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 Political  ياسیس

 
  سجيمز پترا: سندهينو

  ینويدآمادور :  ازبرگردان
  ٢٠١٩ فبروری ٢٧

 
  سجيمز پترا

 ار رژيم ھيي در تغامريکا  تاريخیۀسابق
  دولت مستقل و دمکراتيک ونزوئال  برای سرنگونیامريکاکه  درحالی

 عواقب کوتاه مدت، ميان ۀ تاريخی اش دربارۀکند، اما سابق تالش می

  .مدت و درازمدت متفاوت است

 در ونزوئال را در نيم قرن گذشته امريکا ۀاخل عواقب و تأثير مدءما ابتدا

» ر رژيم ھاييتغ« در امريکا کنيم، سپس به موفقيت و شکست بررسی می

  .می پردازيم  ی التين و کارائيبامريکادر سرتاسر ) رژيم چنج(

  

  ٢٠١٩-١٩۵٠چشم اندازھای  نتايج و: ونزوئال

  پنتاگون،، از طريق سيا وامريکا، م پساجنگ جھانی دوۀدر طول دھ

  .يلی، گواتماال، برزيل و چندين کشور ديگر به قدرت رساندچپرو،    مستبد را در ونزوئال، کوبا،ۀھای دست نشاند رژيم

-١٩۵١ ھای ً، حدودا بين سال)پرز خمينز( طوالنی از ديکتاتوری نظامی ۀ نزديک به يک دھامريکادر مورد ونزوئال، 

 موقت ۀ سنتر برای يک دور-  سرنگون گشت و با يک ائتالف چپ١٩۵٨در سال اين ديکتاتوری .  حمايت نمود١٩ ۵٨

 راست را در آغوش گرفت و -ھای سنتر ر داد، و رژيمييتغ  سياست خود را دوبارهامريکاًمتعاقبا، . جايگزين گرديد

ھل سال ًطور متناوب برای تقريبا چه شدند و ب اجتماعی و مسيحی رھبری می ترويج داد که توسط دمکرات ھای

  .حکومت کردند
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ھای عميق اجتماعی و اقتصادی   مملو از فساد بودند و با بحران١٩٩٠ھای   که در سالامريکا ۀھای دست نشاند رژيم

  . شدرھبری رئيس جمھور چاوز جايگزين هاز قدرت برکنار شدند و دولت مستقل، ضدامپرياليست ب رو بودند،ه روب

 آينده ۀ را در دو دھامريکارھبری ه ب» رژيم چنج«چاوز مقاومت کرد و چندين  انتخاب دمکراتيک و آزاد رئيس جمھور

  .شکست داد

جھت  ھای سياسی را جمھور مادورو، تحت دستور واشنگتن، سيا و پنتاگون تشکيالت و سازمان پس از انتخاب رئيس

  . راه اندازی کرد٢٠١٩در زمستان  با سرعت زياد، يک کودتا راواشنگتن  . دکار گرفتنه يک رژيم چنج جديد ب

 امريکا يک کودتای نظامی ميان دوره ای کمتر از يک دھه ادامه داشت؛: در ونزوئال متفاوت است امريکا ۀ مداخلۀسابق

توسط يک دولت منتخب محبوب و  ھا رژيم انتخاباتی را که در قدرت بودند برای چھل سال ھدايت کرد؛ جايگزين آن

  در امريکا کينه جو تحت رھبری  امروز يک کودتای .ال در قدرت بوده است س٢٠ضدامپرياليست برای نزديک به 

  .راه است

چه بتواند پايگاه  کند، چنان ل کامل و درازمدت صحبت میو جھت کنترامريکا با استعداد» رژيم چنج« ونزوئال با ۀتجرب

کند، با يک ارتش  ت سرمايه گذاریديکتاتوری نظامی به رژيم انتخاباتی بازسازی کند، از طريق غارت نف قدرت را از

به تسليم دستورات واشنگتن ھستند،  قابل اعتماد حمايت شود و توسط احزاب سياسی متناوب دست نشانده که حاضر

  .»مشروع شوند«

 کنند، و با رانت ھای دولتی حکومت مینخبگان اليگارش، با ظرفيت کم کارآفرينی   توسطامريکا ۀھای دست نشاند رژيم

  .کنند زندگی می) آمد نفتیدر(

 ھای دست نشانده به قدرت نظامی رژيم. دم نيستنداند، قادر به تأمين وفاداری مر  وابستهامريکانخبگان حاکم که به 

