپترو « تاريخی ۀرابط

)  مترجم–طال ( مالی آنھاۀدليل محدود بودن ذخيره توانائی يا سقف ارائه وام به مشتری برای بانکھا ب. شد  میتعيينطال 

  .بودمحدود 

  .ستاندارد طال را ملغی کند به امريکا تصميم گرفت وابستگی ١٩٧١که پرزيدنت نيکسون در سال  تا اين
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 تغييررا منعقد کردند، که مسير تاريخ را » دالرنفت در برابر « و عربستان سعودی توافق نامه ای تحت عنوانامريکا

  .نفت و گاز شدخاطر تسلط بر منابع ه داد و باعث و بانی جنگ ھای زيادی ب

مھم نبود خريدار ( به فروش برسانددالرکرد که نفت خود را فقط در برابر ارز خارجی  اين توافق عربستان را متعھد می

شد  بر اساس اين توافقنامه، عربستان سعودی متعھد می). مترجم–شد   انجام میدالراز کدام کشور است معامله تنھا با 

 ھای ناشی از فروش نفت دالرعنی در واقع ي!  بسپاردامريکائیسسات مالی ؤھا و م نککه درآمدھای نفتی اش را به با

  .شد  سرازير میامريکادوباره به 

 متعھد شد که رژيم حاکم بر عربستان را از طريق پشتيبانی نظامی و امريکادر برابر اين دست و دلبازی آل سعود، 

  .مستشاران نظامی مورد حمايت مستقيم قرار دھد

 امريکادسترسی به نفت ديگران امکان رشد و ارتقای .  بزرگ برای اياالت متحده بودً آغازين يک جھش واقعاۀ نقطاين

 امريکاکليد موفقيت » دالرپترو«وری امپرياليستی فراھم آورد، و توافق ت امپراۀدر قرن بيستم را برای رسيدن به مرحل

  .جانبه بر جھان شد برای تسلط يک

مين شد و در عين حال اين ماشين جنگی به عنوان محافظ توليد أ توسط درآمدھای نفتی تامريکای  ماشين جنگۀھزين

  .کار گرفته شده خيز ب ئی کشورھای نفتامريکاواستخراج نفت و رژيم ھای 

را تضعيف کند، برای  ال ببرد و يا آنؤرا زير س» دالرپترو«داد که سيستم نفت  خود اين جرأت میه اگر کشوری ب

  .کرد  تفاوتی نمیامريکاران واشنگتن اين عمل با اعالم جنگ عليه رھب

 معامله نکنند بلکه با ارزھای دالر و ونزوئال تھديد کردند که نفت خود را ديگر با ادر بيست سال گذشته عراق، ليبي

  . مورد تحريم قرار گرفته اندامريکاھا بالفاصله توسط  اين کشور. ديگری به فروش رسانند

 به عنوان ارز تمامی معامالت بين دالرگام ه کار گرفته نشده و گام به فقط برای نفت ب» دالرپترو«ر زمان سيستم مروه ب

  .کار گرفته شده ويژه کاالھای پر مصرف و پر تقاضا به المللی، ب

ا ابر قدرت حاکم بر  ياری رساند که با وجود بدھکاری ھای بی حد و اندازه اش بتواند به جايگاه تنھامريکااين سيستم به 

  .جھان تکيه بزند

  

  توطئه گری با اھداف شيطانی

 اين کشور در ناز د برخوردار است نه تنھا بايدالربر اساس اين واقعيت که ونزوئال از ذخاير معدنی به ارزش ميلياردھا 

  .دور باشد بلکه در واقع بايد در رأس ھرم کشورھای در حال رشد قرار داشته باش و نعمت غوطه

بازارھای جھانی قطع کرده و تنھا يک قلم در با  اين کشور را ۀ رابطامريکااما به واقع ونزوئال ورشکسته است چرا که 

  . به ونزوئال ضرر زده استدالر ميليارد ۶ سال گذشته ۵

شی از تواند بخ ونزوئال می. بدون تحريم ھا ونزوئال قادر خواھد بود به آسانی وضعيت اقتصادی اش را بھبود بخشد

ه کار گيرد و به  ميلياردی طاليش را به عنوان پشتوانه برای دريافت وام ھای الزم ب٨ ۀثروت ملی خود ويا ذخير

  .سرعت وضعيت اقتصادی مردم و کشور را بھبود بخشد

 شکل گيری تحريم ھا به ۀبرای درک بھتر بحران ونزوئال ومدل تحريم ھا عليه اين کشور بھتر است نگاھی به تاريخچ

