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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
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 Political  سياسی

  

  جيمز پتراس: يسندهنو
  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١٩ اپريل ١۵
  

  

  جيمز پتراس

  استعمار مجدد امريکای التين و جنگ عليه ونزوئال
  » غربی قلمرو ماستۀنيمکر«

  پومپئو، وزير امور خارجه امريکامايکل 

ی التين امريکاً سال پيش رسما اعالم نمود و برتری خود را بر ٢٠٠ دکترين مونرو را نزديک به امريکاکه  از زمانی

ی التين تصديق نکرده امريکاابراز داشت، رژيم کاخ سفيد بدين گونه آشکار، مأموريت خود را جھت استعمار مجدد 

  .است

چنين نقش  ، و ھمامريکای التين توسط امريکا در حرف وعمل شاھد استعمار مجدد و موفقيت آميز ٢١ قرن ۀدومين دھ

  .ی التين به عنوان سپاه استعماری يک قدرت امپرياليستی بوده استامريکافعال و آشکار 

 ۀم که نيروی محرککني ژی و تاکتيک ھا و اھدافی را بررسی میي روند استعمار مجدد، ستراتءدر اين مقاله، ما ابتدا

 غربی را بحث و باالخره نتيجه ۀسپس، دوام، ثبات و توان واشنگتن جھت حفظ مالکيت بر نيمکر. مستعمره سازی ھستند

  .کنيم گيری می

  

  ٢٠تاريخ مختصری از استعمار و استعمار زدائی قرن 
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 با تأکيد امريکارھنگی و سياسی  براساس مداخالت مستقيم نظامی، اقتصادی، فامريکای التين توسط امريکااستعمار 

واشنگتن جھت تحميل تجارت مطلوب و . و کارائيب بوده است) سيکومک(ی شمالی امريکای مرکزی، امريکاويژه بر 

مزايای سرمايه گذاری، انتصاب و آموزش نيروھای ارتش محلی برای حفظ حکومت استعماری، متوسل به مداخالت 

  . اطمينان حاصل نمايدامريکای و جھانی ئری منطقه نظامی شد تا از اطاعت نسبت به برت

، و سرانجام از طريق نبرد فرا خواندلمان را به اويژه انگليس و ه  ب– رقيب خود ئیھای استعماری اروپا  قدرتامريکا

  .ی سوق دادئھا را به موضع حاشيه  فشار و تھديدات نظامی و اقتصادی، آن

 را تضعيف کرد، روند استعمار مجدد در برخی مناطق و امريکاقتصادی با شروع رکود بزرگ که حضور نظامی و ا

ويژه در ه مندی، ب ھای ملی گرای قدرت ھا و جنبش ھای سختی گشت، که منجر به ظھور رژيم کشورھا متحمل شکست

  .يلی، نيکارگوئه و کوبا شدچ، برزيل، ارجنتاين

ی تغيير شد؛ و امريکاھای معادن و شکر  يادين نفتی و بخشمنجر به، و از جمله به ملی شدن م» ئیاستعمار زدا«روند 

تر؛ و قوانين کارگری گشت که حقوق کارگران و اتحاديه ھای چپ   بيشًسوی استقالل نسبتاه در سياست خارجی ب

  .زايش دادفکارگری را ا

 غربی، ۀر نيمکر در جنگ جھانی دوم و برتری اقتصادی اش منجر به آن شد که واشنگتن دوباره دامريکاپيروزی 

 عليه چين، امريکاھای   جنگ-ھای گرم و سرد ی التين در جنگامريکاھای  مدعی حکومت استعماری خود شود، و رژيم

  .، ويتنام و مقابله با اتحاد جماھير شوروی و اروپای شرقی در کنار واشنگتن بايستندورياک

ه ويژه کشاورزی و مواد معدنی را به از اقتصاد، بھای ديکتاتوری استعماری خود، ھر بخش  واشنگتن از طريق رژيم

دست گرفت؛ و بر بازارھا تسلط يافت و اتحاديه ھای تعاونی استعماری را تحميل کرد که توسط مرکز امپريايستی ای 

  . شدند ُ سی آی ا اداره می–اف ال 

ی، به رھبری انقالب کوبا و ی ملی گرا و اجتماعی سوسياليستئھای توده  ، موجی از جنبش١٩۶٠ھای در اوايل سال

، بوليوی، ونزوئال، پرو، اکوادور و جمھوری دومينيکن، رجنتايناھای ملی گرا در سراسر قاره از جمله  راه با دولتھم

