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 Political  سياسی

  
  )توفان(حزب کار ايران 

  ٢٠١۶ می ١۴

  ی التين،امريکادر " دموکراتيک"کودتاھای 
  امريکا نوين امپرياليسم ستراتيژيک سياست 

اين امپرياليسم تا توانسته برای حفظ و موقعيت . ستامريکا امپرياليسم ی التين محل تاخت و تاز بی شرمانهامريکا

حکومتھای . اقتصادی و سياسی خويش در اين قاره به جنايت، کودتا، تجاوز مستقيم، خرابکاری و فشار دست زده است

نچه از استقاللی  ھستند و يا چناامريکای التين يا نوکران مستقيم دست به سينه و عمال امپرياليسم امريکاممالک 

  .برخوردار باشند، ھميشه آماج خرابکاری و محاصره اقتصادی اين امپرياليسم يکه تاز قرار داشته و دارند

 سال است که به ۶٠ استقالل خويش را حفظ کند، بيش از امريکاکوبای انقالبی که توانست در مبارزه با امپرياليسم 

 به امريکاروزی نيست که .  قرار داردامريکاتصادی امپرياليسم صورت ضد انسانی و غير قانونی در محاصره اق

خرابکاری در امور اقتصادی، سياسی، فرھنگی، تبليغاتی وحتی تالش برای ترور رھبران کوبا، که قتل عمد است، 

، ارجنتاينيلی، برزيل، چ در طول قرن بيستم تا به امروز مدافع ھمه حکومتھای کودتاچی در امريکا. دست نزند

اين کشور غارتگر ھرگز . بوده است... گواتماال، اکوادور، مکزيک، بوليوی، نيکاراگوئه، پاراگوئه، پاناما و ونزوئال و

ی التين را که از جانب آنھا برای خود خطری حس می کند، تحمل امريکانمی تواند وجود حکومتھای ملی و مترقی در 

 نظامی نيز دارد، زيرا در شرايط جنگی، خطر صدمه پذيری تيژيکسترا يک ارزش امريکای التين برای امريکا. نمايد

  .از جبھه جنوبی خويش را منتفی می گرداند

 با حضور و تالشھای امپرياليسم چين در جھان و سياست توسعه طلبانه آرام و بدون سرو صدای وی، امپرياليسم ًاخيرا

 چين با نفوذ در اين قاره به تالشھای خويش در .رو شده استه ی التين روبامريکا با رقيبی سرسخت در امريکا

 موجود پاناما، ادامه می دھد، که ۀِجديد اتصال اقيانوس اطلس به آرام، به موازات تنگۀ نيکاراگوئه برای ايجاد يک تنگ

م از ست، ھم از نظر اقتصادی و ھامريکا پاناما که زير نفوذ امپرياليسم ۀباره از اھميت تنگ يکه در صورت تحقق آن ب

در کنار اين . ی التين افزايش خواھد دادامريکانظر نظامی و سياسی، با شتاب فزاينده کاسته می گردد و نفوذ چين را در 

ی امريکار در الر و کاھش نفوذ دالی التين، ما با تالش اين کشور برای تضعيف ارزش کاذب دامريکاِيورش چين به 

فريقای جنوبی، ابرزيل، روسيه، ھندوستان، ( کشورھای بريکسۀدر اتحاديرو ھستيم که در شکل نفوذ چين ه التين روب

 به تجارت پاياپای و يا استفاده از يک ارزش دالرامپرياليسم چين تالش دارد با دور زدن نفوذ . بازتاب می يابد) چين

.  کاسته می شودمريکااپولی مورد توافق در اين ممالک بپردازد که به شدت از نفوذ و نظارت ارتباطات مالی جھانی 

اين .  که پايان ابزار سلطه گری و غارت ساير ممالک است، قابل پذيرش نيستدالر فروپاشی ارزش امريکابرای 
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کودتاھای .  به مبارزه بی امان و مستمری عليه موارد برشمرده دست بزندامريکاعوامل باعث شده است که امپرياليسم 

