دﺷﻣﻧﯽ و ﺗﻼش آﻣرﯾﮑﺎ ﺟﮭت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت وﻧزوﺋﻼ ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ طوﻻﻧﯽ و ﺷرم آور ﻣداﺧﻼت آﻣرﯾﮑﺎ در
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دھﮫ دوم ﻗرن  ١٩ﺑرﻣﯽﮔردد ...آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳراﺳر ﻣﻧطﻘﮫ از رژﯾمھﺎی راﺳتﮔراﯾﯽ ﺣﻣﺎﯾت
ﮐرد ،ﮐﮫ از ﺑﺎﻧﮏداری و اﻟﯾﮕﺎرشھﺎی ﺷرﮐتھﺎی ﺑزرگ آﻣرﯾﮑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن را
اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽﮐردﻧد ...ﻣﺗﻌﺎﻗب ﻧﺎﺗواﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺑرﻧده ﻧﺷدن ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﺧود ،واﺷﻧﮕﺗن ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ
ھرج و ﻣرج ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷد و ﺑﮫ ارﺗش اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﮐﮫ طﻐﯾﺎن ﮐﻧﻧد و ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺑرﮔرداﻧﻧد .آﻣرﯾﮑﺎ
ﺗﺣرﯾم ھﺎ را ﮐﮫ ﺑﺎ ﭘرزﯾدﻧت اوﺑﺎﻣﺎ ﺷروع ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ ﭘرزﯾدﻧت ﺗراﻣپ ﻋﻣﯾق ﺗر ﮐرده اﺳت .آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ دﻻر از
داراﯾﯽ ،و ﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﻧﻔت وﻧزوﺋﻼ را در آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺻﺎدره ﮐرده اﺳت .آﻣرﯾﮑﺎ) ،ﺧوان ﮔواﯾدو ﻏﯾرﻣﻧﺗﺧب( را ﺑﮫ
ﻋﻧوان رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺟدﯾد ﻗﺎﻟب ﮐرده اﺳت ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او دﺳﺗور داده ﺷده ﺗﺎ در ارﺗش ﺧرابﮐﺎری ﮐﻧد و ﺷورش ﺷود
و ﻗدرت را ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورد ...ﺷﮑﺳت آﻣرﯾﮑﺎ ﻗﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺑود ،ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣداﻓﻊ رأی دھﻧده از
دﺳتآوردھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود؛ ﮐﻧﺗرل ﻗدرت ﻣﺣﻠﯽ ﺧود؛ ﻣﻘﺎم و اﺣﺗرام ﺧود دﻓﺎع ﮐردﻧد .ﺑﯾش از  ٨٠درﺻد
از ﺟﻣﻌﯾت ،از ﺟﻣﻠﮫ اﮐﺛرﯾت اﯾوزﯾﺳﯾون – ﻣﺧﺎﻟف ﺣﻣﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﮐﺷورﺷﺎن ﺑودﻧد .ﺗﺣرﯾمھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش
ﺗورم ﮔﺷﺗﮫ و ﮐﻣﺑود داروھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣرگ ۴٠ھزار ﺷﮭروﻧد وﻧزوﺋﻼﯾﯽ ﺷده اﺳت ...آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن دھﮫ ھﺎ
اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﻠطﮫ آﻣرﯾﮑﺎ را ﺗﺟزﺑﮫ ﮐرده اﺳت؛ اﻣﺎ ھمﭼﻧﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردﻣﯽ ﻣوﻓﻘﯾت آﻣﯾز را از ﺟﻣﻠﮫ ،در
اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﮑزﯾﮏ ،ﺑﻠﯾوی و ﮐوﺑﺎ؛ ﺟﻧﺑشھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﻓق و ﻧﺗﺎﯾﺞ رأی ﮔﯾری ھﺎی ﺳﺎلھﺎی اﺧﯾر در ﺑرزﯾل،
آرژاﻧﺗﯾن ،اﮐوادور و وﻧزوﺋﻼ ﺧﻠق ﮐرده اﺳت .ﭘرزﯾدﻧت ﺗراﻣپ و ھمﮐﺎران ﻗﺎﺗل او ﭘﻣﭘﺋو ،ﺑوﻟﺗن و آﺑراﻣز ﻋﻠﯾﮫ وﻧزوﺋﻼ
اﻋﻼم ﺟﻧﮓ ﮐرده اﻧد ،اﻣﺎ آنھﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز ﺷﮑﺳت ﺧورده اﻧد .ﻣﺑﺎرزه اداﻣﮫ دارد.

ﺳﺎﺑﻘﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣداﺧﻼت آﻣرﯾﮑﺎ در وﻧزوﺋﻼ
ﻧوﺷﺗﮫ :ﺟﯾﻣز ﭘﺗراس
ﺑرﮔردان :آﻣﺎدور ﻧوﯾدی

آﻣرﯾﮑﺎ و وﻧزوﺋﻼ :ﯾﮏ زﻣﯾﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺧﯽ
»وﻧزوﺋﻼ دارای ﺑزرﮔﺗرﯾن ذﺧﺎﯾر ﻧﻔت در ﺟﮭﺎن اﺳت و آنھﺎ ﺻﺎﺣب آﻧﻧد و ﻣﺎ آنرا ﻣﯽﺧواھﯾم«
)ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻧﺎﺷﻧﺎس از رژﯾم ﺗراﻣپ(
ﻣﻘدﻣﮫ:
دﺷﻣﻧﯽ و ﺗﻼش آﻣرﯾﮑﺎ ﺟﮭت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت وﻧزوﺋﻼ ،ﺑﺧﺷﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ طوﻻﻧﯽ و ﺷرم آور ﻣداﺧﻼت آﻣرﯾﮑﺎ در
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن اﺳت ﮐﮫ ﺑﮫ دھﮫ دوم ﻗرن  ١٩ﺑرﻣﯽﮔردد.
در ﺳﺎل  ،١٨٢٣ﻣوﻧرو رﺋﯾس ﺟﻣﮭور آﻣرﯾﮑﺎ» ،دﮐﺗرﯾن ﻣوﻧرو« را ﺑﮫ ﻧﺎم ﺧود اﻋﻼم ﮐرد -ﺣق آﻣرﯾﮑﺎ ﮐﮫ دﺳت
اروﭘﺎﯾﯽ ھﺎ را از ﻣﻧطﻘﮫ ﮐوﺗﺎه ﮐﻧد ،اﻣﺎ آﻣرﯾﮑﺎ ﺟﮭت ﻣﻧﺎﻓﻊ اﻗﺗﺻﺎدی ،ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ ﺧود ﺣق ﻣداﺧﻠﮫ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
اﺑﺗدا ،طرح ﮐﻠﯽ ﻣراﺣل ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﻣداﺧﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ و ﻧظﺎﻣﯽ آﻣرﯾﮑﺎ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﯽ از ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷرﮐتھﺎی ﺑزرگ و
ﺑﺎﻧﮏھﺎ در ﻣﻧطﻘﮫ اﺳت و ﺟﻧﺑشھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﻣﺧﺎﻟف آنرا ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
اوﻟﯾن دوره از اواﺧر ﻗرن  ١٩ﺗﺎ دھﮫ ١٩٣٠ﻣﯽﺑﺎﺷد ﮐﮫ ﺷﺎﻣل ﺣﻣﻼت درﯾﺎﯾﯽ ،ﻧﺻب دﯾﮑﺗﺎﺗورھﺎی دﺳت ﻧﺷﺎﻧده آﻣرﯾﮑﺎ
و ﻣﻘﺎوﻣت اﻧﻘﻼبھﺎی ﻣردﻣﯽ ﺑرھﺑری ﭼﻧدﯾن رھﺑر اﻧﻘﻼﺑﯽ در اﻟﺳﺎﻟوادور )ﻓﺎراﺑوﻧد ﻣﺎرﺗﯽ( ،در ﻧﯾﮑﺎرﮔوﺋﮫ )آﮔﺳﺗو
ﺳﺎﻧدﯾﻧو( ،در ﮐوﺑﺎ )ﺧوزه ﻣﺎرﺗﯽ( ،و در ﻣﮑزﯾﮏ )ﻻزارو ﮐﺎر دﯾﻧﺎس( اﺳت.
ﺳﭘس ،ﻣداﺧﻼت ﭘﺳﺎﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ دوم آﻣرﯾﮑﺎ ،ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟتھﺎی ﻣردﻣﯽ و ﺳرﮐوب ﺟﻧﺑشھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،ازﺟﻣﻠﮫ
ﮔواﺗﻣﺎﻻ )در ﺳﺎل  ،(١٩۵۴ﮐودﺗﺎی ﺷﯾﻠﯽ )در ﺳﺎل  ،(١٩٧٣ﺗﮭﺎﺟم آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﺟﻣﮭوری دوﻣﯾﻧﯾﮑن )در ﺳﺎل ،(١٩۶۵
ﮔراﻧﺎدا) در ﺳﺎل  ،(١٩٨٣و ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ )در ﺳﺎل  (١٩٨٩را ﺷرح ﻣﯽدھﯾم.

در ﭘﺎﯾﺎن ،ﺗﻼشھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﺟﮭت ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت وﻧزوﺋﻼ )از ﺳﺎل  ١٩٨٨ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز( را ﺑررﺳﯽ ﻣﯽﮐﻧﯾم.