 مجبور به سرمايه گذاری امريکاھای توليدی چندمليتی  شرکت. برد فرا خواندن را به امريکادستور کار استعماری 

  .ھای نفت، معادن و انرژی  شدند، از جمله بخشمشترک گشته يا ملی اعالم

 در ئیروند استعمار زدا.  توليدات داخلی برای صادرات را در پيش گرفتندۀژی توسعه، گزينيستراتملی گراھا به عنوان 

  ! حال انجام بود

جعل انتخابات ی التين از طريق کودتاھای نظامی، تھاجم و امريکا با راه اندازی جنگ جھت استعمار مجدد امريکا

ھای ملی  با، و سرکوب دولت در کمک به تحريم اقتصادی کوامريکای التين با امريکابار ديگر  يک. واکنش نشان داد

ھای مالی بين المللی  اصطالح سازمانه ھای ملی گرايانه را معکوس کرد و طبق دستور ب  سياستامريکا. راه شدگرا ھم

ھا را ملی  مريکن، اقتصاد آنالمللی پول، بانک جھانی و بانک انکشافی اينتر  مانند صندوق بين ا– امريکال وتحت کنتر

  .  کردئیزدا

ھای نظامی جديد تحميل شده و دکترين بازار  ، تحت نظارت رژيم١٩٨٠ و ١٩٧٠ھای  روند استعمار مجدد در طول سال

  . رفت کرد پيش» نئوليبرال« آزاد جديد 

 داخلی يک اقليت مجزا ۀجوامع بسيار قطبی شد، که در آن نخبگان استعمار شدبار ديگر استعمار مجدد منجر به  يک

 اجازه داد که کشورھای التين را امريکائیھا و سرمايه گذاران  عالوه، دکترين اقتصادی استعماری به بانکه ب. بودند
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اری را بشدت افزايش ک  کنند، بیئیھا را صنعت زدا ل تحميل کرده، اقتصاد آنوغارت کنند، قرض ھای خارج از کنتر

  .وجود بياورنده گير ب  زندگی يک کاھش چشمدستانداردھند و در 

ھای جديدی  ی و موجئھای توده  ، تعميق استعمار منجر به بحران ھای اقتصادی، ظھور جنبش٢١ھای قرن  در اوايل سال

قروض . ر استعماری بودنددنبال برگشت روابط و ساختاه  ب- حداقل در بخشی شد، که ئیھای محبوب ملی گرا از جنبش

استعماری دوباره مذاکره يا برطرف شدند؛ چند شرکت خارجی ملی شدند؛ ماليات ھا بر صادرات کشاورزی افزايش 

يافت؛ افزايش ھزينه ھای رفاھی عمومی منجر به کاھش فقر شد؛ و سرمايه گذاری عمومی، حقوق و دستمزدھا را 

  . رفت کرد  پيشئیھای کاال ه رونق در بخش با کمک بئیروند استعمارزدا. افزايش داد

ات تغييرکه  جای اينه  جزئی بود و فقط بخش محدودی از اقتصاد را تحت تأثير قرار داد؛ و اين ب٢١ قرن ئیاستعمارزدا

  .طور عمده، قدرت مصرف مردم را افرايش داده ساختاری در قدرت مالی و اموال داشته باشد، ب

. ی انجام گرفتئھای منطقه  ات بزرگ با توجه به سياستتغيير.  استعماری باھم زيستند و نخبگان قدرتئی استعمارزدا

 را به حداقل امريکا نبود و يا حضور امريکای ايجاد کردند که شامل حضور ئ، متحدان منطقه ئینخبگان استعمارزدا

  . رساند

رکزی و کاراييب؛ اکوادور و بوليوی در ی مامريکا و برزيل؛ ونزوئال در رجنتاينای در مرکوسور به ئقدرت منطقه 

  .منتقل شد) آنديان( آندیۀمنطق

  

   ليما عليه ونزوئالۀ و معاھدرجنتاينابرزيل، : ی التينامريکااستعمار مجدد 

که   و ھمکارانش را نيز از دست بدھد، اما در حالی تواند شکست بخورد تاريخ ثابت کرده است، که قدرت امپرياليستی می

 ابزارھای قدرت ۀتواند و خواھد توانست ھم ھای نظامی و قدرت اھرم ھای اقتصادی خود را حفظ کند، می يگاه پاامريکا