 در زير امريکانگی برای بی اعتباری اين حکومتھا، از زمره ابزاری است که و ھجوم تبليغاتی و فرھ" دموکراتيک"

  .شعارھای عامه پسند، ھمراه با طرحھای انقالب مخملی به کار می گيرد

ند، چيزی بيش از امشھور" چپ" به عنوان حکومتھای ًی التين بر سر کار می آيند و معموالامريکاحکومتھائی که در 

ی التين ھستند که امريکای در اين کشورھا نيستند، آنھا آن بخش از بورژوازی سرمايه داری حکومتھای بورژوازی مل

بودن اين حکومتھا نه از " چپ. "ئی مقاومت می کنندامريکادر مقابل تھاجم سياسی و تا حدودی اقتصادی انحصارات 

تند، بلکه تنھا از اين نظر است که اين نظر است که آنھا خواھان حکومتھای کارگری و سوسياليستی در اين ممالک ھس

ئی از شريانھای اقتصادی اين کشورھا کاسته شود و امريکا و کنسرنھای امريکاآنھا خواھان آنند که نفوذ امپرياليسم 

عدالت اجتماعی بدون از بين بردن مناسبات حاکم سرمايه داری در اين ممالک مستقر شود و آنھا قادر باشند بدون 

آنھا خواستار مالکيت اجتماعی بر وسايل توليد .  شمالی به اتخاذ تصميمات سياسی مستقل دست بزنندیامريکافشارھای 

از طريق استقرار ديکتاتوری پرولتاريا بر مبنای يک انقالب قھرآميز سوسياليستی نيستند، بلکه بر اين پندارند که می 

  . ئی و فشار بر آنھا حفظ کنندامريکاکنسرنھای توانند استقالل ملی کشور خويش را در مماشات با امپرياليسم و 

در اينجا اضافه کنيم که حکومتھای بر سر کار در اين کشورھا، حکومتھای بورژوائی بوده و به نسبت دوری و يا 

 بيشتر و يا کمتر در فساد و کسب امتيازات شخصی و ،نزديکی آنھا به اقشار و طبقات تحتانی جامعه و طبقه کارگر

ر ييپاره ای از آنھا راه حل برای نابودی فقر را، نه در کسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا و تغ. وطه ورندخانوادگی غ

مناسبات توليدی حاکم، بلکه در مساوات طلبی خرده بورژوائی و توزيع ثروتھای جامعه بدون توجه به لزوم توسعه توليد 

 امريکاامپرياليسم . ِساد و رانت خواری خويشاوندی نيستھيچ حکومت بورژوائی خالی از ف. و ثروت افزائی می بينند

نيز با توجه به نفوذی که سالھا در اين ممالک داشته و از نقاط ضعف اين دولتھا آگاه است تالش می کند از اين نقاط 

رھا  تالش دارد که رھبران اين کشوامريکا. ضعف بورژوازی برای کسب تمام قدرت در دست خويش سوء استفاده نمايد

امپرياليسم برای نيل به مقاصد خود با يک . را بخرد و يا برای آنھا پرونده سازی کند، تا ھمواره عوامل مطيع آنھا باشند

برنامه ريزی طوالنی، با استفاده از تزلزل خرده بورژوازی و خرابکاری سرمايه بزرگ و انحصاری و نفوذ تاريخی 

  .  ئی وارد کارزار می شودامريکاکنسرنھای 

 ونزوئالی انقالبی به ما نشان می دھد که سرمايه داری وابسته به کنسرنھا از طريق احتکار مواد غذائی و ۀنمون

 تالش می کنند با ايجاد تزلزل روحی به ويژه در ميان امريکانيازمنديھای عمومی مردم و از طريق محاصره اقتصادی 