ﺳﯾﺎﺳت آﻣرﯾﮑﺎ ﻧﺳﺑت ﺑﮫ آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن :دﻣﮑراﺳﯽ ،دﯾﮑﺗﺎﺗوری و ﺟﻧﺑشھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ
ﺳرﻟﺷﮑر اﺳﻣﯾدﻟﯽ ﺑﺎﺗﻠر ٣٣ ،ﺳﺎل ﺧدﻣت ﺧود را در ارﺗش ﺑﮫ »ﻋﻧوان ﻣرد آھﻧﯾن ﺑرای ﮐﺳب و ﮐﺎر ﺑزرگ ،وال
اﺳﺗرﯾت و ﺑﺎﻧﮏداران  ...ﺧﻼﺻﮫ ﮐرد .ﻣن در ﺳﺎل  ١٩١۴ﮐﻣﮏ ﮐردم ﮐﮫ ﻣﮑزﯾﮏ ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻧﻔﺗﯽ آﻣرﯾﮑﺎ اﻣن ﺷود.
ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐردم ﮐﮫ ھﺎﺋﯾﺗﯽ و ﮐوﺑﺎ ﻣﮑﺎن ھﺎی ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑرای ﻧﺷﻧﺎل ﺳﯾﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺷود ،ﮐﮫ ﺳود ﺳﮭﺎم ھﺎ را ﺟﻣﻊ آوری
ﮐﻧد ...ﻣن در ﺗﺟﺎوز ﺑﮫ ﺷش ﺟﻣﮭوری آﻣرﯾﮑﺎی ﻣرﮐزی ﺑﮫ ﻧﻔﻊ وال اﺳﺗرﯾت ﮐﻣﮏ ﮐردم .ﻣن ﮐﻣﮏ ﮐردم ﮐﮫ
ﻧﯾﮑﺎراﮔوﺋﮫ را ﺑرای ﮐﺎخ ﺑرادران ﺑراون در ﺳﺎل  ١٩١٢-١٩٠٢ﭘﺎﮐﺳﺎزی ﮐﻧﻧد ...ﻣن ﺑرای ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺷﮑر آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ
ﺟﻣﮭوری دوﻣﻧﯾﮑن در ﺳﺎل  ١٩١۶ﻟﺷﮑر ﮐﺷﯽ ﮐردم .ﻣن در ﺳﺎل  ١٩٠٣ﮐﻣﮏ ﮐردم ﮐﮫ ھﻧدوراس ﺑرای ﺷرﮐت ھﺎی
ﻣﯾوه آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ﺧوب ﺑﺎﺷد ...ﺣﺎل ﮐﮫ ﺑﮫ ﻋﻘب ﻧﮕﺎه ﻣﯽﮐﻧم ،ﻓﮑر ﻣﯽﮐﻧم ﮐﮫ ﻣﯽﺗواﻧﺳﺗم ﺑﮫ آل ﮐﺎﭘون ﭼﻧد ﻧﮑﺗﮫ ای درس
داده ﺑﺎﺷم«!
در طول  ۴٠ﺳﺎل اول ﻗرن ﺑﯾﺳﺗم ،آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﮐوﺑﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد ،آنﺟﺎ را ﺑﮫ ﯾﮏ ﺷﺑﮫ ﻣﺳﺗﻌﻣره ﺗﺑدﯾل ﺳﺎﺧت و ﻣﻧﮑر
ﻗﮭرﻣﺎن اﺳﺗﻘﻼل او ﺧوزه ﻣﺎرﺗﯽ ﺷد؛ آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺷﺎوران و ﺣﻣﺎﯾت ﻧظﺎﻣﯽ اراﺋﮫ داد ﺗﺎ دﯾﮑﺗﺎﺗور اﻟﺳﺎﻟوادور ،رھﺑر اﻧﻘﻼﺑﯽ
ﻓﺎراﺑوﻧدو ﻣﺎرﺗﯽ را ﺗرور ﮐﻧد و  ٣٠ھزار دھﻘﺎن ﺑﯽزﻣﯾن را ﮐﮫ ﺑدﻧﺑﺎل اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ ﺑودﻧد ﺑﻘﺗل ﺑرﺳﺎﻧد .آﻣرﯾﮑﺎ در
ﻧﯾﮑﺎراﮔوﺋﮫ ﻣداﺧﻠﮫ ﮐرد ،ﻋﻠﯾﮫ رھﺑر ﻣﯾﮭنﭘرﺳت او آﮔﺳﺗو ﺳﺎﻧدﯾﺎﻧو ﺟﻧﮕﯾد و ﯾﮏ ﺧﺎﻧدان دﯾﮑﺗﺎﺗوری ﺑرھﺑری رژﯾم
ﺳﺎﻣوزا ﻧﺻب ﮐرد ﺗﺎ اﯾنﮐﮫ در ﺳﺎل  ١٩٧٩ﺳرﻧﮕون ﺷد .آﻣرﯾﮑﺎ در ﮐوﺑﺎ ﻣداﺧﻠﮫ ﮐرد ﺗﺎ ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻧظﺎﻣﯽ را در
ﺳﺎل  ١٩٣٣ﺑﮫ ﻣﺳﻧد ﻗدرت ﺑﻧﺷﺎﻧد و ﺷورش ﮐﺎرﮔران ﻗﻧدوﺷﮑر را ﺳرﮐوب ﮐﻧد .ﺑﯾن ﺳﺎلھﺎی ،١٩۵٨-١٩۵٢
واﺷﻧﮕﺗن ،ﺑﺎﺗﯾﺳﺗﺎی دﯾﮑﺗﺎﺗور را ﻣﺳﻠﺢ ﺳﺎﺧت ﮐﮫ اﻧﻘﻼب  ٢۶ژوﺋﯾﮫ ﺑﮫ رھﺑری ﻓﯾدل ﮐﺎﺳﺗرو را ﻧﺎﺑود ﮐﻧد .در اواﺧر دھﮫ
 ،١٩٣٠آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﮭدﯾد ﺑﮫ ﺣﻣﻠﮫ ﺑﮫ ﻣﮑزﯾﮏ ﮐرد ،زﻣﺎﻧﯽﮐﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻻزارو ﮐﺎردﯾﻧﺎس ﺷرﮐتھﺎی ﻧﻔﺗﯽ را ﻣﻠﯽ ﮐرد
و زﻣﯾن را ﺑﯾن ﻣﯾﻠﯾون دھﻘﺎن ﺑﯽزﻣﯾن ﺗﻘﺳﯾم ﮐرد.