گونه  ھمان. کار گيرده غربی ب)در نيمکره ( را جھت استعمار مجدد منطقه، گام به گام، با متحد کردن منطقه جھت برتری

 را آغاز کردند، ئیی التين روند استعمارزداامريکاش ھای  نشان داد، بسياری از دولت ھا و جنب٢١ قرن ۀکه اولين دھ

ی را در دست گرفتند، بازاھا و شرکای تجاری خود ئھای منطقه  ھای دست نشانده شدند و رھبری سازمان جايگزين رژيم

  .را متنوع کردند

  .  جدا شوندامريکا استعماری ۀٰخواستند از نخبگان محلی وابسته به پروژ با اين ھمه، رھبران و احزاب قادر نبودند و نمی

ھا  آسيبپ پذير بودن کشورھای التين در برابر کاھش قيمت کاالھا، ترکيبی از متحدان سياسی ناھمگون و قادر نبودن آن

 به امريکا . استعماری خود سوق دادۀسوی بازسازی پروژه  را بامريکادر ايجاد يا تقويت فرھنگ ضداستعماری، 

سپس، .  از کودتاھا در ھندوراس و پاراگوئه حمايت نمودامريکا . ضربه زدئیاستعمارزداروند » ضعيف ترين حلقه«

ھای   سياسی بر رژيمۀ قضائيه و کنگره به عنوان اولين گام جھت راه اندازی يک حملۀقو/ قضاتتغييرواشنگتن با 

لی، پرو و السالوادور به مدار يچ و برزيل پرداخت و سرانجام کشورھای ديگر را در اکوادور، رجنتايناژيک در يسترات

  . کشاندامريکا

ه ی و بين المللی دوباره بئھای منطقه   خود را در سازمانۀُ سلطامريکارفت کرد،   که روند استعمارمجدد پيش درحالی

 را تضمين کرد که ئیھا ھای استعمارشده، اقتصادھای خود را خصوصی کردند و واشنگتن رژيم رژيم. دست آورد

  .انکار کرده بود) ھا را آن( ً قرض ھای کمرشکن بودند، ولی قبالخواھان گرفتن

  .مند ضداستعماری ونزوئال را ھدف قرارداد  در استعمارمجدد، دولت سرشار از نفت، پويا و قدرتامريکاھای  رفت پيش
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  :ک ھدف قرار گرفته استستراتيژيونزوئال به چندين دليل 

  . بودامريکای و جھانی ئطلبی ھای استعماری منطقه  اه، ونزوئال تحت رياست چاوز، مخالف جاول

ويژه در کارائيب و ه ی التين و بامريکاھای ضداستعماری در سراسر  ، کاراکاس جھت تقويت و ترويج رژيمدوم

  .ی مرکزی، کمک مالی ارائه دادامريکا

 درآورد، مدارس ءآن را به اجرا، ونزوئال در يک دستور کار عميق و وسيع اجتماعی دولتی سرمايه گذاری کرد و سوم

دھد و جھت غذا و مسکن يارانه داده  و بيمارستان ساخت، آموزش و پروزش و مراقبت ھای بھداشتی مجانی ارائه می

ھای استعماری، بازسازی شده   در ميان دولتامريکاونزوئالی سوسيال دمکرات در تضاد با نابودی دولت رفاه . شود می

  . است

ک در دستور کار امپرياليستی واشنگتن ستراتيژيويژه نفت، يک ھدف ه ی ونزوئال بر منابع طبيعی، بل ملوکنترچھارم، 

  .است

ی التين کاھش داد و يا حذف کرد، اما امريکا ۀطور موفقيت آميزی متحدان ونزوئال را در بقيه  بامريکاکه  درحالی

  .زانو درآوردن ونزوئال شکست خورده استه  جھت بامريکاھای مجدد  تالش

  .که رفراندوم جھت اعالم جرم عليه چاوز شکست خورده بود طوری کودتای خنثی شده شکست خورد؛ ھمان

  . و حمايت مالی از انتخابات جھت سرنگونی دولت ونزوئال شکست خوردامريکاھای  تحريم

  .ی جمعيت يا ارتش را کسب کندئواشنگتن قادر نشد که فشاور بياورد و حمايت توده 

  .ھای استعماری موفق بوده اند، در ونزوئال شکست خورده اند ی کودتا، که در جاھای ديگر در تحميل رژيمتکنيک ھا

 در سراسر قاره، به يک جنگ چندجانبه، مرئی و نامرئی نظامی، سياسی، اقتصادی و فرھنگی متوسل شده امريکا