 به نيروی امريکادر انتھای جنگ جھانی دوم پرزيدنت ترومن رئيس جمھور وقت .  سالح کشتار جمعی بيندازيمۀبمثا

 ھزار انسان خاکستر ١۴٠ اين کشور دستور بمباران دو شھر، ھيروشيما و ناگازاکی را داد، در کمتر از چند ثانيه ئیھوا
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يان و خرابه ھای اين شھر ھا در رسانه ھای آن زمان شدند، تصاوير وحشت آور و ھولناک اجساد سوخته غيرنظام

   و ارتشش گرديدامريکامنتشر شد و موجب خشم و نفرت بی مثال ابنای بشر از 

 سالح ظريف تری از به فکر اختراعرا شکست سياسی اين جنايت بی بديل باعث شد که سياستمداران اياالت متحده 

  .تحريم ھای اقتصادی: ندازدتخريب جمعی بي

  

   از لحاظ تاريخی–يم ھا تحر

می، سالح ھای وسالح ھای ات« و برای ١٩۴٨ملل متحد در سال برای اولين بار توسط » سالح کشتار جمعی «ۀواژ

 واختراع و به کار توانند ابداع که در آينده ھم می»  يا بيولوژيکئیيمياک ۀمجھز به مواد راديو اکتيويته، سالح ھای کشند

  . مخرب آنھا قابل مقايسه با سالح ھای نامبرده می باشد به کار برده شدثيرأبرده شوند و ت

اعالم کرد که رژيم عراق سالح ھای کشتار جمعی در اختيار دارد، رژيم متحد ملل  در ٢٠٠١ در سال امريکارژيم 

ين ادعاھا دروغ و تمامی ا. عراق يک رژيم حامی تروريسم می باشد، رژيم عراق حامی و متحد القاعده و بن الدن است

 که در اختيار رژيم عراق ئی در ھمان زمان نيز می دانست که تنھا سالح ھاامريکادر حقيقت  .بی پايه و اساس بودند

 امريکائیاما .  و بيولوژيکی در انبارھای ارتش عراق بودندئیيمياکسالح ھای  ۀمی بلکه ته ماندوداشتند نه سالح ھای ات

 و در چه مقدار در انبارھای صدام حسين قرار دارند؟ از آنجا که ئیھا ھا از کجا به اين دقت می دانستند که چنين سالح

 اين سالح ھا را در اختيار رژيم بعثی عراق قرارداد تا آنھا را عليه نيرو ھای ١٩٩١ بود که در سال امريکاھمين دولت 

  .به کار ببرد)ترجم م-و کردھای عراقی(نظامی و مردم ايران 

کند که رژيم صدام حسين از مھم ترين و نزديکترين متحدين دولت   آگاھانه اين حقيقت را پنھان میامريکااما دولت 

 به رژيم صدام حسين و قبل از آن کليد امريکا نظامی ۀتنھا دليل واقعی حمل . در آن زمان به شمار می رفتامريکا

 ۀده عليه مردم عراق اين واقعيت بود که صدام حسين تصميم گرفت که از معاملخوردن تحريم ھای غير انسانی و کشن

  . دست شسته و درآمدھای نفتی عراق را با ارز ھای ديگری مبادله کنددالرنفت در برابر 
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  اثرات ويرانگر

 در عراق از دست امريکاخاطر تحريم ھای ه يک ميليون و ھفتصد ھزار نفر جان خود را بتحد م مللبر اساس آمار 

 يکصد امريکامی ژاپن توسط وبابت ياد آوری در بمباران ات. (دادند دادند که نيم ميليون نفر از آنھا را کودکان تشکيل می

  ) مترجم –! ر کشته شدندو چھل ھزار نف

 نويژه قربانی شده در مورد آمار فوق و ب» مادلين اولبرايت «امريکا وقت ۀ خبرنگاری از وزير خارج١٩٩۶در سال 

 پاسخ امريکاسياسی ھای نيم ميليون کودک توسط اين تحريم ھا پرسيد، اولبرايت به عنوان يکی از مھمترين شخصيت 

 عليه ديگر امريکابدون شک سياست تحريم ھای » معتقديم ارزشش را داشتاين انتخاب آسانی نبود ولی ما «: داد

  !ثيرات و پی آمدھای ھولناکأجز قتل عام دولتی با ته کشورھا چيزی نيست ب

کاھشی که با سقوط درآمد  . ٪ کاھش يافته است۴٠دليل تحريم ھا ه  افراد در ونزوئال بۀ سال گذشته درآمد سران۵در 