ﺑﺎ ﺷﮑﺳت ﻓﺎﺷﯾﺳم ) ،(۴۵-١٩۴١ﯾﮏ ﺻﻌود ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﯽ از دوﻟتھﺎی ﺳوﺳﯾﺎل دﻣﮑرات در آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ﺑوﺟود آﻣد .اﻣﺎ
آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺧﺎﻟﻔت ﮐرد .در ﺳﺎل  ،١٩۵۴آﻣرﯾﮑﺎ دوﻟت ﻣﻧﺗﺧب ﮔواﺗﻣﺎﻻ ،رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﺟﮑوب آرﺑﻧز را ﺑدﻟﯾل ﻣﺻﺎدره و
ﺳﻠب ﻣﺎﻟﮑﯾت از ﻣزارع )ﮐﺷت( ﻣوز ﺷرﮐت ﻣﯾوه آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ ،ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧت .آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ١٩۶۴از ﮐودﺗﺎی
ﻧظﺎﻣﯽ در ﺑرزﯾل ﺣﻣﺎﯾت ﮐرد ،ﮐﮫ ارﺗش ﺑﮫ ﻣدت  ٢٠ﺳﺎل در ﻗدرت ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧد .آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ،١٩۶٣دوﻟت
دﻣﮑراﺗﯾﮏ ﻣﻧﺗﺧب ﺷده ﺧوان ﺑوش از ﺟﻣﮭوری دوﻣﯾﻧﯾﮑن را ﺳرﻧﮕون ﺳﺎﺧت و در ﺳﺎل  ١٩۶۵ﺑﮫ آنﺟﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﺑرد ﮐﮫ
از ﻗﯾﺎم ﻣردﻣﯽ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾد .آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ،١٩٧٣از ﮐودﺗﺎی ﻧظﺎﻣﯽ ﺑرای ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت ﺳوﺳﯾﺎﻟﯾﺳت رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﺳﺎﻟوادور آﻟﻧده ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻧﻣود و از رژﯾم ﮐودﺗﺎ ﺑرھﺑری ژﻧرال آﮔﺳﺗو ﭘﯾﻧوﺷﮫ ﺑﮫ ﻣدت ﺗﻘرﯾﺑﺎ  ٢٠ﺳﺎل ﺣﻣﺎﯾت
ﮐرد .ﻣﺗﻌﺎﻗﺑﺎ ،آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳﺎل  ١٩٨٣ﺑﮫ ﮔراﻧﺎدا و در ﺳﺎل  ١٩٨٩ﺑﮫ ﭘﺎﻧﺎﻣﺎ ﺣﻣﻠﮫ ﮐرد و ھر دو ﮐﺷور را اﺷﻐﺎل ﻧﻣود.
آﻣرﯾﮑﺎ در ﺳراﺳر ﻣﻧطﻘﮫ از رژﯾمھﺎی راﺳتﮔراﯾﯽ ﺣﻣﺎﯾت ﮐرد ،ﮐﮫ از ﺑﺎﻧﮏداری و اﻟﯾﮕﺎرشھﺎی ﺷرﮐتھﺎی ﺑزرگ
آﻣرﯾﮑﺎ ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻣودﻧد و ﻣﻧﺎﺑﻊ ،ﮐﺎرﮔران و دھﻘﺎﻧﺎن را اﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﯽﮐردﻧد.
