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 ی امپرياليستۀکالبدشکافی مداخل
گذرد يک  چه که امروز در ونزوئال می آن 

 امپرياليسم ۀدرس عينی پيرامون ماھيت مداخل

در جھان سوم در عصر نوليبراليسم به دست 

ًامپرياليسم اخيرا در امتداد خطوط . دھد می

 به - ی التينامريکامشابه در ديگر کشورھای 

 مداخله کرده است؛ - طور برجسته در برزيل

ه دليل مقاومت سختی که ًاما ونزوئال، دقيقا ب

ھای امپرياليسم را  دھد تکنيک نشان می

  .نماياند تر می عريان

چندان دور، چرخش به چپ در از زمانی ن

ی التين، نه فقط در کوبا، بوليوی و امريکا

، اکوادور رجنتايناونزوئال، بلکه در برزيل، 

ھای  ھا رژيم  که در آنو چندين کشور ديگر

ھای  مرکز به قدرت رسيدند و سياست- چپ

بازتوزيعی را به سود کارگران فقير در پيش 

ھا، نه به اين علت که  امروز، بسياری از اين رژيم. خواه سراسر جھان بوده است گرفتند، منبع الھام برای نيروھای ترقی

ای که اياالت متحده در  ھای خبيثانه  داده، بلکه از طريق توطئهھا حمايت مردمی را از دست ھای آن ھا و سياست برنامه

ی که اياالت ئھا کودتاھای نوع جديد، متفاوت با کودتاھا عليه آن. ھا نقش اصلی را بازی کرده است، سرنگون شده اند آن

  .ه استانداخت، کودتاھای مختص عصر نوليبراليسم، صورت گرفت  به راه می٧٠ و ۶٠، ۵٠ھای  متحده در دھه

 کاالھای اوليه در پی بحران جھانی ۀنخست، سقوط شرايط مبادل. دو عامل مھم در اين سرنگونی نقش داشته اند

 مواد خام بوده اند، و شرايط نامساعد ۀًی التين، از جمله حتا برزيل، عمدتا صادرکنندامريکاکشورھای . داری سرمايه

در مورد . شان شده است ا برای واردات کاالھای اساسیھ حرکت بازرگانی موجب کاھش درآمد ارز خارجی آن
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ھای نفت درآمدھای دولت را نيز کاھش  ھای نفت اين نقش را بازی کرد؛ به عالوه، کاھش قيمت ونزوئال، کاھش قيمت

  .داد

 از آن برخوردارند، به ءتالش دولت، روياروی با کاھش درآمدھای ارز خارجی برای حفظ مزايای بازتوزيعی که فقرا 

خواھند، موجب جھش تورم شده  ھای امپرياليستی می ه آژانسک چيزی عنیي» رياضتی«جای در پيش گرفتن اقدامات 

  .است

ھا  اما شخص بايد توجه کند که اين دشواری.  به وجود آورده استءی برای فقرائھا ترديدی نيست که اين شرايط دشواری

  رای سياستدر واقع، در صورت اج.  کاالھای اوليه بوده استۀھا، بلکه به علت سقوط شرايط مبادل نه به علت سياست

» رياضتی«ھا به مراتب بدتر از زمان عدم اجرای سياست   با اين دشواریئی در روياروءوضع فقرا» رياضتی«

  .بود می

ا کاالھای شود حت ھای تحميل شده از سوی اياالت متحده که مانع می ھای اقتصادی برای ونزوئال به علت تحريم دشواری

و اياالت متحده به تازگی جنگ . تر شده است نھايت وخيم ارد شوند، بیبخش آزادانه و اساسی مانند داروھای جان

که  ھای شرکت نفت دولتی ونزوئال در اياالت متحده، و اعالم اين ئیاقتصادی خود را عليه ونزوئال با مسدود نمودن دارا

طبق قانون اساسی ھمه درآمدھای حاصل از صادران نفت ونزوئال را نه به رژيم به طور دمکراتيک انتخاب شده و 

سادگی خود را جمھور نيکوالس مادورو، بلکه به رژيم خوان گوايدو که با پشتيبانی اياالت متحده ب سئيمشروع ر

ی سرقت پول خود ونزوئال برای به راه انداختن اًاين عمال به معن. جمھور اعالم کرده خواھد داد، تشديد کرده است سئير

 استعماری است، زمانی که مردم مستعمرات برای تأمين مالی فتوحات ۀ که يادآور دورای کودتا در ونزوئال است، پديده

  .شدند استمعاری غارت می

ھا رنج مردم ونزوئال را تشديد نموده، و سپس برای شوراندن مردم عليه  نياز به گفتن نيست که اين غارت، و تحريم 