  .ھاست  ضعف آنۀطق که اين ھم ن–پنتاگون وابسته اند 

  

  یئ منطقه -تاريخی رژيم چنج از لحاظ

  .ستامريکاضروری برای کشور امپرياليستی ژيک يستراتيک ھدف ساخت عروسک دست نشانده 

  .مستقل جھت موفقيت در ساخت کشور در طول زمان متفاوت است ھای نتايج بسته به ظرفيت دولت

پذير بسيار موفقيت آميز   در درازمدت در کشورھای کوچک با اقتصاد آسيبامريکاساخت عروسک دست نشانده توسط 

  .بوده است

 شورش ھای بزرگ و.  ادامه داشته است٢٠١٩ تا ١٩۵۴ از –گواتماال بيش از شصت سال  در امريکارھبری  کودتا به 

  . سرکوب شده اندامريکا) مالی(محبوب بوميان از طريق مشاوران نظامی و با کمک 

کوچک . ُچه در پاناما، گرانادا، جمھوری دومينيکن و ھائيتی رخ داده است آنساخت عروسک دست نشانده موفق مشابه 

و اشغال   مستقيمۀمداخل مند بهه سرعت عالقه  را بامريکا  فقير بودن و داشتن نيروی نظامی ضعيف يک کشور،و

   .ھزينه ھای کم از نظر اقتصادی و جانی نظاميان ھمراه است کند که با  میئیکشورھا

ھای دست نشانده برای دوره ھای طوالنی از  باال، موفق به تحميل و حفظ رژيم واشنگتن در کشورھای نامبرده شده در

  . استزمان شده

  .نظامی را با نتايج متضاد رھبری کرده است   در نيم قرن گذشته، کودتاھایامريکا

 پنتاگون قادر شد که دولت ليبرال دمکراتيک مترقی را در زمان بسيار کوتاھی سرنگوندر ارتباط با مورد ھندوراس، 

اکثريت قاطع از رأی دھندگان   بود، و مانويل زياليا را که وابسته به يکامريکا ۀُارتش ھندوراس تحت سلط. سازد
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 ھندوراس برای دھه ۀاندکودتای موفقيت آميز، دست نش متعاقب. عنوان رئيس جمھور انتخاب کرده غيرمسلح بود، ب

  . باقی ماندامريکا ئیتحت فرمانروا ًھای بعد و احتماال فراتر از آن

 ۀجز يک زمان کوتاه مدت در طول دولت جبھه  بوده است، بامريکاقيمومت  يلی برای بخش بھتر قرن بيستم تحتچ

  کهامريکاارتش . ١٩٧٣ تا ١٩٧٠ھای   و يک دولت سوسيال دمکرات بين سال١٩۴١ تا ١٩٣٧ ھای خلق بين سال

به دنبال اين روند . انجاميد طوله  را تحميل نمود که ھفده سال بيتچ را رھبری کرد، ديکتاتوری پينو١٩٧٣کودتای 

را ادامه داد، از جمله برگشت از ھمه اصالحات ملی  يتچ و پينو– امريکايک رژيم انتخاباتی دستور کار نئوليبرال 

  .باقی ماند امريکابرای بخش بھتر از نيم قرن در مدار سياسی   يلیچدر يک کالم،   .مردمی و اجتماعی

 ھرگز مردم خود را مسلح نکرد و نه ارتباط اقتصادی خارجی) ٧٣-١٩٧٠(يلی چدمکراتيک  –رژيم سوسياليست 

  .برقرار نمود تا يک سياست خارجی مستقل تضمين کند

پيروی    جھت سرنگونی مادورو رئيس جمھور ونزوئالامريکااخير از دستورات  يلی در روزھایچتعجبی ندارد که 

  .کند می

  

  ساخت متضاد عروسک دست نشانده

  .طوالنی تر يا کوتاه تر شکست خوردند  برای مدتامريکاچندين کودتای 

، امريکا ۀ ده سالۀشکست موفقيت آميز برای يک رژيم دست نشانده است، که رژيم دست نشاند  کالسيک يکۀکوبا نمون

اقتصادی به رھبری سيا برای بخش  ۀاتوری باتيستا را سرنگون ساخت، و با موفقيت در برابر تھاجم و محاصرديکت

  .کند مقاومت می) تا به امروز(بھتر نيم قرن 

 تصميم رھبری فيدل کاسترو در ۀنتيج يک عروسک دست نشانده، مجدد   در کوبا جھت سياست استقرارامريکاشکست 

