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   سالح جنگ اقتصادیۀمثابه قاچاق ب
قل عمومی و ديگر مشکالت اجتماعی به نارضايتی ونزوئالئيھا از کمبود خواربار، قطع آب و برق، اخالل در حمل و ن

حتی بسياری از اعضای حزب حاکم، حزب متحد سوسياليستی ونزوئال به ضعف . کار مقامات دولتی دامن می زند

موقع به دشواريھا، مقابله با ستون پنجم در نھادھای دولتی، مجازات مقامات فاسد اعتراض می ه رھبری در واکنش ب

  . اينھا ھمراه با تشديد اثرات منفی جنگ اقتصادی تحميلی عليه ونزوئال سوءاستفاده می کنندۀمخالفان از ھم. کنند

 در ونزوئال بوليواریدر طول سالھای برقراری حاکميت . در اين جنگ گسترده، قاچاق نقش ويژه ای بازی می کند

 خواربار، ۀ بارھا تصريح کرد که حذف خصمانھوگو چاوز . توأم با موفقيتھای متناوب با قاچاق ادامه داردۀمبارز

، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی از بازار، خسارات عظيمی به اقتصاد کشور وارد می الکترونيککاالھای مصرفی، 

 هئی آنھا از کارشکنی اقتصادی سازماندھی شده بامريکااو بارھا تأکيد می کرد، که دشمنان سياسی او و مديران . آورد

، جانشين ھوگو چاوز نيکوالس مادورو.  مافيای تجاری و قاچاقچيان، در جھت اھداف براندازانه استفاده می کنندۀواسط

  .سخن ديگر، با عوامل بی ثبات سازی و سيستم قاچاق سازمان يافته مواجه گرديده ھم باالجبار با قفسه ھای خالی، ب

 پادرينو الپس،نرال جعمليات را . اچاقچيان اعالن جنگ داده استرھبری سياسی و نظامی ونزوئال در حال حاضر به ق

معبرھای «برای نظارت بر گذرگاھھا و . ژيک نيروھای مسلح کشور فرماندھی می کنديسترات عمليات قطعاتفرمانده 

عبور زمان .  ھزار نيروی نظامی جلب شده است١٧در مرز با کلمبيا که به صدھا مورد بالغ می شود، بيش از » سياه

  . بامداد ممنوع اعالم شده است۵ تا ١٨، برای وسايط حمل و نقل از ٢٢از مرز برای افراد، در ساعات شب از ساعت 

پر .  ھزار ليتر بنزين کشف و ضبط شد٢٢تنابھی کاالی قاچاق، از جمله، عدر اولين پنج روز غربالگری فعال، مقادير م

 قاچاقچيان از .ر تمام می شودال د۶۵، در کلمبيا در حدود (!)ت  سن٧۵کردن مخزن سوخت اتوموبيلھا در ونزوئال 

در اولين گزارشات از روند عمليات، گفته می شود، که ارتشيان . قاچاق بنزين بيش از قاچاق مواد مخدر سود می برند

  .را تخريب کردند» معبر سياه« تن خواربار و دارو جلوگيری نموده و چندين ده ١٣۴از حمل 

، مشھور با سازش ناپذيری خود در مقابل قاچاقچيان در کنفرانس مطبوعاتی تاچيرا، استاندار استان مرزی ويلما مورا

حساب سود حاصل ه  ميليون نفر در خارج از آن ب١٠ ميليونی ونزوئال، بيش از ٣٠ جمعيت ۀاظھار داشت، که در ساي

ای سرقتی از مردم ونزوئال، يعنی قاچاقھا اصول  اين کاالھۀھم«استاندار تصريح کرد که . از قاچاق زندگی می کنند

که قانون مراعات نمی شود، اعتبار حاکميت نيز تضعيف می گردد، نرخ ارز  اخالقی را تضعيف می نمايند، از آنجائی

  .» گروھھای جنايتکار از محل اين سودھای نامشروع تأمين می گرددۀبا بی ثباتی مواجه می سازد، و بودجرا ملی 
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 دولت با چريکھا، سازمان شبه نظامی ۀت مذاکره کنندأر سابق کلمبيا و يکی از اعضای ھي، سناتوپيداد کوردوبا ۀعقيده ب

 حمايت می شود، يک تھديد واقعی برای امريکاراستگرای کلمبيا که از طرف سازمان سيا و ضد اطالعات ارتش 

و ) ٢٠٠٩در سال (، رئيس جمھور ھندوراس الئیميال س ھمين سازمان در سرنگونی اتفاقاً . ونزوئال محسوب می شود

شرکت اين سازمان شبه نظامی در . شرکت داشت) ٢٠١٢در سال (، رئيس جمھور پاراگوئه فرناندو لوگوسقوط 