  .شود دولت مادورو خود ھمين رنج به گردن آن انداخته می

از ًدومين عنصری که در بازی سرنگون کردن اخير سھم دارد اين فاکت است که اياالت متحده اکنون تدريجا خود را 

و . ھای امپرياليستی خود دست برداشته باشد که در آنجا از ھدف کشد، بدون اين درگيری مستقيم در خاورميانه کنار می

  .ی التين تمرکز نمايدامريکاتر بر  دھد بيش اين اکنون به اياالت متحده امکان می

 ۶٠، ۵٠ھای   دھهئیامريکاا کودتاھای  اخير اياالت متحده، که ونزوئال يک مورد کالسيک آن است، بئیاقدامات کودتا

  .دھد ھم يک الگوی جديد را تشکيل می  حداقل از شش راه آشکار متفاوت است، و بر روی٧٠و 

به طور دمکراتيک که ی ئھا يلی، در حالی که عليه دولتچکه کودتاھای قديمی، چه در ايران يا گواتماال، يا  اين نخست

آوردند،  ھا سر کار می  خودکامه مورد حمايت اياالت متحده را به جای آنھای شرمانه رژيم انتخاب شده بودند، بی

شوند، اما به نام دمکراسی انجام  ھای به طور دمکراتيک انتخاب شده ھدايت می کودتاھای کنونی نيز گرچه عليه دولت

شود، اما در آنجا نه  میجمھور به طور دمکراتيک انتخاب شده ظاھر  سئي يک رۀدر برزيل، بولسونارو به مثاب. شوند می

ترين رھبر سياسی در کشور، يعنی لوال  عليه ديلما روسف صورت گرفت، بلکه به مردمی» کودتای پارلمانی«فقط يک 

  .جمھور پيشين از حزب کارگران، اجازه داده نشد در انتخابات رياست جمھوری نامزد شود سئير

.  و نه يک نظامی قلدرس مجلس ملی استئيت اياالت متحده رطور در ونزوئال، خوان گوايدو، مدعی مورد حماي ھمين

کردند، به وسيلۀ اياالت متحده در  طلب سفيد را نمايندگی می نظام استثماری برترینيروھای سياسی که   ،به ديگر سخن

  .شوند مريکالی التين به طور گسترده بسيج میاخواه در  ھای ترقی مبارزه عليه رژيم
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ه ھمراه با اين پديده اعتراضات خيابانی گسترده و تظاھرات سازمان يافته از سوی نيروھای مورد حمايت اياالت متحد

نمايند که از  ھای قانونی به طور دمکراتيک انتخاب شده به صف شده اند، اما ادعا می وجود دارد که گرچه عليه دولت

ھای ًکه مانند موارد پيشين صرفا کودتا به طور خالصه، کودتاھای ضدانقالبی، به جای اين. کنند دمکراسی دفاع می

  .ی کسب نموده اندئه نظامی باشند، يک کاراکتر تود

کنند، گرچه  رو ھستند تغذيه می به ھای اقتصادی که مردم با آن رو ی ضدانقالبی از دشواریئ ھای توده اين خيزش ،دوم

 خود ۀشد ھای حساب ھا از طريق فعاليت ھا نيستند و گرچه اکثر اين دشواری خواه مسؤول اين دشواری ھای ترقی دولت

 ۀی داشتند، نه در پی اشاعئ  پيشين نه کاراکتر تودهۀی دورکودتاھا. امپرياليسم اياالت متحده به وجود آمده اند

. ھا خود را توجيه نمايند دادند با اشاره به آن دشواری شدند، و نه حتا به خود زحمت می  میءھای اقتصادی اجرا دشواری

مالی  در گويان با به راه افتادن اعتصاب کاميونداران برخودار از کمک "چدی چاکان"درست است که دولت دکتر 

  .شد اکنون عادی است  امپرياليسم سرنگون شد، اما چيزی که در گذشه به ندرت به کار گرفته می

ًداری جھانی، عمدتا به وسيلۀ خود امپرياليسم  ھای اقتصادی، گرچه عالوه بر عملکرد اقتصاد سرمايه  دشواری،سوم

ھای  تر بر دوش سياست اه، بلکه بسيار آشکارخو ھای ترقی ھا نه فقط بر دوش دولت آفريده شده اند، اما تقصير آن

 دولت در اقتصاد، به ۀھای اقتصادی را به ملی کردن منابع معدنی، به مداخل دشواری. شود ھا انداخته می  آنۀگرايان چپ

