
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

  
  ويجی پراشاد: نويسنده
  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١٩ مارچ ٢۵

  

  ويجی پراشاد

  »رژيم رييتغ« گام برای تحميل ١٢

  

 در بسياری از کشورھای امريکا ۀيلی رخ داد درست ھمان چيزی است که اياالت متحدچ در ١٩٧٣چه که در سال  آن

.  کالن غربی قرار گرفته استۀ و سرمايامريکا اخير دولت ۀاکنون ونزوئال ھدف حمل.  جنوبی امتحان کرده استۀکر نيم

ای از طرف اياالت متحده و  در اينجا حمله.  نيستگذرد يک روند نادر و غيرعادی چه که در اين کشور می آن

يا جمھوری دمکراتيک کنگو ھنوز  و اگيرد که از گذشته در کشورھای بسيار دور مثل اندونزي پيمانانش صورت می ھم
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. به پا خيزيم» ر رژيمييتغ«وقت آن رسيده که عليه دخالت خارجی و کوشش برای . ھا حاضر است خوبی در خاطرهب

  .يانی وجود نداردھيچ راه م

*****  

 اجازه دادند ھر چه در امريکا ريچارد نيکسون و مشاور امنيت ملی او ھنری کيسينجر به دولت ١٩٧٠مبر  سپت١۵روز 

بر . جمھور سالوادور آلنده به کار گيرد يسئ دولت سوسياليستی ر توان خود دارد برای جلوگيری از به قدرت رسيدن

به «يلی را چ، نيکسون و کيسينجر قصد داشتند اقتصاد »ريچارد ھلمز «"سيا"ازمان يس وقت سئھای ر اساس يادداشت

ھا حتا يک جنگ را، اگر به سرنگون کردن  آن» .آمدھای آن نداشتند ی پیئی از پذيرائابا«و در اين راه » گريه درآورند

ثبات کردن   که برای بیFUBELT پروژه خود را به نام "سيا"سازمان . دانستند انجاميد، مناسب می دولت آلنده می

  . تأمين ارزی شده بود، آغاز کرددالر ميليون ١٠مخفی کشور در ابتدا با 

  

  

 و ITT مانند کنسرن مخابراتی بزرگ ئیھا عادن مس کشور را ملی کرد، شرکت م١٩٧١ جوالی ١١وقتی آلنده روز 

 امريکا در Kennecottو » آناکوندا«ی استخراج مس چون طور انحصارھا  پپسی و ھمينۀ نوشابۀکنسرن توليد کنند

 با "سيا"ازمان س. جشن گرفتند» يلیچروز عزت ملی «يلی اين روز را به نام چمردم .  شدندامريکادست به دامن دولت 
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 ١٩٧٣مبر  سپت١١سه سال بعد روز . ند، رابطه برقرار کرد ادانست با آلنده مخالف ی از نيروھای نظامی که میئھا بخش

ھنری کيسينجر که در آن . جان خود را از دست داد» ر رژيمييتغ«ارتش عليه آلنده کودتا کرد و آلنده در اين کودتای 

 و نيکسون اضافه  ».تنھا شرايط الزم را فراھم آورد «امريکا ۀگفت که اياالت متحدزمان مشاور امنيتی نيکسون بود 

  .المللی نيز درست به ھمين شکل است و کانگسترساالری بين» .طور است شروط بازی اين«: کرد

ی تقويت مشاورينی برا.  نھاد، آغاز شدامريکايلی شب يلدای ديکتاتوری که کشور را در اختيار اياالت متحده چبرای 

  .يلی اعزام شدندچ به امريکا از چيت ژنرال آگوستو پينوۀکابين

  

 در بسياری از کشورھای امريکا ۀالت متحديلی رخ داد درست ھمان چيزی است که اياچ در ١٩٧٣چه که در سال  آن

.  کالن غربی قرار گرفته استۀ و سرمايامريکا اخير دولت ۀاکنون ونزوئال ھدف حمل.  جنوبی امتحان کرده استۀکر نيم

ای از طرف اياالت متحده و  در اينجا حمله. گذرد يک روند نادر و غيرعادی نيست چه که در اين کشور می آن