، ارجنتاينرا در بوليوی،   که آنامريکاسياست .  فراھم آورندر از درون راييِقشر خرده بورژوازی متزلزل، زمينه تغ

برزيل به کار برده است، عبارت است از تبليغات گسترده و پخش اکاذيب و جعليات برای ايجاد يک فضای مسموم و 

ش نامطمئن، بسيج توده ھای ناراضی بر گرد پاره ای مسايل درست و بيشتر نادرست و جعلی با زور تبليغات و تشوي

 و يا استفاده از نقاط ضعف اين ء قضائيه و مقننه نفوذ می کنند تا از طريق عوامل خود در اين قواۀآنھا در قو. عمومی

آنھا مطبوعات و خبرنگاران از قبل خريداری شده را ھمراه با قضات . ، راه بی اعتبار کردن حکومتھا را پيدا کنندءقوا

به ميدان می فرستند تا با خرابکاری دائمی و ايجاد تزلزل در يک ... ر ودستگاه دادگستری و مراجع مشکوک حقوق بش

نخست سياستھای " دموکراتيک"اوباما به عنوان سخنگوی کودتاھای . به مقاصد خود نايل شوند" دموکراتيک"انتخابات 

می کند که از اين دخالتھا  در اين کشورھا را بدون ترس مورد انتقاد قرار می دھد و سوگند ياد امريکا نظامی ۀکودتاگران

ِ بعد از سالھا جنايت و غارت عمالش در اين کشورھا، بعد از ًانتقاد اوباما طبيعتا. ی التين پرھيز کندامريکادر آينده در 
ده ھا سال پس از .  کبريت بی خطر استًئيھا، طبيعتاامريکاگذشت سالھا از مرگ اين مستبدان و ھمکاران وھمدستان 
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ولی ھمين اشاره به اين جنايات . ديگر نمی شود کسی را به مجازات اعمالش رسانيد.. ھا، ويدالھا وجنايات پينوشه 

، گرد و خاک کردن و امريکائی ھا در گذشته خود گويای تدارک جنايات بعدی است که انتقاد از خود امپرياليسم امريکا

  . اين بازی جديد سياسی استۀِحرکت نخست مھر

 در دست داشتن حکومت جمھوری اسالمی ايران در ارجنتايندر مورد سرپوش گذاردن حکومت آنھا با پخش جعليات 

، توسط عمال خود در دستگاه دادگستری، به تبليغ برخاستند و مطبوعات مزدور ارجنتاينترور يھوديان، عليه حکومت 

، آنھا عوامل خود را به خيابانھا اين جعليات را به افکار عمومی بدل ساختند" آزادی ھای بی قيد و شرط"با تکيه به 

 را در بانکھای خارجی مسدود نموده و حتی يک دادگاه نيويورک مانع از پرداخت ارجنتاينآورده و ثروتھای دولت 

سرمايه "(ھج فوندھا" حاضر نيست به فشار ارجنتاين شد به اين بھانه که دولت ارجنتاين ميليون بدھکاری به دولت ۵٣٩

تن در دھد که در زمان ورشکست کردن ) توفان-  به قمارھای پر خطر در بورس دست می زنندداران بورس باز که

، آنھا اغلب اوراق قرضه ھای دولتی را به بھای نازل غصب کرده و حاضر نشدند و نيستند تابع تصميم ارجنتايندولت 

 را نقض حق حاکميت امريکا  اين عمل دولتارجنتايندولت .  شوندارجنتايناصالحات ارزی، مالی و بانکی دولت 

 به قدری به اين تحريکات ادامه داد و خرابکاری امريکاامپرياليسم . کشورش دانست و به ديوان عالی الھه شکايت کرد

با روی . عامل خود را بر سرکار آورد" کودتای دموکراتيک"کرد تا توانست با اعمال نفوذ در انتخابات با انجام يک 

 آزاد شد و وضعيت ارجنتاينتمام ثروتھای مسدود دولت ) Mauricio Marci"(يو ماسریماريس"کار آمدن آقای 