 ۀتبليغات برای کودتا يک حمل  ،به طور خالصه. دھند داری، و غيره نسبت می مواضع مخالف سياست سرمايه

ً ايدئولوژيک ضرورتا مبھم ۀاين حمل. گيرد يک عليه ھرگونه مداخله در عملکر نظام نوليبرالی را در برمیايدئولوژ

 دولت در نظام ۀ مفاھيم با مداخل اما قرار است اين: شود متوسل می» کفايتی بی«، »فساد«است، به مفاھيمی مانند 

  .نوليبرالی مترادف باشند

 نظام نوليبرالی ھوادار ۀنمايد که در پی استقرار دوبار ای را مطرح می ا برنامه به ھمين طريق، کودتا آشکار،چھارم

در ونزوئال چيزی را مطرح کرده که کودتا » گذار دمکراتيک«به عنوان مثال، يک برنامه برای . ھاست شرکت

  :خواھد، از جمله می

  ؛)مللی پولال با دسترسی به پول صندوق بين( سازمان توليد ۀ ساختن دوبار  فعال- الف

  ، واقدامات تنبيھی؛»موانع بوروکراتيک«ھا، مقررات و  لو کنترۀ از ميان برداشتن ھم- ب

  المللی در چارچوب نظارتی که اعتماد و حمايت مؤثر از مالکيت خصوصی به وجود آورد؛ گذاری بين  سرمايه- پ

  گذاری خصوصی؛ ھای عمومی به روی سرمايه  باز کردن بنگاه- ت

  ھای نفتی حداکثر سھام را داشته باشد؛  خصوصی اجازه بدھد در طرحۀ نفت و گاز جديد که به سرماي تصويب قانون- ث

  رسانی به بخش خصوصی؛ ھای خدمت  واگذاری مسؤوليت فعاليت- ج

  .سازی دولت  در جھت کوچکئی کارآ- چ

  .دھد  کودتا را تشکيل میۀحال، برنام شرمانۀ نوليبرالی است؛ با اين  بیۀاين يک برنام

زرگ  سرمايه بۀکه دولت به طور دمکراتيک انتخاب شده بايد در جھت پيش بردن برنام  چنين پيام روشنی مبنی بر اين 

  .سرنگون گردد، پيش از اين ھرگز چنين صريح نبوده است

ھای   قدرتۀ کودتاھای کنونی گرچه ممکن است تحت نفوذ اياالت متحده باشند، اما بر اساس پشتيبانی ھم،پنجم

 خواست دولت خوان گوايدوی متظاھر را به مثابه دولت مشروع ئیمپ از اتحاديۀ اروپاتر. امپرياليستی قرار دارند

ھای دو فاکت است،  ھای زمان و ھم از نشانه ھم از نشانه اين. ھا انجام وظيفه نمودند نزوئال به رسميت بشناسد، و آنو

ھای درون  کنيم که رقابت که ما در جھانی زندگی می  و ديگر اينکه خود اياالت متحده قدرت پيشين را ندارد يک، اين
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زند ھمکاری ديگران را الزم  ت متحده دست به يک اقدام امپرياليستی می و حتا زمانی که اياالامپرياليستی خاموشند

  .دارد

ھا اکنون در نرم ساختن مردم برای پذيرش اين  دھد که رسانه مورد ونزوئال اھميت نقشی را نشان می  ،که اين آخر و

 ئیھا روزنامه. کنند که يک اقدام امپرياليستی عليه يک دولت انتخاب شده در جھان سوم دفاع از دمکراسی است بازی می

  .مانند نيويورک تايمز اين خط را پيش برده اند

 بزرگ با دمکراسی ۀکنيم که در آن برابر شمردن منافع سرماي به طور خالصه، ما اکنون در جھان جديدی زندگی می

مردم ونزوئال تاکنون در برابر کودتای مورد حمايت اياالت متحده استوار . شود شده مبدل می  يک اصل پذيرفته به

 مسلحانه صورت ۀاگر مداخل. نمايد  مسلحانه تھديد میۀا را به مداخلھ ايستاده اند؛ اما به اين دليل اياالت متحده اکنون آن

آويز ھر قدر سست تھديد  ھای اخير نخستين اقدام مسلحانه عليه يک کشور مستقل خواھد بود که نه با دست پذيرد، در سال

 که جرأت کرده يک رژيم ًرفا به خاطر اينامنيتی نسبت به اياالت متحده يا لطمه زدن به منافع اياالت متحده، بلکه ص

  .افتد نوليبرالی را کنار بگذارد، اتفاق می

  

https://peoplesdemocracy.in/2019/0224_pd/anatomy-imperialist-intervention 
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