  .در اوج جنگ قابل مقايسه است مردم عراق و سوريه ۀسران

ئيھا اينقدر نگران وضعيت امريکااگر  .ميليونھا نفر از مردم ونزوئال به دليل تحريم ھا مجبور به ترک ميھنشان شده اند

 و دولتشان را که انسان ھا را ترمپ سياست خارجی غير انسانی و ويرانگر ًی ھستند بھتر است فورائمھاجران ونزوئال

  .ورشان می کند کنار بگذارندمجبور به ترک کش

 گذاشته می شد و ونزوئال در آن زمان به عادالنه ءدر دوران ھوگو چاوز سياست استقبال از بازگشت مھاجران به اجرا

  ..ی التين به لحاظ تقسيم درآمد تبديل شه بودامريکاترين کشور 

يکی ديگر از رھبرانی که سياست به کار گيری درآمد نفت 

کار بست سرھنگ ه برای بھبود وضع مردم کشورش را ب

معمر القذافی بود او نيز می بايستی متحمل تحريم ھای 

  .سنگينی عليه کشورش شود

 در يکی از فقيرترين ١٩۶٧ر سال سرھنگ قدافی که د

قدرت رسيد توانست ليبی را در مدت ه فريقا باکشورھای 

فريقائی ازمان کوتاھی به ثروتمندترين و مرفه ترين کشور 

  .مبدل سازد

در اين می ديد که سرھنگ را شايد ناتو بزرگترين گناه قذافی 

 انجام دھد و دالرسرآخر مصمم بود معامالت نفتی را بدون 

ی جديدی که اعتبار مالی اش را از طال می گرفت واحد پول

برای .(ی کندئفريقااجايگزين ارزھای ناتوان کشورھای 

 »شد چرا قذافی بايد کشته می« ۀاطالعات بيشتر به مقال

  )مراجعه کنيد

فريقا سريعترين رشد صنعت نفت در جھان را داراست و ا

 دالرجای ه فريقائی باانجام معامالت نفتی با يک واحد پولی 

خصوص نخبگان حاکم ه  و بامريکامی توانست برای اقتصاد 

  . باشدهمی باشند نتايج خطرناکی داشت» دالرپترو «افظان سيستم که ح
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 اين کشورھا ۀ آسيب جدی به اقتصاد و جامعان با امضای قانون تحريم ھا عليه عراق و ليبيبه ھمين علت پرزيدنت کلينت

  .زد

و درد و رنج در اين تحريم ھا عامل اصلی ايجاد مشکالت متحد ملل بر اساس گزارش واحد کمک رسانی به کودکان 

ويژه باعث محدوديت شديد در تحويل ه ابعاد وسيع در سراسر کشور برای غير نظاميان شده است، اين تحريم ھا ب

اين .  و دارو در اين کشور ھا بوده استئی مواد غذاۀسوخت، کاھش دسترسی به پول نقد و محدوديت جدی در ارائ

  . سالح ھای کشتار جمعی استاامريکحقايق نشان می دھد که بدون شک، تحريم ھای 

  

  کشورھای ويران شده

ھمين چند سال پيش بود که ھردو کشور 

 مدرن ترين و اعراق و ليبي

سکوالرترين کشورھای خاورميانه و 

ريقا بودند و مردمانش از مرفه فاشمال 

آمدند،  ترين مردم منطقه به حساب می

تجاوز نظامی و تحريم ھای اياالت 

 از آنان کشورھای ويرانه امريکا ۀمتحد

  !کار گيری موفقيت آميز سالح کشتار جمعیه باقی نھاده، بھترين مثال برای ب

 ھستند و جان مردم برايشان پشيزی ادنبال نفت ليبيه آنھا فقط ب«:  گفتاھوگو چاوز در جريان تجاوز نظامی غرب به ليبي

  »ارزش ندارد

جای ه ب» يوآن«فروش نفت با ارز عمل پوشاند ۀ به قول ھوگو چاوز به مردمش جامو پرزيدنت مادور٢٠١٧مبر در سپت

  . کردء ونزوئال را امضاۀ فرمان تشديد تحريم ھای فلج کنندترمپ، فقط چند ھفته بعد دونالد »دالر«

يدن علنی دھا دز  اين تحريمۀ تحريم ھای جديدی اعالم کرد که نتيجترمپه جان بولتون مشاور امنيتی دونالد روز دوشنب