 ۀ پاک و منزه و دست نشاندۀمھراما با انتشار اسناد پاناما، کاشف به عمل آمد که اين . اقتصادی تا حدودی تکان خورد

  . ق پاناما استتار کرده است به اختالس مالياتی دست زده و با دزدی و غارت، ثروتھای خويش را از طريامريکا

در بوليوی تا کنون اين طرح با . به اجراء گذاردند... ئی ھا در ونزوئال و بوليوی و برزيل و امريکاھمين روش را 

رو شده است، ولی در ونزوئال با جعل اخبار و اعمال فشارھای اقتصادی و سياسی، انجام احتکار مواد ه شکست روب

رو شده اند که با ه ايه داران کالن و تنزل بھای نفت در بازار جھانی، به موفقيتھائی روبغذائی توسط کنسرنھا وسرم

 اين ممالک طبقات متمکن و باالی جامعه مشوق و ۀدر ھم. کسب سنگرھای جديدشان به خرابکاری ادامه می دھند

 و خرده بورژوازی ناراضی را به  متوسطۀموتور ايجاد آشوب و تزلزل ھستند که توانسته اند بخشی از اقشار باالی طبق

ی التين بوده و عضو سازمان بريکس است، به ھر وسيله امريکادر برزيل که بزرگترين کشور . انواع حيل بسيج کنند

خانم روسف که به عنوان بخشی . ای برای اعمال نفوذ حتی از طريق خريدن سياستمداران و يا تھديد آنھا دست می زنند

 ممالک اين چنينی دست ۀ در فسادھای معمولی برزيل و مزايای حکومتی، مانند ھمًزيل حتما بورژوازی برۀاز طبق

معاون وی . رو شوده داشته است، حال بايد با انگشت اتھام مشتی راھزن که چھره ھای ملکوتی به خود گرفته اند روب

د تحت اتھام و پيگرد به که در صورت سلب مقامش توسط مجلس خودفروخته به جای وی رئيس جمھور می شود خو

ِحال اين عنصر فاسد لباس نھی از منکر و امر .  قطوری برخوردار استۀعلت آلوده بودن به فساد مالی است و از پروند
وی عضو حکومت و معاون .  ضد خانم ويلما روسف در مجلس تحريک می کندهبه معروف را به تن کرده است و ب

  .  رياست جمھوری است؟

گوش به فرمان بودن آنھا مھم است .  فساد و يا جنايتکاری رھبران اين کشورھا مھم نيستۀ درجامريکايسم برای امپريال

  فروردين٢۵خبر گزاری ايسنا در تاريخ .  باشدامريکا امپرياليسم ۀو برزيل کشوری نيست که از نظر سياسی زير سلط

" معاونش را به کودتا عليه خود متھم کردرئيس جمھور برزيل " از زبان خانم روسف تحت عنوان ١٣٩۵ ]حمل[

  :نوشت
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 معاون خود را يک ًريزی شده، علنا  استيضاح در کنگره که برای يکشنبه آتی برنامهۀجمھوری برزيل در آستان رئيس"

افشای سخنرانی جنجالی معاون روسف که . کند توصيف کرد که برای رسيدن به قدرت تالش می” خائن و کودتاچی“

   .ای به بحران سياسی اين کشور داده است  عزل رھبر برازيليا آماده شده بود، ابعاد تازهبرای بعد از

اگر تاکنون ترديدی : جمھوری برزيل در سخنرانی تند خود گفت ، رئيس به نقل از خبرگزاری فرانسه، ديلما روسف

  .دوجود داشت که تمام اعتراضات به من يک کودتاست، االن ديگر چنين شکی وجود ندار

جمھوری برزيل بود که در آن وی در حال تمرين کردن يک   روسف به درز سخنان ميشل تمر، معاون رئيسۀاشار