 اين گروه را ۀ، بودجکوردوبائيد أبنا به ت. گرفت، ثابت شده استآشوبھای خيابانی در شھرھای ونزوئال، که دھھا قربانی 

بخش قابل .  شده استتعيين وظيفه اصلی آن در چشم انداز نزديک ۀمثابه  ب مادورون می کند، و سرنگونی واشنگتن تأمي

درآمدھای . ل می کندوکنترنظامی  قاچاق بنزين و مواد سوختی و روغنکاری از ونزوئال را اين سازمان شبه ۀمالحظ

 از انجام مذاکراتی واشنگتن.  ونزوئال می گرددمالی اضافی صرف خريد تسليحات، ايجاد پايگاھھای پشتيبانی در خاک

 برای دستيابی به صلح در کلمبيا در ھاوانا جريان فارکت نمايندگی أھي و سانتوست نمايندگی دولت أکه در بين ھي

دامن زدن به آتش مناقشه .  در اين کشور را تھديد می کندامريکادارد، ناخرسند است، چرا که وجود پايگاھھای نظامی 

  . ونزوئال، يکی از روشھای توجيه حضور نظامی يانکی در منطقه است-مرز کلمبيادر 

 دريای ۀی التين و حوزامريکا» بالقوه دشمن«و کشورھای » دشمن« کشورھای ۀ عليه ھمامريکاجنگ اقتصادی دائمی  

 ونزوئال، ل از کشورھایشکمت، )آلبا(ی التين امريکا خلقھای بوليواری ۀکشورھای اتحادي. کارائيب پيش برده می شود

واشنگتن .  بی ثبات سازی شمرده می شوندۀ و برخی کشورھای ديگر اھداف اولياکوادور، کوبا، بوليوی، نيکاراگوئه

 تشکيل گرديد، مردود می ھوگو چاوز و فيدل کاستروابتکار ه  ب٢٠٠۴ی اتحاديه را که در سال ئسمتگيری برنامه 

امپراتوری ھمچنين سعی می کند .  بر مبنای سوسياليسم، دفاع جمعی از استقالل مشترکۀھمگرائی جامع، توسع: شمارد

ی ئيل، که دولت آنھا ھمگرائی منطقه  و برزارجنتاين غربی مانند ۀنيمکر» سنگين وزنھای«موقعيت اقتصادی و مالی 

  . گسترش می دھند، تضعيف نمايدامريکارا بدون مشارکت 

اين واقعيت از آنجا مشھود است که کارشناسان .  اقتصادی کوبا، ھيچ نياموختۀما از شکست نيم قرن محاصردولت اوبا

 ۀ بوليواری، حلقۀ با لجاجت متعصبانه سعی می کنند برای تخريب اتحاديامريکاوزارت خارجه و سازمانھای امنيتی 

  . کنندئیدی شناسا اقتصا-  مالیۀکمک عمليات مخفی، از جمله، از جنبه ضعيف آن را ب

 در کاخ سفيد از جلسه ای اعالم کرد که اطالعاتی راجع به نيکوالس مادوروت سال گذشته رئيس جمھور گسدر ماه ا

 ۀگفته ب. منابع معتبر کسب کرده، که در آن موضوع تشديد جنگ اقتصادی عليه ونزوئال مورد بحث قرار گرفته است

سقوط اقتصادی و شروع ) تقريبی(له تأکيد نموده، حتی زمان أبر اين مس يکاامر ماليهول وزارت ؤمقامات مس«مادورو، 

 ألۀمس«مادورو تصريح کرد که . » کرده اندتعيينھرج و مرج در ونزوئال را، شبيه آنچه که در مصر اتفاق افتاد، 

 کار کرده اند، که به آنھا چنان برنامه ای برای انجام اين.  مورد بحث قرار گرفتجلسهتشکيل دولت گذار نيز در اين 

 امپراتوری در مورد دولت ۀو چنين است برنام.  غيرمنتظره خواھد بودۀ، برای من يک ھديجلسهتفسير شرکت کنندگان 

  ؟»شما تصور می کنيد که مردم با اين برنامه موافقت خواھند کرد. گذار بورژوازی

آيد، ھنگام شروع مبارزه با قاچاق، دولت تصور ، معاون رئيس جمھور برمی خورخه آرئاساھمانطور که از اظھارات 

 منظمی را تدوين نموده که شامل شناسائی ۀ ملی مبارزه با قاچاق برنامۀکميت« وی، ۀگفته ب. روشنی از ابعاد آن نداشت

ری مراتب خيلی بيشتر از آنچه که طبق داده ھای آماه ما اعتراف می کنيم که ب.  می باشدئی جناۀتمام جزئيات اين گزين

. و اين بدين مفھوم است که ما بايد به اقدامات سختگيرانه تر و اصولی تر دست بزنيم. انتظار داشتيم، شناسائی کرده ايم