 يا جمھوری دمکراتيک کنگو ھنوز  واگيرد که از گذشته در کشورھای بسيار دور مثل اندونزي ت میپيمانانش صور ھم

  .ھا حاضر است خوبی در خاطرهب

ّی برای ايجاد جو الزم جھت اجرای کودتا ئ  مرحله١٢برای اجرای آن يک طرح . وار است  اين حمله بسيار کليشهۀنام لمف

  .ھای بزرگ غربی باشد د که در خدمت غرب و کنسرنًالزم است تا نھايتا نظمی پديد آور

والرو «ترين خريداران نفت ونزوئال شرکت  بزرگ«:  در توئيتر خود نوشت٢٠١٩ جوالی ٢۴روز » مارکو روبيو«

ھای خليج ايجاد کرده  ای را در کرانه  از ونزوئال اشتغال گسترده پااليش نفت خام. ھستند» انرژی و شرکت شورون
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جمھور گوايدو  يسئاکنون با دستگاه اداری ر ھا از ھم ی اميدوارم که آنئامريکا منافع اين کارگران به خاطر. است

  ».ھمکاری کنند و ھمکاری با رژيم غيرقانونی مادورو را قطع نمايند

  

  

  نياليسموھای کل تله:  اولۀمرحل

استعمار دور . ھا تحميل شده است ی ھستند که از طرف استعمار به آنئ جنوبی گرفتار ساختارھاۀکر  نيمۀھای گسترد بخش

اين محصول . کردند، حصار کشيد مناطقی که دچار اين بدشانسی بوده اند، که به ويژه فقط يک محصول مھم صادر می

ای  ھای گسترده از آنجا که اين کشورھا قادر نبودند اقتصاد خود را بر پايه.  در کوبا نيشکر و در ونزوئال نفت استًمثال

 درصد درآمد ونزوئال از صادرات نفت ٩٨. نمودند ًبنا سازند، درآمد خود را عمدتا به وسيلۀ اين محصول فراھم می

ھا  المللی باال باشد، درآمد کشور تأمين خواھد بود و اگر قيمت بيناگر قيمت اين محصول در بازارھای . شود تأمين می

 جونقيمت نفت از . نياليسم استوآمدھا و ميراث به جای مانده کل و اين از پی. افتد سقوط کند، درآمد کشور به خطر می

درآمد ونزوئال  سقوط کرد و از اين رو دالر ۵١٫٩٩ در ازای ھر بشکه به دالر ١۶٠٫٧٢ از ٢٠١٩ جنوری تا ٢٠٠٨

  .تر شد نيز طی ده سال گذشته سال به سال کم

  

  المللی نوين تالشی نظم اقتصادی بين: ٢ ۀمرحل
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ھا  آن. ھای نوينی استوار سازند  جنوبی تالش کردند تا اقتصاد جھانی را بر پايهۀکر  کشورھای نيم١٩٧۴در سال 

ا بتوانند خود را از يوغ وابستگی به تنھا يک محصول ھ خواستار تأسيس نظم اقتصادی جھانی شدند که از طريق آن آن

قرار شد برای مواد خام معدنی چون نفت و . ای بنا کنند  وسيع و گستردهۀرھا سازند و اقتصاد ھر کشور را بر پاي

ای بتوانند روی  کنند تا اندازه محصول را صادر می ی که تنھا اين تکئی پديد آيد تا کشورھائھا بوکسيت کارتل

ھا بود ولی   تأسيس شده بود پيشکسوت اين نوع کارتل١٩۶٠سازمان اوپک که در سال . گذاری آن مؤثر واقع شوند تقيم

  .ھای جديد مجاز شناخته نشد تأسيس کارتل

ترين   سال گذشته ديگر اين امکان برای اعضای اين سازمان از جمله ونزوئال که دارای بزرگ٣٠با ريزش اوپک در 

 اين کشورھا ۀاکنون مدتی است که ھم. ل کنندوح جھان است وجود نداشت که قيمت نفت را کنترذخاير نفتی در سط

  . اند محتاج رحم و مروت کشورھای پرقدرت اصلی شده

  