 و چند مليتی و ايجاد ئیامريکامتخاصم ) کورپورات ھای(ھای بزرگ  ل شرکتوکنتر دره ومسلح کردن مردم، مصا

  . اتحاد جماھير شوروی، چين و به تازگی ھم با ونزوئال بود–ژيک خارج از کشور يسترات متحدان

که   ايندو دھه طول کشيد، قبل از به بيش از  )١٩۶۴( در برزيل امريکاحمايت  در مقابل، يک کودتای نظامی با

  . شودھای انتخاباتی تحت رھبری نخبگان تا حدی ترميم سياست

دبليو (نئوليبرال شکست خورده منجر به انتخاب حزب کارگران اصالح طلب اجتماعی  ھای اقتصادی بيست سال سياست

  . کرد مبارزه با فقر اقدامۀھای نئوليبرالی، به اجرای برنامه ھای گسترد  سياستۀکه در زمين شد) پی

ًاجتماعی و سياست خارجی نسبتا مستقل، حزب کارگران اصالح طلب اجتماعی به  اصالحاتدھه و نيم پس از يک 

  ھای جفت از رژيم تسليم شد و با يک)  و نظامیئیازجمله قضا(اقتصاد وابسته به کاال و شرايط خصمانه  سيرنزولی

  .کند  وال استريت و پنتاگون انجام وظيفه می جايگزين شد که تحت دستوراتامريکا ۀراست افراطی دست نشاند

ملی کوتاه  ھای پوپوليست ھای دست نشانده عليه رژيم بوليوی، با حمايت از کودتای نظامی و رژيم ً مکررا درامريکا

  .)٢٠٠١ و ١٩٧٠، ١٩۴۵(مدت مداخله کرد 

. ھای کشاورزان کوکا شد رھبر جنبشبه انتخابات آزاد و انتخاب ايوو مورالس،  ، يک قيام مردمی منجر٢٠٠۵در سال 

 رئيس جمھور موراليس يک دولت ضدامپرياليست چپ مرکز ميانه رو را) تا کنون (٢٠١٩-٢٠٠۵ ھای بين سال

  .رھبری کرده است

  : جھت سرنگونی دولت مورالس ناشی از چندين عامل بودامريکا تالشھای ناموفق
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داری او وفا. کرد دھی و بسيج را سازمان) چيان و کشاورزان کوکا ويژه معدنه ب(ائتالف دھقانان و کارگران  مورالس

ل بر نفت و گاز را واخراج کرد و کنتر را» ھای کمک رسانی سازمان «امريکاوای ارتش را تضمين نمود، اسب تر

  .د کرگسترش داد و روابط با کسب و کار کشاورزی بيشتر

اقتصاد مختلط، افزايش رشد و اصالحات مناسب، مانع ساخت عروسک دست  ياست خارجی مستقل، يکترکيبی از س

  . شدامريکا نشانده توسط

سی (٣٠٠٠٠ امريکاکه ارتش تحت حمايت ) ١٩٧۶سال (پس از يک کودتای خونين  . چنين نبودرجنتاينااما در مورد 

سال در  نيا در جنگ مالويناس شکست خورد و پس از ھفتد، ارتش توسط ارتش بريتا را به قتل رسانشھروند) ھزار

  .قدرت کنار کشيد

ھا توسط  آن.  سقوط کرد٢٠٠١که در سال  غارت کرد تا اين  پسانظامی يک دھه حکومت وۀرژيم عروسکی دست نشاند 

کيرشنر (مرکز –چپ  ھای چپ راديکال که فاقد ھمبستگی بود توسط رژيم  حال، با اين. قيام مردمی سرنگون شدند  يک

  . حکومت کرد)٢٠١۵-٢٠٠٣(جايگزين شد که برای بخش بھتری از يک دھه )  فرنانديز–

توسط رژيم عروسکی دست نشانده   ،٢٠١۵وارد بحران شدند و در سال    نئوليبرال-ھای رفاه اجتماعی مترقی رژيم

 کرد، اقتصاد را خصوصی نمود و کشور اصالحات برکنار شدند، که اقدام به برگرداندن  )ماکری(امريکامورد حمايت 

  . کردکاامريداران و سفته بازان  مطيع بانک را

شده است، اقتصاد رو به رکود است، و چرخه ای ديگر   متزلزل دو سال در قدرت، رژيم عروسکی دست نشاندهس از پ