اﻣﺎ در اواﯾل دھﮫ  ،١٩٩٠ﺟﻧﺑشھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻗدرتﻣﻧدی ﺑرھﺑری ﮐﺎرﮔران ،دھﻘﺎﻧﺎن ،ﮐﺎرﻣﻧدان)ﭘزﺷﮑﺎن و ﻣﻌﻠﻣﺎن(
ﻋﻣوﻣﯽ طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ،اﺗﺣﺎد ﻧﺧﺑﮕﺎن ﺣﺎﮐم داﺧﻠﯽ و آﻣرﯾﮑﺎﯾﯽ را ﺑﮫ ﭼﺎﻟش ﮐﺷﯾدﻧد .در ﺑرزﯾل ،ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔران روﺳﺗﺎﯾﯽ
ﻗوی  ٣٠٠ھزار ﻧﻔری )ام اس ﺗﯽ( ﻣوﻓق ﺑﮫ ﻣﺻﺎدره زﻣﯾنھﺎی ﺑزرگ ﺷﺧمزده ﺷدﻧد .در ﺑوﻟﯾوی ،ﻣﻌدنﭼﯾﺎن ﺑوﻣﯽ و
دھﻘﺎﻧﺎن ازﺟﻣﻠﮫ ﮐﺷﺎورزان ﮐوﮐﺎ ﺗواﻧﺳﺗﻧد اﻟﯾﮕﺎرﺷﯽ ﺣﺎﮐم را ﺳرﻧﮕون ﺳﺎزﻧد .در آرژاﻧﺗﯾن ،اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ و
ﺟﻧﺑشھﺎی ﺗوده ای ﮐﺎرﮔران ﺑﯽﮐﺎر ،ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻓﺎﺳد و ﻣﺗﺣد ﺑﺎ ﺳﯾﺗﯽ ﺑﺎﻧﮏ را ﺳرﻧﮕون ﮐردﻧد .ﻣوﻓﻘﯾت ﺟﻧﺑشھﺎی ﻣﻠﯽ
ﮔرای ﻣﺣﺑوب و ﭘوﭘوﻟﯾﺳﺗﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﺑرﻧده ﺷدن در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﻣﮑراﺗﯾﮏ رٔوﺳﺎی ﺟﻣﮭور ﻣﺗرﻗﯽ و ﭼپ ﮔرا در ﺳراﺳر
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن ،ﺑوﯾژه در وﻧزوﺋﻼ ﮔردﯾد.
وﻧزوﺋﻼ :اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﻣﮑراﺗﯾﮏ ،اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﭼﺎوز
در ﺳﺎل  ،١٩٨٩رﺋﯾس ﺟﻣﮭور وﻧزوﺋﻼ ﮐﮫ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت آﻣرﯾﮑﺎ ﺑود ،ﺑرﻧﺎﻣﮫ ھﺎی رﯾﺎﺿﺗﯽ را ﺗﺣﻣﯾل ﮐرد ﮐﮫ ﺑﺎﻋث
ﺗﺣرﯾﮏ ﺑﮫ ﺗظﺎھرات ﻣردﻣﯽ ﺷد ،و ﻣﻧﺟر ﺑﮫ آن ﮔﺷت ﮐﮫ دوﻟت ﺑﮫ ﭘﻠﯾس و ارﺗش دﺳﺗور ﺳرﮐوب ﺗظﺎھرﮐﻧﻧدﮔﺎن را

ﺻﺎدر ﮐرد :ﭼﻧدﯾن ھزار ﻧﻔر ﮐﺷﺗﮫ و زﺧﻣﯽ ﺷدﻧد .ھوﮔو ﭼﺎوز ،ﯾﮏ اﻓﺳر ﻧظﺎﻣﯽ ،طﻐﯾﺎن ﮐرد و از ﻗﯾﺎم ﺣﻣﺎﯾت ﻧﻣود.
او اﺳﯾر ﮔﺷﺗﮫ و دﺳﺗﮕﯾر ﺷد ،اﻣﺎ ﺑﻌدا آزاد ﺷد و ﺑرای دﻓﺗر رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ﮐﺎﻧدﯾد ﮔﺷت .او در ﺳﺎل  ،١٩٩٩ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت
زﯾﺎدی و ﺑر اﺳﺎس ﺑرﻧﺎﻣﮫ اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ،اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻠﯽ ﮔراﯾﯽ ،ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﮫ ﻓﺳﺎد و اﺳﺗﻘﻼل ﺳﯾﺎﺳﯽ اﻧﺗﺧﺎب ﺷد.