   جنوبیۀکر مرگ کشاورزی در نيم: ٣ ۀمرحل

زمان در   در آن.پا و کارگر کشاورزی وجود داشت  ميليارد دھقان کوچک و خرده٣ زمين ۀ در کر٢٠٠١مبر سال در نو

 شمالی عليه اين چند ميليارد ۀکر دوحه، قطر ھمايش سازمان تجارت جھانی تشکيل شد تا بارآوری کشاورزی در نيم

ی شمالی و امريکابه دنبال مکانيزه کردن و صنعتی شدن پالنتاژھای بزرگ در . دھقان و کارگر کشاورزی آزاد گردد

 دھقانان و کارگران ۀدر مقابل بارآوری سران. ون کيلو غله افزايش يافته بود ميلي٢ تا ١در اروپا بارآوری سرانه بين 

 و اروپا را امريکاای قابليت رقابت با  ھا حتا ذره در نتيجه بارآوری آن. شد  کيلو غله می١٠٠٠ جھان ۀکشاورز بقي

سرنوشت . شاورزی رقم خوردپا و کارگران ک به دنبال تصميمات دوحه نابودی دھقانان خرده: سمير امين نوشت. نداشت

 محقق P. Sainath  گرفت ولی تحقيقات تری صورت می اين زنان و مردان چه بود؟ در غرب در ھر ھکتار توليد بيش

تری از مردم با  شود که تعداد بيش ھا باعث می دھد که تصاحب کشاورزی از طرف کنسرن نشان می» تری کنتيننتال«

ھای خويش را ترک کنند و با خطر مرگ از گرسنگی  نان مجبور خواھند بود زمينرو گردند، زيرا دھقا گرسنگی روبه

  .مواجه شوند

  

  فرھنگ تاراج: ۴ ۀمرحل

کامباال «طور که  ھمان. ظف به رعايت قانون ندانندوکند که ديگر خود را م پروا می سلطه غرب انحصارھا را بی

 دالر ميليارد ۶ اين کشور که بالغ بر ۀو من در مورد جمھوری دمکراتيک کنگو نشان داديم از درآمد ساالن» موساوولی

استه ھای استخراج مواد کانی که در کانادا نشسته اند، ک  به وسيلۀ کنسرندالر ميليون ۵٠٠است به طور منظم ھمه ساله 

با محاسبات کج و کوله و قالبی و دور زدن !) ی که اکنون به گروه شاکيان ونزوئال تعلق داردئدر ضمن کانادا(شود  می

به طور منظم ميلياردھا ) Agrium ،Barrick،  Suncor: در کانادا(ھای بزرگ  از پرداخت ماليات اين نوع شرکت

  .زنند  اين کشورھای فقير شده را به جيب میدالر

  

  افزايش بدھی به عنوان شيوۀ زندگی: ۵ ۀمرحل

 رشد  وقتی از درآمدھای ناشی از فروش تنھا محصول صادراتی کاسته شد و کشاورزی ويران گرديد و فرھنگ تاراج،

المللی برای   ديگری جز از متوسل شدن به نھادھای مالی بينۀ جنوبی چارۀکر و توسعه پيدا کرد، در مقابل کشورھای نيم

تر شد ولی با اين وجود   جنوبی بيشۀکر  کشورھای نيم طی ده سال گذشته ھر چند بدھی. ماند بودجه باقی نمیتأمين 
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 ٢٠٠٠ھای   بين سال به دنبال افزايش قيمت محصوالت صادراتی.  درصد افزايش يافت۶٠ھا نيز  بازپرداخت اين بدھی

. ًھا مجددا رو به باال رفت  با کاھش قيمت٢٠١٠ جنوبی کاھش يافت ولی از سال ۀکر  بدھی کشورھای نيم٢٠١٠تا 

 کشور بيش از اندازه ٣٠ کشور فقير جھان که زير نظر است، بدھی ۶٧المللی پول مشخص کرده که در بين  صندوق بين

 درصد صادرات نفت تنھا صرف بازپرداخت ۵۵٫۴در مورد آنگوال .  است٢٠١٣تر از سال  شده که دو برابر بيش

کشورھای ديگر نيز از جمله غنا و چاد و .  نفت استۀ آنگوال نيز مانند ونزوئال يک کشور صادرکنند.شود ھا می بدھی