  .است

. منصوب کرده است» رئيس جمھور موقت«به عنوان  را  - اما دست نشانده - گوايدو، يک ناشناختهکاخ سفيد خوان 

ر جھت تبليع گوايدو و تأمين لاھا د واشنگتن ميليون.  محل خود برای کنگره انتخاب شده بودۀ رأی در ناحي٢۵٪گوايدو با 

ام ھای خودپندار حقوق بشری ھرينه کرد که دولت ونزوئال را بدن ھا و سازمان) ُان جی ا(ھای غيردولتی  مالی سازمان

  .ندازد را بر نيروھای امنيتی به راه بيکند و حمالت خشونت آميز

ه ب» رئيس جمھور قانونی«ھای دوباره استثمار شده را در منطقه به صف کرد که گوايدو را به عنوان  رژيمکاخ سفيد 

  .رسميت بشناسند

لمان را به خدمت گرفت تا ونزوئال را ايزوله اويژه انگليس، فرانسه و ه ، ب اروپاۀاتحادي ۀواشنگتن چندين کشور برجست

ھای  ھای بشردوستانه، و خودداری از کارکردن با صليب سرخ و ديگر سازمان اصطالح کمکه  از طريق بامريکا. کنند

  .کاری در جمعيت ونزوئال است دنبال نفوذ و خرابه مستقل ب

. ن کردي رئيس جمھور ونزوئال تعي- سرنگونی مادوروۀ را به عنوان لحظروریب ف٢۴ و ٢٣روزھای تعطيل کاخ سفيد 

 . دروغ ھای واشنگتن اضافه کردۀ بود، که دروغی ديگر به ھمامريکانظير برای  اين شکستی بی

 - می پيوندندامريکاکنند و به ايوزيسيون حمايت مالی شده توسط   ادعا کرد که نيروھای مسلح ترک خدمت میامريکا

رغم رشوه ھا و وعده و عيدھا،  علی.  ھزار نفر نيروھای مسلح ترک خدمت کردند٢۶٠ نفر، کم وبيش از ١٠٠ تنھا

  .ارتش به مردم و دولت و قانون اساسی ونزوئال وفادار ماند
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جز چند دوجين از ه ب. کنند کنند و صدھا ھزار نفر از مرز عبور می در ونزوئال قيام می» مردم«واشنگتن ادعا کرد که 

تر از چند صد نفر  گونه قيامی صورت نگرفت و کم کردند، ھيچ که مولوتف کوکتل پرتاب می  کسانی-ل و اوباشذارا

  .سعی کردند از مرز عبور کنند

 به هآماد» تظاھر کنندگان«ن مرزی برزيلی اپاسدار.  در انبارھای کلمبيا باقی ماندامريکا» ھای کمک«ُچندين تن از 

  . را جھت مسدود کردن عبور آزاد به مرز فرستادندامريکاسط  توۀخدمت و کمک مالی شد

ھای آتش  کردند، به آتش کشيدند، افشاء شدند و کاميون حمل می» کمک«حتی تحريک کنندگانی که دو کاميونی را که 

تحريم  غيرقانونی درآمدھای صادرات ونزوئال توسط واشنگتن، ۀدليل مصادره ب. گرفته درکنار مرز کلمبيا باقی ماندند

  .  تا اندازه ای موفقيت آميز بوده استامريکاصادرات نفت ونزوئال توسط 

 را  دوباره ترمپ رئيس جمھورمنصوب -  خصمانه ای تصويب کرد و گوايدو ۀگروه دوباره استعمار شده ليما قطعنام

  . منصوب کرد، اما تعداد کمی از رأی دھندگان در منطقه رأی خودشان را جدی گرفتند

  

  ه گيرینتيج

رود؟ چرا کاخ سفيد نتوانست ونزوئال را دوباره استعمار کند،  از کشورھای استعمارشده چه انتظاری جھت خدمت می

  کرد؟) ًمجددا استعمار(ی التين را امريکاگونه که بقيه  ھمان

ن با شرايط ی التين در خدمت بازکردن بازارھای خود به روی سرمايه داراامريکا ۀکشورھای دوباره استعمار شد

ارزان، ثبات اقتصادی و سياسی برمبنای سرکوب طبقات ) نيروی کار(آسان، با ماليات کم و ھزينه ھای اجتماعی و کار