واﺷﻧﮕﺗن ﮐﻣﭘﯾن ﺧﺻﻣﺎﻧﮫ ای را ﺷروع ﮐرد ﮐﮫ ﺑﮫ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﭼﺎوز ﻓﺷﺎر ﺑﯾﺎورد ﺗﺎ دﺳﺗور ﮐﺎر ﺟﻧﮓ ﺟﮭﺎﻧﯽ
واﺷﻧﮕﺗن )ﭘرزﯾدﻧت ﺑوش( در اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن و ﺳراﺳر ﺟﮭﺎن را ﺑﭘذﯾرد .ﭼﺎوز ﻗﺑول ﻧﮑرد ﮐﮫ ﺗﺳﻠﯾم ﺷود .او اﻋﻼم
ﮐرد»:ﺷﻣﺎ ﻧﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺗرور ﻋﻠﯾﮫ ﺗرور ﺑﺟﻧﮕﯾد « .در اواﺧر ﺳﺎل  ،٢٠٠١ﺳﻔﯾر آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﺎ ﻧﺧﺑﮕﺎن ﮐﺳب و ﮐﺎر و
ﺑﺧﺷﯽ از ارﺗش ﻣﻼﻗﺎت ﮐرد ﺗﺎ رﺋﯾس ﺟﻣﮭور ﻣﻧﺗﺧب ﭼﺎوز را از طرﯾق ﯾﮏ ﮐودﺗﺎ در آورﯾل  ٢٠٠٢ﺑرﮐﻧﺎر ﮐﻧد .ﮐودﺗﺎ
 ٢۴ﺳﺎﻋت طول ﮐﺷﯾد .ﺑﯾش از ﯾﮏ ﻣﯾﻠﯾون ﻧﻔر ،اﻏﻠب ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﺣﻼت ﮐﺛﯾف و ﺣﻠﺑﯽ آﺑﺎدﻧﺷﯾن ،ﺑﺎ ﺣﻣﺎﯾت ﻧظﺎﻣﯾﺎن
وﻓﺎدار ﺑﮫ ﺳوی ﮐﺎخ رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری راهﭘﯾﻣﺎﯾﯽ ﮐردﻧد .آنھﺎ ﮐودﺗﺎ را ﺷﮑﺳت دادﻧد و ﭘرزﯾدﻧت ﭼﺎوز را ﺑﮫ ﻗدرت ﺑﺎز
ﮔرداﻧدﻧد .او در ده ھﺎ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت و رﻓراﻧدوم دﻣﮑراﺗﯾﮏ در ده ﺳﺎل ﺑﻌد ﭘﯾروز ﺷد .ﭘرزﯾدﻧت ﭼﺎوز ﺗﺎ اﻧدازه زﯾﺎدی ﺑﮫ
دﻟﯾل ﺑرﻧﺎﻣﮫ ﺟﺎﻣﻊ و اﺻﻼﺣﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود ﮐﮫ ﺑﻧﻔﻊ ﮐﺎرﮔران ،ﺑﯽﮐﺎران و طﺑﻘﮫ ﻣﺗوﺳط ﺑود ،ﻣوﻓق ﺷد.
ﺑﯾش از  ٢ﻣﯾﻠﯾون ﺧﺎﻧﮫ و آﭘﺎرﺗﻣﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد ﮐﮫ ﺑطور ﻣﺟﺎﻧﯽ ﺑﯾن طﺑﻘﺎت ﻓﻘﯾر ﺗﻘﺳﯾم ﺷد؛ ﺻدھﺎ ﮐﻠﯾﻧﯾﮏ و ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن
ﺧدﻣﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ﻣﺟﺎﻧﯽ را در ﻣﺣﻠﮫ ھﺎی ﭘرﺟﻣﻌﯾت و ﻓﻘﯾر اراﺋﮫ دادﻧد؛ ده ھﺎ داﻧﺷﮕﺎهھﺎ ،ﻣدارس آﻣوزﺷﯽ و ﻣراﮐز
درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای داﻧﺷﺟوﯾﺎن و داﻧش آﻣوزان ﮐم درآﻣد ﺑﺎ ھزﯾﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾل راﯾﮕﺎن ﺳﺎﺧﺗﮫ ﺷد.
ھزاران ﻧﻔر در ﻣراﮐز اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣﺣﻼت و »ﮐﻠﮑﺗﯾوھﺎی ﻣﺣﻠﯽ« درﺑﺎره ﻣﺷﮑﻼت ﺳﯾﺎﺳﯽ و اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﮔﻔت و ﮔو
ﻣﯽﮐردﻧد و رأی ﻣﯽدادﻧد  -ازﺟﻣﻠﮫ اﻧﺗﻘﺎد و ﻓراﺧواﻧدن ﺳﯾﺎﺳتﻣداران ﻣﺣﻠﯽ ،ﺣﺗﯽ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻧﺗﺧب ﭼﺎوز را.
ﺑﯾن ﺳﺎلھﺎی  ١٩٩٨و  ،٢٠١٢ﭘرزﯾدﻧت ﭼﺎوز ﺑرﻧده ﭼﮭﺎر اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺳﺗﻘﯾم رﯾﺎﺳت ﺟﻣﮭوری ،ﭼﻧدﯾن اﮐﺛرﯾت در
ﮐﻧﮕره و دو رﻓراﻧدوم ﻣﻠﯽ ﺷد ،ﮐﮫ ﺑﯾن  ۵۶و ﺑﯾش از  ۶٠درﺻد رأی ﻣردﻣﯽ را ﮐﺳب ﻧﻣود .ﭘس از ﻣرگ ﭼﺎوز،
ﭘرزﯾدﻧت ﻣﺎدورو در اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت  ٢٠١٣و  ٢٠١٨ﺑرﻧده ﺷد ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ اﺧﺗﻼف ﮐوﭼﮏ .دﻣﮑراﺳﯽ ﺷﮑوﻓﺎ ﺷد ،اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
ﺑرای ھﻣﮫ اﺣزاب آزاد و ﺑﺎز ﺑود.