 ٢ کشور با درآمد کم ۵در بين . رو ھستند  روبهئیگابون و ونزوئال نسبت به توليد ناخالص ملی با نرخ بازپرداخت باال

  .برند کشور در شرايط اضطراری مالی به سر می

  

  بخشيدن به امور مالی دولتیپايان : ۶ ۀمرحل

به .  جنوبی دچار بحران شده استۀکر ھا امور مالی دولتی در کشورھای نيم ين مالياتئبه دليل درآمد ناچيز و نرخ پا

» .شود امور مالی دولتی کماکان خفه می«: طوری که کنفرانس ملل متحد در مورد توسعه و تجارت مشخص کرد

ن ييبه خاطر شروط تع. ھای اساسی دولت تأمين کنند  پول کافی برای تضمين کاربریتوانند کشورھای مربوطه ديگر نمی

طور به دليل افزايش ريسک برای  شود و ھمين تر می  پرداخت وام و اعتبار نيز مشکل، متعادلۀشده در مورد بودج

  .ابديی ھای اعتباری افزايش م  وامۀھا، بھر بدھی

  

  اعی امور اجتمۀکاھش شديد بودج: ٧ ۀمرحل

المللی مالی  ھا ھنگامی که ديگر نتوانند نيازھای مالی خود را تأمين کنند و مجبور به تسليم در مقابل بازارھای بين دولت

فرھنگ و بھداشت و تأمين و تضمين مواد .  امور اجتماعی کشور نخواھند داشتۀ ديگری جز تقليل بودجۀباشند، چار

المللی مانند صندوق  نھادھای بين. قتصادی ھمه و ھمه عقب خواھد ماندھای مختلف ا ی و ايجاد تلون در رشتهئغذا

. ھا است ی از دست دادن استقالل آناکنند که به معن می» رفرم«المللی پول اين کشورھا را مجبور به انجام  بين

 مانيفست حزب طور که در گيرند و ھمان المللی قرار می ًکنند معموال زير فشار شديد بين ی که مقاومت میئکشورھا

  ».جزايشان نابودی است«:  آمده بود١٨۴٨کمونيست در سال 

  

  نياز اجتماعی؛ مھاجرت را به دنبال خواھد داشت: ٨ ۀمرحل

 در ٢١بعد از تايلند و قبل از بريتانيا دارای رتبه » نامھاجر«جمعيت اين کشور . ند ا ميليون انسان امروز در راه۶٨٫۵

مھاجرت از . ن واکنشی نسبت به تالشی کشورھا از اين سو تا آن سوی جھان استمھاجرت در سطح جھا. جھان است

ن از ھندوراس به سمت امھاجر. ونزوئال ويژگی تنھا اين کشور نيست، بلکه واکنش طبيعی نسبت به بحران جھانی است

ين اکسودوس جھانی در  به سوی اروپا در چارچوب اافريقا از طريق ليبيان غرب ااياالت متحده به سوی شمال و مھاجر

  .حرکت اند

  

  کند که به مردم چه بايد گفت؟ چه کسی مشخص می: ٩ ۀمرحل

ی برای احساس ھمدردی با بحران ئجا. کنند ھا دستورات خود را از خبرگان دريافت می ھای انحصاری کنسرن رسانه

  . ھستند، در نظر گرفته نشده استرو ی چون افغانستان و ونزوئال و کشورھای نظير با آن روبهئھا ساختاری که دولت
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 کنند، در وضعيت خوبی ءھا را اجرا ھاست و اگر رفرم ھا در اختيار آن نھند رسانه رھبرانی که به فشار غرب گردن می

ھا  رھبران آن.  حمله را به تن خود بمالندۀکنند بايد پي مقاومت می» ھا رفرم« که در مقابل ئیکشورھا. به سر خواھند برد

  .ناميده خواھند شد و مردمشان به گروگان خواھند رفت» ورديکتات«

ر ييتغ« دليلی برای امريکا ۀش و يا جمھوری دمکراتيک کنگو و يا اياالت متحديده برانگيز در بنگل يک انتخابات بحث