  .سخنرانی برای زمانی است که روسف استيضاح شده و از قدرت کنار رفته است

قدرت را به  رياست جمھوری وی ۀپيشتر گفته شده بود که اگر روسف از قدرت برکنار شود، معاون وی تا پايان دور

  .گيرد دست می

کنيم؛ زمان  کننده زندگی می ما در زمانی عجيب و نگران. گران افتاده است نقاب توطئه: روسف عنوان داشت

االن مشخص شده که دو رھبر کودتا با قصد قبلی با يکديگر کار . ريزی برای کودتا و وانمود کردن و خيانت طرح

  .کنند می

تمر به . ی کنگره برزيل بود نام نبرد اما اشاره وی به ميشل تمر و رئيس مجلس سفال از ھيچ فردیًگرچه روسف علنا

  .رود، مشغول آماده کردن متن سخنرانی احتمالی خودش بوده است که روسف از قدرت کنار می فرض اين

ھای  اش از اتھامات وارده از جمله دستکاری حساب جمھوری برزيل به سختی برای نجات رياست جمھوری رئيس

  .کند  تالش می٢٠١۴دولتی برای سرپوش گذاشتن بر روی رکود در دوران انتخابات مجدد سال 

ی مثبت داد و اين بدين معناست که يک أ کنگره برزيل به ادامه روند استيضاح روسف رۀروز دوشنبه يک کميت

پس از . شود  در سنا انجام میئیھاگيری ن یأگيری بايد در مجلس سفلی انجام شود و اگر نظر آنھا ھم مثبت بود، ر یأر

 معاون وی جانشين ًشود و احتماال  شدن از قدرت عزل می  روزه و با ھدف دادگاھی١٨٠آن روسف برای يک دوره 

  .خواھد شد

 نتايج آن عصر ًگيری مجلس سفلی قرار است ساعت دو ظھر روز يکشنبه به وقت محلی انجام شود و احتماال یأر

  ".اگر نظر مجلس سفلی مخالف استيضاح باشد، روسف به کار خود ادامه خواھد داد. ودش ھمان روز اعالم می

تجارب ھمه ممالکی که در آنھا بورژوازی مستقل سياسی بر سر کار است، نشان داده است که اين طبقه قادر نيست به 

ا يک پايشان به مالکيت مقدس بورژوازی ملی اين کشورھ. امر استقالل سياسی و قطع نفوذ کامل امپرياليسم نايل آيد

سرمايه . خصوصی وصل است و ناچارند در تحليل نھائی از مناسبات سرمايه داری که از آن برخاسته اند، حمايت کنند

راه .  داشته باشد در جھان وجود ندارد و توھم محض است کارگر شرمۀاستثمار طبقکه از " عادل و منصف"داری 

 ھای سياسی و اقتصادی اش در اين ممالک، تنھا با تکيه بر پرولتاريا و زحمتکشان شھر پيروزی بر امپرياليسم و دسيسه

 سنگرھای قدرت ارتجاع در ۀو ده، ھمراه با خرده بورژوازی انقالبی و توسل به قھر انقالبی برای درھم کوبيدن ھم

ی التين نمی شود، امريکائی در امريکابا سرمايه داری و کنسرنھای . نظام حاکم سرمايه داری اين ممالک ممکن است

فقط قطع نفوذ کامل آنھا با تکيه به قدرت توده ھای . چانه زد، نمی شود مماشات کرد و چپاول نسبی آنھا را پذيرفت

ستمديده مردم و به صورت قھرآميز با ھدف کسب قدرت سياسی و استقرار سوسياليسم است که می تواند تنھا راه نجات 

  نھم بدون رھبری حزب پرولتاريائی غيرممکن استاين ممالک باشد که آ

 ٢٠١۶ سال یـ م١٣٩۵  ]ثور[ ارديبھشت ماه١٩۴ ۀبر گرفته از توفان شـمار

 )توفان(ارگان مرکزی حزب کار ايران