 ۀ ضعيف و بدون نقطامريکا ۀ  عروسک دست نشاندحکومت رژيم. گشته است از سرکوب و اعتراضات جمعی پديدار

شود که دست  کند و آماده می پنتاگون چاقوھای خود را تيز می که کنند، درحالی ُھا را پرمی اتکاء است، توده مردم خيابان

  .رژيم کنونی خود بگمارد نشاندگانی را جايگزين

  

  ینتيجه گير

رژيم  ند، نتوانسته است موفق به تحکيمی و حاميان نظامی دارئھای توده  بزرگی که سازمان  در ميان کشورھایامريکا

  .چنج شود

حال، در طول  با اين. سازد سرنگون رجنتايناھای مردمی و ملی را در برزيل و  واشنگتن موفق شده است که رژيم

  .ر کرده اندييھای عروسکی دست نشانده تغ زمان رژيم

) تھاجم کودتاھای نظامی و(» روش«  به يک ھای محبوب و آسيب پذير اغلب جھت سرنگونی دولت امريکاکه  در حالی

  .است» چندين روش«ژیيسترات شود، اما در مورد کشورھای بزرگ و نيرومندتر متکی به کاربرد متوسل می

انتخاباتی را سرنگون  ست که يک دمکراسی  کافیئیداران دريا ًمعموال فراخوان به ارتش يا اعزام تفنگ در مورد اولی،

  .سازد

ی جمعی، به ئرعدآسای رسانه  ۀشود که شامل حمل ژی چندين پروکسی متکی میيسترات به امريکای، در مورد دوم

  .شود امنيتی زدن، و غيره متوسل می گرا، فاسد، تھديدات   دمکرات ھا برچسب ديکتاتور، افراط

 که از عروسک ھای شوند می دھی  سازمانئیی و کشورھای اروپائ منطقه ۀدرحالی که تنش افزايش يابد، دست نشاند

  .دست نشانده محلی حمايت کنند

دروغين را به اوج » رئيس جمھورھای« گردد، ھا رأی دھنده برمی  او رأی ميليونۀ که با انگشت اشارامريکاپرزيدنت 

ثبات کردن اقتصاد؛ تحريم نخبگان کسب  خشونت، توسط سيا جھت بی تظاھرات خيابانی با پرداخت پول برای. رساند می
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نظامی ھزينه   در رشوه به قضات و مقاماتدالرھا  ميليون... شود دھی می توليد و توزيع سازمان ار و فلج کردنو ک

  .شود می

  .نمايد می  نظامی مستقيم خودداریۀرژيم چنج را با ساتراپ ھای نظامی محلی کامل کند، از مداخل  بتواندامريکااگر 

 تعويض يک ۀحال، گزين با اين .کشد تر و ثروتمندتر، بين يک يا دو دھه طول می رژيم چنج در ميان کشورھای بزرگ

 تقويت –يلی چ مانند مورد – طوالنی تر ۀامپرياليستی را در يک دور  انتخاباتی ممکن است که قدرتۀرژيم دست نشاند

  .کند

در   حمايت ايدئولوژيکی و نظامی راامريکادمکراتيک وجود دارد، مندی برای يک رژيم  قدرت  که حمايت مردمیئیجا

 جھت رژيم چنج ئی نھاۀکه مرحل شود بينی می پيش. رجنتاينادھد، مانند مورد  مقياس وسيع برای يک قتل عام ارائه می

ھا نفر را نابود کند که  يونھزار نفر را به قتل برساند تا بتواند ميل  بايد صدھاامريکاکه  برای اين. در ونزوئال خونين باشد

 خود آوردھای اجتماعی، وفاداری به ملت، و برای شأن و منزلت يک طول عمر خود را جھت دست تعھدات عميق و

  .صرف کرده اند

متوسل  دنبال انتقام ھستند و به پست ترين اشکال خشونته ھا درميان خائنان سياسی، ب حاميان آن درمقابل بورژوازی، و

  . خود محروم سازندآوردھای اجتماعی و خاطرات آزادی و کرامت  را از دستءکه فقرا ينشوند تا ا می

 با امپرياليسم ئی نھاۀدر اين مبارز: شوند می   طوالنی و قطعی آمادهۀ مبارزکھای ونزوئال برای ي تعجبی ندارد که توده

  .توان برد يا باخت چيز را می و عروسکان دست نشانده اش، ھمه

 

  : نويسندهۀدربار

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