  .رو است ای روبه تنھا ونزوئال است که با رفتار متفاوت و يژه. نخواھد بود» رژيم

  

  جمھور چه کسی است؟ يسئًواقعا ر: ١٠ ۀمرحل

شود که کشورھای امپرياليستی مشروعيت يک دولت قانونی را زير سؤال  ر رژيم آنجا آغاز میييعمليات برای تغ

نامند و  می» جمھور جديد يسئر« شخصی را که انتخاب نشده امريکا ۀ اياالت متحدۀبرند، به اين صورت که با وزن می

 خود ۀدگيرد بدون انتخابات نماين  که کشور پرقدرتی تصميم میکودتا اينجاست. کنند  رھبر منتخب را تضعيف میۀاتوريت

 امريکا ۀًبايد فورا اعالم کند که تسليم اياالت متحد) در مورد ونزوئال خوان گوايدو(اين فرد . را به رھبری منصوب دارد

ريکاردو ( تشکيل شده  حده بسيار تنگ با اياالت متۀھای گذشته با رابط ای او که از نمايندگان دولت   باسمهۀکابين. است

ًفورا مشخص خواھند کرد که ھمه چيز ) ِھاوسمان از دانشگاه ھاروارد و يا مويزس نائيم از بنياد کارنگی

  .سازی خواھد شد و به نام مردم ونزوئال، خلق ونزوئال به فروش خواھد رسيد خصوصی

  

  اقتصاد بايد به گريه درآيد: ١١ ۀمرحل

ھای بسيار سنگينی از طرف اين کشور   کليد زد، با تحريمامريکا ۀکه کنگر ز ھنگامی يعنی ا٢٠١۴ونزوئال از سال 

. اعالم کرد» امريکاتھديدی برای امنيت ملی «ک اوباما ونزوئال را جمھور بار يسئسال بعد از آن ر. روست روبه

 ونزوئال را ۀ سرمايدالر ميلياردھا در روزھای اخير اياالت متحده و بريتانيا وقيحانه. رفته اقتصاد به گريه افتاد رفته

را به زنجير تحريم کشيدند و سپس به نظاره نشستند که چگونه اين کشور ) نفت(دزديدند و تنھا منبع درآمد اين کشور 

  . ھمين کار را نيز با ايران و کوبا انجام دادامريکا. زير اين فشارھا به لرزه درآمده است

. ست کوچک کوبا وارد کرده اۀ خسارت به اين جزيردالر ميليارد ١٣٠ملل متحد اين تحريمات تاکنون طبق آمار 

 کشور ۀ سرمايدالر ميليارد ۶ز  گذارده بيش اء تحريمات را به اجرا٢٠١٧ت سگ از ا مپونزوئال در اولين سالی که تر

  متحد ملللذا جای تعجب نيست که گزارشگر ويژه. شود تر می روز بيش را از دست داده است و اين مبلغ روزبه

ی که باعث گرسنگی و از بين رفتن تأمين بھداشتی شود پاسخی به بحران در ئھا تحريم«گويد  می» ادريس جزايری«

به ويژه نگرانی من … کند  آميز مناقشات فراھم نمی حل مسالمت پايه و اساسی برای راهھا  و تحريم… . ونزوئال نيست

او در گزارش خود » .شود ھا برکناری دولت ونزوئال اعالم می از اين است که در گزارشات ھدف از اجرای اين تحريم

  .دردی با مردم ونزوئال شد خواھان احساس ھم

  

  تواند آغاز شود جنگ می: ١٢ ۀمرحل

 سرباز ۵٠٠٠«: مپ آقای جان بولتون پالکارد زردی در دست داشت که روی آن نوشته شده بودشاور امنيت ملی ترم

.  ونزوئال مستقر استۀمنظور او آن بخش از نيروی نظامی اياالت متحده بود که در کلمبيا کشور ھمساي» .در کلمبيا

ّدر حالی که جو . کنند تا وارد عرصه شوند لمبيا را تحريک میھا برزيل و ک آن. کماندوی جنوبی اياالت متحده آماده است

  .تواند آغاز گردد شود يک تلنگر کوچک کافی خواھد بود و سپس جنگ می  اجرای کودتا میۀآماد
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