  .ی و مبارزات ملی ھستندئتوده 

 حمايت کنند و طبق دستور، امريکاھا، کودتاھا و تھاجمات نظامی  رود که از تحريم ھای استعمار شده انتظار می از رژيم

  .سنل نظامی ارائه دھندپر

 امريکای به ئھای منطقه   ھستند؛ در سازمانامريکاھای بين المللی و مذاکرات در مدار  ھای استعمار شده در جنگ رژيم

  .کنند طور کامل پرداخت میه و بمعين  وقت هبدھند و قروض خود را  رأی می

، با ئیکاری و تقلب در انتخابات و تصميمات قضا  استعمار شده بايد اطمينان حاصل کنند که با دستًکشورھای مجددا

  . حذف کانديداھا و مقامات ضداستعماری و دستگيری فعاالن سياسی، نتايج مطلوبی برای واشنگتن داشته باشند

ھا در  سازند و قطعنامه ھا را به نيابت آن ھای استعمار شده نيازھا و خواسته ھای واشنگتن را برطرف می رژيم

  .دھند ارائه میی ئنطقه ھای م سازمان

 را ترويج امريکارھبری ه دھند که مداخله ب را ترويج میگروه ليما ی مانند ئھا بلوک ھای منطقه  در مورد ونزوئال، آن

  .کنند

کنند   را بازيافت میامريکای ئکند، متحدان استعمارشده، تبليغات رسانه  که واشنگتن اقدام به بی ثباتی ونزوئال می درحالی

  .دھند ای اپوزيسيون فراری و پناھندگان پناھگاه ارائه میو بر

طور خالصه، نخبگان دوباره استعمارشده، چپاول داخلی کشورھای خود و پيروزی ھای خارج از کشور را برای ه ب

  .کنند واشنگتن تسھيل می

نه ھای عمومی را خاطر رھبران ملی گرا و سوسياليست که ثروت ھای خصوصی را دوباره عمومی و ھزيه ونزوئال، ب

 را جھت تسخير دوباره شکست امريکاکاران دوباره توذيع کردند، توانست مقاومت کند و  بين کارگران، دھقانان و بی

  .دھد
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تحت رھبری چاوز، ونزوئال نيروھای نظامی و امنيتی وفادار به قانون اساسی را در راستای يک دستور کارمحبوب 

 ئیونزوئال اطمينان حاصل کرد که انتخابات و منصوب شدگان قضا. ستخدام کرداجتماعی اقتصادی و ضداستعماری ا

  .ھای اکثريت باشند آزاد و در خط سياست

ھای کمک   و سازمانامريکاھای نظامی   ھا اطمينان حاصل کردند که مشاوران نظامی، مستقل از مأموريتئیونزوئال

  . ه دولت ملی گرا خائن ھستندکنند و نسبت ب رسانی باشند که کودتاھا را طراحی می

ھای اجتماعی و کاھش شديد فقر و نابرابری، به تقويت تعھدات خود جھت  رفت سوسيال دمکراسی ونزوئال، با پيش

  .ارزش ھای درون فرھنگی و حاکميت ملی کمک کرد

اروپا، ونزوئال حمايت  ۀی التين و اتحاديامريکا در سراسر امريکارغم جمع آوری دست نشاندگان استعماری توسط  علی

دست گرفتن رسانه ھای جمعی جھانی، نتوانسته است در افکار ه رغم ب واشنگتن علی. ی را تحکيم کرده استئتوده 

، واشنگتن فاقد حمايت جھانی » نظامیۀگزين« مبنی بر امريکارغم تھديدات  علی. عمومی در مقياس جھانی نفوذ کند

ی امريکا ۀبه عالوه، کشورھای استعمارشد. ر مقياس بزرگ، واشنگتن مردد استدر مقابله با مقاومت طوالنی و د. است

ی مواجه ئ منطقه ۀاروپا با تجزي. رو ھستنده ھای اقتصادی و اجتماعی داخلی و مقاومت سياسی روب التين با بحران

  .واشنگتن با تقسيمات حزبی و بحران قانون اساسی شکاف برداشته است. است

 را ئیتواند موج جديدی از مبارزات استعمارزدا ھای افراطی در واشنگتن جھت شکست ونزوئال، می ناتوانی امپرياليست

 درون و پائين  رأی دھندگان خود بهئی را مجبور سازد که به منظور استعمارزداامريکابه حرکت درآورد، و می تواند 

  .ندازدنظر بي) کشور خود(

  

  :. نويسندهۀدربار

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