 ملی برای عموم ناشناخته بوده، اما خبرھای مربوط به تشکيل مراکز جديد مبارزه با قاچاق ۀشايد ھمه تصميمات کميت

  .ال عمومی مواجه گرديد استانھای مرزی ونزوئال با استقبۀدر ھم
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منظور ايجاد شرايط مساعد به رئيس ه دولت ب«: ات پيش رو در دولت توضيحاتی داد و گفتتغيير در مورد آرئاسا

 معاون رئيس جمھور، ۀگفته ب. » دادءت کامل خود و داوطلبانه استعفاأکابينه، در ھيجمھور مادورو برای تشکيل مجدد 

طوری که پيش بينی می شد، اصالحات در حکومت ه ب. » تيم مادورو بودئیتقاء کارآاين تصميم گام مھمی در جھت ار«

  . ساله، متخصص علوم اقتصادی سپرده شده است٧٨، اورالندو برگوونزوئال بر عھده 

انقالب در « رياست جمھوری خود بارھا راجع به ۀھوگو چاوز در آستان:  دشواری را بر عھده گرفته استۀوظيفبرگو 

 و، البته،   آنچه را که می خواست، انجام دھدۀاما او فرصت نيافت ھم.  مردم ونزوئال سخن گفتۀ به نفع ھم»انقالب

طرفدار برگو زمانی .  عليه ونزوئال مبذول داردامريکا مقابله با جنگ اقتصادی تحميلی ألۀبايد توجه زيادی به مسبرگو 

  . انجام اين وظيفه برخواھد آمدۀ، او از عھدمطمئناً . کم ندارد بود و چيزی از شجاعت، پشتکار و دورانديشی چه گوارا

***  

  :حواشی مترجم

.  عليه ونزوئال مربوط بدانيمامريکااين تصور اشتباه است ھر گاه نوشتار فوق را فقط به جنگ اقتصادی امپراتوری  

، با توجه به شرايط »دشمن« کشورھای ۀ عليه ھمامريکا حاضر نيز آمده، جنگ اقتصادی ۀھمانطور که در متن مقال

  .خاص ھر کشور ھمواره جريان داشته و دارد

 آغاز شد و کماکان ١٣۵٧ عليه ايران نيز از ھمان ابتدای پيروزی انقالب بھمن سال امريکاجنگ اقتصادی امپراتوری 

و تقويت مناسبات سوی توسعه ه  پس از سمتگيری ايران بامريکا جنگھا و تھديدات ۀکه، ھم ويژه اينه ب. ادامه دارد

 شدت باز ھم بيشتری گرفت و در پائيز بريکس گروهی التين و کشورھای امريکا اقتصادی با کشورھای آزاد - سياسی

، يعنی جھش ناگھانی ارزش برابری ارزھای خارجی نسبت به ارز ملی، از جمله، » ارزیۀحمل« در پی ١٣٩١سال 

 فکری انتخاب دولت ۀ لایر، موفق شد، زمين٣٠٠٠٠ تا باالی  لایر١٢۵٠٠ر امپراتوری از حوالیالنرخ برابری يک د

آقای روحانی حاصل مستقيم جنگ اقتصادی » اعتدال و اميد«سخن ديگر، دولت ه ب. شيخ حسن روحانی را فراھم نمايد

  . عليه ايران استامريکاو تبليغاتی 

 مبارزات و مقاومتھا ۀ، ھم»دشمن«ورھای  عليه کشامريکاصرفنظر از شدت و ضعف تمام مقابله ھا با جنگ اقتصادی 

 در واقع، يک نوع آشکار امريکادر مقابل جنگھا و تھاجمات نظامی، اقتصادی، سياسی، تبليغاتی و فرھنگی امپراتوری 

 کدام اھرمھا و ابزارھا می تواند ھر کشور دلخواه یاتکاه اين علت، که اين راھزن بين المللی ب. مبارزه با معلول است

  . برکنار می ماندأله اقتصادی قرار دھد، تحريم نمايد، ھمواره از صورت مسۀ نظامی يا محاصرۀرد حملرا مو

 علت را ۀ مبارزات با معلولھا، ھر قدر ھم جدی و شديد باشند، نمی توانند ريشۀاين يک واقعيت روشن است که ھم

بنا بر اين، برای مقابله با تھاجمات اين . رند پايان بگذاۀ نقطامريکا امپراتوری ۀبخشکانند و به تھاجمات ھمه سوي

 تعريف روشن از علت، يعنی ۀھيوالی جھانخوار و درھم شکستن اھرمھا و ابزارھای جنگی آن، بايسته است با ارائ

  . دادتغيير مالی مسلط بر جھان امروز، آن را -نظام سياسی، اقتصادی
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