ﻣﺗﻌﺎﻗب ﻧﺎﺗواﻧﯽ آﻣرﯾﮑﺎ در ﺑرﻧده ﻧﺷدن ﮐﺎﻧدﯾداھﺎی اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ ﻣورد ﺣﻣﺎﯾت ﺧود ،واﺷﻧﮕﺗن ﻣﺗوﺳل ﺑﮫ ھرج و ﻣرج
ﺧﺷوﻧت آﻣﯾز ﺧﯾﺎﺑﺎﻧﯽ ﺷد و ﺑﮫ ارﺗش اﻟﺗﻣﺎس ﮐرد ﮐﮫ طﻐﯾﺎن ﮐﻧﻧد و ﻧﺗﺎﯾﺞ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت را ﺑرﮔرداﻧﻧد .آﻣرﯾﮑﺎ ﺗﺣرﯾم ھﺎ را ﮐﮫ
ﺑﺎ ﭘرزﯾدﻧت اوﺑﺎﻣﺎ ﺷروع ﺷده ﺑود ،ﺑﺎ ﭘرزﯾدﻧت ﺗراﻣپ ﻋﻣﯾق ﺗر ﮐرده اﺳت .آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﯾﻠﯾﺎردھﺎ دﻻر از داراﯾﯽ  ،و
ﭘﺎﻻﯾﺷﮕﺎه ھﺎی ﻧﻔت وﻧزوﺋﻼ را در آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﺻﺎدره ﮐرده اﺳت .آﻣرﯾﮑﺎ) ،ﺧوان ﮔواﯾدو ﻏﯾرﻣﻧﺗﺧب( را ﺑﮫ ﻋﻧوان رﺋﯾس
ﺟﻣﮭور ﺟدﯾد ﻗﺎﻟب ﮐرده اﺳت ،ﮐﺳﯽ ﮐﮫ ﺑﮫ او دﺳﺗور داده ﺷده ﺗﺎ در ارﺗش ﺧرابﮐﺎری ﮐﻧد و ﺷورش ﺷود و ﻗدرت را
ﺑﮫ ﭼﻧﮓ آورد.
آنھﺎ ﺷﮑﺳت ﺧوردﻧد :ﺣدود ﺻد ﺳرﺑﺎز در ﻣﯾﺎن  ٢۶٧ھزار ﺳرﺑﺎز و ﭼﻧد ھزار ﺣﺎﻣﯽ راﺳتﮔرا ﺑﮫ ﻓراﺧوان ﭘﺎﺳﺦ
ﮔﻔﺗﻧد .ﺷورش »ﻣﺧﺎﻟﻔﺎن« ﯾﮏ ﺷﮑﺳت ﺑود.
ﺷﮑﺳت آﻣرﯾﮑﺎ ﻗﺎﺑل ﭘﯾشﺑﯾﻧﯽ ﺑود ،ﺑرای اﯾن ﮐﮫ ﺗوده ھﺎی ﻣداﻓﻊ رأی دھﻧده از دﺳتآوردھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ و اﻗﺗﺻﺎدی
ﺧود؛ ﮐﻧﺗرل ﻗدرت ﻣﺣﻠﯽ ﺧود؛ ﻣﻘﺎم و اﺣﺗرام ﺧود دﻓﺎع ﮐردﻧد .ﺑﯾش از  ٨٠درﺻد از ﺟﻣﻌﯾت ،از ﺟﻣﻠﮫ اﮐﺛرﯾت
اﭘوزﯾﺳﯾون – ﻣﺧﺎﻟف ﺣﻣﻠﮫ آﻣرﯾﮑﺎ ﺑﮫ ﮐﺷورﺷﺎن ﺑودﻧد.
ﺗﺣرﯾمھﺎی آﻣرﯾﮑﺎ ﻣوﺟب اﻓزاﯾش ﺗورم ﮔﺷﺗﮫ و ﮐﻣﺑود داروھﺎی ﭘزﺷﮑﯽ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﻣرگ ۴٠ھزار ﺷﮭروﻧد وﻧزوﺋﻼﯾﯽ
ﺷده اﺳت.