 از درآمدھای نفتی شرکت دالر ميليارد ٧

  .نفت ونزوئال بود

در ھمين کنفرانس مطبوعاتی جان بولتون 

 يادداشتی حاضر شد که روی آن ۀبا دفترچ

 ھزار ۵«با خط قرمز نوشته شده بود 

 را ئی چنين ادعاًاو بعدا» سرباز به کلمبيا

اعالم !!  تنھاترمپتکذيب کرد و گفت که 

کرده است که تمام گزينه ھا روی ميز 

  .است

 جزو فاسد  بدون شکامريکائیھای  رسانه

آنھا ممکن  .ند اسسات اين کشورؤترين م

 امريکااست انتقاداتی به سياستھای داخلی 

. خوانند  آنھا يک صدا يک سرود را میۀداشته باشند، اما وقتی نوبت راه انداختن جنگ برای دستيابی به نفت برسد ھم
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 ۀبه عراق تحريک کردند، چه در زمينبرای حمله را  امريکافاکس نيوز، سی ان ان و نيويورک تايمز ھمه يکصدا مردم 

ی رسانه ھا. کار گيری سالح کشتار جمعی تحريم ھاه دروغپراکنی در مورد سالح ھای کشتار جمعی و چه در مورد ب

  نيز پرداخته و ھمين برنامه را در مورد ونزوئال ھم به جلو میاغربی به تکرار ھمين روش غير اخالقی در مورد ليبي

  .برند

 ھای غربی نيز ھمواره در  ھميشه بھانه ای برای غارت نفت و ثروت ديگران بوده و رسانه» زادیآ«و » دمکراسی«

  .خدمت اين ھدف بوده اند

  .جنگ اقتصادی عليه ونزوئال مدت ھاست که در جريان است، جنگ نظامی عليه ونزوئال بزودی آغاز خواھد شد

 ۀيژه برای عمليات در ونزوئال انتصاب کرد، فردی که گذشتمور وأرا به عنوان م» اليوت آبرامز «ً اخيراترمپدونالد 

 امريکا ۀت تخقيق و بازرسی کنگرأ نھاده است، آبرامز توسط ھيیجاه ی التين از خود بامريکابسيار تيره و تاری در 

  .به خيانت و فساد اعتراف کرده و محکوم شد» رسوائی ايران کنترا در نيکاراگوئه«مورد 

ر به اخراج و محکوميت وی شد و به بزرگترين رسوائی دوران ريگان معروف شد، البته رسوائی بزرگی که منج

 در السالوادور قابل امريکارد پای آبرامز در بزرگترين قتل عام ارتش !  توسط جورج بوش پدر بخشيده شدًآبرامز بعدا

  .يت استؤر

 برای دفاع از حقوق بشر ھشدار  متحد مللۀويژ ۀنمايند» آلفرد ده زاياس«.  استتغييرکودتا غير دمکراتيک ترين روش 

جای آن است تا ھمه چيز را ه  براندازی دولت قانونی ونزوئال و نصب يک دولت نئوليبرال بامريکاھدف «: دھد می

 حمايت ز در اين عمليات اامريکا سرمايه داران سودھائی نجومی به جيب بزنند، زخصوصی سازی کرده تا بخشی ا

  ».لمللی برخوردار خواھد بودتراست ھای بين ا

دليل سرپا نگه ه تنھا ب.  از بزرگترين طلبکار دنيا به بدھکارترين کشور دنيا تبديل شده استامريکااز سال ھشتاد ميالدی 

 لشگر ۀحفظ کرده و ھزينرا  به شکل تصنعی ھژمونی خود را بر دنيا امريکاتوانسته است » دالرپترو «داشتن سيستم 

  .مين کندأيت ھای نظامی اش را تکشی ھا و گسترش فعال

ھر .  استدالر امريکا در گذشته به توليدات صنعتی و صادراتش افتخار می کرد، امروز مھم ترين صادرات امريکا

 مواجه امريکا را تھديد کند، مانند ونزوئال، با دومين کاالی صادراتی امريکاملتی که اين مھمترين کاالی صادراتی 

  . تحريم–ئی و قبل از ھرچيز با سالح کشتار جمعی امريکا ۀی کشندخواھد شد، با سالح ھا

  
 به امريکافريقاست و در دانشگاه ھاروارد، استنفورد و کلمبيای ا تاريخدان و متخصص تاريخ کھن گاريکای چنگو -*

  . تحقيق مشغول است

  