ﻧﺗﯾﺟﮫ ﮔﯾری
آﻣرﯾﮑﺎ و ﺳﯾﺎ ،در ﺟﺎی ﭘﺎی ﻗرن ﮔذﺷﺗﮫ ﮔﺎم ﺑرﻣﯽدارد و ﺑدﻧﺑﺎل ﺳرﻧﮕوﻧﯽ دوﻟت وﻧزوﺋﻼ ،ﻣﺻﺎدره و ﮐﻧﺗرل ﻧﻔت و
ﻣﻧﺎﺑﻊ طﺑﯾﻌﯽ آن اﺳت .آﻣرﯾﮑﺎ ھﻣﺎﻧﻧد ﮔذﺷﺗﮫ ،ﺑدﻧﺑﺎل ﺗﺣﻣﯾل ﯾﮏ دﯾﮑﺗﺎﺗور ﻣطﯾﻊ اﺳت ﮐﮫ ﺟﻧﺑشھﺎی ﻣﺣﺑوب را ﺳرﮐوب
ﮐﻧد و روﻧد اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت دﻣﮑراﺗﯾﮏ را ﺗﺧرﯾب ﮐﻧد .واﺷﻧﮕﺗن ﺑدﻧﺑﺎل ﺗﺣﻣﯾل ﯾﮏ دﺳﺗﮕﺎه اﻧﺗﺧﺎﺑﺎﺗﯽ اﺳت ﮐﮫ ﺣﺎﮐﻣﺎن ﻣطﯾﻊ را
ﺿﻣﺎﻧت ﮐﻧد ،ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در ﮔذﺷﺗﮫ اﻧﺟﺎم داده اﺳت و ھﻣﺎنﮔوﻧﮫ ﮐﮫ در دوران اﺧﯾر در ﭘﺎراﮔوﺋﮫ ،ﺑرزﯾل ،و
ھﻧدوراس اﻧﺟﺎم داده اﺳت.

ﺑﮭرﺣﺎل ،ﺗﺎﮐﻧون واﺷﻧﮕﺗن ،در ﺑﺧش ﺑزرﮔﯽ ﺑﮫ دﻟﯾل دﻓﺎع ﻣردﻣﯽ از دﺳتآوردھﺎی ﺗﺎرﯾﺧﯽ ﺧود ﺷﮑﺳت ﺧورده اﺳت.
اﻏﻠب ﻣردم ﻓﻘﯾر و ﮐﺎرﮔران آﮔﺎھﻧد ﮐﮫ ﻣداﺧﻠﮫ و اﺷﻐﺎل آﻣرﯾﮑﺎ ﻣﻧﺟر ﺑﮫ ﮐﺷﺗﺎر ﺗوده ای و ﺗﺧرﯾب ﺣﺎﮐﻣﯾت و ﺟﺎه و ﻣﻘﺎم
آنھﺎ ﻣﯽﺷود.
ﻣردم وﻧزوﺋﻼ از ﺗﺟﺎوز آﻣرﯾﮑﺎ و ھمﭼﻧﯾن از اﺷﺗﺑﺎھﺎت دوﻟت آﮔﺎھﻧد .آنھﺎ ﺧواھﺎن ﺗﺻﺣﯾﺢ و ﺟﺑران اﺷﺗﺑﺎھﺎت دوﻟت
ھﺳﺗﻧد .دوﻟت ﭘرزﯾدﻧت ﻣﺎدورو ﻣواﻓق ﮔﻔت و ﮔو ﺑﺎ اﭘوزﯾﺳﯾون ﻣﺻﺎﻟﺣﮫ ﮔر اﺳت؛ وﻧزوﺋﻼﯾﯽ ھﺎ رواﺑط اﻗﺗﺻﺎدی ﺧود
را ﺑﺎ روﺳﯾﮫ ،ﭼﯾن و اﯾران ،ﺗرﮐﯾﮫ ،ﺑوﻟﯾوی ،ﻣﮑزﯾﮏ و دﯾﮕر ﮐﺷورھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮔﺳﺗرش ﻣﯽدھﻧد.
آﻣرﯾﮑﺎی ﻻﺗﯾن دھﮫ ھﺎ اﺳﺗﺛﻣﺎر و ﺳﻠطﮫ آﻣرﯾﮑﺎ را ﺗﺟزﺑﮫ ﮐرده اﺳت؛ اﻣﺎ ھمﭼﻧﯾن ﺗﺎرﯾﺧﯽ از ﻣﻘﺎوﻣت ﻣردﻣﯽ ﻣوﻓﻘﯾت
آﻣﯾز را از ﺟﻣﻠﮫ ،در اﻧﻘﻼﺑﺎت ﻣﮑزﯾﮏ ،ﺑﻠﯾوی و ﮐوﺑﺎ؛ ﺟﻧﺑشھﺎی اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﻣوﻓق و ﻧﺗﺎﯾﺞ رأی ﮔﯾری ھﺎی ﺳﺎلھﺎی
اﺧﯾر در ﺑرزﯾل ،آرژاﻧﺗﯾن ،اﮐوادور و وﻧزوﺋﻼ ﺧﻠق ﮐرده اﺳت.
ﭘرزﯾدﻧت ﺗراﻣپ و ھمﮐﺎران ﻗﺎﺗل او ﭘﻣﭘﺋو ،ﺑوﻟﺗن و آﺑراﻣز ﻋﻠﯾﮫ وﻧزوﺋﻼ اﻋﻼم ﺟﻧﮓ ﮐرده اﻧد ،اﻣﺎ آنھﺎ ﺗﺎ ﺑﮫ اﻣروز
ﺷﮑﺳت ﺧورده اﻧد.
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